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Background and Objectives: Considering that musculoskeletal disorders and 
occupational stress are one of the most important reasons for disability, physical 
and mental problems in the staff, the study of their causes is of great importance. 
Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between ergo-
nomic risk level and job stress in employees of a food production plant. 

Methods: This was a descriptive-analytic research. It was carried out for a sam-
ple of 200 employees in the production and packaging of a food production plant 
in 2018. The QEC method was used to determine the ergonomic risk level and 
the OSPU questionnaire was used to measure occupational stress. Descriptive and 
inferential statistics (T and F tests) were used to analyze the data. 

Results: The findings showed that the level of ergonomic risk in the neck, 
shoulders and wrists is in the unfavorable situation. Workstations will need to be 
repaired in the near future. There is a significant relationship between the level of 
ergonomic risk and the demographic variables of gender and education with job 
stress.  

Conclusion: Unfavorable ergonomic status of workstations in the food facto-
ry has increased the worker’s stress in the manufacturing and packaging sectors. 
Therefore, proper design of workstations and consideration of ergonomic princi-
ples are effective in improving the physical and mental health of employees. 
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تولید مواد غذایی
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مرتبط1 سؤاالت1 و1 کارکنان1 استخدام1 بدو1 در1 معاینات1 کامل1
در1پرسشنامۀ1اطالعات1فردی1ـ1شغلی1حاصل1شد(1و1استفاده1
پژوهش1 از1 خروج1 معیار1 بود.1 آرام1بخش1 داروهای1 از1 نکردن1
تمایل1 و1همچنین1 ـ1عضالنی1 اسکلتی1 اختالالت1 به1 ابتال1 نیز1
نداشتن1به1همکاری1در1ادامۀ1پژوهش1بوده1است.1ابزار1پژوهش1
1،)QEC11شامل1ارزیابی1ارگونومیکی1)به1روش1ارزیابی1وضعیت
شغلی1 تنیدگی1 و1 شغلی1 ـ1 فردی1 اطالعات1 پرسشنامۀ1 دو1

)استرس1شغلی(1اسیپو1بود1که1به1این1شرح1است:
روش ارزیابی وضعیت  QEC:1براي1ارزیابی1سطح1ریسک1
ارگونومیکی1از1روش1ارزیابی1سریع1مواجههQEC(1(11استفاده1
می1شود.1دلیل1استفاده1از1این1روش1در1پژوهش1کاربرد1آن1در1
وظایف1تکراری،1استاتیک،1دینامیک1و1ارزیابی1سطح1مواجهۀ1
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کل1بدن1است.1لذا1با1توجه1به1شرایط1کاری1کارکنان1که1مستلزم1
انجام1حرکات1تکراری1بوده1و1همچنین1با1توجه1به1امکان1بروز1
استفاده1 1QEC از1روش1 اندام1فوقانی1و1تحتانی1 اختالالت1در1
شد ]34[.1این1روش1توسط1لی1و1باکل1در1مرکز1پژوهش1هاي1
ارگونومی1دانشگاه1Surrey1انگلستان1ابداع1شده1است1]35[.1
در1واقع1ابزاری1است1که1با1هدف1ایمنی1و1بهداشت1شاغالن1در1
تعیین1توام1ریسک1فاکتورهای1ایجاد1کنندة1اختالالت1رفتاری1
و1بیماری1های1اسکلتی1ـ1عضالنی1ناشی1از1کار1توسعه1یافته1و1
سرعت1ارزیابی1از1خصوصیات1ویژة1آن1است.1این1روش1ارزیابی1
از1نوع1مشاهده1ای1مبتنی1بر1تکمیل1سیاهه1و1تحلیل1اطالعات1
شناسایی1 کاری1 ایستگاه1های1 دقیق1 بررسي1 براي1 ابتدا1 است.1
می1شود.1 مشاهده1گر1جمع1آوری1 توسط1 نیاز1 مورد1 اطالعات1 و1
شده1 ثبت1 و1 شناسایی1 بازدید،1 کاری1 مختلف1 وظایف1 سپس1
بررسی1مي1شود.1 اعمال،1 همۀ1 ثبت1 براي1 مشاغل،1 این1 آن1گاه1
نظر1 ارزیاب،1 بررسی1های1 و1 بر1مشاهدات1 این1روش1عالوه1 در1
اجسام،1زمان1 به1وزن1 نیز1در1غالب1سواالتی1مربوط1 کارکنان1
ابزار،1 ارتعاش1 دقت،1 دست،1 به1 اعمال1شده1 نیروی1 کار،1 انجام1
سرعت1انجام1کار1و1میزان1استرس1بررسی1شد.1در1این1روش1
و1 دست/دست1 مچ1 شانه/بازو،1 کمر،1 شامل1 بدن1 از1 ناحیه1 14
اسکلتی1 آسیب1های1 خطر1 بزرگ1ترین1 معرض1 در1 که1 گردن1
فاکتورهای1 ریسک1 نهایتا1ً شدند.1 ارزیابی1 هستند1 عضالنی1 ـ1
گوناگون1بررسی1شده1و1نتیجۀ1ارزیابی1به1چهار1دستۀ1مناسب،1
قابل1قبول،1اصالح1در1آیندة1نزدیک1و1اصالح1بی1درنگ1تقسیم1

