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چکیده
زمینه و هدف یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آ سیبهای ا سکلتی  -ع ضالنی پو سچر نامطلوب بدن هنگام
کار ا ست .مداخالت ارگونومی بهمنظور بهبود پو سچر کاری امری ضروری ا ست .رویکرد م شارکتی عر صة جدیدی
در طرحریزی و انجام مداخالت ا ست .هدف این پژوهش مقای سة پو سچرهای کاری شاغالن شرکت صنعتی قبل و
بعد از مداخلة ارگونومی با رویکرد مشارکتی بود.
مواد و روشها پژوهش شبهتجربی حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که بر روی  30نفر از شاغالن شرکت تولید
کابل خودرو در پنج مرحله انجام شده است .1 :ارزیابی ارگونومیکی پوسچر شاغالن با روش ارزیابی .2 ،REBA
آموزش تمام سطوح درگیر در برنامة ارگونومی .3 ،طرحریزی مشارکتی مداخالت ارگونومیک .4 ،انجام مداخالت.5 ،
ارزیابی مجدد پوسچر پس از انجام مداخالت .در آنالیز نتایج از روش آماری ویلکاکسون ،آزمون عالمت و مک نمار
استفاده شد.
یافتهها نتایج این پژوهش بهبود پوسچر را در اندامهای گردن ،تنه ،بازو و مچ نشان داد .مقایسة امتیاز کلی و سطح
خطر مربوط قبل و بعد از مداخله معنادار بود ( .)p</05بیشترین تأثیر مداخالت بهترتیب در پوسچر تنه ( 68درصد)،
بازو ( 68درصد) ،مچ دست ( 24درصد) و گردن ( 20درصد) بوده است.
نتیجهگیری رویکرد مشارکتی در مداخلة ارگونومی در بهبود چشمگیر پوسچر مؤثر است.

 .1مقدمه
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بروز آسیبهای اسکلتی ـ عضالنی،
پوسچر نامطلوب بدن هنگام کار است .بهبود پوسچر در ارتقای
سالمت ،کاهش استرس و کاهش ناراحتی کار تأثیر زیادی دارد.
[ ]1ضرورت دارد کارکنان در ارائة راهحل برای بهبود محیط کار
مشارکت کنند .کارکنانی که طی سالهای متمادی یک کار را انجام

میدهند ،اغلب ایدههای عالی و راهحلهای عملی و ساده ارائه می
کنند که غالب ًا میتوان بدون هزینه یا با هزینة کم این تغییرات را
جهت بهتر کردن سیستم اعمال کرد .عالوهبر این ،وقتی خود آنها
در پیشنهاددهی سهیم باشند ،بهآسانی هر تغییری را پذیرا خواهند
شد .ارگونومی مشارکتی ،مشارکت فعال تمام سازمان در توسعه و
اجرای دانش ارگونومی با حمایت کامل مدیریت بهمنظور ارتقای
شرایط محیط کار ،کیفیت و بهرهوری است .از ویژگیهای ارگونومی
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حسین کالتهعربی و همکاران

قسمتهای مختلف ،اثبات کرد که توانمندسازی و آموزش
سرپرستان باعث افزایش سطح مشارکت کارکنان شده است.
دربارة تأثیر ارگونومی مشارکتی در بهبود شرایط ارگونومیک
محیط کار بهویژه در ایران تحقیقات اندکی انجام شده است .لذا
هدف از این پژوهش مقایسة پوسچرهای کاری شاغالن شرکت
صنعتی قبل و بعد از مداخله با رویکرد ارگونومی مشارکتی بوده
است.

