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مدل ساختاری عوامل ارگونوميک مؤثر بر اجرای سيستم مدیریت کيفيت
حسين غضنفری ،1مرضيه بابائيان پور ،2محمد مهدی مصطفوی دهزویی
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 -1استادیار دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد تهران
 -1استادیار دانشگاه پیام نور واحد ری
 -3دانشجو كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور واحد تهران

چكيده
رعایـت نكردن مسائل ارگونومیك در محـیط كار موجب كاهش كارایی و كیفیـت مـیگـردد و در نتیجـ
هزین هـای بسیار زیادی را هم برای كـارفرما و هم برای كاركنان ب دنبال خواهد داشت .تحقیقات بسیاری
در زمین نقش ارگونومی در كاهش ناراحتیهای عضـننی -اسـكلتی ،افـزایش بهـرهوری ،بهبـود كیفیـت،
زندگی كاری ،ایمنی و كارایی كلی سازمان انجام یافت است و متخصصان ارگونـومی نیـز بـا بهینـ كـردن
تناسب بین انسان – ماشین و محیط ،كارایی سیستمها را بهبود بخشیدهاند .لیكن امروزه توج ب ارگونومی
از حد یك ابزار فراتر رفت و ب یك استراتژی برای بهبود بهـرهوری سیسـتم و بهبـود رانـدمان و عملكـرد
انسان تبدیل شده است .در این تحقیق ،سعی شـده اسـت با توج ب الزامات سیستم مـدیریت كیفیـت بـ
ارائ یك مدل ساختاری در زمین تأثیرگذاری جنب هـای مختــلا ارگــونومی شــامل :فیزیولـويی كـار،
بیومكانیك شغلی ،روان شناسی مهندسی و آنتروپومتری بر نظام كیفیت و بهره وری پرداختـ شـود .نتـای
حاصل از این تحقیق نشان میدهد ك از بین عوامـل ارگونومیـك محـیط كـار ،عامـل بیومكانیـك شـغلی
بیشترین تأثیر را بر اجرای سیستم مدیریت كیفیت جامع دارد.
واژههای کليدی :ارگونومی ،آنتروپومتری ،بیومكانیـك شـغلی ،فیزیولـويی كـار ،روان شناسـی مهندسـی،
مدیریت كیفیت جامع ،استاندارد ایزو.

نویسنده مسؤول

mahdmos@gmail.com
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 -1مقدمه

ملی در جهان ب لـحا ایـن حــوادث و بیمـاریهـا

ظـهور سازمان های اجـتماعی و گسترش روز افـزون

هـدر میرود (شرعی .)1185 ،نادیده گـرفتن ایــمنی

آنها ،از ویژگیهـای بـارز تــمدن بشـری اسـت بـ

و بهداشـــت كـــار مـــوجب زیــان اقتصــادی قابـــل

طوری ك با توج بـ عوامــل گوناگــون مكـانی و

توجـهی میشود ك تأثیرات جدی بر بهـرهوری دارد.

زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص جوامع مختلـا،

میــزان بــروز حــوادث شــغلی منجــر بــ مــر

در

هم روزه انـواع ســازمان هـای اجتمـاعی ظــهور و

كشورهای در حال توسـع  1تـا  1برابـر كشـورهای

گسترش مییابـد و بـر تعدادشــان افـزوده مـیشـود

توسع یافت است و این حوادث معموالً ب صـورت

(رضاییان .)1186 ،اما واقعـیت این است ك بسـیاری

غیر عمدی هستند .در كشـور مـا سـالیان حـدود 11

از سازمانها در سالیان اخیر ،حركـت خـود در بـرای

هزار حادث شغلی رخ میدهد (پورشریفی.)1183 ،

كیفیت را ب استقرار نظام مدیریت كیفیت بـر اسـا
سری  ISO 9000و مدلهای مشاب معطوف كردهانـد.
انتظار اولی این سازمانها جلــب اعتمـاد مشـتریان و
كـــارفرمایان بــ عـــنوان ارائــ دهنــده خدمـــات و
محصوالت تعهد شده بوده ولـی بدرستی انتــظارات
دیگــری در ـهـــن آنــان مطــر شـــده و آن ارتقــای
سـطح كیفی سازمان و محصول همـگام با پیشــرفت
جهانی بوده اسـت ،لكن در عمـل مشاهده مـیشـود
ك ن تنها در كشور ما ،بلكـ در ســایر نقـاه جهـان
سازمانها در دستیابی بـ انتظـارات ثانویـ خـود بـ
تجربیاتی در یك دامن وسیعی دسـت یافتـ انـد و آن
این است ك یك مـلت ب واسط شهروندانش و یك
سـازمان ب وسـیل كاركــنانش شـناخت مـیشـود و
پیشرفت و پویایی یك سـازمـان ب وسیل سـنمتی و
تندرســتی كـــاركنان مشــخص مـیشــود (كاشــیا ،1
 .)1111بنا بر آمار سازمان بین المللـی كـار ، 1سـاالن
 151میلیون حادث در جهان اتفـاق میافتد ك درآنهـا
 115111نفــر جــان خــود را از دســت مــیدهنــد

علـم ارگونومی از رابط بین انسان ،محـیط و ابـزار
سخن میگوید و سعی دارد با شناخت تعامل بین این
س عامـل ،بیشـترین بــهره وری را بــرای اهــداف
تكـاملی مقـول كـار در سیـستم پـیچیده تكنولـويی
امروزی آشكار سازد .وظیفـ مهـم ایـن علـم ،تعیـین
كردن این است ك كدام قسـمت از فشـارهای كـاری
انسان ك در وضعیت جدیـد ناشـی از تغییـر شـرایط
تكنیكی شده است ،حذف یا تابع آن وضعیت شود و
چگون میتوان از تواناییهای خـاص انسـان در ایـن
زمین ب بهترین نحو استفاده كـرد (شـهریار احمـدی،
.)1186
در مـقابـل سازمانهایی ك استقـرار اسـتانداردهای
سـری  ISO 9000و اخـذ گـواهی مربوطـ را گـامی
موثر بر پیشبرد اهداف نظام مـدیریت كیفیـت جـامع
دیدهاند ،بسیاری از سازمانها پویـایی الزم را در ایـن
حركت خود احسا

ننمودهاند.

با توجـ ب این ك در جامع مـا بـیش از هــزاران

(حـوادث راننـدگی و خـانـگی در ایـن آمـار لحـا

ســـازمان در بــرای اســتقرار  ISO 9000حركــت

نشده است) .همچنـین ،سـاالن  161میلیـون بیمـاری

كـردهاند و تجرب های جهانی نشـان میدهد كـ ایـن

شغلی در جهان دیده میشود ك بـ فـوت 1111111

تعداد روز ب روز افزایش خواهد یافت ،موضوع عدم

نفر منجر میگردد .همچنین 1 ،درصد تولید ناخـالص

پویایی الزم دارای اهمیتی فـراتــر از یـك موضــوع

مدل ساختاری عوامل ارگونومیك مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت كیفیا \35

صرفاً نـظری و دارای ابعاد بسـیار وسیعی در اقتصاد،

انسانی و طراحی سـامان هـا متمركـز اسـت (اكبـری،

فرهنگ و صنعت است.

.)1111

اگر این موضـوع بدرستی تحلیـل نگــردد ،خیــل

پیشرفت تكــنولويی و اتوماتیـك شــدن ابـزار و

عظیمــی از صــنایع و ارائـــ دهنــدگان خدمـــت در

وسایل با پیشرفت در زمین ارگـونومـی همـراه نبوده

پیشرفـت خود دچـار مشـكل خواهنـد شـد و منـافع

است .اگر در هنگام انتقـال تكنولـويی ،كـاربرد علـم

الزم از استقرار مدل  ISO 9000یا مدلهای مشـاب را

ارگونومی نادیـده گرفتـ شـود ،درنتیجـ تكنولـويی

برای نظام كیفیت خود كسب نخواهند نمـود (مالـك،

وارداتی در سطح كنن هیچ تناسبی با شرایط اقلیمی،

 .)1181در مقـابل ،در صورت درک صحیح از عوامل

فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتمــاعی جامعــ نداشــت و

تأثیرگذار ارگونومی ،بر این تجربیـات و عمـل بـ آن

همچنــین ،در مقیــا

خــرد بــا فیزیــك بــدنی و

میتوان انتظـار داشـت كـ درصـد قابـل تـوجهی از

خصوصیات روانـی كـاربران آن در تضـاد اسـت .در

كـاربران مدیریت كیفیت جامع مبتنی بـر مـدل ISO

نتیج این هم تضاد و تناقض ،برنام توسع صـنعتی

 9000در مسیر صحــیح و بــا سـرعــت مـناســب

این جوامع با شكست مواج خواهد شد ،همان گونـ

گـام بـرمیدارند.

