
 مجله ارگونومی
 فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران

 1131بهار، 1 ، شماره2دوره 

 در کارکنان  عضالنی، استرس شغلی و خستگی -اسکلتیبررسی رابطه بین اختالالت 

 یک صنعت تولید مواد غذایی 

 3، مهدی پور*2، حبیب اله دهقان1سمیه بلقن آبادی

 22/1/1131:تاریخ پذیرش 22/11/1132: تاریخ دریافت

 چکیده

همچون نوع کار، تکرار کار، شددت و   عواملی بر اثراختالالت این . عضالنی شده است -های اسکلتییتوسعه روزافزون صنعت منجر به افزایش بروز بیمار :مقدمه

این پژوهش با هدد    .استصنایع غذایی از جمله صنایعی هستند که نوع کار انجام شده در آن در بردارنده حرکات تکراری . یابدتشدید میمدت زمان انجام کار 

 .عضالنی انجام شد -اسکلتیمل روانی بر اختالالت بررسی نقش استرس و سایر عوا

بده منودور   . انتخدا  شددند   سدا   13با میانگین سنی  نفر از کارگران 212گیری تصادفی ساده  د تحلیلی بر اساس نمونه مطالعه توصیفیدر این  :هامواد و روش

هدای بده دسدت     سپس داده .استفاده گردید OSIPOWترس شغلی از پرسشنامه و برای اسد عضالنی از پرسشنامه نوردیک  تعیین شیوع عالئم اختالالت اسکلتی

  .های توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدبا کاربرد آماره SPSS 16افزار آمده توسط نرم

. بدوده اسدت  % 8/23ناحیه تحتانی پشدت بدا    ماه گذشته مربوط به 12نتایج به دست آمده نشان داد که در افراد مورد مطالعه بیشترین شیوع عالئم طی  :ها يافته

نتدایج  . (P<0.05)های بدن رابطه معناداری یافت گردید عضالنی در گردن، شانه، مچ دست، بخش فوقانی پشت بیشتر اندام -اسکلتیهای بین استرس و ناراحتی

همچنین بین متوسط سداعت  . ارتباط معناداری وجود دارد  (P=0.008)و درد پا (P=0.023)، درد شانه (P<0.05)نشان داد که بین استعما  سیگار و کمردرد 

 . داری دیده شدیعضالنی رابطه معن -اسکلتیبا عالئم  BMIکار در روز، سابقه کاری، خستگی و 

 خسدتگی  از عوامدل خطرسداز   نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که استرس شغلی، سابقه کار، شاخص توده بدن ، تعداد ساعات کاری و  :گیرینتیجه

 .های فوقانی استعضالنی اندام -اسکلتیاختالالت  مهم در

 استرس، خستگی عضالنی، پرسشنامه نوردیک، -اختالالت اسکلتی :هاکلیدواژه

دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت حرفهاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -1
ha_dehghan@hlth. mui. ac. ir :2*-(نویسنده مسئول)، استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفهاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران. پست الکترونیکى

 1- مربی، گروه آمار، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، ایران.
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...و شغلی استرس عضالنی، اسکلتی اختالالت بین رابطه بررسی

