


MSDsشیوه هاي ارزیابی خطر ابتال به 



عضالنی - دستگاه اسکلتی
 (Musculoskeletal system) 

  .است شده تشکیل استخوانها و نرم بافتهاي از عضالنی - اسکلتی دستگاه
:از عبارتند عضالنی - اسکلتی دستگاه مختلف اجزاء

.فشار ي کننده تحمل ساختارهاي : استخوانها •
.حرکت ي کننده ایجاد و انقباض قابل بافتهاي :ها ماهیچه •
.سازد می متصل استخوانها به را ها ماهیچه که بافتی :تاندونها •
.سازد می متصل یکدیگر به را استخوانها که بافتی :لیگامنتها •
.سازد می فراهم را بالشتکی و داده کاهش را استخوانها میان اصطکاك که بافتی :غضروفها •
.سازد می مرتبط مغز به را بافتها دیگر و تاندونها ها، ماهیچه که ارتباطی سیستم :عصبها •
.بدن در مغذي مواد و خون گردش مجاري :خونی عروق •



 (Musculoskeletal Disorders)عضالنی  - اختالالت اسکلتی

 و آسیبها از است عبارت MSDs  یا عضالنی - اسکلتی اختالالت -    
 را عضالنی - اسکلتی دستگاه اجزاء از  جزء چندین یا یک که اختالالتی

  تورم، تنش، اسپرین، شامل عضالنی - اسکلتی اختالالت .سازد می متأثر
 شکستگی و خونی عروق یا اعصاب گیرافتادگی پارگی، دژنراسیون،

 .باشند می استخوان

  خستگی، درد، ناراحتی، شامل عضالنی - اسکلتی اختالالت عالیم -     
 ي دامنه شدن محدود مورمورشدن، حسی، اختالالت خشکی، ورم،

.باشند می حرکتی کنترل کاهش و حرکتی

 استفاده عضالنی - اسکلتی اختالالت با مترادف طور به که اصطالحاتی -     
  ،)RMI( تکراري حرکتهاي از ناشی آسیبهاي ،CTD :از عبارتند شوند می

.حد از بیش ي استفاده نشانگان ،)RSI( تکراري تنش از ناشی آسیبهاي



عضالنی مرتبط با کار - اختالالت اسکلتی
(WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL

DISORDERS)

  وقوع به خاصی شغل در وظیفه انجام و کار محیط که هنگامی
  اختالالت اختالالت، این کنند کمک عضالنی - اسکلتی اختالالت

.شوند می خوانده (WMSDs) کار با مرتبط عضالنی - اسکلتی



،است ممکن که کار محیط و کار از هایی جنبه یا اعمال شرایط 
 افزایش را آن به ابتال احتمال و شانس یا شده WMSDs سبب
 .دهند

محیطی عوامل و حرکت تکرار نیرو، اعمال نامناسب، پوسچر 
 .هستند مهم فاکتورهاي ریسک جمله از نظیردما

مواجهه زمان مدت به زایی آسیب در فاکتور ریسک یک پتانسیل 
.دارد بستگی فاکتور ریسک آن با



 پوسچر کار، از ناشی عضالنی -اسکلتی اختالالت فاکتورهاي ریسک و عوامل بین در◄
 .شود می محسوب آنها مهمترین جمله از نامطلوب

)Mattila and Vilkki, 1999(.  

 و نامطلوب پوسچر بین مستقیم ارتباطی است شده انجام زمینه این در که زیادي مطالعات◄
.اند کرده اثبات را MSDs عالیم

 هنگام ناراحتی کاهش و استرس کاهش سالمت، ارتقاء بر پوسچر بهبود که آن بر افزون ◄
.شود می دانسته پراهمیت عاملی نیز شغلی عملکرد و کار راندمان نظر از است، مؤثر کار

 



 ریسک با کارگر ي مواجهه ارزیابی هاي شیوه از بسیاري در اکنون، هم ◄
 قرار بررسی و مطالعه مورد کار هنگام فرد پوسچر ،WMSDs فاکتورهاي

.شود می تعیین آسیب وقوع خطر میزان آن براساس و گیرد می

 نتیجه در و نامطلوب پوسچر حذف منظور به کار شرایط بهبود هاي شیوه ◄
 .شود می ارایه عضالنی -اسکلتی اختالالت بروز خطر کاهش

 بر همهQEC و OWAS، RULA ،REBA نظیر اي مشاهده هاي شیوه ◄
 بهبود جهت هایی توصیه و استوارند کار هنگام فرد پوسچر ارزیابی ي پایه
.کنند می ارایه آن



Current Techniques for Assessing 
Physical Exposure to WMSDs Risks:
Posture-based Methods

1- Observational Methods 
 Pen-paper based O.M.
 Videotaping and computer-aided O.M.

