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ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ نشأتـها:   1
ل يف املاضي جد قاسـية  ييـك كانـت سـاعاع العمـل  وياـة وكـا  العمـل  المـا مـا يـت  يف  لقد كانت ظروف العم

ظروف  ري صحية  ويف  الب األييا  مل يكـ  هنـاأ أا اعتمـار ملـدري هذـري هـرو اللـروف عاـ. ا ننيـا . يف يـ  ت ـريع  
وف العمــل أصــمحت ةتــا ه أو  ظــروف العمــل ات  وت ــريع معهــا يقــوا العامــل والنلــره اليــع.  ــري أ  هــرا   يعــ  أ  ظــر 

مثالية  ذلك أ  العامل صار يعمل حتت ظروف تتني  ابلض ط أو التوتر والـرا لـع هذـري عاـ. املـدري المعيـد أكثـر منـع عاـ.  
 يال.املدري القصري  وهو  ري ظاهر و ري ماليظ أو يىت معروف يف الكثري م  األوقاع لكنع موجود عا. أية  

بتكييف الميئـة لصـا ع منـر القـدم  ا  أنـع مل تلهـر أيـة دراسـة تـركر ملعا ـة هذـري     اوعا. الر   م  اهتمام ا نني  
ظــروف العمــل عاــ. أداا ا ننيــا  احل  ايــة ا ــرو العامليــة األوحل. ييــك تعتــن هــرو ا ــرو كنق ــة ان ــالا مهمــة لتنيــايط  

 منها:  ةالضوا عا. ت ور اهلندسة المشرية. اذ كانت هناأ جمموعة م  الدراساع املناسم

 ( دراسة ا ركة والزم  م   رف(Taylor  ( وجانعGilberth.) 
 . ظهور ا ختماراع ع   ريق كل م  بينيع وسمريما  و ريه 
  .نشا اع جماس حبك الصحة يف الصناعة 
  .ظهور عا  النفس التجرييب لإلدراأ والتعا  والتركر 
  .تكو  ما ينيم. مبجاس دراسة التعب الصناعي 

يتــدرو لت ميــق العاــوم ا ننيــانية ولدراســة ا ننيــا  أذنــاا العمــل. كمــا   وضــع معــايري جديــده      وهبــرا بــدأ ا ننيــا 
تعتمد عا. املاليلة املماشره لاوقائع بد  م  ا رجتال. وم  ب  هرو األعمـال مـا قـام بـع جاـنع يف أمريكـا. ييـك وضـع  

 ع الركية بد  م  جتارو عامية مراقمة.  الأسس دراسة ا ركة والزم . واليت كانت احل يد ما ممينة عا. املالي
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املعهـــد الـــو   لعاـــ  الـــنفس الصـــناعي الـــرا كـــا  لـــع تعـــاو  مـــع جماـــس المحـــك يف التعـــب    ظهـــر   1920ويف ســـنة  
اسـ  جماـس المحـك يف الصـحة الصـناعية وصـدرع عنـع    1929الصناعي املركور أعـالو. هـرا األخـري الـرا أ اـق عايـع سـنة  

  وقـل ا هتمـام بدراسـة أداا ا ننيـا .  1930اسـاع الصـناعية.  ـري أظـا ظهـرع فـده ركـود سـنة  ر د تقريـرا يـول ال   61يوايل 
كثره الم الة  وابلتايل توفر اليد العاماة  ييك أصمح األمـر يتعاـق اب صـول عاـ. أا مهنـة متـوفره بـد     ذلك احلوقد يرجع 

أصـمح اجتــاو النيــيكولوجي  مركـزا عاــ. عمايــة اختيــار    يلتــامـ  ا عتمــاد عاــ. ممـدأ الرجــل املناســب يف املكـا  املناســب  وابل
 أيني  العمال م  قائمة املدشح  لوظيفة ما.

ت ور سـريع يف امليـدا  العنيـكرا وأصـمحت األجهـزه جـد معقـده تعتمـد    الثانية ظهرومع اند ع ا رو العاملية      
امـا   ينيـت يع اسـت الل هـرو األجهـزه ا سـت الل   كـا  عاـ. النيــرعة الفائقـة ةــا أدري احل وجـود ضــ ط كمـري عاــ. ا ننيــا  الـرا

 األمثل أو يعاين م  عدم القدره أو يىت الفشل يف تنييريها.
ا ننيــا   وب ميعــة ا ــال أع ــت هــرو الضــروره دفعــا    وقــدراعهلــرا أصــمح مــ  الضــرورا ا  ــالع عاــ.  ــدود ع  

بـر ع أييتهـا مـ  جديـد يف ن ـاا دراسـتها    ة قـد ناعيجديدا  ختماراع ا ختيار. كمـا أ  أعمـال جماـس حبـك الصـحة الصـ
   أوقاع الراية واللروف الميئية لاعمل.يول ساعاع العمل

