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چکیده
مقدمــه :از جملــه عوامــل خطــر مؤثــر در بــروز ناراحتیهــای اســکلتی-عضالنی میتــوان بــه وزن زیــاد بــار یــا
فاکتورهــای شــغلی و فــردی متفــاوت اشــاره کــرد .لــذا هــدف مطالعــه حاضــر بررســی ارتبــاط بیــن توانایــی انجــام
کار و حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار بــا شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی در بیــن کارکنــان آشــپزخانه میباشــد.
روشکار :ایــن مطالعــه تحلیلی-مقطعــی بهصــورت سرشــماری ( ) n= 60در بیــن کارکنــان شــاغل در آشــپرخانه
بیمارســتانهای آموزشــی شــهر قزویــن در ســال  1395انجــام شــد .دادههــا توســط پرسـشنامههای شــیوع درد،
شــاخص توانایــی انجــام کار و حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار صــورت گرفــت .دادههــا بــا آزمونهــای رگرســیون تــک
و چندگانــه و توســط نرم-افــزار  SPSS 20تجزیــه و تحلیــل شــدند.
یافتههــا :بیشتریــن میــزان شــیوع در ناحیــه کمــر ( )78/3%گــزارش شــد 61/7% .از کارکنــان در ســطح
خــوب شــاخص توانایــی انجــام کار و  58/3%ایســتگاهها از نظــر جابجایــی بــار در شــرایط ناایمــن قــرار داشــتند.
شــرایط غیرمجــاز حمــل بــار بــه تنهایــی حــدود  7برابــر ،شــیوع گــردن و شــانهدرد و  5برابــر شــیوع کمــردرد
را افزایــش میدهــد و در تعامــل بــا ســایر ریســک فاکتورهــا شــیوع گــردن  25برابــر و شــیوع شــانه  28برابــر
افزایــش مییابــد .افــراد بــا ســطح توانایــی خــوب نســبت بــه افــراد بــا ســطح توانایــی عالــی 9 ،برابــر بیشتــر در
معــرض شــیوع کمــردرد قــرار دارنــد.
نتیجهگیــری :ریســک فاکتورهایــی نظیــر شــاخص تــوده بدنــی ،توانایــی انجــام کار و حــد مجــاز بلنــد کــردن
بــار میتواننــد بــر شــیوع ناراحتــی اســکلتی-عضالنی تاثیرگــذار باشــند لــذا انتخــاب افــراد بــا ســطح توانایــی
خــوب و عالــی و رعایــت حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار از جملــه روشهــای مؤثــر در افزایــش بهــرهوری و کاهــش
شــیوع اختــاالت در کارکنــان آشــپرخانه میباشــد.

مقدمه
اختــاالت اســکلتی عضالنــی از جملــه شــایعترین آســیبهای
شــغلی محســوب میشــود کــه میتوانــد منجــر بــه کاهــش بهــرهوری
و تحمیــل هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم در جامعــه شــود [-1
 .]3خطــر ابتــاء بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی در کشــورهای در
حــال توســعه جدیتــر از کشــورهای توســعه یافتــه اســت زیــرا در
بســیاری از ایســتگاه ها ،شــرایط کاری ناایمــن می باشــد [.]3
بــر اســاس گــزارش مؤسســه ملــی بهداشــت و ایمنــی شــغلی آمریــکا
( ،)NIOSHاختــاالت اســکلتی-عضالنی از نظــر اهمیــت ،فراوانــی
و احتمــال پیشــروی در میــان بیماریهــای مرتبــط بــا کار ،رتبــه
دوم را بهخــود اختصــاص داده اســت [ .]4بهگونــهای کــه دلیــل
نیمــی از غیبتهــای کاری ،اختــاالت اســکلتی-عضالنی می باشــند
[ .]5 ,3در انگلســتان طــی یــک مطالعــه در ســال  ،2005مشــخص

