
 

 

 

  ارگونومی

Ergonomics 

 علمی های یافته کاربرد و آنها کار طیمح در افراد ییکارآ علمی مطالعه
 گررفت   نظرر  در برا  افرراد  کارآیی افزایش برای محیطی طراحی برای
 است کار محیط در انسان توانمندسازی پی در علم ای  انسانی. عوامل

 رساند. می یاری انسان کار محیط سالمت و بهداشت تأمی  به و

 

  گونومیاِر مفهوم

 (Ergo) ارگووو یونووین  واژه دو از ای آ یوو ه ارگونووو   واژه
 )طبیعو (  قووانی    عنو   بوه  (nomos) نو وو   و کیر  عن  به

 انسوی   عوا ول  یوی  انسوین   عوا ل  هندس  آ ریکی، در است.
 در ارگونوو    اسوت.  شوده  دانسوته  ارگونوو    واژه  ترادف
 ایستگیه طراح  و بیو کینیک یر،ک فی یولوژی در ریشه اروپی،
 فی یولووژی  از یی ،یآ ریکی انسین  عوا ل که درحیل  دارد. کیر

 طراحوو  و انسووین  ع لکوورد بوور گرفتووه، سرچشوو ه تجربوو 
 (.1386 اح دی، )شهرییری است  ت رک  هی سی ینه
 بورد   کویر  بوه  دانو   ،آل وین   و فرانسووی  هبو  اِرگونو   

 عل و   هویی  روش و)  انسوی  دربویره   وجود عل   اطالعیت
 اسووت. کوویر  حووی  طراحوو  در (اطالعوویت  چنووی  تولیوود

 کند    بررس  را انسی  هیی توان ندی و هی ظرفیت ارگونو  
  شووی،ل، طراحوو  در را آ ووده دسووت بووه اطالعوویت سوو   و

 چوبینوه ) بندد    کیر به تجهی ات و کیر هیی  حی  هی، فراورده
 .(1387 ه کیرا ، و

 کویر  سویز ی   و بیو ترک ،سیخت  ارگونو  چیرچوب در 
  انسوین  عی ل بی رابطه در کیر  حل و شغل  اتیتجه  طراح
 فی یولووژیک ،   سویلل  بوه  هی روش  یا در و شود    بررس 
 ، یرس یسو  ) شوود     توجه انسی  رفتیری حدی تی و ادراک 
  عنو   بوه  کویری  هویی   حوی   در ارگونوو    رویکرد (.1375
 نیو   و هوی  روش و وظیفوه  طراحو   بوی  افراد، برای کیر انطبیق
 درسوت  هویی  روش  نیسوب  کیرگیری به بی کیر بی افراد انطبیق
 اسوت  کویربردی  عل و   و دانو   ارگونوو    بنیبرای ، است.

 )ه ی (.

 
 کاربردی علمی منزله به ارگونومی

 آورد   دست به بی که است علوم از ای رشته  ن له به ارگونو  
 تعریو   آنهوی،  کویری  ی  حو  و کویرگرا    یوی   رابطه بهتری 
 انسوین   عوا ول  و ارگونوو    اصطالحیت از  ع والً .شود   
 رابطوه  ،اصوطال   دو هور  شود.    گرفته بهره  ترادف طور به

 تشووری  و بوویزگو را شووغل  هوویی نییز نوودی و کوویر دوسووویه
 روانو   و جس ین  فشیرهیی کیه  درصدد دو هر و کنند   
 و درست طراح   ثبت اثر آشکیرتری  هستند. کیر  حی  در

 سوط   بویالرفت   کویر،   حوی   و تجهیو ات   شوی،ل،   نیسب
 فرد بدن  ابعید اسی  بر کیرگر بی کیر تطبیق بهداشت، ای ن ،

 ,Jordan) است وری بهره بهبود و شغل  رضییت سرانجیم و

1998.) 
 از اصوول   درک بوی  کوه  است علم از ای شیخه ارگونو   
 ع لو   هویی  روش نظویم،  دیگور  عنیصور  و انسی   یی  تعی ل
  ن لوه  بوه  و کنود     بررس   تفیوت هیی فرضیه در را  نیسب
 انسوی   شوری   بهبوود  و سال ت  برای انسین  عوا ل  هندس 

 علوم  ارگونوو    .(Greig et al., 2019) کند    عرضه حل راه
 اسووت کوویربرا  بووی  حصوووالت و  حووی  سوویزگیر طراحوو 

(Dianat et al., 2016.)  
 اصوو   کویربرد   ارگونوو   کویربردی،  و عل و   دیدگیه بی 
  طراحووو و   هندسووو در  کیولووووژی یف و  شووونیخت روا 

 چهویر  در ارگونوو    اسوت.  هوی  نظیم و ندهییفرا  حصوالت،
 آنتروپو تری،  هندس ، یس شن روا  شغل ، بیو کینیک شیخه

 (.1379 نویلین ،  صویدق  ) کنود   و   فعیلیوت  کویر  فی یولوژی
 هی انسی   یی  تعی ل درک به ارگونو   علم  ند نظیم خصیصه

