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حاجی امید کلته
« رتبه  1کارشناسی ارشد »

ﻗﺒﻮﻟﻲ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﻓﺮﻧﺲﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ.
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
ﻣﺸﻜﻞ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺤﻴﺢ،
ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺴﺖ ﺯﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﻫﺎﻱ ﺗﻚ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ،
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﺖﺯﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ:
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪﻫﺎﻱ ﺗﻚ
ﺭﻗﻤﻲ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﺡ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﺗﺴﺘﻲ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻚ ﻭ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ،ﺗﺴﺖﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﺴﺖﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ :
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻚ ﻭ ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ 9ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﻭ 3
ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﺩﺭ  28ﺭﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 2ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﻠﻲ ﻃﺮﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ
ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻳﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ
ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻌﻀﻞ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ)ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ( ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺒﺤﺜﻲ ،ﺩﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ )6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎﻣﻊ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺟﺰﻭﻩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺗﺴﺖﺯﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻛﻼﺳﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﻼﺳﻲ ﻛﻢ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻩ ﺟﺰﻭﺍﺕ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ DVDﻫﺎﻱ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ )ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﺒﻚ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻼﺱﻫﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺱ ،ﻧﻜﺘﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻭ ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ،
ﻛﻼﺱﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻣﻮﺳﺴﻪ  021 - 66 97 95 24ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻱ
ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﻧﺶ

ارگونومی

ارگونومی
میباشد.البتهدربلوک
ارگونومیمشتقازواژههای ) (Ergonبهمعنیکارو) (nomosبهمعنیقانون  

واژهی
میتوانگفتهدف
میشود.بهطورخالصه  
فاکتورهایانسانیهمبرایاینعلمنوظهوربکارگرفته  

غربواژهی
ارگونومیطراحیابزارآالت،سیستمهایفنیومهن دسیووظایفافرادبهشیوهایکهایمنی،سالمت،آسایشو

مییابد.
عملکردانسانبهبود 
طبقتعریفآژانسبینالمللیکار) (IEAارگونومییافاکتورهایانسانیعبارتاستازنظموانضباطعلمیدر

بکارگیرینظریهها،اصولعلمی،

رابطهباتعادلمیانانسانودیگراجزایتشکیلدهندهیسیستماست،همچنینبا

میشودقبلازهرچیزی
یطراحیبهمنظوربهینهسازیرفاهانسانیوعملکردکلیسیستمتالش  

وروشها

دادهها 

بایستیاطالعاتکلیازآناتومیبدنانسانوفیزیولوژیآنداشتهباشیم:
آناتومی استخوانها:
میشوند:
مراکزاستخوانسازیبهدودستهتقسیم 

سلولهایاستخوانسازدربدنرااستئوبالستمیگویند:
مرکزاولیهاستخوانسازی–تنهیاستخواندیافیز

الف –
مرکزثانویهاستخوانسازی–انتهایاستخواناپیفیز

ب –
تغییراتپاتولوژیکدرصفحاترشداستخوانهابهدودلیلاست

الف -اختالالتهورمونی
ب –اعمالبارهایسنگینوفشارهاینادرستبهسیستماسکلتی
میدهند .دو گروه از نمکها در
رشتهها ی کالژن در برابر فشارهای وارده مکانیکی مقاومت زیادی از خود نشان  

استخوانهایبدنوجوددارند.

میشوند.
ایندستهازنمکهاباعثسختیاستخوان 

الف –نمکهای غیر آلی:
میشود.
ایندستهازنمکهاسببقابلیتارتجاعاستخوان 

ب –نمکهای آلی:
التهابغشایاستخوانراپریوسیتمیگویندکه:
الف –التهابغشایخارجیاستخوان(پریوستئوم)
ب –التهابغشایداخلیاستخوان(آندوستئوم)
میگویندکهپنجاستخواندرازهستندهرانگشتسهاستخوانداردبجز
استخوانهایکفدسترامتاکارب  

میگیرد.مچپا
شصتکهاز21استخوانتشکیلشدهاستمچدست8استخوانکوچکداردکهدردوردیفقرار 
میباشد.
نیز21استخوانچهداردکهبزرگترینآنهاپاشنهرابوجودآوردهاست،کفپانیزشامل5استخوان 
تعدادمویرگهای

اگراستخوانها وعضالتبدنبهطورمرتبدرمعرضفشارواسترس(ورزش)قرارگیرند.

میشوند.
مییابدوقویتر 
تغذیهکنندهیآنهاافزایش 
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اتصاالتبینمهرههایستون

قدرتیکلیگامانیاتاندونحدود 5111-21111نیوتونبرسانتیمترمربعاست.
میگویند.
فقراترامفصلغضروفیثانویه 
مناطقضخیمشدهومحکمکپسولمفصلیرارباطیالیگامان میگویند.درمفاصلمایعیوجودداردکهمایع
کیسههایی از مایع سینوویال بورس ) (Burseنام دارند .که
میگویند این مایع حاوی آلبومین است  .
سینوویال  
بزرگترینبورسبدن(سوپراپاتالر)نامدارد.
انواعبافتها یفیبروکاتیالژیکهحفرهمفصلیرابهطورناقصبهدوقسمتتقسیممیکنداما

منیسکهایکیاز

مینامند.
چنانچهبافتفیبروکاتیالژیمفصلرابهدوبخشکامالًمجزاتقسیمنمایدآنرادیسک 
ستون مهرهها:
1مهرهگردنی
21مهرهپشتی
5مهرهکمری
4مهرهساکروم
4مهرهدنبالچه
میشوند:
قوسهایستونفقراتبهدودستهتقسیم 

قوسهایسینهایولگنی
الف – قوس اولیه :
قوسهایگردنیوکمری
ب – قوس ثانویه :
میباشد.
سینهای 
ستونمهرههادرهفتمینمهرهی 

بیشترینفرورفتگی(تقعر)
بزرگترینمهرهیستونفقراتمهرهیپنجمکمریاست.
ایمادهایژالتینیوشفافهستندکه88درصدآنراآب


یبینمهره
دیسکها

دیسک بین مهرهای:هستهی
میباشد.حرکت
تشکیل می دهدازنظرترکیبشیمیاییهستهازیکماتریسپلیساکاریدشاملالیافپروتئین  
میشوند بین میزان
ستون مهرهها  به صورت فعال توسط عضالت و به صورت غیر فعال توسط تاندونها کنترل  
مقاومتدرمقابلنیروهایمحوریوتعدادانحناهایموجوددرستونمهرههارابطهوجودداردکهعبارتاستاز:

R= N2+1
:Rمقاومتدرمقابلنیروهایمحوری
تعدادانحنادرستونمهرهها

:N
بیماریهایمربوطبهستونفقرات:
یسینهای)

مهرهها
بیرونزدگیهای ستونفقرات-کیفوزیس( 

الف –
مهرههایگردنیوکمری)
فرورفتگیهایستونفقرات–لوردوزیس( 

ب –
میتوانازطریقشاخصدلماکسDelmaxاندازهگرفت
میزاناهمیتانحناهایموجوددرستونفقراترا 
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اطلس–اولینمهرهگردنی


طولواقعیستونمهرههاازS1تااطلس




طولستونمهرههاازS1تااطلسوقتیکهکامالً


=DI

میتوانداز 54تا 59تغییرکند.
صافشدهمعادل 55استکهبهطورنرمال  
ستونفقراتباانحنایطبیعیدارای DI
ستونباانحناهایشدیددارایDIکمتراز54است
عضالت بدن:
الف –اندومیوزیوم–تاریایاختهیعضالنی
ب –پریمیوزیوم–دستهتارعضالنی
ج –عضلهکامل–اپیمیوزیوم

حداکثر نیروی انقباض عضله:
×51قطععرضیعضله=حداکثرنیرویانقباضعضله
میکند.
51دربرشعرضیتولید 

میتواندحداکثرنیروییحدود
بهطورمعمولیکعضله 

قدرتعضلهبرایبلندکردناجسامسنگینبستگیبهدوعاملدارد:
الف –قطععرضیفیزیولوژیکعضله
ب –محلاتصالعضلهدررابطهبامفصل
نیرویانقباضعضلهبستگیبهطولانقباضیآندرمقایسهباطولاولیهیآندرزماناستراحتدارد.حداکثر
میآیدکهعضلهحدود2/1برابرطولاستراحتخودکشیدهشود،اگرعضلهبیشاز2/1
نیرویعضلهزمانیبدست 
برابرطولاولیهاشکشیدهشودنیرویانقباضآنتدریجاًکاهشخواهدیافت.
میگیردکهعبارتنداز:
تنشایجادشدهتوسطعضلههنگامکوتاهشدنتحتتأثیرعواملمهمقرار 
2ـطولاولیهیتارهایعضالنی 1ـزاویهکششعضله3ـسرعتکوتاهشدنعضله
بعنوانقابلیتیاظرفیتگروهیازعضالتجهتانجامانقباضهایمکرردربرابریکمقاومت

استقامت عضالنی :
میشود .نقطهی مقابل خستگی عضالنی
(بار) و یا نگهداری انقباض (هم طول) برای مدتی طوالنی تعریف  
استقامتعضالنیاست،عضله ایکهسریعترخستهشوددارایظرفیتاستقامتکمتریاست.حجیمشدنعضله

