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  ا در كارگرانز ضالني با وضعيت بدني استرسع –بررسي رابطه شكايات اسكلتي 

  ازي س  خط مونتاژ يك كارخانه خودرو
@ @

  2 شكوفه آرسته– 2 شقايق رحيمي-1 اشرف السادات بطحايي – 1محمد جواد جعفري
  استاديار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي -1
  ي  كارشناس بهداشت حرفه ا -2
  

  چكيده
منـابع و متـون     . يت هاي بدني استرس زا بطور شايع در كارخانجات خودروسازي ديده مي شـوند             وضع

ر ايـن      عضالني تاكيـد دارنـد     –علمي معتبر بر نقش اين وضعيتها در بيماريزايي ضايعات اسكلتي            محققـين 
ا با آن سنجيده اند–مطالعه به بررسي وضعيت هاي استرس زا پرداخته و رابطه اختالالت اسكلتي    . عضالني 
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 نفـر از كـارگران يـك خـط مونتـاژ            50توصيفي و تحليلي در دو مرحله بر روي         ي  مطالعه به طور مقطع   
مرحله اول خط مونتاژ يك كارخانـه خودروسـازي         . نمونه برداري بصورت تصادفي ساده انجام شد      . انجام شد 

 خـط مونتـاژ و مـشاهده كـارگران در حـين كـار ،                مورد بازديد اوليه قرار گرفـت و پـس از  عكـسبرداري از             
 به عنوان   2 و   1 كدگذاري شد و طبق تعريف كدهاي        OWASوضعيتهاي بدني با استفاده از سيستم كدگذاري        

در اين سيستم وضعيت بدني براساس وضعيت  استرس زا در نظر گرفته شدند 4 و   3غير استرس زا و كدهاي      
  .ل شده و نوع كار كدگذاري مي شودكمر ، بازوها ، پاها ، نيروي اعما

 عضالني از پرسـشنامه نورديـك كـه توسـط           –ر مرحله دوم براي تشخيص ضايعات احتمالي اسكلتي         
.كارگران تكميل گرديد استفاده شد

 عضالني با وضعيت بدني استرس زا بـا آزمـون مربـع             –ر خاتمه رابطه بين اختالالت سيستم اسكلتي        
ا نيـز متـذكر        –اني كه وضعيت استرس زا داشتند شـكايات اسـكلتي           كس% 1/82كاي سنجيده شد    عـضالني 

ايـن كـارگران شـكايات      % 64و مجموعـاً    ) آنان كه وضعيت غير اسـترس زا داشـتند        % 9/40در مقابل   . ( بودند
ا مرتبط بود –اسكلتي    ).P = /003( عضالني داشتند كه با وضعيت بدني استرس 

ر علمي تاكيد مي نمايند ، وضعيت استرس زا در ايجاد شكايات اسـكلتي           همچنانكه متون و مقاالت معتب    
 عضالني در كارگران مورد مطالعه مؤثر بوده است و مي بايـست پـست كـاري آنـان از لحـاظ ارگونوميـك                        –

  .اصالح شود
. عضالني ، وضعيت بدني استرس زا–خط مونتاژ ، خودروسازي ، شكايات اسكلتي  :كلمات كليدي 

  

  مقدمه 
 دردهاي ناشي از آن علت عمده  وMSDs(1(عضالني  –قيقات نشان داده اند كه  شكايات اسكلتي حت

 MSD را اربراساس تحقيقات انجام شده در آمريكا  درصد از بيماريهاي ناشي از ك. غيبتهاي ناشي از كار است
رش معاونت سازمان تأمين ردد و در كشور ما براساس گزاگ  درصد را شامل مي33در فنالند هم . شكيل ميدهدت

 
1- Musculo Skeletal Disorders 
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ر كشور را سبب شده د درصد از كار افتادگي هاي كلي 4/14ضالتي ع – بيماريهاي اسكلتي 70اجتماعي در دهه 

