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نکته مهمی که در پیاده سازی ارگونومی باید به آن توجه شود آن است که یک مداخله ارگونومیکی باید هم منافع 
کارکنان )سالمتی، امنیت و رضایت( و هم منافع سازمان (بهره وری، تولید بهینه و کیفیت( را مورد توجه قرار داده 

و بهبود دهد ]15[.
براي  و  برنامه ریزي شوند  با یکدیگر  باید متناسب  امروز است که  ناپذیر در دنیای  انسان دو جزء تفکیک  و  کار 
پیشگیري از بروز هرگونه حادثه در محیط کار، بیماری هایی که در محیط کار وجود دارد و تأمین تندرستي نیروی 
کار، ارگونومي به عنوان راهی کارآمد، به یاری انسان آمده است. در حقیقت ارگونومي ابزاري است که انسان به 
کمک آن مي تواند محیط زندگي، کار و نیز وسایل و تجهیزات مورد استفاده را مطابق با توانمندی ها و ویژگی هایی 

که خود می خواهد طراحی کند ]6[.
یک محیط خوب، مي تواند بر رشد ارزش هاي پرسنل و افزایش توان و بهره وري آنان اثرگذار باشد به همین دلیل 

علم مدیریت انساني یا ارگونومي براي رهبران و مدیران سازمان از اهمیت باالیي برخوردار است ]5[.
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ارگونومی یا همان مهندسی عوامل انسانی، علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با 
توجه به توانایی های جسمی - فکری و محدودیت و عالئق انسان ها، طراحی کند. این علم با هدف افزایش بهره وری، سالمتی، 
ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. بی توجهی به رعایت اصول ارگونومی در آزمایشگاه ها باعث کاهش کارایی 
و افزایش استرس کارکنان می شود. به کارگیری ارگونومی در محیط کار می تواند موجب حذف یا کاهش صدمات و مشکالت 
بهداشت و ایمنی شغل در محیط آزمایشگاه و افزایش بهره وری شود. سازمان بین المللی کار، واژه ارگونومی را به معنای متناسب 
کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است. مدیران آزمایشگاه ها می توانند با به کارگیری ارگونومی ضمن تامین ایمنی 
مناسب بین کارکنان باعث افزایش کیفیت و کمیت در ارائه خدمات آزمایشگاهی به مشتریان شوند. هدف اصلی این مقاله 

بررسی ارگونومی در محیط های آزمایشگاهی است.

چکیده

ارگونومی و نقش آن در 
محیط های آزمایشگاهی
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ایمنی در آزمایشگاه ها و ارگونومی

دانشگاه باید به عنوان مهد پرورش پژوهشگران، محیط کار سالم 
از محیط های  یکی  کند.  فراهم  دانشجویان خود  برای  را  ایمنی  و 
آموزشی، آزمایشگاه ها هستند که درصورت عدم رعایت موارد ایمنی 
در آن ها بروز حوادث اجتناب ناپذیر می شود. آمار حوادثی که در 
آزمایشگاه ها رخ می دهد تکان دهنده است. به طوری که در تایوان 
حوادث مکرر و غیرقابل پیش بینی آزمایشگاه ها در سال های گذشته 
یکی از عوامل اصلی افت پیشرفت دانشگاه ها ذکر شده است. بنابر 
آمار دولت ایالت متحده در سال 2005، نزدیک به 10000 حادثه در 
آزمایشگاه های تحقیقاتی اتفاق افتاده  است که برخی از حوادث حتی 
منجر به صدمات شدید و مرگ شده است. این حوادث و گزارش ها 
نشان دهنده اهمیت مسائل ایمنی و بهداشتی در آزمایشگاه  ها است. 
در مطالعه ای ارزیابی شد که 50 درصد از حوادث اتفاق افتاده ناشی 
است.  روانی  عوامل  و  پرسنل  ناکافی  آموزش  ضعیف،  مدیریت  از 
باید ایمنی آزمایشگاه به عنوان عامل تعیین کننده تهدیدهای بالقوه 
انجام  هنگام  در  تجهیزات دستگاه های  و  ابزار  از  استفاده  از  ناشی 

آزمایش و کارهای مقدماتی رعایت شود ]19[.
با  مرتبط  افراد  همه  بین  در  ایمنی  فرهنگ  افزایش  به منظور 
استفاده  آزمایشگاه  در  ایمنی  بروشورهای  از  است  الزم  آزمایشگاه 
شود و همچنین دوره های آموزشی ایمنی از قبیل بهداشت و ایمنی 
اجرایی  آشنایی با قوانین و استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه برای 

پرسنل به صورت دوره ای برگزار شود.

