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Title: Evaluation of ergonomic postures of assembling unit workers by Rapid Upper Limb Assessment  
Authors: Ghasemkhani M, (PhD); Azam K, (PhD); Aten S, (BS). 
Introduction: Musculoskeletal disorders are major causes of work-related disability for many 
occupational groups. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) is a method developed for use in ergonomic 
investigations of workplaces where work-related upper limb disorders are reported. RULA is a screening 
tool that assesses biomechanical and postural loading on the whole body with particular attention to the 
neck, trunk and upper limbs. This study was performed to assess ergonomic postures of car industry 
assembling unit workers in Tehran in 2004, using RULA . 
Methods: A sample consisting of 196 workers with 37 postures were selected from assembling units 
(trim, mechanical and seat installation lines). Ergonomic postures were assessed using RULA.  
Results: The highest percent of inappropriate postures were in score seven and action level four, in all 
three lines. No differences were found between the three lines in scores and actions levels. 
Conclusion: The results indicated that inappropriate postures may be major causes of work- related 
disability. It is concluded that working conditions and postures need to be improved and changes are 
required immediately. 
 

Keywords: Ergonomy, musculoskeletal disorders, posture, RULA. 
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29   خانی و همکاران دکتر مهدی قاسم

 چکیده
 از جمله بزرگترین مشکالت بهداشت شـغلی در کـشورهای صـنعتی و در               ، عضالنی مرتبط با کار    -های اسکلتی  یبآس :مقدمه

  روش ،رچهـای مهـم ارزیـابی پوسـ         یکی از شـیوه    .هندد های بدنی نامناسب کاری رخ می      حال توسعه است که در اثر وضعیت      
ـ  -منظور بررسی ارگونومیکی خطر بروز اخـتالالت اسـکلتی         مطالعه حاضر به  . ست ا )روال( اندام فوقانی     سریع ارزیابی ضالنی ع
  .  انجام گرفت1383ران در زمستان تهر شه درهای فوقانی کارگران سالن مونتاژ یک کارخانه خودروسازی مهم کشور  اندام

در سالن مونتاژ    وظیفه کاری   دارای بیشترین تکرار   که پوسچر   37 کارگر با    196ین مطالعه توصیفی،    اام  ج منظور ان  به :کارروش  
پایایی  ه از اعتبار و   ک  روال با استفاده از روش    عنوان نمونه انتخاب شدند و     ه ب ،دندوبندی ب  صندلی ، مکانیکی و  تزئیناتهای   خط و

  .مورد بررسی قرار گرفتند ،باالیی برخوردار است
بندی سالن مونتاژ امتیـاز      صندلی ، مکانیکی و  تزئیناتایج بررسی نشان داد باالترین امتیاز پوسچر نامناسب در سه خط            نت :ها یافته

. و اختالفـی بـا یکـدیگر ندارنـد     ) p =178/0 (باشـد  نمـی دار اباشد و امتیاز کسب شده در این سه خط از نظر آماری معن  می 7
  .کار در زیر ماشین بود و رمگ کیلو10-30 حمل بار سنگین بین ،تزئیناتنین از علل مهم سطح اقدامات چهارم در خط همچ

گـردد کـه ایجـاد     دست آمده مـشخص مـی   ه توجه به سطح اولویت اقدامات اصالحی چهارم که در پوسچرها ب        با :گیری نتیجه
انجام مطالعات بعـدی و آنـالیز شـغلی در          .  انجام شود  نومیکی باید سریعاً  های ارگو  بهبود شرایط کار از طریق مداخله      تغییرات و 

  .شود اسب کاری توصیه مینزمینه راهکارهای حذف پوسچرهای نام
  

  .روال ، عضالنی، پوسچرهای کاری-گونومی، اختالالت اسکلتیار :واژگان گل
  مقدمه

ترین عوامـل ایجـاد      کی از مهم  ی 1 عضالنی -تالالت اسکلتی اخ
یل کهای ناشی از کار و از کـار افتـادگی کـارگران را تـش               نیناتوا
هـای    سـهم بیمـاری    ،بـر اسـاس آمارهـای موجـود       ). 1( دهد می

