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کارشناسیارشد ،مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف:

شاخص فشار نسبی یک روش ارزیابی ریسک ماکروارگونومی است که قابلیت شناسایی و تحلیل ریسک فاکتورهای مرتبط با

وقوع اختالالت اسکلتی -عضالنی را دارد .هدف مطالعه حاضر ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی -عضالنی از دیدگاه
ماکروارگونومی در کارکنان شرکت پاالیش نفت با استفاده از شاخص فشار نسبی بود.

روشها:

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی ،جامعه آماری تعداد  172نفر از کارکنان شاغل با  13گروه شغلی مختلف در صنعت

پاالیش نفت بود که به روش سرشماری انتخاب شدند .دادهها با انجام مصاحبه و تکمیل چکلیست شاخص فشار نسبی برای همه
مشاغل موجود محاسبه و سطح ریسک وقوع اختالالت اسکلتی برای آنها تعیین گردید .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو
آزمونهای توصیفی و تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد.

نتایج:

میانگین و انحرافمعیار سن افراد شرکتکننده  33±7/3بود .نتایج شاخص  RSIنشان داد که  3گروه شغلی جوشکار

( )RSI=1/33±1/1فلزکار ( )RSI=2 /11±1/7و برشکار ( )RSI=2/12±1/3در ناحیه قرمز یا ناحیه خطر 5 ،گروه شغلی در ناحیه زرد
یا خطر متوسط و  5گروه شغلی نیز در ناحیه سبز یا کمخطر قرار دارند .همچنین بین میانگین نمره شاخص  RSIبا حیطه پوسچر،
محیط و حمل دستی بار ارتباط معناداری وجود دارد (.)P-Value<1/15
نتیجهگیری :براساس یافته های حاصل از این مطالعه ،پوسچر ،محیط و حمل دستی بار بهعنوان تأثیرگذارترین ریسکفاکتورها در
بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی در بین کارکنان صنعت پاالیش نفت شناخته شدند .بنابراین حفظ پوسچر مطلوب در حین انجام کار،
بهسازی شرایط محیط کار و کاهش میزان حمل دستی بار توسط کارکنان می تواند منجر به کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی در
صنایع پاالیش نفت شود.
کلیدواژهها :اختالالت اسکلتی -عضالنی ،ماکروارگونومی ،شاخص فشار نسبی ،ارزیابی ریسک.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله38/31/61:

پذیرش مقاله33/39/69 :

ارجاع :جهادینائینی مهسا ،اسماعیلزاده آرزو ،موسوی سیدمهدی .ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی -عضالنی از دیدگاه ماکروارگونومی با استفاده از شاخص فشار نسبی( :مطالعه موردی-
صنعت پاالیش نفت) .طب پیشگیری6933 .؛ .96-16 :)9(9

مقدمه

میگردند ( .)1از این اختالالت بهعنوان یکی از مهمترین

اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار به دنبال

مشکالت بهداشتی محیطهای کاری در کشورهای

تخریب بافتهای دستگاه اسکلتی -عضالنی در نتیجه

صنعتی و همچنین کشورهای درحالتوسعه نام برده

ماهها و سالها تماس با عوامل خطر در محیط کار ایجاد

میشود ( .)2اختالالت اسکلتی -عضالنی در بسیاری از

نویسنده مسئول :سیدمهدی موسوی ،کارشناسیارشد ،مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران .
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کارشناسیارشد ،مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی -عضالنی از دیدگاه ماکروارگونومی با استفاده از

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

این اختالالت باشد ( .)3ریسکفاکتورهای مولد این

بهبود عملکرد ایمنی ،کارکرد سازمان ،رضایت شغلی،

اختالالت شامل نیازهای فیزیکی ،پوسچرهای نامطلوب،

کیفیت زندگی کاری و بهرهوری نقش مهمی ایفا میکند

تکرار ،فرکانس و زمان الزم برای انجام کار ،ارتعاش و

( .)11حبیبی و همکارانش نیز نشان دادند که بین

همچنین ریسکفاکتورهای فردی مانند سن ،جنس ،ابعاد

ماکروارگونومی و رضایت شغلی ارتباط مستقیم و

بدنی ،قدرت عضالنی و تناسب فیزیکی میباشد (.)4

معناداری وجود دارد (.)11

تاکنون مطالعات زیادی در خصوص میزان شیوع

یکی از روشهای ارزیابی ریسک ماکروارگونومی،

اختالالت اسکلتی -عضالنی در صنایع و مشاغل مختلف

شاخص فشار نسبی ) (Relative Stress Index: RSIمیباشد

در ایران و سایر کشورهای جهان انجام شده است.

