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Abstract
Introduction: Musculoskeletal disorders are one of the most common complications of
manual labor in employees of manufacturing units. Inappropriate body conditions during
occupational activities are effective risk factors for occurrence or exacerbation of these
disorders.
Materials and methods: Postural status of workers in the production lines of a heavy
electrical machinery manufacturing unit was evaluated by RULA method using the Nordic
Questionnaire.
Findings: Evaluation of final RULA scores showed that the final score in 15.8% of workers
was 1 or 2, which means that the postural status is acceptable if it is not repeated for long
periods of time. On the other hand, 13.2% of workers got a score of 4, meaning that there
should be more careful assessment and some changes may be required. Also, the scores 5, 6,
and 7 were observed in 7.9%, 15.8%, and 47.4% of workers, respectively. There was a
significant relationship between RULA score and body weight (p<0.01). RULA score was
higher in married workers than in single workers, and this correlation was statistically
significant (p<0.05).
Conclusion: Presence of scores greater than 5 indicate the need for modification of work
stations in the near future. Also, scores of 7 indicate a dangerous posture and require
immediate modification and redesign. Weight gain can exacerbate the risk of specific
(wrong) postures, while the higher scores in married workers might indicate more mental
preoccupations and less attention to physical activities in those workers.
Keywords: RULA, Musculoskeletal disorders, Nordic, Heavy industries
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بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی ازصنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین به روش RULA

(سمیرا حسین زاده  ،1رضا حکمت شعار ،2محمد حسن رخشانی)3
reza _ hekmatshoar@yahoo.com
مقدمه :اختالت اسکلتي – عضالني از شایع ترین عوارض ناشي از کار در بین شاغلین واحد های تولیـدی بـح حسـای مـي یـد.
وضعیت های نامناسب بدن در حین فعالیتهای شغلي از جملح عوامل خطر مؤثر در بروز و یــا تشدید این گونح اختالالت مي باشد.
مواد و روشها :در این مطالعح توصیفي مقطعي کح با هدف بررسي وضعیت بدني شاغلین در خطوط تولید یکي از شرکتهای
تولید کننده ماشینهای الکتریکي سنگین با استفاده از روش  RULAانجام شد از پرسشنامح نوردیک استفاده شد.
يافتهها :بررسي امتیازات نهایي  RULAنشان داد کح اسکور نهایي  %01/8شـاغلین  0و  4بـوده یعنـي در صـورتي کـح وضـعیت
بدني برای مدت طوالني تکرار نشوند ،در حد پائین قابل قبول است و  %03/4اسکور  4بوده یعنـي بایـد تيقیقـات دقیـب و بیشـتری
صورت گرفتح و احتماالً تغییرات نیز الزم است ،همچنین  %7/3اسکور  1و  %01/8اسکور  6و  %47/4شاغلین اسکور  7را بـح خـود
اختصاص دادهاند .بین اسکور روال و وزن رابطح معني داری وجود دارد ( )p<1/10و اسکور روال در متاهلین افـزای

یافتـح و ایـن

ارتباط معني دار اســـــت (.)p<1/11
نتيجهگيري :وجود اسکورهای باالی  1نشان دهنده لزوم اصالح ایستگاههای کاری مربوطح در ینده نزدیک است ،ضمن اینکح
کح اسکور  7بیان کننده پوسچرهای خطرناك است و ایستگاههای کاری باید فورا" اصالح و طراحي مجدد صورت گیرد .ميتوان
گفت افزای

وزن قرار گرفتن در پوسچرهای خاص (غلط) را تشدید ميکند ،ضمن اینکح باالبودن اسکور در متأهلین مي تواند بح

دلیل مشغلح فکری زیاد و توجح کمتر بح تيرك بدني و ورزش در کارگران متاهل مربوط باشد .
واژههاي کليدي ،RULA :اختالالت اسکلتي عضالني  ،نوردیک  ،صنایع سنگین