فــ   أهــ  ت يــري يف وقــت ا ــرو هــو حتــول املختصــ  يف عاــ  الـــنفس    آلــة -أمــا مــ  ييــك مفهــوم ننيــق ا ننيــا  
لـك مـا قـام بـع  اعـة مـ  عامـاا الـنفس  مـ  ذ   ـرو.التجرييب م  األعمال املخنية النلرية احل مشاكل ا ننيا  يف ميدا  ا

  يف دراسـته  ملشـكل التعـب لـدري ال يـاري   ييـك    & Drew) (Barlette, Craik, Russell, Daviesجبامعـة كـامند   
اع  بناا مكا  عمل ةاذل ابملخن  و  وضع  ياري  ذوا خنه حتت ا ختمار لدراسـة األخ ـاا ا ننيـانية وكـرا فعاليـة املمينـ

 ع اب ضافة احل ساوأ ال ياري  أنفنيه .تحكماوامل
وبصــفة عامــة ظهــرع كــرلك العديــد مــ  مشــاريع و عيــاع المحــك لدراســة هــرو املشــكاة  ففــي بري انيــا ظهــرع  
ويـده المحـك ال ـيب لميئـة العمـل والكفــااه  كنيـفورد وويـده عاـ  الـنفس الت ميقــي بكـامند   كمـا ظهـرع يركـاع ةاذاــة  

 ضـافة احل أ  القـواع املنيـاحة هلـرا الماـد األخـري قامـت هـي نفنيـها كـرلك بمحـو  وت ميقـاع  هـرا ابتحـده. ابلو  ع امل
ابلتعاو  مـع تتاـف املخـابر. ونتيجـة لكـل ذا وذاأ ظهـرع جمموعـة مـ  المـايث  لـديها اهتمـام لدراسـة أداا ا ننيـا   ومـع  

عنيـكرا. هـرا اب ضـافة احل أظـ  واصـاوا العمـل  ال الصـة امـانتهاا ا ـرو واصـل الكثـري مـنه  العمـل يف نفـس امليـدا   وخا
 منفردي  كل ينيب اختصاصع ةا تنيمب يف نقص ا تصا ع وتمادل املعاوماع.  

  ده عـ  ذلــك  كانــت هنـاأ  ــاو ع لتحويــل اةـنه املكتنيــمة يف أوقــاع ا ـرو  ســتعماهلا يف امليــدا  الصــناعي  
توجت هرو امهـوداع بتكـوي   عيـة هتـت  ابلعمـل ا ننيـاين ابتـداا  . وقد  ات عم  أجل حتني  صناعة تتاف األدواع و 

 التالية:(. حبيك جتمع ب  املختص يف الفروع (Oxford     جبامعة أكنيفورد    1949  جوياية12م  

 .  تركيب ا ني Anatomist                                                              ـ 
  جي .الفيزيولو Physiologists                                            ـ 
 . النييكولوجيPsychologists                                             ـ 
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 .أعوا  ال ب الصناعي Industrial Medical Officer                   ـ 
 . مهندسي التصمي Design Engineers                                  ـ 
 .الصحة و النلافة الصناعية Industrial Hygienists                    ـ 
 .مهندسي دراسة العملWork Study Engineers                         ـ 
 .مهندسي ا ضااه Illuminating Engineers                            ـ 
 .مهندسي المناا Architects                                                            ـ 

وعاــ. العمــوم كــل مــ  لــع دخــل ســواا مــ  قريــب أو بعيــد يف عمايــة األداا ا ننيــاين  و ــي هــرا الفــرع الــرا  مــع  
مالع ابلا ـة العربيـة ويقاباـع املصـ اح األصـاي ابلا ـة  ب  العديد م  ا ختصاصاع ابهلندسة وهو املص اح املتفق عاـ. اسـتع

  (nomos)وتعـ  العمـل و   ergos)  ( وهو مشـتق أصـال مـ  الا ـة اليواننيـة. ويتكـو  مـ  كامـة )ergonomicsا جنايزية )
ر    وتع  القوان  ال ميعية. وكا  هرا املص اح جد مناسب نلرا لكونع   يفضل أا اختصاص ع  اتخـر. أو مبعـآ آخـ

يت انمثقــت عــ  هــرا ا ختصــاص جبمعيــة المحــك يف  حيمــل يف  ياتــع فكــره اختصــاص مــا أهــ  مــ   ــريو. و يــت ا معيــة الــ
 إبجنادا. 1949جوياية   12وذلك ابتداا م     .(ergonomics research society) المشريةاهلندسة  

فس الصــناعي والـرا كـا  ينلـر اليـع عاـ. أنــع  نوميـا قـد اعتـنع مكماــة ملـا يعـرف آنـراأ بعاـ  الـنوهكـرا فـ   األر 
نوميـا عاـ. أظـا هتـت  بتكييـف املهنـة لاعامـل.  واسـ ة ا ختيـار والتـدريب بينمـا كـا  ينلـر ل ر يهت  بتكييف العامل لامهنة ب

لـــنفس  نوميـــا عاـــ. أظـــا   حتتـــوا عاـــ. عاـــ  اويــت  ذلـــك اعتمـــادا عاـــ. معرفـــة  دود تـــع وامكانيتـــع وقدراتـــع كمــا ينلـــر ل ر 
 فحنيب  بل كرلك الفيزيولوجيا وعا  تركيب ا ني .