که قادر به شناسایی ریسکفاکتورهای مرتبط با بروز

مطالعات گذشته انجام شده در کشور ما نشان میدهند

اختالالت اسکلتی -عضالنی در محیط کار میباشد (.)12

که در حدود  43درصد از بیماریهای ناشی از کار در

براریان و همکارانش از این شاخص برای تحلیل مشاغل

کشور از نوع اختالالت اسکلتی -عضالنی میباشند و این

از دیدگاه ماکروارگونومی در صنعت داروسازی و

اختالالت دلیل اصلی از کارافتادگی کارکنان و هزینههای

اکبری و همکاران نیز از این شاخص برای تحلیل مشاغل

مربوط به آن میباشند ( .)5ازاینرو شناسایی

صنعت نساجی بهره بردهاند ( .)13این شاخص با در

ریسکفاکتورها مولد اختالالت اسکلتی عضالنی و اتخاذ

نظر گرفتن متغیرهای مانند بار کار ،حرکات تکراری،

راهکارهای کنترلی بهمنظور کنترل و کاهش وقوع آنها

مدت زمان ،مسافت پیموده و انجام یکسری محاسبات

در مطالعات متعدد مورد توجه قرار گرفته است (.)3

ریاضی سطح ریسک مواجهه با فاکتورهای ایجادکننده

روشهای ارزیابی ریسک ارگونومی مرتبط با

اختالالت اسکلتی -عضالنی را بهصورت یک عدد نمایش

اختالالت اسکلتی -عضالنی در طی سالهای اخیر در

میدهد .در نهایت براساس نمره بهدست آمده از این

محیطهای کاری بطور گستردهای مورد استفاده قرار

شاخص مشاغل در یکی از سه ناحیه سبز ،زرد و قرمز

گرفتهاند .این روشها در دو گروه ارزیابی ریسک

قرار میگیرند که با توجه به هر کدام مجموعه از اقدامات

ماکروارگونومی و میکروارگونومی قرار میگیرند (.)7

اصالحی میتوان جهت بهبود وضعیت اتخاذ کرد (.)14

روشهای ارزیابی ریسک میکرو ارگونومی اطالعات

با توجه به اینکه ماکروارگونومی میتواند منجر به

بیشتری را درباره موارد تحلیل شده را در اختیار فرد

فهم درست از سازمان منجر شود ،بنابراین با ارزیابی

ریسک

مشاغل میتواند ریسکفاکتورهای خطرناک موجود در

ماکروارگونومی ،یک تحلیلی عمومی در خصوص

آن شغل و یا سازمان را شناخت و برای کنترل آن

ریسکهای برآورد شده ارائه میدهد (.)3

برنامهریزی انجام داد.

ارزیاب

قرار

میدهند.

اما

ارزیابی

ماکروارگونومی بهعنوان جدیدترین جزء علم

یکی از سازمانهایی که تعداد کارکنان بسیاری در

ارگونومی شناخته میشود که یک نگرش اجتماعی فنی

آن مشغول بهکار میباشند ،صنعت پاالیش نفت میباشد.

میباشد و به طراحی سازمانی ،سیستم کار و نیز طراحی

معموالً پاالیشگاههای نفت دارای تعداد زیاد کارگر تحت
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ناشی از تنوع ریسکفاکتورها و عوامل مؤثر ایجادکننده

میپردازد ( .)9بنا بر مطالعه  Kleinerماکروارگونومی در
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مشاغل شیوع نسبتاٌ باالیی دارند که دلیل آن میتواند

