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فصلنامه بهداشت و ايمني کار

حسن صادقی نایینی* ،مریم عربشاهی
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت،1396/8/10 :

تاریخ پذیرش1397/9/14 :

چکیده

یکی از اهداف عالی امروز جوامع  ،چه در کشورهای توسعه یافته و چه رو به رشد ،حصول درجات باالتری از پایداری و

ارتقا سطح کیفیت زندگی افراد است .توسعه پایدار یک رویکرد فراگیر و انسان محور است که می تواند ارتباط منطقی
و سینرژیک با ارگونومی برقرار کند ،چرا که ارگونومی نیز علمی چند نظامه و انسان محور است و در پی ارتقا کیفیت
زندگی افراد است .تلفیق سینرژیک و هم افزای این دو حیطه موضوع اصلی این مقاله است .این بررسی از دومرحله

تشکیل شده که در فاز نخست و در قالب یک مقاله مروری به کمک دو موتور جستجوی« »PubMedو« »EBSCOو

اعمال کلید واژه های «ارگونومی» و «پایداری» ،تالش شده است تا کیفیت تلفیق این دو حوزه مورد دقت قرار گیرد.

فاز دوم این تحقیق را یک مطالعه توصیفی تشکیل داده که در آن تعداد  38پرسش نامه که در محیط گوگل طراحی
و ارسال شده ،مورد ارزیابی قرار گرفت .پرسش نامه ها از سوی کارشناسان داوطلب و فعال در حوزه سالمت حرفه ای

تکمیل گردید .نتایج بخش مروری و بررسی اولیه مقاالت دریافت شده مبتنی بر معیارهای گزینش و حذف مقاالت،

منجر به حصول  12مقاله شد .ارزیابی دقیق مقاالت نشان داد که فصول مشترک بین ارگونومی صنعتی و پایداری می

تواند به رویکردی جدید در برنامه ریزی های سالمت پایدار محیط های کار بینجامد.نتایج بخش دوم این پژوهش نشان

داد که متوسط درصد پوشش موضوعات ارگونومی با وجوه اجتماعی  ،اکولوژیک و اقتصادی پایداری به ترتیب 10 ،16

و  12درصد بوده است .تلفیق ویژگی های ارگونومی و مفاهیم پایداری به ویژه با تاکید بر حیطه های اجتماعی در هر
دو رویکرد ،می تواند فرآیندی موثر و قابل اجرا را در راستای ارتقا سطح ارگونومی صنعتی و کیفیت زندگی کاری افراد

به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی :ارگونومی صنعتی ،توسعه پایدار ،سالمت کار ،کیفیت زندگی کاری

