آنالیز پوسچر وظایف تکراری درکارگران کارخانه یخچال سازی شهر خرمآباد با استفاده
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هدف  :امروزه برای ارزیابی ریسک ارگونومیکی وظایف تکراری از تکنیکهای مختلفی استفاده میشود .هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اختالالت
اسکلتی عضالنی اندام فوقانی و ارزیابی ریسک وظایف تکراری کارگران خط مونتاژ در یک صنعت یخچال سازی میباشد.
روشها :این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی میباشد .در ابتدا کاربرگ توصیف وظایف جهت ثبت اطالعات برای  11مونتاژکار در کارخانه
یخچالسازی شهر خرمآباد تکمیل شد .پس از تعیین وظایف و زیروظایف هر ایستگاه کاری با استفاده از ابزار ارزیابی وظایف تکراری اقدام به ارزیابی
ریسک ارگونومیکی وضعیت اندام فوقانی مونتاژکاران شد .داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
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سایر ایستگاههای مونتاژ از نمره باالتری برخوردار بود .مطالعه نشان داد سطح ریسک اختالالت اسکلتی عضالنی پوسچر دست راست نسبت به دست چپ
باالتر میباشد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان داد خطر ابتال به آسیبهای اسکلتی عضالنی در وظایف تکراری در شغل مونتاژکاری نسبتا باالست و مستلزم
بررسیهای بیشتر در زمینه آموزش کارکنان در مورد اصول صحیح ارگونومی و طراحی مناسب ایستگاههای کاری میباشد.
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هزینه خسارت بوده است .نتایج نشان داد  61درصد از کل

آسیبهای اسکلتی عضالنی ناشی از کار شایعترین نوع از

بیماریهای جدید و  41درصد از بیماریهای شغلی از اختالالت

بیماریها و آسیبهای شغلی بوده و از عمدهترین علل

اسکلتی عضالنی ناشی میشوند ( .)3مشکالت ارگونومیک

ازکارافتادگی کارگران میباشد ( .)1بطوری که از  11/8میلیون

کارگران صنایع و هم چنین شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در

استرالیایی که در  12ماه گذشته مشغول بکار بودهاند6/4 ،

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با شدت بیشتری

درصد از آنها حداقل یک بیماری و آسیب مربوط به کار را

مشاهده میشود ،چرا که روند ماشینی کردن کار هر چند تا

تجربه کردهاند ( .)2در بررسی انجام شده در ایاالت متحده امریکا

اندازهای فشار حاصل از کار جسمانی را کاهش میدهد ،ولی

مشخص شد که بیماریهای اسکلتی عضالنی باعث اتالف زمان

عوامل خطرزای اختالالت اسکلتی عضالنی را افزایش داده است
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آنالیز پوسچر وظایف تکراری

 and Healthاختالالت اسکلتی عضالنی در میان مشکالت

شدند .روش  ARTبه عنوان ابزاری جهت کمک به ارزیابی خطر

بهداشتی و عوارض ناشی از کار دارای رتبه دوم میباشد (.)0

وظایفی که نیازمند حرکات تکراری در اندام فوقانی به ویژه دست

براساس تعریف ،اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار شامل

و بازو میباشند مانند کارهای مونتاژ ،بسته بندی و تولیدی

اختالالت ماهیچهها ،استخوانها ،مفاصل ،اعصاب و عروق خونی

طراحی شده است .روش آنالیز حرکات تکراری نمره نهایی

میباشد که عوامل مرتبط با کار باعث افزایش خطر ابتال به این

ریسک را بعد از محاسبه امتیاز مواجهه در سه سطح سبز (خطر

اختالالت میشود .در ایران نیز بیماریهای اسکلتی عضالنی 1

کم) ،زرد (خطر متوسط) و قرمز (خطر باال) دستهبندی میکند

درصد کل بیماریها را در جامعه و  14درصد مراجعین پزشکان

(جدول .)1به عبارت دیگر این سه سطح به ترتیب بیانگر سطح

و  13درصد موارد بستری در بیمارستان را به خود اختصاص

ایمن ،سطح نیازمند بررسی بیشتر و سطح نیازمند اقدام فوری

میدهد ( .)6از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اختالالت مرتبط با

ارگونومیکی میباشد (جدول.)2
ضریب مدت زمان× امتیاز وظیفه= امتیاز مواجهه

کار ،اعمال نیرو ،پوسچر نامناسب و کارهای تکراری میباشد
( .)1کار تکراری یکی از مـهمتـرین ریسـک فـاکتـورهای
اختـالالت اسـکلتی عضـالنـی اسـت ،در بسیاری از شیـوههای
ارزیابی خطر ابتال به اختالالت اسـکلتی عضـالنی ،پوسـچر به
عنوان مـحور و مبـنای ارزیـابی در نـظر گرفـته شـده است (.)8
صنعت یخچالسازی از جمله صنایعی است که خطر اعمال

