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(Macroergonomics)ارگونومی ماکرو

»   مدیریت و طراحی سازمانی«ارگونومی در     
   

           Organizational Design and Management          
(ODAM)
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ارگونومیماکرو

در رسمی طور به سازمانی طراحی و مدیریت که است دهه سه تقریبا 
 .است شده مطرح ارگونومی

،و مدیریت عوامل 1980 ي دهه از پیش که نیست معنا آن به این البته 
 نبوده توجه مورد ارگونومیک عملیات و مطالعات در سازمانی طراحی

  شده انجام ها بررسی گونه این نیز، شده یاد تاریخ از پیش زیرا است،
  که داشتند باور ها ارگونومیست از بسیاري زمان آن در اما بود،

 عوامل ي حوزه و چارچوب از بیرون سازمانی طراحی و مدیریت
.است ارگونومی /انسانی
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  آمریکا (HFS)انسانی عوامل انجمن در ویژه اي کمیته 1978 سال در     
 توانستند می که بود، اجتماعی جوانب همه بررسی آن وظیفه که شد تشکیل

 راستا، این در .گذارند اثر انسانی عوامل ي توسعه و رشد روي بر آینده در
 بررسی مورد ارگونومی جدید کاربردهاي یافتن براي نیز سازمانی تغییرات

  .گرفت قرار

  شدند، شناسایی زیر ي عمده تغییرات شده، انجام هاي بررسی ي پایه بر      
 ارایه گزارشی طی ،1980 سال در و داشتند اهمیت ارگونومی دیدگاه از که

.گردیدند

ارگونومیماکرو
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ارگونومیماکرو

:آوري فن -1
صنایع در نوین آوري فن سریع گسترش و جدید مواد ساخت در اخیر پیشرفت  

 تا 1980 زمانی ي دوره در را ها کارخانه در کار ماهیت ارتباطات، و کامپیوتر
  .دهد می تغییر 2000

خودکارسازي عصر و اطالعات واقعی ي دوره به ما کلی، طور به 
)Automation( کار سازمان توجه قابل طور به که شویم، می وارد )Work

organization( ماشین -انسان تعامل و )Human- machine interface( تحت را 
.دهد می قرار تاثیر
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:شناختی مردم تغییرات -2
نیروي جمعیت سن میانگین صنعتی کشورهاي در ،1990 ي دهه تقریبا و 1980 ي دهه در 

:موضوع این ي عمده دالیل .یابد می افزایش سال نیم سال، هر گذشت ازاي به کار
.اند شده وارد کار بازار به نسل این اکنون هم .جمعیت انفجار نسل سن افزایش )الف         
  بهداشتی هاي مراقبت و بهتر ي تغذیه علت به که کارگران مولد زندگی طول افزایش )ب         

.است شده حاصل
تجربه صاحب و تر پخته اي فراینده طور به کار نیروي آینده ي دهه دو طی خالصه، طور به  

  .شد خواهد بیشتر تخصص و
سازمانی رسمیت شدن کمتر کار، نیروي تخصص سطح افزایش با کار، هاي نظام در 

)Formalization( تمرکززدایی و )Decentralization( یابد می اهمیت گیري تصمیم در.

ارگونومیماکرو
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:ها ارزش تغییر -3
صنعتی کشورهاي بسیاري و امریکا در 1970 ي دهه تا ادامه در و 1960 ي دهه اواخر در 

  دارند انتظار کارگران اکنون هم .افتاد اتفاق کار نیروي ارزشی نظام در اساسی تغییري اروپا،
  در تري بزرگ مسئولیت باشند، داشته کارشان اجراي و ریزي طرح بر تر فزون نظارتی
  توانا را آنها و داشته مشخص تعریفی که باشند مشاغلی صاحب و باشند دارا ها گیري تصمیم

  .کنند استفاده خود خالقیت و پذیري مسئولیت حس از تا سازد می
و سازمانی کارایی نشود، توجه ها ارزش این به سازمانی طراحی در اگر دارند اعتقاد محققان 

Quality( عملکرد کیفیت of performance( گذاشت خواهد زوال به رو.  
توجه نیازمند ارگونومیک کارآمد طراحی آینده، در که ساختند مشخص ها یافته این کل در  

