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1.A healthy work environment is very important 
for economic and social development at the 
global and national level.

2.Occurrence of occupational diseases is a very 
important indicator of the quality of working 
conditions and working environment. 

3.Occupational health is the guarantee of safety, 
health and well-being in the work environ-
ment, as well as the assessment, prevention 
and control of risks related to work.
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Introduction: In every country, the prevention and management of occupational 
injuries leads to the improvement of the health of the workers of that society. 
Recognizing occupational injuries is of particular importance in order to achieve 
the above goal. In this regard, the present study was conducted to determine 
occupational injuries in the referrals to the Forensic Occupational Compensation 
Commission during the years 2016 to 2021.
Methods: This descriptive, analytical and cross-sectional study was conducted 
in 2021 on all those who referred to forensic medicine with a occupational 
compensation complaints. The sample size based on the number of patient visits 
in the last 5 years was equal to 120 people who were included in the study by 
the census. The data were collected by checklist and analyzed in SPSS software 
version 22 software at a significance level of less than 0.05.
Results: 115 people (95.8%) were male, 48 people (40%) were between 40 and 
50years old, 93 people (77.5%) were married, and 58(48.3%) had a diploma. 
Most injuries were related to skeletal injuries in 66 (55%) of the patients. The 
work experience of 58 people (48.3%) was less than 10years, 27people (22.5%) 
were from other industries and 119 people (99.2%) were from service jobs. 
The employment status of 88 people (73.3%) was also contractual. There was 
a significant relationship between work history and job relationship with the 
organization involved (P<0.05).
Conclusion: Considering that most injuries are related to musculoskeletal 
disorders, necessary measures, correct policies, proper training and protective 
equipment should be provided to reduce these injuries.
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واژگان کلیدی:
آسیب های شغلی

غرامت شغلی
حوادث

ویژه نکات 
1- محیط کار سالم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی 

و ملی بسیار مهم است.
2- بروز بیماری های ش��غلی شاخص بسیار مهمی از کیفیت شرایط کار 

و محیط کار است.
3- بهداش��ت ش��غلی تضمین ایمنی، س��المت و رفاه در محیط کار و 
همچنین ارزیابی، پیش��گیری و کنترل خطرات مربوط به انجام کار 

است.

مقدمه: در هرکش��وری پیش��گیری و مدیریت آسیب های ش��غلی، منجر به ارتقای سالمت شاغالن آن 
جامعه می ش��ود. شناخت آس��یب های شغلی در راس��تای نیل به هدف فوق از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین آسیب های شغلی در مراجعه کنندگان به کمیسیون  

غرامت شغلی پزشکی قانونی اصفهان در سال های 1395 تا 1400 انجام شد.
روش بررس�ی: ای��ن مطالعه از ن��وع توصیفی تحلیل��ی و مقطعی بود که در س��ال 1400 برروی کلیه 
مراجعه کنندگان به پزش��کی قانونی با ش��کایت غرامت ش��غلی انجام ش��د. حجم نمونه براس��اس تعداد 
مراجعات بیماران در طی 5 سال گذشته برابر با 120 نفربود که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. 
داده ها توس��ط چک لیست جمع آوری شد و در نرم افزار SPSS نس��خه 22 و درسطح معناداری کمتر از 

0/05 بررسی شد. 
یافته ه�ا: 115 نف��ر )95/8 درص��د( از مراجعه کنندگان مرد، 48 نفر )40 درصد( بین 40 تا 50 س��ال 
داش��ته، 93 نفر )77/5 درصد( متأهل و 58 نفر )48/3 درصد( دارای تحصیالت دیپلم بودند. بیش��ترین 
آس��یب مربوط به آس��یب های اسکلتی در 66 نفر )55 درصد( از مراجعه کنندگان بود. سابقه کار 58 نفر 
)48/3 درص��د( کمتر از 10 س��ال، 27 نفر )22/5 درصد( از صنایع فل��زی و 119 نفر )99/2 درصد( از 
مشاغل خدماتی بودند. وضعیت شغلی 88 نفر )73/3 درصد( نیز قراردادی بود. بین سابقه کار و ارتباط 