ك تا كنون نیـز چنـین بـوده اسـت .فرامـوش كـردن
كــارآیی ارگونــومی در هنگــام انتقــال تكنولــويی در

 -1ارگونومی

جوامع در حال توسع  ،فقر بهداشـتی را دامـن زده و

تعـریا رسمـی ارگونومی ك ب وسیل انجمـن ملـی

برمیزان سوانح و حوادث می افزاید ،همچنین ،انگیـزه

ارگونومی )IEA( 1تأیید شده ب شر زیر است:

نیروهای كاری را كـاهش داده و فشـارهای روانـی و

ارگونومی (یا فاكتورهای انسانی) اصول علمی مرتبط

بیماریهای شغلی را افزایش میدهد در نتیج میـزان

با فهم تعامـل بیــن انسـان و ســایر عنــاصر یــك

بهرهوری بشدت افت مینماید و در مسیر پیشرفت و

سیستم و حـرف ای اسـت كـ شامل تئوریها ،اصول،

توسع یافتگی موانع فراوانـی ،سـد راه خواهـد شـد.

دادهها و روش ها برای طراحی مطابق با بهینـ سـازی

(صمدی.)1185 ،

آسـایـش و رفـاه افـراد و عملـكرد كـامــل سیسـتم

امروزه با توج ب ماشینی شدن زندگی اغلب افراد،

است (پورشریفی .)1183 ،وايه ارگـونومی آمیزهای از

عوامل آسیب رسانی شغلی نیـز دسـتخوش تغییـرات

دو وايه یونانی ارگـو( 1ب معنی كار) و نومو ( 5بـ

فراوانـــی شـــدهانـــد .بـــرای نمونـــ  ،بســـیاری از

معنــی قــانون) اســت .در آمریكــا ،مهندســی عوامــل

باربرداریهای سنـگین تـوسـط ماشـینهـا صــورت

انسانی 6یـا عوامـل انسـان متـرادف وايه ارگــونومی

گـرفت و كاركنان مجبور ب انـجام چنین فعالیتهایی

دانست شده است .ارگـونومی در اروپا ،در فیزیولويی

نیستند ،امـا از سـوی دیگر ،همین زنــدگی صـنعتی،

كـار  ،بیومكانیك 8و طـراحی ایسـتگاه كــار 3ریشـ

انسان را در معرض آسیبهای جــدیدی قــرار داده

دارد ،در حــالی ك ـ عـــوامل انســانی آمریكائیــان ،از

اسـت كــ از آن جمـل میتوان ب حفظ پوسچرهای

فیزیولويی تجـربی سـرچشم گــرفت  ،بـر عملكـرد

استاتیك طوالنی مـدت كـ بعضـاً بـا حفـظ اجسـام
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خــــارجی در دســت نیــز همراهنــد ،اشــاره نمــود
(صمدی.)1185 ،

خطاهــای انســانی محســو

كمتر فعالیتی را می توان یافت ك عاری از هر گون
عامل تهدیدكننده ای باشد از این رو ،حفظ و صیانت
از نیروی انسانی ب عنوان رسالتی مهم مطر میگردد
و در این بین بخش عمدهای از مواردی كـ سـنمت
جسمی و روحی كاربران را ب خطـر مـیانـدازد ،بـ
شرایط ارگونـومی محـیطهـای كـاری مربـوه اسـت
(فدوی،

روشهای كـار بـا هـدف كـاهش حـوادث ناشـی از

 .)11ارگونومی بـا ارزیـابی قابلیـتهـا و

محدودیتهای انسـان (بیومكانیـك و آنتروپـومتری)،
استرســهای كــاری و محیطــی (فیزیولــويی كــار و
روانشناسی صنعتی) ،نیروهـای اسـتاتیك و دینامیـك

مــیشــود .رهنمــود

روان شناسی مهندسی بیشتر شامل فاكتورهای محیطی
فیزیكی و شیمیایی مانند سر و صدا ،روشنایی ،رنـگ،
تهوی  ،گرما ،سرما ،چیـدمان اشـیا ،مـواد شـیمیایی و
مدت زمان انجام كار اسـت كـ مـی تواننـد بـر روی
ایمنــــی ،ســــنمتی و آســــایش افــــراد تــــأثیر
11

بگذارنــد(دمیســتر  )118 ،صـــدای زیـــاد ،نــور
نامنـاسب ،دمـای باال یا پایین ،شلوغی ،كمبود حـریم
خصوصی و ناتوانی در شخصـی سـازی محـیط كـار
میتواند مشكنت روحی -روانی بـر كاركنـان در بـر
داشت باشد (امینی.)1188 ،

روی بدن انسان (بیومكانیك) ،احتیـاه (روانشناسـی

 -1در فیزیولويی كار ،تبـادالت انـريی و متابولیسـم

صنعتی) ،خسـتگی (فیزیولـويی كـار و روانشناسـی

بدن مطر است .مفاهیم خسـتگی ،بررسـی كارهـای

صنعتی) ،طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه كـاری

ایستا و پویا و ريیمهای كـار و اسـتراحت از دیـدگاه

و ابزارها (آنتروپومتری و مهندسی) سـر و كـار دارد.

فیزیولويی كار تجزی و تحلیل می گردد .ایـن مسـال

هــدف ارگونــومی آن اســت كـ در طراحــی ابــزار و

خود باعث میشود تـنشهـای گونـاگون كـ فـرد را

وســایل كــار و سیســتمهــای فنــی و تولیــدی نیــز در

تهدید میكنند ،كاهـش یــابند (پورشـریفی.)1183 ،

طراحی محیط كار ،نیازهـا و خصوصـیات جسـمی و

تنـش یا فشـار روانـی میتوانـد موجـب اخـتنل در

روحی انسانها در نظر گرفت شود تا در عین نیـل بـ

سـوخت و سـاز بــدن (متابولیسـم) شـود ،ضــربان

افزایش بازدهی تولید ،ب سنمت و بهداشت و راحتی

قلـب را بـاال برد ،باعث افزایش فشـار خـون گـردد،

انســانهــا نیــز بـ بیشــترین حــد توجـ شــده باشــد

سـردرد بیـاورد و فـرد را مسـتعد حملـ قلبـی كنـد

(ورمزیار.)1188 ،

(وهابی.)1185 ،

ارگـونومـــی علمـــی چنـــد نظامـ اســت كـ در

 -1در مباحث بیومكانیك شغلی ویژگیهای مكانیكی

چـــهار حـــیط عـــمده ،روانشناســی مهندســی،11

اندامهای بدن بررسی می شود .در این حیط  ،حركت

فیزیولويی كار ،بیومكانیـك شـغلی و آنتروپـومتری

11

اندامها و اعمال نیرو در بافتهای مختلا بدن تجزی

فعالیت میكند (صادقی.)11 3 ،

و تحلیل میشود .ب كمـك ایـن معـادالت مـیتـوان

 -1روانشناسی مهندسی ،جنب های پردازش اطنعات

الگوها و ابعاد مناسب ایستگاههای كاری را بـا هـدف

مرتبط با كار ،بررسـی مـیشـود .از دیـدگاه ایمنـی و
بهداشت حرفـ ای ایـن بعـد از ارگونـومی ،طراحـی

