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  چکیده
هاي ناشی از شرایط  اي از آن، صدمات و ناراحتی در این مقاله، با تعریف ارگونومی و بیان تاریخچه   

با استفاده از اصـول  هاي آن   حل  اند و به شناسایی مشکالت محیط کاري و راه          و محیط کار بررسی شده    
  .اي پرداخته شده است ارگونومیک و با تأکید بر محیط کتابخانه

  هاي محل کار ها، آسیب ارگونومی، کتابخانه: ها کلیدواژه

  نگاهی اجمالی
ایـن  .  به معناي قانون مـشتق شـده  nomos به معناي کار و  ergon از دو کلمۀ یونانی      3»ارگونومی«کلمۀ  

 1857 لهستانی آن را در سال 4»یاسترزبوسکی«انون کار است و براي اولین بار پروفسور       واژه در اصل به معناي ق     
هـاي جـسمی،    یکی از تعاریف جامع این کلمه عبـارت اسـت از هماهنـگ سـاختن تـوان و ظرفیـت               . کار برد   به

  .شود  میفیزیولوژیکی و روانی کارکنان با شرایط و ملزومات فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی کاري که انجام
هاي انسان اسـت و بـه    ها و محدودیت ارگونومی در پی طراحی وسایل و ابزار کاري هماهنگ با توانایی      

پردازد و به طراحی مناسب مبلمان، تجهیزات  مسائل امنیت شغلی، سالمت، آسایش و کارآیی در محیط کار می
ّي و   بلکه کـاربري نادرسـت هـم جـد    البته، مشکل عمده صرفاً طراحی ناکارآمد نیست؛      . کند  و امور کمک می   
  .قابل بحث است
ّت ارگونومی بر افراد انسانی متمرکز است و درپی جلوگیري از ایجاد ناامنی، ناخوشـی، نـاراحتی      محوری

  .هاي آدمی است ها و محدودیت یا هر شرایط نامناسب محیط کار با درنظر گرفتن توانمندي
درصـد از میـزان غرامـت    85، حـدود  5)اوشـا (» ی ایاالت متحدهّت و سالمت شغل ادارة امنی«براساس آمار  

تـوان از   هـاي ارگونومیـک مـی    پرداختی به کارکنان مربوط به صدمات ناشی از کار است؛ در حالی که با روش 
شـدن از جملـۀ ایـن     رگ بـه  هـا و رگ    ناراحتی ستون فقـرات، اخـتالالت مـچ، دررفتگـی         . ها جلوگیري کرد    آن

  .انجامند  مورد از چنین صدماتی به عدم بازده کاري می600 ,000بیش از ساالنه . صدمات هستند
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ـ دارند،  ّط میزان غیبت از کار، در افرادي که سندرم عصب مچ دست ـ صدمۀ ناشی از کار با رایانه  متوس
  .ّ دارند هاي حاد  میلیون نفر از شاغالن، ناراحتی2/1کم  دست.  روز است27ساالنه 

  تاریخچه
کـردن کـار    مثالً استفاده از چرخ، روشی ارگونومیک براي کم      . ّن دارد   یشه در سرآغاز تمد   ارگونومی ر 

دانـشمندان و  . گـردد  امـا مفهـوم نـوین ارگونـومی بـه جنـگ جهـانی دوم بـازمی               . فرساي بدنی بوده است     طاقت
زان نـاراحتی و  هاي انسان آغاز کردند تا میـ  ها و محدودیت  داري را درخصوص توانایی     مهندسان مطالعات دامنه  

گرداندنـد، کـاهش دهنـد؛     ها را مـی  که قبالً مردانی نیرومند آن      صدمات وارده به زنان شاغل را در کارخانجاتی       
حلی براي سازگاري خلبانان با سرعت در حال افـزایش، و مـانوردهی هواپیماهـاي شـکاري           دنبال راه   همچنین به 

  .بخش خلبانان بود  ساختند که رضایتطراحان و روانشناسان با کار گروهی اتاقکی. بودند
انـد و بـراي     بـرده  هاي ارگونومیک بهره  از روش 1950سازي و لوازم یدکی از دهۀ         کارخانجات اتومبیل 

هـا مطـرح    بهبود و کارآمدي در کارخانجات و کاهش میزان صدمات، ارگونومی در امور کاري و مدیریت آن   
ّت و نیازمنـد بـه تحـرك و     مـد   بـویژه در کارهـاي کوتـاه       ــ   بـا چنـین رویکـردي، در انجـام کارهـا          . شده اسـت  

این امـر در مـورد کارهـاي دسـتی و حمـل و نقـل اشـیاي        . وجوش زیاد ـ پیشرفت چشمگیري حاصل شد  جنب
سـو، در دو سـوم قراردادهـاي کـاري کارخانجـات عمـدة            بـدین  1990از سـال    . وزن هم مصداق داشت     سنگین

براساس آمار ادارة روابط دولتی ایاالت متحده، این میزان شـامل   (نی شده   بی  هاي ارگونومیک پیش    صنعتی گروه 
  ). فقره قرارداد کاري بوده است000,30

تـا قبـل از   . ، ارگونومی را در ادارات بیش از پیش مطرح سـاخت 1980آغاز کاربرد سریع رایانه در دهۀ    
تا آن زمان، کمتر کارمند . کردند  میاین دهه، صدمات ناشی از کار را صرفاً در صورت بروز افت کاري مطرح    

