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بزرسي ٍضعيت بذًي ٍ فزاٍاًي ضكايت ّاي اسكلتي عضالًي در قسوت بستِ بٌذي کارخاًِ فَالد
هبارکِ در سال 29
دکتش حویذسهب كبثشی ، 1هٌْذع غالم ػجبع هَػَی ، 2هؼلَهِ فشیذی ، 3صّشا ثلیشت ، 3ػبجذُ ؿَلی

3

چکیذُ :
ّذف :ثبتَجِ ثِ ؿکبیت ثیؾ اص حذ کبسگشاى ثخؾ ثؼتِ ثٌذی فَالد هجبسکِ اصدسدّبی اػکلتی ػوالًی ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ
ایٌکِ تب کٌَى هٌبلؼِ ای دس ایي خلَف دس ایشاى كَست ًگشفتِ ٍ آهبس هـخلی اص هیضاى ؿیَع ًبساحتی ّب دس ایي حشفِ دس
دػت ًیؼت ،هشٍسی خَاّذ ثَد اسصیبثی ٍهؼیت ّبی کبسی حشفِ ثؼتِ ثٌذی کالفْبی فَالدی ثشسػی ؿَد.
هَاد ٍ سٍؿْب :ایي هٌبلؼِ همٌؼی اػت کِ ثش سٍی ً29فش اصکبسگشاى ثشسػی ؿذ .هیضاى ؿیَع ًبساحتی ّبی اػکلتی ػوالًی دس
افشاد هَسد هٌبلؼِ ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ًَسدیك ٍ اسصیبثی پَػچش ثِ سٍؽ  REBAتؼییي ؿذ.
یبفتِ ّب :ثشسػی ّب ًـبى داد کِ ثیـتشیي دسد دس ًبحیِ صاًَ(  ٍ) %86.2ػپغ ًبحیِ تحتبًی کوش ( ً ،)%68.9بحیِ فَلبًی کوش (
ً ، )%58.6بحیِ هچ پب( ً ، )%31بحیِ گشدى ًیض( ) %31ثَدُ اػتً .تبیج اسصیبثی ثِ سٍؽ ً REBAیض ًـبى داد کِ اهتیبص ًْبیی ّوِ
کبسکٌبى ثیي سًج  15 -11ثَدُ کِ ایي سًج ػٌح الَیت  4سا ثِ خَد اختلبف هیذّذٍ الذام اكالحی ثشای آى هشٍسی ( آًی)
اػت.
ًتیجِ گیشی  :ثِ ًظش هیشػذ ؿیَع ؿکبیتْبی اػکلتی ػوالًی ساثٌِ ًضدیك ثب ٍهؼیت ثذًی داسد ٍایي اهش هؼتلضم اكالح
ٍهؼیت هحیي کبس هی ثبؿذ.
کلیذ ٍاطُ ّب  :اختالالت اػکلتی – ػوالًی ,سٍؽ ,REBAكٌبیغ فَالد

1
2
3

هتخلق ًت کبس ,ػوَ ّیئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿکی کبؿبى ,داًـکذُ ثْذاؿت
کبسؿٌبع اسؿذ آهبس ,ػوَ ّیئت ػلوی داًـگبُ ػلَم پضؿکی کبؿبى ,داًـکذُ ثْذاؿت
داًـجَیبى کبسؿٌبػی ثْذاؿت حشفِ ای ,داًـگبُ ػلَم پضؿکی کبؿبى ,داًـکذُ ثْذاؿت
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کِ اختالالت اػکلتی ػوالًی دس كٌبیغ فَالد ایشاى دس
ًشخ ثبال اتفبق افتبدُ اػتّ ٍ )11( .وچٌیي ًی هٌبلؼِ

اختالالت اػکلتی ػوالًی( )MSDSیکی اص ػَاهل

ای دیگش کِ تَػي ػمیلی ًظاد ٍ ّوکبساًؾ دس كٌبیغ

ؿبیغ آػیت ّبی ؿغلی ٍ ًبتَاًی دس کـَسّبی كٌؼتی ٍ

آلَهیٌیَم ایشاى كَست گشفت ،یبفتِ ّب ًـبى داد کِ ثِ

کـَسّبی دس حبل تَػؼِ اػت)5 -1(.