  1131بهار ، 1 ، شماره2 مجله ارگونومی، دوره

مقدمه

 بدین  کدار  ار ناشدی  هدای بیماری افزایش باعث صنایع روزافزون توسعه

 بده  تدوان مدی  هابیماری این جمله از .است شده صنایع آن در کارگران

 عضدالنی  -اسدکلتی  اختالالت .نمود اشاره عضالنی -اسکلتی اختالالت

 حدا   در کشورهای در ناتوانی و شغلی هایآسیب شایع عوامل از یکی

 بده  زیدادی  مسدتقیم  هایهزینه صر  باعث که( 2, 1)باشدمی توسعه

 ناشی یبیشتر مستقیم غیر هایهزینه و آنها درمان و تشخیص منوور

 .(1)شودمی کار در متخصص نیروهای و کار از غیبت از

 بدال   1332 سدا   در عضالنی -اسکلتی اختالالت با مرتبط هایهزینه

 شدامل  را ملی ناخالص تولید از درصد 2/2 حدود دالر میلیارد 123 بر

 2/1 حددود  دالر میلیدارد  2/22 هدا هزینده  ایدن  کاندادا  در ،(2)شودمی

 نودر  از سدوئد  کشدور  و( 2)شودمی شامل را ملی ناخالص تولید درصد

 سدا   در کشدور  تدرین  بر هزینه عنوان به عضالنی -اسکلتی اختالالت

 .)2)شد بندی طبقه 1331

 سیسدتم  بده  بدافتی  آسدیب  هرگونده  بده  عضدالنی  -اسکلتی اختالالت

 از یدک  هدر  عملکرد شدن مختل باعث که اعصا  و عضالنی و اسکلتی

 .)7)شودمی اطالق گرددمی آنها

 دارندد  نقش هاآسیب این وقوع در گوناگونی احتمالی خطر فاکتورهای

 بلندد  نامناسدب،  پوسچر نویر فیزیکی فاکتورهای به را آنها توانمی که

 روانی ، تکراری حرکات با توام کارهای و سنگین بارهای حمل و کردن

 از ناشدی  هدای بیماری از بسیاری برخال (. 11-8)نمود اشاره فردی و

 اغلدب  اسدت  مشدخص  خطرندا   مداده  یک با تماس آنها منشا که کار

. باشدمی علت چندین دارای و عاملی چند عضالنی -یاسکلت اختالالت

 بدر  عالوه عضالنی -اسکلتی اختالالت ایجاد شده انجام تحقیقات طبق

 ،BMI جدنس،  سدن،  مانندد  دیگدری  عوامدل  بده  ارگونومیک مواجهات

 جسدمانی  تناسدب  و رواندی  هدای رساسدت  روز، شدبانه  در کدار  ساعات

 -اسدکلتی  اختالالت در که مهمی فاکتورهای از (.12-11)دارد بستگی

 جسدمی،  پیامدد  دارای کده  باشدد می شغلی هایتنش دارد اثر عضالنی

 و شدغلی  رضدایت  کداهش  باعدث  کده  اسدت  سدازمانی  و رفتاری روانی،

 اخدتالالت  گسدترش  بده  توجده  با(. 12)گرددمی سازمانی تعهد کاهش

 اولویدت  یدک  صورت بهآن  از پیشگیری و کاهش ، عضالنی – اسکلتی

 .است شده مطرح جهانی سطح در مهم

 اخدتالالت  بدروز  آن در کده  باشدد مدی  صدنایعی  از یکدی  غذایی صنایع

 در. باشدد مدی  شدایع  آن در تکراری حرکات دلیل به عضالنی -اسکلتی

 و دارندد  نقدش  تولیدد  فرایندد  در مستقیم طور به کارگران صنعت این

 حمدل،  سدنگین،  بدار  کدردن  بلندد  مانندد  سنگین فیزیکی هایفعالیت

 خستگی میزان افزایش باعث که دهندمی انجام را دادن هل و کشیدن

 از دور عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  شرایط این در که  شودمی افراد

 . نیست انتوار

 عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  شیوع -1 بررسی هد  با حاضر مطالعه