در اواسـط همـین دهـه، تعـدادي از مجـالت      . رسمی بود که از سندرم عصب مـچ دسـت، چیـزي شـنیده باشـد        
  .پسند در مورد اثرات سوء یک سري از حرکات و کارها به بحث و قلم زدن پرداختند عامه

  دامنۀ ارگونومی
. پـردازد، بلکـه در طراحـی تولیـد هـم نقـش دارد        نمیّد محیط کار ارگونومی نوین فقط به طراحی مجد   

ّنظر قرار دادن کاربر و نـه    است که با مد6»زیراکس پالوآلتو«یکی از مراکز تولیدي تحقیقی دنیا، مرکز تحقیقی         
از خدمات ایـن مرکـز،   . صرفاً ابزار کار، به ایجاد تغییرات ژرف در ساختار و تسهیل در ابزار فناوري دست زده        

هـا بـه    را شکل داد و از جملـۀ آن » ویندوز«افزار   و بعدها نرم  » اپل مکینتاش «ابط کاربري است که اساس      ابداع ر 
نتیجۀ چنین ابداعی، با درنظرداشـتن برنامـۀ   . توان اشاره کرد رو، و موشواره می ها، منوهاي پایین ها، پنجره   آیکون

 امکاناتی با تسهیالت بیشتر و صدمات کمتـر بـوده   ّل و طراحی ابزار کار در وهلۀ بعدي، ایجاد  کاري در وهلۀ او   
  .است

هـاي اداري قابـل تنظـیم،     توان بـه صـندلی   شده با استفاده از اصول ارگونومی می      از بین تولیدات طراحی   
هاي محصوالت ارگونومی  بعضی از کاتالوگ. کرد کلید، جامچی و کاغذگیر اشاره زیرپایی، کشوي زیر صفحه
  . مورد دارند10000ش از در حال حاضر فهرستی بی

  اي ارگونومی رشته ماهیت بین
هـایی همچـون طراحـی     هاي مختلف علمی ارتباط دارد و دانش مربوط به آن از رشـته  ارگونومی با رشته 

                                                
6 . Xerox's Palo Alto Research Center (PARC) 



شناسی تولید، بهداشت صنعتی، عوامل انسانی، مهندسی صنایع، و  صنعتی، فیزیولوژي، روانشناسی، مهندسی، معنا
هـاي زیـادي مـرتبط اسـت، پـذیرش نتـایج برخـی از             از آنجا که ارگونومی با رشته     . شود   اخذ می  7آنتروپومتري

انـد،   مثابه ارگونومیـست آمـوزش ندیـده    هایی که در این علم انجام شده ممکن است براي افرادي که به  پژوهش
  .ها شده است حتی تفاوت در نحوة آموزش، باعث تفاوت عقیده در بین ارگونومیست. دشوار باشد

 
 

                   فیزیولوژي                                     طراحی صنعتی
  
  
 

                                  آنتروپومتري
                   بهداشت                عوامل              معناشناسی

     تولید                 صنعتی                    انسانی               
                                           صنعتی                                          ارگونومی

  
  تحقیقات کاربردي

               مهندسی                                                روانشناسی

  هاي مرتبط با ارگونومی دانش

  اند افراد متفاوت
: در هر سازمانی، اندازة بدن کارکنان متفاوت اسـت    . ها است   نومی، پذیرفتن تفاوت انسان   از اصول ارگو  

 اینچ متغیر اسـت؛ فاصـلۀ   34 تا 26ّ درازکردن دست براي برداشتن اشیاء بین       پا در نوسان است؛ حد     6 تا   4قد از   
 طرح مبلمان و ابزار یکـسان،  با این همه تفاوت، مسلماً.  اینچ است34 تا 27چشم افراد در حالت نشسته از زمین       

  .براي همه مناسب نیست
ك کمتري دارند کارکنان مسن نسبت به کارکنان جوان تحر     کار براي بیشتر افـراد و حتـی جوانـان در    . ّ

بینـد و   مچ بیشتر افراد با تحرك زیـاد آسـیب مـی    .  بدنی، در طوالنی مدت سخت است       شرایط غیرطبیعی و کج   
  .انجامد ز حد بار به کمردرد اغلب افراد میبلندکردن و برداشتن بیش ا

هاي افراد و انتخاب تجهیزات و ابزار کار بـا درنظرداشـتن افـراد عـادي و غفلـت از                 توجهی به تفاوت    بی
شـود و   هاي انسانی افراد می کارکنان معلول و داراي شرایط خاص، باعث شکست در ایجاد هماهنگی با تفاوت           

  .دهد میصدمات ناشی از کار را افزایش 
هـاي افـراد    ها، سطوح کاري و قطعات مختلف ابزار کـار بـه سـبب وجـود تفـاوت                 تنظیم ارتفاع صندلی  

نوع کار در تعیین ارتفاع مناسب تأثیر دارد و تنظیم فاصلۀ مناسب فرد در حال کـار بـا رایانـه از                . ضروري است 
  .صفحه کلید و صفحۀ نمایش آن الزم است

