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چکیده
مقدمــه :اختــاالت اســکلتی عضالنــی یکــی از شــایعترین بیماریهــای شــغلی در محیطهــای صنعتــی
میباشــند کــه بــه علــل مختلفــی ایجــاد میگردنــد .لــذا هــدف مطالعــه حاضــر ،ارزیابــی ارگونومــی بــا
روش شــاخص کلیــدی ( )KIMو انجــام مداخــات بــه منظــور کاهــش آســیبهای وارده در قســمت بطــری
ســازی یکــی از صنایــع شــوینده اســتان قزویــن میباشــد.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع مداخلـهای بــوده کــه بــر روی  25نفــر از پرســنل واحــد بطــری ســازی یــک
صنعــت تولیــد کننــده مــواد شــوینده در ســال  1395انجــام شــد .جهــت جمــع آوری دادههــا از پرسشــنامه
کرنــل و روش ارزیابــی شــاخص کلیــدی  KIMقبــل و بعــد از انجــام مداخلــه ارگونومیکــی اســتفاده شــد.
تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا آزمونهــای آنالیــز توصیفــی و تحلیلــی بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS16
انجــام شــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه در وظیفــه تولیــد بطریهــا (بــا دامنــه خطــر  )4بــا طراحــی مجــدد دامنــه
خطــر بــه میــزان معنـیدار کاهــش یافــت (بــا دامنــه خطــر  .)2همچنیــن نتایــج نشــان داد در وظیفــه تأمیــن
مــواد اولیــه بطــری ســازی کــه از روش حمــل دســتی بــار اســتفاده میشــد( .بــا دامنــه خطــر  )3بــا طراحــی
مجــدد دامنــه خطــر بــه مقــدار معنــیدار کاهــش یافــت( .بــا دامنــه خطــر  .)1همچنیــن نتایــج کاهــش
شــیوع اختــاالت اســکلتی – عضالنــی را در اکثــر اندامهــا نشــان داد امــا ایــن کاهــش تنهــا در اندامهــای
شــانه ،قســمت فوقانــی بــازو ،قســمت تحتانــی پشــت ،مــچ راســت و زانــو معنــا بــود.
نتیجــه گیــری :ایــن مطالعــه کاهــش معنــیدار ناراحتیهــای اســکلتی -عضالنــی را بــا طراحــی
ارگونومیکــی ایســتگاه کار پــس از گذشــت  5مــاه از زمــان اجــرای مداخــات نشــان داد.

مقدمه
کار از جملــه عواملــی اســت کــه بــر ســامتی و پیشــرفت یــک
جامعــه در زمینههــای اقتصــادی و اجتماعــی تأثیــر زیــادی
دارد .محیــط و شــرایط کاری میتوانــد عامــل ایجــاد مشــکالت
زیــادی ازجملــه اختــاالت جســمی وابســته بــه کار باشــد کــه ایــن
خــود ســبب کاهــش بازدهــی کاری میگــردد [ .]1آســیبهای
اســکلتی عضالنــی ناشــی از کار یکــی از بزرگتریــن مشــکالت
بهداشــت شــغلی در کشــورهای صنعتــی میباشــد [ .]2در ایــن

