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چکیده
مقدمــه :اختــاالت اســکلتی-عضالنی یکــی از مهمتریــن عوامــل آســیبزای شــغلی و ناتوانکننــده در
محیــط کار هســتند .آســیبهای ناحیــه کمــر بهعنــوان شــایعترین اختــاالت مرتبــط بــا کار در صنایــع
مختلــف شــناخته میشــوند .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه انجــام مداخلــه ارگونومیــک بهمنظــور کاهــش ایــن
ناراحتیهــا میباشــد.
روش کار :ایــن مطالعــه مداخلـهای بــر روی  126نفــر از کارگــران واحدهــای تعمیــر و نگهــداری یــک شــرکت
تولیــد ســیمان بــه روش نمونهگیــری طبق ـهای انجــام پذیرفــت .بهمنظــور جم ـعآوری دادههــا قبــل و بعــد از
مداخــات از پرسشــنامه نوردیــک ،روش ارزیابــی ســریع مواجهــه و نــکات بازبینــی ارگونومــی اســتفاده شــد.
مداخــات بــا اجــرای راهحلهــای ســاده و عملــی بهمنظــور بهبــود ایمنــی ،بهداشــت و شــرایط کار ،آمــوزش
و انجــام حــرکات اصالحــی منتخــب صــورت گرفــت .دادههــای جمعآوریشــده بــا آزمــون مــک نمــار توســط
نرمافــزار  SPSS-22تجزیهوتحلیــل شــدند.
یافتههــا :آنالیــز دادههــا نشــان داد کــه در شــیوع اختــاالت طــی یــک هفتــه قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت
معن ـیداری وجــود داشــت ( )P-value > 0/001بهطوریکــه شــیوع اختــاالت طــی هفتــه گذشــته قبــل از
مطالعــه در نواحــی کمــر و زانــو بــه ترتیــب  62/70و  %60/32بــود کــه بعــد از مداخلــه بــه  46/03و %43/65
کاهــش یافــت.
نتیجهگیــری :طبــق روش ارزیابــی ســریع مواجهــه 83 ،نفــر ( )%65/87از تعمیــرکاران صنعــت ســیمان،
در ســطح ریســک بــاال بودنــد و ناراحتیهــای کمــر و زانــو از شــیوع باالیــی برخــوردار بــود کــه کاربــرد
راهحلهــای ســاده ،کمهزینــه و مشــارکتی نــکات بازبینــی ارگونومــی همــراه بــا حــرکات اصالحــی منتخــب،
منجــر بــه کاهــش قابلتوجــه ایــن ناراحتیهــا گردیــد.

مقدمه
امــروزه باهــدف افزایــش بهــرهوری ،رضایــت شــغلی و بهداشــت و
ایمنــی در محیــط کار توجــه و عالقــه بــه ارگونومــی نیــز افزایشیافته
اســت [ .]1از اهــداف اصلــی ارگونومــی در محیــط کار پیشــگیری
از اختــاالت اســکلتی-عضالنی ذکرشــده اســت [ .]2اختــاالت
اســکلتی عضالنــی ( )MSDsبــا احســاس درد آغــاز شــده و بهســوی
بیمــاری پیــش م ـیرود کــه در آن محــدود شــدن حرکــت اندام-هــا

و یــا کاهــش قــدرت و تــوان ماهیچــهای مشــاهده میشــود [.]3
در ایــن زمینــه ،بیــش از نیمــی از بیماریهــای شــغلی در آمریــکا
را اختــاالت اســکلتی ـ عضالنــی مرتبــط بــا کار تشــکیل می-دهــد
[ .]4بهطوریکــه در ســال  2014اختــاالت اســکلتی عضالنــی 32
درصــد کل خســارت و بیماریهــا را در ایاالتمتحــده آمریــکا بــه
خــود اختصــاص داده اســت و متوســط روزهــای بهبــودی قبــل از
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 1دانشــیارگروه ارگونومــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 2اســتادگروه ارگونومــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایران
 3اســتادیار ،گــروه ارگونومــی و مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 4دانشــیار مرکــز تحقیقــات مــدل ســازی بیماریهــای غیــر واگیــر ،گــروه آمــار زیســتی ،دانشــکده
بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 5دانشــجوی کارشناســی ارشــد ارگونومــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،ایــران
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رابطه 2
n×N

