
  نشستھ -اصالح ایستگاھھای کاری نشستھ ، ایستاده، ایستاده

 ارگونومي چیست؟

 اصالح شغل متناسب با توانایي ھاي افراد

 ایجاد تعادل برای بھینھ کردن شرایط کار

بھ عنوان رسالتی مھم  ای باشد ؛ از اینرو حفظ و صیانت از نیروی انسانی توان یافت کھ عاری از ھر گونھ عامل تھدیدکننده کمتر فعالیتی را می
  ...گردد و  مطرح می

اندازد مربوط بھ شرایط ارگونومی محیطھای کاری  ای از مواردی کھ سالمت جسمی و روحی کاربران را بھ خطر می در این بین بخش عمده
 . باشد  می

 عضالنی مرتبط با کار -بررسی صدمات اسکلتی 

امری ثابت شده  (ocupational Diseases) ــره آمیز گوناگون امکان بروز بیماریھای شغلیدر محیطھــای کار بــھ علت وجــود عوامــل مخاط
 مرتبط با کاردر بین صدمات و عوارضی کھ سالمت شاغلین را تھدید میکند برخی از بیماریھا جزء بیماریھای . است

Diseases) (Work Related عضالنی رانام برد –یتوان اختالالت اسکلتی م ھ مھمترین این دستھ از بیماریھامیباشند کھ از جمل  
  
 

  توان کمر درد شود می از بین صدمات اسکلتی عضالنی مرتبط با کار کھ باعث کاھش توانمندی افراد و بالطبع افت راندمان شغلی می 
 .را نام برد (CTS , CTD)  مچ دست خصوصا  وعوارض

 :موارد زیر اشاره نمودتوان بھ  می (WMSDs)  ھای مھم از بین ریسک فاکتور

 (body Posture)وضعیت استقرار بدن حین انجام کار)الف
 
  ھا میزان نیروی اعمال شده از طرف اندام) ب
  
  Repetitive task)(ھای تکراری  انجام فعالیت) ج

 عضالنی - عالیم اختالالت اسکلتی

  فقدان قدرت چنگش 

 فقدان دامنھ حرکتی کامل 

 فقدان عملکرد عضالت 

 ناتوانی در انجام وظایف روزانھ 

 عضالنی -نشانھ ھای اختالالت اسکلتی

 درد روزانھ سفتی - گردن وپشت •

 دردوسفتی ،فقدان حرکت -شانھ •



 درد روزانھ ، کرختی–بازوھا وپاھا  •

 درد ، کرختی ، تورم ودردناکی –زانو واتصاالت  •

 عضالنی - نشانھ ھای اختالالت اسکلتی  

 فقدان حركتتورم،كرختي و -دست و مچ •

 حركات سریع یا از دست دادن قدرت،تحرك و احساس-انگشتان •

 درد در ریشھ انگشت-شست •

 كرختي،خارش و سوزش،سفتي و از بین رفتن حس- پا و انگشتان •

 علل احتمالی درد

 حمل اشیاء سنگین بطور مکرر •

 چرخش کمر ھنگام بلند کردن اجسام •

 تکنیک ھای ضعیف بلند کردن بار •

 از ارتفاع شانھ بلند کردن باالتر •

 آسیبھای فردی ھنگام بلند کردن •

  شرایط کاری نامطلوب •

 وضعیت ارگونومي ضعیف طراحي پست کار  صدمات عمومي •

 علت آسیب

 حرکات تکراري تاندون

 حرکات تکراري با مچ خمیده سندروم تونل کارپال

 پوسچرھاي خمیده -خمیدگي  بلند کردن  درد ھاي کمر

 پوسچر نوسان بھ عقب -پوسچر سر بھ جلو  )تحلیل دیسك ھاي میاني( درد ناحیھ لومبار 

 كشیدن بازو بطرف جلو و طرفین بازو - آرتروز شانھ  

 نشستن روي صندلي كوتاه تاثیر روي شانھ و گردن



 نشستن روي صندلي بلند عضلھ ساق پا و كف پا -تاثیر روي زانو

 صاف نشستن بدون پشتي كشیدگي عضالت پشت

 گرفتن غیر طبیعي ابزار دستی التھاب تاندون

 )نشستھ بدون ایستادن( فشار استاتیک )واریس سیاھرگي( اختالالت گردش خون 

 

