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 تطبّقات مدخل األرجُنُمّكا فى املؤسسات التعلّمّة

  مقدمة:

يعتبر التغيير مف سمات المنظمات الحريصة عمى زيادة كفاءتيا وفاعميتيا، وال يتـ ذلؾ إال مف 
خالؿ مداخؿ ومنيجيات حديثة ومتطورة يكوف اإلنساف محورىا، مثؿ مدخؿ األرجونوميكا، والذي ييتـ 

ع البشري مف كافة جوانبو نحو البيئة التي يعيش فييا، واألماكف التي يتـ فييا العمؿ بتنمية المجتم
 والصحة وتحسيف اإلنتاجية وغيرىا.

ويركز مدخؿ األرجونوميكا عمى العمميات البيولوجية والنفسية التي يمكف عف طريقيا تنظيـ 
مة كاإلبداع واألصالة عالقات انسجامية مع البيئة، حيث يعتمد عمى مجموعة مف األسس المي

المعموماتية واإلدراؾ والوعي والقيـ الجمالية والدافعية ومستوى التعزيز والكفاءة والفاعمية واألبعاد 
 األخالقية والتجديد والتخطيط المتجدد الدائـ.  

وبالتالي فإف مدخؿ األرجونوميكا يركز عمى قدرات األفراد ودوافعيـ والقيود الموضوعة عمييـ 
أقصى كفاءة بالعمؿ، كما أنو ييتـ بتغيير النظـ بالعمؿ حتى تتناسب مع األفراد وتحقؽ ليـ  لتحقيؽ

   السالمة والراحة بمينتيـ.
 

:  دخل األرجُنُمّكام ممفًُأَاًل: 

"ىندسة البشر" عمـ مف العمـو التطبيقية التي تدخؿ في   Ergonomicsتعتبر األرجونوميكا 
جميع مجاالت الحياة لتحسيف جودة اإلنتاج مع مراعاة النواحي النفعية وخفض نسبة التموث البصري 

 والتموث السمعي واستخداـ التكنولوجيا الحديثة والتعامؿ مع أفضؿ الخامات المستخدمة. 

بمعنػى قػوانيف   Nomosبمعنػى عمػؿ و gon Erمػف كممتػي Ergonomicsيشػتؽ مصػطم  و 
   يمى: ومف أىـ تعريفات األرجونوميكا ماطبيعية لمعمؿ. 

العامػؿ وبيئػة  تطبيػؽ العمػـو البيولوجيػة لانسػاف والعمػـو اليندسػية عمػىبأنيا يقصد باألرجونوميكا   

العمؿ المحيطة بو مف أجؿ الوصوؿ إلى أقصى ارتياح ورضا لمعامؿ مما يعنى في الوقت نفسو رفع 
  اإلنتاجية.

  وىي عمػـ ييػتـ بالبشػر الػذيف يػادوف العمػؿ ، واألسػاليب التػي يسػتخدمونيا فػي األداء، واإلصػابات
تـ فييا ممارسػة ىػذا النشػاط البشػري، التي يتعرضوف ليا نتيجة االستمرار في العمؿ، والبيئة التي ت

 والقوى والعوامؿ االجتماعية واالقتصادية التي تتـ مف خالليا ممارسة ىذا العمؿ. 
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  وىي حقؿ بشري أو بيئة عمؿ بشرية تشمؿ التفاعؿ البشري مع كؿ ما يحػيط بالعنصػر البشػري مػف
  .متغيرات

 ة لمعمػػؿ فػػي الماسسػػة، بيػػدؼ تحسػػيف وقػػد عرفيػػا بعػػض البػػاحثيف بأنيػػا: الدراسػػة الكميػػة والنوعيػػ
 . ظروؼ العمؿ والزيادة في اإلنتاجية

  كما أف األرجونوميكا عمـ توفيؽ المنتجات والعمميات ومالئمتيا لصفات وخصػائص البشػر وقػدراتيـ
 بغرض تحسيف حياتيـ وتعظيـ اإلنتاجية.

 البشرية )األرجونوميكا(:ومف ىذه التعريفات يمكف تحديد عناصر أساسية في تعريؼ اليندسة  

إف اليندسػػة البشػػػرية مفيػػـو مركػػػب يقػػـو عمػػػى تحقيػػػؽ أفضػػؿ صػػػيغة لتكامػػؿ العمػػػـو البيولوجيػػػة  -
 واإلنسانية والتقنية واإلدارية.

إنيا دراسػة عمميػة لتحقيػؽ التكييػؼ األمثػؿ لانسػاف فػي بيئػة عممػو ومكوناتيػا المختمفػة مػف  الت  -
الماديػة )كاإلضػاءة واأللػواف والضوضػاء واالىتػزازات والتيويػة ومعدات وأدوات ومواد وعوامػؿ البيئػة 

 والحرارة والرطوبة، والنفسية )كالرغبة والموقؼ مف العمؿ وعالقات التعاوف وجماعة العمؿ .. إلخ(.

إف اليدؼ النيائي لميندسة البشرية يتمثؿ فػي تحقيػؽ النتػائإل اإليجابيػة ألطػراؼ العمػؿ والمختمفػة،  -
لى تحقيؽ اإلنتاجية العالية والمحافظة عمى فيي تيدؼ إلى تحقي ؽ راحة والمحافظة عمى صحتو، وا 

 وسائؿ العمؿ وخاصة اآلالت والمعدات.

:َمظايزٍ مدخل األرجُنُمّكا : مكُناتنًّاثا 

 مكُنات األرجُنُمّكا: -1

تتكوف األرجونوميكا أساًسا مف الفيزيولوجيا وتركيب الجسـ والطب كفرع أوؿ، ومف عمػـ الػنفس 
الفيزيػاء واليندسػة كفػرع ثالػث، حيػث تػزود العمػـو البيولوجيػة الفيزيولوجي والتجريبي كفرع ثاني، ومػف 

( Limitation، ومحدودياتػو )(Capabilitiesبمعمومات عف تركيب الجسـ اإلنساني، وعػف إمكانياتػو )
الفيزيقيػػة، وأبعػػاده، ومػػا ىػػو مقػػدار الػػوزف الػػذي يسػػتطيع حممػػو أو رفعػػو أو نقمػػو مػػف مكػػاف آلخػػر، 

طيع أف يتحمميػػا وغيرىػػا، وأمػػا عمػػـ الػػنفس الفيزيولػػوجي فيتنػػاوؿ وظيفػػة والضػػغوط الفيزيقيػػة التػػي يسػػت
الدماغ والجياز العصبي ودورىما في تحديد السموؾ، في حيف يحاوؿ عمـ النفس التجريبي فيػـ الطػرؽ 
األساسية التي يستعمؿ فيو اإلنساف جسمو ليسمؾ سموؾ ما، أو يدرؾ أو يتعمـ أو يتذكر أو يراقب، وأما 