شــد کــه بیــش از یــک میلیــون نفــر (حــدود  %2/4از کل نیــروی
کاری) ،دچــار اختــاالت اســکلتی عضالنــی مرتبــط بــا کار هســتند
[ .]2بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران و
وزارت بهداشــت و درمــان %76 ،شــاغلین وضیعــت بدنــی نامناســب
دارنــد [ ]1و بــر اســاس گــزارش کمیســیون پزشــکی ســازمان تأمیــن
اجتماعــی اســتان تهــران %14/4 ،شــیوع بیماریهــای منجــر بــه
از کارافتادگــی ،بــه بیماریهــای اســکلتی عضالنــی اختصــاص دارد
[ .]4اختــاالت اســکلتی عضالنــی از علــل اصلــی مشــاورهٔ کاری بیان
شــده اســت کــه میتوانــد تأثیــر منفــی بــر توانایــی و اثربخشــی کار
داشــته باشــد [.]6
شــیوع دردهــای اســکلتی-عضالنی در مشــاغلی که دارای بــار فیزیکی
بــاال ،پوســچرهای نامطلــوب ،رفتارهــای اســتاتیک طوالنیمــدت،
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 1دانشــجوی کارشناســی مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
قزویــن ،قزویــن ،ایــران
 2دانشــجوی کارشناســی ارشــد مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی قزویــن ،قزویــن،
 3اســتادیار گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن،
قزویــن ،ایــران
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کــردن و گذاشــتن بــار توجــه شــده اســت کــه ایــن عوامــل از جملــه
ریســک فاکتورهــای بــروز اختــاالت اســکلتی عضالنــی محســوب
می شــوند [.]22 ,21
بــا پیشــرفتهایی کــه در جلوگیــری از حمــل و نقــل دســتی بــار
انجــام شــده ،در ایــران همچنــان ارزیابــی ریســک و توانایــی انجــام
کار کارکنــان آشــپزخانه ،بهصــورت محــدود انجــام گرفتــه اســت
[ .]8لــذا هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی همبســتگی اختــاالت
اســکلتی -عضالنــی بــا شــاخص توانایــی انجــام کار و حــد مجــاز
بلنــد کــردن بــار میباشــد.
روشکار
ایــن مطالعــه از نــوع تحلیلی-مقطعــی بــوده کــه بهصــورت
سرشــماری ( 60نفــر) در بیــن کارکنــان آشــپزخانههای
بیمارســتانهای آموزشــی شــهر قزویــن در ســال  1395انجــام شــد.
بــرای جمــعآوری دادههــا از پرسشــنامهٔ اطالعــات دموگرافیــک و
شــغلی (از قبیــل ســاعت کار در روز ،تعــداد روزهــای کاری در هفتــه
و )....و درک درد ،شــاخص توانایــی انجــام کار و حــد مجــاز بلنــد
کــردن بــار اســتفاده شــد .ویژگیهــای دموگرافیــک شــامل ســواالتی
در مــورد جنســیت ،ســن ،وزن ،قــد ،شــیفت کاری ،شــغل ،ســاعات
کاری ،اضافــه کاری ،تعــداد روزهــای کاری در هفتــه ،ســابقه کار
و مــدرک تحصیلــی می باشــد کــه بهصــورت مصاحبــه بــا کارگــر
جمــعآوری گردیــد.
 )1شــیوع درد :بــرای بررســی میــزان شــیوع درد در نواحــی مختلــف
بــدن ،از پرسشــنام ٔه درک درد اســتفاده شــد .در ایــن پرسشــنامه
نواحــی مختلــف بــدن بــه  8ناحی ـهٔ گــردن ،شــانه ،آرنــج ،دســت /
مچدســت ،کمــر (فوقانــی و تحتانــی) ،ران ،زانــو و پاهــا  /قســمت
پاییــن پاهــا تقســیم شــده اســت .نشــانههای وجــود درد در مناطــق
مختلــف بــدن در مقیاســی بیــن اعــداد  0-10قــرار می گیرنــد .عــدد
صفــر ( )0بــه معنــی فقــدان درد ،عــدد  3بــه معنــی درد خفیــف،
عــدد  5بــه معنــی درد متوســط و عــدد  10بــه معنــی درد شــدید در
ناحی ـ ٔه مشــخص شــده اســت [.]11
 )2شــاخص توانایــی انجــام کار :بــرای تعییــن توانمنــدی کاری
کارکنــان از پرسشــنامهٔ شــاخص توانایــی انجــام کار اســتفاده شــد.
ایــن پرسشــنامه هفــت بُعــد را اندازگیــری میکنــد کــه عبارتنــد از:
 -1-2تخمیــن عینــی توانایــی انجــام کار حــال حاضــر در مقایســه بــا
بهتریــن توانایــی انجــام کار در طــول زندگــی.
 -2-2تخمیــن عینــی توانایــی انجــام کار در ارتبــاط بــا نیازهــای
شــغلی اعــم از فیزیکــی و روانــی.
 -3-2تعداد بیماریهای تشخیص داده شده.
 -4-2اختــال در کار بــر اثــر بیماریهــا .ســؤال اینگونــه مطــرح
میشــود :آیــا آســیب یــا بیمــاری خــود را مانعــی بــرای انجــام کار
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حــرکات تکــراری و حمــل و نقــل دســتی هســتند ،بیشتــر
میباشــد .از جملــه عوامــل خطــر مؤثــر در بــروز ناراحتیهــای
اســکلتی-عضالنی در بیــن کارکنــان آشــپزخانه میتــوان بــه عوامــل
روانــی ،ســازمانی ،شــخصی و فیزیکــی محیــط کار (حــرکات تکــراری،
حمــل بــار ســنگین ،حالــت بدنــی غیرطبیعــی ،وزن زیــاد بــار یــا
اعمــال نیــروی بیــش از حــد و حالتهــای اســتاتیک) اشــاره کــرد
[ .]9-5 ,3بــر همیــن اســاس شــیوع باالیــی از دردهــای اســکلتی-
عضالنــی را میتــوان در کارکنــان آشــپزخانه انتظار داشــت [ .]6طبق
مطالعــهٔ پکاری-نــن و همکارانــش در ســال  ،1998ایســتادنهای
طوالنیمــدت ( %78زمــان انجــام کار) از عوامــل مؤثــر بــر میــزان
شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی میباشــد [ .]10یکــی از
راههــای بررســی میــزان شــیوع ناراحتیهــای اســکلتی-عضالنی
اســتفاده از پرسشــنامه درک درد در بــدن میباشــد [.]11
از اولویتهــای مهــم بهداشــت حرفــهای و مدیــران شــرکتها
انتخــاب افــراد توانمنــد متناســب بــا شــغل مــورد نظــر میباشــد
[ ،]12زیــرا بهــرهوری کارکنــان بــه تــوان کاری آنهــا وابســته اســت،
و اختــاالت اســکلتی-عضالنی را می تــوان از علــل کاهــش توانایــی
انجــام کار دانســت [ ،]13لــذا ارتقــای تــوان انجــام کار از مؤثرتریــن
روشهــای کاهــش بهــره وری و ناتوانــی ناشــی از کار میباشــد
[ .]14بــر همیــن مبنــا توانایــی انجــام کار اســاس رفــاه و ســامت
زندگــی افــراد بــوده و فاکتورهایــی چــون نــوع کار ،شــرایط کار و
ویژگیهــای کاری بــر توانایــی انجــام کار تأثیــر میگــذارد [.]15
بــر اســاس مطالعــات جوهانــی و همــکاران ،تعامــات مختلــف بیــن
ســن ،ســامتی ،شــیوه زندگــی و کار بهشــدت توانایــی انجــام کار را
تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد [ .]16به دلیــل تفــاوت در فاکتورهــای
شــغلی ،مشــخصات فــردی و شــیوههای زندگــی کارگــران ،محققــان
فنالنــدی پرسشــنامهای بــا نــام شــاخص توانایــی انجــام کار (work
 )ability index, WAIابــداع کردنــد کــه هفــت بُعــد را مــورد
ســنجش قــرار میدهــد .براســاس ایــن ابعــاد نمــرهای بیــن 7-49
بــه کارگــر اختصــاص و شــاخص توانایــی انجــام کار فــرد محاســبه
می شــود [ .]19-17کــه ایــن شــاخص طبــق مطالع ـ ٔه انجــام شــده
توســط جوهانــی و همــکاران بــرای زنــان سرپرســت آشــپزخانه در
طبق ـهٔ ضعیــف قــرار گرفتــه اســت [.]16
کار آشــپزخانه از نظــر بــار فیزیکــی (بلنــد کــردن دیگهــای بــزرگ،
کیســهها و  )...کاری ســنگین میباشــد [ ،]20از ایــنرو اداره کار
و صنایــع واشــنگتن (Washington labor and industries, WA
 )L&Iدر ســال  2007چــک لیســت هایی بــرای شناســایی خطــر
اختــاالت اســکلتی عضالنــی در محیــط کار ارائــه داده اســت کــه 4
بخــش را شــامل میشــود از ایــن  4بخــش یــک بخــش آن مربــوط
بــه وظایــف بلنــد کــردن بــار اســت .در ایــن چکلیســت بــه نیــروی
بلنــد کــردن بــار ،حــرکات تکــراری ،وضعیتهــای نامناســب بلنــد
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تصویر  :1تعیین حد مجاز بار با توجه به موقعیت افقی و عمودی جسم نسبت به
انگشتان پا به روش WA L&I

جدول  :1تعیین نمره مربوط به بلند کردن جسم بر حسب تعداد دفعات بلند کردن بار و مدت زمان انجام این کار به روش WA L&I
چندبار در دقیقه جسم را بلند میکنید؟