میگیرد.
بدلیلافزایشقطرتارعضالنیصورت 
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اصول اساسی مکانیک بدن
گشتاورنیرو–حاصلضربنیرو)(Fدرفاصله)(dاست
M=Fd
:Mگشتاورنیرو)(N.m
:Fنیرو)(N
: dفاصله()m
میزانگشتاورنیرومقدارامکانچرخشجسمرانشانمیدهد.
میگذارد.
عضالتبدنطبقاصولمکانیکی(االکلنگی)برنقطهیاثرشاندربدنتأثیر 
قانوناهرمها

Fm  dm = F  d
:dmفاصلهعضلهتامفصل(بازویاهرم)
:Fmنیرویعضله
:Dفاصلهینیرویجاذبهتامرکزمفصل
:Fنیرویجاذبهموثر
میشود)
اگرFm  dm > F  dباشدآنگاه–بدنبهطرفباالشتابخواهدیافت(رویانگشتپابلند 
اگرFm  dm < F  dباشدآنگاه–بدنقادربهحفظتعادلخودنبودهوبهطرفپایینسقوطمیکند.
اگرطرفینمعادلهمساویباشندبازوبیحرکتخواهدماند.
هنگامیکهقسمتها یمختلفبدنتحتتأثیرنیروهایمتعددقرارگیرندبدندرجهتگشتاورنیرویبزرگتر

میباشد.
حرکتخواهدکرد.خطیانقطهیثقلبدندرحالتایستادهمهرهیسومکمری 
میبایستدقتکردکهبارهمیشهبهدیسک L5 /S1نزدیکباشد.چنانچهبینکفپاو
جهتبلندکردنبار  
زمیناصطکاککمتریوجودداشتهباشدفردسعیخواهدکردکهوضعیتتنهیخودرابهحالتراستنگهداردکه
نیروهایفشاریبهستونمهرههاافزایشخواهندیافت.

دراینحالت
اختالالت اسکلتی عضالنی مرتبط با کار WMSDs
اختالالت اسکلتی عضالنی شامل :اختالالت ماهیچهها ،زردپیها ،غالف زردپیها ،اعصاب محیطی ،مفصلها
ورگهایخونیهستند.کهایناختالالتیادرنتیجهیواردشدناسترستکراریدرطول

،رباطها 

استخوانها

میباشند.ایناختالالتچندعلتی
میشودویااینکهبهصورتآنیترومایناشیاز(لغزیدنوسقوط)  
زمانایجاد  
هستند.
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میشوند.
ریسکفاکتورهاییکهباعثبروزاختالالتاسکلتیوعضالنی 
–2پوسچرنامناسبیاثابتحینکار
–1اعمالنیرویزیاد
–3تکرارحرکات
–4بلندکردنوحملبار
-5فشارتماسی
–9ارتعاشتمامبدنیاموضعی
–1دماهایپایینمحیطکار
میشود.
–8روشنایینامطلوبکهسببپوسچرنامطلوب 
آسیبهای اسکلتی – عضالنی دارای ویژگیهای زیر هستند:
–2تجمعپذیریدرطولزمان
–1ناشیازاسترسفیزیکیومکانیکی
–3وجودناراحتییااختاللویاخارجشدنبدنازحالتطبیعی

باال تنه و به ویژه ستون فقرات و دستها حساسترین اندامها در برابر ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتی
عضالنی هستند و همچنین کارهایی که دارای چرخهی کار کوتاه و بسیار تکراری هستند به وقوع پیشرفت این
میکنند.
اختالالتکمک 
آسیب :عبارتاستازتخریبمکانیکیبافت .آسیبپدیدهایاستکهدراثرضربهانسجامبافتموردحملهقرار
میگردد.
ریزدکهسببدرد،التهابوواکنشهایبیوشیمیاییدربدن 

میگیردوساختارطبیعیاندامبههممی

اعمال نیروی بیش از حد  :یک فعالیت جسمانی است که در آن سطح تالش از حد قابل تحمل جسمانی و
فیزیولوژیکتجاوزمیکند.
)OE = ( Fx, Dy, Mz
-OEاعمالنیرویبیشازحد
-Fxبزرگینیرو(شدتفعالیت)
=Dyزمانمواجههموثر
- Mzدامنهیحرکتوپوسچر
میتواند مالکی قابل
میشود  
 Fxبزرگی نیرو یا میزان نیروی اعمال شده ) (mvcکه در زمان  5ثانیه اعمال  
اعتمادجهتبیاناندازهگیریتوانباشد.
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سازدکهموادغذایواکسیژنیکافیبهماهیچهنمیرسدودفعمواد

انقباضهایشدیدجریانخونرامحدود 
می

میآید.
میشودودرنتیجهاحساسدردبوجود 
زائدحاصلازمتابولیسمماهیچهبامشکلمواجه 

مدت زمان اعمال نیرو
اهمیتمدتزماناعمالنیروبهنوعانقباض،زماناستراحتوتکرارحرکاتبستگیدارد.درهرفعالیتیپیشاز
مییابد،درچنین
آنکهفرآیندهوازیگلیکولیزآغازشودفسفاژنوگلیکوژنموجوددرسلولهایماهیچهایکاهش 

مییابدودرپیفعالیتشدیدنزدیکبه 11درصدازفسفاژنمصرفشدهپساز 31ثانیه
شرایطیالکتاتتجمع  
میگردد.
میشودوالکتاتدفع 
بازسازی 
دامنهی حرکت
هنگامیکهمفصلها درانتهایدامنهی حرکتیخودهستندکمترینبازدهمکانیکیوفیزیولوژیکخودرادارا

میباشند.

میدهندیکماهیچهدرشروعانقباضهنگامیکهدرحالاستراحت
عضالت41درصدوزنکلبدنراتشکیل 
مییابد.
میتواندبیشتریننیرورا اعمالکندبهگونهایکههرچهماهیچهکوتاهترشودقدرتآنکاهش  
میباشد  

منابعانرژیبرایانقباضماهیچههادربدنآدنوزینتریفسفات)(ATPهستندکهبرایبازسازیATPدربدناز

سهدستگاهاستفادهمیشود
 –1دستگاه فسفاژن یا :ATP-Pcدستگاهفسفاژنشاملمادهایبنامکراتینفسفاتاستکهباآزادشدنگروه
میشوددرشروعحرکاتاولیهحینکار
میشودوماهیچهقادربهتبدیل ADPبه   ATP
فسفرآنانرژیآزاد  
بهسرعتمصرفشدهتاانرژیبدنتأمینگردد.
 –2دستگاه گلیکولیز بی هوازی یا اسید الکتیک  :این دستگاه نیاز به حضور اکسیژن ندارد که در تبدیل و
میشودکهقادربهتبدیلADP
شکستهشدنگلیکوژنوموادغذاییبدونحضوراکسیژنمقداریانرژیآزاد  
میکند (هر چرخه  3عدد
می باشد اما عملکرد این دستگاه محدود بوده و مقدارکمی  ATPتولید  
به   ATP
)ATP
 –3دستگاه گلیکولیز هوازی یا اکسیژن  :درحضوراکسیژنوموادغذاییوگلیکوژنتبدیلبهآبوکربندی
اکسیدومواد دیگرشده کهواکنشهایاینقسمتنیزباعثتولیدانرژی الزمبرایتبدیل ADPبهATP
خواهندشد(.هرچرخه35عدد)ATP
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گردشخوندرعضلههنگاموضعیتهایگوناگونبهصورتزیراست:

-ماهیچهدرحالاستراحت

عضله4ml/min/211gr

-ماهیچهدروضعیتانقباضمتوسط

عضله81ml/min/211gr

-ماهیچهدرکارسنگین

عضله251ml/min/211gr

ماهیچههنگاممحدودیتگردشخون عضله51-211ml/min/211grتولید حرارت داخل عضله:
حرارتدروضعیتاستراحت 2/3kj/minمیباشدکهاینحرارتبهمنظورابقاءساختمانمولکولیوپتانسیلالکتریکیدرالیافماهیچهایموردنیازاست.
میباشد.
حرارتاولیههنگامانقباضماهیچهایومتناسبباکارانجامشده حرارتایجادشدهبعدازانقباضپسازانقباضهایطوالنی(بیشاز 31دقیقه)اینحرارتازفرآیندهای

اکسیداتیودرفازبرگشتیتولیدشدهومقدارآنبرابرباحرارتاولیهاست.
کار استاتیک:
می شودکهمجاریخونبافشارداخلیماهیچهفشردهشدهودرعضلهجریانخونقطع
کاراستاتیکباعث  
میشود.
گردد.کهبهسببتجمعاسیدالکتیکدرخون 
میشود:
شرایطیکهسبببوجودآمدنکاراستاتیک 
انجامکارهایسنگینکهدر21ثانیهیابیشترصورتمیگیرد.انجامکارمتوسطیکهحدودیکدقیقهیابیشترطولبکشدکارهایسبکیکه4دقیقهیابیشترطولبکشند.
میشود
درحینانجامکاراستاتیکچنانچهاز91درصدتوانماکزیممعضلهکاربکشیمجریانخونکامالًقطع 
اما هنگامی که کار و فشار روی عضله به  25-11درصد ماکزیمم آن برسد جریان خون طبیعی خواهد بود .کار
استاتیکیکهبا51درصدنیرویحداکثرفردصورتبگیردبیشازیکدقیقهدوامنمیآورد.