شد1]33[.1
پرسشنامه1 این1 شغلی:1 ـ  فردی  اطالعات  پرسشنامة 
تعداد1 تأهل،1 وضعیت1 جنسیت،1 به1 مربوط1 سؤاالت1 شامل1
بیماری1های1 سابقۀ1 و1 کار1 سابقۀ1 تحصیالت،1 سطح1 فرزندان،1

اسکلتی1ـ1عضالنی1بود.
پرسشنامۀ1 این1 از1 اسیپو:1 شغلی  تنیدگی  پرسشنامة 
شد.1 استفاده1 شغلی1 استرس1 سطح1 سنجش1 براي1 160سؤالي1
برای1ارزیابی1میزان1تنیدگی1فرد1از1شش1بعد1استفاده1می1شود1

که1عبارت1است1از:1
به1 نسبت1 شخص1 وضعیت1 بررسي1 نقش:1 بارکاری1 1.1

تقاضاهای1محیط1کار؛
مهارت،1 میزان1 تناسب1 ارزیابي1 نقش:1 بی1کفایتی1 1.2
نیازهای1محیط1 با1 تحصیالت،1ویژگی1آموزشی1و1تجربی1فرد1

کار؛
اولویت1ها،1 از1 فرد1 آگاهی1 بررسي1 نقش:1 دوگانگی1 1.۳

چشم1داشت1های1محیط1کار1و1معیارهای1ارزشیابی؛1
از1وجدان1کاری1 ارزیابي1تضادهایی1که1 1.4محدودة1نقش:1

فرد1و1نقش1محول1شده1به1او1در1محیط1کار1انتظار1می1رود؛
نظر1 از1 فرد1 مسئولیت1 احساس1 سنجش1 مسئولیت:11 1.5

کارایی1و1رفاه1دیگران1در1محیط1کار؛
1.6محیط1فیزیکی:1بررسي1شرایط1نامساعد1فیزیکی1محیط1

کاري1که1فرد1در1معرض1آن1قرار1دارد.1

مبنای1 بر1 اسیپو1 شغلی1 استرس1 پرسشنامۀ1 نمره1گذاری1
از1 طیف51درجه1ای1لیکرت1است.1برای1هر1عبارت51گزینه1ای1
هیچ1گاه111امتیاز،1گاهی1،21اغلب1،۳1معموال141و1بیشتر1اوقات1
15امتیاز1در1نظر1گرفته1شده1و1دامنۀ1نمرات1این1پرسشنامه1بین1
160تا1۳001در1نوسان1است1که1نمرات1باالتر1آزمودنی1در1این1
1Sharifian1.پرسشنامه1میزان1باالی1استرس1را1نشان1مي1دهد
محتوایی1 روایی1 1،)1۹۹8( 1Osipow و1 1)2006( همکاران1 و1
این1پرسشنامه1را1بسیار1مطلوب1گزارش1کرده1اند1و1پایایی1آن1
به1شیوة1بازآزمایی1در1سطح1رضایت1بخشی1محاسبه1و1ضریب1
این1پرسشنامه1 نیز10/8۹1گزارش1شده1است.1 آلفای1کرونباخ1
براي1بررسي1روایي1محتوایي1به1ده1متخصص1روان1سنجی1ارائه1
شد.1پس1از1انجام1بررسی1های1الزم1مشخص1شد1که1محتوای1
سؤاالت1پرسشنامه،1تنیدگی1شغلی1)استرس1شغلی(1کارکنان1
را1می1سنجد1و1با1اهداف1پژوهش1کاماًل1مطابقت1دارد.1بنابراین1
طریق1 از1 نیز1 آن1 اعتبار1 و1 تأیید1 پرسشنامه1 محتوایی1 روایی1