کمتر از  1ساعت

 1تا  2ساعت

بیشتر از  2ساعت

1

0/95

0/85

 1بار در هر دقیقه

0/95

0/9

0/75

 2-3بار در دقیقه

0/9

0/85

0/65

 4-5بار در دقیقه

0/85

0/7

0/45

 6-7بار در دقیقه

0/75

0/5

0/25

 8-9بار در دقیقه

0/6

0/35

0/15

بیش از  10بار در دقیقه

0/3

0/2

0

 1بار در هر  2-5دقیقه
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چند ساعت در روز این کار را انجام می دهید؟
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فعلیتان میدانید؟
 -5-2اســتفاده از مرخصــی اســتعالجی در یــک ســال گذشــته .بــا
ایــن ســؤال بررســی میشــود :در طــی ســال گذشــته ( 12مــاه) شــما
چنــد روز کامــل بهدلیــل یــک مشــکل ســامتی (بیمــاری ،مراقبــت
بهداشــتی و یــا معاینــه) بــه مرخصــی رفتهایــد؟
 -6-2پیشبینــی توانایــی انجــام کار توســط شــخص کارگــر در 2
ســال آینــده.
 -7-2بُعــد روانشــناختی زندگــی نظیــر لــذت بــردن از وظایــف
محولــه روزانــه ،فعالیتهــای اوقــات فراغــت و خوشبینــی در مــورد
آینــده کــه بــا ایــن ســؤال بررســی میشــود :آیــا اخیــرا ً توانســتهاید
از فعالیتهــای منظــم روزانــه خــود لــذت ببریــد؟
بــر اســاس ایــن  7بُعــد نمــرهای از  7-49بــه کارگــر داده میشــود
کــه بــر ایــن اســاس کارگــران در یکــی از  4گــروه ذکــر شــده قــرار
خواهنــد گرفــت [:]23 ,19 ,17
 نمره  :7-27توانایی انجام کار ضعیف است. نمره  :28-36توانایی انجام کار متوسط است. نمره  :37-43توانایی انجام کار خوب است. نمره  :44-49توانایی انجام کار عالی است. .3حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار :بــرای تعییــن حــد مجــاز بــاری
کــه افــراد در شــرایط مختلــف کاری ،مجــاز بــه بلنــد کــردن آن
می باشــند ،از پرسشــنام ٔه  WA L&Iاســتفاده شــد،WA L&I .
یــک روش تجزیــه و تحلیلــی اســت کــه بــر اســاس تغییراتــی در
روش  NIOSHدر ایالــت واشــنگتن طرحریــزی شــده و مواجهــه
فــرد را هنــگام بلنــد کــردن بــار آنالیــز میکنــد و باالتریــن ریســک
خطــر را هنــگام بلنــد کــردن بــار بــه مــا نشــان مــی دهــد [.]22 ,21
در ابتــدا وزن بــار جابجــا شــده توســط فــرد ،ثبــت میشــود .ســپس
بــرای تعییــن میــزان حــد مجــاز بــار ( )lifting limit, LLســه
متغیــر در هــم ضــرب میشــوند ،ایــن متغیرهــا عبارتنــداز:
 -1-3فاصلــه افقــی و عمــودی جســم از انگشــتان پــا نســبت بــه

] [ DOI: 10.21859/joe-04043

مبــداء جســم در زمانــی کــه جســم برداشــته میشــود (تصویــر .)1
 -2-3میــزان پیچــش تنــه کــه اگــر بیــش از  45درجــه باشــد بــه آن
نمــره  0/85و اگــر در تنــه پیچشــی نباشــد نمــره  1داده می شــود.
 -3-3تعــداد دفعــات بلنــد کــردن بــار در دقیقــه و مــدت زمــان
انجــام کار در طــول روز (جــدول .)1
پــس از ضــرب کــردن ایــن ســه متغیــر در هــم ،حــد مجــاز بــار
بهدســت می آیــد .وظایفــی کــه مقــدار بــار برداشــته شــده در آنهــا
از حــد مجــاز بهدســت آمــده بیشتــر باشــد ،خطرنــاک در نظــر
گرفتــه مــی شــوند [.]22 ,21
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61.7
38.3

0

0

] [ DOI: 10.21859/joe-04043

جهــت بررســی ارتبــاط معنــاداری بیــن متغیــر وابســتهٔ شــیوع
اختــاالت اســکلتی-عضالنی و متغیرهــای مســتقل از آزمونهــای
رگرســیون لجســتیک تــک و چندگانــه (جنــس ،ســن ،وزن ،قــد،
شــاخص تــوده بدنــی ،ســاعت کار در روز ،تعــداد روزهــای کاری در
هفتــه ،گــروه شــغلی ،توانایــی انجــام کار و حــد مجــاز بلنــد کــردن
بــار) اســتفاده شــد .آنالیــز دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری
 SPSSنســخ ٔه  20انجــام گرفــت.

یافته ها
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده ،میانگیــن و انحــراف معیــار ســن
و شــاخص تــودهٔ بدنــی افــراد مــورد مطالعــه بهترتیــب ± 6/25
 34/02ســال و  25/91 ± 3/82کیلوگــرم بــر متــر مربــع میباشــد.
 91/7درصــد کارکنــان آشــپزخانه مــرد بــوده و بیشتریــن میــزان
شــیوع درد در ناحیــه کمــر (فوقانی/تحتانــی) مشــاهده شــده اســت.
ســایر اطالعــات دموگرافیــک و شــغلی افــراد مــورد مطالعــه در
جــدول  2ارائــه شــده اســت.
اختــاالت در نواحــی س ـهگانه بــه تفکیــک نــوع وظیفــه در جــدول
 3ارائــه شــده اســت .میــزان شــیوع درد نواحــی گــردن و کمــر در
مســئولین ترالــی و شــانه در آشــپزها بیشتریــن مقــدار را بــه خــود
اختصــاص داد.
چنانچــه در تصویــر  2مشــاهده میگــردد  61/7درصــد کارکنــان
آشــپزخانه از نظــر شــاخص توانایــی انجــام کار در ســطح خــوب قــرار
دارنــد.
بررســی ایســتگاههای کاری کارکنــان در آشــپزخانه نشــان می دهــد
کــه  %58/3ایســتگاهها از نظــر جابجایــی حمــل بــار در شــرایط
ناایمــن قــرار دارنــد (تصویــر .)3
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جدول  :2اطالعات دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه ()n=60
درصد یا Mean ± SD
نوع اطالعات
جنسیت
%8/3
زن
%91/7
مرد
34/02 ± 6/25
سن ،سال
76/12 ± 11/22
وزن ،کیلوگرم
171/57 ± 7/90
قد ،سانتی متر
25/91 ± 3/82
حجم توده بدنی ،کیلوگرم بر مترمربع
وضعیت تحصیالت
%56/7
زیر دیپلم
%43/3
دیپلم
0
باالتر از دیپلم
9/45 ± 2/05
ساعت کاری در روز ،ساعت
ساعت کاری در روز ،ساعت
%56/7
 8ساعت کاری
%43/3
بیش از  8ساعت کاری
روز کاری در هفته
%73/3
 6روز در هفته
%26/7
 7روز در هفته
سابقه کار
%68/3
کمتر از  5سال
%31/6
بیش از  5سال
نوع وظیفه
پخت و پز
%10
سرآشپز
%20
آشپز
خدماتی
%43/3
کمک آشپز
%26/7
مسئول ترالی
شیوع درد در نواحی  8گانه بدن
%45/5
گردن
%41/7
شانه
%6
آرنج
%35
دست /مچ دست
%78/3
کمر (فوقانی/تحتانی)
%11/7
ران
%39
زانو
%10
ساق پا /پا

