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چکیده
مقدمــه :اختــاالت اســکلتیعضالنی مرتبــط بــا کار ( ،)WMSDSزمانــی رخ میدهنــد کــه فشــار اعمــال
شــده بــه بافتهــای اســکلتی-عضالنی ،بیشــتر از ظرفیــت تحمــل بافــت باشــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف ارزیابــی
ریســک فاکتورهــای ایجادکننــده اختــاالت اســکلتیعضالنی مرتبــط بــا فعالیتهــای دســتی بــا اســتفاده از
روش  ManTRAو اجــرای برنامــه مداخلــه آموزشــی -مهندســی در بیــن کارگــران صنعــت چــاپ انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع مداخلـهای مــورد شــاهدی میباشــد کــه جامعــه آمــاری آن  40نفــر از کارگــران
صنعــت چــاپ کــه فعالیــت دســتی انجــام میدهنــد ،میباشــند 20 .نفــر بــرای گــروه مداخلــه و  20نفــر بــرای
گــروه شــاهد انتخــاب شــده و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه نقشــه بــدن
( )Body mapجهــت تعییــن میانگیــن شــدت و موضــع ناراحتــی در اندامهــای مختلــف بــدن و روش ارزیابــی
 ManTRAجهــت تعییــن نمــره تجمعــی در  4ناحیــه بــدن (مــچ /دســت /بــازو ،شــانه /گــردن ،پشــت ،انــدام
تحتانــی) بــرای هــر کارگــر در محــل کار در قبــل و بعــد از مداخلــه (آموزشی-مهندســی) گــردآوری شــد .جهــت
تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSSاســتفاده شــد.
یافتههــا :تجزیــه و تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه بیــن میانگیــن شــدت درد در گــروه مــورد ،قبــل و بعــد از
مداخلــه در نواحــی ســر وگــردن ( )P = 0/012شــانه و بــازوی راســت ( ،)P = 0/012شــانهو بازویچــپ (0/043
=  ،)Pکمــر ( ،)P = 0/003دسـتومچ راســت ( ،)P = 0/028دسـتومچ چــپ ( ،)P = 0/027رانوزانــوی راســت
( ،)P = 0/005رانو زانویچــپ ( ،)P = 0/005پــا وســاقپا راســت ( ،)P = 0/012پــا وســاقپا چــپ (0/0028
=  )Pارتباطمعنــیداری وجــود داشتهاســت .ازنظــر نمرهتجمعینیــز ،ارتباطمعنــیداریدر نواحــی بازو/مــچ/
دســت ( )P = 0/001و شــانه/گردن ( )P = 0/001قبلوبعــد از مداخلــه مشاهدهشــد.
نتیجهگیــری :بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه میتــوان گفــت کــه مداخــات ارگونومــی میتوانــد
باعــث کاهــش میــزان شــدت درد در قســمتهای مختلــف بــدن و کاهــش ریســک فاکتورهــای ایجــاد کننــده
آســیبهای تجمعــی در محیــط کار شــود.

مقدمه
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه احســاس درد و ناراحتــی در
قســمتهای گوناگــون دســتگاه اســکلتی عضالنــی از مشــکالت
عمــده در محیــط کار اســت [ .]1و اختــاالت اســکلتی
عضالنــی مرتبــط بــا کار (WMSDS: Work-related
 ،)Musculoskeletal Disordersعمدهتریــن عامــل از دســت
رفتــن زمــان کار ،افزایــش هزینههــا و آســیبهای انســانی
نیــروی کار بــه شــمار میآینــد [ .]2اختــاالت اســکلتی عضالنــی
( ،)MSDSآســیبهای تجمعــی هســتند کــه در طــول زمــان

در اثــر انجــام کارهــای اســکلتی عضالنــی ایجــاد میشــود [.]3
ایــن اختــاالت یکــی از مشــکالت شــایع و روز افــزون در جهــان
امــروز میباشــد کــه ماهیچههــا ،تاندونهــا ،مفاصــل و اعصــاب
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و زمانــی اتفــاق میافتــد کــه فشــار
اعمــال شــده بــه بافتهــای اســکلتی عضالنــی بیشــتر از ظرفیــت
تحمــل بافــت باشــد [ .]6-4یکــی از ریســک فاکتورهــای ایجــاد
کننــده ایــن اختــاالت ،فعالیتهــای دســتی در محیــط کار اســت،
کــه بــه انــواع فعالیتهایــی کــه نیازمنــد اعمــال نیــرو بوســیله
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 1کارشــناس ارشــد ارگونومــی ،گــروه  ، HSEمرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی گــروه صنعتــی صفــا،
ســاوه ،ایــران
 2کارشــناس ارشــد ارگونومــی ،گــروه مهندســی پزشــکی ،دانشــکده مهندســی ،موسســه آمــوزش
عالــی دانشســتان ،ســاوه ،ایــران
 3اســتاد ،گــروه ارگونومــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه
علــــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایران
 4دانشــیار ،گــروه آمار زیســتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی همــــدان ،همدان،
ایــران