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهnaeini@iust.ac.ir :
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توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار که امروزه به طور وسیعی مورد
توجه برنامه ریزان ،مدیران توسعه شهری ،متخصصین
حوزه سالمت ،دست اندرکاران طراحی ،ساخت و تولید
قرار گرفته ،محدود به سال های اخیر نبوده چنان که
کارلوویتز ( )Carlowitzدر سال  1713از این واژه
برای شرح و اهمیت حفظ منابع طبیعی استفاده کرده
است( .)13فراتر از مورد اخیر دستورات و نکاتی است که
سال ها قبل از آن  ،در دین مبین اسالم آمده و به حفظ
محیط زیست برای همه آحاد بشر تاکید کرده است.
یکی از رویدادهای مهم در توسعه پایدار ،اجالس زمین
یا کنفرانس بین المللی توسعه و محیط زیست بود که
در سال  1992در ریو برگزار گردید و دستور كار 21
برای اقدامات جهانی قرن  21تدوین و تصویب شد .در
واقع دستور كار  21مبنای استراتژیك توسعه پایدار را
رقم زد ()13-14-15البته ساختار فعلی مفهوم پایداری
و توسعه پایدار به حرکت های علمی و بین المللی مانند
کنفرانس براتلند و کمیسیون جهانی توسعه اقتصادی
( )WCED 1987وابسته است.در هر صورت همه تحوالت
یاد شده در پی ارتقا کیفیت زندگی بشر مدون شده
است.مفهوم توسعه پایدار مورد توجه محققین حوزه
های مختلف آکادمیک( ، )18-16مدیران امور تجارت و
بازرگانی و تولید ( ، )19دست اندکاران ایمنی اجتماعی و
سایر حوزه های ذیربط می باشد .طبق تعریف کمیسیون
جهانی توسعه اقتصادی ( )WCEDتوسعه پایدار به معنای
"استفاده از منابع در اختیار امروز است به گونه ای که
محدودیت و مشکالتی را برای نسل های آتی بشر ایجاد
نکند)20(".
در حقیقت بهره گیری به هنگام ،شایسته و برنامه
ریزی شده از منابع ،مورد توجه مفهوم توسعه پایدار
است(.)21
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مقدمه
امروزه حرکت به سوی درجات باالتری از پایداری با
هدف ارتقا کمی و کیفی زندگی بهتر ،مورد توجه جوامع
بشری قرار گرفته است .توسعه پایدار به عنوان یک عزم
بین المللی ( )4-1و با رویکرد کیفیت زندگی (،)7-5
فرآیندی است رو به رشد و فراگیر که تمامی سازمان ها
اعم از دولتی و خصوصی از ویژگی ها و فواید آن بهره مند
شده اند .بی تردید از آن جایی که هدف توسعه پایدار،
ارتقا کیفیت زندگی بشر است ،فرآیند و رویکردی انسان
محور دارد لذا سالمتی جسمی و فکری افراد را مورد
دقت قرار می دهد ،از طرفی یكی از علومی که با سالمت
افراد در فعالیت های کار و زندگی مرتبط است و درواقع
علمی با محوریت انسان تلقی می شود ،ارگونومي است
( .)11-8هدف نهايي ارگونومی ارتقا كیفیت زندگی افراد
در گستره وسیع فعالیت های خانگی ،تفریحی ،ورزشی
و هم چنین صنعتی ،سازمانی و اداری است.به بیان
دیگر ارگونومی در تالش است تا شرایط کار ،تجهیزات و
سیستم ها را با انسان به عنوان اپراتور سیستم یا کاربر
محصول متناسب سازد ( .)12از این رو این گونه به نظر
می رسد که نمی توان تمایزی بین رویکردهای ارگونومی
و مفاهیم توسعه پایدار قایل شد .هدف اصلی این مطالعه
نیز کشف رابطه ي هم افزایی بین ارگونومي و پایداری
است تا بتوان راه کارهای موثرتری را برای ارگونومی
شغلی ترسيم نمود .این مقاله که در قالب یک مقاله
مروری و توصیفی به نگارش در آمده به دنبال هم آوایی
و هم راهی دو حوزه اخیر است تا بتوان برنامه ریزی
های بهتری را برای مداخالت ارگونومی صنعتی از منظر
پایداری رقم زد و مسیری سینرژیک و در عین حال
کاربردی در حوزه ارتقا سطح کیفیت زندگی کاری افراد
از دیدگاه ارگونومی شغلی ترسیم نمود .با توجه به این
که هم افزایی ارگونومی و پایداری ،کم تر مورد توجه
بوده از این رو نگارنده برآن شد تا مقاله ای در قالب
یک بررسی تلفیقی مشتمل بر مقاله مروری و بررسی
توصیفی ارایه دهد تا آن چه تاکنون در پژوهش های
اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته تحلیل گردد و از

طرفی آن چه به نوعی از نظر دور مانده  ،بازخوانی شود
و به تبع آن نقشه راهی برای صنایع کشور در قالب
پژوهش های موردی و آتی مورد دقت قرار گیرد.

