مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /2تابستان 5931

تاریخ دریافت3131/8/62 :

تاریخ پذیرش3132/2/62 :

ارزیابی ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی -عضالنی یک صنعت تولید آلومینیوم با
استفاده از روشهای  REBAو QEC

چکیده
مقدمه :اختالالت اسکلتی -عضالنی ،رایجترین اختالل در محیطهای اایر اسامط معی حاض ی ار بای ها ب بررسای عای
اختالالت اسکلتی -عضالنی و تحیین سعح ریسک ابتال بض این اختالالت ،در ایرگران یک صنحم ت ی آ مینی م در تهران انجیم
گرفمط
روشها :در این معی حض مقعحی ،بض منظ ر بررسی عی اختالالت اسکلتی -عضالنی در بین اایرگران خاط ت یا  86نفار ،،ا
پرسشنیمض ن ردیک و برا تحیین سع ح ریسک اختالالت ،و حیم ب نی ایرگران دو روش  REBAو  QECم رد استفیده قارار
گرفمط ا نرم افزار  SPSSنسخض 32و آ م ن آمیر ای دو برا تجزیض و تحلیل دادههی استفیده ع ط
نتایج 81/3 :درص ایرگران ،اقل ا ن یرا تی یکی ا ن ا ی ب ن طای یاک سایل گهعاتض عاکییم داعاتن ط بیشاترین عای
اختالالت اسکلتی -عضالنی در امر ،ان و مچ/دسم بض ترتیب بی  13/7 ،28/6و  11/3درص گزارش ع ط بین سن ،سایبقض اایر،
عیخص ت ده ب ن و عی اختالالت اسکلتی -عضالنی ارتبیط محنیدار ییفم ع ط امی بین نمارات نهاییی  REBAو  QECبای
عی اختالالت اسکلتی -عضالنی ارتبیط محنیدار ییفم نش  21/2 ،و  27/6درص ا پ سچرهی ار ییبی عا ه باض ترتیاب بای
 REBAو QECدارا سعح ریسک بیال و بسییر بیال ب دن ط
بحث و نتیجهگیری :عی بیال اختالالت اسکلتی -عضالنی و ا طرفی سعح بایال ریساک اباتال ،ازوم انجایم اقا امیت
اصال ی را در او یم قرار می ده ط بیشتر ب دن سعح ریسک بیال در روش  QECنسبم بض  REBAرا میت ان بض قیبلیام روش
 QECدر بررسی ت أم پ سچر ایر و ریسک فیات رهی نیعی ا ایر و اختالالت رو ی -روانای ماؤثر در بارو ایان اخاتالالت
نسبم دادط
واژگان کلیدی :اختالالت اسکلتی -عضالنی ،پرسشنیمض ن ردیکQEC ،REBA ،
مقدمه

اختالالت اسكلتی  -عضالنی به شكل باور نكردنی

همزمان با رشد صنعت ،الگوي بيماريهاي تهديد

میباشيم ( .)1،2نتايج حاصل از تحقيقات گوناگون

كننده سالمت انسان نيز تغيير يافته است ،به طوري كه

نشان میدهد كه بر خالف گسترش روز افزون

از اواسط قرن بيستم شاهد افزايش بيماريها و

فرآيندهاي مكانيزه و خودكار ،هنوز بخش عمدهاي از

عوارض مرتبط با كار در صنعت ،مانند حوادث و

فعاليتهاي شغلی به صورت دستی و توسط انسان

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -3دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفهای ،مرکز تحقیقات بهداشت حرفهای و محیط صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -5کارشناس ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
نویسندهی مسئول :حامد ندری

Email: nadri-h@yahoo.com

آدرس :تهران ،ولنجک ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،کمیته تحقیقات دانشجویی تلفن و فاکس93733420120 :
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انجام میشوند ،به همين جهت ميزان شيوع اختالالت

