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بررسی تأثیر بار کاری ذونی بر شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی
(مطالعه موردی :شرکت تولید روی بندرعباس)
ُادی ظاالری* ،1ىديس رضا كعتی راوٌسی ،2ىديس داظحاٌپّر ،3ظجاد زارع
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چکیدُ
مقاله پژووشی

هقدهِ :یکی از ؾّاىم ىؤدص در ةصوز ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ؾسم جٍاظب ىیان ةارکاری ذٍُی وارده ةص
فصد ةا جّاٌاییُا و ىدسودیثُای او ىیةاػس .نشا ایً ىعانؿَ ةا ُسف ةصرظی جأدیص ةارکاری ذٍُی ةص ػیّع
ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی در ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس اٌجام پشیصفث.

تازید دزیافت99/06/31 :
تازید پریسش99/09/12 :

ُادی،

كعتیراوٌسی

ىديسرضا ،داظحاٌپّر ىديس ،زارع
ظجاد .ةصرظی جأدیص ةار کاری
ذٍُی ةص ػیّع ارحالالت اظکهحی

ؾضالٌی ٌّردیک و ةارکاری ذٍُی  NASA-TLXةّد .افصاد ػصکثکٍٍسه در ایً پژوُغ ٌ 172فص

جّنیس روی ةٍسرؾتاس) .ةِساػث
کار و ارجلاء ظالىث :)3(5 ;1400

از جيؽآوری جّظط ٌصم افضار  SPSS25ىّرد آزىّن كصار گصفحٍس.
یافتِّا 76/74 :درؾس افصاد ىّرد ىعانؿَ دارای ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ىیةاػٍس .ةیؼحصیً ارحالالت
در ٌاخیَ کيص ( 51/16درؾس) ،زاٌّ ( 38/95درؾس) و گصدن ( 23/84درؾس) گضارش ػسه اظث .ىیاٌگیً
ٌيصه کعب ػسه ةارکاری ذٍُی در ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس در ایً ىعانؿَ ةاال ( )66/67ةّد .در ةیً
رّرده ىلیاسُای ةارکاری ذٍُی ،رّرده ىلیاس جالش ةیؼحصیً اىحیاز ( )85/32و رّرده ىلیاس
کارآیی کيحصیً اىحیاز ( )20/00را کعب ٌيّدٌس .آزىّنُای آىاری ٌؼان داد کَ ارجتاط ىؿٍیداری ةیً
ةارکاری ذٍُی و ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ارجتاط ىؿٍیداری وجّد دارد.
ًتیجِگیسی :ةص اظاس یافحَُای ةَ دظث آىسه از ىعانؿَ ،ةیً ةارکاری ذٍُی و ػیّع ٌارخحیُای
اظکهحی ؾضالٌی راةعَ ىعحلیو وجّد دارد .نشا ةایس اكساىاجی در جِث کاُغ ةار ذٍُی و رواٌی درك
ػسه از كتیم کاُغ ظاؾث کاری ،ایجاد وكفَ و اظحصاخث ةیً کار ،افضایغ جٍّع در وضؿیثُای کاری و
در ٌحیجَ پیؼگیصی از ةصوز ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی اٌجام ػّد.
کلید ٍاژُّا :ةارکاری ذٍُی،ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ،ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس

*(ٌّیعٍسه ىعئّل)hadisalari_hse@yahoo.com :
 2گصوه ىٍِسظی ایيٍی و ةِساػث کار ،داٌؼگاه ؾهّم پضػکی و رسىات ةِساػحی درىاٌی کصىان ،کصىان ،ایصان
 3گصوه زىیً ػٍاظی ،ىؤظعَ آىّزش ؾانی کصىان ،کصىان ،ایصان
 4گصوه ىٍِسظی ایيٍی و ةِساػث کار ،داٌؼگاه ؾهّم پضػکی و رسىات ةِساػحی درىاٌی کصىان ،کصىان ،ایصان
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 1398اٌجام گصدیس .اةضار گصدآوری ػاىم پصظؼٍاىَُای اظالؾات جيؿیث ػٍارحی ،ارحالالت اظکهحی
ةّدٌس کَ ةا اظحفاده از فصىّل کّکصان و ةَ روش ٌيٌَّگیصی جؿادفی ظاده ىؼزؽ گصدیسٌس .دادهُا پط

ازجاع:
ظاالری

زٍش بسزسی :ایً ىعانؿَ از ٌّع پژوُغُای جّؾیفی جدهیهی اظث کَ ةَ ؾّرت ىلعؿی در ظال

بسزسی تأثیس باز کازی ذٌّی بس شیَع....

