
 ارزيابي ارگونوميك از كارهاي نشسته



 مقدمه 
هر سازماني داراي تشكيالت و سيستم اداري و قانون و 

 مقررات خاص خود مي باشد 
 

براي فعاليت خود از ساختماني بااتاقهاي كه داراي مساحتهاي 
 متفاوتي مي باشد استفاده مي نمايد

   



 مقدمه 

به عنوان ارائه دهنده خدمات  افراد  سيستم تعداديدر يك 
وبنا به نوع خدمت و .مشغول به خدمت مي باشند

:سرويس ارائه شونده از تجهيزات و تسهيالتي از قبيل  
  
در جهت    ميز، صندلي ، كامپيوتر، فاكس ، تلفن و غيره 

پيشبرد اهداف سازماني استفاده مي شود 

تجهيزات و تسهيالت فراهم شده سليقه اي بوده و بدون  
توجه به وضعيت بدني كاركنان طراحي شده اند به مرور 

زمان انواع مشكالت و ناراحتيهاي اسكلتي و عضالني  
براي كاركنان بوجود مي آورد كه بر روي كيفيت و 

كميت كار تاثير گذاشته و سبب نارضايتي را فراهم مي 
  .آورد





همچنين افرادي كه كار نشسته انجام مي دهند در صورتي كه ورزش يا 
 .  فعاليتهاي جسمي نداشته باشند به تدريج قواي جسمي آنها تضعيف مي شود

 
زيرا كار نشسته مداوم فعاليت جسماني فرد را به كمتر از حدي كه براي سالمت 

 .  جسمي الزم است كاهش مي دهد
 

شايعترين عارضه اي كه افراد از آن رنج مي برند اختالالت گردش خون و 
 .صدماتي است كه بر توانايي جسمي آنها اثر مي گذارد

 
درصد بيشتر از  35فشار وارد بر ديسك هاي بين مهره اي در وضعيت نشسته 

 حالت ايستاده است



(مصنوعي , طبيعي )ضعيت نور مورد استفاده و 



 تهويه سيستم هاي  انوع
عمومي ،  )مورد استفاده 

 (موضعي 

 



 چيدمان محيط اداري



 نحوه دكوراسيون اتاق كار و رنگهاي استفاده شده





 بایگانی



   كاربرد رنگ در محيط كار: الف   
  رنگ آميزي در و ديوار و ابزار و آالت در محيط كار به   

رنگهاي بخصوص، مبتني بر اين است كه كارايي فرد در 
 .محيطي با رنگ دلخواهش افزايش پيدا مي كند

 
بنابر اين ما بايد محيطهاي كار، را به رنگي درآوريم كه براي  

 .اكثر كاركنان و كارگران محيطي آرام بخش و مطلوب باشد
 
زيرا هدف فراهم آوردن شرايطي است كه هيچ فشار عصبي و  

بطور كلي، رنگها براي اكثر مردم . بر فرد وارد نشود رواني
معني مشخصي داشته و واكنشهاي هيجاني تقريباً يكساني را 

 .  درپي دارند

 



 كاربرد داده هاي آنترو پومتر يكي 
 در ساخت وسايل نقليه



  افراد شرايط مساعد فراهم% 90در ارگونومي براي 
پايين تر از ميانگين در نظر گرفته % 5باال تر و % 5. مي گردد

.نمي شوند  



 محيط كار ونشستن

وجود ميز و صندلي مناسب همراه با يك روشنايي مطلوب 
از ايجاد ناراحتيهاي اسكلتي عضالني و خستگي در 

 .ناحيه كمر پيشگيري مي نمايد



  صندلي

          نوع صندلي مورد استفاده و طراحي آن نقش بسيار مهم در  
جلوگيري از خستگي و بروز ناراحتي هاي اسكلتي عضالني        
 دارد

يك صندلي خوب زماني ميتواند نقش خود را خوب ايفا مي كندكه  
بتواند حالت انحناي قوس كمر را در هنگام نشستن حفظ   

.بنمايد  
.