 یا حرفوه  خصیصوه  اسوت.   عطوف نظیم کی عنیصر ریسی و
 و هی داده اصو ، ،هینظر از آ   ندی بهره  عن  به نی  ارگونو  
 و انسوی    ستیبه  یسیز نهیبه  نظور به  طراح یبرا هی روش

 یهوی  رشوته  از  بو یترک رشوته   یو ا .اسوت  نظیم  کل ع لکرد
 ،  هندسوو ، شنیسوو جی عووه شنیسوو ، روا   یننوود ی تعوودد

 ،یآنتروپووو تر ،یولوووژی یف ، صوونعت  طراحوو ،کیووو کینیب
 رابو    طراحو  و کیربر تجربه ،یبصر  طراح تعی ل،  طراح
 اسوت  ای چندرشوته  دانش  ،ارگونو   بنیبرای  است. یکیربر
 هوی،  توانویی  ) انسوی   هور  هیی ظرفیت به  ربوط اطالعیت که

 گوردآوری  را (روانو   و فی یک  هیی ظرفیت و هی  حدودیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 در هویی  نظویم   حصوالت،  شی،ل، طراح  در را آنهی و کرده
 هوودف بووی تجهیوو ات، و کوویر هوویی  کووی  انسووی ، بووی ارتبوویط
 بوه   ربوط هیی آسیب و  شکالت و  سیلل بروز از پیشگیری
 کیفیوت  و وری بهوره  کویرای ،   سویزی  بهینه و بهبود و سال ت

 .)ه ی ( برد    کیر به
 

 ارگونومی تاریخچه

 هوویی ت وود  دوره در حتوو  دیربوویز، از ارگونووو    وضووو 
 بوی  (.Marmaras et al.,1999) است بوده توجه  ورد بیستین 
 نتیجوه،  در و انسوی   کویر  و شوغل   یهیوت  فنیوری، پیشرفت
 اسوت   شوده  تحوو   و تغییور  خوش دست ارگونو   رویکرد

 بوه  ارگونوو     بیحو   بیشوتر  اخیور،  دورا  در که ای گونه به
 (.Ibid) است  عطوف فنیوری و انسی  تعی ل
 اواخور  )در صونعت   انقوالب  به ارگونو   پیدای  حوزه 
 کیرهویی  .رسود   و    یالدی( بیستم قر  اوالل و نوزدهم قر 

  ودیریت  و کیرسونج   ز ینوه  در گیلبورت  و ی لیلی پژوهش 
 از پو   بوود.  ارگونو یوک   طیلعویت  بور  سرآ،یزی کیرگیه 
 کیری  شکالت شد  تر روش  بی ویژه هب و دوم جهین  جنگ
 در ارگونوو    دانو   بوه  توجوه  عدم از نیش  تلفیت حت  و

 ارگونو یوک  صورت هب کیر  حل طراح  به نییز کیری،  حی 
 در احت وویل  هوویی اشووتبیه یوودگ پیچ شوود. احسووی  بیشووتر
 دیگر و رادار جنگ ، هواپی یهیی ه چو  گونیگو  هیی ز ینه

 جنبوه  هوم  و  هندسو   جنبوه  هوم  جنوگ،  طو  در تجهی ات
 شنیسووی ، روا  از  تشووکل هوویی  گووروه و داشووت رفتوویری
 هوم  بوی  ه وراه  هوی،  فی یولوژیسوت  و شنیسی  انسی   هندسی ،
 آ،ویز  آ وزش و ح طرا ، شکالت حل برای را هیی  کوش 
 در جهین  دوم جنگ خال  در که هیی  کوش  چنی  کردند.
 شود  سبب ،بود شده آ،یز ز ی  هم طور به انگلستی ، و آ ریکی

 کشورهیی بیشتر در و ییبد توسعه و رشد ارگونو   دان  تی
 فجییع  یالدی، 198۰ دهه در شود. واقع توجه  ورد اروپیی 
 شونیخته   وجوب  و داد رخ بسوییری  تکنولووژیک   و صنعت 
 شود.   وردم   یوی   در ارگونوو    دانو   بیشوتر  چه هر شد 

 آ  تبع به و دولت ردا  کیرگرا ، دارا ، کیرخینه سیزا ، کیرخینه
 Sanders) آوردنود  روی ارگونو یوک  طراحو   به  ردم عی ه

and McCormick, 1993.)  

