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پیشگفتار
یكي از برنامه هاي مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تدوین و
انتشار رهنمودهاي مربوط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداشت محيط و حرفه اي و سایر
موضوعات مرتبط است كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور،
انجام شده است .در این راستا سعي شده است ضمن بهره گيري از آخرین دستاوردهاي علمي ،از
تجربه كارشناسان و متخصصين حوزه ستادي مركز سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي
كه در كشور قوانين ،مقررات و دستورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوین و انتشار این رهنمودها
مورد استناد قرار گيرد .تمام تالش كميته هاي فني مسئول تدوین رهنمودها این بوده است كه محصولي
فاخر و شایسته ارائه نمایند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران سایر سازمان ها و
دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل استفاده باشد ولي به هر حال ممكن است داراي نواقص و
كاستي هایي باشد كه بدینوسيله از همه متخصصين ،كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود
با ارائه ن ظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزدیكتر كردن هر چه بيشتر محتواي این
رهنمودها به نيازهاي روز جامعه یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترسي بيشتر كاربران این رهنمودها به اینترنت ،تمام رهنمودهاي تدوین شده بر روي
تارگاه هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (وبدا) ،معاونت بهداشتي ،پژوهشكده محيط
زیست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار
محدودي از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عالوه بر صرفه جویي ،طيف گسترده اي از كاربران به آن
دسترسي مداوم داشته باشند.
اكنون كه با یاري خداوند متعال در آستانه سي و چهارمين سال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي این
رهنمودها آماده انتشار مي گردد ،الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوین و انتشار این
رهنمودها صميمانه تشكر و قدرداني نمایم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود ما
را در بهبود كيفيت این رهنمودها یاري خواهند نمود ،صميمانه سپاسگزاري نمایم.
دكتر كاظم ندافي
رئيس مركز سالمت محيط و كار

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كار

صفحه 1

 -1مقدمه
این راهنما براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي (شامل كاركنان امور اداري -دفتري ،كارشناسان،
مدیران ،كارفرمایان ،برنامه ریزان ،سازمان هاي دولتي ،خصوصي و نيمه خصوصي ،بخش هاي اداري
واحدهاي صنعتي -توليدي ،خویش فرمایي و سایر موارد ذیمدخل) ارائه شده و در كليه فعاليت هاي
اداري قابل استفاده و استناد خواهد بود .در تدوین این راهنما سعي شده تا ضمن ارائه راهكارهاي
ارگونوميک در امور اداري -دفتري ،معيارهاي و اصول قابل استفاده براي كنترل و پيشگيري از
ناراحتي هاي اسكلتي عضالني مرتبط با كارهاي اداري ،معرفي گردد .از طرفي در این راهنما ،تعاریف
صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار ( ،)WMSDs1تعریف ارگونومي و حوزه هاي كاربردي
مرتبط و همچنين معيارهاي ارگونومي در تجهيزات اداري رایج و معمول؛ طرح شده اند .صدمات
اسكلتي عضالني ،بخش عمده اي از ناراحتي هاي جسماني مرتبط با كار را چه در محيط هاي صنعتي
چه در فعاليت هاي اداري ،آموزشي ،خدماتي و سایر موارد به خود اختصاص داده كه هم از دیدگاه
سالمت نيروي انساني و هم از منظر اقتصادي حائز اهميت است .بدیهي است وزارت بهداشت در این
خصوص جایگاه ویژه اي را در ارتباط با شناسایي و پيشگيري از ناراحتي هاي اسكلتي عضالني
شاعلين حرف مختلف به خود اختصاص داده و از این روي كارشناسان حوزه سالمت محيط و كار
براي تشخيص بهنگام و صحيح ریسک فاكتورهاي ارگونوميک مي توانند به نحو شایسته اي از مفاد
مندرج در این راهنما كه به نوبه خود مستخرج از اطالعات مراجع علمي معتبر مي باشد ،بهره برداري
نمایند.
یادآوری ( :)1با عنایت به این كه بخش عمده ای از فعالیت های اداری ،در شرایط نشسته انجام می
پذیرد و از سویی با توجه به رشد فزاینده استفاده از سیستم های رایانه ایی ،كار با كامپیوتر و ملزومان
آن روز به روز در حال توسعه می باشد و لذا مشكالت متناسب با آن نیز در حال افزایش است؛ از این
روی در این را هنما به ایستگاه های كار نشسته و همچنین كار با كامپیوتر به طور ویژه مورد توجه شده
است.

1-Work –Related Musculoskeletal Disorders

صفحه 2

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 -2اهداف
هدف از تدوین راهنماي پيش رو ،ارائه دستورالعمل ها و معيارهاي مربوط به ارگونومي اداري و
تدوین راهكارهاي مرتبط با پيشگيري از بروز و شيوع صدمات اسكلتي عضالني ذیربط مي باشد.

 -3دامنه کاربرد
دامنه كاربرد مندجات این سند مي تواند كليه فضاهاي اداري دفتري را چه در قالب دفاتر خصوصي و
چه دولتي و یا نيمه خصوصي و حتي فضاهاي شخصي افرادي كه به نوعي به انجام امور اداري -
دفتري ،نوشتاري -تحریري ،رایانه اي؛ چه در محيط ادارات و سازمان ها و چه در واحدهاي اداري
شركت هاي توليدي صنعتي ،را پوشش دهد.
یادآوری ( :) 1این توضیح الزم است كه كارهای اداری ،كلیه فعالیت های رایج و معمول در محیط
های اداری -سازمانی را اعم از كارهای نشسته تحریری ،كامپیوتری و مطالعاتی را از یک سو و فعالیت
ه ای ایستاده مرتبط با وظایف شغلی اداری از سوی دیگر در برگیرد كه در موارد اخیر ،این دسته از
كارهای ایستاده می تواند طیف وسیعی را از كارهای یدی سبک تا دیگر اموری مثل كار در واحدهای
تكثیر ،آبدارخانه ،امور زیباسازی و تبلیغات محیطی و برگزاری مراسم ،حراست ،امور تعمیرات و
نگهداری فنی و سایر موارد ذیربط را شامل شود.
یادآوری ( :) 2هر چند كه مندرجات این راهنما در بخش هایی از فعالیت های خاص و غیر معمول و یا
خارج از شرح وظایف اداری نیز كاربرد دارد ولیكن موارد اخیر خارج از حوزه توجه این راهنما می
باشد.
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صفحه 3

 -4اصطالحات و تعاریف
 1-4اصطالحات

در این راهنما ،اصالحات و یا واژه هایي با تعاریف ذیل به كار رفته است:
 بند اصلي :عناوین اصلي كه مي توانند توضيحات كلي را در برگيرند .بندهاي اصلي با یک عددمشخص درج مي شوند.
 بند فرعي :زیر بندهایي را در ذیل بند اصلي شامل مي شوند كه توضيحات اضافي و جزئي را در برمي گيرد .بندهاي فرعي با بيش از یک عدد و خط تيره مابين اعداد مشخص شده اند براي مثال ()4-2
كه حاكي از بند فرعي چهارم از بند اصلي دوم است.
 پيوست :شامل اطالعات تكميلي ،جداول و پرسشنامه هاي ارگونوميک مورد استفاده در بررسيمحيطي و تجهيزات اداري مي باشد.
 ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و محيط كه اصطالحي است در مورد كليه امور تخصصي مرتبط باحوزه سالمت محيط و حرفه اي كه ماهيتي غير محصولي دارند ،البته در این راهنما حوزه این خدمات
به معيارها و اصول ارگونومي محدود شده است.
 2-4تعاریف

در این راهنما تشریح عبارات تخصصي مورد استناد به طور تكميلي در پيوست هاي مربوطه درج شده
است وليكن به طور اختصاصي در این الزامات ،دستورالعمل ها و رهنمودهاي تخصصي ،عبارات و
واژه هایي اصلي و تخصصي ذیمدخل با تعاریف زیر مورد اشاره قرار گرفته اند.
 1-2-4ارگونومي

ارگونومي به عنوان علمي چند رشته اي و وسيع الطيف محسوب مي شود و عبارت است از علم
اصالح و بهينه سازي محيط ،مشاغل و تجهيزات به گونه ایي كه موارد اخير متناسب با محدودیتها و
قابليت افراد بوده و دو هدف كلي ارتقاء سطح سالمت و همچنين بهره وري دنبال گردد.
 2-2-4صدمات اسکلتي عضالني()MSDs

صدمات اسكلتي عضالني( ) MSDsعبارتي است كه براي دسته اي از اختالالت و آسيب هاي ماهيچه
ها ،تاندون ها و اعصاب مربوطه به كار مي رود.

صفحه 4

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

سازمان بهداشت و سالمت شغلي( )OSHAبيماریهاي عضالتي– اسكلتي را چنين تشریح مي كند:
«این نوع بيماري ها شامل آسيب ها و اختالالتي در ماهيچه ها ،اعصاب ،تاندون ها ،ليگامان غضروفي،
مفاصل ،غضروف و رگ هاي خوني است و این نوع اختالالت در اثر افتادن ،سقوط و یا حوادث
مشابه این ها رخ نمي دهد .بيماري هاي عضالني– اسكلتي یا  MSDشامل درد و سوزش در انگشتان
وحتي تا قسمتي از آرنج است ،و یا همراه با تورم تاندون به عضله ،التهاب و بيرون زدگي دیسک
همراه با درد در پشت مي باشد .این بيماري ( )MSDبيشتر به ضایعات دست ،آرنج ها ،بازو و شانه
منجر مي شود كه قسمت هایي مثل گردن ،پشت و حتي زانوها را هم تحت تأثير قرار مي دهد .براي
این دسته از عوارض ،عبارات مشابه دیگري نيز به كار مي رود كه البته در اكثر موارد ،مي توان این
واژه ها را هم معني فرض نمود .برخي از این موارد به قرار زیرند:
آسيب هاي ناشي از تحمل استرس هاس مكرر ()RSI1 عوارض ناشي از فشارهاي موضعي تكراري ()CTD2 سندرم ناشي از فعاليت هاي شغلي بيش از حدود تحمل ()OOS3 عوارض ناشي از حركات تكراري ()RMD4 -پيچ خوردگي و فشار

یادآوری ( :)1بیماری های  MSDبا آسیب هایی كه به طور ناگهانی پیش می آیند مثل رگ به رگ
شدگی یا پیچیدگی مفاصل ،تغییر شكل بدن در اثر كار مضر و زیاد ،فشارهای كاری چند روزه،
تفاوت دارد .همچنین با كوفتگی های قسمت خاصی از بدن مثل سوزش و درد شانه ها و كتف در اثر
ورزش های فشرده و سنگین چند روزه نیز متفاوت است .این نوع آسیب ها شاید عالئمی نظیر بیماری
های  MSDرا نشان دهند و با چند روز استراحت و درمان نیز سریع نیز بهبود می یابند .اما عالئم
 MSDاز این نوع آسیب ها به دو شكل متفاوتند .اول این كه بیماری های  MSDدر دل ماه ها و سال
ها مواجهه نهفته است ،دوم این كه این گونه عوارض حتی با استراحت چند روزه نیز آثار آن بر بدن
به جا می ماند و یک دوره درمان كامل شاید سال ها به طول انجامد.
1-Repetitive Strain Injury
2-cumulative trauma disorder
3-occupational overuse syndrome
4-repetitive motion disorder

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كار

صفحه 5

 1-2-2-4صدمات اسكلتی عضالنی مرتبط با كار()WMSDs

صدمات اسكلتي عضالني مرتبط با كار( ،)WMSDsبخش عمده و مهمي از  MSDsرا تشكيل مي
دهد و شامل عوارض ناشي از فعاليت هاي حرفه اي است كه عمدتاً در اثر تكرار كارهاي عضالني و
تحمل فشارهاي مكانيكي مكرر رخ مي دهد .پيامد بروز این دسته از عوارض به اشكال متنوعي بروز
مي كند از جمله درد و احساس درد ،سفتي عضالت ،ناتواني عضالني ،كاهش دامنه طبيعي حركات،
كاهش توانمندي عضالني و بي شک متأثر شدن راندمان شغلي.

یادآوری ( :) 2این دسته از عوارض به دلیل این كه ریسک فاكتورهای گوناگونی را داشته و منحصراً
در محیط های حرفه ای رخ نمی دهند یعنی در شرایط گوناگون مثل اوقات فراغت ،ورزش ،رانندگی،
فعالیت های معمول روزمره نیز امكان بروز خواهد داشت از این روی تحت عنوان بیماری های مرتبط
با كار رده بندی می شوند و نه بیماری های شغلي.
یادآوری ( :)3اختالالت عضالنی -استخوانی ( -)MSDمجموعه ای از آسیب های كششی مكرر
( -)RSIاز دالیل عمده هزینه های درمانی ،اتالف زمان كار و كاهش بازدهی می باشند .این موضوع
هم بر شركت ها و هم بر كاركنان آنها تأثیر می گذارد .گروه های دولتی كه به طور مستمر چنین
آمارهایی را پی می گیرند ،می گویند این مسئله حائر اهمیت است .ساختمان كار و صنایع ایالت
واشنگتن چنین گزارش می دهد:
"اهمیت ،هزینه و بار اختالالت عضالنی -استخوانی مرتبط با كار ( )WMSDبسیار زیاد است .از سال
 1002تا  ،2999در ایالت واشنگتن  679472برگ بیمه برای موارد درمانی سرپایی مربوط به اختالالت
عضالنی -استخوانی گردن و پشت و سر از شاغلین دریافت شده است .این برگه بیمه ها هزینه
مستقیمی بالغ بر  2/0میلیون دالر در پی داشته اند كه  26/0درصد كل برگه بیمه های شاغلین را شامل
می شده است" 62/4 .درصد برگ بیمه های  WMSDكه در طی این مدت دریافت شده بود ،معادل
بود با حذف به طور متوسط  126روز كاری".
یادآوری ( :)4تأكید می شود كه اختالالت اسكلتی عضالنی در فعالیت های اداری– دفتری چه
وظایف حرفه ای حساس و مدیریتی كه در بین كارشناسان و تصمیم گیرندگان مطرح است و چه در
وظایفی كه جنبه های كم و بیش یدی دارند مثل دسته بندی پرونده ها ،امور كتابداری ،بایگانی و تایپ
نامه های اداری ،امور دبیرخانه ایی و مواردی از این دست ،می تواند از فراوانی قابل مالحظه ای
برخوردار باشد.

صفحه 6

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 3-2-4كارهای اداری

كليه امور اداري و دفتري چه در ساختار سازمان هاي دولتي و چه غير دولتي اعم از امور تخصصي و
یا عمومي مرتبط ،در رسته كارهاي اداري رده بندي مي شوند .این دسته از فعاليت ها مي توانند شامل
امور مطالعاتي ،تایپ و تحریر ،رایانه اي ،اتخاذ تصميم و امور مدیریتي در فضاهاي شخصي و یا
جمعي باشند كه به هر دو شكل نشسته و ایستاده انجام مي گردد.

 -5اصول کاهش ناراحتی های اسکلتی عضالنی کارهای اداری
 WMSDs 1-5و مشکالت مربوطه

از آن جایي كه مهم ترین ریسک فاكتورهاي بروز این دسته از صدمات را مي توان در دسته هاي زیر
قرار داد ،از این رو براي پيشگيري وكاهش بروز و شيوع آنها مي بایست به حذف و یا تخفيف این
ریسک فاكتورها اهتمام ورزید.
 تكرار فعاليت مدت مواجهه زیاد و قابل توجه وضعيت هاي بدني نامناسب و خارج از حدود فيزیولوژیک اعمال نيرو و فشار 2-5نشانههای مشکالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار

 OSHAهرساله  222مورد گزارش یا ادعاي غرامت افراد مبتال به  WMSDsرا تشكيل ميدهد كه
مواردي از  WMSDsنظير سندرم تونل كارپال ( ،)CTSالتهاب غالف تاندونها (تندینيتس)،
تنوسينویت ( ،)Tenosynovitisاپيكندیليتيس ( )Epicondylitisو درد ناحيه كمر را شامل مي شود.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كار

صفحه 7

یادآوری ( :)1یک سری مشاغل یا شرایط كاری خاص ،باعث شكایات كارمندان از استرینهای بی-
مورد ،خستگیهای موضعی ،ناراحتی و دردهایی میشوند كه با استراحت شبانه هم برطرف نمیشوند.
یادآوری ( :)2بی تردید استناد به گزارشات و شكایات  WMSDsثبت شده كافی نبوده ،از این روی
تكمیل كردن برنامه در راستای توانایی تشخیص سریع مشكالت ارگونومیكی (و مداخالت به موقع)
ارزشمندتر می باشد .بدیهی است به تبع این دسته از تشخیص ها ،پیشگیری های مقتضی نیز میسر
خواهد شد .همچنین برنامههای ارگونومی میتوانند طراحی تغییرات آینده را در پروسه-های كاری به
منظور كاهش احتمال  WMSDsها تحت تأثیر قرار بدهند.
یادآوری ( :) 6برنامه های ارگونومی و ایجاد تغییراتی در شرایط ایستگاه های كار و فعالیت های حرفه
ای در ساختار كارهای اداری -دفتری را می توان در زمره راهكارهای مؤثر مدیریتی دانست و از این
روی اصول و الزامات تخصصی مندرج در این سند راهنما می تواند ترسیم برنامه های شایسته و بایسته
مؤثر ارگونومی اداری را ممكن سازد.

 3-5برنامه ریزی برای پیشگیری
 1-3-5مشاركت جمعي همه عوامل و نيروهای سازمان از مديريت ارشد گرفته تا سطوح
پايين تر اداری و همچنين متعهد بودن مديران سطوح مختلف در اجرای برنامه های
ارگونومي بسيار مهم است.
 2-3-5ارگونومي بايد به عنوان بخشي از برنامههای سازمان به ويژه در زمينه شناسايي و
كنترل  WMSDsتعريف شود.
 3-3-5بيانات تعهدات مديريت در زمينه ارگونومي اداری بايد در قالب بيان خط مشي ارائه
گردد.

صفحه 8

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 4-3-5توجه به اهميت مشاركت همه جانبه كاركنان

یادآوری ( :)4نظیر سایر برنامههای ایمنی و بهداشت در سایر محیط های كاری ،مدیران و كاركنان هر
دو ،نقشهای كلیدی در توسعه و انجام برنامههای ارگونومی ایفا میكنند .برنامه های ارگونومی از
سایر برنامه های مرتبط با ارتقاء سالمت كاركنان مستثنی نبوده و می بایست در متن برنامه های كالن
بهداشت كاركنان قرار گیرد.
یادآوری ( :) 2به استناد گزارشات مختلف ،اجرای برنامه های ارگونومی باعث افزایش كارآمدی و
بهره وری سازمان می شود.

 4-5تعهد مدیریت:

در متون ایمني و سالمت شغلي ،به تعهد مدیریت به عنوان یک عامل كليدي و كنترلي در تشخيص
اینكه آیا در محيطهاي كاري تالش براي كنترل خطرات موفقيتآميزخواهد بود یا خير ،تأكيد شده
است.
 1-4-5بيان خط مشي مديريت

در تهيه متن راهبردي و بيانيه خط مشي ارزشي سازمان با رویكرد اجراي برنامه هاي هدفمند
ارگونومي اداري ،به موارد ذیل توجه گردد:
 1-1-4-5تالشهای مربوط به ارگونومی به عنوان نیروی محركه در حصول اهداف شركت در حفظ
و نگهداری محیط كاری سالم (بهداشتی) برای تمام كاركنان
 2-1-4-5انتظار همكاری همه جانبهی همه نیروی های كار ،جلب مشاركت فراگیر و برگزاری
جلسات هم اندیشی
 3-1-4-5تعیین نقشهای رهبری به منظور تعیین محیط ها ،ایستگاه های كار و همچنین مشخص
نمودن افرادی كه به عنوان "افراد آسیب پذیر از منظر  "MSDsشناخته می شوند
 4-1-4-5اولویت بخشی تالشهای ارگونومیكی و سایر فعالیتهای كاهنده هزینهها و فعالیتهای
تضمین كننده كیفیت كار اداری مبتنی بر كنترل صدمات اسكلتی عضالنی مرتبط با كارهای اداری -
دفتری
 5-1-4-5آموزش نیروی كار كه نسبت به ریسک فاكتورهای ارگونومیكی در مورد برای اختالالت
اسكلتی -عضالنی مرتبط با كارآگاهی بیشتری داشته باشند.
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 6-1-4-5تدوین اطالعاتی برای همه افرادی كه با فعالیتهای ارگونومیكی كه باید انجام بشود
درگیر و مرتبط هستند یا تحت تأثیر آن قرار میگیرند.

