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  :مقدمه

یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای  (MSDS)عضالنی –امروزه اختالالت اسکلتی 

عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های نظیر صنعتی و در حال توسعه است و 

عضالنی نیروی  توانمندی حرکات،کاهش طبیعی دامنه کاهش عضالنی، ناتوانی عضالت، سفتی درد، احساس

عضالنی در آنها  –مشاغل اداری از جمله مشاغلی هستند که شیوع اختالالت اسکلتی .انسانی به شمار می آیند

اختالالت اسکلتی  از مهمیبخش عمده و  (WMSDS)عضالنی مرتبط با کار –اختالالت اسکلتی  .اال می باشدب

 کارهای تکرار اثر در عمدتاً که است ایحرفه های فعالیت از ناشی عوارض شامل و دهد می تشکیل را عضالنی –

 . دهد می رخ مکرر مکانیکی فشارهای لیتحم و عضالنی

دانشکده های  عضالنی دربین پرسنل اداری –طالعه بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی هدف از این م:هدف

می  ( body map)دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با استفاده از روش نقشه بدن بهداشت، پزشکی و پیراپزشکی

 .باشد

دانشکده های بهداشت، پزشکی و پیراپزشکی پرسنل اداری  03مقطعی در بین  –این مطالعه توصیفی  :هاروش

،  ، میانگین سنیعضالنی –میزان شیوع اختالالت اسکلتی  صورت گرفت که (body map)با روش نقشه بدن

 .آمدبدست EXCEL    2010به وسیله نرم افزار   کارکنان  یفراوانی جنسدرصد و  سابقه کاری

و % 33و  %30، %80با امتیازشانه  و ، گردنکمر واحین را ردبیشترین میزان شیوع د که نشان دادنتایج : نتایج

و در مردان  %03درصد فراوانی این میزان در زنان به خود اختصاص دادند که  اندام های تحتانیرا  آنکمترین 

و میانگین سابقه کاری  سال 08میانگین سنی و همچنین پرسنل مبتال به اختالالت اسکلتی عضالنی  بوده% 33

 .داشتند سال 8



مشخص شد که میزان اختالالت اسکلتی عضالنی در زنان نسبت به  براساس تجزیه وتحلیل نتایج :نتیجه گیری

، در پشتی صندلی اصالحیه که برای پیشگیری از تشدید این اختالالت، انجام اولویت های مردان شایع تر بود

 .توصیه می شود تنظیم دسته های صندلی و تنظیم ارتفاع مانیتور

 عضالنی، نقشه بدن، کارکنان اداری –اختالالت اسکلتی  :لغات کلیدی


