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  مقدمه
  با پیش��رفت علم و ورود ماشین و دس��تگاههای الکترونیکی به 
عرصه زندگی انسان، بسیاری از مشکالت پیش روی بشر جهت 
انجام کارهای سنگین تس��هیل شد. اما به مرور زمان تکنولوژی 
روی دیگر خود را به ما نش��ان داد. عوارض��ی که در اثر کار با 
این ابزارها بر روی سالمت جس��می و روانی ما ایجاد شد مبین 
این نکته بود که به یکسری راههای پیشگیری از بروز عوارض و 
مشکالت نامطلوب این عنصر فریبنده نیاز داریم. یکی از مشاغلی 
که از عوارض عصر الکترونیک و کامپیوتر برحذر نبوده است، 
مش��اغل اداری اند. متاس��فانه نبود اطالعات و آگاهی کافی در 
زمین��ه ارگونومی اداری و ب��ه دنبال آن کمبود ی��ا در مواردی 
نبودن امکانات اس��تاندارد و ارگونومیک جهت شاغلین در این 
محیط ها، میتواند زمینه س��از اختالالت اس��کلتی و عضالنی در 
ایش��ان گردد و نهایتا هزینه های هنگفتی را بطور مستقیم یا غیر 
مس��تقیم بر مجموعه تحمیل کرده و با ایجاد رنج و درد، غیبت 
و از کار افتادگی راندمان و بهره وری سیس��تم را تحت ش��عاع 
خود قرار دهد. هزینه و بار اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از 
کار بس��یار عظیم است. به طوریکه طبق آمارهای دپارتمان کار 
و صنعت آمریکا در س��ال 2005  اختالالت اس��کلتی عضالنی 
ناش��ی از کار 32/4 درص��د از غرامته��ای پرداختی و 123 روز 
کاری از دس��ت رفته را به خود اختصاص داده است. این مقاله 
ش��رح یک مطالعه علمی و عملی در کش��ور مان اس��ت که در 
آن برای کارکنان ادارای یک سازمان آموزش های هدفمندی 
برای کاهش مش��کالت ارگونومیکی استفاده شده است و برای 
تعیین اثربخش��ی این آموزشها، نحوه انجام فعالیتها قبل و بعد از 
آموزش تحلیل ش��ده اس��ت که در ادامه نحوه انجام این مطالعه 

آورده شده است.
  • مواد و روش ها

  ای��ن مطالع��ه نیمه تجربی )از نوع ش��اهد دار( روی 100 نفر از 
کارکنان اداری یکی از س��ازمانها در دو گروه آزمون و کنترل 
 Rosa انجام ش��د. ابزار گردآوری اطالعات ش��امل پرسشنامه
است. این پرسشنامه برای ارزیابی سریع استرس اداری از دیدگاه 
ارگونومیک اس��ت. روایی و پایائی آن م��ورد تائید قرار گرفته 
است. بر اساس اطالعات بدس��ت آمده از مرحله پیش آزمون، 

مداخله آموزش��ی در نظر گرفته ش��د که ش��امل یک جلسه 70 
دقیقه ای بود که به روش بحث گروهی، سخنرانی، نمایش فیلم 
و ارائه پمفلت اجرا ش��د. یک ماه پس از انجام مداخله، آزمون 
دومی انجام گرفت. داده های بدست آمده از تکمیل پرسشنامه 
یاد ش��ده در نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون های 
آماری توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آزمونهای تحلیلی 
)T-test و آزمون کای دو و من ویتنی و ویلکاکسون( تجزیه و 

تحلیل، مقایسه و نتیجه گیری شد.
  ب��ر پای��ه تحقیقات انجام ش��ده ب��ر خالف گس��ترش فزآینده 
فرآیندهای مکانی��زه و خودکار، اختالالت اس��کلتی عضالنی 
مرتب��ط با کار عم��ده ترین عامل از دس��ت رفتن زم��ان کار و 
افزای��ش هزین��ه ها اس��ت. براس��اس تحقیقات انجام ش��ده در 
آمری��کا 60 درصد از کل موارد جدید بیماری در محیط کار را 
WMSDs تشکیل می دهد. در اروپا برآورد می شود 40 میلیون 
کارگر مبتال به WMSDs هس��تند. همچنی��ن صدمات مربوط به 
کم��ر دومین عامل درد و رنج کارگران در محیط های کاری و 
علت 50 درصد غیبت ها در محیط کار است )چوبینه ،1383(.

  همچنین در مطالعات دیگری تاثیر مداخله آموزشی و صندلی 

ارگونومیکی را بر کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی و افزایش 
آگاه��ی در می��ان کارمندان دفت��ری و همینط��ور مونتاژکاران 

را س��نجیدند و مش��خص شد که ریس��ک اختالالت 
اس��کلتی عضالنی در گروهی که مداخله آموزش��ی 
در آن صورت گرفته نس��بت به گروه ش��اهد کاهش 
 Robertson M, Haunga Y, (.چشمگیری داشته است
Oneil M, Scheleifer M.2008;94-39( و)محسنی و 

همکاران ، 2008(.
  • روش بررسی

  این مطالعه نیمه تجربی و از نوع شاهد دار بوده و در آن نمونه 
گیری بصورت تصادفی انجام ش��ده اس��ت. جامع��ه آماری نیز 
پرس��نل مرد و زن اداری بوده اس��ت. کلیه افراد مذکور ش��رح 
وظایف اداری داش��ته و بیش��تر زمان خود را در اداره و پش��ت 
میزهای خود س��پری م��ی کردند. وظایف ایش��ان برنامه ریزی 
و هدف گذاری های کالن در س��ازمان ب��ود. بنابراین ناچار به 
استفاده بسیار زیاد از تجهیزات اداری هستند. حجم نمونه هم با 
توجه به اینکه هدف اصلی در این مطالعه بررس��ی تاثیر آموزش 
ارگونوم��ی ب��ر روی نمره اختالالت اس��کلتی-عضالنی در دو 
گروه آموزش دیده و آموزش ندیده می باش��د، بنابراین تعداد 
نمونه بر اس��اس فرمول مقایس��ه دو میانگین بدست آمد. روش 
نمونه گیری نیز تصادفی بود. به این ترتیب که لیس��ت کارکنان 
تهیه ش��ده و از میان هر لیست50 نفر بطور تصادفی بعنوان گروه 
آموزش دیده انتخاب ش��د و 50 نفر بعنوان کنترل در نظر گرفته 
ش��د. روش��های مختلف گرد آوری اطالعات شامل استفاده از 
پرونده ها و اسناد موجود، مشاهده، مصاحبه و فرم ارزیابی بود. 
  در نگرش ارگونومیک، به منظور کاهش آسیب های اسکلتی 
عضالنی در محیط کار بایس��ته است تمام عناصر تشکیل دهنده 
س��امانه کار که می توانند در وقوع این آس��یب ها نقش داش��ته 
باش��ند م��ورد ارزیابی فراگیر ق��رار گیرند. این نگ��رش فراگیر 
می تواند زمینه س��از دس��تیابی به راه ح��ل بهینه جهت حذف یا 
کاهش ش��یوع آس��یب های اس��کلتی عضالن��ی در محیط کار 
شود. روش ارزیابي سریع اس��ترس اداری ROSA با یک چنین 
نگرش��ی، امکان ارزیاب��ی مواجهه کارگر با طیفی از ریس��ک 

فاکتورهای اختالالت اسکلتی عضالنی را فراهم می آورد.
  روش ROSA در س��ال 2011 توس��طMichael Sonne معرفی 
 Applied و برای اولین بار در س��ال 2012 در مجل��ه تخصصی

