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  ارزیابی وضعیت بدن در حین کار از نظر ارگونومیکی در کارگران

  OWAS کارخانه مهیامان به روش 
 

 3، مهندس پروین احمدی نژاد 2 ، مهندس زهره فرخی1حبیبی.. دکتر احسان ا

   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– گروه بهداشت حرفه ای - عضو هیئت علمی و استادیار- 1
   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– گروه بهداشت حرفه ای -د دانشجوی کارشناسی ارش-2
   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– گروه بهداشت حرفه ای - دانشجوی کارشناسی ارشد-3
  

  چکیده
و نگهداشتن بار در ایـن حالـت از جملـه مثالهـای کـار               ) پوسچر(نگهداشتن بدن در وضعیتی خاص      

التها در زندگی روزمره وجود داشته و بسیار شایع هستند ، اما       اگرچه هر دوی این ح    . استاتیک به شمار می آید    
  .بیشترین مشکل متخصصین درخصوص وضعیتهایی است که این دو مورد با یکدیگر توأم شوند

 نفر دچار بیماری و جراحـت شـده         000/500/6 در آمریکا نشان می دهد که        1989تحقیقات در سال    
 عضالنی بدلیل نامناسب بودن پوسچرهای کاری رنج می برند و           – نفر از صدمات اسکلتی      000/000/5اند که   
  . دالر صرف تشخیص و درمان این ناراحتی ها می شود000/000/5سالیانه 

یکی از سیستمهای جدید کدگذاری پوسچرها که برای صنایع مختلف کاربرد فراوانی نیـز دارد، بـرای     
ه کمک انستیتوی ایمنی و بهداشت حرفه ای فنالنـد           ب OVAKOاولین بار در یک کارخانه صنعتی فوالد بنام           

 به کمک انستیتوی ایمنی و بهداشـت   OVAKO تحت نام اختصاری     1970توسط کار هوا و همکاران در دهه        
تحلیل حالتهـای بـدن      (OWAS تحت نام اختصاری     1970حرفه ای فنالند توسط کار هو و همکاران در دهه           

  .ارائه گردید) در حین کاری اواکو
بـه  ) 254(قیق مورد نظر در کارخانه مهیامان اصفهان انجام گرفت در ایـن تحقیـق کلیـه کـارگران                   تح

 مورد بررسی قرار گرفتند روش گردآوری داده ها بصورت مشاهده انجام کار و ثبـت کـدهای                  OWASروش  
 از بـدن و   تهیه شده و با مراجعه به محل ، تکرار حـالتی   OWASابتدا فرم   .  می باشد  OWASمربوطه در فرم    

در مشاهده ای سـریع از کـارگر بایـد        .  با مشاهده مستقیم مشخص می گردد      OWASزمان نسبی آن در روش      
 جمع آوری کرد ، پس از پایان مشاهده باید کدهای عددی            OWASاطالعات را با استفاده از گروه بندی های         

  . استفاده شدOWASر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزا. مناسب با آن را انتخاب کرد
وضـعیت  ) افراد% 4/72( کارگر   184 مشاهده گردید که     OWASدر نتایج نهایی مربوط به گروهبندی       

وضعیت بدنی آنهـا در گـروه   ) افراد% 2/21( کارگر   54) بدون نیاز به اصالح   ( بدنی آنها در گروه عملیاتی یک       
اصـالح بـه    (  بدنی آنها در گروه عملیـاتی سـه          وضعیت) افراد% 7/2( کارگر   7) اصالح در آینده  ( عملیاتی دو   

قـرار  ) قطع کار و اصـالح فـوری  ( وضعیت بدنی آنها در گروه عملیاتی چهار ) افراد% 5/3( کارگر   9و  ) زودی
» رنگ بدنـه کـولر    « بطور کلی در این کارخانه پوسچرهای مضر و استرس زا مربوط به واحدهای برش               . دارند

  .دقیچی سه متری و نظافت می باش
 OWAS - ارزیابی – پوسچر –ارگونومی  :کلمات کلیدی 
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  مقدمه 
و نگهداشتن بار در این حالت از جمله مثالهای کار استاتیک به ) پوسچر(نگهداشتن بدن در وضعیتی خاص 

