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 WISHA ،KIM-LHCو جداول  :Snookمطالعه موردی در یک
صنعت چاپ
سقراط عمری شکفتیک ،1شهرام وثوقی ،*2ژاله صدقی نوش آبادی ،1آغا فاطمه حسینی
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چکیده

روش بررسی :در این مطالعه توصیفی-مقطعی 88 ،نفر (در مجموع  44وظیفه) از کارکنان یک صنعت چاپ در شهر
تهران در سال  ،1314با استفاده از سه روش  WISHA ،KIM-LHCو جداول  Snookارزیابی شدند و امتیازات نهایی
و سطوح اقدامات الزم برای آنها تعیین گردید .دادههای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS.22و با بهرهگیری از
آزمونهای  Chi-squareو  Fishers exact testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج نشان داد که شیوع ناراحتیهای اسکلتی عضالنی در اندامهای تحتانی ،باال است .مقایسه ارزیابی وظایف
بلندکردن بار به روشهای  WISHAو  ،KIM-LHCمعناداریِ ارتباط آنها را نشان داد ( .)p=0/008همچنین ارتباط
بین نتایج ارزیابی وظایف به روشهای  WISHAو جداول  Snookمعنادار بود ( .)p=0/004در نهایت مقایسه ارزیابی
وظایف بلندکردن بار به روشهای  KIM-LHCو جداول  ،Snookحاکی از رابطه معنادار آن ها بود (.)p=0/044
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،همبستگی باالیی بین سه روش مذکور وجود دارد و میتوان از آنها به صورت
جایگزین در ارزیابی وظایف بلندکردن بار ،در صنعت چاپ ،استفاده نمود.
واژههای کلیدی :ناراحتیهای اسکلتی عضالنی ،ارزیابی وظایف بلندکردن بار ،روش  ،WISHAروش  ،KIM-LHCروش
جداول Snook
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مقدمه :امروزه ،اختالالت اسکلتی عضالنی تهدیدی جدی برای نیروی کار تلقی میشوند و یکی از فعالیتهایی که منجر
به بروز این مشکالت میشوند ،وظایف بلندکردن بار هستند .کارگران شاغل در صنعت چاپ به صورت گسترده درگیر
بلندکردن بار هستند .لذا مطالعه حاضر ،با هدف مقایسه نتایج ارزیابی وظایف بلندکردن بار به روشهای ،KIM-LHC
 WISHAو جداول  Snookدر یک صنعت چاپ انجام گرفته است.
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ارزیابی مقایسهای وظایف بلند کردن دستی بار به سه روش
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(()MSDs
عضالنی
اسکلتی
اختالالت
 ،) Musculoskeletal Disordersکه از شایعترین
عوامل ناتوانیهای شغلی در کشورهای در حال توسعه
هستند ،را میتوان اختالل در استخوانها ،ماهیچهها،
رباطها ،زردپیها ،غالف زردپیها ،اعصاب محیطی،
مفصلها و رگهای خونی تعریف کرد .علل ایجاد آنها
ممکن است استرس تکراری در طول زمان و یا یک
ترومای آنی یا حاد (مانند لغزیدن و سقوط) باشد.
هنگامیکه محیط کار و انجام وظیفه باعث ایجاد اختالالت
و یا تشدید آن ها میشود ،این اختالالت را مرتبط با کار
Work-related
(()WMSDs
میدانند
 .)1-3( )Musculoskeletal Disordersاز جمله
مشکالت اصلی در پیشگیری و کنترل ناراحتیهای
اسکلتی عضالنیِ مرتبط با کار ،ماهیت چندعلتی (شامل
فاکتورهای سازمانی ،اجتماعی فرهنگی ،روانی ،فردی و
فیزیکی) آنها است ( .)4ریسک فاکتورهای فیزیکی و
مکانیکی که باعث بروز اختالالت اسکلتی عضالنی یا
پیشرفت آنها میشوند شامل :حرکات تکرارشونده،
وضعیت نامطلوب بدنی (پوسچر نامناسب) ،حمل بار،
اعمال نیروی بیش از حد ،کارهای ظریف و تکراری و
ارتعاش است ( .)8،4مشکالت اسکلتی عضالنی یک تهدید
جدی برای کارگران در دنیای امروز محسوب میشوند.
مطالعات گذشته حاکی از اثرات زیان بار اختالالت اسکلتی
عضالنی و تاثیرگذاری در بهرهوری و سالمت در سرتاسر
جهان است ( .)1در آمریکا مطالعات آماری در سال 2004
نشان داد که  30درصد از صدمات و بیماریها ،با روزهای
از دست رفته کاری ،مربوط به اختالالت اسکلتی عضالنی
بوده است ( .)7در نروژ برآورد شده که  48درصد از کل
غیبتهای کاری ناشی از بیماریها ،به دلیل اختالالت
اسکلتی عضالنی است (.)7
یکی از صنایع بسیار مهم در ایران ،صنعت چاپ است.
طبق گزارش موسسه پایرا ،ایران در سال  4 ،2014درصد
از کل بازار چاپ خاورمیانه را در اختیار داشته است ( .)8از
نظر وضعیت نیروی کار ،آمار نشان میدهد که  81درصد
از واحدهای چاپی کشور بین  1تا  18نفر 4/7 ،درصدشان
بین  14تا  80نفر و  4/3درصد از آنها بیش از  80نفر
نیروی کار دارند ( .)8استان تهران بهعنوان قطب صنعت