2- Direct Methods
 Posture assessment 
 Postural strain or local muscle fatigue assessment

3- Self-report on physical workload
 Body map
 Body discomfort assessment
 Questionnaire
 Checklist



Posture-based Methods

1- Observational Methods 
 Pen-paper based O.M.

 Posturegram (1974)
 OWAS (1977)
 Posture targeting (1979)
 Gil and Tunes (1989)
 RULA (1993)
 HAMA (1994)
 PLIBEL (1995)
 REBA (1995)
 QEC (1998)



:مزایا و معایب
هستند پوسچر ارزیابی بر مبتنی عمدتاً کاغذي-قلم اي مشاهده هاي شیوه.  
انجام فرد کار در تداخل ایجاد بدون ها ارزیابی و بوده قیمت  ارزان ها شیوه این  

  .گیرند می
دقت رفتن دست از باعث منقطع ثبت روند که است آن ها روش این اصلی عیب  

  .است بوده اشکال مورد همواره آنها اعتبار دلیل همین به شود، می
باشد می ها مشاهده ي بهینه تعداد تعیین دشواري ها، روش این معایب از دیگر یکی.  
نظیر( ذهنی هاي روش کاستی ترین مهم که اند عقیده این بر )1989( همکاران و چن  

 فیزیکی بـار از کاملی و فراگیر ارزیابی که است آن )OWAS و پوسچر یابی جهت
  .دهند نمی دست به را کارگر بر وارده

فاقد اي مشاهده هاي روش که باورند براین(1992)همکاران و بوردرف همچنین 
  و گر مشاهده درون اعتبار و باشند نمی تکرارپذیر دینامیک کارهاي براي و بوده دقت

  .دارند پایینی گر مشاهده بین
،کاربرد شود می سبب کاغذي-قلم اي مشاهده هاي شیوه هاي کاستی و مزایا بنابراین  

  نسبتاً وضعیت در بدن پوسچر ها آن در که استاتیک کارهاي به ها شیوه این از بسیاري
 تکراري و ساده الگوهاي داراي بدن حرکت که هنگامی یا و شود می حفظ ثابت

.گردد  محدود است،
  



Current Techniques: cont.

 Videotaping and computer-aided O.M.

 ARBAN
 VIRA
 ROTA
 TRAC
 HARBO
 PEO



:مزایا و معایب
کامپیوتر کمک به حرکت بعدي سه یا دوبعدي نالیزآ هاي سیستم هاي ویژگی جمله از  

 که است آن مستقیم گیري اندازه هاي شیوه همچنین و اي مشاهده هاي شیوه دیگر بر
  مفصل، چند در انسان حرکت به مربوط متغیرهاي سایر و بدن زوایاي گیري اندازه امکان
  .دارد وجود همزمان طور به اندام یا ناحیه

آسان را ها داده تحلیل و تجزیه پیچیده، افزارهاي نرم از استفاده ها، یستمس این در 
  .سازد می

ها یستمس قبیل این معایب از کالیبراسیون مراحل و برپاسازي پیچیدگی و باال قیمت 
  .باشد می

از بیش توان نمی رو این از و شده پر ها داده از سرعت به کامپیوتر تحلیل، و تجزیه هنگام  
  .پرداخت ها داده آوري جمع به دقیقه چند

ماندن پنهان همچنین و دیجیتال هاي داده به آنالوگ هاي سیگنال تبدیل بودن گیر وقت 
  سوژه حرکت علت به که دوربین دید از بدن آناتومیک نقاط رب شده چسبانده هاي نشانه

  نقاط انتخاب دلیل، همین به .هاست سیستم دسته این با کار معایب دیگر از دهد می رخ
  چگونگی و نوع همچنین و شوند نصب آنها روي بر بایست می ها نشانه که آناتومیکی

.دارد بسیاري اهمیت ها یستمس این در ها نشانه نصب



Current Techniques: cont.

