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 1391درسال  RULAروش 

 ػيذ ػلي ػظيوي ،ػثاع ػلَي ،ًفيؼِ ًدفي 

 : چکيده 

اصکاس،يکي اصؿايغ تشيي تيواسي ؿغلي هغشح اختالالت اػکلتي ػضالًي ًاؿي : زمينه وهدف

دسًاتَاى  ػاصي هٌاتغ دستؼياسي اص کـَسّا ٍدسايشاى هي تاؿذ ٍاصآًدا کِ ايي اختالالت ًقؾ تؼضايي 

اًؼاًي داسًذ ،تذيي تشتية دسايي هغالؼِ تِ هٌظَس اسصياتي خغش تشٍص آػية ّاي اػکلتي ػضالًي 

 . ؿذُ اػت اػتفادُ RULAدساًذام ّاي فَقاًي ،اصسٍؽ 

ًفش اص پشػٌل   33هي تاؿذکِ دس آى هقغؼي  ايي تحقيق يک هغالؼِ تَكيفي : روش بررسي

قن هَسد هغالؼِ قشاسگشفتٌذ ٍتِ دليل کَچک تَدى حدن خوؼيت هَسد  كٌؼت ًفت  تْذاؿت ٍدسهاى 

خْت  دسايي هغالؼِ.هغالؼِ ، ًوًَِ گيشي تِ ػول ًياهذُ اػت ٍکل خاهؼِ هَسد تشسػي قشاسگشفتٌذ

پشػـٌاهِ ًَسديک  تکويلچْاس سٍؽ هـاّذُ اي ، سٍؽ هلاحثِ ،  خوغ آٍسي اعالػات تلفيقي اص

هَسد اػتفادُ قشاسگشفت ٍ آًاليض دادُ ّاي خوغ آٍسي ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس    RULAٍسٍؽ

SPSS اًدام گشفت .  

کِ تاالتشيي ًشخ ؿيَع  ًـاى داد RULAًتايح تذػت آهذُ دس ايي تحقيق  تش اػاع سٍؽ  :يافته ها

هي تاؿذ  ٍحشاػت خذهات،  اداسي ٍپيشاپضؿکياختالالت اػکلتي ػضالًي تِ تشتية دس هـاغل 

آصهَى آهاسي کي دٍ پيشػَى استثاط هؼٌي داسي سا هياى هـاغل ٍاختالالت اػکلتي ػضالًي ًـاى .

ّوچٌيي ايي آصهَى استثاط هؼٌي داسي سا هياى ػاتقِ ( =P  ،14 = df ،449/12X2 =570/0. )ًذادُ اػت

 ( =508/0p=،df=28  ،186/27 X2. )ًـاى ًذادُ اػت   کاسٍاختالالت اػکلتي ػضالًي ًيض

دسكذ ًـاى دٌّذُ ٍخَد ساتغِ هؼٌي داس هياى هتغيش  90دسکل آصهَى آهاسي دس ػغح اعويٌاى 

. ًوي تاؿذاختالالت اػکلتي ػضالًي ٍػي ٍػايش هتغيشّا اص قثيل ٍصى ، ؿغل ٍػاتقِ کاس تا اختالالت 

الت تا تَخِ تِ ػغح هؼٌي داسي آصهَى فشضيِ ّا اهکاى ٍخَد ساتغِ هؼٌي داس هياى هتغيش اختال



اػکلتي ػضالًي تا ّش يک اص هتغيشّا ي ٍصى ، قذ ، ػاتقِ کاس ًٍَع ؿغل دس تحقيق ّاي گؼتشدُ تش 

 پاتيـتشيي هقذاس ٍاختالل  صاًَّوچٌيي دسهياى اختالالت ، اختالل . ٍدقيق تش تؼذي ٍخَد داسد

سٍؽ م ؿذُ تا دسايي هغالؼِ تا تَخِ تِ اسصياتي اًدا. کوتشيي هيضاى سا تِ خَد اختلاف دادُ اًذ

RULA تِ ػٌَاى  پزيشؽ،داسٍخاًِ ٍپضؿک خاًَادُتِ ػٌَاى ؿغل ايوي ٍؿغل  حشاػت،ؿغل

 . ػت تا سيؼک تاال هؼشفي ؿذُ ا ّاييؿغل

سٍؽ هفيذٍکاساهذتشاي تؼييي ٍخَديا ػذم ٍخَد تشٍصاختالالت اػکلتي  RULAسٍؽ  :نتيجه گيري