= n

و تصحیــح جامعــه  138نفــر محاســبه گردیــد .ســپس بــه روش
نمونهگیــری طبقــهای بــا تخصیــص مناســب تعــداد نمونــه بــرای
بخــش مکانیــک  73نفــر ،پشــتیبانی  27و واحــد بــرق  38نفــر بــه
دســت آمــد .معیــار ورود افــراد بــه مطالعــه داشــتن حداقــل یــک
ســال ســابقه کار در شــرکت و تمایــل آنهــا بــود .بــا توجــه بــه
هــدف مطالعــه  12نفــر از شــرکتکنندگان بــه دلیــل اختــاالت
ناشــی از تصــادف ،شکســتگی ناشــی از حــوادث و داشــتن درد قبــل
از بهکارگیــری در شــرکت از مطالعــه خــارج و جامعــه مــورد بررســی
را  126نفــر تشــکیل داد .ابــزار گــردآوری دادههــا و مراحــل انجــام
مطالعــه بــه شــرح ذیــل بــود.

الف -پرسشنامه استاندارد نوردیک
شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی از طریــق مصاحبــه مســتقیم بــا
اســتفاده از پرسشــنامه نوردیــک مــورد بررســی قــرار گرفــت [.]19
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روش کار
ایــن مطالعــه مداخلــهای در واحدهــای تعمیــر و نگهــداری یــک
شــرکت ســیمان انجــام شــد .قبــل از مطالعــه هماهنگــی الزم بــا
مدیریــت ارشــد و میانــی شــرکت صــورت گرفــت و پــس از توجیــه
کارگــران و اخــذ رضایــت ،تعــداد نمونــه مــورد بررســی بــا اســتفاده
از رابطــه
رابطه 1
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برگشــت بــه کار مربــوط بــه ایــن اختــاالت  13روز ذکرشــده اســت،
درحالیکــه بــرای ســایر آســیبها  9روز می-باشــد [ .]5از پیامدهــای
عمــده ایــن اختــاالت از دســت دادن روزهــای کاری و ناتوانــی
کارگــران را میتــوان نــام بــرد [ .]6بررس ـیها نشــان داده اســت کــه
 17/6درصــد از جوامــع کارگــری دچــار آســیب کمــری میشــوند و
ایــن مشــکل در افــرادی کــه در محیــط کار عهــدهدار کار فیزیکــی
بــاال هســتند  47درصــد گزارششــده اســت [ .]7درحالیکــه از
مداخــات ارگونومــی بهعنــوان ابــزاری بــرای بهبــود موقعیتهــای
کاری [ ]8و کاهــش اختــاالت اســکلتی ـ عضالنــی نامبــرده شــده
اســت [ ]9کــه ایــن مداخــات موقعیت-هــای روانــی  -اجتماعــی
در گروههــای مختلــف کاری را نیــز بهبــود میدهــد [ .]11 ,10از
طرفــی ،بــه دلیــل پیچیدگــی ماهیــت اختــاالت اســکلتی عضالنــی
ناشــی از کار ،نیازمنــد اســتراتژیهای مختلــف و مشــارکت مدیــران
و کارگــران هســتیم [ .]12در ایــن رابطــه ارگونومــی مشــارکتی
بهعنــوان یــک روش اصولــی مورداســتفاده بــرای بهینــه کــردن
ســازمان و طراحــی سیســتمیک کاری مطرحشــده اســت .مداخــات
مبتنــی بــر ارگونومــی مشــارکتی باعــث کاهــش نشــانههای اختــاالت
اســکلتی عضالنــی ،کاهــش هزینههــای غرامــت و غیبتهــای ناشــی
از کار می-گــردد [ .]13در ایــن خصــوص ،ایمــل تامپــا و همــکاران بــا
اســتفاده از ارگونومــی مشــارکتی در صنعــت پوشــاک ضمــن گــزارش
کاهــش شــکایت از درد ،میــزان تقاضــای خســارت را بــه نصــف
کاهــش دادنــد [ .]14دمکــدو نیــز بــا رویکــرد مشــارکتی طــی  4مــاه
بــا تغییــر روش کار ،ســازماندهی کار و بهبــود ایســتگاه کار%42 ،
کاهــش فشــار کار را گــزارش نمــود [ .]15ضمــن اینکــه معتمــد-زاده
از مــدل ارگونومــی مشــارکتی موفــق مبنــی بــر تعهــد مدیریت ارشــد،
آمــوزش جامــع در مــورد ارگونومــی ،تحمــل و پشـتکار افــراد درگیــر
در پــروژه بهعنــوان یــک اســتراتژی اصولــی در جهــت ایجــاد تغییــر
پایــدار شــرایط کار ،در نواحــی صنعتــی ایــران نامبــرده اســت [.]16
همچنیــن مدلهایــی بــرای ارگونومــی مشــارکتی ارائــه شــده اســت
کــه کارگــران میتواننــد مبتکرانــه در بهبــود ارگونومــی مشــارکت
نماینــد [ .]17در ایــن خصــوص اســتفاده از نــکات بازبینــی ســازمان
بینالمللــی کار ،کــه بــا همــکاری انجمــن بینالمللــی ارگونومــی
بهروزرســانی شــده اســت ،ضمــن شناســایی و اولویتبنــدی
مشــکالت ارگونومــی و ایمنــی محیــط کار ،راهحلهــای عملــی
ســاده و کمهزینــه را بــرای بهبــود شــرایط کار و ارتقــاء بهــرهوری
ارائــه مینمایــد [ ]4کــه میتــوان از آن بهعنــوان ابــزاری جهــت
اولویتبنــدی طرحهــای عملــی بــا مشــارکت کارگــران و کارفرمــا
و یــک برنامــه مــداوم بــرای فرآینــد مداخلــه ارگونومــی اســتفاده
نمــود [ .]18صنعــت ســیمان نیــز باوجــود اســتفاده از تکنولــوژی
و مکانیزاســیون جــزء صنایعــی اســت کــه دخالــت مســتقیم کارگــر
در فرآینــد جهــت هدایــت ،نظــارت بــر پروســه ،تعمیــر و نگهــداری،

