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  چکيده 
 باعـث شـيوع بـاالي    ،ترين عوامل خطر اختالالت اسـکلتي عـضالني   عنوان يکي از مهم ههاي نامناسب بدن در حين کار ب        وضعيت :زمينه و هدف  

 با توجه به فقدان اطالعـات کـافي در خـصوص پوسـچرهاي کـاري مـشاغل       .شود يف ملهاي اسکلتي عضالني در بين شاغلين حرف مخت  آسيب
  .  طراحي شده استانهاي کاري آن نانوايي، اين تحقيق به منظور ارزيابي دقيق پوسچرهاي کاري و اصالح پست

 و طور تصادفي انتخاب شدند  بههاي شهر اراک يي کارگر شاغل در نانوا۳۳۴.  تحليلي است-  مقطعيي  پژوهش حاضر يک مطالعه:روش بررسي
اقدامات  OWAS نرم افزار  با استفاده ازناليزپوسچر بر اساس نتايج آ.ندمورد مطالعه قرار گرفت  نورديکي  با استفاده از پرسشنامهOWASبه روش 

 . ه شديهاي کاري به تفکيک شغل ونواحي مختلف بدن ارا اصالحي با تاکيد بر اصالح پست

 بيشترين شيوع ناراحتي به ترتيب در .دست آمد ه ب۹/۱۳±۱/۱۰  و۳۳±۴/۱۰ کاري افراد مورد مطالعه به ترتيب ي سابقه ن وميانگين س: ها يافته
 درصد پوسچرهاي کاري ۲/۴۲نتايج آناليز پوسچر نشان داد  .دست آمد هب)  درصد۹/۵۳(و پاها )  درصد۸/۵۵(کمر  ،) درصد۲/۶۱( نواحي زانو

 چرخش  درصد۳/۴در حين کار خمش خطرناک،  درصد افراد ۱/۵ باشد و مي) زا تا خيلي مضر استرس(راک نامناسب هاي شهر ا ييشاغلين نانوا
 خمش و چرخش -  چرخش- خمش(  اين حرکات مضر ضمن اينکه.اند مضر داشته  چرخش و خمش خطرناک و درصد۸/۲و  خطرناک ي تنه

 کاري ي شانه، آرنج و زانو با سابقه درد گردن،داري بين  از لحاظ آماري اختالف معني .دو مشاغل بيشتر بي از بقيه در گروه شغلي شاطرها )توام
  .)P>۰۵/۰ (دست آمد هب

زا در بـين شـاغلين    اسـترس  پوسچرهاي مـضر و   حاضر، به دليل شيوع باالي اختالالت اسکلتي عضالني وي  با توجه به نتايج مطالعه    :گيري نتيجه
بنـابراين انجـام    .رسـد  استاندارد در اين مشاغل امـري ضـروري بـه نظـر مـي       کار و استفاده از تجهيزات مناسب و      انجام ي  ها، اصالح نحوه   ياينانو

 .شود مداخالت ارگونوميکي جهت تصحيح پوسچرهاي نامناسب پيشنهاد مي
 هاي کاري، اختالالت اسکلتي عضالني، نانوايي آناليز پوسچر، اصالح پست: ي واژگان کليد
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ردن بلند ک خم شدن و چرخيدن مکرر، وضعيت کاري ايستاده،
عوامل روحي   اعمال نيروي زياد، حرکات تکراري و      اجسام و 

 هـا باعـث کـاهش تـوان و         ين ناراحت يوع ا ي ش .باشد رواني مي 
 از  يهـا  ش زمـان  يافـزا  ،ي درمان يها نهيش هز يت کار، افزا  يفيک

 شـود  ي زودرس افـراد مـ     يافتـادگ  از کار   و ي کار ي  دست رفته 
 نفر کارگران ۱۳۴۰۰۰ش از ي ب۱۹۹۵ در سال  کهيبه طور .)۱(

 ي کـشور انگلـستان در اثـر عـوارض اسـکلت         يبخش ساختمان 
باعـث  امر  ن  ياند که ا    شده يناتوان رنج و   دچار درد و   يعضالن

ــتن   ــت رف ــلي م۲/۱از دس ــاري ــت   يون روز ک ــده اس  .)۲(ش
وع درد در بدن چکش کـاران       يزان ش يهمکاران م   و يقاسمخان

ـ زانـو     کمر، شانه، مچ و    يمان را در نواح   يصنعت س  ـ ترت هب ب ي
لـم  ع .)۳(  گزارش کردنـد    درصد ۱/۵۹  و ۷/۷۲،  ۷/۷۲ ،۸/۸۱

 ل و ي، وسـا  يط زنـدگ  يتا مح کند   ي به انسان کمک م    يارگونوم
 يهـا  يژگيها و و   يزات مورد استفاده را مطابق با توانمند      يتجه
ــدن ــسانيب ــي ان ــود طراح ــا در نهاي خ ــد ت ــ کن ــروز ي ت از ب

