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 حقيقت در می باشــد كار قوانيــن معناي بــه لغوي نظر از  ارگونومی
  .می باشد اصول و قوانين معنی به Nomos و كار معنی به (ergo)  ارگو

 سخن اپراتور با كار محيط شرايط بيشتر چه هر تطابق از ارگونومی
 .نمود تعريف زير ترتيب به را ارگونومی می توان تعبيري به می گويد

 

 كه اي گونه به تجهيزات و مشاغل محيط، سازي بهينه و اصالح علم"
  تعريف به توجه با."باشند انسان قابليت هاي و محدوديت ها با متناسب

  بسيار می تواند علم اين عملكرد دامنه كه می گردد مشخص شده ياد
 .باشد وسيع



 :مهمترين اهداف ارگونومی عبارتست از
 

 ايمنی ـ بهداشت ( الف
 توليد ـ بهره وري( ب

 
اين علم از يك سو به سالمت افراد می انديشد و از سوي ديگر كارآمد  

بودن و بهره وري سيستم ها را در فعاليت هاي متنوع صنعتی يا غيرصنعتی 
 .بطور دقيق مد نظر دارد

   



 بررسی ميزان توانمندي شاغلين با توجه به نوع كار و انرژي مصرفی ( 1

و كاربرد اين دسته از اطالعات ( آنتروپومتري)مطالعه ابعاد فيزيكی بدن ( 2
 در طراحی ايستگاه هاي كار

 طراحی ارگونوميك ابزارهاي دستی ( 3

و آناليز سيستم انسان ـ  ( يا توام)طراحی ايستگاه هاي كار نشسته، ايستاده ( 4
 ماشين 

 بررسی هاي روانشناختی از ديدگاه نحوه ارتباط بين افراد( 5



زمان هاي استراحت و مدت انجام )تعيين رژيم هاي كار و استراحت ( 6
 ( كار

بررسی روش هاي حمل دستی كاال و طراحی خطوط بسته بندي و ( 7
 بارگيري دستی 

بررسی صدمات اسكلتی عضالنی مرتبط با كار و آناليز وضعيت هاي ( 8
 بدنی  

 بيومكانيك شغلی ( 9

 ارگونومی و كار در منزل ( 10

 كاربرد بهينه رنگ و موسيقی در محيط هاي كار( 11



سيستم انسان ـ ماشين يكی از سيستم هاي فراگير در مبحث ارگونومی 
است كه داراي چهار فاكتور اساسی می باشد كه عبارتند از انسان      

تجهيزات ـ شغل، بديهی است چنانچه بتوان در هر سيستم -ـ محيط 
يا محيطی اين چهار عامل را آناليز نمود می توان مزايا و معايب آن  

سيستم يا ساختار را معين ساخت و بدنبال آن به بررسی معايب و رفع 
 آن ها پرداخت



از جمله موارد حائز اهميت در انجام فعاليت هاي شغلی خصوصا امور 
صنعتی تنظيم زمان هاي كار و استراحت پرسنل می باشد با مطالعات 

انجام شده بطور متوسط ميزان مصرف انرژي برخی از مشاغل در 
جداولی آورده شده است از طرفی به كمك تجهيزاتی چون 

ارگوسيكل يا نوار گردان و يا با محاسبه ضربان قلب می توان برآورد  
مناسبی از قابليت هاي مصرف انرژي در افراد مختلف را تعيين نمود و 

سپس به كمك معادالتی می توان زمان هاي استراحت و كار را 
 .مشخص كرد



در بررسی هاي ارگونوميك، ايستگاه هاي كار از جمله مواردي هستند 
ايستگاه هاي كار را بطور عمده به سه . كه بطور دقيق بررسی می شوند

دسته نشسته، ايستاده، نشسته ايستاده تقسيم می كنند و در طراحی هر يك 
از آنها به اصول ابعاد شناسی بدن، حدود دسترسی كاربر، نوع فعاليت، 

.زمان و فاكتور هاي مرتبط ديگر توجه می شود  
بديهی است عدم رعايت اصول مهندسی انسانی در فعاليت ايستگاه هاي 

. كار می تواند باعث بروز صدمات جسمانی و كاهش راندمان گردد
، (بويژه كمر)بسياري از مشكالت جسمانی ناحيه ستون فقرات 

در اثر كار در ( بويژه مچ دست و شانه ها)ناراحتی هاي اندام فوقانی 
.شرايط نامناسب ايستگاه هاي كار رخ می دهد  

  

 



يكی از موارد مهمی كه در ارگونومی مطرح می باشد، آنتروپومتري 
آنتروپومتري، علم سنجش ابعاد بدن می باشد در اين مبحث از . است

جمله اهداف مهم تعيين دامنه ابعادي اندام هاي مختلف در بين كاربران  
و به طور كلی افراد بشر می باشد بديهی است در طراحی ايستگاه هاي 

كار بايد اطالعات اوّليه اي در خصوص ويژگی هاي ابعادي بدن در 
اختيار باشد، به كمك سنجش هاي مطرح در آنتروپومتري می توان اين 