 تنیییسوسو ای  تیل گیز نشت  یالدی،198۴ دسی بر ۴ در 
 در کیربیید یونیو  شرکت آفیت ضد س وم تولید نهکیرخی در

 دیود   آسویب  و تو   ۴۰۰۰ به ن دیک  رگ سبب هند، بوپی 
  ویالدی،  1986 در بعود،  سوی   دو شود.  دیگور  نفر ۲۰۰۰۰۰
 شووروی  در چرنوبیول  ای هسوته  نیروگویه  در شدیدی انفجیر
 از وسویع   طی  گرفت  قرار و نفر 3۰۰  رگ سبب )سیبق(،
 هوی   یلیو  شد  آلوده و آور زیی  هیی  تیب  عرض در  ردم
 (.1395 )چوبینه، شد رادیواکتیو به ز ی  هکتیر
 تولیودی  واحود  یوک  در  ویالدی  1989 در بعد سی  سه 
 تگو ا   در فیلیو    نفوت  شورکت  به  تعلق پالستیک   واد

 تُ  1۰ انفجیر  عید  انفجیر ای  شدت که داد روی انفجیری
 ه ه شدند.  جرو  نفر 1۰۰ و کشته نفر ۲3 بود. ت  اِ . ت .
 بویور  بوه  ،دسوت  ایو   از زیویدی  بسییر هیی  ثی  و  وارد ای 

 بیید را آنهی ت ی   اصل  علت که هستند حوادث  کیرشنیسی ،
 کل وه(  کلو    عنویی  )به ارگونو یک درست طراح  عدم در

 (.1378 کور یک،  ک و )سیندرز جست
 کویربردی  صوورت  به ارگونو   به توجه رشد بی ز ی  هم 
 رشود  بوی  و ز وی    ورور  بوه  خوود  کوه  صنعت  هیی  حی  در

 را اسیسو   تحووالت  رایینوه  از  ندی بهره ویژه به و اتو یسیو 
 انودازی  راه بوی  حووزه  ایو   نیو   عل و   جنبه از اند  شده پذیرا
 کشوورهیی  در دانشوگیه   آ ووزش  هیی دوره نی  و هی انج  
   )ه ی (. است ییفته گسترش گونیگو 

 ایو   ارگونوو  ،  کویربرد  اثرات بروز و اه یت ای اف  بی 
 در اسوت.  ییفتوه  توسعه نی  ای حرفه و صنف  بخ  در حوزه
 انج و   اکنوو   کوه  ارگونو   پژوهش  انج   م 19۴9 سی 

 اولوی   و شود  تأسی  انگلستی  در شود،    نی یده ارگونو  
 عوا ل تجرب  شنیس  روا  نیم به انسین ، عوا ل دربیره کتیب
 م 1959 سوی   در ییفوت.  انتشویر   هندس  طراح  در ن انسی

  یوی   ارتبویط  برقوراری  هدف بی ارگونو   ال لل  بی   ؤسسه
 کشوورهیی  در ارگونوو    و انسوین   عوا ول  انج و   چندی 
 توی  196۰از سویله،  ۲۰ دورا  شود.  تأسوی   جهوی   گونیگو 
 بووود انسووین  عوا وول  هندسوو  سووریع رشوود شوویهد م 198۰

 .(1391ه کیرا ، و حسن )
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  گونومیاِر کارکرد

 راهبوردی  بوه  و رفته فراتر اب ار یک حد از ارگونو   ا روزه
  نیسووب، کوویر  حووی  ایجووید نظوویم، وری بهووره بهبووود بوورای

 بهبوود  و کویر  از نیشو   هویی  بی ویری  و حوادث از پیشگیری
 و )حسوون  اسووت شووده تبوودیل انسووی  ع لکوورد و رانوود ی 
 (.1391،ه کیرا 

 اطالعیت، و ارتبیطیت عصر در و وزا ر صنعت  جهی  در 
 پیرا وو   نی نیسوب  شرای  بی که هستند  جبور افراد بوسییری
 تح یوول آنهوی بوور اسوتفیده  ورد اب ار و کیر  حی  که خود

 بوووووی و داشوووووته تنیسووووب و انطبووووویق کنوووود،  ووووو 
 ا وروزه  ا وی  .آینود  کنویر  ای گونه به ایجیدشده هیی  حدودیت
 قووینو   یوک   ثیبوه  بوه  انسوین    هندسو   ی ه  یوی ارگونو  
 و کوووویر  نیسووووب تغییوووور و طراحووو  بوووی دارد توووالش

 اسووووی  بوور را وری بهووووره بیووووشتری  آ   ل و وووویت
 ه کوویرا ، و درگوویه ) آورد دسووت بووه انسووی  فی یولوووژی

 گونوه  هور  از عیری که ییفت توا     را فعیلیت  ک تر .(1388
 نیروی از صیینت و حفظ رو ازای   بیشد ای تهدیدکننده عی ل
  یوی   ایو   در و شوود   و    طر   هم رسیلت   ن له به انسین 
 کیربرا  روح  و جس   سال ت که  واردی از زییدی بخ 
 هیی  حی  ارگونو یک شرای  به  ربوط اندازد،    خطر به را

 .(Love et al., 2019) است کیری
 هی فعیلیت ه ه که است آ   بی  ارگونو   اصول  طور به 
 کویه   سوبب  کوه  شوود  انجویم  ای گونه به بیید کیر  حی  در

 ایو   اگور  .شود روان  و روح  و جس   هیی استر   ی ا 
 عیدی حد از و بیشد اندازه از بی  کیری  حی  در هی استر 
 ایجوید  کیری، اشتبیهیت ه چو  نی طلوب  نتییج بگذرد، خود

 خواهود  ادافور  روانو   و جسو    سوال ت  کیه  و حوادث
 و کویر  فشویر  کویه   سبب ارگونو  ، اصو  رعییت .داشت