 )1دانشجوي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 )2نویسنده مسئول ،كارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهاي ،مربی،عضو هيات علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار ،سبزوار ،ایران
 )3دانشجوي دكتري آمار زیستی ،مربی ،عضو هيات علمی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
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مقدمه:
اختتالتال استتتیالی – عضتتتنی متترط بتتا کتتار از جمیتته
بزرگالرین مشتت بهداشت شغیی در کشور های صنعالی
و کشور های در حال طوسعه است  ،این آسیب هتا در اثتر
طخریب طجمعی بافالهای دسالگاه استیالی – عضتتنی طتی
ماهها و سالها مواجهه با عوامل اسالرس زای بیو متانیتی و
روانی – اجالماعی در محی کتار رخ متی دهنتد .یتتی از
مهمالرین عوامل موثر در بروز این آسیب های چنتد عیالتی
وضعیت نا مطیتو بتدن (پوسترر نتامطیو ) هنگتا کتار
استتت.بتتر استتاس آمارهتتای موجتتود ،ستته بیمتتاری هتتای
استیالی-عضتنی از کل بیماریهای شغیی در کشور فنتنتد
 )4991( %33و در کشتتور آمریتتتا  )4991( %11گتتزارش
شده است  .طقری اً  41درصد از حوادث شغیی از حرکتت
های ناگهتانی ،بینتد کتردن بتار ،حرکتت هتای طتتراری و
اسالفاده بیش از حد از ماهیره ها ناشی می شوند )4(.
درسال  4994حدود پنج میییون نفر در سال بعیت آسیب
های کمری از کار افالاده شدند و دو میییون نفر نالوانستالند
بتار خود ادامه دهند این مطالعتا نشتان داده روزانته 16
میییون امریتایی به عیت کمتر درد مج تور بته استالراحت
می شوند وبه این مقتدار ماهانته  4/6میییتون نفتر اضتافه
میشود()2
( NIOSHموسسه میتی ایمنتی و ستتمالی کتار آمریتتا)
بیماریها وعوارض ناشی از کار را براساس اهمیت میی آنهتا
(از نظر شیوع  ،شتد و امتتان پیشتگیری) ط قته بنتدی
نمتتوده استتت کتته در آن ( WMSDsاختتالتال استتتیالی
عضتنی مرط با کار) پس از بیماریهای طنفسی شتغیی در
رط ه دو قرار دارد )3(.
بایتد طوجته داشتت پوستررکار نامناستب یتتی از ریست
فاکالورهای اصیی اخالتال استتیالی -عضتتنی استت وطتا
زمانی که اقدا های اصتحی به ود پوسرر انجتا نگیترد،
اثر سوء آن بر بدن ادامه داشاله و فشارهای وضعیالی بر فرد
وارد شده و احالمال بروز اخالتال استتیالی-عضتتنی بتاال
خواهد بود  .بنابراین ،ضروری است که ستریعاً عتیت ایتن
اخالتال طشخیص داده شوندوپوسرر کتار متورد ارزیتابی
قرار گیرد و در صور نیتاز اقتدا هتایی بترای اصتت آن
انجا پذیرد )4(.
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مالاستتفانه در کشتتور متتا پژوهشتتهایی کتته از جن تته هتتای
گوناگون به مسئیه ی اخالتال استیالی عضتتنی ناشتی از
کتتار می پردازد ک می باشد و اینگونه اخالتال ناشتی از
کار  ،از نظر هزینه  ،شیوع  ،بروز  ،مشاغل درگیر وغیتره
ناشناخاله مانده است  .شاید بالوان در ایتن بتاره گفتت کته
شیوع و بروز آنها در کشورهای در حال طوسعه  ،از جمیته
در کشور ما از حد و شدطی بیشالر برختوردار استت زیترا
روند ماشتینی کتردن و خودکتار کتردن آن در کشتورهای
پیشرفاله طا اندازه ای فشار ناشی ازفعالیالهای جسمانی را بر
فتترد کتتاهش داده وعوامتتل خطتتر زای اختتالتال استتتیالی
عضتنی را حذف یا کنالرل کرده است  .امتا در کشتورهای