ّادی ساالزی ٍ ّوکازاى

هقدهِ
ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ُيّاره ةَ ؾٍّان ىؿضم پص

ىیةاػس (.)5

اُيیث در ىدیطُای کاری ىعصح ةّدهاٌس .اىصوزه در ؾٍایؽ

اىصوزه جدلیلات اٌجام ػسه از جأدیص ةعضای ٌیازُای ذٍُی

کؼّرُای در خال جّظؿَ ،ةَ دنیم گعحصش ؾٍؿث و در ٌحیجَ

کار ةص ایً ىلّنَ پصده ةصداػحَ اظث ( .)2ةَ گٌَّای کَ اگص

افضایغ جيؿیث کاری ،جّجَ ةَ ىؼکالت ةِساػث ػغهی ،از

ٌیازُای فیضیکی و ذٍُی ىّرد ٌیاز ةصای اٌجام وػیفَ ػغهی از

جایگاه ویژهای ةصرّردار اظث .اُيیث ارجلاء ظعح ةِساػث و

ػصفیثُا و جّاٌاییُای افصاد فصاجص رود ،ةاؾخ وارد ػسن اظحصس

ایيٍی ػغهی ةَ دنیم ظانوظازی ُص چَ ةیؼحص ىدیط کار و

ةاالیی ةص افصاد ىیػّد و در پاظذ ةَ اظحصس وارد ػسه جٍغ

دظحیاةی ةَ درجات ةاالجصی از جّنیس ،اىصی ىعهو اظث .یکی از

ؾضالٌی یا پاظذُای فیضیّنّژیک دیگصی ةَ وجّد ىیآیس کَ در

ؾّاىم ىؤدص در ةصوز ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ،ؾسم جٍاظب

ٌِایث ىٍجص ةَ ؾسىات اظکهحی ؾضالٌی ػغهی ىیػٌّس

ىیان ةارکاری ذٍُی وارده ةص فصد ةا جّاٌاییُا و ىدسودیثُای

(7،6و.)8

او ىیةاػس .در ىدیطُای کاری اگص جّاٌيٍسیُای فیضیکی و

ةَ ٌؼص ىیرظس کَ ةارکاری ذٍُی ىیجّاٌس از ؾّاىم جأدیص گشار

رواٌی افصاد ،ىٍعتق ةص ٌیازُای ػغهی آٌِا ٌتاػس ىیجّاٌس

ةص ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ةاػس .نشا ایً ىعانؿَ ةا ُسف

پیاىسُای ىٍفی گٌّاگٌّی از كتیم افضایغ ٌارضایحی و غیتث

ةصرظی جأدیص ةار کاری ذٍُی ةص ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی

ػغهی ،کاُغ جّاٌایی جعياٌی ،ةصوز رعحگی و کاُغ ةازده

در ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس در ظال  1398اٌجام پشیصفث.

ىٍفی ،افضایغ ةصوز ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ىصجتط ةا کار

ایً ىعانؿَ از ٌّع پژوُغُای جّؾیفی جدهیهی اظث کَ ةَ

ىیةاػس .ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ؾالوه ةص آظیبُای

ؾّرت ىلعؿی در ظال  1398در ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس

جعيی ،رواٌی و زیانُای اكحؿادی ،ىیجّاٌس جادیصات

اٌجام گصدیس .خجو جاىؿَ آىاری ٌ 311فص و خجو ٌيٌَّ در ایً

فاجؿَآىیضی ةص کیفیث کاری و زٌسگی کارگصان ةگشارد.

پژوُغ ٌ 172فص ةّدٌس کَ ةا اظحفاده از فصىّل کّکصان و ةَ

افضایغ ةیياریُای ٌاػی از کار ٌؼیص ةیياریُای اظکهحی

روش ٌيٌَّگیصی جؿادفی ظاده ىؼزؽ گصدیسٌس .پط از

ؾضالٌی و غیصه ظتب کاُغ ظعح ظالىث ٌیصوی کار ػسه

ىؼزؽ ػسن ٌيٌَُّا ةا ىعئّنیً ؾٍؿث ىّرد ىعانؿَ

اظث ( .)1یکی از ؾّاىم ىؤدص در ةصوز ارحالالت اظکهحی

ُياٍُگی ةَ ؾيم آىس .در اةحسا از ىیان جيام افصاد ؾٍؿث ىّرد

ؾضالٌی ،ؾسم جٍاظب ىیان ةارکاری ذٍُی وارده ةص فصد ةا

ىعانؿَ کَ رضایث رّد را ةصای ػصکث در ىعانؿَ اؾالم ٌيّده

جّاٌاییُا و ىدسودیثُای او ىیةاػس ( .)2ةار کاری ذٍُی در

ةّدٌسٌ 172 ،فص ةص اظاس  4ىؿیار  )1ؾسم اػحغال ةَ دو ػغم،

جياىی ىؼاغم اؾو از ظاده یا پیچیسه ،وػایف فکصی یا فیضیکی،

 )2ؾسم دریافث غصاىث ةَ دنیم ٌاجّاٌی در کار ةَ دنیم

اپصاجّر را جدث جأدیص كصار ىیدُس (.)3

ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ظی  12ىاه اریص )3 ،خساكم یک

ىٍعتق ةص ٌیازُای ػغهی آٌِا ٌتاػس ىیجّاٌس پیاىسُای ىٍفی

اٌحزاب گصدیسٌس .در ایً ىعانؿَ جِث رؾایث ارالق در

گٌّاگٌّی از كتیم افضایغ ٌارضایحی و غیتث ػغهی ،کاُغ

پژوُغ ،ػصکثکٍٍسگان ةا رضایث آگاُاٌَ و ةسون ُیچگٌَّ

جّاٌایی جعياٌی ،ةصوز رعحگی و کاُغ ةازده ػغهی را در پی

اجتاری وارد ىعانؿَ ػسٌس .ضيٍاً ةَ ىٍؼّر جهب اؾحياد و خفغ

داػحَ ةاػس ( .)4در ایً ىیان یکی از ىِيحصیً پیاىسُای

اىاٌحساری و ىدصىاٌَ ةّدن اظالؾات ،پصظؼٍاىَ ةسون ذکص ٌام

ىٍفی ،افضایغ ةصوز ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ىصجتط ةا کار