.)P>0/05( شغلی با ارگان درگیر ارتباط معنادار وجود داشت
نتیجه گیری: باتوجه به اینکه بیشترین آسیب ها مربوط به اختالالت اسکلتی- عضالنی است، باید تدابیر 
الزم، سیاس��ت های درس��ت، آموزش های مناسب و وسایل حفاظتی مناس��ب برای کاهش این آسیب ها 

فراهم شود.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
آسیب های ناش��ی از كار به عنوان مشكالت حادثه ای مرتبط با كار 
تعریف می شوند ك�ه می توان�د منج�ر ب�ه از دس�ت دادن ك�ار، محدودیت 
كاری، خستگی و فرسودگی و یا تغییر شغل و نیز سبب تغییر در كیفیت 
زندگی افراد و خانواده آنها شوند و اثرات منفی جبران ناپذیری را بر جای 
گذارند. این صدمات می تواند ناشی از عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی، 

بیولوژیکی و ارگونومیک در محیط کار باشد]1[.

آس��یب های ش��غلی از نظر اجتماعی و اقتصادی از مشکالت جوامع 
بشری هستند که صنعتی ش��دن جوامع، خصوصاً در کشورهای در حال 
توس��عه، باعث تشدید این امر شده اس��ت]2[. براساس آمارهای سازمان 
بین المللی کار، س��االنه حدود 250 میلیون حادثه ش��غلی و تعداد زیادی 
ناتوانی های موقت یا دائمی ناشی از آنها در جهان رخ می دهد که قسمت 
عمده آنها قابل پیشگیری هستند]3[. شایع ترین محل آسیب های شغلی، 
اندام فوقانی است که بیش از 67 درصد از آسیب های ناشی از کار را شامل 
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می شود و در سال های اخیر، بروز اختالالت اندام فوقانی مرتبط با کار 
به سرعت در همه گروه های کارگری رو به افزایش بوده است]4[.

عوامل صوتی نیز نقش به  س��زایی در بروز آسیب های شغلی ایفا 
می  کنند، به طوری که برآورد می شود در جهان بیش از 600 میلیون 
نف��ر در معرض صداهای باالتر از حد اس��تاندارد )85 دس��ی بل( در 
محیط ه��ای کاری خود قرار دارند. صدا در طوالنی مدت باعث ایجاد 

اختالل در عملکرد افراد می شود]5[. 
صدم��ات تصادفی ناش��ی از بریدگی یا کار با م��واد بیولوژیکی نیز 
ممکن اس��ت منجر به آس��یب های شغلی ش��ود؛ از جمله بیماری های 
عفونی منتقله از راه خون که س��المت کارکنان بهداش��تی- درمانی را 
تهدی��د می  کنند]6[. بخش دیگری از فعالیت کارگران در محیط کار را 
حمل دستی بار تشکیل می دهد و ثابت شده که حمل دستی بار باعث 
بروز مش��کالت اس��کلتی - عضالنی مانند اختالالت کمر مرتبط به کار 

می شود]7[.
از دیگر آسیب های شغلی اختالالت اسکلتی- عض�النی است 
ک�ه ب�ه ص�ورت درد، رن�ج و ناراحتی در ماهیچه ه�ا، تاندون ه�ا، 
رباط ه���ا، مفاص�ل و اعصاب محیطی ب��روز می  کن�د و اثر قابل 
توجه��ی بر روی کیفیت زندگی، از دس���ت رف�تن زمان کاری، 
غیب��ت از کار، افزایش محدودیتهای کاری، تعویض ش��غل و از 
کار افتادگ��ی دارد و عوارض اقتص�ادی فراوانی به فرد، س��ازمان 
و جامع���ه تحمی���ل می  کن�د]8[. یکی از عوام��ل مؤثر در بروز 
آسیب های شغلی س��ن افراد است. خطر بروز آسیب های شغلی 
در کارگران مس��ن تر بیشتر از کارگران جوان است. از آنجا که با 
افزایش سن، توانایی های فیزیکی از قبیل قدرت، تعادل و سرعت 
پردازش کاهش می یابد، خطر بروز آسیب های شغلی نیز افزایش 
می یابد]9[. نتایج نشان می دهد که 50 درصد از صدمات کشنده 
عمدتاً در کارگران مس��ن تر اتفاق می افتد. این در حالی است که 
صدماتی که منجر به مرگ نمی ش��وند در کارگران جوان بیشتر 
دیده شده است]10[. کارگران در سنین باالتر ممکن است درکل 
در معرض خطر بیشتری برای اختالالت اسکلتی-عضالنی، قلبی 
یا حتی چاقی قرار بگیرند، به خصوص کارگرانی که سن باالتر از 