كاهش فشارهای مكانیكی خارجی بر بدن بـ دسـت
آورد .ب طور خنص می تـوان گفـت كـ چگـونگی

مدل ساختاری عوامل ارگونومیك مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت كیفیا \ 3

انتقال نیـرو و حركـت دادن اجسـام و ابـزارآالت ،از

دامن حركـت و انـدام هـا و چگـونگی حركـات نیـز

جملـ مباحــث بیومكانیــك شــغلی هســتند (ســیدی،

بررسی می گردد (حیدری ،رفیعیامامی.)1188 ،

 .)118فشــار مــداوم ناشــی از ثابــت بــودن یــك

1

وضـعیت بدن و یـا حركـات تــكراری آن بــر روی

 -1مدیریت کيفيت جامع

عضـنت بـدن ب ایجـاد خسـتگی موضـعی در آنهـا

تشخیص سازمانهای پیشرو و اینك آنهـا چگونـ در

منجر میشود ،ب عـبارتی ،این فـشار باعــث كـاهش

این مسیر قدم برداشت اند ،موضوعی بـوده اسـت كـ

فعالیت و كارایی عضـنت خواهـد شـد (هننـدر،11

پیوست مورد توج نظری پردازان و صـاحبان صـنایع

.)1186

بوده است .با كمی انعطاف پذیری و دوری از مباحث

 -1آنتروپــومتری عبــارت اســت از انــدازهگیــری
سیستماتیك بدن با استفاده از وسـایل انــدازهگیــری

)(TQM

تخصصی میتوان فرمـول مشـتركی را در نظریـات و
تجربیات مختلا پیدا نمود ك عبارتند از:

(صدر ابرقویی .)1188 ،آنتروپومتری ،ب سنجش ابعاد

 1ـ دستیابی ب استراتژی مناسـبی برای ســازمان كـ

فیزیكی بدن و كـاربرد دادههـای ابعـادی در اصـن

در آن ب وجوه مختلا توج شده باشد و بـ عنـوان

شــرایط فیزیكــی ایســتگاههــای كــار مــیپــردازد و از

یك ارزش برای تیم مدیریت سازمان مطر باشد.

آنجایی ك یكی از علل فشـارهای وارد بـر انـدامهـا،

 1ـ ایجاد محیطی مناسب از نظر روابط انسانی.

عدم تطابق ابعاد محل كار با ویژگیهای ابعادی بـدن
كــارگر یــا كــاربر اســت ،دادههــای آنتروپومتریــك را
مــیتــوان ب ـ طــور مــؤثری در طراحــی تجهیــزات،
ایستگاههای كار ،ابزارآالت و محصوالت ب كار بست
(هرمان .)1111 ،11آنتروپومتری علم اندازه گیری ابعاد
بدن انسان بـا توجـ بـ نـژاد ،جـن  ،سـن و سـایر
تفاوتهای فردی و گروهی است .كاربردهـای آن در
طراحی صنعتی ،پزشكی ،پوشاک و طراحـی لبـا

و

اغلب طراحیهای تجهیزات نظامی است .این علم در
طراحی ایستگاههـای كـار و فـراهم آوردن اطنعـات
اولیـ كمــك مـیكنــد .رهنمــود آنتروپــومتری بـ دو
صورت استاتیك یا ساختاری و دینامیك یا كـاربردی
مورد بررسی قرار مـیگیـرد .آنتروپـومتری اسـتاتیك،
اندازه اندامهای مختلا بدن در شرایط ثابت و بـدون
تحرک بررسی می شود و در آنتروپـومتری دینامیـك،

1ـ ـ اســتفاده مناســب و مــؤثر از ابزارهــای مــدیریت
كیفیت (میكائیل جی فاك .)111 ،16
تعریا و پیادهسازی یك اسـتراتژی مناسـب بـرای
سازمان در كشور مـا ب مدیریت اسـتراتژیك مشـهور
اسـت .در بــررسی ســازمانهــای پیشـرو مشـاهده
میشود ك مشتریگرایی یك محور اساسی در هدف
گذاریهای كنن بوده و درک نیازهـای حـال و آتـی
مشــتریان بـ صــورت عمیــق و حتــی تــأثیر گــذاری
بینیازی مشتریان ب صورت نیاز سازی مطـر بـوده
است .در كنار مشتریگرایـی الزم اســت بـ ســایر
جنب های مهم توج شود ك میتوان نیـروی انسـانی،
سازماندهی ،تكنولـويی ،خنقیـت ،فراینـدها و امـور
مالـــی نــام بــرد (میكائیــل جــی فــاك  .)111 ،در
سـالیان اخیر موفقیت سـازمانهــا در شـامل نمـودن
تأمین كنندگان در استراتژی خود نیـز كـامنً مشـهود
شده اسـت .در این نگرش استراتژی تأمینكنــندگان
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نیـز جزئی از سـازمان دیده میشوند و همراه نمـودن

بــــدون تغییـــر اســـت .بعضــــاً خـــود سیســـتم و

آنها در دسـتیابی بـ اهـداف كـنن سـازمان مطــر

استانداردهـای كــاری میتوانند از بهبـود جلـوگیری

میشود و تاكـید بر ایجـاد منـافع مشـترک بـا تـأمین

نمایند و دلیل بـر سـكون گردنـد لـذا در حـالی كـ

كننــدگان در بــرای ارزش افــزوده ،بخصــوص بــرای

ســازمانهــای پیشــرو دارای سیســتمهـــای دقـــیق و

مشتریان است .این حركت اخیـراً بـ عنـوان زنجیـره

طـر ریزی شـده هستند ،امـا همــیش تـحــرک در

تأمین  1مطر بـود ،پیش بینی مـیشود در ده آینده

سیستم را ب عـنوان یـك ارزش مطـر نمـودهانـد و

جهش سـازمانها بیش از بیش ب این رویكرد متكـی

میتوان چرخ برنام ریـزی ،اجـرا ،بررسـی و اقـدام

باشد(فرشید و شهریاری.)1181 ،

اصــنحی را در حركــت آنــان یافــت كـ بـ چرخـ

در بررسی عمیقتـر سـازمانهـای پیشـرو معاصـر

دمینگ (PDCA) 11نیز معروف است.

میتوان دید ك آنها تنها با اتكــا بـ مجمــوع ای از

سازمانهایی ك از كلی عوامل فوق ب نحو مناسبی

استراتژیهـای موفق ب جلو حركت ننمودهاند .عامـل

برای ایجاد و تحرک و پیشروی استفاده نمودهاند ،كم

دیگری ك باید ب آن توج نمود ،ایجاد محیطی پویـا

و بیش نام رویكرد خـود را  TQMنهـاده ،چنانكـ از

از نظـر روابط انسانی اسـت .ایـن واقعیتـی غیرقابـل

مباحث پیداست TQM ،چیزی نیست ك بتوان بـ آن

انكار است ك سازمـانهای ياپنی توانـستند با تـوج

دست یـافت ،بلـك ابزاری است ك با اسـتفاده از آن
11

ب موضوع روابـط انسـانی بـ موفقیـت چشـمگیری

سـازمان ب نـحو مؤثر و كـارایی بـ سـمت آرمـان

دست یابند ،اما عامـل تكـمیل كننـده حركــتهـای

) (visionخود حركـت مـیكننـد .درک مـا از TQM

فـوق را مـیتـوان اسـتفاده از تكنیــكهـای بهبــود

بخصوص در جزئیات هر روزه در حـال تغیـیر است

كیفیت دانست .تكنـیكهای بهبود كیفــیت بـیپایـان

و با توج ب تجربیات جدید و رقابت تنگاتنگ ك در

مـــیباشــند و بایــد انتظــار داشـــت ك ـ هـــر روزه

صحن كیفیت ب وجود میآید ،ویژگـیهای جدیـدی

تكنیـكهای جدیـد مــطر شـود .قطعـاً روشهـای

از آن مـطر میشـود ك برای مثال میتوان رویكـرد

آمـاری در میان ایـن تكنیـكهـا همیشـ بـ عــنوان

شش سیگما 11نام برد ك در چند سـال اخیـر مطـر

عـامـلی اسـاسی مطـر بـوده اسـت و كلیـ نظریـ

شده است.

