
Human factors in patein safety 

  چکیذُ

یک تَغیف اساسی اس هَضَػات اغلی . ایي هقالِ رٍضْای اهٌیت تیوار ٍ سٌجص گزٍُ ّای کاری اهٌیت تیوار را ارایِ هی دّذ

هزتَط تِ ارتثاط ػاهل ّای اًساًی تا سالهت تیوار تا اضارُ ّای هتؼذد تِ اتشارّای هوکي کِ هی تَاًذ در هکاًْایی کِ اس سالهتی 

 .هزاقثت هی کٌذ تزای اًذاسُ گیزی ٍ آهَسش ایي سزفػل ّا استفادُ هی ضَد تْیِ هی کٌذ

اًفزادی :3تین :2هذیزاًِ / ساسهاًی :1چْارچَتی تزای تْیِ یک ساختار تزای گفتگَی ایي سزفػل ّا تا دستِ تٌذی آًْا تِ 

 .هحیط کاری ساسهاًذّی هی ضَد:4

 دستِ تاال تطزیح دادُ هیطَد4سزفػل هَضَػی در داخل   دُ

 هحیط کاری-فزسَدگی-استزس-تػوین گیزی-آگاّی ٍضیؼت-هذیزیت گزٍّی-کارگزٍّی-ارتثاط-رّثزی هذیزاًِ-ساسهاًی توذى

 

 خالغِ ای اس رًٍذ کاری هقالِ

ایي هطلة یک تؼزیف اساسی اس دُ هَضَع سزفػلی کِ تِ تِ ساسهاًذّی ٍ تاثیز ػاهلْای اًساًی تز سالهت تیوار ٍاتستِ است ارایِ 

ّوچٌیي یک هجوَػِ اس اتشارّا تزای اًذاسُ گیزی ٍ آهَسش ایي ػاهلْا کِ هوکي است  هٌاسة در کارتزد در کطَرّای .هی دّذ

. ضکل سیز ػاهل ّای هَثز تز ًتایج ایوٌی تیواراى را ًطاى هی دّذ.تَسؼِ یافتِ تاضذ هؼزفی هی کٌذ

 

ػاهلْای .ٍاصُ ػاهلْای اًساًی تِ طزیق هختلف هی تَاًذ هؼٌی ضَد اها ػویقتزیي هفَْم قاتل قثَل سالهت ٍ اهٌیت اجزای آى است

ػاهلْای کاری ٍ خػَغیات اًفزادی ٍ ضخػی اضارُ دارد کِ جذاتیت رفتاری در کار راّی است کِ , ساسهاى , اًساًی تِ هحیط 

 .هیتَاًذ تز سالهت ٍ اهٌیت تاثیز گشارد

 ضخع ٍساسهاى ٍ ایٌکِ چگًَِ آًْا رٍی ,کار:یک راُ سادُ تزای اس ًظز گذراًذى ػاهلْای اًساًی تفکز درتارُ سِ جٌثِ هیثاضذ

 .سالهت ٍ اهٌیت ٍاتستِ تِ رفتار تاثیز هی گذارًذ



ػاهلْای اًساًی اغلة پیَستگی ًشدیکی  تِ فاکتَرّای اًساًی کِ در اطالػات ػلوی در خػَظ اًساًْا در طزاحی هَضَػات 

 .دارد, سیستوْای هحیط تزای استفادُ اًساًْا استفادُ هیطَد

ساسهاًی ٍ هحیطی ضخع تا سیستن تِ خَتی ػاهلْای فیشیکی ٍ رٍاًی کِ , ػکس الؼول ػاهلْای کاری, در یک هحیط کاری

 . تاثیزرفتاری دارًذ هَرد تزرسی قزار هی گیزد

تْیِ هی , تزخالف غٌؼتْای هٌتقذ سالهتی, آهَسش تسیار کَچک در فاکتَرّای اًساًی تزای پزسٌل , در تحث ایوٌی سالهت 

 .ضًَذ

 .است,ّذف ایي هقالِ ایجاد یک طزح کلی اس ػاهلْای اًساًی ٍ ساسهاًی اغلی  کِ تا سالهت تیوار ارتثاط دارًذ

توزکش رٍی ایوٌی سالهت پزسٌل ٍ راتطِ کاری آًْا تا پزسٌل دیگز .ّوچٌیي یک چْارچَب اغلی تزای ًوایص آًْا ایجاد هی کٌذ

ٍقتیکِ رٍاًطٌاسی ساسهاًی . ٍ ایٌکِ چگًَِ هی تَاًذ در خزٍجی ّای تیوار تیطتز اس اًچِ تایذ تاضذ تا راتطِ هتقاتل تا تیواریْا است

آًْا اغلة تِ سالهتی کارکٌاى ػالقِ هٌذ هی ضًَذ ٍایي  تاستیٌی ٍتوزکشتز , غٌؼتی ػاهلْای اًساًی ٍ ایوٌی را هطالؼِ هی کٌذ/ 

 .رٍی ػاهلْای اًساًی تِ هفَْم آى است کِ آًْا تِ سالهت تیواراى تیطتز اس سالهت کارکٌاى ارتثاط دارًذ

, تػوین گیزی , آگاّی ٍضؼیت , رّثزی تین , کار گزٍّی , ارتثاط , راّثزی هذیزیت , فزٌّگ ساسهاًی )تزای ایي دُ سز فػل 

یک تؼزیف ٍ یک ضزح اساسی اس ایٌکِ آًْا چِ ّستٌذ ٍ چزا آًْا تا سالهتی تیواراى ارتثاط (هحیط کاری , خستگی , استزس 

اتشارّای پیطٌْادی تزای اًذاسُ , دارًذ ارایِ خَاّذ ضذ کِ تِ غَرت تسیار هختػز طزحی اس ارتثاط ّز هَضَع تا سالهتی تیوار 

 .گیزی یا اقذاهی اس قثیل آهَسش ٍدستزسی آساى تِ هٌاتغ اطالػات اضافی اریِ هیطَد

 


