Ergonomics
((Human Factors Engineering

ارگونومی
تهیه کننده :علی سعادت فر

اسگًََهي بؼٌَاى سضتِ اي اص ػلَم مِ با بذست آٍسدى بْتشيي استباط هياى ماسگشاى ٍ هحيظ ماسي ضاى  ،هشتبظ است تؼشيف
هيطَد  .اسگًََهي با اسصيابي قابليتْا ٍ هحذٍديتْاي اًساى (بيَهناًيل ٍ آًتشٍپَهتشي )  ،استشسْاي ماسي ٍ هحيغي
(فيضيَلَطي ماس ٍ سٍاًطٌاسي غٌؼتي ) ً ،يشٍّاي استاتيل ٍ ديٌاهيل سٍي بذى اًساى (بيَهناًيل ) ،احتياط (سٍاًطٌاسي

غٌؼتي )  ،خستگي (فيضيَلَطي ماس ٍ سٍاًطٌاسي غٌؼتي ) ،عشاحي ٍ آهَصش ٍ عشاحي ايستگاُ ماسي ٍ ابضاسّا (آًتشٍپَهتشي ٍ
هٌْذسي ) ،سش ٍ ماس داسد .بٌابشايي اسگًََهي اص خيلي اص ػلَم ٍ هٌْذسي تطنيل يافتِ است .

واشه ارگونومی از دو کلمه:
 ERGOبِ هؼٌاي ماس ٍ
 NOMEيا  NOMIKSبِ هؼٌاي قاػذُ ٍ قاًَى ساختِ ضذُ است.
مِ ػباست است اص ػلن هغالبِ سٍابظ اًساى با ماس ،ايي ػلن آهيختِ ايست اص ػلَم هختلف
پضضني،فٌي،اقتػادي ،سٍاًطٌاسي ٍ غيشُ

موضوع ارگونومی :
اسگًََهي ضغلي تالش هينٌذ تا با باصبيٌي سيستن ّاي ماسي  ،آًْا سا دس جْت ماّص استشسْاي حشفِ اي تغييش دّذ .

اصول ارگونومی در صنعت :
-

عشاحي تغييش  ،جايگضيٌي ٍ ًگْذاسي تجْيضات بشاي استقاي بْشُ ٍسي  ،صًذگي ماسي ٍ ميفيت تَليذ

-

عشاحي ٍ تغييش فضاّاي ماسي ٍ جاًوايي ماسي بشاي سَْلت ٍ سشػت ػوليات خذهات ٍ ًگْذاسي

-

عشاحي ٍ تغييش سٍضْاي ماسي ضاهل اتَهاسيَى ٍ تخػيع ٍظيفِ بيي اپشاتَس ٍ هاضيي

-

مٌتشل فامتَسّاي فيضيني (گشها ،سشها،غذا،استؼاش ًَ،س) دس هحل ماس بشاي تَليذ بْتش ٍ ايوٌي ماسمٌاى

فاکتورهاي استرس در محیط هاي کار :
ّش هحيظ ماسي فامتَسّاي استشع هخػَظ خَد سا داسد .دس صيش فامتَسّاي استشع ضٌاختِ ضذُ دس هحل ماس آهذُ است .
-

پيچيذگي ٍ تؼذد ابضاسّاي هَسد استفادُ دس هحيظ ماس

-

ٍضؼيتْاي هحيغي غيش عبيؼي (گشها  ،غذا  ،استؼاش  ،سٍضٌايي  ،هَاد سوي ٍ …)

-

باس ماسي فيضيني ٍ فنشي

نتايج بكارگیري ارگونومی
هَاسد صيش تؼذادي اص ًتايج بناسگيشي اغَل اسگًََهي دس هحل ماساست .
-

دسك تاثيش هخػَظ ًَع ماس سٍي جسن ماسمٌاى ٍ ماسايي ضغلي ضاى

-

پيص بيٌي پتاًسيل اثشات عَالًي هذت (تجوؼي ) ماس سٍي جسن ماسمٌاى

-

اسصيابي تٌاسب هحل ماس ٍ ابضاسّا بشاي ماسگشاى جْت اًجام ماس

-

بْبَد بْشُ ٍسي ٍ آسايص ماسگشاى تَسظ (تغبيق ماس بشاي ضخع ) يا تغبيق ضخع بشاي ماس ًتايج ايي قبيل تالضْا

دستيابي بِ بْتشيي ّواٌّگي هياى قابليتْاي ماسگش ٍ ًياصهٌذيْاي ضغل است .