عطایی و همکاران
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تصویر  :2فراوانی نتایج شاخص توانایی انجام کار ()n = 60
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تصویر  :3فراوانی نتایج حد مجاز برداشتن بار ()n = 60
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جدول  :5نتایج ارزیابی ریسک فاکتورهای فردی ،شغلی و ارگونومیک مؤثر بر شیوع اختالت اسکلتی-عضالنی در نواحی گردن ،شانه و کمر بر اساس
آزمون رگرسیون یک و چندگانه () n= 60
تکمتغیری ،چندگانه %95 ،تکمتغیری ،چندگانه %95 ،تکمتغیری ،چندگانه%95 ،
CL
CL %95
CL
CL %95
CL
CL %95
جنس
1
1
1
1
1
1
زن
()0/05-62/84( )0/15-14/52( )0/01-18/46( )0/58-53/11( )0/07-310/42( )0/58-53/11
مرد
1/89
1/50
0/42
5/56
4/8
5/56
سن ،سال
1
1
1
1
1
1
≥ 33
()0/06-2/70
()0/44-4/45
()0/11-4/14
()0/31-2/41
()0/14-7/70
()0/31-2/41
≤ 34
0/36
1/4
0/69
0/87
1/04
0/87
وزن ،کیلوگرم
1
1
1
1
1
1
≥ 75
()0/02-2/10
()0/47-4/91
()0/01-2/30
()0/19-1/56( )0/007-2/79
()0/19-1/56
≤ 76
0/22
1/52
0/15
0/55
0/14
0/55
قد ،سانتی متر
1
1
1
1
1
1
≥ 172
()0/18-9/29
()0/22-2/24
()0/04-3/22
()0/24-1/85
()0/03-4/07
()0/24-1/85
≤ 173
1/30
0/71
0/35
0/66
0/40
0/66
 ،BMIکیلوگرم بر مترمربع
1
1
1
1
1
1
≥ 25/6
()1/7-219/2(* )0/22-2/24( )0/11-27/80
()410-3/16( )0/27-147/94( )0/41-3/16
≤ 25/7
13/22
0/71
1/81
1/14
6/33
1/14
ساعت کار در روز ،ساعت
1
1
1
1
1
1
≥8
()0/07-3/05
()0/30-3/09
()0/06-1/05
()0/29-2/30( )0/009-1/68
()0/29-2/30
≤9
0/48
0/97
0/03
0/82
0/12
0/82
تعداد روزهای کاری در هفته
1
1
1
1
1
1
 6روز
()0/005-12/48( )0/14-1/68
()0/001-3/76
()0/81-8/61( )0/31280/35( )0/81-8/61
 7روز
0/23
0/49
0/07
2/64
0/22
2/64
گروه شغلی
1
1
1
1
1
1
آشپز
()0/0-23/21
()0/07-5/67( )0/003-5/59( )0/09-5/43( )0/01-35/23
()0/09-5/43
سرآشپز
0/03
0/66
0/12
0/70
0/80
0/70
()0/14-20/46( )0/13-2/92( )0/005-1/57( )0/21-3/52( )0/12-38/17
()0/21-3/52
کمک آشپز
1/71
0/63
0/08
0/87
2/22
0/87
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جدول  :4حد مجاز جابجایی بار در بین کارکنان آشپزخانه بر اساس تفکیک نوع وظیفه ()n = 60
کمک آشپز ،تعداد ()%
آشپز ،تعداد ()%
سرآشپز ،تعداد ()%
)50( 13
)50( 6
)83/3( 5
مجاز
)50( 13
)50( 6
)16/7( 1
غیر مجاز

مسئول ترالی ،تعداد ()%
)6/2( 1
)93/8( 15

] [ DOI: 10.21859/joe-04043

جدول  :3میزان فراوانی شیوع اختالالت اسکلتی-عضالنی در نواحی سهگانه (گردن ،شانه و کمر) به تفکیک وظیفه ( )n=60شیوع
کمر
شانه
گردن
نوع وظیفه
خیر ،تعداد ()%
بله ،تعداد ()%
خیر ،تعداد ()%
بله ،تعداد ()%
خیر ،تعداد ()%
بله ،تعداد ()%
)33/4( 2
)66/6( 4
)66/6( 4
)33/4( 2
)66/6( 4
)33/4( 2
سرآشپز
)25( 3
)75( 9
)41/6( 5
)58/4( 7
)58/4( 7
)41/6( 5
آشپز
)23( 6
)77( 20
)73/1( 19
)26/9( 7
)61/6( 16
)38/4( 10
کمک آشپز
)12/5( 2
)87/5( 14
)43/8( 7
)56/2( 9
)37/5( 6
)62/5( 10
مسئول ترالی
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()0/89-8/06
2/68
1