  در شرایطی که صنایع و سازمانهای کشور ما برای اینکه بتوانند 
در بحرانه��ای اقتص��ادی موجود حیات خود را تداوم ببخش��ند 
تالش برای توجه به موضوعاتی مانند ارگونومی بسیار سخت تر 
از گذش��ته خواهد بود زیرا عمدتا اثرات مخرب ناش��ی از عدم 
رعایت موضوعات ارگونومی تدریجی و مزمن بوده و کمتر در 
در شاخص های تحلیل ایمنی و بهداشت سازمانها مورد بررسی 
ق��رار می گیرد و مس��ائل ارگونومی اغلب در س��ازمانها در حد 
گالی��ه های دائمی کارکنان به مس��ئوالن HSE باقی می ماند تا 
نهایتا اثر بلند مدت آن در افراد موجب ناتوانی دائم در برخی از 
اندام های افراد می ش��ود. در چنین شرایطی یافتن راهکارهایی 
که بتوانداز س��ویی اثرگذاری بیش��تری در کاهش مش��کالت 
ارگونومی س��ازمانها داش��ته باشد و از س��وی دیگر هزینه های 
کمتری را به سازمان متحمل نماید بیش از پیش اهمیت می یابد. 
در این شماره یکی از تجربیات علمی و عملی در زمینه شناسایی 
مش��کالت ارگونومی و راهکارهای کاهش آن مورد بررس��ی 

قرار گرفته است .
  یکی دیگر از موضوعات جالبی که در کش��ور ما اتفاق افتاده 
اس��ت همکاری نیروهای دس��ت اندر کار در صنعت و دانشگاه 
برای ش��رکت در کمیته اس��تاندارد بین الملل��ی ISO  در زمینه 
مس��ائل ارگونومی است که مسیر مناس��بی برای جهانی ساختن 
ای��ده های جدید داخلی در زمینه  ارگونومی اس��ت که تفس��یر 

بیش��تر این موضوع در مصاحبه ای با دفتر این کمیته در دانشگاه 
توانبخشی شهید بهشتی آمده است. 

  البته باید توجه داشت که موضوع ارگونومی تنها به سازمان ها 
و صنای��ع مرب��وط نمی ش��ود بلکه ای��ن موضوع ش��امل تمامی 
فعالیتهایی اس��ت که ما به صورت روزانه انج��ام می دهیم مثال 
کار با گوشی های همراه، کار در آشپزخانه، رانندگی و تمامی 
موضوعات دیگری که اگر در رعایت آنها س��هل انگاری کنیم 
اث��ر ناخواس��ته آن دیر ی��ا زود در یک یا چند عض��و ما نمایان 
خواهد ش��د به همین دلیل توصیه می شود که اوالً در این زمینه 
مطالعه بیشتری به عمل آید که خوشبختانه صدها مطلب مرتبط 
در اینترنت و ش��بکه های اجتماعی در هز زمینه از فعالیت های 
روزانه موجود اس��ت و ثانیاً بهتر است که رسالت داشتن صنعت 
سالم را به داش��تن یک جامعه سالم تسری بدهیم و دانسته های 
خود در زمیته ارگونومی را که ش��اید عم��وم مردم کمتر با آن 
آش��نایی داش��ته باش��ند  به نزدیکان و س��ایرین آموزش دهیم. 
مطالبی مانند ارتفاع مناس��ب دست و صندلی برای کار با رایانه، 
نکات ارگونومیک حمل دستی بار، میزان نور و صدای مناسب 

برای انجام فعالیتهای مختلف و غیره. 
  در انته��ا بای��د اضاف��ه کنیم که بس��یار عالقه مندیم که  ش��ما 
خوانندگان عزیز نیز تجربیات ارزش��مند خ��ود را در این زمینه  

با ارسال به پست الکترونیک سکو با ما به اشتراک بگذارید. 
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Ergonomic  معرفی ش��ده اس��ت. ش��یوه ارزیابی در این روش 
مبتنی بر چک لیست های طراحی شده جهت مواجهه با ریسک 
فاکتوره��ای محیط کار اداری اس��ت. این روش بعد از مدلهای 
RULA و REBA و ب��ا توجه به چک لیس��ت های این دو روش 
طراحی ش��ده اس��ت. هدف از طراحی ROSA طراحی ابزاری 
کارب��ردی اس��ت برای تش��خیص مناطق پر اهمی��ت از دیدگاه 
ارگونومی در یک سازمان با دفاتر اداری بزرگ. در این روش، 
کاربر پوس��چرهایی را انتخاب کرده، مش��اهده نموده و با توجه 
به گزارش��ات اپراتور مربوطه، اطالع��ات را در کاغذ یا صفحه 
الکترونیکی ثبت می کند. در انتهای ارزیابی با این روش، کاربر 
ی��ک برگ کاغذ یا صفحه الکترونیک��ی از نتایج این روش در 
اختیار خواهد داش��ت. تحقیقات نشان داده است که بین سطوح 
ناراحتی و افزایش نمرات ROSA رابطه مستقیم برقرار است. در 
مجموع قابلیت اطمینان این روش خوب است. اگر مقدار امتیاز 
بدس��ت آمده بین 3 تا 5 باش��د، میزان آس��یب در سطح هشدار 
اس��ت و نمره باالتر از 5 به مفهوم سطح خطر بوده و سریعا باید 

اقدامات اصالحی صورت گیرد.
  در مرحل��ه اول پرسش��نامه ROSA بطور کام��ل جهت هر دو 
گروه پرس��نل انتخاب ش��ده توسط پژوهش��گر تکمیل گردید. 
سپس با همکاری مدیریت مجموعه، دوره آموزشی ارگونومی 
به ص��ورت زیر در محیط کار اداری جهت 50 نفر از پرس��نلی 
که بعنوان مورد مداخله انتخاب شده بودند برگزار گردید. پس 
از گذش��ت دو ماه مجددا کلیه افراد با پرسش��نامه ROSA مورد 
بررس��ی قرار گرفتند. در نهایت کلیه داده ها پس از جمع آوری 

و بررسی نهائی به بانک اطالعاتی منتقل و آنالیز آماری شد. 
مداخله آموزشی در گروه آزمون به صورت زیر اجرا شد:

  آموزش مستقیم: روش مورد استفاده برای آموزش کارمندان، 
س��خنرانی، بحث گروهی و نمای��ش فیلم بود. در یک ربع اولیه 
جلس��ه آموزشی به کمک اس��الیدهای پاورپوینت، تعاریفی از 
ارگونومی و اهداف آن، اختالالت اس��کلتی عضالنی و عوامل 
بوجود آورنده و تشدید کننده این اختالالت ارائه شد. همچنین 
وضعی��ت های درس��ت و نادرس��ت کاری، روش��های صحیح 
نشس��تن پش��ت میز اداری، کار با تجهیزات اداری و کامپیوتر با 
اس��تفاده از شکل به کارمندان نشان داده ش��د.در پایان نیز چند 
تمرین ورزش��ی برای اندام های بدن )مثل گردن، شانه و کمر( 
پیش��نهاد داده شد.سپس از انیمیشن های مربوط به بحث نمایش 
داده ش��د و در ادامه جدی بودن خطر ابتال به اختالالت اسکلتی 
عضالنی و آسیب پذیر بودن افراد در برابر این اختالالت، هزینه 
های رعایت این اصول و نهایتا اصالح و ایجاد رفتارهای صحیح 
با توجه به اصول ارگونومیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در طی جلسه سعی شد تا با برقراری ارتباط مناسب با کارمندان 
و ب��ا توجه به نیازه��ای جامعه م��ورد مطالعه، زمینه مش��ارکت 
فعاالنه آنها در بحث ها ایجاد ش��ود تا انگیزه کافی در آنها برای 
یادگیری و تجدید نظر در افکار، ادراکات و اعمال گذشته و در 
نهایت تغییر رفتار ایجاد گردد. الزم به ذکر است در پایان بحث، 
پیشنهادهای علمی جهت برطرف کردن مشکالت ارگونومیک 
ایستگاههای کاری که از طرف کارمندان مطرح شده بود ارائه 

گردید.
  آموزش غیر مستقیم: این روش آموزشی به همراه روش مستقیم 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. بطوریکه پمفلت آموزشی در زمینه 
رعایت اصول ارگونومی در حین کار و عوامل بروز اختالالت 
اس��کلتی عضالنی پس از اتمام کارگاه آموزشی بین کارمندان 
توزیع ش��د تا ب��ا مطالعه آن، اطالعات و دان��ش خود را در این 
زمینه افزایش دهند. ذکر این نکته ضروری است که این پمفلت 
آموزش��ی متناس��ب با س��طح تحصیالت و یادگیری افراد تهیه 
گردید. بعالوه پس از کارگاه آموزش��ی مس��تقیم، دو نرم افزار 
ارگونومیک تحویل کارمندان داده شد تا کاربران با نصب یکی 
از آنها بر روی کامپیوتر خود، مدت زمان نشستن پشت کامپیوتر 
را مدیری��ت و برنامه ریزی کنند. این دو نرم افزار عبارت بودند 

