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ارگونومــی ،ســال اول،
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در این شماره می خوانید:

* رنگ ها در ارگونومی

* ارگونومی و تلفن همراه

*گفتگو با دکتر معتمد زاده
*گفتگو با دکتر چوبینه
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رسمقاهل

الكچرى ترين رشته
امـروزه واژه الكچـرى را زيـاد مـى شـنويم و تقريبـا بـراى هر چيزى بـه كار برده مى شـود و لوكس تريـن ،با ارزش
تريـن و گـران تريـن اشـيا و اشـخاص را بـا نـام الكچـرى صـدا مى زننـد ،اما چيزى كـه در ايـن بين جا مانـده اين
اسـت كـه الكچـرى ترين رشـته تحصيلى كدام رشـته مى باشـد؟
بـدون شـك ارگونومـى يـا مهندسـى عوامل انسـانى اگر الكچرى ترين رشـته نباشـد قطعـا در بين الكچـرى ترين
رشـته هـا رتبـه تـك رقمى را به خـود اختصاص مى دهد ،اسـم رشـته ارگونومى جـذاب و لوكس مى باشـد و امروزه
كاالهـاى كـه بـا طراحـى ارگونومى به فروش مى رسـند جزو وسـايل تشـريفاتى و لوكس مى باشـند.
پـس از گذشـت سـال هـا از عمـر رشـته ارگونومـى به خوبـى مى تـوان ديد كه ايـن رشـته از رويكرد شـغلى فاصله
گرفتـه و وارد زندگـى اجتماعـى مردم شـده اسـت ،بـا وجود اين كه هنـوز اين واژه براى بسـيارى از مردم نا آشـنا مى
باشـد و عـده اى حتـى اسـم ارگونومـى به گوششـان نخورده اسـت اما بـه خوبى مى تـوان ديد كه با چه سـرعتى رو
بـه رشـد اسـت و جايگاه خـود را در تمـام امور زندگى انسـان پيدا كرده اسـت.
اگر
چه ارگونومى در ايران تقريبا رشـد خوبى داشـته اما كافى نبوده و تالش و پشـتكار زيادى از سـوى دانشـجويان
و ارگ
ونوميسـت هـا مـى طلبـد كه اين رشـته را به صـورت كاربردى در جامعه گسـترش دهند ،در ايـن خصوص الزم
اسـت همـه ارگونوميسـت ها و دانشـجويان با تشـكيل يك تشـكل صنفـى مطالبات به حق خـود را از سـازمان ها و
وزارت خانـه هاى متولـى پيگيرى كنند.
اكنـون نيـز پـس از تلاش هـاى بسـيار يك تيـم منسـجم ،نشـريه ارگونومى مجـوز فعاليـت گرفته كه علاوه بر
رسـالت اصلى آن مبنى بر نشـر مطالب علمى و آموزشـى ،محيطى را جهت جمع شـدن و تبادل نظر ارگونوميسـت
هـاى سراسـر كشـور فراهـم كرده اسـت .همچنين مجلـه دانشـجويى ارگونومى آمـاده پذيـرش نظرات ،انتقـادات و
پيشـنهادات جامعه علمى كشـور مى باشـد.
اميدواريـم بـا تلاش هـا و پيگيرى هاى دانشـجويان ،اين رشـته را تقويت كـرده و ارگونومى را به جايـگاه واقعى آن
برسانيم.
پیام خانلری
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رنگ ها در ارگونومی

نویســنده :هــادی علیمــرادی ،کارشناســی ارشــد مهندســی بهداشــت حرفــه ای

ارگونومــی علمــی اســت بــراي تطبیــق نیازهــاي انســان بــا محیــط
کار و زندگــی ،ارگونومــی بــر آن اســت کــه شــرایط محیطــی را
مطالعــات نشــان داده انــد كــه رنگهــا بــر سيســتم اعصــاب ســمپاتيك
مســاعد شــرایط فیزیکــی انســان ســازد تــا اینکــه انســان وادار نشــود
و پاراســمپاتيك اثــر مــي گذارنــد .تحريــك و فعاليــت بخــش ســمپاتيك
خــود را بــا شــرایط احتمــا ًال نــا مناســب محیــط کار ســازگار نمایــد.
سلســله اعصــاب فيزيولــوژي بــدن از وضــع بهينــه و تعــادل برمــي گرداند.
در يــك سيســتم تعــدادي عضــو بــه عنــوان ارائــه دهنــده خدمات مشــغول بعضــي از رنــگ هــا موجــب فعال شــدن اعصــاب پاراســمپاتيك مي شــوند.
بــه خدمــت مــي باشــند .و بنــا بــه نــوع خدمــت و ســرويس ارائــه شــونده از
تجهيــزات و تســهيالتي از قبيــل :ميــز ،صندلــي  ،كامپيوتــر ،فاكــس  ،تلفن
و غيــره در جهــت پيشــبرد اهــداف ســازماني اســتفاده مــي شــود تجهيزات ج  :خواص اختصاصي رنگها و اثر آنها بر عملكرد
و تســهيالت فراهــم شــده ســليقه اي بــوده و بــدون توجه بــه وضعيت بدني
رنــگ هــا هــر كــدام بــر فــرد اثــر خــاص و متفاوتــي دارنــد .كــه
كاركنــان طراحــي شــده انــد بــه مــرور زمــان انــواع مشــكالت و ناراحتــي
بدنبــال آن رفتــار كار و عملكــرد فــرد را تحــت تاثيــر قــرار مــي دهــد.
هــاي اســكلتي و عضالنــي بــراي كاركنــان بوجــود مــي آورد كــه بــر روي
روانشناســي كار ،رنــگ را در محيــط كار بــه عنــوان يــك متغيــر فيزيكــي
كيفيــت و كميــت كار تاثيــر گذاشــته و ســبب نارضايتــي را فراهم مــي آورد.
در نظــر دارد كــه مــي توانــد بــر ميــزان بازدهــي كاركنــان تاثيــر بگــذارد.
ب  :آثار عمومي فيزيولوژيكي رنگها

الف  :كاربرد رنگ در محيط كار

خاكستري

رنــگ آميــزي در و ديــوار و ابــزار و آالت در محيــط كار بــه رنگهــاي
رنــگ خاكســتري رنگــي اســت خنثــي كــه هيــچ گرايشــي را برنمــي
بخصــوص ،مبتنــي بــر ايــن اســت كــه كارايــي فــرد در محيطــي
انگيــزد ،نــه روشــن اســت و نــه تيــره .ايــن رنــگ عــاري از هــر نــوع
بــا رنــگ دلخواهــش افزايــش پيــدا مــي كنــد .بنابرايــن مــا بايــد
تحريــك و واكنــش اســت .به هميــن دليــل در صنايع كاربــرد فــراوان دارد.
محيــط هــاي كار ،را بــه رنگــي درآوريــم كــه بــراي اكثــر كاركنــان
و كارگــران محيطــي آرام بخــش و مطلــوب باشــد .زيــرا هــدف فراهــم
آوردن شــرايطي اســت كــه هيــچ فشــار عصبــي و روانــي بــر فــرد وارد
نشــود .بطــور كلــي ،رنــگ هــا بــراي اكثــر مــردم معنــي مشــخصي آبي تيره
داشــته و واكنشــهاي هيجانــي تقريبــ ًا يكســاني را درپــي دارنــد .ايــن رنــگ بــه دليــل اثــري كــه بــر اعصــاب پاراســمپاتيك مــي
گــذارد ،منجــر بــه كاهــش فشــار خــون و تعــداد تنفــس شــده ،احســاس
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امنيــت كارمنــد را افزايــش مــي دهــد .چنانچــه او بــر اثــر عواملــي اســت .زيــرا تنــش زدا و عامــل انبســاط ماهيچــه هــا اســت.
از قبيــل تــرس از عــدم موفقيــت ،ارزشــيابي و يــا هــر عامــل خــارج
از محيــط كار ،دچــار اضطــراب و تشــويش شــده باشــد ،در محيطــي
بــا رنــگ آبــي ،تنــش او كاهــش يافتــه و حساســيت و آســيب بنفــش
پذيــري و در نتيجــه خســتگي روانــي و جســمي او تقليــل مــي يابــد.
ايــن رنــگ تركيبــي از رنگــه اي آبــي و ســرخ مــي باشــد .بنابرايــن
بعضــي از تحقيقــات نشــان داده انــد كــه اســتفاده از رنــگ آبــي بعضــي از ويژگــي هــاي هــر دو رنــگ را داراســت .يعنــي هــم
احســاس ســرما و خنكــي را برمــي انگيــزد .افــراد در اطاقــي هيجــان انگيــز و هــم آرام بخــش اســت .محيــط كار بــا محيــط
كــه رنــگ ســبز يــا آبــي داشــته باشــد بيشــتر احســاس خنكــي بنفــش باعــث مــي شــود كارگــر يــا كارمنــد بيشــتر بــه جســتجوي
مــي كننــد تــا در اطاقــي كــه رنــگ آن قرمــز يــا نارنجــي اســت ،هويــت خــود رفتــه و بــه ذهنيــات خويــش عينيــت بخشــد .يعنــي
افــكارش را بــه عمــل تبديــل كنــد .بــه عبــارت ديگــر هــر چيــزي كــه
مــورد تفكــر واقــع گــردد بايــد بــه حقيقتــي ملمــوس تبديــل شــود.