کنتــرل و ...را بهطــور اجتنابناپذیــر طلــب مینمایــد .در مشــاغل
جوشــکاری ،بــرش ،تعویــض ،تعمیــر قطعــات و کابلکشــی ایــن
صنعــت ریســک فاکتورهایــی ماننــد حمــل دســتی بــار ،بلنــد کــردن
بــار ،کشــیدن ،هــل دادن ،ایســتگاه کاری نامناســب ،کار در ارتفــاع،
تــردد از پلــه ،پوســچر نامناســب ،ایســتادن طوالنــی مــدت ،اعمــال
نیــرو ،نوبـتکاری ،ارتعــاش ،تــراز بــاالی صــدا ،ریسـکهای ســازمانی
و فــردی وجــود دارد؛ بهطوریکــه بررســی پروندههــای بهداشــتی
از آمــار بــاالی مراجعــات بــه کمیســیون پزشــکی و حــوادث در
تعمیــرکاران حکایــت میکنــد .بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده و
اهمیــت صنعــت ســیمان بهعنــوان یکــی از عناصــر توســعهای در
زیرســاختهای اقتصــادی کشــور؛ ایــن مطالعــه بهمنظــور بررســی
کاربــرد روش ذکرشــده در بهبــود شــرایط کار و کاهــش ناراحتیهــای
اســکلتی عضالنــی تعمیــرکاران ایــن صنعــت اجــرا گردیــد.

حیدری مقدم و همکاران

ب -ارزیابــی مواجهــه کارگــران بــا ریســک فاکتورهــا
قبــل از مداخلــه

ارزیابی وضعیت ایمنی ،بهداشت و شرایط کار
وضعیــت ایمنــی ،بهداشــت و شــرایط کار بــا مشــارکت کارکنــان
و اســتفاده از نــکات بازبینــی ارگونومــی مــورد ارزیابــی قــرار
گرفــت .کتابچــه نــکات بازبینــی شــامل  132اصــل ارگونومــی
بــا  9ســرفصل تحــت عناویــن حمــل و نگهــداری مــواد ،ابزارهــای
دســتی ،ایمنــی ماشــینآالت ،طراحــی ایســتگاه کاری ،روشــنایی،
شــرایط جــوی ،کنتــرل مــواد و عوامــل خطرنــاک ،امکانــات رفاهــی
و ســازماندهی کار را پوشــش میدهــد کــه بــا توزیــع کتــاب
در واحدهــای مــورد بررســی و برگــزاری نشســتهای فنــی بــا
سرپرســتان ،مغایرتهــای محیــط کار مشــخص و در اولویــت
اصــاح قــرار گرفــت.