یادآوری ( : )6چنانچه دیده شود كه مدیریت از برنامه ارگونومی ،به منظور رسیدن به اهدافش و صرفاً
برای كاستن هزینهها بدون توجه همزمان و همسان به مزایای كاركنان استفاده میكند ،برنامه توسط
شاغلین مورد حمایت قرار نخواهد گرفت .برای مثال مدیریت باید به تأثیرات احتمالی برنامه روی
امنیت شغلی و تغییرات شغلی ،توجه داشته باشد .تمام آمار حوادث ،اطالعات تولید و مالحظات
هزینهها نیازمند این است كه در دسترس كسانی باشند كه توقع میرود توصیه های ممكن و اجرا شدنی
برای حل مشكالت و مسائل ارائه دهند.
یادآوری ( :)7جلب اعتماد پرسنل و ترغیب مداخله كاركنان در تالشهایی كه به منظور بهبود شرایط
محیط كار صورت میگیرد ،دارای مزیت های قابل توجهی می باشد از جمله:
 افزایش انگیزه و رضایت شغلی كاركنان افزایش قابلیت حل مشكالت و تشریک مساعی پذیرش بهتر و بیشتر تغییرات آگاهی بیشتر از كار و سازمانیادآوری ( :)7مداخله كاركنان در تالشهای سازمانی به منظور كاهش صدمات وآسیبهای مرتبط با
كار و یا بیماری های شغلی بطور كلی ،و مشكالت و مسائل ارگونومیكی به صورت اخص ،ممكن
است به صورت مداخله مستقیم و یا فردی باشد .شكل متداولتر مشاركت ،از طریق پیوستن به كمیته
های ذیربط تحت عناوین مختلفی چون كارمندوه سالمت كار و یا كارمندوه ارگونومی اداری-
سازمانی خواهد بود.

صفحه 10

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

-6آموزش
شناسایي و حل مشكالت اسكلتي و عضالني محيط كار( )WMSDsنيازمند سطوحي از آگاهيها و
مهارتهاي ارگونوميكي است .نياز به گذراندن آموزشهاي مختلف یک مرحله مهم در ایجاد یک
برنامه مؤثر ارگونومي اداري است.آموزش به عنوان یک عنصر ضروري براي همه برنامههاي ایمني و
بهداشت تشخيص داده شده است .در زمينه ارگونومي ،هدف كلي آموزش ،قادر ساختن مدیران،
ناظران و كاركنان به شناسایي جنبههایي از وظایف شغلي است كه ميتوانند ریسک ابتالء به
 WMSDsرا در كاركنان افزایش دهند .تشخيص اوليه و بهنگام نشانهها و عالئم اختالالت یاد شده
و ایجاد استراتژيهایي به منظور كنترل و یا پيشگيري از دیگر اهداف آموزش هاي ارگونومي اداري
تلقي مي شود.
 1-6اهداف آموزش ارگونومی اداری
 1-1-6تشخيص ريسک فاكتورهای محيط كار برای اختالفات اسکلتي -عضالني و درک و
شناخت كلي متدهای عمومي برای كنترل آنها
 2-1-6شناسايي عالئم و نشانههای اختالالت اسکلتي -عضالني كه ممکن است از مواجه شدن
با چنين ريسک فاكتورهايي حاصل شوند و آشنا بودن با دستورالعملهای مراقبت بهداشتي
 3-1-6آگاهي از دستورالعملهايي برای گزارش ريسک فاكتورها و اختالالت اسکلتي-
عضالني
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یادآوری ( :)1آموزش كاركنان این اطمینان را ایجاد میكند كه كاركنان به نحو شایسته ای از خطرات
آگاه هستند بنابراین میتوانند به طور مؤثر در شناسایی و كنترل مواجهات مشاركت داشته باشند.
اشكال مختلف آموزشهای ارگونومیكی ،همراه با اهداف آن ،در جدول ( )1مورد اشاره قرار گرفته
است.
یادآوری( :) 2بخش هایی از این آموزش ها از طریق برون سپاری قابل انجام بوده كه تحت این شرایط
به دالیل مختلف می توان راندمان باالتری از آموزش ها را انتظار داشت.
یادآوری ( :)6استفاده مقتضی از مستندات و تهیه جزوات آموزشی-كاربردی به افزایش كارآمدی
آموزشی كمک خواهد نمود.

جدول :1آموزش ارگونوميكي براي گروه هاي مختلف كاركنان
همه كاركنان

هركارمندی كه در مشاغلی كارمیكند كه مشكوک به مسئله داربودن

آموزش درزمینه حل مسائل و رویكردهای تیمی

هر ناظری كه در مشاغل مشكوک كارمیكند

آموزش در زمینه آنالیز شغلی و كنترل ریسک فاكتورها

هركارمندی كه در آنالیز مشاغل و توسعه برنامههای كنترلی كار میكند

دستورالعملهای رسمی آگاهی و آموزش ویژه مشاغل

اعضای تیم یا گروهكاری ارگونومیكی

اطالعات عمومی آگاهی ارگونومیكی

صفحه 12

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 2-6آموزش در زمینه شناخت مشکل
 1-2-6اهداف
 1-1-2-6نشان دادن راه انجام آنالیزهای شغلی برشناسایی ریسک فاكتورهای اختالالت اسكلتی-
عضالنی
 2-1-2-6كشف و پیشنهاد راهكارهای اصالحی
 3-1-2-6انتخاب روشهایی برای اجرای راهكارهای كنترلی

 3-6آموزش در زمينه حل مسائل و مشکالت ارگونوميک:
 1-3-6اهدف
 1-1-3-6شناسایی دپارتمانها ،نواحی و مشاغلی كه دارای ریسک فاكتورهایی  MSDsهستند از
طریق بررسی مروری گزارشات سازمان ،مستندات و همچنین مشاهدات مستقیم محیط های كار
 2-1-3-6شناسایی ابزارها و تكنیکهایی كه میتوانند برای انجام آنالیز شغلی استفاده بشوند و به
عنوان توصیه نامههای اصلی یا اولیه بكار روند.
 3-1-3-6توسعه مهارتها در ساختار گروهی ،توسعه جمعی و حل مسئله
 4-1-3-6توصیه راههایی به منظور كنترل خطرات ارگونومیكی بر مبنای آنالیز شغلی و ادغام نمودن
ایدههای كاركنان ،مدیریت و سایرگروههای عالقمند و تحت تأثیر

 2-3-6مالحظات و احتياط های خاص:
 1-2-3-6برای ارائه آموزش وآگاهی مؤثر ارگونومی اداری به نیروی كار ،می بایست جزوات و
وسایل كمک آموزشی مناسب در دسترس افراد قرار گیرد.
 2-2-3-6در انتخاب و نحوه ارائه متون و بسته های آموزشی ارگونومی ،توجه به سیاست ها و برنامه
های كالن مدیریتی سازمان حائز اهمیت است.

یادآوری ( :)4اهداف آموزش برآن نیستندكه كاركنان و مدیران قدرت تشخیص و درمان WMSDs

را داشته باشند بلكه هدف اصلی این است كه گروه های ذینفع یعنی كلیه كاركنان سازمان درك كنند
كه چه نوع از مشكالت بهداشتی میتوانند مرتبط با كارشان باشند و چه زمان باید كاركنان را برای
ارزیابی های پزشكی ارجاع داد.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كار

صفحه 13

 3-2-3-6آموزش بايد شامل اين باشد كه چه چيزهايي به عنوان داليل شغلي يا غيرشغلي
برای اختالالت اسکلتي -عضالني مطرح هستند و محدوديتهای موجود در مورد آگاهي-
های علمي چيست
 4-2-3-6آموزش بايد قابل درک برای گروه هدف باشد .مواد آموزشي كه استفاده شده
بايد سطح علمي ،سطح سواد (خواندن و نوشتن) و مهارتهای زباني شركت كنندگان را در
نظر بگيرد.
 5-2-3-6تعامالت باز و صريح بين آموزش گيرندگان از يک سو و مربي (يا مربيان) از سوی
ديگر ،حائز اهميت خواهد بود و اين مهم در خصوص افرادی كه به نوعي درگير مشکالت
اسکلتي عضالني هستند و همچنين افرادی كه در ايستگاه های كاری با ريسک باالتر مشغول به
كار هستند از جايگاه ويژه ايي برخوردار خواهد بود.

 -7بررسی شواهد  WMSDsبرای حصول بانک اطالعاتی
 1-7تهیه گزارشات ذیربط و بررسی آنها
 1-1-7گزارش گيری از كاركنان
 2-1-7بررسي گزارشات ثبت شده پيشين
 2-2-7بررسي گزارش معاينات

یاد آوری ( :)1مطمئن شوید كه كاركنان برای گزارش دادن احساس راحتی میكنند و بدون هیچ
گونه محدودیتی در پاسخ دهی مشاركت نمایند.
یادآوری ( :)2گزارشهای به موقع اجازه میدهد كه اقدامات صحیحی را قبل از این كه عوارض به
اشكال حادتری بروز كند به انجام رساند.
یادآوری ( :)6شكایتهای شخصی كاركنان در زمینه مشكالت اسكلتی عضالنی مرتبط با كار در
امور اداری ،نشانههایی از مشكالت ارگونومیكی محیط كار تلقی می شود از این روی پیگیری این
گزارشها ،بخصوص گزارشات  ،WMSDsمهم میباشند .در حقیقت این دسته از گزارشها نشان
دهنده لزوم ارزشیابی مشاغل به منظور شناسایی هرگونه ریسک فاكتورهای ارگونومیكی كه ممكن
است به ایجاد عالئم یا ناهنجاریها ختم گردد ،میباشد.

صفحه 14

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 2-7بازبینی ادواری مدارک  OSHAو  NIOSHو سایر مدارک ذیربط به منظور به روز
رسانی مستندات
 3-7معاینات ادواری با تأکید بر بررسی مشکالت اسکلتی عضالنی
 4-7شناسایی ریسک فاکتورها در مشاغل و رده بندی آنها از منظر صدمات اسکلتی عضالنی
 1-4-7وضعيت های بدني نامناسب در حين كار
 2-4-7اعمال نيرو و فشار خارج از حدود فيزيولوژيک
 3-4-7حركات تکراری
 4-4-7مدت مواجهه زياد با ريسک های ذيربط
 5-4-7استرس های تماسي -مکانيکي

یاد آوری ( :)4غربالگری مشاغل براساس ریسک فاكتورهای یاد شده شامل موارد مختلفی است از
جمله مشاهده مستقیم ایستگاه های كار به منظور شناسایی ریسک فاكتورهای مشهود ،مصاحبه با
كاركنان برای حصول اطالعات یاد شده و سایر اطالعاتی كه از طریق بررسی مستقیم و مشاهده در
محیط كار بدست نمی آیند ،استفاده از چک لیست برای غربالگری ویژگیهای شغلی در برابر لیستی
از ریسک فاكتورها


براي رده بندي مشاغل از جدول راهنماي زیر مي توان استفاده نمود (جدول )2
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جدول  :2تعيين اولویتها براي آناليزهاي شغلي و اقدامات كنترلي
اطالعات در دسترس
مواردي كه در حال

مواردي در حال

هيچ موردي از

مواردي در حال

موجود نيست ولي

حاضر و در گذشته

 WMSDsگزارش نشده

اولويت

حاضر از

مستندات قدیمي

وجود ندارد ،اما

است یا شكایتي وجود

و اقدام

 WMSDsبراي

نشاندهنده WMSDs

شكایت كاركنان و

ندارد ،اما غربالگري شغلي

افراد در مشاغل

در مشاغل ميباشد كه

نشانه بررسيها،

و چکليستها ریسک

انتخابي وجود دارد

تغيير نكردهاند و كماكان

 WMSDsرا در

فاكتور یا پتانسيل باال را در

باقيست

مشاغل نشان ميدهد

مشاغل نشان ميدهد

اولویت
براي
پيگيري
آناليزها

فوري

و
اقدامات

اولویت در دومين

اولویت در سومين

اولویت در آخرین جایگاه

جایگاه است .فقط نياز به

جایگاه است؛ حل

است ،این تالش پيشگيرانه

مشخص كردن موارد

كردن مسائل در اولين

است ،مؤثرترین اقدام در

موجود ميباشد.

مراحل الزم است.

بين همه آنها

كنترلي
آناليز شغلي را براي

نوع

دستهبندي كردن و

آناليز

رتبهبندي كردن

شغلي

ریسک فاكتورهاي

مورد

شغلي براي موارد

نياز

مشاهده شده را
انجام دهيد.
اقدامات كنترلي
باید بر روي كاهش

توجه

باالترین ميزان

مورد

ریسک فاكتور در

نياز براي

مشاغل موجود كه

اقدامات

با بيشترین تعداد از

كنترلي

موارد مرتبط
ميشود متمركز
شود.

آناليز شغلي را براي

آناليز شغلي را براي

دستهبندي كردن و

دستهبندي كردن و

رتبهبندي كردن ریسک

رتبهبندي كردن

فاكتورها براي مشاغل

ریسک فاكتورها براي

با باالترین یا شدیدترین

مشاغلي كه شكایات و

 WMSDsو بزرگترین

عالئم  WMSDsرا

گروه در ریسک انجام

به كرات دارند انجام

دهيد.

دهيد.

اقدامات كنترلي باید بر

اقدامات كنترلي باید

روي كاهش باالترین

بر روي كاهش

اقدامات كنترلي باید بر

ميزان ریسک فاكتور در

باالترین ميزان ریسک

روي كاهش باالترین

مشاغلي با باالترین تعداد

فاكتور در مشاغلي كه

ميزان ریسک فاكتور براي

یا بيشترین شدت

داراي شكایات و

 WMSDsقبل از

 WMSDsبراي

عالئم  WMSDsبه

هرگونه گزارشي كه داده

بزرگترین گروه كاري

كرات ميباشند

شود متمركز شود.

در ریسک متمركز شود.

متمركز شود.

آناليز شغلي را براي
دستهبندي كردن و
رتبهبندي كردن ریسک
فاكتورها براي مشاغلي با
باالترین پتانسيل و برمبناي
غربالگري مشاهدات انجام
دهيد.

صفحه 16
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 -8ارگونومی اداری
 1-8مقدمه

فعاليت هاي اداري به دليل نوع و حاالت بدني در حين كار و تداوم آن از دیدگاه ارگونومي و
همچنين پيشگيري و كنترل صدمات اسكلتي عضالني حائز اهميت است .از سویي مشكالت یاد شده
از زماني كه سيستم هاي اداري به تجهيزات رایانه اي مجهز شدند به شكل دیگري نياز به دقت پيدا
كرده اند چرا كه عواملي را به دیگر عوامل موثر در بروز این دسته از صدمات افزودند .در حقيقت در
طول بيش از  2٢سال ،كامپيوترها به عنوان تجهيزات اصلي در دفاتر كاري تبدیل شدهاند.
یادآوری ( :)1استفاده از كامپیوتر برای بیش از سه ساعت در روز ممكن است منجر به آسیب
ارگونومیكی و حتی ناتوانكننده یا محدود كننده شود.
یادآوری ( :)2به دلیل اینكه صدمات ارگونومیكی در طول زمان پیشرفت میكنند ،باید این را در نظر
داشت كه افت بازدهی ناشی از واكنشهای بدن به یک پوسچر كاری ضعیف ممكن است بر
كاراییهای ناشی از استفاده از كامپیوتر غلبه كند .برای استفاده بهتر از یافته های ارگونومی در زمینه
امور اداری ،ایستگاه های كاری ذیربط باید مورد دقت قرار بگیرند.
 2-8ایستگاه های کار در امور اداری

ایستگاه هاي كار در سيستم هاي اداري در دو نوع كلي الف) نشسته و ب) ایستاده رده بندي مي شود.
البته حالت دیگري تحت عنوان "نشسته-ایستاده" نيز وجود دارد كه در كارهایي كه تغييرات متوالي
بين نشستن و ایستادن الزم مي شود كاربرد خواهد داشت .وضعيت استقرار بدن درضمن انجام فعاليت
بستگي به چگونگي انجام فعاليت و نوع كار طرح و نقشة ایستگاه كار و دیگر شاخصهاي
ارگونوميک خواهد داشت لذا مطالعه كار كاركنان امور اداري ،گام مؤثري در انتخاب بهترین نوع
فعاليت محسوب خواهد شد .در جدول ( )3توصيههایي در مورد انتخاب وضعيت و طراحي اوليه پست
هاي كار ،با توجه به چگونگي فعاليت ارائه شده است.
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جدول  :3انتخاب حالت فعاليت با توجه به متغيرهاي مختلف شغلي
اعمال نيروی زياد يا جابجايي بارهای سنگين

كارهای متوسط

ايستگاه كاری وسيع

فعاليتهای متغير و متنوع

كار در مقابل سطوحي با ارتفاعهای مختلف و تغير

حركات تکراری

ديد دقيق و نيازهای بصری

كارهای دستي ظريف

فعاليتهای با زمانهای بيش از  4ساعت

اعمال نيروي زیادیا جابجایي
بارهاي سنگين
كارهاي متوسط

ST

ایستگاه كاري وسيع

ST

ST

فعاليتهاي متغير و متنوع

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

S/ST

S/ST

S

S/ST

S/ST

S

S

S/ST

S/ST

S

S

S

ST/C

ST/C

S

S

S

كار در مقابل سطوحي با
ارتفاعهاي مختلف و متغير
حركات تكراري

S/ST

دید دقيق و نيازهاي بصري

S/ST

كارهاي دستي ظریف

ST/S

فعاليتهایي با زمانهاي بيش
از  4ساعت

ST/C

S
S/ST
S
S/ST
S
S/ST
S
S/ST

 = Sنشسته  = STایستاده  = S/STنشسته ،ایستاده


S

 = ST/Cایستادن همراه با وجود صندلي

در موارد زیر ميتوان انجام فعاليتها را به صورت نشسته توصيه نمود:

صفحه 18

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

1ـ لوازم و وسایل مورد نياز انجام كار در حدود دسترسي نزدیک و در محدوده فضاي كار نشسته قرار
داشته باشند.
2ـ كار دستي روي ابزار ،لوازم و قطعات بطور متوسط در سطحي باالتر از  2٢سانتيمتر سطح كار انجام
نگيرد.
3ـ كار احتياج به اعمال نيروي زیاد مثل بلند كردن بسته هاي كاغذ و یا اوزان بيشتر از  4/٢كيلوگرم
( 12پوند) نداشته باشد (مگر اینكه جابجایي یا اعمال نيرو مكانيزه باشد).
4ـ بخش عمده كار از نوع كارهاي ظریف باشد.


