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Background and Objectives: Upper extremities are very vulnerable to work-re-
lated musculoskeletal disorders and selecting the best technique for assessing their 
exposure to ergonomic risk factors is of pivotal importance. This study aimed to 
compare two techniques of SI and ACGIH-HAL and assess their relationship with 
carpal tunnel syndrome (CTS) among butchers.

Methods: The study population was all butchers in Hamadan, Iran. After ob-
serving the activities, the assessments were conducted using both techniques. The 
severity of CTS syndromes was assessed using Boston questionnaire. The agree-
ment between the techniques was investigated using Kappa coefficient. The associ-
ation between the risk levels obtained from the techniques with the severity of CTS 
syndromes were assessed by regression analysis and fixing the effect of personal 
factors such as age, body mass index, and wrist ratio index.

Results: A total number of 152 butchers were evaluated. SI and ACGIH-HAL 
techniques respectively recognized 76 and 102 cases as low risk (agreement in 69 
cases), 40 and 27 cases as moderate risk (agreement in 8 cases), and 36 and 23 
cases as high risk (agreement in 18 cases). The Kappa coefficient between two 
techniques was 0.36 (P<0.001). By fixing the effects of age, body mass index, and 
wrist ratio index, both techniques had significant association with the severity of 
CTS syndromes. However, the association between SI and severity of CTS syn-
drome was higher than that of ACGIH-HAL.

Conclusion: SI had a higher estimate of risk than ACGIH-HAL. It seems that 
the predictive ability of SI for the severity of CTS syndrome is better than that of 
ACGIH-HAL.
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مقایسة دو تکنیک SI و ACGIH-HAL در ارزیابی اختالالت اندام های فوقانی انتهایی و 
پیش بینی سندرم تونل کارپ در قصابان
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همان1گونه1که1پیش1از1این1اشاره1شد،1سندرم1تونل1کارپ1
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داشته1 را1 آن1 پیش1بینی1 توانایی1 باید1 فوقانی1 اندام1های1 برای1

باشند.
و1 بررسی1 هدف1 با1 حاضر1 مطالعة1 فوق،1 مطالب1 براساس1
مقایسة1تکنیک1های1SI1و1ACGIH1در1ارزیابی1اختالالت1اندام1
فوقانی1انتهایی1و1توانایی1آنها1در1پیش1بینی1سندرم1تونل1کارپ1

طراحی1و1اجرا1شد.

مواد و روش ها
مشارکت کنندگان

گرفت.1 انجام1 113۹۷ سال1 در1 مقطعی1 مطالعه1 این1
در1 شاغل1 قصابان1 همة1 پژوهش1 این1 مطالعة1 مورد1 نمونة1
کاماًل1 مطالعه1 در1 شرکت1 است.1 قصاب(1 1152( همدان1 شهر1
وارد1 کامل1 رضایت1 با1 مشارکت1کنندگان1 و1 بود1 داوطلبانه1
کمیتة1 در1 مطالعه1 این1 که1 داشت1 توجه1 باید1 شدند.1 مطالعه1
با و1 بررسی1 همدان1 پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 پزشکی1 1اخالق1
میان،1 این1 از1 شد.1 کد IR.UMSHA.REC.1397.212 تأیید1
خارج1 مطالعه1 از1 تیروئید1 پرکاری1 یا1 دیابت1 به1 مبتال1 قصابان1
شدند؛1زیرا1شواهد1معتبری1مبنی1بر1تأثیرگذاری1این1عوامل1بر1

1CTSوجود1داشت1]9[.

SI تکنیک
این1تکنیک1را1مور1و1گارگ1در1سال1۹۹51 ]10[1با1هدف1
مچ1 به1ویژه1 انتهایی،1 فوقانی1 اندام1های1 مواجهة1 میزان1 ارزیابی1
دست1و1دست1با1ریسک1فاکتورهای1ارگونومیکی1ارائه1کردند.1
نیروی1به1کاررفته1در1مچ1و1دستIE(1(،1مدت1زمان1اعمال1نیرو1
1،)EM( انجام1وظیفه1 در1 افراد1 تالش1 1،)DE( وظیفه1 هر1 در1
پوسچر1مچ1و1دست1افراد1هنگام1انجام1وظیفهHWP(1(،1سرعت1
انجام1وظیفهSW(1(1و1مدت1زمان1کل1انجام1وظیفه1در1طول1روز1
کاریDD(1(1ریسک1فاکتورهای1موردنظر1در1این1روش1بوده1
که1به11کمک1رابطة1زیر1با1یکدیگر1ادغام1شده1است1که1در1نتیجة1

آن1امتیاز1نهایی1SI1به11دست1می1آید.