از Eye Leo و Narsis که هر دو بصورت دقیق و تنظیم ش��ده به 
نوعی در جهت پیشگیری از بروز اختالالت اسکلتی و عضالنی 
کارب��ران کامپیوتر عمل می کنند. این نرم افزارها هیچ مزیتی بر 
همدیگر نداشتند و همکاران صرفا بنا بر سلیقه خود یکی از آنها 
را انتخاب کرده و بروی سیس��تم خود نص��ب کردند. نرم افزار 
اولی که نامش Eye Leo بود، با اس��تفاده از یک تصویر انمیشنی 
از Leo  که شخصیت کارتنی مجموعه شیر جنگل می باشد، هر 
بیست دقیقه یکبار سیستم کامپیوتری کاربر را قفل می کند و به 
کمک تصاویر انیمیشنی از اپراتور کامپیوتر می خواهد که یک 
فعالیت دینامیک در جهت تغییر پوزیش��ن خود انجام دهد. نرم 
افزار دوم نیز که Narsis نام داش��ت ه��ر ده دقیقه یا یک ربع 
یکب��ار روی صفحه کامپیوتر ظاهر ش��ده و کاربر را تش��ویق به 
انجام یکس��ری فعالیتهای دینامیک و بدنی می کند و البته زمان 
آن نیز قابل تنظیم اس��ت. ولی در نرم اف��زار اولی چنین امکانی 
وجود ندارد. در کل هر دو نرم افزار به شدت مورد استقبال همه 
 ROSA کارمن��دان قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسش��نامه
پس از اس��تخراج کدگذاری ش��ده و به بانک اطالعاتی منتقل 
و آنالیز آماری توس��ط نرم افزار SPSS انجام ش��د. آزمون هایی 
ش��امل Chi-Squar ، Fisher-exact Test ، برای مقایسه نسبتها و 
 Independent Sampel T-test ، Paired T-test آزم��ون ه��ای
برای مقایس��ه میانگین ها، همچنین از آزمون های ناپارامتریک 
دیگر نظیر  nn-Whitney Ma و Wilcoxon جهت مقایسه متغیر 
ها قبل و پس از مداخله در مراحل مختلف تجزیه و تحلیل داده 

ها در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 

  بر اس��اس آزمون انجام ش��ده، وضعیت Action Level هر دو 
گروه قبل از مداخله یکسان بوده است و تفاوت معنی داری در 

آنها مشاهده نمی شود.

  بر اس��اس آزم��ون انجام ش��ده،وضعیت Action Level در هر 
دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنی داری را نش��ان میدهد که 
تاکید بر کاهش تعداد مواردی اس��ت که Action Level آنها 5 

تا 10 بوده است.
  آنالیز پرسش��نامه های ROSA بر اس��اس نمره 0 تا 10 و در دو 

گروه مداخله و کنترل صورت گرفت:
  1-در حال��ت اول نم��ره قب��ل و بعد در هر دو گ��روه کنترل و 
آموزش بوسیله آزمون ویلکاکس��ون مورد بررسی قرار گرفت 
که انتظار داریم در گروه مداخله تفاوت معنی داری را مشاهده 

کنیم. 
  2- در حال��ت دوم در دو گروه مداخل��ه و کنترل مدت زمان 
بطور جداگانه با آزمون مان ویتنی مقایس��ه ش��ده اس��ت. انتظار 
داریم قبل از مداخله دو گروه تفاوت معنی داری نداشته باشند. 
ول��ی بعد از مداخله به نفع آموزش دو گروه تفاوت معنی داری 
 Action داش��ته باش��ند. با آزمون مک نمار توزیع وضعیت نمره
level قبل با بعد )نمره جدید با س��طح 1 و 2 ( مقایسه شده ست. 
که این مقایسه برای دو گروه مداخله و کنترل جداگانه صورت 
گرفته اس��ت. این آزمون شبیه ویلکاکسون برای نمرات 0 تا 10 

می باشد.
 Action level انتظار داش��تیم در گروه مداخله توزیع وضعیت  
قبل و بعد تفاوت معنی داری داش��ته باش��د. یعنی تعداد افراد با 
سطح 2 از قبل به بعد در گروه مداخله کمتر شود. ولی در گروه 

کنترل انتظار داریم تفاوت معنی داری مشاهده نکنیم.
بر اساس آزمون انجام گرفته، از نظر وضعیت نمره بین دو 

گروه تفاوت معنی داری در گروه آموزش مشاهده می شود.  
در جدول3 میانگین و انحراف معیار نمره های تمامی آیتم 

های پرسشنامه ROSA بطور کامل ارائه شده است.

Action Level آموزشکنترلگروهسطح

 Action Level

0 – 4
2744تعداد
53,381,7درصد

 Action Level

5 – 10
236تعداد
46,718,3درصد

P-value =0.002df =1X2 =9.72آزمون کای دو

Action Level آموزشکنترلگروهسطح

 Action Level

0 – 4
2118تعداد
43,338,3درصد

 Action Level

5 – 10
2932تعداد
56,761,7درصد

P-value =0.071df =1X2 =0.138آزمون کای دو

2

جدول1، مقایسه وضعیت Score نهائی پرسشنامه های دو گروه  
قبل از مداخله بر اساس Action Level آنها 

  جدول2، مقایسه وضعیت Score نهائی پرسشنامه های دو 
گروه  بعد از مداخله بر اساس Action Level آنها
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Ergonomics •Ergonomie Canada : مجله ارگونومی کانادا  
  زبان مجله : انگلیسی و فرانسوی

  نوع مجله : سالنامه
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصان ارگونومی کانادا

  ACE : Association of Canadian Ergonomists
  شعار مجله: طراحی بهتر،عملکرد بهتر،بازده بیشتر

  توضیحات: مجله ارگونومی کانادا با موضوعیت دقیق تر بر روی معرفی تولیدکنندگان 
و محصوالتشان در حیطه تولید و طراحی انواع محصوالت ارگونومی از جمله : صندلی 
و می��ز کامپیوت��ر و اداری،تجهی��زات کامپیوتر مانن��د صفحه کلید و موش��واره،ابزار و 
تجهیزات صنعتی مانند دریل ، وس��ایل ورزشی مانند تردمیل ، خودرو ها و وسایل نقلیه 
و م��وارد مختل��ف دیگر تالش می کند ت��ا  ارتباط و تعامل بی��ن طراحان و متخصصان 
ارگونوم��ی را ب��ا کارخانجات و  تولید کنندگان انبوه محصوالت را بهتر و بیش��تر کند 
تا محصوالت تولیدی هرچه بیش��تر به س��مت انطباق با الزامات ارگونومی و ایده های 

طراحی نو حرکت کند.

The Ergonomist :  مجله  ارگونومیست  
  زبان مجله: انگلیسی 
   نوع مجله : ماهنامه

  تعداد شماره منتشر شده: 548 امین شماره این مجله در فوریه 2016 منتشر شد.
  صاحب امتیاز: انجمن ارگونومی و عوامل انسانی آمریکا

 IEHF : Institute of Ergonomics & Human Factors  
  توضیحات: مجله ارگونومیست مطرح ترین و معروف ترین مجله مرتبط با ارگونومی 
در جهان است که تالش می کند تمام مطالب و مسائل مرتبط با ارگونومی در سطح 
جهان را پوشش دهد. در هر شماره از این مجله آخرین مقاالت ثبت شده در حوزه 
ارگونومی، آخرین اخبار و رویداد ها در حیطه ارگونومی، ایده ها و نوآوری ها در 
طراحی محصوالت، ارگونومی مربوط به تمام سنین از کودکان تا سالمندان، مطالب 
مربوط به توانبخشی، اخبار مرتبط با دانشجویان و فارق التحصیالن رشته ارگونومی و 
مطالب مختلف دیگر از این دست منتشر می شود. از اهداف این مجله آن است که 
فواید و مزایای بهره گیری  از دانش ارگونومی را در همه ابعاد سازمانی و اجتماعی و 

