
 

 

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

   بهداشتي تحقيقات انستيتو و بهداشت دانشکده مجله                                                                                           
  ۱۳ ‐ ۲۴ : صفحات ، ۱۳۸۸ پاييز ۳ شماره ۷ دوره                                                                                                        

  

   چک از استفاده با يساز سد کارگاه کي مشاغل کيارگونوم تيوضع ارزيابی
  NIOSH-CPWR  ستيل

  

  يرانا ،تهران ،نشگاه علوم پزشکي تهرادان ،يداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتدانشکده به ،يکارشناسي ارشد ،گروه بهداشت حرفه ادوره  دانشجوي :ليال غيبي

           يـران ا تهـران،  ي تهـران، نـشگاه علـوم پزشـک   دا ،يقـات بهداشـت  يداشـت و انـستيتو تحق  دانـشکده به  ،يشـت حرفـه ا  ، گـروه بهدا   اسـتاد  :يبرائيل نـسل سـراج    ج

  jnsaraji@tums.ac.ir :نويسنده رابط

  يرانا تهران،  تهران،يدانشگاه علوم پزشک ،بهداشتيقات ي، دانشکده بهداشت و انستيتو تحقاپيدميولوژی و آمار زيستی،گروه  دانشيار:يتحجت زراع

  يران تهران، ي تهران،ي، دانشگاه علوم پزشکنشکده پزشکيار،گروه طب کار،دا دانش:غالمرضا پوريعقوب

  ۲۷/۵/۱۳۸۸ :    تاريخ پذيرش     ۵/۱۰/۱۳۸۷ :تاريخ دريافت 

  

  دهيچک
 تياهم ران،يا و جهان مختلف يکشورها در يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش نهيزم در منتشره يدادها برون و آمار به ينگاه : وهدف نهيزم

 جاديا عوامل با مدت يطوالن مواجهه اثر در اختالالت نيا. کند يم انترينما را مشاغل کيارگونوم تيوضع يبررس به پرداختن ضرورت و

 ياديز درصد که آنجا از .شوند جاديا يعضالن ياسکلت دستگاه از يشبخ بر ضربه شدن وارد اثر بر اي يطوالن نديفرا کي در جيتدرب آنها کننده

 ي بدنيت هايوضع با را خود کار زمان شتريب کارگران نيا و بوده  بکار مشغول وساز ساخت و يساز سد يکارگاهها در کار يروين از

  .است تياهم حائز صنعت نيا مشاغل کيارگونوم تيوضع يبررس به پرداختن لذا کنند يم يسپر متعدد نامناسب

 سد کارگاه کي کارگران پژوهش، نمونه .شد انجام ۱۳۸۷ سال در که است يمقطع – يليتحل يفيتوص مطالعه کي پژوهش نيا: کار روش

 ستيل چک و کينورد پرسشنامه پژوهش ابزار و)شغل۲۵ (کارگاه نيا در موجود مختلف ومشاغل) مرد نفر۱۱۰ (تکاب شهرستان در يساز

(NIOSH-CPWR) National Institute of Occupational Health-Center to Protect Workers Rights يريگ نمونه و 

  .ديگرد استفاده  SPSS افزار ازنرم ها داده زيآنال يبرا تيدرنها بود ساده يتصادف روش به

 کمر  هيناح در يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش نيشتريب که داد نشان ها يبررس.بود ماه ۶/۳۶±۸۶/۸۶ کارگران کار سابقه نيانگيم:  جينتا

 وزن، تحصيالت، سيگار، مصرف سن، كار، سابقه كار، حين در نشسته و ايستاده ساعات شغل،  با اختالالت وعيش نيب و بوده %)۵/۵۵(

. داشت وجود دار يمعن رابطه يرو پياده و کار وحوسط نامطلوب ي بدنيت هايوضع داشتن د،يتول فشار بودن، ستادهيا و من گاهينش وضعيت

  .بود  كار حين در نامطلوب ي بدنيت هايوضع داشتن زين عضالني اسكلتي اختالالت ايجاد دليل مهمترين

 عاتاطال تواند يم مشاغل يکيارگونوم تيوضع يبررس که داد ،نشان نهيزم نيا در قاتيتحق ريسا مشابه زين مطالعه نيا جينتا: يريگ جهينت

 بهداشت و يمنيا و مسووالن انيکارفرما ارياخت در يکارگر ناتيمعا انجام ،يآموزش يها برنامه ،يريشگيپ ريتداب اتخاذ نهيزم در يارزشمند

  .دهد قرار

  کيارگونوم تيوضع ،يعضالن ياسکلت اختالالت ،NIOSH-CPWR ستيل چک ،يساز سد کارگران :يديکل واژگان
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١٤ ليال غيبی و همکاران / 

