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Abstract 
Background and Aim: Armed forces, including naval units, boats, large and small vessels and ships have 

some requirements. The aim of this study was to evaluate the physical condition of the workplace ergonomic 
problems and lack of fit personnel in small boats of armed forces. 

Methods: QEC, a rapid assessment method, which is one of the valid methods to assess exposure to 
ergonomic risk factors, was used in this study. This comprehensive assessment method provides exposure to 
ergonomic factors. The 48 employees working on small ships offshore floating units were selected randomly. 
Ergonomic aspects of the different components of the vessel and compliance or non-compliance with the 
specifications of individual components were studied. Work-related musculoskeletal problems and disorders 
were evaluated using standardized examinations by a doctor and Nordic questionnaires. 

Results: The mean age of the study staff was 25.3 year (SD=7.55). Staffs younger than 30 years with 35 
patients (73%) had the highest frequency. The remainder (n=13) were in groups of over thirty years. The means 
of height was 174.1 cm and the weight was 71.3 Kg. QEC method ergonomic evaluation results showed that the 
majority of staff floating high risk of developing musculoskeletal disorders are limited. According to the results 
of the Nordic questionnaire, 38 patients (79%) of employees have musculoskeletal disorders and 10 patients 
(21%) do not have any complications. Flotation and military jobs, especially in small vessels considering poor 
ergonomic factors caused damage or injury to personnel float. 

Conclusion: The people are at high risk of developing musculoskeletal disorders. High noise level and 
vibration  and standing for long times increases the likelihood of the harm.. The important problem of the staffs 
was working hours and away from the sea and other amenities.. The fleet that has wooden seats with dry thick 
elastic coatings is appropriate to reduce the vibration and the impact on the body. 
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 يکار در پرسنل شناورها طیمح یکیارگونوم طیو ارتباط آن با شرا یعضالن یاختالالت اسکلت
 ییایکوچک در
  

 *1، محمد قاسمی3، موسی جباري2، فیروز ولیپور1پورتقیغالمحسین 
 

  مرکز تحقیقات بهداشت نظامی –پژوهشکده سبک زندگی  – )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 1
 گروه مهندسی بهداشت حرفه اي - دانشکده بهداشت – )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا 2

  گروه مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار -دانشکده بهداشت و ایمنی  - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3
 دهکیچ

باشند که به طور  یبزرگ و کوچک م يناوها و شناورها قها،یمسلح شامل انواع قا يروهاین ییایدر يگانهایملزومات  :فهدزمینه و 
کار با  طیو عدم تناسب مح کیمشکالت ارگونوم نییمطالعه تع نیهدف از انجام ا. دارند تیفعال یو دفاع یآموزش اتیگسترده در عمل

 .بود يساز نهیو به یکنترل يمسلح و ارائه روشها يروهاین کوچک يپرسنل شاغل در شناورها یجسمان طیشرا
 نیاز ب یبه صورت تصادف ییایکوچک در يشناورها يشاغل بر رو يشناور يگانهاینفر از کارکنان  48در این مطالعه  :هاروش

انطباق و  زانیم نییمختلف شناور و تع ياجزا کیارگونوم يجنبه ها. قرار گرفتند یبوشهر  وبندر عباس مورد بررس ییایکارکنان منطقه در
مشکالت عضالنی اسکلتی مرتبط با کار و میزان اختالالت با استفاده از . قرار گرفت یبررس مورد يعدم انطباق اجزا با مشخصات فرد

و  يشده و اطالعات بدست آمده با استفاده از آزمون مربع کا نیتع Nordicتوسط پزشک طب کار و پرسشنامه هاي استاندارد  ناتیمعا
  .قرار گرفتند لیتحلو هیمورد تجز spss يدر نرم افزار آمار شریف قیآزمون دق

%) 73(نفر 35سال با  30اشد و گروه سنی کمتر از ب سال می 3/25) SD= 55/7(میانگین سنی کارکنان مورد مطالعه برابر با : ها یافته
سانتیمتر و میانگین وزن آنها  1/174میانگین قد افراد . در گروه باالي سی سال قرار داشتند) نفر 13(داراي بیشترین فراوانی بود و مابقی 

در محدود ریسک باال براي ابتال به  نشان داد که اکثر پرسنل شناوري QECنتایج ارزیابی ارگونومیک با روش . کیلو گرم بود 3/71
با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه نوردیک که وجود اختالالت اسکلتی عضالنی توسط خود . اختالالت اسکلتی عضالنی قرار دارند