 .)۴(  شــوديريشگيــ پي عــضالني اســکلتيهــا ينــاراحت
 )Poor Work Postures( نامناسـب بـدن   يهـا  تيوضـع 

ن عوامـل خطرنـاک     يتر  از مهم  يکيهنگام انجام کار به عنوان      
 يابيــ ارزيبــرا. )۵( باشــد ي مــي عــضالنياخــتالالت اســکلت

  معتبـر و   يز شغل ي آنال يها کي از تکن  يستي با ي کار يپوسچرها
ک نرم افـزار  يکه توسط  OWASروش  .مناسب استفاده کرد 

 يپوسـچرها ، شـود  يت مـ  ي حما WINOWASوان  تحت عن 
ـ ا .)۶( دهـد  يز قرار مـ   ي تحت آنال  يبه راحت  را   يکار ن روش  ي
 يهـا  تيک از وضـع   يستماتيس  ساده و  يبند ک طبقه يساس  ابر

 باشــد، ي همــراه مــيف کــاري وظــاي  کــه بــا مــشاهدهيکــار
 ايـ ستگاه کار  يک ا ين در اصالح    آ شده است که از      يگذار هيپا
من يز ا ين  و ي عضالن يکاهش بار اسکلت   ي برا يک روش کار  ي
بـا   سـارين    ).۷و۸( گـردد  يمدتر نمودن آن اسـتفاده مـ       آ کار و

 يپوسـچرها  درصـد  ۳۷ نشان داده است که  OWASکيتکن
ار مـضر   يها بس  آن درصد   ۴۸  مضر و  ي کارگران ساختمان  يکار

 ولــوآوار  .)۹(  دارنــدياز بــه اصـالحات فــور يــن انــد و بـوده 

ـ ق خويهمکارانش در تحق    درصـد  ۵۰ش از يد نشان دادند که ب
در ) يبـه شـکل دسـت     ( ي کـارگران آجرپـز    ي کار يپوسچرها

ـ قـرار گرفتـه انـد کـه ن      OWAS ازيطبقات از بـه اقـدامات   ي
 در ي عـضالن ياختالالت اسکلتن  يهمچن .)۱۰(  دارند ياصالح

ـ  کـشورمان ن   ين عـوارض شـغل    يتر عي شا ي  زمره ز بـه شـمار     ي
 مربـوط   يمشکالت سالمت  خطرات و    يهر شغل  .)۱۱ (نديآ يم

 يهـا  ها که با تالش يي کارگران شاغل در نانوا  و به خود رادارد  
 ،کننـد  ين م يه و تام  ي جامعه را ته   ي  هياز اول ي خود ن  يشبانه روز 

  از کارهـا ي قـسمت ي در هر کـشور  يطور کل  ه ب .ستندي ن يمستثن
ن نوع کارها به انسان     ياختصاص ا . شود يتوسط انسان انجام م   

 ي که در کشورهايطور همختلف متفاوت است ب  يدر کشورها 
 ي از کشورهايکيران که ي اي ول،ن نسبت کمتر استي ايصنعت

 را بـه    ي دسـت  ي از کارها  يشتري درصد ب  ،در حال توسعه است   
ـ قـات در ا   يمتاسـفانه تحق   دهد و  يخود اختصاص م   نـه  ين زم ي

  .ار کم استيبس
ه نان يه از هم وطنان ما در بخش تيرينکه تعداد کثي رغم ايعل

 اسـت کـه در   ي آنهـا طـور  يط کـار يکننـد و شـرا     يت م يفعال
ـ  اغلـب ا ي کـار يهـا  تي در وضـع   ي طـوالن  يها ساعت ستاده ي

 تـاکنون   ي ول ،باشند يت م ي نامناسب در حال فعال    يوپوسچرها
 ي عـضالن ي اخـتالالت اسـکلت  ي در خصوص بررسـ    يا مطالعه

ـ  ارا بـه منظـور    ي کـار  يمرتبط با پوسچرها    يهـا  حـل   راه ي  هي
ن پـژوهش   يـ ن در ا  يلـذا محققـ   . اسب صورت نگرفته است   من

 ين گونـه عـوارض را بـر مبنـا         يمنشا ا  وع و ياند ش   کرده يسع
ج ي نتـا . قـرار دهنـد  ي مورد بررس  يکي معتبر ارگونوم  يها روش

ـ توانـد در جهـت مـداخالت پ       ين مطالعه م  يا ـ رانه از ايشگي ن ي
  .ردياختالالت مورد استفاده قرار گ

  
  بررسيروش 

ـ ي تحل يفين مطالعـه توصـ    يدر ا       ن ي نفـر از شـاغل     ۳۳۴ ،يل
 ،يني ماشـ  ي، لواش ي سنت ي شهر اراک در قالب لواش     يها يينانوا

ر يگ چونه -۲شاطر  -۱ ي در چهار گروه شغل   ي و بربر  يسنگک



  انفرهاد قمري و همكار
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ابتــدا  .ر مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــديــگ نــان -۴زن  کــف -۳
ــ ــانوا۵۶ يا صــورت خوشــه هب    انتخــاب شــدند ويي واحــد ن