تعاملهای انسان -ماشین ،انسان -محیط و انسان -شغل

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

صنعت پاالیش نفت از جمله مشاغلی هستند که حمل بار

جهت تعمیر و یا ساخت به کارگاه مرکزی ارسال

دستی ،ارتعاش ،پوسچرهای نامطلوب و زانو زدن و

میگردد .جمعیت مورد مطالعه شامل  132نفر از 15

ایستادنهای طوالنی مدت در این صنعت باعث شده که

گروه شغلی مختلف بود که با استفاده از روش

کارگران شاغل در پاالیشگاهها در معرض ابتال به

سرشماری انتخاب شدند .داشتن حداقل یک سال سابقه

اختالالت اسکلتی -عضالنی باشند .ازاینرو میتوان برای

کار ،نداشتن اعتیاد ،بیمارهای زمینهای و سابقه عمل

شناسایی این ریسکفاکتور و تحلیل روابط بین آنها

جراحی و تمایل حضور در مطالعه ،بهعنوان معیارهای

میتوان از روشهای ماکروارگونومی استفاده کرد

ورود به مطالعه در نظر گرفته شد.

( .)3،15،13از سوی دیگر با داشتن اطالع از وضعیت

تعداد  11نفر به دلیل نداشتن شروط تعیین شده و

ماکروارگونومی در صنعت پاالیش نفت میتوان وضعیت

همچنین  2گروه شغلی به علت عدم تمایل در حضور ،از

کلی وضعیت هر شغل و عوامل زیانآور مورد بررسی

مطالعه خارج و در مجموع تعداد  172نفر از  13گروه

قرارداد و برای بهبود وضعیت آن اقدامات کنترلی و

شغلی مختلف در مطالعه باقی مانند .اطالعات فردی با

پیشگیرانه تعریف کرد .هدف از مطالعه حاضر ارزیابی

استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک جمعآوری

ریسک ایجادکننده اختالالت اسکلتی -عضالنی در مشاغل

شد ،جهت جمعآوری اطالعات مربوط به مشاغل نیز با

مختلف یک کارگاه تعمیرات یک پاالیشگاه نفت از دیدگاه

سرپرست هر شغل مصاحبه چهره به چهره از نوع

ماکروارگونومی و با استفاده از شاخص فشار نسبی

نیمهساختاریافته به مدت  31دقیقه انجام و اطالعات

میباشد.

شغلی در قالب یک چکلیست جمعآوری گردید .در مرحله
بعد شاخص  RSIبهعنوان شاخص ارزیابی ریسک از
دیدگاه ماکروارگونومی محاسبه گردید.

مواد و روشها
مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر در سال  1393در
کارگاه تعمیرات صنعت پاالیش نفت انجام گردید .کارگاه
مذکور دارای  13قسمت شامل تعمیرات مبدل ،نجاری،
تعمیرات لوله ،تراشکاری ،تعمیرات پمپ ،برق،
جوشکاری،

فلزکاری،

تعمیرات

ابزار،

شاخص  :RSIارزیابی ریسک براساس شااخص RSI

براساس شرح شغل ،چکلیست و شااخص فشاار نسابی
میباشد .مراحل محاسبه روش شاخص فشاار نسابی در
شکل  1نمایش داده شده است (.)14

تعمیرات
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تعمیرات آن مشغول بهکار میباشند .مشاغل موجود در

بود که تمامی تجهیزات موجود در واحدهای عملیاتی
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عناوین شغلی متنوع میباشند که در واحدهای عملیات و

ماشینآالت ،مکانیک و شستشوی صنعتی و سند بالست

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

[ DOI:
[ DOI:
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] ]

شرح شاغل مشاتمل بار ساواب مصاحبهشاوندگان،

جدول  -1برخی از روابط ریاضی بهکاررفته در محاسبه روش
شاخص فشار نسبی

خالصااه شااغل ،عنااوان وظیفااه ،شاارح وظیفااه ،اباازار و
تجهیزات ،مواد ،مدتزمان و تنااوب میباشاد .چکلیسات

اجزای وظیفه

رابطه محاسبه اجرای وظیفه

بلند کردن بار بهصورت دستی (اجزاء

ارزیابی خطر براساس نیاز هر شغل به یک یا چندطبقه از

وظیفه )1-4

ریزوظایف شامل کاردستی ،حمال باار دساتی ،پوساچر،

کاردستی (اجزاء وظیفه )5-3

حواس ،محیط ،و تجهیزات حفاظات فاردی میباشاد .ایان
شااش وظیفااه دستهبندیشااده شااامل  34عاماال خطاار
میباشااند .سااومین بخااش ،محاساابه  RSIمیباشااد .ایاان

پوسچر (اجزاء وظیفه )7-22

حواس (اجزاء وظیفه )23-34

شاخص روی یک ارزیابی کمی نیازهای شغلی کاه بارای
محاسبه چند متغیر از قبیل بار کار ،تکرار مداوم ،استمرار
کار ،مسافت و زمان انجام کار بنا شده است .از یکساری
روابااط ریاضاای باارای محاساابه ایاان شاااخص اسااتفاده

محیط (اجزاء وظیفه )35-59
وسایل حفاظت فردی (اجزاء وظیفه
)31-34

میشود که در جدول  1نمایش داده شده است.