چاپ و نشر در کشور ،فعالیت قابل توجهی در این بخش
دارد؛ بهطوریکه طبق آمار ،حدود  47/1درصد از کل
صنایع چاپ کشور در تهران مستقر هستند ( .)8تمیز و
آماده نگه داشتن دستگاه چاپ ،جاسازی کاغذ ،رفع گیر
ماشین چاپ ،نگهداری دستگاهها ،نظارت بر فرآیند چاپ،
جابجایی کاغذ ،برش کاغذ و صحافی ،از جمله وظایف مهم
تعریف شده در صنعت چاپ است که معموالً فرد را در
وضعیتهای غیرارگونومیک قرار داده و منجر به مشکالت
اسکلتی عضالنی میشوند (.)1
حمـل دسـتی بـار شـامل هـر فعالیتی است که در
آن هل دادن ،کشیدن ،بلندکردن ،پـایین آوردن ،حمل
کردن و نگه داشتن بار انجام گیرد؛ که رایجترین این
فعالیتها ،بلندکردن دستی بار است .مطالعات نشان
دادهاند که یک سوم شغلها ،حداقل یکی از فعالیتهای
حمل بار را شامل میشوند ( .)10کارگران شاغل در
صنعت چاپ ،درگیر پوسچرهای نامناسب و حمل دستی
بار ،بهصورت گسترده هستند ( .)1،10ماهیت وظایف در
این صنعت بهگونهای است که بیشتر بهصورت ایستاده و با
دست (حمل و بلند کردن بار) انجام میگیرد .به منظور
ارزیابی وظایف حمل بار در صنایع ،تاکنون روشهای
متعددی ،از جمله  ،Man TRA ،MACمعادله حمل بار
 NIOSHو امثال آن ارائه شدهاند .از دیگر روشهای نسبتاً
WISHA lifting
جدید مانند جداول ،Snook
 calculatorو  KIMکه سهولت کاربرد خوبی دارند،
میتوان جهت ارزیابی وظایف حمل و بلندکردن بار
استفاده کرد که روشهای جداول WISHA ،Snook
 lifting calculatorبه صورت نرمافزار آنالین و روش
 KIMبهصورت چکلیست است.
نظر به آنچه گفته شد ،هدف از ایـن مطالعـه ارزیـابی
وظایف بلندکردن بار در واحدهای شغلی یک صنعت چاپ
با اسـتفاده از ابزارهـای تعریـف شـده و سـس بررسـی و
مقایسه نتایج حاصل از این ارزیابی ها بود؛ تـا اوالً وضـعیت
صـنعت مــذکور از منظـر اخــتالالت اسـکلتی عضــالنی تــا
حدودی مشخص گردد و ثانیاً با بررسی وظایف بلنـدکردن
بار در این صنعت بـه  3روش ،مناسـب تـرین روش جهـت
استفاده در صنایع چاپ مشابه در تهـران ،از نظـر سـهولت
اجرا و کارآمدی روش ،مشخص شود؛ تا این امر مقدمـه ای
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روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود که در یکـی
از صنایع چاپ شهر تهـران در سـال  1314انجـام گرفتـه
است .در این مطالعه  88نفر از  102کارگر این صنعت کـه
درگیر حمل و بلند کردن بـار بودنـد ،مـورد ارزیـابی قـرار
گرفتند .این  88کارگر ،در مجموع  44وظیفـه بلنـدکردن
بار را انجام مـیدادنـد .انتخـاب نمونـه در ایـن مطالعـه بـا
استفاده از روش سرشماری صورت گرفت؛ به این معنی که
کلیه پرسنل شاغل در شرکت مورد نظر که درگیر حمل و
بلندکردن بار بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
در مطالعه حاضر برای پی بردن به میزان شیوع
ناراحتیهای اسکلتی عضالنی ،از پرسشنامه Cornell
استفاده شد .این پرسشنامه در اختیار کارگران قرار گرفت
و زمان کافی برای تکمیل آن توسط خود کارگر ،در نظر
گرفته شد .پرسشنامه  Cornellدر سال  ،1111توسط
پروفسور آلن هج ( )Allen hedgeو دانشجویان ارگونومی
ایشان تدوین شده است و تاکنون در مطالعات متعددی از
آن استفاده شده و روایی و پایایی آن تعیین گردیده است.
این پرسشنامه در سه قسمت «فراوانی ناراحتی»« ،شدت
ناراحتی» و «تأثیر این ناراحتی بر توان کاری» تنظیم شده
و هفته کاری گذشته (آخرین هفته کاری) را در نظر
میگیرد .پرسشنامه دارای نقشه بدن است و دوازده عضو
بدن (در مجموع بیست قسمت از بدن) را مورد آنالیز قرار
میدهد ( .)1،2،4پرسشنامه به صورت خود گزارشی است
و توسط کارگر تکمیل میگردد .این پرسشنامه در ایران
نیز توسط عفیفه زاده کاشانی و همکاران به فارسی ترجمه
شده و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ  0/184محاسبه
شده و روایی همزمان آن نیز مطلوب گزارش شده است
(.)7
در ایــن مطالعــه از ســه روش بــرای ارزیــابی وظــایف
بلندکردن بار استفاده شد:
روش KIM-LHC
روش شــاخص کلیــدی ((Key Indicator )KIM
 ،)Methodبه منظور ارزیابی مواجهه کارکنـان بـا ریسـک
فاکتورهای اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی طراحـی شـده و
دارای سه چکلیست مختلف بـرای وظـایف بلنـد کـردن،