ارزیابی پس از مداخالت
ارزیابــی پوســچر بعــد از اصــاح شــرایط کار و شــیوع اختــاالت
اســکلتی عضالنــی  10مــاه پــس از شــروع مداخــات و  3مــاه پــس
از انجــام حرکتهــای اصالحــی انجــام شــد؛ و اثربخشــی مداخــات
مــورد بررســی قــرار گرفــت.

روشهای آماری
آنالیــز دادههــا بــا اســتفاده از شــاخصهای آمــار مرکــزی ،مــک نمــار
و مــک نمــار تعمیمیافتــه بــه کمــک نرمافــزار  SPSSنســخه 22
انجــام گرفــت.
یافتهها

ویژگیهای دموگرافیک
نتایــج آنالیــز  126نفــر از افــراد شــرکتکننده در مطالعــه نشــان
داد کــه میانگیــن (انحــراف معیــار) ســن جامعــه مــورد بررســی بــه
ترتیــب  40 ± 6بــود .همچنیــن ایــن مقادیــر بــرای ســابقه کاری 5
 13 ±ســال گــزارش گردیــد کــه بیانگــر میانســال و باتجربــه بــودن
جامعــه مــورد بررســی بــود .میانگیــن و انحــراف معیــار شــاخص
تــوده بدنــی افــراد مــورد مطالعــه  26 ± 5بــود کــه در شــیفتهای
 12ســاعته مشــغول بــکار بودنــد.
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در ایــن مرحلــه جهــت بــرآورد ســطح مواجهــه بــا ریســک فاکتورهــا
از روش ارزیابــی ســریع مواجهــه ()quick exposure check ,QEC
اســتفاده شــد کــه ضمــن تعییــن خطــر ابتــا بــه اختــاالت اســکلتی
عضالنــی نتایــج قابلاعتمــادی ارائــه می-نمایــد [ .]20ایــن بــرآورد
بــا مشــاهده وضعیــت بــدن کارگــران حیــن کار و تکمیــل پرسشــنامه
ضمیمــه انجــام گرفــت .ایــن روش بــه بررســی ســریع مواجهــه بــا
ریســک فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی عضالنــی مرتبــط بــا کار
میپــردازد [ ]21کــه قــادر اســت مواجهــه کارگــر را بــا طیــف
وســیعی از ریســک فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی _ عضالنــی
درکارهــای اســتاتیک و دینامیــک بــا اســتفاده از جــدول امتیــاز
گــذاری فرضی ـهای انجــام دهــد .ایــن روش بــا مصاحبــه بــا کارگــر
اطالعاتــی در مــورد شــرایط کار ،میــزان اســترس و ارتعــاش در کار
بــه دســت میدهــد .امتیــاز نهایــی در ایــن روش از جمــع امتیــاز
ارزیابــی هــر ناحیــه بــه دســت می-آیــد کــه بــر اســاس امتیــاز کلــی
بــرای کارهــای حمــل دســتی بــار و دیگــر مشــاغل ســطح اقــدام
اصالحــی و مداخلــه تعییــن میگــردد .اقدامــات اصالحــی نیــز بــه
چهــار ســطح تقســیم میشــود .ســطح  1بــه اقــدام اصالحــی نیــاز
نــدارد .در مقابــل در ســطح  4اقدامهــای کنترلــی بایــد بیدرنــگ
صــورت پذیــرد .ســطوح  2و  3نیــز بیــن ایــن دو ســطح قرارگرفتــه
اســت .ارزیابــی بــا ایــن روش وضعیــت کمــر اســتاتیک (،)%23/03
کمــر دینامیــک ( ،)%36/51شــانه بــازو ( ،)%50/79مــچ دســت
( )%25/40و گــردن ( )%56/35را در ســطح بســیار بــاال نشــان داد.
همچنیــن ( )%42/86افــراد کار را بســیار اســترسزا و ()%38/89
ســرعت کار را بــاال تلقــی مینمودنــد.