 ميا:نو ـ تعريف األرغ   2
نوميــــا عاــــ  ت ميقــــي يهــــدف احل جعــــل مت امــــاع املنتوجــــاع واملهــــ  وأمــــاك  العمــــل مناســــمة ل فــــراد الــــري   األر  ❖

ــا   ــتوري ننيـــق ا ننيـ ــرا مـــ  أجـــل الرفــــع مـــ  منيـ ــف ظـــروف العمـــل ل ميعــــة  -سينيـــتعماوظا  وهـ آلــــة. وذلـــك بتكيـ
ا  هــــرا العاــــ       (.,Oborne 1982،  أوبــــور  )قــــدراع الفيزيولوجيــــة والنيــــيكولوجية والدكيمــــة لــــدري ا ننيــــا .  ال

العمل ليؤدا العامل عماع  قـل درجـة ةكنـة مـ     الصحية مبحيطيصموا احل حتني  منيتوري األم  وتوفري اللروف  
ة. وتنيـت يع  ا  عا  أو الالارتياح فحنيب  بل يهدف كرلك احل رفـع ا نتـا   سـواا مـ  ييـك الكميـة أو النوعيـ

مـ  عـده عاـوم تعتمـد عايهـا  كعاـ  الـنفس    ق املعاومـاع الت ميقيـة املـأخوذهنوميا أ  تقوم بـرلك بواسـ ة ت ميـاألر 
وعاــ  الفيزيولوجيــا وعاــ  تركيــب ا نيــ   اب ضــافة احل بعــ  ممــادن اهلندســة و ريهــا مــ  املفــاهي  الصــناعية خاصــة  

قـدره العامـل   أا اظا تعمل عا. تصمي  املعداع ومهام العمل لتتوافق مـع   بع  التقنياع املنيتعماة يف التصمي .
 تنيع. لتعديل بيئة العمل وةارساع العمل ملنع ا صاابع قمل يدوذها.ييك 

ألر نوميــا )أو العوامــل المشــرية(  ا  األر نوميــا عاــ. النحــو التــايل:  IEA, 2014))حتــدد ا معيــة الدوليــة ل ر نوميــا   ❖
ع واملمـادن    واملهنة اليت ت مـق النلـر المشر وعناصر الننيق األخرري  هي امال العامي املع  بفه  التفاعل ما ب 

 .IEA,  2014)والمياانع واألساليب لاتصمي  م  أجل حتني  رفاهية ا ننيا  واألداا العام لاننيق  
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تعمـــل األر نوميـــا عاـــ. تننيـــيق األشـــياا الـــيت تتفاعـــل مـــع األشـــخاص مـــ  ييـــك ايتياجـــاع األشـــخاص وقـــدراهت    ❖
اول شــامل ذخــر بعــ  ا عتمــار العوامــل ا نيــدية والنفنيــية ا جتماعيــة  و ــدود هت . وابلتــايل فاألر نوميــا هــي تنــ

  ريها م  العوامل ذاع الصاة. والتنليمية والميئية و 

 نوميا  ظا: كما ميك  تعريف األر  ❖

عاـ  ت ميقــي يهــت   صــائص األفــراد الـيت تكــو  هنــاأ ياجــة ألخــرها بعـ  ا عتمــار عنــد تصــمي  أو تنلــي  أشــياا   ❖
 م  أجل حتقيق تفاعل جيد ب  هرو األشياا وهؤ ا األفراد ومت اماهت  يف ا ا ع التالية: حبيك تنيتعمل

 عند تصمي  أو ت وير األشياا  التنيهيالع واألننيقة والميئاع اليت تنيتعمل م   رف األفراد أو يعماو  هبا.  ❖

 عند وضع  را جديده ألداا العمل أو نشا اع أخرري. ❖

 ع اليت تؤذر عا. األفراد.عند تقيي  األشياا والتنيهيال ❖

 ميك  كرلك تعريف األر نوميا بمنيا ة عا. أظا:   ❖

 .تكييف العمل لاعامل

  وتعـرف األر وميـا  لامنيـتخدمالرا يركز عا. جعل املنتوجاع واملهـام مرحيـة وفعالـة    األر نوميا الفرعت ميقيا تعتن  ❖
 .أيياان  ظا