  .اي نداشتند نه عارضههیچگو%) 21(نفر  10از کارکنان داراي اختالالت اسکلتی عضالنی بوده و %) 79(نفر  38فرد بیان شده است تعداد 
و صدمه به پرسنل  بیآس جادینامناسب باعث ا یعوامل ارگونوم یکوچک نظام يدر شناورها ژهیبه و يمشاغل شناور: گیري نتیجه

و دور  یکار طوالن يساعتها. قرار دارند یعضالن یابتال به اختالالت اسکلت يباال برا سکیافراد در سطح ر نیشوند و ا یشناورها م نیا
  .باشد یشناورها م نیمشکالت کارکنان ا گریاز د ییایدر يهادر هنگام گشت یبودن از امکانات رفاه

  
 یعضالن ی، اختالالت اسکلتQECروش  ،یکیارگونوم يکوچک، جنبه ها يشناورها :ها کلیدواژه
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 پورتقی و همکاران/  44

  1399بهار ، 1 ، شماره1 دوره                                 بهداشت نظامی يمجله ارتقا

  مقدمه
انواع قایقها، مسلح شامل  يروهاین دریایی يگانهایملزومات 

باشند که به طور گسترده  یم ناوها و شناورهاي بزرگ و کوچک
پرسنل نظامی همواره . دارند تیفعال یو دفاع یآموزش اتیدر عمل

نامناسب بدن  تیوضعزیادي بویژه  زیمخاطره آم یعوامل شغلبا 
فیزیکی  یمواجهه با عواملسنگین و  حمل بار، در هنگام کار

مواجهه دارند که می تواند باعث  و ارتعاش دامانند سروصآور  زیان
از آنجا که . ]1[ شودبروز مشکالت متعددي براي سالمتی آنها 

اکثر این شناورهاي مورد استفاده مشابه سازي شده است بخوبی 
 .اند متناسب با ابعاد بدنی پرسنل دفاعی ایرانی طراحی نشده

 افتنیدر جهت  دریایی يگانهای یکیارگونوممشکالت  یبررس
ی و عضالن یعوارض اسکلت جادیاز ا يریشگیپ يبرا ییراهها

 تیاز درجه اهم گانهای نیدر پرسنل ا دیگر مشکالت سالمتی
سایر عوامل ارگونومیکی موجود در  . ]2[ برخوردار است ییباال

یگانهاي دریایی به ویژه ارتعاش و میزان سروصدا نیز از اهمیت 
زیادي برخوردار می باشند که الزم است به روش استاندارد اندازه 

جود مورد گیري شده و میزان تطابق آنها با استانداردهاي مو
بررسی قرار گیرند و در صورت نیاز در خصوص رفع اشکاالت 

  .]4و 3[موجود راه حل مناسب ارائه گردد 
براي ارزیابی میزان مواجهه پرسنل یگانهاي شناوري با 
آسیبهاي ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومیکی به ویژه 

هاي استاندارد مختلفی  مشکالت اسکلتی عضالنی از روش
 بر مبتنی اي مشاهده روشهاي در این بین،. استفاده کردتوان  می
 و تخصصی وسایل و تجهیزات به نیاز کاغذ با توجه به عدم و قلم
بسیار مورد توجه قرار گرفته  کوتاه زمان مدت در سریع ارزیابی نیز

یکی از  ،)QEC( مواجهه روش ارزیابی سریع. شده است
 هاي توسط سازماناست که  روشها این هاي معتبر در بین روش
مورد تایید قرار گرفته   OSHA جمله از شغلی سالمت معتبر

این روش ارزیابی کاملی از مواجهه با عوامل . شده است
ریسک فاکتورهاي اصلی  .ارگونومیکی را در اختیار قرار دهد

بلند کردن  عضالنی مرتبط با کار عبارتند از-آسیب هاي اسکلتی
انجام حرکت هاي ، مال نیرواع ،و جابجایی بارهاي سنگین

سازماندهی  و  پوسچرهاي نامطلوب استاتیک ، ارتعاش ، تکراري
مواجهه با چنین عواملی اثر سوء بر بدن . ]5[است  نادرست کار

کاهش جریان خون،خستگی و ممکن ست باعث  گذاشته افراد
 عضالنی -تنش بافت هاي دستگاه اسکلتی، ماهیچه اي موضعی

 استراحتمیزان اگر به طور کلی  .انها گرددو تغییر شکل استخو
و زمان الزم براي ترمیم آسیب هاي ایجاد شده وجود  کافی نبوده

 گریزناپذیر امري عضالنی -بروز آسیب هاي اسکلتی نداشته باشد،
امکان  QEC روش ارزیابی ارگونومیکی ]  . 6[د بو خواهد