همه جوانب زندگی روزمره مردم و جامعه نشان دهد.

  www.ace-ergocanada.ca

  www.ergonomic.org.uk

معرفی مجالت خارجی ارگونومی
 ROSA نهائی پرسشنامه Score نتایج نش��ان می دهد که میانگین 
در گ��روه آموزش پس از ش��رکت در دوره آموزش��ی کاهش 

چش��مگیری داش��ته اس��ت که این نش��ان دهنده این اس��ت که 
آموزش موثر واقع شده است )بوسیله آزمون ویلکاکسون میزان 
P-value=0 ش��ده اس��ت(. بنابراین تفاوت معنی داری در گروه 
آموزش مش��اهده می ش��ود. نتایج آنالیز نش��ان می دهد قبل از 
مداخله میزان Score نهائی پرسشنامه ROSA در گروه کنترل و 
.)30=P-value( آموزش اختالف معنی داری را نشان نمی دهد

  نتایج مربوط به س��طوح اقدامات کنترلی )Action Level( قبل 
از مداخل��ه نیز به وس��یله دو آزم��ون کای دو و مک نمار بطور 
جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج نش��ان داد بر اساس 
آزمون انجام شده کای دو، وضعیت Action Level هر دو گروه 
قبل از مداخله یکسان بوده اس��ت و تفاوت معنی داری در آنها 
 Action 0,71(. بطوریکه میزان= P-value( مش��اهده نمی ش��ود
Level 0 – 4 در گ��روه قب��ل از مداخله برای گروه کنترل 43,3 
و برای گ��روه آموزش 38,3 درصد می باش��د. همینطور میزان 
Action Level 5 – 10 در گ��روه قب��ل از مداخل��ه ب��رای گروه 

کنترل 56,7 و برای گروه آموزش 61,7 درصد می باشد.
  در روش دوم ک��ه به کم��ک آزمون مک نمار توزیع وضعیت 
 )Action Level( نمره های مربوط به س��طوح اقدام��ات کنترلی
قب��ل از مداخله م��ورد آنالی��ز قرار گرفتند، مش��اهده ش��د که 
همانند قسمت قبل س��طح اقدامات کنترلی )Action Level( در 
گ��روه آموزش معنی دار بوده و تغییر داش��ته )P-value=0(. در 
حالیک��ه در گروه کنترل معن��ی دار نبوده و تغییر نکرده اس��ت 

)P-value=0,14(. در بی��ان دلیل برای همه این موارد، ارباش��ی 
در مطالعه ای که بر روی تاثیر آموزش بر اختالالت اس��کلتی و 
عضالنی و ارتقاء بهره وری در یکی از صنایع انجام داد دلیل این 
مورد را باال بودن سطح تحصیالت، باالبودن سطح آگاهی و باال 
بودن هزینه های درک ش��ده ناش��ی از بیماری بیان کرده است. 
افراد با س��طح تحصیالت باالتر بیش��تر س��عی می کنند تا اصول 
ارگونوم��ی را در محی��ط کار رعایت کرده و خ��ود را در برابر 

اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار حفظ کنند. 
  یافته ها: قبل از انجام مداخله آموزش��ی در دو گروه آموزش 
 ROSA و کنترل تفاوت معنی داری میان نمره نهائی پرسش��نامه
دیده نش��د. اما پ��س از انجام مداخله دیده ش��ده که میزان نمره 
نهائی در گروه آموزش به نفع بهبود ش��رایط کاری کاهش پیدا 
کرد و این نش��ان دهنده تاثیر آموزش بر روی کارکنان و نهایتاً 

کاهش اختالالت اسکلتی عضالنی ایشان می باشد.
  نتیجه گیری

 مداخل��ه آموزش��ی ارگونومی به طور موثری بر نحوه اس��تفاده 
افراد از وسایل و تجهیزات تاثیر گذاشته و نهایتا موجب کاهش 
ریس��ک ابتال به اختالالت اس��کلتی عضالنی افراد می ش��ود و 
با توجه ب��ه یافته های این مطالعه می ت��وان گفت که با افزایش 
آگاهی کارمندان در مورد مسائل ارگونومیک از طریق آموزش 
مس��تمر می توان درصد ریس��ک ابت��ال به اختالالت اس��کلتی 

عضالنی در محیط کار را کاهش داد.

مت�غ�یر
P-value

آموزشکنترل
10.000مدت زمان استفاده از صندلی

0.410.001مدت زمان کار با مانیتور

0.650.008مدت زمان کار با تلفن

0.310.000مدت زمان کار با موس

10.000مدت زمان کار با کیبورد

Score0.530.000 نهائی صندلی

Score0.480.000 نهائی مانیتور و تلفن

Score0.050.000 نهائی موس و کیبورد

ROSA نهائی پرسشنامه Score0.300.000

HSE فرشید طالب لو - کارشناس

 ROSA جدول3، سطح معنی داری مقایسه متغیرهای پرسشنامه  
در دو گروه کنترل و آموزش بوسیله آزمون ویلکاکسون
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  دکتر حمیدرضا مختاري نیا مدیر 
دانشگاه  ارگونومی  آموزشی  گروه 
تهران  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم 
فیزیوتراپی،  حیطه  در  که  هستند 
شغلی،  بیومکانیک  ارگونومی، 
حرکت  کنترل  دستی،  های  درمان 
اصالح  و  غیرخطی  آنالیز  تعادل،  و 

پوسچر فعالیت دارند.
بهزیستی  علوم  دانشگاه  استادیار  در حال حاضر  ایشان   
ایشان  از  هم  بسیاری  مقاالت  باشند که  می  توانبخشی  و 
کمیته  محترم  دبیر  ایشان  این  بر  عالوه  است  شده  نشر 
 )ISO( استاندرد  المللی  بین  سازمان   TC159 متناظر  فنی 
نیز هستند که این مصاحبه به بهانه همین موضوع با ایشان 

برگزار شده است. 

 • همانطور طور که مستحضرید بهانه اصلی این گفتگو در 
سازمان   )TC159( ارگونومی  فنی  کمیته  دبیرخانه  زمینه 
بین المللی استاندارد است. اگر امکان دارد پیشینه و دلیل 
این  چرا  بفرمایید  و  دهید  توضیح  را  کمیته  این  تشکیل 

کمیته در کشور ما و در این دانشگاه تشکیل شده است؟
 کمیته فنی بین المللی ارگونومی از سال 1974 در سازمان بین 
گردید،  تشکیل  ها  استاندارد  تدوین  برای  استاندارد  و  المللی 
 TC159 این کمیته با شماره159شناخته می شود و تحت عنوان
از  ایران  در  میشود،  دیده  استاندارد  المللی  بین  سازمان  در 
ارگونومی و وجود چنین کمیته  توسعه رشته  به  نیاز  آنجاییکه 
ای احساس شد، کمیته مذکور حدود 2 سال پیش در دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی دایر شد و هم اکنون در عرصه بین 
المللی فعالیت دارد و دبیرخانه این کمیته در دانشگاه قرار دارد.

پیش از تشکیل این دبیرخانه ، با توجه به توانایی علمی گروه 
همکاری  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  ارگونومی 
تدوین      و  بررسی  برای  کشور  استاندارد  سازمان  با  مشترکی 
تاکنون  بطوری که  داشتند،  بخش  این  در  ملی   استانداردهای 
گروه ارگونومی دانشگاه در تدوین حدود 25 استاندارد ملی در 

بخش ارگونومی، مشارکت داشته است.
  • لطفا توضیح بدهید که این کمیته چه فعالیت هایی انجام 
می دهد؟ و ارتباط آن با سازمان بین المللی استاندارد به 

چه نحو است؟
دانشگاه،  ماهیت  به  توجه  با  کمیته  در  متعددی  های  فعالیت    
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و...صورت می گیرد از جمله  
اعالم نظر درمورد پیشنهادها و تدوین استاندارد های مربوط به 

تولید محصول ها، طرز نشستن و حمل دستی بار و ...
  نحوه کار در کمیته بین المللی به این صورت است که یک 
کشور پیشنهادی در زمینه مقررات تولیدی یا استانداردها  اعالم 
به سازمان ملی  اولیه  از بررسی های  پیشنهاد پس  این  می کند 
استاندارد کشورها ارجاع داده می شود و سپس سازمان ملی هر 
کشوری آن پیشنهاد را بررسی نموده و به کمیته های فنی ارجاع 
می دهد. سپس نظرات توسط کمیته فنی مربوطه جمع آوری 