اما بیشترین مشکل . اگرچه هر دوی این حالتها در زندگی روزمره وجود داشته و بسیار شایع هستند. شمار می آید 
  ).1(خصصین وضعیتهایی است که این دو مورد با یکدیگر توأم شوندمت

بر پایه تحقیقات انجام شده ، برخالف گسترش فرایندی فرایندهای مکانیزه و خودکار ، اختالالت اسکلتی ـ 
 عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه ها و آسیب های انسانی 1(WMSDs)عضالنی ناشی از کار 

و از ) 3(و یکی از بزرگترین معضالت بهداشت حرفه ای در کشورهای صنعتی است) 2(رو و کار به شمار می آید نی
  ).4(جمله مهمترین مسائلی است که ارگونومیست ها در سراسر جهان با آن روبرو هستند

ند که  نفر دچار بیماری و جراحت شده ا6500000 در آمریکا نشان می دهد که 1989تحقیقات در سال 
 نفر از صدمات اسکلتی ـ عضالنی بدلیل نامناسب بودن پوسچرهای کاری رنج می بردند و سالیانه 5000000
  ).5( دالر حرف تشخیص و درمان این ناراحتی ها می شود5000000

NIOSH  از نظر شیوع ، شدت و امکان (بیماریها و عوارض ناشی از کار را بر اساس اهمیت ملی آنها
). 6(پس از بیماریهای تنفسی شغلی در رتبۀ دوم قرار دارد WMSDsه بندی نموده است که در آن طبق) پیشگیری

  ).7( نشان داد که علت کیفی یعنی از غیبتها در محیط کار اختالالت اسکلتی ـ عضالنی می باشد1989مطالعات در سال 
 تعمیرگاه مورد 42 در  مکانیک84رادر آنالیز شغلهای  OWAS سیستم 1990کنت و همکارانش در سال 

جهت شناسایی سخت ترین فازهای کاری استفاده  OWASدر این مطالعه از سیستم کامپیوتری . استفاده قرار دارند
در پژوهش دیگری بر روی کارگران که . قرار داشتند4و3پوسچرها در طبقه بندی % 4شد که نتایج نشان داد که 

از % 47نی را انجام می دادند، مشخص گردید که حدود نیمی وظیفه تعمیر و نگهداری ماشین آالت جنگلبا
 توسط آقای علیرضا اسماعیلیان ارزیابی 1377در سال ). 3(وضعیتهای بدن در دسته دوم، سوم و چهارم قرار دارند

  .در کارخانه کاشی سازی انجام گرفت OWASبه روش 
کلتی ـ عضالنی بدلیل نداشتن پوسچر مناسب با توجه به مطالعات فوق الذکر و توجه به اینکه بیماریهای اس

در این میان یکی از . حین کار بوجود می آید، ارزیابی وضعیت بدنی کارگران در حین کار الزم و ضروری می باشد
  .می باشد OWASروشهای سودمند برای آنالیز و کنترل وضعیتهای ضعیف کاری 

  مواد و روشها 
 کارگر کارخانه 200جمعیت مورد مطالعه . اهده ای می باشد در این پژوهش نوع مطالعه مقطعی ـ مش  

 روش گردآوری داده ها بصورت مشاهده انجام کار و ثبت کدهای مربوطه در  . فاز کاری می باشند254مهیامان در 
 جمع آوری گردید، OWASدر مروری سریع از کارگر اطالعات با استفاده از گروهبندیهای . می باشد OWASفرم 

برای نظاره وضعیت بدن در حین کار ناظر باید در . پایان مشاهده کدهای عددی مناسب با آن انتخاب شدپس از 
 OWASولی در روش . از روشهای متفاوتی می توان برای مرحله بندی نظاره استفاده کرد. موقعیت کار قرار گیرد

 دقیقه 20-40یم باید بصورت مداوم در مدت  ثانیه بین دو نظاره قرار دارد و کار مشاهده مستق30-60باید وقفه ای 
کمر، دستها ، پاها ( رقمی که به وضعیتهای 4 بوسیله یک کد OWASهر وضعیت طبقه بندی شده در . صورت گیرد