23

مجله طب پیشگیری ،سال هفتم ،شماره سوم ،پاییز 1399

http://jpm.hums.ac.ir/

Downloaded
Downloaded
from
from
jpm.hums.ac.ir
jpm.hums.ac.ir
at at
21:55
10:43
+0330
+0330
onon
Thursday
Sunday September
February 21st
23rd
2021
2021

شکل  -1مراحل ارزیابی ماکروارگونومی با استفاده روش شاخص فشار نسبی

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

نسبی  29/35و کمترین مربوط به کارشناسای ارشاد باا

مطاب با رابطه زیر محاسبه میشود.

فراوانی نسبی  3/39بود .سایر مشخصات دموگرافیک باا
در رابطه فوق  iمعرف جز وظیفه معین میباشد .در
نهایت سطح ریسک نهایی مشاغل براساس امتیاز RSI

جزئیات بیشتر در جدول  3ارائه گردیده است.
جدول  -3مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه (تعداد 172
نفر)

کسب شده تعیین شد (جدول .)2
متغیرها

شاخص فشار نسبی RSI
امتیاز شاخص

 25تا 31

42

21/41

 31تا 41

33

33/32

 41تا 51

45

23/13

 51تا 31

22

12/79

33

21/93

سطح ریسک

تفسیر

باال ( رنگ قرمز)

اقدامات فوری جهت اصالح وضعیت موجود

2/3 – 7/5

متوسط ( رنگ زرد)

نیازمند اقدام اصالحی

 5تا 11

بیشتر از 7/3

کم (رنگ سبز)

نیازمند اقدام اصالحی نمی باشد

RSI

1 -2/5

سن

سابقه کار

پااس از محاساابه شاااخص  RSIباارای همااه مشاااغل

میانگین نمره  RSIدر بین شااخصهای مختلاف اساتفاده

 13تا 21

45

23/13

 21تا 25

41

23/25

 23تا 31

13

7/55

زیر دیپلم

41

دیپلم

51

29/35

کاردانی

44

25/14

کارشناسی

25

14/53

کارشناسیارشد

11

3/39

سطح
تحصیالت

شد.

 11تا 15

33

22/19

23/33

اطالعااات موجااود در نرمافاازار  SPSSنسااخه  21وارد
گردیااد و از آزمااون آماااری  ANOVAجهاات مقایسااه

(درصد)

همچنین باهمنظور رعایات ضاوابط اخاالق پا،وهش،

در جدول  4فراوانی افراد شرکتکننده برحسب نوع

اطالعات کافی در مورد هدف و نحوه اجرا و نیز اساتفاده

شغل نمایش داده شده است .کمترین تعداد افراد شاغل

از یافتههای پ،وهش در اختیار شرکتکنندگان قارار داده

براساس نوع شغل راننده لیفتراک با فراوانی نسبی 4نفر

شد .مالحظات اخالقی نیز شامل کساب رضاایت آگاهاناه

میباشد.

کتبی ،اطمینان از محرماناه باودن اطالعاات و آزاد باودن

جدول  -4تعداد افراد شاغل براساس نوع شغل (تعداد  172نفر)

در شرکت یا عدم شرکت در هر مرحله از مطالعاه ،باوده
است.