  تعدادی از پوسچرھای نامناسب کھ سبب استرس روی عضالت و تاندونھا میشوند

 بردن دست باالی سر •

 تحمل فشار برای حفظ موقعیت بدن •

 فشار استاتیک •

 چرخش کمر برای بلند کردن یا دسترسی •

 :اصول ارگونومی در صنعت عبارتند از 

  .وری ، زندگی کاری و کیفیت تولید  طراحی تغییر ، جایگزینی و نگھداری تجھیزات برای ارتقای بھره
  
  .اری طراحی و تغییر فضاھای کاری و جانمایی کاری برای سھولت و سرعت عملیات خدمات و نگھد -٢
  
  .طراحی و تغییر روشھای کاری شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفھ بین اپراتور و ماشین  -٣
  
 .  در محل کار برای تولید بھتر و ایمنی کارکنان) گرما ، سرما ، صدا ، ارتعاش ، نور(کنترل فاکتورھای فیزیکی  -٤

 توان بھ شرح زیر خالصھ نمود ھای عملکردی ارگونومی را می حیطھ

  .رسی میزان توانمندی شاغلین با توجھ بھ نوع کار و انرژی مصرفی بر
  
  .و کاربرد این دستھ از اطالعات در طراحی ایستگاھھای کاری ) آنتروپومتری(مطالعھ ابعاد فیزیکی بدن  -٢
  
  .طراحی ارگونومیک ابزارھای دستی  -٣
  
 .یستم انسان ـ ماشین طراحی ایستگاھھای کار نشستھ ، ایستاده ، یا توام و آنالیز س -٤

  .بررسیھای روانشناختی از دیدگاه نحوه ارتباط بین افراد 
  
  ) .زمانھای استراحت و مدت انجام کار(تعیین رژیمھای کار و استراحت  -٦
  
  .بندی و بارگیری دستی  بررسی روشھای حمل دستی کاال و طراحی خطوط بستھ -٧



  
  .و آنالیز وضعیتھای بدنی  بررسی صدمات اسکلتی عضالنی مرتبط با کار -٨
  
  .بیومکانیک شغلی  -٩
  

  .ارگونومی و کار در منزل  - ١٠
  

 .کاربرد بھینھ رنگ و موسیقی در محیطھای کار  - ١١

 :ایستگاھھای کاری

مده بھ سھ ایستگاه ھای کار را بطور ع. شوند ھای ارگونومیک، ایستگاه ھای کار از جملھ مواردی ھستند کھ بطور دقیق بررسی می در بررسی
اصول ابعاد شناسی بدن، حدود دسترسی کاربر، نوع ھر یک از آنھا بھ  کنند و در طراحی تقسیم مینشستھ، ایستاده، نشستھ ایستاده دستھ 

 .شود ھای مرتبط دیگرتوجھ می فعالیت، زمان و فاکتور

 : ایستگاه کاری نشستھ

یک پست كاري نشستھ درجھ باالیي از پایداري بدني را فراھم . كمتر است از حالت ایستادن%  ٢٠مصرف انرژي در نشستن تقریبا : مزایا
از . كارگران مي توانند براي اعمال كنترلي از پا استفاده كنند. نموده و زماني كھ دوره كاري بیش از دو ساعت است خستگي راكاھش مي دھد

ھنگام كار بھ صورت . این حالت فشار كمتري بھ بدن وارد میگردد نظر فیزیكي معمًوالكار بھ صورت نشستھ ترجیح داده مي شود ، زیرا در 
ایستاده خون در پاھا جمع شده و گردش خون دچار اختالل مي شود كھ پیامد آن بیماري واریس مي باشد ھمچنین نشستن مداوم و طوالني نیز 