واليندسػػة تزودنػػا بمعمومػػات مماثمػػة حػػوؿ اآللػػة والمحػػيط الػػذي يجػػب أف يعمػػؿ فيػػو اإلنسػػاف، الفيزيػػاء 
باإلضافة إلى بعض التفسيرات الفيزيائية كطريقة التبادؿ الحػراري بػيف الجسػـ اإلنسػاني والمحػيط أو بػع 

ة لمضػوء الخصائص اليندسية لبعض المواد كتمؾ العازلة لمحرارة أو الممتصة لمضوضػاء أو تمػؾ العاكسػ
 .  وغيرىا
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 مظايز األرجُنُمّكا:  -2

ولتحقيػػؽ المالئمػػة بػػيف الفػػرد والعمػػؿ فػػإف اليندسػػة البشػػرية تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار مجموعػػة مػػف 
 المظاىر وىي:  

المظػػاىر العامػػة: وتشػػػمؿ: إنجػػاز األعمػػػاؿ المختمفػػة بمػػػا يتناسػػب والطمبػػػات لمعػػامميف، واسػػػتخداـ  -أ 
تتناسػب مػع الميػاـ (، واسػتخداـ المعمومػات)كيؼ تقػدـ ، وتغيػر المعدات )أحجاميا، شكميا، وكيؼ 

وتػػنج (، والبيئػػة الماديػػة)الحرارة، الرطوبػػة، اإلضػػاءة، االىتػػزازات(، والبيئػػة االجتماعيػػة)مثؿ فػػرؽ 
 العمؿ والمشرفيف اإلدارييف(.

ضػػاء المظػػاىر الماديػػة لدفػػراد: وتشػػمؿ حجػػـ الجسػػـ البشػػري وشػػكمو، والمالئمػػة والقػػوة، وحركػػة أع -ب 
الجسػػـ، واإلحساسػػات وخاصػػة االنطباعػػات، السػػماح، الممػػس، والضػػغط، واإلجيػػاد والقػػوة العقميػػة 

 واألعصاب. 

 المظاىر الفسيولوجية: وتشمؿ القابمية الذىنية، والفردية، والمعرفة، والخبرة. -ج 

لتعمػيـ الثػانوي وبتوفير ىذه االعتبارات الثالثة لدفػراد واألعمػاؿ والمعػدات وبيئػة العمػؿ بمػدارس ا       
 العاـ، والتداخؿ بينيـ فاف األرجونوميكا تستطيع تصميـ أنظمة األماف والصحة وفاعمية وكفاءة العمؿ.

 : أيمّة مدخل األرجُنُمّكا:ًاثالج

 التعميمية في اآلتي:أىمية األرجونوميكا بالماسسة تتمثؿ  

  تقدـ فمسفة أو اتجاه تفكير في مشاكؿ تصميـ المنتجات المتوقع أف يستخدميا العامميف بالماسسة
       .التعميمية، بحيث يصب  المستخدـ أكثر كفاءة، وأقؿ احتمااًل لمخطأ

 داء، تيػػػتـ بالعػػػامميف بالماسسػػػة التعميميػػػة الػػػذيف يػػػادوف، واألسػػػاليب التػػػي يسػػػتخدمونيا فػػػي األ
واإلصػػابات التػػي يتعرضػػوف ليػػا نتيجػػة االسػػتمرار فػػي العمػػؿ، والبيئػػة التػػي تػػتـ فييػػا ممارسػػة ىػػذا 
النشاط البشري، وكذلؾ القوى والعوامؿ االجتماعيػة واالقتصػادية التػي تػتـ مػف خالليػا ممارسػة ىػذا 

 العمؿ.   

 األداء، وكػػذلؾ التوزيػػع  تحػػدد أفضػػؿ الطػػرؽ ألداء الميمػػة، وتحػػدد الميػػارات والقػػدرات الالزمػػة ليػػذا
المناسػػػب لموظػػػائؼ بػػػيف اإلنسػػػاف والمنػػػتإل، وأيًضػػػا تحػػػدد نػػػوع وشػػػكؿ المعمومػػػات التػػػي يحتاجيػػػا 

 المستخدـ في عالقتو بالمنتإل. 

  ،زيػادة اإلنتػػاج مػف حيػػث تحسػيف كفػػاءة المنػتإل، وتحسػػيف معنويػات العػػامميف بالماسسػة التعميميػػة
 وتوفير الشعور بالرضا أثناء العمؿ.
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 ض التكمفػػة مػػف حيػػث تخفػػيض تكمفػػة العػػالج، وتخفػػيض نسػػب التغيػػب عػػف العمػػؿ، وتخفػػيض تخفػػي
"، وتخفػيض مخػاطر التعػرض OSHAالسمبيات التي تحذر منيا منظمة السالمة والصػحة المينيػة "

 إلعادة تنظيـ اإلدارة. 

  أكثػر معقوليػًة إف تصاميـ األرجونوميكا تجعؿ المنتجات االستيالكية أكثر أماًنا، وأسيؿ اسػتخداًما، و
مكانيػػة أداء الميمػػة المحػػددة لػػو دوف إخفػػاؽ، وتحػػت ظػػروؼ محػػددة،  )الثقػػة فػػي جػػودة المنػػتإل، وا 

 ولمدة معينة مف الوقت(.  

  ميمػػة فػػي أمػػاكف العمػػؿ حتػػى تخفػػض مػػف احتمػػاالت وقػػوع الحػػوادث واإلصػػابات، وتزيػػد مػػف أداء
 في العمؿ، وبالتالي يزيد اإلنتاج.  العامميف بالماسسة التعميمية مما يدفعيـ لمعمؿ بجد وتفاني

  نتاجيتػو مثػؿ وضػع أكثػر القطػع أو األدوات تيتـ أيضػًا بزيػادة كفػاءة العامػؿ بالماسسػة التعميميػة وا 
اسػػتخداًما قريًبػػا منػػو، وذلػػؾ لتػػوفير الراحػػة وسػػيولة العمػػؿ، فتكػػوف النتيجػػة معػػدؿ سػػريع لانتػػاج 

 بمجيود أقؿ دوف حوادث.

:يف املؤسسات التعلّمّة : أيداف مدخل األرجُنُمّكارابعًا 

 :  عمى النحو التالى في الماسسات التعميميةاألرجونوميكا مدخؿ يمكف تحديد أىداؼ 

 تحسيف أداء العامؿ بالماسسة التعميمية مف خالؿ زيادة سرعة األداء والدقة والسالمة. -1

 واإلجياد البشري لمعامميف بالماسسة التعميمية.تقميؿ مقدار استيالؾ الطاقة البشرية  -2

 تقميؿ كمؼ التدريب لمطالب والعامميف بالماسسة التعميمية. -3

 تقميؿ حوادث العمؿ الناجمة بسبب األخطاء البشرية لمعامميف بالماسسة التعميمية. -4

 .   تحسيف ماشرات الراحة وزيادة الرضا لدى العامميف بالماسسة التعميمية في أداء األعماؿ -5

 تحسيف طبيعة معيشة العامميف بالماسسة التعميمية مما يحقؽ لو حياة أفضؿ.   -6

إرساء قواعد عممية مف شأنيا جعؿ المباني والحجػرات ومػا بيػا مػف تجييػزات متفقػة مػع احتياجػات  -7
 العامميف بالماسسة التعميمية، والتي يمكف تصنيفيا إلى حاجات فسيولوجية ونفسية واجتماعية.  