آنتروپومتري بدو شكل عمده استاتيك و . اطالعات اوليه را به دست آورد
 .ديناميك تعريف شده است

  
در آنتروپومتري استاتيك، اندازه اندام هاي مختلف در شرايط ثابت 

وبدون حركت به دست می آيد در نوع ديناميك، دامنه حركتی اندام ها 
 .و چگونگی حركات نيز مورد بررسی قرار می گيرند



در محيط  هــاي كار بــه علت وجــود عوامــل مخاطــره آميز گوناگون 
امري ثابت  Occupational Diseasesامكان بروز بيماري هاي شغلی 

در بين صدمات و عوارضی كه سالمت شاغلين را تهديد می كند . شده است
 WorkRelatedبرخی از بيماري ها جزء بيماري هاي مرتبط با كار 

Diseases ) می باشند كه از جمله مهمترين اين دسته از بيماري ها عوارض
  MSDيا  ( Musculoskeletal Disorders)اسكلتی عضالنی 

ـ ( WMSDs)می باشند، كه به شكل اختصاصی تر آنرا تحت عنوان 
(Work-related Musculoskeletal    ياDisorders )  بيان ـ

 .می كنند



مي توان هب موارد ( WMSDs)از نيب ريسك افكتور اهي مهم 
 .زري اشاره نمود

 
 (  body Posture)وضعيت استقرار بدن حين انجام كار ( الف

 ميزان نيروي اعمال شده از طرف اندام ها( ب

 (  Repetitive task)انجام فعاليت هاي تكراري ( ج

از بين صدمات اسكلتی عضالنی مرتبط با كار كه باعث كاهش توانمندي 
(  LBP)افراد و بالطبع افت راندمان شغلی می شود می توان كمر درد  

 .را نام برد( CTS , CTD)وعوارض ـ  مچ دست خصوصا  

 



يكی از معضالت بهداشتی كه از ديدگاه اصول ارگونومی قابل بررسی است حمل    
در اكثر صنايع كشور و حتی در امور غيرشغلی به دفعات زياد . دستی بار می باشد

اتفاق می افتد و اين امر   Manual lifing)جابجايی دستی كاال و بلند كردن بار ـ 
يكی از داليل مهم براي بروز كمردرد می باشد از اين رو عدم توجه به اين مهم نه  

تنها از نظر سالمت وايمنی شغلی كارگران باعث بروز مشكالت جسمانی می شود بلكه  
 .از ديدگاه اقتصادي نيز به بروز خسارت هاي مالی منجر می گردد

 

مشكالت ستون  % 60بيشتر از ( 1981)در آمريكا  NIOSHنايوش به گزارش سازمان   
می باشد و ساالنه حدود نيم ميليون كارگر در ( LBP )فقرات مربوط به كمر درد

اين گزارش حاكی از . آمريكا به درجات مختلف به اينگونه صدمات مبتال می شوند
غرامت هاي ناشی از صدمات جسمانی در بلند  % 60اين حقيقت است كه در حدود 

كميسيون  . در هل دادن و كشيدن بار اتفاق می افتد% 20كردن دستی بار و حدود 
حوادث مربوط به  % 25ايمنی و بهداشت انگلستان گزارش كرده است كه بيش از 

 .جابجايی دستی كاال بوده است

دستي كاالحمل   



بطور كلي دو حالت متمازي رباي بلند كردن بار هب 
 .صورت دستي ممكن است اتفاق افتد

 (  Leg Lift, Squat)حالت اسكات ( الف

 (  Back Lift, Stoop)حالت استوپ ( ب
 



يكی از مباحث عمده و مهم در مهندسی انسانی، فيزيولوژي كار است در 
فيزيولوژي كار شاخص هاي فيزيولوژيك بدن كه بطور مستقيم يا  

غيرمستقيم از شرايط محيطی و شغلی متاثر می شود مورد مطالعه 
به كمك يافته هاي فيزيولوژيك مذكور می توان اطالعات . قرارمی گيرد

گوناگونی را در مورد سطح توانمندي، ميزان قابليت تطابق افراد، سطح 
 000خستگی، تغييرات ضربان قلب و ريتم تنفس ميزان انرژي مصرفی و 

 .رابدست آورد



در مطالعات فيزيولوژي كار نيازهاي شغلی باتوجه به توان هوازي الزم 
نيز مورد بررسی قرار می گيرد مثال دريافته اند كه انجام فعاليت هاي 

ليتر اكسيژن در هر دقيقه نياز خواهد داشت،  2/5خيلی سنگين به بيشتر از
در اين دسته از . می باشد 0/ 5اين مقدار براي كار هاي سبك كمتر از 

مطالعات، ضربان قلب، فشارخون و اسيد الكتيك نيز مورد اندازه گيري و 
 .بررسی قرار می گيرند 



با توجه به دامنه عملكرد وسيع علم ارگونومی و نگرش توام مهندسی 
انسانی به سالمت افراد و بهره وري سيستم ها، الزم به نظر می رسد كه  
شاغلين در حرف گوناگون با وظايف شغلی متنوع نسبت به الگوهاي 
 مطرح در ارگونومی آشنايی الزم را پيدا نموده و در جهت اجراي 

