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در يك صنعت  REBAارگونوميك به روش ارزيابي ريسك عضالني و -بررسي اختالالت اسكلتي
توليد قطعات خودرو

 .هستند كار محيط در پزشكي هاي هزينه و كاري رفته دست از روزهاي عامل ترين مهم اختالالت اين .است جهان سراسر در شغلي ناتواني عمده علت و شايع بهداشتي مشكل عضالني اسكلتي اختالالت :زمينه
.گرفت انجام خودرو قطعات توليد كارخانه يك كارگران بين در عضالني-اسكلتي اختالالت به ابتال ريسك تعيين و شيوع بررسي هدف، با مطالعه اين

 پرسشنامه دموگرافيك، پرسشنامه توسط داده ها آوري جمع .گرفتند قرار بررسي مورد خودرو قطعات توليد كارخانه يك توليد فرآيند كارگران از نفر 207مقطعي تحليلي مطالعه دراين :ها روش و مواد
 توصيفي هاي آماره كمك به وSPSS22 افزار نرم از استفاده با شده گردآوري اطالعات تحليل و تجزيه .گرفت صورتREBAروش از استفاده با كارگران بدني وضعيت ارزيابي و (NMQ)نورديك استاندارد
.شد انجام لجستيك رگرسيون تحليلي آمارهاي و معيار انحراف و ميانگين درصد، فراواني،
  و %8/74 ترتيب به كمر ناحيه به مربوط ماه، 12 و روز 7 دوره دو در عضالني-اسكلتي اختالالت شيوع بيشترين .)درصد 5/57(بودند چاقي و وزن اضافه داراي بدني توده شاخص نظر از كارگران اكثر :ها يافته
 .)درصد 8/34(داشتند قرار متوسط خطر سطح در مطالعه مورد كاركنان بيشترREBA پوسچر ارزيابي روش اساس بر .بود 2/77%

 پوسچر آموزش و كاري هاي ايستگاه اصالح تكراري، حركات كاهش بار، دستي حمل حذف قبيل از اصالحي اقدامات انجام كارگران، كمر ناحيه در عضالني-اسكلتي اختالالت باال شيوع به توجه با :گيري نتيجه
 .دهد كاهش كمر ناحيه در را اختالالت اين بروز تواند مي ضروري صحيح

خودرو قطعات توليد،REBA پوسچر، ارزيابي عضالني،-اسكلتي اختالالت :كليدي ايه واژه

چكيده

 رشد روبه روند .مي گردند تلقي كار محيط ناپذير جدايي و اصلي جزء دو انسان و كار
 وجود اين با .شده است كار شرايط بهبود باعث توسعه حال در كشورهاي در آوري فن و تكنولوژي

 عوامل اين جمله از .خواهد بود اثر گذار نيروي كار سالمتي بر كه دارد وجود زيادي زيان آور عوامل
.)1(كرد اشاره عضالني-اسكلتي اختالالت  آورنده به وجود عوامل به مي توان

 جهان سراسر در شغلي ناتواني عمده علت و بهداشتي شايع مشكل عضالني-اسكلتي اختالالت
  را جامعه و سازمان بلكه فرد، تنها نه اختالالت اين براي شده صرف اقتصادي هزينه هاي .است

 مسائل مهمترين از يكي عضالني-اسكلتي اختالالت حاضر حال در .مي دهد قرار تحت تاثير
 عضالني -اسكلتي اختالالت از پيشگيري كشورها، از بسياري در .مي رود شمار به ارگونوميكي

 عامل مهم ترين عضالني -اسكلتي بيماري هاي .)2(شده است تبديل ملي اولويت يك كار با مرتبط
 ارزيابي از هدف .است كار محيط در پزشكي هزينه هاي و كاري دست رفته از روزهاي

 اختالالت ايجاد باعث كه است فاكتورهايي ريسك شناسايي هنگام كار، در كارگر وضعيت بدني
 تحليل و تجزيه همچنين ،)3(مي گردد عوارض تشديد باعث يا و مي شود عضالني -اسكلتي
 شيوه هاي از يكي .باشد كار فعاليت هاي ارزيابي براي قدرتمند روش يك مي تواند بدني وضعيت
REBA(Rapidارزيابي روش عضالني،-اسكلتي هاي آسيب بروز خطر ارزيابي Entire Body

Assessment)و ديناميك يا استاتيك بدني وضعيت هاي داراي كه مشاغلي ارزيابي براي كه است 
 صنعت .)4(شده است طراحي مي دهد، رخ بدني وضعيت در فاحشي تغيرات آن ها در كه مشاغلي يا

  اين در .دارد مستقيم دخالت توليد فرآيند در كارگر كه است صنايعي جزو خودرو توليد قطعات
 وضعيت هاي و پرمخاطره فعاليت هاي با كارگران كار، بر حاكم كاري شرايط علت به صنعت

 جسماني فعاليت هاي خودرو، قطعات توليد فرآيند در .دارند سروكار كار، هنگام در بدني  نامناسب
 اين به با توجه .مي شود مشاهده وفور به دادن هل كشيدن، مواد، جابجايي و بلندكردن نظير