نامطلوب محيط كار میباشد ،كه بايد بر طرف يا به

اسكلتی -عضالنی مرتبط با كار باال بوده و اصلیترين

حداقل برسند ( .)14پيشگيري از اختالالت اسكلتی-

علت از دست رفتن ساعات كاري ،غيبت كارگران،

عضالنی در يک جمعيت كاري نيازمند ارزيابی عوامل

افزايش هزينهها )3-5( ،كاهش بهرهوري ،آسيب و

مرتبط با شغل و ويژگیهاي فردي و تشخيص رابطه

ناتوانی نيـروي كار و زيـانهاي اقتـصادي به شمار

اين عوامل با اختالالت است ( .)15به طوري كه

میآيند ()6؛ به گونهاي كه اختالالت اسكلتی-

سازمان جهانی بهداشت ،اداره ايمنی و بهداشت

عضالنی از بزرگترين مشكالت بهداشت حرفهاي ()4

شغلی آمريكا و اداره ايمنی بهداشت شغلی انگلستان

و از جمله عوامل شايع آسيبهاي شغلی و ناتوانی در

بر كنترل و پيشگيري از اين اختالالت تأكيد ويژهاي

كشورهاي صنعتی و در حال توسعه به شمار میرود

داشته و آن را يكی از الويتهاي كاري خود قرار

( .)7بر اساس تعريف ،اختالالت اسكلتی -عضالنی

دادهاند (.)14

شامل اختالالت ماهيچهها ،زردپیها ،غالف زردپیها،

ابزارهاي فراوانی بـراي ارزيـابی ريسـک فاكتورهـاي

اعصاب محيطی ،مفصلها ،استخوانها ،رباطها و رگ

بروز اختالالت اندامهـاي فوقـانی و تحتـانی سيسـتم

هاي خونی میباشند ،كه در نتيجه وارد شدن استرس

اسكلتی -عضالنی وجود دارد .در ايـن مطالعـه روش

تكراري در طول زمان و يا حاصل از يک تروماي آنی

هاي ارزيابی سريع كل بدن REBA (Rapid Entire

يا حاد (مانند لغزيدن و سقوط) میباشند و داراي

 )Body Assessmentو بررسی سريع مواجهه QEC

عاليمی از جمله ناراحتی ،درد ،خستگی ،تورم،

) (Quick Exposure Checkبراي ارزيـابی ريسـک

كوفـتگى عضـالنى ،بیحسی و سوزنسوزن شدن

فاكتورهاي مرتبط با سيستم اسكلتی  -عضـالنی تمـام

میباشند ،كه اين عاليم به طور مسلم نشان دهنده

بدن (اندام فوقانی و تحتانی) استفاده شد .اين روشها

وجود اختالالت اسكلتی -عضالنی نمیباشد ،بلكه

در مطالعات مختلفی براي ارزيـابی مشـاغل از جملـه

نشانهاي از ريسک ابتال به اين اختالالت در صورت

صنعت ساخت و ساز ( ،)16 ،17توليـد شـكر ( )18و

عدم اصالح شرايط میباشند (.)8

در بيمارستانها ( )19به كار گرفته شدهاند .با توجه به

اين اخـتالالت بـا احـساس خـستگی و درد آغـاز

اهميـــت پيشـــگيري و درمـــان زودرس اخـــتالالت

میشود و به سوي بيماري پيش میرود كه در آن

اسكلتی -عضـالنی ،ايـن مطالعـه در يكـی از صـنايع

محدود شدن حركت اندامها و يا كاهش قدرت و

توليد آلومينيوم و توليد پروفيلهاي آلومينيومی تهـران

توان ماهيچهها مشاهده میشود ( .)9اختالالت

با هدف ارزيابی اختالالت اسكلتی -عضالنی شاغلين

اسكلتی -عضالنی نزديک به نيمی از كل بيماريهاي

بــا اســتفاده از روشهــاي  REBAو  QECو در پــی

ناشی از كار را تشكيل میدهند ( .)10-13بررسیها

شكايات كارگران از ناراحتیهاي اسكلتی  -عضـالنی،

نشان داده است كه عوامل خطرزاي اصلی از قبيل

انجام گرفته است.

حمل دستی بار ،كارهاي تكراري ،سرعت كاري باال،
مدت زمان استراحت ناكافی ،كار استاتيک ،ارتعاش،

مواد و روشها

وضعيت غير طبيعی بدن در حين انجام كار و شرايط
4-
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اين مطالعه مقطعی ،توصيفی -تحليلی در صنعت

به كار رود ( .)1 ،17 ،20 ،21در اين مطالعه به منظور

آنادايز و توليد پروفيلهاي آلومينيومی واقع در تهران

تعيين شـيوع عاليم اخـتالالت اسكلتی -عـضالنی در

در سال  1392انجام شد .قبل از انجام مطالعه با

جامعه مورد مطالعه از پرسشنامه نورديک استفاده شد،

مديريت صنعت هماهنگی كامل صورت گرفت و

اين پرسشنامه از  10قسمت تشكيل شده است .بخش

براي هر كدام از كارگران پرسشنامه رضايتنامه

اول حاوي اطالعات دموگرافيک مربوط به سن،

شركت در مطالعه تكميل گرديد .در اين پژوهش كل

جنس ،قد ،وزن ،نوع شغل و سابقه كار است و در

كارگران ( 82نفر) خط توليد كارخانه آلومينيوم به

بخش هاي بعدي وجود يا عدم وجود اختالالت

صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفتند.

اسكلتی -عضالنی را در اندامهاي بدن ،شامل گردن،

مطالعه حاضر در دو مرحله ،شامل تكميل پرسشنامه

شانه ،آرنج ،مچ/دست ،پشت ،كمر ،باسن/ران ،زانو و

نورديک (به منظور بررسی شيوع اختالالت اسكلتی-

قوزک پا طی سه پروسه زمانی  7روز گذشته ،يک ماه

عضالنی در اندامهاي گوناگون بدن) و ارزيابی

گذشته و يک سال گذشته مورد ارزيابی قرار میدهد.

پوسچر به روشهاي  REBAو ( QECبه منظور

مهمترين مسئله در مورد انجام روشهاي ارزيابی

تحليل وضعيتهاي حين كار بدن) انجام شد .بر

پوسچر ،تعيين پوسچر مورد نظر براي ارزيابی و

اساس معيار ورود به مطالعه يعنی حداقل سابقه كار

بازرسی میباشد كه جهت اين كار بايستی آناليز شغل

يک ساله و عدم داشتن عارضههاي اسكلتی -عضالنی

يا آناليز وظيفه انجام گيرد ( .)22در اين مطالعه در

در اندامهاي مختلف بدن ،در مجموع  82پرسشنامه

مرحله تعيين وظايف ضروري ،فرمی جهت آناليز

در اين صنعت تكميل و مورد ارزيابی قرار گرفت به

وظيفه براي تعيين كليه زير وظايف شغل مورد نظر و

طوري كه نهايتاً در اين صنعت  82شغل و 200

اندازه گيري زمان انجام هر كدام از زير وظايف تهيه

وظيفه مورد بررسی قرار گرفت.