ابتــدا بــا حمایــت مدیریــت ارشــد ،تیمــی متشــکل از سرپرســت واحد
ایمنــی و بهداشــت ،کیفیــت و مدیریــت نیــروی انســانی تشــکیل
گردیــد و از مداخــات ارگونومــی چنــد ســویه بهــره گرفتــه شــد کــه
بــا توزیــع کتابچــه نــکات بازبینــی ارگونومــی حــاوی راهحل-هــای
ســاده اجرایــی و عکسهایــی از بهبودهــای عملــی ،ســعی در انتقــال
دانــش ارگونومــی بــه کارگــران کــف کارخانــه گردیــد .کارگــران بــا
شــرکت در کالس آموزشــی ،ضمــن آشــنایی بــا اصــول ارگونومــی،
بــه انجــام رفتارهــای ســالم تشــویق شــدند .سرپرســتان واحدهــا نیــز
ابتــدا در جلســه آموزشــی  3ســاعته بــا اصــول و فلســه ارگونومــی
و لــزوم رعایــت آن آشــنا شــدند ،ســپس در کارگاه چهــار ســاعته
ســرفصلهای نــکات بازبینــی ارگونومــی را تمریــن نمودنــد و بــا
در اختیــار داشــتن کپــی چــک لیس ـتها و مشــورت بــا کارگــران،
بــه ارائــه برنامههــای عملیاتــی بــا توجــه بــه راهحلهــای ســاده
و کمهزینــه تشــویق گردیدنــد کــه در نشســتهای فنــی ضمــن
بحــث بــا یکدیگــر و اعضــای کمیتــه حمایتــی در عمــل نــکات
بازبینــی را فراگرفتنــد .انجــام مداخــات فیزیکــی بــر مبنــای
مغایرتهــای گزارششــده منــدرج در جــدول  1صــورت گرفــت.
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همچنیــن بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق ،اطالعــات دموگرافیــک افــراد
از قبیــل ســابقه و ســاعتکاری نیــز بــه ایــن پرسشــنامه اضافــه گردید.

مداخالت ارگونومیک

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395

تصویــر  :1فراوانــی افــراد در ســطوح مختلــف ارزیابــی ســریع مواجهــه
قبــل و بعــد از مداخلــه
تصویر  :3جوشکاری قبل و بعد از مداخله

تصویــر  :2مواجهــه بــا ریســک فاکتــور اســترس بــا توجــه بــه ارزیابــی
ســریع مواجهــه قبــل و بعــد از مداخلــه
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تصویر :4جایگاه کار قبل و بعد از مداخله
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نتایــج ارزیابــی ریسـکهای ارگونومــی افــراد مــورد بررســی بــه روش
ارزیابــی ســریع مواجهــه در تصویــر  1ارائــه شــده اســت .همانطــور
کــه مالحظــه میشــود قبــل از مداخلــه بیشــترین فراوانــی شــاغلین
در ســطح ریســک  4بــود و نیــاز بــه مداخلــه فــوری داشــت .پــس از
انجــام مداخــات بــا حــذف ایــن ســطح از خطــر ،افــراد در وضعیــت
بــا ســطوح خطــر کمتــر  3و  2قــرار گرفتنــد .تصویــر  2نیــز کــه
مربــوط بــه نتایــج پاســخ ذهنــی افــراد اســت نشــان میدهــد کــه
بهبــود شــرایط کار در تلقــی میــزان اســترس افــراد مؤثــر می-باشــد.
ضمــن اینکــه مقایســه امتیــاز ارزیابــی ایــن افــراد بــا اســتفاده از
آزمــون مــک نمــار تعمیمیافتــه ،تفــاوت معن ـیداری را قبــل و بعــد
از مداخلــه نشــان داد (.)P > 0/001

جــدول  1مغایرتهــای بهدســتآمده بــا اســتفاده از روش کیفــی
نــکات بازبینــی ارگونومــی را نشــان میدهــد .همانطورکــه مالحظــه
میشــود بیشــترین مغایرتهــا در شــاخه حمــل و نگهــداری مــواد و
ســازماندهی کار گزارششــده اســت و بهبودهــا در شــاخه طراحــی
ایســتگاه کار و ســازماندهی کار قابلتوجــه میباشــد.
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ارزیابی مواجهه با ریسک فاکتورها

