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چکیده
مقدمــه :اختــاالت اســکلتی -عضالنــی بخــش عمــدهای از بیماریهــای شــغلی را در محیطهــای کاری بــه
خــود اختصــاص میدهنــد ،هــدف ایــن مطالعــه ارزیابــی ریســک فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی عضالنــی بــا
اســتفاده از روش ارزیابــی خســتگی عضالنــی ( )MAFو اجــرای مداخلــه ارگونومــی و تأثیــر آنهــا بــر کاهــش
ســطح ریســک بــود.
روش کار :در ایــن مطالعــه مداخلـهای  15نفــر از کارگــران خــط مونتــاژ بــه صــورت سرشــماری انتخــاب شــدند.
مســتندات پزشــکی ایــن افــراد مــورد بررســی قــرار گرفــت و آنــان پرسشــنامه نوردیــک را بعــد از یــک ســال
از مداخلــه صــورت گرفتــه تکمیــل کردنــد .فعالیــت ایــن افــراد در بخــش خــط مونتــاژ بــا اســتفاده از روش
ارزیابــی خســتگی عضالنــی ( )MAFارزیابیشــده و کارگــران آموزشهــای الزم را دیدنــد .تجزیــه و تحلیــل
دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS-16انجــام شــد.
یافتههــا :ارزیابــی اولیــه نشــان داد کــه اندامهــای گــردن ،کمــر ،پــا و زانــو بــه ترتیــب در  20 ،6/67و 13/33
درصــد از کارگــران در ســطح "خیلــی زیــاد" اولویــت اقــدام اصالحــی اســت .بعــد از انجــام مداخــات ،درصــد
افــراد مبتــا بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی در ناحیــه گــردن در ســطح "خیلــی زیــاد" اقدامــات اصالحــی
بــه صفــر رســید .همچنیــن اندامهــای کــه در ســطح "زیــاد" اقدامــات اصالحــی قبــل از مداخلــه قــرار داشــتند
درصــد آنهــا تــا حــد زیــادی کاهــش یافــت .مث ـ ً
ا در ناحیــه کمــر از  60درصــد بعــد از مداخلــه بــه 33/33
درصــد و در ناحیــه گــردن ایــن اختــاالت از  53درصــد بــه  26/27درصــد کاهــش یافــت .در مجمــوع از 30
مــورد اختــاالت شناساییشــده قبــل از مداخلــه بــا مداخلــه صــورت گرفتــه ایــن تعــداد بــه  11مــورد رســید.
نتیجهگیــری :بــا اجــرای اقدامــات اصالحــی در ایــن صنعــت طبــق روش ارزیابــی خســتگی عضالنــی ســطح
ریســک ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی و بــر طبــق پرسشــنامه نوردیــک میــزان شــیوع ایــن اختــاالت
بــه میــزان قابلتوجهــی کاهــش یافــت.

مقدمه
اختــاالت اســکلتی عضالنــی مرتبــط بــا کار یــک مســئله جــدی بــا
پیامدهــای اقتصــادی زیــاد اســت .ایــن اختــاالت بــا توجــه بــه نــوع
شــغل بــا شــدت و حــدت متفاوتــی در افــراد شــاغل بــروز میکنــد.
ایــن اختــاالت یکــی از عوامــل شــایع آســیبهای شــغلی و ناتوانــی
در کشــورهای صنعتــی و کشــورهای در حــال توســعه اســت [.]1
مهمتریــن ریســک فاکتورهایــی کــه در ایجــاد اختــاالت اســکلتی
عضالنــی نقــش دارنــد عبــارت انــداز :فعالیــت تکــراری ،اعمــال نیــروی
زیــاد ،پوســچرکاری نامناســب ،فشــارهای تماســی ،ارتعاش و خســتگی
فیزیکــی .برخــاف بســیاری از بیماریهــای شــغلی کــه منشــأ آنهــا
مواجهــه بــا ایــن عامــل مخاطرهآمیــز ویــژه میباشــد ،ناراحتیهــای
اســکلتی عضالنــی بــه عنــوان یــک آســیب چنــد عاملــی توصیــف