ظصاخی گصدیس.
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در ىدیطُای کاری اگص جّاٌيٍسیُای فیضیکی و رواٌی افصاد،

ظال ظاةلَ کار و )4ةسون ظاةلَ ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی
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ػغهی را در پی داػحَ ةاػس .در ایً ىیان از ىِيحصیً پیاىسُای

زٍش بسزسی

بسزسی تأثیس باز کازی ذٌّی بس شیَع.....

ّادی ساالزی ٍ ّوکازاى

اةضار گصدآوری ػاىم پصظؼٍاىَُای اظالؾات جيؿیث

ُيکاران جؿییً گصدیس ( .)9در ایً ىعانؿَ اؾحتار ؾّری و

ػٍارحی ،ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ٌّردیک و ةارکاری ذٍُی

پایایی روش  NASA-TLXىّرد جاییس كصار گصفث (α ;0/897

 NASA-TLXةّد .ةارکاری ذٍُی یک فؿانیث ةَ ػغ زیص

) .جِث پایایی پصظؼٍاىَ ةارکاری ذٍُی  NASA-TLXدر

ىلیاس جلعیو ىیػّد .ةصای ُص یک از ایً رصده ىلیاسُای

ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس از روش ىداظتَ آنفای کصوٌتاخ

ػغگاٌَ جّضیداجی داده ىیػّد کَ ایً ىّضّع ىیةایعث

اظحفاده گصدیس .ضصیب آنفای کصوٌتاخ ةصای پصظؼٍاىَ ةارکاری

كتم از اىحیازدُی جّظط کارةص رّاٌسه ػّد .در ایً پصظؼٍاىَ

ذٍُی  NASA-TLXةصاةص ةا  α;0/874ةسظث آىس (جسول.)1

ةصای ُص زىیٍَ از فؿانیث در ةازه  100اىحیاز ةا گامُای 5

جسول  :1ضصایب پایایی ةصای ٌيصه کم ةار کاری ذٍُی و رّرده ىلیاسُای آن

اىحیازی ،جلعیوةٍسی ػسه اظث و ظپط ایً رجتَُا در TLX

گشاػحَ ػسه اظث .ایً جّضیدات ةَ ػصح زیص اظث:
ٌیاز ذٍُی :ةَ چَ ىیضان فؿانیث ذٍُی ةصای اٌجام کار ىّرد
ٌؼصٌ ،یاز اظث؟ ىؿيّال ةا ىفِّم ظیعحو پصدازش اظالؾات
اٌعاٌی ارزیاةی ىیػّد.
ٌیاز فیضیکی :ةصای اٌجام کار ىّرد ٌؼص چَ ىلسار فؿانیث
فیضیکی ٌیاز اظث؟ ةَ ؾتار دیگص جؿییً واكؿی ٌیازُای فیضیکی

بازکازی ذٌّی ٍ ذَزدُ هقیاسّای آى
فؼار ذٍُی
فؼار فیضیکی
فؼار زىاٌی
کارآیی (ؾيهکصد)
جالش
ظصرّردگی (ٌاکاىی)
ٌيصه کم ةارکاری ذٍُی

آلفای کسًٍباخ
0/884
0/793
0/878
0/894
0/871
0/883
0/874

کار ىّرد ٌؼص.
وارد ىیػّد؟ در ىفِّم وػیفَ ظارحار کهیسی ٌیاز زىاٌی،

جيؽآوری اظالؾات ىصةّط ةَ ىیضان ػیّع ارحالالت اظکهحی

ىیضان و ٌصری اظث کَ افصاد ةصای اٌجام کار رّد ٌیاز دارٌس.

ؾضالٌی در اٌسامُای ةسن ُص یک از افصاد ػصکثکٍٍسه در ىعانؿَ

ىیضان ظؿی و جالش :ىیضان جالش ٌؼاندٍُسه ایً اظث کَ

اظحفاده گصدیس .پصظؼٍاىَ اظکهحی ؾضالٌی ٌّردیک دارای 11

فصد چلسر ةایس ظزث کار اٌجام دُس (از ٌؼص فیضیکی و ذٍُی)

ىحغیص ىیةاػس کَ ىیجّاٌس ةَ روش رّد گضارػی (ةص روی کاغش،

جا ةحّاٌس ةَ ظعح ؾيهکصد ىّرد ٌؼص رّد ةصظس.

جهفٍی ،ایٍحصٌث) و یا از ظصیق ىؿاختَ جکيیم ػّد کَ ٌدّه

ؾيهکصد (کارایی) :در ظیعحوُای پیچیسه ،ةارکاری ىیجّاٌس

پاظذدُی ةَ ظؤاالت ةَ ؾّرت ةهی یا ریص ىیةاػس کَ ٌ 9اخیَ

ةص روی ؾيهکصد ادصگشار ةاػس ،و ةَ ُيیً دنیم ةارکاری ىّرد

از ةسن) ٌ 3اخیَ ىزؿّص اٌسام فّكاٌیٌ 3 ،اخیَ ىزؿّص

ةصرظی كصار ىیگیصد .در ظیعحوُای پیچیسه اگص ؾيهکصد ةَ

ظحّن فلصاتٌ 3 ،اخیَ ىزؿّص اٌسام جدحاٌی) را ػاىم ىیػّد.