 .شووود  وو  کوویرای  افوو ای  و آ  از نیشوو  هوویی خسووتگ 
 کند    بررس  را انسی  هیی توان ندی و هی ظرفیت ارگونو  

  شووی،ل، طراحوو  در را آ ووده دسووت بووه اطالعوویت سوو   و
 رز)سیند بندد    کیر به تجهی ات و کیر هیی  حی  هی، فراورده

 (.1378 کور یک،  ک و

 آ ووزش  و ارگونو یوک   الحظیت کیرگیری به شک بدو  
  وودیریت در  ه وو  نقوو  سوویز ین  هوور در ز ینووه ایوو  در
  نجور   الحظیت ای  رعییت عدم .دارد سیز ی  آ  وری بهره
  یو ا   افو ای   انسوین ،  نیوروی  بویزده  و انگیو ه  کویه   بوه 
 اثربخشو ،   کویه  درنهییوت،  و کیرکنوی   ،یبت و جیی  جیبه

 .(1383 راد،  صودق ) شوود   و   سویز ی   وری بهوره  و کیرآی 
 سویزی  سویلم  ضو    کیر  حی  در ارگونو    سیلل به توجه
 بووی ه ووراه شووغل  ع لکوورد افوو ای  بووه  نجوور کوویر،  حووی 
 شوغل   عودالت  تحقوق  نتیجوه،  در و کیرکنوی    نودی  رضییت

 (.Kahya, 2009) شود   

 ضو    کیر  حوی  رد ارگونو یک  سیلل نکرد  رعییوت 
 بورای  را زیویدی  بسوییر  هوویی  ه ینه ،کیفیت و کیرای  کیه 
 یهوی  پوژوه   داشوت.  خواهود  دنبوی   به کیرکنی  و کویرفر ی

 یهوی   نویراحت  کویه   در  ارگونوو   نق  نهیز  در ییریبس
  زنودگ  ت،یو فیک بهبود ،یور بهره  یاف ا ، اسکلت - عضالن
 و اسوت  یفتوه ی انجویم  سویز ی    کلو  ی کویرا  و   نیا ،یکیر

 –انسوی   ی یو   تنیسب یسیز نهیبه بی  ین  ارگونو   تخصصی 
 ا روزه لیک  .اند داده بهبود را هی نظیم ی کیرا  ،ی ح و  ی یش
 راهبوردی  به و رفته فراتر اب ار یک حد از ارگونو   به توجه
 انسوی   ع لکورد  و راند ی  بهبود و نظیم وری بهره بهبود برای
 (.1393،ه کیرا  و فری،ضن) است شده تبدیل
 در  ه و   نقو   ارگونوو     هندسو ،  اقتصوید  لحوی   به 

 کسب و فروش بهبود نتیجه، در و کیفیت یی  حصو  طراح 
  حصووالت  طراحو   اه یوت  کنود.     ایفی صنییع برای سود

 هویی  دیودگیه  تغییور  ه چنوی   و اقتصویدی  دالیل به گونیگو 
 هیی سی  ط  در قینون  نییزهیی و هی گذاری سییست کیربرا ،
 ایوو  بووی  تنیسووب اسووت. داشووته چشوو گیری افوو ای  اخیوور

 علووم  توری    هم از یک   ن له به نی  ارگونو   علم تغییرات،
 برقووراری نظوور از  حصوووالت طراحوو  ز ینووه در تأثیرگووذار
 ییفتوه  توسوعه  و رشود   حصوو ،  و کویربر   یی  بهینه تنیسب
 در ارگونووو   جدیوود و سوونت  رویکردهوویی  قییسووه اسووت.
 در بوی  جدیود  رویکردهیی که دهد    نشی   حصو  طراح 
-کویربر  تعی ول  از بیشوتری  ج لیویت  و هوی  جنبوه  گورفت   نظر

  ود   یوک  انتخویب  در طراحوی   به کیربرد، ز ینه و  حصو 



 یارگونوم

 4 

 در ارگونوو یک    الحظویت  کنند.    ک ک  حصو  از بهینه
 هویی  جنبوه  شوی ل،  نیو    حصووالت  تولید و طراح  بی رابطه

 هی قیبلیت گرفت  نظر در و اجت یع  -روان  عوا ل  هندس ،
 برقووراری بوورای  حصوووالت، و کوویربرا  هوویی  حوودودیت و

 کورد   لحوی   هسوتند.   حصوو   و کویربر   یوی   بهینه تنیسب
 و  حصوو (  بوی  کیربر تعی ل نظر )از فن  گونیگو  هیی جنبه

 و...( اقتصویدی  صورفه  پییدار، توسعه زیست، ) حی  حقوق 
 توانود     اند، شده  طر  ارگونو   جدید دهییرویکر در که
  حصوالت  وفقیت برای تک یل  و اصالح  حل راه  ن له به
 دیوودگیه از  حصوووالت کیفیووت بهبووود ه چنووی  و بوویزار در

 (.Dianat et al., 2016) گیرند قرار توجه  ورد ارگونو یک 

 

