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بدني وضعيت ارزيابي و عضالني اسكلتي اختالالت شيوع بررسي

روش به نيشابور در مونتاژ صنعت هاي كارخانه از يكي كارگران

RULA

آبادي رحيم جالليسميه مريم ،

پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت ارشد كارشناسي كرماندانشجوي

s.rahimabadi65@gmail.com

هدف و شايع:سابقه از يكي كار با مرتبط عضالني و اسكلتي تريناختالالت

افتادگي كار از اصلي علل از يكي و بوده شغلي هاي آسيب و ها بيماري نوع

دهد مي تشكيل را اسكلتي. كارگران اختالالت شيوع بررسي مطالعه اين هدف

كارگران بدني وضعيت ارزيابي همچنين و بدن مختلف نواحي در عضالني

كنترلي راهكارهاي مشخصو نامناسب هاي وضعيت تا باشد مي مونتاژ صنعت

گردد .ارائه

كار توصيفي: روش كارگران-مطالعه روي بر مقطعي صورت به و تحليلي

مونتاژ شد61كهصنعت انجام بودند اختالالت.نفر شيوع ميزان بررسي جهت

شد استفاده نورديك استاندارد پرسشنامه از عضالني با. اسكلتي ابتدا

كاري هاي پوسچر ضبط به اقدام كارگران بدني وضعيت مشاهده و عكسبرداري

گرفت انجام روال روش به بدني وضعيت ارزيابي سپس جمع. شده هاي داده

شد افزارآوري نرم با گرفتspssه قرار تحليل و تجزيه .مورد

اسكلتي: نتايج اختالالت دست–شيوع مچ بدن هاي اندام در و%)33(عضالني

كمر و از%)3/21(گردن آمده بدست نتايج و بود بدن هاي اندام ساير از بشتر

كه36ارزيابي دهد مي نشان مونتاژ سالن شغلي شاغلين94گروه از درصد

اقداماتي اولويت و1سطح اختصاصداده خود به اولويت6را سطح در درصد

دارند2اقداماتي اكثر. قرار در كارگران وزن و كار سابقه بين داري معني ارتباط

و سن بين و آمد بدست عضالني اسكلتي اختالالت شيوع با بدن گانه نه نواحي

دار معني ارتباط اين بدن نواحي از بعضي در بودقد .ي

گيري اسكلتي: نتيجه اختالالت اينكه توجه قابل-با شغل اين در عضالني

و دارد وجود نامناسب بدني وضعيت مختلف شغلي گروههاي در و است توجه

شود مي توصيه است، تكراري شدت به كار شغلي هاي گروه اكثر در همچنين

كاري ايستگاه طراحي كار؛ شرايط بهبود و اختالالت كاهش درجهت مناسب،

كارخانه اين در كار انجام جهت الزم زمان افزايش استراحت، زمان گرفتن نظر

شود واقع نظر .مد

كليدي اسكلتيRULA: كلمات اختالالت پوسچر، ارزيابي،-، عضالني،

مونتاژ صنعت

فود فست از اردبيل شهر مردم ي استفاده ميزان بررسي

فاطم رحيمي، الناز ، اماني فيروز زاده،دكتر فرضي وريه ديده نصيرپور،الميرا فاطمه ،

احمدي فاطمه

اردبيل پزشكي علوم دانشگاه اي حرفه بهداشت كارشناسي دانشجوي

f.amani@arums.ac.ir

هدف و گذارد: سابقه مي تاثير جامعه سالمت بر كه مهمي مسايل از يكي

به مردم اساسگرايش براين باشد مي فود فست و آماده غذاهاي از استفاده

افزايش از جلوگيري و آن مصرف ميزان فود، فست از استفاده داليل شناخت

است مهم بسيار آن از از. استفاده مردم استفاده ميزان بررسي مطالعه اين هدف

باشد مي فود .فست

كار از: روش پژوهش اين ف200در كه افرادي از مينفر مصرف فود ست

سال در اردبيل شهر سطح در شد1391كردند گيري گيري. نمونه نمونه روش

توصيفي آمار هاي روش از استفاده با نتايج كه بود پرسشنامه تكميل صورت به

آماري افزار نرم شدندSPSSدر .آناليز

ها حدود: يافته پژوهش اين از40در استفاده كننده، مصرف افراد از درصد

دادندس ترجيح را تر هزينه كم ي آماده غذاهاي و بين. اندويچ مطالعه اين در

شغل، نوع غذاها، نوع اين بودن بهداشتي و تهيه طرز از افراد آگاهي ميزان

داشت وجود رابطه فود فست مصرف ميزان و وقت . كمبود

گيري و: نتيجه مضرات به نسبت جامعه مختلف اقشار آگاهي ميزان افزايش با

مصرف شاخص كاهش راستاي در توان مي غذاها نوع اين از استفاده عواقب

كرد تالش جامعه در فود . فست

كليدي بهداشت: كلمات سالمت، فود، فست