در موارد زیر نيز ميتوان كارهاي ایستاده را نسبت به فعاليت نشسته ترجيح داد:

1ـ عدم وجود فضاي كافي براي زانوها (در حالت نشسته)
2ـ استفاده و بكارگيري وسایل سنگينتر از  4/٢كيلوگرم
3ـ لزوم دسترسي مكرر به لوازم دورتر از بدن یا در سطوح باال یا پائين
4ـ لزوم تغيير مكان بين ایستگاههاي كار
٢ـ لزوم اعمال نيرو بطرف پائين


در موارد زیر ميتوان ایستگاههاي كاري نشسته ـ ایستاده را مورد استفاده قرار داد:

1ـ فعاليتهاي تكراري با دسترسيهاي پيدرپي و مكرر بيشتر از  41سانتيمتر در مقابل بدن یا بيش از
 1٢سانتيمتر باالتر از سطح كار
2ـ لزوم انجام كارهاي متعدد و متنوع كه هر كدام در حالت ایستاده و یا نشسته قابل انجام باشند.
ذكر این نكته نيز ضروري است كه در كارهاي ایستاده نيز باید صندليهایي براي نشستن افراد در
مقاطعي از كار یا زمان هاي استراحت موقت فراهم نمود.
بدیهي است براي كاربراني هم كه بدليل نوع فعاليت دائماً مجبور به تردد در بين ایستگاههاي كار
ميباشند باید تدابيري اندیشيد از جمله استفاده از كفپوش هاي مناسب در محيط كار و یا در اختيار
قرار دادن كفش هایي با الیههاي نرم و قابل انعطاف كه راه رفتن را راحتتر كند.
در اصالح شرایط ایستگاههاي كار باید مشاغل را اولویتبندي نمود و با توجه به مدت انجام كار،
دقت بصري الزم جهت انجام كار ،چگونگي و دسترسيها ،تكراري بودن عمليات و موارد مشابه،
ترتيب به بهينهسازي محل هاي كار پرداخت.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كار



صفحه 19

به هر روي اجزا ایستگاه هاي كار در سيستم هاي اداري متنوع و متعدد هستند كه به طور
اختصار مي توان آن ها را در رده هاي زیر قرار داد:

كامپيوتر و ملحقات و ملزومات آن لوازم تحریر وسایل كمک آموزشي ميز و صندلي كمد ها و فایل ها امكانات پذیرایي وسایل دكوراتيو تلفن ،بي سيم ،آیفون و دیگر وسایل ارتباطي تكنولوژي هاي نوین 1-2-8ايستگاه های كار نشسته و اجزا آن
 -1-1-2-8صندلی اداری

یكي از مهمترین اجزاي یک ایستگاه كاري مناسب ،صندلي ارگونوميک ميباشد .نوع كاري كه در
محيط هاي اداري انجام مي شود ،تعيينكننده نوع صندلي مورد نياز است.
یادآوری ( :)6ویژگی های ابعادی و آنتروپومتریک كاربران نیز از عوامل موثر در انتخاب نوع صندلی
محسوب می شود از این رو در راستای تهیه بانک اطالعاتی آنتروپومتریكی كاركنان باید تالش نمود.
یادآوری (:)4كارمندان باید به طور كشیده و مستقیم روی صندلی بنشینند .سر باید تا جایی كه امكان
دارد باال نگهداشته شود و به خوبی در مركز ستون مهرهها قرار گیرد (سر میتواند  19پوند وزن داشته
باشد و هنگامی كه به طور مناسب در باالی ستون مهرهها قرار نمیگیرد ،ماهیچهها مجبور به تحمل
فشار اضافی خواهند شد).
 2-1-2-8ویژگی های صندلی ارگونومیک

-

صندلي باید داراي یک پشتي صندلي با حمایتكننده كمر باشد كه قابليت تنظيم باال ،پایين،
جلو و عقب را داشته باشد .پشتي صندلي باید حمایت را براي كمر و شانهها را فراهم كند و فرد
را قادر سازد كه به راحتي و بدون خم شدن بنشيند.

صفحه 20
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راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

به منظور تطبيق دادن ارتفاع كاربر ،ارتفاع
صندلي نسبت به سطح زمين باید قابل تنظيم
باشد .ارتفاع مناسب صندلي ميتواند تأثير
عمده و بسيار زیادي روي ساقهاي پا
بگذارد .اگر سطح صندلي بسيار باال باشد و
پاها آویزان باشد فشار بر پشت زانو زیاد خواهد بود و اگر سطح صندلي پایين باشد وزن بدن بر
روي مركز ثقل ميافتد و باز هم ناراحتي به وجود خواهد آورد.

-

كفي صندلي باید یک خميدگي در جلو صندلي داشته باشد (پخ لبه صندلي) .زاویه جلویي
صندلي باید انحنایي دور از و پایين پشت ساق پاي فرد براي بهبود گردش خون در قسمت پایيني
ساق پا داشته باشد .فشار تماسي حاصل از نشستن در یک سطح سخت از ناراحتي نقاط فشار به
وجود مي-آید و با الیهگذاري و برجسته كردن كمتر ميشود .در سالهاي اخير تكنيک شيب
دار كردن صندلي و داشتن گوشههاي "آبشاري" در كاهش فشار بر نقاط حساس پشت زانو
بسيار مفيد عمل كرده است.

-

كفي صندلي باید داراي شيب مناسب و ترجيحاً قابل تنظيم باشد.

-

كفي صندلي و پشتي صندلي باید به وسيله روكش پوشيده شده باشد و پارچه آن باید قابليت
جابهجایي هوا را داشته باشد.

-

زماني كه یک نفر روي صندلي مينشيند ،بالشتک صندلي نباید بيش از  2/٢4 cmفشرده شود.

-

در مواردي كه دوره هاي طوالني مدت ایستادن به عنوان یک عامل مطرح است ،تشک هاي
كف صندلي براي از بين بردن تنش وارد بر ستون فقرات و عضالت پشت در دسترس هستند.
تشک هاي ضد خستگي مي توانند ساده ترین و مؤثر ترین راه براي كاهش خستگي ناشي از
ایستادن در كارمند باشند .این تشک هاي ضد خستگي سختي كف را كاهش مي دهند.
ضخامت آنها حداقل  3/8اینچ است .مي توانند از فوم هاي وینيلي فشرده ،پالستيک هاي قالب
گيري شده و یا پالستيک هاي اسفنجي ساخته شوند .سطح فوقاني این تشک ها مي تواند از مواد
ضد لغزش و یا از پارچه هاي با طرح هاي جذاب باشد .هر چقدر انعطاف پذیري تشک بيشتر
باشد ،سطح راحتي كه فراهم مي نماید بيشتر است .

-

ارتفاع دسته صندلي باید با توجه به كفي صندلي قابل تنظيم باشد .قابليت تنظيم ارتفاع دسته
صندلي ،فشار را در قسمت پشت ،گردن و شانهها (با توجه به این كه اجازه ميدهد بازوها و مچ
كاربر در یک موقعيت موازي قرار گيرند) كاهش ميدهد.
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-

صندلي باید قابليت چرخيدن روي محور نگهدارنده را داشته باشد.

-

به منظور جلوگيري از احتمال افتادن ،صندلي باید داراي پنج چرخ داشته باشد و نوع چرخها
بستگي به جنس كف زمين دارد .از چرخهاي سخت براي سطح فرش شده استفاده كنيد ،از
چرخهاي نرم براي چوب سخت یا زماني كه از زیرانداز صندلي استفاده ميكنيد استفاده كنيد.

-

از صندليهایي كه ميزان نيرویي كه در اثر تكيه دادن افراد با وزنها و قدرتهاي مختلف وارد
ميشود را كنترل ميكند استفاده شود .این حالت اجازه ميدهد كه كاربر بر روي صندلي به طور
آزادانه تكان بخورد /تغيير مكان دهد ،بدون این كه ساختار اصلي ارگونوميكي آن را مختل
كند.
زیر پایي به عنوان یكي از المان هاي مرتبط با صندلي مي تواند شرایط مناسبي را براي عضالت

-

اندام تحتاني ایجاد نماید .اگر زانوهاي فرد باالتر یا پایينتر از ارتفاع كفل قرار گيرد ،فشار بر پا و
كفل وارد ميشود .بنابراین در یک تعدادي از موارد یک زیرپایي به منظور حفظ كردن رانهاي
فرد به صورت موازي با سطح زمين ،در حالي كه ،در همان زمان ،پاها حمایت ميشوند مورد
نياز ميباشد .یک موقعيت مناسب ،جریان خون به قسمت پایيني ساق پا را بهبود ميبخشد و
كمک به كاهش خستگي ميكند .هر زیرپایي باید حداقل  ٢سانتيمتر ارتفاع ،عرض  42سانتيمتر
و شيبي حدود  1٢درجه داشته باشد.
یادآوری (:)2تعمیرات سریع و به موقع وسایل و
رفع نقاط فشار های موضعی روی بخش های
مختلف دست ها از جمله فعالیتهای مؤثر تیم
ارگونومی به منظور اصالح بهنگام شرایط ایستگاه
های كار محسوب می شود كه باید بدان توجه
داشت.
یادآوری ( :)6برداشتن موانع و فراهم سازی فضای
كافی و مناسب برای كار و دسترسی آسان به هر
چیزی كه احتیاج است بدون برخورد با موانع بسیار
مهم است .در این خصوص طراحی برای افراد قدبلند را می توان الگوی اولیه دانست.
یادآوری ( :)7فراهم كردن فضا برای زانوها به كاهش بروز مشكالت ناشی از نشستن كمک می كند.
در صورت وجود هرگونه محدودیت برای حركات اندام تحتانی ،شكل گیری پوسچرهای نامطلوب و
خستگی زا اتفاق می افتد كه این امر به نوبه خود باعث افت راندمان حرفه ای خواهد شد.
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 3-1-2-8ايستگاه كار با كامپيوتر
 1-3-1-2-8صفحه نمایش (مانیتور كامپیوتر)

مانيتورها باید مستقيماً در جلوي اپراتور قرار گيرند .لبه باالیي مانيتور نباید زمانيكه اپراتورها در
وضعيت بدني مناسب قرار گرفته ،كمي باالتر از چشمهاي اپراتور قرار بگيرند.
یادآوری ( :)7مانیتور باید تقریبا  69( 76/2 cmاینچ) دور از اپراتور نشسته قرار گیرد و باید فاقد
هرگونه انعكاس خیرهكننده باشد.


جایگذاري و تنظيم صحيح مانيتور مي تواند باعث كاهش خستگي چشم  ،شانه ،گردن و پشت
شود .انواع مختلفي از تنظيمات مانيتور وجود دارد :

-

ارتفاع مانيتور را به نحوي تنظيم كنيد كه لبه باالیي صفحه در سطح چشم ها یا اندكي پایين تر از
چشم ها باشد.

-

شيب مانيتور را به نحوي تنظيم كنيد كه از ایجاد خيرگي هاي احتمالي جلوگيري شود .اساساً
سيستم بينایي ما به نحوي توسعه یافته است كه زماني كه لبه فوقاني سطوح بصري به عقب شيب
دارند ،بهتر عمل مي كند.

-

فاصله مانيتور از فرد باید تقریباً معادل با طول بازو باشد .یكي از دالیل اصلي استرین هاي چشمي
در ارتباط با مانيتور ،نزدیكي آن به چشم است .هر چقدر اشيایي كه به آنها مي نگرید دورتر
باشند استرین كمتري در تطابق و همگرایي ایجاد مي شود .كاهش استرس هاي چشمي باعث
كاهش احتمال بروز استرین چشمي مي شود.

-

مانيتور را در گوشه راست پنجره و یا سایر منابع نوري قرار دهيد تا انعكاسات و خيرگي را به
حداقل برسانيد (تابش نورهاي محيطي از سمت چپ -این مورد براي راست دست ها كاربرد
دارد).

-

نصب فيلتر هاي ضد خيرگي باعث حذف خيرگي مي شوند .در بعضي موارد ممكن نياز باشد
كه روشنایي عمومي را كاهش داد و از روشنایي موضعي راي انجام كار استفاده نمود.

-

روشنایي و كنتراست مانيتور را به منظور افزایش قابليت خواندن و آسایش بينایي تنظيم كنيد .این
تنظيمات مي توانند تأثير عميقي بر آسایش و راحتي كاربر و سطح توليد كنندگي وي داشته
باشند.

-

نمایش تصاویر روي صفحه باید با ثبات ،عاري از اعوجاج و سوسو زدن باشد.
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مانيتور را مرتباً تميز كنيد .از پارچه هایي كه ردي از خود بر جاي نمي گذارند و شيشه پاک كن
یا تميز كننده هاي بدون الكل براي پاک كردن مانيتور استفاده نمائيد .اگر شما از عينک هاي
چند كانوني یا لنز استفاده مي كنيد ،خيلي مهم است كه ارتفاع مانيتور را به درستي تنظيم كنيد.
از كج كردن سر خود به عقب براي این كه بتوانيد از پایين شيشه عينک خود به مانيتور نگاه
كنيد ،پرهيز نمائيد ،این عمل باعث خستگي ماهيچه هاي گردن و پشت مي شود .درعوض تالش
نمائ يد كه مانيتور را به نحوي تنظيم كنيد كه براي دیدن آن نيازي به كج كردن سر خود نداشته
باشيد .در حال حاضر مانيتور هاي صفحه تخت( )Flatاز لحاظ ارگونوميكي برتر مي باشند .این
مانيتورها نور محيطي را نسبت به سایر مانيتور ها كمتر منعكس مي كنند.

 2-3-1-2-8صفحه كلید و ماوس

در مورد استفاده از صفحه كليد و ماوس توجه به نكات زیر حایز اهميت است:
-

سطوح نگهدارنده ) )Platformصفحه كليد باید قابليت چرخش  362درجه را دارا باشند و تا
ارتفاع  6اینچ قابل تنظيم بوده ،بتوانند از  12تا  1٢درجه به كج شوند و همچنين تا  ٢سانتيمتر از
ميز خارج شده یا به داخل بروند .سطح آ نها باید غير لغزنده باشد و بتوانند صفحه كليد را در
جاي خود ثابت نگه دارند .هم چنين باید استراحتگاه قابل تنظيم براي مچ دست داشته باشند.

در اغلب موارد بستر ماوس باید به صورت بخشي از بستر صفحه كليد باشد .در مواردي كه این امكان
وجود ندارد ،یک بستر مستقل براي ماوس مطلوب و مناسب خواهد بود .توجه داشته باشيد كه براي
نصب این بخش ها ميز باید محكم باشد و داراي ضخامتي معادل  2/٢تا  3سانتيمتر باشد .بستر ماوس
باید داراي  82سانتيمتر طول و  44سانتيمتر عمق در زیر ميز باشد .در مواردي كه بستر صفحه كليد و
ماوس روي ميز سوار مي شوند و یا كنار آن قرار مي گيرند استفاده از تكيه گاه مچ ضروري است.
ژل ،فوم هاي سلول بسته ،فوم هاي سلول باز ،وینيل ،یا تكيه گاه هاي پارچه اي همگي مي توانند
حفاظت مناسبي را براي مچ فراهم نمایند.
یادآوری ( :)0نزدیكی ماوس تا حد امكان به صفحه كلید بسیار مهم است .كشش تكراری و یا طوالنی
مدت برای دسترسی به ماوس می تواند باعث اعمال فشار بر روی شانه ها شده و در نهایت باعث
التهاب غالف تاندون ها ،التهاب و غیره شود .این اغلب زمانی اتفاق می افتد كه یک سطح نگهدارنده
متداول صفحه كلید بدون بستر ماوس استفاده می شود.
یادآوری ( :)19یكی از عوامل اصلی كه بر راحتی ماوس تأثیر می گذارد فشار تماس روی دست
است .فشار بیش از حد روی دست ناراحت كننده است چون باعث می شود ماوس به كف دست
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ضربه وارد كند .اگر ماوسی در دست باشد كه با سطح وسیعی از دست تماس پیدا می كند و این
تماس یكنواخت توزیع شده باشد ،فشار تماس متناسبی به دست وارد می شود .در طراحی برخی از
ماوس ها ی ارگونومیک چندین تكنیک و دست آورد ارگونومیک كمک گرفته شده تا از مساحت
مناسب تماس و نقاطی كه این تماس رخ می دهد ،اطمینان حاصل شود .اولین دست آورد ،دستكش
حساس به فشار بوده كه برای تعیین نقاطی از دست كه با ماوس در تماس بود ،استفاده می شده است .با
توسعه اندازه گیری محل تماس ،كاربرد روش هایی چون ترموگرافی مادون قرمز استفاده شد كه در
ارزیابی مح ل تماس دست با ماوس كمک می كند .این تكنیک موجب طراحی ماوس هایی با كاربری
راحت تر شده است.
 یكي از مسائل كليدي در انتخاب ماوس این است كه آیا ماوس فقط براي دست راست طراحي
شده یا براي هر دو دست (دو جهته) .هر دو دستاورد ،مزایا و معایب خودشان را دارند (جدول
 .)3م اوس راست دست براي راحتي دست راست بهينه شده (محل تماس در آن بيشتر است) و
براي مچ دست كه كمتر دور خودش بچرخد و خم شود .ماوس دو جهته در هر دو دست مي
تواند استفاده شود و بنابراین براي تعادل در كار ،مي تواند بين دست ها جا به جا شود .با این
وجود شكل ماوس باید بگ ونه اي بماند كه با هر دو دست همخوان باشد .یک طراحي دو جهته
براي استانداردهاي حقوقي هم مفيد است تا هم كارمندان چپ دست و راست دست استخدام
شوند.
-

صفحه كليد و ماوس باید مستقيماً در جلوي شما و نزدیک به شما باشند.

-

شيب صفحه كليد را بگونه اي تنظيم كنيد كه مچ دست شما در وضعيت مستقيم قرار بگيرد.
جدول  .4مقایسه ماوس هاي راست دست با ماوس هاي دو جهته
ماوس راست دست

مزايا

معايب

-

ماوس دو جهته

براي راحتي راست دست ها بهينه

-

در هر دو دست قابل استفاده است

شده است

-

براي ایجاد تعادل حجم كار از این

كمترین چرخش مچ را موجب

دست به آن دست مي تواند منتقل

مي شود

شود

در دست چپ قابل استفاده نيست

براي راحتي استفاده با یک دست بهينه نشده
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مچ دست نباید در حين تایپ كردن رو به باال یا رو به پایين قرار بگيرند.
-

دست و مچ در حين تایپ و استفاده از صفه كليد باید به صورت معلق و شناور روي صفحه كليد
حركت مي كنند ،و از پدهاي مچ دست تنها براي استراحت مچ ها در حين تایپ كردن استفاده
نمائ يد .نتایج مطالعات نشان داده است كه كارمندان تمایل به استراحت بازو هاي خود به جاي
مچ دست ها در حين استفاده از كامپيوتر ،دارند .از این حالت باید پيشگيري شود چرا كه استفاده
از استراحتگاه مچ براي پشتيباني از بازوها و استراحت دادن به انها باعث مي شود كه حركات از
مچ دست به سمت پایين و انگشتان انتقال یابند كه این مي تواند باعث ایجاد مشكل بشود.

یادآوری ( :)11از تكیه دادن مچ دست ها بر روی اشیاء تیز نظیر لبه میز خودداری نمائید.


با پيشرفت تكنولوژي در طراحي صفحه كليدها ،نمونه هاي پتانسيل ابتال به آسيب هاي
ارگونوميكي را كاهش خواهند داد و به كاربركمک خواهند نمود:

-

صفحه كليد هاي به شكل منحني

-

صفحه كليد هاي چند بخشي ثابت

-

صفحه كليد هایي با چند بخشي قابل تنظيم

-

صفحه كليد هاي قابل برنامه ریزي

-

صفحه كليد هاي بي سيم



موس هاي ارگونوميكي زیر باعث كاهش آسيب هاي ارگونوميكي و كمک به كاربران مي
شوند :

-

ماوس هاي پایي

-

ماوس هاي قابل تنظيم

-

ماوس هاي بي سيم

یادآوری ( :)12زمانی كه با صفحه كلید كامپیوتر كار میكنید ،ساعد اپراتور باید تقریباً موازی با
سطح زمین باشد ،مچها و دستها در ردیف وسط صفحه كلید در یک موقعیت صاف ،دوباره موازی
با سطح زمین گسترده شده باشد .زاویهی بازوها در آرنج باید حدوداً  09درجه باشد ،با صفحه كلیدی
كه به طور مستقیم در جلوی اپراتور قرار گرفته است .بازوها باید به طور طبیعی نزدیک به بدن در یک
موقعیت راحت قرار گیرد.

صفحه 26

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 3-3-1-2-8نگهدارنده كاغذ

با توجه به موقعيت قرارگيري مانيتور ،فاصله و زاویه دید براي راحتي افراد زماني كه به برگه ها در
حين استفاده از كامپيوتر نگاه مي كنند ،خيلي ضروري است .زماني كه این برگه ها روي ميز قرار
گرفته باشند ،سر باید براي خواندن آن ها و دیدن صفحه مانيتور به طور پيوسته و به سرعت به باال و
پایين حركت كند .در طول یک دوره زماني طوالني ،این مي تواند منجر به درد و خستگي عضالت
گردن و شانه شود .
یادآوری ( :)16بسیاری از كاربران كامپیوتر استفاده از این نگهدارنده ها را مفید ارزیابی نموده اند.


