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Abstract: 
 
Background: Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common problems in the 
work settings. This study aimed to assess the potential causes of the musculoskeletal 
disorders in the upper extremity among the workers of an electronic company to determine 
the risk level. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 50 workers were randomly selected 
from assembly line workers. Data were collected using the RULA and Strain index (SI) 
methods and Nordic questionnaire. The safe and unsafe jobs were determined and the risk 
factors for MSDs were evaluated.  
Results: According to the RULA method, 52% of the cases for the right hand and 54% for 
the left hand were at grade 3, 2% for both hands were at grade 4 and in the automatic PC 
board tester job, 25% of the cases in both hands were at grade 4. According to the SI scoring, 
64% of the cases in the right hand and 42% of them in the left hand were unsafe. Moreover, 
the most prevalent disorders were seen in waist and shoulder (48%), wrist (32%), neck 
(28%) and back (24%).  There was a correlation between work experience and shoulder pain 
(P=0.016) and leg pain (P=0.032) and between the results of the SI method in the left hand 
and shoulder pain (P=0.002). Kappa coefficient showed the agreement between the results of 
both RULA and SI methods. 
Conclusion: The frequency of the MSDs, especially in waist, shoulder, neck and back, the 
unsafe cases in the SI method and also the high risk levels in RULA method are 
considerable. 
  
Keywords: Ergonomics, Musculoskeletal diseases, Strain, RULA method  
 
* Corresponding Author.  
Email: mortazav@modares.ac.ir 
Tel: 0098 21 828 83845 
Fax: 0098 21 828 83825                                                                                                                                                                                                  CCoonnfflliicctt  ooff  IInntteerreessttss:: NNoo  
                                            Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences March, 2013; Vol. 17, No 1, Pages 61-70  
 
 
 
 
 
Please cite this article as: Rowshani Z, Mortazavi SB, Khavanin A, Mirzaei R, Mohseni M. Comparing RULA and Strain index methods 
for the assessment of the potential causes of musculoskeletal disorders in the upper extremity in an electronic company in Tehran. Feyz 

2013; 17(1): 61-70. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 10

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-1866-en.html


62 

 با استفاده از ي در اندام فوقاني عضالنيجاد اختالالت اسكلتيل اي پتانسيابيسه ارزيمقا
    تهرانيكيك شركت الكترونين در يو شاخص استر RULA يهاروش
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2
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3
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   مقدمه
ــتالالت ــتالالتاخ ــكلت اخ ــكلتاس ــضالن يياس ــضالنع  Musculoskeletal)ييع

Disorders; MSDS)  ـ ب و معلولب و معلوليي از علـل عمـده آسـ    از علـل عمـده آسـ   ييككيي ـ ي ت ت ي
در آمريكا  در آمريكا    .]1 [شرفته و در حال توسعه است     شرفته و در حال توسعه است     يي پ  پ يي در كشورها   در كشورها  ييشغلشغل

 از   از  ييخـاطر درمـان و بهبـود      خـاطر درمـان و بهبـود      ون نفر بـه   ون نفر بـه   ييللييك م ك م ييك به   ك به   ييهر سال نزد  هر سال نزد  
ـ يي مرخـص  مرخـص ييعـضالن عـضالن  يياسكلتاسكلت اختالالتاختالالت ـ  م   يياثـر اقتـصاد  اثـر اقتـصاد  . . رنـد رنـد ييگگيي م
 Work Related  مـرتبط بـا كـار    مـرتبط بـا كـار   ييعـضالن عـضالن   يياسـكلت اسـكلت   اختالالتاختالالت

Musculoskeletal Disorders (WMSDS)  5544-4545  ون ون يــيــللييبب
    ..]]2[[  ن زده شده استن زده شده استييدالر تخمدالر تخم

  
مركز سالمت محيط و كـار، وزارت بهداشـت          اي،كارشناس ارشد بهداشت حرفه    1

  درمان و آموزش پزشكي
  دانشگاه تربيت مدرسپزشكي، پزشكي، علوم علوم اي، دانشكده اي، دانشكده گروه بهداشت حرفهگروه بهداشت حرفه،  دانشيار22
دانـشگاه علـوم پزشـكي    مركـز ارتقـا سـالمت،       مركـز ارتقـا سـالمت،       اي،  بهداشت حرفه گروه   ،ياردانش 3

  زاهدان
-شركت ملي پـااليش و پخـش فـرآورده        ،  HSE  مديريت ايمني كارشناس ارشد    4

  هاي نفتي ايران
  :مسئولمسئول نويسندهنويسنده نشانينشاني*

  تهران، تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه چمران، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس
   021 82883825 :دورنويسدورنويس                   021 82883845: تلفنتلفن
  mortazav@modares.ac.ir :الكترونيكالكترونيك پستپست

  15/9/91 :نهايينهايي پذيرشپذيرش تاريختاريخ                 15/6/90: دريافتدريافت تاريختاريخ

 بـا    بـا   يي شـغل   شـغل  ييهـا هـا ييمـار مـار يي مربوط بـه ب     مربوط بـه ب    ييهاها از كل گزارش    از كل گزارش   درصددرصد  4242
و در دو و در دو   ددنباشـ باشـ يي مرتبط م   مرتبط م  يي عضالن  عضالن ييستم اسكلت ستم اسكلت يي و س   و س  وضعيت بدني وضعيت بدني 

ن رقـم وجـود     ن رقـم وجـود     ييدر ا در ا ) ) درصددرصد  3030 ( (ييش قابل توجه  ش قابل توجه  ييال گذشته افزا  ال گذشته افزا  سس
جــه بــار جــه بــار يي در نت در نتييعــضالنعــضالن يياســكلتاســكلت اخــتالالتاخــتالالت  ..]]33[[داشــته اســت داشــته اســت 

 از علل    از علل   ييككيينكه  نكه  ييل ا ل ا ييدلدلشوند و به  شوند و به  ييجاد م جاد م ييش از حد ا   ش از حد ا   يي ب  ب ييككييومكانومكانييبب
ـ    يي و غ   و غ  ييعمده از كارافتادگ  عمده از كارافتادگ   ـ    بت از كار م   ييباشـند، نقـش اجتمـاع     باشـند، نقـش اجتمـاع     ييبت از كار م

ـ رر  ..باشندباشنديي را دارا م    را دارا م   يي قابل توجه   قابل توجه  يياقتصاداقتصاد ـ ي ـ  ا  ا ييسك فاكتورهـا  سك فاكتورهـا  ي ـ ي ن ن ي
طـور  طـور  ههها ب ها ب  از جنبه   از جنبه  يي هستند كه هنوز در بعض      هستند كه هنوز در بعض     يياختالالت چند عامل  اختالالت چند عامل  

  يياسـكلت اسـكلت  اخـتالالت اخـتالالت  جـاد جـاد يياا  ..]]44[[انـد  انـد  كامل روشن و كـشف نـشده  كامل روشن و كـشف نـشده  
  صنعتصنعت بهبه متعلقمتعلق وو دارددارد ييكار بستگكار بستگ ييالگوالگو بهبه كاركار ازاز ييناشناش ييعضالنعضالن

    وضـعيت وضـعيت  انجامانجام اد،اد،ييزز ييرورويينن اعمالاعمال  كهكه هرجاهرجا. . ستستيينن ييخاصخاص شغلشغل اايي
  اسـتراحت اسـتراحت  زمـان زمـان  وو حركـات حركـات  ادادييزز تكرارتكرار ،،يينامناسب بدننامناسب بدن  بدني بدنيهايهاي
عوامـل  عوامـل   ..شدشد خواهندخواهند جادجادييت ات ااختالالاختالال ننيياا ،،ددباشباش وجود داشتهوجود داشته اندكاندك

ـ تولتول مـشاغل مـشاغل  اكثراكثر دردر ادشدهادشدهيي ـ ي   ييادارادارو و ، ، ييسـاختمان سـاختمان  ،،ييخـدمات خـدمات  ،،ييددي
  خطـر خطـر  معـرض معـرض  مـشاغل در مـشاغل در  ازاز  ييارارييبسبس  كارگرانكارگران لذالذا شوند،شوند،ييمم  افتافتيي

  نكـه نكـه يياا وجـود وجـود  بـا بـا . . قـرار دارنـد  قـرار دارنـد   ييعضالنعضالن يياسكلتاسكلت اختالالتاختالالت بهبه ابتالابتال
  بـار بـار  مونتـاژ مونتـاژ  وو ددييتولتول شدن خطوطشدن خطوط خودكارخودكار وو ونونييزاسزاسييمكانمكان بابا امروزهامروزه
  ييهاهاببييآسآس اختالالتاختالالت  بهبه ابتالابتال  خطر خطرييولول افته،افته،يي كاهشكاهش كارگرانكارگران ييكاركار

  كـه كـه   چراچرا ؛؛استاست افتهافتهيي ششييافزاافزا ييعضالنعضالن  يياختالالت اسكلتاختالالت اسكلت وو ييتجمعتجمع

 :خالصه

اين مطالعه با هدف ارزيابي     . ي هستند هاي كار محيطترين بيماريهاي   جمله شايع   اختالالت اسكلتي عضالني ناشي از كار از       :و هدف سابقه  
 . سطح ريسك انجام گرفتمنظور تعيينبه يك شركت الكترونيكياختالالت در اندام فوقاني كارگران اين و مقايسه پتانسيل ايجاد 