  )1.(است
 ميليون 70, را كه از آسيبهاي كمري شكايت داشته اندي  تعداد افراد1981تخصصان امريكايي در سال م

  )2.( ميليون نفر در سال تعيين نموده اند71 تعداد در برآورد نموده و ميزان افزايش ساالنه اين
  )3.(شود  مريكا صرف درمان و غرامت كمردرد ميآدر ) هزينه هاي مستقيم(ميليون دالر16النه تنها اس
 درصد از بازنشستگي هاي 50تهاي كاري مربوط به ناراحتي هاي ديسك و يب درصد از غ22ر آلمان نيزد

  )2.(رددگ رد بر ميپيش از موعد نيز به اين مو
ست كه اكثر ا ميليون مورد جراحي را گزارش داده 9/29 آكادمي جراحان ارتوپد در امريكا 1998 سال رد

 65مجموع اين هزينه ها . ديده شده است, ند ا عضالني در بين افراديكه در سن كار بوده-اين ضايعات اسكلتي
  )4.(ميليون دالر تخمين زده شده است

 ميليون نفر 2ود پنج ميليون نفر در سال به علت آسيبهاي كمري از كار افتاده شده و حد1981 سال رد
كمردرد مجبور به ت  ميليون امريكايي به عل65اين مطالعات نشان داده كه روزانه . دامه دهندانتوانستند به كار خود 

  )2.( ميليون نفر اضافه مي شود5/1ماهانه , استراحت مي شوند و به اين مقدار
و در آن ادعا شده , ند سال قبل آمار جالبي توسط انستيتوي ملي ايمني و بهداشت شغلي در امريكا چاپچ
  )2.(شوند باز نشسته مير درصد از مردم در اثر ناراحتي هاي ستون مهره اي زودتر از موعد از كا 60 بود كه
رس زا مي باشد و چون كل اساسي در اين طرح كار كردن كارگران دروضعيت ايستاده و پوسچر استشم

عيت نامطلوب قرار ضبدن آنها در اين مدت در و,  ساعته كار مي كنند12كارگران اين خط در دو شيفت ثابت 
البته اين موارد از . ضالني خصوصاً كمردرد شود ع –لتي سكگرفته و ادامه اين روند مي تواند باعث بروز ضايعات ا

  .شكايات در كارگران ديده شده است 
دهد وضعيت  ورت گرفته است كه نشان مي صOWASدر تحقيقي ارزيابي پوسچر با روش , ين كارخانه ر اد

صورت نپذيرفته است ي نياز به تصحيح دارد اما متاُسفانه در اين زمينه تاكنون اقدام اصالح,بدني كارگران مؤنتاژكار 
  .باشد و كوشش ما در ارائه راهكار براي حل اين مشكل مي

الني در كارگران خط ضتعيين رابطه بين پوسچر استرس زا و شكايات اسكلتي ـ ع, اين طرحف كلي در ده
همچنين ارائه راهكار به منظور تصحيح پوسچر كاري و نيز . ه بوده است نمؤنتاژ موتور خودرو در اين كارخا

  .ضالني از اهداف اختصاصي ما بوده است ع –يري از كمردرد و ساير شكايات اسكلتي شگپي
  اد و روش هاوم

حليلي و مشاهده اي بر روي كارگران خط مؤنتاژ ت,  )Cross secetional( ن مطالعه بصورت مقطعي اي
  : يك كارخانه خودرو سازي طبق مراحل ذيل انجام شدرموتور د
اين خط . ط توليد و شرايط و نحوه كار كارگران مورد مشاهده و ارزيابي قرار گرفتخ, بتدا توسط كارشناسا

  .دو شيفت ثابت و دوازده ساعتة روز و شب مشغول به فعاليت استدر 
ر اك. فر كار مي كندن 150ين مطالعه بر روي كارگران روز كار انجام گرفته است كه در هر شيفت حدوداً ا

