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ERGONOMICS

   The term “ergonomics” is derived from two Greek words: 
“ergon”, meaning work

and
“nomoi”, meaning natural laws. Ergonomists study human 

capabilities in relationship to work demands .



درد ناشی از کار با کامپيوتر  

کاربرد کامپيوتر در زندگی بشر بسيار زياد است و تعداد زيادی                 
.از افراد ساعتها با کامپيوتر کار می کنند            



: بيماری و ناهنجاری ها   

به علت وجود شرايط نامناسب در محيط کار         
عدم توجه به بهداشت هنگام کار با کامپيوتر       



: عوارض 

ضايعات چشم 
سردرد
کمر درد

فشار در نواحی مچ دست، شانه و گردن، در نهايت درد گردن و شانه
خستگی شديد اين عضالت    

درد مفصل آرنج، مچ و انگشتان



خصوصيات يک صندلی مناسب جهت استفاده از کامپيوتر                           

دارای پشتی   
چرخان باشد   
) از هر نظر (قابل تنظيم   
پايه محکم 

قابليت هماهنگی ارتفاع با ارتفاع ميز          
cm ٣-٢ضخامت اليه داخلی در حد  

روکش که هوا را از خود عبور دهد و تعريق نکند      



:وسايل مربوط به کامپيوتر

ميز
ماوس

در اثر افزايش قابليت تنظيم فواصل و ارتفاعات مورد نياز،   : صفحه کليد  
.از خستگی ستون مهره ها و ساير اندام ها جلوگيری ميشود

خطر درخشندگی نور و انعکاس و بازتاب نور به  )الف: صفحه نمايش   
خطر تشعشع                                  ) چشم   ب



:موارد قابل توجه

نشستن طوالنی مدت مانع از گردش خون     : توقف کار با کامپيوتر و استراحت        
 دقيقه، يکی دو دقيقه کار را متوقف کرده            ٣٠ تا  ٢٠ميشود، بنابراين بايد هر     

.وحرکات کششی انجام دهيد    
گاهی به جای نگاه کردن به صفحه نمايش به نقطه                 : استراحت چشم ها  

.  دقيقه چشم ها را بپوشانيد     ١٠ نا ۵با کف دست   .  دوردست خيره شويد 
ت به تناوب از پشت ميز برخاسته و با نرمش های ساده گردن،بازو و مچ دس                

.و پاها را حرکت دهيد     
تنظيم صفحه مانيتور به گونه ای که ستون فقرات به صورت مستقيم قرار                 

. گيرد
. سانتی متر باشد ۶٠ تا  ۵٠فاصله صفحه مانيتور تا چشم          

 سانتی متر  ٧١ تا ۶۶ارتفاع ميز بين    
.از زير پای مناسب برای پا استفاده شود          



: بيماری های مربوط به کار با کامپيوتر  

: بيماری چشم در کار با کامپيوتر          ) الف
يک بيماری مداوم کار با          (Computer vision syndrome يا   CVSبيماری چشم    

. افرادی که زياد با کامپيوتر کار می کنند، گرفتارند               % ۴تا  ٣که ) مانيتور   
:  عالئم

خستگی و خشکی چشم، سوزش، ريزش اشک و تاری ديد و درد در گردن و           
شانه 

: علت عارضه   
ر  چشم انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمايش داده شده بر روی مانيتو               
به   ميبيند، زيرا حروف چاپی تضاد بيشتری با صفحه  سفيد زمينه داشته و ل             
.های آنها واضح تر است حال آنکه در مورد صفحه مانيتور چنين نيست             

:  علت خشکی و سوزش چشم 
کاهش پلک زدن    



:بيماری پوستی و تنفسی      ) ب
لکتريکی ولتاژ زياد المپ تصوير، باعث توليد ميدان الکترواستاتيک و بارهای ا                

جريان بارهای مثبت حاصل         .  مثبت در سطح خارجی صفحه نمايش می شود    
در اين ميدان، در کسانی که حساسيت پوستی دارند، باعث خشکی پوست می  

.شود
 -درد عضالنی و درد مچ دست و بازو      : بيماری مفصلی و عضالنی    ) ج

درد گردن و کمر و خميدگی پشت   
دريافت   – خريد  – بازی     – ايميل زدن - مرور کردن وب   :اعتياد اينترنتی  )د

 چت کردن-موسيقی
.افراد مقدار زمان زيادی صرف رايانه هاشان می کنند           

 سوال۵= تست اعتياد به وب   



 سندروم تونل مچ دست و دردهای گردن يا پشت 

خستگی، بيحسی، ناراحتی عمومی در محل آسيب ديده   : در مراحل اوليه
.و خارش و سردی در دستها احساس ميشود

مانيتور را دورتر و پايين تر از محل نشستن  : راه پيشگيری اين عارضه
صندلی و صفحه کليد را بايد طوری تنظيم کنيد که ران و    .  قرار دهيد

هر از گاهی جا به . صاف بنشيند و غوز نکند   . ساعد روی هم قرار گيرد
. در هنگام تايپ حتما از دو دست استفاده کنيد  . جا شويد و قدم بزنيد  

قرار . استفاده از فونت مناسب که برای خواندن مطالب به جلو خم نشويد 
دادن ماوس نزديک به کيبورد 



:تنفس گازهای مضر  

ضد حريق در بدنه نمايشگر و بدنه رايانه       : گاز ديوکسين   
هنگام کار با چاپگرهای ليزری        : گاز ازن   



:پيشگيری

.) ) رعايت اصول بهداشت کار، شرط درست و صحيح کار با رايانه است    ((
مورد  کسانی که با رايانه کار می کنند،پيش از کار بايد توسط متخصصان چشم     

.معاينه و آزمايشهای الزم قرار گيرد   
توجه به عوارض و بيماری مفصلی و عضالنی  

 استراحت کوتاه مدت  -محدوديت کار با رايانه  
)مخلوطی از نور سفيد و زرد   ( روشنايی محل کار

: منابع
 www.yazdit.mihanblog.com/post/1333
http://www.allaboutvision.com/cvs/
http://www.ergonomics.org/
The Ergonomics Society : www.ergonomics.org.uk/


