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جعيين ميزان شيوع آشيبياي اشكلحي  -عضالهي و ارجتاط آن ةا پوشچر كاري در جعميركاران صوعث مس
ىػػّىَ کرىی ،1شػید كاٌع غزآةادی ،2زُره کرىی ،3یاشر غضراٌّرد
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چکیدُ

هقدهِ :اخحالالت اشكهحی  -غضالٌی یكی از غّاىم طایع آشیبُای طغهی اشث کهَ ةهَ ظهّر غيهده در

مقالى پژويشي

کير ،گردن و اٌدامُای فّكاٌی ٌيایهان ىهیطهّد .پیظهيیری از ةهروز ایهً ٌهاراصحیُها ىصهحهزم ارزیهاةی
وضػیثُای کاری ةا اشحفاده از روشُای آٌانیز طغهی غهو ارگٌّّىی اشث .ایً ىعانػهَ ةها ُهدع جػیهیً
ىیزان آشیبُای اشكهحی  -غضالٌی جػيیرکاران ىكاٌیك ةا اشحفاده از روش  REBAدر شها  1397در
ىس شرچظيَ اٌسام طد.
تاریخ دریافت96/10/02 :

رٍش بزرسی :در ایً ىعانػَ جّغیفی -جضهیهی ،وضػیثُای اٌسام کار ٌ 65فر طاغم در طغم جػيیهرات

تاریخ پذیزش97/01/15 :

ىكاٌیك ةا اشحفاده از روش  REBAارزیاةی طد .ىیزان طیّع اخحالالت اشكهحی -غضالٌی ٌیز ةا اشهحفاده
از پرشظٍاىَ ٌّردیك ةَ دشث آىد .اظالغات زيعآوری طده جّشط SPSS 20ىّرد جضهیم كرار گرفث.

کرىی ىػػّىَ ،كاٌع غزآةادی

کير  53/85درغد و شاق پا 27/70درغد ةّد .در ىّرد شعش ریصك اٌدام راشث ةدن9/25 ،درغد افهراد

شػید ،کرىی زُره ،غضراٌّرد

ىّرد ىعانػَ در شعش پائیً46/15 ،درغد در شعش ىحّشط32/30 ،درغد در شعش ةهاال و 12/30درغهد

طیّع

در شعش خیهی ةاال كرار داطحٍدُ .و چٍیً در ىّرد شعش ریصك اٌدام چپ ةدن4/62 ،درغد افراد ىهّرد

آشیبُای اشكهحی  -غضالٌی و

ىعانػَ در شعش پائیً64/61 ،درغد در شعش ىحّشط26/15 ،درغد در شعش ةاال و 4/62درغد در شعش

ارجتاط آن ةا پّشچر کاری در

خیهی ةاال كرار داطحٍد.

جػيیرکاران غٍػث ىس .ةِداطث

ًتیجِگیزی :ایً ٌحایر صاکی از آن ةّد کَ وضػیثُای کاری افراد ىهّرد ىعانػهَ ٌیهاز ةهَ اغهالد دارد.

کار و ارجلاء شالىث :)3(5 ;1400

آىّزش طٍاخث غّاىم خعر ةیّىكاٌیك و روشُای غضیش اٌسام کار ،اشحفاده از اةزار ىٍاشب و ىحٍاشهب

.243-250

ةا فرایٍد کاری ،ةِتّد و کٍحر فاکحّرُای اشحرسزا و جأدیرگهذار ىضیعهی ةهرای پیظهيیری از ةهروز ایهً

یاشر.

جػییً

ىیزان

اخحالالت ضروری اشث.
کلید ٍاصُّا :ارزیاةی ارگٌّّىیكی ،وضػیثُای ةدن،جػيیرکاران ىكاٌیك ،روش REBA

3گروه ارگٌّّىی ،داٌظكده ةِداطث ،داٌظياه غهّم پزطكی جِران ،جِران ،ایران

4کارطٍاس ةِداطث صرفَای ىس ىٍعلَ کرىان ،شرچظيَ ،ایران
*(ٌّیصٍده ىصئّ )yaser.Sahranavard@yahoo.com :
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ارجاع:

یافتِّا :در ایً ةررشی طیّع ٌاراصحی ىچ دشث 43/07درغد ،گردن 18/46درغد ،طاٌَ 33/84درغهد،

تعییي هیشاى شیَع آسیبّای اسکلتی  -عضالًی ....

