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  ٤٧ ‐٥٥:  ، صفحات ١٣٨٨  بهار ١  شماره ٧                                              دوره                                                                       
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  رانيا  ،قم . قم، دانشگاه علوم پزشکيتبهداش دانشکده ،ي ، گروه بهداشت عموميمرب :يگيابوالفضل محمد ب

  رانيا اراک، ، دانشگاه علوم پزشکي اراک ،يراپزشکيدانشکده پ ،ي، گروه بهداشت حرفه ايمرب :رضا تاجيک

  ٢٦/٣/١٣٨٨:     تاريخ پذيرش  ٢٩/١١/١٣٨٧:  تاريخ دريافت 

  

  چکيده
  Abdoli Eramaki(ه اخـتالالت اسـکلتي عـضالني شـغلي مـي شـود       عدم توازن بين نيازهاي شغلي و توانائيهاي فرد منجر ب:نه وهدفيزم

عوامـل  اختالالت اسکلتي عضالني يکي از بزرگترين مشکالت بهداشت شغلي در کشورهاي در حال توسـعه مـي باشـد کـه ناشـي از                       . )2000

ان انجام کار وعوامـل روانـي بـوده و          ، طوالني بودن زم    اعمال نيروي زياد، حرکات تکراري، ارتعاش       نامناسب کاري ،   ي بدن يتهايوضع خطرساز

 اين پژوهش با هدف تعيين شـيوع عاليـم   )Kuorinka and Forcier 1995(موجب بروز دردهاي خفيف کمر تا معلوليتهاي شديد مي شود

  خطرسـاز  عوامـل  کـار آنهـاو تعيـين        يت بـدن  يوضـع  ، ارزيـابي      هـا  يينـانوا  عضالني در اندامهاي گوناگون بدن کـارگران         ‐اختالالت اسکلتي   

  . شهر اراک انجام  شده استي هايينانوا عضالني  کارگران ‐ارگونوميک و فردي موثر در وقوع اختالالت اسکلتي 

 شـهر اراک کـه طـور تـصادفي انتخـاب شـدندو شـيوع عاليـم                  ي ها يينانوا کارگر شاغل در     ۲۳۳،   تحليلي – در اين مطالعه مقطعي    :روش کار 

ـ  تجز کاري به روشيت بدنيوضع موثر در وقوع آنها با تاکيد بر    خطرساز عوامل عضالني و    ‐اختالالت اسکلتي     ي بـدن يتهايل وضـع يـ ه وتحلي

  .مورد مطالعه قرار گرفت  استفاده از پرسشنامه نورديک وOWAS  هنگام کار

ميزان شـيوع آسـيب     . دست آمد کارگران ب % ۶/۴۴ ،شانه   ۹/۵۳و پا   % ۸/۵۵، کمر   %۲/۶۱ بيشترين شيوع اختالالت به ترتيب در نواحي زانو          :جينتا

ونه گيرها بيش از ساير مشاغل بوده است واز لحاظ آماري اختالف معني داري بـين  چران در  در نواحي شانه وکمر در شاطرها  و آرنج وکمر و

 ي هـا  يينـانوا   جهت  توزيع فراواني فازهاي کاري کارگران شـاغل در          OWASآناليز  ). p>۰۵/۰( نوع شغل و آسيبهاي فوق الذکر وجود دارد       

%   OWAS(   ،۴ ۲گـروه ( اسـترس زا يت بـدن  يوضـع %  ۷/۳۴،  )OWAS ۱گـروه ( طبيعـي    يت بـدن  يوضـع %   ۵/۵۸شهر اراک  ،نشان داد کـه      

همچنـين ارتبـاط معنـي داري بـين         . داشـته انـد      OWAS) ۴گروه  ( بسيار مضر  يت بدن يوضع%  ۵/۲و    ) OWAS ۳گروه( مضر يت بدن يوضع

   ).p>۰۵/۰( زانو با سابقه کاري بدست آمدناراحتي گردن، آرنج ،شانه و

  کار اين کارگران ،استرس زا تـا خيلـي مـضر هـستند ونيـز شـيوع بـاالي                    مربوط به  ي بدن يتهايوضع درصد   ۲/۴۲ با توجه به اينکه    :نتيجه گيري 

حيح پستهاي کـاري ضـروري      در نواحي مختلف بدن آنها نياز به مداخله هاي ارگونوميکي به منظور تص             )MSDs ( ي عضالن ياختالالت اسکلت 