شد .در فرم آناليز شغل ،وظيفه اصلی و زير وظايف

پرسشنامه استاندارد اسكلتی -عضالنی نورديک ،يكی

آن مشخص گرديد و با توجه به مدت زمان اندازه

از معمولترين و استانداردترين پرسشنامههاي تعيين

گيري شده ،زير وظيفهاي كه بيشترين سهم از زمان

عاليم و نشانههاي اختالالت اسكلتی -عضالنی است

چرخه كاري شغل مورد نظر را داشت ،به عنوان زير

 Kuorinkaو همكاران از انستيتوي

وظيفه مورد نظر جهت ارزيابی انتخاب گرديد .بعد از

بهداشت حرفهاي واقع در كشورهاي نورديک

تعيين كليه زير وظايف مورد نظر ،طی مشاهدات

(اسكانديناوي) در سال  1987ارائه و توسعه يافت

مستقيم و فيلمبرداري امتيازات هر دو روش REBA

( .)20اين پرسشنامه میتواند به عنوان يک روش

و  QECبراي آنها ثبت گرديد .به طوري كه بر

استاندارد مناسب جهت جمعآوري اطالعات و داده

اساس نتايج حاصل از آناليز شغل از بين وضعيتهاي

هاي مورد نياز در رابطه با بيماريها و اختالالت

گوناگون بدنی كارگران حين انجام كار 82 ،پوسچر

اسكلتی -عضالنی و نيز جهت كسب اطالعات راجع

كاري متفاوت كه بيشترين درصد از زمان كاري را به

به نرخ بروز و شيوع بيماريها ،اپيدميولوژي وقوع

خود اختصاص میدادند ،مورد ارزيابی قرار گرفتند.

بيماريها و اختالالت اسكلتی -عضالنی مرتبط با كار

به مـنـظور سهـولت در انـجـام بـررسی و تـحـلـيل

كه توسط
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دقيـ تـر بـه جـاي روشهـاي دسـتی مرسـوم در بـه

آسيبهاي اسكلتی -عضالنی هسـتند ،مـورد ارزيـابی

كارگيري اين تكنيکها از نرم افزارهـاي  Nexgenدر

قرار میگيرد .به اين ترتيب كه شدت خمش و پيچش

تحليـل روش  REBAو نـرم افـزار  QECنسـخه

براساس زوايايی كه اندام حين انجام كار به خـود مـی

 2003در تحليل روش  QECاستفاده شد.