ــرو  ــپس دو گ ــچر   س ــدگان پوس ــت کنن ــشگر و ثب ــه ه پرس ب
ـ  انتخاب شـده مراجعـه کـرده و اقـدام بـه تکم         يها يينانوا ل ي

 انجـام کـار     يهـا  تي از وضع  يلمبرداريک و ف  يپرسشنامه نورد 
قـه  ي دق۴۰ تـا  ۲۰ بـه مـدت   ي هـر پـست کـار     ي بـرا  .نمودند

انـه  يک دسـتگاه را   يسپس با استفاده از      . انجام شد  يلمبرداريف
ـ  ثان ۳۰ ي زمان يها در قطاع   مربـوط بـه حرکـات    ي کـدها يا هي

. ديه شده ثبت گرد   ي از قبل ته   يها ها در کار برگ    مختلف اندام 
 ثبت يز کدهايآنال WINOWASسپس با استفاده از نرم افزار     

 SPSSت با استفاده از نـرم افـزار       يد و در نها   يشده انجام گرد  
 ي پوسـچرها  OWAS يز شغل يدر آنال  . انجام شد  يز آمار يآنال
ـ  در چهـار طبقـه    يکار  يبنـد  سـه و چهـار طبقـه    ک و دو وي

ـ     يم ـ ترت هشوند کـه ب ـ انگر سـطح ر   يـ ب ب ي  سک بـدون خطـر،   ي
ــ يبــس مــضر و زا، اسـترس  ز يدر روش آنــال .باشــند يار مـضر م
ن کـار   ي هر پوسچر در ح    ي، درصد زمان  OWAS يکيارگونوم
 که يي به عنوان مثال پوسچرها.کند ين ميرا مع سک آنيسطح ر

 يعيحالت طب  -۱رد عبارتند از    يگ يکار به خود م   تنه در هنگام    
  خمـش   چـرخش و   -۴چـرخش تنـه      -۳ دن به جلو  يخم -۲

 ذکر شـده را  ي که هر کدام از پوسچرها  يزيچ اما آن  .توام تنه 
 درصـد  ،کنـد  يم ) مضريليخ مضر و( ا خطرناک ي زا و  استرس

در " مـثال  .باشـد  يافته در کـل مـشاهدات مـ       ي اختصاص   يزمان
 ي زمان  درصد ۵خش وخمش توام تنه تا      خصوص پوسچر چر  

درصد مـضر   ۷۰ تا۳۰ مضر و ي درصد کم  ۳۰ تا   ۵ قابل قبول، 
  . )۱۲و۱۳( شود ي مي مضر تلقيلي درصد به باال خ۷۰و از 

  
  ها فتهاي

ـ  نفر شـرکت کننـدگان در مطالعـه بـه ترت           ۳۳۴ از کل       ب ي
ـ  يشتريب   ي لواشـ  يهـا  يي مربـوط بـه کـارگران نـانوا        ين فراوان

 ي، سـنگک   درصـد  ۶/۳۲ ي سـنت  ي، لواش  درصد ۳۳/۳۴ ينيماش
 مشغول به ي بربرييز در نانواي ن درصد۸۸/۱۵ و  درصد۱۷/۱۷

ـ . کار بودند    درصـد  ۷۶/۳۴کننـدگان    ن از کـل شـرکت     يهمچن
ــه درصــد۸۹/۲۴شــاطر،  ــان درصــد۶/۲۳ر، يــگ  چون   ر ويــگ  ن

ـ دل ه ب .زن بودند   کف  درصد ۷۴/۱۶  يا نـاراحت  يـ ل وجـود درد     ي
ط کار خـود در    ياد ناچار به ترک موقت مح      از افر   درصد ۷/۳۳
ـ  .ک سال گذشته شده بودند    ي  از افـراد     درصـد  ۲/۲۵ن  يهمچن

ش از  يبدر   ي عضالن ي اسکلت يها يل ناراحت يمورد مطالعه به دل   
 ي برخ .اند ت مشغول به کار بوده    ي با مشقت و محدود    ، روز ۳۰

ک افراد شـرکت کننـده در مطالعـه در        ي دموگراف يها يژگياز و 
 يوع نــاراحتين شـ يشتريــب . نـشان داده شــده اسـت  ۱جـدول  

و )  درصد ۸/۵۵(کمر   ،) درصد ۲/۶۱(  زانو يب در نواح  يترت به
ــال. بدســت آمــد)  درصــد۹/۵۳(پاهــا   ز پوســچريبــا روش آن

OWASــ ــچر  ۱۴۰۰۰ش از ي ب ــد پوس ــت ش ــ .ثب ن يهمچن
  نـشان داده شـده اسـت،   ۱ کـه در نمـودار شـماره      يهمانطور