 -اسکلتی اختالالت ارتباط بررسی -2 مهم صنعت این کارگران بین در

 و استرس فاکتور اثر بررسی -1 افراد دموگرافیک مشخصات با عضالنی

 شدغلی  سدالمت  و عضالنی -اسکلتی اختالالت روی بر  خستگی میزان

 در اسدترس  و عضدالنی  -اسکلتی اختالالت فراوانی به توجه با کارگران

 .شد انجام صنعت این

 هاروش و مواد

 اخدتالالت  شدیوع  بررسدی  منودور  بده  حاضر تحلیلی د توصیفی مطالعه

 در آنهدا  بدر  مدوثر  عوامدل  و مختلد   هدای  انددام  در عضدالنی  د اسکلتی

 گیدری،  نمونده  روش مطالعده،  ایدن  در. شد انجام قند کارخانه کارگران

 را مطالعده  بده  ورود معیارهای که کارگرانی تمامی که بوده سرشماری

 نفدر  111 تحقیق، به شده وارد افراد تعداد. شدند مطالعه وارد داشتند،

 توزیدع  هدای پرسشنامه نفر 212 تعداد این از که بودند مرد همگی که

 آوری جمدع  جهدت . نمودندد  تکمیدل  کامل و صحیح صورت به را شده

 بخدش  چنددین  شدامل  خود که. گردید استفاده پرسشنامه از اطالعات

 سدابقه  سدن،  شدامل  خود که دموگرافیک طالعاتا او  قسمت در. بود

 آن دلیدل  بده  و شدد  پرسیده بود، افراد وزن و قد سیگار، مصر  کاری،

 از دهند پاسخ پرسشنامه به اطمینان و اعتماد با دهنده پاسخ افراد که

 بدا  و داوطلبانده  صدورت  به کارگران و گردید استفاده نام بی پرسشنامه

 عالئدم  شیوع تعیین دوم بخش. ندنمود شرکت تحقیق در خود رضایت

 ثبدت  بدرای ( 17)نوردیک پرسشنامه از که عضالنی د اسکلتی اختالالت

 شدامل  کده  بددن  گانده  نه نواحی در عضالنی -یاسکلت اختالالت عالئم

 دسدت  هدا، آرندج  پشدت،  تحتانی و پشت فوقانی قسمت ها،شانه گردن،

 اعتبدار  گردید، ادهاستف بود پاها و پاها مچ زانوها، ها،ران راست، و چپ

 ضدریب  بدا  کده  گرفدت  قدرار  ارزیدابی  مورد  ایران در ایمطالعه در آن
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 همکاران و آبادی بلقن سمیه

  1131بهار ، 1 ، شماره2مجله ارگونومی، دوره 

 معیدار  همچندین  و( 18)شد محسو  پرسشنامه درصد 31 همبستگی

 اخدتالالت  بده  منجدر  کده  دوم شغل نداشتن مطالعه، این به افراد ورود

 علت هر یا سانحه اثر در که افرادی همچنین و شود عضالنی -اسکلتی

 شدده  عضالنی -اسکلتی اختالالت دچار نور مورد شغل جز به ریدیگ

 ندواحی  نمدودن  مشدخص  جهت. شدند حذ  مطالعه به ورود از بودند،

 و گردیدد  اسدتفاده  body mapپرسشنامه از آن کنار در بدن، گوناگون

 OSIPOW پرسشددنامه از شددغلی اسددترس بررسددی بددرای همچنددین

 اثبدات  بده  مختلد   مطالعدات  در آن پایایی و روایی که گردید استفاده

 بده  هرگز، صورت به و ایگزینه پنج سوا  هر پاسخ ،(13)است رسیده

 کندد می انتخا  را یکی دهنده پاسخ که باشدمی همیشه اغلب، ندرت،

 تدا  یدک  از سواالت گزینه به پرسشنامه، توسط استرس تعیین جهت و

.  شد فتهگر نور در استرس عنوان به آن میانگین و شد دهی نمره پنج

 متوسط تا کم ،(امتیاز33 تا 21)کم طبقه چهار در کلی استرس میزان

 و( امتیدداز 133 تددا 121)شدددید تددا متوسددط ،(امتیدداز 123 تددا 111)