   .به نظر مي رسد

عوامـل  ، ، کـارگران نـانوايي  يت بـدن يوضـع ، آناليز کار ، اختالالت اسکلتي عضالنيتجزيه و تحليل وضعيتهای بدنی هنگام کار :کليديگان واژ

 سازخطر
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  مقدمه
ــکلتي  ــاي اس ــوارض و بيماريه ــي از ‐ع ــضالني يک ع

وضـعيتهاي  مهمترين مشکالت حرفه اي است کـه ناشـي از           

بدني نامناسب کاري مانند وضعيت کاري ايستاده ،خم شـدن          

، ند کـردن اجـسام واعمـال نيـروي زيـاد       و چرخيدن مکرر،بل  

ــي    ــي روان ــل روح ــراري وعوام ــات تک ــد  حرک ــي باش  م

)Choobineh 2008(    که اين خود باعـث افـزايش تعـداد 

غيبت از کار ، حوادث و بازنشـستگي زودتـر از موعـد مـي               

اين اختالالت شامل . )Jafari and Bathaei 2004( شود

 سـتون فقـرات،    دست ومـچ،   آرنج، شانه، هاي گردن،  آسيب

  .لگن، زانو،پا ومچ پا مي باشد

 يشغل يمنيا و بهداشت يمل تويانست گزارش براساس

 نظـر  از را رتبه نيدوم يعضالن - ياسکلت ،اختالالت کايامر

ـ پ احتمال و يت،فراوانياهم  يهـا  ي مـار يب انيـ م از يشروي

 ٤ اروپا در .(NIOSH  1997 ) باشد يم داراکار با مرتبط

 يعـضالن  - ياسـکلت  بـه اخـتالالت   مبـتال  کـارگر  ونيـ ليم

  .(Perkio and kela 2005 )است برآوردشده

 يبافيقال صنعت در همکاران و نهيچوب که يمطالعات در

 عالئـم اخـتالالت   وعيشـ  شـدکه  مشخص  دادندانجام رانيا

 اسـت  بـوده  بـاال  مطالعـه  مورد جامعه رد يعضالن- ياسکلت

 اريبس کار از يناش يعضالن - ياسکلت اختالالت جاديا عوامل

 يت بدنيوضع آن عوامل نيتر مهم از يکي يول است متنوع

 باشـد يمـ  تيـ اهم زيحا آن يابيارز که است يکار نامناسب 

)2004 .et al  (Choobineh.  