 گردش خون را كند مي كند و موجب سوء ھاضمھ میشود

 صورت نشستھ و گاھي بھ صورت ایستاده بھ كار پرداختھ شود بھترین راه آن است كھ گاھي بھ

  :یک ایستگاه كاري نشستھ تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار مي گیرد
  . ھمھ مواردي كھ براي انجام كار الزم است را مي توان بھ آساني در محیط ھاي كاري نشستھ جاي داد

  .شدزماني كھ دسترسي مكرر بھ باالي سطح كار نیاز نبا)١
  .كارھایي كھ بھ حركات ماھرانھ ظریف دست نیاز دارند بیشتر ھستند) ٢
  .نیوتن نیاز نباشد ٤٥حمل دستي اجزا یا بھ كارگیري نیروي بیش از ) ٣
 فضاي آزاد كافي براي پاھا ھنگام نشستن وجود داشتھ باشد) ٤

 :معیار

 .واقع محدوده دسترسي رامشخص مي كند معیار عمومي براي دسترسي فیزیكي توانایي براي دسترسي است كھ در

بر روي یک صندلي معمولي بدون ) استاتیک( محدوده دسترسي عبارتند از حجم فضایي كھ مي تواند توسط كارگر در وضعیت نشستھ یعني  
 .كشش، خمش یا پیچش غیر ضروري قابل دسترسي باشد

 :ارتفاع سطح كار

 :است بین  اغلب تعادليارتفاع سطح كار در ھر محیط كاري 

 لزوم دیدگاه دقیق بھ كار و نیاز بھ حركات دقیق ) ١ 

 .آزادي براي انجام حركات عمده و توانایي ایجاد نیرو) ٢

 .سانتي متر زیر ارتفاع آرنج است ٥ارتفاع سطح كار معمولي براي وظایف نشستھ حدود  



توصیھ شده است كھ بھ منظور سھولت در انجام حركات دقیق ردیف . در مورد صفحھ كلید ھاي كامپیوتر ردیف خانھ اي ازكیبورد سطح كار است
 .ھاي صفحھ كلید در ارتفاع آرنج باشد

یات بطور معمول كارگران مجبور ھستند كھ براي انجام وظایفشان مانند برداشتن مواد یاابزار یا بھ راه انداختن كنترل ھا از نقاط معمول عملابعاد 
 .ستي در محدوده اي مشخص بستھ بھ تكرار آن صورت گیرددسترسي ھا بای. كار دور شوند

 بایستي حداقل ممكن نگھ داشتھ شوند دسترسي بھ پایین سطح كار نسبت بھ دسترسي بھ ) پایین سطح كار یا باالي آن(اگرچھ ھر دو دسترسي
 . ممكن نگھ داشتھ شود دسترسي باالتر از ارتفاع شانھ و پشت سر بایستي در حداقل. باالي آن در اولویت قرار دارد

 بایستي بالشتكي براي . درجھ انجام گیرد ٩٠كارتكراري بایستي با شانھ ھا و بازوھا در وضعیت طبیعي و راحت و آرنج ھاي خمیده تقریبا
 .تكیھ دادن ساعد براي كار دقیق تھیھ گردد

 دسترسي

 ترجیحا مناسب و مورد قبول است ١دسترسي مناسب با توجھ بھ مناطق كاري در سطح افق میباشد كھ منطقھ 

 

  
 الیھ گذاری نقاط ، فشار روی ساعد ھا وزانوھا راکاھش میدھد

 

 



 فضای آزاد

 . فضاي زیرسطح كار براي پاھا و پنجھ پا ضروري است

بایستي فضاي كافي براي رانcm مابین قسمت نشیمنگاه صندلي و زیر سطح كار فراھم شود٢٥-٣٠. 