اطالعات آوري  جمع. ندطور تصادفي ساده انتخاب شد    ه نمونه ب  50ميان كارگران خطوط مونتاژ،      ازالعه مقطعي   مط در اين    :هامواد و روش  
 ريسك فاكتورهاي ايجاد    ه و اايمن تعيين شد  مشاغل ايمن و ن    .انجام شد  نورديك  پرسشنامه و، شاخص استرين    روالهاي  با استفاده از روش   
 .شدنداختالالت بررسي 

 درصـد مـوارد هـر دو        2دست چپ در سطح ريسك سـه،        موارد   درصد   54 درصد موارد دست راست و       52  روال، وشبر اساس ر  : نتايج
 64 اسـترين شاخص  طبق  . گيرد قرار مي  4 درصد كار هر دو دست شاغلين در سطح ريسك           APT 25 و در شغل     4دست در سطح ريسك     

 ترتيب مربوط به كمر و شـانه       باالترين درصد ناراحتي به    ،چنينهم. ايمن هستند  موارد دست چپ نا    درصد 42و  دست راست    موارد درصد
بين سابقه كـار و     كاي   مجذور   آزمون  نتايج اساسبر .باشدمي )درصد 24( تو پش  ) درصد 28( گردن ،) درصد 32(مچ دست   ،  )درصد 48(

-ارتباط آماري معني  ) P =002/0(نه  نيز بين نتايج شاخص استرين در دست چپ و درد شا           و) =032/0P( درد پا     و )P=016/0( درد شانه 

 .را نشان داددو روش آزمون كاپا نيز توافق بين . دست آمددار به

پشت و موارد ناايمن در روش شاخص اسـترين          شانه، گردن و   ويژه درنواحي كمر،   اين مطالعه نشان داد فراواني اختالالت به       :گيرينتيجه
  .  باشندقابل توجه ميو سطوح ريسك باال در روش روال 

  روال عضالني، استرين، روش اسكلتيهاي بيماريارگونومي،  :كليديواژگان
 6161-7070  صفحاتصفحات  ،،13913922فروردين و ارديبهشت فروردين و ارديبهشت   ،،11  شمارهشماره  هفدهم،هفدهم،  دورهدوره  فيض،فيض،  پژوهشيپژوهشي  –علميعلمي  نامهنامهماهماه  دودو                                                                                                                    
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 ...مقايسه ارزيابي پتانسيل ايجاد اختالالت اسكلتي، 

63 1 شماره |17 دوره |1392| فروردين و ارديبهشت|نامه فيضدوماه

  موجـب موجـب  وو شـده شـده  كاركار انجامانجام سرعتسرعت  ششييافزاافزا زه موجبزه موجبييمكانمكان خطوطخطوط
  گـر گـر ييدد ييسـو سـو  ازاز ..شوندشوندييمم كوچككوچك ييهاهاانداماندام  بربر شترشترييبب ييروروييتمركز نتمركز ن

  آنهـا آنهـا  ر عالئـم ر عالئـم ييساسا وو درددرد كهكه شدهشده سببسبب هاهاييمارمارييبب  ننيياا مزمنمزمن عتعتييطبطب
  عـوارض عـوارض  عنـوان عنـوان بـه بـه  رارا هـا هـا يينـاراحت نـاراحت  ننيياا افرادافراد  اغلباغلب وو بماندبماند پنهانپنهان

  يي ارگونوم ارگونوم..]]55[[  كنندكنند ييتلقتلق سنسن كهولتكهولت وو كاركار ازاز ييناشناش ررييناپذناپذ اجتناباجتناب
ـ  و كل   و كل  ييكاركارستگاه  ستگاه  يي ا  ا يي راحت  راحت يي است كه در جستجو     است كه در جستجو    ييعلمعلم ـ ي -ه جنبـه  ه جنبـه  ي

ــا ــاه ــوژييززيي ف فييه ــوژول ــتييككييول ــسان اس ــت ان ــسان اس ــ].].66[[   ان ــ عل ــم اصــالحات يي عل ــم اصــالحات رغ رغ
 از مـشاغل كـارگران       از مـشاغل كـارگران      يياراريي در محل كار، هنوز در بـس        در محل كار، هنوز در بـس       ييككييارگونومارگونوم
  يياسـكلت اسـكلت   اختالالتاختالالتدهند و خطر ابتال به      دهند و خطر ابتال به      يي انجام م   انجام م  يي تكرار  تكرار ييكارهاكارها
  ييعضالنعضالن يياسكلتاسكلت اختالالتاختالالت. .  وجود دارد وجود دارديي هر كارگر هر كارگريي برا براييعضالنعضالن

ـ       عالوه بر درد و رنج افر     عالوه بر درد و رنج افر      ـ       اد و كاهش درآمد آنـان، ب  تجـارت و     تجـارت و    ييرارااد و كاهش درآمد آنـان، ب
ـ با ارز با ارز . . بر است بر است نهنهيي هم هز   هم هز  يياقتصاد مل اقتصاد مل  ـ ي ، ارائـه   ، ارائـه   ييف شـغل  ف شـغل  يي وظـا   وظـا  ييابابي
ـ ان از ا  ان از ا  تـو تـو يي مؤثر بودن اقدامات م     مؤثر بودن اقدامات م    ييرانه و بررس  رانه و بررس  ييگگششيياقدامات پ اقدامات پ  ـ ي ن ن ي

ن ن يينه ارتباط ب نه ارتباط ب يير زم ر زم  د  د ييادادييمطالعات ز مطالعات ز   ..]]77[[   نمود  نمود ييررييگگششيياختالالت پ اختالالت پ 
 مرتبط   مرتبط  يي عضالن  عضالن ييجاد اختالالت اسكلت  جاد اختالالت اسكلت  يي نامطلوب و ا    نامطلوب و ا   وضعيت بدني وضعيت بدني 

  ؛؛ن كنـد  ن كنـد  يـي يـي ب راتع ب راتع ييزان خطر وقوع آس   زان خطر وقوع آس   ييكار انجام گرفته است تا م     كار انجام گرفته است تا م       بابا
. .  ارائـه شـده اسـت       ارائـه شـده اسـت      يي متنوع  متنوع ييهاها آن روش   آن روش  ييابابيي ارز  ارز ييكه برا كه برا ييطورطوربهبه
  ييعـضالن عـضالن  يياسـكلت اسـكلت  اختالالتاختالالت خطر بروز  خطر بروز ييابابييززرر ا اييهاها از روش از روشييككيي

  19931993  در سال در سال   Corlettو  و    McAtamneyتوسط  توسط  مرتبط با كار كه     مرتبط با كار كه     
  روش روال روش روال  و ارائـه شـد،        و ارائـه شـد،       يي معرف  معرف ييندام فوقان ندام فوقان ااع  ع  يي سر  سر ييابابييجهت ارز جهت ارز 

RULA: Rapid Upper Limb Assessment  99،،88[[  باشـد باشـد ييمم[[  
ـ  است كه توسط آقا     است كه توسط آقا    يين روش ن روش ييشاخص استر شاخص استر و  و   ـ ي   Gargو  و    Moorان  ان  ي

  ييجاد اختالالت اسكلت  جاد اختالالت اسكلت  ييل خطر ا  ل خطر ا  يي پتانس  پتانس ييابابيي ارز  ارز ييبرابرا  19951995در سال   در سال   
در يـك   در يـك     ].].1010 [ [ شـد   شـد   ارائه  ارائه يي اندام فوقان   اندام فوقان  يييي انتها  انتها ييهاها قسمت  قسمت ييعضالنعضالن

  244244  يي در كارهـا    در كارهـا   يي انـدام فوقـان     انـدام فوقـان    يي برا  برا ييككييسك ارگونوم سك ارگونوم يي ر  ر العهالعهمطمط
ـ كارخانه مونتـاژ اتومات كارخانه مونتـاژ اتومات  ـ ي و شـاخص  و شـاخص   ك بـا اسـتفاده از روش روال  ك بـا اسـتفاده از روش روال  ي

ـ  هر كار مقا    هر كار مقا   ييج هر ابزار برا   ج هر ابزار برا   يي نتا  نتا  و  و  شد  شد ييابابيين ارز ن ارز يياستراستر ـ ي . . سه شـدند  سه شـدند  ي
ـ  ر  ر ييهاهايين مطالعه فقط خروج   ن مطالعه فقط خروج   يياا ـ ي  هـر ابـزار را       هـر ابـزار را      ييككييسك ارگونـوم  سك ارگونـوم  ي

ـ ن پرسش كه كدام ابزار      ن پرسش كه كدام ابزار      ييسه كرد و ا   سه كرد و ا   ييمقامقا ـ پ ـ ييببششييپ ـ ن   يي بـرا   بـرا  يي بهتـر   بهتـر  يين
 بود كـه   بود كـه  00//1111از كاپا، از كاپا، ييامتامتدر اين مطالعه  در اين مطالعه  . . ب دارد را دنبال نكرد    ب دارد را دنبال نكرد    ييآسآس

از از ييامتامت. . باشدباشديي دو ابزار م    دو ابزار م   ييهاهايين خروج ن خروج يي كم ب   كم ب  ييدهنده سازگار دهنده سازگار نشاننشان
ـ اا. . باشـد باشـد يي م  م ييكنواختكنواختييز نشان دهنده فقدان     ز نشان دهنده فقدان     يي ن  ن 00//11  ييگاماگاما ـ ي ج ج يين نتـا  ن نتـا  ي