،)Indicator Method-Lifting, Holding, Carrying
کشــیدن و هــل دادن ((Key Indicator )KIM-PP
 )Method-Pushing, pullingو وظـــایف حمـــل بـــار
((Key Indicator Method-Manual )KIM-MHO
 )Handling Operationsاست .این روش در سـالهـای
 2001-2007به وسیله موسسه فـدرال ایمنـی و بهداشـت
شغلی آلمان ارائه و به روزرسانی شـد .بـا توجـه بـه اینکـه
هدف از این مطالعه ارزیابی وظایف بلندکردن بـار در یـک
صنعت چاپ بود ،لذا از چکلیسـت  KIM-LHCاسـتفاده
شده است .این روش دارای چند مرحله است :مرحلـه اول
تعیین امتیاز زمان است .در مرحله بعد امتیازات مربوط به
بار مؤثر ،پوسچر و شرایط کاری محاسبه میگـردد .سـس
امتیازات بار مؤثر ،پوسچر و شرایط کاری باهم جمع شـده
و در امتیاز زمان ضرب می گردد .با این کار امتیاز نهایی به
دست آمده و برای تعیین اقدام اصالحی ،با مقادیر جـدول
اقدام اصالحی مقایسه میگردد (.)4،11،12
روش WISHA lifting calculator
این ابزار به صورت یک نرم افزار آنالیـن و رایگـان ()13
به وسیله دپارتمان کار و صنایع ایالت واشنگتن آمریکا ارائه
شده است .ایـن ابـزار ،یـک اقتبـاس از معادلـه حمـل بـار
 NIOSHاســت کــه مــیتوانــد بــرای ارزیــابیهــای ســاده
ارگونومیک در انواع وظایف بلند کردن یا پایین آوردن بـار
مورد استفاده قرار گیرد .همچنین می توان از این ابـزار بـه
عنوان یک ابزار غربالگری برای شناسایی وظـایفی کـه بـه
مطالعه بیشتر نیاز دارند ،استفاده کـرد .مـواردی کـه بایـد
وارد نـرمافــزار شــوند عبــارتانــد از «وزن بــاری کــه بلنــد
می شود»« ،موقعیت عمودی دست ها در هنگام بلند کردن
بار»« ،موقعیت افقی دست ها در هنگام بلنـد کـردن بـار»،
«تعداد بلند کردن ها در دقیقه» «ساعات کـاری در روز» و
«میزان چرخش کمر در هنگام بلند کردن بار» (.)14،18
روش جداول Snook
این جداول برای پنج وظیفه بلنـد کردن/پـایین آوردن
بار ،حمل بار و هل دادن/کشیدن طراحی شـده انـد کـه در
این مطالعه از نرم افزار آنالین آن ،قسمت بلند کردن/پایین
آوردن بار ( ،)14استفاده شـده اسـت .جـداول  Snookبـا
توجه به فاکتورهـای مختلـف ،حـداکثر وزن مجـاز (قابـل
قبول) را در وظایف مورد بررسـی مشـخص مـی کننـد .در
نرمافزار مورد استفاده که بر اساس جداول  Snookطراحی
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برای ارائه راهحلها و مداخالت ارگونومیک در صنعت چاپ
باشد.