رابطــه عــدم طراحــی مناســب محیــط کار و عــدم تناســب محیــط
کار و تجهیــزات بــا شــاغلین و کارگــران باعــث ایجــاد فشــار،
شــرایط و وضعیتهــای بدنــی نامناســب و همچنیــن تکــرار
حــرکات اضافــی میگــردد عــاوه بــر آن افزایــش زمــان مواجهــه
کارگــران بــا شــرایط و ریســک فاکتورهــای ارگونومیکــی از عوامــل
اصلــی ایجــاد اختــاالت عضالنــی اســکلتی در محیطهــای کاری
میباشــند [ .]3بــر اســاس طبقــه بنــدی  NIOSHاختــاالت
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از جملــه مــچ دســت و کمــر گــزارش شــد [ .]11-9لــذا هــدف
مطالعــه حاضــر ،ارزیابــی ارگونومــی بــا روش شــاخص کلیــدی
 KIMو انجــام مداخــات بــه منظــور کاهــش آســیبهای وارده
در قســمت بطــری ســازی یکــی از صنایــع شــوینده اســتان قزویــن
میباشــد.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع مداخلــهای بــوده کــه بــر روی  25نفــر از
پرســنل واحــد بطــری ســازی یــک صنعــت تولیــد کننــده مــواد
شــوینده در ســال  1395انجــام شــد .در ایــن مطالعــه جهــت
تعییــن فراوانــی و شــیوع اختــاالت اســکلتی -عضالنــی از پرســش
نامــه ناراحتــی اختــاالت اســکلتی -عضالنــی کرنــل ()CMDQ
کــه روایــی و پایایــی آن توســط عفیفــه و همــکاران مــورد تأییــد
قــرار گرفتــه بــود اســتفاده گردیــد [ .]12همچنیــن جهــت ارزیابــی
ســطوح ریســک از روش شــاخص کلیــدی ( )KIMاســتفاده شــد.
روش نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه بــه روش هدفمنــد صــورت
پذیرفــت زیــرا تنهــا واحدهایــی میبایســت انتخــاب میشــد
کــه بــا توجــه بــه هــدف طــرح و روش ارزیابــی قابــل ارزیابــی
میبودنــد .حجــم نمونــه بــا توجــه بــه اینکــه روش ایــن مطالعــه
روش شــبه آزمایشــی میباشــد(پژوهش در شــرایط کام ـ ً
ا طبیعــی
صــورت گرفتــه ) لــذا از کل جمعیــت هــدف افــرادی کــه بــا
روش شــاخص کلیــدی  KIMقابــل ارزیابــی بودنــد و بــا ریســک
فاکتورهــای مــورد نظــر در ایــن روش مواجهــه داشــتهاند ،انتخــاب
شــدند [ .]13همچنیــن ازذکرنــام افــراد درپرســش نامــه پرهیــز
گردیــد .همچنیــن از ورودافــرادی کــه تمایــل بــه همــکاری در ایــن
طــرح نداشــتند پرهیــز گردیــد.
در نهایــت ایــن مطالعــه در ســه مرحلــه بــه شــرح ذیــل انجــام
گردیــد:

مرحلــه اول :جمــع آوری اطالعــات توســط پرســش
نامــه و ارزیابــی ارگونومیــک قبــل از مداخــات