ـ سك ا سك ا يي ر  ر ييابابيي ارز  ارز ييدهد كه خروج  دهد كه خروج  يينشان م نشان م  ـ ي ـ ن دو ابـزار ارز    ن دو ابـزار ارز    ي ـ ي   ييببااي
بـا  بـا    مطالعـه مطالعـه   ننيياا  ].].1111[[   توافق ندارند   توافق ندارند  يي اندام فوقان   اندام فوقان  يي برا  برا ييككييارگونومارگونوم

  يي عـضالن   عـضالن  ييجاد اختالالت اسكلت  جاد اختالالت اسكلت  ييل ا ل ا ييسه پتانس سه پتانس يي و مقا   و مقا  ييابابييهدف ارز هدف ارز 
بـا  بـا    ييككييك شركت الكترون  ك شركت الكترون  ييكارگران  كارگران    ييمرتبط با كار در اندام فوقان     مرتبط با كار در اندام فوقان     

 سـطح    سـطح   ننييييمنظور تع منظور تع بهبهن  ن  يي و شاخص استر    و شاخص استر   روالروال  ييهاهااستفاده از روش  استفاده از روش  
  .. انجام گرفت انجام گرفتسكسكييرر
  

  ها  و روشمواد
ـ  مطالعـه     مطالعـه    ننيياا  دردر  مطالعهمطالعه  موردمورد  ههجامعجامع ـ مقطع   __  ييففيي توصـ   توصـ  ييمقطع

ـ مونتـاژ   مونتـاژ     در خطـوط  در خطـوط    شـاغل شـاغل   كاركنانكاركنان  ييللييتحلتحل ـ ي ـ ك شـركت تول   ك شـركت تول   ي ـ ي د د ي
 درصـد    درصـد   8585 نمونه كـه      نمونه كـه     1010لوت  لوت  ييمطالعه پا مطالعه پا   با انجام با انجام   ..بودندبودند  ونونييززييتلوتلو

بردند و بـا در نظـر گـرفتن         بردند و بـا در نظـر گـرفتن         يياختالالت رنج م  اختالالت رنج م  اين  اين     از  از ييبه نوع به نوع آنها  آنها  
سـپس بـا    سـپس بـا    . .  آمـد   آمـد  دسـت دسـت  به  به 4949نمونه  نمونه  حجم  حجم  ،  ،    =00d//11 و    و   00//0505  ييآلفاآلفا

  صورتصورتبهبه نفر    نفر   5050  آنهاآنها  انانييمم  ازاز  بر اساس شغل افراد   بر اساس شغل افراد   محاسبات آماري   محاسبات آماري   
 آنهـا    آنهـا   يي و مطالعه بر رو     و مطالعه بر رو    ندندشدشد  انتخابانتخاب  عنوان نمونه عنوان نمونه بهبه   ساده  ساده ييتصادفتصادف
  كاركار  سابقهسابقه  جنس،جنس،  ل سن، ل سن، ييقبقب  ازاز   افراد  افراد ييفردفرد  مشخصاتمشخصات. . گرفتگرفتانجام  انجام  

ـ     ييفعلفعل ـ      و سوابق كار قبل   ززبـدن ا  بـدن ا    دردر  درددرد  يينـواح نـواح   وو  شـغل شـغل   نـوع نـوع   ،،يي و سوابق كار قبل
  جادجاديياا  خطرخطر  للييپتانسپتانس  ييابابييارزارز  ييبرابرا  ..شدشد  استخراجاستخراج  ككيينوردنورد  پرسشنامهپرسشنامه
مـورد مطالعـه    مـورد مطالعـه      افـراد افـراد   دردر  ييفوقـان فوقـان   انداماندام  ييعضالنعضالن  يياسكلتاسكلت  اختالالتاختالالت

  ييسك فاكتورهـا  سك فاكتورهـا  يي ر  ر ..گرفتگرفت   انجام  انجام يي كار  كار ييهاهاستگاهستگاهييدر ا در ا   روالروال  روشروش
  ييااچـه چـه ييماهماه  كـار كـار   حركات،حركات،تعداد  تعداد    شاملشامل  روشروش  ننيياا  دردر  ييابابييارزارز  موردمورد
مـدت  مـدت   به  به روالروال  ييااروش مشاهده روش مشاهده در  در  . . شندشندباباييمم  رورويينن  ك و اعمال  ك و اعمال  يياستاتاستات

- اندام اندامييت بدنت بدنييوضعوضعشود و   شود و   يير نظر گرفته م   ر نظر گرفته م   ييقه كار هر فرد ز    قه كار هر فرد ز    يي دق  دق 2020

  آنهاآنهان  ن  ييا پرتعدادتر ا پرتعدادتر يين و   ن و   ييو بدتر و بدتر د  د  ووششميمي گوناگون بدن مشاهده      گوناگون بدن مشاهده     ييهاها
   با استفاده   با استفاده  هاي بدني هاي بدني  اين وضعيت   اين وضعيت  سپسسپس. . ردردييگگييمم قرار    قرار   ييابابييمورد ارز مورد ارز 

گونـاگون و جـداول     گونـاگون و جـداول       ييهـا هـا انـدام انـدام   وضعيت بدني وضعيت بدني از  از    ييييهاهااگراماگرامييدد  ازاز
  ييبـرا بـرا   اعـداد اعـداد   ازاز  ن صـورت كـه    ن صـورت كـه    ييبدبد. . شوندشونديي م  م ييازگذارازگذارييمربوطه امت مربوطه امت 
  وو  مـچ مـچ سـاعد،   سـاعد،     بازو،بازو،  شاملشامل  بدنبدن  ييهاهاانداماندام  بدنيبدنيوضعيت  وضعيت    ييكدگذاركدگذار

ـ   دامنـه دامنـه   وو  اسـت اسـت   دهدهييگردگرد  استفادهاستفاده  پاهاپاها  وو  تنهتنه  ،،گردنگردن  ننييچنچنهمهم ـ حركت   ييحركت
  كـه كـه ييطـور طـور ههبب  است؛است؛  شدهشده  ممييتقستقس  ههييناحناح  چندچند  بهبه  بدنبدن  ييفوقانفوقان  ييهاهاانداماندام
  وو  ييععييطبطب  وضعيت بدني وضعيت بدني از  از    انحرافانحراف  ننييكمتركمتر  بابا  ييااههيياحاحنن  ييبرابرا  11  عددعدد

  ييبـرا بـرا   بزرگتربزرگتر  عددعدد  وو  يي عضالن  عضالن يياسكلتاسكلت  اختالالتاختالالت  بروزبروز  حداقل خطر حداقل خطر 
ـ و خطر ب  و خطر ب    ييععيي طب  طب وضعيت بدني وضعيت بدني   ازاز  شترشترييبب  انحرافانحراف  بابا  ييييهاهاههييناحناح ـ ي   شترشتري
  ككيينزدنزد  اگراگر. . شودشوديي در نظر گرفته م     در نظر گرفته م    يي عضالن  عضالن يياختالالت اسكلت اختالالت اسكلت   بروزبروز
  داشـته داشـته   وجـود وجـود   ززيينن  ندامنداماا  چرخشچرخش  وو  بدنبدن  محورمحور  ازاز  شدنشدن  دوردور  اايي  شدنشدن

پس از پس از . . ابدابدييييمم  ششييافزاافزا  وضعيت بدنيوضعيت بدنيبه به   افتهافتهيي  اختصاصاختصاص  باشد، عددباشد، عدد
گر ادغام شده و    گر ادغام شده و    ييكدكديي گوناگون با     گوناگون با    ييهاها اندام  اندام وضعيت بدني وضعيت بدني از  از  ييآن امت آن امت 

 اعمـال شـده      اعمـال شـده     ييرورويي و ن   و ن  ييااچهچهييت ماه ت ماه ييسرانجام با در نظر گرفتن فعال     سرانجام با در نظر گرفتن فعال     
. . گـردد گـردد يي مشخص م   مشخص م  ،،ب است ب است يي خطر بروز آس    خطر بروز آس   يياايي كه گو   كه گو  يييياز نها از نها ييامتامت
ـ دست آمـده، سـطح اولو     دست آمـده، سـطح اولو     هه ب  ب يييياز نها از نها يياساس امت اساس امت   بربر ـ ي   ييهـا هـا ت اقـدام  ت اقـدام  ي

ـ   11  يييياز نهااز نهايي امت امت؛؛11 سطح  سطح ::شودشودييف مف ميير تعر ر تعر ييصورت ز صورت ز  به  به يياصالحاصالح ـ ي ا ا ي
  يي مدت زمان طوالن    مدت زمان طوالن   يي برا  برا وضعيت بدني وضعيت بدني سازد كه اگر    سازد كه اگر    يي مشخص م   مشخص م  22

 قابـل قبـول      قابـل قبـول     ،،ا به شدت تكرار نگردد    ا به شدت تكرار نگردد    ييثابت حفظ نشود    ثابت حفظ نشود    به صورت   به صورت   
سـازد كـه مطالعـه      سـازد كـه مطالعـه      يي م  م  مشخص  مشخص 44ا  ا  يي  33  يييياز نها از نها يي امت  امت ؛؛22 سطح    سطح   ..استاست