میشود:
کاراستاتیکباعثسهتغییردربدن 
صرفانرژیبیشترافزایشضربانقلبنیازبهاستراحتبیشتر7

www.Olompezeshki.org

www. Farhikhteganp.ir

021-66979524 :

ارگونومی

همراهاند:
کارهایاستاتیکمعموالًباریسکباالییازمواردزیر 
آماسمفاصلدراسترسهایمکانیکی–4عالئمآرتروز

–2
التهابوورمغالفتاندونها

-1

اسپاسمهایدردناکعضله

-5

ورممحلاتصالتاندونها

–3

ناراحتیهایدیسکبینمهرهای

-9

میتوانواردکرد:
حداکثرنیروهاراچهزمانی 
–2حداکثرنیرویچرخشی–زمانیکهدستدر31سانتیمتریجلویبدنجسمیرابگیرد.
–1حداکثرنیرویفشاری–زمانیکهدستدر51سانتیمتریجلویبدنجسمیرابگیرد.
–3حداکثرنیرویکششی–زمانیکهدستدر11سانتیمتریجلویبدنجسمیرابگیرد.
میگردد.بازوهادر
حداکثرنیرویدستیکهازناحیهآرنجخمشدهاستدرزوایه 51-211درجهآرنجاعمال  
میکنند
بیشتروضعیتها یخودزمانیکهفردایستادهاستنیرویفشاریبیشتریرانسبتبهنیرویکششیاعمال 

ازآنجاییکهکارهایاستاتیکاجتنابناپذیرندبایستیبه25درصدمقدارماکزیممخودودرکارهایطوالنیبه8
درصدبرسندوکارهایدینامیکیدرصورتیکهتکراریباشندنبایداز31درصدماکزیممخودبیشترباشند.
بهترینوضعیتبدنیازلحاظقدرتومهارتدرفاصلهی 15-31سانتیمتریچشمقابلدستیابیاست.معیار
اندازهگیریسختیکار:
 –2مصرفانرژی

–3نرختنفس

-1ضربانقلب

عمدهترینآثارکارفیزیکیعبارتنداز:

–2تنفسسریعتروعمیقتر
–1افزایشضربانقلب
-3افزایشفشارخونوقندآن
-4باالرفتندمایبدنوافزایشسوختوسازبدن(متابولیسم)
بهترینروشجهتاندازهگیریضربانقلبالکتروکاردیوگرافیاست.
مقیاسهایضربانقلبطبقتعریف(Mullerمولر):

 –1ضربان در حالت استراحت:ضربانمتوسطقلبقبلازشروعبکار
 –2ضربان در حال کار:ضربانمتوسطقلبدرهنگامکار
تفاوتبینضربانهادرحالتاستراحتوکار

 -3ضربان کار:
مجموعضربانهایقلبازهنگامتوقفکارتاهنگامیکهضربانبهسطححالت

 -4مجموع ضربان بازیافت :
استراحتبرسد.
مجموعضربانها یقلب،ازهنگامشروعبهکارتاموقعیکهبهسطحضرباناستراحت

 –5مجموع ضربان کار :
برسیم.
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میباشد حد باال
مجموع ضربان بازیافت راهی برای اندازه گیری میزان خستگی و بازیافت (فشار فیزیکی کار)  
جهتانجامکارمداومحالتیاستکهضربانقلب31-35ضربهازحالتاستراحتبیشترباشد.
تعیین ظرفیت فیزیکی انجام کار ):(pwc
–2تستدوچرخهارگومتر
-1تستنوارنقاله
-3تستپله
میشود.
درهرسهروشباالکارعضالنیفرداندازهگیری 
W=Fd
–Wکارعضالنی
–Fنیرویعضالنی
–dمسافتجابجایی
میکند در این روش از
در تست پله :فرد وزن خود را روی یک پله  41سانتی متری به مدت  5دقیقه جابجا  
میکند.
میشودکهمترونوموسیلهایاستکهریتمضربهایخاصیراتولید 
مترونوماستفاده 
تعیین زمان استراحت در بین کار:

 :Rزماناستراحتبراساسدرصدانجامکار
:Mهزینهانرژیخالصمصرفی

=کلهزینهانرژی–هزینهانرژیاستراحت

فرمول دیگر برای تعیین زمان استراحت

:RزماناستراحتMin
:Tکلزماناستراحت
:Mهزینهیانرژیخالص
:Sانرژیمتوسطتوصیهشدهبرحسب

معموال4یا5



:1/5مقدارانرژیخالصمصرفیهنگاماستراحت
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فیزیولوژی کار
انواعمحدودیتهایبدنحینانجامکار:

 –1محدودیت مرکزی  :در انجام کارهای سنگین جسمانی و همراه با اعمال نیرو مربوط به سیستم تنفسی،
خونرسانیوسیستممتابولیک
مربوطبهحرکاتمفاصلویاستونمهرههامیشود.

 -2محدودیتهای موضعی:
میکند.که
ذخیرهقابلیتکلیفردرادرانجامفعالیتهایشغلیتعیین 

مولفههاینیروضعیفترین
درزنجیرهی 
میباشند.
مهرههایکمر) 
غالباًضعیفترینزنجیرهدرزنجیرهینیروهاناحیهکمر( 

وضعیتهای مختلف عضالت
ایزومتریک:نگهداشتنعضالتدریکوضعیتخاص(طولعضلهثابت)
ایزوسینماتیک:وضعیتعضالتزمانیکهبدندرحالحرکتاست(طولعضلهمتغیر)
حجمهوایتبادلشدهدرریهها بهشدتکاربستگیداردهرفرددرحالتاستراحت 11-21تنفسدردقیقه
انجاممیدهدبروندهقلبیمتأثراز1فاکتوراست–2:تعدادضربانقلبوفشارخوندرهرانقباضکهازرویاین
میتوانحجمدقیقهایرابدستآورد.
دوفاکتور 
وکربوهیدراتها که

،پروتئینها 

چربیها
میکنندبهترتیب :
بیشترینمیزانانرژیکهموادورودیبهبدنایجاد  
سلولزبعنوانمادهیانرژیزامحسوبنمیشود.
میانحجماکسیژنمصرفیوانرژیارتباطخطیوجوددارد.بامحاسبهیضریبتبادلتنفسییابهرهیتنفسی
میتواناینارتباطرامشخصنمود.
) (R.Q
–R.Qضریبتبادلتنفسیحداکثر2

نسبت دیاکسیدکربنبازدمی را در دقیقه ) (VCO2به حجماکسیژنمصرفی درهمانفاصلهیزمانیرا
می نامندوچنانچهرابطهمذکوردرسطحسلولیمطرحباشدایننسبتراتحتعنوانبهرهی
نسبتتبادلتنفسی  
مینامند.
تنفسی 
تجهیزاتی که حجم اکسیژن مصرف شده در عین کار را نشان میدهند شامل اسپیرومتر بندیکت و کیسهی
میشود.
داگالس 
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جدول دسته بندی کارها توسط ILO
میزانمصرفاکسیژن
Lit/min
O2<1/5
1/5-2
2-2/5
2/5-1
1-1/5
O2 >1/5

ردیفنوعکار
–2خیلیسبک
-1سبک
–3متوسط
-4سنگین
-5خیلیسنگین
–9طاقتفرسا

ضربانقلب
دردقیقه
95-15
15-211
211-215
215-251
251-281
a >281

میزانهدفانرژی
Lit/min
E <1/5
1/5-5
5-1/5
1/5-21
21-21/5
E >21/5


میشود که بر حسب لیتر
حداکثر قابلیت هر فرد در مصرف اکسیژن تحت عنوان توان هوازی  ACشناخته  
میشود.
اکسیژندردقیقهبیان 
میتواندبااینمیزانمصرفانرژیبه
ظرفیت کار جسمانی ) :(PWCحداکثرمیزانمصرفانرژیاستکهفرد  
انجامفعالیتکارشغلیخودبپردازدودچارصدماتجسمانینشود.