   مقدمه
 هاي ناراحتي دستي، کارهاي عوارض از يکي

 از توسعه حال در کشورهاي در.است عضالني ‐اسکلتي

 بصورت وساز ساخت يهافعاليت از بسياري ما کشور جمله

         انجام کارگران جسماني قواي از استفاده با و دستي

 ‐اسکلتي هايازبيماري پيشگيري جهت که. گيرد مي

 هاي محدوديت و ها اييتوان انسان، کامل شناخت عضالني

      آالت، ماشين کار، محيط با کامل آشنايي نيز و وي

 سزاييه ب اهميت از همه و همه و ها ابزار کاري، هايپست

 کارهايي اجزا اين شناسايي بدون که چرا. است برخوردار

 ارائه کار محيط در انسان هاي فعاليت کردن بهينه براي که

 از فرار يبرا بنابراين. بود دنخواه معقول و مناسب شود مي

 ابتدا همان از يبايست عضالني ‐اسکلتي هاي ناراحتي

 هاي روش ارائه به اقدام سپس و ييشناسا را مشکالت

  .نمود اصالحي

 از ي عضالنيستم اسکلتيک سيت ارگونوميوضع

گر ي و ديکيزي،حرکات و بار في کار ي بدنيت هايوضع

در  .ردي پذير ميتاث چه ها و مفاصلي ماه وارد  بر طيشرا

 يعضالن– ياسکلت  مورد اختالل١٨٠٠ تعداد ٢٠٠٤  سال

 ۱۳۰۰که در صنعت ساخت و ساز گزارش شده است ديجد

 مدت بر بدن بوده و ي طوالنيجه کشش هايمورد آن در نت

 از ي مورد ناش۵۰۰ و ي عضالني اسکلتيهايماريدر گروه ب

 يالت اسکلت و در گروه اختاليعير طبي غيجسمان يتهايفعال

قات يدر تحق.  از تصادفات قرار گرفته استي ناشيعضالن

ن ي ايل اصليد که دلي مشخص گرد۲۰۰۴‐۵ يسالها

ن ،حمل ي سنگياختالالت مربوط به بلند نمودن بارها

 شانه ها و کار سطحبار،کار با بازوها در ارتفاع باالتر از 

ز وجود يل وقوع تصادفات نيدل. زانوها بوده استيرو

 lundholm and Swartz( باشديح لغزنده مسطو

2006 (.  

ن يبراساس گزارش ستاد معاونت درمان سازمان تام

 يهايماري ب١٣٧٣ تا ١٣٧٠ يران در سالهاي کشور اياجتماع

بوده است  ي کليهاياز کارافتادگ %٤/١٤ علت ي عضالنياسکلت

 و %)١/١٦( يروان %)٨/١٦( اعصاب و مغز يهايماريکه پس از ب

  .)Chubine 2003( رتبه چهارم را داشته است%)١٦(اسرطانه

 رتبه آنها تياهم هيپا بر يبهداشت کالتمش يبند رده در

       است گرفته نظر در يعضالن ياسکلت يبهايآس يبرا را دوم

)1997   NIOSH.(   

 اختالالت دهد يم نشان که دارد وجود ياديز شواهد

 ساختمان شاغلم در يبهداشت مهم الهمس کي يعضالن ياسکلت

 با اختالالت نيا  ليبدل يساختمان کارگران% ۷۵ است يساز

 نيا انيم در که .شوند يم بازنشسته يافتادگ کار از حقوق کي

 است  برخوردار ييباال وعيش از درد کمر  به مبتال کارگران

)Welch et al. 1998 .(يروين از% ۲ به ساالنه کايامر کشور 

% ۱۹ از شيب ليودل پردازد يم امتغر درد کمر ليبدل خود کار

 کل از% ۱۳ عامل .است سوئد کشور در کار از يناش يبتهايغ

 در). Anderson 1992(باشد يم انگلستان در يهايماريب

 يم %٧/٣٢درد کمر وعيش هلند کشور وساز ساخت مشاغل

 كارگران ميان در كمردرد). Hildebrandt 1995( باشد

 نتايج است برخوردار باالي شيوع از آمريكا سازي ساختمان

 ساختمان صنعت  ۱۳ در عضالني اسكلتي اختالالت بررسي

   مهندسين ميان در كمردرد شيوع داد نشان آيوا سازي

             است بوده % ۸۷ برها شيشه بين در و% ۶۰ ساختمان

) 1996  Cook et al..( کارگران يفيتوص مطالعه کي در 

 وعيش زانيم كه شد مشخص وعمران يساز ساختمان  صنعت

 ،% ٦٠کمر شامل بدن ياندامها در يعضالن ياسکلت اختالالت

 كارگران ويزيت. است بوده% ۳۲ زانو و% ۳۷ شانه ،% ۴۴ گردن

 براي% ۲۵ شيوع با عضالني اسكلتي ميعال بدليل پزشك توسط

 است بوده ها شانه% ١٢ و پشت% ۱۳ ، گردن% ۲۰ ، كمر

)Zimmerman et al. 1997( .از نفر ۴۴۴ مطالعه ضمن 

 که دنديرس جهينت نيا به عمران ساز و ساخت صنعت نيشاغل

 کمر اختالل شامل آنها در يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش

 ،مچ% ۲۵ ،آرنج% ۳۱ پشت ،% ۴۲ شانه ،% ۴۱ گردن ،۶۵%

 است بوده% ۳۳ پا قوزک و% ۴۱ زانو ،%١٨ ران ،% ۴۱ دست
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  .../ وضعيت ارگونوميک مشاغل                                                                                                                                                                                      

 
 

١٥

)Goldshyder 2002 .(يباال نسبت )وعيش%) ۵۰ 

 صنعت کارگران انيم در يعضالن ياسکلت اختالالت

 نامطلوب  ي بدنيت هايوضع ليبدل وعمران يساختمان

 باشد يم يطوالن مدت به يکياستات يتهايوضع و کار نيح

)Chaffin and Anderson 1984;    Keyserling 
et   al. 1988; Alazab 2004; Rosecrance et al. 

 ي بدنيت هايوضعلوت حفاران ، يه پا در مطالع  ).2002

ن نوع ياجاد ين عامل در اينامطلوب را  به عنوان مهمتر

 Chaffinand and Anderson (انداختالالت اعالم کرده
1984; Buchholz 1996; kittusamy 2004; 