تعاریف ارگونومی محیط کار

 
انسان ها  بین  واکنش  به  که  است  علمی  نظم  یک  ارگونومی 
داده ها،  که  است  حرفه ای  و  است  مربوط  سیستم  دیگر  اجزای  و 
و  انسان  بهینه سازی سالمت  به منظور  را  تئوری  و  اصول  روش ها، 

عملکرد کلی سیستم در طراحی به کار می برد ]11[.
کار،  محیط  سازگاري  و  تطابق  مفهوم  به  عمل  در  ارگونومی 
ابزار کار و شرایط کار با توانایی هاي جسمی و روانی انسان ها است. 
ارگونومی یا مهندسی عوامل انسانی دانشی است کاربردي مرکب از 
علوم پایه مختلف از جمله فیزیولوژي روانشناسی، فیزیک، مکانیک، 
موارد  بسیاري  و  مدیریت  شناختی،  جامعه  ریاضی،  آمار،  طراحی، 
به  و  داده  شکل  را  ارگونومی  اصول  هم  کنار  در  علوم  این  دیگر. 
بهره ور بودن کمک نموده و میزان  به منظور  بهتر سازمان  طراحی 
رفاه و سازگاري انسان ها با محیط کار را به طرز چشمگیري افزایش 

می دهند ]3[.
طراحی  و  فناوری  از  است  عبارت  انسانی  عوامل  مهندسی 
کاری، که براساس علوم زیست شناسی، انسانی، آناتومی فیزیولوژی 
و روانشناسی پایه ریزی شده است و دانش میان رشته ای است که 

ارتباط ما بین انسان و محیط پیرامون را بررسی می کند ]12[.
ارگـونومـی در اروپا، ریشه در فیزیولوژی کـار، زیست مکانیک و 
طـراحی ایستگاه کـار دارد در حالی که عـوامل انسانی آمریکایی ها، 
و  انسانی  عملکرد  بر  و  گـرفته  سـرچشمه  تجـربی  فیزیولوژی  از 
طراحی سازمان ها متمرکز است. بیماری های مـهمـی که در زمینه 
اسـت  شـدیدی  جـراحتی  ناتـوانایی های  است  مـطرح  ارگونومـی 
عصـبی  سیستم  و  ماهیـچه ای   - اسکـلتی  صدمـات  شامـل  که 

می شود. دالیل عمده این صدمات به شرح زیر است:
  حالت های نامناسب بدنی؛

  حالت های بدنی ثابت؛
  نیاز به نیروی زیاد از حد برای انجام کار؛

  حرکات تکراری با تعـداد زیـاد؛
  مدت زمان ناکـافی برای استـراحت بین حرکـات تکراری 

ارتعاشات؛
  دمای سرد ]1[.

درباره  موجود  علمی  اطالعات  کاربرد  از  عبارتست  ارگونومی 
حل  برای  اطالعاتی(  چنین  کسب  علمی  روش های  )و  انسان 
مشکالت طراحی ]5[؛ در واقع، ارگونومی یک علم چند رشته ای 
و  روحی  نیازهای  و  محیط  فناوری،  متقابل  ارتباط  که  است 
ارگونومی،  اساسی علم  اهداف  برقرار می سازد.  را  انسان  جسمانی 
بهبود چگونگی انجام کار، روش های کار، ابزار کار و انطباق آن ها 
با ویژگی های روانی و جسمی انسان است. البته باید توجه داشت 
که با مراعات اصول ارگونومی، فشار کاری و خستگی های بی مورد 

کاهش می یابد ]10[.

