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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

مرضيه رئيسي واناني و جناب -سركار خانم ها زهرا آريامند "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "اي حميدرضا غالمرضايياق

  يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 نامه تقدیم

 

 

 

 :تقدیم به 

 .روح پاک مادرم، که زندگیم را مدیون مهر و صبوریش هستم -

 گاهم، دستان پر مهر پدرماستوارترین تکیه -

 اشامید بودنم به پاس قدردانی از همیاری و همدلی همیشگیهمسر عزیزم،  -

 مهربان فرشته زندگیم، پسرم رادین -

 برادرانم، که همواره وجودشان مایه دلگرمی من است. -

                   

 زهرا آریامند                            
 

 تقدیم به استاد عزیزم آقای مهندس محمد مهدی نیکخو 

 تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران()استاد تقدیم به آقای دکتر عادل مظلومی 

 داشتنی میهنم ایرانتقدیم به مدیران، سرپرستان، کار آفرینان و کارگران دوست 

 رنج و    و تقدیم به روح بزرگ کارگران عزیزی که موفقیت امروز ایران، مرهون دست 

 است.دستان پرتوان دیروز ایشان بوده  

 حمیدرضا غالمرضایی

 تقدیم به روح آسمانی پدرم 

 های مادرممهربانی

 های همسرمیاریهم

 های خواهران و برادران بهتر از جانمدلیهم

 بخش جانم که آسایش او آرامش من است.و تقدیم به دلبندم، امید 

 «علیرضا»گل نازم 

 مرضیه رئیسی
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 نامه سپاس  

 

 را به جاي آوري، وقتی قدرشناسی

 حسی از احترام به دیگران

 خواهی داشت )داالیی الما( 

 

 

 هاي ارزشمندي که براي نگارش این کتاب در ذهنمان تداعی  ها و ایده از خداوند مهربان براي تمام موهبت

 . کرد

 هایشان و حمایت ها  از پدر و مادرهایمان براي تمامی زحمات، لطف . 

 شارات دیباگران )مجتمع فنی تهران( جناب آقاي داریوش فرسایی، براي حسن توجه و از مدیر محترم انت

 مساعدت در چاپ در نشر این کتاب 

 سازي و نشر کتاب  از همکاران محترم این انتشارات براي همکاري صمیمانه در تمام مراحل آماده 

 مدیر گروه  نیا غالمآقاي دکتر   از جناب(HSE دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه شهید  ت علمیأو عضو هی

 و تهیه مقدمه کتاب براي بررسی علمی بهشتی(

  باعث  ؛هاي معنوي خود سازنده، راهنمایی و حمایت اعمال نظر، نقد ،مطالب ارزندهبا از کلیه بزرگوارانی که

 . بهبود مطالب این کتاب شدند

 

 

 پدیدآورندگان
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 مقدمه استاد 

 

 تعالی بسمه
 

ی خدر بر. شود میهاي همیشگی و مستمر در صنایع محسوب  کاال و مواد یکی از فعالیت جایی جابهو  ونقل حملامروزه 
 .ایمن بار است جایی جابه، بخش اعظمی از کارکردهاي آن وابسته به ونقل حملنظیر انبارداري و صنعت  ها؛ فعالیتاز 

 ونقل حمل/جایی جابه. گیرد میدستی مواد صورت  جایی جابهها توسط انسان به شکل  جایی جابهسزایی از این ه سهم ب
نظیر  ؛شامل موارديهاي دیگر بدن که  و حمایت بار توسط دست یا بخش ونقل حمل ،انتقال :دستی مواد عبارتند از

واسطه ه ولی ب است؛ باالبلندکردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، حمل کردن، حرکت کردن یا ترکیبی از موارد 
دستی بار به عنوان یکی از  جایی جابهشرایط محیطی و غیره،  ،فزاینده بار، سنگینی مواد، بدحجم بودن بار جایی جابه

 ؛ترین رویدادهاي سالمتی منجر به یکی از شایع چنین هم، شود میهاي محیط کار تلقی  ترین خطرات/ریسک فراوان
مانند کمردرد  ؛ها چه از لحاظ سالمتی همچون انواع آسیب ؛و پیامدهایی خواهند شدعضالنی -یعنی اختالالت اسکلتی

نظیر درد در ناحیه کمر و گردن، مچ، شانه  ؛عالئمی چنین هم، شوند میرخوردن و افتادن نظیر سُ ؛و چه از لحاظ ایمنی
ماس در بدن و آها و پاها، ورم و  حسی در دست و بازوها، بازوها و ساعد، دردناک شدن مفاصل، مور مور شدن یا بی

براي کاهش این رویدادها و عالئم ناخوشایند باید برنامه جامعی تحت عنوان برنامه  بنابراین؛ عضالت به همراه دارند
در این برنامه تحلیل خطرات محیطی، وضعیت بار/کاال، . دستی بار مبتنی بر ریسک تدوین نمود جایی جابهجامع 