ـ   نامناسب د  ين پوسچرها يشتريب  يهـا  يين نـانوا  ين شـاغل  ير ب
ر يـ گ ، چونه) درصد۵/۴۸(ب در کارگران شاطر   يمختلف به ترت  

 و)  درصد۶/۱۸(ر يونان گ)  درصد۴/۳۷(زن  کف ،) درصد۴۸(
  درصد ۵/۶ .مشاهده شده است  )  درصد ۵/۴۱( نيدر کل شاغل  

از بـه اصـالحات     ي هستند که ن   يي، پوسچرها ي کار يپوسچرها
صـورت   در و) OWAS ۴و۳ گـروه (  دارنـد  يا فـور  يع  يسر

  سـريع  خيلي ي عضالن ياختالالت اسکلت  ،ن پوسچرها يتداوم ا 
  ).۲نمودار ( کند يبروز م

 ي پوسـچرها  تراز خطـررا در    يع فراوان يتوز ۴ و ۳ و ۲ول  اجد
ــه  يپاهــا هــا و ، دســت تنــهي هيــ در ناحمختلــف   کــارگران ب

ن جـدول بـر اسـاس       يج ا ينتا. دهد يشان نشان م   ک شغل يتفک
ـ عمل يهـا  هيتوص و ) Recommendation For Action( ياتي

افـزار    مطابق نـرم ، مختلف بدن  يک نواح يپوسچر به تفک   زينالآ
OWAS   ـ مده اسـت و ب    آ بدست ـ گـر ا   اني   ن موضـوع اسـت    ي

  درصد ۳/۴ن کار خمش خطرناک،     يدر ح  درصد افراد  ۱/۵که  
ــه  ــرخش تنـ ــاک ي چـ ــد۸/۲و  خطرنـ ــرخش و  درصـ    چـ

ـ عتر با يه سـر  انـد کـه هرچـ      مضر داشـته   خمش خطرناک و   د ي
  .اصالح گردد
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  هاي شهر اراك توزیع فراوانی پوسچرهاي کاري شاغلین نانوایی: 1نمودار 
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  . که نیاز به اصالح فوري دارندهاي شهر اراك توزیع فراوانی پوسچرهاي کاري شاغلین نانوایی: 2نمودار 

مضر بسیار پوسچر   

 پوسچر مضر 
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  هاي شهر اراک ي کارگران نانوايي  سطح تراز خطر در پوسچرهاي مختلف تنهتوزيع فراواني: ۱ جدول
  

گير چونه تراز خطر نوع حرکت  
)درصد(تعداد   

 شاطر
)درصد(تعداد   

 کف زن
)ددرص(تعداد   

 نان گير
)درصد(تعداد   

 کل
)درصد(تعداد   

۲۳) ۷/۳۹( بدون خطر  )۳/۳۳(۲۷  )۵/۸۰(۳۳  )۶/۷۹(۴۳  )۸/۵۳(۱۲۶  
۳۲)۲/۵۵( استرس زا  )۶/۵۵(۴۵  )۵/۱۹(۸  )۴/۲۰(۱۱  )۴۱(۹۶  خمش تنه 
۳ )۲/۵( خطرناک  )۱/۱۱(۹  

 
۰ ۰ )۱/۵(۱۲  

۵۵)۸/۹۴( بدون خطر  )۸۴(۶۸  )۲/۹۰(۳۷  )۶/۷۹(۴۳  )۸/۸۶(۲۰۳  
۲)۴/۳( استرس زا  )۱/۱۱(۹  )۳/۷(۳  )۱۳(۷  )۹(۲۱  چرخش تنه 
۱)۷/۱( خطرناک  )۹/۴(۴۰  )۴/۲(۱  )۴/۷(۴  )۳/۴(۱۰  

۵۳)۴/۹۱( بدون خطر  )۱/۹۰(۷۳  )۱۰۰(۴۱  )۱۰۰(۵۴  )۴/۹۴(۲۲۱  
۴) ۹/۶( استرس زا  )۶/۸ (۷  ۰ ۰ )۷/۴ (۱۱  

 چرخش و خمش
 تنه

۱) ۷/۱( خطرناک  )۲/۱ (۱  ۰ ۰ )۸/۲ (۲  

  
  هاي شهر اراک  ي کارگران نانوايي  سطح تراز خطر در پوسچرهاي مختلف پاهافراواني توزيع :۲جدول 

  

گير  چونه تراز خطر نوع حرکت  
)درصد(تعداد   

 شاطر
)درصد(تعداد   

 کف زن
)درصد(تعداد   

 نان گير
)درصد(تعداد   

 کل
)درصد(تعداد   

۴۹) ۵/۸۴( بدون خطر  )۸/۹۳ (۷۶  )۳/۲۹ (۱۲  )۴/۹۴ (۵۱  )۳/۸۰ (۱۸۸  
۹) ۵/۱۵( استرس زا  )۲/۶ (۵  )۷/۷۰ (۲۹  )۶/۵ (۳  )۷/۱۹ (۴۶  