مشارکتی آن است که کارکنان را قادر میسازد ارگونومی را بهمنزلة
دانش و فناوری بیاموزند و از آن برای حل مشکالت محیط کارشان
استفاده کنند ]2[ .بنابر تعریف ،ارگونومی مشارکتی «مشارکت افراد
در برنامهریزی و کنترل قسمت چشمگیری از فعالیتهای کاری
خود با دانش کافی و توانایی اثرگذاری بهمنظور دستیابی به اهداف
مطلوب» است .کارگران در تصمیمگیریهای محیط کار با حمایت
سازمان و راهبری سرپرستان خود مشارکت داده میشوند و یکی از
مزایای اصلی آن ،بهبود شرایط محیط کار است]3[ .
نتایج مطالعة تومپا و همکاران [ ]4در سال  2013در کانادا
با عنوان ارزیابی اقتصادی مداخلة ارگونومی مشارکتی در یک
کارخانة نساجی ،با  300نفر کارگر نشان داد که مداخالت ارگونومی
مشارکتی میتواند بهلحاظ اقتصادی بسیار مفید باشد .لی و
همکاران [ ]5در سال  2014در هنگکنگ پژوهشی با موضوع
کاربرد ارگونومی مشارکتی در مراکز بهداشتی ـ درمانی در
هنگکنگ بر روی  900نفر شاغل در  144واحد کاری انجام دادند.
در مطالعة ایشان ،تأثیر ارگونومی مشارکتی بر طراحی مجدد محل
کار ،چیدمان دوبارة تجهیزات و نقش مهم کاربرد این روش در
کاهش اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در کارکنان بهداشتی ـ درمانی
نشان داده شد .فونسکا و همکاران [ ]3در مطالعهای با عنوان رویکرد
ارگونومی مشارکتی در بهبود محیط کار (که پژوهشی موردی بر
روی  24نفر از کارگران سه شیفت قسمت نساجی یک شرکت
الستیکسازی بود) در سال  2016در پرتغال انجام دادند .نتایج کار
ایشان ناظر به این بود که در وظایفی که در آن اقدامات پیشنهادی
اجرا شده بود ،بهبود ارگونومیک در سطح مطلوبی روی داده و نیز
رضایت کارگران پس از اجرای این اقدامات افزایش یافته است.
محمودی و همکاران [ ]6در سال  1392پژوهشی با عنوان مقایسة
وضعیت ایمنی ،بهداشت و شرایط کار با رویکرد ارگونومی مشارکتی
در یک شرکت تولیدی دارویی در ایران انجام دادند و بیان کردند
که رویکرد ارگونومی مشارکتی باعث ایجاد همکاری مناسب
درجهت تشخیص حل مسائل ایمنی ،بهداشت و شرایط کار شده
است]6[ .
بررسی تأثیر اجرای ارگونومی مشارکتی در کیفیت زندگی
کاری شاغالن در یکی از شرکتهای تولید فوالد در ایران نیز
پژوهشی بود که در سال  1392خانیجزنی و همکاران [ ]2بر روی
 300نفر از کارکنان این شرکت انجام دادند .تحلیل یافتهها با
استفاده از آزمون تی زوجی نشانگر بهبود بارزی در کیفیت زندگی
کاری بعد از اجرای برنامة ارگونومی مشارکتی بوده است.
مطالعة مظلومی و همکاران [ ]7در سال  1392با عنوان ارزیابی
ریسکهای ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدی :تجربهای
موفق در شرکت پارسخودرو بر روی  180نفر از سرپرستان

 .2مواد و روشها
این پژوهش از نوع شبهتجربی ،روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و
شیوة جمعآوری دادهها پیمایشی بود .دادهها با استفاده از ابزار
پرسشنامه جمع شد .جامعة آماری  300کارگر شاغل در شرکت
تولید کابل خودرو بود .تعداد  30نفر جهت انجام پروژة مداخلهای
انتخاب شدند .در نمونهگیری از روش نمونهگیری آسان یا
دردسترس استفاده شد.
𝑃10 = %33.3, 𝑃01 = %2.78
𝑃𝑑𝑖𝑠 = 𝑃10 + 𝑃01 = 0.36
𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑃10 − 𝑃01 = 0.3
2
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ابتدا ماهیت کار ،کلیت مباحث ،مراحل اجرای برنامه،
اقدامات کلیدی و مکانیسمهای نظارت با همکاری هیئتمدیره
و گروههای مهندسی بررسی شد و مورد تصویب قرار گرفت.
میزان شیوع اختالالت اسکلتی ـ عضالنی در بین تمام افراد با
روش ارزیابی کرنل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه پوسچر
شاغالن در پستهای کاری مختلف با روش  REBAارزیابی
شد.
پرسشنامة کرنل :این پرسشنامه از ابزارهای جمعآوری
اطالعات برای ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی است که هدج و
همکاران آن را تدوین کردهاند .این پرسشنامه در سه مرحلة
«فراوانی ناراحتی»« ،شدت ناراحتی» و «تأثیر در توان کاری در
هفتة کاری گذشته» تنظیم شده که دارای نقشة بدن است و
دوازده عضو بدن (درمجموع بیست عضو) تجریه و تحلیل
میکند .میانگین فراوانی ناراحتی برای دوازده عضو بدن بهعنوان
نمرة اختالالت اسکلتی ـ عضالنی محاسبه شد .درحال حاضر،
از این پرسشنامه در ایاالت متحدة امریکا و دیگر کشورهای
جهان استفاده میشود و ابزاری ارزشمند در بررسی میزان
28
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شد و برای اجرای مداخالت ارگونومی دستورات الزم صادر
گردید.
مداخالت مصوب با هماهنگی تیم نگهداری ،تعمیرات و
تأسیسات شرکت انجام شد و درنهایت بهمنظور ارزیابی اقدامات
عملی بهکارگرفته در پروژه و دریافت میزان اثربخشی مجدداً از
روش ارزیابی پوسچر  REBAاستفاده شد .نتایج با استفاده از
آزمونهای ویلکاکسون ،آزمون عالمت و مک نمار و به کمک
نرمافزار ( spssنسخة  )19تجزیه و تحلیل شد .معیار ورود به
مطالعه شامل اشتغال به کار در کارگاه تولید کابل بیش از چهار
روز در هفته و داشتن سابقة کار بیش از سه ماه و معیارهای
خروج از مطالعه هم شامل داشتن بیماری اسکلتی ـ عضالنی
قبل از اشتغال به کار و داشتن شغل دوم بود.