در ایــن مطالعــه جهــت تعییــن فراوانــی و شــیوع اختــاالت
اســکلتی –عضالنــی از پرســش نامــه ناراحتــی اختــاالت اســکلتی
–عضالنــی کرنــل کــه روایــی و پایایــی آن توســط عفیفــه و
همــکاران مــورد تأییــد قــرار گرفتــه بــود ،قبــل و بعــد از اجــرای
برنامههــای مداخلــهای اســتفاده گردیــد .ایــن پرســش نامــه در
ســال  1999توســط  Alan Hedageو همــکاران طراحــی شــده
اســت کــه شــامل فراوانــی ناراحتــی ،شــدت ناراحتــی و تأثیــر
در تــوان کاری در هفتــه کاری گذشــته تنظیــم شــده کــه دارای
نقشــه بــدن بــوده و  12عضــو از بــدن و مجموعــاً  20قســمت از
بــدن را مــورد آنالیــز قــرار میدهــد [ .]12درایــن مطالعــه جهــت
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اســکلتی عضالنــی پــس از بیمــاری تنفســی شــغلی از نظــر شــیوع،
شــدت و امــکان پشــگیری در رتبــه دوم قــرار دارنــد [ .]4توجــه
بررســیهای بــه عمــل آمــده ســاالنه تعــداد زیــادی از کارگــران
بــه علــت مبتــا شــدن بــه ایــن اختــاالت اســکلتی عضالنــی شــغل
خــودرا از دســت داده و ایــن موضــوع از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی
اثــرات نامطلوبــی بــر ســامت افــراد جامعــه علــی الخصــوص
جوامــع صنعتــی ایجــاد مینمایــد [ .]5از مهمتریــن روشهــا و
رویکردهایــی کــه جهــت کاهــش و کنتــرل ریســک فاکتورهــای
ارگونومــی در کاهــش اختــاالت اســکلتی عضالنــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد ،اقدامــات کنترلــی بــا رویکــرد مهندســی و اقدامــات
مدیریتــی را میتــوان نــام بــرد .کنترلهــای مهندســی اولیــن و
موثرتریــن رویکــرد مداخل ـهای بــرای کاهــش ریســک فاکتورهــای
ایجــاد کننــده اختــاالت عضالنــی اســکلتی میباشــند کــه از
جملــه ایــن رویکردهــا میتــوان بــه طراحــی شــغل و وظیفــه،
طراحــی محــل کار ،طراحــی ابــزار و وســایل مناســب بــرای انجــام
کار اشــاره نمــود [.]6
یکــی از روشهــای ارزیابــی شــرایط محیــط کار ارزیابــی فیزکــی
میباشــد .اســتفاده از روشهــای فیزیکــی بــه منظــور ارزیابــی
چگونگــی انجــام کار جهــت هــر شــغلی بــرای بســیاری از
ارگونومیســت هــا ضــروری میباشــد .یکــی از ایــن روشهــا روش
شــاخص کلیــدی  KIMمیباشــد کــه در ایــن مطالعــه مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه شــده اســت .در مطالعــهای کــه توســط
اســکندری و همــکاران در ســال  1390بــا هــدف بررســی شــیوع
اختــاالت اســکلتی –عضالنــی و ارزیابــی ارگونومیکــی ریســک
ناشــی از حمــل دســتی بــار را بــا روش شــاخص کلیــدی KIM
در بیــن شــاغلین یــک صنعــت خــودرو ســازی انجــام دادندبــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســطح ریســک در بیــن شــاغلینی
کــه وظایــف حمــل و جابجایــی دســتی بــار را برعهــده داشــتند
در بیشــترین ســطوح خــود قــرار داشــتند [ Kushwaha .]7و
همــکاران در ســال  2015در مطالعــهای کــه بــا عنــوان ارزیابــی
ارگونومیکــی و طراحــی ایســتگاه کار در کابیــن جرثقیــل در یــک
صنعــت فــوالد انجــام دادنــد[ .]8ریســک اختــاالت عضالنــی
اســکلتی بــا پرســش از  27نفــر از اپراتورهــای جرثقیــل ،گــزارش
شــد .در ایــن مطالعــه جهــت طراحــی مجــدد کابیــن جرثقیــل از
نــرم افــزار  CATIA-V5و جهــت ارزیابــی ریســک فاکتورهــا از
روش ارزیابــی  RULAاســتفاده گردید.ایــن مطالعــه نشــان داد
کــه مداخلــه ارگــو نومیــک در کاهــش عــدم تطابــق بیــن انســان-
ماشــین و ایجــاد راحتــی در محیــط کار جهــت انجــام کار تأثیــر
دارد .همچنیــن در مطالعــات مختلــف دیگــری ،تأثیــر معنــادار
مداخــات ارگونومیــک بــرروی کاهــش شــیوع اختــاالت اســکتی-
عضالنــی و بهبــود وضعیــت پوســچر اندامهــای مختلــف بــدن
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مرحله دوم :اجرای مداخالت ارگونومیک

پــس از جمــع اطالعــات توســط پرســش نامــه نارحتــی اســکلتی–
عضالنــی کرنــل وارزیابــی ارگونومیکــی وظایــف بــه روش شــاخص
کلیــدی  KIMو مشــخص شــدن دامنــه خطر در وظایف و مشــخص
شــدن ریســک فاکتورهــای اصلــی در ایــن روش مداخــات مناســب
انتخــاب و اجــرا گردیــد .در ایــن مطالعــه مداخــات مهندســی
شــامل تغییــر در روش تخلیــه بطریهــای تولیــد شــده از ســبد
فلــزی ثابــت بــه داخــل ســبد پالســتیکی ،طراحــی وســیلهای
جهــت کاهــش و حــذف خــم راســت شــدن کارگــر در حیــن تخلیــه
بطــری از ســبد بــه کیســهها ،طراحــی وســیلهای ســاده جهــت
قســمت تولیــد بطــری پــت جهــت بهبــود وضعیــت کمــر در حیــن