هعصَهِ کزهی ٍ ّوکاراى

هقدهِ
اخحالالت اشكهحی  -غضالٌی یكی از غّاىم طایع آشیبُای

دردُای پظث ةحرجیب 8/3درغد و 6درغد ةهّد و ةهرای طهیّع

کار ىػيّالً ةاغخ درگیری کير ،شحّن فلرات گردٌی و اٌدامُای

ایساد ایً آشیبُا ٌلض دارٌد کَ ىیجّان آنُها را ةهَ ریصهك

فّكاٌی ىیگردد .ایً اخحالالت طهایعجریً ةیياریُها و آشهیب

فاکحّرُای فیزیكی ٌظیر پّشچر ٌاىعهّ  ،ةهٍد کهردن و صيهم

ُای طغهی ىیةاطٍد و غههث اغههی از کارافحهادگی کهارگران را

ةارُههای شههٍيیً و کارُههای جههّام ةهها صرکههات جكههراری ،رواٌههی،

جظكیم ىیدُد .ةیياریُای اشكهحی  -غضهالٌی 7درغهد کهم

شازىاٌی و فردی جلصیو ٌيّد = .<6،7در صرفَ جػيیرات ىكاٌیك

ةیياریُا در زاىػَ  14درغد ىرازػیً ةَ پزطكان و 19درغد

ةههَ دنیههم وزههّد صرکههات جكههراری ،کههار ظههّالٌی ىههدت در

ىّارد ةصحری در ةیيارشحان را ةَ خّد اخحػاص ىیدٍُهد و 62

وضػیثُای ایصحاده و وضػیثُای غهط کهاری ،اصحيها ةهروز

درغد ىتحالیان ةَ ةیياریُای اشكهحی  -غضالٌی ةَ ٌّغی دچار

ٌاراصحیُای اشكهحی  -غضالٌی وزهّد دارد پیظهيیری از ةهروز

ىضدودیث صرکهث ىیطهٌّد = .<3کهار کهردن در وضهػیثُای

ایً ٌاراصحیُا ىصحهزم ارزیاةی وضػیثُای ةدٌی ةها اشهحفاده از

شخث و ٌاراصثکٍٍده ىّزهب ٌاراصحیُهای زودگهذر در جيهام

روشُای آٌانیز طغهی غهو ارگٌّّىی ىیةاطد جا در غّرت نزوم

اغضای ةدن ىیطّد و چٍان چَ فرد در ىدتُای ظّالٌی ىدت

اغالد وضػیثُای کهاری اٌسهام گیهرد = .<8در ىعانػهَای کهَ

در ایً وضػیثُا ىظغّ ةَ کار طهّد ىيكهً اشهث ىٍسهر ةهَ

دکحر ىیرصصیٍی و ُيكاران در طِر اغفِان در ةیً کحاةهداران

ٌاراصحیُای دیيهری در ةافهث غضهالٌی  -اشهكهحی یها اغػها

کحاةخاٌَُای داٌظياهُای دونحهی اٌسهام دادٌهدٌ ،ظهان داد کهَ

ىضیعی طده و در ٌِایهث ىّزهب از کارافحهادگی او طهّد ُهو

ىیزان آشیبُای زصيی ٌاطی از کار در 12ىاه 42/41درغهد،

چٍیً طكایث اغههی افهرادی کهَ ةهَ ظهّر ىهداوم در وضهػیث

3ىههاه 95/29درغههد و در یههك ُفحههَ 74/21درغههد ةههّد.<9= .