نگـــهداشـــتن و حمـــل کـــردن (()KIM-LHC

Key
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جدول  .1فراوانی وظایف بلندکردن دستی بار در هر یک از واحدهای شغلی صنعت مورد بررسی
نام واحد شغلی

فراوانی وظیفه

درصد

برش

3

4/7

جعبه کَنی

3

4/7

انبار

4

4/3

نت

14

21/1

خدمات

3

4/7

آشسزخانه

4

1/4

دایکات

13

20/3

چسپ

4

1/4

چاپ

12

18/8

کل

44

100

براساس نتایج حاصل از پرسشنامه ، Cornellبیشترین
شکایتها مربوط به درد در اندامهای تحتانی ،از جمله در

پاها ،سا پاها و زانوها بود و بعد از آن بیشترین شکایتها
به درد در ناحیه کمر تعلق گرفت (جدول .)2
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یافتهها
مطالعــه بــر روی  88نفــر (در مجمــوع  44وظیفــه) از
کارکنان صنعت مذکور کـه درگیـر بلنـدکردن بـار بودنـد،
انجام گرفت .همه کارکنـان مـورد بررسـی مـذکر بودنـد و
میانگین سنی و میـانگین سـابقه کـاری آنهـا بـه ترتیـب
 34/8و  4/2سال بـود .در صـنعت مـذکور ،کـارگران در 1
واحد شغلی مختلف دارای وظایف بلندکردن بار بودند کـه
در این میان واحدهای نِت و دایکات به ترتیب با  14و 13
وظیفه ،بیشترین و واحدهای برش ،جعبه کَنـی و خـدمات
هرکــدام بــا  3وظیفــه ،دارای کمتــرین فراوانــی وظــایف
بلندکردن بار بودند (جدول .)1
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شده اسـت ،پارامترهـایی کـه بایـد در نظـر گرفتـه شـوند
عبارت اند از «محلی که بار قرار دارد (باالی شانه ،بین شانه
تــا بندانگشــت میــانی و پــایینتــر از انگشــت میــانی)»،
«فرکــان بلنــد کــردن بــار»« ،فاصــله افقــی» و «فاصــله
بلندکردن بار» (.)17-11
به منظور ارزیابی وظایف بلند کردن دستی بار ،پروسـه
کاری کارگر به خوبی مورد مشاهده قـرار گرفـت .برخـی از
وظایف ،با اسـتفاده از چـک لیسـت هـای روش هـای مـورد
استفاده ،در همان ایستگاه کاری مورد ارزیابی قرار گرفتند
و در مواردی نیز فیلم برداری و عک برداری صورت گرفت
و سس این فیلم ها و عک ها موردبررسـی قـرار گرفـت و
هریــک از وظــایف ارزیــابی شــدند .در پایــان ،دادههــای
جمع آوری شده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSS.22مـورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
با توجه به نوع متغیرها در این مطالعه ،بـرای نیـل بـه
اهــداف تحقیــق از آزمــونهــای آمــاری  Chi-squaredو
 Fishers exact testاســتفاده شــد .جهــت توصــیف

ویژگیهای افراد مورد مطالعه از روشهـای آمـار توصـیفی
استفاده شد.
مالحظات اخالقی
IR.IUMS.REC
ایــن مطالعــه بــا کــد اخــال
 1396.32126در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی
ایران به تصویب رسیده است.
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اندام

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)40( 22
)44/3( 28
)48/1( 24
)37/7( 20
)48/8( 34
)48/8( 34
)27/8( 18
)38/8( 11
)38/2( 11
)31/8( 17
)32/1( 18
)40/7( 34
)40/7( 22
)38/1( 21
)28/4( 14
)27/3( 18
)22/4( 12
)28/1( 14
)21/4( 12
)21/4( 12

)18/2( 10
)7/4( 4
)8/4( 3
)18/1( 8
)8/8( 3
)8/8( 3
)13( 7
)24/8( 13
)18/8( 10
)14/7( 1
)12/8( 7
)12/8( 7
)8/4( 3
)1/3( 8
)8/4( 3
)7/3( 4
)1/4( 8
)1/3( 8
)10/7( 4
)12/8( 7