 تعزيز وتأكيد قيـ إنسانية معينة ومرغوبة لدى العامميف بالماسسة التعميمية.  -8

الكفاءة واألمػف والراحػة فػي الماسسػة التعميميػة فػي ورش العمػؿ كمجػاؿ الصػناعة مػف خػالؿ  زيادة -9
 .عالقات أفضؿ بيف العامؿ و التو والبيئة العممية المحيطة بو

مػؿ، ولتحسػيف اإيجاد أنسب الظروؼ لمعامميف بالماسسة التعميمية لخفػض العػبء الجسػمي لمع -11
 .األوضاع العممية، ولتسييؿ الوظائؼ النفسية الحسية لدى العامؿ عند التعامؿ مع اآلالت
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مدخل األرجُنُمّكا َأنُاعٌ:  : دلاالتًاخامس

يشير مصطم  اليندسة البشرية أو ما يسمى أحيانا بيندسة العوامؿ البشرية في تحسيف ماشرات  
اإلنتاجية واألداء مف خالؿ تصميـ مواقع العمؿ والعدد اليدوية واألدوات، باإلضافة لمماكينات والمعدات 

 خذ بنظر االعتبار القدرات الجسدية لانساف.التي تأ

 دلاالت مدخل األرجُنُمّكا: -1

 تعددت مجاالت األرجونوميكا بالماسسة التعميمية كما يمي:

  :    Physical Ergonomics البدنْ األرجُنُمّكسأ. 

ىػػو مجػػاؿ مػػف األرجونػػوميكس يبحػػث فػػى الصػػفات البدنيػػة والتشػػريحية والفسػػيولوجية لمعامػػؿ 
بالماسسة التعميمية وعالقتيا بتصميـ اآلالت والماكينات والمنتجات وأنظمة العمػؿ، والتػي يتعامػؿ معيػا 

لبدني، كمػا اإلنساف، بيدؼ توفير السالمة والبيئة المريحة لمعامؿ عمييا بالتخمص مف أسباب اإلجياد ا
والصػفات البيوميكانيكيػة  Anthropometry األنثروبومتريػةييتـ ىذا المجػاؿ بقياسػات جسػـ اإلنسػاف 

 .لمبشر التخاذىا كمعايير لتصميـ المنتجات واألنشطة البدنية لانساف

وبالتالي فإف األرجونوميكس البدني ييتـ بصحة العامميف بالماسسة التعميمية وخالؿ مف خػالؿ 
تػػوفير وسػػائؿ األمػػف واألمػػاف، وتػػدريب العػػامميف بالمدرسػػة عمػػى اسػػتخداميا االسػػتخداـ األمثػػؿ تجنًبػػا 

 إلصابات وحوادث العمؿ.

    :  Cognitive Ergonomicsب. األرجُنُمّكس الذيين 

ىو مجاؿ مف األرجونوميكس يبحث فى الصفات العقمية والقدرات الذىنية لمعامميف بالماسسة 
عماؿ المنطؽ في  Memoryوالذاكرة  Perceptionالتعميمية كاإلدراؾ الحسي والقدرة عمى الفيـ  وا 

وذلؾ مف خالؿ التعامؿ  Motor Responsesواالستجابات الحركية  Reasoningاالستنتاج واالستنباط 
مع تأثير ىذه العوامؿ عمى التفاعؿ بيف العامؿ والمكونات األخرى لمنظـ التي يتعامؿ معيا، وتتضمف 

واألداء  Decision Makingالموضوعات التي يتناوليا ىذا المجاؿ األحماؿ العقمية لمعمؿ وصنع القرار 
 الت الذكية والحاسبات وموثوقية اإلنسافوتعامؿ اإلنساف مع اآل Skilled Performanceالمياري 

Human Reliability  جيادات العمؿ النفسية وأساليب التدريب فى تفاعؿ ىذه مع  Work Stressوا 
    . Man-Machine System اآللة  -مكونات تصميـ نظاـ اإلنساف

عى إلػى يتض  أف األرجونػوميكس الػذىني ييػتـ بػذاكرة العػامميف بالماسسػة التعميميػة، فيػو يسػ
تنشيطيا مف خالؿ تنمية ميارات االبتكار واإلبداع عندىـ، ومحاولػة القػدرة عمػى التفكيػر السػميـ واتخػاذ 

   القرار لدى العامميف بالماسسة التعميمية.
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 :   Organizational Ergonomics ج. األرجُنُمّكس التهظّمْ

تقنيػػة واالجتماعيػػة بمػػا ىػػو مجػػاؿ مػػف األرجونػػوميكس يبحػػث فػػى تعظػػيـ الفائػػدة مػػف الػػنظـ ال
وتتضػػمف الموضػػوعات التػػي يتناوليػػا ىػػذا المجػػاؿ االتصػػاؿ  ،تتضػػمنو مػػف عناصػػر تنظيميػػة وعمميػػات

 humanإدارة المػػػػوارد البشػػػػرية بالماسسػػػػة التعميميػػػػة  Communicationبالماسسػػػػة التعميميػػػػة 

Resources Management  وتصػػميـ العمػػؿ بالمدرسػػةWork Design  قيتاتػػو وجدولػػة العمػػؿ وتو
والتصػػػميـ بالمشػػػاركة  Team Workوالعمػػػؿ الجمػػػاعي  Design of Work Timesبالمدرسػػػة 

Participatory Design  وأرجونوميػػة المجتمعػػات المحميػػةCommunity Ergonomics  والعمػػؿ
والتنظيمػػػات  Organizational Cultureوالثقافػػػة التنظيميػػػة  Co-operative Workالتعػػػاوني 
والجػػودة الشػػاممة وجػػودة العمػػؿ  Teleworkوالعمػػؿ عػػف بعػػد  Virtual Organizationsاالفتراضػػية 

 بالماسسة التعميمية. Quality Managementاإلداري 

دارة وتنميػة  وبالتالي فإف األرجونوميكس التنظيمي ييتـ بعمميات االتصاؿ والتواصؿ، وتخطيط وا 
 التعمـ بالماسسة التعميمية.  الموارد البشرية، واالىتماـ باستراتيجيات التعميـ و 

  :     Ergonomics Environmental د. األرجُنُمّكس البّئْ

ىػػو مجػػاؿ مػػف األرجونػػوميكس يبحػػث فػػي التػػأثير البيئػػي عمػػى العمػػؿ بالماسسػػة التعميميػػة بمػػا 
يتضػػػمف اعتبػػػارات البيئػػػة الحراريػػػة مػػػف حػػػرارة وبػػػرودة ورطوبػػػة وتيويػػػة، كمػػػا تشػػػكؿ البيئػػػة السػػػمعية 

ء واعتبارات التموث السمعي جانًبػا ىاًمػا مػف ىػذا المجػاؿ، كمػا ييػتـ ىػذا المجػاؿ أيًضػا بالبيئػة الضوضا
البصرية واإلضاءة والتموث البصري، وتأثير ىذه العوامؿ جميًعػا عمػى العامػؿ بالماسسػة التعميميػة، ومػا 

 يتعامؿ معو مف نظـ ومنتجات ومياـ.

