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کارافتادگی از و کار از ناشی هایناتوانیکننده  ایجاد ترین عواملمهم یکی از مرتبط با کارعضالنی  –اسکلتی اختالالت  :مقدمه

چون جابجایی دستی قطعات و وظایف کشیدن و هل دادن عملیات کاری همانجام علت در صنعت لوازم خانگی به .باشندمیشاغلین 

وجود خواهد پشت، مچ، کمر، بازو و شانه  گردن، نواحیخصوص در بهعضالنی  –اسکلتی  اختالالت بار توسط کارکنان، امکان بروز

 باشد.تولید لوازم خانگی میی بین کارکنان کارخانه در دردگردنشیوع میزان بررسی حاضر  یهدف مطالعهداشت. لذا 

تولید لوازم خانگی شهر ی نهکارخانفر از کارکنان  150در بین  1395در سال  مقطعیو تحلیلی  -توصیفیاین مطالعه :  کارروش 

رسشنامه توسط پ ی گردندر ناحیهشیوع اختالالت ی مربوط به هاداده .انجام شدصورت سرشماری وارد مطالعه شدند، که به قزوین

دال و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و مجذور، تاو کنهای کای از آزمون ها با استفادهگردید. داده آوریجمعاستاندارد نوردیک 

 تحلیل شدند.

افراد به  %3/5 مقدارکه از این  گزارش شد %3/21 کارکنان ی گردندر ناحیهعضالنی  –اسکلتی شیوع اختالالت میزان  :هایافته

ا در یک متوسط تا بسیار شدید ردرد  %3/13غیبت از کار و کارکنان  %3/1چنین هماند. روز درد داشته هر %3/3روز  و  1-7مدت 

مدت درد، شدت  باشیوع گردن درد  میزانمعناداری بین  نشان داد که ارتباط اند. نتایجی گردن تجربه کردهسال گذشته در ناحیه

 وجود دارد.درد و غیبت از کار 

درد را ایمن کاری، گردن ینواحی خارج از منطقه دلیل انجام وظایف دریک چهارم از کارکنان به تقریبا  : گیرینتیجهبحث و 

منظور کاهش شدت باشد. لذا بهمی هانآگزارش شده توسط درد شدت  از کار و تغیب ثر برؤکه از جمله عوامل م ،گزارش کردند

 تواند از بروز این مشکل پیشگیری نماید. سینه می یقفسه ارتفاعمان قطعات در درد و غیبت از کار کارکنان اصالحات چید

  نوردیک، لوازم خانگیی ، پرسشنامهعضالنی –اسکلتی اختالالت  کلمات کلیدی:

 