  اصول ارگونومی
گاشت دربارة ارگونومی بیانگر همگنـی و یکـسان بـودن بـسیاري از اصـول ارگونـومی           ن   تک 23بررسی  

                                                
  .اي است صورت مقايسه هاي بدن آدمي، بويژه به  مطالعة اندازه(anthropometry)آنتروپومتري .۱



 8در هـر سـازمان بایـد یـک سـیاهۀ بـازبینی      . ّی براي ارزشیابی محیط کار ارائـه دهـد   است که باید چارچوبی کل   
وظـایف  این کار معموالً توجه به جزئیات کم و بـیش متفـاوت، انـواع و اقـسام کارهـا و        . تر تدوین کرد    مفصل

هاي بازبینی شامل مـوارد مربـوط بـه کارکنـان اداري و کارکنـان             ها این سیاهه    براي کتابخانه . طلبد  محوله را می  
  .فروشگاهی است

  ّی ارگونومی اصول کل
اگر وسایل دور از دسترس باشند، احتمـال ایجـاد کـشیدگی در    . وسایل کار را دردسترس قرار دهید     . 1

در [پذیر باشـند   راحتی دسترس ابزار و وسایل پراستفاده باید به. شود یز دشوارتر میبدن وجود دارد و انجام کار ن     
  .]ها نشان داده شده است تصویر صفحۀ بعد، محدودة دسترسی و حیطۀ کاري دست

بودن بـازوان، فـشار وارده بـر     ها را نزدیک به بدن نگه دارید؛ در حالت کشیده      در بلندکردن اشیا، آن   . 2
سـازد،    پایی از بدن بر پشت وارد مـی 2شده در فاصلۀ  داشته  پوندي نگه20فشاري که وزنۀ . شود پشت، بیشتر می  

  .آورد شده در فاصلۀ نسبتاً نزدیک وارد می داشته بیش از دو برابر فشاري است که همان وزنۀ نگه
  حیطۀ دید عادي

                                   حیطۀ کاري با استفادة نادر                                          چرخش سر                 
  

  حیطۀ کاري با استفاده
  گاه به گاه

  خیطۀ کار
  عادي

  
  

  )خط شانه(                     حیطۀ غیر قابل دسترس 

  ها در حین کار حیطۀ کاري دست

فـشار وارد بـر   ] سر و بـدن [از حرکات ناگهانی بپرهیزید؛ چراکه برداشتن سریع اشیا و چرخاندن آنی           . 3
 .دهد بدن را افزایش می

کارها را در ارتفاعی مناسب انجام دهید، به طوري که سطح کار با آرنـج دسـت در یـک امتـداد، یـا       . 4
دادن بدن در حین کار، با وارد کردن فشار بر ماهیچه و  داشتن یا تاب خمیده نگه. تر از آن قرار بگیرد کمی پایین

نویسنده این اصل را هنگامی آموخت که با یک (شود  ی، ناراحتی و صدمات مختلف می   اسکلت، باعث کوفتگ  
کرد؛ این دستگاه براي او بیش از حد بلند، و براي دیگر متصدیان بیش از حد     دستگاه کپی در کتابخانه کار می     

 ).تصویر پایین را ببینید. کوتاه بود

                                                
8 . Checklist 



  
  اي از ارتفاع نامناسب سطح کار نمونه

ّي خـود    در وضعیت مناسب را تمرین کنید و همواره بدن را در وضع طبیعی و حالـت عـاد     کارکردن. 5
برخالف عقیدة شـایع، بـه   ). شکل صفحۀ بعد( شکل دارد Sدر وضعیت طبیعی، ستون فقرات حالت      . نگه دارید 
زم است ال. شود ّ نشستن، موجب تغییرشکل ستون فقرات و خارج شدن آن از حالت طبیعی می         ّ و رق    حالت شق 

کـشیدن  . طور عادي در دو سمت بدن قرار گیرند و مچ اندکی به جلو و کمی به سـمت داخـل باشـد            ها به   آرنج
دادن بدن به سمت عقب، مواردي از  کردن گردن، چرخاندن سر، قوزکردن و خم ها، خم کردن مچ ها، خم دست

  .ها، مفاصل حالت طبیعی ندارند وضعیت نامناسب بدن هستند که در آن
 45مطالعـه در شـیب   . در کارهایی که به خواندن احتیاج است، یک سـطح شـیبدار را انتخـاب کنیـد        . 6

  . درجه در حین کارهاي دستی مطلوب است15درجه در حین کارهاي غیردستی و 
  ناحیۀ گردنی

  
  

  قفسۀ سینه
  
  

  ناحیۀ کمر
  

  استخوان خاجی
       لگن

  دنبالچه
  )پهلواز (شکل عادي نخاع در حالت طبیعی بدن 

ها  تر از آرنج کلید، در حالت نشسته الزم است صفحه کلید در ارتفاعی پایین در حین کار با صفحه. 7
این کار مستلزم . قرار داشته و چنان قرار گرفته باشد که کاربر بتواند با حفظ حالت عادي بدن با آن کار کند

در چند سال اخیر براي راحتی کار ابداع شده این نوع صفحه کلید . استفاده از صفحه کلیدي با شیب منفی است
  ).تصویر مقابل(است 