آلفای1کرونباخ10/8۳1محاسبه1شد1]37 ،36 ،34[.
توصیفی1 آمار1 از1 استفاده1 با1 داده1ها1 دادها:11 تجزیه1و1تحلیل1
)ضریب1 استنباطی1 آمار1 درصد(،1 و1 فراوانی1 توزیع1 )جداول1
120 نسخۀ1 1SPSS نرم1افزار1 و1 1)F و1 1t آزمون1های1 همبستگی،1

)SPSS1Inc.,1Chicago,1Ill.,1USA(1تجزیه1و1تحلیل1شدند.

یافته ها
یافته1های1توصیفی1مربوط1به1متغیرهای1جمعیت1شناختی1
حاکی1از1آن1است1که1اکثر1افراد1گروه1نمونه1جوان1)میانگین1
سنی1۳۳/۳11سال(،1متأهل1)164/5درصد(1با1میانگین1سابقۀ1

کاری15/۹۷1سال1و1تحصیالت1دیپلم1)116۳درصد(1بودند.1
نتایج1ارزیابی1وضعیت1در1نواحی1کمر،1گردن،1شانه1و1مچ1
دست،1بر1اساس1جدول1،11بدین1صورت1است:1در1ناحیۀ1کمر1
درصد1باالیی1از1کارکنان1)1۹8درصد1(1در1معرض1سطح1ریسک1
و1 باال1 ریسک1 سطح1 پرسنل1 همۀ1 گردن1 ناحیۀ1 در1 متوسط،1
بسیار1باال،1سطح1ریسک1شانه1برای1بیشتر1پرسنل1)1160درصد1(1
در1سطح1متوسط1و1برای1مابقی1آنها1)1140درصد1(1در1سطح1باال1
و1بسیار1باال1است.1نتایج1ارزیابی1ریسک1در1ناحیه1مچ1دست/
دست1نشان1مي1دهد1که1بیشتر1افراد1)1۹۳/5درصد1(1در1سطح1
ارزیابی1وضعیت11نشان1 نهایی1 نتیجۀ1 ریسک1متوسط1هستند.1
مستلزم1 درصد1(1 11۷0( کاری1 ایستگاه1های1 بیشتر1 که1 مي1دهد1

اصالح1در1آیندة1نزدیک1هستند.
با1توجه1به1جدول1،21میزان1تنیدگی1بیشتر1کارکنان1)1180/6

درصد1(1در1سطح1متوسط1تا1شدید1و1شدید1است.
بر1اساس1جدول1،۳1بین1وضعیت11کاری1و1تنیدگی1شغلی1
کارکنان1خطوط1تولید1و1بسته1بندی1ارتباط1معني1داری1وجود1

دارد.
با1توجه1به1جداول141و1،51بین1تنیدگی1شغلی1با1متغیرهای1
دموگرافیکی1سن1و1سابقۀ1کار1ارتباط1معني1داری1وجود1ندارد،1
با1متغیرهای1تحصیالت1و1جنسیت1 تنیدگی1شغلی1 بین1 ولی1
ارتباط1معني1دار1وجود1دارد1و1میزان1تنیدگی1شغلی1در1زنان1

به1طور1معنی1داری11بیشتر1از1مردان1است.
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QEC جدول 1. توزیع فراوانی کارکنان بر حسب امتیاز ارزیابی سطح ریسک با استفاده از روش

