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 ارگونومی و ایمنی کارکنان؛ رسالتی مهم برای مدیریت منابع انسانی
 

 1صادق سیناپور         

 2 محمدجواد ستوده      

 3حسین چگنی

 4علی آذرشاه 

 

 کیدهچ

 ارگونومی يا همان مهندسی فاكتورهاي انسانی، علمی تركیبی است كه سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط كار و

فكري و محدوديت ها و عالئق انسانها، طراحی نمايد. اين علم با هدف  –مشاغل را با توجه به توانايی هايی جسمی 

افزايش بهره وري، با عنايت بر سالمتی، ايمنی و رفاه انسان در محیط، شكل گرفته است. همچنین اين علم در 

سان متناسب سازد. در اين راستا، سازمان بین تالش است بجاي متناسب سازي انسان با محیط، محیط را با ان

اين علم براي  المللی كار ، واژة ارگونومی را به معناي متناسب كردن كار و شغل براي انسان تعريف كرده است.

طراحی و ساخت ابزار و سیستم هاي تولیدي از ساده تا پیچیده و بغرنج، حل مشكالت مربوط به تكنولوژي نوين، و 

نگهداري كاركنان  ،مديريت منابع انسانی مهم هاييكی از رسالت وسائل زندگی روزمره، كاربرد دارد.حتی ابزار و 

هاي مديريت منابع انسانی است، باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداري، مكملی بر ساير اقدامات و فرايندتوانمند می

نلی به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافی حتی اگر عملیات كارمنديابی، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرس

ان می تواند با بكار گیري بنابراين مدير به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگیر نخواهد بود.

خود كاركنان و استفاده ارگونومی و ايمنی مناسب بین كاركنان خود باعث افزايش كیفیت و كمیت خدمات به 

 ن خدمات شود. كنندگان از اي

 

 مديريت منابع انسانی، ايمنی كاركنان، ارگونومی وازگان کلیدی:

 

                                                           
  مديريت مالی –كارشناس ارشد مديريت بازرگانی  1
  مديريت مالی –كارشناس ارشد مديريت بازرگانی دانشجوي  2
  زيست شناسیكارشناس  3
  بهداشتكارشناس  4
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 قدمهم

همچون  مهمترين اولويت در هر سازمانی، صیانت و نگهداري نیروي كار می باشد. امروزه با يكپارچه شدن علومی

در پی دستیابی به آن هستند ارگونومی، ايمنی و بهداشت در محیط هاي كاري و هدف مشتركی كه تمام اين علوم 

يعنی ارتقاي ايمنی و سالمت كاركنان و بهره وري، بررسی میزان تاثیرگذاري هر يک از آنها بر خروجی هاي ديگر 

آنها از اهمیت بااليی برخوردار است. با شناخت وضعیت موجود در سازمان و نگرش افراد در اين رابطه، می توان به 

در سازمان و نگرش مشكالت برخورد و آنها را اصالح كرد. از طرف ديگر، شرايط موجود طور ريشه اي با بسیاري از 

افراد در مورد اين شرايط در رفتارشان نمود پیدا می كند. رفتارهاي ارگونومیک نیز در محیط هاي كاري از اين نظر 

   كه نقش كلیدي در كاهش حوادث و صدمات دارند حائز اهمیت است. 

فاكتورهايی كه در بررسی جو ايمنی مورد توجه قرار گرفته اند عبارت می باشند از تعهد و عملكرد مهمترين 

مديريت در حوزه ايمنی، دانش ايمنی كاركنان، نگرش كاركنان در مورد ايمنی، مشاركت و تعهد كاركنان در زمینه 

رفتار ارگونومیک را بكارگیري  ی توانايمنی، ايمنی محیط كار و امادگی شرايط اضطراري در سازمان. در حقیقت م

اصول ارگونومی دانست كه نتیجه آن پیشگیري از صدمات و آسیب هايی است كه تحت عنوان صدمات ارگونومیكی 

