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مقدمــه :عــدم تناســب میــان نیازهــای شــغلی و تــوان کاری و انجــام کارهــای تکــراری بــدون وجــود
وقفههــای اســتراحتی میتوانــد منجــر بــه ایجــاد اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا میگــردد کــه
معمــوالً در اثــر مواجهــه طوالنــی مــدت بــا ریســک فاکتورهــای مختلــف ایجــاد میشــود صنعــت
آلومینیــوم ســازی جــزو صنایعــی اســت کــه در آن انجــام فعالیــت هــای جســمانی ســنگین و پوســچرهای
نامطلــوب کاری بســیارمتداول اســت .لــذا بــه منظــور بررســی شــیوع ایــن اختــاالت و اســتفاده از نتایــج،
جهــت انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ایــن تحقیــق انجــام گردیــد.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی -تحلیلــی و بــه صــورت مقطعــی در صنایــع آلومینیــوم المهــدی
هرمــزگان انجــام گردیــد .ابــزار نمونــه گیــری پرسشــنامه نوردیــک میباشــد کــه از بخــش عمومــی آن
بــرای بررســی شــیوع عالئــم و از بخــش تخصصــی آن جهــت بررســی وضعیــت اختــاالت تجمعــی ناشــی
از ترومــا اســتفاده گردیــد .بــا اســتفاده از شــیوه نمونــه گیــری از نــوع سرشــماری  200نفــر از کارکنــان
ایــن صنعــت انتخــاب و بعــد از جمــع آوری دادههــا نتایــج بــا اســتفاده از نــرم افــزار  spss15تجزیــه و
تحلیــل گردیــد.
یافتههــا :بیشــترین میــزان اختــاالت اســکلتی -عضالنــی و اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی
گــردن و کمــر مربــوط بــه راننــدگان کریــن ،بیشــترین میــزان اختــاالت اســکلتی -عضالنــی و اختــاالت
ناشــی از ضربــات تجمعــی در ناحیــه دســت/مچ دســت در کارگــران جوشــکار و بیشــترین میــزان اختالالت
اســکلتی -عضالنــی و اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی شــانه در کارگرانــی کــه فعالیــت آندکوبــی
را انجــام مــی دهنــد گــزارش گردیــد .همچنیــن بــا انجــام آزمــون کای اســکوئر در ســطح معنــی داری 5
درصــد وجــود رابطــه معنــی دار میــان اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی اختــاالت ناشــی از ضربــات
تجمعــی اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی اختــاالت ناشــی از
ضربــات تجمعــی در ناحیــه کمــر بــا قــد ،ســن ،وزن و ســابقه کاری و اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی
دســت/مچ دســت بــا ســن و ســابقه کاری تأییــد گردیــد.
نتیجهگیــری :بــاال بــودن میــزان شــیوع عالئــم و اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا در جامعــه مــورد
مطالعــه نســبت بــه جمعیــت عمومــی کشــور لــزوم توجــه بــه اصــاح شــرایط غیرارگونومیــک محیطهــای
کاری ،اصــاح شــیوههای کاری و آمــوزش بــه کارکنــان را بیشــتر آشــکار مــی نمایــد .پیشــنهاد میشــود
بــا برنامــه ریــزی صحیــح از تجمــع اســترس هــای فیزیکــی و بیومکانیکــی در بافتهــای بــدن کارکنــان
جلوگیــری گــردد.
کلیــد واژه هــا :اختــاالت اســکلتی -عضالنــی ،اختــاالت ناشــی از ضربــات تجمعــی ،صنعــت آلومینیوم،
ارگونومی

دریافت مقاله 93/4/4 :اصالح نهایی 93/6/15:پذیرش مقاله93/7/30 :

مقدمه:

براســاس تعریــف جدیــد انیســتیتو ایمنــی و بهداشــت حرفه
ای امریــکا ( ،)NIOSHاختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا
( )CTDعبــارت اســت از یــک یــا چنــد عالمــت نظیــر درد،
مورمــور شــدن ،خــواب رفتن ،ســوزن ســوزن شــدن ،ســفتی
و محدودیــت حرکــت در یکــی از چهــار ناحیــه مفصلــی
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انــدام فوقانــی (گــردن ،شــانه ،آرنــج ،ســاعد و مــچ دســت)
و کمــر کــه بیشــتر از یــک هفتــه طــول کشــیده باشــد یــا
حداقــل ماهــی یکبــار در طــول ســال گذشــته تکــرار شــده
باشــد مشــروط بــر اینکــه صدمــه حــاد و آســیب قبلــی
بــرای مفاصــل مربوطــه وجــود نداشــته باشــد()1
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روش کار:

ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی -تحلیلــی و بــه صــورت
مقطعــی بــوده و بــر روی کارکنــان صنایــع آلومینیــوم
المهــدی بــه منظــور تعییــن شــیوع  CTDدر آنهــا انجــام
گردیــد .در مجمــوع  200نفــر از کارکنــان شــاغل در 6
گــروه شــغلی احیــاء ،آندکوبــی ،جوشــکاری ،رانندگــی
کریــن ،میلــه گــذاری و اپراتــوری اتاقهــای کنتــرل مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد .تمامــی نفــرات شــرکت کننــده پــس
از آمــوزش اولیــه در ایــن تحقیــق شــرکت داده شــدند.
هــدف از ایــن تحقیــق تعییــن شــیوع عالئــم اختــاالت
اســکلتی -عضالنــی ( )MSDو همچنیــن تعییــن شــیوع
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 CTDدر انــدام فوقانــی وکمــر (بــا اســتفاده از تعریــف
جدیــد  NIOSHاز اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا)
بــود .شــیوه نمونهگیــری از نــوع سرشــماری بــوده و جــز
آنهایــی کــه در یکــی از چهــار ناحیــه مــورد مطالعــه یعنــی
گــردن ،شــانه ،دســت/مچ دســت وکمــر دچــار صدمــه حــاد
و آســیب قبلــی شــده بودنــد بقیــه کارکنــان در ایــن
پژوهــش مشــارکت نمودنــد .بــرای اجــرای ایــن تحقیــق
از پرسشــنامه اســتاندارد نوردیــک ( )NMQکــه دارای دو
قســمت عمومــی و تخصصــی میباشــد اســتفاده گردیــد.
درابتــدا بــا کمــک پرسشــنامه عمومــی عالئــم اختــاالت
اســکلتی -عضالنــی گــزارش شــده در طــی  12مــاه گذشــته
مــورد بررســی قــرار گرفــت ســپس بــا اســتفاده از تعریــف
جدیــد انیســتیتو ایمنــی و بهداشــت حرف ـهای امریــکا بــه
بررســی وضعیــت  CTDدر ایــن صنعــت پرداختــه شــد .در
اینجــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه  CTDشــامل اختالالتــی
هســتند کــه یــا بایــد بیشــتر از یــک هفتــه طــول کشــیده
باشــند و یــا حداقــل ماهــی یکبــار در طــول ســال گذشــته
تکــرار شــده باشــد بســیار حائــز اهمیــت اســت ( 8و .)9در
پرسشــنامه نوردیــک در قســمتی کــه بــه طــور اختصاصــی
بــه بررســی اختــاالت اســکلتی -عضالنــی انــدام فوقانــی
میپــردازد دو ســؤال وجــود دارد کــه در یکــی از آنهــا
از کارگــر دربــاره تعــداد دفعــات بــروز اختــاالت و در
ســؤال دیگــر از کارگــر دربــاره مــدت زمانــی کــه ایــن
اختــاالت طــول کشــیده اســت ســوال میشــود کــه
چنانچــه کارگــران بــرای ســؤال اول یکــی از گزینههــای
هــرروز ،یــک بــار یــا بیشــتر در هفتــه و یــک بــار یــا بیشــتر
در مــاه را جــواب دهــد و یــا چنانچــه بــرای ســؤال دوم
گزینههــای 8-30روز ،بیشــتر از  30روز امــا نــه هــرروز و
هــرروز را جــواب دهنــد نتیجــه میگیریــم کــه ایــن افــراد
دچــار اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا در آن انــدام هــا
شــدهاند .بنابرایــن پــس از جمــع آوری دادههــا مــواردی
کــه شــامل تعریــف فــوق میشــدند را بیــرون آورده و در
چهــار دســته شــامل اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا
در گــردن ،شــانه ،دســت/مچ دســت و کمــر طبقــه بنــدی
شــدند همچنیــن بــه منظــور بررســی تأثیــر ســن ،قــد ،وزن
و ســابقه کاری بــر شــیوع  CTDدر چهــار ناحیــه فــوق از
آزمــون کای اســکوئر و بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از
نــرم افــزار  spss15اســتفاده شــد.