ظّر كاةم جّجِی کاُغ یاةس اغهب ةا ادصات ٌاىعهّب ُيصاه

ظؤاالت در اةحسا وجّد یا ؾسم وجّد درد در ظّل یک ظال

اظث و ُسف از دظحیاةی ةَ ةارکاری ةِیٍَ اظيیٍان از ایً اظث

گشػحَ اظث ظپط جسارم درد در اٌجام کار روزىصه و در آرص

کَ ؾيهکصد اپصاجّر خفغ ػّد و داةث ةياٌس.

وجّد درد در ظّل یک ُفحَ گشػحَ ىّرد ةصرظی كصار ىیدُس.

اٌجام کار ةاؾخ ةصوز چَ اخعاظی در فصد ىیػّد (آزردگی،

از ةسن پاظذ دُس و ظپط ةَ ٌاخیَ دیگص از ةسن پاظذ دُس .اگص

رّػدانی ،اخعاس ؾسم اىٍیث ،دنعصدی ،اظحصس و اخعاس

پاظذ ةَ ُص ىصخهَ از ظؤاالت راجؽ ةَ یک ٌاخیَ از ةسن ةهَ ةّد،

رضایث).

ػزؽ پاظذ ةَ ظؤاالت را جا اجيام ظؤال آن ىٍعلَ از ةسن اداىَ

روایی و پایایی پصظؼٍاىَ ةارکاری ذٍُی جّظط ىديسی و
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ىیضان کعمکٍٍسگی :ایً ىؿیار ىؼزؽکٍٍسه ایً اظث کَ

در ایً پصظؼٍاىَ فصد ةایس ةَ جياىی ظؤاالت راجؽ ةَ یک ٌاخیَ
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ٌیاز زىاٌی :در ٌحیجَ اٌجام کار ،چَ ىلسار فؼار زىاٌی ةَ فصد

از پصظؼٍاىَ ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ٌّردیک ةَ ىٍؼّر

بسزسی تأثیس باز کازی ذٌّی بس شیَع....

ّادی ساالزی ٍ ّوکازاى

تعداد

دزصد

بس حسب

ؾّرجی کَ ةلیَ ظؤاالت آن ىٍعلَ ةَ ظّر رّدکار ىٍفی ىیػّد

هتغیس
ىحأُم

149

86/63

ىجصد

23

13/37

و فصد ةَ ٌّاخی دیگص از ةسن پاظذ ىیدُس.

وضؿیث جأُم

کو

88

51/16

ىحّظط

51

29/65

زیاد

1

0/58

ٌسارد

32

18/60

ظصپصظث

18

10/46

کارػٍاس

8

4/65

ظصػیفث

8

4/65

از جيؽآوری جّظط ٌصم افضار  SPSS25ىّرد آزىّن و ججضیَ و

ظصکارگص

6

3/49

جدهیم كصار گصفحٍس.

کارگص

132

76/74

زیص دیپهو

43

25/00

دیپهو

98

56/97

کارداٌی

5

2/91

کارػٍاظی

24

13/95

کارػٍاظی ارػس و ةاالجص

2

1/16

روایی و پایایی پصظؼٍاىَ ٌّردیک جّظط ىزحاریٌیا و
ُيکاران ةصرظی گصدیس (ٌ .)10حایج خاؾم از ةصرظی روایی
ؾّری ٌؼان داد ُيَ آیحوُا ىّرد جأییس ىیةاػسٌ .حایج ٌؼان

دارد
فؿانیث ورزػی

داد کَ ٌعزَ فارظی پصظؼٍاىَ جّظؿَ یافحَ اظکهحی ؾضالٌی
ٌّردیک یک اةضار ظٍجغ ،ةا اؾحتار و جکصارپشیص ،جِث ارزیاةی
ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی در افصاد ایصاٌی ىیةاػس .دادهُا پط

ػغم

یافتِّا
ىیاٌگیً ظً ،ظاةلَ کار و  BMIافصاد ىّرد ىعانؿَ ةَ جصجیب
 35/06ظال و  9/91ظال و  25/12ةَ دظث آىس( .جسول )2

ظعح
جدؿیالت

جّزیؽ فصاواٌی افصاد ىّرد ىعانؿَ ةص خعب ػیّع ارحالالت
اظکهحی ؾضالٌی در جسول  3آىسه اظث 76/74 .درؾس افصاد
ىّرد ىعانؿَ دارای ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی ىیةاػٍس.