البيئيػػة بالماسسػػة التعميميػػة، والتػػي تشػػػمؿ  يتضػػ  أف األرجونػػوميكس البيئػػي ييػػتـ بالعوامػػؿ
التيويػة واإلضػاءة والحػػرارة والبػرودة، وكػػذلؾ ييػتـ بػػالتموث البصػري والسػػمعي الػذي يػػاثر بالسػمب عمػػى 

 صحة وأماف العامميف بالماسسة التعميمية ويقمؿ مف إنتاجيتيـ.

  :     Ergonomics Emotional يـ. األرجُنُمّكس الُجدانْ أَ العاطفْ

ويتعمؽ األرجونوميكس العاطفي باالعتبارات العاطفيػة فػي تفاعػؿ العػامميف بالماسسػة التعميميػة 
مع الخدمات والنظـ وغيرىا مف أشياء تحػيط بنػا، وتتضػمف الموضػوعات التػي يطرحيػا السػموؾ البشػري 

Behavior Human  واألنمػاط االجتماعيػةPatterns Social  وأنمػاط الحيػاةStyles Life وتصػميـ 
والتقمص واالعتناؽ العػاطفي  Knowledge Tacitوالمعرفة المضمنة  Design Experienceالخبرات 

Empathy  .وفيػػـ النزعػػات والسػػموكيات الجديػػدة والمتجػػددة New of Understanding The

. Behaviors Emergent 
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العػػامميف  ويمكػػف القػػوؿ أف األرجونػػوميكس الوجػػداني أو العػػاطفي ييػػتـ بالجانػػب الوجػػداني عنػػد
 بالماسسة التعميمية، وبالتالي ييتـ بالسموكيات التي تنشأ عف الوجداف.

 أنُاع مدخل األرجُنُمّكا: -2

 لمدخؿ األرجونوميكا ثالثة أنواع ىي:

 :Classic Ergonomics الكالسّكّة األرجُنُمّكا -أ

ارتكبيػا الميندسػوف أو لقد بادر الميتموف باألرجونوميكا إلى تصحي  الكثير مف األخطاء التػي  
الموجودة في مختمؼ التصاميـ واألنسقة، لذا عرفت باألرجونوميكا التصحيحية، كما تعرؼ مختمؼ ىػذه 
النشػػاطات وغيرىػػا كػػذلؾ باألرجونوميكػػا الكالسػػيكية، والتػػي يطمػػؽ عمييػػا فػػي بعػػض األحيػػاف أرجونوميكػػا 

نو مف وجية نظر اإلنسػاف المشػغؿ (، كما أErgonomics Dials and Knobsالمتحكمات والمبينات )
(Human Operator) فإف أدوات التحكـ ،(Controls) وأجيزة العرض ،((Displays تمثػؿ عناصػر ،

 –، عمػػى التػػوالي، والتػػي تعػػرؼ اآلف بمػػا يسػػمى بتػػداخؿ اإلنسػػاف Output))والنػػاتإل  (،Input)الػػدخؿ 
الدراسػػية تعػػرؼ كػػذلؾ بأرجونوميكػػا ، وعميػػو فػػإف ىػػذه المجػػاالت Interface-Machine-Man))اآللػػة 
   (.Interface Ergonomics)التداخؿ

وبالتالي فإف األرجونوميكا الكالسيكية تيتـ بتصحي  أوضاع العامميف، ويمكف تطبيؽ ذلػؾ عمػى 
العامميف بالماسسة التعميمية مف خالؿ التصميـ الجيػد لمكراسػي والطػاوالت والمكاتػب والمعامػؿ، وتػوفير 

بة لمعػػامميف وتػػوفير أجيػػزة العػػرض التػػي تسػػتخدـ فػػي تحسػػيف أداء العػػامميف بالماسسػػة األجيػػزة المناسػػ
 التعميمية.  

   :      Ergonomics Systems األنساق أرجُنُمّكا -ب

لقػػد أدت مختمػػؼ المشػػاكؿ والصػػعوبات التػػي واجيػػت األرجونوميكػػا الكالسػػيكية إلػػى ظيػػور مػػا  
عمى ثالث أسس رئيسة ىي تعػاوف السػيكولوجييف والميندسػيف يسمى بأرجونوميكا األنساؽ والتي تقـو 

اإلنسػاف واآللػة، وتطػوير تقنيػات االختيػار والتػدريب،  في مرحمة التصميـ، وتقنيات تحديد الوظائؼ بػيف
األمػػػر الػػػذي أدى إلػػػى نقػػػص أو زواؿ الكثيػػػر مػػػف المشػػػاكؿ التطبيقيػػػة التػػػي واجيتيػػػا األرجونوميكػػػا 

التعػػاوف بػػيف الميندسػػيف والسػػيكولوجييف ألف اآلخػػريف لػػـ يصػػبحوا  الكالسػػيكية، حيػػث تحسػػف مسػػتوى
يعمموف أساًسا عمى مجرد اإلشارة إلى بعض المبادئ وتصحي  بعض األخطاء التي ارتكبيا الميندسػوف 
مف قبؿ، بؿ أصبحوا يشاركوف في المشاكؿ العادية واليومية مػف تحديػد وتقسػيـ الوظػائؼ بػيف اإلنسػاف 

 ختالفات الثقافية ألف كالىما أصب  يفكر في النسؽ.واآللة، كما قمت اال
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وبالتالي فإف أرجونوميكػا األنسػاؽ تيػتـ بالتنسػيؽ بػيف العػامميف والوظػائؼ والمعػدات أو اآلالت 
المستخدمة، ويمكف تطبيؽ ذلؾ عمى العامميف بالماسسة التعميمية مف خالؿ وضع الرجؿ المناسػب فػي 

بة إلمكاناتػو وقدراتػػو، وتػوفير مػا يحتاجػػو مػف أدوات وأجيػزة وأثػػاث المكػاف المناسػب أو الوظيفػػة المناسػ
 توفيرًا لوقتو وجيده، وحسف األداء.  