ایصحاده کار ىیکٍٍد در ٌّاصی پاُا و ٌاصیَی پائیً کيهر افهراد

ىعانػَای کَ یػلّةی و اشياغیهی در ىّرد ارزیاةی ارگٌّهّىیكی

ىیةاطد = .<4ةر پایَ جضلیلات اٌسام طده ةرخالع گصحرش اةزار

وضػیثُای کار داٌظسّیان دٌداٌپزطهكی اٌسهام دادٌهدٌ ،حهایر

ىكاٌیزه و خّدکار ،اخحالالت اشكهحی  -غضالٌی ىهرجتط ةها کهار

ٌظان داد کَ وضػیثُای ةدن  94/2درغد داٌظسّیان در صیً

غيدهجریً غاىم از دشث رفحً زىهان کهار ،افهزایض ُزیٍهَُا و

کار در شعش ىحّشط و ةاال ةّد و ٌیاز ةهَ اغهالد داطهث =.<10

آشیبُهای اٌصهاٌی ٌیهروی کهار ةهَ طهيار ىیآیٍهد و یكهی از

ىعانػَ ىرادی و ُيكاران کَ ةا ُدع ارزیاةی ریصك ارگٌّّىیك

ىػضالت ةِداطث صرفَای در کظّرُای غهٍػحی ىیةاطهد و از

روی طاغهیً جػيیرات ىكاٌیك خّدرو در کرىاٌظاه ةا اشحفاده از

زيهَ ىِوجریً ىصائهی اشهث کهَ ارگٌّّىیصهثُا در شرجاشهر

روش ارزیاةی شریع ةدن اٌسام طدٌ ،ظان داد کَ ةیظحریً طیّع

زِان ةا آن روةرو ُصحٍدٌ .حایر ةررشهیُهای اخیهر از ةیيهاری

اخحالالت اشكهحی  -غضالٌی ىهرجتط ةها کهار ىرةهّط ةهَ پظهث

ُای ىهرجتط ةها کهار ٌظهان ىهیدُهد کهَ در شها 2004/05

( 62/6درغد) و کير ( 64/6درغد) ةّد و جّغیَ طد ةها کٍحهر

زيػیحی ةراةر ٌ 1012000فر ( 2/4درغد کم زاىػَ کاری ) در

غّاىم خعر ىرجتط ةا ایً ىٍاظق و اٌسهام اكهداىات پیظهيیراٌَ،

ةریحاٌیای کتیر از ٌاراصحی اشكهحی غضالٌی رٌر ىهیةرٌهد کهَ از

طرایط کار ةِتّد پیدا کٍد = .<11ىعانػهَای کهَ یارىضيهدی و

ایً ىیزان  45درغد افراد از ٌاراصحی فّكاٌی کير  37 ،درغد از

ضیایی در ىّرد ارزیاةی ریصك طغهی صيم دشحی ةار ةا اشحفاده

ٌاصیَ گردن و  18درغد از ٌاصیَ جضحاٌی کير اظِهار ٌهاراصحی

از روش  KIMدر جػيیرکاران خهّدروی طهِر کرىاٌظهاه اٌسهام

کردهاٌد .فراواٌهی ٌصهتی غیتهث در ٌحیسهَ ُيهَ ةیيهاریُها و

دادٌدٌ ،حایر ٌظان داد کَ ةیظحریً ىیزان ٌاراصحی در صیً کهار
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جّشػَ ىیةاطد = .<1،2اخحالالت اشكهحی  -غضالٌی ىهرجتط ةها

24درغد و  5درغد ةّدٌد = .<5ریصك فاکحّرُای ىخحهفهی در
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طغهی و ٌهاجّاٌی در کظهّرُای غهٍػحی و کظهّرُای در صها

غیتث ٌاطی از ُيَ ةیياریُا و دردُای پظهث اغهداد ةحرجیهب

تعییي هیشاى شیَع آسیبّای اسکلتی  -عضالًی ....