Keyserling  et al. 1988( .ميزان تعيين و بررسي يط 

 اكتورهايف ريسك با سازي ساختمان كارگران مواجهه

-Posture روش از استفاده با عضالني اسكلتي اختالالت

Activity-Tools and Handling (PATH)  در 

 کمر هيناح اختالل كه ديگرد مشخص هياروم شهرستان

 درصد كمترين پا مچ ناحيه درد و%) ۶/۵۰ (شيوع بيشترين

 اسكلتي اختالالت شيوع است داشته را%) ۱/۱ (شيوع

 زانو ،%) ۴/۴۰ (شانه ،%) ۸/۴۳ (دست مچ ناحيه در عضالني

%) ۴/۱۲ (پشت و%) ۷/۶ (ران ،%)۸/۲۵ (گردن ،%) ۷/۳۳(

 با بدن مختلف نواحي درد بين ارتباط بررسي در. است بوده

 ميان از مطالعه مورد كارگران تحصيالت كاري، سابقه سن،

 متغيرهاي با زانو و  پشت ، دست مچ ، گردن بدن ناحيه ۹

 است داشته وجود دراي يمعن رابطه فوق

)Hajaghazadeh 2006.(  

 در يعضالن ياسکلت اختالالت يباال وعيش به باتوجه

 نيهمچن يساز سد ازجمله يعمران و يساختمان کارگران

 در يمطالعات شنهيپ ضعف و صنعت نيدرا کارگران کثرت

 موجود مشاغل کيارگونوم تيوضع بهبود و يابيارز نهيزم

 ، مطالعه نيا انجام با تا داشت برآن را ما کارگاهها نيدرا

 ياسکلت اختالالت ليودال وعيش نهيزم در يکاربرد اطالعات

 ارياخت در آنها کننده جاديا  عوامل خطرو يعضالن

 با تا ميده قرار بهداشت و يمنيا و مسووالن انيکارفرما

 مذکور عوارض از يريشگيپ جهت يريتداب آن جينتا از استفاده

 . گردد اتخاذ يکار يهاستگاهيا وبهبود

  

    کار روش
 است يليتحل–يفيتوصمقطعی  مطالعه کي پژوهش نيا

 سد کارگاه کي مشاغل کيارگونوم تيوضع يبررس به که

 CPWR ستيل چک از استفاده با  تکاب شهرستان در يساز

نه که ين زمي در ا با توجه به گزارشات مشابه.است پرداخته

گزارش شده است حجم % ۳۰ي عضالنيوع اختالالت اسکلتيش

از % ۹۵ نانين اختالالت با اطميوع اي برآورد شينمونه الزم برا

ب جامعه يرابطه مربوطه برآورد شد که پس از اعمال ضر

زش ينان و مقابله با ريش اطميمحدود حجم نمونه الزم و افزا

 که کارگر ۱۱۰ شامل مطالعه نيا يآمار نمونه ، حجمياحتمال

 کل نيهمچن شدند انتخاب ساده يتصادف يريگ نمونه روش به

 يدر کارگاه سد ساز.بود مذکور کارگاه در موجود شغل ۲۵

 ).۵جدول(  کنندي کار مي مختلف شغليکارگران در واحدها

ات ين در عملي سنگينهاين آالت رانندگان ماشيدر واحد ماش

 ي،واحد خاک و سنگ در آماده سازيزي و خاکريخاک بردار

 بستر يز کاري درتميواحد آرماتوربند ،يرق و حفايبتن و تزر

ز در ي، واحد بتن و اجرا ني بتنها و آرماتوربنديو قالب بند سد

نگ در يش خاک و بچيشگاه در آزماي بتن،واحد آزمايعمل آور

 ي فعال اصلير واحدهايسا. کننديت ميمان و ماسه فعاليه سيته

   باشد  ي و سنگ شکن ميات خاکيز شامل عملين

 ابزار عنوان به CPWR ستيل چک از وهشپژ نيا در

موجود  مشاغل کيارگونوم يابيارز جهت ها داده يآور گرد

 يوع اختالالت اسکلتي شيک جهت بررسيوپرسشنامه نورد

 چک.گرفت قرار استفاده مورد يساز سد کارگاه  دريعضالن

 حقوق از تيحما مرکز وسط ت١٩٩٩ سال در CPWR  ستيل

 Center to Protect Workers يساختمان کارگران

(CPWR) Rights سازمان توسط و هيته کايآمر کشور در 

NIOSH گرفت قرار دييتا مورد(Elcosh 2004) .شامل 

 مختلف عوامل خطرساز نهيزم در يا نهيگز و يفيتوص واالتس
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١٦ ليال غيبی و همکاران / 