میشــود [ .]3 ,2ایــن اختــاالت منجــر بــه کاهــش کیفیــت کار،
افزایــش هزینههــای درمانــی ،غیبــت از کار و اثــرات فــراوان اقتصــادی
بــرروی فــرد ،ســازمان وجامعــه میشــود[ .]4طبــق بررســی پذیرفتــه
توســط ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOو مســتندات ارائــه شــده
توســط ایــن ســازمان در ســال  2013در بیــن بیماریهــای شــغلی،
اختــاالت اســکلتی عضالنــی ناشــی از کار پــس از بیماریهــای
تنفســی در رتبــه دوم قــرار دارد[ .]5موسســه آمــار ایــاالت متحــده
آمریــکا نیــز در گزارشــی  1/3از کل روزهــای از دســت رفتــه کاری در
ایــن کشــور را مرتبــط بــا اختــاالت اســکلتی عضالنــی ذکــر نمــوده
اســت .همچنیــن براســاس تحقیقــات انجامشــده ،میــزان روز کاری از
دســت رفتــه ناشــی از اختــاالت اســکلتی عضالنــی در ســال 2005
حــدود  11/6میلیــون روز کاری میباشــد[ .]6فعالیتهــای مونتــاژ
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 1اســتاد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 2دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 3کارشناس ،مرکز بهداشت مریوان ،مریوان ،کردستان ،ایران
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ایــن روش بــه عنــوان تکنیــک ارزشــیابی عملکــرد شــغلی شــناخته
میشــود .کــه توســط  Rodgersو  Williamsدر ســال 1987
جهــت توصیــف ناراحتــی کارگــران خــط مونتــاژ اتومبیــل ارائــه شــد.
پایــه و اســاس ایــن روش ،مطالعــه فیزیولــوژی خســتگی عضالنــی در
ســطوح مختلفــی از میــزان نیــروی اعمالشــده و مــدت زمــان اعمــال
نیــرو میباشــد .تعــداد دفعــات اعمــال نیــرو توســط عضلــه در یــک
ســیکل کاری ،زمــان اســتراحت مــورد نیــاز عضلــه را بیــن دو اعمــال
نیــروی متوالــی در یــک ســیکل کاری را تعییــن میکنــد .از ایــن
رو میتوانــد بــه وســیله منحنــی مــدت زمــان انقبــاض ایزومتریــک
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روش کار
ایــن پژوهــش ،مطالعــه مداخلــهای اســت کــه در ســال  1394در
یــک صنعــت مونتــاژ تراکتــور صــورت گرفــت .بعــد از یــک ســال

روش ارزیابی خستگی عضالنی ""MAF
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شــامل فعالیتهــای دســتی ،موقعیــت یابــی قطعــات و اســتفاده از
نیــروی کنتــرل شــده جهــت جفــت کــردن قطعــات در کنــار یکدیگــر
میباشــد .تحــت شــرایط رقابتــی بــازار کســبوکار ،صنایــع مونتــاژ
تحــت فشــار زیــادی قــرار دارنــد .از طرفــی نیــرو جهــت افزایــش
تعــداد محصــوالت وجــود دارد امــا از طــرف دیگــر فشــار جهــت
کاهــش هزینههــا نیــز وجــود دارد درحالیکــه کیفیــت بایــد حفــظ
شــود .ایــن فشــار وارده بــر شــرکتها احتمــاالً بــر همــه کارگــران و
بــه ویــژه بــر اپراتورهــا وارد میشــود [ .]7علــم ارگونومــی بــه انســان
کمــک میکنــد تــا بــا بهرهگیــری از تکنیکهــا و شــیوههایی خــاص
موقعیــت فــرد و شــرایط کاری وی را بــه هنــگام انجــام وظیفــه ارزیابی
نمــوده و بــا ایجــاد مداخــات و اقدامــات اصالحــی در محیــط کار و
زندگــی ،وســایل و تجهیــزات مــورد اســتفاده را مطابــق بــا توانمندیها
و ویژگیهــای بدنــی انســان طراحــی کنــد و در نهایــت از بــروز
اختــاالت اســکلتی عضالنــی پیشــگیری نمایــد[ .]9 ,8ایــن مطالعــه
در یــک صنعــت مونتــاژ در پــی شــکایتهای فــراوان کارگــران مبنــی
بــر وجــود کمردردهایــی کــه منجــر بــه تغییــر شــغلهای متعــدد
شــده صــورت گرفتــه اســت .روشهــای مشــاهده ارزیابــی ریســک
فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی عضالنــی ،اغلــب بــرای ارزیابــی بــار
کاری فیزیکــی بــه منظــور تعییــن خطــرات شــغلی و پایــش تغییــرات
ارگونومیکــی بــکار م ـیرود[ .]10ایــن روشهــا آســان و کــم هزینــه
هســتند [ .]2بــه دلیــل شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی و افزایش
مرخصــی اســتعالجی ناشــی از ایــن اختــاالت در این صنعت ،بررســی
دقیــق و انتخــاب روشــی مناســب جهــت ارزیابــی اختــاالت اســکلتی
عضالنــی ضــرورت مییابــد .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش
ارزیابــی خســتگی عضالنــی ســطح اولویــت اقدامــات اصالحــی بــرای
نواحــی مختلــف بــدن شــامل گــردن ،شــانه ،کمــر ،بــازو ،آرنــج ،مــچ
دســت ،انگشــتان ،زانــو ،مــچ پــا ،پاشــنه تعییــن شــد همچنیــن بــه
منظــور بررســی شــیوع و ثبــت عالئــم اختــاالت اســکلتی -عضالنــی و
رابطــه آن بــا عوامــل شــغلی از پرسشــنامه نوردیــک اســتفاده گردیــد.
از ایــن پرسشــنامه در بســیاری کشــورهای دنیــا مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت[ .]13-11در ایــران نیــز در صنایــع مختلفــی نظیــر
الســتیک ســازی ،جوشــکاری ،فرشبافــی ،تولیــد کفــش و تولیــد
ماشــینآالت کشــاورزی اســتفاده شــده اســت [ .]15-18بــا توجــه بــه
مــوارد فــوق ،ایــن مطالعــه باهــدف ارزیابــی و شناســایی علــت شــیوع
اختــاالت اســکلتی -عضالنــی ،ارائــه و پیادهســازی اقــدام اصالحــی
مناســب در جهــت بهبــود هرچــه بهتــر ایســتگاههای کاری در ایــن
صنعــت و کاهــش اختــاالت صــورت گرفتــه اســت.