تاریخچه ارگونومی

زاده  از جنگ جهاني دوم  انساني در دوران پس  حرفه عوامل 
شد. در سال 1949، انجمن پژوهشي ارگونومي که اکنون انجمن 
ارگونومي نامیده مي شود در انگلستان تاسیس شد. در سال 1959 
موسسه بین المللي ارگونومي با هدف برقراري ارتباط بین چندین 
جهان  مختلف  کشورهاي  در  ارگونومي  و  انساني  عوامل  انجمن 
و  رشد  شاهد  تا 1980  بین 1960  ساله  دوران 20  تاسیس شد. 

بسط سریع عوامل انساني بود ]2[.
»روش ها«،  که  است  داده  نشان  پژوهش ها  نتایج  بررسی 
ایمنی«  و  »بهداشت  سازمان«،  و  »طراحی  انسانی«،  »ویژگی های 
و »طراحی تجهیزات و محل کار«، پنج مبحث اصلی در ارگونومی 
خود  دانش  دادن  قرار  اختیار  در  برای  فرصتی  ارگونومی  هستند. 
صنعت«،  و  محصول  »طراحی  مقوله های  به ویژه  دیگر  مباحث  در 
به  به ویژه در مورد مسائل مربوط  ایمنی«  و  »معماری«، »سالمت 

کاهش انرژی در توسعه پایدار سیستم ها است ]13[.
شغل،  طراحی  شامل:  سیستم  از  بخش هایی  ارتباط  این  در 
طراحی محیطی، فناوری، روندها و ساختار سیستم کار، عناصری 
هستند که به طور سازنده به هم مرتبط بوده و برای بهبود مدیریت 
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از  ناشی  حوادث  رساندن  حداقل  به  و  مؤثر  بهره وری  افزایش  و 

سیستم های کاری ضعیف طراحی شده و بررسی می شوند ]14[.

اهداف ارگونومی

کار  وسایل  و  ابزار  طراحی  در  که  است  آن  ارگونومـی  هدف 
و  نیازها  کار،  محیط  طراحی  در  و  تولیدی  و  فنی  سیستم های  و 
ویژگی های جسمـی و روحی انسان ها در نظر گرفته شود تا در عین 
و راحتی  بهداشت  و  به سالمت  تولید،  بازدهی  افزایش  به  رسیدن 
انسان ها نیز به بیشترین حد توجه شده باشد. ارگـونـومـی دارای 
اهـدافـی چـون بهـبود بهره وری، سالمتی، ایمنی و آسـایش مردم 
و افزایـش کـارآیـی متقابل سیستم های انسان – ماشین - محیط 
است. ارگـونومـی، علمـی چنـد نظامه است که در چـهار حـیطه 
زیستی  مکانیک  کار،  فیزیولوژی  مهندسی،  روانشناسی  عـمده، 

شغلی و آنتروپومتری فعالیت می کند ]1[.
مهمترین  از  یکی  آزمایشگاه ها  بهداشت  و  ایمنی  واحد 
آن  فعالیت های  به  باید  آزمایشگاه  مدیر  که  است  بخش هایی 
سیستم  مدیر  دارد.  مبذول  خاص  توجه  ایمنی  ارتقای  به منظور 
موظف است استانداردهای مربوط به حیطه کاری خود را به صورت 
از  و  کند  تهیه  سیستم  پایش  و  ارزشیابی  محور  به عنوان  مکتوب 
نماید.  حاصل  اطمینان  ایمنی  کارشناس  توسط  آن  اجرای  حسن 
موظف نمودن کارکنان به درک مبانی دستورالعمل ایمنی و تشکیل 
جلسات منظم به منظور چرخش اطالعات و تجارب از وظایف کمیته 

ایمنی آزمایشگاه است.
در کشور ایران علیرغم گسترش روزافزون آزمایشگاه ها با وجود 
متخصصین ارزشمند و مطرح در این آزمایشگاه ها و نصب و راه اندازی 
تجهیزات پیشرفته و بسیار گران قیمت تشخیصی، مالحظات و رعایت 
استانداردهای ایمنی به صورت سازمان یافته و سیستماتیک کمتر به 
چشم می خورد و این واقعیت به علت عدم وجود آموزش های جامع 
در خصوص حفاظت و ایمنی در سیستم های آموزشی دانشگاه های 
علوم پزشکی به خصوص در رشته های آزمایشگاهی است که می توان 
توسعه  زمینه  در  مهمی  گام  ایمنی  آموزش های  کردن  نهادینه  با 
ایمنی پایدار در آزمایشگاه های کشور برداشت. برای بهبود کیفیت 
تعریف  برای  رویکرد سیستماتیک  از یک  باید  آزمایشگاه ها  ایمنی 
شاخص های کیفیت سیستم به منظور پایش و ارزیابی ایمنی و باال 