)3/4( 2
)8/4( 3
)7/4( 4
)8/7( 3
)7/3( 4
)12/7( 7
)13( 7
)8/7( 3
)13( 7
)14/7( 1
)11/4( 11
)8/4( 3
)1/1( 1
0
)7/1( 4
)3/4( 2
)7/8( 4
)7/4( 4
)7/1( 4
)8/1( 8

)28/8( 14
)18/8( 10
)20/4( 11
)18/1( 8
)1/8( 1
)1/8( 1
)18/8( 10
)22/4( 12
)22/2( 12
)11/1( 4
)14/1( 1
)3/4( 2
)24/1( 13
)21/4( 14
)8/4( 3
)7/3( 4
)3/8( 2
)1/3( 8
)12/8( 7
)7/1( 4

)12/7( 7
)22/2( 12
)18/8( 10
)24/4( 14
)20( 11
)14/8( 8
)27/8( 18
)11/3( 4
)11/1( 4
)24/1( 13
)11/4( 11
)17/1( 10
)27/8( 18
)22/2( 12
)83/4( 30
)84/8( 30
)84/4( 30
)48/1( 24
)48/2( 27
)80( 28

)40( 33
)83/7( 21
)81/1( 28
)42/3( 33
)34/4( 11
)34/8( 11
)72/3( 31
)44/1( 34
)44/8( 38
)48/4( 37
)47/8( 38
)31/4( 22
)81/4( 32
)41/1( 33
)71/8( 41
)72/7( 40
)77/3( 41
)74/1( 40
)78/8( 44
)78/8( 44

گردن
شانه (راست)
شانه (چپ)
پشت
بازو (راست)
بازو (چپ)
کمر
ساعد (راست)
ساعد (چپ)
مچ (راست)
مچ (چپ)
باسن
ران (راست)
ران (چپ)
زانو (راست)
زانو (چپ)
سا پا (راست)
سا پا (چپ)
پای (راست)
پای (چپ)

ارزیابی های انجام گرفته به روش  WISHAنشـان داد
که  82مورد ( 81/3درصد) از کـل وظـایف مـورد بررسـی
ایمن ( )safeهسـتند 8 ،مـورد ( 12/8درصـد) از وظـایف
پتانسیل خطرناک بـودن را دارنـد ( )potentialو  4مـورد
( 4/3درصـــد) از وظـــایف خطرنـــاک هســـتند (.)risk
ارزیابی های انجام گرفته به روش جداول  Snookنشان داد
که  38وظیفه ( 84/7درصد) مجاز بوده و کارکنان توانـایی
انجام آن ها را دارند و  21وظیفه ( 48/3درصد) غیر مجـاز
بوده و پتانسیل ایجـاد نـاراحتی هـای اسـکلتی عضـالنی را
دارند .ارزیـابی هـای انجـام گرفتـه بـه روش KIM-LHC
نشان داد که  28وظیفه ( 31/1درصـد) در سـط  1قـرار
دارند؛ یعنی در هنگام انجام این وظایف بار فیزیکی اضـافی
به فرد تحمیل نمـی گـردد؛  27وظیفـه ( 42/2درصـد) در
سط  2قرار داشتند ،یعنی در هنگام انجـام ایـن وظـایف،
ممکن است بار فیزیکی اضافی برای افراد باالی  40سال و
کمتر از  21سال ایجاد گردد؛  1وظیفه ( 14/1درصـد) در
سط  3قرارگرفته اند ،یعنی بار اضافی فیزیکی ممکن است

برای افراد عادی ایجاد گردد؛ و  3وظیفـه ( 4/7درصـد) در
سط چهار قرارگرفته اند ،یعنی احتمال ایجاد بـار فیزیکـی
اضافی برای افراد عادی بسیار زیاد است.
مقایسه بین نتایج حاصل از ارزیابیِ وظایف به
روشهای  WISHAو  ،KIM-LHCنشان داد که بین
نتایج این دو روش ارتباط معناداری وجود دارد
(( )p=0/008جدول  .)3همچنین نتایج نشان داد که بین
نتایج حاصل از ارزیابی بهروشهای جداول  Snookو
 WISHAارتباط معناداری وجود دارد ()p=0/004
(جدول  .)4در نهایت مقایسه نتایج حاصل از ارزیابیِ
وظایف به روشهای جداول  Snookو ،KIM-LHC
نشاندهنده ارتباط معنادار این نتایج بود ()p=0/044
(جدول .)8
تحلیلهای انجام گرفته با هر سه روش مورد استفاده،
بیانگر این حقیقت بود که فراوانی وظایف با ریسک باال در
واحد شغلی «دایکات» بیشتر از سایر واحدهای شغلیها
بوده و پ از آن واحد شغلی «نِت» در رتبه دوم قرار دارد
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فراوانی ناراحتیهای
اسکلتی-عضالنی