:tزمانفعالیتبرحسبدقیقه
میباشد.
حداکثرتوانهوازیدریکفعالیت8ساعته %34
میتوانبهمواردزیراشارهکرد:
ازشاخصهایفیزیولوژیک 

اندازهگیریضربانقلب،فشارخون،اکسیژنمصرفی،تهویهیریوی،آزمایشاتالکترومیوگرافیوتعیینمیزان

اسیدالکتیکخونرانامبرد.
روشهای اندازهگیری میزان مصرف انرژی
–2مدلفردریک
-1مدلگارگ:برایسهحالتایستاده،استوپواسکات
-3مدلآسفورAT:وANG
–4مدلانیتارانونت

 – 1مدل فردریک:میزانمصرفیانرژیحینحملباردستی

E = F  a wc

:EمیزانمصرفانرژیKcal/min
:Fتکراربرحسبفرکانس
11
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:aارتفاعبلندکردنبارftیاm
 :Wوزنبار
:Cشاخصمصرفانرژی
میشود.
 – 2مدل گارگ:برایسهحالتایستاده،استوپواسکاتمحاسبه 

  f/100

E = 0/024 BW  [0/ 062 BW  H2 0/ 81  3/194 0/ 52 SL  H2  H1 

:BWوزنبدنkg
H1ارتفاعمحلبلندکردنبارm
H2ارتفاعمحلقراردادنبارm
:Lوزنبارkg
:Sثابتجنس
:Fفرکانسبلندکردنبار
حالتیاستکهدرآنپاهاکشیدهوستونمهرههاخمیدهبودهوتحتاینشرایطبار

حالت استوپ ):(Stoop
میگیرد).
میشود(بلندکردنباربانیرویعضالتپشتصورت 
برداشته 
حالتیکهدرآنزانوهاخمشدهوباربانیرویعضالنیپادرعینحالیکهستونمهرههاکشیده

حالت اسکات:
میشوندبرداشتهخواهدشد(بلندکردنباربانیرویعضالتپاصورتمیگیرد).
نگهداشته 
 – 3مدل آسفور:
–TAنوعفعالیت:جهتبلندکردنبار=2


جهتپایینآوردنبار=1

–ANGزاویهچرخشتنه:برایصفردرجه=2


برای51درجه=1


میگیرد:ازفاصلهیانگشتانتاشانه
 – 4مدل اینتارانونت:بلندکردنباردردووضعیتموردبررسیقرار 
تقسیمبندیکارهابرحسبمقدارانرژیموردنیاز:

الفـانرژیموردنیازکمتراز4111کیلوکالریدرروزکارسبک
بـانرژیموردنیازکمتراز4111–4511کیلوکالریدرروزکارسنگین
جـانرژیموردنیازبیشتراز4511کیلوکالریدرروزکاربسیارسنگین
12
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رابطهی آمادگی جسمانی و حفظ توان هوازی افراد:
–2افرادباآمادگیجسمانیزیاد51درصدازبیشترینظرفیتهوازیدرطول8ساعتراحفظمیکنند
 -1افراد با آمادگی جسمانی در حد میانه  35درصد از بیشترین ظرفیت هوازی در طول  8ساعت را حفظ
میکنند.

-3افرادکهآمادگیجسمانیندارند15درصدازبیشترینظرفیتهوازیخودراحفظمیکنند.

نمودار جذب اکسیژن در واحد زمان
O2



الفـواماکسیژنی
بـبازپرداختواماکسیژنی
می یابد مصرف اکسیژن به تدریج به مقدار نخستین خود یعنی پیش از آغاز کار هنگام
هنگامی که کار پایان  
استراحتبازمیگردد.
وام اکسیژنی :بدینمعنی  استکهپسازپایانکاردرزمانبازگشت،انرژیموردنیازبعلتمتوقفشدنکاربه
میکند.بااینحالمصرفاکسیژنبرایمدتی(کهبهشدتکاربستگیدارد)در
میزانچشمگیریکاهشپیدا  
میشودکهبدندچارواماکسیژنیشدهاستکهدرزمان
حدنسبتاًباالییادامهخواهدیافت.دراینحالتگفته 
میکند.
بازگشتآنرابازپرداخت 
1
3

1
3

دریکمسابقهیدو2511متربعنوانمثالدر اولمسیرطیشدهسیستمبیهوازیاستدر بعدیمسیر
1
3

میباشد.
سیستمهوازیاستودر پایانیسیستمسوختوسازبدنبیهوازی 

کنزیولوژی:
کنزیولوژییاعلمحرکتشناسیبیشترباعلمسینماتیکوبیومکانیکدرارتباطاست.

13

www.Olompezeshki.org

www. Farhikhteganp.ir

021-66979524 :

ارگونومی

بهتواناییسیستمهابهجابجاییاشیاءبانیرویکمترازوزنآنهامزیتمکانیکیگفتهمیشود.در

مزیت مکانیکی:
قرقرهها باایجاد حرکت نیرو
بدن انسان زانوی انسان و بندهای پایهی انگشتان عملکردهای قرقره مانند دارند  .
میشوند:
دهندکهقرقرههابهدودستهیکلیتقسیم 

راانتقالدادهویاتغییرجهت 
می
الف – ثابت:فاقدمزیتحرارتی
ب – متحرک:دارایمزیتمکانیکی
اهرمها:بهطورکلی3نوعاهرموجوددارد
ماننداالکلنگبچههاومثالآندربدنحرکتتائیدیسرد

 – 1اهرم نوع اول:
کششپاازطریقکششماهیچههایساقحینراهرفتنیاپرش

 – 2اهرم نوع دوم:
 -3اهرم نوع سوم  :بیشتریننوعاهرمدربدنانساناستبعنوانمثالدوماهیچۀبازوکهساعدرابهسمت
میکند(ایناهرممزیتمکانیکیندارد)
بازوخم 

W

F


W

F







W

F




اصول کاربردی برای هر سه نوع اهرم در بدن انسان:
میشودتافرد
 – 2بازویمقاومراتاحدممکنکوتاهنگهداردتانیرویکمتروتالشماهیچهایکمتریاعمال  
دیرترخستهشود.
میشود.
-1طولبازویمقاومراازطریقبکارگرفتنابزاربلندافزایشندهیدزیراخستگیبیشتریایجاد 
-3بازویمقاومرابااشیاءخیلیسنگینهمراهنسازید
هرگزسیستماهرمیکهدرآناستخوانهازوایایخیلیبازباهمدیگرتشکیلمیدهندطراحینکنید

–4
وضعیتاستخوانها کهدرآنهازاویهیبیندواستخوانتقریباًمساوینصفزاویهیممکنبیندواستخوان

 - 5
میدهد.
باشدبهترینوضعیتبودهوبیشترینقدرتماهیچهایرامورداستفادهقرار 
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آنتروپومتری
میباشدکهبهطورکلی
اندازهگیری 
آنتروپومتریبرگرفتهازواژههای(Anthroposانسان)و) (metrin

واژهی
میشوند:
بهدوقسمتتقسیم 
میگیردکهبدنهیچحرکتینداشتهباشد.
الف – آنتروپومتری استاتیک:اندازهگیریدرحالتیصورت 
ب – آنتروپومتری دینامیک:اندازهگیریابعادبدندرحالتیکهبدندرحالحرکتاست.
کاربردهای آنتروپومتری
الف –برایتطبیقوتناسبماشینباانساندرجهتراحتیوافزایشراندمانکار
ب –جهتاستانداردسازیوسایلوتجهیزاتمورداستفادهبراییکفردیاکلجامعه
درآنتروپومتریمواردزیرموردبررسیقرارمیگیرند.
-2ارتفاع–1پهنا–3طول(درازا)-4حدوددسترسی–5محیط–9انحناها–1برجستگی–8فواصل

ابزارهای اندازه گیری در آنتروپومتری (آنتروپومتر)
سادهتریننوعآنتروپومتراستاتیک(دوصفحه2×1mبهصورتمدرج)
 – 1
میباشند(.مترهاینواریهم
کولیسها کهقادربهاندازهگیریقطرهایداخلوخارجیبدن  

 – 2کولیسها :
قابلاستفادههستند)
ریبعضیازنقاطمانندفرورفتگیهایدوگوش

 – 3کالیپرها ):(Calipersجهتاندازهگی
میباشد)
وعمقها(عمقوقطرهاییکهازصفحاتدور 

 – 4گونیا:جهتتعیینارتفاعها
میشوند ،رایجترین صدکهای مورد استفاده عبارتند از
ابعاد آنتروپومتری اغلب به صورت صدکها بیان  
صدکهایپنجم،پنجاهمونودوپنجم

-Dانحرافمعیار
)+2/9(SDمیانگین=صدکنودوپنجم:یعنینودوپنجدرصدازجمعیتکوچکترازآنهستند.
)–2/9(SDمیانگین=صدکپنجم:یعنیپنجدرصدازجمعیتکوچکترازآنهستند.
صدکپنجاهم:مقدارمیانگین

روشهای اندازهگیری ابعاد بدن:
ماننداندازۀدرازیاستخوانها،پهنا،ارتفاعیکنقطهازبدنتازمیندر

 –2روشاندازهگیریفواصلخطی:
یلباسها یایمنیکاربردداردکهازمترنواریوکولیس

حاالتنشستهویاایستاده،اینروشدرتعییناندازهها

میشود.
استفاده 
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میشود)
–1روشعکاسیوسینماتوگرافی(برایآنتروپومتریدینامیکبسیارمفیداستکهبه4قسمتتقسیم 
میشوند.
الف– روش شبکههای زمینهای :فردجلویا پشت صفحاتمشبکایستادهواندازه گیریهاانجام  
بعنوانمثالدرتعیینلودرزوکیفوزستونمهرهها

میشود.
ب– روش عکاسی چند جهته:چهارنمایکاملبدندردوربینمنعکس 
بااستفادهازدوربینهایفیلمبرداریجهتآنتروپومتریاستاتیکاستفاده

ج– روش اندازه گیری سه بعدی :
میشود.

د– روش ارتباطهای ابعادی بدن :بعضی از دادهها ی آنتروپومتری نسبت به یکدیگر از یک ضریب پیروی
میکنند.بعنوانمثالارتفاعچشمحدود54درصدطولقداست.

اهداف آنتروپومتری:
طراحیبهگونهایباشدکهوسائل،تجهیزاتوکنترلدرحددسترسیکوچکترینفردباشد.

–2
طراحیبهگونهایباشدکهطرحبدستآمدهبابزرگترینفردتطبیقداشتهوبرایفردمناسبباشد.