ـ  در ا   در ا  ييشترشترييبب ـ ي ـ جـاد تغ  جـاد تغ  يينـه الزم اسـت و ا      نـه الزم اسـت و ا      يين زم ن زم ي ـ يي رات و مداخلـه    رات و مداخلـه    يي
ـ   55  يييياز نها از نها يي امت  امت ؛؛33 سطح    سطح   .. باشد  باشد ييك ممكن است ضرور   ك ممكن است ضرور   ييارگونومارگونوم ـ ي ا ا ي
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 روشني و همكاران

64 11 شماره  شماره ||1717 دوره  دوره ||13921392|| فروردين و ارديبهشت فروردين و ارديبهشت||نامه فيضنامه فيضدوماهدوماه

ـ سازد كه مطالعه ب سازد كه مطالعه ب يي مشخص م   مشخص م  66 ـ ي ـ جـاد تغ جـاد تغ ييشتر، اشتر، اي ـ يي رات و مداخلـه  رات و مداخلـه  يي
  77  يييياز نهـا  از نهـا  يي امت  امت ؛؛44سطح  سطح    ..سته است سته است ييك با ك با يينده نزد نده نزد ييك در آ  ك در آ  ييارگونومارگونوم

ـ سازد كـه مطالعـه ب     سازد كـه مطالعـه ب     يي م  م شتر مشخص شتر مشخص ييا ب ا ب يي ـ ي ـ جـاد تغ  جـاد تغ  ييشتر، ا شتر، ا ي ـ يي رات و  رات و  يي
 روش روال كـه      روش روال كـه     يياعتبارسنجاعتبارسنج  ..سته است سته است يي با  با ك فورا  ك فوراً ييمداخله ارگونوم مداخله ارگونوم 

انجام شد نشان داد كـه تفـاوت   انجام شد نشان داد كـه تفـاوت   Corlett ووMcAtamney توسطتوسط
كـه  كـه     بـدني   بـدني  هايهايوضعيتوضعيتن  ن  يي مشاهده شده ب    مشاهده شده ب   يي در ناراحت   در ناراحت  ييقابل توجه قابل توجه 

رقابـل  رقابـل  يي كـه غ    كـه غ   ييييهاهاوضعيت بدني وضعيت بدني  در برابر     در برابر    ،،انداندقابل قبول فرض شده   قابل قبول فرض شده   
ـ ن قابل ن قابل يييي تع  تع ييبرابرا. .  وجود دارد   وجود دارد  ،،انداندقبول فرض شده  قبول فرض شده   ـ ي ـ ت اعتمـاد ا   ت اعتمـاد ا   ي ـ ي ن ن ي

- مشاغل مختلف از جملـه بـسته   مشاغل مختلف از جملـه بـسته  ييوئوئييدديي نوار و نوار وييهاهاز نمونه ز نمونه ييروش ن روش ن 

ـ  صفحه كل   صفحه كل  يي، اپراتورها ، اپراتورها يياطاطيي، خ ، خ ييبندبند ـ ي ـ ززييبـه ف  بـه ف  .... .... د و   د و   ي ـ ي هـا،  هـا،  وتراپوتراپي
ش داده شد و هر فرد ش داده شد و هر فرد ييد نماد نمايي و تول و تولييمنمنيي، مهندسان ا، مهندسان اييمهندسان صنعتمهندسان صنعت

ـ ج ا ج ا ييسه نتا سه نتا ييمقامقا. . نجام داد نجام داد  روال ا   روال ا  ييابابييك ارز ك ارز يي ـ ي ـ ن ارز ن ارز ي ـ ي هـا نـشان    هـا نـشان    ييابابي
-در مطالعه در مطالعه ]. ]. 88[[  ن افراد وجود دارد   ن افراد وجود دارد   يي ب  ب ييازدهازدهيي امت  امت ييدادكه توافق باال  دادكه توافق باال  

ـ  قابل  قابل ييو همكارانش انجـام گرفـت بـرا       و همكارانش انجـام گرفـت بـرا        Breen   كه توسط   كه توسط  يياا ـ ي ت ت ي
در مطالعه انجام شده در مطالعه انجام شده ]. ]. 1122[[دست آمد دست آمد  به بهr==00//964964ن روش   ن روش   يياعتماد ا اعتماد ا 
روال اثبـات   روال اثبـات   د روش   د روش   ت اعتما ت اعتما ييز قابل ز قابل ييهمكارانش ن همكارانش ن   وو Laeserتوسط  توسط  

ل ل يي پتانس  پتانس ييابابيي ارز  ارز ييبرابراروش دوم   روش دوم   ]. ]. P] (] (1313==00//039039 و    و   r==00//9696((  شدشد
 انـدام    انـدام   يييي انتهـا   انتهـا  ييهاها قسمت  قسمت يي عضالن  عضالن ييجاد اختالالت اسكلت  جاد اختالالت اسكلت  ييخطر ا خطر ا 
 اثر   اثر  يي كه به بررس    كه به بررس   بودبودن  ن  يي در افراد مورد مطالعه شاخص استر       در افراد مورد مطالعه شاخص استر      ييفوقانفوقان
ـ رو، مدت اعمال ن   رو، مدت اعمال ن   يينن شامل شدت اعمال      شامل شدت اعمال     يياافهفهيير وظ ر وظ يي متغ  متغ 66توأم  توأم   ـ ي رو، رو، ي

 اعمـال    اعمـال   ييدست، سرعت انجام كار، درصد زمان     دست، سرعت انجام كار، درصد زمان     / /  مچ  مچ دنيدنيوضعيت ب وضعيت ب 
مدت زمان انجام كار در روز مدت زمان انجام كار در روز   قه وقه وييكل كار، تالش در دق   كل كار، تالش در دق   ييرو در س  رو در س  يينن
  Garg  و و Moorانانيي توسط آقا توسط آقا19951995ن روش در سال ن روش در سال يياا. . پردازدپردازدييمم
هـدف  هـدف   ..باشدباشديي م م درصد درصد9191 آن در حدود  آن در حدود ت اعتمادت اعتمادييقابلقابلجاد شد و جاد شد و يياا
ـ ييــيين روش شناسا  ن روش شناسا  يياا ـ  مشاغل ان بـا انجــام آن   ان بـا انجــام آن    است كه كارگــر     است كه كارگــر    يي مشاغل

ـ          ـ         مشاغـل در مـعرض ابتـال بـه اختــالالت اسكلتـ ـ  ييمشاغـل در مـعرض ابتـال بـه اختــالالت اسكلتـ ـ   عـضالن   يي عـضالن
ـجه حاصـل   ـجه حاصـل   يينتنت. . رنـدرنـدييگگيي قرار م   قرار م  ييانـدام فوقان انـدام فوقان   ييــيي انتها  انتها ييهاهاقسمتقسمت

 اسـت كـه بـه آن         اسـت كـه بـه آن        يين عـدد  ن عـدد  يياز به كاربـردن روش شاخص استـر     از به كاربـردن روش شاخص استـر     
سك ابتال بـه    سك ابتال بـه    ييشود و بر اساس آن ر     شود و بر اساس آن ر     يين گفته م  ن گفته م  يياز شاخص استر  از شاخص استر  ييامتامت

 در   در  يي انـدام فوقـان     انـدام فوقـان    يييي انتهـا   انتهـا  ييهاها قسمت  قسمت يينن عضال  عضال يياختالالت اسكلت اختالالت اسكلت 
گر آن شغل از نظر وجـود       گر آن شغل از نظر وجـود       ييا به عبارت د   ا به عبارت د   يي  ،،شودشوديين م ن م ييييكارگران تع كارگران تع 

ـ    ييمن و ناا  من و ناا  ييخطر در دو دسته ا    خطر در دو دسته ا     ـ    من قـرار م ـ گگييمن قـرار م ـ ي  محاسـبه    محاسـبه   ييبـرا بـرا . . ردردي
ـ ن سه متغ  ن سه متغ  ييشاخص استر شاخص استر  ـ ي ـ ر شـدت اعمـال ن     ر شـدت اعمـال ن     ي ـ ي   وضـعيت بـدني   وضـعيت بـدني   رو،  رو،  ي

ن ن يي كه به محاسبه ا     كه به محاسبه ا    ييدست و سرعت انجام كار با نظر متخصص       دست و سرعت انجام كار با نظر متخصص       //مچمچ
گـر  گـر  يي د  د ييرهـا رهـا يير متغ ر متغ ييشـود و سـا    شـود و سـا    ييزده م زده م ننييپردازد، تخم پردازد، تخم يي م  م شاخصشاخص

فه در فه در ييقه و مدت هر وظقه و مدت هر وظييرو، تعداد تالش در دقرو، تعداد تالش در دقييشامل مدت اعمال نشامل مدت اعمال ن
 كـه بـا      كـه بـا     يين مرحله اطالعات  ن مرحله اطالعات  ييپس از ا  پس از ا  . . شودشوديي م  م ييررييگگطول روز اندازه  طول روز اندازه  
دسـت آمـده    دسـت آمـده    رها به رها به ييك از متغ  ك از متغ  يي   هر  هر ييررييگگا اندازه ا اندازه يين  ن  يياستفاده از تخم  استفاده از تخم  