سه راه براي قرار دادن كاغذ ها وجود دارد :

-

برگه ها در كنار مانيتور

-

برگه ها در امتداد مانيتور

-

برگه ها به صورت ایستاده در روي ميز

یادآوری ( :)14اگر از یک پایه نگهدارنده كاغذ استفاده می كنید ،آن را در ارتفاعی كه برای شما
راحت تر است ،قرار دهید ،نزدیک به صفحه مانیتور كه این باعث می شود در فاصله یكسانی (با
مانیتور) با چشم شما قرار بگیرد .در صورتی كه از چراغ مطالعه استفاده می كنید ،آن را در محلی قرار
دهید كه باعث روشن شدن كاغذ ها بشود بدون این كه باعث ایجاد خیرگی بشود .باید تنها به میزانی
از نور استفاده كنید كه بتوانید كاغذ ها را به وضوح ببینید .روشنایی روی صفحات كاغذ باید در
حداقل میزان ممكن نگهداری شود به نحوی كه كنتراست نوری بین صفحه كامپیوتر و صفحه كاغذ به
حداقل برسد.
 4-3-1-2-8تلفن

در استفاده همزمان از تلفن و صفحه كليد باید از  HEADSETاستفاده شود .در این گونه موارد
ایستگاه كاري این دسته از افرادي كه استفاده هزمان و مداوم از تلفن و صفحه كليد را دارند باید از
بقيه همكارانشان جدا باشد تا بتوانند از بلندگوي تلفن استفاده نمایند .تحت هيچ شرایطي این كارمندان
نباید گوشي تلفن را بين شانه و گردن خود نگه دارند .انجام این عمل مي تواند منجر به تنش و
گرفتگي اعصاب بشود .این به این دليل است كه اعصابي كه دست ها و بازوها را كنترل مي كنند ،در
ناحيه نخاع گردني واقع شده اند.
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 5-3-1-2-8میز كار

-

پاهاي اپراتور باید صاف روي زمين قرار گيرد و رانها موازي سطح زمين باشند .پشت رانهاي
اپراتور نياز است كه به اندازه كافي از كفي صندلي دور باشد ،به همين دليل جریان خون محدود
به قسمتهاي پایيني ساق پا نميشود.

-

وضعيت مطلوب ،حالتي است كه سطح ميزكاري از نظر ارتفاع (بلندي) قابل تنظيم باشد و این
زماني اهميت دارد كه انتظار ميرود بيش از یک استفادهكننده از ميزكاري استفاده كنند یا زماني
كه كاربر ناتوان است .زماني كه استفاده از یک ميزكاري با ارتفاع قابل تنظيم غيرممكن یا
غيرعملي باشد ،ارتفاع ميز باید برابر ارتفاع یک ميز الصاقي به ميز اصلي باشد.

-

روي سطوح باید تا اندازهاي از یک ماده مات پوشانده شود تا نور به چشمان كاربر یا روي
صفحه مانيتور منعكس نشود .در اكثر مواقع ارتفاع استاندارد  2٣/٢( 44/٣3 cmاینچ) قابل قبول
ميباشد.

یادآوری ( :) 12برای حصول ایستگاه های كاری متناسب با اندام كاركنان باید به مالحظات
آنتروپومتریک توجه نمود.


اگر مانيتور روي یک ميز الصاقي به ميز اصلي قرار داده شود ،این ميز باید حداقل121/٣2 cm
( 48اینچ) طول 24( 62/٣6 cm ،اینچ) عمق ،از مواد سخت ،و حداقل  1/2٢( 3/14٢ cmاینچ)
ضخامت داشته باشد .این ضخامت اجازه ميدهد كه بتوان صفحه كليد زیرميزي و صفحه موس
را نصب كرد .عمق ،فضاي الزم براي كانيتور را فراهم ميكند .طول این را تضمين ميكند كه
بازوهاي كاربر ،زماني كه از صفحه كليد استفاده ميكند ،در تماس با ميز قرار نگيرد.

یادآوری ( CPU :)16قابل حمل كه اجازه جابهجایی آسان برای دسترسی به سیمهای پشتی و تمیز
كردن پشت واحد را میدهد.


ميزهايكاري به دو صورت ثابت و قابل تنظيم براي كارمندان وارد كننده اطالعات و كارمندان
اداري راهنماي تحقيق وجود دارد .چنين مبلماني ،همراه با ميزهاي استاندارد استفاده شده ،ممكن
است همچنين یک نقش در كل محيط اداري داشته باشند زماني كه هيچ گزینه دیگري در
دسترس نباشد .اكثر ميزهاي كاري با ارتفاع قابل تنظيم این اجازه را به كارمندان اداري ميدهد
كه به صورت نشسته یا ایستاده كار كنند.

 6-3-1-2-8لپ تاپ
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امروزه كاربرد لپ تاپ به طور وسيعي گسترش یافته و به ویژه كارشناسان به دالیل مختلف حرفه اي
به كرات از آن استفاده مي كنند و شاید در ساختار اداري امروز و مواردي چون دوركاري استفاده از
لپ تاپ ها در بين كاركنان دولت بيش از پيش شده باشد (هر چند كه لپ تاپ به عنوان كامپيوتر
اصلي توصيه نمي شود) .از طرفي طراحي لپ تاپ ها به نوعي باعث بروز مشكالت ارگونومي نيز شده
است .چرا كه كيبورد و مانيتور به هم چسبيده است و كاربر را مجبور مي كند كه این اتصال را تحمل
كند و مچ ،دست ،شانه و وضع قرار گيري گردن به صورتي باشد كه باعث ایجاد جراحت شود.
یادآوری ( :)17لپ تاپ ها برای استفاده ،طوالنی مدت طراحی نشده اند(به جدول  4دقت شود).


براي استفاده از لپ تاپ مانند یک كامپيوتر بر روي ميز و افزایش راحتي استفاده از آن در زماني
كه با آن كار مي كنيد ،لوازم جانبي مختلفي مانند ماوس ها و صفحه كليد هاي خارجي و
مواردي از این دست طراحي شده است كه به تسهيل كار با لپ تاپ كمک مي كند.
جدول  :٢نكاتي در مورد لپ تاپ
عوارض ممكن

اشتباه در تایپ و نیاز به تصحیح و
درست كردن دوباره

ریسک

زمان و بهره وری كاهش می یابد

اجبار دست به جایگری دقیق-

كار بیشتر با دست-كاهش زمان و

اشتباه تایپی

بهره وری

بردن دست به روی سطح زمان

خم شدن حالت مچ -افزایش فشار

تایپ به جلوتر برای رسیدن به

به كف دست -افزایش كشش

كیبورد

عضالت پشت و شانه ها

نیاز به انجام بیشتر كار با عضالت

طوالنی شدن كار با عضالت و

یک انگشت برای یک عمل

خستگی عضالت و انگشت

مشكل تر شدن تنظیم لپ تاپ در

باال انداختن شانه ها به مدت

جای دلخواه

طوالنی -خم شدن گردن به جلو

كاهش شفافیت تصویر و اندازه
كوچكتر فونت ها
وزن زیاد برای حمل

ویژگی های طراحی لپ
تاپ

سایز كوچكتر كلید ها
كلید ها به یكدیگر نزدیكترند
جلو بودن كیبورد بجای خالی
بین كاربر و كلید ها
كوچک بودن touch pad

اتصال مانیتور به كیبورد

خستگی چشم -ناهمگونی قسمت
باالیی بدن زمانی كه جلوتر می

صفحه نمایش كوچک

رویم تا بهتر ببینیم .
تغییر شكل گردن و پشت

وزن لپ تاپ
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یادآوری ( :)17یک تحقیق تازه ،تفاوت های الگوهای كاربردی بین كاربران كامپیوترهای رومیزی و
كامپیوترهای نوت بوك را مورد بررسی قرار داده است .یكی از یافته های این تحقیق ،این بود كه
كاربران نوت بوك كه از ابزار نشانگر خارجی (اكسترنال) استفاده می كردند در قیاس با كاربران نوت
بوكی كه از ابزار نشانگر داخلی استفاده كرده بودند ،درد كمتری حس می كردند .براساس این یافته،
یک ابزار نشانگر خارجی برای استفاده كامپیوترهای نوت بوك توصیه می شود .به همین دلیل ،كمپانی
هایی چون مایكروسافت طیف گسترده ای از ماوس های راحت و قابل جابه جایی را برای
كامپیوترهای نوت بوك ارائه می دهد.
1-6-3-1-2-8نكات مربو ط به لپ تاپ

-

از یک موس خارجي به جاي موس لپ تاپ و یا صفحه لمسي آن استفاده كنيد.

-

یک كيبورد خارجي به آن متصل كنيد.

-

از كوبيدن كليد ها در زمان تایپ خودداري كنيد.

-

زاویه صفحه را طوري تنطيم كنيد كه به صورت عمود بر خط دید شما باشد.

-

كيبورد را در سطح پایين تري بگذارید و هنگام استفاده مچ ها را به صورت مستقيم نگه دارید.

-

به وضعيت بدني خود در حين كار دقت كنيد كه در پوسچرهاي غيرارگونوميک بسر نبرید.

-

از چرخاندن و خم كردن گردن و جلو دادن سر براي دیدن صفحه خودداري كنيد.

-

دست و مچ باید هنگام تایپ كردن در حالت مستقيم قرار گيرند.

-

فاصله از مانيتور را حفظ كنيد  ،حدود )cm( 4٢-4٢

-

از صندلي مناسب استفاده كنيد.

-

صفحه را با استفاده از تميز كننده مناسب تميز كنيد.

-

زمان هاي كوتاهي هر  32-22دقيقه براي استراحت و عدم تكرار و تغيير وضعيت داشته باشيد.

-

به چشم ها هر  22-1٢دقيقه یک بار با بستن یا نگاه كردن به دور استراحت دهيد.

-

به صورت مرتب و مناسب بایستيد به گونه اي كه باعث ارتقاع وضعيت اندام وكاهش فشار شود.

-

در حمل لپ تاپ از كيف هاي مخصوص استفاده كرده و در آن ها بار اضافي نگذارید .در
صورتي كه براي مدت طوالني نياز به حمل لپ تاپ باشد ،از كيف هاي داراي چرخ استفاده
گردد.

صفحه 30
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P.D.A 7-3-1-2-8

 P.D.Aها مي توانند اطالعات را به سرعت ذخيره ،ساماندهي و بازیابي كنند ،اما مانند تمامي شبه
كامپيوترها ،استفاده مداوم از  P.D.Aها مي تواند باعث ناراحتي شوند.


نكات و توصيه ها براي استفاده از  P.D.Aها

-

بيشتر اعمال تكراري زماني انجام مي شود كه نوشته یا اطالعاتي را وارد  P.D.Aمي كنيم ،از
آنجایي كه صفحه وارد كردن نوشته ها كوچک است انجام طوالني این كار مي تواند باعث درد
مچ و دست شود .در نتيجه از وارد كردن اطالعات در  P.D.Aها خودداري كنيد .از یک مانيتور
بزرگ و كيبورد براي وارد كردن ليست افراد ،قرار مالقات و اطالعات استفاده كنيد .سپس
اطالعات را با همگون سازي  P.D.Aبه داخل آن بازیابي كنيد.

-

ميانبرهاي  P.D.Aرا یاد بگيرید .در  P.D.Aها توصيه مي شود از تركيب  copyو  pasteبه جاي
تایپ دوباره استفاده كنيد.

-

برخي از نرم افزار ها به شما اجازه كار با تمام صفحه و از قلم لكسي را مي دهد به جاي اینكه
فقط در قسمت كوچكي در پایين صفحه كار كنيد.

-

صفحه تميز باعث جلوگيري از خستگي چشم و راحتي چشم مي شود.

 2-2-8ايستگاه های كار ايستاده و اجزا آن
 1-2-2-8میز كار

یكي از اجرا مهم در ایستگاه هاي كاري ایستاده ،ميز كار است كه باید متناسب با داده هاي ابعادي و
نوع كار انتخاب گردد .در صورت امكان ميزهایي با قابليت تنظيم ارتفاع ارجح مي باشند.
 2-2-2-8زیر پایی

در كارهاي ایستاده نيز مي توان از زیر پایي هاي مناسب كه به صورت چهارپایه اي با ارتفاع كم (در
حدود  1٢تا  22سانتيمتر) استفاده نمود كه در هر زمان امكان قرار دادن یكي از پاها بر روي آن ميسر
باشد .تحت این شرایط از كشيدگي عضالت پاها در اثر كارهاي ایستاده دراز مدت جلوگيري مي
شود .كار در مقابل دستگاه هاي زیراكس نمونه اي از این دسته از ایستگاه هاي كاري در ادارات
محسوب مي شود.

یادآوری ( :)10در صورت امكان برای ایستگاه های كاری ایستاده باید صندلی های نشسته-ایستاده را
نیز مهیا نمود.
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 3-2-2-8روشنایی مناسب:

در همه ادارات باید از این كه روشنایي در حد آسایش و مطلوب تنظيم شده باشد ،اطمينان حاصل
شود .روشنایي مطلوب از نظر افراد مختلف ،متفاوت است و تحت تأثير سن و وظایف كاري است .در
طراحي سيستم روشنایي در كارهاي ایستاده باید به شرایط انجام كار و ميزان دقت الزم توجه نمود.
یادآوری( :)29روشنایی بسیار زیاد می تواند مانند روشنایی بسیار كم باعث ایجاد خستگی بشود.
بهترین سطح روشنایی برای  VDTها كه در آنها از برگه ها و اسناد كاغذی نیز استفاده می شود 699
تا  499لوكس است .اگر از اسناد كاغذی استفاده نمی شود ،سطح روشنایی باید  299لوكس باشد.
انعكاس نور روی صفحه مانیتور ناشی از روشنایی محیط هم چنین نوری كه از مبلمان و وسایل محیط
منعكس می شود ،مستقیماً به چشم كارمندان منتقل می شود .ضمناً اطالعات بیشتر در مورد روشنایی
در بند  6-7درج شده است.
 3-8ارگونومی محیطی
 1-3- 8روشنايي

روشنایي مناسب براي كار با كامپيوتر ،به عنوان یكي از عوامل اصلي در پيشگيري از ناراحتي هاي
چشمي (شامل خستگي چشم ،سوزش و كاهش یا تار شدن دید و دوبيني) محسوب مي شود.
یادآوری( :) 21در تنظیم شرایط روشنایی از دیدگاه میزان شدت روشنایی به كتابچه راهنمای حدود
تماس شغلی وزارت بهداشت مراجعه شود.
1-1-3-8توصیه ها

-

پرده ها مقابل پنجره ها را براي كاهش درخشندگي ببندید.

-

مانيتور را به نحوي تنظيم كنيد كه از درخشندگي آن جلوگيري شود.

-

از روشنایي هاي شدید و متغير در ميدان دید جلوگيري كنيد.

-

مانيتور را در زاویه  ٣2درجه نسبت به پنجره قرار دهيد.

-

از فيلترهاي ضد روشنایي ،پوشش هاي مانيتور یا كاهش دهنده نور استفاده كنيد.

-

چراغ باال را خاموش كنيد و چراغ مطالعه را روشن كنيد.

-

كامپيوتر ها را سعي كنيد در بين روشنایي ها قرار دهيد به جاي اینكه مستقيماً زیر نور باشد.

صفحه 32
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یادآوری( :) 22خیره شدن به مانیتور می تواند باعث خستگی چشم شود .خستگی چشم می تواند متأثر
از نگاه كردن برای مدت طوالنی به مانیتور و یا خشک بودن چشم باشد .باز و بسته كردن تعمدی پلک
ها ،در فواصل زمانی می تواند چشمانتان را مرطوب نگه دارد و همچنین زمانهای منظمی را برای
استراحت چشم داشته باشید و در این زمان ها برای چند ثانیه به این طرف و آن طرف و به اشیای دور
خیره شوید.
 2-1-3-8خستگي بصری

خستگي دید زماني پيش مي آید كه شما بر روي یک جسم در فاصله نزدیک تمركز كنيد .این
موضوع به این دالیل اتفاق مي افتد كه عضالت چشم براي اجسام نزدیک تر از  6متر باید سخت تر
كار كنند .نور نامناسب ممكن است باعث افزایش این موضوع گردد ،همچنين خستگي چشم یک
نشانه رنج آور است .این موضوع بدان معنا نيست كه ادامه كار با كامپيوتر باعث صدمه به چشم مي
شود.
یادآوری( :) 26اگر پس از تنظیم روشنایی ،نور و مكان مانیتور در محل كار هنوز تاری دید ،خارش و
خستگی را احساس كردید ،حتماً به اپتومتریست مراجعه كنید .اگر كار شما مستلزم این است كه در

روز بیش از یک ساعت با كامپیوتر كار كنید ،حتماً هر سال چشم خود را چكاب كنید.
 1-3-8شرايط جوی

تنظيم شرایط محيطي از نظر حرارت و رطوبت براي مهيا سازي شرایط بهتر محيطي الزامي است.
یادآوری ( :) 24در تنظیم شرایط جوی محیط كار به كتابچه راهنمای حدود تماش شغلی وزارت

بهداشت مراجعه شود.

 -9اختالالت عضالنی-استخوانی ()MSD
همان گونه كه در بند  4-2-2اشاره گردید عبارت  MSDعبارتي است كه به طيف گسترده اي از
اختالل هاي بافت هاي نرم اطالق مي شود ،مثل آنهایي كه روي مهره هاي ستون فقرات ،ماهيچه ها،
مفصل ها ،غضروف ها ،اعصاب ،رگ هاي خوني ،زردپي ها یا رباط ها تأثير مي گذارند .یكي از
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دالیل  ،MSDحركت مكرر است .معموالً از اختالل هایي كه ناشي از فعاليت هاي مكرر هستند ،به
عنوان آسيب هاي كششي مكرر نام برده مي شود .اصطالح  RSIبه انباشتگي آسيب هاي جزئي
روزانه ناشي از فعاليت هاي معمول داللت دارد .بسته به سطح فعاليت فرد ،انباشتگي حجم آسيب ها
مي تواند منجر به كاهش توانایي بدن براي بهبود خود شود كه در نهایت منجر به یک صدمة بالقوه
جدي مي گردد .بر طبق آمار اداره كار فدرال ،از اوایل  RSI ،1٣٣2ها به طور روز افزوني در محيط
هاي اداري در حال ظهورند .با نگاهي اجمالي شاید این موضوع تعجب آور به نظر برسد .چون دفتر
كار وقتي با محيط هاي صنعتي مثل خط هاي توليد ،جایگاه هاي بارگيري قياس شود ،امن به نظر مي
آید .با این وجود ،طبيعت زیرک  RSlها معلوم شده است؛ آنها آسيب هاي قابل معاینه نيستند ،بلكه
آسيب هاي زیرساختي هستند كه به مرور زمان و با فعاليت هاي مكرر روي هم جمع مي شوند.
یادآوری ( :)1از آنجا كه این آسیب ها به مروز زمان گسترش می یابند ،می توانند به مراتب از یک
جراحت جدی كه به نقطه معینی از بدن وارد شده ،تشخیص و معاینه شان دشوارتر باشد .برای همین
مردم از نشانه های هشدار دهنده غفلت می كنند و در حین درد به كارشان ادامه می دهند و متوجه
نیستند كه صدمه سنگینی به خود وارد می كنند .در همین حال ،انباشتگی آسیب ادامه پیدا می كند.
بدتر اینكه وقتی این آسیب ها به یک  MSDكامل تبدیل شوند ،درمانشان بسیار پرهزینه و سخت تر
خواهد بود .معموالً راحت تر است كه این مشكالت را تا دیر نشده و اختالل های تمام عیار نشده اند
درمان كرد.
 1-9فاکتورهای روانی – اجتماعی


محققين در بررسي عوامل بروز بيماري هاي  MSDبه غير از عوامل فيزیكي ،عوامل اجتماعي
روانشناسي نيز در بروز ضایعات عضالني اسكلتي مؤثرند.



فاكتورهاي شغلي رواني -اجتماعي گوناگون ازقبيل كاریكنواخت ،عدم رضایت شغلي ،و
حمایت و پشتيباني ضعيف ميان همكاران ،با افزایش ریسک شكایات كمردرد و درخواست
غرامت همراه است .همچنين مطالعات نشان دادند كه فاكتورهاي رواني -اجتماعي از قبيل
رضایت شغلي كم و فقدان حمایت اجتماعي با كمردرد بودند.