یعنــی در ســال  1395نتایــج مداخلــه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
حجــم نمونــه تعــداد  15نفــر از جامعــه مونتــاژکاران در خــط تولیــد
بــه روش سرشــماری بــود کــه بیشــتر وظایــف آنهــا تزئینــات و
مکانیکــی (نصــب قطعــات ترمــز ،تجهیــزات برقــی ،وســایل بــرق و
رگالژ موتــور و غیــره) بــود .الزم بــه ذکــر اســت کلیــه افــراد مــورد
مطالعــه مــرد بودنــد .بــا انجــام یــک مطالعــه کیفــی از محــل کار و
غربالگــری اولیــه از نظــر خطــر ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی عضالنی
در ســالن مونتــاژ ،مصاحبــه بــا سرپرســت و بررســی پروندههــای
پزشــکی کارگــران ،ایســتگاههای کاری کــه دارای ریســک ابتــا بــه
اختــاالت اســکلتی باالیــی هســتند شناســایی شــدند .در ابتــدا بــه
منظــور تعییــن فراوانــی اختــاالت اســکلتی عضالنــی از پرسشــنامه
نوردیــک اســتفاده شــد .و بعــد بــرای ارزیابــی ریســک فاکتورهــای
ایجادکننــده اختــاالت اســکلتی عضالنــی و تعییــن ســطوح ریســک
در افــراد مــورد مطالعــه از روش ارزیابــی خســتگی عضالنــی ()MAF
اســتفاده گردیــد .بعــد از ارزیابــی ،مداخلــه مهندســی بــه صــورت
طراحــی صندلــی چــرخ دار بــه منظــور بــه حداقــل رســاندن
پوســچرهای نامطلــوب بــدن و نیــز مداخــات مدیریتــی از قبیــل:
آمــوزش اصــول ارگونومــی ،توصیــه جهــت ایجــاد وقفههــای کوتــاه
مــدت و متوالــی اســتراحت در حیــن کار ،توصیــه بــه حــرکات
نرمشــی در موقــع اســتراحت صــورت گرفــت .پــس از پیادهســازی
مداخــات ،ارزیابــی ریســک فاکتورهــای ایجادکننــده ناراحتیهــای
اســکلتی عضالنــی و همچنیــن بررســی فراوانــی اختــاالت اســکلتی
عضالنــی ،مجــددا ً بــه ترتیــب توســط روش ارزیابــی خســتگی
عضالنــی ( )MAFو پرسشــنامه نوردیــک بعــد از یــک ســال پــس
از شــروع مداخــات ،در مشــاغل مــورد نظــر انجــام پذیرفــت و
میــزان اثربخشــی مداخــات ارگونومیکــی بعــد از مداخــات ،تعییــن
و دادههــا بــا قبــل از مداخــات مقایســه شــد .در پایــان اطالعــات
جم ـعآوری شــده بــا اســتفاده از نرمافــزار  16-SPSSمــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار گرفــت و درصــد ریســک در نواحــی مختلــف بــدن
قبــل و بعــد از مداخلــه مشــخص شــد.

