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  مقدمه 
گرفته شده » قوانین « به معناي » (Nomos)نوموس « و » کار « به معناي » (Ergon)ارگون «  واژه یونانی 2 ارگونومی از کلمه

ارتباط بین « یا  » (Study of the laws of work)مطالعه قوانین کار « است؛ لــــــذا می توان ارگونومی را تحت عنوان 
  .تعریف نمود » (The relationship between the worker & work environment) ـارگر و محیط کــــارکـــ

   :(The Board of Certification in Professional Ergonomics)از دیدگاه انجمن ارگونومی شغلی 
ی باشد، که کاربرد ارگونومی علم آگاهی از تواناییهاي انسان، محدودیتهاي انسان و دیگر ویژگیهاي انسانی مرتبط با طراحی م

این علم در طراحی ابزار، ماشین آالت، وظایف کاري، مشاغل و محیط باعث دستیابی هر چه بیشتر به ایمنی، آسایش و بهره 
  .وري می گردد

   :UAW-Ford (UAW-Ford Ergonomics Process)انجمن ارگونومی کمیته ملی از دیدگاه 
می همچون فیزیولوژي، روانشناسی و مهندسی در طراحی و بهبود محیط کار به ارگونومی یکپارچه سازي و کاربرد اصولی علو

اختالالت مزمن، و در عین حال افزایش سطح سالمتی کارگران /منظور به حداقل رساندن خطاها، ریسک حوادث و جراحات
  .می باشد

   :(Occupational Safety & Health Administration)از دیدگاه اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا 
این هدف .  دنبال می کندکارگر براي کاردر مقابل   راکار براي کارگرتناسب / تطابق و هدف اصالحارگونومی دانشی است که 

ت و فرآیندها بر اساس تواناییها و از طریق ارزشیابی و طراحی ارگونومیک محیط کار، محیط، مشاغل، وظایف کاري، تجهیزا
   .تیابی می باشدتمایالت پرسنل قابل دس

  در حقیقت هدف ارگونومی همپوشانی هرچــــه بیشتر 
  ظرفیتهاي کارگران/ مقتضیات شغلی با تواناییها/ نیازها

  .می باشد
 
 
 
 
  

  زمینه هاي فعالیت و کاربرد ارگونومی
  (Environmental Physiology)فیزیولوژي محیطی  

 از ابعــــاد مختلف ...ل محیطی مانند صدا، روشنایی، گرما، شرما، رطوبت و ــــو عوام اثرات شرایط در فیزیولوژي محیطی،
 هر یک .قرار می گیردو بررسی مورد مطـالعه و عملکرد وي  بر فیزیولوژي بدن انسان روانی/ اجتماعی و جسمانی/ فردي

 آور و تنش زا مطرح می گردد، که عوامل مذکور اگر از حد تحمل فیزیولوژیک انسان فراتر رود به عنوان عامل محیطی زیان
  .د می شوندافراباعث بروز آسیبها و اختالالتی در 

   
 
 
  

Fit  
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Task 
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Ergonomics 
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باعث افزایش رضایت شغلی، انگیزش از جنبه هاي گوناگون  در این راستا ارگونومی با فراهم نمودن شرایط محیطی مطلوب 
 .و نهایتاٌ افزایش کارایی و بهره وري می گردد

  
   (Work Physiology)فیزیولوژي کار  

فیزیولوژي کار شاخه اي از فیزیولوژي انسان است که اعمال و وضعیتهاي عملکرد بافتها، اندامها را در هنگام کار بررسی می 
ضالنی، انرژي الزم مطالعه مباحثی چون قدرت عضالنی، قواعد مربوط به کار عکند، بکارگیري عملی فیزیولوژي کار مستلزم 

، به منظور تعیین ظرفیت کار جسمانی ... ولید حرارت در کارهاي استاتیک و دینامیک، ت/ در کار عضالنی، تأمین خون
(PWC) و حداکثر توان هوازي (AC)و سختی کار افراد می باشد .  

