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عضالني در كارگران  -ارزيابي پوسچرهاي كاري و بررسي شيوع اختالالت اسكلتي
Body mapو پرسشنامه RULAچاي چين شهر الهيجان با استفاده از روش

� حدود )هستند بکار مشغول کشاورزي بخش در کار نيروي از نيمي “تقريبا امروزي دنياي در  :زمينه   مخاطره پر شغل سومين ساختمان و راه صنايع و معادن در کار از بعد کشاورزی شغل و ،(نفر ميليارد ⅔/
  مطالعه اين از هدف .کند تهديد را کشاورزان سالمتي است ممکن که است عوارضي و بيماريها، مخاطرات شناخت قدم اولين کار محيط مخاطرات برابر در کشاورزان حفظ منظور به .شود می محسوب دنيا

.گرفت انجام الهيجان شهر چاي مزارع چين چای كارگران بين در عضالني–اسكلتي اختالالت به  ابتالء پتانسيل ارزيابي
 منظور به و .گرديد استفاده است فوقاني اندامهاي سريع ارزيابي براي پوسچر آناليز روشهاي بهترين و كارآمدترين از يكي كه RULA روش از کار حين در مطالعه مورد کارگران پوسچر بررسی جهت :ها روش و مواد

Bodyپرسشنامه از آمده بدست امتيازات با آن ارتباط و كارگران در عضالني-اسكلتي اختالالت  شيوع از آگاهي map دوباره برگشت تا اوليه وضعيت از(كارگر كامل حركت يك كارگر پوسچر بررسي منظور به .گرديد استفاده 
 عنوان به داد مي اختصاص خود به را وضعيت مكررترين و زمان بيشترين كه زيركاري سپس و گرفت صورت جداگانه طور به زيركار هر براي را RULA روش به ارزيابي سپس كرده تقسيم زيركار چندين به را )وضعيت آن به

.شد مي ارزيابي و انتخاب نظر مورد نهايي پوسچر
 بودند 7 امتياز داراي ازآنها %25 كه است حالي در اين داشتند را 4 امتياز افراد %25 همچنين  و بوده 6 امتياز داراي افراد از RULA، 25% روش امتيازبندي طبق كه داد نشان تحقيق اين از حاصل هاي بررسي نتايج :ها يافته

 %50 و %3/64، % 4/71 ترتيب به ها ناراحتي درصد باالترين داد نشان عضالني-اسكلتي اختالالت شيوع ميزان بررسي نتايج همچنين .)4سطح( پذيرد انجام سريعا بايد الزم واصالحات تغييرات بيشتر، هاي بررسي بر عالوه كه
.باشد مي دست مچ و ها شانه ،)تحتاني بخش(كمر به مربوط
 جهت ارگونوميكي مداخالت و اصالحي اقدامات انجام بودند، عضالني-اسكلتي اختالالت به ابتالء شغلي پتانسيل داراي آنها همه و نبوده قبول قابل كاري پوسچر داراي بررسي تحت افراد از يك هيچ اينكه به توجه با :گيری نتيجه
.است ضروري كاري شرايط بهبود

RULA،Bodyچين، چاي عضالني،كارگران-اسكلتي اختالالت :کليدی كلمات map

چكيده

 بكار مشغول كشاورزي بخش در )نفر ميليارد 3/1 حدود (كار نيروي از نيمي ”تقريبا امروزي دنياي در
  دنيا مخاطره پر شغل سومين ساختمان و راه صنايع و معادن در كار از بعد كشاورزي شغل و هستند

 مي رنج كمردرد از كارگر نفر ميليون يك از بيش ساله هر موجود آمارهاي اساس بر .شود مي محسوب
 .است صدمات اين به مربوط شود مي پرداخت كارگران به كه هايي غرامت چهارم يك از بيش و برند

 غيبت %50 علت و كاري هاي محيط در كارگران رنج و درد عامل دومين كمر به مربوط صدمات همچنين
 شناخت قدم اولين كار محيط مخاطرات برابر در كشاورزان سالمت حفظ منظور به .است كار محيط در ها

 جسمي تناسب عدم .كند تهديد را كشاورزان سالمتي است ممكن كه است عوارضي و بيماريها مخاطرات،
 توان مي جمله آن از كه شود مي سبب را جسماني هاي ناراحتي كار، انجام غلط ي شيوه همچنين و كار با
  كار .كرد اشاره است كار از ناشي عوارض ترين شايع دسته از كه اي ماهيچه -اسكلتي هاي ناراحتي به

 نيز مدت طوالني ايستادن يا و طوالني زمان در زانو روي نشسته صورت به يا و خميده كمر حالت با كردن
 استاتيك كاري فرآيند يك انجام طول در .شد خواهد درد كمر و پا رگهاي واريس زانو، مفاصل درد سبب

 در بدن نگهداشتن اين كه دهند قرار خاصي هاي وضعيت در را خود بدن هستند مجبور چايكارها،
 نامطلوب يا و مطلوب توانند مي ارگونوميكي لحاظ از ها پوسچر .شود مي ناميده پوسچر خاص، وضعيت

  كـردن كار هنگام در كه است فاكتورهايي ريسك دقيق تحليل ها پوسچر اين بررسـي از ما هـدف .باشند
 يا و گردد مي عضالني - اسكلتي دستگاه به آسيب باعـث مجـزا طـور بـه يـا كـه آيـد مـي بوجـود

 -اسكلتي اختالالت به  ابتالء پتانسيل ارزيابي  مطالعه اين از هدف .شود مي عوارض تشديد باعث
 .باشد مي الهيجان شهر چاي مزارع چايكار كارگران بين در عضالني