جسول  :3جّزیؽ فصاواٌی افصاد ىّرد ىعانؿَ ةص خعب ػیّع ارحالالت اظکهحی
ؾضالٌی()n=172

هتغیس

بس حسب

ظً

ظاةلَ کار
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زیص  30ظال
 30-35ظال
 35-40ظال
 40-45ظال

42
45
53
25

24/42
26/16
30/81
14/53

ةاالی  45ظال

7

4/07

زیص  5ظال
 5-10ظال
 10-15ظال
ةاالی  15ظال
الغص ()BMI<18/5
ظتیؿی ()18/5≤BMI<25
اضافَ وزن ()25≤BMI<30
چاكی درجَ )30≤BMI<35( 1
چاكی درجَ )35≤BMI<40( 2
چاكی درجَ )BMI≥40( 3

36
78
18
40
0
76
88
8
0
0

20/93
45/35
10/46
23/26
0
44/18
51/16
4/65
0
0

ةص اظاس ٌحایج خاؾم از پصظؼٍاىَ ٌّردیک 76/74 ،درؾس
از افصاد ىّرد ىعانؿَ در ظی  12ىاه گشػحَ خساكم در یکی از
ٌّاخی 9گاٌَ دظحگاه اظکهحی ؾضالٌی دچار درد و ٌاراخحی
ةّدهاٌس .جّزیؽ فصاواٌی ػیّع ؾالیو ارحالالت اظکهحی-ؾضالٌی
در اٌسامُای گٌّاگّن ةسن افصاد ىّرد ىعانؿَ در جسول  4ارائَ
ػسه اظثُ .يان گٌَّ کَ در جسول  4ىؼاُسه ىیػّد،
ةیؼحصیً ارحالالت در ٌاخیَ کيص ( 51/16درؾس) ،زاٌّ (38/95
درؾس) و گصدن ( 23/84درؾس) گضارش ػسه اظث.
جّزیؽ فصاواٌی افصاد ىّرد ىعانؿَ ةص خعب ظعح ةارکاری
ذٍُی در جسول  5آىسه اظث 44/77 .درؾس افصاد ىّرد ىعانؿَ
دارای ظعح ةارکاری ذٍُی ةاال ىیةاػٍس.
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BMI

تعداد

دزصد

ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی

دارد
ٌسارد

132
40

76/74
23/26
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جسول  :2اظالؾات جيؿیث ػٍارحی ػصکثکٍٍسگان در ىعانؿَ
()n=172

هتغیس

تعداد

دزصد فساٍاًی

ّادی ساالزی ٍ ّوکازاى

بسزسی تأثیس باز کازی ذٌّی بس شیَع.....
جسول  :4ىیضان ػیّع ؾالئو ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی در اٌسامُای
گٌّاگّن ةسن افصاد ىّرد ىعانؿَ در ظّل یکعال گشػحَ ()n=172
اذتالالت اسکلتی-عضالًی

اًدامّای بدى
گصدن
ػاٌَ
آرٌج
دظث/ىچ دظث
پؼث
کيص
ران /ةاظً
زاٌّ
پا/ىچ پا

تعداد

دزصد فساٍاًی

41
12
14
38
36
88
10
67
29

23/84
6/98
8/14
22/09
20/93
51/16
5/81
38/95
16/86

ةار کاری ذٍُی

پاییً
ىحّظط
ةاال

ىیاٌگیً ٌيصه کعب ػسه ةارکاری ذٍُی در ػصکث جّنیس روی
ةٍسرؾتاس در ایً ىعانؿَ ةاال ( )66/67ةّد .در ةیً رّرده
ىلیاسُای ةارکاری ذٍُی ،رّرده ىلیاس جالش ةیؼحصیً
اىحیاز ( )85/32و رّرده ىلیاس کارآیی کيحصیً اىحیاز
( )20/00را کعب ٌيّدٌس.
ارجتاط ةیً ةارکاری ذٍُی و ػیّع ارحالالت اظکهحی
ؾضالٌی در جسول  7ارائَ ػسه اظث .آزىّنُای آىاری ٌؼان
داد کَ ارجتاط ىؿٍیداری ةیً رّرده ىلیاسُای فؼار فیضیکی،
فؼار زىاٌی و جالش ةا ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی وجّد

جسول  :5جّزیؽ فصاواٌی افصاد ىّرد ىعانؿَ ةص خعب ةارکاری ذٍُی()n=172
هتغیس

ٌحایج پصظؼٍاىَ ةارکاری ذٍُی در جسول  6ارائَ ػسه اظث.

داردُ .يچٍیً ةیً ةار کاری ذٍُی و ػیّع ارحالالت اظکهحی

تعداد

دزصد فساٍاًی

ؾضالٌی ارجتاط ىؿٍیداری وجّد دارد ةسیً ىؿٍی کَ ةا افضایغ

0
95
77

0
55/23
44/77

ةارکاری ذٍُی ػیّع ارحالالت اظکهحی افضایغ پیسا
ىیکٍس.