2- Direct Methods
 Posture assessment 

 Goniometer (inclinometer)
 Flexicurve 
 Sonic system
 Goniometric system
 Optical scanning system
 Electromagnetic system
 Accelerometer-based system

 Postural strain or local muscle fatigue assessment
    Electromyography
 Stature change
 Pressure transducer for measuring spinal pre.



:مزایا و معایب
ّی گیري اندازه ها شیوه این مشهود مزیتباشد می کافی دقت با پوسچر کم.
  
،براي ها کلینیک و استاتیک هاي فعالیت در بیشتر ها شیوه این از که است گفتنی البته  

  .شود می استفاده ها مفصل حرکتی ي دامنه گیري اندازه

است دینامیک هاي فعالیت در پوسچر مستمر گیري اندازه و مطالعه هدف، که هنگامی  
.باشد نمی عملی ها شیوه این کاربرد

و مطالعه مورد فرد ناراحتی سبب است ممکن بدن بر گیري اندازه ي وسیله نصب گاهی  
 هاي حرکت در مفصل زوایاي گیري اندازه گاهی .گردد وي در حرکتی رفتار تغییر

  .است آفرین مشکل و دشوار دهند می رخ صفحه یک از بیش در که مفصل ي پیچیده

به خطا کاهش براي و بوده مهارت و دقت نیازمند بدن روي بر ها دستگاه این نصب  
.دارند نیاز کالیبراسیون



Current Techniques: cont.

3- Self-report on physical workload
 Body map
 Body discomfort assessment
 Questionnaire
 NMQ

 Checklist





 پرسشنامه عمومی عوارض و ناراحتی هاي اسکلتی-عضالنی
 سواالت را با استفاده از شکل پاسخ گویید.

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 ماه گذشته 12آیا در طی 
مشکلی نظیر درد، ناراحتی و ... 

 داشته اید؟

آیا هم اکنون دچار مشکلی نظیر 
 درد، ناراحتی و ... هستید؟

 -گردن:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -شانه ها:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -آرنج ها:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -مچ و دست ها:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -پشت:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -نشیمن و کمر:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -یک یا هر دو ران:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -یک یا هر دو زانو:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □

 -یک یا هر دو پا:
 خیر□بلی                   □

 
 خیر□بلی                   □



:مزایا و معایب
در استفاده، سهولت علت به اظهاري-خود ذهنی هاي شیوه که اند داده نشان مطالعات  

  .اند بوده بدن ناراحتی و تنش ارزیابی در ها شیوه پرکاربردترین ظاهر، روایی و بودن دسترس

ارزیابی هدف با که است اپیدمیولوژیک مطالعات در شیوه ترین متداول پرسشنامه از استفاده  
  .اند گرفته انجام کمر ي ناحیه بر وضعیتی فشار

محققان برخی که اند شده شناخته و معروف حد آن تا ذهنی قضاوت و دریافت هاي شیوه 
  فیزیکی فشار تحت حتماً او است فیزیکی فشار تحت دارد اظهار شخصی اگر دارند اعتقاد
  را موضوع این ... و آناتومیک فیزیولوژیک، هاي شاخص سایر گیري اندازه اگر حتی است
  .نکند تأیید

،از غیر به زیادي عوامل تأثیر تحت تواند می ذهنی هاي گذاري نرخ که است گفتنی البته  
  .گیرند قرار کار محیط به مربوط عوامل و شغلی عوامل

برخوردارند پایینی اعتبار و روایی از اظهاري -خود هاي شیوه که اند داده نشان نیز مطالعات.





Measurement errors

Objective measurement

Gross error
Systematic error or bias error
Random / statistical / precision / repeatability error
Total error
Precision 
Accuracy 
Obs: Reproducibility







Measurement errors

Subjective measurement

Reliability
- intra-observer reliability
- Inter-observer reliability

Validity
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