–1
درطراحیمعموالًًٌ 51تا 55درصدافرادجامعهرالحاظ میکنیمکهبهاینمقدارفاصلهاطمینان میگوییم.و
درصدازبسیاربزرگترینهاحذفخواهندشد.

درصدازبسیارکوچکترینهاو1/5

مفهومآنایناستکه1/5

–Zایندرصدازافرادنمیتوانندازطرحموردنظربهخوبیاستفادهکنند.
ابعاد آنتروپومتریکی
فاصلهی دسترسی:بایدبراساسابعادبدنیافرادریزنقش(صدکپنجم)طراحیشوند.
ابعاد فضاها :بایستیبراساسابعادبدنیافراددرشتاندامصدک 55تعیینوطراحیگردندومحدودهیقابل
تنظیمصدکپنجمزنانتاصدکنودوپنجممردانباشد.
میشود(Popliteal height).این
ارتفاع رکبی:فاصلهیکفپاتافضایرکبیواقعدرپشتزانوهاارتفاعرکبیخوانده 
میباشد.ارتفاعصندلیهنگامیمناسبخوانده میشودکهبرابرباارتفاعرکبیفرد
اندازهتعیینکنندهیارتفاعصندلی  
استفادهکنندهباشد.
میآید
فاصلهی سطح زمین تا آرنج :ازمجموعارتفاعرکبی،ارتفاعآرنجدرحالتنشستهوارتفاعپاشنهبدست  
(منظورازارتفاعآرنجدرحالتنشستهارتفاعآرنجتاسطحنشستنگاهاست)
ارتفاع شانه:بلندتریننقطهبررویتیغهیشانهاست(زائدهیآکرومیونرویشانه)
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ارتفاع درشت نی :اینبعددرحملونقلدستیمواد،اهمیتویژهایدارد.اجسامیکهدرارتفاعیبینارتفاع
درشتنیوارتفاعبرآمدگیبندانگشتقراردارندبایستیدروضعیتخمیدهبرداشتهشوند.
میتواند
ارتفاع برآمدگی بند انگشت (ایستاده) :اینارتفاعبازگوکنندۀکمترینارتفاعیاستکهدرآنکارگر  
بدونخمکردنزانوهایاکمراجسامرابلندوحملکند(متاکارپال)III
میگیردبرایحملو
گسترهیارتفاعیکهبینارتفاعبرآمدگیبندانگشت(بهصورتایستاده)وارتفاعشانهقرار 
نقلدستیموادایدهآلبودهوبایستیدرصنایعمورداستفادهقراربگیرند.

ارتفاع آرنج:درتعیینارتفاعسطحمیزکاراهمیتدارد.
میشود.
بلندی قد:درتعیینکمترینفضایخالیباالیسربهمنظورجلوگیریازبرخوردسربامانعاستفاده 
حد دسترسی عملی در باالی سر :در تعیین بیشترین ارتفاع کنترلها ی قرار گرفته و در باالی سر اپراتور
میشود.
استفاده 
میکند.
عمق کفل زانو:اینبعدعمقسطحنشستنگاهصندلیوفضایخالیزیرمیزکارراتعیین 
میکند.
عمق کفل رکبی:اینبعدعمقسطحنشستنگاهرامشخص 
میکند.
ارتفاع رکبی:اینبعدگسترهیقابلتنظیمارتفاعصندلیرامعین 
ارتفاعآرنجدرحالتنشستهوفضایموردنیازرانعواملتعیینکنندهدرضخامتسطحرویمیزکاروکشویی

میباشد.

ارتفاع آرنج در حالت نشسته و ارتفاع رکبی:ارتفاعمیزکاردرحالتنشستهراتعیینمیکند.
میبایستدرزیرخطافقیقرارگیرندکهارتفاعیبرابربا
ارتفاع چشم در حالت نشسته :نمایشگرهایتصویری  
ارتفاعچشمدرحالتنشستهدارد(زیرخطافقبهمقدار21-31درجه)
میشود.
ارتفاع نشسته:درتعیینفضایعمودیموردنیازبرایوضعیتنشستهاستفاده 
پهنای آرنج – آرنج :در تعیین پهنای پشتی صندلی و نیز فاصلهی بین تکیهگاههای دست در صندلی استفاده
میشود.

پهنای شانه:فاصلهیافقیبین1عضلهیدالیشکلیمیباشد.
جهت جبران خمیدگی بدن در هنگام نشستن یا ایستادن در هنگام کار (در محاسبهی آنتروپومتری) باید 1
سانتیمترازبلندیقدو4/5سانتیمترازارتفاعنشستهکاستهشود.
در صورت خم شدن کمر :حددسترسیعملیبهسمتجلوتقریباً 11سانتیمتروبعالوهخمشدنباسناینبعد
میشود.
تقریباً39سانتیمترافزایشمییابد.درصنعتبرایکارهایمونتاژطراحیازنقطهیمرجعدستآغاز 
جهتانجامکارهایسنگیندستیبایددستها 11سانتیمترزیرارتفاعآرنجقراربگیرندودرکارهایظریفو

میبایست5سانتیمترباالترازارتفاعآرنجباشد.
میگیرندارتفاعدست 
دقیقکهدستهایرویتکیهگاهقرار 

ضرایبهمبستگیبینبلندیقدوارتفاعچشمدرحالتنشسته

1/11
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ضرایبهمبستگیبینبلندیقدوارتفاعرکبی

1/81

ضرایبهمبستگیبینبلندیقدوپهنایباسن

1/31

ضریبهمبستگیمساوییکگویایهمبستگیکاملمیاندومتغیراست
میدهدکههیچگونههمبستگیبیندومتغیروجودندارد.
ضریبهمبستگیصفرنشان 
گیریهایآنتروپومتریکیدرحدود2cmاست.
شودکهدقتاندازه 

خاطرنشان 
می
صدکپنجاهمچنانچهپراکنشطبیعیدرجامعهوجودداشتهباشدبرابرمیانگینخواهدبودوصدکپیامیک

میآید.
متغیربامعادلهیزیربدست 
×(p) = m + SZصدکپیام
:mمیانگینمتغیر
:Sانحرافاستاندارد
میآید.
:Zمقدارثابتکهازجداولآماریبدست 
محدودیت در ارگونومی و آنتروپومتری :محدودیت عبارت است از یک ویژگی قابل مشاهده و ترجیحاً قابل
اندازهگیریانسانیکهتأثیراتیرابررویطراحییکمصنوعخاصایجادمیکند.

میشود
معیار:عبارتاستازاستانداردیکهبهوسیلهیآنتطابقمیاناستفادهکنندهومصنوعسنجش 
محدودیتها یاساسیآنتروپومتریشاملفضایاضافی،حددسترسیوضعیتبدنیوقدرت

محدودیتهاییکطرفههستندوحداقلفضایقابلقبولودریکشیراتعیینمیکندکهصدک

فضای اضافی:
میشود.
55مرداندرنظرگرفته 
میکند.ازاینجهتکافیاستتواناییضعیف
گاهیاوقاتقدرتانسانمحدودیتیکطرفهایراتحمیل  

قدرت :
ترینفردرامدنظرقراردهیم.
میدهیمکهبعنوانروشحدها
روش حدی :فرآیندیکهبرایحصولبهتریننتیجهدرراهحلمورداستفادهقرار  
میشود.
استفاده 
میشود.
نسبتهاییکهدرآنهانسبتیکبعددرمقایسهبابعددیگرمطرح 

شاخصهای درصدی:
طولقد

×211

ارتفاعنشسته



×211



=شاخصارتفاعنشسته

میانگینارتفاعنشسته
میانگینطولقد

=ارتفاعنشستهنسبی

ارتفاعنشستهنسبیتخمینیاتقریبیتخمینیاتقریبیازمیانگینشاخصارتفاعنشستهاست.
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گوناگونیهای انسانی:
میشودتابهنوعکهزنانبهطورمتوسط
اختالفهایآنتروپومتریکیبینزنانومردانبیشتربهجنسمربوط  

1درصدکوتاهترازمردانهستندوزنانبهطورمتوسط%95قدرتمردانرادارند.مرداندرکلیهیابعادخطیبه
جزپهنایباسندارایاندازههایبزرگترینسبتبهزنانهستند.همچنینضخامتپوستدرزنانبیشترازمردان

است.
اختالفهایاندازهبینجنسمردوزندر

تنهابعدیکهدرزنانبزرگترازمرداناستطولباسنزانواست.
یفوقانیبیشترازاندامهایتحتانیاست.

اندامها


آنتروپومتری نواحی خاص از بدن
ستونفقراتانسانازبیستوچهاراستخوانمتحرکتشکیلشدهاستکه1مهرهدرناحیهگردن،دوازدهمهره
بهآنهامتصلاندوپنجمهرهکمرکهدرقسمتپشتبیندندههاولگنخاصرهقراردارند

صدریکهانتهایدندهها

درحالتنشستهوایستادهمستقیم،بهترینشکلنیمرخستونفقراتبهصورتمنحنیسینوسیاستکهخط
زیبایینامدارد.


آنتروپومتری دینامیکی حوزه دسترسی و فضاهای اضافی
گیردبعنوانمثالدرهایخروجاضطراریدروزنههایفرار

فضایاضافیبرایصدک55مردانطراحیصورت 
می
میبایستتاحدامکانبزرگانتخابشوندزیراکهسرعتخروجافرادتابعیازاندازهیروزنهاست.