پردازان بر آن تاكید داشت اند ك میتوان از دمینـگ،18
جـوران 13و ایشیكاوا تنها ب عـنوان نمونـ هـایی نـام
برد(بنیاد كیفیت اروپا.)1181 ،11
كلی سازمانهای پیشرو ب حفـظ دسـت آوردهـای
خود حساسند ،لذا در این زمینـ وجود یك ســیستم
رسمی برای طر ریزی و استانداردسـازی فراینـدهـا
مـطر میشود ،اما مجدداً ـكـر نكت ای در این مـورد
ضروری اسـت و آن افـت سیــستمهــای صلــب و

در این میان ،سازمـانها عـنقـ مندنـد ك دریابنـد
تا چ حد در استقرار و نتیجـ گیـری از رویكردهـای
 TQMموفق بوده و در جهت پاسخگویی ب این نیاز،
مـدلهای تعالی كسـب و كـار مطـر شـدهانـد كـ
مـــیتــوان از مــــدل جــــایزه دمینــگ ب ـ عنـــوان
قـدیمیترین مدل ( )1351و همچنین مدلهای مالكوم
بلدری

11

) (MBNQAو مـدل بنیـاد كیفیـت اروپـا

15

) (EFQMنام برد .مـدلهای اخیر ب ســازمانها این

مدل ساختاری عوامل ارگونومیك مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت كیفیا \33

امكان را میدهـد كـ پختگـی رویكـرد خـود در بـ

در نتیج منجر ب بهبود محصول و كیفیت فرایند مـی

كارگیری  TQMرا ارزیابی نمایند و بـا تحلیـل نتـای

انجامد و با درک مفهوم  TQMنیز میتـوان اطمینـان

این ارزیابی ب برنام ای برای اقدامات اصنحی دست

حاصل نمود ك بـا پیـاده سـازی  TQMبـ نیازهـای

یابند (میكائیل جی فاك .)111 ،

روانی كاركنان توج خواهد شد(الـوارودی تـاویرا،16
 )1111این سؤال مطر است ك اصـول ارگونـومی

 -4مطالعه الزامات  ISO 9001: 2000در مقابله باا

ك ـ از رابط ـ بــین انســـان ،محــیط و ابــزار سخـــن

وجوه اصلی TQM

میگوید و سعی دارد با شناخت تعامل بین ایـن سـ

بــا مـطـالـعـــ الــــزامات ( ISO 9001: 2000و

عامل ،بیشترین بهـره وری را بـرای اهـداف تكـاملی

همچـنین  )ISO 9001: 1994میتوان دید ك ب طور

مقولـ كــار در سیســتم پیچیــده تكنولــويی امــروزی

كلی میـان رویكـرد  TQMو مـدلهـای فـوق فرقـی

آشكار سازد ،ب چ اندازه میتواند بر نظـام مـدیریت

وجود ندارد (شهریاری و فرشـید .)1181 ،در تـاری

كیفیت جامع مبتنی بـر استــاندارد ISO 9001: 2008

 15نــوامبر  15( 1118آبــان  )118ویــرایش جـــدید

تأثیر بگذارد؟

اسـتانـدارد ایـــزو ( 3111 : 1118ویـرایش چهـارم)
منـتشر شد كـ تغییـرات ایـن ویـرایش نســبت بـ

 -5طرح تحقيق

استـــاندارد ایــزو  3111 : 1111انــــدک بــــوده و

هــدف مقالــ شناســایی و اولویــتبنــدی عوامــل

تغیـیــــرات اســاســــی در آن دیــــده نمــیشــود

ارگونومیك محیط كار بـر اجـرای سیسـتم مـدیریت

(بابایی.)1188 ،

كیفیت جامع است.

اهم ویژگیهایی از  TQMكـ در مـدل ISO 9001:

 2008یافت میشود ،ب طور خنص عبارتند از:
 1ـ سیكل PDCA

 1ـ سیستم گرایـی و اسـتاندارد سـازی بـرای حفـظ
دستاورده

همــانگون ـ ك ـ در شــكل  1منحظ ـ م ـیشــود،
متغیرهای چهارگان این پژوهش در قالب یـك مـدل
ب تصویر كشیده شده است .در ایـن مـدل فرضـی و
اولی ـ  ،سیســتم مــدیریت كیفیــت جــامع مبتنــی بــر
اسـتاندارد ایـزو  ISO 9001: 2008متغیـر وابسـت و
عوامل ارگونومیك متغیرهای مستقل هستند.

 1ـ مشتریگرایی
 1ـ تدوین اهداف كیفی سازمان و پای گذاری آنان در
فعالیتها و سطو مربوط
 5ـ تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری
 6ـ بهبود مستمر (شهریاری و فرشید)1181 ،
اكنون كـ یـك ارگونـومی مناسـب (مـثنً ایسـتگاه

عوامل ارگونوميک
روانشناسی
فيزیولوژی

مهندسی

کار

مدیریت كیفیت
جامع ایزو

آنتروپومتر
ی

بيومكانيک

شغلی

كاری ،شغل مناسـب و طراحـی سـازمان) ،بـ بهبـود
عملكرد نیروی انسانی و كاهش ریسك و جراحات و

سيستم

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

2002:1001
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 -6روش تحقيق

پرسشـــنام  ،نخســـت ،چـــون شـــاخص كفایـــت

پــژوهش حاضــر از لحــا روش و ماهیــت از نــوع

نمون برداری ( )KMOبرابر با (1/ 81نزدیك ب یك)

توصیفی -كاربردی است .جامع آماری این پـژوهش

توانایی دادهها برای تحلیل عاملی تاییـد شـد .سـپ

كلی مهندسان و سركارگران كارخانجات واگن سازی

روایی سازه ای پرسشنام با اسـتفاده از روش تحلیـل

شهرستان زرنـد اعـم از رسـمی قطعـی تمـام وقـت،

عاملی تأییدی  )CFA( 1آزمـون شـد و بـا توجـ بـ

آزمایشی تمام وقت ،قرارداد كـار معـین و پیمـانی بـا

آمارههای ب دست آمده و نتای الگوی تحلیل عـاملی

مدرک كارشناسی ارشد ،كارشناسی ،كاردانی و دیپلم

تأییدی ،برازش منطقی و قابل قبول بـودن پرسشـنام

است ك تعداد آنها  111نفر اسـت و در حـوزههـای

آزمون شد .ارزیابی روایی سازهای پرسشنام با توجـ

اداری ،بدن سـازی ،قطعـ سـازی ،مونتـاي ،تعمیـر و

ب شاخصهـای CFI،NFI ،TLI ،IFI ،GFI ،X2/Df

نگهداری ،كنترل كیفیت و رنگ مشـغول بـ خـدمت

نشان داده شد و برای تحلیل دادههای ایـن پـژوهش،

هستند .اسـت كـ از ایـن تعـداد  35درصـد مـرد6 ،

نخست از آمار توصیفی ،دادههای مربوه ب جمعیـت

درصد در حوزه اداری 11 ،درصد در رده سـنی -11

شــناختی نمونــ و همچنــین دادههــای هــر یــك از

 11ســال و  18درصــد دارای تحصــینت دانشــگاهی

متغیرهــای عوامــل ارگونومیــك و سیســتم مــدیریت

(فوق دیپلم و باالتر) هستند .برای برآورد پارامترهـای

كیفیت جامع مبتنـی بـر اسـتاندارد ایـزو ISO 9001:

بــودن

فراوانــی ،میــانگین و ...خنص ـ و

جامعــ بــ علــت كــم بــودن و در دســتر

پاسخگویان از روش سرشماری كـل جامعـ اسـتفاده

 2008ب ـر اســا

طبق بندی شده و در قالب جدول توصیا شده است.
ب منظور ارزیـابی الگـوی پیشـنهادی ،رویكـرد دو