 پایدایی  و روایی میزان که ،(21)گیردمی قرار( امتیاز221 تا211)شدید

 کده  گرفدت  قدرار  ارزیدابی  مورد ایران در ایمطالعه در پرسشنامه، این

 میدزان (. 21)شد ذکر 81/1 آن کرونباخ آلفای ضریب و بود قبو  قابل

 خسدتگی  بدرای  کده  اسدتانداردی  پرسشدنامه  توسط نیز افراد خستگی

( 22)طراحدی  ژاپن رفاه و کار بهداشت، وزارت توسط بود شده طراحی

 ضریب با آن پایایی و روایی و ترجمه همکاراش و خانی قاسم توسط و

 میدزان  که گردید انجام باشد،می یرتکرار پذ و پایا 32/1 کرونباخ آلفای

 خسدتگی  میدزان  ،(1-1)کدم  خستگی میزان سطح 2 در فرد خستگی

 بررسی مورد( 2-7)زیاد بسیار و( 2-2)زیاد خستگی ،(1-2)زیاد تقریبا

 و هدا پرسشدنامه  مدورد  در هدا پرسشنامه توزیع از قبل(. 21)گرفت قرار

 سدابقه  یکسدا   حدداقل  کده  یافراد و شد داده توضیح کار انجام نحوه

 تمدام  بده  محقق توسط هاپرسشنامه. شدند مطالعه وارد داشتند کاری

 مهلدت  از پدس  و شددند  داده حضدوری  صدورت  بده  مطالعه تحت افراد

 توسدط  آمدده  دسدت  به های داده سپس.شدند آوری جمع شده تعیین

 توصدیفی،  آندالیز  در. شدد  تحلیدل  و تجزیه 12 نسخه  SPSS افزار نرم

. شدد  تعیدین  محددوده  و معیار انحرا  میانگین، کمی، رهایمتغی برای

  هدای آمداره  کداربرد  بدا  هدا داده پدردازش  یرهدا متغ ارتباط بررسی برای

 .گرفت انجام ANOVA و پیرسون همبستگی ضریب

 هايافته

 صدنایع  کارخانده  در شداغل  کارکنان از نفر 111 مطالعه مورد جمعیت

 1 جددو   در .نمودند تکمیل را هاهپرسشنام نفر 212 که بودند غذایی

 کددداری، سدددابقه سدددن، حسدددب بدددر کدددارگران فدددردی مشخصدددات

 مطالعده  مورد جمعیت سنی میانگین. است شده ارائه BMIتحصیالت،

 مدورد  افدراد  BMI بددنی  تدوده  شاخص میانگین و سا (27/2)11/13

 افددراد کددار سددابقه میددانگین همچنددین. بددود(72/2)12/28 مطالعدده

 تحصیالت. بودند رسمی استخدام افراد% 11 و بود سا ( 22/2)21/11

 و دیدپلم % 2/22 بداالتر،  و لیسدانس % 7 صدورت  بده  مطالعه مورد افراد

% 2/28 و متاهدل  مطالعده  مدورد  افدراد % 2/78.بودند دیپلم زیر% 8/28

 عضدالنی  -اسدکلتی  اختالالت شیوع میزان. داشتند دخانیات استعما 

 شدده  ارائده  2 جددو   در مطالعه وردم افراد بدن گوناگون هایاندام در

 اخدتالالت  بیشدترین  شود،می مشاهده 2 جدو  در که همانگونه. است

 میدزان  کمتدرین  و است شده گزارش% 8/23 با پشت تحتانی ناحیه در

 .باشدمی باسن و ران در نیز

 توسددط کدده مطالعدده مددورد افددراد بددین در شددغلی اسددترس میددانگین

 متوسط گستره در که بود 122 د،ش ارزیابی شغلی استرس پرسشنامه

 بدا  آمدده  دسدت  بده  نتایج به توجه با  همچنین(.21)باشدمی شدید تا

 -اسدکلتی  هدای نداراحتی  میدزان  کدارگران  در اسدترس  میزان افزایش

 .است یافته افزایش موارد بیشتر در عضالنی

 ناشی خستگی و شغلی استرس بین آماری آزمون به توجه با همچنین

 میدزان  افدزایش  با که، (p<0.001) گردید یافت دارمعنی رابطه کار از

 نتدایج  طبدق . یابدد مدی  افدزایش  نیدز  خسدتگی  میزان افراد در استرس

 میدزان  بودندد  شددید  تدا  متوسدط  اسدترس  دچار که افرادی درصد22

 پشدت  درد، گدردن  و خستگی بین. بود زیاد بسیار و زیاد آنها خستگی

 (.p<0.05) گردید یافت دارمعنی رابطه درد پا کمردرد، درد،
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...و شغلی استرس عضالنی، اسکلتی اختالالت بین رابطه بررسی

  1131بهار ، 1 ، شماره2 مجله ارگونومی، دوره

 مشخصات فردی کارگران -1جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغییر متغییر مستقل