] [ DOI: 10.21859/joe-04048

مقاله پژوهشی

مجله ارگونومی ،دوره  ،4شماره  ،4زمستان 1395

روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع از نــوع مداخلـهای مــورد شــاهدی بــر روی 40
نفــر از کارگــران یــک صنعــت چــاپ کــه در واحدهــای مختلــف پانچ،
انبــار ،چــاپ ،پــرس ،بــرش ،پاکتزنــی و کلیشــه بــه انجــام فعالیــت
دســتی مشــغول بودنــد انجــام شــد کــه  20نفــر از پرســنل در گــروه
مــورد و  20نفــر دیگــر در گــروه شــاهد قــرار گرفتنــد .گــروه شــاهد
متشــکل از افــرادی بــود کــه هیــچ اقــدام مداخلـهای پــس از ارزیابــی
اولیــه ،در شــرایط کاری آنهــا اعمــال نشــد و در گــروه مــورد ،پــس
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دســتی بــار بــوده اســت .پــس از مداخلــه ارگونومیکــی و طراحــی
مجــدد ابــزار ،نحــوه بلنــد کــردن بــار و طراحــی ایســتگاه کاری
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  ،CATIAارزیابــی دوبــاره بــا اســتفاده
از روش  RULAو معادلــه بلندکــردن  NIOSHانجــام گرفــت
و نتایــج نشــان داد کــه طراحــی پیشــنهاد شــده باعــث کاهــش
ریســک اختــاالت اســکلتی عضالنــی مربــوط بــه فعالیتهــای
حمــل دســتی بــار در صنایــع تولیــدی میشــود [ .]10همچنیــن
در مطالع ـهای کــه توســط  Morkenو همــکاران در ســال 2002
بــا عنــوان بررســی تأثیــر برنامــه آموزشــی در بهبــود اختــاالت
اســکلتی عضالنــی در میــان کارگــران صنایــع آلومینیومــی انجــام
شــد ایــن نتیجــه بدســت آمــد کــه بــا توجــه بــه برگــزاری برنامــه
آموزشــی در میــان  2181اپراتــور در زمینــه آگاهــی در مــورد
پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی عضالنــی و رونــد بهبــود ســامت
اســکلتی عضالنــی در محیــط کار و دخالــت فعــال کارگــران در حــل
مشــکالت خــاص در محیــط کاری باعــث پیشــگیری از ناتوانیهــای
بهداشــتی از جملــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی میشــود [.]11
در مطالعــه توصیفــی تحلیلــی کــه بــه صــورت مداخل ـهای در ســال
 1393توســط قاســم حســام و همــکاران در یکــی از کشــتارگاههای
مــرغ انجــام گرفــت انجــام مداخــات مهندســی و مدیریتــی توانســت
ســطح اقدامــات اصالحــی را بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش داده
و ســبب بهبــود وضعیــت کاری پرســنل در قســمتهای مختلــف
شــرکت گــردد [ .]12بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق و اهمیــت
موضــوع و بدلیــل اینکــه در کشــور ایــران مطالعــات ارگونومیکــی
محــدودی در ارتبــاط بــا فعالیتهــای دســتی در محیطهــای کاری
صــورت گرفتــه و همچنیــن بــه منظــور افرایــش بهــرهوری در صنایــع
و رفــع خســارتهای اقتصــادی ناشــی از اختــاالت انــدام فوقانــی،
بررســی ریســک فاکتورهــای مؤثــر در اختــاالت اســکلتی عضالنــی
مرتبــط بــا فعالیتهــای دســتی ،و دســتیابی بــه روشهــای اصالحــی
الزم بــه نظــر میرســد .لــذا ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی تأثیــر
اصالحــات ارگونومیکــی در فعالیتهــای دســتی بــر اختــاالت
اســکلتی عضالنــی بــه روش  Man TRAدر بیــن کارگــران صنعــت
چــاپ انجــام شــد.
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یــک شــخص بــرای چنــگ زدن ،بــا دســت عمــل کــردن ،ضربــه
زدن ،پرتــاب کــردن ،حمــل کــردن و حرکــت دادن (هــل دادن
– کشــیدن – بلنــد کــردن – پائیــن گذاشــتن) ،نگــه داشــتن یــا
مهــار کــردن یــک شــیء و بــار زدن ،میباشــد گفتــه میشــود.
از ســوی دیگــر تحقیقــات نشــان داده کــه ریســک فاکتورهــای
خــاص و ویــژهای وجــود دارد کــه نقــش قابــل توجهــی را در بــروز
و توســعه اختــاالت اســکلتی عضالنــی مرتبــط بــا فعالیتهــای
دســتی بــازی میکنــد .ایــن ریســک فاکتورهــا شــامل :اعمــال
نیــروی زیــاد ،پوســچر نامناســب و اســتاتیک ،تکــرار ،ارتعــاش و
مــدت زمــان در معــرض میباشــند ،کــه از طریــق پیشــگیری یــا
بــه حداقــل رســاندن مــدت مواجهــه میتوانیــم آســیبهای ناشــی
از ایــن ریســکها را کاهــش دهیــم [.]7-4
در مطالعـهای کــه توســط  Plawinskiو همــکاران در ســال 2009
بــا عنــوان اســتفاده از ابــزار ارزیابــی ریســک فعالیتهــای دســتی
( )ManTRAبــه منظــور بررســی مزایــای بالقــوه مداخــات در
صنعــت ســاخت و ســاز انجــام شــد ،ایــن نتیجــه بدســت آمــد کــه
 ManTRAبــه عنــوان یــک ابــزار ســریع و ســاده بــرای آنالیــز
قســمتهای مختلــف بــدن ،بــرای زمانــی کــه فــرد مشــغول بــه کار
اســت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و همچنیــن از  18نــوآوری
کــه در زمینــه ابــزار ،فراینــد و مــواد در صنایــع ساختوســاز بــه کار
گرفتــه شــده بــود %94 ،از نوآوریهــا بطــور بالقــوه باعــث کاهــش
ریســک اختــاالت اســکلتی عضالنــی شــده بــود و تنهــا  1مــورد
( )%6از آنهــا نتوانســته بــود ســطح ریســک را تغییــر دهــد [.]8
همچنیــن در مطالعــهای کــه توســط  Strakerو همــکاران
در ســال  2004بــا عنــوان یــک کارآزمایــی تصادفــی و کنتــرل
شــده از طریــق مداخلــه ارگونومــی مشــارکتی (Participative
 ،)ergonomics interventionبــه منظــور کاهــش آســیبهای
مرتبــط بــا فعالیتهــای دســتی (ریســکهای فیزیکــی و
شــکایتهای قانونــی) انجــام شــد از  48محی ـطکاری کــه بصــورت
داوطلبانــه انتخــاب شــده بــود افــراد بــه دو گــروه مــورد و شــاهد
تقســیم بنــدی شــدند و ســپس بــا اســتفاده از روش Man TRA
بــه ارزیابــی ریســک خطــرات هــر دو گــروه پرداختــه شــد 9 .مــاه
بعــد از مداخلــه ،ارزیابــی مجــددا ً صــورت گرفــت و نتایــج نشــان
داد کــه کاهــش قابــل توجهــی در بــرآورد ریســک فعالیتهــای
دســتی و بهتــر شــدن وضــع شــکایتهای قانونــی افــراد در گــروه
مــورد مشــاهده شــده اســت [ .]9در مطالعــه دیگــری کــه توســط
 Lia Huey skyدر مالــزی در ســال  2008بــا عنــوان مداخلــه
ارگونومیکــی بــه منظــور کاهــش ریســک اختــاالت اســکلتی
عضالنــی مربــوط بــه فعالیتهــای حمــل دســتی بــار انجــام شــد
ایــن نتیجــه بدســت آمــد کــه اختــاالت اســکلتی عضالنــی کــه
کارگــران تجربــه کــرده بودنــد ناشــی از فعالیتهــای حمــل
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پرســنل گــروه شــاهد (واحدهــای بــرش ،پاکــت زنــی ،کلیشــه)
و مــورد (واحدهــای پانــچ ،انبــار ،چــاپ ،پــرس) پرسشــنامه
دموگرافیــک و نقشــه بــدن را تکمیــل کــرده و پــس از مشــاهده
مســتقیم و فیلمبــرداری از کارگــران اطالعــات موردنیــاز بــرای
محاســبه نمــره تجمعــی  ManTRAجمــعآوری گردیــد .بــا
توجــه بــه اینکــه بــرای انجــام ایــن پژوهــش و ارزیابــی پوســچر،
احتیــاج بــه فیلمبــرداری از پرســنل در هنــگام کار بــود لــذا
رضایتنام ـهای تهیــه و در اختیــار مدیریــت و کارکنــان قرارگرفــت
و از پرســنلی کــه بــرای شــرکت در مطالعــه رضایــت داشــتند
رضایــت نامــه اخــذ گردیــد .جهــت جمــعآوری اطالعــات الزم در
مــورد ســن ،جنــس ،قــد ،وزن ،وضعیــت تأهــل ،تحصیــات ،شــغل
فعلــی ،ســابقهکار ،متوســط کار روزانــه ،میــزان اســتراحت روزانــه،
از پرسشــنامه دموگرافیــک اســتفاده گردیــد .ایــن پرسشــنامه بــا
اســتفاده از روش مصاحبــه و توضیــح بــه کارگــران در خصــوص
هــر یــک از ســؤاالت پرسشــنامه جهــت جلوگیــری از خطاهــای
احتمالــی تکمیــل گردیــد.
در ادامــه ،بــه منظــور تعییــن شــدت و موضــع ناراحتــی بخشهــای
مختلــف بــدن از روش نقشــه بــدن ( )Bady mapاســتفاده شــد.
مطالعــات نشــان داده کــه شــیوههای خودگزارشــی بــه علت ســهولت
اســتفاده ،در دســترس بــودن و روایــی ظاهــری ،پرکاربردتریــن
شــیوههای ارزیابــی تنــش و ناراحتــی بــدن هســتند .در ایــن روش
از افــراد خواســته شــد بــا عالمتگــذاری روی نقشــه بــدن موضــع
ناراحتــی خــود را مشــخص ســازند .نقشــه بــدن کل بــدن را بــه 13
قســمت تقســیم میکنــد کــه اعضــای چــپ و راســت بــدن را در
بــر میگیــرد .بــرای اندازهگیــری شــدت ناراحتــی از خــط کــش
دردی کــه در کنــار هــر عضــو دیاگــرام نقشــه بــدن وجــود دارد
اســتفاده میگــردد [ .]13ایــن روش از روایــی باالیــی برخــوردار
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فــاز اول :تکمیــل پرسشــنامه دموگرافیــک و Body
 mapو ارزیابــی مشــاغل بــه روش ManTRA