بردن سطح کیفی کار بهره جست ]8و18[.
بخش های  کردن  قدرتمند  دموکراسی،  مثل  ارزش هایی 
استفاده  تصمیم گیری ها،  در  قدرت  تنظیم  سازمان،  یک  مختلف 
انسان ها  ابتکار  و  مهارت  توانائی حل مسئله،  از هوش، خالقیت، 
یک  به  رسیدن  برای  مدرن  مدیریت  کلیدی  موارد  جزء  که 
مطرح  اصول  تحقق  راستای  در  است  مطلوب  سازمانی  ساختار 
ساختار  یک  بازطراحی  و  طراحی  در  کالن  ارگونومی  دانش  در 

سازمانی است ]16[.
بیشترین  می توانند  مناسب  و  ایمن  شرایط  در  کارکنان 

که  گفت  می توان  لذا  باشند.  داشته  را  بهره وری  و  عملکرد 
می تواند  طراحی  مبحث  و  رشته  یک  به عنوان  ارگونومی  دانش 
اساسی  نقش  سیستم  بهینه  عملکرد  و  انسانی  منابع  توسعه  در 

داشته باشد ]17[.

عوامل موثر بر ارگونومی

نظر به مباحث و پژوهش های مطرح، یکی از عوامل مؤثر در 
فرهنگ سازی و کاربرد دانش ارگونومی، آگاهی های ارگونومیکی 
است. فریکا اوزر ساری )2009( نشان داد که آموزش ارگونومی 
حرفه ای  امنیت  و  سالمتی  بهره وری،  افزایش  بر  مثبتی  تاثیر 
شاخص ها  این  به  توجه  راستا  این  در   .]9[ دارد  جامعه  و  افراد 

الزم است:

1. محیطی: 
شرایط محیط کار را می توان از دو جهت زیر مورد توجه قرار 

داد ]1[:
الف.  شرایط درون سازمانی )محیط داخلی(
ب. شرایط برون سازمانی )محیط خارجی(

عوامل درون سازمانی که به طور مستقیم با بهداشت و ایمنی در 
ارتباط است عبارتند از: نور و روشنایی، درجه حرارت، رطوبت، صدا، 
هوا، آب و درجه مخاطرات که ماشین ها و ابزار مختلف کار ممکن 
است برای کارکنان بوجود آورد. شرایط بهداشتی و ایمنی خارج از 

محیط کار نیز دو دسته اند:
از  دسته اول مواردی است که در اختیار موسسات قرار دارند 
قبیل پیش بینی وسیله ایاب و ذهاب سالم و مطمئن، جلوگیری از 
آلودگی فضای داخلی، جلوگیری از آلودگی آب های جاری اطراف 
موسسه، ایجاد فضای سبز کافی در محوطه و نظایر آن. دسته دوم 
بلکه  نبوده  موسسات  کنترل  در  به طور مستقیم  که  است  مواردی 
شرایط کلی محیط زیست حاکم بر آن است که به طور معمول دولت 
در کنترل آن دخالت می کند. مسائل عمومی بهداشتی و درمانی، 
آلودگی های مختلف شهری ترافیک شهرها و جاده ها از این قبیل 

مسائل است.

2. فیزیکی: 
و  میز  نوع  کار،  فضای  شامل  کار،  محیط  فیزیکی  شرایط 
تا  کامپیوتر  از  می کنند،  کار  آنها  با  افراد  که  ابزارهایی  صندلی، 
تجهیزات صنعتی، نوع چیدمان میزها، تفکیک فضاها بر حسب نوع 
کارگروه های مختلف و مواردی از این دست دانست. مناسب بودن 
این شرایط، از پیش نیازهای اولیه افزایش کارایی افراد است. محیط 
کار باید امکانات اولیه را دارا باشد مثاًل از لحاظ نور، تهویه، دوری از 
سر و صدای محیطی و غیره مناسب باشد و ابزار و وسایل ابتدایی و 