 (سال)سن

53>  

53-53  

53<  

35 

113 

35 

5/35 

3/35 

5/35 

 (سال)سابقه کاری

15> 

13-15 

13< 

55 

115 

53 

5/11 

3/31 

3/55 

 تحصیالت

 کمتر از دیپلم

 دیپلم

 فوق دیپلم  و باالتر

153 

53 

11 

5/51 

1/55 

5/1 

 نمایه توده بدن

(kg/m
2) 

5/35-3/11 

5/35-3/35 

55< 

13 

115 

35 

3/55 

3/31 

5/5 

 های دموگرافیک و استرس شغلیعضالنی در یک سال گذشته و ارتباط با شاخص -اسکلتیمیزان اختالالت  -2جدول 

 اندام

ضریب همبستگی (درصد)فراوانی

BMI سن استرس شغلی دارد 
استعمال 

 ارسیگ
 سابقه کار

متوسط ساعت کار در 

 روز

555/5 511/5 1/5 **155/5 **111/5 **535/5 (3/35)113 گردن

5/5 **355/5 *155/5 *535/5 513/5 **531/5 (5/55)13 شانه

**331/5 *155/5 535/5 *551/5 *515/5 531/5 (3/55)53 آرنج

**355/5 **111/5 555/5 555/5 *313/5 **115/5 (3/31)115 مچ دست/دست

*151/5 *135/5 **533/5 551/5 115/5 **551/5 (3/31)115 قسمت فوقانی پشت

513/5 **311/5 *155/5 *555/5 553/5 553/5 (1/55)135 قسمت تحتانی پشت

513/5 *115/5 511/5 **355/5 555/5 355/5 (5/35)53 باسن/ران

513/5 51/5 555/5 *15/5 533/5 -551/5 (1/53)155 زانو

**313/5 535/5 *515/5 5/*515 *153/5 -513/5 (5/33)33 مچ پا/پا

53/5در سطح   دارمعنی*                    51/5در سطح   دارمعنی **  
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 عضالنی -اسکلتیهای نمودار ارتباط بین استرس شغلی و  ناراحتی -1شکل

 میزان خستگی شغلی در کارکناننمودار پراکندگی استرس شغلی و  -2شکل
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بحث

 و عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  شدیوع  میزان بررسی به مطالعه این

 .ه اسدت پرداختد  کدارگران  در خسدتگی  و شغلی استرس با آن ارتباط

 کمدر  پشدت  ناحیده  در اخدتال   و شکایت میزان بیشترین نتایج طبق

% 3/21 هدا ران و باسدن  به مربوط شکایت کمترین و شد دیده% 8/23

 در کده  باشدمی دیگری مطالعات اکثر مشابه آمده دست به نتایج. بود

 .است شده انجام زمینه این

 شدکایت  عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  از کده  افرادی مطالعه این در