 %31ر فنالنـد     د هـای شـغلی     عضالنی از کل بیمـاری     -اسکلتی
). 2( بوده اسـت  ) 1996(% 44در ایاالت متحده امریکا      و) 1994(

 ،امریکـا ایمنـی شـغلی      ارش انستیتو ملی بهداشـت و     گزبراساس  
اهمیـت،    عـضالنی دومـین رتبـه را از نظـر          -اختالالت اسکلتی 

 دارا  2های مرتبط با کار    احتمال پیشروی از میان بیماری     فراوانی و 
 میلیون کـارگر مبـتال بـه        4شود   آورد می رب در اروپا ). 3( باشد می

 در مطالعاتی که چوبینه     .)4(  عضالنی هستند  -اختالالت اسکلتی 
ــاران و ــران انجــام د ) 2004( همک ــافی ای ــد ادر صــنعت قالیب دن

ـ مشخص شدکه شیوع عال    عـضالنی در  -م اخـتالالت اسـکلتی   ی
   ).5( جامعه مورد مطالعه باال بوده است

 عضالنی ناشی از کـار بـسیار        -امل ایجاد اختالالت اسکلتی   وع
 3تـرین عوامـل آن پوسـچرهای       متنوع است ولـی یکـی از مهـم        

   ).3( باشد ز اهمیت مییامناسب کاری است که ارزیابی آن حان
                                                      
1 Musculoskeletal Disorders (MSDs) 
2 Work-Related Musculoskeletal Disorders 
3 Posture 

  
  

یادی در زمینه ارتباط بین پوسچر نـامطلوب و ایجـاد      زالعات  طم
عمل آمده است تا میزان خطر وقـوع آسـیب را           ه ب MSDSم  یعال

ه یهای متنوعی ارا   که برای ارزیابی آن روش      طوری هتعیین کند ب  
ه  کـ  MSDsهای ارزیـابی خطـر بـروز         یکی از روش  . شده است 

ـ  معرفی و ارا   1993 سال   در 4 و کورلت  آتامنی  مک توسط ه شـد،   ی
ف از ایـن  دهـ  ).6(ست  ا 5)روال( ارزیابی سریع اندام فوقانی    روش

 بررســی ارگونــومیکی خطــر بــروز اخــتالالت ،مطالعــه مقطعــی
های فوقانی کارگران سالن مونتـاژ یـک         دامان عضالنی   -اسکلتی

   .ست اروالکارخانه خودروسازی به روش 
  

  روش کار
 پس از بازدید از سالن مونتاژ و انتخاب         ،صیفیتوالعه   این مط  در

و مطالعه دقیق فرایند کـاری کـارگران شـیفت صـبح،             پوسچرها
ـ           220 مجموعاً علـت   ه کارگر انتخاب شدند که تعـدادی از آنـان ب

ماندند که    کارگر باقی196عدم همکاری از مطالعه حذف و تعداد 
ــا  ــان آنه ــاری 37از می ــست ک ــچر( پ ــست) پوس    1383ان در زم

که کـارگران    ینابا توجه به    . کدگذاری و مورد ارزیابی قرار گرفت     
                                                      
4 McAtamney & Corlett 
5 Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 
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  مجله پژوهشی حکیم

  ...های کاری زیابی ارگونومیکی وضعیتار30
دادند مـالک عمـل در انتخـاب         چندین وظیفه کاری را انجام می     

ـ  1پوسچر جهت ارزیابی، آن دسته از وظـایفی        ود کـه بیـشترین     ب
ـ  . دنبـال داشـت   هتکرار را در شیفت کاری ب    صـورت   هروش کـار ب

 چنـد مـورد     در وقلـم وکاغـذ بـود       استفاده از    اهده مستقیم و  مش
توجـه بـه     بـا .  عکس استفاده شـد    ازتر زوایا    جهت سنجش دقیق  