جدول  – 1طبقه بندی سطح خطر در روش ART
رنگ

سطح خطر

سبز

سطح بدون خطر

زرد

سطح خطر متوسط -بررسی وظیفه بزودی انجام شود

قرمز

سطح خطر باال -اقدام فوری مورد نیاز می باشد

تکراری و ریسک آسیبهای اسکلتی عضالنی در آن باالست .به
همین دلیل بررسی وضعیت ارگونومیکی این مشاغل برای
شناسایی ،ارزیابی و کنترل آسیبهای اسکلتی عضالنی حائز
اهمیت است .روش ارزیابی وظایف تکراری در سال 2113

جدول  – 2تعیین سطح مواجهه با توجه به امتیاز مواجهه
سطح مواجهه پیشنهادی

امتیاز مواجهه

توسط اداره ) Health Safety Environment (HSEانگلستان

1-11

معرفی و مورد توجه قرار گرفت .بنابراین این مطالعه با هدف

12-21

متوسط

 22یا بیشتر

باال

بررسی وضعیت اختالالت اسکلتی عضالنی و ارزیابی
ارگونومیکی کارگران خط مونتاژ در یک صنعت یخچالسازی

کم

شرایط فردی در نظر گرفته می شود
بررسی بیشتر مورد نیاز است
برسی بیشتر فورا" مورد نیاز است

در این مطالعه ابتدا کاربرگ توصیف وظیفه جهت ثبت

در شهر خرمآباد با استفاده از روش (Assessment of )ART

اطالعات وظایف برای  11مونتاژکار تکمیل شد .پس از تعیین

 Repetitive Task Toolsانجام شد.

وظایف و زیروظایف هر ایستگاه کاری با استفاده از ابزار
ارزیابی وظایف تکراری ( )ARTاقدام به ارزیابی ریسک

مواد و روشها

ارگونومیکی وضعیت اندام فوقانی مونتاژکاران شد .داده ها با

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در

استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  13تجزیه و تحلیل شد.

خط مونتاژ صنعت یخچال سازی انجام شد .کل مونتاژکاران 11

یافتهها

نفر بود که تممامی آنها در مطالعه شرکت داشتند ..با استفاده از
آنالیز سلسلهمراتبی ،وظایف فعالیتهای خط مونتاژ جهت

24
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مطالعه  31/2سال ،مینگین سابقه کار  8/3سال و میانگین مدت

و اواپراتور یخچال است .همچنین دست راست نسبت به دست

زمان کار دریک شیفت کاری 6/1ساعت میباشد .نتایج جدول ،3

چپ از نمره ریسک باالتری برخوردار میباشد .وظیفه

امتیاز مواجهه مربوط به وظایف کاری در خط مونتاژ را نشان

جداسازی فوم چسب و ذرات فوم اضافی دست راست با دارا

میدهد .آنالیز پوسچر به روش  ARTبیانگر این است که

بودن امتیاز مواجهه  24/0در سطح متوسط ریسک قرار داشت

بیشترین امتیاز ریسک در وظایف کاری برای دست راست  21و

که نیازمند بررسی بیشتر میباشد.

جدول  – 3نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت ارگونومیکی و سطح ریسک به روش  ARTبرای سمت راست و چپ بدن
ردیف