 کار هاي نظام طراحی به پیوسته جزو یک عنوان به سازمانی، طراحی و مدیریت عوامل به
.است

ارگونومیماکرو

۷



:جهانی رقابت -4
جهان صنعتی کشورهاي دیگر از باال کیفیت با هایی فراورده با امریکا صنعت  

 پس که جهانی، بازار بر آمریکا تسلط .است شده فزاینده و فشرده رقابتی وارد
 .است رفته میان از اکنون هم داشت، وجود دوم جهانی جنگ از

به کشور، هر در بزرگ شرکت هر آتی بقاي رقابتی، جهانی بازار پرتو در 
 .دارد بستگی باال کیفیت با هایی فراورده تولید و تولید عملیات کارایی

ارگونومیک طراحی کیفیت ناموفق، و موفق هاي تولیدکننده میان عمده تفاوت 
.هستند وابسته هم به دو هر که است، ها فراورده و کار سازمان کل

ارگونومیماکرو
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:ارگونومی مبناي بر قضایی دعوي -5
و کار محیط در ارگونومیک ایمن طراحی نبود علت به قانونی، تنبیه و پیگرد امریکا، در  

  .باشند می سنگین اغلب ها جریمه و است گسترش به رو ها، فراورده

که هستند موضوع این از یافتن اطمینان مسئول مدیران :است آشکار قضایی دعوي این پیام 
 تولیدي هاي فراورده و کارکنان کار محیط ارگونومیک ایمن طراحی به الزم و کافی توجه
  .آید بعمل

مشاوران عنوان به را خویش جایگاه ها ارگونومیست که است این پیام این پیامدهاي جمله از  
  در دانشگاهی هاي دوره به ارگونومی آموزشی هاي برنامه ترتیب بدین .یابند باز مدیریت

  ي ارایه براي را آموختگان دانش تا است نیازمند مدیریت و رفتار سازمانی، هاي نظریه
.سازد آماده شده یاد مشاوره

ارگونومیماکرو
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:)خرد ارگونومی( سنتی ارگونومی موفقیت عدم -6
اثربخشی نظر از افزارها، نرم و رایانه با کار هاي ایستگاه طراحی در ارگونومی از استفاده 

  .است بوده کننده مایوس
آید، می شمار به پیشرفت یک افزار نرم و کار ایستگاه ارگونومیک طراحی که است آشکار  

  .دارد مثبت اثر سامانه وري بهره در رود می انتظار آنچه از کمتر امر این اما
رویکردهاي و کارکنان بهداشت و ایمنی سامانه، کلی وري بهره بهبود در خرد ارگونومی 

  اصول رعایت وجود با خرد، نگرش در .است نداشته توجه قابل توانایی کار نظام انگیزشی
  بودن پایین و شغلی استرس از هایی نشانه افزارها، نرم و کار ایستگاه طراحی در ارگونومی

  نه و متعارف امري صورت به نارضایتی و شغلی استرس و دارد وجود شغل از مندي رضایت
 طراحی وجود با که است، محتمل امري کامال این واقع، در .داشت خواهد وجود استثنا

  علت به نظر، مورد هاي هدف به دستیابی ها، زیرمجموعه و ها مجموعه اجزاي ارگونومیک
  .نشود حاصل سامانه طراحی در کالن ارگونومی به توجهی بی

ارگونومیماکرو
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:سازمانی طراحی و مدیریت و ارگونومی آمیختن براي نیاز -7
به پاسخگویی و ارگونومی شدن واقع موثر براي باال، مشاهدات ي پایه بر 

  طراحی و مدیریت و ارگونومی آمیختن به شدید نیازي آتی، هاي دهه نیازهاي
.شود می احساس سازمانی

مربوطه گزارش که ،1980 سال از ها پیشگویی ي همه که است توجه جالب 
 باعث موضوع همین برخی، باور به و اند پیوسته حقیقت به کنون تا شد، ارایه
 رشدي ارگونومی در سازمانی طراحی و مدیریت به توجه که است شده

  ادامه روندي چنین نیز آینده هاي دهه در که شود می بینی پیش .یابد چشمگیر
.باشد داشته

ارگونومیماکرو
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ابعاد طراحی سازمانی

طراحی پیش از هماهنگی :کرد تعریف زیر صورت به توان می را سازمان یک  
 سلسله و کار تقسیم با و داشته پویا نسبت به کارکردي که نفر، چند یا دو میان شده