 ه است اد وهمکاران نشان د   ي دهق ي فوالد ج مطالعه ينتا

ـ افراد شاغل در    %  ٨٥ش از   يکه ب  ک صـنعت مونتـاژ لـوازم       ي

 دچـار   يعـضالن ‐ي عرضه واخـتالل اسـکلت     ينوع  به يخانگ

شـانه   ه کمـر،  يب در ناح  ين عوارض به ترت   يشترياند که ب  بوده

  ).Fouladi Dehghi  et al. 2008(وگردن بوده است

 ي عـضالن  يوع اختالالت اسکلت  ي ش ،ي اردکان در مطالعه 

ـ گرد گـزارش ب  يـ ن ترت يـ زد بـه ا   يانپزشکان شهر   در دند  ده ي

، سـتون   %) ۸/۳۴(،مـچ   %) ۳۶( ،دسـت   %)۱/۴۷(گردن: است

  %).۸/۲(زانو ،%) ۵۹/۱۱(، شانه %)۳/۳۳( ي وکمريفقرات پشت

ـ  ي دار ي معنـ  ين مطالعه  رابطـه آمـار      ين در ا  يهمچن ن  ي ب

 سن، جنس، نـوع     خطرساز و عوامل    ي عضالن ياختالالت اسکلت 

 ار وســاعت کــار روزانــه بدســت آمــده اســتکــار ،ســابقه کــ

)Ardakani et al. 2005( .طباخي رانينکه در ايباتوجه به ا 

 وايـستاده   ت  ي باشـدودر وضـع    ي م ي ودست ي سنت نان به صورت  

رود که اختالالت اسـکلتي عـضالني        يکنواخت است انتظار مي   

 کنترل و کـاهش     لذا نها بوجود آورد  آمشکالت فراواني را براي     

هايي است که در کشور بايـد       الت از مهمترين اولويت   اين اختال 

 بعلت گستردگي اين صـنعت در كـشور، بهبـود           .ن پرداخت آبه  

 مي  ي عضالن ياختالالت اسکلت شرايط كار و پيشگيري از وقوع       

تواند تاثير مهمي در اقتصاد، توليد و افزايش درآمد ملـي داشـته             

  . باشد

ت اسـکلتي   نجا کـه در کـشورمان در زمينـه اخـتالال          آاز  

 يهـا  وهشژ تاکنون پ  يينانواکارگران  ) تستون فقرا (عضالني  

تحقيق حاضر بـا هـدف تعيـين         صورت گرفته است     يار کم يبس

عضالني در اندام هاي گوناگون بـدن       ‐شيوع اختالالت اسكلتي  

 ، تعيـين  آنهـا  كـار   يت بـدن  يوضـع ، ارزيابي    ها يينانواکارگران  

ر وقـوع اخـتالالت      ارگونوميك و فردي موثر د     عوامل خطرساز 

انجـام   و يطراحـ ه    يـ ک مطالعـه پا   ي  به عنوان  عضالني‐اسكلتي

 در اين تحقيق شيوع و منشاء اين گونه عـوارض در            .شده است 

کارگران نانوايي هاي شهر اراک مورد بررسي قرار گرفته تـا بـا             

ريشه يابي و ارائه پيشنهادهاي اصالحي درراستاي بهبود وضـع          

 تالشهاي شبانه روزي خـود نيـاز اوليـه    که با ها يينانواکارگران  

 را همـراه بـا      ي مـوثر  يقـدمها جامعه را تهيه و تامين مي کننـد         

جلب مـشارکت دسـتگاههاي ذيـربط بـه منظـور دسـتيابي بـه               

باالترين معيار سالمت و ارتقاء شاخصهاي بهداشتي اين عزيزان         

 .برداريم
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  روش کار
جامعـه  .  تحليلي انجام شد    مقطعي اين مطالعه به شکل   

 ۲۳۳ شـهر اراک بودنـد و تعـداد    ي ها يينانواهدف كارگران   

 تعداد  فهرست ابتدا.نفر به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند      

 از صـنف خبـازان       را  سـطح شـهر    ي ها يينانواو مشخصات   

  انتخـاب  يينـانوا واحـد    ٥٦ به صـورت خوشـه اي      گرفته و 

ت يوضـع  سپس دو گروه پرسشگران و ثبـت کننـدگان       شدند

 انتخاب شده مراجعه کـرده و اقـدام بـه           ي ها يينانوابه   يبدن

 ي بـدن  يتهايوضـع تکميل پرسشنامه نورديک وفيلمبرداري از      

ـ بـا اسـتفاده از   ( مختلف ـ ي    مـدل   يلمبـردار ين فيک دورب

R250 سپس اطالعات پرسشنامه ها با استفاده از نرم         کردند 

 مورد آناليز قرارگرفتند همچنين فيلمهـاي تهيـه         SPSSافزار  

شده از حرکـات مختلـف کـاري  بـا اسـتفاده از نـرم افـزار                  

WINOWAS         مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت وبا توجـه 

به نوع حرکات بدن حين کـار وميـزان بـار جابجـا شـده بـه          

تفکيک براي پاها ،دسـتها وتنـه  کـدهاي مربوطـه مـشخص              

  بـه داخـل   ي بـدن  يهاتيوضـع  رقمي   ۴ سپس کدهاي    .ديگرد

ل شدند و ما بر اساس اين جدول تـراز          جدول استاندارد منتق  

ــيم  ) Risk level(خطــر   در روش .را مــشخص مــي کن

OWAS انجام کار و اسـترس وارد بـر دسـتگاه           يتهاي وضع 

 آنهـا، بـر     ي وپـس از طبقـه بنـد       يي شناسـا  ي عضالن ياسکلت

  گردنــدي مــيت بنــديــاز اولويــحــسب اصــالحات مــورد ن

)Ghasemkhani and booya 2003(.  

        ي در چهار گروه شغل هايينانوا نيکارگران ا

ر ي نان گ‐۴ کف زن  ‐۳ر ي چونه گ‐۲ شاطر ‐۱

 ‐۲ ي سنتي لواش‐۱ ي در قالب گروه هايينانوا يوواحدها

 مورد مطالعه قرار ي سنگک‐۴ ي بربر‐۳ يني ماشيلواش

   .گرفتند

پس از جمع آوري اطالعات شرکت کنند گان در 

قرارگيري  همچنين وضعيتمطالعه بااستفاده ازپرسشنامه و 

بدن درحين کار، با استفاده از آزمونهاي مجذور کاي،آزمون 

 post آزمون با همراه( وآناليز واريانس t-testدقيق فيشر ، 

hocدر نرم افزار )ي تو ک SPSSدي انجام ش   آناليز آمار.  