با طیفی از ریسک فاکتورهاي اختالالت  افرادارزیابی مواجهه 
در این روش که بوسیله لی  .عضالنی را فراهم می آورد-اسکلتی
ناحیه از بدن شامل  چهارمواجهه  ارایه شده است،) 1998(و باکل

دست و گردن که در معرض بزرگترین /مچ دست بازو،/شانه کمر،
 یرندمورد ارزیابی قرار می گ ،عضالنی هستند-آسیب هاي اسکلتی

توجه به ایجاد تغییرات در ایستگاه هاي  ، QECدر روش .]7[
تجهیزات و روش انجام کار براي حذف یا کاهش سطح  ابزار، کار،

سایر ریسک  .مواجهه با ریسک فاکتورها مورد تاکید قرار می گیرد
فاکتورهاي ارگونومیکی موجود در شناورهاي کوچک دریایی 

درجه اهمیت باالیی برخوردار شامل سروصدا   و ارتعاش نیز از 
می باشند که عالوه بر تاثیر بر روي سالمتی پرسنل می توانند به 
علت تاثیر بر روي تمرکز روحی و روانی و کاهش درك 

 موقعیتهاي خطرناك باعث افزایش خطا و اشتباه در کار گردند
 شناورهاي ارگونومیکی این مطالعه با هدف تعیین مشکالت]. 8[

ارتباط آنها با اختالالت  میزان تعیین دریایی ونیروي  کوچک
  .  اسکلتی عضالنی پرسنل شاغل در این شناورها انجام شد

  ها روش
که بر روي  بود  مقطعی -توصیفی نوع از مطالعه این 

کارکنان شناورهاي کوچک دریایی و پرسنل شاغل در آنان انجام 
با حداقل دو کارکنان یگانهاي شناوري  مطالعه مورد جامعه .گرفت

فروند از  23سال فعالیت در یگانهاي شناوري بودند که بر روي 
پرمصرف با ظرفیت کمتر از ده نفر   کوچک شناورهاي انواع

 تعداد نمونه آماري تعیین رابطه به توجه با. فعالیت داشتند
2







 

d
n 

نفر نمونه به  48 تعداد درصد95 اطمینان حدود و 
از بین کارکنان منطقه دریایی بوشهر  وبندر صورت تصادفی 

کلیه کسانی که در اثر بروز سانحه و حوادث . عباس انتخاب شدند
دچار اختالالت اسکلتی عضالنی شده بودند از مطالعه کنار 

اند و صرفا کسانی مورد ارزیابی قرار گرفتند که در  گذاشته شده
عضالنی طی زمان و بدون علت مشخصی داراي اختالل اسکلتی 

در این مطالعه ابعاد آنتروپومتریک پرسنل دریایی، شرایط . شدند
ارگونومیک شغلی و وضعیت سالمتی اسکلتی عضالنی آنان مورد 

  .بررسی قرار گرفت
به وسیله آنتروپومتري و  پرسنل شناورها یابعاد جسمان نییتع

. با روش مورد تایید مرکز استاندارد دفاعی ایران انجام گرفت
گیري و ثبت ابعاد آنتروپومتریک مورد نیاز در مطالعه شامل  اندازه

ابعاد مهم مربوط به حالت نشسته و ایستاده پرسنل از قبیل، قد، 
وزن، دور کمر، دور باسن، ارتفاع سر تا نشیمنگاه در حال نشسته، 
ارتفاع نشیمنگاه تا زانو، ارتفاع کف پا تا سر در حالت نشسته، طول 

 .، آرنج تا مچ، دور مچ، زانو تا کف پا بودشانه، شانه تا آرنج
 زانیم نییمختلف شناور و تع ياجزا کیارگونوم یبررس

با  نیو همچن يانطباق و عدم انطباق اجزا با مشخصات فرد
مشاهده تعداد  کیکه با استفاده از تکن یارگونوم ياستانداردها
ی که می تواند منجر به آسیبهاي ارگونومیکی عیطب ریحرکات غ
انجام  QEC (Quick Exposure Check)روشگردد با 
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ارایه شده است ) 1998(در این روش که بوسیله لی و باکل. گرفت
پس از اولویت بندي و مشخص شدن شغل ها یا وظایفی که باید 
مورد ارزیابی قرار گیرند امتیاز مواجهه براي هر یک از نواحی 

دست، و گردن بر اساس /ارگانه کمر، شانه بازو، مچ دستچه
امتیاز . تعامل میان ریسک فاکتورهاي گوناگون تعیین می شود

گذاري سطح مواجهه بر اساس ترکیب ریسک فاکتورهاي 
شناسایی شده به وسیله ي واکاوگر براي نواحی چهار گانه بدن 