  هدف از اي مجموعه یا هدف به دستیابی دنبال به مسئولیت، و اختیار در مراتب
 .)1983 روبینز،( هستند مشترك هاي

ساختار به )مسئولیت و اختیار در مراتب سلسه و کار تقسیم با( سازمان از مفهوم این 
 پیچیدگی :است اصلی جزو سه داراي سازمان یک ساختار .کند می اشاره

)Complexity(، رسمیت )Formalization(، تمرکز )Centralization(.
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ابعاد طراحی سازمانی

  و واگرایی ي درجه( انسجامی یا تمایز ي درجه یا میزان به اصطالح این :پیچیدگی )الف
  .دارد وجود سازمان یک درون در که گردد، می باز )همگرایی

  :از هستند عبارت سازمان ساختار در شده شناخته اصلی )Differentiation( تمایز نوع سه       
Spatial)( )مکانی( اي فاصله تمایز و افقی تمایز عمودي، تمایز dispersion.

از را عمده اجرایی هاي پست که مراتبی سلسله سطوح شمار از است عبارت :عمودي تمایز  
  تر بزرگ با کلی، طور به .سازد می جدا هستند سامانه ده برون درگیر مستقیما که مشاغلی

  .یابد می افزایش عمودي تمایز به نیاز سازمان، شدن
است سازمان فنی -اجتماعی هاي ویژگی دیگر از گرفته اثر بهینه عمودي تمایز.
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ابعاد طراحی سازمانی

بخشیزگی ي درجه یا میزان از است عبارت :افقی تمایز )Departmentalization( تخصصی یا  
  اما شود، می سازمانی پیچیدگی افزایش باعث افقی تمایز گرچه .سازمان یک در مشاغل نمودن
  بازدهی تواند می جداگانه، هاي بخش در آنها دادن قرار و تخصص ي پایه بر کار نیروي تقسیم
  .دارد بستگی گوناگونی فنی -اجتماعی عوامل به بهینه بخشیزگی میزان .دهد افزایش را سامانه

هاي ساختمان و تاسیسات امکانات، که اي درجه یا میزان از است عبارت :اي فاصله پراکندگی 
  .دارند جغرافیایی ي فاصله و پراکندگی اصلی پایگاه از سازمان یک گوناگون

میانگین سازمان، در جغرافیایی مکانهاي شمار :از هستند عبارت پراکندگی ي عمده شاخص سه 
 اقماري واحدهاي در شاغل کارکنان تعداد سازمان، اصلی پایگاه از اقماري واحدهاي ي فاصله
.دارند فعالیت اصلی پایگاه در که افرادي به نسبت

کند می بیشتر را سازمان پیچیدگی شد، داده شرح باال در که تمایز، عوامل از یک هر افزایش. 
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ابعاد طراحی سازمانی

سازي آسان براي ساختاري سازوکارهاي که میزانی و حد از است عبارت :)یکپارچگی( انسجام 
  .است شده گرفته نظر در سیستم متمایز اجزاي میان در هماهنگی ایجاد و کنترل و ارتباطات

ارتباط رسمی، کارهاي دستور و دستورها از عبارتند کننده، یکپارچه سازوکارهاي انواع از برخی  
 تصمیم از حمایت و اطالعاتی سیستمهاي و سیستم یکپارچگی دفتر ها، کمیته شغلی، هاي پست

 .ها گیري

یکپارچه سازوکارهاي به آن نیاز میزان و سازمان پیچیدگی میان مستقیم ارتباطی کلی، طور به 
  به نیاز پیچیدگی، افزایش با که اي گونه به دارد، وجود بهینه کارکرد به دستیابی براي کننده،

.یابد می افزایش نیز کننده یکپارچه سازوکارهاي

 از یکی سیستم، ساختار در آن گنجاندن و کننده یکپارچه سازوکارهاي مناسب انواع آمیختن  
.است کار نظام طراحی در کالن ارگونومی حیاتی ابعاد
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ابعاد طراحی سازمانی

  مشاغل که اي درجه یا میزان از است عبارت سازي رسمی ارگونومی، دیدگاه از :رسمیت )ب
  .اند شده استاندارد سازمان در موجود