  

  جينتا
 ۱۸۲% (۱/۷۸ نفر شرکت کنندگان در مطالعـه        ۲۳۳از کل   

مجـرد بودنـد و از نظـر سـطح          )   نفر  ۵۱% (۹/۲۱متاهل و   ) نفر

بـا  )  نفـر  ۱۴۸% (۳/۶۴سواد،  يـ ب)  نفر ۴۹% (۳/۲۱ز  يالت ن يتحص

)  نفر ۶% (۶/۲پلم و   يد)  نفر ۲۷%  (۷/۱۱کل،  يسواد و کمتر از س    

 ۳۳± ۴/۱۰ ن افـراد  ي سن ا  نيانگيم. داشتند يالت دانشگاه يتحص

 ) (BMI شــاخص تــوده بــدن اريــن واحــراف معيانگيــبودوم

  . بدست آمد۱۶/۲۲±۰۶/۵ن مطالعه برابرينندگان در اشرکت ک

 درصدن مشاغل مختلف از نظر يب ۱ با توجه به جدول شماره 

  و کمره شانهي نه گانه به جز در ناحيب در نواحي آسفراوانی

اما همانطور که در جدول .  وجود نداشتي دارياختالف معن

  وکمر ه شانهي اختالالت در ناحدرصد فراوانیفوق آمده است 

  بوده استي شغلير گروه هايشتر از سايدر شاطرها ب

)۰۵/۰<p(.  

 مضر و ي بدنيتهايوضعفراوانی  درصد ۲ شماره جدول

 اختالالت  دهد که عالئمين کارگران نشان مينامناسب  را در ب

ن يبر ا. در آنها گزارش شده است)MSDS(  ي عضالنياسکلت

 در ار مضريبسمضر و ي بدنيتهايوضعن درصد يشترياساس ب

، آرنج % ۴، زانو % ۴ که دچار درد گردن  استين کارگرانيب

ه ونکه گرين با توجه به اي باشند همچنيم% ۴/۳و کمر % ۸/۳

 که دچار عالئم و اختالالت ينين تمام شاغلي در ب۲ يبند

 مختلف بدن شده اند از درصد ي در نواحي عضالنياسکلت

د اقدامات يبا)  درصد۳۳ش از يب( برخوردار استييباال

ک انجام ينده نزدين در آي شاغليت بدنيوضع ي را براياصالح

  .ميده

 OWASج يرا بر  اساس نتاخطر  سطح ۳ ج جدولينتا

 متفاوت ين شغلهايک و دو بي دهد که در دو سطح ينشان م

 در يج آزمون توکينتا.  وجود داشته استي دارياختالف معن

ر يگطر در شاطر و چونهن درصد خيانگيهر سطح نشان داد که م
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.  باشدير و کف زن مي باالتر از نان گيداريبه طورمعن

)۰۵/۰<p ( الف ختن سطوح سه و چهار در چهار شغل اي ب

  ). p<۰۵/۰( وجود نداشتي داريمعن

ز ي آنالجي را براساس نتاخطر سطح ۴ج جدولينتا

OWASک، دو و چهار ، ي دهد که در سه سطح ي نشان م

 وجود داشته ي داري متفاوت اختالف معني هايينانوان يب

ت يوضعن درصد خطر يانگيم) زااسترس(در سطح دو . است

 يني ماشي، لواش%)۶/۴۷( يب سنگکيترت بههايينانوا در يبدن

 بدست %)۱/۲۷( ي سنتيو لواش%) ۵/۳۴ (يبربر ،%)۶/۳۶(

    .آمد

ب ين درصد خطر به ترتيانگين ميشتريدر سطح چهار ب

 . باشدي ميربر و بيدر سنگک

  