 و بـه     و بـه    شدهشده  ييبندبند سطح طبقه   سطح طبقه  55وطه در   وطه در   با استفاده از جداول مرب    با استفاده از جداول مرب    است  است  

ن ن ييشان شاخص اسـتر شان شاخص اسـتر شود كه حاصل ضربشود كه حاصل ضربيي داده م   داده م  ييببييك ضر ك ضر ييهرهر
  55ن آن كمتـر از      ن آن كمتـر از      يي كه نمره شاخص استر     كه نمره شاخص استر    ييشغلشغل  ..دهددهدييرا به دست م   را به دست م   

ـ ن آن ب  ن آن ب  يي كه نمره شاخص استر     كه نمره شاخص استر    ييمن و شغل  من و شغل  يي شغل ا   شغل ا  ،،باشدباشد ـ ي   55  شتر از شتر از ي
 و Rucker قـات قـات ييتحقتحق  ..]]1010[[  شـود شـود ييمحسوب ممحسوب ممن من يي شغل ناا شغل ناا،،باشدباشد

Moore  ن انجام شده   ن انجام شده   يينان شاخص استر  نان شاخص استر  ييت اطم ت اطم يين قابل ن قابل يييي تع  تع يي برا  برا كهكه
-ششيير پ ر پ يي بودن و مقاد    بودن و مقاد   ييت، اختصاص ت، اختصاص ييدهد كه حساس  دهد كه حساس  يياست، نشان م  است، نشان م  

  باشـد باشـد يي م  م 11//0000 و  و 00//4747،  ،  00//8484،  ،  11//0000ن روش ن روش يي ا  ا يي مثبت و منف    مثبت و منف   ييييگوگو
انجام انجام و همكاران     Stevens كه توسط     كه توسط    يياا در مطالعه   در مطالعه  ،،ننييچنچنهمهم]. ]. 1414[[

 مختلـف    مختلـف   ييرهـا رهـا ييغغ مت  مت يينان حاصـل از همبـستگ     نان حاصـل از همبـستگ     ييت اطم ت اطم ييگرفت قابل گرفت قابل 
ـ ، مدت اعمـال ن    ، مدت اعمـال ن    00//7777رو  رو  يي شدت اعمال ن    شدت اعمال ن   يين برا ن برا ييشاخص استر شاخص استر  ـ ي رو رو ي

   و  و 00//6666  دسـت دسـت / /  مـچ   مـچ  وضعيت بـدني  وضعيت بـدني  ،  ،  00//8181قه  قه  يي، تالش در دق   ، تالش در دق   00//8080
 مشخص شد كه     مشخص شد كه    ييطور كل طور كل  و به   و به  دست آمد دست آمد بهبه  00//8181سرعت انجام كار    سرعت انجام كار    

در در ]. ]. 1515[[  باشدباشديي م  م 00//9191 خطر    خطر   ييابابيين روش در ارز   ن روش در ارز   يينان ا نان ا ييت اطم ت اطم ييقابلقابل
 بر   بر  يي اثر ارگونوم   اثر ارگونوم  ييابابيي ارز  ارز ييبرابرانيز  نيز    Ellexson و    و   Larson  ييمطالعهمطالعه
، روش  ، روش  NIOSH از معادلـه      از معادلـه     ييورور، رانـدمان و بهـره     ، رانـدمان و بهـره     ييمنمنيي، ا ، ا ييسالمتسالمت

عه نـشان   عه نـشان   ن مطال ن مطال ييج ا ج ا يي نتا  نتا ..دديين استفاده گرد  ن استفاده گرد  ييرودجرز و شاخص استر   رودجرز و شاخص استر   
  ييگـر بـرا   گـر بـرا   يين و دو روش د    ن و دو روش د    يي روش شـاخص اسـتر      روش شـاخص اسـتر     ييررييكارگكارگههداد ب داد ب 
  ].].1616[[  ك مؤثر اسـت   ك مؤثر اسـت   ييرات ارگونوم رات ارگونوم يييي خطر و تغ    خطر و تغ   يي فاكتورها  فاكتورها ييييشناساشناسا

كـارگر، بـه    كـارگر، بـه       هـر   هـر  يين برا ن برا يي شاخص استر   شاخص استر  ييرهارهايي متغ  متغ ييررييگگ اندازه  اندازه ييبرابرا
شد و  شد و  مشاهده  مشاهده    ييكل كار كل كار يي س  س 1010 مختلف هفته     مختلف هفته    ييتصادف و در روزها   تصادف و در روزها   

-ل دهنده ل دهنده ييف تشك ف تشك ييوظاوظا  رريي به ز   به ز  يي ابتدا مشاغل مورد بررس     ابتدا مشاغل مورد بررس    پس از آن  پس از آن  

-ن انـدازه ن انـدازه يياسـتر اسـتر شـاخص   شـاخص     يي كم  كم ييرهارهاييمتغمتغ  گاهگاه آن  آن ..ز شدند ز شدند ييشان آنال شان آنال 

از معتبـر،  از معتبـر،  ييعنوان امتعنوان امتدست آمده بهدست آمده بهههببازات ازات يين امتن امتييانگانگييو مو م  ندند شد  شد ييررييگگ
ـ  يـي يـي تعتع  ييبـرا بـرا   .. مورد استفاده قرارگرفـت     مورد استفاده قرارگرفـت    ييدر مراحل بعد  در مراحل بعد   ـ  ن فراوان   يين فراوان

ـ  از پرسـشنامه نورد     از پرسـشنامه نورد    يي عضالن  عضالن ييعالئم اختالالت اسكلت  عالئم اختالالت اسكلت   ـ ي ه ه اسـتفاد اسـتفاد ك  ك  ي
 انجام   انجام  با روش مصاحبه  با روش مصاحبه  ها  ها  ن پرسشنامه ن پرسشنامه ييل ا ل ا ييب كه تكم  ب كه تكم  ييترتترتننييبدبد. . شدشد

جـاد هرگونـه ابهـام      جـاد هرگونـه ابهـام      ييم ارائـه شـد تـا از ا        م ارائـه شـد تـا از ا        ززحات ال حات ال يي و توض   و توض  گرفتگرفت
 مقالـه فارسـي و       مقالـه فارسـي و      چنـدين چنـدين از ايـن پرسـشنامه در       از ايـن پرسـشنامه در       . .  شـود   شـود  ييررييجلوگجلوگ

 و از روايي و پايـايي بـااليي          و از روايي و پايـايي بـااليي         ]]1177-1199 [ [انگليسي استفاده شده است   انگليسي استفاده شده است   
ـ تجزتجز  ييبـرا بـرا . . برخوردار است برخوردار است  ـ ي ـ للتحتح  ه و ه و ي ـ ي  از نـرم     از نـرم    ججيينتـا نتـا   هـا و  هـا و  ل داده ل داده ي

  ييهـا هـا آزمـون آزمـون و  و    Excelو  و    1515ويـرايش   ويـرايش       SPSS  يي آمـار   آمـار  ييافزارهاافزارها
  .. استفاده شد استفاده شدكاپاكاپاو و   ييكاكامجذور مجذور 

  
  جينتا

 ي گـستره سـن    ن مطالعـه  يدر ا : كي پرسشنامه نورد  يهاافتهي
ـ     ـ انگي سـال بـا م     42 تـا    19ن  يكارگران مورد مطالعه ب  و  36/26ـن  ي

ـ  مـورد مطالعـه، ن     اكثر افراد . بود 074/5ار  يانحراف مع   ي كـار  يروي
ـ  بـا انحـراف مع     65/2ن سابقه كـار آنهـا       يانگي هستند كه م   يجوان ار ي
 ، درصـد Cut & Clinch8  يگـروه شـغل   10در  و باشدي م629/2
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 ...مقايسه ارزيابي پتانسيل ايجاد اختالالت اسكلتي، 

65 1 شماره |17 دوره |1392| فروردين و ارديبهشت|نامه فيضدوماه

 APT ، درصد 4ن  يچميس،   درصد 16كار  ميلح  ، درصد 26 كارمونتاژ
،  درصـد  10 ي شاسـ  يساز، آماده  درصد 8 كار   CBA،   درصد 8 كار
و   درصـد  6 ي شاسـ  يبند، چك و فرم    درصد 10نت  ي كاب يزساآماده
ن مطالعـه   يدر ا  .باشنـديمشغول به كار م     درصد 4 قطعه   يسازآماده

 سال و   26-33 سال،   26 سه گروه كمتر از      دركاركنان بر اساس سن     
 دست آمده براساس آزمون   نتايج به  شدند و    يبند سال گروه  33 يباال

 ،رد گردن، درد شـانه، درد آرنـج        سن و د    كاي نشان داد بين    مجذور
دار درد مچ، درد كمر، درد زانو، درد پـشت و درد پـا رابطـه معنـي                

 سابقه كار به سابقه     يبند با گروه  ،چنينهم). P<05/0( وجود نداشت 
 درد   سـال، بـين سـابقه كـار و         5 ي سال و باال   2-5 سال،   2كمتر از   

رابطـه  نـو   درد زا  و دردكمـر ،  درد پـشت  ،  درد مچ ،  گردن، درد آرنج  
 درد شـانه  اما بين سـابقه كـار و        ). P<05/0( دار وجود نداشت  معني

)016/0P=( درد پا     و )032/0= P ( در  .دار برقـرار شـد    رابطه معني
 بدن، بين نوع شغل و درد گـردن،         ي رابطه شغل و درد اعضا     يابيارز