نیمـه   صورت قرینه نبودند نیمه راسـت و       هها ب  که اکثر فعالیت   این
طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفـت و در          هچپ بدن هر کدام ب    

نیمـه کـه بیـشتر بـود جهـت           نهایت نمره نهایی هر کـدام از دو       
اطالعــات . اب کــد اصــالحی مــد نظــر قــرار گرفتــه شــد انتخــ

 ، وضعیت تحصیلی  ، سابقه کار  ،دموگرافیکی کارگران از جمله سن    
قـد بــدن بـا اســتفاده از مــصاحبه حـضوری بــا کــارگران     وزن و
  .آوری گردید جمع
رای  ب)1993( آتامنی و کورلت    مک ن روش توسط  ای :ش روال رو

نی در الضعــ -ارزیــابی ســریع خطــر بــروز اخــتالالت اســکلتی
هـای کـاری ایـستایی       ویژه در وضـعیت    ه ب های فوقانی بدن   اندام

هـای   وسچر اندام  پ ، روش روال  ر د .دیده است رطراحی و معرفی گ   
  الـف بـازو، سـاعد، مـچ و چـرخش مـچ در گـروه      (گوناگون بدن  

شاهده شـده و بـر اسـاس اصـول          م)  ب گردن، تنه و پا در گروه     و
دهنده فشارهای  های باال نشانامتیاز. شود خاصی امتیازگذاری می  

های گوناگون   امتیاز پوسچر اندام  . تر است بیش عضالنی   -اسکلتی
 بـا در نظـر گـرفتن فعالیـت          ماجبا یکدیگر ادغـام شـده و سـران        

نمره  در این روش  (  امتیاز نهایی  ،ای و نیروی اعمال شده     ماهیچه
کـه گویـای خطـر بـروز        )  در نظر گرفته شده است     1-7امتیاز از   
 عضالنی است مشخص و سـطح ضـرورت         -های اسکلتی  آسیب

در ایـن روش نمـره سـطح از         ( اجرای برنامه مداخله ارگونومیکی   
 گردد هش خطر تعیین میکاجهت )  در نظر گرفته شده است4-1
اعتبار قابـل    ی و یز روا ا روال   اند که روش   مطالعات نشان داده  ). 6(

 -سـکلتی قبولی در ارزیابی ارگونومیـک خطـر بـروز اخـتالالت ا           
 انجام این   1در جدول   . های فوقانی برخوردار است    عضالنی اندام 

  . )6( طور خالصه نمایش داده شده است هروش ب
 نحوه محاسبه امتیاز و تعیین سطح اقـدامات در روش           – 1جدول  

 روال

                                                      
1 Tasks 

  
افزار  ارد کد شیت شده و سپس با نرم       وآوری   ها پس از جمع    دهاد

. تحلیـل قـرار گرفـت    یه وورد تجز مSPSS-Version 9 آماری
منظور دستیابی به اهداف پژوهش از آمارهای توصـیفی جهـت            به

 ،صـورت فراوانـی   ها مانند توصیف نتـایج بـه   تحلیل داده  تجزیه و 
جهت مقایسه ارتباط   . میانگین و انحراف معیار استفاده شده است      

هـای ناپـارامتری     های آمـاری ماننـد آزمـون       متغیرها نیز از روش   
 و آزمـون پـارامتری      3 و کروسکال والیس   2اسمیرانف-کالموگورف

  .آنالیز واریانس استفاده گردیده است
  

  نتایج
ـ  ارا 2وضعیت دموگرافیکی کارگران تحت مطالعه در جـدول          ه ی

ترتیـب   هباالترین فراوانی سنی و سابقه کار کارگران ب       . شده است 
 3 سال سـن و کمتـر از         25در گروه کمتر از     % 4/71و  % 2/60با  

کارگران دارای نمایه وزن توده     % 9/76.  سابقه کار قرار دارد    سال
آنــان دارای % 4/95 کیلــوگرم بــر مترمربــع و 25بــدن کمتــر از 