معتمد زاده و همکاران

مرحلــه اول :شناســایی مشــاغل بــا ریســک بــاال .مرحلــه دوم :انتخاب
وظایــف بــه منظــور آنالیــز .مرحلــه ســوم :تعییــن میــزان (ســطح)
اعمــال نیــرو بــرای هــر یــک از قســمتهای بــدن .مرحلــه چهــارم:
تعییــن مــدت زمــان اعمــال نیــرو .مرحلــه پنجــم :تعییــن تکــرار
(فرکانــس) در دقیقــه بــرای هــر قســمت بــدن .مرحلــه ششــم:
اســتفاده از عــدد ســه رقمــی بــه دســت آمــده از مراحــل ســوم،
جدول  :1تعیین سطح تغییر یا اقدامات اصالحی در روش MFA
فاکتورهای مورد ارزیابی
مدت زمان اعمال نیرو (ثانیه)
تکرار (تکرار بر دقیقه)

کم (امتیاز )1
>6
<1

از ارزیابــی ســه فاکتــور مذکــور یــک عــدد ســه رقمــی اســت کــه
ســطح اولویــت تغییــرات یــا اقدامــات اصالحــی را نشــان میدهــد.

متوسط (امتیاز )2
6-20
1-5

جدول  :2امتیاز مدت زمان و تکرار اعمال نیرو فاکتورهای مورد بررسی در روش MFA

کم
111
112
113
211
121
212
311
122

متوسط
123
132
213
222
231
232
312

زیاد
223
313
321
322

زیاد (امتیاز )3
20-30
5-15

خیلی زیاد (امتیاز )4
<30
<15

خیلی زیاد
323
331
332
*4xx
*X4x
*Xx4

131
221
*اگر هر یک از سه فاکتور مورد بررسی در یک پوسچر امتیاز  4را کسب کنند پوسچر مورد نظر در باالترین سطح اولویت تغییر (خیلی زیاد) قرار میگیرد
حتی اگر دو فاکتور دیگر در پوسچر در وضعیت ایمن قرار داشته باشند.
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مراحــل ارزیابــی خســتگی عضالنــی بــه شــرح زیــر
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 /زمــان اســتراحت مــورد نیــاز ،میــزان خســتگی تجمــع یافتــه در
عضلــه در مــدت انجــام وظیفــه را تخمیــن زد .روش ارزیابــی خســتگی
عضالنــی ( )MAFبــه منظــور ارزیابــی وظایــف تولیــدی کــه کمتــر
از  12تــا  15تکــرار در دقیقــه دارنــد ،بهتریــن روش اســت .بعضــی از
عضــات کــه نیــروی کمتــری بــه آنهــا وارد میشــود ممکــن اســت
بــه علــت ترتیــب تکــرار و زمــان اعمــال نیــروی بیشــتر ،نســبت بــه
عضــات بــا نیــروی زیــاد و مــدت زمــان کوتــاه اعمــال نیــرو ،بیشــتر
در معــرض خســتگی و آســیب باشــند .در ایــن روش زمانــی کــه بهبود
در شــرایط کار ایجــاد میگــردد مجــددا ً وظایــف و همــه قســمتهای
بــدن مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد زیــرا تغییــرات ایجادشــده
ممکــن اســت نیــروی وارده بــه دیگــر گــروه عضــات را تغییــر دهــد
و محدودیتهــای جدیــدی را ایجــاد کنــد .الزم بــه ذکــر اســت بــا
توجــه بــه مطالعــات انجامشــده روش ارزیابــی مــورد اســتفاده در ایــن
مطالعــه از اعتبــار و اعتمــاد الزم برخــوردار اســت [.]15 ,14