در حال طوسعه که هنوز بسیاری از فعالیالها بصور دسالی
وبا اسالفاده از نیروی جستمانی کتارگر انجتا متی شتوند .
کارگران در برابر عوامتل خطتر زای بیتو متتانیتی ودیگتر
عوامل کم کننده به رخداد اخالتال استتیالی عضتتنی
قراردارند و ط یعی است که طحت چنتین شترایطی  ,ایتن
اختالتال از بتروز  ,شتد  ,شتیوع و وخامتت بیشتالری
برخوردار باشند)1( .
برای انجتا ایتن طتر از روش روال(ارزیتابی ستری انتدا
فوقانی) اسالفاده متی شتود ایتن روش بته منظتور ارزیتابی
وضعیت و نیروهای وارده به بدن و فعالیتت هتای ماهیرته
ای در ستتال  4993طوست م ت آطتتامنی و کورلتتت ابتتداع
گردید وبه عنوان ابتزاری بترای طشتخیص ستری عتوارض
اعضای فوقانی بدن شناخاله می شود نا این روش برگرفاله
از مخفف اولین حروف کیما طشتیل دهنده آن است کته
معادل فارسی آن برابر ارزیابی سری اعضتای فوقتانی بتدن
بوده و برای ث ت حرکا بدنی در مشاغل مخالیف اسالفاده
می شود ()7
ازمطالعا انجا شده در در بعضی از دیگر صنای می طوان
به پژوهش آقای محمد جواد فحول در بررسی و ارزشتیابی
وضعیت هتای انجتا کتار بته روش روال در یت کارخانته
طولیتتدی لتتواز التالریتتتی و التالرونیتتتی در ستتال 4394
وهمرنین طتر طحقیقتاطی ارزیتابی پوستررهای کتاری و
بررسی شیوع اخالتال استیالی عضتنی در بین کارکنتان
بستتاله بنتتدی دارو بتتا استتالفاده از روش روال طوس ت ختتان
ستینه ورمزیار و همتارانشان اشاره داشت  ،لتذا بته دلیتل
اینته در صنای ساخت التالروموطور در کشور طاکنون ایتن
بررسی ها صور نگرفاله بود و ارزیتابی هتای انجتا شتده
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طوس پرسشنامه نوردی نشان از وجود درد در ناحیته ی
کمری شاغیین دراین صنعت داشت ،طصمی گرفاله شد بتا
طوجه به اهمیت موضوع پژوهشی جام دراین خصوص در
یتی از صنای مرط در شهرسالان س زوار انجا شود .
مواد وروش ها:
این طحقیق از نوع طوصیفی طحیییی بوده و آزمونهای آماری
مورد اسالفاده آزمون tیا معادل ناپارامالری آن ،آزمون کای
دو بود و روش های مورد اسالفاده در این پژوهش ع ارطند
از روش  RULAو پرسشتتتنامه نورودیتتت و نتتتر افتتتزار
 SPSS16جهت طحییل آماری نالایج.
در روش )(Rapid Upper Limb Assessment
 RULAحرکا اندا ها به طور دقیق طر و بتا طوجته بته
زوایای حرکالی عضو بررسی می شود از این رو انتدا هتای
بدن به دو گروه aو bطقسی می شوند و حرکت هر انتدا
با نمره هتتتتتایی مشتخص متی شتود و نهایالتا بتا کمت
جداول روال طفسیر می شود برای بدست آوردن داده ها ی
مربتتوب بتته عتختت اختتالتال استتتیالی عضتتتنی نیتتز از
پرسشنامه نوردی استالفاده میشتود کته دارای دو بختش
عمومی و اخالصاصی می باشد در بختش عمتومی ستواال
(سن ،سابقه کار ،اعالیاد بته ستیگار ،چتس دستت و راستت
دسالو  )...پرسیده و در پرسشنامه درج متی گتردد  .بختش
اخالصاص تی ختتود دارای دو قستتمت استتت  .قستتمت اول :
سواالطی درباره بیماری های استیالی عضتنی کل اندا هتا
پرستتیده متتی شتتود و در قستتمت دو ستتواالطی پیرامتتون
مشتت استتیالی عضتتنی مربتوب بته هتر عضتو کته در
قسمت اول جوا بیی داده است طتمیل می گردد  ،که در
این پتژوهش طتمیتل پرسشتنامه هتای نوردیت بتا روش
مصاح ه انجا گرفت و طوضتیحا الز هت در ابالتداء بته