کدهای مربوط (از ترکیب عناصر اصلی . نشان داده شده است. اشاره می کند) و میزان نیروی اعمال شده جهت کار
.  رقمی ثبت می شود4وضعیت کلی بدن بدست آمد که با یک کد ) میزان نیروی اعمالیبه کمد، دستها، پاها و 

                                                           
1 - Work- related Mosculoskeletal Disorder 
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اولین رقم از سمت چپ اشاره به حالت کمر، دومین رقم نمایانگر حالت بازو، سومین رقم نشان دهنده وضعیت پا و 

  .چهارمین رقم مربوط به بزرگی بار بلند شده یا نیروی اعمالی توسط شخص می باشد
   حاصل OWASقرار گرفته و نهایتاً کد نهایی ) 1جدول شماره  (OWASچهار رقمی در جدول این کد 

  : می شود که بیانگر حاالت زیر می باشد
  )وضعیت حین کار طبیعی( بدست آید کار نیاز به اصالح ندارد OWAS از جدول 1اگر کد عددی 

وضعیت بدنی حین کار ( بدست آید کار در آینده نزدیک باید تصحیح شود OWAS از جدول 2اگر کد عددی 
  )استرس زا

  )وضعیت بدنی حین کار مضر( بدست آید کار باید هر چه سریعتر تصحیح شود OWAS از جدول 3اگر کد عددی 
 کار وضعیت بدنی حین( بدست آید کار باید قطع شده و بالفاصله اصالح شود OWAS از جدول 4اگر کد عددی 

  . تجزیه و تحلیل گردیدOWASاطالعات توسط نرم افزار ) بسیار مضر
  نتایج 

پس از حضور در محیط کار و مشاهده وضعیت بدن افراد در حین کار و جمع آوری اطالعات وسیله روش 
OWASنتایج زیر بدست آمد  :  

   مهیامان مشاهده  توزیع فراوانی وضع قرار گرفتن کمر در فازهای کاری شرکت1نمودار شماره در 
 فاز کاری 29وضعیت کمر افراد در حین کار مستقیم می باشد، در %) 1/61( فاز کاری 155می گردد که در 

 32وضعیت کمر در حین کار پیچیده و در %) 9/14( فاز کاری 38وضعیت کمر در حین کار خمیده، در %) 5/11(
  .ه بودوضعیت کمر در حین کار خمیده و پیچید%) 5/12(فاز کاری 

   توزیع فراوانی وضع قرار گرفتن بازو در فازهای کاری شرکت مهیامان مشاهده 2در نمودار شماره 
یک دست %) 6/8( فاز کاری 22هر دو بازو زیر ارتفاع شانه قرار دارد، در %) 5/79( فاز کاری 202می گردد که در 

  .ارتفاع شانه بودهر دو دست باالی %) 9/11( فاز کاری 30باالی ارتفاع شانه و در 
 23توزیع فراوانی وضع قرار گرفتن پا در فازهای کاری شرکت مهیامان مشاهده می گردد که در : 3در نمودا شماره 

 فاز کاری 45وضعیت پاها ایستاده روی دو پا، در %) 44( فاز کاری 112پاها در حالت نشسته ، در %) 9(فاز کاری 
 7وضعیت پاها ایستاده روی یک زانوی خمیده ، در %) 7/2( فاز کاری 7ا، در وضعیت پاها ایستاده روی یک پ%) 8/17(

  .وضعیت پاها در حال راه رفتن بود%) 6/23( فاز کاری 60وضعیت پاها در حالت چمباتمه زده و در %) 7/2(فازکاری 
ت مهیامان مشاهده توزیع فراوانی بار یا نیروی مورد نیاز برای انجام کار در فازهای شرک: 4در نمودار شماره 

- 20بار بلند شده بین %) 7/4( فاز کاری 12، در kg10بار بلندشده کمتر از %) 9/90( فاز کاری 231در . می گردد
10 kg بار بلند شده بیشتر از %) 3/4( فاز کاری 11 و درkg20بود .  