ػلت ؿبیغ ثَدى ٍهؼیتْبی ثذًی ًبهٌبػت  65.5دسكذ اص

ایي اختالالت ػالٍُ ثش ایٌکِ ثش ًَع کیفیت صًذگی افشاد

کبسگشاى ًی یك ّفتِ ٍ  77.5دسكذ اص کبسگشاى ًی یك

تبثیش هی گزاسد ثبػث كشف ّضیٌِ ّبی هؼتمین صیبدی ثِ

ػبل اص اختالالت اػکلتی ػوالًی ؿکبیت داؿتٌذ .کوش،

هٌظَس تـخیق ٍ دسهبى آًْب ٍ ّضیٌِ ّبی غیش هؼتمین

صاًَ ٍ لؼوتْبی فَلبًی پـت ؿیَع ؿکبیتْبی اػکلتی

صیبدی ًبؿی اص غیجت اص کبس ٍ اص دػت دادى ًیشٍّبی

ػوالًی دس افشاد ثَد کِ ثب هذت صهبى کبس ٍ ػشػت ثبال

هتخلق دس کبس هیـَدًَ ،ع ٍ هیضاى ثشٍص آًْب ثِ ٍیظگی

دس ایي كٌؼت هشتجي ثَدّ )12(.وچٌیي ًی هٌبلؼِ ای

ّبی فشدی ٍ ًیبصّبی ؿغلی ثؼتگی داسد)7 ٍ 6(.

کِ آلبی چَی ٍ ّوکبساًؾ سٍی کبسگشاى هشد یك

 ( WMSDSاختالالت اػکلتی ػوالًی هشتجي ثب کبس)

ؿشکت ثضسگ فَالد دس کشُ جٌَثی اًجبم دادًذ ؿیَع

ثِ ػٌَاى ػوذُ تشیي ػبهل اص دػت سفتي صهبى کبس،

ػالئن اػکلتی ػوالًی دس اًذام فَلبًی  7.6دسكذ ،ثشای

افضایؾ ّضیٌِ ّب ٍ آػیجْبی اًؼبًی ًیشٍی کبس ٍ یکی اص

پـت  7.7دسكذ ٍ ثشای اًذام تحتبًی  19.1دسكذ ثَد.

ثضسگتشیي هؼوالت ثْذاؿت حشفِ ای دس کـَسّبی

()11

كٌؼتی ثِ ؿوبس هی آیٌذ )8(.دس كٌبیغ فَالد ًیض گشُ صدى

ثؼتِ ثٌذی کالف ّبی فَالدی اص جولِ حشفِ ّبیی

دػتی هیلگشد دس ػٌح صهیي( ثِ ػٌَاى یك کبس تکشاسی ٍ

اػت کِ ثِ دلیل ٍجَد حشکبت تکشاسی صیبدٍ ،هؼیت

داؿتي ٍهؼیت ثذًی ًبهٌبػت) ثبػث دسگیشی پبیذاس ٍ

ّبی غلي کبسی ٍ ػَاهل دیگشی اص جولِ ػَاهل سٍاًی

خوؾ ػشیغ تٌِ ٍ حشکبت لَی ٍ تکشاسی دػت ،هچ

ٍ ؿشایي هحیٌی ًبهٌبػت ،احتوبل ثشٍص ایي اختالالت

دػت ٍ ػبػذ هی ؿَد )9(.کبسگشاى ثی تجشثِ ٍ

ثشای کبسگشاى آى ٍجَد داسد .لزا پیـگیشی اص ثشٍص ایي

ّوچٌیي کؼبًی کِ كذهبت حبد لجلی سا تجشثِ کشدُ اًذ

ًبساحتی ّب هؼتلضم اسصیبثی ٍهؼیت ّبی کبسی ثب اػتفبدُ

ثیـتش دس هؼشم آػیت ّؼتٌذً )11(.جك هٌبلؼبتی کِ

اص آًبلیض ٍهؼیت ّبی ؿغلی اسگًََهیك هی ثبؿذ تب دس

تَػي ػمیلی ًظاد ٍ ّوکبساًؾ ثش سٍی کبسگشاى فَالد

كَست لضٍم اكالح ٍهؼیت ّبی کبسی اًجام پذيزد.

