
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 عضالنی )نوردیک(  -پرسشنامه ارگونومی عوارض و ناراحتی های اسكلتی

 

طراحی و    1987سوال بوده که توسط نوردیک    46سکلتی دارای  پرسشنامه ارگونومی عوارض و ناراحتی های ا

دن،  مختلف بهای در قسمت  ) فردی، میزان درد و سوزش و ناراحتی  تقسمت سواال 5دارای  که شده است  ساخته 

 و نیازهای روانشناختی می باشد. ، نیازهای فیزیکیاختالالت اسکلتی

 

 از سواالت:ی قسمت

ماه گذشته مشکلی    12آیا در طی  

نظیر درد، ناراحتی ، سوزش، گزگز،  

مورمور، بی حسی، احساس کوفتگی،  

 گرفتگی عضله و... داشته اید؟  

  
ناراحتی   یا  درد  دچار  اکنون  هم  آیا 

 هستید؟ 

  
  
  

  
روز گذشته ناراحتی    7آیا شما در خالل  

 و درد داشته اید ؟  

  
  
  

 گردن    -10
                    بلی     خیر 

  
                      بلی   خیر 

  
              بلی     خیر 

 شانه ها   -11

      بلی در شانه راست 

      بلی در شانه چپ 

      بلی در هر دو شانه 

      خیر 

   

    خیر               بلی 
  
           بلی      خیر   



 

 

 آرنجها  -12

      بلی در آرنج راست 

      بلی در آرنج چپ 

       بلی در هر آرنج 

      خیر 
  
               بلی   خیر 

  
                بلی   خیر 

 مچ و دستها    -13

     بلی در دست  راست 

      بلی در دست  چپ 

       بلی در هر دو دست 

      خیر 
  
                بلی   خیر 

  
              بلی   خیر 

 (UPPER BACK)پشت  -14

      بلی    خیر 
  
                بلی     خیر 

  
                بلی   خیر 

 نشیمن و کمر   -15

        بلی    خیر 
  
           بلی   خیر 

  
                بلی   خیر 

 یک یا هر دو ران    -16

    بلی             خیر 
  
          بلی   خیر 

  
         بلی   خیر 

 یک یا هر دو زانو    -17

           بلی   خیر 
  
         بلی   خیر 

  
           بلی   خیر 

 یک یا هر دو پا )قوزك پا(  -18

          بلی   خیر 
  
         بلی   خیر 

  
           بلی   خیر 
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