جسول  :6وضؿیث ةارکاری ذٍُی و رّرده ىلیاسُای آن ()n=172
ذَزدُ هقیاسّای

72/27
72/70
75/12
20/00
85/32
49/65
66/67

14/95
17/16
14/73
11/08
13/08
27/74
8/47

100-0
100-0
100-0
100-0
100-0
100-0
100-0

45
25
45
5
25
10
49/66

100
100
100
55
100
100
88/66

جسول  :7ةصرظی ارجتاط ةیً ةارکاری ذٍُی و ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی()n=172
هتغیس

* ُيتعحگی در ظعح ىؿٍیداری 0/05

0/256
0/004
0/000
0/871
0/007
0/327
0/000

** ُيتعحگی در ظعح ىؿٍیداری 0/01
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فؼار ذٍُی
فؼار فیضیکی
فؼار زىاٌی
کارآیی (ةازدُی)
جالش
ظصرّردگی (ٌاکاىی)
ٌيصه کم ةارکاری ذٍُی

اذتالالت اسکلتی عضالًی دازد
اًحساف هعیاز
هیاًگیي
15/90
71/55
17/45
74/77
11/15
78/86
11/52
20/08
13/05
86/78
26/97
50/80
7/91
68/30

اذتالالت اسکلتی عضالًی ًدازد
اًحساف هعیاز
هیاًگیي
11/12
74/63
14/36
65/88
18/15
62/75
9/60
19/75
12/13
80/50
30/21
45/88
8/10
61/31

P
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بازکازی ذٌّی
فؼار ذٍُی
فؼار فیضیکی
فؼار زىاٌی
کارآیی (ةازدُی)
جالش
ظصرّردگی (ٌاکاىی)
ٌيصه کم ةارکاری ذٍُی

هیاًگیي

اًحساف هعیاز

هحدٍدُ ًوسُ

حداقل ًوسُ

حداکثس ًوسُ

بسزسی تأثیس باز کازی ذٌّی بس شیَع....

ّادی ساالزی ٍ ّوکازاى

ًتیجِگیسی
یافحَُای ایً پژوُغ ٌؼان داد کَ در ػصکث جّنیس روی

کارگصان ةزغُای ؾيهیاجی کارراٌَ ىط ظصچؼيَ ،ختّةی و

ةٍسرؾتاس ةَ ؾهث ىاُیث کار ٌؼیص خيم دظحی ةار ةعیار

ُيکاران ( )12در ةیً کارکٍان ػصکث فّالد کاویان اُّاز و

ظٍگیً ،ةهٍس کصدن ةارُ ،م دادن ،کؼیسن ،رو ػسن ةیغ از

ىديسزاده و ُيکاران ( )13در یک ؾٍؿث فّالد در ػِص

اٌسازه ،ایعحاده ةّدن کارگصان در جيام ظّل کار و غیصه ػیّع

اؾفِان ،ةَ جصجیب  71/22 ،66/61 ،70/07 ،70/84و 65/20

ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی خساكم در یک ٌاخیَ از ةسن افصاد

گضارش گصدیسه اظث کَ ةا ٌحایج ىعانؿات ایً پژوُغ

ىّرد ىعانؿَ ةاال ةّده اظثٌ .حایج پژوُغ ٌؼان داد کَ 76/74

ُيزّاٌی دارد .ةیغ از  44/77درؾس افصاد ٌيصة ةارکاری ذٍُی

درؾس از افصاد ػصکثکٍٍسه در ىعانؿَ ىّارد ىصةّط ةَ ػیّع

ةاال داػحٍس.

ٌيّدهاٌس کَ ةیاٌگص ٌصخ ةاالی ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی

جالش ةیؼحصیً اىحیاز ( )85/32و کارآیی کيحصیً

در افصاد ػصکثکٍٍسه در ىعانؿَ ةّد .در ىعانؿَ ظاالری و

اىحیاز( )20/00را کعب ٌيّدٌس .در ىعانؿَ اردودری و فسایی

ُيکاران ( )11در ةیً کارکٍان ػصکث ذوب و اخیائ روی

( )14رّرده ىلیاس کارآیی کيحصیً اىحیاز ( )40/25و فؼار

كؼو ،ختّةی و ُيکاران ( )12در ةیً کارکٍان ػصکث فّالد

فیضیکی ( )78/79و جالش ( )78/38ةیؼحصیً اىحیاز گضارش

کاویان اُّاز و ىديسزاده و ُيکاران ( )13در یک ؾٍؿث فّالد

گصدیسُ .يچٍیً در ىعانؿَ ؾدصاٌّرد و ُيکاران ( )16رّرده

در ػِص اؾفِان ةَ جصجیب  75/8 ،83/52و  73درؾس از

ىلیاس فؼار فیضیکی ( )76ةیؼحصیً اىحیاز و ظصرّردگی و

کارگصان اػِار داػحَاٌس کَ در ظی  12ىاه گشػحَ در یک یا

ٌاکاىی ( )45/22کيحصیً اىحیاز را کعب ٌيّدٌس .در ىعانؿَ

چٍس ٌاخیَ از ٌّاخی 9گاٌَ دظحگاه اظکهحی ؾضالٌی ،ؾالئو

ىؼهّىی و ُيکاران ( )17رّرده ىلیاس کارآیی ()89/23

ارحالالت را داػحَاٌس کَ ةا ٌحایج ىعانؿات ایً پژوُغ

ةیؼحصیً اىحیاز و فؼار ذٍُی ( )49/23کيحصیً اىحیاز را کعب

ُيزّاٌی دارد.