گيرد ،تعيين میشود .در نهايت با توجه بـه امتيازهـاي

روش ارزيابی سريع تمام بدن در سـال  1995توسـط

كلی به دست آمده از هـر پوسـچر كـاري اقـدامهـاي

 Highnetو  McAtamneyو ارائه شـد ( .)23ايـن

اصالحی تعيين مـیشـود .همچنـين در ايـن روش بـا

روش بر مبناي همـان اصـول سيسـتم روش RULA

توجه به مشاهده پرسشگر و پاسخ كـارگر ،اطالعـات

پايدار است و براي ارزيابی كارهايی كه وضعيتهـاي

جامعی در زمينه حداكثر وزن قطعات جابـهجـا شـده،

بدنی ديناميـک يـا اسـتاتيک دارنـد و كارهـاي متغيـر

ميانگين زمانی انجام كار مـورد نظـر ،حـداكثر نيـروي

مناسب میباشد .روش  REBAبه دليل امكان استفاده

اعمال شده توسط يک يا هر دو دست ،نيـاز ديـداري،

آسان و آنـاليز گسـتره طيـف وسـيعی از پوسـچرهاي

انجام رانندگی در طول شـيفت ،در معـرض ارتعـاش

مختلف به همراه حساسيت و قابليت اطمينان و اعتبار

بودن در حين كار ،سرعت كار و استرسزا بودن شغل

باال به كار گرفته میشود .در ايـن روش قسـمتهـاي

از ديدگاه روانی براي تركيب با امتيـازهـاي نـواحی 4

مختلف بدن براي آناليز ،در دو گروه  Aو Bمشخص

گانه و تعيين امتياز كـل بـدن ثبـت مـیشـوند كـه در

میشوند .در گـروه  Aوضـعيت گـردن ،كمـر و پاهـا

نهايت امتياز پايانی به سطوح ريسک كـم ( )>%40بـه

بررسی میشوند ،كه امتياز نيرو/بـار نيـز بـه امتيـاز A

معناي بارگيري رضايت بخش ،ريسک متوسط (-%50

اضافه میشود .در گروه  Bوضعيت قسـمت فوقـانی،

 )%41به معناي بررسـی بيشـتر و تغييـرات احتمـالی،

بازوها ،كتف ،آرنج و مـچ بررسـی مـیشـود و امتيـاز

ريســک بــاال ( )%51-%70بــه معنــاي تغييــرات و

ميزان و نحوه چنگش ( )Couplingبه امتياز  Bاضافه

رسـيدگیهـاي بـه موقـع و ريسـکهــاي خيلـی بــاال

میشود .از تركيب امتيازات گروههاي  Aو  Bبا بردن

( )<%70به معناي تغييـرات و رسـيدگیهـاي فـوري

در جدول امتيـاز  Cبـه دسـت مـیآيـد .سـسس عـدد

تقسيم میشوند .در  QECارزيابی بـه سـرعت انجـام

فعاليت ( )Activity Scoreبه عدد  Cاضافه میگردد

میشود (میتوان ارزيابی را براي هر وظيفه در مـدت

و امتياز نهايی  REBAبه دست می آيد ،كه به كمـک

 10دقيقه به انجام رسانيد) .اعتبار بين مشـاهدهگـر در

آن سطح ريسک ارگونوميكی در هر يک از وظايف و

اين روش قابل قبول بـوده و در حـد متوسـط اسـت.

همچنين ضرورت انجام اصالحات مشخص میشود.

اعتبار درون مشاهدهگر در روش  QECباال اسـت .در

روش ارزيابی سريع مواجهه ،امكان ارزيـابی مواجهـه

روش  QECپارامترهاي موردنظر در يكی از لحظـاتی

كــارگر بــا طيفــی از ريســک فاكتورهــاي اخــتالالت

كه كارگر مشغول انجام وظيفه است ،ثبت مـیشـوند.

اسكلتی -عضالنی را فراهم میآورد .در اين روش كه

اين لحظه ،زمانی است كه كارگر در بدترين وضـعيت

بــه وســيله  Liو  )24( Buckleارايــه شــده اســت،

ممكن قرار دارد .الزم به توضـيح اسـت كـه بـدترين

مواجهه  4ناحيه از بدن شـامل كمـر ،شـانه/بازو ،مـچ

وضعيت ممكن براي بسياري از اندامهاي بدن به طور

دست/دست و گردن كه در معـرض بزرگتـرين خطـر

همزمان اتفاق نمـیافتنـد ،بـدين ترتيـب در مجمـوع
4-
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اختالالت اسکلتی – عضالنی در یک صنعت تولید آلومینیوم

فاطمه فصیح رامندی و همکاران

اختالالت اسکلتی – عضالنی در یک صنعت تولید آلومینیوم

تعداد  82شغل در واحد توليدي در قالب  200وظيفـه

فاطمه فصیح رامندی و همکاران

كاي دو استفاده شد.

در خط توليد كارخانـه آلومينيـوم توسـط دو تكنيـک
گرفت.

اكثر افـراد مـورد مطالعـه ( )%91/1را مـردان تشـكيل

تجزيه و تحليل آماري دادهها با اسـتفاده از بسـته نـرم

دادند .سن  60/7درصد از افراد مورد مطالعه كمتـر از

افزار  SPSSنسخه  16انجام گرفت .به طوري كـه از

 30سال بود ،كه گوياي جـوان بـودن جمعيـت مـورد

آمار توصيفی براي توصيف مشخصات دموگرافيـک و

مطالعه میباشد .براساس طبقهبندي شاخص توده بدن

سطوح ريسک ارگونوميک به دست آمده از دو روش

توسط انجمنهاي بهداشتی ( 7/6 ،)21درصد از افـراد

ارزيابی پوسچر و از آمار تحليلی براي مقايسـه نتـايج

مورد مطالعه در زير گروه كمبـود وزن 53/8 ،درصـد

نمره ارزيابی نهايی و سـطح خطـر دو روش ارزيـابی

در زير گروه نرمال 25/6 ،درصد در زيرگـروه اضـافه

ريســـک  REBAو  ،QECبـــا شـــيوع اخـــتالالت

وزن و  12/8درصــد در گــروه چــاق قــرار گرفتنــد.

اسكلتی -عضالنی هر يک از بخشهاي مختلف بـدن

بيشترين فراوانی شاخص تـوده بـدن متعلـ بـه تـوده

و همچنين بررسی ارتباط بين مشخصات دموگرافيـک

بــدنی طبيعــی بــود .بقيــه خصوصــيات دموگرافيــک

و شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی در قالب آزمـون

جمعيت در جدول  1آمده است.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه ()n=28
متغیر (واحد اندازه گیری)

میانگین(انحراف معیار)

سن(سال)

(23/7)5/1

سابقه کار(سال)

(1/5)1/5

قد(سانتی متر)

(572/3)3/2

وزن(کیلوگرم)

(75/2)55/5

نتايج نشان داد كه  83/9درصد از افراد مورد مطالعه

بيشترين افراد با درد ناحيه شانه در ناحيه شاخص

حداقل از درد در يكی از نواحی  9گانه مورد بررسی

توده بدنی چاق و همچنين  45و  47درصد افراد با

طی يک سال گذشته شكايت داشتند و تنها  16درصد

درد نواحی زانو و قوزک داراي شاخص توده بدنی

از افراد هيچگونه عاليمی از اختالل (ناراحتی) در

طبيعی بودند.