ارتقا سالمت شغلی از طریق هم افزایی ارگونومی و مفاهیم توسعه پایدار

ارگونومی
ارگونومی به عنوان علمی چند نظامه که محور توجه
آن انسان است ،علم اصالح و بهینه سازی سه عامل مهم
محیط ،مشاغل و تجهیزات است به گونه ای که سه مورد
اخیر با نیازهای انسان تطابق شایسته داشته باشند و در
این رهگذر دو هدف کلی دنبال می شود که عبارتند از
ایمنی-بهداشت و تولید-بهره وری(.)25-24
یکی از عمده تاکیدهای ارگونومی به ویژه در حوزه
میکروارگونومی ،پیش گیری  ،کنترل و کاهش صدمات
اسکلتی عضالنی مرتبط با کار است چرا که این دسته
از عوارض نه تنها باعث درد ،ناراحتی ،کاهش توانایی
جسمانی و حتی از کارافتادگی می شود ( ،)12بلکه
مشکالت و پیامدهای اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم
عدیده ای را بهمراه دارد ( . )29-26شایان ذکر است که
پنج زیر گروه مهم ارگونومی عبارتند از میکرو ارگونومی
یا ارگونومی خرد ،ماکرو ارگونومی یا ارگونومی کالن،
ارگونومی محیطی ،شناختی ،اجتماعی -فرهنگی (.)25
هر یک از زیر گروه های اخیر با محوریت انسان در تالشند
که کیفیت زندگی افراد را ارتقا بخشند( .)31-30از این
رو با هر سه ضلع اصلی توسعه پایدار یعنی جنبه های
اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیک ،ارتباطی تنگاتنگ دارند.
در حقیقت عدم توجه به هر یک از اجزا پنج گانه ارگونومی
باعث بروز مشکالت و محدودیت هایی در یک یا چند رکن
اصلی توسعه پایدار خواهد شد.

روش کار

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است .بخش نخست
شامل مطالعه مروری ،بر اساس دو موتور جستجوی
 EBSCOو  PubMedو دو کلید واژه "ارگونومی" و
"پایداری" بوده که در مقاالت دهه اخیر ()2017-2008
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یافته ها
بخش نخست :بررسی اولیه نشان داد که بیش از 70

درصد مقاالت ،مباحث "مدیریتی" را در تعامل ارگونومی
و پایداری مورد تاکید قرار داده است .بقیه موارد با حوزه
های طراحی ایستگاه کار مرتبط بوده اند .چکیده نکات
حایز اهمیت مقاالت که با هدف این بخش از تحقیق ،هم
سو بوده است به ترتیب زیر می باشند:
 -1مقاله پیلژوک و بیرفیلد ( :)2014در این بررسی
موردی ،تلفیق ارگونومی و مفاهیم پایداری از طریق ارزیابی
تاثیر کاربرد زیرپایی در بین کارکنان یک سازمان فضایی
 ،مورد دقت قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که اثربخشی
مداخالت ارگونومی و طراحی زیرپایی ارگونومیک می
تواند اقدامی مناسب بوده و نتایج اقتصادی هم دارد.پروژه
115
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توسعه پایدار دارای سه بعد یا ستون اصلی است که
عبارتند از ابعاد اقتصادی ،محیط زیستی و اجتماعی .این
سه وجه اساسی پایداری باید با هم در توازن و تعادل
باشند تا پایداری محقق شود(.)23-22