ایستگاه

1

امتیاز مواجهه

وظایف
چسب کاری جلو یخچال

13

H

M

2

ایستگاه A

نصب وکیوم داخلی

21

11

H

M

3

تصال قطعات بدنه باالیی

نصب بست اواپراتور

23

22

H

H

نصب سقف یخچال

18

13

M

M

0

ایستگاه B

تزریق فوم به بدنه

21

13

M

M

6

فوم کاری

جداسازی فوم چسب و ذرات فوم اضافی

24/0

21

M

M

1

ایستگاه C

نصب کمپرسور

21

21

M

M

8

تنظیم دما

نصب ترموستات

22

21

H

M

اتصال پایه پالستیکی به بدنه فلزی

11

18

M

11

ایستگاه D

نصب روکش و الیه پالستیکی بر روی چهارچوب فلزی بدنه

23

21

H

M

11

نصب درب

تزریق فوم به چهارچوب فلزی درب

13

11

M

M

نصب نوار گسکت به درب

10

16

M

M

4

3

12
13
14

ایستگاه E
نصب سیستم برقی
ایستگاه F
نصب لوله های جریان در پشت یخچال

22

سطح ریسک

M

جاگذاری دوشاخه و جعبه تقسیم

11

10

M

M

جوشکاری لوله ها در پشت یخچال

22

18

H

M

نتایج آنالیز پوسچر بیانگر این مطلب است که شش

بحث و نتیجهگیری

زیروظیفه نصب وکیوم داخلی ،چسب کاری جلو یخچال ،تزریق

از اهداف روش ارزیابی وظایف تکراری میتوان به

فوم به بدنه ،نصب ترموستات ،نصب روکش پالستیکی

غربالگری وظایف تکراری اندام فوقانی ،افزایش درک و فهم

چهارچوب فلزی بدنه و جوشکاری لولههای پشت یخچال

کارگران نسبت به خطرات وظایف تکراری ،ارائه گسترهای از

باالترین امتیاز مواجهه و سطح ریسک را کسب نمودهاند که در

سطح خطر در ارزیابی وظایف و توصیه زمینههایی جهت بهبود

این میان نصب وکیوم داخلی در باالترین نمره و سطح ریسک

کار اشاره کرد .این پژوهش با هدف آنالیز پوسچر وظایف

قرار دارد .با توجه به این که در اکثر وظایف کاری مدت زمان

تکراری در کارگران یک کارخانه یخچالسازی با استفاده از

انجام کار تکراری در حدود  2-4ساعت است ،ریسک کاری در

روش  ARTانجام شد ART .برای در نظر گرفتن اثر کلیه عوامل

محدوده سطح ریسک متوسط (زرد) قرار میگیرد .همچنین

خطر و ارائه امتیاز نهایی برای یک وظیفه با ارزیابی جداگانه از

میانگین سرعت انجام کار در خط مونتاژ در سطح امتیاز ( 1زرد)

هر یک از عوامل ریسک بکار میرود .عباسزاده و همکاران در

میباشد.

پژوهش خود با استفاده از روش  ARTپیبردند که این روش،
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نتایج جدول  3نشان میدهد میانگین سن جامعه مورد

دست چپ  22میباشد که مربوط به وظایف نصب وکیوم داخلی
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بنابراین میتوان بیان کرد با توجه به میانگین سابقه کار و

روشی مناسب و آسان برای اهداف ارزیابی و مداخالت

مدت زمان کار روزانه افراد برای انجام کار تکراری میتوانند

ارگونومی در وظایف تکراری میباشد و نتایج آنها نشان داد که

.نقش تاثیرگذاری بر سطح ریسک باالتر داشته باشند

 درصد از وظایف00 ، درصد از وظایف در سطح پایین خطر10

در نهایت میتوان نتیجه گرفت پوسچر نامطلوب بسیاری از

 درصد در سطح باالیی از خطر30 در سطح متوسط خطر و

وظایف تکراری میتواند سبب فشارهای استاتیک وارد بر دست

 و همکاران نیز ازMcleod  در مطالعه ای دیگر.)3( قرار داشتند

،شود که با آموزش رعایت اصول صحیح ارگونومی کار با ابزار

این روش به منظور مقایسه خطر ابتال به آسیبهای اسکلتی

 گردن و طراحی درست، کمر،کاهش خمش و چمش مچ دستها

عضالنی اندام فوقانی در فعالیتهای دستی و اتوماتیک در یک

و اصولی ایستگاههای کاری میتوان تا حدودی از آسیبهای

 نتایج بیانگر آن بود میانگین.صنعت داروسازی استفاده کردند

.اسکلتی عضالنی به این نواحی از بدن جلوگیری کرد

نمره مواجهه با خطرات اندام فوقانی دست در کارهای دستی
.)11( ) بود1( ) باالتر از نمره مواجهه در کارهای اتوماتیک3/8(
بیشترین امتیاز ریسک در وظایف کاری برای دست راست

تشکر و قدردانی
 نویسندگان.این پژوهش به صورت مستقل انجام شده است

 میباشد که مربوط به وظایف نصب وکیوم22  و دست چپ21

برخود الزم میدانند از مدیریت و کارکنان خط مونتاژ صنعت

 همچنین دست راست نسبت به.داخلی و اواپراتور یخچال است

.یخچالسازی شهر خرمآباد تشکر و قدردانی نمایند

 وظیفه.دست چپ از نمره ریسک باالتری برخوردار میباشد
جداسازی فوم چسب و ذرات فوم اضافی دست راست با دارا
. در سطح متوسط ریسک قرار داشت24/0 بودن امتیاز مواجهه
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Abstract
Introduction: Nowadays different techniques are used for ergonomic risk assessment of repetitive tasks. The aim of the present
study was to investigate the upper limbs musculoskeletal disorders and the risk of repetitive tasks in assembly line workers in a
refrigerator factory.
Methods: This is a descriptive-analytical and cross-sectional study. At first, the task description worksheets were completed to
record the data of 17 assemblers in Khorram Abad city refrigerator factory. After determining tasks and sub-tasks of each
workstation, ergonomic risk of the the assemblers’ upper limbs was assessed using the Assessment of Repetitive Tasks (ART)
tool. The data were analyzed using SPSS software.
Results: According to the findings, the highest risk score in assemblers' repetitive tasks for the right and left hands were related to
the installing internal vacuums (Risk Score=27) and refrigerator evaporators (Risk Score=22), respectively. On the other hand,
the total risk score in the workstation of connecting upper parts of the refrigerators was higher than the total scores of the other
assembly stations. The present study indicated that the risk level of musculoskeletal disorders of the right hand is higher than that
of the left hand.
Conclusion: The results of the present study showed that the risk of musculoskeletal disorders in repetitive tasks in the assembly
jobs is relatively high and requires further investigations for training workers about the correct principles of ergonomics, and
appropriate design of workstations.
Key Words: Ergonomics, Musculoskeletal Disorders, Posture.
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