 درد زانـو و درد      ، درد كمر  ، درد آرنج، درد مچ، درد پشت      ،درد شانه 
 كـارگران    درصـد  P .(70<05/0( دسـت نيامـد   دار به معنيپا رابطه   

  مجذور آزموننتايج  اساس   بر. خطوط مونتاژ دستي شاسي زن بودند     
  درد شـانه، درد آرنـج، درد       ،درد گردن كاي انجام شده بين جنس و       

 دار ديـده نـشد    رابطـه معنـي   مچ، درد پـشت، درد زانـو و درد پـا            
)05/0P> .( درد كمـر    ي كـه دارا   ييهـا ن مطالعه درصد خـانم    يدر ا 

 دار شد ي معن ي از نظر آمار   ن اختالف يا  و ندش از مردها بود   ي ب ،بودند
)048/0P=.( 86 آنـان،   درصـد 14 كارگران راست دسـت و        درصد 

درد گردن،  بين راست دست و چپ دست بودن و         . چپ دست بودند  
رابطـه   درد مچ، درد كمر، درد زانـو  و درد پـا     ،درد شانه، درد آرنج   

 كـه  يدسـت درصد افـراد راسـت   . )<05/0P( شتار وجود ندا  دمعني
 بود و ارتباط    چپ دست افراد  ش از   ي درد پشت دارند ب    ،اعالم نمودند 

ـ  يها از نظر آمار   ن درد پشت و دست    يب ). =P 027/0(دار شـد    ي معن
 كـارگران مـورد مطالعـه        درصد 86ن مطالعـه مشخص شد كه      يدر ا 

ـ   رن يهنـگام انجام كار از درد و خستـگ         درصـد  60 در برنـد و  يج م
ـ  افـراد ن  درصـد 80.شوديت روزانه م يا فعال يدرد مانع از كار     آنان   ز ي

ـ  ين كار را كاف   ياستراحت ب  ـ  .داننـد ي نم  عالئـم اخـتالالت     يفراوان
ـ  ب 1 شـماره     افراد مورد مطالعه در نمودار     ي عضالن ياسكلت ان شـده   ي
  .است

 روال روش   يج حاصل از اجـرا    ينتا: روال روش   يهاافتهي   
 قرار  2  خطر  موارد در سطح    درصد 46در دست راست نشان داد كه       

ـ ب مطالعه   يعنيرند،  يگيم ـ  در ايشتري جـاد  ينـه الزم اسـت و ا  ين زمي
  درصد52 . باشديك ممكن است ضروريرات و مداخله ارگونومييتغ

تـر،  مطالعـه فـزون    كـه ين معني بد؛رنديگي مي جا3موارد در سطح    
سته اسـت و    يك با ينده نزد يك در آ  يگونومرات و مداخله ار   ييجاد تغ يا

جـاد  يتر، ا مطالعه فزونيعنيشوند، ي م4 موارد شامل سطح درصد 2
در . باشدي م يضرورك  ينده نزد يك در آ  يرات و مداخله ارگونوم   ييتغ

 مـوارد در  درصـد  54 ،2 موارد در سـطح   درصد44ز يدست چپ ن
ن يا. شوندي م 4 موارد شامل سطح      درصد 2و  رند  يگيقرار م  3سطح  

 1 در سـطح      هـر دو دسـت     كدام از مـوارد   چيهمطالعه نشان داد كه     
ـ  يط قابل قبول م  ي كه شرا  ي اصالح يهااقدام  .رنـد يگيباشد، قـرار نم
 و درد گـردن، درد شـانه، درد         نتايج روش روال در دست راست     بين  

-آرنج، درد مچ، درد پشت، درد كمر، درد زانو  و درد پا رابطه معني              

 بـين   دارمعنيارتباط آماري   چنين،  هم). <05/0P( شتندادار وجود   
 چپ و درد گردن، درد شانه، درد آرنـج،          نتايج روش روال در دست    

 دسـت نيامـد   بـه درد مچ، درد پشت، درد كمر، درد زانـو و درد پـا              
)05/0P> .(    ـ ميانگين كل و انحراف مع ار امتيـاز نهـايي روال بـراي        ي

. دسـت آمـد    به 70/4±88/0 و دست چپ     74/4±89/0دست راست   
 بـا   74/4 دسـت راسـت عـدد        ي بـرا  روال يياز نهـا  ين كل امت  يانگيم

ـ ن كـل امت   يانگيمز  يدر دست چپ ن   . باشدي م 89/0ار  يانحراف مع  از ي
ـ  88/0ار  ي با انحراف مع   70/4 عدد   روال يينها ن يكـوچكتر . باشـد ي م
- و بـزرگ   3عـدد   دست  هر دو    يدست آمده برا  ه ب روال يياز نها يامت

 در هر   روال روش   يدست آمده برا  هر ب يمقاد .باشدي م 7 عدد   ن آن يتر
 3 و   2  شـماره   مختلـف در نمـودار     ي شـغل  يها گروه يدو دست برا  

  .اندنشان داده شده
نتايج حاصـل از انجـام      : نيشاخص استر روش   يهاافتهي

 64شاخص استرين در دست راست نـشان داد كـه شـغل افـراد در                
در دسـت   . باشد موارد، ايمن مي   د درص 36 موارد ناايمن و در      درصد

 مـوارد،   درصـد 58 موارد ناايمن و  درصد42چپ نيز شغل افراد در      
مشخص شد كه بين نتايج شاخص استرين در دست         . ن شد ييايمن تع 

آرنج، درد مـچ، درد پـشت، درد       درد گردن، درد شانه، درد    راست و   
-هب). <05/0P( ردوجود ندا دار  و درد پا ارتباط معني    كمر، درد زانو    

درد گـردن، درد    استرين در دست چـپ و       نتايج شاخص    بين   ،عالوه
-رابطه معنـي  درد مچ، درد پشت، درد كمر، درد زانو و درد پا            ،  آرنج

فقط بين نتـايج شـاخص اسـترين در         ). <05/0P( دست نيامد دار به 
. دار برقـرار شـد    رابطه معنـي  ) P =002/0(  شانه دست چپ و درد   

بندي شاخص استرين در دست چـپ        طبقه افرادي كه شغل آنها در    
 كدام از افراد در   چيه. بردند از درد شانه رنج مي     ،ناايمن شناخته شد  

 ران درد نداشتند، لذا در آناليز آمـاري بـراي ايـن دو             ناحيه ساعد و  
ـ ن كل امتيانگيم. محاسبه نشد P قسمت  ين بـرا ياز شـاخص اسـتر  ي

 دسـت   يبرا. باشدي م 42/3ار  ي با انحراف مع   72/6دست راست عدد    
 بـا انحـراف     94/4ن عـدد   ياز شاخص استر  يكل امت ن  يانگيمز  يچپ ن 

دست آمده  ه  ن ب يستراز شاخص ا  ين امت يكوچكتر. باشدي م 84/2ار  يمع
-هر ب يمقاد .دبو 5/13ن آن عدد    ي و بزرگتر  75/0 دست عدد    در هر دو  
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 يهـا  گـروه  ين در هر دو دست بـرا      ي شاخص استر  يدست آمده برا  
   .اند نشان داده شده1  شمارهجدولدر  مختلف يشغل

ـ     يهاافتهي  ي بررسـ  يبـرا : ن دو روش  ي مربوط به توافق ب
ج يبر اساس نتا  .  استفاده شد  كاپا ين دو روش از آزمون آمار     يتوافق ب 
ن رابطـه   ي و شاخص استر   روالج روش   ين نتا ين آزمون ب  ي از ا  حاصل

مقادير  .تن دو روش اس   يدهنده توافق ب  كه نشان  دار وجود دارد  يمعن
P نتـايج روش روال    : اسـت از  دست آمده از اين آزمـون عبـارت          به

، =028/0V(دست راست و نتايج شاخص اسـترين دسـت راسـت            
304/0P=(،   نتايج روش روال دست راست و نتايج شاخص اسـترين

، نتايج روش روال دست چپ و )=035/0V=، 289/0P(دست چپ 
و ،  )=068/0V=  ،255/0P(نتايج شـاخص اسـترين دسـت راسـت          

نتايج روش روال دست چپ و نتايج شاخص اسـترين دسـت چـپ              
)014/0V= ،333/0P=.(  

  

 توزيع فراواني نتايج شاخص استرين بر حسب نوع -1جدول شماره 
  شغل در دست راست و چپ

  نتايج شاخص استرين  دست چپ  دست راست
  نا ايمن  ايمن  نا ايمن  ايمن  نوع شغل

Cut & Clinch 0  100%  0  100%  

  %54/61  %46/38  %62/84  %38/15  مونتاژكار

  %5/12  %5/87  %5/37  %5/62  كارلحيم

  0  %100  %50  %50  چينسيم

APT 25%  75%  75%  25%  

CBA 25%  75%  75%  25%  

  %80  %20  %80  %20  سازي شاسيآماده

  %40  %60  %40  %60  سازي كابينتآماده

  0  %100  %33/33  %66/66  بندي شاسيچك و فرم

  0  %100  0  %100  سازي قطعهآماده

28

48

2

32
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48

20 20

72

52

98
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76

52

80 80
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100
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گردن شانه آرنج مچ پشت كمر زانو پاها

