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  به نام حداوند جان و خرد        
  

  :فمؤلي  مقدمه
ي متقابل انسان و ماشين، ابزار كار و محـيط و همچنـين    ارگونومي علمي است كه رابطه

دهد و با توجه به خصوصيات  ي متقابل بين فرآورده و كاربر را مورد مطالعه قرار مي رابطه
هدف علم ارگونـومي افـزايش   . هاي انسان در پي بهينه كردن ا ين رابطه ميباشد و توانائي

در كشور ايـران  . باشد وري مي ايش و رفاه و در نهايت افزايش سطح بهرهسطح ايمني، آس
هاي عملي و كاربردي اين علم توجـه چنـداني نشـده      تا كنون به داليل گوناگون به جنبه

اصول و قواعد ارگونـوميكي مـورد نيـاز مـديران و     در كتاب حاضر سعي شده است . است
  .مرتبط بيان شود كارفرمايان به زباني ساده و روان در مباحث

...........  
  مطلب ناتمام است                            ................

.........  
......  
.......  

  
  
  
  
  

 بـه نحـوي   هستند كـه كليه مديران، سرپرستان و كارفرماياني مخاطبان اصلي اين كتاب 
جاري يا احداث و ، كارگاه، يا واحد اداري و تيك سازمان ، مديريت و سرپرستيمسئوليت

نحوي با اين قبيل كارها سـر و كـار   را بر عهده داشته يا به راه اندازي پروژه هاي مختلف 
اميد است مطالب اين كتاب بتواند به ارتقـاء سـطح سـالمت افـراد جامعـه كمـك       . دارند
  .نمايد

  دكتر ناصر هاشمي نژاد      
  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان    



 مقدمه

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه: صل اولف
  

  و اهداف آن  1گونوميرا معرفي علم 1-1

ي متقابل انسان و ماشين، ابزار كار و محـيط و همچنـين    ارگونومي علمي است كه رابطه
دهد و با توجه به خصوصيات  ي متقابل بين فرآورده و كاربر را مورد مطالعه قرار مي رابطه

هدف علم ارگونـومي افـزايش   . بطه ميباشدهاي انسان در پي بهينه كردن ا ين را و توانائي
  .باشد وري مي سطح ايمني، آسايش و رفاه و در نهايت افزايش سطح بهره

عمومي بر اين است كه ارگونومي به عنوان يك موضوع علمي يكپارچـه و   اجماع
هماهنگي موفق به وجود آمده بين . سازمان يافته در طي جنگ دوم جهاني به وجود آمد

ها، پزشكان و ساير دانشـمندان علـوم بـه عنـوان      فيزيولوژيست  اسان،نن شروا ان،مهندس
ي ارگونـومي از     واژه. رويكردي چند تخصصي بعد از اتمـام جنـگ هـم ادامـه پيـدا كـرد      

توسـط   1949مشـتق شـده و درسـال    ) قـانون ( 3و نوموس) كار( 2هاي يوناني ارگون واژه
وان علمـي جديـد مـورد پـذيرش و     موسسه انجمن ارگونومي در كشور انگلسـتان بـه عنـ   

  .معرفي قرار گرفت

                                     
1 .Ergonomics 
2 .Egon 
3 ..Nomos  



  ارفرمايانارگونومي براي مديران و ك                                                          
باشد و به جـاي آن از   ي ارگونومي در اياالت متحده آمريكا چندان رايج نمي   واژه

  . شود استفاده مي 1ي فاكتورهاي انساني   واژه

  ماشين –سيستم هاي انسان  1-2
ممكـن  سيسـتم  . سيستم نهادي است كه براي رسيدن به هدفي خاص بوجود آمده است

است شامل يك فرد باشد كه با ابزار يا دستگاه خاصي براي رسيدن به هدفي معـين كـار   
مي كند يا ممكن است شامل گروهي از افراد باشد كه با تعـداد زيـادي ابـزار، دسـتگاه و     

  .مواد سروكار داشته و براي حصول به يك هدف كلي با هم در تعامل مي باشند
ن است، جزء ديگر آن ابـزار يـا دسـتگاهي بـوده و در     سيستم هايي كه يك جزء آن انسا

موضـوع  . ماشـين مـي نامنـد    –محيطي در تعامل با يكديگر مي باشند را سيستم انسان 
  . ماشين مي باشد –عمده ي مورد بررسي در علم ارگونومي بررسي سيستم انسان 

رسيدن به  مسئوليت آنچه كه بايد در يك سيستم انجام شود و بهترين روش انجام آن تا
طراحان هـر سيسـتم معمـوالَ گروهـي از افـراد      . هدف بر عهده ي طراحان سيستم است

متخصص با سوابق و تجربيات مختلف    مي باشند كه كار طراحي اجـزاء سيسـتم را بـر    
در بسياري از موارد پيدا كردن متخصص مربـوط بـه عامـل انسـاني مشـكل      . عهده دارند

  .ترين كار است
ي متخصص عامل انساني مطمئن شدن از سطح قابل قبول عملكرد براي وظيفه ي اوليه 

  .بنابراين فهم معني عملكرد انساني مهم است. كاربران احتمالي سيستم مي باشد
  

  عملكرد انسان 1-2-1
عملكرد انسان به عنوان نتيجه ي مجموعه اي از اعمال كه براي نيل به هدفي بر پايـه ي  

اعمال ممكن است قابل مشـاهده  . شوند، تعريف مي گردديك استاندارد خاص انجام مي 
) پردازش ذهني، حل مسئله، تصميم گيري، استدالل و برنامه ريزي(يا غير قابل مشاهده 

عملكرد انسانها در شرايط زماني و مكاني مختلف و همچنين نـوع وظيفـه اي كـه    . باشند
  .انجام مي دهند متفاوت خواهد بود

                                     
1 .Human factors 



 مقدمه

در هر موقعيت نياز به شناخت انسان، فعاليت هاي مورد نياز و پيش بيني عملكرد انسان 
براي دستيابي به عملكـرد بهينـه و قابـل    . محيطي كه در آن فعاليت انجام مي شود دارد

ماشين، طراح بايد با رويكردي جامع نگر به هر سه جـزء سيسـتم    –قبول سيستم انسان 
ا و محـدوديتهاي انسـان و شـرايط    توجه كافي داشته باشد و با در نظر گرفتن قابليت هـ 

محيطي ماشيني را به گونه اي طراحي مي نمايد كه بهترين رابطه ي متقابـل بـين سـه    
  .جزء برقرار شود

در بسياري از موارد، براي طراحي سيستم هاي پيچيده، يك طراح قادر نمي باشد كه در 
. يمـي انجـام شـود   هر سه حيطه تسلط كافي داشته باشد لذا بايد كار طراحي به صورت ت

بــراي آگــاهي بيشــتر از توانــايي هــا و محــدوديت هــاي انســان و محــيط بايــد از ديگــر 
ارگونوميست ها، روانشناسان صنعتي، متخصصين بهداشت حرفه اي : متخصصين از جمله

و ايمني صنعتي و غيره كمك گرفت تا تمامي جنبه هاي مرتبط با طراحي سيستم مورد 
ماشـين   –به بررسي بيشتر سه جزء اصلي سيستم هاي انسـان  در زير . نظر رعايت گردد

  .مي پردازيم
  

  انسان
عملكرد انسان مي تواند بـه طـور   . پيچيده ترين جزء سيستم هاي مذكور انسان مي باشد

خصوصـيات فيزيكـي و   : مثبت و منفي تحت تاثير گستره اي از عوامـل انسـاني از جملـه   
بـه عنـوان   . ي ذهني و حواس انسان واقع شودجسماني، روحي رواني، عاطفي، توانايي ها

در صـورتي  . مثل يكي از نمادگزاري هاي متداول در نمايشگرها، نمادگذاري رنگي اسـت 
كه اين نوع نمادگذاري نبايد تنها شيوه ي نمادگـذاري بـراي نمايشـگر هـا باشـد چـون       

  . تعدادي از مردم كور رنگ اند
ك سيستم بايد مورد توجه دقيـق قـرار   مالحظات عمده اي كه در خصوص جزء انساني ي

  :گيرد عبارتند از
  )گرهاحس (توانائي ها و محدوديتهاي فيزيكي و حسي  -الف
  )پردازش اطالعات(توانائي ها و محدوديتهاي ذهني و مغزي  -ب
  )گرهاواكنش (توانائي ها و محدوديتهاي واكنشي انسان  -ج
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. بوده و در انجام فعاليتها به كار مـي گيرنـد  افراد طيف گسترده اي از اين قابليتها را دارا 

، اندامهاي بدن شامل دست و )گرهاحس . . . (ديد خوب، شنوايي خوب و : كه عبارتند از
و توانـايي فكـر كـردن،    ) گرهـا واكـنش  (بازو و دهان كه به طور مناسبي عمل مي كنند 

  ( )شكل ) پردازش ذهني(استدالل و تصميم گيري 
  

سيستم بدون داشتن درك مناسب از چگونگي احسـاس، پاسـخ    تالش براي طراحي يك
دهي و پردازش اطالعات افراد، شـبيه سـيم كشـي يـك خانـه بـدون درك اصـول پايـه         

هر دو مورد انجام شدني هستند امـا نتـايج   . مدارهاي الكترونيكي و الكتريسيته مي باشد
م از قابليـت هـاي پايـه    اگر هر كدا. ممكن است با نتايج دلخواه بسيار فاصله داشته باشد

مورد نياز براي انجام يك فعاليت موجود نبوده يا كـافي داشـته باشـد منجـر بـه كـاهش       
  .عملكرد خواهد شد

حتي اگر فرد قابليت . مشخصه ي ديگر مرتبط با انسان ميل به انجام كار يا انگيزش است
سوال باقي ماند كه  هاي پايه را داشته باشد و مهارتهاي الزم را نيز كسب كرده باشد، اين

آيا فرد مايل به انجام كار خواهد بود و به عبارت ديگر آيا انگيزش كافي براي انجام كار را 
  .دارد

  

  فعاليت
دومين عامل مهم و موثر در عملكرد انسان نوع فعاليـت و وظـايفي اسـت كـه انسـان در      

راح هيچ وقت كـاربر و  در بسياري موارد ط. هنگام رويارويي با ماشين و ابزار بر عهده دارد
لذا بايد بدانـد چـه عـواملي بـه     . استفاده كننده ي سيستمي كه طراحي كرده نمي باشد

بايد بداند چـه  . عملكرد بهتر انسان منجر شده و چه عواملي باعث تنزل عملكرد مي شود
ر وظايفي را انسان مي تواند بهتر انجام دهه و آنها را به انسان واگذار كند و چه وظايفي د

 .حد قابليت هاي انسان نيست و آنها را به ماشين واگذار نمايد
  
  



 مقدمه

سودهاي اقتصادي حاصل از كاربرد  1-3
  ارگونومي 

نتايج حاصل از مطالعات موجود نشان مي دهد كـه ارگونـومي نقـش شـايان تـوجهي در      
افزايش سطح توليد، كاهش هزينه هاي درماني، كاهش غيبت هاي ناشي از كار، افـزايش  

  . دارد و منجر به افزايش درآمد كارخانه و منافع اقتصادي مي گردد. . . هي كار و بازد
در زير دستاوردهاي اقتصادي حاصل از كـاربرد علـم ارگونـومي در طراحـي مجـدد يـك       

 1967در فاصله سال هاي  STKسيستم در كار كه كشور نروژ، در كارخانه تلفن سازي 
  .مورد مطالعه قرار مي دهيم انجام شده است را 1970تا پايان دهه 

تمام پست هاي كـار در ايـن كارخانـه داراي ارتفـاعي      1974تا  1967در بين سال هاي 
معين و ثابت بودند به طوري كه كارگران مجبور بودند خود را با شرايط كار تطبيق دهند 

بررسي آمار مربـوط بـه غيبـت هـاي     . و در نتيجه مشكالت ارگونومي زيادي وجود داشت
عضالني نشان داد كه درصد بااليي از اين غيبت ها بـه   -شي از ناراحتي هاي استخوانينا

مراجعه به آمار و ارقام و آناليز   آن ها . علت ناراحتي هاي گردن، شانه و دست بوده است
پسـت   1975در سـال  . با عث شد كه نياز به طراحي مجدد پست هاي كار احساس شود

داراي قابليت انعطاف و تغيير بودند به طوري كه كارگر  هاي كار طوري طراحي شدند كه
. مي توانست مثال ارتفاع ميز كار خود را تغيير دهـد و در وضـعيتي راحـت تـر كـار كنـد      

همچنين به آن ها اجازه داده شد كه بسته به ميل و راحتي خود نشسته يا ايسـتاده كـار   
علت از كارافتادگي بايستي جايشـان  نتيجه اين بود كه تعداد افرادي كه ساليانه به . كنند

نتـايج  . تقليل يافـت % 5/7كل كارگران به حدود % 30را با افراد سالم عوض مي كردند از 
حاصل از طراحي مجدد از نظر مقدار پول سرمايه گذاري شده و سود برگشتي در جدول 

  نظر خواهي از . نشان داده شده اند 2
از كاهشي كـه در  % 50ورت گرفته نشان داد كه كارگران در مورد اقدامات ارگونوميكي ص

ايـن مطالعـه   . جايگزيني نيروي كار مشاهده شده به علت بهبود شرايط كـار بـوده اسـت   
نشان مي دهد كه مي توان هزينه هاي الزم براي برنامه هاي ايمنـي و بهداشـت محـيط    

  .دكار به طور قابل توجيهي با به كارگيري اصول ارگونومي در طراحي كاهش دا
  1976-1982سرمايه گذاري و سود برگشتي طي سال هاي  -2جدول

  21515  ارگونومي سرمايه گذاري
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  پوند
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ضرورت آگاهي مديران به مسـائل   1-4
  ارگونوميكي محيط كار

ايجاد هر گونه تغييرات اساسي در فرآيند كار، چگونگي اجراي طـرح توسـعه در سـازمان    
كنولوژي مورد اسـتفاده در آنهـا، انتخـاب و سـفارش     انتخاب نوع فرآيند هاي توليدي و ت

ابزار كار و ماشين آالت، سازماندهي كار، تخصيص شغل و وظـايف كـاري بـه كاركنـان و     
غيره همه بر اساس تصميماتي است كه بطـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم توسـط كـادر        

اتي كـه    مديران بايد به جنبه هاي مختلـف تصـميم  . مديريتي هر سازمان اتخاذ مي شود
در بسياري از موارد حتي اعالم يك تصميم قبل از عملي . مي گيرند آگاهي داشته باشند

شدن آن مي تواند تاثيرات مثبت و منفي عميقي در روحيه، رفتار كاركنان و سازماندهي 
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در زمان تصميم گيري براي ايجاد سيسـتم هـاي كـار بـه جنبـه هـاي       . كار داشته باشد
رگونومي برخورد مي كنيم كه نيـاز اسـت قبـل از عملـي شـدن و      مختلفي از موضوعات ا

  .شروع توليد و ارائه خدمات به آنها پرداخته شود
تشخيص و رعايت اين جنبه ها زماني ميسر خواهد بود كه مديران موضوع علم ارگونومي 

در واقـع تـك تـك افـراد     . را شناخته و آموزشهاي عمومي در اين خصوص را ديده باشند
  .هر سازمان به حدودي از آگاهي در رابطه با علم ارگونومي نيازمندند شاغل در

موفقيت يك فرآيند توليدي در حال انجام زماني تضمين خواهد شد كه مـديران ميـاني،   
بر كارگران، و كارورهايي كه كار سيستم توليدي را تداوم مي بخشند نيز ماننـد مـديران   

  .لع باشندارشد از جنبه هاي ارگونومي محيط كار مط
بعنوان مثال مديران در زمينه هاي زير بايد شناخت و آگاهي داشته باشند تا بتواننـد بـه   

  .خوبي نقش خود را ايفا كنند
بايد به روند كلي شناسايي، ارزيابي و كنترل مسائل و مشكالت ارگونوميكي موجود  -الف

كارهايي براي اصـالح   پس از شناسايي و ارزيابي مشكالت، راه. در محيط كار آشنا باشند
بـديهي  . مشكالت ارگونوميكي تشخيص داده شده و به مديريت سازمان ارائـه مـي شـود   

است ارائه پيشنهادات به تنهايي در برگيرندة هيچ گونه تضـميني بـراي ايجـاد تغييـرات     
اصالحي نخواهد بود مگر اينكه مديريت درك صحيحي از راه كارهاي ارائه شده داشـته و  

در اين صورت است كه اعتقاد مديريت به اين مسائل همكاريهـاي  . ها را بداندفلسفه ي آن
  .بعدي را به دنبال داشته و پيشنهادات عملي خواهد شد

به دنبال اجراي پيشنهادات اصالحي، بايد شرايط جديد از نزديك مـورد پـايش قـرار     -ب
انتخاب شـده لزومـاَ   گيرد، زيرا تضميني وجود ندارد كه در هر زمان و شرايط راه حلهاي 

همكاري در خصوص پايش عمليـات كـاري و رسـيدن بـه راه حلهـاي      . بهترين ها باشند
جديد و اجـراي آنهـا بسـتگي زيـادي بـه نگـرش مثبـت مـديريت در خصـوص مسـائل           

  .ارگونوميكي محيط كار دارد
به رويكرد مشاركتي در انجام اقدامات اصالحي به عنوان يكي از اصـول ارگونـومي در    -ج

  .سازماندهي كار اعتقاد داشته و آن را بكار گيرد
غالباَ مواردي مبني بر اينكه خود كارگران يعني انجام دهندگان كار بهتـرين آگـاهي را از   
نقاط ضعف و قوت سيستم دارند وجود دارد بنابراين آنها صالح ترين افراد براي تشخيص 

اين رويكرد مشاركتي را روشـي   اگر مديريت يك سازمان. راه حلهاي قابل اجرا مي باشند
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موفق بداند زمينه را براي افزايش آگاهي هـاي ارگونـوميكي همـه ي كاركنـان سـازمان      

  .فراهم مي نمايد
  .اطالعات بيشتري را در اين خصوص ارائه مي دهد. . . . . . مطالعه موردي شماره 

  

كاربرد علم ارگونومي در كشـورهاي در   1-5
  حال توسعه

ه دنبال نيازهاي احساس شده در كشورهاي صنعتي و بـا هـدف برطـرف    علم ارگونومي ب
كردن اشكاالت عمده ي موجود در رويارويي انسان و سيستم هاي پيچيده بوجود آمـد و  

بنابراين بديهي است كه اين علم بعنـوان يـك   . بخوبي توانست پاسخگوي اين نيازها باشد
سـوال كـه چـرا علـم ارگونـومي در      پاسخ اين . شيوة موثر در جهان صنعتي شناخته شود

كشورهاي در حال توسعه صنعتي كمتر مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد ايـن اسـت كـه         
متوليان مربوطه در معرفي اين علم كوتاهي كرده اند و قابليتهـاي ايـن علـم بـراي حـل      

  .بسياري از مسائل موجود در بنگاهاي اقتصادي و صنعتي ناشناخته مانده است
  

كمتر مورد استفاده قرار دادن علم ارگونومي در اين قبيـل كشـورها ايـن     علت ديگر براي
است كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اولين گامهاي توسعه ي صنعتي خود را با 
صنعت مونتاژ و مشابه سازي محصوالتي آغاز مي كنند كه قبالَ بسياري از اصول اوليه ي 

. شـورهاي صـنعتي بكـار گرفتـه شـده اسـت      ارگونومي در طراحي و ساخت آنها توسط ك
پيشرفت و تكامل اين علم همانند سـاير علـوم بـا صـرف هزينـه هـاي زيـاد، اسـتفاده از         

بنابراين بسيار منطقـي  . تجربيات موفق و ناموفق در كشورهاي صنعتي بوجود آمده است
و عاقالنه است كه كشورهاي در حال توسعة صنعتي كه در محل هاي كار خود مشكالت 

َ رايگـان در اختيارشـان  مـي     زيادي دارند از تجربيات قبلي، و اصول ارگونومي كه تقريبـا 
در زير بـه تجربـه اي   . باشد بهره گرفته و به سرعت توسعه ي خود شتاب بيشتري بدهند

  .موفق از بكارگيري اين اصول در يكي از كارخانجات كشور ايران اشاره مي شود
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گيري علــم تجربــه اي موفــق از بكــار 1-5-1
  ارگونومي در كارخانجات گلوكوزان ايران 

  
 –با سـرماية سـهام داران ايرانـي و همكـاري آلفـا       1349كارخانجات گلوكوزان در سال 

طـرح شـركت بـا ظرفيـت     . كروير دانمارك تاسيس گرديـد  –. اس.دي.الوال سوئد و دي
ت وابسـته  تن ذرت در روز بـراي توليـد گلوكـوز، نشاسـته، و محصـوال      50آسياب كردن 

  .شروع شد
  

مديريت كارخانجات گلوكوزان در ايران به موضوع بهره گيـري كامـل از علـم ارگونـومي     
عالقه نشان داد و تصميم به اجراي ارگونـوميكي كـار بـراي اسـتفاده ي كامـل از منـابع       

براي شروع برنامه، از يك متخصص ارگونومي دعـوت بـه همكـاري    . انساني و مواد گرفت
  . شد
  

، يك كارگاه آموزشي سه روزه بر اساس اصول ارگونـومي  1373ند ماه در اسف
ايـن برنامـه   . براي مديران كارخانجات گلوكوزان در جزيرة كيش برگـزار شـد  

و  (IITRC) "موسسة آموزش عـالي صـنايع ايـران   "حاصل كوشش مشترك 
يك سال بعـد،  . بود  (CEDC) "مركز ارگونومي كشورهاي در حال توسعه"

ة كامل از منابع انساني و مـواد، مـديريت كارخانجـات گلوكـوزان     براي استفاد
در دي مـاه  . تصميم به انجام اصول ارگونومي در سازمان و اجراي كـار گرفـت  

، كه كارگاه آموزشي قبلي را اداره كـرده  CEDC، كارشناس ارگونومي 1375
 .بود، براي اجراي يك برنامة ارگونوميكي در كارخانجات به ايـران دعـوت شـد   

طي سه هفتـه كـار شـديد، يـك برنامـة جـامع، مشـاركتي، و چنـد منظـورة          
تاكيد برنامه استفاده از مهارت . ارگونوميكي طرح گرديد و به اجرا گذاشته شد

ها و منابع محلي در چهارچوب ارگونومي با اهداف بهبود شرايط كـاري، بهـره   
  .وري، و رضايت كاركنان بود
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  :روش كار
  : رگونومي در كارخانجات گلوكوزانشروع برنامة مداخلة ا

. سال فعاليت كارخانه توسط مدير عامل شـروع شـد   18برنامه با ارائه ي جامع سابقه ي 
مدير عامل كارشناس ارگونومي را بـه  . سپس، كارشناس ارگونومي از كارخانه بازديد كرد

ايـن  . دكالس آموزش مديران و سرپرستان، كه يك بار در هفته برگزار مي شد، دعوت كر
  .فرصتي براي برقراري رابطه ي كاري با تمام كاركنان كارخانجات گلوكوزان بود

  

   :آموزش ارگونوميكي مديران ارشد
در خالل آمـاده  . اين برنامه با آموزش عمومي ارگونومي به هشت مدير ارشد شروع گرديد

ـ           ه شدن براي آمـوزش، مطالـب مربـوط بـه ارگونـومي بـراي توزيـع در ميـان مـديران ب
سه مقاله شامل اطالعاتي دربـارة اصـول ارگونـومي،    . كارخانجات گلوكوزان ارسال گرديد

نوشته شده توسط متخصصان ارگونومي بود و پيش از توزيع، بوسيله ي برخي از مـديران  
  .ارشد به فارسي ترجمه شدند

  
  
  

براي آموزش يك روش جامع در قالب كارگاههاي عملي اصـول بـازبيني عوامـل انسـاني     
سپس مديران ارشد كارخانه به راهنمائي كارشـناس ارگونـومي   . مورد استفاده قرار گرفت

بمدت چند روز در خصوص اهداف مشترك توسعه اي و برنامه آموزش عمومي ارگونومي 
  .براي كاركنان بحث و تبادل نظر كردند

  
  :كارگاه آموزش ارگونومي براي مديران ارشد، مياني و سرپرستان كارخانه

نفر مديران ارشد، مياني، و سرپرستان كارخانجات گلوكوزان در  57ين مرحله تمامي در ا
در روز اول شركت كنندگان به هفـت گـروه مخـتلط    . يك آموزش دو روزه شركت كردند

ايـن مـديران   . تقسيم شدند هر مدير ارشد نقش راهنمايي يك گروه را بـر عهـده گرفـت   
رتبط با كار را انتخاب كرده و مورد مطالعـه قـرار   ارشد قبالَ يك عنوان از نكات بازبيني م
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داده بودند و سئواالت پيش آمده براي آنها توسط كارشناس ارگونـومي پاسـخ داده شـده    
  . بود

سازماندهي كار، بهبود ماشين آالت، : نكات بازبيني مورد بحث عبارت بودند از
فـردي، و   بهبود ايستگاههاي كار، محيط كار، جابجايي مواد، وسايل حفاظـت 

بهبود ايستگاههاي كار دفتري در روز اول هر گروه موضوع انتخابي خود را بـه  
دقت مورد مطالعه قرار داد و در پايان روز نتايج كار خود را در جلسه اي براي 

در روز دوم هر گروه بر روي روشها، طرحهـا  . تمامي شركت كنندگان ارائه داد
ي موضـوع انتخـابي خـود بحـث و     و وسايل عملي بهبود بـراي اجـراي كارهـا   

تصميم گيري كردند و نتايج حاصل را در پايان روز دوم براي تمـامي شـركت   
كنندگان ارائه دادند، سرانجام نتايج حاصله جمع بندي و مـورد ارزيـابي و در   
قالب يك برنامه ي مداخله اي توسط يـك گـروه هسـته ي ارگونـومي و تـيم      

  .حله اجرا درآمدمداخله ي ارگونومي به تدريج به مر
  

  نتايج حاصله
  

درك بهتر مديريت و كاركنان از شرايط كار، شـناخت توانـايي هـا و ويژگـي هـاي       -الف
  .خاص كاركنان، استفادة بهتر از شيوه هاي مديريتي

تهيه هفت طرح، روش و وسيلة اجرايي فعاليت هاي مطلوب با استفاده از ارگونـومي   -ب
  : بعنوان مثال

ردن بشكه ها، سيستم نيمه خودكار مـوثري پيشـنهاد و بكـار گرفتـه     در بخش تميزك -1
  .شد كه نيازي به انجام كار به روش دستي نداشت

جهت جلوگيري از كار زياد و كم نتيجه در قسمت بسته بنـدي و جلـوگيري از هـدر     -2
رفتن زياد محصوالت در اين قسمت، سيستم توزين و بسته بندي نيمـه خودكـاري بكـار    

  .كه بسيار موثر بود گرفته شد
كشف قابليت هاي موجود در نيروي كار، افزايش سطح عالقمنـدي و رضـايت شـغلي     -ج

  .كاركنان



  ارفرمايانارگونومي براي مديران و ك                                                          
مشخص تر شدن وظايف مديران و سرپرستان و حذف مسئوليت ها و وظايف مشترك  -د

  .و موازي
  
  

  مخاطبين اين كتاب  1-3
  

  :زير را داردبر اين بوده است كه خواننده كتاب خصوصيات  هفرض نويسند
در يك صنعت با اندازه متوسط كار مي كند، كارفرماياني كه از تكنولوژي متوسـط بهـره    

برده و در يك كشور با سطوح مختلفي از توسعه يافتگي مشغول به ارائه خدمات يـا كـار   
  .در يك صنعت مي باشند

يي را بايـد  براي كارهايش توجيه عملي قوي داشته، عالقه مند است كه بداند چه كارهـا  
  .انجام دهد و چگونه آنها را انجام دهد

به اندازه كافي ترقي خواه و آينده نگر است، به در نظـر گـرفتن نقـش انسـان در كارهـا       
عالقه مند است، و همينطور به توليد عالقه داشته ، و  با كـار اجرايـي و تصـميم گيـري     

  .درگير است
  .دق استنسبت به رويكرد  مشاركتي در جهت ارتقاء صا 

  .نمي باشددر ارگونومي و سازماندهي كار كافي  اطالعات او 
  .در انجام كارهايش با محدوديتهاي مالي نسبتاً زيادي روبرو مي باشد 

  
در مورد خطاب قرار دادن اين مخاطبين يا به بيان دقيقتر اين گسـترة مخـاطبين، ارائـه    

عوامـل متعـددي اسـت امـا     كـه ناشـي از   . توصيه هاي عملي خاص مشكل به نظر ميĤيد
مورد اسـتفاده قـرار    در آنجا مهمترين آنها به متفاوت بودن شرايطي است كه پيشنهادات

متعدد بودن زياد زمينه هاي ممكـن  ) وضعيتها و شرايط خاص در كارگاه(د گرفت نخواه
  ).مديران، سركارگران، كارگران، مهندسين و غيره(و متفاوت بودن ديدگاههاي مخاطبين 

كتاب بمنظور غلبه كردن بر اينگونه مشكالت، نوشته شده است و ميخواهد نيازهـاي  اين 
بسـياري از مؤسسـات   . خاص آنچه را كه ما آن را تيم طراحي ناميده ايـم را ذكـر نمايـد   

  .مشكالتشان را به چنين تيمهايي ارجاع مي دهند
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ارائه  بديهي است كه. پيش بيني شده به سيستم مديريتي كارخانه الزم ميباشد
پيشنهادات به تنهايي در برگيرنده هيچ گونـه تضـميني بـراي ايجـاد تغييـرات اصـالحي       

هايي عملـي منجـر    نكته حياتي اين است كه اين گونه پيشنهادات به راه حل. نخواهد بود
  . شود

شـرايط   بايـد  ،يها ي پيشـنهاد  به دنبال اجراي راه حل ،نكته مهم ديگر اين كه
زيرا تضميني وجود ندارد كـه در هـر زمـان و     ؛د پايش قرار گيردكاري نيز از نزديك مور

هايي كه بايد بـه   انتخاب راه حل. ها باشند هاي انتخاب شده لزوماً بهترين شرايطي راه حل
هـا، منـابع در    مرحله اجرا درآيند مقدار زيادي بـه نگـرش مـديريت نسـبت بـه راه حـل      

گرچه شكست يا موفقيـت  . گي دارددسترس و وظايف قانوني حاكم بر يك تشكيالت بست
. نهايي يك سيستم جديد به چگونگي پايش و كنترل انجـام شـده روي آن بسـتگي دارد   

اجراي اين روند ممكن است سبب شود كه قبل از پيدا شدن راه حل اساسـي، تغييـر يـا    
  .اصالحاتي نيز در سيستم بوجود آيد

كند  را تشويق مي كارفرمايان  سازمان ايمني و بهداشت انگليس معموالً
غالبـاً  . را پذيرفته و اجرا نماينـد  1كه در رابطه با ارگونومي رويكردي مشاركتي

مواردي مبني بر اينكه خود كارگران يعني انجام دهندگان كار، بهترين آگاهي 
 ترن افراد صالحاين آنها  را از نقاط ضعف و قوت سيستم دارند وجود دارد بنابر

اگـر ايـن   . باشند مديريت مي بوسيله يقابل اجرا  هايي راه حل تشخيصبراي 
رويكرد مشاركتي را رويكردي موفق بدانيم، نكته حياتي براي آن گروه از افراد 
سازمان كه اطالعات ارگونوميكي دارند اين است كه همكاران خود را آمـوزش  

  . دهند تا ميزان دانش ارگونوميكي همه پرسنل آن سازمان افزايش يابد
هـاي   شتر كاربران از موضوعات ارگونومي، موجب تقويت ارزيابي طراحي ايستگاهآگاهي بي

كار، طراحي وسايل و تجهيزات، سازمان دهي كار، محيط و انسان و مواردي از اين قبيـل  
  خواهد شد

                                     
1  Participatory approch 





  

  
  
  
هاي كار  طراخي محل: صل دومف

  نوين
  

  ارگونومي و سازماندهي كار 2-1
  
  

تجـاري كارآمـد   صنعتي و ونگي اداره يك سازمان در طي بيست سال گذشته، دانش چگ
اين روند تغيير و پيشرفتها براي منخصصين از مدتها پـيش  . عميقاً دچار تغيير شده است

تراز اين آشكار بوده، اما براي بسياري ديگر از افرادي كه درگير با مسائل روزمره تجـاري  
ت جديد بسياري از سـنّتهاي  پيشرفتها و تفكرااين . و صنعتي هستند تازه بنظر مي رسد
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برخي از تغييرات اساسي كه در حـال   در اين مبحث به بيان . قبلي را از هم پاشيده است
سپس  و پردازيم ميحاضر توسط تشكيالت اقتصادي در سرتاسر دنيا در حال اجرا ميباشد

كه اين تحوالت چه هستند و چگونـه يـك مؤسسـه    داده خواهد شدبطور اختصار توضيح 
  .آنها را بكار گرفته و از آنها سود ببرد ميتوانددي اقتصا

هـر  . علم ارگونومي و سازماندهي كار در جهت توليد مورد بهره برداري قـرار مـي گيرنـد   
بطور اختصاصي با تطبيق محيط كار با ) ارگونومي و سازماندهي كار(دوي اين موضوعات 

هدف اصلي مورد نظـردر ايـن دو   بعنوان مثال . نيازها و خصوصيات انسانها سرو كار دارند
مقوله اين است كه اگر گروهي از انسانها به قصد توليد كاال و خدمات شروع به كـار مـي   
كنند هدف طراحي كار آنها و سازماني كه در آن كار انجام مـي شـود بايـد حـذف تمـام      

دود مي موانعي باشد كه توانايي انسان را براي ايجاد ارتباط دوستانه با صنعت و توليد مح
  كند

رويكرد توجه توأم به سازماندهي كار و استفاده از علم ارگونومي روش بسيار مؤثري براي 
ارتقـاء  . افزايش بهره وري و بهبـود كيفيـت كـار در يـك مؤسسـه اقتصـادي مـي باشـد        

سازماندهي كار و ارگونومي به افـزايش انعطـاف پـذيري، بـازده توليـد و ارتقـاء كيفيـت،        
. ته هاي مشتريان و پذيرش ابـداعات تكنولـوژيكي كمـك مـي كنـد     برآورده كردن خواس

بكارگيري همزمان ايندو عامل به كاهش حوادث و خطاهاي انساني، اسـترس و خسـتگي   
هاي بيش از حد، غيبت ها و ترك خدمت كاركنان، و ايجاد انگيزه براي رضايت مندي از 

ريت و نيروي كار كه اغلـب  كار، ايجاد روحيه كار و حس مسئوليت پذيري و وفاداري مدي
  .سازمانها در فرآيندهاي حساس تغيير و تبديل در مواجهه با آن هستند كمك مي كنند

سازمانهاي اقتصادي جديد با كارگران متعهد و وفادار كه مسئوليت بيشـتري را در قبـال   
ايي اما چنـين سـازمانه  . توليد كاال، اجرا و ارائه خدمات پذيرفته اند در حال ظهور هستند

شرايط الزم براي رشد چنـين سـازمانهايي بايـد بوسـيله     . به خودي خود رشد نمي كنند
مديراني فراهم شود كه در رابطه با كاركنان سازمان، قوانين جديد را مدنظر داشته و اجرا 

  .كنند
كارآيي و قدرت رقابت بيشتر از طريق سازماندهي كار و بهبود محيط فيزيكي كـار قابـل   

  .حصول است
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  مورد نظر جديدرويكرد 2-2
  
  

چگونه مي توان از توانايي هاي بالقوه علم ارگونـومي   بيان نمايد كهاين نوشتار قصد دارد 
و سازماندهي كار در جهت دستيابي به شرايط كار بهتر و بهره وري بيشتر استفاده نمـود  

ويكـرد قصـد   اين ر. كه اين موارد از طريق بكارگيري رويكرد توأم ايندو قابل حصول است
دارد از طريق بكارگيري جنبه هاي تكميل كننـده ايـن دو روش علمـي، پتانسـيل هـاي      

  موجود را افزايش داده و در جهت بهبود شرايط كار از آنها استفاده كند
انتهاي كتاب نشان مي دهد كه چگونه مي توان از مطالب در نظر گرفته شـده   (...)شكل .

  .باال استفاده كرددر آن براي طراحي كار با كيفيت 
وقتي كه ما در مورد شرايط كار صـحبت مـي كنـيم، منظورمـان شـرايطي اسـت شـامل        
شرايط فيزيكي محيط كار، ارتباط بين انسانها و وسايلي كه بـا آنهـا سـر و كـار دارنـد و      

سـازمان كـار، سـاختار مـديريتي و حـدود و      . سازماني كه در آن مشغول به كار هسـتند 
مسئوليت و قابليت انعطـافي كـه انسـانها در محـيط كارشـان دارنـد را       اختيارات آنها، و  

بعداً نشان داده خواهد شد كه اينها از خصوصيات كليدي در هـر محـيط   . شامل مي شود
  .سازماني هستند كه به انسانها كمك مي كنند بهتر و پرثمرتر كار كنند

  مفهوم واقعي بهره وري 2-3
نسبت معين و ساده مانند ميزان توليد در هر ساعت  ميزان بهره وري معموالً بصورت يك

 .اما اين تعريفي بسيار محدود شـده مـي باشـد   . كارگرتعريف ميشود انجام شده توسطكار
يك شركت توليدي به علت دارا بودن شـرايط كـاري نامناسـب درسـال      بعنوان مثال اگر

ي بـزرگ را  باشد، بطور قطـع خسـارت  صددرصد ترك خدمت و تعويض نيروي كار داشته 
در صـورتي كـه در   متحمل شده و برا ي جبران آن بايد مبالغ هنگفتـي را هزينـه نمايـد    

امـروزه سـازمانهاي پيشـرفته بـراي كنتـرل و      . فرمول بهره وري باال نشان داده نمي شود
پايش كلي سازمان خود فقط از نسبت ميزان بهره وري استفاده نمي كننـد بلكـه از يـك    

ميزان دوباره كاري و ضايعات، ميزان ترك خدمت نيروي كار،مـدت  سري نسبتها از قبيل 
بهـره  . زمان وقفة ماشين آالت، كار در جريان و تعدادي ديگر از نسبتها استفاده مي كنند
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وري براي اين قبيل شركتها نگهداري توأم اين ميزانها در حدود قابل قبـول و همچنـين   
ري منابع بـا كـارائي هـر چـه مـؤثرتر بـراي       هدف آنها بكارگي. بهبود دائمي آنها مي باشد

دستيابي به اهداف مؤسسه مي باشد و ممكن است حداكثر بازدهي در هر سـاعت كـاري   
  .كارگران جزو اين اهداف نباشد

كارگيري علـم  تجربه اي موفق از ب 2-4
 ، سوئدABBكارخانه ارگونومي در 

  
فشـاري الكتريكـي    واقع در واستراس سوئد كـه دكمـه هـاي كنتـرل     ABBدر كارخانه 

هدف طرح افزايش كـارآيي و  . طرح توسعه اي شروع شد 1988ساخته مي شود در سال 
. قابليت انعطاف در شركت از طريق سازماندهي مجدد طبيعت كـار در گـروه مونتـاژ بـود    

  .سيستم جديد بر پايه تغييرات زير بنا شد
  ايجاد ساختار جديد كار

ا دستورالعملهاي صادره از باال كنار گذاشته شـده و  از آنجايي كه كارها تخصصي بودند لذ
  .بجاي آن وظايفي كه قبالً خارج از حيطه گروه مونتاژ بودند در هم ادغام شدند

  مسئوليت و وظيفه
بـه تمـام اعضـاي گـروه     . وظايف جديد بطور متوالي در بـين اعضـاي گـروه پخـش شـد     

يف شـغلي جديـد را در موقـع    آموزشهاي انجام وظايف جديد داده شد تا قادر باشند وظا
مسئوليت كيفيت و كميت توليد، عمليات كاري و تحويل بموقع . چرخش كار انجام دهند

همچنين گروه براي ابداعات و نوآوري، تعـديل  . كاال و محصول بر عهده گروه گذاشته شد
  . ظرفيتهاو صالحيتها مسئوليت را بر عهده بگيرند

  محيط كار
ار، جريان توليد و محل استقرار وسـايل و دسـتگاهها مـورد    وسايل و دستگاهها، محيط ك

اصالحات جزئي مورد نياز بود كـه بـه صـورت حسـاب شـده و      . مطالعه مجدد قرار گرفت
  .براساس تقدم هايي كه گروه مشخص كرد انجام شد

  ارتقاء شغلي افراد
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اي به افراد فقط يك كار خاص واگذار نشد بلكـه آنهـا بطـور مـداوم در معـرض آموزشـه      

شرايطي فراهم شد كه افراد برحسـب  . گوناگون براي آمادگي پذيرش وظايف جديد بودند
شايستگي كاري پله هاي ترقي را طي كرده و تصدي گري كارهاي متنوعي را در گروه بر 

  .بگيرندعهده 
  روند توليد مبتني بر خواسته هاي مشتري

ش ميزان سرويس دهي ارائـه  برنامه هاي جديد براي كاهش زمانهاي چرخه توليد و افزاي
اطالعات و آموزشهاي الزم در رابطه با توليد مبتني بر خواسته هـاي  . و شروع به كار كرد

  .مشتري به كاركنان داده شد
نتـايج بسـيار چشـمگيري بشـرح زيـر      ) 1988-1991(در مدت زماني كمتر از سه سال 

  .حاصل شد
روز، دوبـاره   5/1روز بـه   12سودهاي زيادي به واسطه كاهش زمان ظرفيـت پـذيرش از   

درصـد، تـرك    4درصـد بـه    14درصد به يك درصد، غيبت هـاي كـاري از    15كاري از 
درصـد   14درصد به صفر درصد و افزايش بهره وري بـه ميـزان    39خدمت نيروي كار از 
  .عايد شركت گرديد

پـاداش  كاركنان از محيط كاري بهتر، تنوع كاري زيادتر، مناسبات كاري بهتر و افـزايش  
در مجمـوع شـركت سـاالنه    . به واسطه افزايش ميزان كيفيت و بهره وري برخوردار شدند

  .دالر آمريكا صرفه جويي داشت 275000
  1991سوئد،   ABB: منبع

  

 بـه هـم مـرتبط    كـاري  مشكالت 5ـ2
راه حلهاي چندگانه نيز وجـود  -هستند

  .دارد
  

بعنـوان مثـال   . با هم ارتباط دارنـد  مشكالت كاري در اين زمينه و راه حلهاي آنها معموالً
هزينه ساالنه تحميل شده بـه  . افزايش استرس يكي از داليل نگراني كمپاني ها مي باشد
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اضـطراب،  . بيليون پوند مي باشد 5شركتهاي تجاري انگليسي ناشي از غيبت هاي كاري 
ـ   ا اسـترس  افسردگي، نگراني ها و اعتياد به الكل و ساير مواد مخدر از مشكالت مـرتبط ب

در اياالت متحده آمريكا اين قبيل ناراحتي ها عامل عمده پاره اي از بيماريها، . مي باشند
  ).ILO  ،1992( دارند نياز به مراقبتهاي درمانيكه د نمعلوليتها مي باش

از آنجايي كه عوامل بوجود آورنده استرس چندگانه هستند، عمل مقابله بـا اسـترس نيـز    
در اين رابطه، اقدامات مؤثر براي حذف . ني از اقدامات مداخله اي داردنياز به انواع گوناگو

انسان در .يا كاهش استرس بطور اختصاصي با بهبود سازماندهي كار امكان پذير مي باشد
زماني كه كنترل زيادي به حيطه كاري خود ندارد مـي توانـد در معـرض اسـترس قـرار      

  .گيرد
ا تخصيص مقدار معيني توليـد بـراي مـدت زمـان     تعيين ضرب االجل براي انجام كارها ي

خاص، با رعايت استانداردهاي كيفيت و تأمين بموقع قطعات مغـايرت داشـته و معقـول    
عـالوه بـر اينهـا    . ابزار و لوازم نامناسب منشاء ديگري براي  مشكالت هسـتند . نمي باشد

حـيط فيزيكـي   وجود سيستم هاي نامناسب تهويه، گرما و روشنايي از جنبه هاي ديگر م
  .مي باشند