ناراحتیهای اسکلتی ـ عضالنی شناخته شده است .در ایران،
روایی و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ  0/986محاسبه شده
است ]8[ .هیگنت و مک اتامنی در سال  2000روش REBA
را ارائه کردند .روش مذکور شیوة ارزیابی کلی بدن است و به
فرد اجازه میدهد همزمان اندام فوقانی (بازو ،ساعد و مچ) ،تنه،
گردن و پاها را تجزیه و تحلیل کند .در این روش ،عوامل دیگری
مانند نیرو یا بار جابهجاشده ،نوع گرفتن بار (چنگش) و فعالیت
عضالنی نیز در ارزیابی درنظر گرفته شده است .در روش
 ،REBAارزیابی پوسچرهای استاتیک و دینامیک فراهم آمده
و درنهایت امتیاز نهایی به این صورت محاسبه شده است :سطح
اقدامات صفر :خطر قابل چشمپوشی = امتیاز 1؛ سطح اقدامات
 :1خطر پایین = امتیاز 2ـ3؛ سطح اقدامات  :2خطر متوسط =
امتیاز 4ـ7؛ سطح اقدامات  :3خطر باال = 8ـ10؛ سطح اقدامات
 :4خطر خیلی باال = 10ـ]9[ .15
سپس محتوای آموزشی دانش ارگونومی در هشت جلسة
یکساعته و همچنین آموزشهای چهرهبهچهره برای کارکنان
شرکت بهتفکیک کادر مدیریتی و کارگران خط تولید ارائه شد.
این محتوا شامل تعریف ،هدف و مزایای رعایت ارگونومی،
عوارض اسکلتی ـ عضالنی ( ،)WMSDsریسکفاکتورهای
مؤثر بر ایجاد این عوارض و نیز اصول دهگانة ارگونومی بود.
آموزش بهصورت سخنرانی ،بحث و گفتوگو و پرسش و پاسخ
انجام شد .پس از اجرای برنامة آموزشی برای تیم درگیر اجرای
پروژه و بررسی مشکالت ارگونومیک موجود در جلسات
هماهنگی ،گروههای کاری ایجادشده ایدههای خود را برای رفع
مشکالت موجود در زمینة ارگونومی ارائه دادند .این راهحلها در
جلسات هیئتمدیره با حضور نمایندگان گروهها به بحث و
بررسی گذاشته شد و درنهایت با لحاظ اولویتها و بررسی هزینة
اثربخشی طرحها ،بعضی ایدههای مطرحشده جهت اجرا مصوب