اين اصول براي رفتارهاي مختلف قابل عضالنی ، اختالالت تجمعی(.  –شناخته می شوند )همانند اختالالت اسكلتی 

مورد حمل دستی بار اصول ارگونومیكی را می توان اينگونه بیان داشت: خم كردن زانو،  بیان است؛ بعنوان نمونه در

نزديک نگذاشتن بار به بدن، بلند كردن بار با وزن مناسب. اگر فردي اين اصول را رعايت كند رفتارش ارگونومیک و 

از مهمترين مشكالت حاصل از عدم بكارگیري ارگونومیكی در اگر بكار نبندد رفتار او غیر ارگونومیک می باشد. 

 –محیط هاي كاري اختالالت اسكلتی 

عضالنی است كه می توان به جابجا 

كردن دستی بار كه خود شامل پنج كار 

بلند كردن، پايین گذاشتن، حمل 

كردن، هل دادن و كشیدن بار به طرف 

خود است )بسته به نوع فعالیت می 

ند كار از مجموعه اين چتواند يک يا 

    پنج كار انجام شود( و داشتن پوسچر

) شرايط بدن در حین كار يا موقعیت 

هاي مختلف( نامناسب به عنوان داليل 

 اصلی بروز آنها اشاره كرد. 
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 ارگونومی تعریف 

صیانت از نیروی انسانی  رو حفظ و ای باشد ؛ از اینتوان یافت که عاری از هر گونه عامل تهدیدکنندهکمتر فعالیتی را می

 .گرددبه عنوان رسالتی مهم مطرح می

اندازد مربوط به شرايط اي از مواردي كه سالمت جسمی و روحی كاربران را به خطر میدر اين بین بخش عمده

به معنی كار و  Ergoباشد . ارگونومی در لغت به معناي قانون كار )در حقیقت ارگونومی محیطهاي كاري می

Nomos  باشند( و در عمل به مفهوم تطابق و سازگاري محیط كار ، ابزار كار و شرايط به معنی قوانین و اصول می

كار با توانايیهاي جسمی و روانی انسانهاست . ارگونومی يا مهندسی فاكتورهاي انسانی دانشی است كاربردي مركب 

شناختی ، كانیک ، طراحی ، آمار ، رياضی ، جامعهاز علوم پايه مختلف از جمله فیزيولوژي روانشناسی ، فیزيک ، م

مديريت و بسیاري موارد ديگر ؛ اين علوم در كنار هم اصول ارگونومی را شكل داده و به طراحی بهتر سازمان در 

ور بودن كمک نموده و میزان رفاه و سازگاري انسانها را با محیط كار را به طرز چشمگیري افزايش جهت بهره

 دهند .می

رگونومی با ارزيابی قابلیتها و محدوديتهاي انسان )بیومكانیک و آنتروپومتري( ، استرسهاي كاري و محیطی ا

)فیزيولوژي كار و روانشناسی صنعتی ( ، نیروهاي استاتیک و دينامیک روي بدن انسان )بیومكانیک( ، احتیاط 

طراحی و آموزش و طراحی ايستگاه كاري و  )روانشناسی صنعتی( ، خستگی )فیزيولوژي كار و روانشناسی صنعتی( ،

 ابزارها )آنتروپومتري و مهندسی ( سر و كار دارد .

ارگونومی به عنوان رشته اي از علوم كه به دست آوردن بهترين ارتباط میان انسان و محیط )كار و زندگی( هدف 

انسان )بیومكانیک و آنتروپومتري(،  اصلی آن است، تعريف می شود. ارگونومی با ارزيابی قابلیت ها و محدوديت هاي

استرس هاي كاري و محیطی )فیزيولوژي كار و روان شناسی صنعتی(، نیروهاي استاتیک و دينامیک روي بدن 

انسان )بیومكانیک(، خستگی )فیزيولوژي كار و روان شناسی صنعتی( و طراحی ايستگاه كاري و ابزارها 

 .بنابراين ارگونومی از علوم بسیاري تشكیل يافته است)آنتروپومتري و مهندسی( سر و كار دارد. 