 ايستاده بر روي دو پا

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خطرناک
۲۱) ۲/۳۶( بدون خطر  )۷/۲۴ (۲۰  )۴/۸۵ (۳۵  )۳/۳۳ (۱۸  )۲/۴۰ (۹۴  
۲۵) ۱/۴۳( استرس زا  )۴/۴۹ (۴۰  )۶/۱۴ (۶  )۸/۶۴ (۳۵  )۳/۴۵ (۱۰۶  

 ايستاده بر روي يک پا

۱۲) ۷/۲۰( خطرناک  )۹/۲۵ (۱  ۰ )۹/۱ (۱  )۵/۱۴ (۳۴  
۵۴) ۱/۹۳( بدون خطر  )۶/۹۲ (۷۵  )۱۰۰ (۴۱  )۴/۹۴ (۵۱  )۴/۹۴ (۲۲۱  
۳) ۲/۵( استرس زا  )۲/۶۹ (۵  ۰ )۶/۵۹ (۳  )۷/۴ (۱۱  

 دو زانو خميده

۱) ۷/۱( خطرناک  )۲/۱ (۱  ۰ ۰ )۹/۰ (۲  
۵۶) ۲/۹۸( بدون خطر  )۱/۹۵ (۷۷  )۱۰۰ (۴۱  )۶/۹۲ (۵۰  )۱/۹۶ (۲۲۴  
۱) ۸/۱( استرس زا  )۷/۳ (۳  ۰ )۴/۷ (۴  )۴/۳ (۸  

 يک زانو خميده

۱) ۲/۱( ۰ خطرناک  ۰ ۰ )۴/۰ (۱  
  

 خمـش و    - چـرخش  -خمش( ن حرکات مضر  ينکه ا يضمن ا 
شتر ي مشاغل ب  ي  هياز بق   شاطرها يدر گروه شغل   )چرخش توام 

ـ  بـه ترت    پاهـا  ياسترس زا رناک و   ط خ يها حالت. باشد يم ب ي

ـ  يستاده بر رو  يا: عبارتند از  ، دو   درصـد  ۳/۴۵ و ۵/۱۴ک پـا    ي
ــو خم ــزان ــد۱/۴ و۹/۰ده ي ــ،  درص ــو خمي ــک زان    و۴/۰ دهي

 .دند اصالح گرد  ي که با   درصد ۳/۱و   ۳/۱راه رفتن     درصد ۴/۳
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 شـاطرها و    يدر گـروه شـغل     ن حرکـات مـضر    ينکه ا يضمن ا 
ـ  .باشد يم شتري مشاغل ب ي  هياز بق  رهايگ چونه ن جـداول  يهمچن

در   افرادني نفر از ا۲۹است که ن موضوع  يگر ا  انيب ،ه شده يارا
  زا و  اسـترس ت  ي حد شـانه در وضـع      ين کار دو دست باال    يح

، زا ت اسـترس  ي حد شانه در وضع    يک دست باال  ي نفر هم    ۲۱
 يدر گـروه شـغل    زا   استرسن حرکات   ينکه ا ي ضمن ا  .اند داشته

ـ  مشاغل بي  هياز بق  شاطرها ـ ي ـ با باشـد و  يشتر م  اصـالح  يستي
شـانه،    درد گـردن،   دهد کـه   ي نشان م  يرز آما يج آنال ينتا .گردد

ــابقه   ــا س ــو ب ــج و زان ــاري آرن ــ ي ک ــاط معن  دارد يدار ي ارتب
)۰۵/۰<P(.  ن ي با سن، قـد و وزن شـاغل        يگونه ارتباط  چياما ه

   ).P<۰۵/۰(داده نشد نشان 

  
  هاي شهر اراک يهاي کارگران نانواي  سطح تراز خطر در پوسچرهاي مختلف دست توزيع فراواني:۳جدول 

  

گير چونه تراز خطر  نوع حرکت  
)درصد(تعداد   

 شاطر
)درصد(تعداد   

زن کف  
)درصد(تعداد   

گير نان  
)درصد(تعداد   

 کل
)درصد(تعداد   

۵۶) ۶/۹۶( بدون خطر  )۳/۹۶ (۷۸  )۳۹ (۱۶  )۱۰۰ (۵۴  )۲/۸۷ (۲۰۴  
زا استرس  )۷/۱ (۱  )۷/۳ (۲  )۶۱ (۲۵  ۰ )۴/۱۲ (۲۹  

  دو دست باالي
  حد شانه

کخطرنا  )۷/۱ (۱  ۰ ۰ ۰ )۴/۰ (۱  
۵۵) ۸/۹۴( بدون خطر  )۷/۸۷ (۷۱  )۷/۹۲ (۳۸  )۹/۸۸ (۴۸  )۶/۹۰ (۲۱۲  