اســت و از آن جــا کــه اعتبــار عامــل مهمــی در روایــی اســت وانــدر
گرینتیــن ( )1991اعتبــار ابــزار ارزیابــی ناراحتــی را بررســی کــرد
و آن را مــورد تأییــد قــرار داد [ .]14در ایــن پژوهــش جهــت
ارزیابــی ریســک فاکتورهــای اختــاالت اســکلتی عضالنــی از روش
 ManTRAاســتفاده گردیــد .الزم بذکــر اســت کــه ManTRA
یــک روش کمــی -کیفــی اســت کــه بــرای بررســی ســریع تغییــرات
در هــر دو حالــت مشــاهده مســتقیم در محــل و یــا از طریــق
ویدئــو اســتفاده میشــود .هــدف آن ارزیابــی ریســک فاکتورهــای
اختــاالت اســکلتی عضالنــی مرتبــط بــا فعالیتهــای دســتی
کارگــران در معــرض ،در محیطهــای کاری میباشــد .ایــن روش
از متغیرهــای کل زمــان کاری ،طــول مــدت کار و ارزیابــی  4ناحیــه
از بــدن (انــدام تحتانــی ،پشــت ،گردن/شــانه ،بازو/دست/مچدســت)
در مــورد  5ویژگــی آن وظیفــه (مــدت چرخــه ،نیــرو ،ســرعت،
پوســچر نامناســب و ارتعــاش) شــکل گرفتــه اســت .از مزایــای روش
 ،ManTRAاســتفاده ســریع و آســان و اســتفاده از ریســکهای
عمومــی و همگانــی فعالیتهــای جابجایــی مــواد (بــه عنــوان مثــال:
طــول مــدت و تکــرار) در محاســبات میباشــد و از معایــب ایــن
روش میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :تعریــف معیارهــا چنــدان
روشــن نیســت (ارزیابــی بصــورت ذهنــی) و مشــخص نیســت کــه
مواجهــه تــراز شــغلی ترکیــب وظایــف چندگانــه چگونــه بدســت
میآیــد [.]15
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از ارزیابــی شــرایط کاری موجــود ،مداخــات آموزشــی و مهندســی
بــرای بهبــود شــرایط محیــط کاری آنهــا صــورت گرفــت .تعــداد
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول زیــر محاســبه گردیــد:
n=((2σ2)(z1-α/2+z1-β)2)/d2
کــه در ایــن فرمــول انحــراف معیــار و خطــای مطلــق تغییــر بــا
توجــه بــه مداخلــه اســت ،کــه بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی 30
میباشــد .میــزان اطمینــان ایــن آزمــون  %95و تــوان آزمــون
برابــر  %80در نظــر گرفتــه شــده اســت .بــا جایگزینــی مقادیــردر
فرمــول فــوق حداقــل تعــداد نمونــه بــرای هــر یــک از گروههــا
حداقــل  17نمونــه حاصــل شــد کــه در ایــن مطالعــه  20نمونــه
انتخــاب خواهــد شــد .ایــن پژوهــش در ســه فــاز بــه شــرح زیــر
طراحــی و اجــرا گردیــد:
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در ایــن مرحلــه دورههــای آموزشــی تنهــا بــرای افــراد گــروه مــورد،
متناســب بــا نیــاز و شــغل آنهــا و بــر اســاس یافتههــای حاصــل
از روش  ManTRAتشــکیل گردیــد .همچنیــن بــا توجــه بــه
اینکــه پیــش از انجــام فــاز  ،1آشــنایی بــا محیــطکار و ارزیابــی
شــرایط موجــود صــورت گرفتــه بــود ،بــر اســاس یافتههــای
مطالعــه ،و امکانــات موجــود در شــرکت ،راهکارهــا و مداخــات
فنــی و مدیریتــی بــرای بهبــود شــرایط محیـطکار و کاهــش ریســک
فاکتورهــا پیشــنهاد و بــه اجــرا درآمــد .کــه از آن جملــه میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
طراحــی مجــدد جعبههــا :افــراد در محیــطکار مجبــور بودنــد بــه
منظــور گرفتــن بــار ،نیــرو و فشــار زیــادی را در نواحــی شــانه و
پشــت خــود وارد کننــد .همچنیــن پوســچر نامناســب در نواحــی
مــچ ،شــانه و پشــت ریســک فاکتــور دیگــری بــود کــه افــراد را تحــت
تأثیــر قــرار مــیداد .بدیــن منظــور ســعی شــد از طریــق طراحــی
دســته بــر روی جعبههــا ،شــرایط بهبــود و اصــاح روش گرفتــن
بــار ،کاهــش فشــار بــر روی کمــر و شــانهها و کاهــش فشــار تماســی
بــر روی شــانهها و دس ـتها و همچنیــن کاهــش تــاش و نیــرو بــه
منظــور انجــام وظایــف کاری مهیــا شــود.
اســتفاده از تجهیــزات مکانیکــی غیربرقــی بــرای حمــل بــار :پرســنل
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روش تجزیه و تحلیل دادهها
بــا توجــه بــه دادههــای جمــعآوری شــده از دو گــروه شــاهد و
مــورد قبــل و بعــد از مداخلــه از طریــق پرسشــنامه ،بــرای تجزیــه
و تحلیــل دادههــای بدســت آمــده از نــرم افــزار  SPSSنســخه
 16اســتفاده شــد و دادههــا بــا اســتفاده از روشهــای تیتســت
زوجــی ،آزمــون دقیــق فیشــر ،آزمــون کایدو ،آزمــون منویتنــی و
آزمــون ویلکاکســون آنالیــز شــدند .در ایــن مطالعــه بــرای مقایســه
مشــخصات دموگرافیــک و فاکتورهــای مخدوشگــر ممکــن گــروه
مــورد و شــاهد قبــل و بعــد از مداخلــه از آزمــون تیتســت ،بــرای
مقایســه مشــخصات کیفــی گــروه مــورد و شــاهد قبــل و بعــد از
مداخلــه از آزمــون دقیــق فیشــر و آزمــون کایدو ،بــرای مقایســه
میانگیــن شــدت درد دو گــروه مــورد و شــاهد قبــل و بعــد از مداخله
در اندامهــای مختلــف بــدن از آزمــون منویتنــی ،بــرای مقایســه
میانگیــن شــدت درد گــروه مــورد ،قبــل و بعــد از مداخلــه از آزمــون
ویلکاکســون ،بــرای مقایســه نمــره گروهبنــدی شــده پرسشــنامه
 ManTRAدر قبــل و بعــد از مداخلــه در هــر دو گــروه از آزمــون
دقیــق فیشــر و آزمــون کایدو ،و بــرای بررســی ارتبــاط بیــن
نمــره تجمعــی و شــدت و موضــع ناراحتــی از ضریــب همبســتگی
اســپیرمن اســتفاده شــد .بــرای تجزیــه و تحلیــل پرسشــنامه
 ManTRAچــک لیســت موردنظــر از روی فیلــم ،توســط دو نفــر
و دو بــار بــر روی  10نفــر از کارگــران انجــام گرفــت و ســپس
پایایــی روش محاســبه گردیــد .بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده
ضریــب همبســتگی درونــی ( )ICCبیــن ارزیابکننــدگان حداقــل
برابــر  0/629بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر بیــن نمــرات از نظــر
دو نفــر همبســتگی باالیــی وجــود داشــته اســت.
یافتهها
یافتههــای حاصــل از پرسشــنامه دموگرافیــک در جــدول  1آورده
شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه بطــور کلــی بیــن افــراد
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در نواحــی مــچ ،شــانه و پشــت از ریســک فاکتورهــای دیگــری بــود
کــه افــراد را تحــت تأثیــر قــرار مـیداد .بدیــن منظــور ،از چرخهــای
دســتی بــه منظــور حمــل بــار اســتفاده گردیــد تــا بدیــن صــورت
ریســک فاکتورهــای نیــرو ،بارفشــاری و پوســچر نامناســب اصــاح
گــردد.
اســتفاده از چهارپایــه بــرای چنگــش اشــیاء :افــراد در محیــطکار
بــه منظــور پاییــن آوردن اشــیاء از داخــل قفســهها در انبــار کاال،
مجبــور بودنــد نیــرو و فشــار زیــادی را بــر اندامهــای مختلــف
بــدن وارد کننــد .از طرفــی زیــاد بــودن فاصلــه دسترســی باعــث
شــده بــود کــه پوســچر نامناســبی در اندامهــای مختلــف از جملــه
مــچ ،شــانه و پشــت افــراد بوجــود آیــد کــه از طریــق بــکار بــردن
چهارپایههــای قابــل حمــل ســبب کاهــش فاصلــه دسترســی
بــرای چنگــش اشــیاء ،کاهــش فشــار وارده بــر پشــت و شــانهها و
همچنیــن کاهــش تــاش و نیــروی موردنیــاز بــرای انجــام وظیفــه
کاری افــراد گردیــد.
اســتفاده از جــک پالتهــا بــه منظــور جابجایــی بــار :افــراد در
محی ـطکار جعبههــا را بــا دســت جابهجــا میکردنــد کــه ایــن امــر
باعــث افزایــش فشــار و نیــرو بــر روی مــچ ،شــانهها و کمــر شــده
بــود .و همچنیــن پوســچر نامناســب در نواحــی ذکــر شــده ریســک
فاکتــور دیگــری بــود کــه افــراد را تحــت تأثیــر قــرار مـیداد .از ایــن
رو بــکار بــردن جــک پالتهــا جهــت جابجایــی بــار ،ســبب کاهــش
فشــار بــر روی کمــر و شــانهها ،کاهــش فشــار تماســی بــر روی
شــانهها و دســتها و اصــاح پوســچر بــدن و کاهــش نیــروی
موردنیــاز بــرای انجــام وظیفــه کاری شــد.
اســتفاده از دســتگاه اتوماتیــک شــیرینگ بــرای بســتهبندی :در
مرحلــه بســتهبندی محصــوالت ،شــیرینگ کــردن بصــورت دســتی
انجــام میشــد کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد پوســچر نامناســب در
تمامــی نواحــی بــدن شــده بــود .همچنیــن نیــرو و فشــار ،ریســک
فاکتــور دیگــری بــود کــه افــراد را تحــت تأثیــر قــرار مـیداد .طراحی
و ســاخت دســتگاه اتوماتیــک شــیرینگ باعــث کاهــش فشــار و نیــرو
در تمامــی اندامهــا و اصــاح کامــل پوســچر بــدن در تمامــی نواحــی
بــدن گردیــد.
طراحــی مجــدد دســتگاهها :در مرحلــه پــرس ضایعــات ،افــراد بــه
منظــور پــر و خالــی کــردن ضایعــات مجبــور بودنــد اندامهــای بــدن
خــود را در معــرض کشــش ،خمــش و پیچــش قــرار دهنــد تــا بدیــن
طریــق فاصلــه دسترســی آنهــا بــه مــواد بــه حداقــل برســد .در ایــن
مداخلــه ســعی شــد بــا طراحــی دریچــه در جلــوی دســتگاه ،شــرایط
کاهــش دسترســی و خمــش فراهــم شــود.