وظیفه اساسی فیزیولوژي کار اندازه گیري و ارزیابی میزان سختی کار و متناسب ساختن آن با تواناییها و ظرفیتهاي کارگر می 
  ه هدف آن باشد؛ ک

مفرط وظیفه کاري خود را انجام دهند و در پایان / فراهم نمودن شرایطی است که افراد بتواند بدون خستگی مضاعف
  .روزکاري نیرو و انرژي کافی براي استفاده از اوقات فراغت خود را داشته باشند

  :انواع کار از دیدگاه فیزیولوژي کار 

  
 
 .ه الزم به ذکر است که در حقیقت هیچ کاري مطلقاً روانی و یا مطلقاً جسمانی نمی باشدالبت

  
  (Anthropometry)ومتري پآنترو 

ندازه گیري و سنجش  به معناي ا(Metrin) به معنی انسان و مترین (Anthropos) یونانی آنتروپوس  واژه2آنتروپومتري از 
د و دیگر ویژگیهاي انسان همچون حجم، مرکز ثقل و جرم قسمتهاي مختلف بدن می گرفته شده است، که به اندازه گیري ابعا

  . انجام می گیرد(Functional) و پویا یا کارکردي (Structural) صورت ساکن یا ساختاري 2 آنتروپومتري به .پردازد
  :ریف نمود با توجه به صدکهاي بدست آمده و منحنی نرمال می توان مبناي طراحی را براي سه گروه تع

 (Design for the Extreme)طراحی براي افراد کران  -1

  . در این طراحی عموماٌ میناي اطالعات صدك پنجم تا صدك نود و پنجم جمعیت در نظر گرفته می شود

WORk 

Physical Mental 

Static 

Dynamic 



 ۵ از ٣: صفحه                                                                                                                          ارگونومیكليات 



 درب ورودي؛ (Frame) تعیین ارتفاع لبه فوقانی قاب اي، بطور مثال بر(Maximum limit)در این طراحی گاهی حد باال 
  .، بطور مثال براي تعیین حداکثر ارتفاع نصب سیستمهاي اعالم حریق استفاده نمود(Minimum limit) گاهی حد پایین و
   (Design for the Average) متوسط افراد طراحی براي -2

د دارد، تجهیزاتی عمومی کاربر عموماً براي طراحی وسایل و .در این طراحی مبناي اطالعات صدك پنجاهم جمعیت می باشد
  ...تفاع نشیمنگاه براي صندلی پارکها، ابعاد دستگیره دربها و مانند ار

 (Design for Adjustability) طراحی براي گستره هاي قابل تنظیم -3

  .در صنعت و مشاغل دارد چرا که مناسب با ابعاد اپراتور قابل تنظیم می باشداین نوع طراحی بیشترین کاربرد را 
 با ابعاد بدنی مختلف می توانند آسایش و راحتی متعدديوپومتري در طراحی ایستگاه کاري و ابزار، افراد با بکارگیري آنتر

ز تجهیزات و ماشین آالت حفظ کنند؛ از نکات قابل ذکر در بکارگیري این نوع ود را در حین کار و استفاده اخجسمانی 
 .م است نحوه صحیح تنظیم به اپراتورها آموزش داده شودسریـــع تنظیم شدن ابزار می باشد که الز/ طراحی، آســـان

  
  (Biomechanics)بیو مکانیک  

بیومکانیک، علمی است که از جنبه هاي مختلف ساختمــــانها و سیستم آناتومیک بدن انسان را هنگام انجام حرکات 
نیروهاي رمهاي پیچیده می باشد، که از دیدگاه بیومکانیک بدن انسان مجموعه اي از اه. گوناگون بررسی و تحلیل می کند

  (Force)می گردند و نیروي تولیدي توسط ماهیچه ها) تکیه گاه(اور حول مفاصل ــ باعث ایجاد گشت)Load (خارجی
  .باعث تعادل این سیستم می شوند

  :به سه دسته اهرم تقسیم می گردد(The Body as a Lever System) بدن انسان به عنوان یک سیستم اهرمی 
 قرار دارد، مانند سیستم اهرمی مهره (Force) و نیرو (Load)اهرمهایی که در آنها تکیه گاه بین بار  : Iکالس اهرمهاي 