  ارگونومی در شده  مطرح موضوعات و مباحث

 :از انود  عبویرت  کوه  دارند نق  تعددی  عوا ل ارگونو   در
 جووی،  شورای   روشونیی ،  نشست ،) بد  وحرکیت وضعیت
 راه از کوه  اطالعویت  ) ع لیویت  و اطالعویت  ،(شوی ییی    واد
 ه وی   بوه  و هی کنتر  ،(شوند    کسب حوا  سییر یی بینیی 
 .( طلووب  شوغل   نیسوب،  کیر نو )  شی،ل و وظیی  نسبت
 بهداشوت،  و سوال ت   ای نو ،    ی ا زییدی حد تی عوا ل ای 

 کننود   و   تعیی  را روز ره زندگ  و کیر در کیرای  و راحت 
 .(139۰ ه کیرا ، و صیدق )

 انسوی   هویی   حودودیت  و هی قیبلیت ارزییب  بی ارگونو   
  حیطو   و کویری  هویی  استر  ،(آنتروپو تری و بیو کینیک)
 و استیتیک نیروهیی ،(صنعت  شنیس  روا  و کیر فی یولوژی)

 شنیسو   روا ) احتییط ،(بیو کینیک) انسی  بد  روی دینی یک
 ،(صونعت   شنیسو   روا  و کیر فی یولوژی) خستگ  ،(صنعت 
 اب ارهووی و کوویری ایسووتگیه طراحوو  و آ وووزش و طراحوو 

 .دارد کیر و سر ،( هندس  و آنتروپو تری)
 و سویز ی   طراحو   انسین ، هیی ویژگ  ، فنو  و هی روش 

  بیحو   از کیر  حل و تجهی ات طراح  و ای ن  و بهداشت
 علوم  ایو   .(139۴ ابرقووی ،  صودرا ) هستند ارگونو   اصل 
 کیرآ ود  دیگور  ازسوی و اندیشد    افراد سال ت به سو ازیک
 یوی  صونعت    تنو  هیی فعیلیت در را هی نظیم وری بهره و بود 

  بیحو   علوم  ایو   در دارد.  ودنظر  دقیوق  طور به ،یرصنعت 

  وورد  چنود  به توا     ن ونه برای شود،     طر  ون گونیگ
 :(1381 ،) شکوت  کرد اشیره زیر
 هویی  بررسو   و  طیلعویت  ک وک  بوه  افراد کیرآی  ارزییب  -

 فی یولوژیک 
 اصوول   دیودگیه  از کویر  حوی   در هوی  اندام فعیلیت بررس  -

 بیو کینیک 
 استراحت  و کیر هیی ز ی   طیلعه -
 کیر   حی  و انسی  بی   تقیبل ارتبیط بررس  -
 کیر  آنیلی  -
 هویی  طراحو   و سونج (  تو   یی پیکر / )انسی  آنتروپو تری -

 آنتروپو تریک 
 دست   اب ارهیی و تجهی ات به کیر هیی ایستگیه طراح  -
 هویی  دستگیه ع لکرد بر کیر  حی  شرای  تأثیرات بررس  -

 بد   گونیگو 
 هویی  نظویم  از یکو   ه ن لو  بوه   یشی  و انسی  سیستم آنیلی  -

 عی وول چهوویر دارای کووه ارگونووو    وضووو  در فراگیوور
 ج() ، حووی  ب() ،انسووی  الوو () ازج لووه: اسیسوو 
 است  شغل د() و ،تجهی ات

 افراد   یی  رواب  و سیز ی  و کیر ارزییب  -
 کیر  هیی ایستگیه در فی یک  عوا ل طراح  -
 )ه ی (. کیر از نیش  خستگ   ی ا  بررس  -
 

 ارگونومی تاهمي

 و است رو روبه هیی   حدودیت بی کیرهی داد  انجیم در  انسی 
 داشوته   نیسب  فعیلیت هی  حدویت وجود بی بتواند اینکه برای
 طراحو    نیسوب  ای گونوه  بوه  بیید او کیر  حی  شرای  بیشد،
 علوم  و آگویه   اسوت    کو   او  نظور  در ارگونوو    .شود

  عنو   نشوده  بینو   پوی   هیی نیراحت  و صد یت از جلوگیری
 وقوو   بررسو   از پوی   آ  اصول    وضوو   که درحیل  شود 
 ارگونوو  ،  .است ع لکرد روان  و راحت  تقویت ای، ضییعه
 بویال  بد ، هیی توانیی  تقویت تندرست ، از برخورداری سبب
 اسوتر ،  ه چو  عوارض  از رهیی  و فعیلیت راند ی  برد 
 هویی   بی ویری  یی و گرد  درد و پشت درد درد، چشم چیق ،
 و ،ضونفری ) آیند    وجود به  ت یدی کش  صد یت از که
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 (.1393 ،ه کیرا 
 و عضوالن   -اسکلت  هیی آسیب بروز از پیشگیری برای 