مناسب کار در اختیار کارکنان قرار گیرد.
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ابعاد ارگونومی

1. روانشناسی مهندسی: 
به عوامل محیطی فیزیکی و شیمیایی مانند سر و صدا، ارتعاش، 
ایـمنی،  بر  می توانند  که  شیمیایی  مواد  و  هوا  و  آب  روشنایی، 
صـدای  مـی پردازد.  بگـذارند  تأثیر  افـراد  آسـایـش  و  سـالمتی 
حریم  کمبود  شلوغی،  پایین،  یا  باال  دمـای  نامنـاسب،  نور  زیـاد، 
خصوصی و ناتوانی در شخصی سازی محیط کار مـی تواند منجر به 

مشکالت روحی روانی کارکنان شود.

2. فیزیولوژی کار: 
بخشي از دانش ارگونومي که تطبیق انسان با کار را در مصرف 
انرژي و همچنین تغییرات عوامل فیزیولوژیکي بدن در حین انجام 
کار مورد توجه قرار مي دهد به فیزیولوژي کار معروف است. وظیفه 
فیزیولوژی کـار این اسـت که میزان سخـتی کار را اندازه گیری کند 
این مساله خود  متناسب سازد.  فرد  قدرت  و  توانایی ها  با  را  آن  و 
می کند،  تهدید  را  فرد  که  مختلفی  تنش های  که  مـی شود  باعث 
کاهـش یـابند. تنـش یا فشـار روانـی مـی تواند موجب اختالل در 
سـوخت و سـاز بـدن )متابولیسم( شود، ضـربان قلـب را بـاال برد، 
را مستعد  فرد  و  بیاورد  افزایش فشـار خـون شده، سـردرد  باعث 

حمله قلبی کند.

3. مکانیک زیستی شغلی: 
در علم مکانیک زیستی از قوانین فیزیـک و مـفاهیم مهندسی 
برای توصیف حرکت بخش های مختلف بدن و نیروی وارد بر آنها 
در طی فعالیت روزانه استفاده مـی شود. فشار مداوم ناشی از ثابت 
بودن وضـعیت بدن و یا حرکات تـکراری آن روی عضـالت بـدن 
منجر به ایجاد خستگی موضعی در آنها مـی شـود. به عـبارتی، این 
فـشار باعـث کاهش فعالیت و کارآیی عضالت خواهد شد. روش های 
مکانیک زیستی تعـامل فیزیکی بیـن انسـان و سیستم مـکانیکی 
اطراف او را مورد نظر داشته و ابزار، تجهیزات و تسهیالت کار را در 

این رابطه مورد مطالعه قرار مـی دهند.

4. آنتروپومتري:
 شامل جمع آوري و تفسیر داده هاي مربوط به شکل و اندازه 
است.  وزن(  و  محیطي  عرضي،  طولي،  )ابعاد  انسان  بدن  ابعاد 
با  بدن  سیستماتیک  اندازه گیری  از  است  عبارت  آنتروپومتری 
استفاده از وسـایل انـدازه گیـری. با توجـه به این که در مشاغل 
کـاری  وقت  بیشتر  فرد  که  مشاغلی  اصـوالً  و  اداری  و  دفتری 
خود را پشت میز کار سپری مـی کند هماهنگی و همخوان بودن 
ویژگی ها و ارتفاع مـیز کار و صندلی با ابعاد آنتروپومتریکی بـدن 
که  عضالنی  اسکلتی  مشکالت  بیشتر  که  مطلب  این  بیان  و  فرد 
افراد دچار آن می شوند به دلیل استاندارد نبودن این ویژگی است، 
زیاد  اهمیت است. چرا کـه میز کوتاه مـوجب خـم شـدن  حایز 

فـرد به جـلو و مشکل ناراحتی در کمـر، گـردن و شانه ها مـی شود 
ایـجاد درد در قسمت آرنج، کتف و  بلند مسبب  و همچنین میز 
و  صندلی  اندازه  نبودن  متناسب  ترتیب  همین  به  و  است  گردن 
کار  میز  و  فرد  بدن  نشیمنگاه  و سطح  صندلی  پشتی  مشخصات 
وی مـی تواند علـت اصلی مشکالت اسکلتی عضالنی در مشاغلی 

با این ماهیت باشد ]1[.