ارزیابی مغایرتهای محیط کار

حیدری مقدم و همکاران

جــدول  2شــیوع اختــاالت اســکلتی -عضالنــی طــی هفتــه گذشــته

] [ DOI: 10.21859/johe-03025

تصویر  :5گلوله سورتکن قبل و بعد از مداخله

قبــل و بعــد از مداخلــه را نشــان مــی دهــد .در شــروع مداخلــه
بیشــترین شــیوع ناراحتیهــا در اندامهــای کمــر ،زانــو ،گــزارش
گردیــد کــه تمامــی افــراد آن را ناشــی از فشــار کار ،حمــل دســتی
بــار و تــردد از پلــه میدانســتند .بعــد از مداخلــه
شــیوع اختــال در نواحــی زانــو ،کمــر ،شــانه ،آرنــج ،مــچ دســت،
پشــت و ناحیــه باســن ران کاهــش معنـیداری را بــا توجــه بــه نتایــج
آزمــون مــک نمــار نشــان داد .ضمــن ایــن کاهــش در نواحــی گــردن
و قــوزک پــا معن ـیدار نبــود.

جدول  :1مغایرتهای حیطههای ایمنی ،بهداشت و شرایط کار قبل و بعد از بهکارگیری نکات بازبینی ارگونومی

حمل و نگهداری مواد

9

 -1هموار نمودن مسیر ،نصب پله با گارد ریل
 -2نصب قفسه دو طبقه نزدیک ایستگاه کار ،تعبیه شیر تخلیه روی بشکه
های روغن و حذف نگهداشتن حلب با دست.
 -3استفاده ازجرثقیل سقفی ،چین پالک وسایل موتوری.
 -4نزدیک کردن بار به بدن و حمل گروهی بار سنگین.
 -5حذف موانع با تعبیه محفظه های ضایعات.

4

ابزاردستی

5

 -1جایگزینی چکش با دسته چوبی با وسایل دستساز
 -2انبار ابزار های سنگین (ترانس ،پیکور و  )...در طبقات.
 -3آموزش نحوه صحیح کار با ابزار های برقی.

2

ایمنی ماشینآالت

3

اخذ گواهینامه کار ایمن با لیفتراک

2

طراحی ایستگاه کار

7

 -1استفاده از سکو برای تنظیم ارتفاع کار
 -2حذف پوسچر خمیده با جایگزینی چین پالک برای جدا کردن پوست نوار
نقاله ،استفاده از چهارپایه حین سرویس تابلوهای برق محوطه ،تعویض زغال
و به سازی گلوله سورتکن.
 -3تناوب کار ایستاده به نشسته در واحد تراشکاری
 -4حذف جوشکاری روی سطح زمین
 -5استفاده از صندلی با پشتی مناسب در واحد سیمپیچی.
 -6بهبود ایستگاه کار با کامپیوتر سرپرستان و انبار.
 – 7ساخت جایگاه متحرک و قابل تنظیم کار در ارتفاع.

0

تأمین روشنایی

2

 -1تعویض المپ های سوخته و تمیز نمودن منابع روشنایی.
 -2برقراری مجدد روشنایی موضعی تراشکاری و کار در مخازن.

0

محوطه و ساختمان

2

-

2

عوامل و مواد خطرناک

4

 -1صدور مجوز کار و هماهنگی بین واحدها.
 -2استفاده از کاله ماسک بهجای نقاب فلزی در جوشکاران.

2

سازماندهی کار

15

 -1مشارکت کارگران
 -2مشورت با آنها
 -3بحث گروهی
-4تسهیل ارتباطات
 -5آموزش
 -6استراحت حین کار
 -7ورزش کششی و حرکتهای اصالحی برای کمر و زانو
 -8گزارش مغایرت
 -9اجرای بهبود شرکت های دیگر.