SI=IE×DE×EM×HWP×SW×DD

به1 قصاب1ها1 از1 هریک1 فعالیت1 تکنیک،1 این1 اجرای1 براي1
مدت1151دقیقه1به1صورت1دقیق1مشاهده1شد.1بر1این1اساس،1
برای1 نهایی1 امتیاز1 محاسبة1 و1 شش1گانه1 فاکتورهای1 بررسی1
نهایی،1 امتیاز1 براساس1 گرفت.1 قصاب1ها1صورت1 دو1دست1 هر1
سطح1ریسک1تعیین1شد1)ریسک1کم:1نمرة1کمتر1یا1مساوی1
1،3ریسک1متوسط:1نمرة13/11تا1،۷1و1ریسک1باال:1نمرة1۷/11و1
باالتر(.1پایایی1درون1مشاهده1گر1و1بین1مشاهده1گر1این1تکنیک،1
متوسط1تا1خوب1ارزیابی1و1روایی1آن1نیز1در1مطالعات1طولی1و1

هم1در1مطالعات1مقطعی1تأیید1شد1]2[.

ACGIH-HAL شاخص
صنعتی1 بهداشت1 متخصصان1 انجمن1 را1 شاخص1 این1
]11[1که1هدف1 ارائه1کرد1 )ACGIH(1در1سال120021 آمریکا1
این1روش،1به11کمک1دو1 1SIبود.1در1 آن1مشابه1هدف1تکنیک1
ریسک1فاکتور1سطح1فعالیت1دست1و1حداکثر1نیروی1اعمالی1
نرمال1شده،1میزان1ریسک1بروز1اختالالت1اسکلتی-عضالنی1از1
قبیل1سندرم1تونل1کارپ1و1التهاب1تاندون1های1دست1تعیین1و1
سطح1ریسک1به1سة1دستة1کم،1متوسط1و1زیاد1تقسیم11مي1شود1
]12[.1به1منظور1تعیین1نمرة1شاخصACGIH-HAL1،1فعالیت1
هریک1از1قصاب1ها1به1مدت1ده1دقیقه1مشاهده1و1ارزیابی1شد.1
بین1 پایایی1 و1 خوب،1 تکنیک1 این1 مشاهده1گر1 درون1 پایایی1
همچنین1 1.]2[ است1 شده1 گزارش1 متوسط1 آن1 مشاهده1گر1
روایی1این1تکنیک1هم1در1مطالعات1طولی1و1هم1در1مطالعات1

مقطعی1تأیید1شده1است ]2[.

شدت عالئم سندرم تونل کارپ
در1این1مطالعه،1از1پرسشنامة1سندرم1تونل1کارپ1با1عنوان1
«پرسشنامة1بوستونBCTQ(1(»1به1منظور1تعیین1شدت1عالئم1
پرسش1هایي1 پرسشنامه،1 این1 در1 شد.1 استفاده1 سندرم1 این1
در1 شدن1 سوزن1سوزن1 و1 ضعف،1 بی1حسی،1 درد،1 درمورد1
در1 همچنین1 در1شب،1 و1 کار1 در1طول1 انگشتان1 و1 مچ1دست1
1Levin1فعالیت1های1روزمره1بیان1شده1است.1این1پرسشنامه1که
معتمد1 ابزار1 1]2[ کردند1 تدوین1 11۹۹3 سال1 در1 همکاران1 و1
به1منظور1اندازه1گیری1شدت1عالئم1CTS1محسوب1مي1شود.1باید1
این1پرسشنامه1در1مطالعات1 پایایی1 توجه1داشت1که1روایی1و1
بسیاری1اثبات1شده1است1]14،15[.1در1ایران1این1پرسشنامه1را1
1Foroozanfarو1همکاران1در1سال120151به1فارسی1ترجمه1و1

روایی1و1پایایی1آن1را1تأیید1کردند1]16[.