هعصَهِ کزهی ٍ ّوکاراى

در ٌّاصی پظث و کير ةّد و ضرورت دارد ىداخالت ارگٌّّىیكی

طده اشث ،ضرورت ازرای ةرٌاىَُای ىداخهَای ارگٌّّىیك را

در ایً ىظاغم اٌسام طّد = .<12از آن زا کَ جاکٍّن جضلیلهات

ىظخع ىیشازٌد (زدو  .<13= )1الزم ةَ ذکر اشث کَ روایی

کيی در ایً زىیٍَ در غٍایع اٌسهام طهده و آىهار ىظخػهی از

و پایایی روش فّق در یك ظرد پژوُظی کَ جّشط خاٌو ىٍِاز

ىیزان طیّع ٌاراصحیُا در ایً صرفَ در دشث ٌیصهث ،ىعانػهَ

غارىی در ةیً دٌداٌپزطكان داٌظياه طاُد اٌسام طده در ایران

صاضر ةها ُهدع ارزیهاةی وضهػیثُهای کهاری طهغم جػيیهرات

ةَ جایید رشیده اشث = .<14ىیزان طیّع ٌاراصحیُای اشكهحی -

ىكاٌیك ةا اةزار آٌانیز طهغهی رةها و دشهحیاةی ةهَ ىیهزان طهیّع

غضالٌی ٌیز ةا اشحفاده از پرشظٍاىَ ٌّردیك ةَ دشث آىد

ٌاراصحیُا و ارجتاط آن ةا ىحغیرُهایی ىاٌٍهد شهً ،شهاةلَ کهار،

= .<15اظالغات زيعآوری طده جّشط  SPSS20ىّرد جضهیم

ىیاٌيیً شاةلَ کاری و وضػیثُای ةدٌی اٌسام طد.

كرار گرفث .آٌانیز وضػیثُای کاری افراد ةا اٌحلا دادهُا ةَ ٌرم

رٍش بزرسی

افزار رةا اٌسام طدُ .يچٍیً دادهُای ىرةّط ةَ طیّع ٌاراصحی

در ایً ىعانػَ جّغیفی -جضهیهی از ٌّع ىلعػی ةَ روش

ُا ٌیز ةَ ٌرم افزار آىاری  SPSS 20ىٍحلم و شپس ةا اٌسام

شرطياری و ةا ىرازػَ صضّری وضػیثُای کاری 65

آزىّنُای آىاری کای اشكّئر و جی ىصحلم راةعَ ةیً طیّع

جػيیرکار ىكاٌیك در واصدُای ىخحهف کارخاٌَ ىس شرچظيَ

ٌاراصحیُا و ىحغیرُا ةررشی طد.

() REBA )Rapid Entire Body Assessment (REBAارزیاةی

افراد ىّرد ىعانػَ دارای ىیاٌيیً شٍی  34/2±11/6شا ،

طد .ایً روش ،روطی ىٍاشب ةرای ارزیاةی ىظاغهی اشث کَ در

ىیاٌيیً شاةلَ کار  11/2± 4/5شا  ،ىیاٌيیً وزن ± 8/7

آنُا پّشچر کار اشحاجیك یا دیٍاىیك ةّده و جغییرات زیادی در

 74/2کیهّگرم ،ىیاٌيیً كد 173± 7/9شاٌحیيحر و شاغث کار

پّشچر و وضػیث اٌسام کار روی ىیدُد .در ایً روش کَ ةَ

روزاٌَ  9شاغث ةّد .ارجتاط ةیً ىیاٌيیً شً و شاةلَ کار افراد

وشیهَ ىك آجاىٍی و ُیيٍث ( )Mc Atamney & Hignettارائَ

ىّرد پژوُض ةا ٌاراصحیُای اشكهحی  -غضالٌی ىػٍادار ٌتّد.

