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 قزوين درمانی - دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی

 بهداشت و پیراپزشكیدانشكدة معاونت پژوهشی

 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 

 عنوان:
ها با شیوع اختالالت و بررسی ارتباط آن MFAارزیابی ریسک فاکتورهای خستگی عضالنی به روش 

 5931در بین کارکنان کارخانه تولید لوازم خانگی در سال  اسکلتی عضالنی

 

 :استاد راهنما

 سکینه ورمزیاردکتر

 : مجری / مجریان
 حدیث خوش نواز، سمیرا کاظمی، معصومه قربانی ده

 

 5931زمستان 
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 كيدهچ

 مقدمه:

امل کاهش ترين عويكی از مهمگردند، ترين صدمات شغلی محسوب میترين و پرهزينهعضالنی مرتبط با کار که از شايع –اختالالت اسكلتی

ف چون جايجايی دستی قطعات و وظايباشند. در صنعت لوازم خانگی به علت انجام عملیات کاری همتوانايی افراد و از کار افتادگی شاغلین می

و ريسک ابتال  به خستگی عضالنی در نواحی مختلف بدن کشیدن و هل دادن بار توسط کارکنان، امكان بروز اختالالت اسكلتی عضالنی 

نی در و ارتباط آن با شیوع اختالالت اسكلتی غضال MFAهدف مطالعه حاضر  بررسی خستگی عضالنی به روش وجود خواهد داشت. لذا 

 باشد.بی کارکنان کارخانه تولید لوازم خانگی می

 روش کار: 

صورت که به قزوين تولید لوازم خانگی در شهر نفر از کارکنان يک صنعت 511در بین 5931در سال  تحلیلی و مقطعی -توصیفیاين مطالعه 

يک و نورد استانداردی توسط پرسشنامهاسكلتی عضالنی شیوع اختالالت ی مربوط به هادادهگرديد. انجام اند، سرشماری وارد مطالعه شده

تک متغیره و  های تاو کندال و رگرسیونآوری گرديد. داده ها با استفاده از آزمونجمع MFAخستگی عضالنی با استفاده از کاربرگ 

 .تجزيه و تحلیل شدندچندمتغیره 

 : هاهیافت

گزارش  %51و  %91، %9/93 چ پا به ترتیبو م هاکمر، زانوی ناحیه سه عضالنی در –اختالالت اسكلتیشیوع با توجه به نتايج بدست آمده 

ه، شانبیشترين میزان ريسک ابتال به خستگی عضالنی در نواحی MFAنتايج حاصل از ارزيابی خستگی عضالنی با روش  با توجه به  و گرديد

.تجزيه و تحلیل آماری افراد مورد مطالعه در سطح بسیار زياد اقدام اصالحی قرار دارند درصد از 7/92و  9/97، 7/91مچ دست و بازوها  در 

 .شیوع اختالالت اسكلتی عضالنی را نشان نداد انجام شده ارتباط معناداری بین خستگی عضالنی و

 گیری:نتیجه

اطالعات  MFAو پرسشنامه نورديک از نظر نحوه بررسی و چگونگی ارزيابی نهايی متفاوت می باشند به طوری که در روش  MFAروش 

روش نورديک به صوت  در اما گیرندتر مورد بررسی قرار میهای به صورت جزيینداما آوری شده واز طريق مشاهده و مصاحبه جمع

 داليل عدم همبستگی بین دو روش مذکور باشد.تواند از که میخودگزارشی می باشد 

 ، صنعت لوازم خانگی MFA،ی نورديکپرسشنامهاختالالت اسكلتی عضالنی، خستگی عضالنی،  :کلمات کلیدی