 اهداف علم ارگونومی

به « ارگون»ارگونومیک علم طراحی سازگار محیط و محصوالت با كاربران است. لغت ارگونومیک از لغات يونانی 

راد، از طريق گرفته شده است و اصطالحا به معنی انطباق كار براي اف« قانون»به معناي « نوموس»و « كار»معناي 

طراحی وظیفه و روش ها و نیز انطباق افراد با كار از طريق استفاده مناسب از چیدن روش هاي صحیح می باشد. 

بايد توجه داشت كه آنچه براي يک نفر مناسب است می تواند براي ديگري مناسب نباشد. بنابراين روش هاي مجزا 

ممكن است آگاهی و علم جلوگیري از صدمات و ناراحتی هاي پیش بايد مدنظر قرار گیرند. ارگونومیک در نظر اول 

بینی نشده معنی شود در حالی كه موضوع اصلی آن پیش از بررسی وقوع ضايعه اي، تقويت راحتی و روانی عملكرد 
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است. فراموش نبايد كرد كه انسان ها داراي محدوديت هستند و براي اينكه بتوان با وجود محدويت ها فعالیت 

 سبی داشت، شرايط محیط بايد به گونه اي مناسب طراحی گردد.منا

 اهداف شناخت ارگونومیک را می توان به شرح زير طبقه بندي كرد:

 برخورداري از تندرستی -1

 تقويت توانايی هاي بدن -2

 باال بردن راندمان فعالیت -3

هايی كه از  رهايی از عوارضی همچون استرس، چاقی، چشم درد، درد پشت و درد گردن و يا بیماري -4

 صدمات كشش متمادي به وجود می آيند.

 يافتن روش هايی براي درست انجام دادن كارهاي تكراري و يا سنگین. -5

 اصول ارگونومی در صنعت

 وري ، زندگی كاري و كیفیت تولید .طراحی تغییر ، جايگزينی و نگهداري تجهیزات براي ارتقاي بهره -1

 جانمايی كاري براي سهولت و سرعت عملیات خدمات و نگهداري .طراحی و تغییر فضاهاي كاري و  -2

 طراحی و تغییر روشهاي كاري شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفه بین اپراتور و ماشین . -3

 كنترل فاكتورهاي فیزيكی )گرما ، سرما ، صدا ، ارتعاش ، نور( در محل كار براي تولید بهتر و ايمنی كاركنان . -4

 توان به شرح زير خالصه نمود :هاي عملكردي ارگونومی را میه تاكنون بیان نموديم حیطهبا توجه به آنچ

 بررسی میزان توانمندي شاغلین با توجه به نوع كار و انرژي مصرفی . -1

 مطالعه ابعاد فیزيكی بدن )آنتروپومتري( و كاربرد اين دسته از اطالعات در طراحی ايستگاههاي كاري . -2

 گونومیک ابزارهاي دستی .طراحی ار -3

 طراحی ايستگاههاي كار نشسته ، ايستاده ، يا توام و آنالیز سیستم انسان ـ ماشین . -4

 بررسیهاي روانشناختی از ديدگاه نحوه ارتباط بین افراد . -5

 تعیین رژيمهاي كار و استراحت )زمانهاي استراحت و مدت انجام كار( . -6

 بندي و بارگیري دستی .ال و طراحی خطوط بستهبررسی روشهاي حمل دستی كا -7

 بررسی صدمات اسكلتی عضالنی مرتبط با كار و آنالیز وضعیتهاي بدنی . -8

 بیومكانیک شغلی . -9

 ارگونومی و كار در منزل . -11

 كاربرد بهینه رنگ و موسیقی در محیطهاي كار . -11
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هاي اي از مشكالت افراد را در سیستملوم، بخش عمدهدر جهان كنونی و در سرآغاز سده بیست و يكم میالدي، ع

 كاري گوناگون حل و فصل كرده است

ها و نیز كارآيی آنها را مورد در اين راستا، علوم و فنونی وجود دارند كه از زواياي مختلف سالمت و بهداشت انسان

