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 ـ نشأتـها: 1

ل يف املاضي جد قاسية، حيث كانت ساعات العمل طويلة وكان العمل غالبا ما يتم يف ظروف غـري لقد كانت ظروف العم
صـحية، ويف غالــب األحيــان مل يكــن هنــاك أي اعتبــار ملــدى تــأثري هــذه الظــروف علــى اإلنســان. يف حــني تغــريت ظــروف العمــل اآلن 

وف العمــل أصــبحت ممتــازة أو مثاليــة، ذلــك أن العامــل صــار وتغــريت معهــا حقــوق العامــل والنظــرة إليــه. غــري أن هــذا ال يعــين أن ظــر 
يعمـل حتـت ظـروف تتسـم بالضـغط أو التـوتر والـذي لـه تـأثري علـى املـدى البعيـد أكثـر منـه علـى املـدى القصـري، وهـو غـري ظـاهر وغــري 

 مالحظ أو حىت معروف يف الكثري من األوقات لكنه موجود على أية حال .

ان بتكييــف البيئـة لصـاحله منــذ القـدم، إال أنـه مل تظهــر أيـة دراسـة تــذكر ملعاجلـة تـأثري ظــروف وعلـى الـرغم مــن اهتمـام اإلنسـ 
العمـل علـى أداء اإلنســان إىل غايـة احلـرب العامليــة األوىل. حيـث تعتـرب هــذه احلـرب كنقطـة انطــالق مهمـة لتسـليط الضــوء علـى تطــور 

 ة منها:اهلندسة البشرية. إذ كانت هناك جمموعة من الدراسات املناسب

 ).Gilberthوجلربت ( Taylor)دراسة احلركة والزمن من طرف ( ♦
 ظهور االختبارات عن طريق كل من بينيه وسبريمان وغريهم. ♦
 نشاطات جملس حبث الصحة يف الصناعة. ♦
 ظهور علم النفس التجرييب لإلدراك والتعلم والتذكر. ♦
 تكون ما يسمى مبجلس دراسة التعب الصناعي. ♦

ن يتدرب لتطبيق العلوم اإلنسانية ولدراسـة اإلنسـان أثنـاء العمـل. كمـا مت وضـع معـايري جديـدة تعتمـد علـى وهبذا بدأ اإلنسا 
املالحظة املباشرة للوقائع بدال مـن االرجتـال. ومـن بـني هـذه األعمـال مـا قـام بـه جلـربت يف أمريكـا. حيـث وضـع أسـس دراسـة احلركـة 

 ظات الذكية بدال من جتارب علمية مراقبة. والزمن. واليت كانت إىل حد ما مبينة على املالح

ظهر املعهد الوطين لعلم النفس الصناعي الذي كان له تعاون مع جملس البحث يف التعب الصناعي املذكور   1920ويف سنة 
ــرا حــول   61اســم جملــس البحــث يف الصــحة الصــناعية وصــدرت عنــه حــوايل  1929أعــاله. هــذا األخــري الــذي أطلــق عليــه ســنة  تقري

، وقـل االهتمـام بدراسـة أداء اإلنسـان. وقـد يرجـع ذلـك  إىل كثـرة البطالـة، 1930دراسات الصناعية. غري أ�ا ظهرت فرتة ركود سـنة ال
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وبالتايل توفر اليد العاملة، حيث أصبح األمر يتعلـق باحلصـول علـى أي مهنـة متـوفرة بـدال مـن االعتمـاد علـى مبـدأ الرجـل املناسـب يف 
 تايل أصبح اجتاه السيكولوجيني مركزا على عملية اختيار أحسن العمال من قائمة املرتشحني لوظيفة ما.املكان املناسب، وبال

ومــع انــدالع احلــرب العامليــة الثانيــة  ظهــر تطــور ســريع يف امليــدان العســكري وأصــبحت األجهــزة جــد معقــدة تعتمــد علــى    
كـان إمـا ال يسـتطيع اسـتغالل هـذه األجهـزة االسـتغالل األمثـل أو يعـاين مـن  السرعة الفائقة مما أدى إىل وجود ضغط كبري على اإلنسـان الـذي

 عدم القدرة أو حىت الفشل يف تسيريها.