براي مقابله با چنين مشكالتي بايد اقدامات همه جانبه اي نـه فقـط توسـط متخصصـين     
افـرادي  . بلكه با همكاري افرادي كه در حال انجام اين قبيل كارها هستند صورت پـذيرد 

كه مستقيماً در طراحي و توليد يك محصول نقش دارند و همچنين افـرادي كـه شخصـاً    
تجربه مي كنند منابعي مهم براي گردآوري دانش و نظريه هاي مربوطه مـي  مشكالت را 

  .باشند
  .اقدامات تلفيقي از اين نوع عمالً موفق بوده است

بـراي توليـد و ارائـه     عامل اصلي 2-6
و  انسان است نه ماشـين آالت خدمات 
  تجهيزات

  



  ارفرمايانارگونومي براي مديران و ك                                                          
صوص روابط بـين  علم ارگونومي و سازماندهي كار هر دو اما از ديدگاههاي متفاوت در خ

افراد يا گروههايي از افراد در سازمان و حرفه هايشان، لـوازم و تجهيـزات كـاري، محـيط     
بنابراين توجه اصلي هر دو رشته علمـي بـر روي   . كار، محيط و سيستمها بحث مي كنند

اين مطلب با اين حقيقت سـازگاري دارد كـه در حـال حاضـر در بيشـتر      . كارگران است
ي توليدي پيشـرفته توجـه اصـلي از تكنولـوژي پيشـرفته بـه موضـوع        سازمانهاي اقتصاد

  .سازماندهي كار و نقشي كه انسانها در محيط كار بازي مي كنند معطوف شده است
برخالف نگرش مديريت سنتي و اصول مهندسـي كـه سـعي بـر ايـن دارد كـه از طريـق        

متـر نمايـد، ثابـت    طراحي تمام اتوماتيك فرايندهاي صنعتي نقش مهارتهاي انساني را ك
شده است كه توان توليدي و سرويس دهـي يـك مؤسسـه اقتصـادي تنهـا از طريـق راه       

آوري پيشرفته ميسر نخواهد بود بلكـه از طريـق بكـارگيري نمونـه      ر فنحلهاي مبتني ب
  .هاي خاصي از سازماندهي كار و مديريت تمام عيار زنجيره توليد ميسر است

سيج و بكارگيري همـه مهارتهـا و دانـش نيـروي كـار، عـدم       اقدام مؤثر در اين رابطه به ب
تمركز تصميم گيري ها، استفاده از روشهايي از سازماندهي كار كه مبتني بر مشـاركت و  

و  كـاربران كار گروهي بيشتر باشد و سيستم هاي كامپيوتري كـه بـراي كنتـرل بيشـتر     
  .تسلط بيشتر بر فرآيند كلي توليد طراحي مي شوند بستگي دارد

حتي در جاهايي كه فن آوري در روند توسعه كامل مي باشد يك تضـاد واضـح در حـال    
انسـانها هـم   . ظهور است بدين معنا كه به هر نسبتي كه فن آوري جديد معرفي مي شود

در مقابل بكارگيري و راه اندازي سيستمهاي بسيار حساس و پيچيـده مقاومـت كـرده و    
  .آنها را به باد انتقاد مي گيرند

  

فــوري و دراز  اصــالحي اقــدامات 2-7 
  مدت با هم سازگارند

  
در اين نوشتار قصد اين است كه اقـدامات مسـتقيم در محـيط كـار را ارتقـاء داده و بـه       

امـا پـذيرش و   . مرحله اجرا درآورد، اقداماتي كه بايد در اسرع وقت پذيرفته و انجام شـود 
كمبـود منـابع، مقاومـت در مقابـل      اجراي اين اقدامات به داليلي از قبيل محافظه كاري،
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بنـابراين پيشـنهادات   .تغييرات در يك مؤسسه اقتصادي، يا محيط نامساعد آسان نيسـت 
مطرح شده در اين نوشتار، اجراي روشهاي كار ساده و راه حلهايي كم هزينه جهت ايجاد 

امـه  گاهي اوقات اجراي برن. بهبودهاي تدريجي از طريق يك رويكرد گام به گام مي باشد
هاي مربوط به ارتقاء و بهبود در يك سازمان به دليل منتظر بودن براي يك فرصت عالي 

در عوض، اين كتاب پتانسيل هـاي يـك   . به تعويق مي افتد) كه هرگز پيش نخواهد آمد(
اجراي پيوسته برنامه هاي كـم هزينـه بهبـود    .رويكرد فعال براي بهبود را نمايان مي كند

ز تكنيكهاي ارگونومي و دستورالعملهاي سازماندهي كار كـه ممكـن   سازماني با استفاده ا
  .است از طريق افزايش كمي و كيفي توليد سود آني هم داشته باشد ميسر خواهد بود

به عنوان مثال اين قبيل اقدامات اصالحي از طريق حذف يا ادغام وظايف، يا صدور مجوز 
مـل مـواد يـا از طريـق كـاهش      براي اجراي سريعتر وظايف، كوتـاهتر كـردن مسـافت ح   

همچنـين ايـن   . بطور مستقيم باعث افزايش بهره وري مي شـود  ،احتمال خطاهاي كاري
قبيل اقدامات از طريق كاهش خستگي نيروي كار و اجازه بيشتر براي تجديد قواي آنـي  

و سرانجام بسياري از ايـن اقـدامات   . بطور غيرمستقيم در افزايش بهره وري دخالت دارند
نگيزه كاري افراد تأثير مثبت داشته و به تبع آن احتمال افزايش كميـت و كيفيـت   روي ا

  .توليد نيز وجود دارد
  

انجام اقدامات مرحله اي به اين معني نمي باشد كه اين قبيل فعاليتها اختصاصاً بايـد راه  
ع تثبيت و افزايش اين قبيل مناف. حلهاي كوتاه مدت و منافع آني را مورد هدف قرار دهد

فقط از طريق توسعه و بهبود سازماندهي كار و بكارگيري اصول ارگونومي در قالـب يـك   
موفق ترين تشكيالت اقتصـادي آنهـايي   . برنامه راهبردي دراز مدت امكان پذير مي باشد

  .هستند كه قادر باشند اقدامات دراز مدت را در هر دو حيطه مذكور توسعه دهند
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و  وه كشـورهاي صـنعتي  هر دو گر 2-8
انند از برنامه هـاي  تو مي در حال توسعه
  .مند شوند همورد نظر بهر

  
اين نوشتار مؤسسات اقتصادي در هر دو گروه كشورهاي صـنعتي و كشـورهاي در حـال    

اهميت ارگونومي و سازماندهي كـار بطـور گسـترده    . توسعه را مورد هدف قرار داده است
دي و گـاهي اوقـات سـازمانهاي    گرچـه در ميـان سـازمانهاي اقتصـا    . شناخته شده اسـت 

اقتصادي پيشرفته نيز استفاده از اين دو مقوله علمي بسيار كمتر از مقداري است كه مي 
با توجه به وابستگي هاي متقابل محيطي، سازماني، تكنولوژيكي و فاكتورهاي . تواند باشد

تي كه روي مي تواند به حل مشكال نوشتارانساني در سيستمها و سازمانهاي پيچيده، اين 
  .كارايي و بهره وري كمپاني ها اثرات عمده اي دارد در اين كشورها كمك نمايد

  
مخصوصاً براي كشورهايي كه در حال گـذر از اقتصـاد برنامـه ريـزي     مطالب ميتواند اين 

ــند       ــي باش ــروش م ــد و ف ــاي خري ــه بازاره ــة محصــول ب ــاد عرض ــه اقتص ــار ب ــدة ك ش
ازي، فروپاشـي خـدمات انحصـاري دولتـي،     برنامه هاي گسترده خصوصي سـ .مفيدباشند

ايجاد فضاي باز براي قيمت گذاري كاال و خدمات و اصالحات مالي و پولي اغلب شرايطي 
را بوجود مي آورد كه مستلزم تغييرات گسترده در رابطه با فن آوري، بازسازي ساختاري 

ر مـي  مؤسسات اقتصادي و تحقيق براي دسـتيابي بـه بهـره وري و قـدرت رقابـت بيشـت      
در اين رابطه گزارشات تخصصي كافي در خصوص اينكه چگونه اين تغييرات را مـي  .باشد

و خطـر قابـل   . توان در سطح منطقه اي در يك مسـير مـؤثر هـدايت كـرد وجـود نـدارد      
مالحظه ديگر اين است كه ممكن است اين تغييرات بدون اينكه سازمان را به اصـالحات  

بـا  . بهـره وري برسـاند شـرايط كـاري را نيـز بـدتر نمايـد       مورد نظر در رابطه با كارايي و 
استفاده از علم ارگونومي و سازماندهي كار ممكن است پاسخ صحيح را بـراي ايـن قبيـل    

  .مشكالت پيدا نمود
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اين دو مقوله يعنـي  كشورهايي كه جديداً در حال صنعتي شدن هستند نيز مي توانند از 
غالباً توسعه ايـن قبيـل   . ترين نحو استفاده نماينداصول ارگونومي و سازماندهي كار به به

كشورهاي خيلي سريع است و تغييرات با چنان سـرعتي بوقـوع مـي پيونـدد كـه ايجـاد       
پيشـرفتهاي تكنولـوژي   . تعادل بين همه عوامل ايجاد كننده تغييرات را مشكل مي سازد

اگر چه، اين اجزاء . ممكن است با شرايط كار و روشي كه كار اجرا مي شود سازگار نباشد
با هم در تضاد نيستند بلكه اجزايي از يك واحد هستند كه بـراي دسـتيابي بـه رقابـت و     

ارگونومي و سازماندهي كار را مي توان به منزله عواملي دانست كه . كارايي بيشتر الزمند
  .وظيفه برقراري ارتباط بين توسعه تكنولوژيكي و توسعه اجتماعي را برعهده دارند

شورهاي در حال توسعه نيز توجه به ارگونومي و سـازماندهي كـار در حـال افـزايش     در ك
تجربه در اين كشورها نشان داده است زماني كه عمليات كاري در سـطوح منطقـه   . است

انـد بسـيار مفيـد و موفـق     اي در حال توسعه مي باشد كاربرد اين دو رشته علمي مي تو
  .اشاره ميشود عات مستند و موفقنمونه اي از مطالدر زير به  عمل نمايد

   

شــركت  موفــق در مطالعــه مــوردي 2-8-1
توليــدي فــرآورده هــاي كاغــذي، جمهــوري 

  متحده تانزانيا
  

توليد فرآورده هاي كاغذي به دليل افزايش تقاضا براي اين قبيل فرآورده ها يك صـنعت  
هـا را نيـز   در حال گسترش است، كه مواد مورد استفاده در بسته بندي كاغذ و برچسب 

  .شامل مي شود
بجز چند پرده كركره اي در قسمت بااليي ديوارها هيچ  1993ساختمان كارخانه تا سال 

سيصـد و  . پنجره اي نداشت، در نتيجه نور طبيعي خيلـي كمـي وارد كارخانـه مـي شـد     
هفتاد و شش المپ ميله اي جهت تأمين نور مصنوعي براي خطوط توليد كارخانه نصـب  

ي رغم نور مصنوعي، خطوط توليد بطور محسوسـي نـور كـافي نداشـتند و     اگرچه عل. شد
كارگران اغلب از تاريكي شكايت داشتند در زمان قطع برق كه زياد هم اتفـاق مـي افتـاد    
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قسمت اعظمي از فضاي توليد بسيار تاريك مي شد بطوريكه فعاليت هاي توليدي مجبور 

  .به توقف مي شدند
در مؤسسـات اقتصـادي    ILOلـه اي توسـط سـازمان    يـك برنامـه مداخ   1993در سال 

توليدي كوچك و متوسط جمهوري متحده تانزانيا با هدف بهبـود شـرايط كـاري و بهـره     
  .به مرحله اجرا در آمد) WISEروش (وري بيشتر 

، به مديريت كارخانه توليد فرآورده هاي كاغذي توصيه شد WISEدر طي اجراي پروژه 
اين توصيه از طريـق  . روز از ورقه هاي شفاف استفاده نمايد كه جهت استفاده از روشنائي

ورقه شفاف  16مديريت كارخانه پذيرفته شد و در طي سه ماه بعد از پروژه مذكور تعداد 
  .با ابعاد يك متر در سه متر نصب شدند

دالر آمريكـا در   72به عنوان نتيجه اين برنامه مداخله اي، ايـن شـركت توانسـت روزانـه     
شركت همچنين در هزينه تعويض چراغهاي روشنايي ميله . ق صرفه جويي كندهزينه بر

افزون بر اين، مديريت شركت محاسبه كرد كـه قـبالً در اثـر    . اي نيز صرفه جويي داشت
ساعت كار مفيد  به هدر مي رفت كه پـس از   15عدم تكافوي نور كافي روزانه در حدود 

  .براي توليد استفاده مي شود تأمين روشنايي مناسب اين مقدار ساعت كاري
سرانجام مصاحبه با كارگران كارخانه نشان داد كه به اعتقاد آنها محيط و شـرايط كـاري،   
ايمني، رضايت مندي از كار، كميت و كيفيت كار و سرعت آن بهتر يا بسيار بهتر از قبـل  

  .مي باشد
  .1994الوو، كيتونگا و تورنبرگ، : منبع 

  

ت اقتصـادي  مؤسسـا هاي  گي ويژه 2-9
  نوين

  
مطالب اين نوشتار بطور جهت دار براي مؤسسات كوچك يا متوسط اقتصـادي كـه داراي   

مؤسسات بزرگتر هم مي توانند از اين . تكنولوژي متوسطي نيز هستند نگاشته شده است
مطالب بطور اختصاصي سود ببرند، مخصوصاً از نقطه نظر تمركز زدايي و ايجاد واحدهاي 

  .رعملياتي خودكا
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بطور اختصاصي براي يك شركت اقتصادي كه در حـال تـالش بـراي     نوشتارمطالب اين 
دستيابي به قابليت انعطاف، كيفيت باالتر، كار مشاركتي، فعاليت مبتني بر خواسته هـاي  
مشتري، فعاليت توأم با رعايت بهداشت و ايمني، فعاليت مبتنـي بـر شايسـتگي و تعهـد     

  .دكاري، است مي تواند مفيد باش
  
  

  مؤسسه داراي قابليت انعطاف 2-9-1
  

در مؤسسات اقتصادي پيشرفته قابليت انعطاف به عنوان يك عامل كليـدي بـراي كسـب    
قابليت انعطاف عبارت است از توانايي و قابليت تطبيق سـريع  . موفقيت محسوب مي شود

سـت  با شرايط و تقاضاهاي متنوع و در حال تغيير كه اغلب مشخص كننده اين مطلـب ا 
كه آيا يك سازمان در بازارهاي آشفته و متغير و محيط ها و شرايط غيرقابل پيش بينـي  

  .بر بقاي خود ادامه خواهد داد يا خير
  . بنابر اين پاسخ آن مؤسسه پيرامون موارد زير جهت دار و هدفمند خواهد شد

ديد يـا  توانايي براي معرفي و توليد خدمات و فرآورده هاي ج :قابليت انعطاف محصول
  .تغيير و بهبود خدمات و فرآورده هاي موجود

  .توانايي براي تغيير گسترة فرآورده ها و خدمات :قابليت انعطاف متنوع
  .توانايي براي تغيير ميزان توليد :قابليت انعطاف ظرفيت

  .توانايي براي تغيير زمان تحويل فرآورده :قابليت انعطاف در تحويل
اهداف، مؤسسه بايد قابليت انعطاف خود را در تمامي منـابع   بنابراين براي رسيدن به اين

  :داخلي و مخصوصاً در موارد زير باال ببرد
يعني تربيت نيروي كاري كه چند مهارتـه باشـد، قـادر بـه      :قابليت انعطاف نيروي كار

بنابراين دادن مجـوز  . ايفاي چند نقش بوده و بتواند وظايف مختلف را در هم ادغام نمايد
داشتن سطح باالتري از تحرك و حضور در جاهاي مختلف، ادغام، و توانـايي ايجـاد   براي 

يـك نيـروي   . تغييرات داخلي كه به بهره بروري بيشتر منجر مي شود از ضروريات اسـت 
كار قابل انعطاف به تالش و كوشش خاص در آمـوزش تئـوري و عملـي مـداوم نيازمنـد      

  .است
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يي كه بتوانند عمليات كاري مختلـف را انجـام   دستگاهها :قابليت انعطاف تكنولوژيكي
داده يا بسرعت بتوان آنها را با عمليات جديد تطبيق داد، ماشينهايي كه قابليت تطبيق با 

تكنولوژي هاي جديدي كه اجازه مي دهند در طراحي  و همچنين د،نانسان را داشته باش
  .دسيستم هاي سازماندهي كار انتخابهاي چندگانه وجود داشته باش

تلفيقهاي سازماني كه برحسـب شـرايط و نيازهـاي مختلـف      :قابليت انعطاف سازماني
  .كاري بتوانند مجدداً و به آساني مدلسازي شوند

  

  مؤسسه مبتني بر كيفيت 2-9-2
  

در اين قبيل مؤسسات، اينكه توليدات يا خدمات آنها بتواند پاسخگوي واقعي نياز آنهـايي  
در يك بازار كـه بطـور   . كنند يك ضرورت محسوب مي شودباشد كه از آنها استفاده مي 

فزاينده اي رقابتي و جهاني بوده و مشتريان يا كار برهـايي كـه بطـور فزاينـده اي آگـاه،      
بـا  . حساس و نكته بين مي باشند، كيفيت يك عامل كليدي براي رقابت و بقاء مي باشـد 

و خدمات، كاهش ضايعات و  افزايش كيفيت سازمان مي تواند از طريق فروش بيشتر كاال
دوباره كاري ها جهت رفع نقص فرآورده هاي معيوب، و همچنـين كـاهش هزينـه هـاي     
تحميل شده بر سازمان براي فرآورده هاي معيوبي كه عيوب آنها تشـخيص داده نشـده و   

  .به دست مشتريان رسيده اند درآمد خود را افزايش دهد
سازماني كامالً جديد و استفاده از همـه منـابع    تأكيد روي كيفيت، نيازمند اتخاذ رويكرد

انساني در سـازمان ميباشـد و بـدين ترتيـب كيفيـت موضـوعي چنـد جنبـه اي بشـرح          
  :زيرخواهد شد

  

  : يك موضوع استراتژيك
  

كيفيت نيازمند بهبود هميشگي مي باشد و زماني قابل حصول است كه بـه عنـوان يـك    
  .ضوع اصلي در تصميم گيريهاي سازمان باشدموضوع استراتژيك در نظر گرفته شده و مو
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  :يك موضوع مديريتي
  
از آنجايي كه كيفيت يك موضوع استراتژيك است لذا يـك موضـوع مـديريتي هـم مـي       

كه نياز به حمايت مديريت رده باالي سازمان دارد و همچنين بايد مورد تعهد تمام . باشد
  .سطوح مديريتي واقع شود

  

  :يك موضوع نظام مند
  
ين ترتيب كيفيت يك جزء ضروري فرهنـگ و سـازمان مؤسسـه مـي شـود كـه بايـد        بد

آمادگي و زمينة الزم براي تسري آن به تمامي روشهاي توليد و همه كارگران سـازمان را  
  .فراهم نمود

  

  :يك موضوع مشاركتي
  

به عنوان پيامد اين عمل درون سازماني، كيفيت نيازمند به ارتباطات كـاري بـاز، درگيـر    
ردن بيشتر كاركنان در عمليات، و بوجود آوردن ارتباطات كاري مبتني بر اعتماد بيشتر ك

از آنجايي كه كنترل و پايش كيفيت توسط افـراد فقـط مبتنـي بـر     . در سازمان مي باشد
دانش شغلي آنها مي باشد بنابراين كارگر بايد ماهر بوده و يا بهتر است چند مهارته باشد 

  .ها توجه زيادي مبذول گرددو به آموزش دائمي آن
  

  مدار مؤسسه مشاركت 2-9-3
  

در فرآيند دائمي تعديل و تغيير، شامل تغيير تكنولوژيكي كه بـراي يـك سـازمان سـالم،     
مهم و براي بقاي يك مؤسسه رقابتي ضروري مي باشد، مشاركت و درگيري مـؤثر همـه   
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مشاركت براي هر دو . ندگروههاي كاري مورد نظر نقش مهم و فزاينده اي را بازي مي ك

گروه مديريت و نيروي كار، بيشتر و بيشتر به عنوان يك ابزار عملي تلقي مي شود كه به 
راه اندازي و ادامه كار روان يك سازمان، دستيابي به سطح باالتري از بهره وري، شـرايط  

ه با مشاركت به عنوان يك ابزار كارآمد در رابط. كاري و محيط كاري بهتر كمك مي كند
تمركز زدايي، ايجاد نمونه هاي قابل انعطـاف سـازمان، و قابليـت تطبيـق روشـهاي حـل       

  .مسئله در روندكاري يك سازمان پيشرفته مي باشد
  

در ايـاالت   نگـرش كاركنـان  مطالعه موردي  2-9-3-1
  متحده آمريكا

  
مطالعه اي تحت عنـوان بررسـي نگـرش كاركنـان  هـاي در ايـاالت        1991-92در سال 

سازمان مـورد مطالعـه و    1000در اين مطالعه كاركنان بيش از . ه آمريكا انجام شدمتحد
اين مطالعه تفاوت بسيار زيادي را بين شركتهاي مورد مطالعـه و  . نظرخواهي قرار گرفتند

شركت كه به خاطر حسن شهرت و اجراي خوب شـان بـه    20يك گروه ديگر متشكل از 
  .ا نشان دادعنوان شركتهاي سرآمد ناميده شدند ر

  :كاركنان شاغل در شركتهاي سرآمد  خصوصيات ويژة زير را دارا بودند 
  .افتخار مي كردند كه براي شركتشان كار مي كنند 
  .اختيارات بيشتر و مشاركت بيشتري در حوزه كاري خودشان داشتند 
  .بيشتر مورد احترام بودند و با آنها عادالنه رفتار مي شد 
  .ر مورد شركتشان به آنها داده شده بوداطالعات زيادتري د 
  .به توانايي و صداقت مديران رده باالي سازمان اطمينان بيشتري داشتند 
  .ديد بسيار مثبت تري در رابطه با كيفيت داشتند 

بعالوه، اين بررسي نشان داد كه مديريت مياني در گـروه شـركتهاي سـرآمد از كارشـان     
ن اين بود كه شركتهاي خودشان بـه مراتـب از ديگـر    ناراضي بودند اما در مجموع نظرشا

آنها اعتقادي عميـق و پايـدار بـه كيفيـت و همچنـين بـه توانـايي        . شركتها بهتر هستند
  .رهبري مديريت رده باالي محل اشتغالشان داشتد

  Work in America Institute 1992: منبع
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  مؤسسه مبتني برخواست مشتري 2-9-4
  

نيازهاي مشتريان در اولين زمان ممكن و هميشه، بـراي تعـداد    برآورده كردن خواسته و
در شركتهاي موفق . زيادي از مؤسسات توليدي و خدماتي يك واقعيت است نه يك شعار

توليـد فـرآورده   . مشتريان به عنوان يك جزء مكمل خط توليد محسوب شده يا مي شوند
و پاسخ گويي به نيازهـاي فـرد   ها و خدمات با كيفيت باال، تحويل بموقع، قابليت تطبيق 

  .فرد مشتريان هدف اين شركتها مي باشد
گري كه كامالً در بازار و خود شركت نظام  در اينجا نمونة جديدي از فروشندگي و واسطه

ارتباطات مستقيم بين شركت و مشتريان بوجود آمده، نظرات . يافته است بوجود مي آيد
و خدمات ارائه شده بطور فعاالنه مـورد در خواسـت    مشتريان و ارزيابي آنها از فرآورده ها

قرار مي گيرد، اطالعات دائمأ مورد بررسي و نگهـداري قـرار مـي گيـرد و يـك سيسـتم       
  .ارتباط دو طرفه بطور دائمي و تضمين شده برقرار است

  :مستلزم موارد زير است مشتري مداري رويكرد
  سازمان انعطاف پذير

  نيروي كار انعطاف پذير
  كاري باال در مديريت و نيروي كارتعهد 

  فضاي كار مشاركتي 
  تحقيق براي رسيدن به بهبودهاي دائمي

 اشكال جديدي از ارتباط بين توليدكنندگان و مشتريان
  

  نمونه اي از مطالعات مستند و موفق

رويكـرد   موفـق اسـتفاده از   مطالعه مـوردي  2-9-4-1
  انگلستان فضاي لوكاس-صنايع هوا در مشاركتي
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تغييـر در تشـكيالت كـاري    ”، يك سيستم جديد كاري براساس طرز تفكر 1987سال  از

ايـن  . فضـاي بريتانيـاي كبيـر بوجـود آمـده اسـت      -در صنايع هوا“ بوسيلة خود كاركنان
سيستم براي بهبود كيفيت فرآورده، ارتقاء خدمت رسـاني بـه مشـتري و كـاهش زمـان      

كارگران در گروههاي كاري بهبـود  در اين سيستم جديد . حمل ونقل هدفمند شده است
مستمر مشاركت دارند و نقش اساسي را بـراي تضـمين كيفيـت فـرآورده هـا و بـرآورده       

كار در اين صنعت از طريق بهبـود انعطـاف   . كردن خواسته هاي مشتريان ايفا مي نمايند
ي پذيري، چند مهارته كردن كارگران، و استفاده از خود كارگران براي انجام بازرسـي هـا  

سيسـتم در سـطح بـااليي از كـار مشـاركتي اسـت و       . مربوطه مجـدداً سـازماندهي شـد   
ارتباطات كاري، مشاوره ها و مشاركت در كارها در تمام سطوح بطور فزاينده اي جريـان  

بـا اجـراي   . آموزش، كارآموزي و كارآموزي هاي مجدد در اولويت كاري قـرار دارنـد  . دارد
لوكاس هزينه ديگر شركتها در اين زمينه ها تقريباً دو  فضاي-اين آموزشها در صنايع هوا

ايـن شـركت و كاركنـانش بـه واسـطه       1991تـا   1987در سالهاي بـين  . برابر مي شود
  . بكارگيري سيستم جديد در زمينه هاي زير سودهاي زيادي عايدشان گرديد

د و بـا  سري محصول توليدي در نوبت قـرار مـي گرفتنـ    2000قبالً بطور متوسط  :نوبتها
  .اجراي برنامه هاي جديد هيچ گونه صف و نوبتي وجود نداشت

  .پوند كاهش داده شد 339Kپوند به  1800Kهزينه اصالحات از :اصالحات
  .درصد كاهش پيدا كرد 32/0درصد به  6/1از  :برگشت مشتري

  .پوند كاهش پيدا كرد 500Kپوند به  943Kاز  :ضايعات
  صد فروشدر 4درصد به  7از : هزينه كيفيت

  .كار بسيار غني تر و داراي سطح بااليي از كنترل داخلي مي باشد :كيفيت كار
افزايش انعطاف پذيري، كارگران بطور فزاينده اي مسئوليت سـازماندهي زمـان    :زمان كار

  .كاري را خودشان برعهده دارند
  .شرايط اقتصادي بهتري حاصل شده است :پاداش

، كارگران در پيشبرد اهـداف سـازمان چيزهـاي زيـادي     افزايش پيدا كرده :شأن كاركنان
  .براي مطرح كردن دارند

اين مبحث زمينة اصلي مداخله اصالحي با هزينة زيادي بوده كه ايـن هزينـه    :كارآموزي
  .ها به وسيله سودهاي عايد شده در حال جبران هستند
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در مواجهـه   اين شركت كه قبالً با ميزان جزئي از تـرك خـدمت كاركنـان    :امنيت شغلي
بوده هم اكنون در حال حركت به سمتي اسـت كـه امنيـت شـغلي را بـراي كاركنـانش       

  .تضمين كند
  1992فضاي لوكاس -صنايع هوا: منبع

  

  بهداشتي ايمن و مؤسسه 2-9-5
  

انجام كار در يك محيط تميز و بطريق ايمن و بهداشتي از ابتداي راه اندازي هـر  
فكر و نظريه عمليـات كـاري   . يد خواهد بودفعاليت كاري براي همه كاركنان مف

  .تميز و داشتن مؤسسات ايمن و  بهداشتي در تمام دنيا در حال گسترش است
اين روزها تمايل به بهبود كيفيت محيط كار انسـانها در بسـياري از كشـورهاي    

بسـياري  . صنعتي و برخي از كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش مي باشد
بي مي دانند كه ساخت فرآورده هايي با كيفيت باال در محـيط و  از سازمانها بخو

بعالوه، حفاظـت از محـيط   . كارگاههاي غيربهداشتي و ناامن امكان پذير نيست
  .هاي خارج كارگاهي هم از ديگر دغدغه ها مي باشد

بلكه چيـزي  . مفهوم يك مؤسسه بهداشتي فقط كنترل منابع آلودگي نمي باشد
  .ستبسيار فراتر از آن ا

  
  
  
  
  
  

  بدون آلودگي محيط اطراف        
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كارگاههاي اختصاصـي                   محـيط                   فرآورده هاي ايمن و         
  مواد اولية بي خطر                         كار تميز           

ي تكنولـوژ      سازماندهي كار بدون استرس        كاربران                    طبع باب 
  ايمن

                                هاي ايمن ابزار كار و ماشين                                 
يـــــــك                                                                                                         

  دهنده آن سازمان بهداشتي و سالم و اجزاي اصلي تشكيل
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قدم اول اين است كه از موادخام خطرنـاك اسـتفاده نشـود و ابـزار كـار و ماشـين آالت       

همچنين خاطر نشان ميگردد كه بايـد  . توليدي ايمن خريداري و مورد استفاده قرار گيرد
بـدين معنـي كـه بـا اسـتفاده از      . از تكنولوژي استفاده كرد كه محيط كار را آلوده نكنـد 

نظر امكان حذف فرآورده هاي جنبي مضر و توليـد مـواد زائـد غيرآلـوده      تكنولوژي مورد
  .كننده وجود داشته باشد

در يك كارخانه، يك مؤسسه بهداشتي در جهت تأمين كارگاههايي كه با كارگران تطبيق 
داشته باشند، سازماندهي كار بدون استرس، محيط كار فيزيكي تميز و توليد بـا كيفيـت   

  .ي ايمن فعاليت خواهد كردعالي و فرآورده ها
  

  مؤسسه متعهد و مبتني بر شايستگي 2-9-6
  

بنـابراين سـازمان خـط مشـي     . شايستگي ميزان كارآيي يك سازمان را ترسيم مي كنـد 
پرسنلي مشخصي را براي ارتقاء دائمي و توسـعه دراز مـدت دانـش، مهـارت و تجربيـات      

تيب بـه معرفـي طرحهـاي چنـد     اتخاذ اين خط مشي به تر. كارگرانش اتخاذ خواهد كرد
مهارته منجر خواهد شد بطوري كه آموزشهاي عملي بصورت ثابت و دائمي و بـه عنـوان   

  .جزئي از كار درمي آيد
ارتقاء شايستگي همچنين از طريق معرفي كار در گروهها و تيمها، كه اغلب مسئوليتهايي 

اجـراي شـبكه هـاي     فراتر از اجراي وظيفه به تنهايي مي باشند و همچنـين بـه وسـيله   
انعطاف پذير و همكاري با هم، جـايگزيني سلسـله مراتـب بوروكراسـي بـا كانالهـاي بـاز        
ارتباطي و مالقاتهاي حضوري مرتبط با كار، و هماهنگي و كنترل كار قابل دستيابي مـي  

  .باشد
يك سازمان مبتني بر شايستگي به تعهد كارگران براي بهره وري، كيفيت و سود دهي و 

اين مطلب كه اينها شروط الزم براي افزايش درآمد و اشتغال به كار مي باشـند   تشخيص
از طرف ديگر، اين ديدگاه كه خواسته هاي اقتصـادي دراز مـدت نيازمنـد    . نيازمند است

كارگران متعهد مي باشد، تلويحاً بيان مي كنـد كـه كارفرمايـان بـراي امنيـت و توسـعه       
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ا كارها و ايجاد جـو مسـاعد بـراي همكاريهـاي بـين      شغلي كارگران و درگير كردن آنها ب
  .گروهي در سازان بايد متعهد باشند

  

 در سطوح مختلف يجاد تغييراتا 2-10
  يك بنگاه اقتصادي

  
  در سطح مؤسسه 2-10-1
  

تغييرات در اين سطح روي كل كار اثر مي گذارد و ممكن است روي نيروي كار و رقابـت  
به عنوان مثـال، مـوردي را در نظـر بگيريـد كـه يـك       . سازمان اثرات مهمي داشته باشد

مؤسسه پي ببرد كه از منابع انساني اش استفاده بهينه نمي شود و اين مطلب به مسائلي 
اگر بـه عنـوان پـي آمـد ايـن مطلـب شـركت        . در رابطه با زمان كار ارتباط پيدا مي كند

كه نياز بـه طراحـي    بخواهد زمان كاري قابل انعطاف را عرضه بدارد، موضوعي است مهم
دقيق خواهد داشـت، تبـادل كامـل اطالعـات بـين مـديريت و كـارگران، آمـاده كـردن          
دســتورالعملها و نظــام نامــه هــاي جديــد، احتمــاالً يــك دوره تمــرين و تطبيــق مجــدد 

  .موضوعاتي هستند كه با انجام آنها سرانجام اجراي كامل اين رويكرد مقدور خواهد بود
  
  در سطح قسمت 2-10-2
  

ايجاد تغييرات در سطح واحد يا قسمت مي تواند نتيجه يك تصميم راهبردي اتخاذ شده 
اگر چه، در يك سازمان مبتني بر شايستگي، اين قبيـل تغييـرات   . در سطحي باالتر باشد

بهبودهـاي  . مي تواند نتيجه يك تصميم اتخاذ شده در سطح قسمت يا واحـد هـم باشـد   
زماندهي مجدد ساعات كار، اجـراي آموزشـهاي عملـي    كاري مي تواند شامل تنظيم و سا

كه به واسطه معرفي و بكارگيري فن آوريهاي جديد الزم است، بوجـود آوردن گروههـاي   
كاري مستقل و خودكـار يـا بكـارگيري راه حلهـاي كـم هزينـه در محـيط و موضـوعات         
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وح تصميم هاي اتخاذ شده در اين سـطح بطـور قطـع هـم در سـط     . سازماندهي كار باشد
  .كارگاهي و هم در سطوح مؤسسه اي اثر خواهد گذاشت

  
  در سطح كارگاه 2-10-3
  

تغييرات در سطح كارگاه مي تواند اثر نسبي در سطح باالتر داشته باشـد، بـا ايـن وجـود     
چنين تغييزاتي از اهميت خاصي برخوردار بوده و گاهي اوقات براي يك مؤسسـه بسـيار   

توانند در ارتباط با جنبه هاي خـاص فرآينـد توليـد،     تغييرات مي. مهم و حياتي هستند
تغييرات در سطح كارگـاه يـك   . آموزش عملي كاركنان يا ديگر موضوعهاي مرتبط باشند

فرصت عالي براي درگير كردن كارگران با مسائل كاري در محيط كارشان را فـراهم مـي   
. دارد و دائمـي  قيمتغييرات در اين سطح، روي بهره وري و كيفيت محصول اثر مست. كند

بسته به طبيعت و سطح پيچيدگي اين تغييرات، زمان اجـرا ممكـن اسـت گسـتره اي از     
در يـك  . زمان باشد و ميتواند چند دقيقه چند ساعت و يا حتي هفتـه هـا طـول بكشـد    

در يـك شـركت خيلـي    . شركت جديد بسياري از تغييرات مي توانند هم زمان رخ دهند
  .ستجديد اين فرآيند دائمي ا

  

  تيم طراحي و رفع نقايص كار 2-11
در رابطـه بـا مطالعـه،     ييفايك تيم طراحي گروه كوچكي از افراد را شامل ميشود كه وظ

توسعه و معرفي تغييرات در يك زمينه كاري خاص، شامل جنبـه هـايي از قبيـل بهبـود     
آنهـا   بـه  و يا رفع نواقص ايمنـي و بهداشـتي در محـيط كـار     سازماندهي كار  ،ارگونومي

  .محول شده است
يك تيم طراحي نماينده گروههايي است كه تغييرات پيشنهادي، آنها را تحت تأثير قـرار  

  .بخصوص كارگران و سركارگران هر دو بايد در اين تيم نماينده داشته باشند. مي دهد
تيم طراحي در يك روش مشاركتي كار مي كند، و به جاي دستورالعمها، اهداف كاري به 

  .داده مي شودآنها 
دسترسي داشتن به هر . يك تيم طراحي بايد به حداقل منابع الزم دسترسي داشته باشد

نيروي تخصصي كه الزم است و در اختيار داشتن وقت كافي براي انجام كارشـان از ايـن   



  ارفرمايانارگونومي براي مديران و ك                                                          
اگرچه در بسياري موارد مشخص مي شود كه به احتمال زياد اين قبيل منـابع  . جمله اند

بنابراين اين كتاب توصيه هـايي را پيشـنهاد مـي كنـد كـه      . مولي باشنددر حد كم يا مع
لزوماً پر هزينه نبوده، از منابع داخلي تأمين شوند و تا جايي كه ممكن اسـت بكـارگيري   

  .آنها ساده باشد
يك تيم طراحي مجاز به تصميم گيري در سطوح مورد نظر بوده و قادر است پيشنهادات 

  .ظر گرفتن مالحظات اقتصادي ارائه دهدو طرحهاي خود را با در ن
يك تيم طراحي ممكن است براي رسيدن به يك هدف محدود در يك دوره زماني كوتاه 
تشكيل شود، يا ممكن است به عنوان بخشي از يك كار دائمي در جريان، بـه كـار خـود    

  .ادامه دهد
  

نقش حياتي تيمهاي طراحي در ايجاد  2-11-1
  نها تغيير و نوآوري در سازما

  
از آنجايي كه تيم طراحي تشكلي است مركب از نمايندگان قسمتهاي مربوطه و فعاليـت  
كاري آن بصورت كار مشاركتي مي باشد، از آنها انتظار مي رود كه خـط مشـي را دنبـال    

  .كنند تا توصيه هاي ارائه شده در اين كتاب با شرايط منطقه اي تطابق پيدا كند
حي توانايي رويارويي بـا موقعيتهـاي نسـبتاً پيچيـده را دارا     به همين داليل، يك تيم طرا

اين تيم به تخصص و مهارت . بوده و مي تواند راه حلهاي دقيق و كامل تري را ارائه نمايد
ماهيت تكرار نظرات در يك فرآينـد مباحثـه،   . هاي متنوع اعضاي خود اشراف كامل دارد

هاي ممكن و تطبيق پـذيري عمـل مـورد    شرايطي را فراهم مي آورد تا گستره اي از حالت
بدين ترتيب از برخي خطرات ارائـه راه حلهـاي يـك    . نظر، توسط  افراد درگير ارائه شود

  .جانبه و پيش پا افتاده نيز جلوگيري مي شود
  
  

  آموزش 2-12
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به منظور دستيابي به بيشترين كارآيي و بازدهي از هر وسـيله يـا ايسـتگاه كـار     

دستورالعمل كامل چگونگي استفاده از آنها را در اختيار كاروران جديد، ضروري است كه 
هـايي بـه كـاروران داده     اگر چنين آموزش. هاي الزم به آنها داده شود قرار داده و آموزش

هاي خود براي كار با وسـايل جديـد اسـتفاده كننـد كـه       نشود، آنها ممكن است از روش
افزون بر اين، اين امكان نيز وجـود  . اشندها نب ترين روش ترين و ايمن ممكن است مناسب

هاي كار، كاروران از كار بـا آنهـا    دارد كه بدون آموزش روش استفاده از وسايل و ايستگاه
  .امتناع ورزند

هاي  ها و ايستگاه بدنبال آموزش كاروران در خصوص چگونگي استفاده از دستگاه
اين مهـم  . بجا از آنها تداوم يابدمناسب و  ي همهم ديگر اين است كه استفاد ه يكار، نكت

مناسب و بجا  ي هنظارت كنندگان بايد استفاد. از طريق نظارت مناسب قابل حصول است
ها جديد و تداوم اين روند را مورد حمايت و پشـتيباني قـرار داده و از    از وسايل و دستگاه

. عمـل آورنـد  هـا جلـوگيري ب   دسـتورالعمل  از نابجـا از آنهـا و غفلـت    ي ههر گونه اسـتفاد 
دارند عامل بسـيار مهمـي در    بازخوردهايي را كه طراحان از نظارت كنندگان دريافت مي

  .باشد مي مطلوبتداوم طراحي هاي ارگونوميكي 
هاي جديد بكار گرفته شده در محـيط كـار بايـد بخـوبي مـورد مراقبـت و        طرح

ه    اگر اين امر صورت نپذيرد، بمرور زمان ممكـن  . نگهداري قرار گيرند اسـت شـرايط اوليـ
. مؤثر از آنها زيـر سـؤال قـرار گيـرد     ي اقالم كاري موجود از بين رفته و سرانجام استفاده

به سهم خود تضمين نمايند كـه اجـازه نخواهنـد داد ضـعف در نظـم و      بايد  هم رانوكار
يادآوري مؤكد مي شـود، ايـن   . ترتيب در روند بهره برداري از طرح جديد خلل وارد كند

  .است كه سرپرستان بايد به آن بپردازند موضوعي
  

مؤثر از يك طرح مورد نظر باشد، محيط كار نيـز بايـد بـا     ي هاگر حداكثر استفاد
در ايـن خصـوص، عـواملي از قبيـل ميـزان      . متناسب باشـد  آنهاكاروران و وظايف شغلي 

  .ادسروصدا، شرايط جوي محيط، نور و روشنايي، و ارتعاش را بايد مورد توجه قرار د
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بكـارگيري كامـل يـك طـرح جديـد در محـيط كـار، بايـد حـاالت و           قبل از معرفي و •

ان مورد آزمايش ورتعداد هر چه بيشتري از كار ي ههاي مختلف آن طرح را بوسيل وضعيت
  .قرار داد

  
گيرند بايد نزديك به كارگر مستقر شوند تـا از   مورد استفاده قرار مي چيزهايي كه مرتباً•

  .ن مستمر دست براي رسيدن به آنها جلوگيري شوددراز كرد
  
هـاي كـار    هـا يـا ايسـتگاه    تمامي كارگران بايد آمـوزش چگـونگي اسـتفاده از دسـتگاه     •

  .جديدشان را ببينند
  
هـاي كـار    ها يـا ايسـتگاه   ، دستگاهكارسرپرستان بايد مطمئن شوند كه كارگران با روش •

  .دهند ده قرار ميرا مورد استفا خود آشنا بوده و آنها جديد
  
  .ها بايد جلوگيري شود از مستهلك شدن تدريجي طرح •
عوامل محيطي از قبيل سروصدا، روشنايي، گرما و سـرما و ارتعـاش در مقبوليـت يـك      •

اين عوامل بايد در حدودي كـه بـا كـارگران و نيازهـاي     . طرح جديد تاثير خواهند داشت
  .باشند تنظيم گردندشغلي آنها متناسب 

  
  
  
  

اي موفـــق از مداخلـــه  نمونـــه 2-13
ارگونومي در يـك كارخانـه در كشـور    

  انگلستان
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هاي خياطي كه در يك كارخانـه   هاي اندام فوقاني در ميان كارورهاي چرخ تعداد بيماري
هـاي صـندلي    به كار دوزنـدگي روكـش  مشغول  در كشور انگلستان مونتاژ ماشين سواري

نجايي كه شركت مذكور متخصص ارگونومي نداشت، از آ. در حال افزايش بود بودند مرتباً
تصميم گرفت كه براي مقابله با اين مشكل از متخصصـين ارگونـومي بيـرون از سـازمان     

  .كمك بگيرد
  

تجزيه و تحليل شغلي دقيق بعمـل  براي ارزيابي نيازهاي وظايف شغلي، در ابتدا الزم بود 
دادنـد   ف ماشيني مختلفي را ارائه ميدر طي اين فرآيند، از كليه كارورهايي كه وظاي. ديآ

مسـتقيم قـرار گرفـت و     ي همـورد مشـاهد   همچنـين كـار آنهـا   . فيلم ويديوئي تهيه شـد 
اطالعـات   ي محتويـات برگـه  . اطالعات مخصوص ثبت شـد  ي در برگه ايشانهاي  فعاليت