 ليتحل و يکدده جهت .دارد بخش ١٢که است يکيارگونوم

  طور به ستيل چک نيا تسواال يتمام يآمار قيدق

 ، ريخ و يبل  يا نهيگز يپاسخها  صورت به کنواختي

 داده يک و صفر ازيامت بخش هر  واالتس به. شدند ليتبد

 يعني يکيارگونوم مطلوب طيشرا به که بيترت نيا به. شد

 نامطلوب طيشرا به و صفر ازيامت بخش هر در خير، پاسخ

 ره انيپا در. شد داده ۱ ازيامت  بلي، پاسخ يعني يکيارگونوم

 بر ازاتيامت مجموع ميتقس از ،يينها ازيامت نيانگيم بخش

 مجموع از نيهمچن. شد محاسبه بخش آن تسواال تعداد

 تسواال کل بر ميتقس بخش، هر آمده بدست ازاتيامت کل

 روش نيا با که. شد محاسبه شغل هر يبرا يينها ازي،امت

 ازيامت ني باالتر با يشغل طبعه ب که شغل، نيتر خطرناک

 مورد کيارگونوم يفاکتورها سکير. شد ييد،شناسابو

 که.شود مي ارزيابي والس ۶۳ با ستيل چک نيا در يبررس

 چک نيا بار حمل  :است ريز شرح به ييبخشها شامل

 و ، بار حمل نحوه بار، حمل يکمک ابزار بار، وزن ستيل

 با  بار نمودن انبار ارتفاع و بار حمل نيح در کارگر تيضع

 ابزار تيوضع کار ابزار بخش در. گردد يم يسبرر سوال ۱۷

 ، بازو و دست ارتعاش جاديا امکان اي بودن زيت لحاظ از کار

 کارگر يت بدنيوضع و هارهيدستگ تيوضع ، ابزارآالت وزن

 سوال ۱۲ با ستيل چک نيا در ابزار از استفاده نيح در

 و تهايفعال مشاغل، يتکرار حرکات بخش .گردد يم يبررس

 يك در بار دوازده مشابه،  تكراري حرکات که يفيوظا اي

 گيرد مي انجام روز در ساعت يك از بيش مدت به ساعت،

 قيطر از يتکرار حرکات تعداد کاهش که است نظر مد ،

 از سوال ۲ با يا دوره يها استراحت اي کار نمودن يچرخش

  ي بدنيت هايوضع .شود يم يبررس دهنده پاسخ فرد ديد

 از باالتر در کار انجام ستيل چک از بخش نيا در نامطلوب،

 کي در ماندن اي زانوها يرو کار انجام ها، شانه سطح

 اي چشيپ به منجر که يتيفعال يتهايوضع و ثابت تيوضع

 قرار يبررس مورد کاراست نيدرح کارگر خمش و چرخش

 ستادهيا و نشسته يکار ستگاهيا تيوضع نيهمچن. رديگ يم

 چک نيا در کند يم حرکت آن يبررو کارگر که يسطوح و

. است گرفته قرار نظر مد کيارگونوم اصول ازلحاظ ستيل

 در ،يجو طيشرا. است سوال ۲۰ شامل بخشها اين تسواال

 ، گرما ليقب از يجو نامساعد طيشرا ياسترسها بخش نيا

 نظر مد کند يم ديتهد را کارگران که آفتاب و باد ، باران ، سرما

 نيا در ييروشنا. شود مي ارزيابي كلي سوال يك با كه است،

 سوال ۳ با يکل بطور ييروشنا ستميس تيفيوک تيکم قسمت

 د،يتول يفشارها به مربوط بخش در .گردد يم يبررس  مورد

 کي اتمام منظور به کار در سرعت شيافزا به ازين که ييزمانها

 کارگران و است محدود يزمان دوره کي در خاص فهيوظ

 قرار آن از يناش يروان و يکيزيف يتنشها تحت انيوکارفرما

 به مربوط قسمت در. گردند يم يبررس  سوال ۵ با رنديگ يم

 کاهش نهيان در زميآموزش کارگران وکارفرما آموزش عموماً

 يبرا کار نيح در  نامطلوب ي بدنيهاتيوضع انواع و تعداد

 يم يبررس سوال ۲ با است يعضالن ياسکلت اختالالت کاهش

ک يارگونوم تيوضع نهيزم در يينها يريگ جهينت يراب .شود

 در يعضالن ياسکلت اختالالت بروز ميعال نظر، مورد شغل

 مچ ، بازو ، ،شانه ،گردن پشت  شامل بدن مختلف ينواح

 داشته آن جاديا در را نقش نيشتريب که يتيفعال و وزانو دست

 اختالالت جاديا ياحتمال ليدال نيهمچن شود، يم يبررس

  ي بدنيت هايوضع ،يتکرار حرکات شامل که ورمذک

 درحين يناکاف ياستراحت ها ن،يسنگ يبارها حمل نامطلوب،

 از  مطالعه نيا در.شود مي مشخص است موارد ريوسا كار

 مشاهده و ديبازد نيهمچن کارگران و فرما کار با مصاحبه قيطر

 و تهايفعال مشاغل، ،يساز سد کارگاه مختلف يبخشها از

 اشتغال محل به مراجعه ضمن سپس. شدند ييشناسا فيوظا

 شغل ۲۵ هر يبرا مذکور ستيل واحد،چک هر در کارگران

  .ديگرد ليتکم کارگاه در موجود

 نيا در ها داده يآور جمع يبرا استفاده مورد گريد ابزار

 طور به استاندارد پرسشنامه اين. بود کينورد پرسشنامه ق،يتحق

 مورد سوئد و نروژ فنالند، ارک،دانم کشورهاي در اي گسترده

    ١٠٠ از بيش در پرسشنامه اين. است قرارگرفته استفاده
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١٧

  خدمات جاري هاي فعاليت در همچنين و مختلف پروژه

  است گرفته قرار استفاده مورد شغلي بهداشت

(Kuorinka et al. 1987) .پرسشنامه اين  کلي طور به 

 اختالالت عاليم مورد در اعتمادي قابل و مفيد اطالعات

 مي فراهم را بدن يکيآناتوم هيناح نه در عضالني ‐اسکلتي

 در عاليم که هايياندام اساس بر آناتوميکي نواحي  اين.کند

 فرد توسط که هايياندام نيو همچن شوند مي متمرکز آنها

اند انتخاب تشخيص قابل يکديگر از محقق و دهندهپاسخ

 ۱۲ طي در آيا دهد پاسخ شود مي خواسته فرد از. شده است

 و است داشته مشکلي يا ناراحتي نواحي اين در گذشته ماه

 شده کار در او ناتواني يا کار ترک باعث مشکالت اين آيا

 گذشته روز ۷ در ناراحتي يا درد مورد در نيهمچن . است

 از بنابراين،. شود مي پرسش نواحي اين از کدام هر در

 روي بر بيشتر پرسشنامه نوع اين اپيدميولوژيک، ديدگاه

 يبررس يبرا پرسشنامه نيا. دارد کاربرد مقطعي مطالعات

 سد ازکارگران نفر ۱۰ يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش

 منظور به يبررس نيا در.شد ليتکم آنها هيتوج از بعد يساز

 از و SPSS  يآمار افزار نرم از ها داده ليوتحل هيتجز

 محاسبه ،T-test يت ،Chi-squareدو يکا يآزمونها

 قيدق آزمون ک،يلجست ونيرگرس آزمون ،يهمبستگ بيضر

 نظر در ۰۵/۰ يدار يمعن سطح و .است شده استفاده شريف

  .شد گرفته

  