دستگاه اسكلتی -عضالنی بدن ،نشان ندادند .همچنين

بين سن و اختالالت اسكلتی -عضالنی نواحی پايين

نواحی كمر ،زانو و مچ دست/دست به ترتيب با

كمر و زانو ارتباطی معنادار يافت شد ،به طوري كه

 35/7 ،48/2و  33/9درصد بيشترين شيوع اختالالت

گروههاي سنی  30-40 ،20-30و باالي  40سال به

را به خود اختصاص دادند.

ترتيب بيشترين شكايت را در نواحی زانو ،كمر و

با توجه به نتايج جدول  ،2بين شاخص توده بدن و

قوزک/پا و زانو گزارش كـردند .همچـنين بين سـابقه

اختالالت اسكـلتی -عضالنی نـواحـی شـانه ،زانـو و

كار و اختالالت اسكلتی -عضالنی نواحی پايين كمر،

قوزک/پا ،ارتباطی معنادار وجود داشت ،به طوري كه

زانو و مچ/دست ارتباطی معنادار يافت شد ،به طوري
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 REBAو  QECبه طور همزمان مورد ارزيـابی قـرار

نتایج

كه با افزايش سابقه كار شيوع اختالالت اسكلتی-

يک از وظايف كد پوسچر مربوطه از طري دو روش

عضالنی در اين نواحی به طور قابل توجهی افزايش

 REBAو  QECتخصيص داده شد و در نهايت بر

يافته است.

اساس كد پوسچري كه بيشترين تكرار را در بين

به منظور ارزيابی ريسک ارگونوميكی پوسچر حين

وظايف شغل مربوطه دارد ،كد پوسچر مربوطه به

كار افراد مورد مطالعه ،بعد از آناليز مشاغل و تقسيم

شغل تعيين شد.

كردن مشاغل به وظايف تشكيل دهنده آنها ،به هر
جدول  :8معنیداری آزمون کای دو در بررسی ارتباط بین وجود اختالالت اسکلتی -عضالنی و متغیرهای دموگرافیک گروهبندی شده ()n=28
شانه

مچ /دست

پایین کمر

زانو

قوزک/پا

اندام

1/129

1/211

1/917

1/155

1/155

سن

1/375

1/279

1/125

1/195

1/221

سابقه کار

1/518

1/115

1/191

1/115

1/529

متغیر

شاخص توده بدن

درصد پوسچرهاي كاري مورد مطالعه به تفكيک

كاري مورد بررسی با روش  QECداراي سطح

سطح ريسک با استفاده از دو روش  REBAو QEC

ريسک باال (به معناي لزوم بررسیهاي بيشتر و انجام

در جدول  3آمده است ،به طوري كه سهم بيشتر (52

اقدام اصالحی در آينده نزديک) میباشند .به طور

درصد) پوسچرهاي كاري مورد بررسی با روش

كلی پوسچرهاي قابل قبول از ديدگاه هر دو روش

 REBAداراي سطح ريسک متوسط (به معناي

 REBAو  QECداراي سهمی كمتر از  10درصد

ضرورت اقدام اصالحی) و قسمت عمده پوسچرهاي

بودند.

جدول  :3نتایج طبقهبندی پوسچرهای مورد مطالعه به روشهای  REBAو  QECبرحسب سطوح ریسک مربوطه
REBA
نمره REBA

درصد پوسچر()%

سطح ریسک

اقدام اصالحی

5

بدون ریسک

غیر ضروری

9-2

کم

شاید ضروری باشد

9/1

7-1

متوسط

ضروری

52/7

51-8

باال

ضروری و به زودی

91/3

55-55

خیلی باال

ضروری و فوری

52/8

-

QEC

درصد ریسک ()%
کمتر از 11

کم

قابل قبول

7/2

51-15

متوسط

بررسی بیشتر

25/2

71-55

باال

بررسی بیشتر و انجام تغییر به زودی

17/1

بیشتر از 71

خیلی باال

بررسی بیشتر و انجام تغییر فوری

21

در جدول  4نتايج آزمون كاي دو ،بين سطوح مختلف

آلومينيوم نشان داده شده است ،بر اساس نتايج ،بين

ريسک حاصل از روش ارزيابی ريسک  REBAو

شيوع اختالالت اسكلتی-عضالنی و نمره نهايی روش

فـراوانی عاليم اخـتالالت اسـكلتی در صنـعت توليد

 REBAرابطه آماري معنیداري مشاهده نشد .به
4-
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اختالالت اسکلتی – عضالنی در یک صنعت تولید آلومینیوم

فاطمه فصیح رامندی و همکاران

اختالالت اسکلتی – عضالنی در یک صنعت تولید آلومینیوم

فاطمه فصیح رامندی و همکاران

سطح ريسک متوسط قرار دارند.