 بوده، مرد آنها همگي كه بودند الهيجان شهر چايكار كارگران از نفر 4 تحقيق اين در مطالعه مورد جامعه
 مشغول ساعت دوازده روزانه افراد اين .بود سال 23 آنها كار سابقه ميانگين و سال 32 آنها سني ميانگين

 برداشت هر و كنند مي برداشت را خود محصول بار 4 سال طول در چايكاران باشند، مي فعاليت به
 چاي چيدن كار اين مخصوص هاي قيچي با چايكار كارگران تمامي .كشد مي طول ماه يك تقريبا محصول

 از يكي كهRULAروش از كار حين در مطالعه مورد كارگران پوسچر بررسي جهت .دهند مي انجام را
 در .گرديد استفاده است فوقاني اندامهاي سريع ارزيابي براي پوسچر آناليز روشهاي بهترين و كارآمدترين

 طبيعي وضعيت از جابجايي ميزان اساس بر بدن اصلي بخش هر كاري پوسچرهاي آناليز براي روش اين
  اش طبيعي وضعيت از بخش آن انحراف ميزان افزايش با مطابق كه ترتيب بدين ميگردد ارزيابي اش

 بخـش براي آمده بدست كدهاي تركيب از پس . يابد مي اختصاص آن به پوسچر كد عنـوان بـه عـددي
 كه نهايي كد مقدار مربوطه جداول طريق از اي ماهيچه و خارجي نيروهاي بـرآورد و بـدن مختلـف هـاي

 منظور به .ميگردد تعيين ميباشد اصالحات بودن اضطراري سطح و پوسـچر مخـاطره شـدت كننـده بيان
 از آمده بدست امتيازات با آن ارتباط و كارگران در عضالني -اسكلتي اختالالت  شيوع از آگاهي

Body  پرسشنامه map براي مصاحبه روش با ها پرسشنامه اين تكميل كه ترتيب بدين گرديد، استفاده 
 تا شد ارائه الزم توضيحات و گرفت انجام سال 17 كار سابقه ميانگين و سال 31 سني ميانگين با  نفر 28
 حركت يك مستقيم، مشاهده بوسيله كارگر، پوسچر بررسي منظور به .شود جلوگيري ابهام هرگونه ايجاد از

 سپس كرده تقسيم زيركار چندين به را )وضعيت آن به دوباره برگشت تا اوليه وضعيت از(كارگر كامل
 بيشترين كه زيركاري سپس و گرفت صورت جداگانه طور به زيركار هر براي را RULA روش به ارزيابي

 ارزيابي و انتخاب نظر مورد نهايي پوسچر عنوان به داد مي اختصاص خود به را وضعيت مكررترين و زمان
  .شد مي
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  6 امتياز داراي افراد از RULA، 25% روش امتيازبندي طبق كه داد نشان تحقيق اين از حاصل هاي بررسي نتايج 
  كه داشتند را 4 امتياز افراد %25 همچنين  و شود اصالح آينده در بايد كاري پوسچر امتياز اين اساس بر كه بوده،
  امتياز داراي ازآنها %25 كه است حالي در اين هستند، تغييرات نيازمند احتماال آنها كاري پوسچر كه دهد مي نشان

 واصالحات تغييرات بيشتر، هاي بررسي بر عالوه بوده، خطرناك پوسچرها كه است اين كننده بيان كه بودند 7
 ابتال پتانسيل آنها همه و نبودند قبول قابل وضعيت داراي افراد از كدام هيچ .)4سطح( پذيرد انجام سريعا بايد الزم

 داد نشان عضالني-اسكلتي اخالالت شيوع ميزان بررسي نتايج همچنين .داشتند را عضالني -اسكلتي اختالالت به
 دست مچ و ها شانه ،)تحتاني بخش( كمر به مربوط %50 و %3/64، % 4/71 ترتيب به ها ناراحتي درصد باالترين

 .شود آنها روزانه كارهاي انجام مانع كه نبود حدي در دردها اين از كدام هيچ بود متوسط درد شدت كه باشد مي
  .دهد مي نشان كارگران اين در را عضالني -اسكلتي هاي ناراحتي فراواني زير نمودار

عضالني در كارگران چايكار شهر الهيجان -اسكلتي درصد شيوع احتالالت  

 

  كاري پوسچر داراي بررسي تحت افراد از يك هيچ روال روش از آمده بدست نتايج اساس بر
  بودند، عضالني -اسكلتي اختالالت به ابتالء شغلي پتانسيل داراي آنها همه و نبوده قبول قابل

 آماري آناليز نتايج همچنين .بود باال مطالعه مورد افراد در عضالني -اسكتي اختالالت عالئم شيوع
  و بدن مختلف نواحي در شده گزارش هاي ناراحتي بين داري معني ارتباط هيچ كه داد نشان

  مداخالت و اصالحي اقدامات انجام با توان مي .ندارد وجود عضو همان به مربوط امتيازات
  ريسك منظم، ورزشي برنامه و كاري فواصل در مدت كوتاه هاي استراحت نظير ارگونوميكي
  دركارگران را اختالالت اين عالئم شيوع نتيجه در و عضالني -اسكلتي اختالالت فاكتورهاي

  اولين براي ايران در چايكار كارگران بين در مطالعه اين اينكه به توجه با .داد كاهش مطالعه مورد
  .گردد مي توصيه همكاران توسط افراد اين بين در بيشتر مطالعات انجام گرفت مي صورت بار

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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