  جينتا
 کارگران يبدن توده شاخص و کار سابقه سن، نيانگيم

 ٩٦/٣٦ ± ٨٦/٨٦ و سال ۹/۳۴±٤/٩ بيترت به يبررس مورد

 تيوضع عيتوز.بود مربع رمت بر لوگرميک ۳/۲۴ ± ٤/٣ و اهم

 يسازمان واحد و گاريس مصرف الت،يتحص ،سطح تاهل

 درصد نيشتريب است شده داده نشان )۱ جدول( در تيفعال

 ٤‐٨و%) ۶۰(نشسته تيوضع در ساعت ۱ از کمتر کارگران

 در ساعت ۱ از وکمتر %)۴/۵۶ (ستادهيا تيوضع در ساعت

 ها يرسبر. داشتند قرار%) ۵/۵۵( حرکت حال در تيوضع

 و%) ۵/۵۵( کمر هيناح درموجود  اختالل نيشتريب که داد نشان

 زانو و%) ۵/۴۵ (پا قوزک ينواح در بيترت به آن از پس

 آرنج و ران ينواح در زين اختالل نيکمتر .داشت قرار %)۶/۴۳(

 ازيامت نيشتريب يبررس مورد مشاغل در. باشد يم %)۵/۵(

  ٦/٤ ‐٦/٥ازيتام%) CPWR) ۴۰ ستيل چک  از آمده بدست

 راننده شغل به مربوط ازيامت نيکمتر که است بوده

) ۶۴/۶ (يحفار شغل به مربوط ازيامت نيشتريب و) ۶۳/۲(ونيکام

 نيح در نامطلوب  ي بدنيت هايوضع. )۳جدول  ( باشد يم

%) ۸۴(يعضالن –ياسکلت اختالالت به ابتال ليدل نيشتريب کار

 جاديا ليدل نيشتريب. است بوده يبررس مورد مشاغل در

ت يوضع آالت نيماش درمشاغل يعضالن ياسکلت اختالالت

 يتکرار حرکات رگاهيدرتعم ،%)۱۰۰ (نامطلوب ي بدنيها

 ،%)۵/۸۷۵ (نامطلوب ي بدنيت هايوضع يزيدرخاکر ،%)۳/۸۳(

 نامطلوب  ي بدنيت هايوضع يزير وبتن يآرماتوربند در

 ارتباط يبررس مورد هاي متغير بين از. است بوده%) ۷۵(

 ياسکلت اختالل بروز با التيتحص سطح و تاهل تيوضع

 يآمار نظر از) >۰۵/۰p( گاريس مصرف و )>۰۱/۰p(يعضالن

 و کمر هيناح اختالل دچار افراد يسن نيانگيم. بود دار يمعن

 هيناح اختالل دچار افراد کار سابقه نيانگيم و پا قوزک و زانو

 اختالل دچار افراد ستادهيا کار ساعات نيانگيم و زانو و کمر

 و نيريازسا شيب) >۰۱/۰p (يدار يمعن بطور پا قوزک هيناح

 و کمر هيناح اختالل دچار افراد درکار نشسته ساعات نيانگيم

 يدار يمعن بطور آرنج هيناح اختالل دچار افراد وزن نيانگيم

)۰۵/۰p< (ستادهيا ساعات نيانگيم. است بوده نيريازسا شيب 

 يدار يمعن بطور کمر هيناح اختالل چارد افراد درکار

)۰۵/۰p< (کار در کار سابقه نيانگيم و نشسته ساعات نيانگيم 

 کار در نشسته ساعات نيانگيم ، ران هيناح اختالل دچار افراد

 دچار افراد وزن نيانگيم پا، قوزک هيناح اختالل دچار افراد

 کمتر )>۰۱/۰p (يدار يمعن بطور پشت هيناح اختالل

 در اختالل يبررس مورد يرهايمتغ نيب از  .است بوده نيريازسا

 يمعن ارتباط کار سابقه ، کار در نشسته ساعات با ران  هيناح

 افراد کار در نشسته ساعات نيانگيم کهيبطور است داشته يدار
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 بوده نيريسا از کمتر يدار يمعن بطور ران اختالل دچار