طوري كه بيشتر فراوانی افراد داراي اختالالت
اسكلتی -عضالنی در دامنه نمره نهايی 4تا  7يا همان

جدول  :4نتایج آزمون کای دو بین سطوح مختلف ریسک حاصل از روش ارزیابی ریسک  REBAو فراوانی عالئم اختالالت اسکلتی در صنعت تولید آلومینیوم
متغیر
اندام

2-3

4-7

8-01

00-01

(کم)

(متوسط)

(باال)

(خیلی باال)

5

5

1

9

1/159

شانه

5

5

1

2

1/112

آرنج

5

2

5

1

1/55

گردن

مچ /دست

5

55

1

2

1/72

باالی کمر

5

3

2

5

1/915

پایین کمر

5

51

1

9

1/122

باسن/ران

5

1

1

1

1/115

زانو

5

51

7

2

1/311

قوزک/پا

5

7

5

5

1/798

نتايج آزمـون كـاي دو بـين سـطوح مختلـف ريسـک

روش  QECو اختالالت اسكلتی -عضالنی نواحی 9

حاصــل از روش ارزيــابی ريســک  QECو فراوانــی

گانه بدن رابطه آمـاري معنـیداري وجـود نـدارد .بـه

عاليم اختالالت اسكلتی -عضالنی در جدول  5ارائـه

طوري كه بيشتر فراوانی عاليم گـزارش شـده توسـط

شده است .همان طور كه مشـاهده مـیشـود در ايـن

افراد در ناحيه ريسک  51-70درصد يا همان تغييرات

بـررسی نيز بـين سطـوح مخـتلف ريسـک حاصل از

و رسيدگیهاي به موقع قرار دارند.

جدول  :5نتایج آزمون کای دو بین سطوح مختلف ریسک حاصل از روش ارزیابی ریسک  QECو فراوانی عالئم اختالالت اسکلتی در صنعت تولید آلومینیوم
درصد سطح ریسک نهایی روش QEC

متغیر
اندام

کمتر از%41

%40-%11

%10-%71

بیشتر از%71

گردن

-

9

7

9

1/173

شانه

-

9

7

1

1/595

آرنج

-

2

2

-

1/595

مچ /دست

5

5

51

2

1/157

باالی کمر

-

5

7

5

1/282

پایین کمر

5

7

51

1

1/152

باسن/ران

-

2

2

5

1/825

زانو

-

1

55

9

1/919

قوزک/پا

5

5

1

2

1/712

P-Value

بحث

باالي اين اختالالت و مطابقت با يافتـههاي مـطالعه

گزارش عاليم ناراحتی حداقل در يک ناحيه از

رحيم آبـادي و هـمكاران در بين كـارگران كـارخـانه

دستـگاه اسكـلتی  -عضالنی طی  12مـاه گـذشـته از

لبنيات نيشابور كه 76 ،درصد كارگران عاليم

سوي  83/9درصد از كارگران ،ضمن اشاره به شيـوع

اختالالت اسكلتی -عضالنی را حداقل در يكی از
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 REBAنمره نهایی روش
P-Value

اندامها گزارش كردند ( )25و همچنين همخوانی با

نتايج آزمون كاي دو نيز نشان دهنده وجود ارتباطی

نتايج مطالعات محققين ديگر ( )18 ،26گوياي اين

معنادار بين سن با شيوع اختالالت اسكلتی -عضالنی

مطلب است كه سطح مواجهه كارگران با عوامل خطر

در نواحی پايين كمر و زانو میباشد .به طوري كه در

اختالالت اسكلتی -عضالنی در اين صنعت قابل

مطالعات كشتكاران و دانيالی در كاركنان مدارک

توجه میباشد .به طوري كه با توجه به نتايج حاصل

پزشكی بيمارستانهاي آموزشی شيراز ( ،)30چوبينه و

از اين پژوهش ،نرخ شيوع اختالالت اسكلتی-

همكاران در محيط اداري ( )31و ندري و همكاران

عضالنی در نواحی كمر ( 48/2درصد) ،زانو (35/7

در كارمندان بانک ( )26نيز بين سن و اختالالت

درصد) و مچ/دست ( 33/9درصد) داراي بيشترين

اسكلتی -عضالنی رابطه آماري معنیداري يافت نشد.