  بحث 
مطالعات ، تاکنون  به عمل آمدهي هايبا توجه به بررس

 يينانوان ي شاغلين عضالي در خصوص عوارض اسکلتيکم

ر ين در سايهمچن. گرفته است  کشور صورت يها

 يصنعت" ه وطبخ نان به شکل کاماليز تهي جهان نيکشورها

 باشد و ي و موقت ميا پخت در منزل و به شکل خانگيو

ن فصل به يدا نشد لذا در ايها پي در بررسيمطالعات مشابه

ر مشاغل و اغلب با استفاده ي که در سايکيمطالعات ارگونوم

 ي انجام شده است اشاره مOWASاز روش استاندارد 

  .شود

وع ين شيشتريج مطالعه حاضر نشان داد که بينتا

و پا % ۸/۵۵، کمر %۲/۶۱ زانو يب در نواحياختالالت به ترت

، %۵/۳۴، پشت %۳/۴۰، مچ ودست %۶/۴۴شانه  ،۹/۵۳%

. وجود دارد% ۸/۱۷و در آرنج % ۶/۲۱، ران%۴/۲۶گردن 

 و ينسل سراج  در مطالعهي عضالني اسکلتوع اختالالتيش

، %۵/۱۴ه گردن ي  در کارگران معادن باالست در ناحهمکاران

ه يو در ناح% ۵/۳۴، پاها % ۲/۱۸، پشت و شانه % ۲/۳۸کمر 

 Nasl Seraji and(محاسبه شده بود% ۴/۱۶دستها 

Kachoian 1999( .وع اختالالت در ي شيکه در تمام نواح

علت .  باالتر از کارگران معدن بوده است هايينانواکارگران 

 و يف شغليت شغل و وظايل ماهين امر ممکن است به دليا

 و معادن باشد چرا  هايينانوا در کارگران يتفاوت ساعات کار

ن کارگران معادن ي در بي هفتگي معمول ساعات کارکه به طور

 در ين ساعات کاريانگينکه ميباشد حال اي ساعت م۴۲

  . ساعت محاسبه شد۷۴ برابر با هايينانواکارگران 

 در کارگران سازمان ين مطالعه حسن زاده محمديهمچن

 اختالالت را به يوع نشانه هاين شيشتري بيرانيبنادر وکشت

% ۸/۱۸و شانه ها % ۴/۲۶، زانو % ۹/۳۲ کمر يب برايترت

ن يشتريج مطالعه حاضر از لحاظ بيگزارش نموده است که با نتا

  . دارديوع  همخوانيش

ت ي در وضعيينانوان بخش ينکه شاغليبا توجه به ا

 زانو، ي به نواحين فشار وبار کاريشتريکنند بيستاده کار ميا

 يوع بااليش(ن مطالعه يج ايشود که نتا يکمر وپاها وارد م

ن موضوع يد کننده اين و تائيمب)  فوق الذکرياختالالت در نواح

 شانه و مچ دست يوع اختالالت در نواحيباال بودن ش.  باشديم

ه ي به هنگام ته هايينانوال است که کارگران ين دليهم به ا

ا باالتر از آن ي از مواقع دستها در حدشانه ويوطبخ نان، در برخ

  .باشدير مينکه مچ و کف دست هم درگيرند ضمن اي گيقرار م

 در ي عضالنيوع اختالالت اسکلتين شيشترين بيهمچن

 ين حرفه هاي و همکاران در شاغليمطالعه نسل سراج

، % ۶۰ه کمر يب در ناحيبه ترت رجندي  شهرستان بيپزشکدندان

%  ۱۲و ران پا %  ۳۱مچ  ،% ۳۸، پشت % ۳۸، شانه %۵۶گردن 

که در اکثر .)Nasl Saraji et al. 2005( دبدست آمده بو

 کمتر از  هايينانوان اختالالت در کارگران يوع اي، شينواح

ن امر ممکن است يل اي بوده است که دليپزشکن دندانيشاغل

ن دندان ي مدت در شاغليطوالن يستاي اي بدنيتهايوضع

 شانه وکمر در يب در نواحيوع آسيزان شي باشد ميپزشک

ر يش از سايرها بي ران در چونه گوج وکمرشاطرها  و آرن

ن ي بي داري اختالف معنيمشاغل بوده است واز لحاظ آمار

ن ين امر ايعلت ا. فوق الذکر وجود دارديبهاينوع شغل و آس

 ۲گروه( استرس زا ي بدنيتهايوضع ۳است که مطابق جدول 
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OWAS (خطرناک و مضري بدنيتهايوضعو  )رغم يعل 