 كارگرامكان مي دھد تا براي كاھش خستگي پوسچر خود را تغییر دھدفضاي آزاد كافي بھ. 

درجھ باشد قابلیت تنظیم ارتفاع داشتھ  ٢٥زیر پایي مناسب در صنایع بایدداراي شرایط مورد نظر باشد كھ عبارتند از شیب زیر پایي داراي زاویھ 
 فشاروارده بھ پشت زانوھا واسترین روی کمر را کاھش میدھد) کیھ گاهت(باشد قابلیت جلو و عقب رفتن در سطح افق را داشتھ باشد زیر پایی 

.   

 :ابعاد صندلي

 . سطح صندلي بایستي بھ اندازه كافي بزرگ باشد تا باامكان حركت یا جابجایي نقاط فشار را از بین ببرد

ق باشد پوشش داده شوندكفي صندلي ھاي و تكیھ گاه پشت آنھا بایستي الیھ گذاري شده و با ماده اي كھ جاذب عر . 

تكیھ گاه پشت بایستي ھم بصورت افقي و ھم بصورت عمودي قابل تنظیم باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : تگاه نشستھابعاد ایس

 

  

  :ایستگاه کار ایستاده

 . زماني كھ اپراتورھا مجبور بھ كار ایستاده براي مدت طوالني باشند خستگي مي تواند مھمترین فاكتور در عملكرد شغل آنھا باشد: مزایا

براي كم كردن اثرات این خستگي بایستي كار بھ نحوي طراحي شود كھ دسترسي اضافي، خم شدن، حركات چرخش ووضعیت ھاي غیر طبیعي 
 .زبصري كارحذف كندسر را بھ علت نیا

  :كاربرد ھا و محدودیت ھا 

 :یک ایستگاه كار ایستاده تحت شرایط زیر مورد نیاز است

 .زماني كھ تحرک یا راه رفتن الزم است) ١

 . باشیم ٤٥ N جایي كھ نیازمند جابجایي اجسام با وزن بیش از )٢

 .اغلب دسترسي غیر معمول مورد نیاز است)٣

 .ییني باید اعمال شودنیروي زیاد رو بھ پا) ٤ 

 . در محیط كار فضاي كافي براي پاھاي اپراتور در حالت نشستھ وجود ندارد) ٥ 

  :وضعیت ایستاده در موارد زیر توصیھ مي شود

 براي جابجایي یا كار با اجسام سنگین و حجیم 



 جایي كھ رفت و آمدھاي تكراري در مكان كاري مورد نیاز است . 

 در زیر تجھیزات وجود ندارد جایي كھ فضایي براي زانو . 

 جایي كھ فضاي باز در مقابل و عقب فرد كم است . 

 جایي كھ تعداد زیادي كنترل و نشانگر وجود دارد . 

  ابعاد ایستگاه كار ایستاده

 

  معیار

در وضعیت ایستاده و ھمچنین امكان چرخش موثر وامكان خم شدن محیط دسترسي در وضعیت ایستاده یک مقدار گسترده تر است زیرا بدلیل 
 .محدوده دسترسي بیشتر استموقعیت پاھا تغییر 

دسترسي مناسب در ایستگاه کاری در سطح عمودي حد شانھ تا حد آرنج مي باشد وضعیت نامناسب در صورتي است كھ بار از حد شانھ باالتر و 
 . ي مناسب ترین محل براي انجام كار و جابجایي وسیلھ مي باشداز حد زانو یا پایین ترجابجا شود  و در سطح افق منطقھ یك كار

  ارتفاع سطح كار

 .ارتفاع نرمال كار براي وظایف سبک فقط زیر ارتفاع آرنج مي باشد

 براي كارھاي خیلي دقیق، سطح كار بایستي باالي ارتفاع آرنج بوده و یک بالشتک براي راحتي ساعدھا فراھم شود. 

سانتي متر زیرارتفاع آرنج باشد ٢٠تا  ١٠كھ اعمال نیرو بھ باال یا پایین نیاز است سطح كار بایستي  براي كارھاي سنگین . 