 مهندسی فاكتورهاي انسانی است. دهند. يكی از اين علوم، ارگونومی يا همانبررسی و تجزيه و تحلیل قرار می

 تاریخچه ارگونومی

گردد. كارهاي پژوهشی حوزه پیدايش ارگونومی به انقالب صنعتی ـ اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم ـ برمی

در زمینه كارسنجی و مديريت كارگاهی سرآغازي بر مطالعات ارگونومیک بود. پس از   فرانک و لیلیان گیلبرت

ارگونومی در   جنگ جهانی دوم و بويژه با روشن تر شدن مشكالت كاري و حتی تلفات ناشی از عدم توجه به دانش

ي احتمالی در محیط كاري، نیاز به طراحی محل كار بصورت ارگونومیک بیشتر احساس شد. پیچیدگی اشتباه ها

جنبه مهندسی و هم   زمینه هاي مختلف همچون هواپیماهاي جنگی، رادار و ديگر تجهیزات در طول جنگ، هم

ها، همراه با هم شناسان و فیزيولوژيستهايی متشكل از روانشناسان، مهندسان، انسانجنبه رفتاري داشت و گروه

هايی كه در خالل جنگ دوم دند. چنین كوششهايی را جهت حل مشكالت طراحی و آموزش آغاز كركوشش

جهانی در آمريكا و انگلستان، به طور همزمان آغاز شده بود باعث گرديد تا دانش ارگونومی شروع به رشد و توسعه 

میالدي، متأسفانه فجايع تكنولوژيكی  1981كشورهاي اروپايی مورد توجه واقع شود. در دهه    كند و در اغلب

ارگونومی در میان مردم شد. كارخانه سازان، كارخانه   موجب شناخته شدن هر چه بیشتر دانشبسیاري رخ داد و 

كورمیک داران، كارگران، دولتمردان و به تبع آن عامه مردم به طراحی ارگونومیک روي آوردند )ساندرز و مک

1998.) 

  ضد آفات شركت يونیون كاربايد در كارخانه تولید سموم میالدي، نشت گاز متیلو سوسیانات1984دسامبر  4در 

 1986نفر ديگر شد. دو سال بعد، در  211111تن و آسیب ديدن  4111در بوپال هند، سبب مرگ نزديک به 

  نفر و قرار گرفتن طیف311میالدي، انفجار شديدي در نیروگاه هسته اي چرنوبیل در شوروي )سابق(، سبب مرگ 

ور و آلوده شدن میلیون ها هكتار زمین به راديو اكتیو شد. سه سال بعد وسیعی از مردم در معرض تابش هاي زيان آ

واحد تولیدي مواد پالستیكی متعلق به شركت نفت فیلیپس در تگزاس انفجاري روي داد   میالدي در يک 1989در 

ه اين موارد و نفر مجروح شدند. هم 111نفر كشته و  23تُن تی. اِن. تی بود.  11شدت اين انفجار معادل انفجار   كه

هستند كه   مثال هاي بسیار زيادي كه مجال گنجايش آنها در اين چند صفحه نیست، به باور كارشناسان، حوادثی

علت اصلی تمامی آنها را بايد در عدم طراحی صحیح ارگونومیک )به معناي كلی كلمه( جست )ساندرز و ديگران 

1998.) 
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 ارگونومی در کار با کامپیوتر

اخیر تولید كنندگان كامپیوتر و تجهیزات مرتبط با آن به طراحی ارگونومیک محصوالت خود توجه  طی چند سال

زيادي نشان داده اند. تولید كنندگان تجهیزات و وسايل كامپیوتر )مانند صفحه كلید، ماوس، میز و صندلی و... ( 

ید كنند. رعايت اصول ارگونومی سبب اكنون سعی می كنند تا محصوالت را مطابق با اصول ارگونومی طراحی و تول

كاهش ضايعات چشم، سردرد ، كمر درد و فشار در نواحی مچ دست ، شانه و گردن در اپراتورهاي كامپیوتر خواهد 

  شد.