یادآوری ( :)2فاكتورهای روانی -اجتماعی به طورغیرمستقیم و از مسیر پاسخ عمومی بدن به استرس
منجربه استرین فیزیولوژیكی می شوند .مطالعات نشان داده اندكه مواجهه با استرس منجر به افزایش
فشارخون ،كورتیكواستروئیدها ،ناراحتی های عصبی و تنش عضالنی می شود .همه این تغییرات،
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موجود زنده را برای پاسخ به شرایط تهدیدآمیز آماده می كنند .این واكنش های فیزیولوژیكی به
استرسورهای روانی -اجتماعی می تواند منجر به افزایش آسیب پذیری اعصاب و عضالت شود.
افزایش تنش عضالنی ،پاسخ فیزیولوژیكی است كه به عنوان مكانیسم محتملی كه استرس را به
اختالالت اسكلتی -عضالنی مرتبط می كند ،بیشتر توجه ها را به خود جلب كرده است.
یادآوری ( :)6فاكتورهای روانی -اجتماعی مستقیماً بر فاكتورهای ارگونومیكی تأثیر می گذارند.
مطالعاتی كه رابطه میان اختالالت اسكلتی -عضالنی را با فاكتورهای ارگونومیكی و روانی-اجتماعی
در محیط های اداری بررسی كرده اند ،به ارتباط مجموعه ای از فاكتورها با اختالالت اسكلتی-
عضالنی پی برده اند .علیرغم اینكه تاكنون شواهد موجود نتوانسته اند این مسیرها را كامالً تأییدكنند
(مقطعی بودن اغلب این مطالعات پی بردن به علت را محدود می كند ،یعنی نمی توان به این پاسخ
رسیدكه آیا عالئم اختالالت اسكلتی -عضالنی منجر به این طرزتلقی می شوندكه محیط كار از نظر
روانی -اجتماعی نامطلوب است یا محیط كاری كه از نظر روانی -اجتماعی نامناسب است ،مقدمه ای
برای گسترش عالئم اختالالت اسكلتی -عضالنی است) ،گستره وسیعی از مطالعات وجود دارند كه
این مسیرها را تأیید می كنند.


مؤلفه هاي شغلي رواني -اجتماعي و ارگونوميكي با یكدیگرمرتبط هستند .باركاري (فاكتور
رواني -اجتماعي) مي تواند بر نيرو و سرعت حركت (فاكتورهاي ارگونوميكي) اثرگذارد.
براین اساس ،ممكن است رفتاركاركنان تحت تأثير باركاري تغييركند ،و بنابراین ،تمایل به اعمال
نيروي بيشتر یا افزایش سرعت كار دارند.

یادآوری ( :) 4اغلب داده های اپیدمیولوژیكی در مورد كمردرد مربوط به كشورهای صنعتی و توسعه
یافته است و اطالعات كمی راجع به كمردرد در جوامع یا نیروی كار در كشورهای درحال پیشرفت
وجود دارد .این فقدان تحقیقات باعث شده تا اطالعات كمی راجع به كمردرد در قشر بزرگی از
جمعیت دنیا وجود داشته باشد.


به طور كلي دو نوع استرس عمده ناشي از عوامل اجتماعي -روانشناختي را مي توان استرس
هاي "روحي و فكري" و "جسماني و فيزیكي" كه هر دو مورد شرایط مستعدي را براي بروز
ناراحتي هاي اسكلتي عضالني مهيا مي سازند .ضمناً نوع احساسي و فكري آن شامل مواردي
است از جمله افسردگي ها ،نگراني هاي شغلي ،عصبي بودن و عدم اطمينان از تأمين مالي بودن و
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عدم امنيت شغلي .نوع جسماني و فيزیكي مربوطه نيز مي تواند مواردي را شامل شود مانند
سوزش همراه با درد ،افزایش ضربان قلب ،تعرق بيش از حد و اختالل در خواب.


شواهد مبني بر این است كه شاغلين تازه كار بيشتر مستعد ابتالء به ناراحتي هاي اسكلتي عضالني
هستند .یک دليل احتمالي این است كه یک كارمند تازه كار آمادگي جسماني و فكري براي
مطابقت با كار خود را ندارد .براساس این محاسبه ،بعضي از شركت ها اقدام به برنامه هاي
ورزشي براي كارمندان نموده اند تا انعطاف پذیري و قدرت عضالت افراد را از یک سو و ایجاد
محيط روحبخش از سوي دیگر را تقویت كنند .بعضي از تحقيقات بيانگر ارتباطي مستقيم بين
شرایط فيزیكي و بيماري هاي  MSDهستند كه از این گونه موارد مي توان به كمبود ویتامين
 ،B6دیابت ،چاقي ،آرتروز روماتوئيد ،استفاده از داروهاي ضد بارداري ،جراحي هاي بيماري
هاي زنان اشاره داشت.

یادآوری ( :)2عواملی چون ترس از دست دادن شغل ،عدم كنترل كیفیت شغلی ،عدم حمایت
اجتماعی ،خراب شدن سیستم های كامپیوتری را نیز می توان از عوامل استرس زا دانست .سایر عواملی
چون كسالت و خستگی ،معلوم نبودن قوانین ،عدم رضایت از شغل ،عدم ضمانت بستگی ،عدم حمایت
اجتماعی ،مشاجرات بخش مدیریت و تغییرات محیط كاری می توان پیامدهای استرس زایی را سبب
گردد.
یادآوری ( :) 6فشارهای اجتماعی -روانشناختی دو سویه هستند یعنی از یک سو به مدیریت سازمان و

از سوی دیگر به كارمندان و نیازها و مشكالت ایشان بر می گردد.
 2-9خستگی

براي كاهش سطح خستگي ناشي از كار باید موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:
 زمان بندي مناسب كار و استراحت طراحي مناسب محيطي نظم كارياستفاده از تجهيزات كمكي در فعاليت هاي سنگين جسمي به ویژه در بين كاركنان بخش هایي چون
خدمات نظافت -رستوران -حمل محموله هاي پستي و مدارک اداري
 -تنظيم شرایط محيطي به ویژه گرما و سرو صدا
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خستگي پيامد انجام فعاليت هایي است كه به نوعي خارج از حدود تحمل فيزیولوژیک افراد
است .به طور كلي مي توان بار كار فيزیكي و رواني را از دالیل مهم بروز خستگي دانست .از
دیدگاه بار كاري جسماني و سوخت و ساز ،خستگي در واقع نتيجه انجام كار سنگين مي باشد
كه تعریق را نيز در پي دارد .در انجام امور اداري به تناسب نوع وظایف حرفه اي هر دو نوع بار
كاري فيزیكي و رواني وجود دارد .تأكيد مي شود كه عالوه بر فعاليت هاي بدني ،شرایط
محيطي نيز در بروز و تشدید خستگي نقش
دارند .از این رو اصالح شرایط محيطي دفاتر و
ادارات به كاهش خستگي هاي ناشي از انجام
وظایف شغلي كمک مي نماید .عدم كفایت
زمان هاي استراحت و وقفه هاي مناسب در
حين كار نيز از دیگر عوامل بروز خستگي تلقي
مي شوند.



بار استاتيک اساساً استرس زا است از اینرو
اصالح شرایط ایستگاه هاي كار و پوسچرهایي كه افراد در حين كار به خود مي گيرند براي
كاهش خستگي هاي ناشي از كار الزامي است .تأكيد مي شود كه بار كاري استاتيک الزاما در
انجام كارهاي سنگين رخ نمي دهد و در انجام امور دفتري این حاالت ممكن است حتي در
گرفتن لوازم تحریر رخ دهد .به نوعي گرفتگي نویسندگي است.

گرفتن طوالني مدت موس كامپيوتر نيز مشكالت مشابه را در مچ بوجود مي آورد .با اینكه نيروي
گرفتن موس ممكن است كم باشد بار گذاري استاتيک روي دست با مشكل مواجه مي شود.
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 1-2-9خستگي در كارهای ايستادن مداوم


خستگي مربوط به ایستادن به وسيله بارگذاري استاتيک روي ماهيچه پا ایجاد مي شود .به دليل
استفاده بيش از حد از ماهيچه ها سخت است كه براي مدت زیادي یک جا محكم بایستيد
ممكن است براي ساعت ها راه بروید ولي در مقایسه با ایستادن دائم كمتر دچار خستگي شده
باشيد ،تفاوت در این است كه وقتي راه مي رویم تغيير كار در استفاده ماهيچه هاي متفاوت پا
وجود دارد و به نوعي حالت استاتيک عضالت به استراحت دادن به ماهيچه ها حتي اگر به مدت
كمي باشد ،از این رو حركات بدني و پيشگيري از حاالت استاتيک الزم مي باشد.



فراهم سازي سطوحي با خاصيت االستيسيته مناسب براي زیر پاها به ایستادن هاي مناسب تري كه
فشارهاي كمتري را بر اندام وارد سازد مي تواند شرایط بهتري را سبب شود .پادري هاي ضد
خستگي ،یک انتخاب معمول براي محل كار كاركناني است كه به صورت تكي در مقابل یک
ایستگاه كار ،فعاليت دارند محسوب مي شود.



كف سازي با چوب بهتر از نوع بتوني است اما معموالً مراقبت ویژه اي را نياز دارد.
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یادآوری ( :)7در اطراف ما شغل هایی وجود دارد كه در آنها ،كاربران به سادگی و فقط به دلیل
مرسوم بودن ،كارهای خود را به صورت ایستاده انجام می دهند در صورتی كه می توان با اعمال
تمهیداتی شرایط را تغییر داد.
یادآوری ( :)7تاندون های دست انسان نمی تواند پیش از  1299تا  2999بار كشیدگی را تحمل كند.
این رقم باال در مورد شخصی است كه در هر دقیقه  69كلمه را تایپ می كند و بر روی كلید ها با
انگشتش می زند .اما اگر حتی كاری پر فشار و پشت سر هم باشد ،ولی بین آن زمانی فاصله بیفتد خطر
عوامل بیماری  MSDپایین می آید .برای به حداقل رسیدن ریسک ابتال به  MSDباید یک كار پر
فشار و تكراری (مثل تایپ) در كل ساعات كار روزانه كاركنان توزیع شود .ارتباط مستقیمی میان
 MSDو كارهایی كه سرعت كارشان باال و زمان كوتاهی دارند ،وجود دارد.
 2-2-9خستگي در كارهای نشسته مداوم


نشستن طوالني خستگي آور است و در بسياري موارد با ایستاده است كه خستگي ناشي از
نشستن طوالني مدت رفع مي شود و این خود نشانه اي است كه گویاي نامناسب بودن انجام
كارهاي نشسته به صورت دائم است.



كم كردن نقاط فشار و پيشگيري از فشار مستقيم یا "تمركز تماس" موردي محسوب مي شود
كه توجه به آن در بسياري از ایستگاه هاي كار ضرورت دارد .بروز فشارهاي موضعي و عضوي
عالوه بر ایجاد ناراحتي و دخالت در توانایي انجام كار ،مي تواند مانع عملكرد عصبي و جریان
خون شده و به یک آسيب دائمي منجر گردد.

 3-2-9خستگی در دست ها و پاها

كاهش خستگي در اندام ها را مي توان با اعمال تمهيداتي نظير موارد ذیل ميسر ساخت:
كاهش نقاط فشارهاي موضعي
تنوع در كار به گونه اي كه بين اندام هاي چپ و راست گردش كار صورت گيرد
استفاده از الیه گذاري سطوح براي كاهش استرس هاي موضعي (شكل زیر)
گرد و انحنا دار كردن سطوح
استراحت هاي برنامه ریزي شده براي اندام
هاي فوقاني و تحتاني
تغيير چيدمان سطوح كار
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یادآوری ( :) 0كارهای ثابت و بی تحرك و فشارهای كاری (ناشی از محیط و مشتریان و نوع كار)
خطرهای جدی هستند كه این نوع كارمندان را تهدید می كند .بطور كلی این نوع حاالت ثابت و
بدون تحرك به  4دلیل انجام می شود :عادات اشتباه فردی -محیط كار -فشارهای فكری و روحی-
اقتضای طبیعت كار .بسیاری از حاالت بی تحركی و اشتباه در محیط كار كه در نتیجه عادات غلط ما
می باشد ،غیر ضروری هستند .خیلی از افراد به هنگام تایپ عادت دارند آرنج خود را از هم دور كرده
و یا حالت قوز كرده بنشینند .در حالیكه افرادی هم هستند كه با همین نوع میز و صندلی كاری راحت
تر نشسته و به آرنج های خود فشار نمی آورند.

-

توجه به برنامه ریزي مناسب براي استراحت ،از عوامل مهم در پيشگيري از آسيب ها جسماني و
خستگي هاي زودرس محسوب مي شود و به نوعي از بروز كارهاي بدون تحرک و ثابت كه به
نوبه خود ریسک فاكتوري در بروز  MSDsتلقي مي شود ،جلوگيري مي كند .ازطرفي این اقدام
ضمن حصول كار مؤثرتر و با راندمان باالتر به كاهش بروز صدمات اسكلتي عضالني منتهي مي
گردد؛ براي نمونه در ایاالت متحده عالوه بر وقت ناهار كه نيم ساعت تا یک ساعت است ،در
طي یک روز  2بار و هر بار  1٢دقيقه وقت استراحت كارمندان است .سازمان  NIOSHبراي
مشاغل پيچيده اي مثل كاربران كامپيوتر این زمان استراحت ذره اي را از  1٢ثانيه به  3دقيقه
اضافه كرده است .اعمال این استراحت ها نشان مي دهد كه استراحت كارمندان به آن ها آرامش
و نيروي بيشتري براي ادامه كار مي دهد ،زمينه هاي بيماریهاي  MSDsرا كاهش داده و به توليد
كار یا محصول نيز ضربه اي وارد نمي شود .با داشتن زمان استراحت ،كاركنان از لحاظ جسماني
و فكري شاداب تر بوده و توليد كار بهتري دارند .مطالعات نشان مي دهد با اجراي منظم وقت
استراحت و انجام حركات كششي عالوه بر كاهش اضطراب و خستگي ،خستگي ها و دردهاي
كمر و خستگي چشم ها نيز كمتر مي شود .افزایش استراحت  32ثانيه به سه دقيقه بسيار مؤثر
است ،این نوع استراحت هاي ذره اي نباید جایگزین زمان هاي استراحت صبح و عصر شود و
خيلي مهم است كه قبل از بروز خستگي و درد زمان آن تعيين شود.

صفحه 40
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 4-2-9طراحي ايستگاه های كاری نشسته ايستاده و يا قابل تبديل

با فراهم سازي شرایطي كه بتوان كارهاي استاده را به نشسته تبدیل نمود و یا شرایط ایستگاه كاري به
صورت نشسته -ایستاده باشد مي توان از بروز خستگي هاي جسماني و ایجاد صدمات اسكلتي
عصالني پيشگيري نمود .اشكال زیر نمونه اي از این موارد را نشان مي دهد.
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 -11ریسک فاکتورهای ارگونومی در مشاغل اداری
وضعيت بدني (پوسچر) نامناسب

پوسچر بدن ،مفاصل و ماهيچههایي كه در یک فعاليت مورد استفاده قرار ميگيرند و مقدار نيرو یا
استرسي كه ایجاد ميشود یا تحمل ميشود را تعيين ميكند .به عنوان مثال ،فشار بر روي دیسکهاي
ستون فقرات زماني كه اشياء را بلند ميكنيم ،پایين ميگذاریم یا حمل ميكنيم در حالتيكه كمر خم
شده است یا پيچش پيدا كرده است در مقایسه با زماني كه كمر صاف است بيشتر ميباشد .كارهاي
دستي یا سایر وظایفي كه نيازمند نگهداشتن یا تكرار كردن ،خم شدگي یا پيچش مچها ،زانوها ،كفل
یا شانهها ميباشند استرسهاي زیادي را روي این مفاصل تحميل ميكند .فعاليتهایي كه نيازمند كار
طوالني یا تكراري در ارتفاع باالي شانه ميباشند ،ميتوانند استرسزا باشند .بسياري از كارهاي اداري
در عين حالي كه بنظر مي رسد از نظر اعمال نيرو شدید نيستند وليكن به دليل حاالت خواسته و یا
ناخواسته غير ارگونوميک مي توانند سبب بروز استرس هاي عضالني و مفصلي شوند كه در برخي
موارد این استرس ها مي توانند بسيار دردناک و محدود كننده باشند .در این خصوص كاركنان باید
در مورد وضعيت بدني حين تحریر ،كار با كامپيوتر ،استفاده از كشو ها و كمد ها و مواردي از اسن
دست به حالت بدني خود دقت داشته باشند.
اعمال نيروی زياد

كارهایي چون بلند كردن كتاب ها و مدارک ،هل دادن یا كشيدن كمدها ،صندلي و یا جابجایي حتي
مقطعي و كوتاه مدت بارها از جمله مواردي محسوب مي شوند كه به دليل اعمال نيرو مي توانند صدمه
زا باشند .به طور كلي این دسته از امور كه به كرات هم در كارهاي دفتري رخ مي دهد و نيازمند
اعمال نيرو ميباشند ،بار زیادي را بر روي ماهيچهها ،تاندونها ،رباطها و مفاصل وارد ميكنند.
افزایش نيرو به معني نيازهاي افزایش یافته بدن مانند اعمال نيروي بزرگتر به همراه سایر تغييرات
فيزیولوژیكي الزم براي حمایت كردن از یک تالش افزایش یافته ميباشد .تجربيات طوالني مدت یا
تكراري این نوع از فعاليتها زماني كه فرصت هاي كافي تري براي استراحت یا بازیابي توان
فيزیولوژیک وجود ندارد ميتواند منجر به احساس خستگي و حتي بروز مشكالت اسكلتي -عضالني
شود .نيازمنديهاي نيرو ممكن است با موارد زیر افزایش یابد:
-

افزایش وزن باري كه حمل یا بلند ميشود

-

افزایش اندازه باري كه حمل یا بلند ميشود

-

استفاده از یک پوسچر نامناسب
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-

افزایش سرعت حركات

-

افزایش لغزندگي اشيائي كه حمل ميشوند (كه نيازمند نيروي چنگش زیاد ميباشند)

-

وجود ارتعاش (به عنوان مثال ارتعاش موضعي ناشي از ابزار دستي منجر به استفاده از یک نيروي
چنگش بزرگتر ميشود)

-

استفاده از انگشت سبابه و شست براي محكم گرفتن یک شيء (یعني گرفتن یک شيء در
حالت نيشگون در مقایسه با گرفتن شيء با كل دست)

-

استفاده از ابزار با دسته كوچک یا باریک كه ظرفيت نيروي چنگش كمتري دارند

یادآوری ( :) 1هرگونه جابجایی قطعات در محیط كار كه به نوعی همراه با اعمال نیرو باشد می بایست

به اطالع نیروهای خدماتی "آموزش دیده" برسد تا با هماهنگی و مساعدت آنها به انجام رسد.
حركات تکراری

اگر حركات عضوي دائماً تكرار شوند (با سيكل هاي چند ثانيه اي) و براي دورههاي طوالني مدت
(مانند یک شيفت هشت ساعته) ادامه دارد باشند ،خستگي و آسيب تاندون ها و ماهيچه ها به صورت
تجمع بروز خواهد نمود .تاندونها و ماهيچهها اغلب ميتوانند از اثرات ناشي از اعمال نيرو و كشش
بازیابي شوند مشروط بر آن كه زمان كافي بين فعاليت هاي همراه با اعمال نيرو وجود داشته باشد.
اثرات ناشي از حركات تكراري در اثر انجام فعاليتهاي كاري یكسان زماني كه پوسچرهاي نامناسب
و اعمال نيروي زیاد را هم شامل ميشود ،افزایش ميیابد .فعاليتهاي تكراري به عنوان یک ریسک
فاكتور همچنين به سطح بدن و كار خاصي كه انجام ميشود بستگي دارد.
مدت انجام كار

مدت به مقدار زماني كه یک فرد به طور مداوم با یک ریسک فاكتور در تماس است باز ميگردد.
وظایف شغلي كه نيازمند استفاده از ماهيچهها یا حركات مشابه براي مدت طوالني ميباشند احتمال هر
دو نوع خستگي موضعي و كلي را افزایش ميدهد .به طور كلي ،هر چقدر مدت انجام یک كار
طوالنيتر باشد (مانند وظایفي كه ماهيچه را در حالت انقباض نگه ميدارد) ،زمان بازیابي یا استراحت
طوالنيتري را نياز دارد .از این روي در فعاليت هاي اداري باید استراحت هاي تنظيم شده و تعریف
شده اي ،پایه ریزي گردد.
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استرسهای تماسي

تماس تكراري یا مداوم با اشياء سخت و نوکتيز مانند گوشههاي گرد نشده ميز یا دسته ابزار باریک
پوشش داده نشده ممكن است فشاري را بر روي یک ناحيه از بدن ایجاد كند (مانند ساعد یا كنارههاي
انگشتان) كه ميتواند عملكرد عصب و جریان خون را كاهش دهد.
ارتعاش

مواجهه با ارتعاش موضعي زماني رخ ميدهد كه یک قسمت خاصي از بدن در تماس با یک شيء
مرتعش ،مانند ابزار دستي قدرتي قرار گيرد .مواجهه با ارتعاش تمام بدن در حالي رخ ميدهد كه روي
یک محيط یا شيء مرتعش ایستاده یا نشستهایم.
ساير شرايط

شرایط محيط كار كه ميتواند در حضور و بزرگي ریسک فاكتورها براي ایجاد  WMSDsاثر داشته
باشند شامل موارد زیر ميباشند:
-

دماهاي پایين

-

وقفهها و زمانهاي استراحت ناكافي براي بازیابي

-

كارهاي ناآشنا یا غيرعادي

عالوه بر شرایط باال ،سایر جنبههاي سازمان كاري ممكن است نه تنها به استرس فيزیكي كمک كنند
بلكه به استرس رواني هم كمک ميكنند .بررسي علمي فاكتورهاي كاري مانند پایش عملكرد،
سيستم هاي پرداخت پاداش ،یا كمبود كنترل به وسيله كارمند براي تعيين كردن این كه آیا این
فاكتورها اثر منفي بر روي سيستم اسكلتي -عضالني دارند بررسي شدهاند .یكي دیگر از محدودههاي
مربوطه براي بررسي تعيين كردن این است كه پرسنل ،كار یا فاكتورهاي اجتماعي به تبدیل
ناهنجاريهاي حاد اسكلتي -عضالني به مسائل مزمن و ناتوانكننده كمک ميكنند.
(ر.ک .به بند .)1-٣
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 -11راهکارهای کنترلی
 1-11روش های کنترل

انواع كنترل ها را براي بهبود شرایط ارگونوميک و پيشگيري از صدمات اسكلتي -عضالني را مي
توان در دسته هاي زیر رده بندي نمود:
-

كاهش یا حذف شرایط بالقوه خطرناک با استفاده از كنترل هاي مهندسي

-

تغييرات در نحوه انجام كار یا در سياست هاي مدیریت ،كه گاهي تحت عنوان كنترل هاي
اداري -مدیریتي هم ناميده مي شود.