سرخ

رنــگ ســرخ نمايانگــر نيــروي حياتــي اســت .ســرعت نبــض را بــاال مي
بــرد و ميــزان دم و بــازدم را افزايــش مــي دهــد .ايــن رنــگ بــه معنــاي
تمايــل و رغبــت اســت .ايــن رنــگ اصــرار بــر بدســت آوردن نتايــج اســت
ايــن رنــگ احســاس گرمــا را برمــي انگيزانــد و موجــب رهــا شــدن انــرژي
هــا و نيروهــاي حياتــي فــرد مــي شــود .ايــن رنــگ فعاليــت هــاي عمومي
را افزايــش مــي دهــد و احســاس رقابــت را تشــديد مــي كنــد .در ابتــداي
ســاعات فعاليــت ،رنگــي ســازنده اســت امــا در حالــت خســتگي عصبــي
و فيزيكــي آزار دهنــده اســت ايــن رنــگ در محيــط كار بــه شــرطي
مــي توانــد كارايــي را افزايــش دهــد كــه ســاير شــرايط نامســاعد نباشــد.
زرد

زرد روشــن تريــن رنــگ اســت بــه هميــن دليــل شــادي افزاســت.
اثــرش خــوش رويــي و شــادماني اســت .وجــود رنــگ زرد در
محيــط كار افــراد را در رهايــي از مشــكالت و موانــع و تعارضــات
يــاري مــي بخشــد .ايــن رنــگ اميــد بخــش و داللــت كننــده

قهوه اي

رنــگ قهــوه اي ،ســرخ تيــره شــده مــي باشــد .بنابرايــن بــه جــاي
زنــده دلــي رنــگ ســرخ ،موجــب دل مردگــي و تســليم مــي شــود.
محيــط كاري قهــوه اي رنــگ ،نيــروي حياتــي و انفعالــي كارمنــدان
را نقصــان مــي بخشــد و انگيــزه هــاي آنــان را بــراي كار و فعاليــت
كاهــش مــي دهــد و آنــان را بــه افــرادي بــي تفــاوت مبــدل مــي ســازد.
بنابرايــن رنــگ قهــوه اي بــراي محيــط كار رنــگ مناســبي نيســت.
سياه

رنــگ ســياه رنگــي اســت نفــي كننــده و متوقــف كننــده فعاليــت .زيــرا
فــرد را نوميــد و دچــار يــاس كــرده و احســاس پوچــي را در او تحريــك
مــي نمايــد .رنــگ ســياه تداعــي كننــده پايــان همــه چيــز اســت .فــرد
در چنيــن محيطــي دســت بــه هيــچ كار نمــي زنــد زيــرا بــراي او چيــزي
وجــود نــدارد .در پشــت رنــگ ســياه زندگــي كامــ ً
ا متوقــف اســت
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طراحی و ارگونومی محیطی

نویسنده :مینا کرمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی

تمـام فعالیـت هـای انسـانی بـه نوعـی در یـک زمینـه محیطی انجـام می
شـوند ،محیـط هایـی کـه مـردم در آن زندگـی ،کار و اوقات بیـکاری خود را
مـی گذراننـد ،بسـیار با یکدیگـر متفاوت هسـتند.
محیـط هـا چـه طبیعی باشـند و چه سـاخته دسـت انسـان بـر روی کاربران
وکارکنـان بـه نوعی تاثیر می گذارند و در بعضی مواقع حتی یکی از حسـاس
تریـن عوامل تأثیرگذار بر عملکرد انسـانی محسـوب می شـوند.
بـه اشـتباه تصـور مـی شـود طراحـی ارگونومیکـی محیطـی قابل قبـول به
معنـی مهیـا کردن تجهیـزات لوکس و صندلی های ویژه و یا تسـلیم شـدن
بـه خواسـتههای کارگـران اسـت امـا درواقـع منظـور از طراحـی محیطـی
ارگونومیـک قابـل قبـول ،ایجـاد محیط یا موقعیت مناسـب کاری اسـت که
بهتریـن سـطح عملکرد انسـانی را موجـب گردد.
در ابتـدا محیطـی کـه فعالیـت هـا در آن اجـرا می شـوند باید عملکـرد مورد
نظـر را پشـتیبانی کنـد یعنـی نیازهـای ابتدایـی و فیزیکـی ،فیزیولـوژی و
روانشناسـی کاربـران و کارگـران را مرتفـع نماینـد .مثالی برای فهم سـاده تر
ایـن موضـوع بیان می کنـم فرض کنید یک راننـده باید بتواند بـه راحتی در
صندلـی خـود قرار بگیرد و به کنترل ها نیز دسترسـی داشـته باشـد (نیازهای
فیزیکـی) همچنیـن سـاختار اتومبیـل باید تا حد امـکان از لـرزش جلوگیری
کنـد ،سیسـتم اگـزوز بایـد به درسـتی عمـل کند تا مسـمومیت مونوکسـید
کربـن را بـه وجـود نیـاورد (نیازهـای فیزیولوژیکـی) و در آخـر اگـر رانندگی
طوالنـی باشـد ،بـا وجـود یک رادیـو میزان خسـتگی کاهـش پیـدا میکند (
نیـاز های روانشناسـی).
مـورد دوم در مـورد محیـط های کاری این اسـت کـه نباید آزاردهنده باشـند
یعنـی محیـط نباید انـرژی کاربر را بیهـوده صرف کند و باعث ناراحتی شـود.
محیـط بایـد نیازهـای ابتدایـی کاربران ماننـد نور ،دمـای هوا ،فضـای کار و
امنیـت مناسـب را تامین کنـد و نه تنها بایـد عملکرد کاربر را پشـتیبانی کند

بلکـه بایـد پیام هایـی مانند طبیعت سـازمان ،سـاختار آن ،ارزش هـای آن و
طبیعـت کار را نیـز بـه کاربر انتقـال دهد.
بـرای مثـال هنـگام طراحـی ارگونومیکـی محیـط کاری بـرای یـک گـروه
تحقیقاتـی بایـد بـه طـور کلی برای هر کسـی فضـای فردی در نظـر گرفته
شـود و در عیـن حـال تعامـل جمعـی حل مسـئله ،اشـتراک نظر هـا و حس
هویـت گروهـی نیز وجود داشـته باشـد.
انسـان و محیـط بـه طرق جالبـی با هم در ارتبـاط دارند و به صـورت زنجیره
وار بـا هـم در تعامل اند.
در هـر موقعیتـی ،عملکرد انسـانی یـک تعامل سـه جانبه با انسـان ،فعالیت
کاری و محیـط دارد.
در طراحـی و بررسـی محیـط کار بایـد محیـط را بـا دو بخـش فیزیکـی و
اجتماعـی در نظـر بگیریـد محیط فیزیکی شـامل عواملی از قبیل صـدا ،نور،
دمـا ،ارتعـاش ،آلودگی هوا و تشعشـع و ،...محیط اجتماعی شـامل مالحظاتی
از قبیـل تسـهیالت اجتماعـی ،اعتمـاد و احترام به مسـائل خصوصی ،فضای
شـخصی ،مالکیت و  ....میشـود.
به جهت توضیحات مختصر عوامل باال ،از صدا شروع میکنم،
افـراد بـه طـور پیوسـته انواع مختلف صـدا را تجربـه می کنند ایـن صداها از
صدای آرام چراغ فلورسـنت تا غرش کر کننده بلند شـدن جت متغیر اسـت.
بـا توجـه به سـازگاری انسـان ،مـا به اغلـب صداها عـادت کردهایـم و کمتر
بـه آنهـا توجـه میکنیم بـا این وجود بیشـترین شـکایات مربوط بـه صدا در
محیـط هـای کاری از زیـاد بودن صداهـا و منحرف کننده بودن آنهاسـت.
صـدا در بعضـی مواقـع باعـث برانگیختگـی افـراد مـی شـود ایـن موضوع
مخصوصـا در مـورد فعالیتهـای یکنواخـت و بـدون تغییـر اهمیـت دارد که
صدایـی در محیـط باشـد تـا این افـراد را هوشـیار نگـه دارد.
بـه نظـر مـی رسـد کسـانی کـه فعالیـت هـای پیچیـده و نیازمند بـه توجه
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وتمرکـز بـاال را انجـام مـی دهنـد بیشـترین تاثیـر را از صـدا مـی پذیرنـد.
همچنیـن خـوب اسـت بدانیـد کـه عدم وجـود کامل صـدا نیز ممکن اسـت
باعـث کاهـش عملکرد شـود.
روشـنایی ناکافـی ،نورزدگـی ،انعکاس ،سـایه ها ،روشـنایی ضعیف و سوسـو
زدن بـه طـور معکـوس بـر عملکـرد انسـان تاثیر مـی گـذارد و باید توسـط
طراحـان و ارگونومیسـت ها بررسـی شـود.
ویژگـی دیگـر از محیـط فیزیکـی کار کـه طراحان و ارگونومیسـت هـا باید
نسـبت بـه آن آگاه باشـند دماسـت .دمـای بـاالی محیـط بیرون کـه تا حد
زیـادی خـارج از حـدود کنتـرل اسـت امـا می تـوان بـا اسـتفاده از تجهیزات
خنـک کننـده بـرای کنترل گرما و پوشـش مناسـب نگهدارنده سـرما جبران
شود.
بـه نظـر میرسـد سـطح واقعـی گرمایـی کـه باعث کاهـش عملکـرد می
شـود موقعیـت بـه موقعیـت فـرد بـه فـرد تغییـر میکند امـا آن چـه از نظر
ارگونومیسـت مهـم میباشـد این اسـت که گرمـای بیش از حد بـر عملکرد
تاثیـر مـی گـذارد بـرای مثـال در مسـئله گرمـای صنعتـی زیـاد کارخانه ها
پیشـنهاد مـی شـود کـه کارگـران بـا جـذب کافـی آب و نمک ،لبـاس های
نگهدارنـده آب و زمـان های اسـتراحت متناوب حمایت شـوند و هنگامی که
تـازه وارد کار مـی شـوند زمان کافی بـرای تطبیق با شـرایط کاری در اختیار
آنـان قـرار بگیـرد (حدود سـه هفته).
سـایر راههـای ممکـن بـرای کمک بـه کاهش اثـر گرما شـامل اسـتفاده از
جریـان هوای بیشـتر هواکش و تهویه مطبوع و ...می باشـد .همچنین برای
طراحی و بررسـی محیط باید سـطوح آسـایش نیز در نظر بگیرید برای مثال
سـطوح آسـایش برای احسـاس خنکـی معمو ًال پایینتر از سـطوحی اسـت
کـه باعـث کاهـش عملکـرد می شـود بهر حـال یـک تجربه عدم آسـایش
مـی توانـد باعـث کاهش عملکرد شـده و ضایعات عملکرد را به وجـود آورد.
بایـد همـواره به خاطر داشـت کـه توانایی افراد در سـازگاری با شـرایط دمای
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پاییـن بسـیار متفـاوت و متغیـر اسـت برای مثـال افراد مسـن و کسـانی که
گـردش خـون ضعیف دارند بیشـتر از سـایرین احسـاس سـرما می کنند.
یـک مثال سـاده حهـت درک بهتر موضـوع ،طراحی کنترلهای ماشـین ها
ماننـد دسـتگیره هـا ،دکمـه ها ،اهـرم ها و سـوئیچ هـاو  ....در مقیـاس های
بزرگتر اسـت ،تا کارگر بتواند به راحتی با داشـتن دسـتکش در محیط سـرد
با آنهـا کار کند.
بـه یـاد داشـته باشـید هنگامی کـه دو یا چند موقعیـت محیطی متفـاوت در
یـک زمـان رخ می دهند اثـر تاثیرگذاری بر عملکرد انسـانی به آسـانی قابل
پیشبینـی نیسـت تاثیر آنهـا می تواند بیشـتر از آثـار دو موقعیـت به صورت
تـک تـک و یـا کمتـر از اثر هر یک از شـرایط بـه تنهایی یا مسـاوی حاصل
جمع آنها باشـد.
مثلا ایـن کـه کار ظریـف و دقیـق (کـه بایـد توسـط افـراد ماهر و نشسـته
انجـام شـود) بیـش از کارهای بدنی کم مهارت ،تحت تاثیر شـرایط نامطلوب
محیطـی قـرار مـی گیرد ،یـک اصل کلی اسـت.
حـاال تصـور کنید دما ،روشـنایی و صـدا هرکدام به تنهایی و بـه تاثیر پذیری
یکدیگـر چگونـه عمل مـی کنند؟ اگر انگیـزش افـراد را به ایـن اثرها اضافه
کنیـم چـه تغییـری ایجـاد مـی شـود ؟ آیا افـرادی با انگیـزش باال بیشـتر از
سـایر افـراد مـی توانند شـرایط نامطلوب محیطـی را تحمل کنند؟
تاثیـر عوامـل محیطـی در ارگونومـی محیطـی بسـیار گسـترده می باشـد و
مطالعه تحقیقات انجام شـده نیازمند بررسـی بیشـتر اسـت کـه در این مقال
نمـی گنجـد امـا خـوب اسـت بدانید علاوه بـر مسـائل فیزیکـی و آلودگی
هـوا ،مسـائل اجتماعی محیطی اعـم از فضای کاری ،انزوا ،شـلوغی و تراکم،
حـس مالکیـت ،فضای شـخصی ،حضـور دیگـران و ترجیحات شـخصی بر
روی عملکـرد کلی سیسـتم تاثیر می گذارد .در شـماره بعـدی ازهمین مجله
برایتـان در ایـن خصوص بیشـتر خواهم نوشـت.
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ارگونومی برای دندانپزشکان