)A  تاG( دریافت و قضاوت فرد ،)H  تاQ (این . دانجام می شو
ي ارتباطی فرضیه اي میان سطح مواجهه و  امتیازها نشان دهنده

امتیاز هاي تعیین شده  بر این اساس. پیامدهاي بهداشتی هستند
براي نواحی چهارگانه بدن  به چهار دسته شامل پایین، متوسط، 

همچنین امتیاز مواجهه براي رانندگی، . باالو بسیار باال تقسیم شد
ام کار و استرس براساس سطح مواجهه در ارتعاش، سرعت انج

گروه پایین، متوسط، باال یا بسیار باال قرار می گیرد و سرانجام 
عضالنی بر پایه  - سطح مواجهه کل با ریسک فاکتورهاي اسکلتی

ارزیابی   1ي درصد از امتیاز کل بدست آمده به صورت جدول 

  .گردید
بـا اسـتفاده    عضالنی اسکلتی مرتبط بـا کـار هـم   مشکالت 

ــاي       ــنامه ه ــار و پرسش ــک طــب ک ــط پزش ــات توس از معاین
از سـویی دیگـر   . مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت     Nordic استاندارد

ـ ارگونوم شرایط بـا بازدیـد مسـتقیم و مصـاحبه بـا       شـناورها  کی
پرسنل شـاغل در آنهـا، مقایسـه ابعـاد پرسـنل شـاغل بـا ابعـاد         
ــات غیــر       ــداد حرک ــد تع ــناور و بازدی ــب در ش ــزات نص تجهی
ارگونومیک کـه شـرایط شـناور باعـث آنهـا مـی گردیـد تعیـین         

افـزار آمـاري    هـا بـا بکـار گیـري نـرم      تجزیه و تحلیـل داده . شد
SPSS-17 ــا اســت  يمرکــز يشــاخص هــا فاده ازمحاســبه و ب

وضعیت موجود آنـان بیـان گردیـد و نتـایج حاصـل       یراکنگپو 
از بررسیهاي ارگونـومیکی بـا اسـتفاده از آزمـون مربـع کـاي در       

در نهایـت بـراي   . گروههاي مختلف با یکـدیگر مقایسـه شـدند   
ــب    ــهاي مناسـ ــومیکی روشـ ــکاالت ارگونـ ــورد از اشـ ــر مـ هـ
ــان گردیـــــد     ــده و کنترلـــــی بیـــ . پیشـــــگیري کننـــ

 QECارزیابی طبق امتیاز کل  .1جدول 
  ارزیابی QECامتیاز کل 

  قابل قبول  %40کمتر از 
  .انجام مطالعه بیشتر الزم است  %50تا % 41
  .انجام مطالعه بیشتر الزم است و اقدام هاي اصالحی در آینده نزدیک باید انجام شود  %70تا % 51

  .اقدام هاي اصالحی می بایست بی درنگ انجام شودانجام مطالعه بیشتر الزم است و   %70بیش از 
  نتایج

 3/25 ± 55/7میانگین سنی کارکنان مورد مطالعه برابر با 
سال و با  30تا  4دامنه سنوات کاري کارکنان بین . سال بود
بندي صورت گرفته  با توجه به گروه. بود 98/14± 73/7میانگین 

که داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم می باشند کارکنانی 
میانگین قد کارکنان . را داشتند%)  79(بیشترین فراوانی 

کیلوگرم  3/71±19/4متر و میانگین وزن آنان  سانتی 21/5±174

 Body Mass(همچنین میانگین نمایه توده ي بدنی آنان . بود
Index ( افراد دوازده نفر از . به دست آمد 54/23 ±2/2آنان

  . داراي اضافه وزن بودند%) 25(
ابعاد تن سنجی افراد مورد مطالعه  و ابعاد صندلیهایی که 

آورده شده  3و  2مورد استفاده قرار می دادند در جدول شماره 
.است

  ابعاد آنتروپومتري کارکنان .2جدول 
  کمترین  بیشترین  میانه  انحراف معیار  میانگین  

  cm(  174  21  /5  174  187  162(قد 
  kg(  3  /71  19  /4  4/71  93  58(وزن 

  cm(  42  /91  125 /5  91  101  84(دور کمر
  cm(  995 /86   765  /4  87  98  75(ارتفاع سر تا نشیمنگاه در حالت نشسنه

  cm(  123 /44  330 /2  44  49  42(ارتفاع کف پا تا زیر زانو در حالت نشسته
  cm(  8 /98  670 /7  1/99  114  82(دور باسن