-

كتترل هاي فردي (تجهيزات حفاظت فردي)

1-1-11كنترل های مهندسي


رویكرد ارحج براي پيشگيري و كنترل  ،WMSDsطراحي شغل است كه مي تواند در قالب
عغليت هاي مختلفي صورت پذیرد از جمله:

 چيدمان ارگونوميک ایستگاه هاي كار انتخاب مناسب وسایل و تجهيزات اداري اعمال روش هاي كاري متناسب با توانمندي هاي كاركنانیادآوری ( :) 1یک ارتباط خوب (به معنی اینكه نیازهای كار هیچ گونه استرس و استرین بی موردی را
به نیروی كار در كل وارد نمی كند) كمک می كند به مطمئن شدن از یک موقعیت كاری ایمن .از
سوی دیگر ،حضور ریسک فاكتور هایی ارگونومیک نیز مستلزم اجرای شایسته اقدامات كنترلی است.
1-1-1-11استراتژی های كنترل مهندسی


به منظور كاهش ریسک فاكتورهاي آسيب هاي اسكلتي -عضالني و همچنين ارگونوميک،
اعمال استراتژي هاي مهندسي زیر ضرورت دارند:

-

تغيير روشي كه مواد ،قطعات و لوازم اداري و مرتبط با كارهاي اداري و دفتري مي توانند جا به
جا شوند براي سهولت كارهایي كه به نوعي شامل حمل بار مي باشند .براي مثال استفاده از
وسایل مكانيكي كمكي براي كمک نمودن به جا به جایي وسایل

-

تغيير پروسه ها یا محصوالت به منظور كاهش مواجهه كارمندان با ریسک فاكتورهاي صدمات
اسكلتي عضالني
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-

متناسب نمودن قفسه ها و سطوح از طریق قابليت تنطيم ارتفاع

-

تغيير نقشه ایستگاه هاي كاري كه مي تواند شامل استفاده از نيمكت هاي كاري با ارتفاع قابل
تنظيم و یا قرار دادن وسایل در فواصل نزدیک و در دسترس باشد.

 2-1-11كنترل های اداری -مديريتي


كنترل هاي اداري ،فعاليت هاي كاري دیكته شده و سياست هاي مدیریتي هستند كه به منظور
كاهش یا پيشگيري از مواجهه با ریسک فاكتورهاي ارگونوميكي به كار مي روند .استراتژي
هاي كنترل اداري را مي توان در موارد زیر خالصه نمود:

-

تغيير در قوانين و دستورالعمل هاي كاري نظير برنامه ریزي بيشتر براي وقفه هاي كاري

-

چرخش كارمندان در مشاغلي كه از نظر فيزیكي خسته كننده هستند

-

آموزش كارمندان براي تشخيص ریسک فاكتورهاي ارگونوميكي و یادگيري تكنيک هایي
براي كاهش استرس و استرین زماني كه در حال انجام وظایف كاري خود هستند.

یادآوری ( :)2اگر چه كنترل های مهندسی ترجیح داده می شوند ،اما كنترل های اداری می توانند تا
زمانی كه كنترل های ارگونومیكی بتوانند اجرا بشوند و یا زمانی كه كنترل های مهندسی از لحاظ
تكنیكی قابل اجرا نیستند به طور موقت مفید و كمک كننده باشند.
 1-2-1-11استراتژی های اداری – مدیریتی


از آنجایي كه كنترل هاي مدیریتي تمامي خطرات و ریسک فاكتورها را حذف نمي كند،
مدیریت سيستم اداري و سازماني باید مطمئن شود كه سياست ها و فعاليت ها ،پيگيري و دنبال
مي شوند .مثال هاي متداول از استراتژي هاي كنترل مدیریتي براي كاهش ریسک فاكتورهاي
 WMSDSبه شرح زیرند:

-

كاهش طول شيفت یا محدود نمودن ميزان اضافه كاري

-

گردش كارمندان در ميان چندین شغل تا نيازمندي هاي فيزیكي مختلف به منظوركاهش فشار
روي اعضاء و نواحي بدن

-

زمان بندي وقفه هاي بيشتر براي استراحت و ریكاوري

-

وسيع یا متنوع نمودن محتویات كاري براي جبران كردن ریسک فاكتورهاي مشخصي چون
حركات تكراري ،پوستچرهاي استاتيک و نامناسب)
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تنظيم سرعت كار براي كاهش دادن ریسک حركات تكراري و دادن كنترل بيشتر روي پروسه
كار به كارمند

-

آموزش در تشخيص ریسک فاكتورها براي  WMSDsو آموزش براي انجام كاري كه مي تواند
بار یا مطالبات كاري را كم كند.

 3-1-11كنترل های فردی

یكي از بحث برانگيزترین سؤال ها در پيشگيري از  WMSDsاین است كه آیا استفاده از تجهيزات
فردي براي كاركنان به همان صورتي كه در صنعت معمول است ميسر مي باشد؟ یعني با بكارگيري
وسایلي مي توان از بروز صدمات اسكلتي عضالني پيشگيري نمود،كه پاسخ پرسش مزبور ،مثبت
است .از بين این نمونه از وسایل مي توان به مواردي چون مچ بندها و تشكچه هاي ارگونوميک
صندلي اشاره نمود.
 2-11اجرای راهکارهی کنترلی

پس از انتخاب روش مقتضي باید مراحل مصوب و مؤثر ذیربط ،طي برنامه زمانبندي شده مناسب به
اجرا درآیند كه بي تردید مشاركت جمعي در حصول اهداف كنترلي نقش مهمي را ایفا مي كند.
 1-2-11چيدمان و پيکره بندی ايستگاه های كاری

برطرف كردن مسائل پيكره بندي ایستگاه كاري مي تواند نسبتاً ساده باشد و تغييرات ایستگاه هاي
كاري یكي از راه هاي كليدي همخوان كردن نيازهاي فيزیكي شغل با قابليت هاي فردي كاركنان
است .به عالوه ،مزایاي طراحي درست ایستگاه هاي كاري اگرونوميک مي تواند هنگفت باشد .براي
مثال ،محققان متوجه شدند كه وقتي كاركنان از یک ایستگاه كاري ارگونوميک استفاده مي كنند
كاركرد فردي افراد تا حد  2٢درصد افزایش مي یابد.
 2-2-11اجرای آناليز شغلي

آناليز شغلي ،یک شغل را به عناصر یا فعاليتهاي مختلف آن تقسيم ميكند ،آنها را توصيف ميكند،
ریسک فاكتورهاي ذاتي هر عنصر (جزء) را اندازهگيري و تعيين مقدار ميكند ،و شرایطي را كه به
این ریسک فاكتورها كمک ميكند را شناسایي ميكند.
آناليز شغلي معموالً به وسيله افرادي با تجربه و آموزش قابل توجه در این زمينه انجام ميشود .در
حالي كه اكثر آناليزهاي شغلي داراي روشهاي رایج ميباشند ،هيچ دستورالعمل استانداردي براي
اجراي یک آناليز شغلي براي ارزیابي مخاطرات ارگونوميكي وجود ندارد.
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اكثر آناليزهاي شغلي داراي چندین مرحله معمول ميباشند .یک تعریف كاملي از شغل فراهم
ميشود .كارمندان به منظور تعيين كردن این كه روش انجام شغلشان در طول زمان تغيير مي كند،
مصاحبه مي شوند .در طول آناليز شغلي ،شغل به یک تعدادي از وظایف مجزا تقسيم ميشود .سپس هر
وظيفه براي تعيين ریسک فاكتورهاي خاص كه ممكن است در طول انجام وظيفه رخ دهد مورد
مطالعه قرار ميگيرد .گاهي اوقات هر ریسک فاكتور از نظر بزرگياش ،تعداد دفعاتي كه در طول
وظيفه اتفاق ميافتد ،و مدت زماني كه هر ریسک فاكتور طول ميكشد ،ارزشيابي ميشوند.


غربالگري شغلي ،امكان جمع آوري اطالعات الزم در زمينه ارگونومي و كاهش صدمات
جسماني را فراهم ميكند .دستورالعملهاي قطعيتر براي جمعآوري اطالعات در مورد این
اجزاء ميتواند شامل موارد زیر باشد:

-

مشاهدۀ عملكرد كارمندان در هنگام انجام وظيفه به منظور تهيه كردن آناليز زماني -فعاليتي و
اطالعات چرخه شغل یا وظيفه تهيه نوار ویدئو از كارمندان معموالً براي این اهداف انجام
ميشود.

-

تهيه عكس از پوسچر كاري ،چيدمان ایستگاه كاري ،ابزارها و غيره به منظور نشان دادن شغل

-

اندازهگيريهاي ایستگاه كاري (مانند ارتفاع سطح كاري ،حدود دسترسي)

-

اندازهگيري اندازههاي دسته تجهيزات ،وزن تجهيزات ،و اندازهگيري ارتعاش ابزارآالت و ابعاد
قسمتهاي مختلف

-

تعيين ویژگيهاي سطوح كاري مانند استحكام در برابر ليز خوردن ،سختي و گوشههاي سطح

-

اندازهگيري ميزان مواجهه با عوامل محيطي كه به نوعي ریسک فاكتورهاي بروز صدمات
جسماني كه مربوطند مثل گرما ،سرما و ارتعاش

-

محاسبات بيومكانيكي (مانند نيروي ماهيچهاي مورد نياز براي انجام دادن یک وظيفه یا فشاري
كه بر دیسک هاي ستون فقرات براساس وزن باري كه بلند كرده مي شود ،هل داده و یا كشيده
ميشود ،وارد ميشود)

-

اندازهگيريهاي فيزیولوژیكي ذیربط

 3-2-11حركات اصالحي – كششي و استراحت عضالني


یكي از راهكارهاي كنترلي در راستاي پيشگيري از صدمات جسماني مرتبط با كار در امور
اداري اجراي حركات كششي و تأمين استراحت هاي برنامه ریزي شده است.

صفحه 48

راهنماي كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضالني در كارهاي اداري

 1-3-2-11استراحت

كارهاي تكراري مثل كار با كامپيوتر براي مدت طوالني بسيار فرساینده است .بازههاي استراحت
كوتاه مدت .جزئي براي هر  22تا  42دقيقه ،براي استراحت و بازیابي بدن بسيار مهم و حياتي است.
یک استراحت كوتاه  3تا  ٢دقيقهاي به معني توقف كار شما نيست .این استراحت یكي از مؤثرترین
كارها براي جلوگيري از اثرات سوء استفاده از كامپيوتر است .در این خصوص بوجه به موارد ذیل
حائز اهميت است:
-

این مهم است كه به صورت دورهاي وضعيت خود را عوض كنيد .نشستن طوالني در یک
موقعيت یا تكيه دادن به یكي از دستها ميتواند با یک چرخش عوض شود.

-

گرفتن پرینت یک متن ،كار با دستگاه كپي ،ایستادن هنگام استفاده از تلفن ،راه رفتن هنگام
بحث با یكي از همكاران ،یا گرفتن یک نوشيدني یا قهوه از آبدارخانه ،همه راههایي هستند براي
استراحتهاي كوتاه .این به شما اجازه ميدهد كه استراحت كنيد و ماهيچههاي متفاوتي را به
كار اندازید.

-

دوري از كامپيوتر در زمان نهار

-

اگر كار تایپي زیادي مقرر شده باشد ،به عنوان یک قانون هر یک ساعت ده دقيقه كار دیگري
انجام دهيد.

-

اگر كار سبکتري با كامپيوتر انجام ميدهيد ،هر دو ساعت  1٢دقيقه كار دیگري انجام دهيد.

-

عدم استقرار در یک وضعيت بدني بي حركت و ثابت .وضعيت ثابت ميتواند باعث اختالل در
گردش خون شود .نگاه كردن طوالني به مانيتور بدون زمان استراحت ميتواند باعث آسيب به
ماهيچههاي گردن و حتي قلب بشود.

-

استراحت ،كشش و تغيير موقعيت براي جلوگيري از  RSlsمورد نياز است.

-

هميشه براي حفظ وضعيت طبيعي منحني پشت خود تالش كنيد .این منحني از پشت شما
محافظت ميكند .این كار بخصوص براي نشستنهاي طوالني مهم است.

-

وضعيت ایستادن یا نشستن خود را مرتباً تغيير دهيد .مخصوصاً هنگام ایستادن ميتوانيد این كار را
با قرار دادن یک پا روي یک چهارپایه و جابهجا كردن پا انجام دهيد.

 2-3-2-11حركات كششی


اهميت حركات كششي در زمان كار را نباید ناچيز دانست ،حتي محيط كار باید براي این كار
امكانات الزم را داشته باشد .در حقيقت ،در اغلب محيطهاي كاري اداري ،هيچ تضميني براي
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سالمتي فردي كاركنان داده نميشود .بدن انسان براي قرار گرفتن در یک وضعيت ثابت به
مدت طوالني ساخته نشده است.


براي انجام حركات كششي ،تمرینات سخت الزم نيست بلكه تنها با حركات منظم كششي
استرس را كاهش دهيد .حركات كششي از طریق موارد زیر ميتواند از آسيبهاي ماندن در
وضعيت ثابت به مدت طوالني جلوگيري كند:

-

انتشار تنش عضالني

-

كاهش خطر ابتال به درد

-

بهبود گردش خون

-

افزایش انعطاف پذیري

-

افزایش قدرت و استقامت

-

افزایش سطح انرژي

-

افزایش مقاومت در برابر بيماري

-

اهش طول درمان بيماري

الگوهای كششي:

 كشش را ممتد انجام دهيد .حركات باید آرام و كنترل شده باشد. هيچ حركتي نباید باعث درد شود .شما باید در تمام ماهيچه احساس كشش كنيد. اولين بار كه احساس كشش كردید ،در همان وضعيت  1٢ثانيه تا یک دقيقه بمانيد .زیاده روينكنيد.
 هر حركت را  3تا  ٢بار تكرار كنيد. از انجام حركت كششي روي هر دست و هر پا مطمئن شوید. همه حركات را انجام دهيد یا حركاتي كه روي موضع خاصي متمركز ميشوند.یادآوری ( :)6حركات را در خالف جهتی انجام دهید كه معموالً در وضعیت كار دارید .برای مثال
اگر در زمان انجام كار نشستهاید ،بایستید ،دستانتان را برای حمایت روی پشت خود قرار دهید و چند
بار به سمت عقب خم شوید.
یادآوری ( :)4اگر در رابطه با وضعیت پزشكی خود نگرانی خاصی دارید ،قبل از انجام هر حركت با
پزشک خود مشورت نمائید.
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یادآوری ( :)2به خاطر د اشته باشید كه تنظیمات مناسب محل كار می تواند حالت بد ایستادن بدن را به
حداقل برساند ،كار كردن با حالت طبیعی و مناسب باعث كاهش استرس و خستگی سیستم عضالنی
می شود .به سیگنال هایی كه بدنتان برای شما می فرستد توجه كنید .محل كار و محیط كار را به
بهترین نحو تغییر دهید.
 3-11ارزیابی اثربخشی کنترل

ارزیابي و ارزشيابي مقطعي و برنامه ریزي شده پایش و نظارت بر راهكارهاي اجرا شده به موفقيت هر
چه بيشتر در راستاي اصالح شرایط حرفه اي كمک مي كند.
یادآوری ( :) 6آنالیز مشاغل به منظور شناسایی فاكتور های مرتبط با ریسک های  ،MSDSهمان گونه
كه قبال هم اشاره شد ،زمینه را برای توسعه راه هایی به منظور كاهش یا حذف ریسک فاكتور های
ارگونومیكی برای  WMSDSفراهم می كند .انواعی از روش ها می توانند به كنترل این ریسک

فاكتورها كمک نمایند.


پيگيري ارزیابي براي اطمينان از اینكه كنترل ها باعث كاهش و یا حذف ریسک فاكتورهاي
ارگونوميكي شده اند و اینكه ریسک فاكتورهاي جدیدي را معرفي نكرده اند ،ضروري است.
در مجموع براي یک ارزشيابي كوتاه مدت با استفاده از متدهاي آناليز شغلي و بررسي نشانه ها،
شاخص هاي طوالني مدت اثر بخشي یک برنامه ارگونوميكي شامل موارد زیرند:

-

كاهش در نرخ وقوع اختالالت اسكلتي -عضالني

-

كاهش در ميزان شدت اختالالت اسكلتي  -عضالني

-

افزایش توليد و یا افزایش كيفيت كاالها و خدمات

-

كاهش تعویض كار و یا غيبت هاي ناشي از كار



تأثيرات تغييرات اصالحي چه از نوع ارگونوميک و چه اجتماعي -روانشناسي باید به نوعي از
سوي كاركنان مورد بررسي و گزارش دهي قرار گيرد تا نقاط ضعف و قوت برنامه هاي اجرا
شده معين گردند.