پــس از گذشــت  3مــاه از انجــام مداخــات آموزشــی و اجرائــی،
مطالعــه وارد فــاز ســوم گردیــد .در ایــن مرحلــه بــرای کلیــه
افــرادی کــه در فــاز اول ،پرسشــنامه دریافــت کــرده بودنــد ،یکبــار
دیگــر پرسشــنامه نقش ـهبدن تکمیــل و مشــاغل دوبــاره بــر اســاس
روش  ManTRAارزیابــی گردیــد .ســپس تجزیــه و تحلیــل بــر
روی دادههــای بدســت آمــده بــا اســتفاده از آزمــون تیتســت،
ویلکاکســون ،کایدو و آزمــون دقیــق فیشــر جهــت تعییــن میــزان
اثــر بخشــی مداخــات ارگونومیکــی صــورت گرفــت.

] [ DOI: 10.21859/joe-04048

در محی ـطکار ،ســطلهای رنــگ را بــا دســت حمــل میکردنــد کــه فــاز ســوم :تکمیــل پرسشــنامه  Body mapو
ایــن عمــل نیــرو و بارفشــاری زیــادی را در نواحــی مــچ ،شــانه ،پشــت ارزیابــی مشــاغل بــا روش  ManTRAســه مــاه بعــد
و اندامهــای تحتانــی وارد میکــرد .همچنیــن پوســچر نامناســب از مداخــات
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دو گــروه مــورد و شــاهد از لحــاظ مشــخصات کمــی (ســن ،قــد،
وزن ،ســابقه کار ،زمــان کاری ،زمــان اســتراحت) اختــاف معن ـیدار
آمــاری وجــود نــدارد (.)P < 0/05
میانگیــن ســنی کارگــران مــورد مطالعــه در گــروه مــورد ± 2/751
 30/75بــود .در گــروه شــاهد نیــز میانگیــن ســنی برابــر ± 8/11
 31/30میباشــد .اکثــر افــراد مــورد مطالعــه ،نیــروی کاری جوانــی
هســتند کــه میانگیــن ســابقهکار آنهــا در گــروه مــورد برابــر 1/056
 2/20 ±ســال و در گــروه شــاهد برابــر (2/15 ± 1/040 )P = 0/043
ســال اســت .نتایــج حاصــل از پرسشــنامه  ،Body mapدر جــدول
 2آورده شــده اســت .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،میانگیــن
شــدت درد در گــروه مــورد در قبــل و بعــد از مداخلــه در نواحــی ســر

و گــردن ( )P = 0/012شــانه و بــازوی راســت ( ،)P = 0/012شــانه و
بــازوی چــپ ( ،)P = 0/043کمــر ( ،)P = 0/003دســت و مــچ راســت
( ،)P = 0/028دســت و مــچ چــپ ( ،)P = 0/027ران و زانــوی راســت
( ،)P = 0/005ران و زانــوی چــپ ( ،)P = 0/005پــا و ســاق پــا راســت
( ،)P = 0/012پــا و ســاق پــا چــپ ( )P = 0/028ارتبــاط معنـیداری
وجــود داشــته اســت .همچنیــن بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده در
گــروه شــاهد در قبــل و بعــد از مداخلــه ،میانگیــن شــدت درد در
نواحــی شــانه و بــازوی راســت ( ،)P = 0/007شــانه و بــازوی چــپ
( ،)P = 0/009کمــر ( ،)P = 0/006دســت و مــچ راســت (= 0/001
 ،)Pدســت و مــچ چــپ ( ،)P = 0/001پــا و ســاق پــا چــپ (= 0/007
 )Pارتبــاط معنـیداری وجــود داشــته اســت.