  
  اي از صفحه کلید با شیب منفی نمونه



  .از صرف نیروي بیش از اندازه، بویژه در حین بلندکردن اشیا بپرهیزید . 8
ّت زمـان   ها در طـی مـد   ، بخصوص موارد ناشی از کشش مستمر یک گروه خاص از ماهیچه        خستگی. 9

  .شود ّت فعالیت آن کمتر می هرقدر کار یک ماهیچه زیادتر باشد، مد. به حداقل برسانیدمشخص را 
. شـود  ها و مفاصل مـی  ّ کارهاي تکراري بپرهیزید؛ چرا که باعث صدمه به بافت      از انجام بیش از حد    . 10
هـاي   و اسـتراحت کلیـد، نیـاز بـه تحـرك مـداوم       ّر، مثل تایپ با استفاده از صـفحه   هاي مستمر و مکر     در فعالیت 

  .باشد ّم می ّت و منظ مد کوتاه
ها فضایی مناسـب   ها، بازوان، تنه، زانوها و پاها را رفع کنید و براي آن       موانع موجود بر سر راه دست     . 11

استفاده و یا چیزهایی از  با اشغال فضاي زیر میز کار با اشیایی چون صندوق، کیف، اشیاي بی. و باز فراهم سازید
  .فرد باید بتواند پاهایش را به جلو دراز کند. شود ر ایجاد فضاي مطلوب، مانع ایجاد میاین دست، د

با استفاده از یک الیۀ حفاظ در مناطق و سطوح اصلی تماس بدن با اشـیا و ابـزار سـخت کـه ایجـاد        . 12
سـطوح تیـز و   تکیه دادن ساعد بر روي . کنند، فشار و صدمات ناشی از تماس را کم کنید ساییدگی در بدن می  

  .شود لخت، موجب بروز صدماتی از این دست می
در یـک  . تحرك و تغییر وضعیت در حین کار، مثل ایستادن و نشستن به تناوب را فرامـوش نکنیـد           . 13

ّت در  مد هاي کوتاه و مستمر بهتر از استراحت بلند  استراحت. روز کاري، حالتی ایستا و یکنواخت نداشته باشید       
  .حین کار است

تابیدن نور شدید عـالوه بـر ایجـاد نـاراحتی چـشم، بـه نـاراحتی         . نور و روشنایی را ثابت نگه دارید      . 14
کند،کـه   گیـري مـی   شود؛ چون بدن براي جلوگیري از تابش نور شدید به چـشم موضـع   مفاصل گردن منجر می   

 نـوري را در  بهتر است بـراي جلـوگیري از تـابش شـدید نـور، منبـع      . شود اغلب موجب خمیدگی در گردن می    
  ).تصویر پایین(سمت چپ یا راست خود تعبیه کنید 

  
        نامناسب            مناسب

  صورت مناسب اي از منبع نوري تعبیه شده به نمونه

 تـا  65در کارهاي نشسته، دمـاي مناسـب   . دما، رطوبت و جریان هوا را در محیط کار متعادل نمایید      . 15
 درجـۀ فارنهایـت مطلـوب    68 تـا  60جایی اجسام،  ی مثل بلندکردن و جابه درجۀ فارنهایت و در کارهاي بدن    75

 70 تـا  30رطوبـت بایـد بـین       . معموالً بخش سفارش و دریافت منابع سردتر از بخش فهرستنویـسی اسـت            . است
 یـارد در  1/0شود و جریان هواي بـیش از   هواي بسیار خشک یا بسیار مرطوب موجب ناراحتی می     . درصد باشد 

  .انجامد احساس ناراحتی و سردي در محیط میثانیه به 

  9شناسایی مشکالت
، مثل بررسی گزارش حاکی از صدمات 10شیوة واکنشی: توان شناسایی کرد  مشکالت را به دو روش می     

                                                
  ـ مترجمان.هاي ناشي از كار است در اينجا و مباحث بعدي، منظور از مشكالت، كلية صدمات و ناراحتي. ۱

10 . Reactive approach 



، مثل ارزشیابی منظم محیط کار قبل از پدید آمدن و بروز مـشکالت و  11ها و شیوة کنشی   یابی آن   ّت  کاري و عل  
  .صدمات

  یشیوه واکنش
تـوان بـه    ّا قـوانین و مقـررات و مباحـث آن را مـی       نیستند، ام » اوشا«ها درحیطۀ گزارش      هر چند کتابخانه  

شایسته است کارکنان کتابخانه هـر نـوع نـاراحتی و صـدمۀ ناشـی از کـار را بـا بیـان                 . ها هم تعمیم داد     کتابخانه
ارش دهند تا محیط کاري کارکنـان،  ها فوراً گز چگونگی و زمان حادث شدن آن و ماهیت صدمات و ناراحتی    

چنین مشکالتی شـاید منـشأ   . براي تعیین نوع و میزان ارتباط آن صدمه یا ناراحتی با شرایط کاري، بررسی شود            
ــ مـثالً بـه دلیـل      یا سطح کاري نامناسـب یـا پیچیـده باشـد    ، )مثالً محیط کاري درهم و برهم  (اي داشته باشد      ساده

هـاي چـشم، گـردن و      و صفحه نمایش رایانه در محل کار و درنتیجه ایجاد نـاراحتی   کلید  قراردادن نامناسب صفحه  
  .شوند همچنین مشکالتی در حیطۀ روش واکنشی بررسی می. مچ