یادآوری ( :) 7سیستم های تشویقی به جلب مشاركت بیشتر در گزارش دهی ها كمک می كند .این
عمل به یافتن روش های مؤثرتر بدون صرف هزینه های زیاد كمک بسیاری می كند.
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 پیوست ها
پیوست ( :)1نکاتی در مورد ارگونومی اداری
اهمیت رعایت موازین ارگونومیک در طراحی ایستگاه كار

هدف ارگونومي در طراحي ایستگاه هاي كار دستيابي به ارتباطي مشترک و روشن ميان فرد و محيط
پيرامون آن ميباشد به گونهاي كه كاربر هنگام استفاده از وسایل و تجهيزات دچار استرس یا آشفتگي
و یا آزردگي اندامها نشود و قادر باشد در شرایطي ایمن و سالم به انجام وظایف خود مشغول گردد.
بدیهي است حالتهاي ناراحت كننده یا آزردگي اندامها ممكن است به علت فشار بر ناحيه كپلها و
عضالت ران (درحين نشستنهاي طوالني مدت) و قرارگيري بدن در وضعيت هاي غير ارگونوميک و
یا به علت مشكالت متداول كه در محيط هاي كار رخ ميدهد ،بروز نماید .به طور مثال در واحد هاي
تایپ و تحریر اداري به دليل حركت هاي تكراري و پوسچر نشسته نامناسب كارمند و بسته بودن زاویه
بين تنه و ران ناراحتي هاي عضوي در نواحي كمر ،پشت ،گردن و دست ها بروز خواهد كرد و یا در
بخش هاي تكثير و زیراكس به دليل عدم تناسب شرایط ابعادي ایستگاه كار با ویژگي هاي بدني
اپراتور ،صدمات جسماني بروز مي كند .بدیهي است عدم كنترل و پيشگيري از چنين مشكالتي مي
تواند باعث كاهش راندمان و افزایش ميزان شيوع صدمات جسماني و پيامدهاي منفي دیگر گردد.
در فضاهاي اداري كه داراي ایستگاه هاي كاري با طراحي مناسب هستند ،احتمال بروز مزاحمت و
ناراحتي هاي جسماني در حين كار به حداقل خواهد رسيد ،از این رو دقت روي خصوصيات فيزیكي
و بدني افراد و همچنين نيازهاي شغلي ( )Work demandsدر رفع مشكالت ایستگاه هاي كار مهم
است .در مواردي ممكن است ارتفاع ميز كار با ویژگيهاي آنتروپومتریک فرد متناسب باشد وليكن
چيدمان لوازم اداري ،نامناسب باشد و یا ممكن است حدود دسترسي مطلوب مراعات نشده باشد
بدیهي است وجود چنين حاالتي ممكن است به خستگي زودرس و یا صدمات جسماني و حتي كم
حوصلگي و بيدقتي منجر گردد كه تمامي عوامل یاد شده باعث تقليل راندمان حرفهاي ميشوند كه
بسته به نوع كار خساراتي را به همراه خواهد داشت.
شایان ذكر است كه از دیدگاه اصول ارگونومي و مهندسي انساني در بسياري از این گونه موارد
ميتوان با تغييراتي نه چندان هزینه زا ،شرایط فعاليت را به نحو شایستهاي ،تسهيل نموده و تناسب الزم
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را با ویژگي هاي بدني كاربر فراهم ساخت .به هر حال یكي از اصول ضروري در بهينهسازي شرایط
ارگونوميک فعاليت اصالح وضعيت بدن در حين انجام كار ميباشد كه پس از انجام بررسيهاي اوليه
كه از سوي كارشناسان مهندسي انساني به عمل ميآید ميتوان با توجه به دادهها و اطالعات حاصله،
اصالح شرایط را به تناسب نوع كار و تجهيزات مورد استفاده وسائل سازماني حاكم بر كار ،به اجرا
درآورد .در طراحي محلهاي كار با رویكرد كنترل صدمات جسماني در امور اداري ،موضوعات
گوناگوني قابل بررسي هستند از جمله طرح اصلي و نقشه محل كار ،چگونگي استقرار افراد و
تجهيزات ،فضاهاي آزاد ،فضاهاي شخصي ( )Personal Spaceقابليت تنظيم وسایل جهـت
متنـاسب سـازي آنهـا بـا افـراد وتوجـه بـه نيـازهـاي شخصـي افـراد ،زیبـایي شنـاختي ،كـاربـري و
بهرهوري.
محل كار جایي است كه فرد یا افرادي براي مدت زماني نسبتاً طوالني انجام وظيفه ميكنند .این دوره
ممكن است به وسيله فعاليتهاي دیگري غير از كار اصلي قطع شود مثل تهيه لوازم یا كاالي مورد
نياز ،رفع نيازهاي شخصي ،استراحتهاي بين كار و امثالهم .یک ایستگاه كار فضا یا فضاهایي را شامل
ميشود كه ممكن است به طور مداوم یا پيوسته یا منقطع ،بوسيله فرد یا افرادي براي انجام وظایفي
معين اشغال گردد .در بخش هایي از این ایستگاه كار ممكن است جابجایي و نقل و انتقاالت دسته
هاي كاغذ ،پرونده ها ،زونكن هاي اداري و مدارک صورت بگيرد .ایستگاههاي كار ممكن است
محل هایي باشند كه شخص به طور كوتاه مدت كاري را انجام دهد سپس به فعاليتهاي دیگري
بپردازد مثل فعاليت هاي كاركنان بخش نگهباني و حراست و یا شاغلين در بخش هاي اسناد و بایگاني
مدارک كه دائماً در حال تردد و جابجایي هستند .زماني كه اپراتور مجبور است براي مشاهده یا ثبت
اطالعات ،پانل ها و تابلوهاي كنترل نصب شده را قرائت كند (مثل پرسنل حراست و نگهباني) و یا
زماني كه یک اپراتور مشغول تفكر براي اجراي یک طرح یا نقشه و یا ترسيم اشكال و تصاویر
ميباشد از نمونه هاي مشابه دیگر محسوب مي شوند.
به هر روي ایستگاه هاي كار باید به گونهاي طراحي شوند كه افراد بتوانند با ایمني مطلوب ،به طور
مؤثر كار مورد نظر خود را به انجام برسانند .دسترسيها ( )Reachابعاد فيزیكي بدن
( )Anthropometryو قدرت عضالني نيز باید در طراحي ایستگاههاي كار مورد دقت نظر قرار
بگيرند .البته دسترسيها ميتواند با كشيدگي عضالت به انجام برسد یا نيروي عضالني ميتوانند در
حد باالي خود اعمال شده و با استفاده از برخي وسایل كمكي افزایش یابد وليكن در طراحي
ایستگاههاي كار باید به گونهاي عمل نمود كه اكثریت افراد بتوانند بدون تحمل فشارهاي عضالني ،به
كار خود ادامه دهند.
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خصوصیات افراد و طراحی تجهیزات و فضای كار

به طور كلي ابعاد لوازم و تجهيزات مورد استفاده كاركنان امور اداري را در زماني ميتوان پيشبيني و
معين نمود كه در خصوص وضعيت بدني افراد در حين انجام كار ،آگاهي كامل حاصل شده باشد .از
طرفي طراحان محيطي بایستي در این خصوص اطمينان داشته باشند كه حداقل  %٣2افراد شاغل در
ایستگاه كار در حين انجام فعاليت شغلي خود از شرایط مطلوب برخوردار بوده و دچار مشكالت
خاصي نخواهد شد؛ بدیهي است در مورد افراد خيلي قد كوتاه ،خيلي قد بلند ،خيلي چاق و یا نحيف
باید طراحي براساس كاربري وسایل مورد استفاده انجام بگيرد و یا تمهيدات دیگري را به كار گرفت
مثالً :طراحي زیر پایي یا در اختيار قراردادن چند نوع صندلي (یا صندلي هاي قابل تنظيم) براي
كارهاي نشسته یا سكوهایي جهت تنظيم ارتفاع سطح كار در مورد ایستگاه هاي كاري نشسته.
افراد كوتاه قد ميتوانند ارتفاع صندلي خود را بيشتر كنند تا اینكه ارتفاع ميز با ارتفاع آرنج (در
حالت نشسته) هم تراز باشد .بلندي ميز باید در حدودي انتخاب شود كه كاربران مجبور نباشند،
صندلي خود را در اندازههایي بيشتر از حدود باالي ارتفاع ركبي ،قرار دهند .بلندي ميز باید به
اندازهاي باشد كه در نزدیک شدن افراد بلند قد به ميز ،مشكلآفرین نبوده و از طرفي فضاي كافي در
زیر ميز براي حركات پاها مهيا باشد.
در هر حال چنانچه ارتفاع ميز كار غير قابل تنظيم باشد مشكالتي براي تطابق كار با اپراتور بروز
ميكند .عدم تطابق ابعادي لوازم و اثاثيه محل كار با انسان ميتواند مشكالت جدي براي راحتي و
كارآیي افراد در برداشته باشد چرا كه فشار بيشتري بر بدن وارد ميشود .بدیهي است در مواردي كه
بلندي ميزها غير قابل تنظيم هستند مي توان با طراحي سكوهاي ایمن و ارگونوميک شرایط مطلوب
تري را براي تسلط افراد روي سطح كار فراهم آورد .در شرایطي كه هيچ یک از تمهيدات یاد شده
ممكن نباشد باید سيستم چرخش مناسبي را بين افرادي كه از نظر ابعادي با یكدیگر تفاوت هاي
زیادي دارند به اجرا در آورد .به هر حال عدم تناسب ایستگاه هاي كار با ویژگي هاي بدني اپراتور مي
تواند صدمات گوناگوني را سبب شود كه در این بين صدمات و عوارض اسكلتي عضالني جایگاه
ویژه اي را از نظر اقتصادي و انساني به خود اختصاص داده است.
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ایستگاه های كاری نشسته و نكاتی در مورد صندلی

در كارهاي اداري یكي از مهم ترین ایستگاه هاي كار ،ایستگاه كاري نشسته و یكي از اصلي ترین
المان ها ،صندلي است .توجه به معيارهاي انتخاب صندلي براي كاركنان از جمله نكات مهم در
ارگونومي اداري محسوب مي شود .مناسب بودن پشتي و كفي (تشک صندلي) ،قابل تنظيم بودن
بلندي صندلي ،قابليت تنظيم زاویه كفي -پشتي از موارد حائز اهميت در انتخاب و خرید صندلي هاي
اداري تلقي مي شوند.
عالوه بر تهيه صندلي هاي مناسب ،آنچه در رده بعدي اهميت قرار دارد ،استفاده مناسب و درست از
صندلي است .به منظور تنظيم كردن یک صندلي ارگونوميكي انجام مراحل زیر مهم مي باشد:
 )1در جلوي صندلي بایستيد.
 )2ارتفاع صندلي را تنظيم كنيد به گونهاي كه باالترین نقطه صندلي در زیر كاسه زانو قرار گيرد.
 رانهاي شما باید زماني كه مينشينيد موازي با سطح زمين باشد. این شرایط اجازه ميدهد كه پاهایتان را روي زمين قرار دهيد ،جریان خون مناسب را درساق پاها داشته باشيد.
 )3بنشينيد به گونه اي كه فاصله مجاز بين زاویه جلویي صندلي و قسمت باالیي ساق پاها پشت زانو
حداقل به اندازه عرض یک انگشت باشد.
 )4ارتفاع پشتي صندلي به منظور فراهم كردن حمایت براي كمر یا ناحيه پایين كمر تنظيم كنيد.
 این مورد ميكند تا پوسچر صحيح را حفظ كنيد و فشارهاي وارده بر ناحيه كمر كاهشیابد.
 )٢زاویه صندلي را به وسيله باز كردن قفل مكانيسم براي كج كردن صندلي به طرف جلو وعقب
تنظيم كنيد.
 این مورد فشار را روي سطح زیرین ران به حداقل رسانده و فشارهاي وارده بر ناحيه كمركاهش مي یابد.
 )6زاویه پشتي صندلي را تنظيم كنيد كه ساپورت مناسبي براي كمر مهيا گردد.
 این مورد كمک ميكند تا خستگي كمر كاهش یابد. )4ارتفاع و عرض دستههاي صندلي را تنظيم كنيد (در صورت امكان) ،بنابراین بازوها روي این
دسته ها زماني كه بازوها به راحتي نزدیک به بدن است و ساعد موازي سطح زمين ميباشد
استراحت ميكنند.
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 )8ارتفاع صندلي را به سمت باال یا پایين تنظيم كنيد به گونهاي كه ساعد و دستها روي ردیف
وسط صفحه كليد قرار گيرند ،در حالي كه موازي با سطح زمين باقي بمانند.
 )٣اگر بعد از مرحله  ،8پاهاي شما نميتوانند روي سطح زمين قرار گيرند یا اگر فشار در زیر رانها
وجود دارد ،شما نيازمند استفاده از یک زیرپایي به منظور ایجاد تنظيم كامل صندلي هستيد.
استفاده از صندلي هاي خيلي بلند براي افراد كوتاه قد در زمان استفاده از ميزهاي بلند كه از سطح
آرنج خيلي باالتر باشد ،مشكل خواهد بود .بدیهي است تحت چنين شرایطي عضالت ناحيه شانه نيز
متحمل فشار خواهند شد .به همين ترتيب استفاده از ميزهاي كوتاه توسط افراد قد بلند نيز شرایط
نامناسبي را براي این دسته از اپراتورها ایجاد ميكند در واقع این افراد مجبورند براي انجام كار به
طرف ميز خم شده لذا عضالت پشت و شانه متحمل فشار خواهند شد .البته باید توجه داشت كه تنها
تهيه صندلي هاي جدیدتر به جاي نمونههاي قدیمي و یا كهنه نميتواند مشكل خم شدن پشت را
درحين كار رفع نماید در حقيقت اگر به دادههاي آنتروپومتریک ،خصوصيات شغلي و چگونگي
انجام كار توجه نشود ،هيچیک از صندليها فشارهاي وارده بر عضالت را درحين نشستن كاهش
نخواهد داد .
ارگونومی و كار با كامپیوتر(صفحه كلیدهای ارگونومیک)

یكي از اصلي ترین تأكيدها در طراحي صفحه كليدهاي ارگونوميک ،این است كه براي بهبود حالت
كاربر هنگام كار با صفحه كليد تالش شود .در بسياري موارد براي بهبود حالت كاربر ،صفحه كليدها
مي توانند دو تكه شوند طوري كه هر تكه به دست حالت طبيعي بدهد .این برخالف صفحه كليدهاي
یک دست است كه الزمه شان این است كه كاربر حالتش را براي قرار گرفتن در موقعيت مناسب ،با
صفحه كليد هماهنگ كند.
صفحه كليدهاي ارگونوميک بر دو نوعند :ثابت و قابل تنظيم .صفحه كليدهاي ثابت ارگونوميک
درون یک مجموعه پيكره بندي قرار دارند كه با اغلب كاربران هماهنگ است و راه اندازیشان ساده
است و نيازي به آموزش ندارند ولي قابليت این را ندارند كه براي افرادي با شكل هاي بدني نامعمول
و اندازه هاي غير متعارف هماهنگ باشند .برعكس ،صفحه كليدهاي قابل تنظيم ،اجزاي متحرک
دارند و مي توانند با تقریباً هر نوع بدني هماهنگ شوند .با این وجود راه اندازیشان سخت است و اگر
درست پيكره بندي نشوند مزیت ارگونوميک بودنشان از دست مي رود .به جدول ذیل توجه شود:
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چندي پيش یكي از شركت هاي پيشگام در عرصه طراحي و توليد سخت افزار ها و نرم افزار ها با راه
اندازي اولين صفحه كليد اگرونوميک یكي از سردمداران طراحي كيبوردهاي ارگونوميک شد .از
وقتي كه صفحه كليد ارگونوميک مزبور معرفي شد ،پرفروش ترین صفحه كليد با طراحي
اگرونوميک بوده ،و فروشش از تمامي برندهاي صفحه كليدهاي ارگونوميک بيشتر بوده است .این
كمپاني براي دو سال ،تحقيقي را روي  28٣كاربر كه در حال استفاده از یک صفحه كليد مشخص
بودند ،زیر نظر داشت :یک صفحه كليد استاندارد ،یک صفحه كليد دو تكه قابل تنظيم یا یک صفحه
كليد دو تكه ثابت -صفحه كليد ارگونوميک دو تكه ثابت مایكروسافت .یافته ها نشان داد كه مزایاي
پيشگيري از آسيب با استفاده از صفحه كليد ارگونوميک دو تكه ثابت مایكروسافت ،از این قرارند "با
اِعمال پيشگيري هاي اوليه ،فقط صفحه كليد ثابت آلترناتيو در وقوع نشانه هاي عضالني -استخواني
تأثير شگرفي داشت".
همچنين مطالعات نشان داد كه طراحي صفحه كليد مایكروسافت موجب كاهش نشانه هاي جدي در
كساني كه درد داشتند ،شد "صفحه كليد ثابت آلترناتيو ،با بهبود نشانه هاي سندروم مچ همراه بود".
یک تحقيق مجزاي بلند مدت دیگر در سال  ،1٣٣٣با در نظر گرفتن دردهاي ذهني نيروهاي كار ،به
قياس یک صفحه كليد استاندارد معمولي با صفحه كليد ارگونوميک و صفحه كليد دو تكه قابل
تنظيم پرداخت .این تحقيق 82 ،كاربر كامپيوتر را طي  6ماه زیر نظر داشت و نشان داد كه صفحه كليد
طبيعي مایكروسافت در قياس با صفحه كليد استاندارد "بهبود درد و عملكرد قابل توجه دست در
مقایسه صفحه كليدهاي ارگونوميک ثابت با صفحه كليدهاي ارگونوميک قابل تنظيم
صفحه كليد ارگونوميک ثابت

مزايا

صفحه كليد اگرونوميک قابل تنظيم

-

راه اندازي خيلي ساده

-

امكان پيكره بندي نادرست وجود -

قابل تنظيم با اندازه و شكل غيرمعمول

ندارد.

بدن هاي افراد

-

براي استفاده عمومي طراحي شده

-

یک سایز متناسب با همه اندازه ها

-

قابل سفارشي بودن نيست.

معايب

راه اندازیش سخت است و ممكن
است به آموزش نياز داشته باشد.

-

راه اندازي ناصحيح ممكن است
خصلت اگرونوميک بودنش را
تضعيف كند.

الزامات ،دستورالعمل و رهنمودهاي تخصصي مركز سالمت محيط و كار

صفحه 57

شش ماه كار با صفحه كليد"داشته است .به عالوه ،صفحه كليد ارگونوميک بيشترین منفعت را براي
كاربر نسبت به هر صفحه كليد تست شده اي در بر داشته است .تحقيق  1٣٣٣همين طور حاكي از این
بود كه كاربران قادر بودند به همان سرعتي كه روي صفحه كليد یک دست تایپ مي كنند روي
صفحه كليد دو تكه هم تایپ كنند.
براي تأیيد رویكرد طراحي صفحه كليد ارگونوميک  ،تحقيقي در سال ، 2222حالت كاربران را در
هنگام استفاده از این صفحه كليد بررسي كرد .در این تحقيق اشاراتي به دالیل كاهش درد و نشانه
هاي دیده شده در دیگر تحقيق ها شد .در این تحقيق ،وضعيت مچ  16شركت كننده كه از سه صفحه
كليد؛ صفحه كليد استاندارد ،صفحه كليد ارگونوميک مایكروسافت ،و یک صفحه كليد با زاویه قابل
تنظيم ،استفاده كرده بودند ،بررسي شد .نتيجه این تحقيق این بود كه طراحي صفحه كليد ارگونوميک
مایكروسافت "حالت طبيعي تري موقع تایپ براي دست مهيا مي كند ،و براي همين اختالالت جدي
و بالقوۀ مچ را كاهش مي دهد"
نمونه ایی از چک لسیت ارگونومیک در كار با كامپیوتر

اساساً در ميان ارگونوميست ها یک توافق كلي در زمينه طراحي مناسب ایستگاه هاي كاري كار با
كامپيوتر با در نظر گرفتن پوسچر كاري و وظایف كاري كاربران ،وجود دارد .متأسفانه راه حل هاي
سریع و آسان ارگونوميكي مانند استراحت مچ دست ،گاهي مفيد و گاهي مضر مي باشد .به همين
ترتيب توصيه كردن یكسري ابعاد خاص (و از پيش تعيين شده) بدون در نظر گرفتن ابعاد
آنتروپومتریک هر یک از كاربران ،ابعاد تجهيزات مورد استفاده و ماهيت كار ميتواند نتایج مداخالت
بهبود طراحي ایستگاه هاي كاري را كمتر از حد مطلوب بنماید .در این راستا چک ليستي معرفي شده
كه به ارائه یک برنامه مناسب و ارگونوميک براي ایستگاه هاي كار كمک مي كند .محدودیت هاي
ابعادي خاص ،عمداً از این چک ليست حذف شد و با یک رویكرد اصولي جایگزین گشت .البته
چک ليست به تنهایي قادر به ضبط همه تعامالت و پيچيدگي هاي همه تركيبات ممكن از انسان،كار،
تجهيزات و محيط كار ،نخواهد بود .با این حال ،از این چک ليست همراه با درک درستي از اصول
ارگونومي استفاده كنيد ،این چک ليست كمک مي كند ایستگاه هاي كاري كه نياز به طراحي مجدد
كار دارند را شناسایي نمائيد .و به عنوان یک راهنمایي در مورد ملزومات و اهداف مورد نياز طراحي
مجدد ایستگاه هاي كار قابل استفاده خواهد بود.
هنگام استفاده از این چک ليست باید به یاد داشته باشيد در نظر گرفتن درک و نياز به طراحي
ارگونوميكي براي موارد زیر ضروري مي باشد:
-

در نظر داشتن ویژگي هاي جسمي و رواني فرد و یا افرادي از جامعه كه كار انجام مي دهند
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طراحي و چيدمان مبلمان ایستگاه كاري ،سخت افزار كامپيوتر ،نرم افزار كامپيوتر ،ایستگاه هاي
كاري و لوازم جانبي دیگر

-

وظایف مورد نياز براي انجام كار

-

محيط كار ،از جمله مسائلي مانند سر و صدا و حرارت ،مدیریت و روش هاي سازماني و سایر
محدودیت

به طور كلي تعامل بين این موضوعات بسيار مهم است و با در نظر گرفتن پوسچر ،نيرو و تكرار فرد
تعریف مي شود .یاد داشته باشيد كه تمام قسمت هاي بدن در ارتباط با یكدیگر مي باشند ،و در نتيجه،
یک تغيير در یک منطقه از بدن ممكن است اثرات قابل توجهي در سایر اعضاء داشته باشد و یک
تغيير بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر سایر بخش ها نمي تواند اثر بخش باشد.
به عنوان مثال ،كاهش ارتفاع صندلي به طوري كه فرد به راحتي پاي خود را روي زمين قرار دهد اگر
هم زمان جاي ميز ،مانيتور و صفحه كليد با شرایط جدید تنظيم نشود ممكن است موجب وارد آمدن
استرس به قسمتهاي فوقاني بدن فرد شود .این دليل خوبي براي استفاده از یک زیر پایي مي باشد.
وقتي از این چک ليست استفاده مي كنيد:
-

به یاد داشته با شيد؛ در استفاده از این چک ليست زماني كه ایستگاه كاري یک نفر را بررسي مي
كنيد در وظایف فرد و محيط كاري او دقت نظر داشته باشيد .اگر بيش از یک نفر باید از یک
ایستگاه كاري استفاده نماید ،چک ليست باید براي تک تک آن افراد پر شود و مهم تر از آن
باید ایستگاه كاري براي آنها قابل تنظيم باشد.

