
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

218 218-3/223شماره /17دوره                                                                           درماني سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي      

  
  
  

دانشگاه درماني  –بهداشتي كاركنان  در عضالني –شيوع اختالالت اسكلتي
  1386سال  در علوم پزشكي سبزوار

  
  4، آرش اكابري 3مجيد فالحي، 2سيد مهدي رضوي ،1خسروآبادي علي اصغر

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، جامعهبهداشت پرستاري روه گعضوهيات علمي  1
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،ايكارشناس بهداشت حرفه 2
  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ،ايبهداشت حرفه عضوهيات علمي گروه 3
  كارشناس ارشد آمارحياتي 4
  

  مهدي رضوي سيد ،ايواحد بهداشت حرفه ،مركز بهداشت .سبزوار :ولؤنشاني نويسنده مس
E-mail: razavi_seyedmehdi@yahoo.com 

  

  16/6/89:پذيرش، 17/5/89:اصالح، 2/4/89:وصول

  چكيده
كـه وزارت  با توجه به اين .باشددنياي امروز ميهاي سالمت شغلي در ترين موضوععضالني يكي از مهم -اختالالت اسكلتي: زمينه و هدف

تعيين شيوع تحقيق حاضر با هدف  ،باشدبهداشت متولي امر سالمت جامعه است و ارائه هر چه بهتر خدمات سالمت نيازمند نيروي كار سالم مي
  .انجام گرديد 1386سال  در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار عضالني در - اختالالت اسكلتي

گـروه هـاي   نفـر از پرسـنل    364بـر روي   نمونـه گيـري در دسـترس   صورت مقطعي بهتحليلي و  –توصيفي مطالعه  اين :هاشمواد و رو
طريق  عضالني از –اين مطالعه اختالالت اسكلتي در. انجام شده است 1386زوار در سال دانشگاه علوم پزشكي سبپيراپزشكي، بهداشت و درمان 

-علت اخـتالالت مـي  كار به سال گذشته و بازماندگي ازيك عضو بدن در يك هفته گذشته، 9 پرسشنامه نورديك كه شامل بررسي اختالالت در

  .ليل گرديدتح SPSS 13افزار در نرم و ضريب همبستگي مستقلتي هاي آزمون اآوري شده بهاي جمعداده. بررسي گرديد باشد،
-بيشترين شيوع اختالالت در يك. باشدميسال  36/9±7و سال  81/32±88/6 ترتيبميانگين و انحراف معيار سن و سابقه كاركنان به :هايافته

-هدر گروه درمان بلي بود و درصد 6/42و  درصد 44 ،ددرص 8/57ترتيب زانو و پشت به سال گذشته در كل افراد مورد بررسي در نواحي كمر،
 گروه بهداشـت در  در و درصد 7/29 ناحيه شانه شيوع اختالالت در ،پيراپزشكيگروه  در .بود درصد 6/48و  درصد 9/46، درصد 6/61ترتيب 

  .استبوده درصد  4/28 ناحيه مچ دست
 .باشـد ل در نواحي كمر و زانو ميبيشترين شيوع اختال و بودهباال  دانشگاه كاركناناختالالت  شيوعهاي مطالعه يافته با توجه به :گيرينتيجه

مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـكي و خـدمات      ( .بيشتر بود اختالل ناحيه گردن در گروه بهداشت ودر گروه درمان كمر و زانو  اختالل در ناحيه پشت،
  .)218-223صص/  3 شماره/17بهداشتي درماني سبزوار، دوره

  .پوسچر؛ يك پرسشنامه نورد ؛عضالني-اختالالت اسكلتي :هاي كليديژهوا
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 عضالني در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار –شيوع اختالالت اسكلتي
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  مقدمه 
تـرين  عضـالني يكـي از مهـم    -اختالالت اسكلتي  
باشـد و  هاي سالمت شغلي در دنيـاي امـروز مـي   موضوع
ــاً ــااليي دارد   تقريب ــيوع ب ــاغل ش ــام مش ــن  .)1( در تم اي