شاغیین اراخه شد طتا از ایجتاد هتر گونته ابهتا جیتوگیری
شود.جامعه مورد مطالعه کارگران خ طولید یتی ازصنای
طولید کننده ماشین های التالریتی ستنگین متی باشتد در
این واحد طولیدی  469نفر به صور رستمی و قتراردادی
مشغول به کار هسالند کته ایتن طعتداد گتاهی افتزایش یتا
کاهش دارد طعتداد افتراد متورد پتژوهش  39نفتر در نظتر
گرفاله شده که همه مرد می باشند .مطالعه در شش ستالن
کارخانه مورد بررستی قترار گرفتت کته هرستالن کتار بته
خصوصی را انجا می دادند،از جمیته ستالن  411فعالیتت
پرس پانچ و ناچ  ،سالن  421فعالیتت مونالاففشتار قتوی و
ضعیف  ،سالن  431فعالیت طراشتاری ،سالن  461فعالیت
جوشتتتاری و بتترش کتتاری  ،ستتالن  491فعالیتتت طعمیتتر
قطعا و مونالاف و سالن فعالیت ریخاله گتری را بته عهتده
داشالند.

اجرای روش روال دارای سه مرحیه است :
مرحیه اول  :ث ت وضعیت انجا کار .
مر حیه دو سیسال امالیاز دهی .
مرحیه سو مشخص کردن سطو اقداما ( Action
 ) Levelمی باشد.
مرحله اول :ث ت وضعیت انجا کار ،به منظتور بته وجتود
آمدن ی روش ارزیابی سری ،اعضتای بتدن بته دو گتروه
aو bط قه بندی متی شتود گتروه  aشتامل اعضتای بتازو
،ساعد،مچ (جداول )Aو گروه  bاعضای گردن ،طنته و پتا .
(جداول  )Bکه محدوده حرکالی هر عضو بر اساس زاویته
حرکالی (گسالره حرکالی) نمره گذاری می گردد مثت نمتره
ی بیانگر میزان حرکت عضو یتا وضتعیت انجتا کتار آن
عضو در حداقل ریس است با افزایش نمره وضعیت انجا
کار عضو در شرای نامساعد قترار گرفالته و باعت افتزایش
ریس است.

Upper Arm Position
)(Table A
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Lower Arm Position
(Table A)

Wrist Position
(Table A)

Neck Position
(Table B)