ٌيّدٌس .در ىعانؿة رٍسان و ُيکاران (ٌ )2یض ةار فیضیکی و

ُيچٍیً در ایً ىعانؿَ ةیؼحصیً ىیضان ػیّع ؾالئو

زىاٌی ةیؼحصیً و جالش و کّػغ کيحصیً ىلادیص را ةَ رّد

ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی در ٌّاخی کيص ( ،)51/16زاٌّ

ارحؿاص دادٌسُ .اگط ( )18ىعانؿَای ةا ُسف ارزیاةی ةارکاری

( )38/95و گصدن ( )23/84ىؼاُسه گصدیس .در ىعانؿَ ظاالری

ذٍُی کارگصان ىٌّحاژکار اٌجـام داد و ىؼاُسه ٌيّد کَ دو ةؿـس

و ُيکاران ( ،)11ختّةی و ُيکاران ( )12و ىديس زاده و

ةارکاری فیضیکی و ىیضان جالش و کّػغ دارای ةاالجصیً ىیضان

ُيکاران ( )13ةیؼحصیً ىیضان ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی

و ٌیاز ذٍُی دارای کيحصیً ىیضان ةّده اظث .در ىعانؿة

در ٌاخیَ کيص ةَ جصجیب  41/2 ،57/76و  40/7گضارش گصدیسه

ذاکصیان و ُيکاران (ٌ )19یض ةار فیضیکی و زىاٌی ةیؼحصیً و

اظث کَ ةا ٌحایج ایً پژوُغ ُيزّاٌی دارد.

جالش و کّػغ کيحصیً ىلادیص را ةَ رّد ارحؿاص دادٌس .ؾهث

ظتق ٌحایج ةَ دظث آىسه از ظصیق پصظؼٍاىة جکيیهی
ةارکاری ذٍُی ( )NASA-TLXجّظط کارکٍان ،ىیاٌگیً ٌيصة

جفاوت در ٌحایج را ىیجّان ارحالف در ویژگیُای جيؿیث
ػٍارحی و ػغم جّاىؽ ىّرد ىعانؿَ ةَ ػيار آورد.

داردٌ .يصة ةارکاری ذٍُی در ىعانؿات اردودری و فسایی ()14

ػیّع ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی راةعَ ىؿٍیداری وجّد دارد

در ةیً کارگصان ىٌّحاژ یک ؾٍؿث جّنیسی ،ؾارىی و ُيکاران

کَ ایً ٌحایج ةا ٌحایج ىعانؿات ختّةی و ُيکاران (،)12

( )15در ةیً آجغٌؼاٌان ،ؾدصاٌّرد و ُيکاران ( )16در ةیً

ىديسزاده و ُيکاران ( ،)13گیاُی و ُيکاران ( )20و ىِحا و
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ةارکاری ذٍُی  66/67ىداظتَ گصدیس کَ در ظعح ةاال كصار

ٌحایج ىعانؿَ ٌؼان ىیدُس کَ ةیً رّرده ىلیاس جالش و
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ارحالالت اظکهحی ؾضالٌی را در ٌّاخی ىزحهف ةسن گضارش

از ةیً رّرده ىلیاسُای ةارکاری ذٍُی ،رّرده ىلیاس

بسزسی تأثیس باز کازی ذٌّی بس شیَع.....

ّادی ساالزی ٍ ّوکازاى

اگٍیّ (ُ )5يعّ ىیةاػس .در ىعانؿَ ظاُصی و ُيکاران ()21

كتیم اظحصاخث ةیً ظاؾات کاری ،آىّزش اؾّل ارگٌّّىیک

ارجتاط ىؿٍیداری ةیً رّرده ىلیاس کارآیی و ػیّع ارحالالت

ىصجتط ةا ػغم ،اظحفاده از اةضارُای ظصاخی ػسه ةص اظاس اؾّل

اظکهحی ؾضالٌی ىؼاُسه ٌگصدیس کَ ةا ٌحایج ىعانؿَ خاضص

ارگٌّّىیکی ،کاُغ ظاؾات کاری ،ایجاد جٍّع در وػایف ىدّنَ

ُيزّاٌی دارد .ونی ایً ٌحایج ةا ٌحایج ىعانؿَ فسایی و ُيکاران

ػغهی و یکٍّارث ٌتّدن کار اجزاذ گصدد و در ٌحیجَ از

(ُ )22يزّاٌی ٌسارد .از ٌحایج ىعانؿَ پیساظث کَ ارجتاط

ظیصؾؿّدی ٌاراخحیُای اظکهحی ؾضالٌی پیؼگیصی گصدد کَ

ىؿٍیداری ةیً رّرده ىلیاس فؼار زىاٌی و ػیّع ارحالالت

ایً رّد در افضایغ ادص ةزؼی و کارآیی کارکٍان ىؤدص ةّده و در

اظکهحی ؾضالٌی وجّد دارد ایً ٌحایج ةا ٌحایج ىعانؿَ ىديسزاده

ٌِایث ةاؾخ افضایغ ةِصهوری ظازىان رّاُس ػس.

و ُيکاران (ُ )13يعّ ةّده ونی ایً ٌحایج ةا ٌحایج ىعانؿَ
فسایی و ُيکاران (ُ )22يعّ ٌیعث.