   :    Ergonomics Error اخلطأ أرجُنُمّكا -ج

تتميػز ىػػذه المرحمػػة بإدخػػاؿ مفيػـو الخطػػأ اإلنسػػاني فػػي سػيكولوجيا األنسػػاؽ حيػػث اتضػػ  أف   
أحسف دور يساىـ بو األرجونوميكيوف ىو أف يكونوا كمختصيف في تخفيض الخطأ اإلنساني وىػذا ربمػا 
لسػػببيف: األوؿ ىػػو تزايػػد ضػػحايا حػػوادث الطرقػػات والحاجػػة إلػػى بػػذؿ أكبػػر جيػػد فػػي البحػػث لحػػؿ ىػػذا 

 شكؿ المتعمؽ بالخطأ اإلنساني، والثاني يتمثؿ في الحاجة إلى الثبات في نسؽ الرحالت الفضائية. الم

وقػػد أدى ىػػذا إلػػى ظيػػور نػػوعيف مػػف طػػرؽ التنػػاوؿ،  األوؿ يعتمػػد عمػػى مبػػدأ "بػػرامإل الخمػػؿ 
 Error Data))والثػاني مبنػي عمػى "بنػوؾ بيانػات األخطػاء"  ،(Zero Defect Programs)الصػفري" 

Bank وىذيف النوعيف مف التناوؿ مبنياف عمى أساس فرضيات حوؿ األخطػاء، حيػث أف بػرامإل الخمػؿ ،
الصفري تفترض بأف المشكمة تتعمؽ بالدوافع، وأف األخطاء اإلنسانية تحدث ألف الناس ال يحاولوف قدر 

وف أكثػػر اإلمكػػاف أو ال يبػػذلوف جيػػًدا أكثػػر أو كافًيػػا، وأف طريقػػة تخفػػيض األخطػػاء ىػػي جعميػػـ يحػػاول
فأكثر، أما بنوؾ بيانات األخطاء فتقػـو عمػى أسػاس فرضػية مفادىػا أف الطبيعػة اإلنسػانية ال تخمػو مػف 
أخطاء والمشكؿ يتمثؿ في تحديد ىذه األخطاء في حالة معينة، ففي بعض األحياف يمكػف اسػتعماؿ ىػذا 

 التكرار المتوقع لتصميـ طرؽ عمميات المراقبة الصناعية مثاًل. 

قػػوؿ أف أرجونوميكػػا الخطػػأ تيػػتـ تقميػػؿ أخطػػاء العػػامميف، ويمكػػف تطبيػػؽ ذلػػؾ عمػػى ويمكػػف ال
العػػامميف بالماسسػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ النصػػ  واإلرشػػاد مػػف قبػػؿ إدارة المدرسػػة لمعػػامميف بالمدرسػػة، 
وتخطيط وتنظيـ وتدريب العامميف باستمرار عمى السموكيات الصحيحة، والوعي الصحي، ووسائؿ األمػف 

مة، واإلرشاد النفسي، والئحة االنضباط المدرسي التي تضمف حسف سير العممية التعميمية داخػؿ والسال
 الماسسة التعميمية.

مًام األرجُنُمّكا َأدَاريا باملؤسسة التعلّمّة:: ًادسسا 

رسػة يعتمد الباحثوف الميتموف والمتخصصوف في األرجونوميكا عمػى مرتكػزيف أساسػييف فػي مما
 : األنشطة المختمفة بالماسسة التعميمية ىما

  توفير متطمبات األمػاف والراحػة والسػالمة لممػوارد البشػرية أثنػاء إنجازىػا لدعمػاؿ والميػاـ المختمفػة
 وصواًل إلى أفضؿ أداء لمموارد المادية والطاقات البشرية كافة.
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   .تحقيؽ االستثمار الفاعؿ لمموارد واإلمكانيات المتاحة مف مفردات بيئة العمؿ المادية 

 ويتطمب تحقيؽ المرتكزيف السابقيف تقويـ فعالية كاًل مما يأتي:   

تصػػميـ محطػػات العمػػؿ: حيػػث تعتمػػد عمميػػات التصػػميـ والتنظػػيـ والتقػػويـ لمحطػػات العمػػؿ عمػػى  -1
يانات المتعمقػة بقياسػات الجسػـ البشػري، والمقػاييس واألدلػة عوامؿ مثؿ: متطمبات الميمة، والب

المرشػػدة لمعمػػؿ، فضػػاًل عػػف تقػػويـ الكثيػػر مػػف المتغيػػرات األخػػرى مثػػؿ االرتفاعػػات فػػي العمػػؿ، 
ووضعية جسـ العامؿ أثناء إنجاز العمؿ سواء باتخاذ وضعية الجموس أو الوقوؼ أـ كاف العمؿ 

قػػدير مػػدى أىميػػة وضػػوح األجيػػزة البشػػرية والسػػمعية، مػػف النػػوع الخفيػػؼ أو الثقيػػؿ، وينبغػػي ت
 فضاًل عف األدوات المستخدمة واالحتياجات مف العمميات والمنتجات.

تصميـ العمػؿ: يػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ تحميػؿ العمػؿ إلػى مكوناتػو األوليػة السػتبعاد الحركػات غيػر   -2
أوقػات الػدورة ومقػدار الضرورية والزمف الفػائض، كمػا يػتـ قيػاس مسػتوى الرتابػة أو التكراريػة و 

 القوة أو الجيد المطموب، فضاًل عف تقويـ العمؿ كونو منفرًدا أو مف النظاـ في  لية إنجازه.

تصػػميـ المعػػدات: ييػػتـ الميندسػػوف بتقيػػيـ تصػػميـ المعػػدات مػػف حيػػث األدوات المسػػتخدمة،  -3
 امميف.و ليات العرض والسيطرة، وأدوات التنظيؼ، ووسائؿ المناولة، ومعدات حماية الع

تنظيـ العمؿ: يحتؿ تنظيـ العمؿ أىمية بالغة، إذ يتحدد دور المشغميف إذا كانوا يعممػوف بصػورة  -4
منفػػردة أو بييئػػة جػػزء مػػف فريػػؽ العمػػؿ، وتحديػػد إمكانيػػة التنػػاوب فػػي العمػػؿ، وتحديػػد معػػدالت 

 فضػػاًل عػػف تحديػػد طػػوؿ المػػدة الزمنيػػة لمعمػػؿ، وأوقػػات االسػػتراحة لكػػؿ (،(Work Rateالعمػػؿ 
منيما، كما يتـ االىتماـ بموضوعات إدارية ذات درجة متساوية مف حيث األىمية تتعمؽ بآليات 
االسػػػتعماؿ واإلشػػػراؼ وتحديػػػد مقػػػدار الحاجػػػة إلػػػى تػػػدريب العػػػامميف، وتقػػػويـ أنظمػػػة األجػػػور 

 والحوافز.

ميف المتغيػػرات البيئيػػة: تػػادي تمػػؾ المتغيػػرات دورًا بػػالت األىميػػة فػػي تأثيرىػػا عمػػى صػػحة العػػام -5
وسالمتيـ ومسػتوى إنتػاجيتيـ، إذ يػتـ تقػويـ مسػتوى اإلضػاءة، والضػجيإل، والتيويػة، ودرجػات 

 Occupation))الحػرارة واالىتػزاز، كمػا يػػتـ االىتمػاـ بموضػوعات تتعمػػؽ بعمػـ الصػحة المينػػي

Hygienists  ووظيفة الصحة المينية(Occupational Health Function  .) 