شد.
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18

بــرای گــردآوری دادههــا از دو روش كتابخانــ ای و

مرحلـ ای آندرسـون و گربینـگ ( )1388اســتفاده

میــدانی اســتفاده شــد .ابــزار جمــع آوری دادههــا،

شد .در مرحل اول الگوی انـدازهگیـری و در مرحلـ

پرسشنام است .این پرسشـنام بـا  51سـؤال تنظـیم

دوم بخش ساختاری الگو بر پایـ نتـای مرحلـ اول

شــده اســت كـ بخــش اول شــامل  11ســؤال بــرای

برازش مدل اولی پژوهش (فرضی فرعی) بـا اسـتفاده
11

سنجش عوامل ارگونومیك محیط كـار و بخـش دوم

از الگویابی معادالت سـاختاری ( )SEMبررسـی و

شامل  11سؤال برای سنجش اجرای سیستم مدیریت

در صورت عدم برازش مـدل اولیـ  ،مـدل اصـنحی

كیفیت جامع مبتنی بـر اسـتاندارد ایـزو 1118 :3111

ارائ میشود .همچنین ،تاثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و

اســت .متغیرهــای ایــن پــژوهش ب ـر اســا
متغیرهایی كمی و مقیا

ارزش،

اندازه گیری آنهـا فاصـل ای

است .برای اندازهگیری متغیرها ،از طیا لیكرت پـن
درج ای استفاده شده است.

كلی متغیرها بر اسـا

تحلیـل مـدل مسـیر محاسـب

میشود .تمامی تحلیلها با استفاده از نـرم افزارهـای
Spss18و  18 Amosانجام گرفت.
برای آزمودن اثرهای واسط ای در الگوی پیشنهادی

برای آزمون روایی سوالها هـم از اعتبـار محتـوا و

و معنی داری آنها از روش بارون 11و كنـی)1386( 11

هم از اعتبار عاملی استفاده شده است .برای سـنجش

و آزمون سوبل )1381( 11استفاده شد .تعیین كفایـت

اعتبــار محتــوایی پرسشــنام از نظرهــای اســاتید و

برازش الگوی پیشنهادی با استفاده از چندین شاخص

خبرگــان اســتفاده شــد .بــرای آزمــون اعتبــار عــاملی

برازندگی شامل مقدار كای دو ،شاخص هنجار شـده

مدل ساختاری عوامل ارگونومیك مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت كیفیا \111

مجذور كـای دو (نسـبت مجـذور كـای بـر درجـات

درصد) مشغول ب خدمت هستند .در ادام یافت هـای

آزادی) ،شــاخص برازنــدگی هنجــار شــده،)NFI( 11

توصیفی این پژوهش ،شاخص های آماری متغیرهـای

شـــاخص برازنـــدگی تطبیقـــی ،)CFI( 15شـــاخص

مورد مطالع مطابق جدول  1و  1است.

برازندگی افزایشی ،)IFI( 16شـاخص تـوكر -لـوی

1

( )TLIو جذر میانگین مجـذورات خطـای تقریـب

18

( )RMSEAانجام گرفت.

شاخصهای

برای مشخص كردن اولویت عوامل اثرگذار پ

از

اصن مسیرهای پیشنهادی و منطبق با مبـانی نظـری
در مدل نهایی بر اسا

ضرایب  βاستاندارد شـده بـا

توج ب میـزان ایـن ضـرایب از بـزر

بـ كوچـك

اولویت بندی عوامل اثرگذار مشخص گردیـد .بـرای
اندازهگیری میزان پایـائی از ضـریب آلفـای كرونبـاخ
استفاده شده است .مطابق با جدول  1نتای این مقدار
بر اسا

جدول  .1شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق
(تعداد نمون =)111

پاس های ارائ شده توسط  11نفر از افـراد

نمون  ،برای هر یك از متغیرهای پژوهش و ابعاد آنها

انحــراف

دامنــ ـ

معیار

تغییرات

بیومكانیك شغلی

11/1 11

1/13168

3/ 5

فیزیولويی كار

16/1151

1/53613

11

روانشناسیمهندسی

11/1351

1/33665

15/5

آنتروپومتری

8/1151

1/11 13

3/ 5

آماری
متغیر

جدول  .1شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق
(تعداد نمون =)111

محاسب شـد ،كـ نشـان داد همبسـتگی خـوبی بـین

شاخصهای

سؤالهای پرسشنام وجود دارد.

آماری میانگین

جدول  .1آلفای كرونباخ پرسش نام ها
معيارهای مورد پرسش
عوامل ارگونومیك

آلفای کرونباخ
1/8831

سیســتم مــدیریت كیفیــت جــامع
مبتنی بـر اسـتاندارد ایـزو :3111

متغیر
مســــتندســــازی
فرایندها

1/3161

1/6111

تحقق محصول

1/6 118 1/5111
1/66811 1/1111

1/6

1/66811 1/1111

1/6

مدیریت

1/ 151

1

1

اندازهگیری وپایش

كارخانجـات واگـن سـازی،

معیار

تغییرات

مدیریت منابع

اجــــرای فراینــــد

 -7تحليل دادهها

1/5151

انحــراف دامنــ ـ

1/1181

تعهــد و مســؤولیت

1118

با عنایت ب سال تاسی

میانگین

1/8

 -2تحليل عاملی تأئيدی

اغلب آزمودنیها جوان بین  11تا  11سـال سـن (1

پیش از ارزیابی الگوی ساختاری ب منظور نشان دادن

درصـــد) ،مـــرد ( 35درصـــد) ،دارای تحصـــینت

رابط بین متغیرهـای نشـانگر بـا سـازههـای مكنـون

دانشــگاهی ( 18درصــد فــوق دیــپلم و بــاالتر) ،ب ـ

مربــوه ،بــر روی متغیرهــای مكنــون تحلیــل عــاملی

صورت تمام وقت (  3درصد) با سابق كار كمتـر از

تأییدی انجام گردید .پ

 1سال ( 16درصد) و دارای مشـاغل غیـر اداری (31

پرسش پاس دهیم ك آیا هر یـك از ایـن مـدلهـای

در مرحل اول مایلیم ب این

 /111مدیریت تولید و عملیات ،دوره ( ،)5پیاپی(، )8شماره( )1بهار و تابستان 1131

اندازهگیری تدوین شده برای سازههـا حـائز حـداقل

برازش مدلهای اصنحی و عدد مربوه ب هر یك از

معیارهای علمی تعریا شده هستند یا خیر بنابراین،

آنها در جداول  1ارائ شده است.

الزم است تا هـر یـك از مـدلهـای انـدازهگیـری را

جدول  .1شاخصهای ارزیابی نیكویی برازش مدل

جداگان تحلیل كنیم .بر مبنای اتخاـ چنین روشی ،در

اصنحی

واقع یك مدل چهار عاملی برای عوامل ارگونومیك و

سیستم

یك مدل پن عاملی بـرای اجـرای سیسـتم مـدیریت

مدیریت

كیفیت جـامع مبتنـی بـر اسـتاندار ایـزو ISO 9001:

كیفیت جامع

 2008در نظر گرفت میشود .البت  ،در تحلیـل عـاملی

نحوه
عوامل

تشخیص

ارگونومیك

نیكویی
برازش

عنئم
اختصاری
شاخصها

1/166

1/385

كمتر از 1

CMIN/DF

تأیی ـدی چــرخش یافت ـ  ،گوی ـ هــا ی ـا ســؤالهــای

1/86

1/ 51

حداقل 1/8

TLI

فیزیولــويی در یــك عامــل بــار نشــدند و در بــین

1/ 11

1/615

حداقل 1/8

NFI

عاملهای دیگر ب صورت پراكنده قـرار گرفتنـد ،امـا

1/88

1/ 8

حداقل 1/8

CFI

1/6 5

1/611

حداقل 1/8

RFI

1/831

1/ 86

حداقل 1/8

IFI

1/611

1/5 1

حداقل 1/5

PNFI

برای گوی ها یا سؤال های فیزیولويی كار استفاده شد

1/ 51

1/631

حداقل 1/5

PCFI

و ب این ترتیب با بار شدن این گوی ها در دو عامل،

1/163

1/11

حداكثر 1/18

RMSEA

چون در تحلیل عاملی اولویت بر پای نظـری تحقیـق
استوار است ،بنابر این ،از تحلیـل عـاملی اكتشـافی