اختالالت يكي از داليل عمده نقـص و آسـيب شـغلي در    
كشورهاي صـنعتي در حـال توسـعه     ورهاي پيشرفته وكش
عضالني تحـت عنـوان    - اختالالت اسكلتي ).2( باشندمي

 هــا،تانــدون اعصــاب، هــا،هچــآســيب و عــوارض در ماهي
-غضروف و ستون فقرات تعريف مـي  مفاصل، ها،ليگامان

مواجهـه   اثـر  ممكن اسـت در چنين اختالالتي  .)3( شوند
و در يـك  تـدريج  هب ها،ننده آنمدت با عوامل ايجادك دراز
وارد  اثـر  در ناگهـاني،  طورهيا بيند طوالني رخ دهند و آفر

-ماهيچـه  -دستگاه اسكلتي شدن ضربه بزرگ بر بخشي از

 .عـاملي اسـت   اي چندپديده هااين آسيب. اي ايجاد شوند
تـوان در چهـار گـروه    همه عوامل خطر را مي كلي، طوربه
 -عوامـل روانـي   شـناختي، عوامل ريخـت  عوامل ژنتيك،(

عوامـل  . بنـدي كـرد  رده )اجتماعي و عوامـل بيومكـانيكي  
عنوان عوامل غيرقابل دسـتكاري  هب شناسيژنتيك و ريخت
عنوان عوامل بهرا  اجتماعي و بيومكانيكي-و عوامل رواني

توان براي پيشـگيري از رخـداد آسـيب    قابل دستكاري مي
  ). 4( مورد استفاده قرار داد

 عضــالني را در -مــردم دردهــاي اســكلتيبيشــتر   
مطالعـات  ). 5( كننـد زنـدگي تجربـه مـي   مختلـف  مراحل 

ارتبـاط بـين عوامـل     اپيدميولوژيك شواهدي را مبنـي بـر  
 ).6( انـد عضالني نشـان داده  -اختالالت اسكلتي شغلي و

، محل اند كه شيوع دردها نشان دادههمچنين برخي بررسي
عـادات  حالـت ايسـتادن،    توانـد بـه  يدرد و ساير عالئم م

در . )7( ربط داشته باشـد گرافيك وكاري و ساير عوامل دم
ميــزان شــيوع ســه ماهــه  ،هلنــد در پــول مســجن مطالعــه

هـاي  پرسنل مراقبـت عضالني در بين  - اختالالت اسكلتي
با كه در مقايسه با افراد عمومي جامعه بيشتر بود بهداشتي 

ساختمان  نعت و، صزاساير مشاغل استرس ميزان شيوع در
پتـرا لينوفـورس    همچنين در مطالعه). 8( قابل مقايسه بود

دهان و دندان انجـام گرديـد،   كار بهداشت انكه در بين زن
 دنــدان و دندانپزشــكان، بهداشــتياران دهــان و درصــد 81

ـ  پرستاران دندانپزشكي  ددچار اختالالت اندام فوقاني بودن
)9.(  

 نيـز  اقتصـادي نظر  عضالني از -اختالالت اسكلتي  
نظـر بـروز درد و    طـوري كـه از  بـه  هسـتند هزينه پربسيار 

اين اختالالت داراي رتبه  ،شودفرد مي رنجي كه گريبانگير
درد در جايگـاه اول   هـا كمـر  از ميـان آن  ونخست هستند 

 –ارتبــاط شــغل بــا اخــتالالت اســكلتي  ).10(قــرار دارد 
ه شـان  كمردرد در كارگران ساختماني و درد نظيرعضالني 

طور وسيعي گزارش گرديده هب و گردن در كارگران اداري،
عضالني در بين كارگران  –اختالالت اسكلتي  ).11( است

هاي بهداشتي مشكل شغلي مهمي تلقي مي شـوند  مراقبت
از ). 2( شـود براي آنان تلقي ميو علت اصلي مرگ و مير 

كـه وزارت بهداشـت متـولي امـر     با توجه بـه ايـن   ،رواين
دمات سالمت، مت جامعه است و ارائه هر چه بهتر خسال