Trunk Position
(Table B)
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ارزیابی از وضعیت انجا کار به وستییه مشتاهده مستالقی
وظایف کارگر در طتی چنتدین ستیتل کتاری بته منظتور
بدطرین شرای و یا بیشالرین طترار کتار فعیتی شتروع متی
شود  .ارزیابی و ث ت نمره از هتر پوسترر در طتی ستیتل
کاری ط ق روش روال انجا می شود  .در ایتن روش نیمته
راست یا نیمه چس جداگانه ارزیابی متی شتود و همرنتین
می طوان بعد از مشاهده ث ت فیی برداری نیمه دیگر بتدن
را مورد ارزیابی قرار داد.
مرحله دوم :امالیاز پوسرر بتا استالخراج نمتره گتروه  aو
گروه  bطراز یا ستط پوسترر طحمییتی ناشتی از طرکیتب
وضعیت انجا کار قسمت های مخالیف رو سیسال استیالی
عضتنی مشخص می شود  .بتدیهی استت کته بتا افتزایش
نمره وضعیت طرکی ی پوسرر در گروه aو bبیانگر وضعیت
مطیو نیست  .در این مرحیته امالیتاز مربتوب بته نیتروی
اعمالی و امالیاز مربوب به اسالفاده از عضیه نیز بایتد لحتا
شود امالیاز اسالفاده از عضیه بدین صور است که اگر بدن
در حالت اسالاطی باشد (بیش از ی دقیقه) و یتا کتار بته
گونه ای باشد که بیش از  1بار در دقیقه حرکتا طتتراری
داشاله باشد امالیتاز آن یت خواهتد بتود  .امالیتاز نیتروی
اعمالی از صفر طا سه با طوجه به میزان باری که بته طنتاو
اسالفاده می شود مالغیر خواهد بود در نهایت امالیتاز گتروه
های cو  dبه طریق زیر محاس ه می شود .
امالیتتاز نیتترو+امالیتتاز عضتتیه +امالیتتاز انتتدا هتتای گتتروه
=aامالیاز(cبازو،ساعد،مچ،چرخش مچ)
امالیاز نیرو+امالیاز عضیه+امالیاز اندا هتای گتروه=bامالیتاز
(dگردن ،طنه ،پا)
مرحله سوم:اسالخراج نمره نهایی ،با طوجه به امالیتاز cوd
از جداول مخصوص نمره نهایی که در واق همان وضتعیت
پوسرر کار است و سط اقداما آن مشخص می شود.
مالحظاتی که در اجرای روش روال در این پژوهش به
آنهاتوجه شد:
 ث ت مشتاهدا بته صتور مستالقی (نتاظر بته
کارگر) در طی زمان مشخص
 مد زمان نمونه برداری  11-31دقیقه با وقفته
های  31ثانیه ای








ث ت مشاهدا فرد  46دقیقه ق ل شروع به کار
شناسایی و شتناخت کامتل رونتد طولیتد جهتت
دسالیابی به ارط اب بین مشاهدا وضعیت بتدن
در حین کار
ارزیابی وظیفه ای که بیشالرین طترار را داشت
در روش روال درصد زمانی محاست ه نمتی شتود
متک عمل طترار کار است
انجا مطالعا اولیته بته صتور طصتادفی بتین
گروه های شغیی