 العمل. التالؤم مع  م  اجمار املنيتخدم لاتكيف أو العا  الرا يهدف احل تكييف العمل لامنيتخدم بد   ❖

 ويرري مريال أ : ❖

 "األر نوميا هي الدراسة العامية لاعالقاع ب  ا ننيا  وبيئة عماع" ❖

 ويعتقد أنع: ❖

ــاليب   ❖ ــواد واألسـ ا احل األدواع واملـ ــ  ــ  أيضـ ــة  ولكـ ــة الفيزيقيـ ــيس فقـــط احل الميئـ ــاره لـ ــة لإلشـ ــة بيئـ ــتخدام كامـ ــت  اسـ "يـ
 عاقة ابلفرد و اعة العمل"والتنليماع املت

 نوميا:مكوانت األرغ ـ  3 
فــرع أول  ومــ  عاــ  الــنفس الفيزيولــوجي  تتكــو  اهلندســة المشــرية أساســا مــ  الفيزيولوجيــا وتركيــب ا نيــ  وال ــب ك

والتجـــرييب كفـــرع نين  ومـــ  الفيـــز ا واهلندســـة كفـــرع نلـــك. ييـــك تـــزودان العاـــوم الميولوجيـــة مبعاومـــاع عـــ  تركيـــب ا نيـــ   
الفيزيقيــة  أبعــاد جنيــمع  مــا هــو مقــدار الــو   الــرا    (limitation)و دود تــع    (capabillities)ا ننيــاين وعــ  امكانياتــع  

. أمـــا عاـــ  الـــنفس  . اخل.يتحماهـــا.ع محاـــع أو رفعـــع أو نقاـــع مـــ  مكـــا  تخـــر  الضـــ وع الفيزيقيـــة الـــيت ينيـــت يع أ   ينيـــت ي
يب فهــ   عصــيب ودوريــا يف حتديــد النيــاوأ. يف يــ  حيــاول عاــ  الــنفس التجــريالفيزيولــوجي فيتنــاول وظيفــة الــدما  وا هــا  ال

ك ســـاوأ مــا  أو يـــدرأ أو يــتعا  أو يتـــركر أو يراقــب. وأخـــريا  ال ــرا األساســية الـــيت ينيــتعمل فيهـــا ا ننيــا  جنيـــمع لينيــا
ــزودانالفيـــز ا   ــة وتـ ــا  واهلندسـ ــل فيـــع ا ننيـ ــة واأـــيط الـــرا  ـــب أ  يعمـ ــول اتلـ ــة يـ ــافة احل بعـــ   مبعاومـــاع ةاذاـ  . اب ضـ

ة لـمع  املـواد كتاـك  ا بـ  ا نيـ  ا ننيـاين واأـيط أو بعـ  اةصـائص اهلندسـيالتفنيرياع الفيز ئية ك ريقة التمادل ا ـرار 
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 .اخل..لاضوا.العا لة لاحراره أو املمتصة لاضوضاا أو تاك العاكنية  

تق منهــا بيــاانع لارفــع مــ  منيــتوري أمــ   وذخــر املخــتص يف اهلندســة المشــرية معاومــاع مــ  تتاــف امــا ع ويشــ
امل وكفااتع يف أداا عماع  و عل مهنتع سهاة التعا  ولرفـع منيـتوري اينياسـع اب  مئنـا  وا رتيـاح. وعاـ. سـميل املثـال  الع

ــوه   ــمي  مراكـــز العمـــل املمنيـــة عاـــ. خصـــائص  دود تـــع مثـــل القـ ــا  هـــي ا جـــ  والقـــوه وتصـ جنـــد أ  أهـــ   ـــدود ع ا ننيـ
(force)  وللوصــوا(reach)     أدواع الــتحك   مــ  أجــل الــتحك  أو اداره(controls)  تعتــن مشــكاة مــ  اختصــاص فــرع  

. بينما تعتن دراسة تقدمي أو عرض املعاومـاع ألخـر  (Anthropometry)م  تركيب ا ني  يدع. عا  قياس أبعاد ا ني   
   يكولوجي  عاـ. اةصـوص وهـرا عاـ. الـر   مـ دود ع ا ننيا  فيما خيص الرؤية والنيمع وا دراأ مـ  اهتمامـاع النيـ

أ  الفيزيولوجي  ميكنه  املنياية كـرلك يف هـرا املوضـوع. وهنـاأ تـدخل ةاذـل لعـده اختصاصـاع كمـا هـو الشـأ  ابلننيـمة  
دســية  ملشــاكل الميئــة مثــل الضوضــاا وا ضــااه  وا ــراره  والــيت تتــدخل فيهــا العاــوم الميولوجيــة والفيز ئيــة والنيــيكولوجية واهلن