تحقيق حاضر بـا هـدف    ،باشدنيازمند نيروي كار سالم مي
كاركنـان   عضـالني در  –تعيين شـيوع اخـتالالت اسـكلتي   

  .انجام گرديد 1386سال  در دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
  

  ها مواد و روش
صورت بهو مقطعي تحليلي  –توصيفي مطالعه  اين  
ــر روي سرشــ ــتنفــر از  364ماري ب هــاي پرســنل معاون

در سـال  بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 
در سـه گـروه    جامعه مورد مطالعه. انجام شده است 1386

سـنجي  بينايي راديولوژي، كاركنان آزمايشگاه،( پيراپزشكي
 بهداشــت محــيط،(گــروه بهداشــت  ،)ســنجيو شــنوايي

و ) و بهداشت خـانواده  مبارزه بهداشت اي،بهداشت حرفه
 بهيـار،  مامـا،  پرسـتار،  دندانپزشـك،  پزشك،(گروه درمان 

بـا   وشـده  بنـدي  طبقـه ) كاركنان اتـاق عمـل و هوشـبري   
استفاده از پرسشنامه اسـتاندارد نورديـك كـه از پايـايي و     

 .مورد بررسي قـرار گرفتنـد   ردار است،روايي بااليي برخو
شــامل امه عمــومي پرسشــن(ايــن پرسشــنامه از دو بخــش 
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پرسشـنامه اختصاصـي كـه بـه      ودموگرافيـك  مشخصات 
ناراحتي  وجود درد،ي چون تجزيه و تحليل عميق اختالالت

گـردن و   در نواحي خاصي از بدن مانند كمر،(حسي و بي
ايـن پرسشـنامه دو   . تشكيل شده اسـت ) پردازدها ميشانه

  : نمايدنبال ميهدف را د
غربـالگري اخـتالالت    وان ابزاري جهتعنبه )الف  
   ،عضالني –اسكلتي 
ــات      )ب   ــايج مطالع ــنجش نت ــت س ــزاري جه اب

  . اپيدميولوژيك در زمينه اختالالت اسكلتي عضالني
با توجه به باال بودن سطح تحصيالت گروه مـورد    
صـورت خوداظهـاري   پرسشنامه بـه ) حداقل ديپلم(مطالعه 

به رايانه  آوريهاي مطالعه پس از جمعداده .تكميل گرديد
ابتـدا توسـط    ،SPSS 13افـزار  منتقل و بـا اسـتفاده از نـرم   

هاي آمـاري، جـدول و نمـودار خالصـه شـده و      شاخص
و  مسـتقل  تـي آزمـون  كاي و  مجذور سپس توسط آزمون
سـطح   كـه گرفـت   مـورد تحليـل قـرار    ضريب همبستگي

  .در نظر گرفته شد 05/0نيز معادل  داريامعن

  ها يافته
-ف معيار سن و سابقه كاركنان بـه ميانگين و انحرا  

ــيســال  36/9±7و ســال  81/32±88/6 ترتيــب  .باشــدم
 يك سـال در  عضالني – شيوع اختالالت اسكلتيميانگين 
 8/57( نـواحي كمـر   كل افراد مورد بررسـي در  در گذشته
ترتيب هب) درصد 6/42(و پشت  )درصد 44( زانو ،)درصد
   ).1جدول ( بوده استفراواني بيشترين داراي 

عضالني در سه  –اختالالت اسكلتي ميانگين شيوع : 1جدول 
  گروه پيراپزشكي، بهداشت و درمان

 تعداد هاي بدناندام
درصد 
 فراواني

 9/31 116 گردن

 3/34 125 شانه

 2/12 44 آرنج

 5/35 127 مچ و دست

 6/42 153 پشت

  8/57  208 كمر
 19 68 ران –باسن 

 44 158 زانو

 6/22 81 وقوزك پا پا

  عضالني در سه گروه پيراپزشكي، بهداشت و درمان–اختالالت اسكلتيتوزيع فراواني:2جدول
 عضالني–اختالالت اسكلتي