درصد

درد اندام هاي بدن

دارد
ندارد

  
  مطالعه هاي مختلف بدن در افراد مورد توزيع فراواني وجود درد در اندام-1 نمودار شماره 

  

  
   توزيع فراواني نتايج روش روال در دست راست بر حسب شغل در افراد مورد مطالعه-2نمودار شماره 
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 ...مقايسه ارزيابي پتانسيل ايجاد اختالالت اسكلتي، 
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   توزيع فراواني نتايج روش روال در دست چپ بر حسب شغل در افراد مورد مطالعه-3نمودار شماره 

  
   بحث

ـ درد در ناح  ن جـنس و     ي ب فقطدر مطالعه حاضر     ه كمـر   ي
اخـتالالت  عالئم  گر  ين جنس با د   يدست آمد و ب   دار به ارتباط معني 

د ير شـا  ن ام يل ا يدل. مشاهده نشد دار  ارتباط معني  ي عضالن ياسكلت
ظرافت خاطر  به. ان در جامعه مورد مطالعه باشد     يكم بودن تعداد آقا   

عهده زنان   شتر بر ين شغل ب  ي ا يكارمي و لح  يشاس يكار مونتاژ دست  
ـ ز از ا  يها ن شتر نمونه يگماشته شده است و ب     ن دو شـغل انتخـاب      ي

ـ  ،نيچنهم. اندشده  سـابقه كـار بـا عالئـم     ن دو فـاكتور سـن و   يب
 و فقـط     مشاهده نشد  يداريارتباط معن  ي عضالن ياختالالت اسكلت 

ن ي ا .دست آمد دار به ين سابقه كار و درد در شانه و پا رابطه معن          يب
ها جـوان هـستند و      كه اكثر نمونه   ل باشد ين دل يتواند به ا  يمسأله م 
 يچنان بر روگر هنوز اثر خود را آن   ي د يرهايت بد كار و متغ    يوضع

 ياختالالت اسكلت عالئم   با   ت برتر ن دس يب. فرد آشكار نكرده است   
ن دست برتـر بـا      ي و تنها ب    مشاهده نشد  يداريارتباط معن  يعضالن

كم بـودن     عالوه بر  .دست آمد دار به يه شانه رابطه معن   يدرد در ناح  
- از كارگران بـه    ياري، بس ) درصد 14( چپ دست    يهاتعداد نمونه 

  در يستگاه كار و جهت حركت قاب شاس      يدمان ا ي چ يل اقتضا يدل
ـ م يررسـ بج  ينتـا  .كننـد يد با دست راست كار م     يخطوط تول   زاني

درصـد   نيبـاالتر  داد نـشان نيز   يعضالن ياسكلت اختالالت وعيش
ـ ترتبه بدن   ياعضا  درد يفراوان  48(كمـر و شـانه       بـه  مربـوط  بي
ـ  ) درصد 24(پشت   و ) درصد 28( ، گردن )درصد  طبـق  .باشـد يم
ـ  ب،يل ارتبـاط ياان كارگران شركت وسينه در م  يچوب قيتحق  نيشتري
 و پـشت    ) درصد 1/67(، زانوها   ) درصد 73(ها  وع درد در شانه   يش
 يبـرا  درصـد    6/23فرش   رفوگران اني و در م   ]20[ ) درصد 7/66(

 انيم همكارانش در و Massaccesi قيو براساس تحق] 21[زانوها 
ـ پورمهابادمطالعه   طبق و   ]22[  درصد 5/60 ونيكام رانندگان   و اني

ـ ب  درصـد  60 كمـر  هيناح درد كاركارگران پرس  انيم دراعظم    اني
ـ ي ق انجام شـده توسـط     يدر تحق  .]17[ است شده ـ  ن يزدان  4/74ز  ي

 را گزارش  يعضالن ياسكلت  اختالالت يها از كارگران نشانه   درصد
ـ وع مربـوط بـه ناح     يزان شـ  ين م ياند و باالتر  كرده  9/50( ه پـشت  ي
 د در درصـد   وت در  تفا ين مطابقت و گاه   يا]. 23[ باشديم) درصد
 ،ا مطابقت نوع شغل باشـد     يتواند در تفاوت    ياعضا م درد   يفراوان

 باال نـشان از نامناسـب بـودن         ي فراوان ي در هر حال درصدها    يول
ـ ن د در اصـالح روش و     ين كار باشد كه با    يدر ح  يت بدن يوضع ز ي

ـ ع توجه ب  يران صنا يمد  و ين بهداشت ين مسئول يآموزش شاغل   يشتري
هـا   داده ي ثبت مشاهدات و درصد فراوان     ي كل يابيارز. داشته باشند 

)  در هـر دو دسـت      5/4ش از   يب (روالاز  ينشان داد كه باال بودن امت     
ساز وجـود انحـراف     نهي است كه زم   يت كار مونتاژكار  يل ماه يدلبه
ت يده، تنه در وضع   يدر قسمت بازو و ساعد، كار با گردن خم        اد  يز

ـ ب، نداشتن تك   نامناس يهايك، استفاده از صندل   يتاستا گـاه پـا و     هي
ف ي ضـع يد كننـده طراحـ    ي و تأك  باشدي بودن كار دست م    يتكرار

 در  يباال بودن درصد نـاراحت     ،عالوهه ب .باشدي م ي كار يهاستگاهيا
 28( گـردن ،  ) درصـد  32(مـچ دسـت     ،  ) درصـد  48(كمر و شانه    

 در  وضعيت بدني ز با نامناسب بودن     ين)  درصد 24(پشت   و) درصد
 و Massaccesi قيتحقج ينتا افته باين يا. ابقت دارد مطين نواحيا

ـ  تحق و ]22[ ونيكـام  راننـدگان  يرو بـر  همكارانش  و  چوبينـه ق  ي
ـ  امت ي از موارد دارا    درصد 1/88 كه در همكاران    4 و   3 يياز نهـا  ي

 يآمـار  ارتباط نوع چيه كه شد مشخص .، مطابقت دارد  ]20[ بودند
 ياسـكلت  اخـتالالت  عالئـم  بـا  دست در دو  روال   روش جينتا نيب

 Massaccesi يقاتيتحق كارر  د كهيحالدر   .ندارد وجود يعضالن
ـ م در ]23[ و همكـاران     چوبينـه  آن مشابه و] 22[ همكارانش و  اني

 مختلـف  ينـواح  در شده گزارش يهايناراحت نيب ،فرش رفوگران
ـ      همـان  بـه  مربـوط  روال ازاتيامت و بدن  يداريعـضو رابطـه معن

 ينـه بـر رو    يق انجـام شـده توسـط چوب       يدر تحق  .ديگرد مشخص
ـ  ن يل ارتباط يكارگران شركت وسا   ـ  ي ن سـطح خطـر و عالئـم        يز ب
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ـ  پ ي در كمر ارتباط قابل توجه     ي عضالن ياختالالت اسكلت   دا شـد  ي
ـ  اعظـم  و انيپورمهاباد يقاتي تحق كار در ،نيچن هم .]20[ نمـره   نيب

 گردن و تنه    يگزارش شده در نواح    درد و بدن قسمت  در هر  روال
ـ  گزارش گرد  يداريكار اختالف معن  كارگران پرس  ج ينتـا . ]17[ دي

 وضـعيت بـدني   ز نشان داد كه سن، سابقه كـار و          ي ن يزدانيق  يتحق
ـ  يسك فاكتورها ينامناسب ر    اخـتالالت  يهـا  نـشانه  ي بـرا  ي مهم

ـ  ا يهاافتهيل تفاوت   ي از دال  يكي. ]23[  هستند يعضالن ياسكلت ن ي
ـ   ي محقق يهاافتهيرد اشاره با     مو يرهايق در متغ  يتحق  ين مذكور كم

ـ در ا  .باشدين مطالعه م  ين ا يسن و سابقه كار شاغل     ن مطالعـه بـر     ي
افـراد در دسـت      درصـد    64ن  يج روش شاخص اسـتر    ياساس نتا 

 ،من بودنـد  ي شغل ناا  يدارا آنان در دست چپ       درصد 42و   راست
ن در دست   يج شاخص استر  ين نتا يب ي دار يمعن يارتباط آمار  يلو

 و  امديدست ن  به ي عضالن يراست و چپ و عالئم اختالالت اسكلت      
فقط بين نتايج شاخص استرين در دست چپ و درد شـانه رابطـه              

ـ كـه در تحق   ي در حـال   ،دار ديده شد  معني ق انجـام شـده توسـط       ي
 افـراد خطرنـاك      درصد 50ش از   يشغل ب ان و همكاران    يپورمهاباد

 مشاغل  ن در ي استر ن شاخص يانگين م ي ب يتفاوت قابل توجه  بود و   
ـ  ياتفاوت قابل مالحظه   ،نيچنهم. من وجود داشت  يمن و ناا  يا ن يب
 ي اندام فوقـان   يي انتها يها قسمت يعضالن ياسكلت وع اختالالت يش

ـ ج تحق ي بر اساس نتـا    .]24[ افت شد يمن  يمن و ناا  يدر مشاغل ا   ق ي
من داشتند و   ي افراد شغل ناا    درصد 1/47ز  ي ن معتمدزاده و همكاران  