  cm(  45 /26  122  /1  5/26  29  22(آرنج تا مچ
  cm(  320 /129 680  /5  4/129  151  123(ارتفاع کف پا تا سر در حالت نشسته

  cm(  66 /45  034 /2  5/45  49  42(طول شانه
  cm(  67 /33  880  /1  34  38  29(شانه تا آرنج

  cm(  12 /58  544 /2  11/58  64  52(کف پا تا باالي ران
  cm(  12 /51  127  /4  51  59  38(نشیمنگاه تا زانو

  cm(  10 /68  322  /4  68  78  59(کف زمین تا زیر آرنج در حالت نشسته و دست قائم
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  cm(  45 /38  225  /4  4/38  48  29(فرد طول نشیمنگاه
  cm(  95 /181  442 /5  1/182  199  157(زمین تا نوك انگشتان دست در حالت نشسته

  ابعاد آنتروپومتري صندلیهاي مورد استفاده .3جدول 
  کمترین  بیشترین  میانه  انحراف معیار  میانگین  

  cm(  22 /48  35  /4  48  52  33(ارتفاع کف صندلی از سطج زمین 
  cm(  66  /50  6 /6  51  74  32(ارتفاع پشتی صندلی

  cm(  83  /48  340   /2  49  55  42(هاي صندلی فاصله دسته
  cm(  22  /46  44  /2  47  50  32(نشیمنگاه صندلیعرض 

  cm(  22 /46  121  /2  46  51  39(طول نشیمنگاه صندلی
از کارکنان داراي حداقل یک اختالل %) 79(نفر  38تعداد 

  اسکلتی عضالنی غیر ترومایی حاد بودند که این افراد
عضالنی را گزارش مورد اختالل اسکلتی  96در مجموع  

  )4جدول (نمودند 
در خصوص ارتباط بین گروههاي سنی و اختالالت بوجود 
آمده در کارکنان، آزمون فیشر نشان داد که داراي ارتباط 

همچنین با افزایش ). P=0.0333(معناداري از نظر آماري است 
سابقه کار احتمال ایجاد آسیبهاي اسکلتی عضالنی در پرسنل 

آزمون فیشر نشان . شاغل در یگانهاي شناوري افزایش می یابد

یا وزن بدن  BMIارتباط بین اختالالت اسکلتی عضالنی و  داد
وجود ندارد و احتمال ایجاد این اختالالت در همه افراد یکسان 

  ) .P=0.32(است 
سطح ریسک کارکنان براي ابتال به مشکالت عضالنی 

آزمون مربع کاي نشان دهنده . آمده است 5اسکلتی در جدول 
معنی دار بودن ارتباط بین افزایش مواجهه با سطح ریسک و ابتال 

  ). p=0.001) (6جدول (به اختالالت اسکلتی عضالنی می باشد 
سطح مواجهه براي هریک از نواحی چهارگانه مورد بررسی در 

. آمده است 7جدول 

  تعداد کل آسیبهاي اسکلتی عضالنی و درصد هریک در جمعیت مورد مطالعه .4جدول 
  درصد از مجموع کل افراد  تعداد افراد درگیر  نوع آسیب

 6/64 31  کمردرد
 4/35 17  زانو درد

 3/31 15  درد گردن
 8/43 21  شانه 

 25 12  مچ دستها

  در پرسنل شناوري مورد مطالعه QECنتایج حاصل از ارزیابی سطح ریسک به روش  .5جدول 
  درصد  تعداد  سطح ریسک

  3/8  4  پایین
  8/18  9  متوسط

  9/22  11  باال
  50  24  بسیار باال

  %100  48  کل

  ریسک در پرسنل یگانهاي شناوريتوزیع فراوانی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در سطوح مختلف  .6جدول 
  داشتن اختالالت اسکلتی عضالنی  

  درصد  ندارد  درصد  دارد  سطح ریسک
  25  1  75  3  پایین

  6/55  5  4/44  4  متوسط
  2/8  2  8/81  9  باال

  2/4  1  8/95  23  بسیار باال
  %100  10  %100  38  کل

  . ارزیابی سطح مواجهه در نواحی نواحی چهارگانه بر اساس امتیاز محاسبه شده .7جدول 
  امتیاز

 ناحیه
  سطح مواجهه

  بسیار باال  باال  متوسط  پایین
  35  -  -  - کمر
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 47/  ییایکوچک در يدر پرسنل شناورها یعضالن یاختالالت اسکلت

  -  -  22  - بازو/شانه
  -  -  -  10 دست/مچ دست

  -  12  -  - گردن
بدون در نظر گرفتن  QECبا توجه به اینکه مجموع امتیاز 

درصد به دست آمد 91امتیازهاي مربوط به حمل و جابجایی بار 
که مطابق دستورالعمل این متد می بایست اقدامات اصالحی بی 