  مچ دست  آرنج  شانه  گردن  گروه ها

  عضالني –اختالالت اسكلتي  

  11  3  11 7 تعداد  پيراپزشكي
  7/29  1/8  7/29 9/18 درصد

  19  11  21 25 تعداد  بهداشت
  4/28  9/15  4/30 2/36 درصد

  97  30  93 84 تعداد  درمان
  2/38  7/11  36 6/32 درصد

 7عضالني در  –اختالالت اسكلتي  
  روز گذشته

  5  0  6 7 تعداد  پيراپزشكي
  3/14  0  2/16 9/18 درصد

  12  6  14 18 تعداد  بهداشت
  9/17  7/8  3/20 1/26 درصد

  50  27  67 55 تعداد  درمان
  8/19  5/10  4/26 5/21 درصد

-سال گذشته بهبازماندگي در يك

  عضالني –دليل اختالالت اسكلتي 

  5  3  6 5 تعداد  پيراپزشكي
  9/13  3/8  7/16 5/13 درصد

  11  6  12 14 تعداد  بهداشت
  9/15  7/8  4/17 3/20 درصد

  42  24  43 40 دتعدا  درمان
  5/16  5/9  1/17 5/15 درصد
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وجـود  (عضالني  – ميزان شيوع اختالالت اسكلتي  
 در يك سال گذشـته ) هاحسي در اندامناراحتي و بي درد،

بهداشت و درمان نشـان   ،پيراپزشكي گروه 3به تفكيك در 
در گـروه  ) درصـد  2/36( كه اختالل در ناحيـه گـردن   داد

اخـتالل در ناحيـه    بيشتر از دو گروه ديگر بوده وبهداشت 
 در گروه درمـان ) درصد 9/46( و زانو) درصد 6/61( كمر

  ).2جدول ( از دو گروه ديگر بيشتر بوده است
وجـود  ( عضالني –ميزان شيوع اختالالت اسكلتي  

بـه   روز گذشته 7در ) هاحسي در اندامناراحتي و بي درد،
بهداشت و درمان نشان داد  ،پيراپزشكيگروه  3تفكيك در 

در گـروه درمـان   ) درصـد  6/48( كه اختالل در ناحيه كمر
 اخـتالل در ناحيـه زانـو   بيشتر از دو گـروه ديگـر بـوده و    

از دو گـروه ديگـر بيشـتر    در گروه درمـان  ) درصد 9/34(
  . )2جدول ( بوده است

 دليــلهســال گذشــته بــبازمانــدگي در يــك ميــزان  
گـروه   سـه بـه تفكيـك در   ني عضـال  –اختالالت اسكلتي 

سـه   هـر  در كـه  داد بهداشت و درمـان نشـان   ،پيراپزشكي

علت اخـتالل در ناحيـه   گروه بيشترين بازماندگي از كار به
كه اين بازمانـدگي در گـروه بهداشـت بـا      كمر بوده است

درصـد و   3/37درصد نسبت به دو گروه درمـان بـا    3/43
   ).2جدول ( درصد بيشتر بوده است 7/16پيراپزشكي با 

كـار   همچنين نتايج مطالعه نشان داد كه بين سابقه  
) >001/0p( عضالني در نواحي گـردن  -و اختالل اسكلتي

  .داري وجود دارداارتباط معن) =002/0p( كمرو 
  

  بحث 
كاركنـان   در بين شيوع اختالالت اسكلتي عضالني  

پشـت   ،زانو دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در نواحي كمر،
و  باشـد هاي بـدن بيشـتر مـي   از ساير قسمت دست و مچ

-كمترين مي ران/ نآرنج و باسدر نواحي شيوع اختالالت 

 كاركنـــان آزمايشـــگاه،( پيراپزشـــكي در گـــروه .باشـــد
شيوع اختالالت  )سنجيسنجي و شنواييبينايي راديولوژي،

و زانو بيشترين و در نواحي باسن و آرنـج   در نواحي كمر
كاركنـان بهداشـت   ( در گروه بهداشت .كمترين بوده است

  )2ادامه جدول (عضالني در سه گروه پيراپزشكي، بهداشت و درمان–اختالالت اسكلتيتوزيع فراواني: 2جدول
 عضالني–اختالالت اسكلتي