  سانتيمتر كار كرده است كه ابزار كاري90 ساعت بصورت ايستاده بر روي نوار نقاله با ارتفاع 12گران تمامي مدت 
  .آنان را عمدتاً ابزارهاي بادي تشكيل داده اند كه از سقف آويزان هستند
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در مرحله دوم با مشاهده خط توليد و كارگران در حين كار و همچنين عكسبرداري از خط، وضعيت بدني 

  .  مورد ارزيابي قرار گرفت و كدهاي مناسب به پوسچرهاي كاري داده شدOWAS2كارگران در هنگام كار به روش 
يكي از سيستم هاي جديد كد گذاري براي تمامي پوسچرها مي باشد كه در صنايع مختلف  OWASروش 

د استفاده   فنالند تهيه و مورovako oyكاربرد فراواني دارد، اين روش  كه براي اولين بار در  كارخانه صنعت فوالد 
  )2. (  با  كمك انستيتوي ايمني و بهداشت شغلي فنالند ارائه شد1992قرار گرفت، در سال 

هاي نورديك  در مرحله بعد، براي پي بردن به وجود يا عدم وجود شكايات اسكلتي ـ عضالني، از پرسشنامه
  .بصورت ترجمه فارسي استفاده شد 

. ران خط مونتاژ موتور در يك كارخانه خودرو سازي بود جامعه مورد بررسي همانطور كه ذكر شد كارگ
همان افرادي كه مورد ارزيابي .  نمونه تصادفي در دو روز متوالي در شيفت صبح انجام گرفت50مطالعه بر روي 

 100ميزان پاسخدهي به سئواالت . هاي نورديك  را با كمك كارشناس پر نمودند  پوسچر قرار گرفتند، پرسشنامه
  .د درصد بو

 و  براي SPSSها و ارزيابي پوسچرها از نرم افزار  جهت آناليز يافته ها و آمار استخراج شده از پرسشنامه
  qui-squareتعيين رابطه بين پوسچر استرس زا و شكايات اسكلتي ـ عضالني كارگران، از روش آماري 

  . استفاده شده است 
)χ( 2

 يافته ها 
  . خط توليد مرد بودندتمام كارگران

  
  جدول شكايات اسكلتي ـ عضالتي بر حسب نوع پوسچر

@ @

                  شكايات      
 پوسچر

 جمع  ندارد  دارد 

 n    (15/82% )5=n    (85/17% )28=n    (56%=23( استرس زا
 n    (41% )13=n    (59% )22=n    (44%=9( غير استرس زا

 n 18=n )50=n    (100%=32 جمع 

  
  جدول توزيع كارگران مورد ارزيابي بر حسب گروه سني

@ @

گروه 
 سني

< 50  50-45 45-40 40-35 35-30 30-25 25-20 20< 

 0 3/3 8/6 6/6 40 3/13 0 0 درصد

  

                                                           
2 - Ovako working posture Analysis system 
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@ @

  
100    

  
   استرس زا

  
  
  
  
  
  
  
  

   ماه اخير 12نمودار شكايات اسكلتي ـ عضالني كارگران در اعضاي مختلف بدن و پوسچر ها در 

  غير استرس زا             
  

75  

50  

25  

  

  
قوزك 

 پا
 زانو

ران و 
 باسن

 تحتاني پشت
فوقاني 
 پشت

 گردن شانه آرنج مچ و دست
  

  استرس زا 13 12 2 3 4 31 1 5 1
  غير استرس زا 5 6 0 0 0 16 0 1 0

  
 ماه اخير به دليل مشكالت اسكلتي ـ عضالني در ناحيه كمر 12مورد مطالعه در ) n=6(كارگران % 12

  .يت داشته اند محدوديت در فعال
نيز به دليل مشكالت ) n=2%  (4 ماه گذشته به دليل مشكالت گردن و  12فوق در ) n=3(كارگران % 6

  .شانه داراي محدوديت در فعاليت بوده اند
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  بحث و نتيجه گيري 
، در همين شهر صدمات 1689-1996 بر اساس مطالعات دانشمندان اداره كار و صنعت واشنگتن، از سال 