جستجو شدند .در غربال گری نخستین ،تعداد  192مقاله
حاصل شد که براساس دو کلید واژه اخیر و هم چنین
براساس معیارهای حذفی که شامل مدل های اقتصادی
و قوانین محیط زیستی بوده اند ،تعداد  41مقاله انتخاب
شدند که از نظر "عنوان مقاله" با موضوع و هدف این
بررسی هماهنگ بودند .سپس خالصه مقاالت مطالعه شد
که  21مورد  ،با موضوع این بررسی ارتباط بیش تری
داشتند .بعد از مطالعه متن کامل  21مقاله اخیر ،تعداد
نهایی مقاالت کامال مرتبط ،به  12مورد تقلیل یافت .این
مقاالت با جزییات و تحلیل های بیش تر بازخوانی و مورد
بررسی دقیق تر قرار گرفتند.
در بخش دوم این بررسی که از نوع مطالعه مقطعی-
توصیفی بوده ،نظرات کارشناسان حوزه سالمت کار در
خصوص هم پوشانی ارگونومی صنعتی و توسعه پایدار
مورد بررسی قرار گرفت .در این بخش ،پرسش نامه ای
در محیط گوگل فرم طراحی و به صورت برخط توزیع
گردید که طی یک دوره انتظار دو هفته ای  ،تعداد 38
مورد ارزیابی شد .هدف از این بررسی دریافت و تحلیل
نظرات کارشناسان در خصوص ارتباط بین پنج زیر گروه
ارگونومی و سه حوزه مطرح در رویکردهای پایداری بوده
است .سابقه کار این گروه از افراد  5تا  10سال بوده است.

حسن صادقی نایینی و مریم عربشاهی

ارتباط متقابل جنبه های گوناگون مطرح در ارگونومی از
یک سو و ارگواکولوژی مورد استفاده قرار گرفت .پایداری و
حفظ محیط زیست با مداخالت ارگونومیک میسر خواهد
بود .این بررسی با رویکرد مدیریتی انجام شده است.)34(.
 -4مقاله آندرونیا ( :)2012در این مطالعه پروژه
ای برای بررسی شرایط در یک منطقه خاص تعریف و
اجرا شد.گروه هدف را وسایل بازی و محصوالت مرتبط
با کودکان در مهد کودک ها پوشش می داده و طراحی
ارکونومیک برای آن ها انجام شده است .نتایج نشان داده
که کاربردپذیری و دل پذیری وسایل بازی برای کودکان
اهمیت دارد .این بررسی حاکی از این است که طراحی
ارگونومیک در حوزه مراقبت های بهداشتی باعث ایجاد
شرایطی مناسب از منظر پایداری خواهد شد .این بررسی
هر دو رویکرد طراحی و مدیریتی را در برداشته است(.)35
 -5مقاله ناتادور و پارکینسان( )2013در این بررسی
طراحی آنتروپومتریک در حوزه پایداری مورد تاکید بوده
است .در این تحقیق سه هدف زیر دنبال شده :کاهش
هر چه بیش تر مواد مورد استفاده در طراحی ،افزایش
طول عمر محصول و مالحظات اخالقی در بهره گیری
116
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های مبتنی بر ارگونومی سبز با رویکرد پایداری می تواند
راه کاری برای پیش گیری صدمات اسکلتی عضالنی بوده
و نتایج مثبت سود-فایده هم دارد .رویکرد غالب در این
مطالعه ،طراحی بوده است)32(.
 -2مقاله توسی ( :)2012در این بررسی که عمدتا
مبتنی بر رویکرد مدیریتی بوده ،دو محصول طراحی شده
و متفاوت ،از نظر سطح راحتی استفاده مورد ارزیابی و
مقایسه قرار گرفتند .این بررسی نشان داد که ارگونومی
می تواند نقش موثری در طراحی خالقانه محصوالت
روزمره داشته باشد .در این بررسی نگارندگان تاکید کردند
که کاربرد تئوری های ارگونومیک می تواند اثرات مثبتی
بر طراحی و تولید محصول داشته باشد(.)33
 -3مقاله آگوستا و همکاران( :)2014در این تحقیق،
ارگواکولوژی به عنوان یک رویکرد نوین در حوزه ی
بررسی اکولوژی انسانی مورد دقت قرار گرفته است .در این
بررسی ،مدل  PESTEو مفهوم ارگواکولوژی در خصوص