ایشاى كَست گشفتِ اػت ًتبیج ًـبى دادُ کِ دس هیبى
کبسگشاىً %46.3 ،ی یك ّفتِ ٍ ً %61ی یك ػبل اص

باتَجِ بِ ضيَع ضكايتْاي اسكلتي -عضالًي ٍ عَاهل

اختالالت اػکلتی ػوالًی دس حذالل یك ًبحیِ اص ثذى

خطز هزتبط با آى در هياى کارگزاى بخص بستِ بٌذي

ؿکبیت داؿتٌذ کِ ؿبیغ تشیي آى دس ًَاحی کوش ،صاًَ ٍ

فَالد هبارکِ ٍ ّوچٌيي با تَجِ بِ ايٌكِ تا کٌَى

گشدى ثَدً .جك ایي هٌبلؼِ ایي اختالالت استجبى هؼٌی

هطالعِ اي در ايي خصَظ در ايزاى صَرت ًگزفتِ ٍ

داسی ثب صهبى کبس ٍ  BMIداؿتً .تیجِ هٌبلؼِ ًـبى داد
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آهار هطخصي اس هيشاى ضيَع ًاراحتي ّا در ايي حزفِ

سپس با استفادُ اس رٍش  REBAبِ رٍش هطاّذُ

در دست ًيست ،ضزٍري است ارسيابي ٍضعيت ّاي

هستقين ًوزُ دادُ ضذ.طبق جذٍل ،1سطح خطز بزاي

کاري حزفِ بستِ بٌذي کالفْاي فَالدي بزرسي ضَد.

هطكالت ارگًََهي ًوزُ بٌذي ضذ .بز اساس رٍش ربا،
پست کاري افزاد هطالعِ ٍ ارسيابي گزديذّ .وچٌيي

هَاد ٍ رٍضْا:

بزاي بزرسي ضكايتْاي اسكلتي عضالًي اس پزسطٌاهِ

درايي هطالعِ هقطعي کِ اس بْوي  1921تا ارديبْطت

استاًذارد ًَرديک استفادُ ضذ .درايي پزسطٌاهِ

 1929صَرت گزفت ً 92فز اس کارگزاى بخص بستِ

ضكايتْاي فزد اس سيستن اسكلتي عضالًي بِ ضزطي کِ

بٌذي کالفْاي فَالدي صٌعت فَالد هبارکِ اصفْاى با

ّوشهاى با ٍرٍد بِ هحيط کار ايجاد ضذُ ثبؿذ ٍ استجبى

رٍش ًوًَِ گيزي غيز احتوالي آساى اًتخاب ٍ بزرسي

صهبًی ثب هحل کبس داؿتِ ثبؿذ ٍ ػَاهل دیگشی دس آى

ضذًذ.در ايي هطالعِ پَسچز کاري افزاد فاسبٌذي ٍ

دخبلت ًذاؿتِ ثبؿذ ،ثشای ّش فشد ثجت گشدیذ.

جذٍل  : 1ػٌح خٌش ٍ الَیتْبی الذام اكالحی دس سٍؽ سثب
اهتیبص ًْبیی REBA

ػٌح خٌش

ػٌح الَیت الذام اكالحی

هشٍست الذام ٍ صهبى آى

1

لبثل چـن پَؿی

1

هشٍسی ًیؼت

3-2

پبییي

1

ؿبیذ هشٍسی ثبؿذ

7-4

هتَػي

2

هشٍسی

11-8

ثبال

3

هشٍسی ( ّشچِ صٍدتش)

15-11

ثؼیبس ثبال

4

هشٍسی (آًی)

هوٌبً جْت آًبلیضایي دادُ ّب ثشای دػتیبثی ثِ اّذاف

ٍهحذٍدُ ی  BMIافشاد 36.12 – 19.72 ،ثب

هَسد ًظش اص ثشًبهِ spss-11اػتفبدُ گشدیذ.