 7/2 ميليون روز كاري و صرف 5/24 به كمر ، بازوها و دست كه وابسته به كار بوده اند، سبب از دست رفتن وارده
  12250زمان از دست رفته كاري آنقدر تأثير داشته كه گويي  .ميليون دالر جهت پرداخت غرامت به كارگران شدند

  )5.(كارگر از كار بر كنار شده اند 
ي در ـالنـضـات اسكلتي ـ عـكه كارگران مونتاژ كار از نظر ريسك ابتال به صدماين مطالعه اشاره مي كند 

گيرد   سال سابقه كاري دارند ، در بر مي8 درصد كارگراني را كه باالي 36صدمات وارده . رده هاي بااليي قرار دارند 
  ).5(باشد  مي... و، شانه و گردن و  درصد به اندامهاي فوقاني نظير باز36صدمات وارده در اثر اين كار به كمر و % 67.

هايي كه ما در اين كارخانه خودرو سازي انجام داديم رابطه بين شكايات اسكلتي ـ عضالني با  بر اساس بررسي
  ) .>05/0p. (وضعيت بدني استرس زا در كارگران خط مونتاژ اين كارخانه از لحاظ آماري معنادار بود

ساعت در چنين شرايطي سبب بروز بيماريها و صدمات 12 مدت وضعيت بدني استرس زا و كاركردن به
  .كه با توجه به شكايات كارگران درقسمت كمر، شانه و گردن مي باشداسكلتي ـ عضالني در اين كارگران مي گردد 

توان  از اين نظر مطالعه ما با مطالعات دانشمندان اداره كار و صنعت واشنگتن همخواني داشته در نتيجه مي
كه به مرور زمان اين ناراحتي ها سبب از كار افتادگي كارگران، از بين رفتن روزهاي كاري، از دست رفتن گفت 

  .شود نيروي كار جوان و در نتيجه از دست رفتن سرمايه ملي مي
پرداخت غرامت چه به صورت مستقيم و چه به صورت هزينه هاي غير مستقيم، در نهايت بر روي قيمت تمام 

  .گردد   تواند اثر گذار باشد و يكي از داليل باال رفتن قيمت خودرو محسوب مي يشده خودرو م
با توجه به اينكه كار كردن كارگران در وضعيت بدني استرس زا، پيامدهاي مهمي را براي سالمتي فرد     

د و در نتيجه اقتصاد كن دارد و به سالمت افراد و در نتيجه جامعه كه اين افراد جزئي از آن مي باشند، لطمه وارد مي
نمايد، رسيدگي به اين وضعيت بايد در تمام صنايع كشور انجام گرفته تا باعث از دست  جامعه را هم دچار تهديد مي

  .رفتن نيروي كار جوان و سرمايه هاي ملي نگردد

  پيشنهادات
طراحي پست كار، به گونه اي كه راحت ومناسب بوده و به بهره وري بيشتر 

ايده ال اين است كه . دهد كند ، فلسفه اساسي ارگونومي را تشكيل مي مكنيروي كار ك
پست هاي كار اين گونه طراحي شوند كه هم از نظر فيزيكي و هم از نظر رواني ، با 

  ).1(كارگر همخواني و تناسب داشته باشد
كارگران به صورت ) مونتاژ موتور خودرو(در مورد پست كاري مورد بررسي 

كنند كه صدمات عمده به ناحيه كمر    ساعته كار مي12 شيفت ثابت ايستاده در دو
پيشنهاد ما در اين  طراحي صنعتي ايستاده ـ نشسته زين اسبي براي . گردد وارد مي

  )6.(باشد كارگران مونتاژ كار مي
همچنين با برقراري سيستم هاي گردشي نوبت كاري استاندارد، نظير مترو پوليتان و 

وان شيفت كاري را هم متعادل نمود تا از فشارهاي عصبي و رواني و خستگي بر روي كارگران تا ت كونتيننتال مي
  .حدودي كاست
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