()0/08-18/43
1/25
1

()0/89-8/06
0/07
1

()0/08-7/34
0/78
1

*(-33/73
9/0 )2/40
1

()0/25-10/43
1/62
1

1
*()2/04-22/38
6/76

1
*()1/8-349/7
25/36

1
*(-22/38
6/76 )2/04

1
*()2/4-549/5
28/61

1
*(-16/17
4/71 )1/37

1
()0/58-29/35
4/15

توانایی انجام کار
ضعیف
متوسط
خوب

غیرمجاز

] [ DOI: 10.21859/joe-04043

()0/50-10/77
2/33

()0/50-10/77( )0/16-240/47
2/33
6/27

()0/02-13/05
0/60

()0/32-16/82
2/33

()0/34-190/46
8/05

مسئول ترالی

عالی
حد مجاز بلند کردن
مجاز

عطایی و همکاران

طبــق نتایــج جــدول  ،4بیــش از  %90جابجایــی بــار توســط
مســئولین ترالــی بهصــورت غیرمجــاز انجــام میشــود.
نتایــج بررســی ریســک فاکتورهــای فــردی ،شــغلی و ارگونومیــک
مؤثــر بــر شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی در نواحــی گــردن،
شــانه و کمــر بــر اســاس آزمــون رگرســیون لجســتیک یــک و
چندگانــه نشــان داد کــه عــدم رعایــت حــد مجــاز حمــل بــار از
جملــه عوامــل مؤثــر بــر شــیوع ناراحتــی در نواحــی ســه گانه
گــردن ،شــانه و کمــر میباشــد .همچنیــن شــاخص تــودهٔ بدنــی
و توانایــی انجــام کار بــا میــزان افزایــش ناراحتــی در ناحیــه کمــر
مرتبــط میباشــند (جــدول .)5
بحث
طبــق جــدول  ،2بیشتریــن میــزان شــیوع اختــاالت بهترتیــب در
نواحــی کمــر (فوقانی/تحتانــی) ،گــردن و شــانه گــزارش شــدهاند.
مطالعــهٔ ویلــز و همــکاران و امینــی و همــکاران نشــان دادنــد کــه
کمــر بیشتریــن شــیوع را در بیــن نواحــی دیگــر بــدن دارد کــه
بــا مطالعــهٔ حاضــر همخوانــی دارد [ .]11 ,5ســایر مطالعــات نیــز
بیشتریــن فراوانــی را در ناحیــ ٔه کمــر گــزارش کردنــد [-24 ,10
.]30
طبــق نتایــج جــدول  3کمــردرد به ترتیــب در بیــن مســئولین ترالــی،
کمکآشــپز ،آشــپز و سرآشــپز بیش تریــن شــیوع را داشــته اســت
کــه دلیــل مشــترک تمامــی ایــن کمــر دردهــا را بــدون در نظــر
گرفتــن نــوع وظیف ـهٔ کاری آنهــا ،می تــوان ایســتادنهای طوالنــی
مــدت ایــن گــروه شــغلی دانســت کــه تمــام ســاعت کاری خــود را
بهصــورت ایســتاده ســپری میکننــد .پیکاری نــن و همــکاران نیــز
ایســتادنهای طوالنیمــدت ( %78زمــان انجــام کار) را از عوامــل
مؤثــر بــر میــزان شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی در پرســنل
آشــپزخانه معرفــی کردنــد [ .]10مطالعــات دیگــر نیــز ایســتادنهای
طوالنــی مــدت ،حمــل و نقــل بــار و وضعیت هــای نامطلــوب بــدن
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* معناداری در سطح کمتر از 0/05
را از عوامــل شــیوع کمــر درد دانســتهاند کــه بــا مطالعــهٔ حاضــر
همخوانــی دارد [.]31 ,28 ,26
گــردن درد نیــز در بیــن مســئولین ترالــی بیشتریــن شــیوع را
نشــان داده اســت کــه دلیــل اصلــی آن را میتــوان حالتهــای
شــدید کششی/خمشــی و ایســتای گــردن در حیــن کار و حمــل
بــار دانســت .همچنیــن طبــق جــدول  3آشــپز و مســئول ترالــی
بهترتیــب بیشتریــن شــیوع را در ناحیــه شــانه گــزارش کردهانــد
کــه دلیــل بــروز ناراحتــی در ایــن دو گــروه شــغلی را میتــوان
بهــمزدن مکــرر غــذا توســط همزنهــای بــزرگ دســتهدار توســط
آشــپز و هــل دادن ترالــی هــای بیــش از  100کیلوگــرم توســط
مســئول ترالــی دانســت.
طبــق گــزارش نمــودار  1شــاخص توانایــی انجــام کار بــرای 61/7
درصــد از افــراد مــورد مطالعــه در طبقهبنــدی خــوب و 38/3
درصــد در طبقهبنــدی عالــی قــرار گرفتــه اســت .مطالعــهٔ غریبــی
و همــکاران نشــان داد کــه شــاخص توانایــی بیــش از یــک ســوم
کارگــران در طبقهبنــدی متوســط و ضعیــف ( )WAI > 37قــرار
دارنــد کــه بــا مطالعــهٔ حاضــر همخوانــی نــدارد [ .]32بعــاوه
یافتههــای مطالعــهٔ جوهانــی و همــکاران ،نــرخ توانایــی انجــام کار
ضعیــف را در بیــن زنــان سرپرســت آشــپزخانه نشــان داد .همچنیــن
مطالعــهای کــه توســط صمــدی و همــکاران در بیــن پرســتاران
بیمارســتانهای منتخــب نظامــی انجــام گرفتــه بــود ،نشــان داد کــه
 45/6درصــد افــراد در طبقـهٔ خــوب قــرار دارنــد همچنیــن مطالعـ ٔه
حبیبــی و همــکاران نیــز نشــان داد کــه میانگیــن شــاخص توانایــی
کادر پرســتاری مــرد ،در ســطح خــوب قــرار دارد ،کــه بــا مطالعــ ٔه
حاضــر همراســتا مــی باشــد [ .]23 ,19در ســایر مطالعــات نیــز
شــاخص توانایــی انجــام کار در ســطح خــوب گــزارش شــده اســت
کــه بــا مطالعــهٔ حاضــر همخوانــی دارد [.]33 ,15 ,13 ,12
طبــق نمــودار  2جابجایــی بــار در وظایــف آشــپزخانه کــه عمدتــاً
شــامل کیســههای غــات ،بســتههای گوشــتی ،حمــل ترالــی و
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نتیجهگیری
ریســک فاکتورهایــی نظیــر شــاخص تــودهٔ بدنــی ،توانایــی انجــام
کار کارکنــان و حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار میتواننــد بــر شــیوع
ناراحتــی اســکلتی-عضالنی تاثیرگــذار باشــند کــه از بیــن ایــن
ریســک فاکتورهــا ،حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار بیشتریــن نقــش را
در بــروز نارحتــی اســکلتی-عضالنی کمــر ،گــردن و شــانه کارکنــان
آشــپزخانه دارنــد .بنابرایــن انتخــاب افــراد بــا ســطح توانایــی انجــام
کار عالــی و رعایــت حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار از طریــق تغییــر
در چیدمــان ایســتگاه های کاری ،کاهــش مــدت زمــان انجــام کار،
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ناراحتــی گــردن میشــوند.
آزمــون رگرســیون تــک متغیــره تأثیــر فاکتــور حــد مجــاز واشــنگتن
بــر افزایــش شــیوع درد شــانه را ،نزدیــک بــه  7برابــر و در ارتبــاط