  . درنگ به عمل آید
نمایند  هایی که افراد استفاده می در بررسی وضعیت صندلی

سانتیمتر می باشد در  48مشخص گردید که میانگین ارتفاع 
سانتیمتر بوده است و در نتیجه  44الیکه ارتفاع تا زیر زانو افراد ح

پاي بیشتر افراد در موقع نشستن بر روي صندلی به روي زمین 

نمیرسد و به حالت آویزان قرار دارد که باعث فشار و آسیب 
تدریجی به کمر و زانو خواهد گردید و لذا استفاده از زیرپایی 

 .ته شودمناسب باید حتما در نظر گرف
  آنالیز شغلی در شناورهاي مورد بررسی

می  1آنالیز وظایف و پستهاي کاري در شناور  مطابق نمودار 
  :باشد

مشکالت ارگونومیک به دست آمده در انواع شناورها در 
.مشاهده می گردد  8جدول 

  
  کوچکآنالیز ارگونومیک شغلی در شناورهاي  .1نمودار

  .مشکالت ارگونومی موجود در مدلهاي مختلف شناورهاي کوچک . 8جدول 
  مشکالت ارگونومیک  مدل شناور  ردیف

 ذوالفقار  1
Z1  

باال بودن نمایشگرها، نامناسب بودن فرمان شناور، درب ورودي کوچک، نبود جایگاه استراحت، سفت بودن وعدم ارتعاش صندلی، عدم 
  حرکت شناور، صاف نبودن شیشه ونبود دید کافی در شب، کوتاهی سقف تعادل وعدم انطباق صندلی با

 طارق  2
T2  

سفت بودن وعدم ارتعاش صندلی، عدم تعادل وعدم انطباق صندلی با حرکت شناور، محدودیت فضا، نبودن صندلی براي پرسنل، نامناسب 
  .جمله دیگر مشکالت این شناور می باشدبودن تخت هاي استراحت واستفاده از طلق به جاي شیشه روشنایی کم شناوراز 

 عاشورا  3
A3  نبود سقف، صندلی هاي نیمکتی و گاه  بدون هیچگونه محافظی براي نشستن، ایستاده بودن در اکثر موارد،  نداشتن دستشویی  

 تندر  4
T4  

ضربه و ارتعاش به بدن، نفوذ گرما و نداشتن سقف، صندلی هاي حالت نیمکتی، کار در حالت ایستاده،  نبود دستشویی، سرعت زیاد و 
  شرایط جوي به داخل

شناور امداد   5
  رسانی دریایی

سنگین بودن و سرعت پایین داشتن، رطوبت داخل کابین، شیب نامناسب درب ورودي شناور، دور بودن صندلی پزشک و کمک پزشک  از 
استقرار پزشک و کمک یار ها، محدودیت فضاي کافی براي   تخت اورژانس، دور بودن جعبه کمک هاي اولیه و کپسول اکسیژن  از محل

  ارائه خدمات  اورژانسی به بیمار ضربه گیر نبودن کف شناور، عدم تعادل شناور، نبود سرویس بهداشتی مناسب  و محل استراحت
  بحث

 ناحیه با فشارهاي ارگونومیکی در مواجهه سطح ارزیابی
 داد نشان دست در پرسنل شناورهاي کوچک کمر و مچ گردن،

سطح ریسک باالدر ابتال به  در بدن کل و ها اندام امتیاز مواجهه
اصالحی  انجام اقدامات و دارند اختالالت اسکلتی و عضالنی قرار

در مطالعه اي که توسط . دارد ضرورت آینده در این شناورها در
Bidiwati به منظور بکاري گیري روش QEC  در شناسایی و

کنترل آسیبهاي ناشی از کار بر روي تعداد زیادي از افراد شاغل 

درصدگزارش  70تا  47میزان این آسیبها را بین ] 9[انجام شد
کاري  سابقه و QEC خطر سطح بین داده شد و بیان گردید که

ارتباط معنی دار وجود دارد ولی در مطالعه حاضر ارتباط معنی دار 
و سطح خطرات مشاهده نگردید که می تواند به  بین سابقه کار

در . علت ایجاد اختالالت گسترده در اکثر افراد مورد بررسی باشد
بر روي ] 10[مطالعه انجام گرفته توسط ذیقیمت و همکاران 

عضالنی در بین کارکنان نظامی قایق  -بررسی مشکالت اسکلتی
رنج موتوري، مشخص گردید بیشتر کارکنان از این مشکالت 