  آن ها كوشش نمايند 
توصيه می شود الگوها و پيشنهادهاي ساده و قابل اجراي ارگونومی از 

سطح ادارات و سازمان هاي دولتی به اجرا درآيد و بخش هاي مختلف 
ادارات مثل واحد هاي تايپ، تكثير، امور دفتري، دفاتر امور كارشناسی و 

مديريتی از اين ديدگاه مورد مطالعه و بررسی قرار بگيرند تا الگويی 
.  مناسب براي مراكز صنعتی، خصوصی و حتی مراجعين تعريف شود

مفاهيم بنيادي ارگونومی را حتی می توان با زبانی ساده از ابتدائی ترين 
سطوح آموزشی يعنی مهد هاي كودك و مدارس تعريف نمود تا حداقل 

 . بتوان از بروز صدمات عضوي آتی اقشار جامعه جلوگيري كرد



ارگونومی علمی است چند نظامه با دامنه عملكرد وسيع كه از اهداف عمده 
. آن ارتقاء سطح سالمت در سايه بهره وري هر چه بيشتر سازمان می باشد

ارگونومی می تواند به سئواالت گوناگونی در زمينه شرايط محيط كار پاسخ 
 .دهد

شايد يكی از پرسشهاي مهمی كه مديران واحد هاي مختلف صنعتی به          ·
دنبال پاسخگويی به آن می باشند، نحوه استخدام بهينه و مناسب نيروي كار 

می باشد، بديهی است كارگرانی كه در يك واحد صنعتی مشغول بكار  
می شوند بايد قادر باشند با شرايط حاكم بر محيط كار، به توليد و فعاليت  

بپردازند و بالطبع عدم كارايی كاربر، حادثه پذيري و عدم مسئوليت پذيري  
اپراتور از جمله عوامل مهمی هستند كه می توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم 

 .بر توليد و بهره وري اثرات منفی گذارند
به كمك الگو هاي ارگونوميك می توان فعاليت هاي مورد نظر در انجام          ·

امور شغلی را از ديدگاه ميزان مصرف انرژي به گروه هاي سبك تا خيلی  
سنگين تقسيم بندي نمود و بطور موازي با ارزيابی هاي افراد در برنامه هاي  

قبل از استخدام، نحوه بكارگيري كاربران را متناسب با قابليت هاي آنها تعريف 
.نمود  



در مباحث مهندسی انسانی، روش هاي ايجاد انگيزش در شاغلين با  
هدف افزايش سطح رضايت مندي و كاهش خطاهاي اپراتوري 

.مطرح می شود  

يكی ديگر از مواردي كه بر روي توانمندي جسمانی و دقت هاي 
ذهنی و ادراكی پرسنل اثر می گذارند، خستگی می باشد خستگی 

يك عامل بازدارنده اي است كه نه تنها باعث كاهش قواي جسمانی 
افراد می شود بلكه به طور غير مستقيم و در اثر كاهش ميزان دقت، 

حادثه پذيري فرد افزايش يافته و نهايتا بهره وري شغلی تنزل می يابد  
در مباحث مهندسی انسانی به كمك معادالت و اندازه گيري هاي 

.فردي و محيطی، زمان هاي كار و استراحت تنظيم می شوند  

نشسته ـ ايستاده، چه  )مطالعات مختلف به اثبات رسانده اند كه ايستگاه كار 
چنانچه مطابق با اصول مهندسی فاكتور هاي انسانی نباشد می تواند  ( توام

بديهی است چنانچه  . عاملی مهم و موثر در بروز كمر درد تلقی شود
فعاليت هاي سخت و سنگين جسمانی هم به آن اضافه شوند، اين عوارض 

 تشديد می شوند



در بين افراد بشر، بخش كثيري از مردم به  ! آيا مبتال به كمر درد هستيد ؟ 
 هستند درجات مختلف مبتال به گونه هايی از صدمات استخوانی ـ عضالنی

كه يكی از شايع ترين آن ها كمر درد    می باشد. عامل كمر درد حتما 
نبايد فعاليت هاي جسمانی و يدي سنگين و طاقت فرسا باشد بلكه شايد در 

حتی در زمان . برداشتن قلم از روي زمين هم اين عارضه بروز كند
استراحت هم ريسك فاكتورهايی وجود دارند كه باعث اين صدمه 

می شوند به محل نشستن خود در همين لحظه كه در حال مطالعه هستيد 
نگاه كنيد، نيم نگاهی هم به طرز نشستن خود بيفكنيد، چگونه است ؟ چند 

! ساعت در طول شبانه روز از صندلی براي نشستن استفاده می كنيد  

 آيا نوع صندلي شما مطلوب است ؟ آيا نوع مطلوب صندلي را مي شناسيد؟

آيا نوع و طرز نشستن شما مطلوب است ؟ آيا روش صحيح نشستن را 
 مي دانيد؟

 
  

 



سرفراز 
 باشید 