هیبًگیي 27.87اػت.

یبفتِ ّب :دس ایي هٌبلؼِ ً 29فش اص افشاد هَسد ثشسػی لشاس

ًجك ثشسػی ّبی اًجبم ؿذُ ثب پشػـٌبهِ ًَسدیك هـبّذُ

گشفتٌذ ،ػي افشاد ثیي  48-22ػبل ثب هیبًگیي ػٌی

ؿذُ کِ ثِ تشتیت ثیـتشیي دسد دس ًبحیِ صاًَ ٍ %86.2

 32.55ثَدُ  ،ػبثمِ ؿغلی 25- 1ػبل ،ثبهیبًگیي 12

ػپغ ًبحیِ تحتبًی کوش ً ،68.96%بحیِ فَلبًی کوش
4
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ً ، %58.62بحیِ هچ دػت ً، %58.62بحیِ ؿبًِ ،%55.17

سا ثِ خَد اختلبف هیذّذٍ الذام اكالحی ثشای آى

ًبحیِ آسًج ً،%37.93بحیِ ساى ً ،%17.24بحیِ هچ پب %31

هشٍسی ( آًی) اػت.

ً ،بحیِ گشدى ًیض  %31ثَدُ اػت.

اًالػبت ثیـتش دس ساثٌِ ثب ّشیك اص اًذاهْبی ثشسػی

ًتبیج اسصیبثی ثِ سٍؽ سثب ًـبى داد کِ اهتیبص ًْبیی ّوِ

ؿذُ ٍ ّوچٌیي تحلیل ّبی آهبسی آى دس جذاٍل صیش رکش

کبسکٌبى ثیي سًج  15 -11ثَدُ کِ ایي سًج ػٌح الَیت 4

ؿذُ اػت.

جدول  : 2توسیع فزاواوی شکایتهای اسکلتی عضالوی بز حسب تجزبه درد
مشکل

22ماه گذشته
درصد

تعداد
9

-2گزدن درد

هفته گذشته
تعداد

12

درصد
2

9.9

-2درد قسمت فوقاوی کمز

21

96.82

1

2..8

-1درد قسمت تحتاوی کمز

2.

86.98

22

12.3

23

36.21

 -3درد یک یا

3 21.19

راست

دو ساوو
2

چپ
هزدو
-9درد یک یا دو

89.92
2

چپ

8.69
29
1.33

مچ پا

1
2..13

6 21.96

هزدو

5
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جدول  : 1توسیع فزاواوی شکایت های اسکلتی عضالوی بز حسب BMI
BMI

مشکل

جمع

وزمال
دارد

-2گزدن درد
-2درد قسمت

چاق
38.8

1

ودارد

91.3

دارد

11.11

فوقاوی کمز

pv

28.81

23.2

2

6

2269.1

22

8

3.
8.

3

29
29

..8.6
..8

6

ودارد
-1درد قسمت

دارد

22

تحتاوی کمز

11.11
28.81

3

8.

9

3.

9

29

..98

ودارد
-3

دارد

درد

ودارد

23

91.3
8.8

2

16.8

22

22.3

1

2

29

یک یا
دو ساوو
-9

دارد

دردمچ

ودارد

3.
8.

22.3

8

1

16.8 9

29

..26

22

پا

جدول  : 3توسیع فزاواوی شکایت های اسکلتی عضالوی بز حسب سه
مشکل

سه
9. - 19

-2گزدن درد
-2درد قسمت

جمع
19 - 2.

تعداد

%

دارد

8

1.

11.1

ودارد

23

1.

8

دارد

9.

فوقاوی کمز

2.

9.

تعداد

6

%

29

1

29

88.1
66.9

22.2

2.

29
2

ودارد
-1درد

دارد

23

قسمت

1.

8

تحتاوی کمز

ودارد

1.

 -3درد

دارد

28

6.

یک یا دو

ودارد

3

2.

11.1

1

22.2

2
2..