 روی بور  زیویدی  کویر  تووا   ن   ای  داخله هیی برنی ه اجرای
 نقو   از آگیه  ا ی داد، انجیم شنیس  ریخت و ژنتیک  عوا ل
 و اجت وویع  - روانوو  عوا وول یوو ن و آسوویب وقووو  در آنهووی

 شوود   نجور   وؤثر  کنتور   راهبورد  بوه  توانود،     بیو کینیک 
  .(1395 چوبینه،)

 سوبب  کویر   حوی   در ارگونو یوک   سویلل  رعییت عدم 
 بسییر هیی ه ینه نتیجه در و شود    کیفیت و کیرآی  کیه 
 دنبوی   بوه  کیرکنوی   بورای  هوم  و کیرفر وی  بورای  هم را زییدی
  ن لوه  بوه  ارگونوو    بوه  توجوه  ا وروزه  لیک  .داشت خواهد
 تبودیل  انسوی   ع لکورد  و راند ی  نظیم، بهبود برای راهبردی

 (.1393، ه کیرا  و ،ضنفری) است شده

 
 ارگونومی های مزیت و ها هدف

 در وظویی   فن ، هیی نظیم و وسییل طراح  ارگونو   هدف
 کویرای   و راحت  سال ت، و بهداشت ای ن ، بهبود و اف ای 
 روز وره  شورای   و کویر  طراحو   در ارگونوو    .است انسی 

 بوه  توجوه  بی ارگونو  ، .دهد    قرار  حور را انسی  زندگ ،
 انسوین ،  هویی   حدودیت ه چنی  و روان  و جس   توانیی 

 نیسویلم،  ا و ،  نوی  زنودگ   شورای   یی کیر  حی  آ د  پدید از
 ,.Love et al) کنود   و   جلووگیری   فیود  ،یر یی و آزاردهنده

 اصل  ج ء دو انسی  و کیر ارگونو   کل  دیدگیه در .(2019
 بوی   تنیسوب  ای گونوه  به بیید که است، هست  نیپذیر تفکیک و

 و بگیوریم  نظر در را ترازوی  اگر شوند. ری ی برنی ه یکدیگر
 شوده  س رده کیر دیگر کفه در و انسی  توانیی  آ  کفه یک در
 حودودی  تی ترازو هیی فهک که درصورت  دهیم  قرار را فرد به

 تنیسوب  عدم شد. خواهد  شکالت  دچیر فرد نبیشند،  تعید 
 برعهوده  که هیی   سئولیت و کیر و انسی  هیی توان ندی  یی 
 بویره  درای  که شود    زییدی  شکالت ایجید سبب گیرد،   
 بوود   پوییی   و کیر از نیش  هیی آسیب و حوادث به توا    
 .(139۰ ه کیرا ، و یدق ص) کرد اشیره وری بهره
 بوی  ای و    حیطو   سویزی  آ ویده  ارگونوو  ،  برنی ه هدف 

 و اب ارهوی  آالت،  یشوی   تجهیو ات،  ا کینیت تطیبق و طراح 

 بودن ،  ابعوید   یننود: ) شوی،لی   هویی  ویژگ  بی شغل  نییزهیی
 سوط   در (اطالعویت  پوردازش  قیبلیت هوازی، توا  قدرت،
 طوور  بوه  تواند    رگونو  ا  وفق برنی ه .است آنهی انتظیرات

 دهود  ارتقیء را کیر نیروی سال ت و وری بهره سط  ز ی  هم
 بییود  وری بهوره  افو ای   برای (.1393 عربشیه ، و )صیدق 
 در و فهوم  قیبول  شوهودی  طور به کیرهی انجیم  رویه و وظیی 
 کیربر  یی  شفیف ارتبیطیت .بیشد آسی  آنهی داد  انجیم نتیجه
 دهود   و   اف ای  را دقت کند،    استفیده  آ از کیربر آنچه و
 .است وظیی  تر کیرآ د انجیم  عنیی به ای  و

 گوروه  دو در تووا ،   و   را ارگونوو    اهوداف  توری    هم 
 بنودی  دسوته  وری( بهره و )تولید اقتصیدی و بهداشت   -ای ن 
 از انود  عبویرت  ارگونوو    بهداشت  اهداف ، یی  ای  در کرد.
 :(1391  بیرک ، و حسن )
 ،یبوت  و نیخواسوته  اخوتالالت  و هوی  بی ویری  از پیشگیری .1

 شی،ال  
 کیری  هیی ایستگیه بهینه طراح  .۲
   کیری  هیی تالش و انرژی از کیرگیری به بهتری  .3
 کیرگر. هیی قیبلیت و  نیبع از کیرگیری به بهتری  .۴

 از: اند عبیرت نی  ارگونو   اقتصیدی اهداف 
 شود     بیشتر کیرای  سبب که انرژی از بهینه کیرگیری به .1
 بیشوتر  وری بهوره  سبب که استراحت و کیر  نظم هیی دوره.۲

 شود    
 شوود   و   کویر  کیفیوت  افو ای   سوبب  که خستگ  حذف .3

 .(1391 ،ه کیرا  و )حسن 
  نیسوب  کویر   حی  طراح  هی، هدف ای  تحقق دستیورد 
 کویر،  از شو  نی احت ویل   هویی  آسیب از پیشگیری افراد، برای