جدول 2. توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تنیدگی شغلی

جدول 3. ارتباط بین سطح ریسک ارگونومیکی با تنیدگی شغلی از طریق آزمون دقیق فیشر

درصد فراوانیفراوانیسطح ریسکناحیه

کمر
42پایین

1۹6۹8متوسط

شانه/بازو

12060متوسط

۷۹۳۹/5باال

10/5بسیار1باال

مچ1دست/دست
18۷۹۳/5متوسط

1۳6/5باال

گردن
11155/5باال

8۹44/5بسیار1باال

امتیاز1نهایی

5۷25/8انجام1پژوهش1هاي1بیشتر

140۷0اصالح1درآینده

۳1/5اصالح1بی1درنگ

درصد تراکمی درصد  فراوانی فراوانی تنیدگی شغلی

21/2 21/2 41 کم1تا1متوسط

۹4/۳ ۷۳/1 141 متوسط1تا1شدید

100 ۷/5 11 شدید

100 1۹۳ جمع

تنیدگی شغلی تعداد )درصد(

P-valueشدیدمتوسط تا شدیدکم تا متوسطسطح ریسکمتغیر

کمر

10)0(14)2/81(10)0(پایین

0/66 111)100(11۳۷)۹۷/22(141)100(متوسط

111)100(1141)100(141)100(کل

شانه

16)54/48(182)58/22(128)68/۳1(متوسط

0/4۹ 15)45/4۹(15۹)41/۷8(11۳)۳1/۷2(باال1و1بسیار1باال

111)100(1141)100(141)100(کل
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جدول 4. ارتباط تنیدگی شغلی و متغیرهای دموگرافیکی سن و سابقة کار

جدول 5. ارتباط بین تنیدگی شغلی با متغیرهای دموگرافیکی جنسیت و تحصیالت از طریق آزمون های کای اسکور و دقیق فیشر