و در قالب فرمت خاصی از طریق سازمان ملی استاندارد 
المللی سازمان جهانی استاندارد ارجاع  به کمیته فنی بین 

داده می شود.
  • این کمیته از چه نفرات و تخصصهایی تشکیل شده 

است؟
  این کمیته در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 

تشکیل شده است که اعضای آن 23 نفر می باشند و این اعضا با 
تخصص های مشخص و در صنایع مختلف مثال ایران خودرو، 
ادارات و غیره فعالیت می کنند، که 3 عضو اصلی آن رئیس 
به ترتیب دکتر خرم خورشید،  ، نائب رئیس و دبیر کمیته که 

مهندس رضا اسکوئیزاده و بنده می باشم.
بین  های  استاندارد  فنی  کمیته  دبیرخانه  یک  وجود   •   
داشته  تواند  می  هایی  اهمیت  چه  کشور  یک  در  المللی 

باشد و چه مزایایی را در پی دارد؟
زمینه  در  را  خود  ملی  فعالیت  کشور  کمیته  این  وجود  با    
المللی  بین  کمیته  با  تعامل  و  کرده  تر  پررنگ  ارگونومی 
توان مستقیما در تدوین  بیشتر شده و می   TC159  ارگونومی
به  مربوط  مالحظات  و  نظرات  و  کرد  مشارکت  استانداردها 

کشور در این کمیته بین المللی مطرح شود.
چون این نشریه مخاطبان تخصصی HSE و ارگونومی   •  
است چه طور   HSE کار  بازار  اصلی آن  و موضوع  دارد 
و  ارگونومی  متخصصان  همکاری  های  زمینه  می شود 
فعاالن HSE  در حوزه های کاری مختلف را با این کمیته 
شده  فکر  موضوع  این  برای  حال  به  تا  آیا  کرد؟  برقرار 

است؟
  همانطور که گفتم اعضای این کمیته را 23 نفر تشکیل می دهند 
مابقی  هستند،  دانشگاه  کادر  جزء  آن  افراد  از  نفر   5 تنها  که 
ارگونومی  ،کارشناسان   HSE متخصصان  به  مربوط  فعال  افراد 
علمی  هئیت  و  سایپا  و  خودرو  ایران  در  کارشناسان  همچنین 
دانشگاه های دیگر، بهداشت حرفه ای،کاردرمانی، فیزیوتراپی 
فنی  و ارگانهای مختلف می باشند که ارگونومی در زمینه های 
ذکر شده نقش اساسی دارد و قطعا در این کمیته با هر شخصی 
که در زمینه خاصی بتواند به ما کمک کند همکاری خواهیم 

داشت.
  • با توجه به تجارب و تخصص شما حوزه های موثر بازار 

کار در زمینه ارگونومی را در چه زمینه هایی می دانید؟
در  و  دارد  بیشتری  مشارکت  ملی  کمیته  کار  بازار  زمینه  در    
محیط های کاری با زمینه های مختلف ارگونومی نقش اساسی 
مطابق  باید  کاری  محیط  و  تولیدی  محصول  لزوما  و  دارد 
بتوان  تا  بوده  اصلی  ایزوی  در  شده  مقرر  های  استاندارد  با 

محصوالت تولیدی را صادر و کاربرد بین المللی داشت.
صنایع  و  ها  کارخانه  ها،  ها، شرکت  ارگان  اکثر  در    

کارشناس  است  الزم  سازها  خودرو  مانند  مختلف 
ارگونومی حاضر باشد و ارگونومیست ها می توانند 
به عنوان مشاور در زمینه های مختلف فعال باشند و 
با ارائه یک سری پیشنهادها و استاندارد ها  بسیاری 
های  بیماری  بروز  از  و  کرده  رفع  را  مشکالت  از 

گوناگون در این زمینه جلوگیری کنند.
آن  فعالیت  های  زمینه  و  ارگونومی  رشته   •   

اولین  برای  دانشگاه  این  در  چطور 
بار توسعه یافت ؟

  این رشته یک رشته چند بخشی است 
رشته  کارشناسی  پایه  با  افراد  معموال  و 

ارشد  رشته  وارد  دیگر 
ارگونومی می شوند.

است  علمی  ارگونومی    

که تعامل انسان با کار و محیط کاریش را بیان می کند در واقع 
هرچیزی که باعث شود انسان با کار و محیطش تعامل بیشتری 

پیدا کند به حوزه ارگونومی مربوط می شود بر همین 
از سال  احساس شد  زمینه  این  در  نیازی که  به  توجه  با  اساس 
داشتند  رشته  این  با  آشنایی  که  لحمینگ  دکتر  جناب   1385
شرایط برای تدریس و گردآوری دروس ارشد در این دانشگاه 

برای شان فراهم گردید و توسعه یافت.
  • چه منابع اطالعاتی مانند سایت ، کتاب یا استانداردی را 

به متخصصان این حوزه توصیه می کنید؟ 
گروه  بخشی  توان  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  خود  سایت    
آموزشی ارگونومی و کتابخانه دانشگاه کتب و اطالعات خوبی 

را در اختیار شما قرار می دهد.
ملی       کمیته  حاضر  ح��ال  در  ل��ذا 

مجزا  ص��ورت  یک  ارگونومی 
استانداردهای  تدوین  و  ن��دارد 
در  ارگونومی  زمینه  در  ملی 
سازمان  پزشکی  مهندسی  کمیته 
شود  می  انجام  استاندارد  ملی 
با  متفاوت  آن  فعالیت  نوع  که 
ک�می�ته ب�ی�ن المللی 
ارگ���ون���وم���ی 

می باشد.

عضویت ایران در کمیته استاندارد های بین المللی ارگونومی 
HSE فاطمه حق وردی - کارشناس

HSE ثمینه آذر - کارشناس
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HSE ثمینه آذر - کارشناس

نرم افزار های ارگونومی
  از آنجا که ارگونومی دارای ش��اخه ها و ابعاد مختلفی است و 
مورد نیاز همه اقش��ار جامعه نیز می باشد، نرم افزارهای مختلفی 
در زمینه های مختلف طراحی ش��ده است که در ادامه به معرفی 
مش��خصات و نحوه دس��تیابی به این نرم افزارها پرداخته ش��ده 
اس��ت. برخ��ی از این نرم افزاره��ا با هدف ارزیابی پوس��تچر و 
وضعیت بدن از دیدگاه ارگونومی و امتیاز بندی طراحی شده و 
برخی دیگر آموزشی بوده و نحوه انجام ارگونومیک فعالیت ها 
را آموزش  می دهند همچنین برخی دیگر از این نرم افزارها در 
زمینه آموزش نرمش ها و ورزشهای ارگونومیک متناسب با نوع 
کار هس��تند که هر یک در کاهش بخشی از ریسک های شغلی 

افراد موثر هستند. 

 RULA، مجموع��ه ای از ابزارهای تحلیل ارگونومیکی ش��امل  
REBA، SI، OCRA و CTD Risk Index  اس��ت ک��ه با دریافت 
اطالعات ازکاربر و جمع بندی آنها تحلیل های ارگونومیکی را 
با اس��تفاده از ابزارهای فوق انجام می دهد. این روش ها در ادامه 

معرفی شده است.
 RULA •  

  RULA مخفف Rapid Upper Limb Assessment  اس��ت که 
اثر طرز قرار گرفتن بدن، تکرار کارها و وارد شدن نیروها را بر 
بدن اپراتور بررسی کرده و به هر یک امتیازی را نسبت می دهد 
و در نهای��ت ی��ک امتیاز کل��ی را برای وضعیت بدن محاس��به 
می نماید. )RULA Grand Score( به این ترتیب فعالیت هایی که 
قسمت های باالی بدن)گردن، شانه ها، بازو و دست ها( را با خطر 
آس��یب دیدگی مواجه می سازند مش��خص می شوند. و در آخر 
پیشنهاداتی را برای اصالح وضعیت کاری اپراتور ارائه می دهد.