 وزن و التيتحص سطح ،آرنج هيناح اختالل جاديدرا .است

 باالتر التيتحص با افراد کهيبطور. اند داشته يدار يمعن اثر

سوم  تا ييابتدا التيتحص با افراد از شيب ييسوم راهنما از

 وزن نيانگيوم شده مبتال آرنج هيناح اختالل به ييراهنما

 از کمتر يدار يمعن بطور آرنج هيناح در اختالل دچار افراد

 ونيرگرس مدل يآمار زيآنال از هاستفاد با. است بوده نيريسا

 مشخص   (OR) نسبت شانسشاخص محاسبه و کيلجست

 اختالل به ابتال شانس ،گاه ريتعم شغل در  اشتغال که ديگرد

 از استفاده با .سازد يم ها واحد ريسا برابر ۶ را آرنج

 نيتر موثر که ديگرد مشخص گانه چند کيلجست ونيرگرس

 ساعات و سن ،پا قوزک  هيناح اختالل جاديا در ريمتغ

 در نشسته ساعات زمان کاهش.باشند يم کار نيح در نشسته

  ي بدنيت هايوضع و کار در ستادهيا ساعات شيوافزا کار

 داده شيافزا را  پا قوزک هيناح اختالل يکياستات نامطلوب

 کيلجست مدل يآمار زيآنال از استفاده با جينتا يبررس . است

 اختالل به ابتال شانس که ددا نشان OR شاخص ومحاسبه

 خاک مشاغل در و برابر ۱ رگاهيتعم مشاغل در شانه هيناح

 برابر ۱/۲ آالت نيماش مشاغل نيهمچن و برابر ۴/۲ يزير

 مشخص نيهمچن .است يزير وبتن يبند آرماتور مشاغل

 يدارا کار نيدرح بودن ستادهيوا نشستنگاه تيوضع که شد

 نامطلوب يت بدنيوضع ، کمر هيناح اختالل وعيش شيبرافزا

 يکار فشار پا، ناحيه اختالل وعيش شيبرافزا کار نيدرح

 p)>۰۵/۰ (دست مچ هيناح اختالل وعيش شيبرافزا

 هيناح اختالل وعيش شيبرافزا ، يرو ادهيپ سطوح نيهمچن

 به ابتال نيب نيهمچن. است داشته p)>۰۱/۰ (يمعن اثر ران

 نوع با بدن فمختل ينواح در يعضالن ياسکلت اختالالت

  .)۴جدول ( شد حاصل يدار يمعن ارتباط زين فرد شغل

  بحث
 يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش يفراوان يبررس با   

 وعيش درصد نيشتريب کمر هيناح اختالل شدکه مشخص

 يم دارا مطالعه مورد يساز سد کارگران نيب در را%) ۵/۵۵(

 بخش در يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش يبررس در باشند

% ۶۰(کمر هيناح اختالل که شد مشخص وعمران وساز ساخت

 وعيش زانيم نيشتريب ينواح ريسا در اختالل به نسبت%) ۶۵و

 et al. ;Zimmerman 1997. (است داشته را

Goldshyder 2002 (ساختمان کارگاه در  مشابه مطالعه در 

 هيناح در اختالل، وعيش نيشتريب هياروم شهرستان در يساز

 نيب از. )  Hajaghazade 2006( است بوده% ۶/۵۰ کمر

 و ستادهيا ساعات ،تاهل تيوضع يبررس مورد يها ريمتغ

 و کار سابقه ،شغل  نوع ،بودن يگاريس ،کار نيح در نشسته

 دارند، يدار يمعن رابطه کمر هيناح اختالل با يآمار نظر از سن

 بطور کار که آالت نيماش  خصوصاً يشغل  يگروهها در

 و خمش و يصندل نامطلوب يتهايوضع رديگ يم انجام هنشست

 يستگاههايا به تسلط جهت نيطرف به فرد متناوب يچرخشها

 نيا که شود يم کمر  هيناح در اختالل شيافزا به منجر يکار

 زيآنال با .دارد مطابقت) دريگلدش ديداو( مطالعه جهينت با افتهي

 مشخص گانه چند کيلجست ونيرگرس از واستفاده شتريب يآمار

 کار سابقه کمر، هيناح اختالل جاديا در عامل نيتر موثر ديگرد

 مورد يها ريمتغ همزمان يبررس با نيهمچن باشد يم افراد

 موثر که ديگرد مشخص کيلجست ونيرگرس از واستفاده مطالعه

 رگاهيتعم واحد در اشتغال ،يگردن اختالل جاديا در ريمتغ نيتر

 مشاغل تيماه به توجه با اهگ ريتعم بخش در. است بوده

 گردن دنيوچرخان نمودن خم به مجبور کار نيح در ،کارگران

 يکياستات  يت بدنيوضع نيا  زمان و  بوده  عقب و نيطرف به

 در گردن هيناح اختالل وعيش كه باشد يم يطوالن معموالً زين

 نيموثرتر . است افتهي شيافزا واحدها ريسا به نسبت واحد نيا

 واحد در اشتغال ز،ين دست مچ اختالل جاديا در ريمتغ

 آالت نيماش واحد در شانه اختالل يباال نسبت. بود يزيخاکر

 يطوالن يکياستات يت بدنيوضع ليبدل تواند يم يزير وخاک

 نامطلوب، يابزارها از استفاده و آالتن يماش واحد در دست

 يبررس در .باشد يزير خاک واحد در يتکرار يروين اعمال

 که داد نشان جينتا ، شغل هر کيتفک به مذکور اختالالت ليدال

 ، آالت نيماش واحد در اختالالت اين ايجاد ليدل نيشتريب
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 حرکات گاه ريتعم واحد در ، نامطلوب ي بدنيت هايوضع

 ي بدنيت هايوضع ،يزير خاک واحد در  يتکرار

ت يوضع ،يزير وبتن يبند آرماتور واحد در و نامطلوب

 ، نامطلوب يت بدنيوضع. باشد يم مطلوبنا  ي بدنيها

 در و است خود يعيوطب يعاد تيوضع از بدن شدن خارج

 يروشها کار، ستگاهيا يطراح ليقب از  ييها فاکتور  آن

 يم موثر يکيآنتروپومتر اتيخصوص و کار انجام حيصح

 از که نيطرف به چرخش و خمش ،يکياستات يتهايفعال .باشد

  باعث  كه هستند بدن نامطلوب ي بدنيت هايوضع

 يعضالن – ياسکلت ستميس در اختالل شرفتيپ و يخستگ

 سد در موجود مشاغل يبررس با مطالعه نيا در. شوند يم

  ي بدنيت هايوضع ، فوق ستيل چک قيطر از يساز

  .شد نييتع اختالالت ياصل عامل نامطلوب،

 که ديگرد مشخص همکارانش و کرانس رز مطالعه در

 در يعضالن ياسکلت اختالالت وعيش%) ۵۰ (يباال نسبت

 يت هايوضع ليبدل ساز و ساخت صنعت کارگران انيم

 مدت به يکياستات يتهايوضع و کار نيح نامطلوب  يبدن

 يط .)et al. 2002 Rosecrance(باشد يم يطوالن

 يت هايوضع عمران و ساز ، ساخت صنعت در يمطالعات

 اختالالت جاديا در  عامل نيمهمتر عنوان به نامطلوب  يبدن

 Chaffinand and (است شده يمعرف يعضالن ياسکلت
Anderson 1984; Buchholz 2003; kittusamy 