هاي عمده و تکراري نیازمند پیگیري و انجام شیوة کنشی است که همـان ارزشـیابی             صدمات و ناراحتی  
  .باشد ّی محیط کار می مند و کل مداوم، نظام
منـد   ارزیابی نظام. ها هم مطرح و قابل توجه است ّت شیوع آن ّت و شد   الوه بر توجه به بروز صدمات، حد      ع

محل کار، حتی اگـر موجـب پیـشگیري از اقامـۀ یکـی دو دعـواي حقـوقی و پرداخـت هـزاران دالر بـه کارکنـان              
  .دیده گردد، ارزش انجام و توجه را دارد خسارت

  شیوة کنشی
یک دلیل . ها ضرورت دارد ّه بدان ها نباشد، توج اي از صدمات و ناراحتی حتی اگر در محیط کار، سابقه    

ضـعف روحیـه   . ّ کار، شرایط نامناسب و ناکارآمـدي ابـزار، وسـایل و مبلمـان اسـت      غیبت از کار و ترك محل 
وري  ورد کرده که افت بهـره برآ» اوشا«. ممکن است در اثر شرایط نامناسب محیط کار بر کارکنان عارض شود     

که به عنوان خسارت ( میلیون دالر 15اي سه برابر مبلغ   فیزیکی و کاهش روحیه، در سال هزینه    ناشی از ناراحتی  
  .دارد) شود به کارکنان پرداخت می

پیمایـشی کـه از   . هـا اسـت   ها، قبل از بـروز صـدمات و گـزارش آن    شیوة کنشی مستلزم گردآوري داده    
اي نـسبتاً ارزان   هاي مختلف بدنش را بیان کند، شـیوه  شود میزان و شدت ناراحتی در قسمت ست کارمند درخوا 

شـوند   هایی که منجر بـه صـدمات مـی    باشد و به تعیین ناراحتی ها می است و ابزاري مناسب براي گردآوري داده     
  . آمده است اي از فرم این پیمایش در زیر نمونه. کند کمک می

  تیارزیابی میزان راح
  :تاریخ

  :عنوان یا کد شغل
  :شیفت کاري

  :ّت اشتغال به این کار مد
  .کنم احساس ناراحتی خفیف در پاهایم می

   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز           £
   هرروز£      یکی دو روز در ماه   £

  .کنم احساس ناراحتی شدید در پاهایم می
  وز در ماه چند ر£ به ندرت یا هرگز          £
   هرروز£      یکی دو روز در ماه  £

  .کنم احساس ناراحتی خفیف در زانوهایم می
   در ماهز چند رو£ به ندرت یا هرگز           £
   هر روز£      یکی دو روز در ماه   £

  .کنم احساس ناراحتی شدید در زانوهایم می
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز          £
   هرروز£     روز در ماه    یکی دو£

  .کنم احساس ناراحتی خفیف در کمرم می
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز           £
   هرروز£      یکی دو روز در ماه   £

  .کنم احساس ناراحتی شدید در کمرم می
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز          £
   هرروز£     یکی دو روز در ماه   £

                                                
11 . Active approach 



  .کنم احساس ناراحتی خفیف در گردنم می
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز           £
   هرروز£       یکی دو روز در ماه  £

  .کنم احساس ناراحتی شدید در گردنم می
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز          £
   هرروز£       یکی دو روز در ماه £

  .کنم وانم میاحساس ناراحتی خفیف در باز
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز           £
   هرروز£     یکی دو روز در ماه    £

  .کنم احساس ناراحتی شدید در بازوانم می
   چند روز در ماه£ به ندرت یا هرگز          £
   هرروز£    یکی دو روز در ماه    £

  راي از فرم ارزیابی میزان راحتی در محیط کا نمونه

مشاهده، یک رویکرد کنشی دیگر در بررسی محیط کار است که نـسبت بـه ارزیـابی محـض، مهـارت          
اي جلوگیري کنـد کـه در    گردد و هم از اثر هاله گر هم باید بداند دنبال چه چیزي می  مشاهده. طلبد  بیشتري می 

ر مجرب در شرایطی به طرح سؤال و گ مشاهده. اثر آگاهی افراد به امر مشاهده، تغییر رفتار آنان را به دنبال دارد        
هـیچ ذهنیتـی از عمـل مـشاهده، در       پردازد که افراد مورد مشاهده، بـی        جستجوي موارد مطرح در زمینۀ کار می      

  .کار باشند شرایطی کامالً عادي مشغول به
 تـوان بهـره   اي هـم مـی   هر چند از سـیاهۀ منتـشرشده    . براي تکمیل مشاهده از سیاهۀ بازبینی استفاده شود       

  .ّن استفاده نمایند اي در ارزیابی کارهاي معی جست، بهتر است که کتابداران از چنین سیاهه
در . شـود  شده از سوي افـراد مجـرب وآگـاه، معمـوالً بـه شـناخت مـشکالت منجـر مـی          مشاهدات انجام 

ي هـاي کـار   درصـد ایـستگاه  90مصاحبه با یک ارگونومیست، وي به وجود مـشکالت و نارسـاییها در بـیش از             
  :اي که در یک سال گذشته بررسی کرده بود اذعان کرد، و از جمله به موارد زیر اشاره نمود رایانه