-

به یاد داشته باشيد هيچ "پوسچر كاملي براي تمام زمان ها" وجود ندارد ،ویک پوسچر دیناميک
(تغييرات مكرر در وضعيت) راهي خوب براي كاهش استرس و توزیع فشارهاي مرتبط با
پوسچرهاي استاتيک طوالني مدت مي باشد .با این حال كار مي تواند براي مدت هاي طوالني
بدون این كه آسيبي به فرد برسد باشد اگر شخص در حالت پوسچر طبيعي كار كند.

-

به یاد داشته باشيد كه این چک ليست جامع نمي باشد و ممكن است همه موضوعات مهم را
پوشش ندهد.

-

به یاد داشته باشيد یک راهكار و روش ارگونوميک موجب بهبود بهره وري ،راحتي ،كيفيت و
ارتقاء سطح ایمني و بهداشت مي گردد.

پاسخ "خير" به پرسش هاي چک ليست ،نشان دهنده آن است كه ممكن است با ریسک باالي
بيماري و جراحت مواجه باشد و باید منبع اصلي مشكل مشخص شود.
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پیوست ( :)2نکاتی در مورد MSDs
ناراحتی های اسكلتی عضالنی مرتبط با كار

در اداراتي كه مشكالت  ،MSDدیده شده كه در همه بخش ها به طور یكسان این بيماري دیده نمي
شود در حاليكه همهُ آنها از یک نوع ميز و صندلي ،یک نوع فعاليت كاري و تجهيزات الكترونيكي
استفاده مي كنند .عوامل پيچيده اي در بروز این بيماري مؤثرند :نوع فعاليت ،شكل جسماني افراد،
محيط شغلي ،تكنولوژي بكار رفته ،مدیریت ،جامع شناسي و عالوه بر آن محيط هاي خارج از محيط
كار و كارهایي غير از آن .به همين جهت عوامل مؤثر در ایجاد بيماري هاي  MSDبه سه دسته تقسيم
مي شوند :فشارهاي ارگونوميک  -فشارهاي روحي و  -استعدادهاي جسماني فرد .
فشارهاي ارگونوميک  -این عوامل شامل تعامل و برخورد بدن انسان با وسایل فيزیكي اطراف اوست.
فشارهاي روحي و(رواني)  -به تأثيرات محيط زماني و محيط كاري بر روح فرد اشاره دارد.
استعداد جسماني فرد كه بعضي افراد به دليل داشتن قواي جسماني ضعيف مستعد بيماري نظير MSD

هستند.
فشارهاي وارده به عضالت ،رگ هاي خوني ،رگ هاي عصبي و تاندون ها باعث التهاب و اختالل در
گردش خون مي شود كه به مرور زمان منجر به بيماري  MSDمي شود .سندرم كانال كارپي نمونه اي
از  MSDهاست كه در اثر فشار به یک ناحيه خاص بوجود آمده است .به عقيده متخصصين در اثر
فشارهاي وارده به عصب مياني مچ دست ،سندرم مجراي كارپال بروز مي كند .تورم تاندون در محل
مجراي كارپال و یا فشارهاي خارجي زیاد بر كف دست باعث فشار بر كف دست و چالنده شدن
عصب مياني دست شده و باعث اختالل در نشانه هاي عصبي در دست مي شود  .در بيشتر مواقع به
دليل شرایط نامناسب بر روي رگ هاي عصبي ،تاندون هاي كشيده شده ،فشار زیادي مي آید و اندام
ها از حالت طبيعي خود خارج مي شوند .این دسته از بيماري ها در بخش هاي مختلف بدن ممكن
است بروز نماید در فعاليت هاي اداري یكي از این اندام ها ،مچ ها مي باشد .بيماري هاي  MSDكامالً
با حركات نامناسب مچ دست ارتباط دارد.طبق مطالعات آماري ،كارهاي مداوم و پرفشار همراه با
حركات شدید مچ به چهار جهت باال ،پایين و طرفين ،كامالً با بيماري هاي  MSDمربوط هستند.
نمونه اي از برخي ناراحتي در حدول زیر آمده است.
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سندرم تونل كارپ

در قسمت مركزي مچ تونلي وجود دارد كه به اعصاب و تاندون هاي اصلي از آن عبور مي كنند.
زماني كه در این قسمت تورم ایجاد مي شود ،فشار در قسمت مياني آن است كه باعث سندروم در آن
قسمت مي شود.
عالئم

-

درد

-

بي حسي و كرختي

-

خارش

-

سوزش در قسمت كف دست  ،مچ و انگشتان
نمونه ها

عالیم

علل شایع

درد عضالت

درد مداوم به خصوص در دست

طراحی محل كار/چیدمان

Epicondylitis

التهاب در آرنج باعث درد

كار تكراری/ترتیب كار

فشار بر عصب مدیان در دست
سندروم تونل كارپ

باعث سوزش ،درد و بی حسی در

محدودیت ثابت در مچ دست /

انگشت شست و انگشتان ،به خصوص در

كار تكراری با مچ خم

شب .می شود كه می تواند باعث قطع
خواب گردد.
عبارت است از التهاب تاندون ها  /یا
تاندون
Tenosynovitis

غالف از دست  /مچ دست باعث
درد ،حساسیت به لمس ،تورم ،درد ،و

استرس  /حركات تكراری /
افزایش ناگهانی در حجم كار
یا تعریف كار جدید

مشكل استفاده از دست.
Ganglion Cyst

غده ای در پشت و زیر پوست دست  /كه
باعث ضعف و درد مچ دست می شود.

آماس كیسه های مفصلی

التهاب در شانه و آرنج

التهاب غالف كف پا

التهاب در قوس پا

حركات تكراری دست  /انحراف
و یا خم كردن بیش از حد مچ
دست
زانو افتاده  /فشار در آرنج /
حركات تكراری شانه
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راه های پیشگیری

-

مچ را تا جایي كه امكان دارد مستقيم نگه دارید.

-

از تكرار با انجام اعمال مختلف و استراحت بپرهيزید.

-

بر روي ميز استراحت نكنيد.

-

كف دست را بر روي موس قرار دهيد تا مچ مستقيم باشد.

عالئمي كه نشان دهندۀ نياز توجه به وضعيت شماست:
-

خارش دردناک دست در طول شب ،خيلي وقت ها باعث اذیت شدن در خواب مي شو .

-

احساس بي استفاده بودن انگشت ،در حدي كه مي توان گفت ورم كرده است.

-

خارش روز در انگشت سبابه و حلقه

-

كاهش قدرت جابجایي اشيا (فشردن اشيا)

-

كاهش قدرت انگشتان

-

عدم تشخيص سرد و گرم

-

به مشكل خوردن در كار هاي ساده مانند بستن بند كفش یا بلند كردن اجسام كوچک

-

عالئمي كه بعد از استراحت شبانگاهي هستند.
خسارات اقتصادی ناشی از مشكالت اسكلتی عضالنی

یک نظرسنجي از  33٢كاربر حرفه اي نشان داد كه كاربران كامييوترهاي روميزي براساس گزارشات
خودشان به طور متوسط  ٢تا  8ساعت در روز پشت كامپيوتر مي نشينند كه شامل  6٣درصد كل
ساعات كاري شان مي شود .این تركيب از فعاليت با بسامد باال و دوره هاي زماني طوالني كار با
كامپيوتر به این معني است كه حتي دقيقه هم در آسيب مرتبط با كار و انباشتگي آسيب ،به حساب مي
آید.
در تحقيقي كه طي آن  632كاربر تازه استخدام شده كامپيوتر به مدت سه سال زیر نظر گرفته شده
بودند ،معلوم شد كه  ٢2درصد آنها نشانه هاي كشش مكرر اندام را در طي سال اول شغلشان گزارش
داده اند .بدتر اینكه  68درصد نشانه هاي  RSIگزارش شده ،آنقدر جدي بوده اند كه به عنوان اختالل
عضالني -استخواني طبقه بندي شده اند.
با در نظر گرفتن اینكه هر آسيب كششي مكرري كه در اندام فوقاني گزارش مي شود به طور متوسط
متناظر با به هدر رفتن  12روز كاري است و به طور متوسط  38٢22دالر براي هزینه هاي درماني هزینه
مي برد ،عالوه بر انگيزه هاي انساني ،انگيزه مالي قوي اي براي تصحيح این مشكالت پيدا مي شود .از
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منظر بهره وري ،وقتي نيروهاي كار از اختالالت عضالني -استخواني رنج مي برند ،بهره وري و
راندمان حرفه اي افت پيدا مي كند.
به گزارش  62 ،OSHAدرصد كل برگه بيمه هاي شاغلين آمریكاي شمالي را  RSIدر بر مي گيرد و
به حدود  1٢ميليون تا  22ميليون دالر اتالف زمان كار و بيمه نامه در سال منتج مي شود .بنا به برآورد
 OSHAآسيبهاي اسكلتي عضالني ساالنه  1٢تا  22ميليارد دالر براي شركتهاي آمریكایي هزینه بر
ميدارد .ميزان وقوع عالئم بيماریهاي عضالني  -استخواني بسيار زیاد است .در مطالعهاي در سال
 1283 ،2222كاربران كامپيوتري در مشاغل مختلف مورد بررسي قرار گرفتند 84 .در صد از زنان و
 46درصد از مردان (كاربران) اظهار داشتند كه حداقل از یک نوع بيماري عضالني -استخواني رنج
ميبردهاند .تشخيص و درمان زود هنگام این بيماريها در جلوگيري از آسيبهاي جدي بسيار حائز
اهميت است .این بخش از مقاله به بعضي هزینههاي مربوط به ) (RSIمرتبط با كامپيوتر ميپردازد و
صرفهجویيهایي بالقوه از راه درمان زود هنگام فاكتورهاي خطر  RSIقبل از پيشرفت آسيب را نشان
ميدهد.
این اعداد و ارقام نشاندهندۀ چند هزینة قابل اندازهگيري مرتبط با آسيب هستند مثل هزینههاي
خسارات مداواي پزشكي و هزینههاي مربوط به روزهاي كاري از دست رفته .غير از هزینههاي مستقيم
هزینههاي دیگري وجود دارند كه مربوطند به بازدهي كاهش یافته افرادي كه دچار آسيبهاي
عضالني -استخواني شدهاند .محققان دریافتند كه در مورد كاركناني كه كاهش بازدهي داشتهاند
«ميزان كاهش بازدهي در هر ماه  16/8ساعت» بوده است .با محاسبة كل نيروي كاري كه در این
مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند ميتوان گفت كه هر كارگر تقریباً  1/66ساعت در ماه كاهش
بازدهي به خاطر آسيبهاي عضالني -استخواني داشته است.
به عنوان مثال از پتانسل موجود براي صرفهجویي از طریق كاهش ریسک  ،RSIاین مقاله یک شركت
فرضي با  ٢22كاربر كامپيوتر تازه استخدام را مورد بررسي قرار ميدهد .این سناریو بر این فرض
هزینههاي قابل اندازهگيري مربوط به RSI
هزینه

شرح

منبع

 120/29دالر در روز

متوسط نرخ مشاغل دفتری با  RSIحاد

2994وBLS

 67299دالر

متوسط خسارات مورد ادعای كاركنان با  RSIحاد

2999وCA CHWC

 12روز

متوسط تعداد روزهایی كه برای هر آسیب RSI

دستها از دست میرود

2999وBLS
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استوار است كه این كاركنان مشابه آنهایي هستند كه در سال  2222توسط «گر» و همكارانش مورد
مطالعه قرار گرفتند و كاركنان ميانگين (حد ميانگين) كار دفتري را انجام ميدهند .در مطالعه «گر»
بيشتر از  ٢2درصد از كاربران كامپيوتر در سال اول عالئم بيماري  RSIاز خود نشان دادند و همان
طور كه قبال اشاره شد ،در  68درصد از افرادي كه عالئم بيماريهاي عضالني -استخواني داشتند
عالئم پيشرفته بوده و از نظر آزمایشات پزشكي جزء بينظميهاي عضالني -استخواني دستهبندي
ميشدند ( 1٣8نفر از  2٣1نفر) .با توجه به این ارقام ميتوان انتظار داشت كه  34درصد از كاركنان در
این شركت فرضي در سال اول اشتغال خود در این شركت دچار نوعي مشكل عضالني -استخواني
ميشوند .در این تحليل فرض بر آن است كه آسيبهاي وارده نيازمند مداواي  RSIحاد یا به عبارتي
 38٢22دالر در هر مورد ميباشند .این بيشترین ميزان فرض در این تحليل است چرا كه فرض شده
كه بينظميهاي ثبتشده در مطالعة «گر» مشابه آسيبهاي گزارش شده هستند و هزینة درمان
مشكالت كنان و شانه مشابه هزینة درمان آسيبهاي دستهاست.
با توجه به این ارقام ،ميتوان انتظار داشت كه  142نفر از  ٢22كارگر ( 34درصد) در سال اول اشتغال
دچار ( RSIآسيبهاي ناشي از فشارهاي دائمي ميشوند) با در نظر گرفتن  42412دالر براي هر
آسيب (غرانت كارگان و هزینة جایگزیني آنها) هزینة ساالنة مربوط به آسيبهاي ناشي از فشارهاي
دائمي 6/84 ،ميليون دالر خواهد بود .اگر به این مبلغ 33 ،دالر كاهش بازدهي ماهانه براي هر كارگر
و  1٣8222دالر براي بازدهي كاهش یافته ( 12 × 33ماه ×  ٢22كارگر) را نيز اضافه كنيم ميتوان
گفت كه ساالنه شركت متحمل  4ميليون دالر ضرر به خاطر آسيبهاي ناشي از فشارهاي دائمي
خواهد شد.
این آمار و ارقام به نوعي پرداختن به مسئله خطرات آسيبهاي ناشي از فشارهاي دائمي را هم از نظر
سالي و از نظر انساني توجيه ميكنند .تغييرات ارگونوميک كه باعث كاهش قابل توجه آسيبهاي
ناشي از فشار ميشوند در كاهش این هزینه ها نيز بسيار مؤثرند .براي مثال كاهش  12درصد در
آسيبها و بيماري مربوطه در شركت فرضي كه در باال مورد بحث قرار گرفت باعث كاهش 422222
دالري هزینه خواهد شد .به كارگيري یک برنامه ارگونوميک هم براي ایجاد محيطي سالم و هم
كاهش هزینه بسيار حائز اهميت است .نمونه هاي زیادي از تحقيقات اثر بخشي اعمال راهكارهاي
ارگونوميک را به اثبات رسانده اند كه نمونه هایي از این موارد به قرار زیر است:
 شركت سرویس بهداشتي و مبلمان وودپرو كبينتري ،تغييرات ارگونوميكي ایجاد كرد كه به كاهشتقریبي  42درصد هزینه هاي بيمه شاغلين منتج شد یعني از  123824دالر به  61222دالر كاهش
یافت.
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 شركت مبلمان فلزي چارلستون فورگ با راه اندازي یک برنامه ارگونوميک مؤثر باعث شد كهروزهاي تلف شده ناشي از صدمات اسكلتي عضالني  146در سال  1٣٣1به صفر (در  )1٣٣4برسد و
بهره وري را تا سطح  2٢درصد افزایش داد.
طبق گزارش سازمان  OSHAهزینة درمان بيماري عضالني حدوداً  12222دالر است .كه این هزینه
شامل :از دست دادن كار فرد عالوه بر از دست دادن دستمزد و حقوق ،حقوق اضافي و هزینه هاي
درمان مي باشد .اگر جراحي الزم باشد ،طبق نظر جراحان ارتوپد وابسته به انجمن جامعه آ مریكا
حدود  43222دالر خواهد شد.
 CTD NEWSنشریه ماهانه اي است كه مربوط به فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي بوده و شامل
اطالعاتي در مورد بيماریهاي مرتيط با آسيب هاي شغلي به انسان مي باشد ،این نشریه اطالعات
جدیدتري ارائه داده است .این نشریه طي یک سرشماري گزارش داده كه هزینة مستقيم فقط براي
یک بيماري  MSDحدود  3/422دالر است ،اما با محاسبة هزینه هاي جانبي نظير :اتالف وقت،
آموزش مجدد كارمند جدید ،عقب افتادگي توليد نيز باید توجه شود .براساس تحقيقي كه در سال
 1٣٣4توسط سازمان حسابداري عمومي ) (GAOانجام شد .كارفرمایاني كه برنامه هاي سالمتي و كار
سالم را به كار برده اند ،باعث كاهش ضررهاي مالي در زمينة تأمين نيروي انساني مجدد ،سالمتي
كارمندان و توليد محصول شده اند .و ميزان متوسط هزینه هاي  MSDرا پيش و بعد از اجراي برنامة
مرتبط با سالمتي و كار را حساب كرده اند .و از هر  ٢كار فرما  ٢ ،نفر آنها از اجراي سيستم
اورگونوميک و كاهش هزینه ها راضي بوده اند.
همچنين مؤسسه بهداشت و ایمني ایالت متحده ) (OSHAميزان هزینه هاي آن را بين پانزده تا بيست
ميليون دالر برآورد كرده است .همچنين بيماري هاي ناشي از كارهاي تكراري نيز در طي دو دهة
اخير افزایش چشمگيري داشته است به طور كلي ریسک فاكتورهایي كه مي توانند باعث مشكالت
اسكلتي عضالني شود شامل پوسچر نامناسب اندام ها ،انجام یک عمل تكراري ،اعمال نيروي زیاد،
ارتعاش ،خصوصيات فردي و وضعيت اجتماعي -رواني باشد كه دو مورد اول یعني پوسچر نامناسب و
اعمال تكراري در هنگام استفاده از كامپيوترها شایع تر است.
البته باید توجه داشت كه وجود دو یا چند عامل مي تواند اثر تشدیدي در ایجاد عارضه داشته باشد.
یكي ازعلل عمده ایجاد این ریسک فاكتورها در هنگام استفاده از كامپيوتر صفحه كليدها هستند .با
وجود این كه برخي كارشناسان در سال ( )1٣٣٣پيش بيني منسوخ شدن استفاده از صفحه كليدها در
 ٢یا 12سال آینده را مي دادند ولي صفحه كليدها همچنان استفاده گسترده اي دارند .صفحه كليدها
براساس نوع طراحيشان مي توانند بر روي ميزان ریسک فاكتورهاي كار با كامپيوتر تأثير بگذارند كه
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این كار را مي توان با جانمایي درست حروف و طراحي دكمه ها یا طراحي مناسب در شكل هندسي
صفحه كليد انجام داد ،كه مورد اخير براي ایجاد پوسچر خنثي در مچ وساعد است.
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