هلــذا أصــبح مــن الضــروري اإلطــالع علــى حمــدوديات و قــدرات اإلنســان، وبطبيعــة احلــال أعطــت هــذه الضــرورة دفعــا جديــدا 
ناعية قــد بــرزت أمهيتهــا مــن جديــد يف نطــاق دراســتها حــول ســاعات الختبــارات االختيــار. كمــا أن أعمــال جملــس حبــث الصــحة الصــ

 ، أوقات الراحة والظروف البيئية للعمل.العمل

آلـة ، فـإن أهـم تغيـري يف وقـت احلـرب هـو حتـول املختصـني يف علـم الـنفس التجـرييب مـن -أما من حيث مفهوم نسق اإلنسان
 (Drewحلرب. من ذلك ما قام به مجاعة من علماء النفس جبامعة كـامربدج األعمال املخربية النظرية إىل مشاكل اإلنسان يف ميدان ا

(Barlette, Craik, Russell, Davies &  يف دراستهم ملشكل التعب لدى الطيارين، حيث مت بنـاء مكـان عمـل مماثـل بـاملخرب، ومت ،
ات واملتحكمــات باإلضــافة إىل ســلوك الطيــارين وضـع طيــارين ذوي خــربة حتــت االختبــار لدراسـة األخطــاء اإلنســانية وكــذا فعاليــة املبينـ

 أنفسهم.

وبصفة عامة ظهرت كذلك العديد من مشاريع ومجعيات البحث لدراسة هذه املشكلة، ففي بريطانيـا ظهـرت وحـدة البحـث 
تحـدة. هـذا الطيب لبيئة العمـل والكفـاءة بأكسـفورد ووحـدة علـم الـنفس التطبيقـي بكـامربدج، كمـا ظهـرت حركـات مماثلـة بالواليـات امل

باإلضافة إىل أن القوات املسلحة هلذا البلد األخري قامت هي نفسها كذلك ببحوث وتطبيقات بالتعـاون مـع خمتلـف املخـابر. ونتيجـة 
لكل ذا وذاك ظهرت جمموعة من الباحثني لديها اهتمام لدراسة أداء اإلنسان، ومع انتهاء احلرب واصل الكثري مـنهم العمـل يف نفـس 

صـــة اجملـــال العســـكري. هـــذا باإلضـــافة إىل أ�ـــم واصـــلوا العمـــل منفـــردين كـــل حســـب اختصاصـــه ممـــا تســـبب يف نقـــص امليـــدان، وخا
 االتصاالت وتبادل املعلومات. 

زيـادة عـن ذلـك، كانــت هنـاك حمـاوالت لتحويـل اخلــربة املكتسـبة يف أوقـات احلـرب الســتعماهلا يف امليـدان الصـناعي مـن أجــل 
 1949 جويليـة12اآلالت. وقد توجت هذه اجملهودات بتكوين مجعية هتتم بالعمـل اإلنسـاين ابتـداء مـن حتسني صناعة خمتلف األدوات و 

 : ). حبيث جتمع بني املختص يف الفروع التالية(Oxford    جبامعة أكسفورد 

 ـ                                                              A NATOMIST تركيب اجلسم . ♦
 ـ                                                         PHYSIOLOGISTS جيني.الفيزيولو  ♦
 ـ                                                       PSYCHOLOGISTSالسيكولوجيني. ♦
 ـ                  INDUSTRIAL MEDICAL OFFICER أعوان الطب الصناعي. ♦
 ـ                                             DESIGN ENGINEERS مهندسي التصميم. ♦
 ـ                        INDUSTRIAL HYGIENISTS الصحة و النظافة الصناعية. ♦
 ـ                            WORK STUDY ENGINEERSمهندسي دراسة العمل. ♦
 ـ                                ILLUMINATING ENGINEERS مهندسي اإلضاءة. ♦
 ـ                                                               ARCHITECTS مهندسي البناء. ♦
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وعلى العموم كل من له دخل سواء من قريـب أو بعيـد يف عمليـة األداء اإلنسـاين، ومسـي هـذا الفـرع الـذي جيمـع بـني العديـد 
ــــة ويقابلــــه املصــــطلح األصــــلي باللغــــة اإلجنليزيــــة مــــن االختصاصــــات باهلندســــة وهــــو املصــــطلح املتفــــق علــــى اســــتع ماله باللغــــة العربي