60 سال دارند]11[.
براس��اس گزارش اداره آمار کار آمریکا، در سال 2015 میالدی، 
4836 صدمه مرگبار ناش��ی از کار رخ داده که میزان آسیب کشنده 
در جمعیت ش��اغل مس��ن تر حدود 4 برابر بیشتر از جمعیت شاغل 
جوان تر بوده است. در سراسر جهان ساالنه حدود 350000 مرگ و 

می��ر در محل کار و 300 میلیون جراحت در محل کار رخ می دهد. 
به ازای هر 1000 کارگر، آس��یب های شغلی 3/5 سال از طول عمر 
می کاه��د. در ط��ول دهه گذش��ته، تعداد کل تلفات ناش��ی از کار، 
براس��اس گزارش اداره آمار کار در سال 2015، کاهش یافته و بیش 
از 90 درصد آس��یب های ش��غلی برای کارگران مرد اتفاق می افتد. 
براساس داده های موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی و اداره آمار 
کار، روزان��ه تقریب��اً 15 کارگر بر اثر جراح��ات تروماتیک در ایاالت 
متحده جان خود را از دس��ت می دهند و 200 نفر در بیمارس��تان 

بستری می شوند]12[.
بس��یاری از صدمات ش��غلی نیز ناش��ی از رعایت نکردن اصول 
ارگونومی محیط کار اس��ت. واضح است که رعایت اصول ارگونومی 
در محیط کاری باعث صرفه جویی در وقت و انرژی کارکنان می شود؛ 
به ط��وری که کارکنان ب��ا حداقل صرف انرژی فیزیک��ی و و روانی، 

حداکثر کار فیزیکی و فکری را به ارمغان می آورند]13[.
ش��ایان ذکر است شناسایی منابع استرس شغلی در محیط کار 
و ح��ذف، کنترل و یا تعدیل آنها و همچنین اجرای برنامه عملیاتی 
مدیریت استرس شغلی در کاهش میزان استرس کارکنان و به تناسب 
آن در کاهش بروز حوادث ش��غلی مؤثر بوده و بدین ترتیب، موجب 
ارتقای س��طح سالمت جس��می � روانی و میزان بهره وری شاغالنو 
کاهش آسیب های شغلی و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط 

با آن خواهد شد]14[.
باتوجه به بار درمانی و اقتصادی که آسیب های شغلی بر سیستم 
درمانی کشورها دارد و از آنجا که کیفیت داده ها درمورد آسیب های 
شغلی در کشورهای در حال توسعه و ک درآمد قابل استناد نیست، 
این امر، از موضوعات اولویت دار در کشورهاس��ت. بر همین اس��اس 
مطالعه حاضر به تعیین آس��یب های ش��غلی در مراجعه کنندگان به 
کمیس��یون  غرامت ش��غلی پزش��کی قانونی اصفهان طی سال های 

1395 تا 1400 پرداخته است.

روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بود که در س��ال 
1400 برروی کلیه مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی از سال 1395 
تا 1400 با ش��کایت غرامت ش��غلی انجام ش��د. معیارهای ورود به 
مطالعه عبارت بود از کلیه موارد مراجعه کننده به کمیسیون غرامت 
ش��غلی پزشکی قانونی استان اصفهان از س��ال 1395 تا 1400 که 
منتهی به تش��خیص قطعی شده باش��د. معیار خروج از مطالعه نیز 

بررسی آسیب های شغلی در مراجعه کنندگان به کمیسیون  غرامت شغلی پزشکی
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▼جدول2. توزیع فراوانی ارگان های درگیر
فراوانی )درصد(ارگان های درگیر

66 )55(اسکلتی

14 )11/7(شنوایی

5 )4/2(بینایی

5 )4/2(تنفسی

4 )3/3(ادراری-تناسلی

1 )0/8(قلبی-عروقی

19 )15/8(درگیری چند ارگان با هم
6 )4/8(سایر مشکالت*

* سایر مشکالت شامل مشکالت کلیوی، دهان و دندان، بویایی و پوستی بود.