چهــارم و پنجــم بــه منظــور تعییــن ســطح "اولویــت تغییــر یــا اقــدام
اصالحــی" .الزم بــه توضیــح اســت بعــد از اجــرای مراحــل فــوق
از ارزیابــی یــک عــدد ســه رقمــی بــه دســت میآیــد ،کــه عــدد
یــکان امتیــاز کسبشــده تکــرار اعمــال نیــرو ،عــدد دهــگان امتیــاز
کسبشــده مــدت زمــان اعمــال نیــرو و عــدد صــدگان میــزان نیــروی
اعمالشــده را نشــان میدهــد .مرحلــه هفتــم :تعییــن چگونگــی
رتبهبنــدی از زیــاد تــا خیلــی زیــاد (اولویــت تغییــر یــا ســطح
اقدامــات اصالحــی) .مرحلــه هشــتم :تعییــن اســتراتژی بــرای یافتــن
علــت اصلــی افزایــش رتبــه اولویــت تغییــر یــا اقدامــات اصالحــی.
مرحلــه نهــم :رتبهبنــدی وظایــف بــا اســتفاده از کلیــه قســمتهای
بــدن جهــت تعییــن اثــرات یــک تغییــر پیشنهادشــده در راحتــی و
خســتگی کارگــر .در ایــن مطالعــه تــا مرحلــه هفــت انجــام شــد و
بــرای هــر وظیفــه ســطح اقدامــات اصالحــی بــرای هرعضــو تعییــن
گردیــد .بــه منظــور اســتفاده بهتــر از ایــن روش و همچنیــن اولویــت
بنــدی بیــن مشــاغل از نظــر ریســک ایجــاد اختــاالت اســکلتی
عضالنــی ،پوســچر اندامهــای مختلــف در ســه فاکتــور مــدت زمــان،
تکــرار و میــزان اعمــال نیــرو مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد .بــرای
هــر یــک از فاکتورهــای ذکــر شــده چهــار ســطح بــه منظــور کســب
امتیــاز وجــود دارد کــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت .الزم بــه ذکــر
اســت کــه میــزان (ســطح) اعمــال نیــرو بــا اســتفاده از برگــه ارزیابــی
خســتگی عضالنــی تعییــن میشــود[ .]16بنابرایــن نتیجــه حاصــل
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اطالعــات توصیفــی مربــوط بــه متغیرهــای زمینــهای و
دموگرافیــک کارگــران ،همچنیــن نتایــج مربــوط به پرسشــنامه
نوردیــک قبــل و بعــد از مداخلــه در جــدول  1نشــان داده شــده
اســت 15 .کارگــر ارزیابیشــده در ایــن صنعــت دارای متوســط
قــد  ،1/77 ± 4/66میانگیــن ســنی  34/73 ± 2/50و میانگیــن
ســابقه کار  9 ± 1/22هســتند.
بــا توجــه بــه جــدول  ،4نتایــج حاصــل از ارزیابــی خســتگی
عضالنــی ( )MFAقبــل از مداخلــه رانشــان میدهــد ،همــان
طــور کــه مشــخص اســت اندامهــای گــردن ،کمــر ،پــا و
زانــو بــه ترتیــب در  20 ،6/67و  13/33درصــد از کارگــران در
ســطح "خیلــی زیــاد" اولویــت اقــدام اصالحــی قــرار دارنــد کــه
بــی درنــگ بایــد اقدامــات اصالحــی صــورت گیــرد .بنابرایــن

جــدول  ،5نتایــج حاصــل از ارزیابــی خســتگی عضالنــی ( )MFAبعــد
از مداخلــه رانشــان میدهــد ،همــان طــور کــه مشــخص اســت درصــد
افــراد مبتــا بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی در ناحیــه گــردن بعــد از
مداخلــه در ســطح "خیلــی زیــاد" اقدامــات اصالحــی بــه صفــر رســیده
اســت .همچنیــن اندامهــای کــه در ســطح "زیــاد" اقدامــات اصالحــی
قبــل از مداخلــه قــرار داشــتند درصــد آنهــا تــا حــد زیــادی کاهــش
یافــت .مثـ ً
ا در ناحیــه کمــر از  60درصــد بعــد از مداخلــه بــه 33/33
درصــد و در ناحیــه گــردن ایــن اختــاالت از  53درصــد بــه 26/27
درصــد کاهــش یافــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه اندامهــای مختلــف
بــدن در ســطح "کــم" بعــد از مداخلــه ،درصــد اختــاالت اســکلتی
عضالنــی در آنهــا بــه صفــر رســید.

جدول  :3نتایج پرسشنامه نوردیک در  15کارگر مونتاژکار قبل و بعد از مداخله
سن (سال)

قد (سانتی متر)

سابقه کار (سال)