)ergonomics) وهــو مشــتق أصــال مــن اللغــة اليونانيــة. ويتكــون مــن كلمــة (  (ergos  وتعــين العمــل و(nomos)  وتعــين القــوانني
ر ال حيمــل يف طياتــه فكــرة الطبيعيـة. وكــان هــذا املصـطلح جــد مناســب نظـرا لكونــه ال يفضــل أي اختصــاص عـن اآلخــر. أو مبعــىن آخـ

 ergonomics) اختصاص ما أهـم مـن غـريه. ومسيـت اجلمعيـة الـيت انبثقـت عـن هـذا االختصـاص جبمعيـة البحـث يف اهلندسـة البشـرية
research society)    بإجنلرتا. 1949جويلية  12. وذلك ابتداء من 

ــن ــا قــد اعتــربت مكملــة ملــا يعــرف آنــذاك بعلــم ال ــه يهــتم وهكــذا فــإن األرغونومي ــه علــى أن فس الصــناعي والــذي كــان ينظــر إلي
ــة للعامــل. ويــتم ذلــك  بتكييــف العامــل للمهنــة بواســطة االختيــار والتــدريب بينمــا كــان ينظــر لألرغونوميــا علــى أ�ــا هتــتم بتكييــف املهن

لــنفس فحســب، بــل كــذلك اعتمــادا علــى معرفــة حمدودياتــه وإمكانيتــه وقدراتــه كمــا ينظــر لألرغونوميــا علــى أ�ــا ال حتتــوي علــى علــم ا
 الفيزيولوجيا وعلم تركيب اجلسم.

 ـ تعريف األرغونوميا: 2
األرغونوميــا علــم تطبيقــي يهــدف إىل جعــل متطلبــات املنتوجــات واملهــن وأمــاكن العمــل مناســبة لألفــراد الــذين سيســتعملو�ا، 

ــة والســيكولوجية آلــة. وذلــك بتكيــف ظــروف العمــل لطبيعــة ال-وهــذا مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى نســق اإلنســان قــدرات الفيزيولوجي
والرتكيبة لدى اإلنسان. إن هذا العلم ال يصبوا إىل حتسني مستوى األمن وتوفري الظروف الصحية  مبحيط العمل ليؤدي العامل عمله 

ة. بأقـــل درجـــة ممكنـــة مـــن اإلزعـــاج أو الالإرتيـــاح فحســـب، بـــل يهـــدف كـــذلك إىل رفـــع اإلنتـــاج، ســـواء مـــن حيـــث الكميـــة أو النوعيـــ
وتســتطيع األرغونوميــا أن تقــوم بــذلك بواســطة تطبيــق املعلومــات التطبيقيــة املــأخوذة مــن عــدة علــوم تعتمــد عليهــا، كعلــم الــنفس وعلــم 
الفيزيولوجيا وعلم تركيب اجلسم، باإلضافة إىل بعض مبادئ اهلندسة وغريهـا مـن املفـاهيم الصـناعية خاصـة بعـض التقنيـات املسـتعملة 

 يف التصميم.

كن تعريف األرغونوميا بأ�ا : علم تطبيقي يهتم خبصائص  األفراد الـيت تكـون هنـاك حاجـة ألخـذها بعـني االعتبـار وهكذا مي
عنــد تصــميم أو تنظــيم أشــياء حبيــث تســتعمل مــن أجــل حتقيــق تفاعــل جيــد بــني هــذه األشــياء وهــؤالء األفــراد ومتطلبــاهتم يف احلــاالت 

 التالية:

 األفراد أو يعملون هبا.تسهيالت و األنسقة والبيئات اليت تستعمل من طرف عند تصميم أو تطوير األشياء ، ال ♦
 عند وضع طرق جديدة ألداء العمل أو نشاطات أخرى. ♦
 عند تقييم األشياء والتسهيالت اليت تؤثر على األفراد. ♦

 مكونات األرغونوميا:ـ  3 

فــرع أول، ومـن علـم الـنفس الفيزيولـوجي والتجــرييب  تتكـون اهلندسـة البشـرية أساسـا مــن الفيزيولوجيـا وتركيـب اجلسـم والطـب ك
كفرع ثاين، ومن الفيزياء واهلندسة كفرع ثالث. حيث تزودنـا العلـوم البيولوجيـة مبعلومـات عـن تركيـب اجلسـم اإلنسـاين وعـن إمكانياتـه 