 زيولوجيا هو قياس العمل الفيزيقي ووضع  دود ع معينة لاعامل.و ريها. بينما دور املختص يف الفي

 نوميا:ـ أنواع األرغ   4
 نوميا الكالسيكية:ـ األرغ   1.4

نوميــا احل تصــحيح الكثــري مــ  األخ ــاا الــيت ارتكمهــا املهندســو  أو املوجــوده يف تتاــف  لقــد ابدر املهتمــو  ابألر 
التصــحيحية. كمــا تعــرف تتاــف هــرو النشــا اع و ريهــا كــرلك ابألر ونوميــا    نوميــاامي  واألننيــقة  لــرا عرفــت ابألر التصــ

   (knobs and dials ergonomics)نوميا املتحكماع واملمينـاع  واليت قد ي اق عنها يف بع  األييا  أر    الكالسيكية
جهـــزه العـــرض    وأ(controls)  فـــ   أدواع الـــتحك   (human operator)املشـــ ل  كمـــا أنـــع مـــ  وجهـــة نلـــر ا ننيـــا   

(displays)  متثــــل عناصــــر الــــدخل  (input)   والنــــات  (output)  عاــــ. التــــوايل  والــــيت تعــــرف ات  مبــــا ينيــــم. بتــــداخل  
وعايع ف   هـرو امـا ع الدراسـية تعـرف كـرلك ابر ونوميـا التـداخل     ( (Man - Machine - Interface اتلة-ا ننيا  

(Interface Ergonomics)   ة ف   أهـ  املنيـاياع الـيت جـاا هبـا هـرا النـوع األول مـ  اهلندسـة المشـرية تتمثـل  وبصفة عام
ــزه   يف التحنيـــــيناع الـــــيت أدخاـــــت عاـــــ. تصـــــمي  الكراســـــي وال ـــــاو ع ومراكـــــز العمـــــل واملكاتـــــب وأدواع الـــــتحك  وأجهـــ

 ..اخل.العرض.

 يـــري املعـــداع  قـــد رافقتهـــا  عامـــل  خاصـــة تاـــك املتعاقـــة بتا  أ  التعـــديالع الـــيت أدخاـــت عاـــ. العمـــل لتناســـب ال
مشــاكل اقتصــادية  ذمــاع تكــاليف القيــام هبــرو التعــديالع. كمــا ظهــرع مشــاكل اجتماعيــة فيمــا خيــص عــدم املوافقــة عاــ.  

بــ  النيــيكولوجي  واملهندســ     ده عاــ. ظهــور خيــص ا تصــا ع    ذقافيــة فيمــاادخــال هــرو الت يــرياع. اب ضــافة احل مشــاكل  
 ل ضم  ا دود التقايدية.مشاكل تنليمية لاعم

نـــومي  يف ت ميـــق مهـــاراهت  خـــار  ا امعـــاع أو معاهـــد المحـــك. ييـــك أنـــع  وهكـــرا مل يـــنجح ا  القايـــل مـــ  األر 
ا ــــــار تمــــــادل اتراا بــــــ     نوميــــــا ت ميقيــــــة التوجيــــــع  ــــــل املشــــــاكل أصــــــمحت أكادمييــــــة الشــــــكل يفعــــــوض أ  تكــــــو  األر 

يف تركيــب ا نيــ  و ــريه . وابلتــايل بقــي امــال الت ميقــي لصــا  ةارســي دراســة    النيــيكولوجي  والفيزيولــوجي  واملختصــ 
ويــىت يف امــال ا ــره  ف نــع بعــد انتهــاا ا ــرو راح النيــيكولوجي  يمحثــو  عــ  تعميمــاع    بــل   (Work Study)العمــل  
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 تتاف املشاكل اليومية. املهندس  يولالتعاو  مع    نلرية لامشاكل بد  م 

 (systems ergonomics)غونوميا األنساق: ـ أر   2.4
نوميــــا  نوميــــا الكالســــيكية احل ظهــــور مــــا ينيــــم. ابر لقــــد أدع تتاــــف املشــــاكل والصــــعوابع الــــيت واجهــــت األر 

 األننياا واليت تقوم عا. ذال  أسس رئينيية:

 يف مرياة التصمي .  دس واملهنتعاو  النييكولوجي   ـ   1
 واتلة.ا ننيا    تقنياع حتديد الوظائف ب ـ   2
 ت وير تقنياع ا ختيار والتدريب.ـ   3

نوميــا الكالســيكية. ييــك  األمــر الــرا أدري احل نقــص أو  وال الكثــري مــ  املشــاكل الت ميقيــة الــيت واجهتهــا األر 
 بعـ   أساسـا عاـ. جمـرد ا شـاره احل  يصمحوا يعماـو  خري  مل  حتني  منيتوري التعاو  ب  املهندس  والنييكولوجي  أل  ات