از نیروی انسانی .این پژوهش نشان داده که طراحی
مبتنی بر اصول آنتروپومتریک در حوزه ایستگاه های کار
و صندلی و اعمال تغییرات محاسبه شده در ابعاد بخش
های مختلف صندلی می تواند به کاهش مصرف موارد در
ساخت ایستگاه های کاری منجر گردد .این بررسی حاکی
از این است که ارتباطی منطقی بین طراحی ارگونومیک(
با تاکید بر آنتروپومتری) وطراحی پایداری بامحوریت
جنبه های اقتصادی پایداری وجود دارد)36(.
 -6مقاله هاسلئا و همکاران(:)2012در این بررسی
ارتباط بین ارگونومی و چرخه تامین در سطح جهانی با
رویکرد پایداری مورد دقت بوده است .در این مطالعه پنج
چالش جهانی در حوزه زنجیره تامین و مرتبط با توسعه
پایدار بررسی شده است که حوزه های زیر را شامل می
شده :جنبه های اجتماعی پایداری ،شاخص های پایداری
در مدیریت چرخه تامین ،تعییرات زنجیره تامین ،مشارکت
و مسایل آن و نهایتا توسعه مکانیزم ها و ضوابط .براساس
یافته های این مطالعه این گونه به نظر می رسد که چالش
های بررسی شده در هر دو حوزه پایداری و ارگونومی باید
بر توسعه ماکروارگونومی تاکید کند رویکرد غالب در این
بررسی از نوع مدیریتی بوده است(.)37
 -7مقاله زینک و فیشر(:)2013
ارتباط متقابل بین ارگونومی و پایداری و لزوم رویکرد
پایداری در مداخالت ارگونومی در این بررسی تاکید شده
است .براساس حیطه ارگونومی و پایداری ،اهداف مشترکی
تبیین شد .براساس بررسی های انجام شده در دو حوزه
ارگونومی و پایداری این گونه به نظر می رسد که مفاهیم
پایداری را می توان به طور موثری در ارگونومی به کار
بست و اهداف مشترک را با روش های متفاوت دنبال
نمود .رویکرد غالب در این بررسی از نوع مدیریتی بوده
است(.)38
-8مقاله ویدال و همکاران( :)2012در این بررسی
روش ماتریس ارگونومی  EMMاستفاده شد .با توجه به
پرسش گری انجام شده در این تحقیق ،اهمیت ارگونومی
در حوزه پایداری به اثبات رسید .نگارندگان در این بررسی
تاکید کرده اند که عدم توجه به ارگونومی در فرآیندهای

ارتقا سالمت شغلی از طریق هم افزایی ارگونومی و مفاهیم توسعه پایدار

ترتیب نمودار ( )1است .در این نمودار ارتباط دو به دو
اجزا پنج گانه ارگونومی و اجزا سه گانه پایداری برحسب
درصد آرا درج شده است.
براساس داده های به دست آمده متوسط درصد
پوشش موضوعات ارگونومی با سه جنبه مهم پایداری
یعنی وجوه اجتماعی  ،اکولوژیک و اقتصادی به ترتیب
 10 ،16و  12درصد بوده است.

بحث

با عنایت به موارد پیشگفت ،می توان اظهار داشت

نمودار ( -)1درصد هم پوشانی مفاهیم ارگونومی و پایداری
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مدیریتی منجر به بروز مشکالتی در صنعت خواهد
شد .رویکرد غالب در این بررسی از نوع مدیریتی بوده
است(.)39
 -9مقاله وسلینوویچ (:)2014ارتباط بین ارگونومی و
پایداری محور توجه این بررسی بوده است .این مطالعه
نشان داد که سه پایه اصلی پایداری با جنبه های مختلف
مطرح در ارگونومی و هم چنین پیش گیری از خطاهای
انسانی مرتبط است .براساس یافته های این بررسی،
مشخص شده که بین پایداری و مفاهیم آن و هم چنین
حوزه های مختلف مهندسی انسانی و ارگونومی تعاملی
شایسته وجود دارد که توسعه آن به ارتقا کیفیت زندگی
می انجامد(.)40
 -10مقاله ریان و ویلسون ( :)2013در این بررسی
کیفی کاربرد اصول ارگونومی و معیارهای پایداری در یک
شبکه حمل و نقل ریلی در انگلستان مورد دقت قرار گرفت.
هدف اصلی این مطالعه تدوین استراتژی ها و سازمان دهی
فعالیت ها بوده است .در این بررسی نظر کارشناسان سازمان
در خصوص سازماندهی و مدیریت در سازمان مبتنی بر
معیارهای پایداری و هم چنین ارگونومی مورد پرسش
واقع شده بود.این بررسی همراهی موثر دو حوزه پایداری
و ارگونومی را مورد تاکید قرار داده است ()41
-11مقاله اونان ( : )2016در این بررسی ،تعامل بین