  مختصو األرجونوميكا الكثيػر مػف االىتمػاـ بالعنصػر البشػري ضػمف أداء المورد البشري: يمن  -6
النظػػاـ، ويػػتـ التركيػػز عمػػى كثيػػر مػػف المتغيػػرات ذات العالقػػة، مثػػؿ العمػػر، والجػػنس، والحجػػـ، 

، والتدريب، والخبرات، والعادات، والتػاريخ الطبػي، والحالػة (Competence -والكفاية )التوافقية
 .(Hobbies) النفسية، واآلماؿ
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مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف مياـ األرجونوميكا وأدوارىا داخؿ الثانويػة العامػة تيػدؼ إلػى 
تحقيؽ األماف والراحة والسالمة لمعامميف بالمدرسػة، واالسػتفادة مػف المػوارد الماديػة والبشػرية المتاحػة، 

نػػو وراحتػػو وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تصػػميـ بيئػػة عمػػؿ  منػػة ومريحػػة لمعامػػؿ تضػػمف الحفػػاظ عمػػى صػػحتو وأم
النفسية، وتوفير األجيزة التي تعينو عمى إنجاز المياـ بكؿ دقػة وفػي أوفػر وقػت ممكػف، وتنظػيـ العمػؿ 
وتوزيػػع الميػػاـ عمػػى العػػامميف حسػػب اسػػتعداداتيـ وقػػدراتيـ، وتػػوفير جػػو يسػػوده المحبػػة والػػود بػػيف 

 العامميف داخؿ المدرسة.

 : تطبّقات مدخل األرجُنُمّكا َشزَطٌسابعًا

إف توفير الظروؼ المادية لمعمؿ، والتصميـ الجيد لموقع العمؿ باالعتماد عمى مبادئ اليندسة 
البشرية وتطبيقاتيا يساعد في التقميؿ مف مخاطر العمؿ، ويادي إلى زيادة اإلنتاجية، وتخفيض الكمؼ 

 ة واألماف لدفراد.وزيادة الصح

وعند تطبيؽ مدخؿ األرجونوميكا في القطاعات والمجاالت المختمفة ومنيا المجاؿ التربوي البد 
 مف مراعاة ما يمي:  

 .قدرة اإلنساف عمى اإلبصار أو الراية وحدودىا 

 مدى دقتيا ومعرفة أكبر وأصغر مثير صوتي يتحممو اإلنساف. -القدرة عمى السمع 

  الكالـ.القدرة عمى 

 .قدرة اإلنساف عمى الحركة أثناء أداء العمؿ 

 .قدرتو عمى التحكـ 

 .مدى سعة المجاؿ البصري لمفرد 

 .مدى احتماؿ الفرد لمتعب 

 .ظروؼ العمؿ الفيزيقية كاإلضاءة والتيوية والحرارة والبرودة والضوضاء 

 القدرة عمى إدراؾ الحركة والزمف . 

 *   أما شروط تطبيؽ األرجونوميكا فتتمثؿ في اآلتي:

 وجود اختالفات سيكولوجية بيف األفراد. .1

 وجود فروؽ فردية بينيـ في قدراتيـ ومواىبيـ وخبراتيـ واستعداداىـ. .2

 وجود اختالفات في دافعية وحماسة العامميف ألداء العمؿ. .3
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 اختالؼ درجات الذكاء لكؿ فرد مف األفراد. .4
  وجود اختالفات في خبرة األفراد المينية. .5

وتطبػػؽ قواعػػد األرجونوميكػػا واالعتبػػارات التػػي يممييػػا مػػف خػػالؿ ثالثػػة أنشػػطة تصػػميمية ىػػي 
 :  كاآلتي

 تصميـ المنتجات والمعدات واألدوات. -أ

 تصميـ األماكف وأنشطة األفراد المينية.  -ب

 التصميـ لمفئات الخاصة مف المستيمكيف. -ج

 :  ويمكف تمثيؿ ذلؾ في اآلتي

 تصميـ المنتجات والمعدات واألدوات: -1

نتجػػات االسػػتخدامية، وأدوات ومعػػدات العمػػؿ، والماكينػػات واألجيػػزة، واألثاثػػات وتتمثػػؿ فػػي الم
 والمعدات المكتبية، واألثاثات واألجيزة والمعدات واألدوات المنزلية.

 تصميـ األماكف وأنشطة األفراد المينية: -2

وتشػػمؿ الميندسػػوف واإلداريػػوف والعػػامموف فػػي المصػػانع، والموظػػؼ واإلداري فػػي المكاتػػػب، 
واألطبػػاء فػػي عيػػاداتيـ ومستشػػفياتيـ، والعػػامموف فػػي الحػػرؼ والميػػف البسػػيطة والميػػف الخدميػػة، 
والعامموف في جميع األنشطة األخرى )كالزراعة مثاًل(، وغير ىاالء كثيروف مثؿ المػدرس والطالػب 

 والممرض وعامؿ النظافة والخدمات. 

 التصميـ لمفئات الخاصة مف المستيمكيف: -3

 لموىوبيف، والمسنيف، والمعوقيف، واألطفاؿ، والمرأة في بعض ظروؼ حياتيا كالحمؿ.وتتمثؿ في ا

 * َمو أمجلة تطبّقات مدخل األرجُنُمّكا يف بّئة العمل ما ِلْ:

1 مدخل األرجُنُمّكا َالقزاءة:  - 

ىاالء الذيف يقراوف كثيرًا سػواًء لممتعػة أو لمعمػؿ أو لمدراسػة قػد جربػوا اآلثػار الجانبيػة السػيئة  
التي يمكف أف تسببيا ساعات القراءة الطويمة لدجزاء الكثيرة المختمفػة مػف الجسػـ، وقػد يضػع اإلنسػاف 

لجسدية حتى يصب  عػدـ جسمو في األوضاع والظروؼ األكثر قمًقا )توترًا( وتميؿ إلى تجاىؿ العالمات ا
الراحة غير محتمؿ، واآلثار الشػائعة ىػي احتػراؽ العيػوف، ألػـ الرقبػة، واأللػـ فػي الظيػر العمػوي أو بػيف 
عظػػـ الكتػػؼ، وربمػػا ال يكػػوف ىنػػاؾ أنشػػطة أخػػرى تشػػركنا فػػي إطالػػة الجمسػػة السػػاكنة )إطالػػة وضػػع 
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دمػػػار لمعيػػػوف والنظػػػاـ العضػػػمي  السػػػكوف( كػػػالقراءة ومشػػػاىدة التميفزيػػػوف،  والنتيجػػػة يمكػػػف أف تخمػػػؽ
 الييكمي، وبالتالي يجب االىتماـ بالجوانب التالية.  