نتايج  ،بحث و نتيجه گيري :
نالایج بررسی امالیازا نهایی  RULAنشان داد که استور
نهایی  % 46/9شاغیین 4و 2بوده یعنی در صتورطی کته
پوسرر برای مد طوالنی طترار نشوند در حد پاخین قابل
ق ول است و % 43/2استور  1بوده یعنی باید طحقیقتا
دقیق و بیشالری صور گرفاله و احالمتاال" طغییترا نیتز
الز است ،همرنین  %7/9استور 6و  %46/9استور 1کته
نشان دهنده لزو اصتت ایتن ایستالگاه کتاری د رآینتده
نزدی است  ،ضمن اینته  %17/1شتاغیین استتور  7را
به خود اخالصاص داده اند کته بیتان کننتده پوستررهای
خطرناک است و ایسالگاههای کاری باید فتورا" اصتت و
طراحی مجدد صور گیرد .همرنتین نالتایج حاصتیه از
طستتتت نوردیتتت نشتتتان داد کتتتارگران در قستتتمت
کمتتتتتر ،%91/24شتتتتتانه هتتتتتا وکالتتتتتف %34/67
،زانووگردن %29/91بیشالر از سایر قستمت هتا احستاس
ناراحالی میتنند و با طوجه بته ایتن کته در ایتن کارخانته
بیشتتالر کارهتتا بتته صتتور نشستتاله و بتتا قتترار گتترفالن در
پوسرری خاص انجا می شود درد در این نواحی بیشتالر
است.که این دیالاها بتا اطتعتا بدستت آمتده در طتر
طحقیقتاطی ارزیتابی پوستتررهای کتاری و بررستی شتتیوع
اخالتال استیالی عضتنی در بین کارکنان بستاله بنتدی
دارو با اسالفاده از روش روال طوس خان ستینه ورمزیار و
همتارانشان(باالطرین درصد ناراحالی بته طرطیتب ، %11/7
 %31/9و  %34/1مربوب بته زانوهتا  ،کمتر و گتردن متی
باشدو  %66/3از افراد استور 6،1و  7را به خود اخالصاص
داده اند) نزدیت متی باشتد ( ،)9همرنتین در پتژوهش
آقای محمد جواد فحول در بررسی و ارزشتیابی وضتعیت
های انجا کار به روش روال در ی کارخانه طولیدی لواز
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التالریتی و التالرونیتی در سال  4394نالایج بدست آمده
از 36گروه شغیی در بخش طولید نشان می دهد که %44
از گروه های شتغیی دارای امالیتاز  7کته  3/2شتاغیین را
شامل می شوند  %21 ،گروه هتای شتغیی دارای امالیتاز
6و 1هسالند که  %42شاغیین را در بر متی گیترد و %19
گروه های شغیی بخش طولید دارای امالیتاز 3و 1هستالند
که  %91/9شاغیین را به خود اخالصاص داده اند)9(.
نالایج طحقیقا و برسی داده ها در این پتژوهش نشتان
داد که  %94/1از ایتن کتارگران در شتیفت روز و متابقی
شب کار بودنتد(.جتدول شتماره ) 4میتانگین

معیار سن آنها ( 31,19 1,71جدول شماره  ،)2ستابقه
کتتتتتاری( 9,12 3,39جتتتتتدول شتتتتتماره  ،)3وزن
(72,37 9,24جتتتتتتتتتتتتدول شتتتتتتتتتتتتماره ، )1
قتد(474,43 2,7جتتدول شتماره  )6ودر نهایتتت امالیتتاز
نهایی روال 6,11 4,61بتود (جتدول شتماره 7و )9ایتن
امالیاز نشان می دهد که بایدمطالعه بیشالر ،ایجادطغییرا
ومتتتتداخت ارگونومیتت ت درآینتتتتده ای نزدیتت ت در
ایسالگاههای کاری انجا گیرد.

انحتراف

.
جدول ( :)4توزيع فراوانی شاغلين بر حسب وزن
جدول ( :)1توزيع فراوانی شاغلين بر حسب نوبت کاري

وزن(بح کیلو گرم)

تعداد

درصد

نوبت کاری

تعداد

درصد

11-13

4

% 1.4

روزکار

30

% 80.06

61-63

00

% 43

شب کار

7

% 08.4

71-73

07

% 44.6

جمع

38

% 011

81-83

8

% 40

جمع

38

% 011

جدول ( :)2توزيع فراوانی شاغلين بر حسب سن

گروه سني

تعداد

درصد

41-43

00

% 43

31-33

03

% 11

41-43

8

% 40

جمع

38

% 011

جدول ( :)3توزيع فراوانی شاغلين بر حسب سابقه کار

01

سابقح کار (بح سال)

تعداد

درصد

0-1

7

% 08.4

6-01

04

% 37

00-01

07

% 44.6

جدول ( :)5توزيع فراوانی شاغلين بر حسب قد

قد(سانتي متر)

تعداد

درصد

061-064

6

% 01.7

061-063

7

% 08.4

071-074

03

% 34.4

071-073

04

% 30.1

جمع

38

% 011

جدول ( :)6توزيع فراوانی شاغلين بر حسب تاهل

تاهل

تعداد

درصد

متاهل

33

% 86.8

مجرد

1

% 03.4

جمع

38

% 011
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جدول ( :)7نتايج حاصل از ارزيابی به روش RULA
اسکور RULA