زا استرس  )۲/۵ (۳  )۳/۱۲ (۱۰  )۳/۷ (۳  )۱/۱۱ (۶  )۴/۹ (۲۱  
باالي يک دست 

  حد شانه
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خطرناک

  
  بحث
 مانند درد ي عضالني اختالالت اسکلتين مطالعه برخيا در     

 يدار ي معنـ  ي   رابطه ي کار ي  آرنج و زانو با سابقه    گردن، شانه،   
 يهـا  يژگـ ي وي با برخـ يدار ي معني ارتباط آمارينشان داد ول  

 ي قد مشاهده نـشد و در مطالعـه        وزن و  ک مثل سن،  يدموگراف
 يم اخـتالالت اسـکلت  يـ ن عالي بيدار ي معني  رابطه  هم يسراج
ـ  دموگراف يهـا  يژگـ ي و ي وبرخ يعضالن ک کـارگران وجـود     ي
  و همکـاران حبيبـي  ي ن در مطالعـه يهمچن. )۱۴ (ه است نداشت

ـ   ـ  يدار يارتباط معن  بـا   ي عـضالن  ي اسـکلت  يهـا  ين نـاراحت  ي ب
  کار، جنس و وزن مشاهده نشده است      ي   سن، سابقه  يرهايمتغ

ـ  حاضـر نـشان داد کـه ب   ي ج مطالعـه  ينتا .)۱۵( وع ين شـ يشتري
  بـا ، کمـر  درصـد ۲/۶۱  بـا   زانو يب در نواح  ياختالالت به ترت  

 ي  در مطالعـه  . دارد وجـود   درصـد  ۹/۵۳بـا    و پا     درصد ۸/۵۵
 در .ن اختالالت در کارگران معادن باالسـت يوع ايش زاده  حسن

، پاهـا  ۲/۱۸، پـشت و شـانه       ۲/۳۸، کمـر    ۵/۱۴ گردن   ي  هيناح
کـه  . )۱۶(  محاسبه شده بود۴/۱۶ها   دست ي  هي و در ناح   ۵/۳۴

ا باالتر از  ه ييوع اختالالت در کارگران نانوا    ي ش يدر تمام نواح  
ل يـ ن امر ممکن است بـه دل يعلت ا. کارگران معدن بوده است  

 در ي و تفـاوت سـاعات کـار   يف شـغل يت شغل و وظـا    يماه
 چـرا کـه بـه طـور معمـول           ،ها و معادن باشد    ييکارگران نانوا 
ـ   ي هفتگـ  يساعات کـار    سـاعت  ۴۲ن کـارگران معـادن      ي در ب

ــ ــال ا.باشـــد يمـ ــه مي حـ ــنکـ ــاريانگيـ ــاعات کـ    در ين سـ
ز يآنـال . سـاعت محاسـبه شـد   ۷۴هـا برابـر بـا       يين نانوا کارگرا

OWAS  کـارگران شـاغل   ي کاري فازهايع فراوانيجهت توز 
پوسـچر    درصـد  ۵/۵۸ نشان داد که    شهر اراک،  يها ييدر نانوا 

 زا  پوسـچر اسـترس     درصـد  OWAS(  ،۷/۳۴ ۱ گروه (يعيطب
) OWAS ۳گروه(  پوسچر مضر   درصد ۴،  )OWAS ۲ گروه(

 .اند داشته)  ۴OWASگروه( ار مضريبس پوسچر  درصد۵/۲و 
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 كـارگران   آنـاليز شـغلي   در خـصوص   بـوردف نتايج مطالعات   
 كارگران داراي چرخش     درصد ۲۵ كه   صنعت چوب نشان داد   

 ۲۸ ها باالتر از حد شانه و      دست درصد   ۲۵وخمش خطرناك،   
انـد كـه بـا        گردن داشـته   ي   چرخش خطرناك در ناحيه    درصد

ك به منظـور  تاستفاده از غل كوها واستفاده از افزايش ارتفاع س  
ــوار و هجابــ ــار درصــد۱۰كــاهش  جــايي ال ــان انجــام ك  ، زم

 کـه   يقيتحق .)۱۷( مضر مرتفع گرديد   پوسچرهاي خطرناك و  
 کارگران يوان بر روي در تا۱۹۹۸ در سال    كاي و چنگ   توسط

ـ  انجـام گرد   Owas با روش    يع ساختمان ي شغل در صنا   ۴  د،ي
ـ   و ۲هدات در گـروه      درصـد از مـشا     ۳۰  كه نشان داد  ش از  يب

 مـضر   ي بـدن  يهـا  تي وضع ي دارا  در گروه ديگر    درصد ۳/۴۳
در . )۲( تـر بودنـد    عيزمنـد اصـالح هـر چـه سـر         ايبودند که ن  

 سـفال  ي  کارگران کـوره يهمکارانش بر رو  و راووالي    مطالعه
حرکـات   انجـام شـده بـود،    OWASک يبا استفاده از تکن که  

ر يـ لف بـدن بـه شـرح ز        مخت يزا در نواح   خطرناک و استرس  
 درصـد  ۲۷/۱۳، يحرکـات چرخـش  درصـد   ۳ .دسـت آمـد   هب