یافتهها
با توجه به نتاایج جادول  3میاانگین و انحرافمعیاار

شغل

سن افراد شرکتکننده در این پ،وهش به ترتیب برابار باا
 33و  7/3و کمترین و بیشترین سن افراد به ترتیب  25و
 53سااال میباشااد .میااانگین سااابقه کااار افااراد در ایاان
پاا،وهش  11سااال و انحرافمعیااار  4و کمتاارین میاازان

متغییر

فراوانی

فراوانی نسبی

فلزکار

5/31

11

تراشکار

5/31

11

مکانیک لوله

3/72

15

نجار

5/31

11

برقکار

11/32

21

مکانیک عمومی

11/32

21

برشکار

5/31

11

سدبالستر زن

4/35

3

راننده لیفتراک

2/32

4

کمک مکانیک

11/1

21

قالبزن

3/72

15

کارمند محوطه

3/72

15

جوشکار

3/72

15

سابقه کار  5سال و بیشترین سابقه کار  31ساال باود.
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جدول  –2تعیین سطح خطر و الویت اقدام های اصالحی در روش

فراوانی

فراوانی نسبی

[ DOI:
[ DOI:
10.29252/jpm.7.3.41
10.29252/jpm.7.3.41
] ]

در انتها  RSIهر شغل محاسابه و میاانگین اجازا RSI

بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم باا فراوانای

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

در حیطههای ششگانه براساس نوع شغل نمایش داده

( )RSI=3/43±2/4دارای کمترین و بیشترین مقدار RSI

شده است .گروه شغلی جوشکاران با امتیاز

میباشند.

جدول  -5کمترین و بیشترین مقدار شاخص  RSIدر حیطههای ششگانه براساس نوع شغل
کمترین مقدار RSI

حیطه ششگانه RSI

بیشترین RSI

حمل دستی بار

جوشکار

1/2

راننده

11

کاردستی

فلزکار

4/3

راننده

3/3

حواس

جوشکار

2/4

کارمند محوطه

7/3

محیط

جوشکار

5/3

مکانیک

7/7

تجهیزات حفاظت فردی

جوشکار

1/3

نجار

3/3

پوسچر

فلزکار

5/5

راننده

3/9

همچناین نتاایج حاصاال از آزماون آماااری ANOVA

در نمره شااخص  RSIداشاتند و موجاب افازایش ساطح

نشان داد که میانگین نمره شاخص  RSIبا حیطه پوسچر،

ریسک مشاغل شدهاند .اما ارتباط معناداری بین میاانگین

محیط و حمل دستی بار ارتباط معنااداری دارد ( P-0/15

نمره شاخص  RSIبا سه احساس ،وسایل حفاظت فاردی

< .)Valueبه عبارتی این حیطهها بیشتارین میازان تاأثیر

و کاردستی مشاهده نشد.

جدول  -6میانگین و انحرافمعیار حیطههای شاخص فشار نسبی و سطح ریسک مشاغل مختلف براساس مقدار میانگین شاخص RSI
حمل بار دستی