2004; Keyserling  et al. 1988.(  

NIOSH  ت يوضع نيب ارتباط ۱۹۹۷ سال در زين

 ، گردن ينواح در اختالالت وگسترش يبدن نامطلوب  يبدن

 ارتباط جينتا يسبرر . است داده گزارش را وکمر شانه

-NIOSH  ستيل چک يبررس مورد يفاکتورها سکير

CPWRاندامها از کي هر يعضالن ياسکلت اختالالت با 

) =r ۴۱/۰ (نشستنگاه تيوضع ازيامت شيافزا که دهديم نشان

 اثر   )=r  ‐۳۹/۰(کار نيح در بودن ستادهيا ازيامت وکاهش

 داشته کمر هيناح در اختالل وعيش شيافزا بر يدار يمعن

 با بحث مورد يها ريمتغ يدربررس کهيهمانطور است

 ساعات که يکارگران در ديگرد مشخص زين کينورد پرسشنامه

 به نسبت داشتند يکار،کمتر نيح در ستادهيا وساعات نشسته

 قراردارند يشتريب کمر هيناح به اختالل معرض در نيريسا

 ستيل چک زا استفاده با که جهينت دو نيا سهيمقا با نيوبنابرا

CPWR اختالالت با مشاغل يکيارگونوم تيوضع يبررس در 

 يهايويژگ يبررس در کينورد پرسشنامه و يعضالن ياسکلت

 ياسکلت اختالالت  با يت بدنيوضع ونوع کار ،سابقه يفرد

 به توجه با که گفت توان يم آمده، بدست افراد  يعضالن

 و ها واحد ريسا به نسبت واحد نيا در مشاغل  وتنوع تيجمع

 ،يکار نوبت طول در آنها نشسته يتيفعال  يت بدنيوضع

 ،يکياستات يت بدنيوضع کي عنوان به بودن، نشسته تيوضع

 مورد يساز سد کارگاه کمردر هيناح اختالل ياصل عامل

  .است مطالعه

 سطوح يرو ،يرو ادهيپ فاکتور سکير ازيامت شيافزا

 يدار يمعن) =r ۵۸/۰(اثر مانع يدارا و ناصاف لغزنده، ناهموار

 يبررس در نکهيا به توجه با. داشت ران هيناح اختالل شيافزا بر

 زين کينورد پرسشنامه با کارگران يعضالن ياسکلت اختالالت

  به ابتال افزايش با ،يکار سابقه و نشسته ساعات  بودن كم

 يمشاغل گفت توان يم آمد بدست دار يمعن رابطه ران اختالل

 يسطوح نيچن در افراد حرکت مستلزم که رگاهيتعم همچون

  .باالست آنها در  ران اختالل  به ابتال هستند،

 يت بدنيوضع فاکتور سکير ازيامت شيافزا نيهمچن

 شيبرافزا يدار يمعن اثر) =r ۴۵/۰ (کار نيح در نامطلوب

 واحد رينظ يمشاغل  در داشت پا قوزک هيناح در اختالل

 آنها در که يزير خاک و يزير بتن – يبند آرماتور رگاه،يتعم

 شيب يبرا زانوها يرو و نيزم کف در تيفعال به مجبور کارگر

 و خمش يها تيوضع و بوده يکار نوبت در ساعت کي از

 زين پا هيناح در اختالل باالست، درآنها نيطرف به چرخش

 فشار شيافزا که ديگرد مشخص نيهمچن .است افتهي شيافزا

 يناکاف استراحت كوتاه، زماني دوره کي در يتيفعال انجام يبرا

 شيافزا را دست مچ هيناح اختالل مختلف درمشاغل کارگران

 جاديا در عامل نيمهمتر که شد معلوم يطرف از است داده
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 در نيبنابرا. است بوده شغل عامل دست، مچ ناحيه اختالل

 واحد بخصوص مطالعه مورد يساز سد کارگاه مشاغل

 با يتکرار اعمال يبعبارت اي کار فشار عامل ، يزير خاک

 دست مچ هيناح در اختالل شيافزا به منجر يناکاف استراخت

  . است شده

 هر براي آمده بدست نهايي امتياز بررسي به توجه با

 خطر  ازيامت ۶۴/۶ با يحفار شغل ليست، چك در شغل

 فاكتورهاي امتياز شغل نيا در كه شد شناسايي شغل ناكترين

 اعمال ، نامناسب ابزاراالت با كار ، سنگين هاي بار حمل

 داشتن ، كار حين در تكراري حركات و هايدرحفار نيرو

 يك در كار انجام استرس نامطلوب، ي بدنيت هايوضع

  .بود مشاغل ساير از بيش زماني محدوده

  

  يريگ جهينت
 مورد سازي سد كارگاه مشاغل ارگونوميك ارزيابي در

 بررسي به ،CPWR ليست چك از استفاده با ، مطالعه

 با آنها ارتباط و عضالني – اسكلتي اختالالت شيوع

 از پرداختيم فرد شغل نوع و كار سابقه ، فردي ژگيهاي وي

 و ايستاده ساعات شغل، نوع بررسي، مورد هاي متغير بين

 سطح سيگار، مصرف سن، كار، سابقه كار، حين در نشسته

 در مصرفي اكسيژن ماكزيمم و قلب ضربان وزن، تحصيالت،

 بدن مختلف نواحي در عضالني اسكلتي اختالالت به افراد ابتال

 كمر، نواحي در اختالالت شيوع بيشترين همچنين . بودند موثر

 نيز CPWR ليست چك از حاصل نتايج. بود پا قوزك و زانو

 عضالني اسكلتي اختالالت ايجاد دليل مهمترين كه داد نشان

 نامطلوب ي بدنيت هايضعو داشتن مطالعه مورد جمعيت در

. بود  يحفار شغل شغل، ترين خطرناك و كار حين در

     بودن، ستادهيا و نامطلوب گاه منينش وضعيت همچنين

 و خمشها ،)توليد فشار (محدود زماني  مدت  در كار انجام

 سطح از باالتر و زانو روي كار كار، درحين مداوم چرخشهاي

 سطوح و )نامطلوب ي بدنيت هايوضع داشتن (ها شانه

 مذكور اختالالت به افراد ابتال در نامطلوب  )روي پياده (حركتي

 يشغل يزهايآنال يگشا راه تواند يم ها افتهي نيا.  بود مؤثر

  .باشد ساز و ساخت صنعت مشاغل در يآت تر يجزئ

  