 از كارگران مختلف نواحي در عضالني -اسكلتي اختالالت كه مي رود انتظار كاري ويژگي هاي
 به ابتال ريسك تعيين و شيوع بررسي منظور به حاضر، مطالعه .باشد برخوردار بااليي شيوع

 بين ارتباط تعيين و قطعات خودرو توليد كارخانه يك كارگران بين در عضالني-اسكلتي اختالالت
 با عضالني-اسكلتي اختالالت به ابتال خطر ارزيابي و دموگرافيك ويژگي هاي از برخي با شيوع

.گرفت صورت ،REBA روش از استفاده

  اين در .انجام گرفت قطعات خودرو توليد كارخانه يك در 1392 درسال حاضر تحليلي مطالعه
 بيماري هاي سابقه كه كارگراني شدند، انتخاب تصادفي صورت به كارگران از نفر 207 مطالعه

 همچنين و بودند ديده اسكلتي آسيب حادثه اي در يا و داشتند عضالني-اسكلتي دستگاه بر اثرگذار
 در استفاده مورد ابزار .شدند خارج مطالعه از بود، سال يك از كمتر آن ها كاري سابقه كه كارگراني

 روش و (NMQ)نورديك پرسشنامه دموگرافيك،  اطالعات پرسشنامه:شامل مطالعه اين
 افزار نرم از استفاده با شده گردآوري اطالعات تحليل و تجزيه .بود REBA ارزيابي ريسك

SPSS22 آمارهاي و معيار انحراف و ميانگين درصد، فراواني، توصيفي آماره هاي كمك به و 
 نظر در 05/0 از كمتر آزمون ها كليه در داري معني سطح .شد انجام لجستيك رگرسيون تحليلي

.گرفته شد
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 آن ها وزني ميانگين و سانتي متر36/176 كارگران قدي ميانگين مطالعه، از حاصل نتايج براساس     
 بيشتر و داشتند قرار )درصد 1/54( سال 25-35سني فاصله در كارگران اكثر .بود كيلو گرم 99/79

 شيوع بيشترين .)درصد 5/57(بودند چاقي يا وزن اضافه داراي بدني توده شاخص نظر از آن ها
 و 8/74 شيوع با كمر ناحيه به مربوط ماه 12 و روز 7 دوره دو هر در عضالني-اسكلتي اختالالت

  از بيش شيوع  داراي ترتيب به شانه و پشت زانو، گردن، درد كمر، ناحيه در درد از بعد .بود 2/77
  درد بين گذشته،رابطه ماه 12 طي متغييره، چند لجستيك رگرسيون مدل نتايج به توجه با.بودند 50%

 افزايش ميزان بيشترين .شد مشاهده كار سابقه با كمر درد همچنين و پا ، ران پشت، دست، و مچ آرنج،
 بين داري معني ارتباط .بود پا درد و ران آرنج، درد به مربوط كاري، سابقه سال يك افزايش با شانس،
.شد مشاهده %37 شانس ميزان به شانه ناحيه در درد با REBA خطر سطح واحدي يك افزايش

 شد مشخص ،REBAروش به شغلي وظايف انجام هنگام در كارگران بدني وضعيت ارزيابي در
 در درصد 7/23 متوسط، خطر سطح در روش اين با شده ارزيابي كاري ايستگاه هاي درصد 8/34 كه

 )5(همكاران و زمانيان مطالعات در.قرار دارند باال بسيار خطر سطح در درصد 7/22 و باال خطر سطح
 بدان اين .داد نشان را خطر باالي سطح نيز REBAروش به ارزيابي ،)6(همكاران و ابراهيميان و

 نتايج .است ضروري و الزم كاري ايستگاه هاي براي ارگونوميكي اصالحي اقدامات انجام كه معناست
 نواحي براي عضالني -اسكلتي اختالالت بروز افزايش باعث سن افزايش كه مي كند بيان پژوهش اين

 كاهش باعث سن افزايش كه كرد اشاره موضوع اين به بايد البته .مي شود ران و شانه گردن، پشت،
 اختالالت كه آنجايي از و مي شود وارده تنش هاي مقابل در بدن مختلف اندام هاي پذيري انعطاف
 گذار تأثير فاكتورهاي از يكي سن افزايش مي رود انتظار هستند تجمعي صورت به عضالني اسكلتي

 در عضالني-اسكلتي اختالالت باال شيوع به توجه با .)7(باشد عضالني اسكلتي اختالالت تشديد در
 و تكراري حركات كاهش بار، دستي حمل حذف قبيل از اصالحي اقدامات انجام كارگران، كمر ناحيه

 اختالالت كاهش براي اقدامات از ديگر يكي .مي رسد نظر به ضروري كاري ايستگاه هاي اصالح
.مي باشد كار حين در كارگر بدني وضعيت اصالح صنعت، اين در عضالني-اسكلتي

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري
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