كاري و مدت زمان الزم بـراي انجـام هـر     ي هعبارت بودند از اجزاء تفكيك شده هر وظيف
از كارورها به صورت فردي مصاحبه بعمل آمد تا بتوانند هر گونه اطالعـات را  . زء فرعيج

احتمـال  . دهند بازگو نماينـد  هاي خاصي كه در روزهاي خاصي انجام مي در مورد فعاليت
دادنـد كـه    وظايفي را انجام مي ،در روزهاي خاص ،رفت كه آنها بر حسب ضرورت اين مي

. يل شغلي مذكور تا آنـروز مـورد مشـاهده قـرار نگرفتـه بـود      در طي فرآيند تجزيه و تحل
هـاي مختلـف    هاي شخصي به عنوان ابزاري بـراي شناسـايي سـبك    همچنين از مصاحبه

  .انجام كار توسط افراد بهره برداري شد
در پايان اين تجزيه و تحليل وظايف شغلي، ميزان كـار هـر كـارور، ترتيـب و تـوالي كـه       

اي كـه رويشـان كـار     ه مي شدند، شماره و وزن قطعات پارچهقطعات پارچه به هم دوخت
. انجام مي شد، وضعيت بدني مورد نياز براي انجام عمليات كاري بدقت مشـخص گرديـد  

هـا و تجزيـه و تحليـل شـغلي نشـان داد كـه بـراي سـاخت          اطالعات حاصل از مصـاحبه 
ي دارا بـودن     شود كه بـه واسـطه   هاي مخصوصي استفاده مي هاي صندلي از پارچه روكش
  .هاي خاص، انجام عمليات خياطي روي انها بسيار مشكل است ويژگي

استقرار اجزاء و ترتيب و توالي آنهـا   ي هابعاد، نحو ي هطراحي ايستگاه كار از طريق مقايس
با اطالعات آنتروپومتريكي كاروران و نيازهاي وظايف شـغلي حاصـل از فرآينـد تجزيـه و     

هاي بدني  بدين ترتيب مشخص گرديد كه وضعيت. ي قرار گرفتتحليل شغل مورد ارزياب
هـاي   كارور ماشين آالت مختلـف در حـين انجـام فعاليـت     ي هنامطلوب اتخاذ شده بوسيل

  . مستقيم طراحي نادرست و ابعاد نامناسب ايستگاه كاري بوده است ي هكاري نتيج
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دت و كار چرخشـي، بـا   هاي كوتاه م هاي مختلف سازماندهي كار از قبيل استراحت جنبه
هدف اين بود كه مطمئن شويم آيـا  . مديران، سركارگان و كارگران مورد بحث قرار گرفت

اي كـه در سـطح    اختالفات جدي بين جزئيات برنامه كاري در سـطح مـديريت و برنامـه   
حاصـل از ايـن اقـدامات نشـان داد كـه       ي نتيجه. جريان دارد وجود دارد يا خير    كارخانه
هـايي كـه بعنـوان     در زمـان ) كننـد  تـر كـار مـي    آنهـايي كـه آهسـته   (ي خاصـي  كارورها

در نظر گرفته شده بود نيـز مشـغول بكـار بودنـد تـا       آنها هاي كوتاه مدت براي استراحت
مسئولين  ي بوسيله پيش از اين ،اين عمل. بتوانند به ميزان توليد روزانه مورد نظر برسند

  .دشركت مورد بازبيني قرار نگرفته بو
قصد ايـن بـود كـه در    . ها را تكميل كردند هاي مربوط به راحتي اندام كارگران پرسشنامه

شامل مچ ها، انگشتان و ساعدها كه منبع ناراحتي بودند اظهار  ،هايي از بدن مورد قسمت
اي طراحي شده بود كه بتوان دريافـت دقيقـاً چـه تعـداد از      پرسشنامه به گونه. نظر شود

توان فـرض   نمي. يك بيماري مربوط به اندام فوقاني خود رنج مي بردند كارگران از عالئم
ي كارگراني كه داراي جنـين عالئمـي بودنـد آنهـا را بـه سـركارگران خـود           كرد كه همه
  .اند گزارش داده

 نبسـته شـد   شـايعاتي مبنـي بـر   هاي اندام فوقاني آشكار شـد،   وقتي كه مشكل ناراحتي
 تعـدادي از كـارگران   نطي در آن كارخانـه و بيكـار شـد   كارگاه مربوط به چرخ هاي خيا

. بنابراين كارگران نمي خواستند كه توجه غير ضروري به آنها معطوف گردد. وجود داشت
محرمانه به آنها اين امكان را داد كه صـادقانه در مـورد وضـعيت     ي هاستفاده از پرسشنام

  .خودشان اظهار نظر كنند
هاي اندام فوقـاني   ديگري هم در بوجود آمدن بيماريگرچه تشخيص داده شد كه عوامل 

در بين كارورهاي ماشين آالت خياطي نقش داشـتند امـا مهمتـرين نگرانـي مربـوط بـه       
  .طراحي نامناسب ايستگاه كاري بود

  
. نصـب شـده بـود    آنهـا  كردند كه روي ميز كار چرخ خياطي استفاده مي نوعي از هاكارور

پنج وجهي داشتند، شامل وجوه سمت چپ و راسـت   جنس ميزهاي كار چوبي و ساختار
يك قاب چوبي در عقب و قاب هاي چوبي بااليي و كفي كه دقيقاً طول و عـرض و عمـق   

اي بـود كـه ضـلع     در نتيجه ساختار كلي ميزكار بـه شـكل جعبـه   . آنها به يك اندازه بود
ز نـوعي  ارتفاع ايستگاه كـار ثابـت، جـنس سـطح روي آن ا    . روبروي آن حذف شده باشد
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هر چرخ خياطي در وسط سطح رويي نصـب شـده   . هاي آن زاويه دار بودند فورميكا و لبه
  .بود

هـا بـه شـكل كـف پـا       يكي از پـدال . در هر ايستگاه كار از دو پدال پايي استفاده مي شد
بايسـت بـا پـاي     ساخته شده بود و كارش باال و پائين آوردن پايه چرخ خياطي بود و مـي 

دال دومي كه چرخ خياطي را بكار مي انداخت در سـمت چـپ پـدال    پ. راست عمل كند
  .اولي قرار داشت و به اندازه كافي بزرگ بود كه بوسيله هر دو پا مورد استفاده قرار گيرد

پـدال سـمت   . آن متصـل شـده بودنـد    ي هها به قاب چوبي كف و به يك فاصله از لب پدال
. متفـاوت بـا آن نصـبت شـده بـود     اي  راست قدري در جلو پدال سمت چـپ و در زاويـه  

ها قابل تنظيم در ارتفاع، قابليت شيب پذيري و يا دور و نزديـك شـدن    هيچكدام از پدال
هاي بسيار ساده و ابتدايي در اختيار  كارورهاي چرخ خياطي صندلي. به كارور را نداشتند

ها  اين چهار پايه برخي از. كردند تعداد زيادي از آنها هم از چهار پايه استفاده مي. داشتند
هـا از   شوند و بقيه چهارپايه ها يافت مي دقيقاً مشابه آنهايي بودند كه بطور معمول در كافه

هيچكـدام از  . هاي اوليه نوع سينگر، ساخته شده از چـدن ريختـه گـري بودنـد     چهارپايه
فاقـد   ها هيچگونه مكانيسم قابل تنظيمي نداشتند، بسياري از آنها ها  يا چهارپايه صندلي

افـزون بـر   . ها هم هيچگونه حمايت كننده كمـري نداشـتند   روكش نرم بودند و چهارپايه
قـاب   ي هها در ارتباط با سطح كار بوسـيل  ها و چهار پايه اين، وضعيت قرار گرفتن صندلي

اين وضـعيت مـانع از   . ميليمتري قرار داشت محدود مي شد 80چوبي كف كه در ارتفاع 
هـا بـه جلـو حركـت كننـد و بـدين ترتيـب كارورهـا          چهارپايه اين مي شد كه صندلي يا

  .توانستند زانو و پاهاي خود را در زير سطح كار تغيير مكان دهند نمي
  :ي كارورها   ي طراحي چنين ايستگاه كاري اين بود كه همه   نتيجه

 قرار بگيرنـد، زيـرا قـاب   ) يعني سوزن(ي كانوني چرخ خياطي  اي دور از نقطه در فاصله •
هاي خودشان را به ميز  چوبي كف مانع از اين مي شد كه آنها بتوانند صندلي يا چهارپايه

  .دكار نزديكتر كنن
كردنـد، زيـرا چـرخ هـاي      در موقع استفاده از ماشين، خود را به سمت چپ متمابل مي •

ي كار نصب شده بودند و به اين نكته كـه سـوزن در سـمت     خياطي در خط مركزي رويه
  .اطي قرار داده شده است، توجهي نشده بودچپ چرخ خي

بـا ارتفـاع متفـاوت     )قابـل تنظـيم  غير (هاي  ها يا چهارپايه آنها مي بايست روي صندلي •
و بدين ترتيب مجبور مي شدند معموالً در حالتي كه بازوهايشان بطـرف سـطح   بنشينند 

  .نگه داشته شده بود كار كنند كار و در باال
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يـت كننـده كمـري نداشـتند چـرا كـه اوالً تعـدادي از آنهـا از         ي حما هيچگونه وسيله •
بودند خود را به جلو خم كنند تا به سـطح  كردند و بقيه هم مجبور  چهارپايه استفاده مي

  . كار دسترسي داشته باشند
آنها مجبور بودند پاهاي خود را در وضعيتي قرار بدهند كه منطبق بـا ارتفـاع فواصـل و    •

  .ها باشد ي جايگاه پدال   ه شده بوسيلههاي ديكت ساير ويژگي
  
ا • ي تيز سطح كـار بودنـد چـرا كـه      هاي زماني طوالني مدت در تماس با لبه در دوره آنه

هـاي آن را نيـز    داده و لبه حركتهاي پارچه و نظاير آن را به طرف سوزن  بايست تكه مي
  .مراقبت از كنار سوزن عبور دهندضمن 

هاي بزرگ پارچه عبور داده شده از زيـر   اعمال نيروي زياد تكهبايست با تالش و  مي آنها•
بزرگ دوختـه   ي هچعلت اين بود كه هر تكه پار(سوزن را به سمت عقب ميز كار بكشند 

پشـتي ميـز كـار قـرار      ي هو روي لب شودبايست روي سطح ميز كار حركت داده  شده مي
داراي زوايـاي تيـز و برنـده بـود     جلويي  ي هپشتي هم مانند لب ي هگيرد، از آنجايي كه لب

  ).ها پاره شده و اصالح آنها هم بسيار مشكل بود سبب مي شد كه پارچه
  

طراحي مجدد آن بـر اسـاس نيازهـاي كـارور و     . طراحي شد دوبارهسطح كار بطور كامل 
. سطح كار جديد طوري طراحي شد كه در ارتفاع قابـل تنظـيم باشـد   . مقتضيات كار بود
اساس تغييرات و اصالحات انجام شده روي يك ميز اداري قابل تنظـيم  وسايل تنظيم بر 

كشيدن يك اهرم دسته هنـدلي   ي تنظيم سطح كار به وسيله. و استاندارد طراحي شدند
. در زير سطح كار و چرخاندن آن تا رسيدن به سطح دلخـواه انجـام مـي شـد     گرفتهقرار 

هـاي آنتروپـومتريكي و    رزيـابي داده مقدار قابليت تنظيم ميز كـار در ارتفـاع بـر اسـاس ا    
جمعيـت كـارور    ي توانسـت نماينـده   هايي از ابعاد بدن كاروران كه مـي  ي گستره   محاسبه

ه   ،وقتي كه دسته به سمت عقب. باشد تعيين شد اش در زيـر   يعني به طرف جايگـاه اوليـ
ـ   هدايتميز كار   ،ودمي شد ايستگاه كاري در آن وضعيت قفل شده و غير قابل حركـت ب

  .آن را تغيير دهد دوبارهمگر اينكه كارور مي خواست 
سطح ميز كار همانند سطح يك ميز دفتري استاندارد و به شكل نعل اسبي سـاخته شـد   

اين نوع ميـز كـار بـه كـارور ايـن امكـان را       . تا بطور مؤثري در اطراف كارور مستقر شود
و اگـر الزم   ،سي داشـته باشـد  داد كه به ميز نزديكتر شده و به راحتي به سوزن دستر مي

طول سمت چپ سطح كـار  . گاه ساعد استفاده نمايد از طرفين آن بعنوان تكيه شد بتواند
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. سـوزن را تحمـل نمايـد    خارج شده از زيـر هاي بزرگ  وزن پارچهبتواند افزايش يافت تا 
و  ،چرخ خياطي طوري روي ميز مستقر گرديد كه جايگاه در مركز سطح كار واقـع شـود  

هاي سطح كار به صورت گـرد و   لبه. نيازي نبود كه كارور به سمت چپ خم شود براينبنا
 پشـت اي بـه   يك غلطك ميله. منحني ساخته شدند تا فشار وارده به مچ به حداقل برسد
كـه بـه سـمت     ،هاي دوخته شده ميز كار متصل شد تا به برگرداندن قطعات بزرگ پارچه

اين غلطك طوري طراحي شـده بـود كـه بـا     . مايدعقب ميز كار رانده شده بودند كمك ن
  .كشيده شدن پارچه روي آن مي چرخيد

كه هر دوي آنهـا در يـك ارتفـاع، زاويـه و فاصـله از       به شكلي بودها  طراحي مجدد پدال
مقـدار حركـت بـا ارزيـابي     . جلوئي ايستگاه كار و نزديك به يكـديگر نصـب شـدند    ي هلب

جمعيـت   ي هابعـادي كـه نماينـد    ي هگسـتر  ي هحاسبهاي آنتروپومتريكي مربوط و م داده
  .كارور بود تعيين گرديد
جهت رعايت مسائل ايمني (هاي دفتري استاندارد و ارزان تهيه شد  براي كارورها صندلي

صـندلي  و پشـتي آن قابـل تنظـيم در ارتفـاع بودنـد،       ) ها از نوع چرخ دار نبودند صندلي
كمري  ي يم و داراي قسمت حمايت كنندهپشتي صندلي در شيب هاي مختلف قابل تنظ

  .مجزا نيز بود
هاي استراحت كوتـاه   كارورها بجز دوره. به كارورها چرخ هاي دستي دو كاره نيز داده شد

هـاي الزم   نخ و پارچـه . هاي كار خود بودند در محل ايستگاه ،در طول شيفت كاري ،مدت
بنـابراين دليلـي   . رده مي شـد وآتوسط كارور ديگري كه فقط كارش جايگزيني مواد بود 

توانسـند   كارورها مـي . وجود نداشت كه آنها بطور مرتب ايستگاه كاري خود را ترك كنند
چرخ هاي دستي مـذكور بـه    ي بوسيلهجمع آوري كرده و  نددوخترا كه مي  ييها پارچه

كـرد كـه    جمـع آوري ايـن مـواد فرصـتي را فـراهم مـي      . برگشت دهند كنار ايستگاه كار
ا بتوانند كار و ايستگاه كاري خود را موقتاً ترك كرده و استراحت كوتـاهي داشـته   كاروره
كار ثانويه چرخ هاي دستي اين بود كه از آنها بعنوان يك سطح كار اضـافي بـراي   . باشند
  .مواد در كنار ايستگاه كار اصلي استفاده مي شد ي ذخيره

  
آزمايشـي سـاخته    ي هها، يك نمون ههاي كار جديد به كارور دستگا قبل از معرفي ايستگاه

تـر از طـرح    آزمايشي قابل تنظيم بود اما روي سطحي بمراتـب ابتـدائي   ي اين نمونه. شد
شـرايط عـادي كـار در     و حتي االمكان بااين نمونه توسط تعداد زيادي از كارورها . اصلي

چگونگي  به هر كارور توضيح كاملي در مورد. طول شيفت كاري مورد استفاده قرار گرفت
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استفاده از ايستگاه كاري داده شد و به آنها كمك شـد تـا پـدال و سـطح كارشـان را در      

براي كاهش توليد هر يك از كارورها در طي انجام اين . هاي مختلف تنظيم كنند وضعيت
در طي انجام هـر آزمـايش از كارورهـا فـيلم     . آزمايشات از مديريت مجوز الزم گرفته شد

هاي مربوط  هر يك از آنها در طي استفاده از مدل مذكور پرسشنامه ويديوئي گرفته شد و
هر گونه پيشـنهادات و  . را بطور مرتب پس از گذشت مدت زمان مشخصي تكميل كردند

  .شفاهي آنها در حين آزمايشات ثبت گرديد اتنظر
هـا بـه صـورت     اي از حركـت  اي اين بود كه گستره چند هفته يها سري آزمايش ي هنتيج
اي كه ممكن بـود بوجـود آيـد     ها و مشكالت اوليه ندارد درآمدند و هر گونه گرفتارياستا

  .ي نهايي برسد مرتفع گرديد   قبل از اينكه طراحي به مرحله
  
  

ها توضـيحات الزم داده   ها ، به كارور دستگاه هاي جديد به كارگاه قبل از واگذاري ايستگاه
 كـار  خصـوص كارورها در  نيز هاي كار، يستگاهپس از نصب ا. شد وآنها كامأل توجيه شدند

براي هر كـارور   هتوليد روزان. ي الزم را فرا گرفتندها جداگانه آموزشي خود بصورت  ويژه
سـپس توليـد   . كاهش داده شد تا آنها اجازه يابند با روش كار جديـد عـادت كننـد    اًموقت

اخذ مجوز بـراي تمـرين   . برسد سابقمورد نظر بتدريج افزايش داده شد تا به سطح اوليه 
هـاي بـدني    اي ضروري بود چرا كه آنها نياز داشتند به وضعيت در شرايط جديد كار نكته

 ي هاگـر چنـين دور  . هاي الزم براي انجام كار در شرايط جديد عادت كنند جديد و تالش
هاي انـدام فوقـاني در آنهـا     شد ممكن بود عالئم بيشتري از بيماري سازگاري فراهم نمي

  .شاهده شودم
با مشكالتي  اًهاي جديد كار ،براي اطمينان از اينكه كارورها بعد بعد از بكارگيري ايستگاه

  بطور منظم مورد پايش قرار گرفتند  ها كارور نخواهند شدروبرو 
هـاي كـار ايـن بـود كـه ميـزان شـيوع         مستقيم ايجاد تغيير در طراحي ايستگاه ي هنتيج

افزون بر . ي بالفاصله متوقف و سپس بتدريج به حداقل رسيدهاي فوقان هاي اندام ناراحتي
اين مورد بوضوح . هاي ناشي از كار در آن قسمت هم بسيار كاهش يافت اين ميزان غيبت
هـاي   پيامد مثبت ديگـر، افـزايش كيفيـت روكـش    . وري اثر مثبت داشت روي ميزان بهره

ا قـادر بودنـد در وضـعيتي    نتيجه اين شد كه كارورهـ . صندلي توليدي در آن قسمت بود
هـاي مـورد نظـر ايسـتگاه      راحت روي صندلي نشسته و كار كنند، به آسـاني بـه قسـمت   
دوخت روكش را بخـوبي   ،كارشان دسترسي داشته باشند و قادر باشند بدون دوباره كاري



 طراحي محل هاي كار نوين

هـا بطـرز    اين بدان معني است كه وقت صرف شـده بـراي دوبـاره كـاري    . بپايان برسانند
  .ش يافتچشمگيري كاه
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ــومي اصــول  :فصــل ســوم عم
ارگونومي در طراحـي سيسـتم   

  كار هاي
  
آگاهي بيشتر مديران از موضوعات ارگونومي موجب مي شود كه نگرش آنهـا نسـبت بـه     

عوامل مؤثر در طراحي و سازماندهي كار تغيير كرده و با رويكردي جـامع و همـه جانبـه    
  .ي سيستم هاي كار بپردازندنگر به انجام وظايف مديريتي خود در طراح

تجربيات چند دهة گذشته نشان داده است كه بسياري از حوادث، شبه حوادث، خطاهاي 
: كاري، كيفيت نامطلوب كاالها، نارضايتي عمومي از كار، احساس درد و ناراحتي از جمله
و كمردرد و ناراحتي هاي اندام هاي فوقاني مي تواند اغلب ريشه در طراحي غلط وسـايل  

پست هاي كار، چيدمان غلط دستگاهها، عدم توجه به عوامل محيطي مـؤثر بـر توليـد و    
سالمتي كاركنان و غفلت از توانايي ها و محدوديت هاي كاربران در سيستم هاي انسـان  

بنابراين منطق حكم مي كند كه براي ايجـاد طـرح هـاي صـحيح     . ماشين داشته باشد –
ل از ساخت و سازماندهي اقدام كرد نه اعمال تغييـرات  بايد از ابتداي مراحل طراحي و قب

بنابراين توصيه مي شود كليه افرادي كه در طراحي و سازماندهي . اصالحي بعد از ساخت
  .كار نقش دارند در سه حيطة زير اصول عمومي ارگونومي را مورد توجه قرار دهند

  

  طراحي فضاي كار و تجهيزات كار 3-1
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در طراحي فضـاي   :س ابعاد بدنطراحي بر اسا 1 -1 – 3
  .كار و تجهيزات بايد محدوديتهاي ابعاد بدن و فرآيند كار مورد توجه قرار گيرد

  :فضاي كار بايستي با اپراتور تطابق داشته باشد به ويژه
سـطح  . ارتفاع سطح كار بايد با ابعاد بدن كـاربر و نـوع كـار مطابقـت داشـته باشـد      ) الف

بايد طوري طراحي شود كه شرايط بـدني مطلـوب را فـراهم     صندلي ميزكار تحرير يا كار
براي مثال تنه به صورت راست و كشيده باشد، وزن بدن را به خوبي تحمـل كنـد،   . آورد

  .آرنج ها در كنار بدن و ساعد تقريباَ افقي باشد
ترتيب و طريقة نشستن بايد با ويژگي هـاي فيزيولـوژيكي و آنـاتوميكي فـرد تطـابق      ) ب

  .دداشته باش
بايد فضاي كافي جهت حركت بدن در نظر گرفته شود، بـه ويـژه بـراي سـر، بازوهـا،      ) ج

  .دست ها و پاها
  .وسايل كنترل در دستگاهها بايد در دسترس قرار گيرند) د
  .دستگيره ها بايد متناسب با آناتومي دست باشد) ه
  

طراحي بر اساس وضعيت بدن، قـدرت   3-1-2
ي پست كار بايد طوري باشد كه طراح :ماهيچه اي و حركات بدن

از تنش هاي غير الزم يا بيش از حد بر روي عضالت مفاصل، رباط ها، دستگاه تنفسـي و  
قدرت و نيـروي مـورد نيـاز بايـد در محـدودة فيزيولـوژيكي       . قلبي عروقي اجتناب گردد

وضعيت بدن، فعاليت قدرتي . حركات بدن بايد داراي آهنگ طبيعي باشند. مطلوب باشد
  .حركت بدن بايد با يكديگر هماهنگي داشته باشندو 
  

  :در مورد وضعيت بدن رعايت نكات زير ضروري است
اگر يكي از اين وضـعيت هـا   . كاربر بايد بتواند ميان نشستن و ايستادن انتخاب كند) الف

بايد انتخاب شوند، معموالَ نشستن بر ايستادن مرجح است، ايستادن هم ممكن اسـت در  
  .ضروري باشدجريان كار 
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اگر فشار زيادي بايد به ماهيچه ها وارد شود زنجيرة نيرو يا مسير چرخش بدن بايـد  ) ب

  .ساده و كوتاه باشد تا بدن در وضعيتي مناسب قرار گيرد
بايـد  . وضعيت بدن نبايد طوري باشد كه سبب تنش ثابت و مداوم ماهيچـه هـا شـود   ) ج

  .غيير دهدبدن قادر باشد تا حد امكان وضعيت خود را ت
  :در مورد وضعيت ماهيچه ها بايد موراد زير در اولويت قرار گيرند

  .نيروي مورد نياز براي كار بايد با قبليت هاي فيزيكي كارگر مطابقت داشته باشد) الف
ماهيچه ها بايد به اندازه كافي براي انجام كارهاي سنگين قـوي باشـند اگـر نيـروي     ) ب

  .نيروهاي كمكي ديگر در سيستم كار استفاده شود بيشتري مورد نياز است بايد از
  .بايد از تداوم فشار به ماهيچه ها اجتناب شود) ج

  :در مورد حركت بدن موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرند
تحرك بر ثبـات و بـي تحركـي مـرجح     . تعادل مطلوب در حركات بدن برقرار گردد) الف
  .است
  .ي در چند جهت قابل تطبيق باشددامنه، قدرت و سرعت حركات بايست) ب
حركاتي كه احتياج به دقت فراوان دارند نبايد نياز به قدرت ماهيچـه اي قابـل توجـه    ) ج

  .داشته باشند
  .انجام و توالي حركات بايد به وسيله وسائل كمك دهنده تسهيل گردد) د
  

طراحي سيگنال ها، نشانگرها و كنترل  3-1-3
  ها

  
د طوري انتخاب، طراحي و چيده شوند كه بـا ويژگـي هـاي    باي :سيگنال ها ونشانگرها

  :به ويژه. ادراك آدمي سازگار باشند
  .ماهيت و تعداد سيگنال ها و نشانگرها بايد با ويژگي هاي اطالعات سازگار باشند) الف
به منظور دريافت واضح اطالعـات در مـواردي كـه نشـانگرها بـه صـورت شـماره اي        ) ب

. ر جائي قرار گيرند كه سـريع و بـه راحتـي قابـل رويـت باشـند      هستند، نشانگرها بايد د
ترتيب قرار گرفتن آن ها ممكن است بـر اسـاس فرآينـد تكنيكـي و يـا اهميـت بسـامد        
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اين موضوع مي تواند با گروه بندي بر اساس نوع فرآيند، نـوع  . استفاده از كنترل ها باشد
  .اندازه گيري و غيره عملي شود

نال ها و نشانگرها بايد امكان دريافت مبهم و نـاقص را از بـين   ماهيت و طراحي سيگ) ج
براي مثال بايـد بـه   . اين موضوع به ويژه در مورد سيگنال هاي خطر به كار مي رود. ببرد

  .شدت، شكل، اندازه، تباين، فضا و نسبت شدت صدا به سيگنال توجه شود
ر منبـع اوليـه ي اطالعـات    ميزان و جهت تغيير نشانگر بايستي با ميزان و جهت تغييـ ) ه

  .همخواني داشته باشد
در فعاليت هاي طوالني كه مشاهده و كنترل جزو وظايف اصلي به حساب مـي آينـد،   ) و

بايد از اثرات نامطلوب شرايط از طراحي و ترتيب سيگنال ها و نشانگرها كه سبب صـرف  
  .نيروي بيش از حد يا كمتر از حد توان مي شود اجتناب كرد

بايد طوري انتخاب و طراحي و نصب شوند كه با ويژگي هاي عضوي از بـدن   :كنترل ها
مهـارت،  . سـازگار و متناسـب باشـد   ) به ويژه با حركت آن هـا (كه با آن ها سروكار دارد 

  :به ويژه. دقت، سرعت و قدرت مورد نياز نيز بايد در نظر گرفته شوند
اي اكتسابي و ذاتي است، طرح و با توجه به ويژگي هاي انساني، كه شامل واكنش ه) الف

  . ترتيب قرار گرفتن كنترل ها بايد با وظيفه ي كنترل متناسب باشد
مسير حركت كنترل ها و مقاومت آن ها بايد بر اساس وظيفه ي كنتـرل و اطالعـات   ) ب

  .بيومكانيكي و آنتروپومتريكي انتخاب شود
شده بر روي نشانگر بايد به حركت كنترل ها، واكنش تجهيزات و اطالعات نشان داده ) ج

  .طور چند جانبه سازگار باشد
عمل كنترل ها بايد به سادگي قابل تشخيص باشد تا از هر گونه سردرگمي جلوگيري ) د

  .شود
جايي كه تعداد كنترل ها بسيار زياد است ترتيب قرار گرفتن آن ها بايد بـه گونـه اي   ) ه

. تا ايمني و عملكرد سـريع را تضـمين كنـد    باشد تا از بروز ابهام و اشتباه جلوگيري شود
مشابه آنچه در مورد نشانگرها گفته شد ترتيب صحيح كنترل هـا مـي توانـد بـر اسـاس      
دسته بندي آن ها باشد طبق وظيفه ي آن ها در فرآيند و يا به ترتيبي كه مورد استفاده 

  .قرار مي گيرند
سـهوي و غيـر عمـدي حفاظـت      كنترل هاي بحراني يا حياتي بايد در برابـر تغييـرات  ) و

  .شوند
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  طراحي محيط كار 3-2
محيط كار بايد به طريقي طراحي و حفظ شود كه عوامـل فيزيكـي، شـيميائي و زيسـت     
شناختي هيچگونه تاثير نامطلوب و مخربي بر افـراد نداشـته باشـد و سـالمتي آن هـا را      

  .همچنين ظرفيت و آمادگي انجام كار را تضمين كند
  :كار، توجه به نكات زير ضروري استبسته به سيستم 

  .بايد كافي باشد) سازماندهي كلي، فضاي كار، فضاي تردد(ابعاد محيط كار ) الف
تعـداد افـرادي كـه در اتـاق     : تعويض هوا بايد با توجه به عوامل فـوق تنظـيم گـردد   ) ب

دگي ، انتشار آلـو )با در نظر گرفتن حجم تجهيزات(هستند، شدت كار فيزيكي، ابعاد اتاق 
  .در اتاق، وسائلي كه اكسيژن مصرف مي كنند، وضعيت حرارتي

وضعيت حرارتي در محيط كار بايد با توجه به شرايط آب و هواي محلي و با توجه به ) ج
درجه ي حرارت هوا، رطوبت هوا، سرعت هوا، گرمـاي تشعشـعي،   : نكات زير تنظيم گردد

  . ائل حفاظتي ويژهشدت كار فيزيكي، خصوصيات لباس، تجهيزات كار و وس
روشنايي بايد به گونه اي باشد كه شرايط بهينه را، با توجه به نـوع كـار، بـراي حـس     ) د

  .بينائي فراهم آورد
درخشندگي، رنگ، توزيع نور، عدم وجود يا احتمال : به نكات زير توجه ويژه اي بايد كرد

  .خيرگي و انعكاس نامطلوب، تباين درخشندگي و رنگ، سن اپراتور
در انتخاب رنگ اتاق و تجهيزات بايد تاثير آن ها را بر توزيع درخشـندگي، سـاختار و    )ه

  .كيفيت، ميدان بينائي و مشاهده و دريافت رنگ هاي ايمني مورد توجه قرار داد
صدا در محيط كار بايد طوري باشـد كـه از اثـرات نـامطلول صـداي حاصـل از منـابع        ) و

تـراز فشـار صـوت،    : به نكات زير بايد توجه نمود .داخلي و خارجي جلوگيري به عمل آيد
طيف بسامد، توزيع زماني فشار صوت، دريافت سيگنال هاي آكوستيكي، وضوح محاوره و 

  .ارتباط كالمي
ارتعاش و ضرباتي كه به فرد منتقل مي شود نبايد به حدي برسد كه موجـب تخريـب   ) ز

  .دستگاه حسي گرددپاتولوژيكي يا اختالالت  –فيزيكي، واكنشهاي فيزيكي 
  .از مواجهه ي كارگران با موارد خطرناك و تشعشعات مضر بايد جلوگيري شود) ح
نظيـر گرمـا،   (در هنگام كار در بيرون از ساختمان، در مقابل اثـرات نـامطلوب جـوي    ) ط

  .بايد تمهيدات الزم را در نظر گرفت) سرما، باد، باران، برف و يخ
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  طراحي فرآيند كار 3-3
ايند كار بايد سالمتي و ايمني كارگر را حفظ و تامين كند و كار را به ويژه با از طراحي فر

كم يا زياد بـودن  . بين بردن وضعيت خارج از حد توان يا كمتر از حد توان تسهيل نمايد
كار ناشي از ناديده گرفتن دستورالعمل ها و قوانيني است چون حدود توانائي فرد ناديـده  

  : ثالگرفته مي شود براي م
  .كار اضافي فيزيكي يا حسي موجب بروز خستگي مي شود -
برعكس، كم بودن كار موجب بروز احساس يكنواختي شده و هوشياري را كـاهش مـي    -

  .دهد
و  1-5فشارهاي فيزيكي و فيزيولوژيكي نه تنها بستگي به عوامل ذكر شـده در بنـدهاي   

  .ر در فرآيند كار نيز ارتباط دارددارد، بلكه به محتوا و تكرار شدن وظيفه ي كارگ 5-2
  .توجه بايد به سمت اجراي يك يا چندين روش بهبود كيفيت فرايند كار معطوف گردد

به كار گرفتن يك كارگربراي چندين كار مشابه به جاي استفاده از چنـدين كـارگر   ) الف
  )توسعه ي كار

فاده از چنـدين  به كار گرفتن يك كارگر براي انجام كارهاي مختلـف بـه جـاي اسـت    ) ب
براي مثال واگذاردن وظيفه ي مونتاژ، كنتـرل كيفيـت و همچنـين جـدا نمـودن      . كارگر

  )غني كردن كار(قطعه هاي معيوب به يك كارگر 
تغيير فعاليت نظير گردش داوطلبي كار در بين كـارگران خـط مونتـاژ يـا گروهـي از      ) ج

  .كارگران كه به صورت تيمي كار مي كنند
  سازماندهي شده يا بدون سازماندهياستراحت هاي ) د

  :در اجراي اقدام هاي فوق بايد توجه ويژه اي به موارد زير نمود
  تغيير هوشياري و ظرفيت كاري در طول روز و شب) ه
  اختالف ظرفيت كاري در ميان كارگرها و تغيير آن با سن) و
  .پيشرفت فردي) ز
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كار بـا  سازماندهي : فصل چهارم

  كامپيوتر
هـايي از   فرادي كه مدت نسبتاً زياد با كامپيوتر كار ميكنندممكن است نـاراحتي ا

،گردن، شانه، و احسـاس نـاراحتي    3هاي اندام فوقاني يا ناراحتي 2، كمر درد1سردرد قبيل
كـه ايـن قبيـل    تجربيات و شواهد علمـي نشـان ميدهـد     .در چشم را تجربه كرده باشند

بلكه ريشه در چگونگي استفاده از  باشد مينكامپيوتر ر با در رابطه با ماهيت كاها  ناراحتي
بــه بيــان ديگــر اگــر ايســتگاه كــار بــه خــوبي طراحــي و . و متعلقــات آن دارد كــامپيوتر

ها وجود نداشته  ، اين قبيل ناراحتيببينندهاي الزم را  سازماندهي شود و كاربران آموزش
   .يا بسيار كم خواهد بود

هاي كار مناسب تدارك ديده شود و  ر وسايل و ايستگاهتاگر براي كاربران كامپيو
توان از بسياري مسـائل و مشـكالت    مي ،بكار ببرند ،آنطور كه بايد ،آنها هم اين وسايل را

باشـد   هاي اداري نمي البته اين موضوع فقط خاص سازمان. فوق الذكر ممانعت بعمل آورد
راي مراقبت و كنترل عمليـات توليـد   بلكه براي صنايعي هم كه تشكيالت اداري دارند و ب

  .كند هاي كنترل استفاده مي نمايند نيز كامالً صدق مي  خود از اطاق
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قبل از انتخاب هرگونه تجهيزات براي ايستگاه كار، بايد ديد كه چـه افـرادي در   
 .آن ايستگاه كار مشغول به فعاليت خواهند شد و به انجام چه وظايفي خواهنـد پرداخـت  

توان يـك ايسـتگاه كـار مناسـب را      خيص نيازهاي افراد و نوع كار است كه ميفقط با تش
  .طراحي و تجهيز نمود

  صندلي 4-1
 .باشد صندلي عامل كليدي براي تأمين وضعيت بدني خوب در يك پست كار مي

هاي طراحي شده اختصاصي بـراي هـر كـار اسـتفاده      به همين دليل فقط بايد از صندلي
اما خوب طراحي شده براي پرسـنل اداري بسـيار مناسـب تـر از     يك صندلي ساده . نمود

   .باشد هاي بسيار پيچيده مي صندلي
هر گونـه  . صندلي بايد درجاتي از انعطاف پذيري و قابليت تنظيم را داشته باشد

  تنظيم بايد به آساني در وضعيت نشسته امكان پذير باشد
شتي صندلي بايد قابليت پ. باشد مهمترين قسمت آن مي 1احتماالً پشتي صندلي

يعنـي  (تنظيم به سمت جلو و عقب را دارا بوده و مستقالً بتواند در ارتفـاع تنظـيم شـود    
همچنين  ).بدون تغيير ارتفاع صندلي بتوان پشتي آن را در جهت باال و پائين حركت داد

اشد، قابليت حركت به باال و پائين در داخل پشتي صندلي را داشته ب بايد گاه كمري تكيه
طور خالصه يك صندلي  به .هاي سواري وجود دارند ها كه در ماشين مانند برخي صندلي

  .هاي زير را داشته باشد گي خوب بايد ويژه
  .وسايل تنظيم بايد به آساني در دسترس و قابل استفاده باشند  •
به كاربران بايد آموزش كامل چگونگي استفاده از صندلي داده شود و همچنـين    •

  .هاي بدني براي آن نوع كار مناسب است موخت كه چه وضعيتبه آنها آبايد 
  .بهتر آن است كه پشتي صندلي جداگانه قابليت تنظيم در ارتفاع را داشته باشد  •
اي  از پشتي صندلي بايد به گونـه ) گاه كمري تكيه(ي كمر    قسمت حمايت كننده  •

  .باشد كمري    گودي ناحيه بر منطبق دقيق بطور تنظيم شود كه
ي ساعد نبايد مانع از نزديك شـدن كـاربر بـه سـطح كـار شـوند، در       ها گاه تكيه  •

  .صورت برخورد با چنين موردي بايد آنها را از صندلي جدا كرده و استفاده نكرد

                                     
1 Backrest 
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گاه ساعد داشته باشد، بايد از نوعي استفاده شود كـه   اگر الزم است صندلي تكيه  •

  .تنظيم باشدقابل ) دليطرفين صن(در ارتفاع و در عرض 
  .هاي پنج ستاره استفاده نمود براي تأمين ثبات و پايداري بيشتر بايد از صندلي  •
  

  ميزها 4-2
نبايد تصور شود كه يك ميز سطحي است كه فقـط تعـدادي اشـياء و    

گيري در مـورد اينكـه چـه ميـزي      قبل از تصميم. گيرد لوازم روي آن قرار مي
هاي مختلفـي را بـه    مناسب است، بايد جنبه براي يك كار و محيط بخصوص

  .شرح زير در نظر گرفت
ي وضعيت بدني اسـت كـه كـاربر در       اي مشخص كننده ارتفاع سطح كار تا اندازه

ميليمتـر   720ارتفاع استاندارد براي يك ميز غير قابـل تنظـيم   . كند پست كار اختيار مي
تهيـه  . شده از كف تا سطح روي ميـز  اين ارتفاع عبارت است از ارتفاع اندازه گيري. است

ي كـاربران مناسـب و      كنندگان اين نوع ميزها احتماالً ادعا دارند كه اين ارتفاع براي همه
تواند قابل اعتراض باشد، مثالً يك كاربر خيلي قد بلند  اما ادعاي آنها مي. قابل قبول است

سـمت جلـو متمايـل سـازد،     كه مجبور خواهد بود براي دستيابي به ميز كار، خود را بـه  
براي كاربران قد بلندتر بايد ميزهايي . احتماالً درجاتي از كمر درد را احساس خواهد كرد

در (تري به انجام كار بپردازند  با ارتفاع بيشتر در نظر گرفت تا بتوانند در وضعيت عمودي
ه بـه دقـت در   توان از قطعات چوبي يا سيماني ك كوتاه مدت، براي افزايش ارتفاع ميز مي

تهيه منحني ابعاد مربوط به جمعيت كاربران ). شوند استفاده كرد ها قرار داده مي زير پايه
  .ي آنها از اهميت خاصي برخوردار است   و انتخاب ميز بر اساس نيازهاي ويژه

در انتهاي ديگر منحني افرادي وجود دارند كه قد آنها كوتـاهتر از ميـانگين قـد    
باشـند كـه تقريبـاً     ميزهاي كار استاندارد براي اين گروه آنقدر بلند مـي . باشد كاربران مي

تـوان بـا    ايـن مشـكل را مـي   . داننـد  هميشه احساس ناراحتي كرده و آنها را نامناسب مي
گاه پـا نيـز    توان براي آنها تكيه تنظيم صندلي در ارتفاع برطرف نمود و اگر الزم باشد مي

  .تهيه نمود
ي ميزهاي قابل تنظيم در    رسد كه با تهيه ظر ميدر تئوري اينطور به ن

ي قد افراد حل خواهـد شـد، چـرا       ارتفاع مشكالت احتمالي در ارتباط با اندازه
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هزينـه طراحـي و   . توان بر اساس ابعاد افراد تنظيم نمـود  كه ارتفاع ميز را مي
انجام اما براي افرادي كه كار توليدي  .ساخت هم لزوماً سرسام آور نخواهد بود

  .دهند تفاوت كمي بين ميزهاي با ارتفاع ثابت و قابل تنظيم وجود دارد مي
بـا آن  ) DSE1(يكي از بزرگترين مشكالتي كه كاربران وسايل نمايشگر تصويري 

ي كافي بـزرگ نيسـت كـه گنجـايش        به اندازه آنها روبرو هستند اين است كه سطح ميز
شـوند كـه    در نتيجه، كاربران مجبـور مـي  . اشدي وسايل و مدارك مربوط را داشته ب   همه

صفحه نمايش، صفحه كليد، تلفن و وسـايل ديگـر را طـوري روي ميـز قـرار دهنـد كـه        
چيـزي كـه تقريبـاً    . دهد، نه آنطوري كه بايد قـرار گيرنـد   گنجايش ميز به آنها اجازه مي

ار ي سـمت چـپ يـا راسـت ميـز قـر         عموميت دارد اين است كه صفحه نمايش در گوشه
گرفته و كاربر مجبور است كه در هنگام اسـتفاده از آن صـورت خـود را بـه يـك طـرف       

وزن دارد، از كيلـوگرم   5سر در حـدود  . باشد برگرداند، كه پيامد آن اغلب گردن درد مي
هاي گردن و شانه در طول روز وظيفه اي سخت را بر عهده دارند، چـرا كـه    اينرو ماهيچه

رار گرفتن صفحه كليد در روبـروي كـاربر و صـفحه نمـايش در     بين محل ق دائماًسر بايد 
ي ميز محل    كنند كه گوشه بعضي از كاربران فكر مي. ي ميز در حال چرخش باشد   گوشه

مناسبي براي قرار دادن صفحه نمايش است، زيرا آنها تقريباً هميشه صـفحه كليـد را در   
  .اند آنجا ديده

قرار دادن صفحه نمايش و صـفحه كليـد را   پهناي ميز بايد گنجايش كافي براي 
مين أديد مناسب براي او را ت ي در يك راستا در جلو كاربر داشته باشد و همچنين فاصله

تواند باعث  صفحه نمايش نبايد به كاربر خيلي نزديك باشد، در غير اين صورت مي. نمايد
ايد تقريباً بـه  بعنوان يك راهنماي عمومي، صفحه نمايش ب. سردرد و خستگي چشم شود

تا نوك انگشتان كاربر از او فاصله داشته باشـد، البتـه كـاربر        ي طول دست كشيده   اندازه
  .بايد در وضعيت مطلوب و كامالً راحتي روي صندلي اش نشسته باشد

ي وسايل و لـوازم     بتواند همه براي وسيع باشد كه كار ميز بايد به اندازه
نه فقط وسايل مربوط بـه كـار   (وي آن قرار دهد مربوط به كارهاي محوله را ر

DSE .(      بنابراين اگر كار محوله نياز به رجوع بـه تعـداد زيـادي مقالـه و منـابع
بدون اينكه براي  ؛ديگر دارد، بايد ميز گنجايش كافي براي آنها را داشته باشد

                                     
1 Display screen equipment 
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ممكن است كه الزم باشد . كاربر وضعيت كاري محدود و تنگي را ايجاد نمايد
  . سازماندهي شود Lي كار مشخص به شكل    محدوده دو

قراردادن كشو در زير ميز ها موجب كاهش آزادي حركت كاربران شده و آنها را 
از آنجايي كه كـاربران   و كند كه فقط در جاي مشخصي در پشت ميز قرار گيرند مي داروا