(capabillities)  وحمدودياتــه(limitation) ع محلــه أو رفعــه أو نقلــه مــن الفيزيقيــة، أبعــاد جســمه، مــا هــو مقــدار الــوزن الــذي يســتطي
مكان آلخر، الضغوط الفيزيقية اليت يستطيع أن يتحملهـا ..اخل. أمـا علـم الـنفس الفيزيولـوجي فيتنـاول وظيفـة الـدماغ واجلهـاز العصـيب 
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ك ودورمهــا يف حتديــد الســلوك. يف حــني حيــاول علــم الــنفس التجــرييب فهــم الطــرق األساســية الــيت يســتعمل فيهــا اإلنســان جســمه ليســل
 سلوك ما، أو يدرك أو يتعلم أو يتذكر أو يراقب. وأخريا الفيزياء  واهلندسة  وتزودنا مبعلومات مماثلة حول اآللة واحمليط الذي جيب أن
يعمل فيه اإلنسان. باإلضافة إىل بعض التفسريات الفيزيائية كطريقة التبادل احلراري بـني اجلسـم اإلنسـاين واحملـيط أو بعـض اخلصـائص 

 ة لبعض املواد كتلك العازلة للحرارة أو املمتصة للضوضاء أو تلك العاكسة للضوء..اخل.اهلندسي

امل وكفاءته ويأخذ املختص يف اهلندسة البشرية معلومات من خمتلف اجملاالت ويشتق منها بيانات للرفع من مستوى أمن الع
يف أداء عملـه، وجلعـل مهنتـه سـهلة الـتعلم ولرفـع مسـتوى إحساسـه باالطمئنـان واالرتيـاح. وعلـى سـبيل املثـال جنـد أن أهـم حمــدوديات 

مـن أجـل   (reach)والوصـول (force)اإلنسان هي احلجم والقـوة وتصـميم مراكـز العمـل املبنيـة علـى خصـائص حمدودياتـه مثـل القـوة 
، تعتــرب مشــكلة مــن اختصــاص فــرع مــن تركيــب اجلســم يــدعى علــم قيــاس أبعــاد اجلســم (controls)أدوات الــتحكم الــتحكم أو إدارة 

(Anthropometry) بينما تعترب دراسة تقدمي أو عرض املعلومات ألخذ حمدوديات اإلنسان فيما خيص الرؤية والسـمع واإلدراك مـن .
ن أن الفيزيولــوجيني ميكــنهم املســامهة كــذلك يف هــذا املوضــوع. وهنــاك اهتمامــات الســيكولوجيني علــى اخلصــوص وهــذا علــى الــرغم مــ

تـدخل مماثـل لعــدة اختصاصـات كمــا هـو الشــأن بالنسـبة ملشــاكل البيئـة مثـل الضوضــاء واإلضـاءة، واحلــرارة، والـيت تتــدخل فيهـا العلــوم 
زيولوجيا هـو قيـاس العمـل الفيزيقـي ووضـع حمـدوديات البيولوجية والفيزيائية والسيكولوجية واهلندسية وغريها. بينما دور املختص يف الفي

 معينة للعامل.

 ـ أنواع األرغونوميا: 4
 ـ األرغونوميا الكالسيكية: 1.4

لقــد بــادر املهتمــون باألرغونوميــا إىل تصــحيح الكثــري مــن األخطــاء الــيت ارتكبهــا املهندســون أو املوجــودة يف خمتلــف التصــاميم 
التصحيحية. كما تعرف خمتلف هذه النشاطات وغريها كذلك باألرغونوميـا الكالسـيكية. والـيت قـد  واألنسقة، لذا عرفت باألرغونوميا

. كما أنه مـن وجهـة نظـر اإلنسـان (knobs and dials ergonomics)يطلق عنها يف بعض األحيان أرغونوميا املتحكمات واملبينات 
، (input)، متثــل عناصــر الــدخل (displays)جهــزة العــرض ، وأ(controls)، فــإن أدوات الــتحكم (human operator) املشــغل 
).  (Man - Machine - Interface اآللـة      -، علـى التـوايل، والـيت تعـرف اآلن مبـا يسـمى بتـداخل اإلنسـان(output)والنـاتج 