گردآوری  :فاطمه طهماسبی آبدر ،مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی

در حرفه دندانپزشـکی همانند سـایر مشـاغل یک سـري عوامل زیان
آور در محیـط کار وجـود دارد کـه در صـورت عـدم رعایـت موازیـن
بهداشـت شـغلی  ،سلامتی شـاغلین در ایـن حرفـه را بـه خطـر می
اندازند.
ارگونومی در دندانپزشکی بر روي دو موضوع عمده تأکید دارد :

فشـارهاي فیزیکی و فشـار هـاي روحـی روانی  .مطالعات انجام شـده
در حرفـه دندانپزشـکی نشـان مـی دهد دندانپزشـکان بیش از سـایر
شـاغلین حرفـه پزشـکی درمعـرض ابتلا بـه مشـکالت اسـکلتی و
عضالنـی قـرار دارند.

اصول اولیه ای که یک دندانپزشک باید رعایت کند:

ارزیابـی وضعیـت بـدن ،وضعیـت نشسـتن دندانپزشـک و سـرانجام
ارزیابـی وسـایل و تجهیـزات دندانپزشـکی مـی باشـد.
منطقـی تریـن دیدگاه براي طراحی وسـایل و تجهیزات دندانپزشـکی
بـا اسـتفاده از اصـول ارگونومیکـی  ،بررسـی شـرایط و وضعیـت بدن
دندانپزشـک اسـت و سـپس باید نوع فعالیت هاي انجام شـده بر روي
بیمـار را نیـز در نظر گرفت.
بـه طـور مثـال تغییـر وضعیـت صندلـی دندانپزشـک بـه صورتی که
در آن خـود دندانپزشـک و بیمـار احسـاس راحتی کنـد و در نتیجه
تشـخیص و قضـاوت هاي بالینی مناسـبی اتخاذ شـود  ،موجب ارتقاء
عملکرد دندانپزشـک خواهد شـد.
حالت قرارگیری دندانپزشک:

کار بایـد بـه گونـه اي طراحـی شـود که دندانپزشـک بتوانـد وضعیت

بدنـی خـود را بـه طـور مناسـب تغییـر دهد  .حتـی در بعضـی مواقع
موقعیت نامناسـب قرارگیري وسـایل و تجهیزات نیز موجب می شـود
تـا دندانپزشـک در وضعیـت نامناسـب بدنـی قـرار گیـرد  .بیشـترین
مشـکل دندانپزشـکان زمانی اسـت که ایـن دو مورد هم زمـان و توأم
بـا هـم دیده می شـوند .موقعیت قرارگیري نامناسـب ،ثابت و منحرف
شـده بـدن روي عضلات ،لیگامـان هـا ،تانـدون ها ،سـتون فقـرات و
مفاصـل فشـار زیـادي وارد مـی کنـد .التهاب تانـدون عضلات  ،درد
گردن و شـانه با موقعیت قرارگیري نامناسـب بـدن هنگام کار مرتبط
است.
یـک عامـل اساسـی در سلامت فیزیکـی دندانپزشـکان انجـام کار
درحالـت نشسـته اسـت .
نشسـتن داراي فوایـد بسـیاري اسـت  ،زیـرا با نشسـتن میزان فشـار
کار وارده بـه عضلات کاهـش مـی یابـد و گـردش خـون بهتـر مـی
شـود  .مطالعـات نشـان می دهـد 54.29درصـد از دندانپزشـکان در
اثـر بیمـاري هاي قلبـی عروقی فوت می کننـد و بسـیاري از آنان نیز
بـه علـت واریـس وریـدي و سـایر اختالالت عروقـی دسـت از کار می
کشند .
از نظـر ارگونومـی ،صندلـی دندانپزشـکان بایـد بـا توجـه بـه حرکت
آنهـا جهـت تنظیـم و دسترسـی و دیـد بهتـر بـه وسـایل و تجهیزات
و تطابـق بـا حرکـت بیمـار انتخاب شـود  .ایـن صندلی بایـد داراي 5
چـرخ باشـد تا از افتادن بـه عقب جلوگیري کنـد و همچنین نباید به
انـدازه صندلـی هاي اداري داراي پشـتی و نشـیمن گاه پهـن و بزرگ
باشـد  .صندلـی دندانپزشـک بایـد پایـه هـاي جمـع و جور داشـته تا
چـرخ هـا بـراي کنتـرل پاها و یا تخـت بیمـار مزاحمتی ایجـاد نکند.
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توصیـه می شـود یک دندانپزشـک بـا قد کوتـاه ،صندلی بـا محدوده سـردرد مـی شـود ،لـذا در ایـن حالـت یـک کابینت سـیار کـه حول
تنظیـم پذیـري بیـن  61تا  12ا ینچ و یک شـخص قـد بلند محدوده زانـوي دسـتیار در حالـت نشسـته حرکـت مـی کنـد ابـزار را در خود
 12تـا  62اینـچ را انتخـاب کنـد از آنجا کـه دندانپزشـکان هنگام کار جـاي داده و دندانپزشـک دسترسـی راحتی بـه آن دارد.
عمدتـا تمایـل به حرکت به سـمت جلـو و باال دارنـد ،بنابراین صندلی
آنهـا بایـد قابـل تنظیـم به سـمت باال باشـد تـا انحنـاي طبیعی کمر روش دندانپزشکی دو نفره یا روش  4دست:
دندانپزشـک را حفـظ کنـد  .در ایـن حالـت نیـاز به نوعـی از صندلی مطلـوب تریـن روش ارگونومیک جهـت انجام خدمات دندانپزشـکی
اسـت کـه قسـمت پشـتی آن قابـل تنظیـم بوده بـه طوري کـه تکیه بـدون تنش اسـت  ،زیـرا حرکات نامطلوب را به کمترین حد رسـانده
گاه کمـر صندلـی به خوبی با انحناي کمر دندانپزشـک منطبق باشـد و سـرعت فـر آینـد درمـان را تسـریع مـی کنـد  .در ایـن طـرح بایـد
 .پشـتی صندلـی نباید زیاد بلند باشـد تا مانعی بـراي انحناي طبیعی تجهیـزات را در ناحیـه کاري دسـتیار در کنـار صندلـی دندانپزشـکی
قرار داد  .دندانپزشـکی  4دسـت به تکنیکهاي مناسـبی احتیاج دارد،
سـتون فقرات ایجـاد کند.
ماننـد قـرار گرفتن بیمار و تیم دندانپزشـکی در جاي مناسـب ،انتقال
ابـزار ،تخلیـه داخل دهـان و کنترل آلودگی  .از مشـکالت روش مزبور
چند حالت استاندارد ارگونومیکی
ایـن اسـت که اگـر تیـم دندانپزشـکی جابجایی هـاي زیـادي را براي
رسـیدن بـه ابـزار انجـام دهـد و از طرفـی ابـزار و مـواد بـه راحتی در
حالت میان سینه اي :
طراحی این یونیت متناسـب با دسـتورالعمل هاي ارگو نومیکی اسـت دسـترس نباشـد یا در میان لوله هاي السـتیکی و سـیمهاي برق گیر
 .با قرار گرفتن دسـتگاه بر روي سـینه بیمار ،دسـتیار دندانپزشـک به کنـد ،طبعا دندانپزشـکی  4دسـت نمـی تواند با موفقیت انجام شـود.
راحتـی مـی توانـد ابـزار را بـردارد و بـه دندانپزشـک بدهد .اینـکار از
انحـراف خـط دید دندانپزشـک از ناحیـه فعالیت جلوگیـري می کند.
از آنجـا تغییـر مـکان پـی در پی خـط دید از ناحیه روشـن بـه ناحیه
تاریـک کـه بیـرون از حفـره دهـان بیمـار و در فاصلـه اي دورتـر قرار
دارد ،چشـم دندانپزشـک را مجبـور بـه تطابق و سـازگاري با تغییرات
نـور و فاصلـه می کند که در نهایت موجب خسـتگی چشـم و متعاقباً
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ارگونومی کار با کامپیوتر