نتایج:

پــس از بررســی و تجزیــه و تحلیــل پاســخ ســؤاالت مربــوط
بــه ویژگیهــای جمعیــت شــناختی چنیــن نتیجــه گردیــد
کــه تمامــی افــراد شــرکت کننــده در ایــن تحقیــق از
جنــس مــرد بــوده و  85درصــد از آنهــا متأهــل میباشــند.
برخــی از اطالعــات فــردی مربــوط بــه افــراد مــورد مطالعــه
در جــدول شــماره (  )1آورده شــده اســت.
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ســه ویژگــی عمــده ایــن اختــاالت عبارتنــد از تجمــع
پذیــری در طــول زمــان ،ناشــی بــودن از اســترس فیزیکــی
و مکانیکــی و وجــود ناراحتــی یــا اختــال یــا خــارج شــدن
از حالــت طبیعــی (2و .)3وقتــی در یــک حرفــه شــرایط بــه
گونـهای باشــد کــه فعالیتهــای کاری مکــرر ،از ظرفیــت و
توانائــی کارگــر بیشــتر گــردد ،چنیــن فعالیتهایــی باعــث
ایجــاد ضایعــه میشــوند .تروماهــای ناشــی از حرکتهــای
تکــراری عضــو همانگونــه کــه گفتــه شــد دارای ویژگــی
تجمعــی یــا انباشــتگی میباشــند کــه بــا گذشــت زمــان
پیشــرفت کــرده و اثــرات خــود را در دراز مــدت بــه صــورت
صدمــات دســتگاه اســکلتی -عضالنــی نشــان میدهنــد .از
ایــن رو مواجهههــای مکــرر بــا عوامــل مولــد ترومــا منجــر
بــه صدمــات تجمعــی در عضــات ،تاندونهــا ،لیگامانهــا،
اعصــاب ،مفاصــل و یــا عــروق خونــی میگردنــد کــه در
پــی آن التهــاب ،محدودیــت حرکــت و اختــاالت خــاص در
ایــن دســتگاهها ایجــاد میشــود (1و .)4عــوارض ناشــی از
ایــن اختــاالت ابتــدا در قــرن هجدهــم میــادی توصیــف
شــدند و بــه علــت بــی توجهــی بــه آنهــا ،در قــرن نوزدهــم
و بیســتم میــادی اکثــر کشــورها دچــار یــک اپیدمــی در
ایــن زمینــه شــدند ( .)5ایــن اختالالت از دســته شــایعترین
و عمدهتریــن عامــل از دســت رفتــن زمــان کاری ،افزایــش
هزینههــا و آســیبهای انســانی نیــروی کار بــه شــمار
میآینــد .براســاس تحقیقاتــی کــه اخیــرا ً انجــام گرفتهانــد
علــت بیــش از نیمــی از غیبتهــای محیــط کار و دلیــل
یــک ســوم درخواســت غرامتهــای ناشــی از کار محســوب
میشــوند ( 6و .)7بــر اســاس طبقــه بنــدی  NIOSHایــن
اختــاالت پــس از بیماریهــای تنفســی شــغلی از نظــر
شــیوع ،شــدت و امــکان پیشــگیری در رتبــه دوم قــرار
دارنــد ( .)3صنعــت آلومینیــوم ســازی جــزو صنایعــی
اســت کــه در آن انجــام فعالیتهــای جســمانی ســنگین
و پوســچرهای نامطلــوب کاری بســیارمتداول اســت .لــذا
بــه منظــور بررســی شــیوع ایــن اختــاالت و اســتفاده از
نتایــج آنهــا جهــت پیشــگیری و جلوگیــری از گســترش
اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا ایــن تحقیــق در صنعــت
آلومینیــوم المهــدی هرمــزگان انجــام گردیــد.
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متغیر

میانگین

سن(سانتیمتر)