مفاهیم پایداری و ارگونومی از منظر اکولوژی و کیفیت
زندگی مورد دقت قرار گرفته است .در این مطالعه اثر
بخشی استفاده از مدل های دیجیتالی انسانی که در
مهندسی عوامل انسانی کاربرد دارند ،در حوزه های طراحی
مهندسی مبتنی بر پایداری مورد تاکید قرار گرفت(.)42
-12مقاله بولیس ،برونورو ،زنلوار ( :)2016در این
بررسی کاربردهای استراتژیک پایداری در حوزه سالمت
حرفه ای مورد تاکید بوده است .این مطالعه نشان می
دهد که در برنامه ریزی های استراتژیک مرتبط با توسعه
پایدار ،نقش معیارهای ارگونومیک می تواند تعیین کننده
باشد()43
بخش دوم :نتایج کسب شده از نظرات کارشناسان به

حسن صادقی نایینی و مریم عربشاهی

نتیجه گیری

اکثر مقاالت تاکید داشته اند که حصول سالمت حرفه
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که ارگونومی می تواند در ارتقا کیفیت زندگی افراد در
چارچوب حصول درجات باالتری از پایداری موثر باشد.
شایان ذکر است که اکثر مقاالت مرور شده بر مدیریت
استراتژیک در برنامه ریزی های ارگونومی و لزوم توجه
مدیریت سازمان ها بر آن تاکید داشته اند(-33،37-32
)39،41،43؛در عین حال در  %16موارد مفاهیم جدید
ارگواکولوژی مد نظر محققین بوده است و در بقیه موارد،
طراحی ارگونومیک محصول با حوزه های مختلف پایداری
مرتبط شناخته شده است ()36-33،35-32
این توضیح الزم است که براساس نظرسنجی انجام
شده از کارشناسان داوطلب در این تحقیق ،متوسط میزان
هم پوشانی مباحث مختلف در پنچ زیر گروه ارگونومی
با مفاهیم اقتصادی ،اکولوژیک و اجتماعی به ترتیب ،16
 10و  12درصد بوده است .این توزیع نشان می دهد
که کارشناسان بر اثربخشی ارگونومی در بهره وری تاکید
داشته و این مهم در مقاالت مرور شده نیز مد نظر بوده
و همان گونه که پیش تر ذکر گردید بیش از  70درصد
موارد بر مدیریت استراتژیک و نقش تصمیم گیری های
مدیران مبتنی بر مداخالت ارگونومیک تاکید شده است.
بخشی از مقاالت اشاره داشته اند که ارگونومی با یک
رویکرد سیستماتیک می تواند باعث تغییرات اجتماعی از
منظر عواملی چون کنترل آلودگی و عوامل فیزیکی محیط
کار گردد( .)39،41،43-34،38حوزه هایی چون ارگونومی
سبز ،مهندسی پایدار عوامل انسانی و ارگواکولوژی نیز
مورد تاکید نویسندگان بوده است( .)34،42شایان ذکر
است که حوزه ارگواکولوژی یکی از حیطه های جدید و
مرتبط یا رویکردهای پایداری است و بر توجه به آن تاکید
شده است (34و .)44هم افزایی ارگونومی و حیطه های
اکولوژیک نیز در حصول درجات باالتری از توسعه پایدار
از دیگر مسایلی است که مورد تاکید بوده است ( .)45بی
تردید مداخالت ارگونومیک به بهبود شرایط ،ارتقا سطح
ایمنی و سالمت می انجامد (.)46