پــر نمــودن کیس ـههای مخصــوص محصــول پــت وحــذف مرحلــه
حمــل و جابجایــی دســتی کیسـههای مــواد اولیــه دســتگاه بطــری
ســازی بــا جایگزینــی روش پمپــاژ مــواد اولیــه بــه مخــزن دســتگاه
بطــری ســازی وکاهــش زمــان پوســچر نامناســب مــچ دســت بــا
خریدیــک دســتگاه تولیــد بطــری بــا قابلیــت تولیــد بطــری بــدون
ضایعــات وعــدم نیــاز بــه پلیســه گیــری بــا ابزارصــورت پذیرفــت.
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ارزیابــی ارگونومیکــی از روش شــاخص کلیــدی  KIMاســتفاده
شــد .شــاخص کلیــدی یــک روش جدیــد بــوده و توســط موسســه
فــدرال ایمنــی و بهداشــت شــغلی آلمــان در ســال 2001-2007
ارائــه شــده اســت .روش  KIMیکــی ازکامــل تریــن و معتبرتریــن
روشــهای ارزیابــی وظایــف دســتی و وظایــف حمــل بــار میباشــد
که دارای ســه کار برگ متفاوت میباشد [.]15 ,14
 -1ارزیابــی وظایــف بلنــد کــردن؛ نگــه داشــتن و حمــل بــار KIM-
LHC
 -2ارزیابی وظایف کشــیدن  /هل دادن بار KIM-PP
 -3ارزیابــی وظایــف دســتی (وظایــف غیــر حمــل دســتی بــار)
KIM-MHO
در ایــن روش دامنــه خطــر در چهــار ســطح شــامل ســطوح 1-4
تقســیم میگردنــد .لــذا میتــوان اولویــت اقدامــات اصالحــی را
تعییــن و نســبت بــه آن اقــدام الزم را انجــام داد .در ایــن روش
اگــر دامنــه خطــر در ســطح  1قــرار گیــرد ،بدیــن معنــی خواهــد
بــود کــه مقــدار بــار کــم ،بــروز بــار فیزیکــی اضافــی بعیــد بــه نظــر
میرســد و نیــازی بــه اقــدام اصالحــی نمیباشــد واگــر دامنــه
خطــر درســطح  2قــرار گیردبدیــن معنــی خواهــد بــود کــه مقــدار
بــار افزایــش یافتــه ،بــار فیزیکــی اضافــی ممکــن اســت بــرای افــراد
بیــش از  40ســال وکمتــر از  21ســال رخ دهــد .بــرای آن گــروه
افــراد ،طراحــی مجــدد محیــط کار مفیــد خواهــد بــود واگــر دامنــه
خطــر در ســطح  3قــرار گیردبدیــن معنــی خواهــد بــود کــه مقــدار
بــار بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت ،بــار فیزیکــی اضافــی ممکــن
اســت بــرای افــراد عــادی رخ دهــد .طراحــی مجــدد محیــط کار
توصیــه میگــردد و در نهایــت واگــر دامنــه خطــر در ســطح 4
قــرار گیردبدیــن معنــی خواهــد بــود میــزان بــار بــاال ،بــار فیزیکــی
اضافــی بــه احتمــال زیــاد رخ میدهــد .طراحــی مجــدد محیــط کار
ضــروری اســت .در ایــن مطالعــه بــه دلیــل اینکــه از وظایــف اصلــی
شــاغلین حمــل دســتی بــار و انجــام وظایــف دســتی در تولیــد
بطــری بــوداز روش شــاخص کلیــدی  KIMاســتفاده شــد.
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مرحلــه ســوم :جمــع آوری اطالعــات و ارزیابــی تأثیــر
مد ا خال ت

پــس از گذشــت  5مــاه از اجــرای مداخــات ،دادههــای حاصــل از
پرســش نامــه اختــاالت اســکلتی -عضالنــی کرنــل و روش ارزیابــی
ارگونومیکــی شــاخص کلیــدی جهــت آگاهــی از میــزان تأثیــر و
کارایــی مداخــات صــورت پذیرفتــه و نهایتـاً تعییــن میــزان شــیوع
اختــاالت اســتخراج و بــا آزمونهــای آنالیــز آمــاری توصیفــی و
تــی زوجــی بــا نــرم افــزار  SPSS16مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفتنــد.
یافته ها
میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه ± 7/73
 32/48و میانگیــن ســابقه کاری آنــان  6/07 ± 5/99و  %8از افــراد
صبــح کار و  %92بــه صــورت چرخشــی فعالیــت مینمودنــد .ســایر
ویژگیهــای دموگرافیــک و شــغلی در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
نتایــچ تصویــری قبــل و بعــد از مداخــات در جــدول  2ارائــه شــده
ا ست .
جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه ()n = 25
ویژگیهای دموگرافیک و
شغلی