صفاییان  و همکاران

▼جدول1. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

 فراوانی )درصد(متغیرها

جنسیت
5 )4/2(زن

115 )95/8(مرد

سن

1 )0/8(کمتر از 20 سال

23 )19/2(بین 20 تا 30 سال

36 )30(بین 30 تا 40 سال

48 )40(بین 40 تا 50 سال

12 )10(بیشتر از 50 سال

وضعیت تاهل
27 )22/5(مجرد

93 )77/5(متأهل

سطح تحصیالت

39 )32/5(زیردیپلم

58 )48/3(دیپلم

18 )15(فوق دیپلم

5 )4/2(لیسانس

عبارت بود از مواردی که نقص در اطالعات پرونده وجود داشت.
حج��م نمونه براس��اس تعداد مراجعات بیم��اران در طی 5 
س��ال برابر با 120 نفر بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه 
ش��دند. داده ها توسط چک لیس��ت جمع آوری شد. چک لیست 
شامل اطالعات دموگرافیک )سن، جنسیت، سطح تحصیالت و 
وضعیت تأهل(، خصوصیات ش��غلی )نوع صنعت، عنوان شغلی، 
س��ابقه کار( و خصوصی��ات مرتبط با پزش��کی قانونی )ارتباط 

شغلی( بود.
داده ها پ��س ازجم��ع آوری در نرم افزار SPSS نس��خه 22 و 
در س��طح معن��اداری کمتر از 0/05 مورد بررس��ی قرار گرفتند. 
در متغیره��ای کّمی برای توصیف داده ه��ا از میانگین و انحراف 
استاندارد و در متغیرهای کیفی از توزیع و درصد فراوانی استفاده 
ش��د. نرمال ب��ودن داده ها با اس��تفاده از آزم��ون کولموگروف-
اسمیرنف بررسی ش��د و برای تحلیل داده ها از آزمون کای دو و 

فیشر اگزکت استفاده شد.

یافته ها
در مجموع 120 مراجعه کننده با ش��کایت غرامت شغلی که به 
کمیس��یون  غرامت شغلی پزشکی قانونی طی 5 سال مراجعه کرده 
بودن��د، وارد مطالعه ش��دند. در جدول 1، توزیع )درص��د( فراوانی 
متغیرهای جمعیت شناختی نشان داده شد. براساس نتایج به دست 
آمده از جدول 1، 115 نفر از مراجعه کنندگان مرد بودند. بیشترین 
گروه سنی بین 40 تا 50 سال و کمترین بیشتر از 50 سال داشتند. 
اغلب افراد متاهل بودند. بیشترین سطح تحصیالت دیپلم و کمترین 

لیسانس بود.
در ج��دول 2، توزی��ع )درصد( فراوانی ارگان های درگیر نش��ان 
داده ش��ده است.بیشترین  آسیب ها مربوط به آسیب های اسکلتی و 

کمترین آسیب ها مربوط به اختالالت قلبی-عروقی است.
در ج��دول 3، توزیع )درص��د( فراوانی خصوصیات ش��غلی 
مراجعه کنندگان و ارتباط آن با ارگان های درگیر نشان داده شده 
است. براساس نتایج، بیش��ترین و کمترین سابقه کار به ترتیب 
کمتر از 10 س��ال و بیش��تر از 30 سال بود. بیشترین آسیب در 
صنعت فلزی و کمترین در صنعت معدن بود. بیش��ترین عنوان 
ش��غلی غیراداری و بیشترین وضعیت ش��غلی نیز قراردادی بود. 
بین ارگان درگیر با س��ابقه کار ارتباط معنادار وجود داش��ت. بنا 
بر رای کمیسیون های غرامت شغلی پزشکی قانونی اصفهان، در 

75 درصد )90 نفر( از موارد ارتباط بین آسیب وارده و شغل فرد 
وجود دارد و در 25 درصد )30نفر( موارد این ارتباط وجود ندارد. 
بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت ارتباط معناداری بین 
آس��یب وارده و ش��غل فرد در اکثر مراجعان وجود داشته است 