گردآوری :مهسا نظری ،کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

کارکنــان اداری تقریبــا در هــر صنعــت و ســازمانی یافــت مــی شــوند ،در تمــام * فاصلــه ی دســته صندلــی بایــد طــوری باشــد کــه هــم فــرد براحتــی روی
دنیــا کارکنــان اداری بخــش عظیمــی از نیــروی کار را تشــکیل مــی دهنــد و صندلــی بنشــیند و هــم و بلنــد شــود  .از طرفــی باعــث فاصلــه گرفتــن انـدام
مخاطـرات و مواجهــات شــغلی خــاص خــود را دارنــد .از جملــه ی آنهــا مــی فوقانــی از تنــه نشــود.
ت ـوان مخاط ـرات اســتفاده نادرســت از کامپیوتــر را بررســی نمــود .در ادامــه
بخشــی از اصــول ارگونومیــک ب ـرای کار بــا کامپیوتــر آورده شــده اســت:
صندلی

یک صندلی استاندارد و ارگونومیک برای کار با کامپیوتر باید :
* براحتــی قابــل تنظیــم باشــد ،بطوریکــه فــرد بتوانــد در حالــت نشســته روی
صندلــی آن را تنظیــم کنــد
* ارتفــاع نشــیمن صندلــی بایــد بــه حــدی باشــد کــه کــف هــر دوپــا کامــا
روی زمیــن قـرار گیــرد و ران هــا عمــود بــر ســاق باشــند(این ارتفــاع معمــوال
بیــن 38تــا 51ســانتیمتر متغیر اســت)
* توجــه شــود کــه اگــر بالشــتک صندلی کهنه و فرســوده اســت ممکن اســت
باعــث ایجاد آســیب شــود
* بالشــتک نشــیمنگاه بایــد قابــل تنظیــم باشــد و در وضعیــت هــای مختلــف
نشســتن بـرای بــدن تکیــه گاه ایجــاد کنــد
* عمق بالشتک باید متناسب بطور متوسط بین 38تا 46سانتیمتر باشد
* بالشــتک بایــد حداقــل  5ســانتیمتر بــه جلــو و عقــب قابلیت حرکت داشــته
با شد
* پشــتی بایــد بــه کاربر اجــازه دهــد حداقــل  15ســانتیمتر دور از حالت عمودی
بــه عقــب حرکــت کند

* ارتفاع دسته باید به حدی باشد که شانه ها تحت فشار نباشد.
* انـدازه دســته صندلــی بــه گونــه ای باشــد کــه بیــش از ســاعد روی آن قـرار
نگیرد.
* جنس دسته صندلی باید نرم و انعطاف پذیر باشد.
میز و سطح کار

* ارتفاع سطح کار یا میز باید بین 60تا 90سانتیمتر قابل تنظیم باشد.
* فضــای زیــر میــز بایــد در حــدی باشــد کــه پــا بتوانــد آزادانــه بــه اطـراف
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حرکــت کنــد.

تكيه گاه كف دست و مچ

قـرار گرفتــن صحيــح صفحه كليــد و مــاوس بــه راحتــي و كارا بودن ايســتگاه
كاري كمــك شــاياني مــي كنــد .تكيــه گاه دســت و مــچ مــي توانــد راحتــي
كاربــر را افزايــش دهــد .از تكيــه گاهــي بايــد اســتفاده شــود كــه مــچ را در
وضعيــت مســتقيم قـرار دهــد و فشــار تماســي را در هنــگام تايــپ و اســتفاده از
مــاوس بــه حداقــل برســاند.
تكيــه گاه مــچ بايــد نســبتا نــرم و اطـراف آن گــرد باشــد تــا فشــار وارده بــر
مــچ را حداقــل نمايــد .عــرض تكيــه گاه بايــد حداقــل  5.1اينــچ ( 8.3ســانتي
متــر) باشــد.

* عمــق ســطح کار یــا میــز بایــد در حــدی باشــد که مانیتــور در فاصلــه حداقل
* قســمت باالیــی مانیتــور بایــد در ســطح افقــی چشــم هــا یــا کمــی پایینتــر
 50ســانتیمتری قرار گیرد.
قـرار گیــرد.
* ســطح صفحــه بایــد کامــا عمــودی باشــد یــا کمــی انحـراف بــه عقــب
صفحهکلید
داشــته باشــد.
* محل قرار گیری کیبورد باید محکم و به اندازه کافی بزرگ باشد .
* کییــورد بایــد در ارتفاعــی ق ـرار بگیــرد کــه هنــگام تایــپ قســمت هــای * صفحــه مانیتــور بایــد مســتقیما روبــروی کاربــر و در فاصلــه 45تــا60
ســانتیمتری از صــورت قــرار گیــرد.
فوقانــی و تحتانــی ان ـدام فوقانــی در حالــت 90درجــه باشــد.
* شــیب کیبــورد بایــد طــوری باشــد کــه مــچ در وضعیت مســتقیم یــا خنثی یا * رنــگ صفحــه بایــد طــوری انتخاب شــود که مانع از خســتگی چشــم شــود
.
بــا کمــی انحـراف بــه طــرف باال یــا پایین باشــد
* صفحه مانیتور باید تمیز و عاری از هر گونه لک ،خراشیدگی ...،باشد .
* هنگام تایپ مچ ها باید تکیه گاه داشته باشند .
* میزان درخشندگی و کنتراست صفحه کلید نیز باید تنظیم شود .
* نــگاه كــردن طوالنــي مانيتــور ممكــن اســت باعــث خســتگي و خشــكي
چشــم كاربــر شــود .هــر از گاهــی پلــک زده شــود و بــه چشــمان اســتراحت
داده شــود.
* وضــوح دیــد :وقتــي كــه مانيتــور بــه جلــو يــا عقــب متمايــل اســت منبــع
نــور بــاالي ســر باعــث ايجــاد بازتابــش از صفحــه نمايــش مــي شــود كــه اين
منجــر بــه درد چشــم و نشســتن در وضعيــت هــاي نااســتاندارد بـراي اجتناب و
فـرار از بازتابــش مــي شــود .راه حــل :مانيتــور را تــا جايــي كــه عمود بر مســير
ديــد شــود كــج شــود .
مانیتور

ماوس

* مــاوس بایــد در ارتفاعــی هــم انـدازه ارتفــاع کیبــورد بــدون فاصلــه از آن قرار
گیرد.
* كاربــر در هنــگام جابجــا كــردن مــاوس از قـرار دادن مــچ و ســاعد بــر روي
ميــز بايــد خــودداري كنــد.
* در هنــگام اســتفاده كاربــر از مــاوس ،بايــد مــاوس را بــه آرامــي در دســت نگه
دارد و بــا ماليمــت كليــك كنــد و همچنيــن مــاوس را با تمــام بــازو جابجا كند
و آن را فقــط بــا مــچ جابجــا نكند.
* انـدازه مــاوس و ســایر وســایل اشــاره گــر بایــد بــه حــدی باشــد کــه کامــا
در دســت جــای بگیــرد .

وضعيت بدن در حين كار چگونه بايد باشد؟
* دســت و مــچ و ســاعد بايــد در يــك خــط مســتقيم و تقريبــا مـوازي كــف
زميــن قـرار بگيرنــد.
* ســر مســتقيم و اندكــي بــه جلــو اســت و در حالــت كلــي بــا تنــه در يك خط
مســتقيم است.
* شــانه هــا بايــد در حالــت آزاد باشــند و بازوهــا بصــورت طبيعــي در كنــار بدن
قــرار بگيرند.
* آرنج ها بايد نزديك بدن و زاويه آن بايد بين90تا 120درجه باشد.
* پاها بايد كامال بر روي كف اتاق يا بر روي زيرپايي قرار بگيرند.
* پشــت كاربــر درحيــن نشســتن بصــورت عمــودي و همچنيــن در هنــگام
تكيــه دادن بايــد توســط پشــتي صندلــي حمایــت شــود.
* ران و مفصــل ران بايــد بــر روي كــف صندلــي قـرار بگيــرد و مـوازي كــف
اتــاق باشــد.
* زانوها بايد هم ارتفاع با مفصل ران باشد و پا اندكي جلوتر قرار بگيرد.
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بررسیارگونومیکیعالیمراهنماییورانندگی
و تاثیر آن بر کاهش حوادث ترفیکی
اعظم ترفیعی ،ارشد اکولوژی انسانی