كاربرد كامپیوتر در زندگی بشر بسیار زياد است و تعداد زيادي از افراد ساعتهاي متمادي با كامپیوتر كار می كنند. 

شناخت عوامل موثر در محیط كار با كامپیوتر اهمیت زيادي دارد وجود شرايط نامناسب در محیط  به همین دلیل

كاري و عدم توجه به موارد ارگونومیكی و بهداشتی هنگام كار با كامپیوتر ممكن است در بلند مدت سبب بروز 

  بیماريها و ناهنجاريها شود.

فضاهاي كوچک كار می كنند.كمترين ويژگیهاي يک محیط  بیشتر كاربران كامپیوتر در محیط هاي سربسته و

   كاري مناسب براي كاربران كامپیوتر به قرار زير است:

 وجود سیستم تهويه مطبوع 

  بنور كافی و مناس 

  و   استفاده از میز مخصوص كه داراي عرض

ارتفاع استاندارد باشد استفاده از صندلی 

 ارگونومیک با قابلیت تنظیم 

 زيرپايی براي قرار گیري مناسب و  استفاده از

 راحت

با وجود رعايت نكات فوق، باز هم امكان بروز بیماريهاي خاص براي اپراتور وجود دارد كم تحركی هنگام كار با 

كامپیوتر ، چشم دوختن در مدت طوالنی به صفحه مانیتور و حركات يكنواخت و تكراري مچ دست ، ممكن است 

 د.سبب بروز انواع عوارض شون

 بکارگیری ارگونومیمزایای 

 موارد زير تعدادي از نتايج بكارگیري اصول ارگونومی در محل كاراست .

 درك تاثیر مخصوص نوع كار روي جسم كاركنان و كارايی شغلی شان 

  پیش بینی پتانسیل اثرات طوالنی مدت )يا تجمعی ( كار روي جسم كاركنان 

   كارگران جهت انجام كارارزيابی تناسب محل كار و ابزارها براي 

  بهبود بهره وري و آسايش كارگران توسط )تطبیق كار براي شخص ( يا تطبیق شخص براي كار نتايج اين

 قبیل تالشها دستیابی به بهترين هماهنگی میان قابلیتهاي كارگر و نیازمنديهاي شغل است .
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 ایمنی و سالمت کارکنان

پیش بینی می شود در آينده به گونه  روز اهمیت بیشتري می يابد وبه  سازمان روز سالمت كاركنان در ايمنی و

گیرد. اكنون كارفرمايان به هزينه هاي  كمیت مورد توجه قرار هم از لحاظ محتوا و افزونتري هم از لحاظ كیفیت و

ها با  لتدو تندرست توجه بیشتري می كنند و ناشی از عدم بهداشت كار و مزايا برخورداري از نیروي كار سالم و

سالمت را براي كارفرمايان پیگیري می كنند. مفهوم سالمت  مقررات گسترده لزوم توجه به ايمنی و تدوين قوانین و

حفظ سالمت خويش  معمولی ترين كاربردش درمورد انسان باشد. انسان همواره درصدد تامین و شايد بیشترين و

به گونه اي كه سازمان بهداشت جهانی آن را  دارد و اجتماعی روانی و است. سالمتی انسان سه جنبه جسمی و

  (.1121،ص1956ولمان ، ‹)اجتماعی يک فرد تعريف كرده است روانی و روحی و خوب جسمی، عبارت مطلوب و›

راهكار هاي الزم براي بهبود وضعیت روانی و سالمت ايمنی كاركنان الزم است مديران با مباحث مقدماتی بهداشت 

خويش رفتار ه ند. اين آشنايی باعث می شود با كاركنان تحت نظارت خود مانند اعضاي ديگر خانوادروانی آشنا شوس

 موجباتی را فراهم سازند تا هدفهاي زير تحقق پیدا كند.  كنند و
 

عوامل  ايجاد آنچنان فرهنگ يا فضاي روانی درسازمان كه كاركنان گرفتار پريشانی روانی ناشی از محیط كار و -1

 درون سازمانی نشوند. 