   يدان وقدر تشکر
 وکارگران کار بهداشت و يايمنمسووالن  عامل، يرمد از

 يهکل و تکاب شهرستان يساز سد کارگاه شريف و زحمتکش

 تشکر اند داشته يا صميمانه يهمکار مطالعه ينا در که يکسان

  . گردد يم يقدردان و
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٢١

  )۱۱۰=تعداد( مطالعه  مورديساز سد کارگاه کارگران کيدموگراف يهايژگيو ‐۱ جدول

 

 

 

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يفراوان درصد ريمتغ ويژگی   

۸/۲۱  

۲/۷۸  

۲۴ 

۸۶ 

 مجرد

اهلمت  
ت تاهليوضع  

 

۸/۵۱  

۷/۲۲  

۳/۱۷  

۵/۵  

۷/۲  

۵۷ 

۲۵ 

۱۹ 

۶ 

۳ 

ييابتدا  

ييراهنما  

پلميد  

پلميد فوق  

سانسيل  

التيت تحصيوضع  

 

۵/۳۴  

۵/۶۵  

۳۸ 

۷۲ 

يگاريس  

يگاريسريغ  
گاريمصرف س  

 

۷/۲  

۴/۵۶  

۹/۴۰  

۳ 

۶۲ 

۴۵ 

 الغر

يعيطب  

 چاق

 شاخص توده بدن

۱/۲۹  

۵/۳۴  

۱/۹  

۳/۲۷  

۳۲ 

۳۸ 

۱۰ 

۳۰ 

آالت نيماش  

اهگ ريتعم  

يزير خاک  

يزي وبتن ريآرماتوربند  

تي فعاليواحد سازمان  

 

۱/۵۹  

۹/۲۰  

۳/۷  

۴/۶  

۶/۳  

۷/۲  

۶۵ 

۲۳ 

۸ 

۷ 

۴ 

۳ 

۶۹‐۱  

۱۳۹‐۷۰  

۲۰۹‐۱۴۰  

۲۷۹‐۲۱۰  

۳۴۹‐۲۸۰  

۴۱۹‐۳۵۰  

)ماه(سابقه کار  

۹/۰  

۶/۳۳  

۳/۳۷  

۲/۱۸  

۱۰ 

۱ 

۳۷ 

۴۱ 

۲۰ 

۱۱ 

سال۲۰کمتر از   

۲۹‐۲۰  

۳۹‐۳۰  

۴۹‐۴۰  

۵۹‐۵۰  

)سال(سن  
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   در عضالني ‐ اسكلتي اختالالت شيوع حسب بر بررسي مورد کارگران مطلق يفراوان عيتوز ‐۲ جدول

  مطالعه  مورد يساز سد کارگاه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  

  

  

  

  

   درNIOSH-CPWR  ستيل چک يينها ازيامت حسب بر بررسي مورد مشاغل مطلق يفراوان عيتوز ‐۳ جدول

  مطالعه مورد يسدساز کارگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

يفراوان درصد نوع اختالل 

۳/۷  گردن ۸ 

۴/۱۶ شانه ۱۸ 

۵/۵ آرنج ۶ 

مچ دست ۱۱ ۱۰

۸/۱۱ پشت ۱۳ 

۵/۵۵ کمر ۶۱ 

۵/۵ ران ۶ 

۶/۴۳ زانو ۴۸ 

۵/۴۵ قوزک پا ۵۰ 

يفراوان درصد CPWR ستيل چک يينها ازيامت 

۵/۳کمتر از  ۳ ۱۲

۲۸ ۷ ۵/۴‐ ۵/۳

۴۰ ۱۰ ۶/۵‐۶/۴

۶/۵ش از يب ۵ ۲۰

  

Min: ۶۳/۲  Max:  ۴۶/۶  SD: ۲/۱ 
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٢٣

 و شيوع اختالالت اسکلتي NIOSH-CPWRيست  بررسي چک لي موردهمبستگي ميزان اثر گذاري ريسک فاکتور ها ‐۴ جدول

  ي در مشاغل مختلفعضالن

  

 ستيل چک يبررس مورد فاکتور سکير

CPWR 
 نوع اختالل P-Value يب همبستگيضر

 کمر ۰۴۹/۰ ‐۳۹۷/۰ دن در کارستاده بويا

 کمر ۰۴۲/۰ ۴۱۰/۰ ت نشستنگاهيوضع

 قوزک پا ۰۲۳/۰ ۴۵۲/۰نامطلوب يت بدنيوضع

 مچ دست ۰۳۰/۰ ۴۳۴/۰ فشار کار

 ران ۰۰۲/۰ ۵۸۱/۰ ياده رويت سطوح پيوضع

  

 
  مطالعه وردم يساز سد درکارگاه  شغل نوع حسب بر بررسي مورد کارگراننسبی و  مطلق يفراوان عيتوز ‐۵ جدول

 

نوع شغل تعداد در صد  نوع شغل تعداد در صد

 
۸/۱ ۸/۱ سنگ شکنيکنترل چ ۲  ل واگني  درراننده ۲   

۹/۰ سرند سنگ شکن ۱  ۳/۷ لي جرثقراننده ۸   

۷/۱۲ يات خاکيعمل ۱۴  ۵/۴ دري گرراننده ۵   

۶/۳ يآماده ساز ۴  ۵/۴ وني کامراننده ۵   

۵/۴ يکار قيتزر ۵  ۷/۲   تانکرراننده ۳ 

۵/۴ يحفار ۵  ۵/۵   غلطکراننده ۶ 

۶/۳ نگيبچ ۴  ۷/۲ کسري مراننده ۳   

۷/۲ شگاهيآزما ۳  ۸/۱ يکار سيسرو ۲   

۷/۲ يآرماتور بند ۳  ۸/۱ يکيمکان ۲   

۷/۲ يز کار يتم ۳  ۹/۰  اپراتور پمپ ۱ 

۶/۳ يقالب بند ۴  ۷/۲ يجوشکار ۳   

۲/۱۸ يعمل آور ۲۰  ۹/۰ يساز يباطر ۱   

جمع  ۱۱۰ ۱۰۰ ۹/۰ يرير گپنچ ۱   
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