هـاي   بابي به قسمت، مجبورند كه براي دستيكنند ميتمامي سطح ميز استفاده از معموالً 
خود را تحت كشش قرار دهند، چرا كه كشوها مانع از حركـت آنهـا    تر ميزها بدن بيروني

ئي كـه در  اشـي ارسـيدن بـه    بـراي  اثرات ناشي از حركات تكراري. شوند در آن جهت مي
ممكن است مـردم  . گوشي تلفن را نبايد ناديده گرفت مثالً رندميز قرار دا يي انتها   گوشه

مثالً كـار   ،هاي جنبي پيرامون يك كار گي اين واقعيت را ناديده بگيرند كه فعاليتساده ب
  .تواند روي رفاه و آسايش كاربران اثرات سوء داشته باشد مي ،با صفحه كليد

اگر قرار است ميزها تعويض شوند، بايد توجه نمود كـه بـراي كـاربران    
. هسـتند تهيـه نمـود    هاي متحرك دارند و از ميز جدا كشوهايي كه خود پايه

بديهي است كه اين گونه كشوها را نبايد همانند كشوهاي قبلي در زير ميـز و  
ي بيروني ميز قـرار داده     اين سري كشوها بايد در ناحيه. خارج از ديد قرار داد

يكي .نگيرد رالشعاع قرا شوند بطوري كه آزادي حركت كاربر در طول ميز تحت
وها در چنين موقعيتي اين است كه بدين ترتيـب  ديگر از فوايد قرار دادن كش

توان اشيائي را كه فضايي از ميز را  شود كه مي سطوح اضافي ديگري ايجاد مي
 آن سـطوح   شـود را روي  بطور منظم از آنها استفاده نمـي ولي اند  اشغال كرده

  .قرار داد
. كنـد افتد كه مشتري در موقع انتخاب ميز بـه زيـر آن نگـاه     ندرت اتفاق ميه ب

نقايص مربوط به سطح زيري ميز معموالً پس از خريداري شدن و انتقال آنها به دفـاتر و  
  .شود در موقع استفاده، آشكار مي

ي اصـلي جلـوي      هستند كه در طول لبه 1بعضي از ميزها داراي يك قاب ضخيم
ر در نتيجه زماني كه كاربر مي خواهد خودش را به جايگاه اصـلي د . ميز نصب شده است

آل ايـن   ايـده . ممكن است زانوهايش به قاب مذكور برخـورد كنـد  . پشت ميز نزديك كند
  .است كه ميزهاي انتخاب شده فاقد قاب در ضلع روبروي كاربر باشند
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در اصـل بـراي تـأمين    (هستند  1بسياري از ميزها داراي قاب هاي استتار كننده
). انـد  من مي پوشند طراحي شدههايي كه موقع انجام كار دا درجاتي از پوشش براي خانم

عواملي از قبيل افزايش تعداد كاربران مرد و استفاده از ميزهايي كه پشت در پشـت قـرار   
هاي جدا كننده داشته يا در مقابل ديوار قرار گرفته انـد باعـث شـده     گرفته اند، يا ديواره

ستتار كننـده  بيشتر قاب هاي ا. است كه اين قبيل ميزها عموميت چنداني نداشته باشند
اند كه تا كف ادامه ندارند و معموالً فضايي براي قرار دادن پـا در زيـر    طوري طراحي شده

وقتي كه كاربر مي خواهد پاهـاي خـود را روي هـم بينـدازد،     . آنها پيش بيني شده است
افزون بـر ايـن، بـا وجـود اينكـه      . كند ي مانعي در مقابل ساق پاها عمل مي   قاب به منزله

باشند، اما در  ي ديگر ميز كه از كاربر فاصله دارد نزديك مي   از اين قاب ها به لبه بسياري
  .يابد در نتيجه فضاي زير ميز كاهش مي ،ي ممكن از كاربر قرار نگرفته اند   دورترين نقطه

فضاي در دسترس زير ميز اغلب به طرق ديگر از قبيـل قـرار دادن كيـف هـاي     
بايد امكانات كافي . يابد ها و غيره نيز كاهش مي رها، پرونده، كالسودوامهاي  دستي، جعبه

قرار گيـرد   آنها ي چنين وسايلي براي كاربران تأمين و در اختيار   جهت نگهداري و ذخيره
هـا،   و همچنين بايد كاربران را ترغيب نمود تا وسايل خود را به روش مناسب در محفظـه 

به طور خالصه يك ميـز خـوب    .اري نمايندهاي مخصوص ذخيره و نگهد ها و كابين قفسه
  .هاي زير را داشته باشد گي بايد ويژه

 زمـاني  بـراي سـطوح مختلـف،   ارتفاع ثابت و چه از نوع قابل تنظيم  باميزها چه   •
كاربران خيلي قد بلند ممكن اسـت  . راحتي كاربران را تأمين كنند وكه آسايش  ندمناسب

  .اي داشته باشند نياز به ميزهاي ويژه
بتوان صفحه نمايش و صفحه تا ي كافي بزرگ باشد    سطح يك ميز بايد به اندازه  •

روبـروي كـاربر    بطور دقيقدر راستاي يك محور و  ،كليد را با رعايت استانداردهاي ديگر
تـوان   باشـند مـي   مي ها متناي در حال تايپ  هاي حرفه قرار داد، در مواردي كه تايپيست

آن يعني در پشـت صـفحه    جاياربر كنار زده و گيره اوراق را بصفحه نمايش را از جلو ك
  .كليد منتقل نمود

اي از كاربر مسـتقر شـود كـه امكـان ديـد       صفحه نمايش بايد در ارتفاع و فاصله  •
  ).دنارتفاع و فاصله هر دو بايد توسط كاربر تائيد شو(راحت را براي او فراهم كند 
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روي سطح ميز كار وجود داشته باشـد   صفحه كليد و يبايد فضاي كافي در جلو  •

اسـتراحت   بـراي هايش را  كند مچ دست تا كاربر بتواند موقعي كه با صفحه كليد كار نمي
  .روي آن قسمت قرار دهد

كشـوهاي  (تهيه كشوهاي پايه دار و مستقل از ميز بايد مورد توجـه قـرار گيـرد      •
هاي پايه دار نبايد در زيـر  كشو). كنند نصب شده در زير ميز آزادي حركت را محدود مي

  .سطح ميز قرار گيرند
  .كشوهاي متصل شده به ميزها بايد به نحو مناسبي نگهداري شوند  •
  .كاربران بايد تعداد اقالم نگه داري شده در كشوهاي خود را كاهش دهند  •
هاي نگهداري كابل مخصوصي باشند كه به آساني قابل  ميزها بايد داراي سيستم  •

  .ده بتوان مجدداً از آنها استفاده نموداستفاده بو
  .هاي گرد و مدور باشند ميزها بايد داراي لبه  •
سطح زيري ميزها بايد باعث ناراحتي كـاربر نشـود، مـثالً قـاب هـاي ضـخيم و         •

تواند راحتي كـاربران را بـه    مزاحم در زير سطح ميز و صفحات استتار كننده نامناسب مي
  .مخاطره اندازد

ير ميز نبايد كيف دستي، كالسور، پرونـده و چيزهـايي از ايـن قبيـل     در فضاي ز  •
  .قرار داد، در اين خصوص بايد امكانات مناسبي فراهم شود

  
  

  

  1ها زير پايي 4-3
بعنـوان  . اي رايـج اسـت   هاي نامناسـب پديـده   بيني زيرپايي يا زيرپايي عدم پيش

ـ  اي كلي، زماني كه يك كاربر از ميز كار استفاده مي قاعده طـرز    هكند و صندلي خود را ب
درسـتي روي كـف محـل كـار     ه را ب خود تواند كف پاي صحيح تنظيم كرده است اما نمي
تواننـد بطـور    به افرادي كه پس از تنظيم صـندلي مـي  . قرار دهد احتياج به زيرپايي دارد

 در چنين حالتي،(خود را روي زمين قرار دهند نبايد زيرپايي داده شود  طبيعي كف پاي
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شود كه ساق پا طوري قرار گيرد كه زانوها بـاالتر از باسـن    باال آمدن پاي كاربر باعث مي
  .ها باشد قرار گيرند كه پيامد آن ممكن است ايجاد نقاط فشاري در كفل

هـا   زيرپايي. يك زيرپايي با ارتفاع ثابت نيز ممكن است براي همه مناسب نباشد
باشند تا بتوانند شرايط راحتي بـراي انـواع پاهـا را     بايد قابليت تنظيم در ارتفاع را داشته

هاي داراي مكانيسم بـادي   اگر محدوديت بودجه مطرح نباشد، بايد زيرپايي. فراهم نمايند
، تهيه شود) باشد هاي قابل تنظيم مي كه مكانيسم تنظيم ارتفاع در آنها شبيه به صندلي(

  .بيني شودمكانيسم ايجاد شيب در آنها نيز بايد پيش  همچنين
سطح زير پايي تا جايي كه امكان دارد بايد وسيع باشد تا كاربر بتوانـد در موقـع   

روكـش زيرپـايي بايـد از مـواد غيـر لغزنـده        و انجام كار در طول ميز آزادانه حركت كند
  . ساخته شود

  1هاي اوراق گيره 4-4
عات از روي توان كاربراني را مشاهده كرد كه در حال وارد كردن اطال معموالً مي

در نتيجه آنها . هايي هستند كه روي سطح ميز و در كنار صفحه كليد قرار گرفته اند ورق
و سپس به طـرف   ها ورقرا صرف نگاه كردن به پايين و روي  خود قسمت زيادي از وقت

در چنـين حـالتي،   . شـود  تكـرار مـي   به دفعـات كنند و اين عمل  باال و صفحه نمايش مي
براي نگاه كردن به صفحه نمايش كه در جاي مناسب قـرار داده   حركت و چرخش دائمي

شوند تـا سـر دائمـاً بطـرف بـاال و پـايين        ها متحمل مي نشده است و فشاري كه ماهيچه
ها، هر وقـت كـه كـاربر نگـاه      افزون بر اين. حركت كند، همگي خسته كننده خواهند بود

هـا بايـد تطـابق خـود را تغييـر       كند، چشم ها معطوف مي خود را از صفحه نمايش به ورق
  .يابد دهند، بدين ترتيب بار كار اين قبيل كاربران افزايش مي

اي باشد كه نيـاز بـه حركـت سـر و      بايد به گونه اوراقي    تهيه و استفاده از گيره
هـا در همـان ارتفـاع و     هدف بايد قرار دادن ورق. ها را حذف نمايد ي چشم   تطبيق دوباره

در اين صورت سر مجبور به حركـت بـه   . باشد كه صفحه نمايش قرار داردفاصله از كاربر 
ها از طرفي به طرف ديگر معطوف خواهد شـد و بـدين    فقط ديد چشم. باشد طرفين نمي

بـراي  . ي متفـاوت نخواهـد بـود      ترتيب نيازي به تطبيق دائمي و مجدد آنها بين دو نقطه
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ليت تنظيم در ارتفاع را داشته باشد، يا بايد به قاب اوراقي    اجراي اين روش كار، بايد گيره

  .اي باشد كه بتوان آن را در محلي خاص به صفحه نمايش وصل نمود گونه

  ملزومات ديگر 4-5
مـچ، بازوهـاي دسـتگاه نمايشـگر      يهـا  گـاه  ديگر لوازم ايستگاه كار شامل تكيـه 

  :باشند ديداري، زير ماوسي، و فيلترهاي صفحه نمايش مي
ي جلويي صـفحه كليـد اسـت و       ي طول لبه   معموالً طول آنها به اندازه: 1اي مچه گاه تكيه

رم از قبيـل پارچـه يـا    آنها معموالً از موادي ن. گيرند روي سطح ميز و در جلو آن قرار مي
شوند و مخصوصاً زماني كه از صفحه كليدهاي قـديمي و ضـخيم تـر     الستيك ساخته مي

كه آنها سطح يكنواختي را از روي صفحه كليد  زيرا ؛بودشود مفيدتر خواهند  استفاده مي
ـ ها روي اين قسمت هسـتند   كاربران نبايد در حالي كه مچ. كنند تا سطح ميز ايجاد مي ا ب

در صورتي كه بخواهند بـدين شـيوه عمـل كننـد بايـد      . كليدهاي صفحه كليد كار كنند
پيامــد آن ايجــاد انگشــتان خــود را بــا فشــار و تحــت كشــش بــه كليــدها برســانند كــه 

ها فقط بايد بـراي حمايـت و نگهـداري     گاه اين تكيه. هاي اندام فوقاني خواهد بود ناراحتي
  .هاي كاري مورد استفاده قرار گيرند بين دوره ي ها در فاصله دست

ي    براي كمك به حركـت راحـت مـاوس و بـه حـداقل رسـاندن محـدوده        :2ها يزير ماوس
ع ابري آن بسيار مؤثر تر از انواعي هستند كه سطوح صاف انوا. اند حركت آن طراحي شده

  .و براق دارند
گي صـفحه   اين فيلترها براي كنترل ميزان انعكاس نور و خيره: 3فيلترهاي صفحه نمايش

اگرچـه ايـن هـدف هميشـه     . نمايش طراحي شده و استفاده از آنها در حال افزايش است
بعضي . هاي ديگري ايجاد نمايند انند گرفتاريتو در حقيقت آنها مي ليشود و آورده نمي بر

كننـد   هاي تنظيف را نمايان تر مـي  مواقع فيلترها آثار انگشتان يا آثار باقي مانده از پارچه
بسياري از كاربران بدرسـتي  . هاي بصري محسوب شوند توانند بعنوان محرك كه خود مي

هـاي زمـاني    تبـاً در دوره دانند كه آنها بايـد هـم فيلتـر و هـم صـفحه نمـايش را مر       نمي
شـود كـه كـاربران نتواننـد      در نتيجه، كثيفي اين سطوح باعث مي. مشخصي تميز نمايند
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كـار   ميـزان در هـر دو مـورد   . براحتي صفحه نمايش را ديده و مطالـب را قرائـت نماينـد   
  .يابد ها افزايش مي چشم

  كامپيوتر 1ايستگاه كار محل استقرار 4-6
كاري در يك اتاق مستقر شود ممكن است روي ميزان اينكه چطور يك ايستگاه 

قـرار  . راحتي كه يك كاربر كامپيوتر در هنگام كاركردن تجربه خواهـد كـرد اثـر بگـذارد    
در اين صورت كاربر با دو منبـع  . دادن ميز مستقيماًً در جلو پنجره يك اشتباه رايج است

برو خواهد بود اگرچه ممكن نور متباين يعني نور شديد بيرون و نور كم صفحه نمايش رو
است فكر شود كه در حين كار كردن توجه آنها فقط به اطالعات صفحه نمايش است، اما 

ها با دو منبع نور متباين كه در ميدان بينايي قرار گرفته اند سروكار داشته  در واقع چشم
خـود منبعـي    ها افزايش يافته كه در نتيجه بار كاري چشم. وبايد با آنها تطابق پيدا كنند

  .براي خستگي آنها است
از آنجـايي كـه   . تواند باعث بروز مشـكالتي شـود   پشت به پنجره نشستن هم مي

كند روشنايي بيش  هاي كاربر به صفحه نمايش برخورد مي هاي نوراني از باالي شانه شعاع
 در اينجا هم، گرچه ظاهراً توجـه كـاربر فقـط بـه    . شود گي در آن ظاهر مي از حد و خيره

ي    هـاي موجـود در محـدوده    هاي كاربر بـا ديگـر محـرك    صفحه نمايش است، ولي چشم
كند بدون اينكه كـاربر متوجـه    مغز اطالعات زايد را فيلتر مي. كند بينايي تطبيق پيدا مي

تمركـز   خـود  شود كه اين كار انجام شده است، مخصوصاً اگر كـاربران شـديداً روي كـار   
ها باعث افزايش احتمـال   گونه بار كاري اضافه براي چشمدر هر صورت هر . داشته باشند

  .شود خستگي در آنها مي
آل اين است كه صفحه نمايش طوري قرار گيرد كـه   ايده DSEهاي  در ايستگاه

اما اين كار در فضاهاي كوچك و با ارزش كه تعداد زيـادي  . پهلوي آن بطرف پنجره باشد
به هم كار كنند و همچنين در دفاتري كـه   افراد مجبورند در يك فضاي محدود و نزديك

ي نور    ها و ديگر موانع محدود كننده پرده. از دو يا سه طرف پنجره دارند غير ممكن است
. ممكن است اين قبيل مشكالت را كنترل كنند امـا لزومـاً آنهـا را حـذف نخواهنـد كـرد      

اثر منفي  آنها ند روي كارتوا بعالوه در يك دفتر طرح باز، كاربراني كه اين قبيل نورها مي
ها را بـاز نگـه داشـته و     پرده خود بگذارد ممكن است تحت فشار وارده از طرف همكاران

                                     
1 Workstation layout 
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فيلترهـاي صـفحه نمـايش در چنـين     . عليرغم ميلشان از پيامدهاي مربـوط رنـج ببرنـد   

  .شرايطي مفيد خواهند بود
نيز از اهميت  هاي روشنايي مصنوعي محل استقرار ايستگاه كار در رابطه با چراغ

 آنهـا  هـا مسـتقيماً در جلـو    اگر كاربران طوري قرار گيرد كه چراغ. خاصي برخوردار است
ها مستقيماً به چشـم آنهـا    گي ايجاد شود چرا كه نور چراغ واقع شوند، ممكن است خيره

ي ايجاد شده يا باعث بوجـود  گ اگر نور از پشت سر بتابد باز هم ممكن است خيره. تابد مي
ايده آل اين است كه آنهـا در محلـي   . نقاط براق و تابان در صفحه نمايش مي شودآمدن 

در صـورتي كـه صـفحه نمـايش نـور خيـره كننـده        . واقع در بين منابع نور مستقر شوند
ي    بـدين ترتيـب كـه آينـه    . گـي را پيـدا نمـود    توان منبع خيره وشديدي داشته باشد مي

  .داشته و منبع مورد نظر را پيدا كنيمكوچكي را روي آن قسمت صفحه نمايش نگه 
  
  



 ارگونومي براي مديران و كارفرمايان

 چگونگي استفاده از ايستگاه كـار  4-7
  كامپيوتر

  وضعيت بدني نشسته 4-7-1
داشـته باشـد تـا    مهم اين است كه كاربر در هنگام كار وضعيت بـدني مناسـبي   

راحـت  . بايسـت اسـتفاده نمايـد    از وسايل و تجهيزات ايستگاه كار آنطوري كه مـي  بتواند
كاربر صفحه كليد حالتي است كـه ارتفـاع آرنـج هـم سـطح بـا        بدني براي يتترين وضع

 A S D Fهـاي   باشد كه از سمت چپ با نويسه ها ي مربوط به نويسهكليدها مياني رديف
براي دستيابي به چنين وضعيتي كاربر بايد ارتفاع صندلي خود را تنظـيم  . شود شروع مي

ها آويـزان   ر آن، بازوها بطور طبيعي از پهلوهدف نوعي از وضعيت بدني است كه د. نمايد
در چنـين  . درجه و ساعد ها هم موازي با كف باشند 90ي آرنج    هستند، طوري كه زاويه

در ). 1-4شـكل  (گيرنـد   ، مچ دست، ساعد و آرنج در راستاي يك محور قرار ميشرايطي
قيم باشند و اين ها در حالت طبيعي و مست مواقع كار با صفحه كليد اگر مفاصل مچ دست

هـاي انـدام    ي كاري حفظ شود، احتمال مبتال شدن كاربر به ناراحتي   حالت در طول دوره
  .فوقاني بسيار كم خواهد بود
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  وضعيت بدني نشسته ):1 - 4(شكل 
  :برگرفته شده از

Guidance on Health and Safety (Display- Screen Equipment) Regolations' 
(HSE 1992) 

اگـر  . هـا توجـه نمـود    از تنظيم ارتفاع صندلي بايد بـه وضـعيت پاهـا و ران    پس
هـاي   ي جلـويي صـندلي بافـت      مشاهده شود كه پاها بخوبي روي كف قرار نگرفته يا لبـه 

دهد، در اين حالـت بايـد از زيـر پـايي اسـتفاده       ها را تحت فشار قرار مي سطح زيري ران
  .نمود

تنظيم شيب (نظيم نمود و سپس ارتفاع آن را بايد شيب پشتي صندلي را ت ابتدا
كـه كـاربر در    استهدف اين ). گاه كمري اثر مي گذارد صندلي روي موقعيت نهايي تكيه

. ت و محكـم باشـد  خسطح نشيمنگاه، نبايد كامالً سـ . وضعيتي عمودي اما راحت بنشيند
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ر ابعـاد مختلـف   در صورت احساس نياز، بتوانند صـندلي را د  ي كامل،آزاد با كاربران بايد
  .وضعيت بدني مناسبي  فراهم آورند براي خود تنظيم تا

  

  آموزش 4-7-2
كافي، موفقيت بكارگيري تجهيزات هر ايستگاه كاري را تحـت الشـعاع   ناآموزش 

 خـود  كم نيستند تعداد كـاربراني كـه از تجهيـزات كـاري پسـت كـار      . دهد خود قرار مي
فاده از وسايل تنظيم پارامترهاي يك صندلي به اگر چگونگي، است. كنند استفاده نابجا مي

كاربران آن آموزش داده نشود، احتمال اينكه آنها بتوانند در طول روزكاري وضعيت بدني 
كـاربران بايـد چگـونگي    . خود گرفته و راحت باشند بسـيار كـم خواهـد بـود    ه مناسبي ب

هـاي مناسـب    روشو از طريـق   خـود را كـامالً آمـوزش ببيننـد     استفاده از ايستگاه كـار 
هاي مربـوط بـه روش صـحيح نشسـتن در پسـت كـار        سرپرستي به رعايت دستورالعمل

  .تشويق شوند

  1هاي كوتاه مدت استراحت 4-7-3
دهنـد، بايـد در    نظر از نوع كاري كـه انجـام مـي    تمامي كاربران كامپيوتر، صرف

اري از دفاتر اداري گرچه، در بسي. هاي كوتاه مدتي داشته باشند حين انجام كار استراحت
اي از  توانند بـه گونـه   بطوري كه افراد مي  ي قابل انعطافي وجود دارد،   در اين زمينه برنامه

تطبيـق بيشـتري   آنهـا   هاي كاري استفاده نمايند كه با نوع كار و وضعيت كاري اين وقفه
ربران كـه بسـياري از كـا    داشتخواهد  را در پي اين واقعيت پذيري انعطاف. داشته باشد

بـه كـار ادامـه داده و    بـي وقفـه   را بـه موقـع تمـام كننـد،      خـود  براي اينكه بتوانند كـار 
گرچه ممكن است به نظر آيد كه توقف كار . هاي استراحت را از دست خواهند داد فرصت
كند، امـا در واقـع ايـن روش     هاي زماني مشخص به كارآئي انسان لطمه وارد مي در دوره

هـاي كوتـاه مـدت از شـروع      اسـتراحت . شـود  كارايي انسـان مـي  كاركردن باعث افزايش 
در . كنـد  خستگي و رو به زوال گذاشتن تدريجي اجراي كار در طول روز جلـوگيري مـي  

هاي استراحت، در فصلي از كتاب تحـت   مورد تعداد، مدت زمان و نظم و ترتيب اين دوره
  .شود عنوان سازماندهي و طراحي كار، به تفصيل بحث مي

                                     
1 breaks 
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  استفاده از ماوس 4-7-4
كنند پيوسته افزايش يافته اسـت  له و شكايات افرادي كه از ماوس استفاده ميگ .

با شرايط مرتبط پيرامون استفاده از ماوس، جاي تعجب نيست كـه كـاربران آن از درد و   
  :ناراحتي شكايت داشته باشند

مـدت   نبـه آ  آموزش چگونگي استفاده از ماوس رايـج نيسـت و عـادات مربـوط      •
  .شوند طوالني تكرار مي

اسـتفاده  مخصـوص  ي    از مـاوس از تشـكچه      بسياري از افـراد در موقـع اسـتفاده     •
  .شود كنند كه خود اين موضوع باعث افزايش حركت دست و بازو مي نمي

هـاي صـفحه كليـد قـرار مـي گيـرد، در        مشخصاً ماوس در جايي دورتر از كناره  •
براي دسترسي به آن دست و بازوي خود را تحت كشش قرار شود  نتيجه كاربر مجبور مي

  .دهد
تعداد افرادي كه به آنها توصيه شده است در موقع استفاده و در دسـت گـرفتن     •

در نتيجه، ممكن اسـت آنهـا در مـدت    . ماوس با حداقل فشار كار كنند بسيار كم هستند
تـوأم بـا اعمـال نيـرو     چـنگش تكـراري و   . زمان طوالني ماوس را محكم در دست بگيرند

  .منجر شود ULDsتواند به ايجاد  مي
  

ي صحيح استفاده از ماوس بايد به كاربران داده شود همانگونه كـه     آموزش نحوه
  :بايد به آنها توصيه شود كه. شود كار انجام مي ي ديگري اين   براي هر نوع وسيله

  ؛ي مناسب براي ماوس استفاده كنند   از يك تشكچه  •
  ؛جايي كه ممكن است ماوس را به خود نزديك نمايندتا   •
  ؛فشار وارده به ماوس را در حين استفاده به حداقل ممكن برسانند  •
در مــوقعي كــه نيــاز نيســت مــاوس را رهــا كــرده و دســت خــود را در حالــت    •

  ؛تري قرار دهند طبيعي
كمي آنـرا  ) مثالً در موقع ويراش يك كار(شود  وقتي از صفحه كليد استفاده نمي  •

   .به كنار زده بطوري كه بتوانيد ماوس را به خود نزديكتر نمائيد
هستند كه بـه يـك لـپ تـاپ      يدر مواقعي كه كاربران در حال استفاده از ماوس

چـرا كـه اغلـب مـاوس را     . متصل است احتياج به مراقبت ويـژه دارنـد  ) كامپيوتر كيفي(
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كنـد و   ين انحـراف را پيـدا مـي   كنند كه مفصل مچ دست ناچـاراً بيشـتر   طوري وصل مي
اي  هـاي كيفـي دكمـه    در بعضـي از كـامپيوتر  . توان كار را به مدت طوالني ادامـه داد  نمي

توان كـامپيوتر   وجود دارد كه با نوك يكي از انگشتان بحركت در مي آيد و بدينوسيله مي
در چنـين  . تواند مسـئله سـاز باشـد    در اينجا هم، استفاده طوالني مدت مي. را فرمان داد

شرايطي، توصيه براي اسـتفاده از يـك مـاوس اسـتاندارد و سـازگار بـا كـامپيوتر كيفـي         
  .تواند كارساز باشد مي

وظايف مديران و سرپرستان در رابطه بـا   4-8
  كاربران كامپيوتر

مديران و سرپرستان بايد نظارت نمايند كه تجهيزات پست كاربا كامپيوتر از توع   •
  .ا خصوصيات فرد كاربر تطبيق الزم را داشته باشنداستاندارد بوده و ب

عالوه بر كار ورود داده ها به كامپيوتر، تقسيم وظايف كاري به گونه اي باشد كه   •
  . وظايف متنوع ديگري نيز به كاربران كامپيوترها محول شود

آموزش جهت ايجاد مهارت كار با صفحه كليد، به عنوان ابزاري كه احتمال وقوع   •
  .دهد بايد مورد توجه قرار گيرد به اندام فوقاني را كاهش مي آسيب

هـاي كوتـاه    اسـتراحت اجازه داده شود تا در طول شيفت كـاري  كاربران بايد به   •
  .هاي متنوعي بپردازند يا در طول شيفت كاري به فعاليت ،مدت و منظم داشته باشند

و  مناسب اسـتفاده نماينـد  به كاربران بايد آموزش داده شود تا از ماوس به روش   •
هـا   ULDهاي بدني مناسب با نوع كار را اتخاذ نمايند تا احتمال بـروز   وضعيتهمچنين 

  .كاهش يابد
.  
ا ديگـر مشـكالت بهداشـتي از قبيـل     يـ  ،هاي حامله، افـرادي كـه از صـرع    خانم  •

هاي پوستي رنج مي برند بايد بتوانند در مـورد مشـكالت خـود بـا      تحريكات و حساسيت
  .راد واجد شرايطي از سازمان بحث و گفتگو نماينداف
ــود     • ــتفاده شـ ــي اسـ ــار چرخشـ ــه كـ ــت از برنامـ ــه الزم اسـ ــواقعي كـ .در مـ
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نوبت كاري و ديگـر  : فصل پنجم
  كار هاي انواع برنامه

پس از انقالب صنعتي ساعات كار كارگران بشدت افزايش يافت و به شش روز در هفته و 
اما بعدها به داليل حقوقي، مذهبي و اجتماعي تعديل . ت هم رسيدساع 16تا  14هر روز 

هم اكنون تقريباَ همه مردم در كشورهاي جهان پذيرفته اند كـه  . هايي در آن بوجود آمد
اما چگونگي توزيـع ايـن   . ساعت در هفته كار كنند 40روز و جمعاَ  5بايد در طول هفته 

ر در هفته و همچنين سـاعات آغـاز و پايـان    مقدار ساعات كار در روز و تعداد روزهاي كا
در زير بـه تعـدادي از برنامـه هـاي كـار      . كار در طول روز، در كارگاهها متفاوت مي باشد

  .متداول اشاره مي شود

  نوبت كاري 1- 5
مشاغل زيادي هستند كه به لحاظ ماهيت و همچنين مالحظـات مشـاغل اقتصـادي، در    

ساعت كار خود را در  8شاغلين اين مشاغل مجبورند . تمام ساعات شبانه روز تداوم دارند
مشـاغلي از قبيـل   . يكي از نوبتهايي كه در طول شبانه روز قرار مي گيـرد، انجـام دهنـد   
 8معموالَ هر نوبـت  (پليس، پرستاري و بعضي فعاليتهاي توليدي و خدماتي سه نوبت كار 
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كنان به كـار اشـتغال مـي    در طول شبانه روز دارند كه در هر نوبت گروهي از كار) ساعت
  .ورزند

نوبت كار براي كارگران يا كارمندان مي تواند در يكي از نوبتهاي سه كانه، ثابت باشد و يا 
اما نـوع دوم كـه   . نوع اول را نوبت يا شيفت ثابت گويند. هر چند وقت يك بار تغيير كند

ه در نوبت معـين كـار   در آن فرد، بعد از چند روز يا يك هفته، يا دو هفته و يا يك ماه ك
نموده است، در نوبت ديگري بكارش ادامه مي دهد، و اين تغيير دائمـاَ تكـرار مـي شـود،     

  .نوبت چرخشي ناميده مي شود
نوبت كاري مي تواند از جنبه هاي مختلف اثرات ويرانگري بر سـالمت جسـمي و روانـي،    

اين رابطه همـين بـس   در . ايمني، بهره وري، وضعيت خانوادگي و اجتماعي به جا گذارد
كه فجايع صنعتي بزرگي نظير انفجار كارخانه مواد شيميايي بوپال هند و نيروگاه هسـته  
اي تري مايل آيلند امريكا و بسياري حوادث كوچك و بزرگ ديگر در نوبت شب رخ داده 

وقت آن رسيده است كه با مسئله نوبت كاري به طور جدي تـر برخـورد و مشـكالت    . اند
  .ن را باور كنيمنوبت كارا

فرد نوبت كار بايد به طور علمي بـه مشـكالت خـود توجـه نمايـد و از ماهيـت آن هـا و        
. همچنين وضعيت خود آگاهي هاي ضروري را به دست آورد و درصدد چاره جويي برآيد

كارفرما نيز بايد به مشكالت ناشي . به يقين اين امر تنها از طريق آموزش عملي مي گردد
در افراد خود پي برد، نظام نوبت كاري را به نحوي طرح ريزي و تدبير كند  از نوبت كاري

كه عالوه بر مسائل اقتصادي و مديريتي، اساس گاه زيست شناختي مسئله نيز مـد نظـر   
مطمئنا آنچه كه براي كارفرما اهميت دارد نيروي نوبت كار تندرست و فـرآور  . قرار گيرد

  .است
 –در صورت داشتن نوبتهاي مختلف  –كار كاركنان خود را  هدف از اينكه سازمانها، نوبت

هر چند وقت يكبار تغيير مي دهند، از يك طرف كاهش آثار منفي كـار نوبتهـاي شـبانه    
است و از طرف ديگر اجابت درخواست كاركنان شب كاري است كه مي خواهند فرصـت  

  .كار كردن در روز هم به آنان داده شود
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  كار متراكم 5-2
سـاعت كـار    10روز در هفتـه و هـر روز    4ن برنامه كاري معموالَ افراد موظفند كـه  در اي

  .به ابتكار دو شركت نفتي در آمريكا رايج شد 1970كنند اين نوع برنامه كار از دهه 
  
  

  برنامه كار انعطاف پذير  5-3
نـد از  اين برنامه ها تشكيل شـده ا . نوع ديگر از برنامه هاي ساعات كار انعطاف پذير است

مـثالَ  . ساعاتي ممتد از روز كه امكان كاركردن در طول آن زمان در سـازمان وجـود دارد  
بعد از ظهر، و چنـد سـاعت ثابـت شـامل سـاعات       6صبح تا  6ساعت در طول روز از  12

پيك كه همه كاركنان، در آن مدت در واحد كار حضور دارند، بـه اضـافه سـاعات متغيـر     
ات پيك قرار دارد و كاركنان مي تواننـد بـه دلخـواه مـابقي     ديگري كه قبل و بعد از ساع

مثالَ در يك رستوران سـاعت  . ساعت، از يكي از آنها انتخاب نمايند 8ساعات موظف را تا 
يك كارگر مـي توانـد عـالوه بـر ايـن سـه       . بعد از ظهر است 2صبح تا  11پيك كار بين 

را به انتخاب خـود  ) ساعت 8تا (ر ساعت ديگ 5ساعت كه الزاماَ در رستوران كار مي كند، 
اين نـوع  . بعد از ظهر در رستوران حضور داشته باشد 7تا  2صبح يا از  11تا  6از ساعت 

هـدف از  . برنامه ها براي اولين بار در آلمان غربي شـروع و سـپس در آمريكـا رايـج شـد     
ت بـا  اجراي چنين شيوه هايي جذب نيروي انساني مورد نياز در شرايط كمبـود، مسـاعد  

كاركنان در انجام مسوؤليتهاي خانوادگي، هماهنگي با نظم حمل و نقل شهري و تـامين  
  .نيازها و رضايت مشتريان در طول شبانه روز مي باشد

ناميـده مـي    3يك شكل خاص از اين برنامه ها كه بسيار انعطاف پذير است زمان شـناور 
سـاعت و جمعـاَ    8ن برنامه مستخدم مي تواند هر زمان از روز را به مدت بر طبق اي. شود
اين برنامـه بـراي مشـاغلي    . ساعت در طول هفته به واحد كار، آمدورفت داشته باشد 40

مانند ماشين نويسي و حسابداري كه نياز به حضور دائمي مستخدم نيست مورد اسـتفاده  
  . قرار مي گيرد

مي باشد، بـر اسـاس ايـن     4مه هاي انعطاف پذير برنامه كار آزادنمونه ويژه ديگري از برنا
 –روزه و يـا يـك ماهـه     15برنامه مستخدم برنامة كار خود را در يك جدول هفتگي يـا  
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در شكل ديگري از برنامه متغير، سـاعات  . تنظيم مي نمايد –البته بر حسب نياز سازمان 
  1.دكار روزانه در اين جدول      مي تواند تغيير كن

  يك برنامه كار با ساعات انعطاف پذير:  جدول شماره
ــاف   پيك انعطــ

  پذير
ــاف   پيك انعطــ

  پذير
6  5  4  3  2  1  12  11  10  9  8  7  

6  
  ساعت 12

  

  كار مشاركتي دو نفره 5-4
اين برنامه بصورتي است كه دو نفر، هر كدام در يك نوبت از روز به گونـه اي در سـاعات   

سـاعت موظـف كـار     40كه روي هم رفته در طول هفتـه  . نمايندكار با هم مشاركت مي 
اين نوع كار نوبتي اغلب در كارهايي نظير تدريس و حسابداري بخصـوص در بـين   . كنند

ظهـر در مدرسـه    12صبح تـا   8مثالَ يك مرد از ساعت . زن و شوهرها مرسوم شده است
هر در آن مدرسـه ادامـه   بعد از ظ 6تا  2تدريس مي نمايد و همسرش كار او را از ساعت 

مسلماَ در اين چنين حالتي كار دو نفـر يكسـان و شـامل يـك وظيفـه شـغلي       . مي دهد
  2.است

  

  پيك پرداخت 5-5
اين برنامه شامل پرداخت دستمزدي اضافه بر دستمزد مرسوم، به كاركناني كه فقط براي 

اگر مزد ساعتي مثالَ . كار در ساعات پيك كاري در يك واحد استخدام شده اند مي گردد
سـاعت در   3تومان باشد، اين كارگر هر روز  200معمولي يك كارگر در يك شغل معين 
تومان براي هر ساعت بـه كـار اشـتغال مـي      300ساعات پيك، در يك واحد، با دستمزد 

پرداخـت  . اين نوع استفاده از نيروي انساني بيشتر در بانكها و رستورانها رايج اسـت . ورزد
به اينگونه مستخدمين بدين علت است كه تعداد داوطلبـين شـغل بـراي     دستمزد اضافي
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اين برنامـه كـار در عـين حـال كـه موجـب       . ساعت كار در روز بسيار اندك است 3فقط 

رضايت مستخدم مي گردد، براي سازمان كار هم صرفه جوئي مالي قابـل مالحظـه اي را   
  1.به دنبال دارد

  

  كار دوم شبانه 5-6
است كه فرد بخاطر نياز مالي يا عالقه خاص، عـالوه بـر سـاعاتي كـه در     عبارت از شغلي 

. يك سازمان بعنوان شغل اصلي اشتغال دارد، در سازماني ديگر در شب بعهده مي گيـرد 
  5.ساعات فعاليت شبانه فرد در واحد كار دوم بر حسب نياز سازمان، متفاوت است

حقـوق و دسـتمزد بخصـوص در     اين نوع كار در حال حاضر به علت پايين بـودن سـطح  
 5در اياالت متحده بين . كشور ما در ميان كارمندان دولت رواج بسياري پيدا نموده است

درصد كاركنان كار دوم شبانه دارند و حتي در بعضي مشاغل ماننـد داده پـردازي،    17تا 
  .درصد هم مي رسد 30اين نرخ به 

  

  كار در خانه 5-7
اين نوع فعاليت در كشـور  . غير ثابت، كاركردن در خانه است يكي از انواع برنامه هاي كار

از قديم االيام، زنان روستايي و تـا حـدودي   . ما مخصوصاَ در بين زنان سابقه طوالني دارد
شهري ضمن خانه داري، براي كسب درآمد، به كارهاي ديگري در خانه اشتغال داشـته و  

مغـازه هـا يـا    (براي فروش به بازار  محصول كار خود را كه اغلب صنايع دستي مي باشد،
  .اين كاالها در حال حاضر بسيار متنوع شده است. عرضه مي كنند) كارگاهها

اما امروز كار در خانه، از يك طرف در بين مردان و از سوي ديگـر در مشـاغل پيچيـده و    
مشاغلي از قبيل طراحي ساختمان، محاسبات سـازه،  . عالي توسعه زيادي پيدا كرده است

قاشي، گرافيك، ترجمه، نويسندگي براي روزنامه و برنامه نويسي كامپيوتر، فـرد را قـادر   ن
مي سازد كه كار خود را در خانه انجام داده و محصول كار را به سازمان، واحد يا اشخاص 

البته اين شيوه كار در خانه، توسط افرادي انجام مي گيرد كـه  . سفارش دهنده ارائه دهد
  .مي كنند و ملزم به استخدام در واحد يا سازماني نيستند خود مستقالَ كار
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يك شكل خاص از كار در خانه به گونه ايست كه سازمان ها و واحدهاي كار، ايـن اجـازه   
را به كاركنان خود مي دهند كه بيشتر در خانه خود به كـار اشـتغال داشـته و از طريـق     

ايـن نـوع   . ه خود ارتباط برقرار كننـد شبكه هاي ارتباطي از قبيل تلفن و كامپيوتر با ادار
كاركنان بسياري از شـركتها، كارهـايي   . گويند 1اشتغال را اصطالحاَ مبادله كار از راه دور

بازاريابي، انتقال اطالعات و برنامه نويسي كامپيوتري را در خانه خود انجـام داده و  : مانند
بطوريكـه در  . انتقال مي دهند از طريق كامپيوتر و مودم، كار خود را به مركز اداري خود

درصد كاركنان بخـش خصوصـي    6آمده است، در حال حاضر  2بارنز 1994گزارش سال 
  .اياالت متحده آمريكا را اينگونه مستخدمين تشكيل مي دهند

در زمينه تبليغات در تهران ظهور  "يك نمونه از اين برنامه كار براي زنان خانه دار، اخيرا
كه يك موسسـه تبليغـاتي، تعـدادي زن خانـه دار را در منـاطق      بدين شكل . كرده است

مختلف شهر، با پرداخت حقوق ماهيانه و پورسانت، بخدمت گرفته و شـماره تلفـن خانـه    
. هاي آنان را براي تماس مشتريان در روزنامه ها يا برگـه هـاي تبليغـاتي درج مـي كنـد     

كاال يا خدمات مورد نياز خود، از  مشتريان از طريق اين تلفن ها اطالعات الزم را در مورد
  .منشي خانگي دريافت مي دارند

  

  كار و استراحت 5-8
منظور . يكي از متغيرهايي كه بر عملكرد فرد در محيط كار اثر مي گذارد استراحت است

از استراحت، توقف فعاليت كارگر يا كارمند است جهت تجديد نيرو كه براي مدت كوتـاه  
  .ت يك نوبت كار صورت مي گيرديا طوالني در بين ساعا

تحقيقات نشان داده است كه هر قدر مدت اشتغال طوالني تر باشـد، نيـاز بـه اسـتراحت     
همچنين بين مدت استراحت و سطح كارآيي تا حـدي از اسـتراحت رابطـه    . بيشتر است

ساعت كار، يك اسـتراحت   2مثالَ بعد از . مستقيم و از آن پس رابطه معكوس وجود دارد
  .يقه كارآيي فرد را نسبت به قبل خستگي كاهش مي دهددق 12

بـدين معنـي   . از سوي ديگر فاصله زمان استراحت از آغاز كار نيز در اين امر دخالت دارد
كه استراحت بايد قبل از تضعيف كامل قواي اندامهاي حركتـي، بعبـارت ديگـر پـيش از     

اين باورند كه اسـتراحت   روانشناسان بر.رسيدن فرد به حداكثر ظرفيت خود صورت گيرد
درصـد كـار روزانـه     70تـا   60زماني بيشترين اثر مثبت را در عملكرد بجا مي گذارد كه 
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اين پژوهشها همچنين ثابت كرده اند كـه اسـتراحتهاي كوتـاه امـا در     . انجام گرفته باشد

  .چند نوبت، در بين ساعات كار مفيدتر از استراحت طوالني در يك نوبت است
دت استراحت، پنج درصد كل مدت فعاليت شناخته شده اسـت كـه بايـد در    مفيدترين م

  .نوبتهاي متعدد با يك روند افزايشي در حين كار صورت گيرد
البته بايد دانست كه نه تنها عامل تفاوتهاي فردي بلكه تفاوتهاي گروهي از قبيل جـنس،  

نيـز از جملـه    از طرفي ديگـر عوامـل فيزيكـي محـيط كـار     . سن در اين امر دخالت دارد
  .حرارت و روطبت بايد مورد توجه قرار گيرد

  

  تاثير برنامه هاي كار بر انسان 5-9
  

به اين پرسش كه كار فرد بر او چه اثرات فيزيولوژيكي، رواني و اجتماعي برجا مي گذارد، 
به هيچ وجه نمي توان يك پاسخ روشن و مشـخص داد، زيـرا عوامـل گونـاگوني در ايـن      

ما در فصل هشتم راجع به عوامل فيزيكي محيط كار و تاثير آنها بـر  . ارندزمينه دخالت د
امـا هنـوز متغيرهـاي فراوانـي هسـتند كـه در       . فرد و عملكرد او به تفصيل بحث كـرديم 