طده اشث ،اةحدا پّشچر یا فػانیحی کَ ةاید ارزیاةی طّد اٌحخا

ارجتاط ةیً ىیاٌيیً شاغات کار در روز ةا ٌاراصحیُای کير و

ىیگردد ،شپس ةا اشحفاده از دیاگرامُای ظراصی طده ،پّشچر

شاق پا در یك شا گذطحَ ىػٍادار ( )p;0/003و در شایر

اٌدامُای ىخحهف کدگذاری ىیطّد .اىحیاز پّشچر اٌدام ةا

ٌاراصحیُا ىػٍادار ٌتّدٌ .حایر جّزیع ٌاراصحیُای اشكهحی -

اغيا ٌیرو و ٌّع فػانیث جرکیب ىیطّد و ٌِایحاً اىحیاز کهی

غضالٌی در زدو  2و ٌيّدار  1و جّزیع فراواٌی شعّد ارزیاةی

خعر ةروز آشیبُای اشكهحی  -غضالٌی ىظخع طّد.

شریع جيام ةدن ةرای اٌدامُای راشث و چپ افراد ىّرد ىعانػَ

شعشُای اونّیث اكدامُای اغالصی کَ در ایً روش پیظٍِاد

در زداو طياره  3و  4آورده طده اشث.

زدو  :1شعش خعر و اونّیث اكدامُای اغالصی در روش REBA

امتیاز نهایی REBA
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سطح خطز

سطح اٍلَیت
اقداهات اصالحی

ضزٍرت اقدام ٍ سهاى آى
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در شا  1397جّشط چك نیصث ارزیاةی شریع جيام ةدن

یافتِّا

هعصَهِ کزهی ٍ ّوکاراى

تعییي هیشاى شیَع آسیبّای اسکلتی  -عضالًی ....
زدو  :2جّزیع فراواٌی ٌاراصحیُای اشكهحی -غضالٌی در افراد ىّرد ىعانػَ

در ةررشی ٌحایر ،ةیظحریً ٌاراصحی ىرةّط ةَ کير

(درصد) تعداد

ٌاراصحی

بحث

دارد

ًدارد

جػيیرکاران ةّد .ارجتاط ىػٍاداری ةیً ىیاٌيیً شً و شاةلَ کار

گردن

(12 )18/46

(53 )81/54

ةا ٌاراصحیُای اشكهحی  -غضالٌی وزّد ٌداطث .ارجتاط ةیً

طاٌَ

(22 )33/84

(43 )66/16

ىچ دشث

(28 )43/07

(37 )56/93

کير

(35 )53/85

(30 )46/15

شاق پا

(18 )27/70

(47 )72/30

ىیاٌيیً شاغات کار در روز ةا ٌاراصحیُای کير و ىچ دشث در
یك شا گذطحَ ىػٍادار ونی در شایر ٌّاصی ةدن ىػٍادار ٌتّد.
ُو چٍیً راةعَ ىػٍاداری ةیً ٌاراصحیُای کير ةا ىیاٌيیً
ٌيرات ٌِایی ارزیاةی شریع جيام ةدن ةرای اٌدامُای راشث و
چپ ةدن ةدشث آىد.
ٌحایر ٌظان داد کَ  8درغد افراد ىّرد پژوُض از ٌاراصحی
ىچ دشث16 ،درغد ٌاراصحی گردن33 ،درغد ٌاراصحی طاٌَ،
43درغد ٌاراصحی کير و 22درغد ٌاراصحی شاق پا در یكصا
گذطحَ رٌر ةردهاٌد کَ ةیظحریً ٌاراصحی ىرةّط ةَ کير افراد
جػيیرکار ةّد کَ ةا ٌحایر ىعانػات صسازی و ُيكاران در ىّرد
ٌاصیَ کيردر کارگران کّرهُای آزر پزی گٍاةاد ُيخّاٌی دارد