. بودندد  تدر  جدوان  نداشدتند  مشدکل  کده  افدرادی  بده  نسدبت  داشتند

 شدانه  و زانو مثل بدن نواحی از بعضی در عضالنی -اسکلتی اختالالت

. باشدد مدی  پدایین  سدنین  از بیشتر داریمعنی طور به باالتر سنین در

 میانسدا ،  افدراد  بده  نسدبت  جدوان  افدراد  شدده  انجام تحقیقات طبق

 .(22)شوندمی سازگار ایمنی هایتکنیک با تر راحت و سریعتر

 کداهش  باعث طبیعی طور به سن افزایش که داشت دور نور از نباید

 در ضدع   باعدث  کده  شودمی فرد فیزیکی یتظرف و حرکتی عملکرد

 هدای وضدعیت  و کمتدر  انعطدا   علدت  بده  و شدده  کاری هایتکنیک

 -اسدکلتی  اخدتالالت  از ناشدی  درد بیشدتر  شدیوع  باعدث  تدر نامناسب

 .(22, 22) گرددمی عضالنی

 عضالنی، قدرت بدنی، ابعاد سن، افزایش با که اندنشان داده تحقیقات

 اخدتالالت  بدروز  نرخ و یافته کاهش وقانیف هایاندام دسترسی حدود

 شدیوع  حاضدر  مطالعده  در(. 27)یابدد مدی  افدزایش  عضالنی -اسکلتی

 که بود، یافته افزایش کار سابقه افزایش با عضالنی-اسکلتی اختالالت

. دانسدت  عالئم شیوع بر عامل گذارترین تاثیر عنوان به را آن توانمی

 عندوان  به کار سابقه شده انجام زمینه این در که مطالعاتی به توجه با

 اسدت  شدده  معرفدی  عضالنی -اسکلتی عالئم شیوع بر موثر عامل یک

 (.12-28)یابدمی افزایش نیز اختالالت میزان کار سابقه افزایش با که

 سدابقه  بدین  داریمعندی  رابطه همکارانش و Akrouf   مطالعه در اما

 ایدن  در (.11)نگردیدد  مشداهده  عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  و کار

 یافدت  داریمعندی  رابطه عضالنی -اسکلتی ناراحتی و قد بین مطالعه

 طوری است شده گزارش مختلفی نتایج مختل  مطالعات در اما. نشد

( 22)قدد  بلندد  افراد برخی در و( 12, 12)قد کوتاه افراد برخی در که

 برخدی  در و. بودندد  شدده  عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  دچار بیشتر

 عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  شدیوع  و قدد  بدین  دارییمعند  ارتباط

 (.12)است نشده گزارش

 درد و درد کمر سبب مشخص طور به تواندمی باال بدنی توده شاخص

 اخددتالالت عالئددم شددیوع میددان حاضددر مطالعدده در(. 12)شددود شددانه

 یافدت  دارمعندی  ارتباط BMI شاخص و هااندام در عضالنی -اسکلتی

. اندد نموده گزارش را مختلفی نتایج مطالعات نیز مورد این در. گردید

 -اسدکلتی  اخدتالالت  عالئدم  شدیوع  میدان  داریمعندی  ارتبداط  برخی

 شاخص کرد بیان لورسو ،(13-17, 11)اندنموده ذکرBMI و عضالنی

 عضدالنی  -اسدکلتی  اخدتالالت  مسدتعد  را فدرد  تواندد مدی  بددنی  توده

 .(21)سازد

 -اسدکلتی  اخدتالالت  بدین  اریدمعندی  ارتبداط  مطالعات برخی در و

 (.21, 12)است نشده گزارش BMI شاخص و عضالنی

 کمدر  شانه،پشدت،  عالئم شیوع و سیگار به اعتیاد میان مطالعه این در

 ارتبداط  نیدز  دیگدر  مطالعدات  در کده  شدد  حاصدل  داریمعنی ارتباط

 گدزارش  سدیگار  مصدر   بدا  کمر و شانه گردن، نواحی بین معناداری

 .(22, 21)است شده

 و مشدخص  کار که افراد روی بر 1338 سا  در Eriksen  مطالعه در

 در کمدردرد  شدیوع  کده  رسدید  نتیجه این به دادند،می انجام سنگین

 بده  را آن علت که باشدمی سیگاری غیر افراد از بیشتر سیگاری افراد

 و خونرسدانی  کداهش  باعدث  کشدیدن  سیگار که داد شرح صورت این

 در ناکارآمدی باعث که شودمی فقرات ونست اطرا  بافت تغذیه سوء

 انددام  ایدن  در درد افدزایش  باعث و شده مکانیکی هایاسترس مقابل

 (.21)گرددمی

 بدرای  فداکتور  ریسدک  یدک  عندوان  بده  شدغلی  اسدترس  نتدایج  طبق

 رابطده  ایدن  که گرددمی محسو  فوقانی عضالنی -اسکلتی اختالالت

 استرس ارتباط نیز ختلفیم تحقیقات. نشد دیده تحتانی هایاندام در

 نتایج را ما نتایج که اندنموده بررسی را عضالنی -اسکلتی اختالالت و

 که همکارانش و Leino مطالعه در(. 27-22)دارد همخوانی آنها با ما

 پرداختندد  اسدترس  و عضدالنی  -اسدکلتی  اختالالت ارتباط بررسی به

 داد نشدان  ییپ (.28)گردید یافت فاکتورها این بین داریمعنی رابطه

 محدیط  در پدایین  خلدق  و خستگی سردرد، کار، از لذت احساس بین
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 داد نشدان  فریمدور (. 23)دارد وجدود  معنداداری  ارتباط کمردرد با کار