جدول  :1مقایسه مشخصات دموگرافیک گروه مورد و شاهد
مورد – شاهد

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

سن
مورد

20

30/75 ± 2/75

شاهد

20

31/30 ± 8/11

آزمون t

Df

 t = -0/287و P = 0/776

Df = 38

 t = 0/624و P = 0/536

قد
مورد

19

176/68 ± 5/386

شاهد

20

175/45 ± 6/832
 t = -0/747و P = 0/460

وزن
مورد

18

76/11 ± 10/621

شاهد

20

78/68 ± 10/524
 t = 0/151و P = 0/881

سابقه کار
مورد

20

2/20 ± 1/056

شاهد

20

2/15 ± 1/040
 t = -1/000و P = 0/324

زمان کاری
مورد

20

11/45 ± 2/460

شاهد

20

12/00 ± 0/000

Df = 37

Df = 36

Df = 38

Df = 38

زمان استراحت در دو گروه کام ً
ال یکسان بوده است که آزمون  tبرای آن انجام
نشده است

زمان استراحت
مورد

20

1/00 ± 0/000

شاهد

20

1/00 ± 0/000
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نواحی بدن

قبل از مداخله

بعد از مداخله

آزمون ویلکاکسون

سر و گردن
مورد

19/33

17/53

Z = -2/521 ،P = 0/012

شاهد

21/68

23/48

Z = -0/059 ،P = 0/953

شانه و بازو (راست)
مورد

17/50

14/20

Z = -2/521 ،P = 0/012

شاهد

23/50

26/80

Z = -2/699 ،P = 0/007

شانه و بازو (چپ)
شاهد

23/70

26/98

Z = -2/614 ،P = 0/009

کمر
مورد

19/73

15/63

Z = -2/934 ،P = 0/003

شاهد

21/28

25/38

Z = -2/731 ،P = 0/006

آرنج و ساعد (راست)
مورد

18/55

17/83

Z = -1/604 ،P = 0/109

شاهد

22/45

23/18

Z = -0/734 ،P = 0/463

آرنج و ساعد (چپ)
مورد

17/63

16/65

Z = -1/604 ،P = 0/109

شاهد

23/38

24/35

Z = -1/599 ،P = 0/110

دست و مچ (راست)
مورد

19/75

12/98

Z = -2/201 ،P = 0/028

شاهد

21/25

28/03

Z = -3/465 ،P = 0/001

دست و مچ (چپ)
مورد

18/20

12/65

Z = -2/207 ،P = 0/027

شاهد

22/80

28/35

Z = -3/353 ،P = 0/001

باسن
مورد

18/58

20/53

Z = -1/000 ،P = 0/317

شاهد

22/43

20/48

Z = -1/826 ،P = 0/068

ران و زانو (راست)
مورد

19/15

17/40

Z = -2/803 ،P = 0/005

شاهد

21/85

23/60

Z = -0/534 ،P = 0/593

ران و زانو (چپ)
مورد

17/23

15/23

Z = -2/803 ،P = 0/005

شاهد

23/78

25/78

Z = -0/667 ،P = 0/505

پا و ساق پا (راست)
مورد

19/05

17/95

Z = -2/521 ،P = 0/012

شاهد

21/95

23/05

Z = -1/721 ،P = 0/085

پا و ساق پا (چپ)

62

مورد

19/13

17/25

Z = -2/201 ،P = 0/028

شاهد

21/88

23/75

Z = -1/988 ،P = 0/028
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مورد

17/30

14/03

Z = -2/023 ،P = 0/043

] [ DOI: 10.21859/joe-04048
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مقایســه نمــره گروهبنــدی شــده ریســک تجمعــی اندامهــای بــدن
گــروه مــورد و شــاهد قبــل از مداخلــه در جــدول  3ارائــه شــده
اســت .همانگونــه کــه میشــود ،نمــره ریســک تجمعــی اندامهــای
مــورد ارزیابــی دو گــروه ،قبــل از مداخلــه بــا اســتفاده از آزمونهــای
آمــاری ،بیانگــر عــدم وجــود اختــاف معنـیدار در نواحــی بازو/مــچ/
دســت ( ،)P = 0/311شــانه/گردن ( ،)P = 0/749پشــت (= 0/327
 ،)Pانــدام تحتانــی ( )P = 0/487میباشــد .بــا توجــه بــه جــدول
در گــروه مــورد  %55 ،%75و  %45از کارگــران بــه ترتیــب در
نواحــی بازو/مچ/دســت ،شــانه/گردن ،پشــت دارای نمــره تجمعــی 15
≤ میباشــند کــه بــه منظــور کاهــش ریســک تجمعــی ،نیــاز بــه
انجــام مداخــات در ایــن نواحــی آشــکار میگــردد.
بعــد از انجــام مداخــات ارگونومیکــی ،نمــره ریســک تجمعــی
مجــددا ً بــرای دو گــروه مــورد و شــاهد محاســبه گردیــد .جــدول 4
نمــره گروهبنــدی شــده ریســک تجمعــی اندامهــای مــورد ارزیابــی،
دو گــروه مــورد و شــاهد را بعــد از مداخلــه نشــان میدهــد .چنانچــه
مالحظــه میشــود نمــره ریســک تجمعــی در دو گــروه ،بعــد از
مداخلــه بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری بیانگــر وجــود اختــاف
معنـیدار در نواحــی بازو/مچ/دســت و شــانه/گردن میباشــد (0/001
=  .)Pایــن بدیــن معنــی اســت کــه اجــرای برنامههــای مداخل ـهای

(آموزشی-مهندســی) توانســته اســت در نواحــی بازو/مچ/دســت و
شــانه/گردن ریســک فاکتورهــای متعــدد را بــرای ایجــاد آســیبهای
تجمعــی کاهــش دهــد .بــا توجــه بــه جــدول  3در گــروه مــورد بعــد
از مداخلــه تنهــا  %10از کارگــران در ناحیــه بازو/مچ/دســت%10 ،
در شــانه/گردن و  %5در ناحیــه پشــت دارای نمــره تجمعــی ≤15
میباشــندکه نســبت بــه قبــل از مداخلــه بــه ترتیــب ،%45 ،%65
 %40کاهــش پیــدا کــرده بــود .ضریــب همبســتگی اســپیرمن،
بیــن نمــره تجمعــی  ManTRAو شــدت و موضــع ناراحتــی در
اندامهــای مختلــف بــدن کــه بــه روش  Body mapاســتخراج
گردیــد در جــدول  5آورده شــده اســت.
بــا توجــه بــه جــدول  5بیــن درد شــانه و بــازوی راســت (= 0/032
 ،)Pشــانه و بــازوی چــپ ( ،)P = 0/008کمــر ( ،)P = 0/002دســت و
مــچ راســت ( ،)P = 0/003دســت و مــچ چــپ ( )P = 0/007و نمــره
تجمعــی در ناحیــه مچ/دســت/بازو بعــد از مداخلــه ارتبــاط معنـیدار
وجــود دارد .یعنــی افزایــش نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه مــچ/
دســت/بازو باعــث افزایــش درد در نواحــی ذکــر شــده میشــود .بیــن
درد شــانه و بــازوی چــپ ( ،)P = 0/040کمــر ( ،)P = 0/004دســت و
مــچ راســت ( ،)P = 0/010دســت و مــچ چــپ ( )P = 0/037و نمــره
تجمعــی در ناحیــه شــانه/گردن بعــد از مداخلــه ارتبــاط معنــیدار