بــا ســایر فاکتورهــای مــورد مطالعــه بــه میــزان  28برابــر افزایــش
میدهــد.
حجــم تــوده بدنــی ( )BMIاز جملــه فاکتورهایــی اســت کــه
نمیتــوان تأثیــر آن را بــر شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی
اندامهایــی ماننــد کمــر ،زانــو و پاهــا انــکار کــرد ،بــه گون ـهای کــه
در مطالعـهٔ حاضــر آزمــون رگرســیون چندگانــه نشــان داد کــه حجــم
تــوده بدنــی میتوانــد در تعامــل بــا ســایر فاکتورهــای مؤثــر بــر
شــیوع 13 ،برابــر میــزان کمــر درد را افزایــش دهــد .در همین راســتا
مطالع ـ ٔه وفــا و همــکاران نشــان داد کــه بیــن حجــم تــوده بدنــی و
کمــردرد ارتبــاط معنــارداری وجــود دارد [ .]34بــا افزایــش ســختی
کار میــزان شــیوع کمــردرد نیــز بیشتــر میشــود .به طــوری کــه
مســئول ترالــی دو برابــر بیشتــر از ســایر گروههــای شــغلی در
خطــر بــروز اختــاالت اســکلتی-عضالنی میباشــد و در تأثیــر بــا
ســایر فاکتورهــا همچــون وزن ،ســابقه کار ،افزایــش ســن و  ...ایــن
میــزان بــه  8برابــر افزایــش مییابــد.
چنانچــه آزمــون رگرســیون تــک متغیــره نشــان داد افــراد بــا ســطح
توانایــی "خــوب"  9برابــر بیشتــر از افــرادی کــه در ســطح "عالــی"
قــرار دارنــد ،دچــار کمــر درد میشــوند و میــزان شــیوع کمــر درد
در افــرادی کــه بــه جابجایــی غیــر مجــاز بــار میپردازنــد حــدود
 5برابــر بیشتــر از افــرادی اســت کــه بهصــورت مجــاز بــه حمــل
بــار میپردازنــد .زیــرا بــا کاهــش توانایــی انجــام کار و افزایــش وزن
بــار تطابــق بیــن نیــاز شــغل و توانایــی فــرد کاهــش و بــه طبــع آن
میــزان ناراحتــی کمــر درد افزایــش مییابــد .مطالعــهٔ محمــدزاده
و همــکاران نیــز نشــان داد کــه بیــن شــیوع اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی بــا تــوان انجــام کار ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد [.]14
همچنیــن در مطالعـهٔ نئوپــان و همــکاران بــا کاهــش توانایــی انجــام
کار در طــی  4ســال ،میــزان شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی در
بیــن کارکنــان بــا افزایــش همــراه بــود [.]40
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دیگهــای غــذا میباشــد ،در  58/3درصــد از ایســتگاههای کاری
غیرمجــاز و خطرنــاک گــزارش شــده اســت ،کــه بیشتریــن وظایــف
جابجایــی بــار جــز زیــر مجموع ـ ٔه وظایــف کاری کمــک آشــپزها و
مســئولین حمــل ترالــی میباشــند ،هــر چنــد سرآشــپز و آشــپز نیــز
در روزهــای کاری ســنگین بــه کار جابجایــی بــار کمــک میکننــد.
براســاس جــدول  93/8 ،4درصــد ایســتگاههای کاری مســئولین
ترالــی بهعلــت وزن بــاالی  100کیلوگــرم ،در وضعیــت غیرمجــاز
میباشــند .از آنجــا کــه وزن ترالــی بــرای جابجایــی بســیار ســنگین
اســت ،افــرادی کــه بــا ایــن وســیله کار کننــد بایــد از نظــر بدنــی
آمادگــی الزم را داشــته باشــند امــا متاســفانه طبــق مشــاهدات
محققیــن بــه جــز چنــد نفــر ،ســایرین از وضعیــت بدنــی خوبــی
برخــوردار نبودنــد .وزن بــاال و یــا قــد بلنــد ایــن افــراد از جملــه
ویژگیهــای منفــی و از ریســک فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی بــرای ایــن نــوع شــغل میباشــند [ .]38-34نتایــج مطالعـهٔ
ُرســل و همــکاران نشــان داد کــه تمامــی ایســتگاههای کاری در
شــرایط مجــاز قــرار داشــتند [ ،]22کــه بــا مطالعـهٔ حاضــر همخوانــی
نــدارد .زیــرا وزن بــار جابجــا شــده در مطالعــه ی حاضــر حداقــل 4
برابــر حداکثــر بــار جابجــا شــده در مطالعــهٔ ُرســل میباشــد.
وزن بــاالی بســتههای گوشــتی ،نداشــتن وســیلهٔ مناســب بــرای
جابجایــی بــار و پوســچر نامناســب حیــن حمــل بــار از جملــه عوامــل
مؤثــر بــر حالــت غیرمجــاز  50درصــدی حمــل بــار بــرای گــروه
شــغلی کمــک آشــپزها میباشــند .حمــل کیســههای غــات بــا
فاصلــه از بــدن بهمنظــور جلوگیــری از کثیــف شــدن لباسهــا
جهــت سرکشــی بــه غــذا توســط آشــپزها و سرآشــپزها از جملــه
علــل فشــار زیــاد وارده بــر کارکنــان و حمــل غیرمجــاز  50درصــدی
توســط ایــن گــروه شــغلی می باشــد.
در بررســی ارتبــاط بیــن فاکتورهــای ارگونومیــک مؤثــر بــر شــیوع
اختــاالت اســکلتی -عضالنــی طبــق نتایــج جــدول  5میــزان شــیوع
گــردن درد بــا حــد مجــاز واشــنگتن دارای ارتبــاط معنادار می باشــد،
چنانچــه افــرادی کــه حــد مجــاز حمــل بــار بــرای آنهــا غیرایمــن
میباشــند نســبت بــه افــرادی کــه حــد مجــاز حمــل بــار بــرای
آنهــا رعایــت شــده اســت در تجزیــه و تحلیــل تــک متغیــره بــه
میــزان  6/7برابــر و در تعامــل بــا ســایر متغیرهــا (تجزیــه و تحلیــل
چندگانــه) بــه  25/3برابــر افزایــش یافتــه اســت .مطالع ـهٔ آشــیش و
همــکاران نشــان داد کــه فعالیتهــای بلنــد کــردن بــار بــر میــزان
شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی گــردن تاثیرگــذار میباشــد
و ارتبــاط معنــاداری بیــن وزن و قــد بــا شــیوع اختــاالت گــردن
وجــود دارد [ ]39کــه بــا مطالعــ ٔه حاضــر همراســتا می باشــد.
همچنیــن افــراد بــا توانایــی انجــام کار خــوب نســبت بــه افــراد بــا
توانایــی انجــام کار عالــی در تجزیــه و تحلیــل تــک متغیــره2/6 ،
برابــر و در تجزیــه و تحلیــل چندگانــه  1/2برابــر بیشتــر دچــار
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 از جملــه محدودیتهــای مطالعــهٔ حاضــر.قــرار گرفتــه اســت
میتــوان بــه عــدم انــدازه گیــری ابعــاد آنتروپومتریــک کارکنــان
جهــت طراحــی و یــا بهبــود ابــزارآالت و ایســتگاههای کاری
.مشــکلدار اشــاره کــرد
سپاسگزاری
.XXX