 سایکوسدوماتیک  اخدتالالت  و افسدردگی  اسدترس،  بده  مبتال بیماران

 (.21)شوندمی کمردرد به مبتال تربیش

 یگزارشد  خدود  هایسنجش از استفاده پژوهش این عمده محدودیت

 تداثیر  تحدت  نادرست هایجوا  وسیله به است ممکن هاپاسخ. است

 داده اطمینان کنندگانشرکت به تهدید، این با مقابله برای. گیرد قرار

 هدای راهنمایی و هستند محرمانه هاداده و نامبی هاپرسشنامه که شد

. شدد یمد  داده کننددگان شدرکت  بده  هدا پرسشنامه تکمیل حین الزم

-مدی  پیشدنهاد  که بود آن اجرای مکان پژوهش این دیگر محدودیت

 از تدر متنوع هایگروه با و دیگر هایسازمان در پژوهش این که گردد

 .گردد مقایسه حاضر پژوهش با آن نتایج و شود انجام جنسیت نور

گیرینتیجه

 شدغلی،  اسدترس  کده  داد نشدان  مطالعده  این در آمده دست به نتایج

  خسدتگی  و افراد کاری ساعات تعداد افراد، بدن توده نمایه ار،ک سابقه

 فوقدانی  انددام  عضدالنی  -اسدکلتی  اختالالت برای فاکتور ریسک یک

 سدازمان  در موجدود  بداالی  شدغلی  اسدترس  میزان به توجه با و است

 همچنین خستگی، و استرس بین ارتباط بودن معنادار و بررسی مورد

 در عضدالنی  -اسدکلتی  مشدکالت  و ترساس بین ارتباط بودن معنادار

 ایجداد  در مدوثر  شدده  شناسدایی  عوامدل  حذ  یا تعدیل مطالعه، این

 یدک  اجدرای  و گدذاری  سدرمایه  نیازمندد  عضالنی -اسکلتی اختالالت

 مشکل این حل برای بنابراین. است سازمان در کنتر  مدیریت برنامه

 بدر  وهعدال  بایسدتی  مطالعده  مدورد  جامعه در آن رساندن حداقل به و

 وضدعیت  بهبدود  و کاری نامناسب پوسچرهای مشکالت کردن مرتفع

 توجده  نیدز  افدراد  رواندی  و روحدی  مشدکالت  بده  کار، محل ارگونومی

.شود تالش آنها نمودن برطر  جهت در و گردد بیشتری
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Abstract 
Introduction: The increasing development of industries has led to an increased incidence of musculoskeletal 

disorders. These disorders are intensified by factors such as type of job, repetition of task, intensity, and duration of the 

work. Food industries are from those industries with tasks involving repetitive movements. This study aimed to 

examine the role of stress and other psychological factors on musculoskeletal disorder. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 215 workers with an average age of 39 years were selected 

based on simple randomized sampling technique. Nordic and OSIPOW questionnaires were used to determine the 

prevalence of symptoms of musculoskeletal disorders and job stress, respectively. Then, the obtained data was 

analyzed using SPSS-16 software and applying descriptive statistics and Pearson correlation test. 

Results: The results showed that the highest prevalence of musculoskeletal symptoms was in the lower back region 

with 69.8% during the past 12 months. Significant correlations were found between stress and musculoskeletal 

discomfort in the neck, shoulder, wrist, upper back, and most organs (P <0.05). The results revealed statistical 

significant correlation between smoking and low back pain (P <0.05), shoulder pain (P = 0.023) and leg pain (P = 

0.008). Similarly, the average hours worked per day, work experience, fatigue, and BMI have been significantly 

associated with musculoskeletal symptoms.  

Conclusions: The results of this study showed that job stress, job experience, body mass index, number of working 

hours and fatigue were of important risk factors of upper extremity musculoskeletal disorders. 

Keywords: Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, Stress, Fatigue 
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