جدول  :3مقایسه نمره گروهبندی شده ریسک تجمعی اندامهای بدن گروه مورد و شاهد قبل از مداخله
نواحی بدن

نمره گروهبندی ریسک تجمعی
>15

آزمون کایدو – آزمون دقیق فیشر

*

≤15

مورد

شاهد

مورد

شاهد

بازو/مچ/دست

(5)25

(8)40

(15)75

(12)60

 = 1/026مقدار آماره و P = 0/311

شانه/گردن

(9)45

(8)40

(11)55

(12)60

 = 0/102مقدار آماره و P = 0/749

پشت

(11)55

(14)70

(9)45

(6)30

 = 0/960مقدار آماره و P = 0/327

اندام تحتانی

(20)100

(18)90

(0)0

(2)10

P = 0/487

* مقادیر جدول به صورت تعداد (درصد) بیان شده است.
جدول  :4مقایسه نمره گروهبندی شده ریسک تجمعی اندامهای بدن گروه مورد و شاهد بعد از مداخله
نواحی بدن

نمره گروهبندی ریسک تجمعی
>15

آزمون کایدو – آزمون دقیق فیشر

*

≤15

مورد

شاهد

مورد

شاهد

بازو/مچ/دست

(18)90

)40(8

(2)10

(12)60

 = 10/989مقدار آماره و P = 0/001

شانه/گردن

(18)90

(8)40

(2)10

(12 )60

 = 10/989مقدار آماره و P = 0/001

پشت

(19)95

(14)70

(1)5

(6 )30

P = 0/091

اندام تحتانی

(20)100

(19)95

(0)0

(1 )5

P = 1/000

* مقادیر جدول به صورت تعداد (درصد) بیان شده است.
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دهنوی و همکاران
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)0/661( -0/072
)0/032( *0/339

)0/600( -0/085
)0/096( 0/267

)0/505( -0/109
)0/273( 0/178

)0/495( -0/111
)0/308( 0/165

)0/430( -0/128
)0/008( *0/415

)0/345( -0/153
)0/040( *0/327

)0/170( -0/218
)0/214( 0/201

)0/345( -0/153
)0/305( 0/166

)0/442( 0/125
)0/002( *0/485

)0/598( 0/086
)0/004( *0/443

)0/661( 0/072
)0/048( *0/315

)0/712( -0/060
)0/119( 0/251

)0/873( -0/026
)0/235( 0/192

)0/726( -0/057
)0/329( 0/158

)0/571( -0/092
)0/638( 0/077

)0/553( -0/097
)0/792( 0/043

)0/289( -0/172
)0/512( 0/107

)0/143( -0/236
)0/696( 0/064

)0/090( -0/272
)0/871( -0/026

)0/079( -0/281
)0/451( -0/123

)0/421( -0/131
)0/003( *0/460

)0/486( -0/113
)0/010( *0/402

)0/229( -0/195
)0/209( 0/203

)0/797( -0/042
)0/059( 0/302

)0/131( -0/243
)0/007( *0/423

)0/071( -0/289
)0/037( *0/332

)0/042( *-0/323
)0/241( 0/190

)0/075( -0/285
)0/301( 0/168

)0/714( 0/060
)0/747( 0/053

)0/886( -0/023
)0/872( 0/026

)0/508( -0/108
)0/788( -0/044

)0/401( -0/137
)0/856( -0/030

)0/031( *-0/341
)0/525( -0/103

)0/048( * -0/314
)0/260( 0/182

)0/075( -0/285
)0/447( -0/124

)0/075( -0/284
)0/834( -0/034

0/037( *-0/331
)0/540( -0/100

)0/021( *-0/364
)0/252( -0/185

)0/008( *-0/416
)0/161( -0/226

)0/016( *-0/378
)0/277( -0/176

)0/157( -0/228
)0/635( 0/077

)0/131( -0/243
)0/474( -0/117

)0/086( -0/275
)0/396( -0/138

)0/111( -0/256
)0/518( -0/105

)0/056( -0/305
)0/830( -0/035

)0/039( *-0/328
)0/518( -0/105

)0/065( -0/295
)0/867( -0/027

)0/039( *-0/328
)0/882( -0/024

عالمت * نشاندهنده وجود ارتباط معنیدار میباشد.

وجــود دارد .یعنــی افزایــش نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه شــانه/
گــردن باعــث افزایــش درد در نواحــی ذکــر شــده میشــود .بیــن درد
کمــر ( )P = 0/048و نمــره تجمعــی در ناحیــه پشــت بعــد از مداخلــه

64

ارتبــاط معنـیدار وجــود دارد .یعنــی افزایــش نمــره ریســک تجمعــی
در ناحیــه پشــت باعــث افزایــش درد در ناحیــه ذکــر شــده میشــود.
بیــن درد ران و زانــوی راســت ( ،)P = 0/031ران و زانــوی چــپ
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بعد از مداخله
شانه و بازو راست
قبل از مداخله
بعد از مداخله
شانه و بازو چپ
قبل از مداخله
بعد از مداخله
کمر
قبل از مداخله
بعد از مداخله
آرنج و ساعد راست
قبل از مداخله
بعد از مداخله
آرنج و ساعد چپ
قبل از مداخله
بعد از مداخله
دست و مچ راست
قبل از مداخله
بعد از مداخله
دست و مچ چپ
قبل از مداخله
بعد از مداخله
باسن
قبل از مداخله
بعد از مداخله
ران و زانو راست
قبل از مداخله
بعد از مداخله
ران و زانو چپ
قبل از مداخله
بعد از مداخله
پا و ساق راست
قبل از مداخله
بعد از مداخله
پا و ساق چپ
قبل از مداخله
بعد از مداخله

)0/350( 0/152

)0/509( 0/107

)0/984( -0/003

)0/385( -0/141

] [ DOI: 10.21859/joe-04048

جدول  :5ضریب همبستگی اسپیرمن (مقدار احتمال) ،بین نمره تجمعی  ManTRAو شدت ناراحتی در اندامهای مختلف بدن
اندام تحتانی
پشت
شانه/گردن
مچ/دست/بازو
نمره تجمعی شدت درد
سرو گردن
)0/361( -0/148
)0/807( -0/040
)0/740( -0/054
)0/802( 0/041
قبل از مداخله
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دخیــل در ایجــاد آســیبهای اســکلتی عضالنــی مرتبــط بــا
فعالیتهــای دســتی را شناســایی کــرد و بــا انجــام برنامههــای
مداخلــهای مناســب از بــروز آســیبهای تجمعــی بــه اندامهــای
بــدن جلوگیــری کــرد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تأثیــر مثبــت
مداخــات ارگونومــی میتوانــد باعــث کاهــش میــزان شــدت درد
در قســمتهای مختلــف بــدن و کاهــش ریســک فاکتورهــای
ایجــاد کننــده آســیبهای تجمعــی در محیــطکاری شــود .نتایــج
بدســت آمــده از مطالعــه انجــام شــده توســط  Abarghoueiو
 Hosseini Nasabدر ســال  2012بــا نتایــج پژوهــش انجــام
شــده در مطالعــه حاضــر ،همخوانــی دارد .در ایــن مطالعــه بــا
انجــام مداخــات ارگونومیکــی ،تفــاوت قابــل توجهــی بیــن گــروه
مــورد و شــاهد در کاهــش تعــدادی از اختــاالت اســکلتی عضالنــی
مشــاهده شــد کــه ایــن نشــان دهنــده تأثیــر مثبــت مداخــات
ارگونومــی میباشــد .همچنیــن یافتههــای حاصــل از مطالعــات
 Rempelو همــکاران در ســال  Robertson ،]16[ 2006و
همــکاران در ســال  Bosab ،]17[ 2009و همــکاران در ســال
 ]18[ 2006نشــان داد کــه در صورتیکــه مداخــات آموزشــی
ارگونومیکــی بــا مداخــات فنــی و مهندســی همــراه باشــد تأثیــر