میتوانبهوسیلهفضایسهبعدی(حوزهیفضایکاریاکرهیحرکتیمشخصکرد.
حددسترسیدینامیکیرا  
حددسترسیباافزایشمساحتکفپاافزایشیافتهوباقراردادنمانعیدرپشتفردکهموجبمحدودشدنعمل
مییابد .نواحی دسترسی سهل الوصول یا  ZCRدسترسی بدون هیچ فشار خاصی است.
میشود کاهش  
تعادل  
هامیباشد.حداکثرمساحتکاراز


میلیمتردرجلویشانه
حوزهیدسترسیراحتومیدانبهینهیبینایی 511
می شودومساحتطبیعیکارحالتیاستکهآرنجبه
تقاطعصفحهافقیباحوزهدسترسیراحتسطحیتشکیل  
میزان51درجهیاکمترخمشدهباشد.

اپیدمیولوژی بیماریهای مربوط به آسیبهای اسکلتی عضالنی
هایناشیازکارآسیبدست،مچوانگشتانبدلیلسندرمکارپالاستوآسیبهایناشیاز

بیشترینغیبت
میدهند.
ابزارهایدستی5درصدآسیبهایصنعتیراتشکیل 
آسیبهایتجمعییاتحت

آسیبهایحاد–1

میشود–2:
طراحینامناسبابزاردستیمنجربه1نوعآسیب 
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میشوند:
حادآسیبهایاسکلتیعضالنیدرسهدستهاصلیتقسیمبندی 

آسیبهایتاندون

–2
آسیبهایعصبی

–1
آسیبهایعصبیعروقی

-3

آسیبهای تاندون
میشوند.درتاندونهاییکهغالف
رمداومبرتاندونها متورم  

 –1تورم تاندونها ) :(Tendonitisبدلیلفشا
ندارندکلسیفیکاسیونرخمیدهندبهترینراهبرایپیشگیریاستراحتدادنبهتاندونهااست.
 -2تنوسینویت :(Tenosynovitis) :درمناطقیرخ میدهدکهیکتاندونتوسطیکغالفپوشیدهشده
است.درصورتتکرارهایشدیدحرکاتمفاصلمایعسینویالزیادیترشحمیگرددوتجمعاینمایعمنجربهدرد
وتورممیگردد.
 –3استوز تنوسینویت ( :)Steosing Tenosynovitisاین آسیب توسط تنگ شدن غالف تاندون در
میشود :برجستهتریناینآسیببیماریودکوئروینبدلیلحرکات تکراریدرپایهی
ناحیهیتورمتشخیصداده  
انگشتشصتنمایانگرمیشوندنوعدیگراینعارضهانگشتماشهایاست.
میشود.
 – 4کیست گانگلیونیک:کیستدرسطحپشتیمچاززیرپوستبرآمدهوبرجسته 
 – 5اپیکوندولیت:اینعارضهباافزایشکششبیشازحدرخمیدهد.
استکهتوسطاسترسهایواردهبرچهارتاندونچرخانندۀبازوحولمحور

 – 6روتاتورکاف:یکالتهابتاندون
شانهایجادمیگردد.

آسیبهای عصبی
سندرم تونل کارپال (CTS) :فشارهایبیشازحدبرتاندونخمکنندهیانگشتکهازتونلکارپالعبور
یکنند:اینتورمبهنوبهیخودبرعصبمدینکهاز
کندباعثالتهابغالفتاندونهاشدهودرآنهاتورمایجادم 


می
میکندفشارواردمیکند.
همینگذرگاهعبور 
فشارواردهبرعصبمدینباعثخارش،کرختیودرددر3انگشتنخستوپایهیشصتمیشود.

آسیبهای عصبی – عروقی
میکنندهمچنین نقصدرسیستمگردشخوندرکنارشرایط
اعصابورگهایخونیراگرفتار  

اینآسیبها 

میدهد.
نوروپاتیکرخ 
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حاصلازفشارمداومماهیچهایدرهنگامدورکردنبازوازبدنباعثایجادفشردگی

سندرمخروجیتوراسیک:
برمجموعهیعصبی-عروقیعبورکنندهازخروجیبینقفسهیصدریبخشفوقانیبازومیگردد.
میتوانگفتCTDsبهعواملزیربستگیدارد:
بهطورکلی 
مدتزمانمواجههبستگیداردکهمهمترینواصلیترینمتغیر

 – 2وضعیتبدن – 1نیرو – 3تکرار – 4
وضعیتبدناست.

بیماریهای ناشی از ارتعاش:
ارتعاشتمامبدن–WBVاختاللدرسیستمگردشخون،اعصابمرکزیوادراریرخمیدهد.
میکند.
دردستهاایجاد 

ارتعاشبخشی(قطاعی)–بیماریرینود(سفیدانگشتی)
وفرکانسهای15تا251هرتزمرتبطاست.

بیماریرینودباشتابهای2/5m/s2و81m/s2

عالئماینبیماریبهصورتسفیدشدنانگشتان،کرختیوبیحسی،اشکالدراستفادهازانگشتانبخصوصدر
میباشد.
محیطهایسرد 


آسیبهای ستون فقرات
ستونفقراتSشکلبودهو32جفتعصبازآنخارجمیشود.درصورتتشدیداینانحناهادرنواحیگردن
شودواگرانحرافستونمهرههاجانبیباشداسکولیوزرخ

وکمرلوردوزیسوکیفوزیسدرقسمتسینهایایجاد 
می
میدهد.

میباشد
بیماریدژنراتیودیسککمریعمدتاً L4 – L5وپاها L5- STرخدادهوعلتشایعکمردردمزمن  
میشود).
ریشههای  L5- S1
نشستنهایطوالنیسببکششعصبسیاتیک( 

تنگی کانال نخاعی شایع ترین علل آن بیماری دژنراتیو ،تروما ،جراحی ستون فقرات ،اختالالت متابولیکی و
بیماریپاژهاست.اسپوندیلیتآنکیلوزان:عالئمآنشروعتدریجیوبیسروصدایدردکمروباسندرمردان41
میباشد.
سالبهباالتکههمراهبادردشبانهیکمر،خشکیصبحگاهیکمر 
میدهند:
هرکدامازدردهایزیررابهنواحیخاصیازبدنارجاع 
الف –دردهایناحیهلگن–ناحیهیساکرال
ب –دردهایقسمتتحتانیشکم–ناحیهیکمری– L4

 L2

مهرههایL2 – L8
ج –دردهایقسمتفوقانیشکم– 
NSL – BPکمردردهایغیراختصاصیهستندکه%81کمردردهایافراد11تا55سالراتشکیلمیدهند.
میباشد.
تست الزاک:ازجملهمانورهایمهمدرتعییندرگیرییکیاچندرشتهیعصبیدرکمردرد 
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ناحیهیگردنیشامل 1مهره) (C1 – C7ازستونفقراتکهدرحالتطبیعیلوردوزدارندمیباشدودارای8
بیماریدژنراتیودیسکمهرههایگردنییکبیماریشایعمیانمردانوزنانباالی

میباشد.
جفترشتهیعصبی  
میباشد.
اتیودرمهرههای ) (C5- C6

41سالکهناشیازتغییراتدژنر
یخارجدیسکوفشارزیادبررویطنابعصبیستونمهرههایا

عبارتاستازخروجآبازحلقهها

فتق دیسک:
میتوانضایعات کمریراموردارزیابیقرار
میباشد.حینبلندکردنباربهسهروش  
اعصابخروجیازآنها  
دهیم.
–2اندازهگیریفشاردیسکبینمهرهای
یبیومکانیکیدرپیشبینینیروهایفشاریرویستونمهرههایلومبار

مدلها
 –1
-4اندازهگیریفشاردرناحیهیداخلیشکمی
عوامل تعیین کننده بر حمل و نقل دستی:
الف – انسان ( سن ،جنس ،وزن بدن ،آنتروپومتری ،تحمل استاتیک و دینامیک ،توان فرد ،آموزش و تجربه و
میشوند.
عواملروانی)جنسافرادمهمترینمشخصهیانسانیاستکهدرآنکارگرانازیکدیگرمتفاوت 
ماشینآالت،ابزارآالتوپستهایکاریازفرکانس،مدتکار،ابعادکار،شکلبار،محلچفت

ب – فرآیندکار:
شدندستباباروچفتشدنپابرزمین،وزنبادوتوزیعباروثباتآنوارتفاعباراززمیناست).
میباشد.
ج –محیطکار–هندسهیکاراینعاملمهمترین 
معیارهایزیادیمانند–  ارتفاعشانه،عرضوعمقسینه،ارتفاعزانو،پیشمشتوعمقیشکمیجهتبرآورد
مییابد.
وزنمجازبلندکردنبارالزماستکهتوانتحملاستاتیکیمعموالًباچاقیافزایش 