ميزان شيوع و آرنج ،باسن و ران كمترين نرخ شيوع

نتايج آزمون كـاي دو بيـانگر رابطـه معنـیداري بـين

چوبينه و

سابقه كار و شـيوع اخـتالالت در نـواحی مچ/دسـت،

همكاران در كارخانه الستيک سازي كه مشخص

كمر ،زانو میباشد ،در حالی كه نتايج مطالعه چوبينه و

گرديد اختالالت اسكلتی -عضالنی در نواحی كمر و

همكاران بيانگر رابطـه آمـاري معنـاداري بـين شـيوع

زانو از بيشترين شيوع برخوردار میباشند ( )27و

اختالالت اسكلتی -عضالنی در نواحی رانها ،زانـو و

همچنين مطالعه رحيمی مقدم و خانجانی در ارزيابی

پا با سـابقه كـاري مـیباشـد ( )28و همچنـين نتـايج

عوامل خطر اختالالت اسكلتی -عضالنی كارگران

مطالعه ندري و همكاران بيانگر رابطه آماري معناداري

بخش مونتاژ يک كارخانه كه شيوع اختالالت

بين سـابقه كـاري و اخـتالالت اسـكلتی  -عضـالنی

اسكلتی -عضالنی در مچ دست ( 33درصد) ،گردن

نواحی گردن ،نشـيمن و پـايين كمـر مـیباشـد (.)29

( 21/3درصد) و كمر ( 21/3درصد) را گزارش

همان طور كه نتايج نشان میدهد ،بـا افـزايش سـابقه

كردند ،همخوانی دارد ( .)25همچنين يافتههاي

كار شيوع اختالالت در مچ دست ،كمر ،زانو و قوزک

مطالعه حاضر با نتايج مطالعه چوبينه و همكاران در

پا به طور چشمگيري افزايش يافته است كه اين نتايج

بررسی اختالالت اسكلتی -عضالنی در كاربران

بــا يافتــههــاي مطالعــات ديگــر از جملــه مطالعــات

كامسيوتر بانک و نتايج مطالعه ندري و همكاران در

 Burdorfو  Sorockو  Lemasterو همكــــــاران

بررسی اختالالت در كارمندان اداري كه بيشترين

همخوانی دارد (.)32 ،33

شيوع اختالالت را در نواحی شانه ،گردن ،پشت و

در بررسی پوسچر حين كار كارگران بر اسـاس نتـايج

كمر گزارش كردند ،مطابقت دارد ( .)28 ،29هر چند

در روش  43/62 ،REBAدرصــد و در روش ،QEC

ماهيت كاري در اين دو مطالعه نسبتاً متفاوت می

 27/67درصد از پوسچرهاي بررسی شده داراي سطح

باشد ،با اين وجود پيشگيري از وقوع اختالالت

ريسک باال و بسيار باال بـوده اسـت ،كـه ايـن مطلـب

اسكلتی  -عضالنی در محيط كار به ويژه در نواحی

گوياي مخاطرهآميز بودن مشاغل و شرايط كار در اين

با شيوع باال مورد توجه قرار گيرد و در جهت حذف

صنعت میباشد .بـا مـدنظر قـرار دادن ايـن نكتـه كـه

ريسک فاكتورهاي مربوطه میبايست اقدامات

تكنيک  REBAصرفاً ابزاري جهت ارزيـابی پوسـچر

اصالحی انجام شود.

است ،در حالی كه روش  QECابـزاري بـراي تعيـين

اختالالت را داشتند ،كه با نتايج تحقي

4-
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توأم ريسـک فاكتورهـاي ايجـاد كننـده بيمـاريهـاي

اسكلتی -عضالنی و سطوح ريسک به دست آمده از

اسكلتی  -عضالنی ناشی از كار و اختالالت روحـی-

روش  QECدر صنعت مورد مطالعه ،ارتباطی معنی

روانی است ،استنباط میشود كه درصد بيشـتر سـطح

دار وجود ندارد .به طوري كه نتيجه مطالعه حاضر با

ريسک در روش  QECگويـاي نقـش سـاير ريسـک

نتايج مطالعه چوبينه و همكاران در كارخانه الستيک

فاكتورها (به جزء پوسچر كاري) در بـروز اخـتالالت

سازي همخوانی ندارد ( .)27همچنين نقش پوسچر

در اين صنعت بوده است.

كار در بروز اختالالت اسكلتی -عضالنی طی

بر اساس نتايج بين شيوع اختالالت اسكلتی-عضالنی

مطالعات مختلفی مورد بررسی و اثبات قرار گرفته

و نمره نهايی روش  ،REBAرابطه آماري معنیداري

است ،كه تأثير معنا داري در بروز اختالالت داشته

مشاهده نشد و بيشتر افراد داراي اختالالت در دامنه

است ( )35 ،36كه با توجه به نتيجه مطالعه حاضر

نمره نهايی  4تا  7يا همان سطح ريسک متوسط قرار

نمیتوان با قطعيت اظهار كرد كه  ،QECروشی

داشتند و در بيش از نيمی ( 52/7درصد) از

مناسب براي تعيين ريسک خطر ابتال به اختالالت

پوسچرهاي كاري مورد مطالعه سطح ريسک محاسبه

اسكلتی -عضالنی میباشد و براي دستيابی به نتايج

شده متوسط (به معناي خطر متوسط و لزوم تغيير

معتبر و دقي تر نيازمند مطالعات بيشتري در اين رابطه

شرايط كاري) بوده است ،به عبارتی اكثر افراد مورد

میباشيم.

مطالعه داراي وضعيت نامناسب در اندامهاي گروه A

با توجه به اين كه وقوع آسيبهاي اسكلتی -عضالنی

و  Bبودهاند و دور از انتظار نبود كه بيشتر فراوانی

به خاطر عوامل ژنتيكی ،ريخت شناسی ،روانی-

شيوع اختالالت اسكلتی در اين ناحيه از ريسک قرار

اجتماعی و عوامل بيومكانيكی است ( )37 ،38و تنها

داشته باشد .به طوري كه در مطالعات ديگر نيز 69/5

عوامل بيومكانيكی و روانی -اجتماعی قابل دست

درصد افراد مورد مطالعه داراي امتياز نهايی  4تا  7يا

كاري بوده ،از اين رو با توجه به اين كه تنها ايجاد

همان سطح ريسک متوسط بودهاند (.)34

تغييرات در عوامل بيومكانيكی در حيطه اين پژوهش

همچنين در بررسی رابطه بين سطوح مختلف ريسک

است به آن پرداخته و جهت پيشگيري از اختالالت

حاصل از روش  QECو اختالالت اسكلتی-

اسكلتی -عضالنی پيشنهاد میگردد ،به منظور

عضالنی نواحی  9گانه بدن رابطه آمـاري مـعنیداري

جلوگيري از پوسچرهاي نامطلوب كمر ،شانه ،گردن

وجود نـداشت .به طـوري كه بر اساس نتـايج بيشتر،

و زانو و همچنين جلوگيري از خم شدن كارگر به

فـراوانی عاليـم گـزارش شـده تـوسط افـراد (47/2

سمت جـلو براي برداشتن پـروفيلهاي آلـومينيـوم با

درصد) ،بـا روش  ،QECدر ناحيه ريسک 51-70

استفاده از نتايج ارزيابی پـوسچر و ابعـاد آنتروپومتري

قرار داشتند كه بيانگر لزوم ايجاد تغييرات و

افراد ايستگاههاي كاري قابل تنظيم طراحی شود.