.)P>0/05(
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بحث
براس��اس یافته های به دس��ت آمده بیشترین آس��یب مربوط به 
آس��یب های اس��کلتی بوده و بین ارگان درگیر با سابقه کار ارتباط 
معنادار وجود داش��ت. باتوجه به اینکه بیشترین آسیب ها مربوط به 
اختالالت اس��کلتی بوده، باید تدابیر مناسب در راستای کاهش این 
آسیب ها اتخاذ شود. این امر نیاز به تحقیقات گسترده تر و به دنبال 
آن فراهم آوردن امکانات الزم دارد. باید مش��خص ش��ود چه عوامل 
دیگری در بروز این آس��یب ها دخیل هستند تا بتوانیم نقش مؤثری 
در جلوگیری از آنها ایفا کنیم. صابری و همکاران )1397(، 249 نفر 
از شاغالن صنعت قلمزنی را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان داد 
که شکایات اسکلتی عضالنی در این شغل باالست. با افزایش سن و 
سابقه کاری افراد میزان شکایات به طور معناداری افزایش یافت، اما 

بین فراوانی شکایات اسکلتی عضالنی با ساعت کاری، شاخص توده 
بدنی و جنس��یت افراد رابطه معناداری یافت نشد]15[. در مطالعه 
حاضر نیز آس��یب اسکلتی، بیشترین آسیب شغلی بود که با مطالعه 
صابری هم راس��تا بود. همچنین در هر دو مطالعه هرچه س��ن افراد 

بیشتر می شود، آسیب شغلی نیز افزایش یافته است.
نتایج مطالعه پرنو و همکاران )2020( نش��ان داد که مشکالت 
اسکلتی � عضالنی ناش��ی از کار در بین کارکنان ایرانی در مقایسه 
با دیگر کش��ور ها شیوع نسبتاً باالیی دارد]16[. نتایج این مطالعه با 
مطالعه حاضر از نظر ش��یوع اختالالت اس��کلتی به عنوان بیشترین 
آسیب هم راستاست. همچنین یزدانیان و همکاران )1397(، 66 نفر 
از دندانپزش��کان یکی از کلینیک های دندانپزش��کی وابسته به یک 
دانش��گاه نظامی را مورد بررسی قرار داد. آزمودنی ها شامل 29 مرد 

بررسی آسیب های شغلی در مراجعه کنندگان به کمیسیون  غرامت شغلی پزشکی

▼جدول3.خصوصیات شغلی و ارتباط آن با ارگان های درگیر

سطح معناداریسایر مشکالت**درگیری چند ارگانقلبی عروقیادراری تناسلیتنفسیبیناییشنواییاسکلتیفراوانی )درصد(متغیرها

سابقه کار

58404403052 )48/3(کمتر از 10 سال

0/004
41205141091 )34/2(بین 10 تا 20 سال

1544010033 )12/5(بین 20 تا 30 سال

621000120 )5(بیشتر از 30 سال

نوع صنعت

27144200043 )22/5(فلزی

0/134

1171010020 )9/16(نساجی

12100100010 )10(حمل و نقل

513000010 )4/1(سیمان

970001010 )7/5(ساختمان

611020020 )5(شیمیایی

210100000 )1/6(معادن
48255123183 )40(سایر صنایع*

عنوان شغلی
11965145541196 )99/2(غیراداری

0/520
110000000 )0/8(اداری

وضعیت شغلی
885184530134 )73/3(قراردادی

0/384
32156101162 )26/7(رسمی

ارتباط شغلی
9048133500165)75(دارد

0/006
30181204131)25(ندارد

* سایر صنایع شامل صنایع خودروسازی، شهرداری، انبارداری، مرغداری، صنایع دفاعی، کارخانه آرد و شرکت برفاب، تولید ظروف و رستوران داری و سایر مشاغل مشابه بوده است.
** سایر مشکالت شامل مشکالت کلیوی، دهان و دندان، بویایی و پوستی بود.
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و 37 زن دارای میانگین سنی 40/83 سال و میانگین سابقه کاری 
14/56 بودند. بیشترین میزان شیوع درد و ناراحتی اسکلتی عضالنی 
در گردن مش��اهده ش��د]17[. در مطالعه حاض��ر برخالف مطالعه 
یزدانیان مردان بیش��تر از زنان بودند، اما میانگین سنی و سابقه کار 