  .جريان كار، جسم، روان، رفتار و شرايط اجتماعي آدمي را تحت تاثير قرار مي دهند
غل فرد مستلزم فرايندهاي شناختي و ذهني اينكه ش. يكي از اين متغيرها نوع شغل است

باشد يا كنشهاي حركتي، يكنواخت باشد يا متنوع، انفرادي باشد يا گروهي، درگير شبكه 
ارتباطي گسترده اي با ديگران باشد يا نباشد، هر كدام در فرد واكنشهاي متفاوتي ايجـاد  

تعامل فـرد بـا كـار او     گذشته از آن، نوع تكنولوژي يكي ديگر از عوامل مهم در. مي كند
  . مي باشد

عومل مهم ديگري كه در جريان كار، فرد را تحت تاثير قرار مي دهند، ساختار سـازماني،  
براي شناخت و بررسي اين عوامـل بايـد بـه    . نظام نظارت و كنترل و الگوي رهبري است

  .كتب روانشناسي سازماني مراجعه نمود
نگي و ميزان تاثير كار بر انسان حجم فعاليت و آخرين دسته از عوامل مداخله گر در چگو

  . توزيع آن در طول روز و هفته مي باشد
  
  



 ارگونومي براي مديران و كارفرمايان

  آثار فيزيولوژيكي 5-9-1
برنامـه كـار   . آثار كار بر فرد از جنبه هاي مختلف بستگي زيادي به نوع برنامـه كـار دارد  

شـود،   روز در هفتـه مـي   4سـاعت كـار در روز و    12تـا   10متراكم را كه معموالَ شامل 
گرچه همه پژوهشها ايـن نظريـه را تائيـد نمـي     . بسياري از مردم خسته كننده مي دانند

  .كنند، اما عموماَ به همين نتيجه رسيده اند
مهمتـرين ايـن عـوارض، بهـم     . شب كاري عوارض فيزيولوژيكي قابل توجهي بدنبال دارد

هاي دوم يا سوم روز، زيرا با كاركردن مداوم در شيفت. خوردن نظم فيزيولوژيك بدن است
به همين دليل اين افراد مبتال . نظم غذا خوردن و خواب مستخدم دچار اختالل مي شود

يكي از پژوهشها نشان . به ناراحتيهاي گوارشي، بي اشتهايي و اشكال در خواب مي گردند
  .برابر كارگران روز كار دچار بيماري كليت مي شوند 9داده است كه كارگران شب كار 

اين حال كاركنان ترجيح مي دهند كه در نوبت ثابت شـبانه كـار كننـد و در نوبتهـاي     با 
زيرا آنان معتقدند كه مي توانند آهنگ فيزيولوژيك بدن را با ساعات . چرخشي كار نكنند

بررسيهاي انجام شده به اين نتيجه رسيده است كـه نوبـت   . نوبت كار خود منطبق سازند
مطالعـات  . تري را نسبت به نوبت چرخشـي ببـار مـي آورد   ثابت، مسائل فيزيولوژيكي كم

نشان داد خسـتگي ناشـي از كـار در نوبـت ثابـت كمتـر از نوبـت         1981جمال در سال 
  .چرخشي است

  

  آثار رواني 5-9-2
گرچه تحقيقات انجام شده عموماَ حاكي از ايـن اسـت كـه برنامـه كـار متـراكم موجـب        

صـورت گرفـت،    1990كـه در سـال    2مورز خستگي بيشتر كاركنان مي شود، اما بررسي
همچنـين پژوهشـي كـه    . افزايش تقويت روحيه كار و رضايت شغلي را نيز نشان مـي داد 

توسط اسميت و همكارانش انجام پذيرفت بيانگر رضايت شغلي باالي معـدنچيان پـس از   
در چنـين شـرايطي مسـتخدمين    . سـاعت بـود   12ساعت به  8ساعات كار روزانه آنان از 

است دچار خستگي واقعي شوند كه در صورت برنامه مفيد استراحت در حين كار،  ممكن
  .تقليل مي يابد، اما كمتر دچار خستگي رواني مي گردند



  نوبت كاري و ديگر انواع برنامه هاي كار
در مورد ساعات انعطاف پذير كار در روز، بايد گفت به لحاظ توانايي كاركنـان در كنتـرل   

تري برخوردار مي شـود  ساعات كار خود، شغل آنان از وسعت اختيار و تصميم گيري بيش
رضايت شغلي بااليي را  3مطالعات استس. كه در نتيجه بايد موجب خرسندي از كار گردد

اين قبيل كاركنان . در كاركناني كه ساعات كارشان انعطاف پذير مي باشد نشان مي دهد
  .معموالَ دچار خستگي و اشباع رواني نمي شوند

ا مي دهد كه بطور مستقل و در سـاعات دلخـواه   اما كاركردن در خانه به فرد اين امكان ر
اين امكان خود موجب تقليل فشارهاي رواني و در نتيجـه رضـايت از كـار مـي     . كار كند

عالوه بر آن آرامش و امنيت و راحتـي كـه در محـيط خانـه وجـود دارد فـرد را از       . گردد
  .لحاظ رواني در وضعيت رضايت بخشي قرار مي دهد

. عالوه بر آثار فيزيولوژيكي، عوارض ذهني و رواني هم بـدنبال دارد  كار در نوبتهاي شبانه
البته بسياري از اختالالت . اين تاثيرات را تاييد كرده است) 1979( 4بررسي هاي كاليگان

تحقيقـات  . ذهني و رواني ناشي از عدم هماهنگي برنامه كار فرد با نوبت كار ديگران است
رسندي از كار كاركنان نوبت ثابت شـبانه را در سـطح   جمال كه قبالَ به آن اشاره شد، خ

در حاليكـه  . باالتري نسبت به افرادي نشان مي دهد كه در نوبت چرخشي كار مي كننـد 
  برخي مطالعات حاكي از تغيير در خلق و خوي، افزايش 

  .تحريك پذيري و عصبانيت در شب كاران دائمي مي باشد
  

  آثار اجتماعي 5-9-3
يش از ساير برنامه ها آثار اجتماعي سودمندي بدنبال دارد، برنامـه كـار   برنامه كاري كه ب

به همين دليل اين برنامه طرفداران زيادي دارد و همانطور كه اشاره شد به . متراكم است
. سرعت در بين سازمانها و واحدهاي كار، بخصوص در سه دهه اخير توسـعه يافتـه اسـت   

ار اشتغال دارند، روزهاي تعطيلي بيشتري در هفته كاركناني كه بر اساس اين برنامه به ك
اين امر باعث مي شود اوقات بيشتري را با اعضاء خـانواده خـود بسـر    ). روز 4تا  3(دارند 

برند و بدون نگراني از كم خوابي به تفريحات شبانه خود بپردازند يا به مسافرتهاي كوتـاه  
ثبـت اقتصـادي نيـز در پـي دارد كـه      از سوي ديگر اين برنامـه نتـايج م  . آخر هفته بروند

كاهش هزينه رفت و آمد به محل كار و همچنين هزينه پرستاري فرزنـدان، از آن جملـه   
  .مي باشد
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آموت معتقد اسـت بـا اينگونـه    . برنامه كار با ساعات متغير در روز نيز آثار مشابه اي دارد
سـاعات دلخـواه    برنامه كار، فرد فرصت پيدا مي كند به امـور شخصـي خـود رسـيده، در    

اسـتش  . استراحت كند و قادر باشد كودكان خود را به مدرسه برده يـا از مدرسـه بگيـرد   
  .حتي يكي از آثار مثبت كار با ساعات متغير را كاهش تعارض نقشها    مي داند

برنامه كار پاره وقت و كار نوبتي دو نفره نيز برنامه مناسبي براي كساني اسـت كـه داراي   
بخصوص كار نوبتي دو نفره بخاطر مزاياي اجتماعي كه . خانوادگي هستندمسئوليت هاي 

بطوريكه آموت اظهار مي دارد، توسعه اين برنامه بـه  . دارد مورد استقبال قرار گرفته است
ايـن  . اين علت است كه همسران تمايل دارند در مشاغل يكسان با هم مشـاركت نماينـد  

م مي آورد تا از كودكان خـود در خانـه مراقبـت    برنامه شرايط خوبي را براي زوجين فراه
  .نمايند

. كار در خانه و بخصوص كـار از راه دور از لحـاظ اجتمـاعي داراي مزايـاي زيـادي اسـت      
شاغلين مشاغل خانه اي، بدون هيچگونه اختالل در برنامه هاي خانواده از نظر ارتباط بـا  

امور داخلي خانه از قبيل نظافـت و  ساير اعضاء مراقبت از خردساالن يا سالمندان و انجام 
مهمتـر  . آشپزي، قادر خواهند بود هر دو نقش اجتماعي و خانوادگي خـود را ايفـا كننـد   

اينكه مبادله كار از راه دور مستلزم ارتباطات اجتماعي گسترده اي است كه فرد را از انزوا 
  .خارج مي سازد

  

  آثار عملكردي 5-9-4
از سـوي ديگـر   . است از انگيـزش و خرسـندي از شـغل   عملكرد فرد در محيط كار تابعي 

ديديم انواع متفاوت برنامه هاي كار، روز وضعيت فيزيولوژيكي و همچنين شرايط رواني و 
بنابراين عملكرد فرد برآيند عوامل انگيزشي، خرسـندي از كـار،   . ذهني فرد اثر مي گذارد

  .شرايط فيزيكي و برنامه هاي كار است
گفته مردم را درباره افزايش اشتباه در كـار و سـوانح كـار ناشـي از     گرچه همه مطالعات، 

برنامه كار متراكم تاييد نمي كنند، اما روي هم رفته بهبود رفتار كار و نگـرش را در ايـن   
پژوهش مورز حكايت از افزايش محصول در برنامه متـراكم  . برنامه ها به اثبات رسانده اند

 8اور هـيچ تفـاوت معنـي داري بـين كاركنـاني كـه       در حاليكه ويليامسون و گ. مي كند
ساعت در روز به كار اشتغال دارند، مشاهده  12ساعت در روز كار مي كنند و افرادي كه 
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اما در بعضي مشاغل كاهش زمان آماده شـدن بـراي شـروع كـار و تميـز كـردن       . نكردند

قت بـراي سـازمانها   منافع ساليانه اين صرفه جويي در و. وسايل در پايان كار، آشكار است
  .قابل مالحظه مي باشد

استس به اين نتيجه رسيده است كه برنامه كار با ساعات انعطـاف پـذير موجـب كـاهش     
  .غيبت و نقصان اضافه كاري مي گردد

% 27: در مورد آثار مبادله كار از راه دور حاوي نتايج زير است 1ويس 1994گزارش سال 
، كاهش قابل مالحظه هزينه هاي غيبت 2تالنتيكافزايش عملكرد مديران در شركت بل آ

، كـاهش انصـراف از كـار در مؤسسـه     4و آمـريكن اكسـپرس   3پنـي . سي. در شركت جي
و باالخره صرفه جويي چهارصـد هـزار دالري در هزينـه فضـاي اداري      1متروپوليتن اليف

  .2شركت پاسيفيك بل
طبـق يافتـه هـاي    . ذاردكار در نوبتهاي عصر و ديروقت شب نيز روي عملكرد اثر مـي گـ  

امـا اگـر كـار    . جمال، ميزان غيبت در برنامه كار نوبت ثابت كمتر از نوبت چرخشي است
شبانه دائمي باشد موجب خستگي مي گردد كه در نتيجه اشتباهات و سوانح كار افزايش 

  .پيدا مي كند
تـاثير   جمال همچنين به اين نتيجه رسيده است كه كار دوم شبانه از لحاظ عملكرد هيچ

خاصي بر فرد بجا نمي گذارد مگر ميزان غيبت شاغلين مذكور، يك روز در سال بـيش از  
بي ترديد اين قبيل تاثيرات منفـي، بيشـتر روي   . شاغليني است كه كار دوم شبانه ندارند

  .شغل روزانه صبح مشاهده مي شود تا كار شب
اسـت كـه دربـاره تـاثير     آنچه كه گفته شد، نتيجه مشاهدات و توصيه هاي پژوهشگراني 

امـا الزم اسـت بـدانيم ميـزان و     . برنامه هاي مختلف كار بر فرد، به مطالعه پرداختـه انـد  
چگونگي و عمق تاثير اين عوامل و ساير عوامل يعني متغييرهاي فيزيكي محيط كار، نوع 
شغل، تكنولوژي، ساختار سازماني، نظام كنترل و شيوه هاي رهبري را بر فرد و عملكـرد  

زيـرا همـانطور كـه در پايـان فصـل دوم اشـاره       . او، عامل تفاوتهاي فردي تعيين مي كند
كرديم، هر كدام از افراد ويژگيهاي نسبتاَ پايداري دارند كه واكنش آنان در برابر محركهـا  

بنابراين هيچگاه نمي توان بطور قاطع رفتار و واكنش يك فـرد  . و شرايط، تعيين مي كند
رايط بر پايه يافته هاي پژوهشي پيش بيني كرد مگـر آنكـه همـه ابعـاد     را در برابر اين ش

امـا پـي بـردن بـه همـه      . فيزيولوژيك، رواني، اجتماعي و فرهنگي او براي ما روشن باشد
  .خصوصيات يگانه آدمي اگر محال نباشد، الاقل بسيار دشوار است
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نسـبتاَ معتبـر و پايـايي    با اين حال از آنجا كه اين يافته ها حاصل پژوهشها و آزمونهـاي  
  .است، مي تواند راهنماي عملي مفيدي در چارچوب مديريت منابع انساني باشد

  

راه كارهاي انطبـاق بـراي نوبـت     5-10
  كاران

نوبت كاري مشكلي چند جانبه است و به همين دليل رفع آن به حل چندگانه نيـاز دارد  
سـتگاه سـيركادين و شـرايط    مشكالت ذاتي موجود در نوبت كاري از سه عامل خـواب، د 

هرگونه راه حل كارآمدي كـه قـرار اسـت بـه     . خانوادگي و اجتماعي سرچشمه مي گيرند
  :انطباق نوبت كار كمك كند مي بايست اين سه عامل را در نظر گيرد

هدفي كه نوبت كار در اين رابطه دنبال مي كند به دسـت آوردن  : راه كارهاي خواب) الف
نوبت كاران آگاهانه يا ناآگاهانه در مورد خواب به خود فريب مي  .آن به مقدار كافي است

اين يك امر حياتي است كه نوبت كاران . دهند و توجه بسنده و شايسته به آن نمي كنند
آن هـا  . بفهمند كه اهميت خواب در زندگي هماننـد اكسـيژن در نفـس كشـيدن اسـت     

موجب مختـل شـدن خوابشـان    نبايستي اجازه دهند كه فشارهاي خانوادگي و اجتماعي 
  .شده و مانع استراحت كافي آنان گردند

دارابودن الگوي منظم خواب، مغتنم شمردن كليه ي فرصـت هـايي كـه در طـول هفتـه      
براي خواب به دست مي آيد، خوابيدن در محيطي مناسب و رعايـت بهداشـت خـواب از    

بهداشت خواب انجـام  جمله راه هاي بهبود وضعيت خواب است، توضيح اين كه منظور از 
كارهايي نظير مسواك زدن و حمام كردن پيش از خواب، پوشيدن لباس خواب و مـنظم  

  .بودن عادات خواب است
در . اغلب مشاهده مي شود كه نوبت كاران نوشيدني هاي حاوي كافئين مصرف مي كنند

ـ  5اين رابطه گفتني است كه كافئين دست كم براي مدت  . دساعت در خون باقي مي مان
در پنج ساعت ) از جمله چاي(بنابراين، نوبت كاران نبايد هيچ گونه نوشيدني كافئين دار 

صرف غـذاي سـبك و پرهيـز از نوشـيدن مـواد      . مانده به شروع ساعات خوابشان بنوشند
حاوي كافئين احتماالَ به عميق تر شدن و مداوم بودن خواب نوبـت كـار كمـك خواهـد     

  .كرد
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ساعت زيستي هـيچ گونـه وسـيله ي جـادويي بـراي      : سيركادينراه كارهاي دستگاه ) ب

آنچه كه سـاعت زيسـتي انجـام مـي دهـد يـا       . اعالم زمان و نشان دادن شب و روز ندارد
اطالعات از طريق نشانه . تعيين مي كند بر اساس اطالعاتي است كه به آن داده مي شود

اين اطالعـات سـاعت زيسـتي    با استفاده از . هاي زماني به ساعت زيستي انتقال مي يابد
  .قادر به تشخيص شب و روز مي شود و به نحو صحيحي فعاليت مي كند

براي دستيابي به يك راه حل، نوبت كار بايستي تشخيص دهد كدام نشـانه ي زمـاني در   
جهت بهبود وضعيت تطابق با نوبت كاري تاثير مـي كنـد و كـدام يـك بـر خـالف آن و       

  .م يك ضعيف تر عمل مي كندهمچنين كدام يك قوي تر و كدا
يكي از نشانه هـاي زمـاني، روشـنايي روز و تـاريكي شـب اسـت كـه نقـش ويـژه اي در          

عالوه بر آن الگوي خواب و غذا خوردن، فعاليت هاي . فيزيولوژي بدن انسان ايفا مي كند
  .اجتماعي، صداو دماي محيط از ديگر نشانه هاي زماني هستند

  
اگر محيط خانه و جامعه مناسب و مطلوب نباشـد،  : اجتماعيراه كارهاي خانوادگي و ) ج

بنابراين، يكـي از گـام هـاي مـؤثر     . راه كارهاي پيش گفت به ندرت اثربخش خواهند بود
جهت حل مشكالت ناشي از نوبت كـاري درك ايـن مشـكالت از طـرف خـانواده و فـرد       

در راه كـار انطبـاق،   اعضاي خانواده بايستي واقف باشـند كـه   . حمايت خانواده از او است
بـدون شـركت   . آنان نيز درگير بوده و الزم است كه نقش خود را به نحو احسن ايفا كنند

مستقيم خانواده در برنامه ي انطباق هيچ راه كاري موفـق نخواهـد بـود و خـانواده خـود      
  .قرباني اين كشمكش خواهد شد

كارهاي خانـه يـا خريـد    مهيا نمودن محيطي آرام براي خواب نوبت كار و موكول نمودن 
مايحتاج به وقتي مناسب از جمله اقداماتي هستند كه خانواده مي تواند در جهت كمـك  

  .به بهبود وضعيت خواب نوبت كار انجام دهد
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نقش مديريت در ارائـه و اجـراي    5-11
ــاهش   ــراي ك ــاقي ب ــاي انطب راه كاره

  مشكالت نوبت كاري
  

كار مي تواند براي بهبود وضعيت خود آن  اگرچه روش هاي ويژه اي وجود دارد كه نوبت
ها را به كار بندد، اما در بيشتر موارد او خود از انجام اقدامات الزم ناتوان است و بايسـتي  

بنـابراين بـا وجـودي    . متكي به تدابير مؤسسه يا كارخانه اي باشد كه در آن كار مي كند
اجتمـاعي   –خـانوادگي  كه توجه به راه كارهاي خواب، سـاعت زيسـتي و راه حـل هـاي     

همگي به نوبت كار باز مي گردند، اما عموماَ انتخاب و وضع برنامه ي نوبت كاري، تغييـر  
شرايط محيط كار، گزينش افراد و تعيين وظايف در هر شغل، جمله به مديريت سـازمان  

متاسفانه برخي از مديران به علت عدم آگاهي ايـن مسـئوليت را جـدي    . مربوط مي شود
  .ندنمي گير

  
  :تغيير نگرش مديريت نسبت به برنامه ها و نوبت كاري) الف

نخستين گام در اين امر متقاعد ساختن مديريت نسبت به ايـن موضـوع اسـت كـه يـك      
نگرش روشن و صحيح در مـورد نوبـت كـاري باعـث جلـوگيري از هـرز رفـتن سـرمايه         

با افزايش مداوم هزينه . كارخانه، افزايش بهره وري و فعال ماندن در بازار رقابت مي گردد
هاي گزينش، استخدام، آمـوزش، داشـتن نيـروي كـار انطبـاق يافتـه و رضـامند از نظـر         
اقتصادي توجيهي كامال منطقي مي يابد، زيرا نبود انطباق و رضامندي در بـين كاركنـان   

  .سبب افزايش ميزان غيبت از كار، حوادث ناشي از كار و تغيير شغل مي گردد
جهت چرخش نوبت كار در سرعت انطبـاق  : برنامه هاي نوبت كاري خابچگونگي انت )ب

يعني نوبت صـبح  (افراد از اهميت زيادي برخوردار است، به طوري كه چرخش رو به جلو 
  .موجب انطباق سريع تر دستگاه زيستي مي گردد) به نوبت بعداز ظهر و سپس شب

. كـار بـه صـورت هفتگـي اسـت     در تعداد زيادي از برنامه هاي نوبت كاري، تغيير نوبـت  
كارشناسان بر اين باورند كه از ديدگاه علم گاه زيست شناسي، چرخش هفتگي برنامه اي 



  نوبت كاري و ديگر انواع برنامه هاي كار
اغلـب صـاحب نظـران اروپـايي و     . است كه در آن احتمال بـروز مشـكالت بيشـتر اسـت    

در . را ترجيح مي دهنـد ) يك يا دو روز(اسكانديناويايي چرخش سريع با يك دوره كوتاه 
رشناسان امريكاي شمالي چرخش هاي بسيار آهسته تر با يك دوره طوالني سه مقابل كا

در چرخش هـاي سـريع سـاعت زيسـتي ويژگـي روز      . هفته يا بيشتر را توصيه مي كنند
جهت خود را حفظ مي كند و همچنـين از انباشـتگي كمبـود خـواب كـه در دوره هـاي       

علمـي و تجربـي زيـادي     شـواهد . طوالني شب كاري ايجاد مي شود، اجتناب مـي گـردد  
وجود دارد كه نشان مي دهند كنار گذاشتن نظام چرخشي هفتگي و اتخـاد نظـام هـاي    
چرخشي آهسته تر يا سريع تر مي تواند در رفع مشكالت نوبت كاران و بهبـود وضـعيت   

  .آنان تاثير شايان توجهي داشته باشد
فاق نظر دارند كه محـيط  تقريبا بيشتر پژوهشگران ات: روشنايي مطلوب در محيط كار -ج

كار روشن و برانگيزاننده، براي فرد شب كار بسيار بهتر و مطلوب تر از محيط كار تاريـك  
در حـد  (مطالعات نشان داده است كه تماس فرد با روشنايي شديد . و دلگير كننده است

در هنگام شب كاري موجب توقف ترشـح هورمـون   ) لوكس 12000-7000روشنايي روز 
شده و بدين طريق از بروز احساس خواب آلودگي، خستگي و كاهش هوشياري مالتونين 

بنابراين، توصيه مي شود محيط كار شـب كـاران حتـي االمكـان از     . جلوگيري مي نمايد
  .روشنايي بااليي برخوردار باشد

ارائه خدمات باليني در محيط كار و مركزي كه متـولي ايـن خـدمات    : خدمات باليني) د
  .در كاهش تنش ناشي از نوبت كاري كمك شايان توجهي نمايد باشد مي تواند

فراهم نمودن اين چنين تسهيالتي مـي توانـد كمـك    : غذاخوري و مكان هاي تفريحي) ه
بعضـي پژوهشـگران بـر ايـن باورنـد كـه كليـه        . قابل توجهي به انطباق نوبت كاران كنـد 

ت كه براي آنـان در نظـر   مشكالت گوارشي نوبت كاران ناشي از رژيم غذايي نامطلوبي اس
  .گرفته مي شود

در اين برنامه به افراد كمك مي شود : برنامه افزايش آگاهي افراد نسبت به نوبت كاري) و
تا دريابند چرا دچار مشكل هستند و اطمينان حاصل كنند كه ضعيف يا بيمار نيسـتند و  

هايي كه هر فـرد مـي    همچنين، در اين برنامه ها بر توسعه راه حل. ازدواج موفقي ندارند
  .تواند براي كمك به بهبود وضعيت خود برگزيند، تاكيد مي شود

  
  
  



2  طراحي ابزار دستي و كاربرد آن



  و سازماندهي كارطراحي  
  

  
  

طراحي وسازماندهي :ششم فصل
  كار

  

  1فرآيند طراحي كار 6-1
فرض كنيد كه مديريت يك سازمان بر اساس طرح از قبل تعيين شده و تدارك 

ام آزمونهـاي اسـتخدامي،   برنامه هاي علمي نيـروي انسـاني مـورد نيـاز را از طريـق انجـ      
معاينات قبل از استخدام، آزمونهاي تخصصي و مهـارتي گـزينش كـرده باشـد و پـس از      
گزينش آنها را تحت آموزشهاي عمومي و تخصصي تكميلي قـرار داده باشـد و همچنـين    
محيط فيزيكي مناسب كار را هم براي آنها فراهم كرده باشـد، ابـزار مناسـب، تجهيـزات     

و لوازم ايمني مورد نياز را در اختيار آنها قرار داده باشد، همه موارد فـوق   كاري استاندارد
 تـوان  با تـأمين چنـين شـرايطي نمـي    . الذكر براي كارگران الزم است اما كافي نمي باشد

مطمئن بود كه آنها حتماً با ايمني، راحتي و رضايتمندي از كار به فعاليت ادامه خواهنـد  
هـاي كـار چرخشـي و     و شغل از قبيل سـرعت عمليـات، برنامـه   عوامل سازماني كار . داد

هاي كوتاه مدت در كار هم از ديگر عوامل الزم بـوده و بايـد بـه دقـت طراحـي       استراحت

                                     
1 Job design process 



 ارگونومي براي مديران و كارفرمايان

عوامل سازماني مشخص خواهند كرد كه چگونه افراد با يكديگر و با سيستم توليـد  . شوند
  .باشند در ارتباط مي

  .ر به نيازهاي سازماندهي كار توجه نمايدمديريت يك سازمان بايد از سه منظ
  .سازمان را كالبدي بداند كه سيستم توليد و ارائه ي خدمات در آن جريان دارد -الف
  .سازمان را كالبدي بداند كه سيستم اجتماعي كوچك را در خود جاي داده است -ب
نان خود نيز اعتقاد داشته باشد كه سازمان بايد بتواند پاسخگوي نيازهاي فردي كارك -ج

  .باشد
 نيازهـا  به اگر خواسته باشيم كه هم سازمان و هم افرادي كه در آن مشغول به كارند

هاي مطلوب زير كه در طراحي شغل از اهميـت   اهداف خود دست يابند، بايد به ويژگي و
  .ند توجه خاص مبذول گرددارخاصي برخورد

  .كار بايد جالب، مسئوليت آور و پر محتوي باشد •
اين مسئله مستلزم اين خواهـد  (ايد بتواند مطالب جديدي را از كار بياموزد فرد ب •

بود كه معيارهاي اجرايي خاص و از قبل تعيين شده براي آن كار وجـود داشـته   
  ).دباشد تا كارگر بتواند به دنبال اجراي كار باز خورد آنرا مشاهده نماي

اجازه داشـته باشـد از    ها مشاركت داشته و فرد بايد تا حدودي در تصميم گيري •
دسـت  . تشخيص، قضاوت و صـالحديد خـود در انجـام وظـايف اسـتفاده نمايـد      

  .گيري شود ي ارزيابي نتايج عيني اندازه   آوردهاي كار بايد بوسيله
باشد تـا بتواننـد   بايد تعامالت اجتماعي خوبي در بين افراد سازمان وجود داشته  •

وم بـه كمـك و حمايـت يكـديگر     بخوبي همديگر را درك كرده و در صـورت لـز  
  .بشتابند

  .بايد از هر گونه تالش مثبت افراد قدرداني شود •
افراد بايد قادر باشند بين وظايف محوله در محيط كار و وظايف خارج از محـيط   •

  .اي موازنه برقرار نمايند كار به گونه
كنند  ي روشني در پيش رو دارند نه اينكه فكر   احساس كنند كه آينده افراد بايد •

  .درجا مي زنند 1ثمر در انجام كاري بي
هاي فـردي، خصوصـيات و    شغل بايد قابليت انعطاف كافي براي تطبيق با تفاوت •

 .شرايط مختلف را دارا باشد
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انگيزش يكي ديگر از مالحظات مهمـي اسـت كـه در موقـع طراحـي مشـاغل و       
باشـد   اثير انگيزش آنها ميكارآيي افراد تحت ت. ساختار سازمان كار بايد به آن توجه نمود

. باشـد  در زماني كه فرد برانگيخته است آمادگي الزم براي اجراي بهتر كار را نيز دارا مـي 
از جملـه   به انگيزش هاي مربوط با دانستن اهميت انگيزش، بيشتر طراحان كار به تئوري

مطـرح  مـازلو  . توجه خاصي مبذول داشـتند ) 1954( 1ي مازلو   تئوري مطرح شده بوسيله
ها سلسله مراتبي از نيازها دارند كه پنج نيـاز عمـده اعمـال آنهـا را جهـت       كرد كه انسان

  .دهند مي
  :اين نيازها عباتند از

  .شامل نيازهاي اوليه از قبيل غذا، آب و نيازهاي جنسي -نيازهاي فيزيكي •
شامل نيازهايي كه انسـان را از مخـاطرات فيزيكـي، ابـتالء بـه       -نيازهاي ايمني •

  .كند تنگناهاي اقتصادي محافظت مي ها و ماريبي
شامل نيازهايي از قبيل تمايل داشتن به اينكـه عضـو گـروه     -نيازهاي اجتماعي •

خاصي باشد يا در ارتباط با همكاران خود در يـك سـازمان از موقعيـت خاصـي     
  .برخوردار باشد

شـامل نيـاز احتـرام بـه خـود، احسـاس شايسـتگي و         -نيازهاي موفقيت و خود •
  .انجام امور را داشتن الحيتص

اي كه  هاي بالقوه توانائي شامل نياز به دستيابي به تمامي -نيازهاي خود شكوفايي •
دارا . هاي مربـوط بـه خـود    در ارتباط با پيشرفت و ارتقاء و شكوفا شدن خالقيت

  باشد مي
  

ارد د اين تئوري بيان مي. باشد تئوري سلسه مراتب نيازهاي مازلو يك تئوري پويا مي
گرچـه، فـردي كـه    . كه انسان در هر زمان در حالتي از برانگيختگي براي انجام كار است

تواند بر اساس اين تئـوري در ابتـدا روي    مسئوليت طراحي يك شغل را بر عهده دارد مي
هاي  برآورده كردن نيازهاي فيزيكي و ايمني از قبيل تدارك جدول زماني كار و استراحت

هاي گرم كننده، نور و تهويـه مناسـب و تـأمين شـرايط و      ي سيستمبين كوتاه مدت، پيش
هايي براي خوردن و آشاميدن و چيزهايي از اين قبيل تمركز نمايد اگر اين قبيـل   فرصت
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تواند اميـدوار باشـد كـه احتمـاالً نيازهـاي       طراح نمي. نيازهاي رتبه پايين برآورده نشوند
راحي شغل، شش تصميم جداگانه بايـد اتخـاذ   قبل از ط .درجه باالتر برآورده خواهند شد

  :گردد
  
  نيروي كار موظف به انجام چه وظايف كاري خواهد بود؟  •

هـاي خودكـار و آدم    ابتدا بايد سازمان تكنولوژي محيط كار از قبيل تجهيـزات، دسـتگاه  
مصنوعي و مواد را مورد بررسي قرار دهد و مشخص نمايد چـه نـوع وظـايف سـازماني و     

وظايف فني مستقيماً بـا سيسـتم   . ي ماند كه كارگران بايد آنها را انجام دهندفني باقي م
ه   مثالً زماني كه يك كـارور بسـته  . توليد در ارتباط بوده و در آن نقش دارند ي    هـاي اوليـ

اي ديگر بسته بندي مي نمايـد   مواد غذايي را از روي نوار نقاله برداشته و آنها را در جعبه
سيستم توليدي غـذا را پختـه، در ظـرف    . باشد جام يك وظيفه فني ميدر واقع مشغول ان

بنـدد و آن را جهـت    اي كه نفوذ ناپـذير باشـد مـي    مخصوص ريخته و درب آن را به گونه
وظايف سازماني شامل برنامه ريـزي، آمـوزش، حـل    . دهد بسته بندي به كارور تحويل مي

تيباني فرآينـد توليـد انجـام    باشـد كـه بـراي حمايـت و پشـ      مسئله و هماهنگي امور مي
  .شود مي
  
  وظايف كاري هر فرد چگونه سازماندهي خواهد شد؟  •

ي كاري مربوط به هر فـرد بايـد تصـميمات الزم گرفتـه        در رابطه با پيچيدگي هر وظيفه
هـاي   شـغل يكسـري زيـر روال    آن طراح شغل بايد تصميم بگيرد كه آيا بـه كـارور  . شود

  .مي شوندا عملياتي تجزيه شده كه به دفعات تكرار پيچيده واگذار خواهد شد ي
  
  اي از وظايف با هم گروه بندي خواهند شد؟ چگونه گستره  •

بايد دقت كرد كه آيا وظيفـه  . در گروه بندي وظايف كاري بايد دقت خاص معمول گردد
هـاي   اي از فرصـت  كنـد يـا گسـتره    كاري تنها امري است كه فرآيند توليد را تسهيل مـي 

هـايي   تصميمات تحت تأثير محـدوديت . و پر محتوي را براي كارور فراهم مي آوردجالب 
ايـن قبيـل   . گرها خواهند بود از قبيل محل قرار دادن ابزارها، وسايل و تجهيزات و كنترل

يـا      ي حركت يك كارور يـا گروهـي از كارورهـا را در يـك محـدوده        ها گستره محدوديت
را نيـز محـدود مـي     آنهـا  ند و همچنين تنوع كارهـاي ك ايستگاه كاري خاص محدود مي

  .سازد
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  چگونه وظايف كاري به افراد اختصاص خواهند يافت؟  •

هاي افراد بايد مورد توجه قرار گيرنـد كـه خـود     ها و محدوديت در اين رابطه بايد توانايي
ر و براي توزيـع كـا  . باشند اينها تحت تأثير خصوصيات فردي، آموزش و تجربيات آنها مي

نيـز      ها بين كارگران، بايد از رويكرد سازمان بعنوان يك خانه و خـانواده  تقسيم مسئوليت
  .استفاده نمود

  
  
  كار چگونه هماهنگ خواهد شد؟  •

توان از  چنين ارتباطي را مي. ي افراد در يك سازمان   هماهنگي كار يعني ارتباط بين همه
هاي حضوري، هويت كـار گروهـي، سلسـله     طريق ارتباطات باز، گزارشات رسمي، مالقات

  . مراتب سرپرستي و مديريتي و ارتباطات شخصي و غير رسمي ايجاد نمود
  گيرند؟ مورد تشويق قرار مي خود چگونه افراد براي كار  •

هـايي   توانند بصورت مادي يا غير مادي از قبيل ارتقاء شغلي، ايجـاد فرصـت   ها مي تشويق
گرچـه، بايـد   . هاي بيشتر به افراد باشـد  يا دادن مسئوليتهاي آموزشي بيشتر  براي دوره

اجراي كار را بتوان بخوبي اندازه گيري كرد تا بتوان به همان نسبت پـاداش كـار منظـور    
توان از طريق ارزيابي مـديريتي و سرپرسـتي، آزمايشـات،     ارزيابي اجراي كار را مي. نمود

هاي آموزشـي و غيـره    شده، پيشرفت دستيابي به اهداف فرعي و اصلي، قطعات كار توليد
  .مورد ارزيابي قرار داد

در ايـن  . پس از اتخاذ اين تصميمات، بايد به مكانيسم طراحي كـار توجـه نمـود   
تواند روي ميـزان   هاي كار كه مي هايي از مشاغل و سازمان فصل از كتاب در مورد ويژگي

  .گذار باشد بحث خواهد شد رضايتمندي از كار افراد و همچنين رفاه فيزيكي آنها تأثير
  

  1تكرار عمل 6-1-1
هـا اقـدام    سازمانبعضي از كارها،  1سازي بعنوان يكي از پيĤمدهاي روند تخصصي

براي توليد مقـادير زيـادي   . دنباش اند كه بسيار تكراري مي به طراحي وظايف كاري نموده
                                     
1 Repetition 
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هـاي   ي از روشهاي بزرگ، يكـ  فرآورده بر طبق جدول زمانبندي شده از قبل در سازمان
ول براي اطمينان از اينكه محصول مورد نظر بصورت اسـتاندارد و در زمـان مقتضـي    ممع

توليد شود اين است كه وظايف كاري را به اجزاء ريزتري تقسيم كرده و پـس از آمـوزش   
بـا انجـام ايـن كـار، سـازمان      . الزم، انجام هر جزء كوچك را به يك كـارور محـول نمـود   

تواند مهارت كامل را پيـدا   ضمين كند كه براي انجام آن عمليات كارور ميتواند واقعاً ت مي
ايـن عمـل   . را عرضـه خواهـد نمـود    بكرده و تقريباً بطور دائم محصولي با كيفيـت خـو  

توسط كارخانه اتومبيل سازي هنري فورد اتخاذ و بـه   1920ي    رويكردي بود كه در دهه
مشـاغل منحصـر بـه عمليـات خـط توليـد        اين نوع مختصرسـازي . ي عمل درآمد   مرحله
تـوان آشـكارا در كارهـاي دفتـري      هاي ديگري از اين قبيل كارها را مـي  نمونه. باشد نمي

ي يك صفحه كليد مشـغول     مثالً وقتي كه افراد در حالت نشسته و بوسيله. مشاهده نمود
دن اطالعـات بـه   ي وارد كر   كاروري كه وظيفه. باشند وارد كردن اطالعات به كامپيوتر مي

ي بارزي از پرسنل دفتري است كه بمقدار زيادي با انجام    كامپيوتر را بر عهده دارد نمونه
نشـان  » هـاي انـدام فوقـاني     بيماري« همانطور كه در فصل . باشد كار تكراري درگير مي

داللت بر اين داشـته   بطور جدي هاي تكراري مي تواند داده شده است، اين قبيل حركت
  .باشدمي ULDدر معرض ابتالء به نوعي از  آن كار كه كارور باشد

توان يك وظيفـه   براي مشخص كردن اينكه چگونه مي) 1988( 2آندرسن -پيوتز
او . قرار داد روشـي را ارائـه داده اسـت    كميا  زيادكاري را در گروه بندي كارهاي با تكرار 

ثانيـه   30ل كـاري كمتـر از   پيشنهاد كرده است كه اگر زمان الزم براي اتمام يـك سـيك  
درصد زمان يك سيكل كاري را صـرف انجـام يـك     50طول بكشد يا اگر كارور بيشتر از 

جـاي   زيـاد توان در طبقه بندي كار با تكرار  نوع سيكل پايه بنمايد، چنين كارهايي را مي
 ها يا اجزائي است شود كه داراي رشته گام يك سيكل پايه، به سيكل كاري گفته مي. داد

اگر اجراي يك كار در سيكل طوالني مدتي انجام . شوند در سيكل كار تكرار مي ،كه خود
بعنوان مثال سيكل كاري براي . باشد كه آن كار تكراري نيست شود لزوماً بدين معنا نمي

فردي كه مسئوليت بسته بندي لباس را بر عهده دارد و سه جفت زير شلواري را در يـك  
بر اسـاس معيـار و تعريفـي    . ثانيه است 45ندي مي نمايد حدود پاكت پالستيكي بسته ب

دسـته   زيـاد توان جزو كارهاي با تكـرار   آندرسن ارائه داده است اين كار را نمي -كه پيوتز
گرچه، چون در اينجا سه جفت زير شلواري بسته بندي شده است، در واقـع  . بندي نمود
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ر را بايد بعنوان يك كار بـا تكـرار زيـاد    ثانيه خواهد بود و بدين ترتيب كا 15سيكل پايه 

  .محسوب كرد
ممكـن در كـار    حـد آل اين باشد كه تا  در هنگام طراحي هر كار، بايد هدف ايده

تنوع ايجاد نمود تا كار روي يك قسمت از بدن تمركز پيـدا نكنـد، در غيـر ايـن صـورت      
اگـر  . وارد شـود  كار اضافي و غير قابل تحمل به آن عضو يا ساختار بـدن  رممكن است با

تنوع كار بيشتر باشد به همان نسبت احتمال ايجاد كسالت و احساس تنهـايي در كـارور   
. اگر نتوان محتواي كار را تغيير داد، بايد آن را مجدداً سازماندهي كـرد . كمتر خواهد بود

ي كار چرخشي به كارورها اجازه خواهد داد كه بجاي انجام هميشـگي     طراحي يك برنامه
هاي تكراري به انجام كارهاي ديگري كه كمتر تكراري هسـتند يـا نيـاز كمتـري بـه      كار

در اينجا هدف بايد ايجاد فرصتي بـراي افـراد باشـد تـا     . عمليات بدني دارند نيز بپردازند
براي دستيابي به اين هـدف،  . اثرات ناشي از عمليات پر استرس اوليه بر آنها خنثي گردد

اي كه براي انجـام آن گـروه    يتاً از فعاليت اوليه متفاوت باشد بگونهبايد فعاليت ثانويه ماه
هـايي كـه در    به اين ترتيب ماهيچه. هاي بدن مورد استفاده قرار گيرند ديگري از ماهيچه

  .اند فرصت استراحت و بهبودي را پيدا خواهند نمود كار اوليه درگير بوده
هايي كه براي انجام هـر كـار مـورد     ي وظايف و فعاليت   بدون توجه كامل به همه

كـه جبـران    را وظـايفي . ي اجرا درآورد   ي كار چرخشي را به مرحله   نياز است نبايد برنامه
بايـد در   ،هاي استراحت تقريباً يكسـاني دارنـد   خستگي و تنش ناشي از آنها نياز به زمان

هـاي   از ايـن برنامـه  ي كاري قرارداد و سپس كار چرخشي براي انجام تعدادي    يك برنامه
مثالً اگر تعدادي كارور يك سري از كارهاي كوتاه مدت، تكراري و مشـابه  . كار اجرا گردد

چـرا كـه آنهـا در    . اي به آنها نخواهد رسيد را بصورت چرخشي انجام دهند، در واقع فايده
د عضـالني را تجربـه خواهنـ    -اي از بار اسكلتي هر يك از آن عمليات كاري، مقدار مشابه

  .كرد
اگر قرار است كه گروهي كارور كار را به صورت چرخشي انجام دهند بايد در هر 

اگر بـدون  . ي كار چرخشي قرار دارد آموزش كامل را ببينند   يك از كارهايي كه در برنامه
آموزش الزم برنامه كار چرخشي انجام شود، ممكن است آنها در اثر تالش و كوششي كه 

  .ي ديگري گردند   دهند دچار مشكالت عديده مي بروزآشنا   براي انجام عمليات نا
كارگر يا چند مهارته بودن او عامل اصلي جهت تصحيح عمليات  1قابليت انعطاف

شـود تـا بتوانـد     هاي الزم داده مـي  با اين رويكرد به كارگر آموزش. باشد كار چرخشي مي
                                     
1 Worker flexibility 
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ايط مختلفـي بـه انجـام كارهـا     كارهاي مختلفي را انجام داده و بنا به ضرورت كار در شر
معموالً چند مهارته بودن كارگر افزايش پاداش و درآمد را نيز بـه دنبـال خواهـد    . بپردازد
شـود   سنتي، باعث مي 1رسد كه اين رويكرد در مقايسه با كار چرخشي به نظر مي. داشت

قبيـل  ايـن  . ي بيشتري از كارهاي جالـب و متنـوع را تجربـه نماينـد       كه كارگران گستره
هاي چندگانه در موقعي كه كارگران بخاطر بيماري يا رفتن بـه گـردش و تفـريح     مهارت

هـايي را دارا   چرا كـه كارورهـا مهـارت   . غيبت مي نمايند فوايد خاصي براي سازمان دارد
باشند كه آنها را قادر مي سازد مسئوليت انجام كارهاي مختلفي را پذيرفته و در موقع  مي

  .ي انجام آنها برآيند   ن بخوبي از عهدههمكارا آنها غيبت
شـود وسـيع    روش ديگري كه براي مقابله با كارهاي تكراري به كـار گرفتـه مـي   

شـود بـدون    در اين رويكرد تعداد وظايف كاري افراد افـزايش داده مـي  . است 2سازي كار
 ان بـه تـو  ميديگر مزاياي وسيع سازي كار  از .اينكه در مسئوليت آنها تغييري بوجود آيد