يک اتضاس اسصياتي خغش هثتٌي  RULAتشتية ،تذيي .عشاحي ؿذُ اػتػضالًي اًذام ّاي فَقاًي 

 .تشًگشؽ پيـگيشي اػت

 ،اختالالت اػکلتي ػضالًي  RULAسٍؽ : کليذ ٍاطُ ّا

 

 

  



 : مقدمه

اختالالت اػکلتي ػضالًي هشتثظ تاکاستِ ّشگًَِ آػية هضهي تِ ػضالت ، تاًذًٍْا ٍاػلاب گفتِ هي 

اًشطي ٍفـاسصياد ، ٍضؼيت غيشػادي تذى فـاسّاي تکشاسي ، حشکات ػشيغ ،اػوال  ؿَد کِ تؼلت 

ػضالًي ؿاهل دسد ،تي حؼي ،  -ػالئن اختالالت اػکلتي .هي ؿًَذ    حيي کاس ، استؼاؽ ٍػشها ايداد

احؼاع ػَصؽ ٍخاسؽ ، گشفتگي ػضالت ، التْاب ٍػفتي هفاكل ، ٍکاّؾ داهٌِ حشکت هي 

ػَاهل صهيٌِ اي ّوچَى ػي ، ٍصى ، . د تاؿذٍتيـتش ًَاحي گشدى ، ؿاًِ ، ػاػذ ٍپاّا سادسگيش هي کي

ػضالًي ؿيَع ايي تيواسيْا –اػتشع ، فؼاليتْاي يک ؿغل ٍٍخَد تيواسيْاي صهيٌِ اي اػکلتي 

 19دسكذ هشاخؼيي تِ پضؿکاى ٍ 14دسكذ کل تيواسيْاي خاهؼِ ٍ 7ايي تيواسيْا (  1. )ساتغييش هي دّذ

عثق آهاس هٌتـشُ اداسُ ايوٌي ٍتْذاؿت (  2. )سدتيواسػتاى سا تِ خَد اختلاف  هي دٌّذ دسكذ هَا

ػضالًي تِ خلَف دسػالْاي اخيش تيـتشيي ؿيَع  –، اختالالت اػکلتي (OSHA)آهشيکا 

سادسهحيغْاي کاسي تِ خَد اختلاف دادُ اػت ٍهْوتشيي ػاهل سٍصّاي اصدػت سفتِ کاسي ٍػذم 

–هؼتقين تيواسيْاي اػکلتي کاسايي ٍّضيٌِ ّاي پضؿکي دسهحيظ کاس اػت تِ عَسي کِ ّضيٌِ 

تشاػاع عثقِ تٌذي ( 3. )تيليَى دالسگضاسؽ ؿذُ اػت  20،  1997ػضالًي دسآهشيکا دسػال 

(NIOSH ) ػاصهاى هلي ايوٌي ٍتْذاؿت ؿغلي آهشيکا ، اختالالت اػکلتي ػضالًي دسهياى هـکالت

ػاصهاى هلي (NIOSH)ّوچٌيي .تْذاؿتي ٍػَاسم ًاؿي اص کاس داساي ستثِ دٍم دسخْاى هي تاؿذ 

دسكذ اصّوِ آػية ّا  20ايوٌي ٍتْذاؿت آهشيکا تياى هي داسدکِ آػية ّاي ػتَى فقشات 

هيلياسد دالسسا تِ خَد  50تا  20ٍتيواسيْاي هحيظ کاسساتـکيل هي دّذ کِ ّضيٌِ اي دسحذٍد 

 2004سػال تشپايِ هغالؼِ هلي ، تاستيواسيْا ٍػَاهل خغشصا دسايشا ى کِ د(  4. )اختلاف هي دّذ