آنالیز آماری
به11کمک1 ابتدا1 داده1ها1 تشریح1 و1 توصیف1 مطالعه،1 این1 در1
روش1 از1 سپس1 گرفت.1 صورت1 توصیفی1 آمار1 شاخص1های1
1Robust( روبوست1 چندمتغیرة1 و1 تک1متغیره1 رگرسیون1
استفاده1شد.1همچنین1 داده1ها1 آنالیز1 به1منظور1 1)Regression
مربعات میانگین1 جذر1 خطای1 شاخص1 از1 استفاده1 1با1
خطاهای1 مقایسة1 1)Root1 Mean1 Square1 Error,1 RMSE(

مدل1های1رگرسیونی1مختلف1با1یکدیگر1صورت1گرفت.
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یافته ها
این1 در1 همدان1 شهر1 در1 شاغل1 قصاب1 1152 به1طورکلی1
در1 آنها1 دموگرافیک1 اطالعات1 که1 کردند1 شرکت1 مطالعه1
جدول111ارائه1شده1است.1بر1این1اساس،1محدودة1سنی1بیشتر1
مشارکت1کنندگان،1351تا1551)161/84درصد(1بود.1همچنین1
نسبت1مچ1دست1در1اغلب1آنان،1کمتر1از10/61و1شاخص1تودة1

بدنی1بیشتر1آنها1251تا1301بود.
در1 1ACGIH-HAL و1 1SI تکنیک1 دو1 ارزیابی1های1 نتایج1
شکل111و1میزان1توافق1مشاهده1شدة1دو1تکنیک1در1جدول121

1ACGIH-HAL11وSI1آمده1است.1بر1این1اساس،1تکنیک1های
به1ترتیب1۷61و11021مورد1را1با1ریسک1کم،1401و12۷1مورد1را1
با1ریسک1متوسط1و1361و1231مورد1را1با1ریسک1باال1ارزیابی1

کردند.1
دارد.1 ریسک1 از1 بیشتری1 برآورد1 1SI نتایج1 به1طورکلی،1
همچنین،1این1دو1تکنیک1در16۹1مورد1دارای1ریسک1کم،181
باال1 ریسک1 دارای1 مورد1 118 و1 متوسط1 ریسک1 دارای1 مورد1
دو1 میان1 مشاهده1شده1 توافق1 ضریب1 دارند.1 توافق1 یکدیگر1 با1
تکنیک1،62/51و1ضریب1توافق1کاپا1نیز10/361و1معنا1دار1است1

.)P<0/001(

جدول 1. اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه

تعداد )درصد(طبقه بندیمتغیر

سن

251≤)5/26(18

351-25)21/۷(133

551–35)61/84(1۹4

551≥)11/18(11۷

1152)100(کلی

نسبت1مچ1دست

0/61≤)42/۷6(165

0/6-0/۷)34/21(152

0/۷1≥)23/02(135

1152)100(کلی

شاخص1تودة1بدنی

18/51≤)2/63(14

23-18/5)13/15(120

23-25)1۹/۷3(130

25-30)50/63(1۷۷

301≥)14/4۷(114

1152)100(کلی

SI تکنیک
ACGIH-HAL تکنیک

مجموع
ریسک باالریسک متوسطریسک کم

6۹43۷6ریسک1کم

308240ریسک1متوسط

3151836ریسک1باال

1022۷23152مجموع

ACGIH-HAL و SI جدول 2. میزان توافق به دست آمده از تکنیک های



فصلنامة1علمی1ـ1پژوهشی1ارگونومی1|1دورة1161شمارة141| زمستان13۹۷1

5

است.1 آمده1 13 جدول1 در1 تک1متغیره1 رگرسیون1 نتایج1
و 1SI تکنیک1 دو1 هر1 از1 حاصل1 امتیازهای1 اساس،1 این1 1بر1
ACGIH-HAL،1رابطة1معنا1داری1با1شدت1عالئم1سندرم1تونل1
میان1 بیشتري1 هم1بستگی1 میزان1 این،1 وجود1 با1 دارند.1 کارپ1
شاخص1SI1و1شدت1عالئم1سندرم1تونل1کارپ1مشاهده1مي1شود.
در1جدول1،41رابطة1میان1امتیاز1SI1و1شدت1سندرم1تونل1
کارپ1با1تعدیل1اثر1متغیرهای1فردی1و1دموگرافیکی1از1قبیل1
سن،1شاخص1مچ1دست1و1شاخص1تودة1بدن1مشاهده1مي1شود.1