اصالحات همراه با مطالعات بـيشتر در آيـنده نزديک

همچنين برگزاري دورههاي آموزش شيوههاي صحيح

بوده و می توان فراوانی بيشتر شيوع اختالالت در اين

انـجام كار ،بـرنامههاي حمايـت از كمر و بـرنامههاي

ناحيه از ريسک را توجيه كرد .بنـابراين با توجـه به

ورزشی قـبل و حين كار جهت آمـادگی بدن با تأكيد

نتـايج میتوان گفت بيـن شـيـوع عـاليم اخـتالالت

بر حـركـات اصـالحی جـهت بهـبود نـاراحتـیهاي

591

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  /2تابستان 5935

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 23:33 +0430 on Monday June 18th 2018

اختالالت اسکلتی – عضالنی در یک صنعت تولید آلومینیوم

فاطمه فصیح رامندی و همکاران

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 23:33 +0430 on Monday June 18th 2018

فاطمه فصیح رامندی و همکاران

اختالالت اسکلتی – عضالنی در یک صنعت تولید آلومینیوم

 گوياي مخاطرهآميز بودن شرايط وQEC  وREBA

 عضالنی با استـفاده از مشاورههاي-اسكلتی

 از اين رو جهت،محيط كار در اين صنعت میباشد

متخصصين علوم ورزشی و مهندسين بهداشت حرفه

بهبود شرايط كار پيشنهاد میشود اقدامات اصالحی

اي به عنوان كم هزينهترين شيوه میتواند راهحل

مناسب در اسرع وقت به كار گرفته شود و توجه

 عضالنی در-مناسبی براي كاهش اختالالت اسكلتی

خاصی به راهكاري پيشگيرانه در به حداقل رساندن

 در نهايت به منظور انتخاب روش.محيط كار باشد

 عضالنی در اين صنعت-شيوع اختالالت اسكلتی

ارزيابی پوسچر مناسب براي مشاغل مختلف در

معطوف شود و رابطه تنگاتنگی ميان اصول ارگونومی

 كه الگوي مناسبی از شيوع اختالالت،محيط كار

.با سياستهاي مديريتی در صنايع برقرار گردد

 انجام مطالعاتی با، عضالنی ترسيم كند-اسكلتی
.حجم نمونه بيشتر پيشنهاد میگردد

تشکر و قدردانی

نويسندگان كمال تشكر و سساس خود را از مساعدت

نتیجهگیری

مديريت محترم و واحد ايمنی و بهداشت كارخانه

نتايج حاصل از پژوهش حاضر مؤيد باال بودن شيوع

آنادايز و توليد پروفيلهاي آلومينيوم در راستاي انجام

 عضالنی در صنعت توليد- عاليم اختالالت اسكلتی

.اين پژوهش دارند

حاصل از بررسی سطح ريسک ابتال به دو روش
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Evaluation of Musculoskeletal Disorders Risk Factors by REBA and QEC
Methods in an Aluminum Industry
Fatemeh Fasih Ramandi1, Farshad Nadri2, Seyyed Ali Moussavi Najarkola3,
Hamed Nadri4, Morvarid Karamhkani5

Abstract
Background: Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common problems in
workplaces. The present study assessed the prevalence of musculoskeletal disorders and the
level of risk for these disorders among workers of an aluminum industry in Tehran.
Method: In this cross-sectional study, Nordic questionnaire was used in order to assess
musculoskeletal disorders among all workers in production line of the mentioned industry (82
workers) and to determine musculoskeletal disorders risk levels, workers’ body posture was
assessed by REBA (Rapid Entire Body Assessment) and QEC (Quick Exposure Check)
techniques. Statistical analysis was conducted using Chi-square test and through SPSS16
software.
Results: According to the results, 83.9 percent of the subjects have complained from pain in
at least one of their body areas during the past year. The highest prevalence of disorders was
respectively allocated to the low back (48.2%), knee (35.7%) and wrist/hand (33.9%). The
prevalence of musculoskeletal disorders showed significant correlation with age, job
experience and BMI. But, REBA and QEC final scores had no significant correlations with
the prevalence of musculoskeletal disorders. According to REBA and QEC, respectively 43.6
and 67.2 percent of postures were categorized in high and very high risk levels.
Conclusion: High prevalence of musculoskeletal disorders and levels of risk, prioritize the
necessity of corrective actions. Higher percent of high risk level in QEC than REBA can be
attributed to the capability of this tool in combined investigation of work posture, work
related risk factors and mental disorders affecting the incidence of these disorders.
Keywords: Musculoskeletal Disorders, Nordic Musculoskeletal Questionnaire, REBA, QEC
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