] [ DOI: 10.21859/joe-04048

بحث
شــاخص  ManTRAبــه عنــوان ابــزاری مفیــد ،ســریع ،آســان
بــرای ارزیابــی ریســک فعالیتهــای دســتی بــه حســاب میآیــد بــه
طــوری کــه از طریــق ایــن شــاخص میتــوان ریســک فاکتورهــای

گــذاری آن بــرای پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی عضالنــی و
کاهــش میــزان شــدت درد در قســمتهای بــدن موثرتــر خواهــد
بــود [ .]19 ,15-6همچنیــن در مطالعاتــی کــه در ایــران انجــام
شــده نیــز تأثیــر مداخــات ارگونومــی در کاهــش اختــاالت
اســکلتی-عضالنی بــه اثبــات رســیده کــه از آن دســت میتــوان
بــه مطالعــه ناصــر صــدرا ابرقویــی در ســال  1394اشــاره کــرد
کــه بــا اســتفاده از یــک مــدل مداخلــه ارگونومــی بــه بررســی و
بهبــود شــرایط ارگونومیکــی یــک کارخانــه تولیــد قطعــات یدکــی
میپــردازد و نتایــج آن مطالعــه بیــان میکنــد کــه مهمتریــن
نتیجــه مداخــات ارگونومــی جامــع ،تغییــر در فرهنــگ ســازمانی
اســت کــه منافــع مســتقیم وغیرمســتقیم مثــل راه حلهــای کــم
هزینــه یــا بــدون هزینــه بــرای حــل مشــکالت ،ایجــاد یــک محیــط
بهبــود مســتمر و فعــال ،افزایــش انگیــزه کارکنــان در مشــارکت و
نــوآوری در حــل مشــکالت ،تمایــل بیشــتر بــه تفکــر بــرای ارائــه
ایدههــای جدیــد ،ارتباطــات بهتــر بیــن مســئولین و کارکنــان،
افزایــش توانمنــدی و ســطح دانــش عمومــی شــاغلین را بــه دنبــال
داشــته اســت [ .]20در مطالعــه دیگــری از ناصــر صــدرا ابرقویــی و
همــکاران در ســال  1390در آن یــک مــدل تئــوری بــرای هدایــت
و راهنمایــی» فرآینـــدهای مـــداخالت ارگونـــومی» و ارزیـــابی آن
ارائــه گردیـــد و در یـــک مجموعـــه آموزشــی ( )EQبــه کار بــرده
شــد کــه نتایــج حاصــل از ارزیابــی مداخــات ارگونومــی خــرد و
کالن (ارگونومــی جامــع) در ایــن پژوهــش نشــان دهنده اثــرات
مثبــت بــه کارگیــری ایــن دانــش در افـــزایش نــوآوری و انگیــزه
کارکنــان در حــل مشــکالت میباشــد و کارآیــی اکثــر واحدهــا در
 EQبــه علــت کاهــش ضـــایعات اسـکلتی-عضـــانی و فعالیتهــای
کارگروههــا و اجــرای عوامــل ارگونومیکــی؛ بهبــود پیــدا کــرده
اســت [.]21
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( )P = 0/037و نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه مچ/دســت/بازو قبــل
از مداخلــه ارتبــاط معنـیدار منفــی وجــود دارد .یعنــی افزایــش نمــره
ریســک تجمعــی در ناحیــه مچ/دســت/بازو تاثیــری در افزایــش درد
در نواحــی ذکــر شــده نــدارد .بیــن درد ران و زانــوی راســت (0/048
=  ،)Pران و زانــوی چــپ ( ،)P = 0/021پــا و ســاق چــپ (= 0/039
 )Pو نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه شــانه/گردن قبــل از مداخلــه
ارتبــاط معن ـیدار منفــی وجــود دارد .یعنــی افزایــش نمــره ریســک
تجمعــی در ناحیــه شــانه/گردن تاثیــری در افزایــش درد در نواحــی
ذکــر شــده نــدارد .بیــن درد دســت و مــچ چــپ ( ،)P = 0/042ران و
زانــوی چــپ ( )P = 0/008و نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه پشــت
قبــل از مداخلــه ارتبــاط معنـیدار منفــی وجــود دارد .یعنــی افزایــش
نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه پشــت تاثیــری در افزایــش درد در
نواحــی ذکــر شــده نــدارد .بیــن درد ران و زانــوی چــپ (= 0/016
 ،)Pپــا و ســاق پــای چــپ ( )P = 0/039و نمــره ریســک تجمعــی در
ناحیــه انــدام تحتانــی قبــل از مداخلــه ارتبــاط معنـیدار منفــی وجــود
دارد .یعنــی افزایــش نمــره ریســک تجمعــی در ناحیــه انــدام تحتانــی
تاثیــری در افزایــش درد در نواحــی ذکــر شــده نــدارد.

دهنوی و همکاران

نتیجه گیری
در نهایــت بایــد عنــوان کــرد ،از آنجــا کــه هــدف از مداخــات
ارگونومــی رســیدن بــه رابطــه مناســب و منطقــی بیــن کارکنــان
بــا محیــط ،ماشــینآالت و ابــزار اســت رعایــت اصــول ارگونومــی و
کاربــرد آن اصــول ســبب ایجــاد ســامت ،رضایــت و همبســتگی بــا
مؤسســهای کــه فــرد در آن کار میکنــد میگــردد و بــرای تحقــق
ایــن مهــم میتــوان توصیههــای زیــر را ارائــه نمــود:
برگــزاری دورههــای آموزشــی اصــول ارگونومیکــی بــرای کارگــران
و مدیــران بــه منظــور ارتقــا ســامت و رضایــت آنهــا در راســتای
ترغیــب کارگــران بــرای قبــول و رعایــت عــادات صحیــح ارگونومــی
الزم و حیاتــی اســت کــه از نظریــات آنهــا در اجــرای برنامههــای
ارگونومیــک اســتفاده شــود تــا موفقیــت مداخلــه تضمیــن گــردد.