کاردستی

پوسچر

احساس

محیط

وسایل حفاظت فردی

RSI

سطح ریسک

شغل

2/41±1/7

3/11±1/7

1/21±1/77

2/12±1/72

2/22±1/31

33/1±5/41

2/11

باال

تراشکار

7/21±1/32

5/32±1/72

4/25±1/32

3/55±1/41

5/52±1/74

25/1±3/22

3/34

متوسط

مکانیک لوله

4/34±1/3

4/25±1/7

2/23±1/77

5/12±1/72

4/22±1/93

25/2±7/41

4/32

متوسط

نجار

3/27±1/7

3/11±1/1

7/25±1/23

7/41±1/72

7/35±2/77

41/1±9/12

3/43

کم

برقکار

9/41±1/7

5/11±1/4

5/21±1/37

7/12±1/72

3/22±1/31

33/1±3/41

3/23

کم

مکانیک عمومی

3/52±1/37

7/13±1/7

4/21±1/34

3/15±1/34

3/29±1/32

12/1±7/75

7/74

کم

برشکار

1/37±1/5

2/17±1/1

1/11±1/31

2/12±1/72

3/22±1/31

33/1±4/41

2/12

باال

سندبالسترزن

5/43±1/7

4/11±1/7

5/21±1/51

3/24±1/72

5/31±1/31

43/1±3/41

5/52

متوسط

راننده

9/55±2/1

7/12±1/3

3/45±1/33

7/52±1/39

3/31±1/13

54/1±9/21

3/21

کم

کمک مکانیک

4/95±1/4

4/31±1/7

4/42±1/74

4/13±1/32

5/31±2/1

33/1±3/41

4/23

متوسط

قالب زن

3/25±1/7

2/37±1/7

3/21±1/77

5/13±1/72

1/25±1/31

33/1±3/41

3/47

متوسط

فلزکار

مخصوص در شش حیطه ،سطح ریسک وقوع اختالالت

بحث و نتیجهگیری
در این پ،وهش از روش شاخص فشاری نسبی

مشکالت اسکلتی عضالنی برای گروههای شغلی مختلف

) )RSIبهمنظور ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی

محاسبه و تعیین گردید .نتایج بررسی انجام شده بر

عضالنی در بین کارکنان شاغل در کارگاه تعمیرات

روی  13گروه شغلی مختلف کارگاه مرکزی تعمیرات

مرکزی یک پاالیشگاه نفت استفاده شد .پس از انجام

نشان داد که سه گروه شغلی فلزکار ،جوشکار ،برشکار

مصاحبه با سرپرستان کارگاه و تکمیل چکلیستهای

در ناحیه قرمز یا سطح ریسک باال قرار دارند .همچنین

23
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شغل

امتیاز RSI

شغل

امتیاز RSI

[ DOI:
[ DOI:
10.29252/jpm.7.3.41
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در جدول  ،5کمترین و بیشترین مقدار شاخص RSI

( )RSI=1/33±1/1و گروه شغلی نجاران با امتیاز

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

حیطه پوسچر ،حمل دستی بار و محیط ارتباط معناداری

بنابراین بهبود شرایط انجام کار با انجام مداخالت از نوع

وجود دارد که این موضوع نشاندهنده اهمیت این سه

ماکروارگونومی میتواند به کاهش ریسک وقوع اختالالت

حیطه در تعیین سطح ریسک وقوع اختالالت اسکلتی-

اسکلتی -عضالنی کمک شایانی نماید (.)21

پوسچر نامناسب در مطالعات متعددی بهعنوان یکی از

کمترین مقدار  RSIبودند که نشان میدهد این کارگران

مهمترین ریسکفاکتور بروز اختالالت اسکلتی عضالنی

در معرض ریسک باالیی از مواجهه با عوامل زیانآور

بیان شده است که با مطالعه حاضر مطابقت دارد

محیط کار قرار دارند .دلیل کمتر بودن نمره  RSIدر

( .)17،13همچنین در مطالعه موسوی و همکاران و

جوشکاران ،ناشی از داشتن پوسچر نامطلوب و همچنین

مطالعه مرادی و همکاران ،کارگران شاغل در پاالیشگاه

خمش و پیچش کمر به علت نداشتن یک ایستگاه کاری

نفت در معرض عوامل زیانآوری مانند گازها و بخارهای

مناسب میباشد .مطالعه چوبینه و همکارانش که در

شیمیایی ،صدا ،نوبتکاری و نامطلوب بودن ایستگاههای

مورد ارزیابی ریسک ابتال به مشکالت اسکلتی -عضالنی

کاری میباشند که به این دلیل میتوان گفت یک دلیل

در بین جوشکاران بود ،نشان داد که ریسک ابتال به

دیگر تأثیرگذار در افزایش اهمیت حیطه محیط در تعیین

اختالالت اسکلتی عضالنی در بین جوشکاران بسیار باال

میزان امتیاز شاخص  RSIنسبت به دیگر حیطهها همین

میباشد که نامناسب بودن پوسچر کاری بهعنوان

مواجه با عوامل زیانآور ذکر شده باشد(.)15،13،19

مهمترین فاکتور افزایش ریسک وقوع اختالالت اسکلتی

دلیل دیگر که موجب افزایش میزان تأثیرگذاری حیطه
محیط در تعیین امتیاز نهایی شاخص  RSIدر این مطالعه