 فاز کاری 184د که در توزیع فراوانی فازهای کاری از نظر وضعیت بدنی مشاهده می گرد: 5در نمودار شماره 
 فاز کاری 7وضعیت بدنی افراد استرس زا، در %) 2/21( فاز کاری 54در . وضعیت بدنی افراد طبیعی %) 2/72(
  .وضعیت بدنی افراد بسیار مضر بود%) 5/3( فاز کاری 9وضعیت بدنی افراد مضر و در %) 7/2(

  بحث و نتیجه گیری 
ث ایجاد اختالالت اسکلتی ـ عضالنی گردیده و در نتیجه باعث نامناسب بودن وضعیت بدن در حین کار باع

  .کاهش بهره وری نیروی کار می گردد
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 وضعیت کمر، دستها، پا و بار بلند شده در حین کار مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً کد OWASدر روش 

د کمر حالت خمیده و پیچیده، در مور. بدست می آیدOWAS  می باشد از گروه بندی کلی4 تا 1نهایی که از عدد 
در مورد پاها حالتهای ایستاده روی دو زانوی خمیده و ایستاده روی یک زانوی خمیده خطرناکترین حالتها هستند 

  . قرار می گیرند4که کامالً در گروه 
 در مورد کمر حالتهای خمیده ، پیچیده در مورد دستها حالتهای یک دست باالی ارتفاع شانه و هر دو دست

باالی ارتفاع شانه و در مورد پاها حالتهای ایستاده روی یک پا و چمباتمه زده حالتهای خطرناک هستند زیر در 
 فاز کاری 254با توجه به توضیحات باال و تمودارهای بخش نتایج در این تحقیق از کل  . قرار می گیرند3گروه 

%) 7/2( فاز کاری 7ن کار خمیده و پیچیده ، در وضعیت کمر افراد در حی%) 5/12( فاز کاری 32بررسی شده در 
  .بود) یعنی خطرناکترین حالتها(وضعیت پاهای افراد ایستاده روی یک زانو خمیده 

وضعیت کمر افراد %) 9/14( فاز کاری 38وضعیت کمر افراد در حالت خمیده ، در %) 5/11( فاز کاری 29در 
 فاز کاری 7وضعیت پاهای افراد ایستاده روی یک پا و در %) 8/17(ری  فاز کا45در حالتهای باالی ارتفاعا شانه ، در 

و از نظر وضعیت  .قرار داشت) 3یعنی حالتهای خطرناک گروه(وضعیت پاهای افراد در حالت چمباتمه زده %) 7/2(
اصالح فازهای کاری وضعیت بدن افراد طبیعی بود و این فازهای کاری نیاز به % 4/72کلی بدن در حین کار ، در 

. فازهای کاری وضعیت بدنی افراد استرس زا بود و این فازهای کاری نیاز ه اصالح در آینده دارند% 2/21ندارند، در 
فازهای کاری وضعیت بدنی افراد مضر بود و این فازهای کاری نیاز به اصالح هر چه سریعتر دارند و در % 7/2در 

  . بود و کار در این فازهای کاری باید قطع شده و فوراً اصالح گردندکاری وضعیت بدنی افراد بسیار مضرفازهای % 5/3
 تعمیرگاه 42 مکانیک در 84 توسط کنت و همکارانش در آنالیز شغلهای 1990در تحقیقی نیز که در سال 

  . قرار گرفتند4و3فازهای کاری در طبقه بندی % 4صورت گرفت 
 و مضر مربوط به واحدهای برش ، رنگ بدنه کولر، قیچی سه بطور کلی در کارخانه مهیامان پوسچرهای بسیار مضر

متر و نظافت بودند که بدلیل ارتفاع نامناسب سطح کار، نیروی بیش از حد اعمال برای برداشتن و نداشتن ورق، 
 توسط آقای 1377در تحقیقی نیز که در سال  .نبودن زمان استراحت کافی و حالت قرار گرفتن پا در حین کار بود

 در کارخانه کاشی سازی تهران انجام گرفت مهمترین مشکالت موجود در ایستگاههای OWASاعیلیان به روش اسم
  .ارتفاع نامناسب سطح کار ، حد دسترسی غیرمناسب و فضاهای جانبی محدود برآورد گردید
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