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Sinteza lucrarii 

 

Lucrarea reprezintă o cercetare aplicativă în domeniul ergonomiei în sport, ca 
parte a managementului resurselor umane. Scopul acestor studii de analiză este acela de a 
identifica factori ergonomici cu influentă statiastică semnificativă asupra rezultatelor 
muncii din organizatia sportivă, astfel încât ipoteza de cercetare este pe rând confirmată, 
iar apoi infirmată, deoarece după reamenajarea atelierului de lucru si  îmbunătătirea 
conditiilor ergonomiei ambientale efectul acestor factori a devenit nesemnificativ 
statistic.  

 Studiile au la bază metode de cercetare precum regresia în sport, analiza 
factorială, chestionarul si sondajul de opinie, observatii directe si indirecte, dar si metode 
specifice ergonomiei, ca de exemlu lista de control ergonomic a arenei de baschet. 

 Perfectionarea managementului resurselor umane din perspectiva cerintelor 
ergonomice în  baschet se realizează prin instruirea resursei umane din organizatia 
sportivă în care să fie implementată mentalitatea ergonomică la nivelul resursei umane de 
executie, dar si de conducere. 

 

 

 



 

 


	 
	 