عضالنی در بین جوشکاران میباشد که با نتایج این
مطالعه همخوانی دارد (. )21

شده است ،این موضوع میباشد که کارگاه مورد مطالعه

اکبری و همکاران با استفاده از شاخص فشار نسابی

یک محیط سربسته است ،که در آن بخشهای مختلفی

به ارزیابی ریسک مشاغل از دیدگاه مااکروارگونومی در

وجود دارد و کارگران با تخصص مختلف در این

یک صنعت نساجی پرداختند ،نتایج این مطالعاه نشاان داد

قسمتها مشغول بهکار میباشند .به دلیل وجود یک

که پوسچر و انجام کاردساتی بیشتارین تاأثیر و محایط

محیط سربسته و نبود یک سیستم تهویه مناسب باعث

دارای کمترین تأثیر در باروز مخااطرات شاغلی از جملاه

میشود که در صورت تشکیل یک آالینده خاص در یک

افزایش ریسک وقوع اختالالت اساکلتی عضاالنی در باین

قسمت از کارگاه این آالینده بهدرستی از محیط کارگاه

کارکنان صانعت نسااجی را دارد ( .)14نتاایج حاصال از

خارج نشود که این اتفاق باعث میشود که دیگر کارگران

مطالعااه اکبااری تنهااا در حیطااه پوسااچر بااا ایاان مطالعااه

شاغل در قسمتهای مختلف نیز تحت تأثیر آن آالینده

همخااوانی دارد امااا در حیطااه محاایط بااا ایاان مطالعااه

قرار گیرند .حسنی و همکارانش در مطالعه خود بیان

همخوانی ندارد .دلیل آن میتواند ناشی از تفاوت در ناوع

کردند که بیتوجهی و سهلانگاری در ایجاد یک محیط

صنعت مورد بررسی باشد.

کار استاندارد و استفاده از ایستگاههای کاری و تجهیزات

همچنین یک علت دیگر این تفااوت میتواناد ناشای از

نامطلوب حین انجام کار میتواند باعث ایجاد و یا تشدید

تأثیرگااذاری چشاامگیر ریسااکفاکتورهای محیطاای در
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عضالنی در بین مشاغل مختلف این کارگاه میباشد.

در بین مشاغل موجود در کارگاه جوشکاران دارای

[ DOI:
[ DOI:
10.29252/jpm.7.3.41
10.29252/jpm.7.3.41
] ]

نتایج نشان داد بین میانگین امتیاز شاخص  RSIو سه

اختالالت اسکلتی -عضالنی در محیط کار شود و

ارزیابی ریسک وقوع اختالالت اسکلتی – عضالنی

مهسا جهادی نائینی و همکاران

نفت به دلیل وجود عوامل محیطی نظیر صدا ،رطوبت ،کار

محدودیت این مطالعه باشد.

اما در مطالعه اکبری این عوامل توسط کاارگران گازارش

پاالیشگاههای دیگر انجام و نتایج با ایان مطالعاه مقایساه

نشده بود ( .)14در مطالعه دیگر بارباریان و همکااران در

شود .محیط کاری و پوسچر افراد در هنگاام انجاام کاار

مطالعه خود به ارزیابی ریساک مشااغل در یاک صانعت

بااهعنوان مهمتاارین ریسااکفاکتورها در بااروز اخااتالالت

داروسازی با استفاده از شاخص فشار نسابی پرداختناد،

اسکلتی عضالنی در گروههای شغلی مختلاف در کارگااه

نتایج ارزیابی ریسک با استفاده از شاخص فشاار نسابی

تعمیرات مرکزی پاالیشگاه نفت شاناخته شادند .بناابراین

نشان داد که حمال دساتی باار مهمتارین حیطاه در باین

بهمنظور کاهش احتمال ریسک ابتال به اختالالت اسکلتی-

حیطههای ششگانه شاخص فشار نسبی میباشد کاه باا

عضالنی در بین کارگران انجاام اقاداماتی م ال بهساازی

مطالعه حاضر همخوانی نادارد ( .)13دلیال ایان موضاوع

محیط کارگاه ،استقرار سیستم تهویه مطباوع در کارگااه،

ناشی از آن است که در کارگاه مورد مطالعه حمل دستی

آموزش حفظ پوسچر مناسب در هنگام انجام کار ،حاذف

بار بهندرت استفاده میشاود ،زیارا بیشاتر قطعااتی کاه

و یا کااهش فعالیتهاای کااری و بهباود ایساتگاه کااری

برای تعمیر به این کارگاه فرساتاده میشاوند دارای وزن

کارگران را میتوان پیشنهاد داد.

بسیار زیاادی میباشاند و باا اساتفاده از وساایل کمکای
ماننااد جرثقیاال جابجااا میشااوند و حماال دسااتی بااار در
کارگاه در طول یک نوبتکاری بندرت انجام میشود.
در این مطالعه باهمنظور باه دسات آوردن یاک درک
مناسب از شرایط انجام کار از یک روش ماکروارگونومی

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانناد از تماامی کارکناان
کارگاه تعمیرات صانعت پااالیش نفات کاه در انجاام ایان
پ،وهش شرکت داشتند ،تشکر و قدردانی نمایند.