ش از يرها بيدر شاطرها و چونه گ) يعدم وجود رابطه آمار

  .ر مشاغل بوده استيسا

و مضر  در   نامناسب ي بدنيتهايوضعن درصد يشتريب

، آرنج % ۴، زانو % ۴ که دچار درد گردن  استين کارگرانيب

 ي بدنيتهايوضعو در واقع   باشنديم% ۴/۳و کمر % ۸/۳

 شهر اراک يهايينانوان ينامناسب، خطرناک  ومضر در شاغل

آرنج وکمر شده است و  زانو، وع درد گردن،ياعث شب

ل يبها به دلين آسي ايوع باالي که ذکر شد شيهمانطور

، ي بودن ساعات کاري نامناسب، طوالنيت بدنيوضع

  . باشديستاده مين مشاغل و کار در حالت اي بودن ايتکرار

 ي کاري فازهايع فراواني جهت  توزOWASز يآنال

 نشان داد که ، شهر اراکي هايينانواکارگران شاغل در 

%  OWAS( ،۷/۳۴ ۱گروه (يعي طبيت بدنيوضع% ۵/۵۸

ت يوضع% OWAS(، ۴ ۲گروه( استرس زايت بدنيوضع

ار ي بسيت بدنيوضع%  ۵/۲ و) OWAS ۳گروه( مضريبدن

 يبيکه در مطالعه حب. داشته اندOWAS) ۴ گروه (مضر

ن به امان اصفهايدر کارگران کارخانه مهOWASز يج آنالينتا

 افراد يت بدنيوضع%  ۲/۷۲: ر محاسبه شده بوديب زيترت

%  ۷/۲ افراد استرس زا ،يت بدنيوضع %۲/۲۱،يعيطب

ار ي افراد بسيت بدنيوضع %   ۵/۳ افرادمضر ويت بدنيوضع

 يت بدنيج وضعينتا .)Habibi and Zohre 2004(مضر

 کارگران يت بدنيوضعسه با ي ها در مقايين نانوايشاغل

شتر در ين کارگران بيدهد که ايمان نشان مايشرکت مه

 باشند يار مضر مي استرس زا و بسي بدنيتهايوضعمعرض 

 تواند در تفاوت ين امر ميد اصالح گردند علت ايو با

ن ين ممکن است ايت  مشاغل دوبخش باشدهمچنيماه

 مناسب  و يکي ارگونوميل استفاده از روشهايتفاوت به دل

 کارگران در يوحرکات شغل ي کارياستاندارددر پستها

 يط فعلي دهدکه در شراين نشان ميا.امان باشديشرکت مه

ان ي سخت و زيکي از لحاظ ارگونومييکار در مشاغل نانوا

  . باشديم امانيع مهيآور تر از کار در مشاغل صنا

سک ي ري جهت بررسو همکارانن حسن زاده يهمچن

 يناورها در کارکنان شي عضالني اختالالت اسکلتيفاکتورها

 به روش يج بررسي انجام دادند نتايرانيسازمان بنادر و کشت

OWASيت بدنيوضع% ۷/۳۳ن کارگران ي نشان داد که ا 

، )  دويگروه بند(زا  استرسيت بدنيوضع% ۹/۳۷ ،يعيطب

ت يوضع% ۸/۸و )  سهيگروه بند( مضر يت بدنيوضع%  ۶/۱۹

 Hassanzade(داشته اند)  چهاريگروه بند(ار مضر ي بسيبدن

and Nasl Seraji  2004 (سه  با کارگران ي که در مقا

ن امر يشتر بوده است وعلت ايار بي شهر اراک بسي هايينانوا

 ييسه با مشاغل نانواي در مقايرانين است که مشاغل کشتيا

شوند ي خارج ميعي که از حالت طبيتعدادو تنوع حرکات بدن

شتر ي شده هم ب اعماليرويزان نينکه ميباشد ضمن ا يشتر ميب

  . باشديم

 مانند ي عضالني اختالالت اسکلتين مطالعه برخيدرا

 يداري رابطه معنيدرد گردن، شانه ، آرنج و  زانو با  سابقه کار

 يها يژگي وي با برخي داري معني ارتباط آمارينشان داد ول

ک مثل ساعات کار در هفته ، سن ،وزن وقد مشاهده يدموگراف