هرگز

 2-1بار در هفته

 4-3بار درهفته

یکبار در روز

چندین بار در روز

مجموع فراوانی
ناراحتی اندام

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i4.3646

جدول  .2توزیع فراوانی ناراحتیهای اسکلتی-عضالنی در اندامها مختلف ،بر اساس پرسشنامهCornell

 4مقایسه بلند کردن بار به روش  WISHA ،KIM-LHCو جداول Snook

(جدول  .)4از جمله وظایف با ریسک باال در واحد شغلی
«دایکات» میتوان به بلند کردن رانگای ماشین دایکات،
بلند کردن سینی ماشین دایکات ،بلند کردن قالب ماشین
دایکات ،بلند کردن رانگای ماشین طالکوب ،بلند کردن

جدول  .3مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی به روش  WISHAو نتایج حاصل از ارزیابی به روش KIM-LHC
WISHA
پتانسیل

ایمن
سط 1
سط 2
KIM-LHC

سط 4
کل

ریسک

2
3/1
4
1/4
0
0/0
0
0/0
8
12/8

28
31
27
42/2
1
14/1
3
4/7
44
100/0

0
0/0
0
0/0
3
4/7
1
1/4
4
4/3
0/008

*p-value

*آزمون فیشر
جدول  .4مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی به روش  WISHAو نتایج حاصل از ارزیابی به روش جداول Snook
WISHA

مجاز
Snook

غیرمجاز
کل

تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل

*p-value

کل

ایمن

پتانسیل

ریسک

33
81/8
11
21/7
82
81/3

2
3/1
4
1/4
8
12/8

0
0/0
4
4/3
4
4/3

38
84/4
21
48/4
44
100/0

0/004

*آزمون فیشر
جدول  .8مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی به روش  KIM-LHCو نتایج حاصل از ارزیابی به روش جداول Snook
KIM-LHC

کل

مجاز
Snook

غیرمجاز
کل
*p-value

*آزمون فیشر

تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل

سط 1

سط 2

سط 3

سط 4

18
28/1
7
11
28
31/1

14
21/1
13
20/3
27
42/2

2
3/1
7
10/1
1
14

1
1/4
2
3/1
3
4/7

0/044

38
84/7
21
48/3
44
100/0

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 6:25 IRDT on Tuesday May 11th 2021

سط 3

تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل
تعداد
درصد از کل

23
38/1
21
32/8
4
1/4
2
3/1
82
81/2

کل

] [ DOI: 10.18502/tkj.v11i4.3646

دستههای مقوا و  ...اشاره کرد .از جمله وظایف با ریسک
باال در واحد شغلی «نت» میتوان به بلند کردن نورد
ماشین چاپ ،بلند کردن نردبان ،بلند کردن جعبه ابزار،
بلند کردن تابلو بر از روی زمین و  ...اشاره کرد.
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جدول .4فراوانی وظایف با ریسک باال با توجه به سه روش مورد استفاده ،در هر یک از واحدهای شغلی صنعت مورد بررسی

برش
جعبه کَنی
انبار
نت
خدمات
آشسزخانه
دایکات
چسپ
چاپ
کل

1
0
1
3
1
1
4
0
1
12

1
1
2
2
0
0
3
2
1
12

2
1
4
4
1
2
10
2
1
21

مجموع سطوح  3و  4در نظر گرفته شده است.

 #مجموع  riskو  potentialدر نظر گرفته شده است.