مچ1دست

110)۹0/۹۳(11۳0)۹2/21(140)۹۷/6۳(متوسط

0/42 11)۹/12(111)۷/۷6(11)2/4۳(باال

111)100(1141)100(141)100(کل

گردن

1۷)6۳/5۹(166)46/۷8(1۳۳)80/5۳(باال

<0/001 14)۳6/41(1۷5)5۳/2۳(18)1۹/51(بسیار1باال

111)100(1141)100(141)100(کل

امتیاز1نهایی

14)۳6/۳۹(1۳1)22(120)48/81(پژوهش1هاي1بیشتر

0/01
1۷)6۳/58(110۷)۷5/۹4(121)51/2۳(اصالح1درآینده

10)0(1۳)2/12(10)0(اصالح1بی1درنگ

111)100(1141)100(141)100(کل

تنیدگی شغلی تعداد )درصد(

P-valueشدیدمتوسط تا شدیدکم تا متوسطسطح ریسکمتغیر

P-valueآمارۀ آزمونمقدار OR نسبت به ردۀ پایهمتغیرهای کمکیتنیدگی شغلی

متوسط1تا1شدید
0/۹5۳/840/05سن

1/050/850/۳5سابقۀ1کار

شدید
0/۹۷0/۳10/58سن

1/111/6۳0/20سابقۀ1کار

تنیدگی شغلی تعداد )درصد(

P-valueشدیدمتوسط تا شدیدکم تا متوسطسطح ریسک

جنسیت

1۷)6۳/64(1102)۷2/۳2(118)4۳/۹2(زن

0/00۳ 14)۳6/۳8(1۳۹)2۷/۷2(12۳)56/11(مرد

111)100(1141)100(141)100(کل

تحصیالت

15)45/50(128)20(11۷)41/4۹(سیکل

0/0۳
15)45/51(1۹۷)6۹/28(120)48/81(دیپلم

11)۹/12(115)10/۷2(14)۹/۷۹(لیسانس

111)100(1141)100(141)100(کل
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بحث
ارگونومیکی1 این1پژوهش1نشان1مي1دهد1که1ریسک1 نتایج1
در1نواحی1گردن،1شانه1و1مچ1دست1در1سطوح1متوسط1و1باال1
قرار1دارد.1پژوهش1Choobineh1و1همکاران1)200۹(1]27[1در1
زمینۀ1مشکالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1در1کارگران1کارخانۀ1ایرانی1
تولید1شکر،1پژوهش1Fazi1و1همکاران1)201۷(1]25[1دربارة1
در1 کارگران1 بر1 آن1 تأثیر1 و1 کار1 محیط1 ارگونومیکی1 وضعیت1
صنایع1تولید1مواد1غذایی،1پژوهش1Sain1و1همکاران1)2016(1
ناشی1 با1هدف1شناسایی1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1 1]26[
از1کار1و1مشکالت1بهداشت1حرفه1ای1در1کارگران1یک1صنعت1
1)2004( همکاران1 و1 1Choobineh پژوهش1 و1 کوچک1مقیاس1
]34[1در1خصوص1ارزیابی1ارگونومیک1ریسک1ابتال1به1اختالالت1
با1 پتروشیمی1 شرکت1 یک1 کارکنان1 در1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1
این1 نتایج1 به1نظر1می1رسد1 این1پژوهش1مشابهت1دارد.1 نتایج1
پژوهش1به1دلیل1نبود1دستگاه1های1مناسب1و1نیمه1اتوماتیک1و1
در1نتیجه1انجام1فعالیت1های1تکراری1توسط1دست،1سرعت1زیاد1
انجام1فعالیت1های1تکراری1)به1دلیل1راندمان1باالی1کار(،1نبود1
وضعیت11مناسب1و1خمش1در1نواحی1گردن1و1مچ1دست1و1نبود1
پژوهش1هاي1 در1 احتماال1ً که1 است1 کار1 سطح1 مناسب1 ارتفاع1
دیگر1نیز1شرایط1محیطی1نامناسب1نتایج1مشابهی1را1به1وجود1

مي1آورد.
بین1امتیاز1نهایی1وضعیت11کاری1و1تنیدگی1شغلی1کارکنان1
دارد.1 وجود1 معنی1داری11 ارتباط1 بسته1بندی1 و1 تولید1 خطوط1
1،]24[ 1)2014( همکاران1 و1 1Bolghanabadi پژوهش1هاي1
1)1۹86(1Keyserling1،]28[1)201۳(11و1همکارانBugajska
با1 1]31[ 1)1۹8۹( 1Leino و1 1]30[ 1)2001( 1Warren 1،]29[
پژوهش1ها1 این1 اساس1 بر1 دارد.1 مطابقت1 پژوهش1 این1 نتیجۀ1
ارتباطی1 بین1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1و1تنیدگی1شغلی1
نامناسب1 کاری1 وضعیت11 سو1 یک1 از1 دارد.1 وجود1 دو1سویه1
می1تواند1به1بروز1و1تشدید1اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1منجر1
شود.1وضعیت11کاری1نامناسب1و1انجام1فعالیت1های1تکرای1در1
محیط1کار1بر1سیستم1جسمانی1و1روانی1فرد1تأثیر1مي1گذارد1
میزان1 نتیجه1 در1 می1دهد.1 افزایش1 را1 کارکنان1 استرس1 و1
تنیدگی1شغلی1در1افرادی1که1وضعیت11کاریشان1نامطلوب1است1
افزایش1می1یابد.1از1سوی1دیگر1بر1اساس1پژوهش1ها1این1فرضیه1
و1 فعالیت1های1کوچک1عضالت1 باعث1 استرس1 وجود1دارد1که1
امر1 این1 که1 )عضالت(1حرکتی1شده1 واحدهای1 پایین1 آستانۀ1
بروز1 به1 نتیجه1 در1 و1 آسیب1 و1 درد1 تخریبی،1 فعالیت1های1 به1

اختالالت1اسکلتی1ـ1عضالنی1منجر1مي1شود1]39[.
بین1تنیدگی1شغلی1با1متغیرهای1دموگرافیکی1سن1و1سابقۀ1
و1 1Lotfizadeh پژوهش1 ندارد.1 وجود1 معني1داری1 ارتباط1 کار1
همکاران1)2011(1با1نتیجۀ1این1پژوهش1مشابهت1دارد ]40[.1
با1افزایش1سن1و1سابقۀ1کار1میزان1تسلط1به1 به1نظر1می1رسد1
انجام1وظایف1و1کارهای1محوله1افزایش1یافته1و1سختی1شرایط1