% 2/83کـارگران سـیگاری و       %8/16. تحصیالت دیپلم هـستند   
  . کنند سیگار مصرف نمی

  )N =196 ( اطالعات دموگرافیکی کارگران-2جدول 
  (%) تعداد  

SD± (6/25= X 9/2(  )سال(گروه سنی 
25< 118) 2/60(

30-25  59) 1/30(
30 > 19) 7/9(
SD± (9/3= X 2/7(  )سال(سابقه کار 
3< 140) 4/71(
10-3  50) 5/25(

10 > 6) 1/3(
SD± (9/174= X 1/7(  )متر سانتی(قد 

SD± (2/71= X 6/10(  )کیلوگرم(وزن 
SD± (8/23= X 0/3(  )کیلوگرم بر مترمربع(نمایه وزن توده بدن 

25< 150) 6/76(
30-25  42) 4/21(

30 > 4) 0/2(
  سطح تحصیالت
  )0/1 (2  کمتر از دیپلم

)4/95 (187  دیپلم
)6/3 (7 فوق دیپلم
  سیگار کشیدن

)8/16 (33  بلی 
  )2/83 (163  خیر

                                                      
2 Kalmogorov- Smirnov 
3 Kruskal- Wallis 
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31   خانی و همکاران دکتر مهدی قاسم
X= نمیانگی              SD =انحراف معیار  

  روالظیفــه کــاری کــه توســط روشو 37 نتــایج 3 جــدول در
. شـود  دست آمده نشان داده می     هسطح اقدامات آن ب    دگذاری و ک

 23- 27هـای    ، ردیـف  تزئینات مربوط به خط     1- 22های   ردیف
 مربـوط بـه خـط       28- 37هـای     ردیف مربوط به خط مکانیکی و    

 بـاالترین   ،با توجه به بررسی انجـام شـده        .باشد دی می نب صندلی
 ی پوسچر و سطح اقدامات در هر سه خط مونتاژ         یتوزیع امتیاز نها  

 4 کسب شده اسـت کـه در جـدول           4 و سطح    7 امتیاز   ،ترتیب به
ی پوسـچرها در    یهمچنین برای مقایسه امتیاز نهـا      .شود ه می یارا

خـط مونتـاژ از آزمـون پـارامتری آنـالیز واریـانس و آزمـون                سه  
 اخـتالف   ،مشخص گردید  ناپارامتری کروسکال والیس استفاده و    

ی پوسچرها در سه خط مونتاژ شامل  یداری از جهت امتیاز نها    امعن
آنـالیز واریـانس    (بندی وجـود نـدارد        مکانیکی و صندلی   ،تزئینات

914/0= p0 /871 آزمون کروسکال والیس  و= p.(  
   روالاساس روش های شغلی در سه خط مونتاژ بر ارزیابی گروه دست آمده از هنتایج کلی ب -3جدول 