فاکتورهای روانی موثر بر حمل بار
–2حضوریاعدمحضوریکفردباتجربهحینکار
–1حضورفردیبغیرازفردباتجربهحینکار
-3حضورهمکارحینکار
میآیند.
فاکتورهایذهنیومشکالتشخصیعاملمهمیدرکاهشظرفیتحملباربهشمار 
میشوند.
فرکانس حمل بار:دراینعاملفاکتورروانیوبدنیبسیارمهمشناخته 
– 1یکمرتبهبلندکردنباردردقیقه–33درصدتوانماکزیمم
1/8– 2مرتبهبلندکردنباردردقیقه–15درصدتوانماکزیمم
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تأثیر ابعاد بار روی فشارهای وارده برستون و مهرهها:

:Lطولبار
:Wوزنبار
شکل بار:حملبارهایکیسهاینسبتبهحملبارهایجعبهایسادهتربودهونیازبهمصرفکمتردارد.
بار بدون دسته :توانایی حمل را  25درصد کاهش می دهد و باعث افزایش انرژی سوخت و ساز به میزان
میشود.
 1/21Kcal/min
طولاستاندارددستهیبار 225mmوعرض 15-38mmبافاصلهتاباردرحد 31-51mmوزاویه1-21
میباشد .حداقلضریباصطکاکبینپاوسطحزمینبایستی1/5باشدو اگرضریباصطکاکاز
درجهبهسمتباال 
میخورد.
1/3کمترباشدفردپایشسر 
توانبلندکردنبارزمانیکهزاویهیآرنجحدوداً 91درجهباشددرحداکثرمیزانخوداستواگرارتفاعپیش
میباشد.
مشتدرارتفاعآرنجباشدفردقادربهحملبیشتریبار 
برایهلدادناشیاءدرطیزمینهرچهارتفاعبیشترباشدبهتراستامادرکشیدنباربلعکساستهرچه
مییابد.دروضعیتهایکشیدنوهلدادنبار:اعمالنیروبهباربستگی
ارتفاعافزایشیابدتوانکششبارکاهش  
بهوضعیتدسته،محلقرارگیریپاهاوارتفاعهلدادنوکشیدنداردباافزایشارتفاعاکسیژنمصرفیموردنیاز
کاهشیافتهوانرژیموردنیازافزایشمییابد.

مدلهای حمل بار:
مدل فردریک در حمل بار:
میشود که رابطهی بین وزن بار و انرژی
در این مدل میزان انرژی مصرفی بر اساس بار قابل حمل محاسبه  
مصرفیبرحسب

خواهدبود.

:Cانرژیمصرفی
:Fفرکانسبلندکردنبارتعداد/ساعت
:aدامنهیبلندکردنبار
:Wوزنباربرحسبپوند
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درمدلفردریکپیشنهاد میش ودکهمیزانانرژیمصرفیدریکفردمتوسطبرایکارروزانهنبایداز3/33
کیلوکالریبردقیقهبیشترشود.
میبایستیکشغلمرکبرابهچندزیرشغلتقسیم
مدل گرگ :برایپیشبینیانرژیمصرفیموردنیاز  
نمود.
بااستفادهازروشهایرگرسیونچندگانهاستپوایزمیزانهزینهیانرژیرابرایبلندکردنبارو

مدل آسفور:
زمینگذاشتنبارارائهکرد.
یبلندکردندستیحملباردرصنعتدرصورتیکهکارگرمردباشدعرضبستهها  34cmوحد

درفعالیتها

می باشدحداکثروزنباردرشرایطیکهباربینحدارتفاع
قابلقبولدرطراحی 51وفرکانسحملباردردقیقه  
انگشتوشانهجابجاشود21کیلوگرمخواهدبود.
 1روشمعروفبرایمحاسبهیحدودمجازوتوصیه شدهیوزنبارعبارتنداز:روشمحاسباتی mitalوروش
نوینNIOSH
روش محاسباتی mital
دراینروشچنانچهحینبلندکردنبارخمشودبایدظرفیتمجازحاصلهبهاندازه 5درصدکاهشیابدواگر
بستههادستهیادستگیرهنداشتهباشنداینکاهش%1/1خواهدبود.

اصالحمیزانکارباwork – rateباتوجهبهمعادلهزیرصورتمیگیرد.
برایمردان

% work rate =212/41-3/4DR

برایزنان

% work rate=211/82-2/54DR

:DRمدتزمانکارفعالبرحسبساعتاست.

میزانکارموردنیاز



میزانپیشبینی
شده

محاسبهی میزان ریسک برای هر جزء بار در روش mital
اگرR > 1بایستیتاحدامکانبهتصحیحکاربپردازیم
اگرR <1یعنیکاردرحدودمجازدرحالانجامخواهدبود.


روش محاسباتی NIOSH
میباشندعبارتنداز:
دوفاکتورمهمکهدرایندستورالعملعنوانشدهوقابلمحاسبه 
الف–حدفعالیتبا)Action limit (AL
ب–حداکثرمقدارقابلقبول)Maximum permissible limit (mpl
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Mpl = 3Al

 :Fفرکانسبلندکردنبار
:fmaxحداکثرفرکانسبلندکردنبار
:DاختالفارتفاعCm
:VارتفاعمحلبرداشتننسبتبهکفزمینCm
:HفاصلهافقیبینمرکزجرمبارومرکزثقلبدنCm
RWL = Lc  HMVMD MA MF M C M
معادله جدید حمل بار NIOSH
حداکثروزنمجازنبایدازRWLتجاوزکند.
:Lوزنشیموردنظر
In
فاصلهافقیبیندستهاتاکفکارگاه

:H
cm



:Aزاویهانحرافتنهازسطحساجیتالبرحسبدرجه
:Cدستهبندیوگرفتنباردردستان
فاصلهقائمبیندستهاتاکفکارگاهcmیاin

:V
:Dمیزانجابجاییدرسطحقائم
:Fفرکانسمتوسطبلندکردنباردردقیقه
منظورازRWLمیزانباریاستکهتقریباًبااکثریتقریببهاتفاقکارگرانسالم(55درصدجمعیتکارگری
در محیط کار) بتوانند در یک دورۀ زمانی معین (حداکثر  8ساعت) آن را جابجا نموده و دچار عوارض اسکلتی
عضالنیبهویژهکمردردناشیازکارنشوند.

اندیس بلند کردن بار
:LIاندیسبلندکردنباربدونواحداست

:RWLحدتوصیهشدهوزنیبرحسبkg

 :Lوزنباربرحسب Kg
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الف–درمشاغلوفعالیتهاییکهLI 1تغییراتارگونومیکضرورینمیباشد.
والگوهایارگونومیکبهمنظورکاهشاسترسهایحرفهایالزم

طرحها 
ب– درمواردیکه  3 > LI >1
است.
وشهایاتوماتیکاعمالشود.
ج–درمشاغلیکهLI 3بایستیسیستمکارتعویضور 
اهدافمعادالت NIOSHکاهشمیزانانرژیمصرفیحینبلندکردنباروتقلیلفشارهایواردهحینحمل
کاالبهویژهدرفعالیتهایتکراریاست.

درمواردزیرنمیتوانازمعادلهیNIOSHاستفادهکرد:
–2بلندکردنوپایینآوردنبارباکمکیکدست
–1بلندکردنوپایینآوردنباربیشازیکشیفت
–3بلندکردنوپایینآوردنباردرحالتنشستهرویزانو
–4بلندکردنوپایینآوردنباردرفضاهایمحدود
–5جابجاییاجسامبهکمکهلدادنیاکشیدن
–9جابجاییاجسامبهکمکاهرمیاگاریدستی
-1فعالیتدرمحیطیباکفلغزنده
بلندکردنوجابجاییباردرمحیطهایباشرایطجوینامطلوب

-8

پوسچر
یمختلفبدنشاملسر،تنهواندامهادرفضاحینانجامکار

عبارتاستازوضعیتاستقرارقسمتها

پوسچر کار:
میباشد .پوسچر طبیعی یا خنثی پوسچری است که کمترین فشار بیو مکانیک و تنش به بافتهای دستگاه

ومفصلها درمیانهیدامنهیحرکتیخودقرار

میشودکهاندامها 
اسکلتیعضالنیوارد میکندوزمانیحاصل  
گیرند.
پوسچر طبیعی یا خنثی:
میکندولگنو
سروگردنوتنهراستومستقیمبودهوفردبهسمتجلوبهنقطهیدرارتفاعچشمخودنگاه 
می باشد،بازوهابهموازاتمحورطولبدندرطرفینبدنآویزانبودهو
نهها نسبتبهصفحهیساجیتالمتقارن  
شا 
مییابندوهمچنینمحورکفدست
ساعدهابهصورتافقیوبهموازاتصفحهیساجیتالوعمودبربازوهااستقرار 
درراستایمحورطولیساعدقرارداشتهوهیچانحرافینس بتبهسمتزندزیرینیازبرینوهمچنینخمشیا
میشود که
کشش در ناحیهی مچ دست وجود نداشته باشد .پوسچر سرو گردن زمانی راست و مستقیم انگاشته  
صفحهیفرانکفورتموازیخطافقباشد.
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دامنهی حرکتی خنثی:
میشوندعبارتنداز:
حرکتیخنثیدرموردحرکتهاییکهدرصفحهیساجیتالانجام 