 .3یافتههای پژوهش

میانگین سن جامعة آماری  40 ± 6/09سال و میانگین سابقة
کاری  13/68 ± 6/57سال بود 96/50 .درصد جامعه آماری
متأهل بودند 3/50 .درصد جامعة آماری تحصیالت زیر دیپلم،
 47/80درصد تحصیالت دانشگاهی و  48/7درصد مدرک
تحصیلی دیپلم داشتند .طبق نتایج بهدستآمده از پرسشنامة
کرنل ،ناراحتی گردن در  92/5درصد شاغالن و ناراحتی قسمت
تحتانی پشت در  90درصد آنها شایع بود .همچنین 82/5
درصد شاغالن از درد در قسمت فوقانی پشت و به همین میزان
نیز در ناحیة زانوی چپ شکایت داشتند .اما بیشترین امتیاز
کرنل که از حاصلضرب شدت احساس ناراحتی و میزان تکرار
و مقدار تأثیر آن بر کارایی حاصل میشود ،بهترتیب در نواحی
قسمت تحتانی پشت ،گردن و زانوی چپ بهدست آمد (جدول
.)1
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از آنجا که غیرنرمال بودن دادههای ارزیابیهای پوسچر
انجامشده قبل و بعد از مداخله با آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف
اثبات شد ( ،)p<0/05از آزمون ویلکاکسون جهت اثبات معناداری
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28/8

19/2

19/9

و ارتباط دادههای قبل و بعد از مداخله استفاده شد .با این روش
آماری ،تغییرات قبل و بعد از مداخله در امتیاز کل و سطح خطر و
پوسچر تنه و گردن و بازو و مچ معنادار بود ( )p<0/05و درخصوص
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شد و نتایج مشابهی بهدست آمد (جدول .)2

ساعد و پا معنادار نبود .دادهها با آزمون مک نمار و عالمت نیز آنالیز

جدول  .1نتایج آزمونهای مختلف آماری در بررسی پوسچر قبل و بعد از مداخله
امتیاز کل
سطح خطر
تنه
گردن
پا
بازو
ساعد
مچ
0/000
0/000
0/000
0/014
0/317
0/000
0/083
0/008
0/000
0/000
0/000
0/031
1
0/000
0/250
0/016
0/000
0/000
0/000
0/000
1
0/000
0/250
0/016
*معناداری دادهها قبل و بعد از مداخله با آزمونهای آماری فوق بررسی شده است

بیشترین تأثیر در این مداخله بهترتیب در پوسچر تنه (20
مورد) ،بازو ( 20مورد) ،مچ دست ( 7مورد) ،گردن ( 6مورد) ،ساعد
( 3مورد) و پا ( 1مورد) بوده است .امتیاز نهایی نواحی بدن بعد از

WILCOXON
SIGN
MC NEMAR

مداخله بهبود یافت .میانگین امتیاز پوسچر نواحی مختلف بدن و
نیز میانگین امتیاز نهایی و سطح اقدامات قبل و بعد از مداخالت
انجامشده کاهش یافت (شکل .)1
5
5

3.03

2.9
1.24

1.65 1.55 1.48

4

2.2

2.03

1.681.48

1.37
1

1.03

2.5

1.44

3
2
1
0

مچ

ساعد

بازو

پا

بعد

تنه

گردن

سطح

امتیاز نهایی

مداخله

قبل

شکل  .1میانگین امتیاز کسبشده با روش  EBAدر هر ناحیة بدن بهصورت قبل و بعد از مداخله

آن در جلسات هیئتمدیره به بحث گذاشته شد .از این میان
مواردی ( 15ایده) مصوب و اجرا شد .البته بعضی ایدههای ارائه
شدة مصوب در پستهای کاری متعددی که شرایط مشابهی
داشتهاند ،اجرا شد (جدول  2و شکل  .)2درمجموع  29مورد
مداخله اقدام شد.

 82درصد پوسچرهای ارزیابیشده قبل از مداخله در
محدودة امتیاز 7ـ( 4منطقه خطر متوسط) قرار داشت؛ بعد از
مداخله 79 ،درصد پوسچرهای ارزیابیشده در محدودة امتیاز
3ـ( 2خطر کم) قرار گرفتند.
با توجه به ارائة آموزشهایی در قالب سخنرانی و چهرهبه
چهره ،ایدههای مطرحشده ( 34ایده) جمعآوری و هزینه ـ فایدة