نتایج پرسشنامه قبل از مداخله

نتایج پرسشنامه بعد از مداخله

ردیف
1

32

175

8

ناراحتی در ناحیه کمر و گردن

ناراحتی خاصی ندارد

2

33

183

6

ناراحتی در ناحیه شانه ،بازو و مچ دست

ناراحتی در ناحیه مچ دست

3

37

185

10

ناراحتی در ناحیه کمر و زانو

ناراحتی در ناحیه کمر

4

34

178

10

ناراحتی در ناحیه کمر ،زانو و مچ دست

ناراحتی در ناحیه زانو

5

34

170

8

ناراحتی در ناحیه زانو و بازو

ناراحتی در ناحیه زانو

6

33

175

9

ناراحتی در ناحیه مچ دست و زانو

ناراحتی در ناحیه مچ دست

7

35

173

10

ناراحتی خاصی ندارد

ناراحتی خاصی ندارد

8

34

180

10

ناراحتی در ناحیه کمر و پنجه

ناراحتی در ناحیه کمر

9

33

175

10

ناراحتی در ناحیه زانو و گردن

ناراحتی در ناحیه گردن

10

42

180

8

ناراحتی در ناحیه کمر و پنجه

ناراحتی در ناحیه کمر

11

37

175

10

ناراحتی در ناحیه مچ ،کمر و زانو

ناراحتی در ناحیه مچ و زانو

12

34

172

8

ناراحتی خاصی ندارد

ناراحتی خاصی ندارد

13

33

178

10

ناراحتی در ناحیه گردن ،زانو و مچ دست

ناراحتی در ناحیه گردن

14

36

181

10

ناراحتی در ناحیه کمر و زانو و پنجه

ناراحتی در ناحیه کمر

15

34

169

9

ناراحتی در ناحیه گردن ،شانه و بازو

ناراحتی در ناحیه گردن
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یافتهها
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جــدول  2نشــان میدهــد کــه عــدد ســه رقمــی حاصــل
از ارزیابــی در کــدام ســطح اولویــت تغییــرات یــا اقدامــات
اصالحــی قــرار میگیــرد .بــرای مثــال اگــر عضــوی در فاکتــور
تکــرار اعمــال نیــرو امتیــاز  ،3در مــدت زمــان اعمــال نیــرو
امتیــاز  2و در میــزان اعمــال نیــرو امتیــاز  3را کســب کــرده
باشــد نمــره نهایــی عضــو برابــر  321خواهــد بــود کــه بــا توجــه
بــه جــدول  2ایــن عضــو در ســطح زیــاد ( )Highاولویــت تغییر
یــا اقدامــات اصالحــی قــرار میگیــرد.

میتــوان گفــت کــه وضعیــت کمــر در شــغل مونتــاژکاری نســبت
بــه ســایر اعضــای بــدن از ریســک باالتــری بــرای ابتــا بــه
اختــاالت اســکلتی عضالنــی برخــوردار اســت .الزم بــه ذکر اســت
کــه پــا و زانــو و قــوزک و پنجــه پــا نیــز بــه ترتیــب در  26/67و
 20درصــد از کارگــران در ســطح "زیــاد" اقدامــات اصالحــی قــرار
دارد کــه بایــد در نزدیکتریــن زمــان نســبت بــه رفــع شــرایط
ارگونومیــک نامناســب اقــدام گــردد .همــان طــور کــه مشــخص
اســت تقریبــاً در همــه اندامهــای مختلــف بــدن ،درصــدی از
افــراد مــورد مطالعــه در ســطح "متوســط" اقدامــات اصالحــی قرار
دارنــد .تنهــا عضــوی کــه در ســطح "کــم" اقدامــات اصالحــی،
افــراد اختــاالت اســکلتی نداشــتند مــچ و انگشــتان دســت بــود.

معتمد زاده و همکاران

سطح ریسک یا اولویت اقدامات اصالحی
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

درصد ریسک در نواحی مختلف
گردن

شانه

کمر

بازو

مچ و انگشتان

پا و زانو

قوزک و پنجه

20

26/67

6/67

20

-

13/33

26/67

13/33

20

13/33

13/33

33/33

40

33/33

53

13/33

60

-

26/67

26/67

20

6/67

-

20

-

-

13/33

-

سطح ریسک یا اولویت اقدامات اصالحی
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

درصد ریسک در نواحی مختلف
گردن

شانه

کمر

بازو

مچ و انگشتان

پا و زانو

قوزک و پنجه

-

-

-

6/67

-

-

6/67

6/67

6/67

6/67

-

13/33

26/67

13/33

33/33 6/67 26/27

-

13/33

13/33

13/33

13/33

-

-

6/67

-

-

-

تصویــر  :1مقایســه تعــداد مــوارد اختــاالت اســکلتی عضالنــی قبــل و
بعــد از مداخلــه

نتایــج حاصــل از پرسشــنامه نوردیــک قبــل و بعــد از مداخلــه
در تصویــر  1آمــده اســت .همــان طــور کــه مشــخص اســت
اختــاالت اســکلتی عضالنــی در اندامهــای شــانه ،بــازو،
قــوزک و پنجــه در افــراد مــورد مطالعــه بــه صفــر رســیده
اســت .همچنیــن در اندامهــای گــردن ،کمــر ،مــچ و
انگشــتان ،پــا و زانــو تعــداد مــوارد اختــاالت اســکلتی بــه
ترتیــب از  7 ،5 ،4،6بــه  3 ،3 ،4و  3کاهــش یافتــه اســت.
در مجمــوع از  30مــورد اختــاالت شناساییشــده قبــل از
مداخلــه بــا مداخلــه صــورت گرفتــه ایــن تعــداد بــه  11مــورد
رســیده اســت (تصویــر .)2

تصویر  :2تصویر اپراتور خط مونتاژ قبل و بعد از مداخله
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جدول  :5سطح ریسک یا اولویت اقدامات اصالحی در نواحی مختلف با استفاده از روش  MFAبعد از مداخله
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جدول  :4سطح ریسک یا اولویت اقدامات اصالحی در نواحی مختلف با استفاده از روش  MFAقبل از مداخله