مزایای استفاده از ارگونومی در آزمایشگاه ها

موارد زیر تعدادي از نتایج بکارگیري اصول ارگونومی در محیط 
کار است ]4[:

  درک تاثیر مخصوص نوع کار روي جسم کارکنان و کارایی 
شغلی آنها؛

  پیش بینی پتانسیل اثرات طوالنی مدت )یا تجمعی( کار روي 
جسم کارکنان؛

  ارزیابی تناسب محل کار و ابزارها براي کارکنان برای انجام 
کار؛

  بهبود بهره وري و آسایش کارکنان.
برای رسیدن به یک محیط آزمایشگاهی ارگونومیک، توجه به 

اصول ارگونومی در مراحل ذیل ضروری است:

1. مرحله طراحی و راه اندازی آزمایشگاه:
کابینت،  سکو،  میز،  فضا،   ( کاربری  با  متناسب  طراحی   
تهویه،  کانال های  و  پریزها  نصب  گاز،  و  فاضالب  و  آب  لوله کشی 
و  به دیگر محل ها  موقعیت در و پنجره ها و روشنایی و دسترسی 

غیره(؛
  ارتفاع نصب کابینت ها، ارتفاع میز کار و سکوها و فضای مورد 
نیاز برای رفت و آمد و قرارگیری صندلی ها و فضای مورد نیاز در 
زیر میزها برای راحتی پاها در حین نشستن روی صندلی ها و انجام 
مناسب  محل  و  میزها  عمق سطح  و  پریزها  نصب  ارتفاع  فعالیت، 

برای نصب وایت بورد توجه کرد؛
 از دیگر نکات، توجه به لبه های تیز میزها و اشیاء و اجسام و 
تجهیزاتی است که در هنگام استفاده، دست و ساعد و پا و تنه در 
معرض تماس با آن ها قرار دارند که باید با طراحی مناسب حذف و 

یا به حداقل رسانده شوند؛
 موقعیت استقرار آزمایشگاه ها در یک دانشکده؛

 تحرک اجباری برای افراد با چیدمان مناسب داخل آزمایشگاه؛
 دسترسی به کابینت ها و دستگیره ها؛

 نصب قفسه ها؛
 توجه به رفت و آمد افراد، حمل و جابجایی دستگاه ها و تخلیه 

در شرایط اضطراری؛
 کف پوش کردن محل رفت و آمد و ایستگاه کار.
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2. مرحله چیدمان لوازم و تجهیزات:

 تعیین محل مناسب برای قرارگیری میز و صندلی و دستگاه 
رایانه ای تکنسین یا مسئول آزمایشگاه )درصورت نیاز(؛

 براساس نوع آزمایش های مورد نظر، فضای داخل آزمایشگاه 
فضای  در  آزمایش  هر  به  مربوط  تجهیزات  و  لوازم  و  تقسیم شده 

اختصاص یافته قرار گیرد؛
 در داخل هر فضا دسترسی به لوازم و مواد براساس میزان 

کاربری و دفعات کاربری آنها باشد؛
 در چیدمان مواد داخل کابینت های باز توصیه شده است که 
فقط موادی در داخل کابینت ها چیده شوند که استفاده مکرر روزانه 

دارند و باز به ترتیب الویت استفاده چیده شوند؛
نیاز  مورد  فضای  به  باید  آزمایشگاه  تجهیزات  چیدمان  در   
متعلقات دستگاه،  قرارگیری  و  آن  کنار  در  افراد  استقرار  به منظور 
و  دستگاه  ترزیق  محل های  و  دکمه  و  کلیدها  به  آسان  دسترسی 

تنظیم ارتفاع کار )نشسته یا ایستاده( توجه شود؛

 چیدمان لوازم و مواد و تجهیزات به گونه ای باشد که کمترین 
نیاز به حمل دستی و جابجایی آن ها، اعمال نیرو و خمیدگی تنه و 
اندام فوقانی باشد. تا حد ممکن چیدمان به گونه ای باشد که کمترین 
نیاز به انجام کار مثل برداشتن مواد و لوازم در ارتفاع باالی شانه ها 

باشد.