 چندانی ي اجازه کارکنان که شوند می طراحی طوري مشاغل شده، رسمی بسیار هاي سازمان در
  توالی آن، انجام زمان گیرد، می انجام که آنچه روي بر شخصی ي سلیقه و نظر اعمال براي
  .ندارند وظایف انجام چگونگی و وظایف انجام

 کامال کارهاي دستور و صریح قوانین وظایف، روشن شرح مدیریت، نظام در حالتی، چنین در
.دارد وجود شده تعریف
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ابعاد طراحی سازمانی

  و نظر اعمال براي کار انجام در کارکنان دارد، وجود کمتري سازي رسمی که هایی سازمان در
  طوري کاربر و ماشین -انسان هاي تعامل و مشاغل و دارند بیشتر آزادي شخصی سلیقه

 .بخشند می توجهی قابل خودمدیریتی و خودمختاري افراد به که شوند می طراحی

  توانند می افراد و است نشده ریزي برنامه نسبتا وضعیتی، چنین در کارکنان رفتار بنابراین،
.ببرند بیشتر استفاده خود فکري و ذهنی هاي ازظرفیت

  هرچه و است بیشتر رسمیت کاربرد باشند، تر تکراري یا و تر ساده مشاغل چه هر کلی، طور به
.باشد کمتر بایست می سازي رسمی میزان باشد، باالتر مشاغل در الزم تخصص سطح
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ابعاد طراحی سازمانی

  یا واحد فرد، یک سوي از سازي تصمیم که اي درجه یا میزان از است عبارت :تمرکز )پ
 در پایین سطح( کارکنان ترتیب، این به و گیرد می انجام )سازمان در باال سطح( سطح

.گذارد می اثر آنان شغل بر که دارند، تصمیماتی در ناچیز سهمی )سازمان
:است مطلوب زیر موارد در تمرکز کلی، طور به
راهبردي سازي تصمیم مانند باشد، نیاز فراگیر انداز چشم یک به که هنگامی.
گیرد انجام بینی پیش قابل و ثبات با بسیار محیط یک در کار که هنگامی.
باشند، متمرکز صورت به اگر که هنگامی تصمیمات، دیگر و قانونی مالی، تصمیمات براي  

.داشت خواهند بیشتر بازدهی
شود ایجاد توجهی قابل جویی صرفه که هنگامی.
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ابعاد طراحی سازمانی

:که شود اعمال باید هنگامی تمرکززدایی
گیرد انجام بینی پیش غیرقابل یا ثبات بی محیط یک در کار.
به اطالعات پردازش و سازي تصمیم ظرفیت از که باشد طوري مدیریت جایگاه طراحی  

.رود فراتر انسان وسیله
باشد نیاز گیري تصمیم و سازي تصمیم براي زیادي اساسی اطالعات به.
باشد نظر در کار بطن در ذاتی شغلی انگیزش ایجاد.
تصمیم در کارکنان حمایت جلب و سازمان مسایل درباره کارکنان در بیشتر تعهد ایجاد 

 گیري تصمیم و سازي تصمیم فرایند در کارکنان کردن درگیر با امر این .سازمانی هاي
.شود می عملی
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فنی -الگوي سیستم هاي اجتماعی
(Socio-technical systems)

1960( تریست و امري ماشین، -انسان هاي سیستم ي پیچیده ماهیت بهتر بیان براي( 
  .نمودند ابداع را فنی -اجتماعی سیستم اصطالح

ده برون به را خود ورودي که است باز سیستم یک سازمان فنی، -اجتماعی سیستم بحث در  
  .کند می تبدیل نظر مورد

شکل به آوري، فن :دارند اصلی جزو دو خروجی، به ورودي تبدیل فرایند در ها سازمان  
  قرار محیطی در جزو دو این .کارکنان زیرمجموعه صورت به افراد، و فنی مجموعه زیر

.پردازند می فعالیت به و داشته

هستند یکدیگر بر سویه دو اثري داراي ماشین -انسان تعامل هر در زیرمجموعه، دو این.  
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Socio-technical systems

سازمان

پرسنل تکنولوژي

محیط فیزیکی

محیط خارجی

Input Output
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فنی -الگوي سیستمهاي اجتماعی