محیط1کار1و1در1نتیجه1فشار1روانی1کاهش1می1یابد.1
و1 تحصیالت1 متغیرهای1 با1 شغلی1 تنیدگی1 بین1 ارتباط1
به1طور1 زنان1 در1 شغلی1 تنیدگی1 میزان1 و1 معني1دار1 جنسیت1

و1 1Givaryan پژوهش1 است.1 مردان1 از1 بیشتر1 معنی1داری11
همکاران1)2011(1]41[1با1نتایج1این1پژوهش1مطابقت1دارد.1به1
نظر1می1رسد1کارکنان1خطوط1تولید1و1بسته1بندی1که1تحصیالت1
سطح1باالیی1دارند،1به1دلیل1سبک1باری1نقش1و1داشتن1جایگاه1
می1شوند.1 شغلی1 تنیدگی1 دچار1 اقتصادی،1 ـ1 اجتماعی1 پایین1
جسمی1 ویژگی1های1 بین1 مطابقت1 نداشتن1 دلیل1 به1 زنان،1
بروز1 در1 مردان1 با1 مقایسه1 در1 شغلیشان،1 وظایف1 و1 روانی1 ـ1
و1 1Spector پژوهش1هاي1 هستند.1 مستعدتر1 شغلی1 تنیدگی1
1)2005( همکاران1 و1 1Crawford و1 1]42[ 1)2002( همکاران1
]43[1با1نتایج1این1پژوهش1مغایرت1دارد1که1ممکن1است1به1
دلیل1تفاوت1در1وضعیت1اقتصادی1و1شرایط1محیط1کار1گروه1ها1

باشد.

نتیجه گیری
طراحی1نامناسب1ایستگاه1های1کاری1و1وجود1وضعیت1های1
و1 عضالنی1 ـ1 اسکلتی1 اختالالت1 بروز1 در1 می1تواند1 نامناسب1
تنیدگی1شغلی1کارگران1خطوط1تولید1و1بسته1بندی1کارخانه1ها1
مؤثر1باشد.1عالوه1بر1وضعیت11کاری1که1به1اختالالت1جسمانی1
و1روانی،1نظیر1تنیدگی1شغلی،1کارگران1منجر1می1شود1برخی1
و1 جنسیت1 کار،1 سابقۀ1 سن،1 )مانند:1 دموگرافیکی1 عوامل1
تحصیالت(1نیز1می1توانند1در1بروز1اختالالت1جسمانی1و1روانی1

مؤثر1باشند.
بنابراین1طراحی1ارگونومیکی1ایستگاه1های1کاری1و1اصالح1
وضعیت1های1کاری1نامناسب1)خم1نکردن1گردن1و1مچ1دست1و1
وارد1نکردن1فشار1بر1اندام1های1فوقانی1و1آسیب1رسانی1به1سایر1
خطوط1 در1 طوالنی1مدت1 و1 تکراری1 کارهای1 در1 بدن(1 نواحی1
از1بروز1اختالالت1جسمانی1و1به1 تولید1و1بسته1بندی1می1تواند1

دنبال1آن1فشارهای1روانی1کارکنان1جلوگیری1کند.
در1نظر1نگرفتن1 به1 می1توان1 پژوهش1 این1 محدودیت1های1 از1
استرس1 بر1 بارکاری1 و1 اجتماعی1 ـ1 روانی1 عوامل1 سایر1 تأثیر1
هنگام1 کارکنان1 روانی1 وضعیت1 همچنین1 کارکنان،1 شغلی1
پژوهشگر1 عهدة1 از1 آنها1 کنترل1 که1 سؤاالت،1 به1 پاسخگویی1

خارج1بود،1اشاره1کرد.

سپاسگزاری 
مدیریت1 از1 را1 خود1 سپاس1 و1 تشکر1 مراتب1 وسیله1 بدین1
این1 انجام1 که1 بررسی1شده،1 صنعتی1 واحد1 محترم1 کارکنان1 و1

پژوهش1بدون1همکاری1ایشان1میسر1نبود،1اعالم1می1داریم.

تعارض در منافع
بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضي1در1منافع1وجود1ندارد.
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