 .اند نمایشگرها در ارتفاعی باالتر از حد استاندارد قرار گرفته% 65ـ 
 .کارکنان در معرض تابش بیش از اندازه قرار دارند% 53ـ 
 .استاندارد هستندّ  ها در ارتفاعی باالتر از حد کلید صفحه% 51ـ 
 .نمایشگرها در فاصلۀ نزدیک به چشم قرار دارند% 39ـ 
 .نمایشگرها به جاي قرارگرفتن در جهت مستقیم، در زاویه قرار دارند% 5/26ـ 

 .ها قابلیت تنظیم ندارند صندلی% 56ـ بیش از 
 .اند هاي قابل تنظیم، به درستی تنظیم نشده از صندلی% 70ـ بیش از 

 .شده هستند زها و سطوح کار داراي ارتفاع تنظیممی% 11ـ فقط 
جـاي اسـتفاده از     درصـد افـراد مـورد مـشاهدة وي بـه     50ارگونومیست دیگري معتقد است کـه حـدود       

  .هایی را در گردن ایجاد نماید کنند که ممکن است ناراحتی دار از گوشی استفاده می هاي گویا و میکروفن تلفن
مصاحبه از این منظر مناسب است . افزاید ست، ولی بر زمان و هزینه میکنندة مشاهدات ا مصاحبه تکمیل

شوندگان به انجام کار عادي خود در حـین مـصاحبه، حـالتی طبیعـی و نـسبتاً ناخودآگـاه                که با ترغیب مصاحبه   
  .کند نسبت به مشاهده ایجاد می

اید و  ار احساس ناراحتی کردهآیا در حین ک«ّي و عمدتاً با سؤالی چون      معموالً مصاحبه را به روشی عاد     
در صورت مبهم بودن پاسخ، سؤاالتی دربارة نـاراحتی مـچ، گـردن،    . کنند آغاز می » اگر بلی، چه نوع ناراحتی؟    

  .آید ها و غیره به میان می شانه
  :سؤالهاي مرسوم چنین هستند

 اید؟  آیا تا به حال در حین کار یا در پایان روز کاري، احساس ناراحتی کرده. 1
 .اید؟ لطفاً توضیح دهید در کجاي بدنتان احساس ناراحتی کرده. 2

 به نظر شما علت این ناراحتی چه ممکن است باشد؟. 3



 کنید؟ آیا در این قسمت فقط شما کار می. 4

کلیـد، محـل    اگر شما تنها فرد شاغل در این قسمت هـستید، کـسی بـراي تنظـیم میـز، جـاي صـفحه                     . 5
 کند؟ حه کلید و فاصلۀ آن از چشم شما اقدام میجاگیري مچ دست، ارتفاع صف

سازي امکانات و ابزار موجود در این قسمت را براي شـما تـشریح    هاي تنظیم و مناسب آیا کسی شیوه . 6
 کرده است؟

کار یک ارگونومیـست  . رویکرد معمول براي شناسایی مشکالت، کار گروهی چند ارگونومیست است      
هاي ارزیـابی بـه دیگـران،     رورت آموزش اصول و مبانی ارگونومی و روش    به صورت انفرادي، به سبب عدم ض      

در این حال، ممکن است به سبب عدم دسترسی کافی بـه اطالعـات و افـراد مطلـع،     . شود سریع و آسان اجرا می    
اگر شناسایی این . هایی پیش آید یا نتایج حاصلۀ ارگونومیست، در بین کارکنان خریداري نداشته باشد        نارسایی

شده از سوي مدیریت و کارکنان انجام شـده  باشـد، صـرفنظر از          هاي ارائه   مشکالت با مشاهده و با حداقل داده      
ها، احتمـال ایـن عـدم پـذیرش بیـشتر       هاي مصاحبه یا مشارکت فعاالنه در امر گردآوري داده         کار بردن روش    به
  .شود می

فت، گروهی شامل یـک ارگونومیـست،    در شیوة گروهی که اولین بار در صنایع خودروسازي به کار ر           
ساختار . دیده در حوزة ارگونومی باشد، و نمایندگانی از مدیریت و کارکنان حضور دارند       یا فردي که آموزش   

این شـیوه بـه خـاطر حـضور فعـال تعـداد زیـاد افـراد و نیـاز بـه           . گروه بازتابی از کارهاي مختلف سازمان است      
ّا بـه خـاطر انعکـاس دیـدگاه افـراد مختلـف نتیجـۀ بهتـري دارد و در اثـر                بر است؛ ام    هاي فراوان، هزینه    آموزش

  .رود مشارکت و تعامل وسیع، احتمال پذیرش نتایج باال می
ها در امر مـشاهده دخیـل    تواند متشکل از تعداد زیادتري باشد، ولی نباید همۀ آن          هر چند این گروه می    
آنچـه را کـه   .  براي مشاهدة هر یک از کارکنان کافی است    یک یا دو نفر   . انجامد  باشند وگرنه، به سوگیري می    

توان به کل گروه گزارش داد و دربارة آن به بحـث و تبـادل نظـر     اند، می یک یا چند عضو گروه مشاهده کرده      
  .پرداخت