 اإلضاءة:  -أ

أف نتجنب القراءة لفترات طويمة عندما يكوف لدى واحد سيطرة قميمػة عمػى ظػروؼ اإلضػاءة عمينا 
وترتيبػػات الجمػػوس، وأفضػػؿ وسػػائؿ اإلضػػاءة لمقػػراءة ىػػي شػػعاع ضػػيؽ مػػف الضػػوء قابػػؿ لمضػػبط بػػرأس 
معػػدني، ومصػػابي  اليػػالوجيف تعػػد مصػػدر ألخطػػاء الحريػػؽ بسػػبب حػػرارة التشػػغيؿ العاليػػة الخاصػػة بيػػا، 

ي غيػػر محبػػذة، وفػػي أحسػػف األحػػواؿ ال يجػػب أف تكػػوف الممبػػة مرتبػػة مػػف الجوانػػب، السػػقؼ ولػػذلؾ فيػػ
العموي أو األنوار المحيطة غير مناسبة لمقراءة، وتسبب فقط إجياد لمعيف بسبب أف تركيز الشعاع غيػر 

 كافي.  

 حامل الكتب:  -ب

يحػافظ ىػذا أيًضػا  جميع مواد القػراءة يجػب أف توضػع أقػرب مػا يمكػف إلػى مسػتوى العػيف حيػث
عمى العمود الفقري لمعنؽ أو الرقبة في وضعيا الصحي ، وربما تكوف أسوأ وضعية لمقراءة عادة عنػدما 
يجمس األفراد مائميف لفترات زمنية ممتػدة أثنػاء القػراءة، وىػذا ىػو السػبب األساسػي أللػـ الظيػر العمػوي 

ب الخػاص بػالقراءة، أو حامػؿ كتػب موضػوع الشديد وألـ الرقبة، والحؿ ىو وضع الكتاب عمى حامؿ الكتػ
عمػػى سػػط  المكتػػب، ويجػػب أف يكػػوف لػػدى حامػػؿ الكتػػب القابميػػة لمميػػؿ لتسػػييؿ الضػػبط، وطػػوؿ حامػػؿ 

 .الكتاب سيكوف قابؿ لمضبط

 الكزاسْ:  -ج

الكرسي الذي تستخدمو يعتمد عمى بيئة القراءة الخاصة بؾ، وباستثناء سػريرؾ يجػب أف يكػوف 
قطعػػة أثػػاث فػػي البيػػت، ويجػػب أف يكػػوف نػػافع بالقػػدر الكػػافي لوظيفػػة كمكػػاف كرسػػيؾ الشخصػػي أىػػـ 

رتيػػػاح، أو ينبغػػػي أف يسػػػاند العمػػػود الفقػػػري الالسػػػترخاء، ومشػػػاىدة التميفزيػػػوف أو القػػػراءة لسػػػاعات ب
بالكامؿ، ويتضمف مسند لمقدميف منفصؿ عف الكرسػي نفسػو، والكرسػي المثػالي ال يجبػر العمػود الفقػري 
أف يمتػػـز بالكرسػػي، ولكػػف الخطػػوط تتعػػرج بمػػا يػػتالئـ مػػع العمػػود الفقػػري إذا مػػا قمػػت بتغييػػر أو تكييػػؼ 

صؼ يومو يجمس عمى الكرسي في مقػر عممػو، وخػالؿ وضع الجموس، وربما يقضي الشخص العادي ن
 يحرؾ قامتو باستمرار إلعادة توزيع األحماؿ عمى األعمدة الفقرية. عميو أف اليـو 

ويمكف تطبيؽ األرجونوميكا في الماسسة التعميمية مػف خػالؿ أف القػراءة يجػب أف تكػوف خػالؿ 
ؿ المدرسػي متنػوع بػيف المػواد الدراسػية فترات متباعدة وليست متصمة ولفتػرات طويمػة بػأف يكػوف الجػدو

واألنشطة التربوية الصفية وغير الصفية، كما يجب االىتماـ باإلضاءة بػأف تكػوف مناسػبة لرايػة العػيف 
مناسبة لمقراءة، كمػا يجػب االىتمػاـ بوضػع الكتػاب عمػى حامػؿ الكتػب الخػاص بػالقراءة، أو حامػؿ كتػب 
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امؿ الكتب القابمية لمميؿ لتسييؿ الضبط منًعػا آلالـ موضوع عمى سط  المكتب، ويجب أف يكوف لدى ح
الظير والرقبة، كما يجب االىتماـ بالكراسي بأف تكوف مناسبة لمعامميف والطالب ومريحة لمعمود الفقػري 

 لمعامميف بالمدرسة.

 مدخل األرجُنُمّكا َاملكتب:  -2

ـ الشػعور باإلرىػاؽ أو تعتبر الجمسة الصحيحة شرًطا مف شروط الشعور بالراحة الجسػمية وعػد
اإلجياد المتكرر وخاصة في منطقة الظيػر والرقبػة، ويمكػف عػرض األرجونوميكػا والمكتػب فػي المحػاور 

 اآلتية:

 أيمّة التصمّم اجلّد للمكتب :  -أ

بإدراج مبادئ األرجونوميكا في التصميـ الػوظيفي لممكتػب الحػديث، تجػد أف العػامميف يصػبحوف 
أكثر إنتاًجا وكفاءًة، وتتركز مياـ كؿ موظؼ حوؿ محيط العمؿ وشكؿ محيط العمؿ يعتمد عمى مػا يجػب 

 أف يقـو بو كؿ عامؿ )واجبات األداء لكؿ عامؿ(.  

 مكاى العمل: -ب

ؿ العػامميف ىػو الوصػوؿ إلػى الحػد األقصػى مػف اإلنتاجيػة والفاعميػة يجب أف يكػوف اليػدؼ لكػ 
بأقؿ قدر مف التوتر واإلصابة، وفي المكاتب الحديثػة فػإف مركػز نشػاط العػامميف بػدور حػوؿ الكمبيػوتر، 
المكتػػب والكرسػػي، وتطبيقػػات األرجونوميكػػا مػػف أىػػـ األنشػػطة التػػي ترتػػب معظػػـ وقػػت العػػامميف، ولمنػػع 

الطاقة بالتحرؾ داخؿ وخارج كرسػي، فإنػو يجػب االسػتفادة مػف الفػراغ بكفػاءة، ويمكػف العامؿ مف إىدار 
أف يتـ تقسيـ منطقة العمؿ إلى مناطؽ، والمنطقة ىي المسػاحة التػي تحتػوي عمػى المػواد يػتـ الوصػوؿ 

أو  2بوصة، وتمؾ المواد تستخدـ بدرجة أقػؿ فػي المنطقػة  12إلييا كثيرًا، وذلؾ ضمف نطاؽ يصؿ إلى 
أو فػي نطػاؽ أكػب مػف  3بوصة، وتمؾ المػواد نػادرًا مػا تسػتخدـ فػي المنطقػة  22ؿ نطاؽ أكبر مف خال 
بوصة بعيًدا عف العامميف، والفكرة تكمػف فػي اسػتخداـ األرفػؼ والحجػرات التػي تصػمـ بشػكؿ مػدمإل  22

دمة إلى األشياء المنظمة في المناطؽ الخاصة، وكؿ األقساـ يجب أف تسػمى بوضػوح، وأي مػواد مسػتخ
 بكثرة يجب أف تكوف في متناوؿ اليد بسيولة. 