ناوبر

ھدایت کشتی

راه انداختن 
کشتی

روشن کردن

زدن کلید

خم شدن

روشن کردن 
برق

باال بردن دست

کشیدن لنگر

زدن دکمھ

کشیدن دست

گرفتن فرمان

ایستاده و دست 
کامال کشیده

خواندن نشان 
گر ھا

خم کردن سر 
و گردن

بررسی محیط

چرخاندن سر 
و گردن

رویت مسیر

خیرگی

رفتن بھ مقصد یافتن مسیر و 
مسیر یابی

رسیدن بھ 
مقصد

بازگشت بھ 
محل

سرپرستی 
شناور

باز کردن 
درب شناور

داشتن شماره 
امنیتی

خم شدن

اعالم حضور 
بھ مرکز

اعالم کد ویژه

داراز کردن 
دست

دریافت پیام از 
پشتیبانی

دریافت کد 
ھای ویژه

دراز کردن 
دست
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ماه  12که بیشترین درد و ناراحتی در طی  طوري برند؛ به می
) درصد 60(و در مرتبه دوم زانو ) درصد 61(گذشته در ناحیه کمر 

قرار داشت که به علت مشابهت پست کاري با نتایج مطالعه 
نتایج این مطالعه نشان داد ارتباط . حاضر همخوانی دارد

همچنین . ار وجود داشتداري بین این مشکالت و سابقه ک معنی
درصد از  24ماه گذشته، در بین کارکنان مورد بررسی،  12در طی 
علت درد در ناحیه زانو  درصد از آنها به 22علت کمردرد و  آنها به

  . به پزشک مراجعه کرده بودند
در مطالعه پیتر که با هدف شناسایی و توصیف موارد ابتال به 

در تمرینات نظامی انجام داد هاي اسکلتی عضالنی  انواع بیماري
درصد نظامیان در تمرینات نظامی  25گزارش کرد که نزدیک به 

که نتایج مطالعه حاضر به ] 11[دچار اینگونه اختالالت می شوند 
علت سختی کار در نیروي دریایی مشکالت بیشتري را نشان می 

پیتر  بیشتر این اختالالت را به علت وجود کار سنگین، . دهد
حت ناکافی، شرایط کاري نامناسب و عدم تناسب ابعاد بدن استرا

  .با شرابط کاري بیان نمود
غنجال و همکاران خود در تحقیق دیگري که بر روي 
نظامیان انجام شد بیان نمودند که بیشتر آسیبهاي منجر به کمر 
درد ناشی از شغل این نظامیان می باشد که در مطالعه حاضر نیز 

  .مشاهده شده است این اختالل به وفور
نفر ازپرسنل  137مونیر در مطالعه کوهورت خود که بر روي 

نظامی نیروي دریایی سوئد انجام داد بیشترین میزان اختالالت 
 186اسکلتی عضالنی را در افراد بلند قد با قد باالتر از 

در حالیکه در تحقیق حاضر میانگین قد  ]13[سانتیمترگزارش نمود
 174شده از پرسنل شناورهاي دریایی انمونه هاي انتخاب

سانتیمتر از میانگین قد کل  2سانتیمتر تعیین گردیدکه حدود 
  .]14[نظامیان ایران کوتاهتر است 

مالیارو میزان آسیبهاي اسکلتی عضالنی را در ارتش یونان را 
در حالیکه تانیال که بر   ]15[درصد بیان نمود  22به طور میانگین

روي آسیبهاي اسکلتی عضالنی در ارتش ایرلند تحقیق می کند 
درصد نظامیان داراي این آسیبها هستند 33نشان داد که بیش از 

و بیشترین اختالل مربوط به کمر داد می باشد که با تحقیق 
حاضر همخوانی دارد و به طور کلی به علت حرکتهاي سنگین 

جابجایی بار بیشترین آسیبهاي اسکلتی عضالنی نظامی و حمل و 
در نظامیان مربوط به انواع کمر دردها وآسیبهاي وارده بر روي 

    ].16[ستون فقرات می باشد
نفر از نظامیان و تفنگداران  36680مک گریگور که بر روي 

درایی آمریکا که در جنگ آمریکا و عراق شرکت داشته اند 
نشان داد که   ]17[رسانیده است تحقیقات وسیعی را به انجام

درصد نظامیان در طی سال اول حضور خود در این  20بیش از 
جمگ دچار کمر درد شده اند به طوریکه تعداد زیادي از آنها 

در مطالعه حاضر نیز . مجبور شدند که به خانه هاي خود بازگردند

مشخص گردید که اختالالت اسکلتی عضالنی و به ویژه کمردرد 
  .سابقه کار در شناورهاي دریایی ارتباط مستقیم دارند ها با