املمادن وتصـحيح بعـ  األخ ـاا الـيت ارتكمهـا املهندسـو  مـ  قمـل. بـل أصـمحوا يشـاركو  يف املشـاكل العاديـة واليوميـة مـ   
وكــرلك  ننيــق.  حتديـد وتقنيــي  الوظــائف بــ  ا ننيــا  واتلـة. كمــا قاــت ا ختالفــاع الثقافيــة أل  كاليـا أصــمح يفكــر يف ال

ــا   الـــت ــر مـــ  التصـــمي   ليف أل  التصـــمي  األر الكثـــري مـــ  املشـــاكل اةاصـــة ابلتكـ النيـــين ا    نـــومي ا يـــد   يكاـــف أكثـ
 التفكري فيع يف الوقت املناسب.

هرا اب ضافة احل أ  املشاكل ا دودية قد   القضاا عنها أل  قضية ا ختيـار والتـدريب قـد أصـمحت ات  جـزاا  
اول الننيـقي قـد سـاعد عاـ. الرفـع مـ  الـروح املعنويـة لـدري  عمايـاع التصـمي . ا  أنـع وعاـ. الـر   مـ  أ  التنـ مشتقا داخـل

نومي  أل  األمور كانت تمدو جد واضحة  ف نـع سـرعا  مـا ظهـرع بعـ  املشـاكل والصـعوابع كمـا هـو الشـأ  مـثال  األر 
دال الــرا  يــدوا التكيــف هلــرا التنــاول ا ديــد.   ده عاــ. ا ــابلننيــمة ألصــحاو القــراراع النيــامية الــري  مل ينيــت يعوا أومل ير 

ظهر يول التناول ومدري جاذبيتع أو شعميتع أو فعاليتـع. ا  أنـع وعاـ. الـر   مـ  ذلـك بقـي مشـروع التـدريب منيـتمرا  كمـا  
هندسـ  نلـرا  سـتعمال نـومي  واملكجـزا مشـتق داخـل  اعـة التصـمي   و ادع ا تصـا ع بـ  األر نــومي   بقـي مفهـوم اعتمـار األر 

 املناسمة لتصميمها.ل ة األننياا واملمادن  

 (Ergonomics Error)ـ أرغونوميا اخلطأ:    .43
أينيــ  دور ينيــاه  بــع تتميــز هــرو املرياــة إبدخــال مفهــوم اة ــأ ا ننيــاين يف ســيكولوجيا األننيــاا ييــك اتضــح أ   

  و هرا رمبا لنيمم :نوميو  هو أ  يكونوا كمختص  يف ختفي  اة أ ا ننيايناألر 

المحـك  ـل هـرا املشـكل املتعاـق ابة ـأ د ضحا  يـواد  ال رقـاع وا اجـة احل بـرل أكـن جهـد يف  هو تزاي :ـ السبب األول
 ا ننياين.

 : يتمثل يف ا اجة احل الثماع يف ننيق الريالع الفضائية.ـ السبب الثاين
      ا"كـــا. األول يعتمـــد عاـــ. ممـــدأ "بـــرام  اةاـــل الصـــفر وقـــد أدري هـــرا احل ظهـــور نـــوع  مـــ   ـــرا التنـــاول يف أمري

(Zero Defect Programmes) " والثـانـي مم  عا. "بنـوأ بياانع األخ اا  (Error Data Bank). 
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ا  هري  النوع  م  التناول ممنيا  عا. أساس فرضياع يول األخ اا. ييك أ  برام  اةاـل الصـفرا تفـدض  
  جهـدا أكثـرحيـاولو  قـدر ا مكـا  أو   يمـرلو   ع. وأ  األخ اا ا ننيـانية حتـد  أل  النـاس       املشكل يتعاق ابلدواف

أو كافيــا  وأ   ريقــة ختفــي  األخ ــاا هــي جعاهــ  حيــاولو  أكثــر فــأكثر. أمــا بنــوأ بيــاانع األخ ــاا فتقــوم عاــ. أســاس  
حتديد هرو األخ اا يف يالة معينـة. ففـي بعـ   فرضية مفادها أ  ال ميعة ا ننيانية   ختاو م  أخ اا واملشكل يتمثل يف  

 ألييا  ميك  استعمال هرا التكرار املتوقع لتصمي   را عماياع املراقمة الصناعية مثال.ا

 (Areas of ergonomics)  ميادين األرغنوميا:.  5

ا  معيــة األر نو    (EA 2014)جمــا ع متخصصــة    ذــال متعــدد التخصصــاع هلــا  تعتــن األر نوميــا   ميــا  ووفقــ 
 ل ر نوميا: الفيزيقية واملعرفية والتنليمية.  جما ع واسعة ذال الدولية  هناأ  