 ي داري هم رابطه معن وهمکاراني سراجل نسنشد و در مطالعه

 يها يژگي وي وبرخي عضالنين عالئم اختالالت اسکلتيب

 .Nasl Saraji et al(ک کارگران وجود نداشته استيدموگراف

ع ير مطالعات انجام شده در صنايسان در يهمچن. )2005

 ين ناراحتي بيداريارتباط معن ي وداربست فلزي،فلزيساختمان

 سن ، سابقه کار ، جنس  و يرهاي با متغيضالن عي اسکلتيها

 ;Kivi and Mattila 1991( .وزن مشاهده نشده است

Fang  et al. 2004; Wang  et al. 2000.(  

ها و ساعات کار در هفته  بين آسيعدم وجود ارتباط ب

 بر اساس يل است که ساعات کارهفتگين دليبه ا" احتماال

کسان ي" باين تقري همه شاغلي آرد و نان برايدستورالعمل شورا

  . باشديم
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٥٢

 نتيجه گيري
 ي بدني بدنيتهايوضعاز % ۲/۴۲نکه يباتوجه به ا

 استرس زا ي بدنيتهايوضع شهر اراک ، ي هايينانوان يشاغل

 اختالالت يوع باالين شيو همچن باشند ي مضر ميليتا خ

 مختلف بدن بخصوص در ي در نواحي عضالنياسکلت

 خطر از نظر  هايينانواا و شانه ، کارگران پ کمر،  زانو،ينواح

 قرار يي باالي در رده هاي عضالنيابتال به صدمات اسکلت

 ي اصالحات الزم انجام شود و مداخله هاالزم استدارند و

 ، يني ماشيلواش ،ي در سنگکييب نوع نانواي به ترتيارگونوم

ب در يدر مشاغل مختلف به ترت  وي سنتيلواش  ويبربر

   يستيرها بايگها و نانرها،  کف زنيگچونه شاطرها،

  . شوديبندتياولو

 دست  يتهاينکه وسعت و دامنه فعالين با توجه به ايهمچن

ن يقتر اي دقيابي ارزي برايستيباشد باياد مين مشاغل زيدر ا

 مثل يکي ارگونوميابيگر ارزي ديه از بدن ار روشهايناح

RULAاستفاده کرد  .  

  

  يتشکر وقدردان
 با يقاتيک طرح تحقي از ين مقاله بخشينکه ايباتوجه به ا       

باشد لذا ي اراک مي در دانشگاه علوم پزشک۲۴۳شماره مصوب 

  ويدانند از معاونت محترم آموزشيسندگان بر خود الزم مينو

 يمانه سپاسگذاريصم اراک ي دانشگاه علوم پژشکيپژوهش

 .ندينما

 
  شهر اراکي هايينانواو ناراحتيهاي نواحي مختلف بدن به تفکيک نوع شغل در کارگران  اختالالت درصد فراوانی  ‐۱جدول 

لشغ  

 
  تعداد

  شاطر

۸۱   

  چونه گير

۵۸   

  کف زن

 ۳۹  

  نان گير

۵۵   

  کل

۲۳۳   
Pvalue 

۸/۲۸ گردن  ۷/۳۵  ۶/۱۴  ۹/۲۵  ۴/۲۶  ۲۵۰/۰  

۵/۵۷ شانه  ۵/۱۲  ۸/۲۶  ۱/۴۸  ۶/۴۴  ۰۰۵/۰  

۵/۲۱ آرنج  ۳/۳۹  ۶/۱۴  ۴/۲۰  ۸/۱۷  ۵۰۴/۰  

۸/۴۸ مچ ودست  ۶/۳۱  ۴/۲۴  ۷/۴۰  ۳/۴۰  ۰۸۱/۰  

۶/۵۲ ۴۰ پشت  ۶/۳۶  ۸/۲۷  ۵/۳۴  ۴۸۵/۰  

۳/۶۳ کمر  ۹/۵۷  ۹/۴۳  ۴/۵۷  ۸/۵۵  ۰۱۸/۰  

۸/۶۳ زانو  ۳/۱۲  ۹/۶۵  ۴/۵۷  ۲/۶۱  ۷۵۷/۰  

۸/۲۸ ران  ۹/۴۳  ۸/۲۶  ۱۷ ۶/۲۱  ۰۸۴/۰  

۵/۵۷/۵ پا  ۱/۳۲  ۲/۵۱  ۱/۶۱  ۹/۵۳  ۲۶۴/۰  
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  OWASدر نواحي مختلف بدن  وگروه بندي  سطح  خطر روش  MSDS  عالئمفراوانی درصد ‐۲جدول 

