




و اپراتورها طراحان، ارگونومیستها، وسیله به که است اي شیوه وظیفه واکاوي 
 به ماشین -انسان سیستم ارزیابی موارد برخی در و توصیف منظور به ها ارزیاب

 .شود می برده کار

م    جا ان ها  پراتور ا از  ی  ه پراتور یا گرو ا ت یک  یاز اس چه که ن طالعه آن م
د  هن ی(د خت ي شنا ها د  فرآین ی و یا  جسمان ي  یتها فعال ب  قال تا ) در 

د ل شو حاص داف سیستم  ه . ا



و مختلف روشهاي با که است متدولوژي یک وظیفه واکاوي ،بنابراین 
 نیاز مورد اطالعات کند می کمک و شود می انجام گوناگون تکنیکهاي
 مورد سیستم طراحی یا ارزیابی در آنگاه و شده سازماندهی و گردآوري

 .گیرند قرار استفاده

بدست را سیستم در انسان فعالیت و نقش از تصویري وظیفه، واکاوي کاربرد 
 از اطمینان حصول براي تواند می ساختارمند اطالعات چنین یک .دهد می

 وجود تناسب و سازگاري سازمان و انسان توانائیهاي و سیستم اهداف بین اینکه
.شود برده کار به دارد،



:ایمنی -1
.کند کمک ایمنی به عمده طریق 4 به تواند می وظیفه واکاوي

کار محیط در خطرات شناسایی در )الف
انسانی اپراتور براي مطلوب طراحی به دستیابی طریق از سیستم ایمنی از معین سطح یک به دستیابی هدف با وظیفه واکاوي )ب
انسانی پذیري اعتماد ارزیابی یا سیستم در انسانی خطاي واکاوي براي مبنایی ایجاد )پ
.کدامند پیشگیرانه اقدامات و بوده اشتباه چیزي چه اینکه تعیین براي حادثه بررسی در کاربرد )ت

:وري بهره -2
 انسانی نیروي به نیاز شود، استفاده اتوماسیون از بایست می تولید فرآیند از قسمت کدام و درکجا که سازد می مشخص وظیفه واکاوي

.شود وري بهره بهبود باعث تواند می خطا پتانسیل کاهش و شناسایی .باشد نحو چه به پرسنل آموزش و است چگونه

:تداوم -3
 به نیاز تواند می وظیفه واکاوي .یابد کاهش حداقل به آن بیکار زمان و شده نگهداشته مطلوبی و مناسب طور به بایست می سیستم

  می سبب را سیستم شده ریزي برنامه غیر بیکاري که خطاهایی شد خواهد باعث سیستم بهینه طراحی .نماید شناسایی را نگهداشت
.یابد کاهش شود



کرد؟ استفاده وظیفه واکاوي از بایست می موقع چه
سیستم طراحی هنگام )الف

سیستم ارزیابی هنگام )ب
ماشین -انسان سیستم عملکرد در مشکل بروز هنگام )پ

گیرد؟ انجام کسی چه توسط بایست می وظیفه واکاوي
طراحان )الف

علمیات واحد )ب
)ارگونومیستها و ایمنی متخصصان( ها ارزیاب )پ
مدیران )ت

 



است نظر مورد وظیفه کامل درك وظیفه، واکاوي اصلی هدف 
 .شود می مشخص مهم موارد آن وسیله به که

طراحی و ایمنی سیستم، طراحی آموزش، در وظیفه واکاوي 
.است شده استفاده بسیار کار محیط



وظیفه مراتبی سلسله واکاوي )HTA( توسط ابتدا در Annett and Duncan
  .شد ارایه و مطرح آموزشی اهداف براي (1967)

بکار کار محیط ارگونومیک مشکالت شناسایی منظور به نیز ارگونومی در آن از امروزه 
  .شود می گرفته

هدف HTA تشکیل را شغل آنها مجموع که است گوناگونی فعالیتهاي نمودن مشخص 
  .دهد می

در توان می .دارد بستگی واکاوي هدف به کوچکتر، اجزاي به شغل یک تجزیه میزان 
 و دستها حرکت مانند کوچک بسیار جزئیات و رفت فراتر یا و شد متوقف فعالیت سطح

.کرد بررسی نیز را چشمها



کاربردهاي HTA: طراحی interface، برنامه دستورالعملها، تهیه 
. ... و انسانی خطاي آنالیز آموزشی،

در HTA، مشخص هدف به دستیابی براي الزم عملیاتهاي از مراتبی سلسله 
 .شوند می



Goals: به دستیابی و آن انجام در سعی فرد که کار در هدفمند فعالیتهاي 
.دارد هدف

Plan: است ضروري عملیات انجام براي که شرایطی بیان.Plan مشخص 
.شود انجام وقت چه کاري چه سازد می

Tasks: هدف به دستیابی براي شده اتخاذ شیوه.

Operations: شود انجام هدف به دستیابی براي باید که فعالیتی هر 
.)آن پیچیدگی یا سادگی زمان، مدت از نظر صرف(



در HTA با نهایی هدف .شود می استفاده خاصی گذاري شماره روش از 
.شود می مشخص صفر عدد

 نهایی هدف هدفهاي زیر گذاري شماره )sub-goals( 1 شماره از 
.شود می شروع

Plan گیرد می خود به هدف زیر آن با مشابه اي شماره هدف زیر هر هاي. 





به شغل یک اجزا مراتبی، سلسله واکاوي در آمریکا هوایی نیروي در  
:شود می شکسته زیر صورت

Job
Duty
Task
Sub-task
Activity

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Job 
 تعمیرکار خودرو

Duty 
 تعمیر ترمزها

Duty 
 تنظیم موتور

Duty 
 تنظیم دستگاه خنک کننده

Task 
 دلکو تعویض سیمهاي

Task 
 تعمیرکاربوراتور

Task 
 تعمیر دلکو

Sub-task 
 تنظیم کاربوراتور

Sub-task 
 تعویض قطعات کاربوراتور

Activity 
 تنظیم هواي کاربوراتور

Activity 
 جدا کردن اتصاالت

Activity 
 برداشتن پوشش دلکو

Activity 
 تعویض چکش برق

Activity 
 بازرسی مسیر هوا



)Timeline analysis(واکاوي زمانی 

چه شغل دهنده تشکیل اجزا از یک هر شود می مشخص زمانی واکاوي در  
.دهد می تشکیل را کار زمان کل از درصدي

 داد نمایش افقی یا عمودي صورت به توان می را نتایج.  







The operator shows awkward postures including twisting of the trunk and neck.
In addition, inappropriate working surface height is also displayed in this photo.





The following items outline the procedures used for obtaining 
useful video documentation







 OSHA Technical Manual (OTM) _ Section VII  Chapter 1 - Back Disorders and Injuries
https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html

https://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_vii/otm_vii_1.html
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مورد استفاده در عملیات گیوه بافیابزار 
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