هـا در حـد      دست  درصد ۵۱/۳ تنه، ي وخمش يحرکات چرخش 
ضـمن  .ده يـ  خميت زانوهـا ي در وضـع  درصـد ۴ شانه و  يباال

هـا در     آن ي پوسـچر کـار    درصـد  ۶/۶۴ ينکه به صورت کل   يا
 يدر بررسـ  . )۱۰(  قـرار گرفتـه اسـت      Owas ۴و۳ يها گروه

  فلز کـار    کارگران ي بر رو  همکاران  و زيايوه توسط    ک يگريد
 ي درصـد از پوسـچرها   ۲/۷۲مشخص گرديـد كـه       انجام شد، 

 کـه بـه     بـود ار مـضر    يزا تا بـس    ت استرس ي آنها در وضع   يکار
 يپوسـچرها   درصـد  ۵ امل مختلـف بـدن شـ      يک نـواح  يتفک

  چرخش وخمش توام ويپوسچرها  درصد۵۴/۱ چرخش تنه،
 باشـد    مي  شانه يا در حد باال   ه  دست ي پوسچرها درصد ۳۱/۳

ب ي به ترتي عضالنيوع اختالالت اسکلتينکه شينظر به ا ).۱۸(
 بـدن بـاالتر   ير نـواح يپا و شـانه از سـا       کمر،  زانو، يدر نواح 

 بـدن   ين نواح ي که ا  ييها تيه فعال ي است کل  ي ضرور ،باشد يم
 .گردد و اصالح    ييدهند، شناسا  ير وتحت فشار قرار م    يرا درگ 

حرکـات  . شامل موارد زير استخطرناک و مضر ن حرکات  يا

عبارتنـد از    در شـاطرها   زا تا مـضر در قـسمت تنـه و          استرس
ــه  ــوام ) درصــد۱۶(چــرخش تن  ۸/۹(، چــرخش و خمــش ت

در چونـه    زا تا مضر در قسمت تنه و       حرکات استرس ). درصد
چـرخش و    ، و ) درصـد  ۴/۶۰(رها عبارتنـد از خمـش تنـه         يگ

زا تـا    رها حرکات اسـترس   يگ در نان ).  درصد ۶/۸(خمش توام   
   .بوده است)  درصد۴/۲۰( مضر در قسمت تنه، چرخش تنه

زا تـا   حرکات استرس درصد ۶۱ها   دستي  هيها در ناح   زن کف
زا تا    حرکات استرس  .اند  داشتهت باالتر از شانه     يمضر در وضع  

هـر دو زانـو   بـه صـورت   مضر در قسمت پاهـا ودر شـاطرها      
  .ت بوده اس) درصد۴/۷۰(ده يخم

 ير جهـت کـاهش عـوارض اسـکلت    يموارد ز گردد    پيشنهاد مي 
 مجـدد  ي طراحـ .گيري شود  پيها   يي در کارگران نانوا   يعضالن
 کـه  يا  بـه گونـه  يي مـشاغل مختلـف نـانوا   ي کـار  يهـا  پست

ش را بـدون انجـام      ي خـو  ي شـغل  يهـا  تيکارگران بتوانند فعال  
 صـورت  ، انجام دهنـد   يبه راحت   و خطرناک و   يحرکات اضاف 

چش توام تنه ي پاد، خمش وي از خمش زيريشگي پيبرا. پذيرد
ر و ي به خمي دسترسي  فاصله يستيرها با يگ در شاطرها و چونه   

ابزار کار   ر و يل خم يب که پات  ين ترت ي به ا  .ابزار کار کوتاه گردد   
ا ظـروف   يل و ين حال پات  يدر ع  رد و يک به کارگر قرار بگ    ينزد

 کارگر مجبور به    ا پالت باشد تا   ي  سکو و  ير بر رو  ي خم يحاو
م يا سکو قابل تنظيپالت " حايترج( اد نباشديچش زيخمش و پ

ـ  پ ير بـرا  يـ گ نـان  زن و   مـشاغل کـف    ي برا .)باشد  ز ا يريشگي
ـ  در ناح  يناراحت ـ  کـار ا ي وهي کمـر و زانـو از شـ       ي  هي ستاده و ي

 مناسـب   يهـا  يتـوان از صـندل     يد بهره گرفت که م    ينشسته با 
ـ  ز ينند صـندل  ما ـ  پي بـرا .د اسـتفاده کـر  ين اسـب  ي  از يريشگي

ها که عامـل   خصوص در کف زن ه شانه بي هياختالالت در ناح  
باشـد، الزم    يا باالتر م  يها در حد شانه و     ، حرکات دست  ياصل

. تر از حد شانه باشـد      نيي پا ياست ارتفاع دستگاه پهن کن کم     
هـا کـه    چش تنـه در کـف زن   يا پ ي  از خمش و   يريشگي پ يبرا