65

دهنوی و همکاران

1395  زمستان،4  شماره،4  دوره،مجله ارگونومی

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:28 +0330 on Saturday December 14th 2019

[ DOI: 10.21859/joe-04048 ]

REFERENCES
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Babakus E, Cravens DW, Johnston M, Moncrief WC. The Role
of Emotional Exhaustion in Sales Force Attitude and Behavior Relationships. J Acad Mark Sci. 1999;27(1):58-70. DOI:
10.1177/0092070399271005
Barling J, Loughlin C, Kelloway EK. Development and test of a model
linking safety-specific transformational leadership and occupational
safety. J Appl Psychol. 2002;87(3):488-96. PMID: 12090606
Nasl Saraji J, Malakuti J. [Documentation & Auditing of Ergonomics
Programs]. Fanavaran. 2013;1:13.
Ohlsson K, Attewell R, Skerfving S. Self-reported symptoms in the
neck and upper limbs of female assembly workers. Impact of length of
employment, work pace, and selection. Scand J Work Environ Health.
1989;15(1):75-80. PMID: 2922592
Mattila M, Vilkki M. OWAS Methods. In: Karwowski W, Marras
W, editors. The Occupational Ergonomics Handbook. Boca Raton,
USA: CRC Press; 1999. p. 447-59.
Kilbom Å, Messing K. Work-related musculoskeletal disorders. Women Health Work. 2005:203-27.
Statistics BoL. Lost-work time Injuries and Illnesses: Characteristics
and Resulting Time Away From Work. U.S: Department of Labor:
Bureau of Labor Statistics, 2004.
Plawinski M, Vi P, Carlan N, Kramer D, Bigelow P, Wells R, et al. Using
a manual tasks risk assessment tool (mantra) to audit the potential benefits of innovative interventions in the construction industry. 2009.
Straker L, Burgess-Limerick R, Pollock C, Egeskov R. A randomized and controlled trial of a participative ergonomics intervention
to reduce injuries associated with manual tasks: physical risk and
legislative compliance. Ergonomics. 2004;47(2):166-88. DOI:
10.1080/00140130310001617949 PMID: 14660211
Lai HS. Ergonomic Intervention to Reduce the Risk of Musculoskeletal Disorders (MSDs) for Manual Materials Handling Tasks. Malaysia
Universiti Teknikal Malaysia Melaka; 2008.
Morken T, Moen B, Riise T, Hauge SHV, Holien S, Langedrag A, et
al. Effects of a training program to improve musculoskeletal health
among industrial workers—effects of supervisors role in the intervention. Int J Ind Ergonom. 2002;30(2):115-27. DOI: 10.1016/s01698141(02)00090-2

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Hesam G, Motamedzade M, Moradpour Z. Ergonomics intervention
in poultry slaughter industry and evaluate the effectiveness by key indicators method (KIM). J Ergonom. 2014;2(2):9-19.
Karwowski W, Marras W. Principles and application in engineering
series occupational ergonomics engineering and administrative controls. New York: Taylor & Francis; 2005.
Chobineh A. [Posture Assessment Practices In Occupational Ergonomics]. Tehran: Raven Press; 2005.
Takala EP, Pehkonen I, Forsman M, Hansson GA, Mathiassen SE,
Neumann WP, et al. Systematic evaluation of observational methods
assessing biomechanical exposures at work. Scand J Work Environ
Health. 2010;36(1):3-24. PMID: 19953213
Rempel DM, Krause N, Goldberg R, Benner D, Hudes M, Goldner GU. A randomised controlled trial evaluating the effects of two
workstation interventions on upper body pain and incident musculoskeletal disorders among computer operators. Occup Environ
Med. 2006;63(5):300-6. DOI: 10.1136/oem.2005.022285 PMID:
16621849
Robertson M, Amick BC, 3rd, DeRango K, Rooney T, Bazzani
L, Harrist R, et al. The effects of an office ergonomics training and
chair intervention on worker knowledge, behavior and musculoskeletal risk. Appl Ergon. 2009;40(1):124-35. DOI: 10.1016/j.apergo.2007.12.009 PMID: 18336791
Bos EH, Krol B, Van Der Star A, Groothoff JW. The effects of occupational interventions on reduction of musculoskeletal symptoms
in the nursing profession. Ergonomics. 2006;49(7):706-23. DOI:
10.1080/00140130600578005 PMID: 16720530
Abarghouei NS, Nasab HH. An ergonomic evaluation and intervention model: macro ergonomic approach. Int J Sci Eng Res.
2012;3(2):1-7.
Sadra Abarghouei N. [Comprehensive ergonomic interventions for
improving ergonomic conditions in an automobile spare part manufacturing plant: A case study]. J Ergonom. 2015;3(2):1-13.
Sadra Abarqhouei N, Hosseini Nasab H, Fakhrzad M. [Macro Ergonomics Interventions and their Impact on Productivity and Reduction of Musculoskeletal disorders: Including a Case Study]. Iran Occup Health. 2012;9(2):27-39.

66

[ DOI: 10.21859/joe-04048 ]

Journal of Ergonomics
Volume 4, No. 4, Winter 2017

Original Article

The Effects of Ergonomic Interventions in Manual
Activities to Reduce Musculoskeletal Disorders in
Manual Activities by ManTRA
Sara Dehnavi 1, Abdollah Vahedi 2, *, Majid Motamedzade 3, Abas
Moghimbeigi 3
Applied Science Education Center, Safa Industrial Group, Saveh, Iran
Faculty of Engineering, Daneshestan Institute of Higher Education, Saveh, Iran
3
Professor, Department of Ergonomics, School of Health and Research Center for
Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4
Associate Professor, Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Public
Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
1

Downloaded from journal.iehfs.ir at 23:28 +0330 on Saturday December 14th 2019

2

DOI: 10.21859/joe-04048

Received: 12/07/2016
Accepted: 15/01/2017
Keywords:
Musculoskeletal Disorders
ManTRA
Ergonomic Intervention
Manual Task
Body Map
How to Cite this Article:
Dehnavi S, Motamedzade M,
Moghimbeigi A, Vahedi A. The
Effects of Ergonomic Interventions in Manual Activities to Reduce Musculoskeletal Disorders
in Manual Activities by ManTRA.
J Ergo. 2017;4(4):57-67. DOI:
10.21859/joe-04048
© 2017 Hamedan University of
Medical Sciences.

* Corresponding author: Abdollah Vahedi, Faculty of Engineering, Daneshestan Institute of Higher Education, Saveh, Iran. E-mail: a.vahedi62@yahoo.com
Abstract
Introduction: Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) occur when the
pressure that applied to musculoskeletal tissue is more than tissue tolerant capabilities. This
study aimed at assessing the risk factors that cause musculoskeletal disorders associated
with manual tasks, using ManTRA, and conducting an ergonomic intervention program
(educational engineering) among workers in the printing industry.
Methods: In this interventional case-control study, 40 workers, who performed manual
tasks, (20 in the case group and 20 in the control group) were chosen and investigated.
Nordic Body Map was used to determine the intensity and position of pain in different
parts of the body. The ManTRA method was performed to evaluate cumulative scores in
four regions of the body (wrist/hand/arm, shoulder/neck, back, and lower limb) for each
worker before and after the intervention. Data analysis was done using the SPSS software.
Results: Data analysis showed that mean intensity of pain in the control group before and
after the intervention in various regions of the body, such as head/neck (P = 0.012), right
shoulder/arm (P = 0.012), left shoulder/arm (P = 0.043), back (P = 0.003), right hand/
wrist (P = 0.028), left hand/wrist (P = 0.027), right knee/hip (P = 0.005), left knee/hip (P
= 0.005), right leg (P = 0.012) and left leg (P = 0.028) were significant. Cumulative score
was also significant in body regions such as arm/wrist/hand (P = 0.001) and shoulder/
neck (P = 0.001) before and after the interventional program.
Conclusions: On the basis of the findings of this study, it could be noted that the ergonomic
interventional program was effective for reducing the intensity of pain in various regions of
the body and risk factors causing cumulative damage at the workplace.

