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درحال  کشورهاي در یعضالن-یاختالالت اسکلت یوعش ینهم چن یع وکارگران صنا یکمشکالت ارگونوم: مقدمه و اهمیت موضوع

خطـر و   عوامـل  یـابی ارز یـل و تحل یمطالعه با هـدف بررسـ   ینابسیاري در حال افزایش می باشد.  توسعه از جمله کشور ما با شدت
 عباسبنـدر  يرو یـد تول مجتمـع کارکنـان   ینبدر  0337در بهار  Body Mapو  QECبا استفاده از روشهاي  WMSDsیوع ش یزانم

 انجام گرفت.
طـور سرشـماري انتخـاب     که به نفر از کارکنان مجتمع تولید روي بندرعباس006یمقطع -ا توصیفی مطالع یندر ا: روش بررسی

یسـک  ر یـابی و فـرم ارز  یـک و نورد یـک دموگراف یژگی هـاي از پرسشنامه و ها با استفاده قرار گرفتند. داده یمورد بررس، بودند شده
QEC شدند. دادههاي گردآوري شده با استفاده از نرمافزار آماري  آوري جمعSPSS 23  شـده و مقـدار  یـل  و تحل تجزیـهP   کمتـر از

 .به عنوان سطح معناداري در نظر گرفته شد 27/2
 یشـترین ببه دسـت آمـد.    20/07سال و  03/3سال و  65/35یب افراد مورد مطالعه به ترتBMIسابقه کار و، سن یانگینم: یافته ها

گـردن  ، درصـد  20/72مچ دست/دست ، درصد 00/70شانه/بازو ، درصد 66/75کمر  براي اندام هاي یببه ترت، درصد سطح مواجهه
کل  یناز ب، در واحدهاي مختلف Body Mapبه دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از  3و در سطح ریسک  03/70و کل بدن  32/57

 درصد( بود.   02/53درصد( و شانه )  70/67احی کمر )مربوط به نو WMSDsیزان م یشتریناندام ها ب

 کـاري  به نحـوي کـه وجـود شـرایط    ، مورد استفاده تائیدکننده یکدیگر بوده Body Mapو  QECامتیازات روشهاي روشهاي : نتایج
 به حداقل رسـاندن براي ، ینبنابرا بروز اختالالت شده است. یجهپوسچرهاي نامطلوب و در نت یجادسبب ا یرارگونومیکنامناسب و غ

 WMSDs مشابه الزم است که ابتدا عوامـل مـؤثر در وقـوع    یعصنا و ان در صنعت مورد مطالعهکندر کار یعضالن-یاختالالت اسکلت
 یح پوسـچرهاي تصـح ، کـار  یسـتگاه ااصالح ، اصالح روش هاي کار آموزش: مانند نیازمورد  یکو سپس راهکارهاي ارگونوم شناسایی

 اختالالت انجام شود. یشتر اینراي کاهش هر چه بنامناسب و نامطلوب ب
 بندرعباس يرو یدتول، ارزیابی ارگونومیک، QEC، (WMSDs) مرتبط با کار یعضالن-یاختالالت اسکلت: واژگان كلیدی
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