بررســی ارگونومیکــی عالیــم راهنمایــی و رانندگــی و تأثیــر آن بــر اســت .بنابرایــن بــه کار بــردن اســتانداردهای تعییــن شــده در کاهــش
کاهــش حــوادث ترافیکــی
ترافیــک و تصادفــات رانندگــی موثــر مــی باشــد
امــروزه درعرصــه ی ســامت شــهری بــا رشــد بــی رویــه شــهر نشــینی،
مشــکالت مختلفــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه از میــان ایــن
مشــکالت ،مــی تــوان بــه معضــل ترافیــک جــاده ای اشــاره کــرد .ایــن
مشــکل عــاوه بــر تهدیــد ســامت روانــی و جســمی افــراد باعــث تولیــد
آلودگــی هــای متعــدد محیــط زیســتی مــی شــود .افزایــش هیجــان و بــروز
رفتارهــای پرخاشــگرانه  ،افزایــش آالینــده هــوا و میــزان ســر و صــدا از
جملــه پیامدهــای اجتنــاب ناپذیــر ترافیــک جــاده ای اســت .مهمتریــن
سیاســت در ایــن زمینــه ،ترویــج فرهنگ اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومی،
افزایــش پهنــای خیابــان هــا ،احــداث تونــل هــا و بــزرگ راه هــا می باشــند
کــه در راســتای حــل ایــن مشــکل پیشــنهاد و بــه مرحلــه اجــرا رســیده
اســت.
انســان ،وســيله نقليــه و جــاده از مهمتریــن اجــزای سیســتم حمــل و نقــل
جــاده ای مــی باشــد .کــه در ســالهاي اخيــر تحــول چشــمگيري در فناوري
ســاخت و ســاز وســايل نقليــه و جادههــا شــده اســت .ولــی امــار هــا نشــان
میدهــد کــه همــه ســاله  1/2ميليــون نفــر در جهــان جــان خــود را دراثــر
حــوادث ترافیکــی از دســت مــی دهنــد .در سيســتم حمــل و نقــل جــاده اي
مهمتريــن جــزء انســان اســت کــه عامــل کنتــرل کننــده محســوب مــی
شــود .در نتیجــه توجــه بــه عوامــل انســاني و در نظــر گرفتــن محدوديتهــا
و تواناييهــاي فيزيكــي و شــناختي او در كنتــرل سيســتم جــاده اي ازاهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت  .بخشــی از تجهیــزات کنتــرل ترافیک،تابلوهــا و
عالیــم راهنمایــی هســتند کــه نقــش مهمــی درترفیــع ایمنــی خیابــان هــا
و معابــر و کنتــرل رفتــار راننــدگان و عابــران پيــاده را بــر عهــده دارنــد .ایــن
تجهيــزات زمانــی موثرخواهــد شــد كــه طراحــي آنهــا منطبــق بــا اصــول
ارگونومــي و بــر اســاس عوامــل انســاني انجــام شــود .بــه عبــارت ديگــری
محركهــاي بصــري (نظيــر تابلوهــاي راهنمايــي و رانندگــی) بایــد اطالعات
صحيــح را بــه طــور مناســب و در زمــان مناســب در اختيــار راننــده قــرار
دهنــد بــه نحــوي كــه فــرد راننــده فرصــت كافــي بــراي پــردازش و تجزيه
و تحليــل اطالعــات دريافتــي ،تصميــم گيــري و انجــام عكــس العمــل
مناســب داشــته باشــد .مطالعــه ای کــه توســط شــینار و همکارانــش انجــام
شــده بــه ایــن نتیجــه رســیدند عالیــم و تابلوهایــی کــه از اصــول اســتاندارد
ارگونومیکــی برخــوردار هســتند درک و فهــم آنهــا توســط راننــدگان بیشــتر

كاربرد عوامل انساني در طراحي عالیم راهنمایی و رانندگی

بــرای نشــان دادن اجســام فیزیکــی ،مفاهیــم و دســتورالعمل هــا از نمادهــا،
عالیــم و تصاویــر اســتفاده مــی شــود .کــه مــی تــوان از میــان آنهــا بــه
تابلوهــای راهنمــا ،نمادهــای حــک شــده بر وســایل و دســتگاهها و ...اشــاره
کــرد .کــه مهمتریــن آنهــا عالیــم راهنمایــی و رانندگــی اســت کــه در قالب
عالمــت ،تصویــر يــا نوشــته ،حامــل پیامهــای مهمــی بــراي راننــدگان مــي
باشــند .مهمتریــن هــدف در زمینــه طراحــی عالیــم راهنمایــی و رانندگــی
انتقــال پیــام مشــابه بــه تمام راننــدگان اســت ،بنابراین بــه کار بــردن اصول
اســتاندارد جهانــی در طراحــی ایــن عالیــم از اهمیــت باالیی برخوردار اســت
تــا بــرای همــگان قابــل فهــم یکســانی باشــد .بررســی هــای انجــام شــده
نشــان داد کــه عالیــم تنهــا بــرای 55درصــد از راننــدگان قابــل درک اســت
همچنیــن مشــاهده شــد کــه جنســیت ،ســن ،میــزان تحصیــات و درآمــد
ماهیانــه بــر روی ادراک راننــدگان تأثیــر گذاشــته بــه طــوری کــه درک
مــردان ،میانســاالن و رانندگانــی کــه از میــزان تحصیــات یا درآمــد ماهانه
بیشــتری برخــوردار بودنــد نســبت بــه زنــان ،جــوان ترهــا و رانندگانــی کــه
از میــزان تحصیــات یــا درآمــد ماهانــه پایینتــری برخــوردار بودنــد ،بســیار
باالتــر بــود .درکل طراحــی عالیــم راهنمايــي و رانندگــي بايــد بــه گونــه
ای باشــد كــه بــه خوبــي قابــل رويــت ،قابــل تشــخيص و قابــل فهــم
باشــند .همچنيــن زمــان كافــي بــراي عكــس العمــل ذهنــي و فيزيكــي
بايــد وجــود داشــته باشــد .بــر اســاس پژوهــش انجــام شــده توســط دوار،
عوامــل موثــردر فهــم ودرک ایــن عالیــم و نمــاد هــا ویژگیهــای بصــری
نظيــر رنــگ ،شــکل و انــدازه مــی باشــد .عالیــم و نمادهــا از قدیــم بــه طور
شــایع در عرصــه هــای مختلــف بــرای انتقــال پیــام اســتفاده شــده اســت
کــه رایــج تریــن کاربــرد ایــن عالیــم در عرصــه راهنمایــی و رانندگی اســت
کــه از یــک طــرف ،وســیله ای بــرای مســیریابی راننــدگان و از طــرف دیگر
آســان کــردن کنتــرل و هدایــت رفتــار راننــدگان توســط پلیــس مــی باشــد.
علــم ارگونومــی بــا تمركــز بــر ويژگــي هــاي انســان مــي توانــد در امــر
طراحــی عالیــم و تابلوهــای راهنمــا بــه ویــژه در زمینــه راهنمایــی و
رانندگــی موثــر باشــد.
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ارگونومی و تلفن همراه

گردآوری :امیر حسین بهرامی
درزندگــی روزمــره طیــف بســیارزیادی از مــردم بــا تلفــن همــراه ســروکار دارنــد و تعــداد
قابــل مالحظــه ای بــدون رعایــت اصــول ارگونومیــک ازآن اســتفاده مــی کننــد .اســتفاده
از ایــن اصــول میتوانــد بــه کاهــش بیمــاری و درد در ناحیــه ســر وگــردن منتهــی شــود.
بــرا اســاس تحقیــق انجــام شــده توســط دکتــر کنــت هانســراج ،
پژوهشــگر معــروف آمریکایی،زمــان اســتفاده از تلفــن همــراه در زوایــای
مختلــف فشــاری بــه گــردن وارد مــی شــود کــه تعجــب آور اســت.
هانســراج در ژورنــال  Surgical Technology Internationalگــزارش
مــی دهــد وقتــی کــه ســر بــه ســمت جلــو خــم میشــود ،ایــن نیروهــا بــرای ۱۵
درجــه شــیب بــه انــدازه  ۱۲کیلوگــرم ،بــرای  ۳۰درجــه بــه انــدازه  ۱۸کیلوگــرم ،در
 ۴۵درجــه بــه انــدازه  ۲۲کیلوگــرم و در  ۶۰درجــه ۲۷ ،کیلوگــرم خواهنــد بــود .وقتــی
کــه زاویــه ســر رو بــه جلــو تغییــر میکنــد ،وزن مشــاهده شــده توســط ســتون فقــرات
بــه میــزان چشــمگیری افزایــش مــی یابــد .ایــن فشــارها ممکــن اســت منجــر بــه
ســایش ،پــاره شــدن و آســیب گــردن شــده و حتــی شــاید هــم بــه جراحــی ختــم شــود.
بــرای ایــن کار کافــی اســت بــه جــای خــم کــردن گــردن تلفــن همــراه
خــود را بــاال بیاوریــم تــا از ایــن فشــار زیــاد بــه گــردن جلوگیــری کنیــم.
هانســراج اذعــان مــی کنــد کــه منطقــی نیســت انتظــار داشــته باشــیم همــه
مــردم گوشــی هایشــان را کنــار بگذارنــد تــا ســتون فقراتشــان را نجــات
دهنــد ،ولــی مــی گویــد کــه صــرف آگاهــی از مشــکل و تــاش بــرای
اصــاح نحــوه در دســت گرفتــن گوشــی ،مــی توانــد در درازمــدت مفیــد باشــد.
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ارگونومي در محيط های اداري

نویسنده :سیده مهسا مدنی

ارگونومــي بــا بســياري از موضوعــات ســر و كار دارد .از كارمنــد و ايســتگاه
كارش شــروع ميشــود و بــه كل ســازمان انتشــار مــي يابــد .بســياري از
عوامــل انتخــاب و خريــد مبلمــان اداري تحــت كنتــرل مديريــت اســت .از
طرفــي بســياري از عوامــل مرتبــط بــا آرايــش محيــط كار و عــادات كاري
در كنتــرل كارمنــدان اســت .تمركــز ارگونومــي هميشــه بربهبــود ایــن موارد
اســت.
مراحل آناليز محيط كار

-1بــا كارمنــدان صحبــت كنيــد تــا دريابيــد آيــا در كارهايــي كــه انجــام
مــي دهنــد تكــرار ،كار ســاكن ،وضعيــت هــاي نامناســب يــا ســاير ريســك
فاكتورهــا وجــود دارد حتــي اگــر آنــان تجربــه ناراحتــي يــا عالئــم آســيب را
در طــول كار ندارنــد.
 -2كارمنــدان را در حيــن انجــام كار مشــاهده كنيــد تــا ريســك فاكتورهــا
و علــل آنهــا مشــخص شــود .همزمــان عوامــل موجــود در ايســتگاه كار،
محيــط و ســازمان كــه مــي تواننــد ريســك فاكتــور ايجــاد نماينــد را ثبــت
كنيد .
 -3در صــورت وجــود ريســك فاكتورهــا ،راه حــل هــاي فــوري و دراز مــدت
را بــا كارمنــدان در ميــان بگذاريــد .تغييــرات فــوري را در مــورد مشــكالت
ســاده مثــل ارتفــاع مانيتــور يــا محــل قرارگيــري مــاوس اجراكنيــد.
بــه هنــگام آناليــز محيــط كار شــما ممكــن اســت تعــدادي راه حــل فــوري
و آســان را در نظــر گرفتــه باشــيد كــه بــه راحتــی قابــل اجراســت و مزايــاي
فــوري بــراي كارمنــدان دارد .بســياري از ايــن راه حــل هــا ،تغييراتي كوچك
در ايســتگاه كار از قبيــل زيرپايــي ياپايــه مانيتــور اســت كــه بــه كاهــش
مشــكالت در حيطــه وضعيتهــاي نامناســب و ســاكن كمــك مــي كنــد.
همچنيــن كارمنــدان مــي تواننــد پيشــنهاداتي بــراي راه حــل هــاي كــم
هزينــه داشــته باشــند .مــي تــوان از تغييــرات ابتــكاري بعضــي از كارمنــدان
در تــاش بــراي افزايــش راحتــي و آســان ســازي شــغل الگــو گرفــت و
آن را بــه ســاير كارمنــدان آمــوزش داد .تنظيــم ايســتگاه كار بــه معنــي
قرارگيــري كارگــر در يكــي از وضعيتهــاي خنثــي اســت .