اي بـر اخـتالالت عمـومی ماهیچـه و اسـکلت و       کنندگان در کار گروهی شامل مقدمـه        آموزش شرکت 
هاي استفاده از سیاهۀ بازبینی براي شناسـایی ابـزار و امکانـات      و مبانی ارگونومی، روش   دیگر مسایل آن، اصول     

توان بـا اسـتفاده از    اي را می چنین سیاهه. ّهاي ممکن است حل نامناسب و عادات و شرایط کاري نادرست، و راه      
  .مبانی ارگونومی و کمک گرفتن از سیاهۀ بازبینی سازمان مشابه دیگري تهیه کرد

  آوري و ثبت موارد جمع
ها و صدمات و تجزیه  هاي حاکی از ناراحتی  در هر سازمان باید فردي مسئول بررسی و پیگیري گزارش         

ها زمان بروز صدمه یا ناراحتی، فرد متأثر از آن، نوع شغل و بخـش   در این گزارش. ها باشد ّ داده و تحلیل مستمر 
بـراي ثبـت ایـن    . شـود  شدن قید می ـ زمان برطرف شدن آن ـ در صورت برطرف کاري، نوع صدمه یا ناراحتی، و    

  .دارد» 200اوشا «اي به نام  نسخه» اوشا«موارد، ادارة 
هـر  . شـوند  گردند و میزان صدمات در فواصل زمانی مـنظم محاسـبه مـی    آوري و تکمیل می    ها جمع   داده

 درصـد  5ز صـدمات، جمعـاً در   چند براي محاسبۀ میزان و نسبت صدمات معیاري وجود ندارد، ولی ساالنه بـرو        
بـا مـشاهدة درصـد    . شود می) سه ماهه( درصد براي هر دورة فصلی 25/1گردد که    کارکنان ادارات مشاهده می   

میزان صدمات در کارکنانی که کارهاي سنگین و . مند محیط کار را آغاز کرد باالتر، باید ارزیابی مداوم و نظام



 درصد در یـک دورة  25/6 تا 5( درصد 25 تا 20دهند، ساالنه  نجام میجایی و حمل بار ا  سخت بدنی، مثل جابه   
  .است) فصلی

هاي خود،   درصد از میانگین پاسخ5/2کارکنان ادارات معموالً در     . ها شایعتر از صدمات هستند      ناراحتی
هـاي   اغلـب بـا اجـراي طـرح    . هـا ایـن رقـم بـاالتر اسـت       هاي خفیف اشاره دارند و در بعضی سازمان         به ناراحتی 

  .داري پایین آورد توان این ارقام را در سطح معنا ارگونومی می
هـا در آنجاهـا    هاي مختلف محیط کار که صدمات و ناراحتی     تجزیه و تحلیل موارد باید شناسایی بخش      

  .ها را شامل شود کنند، نوع کار در حال انجام، و باالخره علل احتمالی این صدمات و ناراحتی بروز می

  ها حل راه
حـل   اگر براي یافتن راه. ها است، تا شناسایی و گزارش مشکالت حل در اغلب موارد، تأکید بر یافتن راه 

اگـر نـوع صـدمه و    . یک مورد خاص هزینۀ زیادي الزم باشد، بررسی جزئی و شناسایی دقیق آن ضرورت دارد   
می ندارد، چرا که ایـن امـر   ناراحتی از ابتدا واضح و مشخص باشد، صرف زمان زیاد براي تشریح جزئی آن لزو 

  .در روند رفع مشکل چندان مؤثر نخواهد بود
حـل نیـاز چنـدانی بـه خریـد       یـافتن راه . چندین راه حل براي یک مشکل ممکن است وجود داشته باشد 

هـاي   شده در آمـوزش ارگونومیـست   بر اساس یکی از مطالعات موردي انجام . امکانات و تجهیزات خاص ندارد    
هاي رومیزي درحین اسـتفادة کـاربران بلندقـد بـه      بودن محل استقرار صفحۀ نمایش رایانه  پایین چندین دانشگاه، 

  :شده از سوي فراگیران براي حل این مشکل بدین صورت بود هاي ارائه پاسخ. صورت یک مشکل مطرح شد
 ـ قراردادن نمایشگر بر روي یک دفترچۀ تلفن،

 ـ تعبیۀ جایگاه چوبی براي نمایشگر،

  جایگاه قابل تنظیم براي نمایشگر،ـ ساخت

 شده به میز براي نمایشگر، ـ خرید دستۀ قابل تنظیم و نصب

 شده به دیوار براي نمایشگر، ـ خرید دستۀ قابل تنظیم و نصب

 آوردن میز نمایشگر با استفاده از بلوك، ـ باال

 ـ خرید میز با قابلیت تنظیم ارتفاع،

 افزارها، کلید و دیگر سخت ظیم براي نمایشگر، صفحهـ خرید تجهیزات مخصوص با قابلیت تن

 .آوردن صندلی ـ پایین
هـاي اسـتاندارد    بسیاري از توصیه. شود هاي ارزانتري منجر می     حل  جستجو و بررسی چندین گزینه به راه      