  جزو سه بایست می )شود مدیریت باید چگونه سازمان این یعنی( سازمان یک ساختار طراحی در
  قرار توجه مورد بیرونی محیط و کارکنان آوري، فن یعنی، فنی، -اجتماعی سیستم اصلی
  .گیرند

 ساختار( چهارم جزو روي بر جزو سه این از یک هر اثر ي زمینه در زیادي هاي بررسی کنون، تا
 سازي بهینه در توانند می که اند، شده ابداع تجربی الگوهاي و است شده انجام )سازمانی
.گیرند قرار استفاده مورد سیستم سازمانی طراحی
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فنی -الگوي سیستمهاي اجتماعی

:آوري فن )1
مختلف نوع چندین به سازمانی، طراحی در کننده تعیین عاملی عنوان به آوري، فن  

  -آوري فن طراحی الگوي ترین تعمیم قابل و معتبرترین کنون، تا .است شده تعریف
 استفاده آوري فن »دانش بر مبتنی« تعریف از که شده، ارایه )1967( پروو سوي از سازمان

  .است کرده

،شئی روي بر فرد که نماید می آغاز عملی با را آوري فن تعریف خود، بندي رده در او  
.کند ایجاد آن در را تغییري تا دهد می انجام

۲۳



فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

از عبارتند آوري فن از اساسی بعد دو دیدگاه، این اساس بر:  

1( بعد این .دارد وجود فرد کار در که ویژه و استثنائی کارهاي شمار یا :وظیفه تغییرپذیري  
  و )دارند اندکی بسیار استثناهاي که( ثابت و )روتین( یکنواخت کارهاي حد دو میان در

.گیرند می قرار )دارند بسیاري استثناهاي که( تغییرپذیر و گوناگون بسیار کارهاي

موجود استثناهاي به پاسخ در فرد که است کارهایی دستور نوع :وظیفه پذیري تحلیل )ب 
  خوب وظایف از کارها دستور ویژه، آوري فن یک ي درباره .دارد دسترس در خود کار در

  تعریف خوب وظایف تا تحلیلی و منطقی هاي استدالل ي وسیله به حل قابل و شده تعریف
 آید پیش کار در است ممکن که استثنائی شرایط براي اي ویژه کار دستور هیچ که نشده،
  انجام فراست و تجربه ي پایه بر بایست می مسئله حل دوم، درحالت .است متغیر ندارد، وجود
  .گیرد

۲٤



فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

است شده ارایه زیر جدول در که دهد، می دست به را 2×2  ماتریس یک بعد دو این ترکیب.  
.دهد می نشان را دانش بر مبتنی آوري فن از نوعی چهارخانه، از یک هر

ي (پروو) ن آور ف  « ش دان ی بر  «مبتن ي  د ه بن د  ر
 تغییرپذیري وظیفه

 
 تحلیل پذیري مسئله

یکنواخت با استثناهاي 
 ناچیز

متغیر با  
 استثناهاي زیاد

 مهندسی یکنواخت (روتین) خوب تعریف شده و تحلیل پذیر
 غیریکنواخت (پیچیده) هنري (پیشه) خوب تعریف نشده و تحلیل ناپذیر

 

۲٥



فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

خوبی به ها مسئله و است ناچیز بسیار استثناهایی داراي یکنواخت آوري فن )الف  
  .گیرد می قرار دسته این در اغلب انبوه تولید .است همسان آنها ماهیت و اند شده تعریف
 می استاندارد کارهاي دستور از استفاده یکنواخت هاي آوري فن اجراي ي شیوه بهترین

.دارد وجود باالیی و شدید بسیار تمرکز و سازي رسمی حالت، این در .باشد

در ها مسئله تحلیل و هستند بسیاري استثناهاي داراي غیریکنواخت هاي آوري فن )ب  
  در حیاتی موضوع .گیرند می قرار دسته دراین غالبا فضا هوا عملیات .است دشوار آنها
  بایست می ها آوري فن این در بنابراین، .باشد می پذیري انعطاف ها آوري فن این

  سطح متقابل، در و شود اعمال ناچیز عمودي تمایز و پایین سازي رسمی اندك، تمرکز
.یابد افزایش کارکنان بودن اي حرفه

۲٦



فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

می را استثناها و ها مسئله اما هستند، بسیاري استثناهاي داراي مهندسی هاي آوري فن )پ 
  فن این در رو، این از .کرد حل منطقی و شده تعریف خوب فرایندهاي از استفاده با توان