 برقوراری  کویر،  از نیشو   هویی   حدودیت و هی قیبلیت ارزییب 
  یوو ا  کوویه  کوویر،  حووی  و کوویرگر  یووی  بهینووه رابطووه
 وری بهره اف ای  کیر، حی  در روح  و جس   هیی استر 

 و  حوی    نیسب طراح  و انسین  عوا ل  هندس  کیرای ، و
 )ه ی (. است کیربرا  بی  حصوالت

  حوی   در کیف  تحرک و کشش  رکیتح انجیم ورزش، 
 سویلم،  ،وذای   رژیوم  رعییوت  و  ییعویت  آب، نوشوید   کیر،

 بوی  دوستینه رابطه برقراری استر ، کنتر  و اضطراب کیه 
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ه کیرا ، وارس  )چکیپ(  نظم پ شک ، اسوتراحت کویف ،   
هوویی در  حووی  کوویر ازج لووه  توجووه بووه دردهووی و نوویراحت 

 اسوت  کویری  سویلم  گ زند یک برای ارگونو یکهیی  توصیه
  (.1395 ه کیرا ، و )کلته

 

 کاربردی-علمی های آموزش در ارگونومی جایگاه

 هویی  حووزه  در کویربردی -عل و   هویی  آ وزش که آنجیی  از
  حوی   سویزی  فوراهم  بور  گرایینوه  ع ول  رویکرد بر گونیگو 
 و )بینق  است استوار فراگیرا  برای تجرب  و ع ل  آ وزش
 اصوو   رعییوت  و درک بنویبرای   ( 138۰ رضووان ،  سعیدی

 ازسووی  کویربردی  -عل و   آ وزش هیی  حی  در ارگونو  
 آ وزشو   نظیم ای  اندرکیرا  دست سییر و  درسی  فراگیرا ،
 فضویی  در تنهوی  نوه  اصوو   ای  البته، رسد.    نظر به ضروری
 -عل و   هویی  آ ووزش  اداری هویی   حوی   در بلکه آ وزش ،
 توجوه  خوور  در نیو   رایینوه  بوی  کویر  در ن ونه برای کیربردی،
  حتوووای در ارگونووو   تلفیووق قضوویه، دیگوور جنبووه اسووت.
 عل و   هیی آ وزش در هی رشته ه ه درس  برنی ه و آ وزش 

 آ وختگوی   دانو   شوود   و   سوبب  ا ر ای  است. کیربردی -
  الحظویت  و اصوو   بی آشنیی  نتیجه در گونیگو ، هیی رشته

 و شووغل  هوویی حووی   در آ    ایوویی از بتواننوود ارگونووو  ،
  طیلعویت  بوه  توجوه  بی بنیبرای ، گیرند. بهره خوی  سیز ین 
 و )کلتوه  ارگونوو    آ ووزش  اثربخشو   دربیره گرفته صورت
 تلفیق و طراح  (، ;1395Mazloumi et al., 2014 ه کیرا ،
 هوویی رشووته ه ووه در ارگونووو   سرفصوول و  حتوووا  نیسووب
   است. توجه درخور کیربردی-عل   هیی آ وزش

 
 شناسی کتاب

 هویی  برنی وه  اثربخشو   ارزیویب   (.138۰) م. رضوان ، سعیدی و ت.، بینق ،
  ؤسسوه  تهورا :  .کیرفر ییوی   نیویز  بوه  پیسو   در کیربردی عل   آ وزش 
  عیل . آ وزش ری ی برنی ه و پژوه 

  رکو   .کیر  حی  در ارگونو یک عوا ل ارزییب  راهن یی (.1395) .  چوبینه،
 تهرا : پ شک . آ وزش در ی  و بهداشت زارتو کیر  حی  سال ت
 .دانشجو انتشیرات

 .ای حرفوه  بهداشت کلییت (.1387) ش. ارقی  ، و ف. ا یرزاده،  .، چوبینه،
 .فیر  در ین  بهداشت  خد یت و پ شک  علوم دانشگیه شیراز:
 در ارگونوو    اه یوت  (.1391) ز. فورد،   قود    .   بویرک ،  .  حسن ،

 در وی   بهداشوت،  وزارت کیرکنی  ع لکرد بهبود و وری بهره اف ای 
  .1۰1-9۲ (،۴)۴ ،کیر طب تخصص  فصلنی ه پ شک . آ وزش و

 .(1388) .گ ،صوودری و ،.ج ،صوودر ،.ج ،سووراج  نسوول ،.  ،درگوویه 
 .۲۰7-199 ،(۴) ۲۲ .دندان  شک   جله دندان  شک . در ارگونو  