13

این مشكل رفع گردید بنابر این تحلیـل ،سـؤالهـای
روانشناســی مهندســی در عامــل اول و ســؤالهــای
بیومكانیـــك شـــغلی در عامـــل دوم ،ســـؤالهـــای
آنتروپومتری در عامل چهارم و سؤلهای فیزیولـويی
كار ب طور اكتشافی در دو عامل فیزیولويی نشست و
فیزیولويی ایستاده بار گردیدند.
مدلهای اولی عوامل ارگونومیك و اجرای سیستم
مدیریت كیفیت جامع مبتنی بـر اسـتاندار ایـزو ISO

 9001: 2008از برازش نسبتاً خوبی برخـوردار نبـود،
بنــابر ایــن پ ـ

از اصــن و بــرآورد مجــدد نتــای

شاخصهای برازش مطلـق ،تطبیقـی و مقصـد نشـان
میدهد (جداول  )1ك اصن انجـام شـده بـ طـور
قابل توجهی ب بهبود مدلها یاری رسـانده اسـت تـا

 -1برآورد و آزمون مدل کامل:
پ

از اطمینان نسبی از قابل قبـول بـودن مـدلهـای

اندازه گیری حاضر در مدل معادل سـاختاری تـدوین
شده در موقعیتی هسـتیم كـ مـیتـوانیم بـ بـرآورد
پارامترها و آزمون كلی و جزئی مدل اقـدام كنـیم .در
وهل اول ،كلیـت مـدل بـا اسـتفاده از شـاخصهـای
برازش كلی و در وهل دوم جزئیات مدل بـا اسـتفاده
از مقادیر گزارش شـده بـرای پارامترهـا و معنـاداری
تفاوت آنها با صـفر ،بـویژه بـرای ضـرایب تـأثیر یـا
ساختاری تحلیل گردید.
همان طور ك مشخص است ،نتای شـاخص هـای
برازش كلی حاكی از آن اسـت كـ از مـدل بـرازش

جایی ك میتوان آنها را تا حد زیادی ب لحا علمی

نسبتاً مناسبی برخـوردار نیسـت (جـدول  .)5پـ

قابل قبـول دانسـت .شـاخصهـای ارزیـابی نیكـویی

اصن  ،برآورد مجدد شاخصهای برازش مطلق،

از

مدل ساختاری عوامل ارگونومیك مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت كیفیا \111

جدول  .5شاخصهای ارزیابی نیكویی برازش مدل
پ

از

شــاخص اصــلی بــرازش مقصــد ( )PNFIو ()PCFI

عنمتهای

مقادیر باالی  1/61را نشان میدهند ك بیان میكند در

اختصاری

تعریا پارامترهای آزاد ،پژوهشـگر از خـود امسـاک

شاخصها

نشان داده است و نمیتوان گفت ك پایین آمدن كای

قبل از

نحوه تشخیص

اصن

اصن

نیكویی برازش

1/851

1/361

كمتر از 1

CMIN/DF

اسكوئر مدل ب علت تعداد زیاد پارامتر آزاد است.

1/811

1/813

حداقل 1/8

TLI

1/ 18

1/ 18

حداقل 1/8

NFI

شــاخص  RMSEAكمتــر از  1/18بــوده ،فاصــل

1/85

1/818

حداقل 1/8

CFI

اطمینان  1/31آن ،در دامن قابل قبول قـرار دارد .ایـن

1/631

1/6 5

حداقل 1/8

RFI

شاخص كـ بـا تركیبـی از خصـایص شـاخصهـای

1/851

1/811

حداقل 1/8

IFI

مطلق ،شاخصهای مقصد (تاكید بر درجـ آزادی) و

1/615

1/615

حداقل 1/5

PNFI

حجــم نمونـ محاســب مـیشــود ،یكــی از مهمتــرین

1/ 51

1/ 11

حداقل 1/5

PCFI

1/131

1/133

حداكثر 1/18

RMSEA

تطبیقی و مقصد ،نتای نشان میدهد ك (جدول )5
اصن انجام شده ب طور قابل توجهی ب بهبود مـدل
یاری رسانده است ،تا جایی ك میتوان آن را تا حـد
زیادی ب لحا علمی قابـل قبـول دانسـت .تغییـرات
حاصل در شاخصهای ارزیـابی نیكـویی بـرازش در
جدول  5بیان شده است.

شاخصهای برازش مدل محسو

میشود.

شاخص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح
معناداری آنها) نیز نشـان مـیدهـد كـ كلیـ بارهـای
عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر هسـتند (بـرای
كلی ـ بارهــای عــاملی مقــدار  p≤0.05برقــرار بــود).
11

ضرایب مسیر نیز بیانگر این مطلب هستند ك ب چ
میزان هر متغیر وابست از یك واحـد تغییـر در متغیـر
مستقل – ب شره ثابت نگاه داشتن سایر متغیرهـا -
متأثر میشود.

-10تحليل شاخصهای برازش مدل نهایی

بنــابر ایــن ،بــر طبــق ضــرایب ســاختاری بتــا () β

مقدار كای اسكوئر مـدل نهـایی نشـان مـیدهـد كـ

بیومكانیك شغلی با اثر كلی ( 1/11ب شره ثابت نگاه

نمیتوان تفاوت معنادار بین ماتری هـای كواریـان

داشتن سـایر متغیرهـا) بیشـترین تـأثیر را بـر اجـرای

مشاهده شده و باز تولیـد شـده را بـ لحـا آمـاری

سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو :3111

معنادار تلقی كرد .در مجموع  5پارامتر بـرآورد شـد

 1118دارد و ب همین ترتیب ،آنتروپومتری با اثر كلی

مشاهده

 1/11در رتب دوم و در آخر روانشناسی مهندسی بـا

ك با وجود  133پارامتر غیر زاید در ماتری

شده درج آزادی مدل برابر  111محاسب شده است.

اثر كلی  ،1/11ب عنوان عوامل تأثیر گذار ارگونومیك

اكثر شاخصهای تطبیقی مقدار بـاالی  1/81را نشـان

بر اجرای سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر اسـتاندارد

میدهند ك ب معنی توان مـدل در فاصـل گـرفتن از

ایزو  1118 :3111شناخت شدند و شاخ فیزیولـويی

یك مدل استقنل و نزدیك شدن ب یك مـدل اشـباع

كــار و اثرهــای واســط ای بــین عوامــل ارگونومیــك

شـده بـر مبنـای معیارهـای تعریـا شـده اسـت .دو

تأثیرگذار نبودند.
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 -11نتایج و بحث و بررسی