 ي  ل فاصله يو به دل   شود ي کمر م  ي  هيمنجر به اختالالت در ناح    
 و يبه شکل طول(ها   چونهي حاوينيا سي ز ويا مي اد سکو ويز
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 سکو با   ي و عرض  ي طول ي   فاصله يستي با ،دهد يرخ م ) يعرض
کاهش زمان انجام کـار و   .ن گرددييکارگر کف زن متناسب تع    

   کــه کــارگري بــه شــکل،اســتراحت  و کــاري  برنامــهياجــرا
  . داشـته باشـد    يشتريـ خص اسـتراحت ب    مش يدر فواصل زمان  
 ي  نـه ي کـارگران در زم    ين بـودن سـطح آگـاه      ييبا توجه به پـا    

شان يآگاه نمودن ا ، آموزش کارگران ويت اصول ارگونوميرعا
ت ي مناسب، اهم  يح انجام کار، پوسچرها   يدر مورد روش صح   

ـ توانـد در پ   ي بـار مـ    يي استراحت، جابجا  يها وقفه  از يريشگي
ـ  ير تـاث   کا يرويب ن يبروز آس  انجـام   . داشـته باشـد    ييسـزا  هر ب

هنگام  ع و زود  يص ودرمان سر  ي به منظور تشخ   ينات شغل يمعا
 نيـز    مناسـب  يهـا   انجام ورزش   و ي عضالن ياختالالت اسکلت 

  .شود مي توصيه 
  

 گيري نتيجه
ن ي شاغلي بدني از پوسچرها درصد۲/۴۲نکه يبا توجه به ا     

ـ يزا تا خ    استرس ي شهر اراک، پوسچرها   يها يينانوا  مـضر   يل
 در ي عـضالن ي اختالالت اسـکلت يوع باال ين ش يو همچن بودند  

پـا و    کمـر،   زانـو،  يخصوص در نـواح    ه مختلف بدن ب   ينواح
ـ هـا از نظـر ر      ييشانه، کارگران نانوا   سک ابـتال بـه صـدمات       ي

 يها مداخلهبا  و قرار دارند يي بااليها  در ردهي عضالنياسکلت
ــ ارگونوماده کــردن اصــوليــو پ كييارگونــوم ک بــا کــاربرد ي

 انجـام   ي  ح در نحـوه   يرات صح ييزات استاندارد، انجام تغ   يتجه
تـوان انجـام    مـي هاي كاري   اصالح نمودن ابزارها و پست   کار،

ب ين آسـ يتر که در آن کمتر نهيبه مدتر وآ کاريا وهيکار را به ش   
 زانو،کمر  ي  هي به خصوص در ناح    يعضالن-يبه دستگاه اسکلت  

 ،هـا  نهي از هزياريجه از بسيل نمود ودر نتيتبد د،ي وارد آ  پاها و
  . نموديري از کار جلوگي ناشيها بتيز غين ها و بيآس
 

  تشکر تقدير و 
 با يقاتيک طرح تحقي از ين مقاله بخشينکه ايبا توجه به ا     

 ،باشد ي اراک مي در دانشگاه علوم پزشک۲۴۳ مصوب ي شماره
 يمعاونت محترم آموزشـ    از   ،دانند يسندگان بر خود الزم م    ينو
 ب ويتـصو دليـل   اراک بـه  ي دانشگاه علوم پژشـک    يپژوهش و

  .ندي نمايارزگ مانه سپاسي طرح صميلن منابع مايتام
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Background and Objective: Regarding high prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) among 

bakery workers and due to lack of information concerning posture analyzing, this study was carried out to 

identify working postures precisely in order to revise their work stations.  

Materials and Methods: In this cross-sectional study 334 Araki bakery workers were randomly selected. The 

data was collected using Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) through interview and Ovako 

Working-posture Analysis System (OWAS) by video tapes. Based on OWAS postural analyzing, 

recommended actions based on different body regions for different jobs was separately introduced. 

Results: The averages of age and job experiences were 33±10.4 yr and 13.9±10 yr respectively.  Most 

musculoskeletal disorders were in the knees (62.2%), low back (58.8%) and legs (53.9%) respectively. This 

research revealed that 42.2% of Araki bakery workers postures were in slightly up to very harmful postures. 

High prevalence of MSDs in different body regions caused 33.7% of workers to leave the work stations. 

Meanwhile awkward postures occurred in bent back (5.1%), twisted back (4.3%), bent and twisted back 

(2.8%) bent of knees (8.8%) and arms upper the shoulder (22.2%). The most awkward postures observed in 

job group of Shatters and there was a significant relation between neck, elbow, shoulder, knee disorders and 

work experiences (p<0/05).  

Conclusion: With regard to the results of this study, due to a high prevalence of musculoskeletal disorders 

and harmful postures (bending, rotation and combined postures with time prolonged percentage) in bakery 

workers, revision of work operation and use of appropriate equipments in these jobs seems imperative. 

Therefore, an ergonomic intervention in order to correct poor postures is suggested. 
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