افراد به یکدیگر نزدیک بود.
حلوانی و هم��کاران )1393( در مطالعه ای220 نفر از کارگران 
ش��اغل در کوره های تولید آجر شهرس��تان یزد را مورد بررسی قرار 
داد. در این مطالعه مشخص شد که میزان شیوع اختالالت اسکلتی 
–عضالنی ش��غلی در بین کارگران ش��اغل در کارگاه های تولید آجر 
باالس��ت]18[. نتایج این مطالعه نیز از نظر ش��یوع باالی اختالالت 

اسکلتی-عضالنی با مطالعه حاضر هم راستاست.
در مطالعه دزفولی و همکاران )1400(، 90 نفر از دندانپزشکان 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها نش��ان داد که بیش��تر افراد مرد 
بودند و بیش��ترین ناراحتی ها در گردن بود. هیچ گونه ارتباط آماری 
معناداری میان عوامل خطر مورد بررس��ی در این مطالعه با آسیب 
شغلی مشاهده نشد]19[. در مطالعه حاضر نیز مردان بیشتر از زنان 
بوده و شایع ترین آسیب، آسیب اسکلتی بود و دو مطالعه با یکدیگر 

هم راستا بودند.
آقاخانی و هم��کاران )1398( در مطالعه ای 88 نفر از کارکنان 
س��ازمان کل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی را مورد بررسی 
قرار داد. اغلب مشارکت کنندگان مرد با میانگین سنی 41/6±7/1 
و سابقه کاری 7/2±14/1 سال بودند. در بررسی آسیب های شغلی، 
میزان آس��یب های فرافردی در کارکنان ش��دت باالیی را نشان داد 
اما امتیاز آس��یب های درون فردی و بین فردی ش��دت متوس��طی 
داش��ت]1[. در هر دو مطالعه مردان بیشتر از زنان بودند، همچنین 

سابقه کار در هر دو مطالعه به یکدیگر نزدیک بوده است.
جی ی��و و هم��کاران )2020( در مطالع��ه ای در ایاالت متحده 
نشان داد که بیشترین شیوع آسیب های شغلی در سر و گردن بود. 
بیشترین آسیب ش��امل خراش، کبودی و سوختگی بود]20[ که با 
نتای��ج مطالعه حاضر همخوانی ندارد. همچنی��ن ایزدی و همکاران 
)2019( بیان کردند که الگوی کاهش��ی آسیب های شغلی از 2.95 
در هر 1000 کارگر در س��ال 1386 ب��ه 1.46 در هر 1000 کارگر 
در س��ال 1396 مشاهده شد. میانگین س��نی کارگران آسیب دیده 
23/97 س��ال بود. پیامدهای آسیب  شغلی شدیدتر در سنین باالتر 
و در جنس��یت مرد، افراد متاهل، فصل زمستان، بخش کشاورزی و 
خارج از محل کار مشاهده شد]21[. براساس نتایج، آسیب در افراد 

با سنین باالتر بیشتر بوده که با نتایج مطالعه حاضر هم راستا بود.
ساالری و همکاران )2021( در پژوهشی یکی از عوامل مؤثر در 
بروز اختالالت اس��کلتی عضالنی را فقدان تناس��ب میان بار کاری-

ذهن��ی وارده بر فرد ب��ا توانایی ها و محدودیت ه��ای او عنوان کرده 
است. براس��اس این مطالعه در محیط های کاری اگر توانمندی های 
فیزیکی و روانی افراد، منطبق بر نیازهای شغلی آنها نباشد، می تواند 
پیامدهای منفی گوناگونی در پی داش��ته باشد. در این میان یکی از 
مهم ترین پیامدهای منفی، افزایش بروز اختالالت اسکلتی عضالنی 
مرتبط با کار اس��ت]22[ که با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مبنی 
بر تأثیر توانایی ها و تجربه افراد بر میزان بروز آسیب ها هم راستاست. 
س��لطان زاده و هم��کاران )2019( در پژوهش خود عنوان کرده که 
صنعت ساخت وس��از یکی از پرچالش ترین صنایع در حوزه ایمنی و 
بهداشت است و میزان آسیب ها در این صنعت بیشتر از میانگین آن 
در دیگر صنایع است. میانگین سن و سابقه کار کارگران آسیب دیده 
در حوادث مورد مطالعه، به ترتی��ب 6/24±33/14 و 5/75±3/14 
س��ال بود]23[. در این مطالعه میانگین سنی و سابقه کار از مطالعه 
حاضر کمتر بوده و باتوجه به اینکه بیش��ترین آس��یب را در صنعت 