قد(سانتی متر)

29
171/91

5/46
5/93

وزن(کیلوگرم)

67/18

9/2

جدول  :)2درصد عالئم  MSDو  CTDگزارش شده در  6گروه شغلی مورد مطالعه
شغل

درصد عالئم  MSDگزارش شده
گردن

شانه

دست/مچ
دست

درصد  CTDگزارش شده
گردن

کمر

شانه

دست/مچ
دست

کمر

اپراتور
اتاق
کنترل

50

10

26/6

66/6

16/6

احیاء

5/3

24

36

54/6

0

6/6

آندکوبی

20

100

75

95

5

95

70

جوشکاری

88/5

42/8

91/4

92/4

77/1

25/7

91/4

92/4

راننده
کرین

100

80

55

100

100

80

40

100

میله گذاری

45

55

70

65

35

70

65

همانگونــه کــه مشــاهده میگــردد بیشــترین میــزان MSD
و  CTDگــردن و کمــر مربــوط بــه راننــدگان کریــن بــوده
 ،بیشــترین میــزان  MSDو  CTDدر ناحیــه دســت/مچ
دســت در کارگــران جوشــکار و بیشــترین میــزان MSD
و  CTDشــانه در کارگرانــی کــه فعالیــت آندکوبــی را

0

55

0

43/3

14/6

28
95

از بررســی وضعیــت ســامت و بیمــاری در ایــران ()10
مشــخص ســاخت کــه هــم شــیوع  MSDو هــم شــیوع
 CTDدر جامعــه مــورد مطالعــه بیــش از شــیوع آن در
جمعیــت عمومــی کشــور اســت (شــکل شــماره .)1

انجــام میدهنــد گــزارش گردیــده اســت .همچنیــن نتایــج
حاصــل از اجــرای آزمــون کای اســکوئر کــه بــه منظــور
بررســی تأثیــر ســن ،قــد ،وزن و ســابقه کاری بــر شــیوع
اختــاالت تجمعــی ناشــی از ترومــا انجــام گردیــد حاکــی
از ایــن بودنــد کــه رابطــه معنــیداری میــان  CTDدر
ناحیــه کمــر بــا قــد ،ســن ،وزن و ســابقه کاری و همچنیــن
 CTDدســت/مچ دســت بــا ســن و ســابقه کاری وجــود
دارد(جــدول شــماره .)3
مقایســه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بــا نتایــج حاصــل
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مشــخص گردیــد کــه  39درصــد از کارکنــان دارای ســابقه
کاری کمتــر از  4ســال 41 ،درصــد دارای ســابقه کاری
 5-9ســال 14 ،درصــد ســابقه کاری  10-14ســال و 6
درصــد دارای ســابقه کاری بیشــتر از  15ســال میباشــند.
در جــدول شــماره (  ) 2نیــز شــیوع  MSDو همچنیــن
شــیوع  CTDآورده شــده انــد.

جدول:)1برخی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه ()200=n

انحراف استاندارد
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جدول  :)3رابطه میان قد ،وزن ،ســن وسابقه کاری با شیوع  CTDدر سطح معنی داری  5درصد
متغیر

 CTDگردن

0/06

0/432

0/209

0/003

 CTDشانه

0/16

0/23

0/209

0/009

 CTDدست/مچ دست

0/4

0/25

0/0001

0/0001

 CTDکمر

0/01

0/0001

0/002

نوعCTD

0/0001

شکل  :)1مقایسه شیوع  MSDو  CTDگردن،شانه،دست/مچ دست و کمر در جمعیت مورد مطالعه با جمعیت عمومی کشور(بر حسب درصد)