 نوبتــی و چرخشــی کــردن کار بیــن پرســنل و آمــوزش،تقســیم کار
نحــوه صحیــح وضعیــت قــرار گیــری بــدن در حیــن انجــام کار از
عضالنی-جملــه راهکارهــای مهــم کاهــش شــیوع اختــاالت اســکلتی
 گــردن و شــانهٔ کارکنــان آشــپرخانه،بهخصــوص در نواحــی کمــر
.میباشــد
مزیــت ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر همزمــان دو پارارمتــر شــاخص
توانایــی انجــام کار و حــد مجــاز بلنــد کــردن بــار بــر شــیوع اختالالت
عضالنی میباشــد کــه در مطالعــات کمــی مــورد بررســی-اســکلتی

REFERENCES
Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:06 +0330 on Saturday December 14th 2019

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

21

Gardfaramarzi R, Dehghani Y, Naeini H, Falahati M, Zokaei M. [Body
posture assessment welders posture assessment methods OWAS]. J
Occupat Med Special. 2011;3(1):4-9.
Gholami A, Soltanzadeh A, Abedini R, Sahranavard M. Ergonomic
Assessment of Musculoskeletal Disorders Risk by Rapid Upper Limb
Assessment (RULA) Technique in a PorcelainManufacturing Factory. J Rese Health. 2014;4(1):608-12.
Setoodeh H, Nazaripoor E, Haghayegh A, Shaban Sarvestani S. Risk
Assessment of Musculoskeletal Disorders and Determination of the
Associated Factors among Workers of a Dairy Products Factory. J
Health Sci Surveill Sys. 2014;2(4):134-9.
Mostaghasi M, Davari M, Mollaei F, Salehi M, Mehrparvar A. [The
frequency of musculoskeletal disorders and to assess posture while
working as RULA in auto parts manufacturing industry workers]. J
Occupat Med Special. 2011;3(4):26-32.
Amini A, Sazandeh Z, Varmazyar S. [Evaluate musculoskeletal
disorders among workers in Qazvin restaurants. 9th National
Congress Occupational Health and Safety]. Yazd Univ Med Sci. 2011.
Haukka E, Leino-Arjas P, Solovieva S, Ranta R, Viikari-Juntura E,
Riihimaki H. Co-occurrence of musculoskeletal pain among female
kitchen workers. Int Arch Occup Environ Health. 2006;80(2):141-8.
DOI: 10.1007/s00420-006-0113-8 PMID: 16688464
Haukka E, Leino-Arjas P, Ojajarvi A, Takala EP, Viikari-Juntura
E, Riihimaki H. Mental stress and psychosocial factors at work in
relation to multiple-site musculoskeletal pain: a longitudinal study
of kitchen workers. Eur J Pain. 2011;15(4):432-8. DOI: 10.1016/j.
ejpain.2010.09.005 PMID: 20932789
Chim J, editor Ergonomics Workload Analysis For The Prevention
of Musculoskeletal Disorders in Food Services in The Health Sector.
Human Factors and Ergonomics Society of Australia 42nd Annual
Conference; 2006; Australia
Jafari M, Fazli B, Noorani M, Sharifpour Z, Gard Faramarzi R. [Risk
assessment of musculoskeletal disorders with RULA method and
survey effect of ergonomic training on working conditions Khyatayan]. J Occupat Med Special. 2013;5(2):43-50.
Ehlers CL, Liu W, Wills DN, Crews FT. Periadolescent ethanol
vapor exposure persistently reduces measures of hippocampal
neurogenesis that are associated with behavioral outcomes in
adulthood. Neuroscience. 2013;244:1-15. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2013.03.058 PMID: 23567812
Poyakian M, Zakerian SA, Avakh A, Mohamadian F, Kangavari M.
Worker’s work ability index in the fruit and vegetable stands in Tehran
in 2014. Pajouhan Sci J. 2015;13(4):34-41.
Hajizadeh F, Motamedzade M, Golmohammadi R, Soltanian A. Work
ability assessment and its relationship with severity of musculoskeletal
disorders among workers in a cement plant. J Occupat Hygiene Engin. 2015;2(2):15-22.
Mohammadzadeh M, Habibi E, Hasanzadeh A. [Relationship
between work ability and mental workload with musculoskeletal
disorders in industrial jobs]. J Prevent Med. 2015;2(4):29-38.
Eyvazlou M, Mazloumi A, Farshad A, Hoseini F. [Analytical
evaluation of work ability index and its determining factors among
workers of a car manufacturing industry]. Iran Occupat Health.
2012;9(2):40-9.
Alavinia S, Hosseini S. [WAI important tool in health professional and
occupational medicine To identify workers at risk of premature exit from
the workplace]. J North Khorasan Univ Med Sci. 2011;3(2):49-53.
Ilmarinen J, Tuomi K, Klockars M. Changes in the work ability of

17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.

active employees over an 11-year period. Scand J Work Environ
Health. 1997;23 Suppl 1:49-57. PMID: 9247995
Celedova L, Babkova K, Rogalewicz V, Cevela R. The Work Ability
Index for persons aged 50+ as an instrument for implementing the
concept of Age Management. Contact. 2014;16(4):e242-e8. DOI:
10.1016/j.kontakt.2014.10.003
Samadi S, Golmohammadi A. [Study the Relation between
Occupational Stress and Work Ability Index among Nurses of
Selected Military Hospital]. J Police Med. 2013;2(4):223-3.
Haukka E, Ojajarvi A, Takala EP, Viikari-Juntura E, Leino-Arjas P.
Physical workload, leisure-time physical activity, obesity and smoking
as predictors of multisite musculoskeletal pain. A 2-year prospective
study of kitchen workers. Occup Environ Med. 2012;69(7):485-92.
DOI: 10.1136/oemed-2011-100453 PMID: 22539656
Keikha-Moghaddam A. [Ergonomics Assesment Methods Selection
and Application Guide]. Iran: Fanavaran; 2012.
Russell SJ, Winnemuller L, Camp JE, Johnson PW. Comparing the
results of five lifting analysis tools. Appl Ergon. 2007;38(1):91-7.
DOI: 10.1016/j.apergo.2005.12.006 PMID: 16867298
Habibi E, Dehgan H, Zeinodini M, Yousefi H, Hasanzadeh A. [The
Relation between Work Ability Index and Physical Work Capacity
based on Fox Equation for VO2 Max in Male Nursing Staff of Isfahan
Hospitals, Iran]. J Health Sys Res. 2011;7(5):606-14.
Pekkarinen A, Anttonen H. The effect of working height on the loading
of the muscular and skeletal systems in the kitchens of workplace canteens. Appl Ergon. 1988;19(4):306-8. PMID: 15676673
Choobineh A, Rahimifar H, Jahangiri M, Mahmoodkhani S.
[Musculoskeletal injuries and their associated risk factors in office
workplaces]. Iran Occupat Health. 2011;8(4):70-81.
Choobineh A, Mokhtarzadeh A, Salehi M, Tabatabaei S. [Ergonomic
evaluation of exposure to musculoskeletal disorders risk factors by
QEC technique in a rubber factory]. Med J. 2008;7(1):46-55.
Fallah H, Koohnavard B, Cheraghi M, Yousefi M, editors. [Evaluation
of ergonomic to quickly assess exposure method in the dining hall
workers of the University of Medical Sciences in 2014]. 1st Biennial
Iranian Conference on Ergonomics; Hamedan University of Medical
Sciense; 2014; Hamedan
Kohansal S, Kohpaei R, Gharlipour Z, Habibi P, Ziaei M, Gilasi HR,
et al. [Ergonomic Evaluation of Musculoskeletal Disorders Among
Kitchen Workers by QEC Technique in the Tehran University of
Medical Sciences]. Sci J Ilam Univ Med Sci. 2013;20(4):19-29.
Mehrparvar A, Ranjbar S, Mostaghasi M, Salehi M. [Assess the risk
of musculoskeletal disorders by QEC method in a food factory].
2011;3(2):54-60.
Sarsangi V, Matlabi M, Fallah H, Zarei E, Khajevandi A, Saghi M.
[Detection and risk assessment of musculoskeletal disorders among
the staffs employed in a dish manufacturing company using the QEC
method and Nordic questionnaire]. Q J Sabzevar Univ Med Sci.
2014;20(5):706-15.
Chyuan JY, Du CL, Yeh WY, Li CY. Musculoskeletal disorders in hotel
restaurant workers. Occup Med (Lond). 2004;54(1):55-7. PMID:
14963256
Abedini R, Choobineh A, Soltanzadeh A, Ghiasvand R, KazemHaghighi M. [Ergonomic evaluation of exposure to musculoskeletal
disorders risk factors by Quick Exposure Check (QEC) technique in
a metal structure manufacturing factory]. J Health Sci Jundishapoor.
2012;4(2):13-20.
Gharibi V, Mokarami H, Taban A, Yazdani Aval M, Samimi K, Salesi