ةص اظاس یافحَُای ةَ دظث آىسه از ىعانؿَ ،ىیضان ةارکاری
ذٍُی و ػیّع ٌارخحیُای اظکهحی ؾضالٌی در کارکٍان ػصکث

ىّرد ةصرظی ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس ةاال ةّد کَ دنیم آن

ةارکاری ذٍُی و ػیّع ٌارخحیُای اظکهحی ؾضالٌی راةعَ

را ىیجّان ةسیً ؾّرت ةیان کصد کَ ىعانؿات و ةصرظیُای

ىعحلیو وجّد دارد .ةٍاةصایً ةَ ٌؼص ىیرظس کَ رّرده

ؾّرت گصفحَ ٌؼان ىیدُس کَ ؾّاىم ىزحهفی از جيهَ کار

ىلیاسُای ةارکاری ذٍُی ةَ ؾٍّان ریعک فاکحّر در ػیّع

داةث و یکٍّارث ،ظّل ىست کارٌ ،یازىٍسیُای ػغهی (جيصکض،

ٌارخحیُای اظکهحی ؾضالٌی ؾيم ىیکٍٍس .نشا ةایس اكساىاجی در

دكث و جالش) ،رعحگی ٌاػی از فؼارُای فیضیکی ةَ ؾضالت،

جِث کاُغ ةارذٍُی و رواٌی درك ػسه از كتیم کاُغ ظاؾث

ؾّاىم ىدیعی (ؾسا ،ارجؿاش و ،)...کار ةا ججِیضات ،ةازرّرد فصد

کاری ،ایجاد وكفَ و اظحصاخث ةیً کار ،افضایغ جٍّع در

ةَ کار یا جؿاىم فصد-کار ،اضافَکاری و ػصایط ارگٌّّىیکی کار

وضؿیثُای کاری و در ٌحیجَ پیؼگیصی از ةصوز ارحالالت

در ایجاد و افضایغ ةارذٍُی و رواٌی کار دریم ُعحٍسُ .ياٌعّر

اظکهحی ؾضالٌی اٌجام ػّد.

کَ از ٌحایج ىؼزؽ اظث در ةیً ىلیاسُای ػغگاٌَ ػارؽ

سپاسگزازی

ةارکاری ذٍُی ،ىلیاس جالش و کّػغ ةیؼحصیً ىلسار را ةَ

ایً ىلانَ خاؾم پایان ٌاىَ کارػٍاظی ارػس

ىؤظعَ

رّد ارحؿاص داده اظث و ایً ةیاٌگص ایً ىعهب اظث کَ جالش

آىّزش ؾانی کصىان ىیةاػسٌّ .یعٍسگان ایً ىلانَ ىصاجب

ىّرد ٌیاز ةا جّجَ ةَ ىاُیث ػغم در ىؼاغم ةصرظی ػسه

جلسیص و جؼکص رّد را از ىسیصان ،ىعؤالن و پصظٍم ىدحصم و

ةاالظث .در ٌحیجَ افصاد ةصای خفغ ظعح ؾيهکصد رّد در یک

ظزحکّش ػصکث جّنیس روی ةٍسرؾتاس کَ ٌِایث ُيکاری را

خس ىعهّب ،جالش و کّػغ ةاالیی را ؾصف ىیٌيایٍس کَ ةاؾخ

ةا ىا داػحٍس اؾالم ىیدارٌسُ .يچٍیً از ىؤظعَ آىّزش ؾانی

افضایغ ةارکاری ذٍُی و وارد آىسن فؼار و اظحصس ةاالیی ةص

کصىان کَ در ایً راه یاریدٍُسه ةّدٌس ظپاظگضاری

افصاد ىیگصدد .نشا ةایس جِث کاُغ ةارکاری ذٍُی اكساىاجی از

ىیگصدد.

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-08-12

ایً ىعانؿَ ٌؼان داد کَ ةار کاری ذٍُی در ةیً کارکٍان

جّنیس روی ةٍسرؾتاس ةاال اظث و در واكؽ ةَ نداظ آىاری ةیً
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Introduction: One of the effective factors in the occurrence of
musculoskeletal disorders is the mismatch between the mental workload on
the person and his abilities and limitations. Therefore, this study aimed to
investigate the effect of mental workload on the prevalence of
musculoskeletal disorders in Bandar Abbas Production Company.
Method: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted in
2019. The data collection tools included demographic information
questionnaires, Nordic musculoskeletal disorders, and NASA-TLX mental
workload. The participants were 172 people who were identified using
Cochran's formula and simple random sampling. The collected data were
analyzed by SPSS25 software.
Results: The results indicated that 76.74% of the subjects had
musculoskeletal disorders. Most of disorders were reported in the low back
(51.16%), knees (38.95%), and neck (23.84%). The mean score of mental
workloads in Bandar Abbas Production Company in this study was high
(66.67). Among the mental workload subscales, the effort subscale had the
highest score (85.32) and the performance subscale had the lowest score
(20.00). Statistical tests showed that there was a significant relationship
between mental workload and the prevalence of musculoskeletal disorders.
Conclusion: According to the findings of the study, there was a direct
relationship between mental workload and the prevalence of musculoskeletal
disorders. Therefore, measures should be taken to reduce the perceived
mental and psychological load, such as reducing working hours, interrupting
and resting between working, increasing the variety of working postures, and
thus preventing the occurrence of musculoskeletal disorders.
Keywords: Mental Workload, Musculoskeletal Disorders, Bandar Abbas
Zinc Production Company
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