 عوامل تاثير گذار بر ايجاد مشكالت اسكلتي و عضالني

رفتار هاي فردي در نحوه نشستن-1  
ي باشد  ينحوه نشستن فرد مي تواند يكي ازعلتها

كه باعث ايجاد كمر درد شود به خصوص در بين  
ردهاي مزمن مي   دكمر افرادي كه مبتال به 

استفاده از وضعيت نامناسب بدن سبب   ،باشد
تشديد درد مي گردد و اين مسئله نشاندهنده 

اين است كه نحوه نشستن افراد حائز اهميت  
زيادي مي باشد  



 عوامل تاثير گذار بر ايجاد مشكالت اسكلتي و عضالني

    عدم استفاده از پشتي مناسب -2    
اكثر دردها و فرسايش هاي داخلي مهره اي و فشار بر روي ديسك 

در زماني پيش مي آيد كه فرد  نشسته باشد و از پشتي استفاده  
شنهاد گرديده از پشتي  يبراي جلوگيري از اين امر پ.  ننمايد،

با سطح افق   درجه      110-95هاي استفاده گردد كه داراي زاويه 
.باشد و حالت قوسي كمر حفظ خواهد شد  



عوامل تاثير گذار بر ايجاد مشكالت 
 اسكلتي و عضالني

دسته صندلي  -3  
و عضالني در  يتاثير زيادي در كاهش ناراحتيهاي اسكلت

ناحيه كمردارد براي اينكه مقداري از وزن بدن توسط 
مي شود  دستها به دسته صندلي منتقل  

  110تا105بشرطي كه از پشتي با زوايه )دسته صندلي 
تا حدي از ( نسبت به سطح افق استفاده گردددرجه 

مي كاهدفشار بر روي ديسك   
اگر سطح كار و دسته صندلي باالتر از ارتفاع آرنج باشد 

سبب باال آوردن دستها مي شود و سبب افزايش 
ه هاي دست و چاسترس برروي مفاصل شانه ها و ماهي

اين مسئله به مرور زمان خستگي . گردن بشود
.عضالني و درد در آن ناحيه مي شود

 















 عوامل تاثير گذار بر ايجاد مشكالت اسكلتي و عضالني

نشمينگاه صندلي -4  
  .باعث  كاهش فشار وارده بر پا مي باشد 

صورتي كه فرد از صندلي با نشيمنگاه نامناسب در
استفاده كند به طوري كه قسمت پشت زانو با لبه 

با جلوي صندلي فشرده شود اين تماس و فشارها 
گذشت زمان باعث ورم و ايجاد اختالل در عصب  

.سياتيك مي گردد  
بستگي به سطح ارتفاع ( ا انگشتان پا تاز مچ )ورم پا  

نشيمنگاه دارد كه اگر اين ارتفاع نامناسب باشد پا 
در حالت آويزان خواهد بود حتي اگر صندلي داراي 

.انحنا و شيب در قسمت جلو باشد  

 















 زوایای مفصل آرنج و ران































 ميز
 

: مواردي كه در ميز اهميت دارد عبارتند از    
و ارتفاع سطح باالئي و سطح پاييني و ميز سطح روي 

.عمق داخل  ميز  
وسعت سطح روي ميز بايدبه اندازه كافي باشد تا كليه  

قطعات و وسايلي كه براي انجام كار الزم است جا 
.بگيرد   

. 
 