تَػظ اداسُ تشًاهِ ّاي هشکض ػالهت تَػؼِ كَست گشفت اختالالت اػکلتي ػضالًي پغ اص 

ّوچٌيي عثق .تيواسيْاي قلثي ػشٍقي دسستثِ دٍم تيواسيْاي ًاؿي اصکاسؿٌاختِ ؿذُ اػت

ؿاغليي ٍضؼيت تذًي ًاهٌاػة % 76آهاسهٌتـشُ اص ػَي هشکض آهاس ايشاى ٍٍصاست تْذاؿت ٍدسهاى ،

دٍپَػچشًاهغلَب اص خولِ هْن تشيي ػاهل اختالالت اػکلتي ػضالًي ًاؿي اص کاس هحؼَب هي داسى

دسحال حاضش اختالالت اػکلتي ػضالًي ًاؿي اص کاس، ؿايؼتشيي تيواسي ؿغلي هغشح  (5.)ؿَد

هٌاتغ اًؼاًي ( اصکاسافتادگي )دسکـَس ّؼتٌذ ٍاص آًدا کِ ايي اختالالت ًقؾ تؼضايي دسًاتَاى ػاصي 

سًذٍايي هٌاتغ اسصؿوٌذتشيي داسايي ّاي كٌايغ کـَس ّؼتٌذ،تذيي تشتية ايي هغالؼِ تِ هٌظَس دا



(   RULA)تشسػي ًقؾ ٍاثش تلفيقي سيؼکْاي ايدادکٌٌذُ ايي اختالالت ، تا اػتفادُ اص سٍؽ سٍال 

هيکي ٍاسائِ ساّکاسّاي کٌتشلي ٍتغييشات اسگًََ اسصياتي خغش تشٍص آػية ّاي اػکلتي ػضالًيخْت 

تِ هٌظَس اكالح ؿشايظ هَخَد تشاي تِ حذاقل سػاًذى ؿيَع اختالالت اػکلتي ػضالًي اًذاهْاي 

 .اًدام هي ؿَد 1391فَقاًي دسپشػٌل تْذاؿت ٍدسهاى كٌؼت ًفت قن دس ػال 

 روش مطالعه 

تْذاؿت ٍدسهاى  ًفشاص پشػٌل 33هي تاؿذ کِ دس آى  هقغؼيايي تحقيق يک هغالؼِ تَكيفي 

دس ايي هغالؼِ تِ دليل کَچک تَدى حدن خوؼيت هَسد . هَسد هغالؼِ قشاس گشفتٌذ قن كٌؼت ًفت

 .ًفش پشػٌل اًتخاب ؿذُ اػت33هغالؼِ ، ًوًَِ گيشي تِ ػول ًياهذُ اػت ٍخاهؼِ هَسد تشسػي کل 

خْت هـاّذُ فشآيٌذ ، ؿشايظ کاسي ٍآًاليض )سٍؽ هـاّذُ اي  سخْت خوغ آٍسي دادُ ّا، اص چْا

، ( خْت کؼة اعالػات دس ساتغِ تا ؿشايظ کاسي ٍٍضؼيت ّاي تذًي )سٍؽ هلاحثِ ، (هـاغل 

خْت دػتياتي تِ هيضاى ؿيَع اختالالت )سٍؽ پشػـٌاهِ اػتاًذاسد اػکلتي ػضالًي ًَسديک 

ٍاسائِ  اسصياتي خغش تشٍص آػية ّاي اػکلتي ػضالًيخْت ) RULAٍسٍؽ ( اػکلتي ػضالًي 

پغ اص خوغ آٍسي دادُ ّا، تدضيِ ٍتحليل تا اػتفادُ اص ًشم . ؿذُ اػتاػتفادُ ( ساّکاسّاي کٌتشلي 

پشػـٌاهِ . اًدام ؿذ کِ دسايي خلَف اص آصهَى کي دٍ پيشػَى اػتفادُ گشديذ spssافضاس 

اػکلتي ػضالًي يکي اص هؼوَل تشيي پشػـٌاهِ ّاي تؼييي ػالئن ًٍـاًِ ّاي اختالالت اػکلتي 

ٍاى يک سٍؽ اػتاًذاسد هٌاػة خْت خوغ آٍسي اعالػات ٍدادُ ػضالًي اػت کِ هي تَاًذ تِ ػي

. ّاي هَسد ًياص دس ساتغِ تا اختالالت اػکلتي ػضالًي ًٍشخ ؿيَع ٍاستثاط آًْا تا کاس تِ کاس سٍد