REBA •  
  REBA مخفف Rapid Entire Body Assessment  اس��ت که 
برای بررس��ی پوس��چرهای خاص بدن ب��ه کار می آید. در این 
روش قس��مت های مختلف بدن به طور جداگانه بررسی شده و 
بر حس��ب فاصله آنها از حالت طبیعی ب��دن امتیازی به هر یک 
نسبت داده می شود. س��پس با توجه به این امتیازات، یک امتیاز 
کلی برای اپراتور محاسبه می شود. )REBA Grand Score(  این 
امتیاز نشان می دهد که سطح ریسک برای اپراتور چقدر است و 
ب��رای بهبود وضعیت بدنی وی نیازی به انجام اقدامات اصالحی 

وجود دارد یا خیر.

SI •
این ش��اخص که مخفف Strain Index اس��ت بر مبنای ش��ش 
متغیر محاس��به می ش��ود: ش��دت نیرو،  مدت زمان اعمال نیرو، 
تعداد دفعات اعمال نیرو توس��ط اپراتور در هر دقیقه، پوس��چر 
دس��ت و مچ، س��رعت کار و مدت زمان  انجام کار. بر اس��اس 
تحقیقات Moor و Grag در س��ال 1995 مش��خص  شد که هر 
چه ضریب SI برای اپراتور باالتر باش��د، احتمال آسیب دیدگی 
وی نیز بیش��تر خواهد بود. در بخ��ش Strain Index  از نرم افزار 
ErgoIntelligence ، ب��ا وارد ک��ردن ش��ش متغیر ذکر ش��ده به 
نرم افزار، ش��اخص SI محاسبه شده و سطح ریسک مرتبط با آن 

نیز مشخص می شود. 

OCRA •  
  Occupational Repetitive Actions Index مخف��ف OCRA  
است. در این روش با دریافت برخی از ویژگی های کار، تعداد 
بهینه دفعات تکرار آن در هر دقیقه مش��خص می شود. این عدد 
ب��ا در نظر گرفتن یک مق��دار ثاب��ت  )30 کار در هر دقیقه( و 
تغییر آن با توجه به شرایط خاص کار، پوسچر بدن، مدت زمان 
استراحت و ... به دست می آید. با توجه به تفاوت تعداد کارهای 
انجام ش��ده در هر دقیقه با تعداد دفعات بهین��ه انجام کار، عدد 
)OCRA Grand Score( محاس��به می ش��ود که این عدد مبنایی 
برای تعیین س��طح ریس��ک مربوط به اپرات��ور و انجام اقدامات 

اصالحی است.

CTD Risk Index • 
 Cumulative Trauma Disorders مخفف  CTD Risk Index  
 ErgoIntelligence اس��ت. این بخش از نرم اف��زار Risk Index
ب��ا دریافت اطالع��ات کّمی در م��ورد ویژگی ه��ای کار مانند 
فرکان��س حرکات دس��ت و نیروهای وارد بر آن، ش��اخصی را 
محاسبه می کند. )Grand Score( این شاخص نشان دهنده میزان 
فش��ار وارد بر ماهیچه ها و تاندون های مچ اس��ت و در تشخیص 
مشکالت جسمی اپراتور و برنامه ریزی برای اصالح کار به کار 
می آید. هم چنین با اس��تفاده از این شاخص و نمودارهایی که به 
همین منظور طراحی شده اند می توان نرخ آسیب دیدگی اپراتور 

را به ازای هر 200000 ساعت کار پیش بینی نمود.
لینک دانلود:

• نرم افزار حمل دستی بار 
  مطال��ب این نرم اف��زار برگرفته از »آیین نامه بهداش��تی حمل 
دس��تی بار« می باش��د، و موارد مطرح ش��ده در آن در کلیه ی 
کارگاههای مش��مول م��اده 85 قانون کار که نیروی ش��اغل به 

نوعی با حمل دستی بار سر و کار دارد قابل اجراست.
  ه��دف از طراح��ی این نرم اف��زار  که در سیس��تم اندروید در 
گوش��ی های موبایل قابلی��ت دریافت و اس��تفاده دارد موجب 
سهولت در دسترس��ی و آشنایی بیشتر با تعاریف و قوانین حمل 
دس��تی بار شده و در راس��تای محافظت از نیروی انسانی و منابع 
مادی کش��ور، پیشگیری و کاهش آس��یب های شغلی و ارتقاء 

سطح بهره وری در کلیه کارگاهها می باشد.
لینک دانلود:

  • نرم افزار نرمش های محل کار نارسیس
  اس��تفاده از کامپیوت��ر در دراز مدت میتوان��د صدماتی جبران 
ناپذیر به بدن فرد وارد کند. این صدمات بس��یار ش��ایع هستند . 
خوش��بختانه با نرمشهای بسیار س��اده ای میتوان از این صدمات 
جلوگیری کرد. نرم افزار »نرمش��های محل کار نارسیس«، برای 
آموزش این نرمش ها طراحی شده است. این نرمشها با توجه به 
محدودیتهای محیط کار طراحی ش��ده اند و هر یک در زمانی 
بسیار کوتاه )تنها چند ثانیه( قابل انجامند. در اغلب موارد، برای 
انجام آنها حتی نیازی به بلند ش��دن از پش��ت می��ز کار ندارید. 
پس از اجرا، نرم افزار در فواصل زمانی مورد نظر شما، جزئیات 
این نرمش��ها را یکی پس از دیگری به ش��ما یادآوری می کند.  
این نرم افزار روی کلیه نس��خ ویندوز XP یا باالتر قابل اجراست 
و نی��ازی به کیبورد فارس��ی ندارد.برنامه »نرمش��های محل کار 
نارس��یس« تنها دارای یک فایل اس��ت و برای استفاده نیازی به 
نصب ندارد. تنها کافیس��ت آنزا دانلود کرده در محل مورد نظر 

خود قرار دهید و یک بار اجرا کنید.
لینک دانلود:

  Compustretch نرم افزار •
  ای��ن نرم اف��زار یکی از نرم افزارهای بس��یار موث��ر در کاهش 
ع��وارض کار طوالنی مدت با رایانه اس��ت. در این نرم افزار از 
س��ویی تمامی اصول ارگونومی از نظر ارتفاع و ابعاد دسترسی با 
رایانه و قطعات آن آموزش داده ش��ده است  و در بخش دیگر 
آن انواع مختلف وزرش های ارگونومی به صورت تصویری و 
در قالب فیلم های کوتاه قرار گرفته اس��ت که پس از نصب در 
رایان��ه به صورت اتوماتیک به اج��را در می آید همچنین بانک 
کاملی از نرمش های مختلف را نیز داراست که فرد می تواند بنا 
بر نیاز تع��داد و زمان آنها را نیز تنظیم کرده و به اجرا در آورد. 
در کن��ار هر نرمش توضیح کوتاهی از نح��وه انجام و اندامهای 

درگیر نیز مشخص می شود. 
برای دریافت این نرم افزار کافیس��ت به ایمیل نشریه پیام دهید تا 

به صورت رایگان در اختیار شما قرار گیرد. 

ErgoIntelligence Upper Extremity نرم افزار •  

http://dl.yasdl.com/user1/soft2013/
narcisexercise_9830-www.yasdl.com.rar

www.fbfsistemas.com/imageserg.html

www.hseworld.ir/wp-content/uploads/2015/08/
REBA-SOFTWARES.zip

www.cafebazaar.ir/app/com.manual.
handling/?l=fa
www.cardinus.com/products/safety-e-
learning/manual-handling

password : www.hseworld.ir
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روباه های ایران

• روباه شنی ) روباه روپل(
 Vulpes Vlpelli : نام علمی

Sand Fox : نام انگلیسی
  یکی از گونه های در معرض خطر انقراض در ایران است طول 
بدن ای��ن حیوان 52-40 س��انتیمتر و وزن آن 3/5 -1 کیلوگرم 

اس��ت ، طول دم به 39-25 س��انتی متر می رس��د . این روباه به 
رنگ ش��ن دیده می ش��ود و در مقایس��ه با روباه معمولی ، جثه 
کوچکتر و گوش ها نس��بتا بزرگتری دارد. پش��ت گوشها سیاه 
نیست و پش��ت بدن معموال زرد مایل به نارنجی است ولی لکه 
سیاه رنگی در زیر چشمها دارد و دم ، زرد متمایل به قهوه ای و 

انتهای آن سفید است. 
 • وضعیت انقراض

  ب��ه علت زندگی در مناط��ق بیابانی ودور از دس��ترس به نظر 
می رس��د خطر چندانی نسل این حیوان را تهدید نمیکند و تنها 
نشانه هایی که می تواند احتمال آسیب پذیری آن را نشان دهد، 
تخریب زیس��تگاههای کویری و ناامن��ی در عرصه پراکندگی 
این گونه اس��ت و البته در س��الهای 1359 و60 اکثر روباههای 
ش��نی پارک ملی کویر بعلت نامشخصی که احتماال طعمه های 

مسموم کار گذاشته شده توسط دامداران برای کشتن گرگ ها 
بوده نابود شده اند.