  پا  زانو  باسن  كمر  پشت  گروه ها

  عضالني –اختالالت اسكلتي 

  4  11  2  12  10 تعداد  پيراپزشكي
  1/11  7/29  6/5  4/32  27 درصد

  17  27  18  37  19 ادتعد  بهداشت
  24/.6  3/40  5/26  9/56  4/28 درصد

  60  120  48  159  124 تعداد  درمان
  6/23  9/46  9/18  6/61  6/48 درصد

 7عضالني در  –اختالالت اسكلتي 
  روز گذشته

  10  0  10  8  5 تعداد  پيراپزشكي
  6/5  8/27  0  27  6/21 درصد

  10  18  13  27  15 تعداد  بهداشت
  9/14  9/26  7/19  3/40  7/21 درصد

  40  88  50  124  82 تعداد  درمان
  8/15  9/34  8/19  6/48  3/32 درصد

-سال گذشته بهبازماندگي در يك

  عضالني –دليل اختالالت اسكلتي 

  2  3  1  6  5 تعداد  پيراپزشكي
  6/5  3/8  8/2  7/16  9/13 درصد

  8  18  12  29  14 تعداد  بهداشت
  6/11  1/26  1/17  3/43  3/20 درصد

  26  59  40  95  58 تعداد  درمان
  2/10  23  7/15  3/37  5/22 درصد
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اشـت مبـارزه و بهداشـت    بهد اي،بهداشـت حرفـه   محيط،
شيوع اختالالت در نواحي كمر و زانو بيشترين و  )خانواده

كه  در گروه درمان .در نواحي آرنج و پا كمترين بوده است
كاركنـان   بهيـار،  مامـا،  پرستار، دندانپزشك، شامل پزشك،

شيوع اخـتالالت در نـواحي   اتاق عمل و هوشبري بودند، 
نج و باسـن كمتـرين   و پشت بيشترين و در نواحي آر كمر

  .بوده است
ختالالت اسـكلتي  در مطالعاتي كه در زمينه شيوع ا  

هـاي  رسـته كاركنـان   عضالني در دنيا انجام شده است، –
سـاير   كاركنـان  شغلي پرستاري و دندانپزشكي نسـبت بـه  

-سنجي، شنواييبينايي راديولوژي، آزمايشگاه، مشاغل نظير

بهداشــت  اي،بهداشــت حرفــه ســنجي، بهداشــت محــيط،
 اتاق عمل و هوشبري بهيار، ماما، مبارزه، بهداشت خانواده،

بيشـتر مـورد بررسـي    ) انـد كه در اين مطالعه بررسي شده(
پژوهش جزء معدود مطالعـاتي اسـت   اند و اين قرار گرفته

از لحـاظ شـيوع اخـتالالت     نيـز  مشاغل ذكـر شـده را   كه
جـه  با تو .عضالني مورد بررسي قرار داده است –اسكلتي 

در  عضـالني  -شيوع اختالالت اسكلتي ،چه گفته شدبه آن
مشاغل پرستاري و دندانپزشكي در مطالعه حاضر را فقـط  

توان با مطالعـاتي كـه شـيوع اخـتالالت را در مشـاغل      مي
و اند، مقايسـه نمـود   شكي بررسي كردهپرستاري و دندانپز

هـاي  عضالني پژوهش –اختالالت اسكلتي  شيوع توانمي
  .گزارش نمودشده را انجام 

و همكــاران شــيوع اخــتالالت  تينوبــودر مطالعــه   
، درصـد  1/44اران در كمر عضالني در بين پرست -اسكلتي
ــود درصــد 4/22 انوهــاو ز درصــد 28گــردن  در  ).11( ب
 ،ايدر بين پرسـتاران كـره  و همكاران  دويونگ كي مطالعه
تـرين ناحيـه بـدن نسـبت بـه اخـتالالت       ها حسـاس شانه
مـچ،   /دسـت  كمـر،  ترتيـب زانـو،  عضالني و به -ياسكلن