شکل  .2نمونهای از مداخلة انجامشده در قسمت بستهبندی کابل
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جدول  .2شرح برخی مشکالت و تعدادی از پیشنهادهای ارائهشده
شرح پیشنهاد
پیشنهاددهنده
شرح مشکل
تهیه و تحویل دستگاه منگنة برقی جهت کارتنهای
کارگر مربوط در قسمت تولید کابل
درد و ناراحتی در قسمت شانه و مچ
بستهبندی
استفاده از میزهای با قابلیت تنظیم ارتفاع
 HSEواحد
درد کمر و پوسچر بسیار نامناسب کمر
تغییر روش بستهبندی
کارگر خط
تغییر و بهبود دسترسی به قطعات و مواد اولیه
تکنسین فنی تعمیرات و نگهداری
موقعیت نامناسب مواد اولیه
ریختن پیچ در دست بهصورت دیس پنسری از مخزن
کارگر یکی از قسمتها
نصب سطح شیبدار در جلوی میز کار
تکنسین فنی تعمیرات و نگهداری
پوسچر نامطلوب بازو و فشار تماسی در
ناحیة ساعد
افزایش ارتفاع میز
کارگر قسمت
پوسچر نامطلوب کمر و گردن
شیبدار کردن نگهدارندة جعبههای مواد
 HSEواحد
پوسچر نامطلوب بازو و کمر
تغییر موقعیت دیداری منطقة عملیاتی پرس با
ارگونومیست
پوسچر بسیار نامطلوب گردن کارگر پرس
مانیتور به روبهروی چشم
شیبدار کردن میز کار
 HSEواحد
پوسچر نامطلوب کمر و گردن
در قسمت  7787 0بارکدگذاری کابل
مکانیزاسیون
مدیر تولید
گرانولریزی
نصب تکیهگاه ساعد بر روی میز کار
کارگر قسمت
پوسچر نامطلوب ساعد و بازو در قسمت
برش ریل
برش لبة میز جهت نزدیکی بیشتر به سطح کار
تکنسین فنی تعمیرات
پوسچر نامطلوب کمر و بازوها در قسمت
پرس
نصب قطعات الستیکی و اسفنجی بر روی سطح میز
کارگر
فشار تماسی لبههای فلزی میز

مجتمع ریختهگری انجام شد ،امتیاز دو واحد اسالید گیت و
پالسترزنی بهترتیب از  8و  11به  3و  4رسید .لذا با نتایج
پژوهش حاضر که از روش ارزیابی مشابهی استفاده شده ،همسو
است؛ اگرچه مداخالت انجامشده در پروژة اخیر رویکرد
مشارکتی نداشته است .همچنین نتایج تحقیق پیشِ رو با
یافتههای مقالة معتمدزاده و همکاران [ ]8سازگاری دارد .در
پژوهش معتمدزاده و همکاران با عنوان مداخلة ارگونومی در
واحد کوره بلند یک شرکت فوالد ،کاهش امتیاز روش
ارزیابی  REBAدر دو پست کاری اکسیژن کاری و متهزنی به
ترتیب از  9/75و  11به  4/79و  0رخ داده است .همچنین در
مطالعهای با نتایج و رویکرد مشابه با عنوان بررسی تأثیر
اصالحات ایستگاههای شغلی براساس مدل ارگونومی مشارکتی
بر بهرهوری نیروی انسانی که توسط صالحیمجد و همکاران []9
صورت گرفت ،نشان داده شد که اعمال ارگونومی با رویکرد
مشارکتی سبب حذف بسیاری از ریسکفاکتورهای ارگونومی
خطرناک همانند چرخش و خمش متناوب تنه و دست ،اعمال
نیرو ،حرکات سریع ،ایستادن و نشستن به مدت طوالنی و حمل
دستی بار شده است.
درخصوص محدودیتهای پژوهش باید اذعان کرد که
اجرای مداخالت ارگونومیک در یک خط تولید ،به تأیید و