بخاطر داشتھ باشید كھ ارتفاع كار جایي است كھ كار انجام مي شود و ضرورتا ارتفاع سطح كار نیست. 

  فاصلھ دسترسي



 . ھنگام دسترسي بھ باال یا طرفین امكان دسترسي بھ اندازه طول ساعد را فراھم میكند

كارھاي تكراري را در محدوده دسترسي ساعد و زیر ارتفاع میاني سینھ قرار دھید . 

از دسترسي بھ پشت بدن جھت انجام كار پرھیز كنید.   

  فضای آزاد

 . براي باالي سر فضاي آزاد در نظر بگیرید ٢٠٠ cmحداقل 

دسترسي بھ داخل و خارج محیط كار بایستي براي بلند ترین فرد امكان پذیر باشد . 

فضاي كافي براي پنجھ پا و زانو در میز كار و نوار نقالھ در نظر بگیرید. 

 در نظر بگیرید فضاي اتاق كافي براي اپراتورھابھ منظور حركت و تغییر پوسچرھاي كاري. 

  خصوصیات كار

 .كاربرد پدال پایي در پست ھاي كاري ایستاده خودداري كنید

 از قرار دادن صفحھ نمایش یا دیگر وسایل بصري در باالتر از ارتفاع چشم اجتناب كنید 

  راست و چپ میباشن درجھ بھ سمت ١٥درجھ پایین تر از خط دید و  ١٠طور كلي كارھاي بصري اصلي بایستي در داخل محدوده   
   .قرارداده شوند.د ابعاد دسترسي براي كار ایستاده و نشستھ

 

  نشستھ –ایستگاه کاری ایستاده 



 :نشستھ اغلب ھم از نقطھ نظر ارتوپدي و ھم از نقطھ نظر فیزیولوژیكي تحت شرایط كاري زیر پیشنھاد مي شود -مزیت ھا پست كاري ایستاده

كارھا در حالت نشستھ و برخي دیگر در حالت ایستاده بھتر انجام مي شود انجام وظایف چندگانھ، بعضي. 

گاھا دسترسي بیش ازcm ویا بیش از٤٠ cm بھ باالي سطح كار نیاز باشد  ١٥ 

  كارب رد ھا و محدودیت ھا

  .سانتي متر است ١٠٠حداقل ارتفاع براي سطح كار در كارھاي ایستاده  
  . سانتي متر قابل تنظیم باشد بھترین گستره ارتفاع را براي كار ایستاده و نشستھ فراھم مي كند ١٠٥تا ٩٠سطح كاري كھ بین 

  فعالیتھاي فرآیند طراحي براي ایستگاه كاري موجود

 آشنایی ١

 شناسایی مشکل ٢

 سابقھ ٣

 جمع آوری اطالعات وتجزیھ وتحلیل ٤

 ارزیابی ٥

 پیشنھادات ٦

 طراحی مجدد ٧

 پیگیری ٨

 

  راھنمایی ھای طراحی برای جابجایی دستی بار

 .اگر طراحي با این فرض است كھ تجھیزات خاصي براي جابجایي دستي استفاده خواھد شد این رابر روي محصول قید كنید

 تنھ انجام دھداگر جابجایي دستي است، طراحي بھ گونھ اي باشد كھ حمل كننده وظیفھ را بدون خم شدگي وپیچش. 

