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برخی عوامل ارگونومیک ودموگرافیک مرتبط  بررسی فراوانی اختالالت اسكلتی عضالنی و
 1324 دركارمندان دانشگاه علوم پزشكی فسا درسال

 
 3فرزانه مباشری، 2طاهره غالمی، 1زهرا ملكی

 
 ایران، فسا، دانشجوي کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی فساـ 0

 ایران، فسا، کارشناس ارشد ارگونومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فساـ 0

 ایران، فسا، کارشناس ارشد اپیدمیولوژي و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فساـ 3
 

 gholamitahereh@yahoo.com: ایمیل23055263037: ایران.تلفن، فسا، کارشناسی ارشد ارگونومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 

آنهـا را متحمـل انـواع    ، با توجه به رشد صنعت و افزایش میزان استفاده از رایانه دربـین کارکنـان اداري  : مقدمه و اهمیت موضوع
، سـفتی ، اي از عالئـم مشـخص بـا درد   عضالنی ناشی از کارمجموعـه  -نماید. اختالالت اسکلتیاختالالت اسکلتی عضالنی مزمن می

 .گـردن مـی باشـد   ، شـانه هـا  ، بـازو ، آرنـج ، مچ دسـت ، دست، حسی درانگشتان دستسوزن سوزن شدن و یا بی، ناراحتی، خستگی
هاي تنفسی شـغلی در رتبـه دوم قـراردارد و شـیوع آن درکشـورهاي در حـال       اختالالت اسکلتیع ضالنی مرتبط باکار پس ازبیماري

این مطالعه ارزیابی اختالالت اسـکلتی عضـالنی درکارکنـان اداري دانشـگاه علـوم      %گزارش شده است. هدف از انجام 52تا07توسعه 
ومشخص نمودن برخی عوامل خطر ارگونومیـک و دموگرافیـک دربـروزاین    ( ROSA) پزشکی فسا باروش ارزیابی سریع تنش اداري

 اختالالت میباشد.
ازکارمندان دانشگاه علوم پزشکی فسا در آن شـرکت کردنـد.   نفر  027مقطعی بوده که  -این مطالعه ازنوع تحلیلی: مواد و روش ها

ها با استفاده از نرم افـزار   آوري وتجزیه وتحلیل دادهجمع ROSAها با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش ارزیابی ارگونومی داده
03SPSS انجام شد. 

نفـر(در ناحیـه   03%)30( و7تـا 3ناحیه هشـدار )امتیـاز  نفر(در %36)ROSA ،63بندي سطح ریسک نهایی به روش طبق طبقه: نتایج
(مـوردي یافـت نشـد. ناحیـه      3(قرار داشتند ودر سطح ریسک کم )امتیاز کمتـر از 7ضرورت انجام مداخله ارگونومی)امتیاز بیشتر از

( =00/0ORی)عضـالنی را در بـین افـراد داشـتند وصـندل     -%( باالترین اختالالت اسکلتی7/53%(وزانو)3/72گردن)، %(5/62نشیمن)
 در بروز اختالالت اسکلتی عضالنی بیشترین نقش را دارند.، با نسبت شانس بیشتر(=03/0ORوماوس)

بـه انجـام   ، عضالنی در کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکی فسـا –به دلیل باال بودن شیوع اختالالت اسکلتی : بحث ونتیجه گیری
کامپیوتر و آموزش به کاربران درباره اصول ارگونومی و کاهش ساعت کاري کـار   هاي ارگونومی نظیر طراحی مناسب ایستگاهمداخله

 گردد.با کامپیوتر براي کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی توصیه می
 

 پرسشنامه نوردیک، ارزیابی سریع تنش اداري، کارکنان اداري، عضالنی-اختالالت اسکلتی: واژگان كلیدی
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