كاهش فضاي مورد نياز براي كاالهاي در دست ساخت و همچنين كاهش زمان جابجايي 
براي اينكه در اين روش نيازي به بسته و باز نمودن اقالم توليـدي  . اشاره كرد محصوالت

گرچه . كند مينباشد چرا كه كار از قسمتي به قسمت ديگر انتقال پيدا  در خط توليد نمي
ي خود را به زير وظـايف تقسـيم      باشند كه وظايف وسيع شده جاز نميدر اينجا كارورها م

بلكه بايد  ،كرده و هر زير وظيفه را بصورت تكراري در مدت زمان خاصي به پايان برسانند
باشـد   ي بعدي كه متفاوت از نوع اولي مي   پس از انجام هر زير وظيفه به انجام زير وظيفه

  .وسيع سازي كار محقق نخواهد شدصورت هدف  در غير اين. بپردازد
از اين جهت كه به كارورها پيرامـون انجـام وظـايف مسـئوليت      3غني سازي كار
در فرآيند تصميم گيري مربوط به گروه خـود   را كند و احتماالً آنها بيشتري را واگذار مي

رل كنت. هاي كاري مربوط بيشتر درگير مي نمايد با وسيع سازي كار تفاوت دارد و فعاليت
هـايي از غنـي سـازي كـار      ها و رفع نقايص آنها مثـال  و آزمايش فرآورده بررسيكيفيت، 

هاي كاري نيمه خود مختار وجـود دارنـد    غني سازي كار را در جاهايي كه گروه.باشند مي
هاي كاري باعث افـزايش همكـاري    ايجاد اين قبيل گروه. مي توان با موفقيت بكار گرفت

تري نسبت به كـار، كـاهش    و ترغيب اعضا به داشتن ديد مثبتبين اعضاي گروه، تشويق 
  .شود گيري و غيبت از كار مي كسالت، بي حوصلگي، يكنواختي كار، گوشه
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  1كار و سرعت ميزان 6-1-2
رود در ارتبـاط بـا    بطور معمول سرعت انجام كاري كه از يك كـارور انتظـار مـي   

. باشـد  بـراي انجـام آن كـار مـي     ظرفيت توليد ماشين آالت و تجهيـزات مـورد اسـتفاده   
هاي صرف شده براي خريد ماشين آالت پـس از مـدتي    ها انتظار دارند كه هزينه سازمان
ظرفيت از آنهـا   حداكثر ي خود آنها تأمين شود و بدين منظور دوست دارند كه با   بوسيله

ط يك هدف بايد اين باشد كه سرعت عمليات كار در حد ظرفيت كاري متوس. بهره ببرند
توان با حـاالت   اين موضوع را مي. ميزان حداكثر ظرفيت كاري او  هكارور تنظيم شود نه ب

تواننـد در   بيشتر افراد مي. فيزيكي تجربه شده در هنگام راه رفتن يا دويدن مقايسه نمود
و ي آن كار خسته كننده    مدت زمان اندكي بدوند اما بزودي متوجه خواهند شد كه ادامه

هـاي   در حالي كه راه رفتن بـا آهنگـي ماليـم و راحـت در مسـافت     . است يشوارد ياربس
وضعيت ذكر شده در فوق در محيط كـار نيـز صـادق    . تر ممكن خواهد بود خيلي طوالني

توانند سريعتر از حالت معمول و اسـتاندارد كـار    در يك محيط كار هم كارورها مي. است
افزايش يافته و به احتمال زيـاد در آينـده از   كنند، اما در اين صورت ميزان خستگي آنها 

  .هاي مربوط رنج خواهند برد آسيب ها و ناراحتي
اگر مقدار كار مشخص و قابل قبولي مورد موافقت قرار گرفت، بايد مقـدار آن در  

كارورها نبايستي انتظار داشته باشند يا . ي كاري ثابت باقي بماند   طول شيفت كار و هفته
هاي زماني از كار روزانه يا هفتگي سـريعتر از ميـزان مشـخص     ند در دورهاينكه مجاز باش
كار سريعتر ممكن است در اثر تغيير در تقاضاي كاال يا خـدمات و يـا بـه    . شده كار كنند

اگر هدف اين باشد كه كارور مقدار مشـخص كـاال را   . صالحديد شخص كارور انجام شود
ست ترجيح دهد كه در طرف صبح سريعتر كار توليد و در پايان روز تحويل دهد، ممكن ا

كرده و حدود سه چهارم كاالي مورد نظر را توليد كند تا بتواند در بعدازظهر بـا سـرعتي   
هاي سريع و ناگهاني كار مانند آنچه كـه در   شروع. كمتر و خيال آسوده به كار ادامه دهد

ي    ر باشـد كـه بوسـيله   آنقـد     شود كه خستگي ايجاد شـده  فوق به آن اشاره شد باعث مي
هاي كوتـاه مـدت    هاي استراحت برنامه. هاي استاندارد و كوتاه مدت از بين نرود استراحت

اند كه در آنها شخص در طـول شـيفت    هايي طراحي شده استاندارد و منظم براي فعاليت
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بايد تا جايي كه ممكـن اسـت   هرچند . كار با آهنگي يكنواخت به كار خود ادامه مي دهد
هـاي زيـاد در منحنـي     ار را به صورت يكنواخت انجام داد تا از ايجـاد پسـتي و بلنـدي   ك

  .فعاليت روزانه جلوگيري شود
  

  1بار كار 6-1-3
رود يـك فـرد در مـدت زمـان      بار كار عبارت از مقدار كاري است كه انتظار مـي 

يـك   صرف نظر از اينكه بار كار در چه سطحي تنظـيم شـود، بايـد   . مشخصي انجام دهد
ا تطابق يتمامي كارورها براي مقاوم شدن در برابر كار . عامل بسيار مهم را شناسايي نمود

ي دو ماراتن كه قبل از    مانند يك دونده. پيدا كردن با انجام وظيفه احتياج به زمان دارند
توان انتظـار داشـت كـه     نمي. شروع مسابقه احتياج به سطوحي از تطبيق و آمادگي دارد

. بدن يك ورزشكار بتواند بهترين عملكرد را داشـته باشـد   ،زش و تطابق تدريجيبدون سا
 ،در كار هم بايد چنين رويكردي را اتخاذ نمود، مخصوصاً براي كار كاركنـان جديـدالورود  

حتـي  . كنند ي تعطيالت يا بيماري به كار مراجعت مي   يا آنهايي كه پس از گذراندن دوره
را  خـود  ها تطابق با كار و يا سه هفته تعطيلي در برخي از جنبهكاركنان با سابقه بعد از د

بنابراين به منظور پرهيز از تحميـل بـار اضـافي بـه سيسـتم اسـكلتي       . دهند از دست مي
عضالني، بايد به آنها اجازه داده شود تا بتدريج با محيط كار عادت كرده و بتوانند مجدداً 

ص شاغلين جديد و كاركناني كه پس از يـك  بخصو. به تقاضاهاي كار بخوبي پاسخ دهند
كنند از افراد مستعد براي مبـتال شـدن بـه     دوره غيبت نسبتاً طوالني به كار مراجعت مي

  .آسيب هاي مرتبط با كار هستند
سفارشـات   ،هاي كار كـه بـا تغييـرات فصـل     در محيط ،ها آسيب پذيري نوعاين 

كنـد نيـز بوضـوح ديـده      يش پيـدا مـي  تقاضاها بصورت ناگهاني افزا زياد شده ومشتريان 
ي    دو يا سه برابر نمودن ناگهاني بار كاري كارگران در يك سازمان كه به واسـطه . شود مي

مگر اينكه سازمان موقتـاً تعـدادي   . اي ناشناخته نيست شود پديده تقاضاي زياد ايجاد مي
در صورتي كـه بـار   . دكارگر را استخدام نمايد تا بتواند جوابگوي اين تقاضاي ناگهاني باش
مـرتبط بـه   شـكايات   كار تدريجاً افزايش يابد، به احتمال زياد سازمان با افزايش ناگهـاني 

  .ي كاركنان دائمي مواجه خواهد شد   از ناحيه ULDعالئم 

                                     
1 Work load 
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وقتي كه تقاضاي كار بيش از قابليت فرد (افزايش بار كار به مرز بيش از حد آن 

در ايـن حالـت   . خطا و در نهايت وقوع حادثـه گـردد   ممكن است منجر به اشتباه،) باشد
كارور سياست مصالحه را در پيش گرفته و با عدول از پـاره اي مـوارد الزم كـار را انجـام     

رود كارور چهار مهره را روي  بعنوان مثال در يك عمليات مونتاژ كه انتظار مي. خواهد داد
باشـد، كـارور تصـميم     ار كار زياد ميي كار محكم نمايد، از آنجايي كه در مجموع ب   هعطق

آنها را بسته تا بتواند سرعت خود را با سرعت خط  عدد ازسه  ،گيرد بجاي چهار مهره مي
در چنين شرايطي هر گونه تالشي كه كارور بـراي برطـرف كـردن    . توليد متناسب نمايد

كـه او   شـود، چـرا   اشتباهات خود در عمليات قبلي انجام دهد خود اضافه بار محسوب مي
مجبور است روند در جريان را دنبال كرده و همزمان به جبران اشتباهات قبلـي بپـردازد   

  .ي توانايي او خارج است   كه از حيطه
  

  1هاي كوتاه مدت استراحت 6-1-4
در هـر      هاي كوتاه مدت در حين انجـام كـار از مباحـث عمـده     موضوع استراحت

ي روي مدت زماني است كه بدين منظور براي هر بطور كلي، تمركز اصل. باشد سازمان مي
هـا مهمتـر از    اگرچه زياد بودن تعداد وقفه. يابد كارور در طول شيفت كاري اختصاص مي

هـاي   هـاي زيـاد و كوتـاه مـدت مفيـدتر از وقفـه       وقفه. طوالني بودن مدت هر وقفه است
كه كارور بتواند قبـل از  اي باشد  هدف اصلي بايد بگونه. باشند طوالني مدت و نامنظم مي

ي اسـتراحت     در اين صورت با توقـف كـار دوره  . شروع خستگي واقعي كار را متوقف كند
توانند كـار را از همانجـايي كـه     وقتي كه كار از سر گرفته شود آنها مي. شروع خواهد شد

ن در صورتي كه اگر كارورها بمدت طوالني و بـدو . شروع نمايند  مجدداً استمتوقف شده 
بخطر افتـاده و از نظـر كمـي و     آنها وقفه به كار ادامه دهند با شروع خستگي، اجراي كار

كنند در واقع آنهـا   را متوقف مي خود در نهايت زماني كه كار. كيفي افت پيدا خواهد كرد
هسـتند نـه    خـود هـاي فعاليـت    در حالت بهبودي و بازيـابي از اثـرات ناشـي از اسـترس    

آنها مجبورند كه بدون رفـع خسـتگي در حـد     ،ها سرگيري فعاليت با از. استراحت واقعي
  .اجراي اوليه به كار ادامه دهند

                                     
1 Rest breaks 
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پيشنهاد كرده است افرادي كـه بـه انجـام كارهـاي نسـبتاً      ) 1988( 1گراندجين
شـود نيـاز بـه     سنگين مشغولند عالوه بر مدت زماني كه براي صرف نهار به آنها داده مي

اي در صبح و يك دوره هم در عصر دارنـد   دقيقه 15تا  10احت ي استر   حداقل يك دوره
گرچه، داشتن چند دقيقه اسـتراحت بـه ازاي هـر سـاعت كـار      . كه بايد به آنها داده شود

اين موضوع بخصوص در . كاهش خستگي و افزايش تمركز كارگران را در پي داشته است
  .باشد مي شود صادق خطوط توليد مونتاژ كه كارهاي تكراري انجام مي

مستلزم تمركز باال در مدت زمـان  آنها در صورتي كه كار  VDUبراي كارورهاي 
باشـد   اي مطلوب مي دقيقه 15تا  5ي استراحت    طوالني باشد به ازاي هر ساعت كار دوره

در صورتي كه شرايط كار مناسب و نوع كار هـم جالـب و مـورد عالقـه     ). 1991 2فيزنت(
بـراي  . باشـد  اي به ازاي هر ساعت كار كـافي مـي   دقيقه 5ستراحت هاي ا افراد باشد، دوره

، پانزده دقيقـه اسـتراحت   VDUآور مانند كار با  يكارهاي پر استرس، يكنواخت و خستگ
دقيقـه   10تـوان   بعنوان يك راهنماي عمومي مي. به ازاي هر ساعت كاري مناسبتر است

  .استراحت را به ازاي هر ساعت كاري پيشنهاد نمود
اي طراحي نمود تـا كـارور بتوانـد آن را در طـي      وه بر اينكه كار را بايد بگونهعال

هاي كوتاه و استاندارد متوقف سازد، بايد نسبت بـه درنظـر گـرفتن     مدت زمان استراحت
هاي استراحت بسيار كوتاه مدتي  اينها دوره. ها هم توجه خاص معطوف گردد ميكرو وقفه

كوتـاهي را   فرصـت  هـاي اسـتراحت   اين دوره. مي كشندهستند كه فقط چند ثانيه طول 
بعنوان مثال، بـه  . هاي ناشي از آن كار رهايي يابد سازد تا از استرس براي كارور فراهم مي

 10مثالً هر (هاي زماني مشخصي  شود كه مرتباً در دوره كارور صفحه كليد اجازه داده مي
يا جوشكاري كه قطعات كار . ت نمايدرا قرائنمايش كار را متوقف و مطالب صفحه ) دقيقه

مدتي كه ماشين عمل جوشكاري  گذارد اجازه دارد در را در اختيار ماشين جوشكاري مي
در صورتي . دهد استراحت كرده و پس از انجام عمل جوشكاري آن را بر دارد را انجام مي

ديگـري هـم    ي توانست اينگونه باشد كه در اين مدت وظيفه كه حالت ديگر انجام كار مي
  .به كارور محول گردد

  

                                     
1 Grandjean 
2 Pheasant 
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هــاي  و سيســتم 1فــوق العــاده شــغل 6-1-5
پرداخت پاداش بـر اسـاس مقـدار محصـول     

  2توليدي
ها جهت دستيابي به سطح بااليي از توليد، بـه نسـبت مقـدار     بسياري از سازمان

گرچـه  . محصول توليدي به كاركنان خود فوق العاده شغل يا پاداش پرداخت مي نماينـد 
هايي فراتر از حالت بهينه كار كـرده   كند كه در سرعت سيستم كارورها را تشويق مياين 

هاي پرداخـت باعـث    اين قبيل سيستم. نزديك سازند حداكثرو عملكرد خود را به مقدار 
اي مـوارد باعـث بـر هـم زدن نظـم       هـاي تكـراري شـده و در پـاره     افزايش ميزان حركت

چرا كه ممكن است آنهـا  . احت كاركنان مي شودهاي در نظر گرفته شده جهت استر وقفه
در نتيجه بايـد بجـاي   . هاي در نظر گرفته شده نيز به كار ادامه دهند مدت زمان وقفه در

  .هاي جايگزين ديگري استفاده نمود هاي پرداخت پاداش از سيستم اين قبيل سيستم
  

  3كاري اضافه 6-1-6
ديد مثبتي دارنـد چـرا كـه آن را     كاري هبسياري از كارورها نسبت به انجام اضاف

اگرچه مشكالت مرتبط بـا اضـافه كـاري را    . دانند براي افزايش درآمد خانواده فرصتي مي
واضح است كه اضـافه كـاري تمـاس افـراد بـا محـيط كـار را        . نبايد مورد غفلت قرار داد

اشـند  افراد درگير با انجام كـاري ب  ،در صورتي كه در شيفت معمول كار. دهد افزايش مي
هـا از حالـت عـادي، كـار      كه توأم با انجام حركات تكراري، اعمال نيرو، انحراف مچ دست

هاي سرد و غيره باشند، ايـن افـزايش تمـاس ممكـن      اي استاتيك، درجه حرارت ماهيچه
اضافه كاري همچنين ممكن است موجـب شـود   . است باعث ايجاد مشكالتي در آنها شود

. ي بهبودي از عـوارض كـار در اختيـار دارد كـاهش يابـد     مدت زمان احتمالي كه فرد برا
كه براي فرد و سازمان دارد نگاه كرد بلكه  ي منفعتي بر پايهبنابراين نبايد به اضافه كاري 

                                     
1 Bonus 
2 piece –rate systems 
3 Over time 
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اگر فرد در طي شيفت معمـولي كـار خـود بـا     . دنبايد معايب مربوط نيز مد نظر قرار گير
  .مجاز به انجام اضافه كاري باشدفعاليتي كوشش طلب و تكراري درگير باشد، نبايد 

  

  ي كار   دي شدهنهاي زمانب برنامه 6-1-7
  

انگيزش و تعهد كاري كاركنان يك  روي ميزان حضور، ،هاي زمانبندي كار برنامه
شـود كـه كاركنـان از روز     ي كـار موجـب مـي      ي فشـرده    برنامه. سازمان مؤثر خواهد بود

تري به كار مشغول باشند و در عوض بـه   والنيدوشنبه تا پنجشنبه و در روزهاي كاري ط
با برنامـه كـاري شـناور، الزم    . از سه روز تعطيالت آخر هفته استفاده كنند ،جاي دو روز

است كه كارور در ساعات اصلي كار در محل كار خود حضور داشته باشد اما در خـارج از  
شـود كـه    باعـث مـي   چنين سيستمي. هاي شخصي بپردازد تواند به برنامه اين ساعات مي

ي    كنترل بيشتري داشته باشند و بدين ترتيـب انگيـزه   ار خودكاركنان پيرامون ساعات ك
اي كه دو نفر به صورت نوبتي موظف بـه انجـام    كار اشتراكي بگونه. رود كاري آنها باال مي

دهد كه بتواننـد همزمـان در جهـت رسـيدن بـه اهـداف        يك كار باشند به آنها اجازه مي
بدين ترتيب سازمان هم از منافع . به زندگي خانوادگي و كاري ايفاي نقش نمايند مربوط

توانـد در انجـام يـك كـار از اسـتعدادهاي دو نفـر        زيرا مي. بيشتري برخوردار خواهد بود
استفاده نمايد و همچنين به افرادي دسترسـي داشـته باشـد كـه بـداليل خـانوادگي يـا        

الزم براي انجام كار را نداشته و لزوماً كاري را انتخاب  ي   انگيزه استتعهدات ديگر ممكن 
  .دنننماي

هاي كاري اسـتفاده شـود، آنهـا اطمينـان      اگر در يك سازمان از اين قبيل برنامه
ي روزهـاي كـاري كوتـاهتر كاركنـان بـا اضـافه بـاري مواجـه            خواهند داشت كه بواسطه

ي كـاري، كارورهـا نيـاز نخواهنـد        هو همچنين بخاطر قابليت انعطاف برنامـ . نخواهند بود
  .هاي در نظر گرفته شده براي استراحت به كار ادامه دهند داشت كه در طي زمان
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   1نوبت كاري 6-1-8
صاحبان انواع خاصي از مشاغل مانند پرستاران، نانوايان، نيروهاي امنيتي و غيره 

ادامـه   خـود  كه به كاركنند ايجاب مي كند  در ساعاتي كه ديگران در منزل استراحت مي
سـاعته   8معموالً به سه نوبت  ،ساعت شبانه روز 24در صنايع توليدي و خدماتي، . دهند
صـبح تقسـيم    6شـب تـا    10شـب و   10بعـدازظهر تـا    2بعـدازظهر،   2صبح تا  6يعني 

در . را دوسـت ندارنـد  نـامنظم   وغير متعارف  هاي ساعت در كار ،ها بيشتر انسان. شود مي
هاي مربوط رنـج مـي    م از كارگران نوبت كار از يك نوع يا انواعي از ناراحتيسو دوحدود 

  .كنند برند و سرانجام يك چهارم از آنها به اين دليل كار نوبت كاري را رها مي
اخـتالل در خـواب    جـاد يكي از بزرگترين مشـكالت مربـوط بـه نوبـت كـاري اي     

ي نوبـت     ي معمول بـدن بواسـطه  ها دليل اصلي اين اختالل بر هم خوردن ريتم. باشد مي
هاي بدن يك كارگر شب كار تغيير  كشد كه ريتم حدود دو هفته طول مي. باشد كاري مي

در صـورتي كـه بسـياري از    . پيدا كرده و الگوي غير طبيعي خـواب در روز را پيـدا كنـد   
زماني  .هاي كار شبانه پس از دو هفته تغيير كرده و به نوبت كار روزانه بر مي گردند نوبت

هاي طبيعي بـدن خودنمـايي    كه نوبت كار كارور به نوبت روز تغيير پيدا كرد دوباره ريتم
هاي بـدن شـروع    كاري، فرآيند تغيير در ريتم مجدداً پس از تغيير نوبت به شب. كنند مي
 در نتيجه در بيشتر اوقات آنها مشغول به كار خواهند بود در صـورتي كـه بـدن   . شود مي
ي فعاليـت     آماده آنها خواب دارد و زماني هم كه خواب هستند در واقع بدن تمايل به آنها
ي ايجاد اختالل در خواب اين است كه كارگران نوبـت     تشديد كننده ديگر عامل. باشد مي

كار سعي دارند در روز بخوابند در صورتي كه در طـول روز فضـاي اطـراف آنهـا تـوأم بـا       
  .ي ديگران است   هسروصداي ناشي از فعاليت روزان
كارور احساس خستگي كرده و تحريك پذير و بي عالقه  ،در نتيجه كمبود خواب

هاي روحي و روانـي   احتمال اينكه كارگران شب كار از ناراحتي. باشد به انجام فعاليت مي
از قبيل افسردگي اختالل در قدرت تمركز و از دست دادن اعتماد بـه نفـس رنـج ببرنـد     

اي از قبيـل بـي اشـتهايي، سـوء هاضـمه، يبوسـت و در        روده -ئم معديعال. بيشتر است
امكـان وجـود   . طوالني مدت اولسرهاي دستگاه گوارشي هم در اين گروه ديده شده است

  .هاي قلبي عروقي نيز وجود دارد رابطه بين نوبت كاري و بيماري

                                     
1 Shift work 
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از  دهـد كـه بـا اسـتفاده     در حال حاضر، نتايج تحقيقات انجـام شـده نشـان مـي    
اي  تـوان در نوبـت كـاري بهبـود قابـل مالحظـه       ي آهسته مي   سيستم كار نوبتي با چرخه

  .بوجود آورد
  

  ديگر موضوعات سازماني 6-2
  

  1خودكارسازي 6-2-1
اي از پيشرفت در تشـكيالت نـوين شـغلي را بـه خـود       خودكارسازي سهم عمده

انساني، لزوم انجام عمليـاتي  ي نيروي    عواملي از قبيل افزايش هزينه. اختصاص داده است
كه انجامشان براي انسان مشكل يا خطرناك است، كمبـود نيـروي كـار آمـوزش ديـده و      

ها موجب شده است كـه صـاحبان صـنايع در     مناسب، توان رقابت بيشتر با كاهش هزينه
ي    از طرف ديگر عواملي از قبيل هزينـه . جهت خودكارسازي عمليات كاري تشويق شوند

دكارسازي، كمبود تكنولوژي مناسـب بـراي خودكارسـازي عمليـات، نيروهـاي      باالي خو
هاي كـارگري، كمبـود بـازار فـروش محصـوالت توليـدي        داخل سازماني از قبيل اتحاديه

بسـياري از  . ممكن است روي گسترش روند خودكار سازي عمليات اثر سوء داشته باشند
كننـد اسـتفاده مـي     انسان كار مـي هاي نيمه خودكاري كه به كمك  ها از سيستم سازمان
ها و انسان بتوانند كمبودهاي  ي مهم اين است كه ماشين   در چنين مواردي، نكته. نمايند

  .يكديگر را كامل كرده و سيستم كارايي را بوجود آورند
اي  هنگامي كه كارور با تجهيزات كاري تعامل دارد، بايد طراحـي آنهـا بـه گونـه    

آل،  در وضع ايـده . رواني به او وارد نشود -رس فيزيكي و روحياين طريق است زباشد كه ا
طراح سيستم و تجهيزات بايد بتواند شرايطي را طراحي نمايد كه فرآينـد خودكـار شـده    
بتواند كارهاي خطرناك، پيش پا افتاده و تكراري را از وظـايف محولـه بـه انسـان حـذف      

هاي خودكار اين است كه آهنـگ   سيستم 2بزرگترين نقطه ضعف. كرده و خود انجام دهد
تواند بر سرعت عمليات كار و روند  كند بدين ترتيب كارور نمي كار را ماشين مشخص مي

                                     
1 Automation 
2 Drawback 
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اند گروهي از كارورها كه آهنگ كـار   برخي از مطالعات نشان داده. آن كنترل داشته باشد

عمل و دهند داراي ضريب هوشي كم، متواضع، اهل كار و  وابسته به ماشين را ترجيح مي
پيوسـته در   ،بر عكس گروهي كه دوست دارند آهنگ كـار . وابسته به كار گروهي هستند

ي تخيل زياد، زرنگ و بي نياز از    باشد، افرادي باهوش، مدعي، داراي قوه آنها اختيار خود
ها تاكيدي است بر اهميت مسـائل اسـتخدامي و تصـميم     اين قبيل يافته .ديگران هستند

  .باشد آنها تخاب افراد براي كارهايي كه متناسب با خصوصياتگيري منطقي در ان
هاي خاص كار بايد قبل از بكارگيري يك تكنولوژي جديد توليد  برخي از ويژگي
هـا و   ها روي چگونگي اجراي كار توسط كارور اين قبيل ويژگي. مورد مالحظه قرار گيرند

كار كارورهـا تـأثير خواهنـد     تكنولوژي جديد و ميزان رضايتمندي يا عدم رضايتمندي از
  .داشت

  :هاي مورد نظر عبارتند از ويژگي
گـونگي  كارور روي فرايند كار بـه چـه ميـزان كنتـرل دارد مـثالً در چ      -كنترل  •

يـا كـارور ديگـري     ،اجراي كار يا زماني كه سيستم مي خواهد كسي را جـايگزين نمايـد  
  شود؟ هد چگونه عمل ميتواند مسئوليتي را بهتر انجام د كند كه مي وانمود مي

بيشتر تكنولوژي هاي توليدي پيشرفته نيـاز بـه مراقبـت     -1نيازسنجي ادراكي  •
ايـن افـراد بايـد توانـايي تعامـل      . رنـد همه جانبه و دقيق توسط كارورهاي متخصص را دا

مناسب با سيستم را دارا بوده و در موقع نظارت بر سيستم بتوانند مشـكالت احتمـالي را   
  .تشخيص داده و برطرف نمايند در حين وقوع

مرزهاي روشن و دقيق مسئوليت براي سيستم و خروجي هاي آن  -2مسئوليت  •
  .بايد از قبل مشخص شده باشند

هايي بـراي رابطـه متقابـل بـين افـرادي كـه در        چه فرصت -3اعيتعامل اجتم  •
  ه است؟ارتباط با تكنولوژي جديد توليدي هستند وجود دارد و كيفيت اين رابطه چگون

ها در موقع بكارگيري تكنولـوژي جديـد مرتكـب     بزرگترين اشتباهي كه سازمان
 .باشـد  شوند ناديده گرفتن يا عدم توجه كافي به ملزومات كلـي افـراد و سـازمان مـي     مي

 .ها و تكنولوژي هاي جديد به اين عناصر بستگي دارد موفقيت در بكارگيري رسمي روش

                                     
1 Cognitive demand 
2 Responsibility 
3 Social interaction 
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ت كه شالوده و زير بناي قبلي تشـكيالت بـراي تغييـر در    ها اين اس معموالً تصور سازمان
  .در صورتي كه ممكن است لزوماً اينطور نباشد. تكنولوژي مناسب است

  

  اداره كردن تغييرات 6-2-2
تـوان   هرگز وقوع تغييـري را نمـي   ،مثالً در خالء ،در يك محيط عاري از هر چيز

توانـد   تغيير در يك سازمان مـي . ردانتظار داشت اما در يك سازمان اين احتمال وجود دا
توانـد بعنـوان منبـع     روي تك تك افراد اثر بگذارد و اگر بخوبي مديريت و اداره نشود مي

تغيير در سـازمان موجـب بالتكليفـي، احسـاس عـدم      . استرسي براي كاركنان تلقي شود
كـه  بنـابراين ضـروري اسـت    . شـود  كنترل در كار و در مواردي باعث افزايش بار كار مـي 

ها براي طراحي، اجرا و پايش تغيير در سازمان خود ابزار و مكانيسـمي را بوجـود    سازمان
چـرا كـه سـازمان بايـد     . ايجاد تغيير در يك سازمان احتياج به طرح و برنامه دارد. آورند

تعيين كند كه دقيقاً چه چيزهايي بايد تغيير نمايد، تا بتواند از اثرات ناخواسـته ناشـي از   
و ايجاد سردرگمي جلوگيري نموده و بر مقاومت در مقابـل تغييـرات نيـز فـائق     تغييرات 

ها بوجـود   آيد، و در نهايت بايد بتواند پس از ايجاد تغييرات هماهنگي الزم را بين قسمت
مطابقت دارد امـا مـوارد زيـر نيـز بايـد       و هم پوشاني ،فرآيند اجرا با فرآيند طراحي. آورد

  .مشخص شود
  ؛)فردي متخصص كه مسئوليت ايجاد تغييرات را بر عهده دارد(عامل تغيير   •
ي آن انجـام خواهـد      وسيله و مدلي كه تغييرات بر اساس و بوسـيله (مدل تغيير   •

  ؛)شد
هـاي   عبارتند از مقاومت، چگونگي رهبري، ويژگي(يي هاي اجرا موانع و گرفتاري  •

  ).نافراد و طرح سازماني رسمي مثالً ساختار سلسه مراتبي آ
هاي اصلي در رابطه با تغيير در يك سازمان اين است كه قبـل از   يكي از اولويت

براي رسـيدن بـه   . ي آن تغيير در سازمان پرداخته شود   هر گونه تغيير به مفهوم و فلسفه
هايي را تشكيل داد كه در اين رابطه با يكديگر به بحث و گفتگـو   توان گروه اين هدف مي

شود كه بدانند چرا ايجـاد   هايي داده مي ب به كاركنان سازمان فرصتبدين ترتي. بپردازند
بـديهي  . تغيير در سازمان ضروري است و پي آمدهاي عدم ايجاد تغييرات چه خواهد بود

است كه در اين مذاكرات به سئواالت كاركنان پاسخ داده خواهد شد و كاركنـان متوجـه   
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اگر بـه نگرانـي هـاي    . آنان خواهد گذاشتخواهند شد كه اين تغييرات چه اثراتي بر كار 

ي ايجاد تغيير رسيدگي شود، جـو الزم بـراي پـذيرش تغييـرات        كاركنان در مراحل اوليه
  .بسيار مساعدتر خواهد شد
ي مقاومـت     ي مقاومت در مقابل تغيير از دو ناحيه   ها با مسئله بسياري از سازمان

هـاي فـردي    فكري است كه به ويژگيتز مقاومت طر. فردي و گروهي در مواجهه هستند
مثالً عـدم اطـالع رسـاني و درخواسـت     (، عوامل سازماني )ها و تجربيات قبلي مثالً يافته(

مثالً ايجـاد تغييـر ممكـن اسـت باعـث از بـين رفـتن چـه         (و محتويات تغيير ) مشاركت
ا بوجود مـي  ه ها در مقابل ستاده مقاومت در اثر ارزيابي داده. بستگي دارد) چيزهايي شود

پي آمدهاي منفي حاصله معموالً شامل ضرر اقتصـادي، بالتكليفـي، ناسـازگاري و از    . آيد
  .باشد هم گسيختگي زندگي اجتماعي مي

رويكردهاي معمول مورد استفاده براي فائق آمدن بر مقاومـت در مقابـل تغييـر    
  :عبارتند از

يجاد تغييرات و نتايح اطالعات كاركنان را در خصوص داليل ا :آگاهي و ارتباط  •
  .مورد نظر ارتقاء دهيم

اگـر كاركنـان در فرآينـد تغييـر مشـاركت نماينـد        :مشاركت و درگير نمودن  •
عالوه بر اين سـازمان  . احساس خواهند كرد كه بيشتر به سرنوشت كار خود كنترل دارند

  .تواند از اطالعات دست اول آنها در مورد فعاليتشان بهره ببرد مي
 نند مادي، يا غيـر مـادي  توا ها مي انگيزه :هاي الزم براي پذيرش انگيزه ايجاد  •

  .از قبيل قابليت انعطاف بيشتر در ساعات كار يا خودمختاري بيشتر در كار باشند
هـايي را بوجـود    بايد براي كاركنـان فرصـت   :ايجاد سطوح باالتري از حمايت  •

ي احتمالي خود با فـردي بـا صـالحيت    آورد تا آنها بتوانند در مورد مشكالت و نگراني ها
ي و اختيار حمايت را داشته باشد مشورت كرده تا از ايـن طريـق بتـوان    كه توان راهنماي

  .شايستگي و اعتماد آنها را افزايش داد
هـاي   بعد از انجام تغييرات، سازمان بايد سـعي نمايـد تـا از طريـق اعمـال روش     

هـاي افـراد را تغييـر داده و     نگـرش  مديريتي مناسـب و پشـتيباني سرپرسـتان دانـش و    
  .هاي جديد مورد نياز را در آنها تقويت نمايد مهارت

هـر گونـه بـازخوردي    . باشـد  هيچ فرآيند تغييري بدون انجام ارزيابي كامل نمـي 
هـا و اهـداف نهـايي سيسـتم      باعث خواهد شد تا رفتار و كوشش افراد در جهت خواسـته 

شدن نتايج مثبـت ممكـن اسـت بـه گذشـت زمـان       از آنجايي كه پديدار  .جهت دار شود
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ي    هـا بايـد بـه منزلـه     ارزيابي. ها بايد در طول زمان انجام پذيرد نيازمند باشد، لذا ارزيابي
بـراي دسـتيابي بـه يـك تـوازن كلـي در       . نشدني از فرآيند تغيير تلقي شـود  بخش جدا

بنـابراين  . دتنظـيم و اصـالحات هميشـگي مـورد نيـاز خواهـد بـو        ،سيستم كار، تطبيـق 
  .بكارگيري كامل تغييرات مورد نظر به قدري وقت نيازمند خواهد بود

  



  حمل ونقل دستي بار
 
  
  
  
  
  
  
  

حمل و نقل دسـتي  : فصل هفتم
  1بار

  مقدمه 7-1
در معـرض ديـد عمـوم    هاي مرتبط با حمل و نقل دستي بـار   فعاليت بسياري از

ي هـا مـورد   نبوده و در پشت صحنه انجام مي شوند و به همين دليـل معمـوالً در ارزيـاب   
كـارگران دفـاتر پسـتي كـه بـا       :ها عبارتنـد از  گيرند، اين مشاغل و فعاليت غفلت قرار مي

هـا كـه در حـين آمـاده      هاي پستي سروكار دارند، كارگران كـانتين  تحويل و ارسال بسته
هاي بزرگ پر از آب، ديگ  كردن غذا مجبور به جابجايي انواع كنسروجات، كتري و قوري

باشند، كارگران باربر و پرسنل واحـدهاي تعميـر و نگهـداري     ر از غذا ميو ظروف بزرگ پ
بينـي   كه در ساعات كار روزانه با بارها و اشيايي سروكار دارنـد كـه وزنشـان قابـل پـيش     

در حمل و نقل دستي بار، غالباً اشياء مربـوط از قبـل شـناخته شـده نيسـتند      . باشد نمي
هـاي الزم را نديـده و وسـايل     دارند غالباً آموزشافرادي هم كه اين مسئوليت را بر عهده 

  .باشد نمي آنها كمكي هم در اختيار

                                     
1 Manual handling 
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 5/36مي بينيـد  ) 1998سال  HSEتهيه شده توسط (همانطور كه در شكل زير 
درصد حوادث گزارش شده به مقامات ذيصالح در هر سال ناشي از حمـل و نقـل دسـتي    

بوجـود آمـده و    ئال جابجا كردن يـك شـ  گرچه بسياري از اين حوادث بدنب. باشد بار مي
تظاهر پيدا كرده است، اما به احتمال خيلي زيـاد آنهـا آسـيب هـاي      به آنها عالئم مربوط

ي نابجا يـا بـيش از حـد از بـدن        ها استفاده ها يا سال ي ماه   تجمعي هستند كه در نتيجه
  . اند بوجود آمده

  
  ات ذيصالحانواع حوادث گزارش شده به مقام ):1 – 7(شكل 

  : برگرفته و بازسازي شده از
Manual Handling Operations Regulations 1992 : guidance on Regulations' 

(HSE 1998)  
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درصـد از كـل آسـيب هـاي      3/49دهد كه  نشان مي HSEآمار ارائه شده توسط 
). 2 - 7شـكل  (دهنـد   مربوط به حمل و نقل دستي بار را آسيب هاي كمري تشكيل مي

د معلوليت فيزيكي، و احتماالً از كار افتادگي دائمـي را در  نتوان سرانجام اين آسيب ها مي
  .دنبر داشته باش

  

  
  

  نواحي آسيب ديده از بدن در حوادث مرتبط با حمل و نقل دستي بار ):2 – 7(شكل 
  :برگرفته و بازسازي شده از

Manual Handling Operations Regulations 1992 : guidance on Regulations' 
(HSE 1998)  
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ها و حوادث ناشي  ي ناراحتي   هزينه 7-2
  حمل و نقل دستي باراز 

همانطور كه ديديد اشكال فوق تعداد حوادث ناشي از عمليات مربوط به حمل و 
ـ   ي كمري را تحت تـأثير قـرار مـي      نقل دستي بار و درصدي از آنها كه ناحيه  هدهنـد را ب

تـوان بـا    ها را نيـز مـي   ي مربوط به اين حوادث و ناراحتي   هزينه. كنند خوبي منعكس مي
كاركنان هر سازمان بايـد آگـاه شـوند كـه     . روشي مشابه توسط شكل به نمايش گذاشت

تواننـد روي كيفيـت زنـدگي اثـر      حوادث ناشي از حمل و نقل دستي بار همانطور كه مي
  .را هم بدنبال خواهند داشتنامطلوب داشته باشند، تبعات اقتصادي نامطلوبي 

اشخاص تحت تأثير قرار گرفته توسط اين حـوادث ممكـن اسـت ديگـر نتواننـد      
آنها متوجه خواهند شد كه ديگر . اند از زندگي خود لذت ببرند مانند زماني كه سالم بوده

  .باشند آن فرد سالم و با نشاط نبوده و حتي قادر به پوشيدن كفش خود نيز نمي
ي نقاهت درآمد شخص كـاهش پيـدا      اقتصادي، در مدت زمان دورهاز نقطه نظر 

در دراز مدت هم ممكن است شخص نتواند به كار قبلي خودش بـاز گـردد و يـا    . كند مي
هـاي اضـافي    در ايـن رابطـه ممكـن اسـت هزينـه     . كالً توانايي كاركردن را از دست بدهد

ست بر حسب نوع معلوليت نياز ممكن ا همچنينديگري از قبيل دارو و ساير معالجات و 
  .به ايجاد تغييراتي در منزل و يا اتومبيل نيز باشد تا راحتي و آسايش آنها فراهم شود

تـرين   فـوري . توان به روشني مشـخص نمـود   هاي مربوط به كارفرما را مي هزينه
. باشـد  داد محصول و خدمات مي پيĤمد بعد از وقوع يك حادثه در محيط كار كاهش برون

ي غيبت افراد آسيب ديده يا توقف كار ديگر كاركنـان كـه      تواند در نتيجه موضوع مياين 
توانند بـه   وسايل و تجهيزات نيز مي. افته اند حاصل شودتش خود براي كمك به همكاران

گرچـه  . توليد اثر نامطلوب خواهـد گذاشـت   بري حادثه صدمه ببينند كه اين هم    واسطه
رنامه توليد را با انجام اضافه كاري جبران كرد اما اين كـار نيـز   توان عقب افتادگي از ب مي

  .هزينه بر خواهد بود
سازمان ممكن است نتواند به تعهدات موضوع قراردادهـاي خـود كـه در نتيجـه     

پرداخـت جريمـه و   . ي توليد به او تحميل شـده اسـت عمـل نمايـد       عقب ماندگي برنامه
. شـود  وسط سازمان امري عـادي محسـوب مـي   غرامت ناشي از عمل نكردن به تعهدات ت
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افزون بر اين، در بازار رقابتي، از دست دادن حسن نيت مشتري نسبت به سـازمان و اثـر   
  .ي سازمان را نبايد ناديده گرفت   نامطلوب روي وجهه

ي گزارش حادثـه و بكـارگيري افـراد ديگـر        استفاده از افراد متخصص براي تهيه
  .باشد هايي مي ي وقوع حادثه نيز مستلزم صرف هزينه   منطقه براي تعمير و تميز كردن

باشـد   ها مستقيماً در ارتباط با شخص يا اشخاص حادثه ديده مي اي از هزينه پاره
هـاي مربـوط بـه نظـارت و مـديريت اضـافي، اسـتخدام، آمـوزش و          كه عبارتند از هزينه

ت مسـئوليت تـأمين سـاير    اي از موارد نيـز ممكـن اسـ    در پاره. جايگزين كردن كارگران
ي كارفرمـا     ها بـر عهـده   هاي درماني از قبيل فيزيوتراپي و پرداخت بعضي از غرامت هزينه
هـا و   ي طـرف قـرارداد كارفرمـا مسـئوليت ايـن قيبـل غرامـت          گرچه سازمان بيمه. باشد
بيـل  را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود، اما ايـن ق  به آنها هاي قانوني مربوط هزينه
. ي كارفرمـا تـأثير گـذار خواهـد بـود        ي سـاالنه    هاي اضافي در افزايش سـهم بيمـه   هزينه

هاي قانوني مربوط و حتي زنداني شدن  هاي ديگر همراه با هزينه سرانجام جرائم و غرامت
  .نيز ممكن است وجود داشته باشد

اي هـ  شـامل هزينـه  (دني مربوط بـه حـوادث   شهاي غير مستقيم و بيمه ن هزينه
مربوط به بررسي حوادث، استخدام مجدد نيـروي كـار و آمـوزش آنهـا و از دسـت دادن      

هـاي مسـتقيم و بيمـه     حداقل هشت برابر هزينـه بر اساس تخمين،  )حسن نيت مشتري
هـاي مربـوط و تعميـر     هـا و صـدمات، غرامـت    شامل هزينه درمـان نـاراحتي  (شدني آنها 

  .باشد مي) ها دستگاه
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  بار دستي

حذف كامل و از بين بردن مشكالت مربوط به حمل و نقل دستي بار بسيار غيـر  
براي بلند كردن، حمل، هل  خود ها از اعضاي بدن تا زماني كه انسان. محتمل خواهد بود

كننـد، امكـان آسـيب وارد     دادن، كشيدن، انداختن يا نگاه داشتن يك شئ اسـتفاده مـي  
هيچگونه عمليات حمل و نقل دستي بار وحود نـدارد كـه   . وجود دارد ضاءآن اعشدن به 
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بتوان آن را كامالً ايمن دانست و بعبارت ديگر نبايد ايـن گونـه عمليـات را كـامالً ايمـن      
اي كـاهش داد   توان به گونه گرچه، خطر مربوط به عمليات حمل دستي بار را مي. دانست

هـاي خـوبي وجـود     دستورالعمل    در اين رابطه. كه صدمات مربوط به حداقل ممكن برسد
ها در  اين قبيل دستورالعمل. دارد كه بكارگيري آنها به كاهش خطرات كمك خواهد كرد

  .اند هاي بعدي همين فصل از كتاب ارائه شده قسمت
هاي مثبت براي مبارزه با مشكالت مربوط به حمل و نقل دستي بار به شرح  گام

  .باشند زير مي
  شود؛ هايي كه در آنجا حمل و نقل دستي بار انجام مي يي مكانشناسا   •
  هايي پتانسيل ايجاد آسيب وجود دارد؛ قبول و تصديق اين كه در چنين مكان  •
تشخيص اينكه مقابله با آسيب هاي احتمالي ناشي از حمـل و نقـل دسـتي بـار       •

ري و همفكـري  اي است مشترك بين كارفرمايان و نيروي كار كـه بايـد بـا همكـا     وظيفه
  .انجام شود