 ها آسیبراهکارهاي فنی و مدیریتی براي کاهش  سپس ،گیرد میوضعیت تندرستی فرد و تحلیل وظایف کاري صورت 
هاي مرتبط با حمل  که نگرانی ،است این کتاب، با نگاه جامع و در عین حال به زبانی ساده سعی کرده. شود میتدوین 

انتخاب صحیح منابع و اند با  پدیدآورندگان این کتاب با درک درست از موضوع تالش کرده. دستی بار را تشریح نماید
حساسیت باال نسبت به چینش مطالب، تصویري درست از وضعیت موجود به خصوص ارائه راهکارهاي ساده و مصور 

 جایی جابهي ها آسیباز  پیشگیريهزینه براي  راهکارهاي ساده و کم توان میکارگیري مفاهیم کتاب  هبا ب. ارائه نمایند
را دستی بار  جایی جابههاي بهبود مبتنی بر این راهکارها براي خطرات  دستی بار شناسایی کرد و در محیط کار فرصت

 تواند میکه  ،است دستی بار ارائه شده جایی جابهدر انتهاي کتاب، ابزارهایی در قالب خودارزیابی  چنین هم. فراهم نمود
کتاب با محوریت ارائه راهکارهاي ساده و گویا ، الزم به ذکر است. شودبه عنوان مرجعی براي پایش مستمر استفاده 

بیومکانیک و  ،مسائل دینامیکی ،و به مباحث مربوط به فیزیک بار طراحی شده جایی جابهي ها آسیببراي کاهش 
ي ها آسیبامید است با درک درست از کتاب شاهد کاهش روزافزون . پردازد دستی بار نمی جایی جابهولوژي یفیز

آرزوي  ،گزاري از پدیدآورندگان و ناشر محترم در پایان، ضمن سپاس. خصوص کمردرد باشیمه دستی بار ب جایی جابه
 . را خواستارمتندرستی براي همه شاغلین و نیز ایجاد محیط کاري بهداشتی و ایمن 

 

 نیا دکتر رضا غالم

 HSEمدیر گروه 

 ت علمی دانشکده بهداشت و ایمنیأیعضو ه
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 گفتار  یشپ

که محیط و ابزار مورد استفاده  ،ان و کارکنان ناچارند خود را با شرایط نامناسبیردر جهان صنعتی امروز بسیار از کارگ

پیامد . اي کنار آیند شده به گونههاي ایجاد با محدودیت چنین ، همکند منطبق و متناسب سازند تحمیل می ها آنبر 

 . بسیار وخیم بوده و بر کیفیت زندگی فرد و سالمتی وي اثر نامطلوب داشته باشد تواند میاي  چنین مصالحه

وضعیتی، انسان از نظر جسمانی یا روانی با محیط کار، نوع کار یا تجهیزاتی که مورد استفاده قرار  ندر چنی

که از  ،عضالنی در وي گردد –منجر به ایجاد اختالالت اسکلتی  تواند میتناسبی نداشته و تداوم این وضعیت  ،دهد می

هاي انسانی نیروي کار به شمار  ها و آسیب افزایش هزینه امل از دست رفتن زمان کاري،وترین ع ترین و عمده شایع

هاي محیط کار و  علت بیش از نیمی از غیبت ؛عضالنی –اختالالت اسکلتی ، شده اساس تحقیقات انجام بر .آیند می

 . شوند هاي ناشی از کار محسوب می یک سوم درخواست غرامت

زمانی که . هایی هستند که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند واژهوري، تولید و صنعت  نیروي انسانی، کار و بهره

یی ورک عامل حرکت و نیانسان به عنوان یک اپراتور یا به عنوان ی ،آید وري نیروي انسانی پیش می سخن از بهره

رزي و خدماتی، تحقیقاتی و آموزشی گرفته تا کشاو دقت و کارآیی افراد در مشاغل مختلف از. شود فعال مطرح می

 . استوري نیروي انسانی  عوامل مهم در بهره ءصنعتی، جز

سال در شمار نیروي کار جهان  01افراد باالي  درصد 18جمعیت دنیا و حدود  درصد 11در حال حاضر تقریباً 

 آمار اضافه کنیم،کنندگان محصوالت مختلف را نیز به این  ع اگر بخواهیم کاربري کلیه مصرفببالط. شوند محسوب می

در دنیاي کنونی که  ؟!توان کارآیی افراد را افزایش داد اما چگونه می ؛کنند وري ارتباط پیدا می کلیه افراد بشر با بهره

یعنی ارتقاء  ؛رود که بخشی از مباحث علمی به این امر  انتظار می است،علوم مختلف سریعاً در حال رشد و پیشرفت 

 . دوري جامعه اختصاص داشته باش بهره

هاي  روش. است هاي کاري گوناگون را حل کرده اي از مشکالت افراد در سیستم بخش عمده  علوم روز جهان