ٌيّدار  : 1جّزیع فراواٌی ٌاراصحی اشكهحی -غضالٌی در افراد ىّرد ىعانػَ

سطح REBA
كاةم چظو پّطی
پائیً
ىحّشط
ةاال
خیهی ةاال
زيع

(درصد)تعداد
0
(6 )9/25
(30 )46/15
(21 )32/30
(8 )12/30
(65 )100

زدو  :4جّزیع فراواٌی شعّد  REBAةرای اٌدام ُای چپ افراد ىّرد
ىعانػَ
سطح REBA

0
(3 )4/62
(42 )64/61
(17 )26/15
(3 )4/62
(65 )100
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کَ ةا جّزَ ةَ ٌّع فػانیث کاری ایً اخحالع كاةم پیضةیٍی ةّد
= .<10ةا ٌحایر ىعانػَ ىرادی و ُيكاران کَ روی طاغهیً
جػيیرات ىكاٌیك خّدرو در کرىاٌظاه اٌسام طده اشث و ٌظان
داد کَ ةیظحریً طیّع اخحالالت اشكهحی  -غضالٌی ىرجتط ةا
کار ىرةّط ةَ پظث و کير ةّد و ةیً کير درد و شاغث کار
راةعَ ىػٍیداری وزّد داطثُ ،يخّاٌی دارد = 6 .<11درغد
افراد ىّرد پژوُض در ىّرد شعش ریصك اٌدام راشث ةدٌظان
در شعش پائیً46 ،درغد در شعش ىحّشط32 ،درغد در شعش
ةاال و 12درغد در شعش خیهی ةاال كرار داطحٍد کَ ةا ٌحایر
ىعانػات ىیری و ُيكاران کَ  5درغد در شعش پائیً،
42درغد در شعش ىحّشط38 ،درغد در شعش ةاال و 15درغد
در شعش خیهی ةاال كرار داطث ُو خّاٌی دارد = .<8ةیً شً
طاغهیً و غّارض ىظاُده طده در گردن ( )P=0/028و
ةازوُای شيث راشث ( )P=0/036و ةازوُای شيث چپ
( )P=0/001راةعَ آىاری ىػٍیداری وزّد داطث ،از ایً رو،

402
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كاةم چظو پّطی
پائیً
ىحّشط
ةاال
خیهی ةاال
زيع

(درغد) جػداد

دٌداٌپزطكی فػانیث دارٌد اٌسام طده اشث اخحالع وزّد داطحَ
] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-08-08

زدو  :3جّزیع فراواٌی شعّد  REBAةرای اٌدام ُای راشث افراد ىّرد
ىعانػَ

= <17و ةا ٌحایر ىعانػاجی کَ در ىّرد افراد طاغم در صرفَ

تعییي هیشاى شیَع آسیبّای اسکلتی  -عضالًی ....

هعصَهِ کزهی ٍ ّوکاراى

ةیياران ةا شً ةاال ،درد ةیظحری را اصصاس ىیکٍٍد کَ ةا ٌحایر

اشحراصث و ایصحادن ةَ ىدت ظّالٌی از زيهَ غّاىم خعر ةرای

ىعانػَ ىرادی و ُيكاران ُيخّاٌی دارد = 3 .<11درغد افراد

اخحالالت اشكهحی غضالٌی کَ ةَ ظّر ىكرر و فراوان در ایً کار

ىّرد پژوُض در ىّرد شعش ریصك اٌدام چپ ةدٌظان در شعش

دیده ىیطّد .پیظٍِاد ىیطّد ةا ظراصی یك ةرٌاىَ آىّزطی

پائیً64 ،درغد در شعش ىحّشط26 ،درغد در شعش ةاال و 4

ارگٌّّىیك در خػّص روشُای غضیش اٌسام کار ،اُيیث

درغد در شعش خیهی ةاال كرار داطحٍد کَ ةا ٌحایر ىعانػات

كرارگیری در پّشچرُای ىٍاشب (ىضدوده پّشچر خٍذی ةرای

ىیری و ُيكاران کَ  3درغد در شعش پائیً46 ،درغد در

ُر اٌدام) ،جيریٍات ورزطی ىٍاشب غيّىی ىیجّان جا صد

شعش ىحّشط 40 ،درغد در شعش ةاال و  4درغد در شعش

زیادی از اشحرسُای ایسادطده در جػيیرکاران پیظيیری ٌيّد.

خیهی ةاال كرار داطحٍد فلط در ىّرد شعش ریصك پاییً

طٍاشایی زودرس اخحالالت ةانلّه اشكهحی  -غضالٌی و غّاىم

ُيخّاٌی داطحَ و در ةلیَ ىّارد اخحالع وزّد دارد = .<8در

خعرشاز آن ةرای کاُض ایً اخحالالت ضروری ةَ ٌظر

افراد ىّرد ىعانػَ ،ةیظحریً ٌاراصحی اشكهحی  -غضالٌی در

ىیرشد.