طراحي اداره

چيدمــان ،اثاثيــه و وســايل اداري بايــد جهــت تعيين ريســك هــاي احتمالي
اختــاالت اســكلتي-عضالني مــورد بررســي قــرار گيرنــد .بــراي مثــال
هنــگام چيــدن قفســه هــا بايــد چيزهايــي كه بيشــتر مورد اســتفاده هســتند
نزديــك تــر قرارگيرنــد .نظرخواهــي از كاركنــان قبــل از ايجــاد تغييــرات
يــا خريــد وســايل منجــر بــه ايجــاد محيطــي كارآمدتــر و كاهــش ريســك
خواهــد گرديــد .
بيشــتر ادارات همــان انــدازه اي هســتند كــه قبــل از ورود كامپيوتــر بــوده
انــد .حتــي بعضــي از ادارات بمنظــور كاهــش هزينــه هــا شــروع بــه كوچك
ســازي خــود كــرده انــد .ايــن امــر منجــر بــه ازدحــام بيــش ازحــد ،چيدمــان
نامناســب ،وضعيــت نامطلــوب و كاهــش راندمــان شــده اســت .اختصــاص
فضــاي بيشــتر بــه اپراتورهــاي كامپيوتــر فضــاي بيشــتري بــراي كاربــرد
ارگونومــي ايجــاد مــي كنــد.
كارمنــدان دوســت دارنــد تــا حــدي بــر آرايــش محيــط كارشــان كنتــرل
داشــته باشــند و قادرنــد بســياري از تغييــرات الزم را انجــام دهنــد.
پيشگيري از خستگي بينايي

تقريبــا نيمــي از كاربــران كامپيوتــر از عالئــم ناراحتــي چشــمي رنــج مــي
برنــد .كار بــا كامپيوتــر اثــرات دائمــي بــر بينايــي نــدارد .بــا ايــن وجــود
ناراحتــي چشــمي باعــث كاهــش عملكــرد و افزايــش خطــا مــي شــود .علل
اصلــي ناراحتــي چشــمي روشــنايي و خيرگــي اســت .علــل ديگــر شــامل
اختالفــات فــردي در بينايــي ،ســطح مهــارت در اجــراي فعاليتهاي شــغلي و
نحــوه تنظيــم ايســتگاه كار اســت.
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تنظیم :الهه اویسی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی
ایران جزو پنجاه و چند کشوری است که انجمن و رشته ی دانشگاهی ارگونومی دارد

ارگونومی وابسته به هیچ رشته ای نیست

,,

دکتــر مجیــد معتمــدزاده  ،عضو هیــات علمی بازنشســته گــروه ارگونومی دانشــگاه
علــوم پزشــکی هم ـدان اســت .وی متولــد  1345در مشــهد مــی باشــد کــه در
ســال  1364وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در رشــته بهداشــت
حرفــه ای و در ســال 1369وارد مقطــع کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیــت مــدرس
شــدند پــس از آن در ســال  72چــون بورســیه ی دانشــگاه علــوم پزشــکی همـدان
بــود مشــغول بــه تدریــس شــدند .وی در ســال  1376در اولیــن دوره ی دکت ـرای
بهداشــت حرفــه ای دانشــگاه تربیــت مــدرس پذیرفتــه شــد و موضــوع پایــان
نامــه دکتــری ایشــان در حــوزه ی ارگونومــی بــوده اســت .گفتگــوی اختصاصــی
مجلــه ارگونومــی بــا ایــن اســتاد برجســته ارگونومــی را در زیــر مــی خوانیــم:
دلیــل اینکــه وارد حــوزه ی ارگونومــی شــدید چــه چیــزی بــوده
اســت؟

بنــده در ســال  1376در اولیــن دوره ی دکتــرای بهداشــت حرفــه ای
دانشــگاه تربیــت مــدرس پذیرفتــه شــدم و دانشــگاه همــدان بــه علــت نیــاز
بــه ارگونومــی در نامــه ی موافقــت بــا ماموریــت آموزشــی بنــده قیــد کردند
کــه موضــوع رســاله دکتــری بایــد در زمینــه ارگونومــی باشــد ،از طرفــی
در آن زمــان فــردی کــه بتوانــد راهنمــای مناســبی بــرای انجــام رســاله
دکتــری در حــوزه ارگونومــی باشــد در کشــور وجــود نداشــت بــه همیــن
دلیــل بنــده بــا مکاتبــات بــا آقــای پرفســور شــاهنواز ایشــان را راضــی کردم
تــا سرپرســتی پایــان نامــه بنــده را بر عهــده بگیرنــد.در کنــار ایــن مکاتبات
حضــور ایشــان در ایــران بــه بهانــه ی تدریــس درس ارگونومی در دانشــگاه
تربیــت مــدرس بهانــه ای شــد تــا در زمینــه هــای مختلــف ارگونومــی از
ایشــان چیزهــای زیــادی یــاد بگیریــم.
ارتبــاط بــا آقــای دکتــر شــاهنواز بــه بهانــه ی اســتاد راهنمــا بــودن در پایان
نامــه دکتــرای بنــده باعــث خیــر شــد و چــون دکتــر شــاهنواز در کشــور
هــای در حــال توســعه کار کــرده بودنــد و انجمــن هــای ارگونومــی را در
کشــور هــای مختلفــی توســط دانشــجویان ایشــان تاســیس شــده بــود
همچنیــن یکــی از آرزوهــای ایشــان ایــن بــود کــه روزی در ایــران هــم
انجمــن ارگونومــی داشــته باشــیم .در ســال  79کارگاه آموزشــی ارگونومــی
بــرای اســاتید ارگونومــی بــه مــدت یــک هفتــه توســط ایشــان برگــزار شــد
و در روز آخــر در جلســه ی پرســش و پاســخ دو تصمیــم مهــم گرفتــه
شــد گروهــی بــرای تشــکیل انجمــن ارگونومــی مامــور شــوند کــه بنــده
بــه عنــوان دبیــر و هماهنــگ کننــده ی آن جمــع افتخــار حضــور داشــتم.
تصمیــم دوم تعییــن روز ارگونومــی در ایــران بــود کــه بــه همــت دوســتان
 16شــهریور را بــه عنــوان روز ارگونومــی قــرار دادنــد و بــا تــاش بســیاری
از دوســتان در  20اردیبهشــت ســال  1380انجمــن ارگونومی تاســیس شــد.
بنــده از ســال  1380تــا ســال  1392دبیــر انجمــن ارگونومــی بــودم .در
اساســنامه ی اولیــه انجمــن یکــی از وظایــف انجمــن راه انــدازی مقطــع

کارشناســی ارشــد ارگونومــی بــود کــه خوشــبختانه در ســال  87اولیــن دوره
ی کارشناســی ارشــد ارگونومــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی همدان ،شــیراز
و بهزیســتی تاســیس شــد .یکــی از فعالیــت هــای انجمــن ،انتشــار مجلــه
ی ارگونومــی بــود امــا بــه علــت وجــود مشــکالت متوقــف شــد اما پــس از
پیگیــری هــای ســال  92 ،91دوبــاره انتشــار مجلــه ارگونومــی از ســر گرفته
شــد و بنــده افتخــار داشــتم بــه عنــوان ســردبیر در ایــن مجله فعالیــت کنم.
بنــده در کنــار تدریــس در دانشــگاه و ســردبیر مجلــه بــه عنــوان مشــاور از
ســال هــای اولیــه ی بعــد از دکتــرا بــه عنــوان مشــاور ارگونومــی کار کردم.
دلیــل ایــن حضــور در صنعــت بــه عنــوان مشــاور ارگونومــی و اجــرای
پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ در صنایــع نشــان دادن نمونــه هــای عملــی
موفقیــت در فعالیــت هــای ارگونومــی و ارتقــای ســامت بــوده اســت .در
ســال  81افتخــار همــکاری بــا پــروژه هــای ارگونومــی ایــران خــودرو را
داشــتم و تــا امــروز مشــاور ایــن شــرکت بــودم .کارهــای بزرگــی در صنایــع
مختلــف از جملــه کویــر تایــر و چندیــن بانــک انجــام شــده کــه نمونــه
هــای مثــال زدنــی از آمــوزه هــای کاربــردی ایــن دانــش در ســطح کشــور
اســت.
وضعیــت ارگونومــی در ایــران و جهــان را چگونــه ارزیابــی مــی
کنیــد؟

در جهــان توســعه یافتــه وضعیــت ارگونومــی مناســب اســت و کشــورهای
در حــال توســعه تــاش مــی کننــد از ثمــرات ایــن دانــش اســتفاده کننــد و
وضعیــت ایــران هــم خــوب اســت و مــا جز پنجــاه و چند کشــوری هســتیم
کــه دارای انجمــن ارگونومــی و رشــته ی دانشــگاهی اســت و بــه نســبت
کشــورهای هــم تــراز وضعیــت خوبــی داریــم امــا نســبت بــه جهان توســعه
یافتــه هنــوز بــه کار زیــاد و تربیــت نیــروی متخصــص نیــاز داریــم و انتقــال
دانــش و تکنولــوژی نیازمنــد حضــور اســاتید مطــرح دنیــا یــا فرســتادن
دانشــجویان بــه دانشــگاه هــای مطــرح بــرای کســب دانــش اســت.
آیــا اعتقــاد داریــد کــه ارگونومــی محــدود شــده بــه ارگونومــی
شــغلی و مــا عوامــل انســانی رو فرامــوش کردیــم؟