انحراف معیار  ±میانگین یا (درصد)
تعداد

زمان کار

12/00 ± 0/00

سن

32/48 ± 7/73

سابقه کار

6/07 ± 5/99

شیفت کار
روز کار

(2)8

عصر کار

(0)0

شب کار

(0)0

چرخشی

(23)92

تحصیالت
ابتدایی

(3)12

متوسطه

(16)64

دانشگاهی

(6)24
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جدول  :2نتایج تصویری قبل و بعد از مداخالت
بعد ازمداخله

قبل از مداخله

وضعیت کمر جهت پر نمودن پت
های تولید شده و جمع آوری آن
درون کیسهها

طراحی وسیلهای جهت قرار گرفتن کیسهها در
ارتفاع مناسب و جلو گیری از خمش کمر در
زمان پر نمودن پت ها داخل کیسه

وضعیت کمر و پا و زانوو بازوها به
دلیل تکرار بسیار زیاد جهت پر
کردن کیسهها بعد از تولید بطری

تخلیه بطریهای پلیسه گیری شده به داخل سبد
و از سبد به داخل کیسه نصب شده داخل حلقه و
حذف خمش و پیچش کمرو بهبود بازوها و زانو و
کمر در زمان پر نمودن کیسهها

حمل دستی بار و وضعیت بازوها و
زانوها و کمر به دلیل حمل بار از
روی پلهها جهت تأمین مواد اولیه
دستگاه بطری سازی

تامین مواد اولیه دستگاه تولید بطری به صورت
وکیوم از میکسر و حذف حمل دستی بار و بهبود
وضعیت کمر ،بازو و زانو

وضعیت فضای کار محدود وجمع
آوری بطری تولید شده داخل سبد
فلزی

وضعیت تغییرقسمتی از خط تولید وبهبود فضای
کار و جمع آوری بطری داخل سبد پالستیکی
پس از پلیسه گیری
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تصویر  :1مقایسه تعداد افراد دارای ناراحتیهای اسکلتی–عضالنی در قبل و بعد از اجرای مداخالت

تأثیــر مداخــات بــر روی شــیوع اختــاالت اندامهــای مختلــف بــدن
در تصویــر  1ارائــه شــده اســت.
نتایــج ارزیابــی ریســک ارگونومیکــی در مطالعــه مــورد نظــر توســط

46

روش شــاخص کلیــدی در قبــل و بعــد ازاجــرای مداخــات در جدول
 3ارائــه شــده اســت .مطابــق نتایــج حاصلــه ،ســطح ریســک در هــر
دو وظیفــه اصلــی کاهــش نشــان داد.
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وضعیت مچ دست جهت استفاده از
ابزار دستی برای پلیسه گیری بطری
به مدت طوالنی و پوسچر استاتیک
زانو و کمر و وضعیت نامناسب بازوها

جایگزینی و خرید دستگاه جدید با قابلیت تولید
بطری بدون نیاز به پلیسه گیری و بهره وری باال
وکاهش زمان استفاده از ابزار دستی و پوسچر
نامناسب کمر ،مچ و بازوها در زمان پلیسه گیری
بطری
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جدول  :3نتایج ارزیابی ارگونومیک با استفاده از روش شاخص کلیدی و
سطوح نهایی خطر و اقدام اصالحی ()n=25
وظیفه/نوع فعالیت

شغل

امتیاز پوسچر

بطری سازی

وظیفه تولید بطری و جمع
آوری آن

4

2

بطری سازی

وظیفه تأمین مواد اولیه
دستگاه بطری سازی

3

1

جــدول  :4تأثیــر مداخلــه ارگونومیــک بــر روی احســاس درد و ناراحتــی
در اندامهــای مختلــف بــا آزمــون تــی زوجــی
قبل و بعد از مداخله
گردن