 در نمونۀ مطرح شده، حل مـشکل . هاي غیرضروري دربرندارند    هاي مناسب ارگونومیکی، هزینه     حل  در ارائۀ راه  
کـردن   تنظـیم . با کمک دفترچۀ تلفن چندان جالب نیست و قابلیت انطباق با فاصلۀ متناسـب بـا ارتفـاع را نـدارد       

صندلی، با وجود مقبولیت زیباشناختی آن، قابل انطباق با فاصله نیست و جاگذاري پاها بـر روي سـطح در ایـن               
ظیم بـراي نمایـشگر اسـت کـه نـه تنهـا       حل مناسب همان تعبیه و طرح جایگاهی قابل تن      راه. حالت مشکل است  

 دالر 150هزینۀ ایـن کـار حـدود    . سازد  مشکل نامناسب بودن ارتفاع، بلکه مشکل بالقوة فاصله را هم مرتفع می           
  .است

هاي محافظ کمر،  گاه شانه در حین مکالمۀ تلفنی، بالش هزینه از قبیل کاغذگیر، تکیه تهیۀ تجهیزاتی کم  
فوایدي قابـل  ... هاي قابل تنظیم، و  اي باالي سر، نمایشگرهاي ضد اشعه، صندلی      ه  جاپایی، حفاظ مچ، نورافکن   



  .سازي محیط کار و افزایش بازده و کارآیی دارند ّه در بهینه توج

  موانع خرید محصوالت ارگونومیک
بـسیاري از  . انجامـد  هـا مـی   استفادة غیراصولی از محصوالت و تجهیزات ارگونومیک به ناکارآمـدي آن     

هـا را متناسـب بـا شـرایط کـاربر تنظـیم        ّا کسی آن    خرند، ام   هاي مطابق با اصول ارگونومی می       ت صندلی مؤسسا
  .بیند ها آموزش نمی سازي آن کند یا کسی براي ارزیابی نیازها و هماهنگ نمی

این وضعیت در . برد اگر محل جاگیري نمایشگر مناسب نباشد، خرید صندلی مناسب کاري از پیش نمی
. آیـد  وجـود مـی   هـم بـه  ... ها و نبـود جاپـایی، و    بودن ارتفاع، شیب نامناسب در قرارگرفتن مچ   مناسبصورت نا 

  .کارآیی این نوع صندلی در چنین شرایطی بیشتر از کارآیی یک صندلی اداري معمولی با تنظیم درست نیست

  مدت و بلندمدت   اصالحات کوتاه
پذیرند؛ مثل تغییر و تنظـیم ارتفـاع، تغییـر و     راحتی انجام  مدت به   هزینه و کوتاه    اصالحات و تغییرات کم   

در عین حـال، گـاهی اصـالحات وسـیع و بلندمـدت هـم       . جایی خود فرد ها، و تغییر مکان و جابه   تنظیم صندلی 
قیمت، یا تغییرات اساسی در  هاي کاري گران ضرورت دارند، مثل تغییر روشنایی و سیستم تهویه، خرید ایستگاه

حل مناسب با توجه به ایـن دو   ها و تعیین راه بعد از شناسایی موارد و مشکالت، تحلیل داده. نجام کارهاي ا   شیوه
  .گیرد مدت و بلندمدت صورت می نوع اصالحات کوتاه

اي در موضـوع ارگونـومی بـراي     یکی از مصادیق مهم اصالحات بلند مدت در هر سازمان، انتشار جزوه         
در سطح کارکنان با مباحثی درخصوص شناسایی مـشکالت از طریـق تحلیـل    کارکنان و برگزاري سمینارهایی   

دهی مشکالت، و چگونگی تعیین موارد و مسائل جانبی دیگر در محـیط   ارگونومیکی، طرز شناسایی و گزارش   
  .کار است

  پیگیري نتایج
 هاي حاصل از گـزارش صـدمات ایجـاد شـده، قبـل و بعـد از اجـراي برنامـۀ ارگونومیـک بررسـی                    داده

ّ  هاي ارائه و اجراشده براي حل مسائل در طـی  حل تأثیر واقعی راه   توان به تأثیر و یا عدم       با این کار، می   . شوند  می
  .هاي موجود پی برد اجراي برنامۀ ارگونومیک، از لحاظ تقلیل بروز و شیوع صدمات و ناراحتی

هـاي   ریـزي  ز مطالعـات و برنامـه  براي آگاهی از احتمال تأثیر سوء ناشی از تغییرات و اصـالحات منـتج ا            
ّ  اند، بررسی و تعیین مستمر گونه سابقۀ ناراحتی و صدمه نبوده ارگونومیکی بر روي کارکنانی که قبالً داراي هیچ       

  .ّر میزان راحتی افراد ضرورت دارد و مکر
ا هـ  درصورت عدم پیشرفت کار، براي شناسایی موانع رسیدن به اصالحات مطلوب، مشاهدات و مصاحبه 

تغییر طـرح و  : اند از دو نمونه از این موانع عبارت  . این موانع ممکن است ساده یا پیچیده باشند       . شوند  باید تکرار   
هاي معـین و مخـصوص هـر کارمنـد از      جایی محل صندلی مبلمان محیط کار کتابخانه از سوي کارکنان و جابه      

  . از صندلی مخصوص خودسوي بخش اموال کتابخانه و درنتیجه عدم امکان استفادة هرکس
 