ساخت وساز عنوان کرده، با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. 
رضایی و همکاران )2020( به بررسی تأثیر مداخالت ارگونومیک 
بر کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی در مجتمع ذوب و احیای روی 
قشم در س��ال 1399 پرداختند. پس از انجام مطالعه مشخص شد 
اختالالت اس��کلتی عضالنی در این صنعت بس��یار باالست. یافته ها 
حاکی از آن است که میانگین سنی افراد مورد مطالعه 42/38 سال 
و میانگین س��ابقه کار 13/71 اس��ت که از نظر میانگین سنی افراد 
و س��ابقه کار با مطالعه حاضر هم راستاس��ت]24[. از طرفی در این 
مطالعه نیز شایع ترین اختالالت، اسکلتی عضالنی عنوان شده که با 
مطالعه حاضر هم راستاست. هر یک از این مطالعات به نحوی اشاره 
به اهمیت این موضوع دارند که باید ارتباط مؤثری بین ش��غل افراد 
و سیس��تم سالمت کشور وجود داش��ته باشد تا ازاین طریق مسائل 

مرتبط با سالمت شاغالن به شیوه مناسبی پیگیری شود. 

نتیجه گیری
محیط کار س��الم برای توس��عه اقتصادی و اجتماعی در سطح 
جهانی و ملی بس��یار مهم اس��ت. بروز بیماری های شغلی، شاخص 
بس��یار مهمی از کیفیت ش��رایط کار و محیط کار اس��ت. هدف از 
بهداش��ت ش��غلی تضمین ایمنی، س��المت و رفاه در محیط کار و 

صفاییان  و همکاران
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همچنین ارزیابی، پیش��گیری و کنترل خطرات مربوط به انجام کار 
اس��ت. با توجه به نتایج این مطالع��ه، باید برنامه ریزی های هدفمند 
به منظ��ور اصالح محیط کار و پیش��گیری از بروز آس��یب ها صورت 
گیرد. همچنین اقدامات کنترلی در زمینه ارگونومی و نیز اس��تفاده 
از وس��ایل حفاظت فردی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. افرادی که 
دارای سابقه کار بیش��تری هستند، باید تجربیات خود را در اختیار 
دیگران قرار دهند. آموزش های الزم در زمینه اقدامات درمانی اولیه 
به افراد ارائه ش��ود و برای افزایش سطح ایمنی در محیط های کاری 

اقدامات الزم صورت گیرد. 

تشکر و قدردانی: نویسندگان این مقاله از کلیه کارکنان پزشکی قانونی استان اصفهان 
که در این مطالعه همکاری داشتند، تشکر می کنند.

تأییدیه اخالقی: اطالعات کلیه مراجعه کنندگان به صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقی 
خواهد ماند. این اطالعات با همکاری پرس��نل پزش��کی قانونی اصفهان و با رعایت کلیه 
IR.MUI.MED. اصول اخالقی و حرفه ای جمع آوری شد. همچنین مطالعه حاضر با کد
REC.1399.1068 مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت.

تعارض منافع: موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
سهم نویس�ندگان: علیرضا صفاییان: ایده پردازی، طراحی مطالعه و نظارت بر مطالعه 
ب��ه می��زان 40 درصد؛ بهفرتیموری: ایده پردازی و هماهنگی ام��ور به میزان 20 درصد؛ 
پردیس کاویانی مقدم: جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها، نگارش و ویرایش مقاله به میزان 

40 درصد.
منابع مالی: مطالعه حاضر مورد حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته 

است.
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