استفاده شده و ریسکفاکتورهای خطرناک موجود در 13
گروه شغلی موجود در کارگااه تعمیارات یاک پاالیشاگاه
نفت مورد ارزیابی قارار گرفات .از نتاایج حاصال از ایان
مطالعه میتوان جهت حذف یا به حاداقل رسااندن اثارات
مواجهه با این ریسکفاکتورها ،بهمنظور کااهش احتماال

تأییدیه اخالقی
این مقالاه برگرفتاه از طارح تحقیقااتی باا کاد اخاالق
 R.LUMS.REC.1397.112میباشد.

وقااوع اخااتالالت اسااکلتی -عضااالنی و کاااهش احتمااال
حوادث و ایجاد هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اقادامات
پیشگیرانه و کنترلی را تعریف و اجرا نمود.

تضاد منافع
نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

این مطالعه به دلیل صرف وقات زیااد در جماعآوری
دادهها ،تنها بر روی تعدادی از مشااغل حسااس موجاود
در کارگاه تعمیرات مرکزی یک صنعت پاالیش نفت انجام

سهم نویسندگان
مهسا جهادینائینی (نویسنده اول) نگارناده مقدماه و
روش کار 41درصد؛ آرزو اساماعیلزاده (نویسانده دوم)
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در ارتفاع ،ارتعاش و گرما این عوامل را گزارش کردهاناد

پیشنهاد میگردد این مطالعه با حجم نمونه بیشاتر در
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این مقاله از طرف هیچگونه نهاد یا موسسهای حمایت

 درصاد؛ سایدمهدی21 روششناسی و تحلیالگر آمااری

مالی نشده و تمام منابع مالی آن از طرف نویسنده اول یا

موسوی (نویسانده ساوم و مساوول) نگارناده یافتاهها و

.نویسندگان تأمینشده است

. درصد41 بحث و نتیجهگیری

حمایت مالی
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Risk assessment of musculoskeletal disorders from a macro-argonomic
perspective using the relative stress index
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Abstract
Introduction: Relative stress index (RSI) is one of the macro-ergonomic risk assessment tools which is
capable to identify and analyze risk factors associated with the musculoskeletal disorders. The aim of this study
was to evaluate the risk of musculoskeletal disorders from a macro-ergonomic perspective in workers of an oil
refinery company using the relative stress index.
Methods: This descriptive-analytical study conducted on all of 172 employees working in 13 different job
groups in an oil refinery company. Data were collected by interviews and completing a checklist. Then the RSI
and the risk of musculoskeletal disorders were calculated for all jobs. Finally, data were analyzed using SPSS
version 22 software and descriptive statistics and ANOVA test.
Results: The mean of participants' age was 38±7.3. The results of RSI assessment showed that three
occupational groups including welders (RSI=1.63±1/1), metalworkers (RSI=2.01±1.7), and cutters
(RSI=2.12±61.6) were in the red or danger zone, five occupational groups were in the yellow or
medium danger zone, and five occupational groups were in the green or low risk zone. In addition,
there was a significant relationship between the average of RSI and posture, environment, and manual material
handling scores (P-Value<0.05).
Conclusion: Based on the findings of this study, posture, manual material handling, and the environment are
the main risk factors of musculoskeletal disorders in oil refinery industries. Therefore, designing for a desired
posture, promoting the work environment, and reducing the manual material handing can help to prevent
musculoskeletal disorders in oil refinsry ondustries.

Key Words: Musculoskeletal Disorder, Macro- Ergonomics, Relative Stress Index, Risk Assessment.
Original Article
Received: 6 Sep 2020

Accepted: 4 Oct 2020

Citation: Jahdi Naeini M, Esmailzadeh A, Mousavi SM. Risk assessment of musculoskeletal disorders from a macro-argonomic
perspective using the relative stress index .JPM. 2020; 7(3):31-41.
Correspondence: Seyed Mahdi Mousavi, MSc, Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.
Tel: +98 9389370387
Email: mahdi.Mosavi90@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-4767-0512

41

1399  پاییز، شماره سوم، سال هفتم،مجله طب پیشگیری

http://jpm.hums.ac.ir/

© 2020 The Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium,
provided the original work is properly cited.