 Physical ergonomics)). األرغنوميا الفيزيقية:  1.5

 هتت  ابملواضيع التالية:

 (working postures)الوضعياع ا نيدية لاعمل   ❖

 manipulation of objects) معا ة األشياا ) ❖

 (repetitive movements)ا ركاع املتكرره   ❖

 ( Musculoskeletal disorders)ا ض راابع العضاية العلمية  ❖

 (The layout of the workstation)ترتيب أماك  ومراكز العمل  ❖

 (Safety and health)النيالمة والصحة  ❖

 (Cognitive ergonomics). األرغنوميا املعرفية  2.5
 هتت  ابملواضيع التالية:

    (Mental load) و الره العبا العقاي أ ❖

 Decision making) ختاذ القرار  )اصنع أو  ❖

 performance)األداا  ) ❖

  (Human-machine interaction)لتفاعل ب  ا ننيا  واتلة ا ❖

 (Human reliability (and human error))املوذوقية المشرية )واة أ المشرا(  ❖

 Sensation and perceptionا ينياس وا دراأ   ❖

 (Attention) اليقلة:ا نتماو أو  ❖

 (Short term memory)الراكره قصريه املدري:  ❖

 ( Long term memory)  املدري:الراكره  وياة  ❖

 Transforming information) املعاوماع: )حتويل  ❖
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 maintaining) ) :وا يتفاظencoding) )  :التشفري أو الدميز ❖

 Organizational ergonomics). األرغنوميا التنظيمية  )3.5
 هتتم ابملواضيع التالية:

 Communication))ا تصال  ❖

 (Human resources management)شرية  اداره املوارد الم ❖

 (working hours and rhythms)ساعاع العمل وا يقاعاع  ❖

 (team work)العمل ا ماعي  ❖

 (New forms of work (telework))ل )مثل العمل ع  بعد( أشكال جديده م  العم ❖

 دور ع العمل. ❖

 حتايل الننيق التنليمي. ❖

 النياوأ ا ماعي والتعاوين. ❖

 الثقافة التعاونية. ❖

 ا واد  الصناعية. ❖

 الض ط امله  ❖

 ا يداا النفنيي ❖

 نوميا:ـ أهداف األرغ   6
 نوميا احل:  هتدف األر 

 فعالية أداا العمل والنشا اع ا ننيانية األخرري.  تعزيزـ   1
ــانية اأمـــره يف عمايـــاع ا نتـــا  مثـــل  أو تعزيـــ  ا فـــاظـ    2 ــي  ا ننيـ الرضـــا عـــ  العمـــل  األمـــ    ز بعـــ  القـ

الصــحة. وتتمثــل أييــة اهلندســة المشــرية يف أ  الت ــور التكنولــوجي ميكــ  أ  تكــو  لــع هذــرياع عاــ.  
 العمال واليت م  املمك  أ    تلهر أو تاليظ بنيهولة. وهرا ما قد ينج  عنع ما ياي:

نقــص يف الكفــااه ا نتاجيــة    الــيت يتعــرض هلــا ا نيــ  ملــده  وياــة قــد تــؤدا احل  (stresses)الضــ وع    ـ    1
 ويىت احل ا صابة إبعاقة بعد مده معينة.

ا  ا خفاا يف جعـل مت امـاع العمـل مناسـمة أو مالئمـة لقـدراع العامـل قـد يـؤدا احل نقـص النـات     ـ   2
(output ).ويف ا ا ع القصوري احل كارذة   

 احل:  عموم  هتدف األر نومياوعا. ال

 حتني  العالقة ب  الناس واملعداع ومكا  العمل والميئة.   ❖

   ده كفااه العمل وا نتاجية.  ❖

 تعزيز النيالمة وا رتياح يف مكا  العمل.  ❖
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 تقايل أعماا العمل المدين والره . ❖

 جع ذلك لثالذة أسماو رئينيية وهي:ي  وقد ير المشرية يت  ات  ادراكها ابلتدر   ف   اهلندسةا  أنع ول سف  

كانــا كــنيدمي  إيــل احل ا عتقــاد  ننــا نعــرف كــل شــيا يــول أنفنيــنا وابلتــايل نرجــع العمــل عاــ. اةــنه الشخصــية  ـ    1
 وا ندفاع بد  م  ا عتماد عا. المحك التجرييب.

ا أذـــر واضـــح عاـــ. املـــدري    يكـــو  هلـــاننـــا جـــد  ـــافل  و ـــري متقماـــ   دخـــال ت ـــرياع خصوصـــا تاـــك الـــيت قـــد  ـ    2
 القصري. فمثال عاده ما يت  تقمل سوا التصمي  احل أنع شيا يتمي   مفر منع.