ي ابـزاري اسـت كـه       بمنزله) 1992(ي عمليات حمل و نقل دستي بار    آئين نامه
توانند به ارزيابي و كنترل خطرات مربوط به اين عمليـات   كارفرمايان با بكارگيري آن مي

  .بپردازند
  

ي عمليـات حمـل و نقـل       آئين نامـه  7-3-1
  )1992(دستي 

آئـين  . ي اجـرا در آمـد     به مرحلـه  1993ي    يخ اول ماه ژانويهاين آئين نامه از تار
در مورد حمل و EEC /269 /90ي دستورالعمل اروپايي شماره    كامل كننده ي مزبور نامه

  .باشد نقل دستي بار مي
اي اسـت كـه كارفرمايـان را راهنمـايي      اين آئين نامه شامل اقدامات سه مرحلـه 

گام به آنها عمل نموده تا بتوانند با خطر مربوط به چنـين  كند كه به ترتيب و گام به  مي
  :اين اقدامات عبارتند از. اعمالي برخورد نمايند

ت خطرنـاك  باشد بايد از انجـام هـر گونـه عمليـا     تا جايي كه عملي و معقول مي  •
  ؛جابجايي بار اجتناب ورزيد
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اجتنـاب ورزيـد    توان از انجام آن در رابطه با هر گونه عمليات خطرناكي كه نمي  •

  بايد ارزيابي مناسب و كافي صورت گيرد؛
باشد بايد خطر صدمه رساني ناشي از ايـن قبيـل    تا جايي كه عملي و معقول مي  •

  .عمليات كاهش يابد
ي عملي    ي كارفرما براي اجتناب يا كاهش خطر آسيب رساني در محدوده   وظيفه

هاي    ا بتوانند نشان دهند كه بين هزينهو معقول در صورتي قانع كننده خواهد بود كه آنه
ي بيشتر و منافعي كه از اجراي آنهـا بدسـت      مربوط به هر گونه اقدامات پيشگيري كننده

  .خواهد آمد تناسبي وجود ندارد

در رابطـه بـا كـاهش خطـرات      وظايف كارفرما-7-3-1
  مربوط به حمل و نقل دستي بار

جايي كه عملي و معقوالنه باشـد نسـبت    رود كه كارفرما تا بطور كلي، انتظار مي
پس از بكـارگيري  . توانند آسيب زا باشند اقدام نمايد هايي كه مي به كاهش تمامي ريسك

اي را  ها، انتظار اين است كـه كارفرمـا اقـدامات مداخلـه     اقدامات مربوط به كاهش ريسك
را بجـاي گذاشـته   مورد پايش قرار داده و مطمئن شود كه آن اقدامات اثرات مورد انتظار 

در غير اين صورت، آنها بايد در تصميمات خود تجديـد نظـر كـرده و بـراي كـاهش      . اند
  .ريسك از استراتژي هاي ديگري استفاده نمايند

روز باشـند و بايـد بخـاطر سـپرد كـه تغييـر در       ه كليه ارزيابي ها بايد جديد و ب
و اصالحات و تغييراتي كـه  تكنولوژي كار، كاهش هزينه وسايل كمكي براي جابجايي بار 

اگر در عمليات . تواند توازن معادالت عملي را بر هم بزند گيرد مي در محيط كار انجام مي
يـا آسـيب    دادهجابجايي بار تغييري بوجود آيد كه بتواند مراحل قبلي انجام كار را تغيير 

  .ار دادهاي قبلي را مورد بازبيني قر ، بايد ارزيابيبوجود آورداي  قابل مالحظه
ي كارفرمايـان     بر عهده خود ي كار   بديهي است مسئوليت كليه كاركنان در حوزه

هـا يـا    همچنين كارفرمايان در قبال افـرادي كـه بـراي انجـام كـار بـه سـازمان       . باشد مي
گرچه اعمال كنترل در شـرايطي  . شوند نيز مسئول خواهند بود هاي ديگر اعزام مي بخش

باشـد، امـا كارفرمـا در دادن     هاي كار به كار مشغولند مشكل مي كه افراد در ديگر محيط
آموزش به كاركنان، وظايف كاري و نوع و چگونگي بارهايي كه بايد جابجا شوند كنترل و 

بعنوان مثال، اگر تعدادي از كاركنان بـراي انجـام كـار تعميراتـي بـه      . اختيار الزم را دارد
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تواند رونـد اعـزام را كنتـرل كـرده تـا       ارفرما ميشوند، ك ي كاري ديگري اعزام مي   منطقه
ي قابل حمـل و     مطمئن شود كه اين عده ابزار و لوازم كاري مورد نياز را در چندين بسته

كارفرمـا  . ي سنگين و بـزرگ    نقل و سبك بسته بندي نمايند، نه اينكه در يك يا دو بسته
ص اينكـه بايـد كـار را بـا     همچنين بايد مطمئن شود كه كاركنان آگـاهي الزم در خصـو  

  .باشند هاي منظم انجام دهند را دارا مي آهنگ مناسب و با رعايت استراحت
كاركنان سيار مشغول بـه كارنـد در قبـال آنهـا وظـايفي       آنها كارفرماياني كه در سازمان

، )1974تصـويب نامـه   (هـاي بهداشـت و ايمنـي در محـيط كـار       در تصويب نامـه . دارند
و آئين نامه مربوط به ايمني، ) 1999آئين نامه (هداشت در محيط كار مديريت ايمني و ب

  .به اين وظايف اشاره شده است) 1992(بهداشت و رفاه 
هاي ذكر شده بايـد اطمينـان حاصـل نمايـد كـه       كارفرما بر اساس دستورالعمل

ي هايي كه براي انجام كار در نظر گرفته شده است در وضعيت كامالً ايمن كارخانه و محل
ها را بـر   تواند از طرف كارفرما مسئوليت ارزيابي هر كسي از اعضاي سازمان مي. قرار دارند

گيرند بايد از نوع عمليات جابجـايي،   كساني كه اين مسئوليت را بر عهده مي. عهده گيرد
ي بارهايي كه جابجا خواهد شد و محيطـي كـه در آن عمليـات جابجـايي انجـام         گستره

توان كمك گرفت، مخصوصاً  از خارج سازمان هم مي. داشته باشد شود درك صحيحي مي
ي كارفرمـا     براي حل مشكالت محيطي، در هر صورت مسئوليت نهايي ارزيابي بـر عهـده  

  .باشد مي
هـاي داخـل سـازماني از     هر حال كارفرما نبايد از پتانسيله شود كه ب توصيه مي

افـرادي كـه مسـتقيماً درگيـر بـا      . اشـد جمله نيروي كار و نمايندگان ايمني آنها غافـل ب 
دانند كه دقيقاً مشكل در كجاسـت و همچنـين    عمليات جابجايي بارها هستند بيشتر مي

  .ممكن است پيشنهادات خوبي را هم جهت تغيير و اصالح ارائه نمايند
هاي نگهداري شده توسط كارفرما، به ما ديـد   ها و نامه اطالعات حاصل از پرونده

. ها احتياج به ارزيابي فوري و دقيقتري دارنـد  دهد كه بدانيم كدام قسمت و بينشي را مي
هاي موجود در مراكز پزشكي ممكن است نشان دهد كه در چه  اطالعات حاصل از پرونده

هاي پرسنلي كاركنان هم نشـان   هايي بيشترين بروز آسيب ها وجود دارد و پرونده قسمت
منـابع  . هايي وجـود داشـته اسـت    در چه قسمتهاي مكرر ناشي از كار  دهد كه غيبت مي

وري، كيفيت، فضوالت و ضايعات  اطالعاتي ديگر شامل آنهايي هستند كه در رابطه با بهره
هاي ديگـر ارزيـابي مـورد اسـتفاده قـرار       روش بايد همراه بااين اطالعات فقط . باشند مي

  .گيرند
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ي مـورد نظـر در      نـه ها در صورتي مناسب و كافي خواهند بود كـه بـه گو   ارزيابي
كارفرمايـان  . شود باشـند  ي عمليات جابجايي كه در آن منطقه انجام مي   ي همه   برگيرنده

هاي عمومي بسياري از عمليات كـاري مشـابه را    بايد توجه داشته باشند كه انجام ارزيابي
سـاس  به منظور تسهيل در انجام ارزيابي بايد يك فهرست راهنما بر ا .در بر خواهد گرفت

هـايي   ها بايد بتوانند شمائي از ريسـك  ارزيابي. ي مربوط تهيه شود   دستورالعمل آئين نامه
كه كاركنان در معرض آن هستند را نشان دهند و همچنين به كارفرمـا كمـك كنـد تـا     

  .بتواند مراحل اقدامات پيشگيرانه را سازماندهي كند
كاربرد داشته باشند بايـد ثبـت    هاي بارز هر ارزيابي تا زماني كه بطور كلي، يافته

گرچه، در مواقعي كه وظايف كاري بقدري ساده و روشـن هسـتند كـه بتـوان بـه      . گردد
سادگي در هر زمان آنها را تكرار كرده و توضيح داد، يا در مواقعي كه عمـل جابجـايي بـا    
 ريسك پايين همراه است، يا در مدت زمان بسيار كوتاهي انجـام شـده و بـدون نيـاز بـه     

باشد چرا كه وقـت صـرف شـده بـراي      چرخش بدن باشد، نياز به ثبت نتايج ارزيابي نمي
  .ها با فوايد مورد نظر تناسبي ندارد ثبت يافته

شـود   زماني كه نياز به ارزيابي دقيق همراه با جزئيات احساس شود، پيشنهاد مي
رح زيـر مـورد   را درپنج طبقه بندي جداگانه بـه شـ   كاريكه فرد ارزيابي كننده عمليات 

  :مطالعه قرار دهد
  

  ي كاري   وظيفه
بعنوان مثـال بـار در   (دهد  يعني هر آنچه كه شخص در حين عمليات جابجايي انجام مي

گيرد آيا در حـين جابجـايي بـار بـدن خـود را خـم        اي از بدن شخص قرار مي چه فاصله
  ).دهد كند و يا بصورت نشسته اين كار را انجام مي مي
  
  .شود از قبيل وزن بار، شكل و نوع بسته بندي آن باري كه جابجا ميمشخصات  :بار
  

اين فضا اجزايي از قبيل . فضايي كه شخص در آن مشغول جابجايي بار است :محيط كار
  .گيرد ها، درجه حرارت و تنگناهاي محيطي را نيز در بر مي سطح كف، پله
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  .نيرومندي، جنس و سن هاي فردي از قبيل قد، عبارتند از ويژگي :1قابليت فردي
بعنوان مثال اگر در حين عمليات جابجايي از وسايل حفاظت فردي استفاده : عوامل ديگر

  .استفاده از آنها چه تاثيراتي بر انجام كار دارد. شود مي
رود كه كارفرما با اتخاذ رويكردي همـه جانبـه    پس از ارزيابي عمليات، انتظار مي

هـاي   هاي فردي بتواند ريسك ري، بار، محيط كار و قابليتبا در نظر گرفتن نوع وظيفه كا
هاي كاهش ريسك در ارتباط با عمليات  روش. مربوط به عمليات حمل بار را كاهش دهد

  .گيرد جابجايي بار، بعداً در همين فصل مورد بحث قرار مي
براي كمك به كارفرمايـان در كـاهش ريسـك آسـيب زايـي، تصـويب         سرانجام،

توليد كنندگان و ديگر كسـاني كـه بارهـا را بسـته      .تهيه و ابالغ شده است 1974ي    نامه
لـذا در ايـن   شـوند   احتماالً با دست جابجـا مـي   آنها دانند كه توليدات كنند مي بندي مي
. موظف به رعايت آنهـا هسـتند   1974ي    وظايفي دارند كه براساس تصويب نامهخصوص 

بارها را بسته بندي كنند كه چـنگش و حمـل آنهـا     اي آنها بايد توجه داشته باشند بگونه
ها مشـخص و عالمـت    آسانتر باشد و همچنين وزن بار و مركز ثقل آن را روي بار و بسته

  .گذاري نمايند
  

  )وظايف كاركنان( 5آئين نامه شماره  7-3-1-3
كاركنان الزم است در رابطه با جابجـايي مـواد از هـر نـوع وسـايل و تجهيـزات       

روش استفاده از آنها بايد مطابق بـا  . ده است استفاده نمايندآمفراهم  آنها ايكمكي كه بر
براي ايمن تر كردن عمليات جابجايي بـار الزم  . هاي آموزش داده شده باشد دستورالعمل

  .هاي كار جاري كه كارفرما مشخص كرده است پيروي نمايند است كاركنان از سيستم
  

                                     
1 Individual capability 
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يات پرهيز از خطرات مرتبط با عمل 7-6
  حمل و نقل دستي بار

ترين راه كاهش خطرات مرتبط با عمليات حمـل و نقـل دسـتي     مسلماً، مطمئن
  .بار، اجتناب از انجام اينگونه عمليات بطور كلي است

  

  1تحويل مستقيم 7-6-1
هاي كار براي انتقال ايمن بارها، خـود را بـه ابزارهـاي مكـانيكي      برخي از محيط

تـوان   ل بارهايي از قبيل آرد، نشاسته، حبوبات و مايعات را مـي بعنوان مثا. اند مجهز كرده
 ي ههـاي ذخيـر   توان محـل  بدينوسيله مي. هاي مورد استفاده پمپ كرد مستقيماً به محل

گيرنـد را   ي نهايي مورد استفاده قرار مـي    موقت را كه براي نگهداري مواد قبل از استفاده
ي را جداگانه و بصورت فـردي بـا دسـت حمـل     بجاي اينكه افراد اقالم توليد. حذف نمود
هاي مخصوص نگهداري و پس از پر شدن پالت ، ليفتراك  توان آنها را در پالت نمايند، مي

  .آن را به محل مورد استفاده حمل نمايد
  

  2افزايش حجم 7-6-2
باشد  مي 'حملغير قابل 'و ' حملاحتماالً قابل 'وزن بسياري از بارها در مرز بين 

كارورهـا  . كيلوگرمي مواد شـوينده  250هاي  كيلوگرمي نمك و بشكه 35هاي  ستهمانند ب
در چنـين  . ممكن است در حين تالش براي جابجايي اينگونه بارهـا دچـار آسـيب شـوند    

اي افزايش داد كه جابجايي آنهـا   مواقعي عاقالنه است كه حجم اين محصوالت را به گونه
جا تنها راه براي جابجايي آنها استفاده از ليفتراك در اين. ي دست غير ممكن باشد   بوسيله

كند بارها  گرچه بكارگيري اين روش در تناقض با ديدگاهي است كه توصيه ميا. باشد مي

                                     
1 Direct delivery 
2 Increase in volume 



 ارگونومي براي مديران و كارفرمايان

را كوچكتر كنيد تا جابجايي آنها ايمن تـر باشـد، امـا بـا ايـن كـار افـراد هرگـز وسوسـه          
و احتمـاالً   ههاي حجيم كرد هشوند كه بدون وسايل كمكي اقدام به جابجايي اين بست نمي

  .آسيب ببينند

  1جابجايي مكانيكي 7-6-3
توان به  نيز مي 4هاي شيب دار و سرسره 3، بسترهاي غلطكي2از خطوط نوار نقاله

  .ي دست از محلي به محل ديگر استفاده كرد   جاي روش جابجايي مواد به وسيله
هـاي   يگـر از چهـار چرخـه   ي د   اي به منطقـه  براي حمل و انتقال اشياء از منطقه

توان استفاده نمود، گرچه بايد مراقـب بـود تـا آنهـا پيوسـته در وضـعيت        مناسب نيز مي
هاي مورد استفاده در آنهـا بـه داليلـي از     اگر چرخ ها يا قرقره. مطلوبي قرار داشته باشند

ـ  ار قبيل چسبيدن مواد غذايي يا گريس و روغن به آنها، فرسوده شدن، يا عدم تناسب با ب
مورد نظر بخوبي كار نكنند، كاربران مجبور خواهند شد كه براي غلبه بر مقاومـت ايجـاد   

هـاي ناگهـاني و تنـد آن را بـه      شده از نيروي فشاري بيشتري استفاده كرده و يا با تكـان 
ي تعمير و نگهداري    ها بايد با يك برنامه استفاده از اين قبيل چهارچرخه. حركت درآورند

در اينجا بايد به گزارش كاربران مبني بر عـدم كـاركرد صـحيح چهـار     . شوددقيق همراه 
اگر قرار باشد كاربر در ارتفاعي باالتر از ارتفاع شانه يا زيـر  . چرخه، پاسخ سريع داده شود

ارتفاع بند انگشت به چهارچرخه نيروي كششي يا فشاري وارد كنـد، كـار جابجـايي بـار     
هاي خود  آل اين است كه كاربر بتواند دست ايده. ودبسيار سخت و خسته كننده خواهد ب

  .را در حدود ارتفاع آرنج با چهار چرخه تماس داده و به آساني آن را به حركت درآورد
  

                                     
1 Mechanical transportation 
2 Conveyor lines 
3 Roller-beds 
4 Chutes 
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  وسايل كمكي جهت جابجايي 7-7
ي وسايل كمكي اختصاصاً طراحي شده به عمليات جابجايي كمـك خواهـد      تهيه

ن قبيل وسايل كمكي بايد توجهـات خـاص اعمـال    گرچه در طراحي و استفاده از اي. كرد
  .روي كاغذ به مدل اوليه بايد موارد بسياري را مد نظر قرار داد شده و قبل از تبديل طرحِ

طراحان و خريداران وسايل كمكي حمل و نقل مواد در موقـع طراحـي و خريـد    
  .اين وسايل بايد موضوعات زير را مورد توجه و بررسي قرار دهند

ي كمكي مورد نظر باعث كاهش تـالش فيزيكـي الزم بـراي       وسيلهآيا    •
ي كمكي مشابه تالشي باشـد     اگر تالش الزم براي حركت وسيله شود؟ جابجايي بار مي

اي كاري عبـث      كه براي جابجايي دستي بار مورد نياز است، پس استفاده از چنين وسيله
  .و بيهوده است

ت جديـدي را بـه همـراه خواهـد     ي مشكالا    آيا بكارگيري چنين وسيله  •
شـود و   اي كه كـار توليـد انجـام مـي     ي بار در محوطه   ي جابجا كننده   اگر وسيله  داشت؟

توانـد باعـث ايجـاد     هاي ديگري نيز مي پردازند، آن وسيله مي كارگران در آنجا به فعاليت
اثـر نـامطلوب    مزاحمت در كار شده و بدين ترتيب باعث كاهش آزادي حركت كاركنان و

  .در وضعيت بدني آنها در حين كار شود
ي كمكي بسيار پيچيده و    اگر يك وسيله آيا استفاده از آن ساده خواهد بود؟  •

استفاده از آن نامناسب و مزاحمت آور باشـد، كـاربران تمايـل خواهنـد داشـت كـه كـار        
  .اي انجام دهند    جابجايي بار را بدون استفاده از چنين وسيله

ي كاري، عملكرد مناسـبي در     ز آن در يك منطقهآيا در هنگام استفاده ا  •
اين موضوع مخصوصاً زماني بسيار  ارتباط با سرعت و قابليت انعطاف خواهد داشت؟

مهم خواهد بود كه كار آن وسيله با خـط توليـدي كـه پيوسـته در حـال حركـت اسـت        
  .ي متقابل داشته باشد   رابطه

اگر كـاربران از   داشت؟ ن رضايت كاربران را بدنبال خواهدآيا استفاده از آ  •
د، ممكـن اسـت آن را مـورد    ني بار راضـي نباشـ     ي جابجا كننده   طراحي يا كاربرد وسيله

  .دناستفاده قرار نده
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مخصوصاً دستكش  )PPE1(آيا زماني كه كاربران از وسايل حفاظت فردي   •
اگـر در مـواقعي كـه     وسيله كار كننـد؟ توانند براحتي با آن  كنند، مي استفاده مي

كاربران وسايل حفاظت فردي بـه تـن دارنـد نتواننـد بـه راحتـي و آسـاني از آن وسـيله         
  .پايان برساننده دهند كه كار را بدون استفاده از آن ب استفاده كنند، ترجيح مي

قبـل از بكـارگيري    كاربران به چه ميزان آموزش نيـاز خواهنـد داشـت؟     •
اربران جهت آشنايي و كي، بايد در مورد مدت زمان مورد نياز براي آموزش كي كم   وسيله

اگـر در ايـن مـورد    . كار با آن وسـيله بررسـي هـاي الزم انجـام و تصـميم گيـري شـود       
ي مداوم از آن وسيله تضـمين نخواهـد      هاي الزم انجام نشود، كار ايمن و استفاده آموزش

  .شد
اگـر   نندگان وسيله مورد نظر خواهد بود؟ي تأمين ك   آيا آموزش بر عهده  •

  .د مطمئن شود كه نوع و مدت زمان آموزش كافي استچنين است، كارفرما باي
شود، در چه مكاني قرار خواهـد   در مواقعي كه از آن وسيله استفاده نمي  •

شود، براي تأمين فضاي اضافي براي انجام كـار   در مواقعي كه از آن استفاده نمي گرفت؟
ه بـه منطقـه    ممكن  ل شـود اي دورتـر منتقـ   است ضرورت داشته باشد كه از محـل اوليـ .

  . اي باشد كه اين امكان فراهم شود طراحي وسيله بايد بگونه
 باشد كه بتوان آن را قفل نمود؟ آيا وسيله مورد نظر داراي تجهيزاتي مي  •

، )چرثقيـل سـقفي   ماننـد ( تواند آزادانه حركت كنـد   ي كمكي جابجايي بار مي   اگر وسيله
توانـد بـه    يم كاربر نيست نميبايد اطمينان حاصل كرد در مواقعي كه تحت كنترل مستق

  .هيچ جهتي حركت نمايد
آن وسيله  ي نابجا يا غلط قرار گيرد؟   تواند مورد استفاده آيا آن وسيله مي  •

  .قرار دهدي نابجا    بايد داراي امكاناتي باشد كه كاربر نتواند آن را مورد استفاده
آيا امكان رها شدن يا آسيب ديدن اشيايي كه بايد توسـط آن وسـيله     •

بعنوان مثال، اگر براي بلند كردن و جابجايي بار از  شت؟اجابجا شوند وجود خواهد د
شود، در مواقعي كه به علت وجود گردوغبار زياد موجـود   يك سيستم مكشي استفاده مي

  . نشود، امكان سقوط آن وجود داردروي بار، تماس مناسب با بار حاصل 
قبل از طراحي يا خريد يك دستگاه كمكي جهـت جابجـايي و حمـل بـار، بايـد      

ي موارد فوق الذكر را دقيقاً مد نظر قـرار داد در غيـر ايـن صـورت امكـان دارد كـه          همه

                                     
1 Personal protective equipment 
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ي كارگـاه متوقـف و بـال       باشـد در گوشـه   قيمت هم مي ي مذكور كه احتماالً گران   وسيله
ي كامل يك دسـتگاه در     شود، قبل از بكارگيري و استفاده توصيه مي. استفاده باقي بماند

ه، آن وسـيله را بصـورت      محيط كار، براي اطمينان از عدم وجود مسائل و مشـكالت اوليـ
  .عملي مورد امتحان و آزمايش قرار دهيد

  كاهش ميزان جابجايي 7-8
با جابجايي دستي بـار وجـود    هاي ديگري هم براي كاهش خطرات مرتبط روش

بعنوان مثـال، بسـياري از   . در موارد خاص امكان كاهش ميزان جابجايي وجود دارد. دارد
هاي توليد مواد غذايي، پس از آماده كردن مواد، آنهـا را انتهـاي مسـير توليـد بـه       ماشين

بـه داخـل   معموالً كارور ظرف را بلند كرده و قبل از انتقال آن . ريزند داخل يك ظرف مي
تـوان بـا نصـب     در اينجا مي. كند پالت، براي وزن كردن به محل استقرار ترازو منتقل مي

شود، بسادگي عمل بلند كردن  ي غذايي روي آن توليد مي   ترازو در انتهاي ميزي كه ماده
ي غذايي پـس از     در اين حالت ماده. ي غذايي براي وزن كردن را حذف نمود   و حمل ماده

قـرار   ورد نظـر وي سطح ترازو قرار گرفته و پس از وزن شـدن در داخـل پالـت مـ    توليد ر
  .گيرد مي

مسلم است كه حذف يا كـاهش ميـزان جابجـايي مـواد توليـدي هميشـه        ،البته
ي بـراي كـاهش خطـرات بايـد از راههـاي      قعباشد، در چنين موا امكان پذير و عملي نمي

  .ديگري استفاده نمود
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  ع رساني وآموزشيهاي اطال برنامه 7-10
هاي اطالع رساني و آموزشي را بايـد بعنـوان ابزارهـايي بـراي حفاظـت از       برنامه

محتـواي  . افرادي كه درگير با عمليات جابجايي دستي بار هستند مورد استفاده قـرار داد 
هاي بلند كردن بـار را بـراي كـاروران تـأمين      ها بايد بتواند درك صحيحي از روش برنامه

نين اطالعات آنها را به گونه اي افزايش دهد كه بتوانند رويكردي معقول بـه  كرده و همچ
بايـد توجـه نمـود كـه فقـط      . كل محيط كار داشته باشند نه فقط به كار بلند كردن بـار 

ي ايـن قبيـل    اند مي تواننـد ارائـه دهنـده    هاي مربوط را ديده گروهي از افراد كه آموزش
جمالت رايجي كه كاروران اظهار مي دارند ايـن اسـت   يكي از . هاي آموزشي باشند برنامه

هاست در اين روش مشغول به كار بوده و تا كنون مشكالت خاصـي را تجربـه    كه ما سال
انـد   تصور آنها اين است كه چون تـا كنـون از سـالمت نسـبي برخـوردار بـوده      . ايم نكرده

هـاي آموزشـي بايـد     امـه برن. نخواهـد افتـاد   آنهـا  بنابراين در آينده هم اتفاق خاصي براي
بتوانند كاروران را متقاعد كند كه بيشتر آسيب هاي ناشي از عمليات جابجايي دستي بار 

ي يك بار انجـام   ها انجام كار به روش غلط است و تنها نتيجه ي اثرات تجمعي سال نتيجه
همچنين الزم اسـت آنهـا ايـن حقيقـت را     . كار به روش غلط در شرايط خاص نمي باشد

هـاي   ند كه بايد در همه جا و در هر بار كه مي خواهند شيئي را بردارند بايد از روشبدان
ها تنها مختص به محيط كـار   صحيح بلند كردن بار استفاده نمايند و بكارگيري اين روش

  .نباشد
هاي خطرناك مرتبط با جابجايي دستي بار در شـرايط   كاروران بايد بتوانند جنبه

هـاي   به تبع آن بتوانند تمهيـدات الزم بـراي كـاهش ريسـك     مختلف را تشخيص داده و
آنها بايد در خصوص تشخيص اينكه آيـا بعنـوان مثـال ايـن بـار را      . موجود را بكار گيرند

  .بدون افراد يا وسايل كمكي مي توان بلندكرد يا خير، اطالعت كاري الزم داشته باشند
شود كه كـاروران اقـدامات زيـر را    در هنگام مواجه شدن با يك بار ناشناخته، توصيه مي 

  : انجام دهند
قبل از اقدام به بلند كردن يك بار به منظور ارزيـابي وزن تقريبـي آن، بـار را از     •

بدين ترتيب مي توانيد تصميم بگيريد كه آيـا  . سمتي به سمت ديگر تكان دهيد
  قادر به بلند كردن آن هستيد يا خير؛



  حمل ونقل دستي بار
 

ا وزن يك بار توزيع يكنواخت دارد يا خير، به منظور پي بردن به اين نكته كه آي •
  ي يك سطح كار گذاشته و تكان بدهيد؛ بار را روي لبه

قبل از اقدام به جابجايي يك جعبه يا مخزن، ابتدا آن را تست كنيد تا به پـر يـا    •
  خالي بودن آن پي ببريد؛

سـد  اگر ظاهراً به نظر مي ر. بار ناشناخته را به آهستگي از روي سطح بلند كنيد •
تنهايي آن را بلند كرد قبـل از جـدا     هكه وزن بار آنقدر زياد است كه نمي توان ب

  .شدن بار از سطح جايگاهش اعمال نيرو را متوقف كنيد
در موقع تحويل هر گونه وسايل كمكي يا تجهيزات حفاظت فردي بـه كـاروران   

. شـود  هـاي عملـي و تئـوري مربـوط بـه آنهـا داده       متصدي حمل بـار، بايسـتي آمـوزش   
هاي آموزشي بايد انواع محيط هاي كار را كه احتمال انجـام عمليـات در آنهـا مـي      برنامه

بايـد بـراي   . رود را مورد بحث قرار دهد تا از اين طريق سطح ايمني افـزايش پيـدا كنـد   
كاروران روشن شود كه نظم و نظافت خوب در محيط كار و ترتيب و توالي انجام وظـايف  

  .هاي محيط كار دارد ر كنترل آنهاست سهم بسزايي در كنترل ريسكمحوله كه معموالً د
افراد مشغول به كار در كارهاي اداري كـه بـه نظـر مـي رسـد محـيط كارشـان        
ارتباطي با جابجايي و حمل بار ندارد بايد آگاه باشند كه لباس معمولي آنها ممكن اسـت  

از يك دامن بلند و تنگ ممكن بعنوان مثال، استفاده  .براي جابجايي بارها مناسب نباشد
است مانع از اين شود كه كارور در موقع بلند كردن بار وضعيت بـدني مناسـبي را بخـود    

اگر شخص در يك محيط كار خاص، به مقدار زياد با عمليات جابجايي بار سروكار . بگيرد
  .دارد، در اختيار گذاردن كفش ايمني مناسب براي او مفيد خواهد بود

اهي را بـه كـاروران داد كـه چگونـه خصوصـيات فـردي و وضـعيت        بايد اين آگـ 
سالمتي آنها در ميزان ريسك مترتب در عمليات جابجايي بار به روش دستي تـأثير مـي   

بنابراين آنها در شرايط حاملگي و ناخوشي بايد متناسب با وضعيت جسماني خود . گذارد
كردن بـار بـا ايمنـي انجـام مـي       سرانجام، براي اطمينان از اينكه عمل بلند .عمل نمايند

بايـد بخـاطر   . هاي صحيح بلند كردن بار به آنها آمـوزش داده شـود   شود، الزم است روش
هاي صحيح بلند كردن بار نمي توان بر مشكالت ناشـي از   سپرد كه فقط با آموزش روش
  .محيط كار نامناسب فائق آمد

اينكه نظاره گر باشـند خـود   اگر بخواهيم آموزش مؤثر واقع شود كاروران بايد بجاي 
  :گفته مي شود كه يك فرد مي تواند به شرح زير مطالب را بخاطر بسپارد. عمل نمايند
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  ؛درصد چيزي را كه مي خواند 10 •
  درصد چيزي را كه مي شنود؛ 20 •
  درصد چيزي را كه مي بيند؛ 30 •
  درصد چيزي را كه مي بيند و مي شنود؛ 50 •
  دهد  درصد چيزي را كه خود انجام مي 70 •

. ي آموزشي، كاروران را بايد از هدف آموزش و تمـرين آگـاه سـاخت    در شروع برنامه
پس از اينكه آنها توضيحات كلي الزم در خصـوص بلنـد كـردن و حمـل بـار را دريافـت       

انـد   داشتند، بايد از آنها سئوال شود كه آيا قواعد و اصول كلي مربوط را كامالً درك كرده
وقتـي كـه   . بودن پاسخ، مجاز بـه بلنـد كـردن بـار مـي باشـند      يا خير؟ در صورت مثبت 

بـاز   كار ي اجراي كاروران كار حمل و بلند كردن اشياء را شروع كردند بايد در مورد نحوه
بتوانند هر گونه اشـتباه   ،هاي بد خورد الزم را دريافت كنند، تا قبل از بوجود آمدن عادت

  .خود را اصالح نمايند
  



  اختالالت اندام هاي فوقاني
 
  
  
  
  
  
  

اخـتالالت انـدام   : فصل هشـتم 
  فوقاني

  مقدمه 8-1
وضعيتي را در بين منشي هاي آن زمان  1برنادينو رامازيني) 1713(ها قبل  سال

بـا گذشـت   . مشهور شده است (RSI2)شناسايي كرد كه به آسيب ناشي از تنش تكراري 
اي از عالئـم و   زمان آشكار گرديد كـه فقـط كـار تكـراري سـبب بوجـود آمـدن گسـتره        

. انـد  ها و گردن خود تجربـه كـرده   ها، بازوها، شانه ها در دست نيست كه انسانبيماريهايي 
ها از عبارت ديگري تحت عنوان اختالالت اندام فوقاني  بنابراين براي توصيف اين وضعيت

(ULD3) تري است از آنچه كه  ي توصيف قابل قبول ها در بر گيرنده اين واژه. استفاده شد
  .ديك فرد مبتال تجربه مي كن

بصورت گسـترده اي   ULD ي هعلي رغم اين واقعيت كه در بريتانياي كبير از واژ
صحت يك واژه كـه بصـورت جهـاني پذيرفتـه     بر استفاده مي شود، تعدادي از افراد هنوز 

 بعنوان مثال، در ژاپن از عبارت بيماري حرفـه اي گـردن و بـازو   . نشده است بحث دارند

                                     
1 Bernadino Ramazzini 
2 Repetitive Strain injury 
3 Upper limb disorder 
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(OCD1) كـا از عبـارت اخـتالالت تجمعـي ضـربات مكـانيكي       ي آمري و در اياالت متحده
(CTD2) گـاهي اوقـات بحـث ايـن اسـت      . براي اشاره به همين شرايط استفاده مي شود

 وقتي كه روي نام اين اختالالت توافق وجـود نـدارد چگونـه مـي تـوان بـا علـل بوجـود        
نيسـت كـه   اي ديگر مي گويند در واقع مهم  در محيط كار مقابله كرد؟ عدهآنها ي  آورنده

اين شرايط چه ناميده مي شوند، مهم اين است وقتي تشخيص داده شود كـه شـخص در   
هـاي الزم بـراي    اثر فرآيند ساز و كار موجود در كار بطريقي آسيب ديده است بايـد قـدم  

  .مقابله با آن را برداشت
مرتبط بـا كـار را مـورد ترديـد      (ULDs)اگرچه بعضي ها اختالالت اندام فوقاني 

داده و يا منكر مي شوند، در اين فصل مطالبي مورد بحـث قـرار خواهـد گرفـت كـه      قرار 
وجود داشته و ممكن است در اثر عوامل موجود در محيط كـار و   ULDs نشان مي دهد 

  .كار بوجود آمده و يا تشديد پيدا كنند
بايـد   ULDsي انـواع   هپس از جلب توجه به عوامل مرتبط با كـار بوجـود آورنـد   

هم اكنون همگـان  . ي اين اختالالت نمي باشند اينها تنها عوامل بوجود آورنده دانست كه
هاي خانگي و شـرايط پزشـكي مـي تواننـد در      قبول دارند كه بعضي سرگرمي ها، فعاليت

بنابراين وقتي فردي از وجود درد و ناراحتي . ايفاي نقش بنمايند ULDبوجود آمدن يك 
، براي مشخص كردن علت يا علل احتمالي آن بايـد  در اندام فوقاني خود شكايت مي كند
 .در اينجا نبايد تصور كرد كه كار تنها علت مي باشد. رويكردي همه جانبه را اختيار نمود

  ياختالالت اندام فوقان

  ياختالالت اندام فوقانانواع  8-3
تواننـد هـر ناحيـه اي از     مي اين قبيل اختالالتاين مطلب كه 

انگشتان تا گردن را مبـتال سـازند مـورد قبـول     هاي فوقاني از  اندام
نام اختصاصي هر يك از اين اختالالت معموالً مشـخص  . همگان است

مي كند كه چه قسمتي از بدن مبتال بوده و شخص از چه نوع عالئمي 
التهـاب غـالف    :تعدادي از اين نوع اختالالت عبارتند از. رنج مي برد

                                     
1 Occupational cerviobrachial disorder 
2 Cumulative trauma disorder 
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،  4گـانگليون ، 3ض ديوپـويترن انقبـا ، 2سندرم تونل كارپـال  ، 1زردپي
سندرم مجراي  ، 7ي گرفته شانه،  6التهاب زردپي،  5كونديل التهاب اپي

  8ي سينه خروجي قفسه

  ياختالالت اندام فوقانعلل  8-4
 

هايي  جنبه ياختالالت اندام فوقانهمگان بطور فراگير قبول دارند كه علت بيشتر 
ارتباط بسيار نزديكي بين . را تشخيص داداز محيط كار هستند كه براحتي مي توان آنها 

هاي تجاري، خـدماتي و صـنعتي و    هاي انجام شده در تعداد بسيار زيادي از بخش فعاليت
در . وجـود دارد  آنهـا  در بين كاركنان ULDهاي گوناگون با ميزان باالي وقوع انواع  حرفه

كيبي دو يـا چنـد   ي اثرات تر هدر يك فرد در نتيج ULDبيشتر موارد علت بوجود آمدن 
يـك عامـل تنهـا نميتوانـد      عامل مي باشد كه فرد در معرض تماس با آنهاست و بنابراين

  .باشد ULD  علت
ي ديگـري   ها زيادند و همچنين عوامل تشـديد كننـده   ULDsعلل اصلي ايجاد 

اغلب اوقات اين دو گروه عوامل با هم عمل كرده و موجبات . هم شرايط را بدتر مي كنند
  .سيب و صدمه به شخص را فراهم مي كنندبروز آ

  

  ياختالالت اندام فوقانعلل اصلي  8-4-1
  

                                     
1 Tenosynovitis 
2 Carpal tunnel syndrome 
3 Dupuytren’s contracture 
4 Ganglion 
5 Epicondylitis 
6 Tendinitis 
7 Frozen shoulder 
8 Thoracic outlet syndrome 
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تكـرار عمـل، وضـعيت بـدني     : علل اصلي ايجاد اختالالت اندام فوقاني عبارتند از
اگرچه، بايد بخاطر سپرد اگر انجـام فعـاليتي   . نامناسب، اعمال نيروي زياد و كار استاتيك

عامل از عوامل ذكر شده باشد، فقط مي توان گفت كـه  ي يك يا چند  خاص در برگيرنده
رسان باشد، اين نكته بدين معني نيست كه حتماً  انجام آن فعاليت مي تواند بالقوه آسيب

حاصـل كـار   . مبتال خواهد شـد  ULDكاروري كه آن فعاليت را انجام ميدهد به يك نوع 
ي يا عوامل تشـديد كننـده   بستگي به اين دارد كه عوامل مشاركت كننده در ايجاد بيمار

  . شوند آن در چه وسعتي نقش داشته و باعث ايجاد تغيير مي

  1ديگر عوامل مداخله كننده 8-4-2
  درجه حرارت 8-4-2-1
  

درجـه  . دهـد  را افـزايش مـي   ULDهاي سـرد احتمـال ابـتالء بـه      كار در محيط
ضاي سرد شده بعنوان مثال در يك ف(توان در كل يك محيط  هاي پايين تر را مي حرارت

 سـرما  و بصورت يكنواخت مشاهده نمود و يا از طريق انتقال) جهت نگهداري مواد غذايي
بعنوان مثال در موقـع  . باشد در موقعي كه قسمتي از بدن كارور در تماس با شئ سرد مي

هـا در مقابـل    معموالً اين قبيـل دسـته  . باشد ي آن استيل مي   كار با ابزار دستي كه دسته
هـاي   كاروران بايد در مقابل اثرات نامطلوب كـار در محـيط  ). كنند مقاومت مي م شدنرگ

بايـد   مثال بعنوان. باشد ها بسيار مهم مي مخصوصاً حفاظت از دست. سرد محافظت شوند
در خصوص كاروراني كه با جابجايي مواد غذايي سرد شده سـروكار دارنـد توجـه خـاص     

همچنـين  . هاي مناسب تدارك ديـده شـود   شمبذول گردد و براي اين قبيل افراد دستك
توانند جريان هـواي سـردي را توليـد     كاروراني كه با ابزارهاي بادي سروكار داشته كه مي

 هـر دو  مـچ دسـت و سـاعد    كـه  در صورتي. هاي مشابه دارند كنند نيز احتياج به مراقبت
  .مودهاي ساق بلند استفاده ن احتياج به مراقبت داشته باشند، بايد از دستكش

هاي ساق بلند فقط بايد در مواقعي تهيـه و مـورد اسـتفاده     دستكش و دستكش
وجـود نداشـته باشـد و يـا      امثـالهم قرار گيرند كه امكان استفاده از وسايل گرم كننده و 

ها، بايد توجه كرد كه در هنگام استفاده از آنهـا   قبل از تهيه دستكش. اينكار عملي نباشد

                                     
1 Other contributory factors 
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ت دست ممكن است كاهش يابد و همچنين ممكن است نيـاز  قابليت لمس و اعمال مهار
  .به اعمال نيروي چنگش زيادتري باشد

ي الستيكي مخصوص بر روي ابزار براي تغيير مسير و دور كـردن     نصب يك لوله
 )مثالً السـتيك (هاي مناسب  هاي سرد توسط روكش جريان هواي سرد و يا پوشش دسته

  .باشند از ديگر راههاي كنترلي مي
شرايط مختلف اما نه چندان آشكاري وجود دارد كه كـارور را بطـور معمـول در    

ك كـارور در هنگـام انجـام كـار     يـ بعنوان مثال، ممكن است . دهند معرض سرما قرار مي
كنـد بـه    اي كه روي يك خط توليد از جلو او عبور مي    ي وسيله   كنترل كيفيت و مشاهده
ي مـچ دسـت او      از پوست كـارور مخصوصـاً ناحيـه   اگر قسمتي . قسمتي از آن تكيه دهد

  .ممكن است مقاديري تبادل گرما صورت گيرد. مستقيماً با سطح سرد تماس پيدا كند
امـا در طـول    دممكن است كاروران الزاماً در يك محيط خيلي سـرد كـار نكننـ   

ل بعنوان مثـا . اني مختلفي در معرض كاهش دما قرار گيرندمهاي ز شيفت كاري در دوره
درهاي ورودي آن مشـغول بـه كارنـد بـه علـت       كارگراني كه در يك كارخانه در نزديكي

هاي مختلف، ممكن است دماي آن ناحيه بشـدت كـاهش    بازماندن طوالني درها در زمان
بـا   ها مشغول بكار باشند، ي ديگري از كارگران در مجاورت سردخانه   ممكن است عده. يابد

. يابـد  ها درجه حرارت اتاقهاي روبـروي آنهـا كـاهش مـي     ناين مكا بشدن در هر بار باز
  :مراحل مختلف اقدامات حفاظتي ممكن است بشرح زير باشد

هـاي هـواي    جداكردن ناحيه مورد نظر به منظور محافظت آن در مقابـل جريـان    •
  سرد؛

  تهيه كردن لباس گرم و ضد آب براي كاروران؛  •
  توزيع دستكش در بين آنها؛  •
  ها؛ هاي گرم شده براي گرم كردن دست تهيه پوشش  •
  .هاي گرم شده يي با دستهتهيه ابزارها  •
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اي از آسـيب هـاي دسـت شـامل اخـتالل در       بعنوان علت احتمالي پاره شارتعا
كـاروراني كـه در   . شـود  هاي خوني شناخته مـي  گها و ر گردش خون، آسيب به ماهيچه

گيرند  ي كه قطعات يا ابزارهاي مرتعش را در دست ميمعرض ارتعاش هستند مانند آنهاي
ميزان خطر به شدت ارتعاش و مدت تمـاس كـارور بـا    . هستند ULDدر معرض ابتالء به 

قرار  نيز همچنين سطح خطر تحت تاثير عوامل زير). يعني دوز ارتعاش(آن بستگي دارد 
  . گيرد مي

ظر در دسـت نگـه داشـته    از آنجايي كه شئ مورد ن :ميزان نيروي اعمال شده  •
شود، چنگش محكم تر باعث  سمت جلو به آن اعمال مي به شده و نيروي چنگش و فشار

ايـن موضـوع اشـاره بـه     . كه انرژي ارتعاشي بيشتري به دست شخص وارد شـود  شود مي
مواردي دارد كه در طراحي دسته ابزارها بايستي مورد نظر قرار گيرد تا جهت نگهداري و 

استفاده از دستكش در هنگام كار با قطعات و . ياز به اعمال نيروي زياد نباشدن ،كار با آن
بعنوان مثال ممكن است مهارت و . تواند تبعاتي را در بر داشته باشد ابزارهاي مرتعش مي