از1سن،1شاخص1 1SIپیش1بین1قوی1تری1 امتیاز1 این1اساس،1 بر1
مچ1دست1و1شاخص1تودة1بدن1برای1شدت1عالئم1سندرم1تونل1

کارپ1است.
نظر1 در1 با1 چندمتغیره1 رگرسیون1 نتایج1 1،5 جدول1 در1
گرفتن1امتیازACGIH-HAL1،1پیش1بینی1کنندة1شدت1عالئم1
جدول، این1 براساس1 مي1شود.1 محسوب1 کارپ1 تونل1 1سندرم1
1ACHIH-HALو1سن1تنها1متغیرهایی1هستند1که1ارتباطي1

معنا1داری1با1شدت1عالئم1سندرم1تونل1کارپ1دارند.

SI و ACGIH-HAL شکل 1. فراوانی سطوح ریسک پیش بینی شده برای موارد گوناگون به  کمک دو تکنیک

ACGIH و SI جدول 3. بررسی ارتباط شدت عالئم سندرم تونل کارپ و سطوح ریسک به دست آمده از تکنیک های

فاصلة اطمینان )95 درصد(Pضریبمتغیر

SI6/1۹0<0/0015/26۷۷/113

ACGIH-HAL5/031<0/0013/4۹66/566

جدول 4. بررسی رابطة شدت عالئم سندرم تونل کارپ و سطح ریسک به دست آمده از تکنیک SI با توجه به فاکتورهای فردی

RMSEفاصلة اطمینان )95 درصد(Pضریبمتغیر

SI6/113<0/0015/141۷/084

6/46

0/042-0/03540/3۷00/113سن

۹/310-0/3210/۹48۹/۹53شاخص1مچ1دست

0/180-0/0100/۹040/15۹-شاخص1تودة1بدن

12/8300/0015/6۹11۹/۹61ثابت
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جدول 5. بررسی رابطة شدت عالئم سندرم تونل کارپ و سطح ریسک به دست آمده از تکنیک ACGIH-HAL با توجه به فاکتورهای فردی

RMSEفاصلة اطمینان )95 درصد(Pضریبمتغیر

ACGIH-HAL4/42۹<0/0012/۹2۷5/۹31

۷/0۹

0/1330/0180/0230/243سن

11/66616/405-2/3۷10/۷3۹شاخص1مچ1دست

0/1360/2۷80/1110/383-شاخص1تودة1بدن

15/18۹0/0044/۹8۹25/388ثابت
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رگرسیون1تک1متغیره،1هر1دو1متغیر1ارتباط1معناداری1با1شدت1
ارتباط1 این1شدت1 وجود1 با1 دارند.1 کارپ1 تونل1 سندرم1 عالئم1
شاخص1SI1و1شدت1سندرم1تونل1کارپ1بیشتر1است.1همچنین1
)سن،1 فردی1 و1شاخص1های1 1SI رگرسیونی1شاخص1 مدل1 در1
تودة1بدن1و1مچ1دست(1مشخص1شد1شاخص1SI1در1مقایسه1
مدل1 در1 است.1 قوی1تری1 پیش1بین1 فردی1 متغیرهای1 همة1 با1
شاخص1های1 و1 1ACGIH-HAL تکنیک1 امتیاز1 رگرسیونی1
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نتیجه گیری
تکنیک1SI1در1مقایسه1با1تکنیک1ACGIH-HAL1برآورد1
در1 مؤثر1 فاکتورهای1 اثر1 تعدیل1 با1 دارد.1 1 ریسک1 از1 بیشتري1
سندرم1تونل1کارپ1از1قبیل1سن،1شاخص1تودة1بدن1و1شاخص1
تونل1 سندرم1 عالئم1 شدت1 با1 1SI تکنیک1 ارتباط1 دست،1 مچ1

کارپ1از1تکنیک1ACGIH-HAL1بیشتر1است.
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