از این رو ،اجرای عملیات طبـق اصـول ارگونـومی و

توســع  ،ترقــی ،رقابــت ،اســتفاده بیشــتر ،پیشــرفت

توجــ بــ عامــل ســ جانبــ انســان ،ســــازمان و

تكنولــويی و تغییــر رفتــار كاركــــنان ،الـگـــوی

تكــنولويی هــمواره میتواند ضامن اصلی ایمنـی و

بیـماریهایـی ك سنمـت انسـان را تهـدید میكرد،

كارایی در سازمان باشد ك عمدتاً ب ازدیاد بهـرهوری

تغییر میدهد ،چون كار جزء الینفك زنـدگی بشـری

منجر میشود و تأثیر شـــایان توجــهی بـر افـزایش

است .فقـدان تنـاسب مـیان تكــنولويی و استفــاده

تــولید ،كــاهش هزین های درمانی ،پزشكی ،كـاهش

كننــده از آن ،نتـــای منفــی ،از قبیـــل ،پــایین بــودن

فشارهای عصـبی ،روانـی ،افـزایش رضـایت شـغلی،

سـطـح و كیفـیت تولــید و بـاال بـودن جراحـات و

افزایش بهرهوری و ب طور كلی افزایش درآمــد كلی

حوادث ناشـی از كـار سـبب شـده اسـت .بنـابراین،

و مـنافع اقتصادی را سبب میشــود .این در حــالی

مـدیریت منـابع انســانی و مـدیریت تجهــیزات بـا

است ك تعهد كاركنان بـرای اجرای مدیریت كیفیـت

استراتژی متنــاسب با اصــول ارگونـومی ،تنــاسب

جامـع حیاتی است .برنام ریـزی ضـعیا و نامنــظم

میـان تكـنولويی و استفـاده كننـده از آن را برطـرف

سـازمـان ،تنشهای مـدیریت كیفیـت جامــع را در

مینمایند و با تطبیق كــار بـا كـــارگر بـا توجـ بـ

بسـیاری از سـازمانهـا ب زوال مــیكشاند .بسـیاری

تفاوتهـای فـردی ،بهبـود روشهـای اجـرای كـار،

از كاركنــان فكر میكننـد كـ ایـن امـــر بـا فلسـف

استانداردهای زمانی اجرای كار ك انتظارات كارفرمـا

مدیریت كیفیـت جـامع ،كـ امنیـت شـغلی را بـرای

را تأمین میكند ،شناخت قابلیتها و محدودیتهـای

كاركنان خو

آموزش دیده و مشاركت كننده فـراهم

نیروی كار ،شناخت و پاسخـگــویی ب خواست هـای

مـیكنــد ،متنــاقض اســت ،روحیـ كاركنــان ضــعیا

مصــــرف كـنندگــــان ،بــــا در نـــــظر گــــرفتن

میشود و انعطاف پــذیری سازمان آن گون ك انتظار

محــدودیتهــا و نیازهــای جســمانی و روانــی آنهــا،

میرفت بهبـود نمییابـد ،بـنابراین ،تشخیص عوامـل

بهــرهوری باالتر و راحـتی بیشتر نیـــروی كـــار و

تأثیرگذار ارگونومیـك بـر سیسـتم مـدیریت كیفیـت

رضایت گسترده مصرف كنندگان را تأمین میكنند.

جامع و همچنین ،حمـایت مدیریت ارشـد ســازمان،

بنابراین ،می توان گفت توج ب ارگونومی از حد یك

میتواند سازمان هـای پیشـرو را در بهبـود بهـرهوری

ابــزار فراتــر رفت ـ  ،ب ـ یــك اســتراتژی بــرای بهبــود
بهرهوری سیستم ،ایجـاد كـار مناسـب ،پیشـگیری از

سیستم و بهبود راندمان یاری رساند.
در ایــن تحقیــق بــا توج ـ ب ـ مــدل ســاختاری و

حوادث و بیماریهای ناشی از كار و بهبود راندمان و

محاســب ضــرایب ســاختاری بتــا ( ) βمتغیــر نهفت ـ

عملكــرد انســان تبــدیل شــده اســت و نســل جدیــد

بیومكانیك شغلی ك توانایی تبیین متغیرهای مشـاهده

ارگونومی مسـتقل از منحظـات سـازمانی و سیسـتم

شده(ارتفاع دست ،وضعیت مفصلها در هنگام انجـام

مدیریتی نمیتواند وجود داشت باشد بنابراین ،هنگام

كار ،موقعیت مچ دستها در مدت انجام كـار ،انجـام

معرفــی ارگونــومی نیازمنــد آن هســتیم ك ـ فرهنــگ

كار در وضعیت های مختلا ،میزان فعالیـت فیزیكـی

سازمانی و سیستم مدیریت را مد نظر قرار دهیم.

مورد نیاز ،موقعیت سر و تن در انجام كار) را دارد ،با
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اثر كلی  1/11بیشـترین تـأثیر را بـر كـارایی سیسـتم

میزان بلند شدن و نشستن در طول مـدت كـار ،فضـا

مدیریت كیفیت دارد .همـتجـو ( )1186نیـز معتقـد

برای پاها ،مناسب بودن لوازم كار) را دارد ،با اثر كلی

است نقش بیومكانیك شغلی در شكلگیـری كیفیـت

 1/11عامــل دوم تأثیرگــذار ارگونومیــك بــر اجــرای

زندگی كاری از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت و

سیستم مدیریت كیفیت است ك نتای محققانی چون

باعــث بهبــود رانــدمان كــاری و افــزایش بهــرهوری

ســـیدی ( ،)1188صـــمدی ( ،)1185ابوالفضـــلی و

می شـود .از طـرف دیگـر ،محسـنی ( ،)1186وهـابی

دیگران ( )1188و فیزنت ( )1185را مبنـی بـر اینكـ

( )1185و اكسنبر  )1113( 11بر این عقیـده انـد كـ

افزایش آنتروپومتری باعث كاهش خستگی و افزایش

آموزش توصی های بیومكانیك شغلی باعـث كـاهش

بهرهوری و بهبود كیفیت كاری میشود ،تأئید میكنـد

درد و ناتوانیهای ناشی از كمر درد ،بازوها و افزایش

ك از خواست های اجـرای صـحیح سیسـتم مـدیریت

كیفیت شغلی كاركنان می شود و بی توجهی ب اصول

كیفیت جامع است.

بیومكانیك شغلی موجب افزایش استر

كاركنـان و

كاهش بهرهوری سیستم میشود (پورشریفی.)1183،

شرایط محیط نقش بسیار مهمـی در انجـام كارهـا
دارد .یــك كــار یكســان در دو شــرایط و موقعیــت

با توج ب تأثیر مستقیم سیستم مدیریت كیفیت بـر

جداگان میتواند نتای متفاوتی بـ بـار آورد .عمومـاً

عامل كیفیـتگرایـی و افـزایش بهـرهوری ،بنـابراین،

شرایط و موقعیتهای محیطی مساعد برای انجام كار

نتیج تحقیق با تحقیقات انجام شده همخوانی دارد.

و متناسب با نوع كـار ،رونـد انجـام كـار را سـرعت

با اسـتفاده از اصـول آنتروپـومتری در طراحـی ،ایـن

می بخشد .از عمومی ترین شرایط محیطی ،نور ،فضـا،

امكان وجود دارد ك افـراد گونـاگون بـا ابعـاد بـدنی
متفاوت ،آسایش و راحتی جسـمانی خـود را هنگـام
كار در ایستگاه كار بازیابند .بدون در نظر گرفتن ایـن
اصول در طراحی ایستگاههای كار ،فرد ممكـن اسـت
هنگام انجام وظیف  ،وضـعیت بـدنی نامناسـبی داشـت
باشد ،ك میتواند بـ خسـتگی ،كـاهش بهـرهوری و
گاهی آسیب هـای بـدنی منجـر شـود .آنتروپـومتری،
موضوعی تنها در پیوند با ارتفاع میز كار نیست ،بلك
در آن گفتاری مانند دسترسـی آسـان بـ كنتـرلهـا و
وسایل واردسـازی اطنعـات بـ سـامان نیـز مطـر
میشود (اسكات .)1118 ،11نتای حاصـل از تحقیـق،
نشان می دهد ك متغیر نهفت آنتروپومتری ك توانـایی
تبیین متغیرهای مشاهده شده (مناسب بودن صـندلی،
مناسب بودن میز كار ،مناسب صفح نمایش دسـتگاه،

سر و صدا و  ...است هر چند بـرای برخـی مشـاغل
شرایط محیطی ویـژه و اختصاصـیتـری نیـاز اسـت.
تحقیقات مختلا مربوه ب حوزه روانشناسی صنعتی
و سازمانی نشان میدهد ،انجـام كـار در محـیطهـای
دارای نور مناسـب ،تهویـ هـوای مناسـب و فضـای
كافی ،تـأثیر مثبتـی روی شـیوه عمـل كـارگران دارد.
وجود اشع ها و عوامل شـیمیایی زیـان آور ،سـرما و
گرما و سرو صدای زیاد ،ازدحـام و نبـود محـل كـار
اختصاصی ،خطرات ایمنـی و نـور ناكـافی ،از جملـ
عوامل سـازمانی بـ وجـود آورنـده اسـتر