  ح درضوی  :رج وه ت) .ارگونوو    .(1378) ا. کور یوک،   ک و .،م سیندرز،
 .دانشگیه  علوم تهرا : .(افضل 
 .)ارگونووو  ( انسووین  عوا وول شنیسوو  روا  .(1386) .م اح وودی، شووهرییری
 .اصل زربیف انتشیرات تهرا :
 دسوت   ح ل هیی نظیم طراح  در ارگونو   اصو  (.1379 .) نیلین ، صیدق 
 .آسینی انتشیرات تهرا : .کیال
 ازطریق شغل  سال ت ارتقیء (.1393) م. عربشیه ، و  .، نییین ، صیدق 
 ای نو   و بهداشت فصلنی ه .پییدار توسعه  فیهیم و ارگونو   اف ای  هم
 .1۲۰-113 (،۲)9 ،کیر
 جهووت هوویی  توصوویه .(139۰) ب. زیوووداری، خ.، رح ووین ، ف.، صوویدق ،

 شورکت  تهورا :  او (. )چویپ  .کویر   حوی   در ارگونو   اصو  رعییت
  ایرا . س در هیی کتیب نشر و چیپ

 شرای  بهبود برای جی ع ارگونو    داخالت .(139۴) .  ،ابرقوی  صدرا
 خوودرو.  یودک   قطعویت  تولید کیرخینه  وردی:  طیلعه ارگونو یک 

  .13-1،(۲) 3 ارگونو    جله
 سویختیری   ود   (.1393) م. .م ، صوطفوی  .،م ،پور بیبیلیی  .،  ،نفریض،

  ودیریت  .کیفیوت   دیریت تمسیس اجرای بر  ؤثر ارگونو یک عوا ل

 .11۲-93(،1) 5 ،ع لییت و تولید
 و .،م ،او  ی دانو   .،ا .م ،فقیوه  .،ا ،تیبوی   .،ر ،شوعیر  حک وت  .،ا .  ،کلته

 کویه   بور  ارگونوو    آ وزش برنی ه یک تأثیر (.1395) ثنی. ،شکری
 دانشوگیه  پژوهشو   - عل و    جلوه  .عضالن  - اسکلت  زای  آسیب عوا ل
 .65-58 (،1)۲3،وارسب  پ شک  علوم
  لو   ه ویی   آینوده.  و حوی   گذشوته،  ارگونو  ، (1381)  .  شکوت ،

  هندسو   و ارگونوو    انج   تهرا ، تولید، و صنعت در ارگونو  
 .انسین  عوا ل

 و ارگونوو    علوم  از آگویه   بوی   رابطوه  بررس  (.1383)  . راد،  صدق
 پ شوک   لووم ع دانشوگیه   جله پرستیری. کیدر شغل  هیی آسیب  ی ا 

 .3۲-۲1 (،3) 6 ،شهرکرد
 نگرشو    کویر  روابو   و انسوین    نویبع   ودیریت  .(1375) نیصور.   یرس یس .
 .شروی  تهرا : .راهبردی

Dianat, I., Adeli, P., & Talebian, A. H. (2016). Ergonomic 

approaches and challenges in product design. Iranian 

Journal of Ergonomics, 4(2), 8-16. 

Greig, M. A.; Village, J.; Dixon, S. M.; Salustri, F. A. & 

Neumann, W. P. (2019). Assessing human factors and 

ergonomics capability in organisations– the Human Factors 

Integration Toolset. Ergonomics, 62(10): 1254-1272. 

Jordan, P. W. (1998). Human factors for pleasure in product 

use. Applied ergonomics, 29(1), 25-33. 

Kahya, E. (2009). The effects of job performance on 

effectiveness. International Journal of Industrial 



 یارگونوم

 7 

Ergonomics, 39(1), 96-104. 

Love, P. E. D.; Teo, P.; Smith, J.; Ackermann, F. & Zhou, Y. 

(2019). The nature and severity of workplace injuries in 

construction: engendering operational benchmarking. 

Ergonomics, 62 (10), 1273-1288. 

Marmaras, N.; Poulakakis, G.; Papakostopoulos, V. (1999). 

Ergonomic design in ancient Greece. Applied Ergonomics. 

30 (4), 361–368. 

Mazloumi A, Hosseini SHR, Ahmadvand A R, Kazemi Z. 

(2014). Ergonomics Risk Assessment with Participation of 

Supervisors in Production Line: a Successful Experience in 

Pars Khodro Company. Journal of Occupational Hygiene 

Engineering. 1(1), 66-72. 
Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Human factors in 

engineering and design. (7th Ed.). McGraw-Hill Book 

Company. 

 علوم دانشگیه عل   هیئت )عضو زاده شری   ح دشری 
 گرگی ( طبیع   نیبع و کشیورزی

 کشیورزی ومعل دانشگیه عل   هیئت )عضو زاده عبداله ،ال حسی 
 گرگی ( طبیع   نیبع و

 

 
 
 

 ها معادل

 Biomechanics بیو کینیک

 Sanders سیندرز

 Work station design کیر ایستگیه طراح 

 Human Factors انسین  عوا ل

 Work physiology کیر فی یولوژی

  Gilbreth گیلبرت

 Lillian لیلیی 

 Methyl Isocyanate تنیییسوسای  تیل

 Mc Cormick ور یکک  ک

 Human factors engineering  انسین عوا ل   هندس

  Union Carbide India هند کیربیید یونیو 

 