9

29

29
.

ساوو
-9درد 2

دارد

یا 2مچ پا

ودارد

19
89

6

1

2

22.2

21

1

11.1
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جدول :9توسیع فزاواوی گزدن درد بز حسب سابقه کاری
درد گزدن

جمع

سابقه کاری
 2. – .سال

 29 -2.سال

دارد

 9وفز %12.2

%.

 9وفز

ودارد

29وفز %81.9

 2وفز %2..

 2.وفز

 26وفز

 2وفز

29وفز

جمع

Pv...39 :
اس ایه تعداد ،گزدن درد  9وفز ماوع اس کارشان شده است.

جدول : 8توسیع فزاواوی کمز درد بز حسب سابقه کاری
درد قسمت فوقاوی کمز

جمع

سابقه کاری
 2. – .سال

 29 -2.سال

دارد

 21وفز %8..1

%.

 21وفز

ودارد

22وفز %11.1

 2وفز %2..

 22وفز

 26وفز

 2وفز

29وفز

جمع
Pv..22:
اس ایه تعداد ،کمز درد  9وفز ماوع اس کارشان شده است

جدول : 1توسیع فزاواوی کمز درد بز حسب سابقه کاری
درد قسمت تحتاوی کمز

جمع

سابقه کاری
 2. – .سال

 29 -2.سال

دارد

 22وفز %19

%.

 22وفز

ودارد

1وفز %29

2وفز %2..

 6وفز

 26وفز

 2وفز

29وفز

جمع

Pv...9:
اس ایه تعداد ،کمز درد  28وفز ماوع اس کارشان شده است.
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جدول : 6توسیع فزاواوی ساوو درد بز حسب سابقه کاری
درد ساوو

سابقه کاری
 2. – .سال

جمع
 29 -2.سال

دارد

 23وفز %69.1

ودارد

3وفز %23.1

.

 26وفز

 2وفز

جمع

2

%2..

 29وفز
 3وفز
29وفز

Pv...9 :
اس ایه تعداد ،ساوو درد  21وفز ماوع اس کارشان شده است.

جدول : 9توسیع فزاواوی مچ درد بز حسب سابقه کاری
درد مچ پا

جمع

سابقه کاری
 2. – .سال

 29 -2.سال

دارد

 9وفز %12.2

%.

 9وفز

ودارد

29وفز %81.9

 2وفز %2..

 2.وفز

 26وفز

 2وفز

29وفز

جمع
Pv..19:
اس ایه تعداد ،مچ درد  1وفز ماوع اس کارشان شده است
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اػکلتی ػوالًی ،استجبى هؼٌی داسی ثب ػبثمِ کبس ٍ BMI

ثحث:
ثشسػی ّب ًـبى داد کِ هیبًگیي ًوشُ سثب ٍ ػٌح سیؼك

داؿت.

اسگًََهیکی دس اکثش فؼبلیتْب دس ػٌح لبثل لجَلی ًیؼت ٍ
ّوچٌیي ًی هٌبلؼِ ای کِ آلبی چَی ٍ ّوکبساًؾ سٍی

ثیي ػي ٍ ػبثمِ کبس ٍ ًوشُ سثب ساثٌِ هؼٌب داسی ٍجَد

کبسگشاى هشد یك ؿشکت ثضسگ فَالد دس کشُ جٌَثی اًجبم

ًذاسد .دس ثخؾ جب صدى سیٌگی ( ًوشُ سثب  ,) 13دس ثخؾ

دادًذ ؿیَع ػالئن اػکلتی ػوالًی دس اًذام فَلبًی،%19.1

جب صدى لَلِ (ًوشُ سثب  ٍ ) 12دس ثخؾ لَلِ کشدى ٍسق (

ؿبًِ ،%12.2تحتبًی کوش،%7.7گشدى ،%7.1هچ دػت

ًوشُ سثب  ) 13ػٌح سیؼك خیلی ثبالػت ٍ اًجبم

،%5.8آسًج %5.6هیجبؿذً .جك ثشسػی ّبی اًجبم ؿذُ دس

اكالحبت دس حبل حبهش هشٍسی اػت.