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95

38

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه اینکــه کارکنــان ایــن صنعــت یــک ســال بعــد از
مداخلــه پرسشــنامه نوردیــک را تکمیــل کردنــد .نتایــج نشــاندهنده
کاهــش شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی در ایــن واحــد اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از روش  MFAو پرسشــنامه
نوردیــک قبــل و بعــد از مداخلــه میتــوان چنیــن نتیجهگیــری
کــرد کــه میــزان اختــاالت اســکلتی عضالنــی در کارهــای مونتــاژ
بــاال بــوده کــه بــا مداخلــه مناســب میتــوان بخــش عمــدهای از ایــن
اختــاالت را تــا حــد مقبولــی کاهــش داد .بــه نظــر میرســد زمانــی
کــه ارزیابــی دقیقتــری بــرای شناســایی نقــش نواحــی مختلــف
در کســب ســطح اقــدام اصالحــی مــد نظــر باشــد ،همچنیــن در
مــواردی کــه بخشهــای عمــده بــدن در کار مکانیکــی ســهم قابــل
مالحظـهای را دارا باشــند میتــوان از روش  MFAبــه طــور مؤثرتــر
بهــره جســت.
سپاسگزاری
بدیــن وســیله از کارکنــان و مدیریــت محتــرم شــرکت تراکتورســازی
بــه ویــژه کارشــناس محتــرم بهداشــت و ایمنــی ایــن شــرکت جهــت
همکاریهــای مؤثــر تشــکر و قدردانــی میگــردد.

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 1:12 +0330 on Monday November 19th 2018

بــا توجــه بــه پروندههــای پزشــکی ،پرسشــنامه نوردیــک و ارزیابــی
پوســچر بــه روش  MFAهمگــی تأییــد میکردنــد کــه اپراتورهــای
شــاغل در بخــش مونتــاژ در معــرض خطــر زیــاد ابتــا بــه اختــاالت
اســکلتی عضالنــی هســتند کــه در بیشــتر آنهــا اختــاالت اســکلتی
عضالنــی بــروز کــرده بــود .در مطالعــه کــه توســط ذکایــی و همــکاران
در یــک ســالن مونتــاژ کارخانــه تولیــد خــودرو بــا اســتفاده از دو روش
ارزیابــی پوســچر  MFAو  RULAصــورت گرفــت نتایــج نشــان کــه
ریســک فاکتورهــای زیــادی وجــود دارد کــه ممکــن اســت باعــث بــروز
اختــاالت اســکلتی عضالنــی شــود[ .]14نتایــج حاصــل از پرسشــنامه
نوردیــک و ارزیابــی پوســچر کارگــران شــاغل در بخــش مونتاژ بــه روش
 MFAقبــل از مداخلــه نشــان داد کــه ریســک اختــاالت اســکلتی
عضالنــی در اندامهــای مختلــف ایــن کارگــران بــاال اســت در نتیجــه
اقــدام اصالحــی یــا مداخلــه در ایــن واحــد خیلــی ضــروری بــود .بــا
طراحــی صندلــی چــرخ دار بخــش زیــادی از ایــن اختــاالت حــذف
شــد بــه طــوری کــه درصــد افــراد مبتــا بــه اختــاالت اســکلتی
عضالنــی در ناحیــه گــردن بعــد از مداخلــه در ســطح "خیلــی زیــاد"
اقدامــات اصالحــی بــه صفــر رســید .همچنیــن اندامهــای کــه در ســطح
"زیــاد" اقدامــات اصالحــی قبــل از مداخلــه قــرار داشــتند درصــد آنهــا
تــا حــد زیــادی کاهــش یافــت .بــه عنــوان مثــال ایــن اختــاالت در
ناحیــه کمــر از  60درصــد بعــد از مداخلــه بــه  33/33درصــد و در ناحیه
گــردن ایــن از  53درصــد بــه  26/27درصــد کاهــش یافــت .همچنیــن
بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از پرسشــنامه نوردیــک تعــداد اختــاالت
اســکلتی عضالنــی در اندامهــای مختلــف بــدن کارگــران از  30مــورد
بــه  11مــورد رســید .در مطالعــه کــه توســط معتمــد زاده و همــکاران
در واحــد کــوره بلنــد یــک شــرکت فــوالد صــورت گرفــت و در آن از
پرسشــنامه نوردیــک و روش  REBAاســتفاده کردنــد مشــخص شــد
کــه بــا اجــرای مداخلــه ارگونومیکــی امتیــازات نهایــی و میــزان خطــر
حاصــل از روش  REBAکاهــش چشــمگیری یافتــه اســت [ .]17در
مطالعــه کــه توســط صارمــی و همــکاران در دندانپزشــکان انجــام شــد
نتایــج نشــان داد بعــد از اجــرای مداخلــه کاهــش معنــاداری در امتیازات
و ســطح خطــر بــه دســت آمــده از روش  REBAوجــود داشــت [.]18
همچنیــن در مطالعــه دیگــری کــه توســط معتمــد زاده و همــکاران در
جابجایــی دســتی کپســولهای اکســیژن در یــک شــرکت فــوالد انجــام
شــد نتایــج نشــان داد کــه بــا اجــرای مداخلــه ارگونومیکــی در واحــد
ریختهگــری ،ریســک ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی ناشــی از
جابجایــی دســتی کپســولهای اکســیژن حــذف گردیــد و وضعیــت
ایمنــی کارکنــان در برابــر ریســک انفجــار ایــن کپســولها نســبت بــه
شــرایط قبــل از مداخلــه بهبــود یافــت [ .]19در مطالعـهای کــه توســط
عزیــزی و همــکاران در ارتبــاط بــا بررســی پوســچرهای کاری بــه روش
 RULAو انجــام مداخــات ارگونومیکــی در واحــد کنتــرل کیفیــت
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بحث