ة فـإن أهـم املسـامهات . وبصـفة عامـ(Interface Ergonomics)وعليه فإن هذه اجملاالت الدراسية تعرف كذلك بارغونوميـا التـداخل 
اليت جاء هبا هذا النوع األول من اهلندسة البشرية تتمثل يف التحسينات اليت أدخلت على تصميم الكراسي والطاوالت ومراكز العمـل 

 واملكاتب وأدوات التحكم وأجهزة العرض....اخل.

غيـــري املعـــدات، قـــد رافقتهـــا مشـــاكل إال أن التعـــديالت الـــيت أدخلـــت علـــى العمـــل لتناســـب العامـــل، خاصـــة تلـــك املتعلقـــة بت
ـــى إدخـــال هـــذه  اقتصـــادية إلثبـــات تكـــاليف القيـــام هبـــذه التعـــديالت. كمـــا ظهـــرت مشـــاكل اجتماعيـــة فيمـــا خيـــص عـــدم املوافقـــة عل

ل بــني الســيكولوجيني واملهندســني، زيــادة علــى ظهــور مشــاكل تنظيميــة للعمــالتغيــريات. باإلضــافة إىل مشــاكل ثقافيــة  فيمــا خيــص االتصــاالت 
 ضمن احلدود التقليدية.

وهكــذا مل يــنجح إال القليــل مــن األرغونــوميني يف تطبيــق مهــاراهتم خــارج اجلامعــات أو معاهــد البحــث. حيــث أنــه عــوض أن 
تكــون األرغونوميــا تطبيقيــة التوجيــه حلــل املشــاكل أصــبحت أكادمييــة الشــكل يف إطــار تبــادل اآلراء بــني الســيكولوجيني والفيزيولــوجيني 

بـل وحـىت يف   (Work Study  )يف تركيـب اجلسـم وغـريهم. وبالتـايل بقـي اجملـال التطبيقـي لصـاحل ممارسـي دراسـة العمـل  واملختصـني
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ــة للمشــاكل بــدال مــن التعــاون مــع املهندســني   اجملــال احلــريب، فإنــه بعــد انتهــاء احلــرب راح الســيكولوجيني يبحثــون عــن تعميمــات نظري
 حول خمتلف املشاكل اليومية.

 ( systems ergonomics  )غونوميا األنساق: ـ أر  2.4

لقد أدت خمتلف املشاكل والصعوبات اليت واجهـت األرغونوميـا الكالسـيكية إىل ظهـور مـا يسـمى بارغونوميـا األنسـاق والـيت 
 تقوم على ثالث أسس رئيسية:

 تعاون السيكولوجيني و املهندسني يف مرحلة التصميم.ـ  1
 اإلنسان واآللة . تقنيات حتديد الوظائف بنيـ  2
 تطوير تقنيات االختيار والتدريب.ـ  3

األمـــر الـــذي أدى إىل نقـــص أو زوال الكثـــري مـــن املشـــاكل التطبيقيـــة الـــيت واجهتهـــا األرغونوميـــا الكالســـيكية. حيـــث حتســـن 
ـــى جمـــرد اإلشـــارة إىل ـــون أساســـا عل ـــني املهندســـني والســـيكولوجيني ألن اآلخـــرين مل يصـــبحوا  يعمل  بعـــض املبـــادئ مســـتوى التعـــاون ب

ــة مــن حتديــد وتقســيم  وتصــحيح بعــض األخطــاء الــيت ارتكبهــا املهندســون مــن قبــل. بــل أصــبحوا يشــاركون يف املشــاكل العاديــة واليومي
الوظائف بني اإلنسان واآللة. كما قلت االختالفات الثقافية ألن كالمهـا أصـبح يفكـر يف النسـق. وكـذلك  زالـت الكثـري مـن املشـاكل 

 السيئ إن مت التفكري فيه يف الوقت املناسب.ليف ألن التصميم األرغونومي اجليد ال يكلف أكثر من التصميم اخلاصة بالتكا