و در نهايت باعث شود  ،چاالكي دست را تضعيف كند، در دست گرفتن شئ مشكلتر شود
  .عمال نمايدا را نيز كه كارور نيروي بيشتري

ي تعداد دفعات و مدت زماني است    اين الگو تعيين كننده: الگوي تماس فردي  •
ي اسـتراحتي كـه      گونـه دوره  رهـ . ل مرتعش سروكار داردهر نوبت شخص با وساي در كه

  .شود تماس با ارتعاش را قطع كند نيز شامل اين الگو مي
. متي ار آن منتقـل شـود  ارتعاش ممكن است به كل دست يا قس :سطح تماس   •

  .ي تماس بايد بدرستي مشخص شود تا بتوان ميزان خطر را مشخص نمود   ناحيه
ان ممكـن اسـت بيشـتر از ديگـران مسـتعد      بعضي از كارور :خصوصيات فردي  •

بعنوان مثال افراد سيگاري ممكن است مسـتعدتر  (پذيرش اثرات زيان آور ارتعاش باشند 
  ). تواند روي جريان خون تاثير نامطلوب داشته باشد ميباشند، چرا كه سيگار كشيدن 

 ضهاي سردتر، استعداد افراد را به ابتالء به عوار كار در محيط: شرايط محيطي   •
  .دهد افزايش مي  مربوط
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را كاهش دهـيم بايـد بنحـوي بتـوان ميـزان       ULDاگر بخواهيم خطر گسترش 
  :تلفي به شرح زير وجود داردهاي مخ در اين رابطه گزينه. ارتعاش را كاهش داد

اي كـه نيـازي بـه اسـتفاده از      خودكار سازي يا مكانيزه كردن فرايندها به گونـه    •
  .ابزارهاي مرتعش نباشد

ها براي نگهداري و ثابت كردن قطعات مرتعش، بـه منظـور    استفاده از انواع گيره  •
  .اينكه تماس دست با آنها حذف گردد

اختصاصي طراحي شده بطوري كه چنگش، نگهداري و  هاي تهيه ابزارها با دسته  •
  .استفاده از آنها آسان بوده و احتياج به اعمال نيروي زياد نداشته باشند

اسـتفاده از   در خصـوص  هـاي آموزشـي مناسـب    ز اينكه كاروران دورهاطمينان ا  •
ار ها بايد چگونه در دست گرفتن، بكـارگيري صـحيح و مقـد    آموزش.ابزارها را ديده باشند

  .ضروري اعمال نيرو را شامل شوند
  .استفاده از ابزارهاي مناسب براي انجام هر كار  •
بعنـوان  (ارتعـاش  استفاده از ابزارهاي اختصاصي طراحي شده به منظور كـاهش    •

  ).هاي ضد ارتعاش ها و دسته مثال، مجهز به پايه
ه و ارتعـاش  اي كه بدرستي عمل كـرد  مراقبت و نگهداري ابزار و تجهيزات بگونه  •

  .بيش از حد توليد نكنند
  .شود ها و بدن كارور گرم نگه داشته مي بايد اطمينان حاصل نمود كه دست  •
روران بـوده و مـانع بكـارگيري صـحيح     ي دست كا   هايي كه اندازه تهيه دستكش  •

  .ها نشوند ابزار
استفاده  محدود نمودن زمان تماس كارور در كارهايي كه انجام آنها در ارتباط با  •

  .باشد از ابزارهاي ارتعاش مي
ي كـار چرخشـي بـا هـدف محـدود سـازي تمـاس           توسعه و طراحي يك برنامه  •

  .كارگران با كارهاي ارتعاشي
هـا چنـدان    هاي ضد ارتعاش معموالً در كاهش ارتعاش منتقله به دست دستكش

شـند، ممكـن اسـت    چسـبان نبا و  ها كامالً اندازه اگر اين قبيل دستكش. باشند مؤثر نمي
  .انتقال ارتعاش را حتي افزايش هم دهند
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ترغيب نمودن افرادي كه از ابزارهاي ارتعاشي استفاده مـي نماينـد بـه ورزش و    
ته شده مفيـد بـوده و   فهاي در نظر گر هاي استراحت و وقفه ماساژ انگشتان در حين دوره

  .كمك خواهد كرد مربوطبه گردش خون در نواحي 

  1مانيعوامل ساز 8-4-3
  

همانطور كه در باال بحث شد، تعداد دفعاتي كه يك كارگر در حـين انجـام كـار    
ي كار چرخشي    تواند دست از كار كشيده و استراحت نمايد و يا از طريق اجراي برنامه مي

بـديهي اسـت   . نقـش ايفـا نماينـد    ULDتوانند در احتمال ابتالء بـه   در معرض نباشد مي
عنوان يك عامل مداخله كننده در توسعه يك آسيب مؤثر باشـد  تواند به  اضافه كاري مي
شود مدت زمان تماس كارور با عوامل آسيب زا افزايش پيدا كـرده و در   چرا كه باعث مي

براي افرادي كه درگير . دهد مجموع مدت زمان بهبودي در طول شبانه روز را كاهش مي
بهتر اسـت كـه اضـافه    . باشد اسب نميريسك باال هستند اضافه كاري من هاي با ليتابا فع

انجام اضافه كاري خيلي زياد توسـط يـك   . كاري بين كاروران بصورت نوبتي تقسيم شود
وري سـاعتي   ا كه ممكن است منجر به كاهش بهـره راي در بر نخواهد داشت، چ فرد فايده

 بطور كلي، اضافه كاري زيـاد منجـر بـه افـزايش ميـزان     . نها در طول شيفت كاري شودآ
رنـج مـي بـرد     ULDبديهي است نبايد به فردي كـه در  . شود حوادث و غيبت از كار مي

را صـادر كـرده    آنپزشكي معتبري مجوز  رمگر اينكه مشاو. اجازه داد تا اضافه كاري كند
  .باشد

. كنـد  بازي ميULDs  آموزش و سرپرستي مؤثر نقش بسيار مهمي را در كنترل 
تجربه ايستاده و كـار او   فرد با رفرد كارآموز در كناار ممكن است كهاي حين  در آموزش

  .ن صحيح هم نباشد كپي كندارا نظاره كند و بدين ترتيب همان اعمال را اگر چند
تـرين و   ي مهم و قابل توجه اين اسـت كـه كـاروران از همـان ابتـدا ايمـن         نكته

را يـاد گرفتنـد، بايـد    هاي كار  زماني كه آنها روش. مؤثرترين روش انجام كار را فرا گيرند
مـديران،  . توسط سرپرستان با تجربه و آگاه در محـيط كـار حمايـت و پشـتيباني شـوند     

ها ممكن است روششان اين باشد كه به كار انجام شده دقت نمايند  سرپرستان و سرگروه
ولي به اينكه اين كار چگونه انجام شده است توجهي نداشته باشـند و يـا برايشـان مهـم     

                                     
1 Organizational factors 
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ي را ببينند اما طوري وانمود كنند كه انگار درستهي اوقات ممكن است اعمال نانباشد، گا
در صورتي كه سرپرستان بايد عمالً كاركنان را به انجام عمليات كاري . اند چيزي را نديده

  .دارند مناسب ترغيب كرده و انها را از انجام كار به روش غلط باز
تمـامي كـاروران مـدت    . باشد مي در ارتباط ULDبار كاري زياد هم با گسترش 

ـ  گرفتن و عـادت كـردن   خو زماني را براي از دارنـد، بنـابراين   يـ ن خـود  وظـايف كـاري   اب
ي كـاري     در طي اين مـدت آنهـا بنيـه   . اختصاص چنين وقتي بايد مورد توجه قرار گيرد
ر د. كنند كه به كارآزمودگي مشهور اسـت  خود را براي تطبيق با ملزومات كار تقويت مي

. اي موارد بار كار بطور ناگهاني افزايش پيدا كرده و فرصتي براي تطبيق وجود نـدارد  پاره
كنـد   رد با افزايش بار كار همخواني نداشته و كارور احساس ميفدر نتيجه سطح آمادگي 

هـاي زيـاد بـار     هايي كه كاروران، با نوسان كار در محيط. كه بار كار بر او غلبه كرده است
سـرعت انجـام   . تواند آنها را مستعد به آسيب پذيري بيشتري نمايد دارند مي كار سروكار

كار تا حد امكان بايد بصورت يكنواخت نگه داشته شود و بايد سعي شـود بـار كـار بطـور     
   .ددريكنواخت در نوبت كار توزيع گ

بعنوان مثال تعطيالت، بيمـاري،  (ي غيبت طوالني    كاروراني كه پس از يك دوره
در . مي نمايند به مدت زماني براي تطبيق احتيـاج دارنـد   تبه محيط كار مراجع) نزايما

طي سپري كردن دوران عدم حضور در محيط كار، بدن قادر به نگهداري سطح آمـادگي  
اني براي آمادگي تـدريجي و  مبنابراين آنها به مدت ز  باشد، قبلي جهت انجام وظايف نمي

انجـام وظيفـه   ي كار به    دارند تا بتوانند بدون بار اضافه عادت مجدد به مقتضيات كار نياز
  .براي كاروران جديدالورود نيز بايد همين روش و قواعد بكار گرفته شود. ادامه دهند

اي داشـته   تواند اثرات مشـابه  تغييرات ناگهاني در محيط كار و كار روزانه نيز مي
كنـد و بتـدريج    شـرايط عـادت مـي    آن اي خاص با بگونه كار بدن انسان در محيط. باشد

 اگـر . آن روند را در خود ايجاد خواهد كـرد با  تطبيقسطوحي از قابليت و آمادگي جهت 
د و در فراينـد اصـلي كـار هـم     نـ طـور ناگهـاني تغييـر ك   ه كاري ب ي وظيفه يا محيط كار

ي  ، فرد بايد به گونـه نآمد كه در آ خواهد شرايطي بوجودچنداني بوجود نيايد،  اتتغيير
با مقتضـيات روش جديـد    ،بنابراين بين آمادگي و قابليت فرد .ه نمايدوظيف ديگري انجام

ي زمـاني جهـت تطبيـق و       در اينجا اگـر يـك دوره  . عدم تطبيق بوجود خواهد آمد نوعي
سازش با شرايط جديد به كارور داده نشود، اسـتعداد ابـتالء بـه صـدمات احتمـالي در او      

  .افزايش خواهد يافت
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ها و سرگرمي هاي خاص و برخي شرايط پزشكي ممكـن اسـت كـارور را     فعاليت
رنج مي برنـد بسـختي    ULDگرچه، افرادي كه از . مستعد به ابتالء به يك بيماري نمايد

  .است آنهاي خارج از محيط كار منشاء بوجود آمدن ناراحتي لكنند كه عام قبول مي
هـاي بـدني    ي حركـات و وضـعيت     ي، در بر گيرندهنواختن بعضي از آالت موسيق

ي    نوع آلت موسيقي مشخص كننده. شود ULDتواند منجر به نوعي  است كه احتماالً مي
اي بـه   بعنوان مثال، افرادي كه بطور حرفه. رود اي است كه احتمال ابتالء در آن مي ناحيه

ها و مچ دست رنج مـي برنـد    دستناراحتي و درد در از پردازند، معموالً  نواختن پيانو مي
نوازنـدگان  . كننـد  كه اين عالئم مشابه با عالئمي است كه كاروران صفحه كليد تجربه مي

ي گردن شكايت دارند و علت اين است كه آنهـا مجبورنـد      ويولن معموالً از درد در ناحيه
ه دارنده استفاده نمايند ي نگا   ي خود قرار داده و از چانه بعنوان گيره   ويولن را در زير چانه

. گيرنـد  در اين حالت سروگردن به يك طرف خم شده و در وضعيت نـامطلوبي قـرار مـي   
ون گاهي اوقـات از درد و مشـكالت شـانه شـكايت دارنـد كـه       بت و ترومپنوازندگان تروم

معموالً ناشي از چگونگي چنگش آن وسيله و تحمل وزن آن در حالي كه از محـور بـدن   
  .باشد يفاصله دارد م

صدا درآوردن زنـگ كليسـا، و   ه ديگر سرگرمي ها از قبيل بافندگي، قالبدوزي، ب
 بعضي ورزشهاي خاص هم .ارتباط دارند ULDs انجام بازي هاي كامپيوتري هم با توسعه

ورزشهاي راكتي، مخصوصاً اسـكوواش و تنـيس در رأس   . ارتباط نزديك دارند ULDs با 
گرچـه،  . انـد  ذكـر شـده  ULDs نـوان علـت احتمـالي    فهرست ورزشهايي هستند كه به ع

همانطوركه در مورد علل ناشي از كار اين اختالالت گفته شد، مبتالياني كه با اين قبيـل  
هـا   بايست بطور طوالني مدت و منظم به انجـام ايـن فعاليـت    ها سروكار دارند مي فعاليت

تـوان افـرادي را    است كمتر مـي  واضح. نها بوجود آيدآي ابتالء در    مشغول باشند تا زمينه
پيدا كرد كه در مقايسه با ساعات كار وقـت بيشـتري را در اوقـات فراغـت صـرف انجـام       

هاي  ي قابل توجه اين است كه در فعاليت   ديگر نكته. بنمايند ULDهاي مرتبط با  فعاليت

                                     
1 Personal factors 
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هـاي   تفعالي. باشد اي مي رفهحهاي  هاي انجام استراحت بيشتر از فعاليت سرگرمي فرصت
سرگرمي اغلب از اين جهت در ايجاد اختالالت مؤثر است كه فرد در مقايسه با همكـاران  

هـاي خـود بيشـتر اسـتفاده كـرده و       كنند از اندام خود كه در اوقات فراغت استراحت مي
  .فرصت كمي براي استراحت در اختيار دارد

دسـت،   برخورد ضربه و جريان هواي سرد به نواحي آسـيب پـذير از قبيـل مـچ    
كند، شرايط خاص از قبيل حـاملگي، يائسـگي و    زمينه را براي ايجاد صدمه مساعدتر مي

لزومـاً بعنـوان يـك عامـل      1گرچـه پسـوريازيس  . ارتباط دارند ULDsبيماري قند هم با 
تشريع كننده شناخته نشده است اما نشان داده شده است كه وضعيتي رايج در مبتاليان 

  .باشد مي ULDبه 
اگرچـه،  . باشد در بين كارگران زن بيشتر از كارگران مرد مي  ULDsروز ميزان ب
ي اين واقعيت باشد كه در بسياري از موارد تعداد كـارگران     تواند در نتيجه اين تفاوت مي

  .زني كه به انجام عمليات خيلي تكراري مي پردازند بيشتر از مردان است

                                     
1 Psoriasis 
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نحوه مقابله با اختالالت اندام هالي  8-5
  وقاني ف

  
. هاي دائمي در فرد شـوند  توانند منجر به معلوليت هاي فوقاني مي اختالالت اندام

 كنند مگر اينكه عامـل بوجـود   اين قبيل اختالالت معموالً با گذشت زمان تشديد پيدا مي
واضح اسـت  . و تمهيدات الزم در مقابل آنها پيش بيني گردد هي آنها شناسايي شد   آورنده

اگرچـه، توسـل بـه ايـن روش در     . باشـد  پيشگيري از شروع آنها مـي  ،اقدامترين  كه مؤثر
اند كمك چنـداني نخواهـد    قبالً به اين قبيل صدمات مبتال شده نهايي كه كارورا سازمان

هايي از راهكارهـاي ديگـري بـراي مقابلـه بـا آنهـا        كرد و نياز است كه در چنين سازمان
  .استفاده شود

ص واضح و دقيق توسط فردي است كه آگاهي الزم اولين و مهمترين گام تشخي
ثير گزارشات افراد مبني بـر شـرايط و مقتضـيات كـار قـرار      أاز شرايط را داشته و تحت ت

ترين چيز است تا بر اساس آن بتوان راه درمان مناسـب را   تشخيص دقيق ضروري. نگيرد
. ا مشكلي روبروسـت اند كه با چه وضعيت بد شروع نمود و بدين ترتيب سازمان دقيقاً مي

شود كه ببيند شرايط بوجود آمده مرتبط بـا   اي موارد، سازمان از ابتدا خرسند مي در پاره
  .باشد كار نمي

  

  1درمان 8-5-1
  

شود كه بـراي مـدتي دسـت از كـار      اجازه داده مي ULDمعموالً به مبتاليان به 
است به آنها توصـيه شـود    ي ديگر ممكن   بعنوان راه چاره. كشيده و به استراحت بپردازند

در اين صـورت سـازمان بايـد مطمـئن     . كه به كار ديگري با وظايف سبكتر مشغول شوند
هايي نيستند كه احتمـاالً  بتواننـد وضـعيت را     ي فعاليت   باشد كه اين وظايف در بردارنده

                                     
1 Treatment 



  اختالالت اندام هاي فوقاني
 

در موقع برگشت بكار مجدد كاروراني كه غيبـت نسـبتاً طـوالني مـدتي     . وخيم تر نمايند
ي زماني سازش به آنها داده شود تا بتوانند مجدداً با شرايط كـار     داشته اند بايد يك دوره

مورد پايش و مراقبت قرار  نزديكدر اين مرحله آنها بايد از . و انجام وظايف عادت نمايند
بديهي است اگر در محيط كار عواملي بعنوان علت آسيب شناسـايي شـده باشـند    . گيرند

. راجعت كارگر بـه محـل كـار، آنهـا را تحـت كنتـرل و رسـيدگي قـرار داد        بايد قبل از م
انـد   اي را تجربه كرده همچنين بايد در خصوص اينكه آيا افراد ديگري هم مشكالت مشابه

  .يا خير توجه الزم بعمل آيد
ممكن است براي مبتاليان داروهاي مسكن تجويز شده و به آنها توصيه شود كه 

در بعضي موارد عضو آسيب ديده توسط آتـل و  . نيز شركت نماينددر جلسات فيزيوتراپي 
در شرايط خاص تزريق در داخـل عضـو نيـز    . شود قالب هاي گچي ثابت و بي حركت مي

در مـوارد  . تزريق ها دردناك بوده و درد مدتي پـس از تزريـق ادامـه دارد   . شود تجويز مي
قطع نظر از درمـان، بايـد بـه    . شدبا ها مي بسيار حاد عمل جراحي هم يكي ديگر از گزينه

فرونشاندن عالئم بيماري  ثاي از مداخالت پزشكي باع يادآور شد كه پاره ULDمبتاليان 
ادامـه دهنـد، در صـورتي كـه در واقـع       خـود  توانند به كـار  شده و آنها فكر كنند كه مي

آنها بايد  در هر صورت. بهبودي آنها كامل نشده و زود است كه ادامه كار را شروع نمايند
  . ا مشاور با صالحيت راهنمايي شونديو  متخصصتوسط پزشك 

  
  

  1گزارش عالئم 8-5-2
  

هاي فوقـاني پـيش رونـده هسـتند، لـذا الزم       از آنجايي كه بيشتر اختالالت اندام
است كه سازمان در موقع مواجهه با هر مورد از آنها تمهيدات الزم را هر چه سـريعتر بـه   

به هر اندازه كارور بيشتر در معرض شرايط زيان آور قرار گيـرد بـه   . آورد مرحله عمل در
باشـد و احتمـال كمتـري وجـود دارد كـه شـخص        همان اندازه عالئم مربوط شديدتر مي

مناسب به آنهـا،   خبه منظور تسهيل روند دادن پاس. يابد ي خود را باز   بتواند سالمت اوليه

                                     
1 Reporting symptoms 
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كاروران بتوانند در اولين فرصت ممكنه عالئم را به سازمان بايد تدابيري را اتخاذ نمايد تا 
به كاروران بايد توصيه شود ناراحتي يا عالئمي را كه . گزارش نمايند ذيربطمركز يا افراد 

  .احتماالً تجربه خواهند نمود ممكن است در اثر كاري باشد كه به انجام آن مشغولند
بخـود راه داده و يـا نگـران     كاروران نبايد در رابطه با گزارش نمودن عالئم شكي

خواست سازمان اين است كه هر چه سريعتر از وقوع احتمالي چنـين عالئمـي بـا    . باشند
بـدون واكـنش و   . خبر شده تا بتواند با موضوع برخورد مناسب و معقول را داشـته باشـد  

او  ترفتار مناسب از طرف كارفرما، شرايط كارور احتماالً بدتر شده و نهايتاً منجر به غيبـ 
ي نيـروي كـار آن سـازمان نيـز تبعـاتي را         اين موضوع براي بقيه. از محل كار خواهد شد

بدنبال خواهد داشت و سرانجام فرد مبتال ممكن است تصميم به دعوي قضايي بـر عليـه   
  .كارفرما بگيرد

  

  1ارزيابي ريسك 8-5-3
  

ن بعنـوان  هر سازمان مكانيسمي براي ارزيابي ريسك خواهد داشت كه بايـد از آ 
بـدين  . وجود دارد استفاده نمود ULDهايي كه احتمال وقوع  ابزاري براي شناسايي محل

در موقـع بررسـي   . هايي را براي كاهش ريسك بردارد ترتيب سازمان قادر خواهد بود گام
، سازمان بايـد مـواردي از قبيـل طراحـي     ULDsي    محيط كار براي شناسايي علل بالقوه

ي كاري، عوامل سـازماني، شـرايط محـيط، طراحـي ابـزار و         هاي وظيفهايستگاه كار، نياز
فقط با توجه و مد نظـر  . تجهيزات، ميزان مشاركت كارور در انجام كارها را در نظر بگيرد

توان تجزيه و تحليلي دقيق از علل احتمـالي   كار است كه مي هاي تمامي جنبهقرار دادن 
ULDs در آن محيط كار ارائه نمود.  

هـاي   هـا در اثـر عوامـل و جنبـه     ULDsي قابل توجه اين است كه بيشـتر     هنكت
اي از محيط كار بوجود مي آيند، بنـابراين در بيشـتر مـوارد مشـخص كـردن       نسبتاً ساده

بسـيار بعيـد    ULDsدن كامل راز بين ب. اي است تقريباً ساده ، كارنواحي درگير با مشكل
كارفرمايـان بايسـتي ارزيـابي    . ي آنها وجـود دارد    اما امكان كاهش قابل مالحظه. باشد مي

هايشان را بطور منظم انجام دهند تا از اين طريق بتواننـد ريسـك شـروع     ريسك فعاليت

                                     
1 Assessing risks 



  اختالالت اندام هاي فوقاني
 

در نظر قرار دادن عواملي كـه در اينجـا مـورد بحـث قـرار      . اين اختالالت را كاهش دهند
عضـالني مبـتال    -سكلتيكند تا به اختالالت ا گرفت كمك بسيار زيادي به نيروي كار مي

  .نشوند، البته در صورتي كه اقدامات الزم و مناسب در اين خصوص بعمل آيد

نكات مورد توجه در رابطه  خالصه 8-6
   ULDs با
  
•   ULDs هاي فوقاني از نوك انگشتان تـا گـردن را    توانند هر ناحيه از اندام ها مي

  .مبتال سازند
عمل، وضعيت بدني نامناسب، نيرو و كـار   ها عبارتند از تكرار ULDsعلل اصلي   •

  .استاتيك
ي ديگـر عبارتنـد از تمـاس بـا ارتعـاش، كـار در درجـه           عوامل مداخلـه كننـده    •

  .هاي پايين حرارت
هاي استراحت يا كـار چرخشـي در محـيط كـار، اضـافه كـاري،        عدم وجود دوره  •

، از عوامـل  سـازش  ي   ات كـار بـدون در نظرگـرفتن دوره   آموزش ضعيف، تغيير در مقتضي
  .ي ديگر ميباشند مداخله كننده

هاي خـاص پزشـكي    هاي اوقات فراغت و وضعيت عوامل فردي از قبيل سرگرمي  •
  .نمايند ULDممكن است شخص را مستعد به ابتالء به 

توسط فرد مبتال گزارش شد، براي جلوگيري از  ULDزماني كه عالئم يك نوع    •
ي كاركنـان،     يشگيري از شـروع ايـن عالئـم در بقيـه    وخيم تر شدن شرايط و همچنين پ

  .يدآبايستي اقدامات مناسب بعمل 
در محـيط كـار، بايـد از     ULDsي ابـتالء بـه      براي مشخص كردن شرايط بالقوه  •

فرآيند ارزيابي محيط كار بعنوان ابزاري در اين خصوص اسـتفاده نمـود و بـه دنبـال آن     
  .ي عمل درآيد   حيطي به مرحلهاقدامات اصالحي متناسب با شرايط م
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ــان در  8-7 مســئوليت هــاي كارفرماي
  قبال اختالالت اندام هاي فوقاني

  
 مين محيط كار ايمنتا •
 در خصوص شناسايي ريسك فاكتورها و نحوه مقابله با آن هاآموزش كاركنان  •
 رعايت استراحت هاي كوتاه مدت توصيه شده به كاركنان •
 ارزيابي ارگونوميكي محيط كار •
 تهيه لوازم و ابزارهاي مناسب براي انجام كارها •
 ارتقاء فرهنگ ايمني در بين كاركنان و نهادينه كردن برنامه هاي ايمن كار •
اطمينان پيدا كردن از اينكه كاركنان از تجهيزات ارگونوميكي و ايمنـي تهيـه شـده     •

 . استفاده ميكنند
گونـوميكي توصـيه شـده    و ار اطمينان پيدا كردن از اينكه كاركنـان از روش صـحيح   •

 .استفاده ميكنند
اطمينان پيدا كردن از اينكه كاركنان آموزشهاي اصول ارگونوميكي مربـوط بـه كـار     •

 خود را ديده اند 
نگرش مثبت و عيني در خصوص مباحـث ارگونـوميكي داشـته     خود كارفرمايان بايد •

 .باشند
  
  



  برطرف كردن نيازمندي هاي ارگونوميكي به كمك متخصصين برون سازماني

  
  
  
  
  
  
  

ــم  ــل نه ــردن  :فص ــرف ك برط
 كي بـه ارگونـومي  نيازمندي هاي

  برون سازمانيكمك متخصصين 
ها تمايل دارند كه مـداخالت ارگونـوميكي مـورد نيازشـان را بـا كمـك        برخي از سازمان

گرفتن از نيروهايي در خارج ازسازمان انجام دهنـد و تنهـا متكـي بـه نيروهـاي داخلـي       
هـاي خـارج    دهـي  داليل زيادي براي تصميم گيري در مورد استفاده از سـرويس . نباشند
  :ممكن است سازمان.ي بشرح زير وجود داردسازمان
  .فاقد نيروي متخصص در آن زمينه باشد •
ي منـابع   العجل غير قابل تغيير بـوده و همـه   در حال كار روي سفارشي با ضرب •

  .موجود كامالً درگير با انجام آن هستند
ممكن است تصورشان اين باشد كه يك ارگونوميست در خـارج از سـازمان روي    •

  .كالت درجاهاي ديگر كار كرده و تجربيات بيشتري دارداين قبيل مش
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اي ديگـر بـه    اين باشد كه متخصصان جديد شايد به گونه آنها ممكن است تصور •
ي بهتري انجام دهند، مخصوصـاً اگـر اعضـاي     مسئله نگاه كرده و بتوانند مداخله

  .آن تيم براي مدتي روي مشكل مشابهي كار كرده باشند
  .تجربيات و اطالعات جديد در خصوص ارگونومي باشدكسب  به مند عالقه •
  .مند باشد كه اطالعات جديدي در خصوص رقباي خود بدست آورد عالقه •
گر مجبور به استفاده از يـك ارگونوميسـت    ي بازرس كارخانه يا يك بيمه بوسيله •

  .شود
سعي بر اين داشته باشد كه با بكارگيري يك متخصص در خـارج از سـازمان در    •

  .برنده شود 1ي قضايييك دعو
بر اين باور است كه استفاده از مشاورين خـارج سـازماني آسـان بـوده و در دراز      •

بعنوان مثال، اسـتخدام يـك كارمنـد تمـام     (مدت مقرون به صرفه نيز مي باشد 
  ).وقت ممكن است كه هميشه مناسب نباشد

مشاور استفاده  مند باشد كه از يك همچنين ممكن است سازمان به داليل سياسي عالقه
يك ارگونوميست در خارج از يـك سـازمان نبايـد بـه داليـل ديگـري بجـز اهـداف         . كند

  .هاي موجود در سازمان كمك نمايد ارگونومي بكار گرفته شود و بايد به حل گرفتاري
دستور العمل زير به بهتر كردن روند برقراري يك ارتباط سودمند با يك مشاور در خارج 

  .ك خواهد كرداز هر سازمان كم

  2يافتن يك ارگونوميست مستقل 9-1
در خصوص انتخاب مشاور ايمنـي و بهداشـت    HSEي  كتاب كوچك منتشر شده بوسيله

)HSE 1994 (   چـرا كـه پيـدا كـردن متخصـص      . مي تواند در اين مورد نيـز مفيـد باشـد
. دارگونومي نيز فرآيندي بسيار مشابه با پيدا كردن يك متخصص ايمنـي و بهداشـت دار  

براي پيدا كردن و انتخاب مشاوريني با تخصص ارگونومي چندين راه به شرح زيـر وجـود   
  :دارد
بهترين راه براي تصديق سوابق و تجربيـات مناسـب يـك    ( از طريق توصيه نامه •

  ).باشد ارگونوميست مي

                                     
1 Litigation 
2 Finding an independent ergonomist 



  برطرف كردن نيازمندي هاي ارگونوميكي به كمك متخصصين برون سازماني
ها و افراد شايسته و  ي سازمان اين انجمن ليست نامه( از طريق انجمن ارگونومي •

  ).ر اختيار داردمتخصص را د
هـاي   از طريق كتابي كه محتوي نام، آدرس و خدمات ارائه شده توسط سـازمان  •

. و همچنين از طريق كتاب راهنمـاي تلفـن محلـي   ) كتاب زرد(مختلف مي باشد
  .بايد عناوين ارگونومي، ايمني و بهداشت يا مشاورين مديريت را جستجو نمود

  .در نشريات و مجالت نوبتيهاي تخصصي يا آگهي ها  از طريق نمايشگاه •
  .از طريق اينترنت، هم اكنون اكثريت مشاوران داراي سايت اينترنتي هستند •

ي  از آنجا كه علـم ارگونـومي علـم وسـيع و چنـد رشـته اي اسـت، انتظـار اينكـه همـه          
هاي اين علم اطالعات عميقي داشته باشند تصوري غيـر   ي زمينه ها در همه ارگونوميست

هاي ديگر تمايل دارنـد كـه    ها هم مانند متخصصين حرفه ارگونوميست. واقعي خواهد بود
ي حـائز اهميـت ايـن     بنابراين نكتـه . در شاخه اي خاص از اين علم فعاليت داشته باشند

است كه مطمئن شويم متخصص ارگونومي انتخاب شده مهارت الزم در خصوص برطرف 
  .كردن مشكالت سازمان را دارا مي باشد

هـاي   با ارگونوميست عاملتفرآيند  9-2
  برون سازماني

  1تعريف مسئله: ي اول مرحله 9-2-1
بايسـتي  . بايد در تعريف مسئله يا طرح تحقيقاتي از متخصـص ارگونـومي كمـك گرفـت    

هـاي اختصاصـي برگرفتـه شـده از      طرح تحقيقاتي واضح و بدون ابهامي كه در آن از واژه
در واقـع چنـين طراحـي در    . نمـود  منابع معتبـر اسـتفاده شـده باشـد تهيـه و تصـويب      

  :ي موارد زير خواهد بود برگيرنده
  .آنچه كه انجام خواهد شد •
  .چگونه انجام خواهد شد •
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  .توسط چه فرد يا افرادي انجام خواهد شد •
  .در چه زماني انجام خواهد شد •
  .اي در بر خواهد داشت چه دست آوردهاي قابل ارائه •
  .ن همزمان به هر دوي آنها پرداختآيا شرايط و مواردي وجود دارد كه نتوا •

  

مشـاهده، يـادگيري و   : ي دوم مرحله 9-2-2
  جمع آوري اطالعات

بديهي است، با توجه به اقدامات مورد تقاضا و منـابع در دسـترس، نمـي تـوان حتـي دو      
ي متخصص ارگونـومي   كارهايي كه در اين مرحله بوسيله. طرح كامالً يكسان را پيدا كرد

  .تفاوت بوده و بستگي به تفاضاي مشتري داردانجام خواهد شد م
اي در خصــوص ارائــه  ي مشــتري تقاضــاي ســاده بعنــوان مثــال ممكــن اســت خواســته

دستورالعملي جهت تعيين ارتفاع يك نوار نقاله باشد يا به ارگونوميست مأموريـت بدهـد   
  .ي جديد از ابتداي شروع طراحي كار كند كه روي طرح يك كارخانه

ا بايد در طي فرآيند طراحي و با توجه به فاكتورهاي دخيل در آن انجـام  تقاضاي دومي ر
ي ايمنـي و بهداشـت يـك سـازمان      ي مشـاوره  وقتي كه يك ارگونوميست روي پروژه.داد

ي شروع، تجزيه و تحليل وظايف مي باشد و هدف پي  متوسط كار مي كند، معموالً نقطه
  .سازماني از شرايط موجود بردن به شرايط واقعي كار است نه برداشت درون

  .هاي مختلفي براي انجام اين كار وجود دارد اما معموالً كار به شرح زير انجام مي شود راه
   .ي مستقيم مشاهده •
  .ي غير مستقيم با استفاده از فيلم ويديوئي و عكس مشاهده •
  :هاي گوناگون در ارتباط با اندازه گيري •

o ؛ابزار و تجهيزاتهاي كار، ماشين آالت،  ابعاد ايستگاه  
o ؛ي، ميزان صدايدرجه حرارت، نور و روشنا  
o ؛وزن، حجم و مركز ثقل اشياء   
o ت زمان آنها تعداد چرخههاي كار و مد.   

 :مشاوره با •



  برطرف كردن نيازمندي هاي ارگونوميكي به كمك متخصصين برون سازماني
o ؛ي سطوح مديريت و سر پرستي همه  
o ؛نمايندگان كارگران و نيروي كار  
o ؛اي و صنعتي متخصصان ايمني و بهداشت، بهداشت حرفه  
o ؛ها و طراحان ها، معمار هندسان، تكنولوژيستدانشمندان، م 
o  تخصــيص دهنــدگان، كــارپردازان و بازاريابــان، كاركنــان حســابداري و

 .فروش
در صورتي كه مناسب تشخيص داده شود مي تـوان از پرسشـنامه بـراي ثبـت اطالعـات      

  :وتكميل سوابق افراد بشرح زير استفاده نمود
  ؛سطوح كلي رضايتمندي از كار و محيط كار •
  ؛جزئيات اخبار و گزارشات •
  ؛وظايف و مشكالت خاص •
  ؛هاي كاركنان در مورد انگيزش مديريت برداشت •
  ؛هاي پيشنهادي و درجه بندي برخي راه حلبودن قبول  قابل •
  .هاي كوتاه مدت و چيزهاي ديگري از اين قبيل الگوهاي كار، استراحت •

و اعتمـاد     ها فقط وقتي قابل استفاده مي باشند كه بدرستي پرسشنامه طراحي شـده و جـ
ي  ها تقاضا خواهند نمود كه بر گستره در برخي موارد ارگونوميست. بر محيط حاكم باشد

هـاي معتبـر تحـت يـك نظـام       ارگونوميسـت  .وسيعي از اطالعات دسترسي داشته باشند
ي اخالق و رفتار حرفه اي كار مي كنند، بنابراين سـازمان نبايـد در خصـوص فـاش      نامه

در اختيار نگذاشتن . حساس اقتصادي خود احساس نگراني نمايدمالي اطالعات شدن احت
بايد از ارگونوميست تقاضا . فقط به كاهش كيفيت مشاركت آنها خواهد انجاميداطالعات، 

  .ي استاندارد و محرمانه را امضاء كند نمود كه يك توافق نامه

  دستيابي به راه حلها: ي سوم مرحله 9-2-3
ها پس از جمـع آوري اطالعـات، انتظـار خواهنـد داشـت كـه فرصـت         يستاكثر ارگونوم

حاصل . هاي مربوط بپردازند معقولي در اختيار آنها گذاشته شود تا به جمع بندي راه حل
حجم كـار  . اين مرحله از كار مي تواند در قالب يك طرح، نقشه، نمونه اوليه يا مدل باشد

ي مطلبـي مـورد نيـاز     ي يك گزارش يـا ارائـه   اغلب بيشتر از مقداري است كه براي تهيه
  :ي گزارش در اين مرحله عبارت است از هدف اصلي تهيه .است
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  بيني شده كار؛ مشخص نمودن وضعيت جاري يا پيش •
  هاي منطقي؛ آسان نمودن ايجاد تغيير و اصالحات از طريق بحث •
  .پيشنهاد يك راهبرد در خصوص چگونگي دستيابي به تغييرات مورد نظر •

هـاي خاصـي از    ي پيشنهادات متمركز شده روي جنبـه  ن گزارش مي تواند دربرگيرندهاي
  :كار بشرح زير باشد

  ؛رهاي فيزيكي كار و محيط كا جنبه •
  هاي سازماندهي كار؛ جنبه •
  هاي مورد نياز؛ اطالعات و آموزش •
هـاي   سيسـتم : ي آنهـا بـا   ا فرآورده و مقايسهيهاي سيستم  اندازه گيري مشخصه •

هـا، راهنمـا و اسـتانداردها،     هـا، قـوانين، دسـتورالعمل    ها و فرآورده مانديگر، ساز
  .ها هايي از فرآورده هاي قبلي انجام كار يا نمونه روش

  اجراي راه حلها: ي چهارم مرحله 9-2-4
چندان غير معمول هم نيست كه از متخصص ارگونومي براي انجـام ايـن مرحلـه از كـار     

ي اجرا، اغلب نيـاز اسـت كـه بـين عوامـل گونـاگون        هگرچه در طي مرحل. استفاده نشود
هايي صورت پذيرد و يك متخصص ارگونومي در جايگاهي است كـه خـوب مـي     مصالحه

  .هاي مختلف را سبك و سنگين كرده و پيشنهادات الزم را ارائه نمايد تواند جنبه

  1پايش: ي پنجم مرحله 9-2-5
كرار تجزيه و تحليل عناصـر وظـايف   در اينجا ممكن است متخصص ارگونومي درگير با ت

ي  وقتي كه مرحلـه . ي ايندو با هم باشد ي دوم انجام گرفت و مقايسه شغلي كه در مرحله
بـا اسـتفاده از   . پايش با موفقيت كامل شد، هر گونه اصالحات الزم بايستي مشخص شود

  . ودي بازخورد بايستي يك راه حل نهايي و تكميل كننده ارائه و اجرا ش اين حلقه
 ،در اين مرحله ممكن است سـازمان از ارگونوميسـت تقاضـا كنـد كـه در صـورت تأييـد       

كه  در صورتي. تغييرات و اصالحات انجام شده را معتبر شناخته و ختم كار را اعالم نمايد

                                     
1.Monitoring 



  برطرف كردن نيازمندي هاي ارگونوميكي به كمك متخصصين برون سازماني
ي پيشـنهادات ارائـه شـده را اجـرا كـرده باشـد، ارگونوميسـت ذيصـالح از          سازمان همـه 
  .اها ابراز نگراني نخواهد كرداين قبيل تقاضپاسخگوئي به 

قبل از واگـذاري  آمادگي سازمان  9-3
  يك مأموريت به ارگونوميست

  :سازمان بايد آمادگي الزم در خصوص موارد زير را داشته باشد
  به مشاور اعتماد داشته و اطالعات محرمانه به او داده شود؛ •

o ودهاي توليد و مشكالت مربوط به آنها به او داده ش جزئيات روش.  
o ها تهيه شود اطالعات ريز و دقيق پزشكي و بيماري.  
o ها، سودها، اهداف، محصـوالت توليـدي فعلـي،     ي فهرست هزينه خالصه

  .تهيه و در اختيار باشد ،محصوالتي كه قرار است در آينده توليد شود
  ؛دآيند پاسخ مثبت داده شو به مشكالت ناخواسته و ناخوش •
بايد بخاطر سپرد كه هر گزارش در هر زمان . به گزارش و پيشنهادات عمل شود •

در صــورتي كــه . مــي توانــد در دســترس بــوده و بــه آن مراجعــه مجــدد شــود
ي عمـل در نيامـده باشـند و در صـورت وجـود       پيشنهادات ارائه شده به مرحلـه 

ادعاهايي عليه سازمان، مراجعـه بـه گزارشـات قبلـي مـي توانـد بـراي سـازمان         
  باشد؛ هايي را بدنبال داشته زيان

  .تخصيص منابع براي اجراي پيشنهادات •
ي رسـيدگي   ي رئـيس كميتـه   اي كه در بخش انتهايي فوق به آن اشاره شد بوسـيله  نكته

نفر تلفات انسـاني داشـت    33كه  1998در سال ) 1تقاطع كالفام(ي قطار كننده بر حادثه
ود داشـته و  يك نگراني مرتبط با ايمني كه در اثر وجود يك خطـر وجـ  . بوضوح بيان شد

صادقانه بيان شده و مورد تأكيد قرار گرفته باشد، اما هرگز در جهـت برطـرف كـردن آن    
اقدام عملي صورت نگرفته باشد مانند اين است كه در آن خصـوص اصـالً نگرانـي وجـود     

   .است نداشته
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  بهترين استفاده از ارگونوميست 9-4
  

  :سازمان بايد
  باشد؛ اي نداشته ي كار پنهان شده هبرنام •
  صادق باشد؛ •
  هيچ چيز را پنهان نكند؛ •
  تمامي اطالعات مورد درخواست را تهيه و در اختيار بگذارد؛ •
  ي خود را آشكارا بيان نمايد؛ هاي آينده طرح •
  ي افراد كليدي و مؤثر سازمان ميسر است؛ اطمينان بدهد كه دسترسي به همه •
مـي داننـد كـه    ي كاركنـان سـازمان از قبـل     اطمينان حاصـل نمايـد كـه همـه     •

متخصصان ارگونـومي بـه محـيط كارشـان مراجعـه خواهنـد نمـود و مؤكـداً از         
كاركنان خود بخواهد كه با توجه به تخصصشان بـا آنهـا همكـاري هـاي الزم را     

  .داشته باشند
با توجه به سابقه و فرهنگ جاري در هر سازمان، كاركنان ممكن است به افـرادي كـه از   

كامالً طبيعي است كه اعضاي . اجعه مي كنند مشكوك باشندبيرون به محيط كارشان مر
اخراج شدن، مازاد شدن، از كـار افتـاده شـدن    : يك سازمان در خصوص مواردي از قبيل

تـر گمـارده    دور شدن از دوستان خود يا به كار ديگري با دستمزد پـايين  ،بداليل پزشكي
يي از قبيـل مـورد تعقيـب    هـا  مديران سازمان هم ممكن است نگراني. شدن نگران باشند

 .داشته باشـند  ،هاي بيشتر قانوني قرار گرفتن، از دست دادن درآمد و نياز به صرف هزينه
ي ديگـري   هاي كاركنان مزيـت عمـده   ها و نگراني ابقاء كاركنان، عالوه بر كاهش استرس

در ايـن   هم دارد كه ارگونوميست مي تواند بدون نياز بـه صـرف وقـت بـراي توضـيحات     
يك ارگونوميست مستقل زماني مي توانـد كـارش   . كار اصلي خود را شروع كند ،خصوص

  :را به بهترين وجه انجام دهد كه
  قصد و نيازهاي مشتري واقعي و قابل توجيه باشد؛ •
  دستور كار بخوبي تعريف شده باشد؛ •
  دسترسي آزاد به اطالعات و افراد وجود دارد؛ •



  برطرف كردن نيازمندي هاي ارگونوميكي به كمك متخصصين برون سازماني
ي متخصص ديگر در سـازمان وجـود   ها امكان انجام كار بصورت مشترك با گروه •

  .داشته باشد
دانـش، تجربـه،   : مهمترين مزاياي استفاده از يك متخصص ارگونومي مستقل عبارتنـد از 

  .نظري، قدرت و اعتبار طرفي و بي بي
  

  :توجه

مطالب اين كتـاب در بخشـي از فصـول ناتمـام     
ميباشد و همچنين كل مطالب كتاب احتياج به 

بـي دارد كـه بـه علـت     بازبيني و ويراسـتاري اد 
  .ضيق وقت انجام نشده است

  