معناداری ()P-value
0/235

شانه
راست

0/021

چپ

0/035

قسمت فوقانی پشت

0/097

قسمت فوقانی بازو
راست

0/036

چپ

0/032

قسمت تحتانی پشت

0/001

ساعد
راست

0/380

چپ

0/061

مچ
راست

0/024

چپ

0/20

باسن

0/524

ران
راست

0/256

چپ

0/417

زانو
راست

0/044

چپ

0/023

قسمت تحتانی پا
راست

0/142

چپ

0/096

پا
راست

0/170

چپ

0/170

بحث
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دادکــه ناراحتیهــای اســکلتی –
عضالنــی در بیــن کارگــران واحــد بطــری ســازی شــایع میباشــد
و لــذا اجــرای مداخــات ارگونومیکــی جهــت کاهــش ناراحتیهــای
اســکلتی عضالنــی ضــروری بــود .بــا توجــه بــه میــزان تولیــد
بطریهــا در هــر شــیفت کاری توســط هــر دســتگاه کــه بیــش از
 2500بطــری میباشــد و اســتفاده از ابــزار دســتی جهــت پلیســه
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قبل از
مداخله

بعد از
مداخله

بــر اســاس نتایــچ ارائــه شــده در جــدول  ،4تأثیــر مداخــات
ارگونومیــک بــر روی احســاس درد و ناراحتــی اندامهــای شــانه،
پشــت ،بــازو ،مــچ و زانــو معنــادار بــود (.)P > 0/05