 هاي روانی بعضی از كاركنان سازمان و پريشانی هاي ناشی از اختاللهاي رفتاري و پیشگیري از پیدايش دشواري -2

 هاي روانی در محیط كار. درمان بیماري به كارگیري توصیه هاي متخصصان تشخیص و

 اي تحقق اهداف زير :روانپزشک مشاور سازمان بر ياري رسانیدن به روانشناس و -3

 كاركنان. پیشگیري از بروز نشانه هاي بیماري روانی در تشخیص، درمان و الف(

 بازتوانی يا آموزش كاركنان بیمار درزمینه افزايش مهارتهاي شغلی ب( 

هاي رفتاري  اختالل درك ماهیت همه عوامل كه در ايجاد پريشانی روانی و شناسايی عوامل بیماري زا وپ( 

 ان سازمان نقش دارند . كاركن

  .سازمان پیش می آيد هايی كه براي كاركنان بیمار در پیشگیري از دشواريت( 

 پیشگیري از بازگشت بیماري روانی كاركنانث( 

 سازمان سالمت روانی اصول بهداشت روانی در آشنا سازي كاركنان سازمان با مفاهیم اساسی بیماري وج( 

 ب : حفظ جو سازمانی مناس خلق و -

 هاي خود وديگران:  شناخت محدوديت -

 تالش جهت شناخت علل رفتار كاركنان:  -
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 كل نگر در رابطه با آدمی:  دار و آشنايی با ديدگاهی نظام -

ها می دانند الزمه دستیابی به  هاي كارآمد آن است كه مديران اين سازمان هاي مهم سازمان يكی از ويژگی

 بهداشت روانی كاركنان است. از مشخصات يک سازمان سالم آن است كه سالمت جسمی وهدفهاي سازمانی، تامین 

بهره وري مورد تاكید  گیرد كه تولید و عالقه مديريت سازمان قرار روانی كاركنان آن به همان اندازه مورد توجه و

هاي  اختالل هاي روانی و مقابل پیدايش پريشانی محیط كار، يعنی مقاومت در روانی دربهداشت قرار گرفته است. 

فضاي روانی كار به نحوي كه  سالم سازي محیط و و سازمان )به دلیل عوامل بیماري زا در محیط كار ( رفتاري در

 هدفهاي چندگانه زير تامین شود :

نشود.  نی، گرفتار اختالل رواسازمان بیماري زا در هیچ يک از كاركنان به دلیل عوامل مزاحم، غیر انسانی و -1

عواملی نظیر مديريت ناكارآمد، حاكم بودن بايسته ساالري به جاي شايسته ساالري، پرخاشگري بعضی 

 سازمان شوند. عوامل بسیار ديگر، می توانند موجب گسترش پريشانی روانی در مديران يا كاركنان و

ساس رضايت كند و عالقه فعالیت اشتغال دارد ، اح سازمان محل كار خود از اينكه در هر يک از كاركنان -2

 مند به ادامه كار درآن سازمان باشد . 

هر يک از كاركنان سازمان نسبت به خود،نسبت به رؤسا ،مرئوسان وهمگنان خود وبه طور كلی نسبت به  -3

 جايگاه خود در سازمان ، احساس مثبتی داشته باشد .

سانی وامل موجود درآن باشند ، روابط انوع همه كاركنان سازمان قادر به ايجاد روابط مطلوب با محیط كار -4

 ؛مناسب درسازمان برقرار باشد

سازمان محل كار خود دارند، احساس خوشبختی  نیز در داخل خانواده و علی رغم مشكالتی كه كاركنان در -5

 كنند و از اينكه عضوي از آن سازمان هستند، راضی وخشنود باشند.