بحث و نتیجه گیری:
بــا توجــه بــه ماهیــت کار در صنعــت آلومینیــوم ســازی کــه
دخالــت مســتقیم کارگــر در فراینــد تولیــد اجتنــاب ناپذیــر
اســت و انجــام فعالیــت هــای جســمانی نظیــر بلنــد کــردن
و جابجائــی مــواد ،کشــیدن ،هــل دادن ،انجــام کارهــای
تکــراری و انجــام کار در پوســچر هــای نامطلــوب کاری
بســیارمتداول اســت و بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون هیــچ
گونــه برنامــه جامعــی جهــت بررســی وضعیــت ارگونومیکــی
و کنتــرل ریســک فاکتورهــای خطرنــاک در صنایــع
آلومینیــوم المهــدی انجــام نشــده بــود در چنیــن شــرایطی
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انتطــار داشــتیم کــه شــیوع عالئــم اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی بــاال باشــد کــه همانگونــه کــه نتایــج جــدول
شــماره  2و شــکل شــماره  1نشــان مــی دهنــد ایــن
انتظــار بــرآورده گردیــده بــه گونـهای کــه پــس از مقایســه
شــیوع آنهــا بــا شــیوع  MSDدر جمعیــت عمومــی کشــور
متوجــه شــدیم کــه عالئــم اختــاالت اســکلتی -عضالنــی
در جمعیــت مــورد مطالعــه از شــیوع بســیار باالتــری
نســبت بــه جمعیــت عمومــی کشــور برخــوردار اســت .ولــی
از آنجائیکــه از مهمتریــن عوامــل الزم بــرای تبدیــل
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قد

وزن

سن

سابقه کاری
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بــودن شــرایط ارگونومیکــی و عــدم آمــوزش کارگــران و
انجــام وظایــف کاری بــه شــیوه نامناســب و همچنیــن عــدم
توجــه بــه برخــی ویژگیهــای ســازمانی نظیــر چرخــه کار-
اســتراحت نادرســت ،ســرعت زیــاد انجــام کار ،مــدت زمــان
طوالنــی انجــام کار و نبــود تنــوع در کار باعــث شــده اســت
کــه نــه تنهــا میــزان شــیوع عالئــم اختــاالت اســکلتی-
عضالنــی در جامعــه مــورد مطالعــه بــاال باشــد بلکــه رونــد
تبدیــل آنهــا بــه  CTDنیــز بــه ســرعت افزایــش یابــد .لــذا
پیشــنهاد میگــردد ضمــن اصــاح مــوارد فــوق ،تمرینــات
ورزشــی کــه ســبب افزایــش تــوان هــوازی ماکزیمــم،
کاهــش ضربــان قلــب ،کاهــش فشــارخون و افزایــش
نیرومنــدی ماهیچههــا و اســتقامت انســان میشــود و
متعاقــب آن کاهــش تنــش بــر روی سیســتم اســکلتی-
عضالنــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت را در برنامــه کاری
کارکنــان قــرار دهنــد (3و.)12

سپاسگزاری:

از معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و
خدمــات بهداشــتی -درمانــی هرمــزگان کــه هزینــه اجــرای
ایــن طــرح را تصویــب نمــوده و جنــاب آقــای دکتــر علیرضا
چوبینــه کــه بــا راهنمائیهــای ارزنــده خــود بــر غنــای کار
افزودنــد تشــکر و قدردانــی میشــود.

43

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 16:01 +0430 on Thursday September 16th 2021