 • پراکندگی در ایران
  ای��ن گونه زیس��تگاه حفاظت ش��ده ندارند ، عمدت��ا آنها را به 
زیس��تگاههای کویری جنوب ش��رقی ای��ران و مرز افغانس��تان 
) حاش��یه هامون ( منس��وب می کنند عالوه بر ایران ، در شمال 

آفریقا ، عربستان و افغانستان نیز یافت می شود.

یا  تیره  از  باشد که      روباه حیوانی همه چیز خوار می 
خانواده ی سگ سانان می باشد، روباه تقریباً در همه جای 
دنیا زندگی می کند. روباه در نواحی قطبی در جلگه  های 
بی درخت شمال و دور نیز به سر می برد. در سراسر دنیا 
روباها به رنگ های مختلف دیده می شوند. در بیابان های 
دشتهای خشک  ودر  کویرها  در  خاورمیانه  در  و  آفریقا 
نیز روباه زندگی می کند. در ایران چهار گونه روباه دیده 

شده است که به شرح زیر می باشد: 
  • روباه معمولی 

  • روباه ترکمنی یا کرساک 
  • روباه شنی  یا روپل 

  • روباه افغانی یا بالنفوردیا 

• روباه معمولی ) روباه قرمز(
 Vulpes Vulpes :نام علمی  

Red Fox  :نام انگلیسی  
  این روباه دارای طول س��ر و بدن 85-60 سانتیمتر و طول 
دم 50-45 سانتیمتر است و در ایران معموال به رنگ فلفل 

نمکی است که کمی به قرمز تمایل دارد .
  •پراکندگی در ایران 

  روب��اه معمولی در اکثر نقاط ایران دیده می ش��ود ) س��واحل 
جن��وب ای��ران ، آذربایج��ان ، گ��رگان ، فارس ، خراس��ان و 
خوزستان( سیاهی نیمه باالیی پشت گوش و سفیدی انتهایی دم، 

او را از سایر روباه های ایرانی مشخص می کند.

  • روباه ترکمنی )ُکرساک(
Vulpes Corsac  :نام علمی

  ای��ن روباه کوچکتر ولی پاها نس��بتا بلندتر اس��ت .  طول بدن 
60–  50  س��انتی متر و اندازه گوش��ها 35-25 سانتی متر است . 
رنگ بدن به رنگ نقره ای-خاکستری و قهوه ای روشن و قرمز. 
زیر پوزه اش س��فید است و ناحیه ش��کم ، سفید رنگ یا متمایل 

به زرد می باشد.
 • وضعیت انقراض

  به علت با ارزش بودن پوس��تش، شکارچیان بااستفاده از وسیله 
نقلیه موتوری انرا تعقیب وشکار می نمایند به همین علت بشدت 

کاهش یافته و خطر انقراض آن را تهدید می کند.

• پراکندگی در ایران 
   این روباه بیش��تر در دش��تهای گرگان و خراسان و مخصوصا 
نزدیک به مرز ترکمنس��تان و ایران دیده می ش��ود. دم و گوش 
کوتاه و همچنین رنگ بدن ، این روباه را از س��ایرین مش��خص 

می کند.

  • روباه افغانی )روباه سیاه بالنفوردیا یا شاه روباه(
 )در آستانه انقراض(

Vulpes Cana : نام علمی
Black Fox : نام انگلیسی

  جثه این روباه کوچک اس��ت . طول بدن حدود 50 سانتیمتر و 
طول دو 41-33 س��انتیمتر می باشد . موهای انبوه و بلند و نرم و 
دم پر مو و ضخیم و گوش��های بلند دارد. س��طح داخلی گوشها 
از موهای س��فید پوشیده ش��ده و پشت گوش ها مانند گونه قبل 
سیاه نیس��ت. رنگ بدن به طور کلی خاکستری ، نوک دم سیاه 
رنگ و پایین بدن سفید رنگ می باشد و دم کامال بلندی دارد. 

 • وضعیت انقراض
  وضعی��ت فعلی:کمیابتری��ن روباه ایران اس��ت. بعلت داش��تن 

پوس��ت زیبا وگرانبها مورد توجه ش��کارچیان پوست می باشد. 
در سالهای اخیر نس��ل آن به شدت کاهش یافته وخطر انقراض 
نس��ل آن را تهدی��د میکند. این گونه عالوه ب��ر کمیابی با توجه 
به روند تخریب زیس��تگاه ها وفقدان یک منطقه رس��می تحت 
حفاظت برای آن چه بس��ا بدون اینکه شناخته شود مورد شکار 
نیز قرار می گیردبه همین دلیل در ردیف گونه های آسیب پذیر 

جدی قرار دارد.
  • پراکندگی در ایران 

  این روباه تا کنون در کوههای ش��رق خراسان و فراهان و موته 
واقع در اصفهان و فارس و زیستگاه های آزاد کرمان دیده شده 

است . 
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  استرس مجموعه ای از واکنش های روانی، رفتاری و احساسی 
اس��ت که هنگام مواجه ی فرد با ش��رایطی که در آن پتانس��یل 
آس��یب رس��انی به س��المت جس��می و روانی فرد وجود دارد، 
خود را نش��ان می ده��د. زمانی که تغییرات فیزیکی، س��ازمانی 
و ی��ا روانی درمحی��ط کاری اتفاق می افتد، متابولیس��م بدن و 
ارگان های روانی انس��ان برای پاس��خگویی ب��ه آنها به چالش 
کشیده می ش��وند. در این حالت دو وضعیت مختلف می تواند 
ایجاد ش��ود. در حالت اول انسان نسبت به شرایط جدید رفتاری 
رضایتمندانه نشان می دهد که این حالت به عنوان استرس خوب 
شناخته می شود و در حالت برعکس فرد دچار استرس مخرب 
می گردد که دیگر ارگان های فیزیولوژی و روانی فرد توانایی 
مطابقت با شرایط جدید و پاسخ گویی به درخواست های آن را 
ندارد و در این حالت توازن کلی بدن انس��ان وارد مرحله ای از 
نقصان و واژگونی شده و فرد از اختالالت فیزیکی و روان-تنی 

رنج خواهد برد.
  بدن انس��ان با اس��تفاده از چهار ارگان درونی به اس��ترس های 
وارده پاس��خ می دهد، سیس��تم عصبی مرکزی، سیستم عصبی 
ارادی، سیس��تم غدد ترش��ح کننده درون ریز و سیستم ایمنی و 
پادتن س��از بدن که همه در یک ش��بکه تعاملی و متصل به هم 
فعالیت می کنند. تحقیقات نش��ان داده اس��ت که واکنش های 
فیزیکی نش��أت گرفته از استرس وارده باعث افزایش آسیب ها 
ب��ه فرد خواهد بود، برای مثال هنگامی که فرد یک ش��رایط پر 
اس��ترس را تجربه می کند بدن ش��خص ش��روع به ترشح مواد 
ش��یمیایی خاص��ی می کند که بعض��ی از این مواد ب��رای مثال 

کورتیکواس��ترویید ها بس��یار تحریک کننده و مخرب هس��تند 
ک��ه به طور ناخواس��ته و نابجا ترش��ح  و باع��ث ایجاد آماس و 
ت��ورم در تان��دون ها و مفاصل ب��دن فرد می ش��وند و به دنبال 
تش��کیل این تورم و فشار در مفاصل، ریسک ابتال به اختالالت 
اسکلتی-عضالنی مانند سندروم تونل کارپال و یا سندروم درد 

میوفاسیال و غیره افزایش می یابد.
  مسئول ایمنی و سالمت در یک سازمان باید بداند که  تاثیر هر 
دو عامل ریسک تماس فیزیکی و عامل ریسک روانی-اجتماعی 
محی��ط کار در ایج��اد و افزایش اختالالت اس��کلتی-عضالنی 
دارای اهمیت و ارزش یکس��ان و برابر هس��تند و باید نس��بت به 
رف��ع هر دو عامل در س��ازمان برنامه ای مدون اج��را گردد، به 
طور کلی یک برنامه ارگونومی باید ریسک خطرات بالقوه در 
محیط کار را به درستی کنترل کرده و کاهش نماید و همچنین 

باید این موضوع به خوبی درک ش��ود که خطرات و ریس��ک 
های فیزیکی برای مثال فشار زیاد و پوسچر های ناشیانه وآسیب 
های روانی-اجتماعی مانند  استرس های    شغلی محیط کار هر 

دو معیار هایی 
برای 

و  کنترل 
به حداقل 

ن  ند س��ا ر
خطرات  در 

ر  کا محی��ط 
هستند.    