  .اطلس گردن
سیستم اهرمی  در انتهاي دیگر قرار دارد، مانند  (Force)اهرمهایی که در آنها تکیه گاه در یک انتها و نیرو : IIاهرمهاي کالس 

  ).حرکت اسکات(پا در هنگام بلند نمودن بدن به کمک ماهیچه دوقلو مفصل انگشت شست 
  (Force)در انتهاي دیگر قراردارد و نیرویی) Load(اهرمهایی که در آنها تکیه گاه در یک انتها و بار  : IIIاهرمهاي کالس 

  که ممکن است در هر نقطه اي بین تکیه گاه و بار اعمال گردد، مانند سیستم اهرمی مفصل آرنج هنگام نگه داشتن یک وزنه
  . می باشد(Manual Material Handling)از جمله کاربردهاي بیومکانیک بررسی فعالیتهاي جابجایی دستی مواد 

  : انجام می گیرد(Industrial Task)الیت صنعتی  فع6 بار از طریق  دستیاز دیدگاه ارگونومی جابجایی
   (Lowerign)پایین آوردن / (Lifting) بلند کردن -1
   (Pulling)کشیدن / (Pushing) هل دادن -2
 (Holding)نگه داشتن / (Carrying) حمل کردن -3

ــی چون پارگی و جابجایی دستی بار چه به صورت دراز مدت و چه به صورت کوتاه مدت می تواند باعث عوارضــ
  ساییدگی تاندونهـــــا، شکستگی 
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 ماهیچه اي بخصوص _ عروقی، خستگی ماهیچه، برونشیت مزمن، اختالالت اسکلتی _استخوانها، تنش بر روي سیستم قلبی 
  . گرددبراي مهره ها و نهایتاً ایجاد کمردرد

  و موسسات گوناگونی در مورد هریک از فعالیتهاي یادشیوع باالي عوارض جابجایی دستی بار سازمانها/ الینفک بودنبه دلیل 

 شده حدود مجاز و یا معادالت مختلفی را معرفی کرده اند، که از میان آنها معـــادله حمل بار سازمان ملی ایمنی و بهداشت 
ایی، زاویه  فاصله عمودي جابج چون مشخصاتی بهدر این معادله با توجه. معروف ترین می باشد) (NIOSHشغلی آمریکا 

و شده  برآورد (Recommended Weight Limit)ابتدا مقدار حد بار توصیه شده ... فرکانس بلند کردن و عدم تقارن، 
  .  محاسبه می گردد(Lifting Index)سپس از طریق آن اندیس بلند کردن 

  . کوچکتر یا برابر یک باشد، هیچ مشکلی وجود نداردLIاگر  -1
 . به حد یک اعمال گرددLI باشد، بایستی اصالحات ارگونومیکی تا رساندن 3چکتر از  بزرگتر از یک و کوLIاگر  -2

 . باشد، بایستی انجام فعالیت مورد نظر توسط تجهیزات مکانیکی انجام گردد3 برابر و یا بزرگتر از LIاگر  -3

 
  (Job Analysis)ارزیابی کار  

لذا . الویت بندي و نهایتاً اصالح گردد/ و محیط کار شناساییدر ارزیابی ارگونومیک کار بایستی عوامل مخاطره آمیز کار 
  :شناخت عوامل مخاطره زا فوق العاده ضروري می باشد؛ در ذیل برخی عوامل مخاطره زاي ویژه آورده شده است 

، تکرار (Cold Temperature)، سرما (Vibration)، ارتعاش (Motion)، تحرك (Posture)، پوسچر (Force)نیرو 
(Repetition) مدت کار ،(Duration) و زمان تجدید قوا (Recovery)   

از .  می باشد(Checklist) روشهاي ارزیابی بسیار متنوع و گوناگون می باشند، که ساده ترین آنها استفاده از چک لیستها
 و Cohen ،Gjessing ،Fine ،Bernardجمله چک لیستهاي مورد استفاده در ارزیابی کار میتوان به چک لیستهاي 