در یک مطالعه توصیفی تحلیلی و   ]18[کنگرلو و همکاران
که به علل ) کارمند(گذشته نگر، کلیه پرسنل نظامی و غیرنظامی 

هاي اسکلتی و  پزشکی و با تشخیصهاي بیماریها و آسیب
تا سال  1371 اند را از سال عضالنی زودتر از موعد بازنشسته شده

درصد آنها  22بررسی کردند و مشخص شد که حدود  1382
مشکالت اسکلتی و عضالنی داشتند که بسیار کمتر از مطالعه 
حاضر می باشد و علت این تفاوت می تواند سخت و سنگین 

عقیلی نژاد و همکاران در  .بودن شرایط مطالعه حاضر باشد
 عضالنی التمشک شیوع تحقیق خود با هدف مقایسه میزان

هواپیمائی که در سال  و هلیکوپتري خلبانان گروه دو بین اسکلتی
، گزارش کردند بیشترین شیوع   ]19[انجام گرفت 1386

 درصد خلبانان 5/42(مشکالت به ترتیب مربوط به کمردرد 
درصد  35(، گردن )درصد در خلبانان هواپیما 35هلیکوپتر و 

 34(، پشت )انان هواپیمادرصد در خلب 21هلیکوپتر و  خلبانان
،  ، مچ )درصد در خلبانان هواپیما 5/25هلیکوپتر و  درصد خلبانان

درصد در خلبانان  14هلیکوپتر و  درصد خلبانان 20(دست 
درصد در  12هلیکوپتر و  درصد خلبانان 13(، شانه و بازو )هواپیما

 2هلیکوپتر و  درصد خلبانان 5(و ساعد  و آرنج )  خلبانان هواپیما
نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر . بود) درصد در خلبانان هواپیما

شباهت زیادي دارد و نشان دهنده این مطلب است که شناورهاي 
کوچک دریایی همانند مشاغل هلیکوپتر فشار زیادي را بر روي 

  .سیستم اسکلتی عضالنی وارد می کنند
که بر روي تعدادي از  ]20[تحقیق حسن پور و همکاران

 از%  82 شناورهاي تجاري انجام شده است نشان می دهد که
 در درد داراي%  62 و دچار شده اند کمر ناحیه درد در به افراد

 می گردن و پشت ناحیه در درد داراي نیز درصد47و  زانو ناحیه
باشند که با نتایج طرح حاضر همخوانی دارد که به نظر می رسد 
به علت مشابهت ساختاري شناورهاي تجاري کوچک با 
شناورهاي کوچک نظامی مورد مطالعه در این طرح باشد که به 
نظر می رسد یکی از علتهاي اصلی ایجاد دردهاي زانو و کمر در 

صندلیهاي پرسنل شناورهاي کوچک نظامی و تجاري عدم وجود 
  . ارگونومیک و جاذب ارتعاش می باشد

  گیري نتیجه
نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل ارگونومی نامناسب در 
شناورهاي کوچک نظامی باعث ایجاد آسیب و صدمه به پرسنل 
شاغل در آنها می شوند و این افراد در سطح ریسک باال براي 

  . دابتال به اختالالت اسکلتی عضالنی قرار دارن
مهمترین مشکالت ارگونومیکی شناورهاي کوچک دریایی 
شامل درب ورودي کوچک به داخل کابین ،درب کوچک  ورودي 
براي اتاق استراحت وپایین بودن ارتفاع آن، نامناسب بودن 
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صندلیهاي نصب شده بر روي شناور، کوتاه بودن سقف در 
کار  شناورهاي مسقف و حمل بار سنگین و کوتاه بودن دوره هاي

  . و استراحت می باشد
ایجاد دوره هاي مناسب کار و استراحت و انجام اقدامات 
اصالحی مناسب بر روي شناورها می تواند در کاهش ایجاد 
آسیبهاي اسکلتی و عضالنی در پرسنل شاغل در این شناورها 

پیشنهاد می گردد در مطالعات آینده بر روي سایر . موثر باشد
ومیکی پرسنل شناوري به ویژه میزان مشکالت محیطی و ارگون

مواجهه با اشعه ماورء بنفش، استرسهاي گرمایی و همچنین 

 .تشعشعات ناشی از بکارگیري رادارها بررسی به عمل آید
  

نویسندگان از اداره بهداشت ودرمان ستاد  :تشکر و قدردانی
کل نیروهاي مسلح به خاطر حمایت از انجام طرح تشکر و تقدیر 

 .آورند به عمل می
 

نویسندگان اعالم می نمایند که این مقاله  :تضاد منافع
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