یــک شــرکت تولیــدی شیشــه صــورت گرفــت نتایــج نشــان داد کــه
اجــرای مداخلــه ارگونومیکــی صــورت گرفتــه ســطح ریســک را بــه طور
اثربخشــی کاهــش داده اســت [ .]20همچنیــن نتایج مطالعــه دهقان در
مداخلــه ارگونومیــک بــه منظــور اصــاح و بهبــود پوســچر کار و کاهــش
ناراحتی اســکلتی عضالنــی در مونتــاژکاران صنایع الکترونیک مشــخص
شــد کــه اســتفاده از لنــز بزرگنمایــی چشــمی میتوانــد شــدت ناراحتی
در نواحــی مختلــف و همچنیــن کل بــدن را کاهــش داده و از ایــن رو
پیــش بینــی میشــود بتوانــد در دراز مــدت شــیوع اختــاالت را بــه
ویــژه در نواحــی در معــرض خطــر ابتــا کاهــش دهــد .یافتههــا گویــای
رضایــت مونتــاژکاران و مؤثــر بــودن کاربــرد آن در عملیــات تولید اســت
[ .]21مطالعـهای در زمینــه تأثیــر آمــوزش بــر ارتقــای آگاهــی و نگــرش
و رفتارهــای ارگونومــی کارگــران ،تاکیــد میکنــد کــه بــرای بهبــود
وضعیــت ارگونومــی محیــط کار ،بایــد راهکارهای مهندســی و آموزشــی
و مدیریتــی باهــم ادغــام شــود .در همیــن راســتا بــا توجــه بــه اینکــه
شــیفت کاری کارگــران بــه صــورت یــک شــیفت  8ســاعته و گاهــی
اوقــات همــراه بــا اضافــه کاری بــود ،بــا آمــوزش و چرخــه مناســب کار
و اســتراحت بــه طــوری کــه ســاعات اســتراحت بیشــتر شــد ،همچنیــن
بــه اپراتورهــای خــط مونتــاژ نرمشهــای آمــوزش داده شــد کــه در
طــول شــیفت کاری خــود در زمانهــای اســتراحت انجــام دهنــد.
بعــد از یــک ســال از اجــرای مداخلــه صــورت گرفتــه خطــر ابتــا بــه
اختــاالت اســکلتی عضالنــی بــه حــد مقبولــی کاهــش پیــدا کــرد.
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are a major part of occupational diseases
in working environments. The aim of this study was to evaluate the risk factors of
musculoskeletal disorders by the Muscle Fatigue Assessment (MFA) method. This study
also sought to determine the effects of an ergonomic intervention on the mentioned risk
in an assembly industry.
Methods: This study was conducted on 15 people working in the assembly line. Medical
records of assembly line workers were reviewed and Nordic Musculoskeletal Questionnaires
(NMQ) after one year of intervention. Activities of these workers in the assembly line were
evaluated by the Muscle Fatigue Assessment method (MFA) and workers were given the
necessary training. Data were analyzed using the SPSS-16 software.
Results: The initial evaluations showed that neck, back, leg and knee, respectively in 6.67,
20 and 13.33% were in "very high" priority corrective measures. Re-assessments after the
intervention showed that percentage of people with musculoskeletal disorders in the neck
in the "very high" corrective actions changed to zero. The percentage of organs, with "high"
corrective actions before the intervention, was greatly reduced. For example, a reduction
was recorded around the waist from 60% to 33.33% and neck from 53% to 26.27% after the
intervention. A total of 30 cases of abnormalities were detected before the intervention,
and after the intervention this number reduced to 11.
Conclusions: According to MFA score, risk of musculoskeletal disorders was reduced by
intervention in this industry and according to Questionnaire, prevalence of musculoskeletal
disorders was also significantly reduced.