بحث
شواهد نشان میدهند که وظایف حمل بار (مانند
بلندکردن بار) ،از جمله ریسک فاکتورهای مهم در بروز
اختالالت اسکلتی عضالنی هستند .تخمین زده میشود که
در کشورهای صنعتی ،هزینه سالیانه ناشی از اختالالت
اسکلتی عضالنی ،بالغ بر  171/7میلیون دالر باشد (.)20
صنعت چاپ با گردش مالی باال ،در دنیا یکی از صنایع
زیربنایی بهحساب میآید .عوامل خطرزای گوناگونی مانند
مواد شیمیایی و سروصدا در این صنعت وجود دارند؛
بیشک فاکتورهای ارگونومیکی نیز یکی از عوامل خطرزای
مهم در این صنعت به شمار میروند ( .)21تاکنون
روشهای گوناگون با کاربردهای متنوع برای ارزیابی
ریسک فاکتورهای ارگونومیکی ارائه شده است و ثابت شده
است که کاربرد همزمان و مقایسهای روشهای مشاهدهای
به افزایش درجه اعتبار ارزیابی اختالالت میانجامد (.)22
هدف مطالعه حاضر بررسی وظایف بلند کردن دستی
بار در یک شرکت چاپ با استفاده از روشهای KIM-
 ،LHCجداول  Snookو  WISHAو مقایسه نتایج سه
روش بود .در این تحقیق همچنین از پرسشنامه
ناراحتیهای اسکلتی عضالنی Cornellاستفاده شد .بر
اساس نتایج حاصل از تحلیل این پرسشنامهها 80،درصد
نمونهها درد در ناحیه پای چپ و  48/2درصد نمونهها درد
در ناحیه پای راست را چندین بار در روز اظهار کردهاند.
علت باال بودن شیوع این ناراحتیها در اندامهای تحتانی
این است که کارگران صنعت چاپ ،بیشتر وظایف کاری
خود را بهصورت ایستاده انجام میدهند و این ناشی از

ماهیت وظایف در صنعت چاپ است؛ چرا که در این
صنعت بیشتر وظایف ماهیتی ایستاده دارند و کمتر در این
صنعت با وظایف ایستاده نشسته و از آن کمتر با وظایف
نشسته سروکار داریم .همچنین  27/8درصد نمونهها
داشتن کمردرد را چندین بار در روز گزارش کردهاند که
نشاندهنده این واقعیت است که حدود یکسوم نمونهها از
کمردرد در رنج هستند .مطالعات نشان دادهاند که کمردرد
از رایجترین ناراحتیهای اسکلتی عضالنی است که
میتواند در اثر بلند کردن دستی بار ایجاد شود (.)23
نتایج پژوهشهای دیگر نیز نشان داده است ،حدود
یکسوم از تمامی مشاغل صنعتی دارای وظایفی مثل ،باال
بردن ،پایین آوردن ،حمل کردن ،هل دادن و یا کشیدن
بار هستند .لذا ،آسیبهای اسکلتی عضالنی ،یکی از
مشکالت بسیار جدی در صنعت امروز است (.)24،28
نتایج ارزیابی به روش  KIM-LHCنشان داد که
درصد باالیی ( 81/2درصد) از وظایف فاقد ریسک
قابلتوجه بوده و تقریباً میتوان آنها را ایمن در نظر
گرفت (مجموع سطوح یک و دو) .مطابق نتایج این روش،
 18/8درصد از وظایف ،دارای ریسک قابلتوجه بوده و باید
نسبت به اصالح آنها اقدام کرد (مجموع سطوح سه و
چهار) .از  12وظیفه دارای ریسک قابلتوجه 1 ،وظیفه در
واحد شغلی «برش» (بلند کردن دستههای مقوا از روی
دستگاه برش) 1 ،وظیفه در واحد شغلی «جعبه کَنی»
(بلند کردن جعبههای مقوا از کامیون) 2 ،وظیفه در واحد
شغلی «انبار» (بارگیری محصول در کامیون ،بلند کردن و
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*