ظّ شا گذطحَ ىرةّط ةَ ٌاصیَ کير ةّده اشث کَ ةا ٌحایر

در پایان جّغیَ ىیطّد ةرای ةِتّد وضػیث ةدٌی کارگران

ىعانػَ اشكای پارک کَ ٌاصیَ کير را گزارش داده ةّدٌد

ةَ ٍُيام کار ،کاُض غدىات شیصحو اشكهحی  -غضالٌی و ٌیز

ُيخّاٌی داطث = .<16و ةا ٌحایر ىعانػَ یارىضيدی و ضیایی

کاُض غیتث از کار ،اكداىات اغالصی ارگٌّّىیك اٌسام

کَ ةیظحریً ىیزان ٌاراصحی در ٌّاصی پظث و کير ةّد ،ىعاةلث

طّد.

دارد = .<12در ایً ىعانػَ ،ةیظحریً طیّع  WMSDدر کير،

طاغهیً ةایصحی ،دارای پّشچر ىٍاشب در ٌاصیَ کير ،ىچ و

پاییً کير ،گردن و زاٌّ ةّد کَ ةا ٌحایر غانضی و ُيكاران کَ

دشث ،زاٌّ و گردن ةا اشحفاده از جكیَگاه ىٍاشب ةاطد جا از ةروز

ةیظحریً طیّع را در ُيیً ٌّاصی گزارش کرده ةّدٌد ،ىعاةلث

درد در اٌدامُای درگیر پیظيیری طّد.
ٌّیصٍدگان ىلانَ ىراجب شپاس و جظكر خّد را از کهیَ

ًتیجِگیزی
ىعاةق یافحَُای ىعانػَ صاضر ىظاُده ىیطّد ،وضػیث
ُای ٌاىعهّ ةدن ،صرکات جكراری ،ةهٍد کردن و صيم ةار ،کار

ىصئّنیً و کارکٍان واصدُای جػيیراجی ىس شرچظيَ کَ در
ایً پژوُض ُيكاری داطحٍد ،اةراز ىیدارٌد.
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Determining the prevalence of musculoskeletal injuries and its relationship
with workplace posture in copper industry repairmen
Masuomeh KARAMI1, Saeid Ghane EZABADI2, Zohreh KARAMI3, Yaser SAHRANAVARD4*
Abstract

Original Article

Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the most common causes
of occupational injuries that mainly affect the low back, neck, and upper
limbs. Preventing these discomforts requires assessing workplace posture
using ergonomic job analysis methods. The aim of this study was to
determine the rate of musculoskeletal injuries of mechanical repairs using
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REBA method in 2018 in Sarcheshmeh copper mine.

Accepted: 2018/04/04

Methods: In this descriptive-analytical study, the workplace posture of 65
mechanical repairs were evaluated using REBA method. The prevalence of
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musculoskeletal disorders was also obtained using the Nordic questionnaire.
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The collected data were analyzed by SPSS 20.
Results: In this study, the prevalence of wrist discomfort was 43.07%, neck
18.46%, shoulder 33.84%, low back 53.85%, and leg 27.70%. Regarding the
risk level of the right limb, 9.25% of the subjects were at a low level, 46.15%
at a medium level, 32.30% at a high level, and 12.30% at a very high level.
Also, regarding the risk level of the left limb, 4.62% of the subjects were at a
low level, 64.61% at a medium level, 26.15% at a high level, and 4.62% at a
very high level.
Conclusion: These results indicated that the workplace posture of the
subjects needed to be improved. To prevent the occurrence of these disorders,
education is required to recognize biomechanical risk factors and correct
methods of working, use of appropriate tools and appropriate to the work
process, and improvement and control of stressors and environmental factors.
Keywords: Ergonomic Assessment, Body Posture, Mechanical Repairs,
REBA Method
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