هــذا باإلضــافة إىل أن املشــاكل احلدوديــة قــد مت القضــاء عنهــا ألن قضــية االختيــار والتــدريب قــد أصــبحت اآلن جــزءا مشــتقا 
اول النسـقي قـد سـاعد علـى الرفـع مـن الـروح املعنويـة لـدى األرغونـوميني ألن داخل عمليات التصميم. إال أنه وعلى الرغم مـن أن التنـ

األمور كانت تبدو جد واضحة، فإنه سرعان ما ظهرت بعض املشاكل والصعوبات كما هو الشـأن مـثال بالنسـبة ألصـحاب القـرارات 
دال الـذي ظهــر حـول التنــاول ومـدى جاذبيتــه أو السـامية الـذين مل يســتطيعوا أومل يريـدوا التكيــف هلـذا التنــاول اجلديـد. زيــادة علـى اجلــ

كجزء مشتق داخل شعبيته أو فعاليته. إال أنه وعلى الرغم من ذلك بقي مشروع التدريب مستمرا، كما بقي مفهوم اعتبار األرغونوميني 
 املناسبة لتصميمها.مجاعة التصميم، وزادت االتصاالت بني األرغونوميني واملهندسني نظرا الستعمال لغة األنساق واملبادئ 

 )Error Ergonomics(ـ أرغونوميا اخلطأ:  3.4

أحسـن دور يسـاهم بـه األرغونوميـون تتميز هذه املرحلة بإدخال مفهوم اخلطـأ اإلنسـاين يف سـيكولوجيا األنسـاق حيـث اتضـح أن 
 هو أن يكونوا كمختصني يف ختفيض اخلطأ اإلنساين و هذا رمبا لسببني:

 البحث حلل هذا املشكل املتعلق باخلطأ اإلنساين.د ضحايا حوادث الطرقات واحلاجة إىل بذل أكرب جهد يف :هو تزايـ السبب األول
 : يتمثل يف احلاجة إىل الثبات يف نسق الرحالت الفضائية.ـ السبب الثاين

 Zero)    ي"وقــد أدى هــذا إىل ظهــور نــوعني مــن طــرق التنــاول يف أمريكــا. األول يعتمــد علــى مبــدأ "بــرامج اخللــل الصــفر 
Defect Programmes) " والثـانـي مبين على "بنـوك بيانات األخطاء ،(Error Data Bank). 

ــان علــى أســاس فرضــيات حــول األخطــاء. حيــث أن بــرامج اخللــل الصــفري تفــرتض بــأن  إن هــذين النــوعني مــن التنــاول مبني
حيـاولون قـدر اإلمكـان أو ال يبـذلون جهـدا  أكثـر أو كافيـا، وأن املشكل يتعلق بالدوافع. وأن األخطاء اإلنسانية حتدث ألن الناس ال 

طريقـة ختفــيض األخطــاء هــي جعلهـم حيــاولون أكثــر فــأكثر. أمــا بنـوك بيانــات األخطــاء فتقــوم علـى أســاس فرضــية مفادهــا أن الطبيعــة 
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ألحيان ميكن استعمال هذا التكـرار اإلنسانية ال ختلو من أخطاء واملشكل يتمثل يف حتديد هذه األخطاء يف حالة معينة. ففي بعض ا
 املتوقع لتصميم طرق عمليات املراقبة الصناعية مثال.

 ـ أهداف األرغونوميا: 5
 هتدف األرغونوميا إىل: 

 تعزيز فعالية أداء العمل والنشاطات اإلنسانية األخرى. ـ  1
الرضــا عــن العمــل، األمــن، الصــحة. احلفــاظ أو تعزيــز بعــض القــيم اإلنســانية احملبــذة يف عمليــات اإلنتــاج مثــل  ـ  2

وتتمثل أمهية اهلندسة البشرية يف أن التطور التكنولوجي ميكن أن تكون له تأثريات على العمال واليت من املمكن 
 أن ال تظهر أو تالحظ بسهولة. وهذا ما قد ينجم عنه ما يلي:

نقـص يف الكفـاءة اإلنتاجيـة وحـىت إىل  اليت يتعرض هلا اجلسـم ملـدة طويلـة قـد تـؤدي إىل (stresses)الضغوط  ـ  1
 اإلصابة بإعاقة بعد مدة معينة.