 ویژگی های شغل و مدیریت منابع انسانی

مجموعه اي ديگر از عاملهاي نهفته استرس در محیط كار به شیوه هاي كار در مديريت منابع انسانی بستگی پیدا 

رشد توسعه  -دربردارنده اموري است مانند آموزش  می كند. امروزه وظیفه منابع انسانی در بسیاري از سازمانها

 شغل و كارهاي رفاهی و مسائل گوناگون ديگر. بركناري از -حقوق و مزايا  -شغلی ، برنامه ريزي پیگیرانه 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات:

توان گفت كه يكی از ، میارگونومیدانش حیطه  گیگستردمهم بودن مسئله حفاظت و ايمنی كاركنان و با توجه به 

برنامه هاي مديران منابع انسانی در هر سازمان جهت بهبود وضعیت ايمنی كاركنان، آموزش و استفاده از مهمترين 

هاي كاري براي آگاهی از اصول ارگونومی و كاربرد آن اصول در طراحی پست بنابرايناصول ارگونومی عنوان كرد. 

اندركاران تولید، مديران، هايی را به دستوصیهتدر زير  د از بسیاري مشكالت جلوگیري كند. توانتحقق اين مهم می

 ه ايم كه میتواند به مديران كمک بسیاري نمايد.هاي صنعتی واداري ارائه نمودريزان و مسئولین محیطبرنامه

  آموزش مفاهیم ارگونومی به مديران 

 ي آنها در مشاغل مرتبطو بكارگیرهاي افراد هاي فردي و قابلیتاستخدام افراد با توجه به نوع حرفه، ويژگی 

 هاي ارگونومی اي كارگران با توجه به مدلمعاينات قبل از استخدام و معاينات دوره 

  توجه به ساختار آناتومی و فیزيولوژي شاغالن 

  ارگونومی بكارگیري اصول مديريت اقتضايی براي جلب رضايت افراد در انجام كار و استفاده از اصول 

  نهاهاي اقتصادي آعلل آن و زيان شغلی،تجزيه و تحلیل حوادث 

 یركن يک سازمان می باشد با عمل كردن به نكات ايمنانسانی كه مهمترين  يمديران منابع انسانی امیدوارند نیرو

 تا، از هرگونه مشكالت احتمالی بر اثر عدم رعايت نكات ايمنی و ارگونومی جلوگیري كند و انجام اصول ارگونومی

خود كه همان محافظت و نگهداري از كاركنان خود می باشد به رسالت مهم و غیر قابل انكار مديران منابع انسانی 

 سرانجام برسانند.  
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 نابعم

؛ انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مديريت ؛چاپ سوم؛ " مديريت منابع انسانی" ؛ابطحی، سید حسین -

 .1383سال  ؛تهران
  .94؛ مديريت كیفیت ؛ تابستان  "ارگونومی چیست و چه كاربردهايی دارد  "احمدي، علی رضا ؛  -
؛ " يک تحقیق علی و معلولی درباره عوامل میكرو و ماكرو ارگونومیكی در فاجعه بوپال"؛ امینی، علیرضا -

 .1388؛ سال كنفرانس بین المللی ارگونومی
 ؛ "ارگونومی، ايمنی و بهره وري"انین، علی و اصیلیان، حسن؛ جزء كنعانی، معصومه، مرتضوي، باقر ، خو -

 . 1388نخستین كنفرانس بین المللی ارگونومی؛ سال 
كنفرانس بین المللی  ؛" آنتروپومتري ايستاتیک در ايران"؛ حسن ،حسینی نسب و صدرا ابرقويی، ناصر -

 .1388؛ سال ارگونومی

 .1378تهران؛ انتشارات امید مجد" ؛  طراحی ايستگاه كاراصول  بدن ومكانیک  "؛ محمد، عبدلی ارمكی -
 .1381سال ؛ "  ارگونومی وكاربرد آن" ؛ وند، رضا كارزار جدي -
 .1379؛  " هاي حمل دستی كاالاصول ارگونومی در طراحی سیستم" ؛ صادق ،نائینی -

- Akbari ME ،Naghavi M ،Soori H  ،Epidemiology of deaths from injuries in iran ،

2004 
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