ای و بهینه سازی ارتباط سیستم و افراد ،در گرو توجه به
همه سطوح فیزیکی ،ادراکی ،احساسی ،اجتماعی ،محیطی
 ،سازمانی و مدیریت استراتژیک در برنامه های ارگونومی
می باشد  .داده های حاصل از پرسش گری حاکی از این
است که موضوعات مطرح در ارگونومی در درجه نخست با
ابعاد اجتماعی توسعه پایدار مرتبط است و سپس با وجوه
اقتصادی و نهایتا جنبه های اکولوژیک پایداری.
براساس نمودار ( )1می توان انتظار داشت که
ارگونومی اجتماعی و سپس ارگونومی شناختی بیش تر
از موارد دیگر با بعد اجتماعی پایداری مرتبط هستند.
این نمودار نشان می دهد که ماکروارگونومی و سپس
ارگونومی محیطی بیش از بقیه زیر گروه های ارگونومی با
جنبه های اقتصادی توسعه پایدار ارتباط دارند.
با توجه به نتایج بخش نخست و بخش دوم این مطالعه
و با عنایت به این که ارگونومی و توسعه پایدار هر چند
که حیطه هایی تا حدی متفاوت را شامل شده اند ،اما
نکات مشترک قابل توجهی دارند که مهم ترین آن ها
انسان محور بودن و سیستماتیک بودن رویکردهای آن
هاست ،از این رو این گونه به نظر می رسد که هم افزایی
موثر را می توان در بین دو حوزه ی ارگونومی شغلی و
توسعه پایدارو در راستای ارتقا سالمت حرفه ای رقم زد.
بی تردید مدیریت توام هر دو حوزه با توجه به وجود نقاط
مشترک و ایجاد یک هم افزایی هدف مند می تواند نتایج
ارزنده ای را برای شاغلین حرف مختلف به ارمغان آورد.
در واقع در مدیریت سالمت کار در محیط های شغلی و
باستناد پتانسیل های صنعت و مشکالت ایمنی و سالمت
کار حاکم بر سازمان یا صنعت  ،می توان بر اساس کلید
واژه ها و حیطه مندرج دو حوزه ارگونومی و پایداری و به
فراخور محدودیت ها و پتانسیل های صنعت و هم چنین
با تاکید بیشتر بر وجوه اجتماعی چه در حیطه پایداری
و چه در حیطه ارگونومی ،برنامه ریزی های کوتاه مدت و
بلند مدت سازمان را راهبری نمود .بی تردید برای حصول
مدلی کمی ،بررسی های موردی و میدانی مقتضی مورد
نیاز خواهد بود که مورد اخیر از دغدغه های اخیر نگارنده
نیز می باشد.
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A B ST R AC T
One of the main goals of all societies whether in developed or developing countries is sustainable
development and quality of life improvement. Both of the mentioned fields are known as critical subjects
for urban planners, health care systems authorities, organizations and industrial sectors managers.
Sustainable development is a global and human-centered approach. Also, ergonomics as a multidisciplinary
science has a user center approach in which the quality of life plays a prominent role. The main objective
of this article is developing a synergy between ergonomics and sustainability. This research consisted
of two parallel phases. The first phase included a review in which two keywords of “ergonomics and
sustainability” were considered in PubMed and EBSCO. After following the including and excluding criteria,
12 final articles were assessed. The second phase, was a descriptive study based on questionnaires among
38 participants. According to articles, in-depth evaluation and data gathering throughout questionnaires,
it seems that to make a synergy between ergonomics and sustainability especially based on social aspects
of both mentioned firms will be ended to effective and feasible planning towards industrial ergonomics
and work-related quality of life.
Keywords: Industrial Ergonomics, Sustainable Development, Occupational Health, Work Quality of Life
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