در  ترتيب آن كه) 12(گردن، پا و ساق پا و انگشتان بودند 
همچنين  .دست بود -پشت و مچ كمر، زانو،مطالعه حاضر 

در ايتاليـا، شـيوع    و همكـاران  آنتونيو لوروسـو  در مطالعه
 درصد 86تا  33 بين پژوهش مورد بررسي 25كمردرد در 

  .)13(ه است بود
ــه   شــيوع اخــتالالت  لگــات و اســميت، در مطالع

ســال دانپزشــكان در يــكعضــالني در بــين دن –اســكلتي 
و شـانه   درصـد  7/53، كمـر  درصد 5/57گذشته در گردن 

شـيوع   و همكـاران  سـا رت در مطالعه. )7( بود درصد 3/53
 درصد 59كمردرد در دندانپزشكان بيشتر از ساير نواحي و 

بيشترين  درصد 47ها و شانه درصد 56 بود و سپس گردن
  .)14( شيوع را داشتند

 8/57ناحيـه كمـر بـا     ،سه گروههر طور كلي در هب  
بيشترين شيوع اختالل را در يك سال گذشته داشته  درصد

شـكان در  است كه ميـزان شـيوع كمـردرد در بـين دندانپز    
 ،)15( درصــد 76تــا  73بــين و همكــاران  مــائولمطالعــه 

منشادي و همكـاران   ،)16( درصد 60سراجي و همكاران 
و  چوبينه در مطالعه .گزارش شده است) 17( درصد 5/54

سال گذشته، درد كمر بيشترين اختالل در يك نيز همكاران
. )2( بـود  درصد 6/60در بين پرستاران اتاق عمل با شيوع 

كاركنـان   بـين  دركـه  همكـاران   نوروز پرويز و در تحقيق
 ،انجـام گرديـد   دانشـگاهي مشـهد  هـاي  پرستار بيمارستان

كـه از ميـزان شـيوع    ) 19(بود  درصد 2/45شيوع كمردرد 
 در مطالعــه .كمتــر بــود حاضــر درد در مطالعــه  كمــر

در شيوع اختالالت اندام فوقـاني   پترالوفورس و همكاران،
 )9( بود درصد 81 دندانبين كاركنان زن بهداشت دهان و 

 و بيشتر بودحاضر  كه از ميزان شيوع اختالالت در مطالعه
ــاوت را مــي ــن تف ــاراي ــه ب ــوان ب ــار  ت ــاالي ك فيزيكــي ب

كـه در  نسـبت داد  دندانپزشكي نسبت به مشاغل ديگـري  
   .ه استمورد بررسي قرار گرفتحاضر مطالعه 
ــژوهش    ــر، در پ ــر،حاض ــو درد كم ــت و  ،زان پش

هاي مختلـف  دست شيوع بااليي در بين كاركنان رسته/مچ
-پزشكي سـبزوار دارد كـه نشـان   شغلي در دانشگاه علوم 

با چندين عامل خطـر   هر رسته دهنده آن است كه كاركنان
بـه منظـور پيشـگيري و     .خود مواجهه دارنـد  مرتبط با كار

بايـد  اين افراد در بين عضالني  -كاهش اختالالت اسكلتي
هاي آموزشي جهت افزايش آگـاهي پرسـنل، تغييـر    برنامه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 عضالني در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي سبزوار –شيوع اختالالت اسكلتي

 

223 1389پاييز/3شماره /17دوره                                                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار 

اي پيشگيرانه با توجه بـه  هها و همچنين استراتژيرفتار آن
عوامل خطـر مـرتبط بـا كـار در هـر رسـته و مـداخالت        

وضعيت كـاري و   ارگونومي جهت شناسايي عوامل خطر،
   .طراحي مجدد محيط كار انجام شود

  

  تشكر و قدرداني
وسيله از همكاري صميمانه همكاران دانشگاه بدين  

هاي شهرسـتان سـبزوار كـه در    علوم پزشكي و بيمارستان
 و قدرداني اند، تشكرها ما را ياري نمودهآوري نمونهجمع
  .نماييممي
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