يکي اص سٍؿْاي اسصياتي خغش تشٍص آػية ّاي اػکلتي ػضالًي دس اًذام ّاي فَقاًي  RULA سٍؽ

کاغزي اػت کِ تَػيلِ هک آتاهٌي ٍکَسلت اسائِ  –هي تاؿذ، اص دػتِ سٍؽ ّاي هـاّذُ اي قلن 

دسايي سٍؽ ، اسصياتي تا اػتفادُ اص دياگشام ّايي اص پَػچشاًذام ّاي گًَاگَى ٍخذٍل .ؿذُ اػت 

اهتياصگزاسي هَاخِْ تا سيؼک فاکتَسّاي اختالالت اػکلتي ػضالًي اًذام فَقاًي اًدام ّايي تشاي 

ؿاهل تؼذاد حشکت ّا ، کاسهاّيچِ اي  RULAسيؼک فاکتَسّاي هَسد اسصياتي دسسٍؽ . هي گيشد

 .اػتاتيک ٍاػوال ًيشٍ هي تاؿٌذ



ٍد اختالالت اػکلتي تشاي تـخيق ٍخَد يا ػذم ٍج RULAّواى گًَِ کِ هي تَاى دسيافت ، سٍؽ  

 ػضالًي اًذام ّاي فَقاًي دسيک خوؼيت کاسي خاف اسائِ ًـذُ اػت  تلکِ ايي سٍؽ تشاي تؼييي

. ٍخَد يا ػذم ٍخَد تشٍص اختالالت اػکلتي ػضالًي اًذام ّاي فَقاًي عشاحي ٍهؼشفي ؿذُ اػت 

پَػچش  RULAدس. يک اتضاس اسصياتي خغش هثتٌي تش ًگشؽ پيـگيشي اػت RULAتذيي تشتية ، 

اهتياص پَػچش . اًذام ّاي گًَاگَى تذى هـاّذُ ؿذُ ٍتشاػاع اكَل خاكي اهتياصگزاسي هي ؿَد

اًذام ّاي گًَاگَى تاّن ادغام ؿذُ ٍػشاًدام تا دسًظش گشفتي فؼاليت هاّيچِ اي ًٍيشٍي اػوال 

ُ تِ تشٍص تٌْا ػاهل کوک کٌٌذ.ؿذُ اهتياصًْايي کِ گَياي خغش تشٍص آػية اػت هـخق هي گشدد

آػية ّاي اػکلتي ػضالًي دساًذام ّاي فَقاًي پَػچش ًوي تاؿذ، تلکِ ػَاهل ديگشي ّوچَى 

 . تکشاس حشکت ، اػوال ًيشٍ ٍاهکاى تغييش دس چشخِ کاس ًيض دس ايي هَضَع دخيل اًذ

کِ الصم تِ رکش اػت . ّش چِ اهتياص ًْايي ػذد تضسگتشي تاؿذ ، خغش تشٍص ايي اختالالت فضًٍتش اػت

تشاػاع اهتياصًْايي تذػت . اهتياص ًْايي تشاي دػت ساػت ٍچپ تِ عَس خذاگاًِ تؼييي هي ؿَد

 . آهذُ ، ػغح اٍلَيت اقذام ّاي اكالحي تِ كَست صيش تؼشيف هي ؿَد

هـخق هي ػاصد کِ اگش پَػچش تشاي هذت صهاى عَالًي ثاتت حفظ  2يا  1اهتياص ًْايي :  1ػغح 

 . دد قاتل قثَل اػتًـَد يا تِ ؿذت تکشاسًگش

هـخق هي ػاصد کِ هغالؼِ فضًٍتشي دسايي صهيٌِ الصم اػت ٍايداد  4يا  3اهتياصًْايي : 2ػغح 

 . تغييشات ٍهذاخلِ اسگًََهيک هوکي اػت ضشٍسي تاؿذ

هـخق هي ػاصد کِ هغالؼِ فضًٍتش، ايداد تغييشات ٍهذاخلِ  6ٍ 5اهتياص ًْايي :  3ػغح   

 . اسگًََهيک دسآيٌذُ ًضديک  تايؼتِ اػت

يا تيـتش هـخق هي ػاصد کِ دسهغالؼِ فضًٍتش ، ايداد تغييشات ٍهذاخلِ  7اهتياص ًْايي : 4ػغح 