6

کل شاخه ها

47

وضعیت ایمنی ،بهداشت ،تعداد مغایرتها
قبل از مداخله
سالمت و شرایط کار

18

37
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گردن

)20/63( 26

)16/67( 21

<0/05

شانه

)17/46( 22

)14/29( 18

>0/01

آرنج

)7/94( 10

)5/56( 7

>0/01

مچ دست

)17/46( 22

)12/70( 16

>0/01

پشت

)15/87( 20

)11/11( 14

>0/01

کمر

)62/70( 79

)46/03( 58

>0/01

یک یا هر دو ناحیه باسن-ران

)13/49( 17

)10/32( 13

>0/01

یک یا هر دو زانو

)60/32( 76

)43/65( 55

>0/01

یک یا هر دو قوزک پا

)15/08( 19

)11/11( 14

<0/05

نواحی بدن

بحث
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع اختــاالت اســکلتی
عضالنــی در نواحــی کمــر ( )٪62/70و زانــو ( )٪61/32در
فعالیتهــای جوشــکاری ،برشــکاری ،تعمیــر و تعویــض قطعــات بــاال
بــود .امتیــاز ارزیابــی ریســک فاکتورهــای ایجادکننــده اختــاالت
اســکلتی ،بــه روش ارزیابــی ســریع مواجهــه از ســطح  4قبــل از
مداخلــه بــا اجــرای  29نکتــه بازبینــی ارگونومــی بــه ســطوح بــا
خطــر کمتــر  3و  2پــس از مداخلــه کاهــش یافــت .بهطوریکــه
شــیوع اختــاالت در نواحــی کمــر ،زانــو ،شــانه ،آرنــج ،مــچ دســت،
پشــت و ناحیــه باســن-ران بهطــور معن ـیدار بهبــود یافــت .نتایــج
ایــن مطالعــه بــا نتایــج مطالعــات دهقــان و همــکاران کــه در ســال
 92بــا اســتفاده از پرسشــنامه نوردیــک و روش ارزیابــی ســریع
مواجهــه نشــان داد کــه شــیوع اختــاالت اســکلتی-عضالنی در
نواحــی کمــر و زانــو جوشــکاران بــاال و نمــره ارزیابــی اندامهــا
نیــز در ســطح بــاال بــود ،مطابقــت دارد [ .]20در ایــن مطالعــه،
سرپرســتان کــه موضــوع ارگونومــی را مختــص کارهــای اداری و
ایســتگاههای کاری ثابــت قلمــداد و آنهــا بــا صنعــت ســیمان
بیگانــه میپنداشــتند ،بــا مشــارکت کارگــران اقــدام بــه بهبودهــای
ســاده ،کمهزینــه ،یادگیــری عملــی از یکدیگــر و ســایر شــرکتها
نمودنــد کــه بــا مطالعــات دســترج و همــکاران کــه نشــان دادنــد
ارائــه نــکات بازبینــی ارگونومــی ضمــن یادگیــری در عمــل ،اعتمــاد
و انگیــزش الزم را بــرای مشــارکت و حــل مســائل ایمنــی ،بهداشــت
و شــرایط کار فراهــم مینمایــد همســویی دارد [ .]22همچنیــن
بــا مطالعــه معتمــدزاده در ســال  2008نیــز همخوانــی دارد کــه بــا
برگــزاری کالسهــای آموزشــی در ســطح کارگــران و سرپرســتان بــا
رویکــرد مشــارکتی و انجــام بهبودهــای ســاده و کمهزینــه نــکات
بازبینــی ارگونومــی ،کاهــش در اختــاالت اســکلتی -عضالنــی را
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گــزارش نمــود [ .]16ضمــن اینکــه بــا مطالعــات هاللــی در ســه
شــرکت اســتان گیــان بــا اســتفاده از نــکات بازبینــی ارگونومــی و
مشــارکت کارگــران ،بهبــود شــرایط کار و فاکتورهــای بهداشــتی
ماننــد روشــنایی ،بهبــود ایســتگاه کاری ،ابــزار و ســازماندهی کار
را گــزارش نمــود مطابقــت مینمایــد [ .]18از نــکات قابلتوجــه در
ایــن مطالعــه ،اســتفاده از مداخــات چنــد ســویه شــامل آمــوزش،
مداخــات مهندســی و مدیریتــی بــه همــراه حرکتهــای اصالحــی
بــرای کمــر و زانــو در دوره زمانــی  10مــاه از شــروع مداخــات
بــود کــه منجــر بــه کاهــش شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی
در جامعــه مــورد بررســی گردیــد کــه بــا مطالعــه جهانگیــری و
همــکاران در معــدن ســرب بــا اســتفاده از پرسشــنامه نوردیــک و
روش ارزیابــی ســریع مواجهــه و دوره طوالنــی از شــروع مداخــات
مدیریتــی و مهندســی در کاهــش اختــاالت اســکلتی -عضالنــی
منطبــق میباشــد [ .]23رویکــرد مشــارکتی بــه کار گرفتــه در
ایــن مطالعــه باعــث شــد افــراد در عمــل بهبودهــای ارگونومیــک
را در محیــط کار بــا توجــه بــه محدودیتهــای مالــی ناشــی از
رکــود در بــازار فــروش بــا اســتفاده از تــوان فنــی کارگاه ســاخت و
امکانــات موجــود اجــرا نماینــد و مقاومــت کمــی در برابــر تغییــرات
نشــان دهنــد .همچنیــن در دســترس قــرار گرفتــن کتابچــه نــکات
بازبینــی ارگونومــی بــا توجــه بــه ســاده بــودن مطالــب بــه همــراه
تصاویــر بهبودهــای عملــی منجــر بــه یادگیــری در عمــل گردیــد
کــه نســبت بــه آمــوزش کــه در محیطهــای کاری بــا محدودیــت
وقــت و بودجــه مواجــه اســت اهمیــت بیشــتری دارد.
انجــام ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی ازجملــه تغییــر مدیریــت
ارشــد ،توقــف خریــد بــه دلیــل کاهــش فــروش محصــول ،مقاومــت
در برابــر تغییــرات و عــدم کاهــش ســاعت کار همــراه بــود.
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حیدری مقدم و همکاران
و انجــام مداخــات ســاده و کمهزینــه قابلاجــرا توســط واحدهــای
 اجــرای ایــن.درگیــر شــد و روابــط افــراد و شــرایط کار را بهبــود داد
مداخــات طــی مدتزمــان طوالنــی در ســایه حمایــت مدیریــت
 همــراه بــا انجــام ورزشهــای اصالحــی زمینهســاز کاهــش،ارشــد
.عضالنی گردیــد-شــیوع اختــاالت اســکلتی
سپاسگزاری
 کارکنــان،نویســندگان از همــکاری صمیمانــه مدیریــت شــرکت
 سرپرســت و، مدیریــت راهبــردی،واحــد ایمنــی و بهداشــت
کارگــران شــرکتکننده در ایــن مطالعــه کمــال تشــکر و قدردانــی
.را دارنــد

