


Rapid Entire Body Assessment
(REBA)

شامل مخالف ویژگی دو “معموال پوسچر ارزیابی هاي شیوه بیشتر در 
 :یعنی .دارد وجود حساسیت و عمومیت

پایین حساسیت باال عمومیت
باال حساسیت پایین عمومیت        

:مثال 
OWAS پایین حساسیت باال عمومیت

باال حساسیت پایین عمومیت NIOSH معادله

سعی شده هم عمومیت و هم حساسیت REBAدر طراحی 
.روش ارزیابی در نظر گرفته شود 



REBAروند ارزیابی در روش 

 و )B گروه و A گروه( ها اندام بندي دسته ،REBA روش در   
 ي معادله( موجود هاي روش براساس پوسچرها امتیازگذاري

NIOSH، OWAS، ویژه به و )بدن ناراحتی ارزیابی  
RULA است شده انجام.



REBAروند ارزیابی در روش 

در REBA، گروه هاي اندام A باشند می پاها و گردن تنه، شامل 
 .کنند می ایجاد را ترکیبی پوسچر 60 مجموع در که

از است عبارت شده یاد هاي اندام پوسچر امتیازگذاري ي شیوه:



) ، گردن و پاهاتنه( Aهاي گروه  امتیازگذاري پوسچر اندام
REBAدر روش 



) و پاها گردن، تنه( Aهاي گروه  امتیازگذاري پوسچر اندام
REBAدر روش 



) پاها، گردن و تنه( Aهاي گروه  امتیازگذاري پوسچر اندام
REBAدر روش 



 REBAروند ارزیابی در روش 

امتیاز اثر ترکیبی پوسچر . شود تعیین میزیر  اثر ترکیبی پوسچرهاي یاد شده با استفاده از جدول
.متغیر است 9تا  1ي  ها در گستره تک اندام با توجه به وضعیت تک Aهاي گروه  اندام



 REBAروند ارزیابی در روش 

هاي گروه  آید به امتیاز اندام بدست می زیرامتیاز مربوط به اعمال نیرو که از جدول 
A شود تا امتیاز  اضافه میA تعیین گردد.



REBAروند ارزیابی در روش 

در REBA گروه هاي اندام B مچ و ساعدها بازوها، شامل  
  ایجاد را ترکیبی پوسچر 36 مجموع در که باشند می ها دست

  .کنند می

از است عبارت شده یاد هاي اندام پوسچر امتیازگذاري ي شیوه: 



)  ها و مچ دست ، ساعدهابازوها( Bهاي گروه  امتیازگذاري پوسچر اندام
.REBAدر روش 



)  ها و مچ دست ساعدهابازوها، ( Bهاي گروه  امتیازگذاري پوسچر اندام
.REBAدر روش 



در  ) ها مچ دستو  بازوها، ساعدها( Bهاي گروه  امتیازگذاري پوسچر اندام
.REBAروش 



 REBAروند ارزیابی در روش 

هاي  امتیاز اثر ترکیبی پوسچر اندام. شود تعیین می زیراثر ترکیبی پوسچرهاي یاد شده با استفاده از جدول 
.متغیر است 9تا  1ي  ها در گستره تک اندام با توجه به وضعیت تک Bگروه 



 REBAروند ارزیابی در روش 

اضافه  Bهاي گروه  آید به امتیاز اندام بدست می زیرامتیاز مربوط به جفت شدن دست با بار که از 
.حاصل گردد Bشود تا امتیاز  می



  REBAروند ارزیابی در روش 

گاه   گردد، آن مشخص می Cبا یکدیگر ترکیب شده و امتیاز  Bو  Aامتیازهاي  زیربا استفاده از جدول 
. شود تا سرانجام امتیاز نهایی حاصل شود اضافه می Cآید به امتیاز  امتیاز فعالیت که از جدول  به دست می



REBAروند ارزیابی در روش 

                       
جدول تعیین امتیاز نوع فعالیت                                 



ي امتیاز نهایی در  ي راهنماي روند امتیازگذاري و محاسبه برگه
REBAروش 



REBAروند ارزیابی در روش 

 هاي اصالحی سطح خطر و اولویت اقدام                                               



REBA

روش REBA در عضالنی-اسکلتی هاي آسیب خطر سریع ارزیابی امکان 
  .آورد می فراهم را بدن کل

ي دسته در و ندارد نیاز خاصی تجهیزات یا وسیله به روش این اجراي 
 .گیرد می قرار کاغذي-قلم اي مشاهده هاي روش

امتیازگذاري روش REBA اصالحی هاي اقدام اولویت سطح تعیین به 
 عضالنی-اسکلتی سیبآ بروز خطر سطح ي کننده منعکس که شود می منجر

  .است مطالعه مورد ي وظیفه در

اجراي ارگونومیک، هاي مداخله و کار شرایط در تغییرات انجام از پس 
 هاي اقدام اثربخشی مورد در را سودمندي اطالعات تواند می REBA مجدد

.دهد بدست شده انجام اصالحی
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