 . اسگًََهيک فَسا تايؼتِ اػت

ي اكالحي تؼييي ؿذ، الصم اػت کِ تشاي کاّؾ خغش دسهَسد تغييشات ٍقتي ػغح اٍلَيت اقذام ّا

تاتَخِ تِ ايٌکِ ّشچِ ٍضؼيت خغشًاک تش  .ٍؿيَُ هذاخلِ اسگًََهيک تلوين گيشي ؿَد

تاؿذ،اهتياصّا ػذد تضسگ تشي تِ خَد هي گيشًذ، تٌاتشايي تشاي تْثَد ؿشايظ ٍکاّؾ خغش هي 



تشاي ايي کاس تايؼتِ اػت .ددي اهتياصّا ساکاّؾ دٌّذتايؼت تغييشاتي ساهذًظش داؿت کِ هقذاسع

 .کِ اص اهتياصّاي تضسگ تشآغاص ًوَد

 يافته ها 

تَصيغ فشاٍاًي افشاد ؿاغل دس تخـْاي هختلف كٌؼت ًـاى دادُ دس ؿغل اداسي تيـتشيي فشاٍاًي 

 .ٍخَدداؿتِ اػت

 نوع شغل -1جدول 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان 

 80 80 80 24 یادار 

 90 10 10 3 خدمات

 100 10 10 3 حراست

  100.0 100.0 30 کل

 

ؿيَع اختالالت  3ّوچٌيي خذٍل . كٌؼت هَسدتشسػي هي تاؿذتياًگش تَصيغ ػٌي ؿاغليي  2خذٍل  

 40دسكذ افشاد صيش  60تشاػاع ايي اعالػات تيؾ اص . اػکلتي ػضالًي سا تا هتغيش ػي ًـاى هي دّذ

ػال  50دسكذ افشاد داساي ػي تاالي  7ػال ػي داسًذکِ ًـاى اص خَاى تَدى ًيشٍّا داسدٍکوتش اص 

تِ دػت آهذُ اػت کِ هي تَاى ًتيدِ گشفت هياى  0.167ػغح هؼٌي داسي آصهَى تشاتش  .هي تاؿٌذ

  .سدػضالًي ٍ هتغيش ػي ساتغِ هؼٌي داس ٍخَد ًذا -هتغيش اختالالت اػکلتي

 

 

 

 



 

 (سال) سن -2جدول 

 یدرصد تجمع درصد معتبر درصد یفراوان 

 16.7 16.7 16.7 5 30 کمتر از  

30-40 13 43.3 43.3 60 

40-50 10 33.3 33.3 93.3 

50-60 2 6.7 6.7 100 

  100.0 100.0 30 کل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ًشخ ؿيَع اختالالت اػکلتي ػضالًي تخـْاي هختلف تذى سا تش حؼة گشٍّْاي ؿغلي  4خذٍل

هختلف ًـاى هي دّذتِ عَسي کِ تيـتشيي ؿيَع اختالالت اػکلتي ػضالًي دس ؿغل اداسي 

آصهَى کي دٍ پيشػَى استثاط هؼٌي داسي سا تيي اختالالت . هي تاؿذحشاػت ٍکوتشيي دس ؿغل 

 سن عضالنی با-جدول توافقی اختالالت اسکلتی 3دول ج

 

 سه

 60-50 50-40 40-30 30کمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
الل اسکل

اخت
-ی

 
الن

ض
ع

ی
 

 0 0 16.7 3 22.2 4 5.6 1 گردن

 0 0 16.7 3 27.8 5 0 0 دست چپ

 0 0 5.6 1 22.2 4 11.1 2 دست راست

 0 0 22.2 4 16.7 3 5.6 1 پشت

 5.6 1 0 0 27.8 5 5.6 1 کمر

 0 0 27.8 5 27.8 5 11.1 2 زاوو

 0 0 16.7 3 5.6 1 5.6 1 پا



ٍلي تا تَخِ تِ ًَع کاس ٍؿيَُ اًدام کاسٍآًاليض ٍظايف . ؿغل ًـاى ًذادُ اػت ػضالًي ٍ ًَعاػکلتي 