یکی . ددهن قرار می وتحلیل تجزیهها را مورد  از زوایایی مختلف، سالمت و بهداشت انسان که ،علمی زیادي وجود دارند

ی کارکنان به تسوري و باال بردن سطح تندر ش بهرهکه در افزای باشد میاز این علوم ارگونومی است، ارگونومی دانشی 

با  ها آنتناسب  و کند و در پی بهینه کردن ي میوابد، رابطه متقابل انسان، محیط و ماشین را واکاتش یاري انسان می

 . یکدیگر است

هاي بسیار زیادي را هم براي کارفرما و  در محیط کار، هزینه ها آنو رعایت نکردن  اصول ارگونومیعدم توجه به 

از طرفی با توجه به اینکه . گردد ش کارآیی و کیفیت میهموجب کا چنین ، همهم براي کارکنان به دنبال خواهد داشت

اسکلتی، افزایش  –هاي عضالنی  در کاهش ناراحتی شده، نقش حیاتی ارگونومی طی سالیان گذشته و تحقیقات انجام

نیز با  تر شده و متخصصین ارگونومی وري، بهبود کیفیت زندگی کاري، ایمنی و کارآیی کلی سازمان مشخص بهره

ارگونومی توجه به  توان گفت اند، می دهیها را بهبود بخش کارآیی سیستم بهینه کردن تناسب بین انسان، ماشین و محیط



 11                                                                                  رامون ارگونومی     در پی         اول بخش

 

 
 

از حوادث و  پیشگیريوري سیستم، ایجاد کار مناسب،  از حد یک ابزار فراتر رفته و به یک استراتژي جهت بهبود بهره

 . است هاي ناشی از کار و بهبود راندمان و عملکرد انسان تبدیل شده بیماري

ه تت استراتژیک منابع انسانی آگاهی داشریو نقش آن در مدی متخصصان بهداشت باید از اصول و مبانی ارگونومی

 . دنوري در کار گرد هاي شغلی در محیط کار را کاهش داده و باعث بهبود بهره ، آسیبها آنبا به کارگیري  ،باشند

اپراتورها و کارگران و قابلیت همکاری که با  ،های واقعی است حل تأکید این کتاب بر روی راه

 . شود می «مواد دستی جایی جابه»باعث بهبود شرایط محیط کار در  ؛آنهاپذیری  انعطاف
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 رسالت کتاب

ترین  که از جمله بزرگ است،عضالنی مرتبط با شغل  –لتیهاي اسک هاي کار آسیب دي در محیطیکی از مخاطرات ج

ها در اثر تخریب  این آسیب باشد. میدر کشورهاي صنعتی و کشورهاي در حال توسعه  اي حرفهمشکالت بهداشت 

 –زاي بیومکانیکی و روانی ها مواجهه با عوامل استرس ها و سال النی طی ماهضع –هاي دستگاه اسکلتی تجمعی بافت

توان به حمل و  علتی میي چندها آسیبترین عوامل مؤثر در بروز این  از مهم .دهد اجتماعی در محیط کار رخ می

ابزار و وسایل مورد استفاده در آن  ،، طراحی ایستگاه کارجایی جابه، وضعیت نامطلوب بدن در حین بار دستی جایی جابه

 . در هنگام کار اشاره نمود...  و

هاي زیادي در ارتباط با  از سوي متخصصین امر مورد توجه قرار گرفته و تالش ریهاي اخ این موضوع در سال

 . است صورت گرفته... و  ت بدن در حین کارسهاي کار، وضعیت در طراحی صحیح و ارگونومیگی محل

هاي ناشی از  بیماري ،در خصوص کاهش حوادث ،ه شدهئبه همین دلیل هدف این کتاب و مطالبی که در آن ارا

 . است« مواد جایی جابهو  ونقل حمل»ارتقاء ایمنی، بهداشت و شرایط کاري در  ،کار

در حیطه  را براي حل مشکالت ارگونومی  هاي واقعی، آسان و قابل انعطاف حل محتواي این کتاب سعی دارد راه

 . در محیط کار را ارائه دهد« مواد جایی جابهو  ونقل حمل»

 ر:یهاي محل کاري نظ که ارگونومی سایر موقعیت ،این به مفهوم آن نیست

  ابزار دستی    آالت ایمنی ماشین   کار هايطراحی ایستگاه 

 روشنایی                محوطه و ساختمان  عوامل و مواد خطرناک 

 رفاهی و تتسهیال ...  

 . مهم نیستند! قطعاً همه این عوامل نیز به نوبه خود مهم هستند

را براي بهبود ایمنی،  یانسهاي عملی و آ حل راه ،مواد جایی جابهو  ونقل حملپیرامون  ،دارد این کتاب فقط سعی

 . ه کندئبهداشت و شرایط کاري ارا

 

 

 

 

 

 

 