  این که باشند، می نیاز نیز پذیري انعطاف به اما باشد، داشته وجود تمرکز باید ها آوري
.است دستیابی قابل پایین رسمیت با پذیري انعطاف

فراست و تجربه به ها مسئله حل مورد در گیري تصمیم هنري هاي آوري فن در )ت  
 ورزیدگی داري که پذیرد، انجام افرادي ي وسیله به باید مسئله حل .دارد شدید وابستگی

 رسمیت و زدایی تمرکز به موثر کارکرد براي ها، آوري فن این در بنابراین، .هستند ویژه
.است نیاز پایین
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

:کارکنان ي مجموعه زیر )2
اهمیت سازمانی طراحی در کارکنان زیرمجموعه از اصلی ي جنبه دو کم دست 

:از اند عبارت که دارد،

( بودن اي حرفه ي درجه یا میزان )الفprofessionalism( 
کار نیروي اجتماعی -روانی هاي ویژگی )ب

۲۸



فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

نیازهاي به بودن اي حرفه ي درجه یا میزان :بودن اي حرفه ي درجه یا میزان )الف 
  .شود می مربوط شغل آموزشی و تحصیلی

شغل چارچوب از بیرون در هم و باشد داشته وجود شغل در هم تواند می رسمیت.  
و کارها دستور قوانین، .گویند خارجی رسمیت را آن باشد، شغل در رسمیت که هنگامی 

  و نمودن عمل اي سلیقه که شوند می طراحی اي گونه به کاربر و ماشین -انسان هاي تعامل
 هاي ویژگی از خارجی رسمیت پایه، این بر .سازند محدود را صالحدید ي پایه بر کردن عمل

  .باشد می ماهرانه نیمه و غیرماهرانه مشاغل
بودن اي حرفه .شود می ایجاد کارکنان شدن اي حرفه با شغل چارچوب از بیرون در رسمیت  

 جزو که آید، می وجود به فرایندي طی و بوده درونی که کند می ایجاد را رسمیت نوعی
  عرف ها، ارزش شرایطی، چنین در بنابراین، .است اي حرفه آموزش و تحصیل ناپذیر جدایی

  و شوند می گرفته فرا شود سازمان وارد فرد که آن از پیش همه منتظره، رفتاري الگوهاي و ها
.گیرند می شکل
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

مشاغل کردن اي حرفه و سازمانی ساختار در رسمیت میان ارگونومیک، طراحی دیدگاه از    
  .دارد وجود تعادل یا بهینه ي نقطه یک

و تحصیالت با اشخاصی به که شوند طراحی اي گونه به سازمانی هاي پست که هنگامی  
  کردن عمل فرصت افراد به که باشد طوري باید ها پست این طراحی باشند، نیازمند باال آموزش

 .)رسمیت کاهش( شود داده نیز سلیقه و صالحدید ي پایه بر

پایینی آموزشی و تحصیلی هاي نیازمندي با هایی پست سازمان در شده طراحی هاي پست اگر  
  و صالحدید ي پایه بر کردن عمل فرصت و شده رسمی شدت به باید سازمانی ساختار است،
.باشد نداشته وجود سلیقه
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

 طراحی بر اجتماعی -روانی موثر عوامل فراگیر الگوي سودمندترین :اجتماعی -روانی هاي ویژگی )ب
Cognitive( »شناختی پیچیدگی« الگوي سازمانی، complexity( همکاران و هاروي .است )ساختار ،)1961 
Concrete( عینی تفکر نظر از را انسان شخصیتی thinking( انتزاعی تفکر و )Abstract thinking(، یا 

  .دادند قرار نظر مورد شناختی یپچیدگی کلی، طور به

 سمت به انسان تجربه، آوردن دست به با .است عینی همه ها برداشت و کنند می آغاز عینی تفکر با را زندگی ها، انسان
 .دهد می تغییر پیرامون جهان از را او تفسیرهاي و ها برداشت موضوع، این و دارد می بر گام انتزاعی تفکر

 فرصت نقلی و حمل و ارتباطاتی تحصیلی، هاي نظام راه از )الف فرهنگ یک که اي درجه یا میزان کلی طور به
 رویارویی آموزشی، هاي تمرین و کودکان تربیت راه از )ب و آورد می فراهم را گوناگونی و تنوع با رویارویی