  .سيؼک تااليي سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت پزيشؽ ،داسٍخاًِ ٍپضؿک خاًَادُ، ؿغل 

 نوع شغل عضالنی با-جدول توافقی اختالالت اسکلتی -4جدول 

 

 ووع شغل

 حراست خدمات یادار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
الل اسکل

اخت
-ی

 
الن

ض
ع

ی
 

 0 0 0 0 44.4 8 گردن

 0 0 0 0 44.4 8 دست چپ

 0 0 0 0 38.9 7 دست راست

 0 0 0 0 44.4 8 پشت

 0 0 5.6 1 33.3 6 کمر

 5.6 1 0 0 61.1 11زاوو 

 0 0 0 0 27.8 5 پا

 

ًيض ًشخ ؿيَع اختالالت اػکلتي ػضالًي تخـْاي هختلف تذى سا تا ػاتقِ کاس ًـاى هي  5خذٍل 

آصهَى کي دٍ پيشػَى ..ػال ػاتقِ کاسداسًذ 15دسكذ افشادصيش  63تيؾ اص تشاػاع ايي اعالػات .دّذ

هي سػذ دس تِ ًظش . استثاط هؼٌي داسي سا تيي اختالالت اػکلتي ػضالًي ٍػاتقِ کاس ًـاى ًوي دّذ

 . تحقيق ّاي گؼتشدُ تؼذي ساتغِ هؼٌي داسي هياى ػاتقِ کاس ٍاختالالت تِ دػت آيذ

 

 

 



 عضالنی با سابقه کار-جدول توافقی اختالالت اسکلتی -5جدول 

 

 سابقه کار

 20ش از یب 20-15 15-10 10-5 5کمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
الل اسکل

اخت
-ی

 
الن

ض
ع

ی
 

 5.6 1 11.1 2 16.7 3 11.1 2 0 0 گردن

 5.6 1 5.6 1 22.2 4 11.1 2 0 0 دست چپ

 5.6 1 0 0 11.1 2 22.2 4 0 0 دست راست

 16.7 3 0 0 11.1 2 16.7 3 0 0 پشت

 5.6 1 5.6 1 11.1 2 16.7 3 0 0 کمر

 16.7 3 11.1 2 16.7 3 16.7 3 5.6 1 زاوو

 16.7 3 0 0 5.6 1 5.6 1 0 0 پا

فشاٍاًي اختالالت سادس سدُ ّاي ٍصًي هختلف ًـاى هي دّذ، تِ عَسي کِ تيـتشيي  6خذٍل 

آصهَى کي دٍ پيشػَى استثاط هؼٌي داسي سا تيي . ديذُ هي ؿَد 75 – 85اختالالت دس ٍصى ّاي تيي 

فاكلِ کن ػغح  تِ تِ ًظش هي سػذ تا تَخِ. اختالالت اػکلتي ػضالًي ٍٍصى افشاد ًـاى ًوي دّذ

، دس تحقيقات گؼتشدُ تؼذي ساتغِ هؼٌي داسي هياى ٍصى ٍاختالالت هوکي اػت 1/0تا ػذد هؼٌي داس 

ًشخ ؿيَع اختالالت اػکلتي ػضالًي تخـْاي هختلف تذى سا تش حؼة سدُ  7خذٍل . تِ دػت آيذ

ّاي قذ ًـاى هي دّذ کِ تا تَخِ تِ آصهَى کي دٍ پيشػَى ساتغِ هؼٌي داسي هياى اختالالت اػکلتي 

ّوچٌيي اعالػات ٍيافتِ ّا ًـاى هي دّذکِ تيـتشيي اختالالت . ػضالًي ٍقذ افشاد ٍخَد ًذاسد

 . هي تاؿذٍگشدى  دػت ، ٍػپغصاًَاػکلتي ػضالًي دس اًذام 

 

 

 



 وزن عضالنی با-اختالالت اسکلتیجدول توافقی  -6جدول 

 

وزن 

 95ش از یب 95-85 85-75 75-65 65کمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
الل اسکل