McGlothlin اشاره نمود...   در زمینه هاي ارزیابی ایستگاه کار، فعالیت کاري، ابزار کار و.  
 (Analytical Tools)در مقابل ارزیابی کار به کمک چک لیستها، متدهاي دیگري تحت عنوان ابزار تجزیه و تحلیل شغل 

، Rodger's Analysisله این متدها می توان به تکنیکهاي از جم. شغل را ارزیابی می کنندوجود دارند که به طور کمی 
RULA که البته اکثر تکنیها مشاهده اي و تخصصی می باشند و جهت بررسی انواع خاصی از مخاطرات . اشاره نمود...  و

  طراحی گشته اند
  

  .(Shift Work)نوبت کاري  
، نیروگاههاي برق و بطور کلی کلیه صنایعی که سرمایه در بسیاري از صنایع و کارخانجات از قبیل صنایع فوالد، ذوب آهن

 ساعته 24که نیاز به فعالیت ... گـــــذاري سنگین نموده اند و همچنین مشاغل خدماتی چون پرستاري، پست، ترابري و 
نه انجام گیرد،  بطور کلی به هر کاري که خارج از دریچه زمانی کار روزا.دارند؛ کارها بصورت نوبت کاري انجــــام می گیرد

  .اتالق می شود؛ در حقیقت نوبت کاري یک برنامه کاري غیر استــاندارد می باشد
  : عوارض نوبت کاري بطور خالصه عبارتند از 
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مشکالت ، ... عروقی، _روانی، احتماالً اختالالت قلبی / خستگی و کمبود خواب، ناراحتیهاي گوارشی، عوارض مغزي
  . کاهش دقت و نهایتاً افزایش میزان حوادث،انگیزش و بهره وريخانوادگی و اجتماعی، کاهش 

افرادي که داراي یکی از شرایط زیر باشند، در تطابق با نوبت کاري دچار مشکل گشته و به هیچ وجه نبایستی در شیفت شب 
  :استخدام گردند 

ختالالت خواب، داشتن پیشینه ناراحتیهاي ، داشتن سابقه ا سال، داشتن شغل دوم، افراد بامداد گرا50داشتن سن باالتر از 
  ...روانی و / صرع/  عروقی_گوارشی، داشتن پیشینه بیماریهاي قلبی 

  :راههاي بهبود نوبت کاري 
یچیده فکري نبایستی بیشتر از هشت ساعت و هنگام شب بیشتر پبطور مثال کارهاي سنگین جسمانی و یا : نوع کار  -1

  .از شش ساعت در نظر گرفه شوند
داشتن نگرشی مثبت و درست در مورد نوبت کاري می هدف متقاعد ساختن مدیریت نسبت به : وزش مدیریت آم -2

 .باشد، که باعث جلوگیري از هدر رفتن سرمایه شرکت و افزایش بهره وري می گردد

 هدف این الگوها کاهش تعارضات و اختالالت ریتم سیرکادین و: بکارگیري الگوهاي ارگونومیک نوبت کاري  -3
 .اجتماعی نوبت کار می باشد/ مشکالت خانوادگی

 ...تأثیر بر ترشح هورمون مالتونین و کاهش احساس خواب آلودگی، خستگی و : تأمین روشنایی مطلوب محیط کار  -4

 
  (Man & Machine System)سیستم انسان و ماشین  

 بر روي ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، نقش نمایشگرها و وسایل کنترل کنندهبا پیشرفت وسایل الکترونیکی و ورود انواع 
در . مهم کاربرد و کنترل دقیق اطالعات نمایشگرها و تبادل اطالعات بین انسان و ماشین بسیار حیاتی و حساس گردیده است

  :  گونه می باشد2ماشین، وظیفه انسان در مقابل ماشین بر / سیستمهاي انسان
  دریافت اطالعات از طریق نمایشگرها -1
 رل دستگاه از طریق کنترلرهاي ماشینکنت -2

، و آسایش عملکرد اپراتوردر این راستا هدف ارگونومی در طراحی و جانمایی این نمایشگرها و کنترلرها، افزایش سرعت 
  .خطاها و افزایش راندمان ارتباطی می باشدکاهش 
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