33.

34.
35.

36.

M. Effects of Work-Related Stress on Work Ability Index among
Iranian Workers. Saf Health Work. 2016;7(1):43-8. DOI: 10.1016/j.
shaw.2015.10.005 PMID: 27014490
Koohpayezadeh J, Mokamelkhah E, Alavinia M, Karimi Farshi
L, Akbari F. [Study on predictive value of work ability index to
predict sick leave and disability caused by work]. Razi J Med Sci.
2014;21(125):126-30.
Bawab W, Ismail K, Awada S, Rachidi S, Hajje A, Salameh P.
Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain among Office Workers
in Lebanon. Int J Occupat Hygiene. 2015;7(1):45-52.
Hershkovich O, Friedlander A, Gordon B, Arzi H, Derazne E, Tzur D,
et al. Associations of body mass index and body height with low back
pain in 829,791 adolescents. Am J Epidemiol. 2013;178(4):603-9.
DOI: 10.1093/aje/kwt019 PMID: 23690249
Heuch I, Heuch I, Hagen K, Zwart JA. Association between body
height and chronic low back pain: a follow-up in the Nord-Trondelag

1395  زمستان،4  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی

37.

38.
39.
40.

Health Study. BMJ Open. 2015;5(6):e006983. DOI: 10.1136/bmjopen-2014-006983 PMID: 26078308
Nagasu M, Sakai K, Ito A, Tomita S, Temmyo Y, Ueno M, et al.
Prevalence and risk factors for low back pain among professional
cooks working in school lunch services. BMC Public Health.
2007;7:171. DOI: 10.1186/1471-2458-7-171 PMID: 17650300
Sadeghi N, Habbibi E. [The relationship between musculoskeletal
disorders with anthropometric indices among bus drivers in Isfahan].
Iran Occupat Health J. 2009;6(1):6-15.
Nimbarte AD. Risk of neck musculoskeletal disorders among
males and females in lifting exertions. Int J Indust Ergonom.
2014;44(2):253-9.
DOI:
10.1016/j.ergon.2013.01.007
Neupane S, Miranda H, Virtanen P, Siukola A, Nygard CH. Multi-site
pain and work ability among an industrial population. Occup Med
(Lond). 2011;61(8):563-9. DOI: 10.1093/occmed/kqr130 PMID:
21846813

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:06 +0330 on Saturday December 14th 2019

[ DOI: 10.21859/joe-04043 ]

عطایی و همکاران

22

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:06 +0330 on Saturday December 14th 2019

[ DOI: 10.21859/joe-04043 ]

Journal of Ergonomics
Volume 4, No. 4, Winter 2017

Original Article

Investigation of Correlation of Musculoskeletal
Disorders With Work Ability Index and Allowable
Load Lifting Limit
Seyed Sajad Ataei 1, Payam Heydari 2, Sakineh Varmazyar 3, *
1
BSc of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Qazvin University
of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2
MSc Student in Occupational Health Engineering, School of Public Health, Qazvin
University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3
Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of
Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

DOI: 10.21859/joe-04043

Received: 21/06/2016
Accepted: 02/08/2016
Keywords:
Musculoskeletal Disorders
Work Ability Index
Lifting
How to Cite this Article:
Ataei S, Heydari P, Varmazyar S. Investigation of Correlation of musculoskeletal Disorders With Work
Ability Index and Allowable Load
Lifting Limit. J Ergo. 2017;4(4):1423. DOI: 10.21859/joe-04043
© 2017 Hamedan University of
Medical Sciences.

* Corresponding author: Sakineh Varmazyar, Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences,
Qazvin, Iran. E-mail: svarmazyar@qums.ac.ir
Abstract
Introduction: Heavy load lifting or occupational and individual factors are effective
hazard agents in the occurrence of musculoskeletal disorders. Therefore, the aim of the
present study was investigating the correlation of musculoskeletal disorders with work
ability index and allowable load lifting limit.
Methods: This analytical and cross-sectional study was conducted using census (n = 60)
among the kitchen workers in Qazvin teaching hospitals in 2016. Data were collected
through questionnaires including pain prevalence, work ability index and allowable load
lifting limit. Data was analyzed by single and multiple regression logistic using SPSS 16
software.
Results: The highest prevalence was observed in the lower back (%78.3). Of the workers,
%61.7 reported a good level of work ability index and %58.3 of the workplaces were in
unsafe conditions of load handling. Unsafe condition alone increased the prevalence of
shoulder and neck pain about 7 times and the lower back pain 4 times, and in interaction
with other risk factors, the prevalence of neck and shoulder pains had 25 and 28 times
increase, respectively. Also, subjects with good levels of ability compared to subjects with
excellent levels of ability were 9 times more in exposure of musculoskeletal disorders.
Conclusions: Risk factors such as body mass index, work ability and allowable load lifting
limit can affect the prevalence of musculoskeletal disorders. So, selection of subjects with
good and excellent work ability levels and compliance with the load limit are the effective
solutions in increasing the productivity and reducing musculoskeletal disorders among
kitchen workers.