 آن در که است افرادي شناختی پیچیدگی ي کننده تعیین سازد، می آسان گوناگونی و تنوع این با را آنها فعال
 .یابند می رشد فرهنگ

 پیچیدگی از شخص باشد تر فزون ... و بیشتر تنوع مختلف، افراد گوناگون، هاي محیط با رویارویی ي تجربه چه هر
  .است برخوردار باالتري شناختی
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

نیازمند محیط در ثبات و دستور و چارچوب به نسبتا هستند، عینی تفکر داراي که افرادي 
  که دارند تمایل افرادي چنین .باشند می الگوگرا و گرا مطلق بسته، باورهاي داراي و هستند

.باشند داشته تغییر بدون و ایستا نسبتا بنیادین ساختارهاي و ها عرف  ها، ارزش ها، دیدگاه

و دارند ثبات یا دستور چارچوب، به اندك نسبتا نیازي هستند، انتزاعی تفکر داراي که افرادي  
  اصطالح این .هستند نسبی امور همه که این به معتقد( تفکر در گرا نسبی باز، باورهاي با افرادي

  که دارند تمایل بیشتر آنها پیشین، دسته افراد با مقایسه، در .)گیرد می قرار گرا مطلق برابر در
  از پویا برداشتی دارند کوشش و باشند طلب قدرت کمتر و بوده پذیر انعطاف و گرا مردم
 ساختارهاي و ها عرف ها، ارزش ها، دیدگاه که دارند انتظار آنها .باشند داشته خود دنیاي

.یابند تغییر و شده متحول شان بنیادین

اي رابطه تحصیالت میزان با اما دارد، هوشمندي با ضعیف اي رابطه شناختی پیچیدگی گرچه  
  دقیق چندان نه برآورد براي تحصیالت سطح از گاهی فرهنگ، یک درون در و داشته شدید

.شود می استفاده شناختی پیچیدگی ۳۲



فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

سازمان در را عملکرد بهترین هستند، عینی تفکر داراي که کارگرانی و مدیران 
 رسمیت و شدید عمودي تمایز باال، تمرکز با ساختاري داراي که دارند، هایی
 بهترین هستند، انتزاعی تفکر داراي که کارگرانی و مدیران برابر، در .هستند قوي

  عمودي تمایز اندك، تمرکز با ساختاري که دارند، هایی سازمان در را عملکرد
.دارند پایین رسمیت و ناچیز
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

:محیط )3
است موفقیت و ماندگاري براي حیاتی عاملی بیرون، محیط با سازمان سازش توانایی.  
خود »کار به مربوط محیط« تغییرات تا دارند نیاز بازخوردي و نظارتی سازوکارهاي به ها سازمان باز، هاي نظام در 

 محیط .است جدي نیازي آنها براي تطبیق و تنظیم ظرفیت داشتن و کنند عمل آن با متناسب و کرده حس را
  .گذارد می اثر سازمان اثربخشی بر منفی یا مثبت طور به بیرونی

از عبارتند گذارند می اثر سازمانی کارکرد بر توجه قابل طور به که شده شناسایی بیرونی محیط پنج:
خام مواد بودن دسترس در و رقابت ماهیت ي برگیرنده در اقتصادي، -اجتماعی محیط.
تحصیلی امکانات و ها برنامه بودن دسترس در ي دربردارنده تحصیلی، محیط.
ها قیمت مهار و کار تجارت، به دولت نگرش  مانند سیاسی، محیط.
ها نگرش و ها ارزش طبقاتی، نظام یا اجتماعی طبقات مانند ،فرهنگی محیط و حقوقی محیط.
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

گذارند می اثر سازمان طراحی بخشی اثر بر شدت به بعد دو نظر از کار هاي محیط.

 محیطی پیچیدگی ي درجه یا میزان و محیطی تغییرات ي درجه یا میزان از عبارتند ابعاد این. 

ایستاست یا پویا زمان طول در خاص کار محیط یک که حدي از است عبارت محیطی تغییرات ي درجه یا میزان.