شــدن ایــن عالئــم بــه  CTDوارد آمــدن اســترسهای
مکانیکــی و فیزیکــی پیاپــی در مــدت زمــان طوالنــی و در
غیــاب زمــان کافــی بــرای ترمیــم و بازگشــت بــه حالــت
اولیــه بافــت اســت مشــاهده میــزان باالئــی از  CTDدر
جامعــه مــورد مطالعــه بــا وجــود میانگیــن ســنی و ســابقه
کاری کــم در آنهــا بســیار جالــب و نگــران کننــده بــه
نظــر میرســد .بــه طــور کلــی از  200نفــری کــه در ایــن
تحقیــق شــرکت نمودنــد  59نفــر دچــار  CTDدر ناحیــه
گــردن 55 ،نفــر دچــار  CTDدر ناحیــه شــانه 78 ،نفــر
دچــار  CTDدر ناحیــه دســت/مچ دســت و  118نفــر مبتــا
بــه  CTDدر ناحیــه کمــر شــده انــد.
بیشــترین میــزان  CTDگــردن و کمــر مربــوط بــه رانندگان
کریــن میباشــد و علــت آن نیــز نشســتن طوالنــی مــدت،
عــدم وجــود صندلــی مناســب و چرخــش مــداوم گــردن
میباشــد .بیشــترین میــزان  CTDشــانه مربــوط بــه گــروه
شــغلی آندکوبــی میباشــد کــه علــت اصلــی آن انجــام
کار تکــراری همــراه بــا اعمــال نیــروی زیــاد میباشــد و
بیشــترین میــزان  CTDدســت/مچ دســت مربــوط بــه شــغل
جوشــکاری اســت کــه در آن جوشــکاران مجبورنــد بــه
طــور مکــرر دســت و مــچ دســت خــود را در وضعیتهــای
نامناســب ارگونومیکــی بــرای مــدت زمــان طوالتــی نگــه
داشــته و کار جوشــکاری را انجــام دهنــد .نتایــج حاصــل
از انجــام آزمــون کای اســکوئر نشــان میدهــد کــه رابطــه
معنــی داری میــان  CTDدر ناحیــه کمــر بــا قــد ،ســن،
وزن و ســابقه کاری و همچنیــن  CTDدســت/مچ دســت
بــا ســن و ســابقه کاری وجــود دارد در مطالعــات زيــادي
کــه تاکنــون انجــام گرديدهانــد نيــز تأييــد شــده اســت
کــه فاکتورهــاي فــردي ميتواننــد زمينــه ســاز ابتــا بــه
ايــن اختــاالت بــوده و يــا باعــث تشــديد آنهــا در افــراد
مرتبــط گردنــد(8و .)9ازجملــه در تحقيقــي کــه توســط
شــوراي ملــي تحقيقــات امريــکا انجــام گرديــد مشــخص
شــدکه ســن و وزن بــاال ميتواننــد باعــث افزايــش
تأثيــر ريســک فاکتورهــاي مختلــف بــر شــدت اختــاالت
اســکلتي -عضالنــي گردنــد ( )2در تحقيــق ديگــري کــه بــه
وســيله هــوران گــو و همکارانــش بــا هــدف بررســي شــيوع
اختــاالت اســکلتي -عضالنــي در ميــان جمعيــت کاري
تايــوان انجــام گرديــد مشــخص گرديــد کــه فاکتــور ســن
بــر شــيوع ايــن اختــاالت تأثيــر گــذار هســت بــه گونــه
اي کــه اکثــر افــرادي کــه ايــن عالئــم راگــزارش کــرده
بودنــد افــرادي بودنــد کــه از ســن باالتــر ی برخــوردار
بودنــد ( .)11آقــاي موســوي نجــارکال نيــز در تحقيقــي کــه
در صنايــع نســاجي قائــم شــهر انجــام داد وجــود رابطــه
معنــي دار ميــان ســن ،قــد ،وزن و ســابقه کاري بــا عالئــم
اختــاالت اســکلتي -عضالنــي را تأييــد نمــود ( .)5نتایــج
ایــن تحقیــق نشــان دادنــد کــه مــواردی از جملــه نامناســب
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Introduction: The lack of agreement between job demands and worker
capacity and repetitive / restless working may lead to cumulative trauma
disorders. These disorders occur during months and years of facing with
extra-physical and psychological stressor in work environment. This study
was conducted among workers of an aluminum industry in Hormozgan to
determine the prevalence of CTDs and MSDs. The result of this study can
be used to develop CTD preventive strategies in the workplace towards
improving workers health.
Methods: In this descriptive cross-sectional study 200 workers from 6
production units of the factory were studied by Nordic musculoskeletal
questionnaires (NMQ) and the prevalence of CTDs and MSDs was
measured. Data analysis was performed by Spss 15 software and chisquare test.
Results: The highest percentage of neck and waist CTDs was found in
crane drivers and the highest percentage of wrist/hand and shoulders
CTDs respectively were found in welding and Anode production workers.
A Significant relationship was found between the CTDs at waist and
height and age, weight and work history at 0.05 significance level. In
addition, work history and age showed a significant relationship with
wrist/hand CTDs.
Conclusion: The high prevalence of CTDs in this study with regarding
to this point that majority of the studied workers had a short work
history indicated that attention to this problem is necessary. Therefore
application of control measures to eliminate or reduce exposure of
employee to the ergonomics stressors associated with the development
of CTD is recommended.
Key words: Cumulative trauma disorders, Musculoskeletal disorders,
Aluminum industry, Ergonomic
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