نام واحد شغلی

WISHA#

*KIM-LHC

Snook
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دانشگاه علوم پزشکی ایران به تصویب رسیده و مورد
حمایت قرار گرفته است .نویسندگان الزم میدانند از
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نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه ،همبستگی باالیی بین سه
روش مذکور وجود دارد و میتوان از آنها بهصورت
جایگزین یکدیگر در صنعت چاپ در ارزیابی وظایف بلند
کردن دستی بار استفاده نمود .همچنین با توجه به ارتباط
باالی نتایج حاصل از ارزیابی بهروشهای  KIM-LHCو
 ،WISHAسادگی استفاده ،پشتوانه علمی خوب و
همچنین در نظر گرفتن فاکتورهای بیشتر برای ارزیابی ،به
نظر میرسد استفاده از این دو روش برای ارزیابی وظایف
بلند کردن دستی بار در صنعت چاپ ،به استفاده از
جداول  Snookبرای این منظور ،ارجحیت دارد.
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چیدمان مقوا در انبار) 2 ،وظیفه در واحد شغلی «نت»
(بلند کردن کابلها از روی زمین ،بلند کردن نورد ماشین
چاپ) 3 ،وظیفه در واحد شغلی «دایکات» (بلند کردن
چرخ پوشال بر ،بلند کردن رانگای ماشین طالکوب ،بلند
کردن پالت خالی) 2 ،وظیفه در واحد شغلی «چسپ»
(برداشتن کارتن محصول و قرار دادن آن روی پالت،
برداشتن دسته مقوای چسب خورده و گذاشتن در کارتن)
و  1وظیفه در واحد شغلی «چاپ» (بلند کردن نورد
ماشین چاپ برای شستشو) بود.
نتایج ارزیابی به روش  ،WISHAمؤید نتایج KIM-
 LHCبود .این شیوه نیز درصد باالیی ( 81/2درصد) از
وظایف را ایمن نشان داد و تنها  18/8درصد (مجموع
پتانسیل و ریسک) از وظایف را دارای ریسک آسیب
تشخیص داد .از  12وظیفه دارای ریسک آسیب 1 ،وظیفه
در واحد شغلی «برش» (حمل دستههای مقوا از روی پالت
به روی دستگاه) 1 ،وظیفه در واحد شغلی «انبار» (انبارش
قوطی مرکب) 3 ،وظیفه در واحد شغلی «نت» (بلند کردن
تابلو بر از روی زمین ،بلند کردن نورد ماشین چاپ ،بلند
کردن پروفیلها از روی زمین) 1 ،وظیفه در واحد شغلی
«خدمات» (بلند کردن سطل آب برای شستشوی کف)1 ،
وظیفه در واحد شغلی «آشسزخانه» (بلند کردن کیسههای
برنج) 4 ،وظیفه در واحد شغلی «دایکات» (بلند کردن
رانگای ماشین دایکات ،بلند کردن چرخ پوشال بر ،بلند
کردن رانگای ماشین طالکوب ،بلند کردن دستههای مقوا)
و  1وظیفه در واحد شغلی «چاپ» (بلند کردن نورد
ماشین چاپ برای شستشو) بود.
ارزیابی به شیوه جداول  Snookنیز نشان داد که در
 84/7درصد از وظایف ،بار مجاز است و در  48/3درصد از
وظایف ،بار غیرمجاز و بیش از حد توان فرد است .از 21
وظیفه غیرمجاز 2 ،وظیفه در واحد شغلی «برش»1 ،
وظیفه در واحد شغلی «جعبه کَنی» 4 ،وظیفه در واحد
شغلی «انبار» 4 ،وظیفه در واحد شغلی «نت» 1 ،وظیفه

در واحد شغلی «خدمات» 2 ،وظیفه در واحد شغلی
«آشسزخانه» 10،وظیفه در واحد شغلی «دایکات»2 ،
وظیفه در واحد شغلی «چسپ» و  1وظیفه در واحد
شغلی «چاپ» بود.
بلند کردن و حمل بار ،ستون فقرات را با خطر ابتال به
کمردرد و فتق دیسک مواجه میکند ( .)24،27با توجه به
وظایفی مانند ،بلند کردن نورد ماشین چاپ ،بلند کردن
سینی ماشین دایکات و بلند کردن قالب ماشین دایکات،
زمینه دیسکو پاتی و ابتال به فتق دیسک مهرهها برای
بیشتر کارگران در صنعت چاپ وجود دارد .همچنین
حرکات تکراری همراه با فشار مکانیکی ،به نحو
چشمگیری ریسک کمردرد و فتق دیسک را افزایش
میدهد (.)28
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Abstract
Introduction: today, musculoskeletal disorders are considered as a serious threat for workers, and one

of the main activities, which lead to these problems, is lifting. Moreover, workers in printing industry
are widely involved in inappropriate postures and lifting loads. The aim of this study was to compare
the results of assessment of lifting tasks with KIM-LHC, WISHA and Snook tables in printing
industry.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total number of 58 employees (64 tasks in total)

from a printing industry staff in Tehran were evaluated with three observational methods of KIMLHC, WISHA and Snook tables, and the final scores and necessary action levels were determined for
them. Furthermore, statistical data were analyzed by SPSS (ver.22) software using Chi-square and
Fisher exact tests.
Results: Results showed that the prevalence of lower limbs musculoskeletal discomforts was high.

Comparing the results of load lifting assessment with WISHA and KIM-LHC methods showed that
there was a significant relationship between these two methods (p=0.005). Moreover, there was a
significant relationship between the results of assessment through the WISHA and Snook tables
methods (p=0.006), and finally the comparison of load lifting assessment results with KIM-LHC and
Snook tables showed a significant relationship between these two methods (p=0.046).
Conclusion: According to the results of this study, there was a high correlation between the results of

these three methods, and they can be used as an alternative in printing industry for assessment of the
load lifting task.
Keywords: Musculoskeletal discomfort, Lifting tasks assessment, WISHA method, KIM-LHC method,

Snook tables method
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