های  امتیاز اندام  های شغلی گروه  ردیف
 * الفگروه

های  امتیاز اندام
امتیاز استفاده از   امتیاز نیروی اعمالی ** بگروه

  سطح اقدامات  رچامتیاز نهایی پوس  عضله

 4 7 0 3 3 3  ماشیندرآوردن درب  1
 4 7 1 0 5 7 سقف ماشین  نصب عایق در  2
 4 7 1 0 3 4 سقف  نصب قفل صندوق در  3
 4 7 1 2 3 4 حمل موکت کف ماشین  4
 2 4 0 0 5 3 بع هیدرولیکنم ها و نصب سیم  5
 2 4 0 0 4 4 پیش مونتاژ کنسول جلو  6
 2 4 0 0 3 4 نصب بخاری   7
 4 7 0 3 3 5 گذاشتن کنسول جلو  8
 4 7 1 0 4 7 گاه صندلی عقب  نصب تکیه  9
 3 6 0 0 6 4 نصب کمربند  10
 2 4 0 0 4 4 نصب کمربند عقب  11
 3 5 0 0 5 4 نصب آفتابگیر  12
 2 3 0 0 3 4 )نشسته(نصب سپر جلو   13
 3 6 0 0 4 5 های رادیاتور نصب سیم  14
 3 5 0 0 5 4 تکمیل کاری نصب سپر  15
 2 4 0 0 4 3 سپرجا انداختن   16
 4 7 1 0 5 5  چرخ ماشین پیش مونتاژ الستیک،  17
 4 7 1 0 7 7  ماشین زیر کاری در چکش  18
 4 7 1 0 5 6  زیر ماشین در کار  19
  4  7  1  1  5  7  ماشین زیر نصب باک بنزین در  20
  4  7  1  0  7  7  نصب اتصاالت باک بنزین  21
 3 5 0 0 5 4 ینه داخل ماشینینصب آ  22
 4 7 0 0 6 6 )ایستاده( موتور نتاژمو  23
 2 4 0 0 4 4 )نشسته( موتور مونتاژ  24
 3 6 0 0 5 6 نصب اکسل جلو  25
 3 5 0 0 5 4 نصب جعبه رله   26
 4 7 0 1 5 6 انداختن الستیک زاپاس به صندوق عقب  27
 4 7 0 3 7 5 کردن صندلی بلند  28
 4 7 0 0 7 6 نصب صندلی  29
 3 6 0 2 2 4 حمل شیشه  30
 2 3 0 0 2 4 نصب باطری ماشین  31
 4 7 0 1 8 5 عقب) پشتی(نصب صندلی   32
 4 7 0 1 5 5 )حالت دوم( نصب صندلی عقب  33
 2 4 0 0 4 4 نصب درب  34
 3 5 0 0 4 5 نصب لوالی درب  35
 4 7 0 0 6 5 درب مونتاژ  36
 4 7 0 0 6 5  )ها واردکردن سیم(درب  مونتاژ  37

  گردن، تنه و پا:  شامل بهای گروه  اندام**       بازو، ساعد، مچ و چرخش مچ:  شامل الفروههای گ  اندام*
  

  

   روال توزیع امتیاز نهایی پوسچرها و سطح اقدامات در سه خط مونتاژ بر اساس روش-4ول جد
  )درصد(جمع   )درصد(بندی  خط صندلیتعداد   )درصد(خط مکانیکی تعداد   )درصد(خط تزئینات تعداد   
          امتیاز پوسچر

4 -3  6) 3/27(  1) 0/20(  2) 0/20(  9) 3/24(  
6 -5  5) 7/22(  2) 0/40(  2) 0/20(  9) 3/24(  
7  11) 0/50(  2) 0/40(  6) 0/60(  19) 0/51(  

  )100 (37  )100 (10  )100 (5  )100 (22  جمع
  )38/1 (84/5  )49/1( 6  )30/1 (80/5  )41/1 (77/5  )انحراف معیار(میانگین 

          طح اقداماتس
2  6) 3/27(  1) 0/20(  2) 0/20(  9) 3/24(  
3  5) 7/22(  2) 0/40(  2) 0/20(  9) 3/24(  
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4  11) 0/50(  2) 0/40(  6) 0/60(  19) 0/51(  

  )100 (37  )100 (10  )100 (5  )100 (22  جمع
  )84/0 (27/3  )84/0 (40/3  )84/0 (20/3  )87/0 (23/3  )انحراف معیار(میانگین 

  

  
  

دست آمده با توجه به نوع عضو        ه مقایسه نتایج امتیاز ب    ،5ول  جد
ارده بر  و بیشترین فشار    .دهد بدن در سه خط مونتاژ را نمایش می       
 سـاعد در خـط      ،%60بـا     و 4بازو و در خط مکـانیکی بـا امتیـاز           

 مچ دست در خـط مکـانیکی        ،%100با    و 3بندی با امتیاز     صندلی
% 60با    و 4ط مکانیکی با امتیاز      گردن در خ   ،%60با    و 3با امتیاز   