ارگونومــی دانــش وســیعی اســت و از نــگاه بهداشــت حرفــه ای ،ارگونومــی
شــغلی را در نظــر مــی گیریــم چــون تمرکــز روی حرفــه و شــغل اســت
امــا خوشــبختانه رشــته ی ارگونومــی یــا مهندســی عوامــل انســانی صرفــا
نــگاه شــغلی نــدارد .در دنیــا دو روایــت از ارگونومــی داریــم :اروپایــی هــا بــا
نگــرش ســامت و در آمریــکا و کانــادا بــا نــام عوامــل انســانی بــا نگــرش
بهــره وری.
در ایــران نگــرش ســامتی و شــغلی غالــب اســت اما ســعی شــده اســت در
بازنگــری هــای اخیــری کــه در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری انجــام
شــده اســت ایــن نــگاه اصــاح شــود و دربردارنــده ی کلیــه ی عوامــل

16

سال اول ،شماره اول
تابستان 1398

انســانی اســت.
ارگونومــی ایــران خــودرو بــودم از ســال  88_87بــه بعــد در ایــن کارخانــه
اداره ی ارگونومــی تشــکیل شــد و در چــارت ســازمان وجــود دارد و حتــی بــا
چــرا هیــچ جایــگاه شــغلی بــرای ارگونومــی در ایــران وجــود وجــود محدودیــت هــا ،عملکــرد بســیار خــوب گــروه ارگونومــی باعــث شــد
نــدارد؟
بــا تشــکیل ایــن اداره موافقــت شــود.
اگــر دانشــجویان پــس از فــارغ التحصیلــی در جامعــه کارهــای مناســبی ایــن اتفــاق در مــورد شــرکت کویــر تایــر هــم رخ داد بــه صورتــی کــه خــود
انجــام دهنــد ،جامعــه آنهــا را بــه رســمیت خواهــد شــناخت و وظیفــه ی شــرکت بــه ایــن نتیجــه رســید که نیــاز بــه واحــد ارگونومــی وجــود دارد.
مــا ایــن اســت کارکــرد ایــن دانــش را بــه گــوش مدیــران صنایــع و بخــش
هــای نیازمنــد برســانیم .در هیــچ رشــته ای در دنیــا جایــگاه ایجــاد نمــی چه توصیه ای برای دانشجویان این رشته دارید؟
شــود بلکــه فــارغ التحصیــان بایــد توانمنــدی هــای خــود را اثبــات کننــد .بــا توجــه بــه کاربــردی بــودن رشــته دانشــجویان بایــد بنیــه ی علمــی
خــود را هــم از لحــاظ عملــی و کار بــا تجهیــزات و هــم از لحــاظ علمــی و
ارگونومی مستقل است یا وابسته به بهداشت حرفه ای؟
تمرکــز روی تفــاوت هایــی کــه ایــن رشــته را از علــوم دیگــر متمایــز مــی
بهداشــت حرفــه ای در ایــران بــه اصطــاح مــادر ارگونومــی بــوده اســت و کند،تقویــت کننــد و توانمنــدی و تبحــر خــود را افزایــش دهنــد زیــرا بــا
در دنیــا نیــز بنیــان گــذاران ارگونومــی عمدتــا از رشــته ی بهداشــت حرفــه توجــه بــه محدودیــت هــای صنایــع ،شــرکت هــا ترجیــح مــی دهنــد کار را
ای بــوده انــد امــا وقتــی رشــته ی ارگونومــی تــا مقطــع دکتــری شــکل بــه افــراد کاربلــد بســپارند .مــا بایــد بــا انجــام درســت کارهــا و ارائــه ی آنها
گرفتــه اســت بــه نظــر مــی رســد فــارغ التحصیــان بایــد اســتقالل خــود بــه جامعــه ،زمینــه ی کار و اشــتغال ایجــاد کرده و بــه آن مشــروعیت دهیم
را اعــام کننــد  ،هرچنــد وابســتگی ای کــه بیــن ایمنــی ،بهداشــت و کــه طــول مــی کشــد و نیازمنــد گــذر زمــان اســت.
ارگونومــی هســت هیچــگاه قابــل حــذف نیســت و متدهــای متفــاوت بــا
اهــداف یکســان هســتند و هــدف همگــی ایجــاد محیــط کار ســالم و جامعه هــم اکنــون کــدام زمینــه از ارگونومــی در جهــان مــورد توجــه
ی ســالم اســت .در بســیاری از کشــورها مــرزی بیــن ایــن رشــته هــا وجــود قــرار گرفتــه اســت؟
نــدارد و همگــی بــه صــورت یــک پکیــج هســتند ماننــد .HSE
ارگونومــی دارای چندیــن حیطــه ی اصلــی اســت و بــه طــور ســنتی بیشــتر
بیشــتر دانشــجویان مقطــع ارشــد ارگونومــی از کارشناســی بهداشــت حرفــه بــه ارگونومــی فیزیکــی ،طراحــی ایســتگاه هــای کاری ،آنتروپومتــری،
ای ،بخشــی از رشــته های توانبخشــی و بخشــی از دیگر رشــته ها هســتند طراحــی هــای مناســب و تناســب طراحــی هــا بــا انســان پرداختــه مــی
امــا ایــن بــه مفهــوم وابســتگی ارگونومــی بــه بهداشــت حرفــه ای نیســت شــود امــا در ســالهای اخیــر بــه دلیل وســعت ارگونومــی شــناختی تحقیقات
یــک رشــته ی کامــا مجزاســت.
زیــادی در ایــن زمینــه انجــام مــی شــود و حــدود  50درصد حجــم مطالعات
در ایــن زمینــه انجــام مــی شــود.
چه کارهایی برای ارتقای ارگونومی انجام دادید؟

بنــده افتخــار داشــتم بــرای مطــرح شــدن نــام ارگونومــی در کشــور در
بیســت ســال گذشــته کارهــای موثــری انجــام دهــم .همانطــور کــه اشــاره
کــردم در تاســیس انجمــن پیشــتاز و  12ســال دبیــر انجمــن ارگونومــی
بــودم .در راه انــدازی مقطــع ارشــد و دکتــری نیــز همــکاری کردیــم البتــه
ایــن هــا کار هایــی اســت کــه تیمــی انجام مــی شــود و بــه عنوان ســردبیر
در مجلــه ارگونومــی فعالیــت دارم و بــه اتفــاق دوســتان در دانشــگاه و آقــای
دکتــر چوبینــه مجلــه را اداره و همایــش هــای دوســاالنه را برگــزار می کنیم
 .بنــده افتخــار داشــتم بــه عنــوان یکــی از اعضــای خانــواده ی ارگونومی در
همــه ی فعالیــت هــای مطــرح این رشــته نقش داشــته باشــم و خوشــحالم
توانســتم نقــش مثبتــی در ارتقــای جایــگاه ارگونومــی در کشــور داشــته
باشــم.
چرا ارگونومی در مقطع کارشناسی تدریس نمی شود؟

اگر بخواهید تعریفی از ارگونومی ارائه دهید چه خواهد بود؟

بــه طــور ســاده ارگونومــی یعنــی طراحــی بــرای انســان و تناســب کار و
فعالیــت بــرای انســان هــا البتــه االن ارگونومــی در زندگی اجتماعی نیــز وارد
شــده و فقــط محــدود بــه کار نمــی باشــد.

آیــا مــی تــوان یــک روز را بــه نــام روز ارگونومــی وارد تقویــم
کــرد؟ چگونــه؟

همانطــور کــه اشــاره کــردم  16شــهریور بــه عنــوان روز ارگونومــی قبــل از
شــکل گیــری انجمــن نــام گــذاری شــده اســت ولــی بــا توجــه به تاســیس
انجمــن در  20اردیبهشــت اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه ایــن روز وارد تقویم
شــود بهتــر اســت روز تاســیس انجمن باشــد.
اگــر نکتــه ای جــا مانــده و مــی خواهیــد بــه گــوش مخاطبــان
نشــریه برســد ،بفرماییــد.

علــوم بیــن رشــته ای معمــوال در دنیــا در مقطــع ارشــد و دکتــری وجــود
دارنــد .
خیلــی خوشــحال شــدم کــه بــه فکــر ارگونومــی بودیــد و مجلــه ای بــرای
ارگونومــی مجــوز گرفتــه ایــد و اینکــه مخاطــب بــرای ارگونومــی جــذب
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن رشــته چــرا ردیــف اســتخدامی در هیچ کــرده ایــد و هیــچ تالشــی نیســت کــه اگــر درســت انجــام شــود بــه نتیجه
وزارتخانــه ای بــرای ایــن رشــته وجود نــدارد؟
نرســد .ان شــاءاهلل تــاش شــما هــم بــه نتیجــه برســد.
بــه دلیــل جدیــد بــودن رشــته و بــه دلیــل معضــل بیــکاری در کشــور حتی
فــارغ التحصیــان رشــته هــای قدیمــی بــا کمبــود کار مواجــه هســتند.
بــرای جایــگاه ارگونومــی مثالــی مــی زنــم :در  16ســال گذشــته که مشــاور
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سال اول ،شماره اول
تابستان 1398

تهیه و تنظیم :مهندس بهار گل آقایی (کارشناس ارشد ارگونومی)

دکتر علیرضا چوبینه در خصوص جایگاه ارگونومی گفت:

در منطقه حرف اول را می زنیم
مدیــر گــروه ارگونومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز با اشــاره
بــه رشــد و توســعه ارگونومــی در ایــران ،گفــت :خوشــبختانه در
منطقــه حــرف اول را از نظــر ارگونومــی مــی زنیــم.