 است بسیار یا اندك کار به مربوط هاي محیط تعداد آیا که این از است عبارت پیچیدگی ي درجه یا میزان. 
Environmental( محیطی نامشخصی بعد، دو این اثر مجموع uncertainty( می تعیین را سازمان یک 

.کند

که است شده ثابت گذارند، می اثر سازمانی طراحی اثربخشی بر که فنی -اجتماعی عوامل ي همه میان در 
.است عامل ترین پراهمیت محیطی نامشخصی
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

ها  ن  ی سازما ط ی محی نامشخص
میزان یا درجه ي تغییرات 
 

میزان یا درجه ي پیچیدگی 
پویا ایستا 

نامشخصی به نسبت باال نامشخصی پایین ساده 
نامشخصی باال نامشخصی به نسبت پایین پیچیده 
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فنی  -الگوي سیستمهاي اجتماعی

 انعطاف براي الزم سازمانی توانایی بایست می دارد، باالیی محیطی نامشخصی که واحدي
  .باشد دارا را تغییرات برابر در سریع واکنش و پذیري

  اثربخشی و بازدهی حداکثر براي مهار و ثبات حفظ دارد، پایین محیطی نامشخصی که واحدي
  .است ماندگاري در عامل ترین مهم

  و سازي تصمیم در تمرکز عمودي، تمایز بودن کمتر باشد، بیشتر محیطی نامشخصی چه هر
  .یابد می تر افزون اهمیتی کارکنان بودن اي حرفه سطح بودن بیشتر و رسمیت

  در تمرکز و باال رسمیت باال، عمودي تمایز براي مشخص و ایستا کاري هاي محیط مقابل، در
  مطلوب )دارد وجود کالسیک بروکراتیک ساختارهاي در که آنچه مانند( سازي تصمیم
 .هستند

۳۷



طراحی بر پایه ارگونومی کالن 

).شوند بخشیزه چگونه و باشند گسترده یا کوچک اندازه چه تا مشاغل( افقی تمایز تعیین )الف

)گیري تصمیم در مسئولیت و اختیار کنترل، حوزه( عمودي تمایز تعیین )ب

تمرکز و رسمیت سطح تعیین )پ
-Routinization
شغل هر در بودن اي حرفه سطح-

۳۸



طراحی بهبود توانایی کالن ارگونومی شده، گفته مطالب به توجه با  
 سیستم طراحی طریق از موضوع این که دارد، را سیستمها ارگونومیک

.شود می عملی آن فنی -اجتماعی ویژگیهاي با مطابق

برنامه از بسیاري در حاصل بهبود درصد 25 تا 10 بجاي ترتیب، بدین 
  برنامه در درصدي 90 تا 50 بهبود خرد، ارگونومی اي مداخله هاي
.است پذیر امکان کالن ارگونومی اي مداخله هاي
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:آینده ارگونومی کالن

شناخت و کالن ارگونومی مطالعات وسیع و سریع گسترش به توجه با 
 علم از نوین جزو این که اینست بر اعتقاد آن، کاربردي ارزش

.گیرد قرار توجه کانون و محور در ارگونومی

عملکرد بهبود در آن مثبت اثرات شناخت و کالن ارگونومی پیشرفت با  
 نیاز کالن، ارگونومی پژوهشهاي از حاصل هاي یافته انتشار و ها سامانه

 عوامل و صنعتی مشاورین عنوان به ارگونومی از حیطه این کارشناسان به
   .یابد می چشمگیري افزایش سازمانی دهنده تغییر

٤۰



نگرش انسان محور: ارگونومی کالن

dehumanized( شده انسانی غیر کار علت work( بویژه و شغلی آسیبهاي و MSDs 
:است نهفته کار سیستم طراحی به مربوط متعامل موضوع سه در

خرد( محور تکنولوژي ارگونومی حتی و محور تکنولوژي نگرش(  
نگرش left-over وظایف و کارها تخصیص در
سیستم طراحی در فنی -اجتماعی ویژگیهاي به توجه عدم

.است شده گرفته نادیده طراحی در محور انسان نگرش مورد سه هر در

 و سازمان ساختار به مربوط تصمیمات زیرا است، محور انسان نگرش داراي کالن ارگونومی
  در و شود می اتخاذ پرسنل اجتماعی -روانی و اي حرفه ویژگیهاي اساس بر کار سیستم
 .گردد می منجر شده انسانی کارهاي نگرش بروز به آن کاربرد نتیجه

٤۱
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