. قرار دارد % 60با    و 3بندی با امتیاز     و باالخره تنه در خط صندلی     
 اخـتالف   ،با آزمون پـارامتری آنـالیز واریـانس مـشخص گردیـد           

ی پوسچرها در اعضای بدن در سـه        یداری از جهت امتیاز نها    امعن
د بندی وجـود نـدار      مکانیکی و صندلی   ،تزئیناتخط مونتاژ شامل    

)526/0-199/0= p(  
 RULA های بدن شاغلین در سه خط مونتاژ بر اساس روش  مقایسه نتایج امتیاز اندام-5جدول 

تزئیناتخط  بندی خط صندلی خط مکانیکی  )درصد( تعداد امتیاز نهایی عضو جمع  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد   

2 5) 7/22(  0 1) 0/10(  6) 2/16(  
3 8) 4/36(  1) 0/20(  5) 0/50(  14) 8/37(  
4 4) 2/18(  3) 0/60(  4) 0/40(  11) 7/29(  
5  5) 7/22(  1) 0/20(  0 6) 2/16(  

 بازو

)انحراف معیار( میانگین  41/3) 10/1(  00/4) 71/0(  70/3) 16/1(  57/3) 07/1(  
1 1) 5/4(  0 0 1) 7/2(  
2 4) 2/18(  3) 0/60(  0 7) 9/18(  
3 17) 3/77(  2) 0/40(  10) 0/100(  29) 4/78(  

 ساعد

)انحراف معیار( میانگین  73/2) 55/0(  40/2) 55/0(  10/3) 74/0(  76/2) 49/0(  
2 7) 8/31(  0 2) 0/20(  9) 3/24(  
3 10) 5/45(  3) 0/60(  5) 0/50(  18) 6/48(  
4 5) 7/22(  2) 0/40(  3) 0/30(  10) 0/27(  

 مچ

)انحراف معیار( میانگین  91/2) 75/0(  40/3) 55/0(  100/3) 74/0(  40/3) 55/0(  
1 1) 5/4(  0 1) 0/10(  2) 4/5(  
2 3) 6/13(  0 2) 0/20(  5) 5/13(  
3 8) 4/36(  2) 0/40(  2) 0/20(  12) 4/32(  
4 8) 4/36(  3) 0/60(  3) 0/30(  14) 8/37(  
5 2) 1/9(  0 2) 0/20(  4) 8/10(  

 گردن

)انحراف معیار( میانگین  32/3) 99/0(  60/3) 55/0(  00/3) 25/1(  27/3) 02/1(  
1 8) 4/36(  2) 0/40(  3) 0/30(  13) 1/35(  
2 7) 8/31(  0 0 7) 9/18(  
3 7) 8/31(  2) 0/40(  6) 0/60(  15) 5/40(  
4 0 1) 0/20(  1) 0/10(  2) 4/5(  

 تنه

)انحراف معیار( میانگین  95/1) 84/0(  40/2) 34/1(  50/2) 08/1(  16/1) 99/0(  
1 20) 9/90(  5) 0/100(  7) 0/70(  32) 5/86(  
2 2) 1/9(  0 3) 0/30(  5) 5/13(  

 پا

)انحراف معیار( میانگین  09/1) 29/0(  00/1) 00/0(  30/1) 48/0(  14/1) 35/0(  
)5/59 (22  جمع کل  5) 5/13(  10) 0/27(  37) 100(  

  بحث
ت در  ی و سطح اقـداما    ی امتیاز نها  ،ساس نتایج مطالعه حاضر    ا بر

بنـدی بـا یکـدیگر تفـاوت          مکانیکی و صـندلی    ،تزئیناتسه خط   
تحلیـل آمـاری     جهت اطمینان از تجزیـه و     . داری نشان نداد  امعن

عالوه بر انجام آزمون پارامتری آنالیز واریـانس اقـدام بـه انجـام              
هـای ناپـارامتری     تـر آمـاری از جملـه آزمـون         های دقیـق   آزمون

