
 

 

 عضالني )نورديک(  -پرسشنامه ارگونومي عوارض و ناراحتي هاي اسكلتي

 

 روایی و پایایی دارد

 نحوه نمره دهی دارد. 

 

ال.راکين  توسط 1987جهت تعيين شيوع اختالالت اسکلتی عضالنی از پرسشنامه اي استفاده شد که در سال 

و همکارانش در انستيتوي بهداشت حرفه اي در کشورهاي نوردیک)کشورهاي اسکاندیناوي(طراحی و به اجرا  روك

گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است . روایی و پایایی آن قبال توسط اساتيد دانشگاه 

ذري استادیار دانشگاه و اميرحسين داودیان طلب در پژوهش بوسيله دکتراي فيزیولوژي غالمرضا آ علوم بهزیستی

 به اثبات رسيده است.  هایی که مربوط به استاندارد سازي پرسشنامه ارگونومی انجام داده است

 

( و 9الی 1سوال مشخصات فردي)سوال 9سوال یاگویه ميباشد و شامل 46روي هم رفته داراي     

( درموردميزان درد وسوزش وناراحتی درقسمتهاي مختلف بدن که این امتياز ميزان درد  18الی10سوال)ازسوال9

ردي سوال ف 8در نواحی بدن  که شامل قسمت هاي چپ و راست بدن می باشدرا مشخص می کند و

(که 38الی27سوال از)سوال12( درمورداختالالت اسکلتی به صورت بلی وخيروباز پاسخ و26الی19از)سوال

 (که نيازهاي روانشناختی شغلی را می سنجد. 46الی39سوال از)سوال8نيازهاي فيزیکی شغلی و

 

 

استاد راهنما در این در پژوهش هاي  فوق جهت تعيين روایی نظر تعدادي از متخصصان رشته مورد نظر به ویژه 

 باره پرسيده شد و بعد از بررسی ها محتواي پرسشنامه مورد نظر مورد تأیيد این متخصصان قرار گرفت.

 

 می باشد 70/0برابر با  پرسشنامه ارگونومیمقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي 
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ماه گذشته  12آیا در طی 

مشکلی نظير درد، ناراحتی ، 

سوزش، گزگز، مورمور، بی 

حسی، احساس کوفتگی، 

 گرفتگی عضله و... داشته اید؟ 

  
آیا هم اکنون دچار درد یا 

 ناراحتی هستيد؟ 

  
  
  

  
روز گذشته  7آیا شما در خالل 

 ناراحتی و درد داشته اید ؟ 
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