 output)إن اإلخفاق يف جعل متطلبات العمل مناسبة أو مالئمة لقدرات العامل قد يؤدي إىل نقص الناتج  ـ  2
يج وقد يرجـع ، ويف احلاالت القصوى إىل كارثة. إال أنه ولألسف فإن  اهلندسة البشرية يتم اآلن إدراكها بالتدر (

 ذلك لثالثة أسباب رئيسية وهي:
كلنا كـآدميني منيـل إىل االعتقـاد بأننـا نعـرف كـل شـيء حـول أنفسـنا وبالتـايل نرجـع العمـل علـى اخلـربة الشخصـية ـ  1

 واالندفاع بدال من االعتماد على البحث التجرييب.
ال يكــون هلــا أثــر واضــح علــى املــدى إننــا جــد حمــافظني وغــري متقبلــني إلدخــال تغــريات خصوصــا تلــك الــيت قــد ـ  2

 القصري. فمثال عادة ما يتم تقبل سوء التصميم إىل أنه شيء حتمي ال مفر منه.
إن اجلسـم اإلنســاين جـد نتكيــف ويسـتطيع أن يتحمـل الكثــري مـن األعبــاء واألضـرار وبالتـايل  فــإن بعـض النتــائج ـ  3

 والعواقب قد ال تظهر إال بعد سنوات. 
 آلة ككل واستعماهلا يف أحسن بيئة مماثلة.-البشرية وإدراك ألمهية تصميم نسق اإلنسان اهتمام متزايد باهلندسة  وعلى العموم هناك

 ـ دور املختص يف اهلندسة البشرية: 6
يســتعمل املخــتص يف اهلندســـة البشــرية املعلومــات الـــيت تتعلــق بــاألفراد كأحجـــامهم، وقــدراهتم لتقليــل معلومـــات واختــاذ قـــرار 

أو قدراهتم على الرؤية، أو مسع أو تلقي املعلومات، وكذا قدراهتم  للعمل يف ظروف قصوى أو متطرفة (احلرارة ، الضوضاء، مناسب، 
اإلضـاءة، االهتـزاز ....اخل). باإلضــافة إىل حـدودهم، واالختالفـات بيــنهم خاصـة املتعلقـة باخلصــائص االجتماعيـة والثقافيـة والعرقيــة، 

خــتص يف اهلندســة البشــرية اســتعمال املنتوجـــات واملصــاحل املختلفــة مبســتوى عــايل مــن االرتيــاح والكفـــاءة وهبــذه املعلومــات يضــمن امل
واألمـن. كمـا يســتطيع املخـتص يف األرغونوميـا كــذلك تقيـيم املنتوجــات واملصـاحل املوجـودة حاليــا، مبينـا أيـن فشــلت لـتالئم أو تناســب 

 م. وهكذا يعترب املختص يف األرغونوميا خبريا يف:املستعمل هلا ويقرتح كيف ميكن حتسني هذا التالؤ 
 املميزات أو اخلاصيات اإلنسانية. ـ
 تأثري األدوات، اآلالت، واملهن أو تنظيم العمل على األفراد.ـ 
تأثري الظروف البيئية على الناس. وعادة ما يكون املختص يف األرغونوميا مزودا باخلصوص مبعلومات مكثفة يف احملاور  ـ

 ية:التال
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 ـ عوامل تصميمية: 1
 إصدار القرارات  ـ
 االتصاالت ـ
 عوامل اليقظة ـ 
 الشيخوخة ـ 
 وضعيات اجللوس والوقوف ـ 
 (Industrial Inspection)املراقبة الصناعية ـ 
 تصميم األجهزة و األدوات وخمتلف التسهيالت ـ 
 تصميم مراكز العمل ـ 
 ترتيب وتنظيم األجهزة ـ 
 تحكمات واملبينات املواءمة بني املـ 

 ـ عوامل بيئية: 2
  تأثري الضوضاءـ  
 االهتزاز ـ  
  اإلضاءةـ  
  احلرارة والرطوبةـ  
  الغبارـ  
  الروائحـ   
 البيئة اخلاصةـ  

 ـ عوامل تنظيمية: 3
  دوريات العملـ 
  واألمن احلوادثـ 
  تأثري النسق االجتماعيـ 
  الدوافعـ 
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