الیس گردید که نتایج ایـن       اسمیرانف و کروسکال و    -کالموگورف
عـدم  . یـد کـرد   أیتحلیـل قبلـی را ت      ها نیز نتایج تجزیـه و      آزمون

تـوان بـه    دار در سه گروه مورد مطالعه را مـی       امشاهده تفاوت معن  
های کاری در خـط      شرایط کاری یکسان کارگران از نظر وضعیت      

ـ  نتـ  .مونتاژ نسبت داد    وظیفـه بـا     37بی شـرایط کـار در       اایج ارزی
ی بـاال بـوده و      یه امتیاز نها   ک دهد شان می ن  روال ز روش استفاده ا 

لویت اقدامات اصالحی برابـر     وی سطح ا  یبر اساس امتیازهای نها   
 این بدان معناسـت کـه ایجـاد تغییـرات و بهبـود              باشد و   می 4با  
 
 

 و  تزئینـات  ،بندی های صندلی  لویت در خط  وترتیب ا  شرایط کار به  
ـ   نیکی از طریق مداخله   امک  انجـام   ومیکی بایـد سـریعاً    های ارگون
 در کلیه واحدهای مونتاژ حمـل       4علت مهم سطح اقدامات     . شود
ویژه  ه ب؛باشد  کیلوگرم توسط کارگران می30 تا10سنگین بین  بار

نـصب  ،  امل درآوردن درب  شـ  تزئینـات ط   خـ  کارگران در وظایف 
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، دوره دهم، شماره دوم86تابستان   

33   خانی و همکاران دکتر مهدی قاسم
نـصب   دادن کنـسول جلـو،     قرار عایق، حمل موکت کف ماشین،    

 دبلنـ  بنـدی شـامل    ط صـندلی   خـ  ف کارگران ایوظ از ،باک بنزین 
ح سـط لـت دیگـر     ع. باشد نصب پشتی عقب می    کردن صندلی و  

 و زیـر ماشـین از جملـه نـصب بـاک بنـزین             در  کـار  ،4اقدامات  
ه گردن کارگر    ک  است تزئیناتر خط    د ماشین زیر کاری در  چکش
 طور کامـل در    هها ب  دست شود و  به سمت عقب کشیده می     کامالً

امتیـاز   رفتن باعث باال  پوسچر  این دو  که دیرگ می قرار باالی سر 
سـطح   ایف در وظشود   عواملی که باعث می   . است این وظایف  در

نیـز   اصـالحات و   اید به زودی تغییرات و    و ب  قرارگرفته   3اقدامات  
ب نـص : بارتنـد از   ع ورت گیـرد  صـ  روی آن    بـر  تر تحقیقات دقیق 

 از میـان  .اسـت  نصب آفتـابگیر  تکمیل کاری سپر و اکسل جلو و 
گردن بدترین حالـت را داشـته و بـاالترین           سچرپو ،اعضای بدن 

نحوی بـود کـه     ضعیت کاری به  و و به خود اختصاص داد      امتیاز را 
نـصب   نـصب جعبـه رلـه و      . خم کنند  زیاد افراد بایستی گردن را   

بـوط بـه    مر 3ایجـاد سـطح اقـدامات         بیشترین عامل در   ،کمربند
 در صورت خمیده و هلت کاری ب تنه دراین دو حا   .نه است  ت پوسچر

نصب کمربند حالت چرخشی داشته کـه نمـره بـاالیی را گرفتـه              
 بیـشترین  ،مـل شیـشه  ح ودرب   وظایف نـصب لـوالی      در .است

  وضـعیت نامناسـب بـازو و       3رسیدن به سطح اقـدامات       عامل در 
کاربرد این روش    .گیرند می بدن قرار  باشد که به دور از     ساعد می 

 و تعداد تحقیقات انجام گرفتـه بـا ایـن روش            سابقه زیادی ندارد  
محــدود اســت و آنچــه کــه انجــام گرفتــه مبتنــی بــر شــواهد و 