دامنهی
زاویه دید عمودی:بین  45بهسمتپائینو 15بهسمتباالاززاویهبینایینسبتبهصفحهیفرانکفورت
زاویه سرو گردن عمودی:بین  45خمش)(Felxionو  45کششیابازشدگی)(Extension
زاویه آرنج :بین  45خمشو 110درجهکشش(زاویهیساعدنسبتبهبازوها)
خمش – کشش شانه:بین  45خمشو  27کشش(زاویهیبازونسبتبهتنه)
پوسچراستانداردیامرجعمنظورازآنپوسچرطبیعیاستکهبعنوانمرجعجهتتعیینمیزانانحرافپوسچر
میشود.
ازحالتطبیعیاستفاده 
بتوانندحالتخودرادرطولزمانحفظکنندماهیچهها بایدهرگونه

برایاینکهبدنواندامها 

فشار وضعیتی :
دهودربرخیمواردکششها یدرونیبدنراخنثیکننداینچنیناعمالماهیچهایراکه

نیرویخارجیوار
میشود.
ناشیازواردآمدنفشاراستفشاروضعیتینامیده 
میشود،محدودشدن
تنش وضعیتی :واکنشنامطلوبعضویااندامدربرابرفشاروضعیتیتنشوضعیتیخوانده  
جریانخونماهیچه،برهم خوردنتعادلشیمیاییماهیچه،خستگیماهیچهایوبروزناراحتیودردازجمله
میشود.
عالئمبروزتنشوضعیتیهستند.کهدرنتیجهاستمرارفشاروضعیتیایجاد 
عبارتندازعواملیکهبرچگونگیاستقراراندامهایمختلفبدندرفضااثر

عوامل تعیین کنندهی پوسچر بدن :
داشتهوپوسچرفردهنگامکارراتعیینمیکننداینعواملعبارتنداز:
یبدن،وزنوتواناییهایدستگاهحسیحرکتی

شاملابعادواندازهها

الف – عوامل فردی:
عواملمربوطبهایستگاهکارشاملابعادواندازههاهمچنینتجهیزات

ب –
یدیداریوشنیداریوکنترلها

یها
ج –عواملمربوطبهنوععملیاتشاملنیازمند 
میگیرندعبارتنداز:گردن،کمر،شانه،
اندامهاییکهدرمعرضبیشتریناثراتسوءناشیازپوسچرنامطلوبقرار 

ساعد،زانوکهمیانعواملوریسکفاکتورهایاختالالتاسکلتی– عضالنیناشیازکارپوسچرنامطلوبازجمله
میشود.
میشودکهبراساسپوسچرمیزانخطروقوعآسیبتعیین 
مهمترینآنهامحسوب 
یمشاهدهایکههمهبرپایهیارزیابیپوسچرفردهنگامکاراستوارندشاملREBA, RULAو QEC

شیوهها

میباشند.
 

شیوههای ارزیابی خطر بروز اختالالت اسکلتی عضالنی
یوههای دستگاهی یا مستقیم ،شیوههای خود گزارشی و دیگر
این شیوهها شامل شیوههای مشاهدهای ،ش 
میباشند.
شیوههایروانی–فیزیولوژیک 
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شیوههای مشاهدهای–2:قلمکاغذی–1فیلمبرداریوواکاویپوسچربوسیلهیکامپیوتر
پوسچربدنبراساسوضعیتقرارگرفتن 24عضوبدن( 1دست 1،ساعد1،بازو 1،ران1،ساق1،پاتنهوسر)
میشودکهاطالعاتدربرگهایبنام
نسبتبهسهصفحهیمرجع (صفحهیعمودی،افقیوجانبی)طبقهبندی  
میشود.
پوسچرگرامثبت 
یکیدیگرازشیوههایارزیابیفشاروضعیتیجهتیابیپوسچراست.دراینشیوهوضعیتقرارگرفتنسر،تنه،

بازوساعدو پاهارو یدیاگرامیازبدن که دارایمجموعهایازدایرههایهممرکزاست(نظیرسیبل)مشخص
دامنههایحرکتیگوناگوناستدراین
سیبلها دارای 4دایرهیمتحدالمرکزهستندکهبازگوکنندهی 
میشود .

روشبیشترینارزیابیوضعیتبدنازدیدگاهبیومکانیکاست.ارزیابیپوسچردرروشجهتیابیحدود31ثانیهیا
میانجامد.بههمیندلیلاینروشعمدتاًبرایکارهایاستاتیکمناسباست.
بیشتربهطول 

روش (Rapid upper limb Assessment)RULA
برایارزیابیسریعشدتفشاروضعیتیطراحیوارائهشدهاستوبهویژهبرایکارهایایستادهکاربرددارد.در
این روش از اعداد برای کدگذاری پوسچر اندامهای بدن شامل گردن ،تنه ،پاها ،بازو ،ساعد و مچ دست استفاده
می گیردکهخطربروزاختالالتاسکلتیعضالنیحداقلباشدواعدادبزرگتربه
عددیکبهناحیهایتعلق 

میگردد.

میشودکهخطربروزاختالالتاسکلتیعضالنیزیادباشد.اگرحرکاتچرخشی،دورشوندهازبدنیا
ناحیههایداده 

مییابددراینروشافزونبرپوسچرفشاربیومکانیکی،
نزدیکشوندهباشندعدداختصاصیافتهبهپوسچرافزایش  
میشود.
ناشیازفعالیتدینامیکیااستاتیکواعمالنیروبرساختاراسکلتیعضالنینیزدرنظرگرفته 

روش (Hand – Arm – movement Analysis) HAMA
ایبرایتجزیهوتحلیلفشاربیومکانیکبردستهاوبازوهادرکارهاییاستکهدرآنهاعمدتاًاین


اینروششیوه
اندامها درگیرند .دراینشیوهپنجعاملاصلیکهباریسکفاکتورهایاختالالتاسکلتیعضالنیدرارتباطاندو

شامل نوع حرک ت ،نوع چنگش ،وضعیت قرار گرفتن اندام فوقانی ،فشار خارجی و سرانجام سطح تالش فیزیکی
میشوند.
میباشنداستخراج 

دادهها  حین فعالیت کاری استخراج و در نتیجه ارتباط میان وضعیت بدن و اعمال نیرو با
مزیت این روش  :
طراحیایستگاهومحیطکاربخوبیقابلبررسیاست.
معیاریجهتتوصیفسطحمواجههباریسکفاکتورهایآسیبهایاسکلتیعضالنیوجودندارد

معایب روش :
ییماننداندامهایفوقانیموردارزیابیقرارنمیگیرند.

همچنینفشاربیومکانیکواردبراندامها
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میباشدکهممکناستاثرآسیب
روش :PLIBELروشیبرایشناساییعواملفشاربردستگاهاسکلتیعضالنی 
میشودچک
زاداشتهباشنددراینروشاستفادهازیکچکلیستخطراتارگونومیکمحیطکارشناسایی  
میباشدکهدر5
ییدرخصوصپوسچرکار،حرکتها،طراحیایستگاهکاروابزارموجود  

لیستحاویپرسشها
پاها،آرنج،ساعد،گردن،شانههاوپشت)

ثانیهاینپرشهاصورتمیگیرد(کمر،باسنوزانوها،


روش (Rapid Entire Body Assessment) REBA
یکیدیگرازروشهایمشاهدهایقلمکاغذیاستکهبرپایهیروش RULAتوسعهیافتهاستاینروش،
روش مناسبی برای ارزیابی مشاغلی است که در آنها پوسچر کار استاتیک یا دینامیک بوده و تغییرات زیادی در
میهد.
پوسچروضعیتانجامکارروی 
درروشREBAامتیازبندیدردوگروهAو Bدستهبندیشدهاند.
میکنندامتیازاثر
میباشدکهدرمجموع 91پوسچرترکیبیایجاد  
اندامهایگروه Aشامل:تنه،گردنوپاها  

تکاندامها درگسترهایاز 2-5متغیراست.امتیاز

ترکیبیپوسچراندامهایگروه Aباتوجهبهوضعیتکمکتک

همچنیناندامهایگروهBشاملساعدهاو

مربوطبهاعمالنیروبهامتیازهایگروهAاضافهشدهوتعیینمیگردد.
میباشندتاامتیازBحاصلگردد.
مچدست 
واندامهایفوقانیوارد

اینروشبرایارزیابیمشاغلنشستهوساکنجاییکهفشارعمدتاًبرگردن،شانهها 
میشودطراحینشدهاست.

سطح خطر و اولویت اقدامهای اصالحی در روش REBA
1امتیازنهایی2سطحخطرقابلچشمپوشیاستاقداماصالحیضروریاست.
2امتیازنهایی1-3سطحخطرپاییناستاقداماصالحیاحتماالًضروریاست
1امتیازنهایی4-1سطحخطرمتوسطاستاقداماصالحیضروریاست
3امتیازنهایی8-21سطحخطرباالاستاقداماصالحیهرچهزودترضروریاست
4امتیازنهایی22-25سطحخطربسیارباالست اقداماصالحیفوریانجامشود.

روش ):QEC (Quick Exposure Check
دراینروشازپرسشنامهاستفادهمیشوومواجههی4ناحیهازبدنشاملکمر،شانه/بازو،دست/مچدستو
پرسشنامهها

میگیرند.
گردنکهدرمعرضبزرگترینخطرآسیبهایاسکلتی– عضالنیهستندموردارزیابیقرار  

میشود.
میشودوباتوجهبهآنپرسشنامهامتیازداده 
درروشQECتوسطکارگرپر 
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