موقعیت اشیایي كھ باید جابجا شوند بھ گونھ اي باشد كھ بدن انسان فضاي كافي در اطراف آن 

 .براي دسترسي یا جابجایي داشتھ باشد

براي توقف شي در. در صورت امكان از سر دادن بھ جاي بلند كردن و جابجایي استفاده كنید 

 .محل مورد نظر از نگھدارنده استفاده كنید



  براي گیرش خوب بار در دست دستگیره ھاي خوب فراھم كنید، تا حد امكان شي نزدیک بدن
  .باشد، آرنج ھا چسبیده بھ پھلوي بدن باشند

وزن اشیاء را با برچسب مشخص كنید، دستگیره ھا و نقاط گیرشي را با عالمت مشخص كنید .  
درصورتیكھ مركز گرانش نامتقارن است آن را مشخص كنید.  
براي دید اشیا ھنگام دسترسي بھ آنھا حفره ھایي با عرض كافي ایجاد كنید  

  :عوامل موثر بر توانایي حمل بار

 وزن بار

 ابعاد بار -

 فاصلھ افقي بار از بلند كننده -

 فاصلھ بار از مبدا تا مقصد -

 مسافت عمودي جابجایي بار و ارتفاع مبدا بار از كف زمین -

 دونفرهبلند كردن تک نفره یا  -

 ابزار كمكي مكانیكي -

 تناوب دفعات جابجایي بار  -

  :وزن

 كیلوگرم  ١٤: كیلوگرم و براي زنان٢٠: حداكثر وزن براي مردان: حمل تک نفره

كیلوگرم نباشد ٢٢كیلو گرم و براي زنان بیش از  ٣٢براي مردان بیش از : دو نفره. 

  یا شي قرار دھیدبرچسب وزن و یالزوم حمل دو نفره را بر روي كاال. 

 كیلوگرم براي مردان باشد از باالبر مكانیكي  ١٦میلي مترصورت مي گیرد و وزن بار بیش از  ١٥٠٠اگر بلند كردن بھ ارتفاع بیشتر از
 .استفاده كنید

باید براي بارھا و موقعیت ھاي باالتر از حد مشخص از باالبرھاي مكانیكي استفاده كنید. 

قدرت قابل استفاده بھ عوامل زیادي از قبیل سن، پوسچر، تناسب، تمرین و تجربھ،مدت زمان انجام فعالیت و تناوب بلند كردن توجھ داشتھ باشید كھ 
  .بستگي دارد

  سال وزن بارھا را یک سوم كم كنید ٤٠بھ طوركلي براي افراد باالي  

  روشھای کنترلی

احی ابزارووسایل وتجھیزات وماشین آالت ،تغییر پروسھ کار در جھت بھبود طراحی ایستگاه کاری، طراحی روش کاروطر: کنترلھای مھندسی 
 وضعیت بدن در حین کار، وطراحی ابزار ووسایل  وماشین آالت باتوجھ بھ خصوصیات جسمانی کارگران

فضای کاروتجھیزات،  چرخش شغل، تنظیم زمان بندی کار، فراھم نمودن دوره ھای استراحت، نظم وترتیب ونگھداری مناسب: کنترل مدیریتی
 پایش سالمت، آموزش وتشویق بھ ورزش

 کاھش نرخ وطول مدت مواجھھ: کنترل اداری 



 عضالنی  -تجھیزات حفاظت  فردی مانع حفاظتی بین کارگر وآسیبھای اسکلتی 

  :تغییر در روند مدیریتي و سازماندھي كار

ستراحت و برنامھ اتغییراتي در ارتباط با قوانین موجود و پروسھ كار و زمان   در این روش كنترل كارھاي عملي و مورد اجرا مد نظر مي باشد
  .وقت تا زماني كھ روش مھندسي بھ اجرا در مي آید مي تواند كمك كننده باشدمجابجایي افراد در نظر گرفتھ مي این روش بھ صورت 

  چگونھ از خود حفاظت کنیم

 ستراحتتغییر پوزیشن خود،انجام حرکات کششی در زمان ا •

 قرار گرفتن در وضعیت طبیعی تا حد امکان •

 حذف یا کاھش ریسک فاکتورھای ایجاد کننده اختالالت •

 استفاده از وسایل کمکی جھت حمل بار •

 گزارش نشانھ ھای اختالالت اسکلتی عضالنی •

 

 

  تھیھ وتنظیم مھندس اقدس ھونجانی