ایي هٌبلؼِ ًیض هـبّذُ ؿذُ کِ ثِ تشتیت ثیـتشیي دسد دس
ًجك یبفتِ ّبیی کِ تَػي آلبی ػمیلی ًظاد ٍ ّوکبساًؾ دس

ًبحیِ صاًَ ( ٍ )%86.2ػپغ ًبحیِ تحتبًی کوش (،)%68.9

هٌبلؼِ سٍی کبسگشاى كٌبیغ آلَهیٌیَم ایشاى كَست گشفت

ًبحیِ فَلبًی کوش (ً ، )%58.62بحیِ هچ دػت ()%58.62

 ٪65.5اص کبسگشاى دس ّفتِ گزؿتِ ٍ  ٪77.5اص کبسگشاى دس

ً،بحیِ ؿبًِ ً ،)%55.17بحیِ آسًج (ً ،)%37.93بحیِ هچ پب

ػبل گزؿتِ اص یکی اص اختالالت اػکلتی ػوالًی دس

(ً ، )%31بحیِ گشدى ( ً ٍ .)% 31یض ًبحیِ ساى ()%17.24

اًذاهْبی خَد ؿکبیت داؿتٌذ .کوش ،صاًَ ٍ لؼوت فَلبًی

ثَدُ اػت .دس ایي هٌبلؼِ %47.69اصکبسگشاى دس ػبل گزؿتِ

پـت ؿیَع ؿکبیبت اػکلتی ػوالًی دس افشاد ثَد.

ٍ %19.93دس ّفتِ گزؿتِ اص یکی اص اختالالت اػکلتی

ؿکبیبت اػکلتی ػوالًی دس ّفتِ ٍ ػبل گزؿتِ ،استجبى

ػوالًی دس اًذاهْبی خَد ؿکبیت داؿتٌذ.

لبثل تَجْی ثب هذت صهبى کبس ٍ ػي دس ایي کبسگشاى ثَد.
همبیؼِ ًتبیج ایي هٌبلؼِ ثب هٌبلؼبت گزؿتِ ًـبى هیذّذ کِ

ّوچٌیي ًجك هٌبلؼِ ای دیگش کِ تَػي آلبی ػمیلی ًظاد ٍ

فشاٍاًی ثبالی ؿکبیتْبی اػکلتی ػوالًی دس ایي هٌبلؼِ

ّوکبساًؾ سٍی کبسگشاى كٌبیغ فَالد كَست گشفت ًتبیج

ثذلیل ایي اػت کِ ثشسػی ّب ثش سٍی کبسگشاى یك ثخؾ

ًـبى داد کِ  ٪46.3اص کبگشاى دس ّفتِ گزؿتِ ٍ  61دسكذ

اصکبسخبًِ فَالد كَست گشفتِ دسحبلیکِ دس هٌبلؼبت

دس ػبل گزؿتِ یکی اص اختالالت اػکلتی ػوالًی سا

گزؿتِ کل کبسگشاى هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذّ،وچٌیي

داؿتِ اًذّ.وچٌیي دسكذ دسد دس ًَاحی هختلف ثذى ؿبهل:

هیتَاى ثِ تفبٍتْبی فشٌّگی دس هحیي کبس اؿبسُ کشد.

دس ًبحیِ تحتبًی کوش (ً ،)%64.12بحیِ صاًَ (،)%47.84
ًبحیِ ؿبًِ( ً ٍ ، )%29.61بحیِ فَلبًی کوش ( )%35.54ثَدُ

ًتیجِ گیشی:

اػت .دس ایي هٌبلؼِ ًیض کوش ،صاًَ (ّب) ٍ هٌبًك گشدى ،اص

ًتبیج ایي هٌبلؼِ ًـبى داد ثبس کبسی ػٌگیي ٍ ًشاحی ًب

جولِ ؿبیغ تشیي اختالالت اػکلتی ػوالًی ثَد .اختالالت

هٌبػت اص ًظش اسگًََهیکی ,پَػچشّبی ًبهٌبػجی هثل
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