گیــری ،هــم چنیــن انتقــال بطریهــای پلیســه گیــری شــده
ازداخــل ســبد فلــزی بــه داخــل کیســههای پالســتیکی وحمــل
دســتی کیســههای مــواد اولیــه بــا وزن  40کلیوگــرم از قســمت
میکســر و طــی مســیر پلههــا تــا محــل تخلیــه دســتگاه بطــری
ســازی ،شــاغلین ایــن واحــد را بــه دلیــل اعمــال نیــروی چنگشــی
وپوســچر نامناســب مــچ دســت وقــرار گیــری کمــر ،بازوهــا ،زانوهــا،
پاهــا در پوســچر نامطلــوب و تکــرار زیــاد ،اعمــال نیــرو در حیــن
حمــل بــار ،درمعــرض ابتــا بــه ناراحتیهــای اســکلتی-عضالنی
قــرار میدهــد .لــذا ایــن فعالیتهــا باعــث وارد آمــدن فشــار
بــه اندامهــای مختلــف بــدن پرســنل شــده و میتواننــد زمینــه
ســاز بــروز ناراحتیهــای اســکلتی – عضالنــی باشــند [ .]16ایــن
مطالعــه نشــان داد بــا طراحــی مجــدد فراینــد کار ،انجــام وظیفــه
وهمچنیــن حــذف حمــل دســتی بــار خطــرات و ریســک فاکتورهــای
ارگونومیکــی درمحیــط کار کاهــش مییابــد .ایــن روشــها از اصــول
کلــی و عمومــی درکنتــرل خطــرات حمــل دســتی بــار درمحیــط
کار محســوب میگردنــد [.]17همچنیــن نتایــج حاصــل از ارزیابــی
بــا روش شــاخص کلیــدی  KIMدامنــه خطــر را دروظیفــه تولیــد
بطــری و تأمیــن مــواد اولیــه بــا توجــه بــه ریســک فاکتورهــای در
معــرض بــه ترتیــب  4و  3نشــان دادکــه نتایــج ایــن مطالعــه بــا نتایج
مطالعــهای کــه توســط  H. Kalkisو همــکاران بــا هــدف ارزیابــی
بــار کاری در شــغل نظافــت هتــل و بــا روش شــاخص کلیــدی KIM
انجــام گرفــت همخوانــی دارد [ .]18همچنیــن در مطالعههــای کــه
توســط انجمــن فــدرال ایمنــی و بهداشــت حرف ـهای آلمــان صــورت
پذیرفــت مشــخص گردیــد روش شــاخص کلیــدی  KIMجهــت
ارزیابــی بــار کاری فیزیکــی و مشــاغلی کــه حمــل دســتی بــار دارنــد
مناســب میباشــد [ .]19نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بعــد
ازاجــرای مداخــات ارگونومیکــی شــیوع ناراحتیهــای اســکلتی-
عضالنــی درانــدام هــای مختلــف بــدن کاهــش یافــت .نتایــج مطالعــه
مصبــاح و همــکاران نشــان دادکــه مداخلــه ارگونومیکــی میتوانــد
باعــث بهبودوضعیــت بدن؛ایســتگاه کاری وهمچنیــن کاهــش شــیوع
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حــذف گردیــد [ .]26ایــن مطالعــه نشــان داد بــا تغییــر ســاده در
انجــام وظایــف و طراحــی مناســب میتــوان از ایجــاد پوســچر هــای
خطرنــاک جلوگیــری نمــود .درمطالعــه  Looو همــکاران کــه بــا
انجــام دو اقــدام اصالحــی صــورت پذیرفــت بــه نتیجــه مشــابه ای
دســت یافتنــد [ .]9نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد بعــد از گذشــت 5
مــاه از اجــرای مداخــات و بــر اســاس نتایــج پرســش نامــه کرنــل و
آزمــون آمــاری تــی زوجــی میــزان احســاس درد و ناراحتــی درانــدام
هــای مختلــف کاهــش یافــت ولــی ایــن کاهــش تنهــا در اندامهــای
شــانه ،بــازو ،قســمت تحتانــی پشــت ،مــچ راســت و زانــو معنــادار
بــود ( )P > 0/05کــه بــا مطالعــه مداخلـهای کــه توســط Withaya
 Chanchiaو همــکاران صــورت پذیرفــت هــم خوانــی دارد [ .]27در
مطالعــه مداخل ـهای دهقــان و همــکاران نیــز نتایــج نشــان داد کــه
بعــد از اجــرای مداخلــه ارگونومیکــی کاهــش معنــا داری درشــدت
ناراحتــی نواحــی گردن،شــانه ،بــازو ،کمــر و آرنــج ،ســاعدو نیــز کل
بــدن ایجــاد شــد [.]21
نتیجه گیری
روش شــاخص کلیــدی  KIMروش مناســبی جهــت ارزیابــی ریســک
فاکتورهــای ارگونومــی میباشــد .ایــن روش از روشهــای نویــن علــم
ارگونومــی در ارزیابــی ارگونومــی فیزیکــی محســوب میگــردد.
هــدف از ایــن مطالعــه اجــرای مداخــات مناســب بعــد از انجــام
ارزابــی بــا روش شــاخص کلیــدی  KIMبــود .نتایــج نشــان داد بعد از
اجــرای مداخــات ریســک فاکتورهــای تهدیــد کننــده کاهــش معنــا
داری نشــان دادنــد .از محدویــت هــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه
ایــن موضــع اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه جایگزینــی
دســتگاههای قدیمــی تولیــد بطــری قابــل توجــه میباشــد مدیریــت
قــادر بــه خریــد و جایگزینــی دســتگاههای جدیــد بــه تعداد مناســب
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجــود نبــود.
سپاسگزاری
ایــن مطالعــه در شــرکت پاکنــام از صنایــع تولیــد کننــده مــواد
شــوینده صــورت پذیرفــت لــذا بدینوســیله نویســندگان از مدیــر
عامــل محتــرم شــرکت جنــاب مهنــدس مظفــری ومدیــر شــرکت
جنــاب مهنــدس ســلیمی و کارشــناس بهداشــت حرف ـهای شــرکت
جنــاب آقــای مهنــدس محمــد صفاعرفانــی پوروهمچنیــن از مســئول
ایمنــی شــرکت جنــاب آقــای مهنــدس ملکــی ودرنهایــت ازآقــای
