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 ،  مولفه های اجتماعی سالمت ، بهداشت حرفه ای ، ارگونومیکار طیمحاژه:  کلید و

 مقدمه 

استقالل طلب، مقاوم و همنوع خواه  دار،یب هیهوش سرشار، روح یمولد نقش مؤثر در توسعه دارند و افراد دارا یانسانها

 یانیشا تیاهمسالمتی او در محیط کار در این راستا توجه به عوامل موثر بر  .ابندی یسالم رشد و نمو م یفقط در فضا

 ،کنترل بر کار ،استرس درهنگام کار  ،کار  طیمح یاجتماع یروان تیوضع ،اشتغالوضعیت  داخلی و خارجی .عوامل دارد

 نییاز تع یو روابط خوب اجتماع تیحما تیریمد یکار و روشها طیحاکم در مح یروابط اجتماع،  یو اقتصاد یروان تیامن

رفاه و  ،یسالمت شیباعث افزا یشغل تیامن  .در سالمت دارند یرینقش چشمگ و  مهم سالمت محسوب اریبس یکننده ها

 شود. یم یروان لیمسا جادیسالمت را به مخاطره انداخته و باعث ا یکاریب ولی  یشغل تیرضا

  روش :

فه های اجتماعی سالمت در محیط استخراج اطالعات مربوط به مولبرای این پژوهش یک مطالعه توصیفی اسنادی هدفمند 

 موضوعی  است. و دسته بندیو کتابهای معتبر حدیث قرآن شامل تفاسیر اسالمی  منابع اصیل  کار در 

 نتایج 

انسان تنها بوسیله کار و  آیه کلمه فعل آمده است . 090آیه کلمه عمل و  169در قرآن کار و عمل مورد تائید قرار گرفته 

کوشش می تواند به جایی برسد. برای هر یک در کاری که انجام می دهند مراتبی هست و پاداش اعمال آنها داده خواهد شد 

کسی که برای کسب روزی حالل جهت اهل خانواده خود کار می  پیامبر اسالم )ص( می فرماید:و در حق انها ستم نمی شود 

آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. عشق . آسان نیست مگر آنچه را که تو آسان گیری . .راه خداست کند، مثل مجاهد در

عامل جلوگیری از خودخواهی و آنچه آدمی را صیقل می دهد و به کار یکی از بهترین وسایل رفع نگرانی و تشویش است.  

وند مصیبت و مرگ را رقم زده و معیشت و کار را هیچ کس از دیگری به کسب تواناتر نیست و خدا خودپرستی کار است.

، بر هیچ حقی صبر نخواهی کرد و یتقسیم کرده است. از دو صفت بی حوصلگی و تنبلی بپرهیز. زیرا اگر بی حوصله باش

 اگر تنبل باشی، هیچ حقی را ادا نخواهی نمود.

 نتیجه گیری و بحث :

به ابعاد افت انسانی محسوب می شود. کار عبادت  محسوب شده و کار و تالش در اسالم در شمار اصیل ترین ابعاد شر

باید با کار است . تنبلی نکوهش شده  از تقدیر ومورد  و تالش برای زندگی توجه سالمت موثر بر  عوامل اجتماعی مختلف 

فرد  تا تاکید شدهراد، اف یواقع یازهایدر جهت تحقق ن یاجتماع تیحمابر روابط و  توانایی های فرد تناسب داشته باشد ،. 

 . تا دچار حادثه نشود کار نهی شده است  دراز تنبلی ،سهل انگاری . دیاحترام و ارزش نما ،یاحساس محبت، دوست

 