,,

علیرضــا چوبینــه ،عضــو هیــات علمــی و مدیــر گــروه ارگونومــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــیراز اســت .وی متولــد 1345در شــیراز مــی باشــد کــه
تحصیــات خــود را در رشــته مهندســی بهداشــت حرفــه ای در دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران گذرانــده و هــم اکنــون بــه عنــوان یکــی از اســاتید
برجســته رشــته ارگونومــی در کشــور مطــرح مــی باشــد .عالقــه چوبینــه
بــه ارگونومــی از همــان ابتــدای تحصیلــش بــوده زیــرا اســتاد خیلــی
خوبــی همچــون دکتــر لحمــی در ایجــاد عالقــه و ورود ایشــان بــه فیلــد
ارگونومــی ســهم بســزایی داشــتند ،در واقــع ایشــان شــاگردی در محضــر
اســتاد لحمــی را افتخــاری بــرای خــود مــی دانــد .گفتگــوی اختصاصــی
نشــریه دانشــجویی ارگونومــی را در زیــر مــی خوانیــم:
وضعیــت ارگونومــی در ایــران و جهــان را چگونــه ارزیابــی مــی

ایــن نظــر در دنیــا خیلــی جلــو هســتیم .حتــی در بهداشــت شــغلی هــم در
کنیــد؟
ارگونومــی در دنیــا جــوان اســت و حــدود  70ســال بیشــتر قدمــت نــدارد امــا منطقه پیشــتاز هســتیم.
خــب علیرغــم جــوان بــودن خــوب توســعه پیــدا کــرده کــه جوامع پیشــرفته
از آن اســتفاده مــی کننــد ،در ایــران هــم بــه نحــوی رشــته نوپایی محســوب چــرا ارگونومــی در مقطــع کارشناســی بعنــوان یک رشــته مســتقل
مــی شــود امــا بطورکلــی ایــن علــم در کشــورمان بــه خوبــی پیــش مــی تدریــس نمی شــود؟
رود ،ســال  87اولیــن دوره کارشناســی ارشــد ارگونومــی راه انــدازی شــد کــه ارگونومــی در دنیــا بعنــوان یــک رشــته تحصیــات تکمیلــی اســت و افــراد
تــا آن زمــان بــه عنــوان یــک رشــته مســتقل مطــرح نبــود .ســال  87در پــس از گذرانــدن لیســانس در رشــته هــای علــوم پایــه در مقاطــع باالتــر در
شــیراز بــه عنــوان یکــی از اولیــن دانشــگاه هــا شــروع بــه پذیــرش دانشــجو رشــته هایــی ماننــد ارگونومــی تحصیــل مــی کننــد .بنابرایــن در ارگونومــی
کردیــم و امــروز ارگونومــی تقریبــا جــای خــودش را پیــدا کــرده و تعــداد فارغ هــم اینگونــه اســت و مــا مســیر درســت را طــی مــی کنیــم زیــرا لیســانس
التحصیــان روز بــه روز افزایــش پیــدا مــی کنــد ایــن دانشــجویان ســفیران آن در دنیــا وجــود نــدارد.
ارگونومــی هســتند کــه باعــث مــی شــوند ایــن علــم ناشــناخته تبدیل شــود
بــه یــک علــم شــناخته شــده و کــم و بیــش نیــاز بــه آن احســاس شــود ،بــا آیــا در ایــران ارگونومــی محــدود شــده بــه ارگونومــی شــغلی و
انجــام بعضــی از پــروژه هــا در کشــور بــه جــرات مــی تــوان گفت کــه روی فیزیکــی و عمــا شــاخه هــای دیگــر ازجملــه ماکــرو ارگونومــی
لبــه هــای علــم جلــو مــی رویــم .بعضــی از پــروژه هــا کــه بــر اســاس نیــاز مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و یــا کمرنــگ بنظــر میرســد؟
جامعــه هســتند بســیار کاربــردی هســتند و فکــر مــی کنــم ارگونومی مســیر شــروع ارگونومــی بــا فعالیــت بچــه هــای بهداشــت حرفــه ای بــوده بــه
درســتی را طــی مــی کنــد  .در ســال  94دوره دکتــری راه انــدازی شــد و همیــن خاطــر شــاکله اصلــی ارگونومــی در ایــران ارگونومــی شــغلی اســت
االن در  4دانشــگاه کشــور دانشــجویان در مقطــع دکتــری تربیــت می شــوند و ارگونومــی معمــوال بــا دیــد شــغلی و یــا فیزیکــی کار مــی شــود و کمتــر
و باالخــره ایــن هــا مــی آینــد و باعــث توســعه و ترویــج ارگونومــی مــی ســراغ جاهــای دیگــر ماننــد زندگــی روزمــره ،منــازل و  ...رفتــه ایــم.
شــوند ،در ســطح منطقــه نیــز شــک نکنیــد کــه مــا حــرف اول را مــی زنیم ،البتــه بــا امــدن خــود رشــته ارگونومــی و ورود دانشــجویان از رشــته هــای
در برخــی کشــور هــای همســایه اصــا رشــته ارگونومــی وجــود نــدارد و از دیگــری بــه جــز بهداشــت حرفــه ای ایــن زمینــه هــا مقــداری جابــه جــا
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شــده و بســیاری از پــروژه هــا بــه ســمت ارگونومــی شــناختی و ماکــرو هــم
پیــش رفتــه اســت .بــه نظــر مــی رســد کــه بــه ایــن شــکل تعادلــی بیــن
ایــن دو زمینــه از ارگونومی(میکــرو ارگونومــی و ماکروارگونومــی) برقــرار می ارگونومــی یعنــی متناســب کــردن ابــزار و وســایل بــا کاربــر از طریــق
طراحــی یــا علمــی کــه کار هــا را آســان مــی کنــد کــه بــا کمتریــن صــرف
شــود.
انــرژی بیشــترین خروجــی و بازدهــی را داشــته باشــیم ،در طراحــی هــای
ارگونومیکــی مقولــه کاربرپســندی از اهمیــت ویــژه ای برخوردارســت .به نظر
چــه کارهایــی بــرای ارتقــای جایــگاه ارگونومــی در کشــورانجام مــن ارگونومــی بزرگتریــن حــرف را در دنیــا مــی زنــد و یکــی از ویژگــی
هــای آن ایــن اســت کــه  90درصــد آن را  100درصــد آدم هــا مــی فهمنــد.
دادیــد؟
از روز اول و همــان زمــان دانشــجویی اولیــن کاری کــه کردیــم تاســیس
انجمــن بــود کــه یکــی از کارهــای بزرگــی بــود کــه توســط گروهی شــامل بعنــوان توصیــه نهایــی اگــر نکتــه ای در ارتبــاط بــا مســایل
دکتــر معتمــد زاده ،دکتــر لحمــی و  ...انجــام شــد .کــه االن ریاســت آن بــر دانشــجویان و فــارغ التحصیــان جــا مانــده و مــی خواهیــد بــه
عهــده دکتــر ذاکریــان از دانشــگاه تهــران مــی باشــد .در آن زمــان چندیــن گــوش مخاطبــان نشــریه برســد ،بفرماییــد.
همایــش ارگونومــی نیــز برگــزار کردیــم .و مهمتریــن کار هــای صــورت بــه نظــر مــن فــارغ التحصیــان ،دانشــجویان و ارگونومیســت هــا مجمعــی
گرفتــه بــرای ارتقــا ارگونومــی راه انــدازی دوره کارشناســی ارشــد و دکتــری تشــکیل دهنــد کــه بتوانند ســالیانه جمع شــوند و مشــکالت خــود را برطرف
ارگونومــی بــود کــه راه ســختی بــود ولــی خوشــبختانه ایــن امــر نیــز بــا کننــد و بــی تفــاوت نباشــند و بــه انســجامی برســند کــه بتواننــد حــق خــود
موفقیــت انجــام شــد .ارتباطــات بــا صنعــت نیــز باعــث معرفــی ایــن رشــته را بگیرنــد و نیــاز هســت تعــدادی از خــود گذشــتگی کننــد و در قالــب قانون
شــد ،و کارهــای دیگــری کــه توســط بنــده و بقیــه همــکاران انجــام شــد و خیلــی منطقــی مطالبــات خــود را مطــرح کننــد .دانشــجو هــا بهتــر اســت
چــاپ کتــاب هــای مختلــف بــوده اســت کــه باعــث معرفــی و شــناخت علیرغــم وجــود تمام مشــکالت و یــا عوامل ناامید کننــده ی بیرونــی ،بتوانند
انگیــزه خــود را حفــظ کننــد و بــا تمــام قــوا بــه درس و تحقیــق بپردازنــد تــا
بیشــتر ایــن رشــته مــی شــود.
آمــاده بــرای ورود بــه بــازار کار بشــوند .نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه
در اکثــر نقــاط جهــان دانشــجویان موقعــی کــه فــارغ التحصیــل مــی شــوند
بــا توجــه بــه اهمیت ایــن رشــته چــرا ردیــف اســتخدامی در انتظــاری از دولــت ندارنــد کــه دولــت آنهــا را اســتخدام کنــد بلکــه آنهــا مــی
تواننــد مســتقال بــا کار آفرینــی ،ثبــت شــرکت دانش بنیــان  ،تولیــد محصول
هیــچ وزارتخانــه ای بــرای ایــن رشــته وجود نــدارد؟
ایــن یــک کار صنفــی اســت و فــارغ التحصیــان این رشــته باید درخواســت فناورانــه و ایجــاد کســب و کار هــای خصوصــی بــرای خــود شــغل ایجــاد
هــای خــود را بــه نهــاد هــای مربوطــه ارائــه کننــد و مــا مــی توانیم مشــاوره کننــد و روی پــای خودشــان بایســتند.
بدیــم و بیشــتر از ایــن کار خاصــی از دســت مــا اســاتید بــر نمــی آیــد .امــا
چنــد وقــت پیــش مکاتبــه ای بــا معاونــت توســعه دانشــگاه داشــتم و تاکیــد
داشــتیم کــه جــذب ایــن رشــته را در چارت تشــکیالتی دانشــگاه ماننــد گروه
هــای بهداشــت حرفــه ای و ارگونومــی ،بیمارســتان هــا و کارخانــه هایــی که
تحــت نظــارت شــما هســتند الــزام کنیــد زیــرا وجــود نیروهــای ارگونومی در
ایــن قســمت هــا ضــروری اســت .امــا در هرحــال خــود بچــه هــا هــم بایــد
تــاش و همتــی مضاعــف بکننــد و یــک نظــام صنفــی درســت کننــد کــه
بتواننــد مطالبــات قانونــی خــود را از مســئوالن مربوطــه بخواهند.
اگــر بخواهیــد بــرای کســانیکه قصــد ورود بــه ایــن رشــته را دارند
تعریفــی کلــی و جامــع از ارگونومــی ارائــه دهیــد چــه خواهــد بود؟
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