مهنــدس یدا...یوســفی کارشــناس ارشــد بهداشــت حرف ـهای مرکــز
بهداشــت بوئیــن زهــرا ،جهــت راهنمایــی و همــکاری ارزنــده
ایشــان دراجــرای ایــن طــرح کمــال تشــکر و قدردانــی را بــه عمــل
میآورنــد.
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اختــاالت اســکلتی عضالنــی در بیــن کارکنــان شــود [ .]20نتایــج
مطالعــه دهقــان وهمــکاران کــه بــا هــدف کاهــش ناراحتیهــای
عضالنــی اســکلتی در مونتــاژکاران صنایــع الکترونیــک صــورت
پذیرفــت بــا ایــن مطالعــه همخوانــی دارد [ .]21نتایــج مطالعــه حاضر
بــا مطالعـهای کــه توســط اســکندری و همــکاران و بــا هدف بررســی
شــیوع اختــاالت اســکلتی –عضالنــی و ارزیابــی ارگونومیکــی
ریســک ناشــی از حمــل دســتی بــار را بــا روش شــاخص کلیــدی
 KIMدر بیــن شــاغلین یــک صنعــت خــودرو ســازی صــورت
پذیرفــت نیــز همخوانــی نزدیکــی دارد [ .]7از اهــداف ایــن مطالعــه
در نظرگرفتــن طراحــی تولیــد بــا رویکــرد ارگونومــی بــود کــه
ریســک فاکتورهــای ایجــاد کننــده اختــاالت اســکلتی– عضالنــی
را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داد .موســوی و همــکاران نشــان
دادندکــه طراحــی خطــوط مونتــاژ بــدون درنظرگرفتــن رویکــرد
ارگونومــی علــی رغــم افزایــش بهــره وری و افزایــش راندمــان تولیــد
بــر کاهــش میــزان ناراحتیهــای اســکلتی عضالنــی تاثیــری نداشــته
و حتــی ایــن ناراحتیهــا در بعضــی از انــدام شــیوع بیشــتری
خواهــد داشــت [ .]22نتایــج مطالعــه جهانگیــری و همــکاران نشــان
داد کــه مداخــات ارگونومیکــی پــس از گذشــت  9مــاه تأثیــر قابــل
توجهــی در کاهــش ناراحتیهــای اســکلتی عضالنــی داشــتند
[ .]23مطالعــهای کــه  Sisay A Workinehو همــکارش تحــت
عنــوان طراحــی ایســتگاه کاری چنــد موقعیتــی درجهــت افزایــش
راحتــی کاربــا کامپیوتــر انجــام دادنــد نشــان داد مداخلــه مربوطــه
بــا طراحــی ایســتگاه کاری جدیــد کــه بــه کاربــر اجــازه کار درچنــد
موقعیــت را میدهــد و هــم چنیــن قابلیــت تطابــق بــا صــدک پنجــم
و نــود و پنجــم کاربــران را دارد از تعــادل بــدن در حیــن کار حمایــت
و پشــتبانی مینمایــد [ .]24نتایــج ارزیابــی درایــن مطالعــه بــه روش
شــاخص کلیــدی  KIMنشــان داد بعــد از اجــرای مداخــات ســطوح
اقدامــات اصالحــی بــه مقــدار قابــل مالحظــهای کاهــش یافــت.
نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــه مداخلــهای حســام و همــکاران
کــه بــا اســتفاده از روش شــاخص کلیــدی  KIMصــورت پذیرفــت
همخوانــی داشــت [ .]6درمطالعــه مشــابه ای کــه توســط معتمــدزاده
و همــکاران بــا هــدف نقــش طراحــی ارگونومیــک در ایمــن ســازی
وظایــف حمــل دســتی بــا اســتفاده از روش ارزیابــی NIOSH
صــورت پذیرفــت نتایــج نشــان داد بعــد از اجــرای مداخــات خطــر
بلنــد کــردن بــار کــه بیــش از  3بــود بــه ســطح خطرکمتــری بیــن
1-3کاهــش یافــت [ .]25درمطالعــه دیگــری کــه توســط معتمــد
زاده و همــکاران جهــت ارزیابــی جابجایــی دســتی کپســولهای
اکیســژن در یــک شــرکت فــوالد بــا اســتفاده از جــداول اســنوک
صــورت پذیرفــت نتایــج نشــان داد بــا حــذف جابجایــی دســتی بــار
ریســک فاکتورهــای ایجــاد کننــده اختــاالت اســکلتی عضالنــی نیــز
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Abstract
Introduction: Muscle-skeletal disorders are one of the most common job-related
disorders in industrial workplaces due to different reasons. The current study performed an
ergonomic assessment using the key indicator index (KIM) in order to reduce injuries in
the bottle-making salon of one of the detergent-producing industries of Qazvin province.
Methods: This study was an interventional study and consisted of 25 workers and was
done in a bottle-making salon of one of the detergent-producing industries, during year
2016. For data collection, the Cornell questionnaire and key indicator index assessment
method were used before and after the ergonomic interventions. Data was analyzed by
descriptive analytical tests using the SPSS 16 software.
Results: According to the results, in the bottle production task (risk score: 4), the risk
score decreased significantly by redesign (risk score: 2). Also, regarding the bottle's
material, supply task that workers used to do it by manual material handling (risk score: 3),
by redesign, risk score decreased significantly (risk score: 1).
Conclusions: In this study, musculoskeletal disorders decreased meaningfully by
workstation ergonomic redesign after 5 months from the intervention.