ت خطر  ي و وضع  ي اندام فوقان  يي انتها يهاقسمت الئم اختالل ن ع يب
 در مطالعه انجـام شـده       .]25[ دست آمد ه ب يداريشغل، ارتباط معن  

ـ   يهمكاران ن   و يتوسط موسو  ـ  يداريز ارتباط معن ن اخـتالالت   ي ب
 ي مـورد بررسـ    ي شـغل  يها و گروه  ي اندام فوقان  يي انتها يهابخش

ـ ن م ي ب يداريعن اختالف م  ،عالوهبه. نشان داده شد   ن شـاخص   يانگي
 دسـت آمـد    شاهد و مورد بـه     يها گروه يمحاسبه شده برا  ن  ياستر

ـ  و همكارش ن   Serranheriaق  يدر تحق ]. 26[ از   درصـد  14/37ز  ي
ـ  از ا   درصد 86/62من و   ي ا ي كار يهاستگاهيا  ي كـار  يهـا ستگاهي
ـ  ا يهـا افتـه يل تفاوت   ي از دال  يكي ].27[ من گزارش شدند  يناا ن ي

ـ   ي محقق يهاافتهي مورد اشاره با     يهاريمتغق در   يتحق  ين مذكور كم
ـ    ين ا يسابقه كار شاغل  سن و    ـ در ا . باشـد ين مطالعـه م ن مطالعـه   ي

و  72/6 دست راست عدد     ين برا ياز شاخص استر  ين كل امت  يانگيم
ق انجـام شـده     يدر تحق  .دست آمد به 94/4 دست چپ عـدد     يبرا

ـ  ميچـ  كارگران نظافـت يبر رو Miquel توسط ن شـاخص  يانگي
در . ]28[ محاسبه شـد   8/3 متفاوت   يستگاه كار ي ا 40 يبران  ياستر

 يز در سه گروه كاري نKumarو   Jonesمطالعه انجام شده توسط
  محاسـبه شـد    5/19 و   2/9،  5/7ن  ين شاخص اسـتر   يانگيمختلف م 

ت ي از تفاوت در ماه    يج مطالعات مختلف ناش   يتفاوت در نتا  ]. 29[

 مـورد محاسـبه در شـاخص        يرهـا يجه تفاوت در متغ   يكار و در نت   
ـ در ا . باشدين م ياستر ـ    ي و شـاخص   روال  ن دو روش    ين مطالعـه ب
ـ  قتوافن  ياستر ـ  ي معن ـ كـه در تحق   يدرحـال  . آمـد  دسـت هدار ب ق ي

Serranheria  ــتر ــاخص اس ــارش روش ش ــا روش يو همك ن ب
OCRA متوسـط و بـا روش        ي همبستگ HAL  ي قـو  يهمبـستگ 

 در .]27[ نداشت   يگر همبستگ ي د يهابا روش  روالداشت و روش    
دو دسته كردن خطر به نبـود خطـر و وجـود             ديگر نيز  مطالعه   يك

 مـورد   يهان روش يها شد و از ب    ن روش يق باال ب  خطر منجر به تواف   
ـ در تحق . ]30[ ن بودنـد  ين بهتـر  ياسـتر و شاخص    روال ،يبررس ق ي
Sala    ـ  از درجات متفاوت ر    درصد 19و همكارانش سك توسـط   ي

 شـدند و    يين شناسـا  يآنها با شاخص استر    درصد 10 و روالروش  
ـ چي پ يهـا شه توسط روش  يط خطر هم  يشرا ـ تـر از قب   دهي  و  روالل  ي
 انتخاب شده   يهاه روش ي كل ،نيچنهم. د شدند يي تأ نيخص استر شا

ـ سك باال و فقـدان ر     يت ر يك توافق خوب در دو موقع     يدر   سك ي
و  Drinkaus مطالعـه  جيق بـا نتـا    ين تحق ي ا يهاافتهي .]31[بودند  

ـ  ارز ي نشان داد خروج   كههمكارانش   ـ  ر يابي ـ سك ا ي ن دو ابـزار    ي
مطابقت  ،]11[ توافق ندارند  ي اندام فوقان  ي برا يكي ارگونوم يابيارز

-دهد مطالعـه هـم    يق نشان م  ين تحق ي ا يهاافتهي يطور كل  به .ندارد

ـ  و ارز  ي ارگونوم يابي ارز يهازمان روش   ي اخـتالالت اسـكلت   يابي
 يهـا افتهي كه سن وسابقه كار كارگران مشابه        يطي در شرا  يعضالن

نـشان  ها  افتهين  ي ب يدارين مطالعه كم باشد، اگرچه اختالف معن      يا
ـ    ي صح ي بدن يهاتيندهد، اما با نشان دادن وضع      -يح و نامناسب م

 يش اخـتالالت اسـكلت    ي از افزا  يريگشي و پ  يزيتواند در برنامه ر   
طور مؤثر مورد اسـتفاده قـرار        كار و مشاغل به    يهاطي مح يعضالن

هاي با گسترش وظايف، مكانيزه كردن، طراحي مجدد چرخه       . رديگ
هاي هاي گردش شغلي، استفاده از سيستم     كاري، استفاده از سيستم   

هاي موازي جهـت كـاهش تكـرار و         گردش كارگر، ايجاد ايستگاه   
اي جهــت تــشخيص زودرس حجــم كــار، انجــام معاينــات دوره

-اختالالت اسكلتي عضالني اندام فوقاني و آموزش كـارگران مـي     

-گيري بـه توان از شيوع اينگونه اختالالت تا حد قابل توجهي پيش 

 صـنعت   يط كـار  ي بهبود شرا  يكارها از راه  يبرخ ].32[ ردعمل آو 
تنظيم فاصله دسترسي تا     :گردديشنهاد م ير پ يمورد مطالعه مطابق ز   

منظور كاهش فاصله   بهمتر   سانتي 55 تا   20اجناس حتي االمكان بين   
-بيشـ  ، نامناسب بدنيهايوضعيتجاد ي از ايري و جلوگ يدسترس

هـا و قـرار گـرفتن قـاب      ظروف جـنس  يريدار كردن محل قرارگ   
ـ ي مونتاژكـار توصـ    ي مونتاژ درسـت روبـرو     يشاس بـا  . شـود يه م
هـا و    از قرار گرفتن اجناس پشت سر افـراد از چـرخش           يريجلوگ

ت ي بهبود وضع  يبرا .شودي م يريشگي نامناسب پ   بدني هايوضعيت
ـ  ن يهـا دست و كاهش تمركز چنگش    / مچ ـ  بـر    يشگوني ك فـرد   ي
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ـ  يصورت مساو هد ب يز و درشت با   ي ر يهاجنس ـ ن افـراد توز   ي ب ع ي
 يكيها و كوتـاه كـردن لبـه ظـروف پالسـت           دن لبه كارتن  يبر .شود

ـ  توسـط    يه شاسـ  يروكش كردن لبه گردونه و خط تغذ       ـ ك ال ي ه ي
ـ جاد ضربه به مچ و ساعد كارگران پ       يچسب نرم از ا    ـ  يريشگي -ي م

ه خط يها و متناسب بودن تغذ   ي شاس يحاو گاه جعبه ير جا ييتغ .كند
 كاهش ارتفاع سطح كاركردن به انـدازه ارتفـاع         ي برا با مصرف آن  
  . شوديه ميآرنج توص
  

   يريگجهينت
دهـد  ين دو روش نشان م    يدار ب ي معن توافقدست آمدن   به

 خطـر و    ي فاكتورهـا  يي شناسـا  يبـرا  هر دو روش     يريكارگهبكه  
-هم.  مؤثر است  ي كار يهاطيگونه مح نيك در ا  يرات ارگونوم ييتغ

 بدن و باال بودن سطح خطر بر        ي درد در اعضا   يال با يفراوان ،نيچن
 در  ي بدن يهاتي نشان دهنده نامناسب بودن وضع     روالاساس روش   

ـ  ين كار شاغل  يح  ي كـه اخـتالالت اسـكلت      يياز آنجـا  . باشـد ين م
ـ ن  ي هستند، تـدو   يريشگي از كار قابل پ    ي ناش يعضالن ك برنامـه   ي

اسـب   نامن وضـعيت بـدني    حذف   يرود بر   يمداخله مناسب با تأك   
 ي اعمال شده بـر رو     يروهاي ن يكي مكان يكاهش فشارها  و   يتكرار
ـ يياز نهـا  ين در جهت كاهش امت    يشاغل ـ توانـد در كـاهش ا  ي م ن ي

   . داشته باشدياختالالت نقش مؤثر
  

  تشكر و قدرداني 
-اين مقاله بر اساس نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي         

گاه تربيـت   اي دانشكده علـوم پزشـكي دانـش       ارشد بهداشت حرفه  
ارزيابي اختالالت اسكلتي عضالني در اندام      "مدرس تحت عنوان    

و شـاخص اسـترين در يـك         RULAفوقاني با استفاده از روش      
 و بـه شـماره      "شركت الكترونيكي و مقايـسه بـين ايـن دو روش          

از مديريت محترم    .تنظيم گرديده است   "2381 230ز  پ"بازيابي  
لين واحد ايمنـي و بهداشـت       شركت توليدكننده تلويزيون و مسؤو    

چنين از كليه كارگران زحمتكش كـه بـا مـا نهايـت             شركت و هم  
  .شود تشكر و قدرداني مي،همكاري را داشتند
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