اخت
-ی

 
الن

ض
ع

ی
 

 0 0 5.6 1 16.7 3 5.6 1 16.7 3 گردن

 0 0 5.6 1 11.1 2 5.6 1 22.2 4 دست چپ

 5.6 1 11.1 2 5.6 1 0 0 16.7 3 دست راست

 5.6 1 5.6 1 11.1 2 0 0 22.2 4 پشت

 0 0 5.6 1 5.6 1 11.1 2 16.7 3 کمر

 5.6 1 11.1 2 27.8 5 5.6 1 16.7 3 زاوو

 0 0 11.1 2 11.1 2 5.6 1 0 0 پا

 سن عضالنی با-جدول توافقی اختالالت اسکلتی -7جدول 

 

 سه

 60-50 50-40 40-30 30کمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ت
الل اسکل

اخت
-ی

 
الن

ض
ع

ی
 

 0 0 16.7 3 22.2 4 5.6 1 گردن

 0 0 16.7 3 27.8 5 0 0 دست چپ

 0 0 5.6 1 22.2 4 11.1 2 دست راست

 0 0 22.2 4 16.7 3 5.6 1 پشت

 5.6 1 0 0 27.8 5 5.6 1 کمر

 0 0 27.8 5 27.8 5 11.1 2 زاوو

 0 0 16.7 3 5.6 1 5.6 1 پا



 بحث 

ػال ػي داسًذ  40صيش  افشاددسكذ 60هغالؼِ حاضشًـاى داد اکثش ؿا غليي كٌؼت هَسد تشسػي يؼٌي 

ّوچٌيي هالحظِ گشديذ کِ ؿيَع . هي تاؿذکِ خَد دليلي تش ػاتقِ کاسي کن ، خَاى تَدى ًيشٍّا

ًؼثت تِ ػايش اًذاهْا تيـتش اػت   ٍگشدى دػت،کوش صاًَ،کوتشٍدس  پااختالالت اػکلتي ػضالًي دس

تِ ًَػي تِ تاال تَدى تحشک ٍتکشاس ػضَ هشتَعِ ، خن ٍساػت ؿذى ّاي تکشاسي  هوکي اػت کِ

ٍدسٍاقغ پَػچشّاي ًاٌّداس ، خؼتگي تيؾ اص حذ ، ًاسضايتي اص ؿغل ، اػتشع دس هحيظ کاس ، 

 . هشتَط تاؿذ... خوؾ گشدى ٍچشخؾ خْت دقت دسکاسٍ

تِ ػٌَاى ؿغل ايوي ٍؿغل  ساػت ،ح RULA دسايي هغالؼِ تا تَخِ تِ اسصياتي اًدام ؿذُ تا سٍؽ

تِ ًَػي تِ تاال که تِ ػٌَاى ؿغل تا سيؼک تاال هؼشفي ؿذُ اػت  پزيشؽ،داسٍخاًِ ٍپضؿک خاًَادُ

تَدى تحشک ،خن ٍساػت ؿذى ّاي تکشاسي،خؼتگي تيؾ اصحذ،پَػچشّاي ًاٌّداس،ػاصهاًذّي 

غل ًـاًذٌّذُ آى اػت کِ اهتياص تاالي ايي ػِ ؽ.ًاهٌاػة کاسٍهحيظ کاس هوکي اػت هشتَط تاؿذ

 . فَسا اكالحات ٍهذاخلِ اسگًََهيک تايذ اًدام ؿَد

تؼذادي اصهغالؼات اًدام يافتِ دسصيش تياى ؿذُ کِ ٍخَد ايي اختالالت سادسکاسکٌاى دسهاى هَسد تاييذ 

 .قشاسهي دّذ

ا ،ستؼاع ٍپيٌي کاّاى1996دستحقيقات اًدام ؿذُ سٍي کادس تْذاؿتي دسهاًي تَػظ ّيگٌت دس

ٍٍلف ٍاٍاًاف دسػال 2003،ًلؼَى ٍّوکاساًؾ دسػال  2001،ياػي ٍّوکاساًؾ دسػال 2000دسػال 

اکثشا اػالم کشدًذ ًَع هؼوَل كذهات اػکلتي ػضالًي تِ كَست کوشدسد تشٍص هي کٌٌذ  2004

اص کل خؼاسات هشتَط تِ كذهات کوشي اػت ٍدسٍاقغ % 44ّوچٌيي هغالؼات آًْا ًـاى داد.