1 -3

3 -5

5 -6

7

تعدادافراد

6

8

6

18

درصد بدست آمده

%15 /8

%21/2

%15/8

%47/4

جدول ( :)8تفسير نتايج حاصل از امتياز گذاري به روش RULA
اسکور RULA
اقدامات
مداخله ای
(اصالحی)

1 -3

3 -5

5 -6

7

قابل

تحقیق و رسیدگی

اصالحات بزودی انجام

تغییرات سریع انجام

قبول

بیشتر

شود

شود

همرنین با طوجه به نرمال ن ودن امالیتاز نهتایی روال بترای
بررستتی رابطتته ستتن ،وزن ،قتتد وستتابقه کتتاری از ضتتریب
هم ستتالگی  p(spearman´s rhoاستتریرمن) استتالفاده
کرده ای که این ضریب طنها بتین امالیتاز روال و وزن (p-
 )vaiue<0.01رابطه معنی داری به دست آمتده استت ،
بدین گونه که با افزایش وزن امالیاز روال نیز افزایش یافالته
استتت ومتتی طتتوان گفتتت افتتزایش وزن قتترار گتترفالن در
پوسررهای خاص(غی ) را طشدید می کند .
در بررسی امالیاز روال در ستالن هتای مخالیتف بته وستییه
آزمون کروستال –والیس( )kruskal wallis testرابطه
معنی داری بین این امالیاز و ستالن هتا بته دستت نیامتد ،
میزان طحصیت فرد نیز براین امالیاز طاثیری نداشاله است،
براستتاس آزمتتون ناپتتارامالری المتتن -ویالنتتی(mann-
 )whitney uنوبت کاری نیز برامالیاز روال طاثیر نداشتاله
است ولی گویا این امالیاز در مالتاهیین بیشتالر بتوده و ایتن
ارط اب با ( )p-value< 0.05معنی دار است کته یتتی از
دالیل آنرا می طوان به مشغیه فتری زیاد و طوجه کمالر بته
وضعیت بدنی و ورزش در کارگران مالاهل نس ت داد .
پيشنهادات:
 .4در صور امتان باید از صندلی هایی استالفاده
شود که با طوجه بته اصتول ارگونتومی طراحتی
وساخاله شده باشد طا کارگر مالناستب بتا نتوع
کار وپوسرر خود آنها را طنظی کند.

.2

.3

.1
.6
.1

پست کاری کارگران هرچند وقت یت ار طعویض
طتتا ابتتالتء بتته اختتالتال استتتیالی عضتتتنی بتته
حداقل ممتن کاهش پیدا کند.
نس ت به انجا حرکتا ورزشتی در طتول روز
بتتتتتتر استتتاس نور های طخصصی از جمیته
 Back Schoolاقدا گردد.
هر شش ماه یت ار به کارگران آموزش دررابطته
با نحوه صحی انجا کار داده شود.
کار کارگر مالناسب با طناستب بتدنی او انالختا
شود.
معاینا شغیی کارگران بصور مرطب وروطتین
انجتتا و برستتی هتتای طخصصتتی از دیتتدگاه
ارگونومی در آنها لحا گردد.

تشکر و قدردانی:
بتتدین وستتییه از همتتتاری متتدیریت محالتتر پژوهشتتی و
سرپرستتت کمیالتته طحقیقتتا دانشتتجویی دانشتتگاه عیتتو
پزشتی س زوار و متدیریت محالتر شترکت ماشتین هتای
التالریتتتی ستتنگین وکارشناستتان بختتش HSEو شتتاغیین
شرکت مذکور که در اجرای پروفه بتا ایتن طتی طحقیقتاطی
همتاری داشاله اند کمال قدردانی وطشتر را داری .
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