 .4بحث و نتیجه گیری
تحقیقات متعددی دربارة استفاده از رویکرد مشارکتی در
مداخالت ارگونومی در سطح بینالملل انجام شده است؛ ولی
سهم کشور ما در این زمینه بسیار معدود بوده و بنابراین توجه
بیشتری را میطلبد .در این مطالعه نشان داده شد که با انجام
مداخلة ارگونومی با رویکرد مشارکتی ،پوسچرهای کاری
کارگران بهنحو مطلوبی بهبود یافت .میانگین امتیاز  REBAاز
 5به  2/51کاهش یافت .پیش از مداخله 82 ،درصد پوسچرهای
ارزیابیشده در منطقة خطر متوسط و  13/4درصد در منطقة
خطر زیاد و بسیار زیاد قرار داشت .ولی بعد از مداخله ،فقط 10
درصد پوسچرها در منطقة خطر متوسط و  89درصد پوسچرها
در منطقة خطر کم و محدودة خطر ناچیز ارزیابی شد .علیرغم
اینکه میانگین پوسچر تنه حتی قبل از مداخالت در شرایط خطر
متوسطی قرار داشت (میانگین امتیاز  ،)2/5درصد شاغالن دارای
ناراحتی قسمت فوقانی و تحتانی پشت بهترتیب  82و 90
درصد بود .بهنظر میرسد دیگر ریسکفاکتورها ،ازجمله
انعطافپذیر نبودن پشتی صندلی ،عدم امکان تحرک کافی در
صندلی و ثبات تقریبی آن بر روی زمین باعث ایجاد احساس
ناراحتی در کمر و پشت میشود .در مطالعة رستمی و همکاران
[ ]10که با عنوان بررسی تأثیرات مداخالت ارگونومیک در
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فاکتورهای گوناگون مؤثر بر اختالالت اسکلتی ـ عضالنی را
واکاوی کنند .بهبود پوسچر که رهاورد مداخالت ارگونومی است،
گامی بلند در راستای کاهش اختالالت اسکلتی ـ عضالنی
محیط کار است .اگرچه در مداخالت ارگونومی بدون استفاده از
رویکرد مشارکتی نیز بهبود پوسچر دیده میشود ،منافع بسیار
زیاد رویکرد مشارکتی ـ ازجمله پذیرش تغییرات و افزایش
رضایتمندی شغلی و افزایش روحیة همکاری و بهویژه یافتن راه
حلهایی بعض ًا خالقانه و کمهزینه ـ باعث توجه جدی به رویکرد
مشارکتی در انجام مداخالت ارگونومی میشود.

قابلیت اجرا و تصویب نهایی آن در جلسة مدیران و سرپرستان
خطوط تولید و تأمین اعتبار نیاز دارد که باید با نظر مستقیم
مدیریت عامل انجام شود .همچنین اختصاص زمان اجرا با توجه
به سایر اولویتهای اجرایی در خطوط تولید تنها در تعطیالت و
شیفت عصر امکانپذیر است که اجرای تمامی این موارد
فرایندی بسیار زمانبر است .از دیگر چالشهای پیشِ روی این
مطالعه ذهنیت منفی مبتنی بر تجارب پیشین کارگران به
مشارکت در بهبود فرایندها بود .آنها اظهار میکردند
پیشنهادهایشان بهمنظور شرایط محیط کار باعث میشود
مدیران بهطور غیرعادالنهای آمار بیشتری از تولید را درخواست
کنند .در برخی موارد نیز ،اجرای مداخله با توجه به هزینههای
اجرای آن از سوی مدیران و مهندسان منوط به افزایش آمار
تولید میشد و این مانع مهمی در اجرای مداخالت مشارکتی
بود .در این مطالعه ،فقط ریسکفاکتور پوسچر بررسی شد.
پیشنهاد میشود محققان طیف وسیعتر و جامعتری از ریسک

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در
یک شرکت تولید کابلِ خودرو اجرا شد .بدین وسیله مراتب
سپاس خود را از همة عزیزان ،به ویژه کارکنان خدوم شرکت
کابل ،که یاریگر ما در این مطالعه بودند ،اعالم می کنیم.
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Abstract
Introduction: One of the most important factors causing
musculoskeletal disorder is awkward body posture during work.
Ergonomic interventions to improve working posture are essential.
Participatory approach is a new field in the planning and implementation
of interventions. This study compared posture of employees working for
a manufacturing company before and after the intervention using
participatory ergonomics approach.
Materials and Methods: A quasi-experimental study was carried out on
descriptive analyzes of 30 employees of car cable Manufacturing
Company. This research was carried out in five stages including: 1.
Ergonomics assessment of working postures by REBA assessment
method; 2. Training all stuff and workers involved in ergonomics
program; 3. Participatory planning of ergonomics interventions; 4.
Interventions; and 5. Postural reassessment after interventions.
Results: The results were analyzed using Wilcoxon, Sign and Mc Nemar
test. The results of this study showed improvement of the posture in the
neck, trunk, arms and wrists. Also, comparison of overall score and
ACTION LEVE related before and after intervention was significant (P
<.05). The greatest effect was on trunk postures (20 cases) and arms (20
cases), followed by wrists (7 cases), neck (6 cases), forearms (3 cases)
and feet (1 case) respectively.
Conclusion: The present study shows that a participatory approach to
ergonomic intervention can be effective in significant improvement of
posture.
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