درصد فراوانی  ناحيه

 اختالالت

۱گروه بندي   

)مناسب(  

۲گروه بندي   

)استرس زا(  

۳گروه بندي  

)مضر(  

۴گروه بندي   

)ار مضريبس(  

۴/۲۶ گردن  ۵۸ ۷/۳۷  ۴/۲  ۶/۱  

۶/۴۴ شانه  ۴/۵۹  ۳/۳۷  ۳/۲  ۰ 

۸/۱۷ آرنج  ۵/۶۱  ۴/۳۴  ۷/۲  ۱/۱  

دستمچ و  ۳/۴۰  ۴/۵۹  ۴/۳۸  ۶/۱  ۴۳/۰  

۵/۳۴ پشت  ۶/۶۴  ۷/۳۲  ۸/۱  ۱ 

۸/۵۵ کمر  ۶۰ ۵/۳۶  ۶/۲  ۸۸/۰  

۲/۶۱ زانو  ۴/۶۲  ۶/۳۳  ۸/۲  ۲/۱  

۶/۲۱ ران  ۷/۶۰  ۴/۳۶  ۱/۲  ۵۶/۰  

۹/۶۲ پا  ۹۷/۶۲  ۸/۳۳  ۴/۲  ۸۳/۰  

  

   کارگران  به تفکيک نوع شغل درOWAS مطابق روش ن خطر و ميزايت بدنيوضعنتايج ارزيابي آناليز  ‐۳جدول 

   شهر اراکي هايينانوا

 شاطر

۸۱ 

 چونه گير

۵۸ 

 کف زن

۳۹ 

 نان گير

۵۵ 

 کل

۲۳۳  
P value 

 

 شغل

  تعداد

  

 ميانگين  خطروضعيت  
  انحراف

  معيار
 ميانگين

  انحراف

  معيار
 ميانگين

  انحراف

  معيار
  ميانگين

  انحراف

 معيار
  ميانگين

  انحراف

 معيار

 

  گروه يک

 وضعيت بدني (

  )طبيعي

۵/۵۱  ۳/۲۴  ۵۲  ۹/۲۲  ۶/۶۲  ۳/۱۹  ۴/۸۱  ۴/۲۰  ۵/۵۸  ۷/۲۵  ۰۰۱/۰< 

وضعيت ( گروه دو

  )بدني استرس زا
۹/۴۴  ۳/۲۳  ۸/۴۳  ۶/۲۲  ۴/۳۴  ۲/۱۹  ۴/۱۸  ۱۹  ۷/۳۴  ۶/۲۴  ۰۰۱/۰<  

      گروه سه

وضعيت بدني (

  )مضر

۵/۲  ۹/۴  ۳  ۱/۱۰  ۱/۲  ۸/۰  ۲۲/۰  ۶  ۴  ۵/۶  ۱۷۴/۰  

  گروه چهار

وضعيت بدني (

  )بسيار مضر

۱/۱  ۱/۴  ۱/۱  ۶/۵  ۸۱/۰  ۰  ۶۱/۰  ۲/۲  ۵/۲  ۹/۳  ۲۱۰/۰  
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   در کارگرانييک نوع نانواي به تفکOWAS مطابق روش خطرزان ي و ميت بدنيوضعز ي آناليابيج ارزي نتا‐ ۴جدول

   شهر اراکي هايينانوا 

  ي سنتيلواش

  ۷۶   

  يني ماشيلواش

۸۰   

  يبربر

۳۷  

  يسنگک

۴۰   

  کل

 ۲۳۳  

يي            نانوا  

        تعداد

خطرسطح    
 ميانگين

  انحراف

  معيار
 ميانگين

  انحراف

  معيار
 ميانگين

  انحراف

  معيار
 ميانگين

  انحراف

  معيار
 ميانگين

  انحراف

  معيار

P value 

  گروه يک

  )وضعيت بدني طبيعي(
۶/۷۱  ۴/۲۶  ۹/۶۱  ۸/۲۵  ۶/۶۲  ۵/۲۲  ۳/۵۰  ۵/۲۲  ۵/۵۸  ۷/۲۵  ۰۰۱/۰  

  گره دو

   وضعيت بدني (

  )استرس زا

۱/۲۷  ۲/۲۵  ۶/۳۶  ۲۵ ۵/۳۴  ۴/۲۱  ۶/۴۷  ۲۱ ۷/۳۴  ۶/۲۴  ۰۰۱/۰  

  گروه سه

  )وضعيت بدني مضر(
۲/۱  ۳/۳  ۵/۱  ۸ ۱/۲  ۸/۱  ۶۸/۰  ۳/۶  ۴ ۵/۶  ۰۷۱/۰  

  گروه چهار

وضعيت بدني بسيار (

  )مضر

۰۸/۰  ۴۹/۰  ۰ ۰ ۸۱/۰  ۹/۶  ۵/۱  ۶ ۵/۲  ۹/۳  ۰۰۲/۰  
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