انجام  و  تجهیزات  و  مواد  لوازم،  کارگیری  به  مرحله   .3
آزمایش ها:

 انجام کارهای تکراری )مکرر( مثل کار با پیپت ها؛
آزمایشگاه های  در  کارها  رایج ترین  از  یکی  پیپت ها  با  کار   
ارگونومیک  عوامل  خطر  کار  این  در  است.  کاربردی  و  تحقیقاتی 
شامل اعمال نیرو با استفاده از انگشت، حرکات تکراری، پوسچرهای 
)وضعیت های بدنی( غلط به خصوص در قسمت مچ، بازوها و شانه ها 

به وفور دیده می شود.
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پایین  بهره وری  و  عاطفی  و  جسمی  تنش های  می تواند  کار  محیط  در  ارگونومیکی  موارد  به  نکردن  توجه 
آگاهی های  افزایش  موجب  می تواند  ارگونومی  برنامه های  مؤثر  اجرای  کند.  ایجاد  را  کار  نامناسب  کیفیت  و 
محیط،  ابزار،  طراحی  در  ارگونومی  کاربردهای  که  می دهد  نشان  انجام شده  مطالعات  نتایج  شود.  ارگونومیکی 
و  امنیت  کارایی،  افزایش  کار،  در  رضایت مندی  روانی،  بر سالمت  زیادی  تاثیر  کار،  و سازمان  کار  ایستگاه های 

سالمتی ایجاد خواهد کرد ]16[.
برای تحقق این مهم، تعهد و پشتیبانی مدیریت عالی می تواند اجرای برنامه های ارگونومیکی را با موفقیت 
همراه سازد به گونه ای که می توان گفت بنیان هر برنامه مداخله ارگونومی، پشتیبانی مدیریت عالی آن سازمان 
است. وقتی تصمیم گیران رده باال به صورت مشخص از ماموریت و هدف برنامه ارگونومی حمایت کنند، افزایش 
ایمنی، بهره وری و بهبود مدیریت سازمانی می تواند اتفاق بیافتد. بدون چنین تعهدی، تغییر رو به رشد مدیریت 

سازمان بعید خواهد بود ]15[.
مهمترین مسئله در راستای اجرا و پیاده سازی ارگونومی، آموزش و ایجاد آگاهی نسبت به ارگونومی و قانع 
کردن مدیران آزمایشگاه ها در خصوص مزایای ارگونومی و نقش آن در طراحی پست های کاری، ارتقا کیفیت و 
بهره وری سیستم و کاهش بیماری های ناشی از کار و حفظ سالمت کارکنان است. در نتیجه مدیران می توانند با 
انجام برخی اقدامات اساسی شرایط محیطی الزم را با سرمایه گذاری کافی، به کارگیری فناوری جدید و امکانات 
عملکرد  روند  بتوان  آن  براساس  تا  کرده  ایجاد  کارکنان  برای  فیزیکی  نظر  از  چه  و  روانی  نظر  از  چه  مناسب 
کارکنان را بهبود بخشید. برای تحقق این مهم می توان توصیه های ذیل را به مسئولین و مدیران آزمایشگاه ها 

ارائه نمود:
1. آموزش مفاهیم ارگونومی به مدیران؛

2. طراحی پست های کار با توجه به داده های آنتروپومتری؛
3. استخدام افراد با توجه به نوع تخصص، ویژگی های فردی و قابلیت های افراد؛

4. تجزیه و تحلیل حوادث شغلی، دالیل و خسارت های اقتصادی آن ها.
یک سازمان باید کارمندانش را به عنوان عوامل کلیدی حل مسائل آینده خود مورد توجه قرار دهد و به آن ها 
اجازه تقویت مهارت ها و ظرفیت های نوآوری شان داده شود. برای تسهیل بخشیدن به جریان شرکت کارمندان 
در حل مشکالت و به منظور ایجاد یک محیط پویا و فعال، مدیریت باید یک برنامه جدی آموزش، تربیت و خود 

اصالحی را به جریان اندازد ]7[.
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پی نوشت

1. کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، پژوهشگاه ابن سینا 
2. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، پژوهشگاه مواد و انرژی

3. عضو کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی
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