  همچنی��ن این برنامه 
جام��ع و کام��ل باید 
توس��ط  مس��تقیماً 

پش��تیبانی  مدیری��ت 
و  گ��ردد  حمای��ت  و 

ها  فراین��د  و  فعالیت ه��ا 
در می��ان کارکنان توس��ط 

خود  و  پرسش��نامه  سیس��تم 
گزارش��ی کارکن��ان به طور 

مستمر ادامه پیدا کند.

استرس شغلی و درد های ناشی از آن

ثبت  برنام��ه ریزی و 
زمانبندی بازرسی ها

کامالً به زبان 
ف���ارس�����ی

ایج��اد نموداره��ای 
تح�لی�لی از داده ها 

ثبت کلیه عدم انطباق ها 
به همراه تصویر

به  اتصال  ام��کان 
نسخه دسکتاپ

ام��کان مدیریت و 
ردیابی بازرسین

دارای امنیت اطالعاتی باال و 
ایجاد امضای الکترونیکی

امکان گزارش�گیری 
PDF در قالب

امکان ایجاد بانک اطالعاتی 
و  یکپارچه سازی داده ها

قــوی ترین نـــرم افزار بازرســــی فارســـــی،  ویژه سیستم عامل آندروید

قابــل ارائــه 
نسخه  دو  در 
تــک کاربره و 

گروه مهندسین مشاور SDMســـازمانی
WWW.SDM-CO.IR

021 - 66505735
021 - 66532714

HSEنرم افزار بـازرســــی  

شرکت توسعه صنعت 
الکترونیک رایمند

WWW.RAIMAND.CO

HSE فرشید طالب لو - کارشناس
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همایش ها

ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها
محورهای همایش :

 Low-dimensional Nanostructures  
 Carbon-based Nanostructures
Bulk Nanostructured Materials  
تاریخ برگزاری: 17الی94/11/20

تاریخ ارسال اصل مقاله
مهلت ثبت نام: 94/10/30

مکان برگزاری: جزیره کیش
تلفن تماس با دبیرخانه: 021-66164118

وب سایت همایش:
www.nanosharif.ir/page.asp?id=489

ICNS6@sharif.edu :ایمیل

اولین همایش ملی مدیریت 
بحران،ایمنی،بهداشت،محیط زیست

 و توسعه پایدار
محورهای همایش:

 مدیریت بحران و بالیای طبیعی ، مدیریت بحران و 
توسعه پایدار، بهداشت و ایمنی و توسعه پایدار و...

تاریخ برگزاری: 95/2/5
تاریخ ارسال اصل مقاله: 94/10/29

مکان برگزاری: تهران
تلفن تماس : 021-77491587

info@ivconf.ir : ایمیل

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و 
HSE مدیریت

محورهای همایش: 
ایمني و مدیریت ریسک، ایمني و محیط زیست ، 

ایمني و سالمت شغلي و...
تاریخ برگزاری: 11 الی 94/12/13
تاریخ ارسال اصل مقاله: 94/9/20

مهلت ثبت نام: 94/11/18
مکان برگزاری: تهران -  دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس با دبیرخانه: 021-66165427
www.cpsl.ir :وب سایت همایش

CPSL@che.sharif.edu :ایمیل

ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
محورهای همایش :

تئوری سوخت و احتراق، ایمنی، آالینده  ها و 
اثرات زیست محیطی احتراق، سوخت و احتراق 

صنعتی و...
تاریخ برگزاری: 27و1394/11/28

تاریخ ارسال اصل مقاله: 1394/8/30
مکان برگزاری:

 مشهد -  دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده 
مهندسی

تلفن تماس با دبیرخانه: 051-38806126
fcci2016.um.ac.ir :وب سایت همایش

fcci2016@um.ac.ir :ایمیل

•RULA :  Rapid Upper Limb Assessment
ارزیابی سریع اندام فوقانی
•ISO : International Standards Organization
سازمان بین المللی استاندارد 
•REBA: Rapid Entire Body Assessment
ارزیابی سریع کل بدن 
•WMSDs : Work related Musculoskeletal 
DisOrders
اختالالت اسکلتی-عضالنی ناشی از کار
•Job Stress : استرس شغلی 

به بیماری های جسمی و روحی افراد که ناشی از فشار کاری 
بوده و به صورت مزمن در جسم جان کارکنان تاثیر می گذارد.  

عبارات و اصطالحات این شماره  HSE اخبـار
• حادثه در پاالیشگاه الوان 

 پاالیشگاه الوان شامگاه چهارشنبه )14 بهمن ماه( به 
دلیل نقص فنی در یکی از کمپرسورهای واحد بهبود 
کیفیت گازوئیل که در مرحله پیش راه اندازی بوده 
با  که  شد  روبرو  جزئی  سوزی  آتش  یک  با  است، 
هوشیاری واحدهای ایمنی و آتش نشانی، این آتش 

سوزی جزئی در طول هفت دقیقه مهار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عدم 
آمادگی واحد تصفیه گوگرد، علت این حادثه ذکر 

شده است.
انفجار  واحد 1600 موجب  در کمپرسور  نشت گاز 
شود   می  گفته  که  است  شده  الوان  پاالیشگاه  در 
به  را  گاز  نشت  مشکل  الوان  پاالیشگاه  مدیران 
کرده  گزارش  پخش  و  پاالش  ملی  شرکت  مدیران 
واحد  این  اندازی  راه  بر  مبنی  آنها  اصرار  اما  بودند 
در دهه فجر منجر به بروز چنین حادثه ای شده است. 
حادثه  این  مالی  و  جانی  خسارات  میزان  تاکنون 

مشخص نشده است.
نفت  پاالیش  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به    
الوان، شایان یادآوری است که این واحد عملیاتی از 
یک ماه پیش به صورت آزمایشی در سرویس بوده 

است.
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نشـریـه   سـکو
HSE گروه مهندسین نشریه تخصصی بازار کار

SDM مشاور
انجمن ایمنی صنعتی
دانشگاه کار قزوین

موسسه آموزش عالی کار
غیر دولتی -  غیر انتفاعی

سطح کف پا ها کامالً بر روی سطح 
زمین بدون فشار قرار بگیرند و 
اگر ارتفاع مناسب نیست باید از 

یک زیر پایی استفاده شود. 

ران ها در زاویه 90° 
و هم تراز زانو ها در 

راستای کامال افقی 
قرار بگیرند.

آرنج ها در زاویه 90°، 
ساعد ها  کامال افقی، 
بازو ها راحت و بدون 

فشار قرار بگیرند.

تکیه گاه پشتی صندلی 
باید انحنا طبیعی کمر 

را نگهداری کند.

چشم ها هم تراز با باالی 
مانیتور بدون خم کردن گردن 
با زاویه ای کم، رو به پایین به 

صفحه مانیتور نگاه می کنند.

سر به طور عمودی باالی شانه ها 
در یک راستا قرار داشته باشد.

مچ دست ها باید به حالت طبیعی 
مستقیم و بدون خمیدگی باشند.

ارتفاع سطح میز کار 
باید تقریبا هم ارتفاع 

با آرنج ها باشد.