 استخدام الكمبُّتز:  -ج

إف اسػػتخداـ أجيػػزة الحاسػػب، والجمػػوس فػػي مواجيػػة أجيػػزة العػػرض المرئيػػة سػػاعات طػػواؿ دوف 
مراعػػاة قواعػػد األرجونوميكػػا المتعمقػػة بيػػذا الصػػدد سػػوؼ يتسػػبب بمجموعػػة مػػف األعػػراض المرضػػية 
المباشرة مثؿ إجياد العينيف، وتصمب الظير، وخدر األيدي، واألقػداـ، فضػاًل عػف التػوتر واإلعيػاء، فيمػا 
يكوف ىناؾ إصابات أخرى ال تظير أعراضيا إال بعد مرور سنوات عدة عمى االسػتعماؿ المتواصػؿ ليػذه 
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األجيػػزة، وكػػؿ ذلػػؾ يكػػوف ناتًجػػا عػػف عػػدـ مراعػػاة قواعػػد األرجونوميكػػا ذات العالقػػة باسػػتعماؿ أجيػػزة 
 الحاسب والوحدات الطرفية، والتي مف أىميا: 

 (: Monitor( الصاشة )1)

ف الشاشػػة ذات وضػػع مناسػػب لراحػػة العػػيف أثنػػاء النظػػر إلييػػا، وفًقػػا لممواصػػفات ينبغػػي أف تكػػو 
( درجػػة باتجػػاه األسػػفؿ، كمػػا 32-11الجسػػمانية المسػػتعممة، إذ أف أفضػػؿ زاويػػة لمشاشػػة يتػػراوح بػػيف )

ينبغي أف يكوف رأس مستعمؿ الشاشة في وضع يسم  بالتخفيؼ مف قوة الضغط الواقعة عمى عضػالت 
حد ممكف، وذلؾ بامتداد الرأس قمياًل إلى األمػاـ، كمػا ينبغػي رفػع الػرأس إلػى األعمػى مػف  الرقبة إلى أقؿ

شأنو أف يجيد عضالت الرقبة، كما ينبغي وضع شاشة الحاسب بشكؿ ال يقطع خطػوط الضػوء السػاطع 
فػػي مجػػاؿ الرايػػة عنػػد مسػػتعمؿ الشاشػػة، ألف الػػوىإل المػػنعكس ىػػو أحػػد األسػػباب الرئيسػػة فػػي إجيػػاد 

 ف.العيني

 (:Key board( لُحة املفاتّح  )2)

 استعماؿ لوحات المفاتي ، وىي كما يأتي:

 .أف يكوف ثقؿ الذراع مستنًدا عمى مسند لتخفيؼ المجيود الواقع عمى الكتؼ وعضد الذراع 

 .أف يكوف وضع لوحة المفاتي  والفأرة في متناوؿ اليد، ويسيؿ الوصوؿ إلييا 

 أثناء استعماؿ لوحػة المفػاتي  بحيػث ال يػتـ المبالغػة فػي رفػع  أف يكوف الساعداف موازييف لدرضية
 الذراعيف وخفضيما لموصوؿ إلى لوحة المفاتي .

  وضع مسند صغير أماـ لوحة المفاتي  مباشػرة، أو أف يكػوف ذلػؾ مػف ضػمف تصػميـ المكتػب الػذي
 يحمؿ لوحة المفاتي ، وذلؾ لممساعدة في رفع ثقؿ اليديف.

  أو أي جياز  خر عمى سط  اإلسناد نفسو، بؿ توضػع كػؿ واحػدة منيػا عمػى ال توع الشاشة والفأرة
 سط  مستقؿ بنفسو شرط أف يكوف ثابتًا وقاباًل لمتغير.

 القُاعد املتعلقة  بُضع اجللُس ملستعمل احلاسب: -3

تتضػػػمف تمػػػؾ القواعػػػد مجموعػػػة مػػػف اإلرشػػػادات المتعمقػػػة بوضػػػع الجمػػػوس لمسػػػتعممي الحاسػػػب 
 والموضحة كاآلتي: 

 .أف يكوف ظير الكرسي مسانًدا لمفقرات القطنية 

 .أف يكوف ارتفاع الكرسي قاباًل لمتغيير في وضع الجموس 

 .أف تكوف قاعدة الكرسي بخمسة أرجؿ لتوفير أقصى درجة مف الثبات 
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  درجة، مما يسم  لمساعديف بالتوازف مع األرضية.        02وضع مرفقي مستعمؿ الحاسب بزاوية قدرىا 
كمػػا أف تصػػميـ موقػػع العمػػؿ الػػذي يحتػػوي عمػػى جيػػاز الحاسػػوب قػػد أثػػار اىتمػػاـ الكثيػػر مػػف   

العامميف في مجاؿ تصميـ األعماؿ، وذلؾ بسبب أف الباحثيف في ىذا المجاؿ قد اكتشفوا بأف مستخدمي 
ـ، وقػد الحاسوب مف أكثر العامميف الذيف لدييـ القابمية عمى التأثير بالمسػائؿ الصػحية مػف جػراء عمميػ

 اقترح الباحثوف وضع الماشرات اآلتية عند تصميـ موقع العمؿ لمستخدـ الحاسوب:   

 أف يكوف مستوى العينيف بمستوى سط  الجياز. -1

ف الضػوء الخػارجي  -2 أف توضع الشاشة بالشكؿ الذي ال يسطع أو تتوىإل اإلضاءة فييػا، كمػا وا 
 يجب أف يقمؿ تأثيره عمييا قدر اإلمكاف.

الفػػرد العامػػؿ ورقبتػػو بصػػورة سػػميمة أي قائمػػة )منتصػػبة(، وتكػػوف األطػػراؼ أف يكػػوف وضػػع  -3
العميا متعامدة مع مسػتوى سػط  األرض، كمػا ويجػب أف يكػوف ظيػر المشػغؿ وركبتػو بزاويػة 

 %.02تزيد عف 

عنػػد القيػػاـ بعمميػػة الطبػػع أف يكػػوف السػػاعديف والرسػػت بصػػورة موازيػػة لسػػط  األرض قػػدر  -4
 لوحة المفاتي  متحركة. اإلمكاف، لذا البد أف تكوف

 أف تكوف القدميف عمى األرض بالراحة أو عمى منصة مخصصة لذلؾ. -5

  أف تكوف  محطة العمؿ قريبة مف المعدات والمكائف المكتبية. -6

 أف يكوف ذراع ماسؾ الوثائؽ بموقع قريب مف الشاشة وبمستوى النظر. -7