نتیجهگیری
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ریســک فاکتورهــای ارگونومــی در
 بهطوریکــه.محیــط کار تعمیــرکاران صنعــت ســیمان بــاال بــود
عضالنی در نواحــی کمــر و-باعــث شــیوع بــاالی اختــاالت اســکلتی
زانــو شــده بــود کــه مداخــات ارگونومــی بــا در نظــر گرفتــن تنــوع
 عــدم ایســتگاه کاری ثابــت و گســتردگی کار در ســطح صنعــت،کاری
عضالنی-و چندعاملــی بــودن ریســک فاکتورهــای اختالالت اســکلتی
 شــرایط، بهداشــت،منجــر بــه بهبودهــای کلــی در وضعیــت ایمنــی
 در ایــن زمینــه اســتفاده از نــکات.کار و فعالیتهــای روزمــره گردیــد
 ضمــن جلــب مشــارکت،بازبینــی ارگونومــی بهعنــوان ابــزاری جامــع
کارگــران و افزایــش خالقیــت آنهــا منجــر بــه یادگیــری در عمــل
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Abstract
Introduction: Musculoskeletal Disorders (MSDs) are one of the most important factors
of occupational injuries and disabilities in workplaces. Back injuries are the most common
work-related disorders in different industries. The aim of the present study was ergonomics
intervention to reduce these disorders.
Methods: This interventional study was conducted on 126 preservation and maintenance
workers in a cement company by classification sampling. The Nordic Musculoskeletal
Disorders Questionnaire, QEC and ergonomics checkpoints were used to collect data
before and after the interventions. The interventional program included practical and
easy-to-implement solutions for improving safety, health and work conditions, workers’
training, and selective and corrective exercise. Data were analyzed by McNemar’s test using
SPSS version 22 software.
Results: Data analysis showed a significant difference (P-value < 0.001) between the
prevalence of disorders during the one week before and after the interventions. The
prevalence of disorders for lower back and knee were 62.70% and 60.32%, which were
reduced to 46.03% and 43.65 after the intervention, respectively.
Conclusions: According to QEC method, 83 maintenance workers (65.87%) were at high
risks, and the prevalence of lower back and knee pains was high, that applying simple and
inexpensive solutions, participatory solutions of ergonomics checkpoints and selective
corrective exercise led to a significant reduction in these disorders.