عیت کـاری   وضـ  همکـاران     و 1اوتـس . های آماری نیـست    آزمون
  مدرسه شهرهای نیویـورک و     6در پنجم آموزان پایه سوم تا    دانش

سـپس   .دندکر ارزیابی   ،کردند تفاده می اسیانه  را ه از  ک ا ر میشیگان
 صندلی مناسـب   موزان،آ  های آنتروپومتری دانش   داده استفاده از  اب
  و 2 لـسر  ای دیگـر   ر مطالعـه  د. )7(  برای آنـان طراحـی کردنـد       را
 بـا رایانـه را بـا     نواقص پوسچر کـار ،کاران در دانشگاه کورنل هم

. ررسی کردنـد   ب آموزان انش د ر دو گروه از    د روالش  واستفاده از ر  
 ارای میز و صندلی استاندارد بودند و       د آموزان نشدا ،در یک گروه  

ــدازه  ــر اســاس ان ــان ب ــز و صــندلی آن هــای  در گــروه دیگــر می
پـس از مـشخص     . راحـی شـده بـود      ط آموزان نشداآنتروپومتری  

 بـر  4شـواره  با تنظیم صفحه کلید و مو    ،شدن نواقص در این گروه    
   ).8( ساس نیازهای آنتروپومتری مشکالت کاهش یافتا

 عضالنی راننـدگان    - مشکالت اسکلتی  ،ران همکا و 3ماساکسِسیا
ایـن بررسـی    . ررسـی کردنـد    روال ب  کامیون را با استفاده از روش     

 موجب اصالح وضعیت گردن و تنه رانندگان هنگام رانندگی شـد          
ــتفاده از  چ). 9( ــونگی اس ــه چگ ــش دروالوبین ــابی اثربخ  یر ارزی

و در عملیـات رفـوگری در     های ارگونومیک در محیط کار     مداخله
نتـایج نـشان داد کـه       . های سنتی را مورد بررسی قرار داد       ارگاهک

طریق سنتی باال بوده و سـطح         هف رفوگری ب  یشرایط کار در وظا   
باشـد و بایـد پوسـچر         مـی  3های اصالحی برابر بـا       اولویت اقدام 

بـه   هـای کـار   تیرسی وضـع  برفحول  ). 5( نادرست تصحیح شود  
 .انجـام داد   تریکـی را  روش روال درکارخانجات تولیدی لـوازم الک      

ناراحتی زانو، شیوع انواع     از دهد که به غیر    نتایج حاصل نشان می   
 مـردان بـوده و     از زنـان بیـشتر     عضالنی در  -اختالالت اسکلتی 

 کمـر و   پـشت و   هـای گـردن،    همچنین میـزان شـیوع نـاراحتی      
 ی برخـوردار ینـسبت بـاال   گروه جنسی از دو های فوقانی هر   اندام
  . )10( است

  

  گیری هنتیج
ـ   روال رگونومیکی شرایط کار با روش     ا زیابیارور کلی   ط به شان  ن

 سـطح چهـارم     ،داد که باالترین درصد سطح اقدامات پوسـچرها       
 تغییـرات و    کنـد کـه بایـد سـریعاً         مـشخص مـی    7بوده و امتیاز    

  روال ی کـه در روش    یامـا از آنجـا    . اصالحات بزودی انجام شـود    
ـ   ؛  شود میسبات وارد ن  اله زمان کاری در مح    أسم طـور   هبنـابراین ب

توانـد    مـی  4بینی کرد کـه سـطح اقـدامات          توان پیش  قاطع نمی 
  .خطرآفرین باشد و آنالیز شغلی در این مورد بسیار ضروری است

  

   تشکر و قدردانی
وسیله از زحمات سرکار خانم مهنـدس آذر آفـاقی کـه در              بدین
  .شود  قدردانی می، پژوهش ما را یاری کردندانجام
 

  

1 Oates                             2 Laeser 
3 Massaccesia                   4 Mouse 
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