بیومكانیك
بيَهناًيل تشميبي اص فيضيل هٌْذسي (هناًيل )  ،آًتشٍپَهتشي ٍ پايِ ػلَم پضضني (بيَلَطي ٍ فيضيَلَطي ) مِ اص عشيق
سياضي هشتبظ گطتِ اًذ .اص ايي قَاًيي فيضيني بشاي تَغيف پذيذُ ّاي بيَلَطيني بذى اًساى استفادُ هيطَد  .اغَل
بيَهناًيل جْت هغالؼِ پاسخْاي بذى اًساى بِ باسّا ٍ استشع ّايي مِ دس هحيغْاي ماسي بش آى قشاس هيگيشد ،هيباضذ .

فیسيولوشي کار :
هغالؼِ ػولنشد اسگاًيسوْاي اًساى تَسظ استشسْاي ماس هاّيچِ اي تحت تاثيش قشاس هيگيشد .پاسخْاي فيضيَلَطيل ًاضي اص
ماس فيضيني ضاهل سيستوْاي هاّيچِ اي اسنلتي ٍ قلبي ػشٍقي هيباضذ.

ارزيابی توانايی کاري
 -1ضشباى قلب
 -2امسيظى هػشفي

بیومكانیك حرفه اي
بشسسي فيضيني ماسگش ٍ ابضاس  ،هاضيي آالت ٍ هَاد بِ ًحَي مِ ماسايي بْيٌِ داضتِ ٍ موتشيي آسيبْا هتَجِ ضخع گشدد
اختالالتي سا مِ بذليل ػذم تغابق قابليتْاي فشدي ٍ ًياصهٌذيْاي ضغلي ٍجَد داسد سا بِ حذاقل هيشساًذ ٍ اص بشٍص يل اختالل
اسنلتي –ػضالًي پيطگيشي هيٌوايذ .

جنبه هاي بهداشتی ارگونومی
 -1پيطگيشي اص بيواسيْا ٍ اختالالت ًاخَاستِ ٍ غيبت
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عشاحي بْيٌِ ايستگاّْاي ماسي

 -3بْتشيي استفادُ اص اًشطي تالش ماسي
 -4بْتشيي استفادُ اص هٌابغ ٍ قابليتْاي ماسگش

جنبه هاي اقتصادي ارگونومی
 -1استفادُ بْيٌِ اص اًشطي مِ باػث ماسايي بيطتش هيگشدد
 -2دٍسُ ّاي هٌظن ماس ٍ استشاحت مِ باػث بْشُ ٍسي بيطتش هيگشدد
 -3حزف خستگي مِ باػث افضايص ميفيت ماس هيطَد .

خستگی ناشی از کار
خستگي ًاضي اص ماسػباستست اص ضؼف ٍ ًاتَاًي دس تواهي حشمات بذى بغَسينِ ايي ًَع خستگي دس غٌؼت بػَست خستگي
ػضالًي (جسوي ) ٍ خستگي سٍحي (سٍاًي ) ظاّش هيطَد .

انواع خستگی
 -1خستگي چطوي
 -2خستگي مل بذى
 -3خستگي فنشي
 -4خستگي ػػبي
 -5خستگي هضهي
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خستگي ًاضي اص بْن خَسدى سيتن سٍص ٍ ضب

عوارض خستگی
 -1ماّص تَجِ
 -2ماّص دسيافت
 -3ماّص سشػت ػولنشد فيضيني ٍ رٌّي
 -4ماّص دقت ٍ افضايص اضتباُ
 -5هػشف اًشطي باال جْت ثابت ًگْذاضتي ساًذهاى
 -6احساع خستگي  ،گيجي  ٍ ،تحشيل پزيشي

چند نكته ارگونومیكی در کار با کامپیوتر

وضعیت موجود اختالالت اسكلتی _ عضالنی در جهان
بشاساع عبقِ بٌذي  NIOSHاختالالت اسنلتي _ ػضالًي دس هياى هطنالت بْذاضتي ٍ ػَاسؼ ًاضي اص ماس داساي ستبِ دٍم
هيباضذ.
بشاساع گضاسش اداسُ آهاس ماس دس سال ً 1994ضديل بِ دٍ سَم بيواسيْاي ًاضي اص ماس ،اختالالت هشبَط بِ تشٍهاّاي تنشاسي
بَدُ است.
بشاساع گضاسش اداسٓ آهاس ماس آهشينا دس سال  46 ، 1996دسغذ اص بيواسيْاي ًاضي اص ماس بِ دستگاُ اسنلتي _ ػضالًي هشبَط
بَدُ است
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