 ميز
اهميت زيادي در راحت بودن پا براي  عمق ميز و فضاي داخل ميز 

بايد پا به اندازه كافي فضاي آزاد در  . انجام يكسري حركات دارد
.زير ميز  داشته باشد  

اگر ارتفاع ميز باالتر از ارتفاع آرنج باشد باعث باال بردن شانه و دست 
 مي شود و اين سبب خستگي و درد در ناحيه شانه مي گردد

براي هركاري با توجه به نوع فعاليت و مشخصات آنتروپومتري  
واگر اين ميسر  . شاغلين ميز مناسب قابل تنظيم طراحي  گردد

.گردد ميتوان از صندلي قابل تنظيم ارگونوميك استفاده گرددن



  
رنج باشد باعث خم شدن  آسطح ارتفاع ميز پايين تر از ارتفاع اگر/ 

گردن و تمايل تنه به طرف جلو و تغييري در  قوس ستون مهرها  
باعث انتقال مركز ثقل مي گردد وباعث افزايش بار .پيدا مي شود 

بر روي عضالت ناحيه گردن و شانه مي گردد و ايجاد كمر درد مي 
. .كند  





موارد مورد نياز در جهت پيشگيري عوارض ناشي از استفاده  
 تجهيزات كامپيوتر

ر هنگام خواندن مطالب از روي صحفه د
مانيتور حتما بايد تنه و گردن در يك  
امتداد و صاف باشد  و هنگام تايپ  از  

نگهدارنده نامه كه در جلو ي فرد در كنار  
مانيتور به صورت عمودي قرار داده شود  

كه ديگر نيازي به اين نباشد گردن را  
براي خواندن نامه خم نمايد 



استفاده از مانيتورهاي صحفه تخت كه 
 فضاي كمتري را اشغال مي نمايد توصيه 

.مي گردد   
بايد توجه نمود از خم كردن سر به طرفين  

حتما خوداري نمود چون باعث مي شود  
وزن به يك طرف گردن انتقال يابد و  
تاثير بر وي عضالت گردن گذاشته و  
خستگي را در آن ناحيه به همراه مي  

آورد به طوريكه به مرور زمان و در طي  
سالهاي كاري متمادي امكان بروز  
دردهاي شديد گردن را به همراه  

. خواهد داشت 





ارتفاع قرارگيري مانيتور طوري  باشد 
كه سطح بااليي مانيتور كمي  

پايينتر از ارتفاع سطح چشم باشد 
  20تا  15و مركز صحفه مانيتور 

درجه پايين تر از خط سطح 
.ارتفاع چشم باشد   

جهت تنظيم ارتفاع مانيتور مي توان  
از ميز و صندلي قابل تنظيم    

. استفاده نمود



 حد دسترسی



  موس ، صحفه كليد و پرينتر

  نياز كار انجام براي كه كامپيوتر نياز مورد اجزاء خصوص در     
 به گرفته قرار اوليه دسترس حد منطقه در بايد باشد مي

  طرفين و  جلو طرف به دست كشيدن به نياز فرد طوريكه
   نباشد









مچ دست به صورتي قرار گيرد كه داراي زاويه  كاردر هنگام 
مناسب نسبت به سطح افق باشد به طوريكه مچ زياد به طرف باال 

و با ساعد در يك راستا قرار داشته باشد  خم نگردد



 تکیه گاه مچ در هنگام استفاده از ماوس



در هنگام كار  براي جلوگيري از برخورد دست با سطح ميز
كه از جنس مناسب و انعطاف  دستي از زير  با صفحه كليد 

استفاده گردد  پذير باشد  









بايد رعايت نمود  مواردي را كه در هنگام انجام كار نشسته  

از نرمشي   دقيقه يكبارانجام يكسري حركات 15براي كارهاي نشسته هر 
.ورم پا خواهد كاست

در جهت پيشگيري از ايجاد ناراحتيهاي اسكلتي و عضالني ناشي از نشستن 
يكبار  ،ساعت2هر   ا كامپيوتري هستنديافرادي كه داراي كار اپراتوري 

. دقيقه مي باشند 15نيازمند استراحت به مدت   
دقيقه پيش بيني   10و در زماني كه بار كاري  بيشتر باشد براي هر ساعت 

.كرده اند
رمي براي روي صندلي در محيطهاي كه فرد بايد به چعدم استفاده از پوشش 

مدت طوالني كار نشسته انجام بدهد


