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ساخت دستگاه قوزبند هوشمند الكترونیكی و تاثیر آن بر اختالالت اسكلتی عضالنی طراحی و 
 میان اپراتورهای اتاق كنترل صنایع پتروشیمی

 

 4علیرضامحمد شیرازی، 3زهره ممبینی، 2فیض الهینفیسه ، 1احمد بزازان

 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کارشناسی ارشد ارگونومی -0
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، الکترونیککارشناس ارشد برق  -0

 سرپرست بهداشت شرکت پتروشیمی رازي -3
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد داسالمی واحد علوم و تحقیقات -5

 
 23363663353: پزشکی تبریز؛ تلفندانشگاه علوم ، دانشکده بهداشت، کارشناس ارشد ارگونومی، احمد بزازان: آدرس تماس و ایمیل نویسنده مسئول
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بار کاري باال و نوبتکاري در معـرض ریسـک   ، اپراتورهاي اتاق کنترل به دلیل نشستن طوالنی مدت: مقدمه و اهمیت موضوع
(طراحـی و  0: بخـش مـی باشـد    0هستند. هدف از این مطالعه شـامل  فاکتورهاي متعددي از جمله اختالالت اسکلتی عضالنی 
( تاثیر آن بـر اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی میـان اپراتورهـاي اتـاق        0 ساخت دستگاه قوزبند هوشمند الکترونیکی و معرفی آن؛

 کنترل.
اسـتفاده از   وشـیمی بـا  میان اپراتورهاي اتاق کنتـرل یـک شـرکت پتر    0335این مطالعه مداخله اي در سال : مواد و روش ها

قبل و بعد از ، نفر( انجام شد. جمع آوري اطالعات 30نفر( و مورد ) 35دستگاه قوزبند هوشمند الکترونیکی در دو گروه کنترل )
و آزمـون   SPSSمداخله با استفاده از پرسشنامه نوردیک و فاکتورهاي دموگرافیک فردي و شغلی انجام شد. از نرم افزار آمـاري  

McNemar .براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید 
کـاهش  ، مـاه  6سـال بـود. بعـد از دوره مداخلـه      6و  33میانگین سنی و سابقه کاري شرکت کنندگان به ترتیب برابر با : نتایج

و  (P=0.002)فوقـانی پشـت  ، (P<0.001)شـانه ، .(P=0.004)معناداري در شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در اندام هاي گـردن 
 .(P >0.05)مشاهده گردید. همچنین در گروه کنترل تفاوت معناداري مشاهده نشد  (P=0.016)تحتانی پشت

اکثر مطالعات مداخله اي در حوزه ارگونومی و تاثیر آن بـر اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی بیشـتر از طریـق برنامـه هـاي         : بحث
اسـتفاده از دسـتگاه و یـا تجهیـزات ارگونـومیکی در مطالعـات       آموزشی و ارگونومی مشارکتی انجام شده است و توجه کمی به 

مداخله اي بوده است. نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات مداخله اي )از قبیل برنامه هـاي آموزشـی و ارگونـومی مشـارکتی(     
 نسبتآ همسو می باشد.

الکترونیکـی تـاثیري مـوثر بـر کـاهش       دسـتگاه قوزبنـد هوشـمند   ، نتایج این مطالعه مداخله اي نشان می دهـد : نتیجه گیری
 اختالالت اسکلتی عضالنی اندام هاي فوقانی در اپراتورهاي اتاق کنترل داشته است.
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