اختالالت اػکلتي ػضالًي دسهشاکض تْذاؿتي دسهاًي ساهشتَط تِ کوشدسد تياى ًوَدُ  تيـتشيي دسكذ

 (6-10).اًذ

دسهغالؼِ ديگشي کِ تَػظ تْشاهي  ٍّوکاساى دستيواسػتاى ؿْيذ تْـتي کاؿاى دسػال 

افشادداساي هـکالت اػکلتي ػضالًي دسًاحيِ %  3/68ًفش اص پشػتاساى اًدام ؿذ  60تشسٍي 1383

 (11).کوش تَدًذ



فاکتَسّاي فشدي صيادي اص قثيل ػي،خٌغ ،ٍصى ،قذ ،ػاتقِ کاس ٍػغح تحليالت هي تَاًٌذ ًقؾ 

دسايي هغالؼِ استثاط تيي هتغيشّاي ػي . هْوي سا دسايداد اختالالت اػکلتي ػضالًي تاصي کٌذ

دُ دسهغالؼِ اًدام ؽ.،ٍصى،قذ ٍػاتقِ کاس تا ؿيَع اختالالت اػکلتي ػضالًي هَسد آًاليض قشاسگشفت 

الصم تِ رکش . ،ساتغِ هؼٌي داسهياى اختالالت اػکلتي ػضالًي تا فاکتَسّاي رکش ؿذُ ثاتت ًـذُ اػت

کِ ايي اهش هوکي اػت تِ اػت کِ دسآًاليض دادُ ّا، ؿغل اداسي ، داساي هيضاى اختالل تيـتش هي تاؿذ

لتي ػضالًي ثاتت ًکشدُ کن تَدى فشاٍاًي دس ػايش هـاغل استثاط هؼٌي داسي سا تا اختالالت اػکدليل 

تا ايي ٍخَد، تا تَخِ تِ ػغح هؼٌي داسي آصهَى فشضيِ ّا اهکاى ٍخَد ساتغِ هؼٌي داسهياى . تاؿذ

هتغيشاختالالت اػکلتي ػضالًي تا ّشيک اص هتغيشّاي ٍصى ، ػاتقِ کاس ًٍَع ؿغل دس تحقيق ّاي 

يل تْتش اػت تحقيقي دقيق تِ ّويي دل.داؿتِ اػتٍخَد  هوکي اػت گؼتشدُ تشٍدقيق تش  تؼذي 

دساستثاط تاکاّؾ هيضاى ؿيَع اختالالت اػکلتي . تش تا تَخِ تِ هتغيشّاي تاال تشسٍي ًوًَِ اًدام ؿَد

آهَصؽ ؿيَُ كحيح اًدام : ػضالًي هشتثظ تا کاس، هحققاى ساّکاسّايي اسائِ کشدُ اًذ کِ ػثاستٌذ اص

ًاگْاًي ، خَدداسي اص خن ؿذى تيؾ اص حذ  کاّؾ حشکات تا تکشاسصياد، اختٌاب اص خوؾ ٍکـؾکاس،

هؼوَل ، تغييش پَػچشّاي ايؼتا ، اػتفادُ اص ػيؼتن ّاي گشدؿي ؿغلي  ، اًدام ٍسصؽ ٍتوشيٌات 

هي تَاى ؿيَع اختالالت اػکلتي تْؼاصي هحيظ فيضيکي تشاي تْثَدقاتليت اًؼغاف صيادٍّوچٌيي 

کلتي ػضالًي هشتثظ تا کاس ًياصهٌذ تَخِ تِ کاّؾ ؿيَع ٍتشٍص اختالالت اع. ػضالًي سا کاّؾ داد

 . توام ػَاهل ٍسيؼک فاکتَسّاي هشتَعِ هي تاؿذ

اص هحذٍديت ّاي هغالؼِ حاضش هي تَاى تِ کن تَدى تؼذاد ًوًَِ ّاٍّوکاسي پاييي افشاد هَسد هغالؼِ 

د ًوًَِ پيـٌْاد هي ؿَددسهغالؼات آتي هغالؼِ اختالالت اػکلتي ػضالًي تشسٍي تؼذا. اؿاسُ کشد

 .ّاي تيـتشي اًدام گشدد
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