بعــ  النتــائ     وابلتــايل فــ   تكيــف وينيــت يع أ  يتحمــل الكثــري مــ  األعمــاا واألضــرار  ما  ا نيــ  ا ننيــاين جــد  ـ    3
 والعواقب قد   تلهر ا  بعد سنواع.  

آلـة ككـل واسـتعماهلا يف أينيـ  -المشـرية وادراأ ألييـة تصـمي  ننيـق ا ننيـا  زايـد ابهلندسـة  اهتمـام مت  وعا. العموم هناأ
 بيئة ةاذاة.

 ـ دور املختص يف اهلندسة البشرية:  7
ينيتعمل املختص يف اهلندسة المشرية املعاوماع الـيت تتعاـق ابألفـراد كأيجـامه   وقـدراهت  لتقايـل معاومـاع واختـاذ  

ــرار مناســـب    ــرا    أو قـــدراهت قـ ــع أو تاقـــي املعاومـــاع  وكـ ــة  أو  ـ ــة    قـــدراهت  لاعمـــلعاـــ. الرؤيـ يف ظـــروف قصـــوري أو مت رفـ
(. اب ضـــافة احل يـــدوده   وا ختالفـــاع بيـــنه  خاصـــة املتعاقـــة ابةصـــائص  اخل...الضوضـــاا  ا ضـــااه  ا هتـــزا   ا ـــراره )

ة المشـرية اسـتعمال املنتوجـاع واملصـا  املختافــة  خــتص يف اهلندسـا جتماعيـة والثقافيـة والعرقيـة  وهبـرو املعاومـاع يضـم  امل
ــي  املنتوجــــاع واملصــــا    ــتوري عــــايل مـــ  ا رتيــــاح والكفــــااه واألمـــ . كمــــا ينيــــت يع املخـــتص يف األر ونوميــــا كــــرلك تقيـ مبنيـ

يعتــن  عمومــا  م.  املوجــوده ياليــا  ممينــا أيــ  فشــات لــتالئ  أو تناســب املنيــتعمل هلــا ويقــدح كيــف ميكــ  حتنيــ  هــرا الــتالؤ 
 نوميا خمريا يف:املختص يف األر 

 أو اةاصياع ا ننيانية.املميزاع   ❖

 هذري األدواع  ات ع  وامله  أو تنلي  العمل عا. األفراد. ❖

 هذري اللروف الميئية عا. الناس. ❖

 ور التالية:وعاده ما يكو  املختص يف األر ونوميا مزودا ابةصوص مبعاوماع مكثفة يف اأا

 ـ عوامل تصميمية:   1
 تصمي  مراكز العمل  ❖

 ترتيب وتنلي  األجهزه  ❖

 املواامة ب  املتحكماع واملميناع  ❖

 تصمي  األجهزه واألدواع وتتاف التنيهيالع  ❖

 (Industrial Inspection) املراقمة الصناعية   ❖
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 وضعياع ا اوس والوقوف  ❖

 ا تصا ع  ❖

 اصدار القراراع  ❖

 عوامل اليقلة  ❖

 يخوخة الش ❖

 بيئية: عوامل  ـ   2

 هذري الضوضاا  ❖

 ا ضااه  ❖

 ا راره والر وبة  ❖

 ا هتزا    ❖

 ال مار  ❖

 الروائح   ❖

 الميئة اةاصة ❖

 تنظيمية: ـ عوامل    3

 دور ع العمل  ❖

 ا واد  واألم  الصناعي  ❖

 هذري الننيق ا جتماعي  ❖

 الدوافع  ❖

 : افوائد األرغنومي.  8

ل ر نوميا بشكل منهجي  ميك  الوقاية م  تكاليف تقال التكاليف م  خالل تقايل عوامل اة ر  ❖
 املكافة. ...  MSDsا ض راابع العضاية العلمية 

 حتني  ا نتاجية. ...  ❖

 حتني  ا وده. ...  ❖

 حتني  مشاركة املوظف . ...  ❖

 ختاق ذقافة سالمة أفضل. األر نوميا   ❖

 لموظف: لنسبة لفائدة األرغنوميا اب.  1.8

 اصاابع أقل ❖

 ة حتني  الصحة والنيالم ❖
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 ا د م  الت يب  ❖

 اخنفاض دورا  العمال  ❖

 حتني  نوعية ا ياه  ❖

 التقايل م  منيتوري التعب  ❖

 صاحب العمل ابلنسبة لفائدة األرغنوميا .  2.8

 حتني  يف نوعية العمل  ❖

 رفع املعنو ع  ❖

 لكفااه   ده يف ا نتاجية وا ❖

 ختفي  معد ع تعوي  العمال ❖

 يتمال أقل لا راماع ا ❖
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