هسـتند

(شهریاری احمدی .)1186 ،متغیر نهفت روان شناسـی
مهندسی ك توانایی تبیین متغیرهـای مشـاهده شـده
(مدت زمان انجام كار ،صدا ،روشنایی ،رنـگ ،گرمـا،
سرما ،تهوی  ،مواد شیمیایی ،چیدمان اشیاء) را دارد ،با
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اثر كلـی  ،1/11بـ عنـوان آخـرین عامـل تأثیرگـذار



ارگونومیك بر اجرای سیستم مدیریت كیفیت شناخت

روان شناسی و مدیریتی  -صـنعتی (اغلـب منـابع بـ

شد ك با نتای حاصل از تحقیقات احمدپور (،)1188

بررسی ارگونومی از لحا پزشكی پرداخت اند)

احقر ( ،)1186كاشیا

و سینها ،)1111( 11ملك زاده

( )1181و شــرعی ( )1185مبنــی بــر تــأثیر افــزایش
روان شناسی مهندسی بر افزایش امنیت شغلی ،كاهش
استر

كاركنان و افزایش بهـره وری همخـوانی دارد

ك این نتای جزء اصول اولی اجرای سیستم مدیریت
كیفیت جامع است.
بر اسا

نتای این تحقیق ،شاخ فیزیولـويی كـار

بر اجرای سیستم مـدیریت كیفیـت جـامع تأثیرگـذار
نب ـود ك ـ بــا تحقیقــات غفــاری ( ،)1113كهنیــی و
دیگران (  ،)118آقـابیگی ( )1188و بـاقری ()1188

نبود منابع كافی در زمین ارگونـومی از بعـد



عدم برگشت برخی از پرسشنام های توزیع

شده در بین كاركنان (در این زمین میتوان ب فقـدان
فرهنگ تحقیق و دانش در زمین موثر بودن تحقیق در
بین كاركنان اشاره كرد)


زمانبر بودن تكمیل پرسشنام ها



خودداری اكثر افراد از بیان واقعیات ب علت

تر

از دست دادن موقعیت شغلی ك این خود نیـاز

ب بسترسازی و فرهنگسازی دارد


اندازة نسبتاً كوچك نمون در این تحقیق ك

همخوانی ندارد .نتای این تحقیقات نشان مـیداد كـ

میتواند در تحقیقات بعـدی بـا جامعـ ای بـزر تـر

كاهش فیزیولويی كار مـیتوانـد موجـب اخـتنل در

انجام پذیرد.

سوخت و ساز بدن (متابولیسم) شود ،ضربان قلـب را
باال برد ،باعث افـزایش فشـار خـون گـردد ،سـردرد
بیاورد و فرد را مستعد حمل قلبی كنـد و موجـب از
بین رفتن یا كاهش توانایی های نیروی فعال شود كـ
عنصر اصلی اجرای سیستم مدیریت كیفیت است.

 -13پيشنهادات
با توج ب تجزی و تحلیل دادهها و نتـای بـ دسـت
آمده در مورد متغیرها و مؤلف ها پیشنهادهای زیر ارائ
میگردد:


با توج ب اینكـ بـر اسـا

نتـای تحقیـق

 -12محدودیتهای تحقيق

اصول مربوه ب بیومكانیك شغلی بیشترین تأثیر را بر

در ایـــن تحقیـــق هماننـــد هـــر تحقیـــق دیگـــری

سیستم مدیریت كیفیت داشت ،پیشـنهاد مـیشـود در

محدودیتهایی وجود داشت ك بر فرآینـد تحقیـق و

ســازمانهــا ب ـ ایــن اصــول بیشــتر توج ـ گــردد و

دادهها تأثیرگذار بود .برخی از محدودیتهـا عبارتنـد

آموزشهای الزم در برای رعایت این اصول صـورت

از:

گیــرد كـ ایــن موضــوع كمــك شــایانی بـ افــزایش



آشنا نبودن برخی از كاركنـان و مـدیران بـا

مبحث ارگونومی و ب دنبال آن عدم همكاری الزم


بی دقتی و نبود وقت الزم بـرای پـر كـردن

پرسشنام در میان برخی از كاركنان

بهرهوری سیستم میكند.


با توج ب اینكـ بـر اسـا

نتـای تحقیـق

رعایت اصول آنتروپومتری بر سیستم مدیریت كیفیت
اثر گذار است ب كشورهای در حال توسع ك بـرای
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رشد اقتصادی بدنبال بهبود تكنولويی هستند ،توصی



میشود بـ علـت اخـتنف زیـاد تكنیكـی ،محیطـی،

ب صورت مجزا بر سیستم مدیریت كیفیت جامع

فرهنگــی و اقتصــادی – اجتمــاعی حلق ـ هــای بــین



تكنولويی و استفاده كنندگان را با اسـتفاده از اصـول

متناسب تیپهای شخصیت و اقلیمی كشور بر سیستم

آنتروپومتری پوشش دهند.


با توج ب اینكـ بـر اسـا

بررسی تأثیر شاخ های مختلـا ارگونـومی

مدیریت كیفیت جامع
نتـای تحقیـق

رعایــت اصــول روانشناســی مهندســی بــر سیســتم
مـدیریت كیفیـت اثرگـذار اسـت پیشـنهاد مـیشــود
مدیران در طراحی محیط كار آگـاهیهـای الزم را در
این زمین هـا (رنـگ ،صـدا ،نـور ،گرمـا ،سـرما و )...
داشت باشند و در محیط كـار ایـن اصـول را رعایـت
نمایند.


بررسی تأثیر شاخ های مختلـا ارگونـومی



بررســی مــدلهــای اســتقرار ارگونــومی و

مقایس آنها با یكدیگر


بررســـی روشهـــای ارزیـــابی اصـــول

ارگونومیك.
 -14توصيههای کاربردی
در كشورهای در حال توسع صنعتی ،نخستین گام در

از آنجا ك بسیاری از منحظـات ارگونـومی

راستای پیادهسازی ارگونومی ،آموزش و ایجاد آگاهی

ب خود افراد مربوه میگردد و با تصـویب قـوانین و

نسبت ب ارگونومی و متقاعد كردن مـدیران ارشـد و

مقررات نمیتوان افـراد را بـ رعایـت آنهـا مجبـور

تصمیم گیرندگان در خصـوص مزایـای ارگونـومی و

نمود ،بنابراین ،پیشنهاد میشود مدیران از روشهـایی

نقش آن در بهبود بهرهوری سیستم ،كاهش

استفاده كنند ك كاركنان خودشان ب مهم بودن مسـال
ارگونومی برای سنمتی و كاهش بهرهوری پی ببرنـد.

بیماریهای ناشی از كار و حفظ سنمت نیـروی كـار

ب كارگیری بروشورها و استفاده از فـیلمهـا و دیگـر

است .نتای تحقیق نشان میدهد ك اگر فرصتی برای

ابزارها در برای نشان دادن ناراحتیها و بیمـاریهـای

پیادهسازی ارگونومی در اختیار قـرار گیـرد ،نـ تنهـا

ناشی از رعایت نكردن اصـول ارگونـومی و تـأثیر آن

میتواند ب اهداف ارگونـومی دسـت یافـت بلكـ بـا

بر بیماریها و كاهش عملكرد مـیتوانـد مفیـد واقـع

تاثیرات هم افزایی آن مـیتـوان بـ فراتـر از مسـائل

شود.

ارگونومی نیز دست یافت بنابراین ،پیشنهاد مـیشـود

 .1-13پيشنهادهایی برای تحقيقات بعدی:


از آنجــایی كــ در طــول انجــام تحقیقــات

رویكرد فراینـدی ارگونـومی زیـر را ضـمن رعایـت
رویكرد فرایند گرایی  TQMایجاد كرد:

پرداختن ب هم موضوعات امری دشوار و وقتگیـر

 .1-فرآیند ارگونومی

است ،لذا یكسری موضوعات بـ محققـان پیشـنهاد

 -1حمایتهای مدیریتی:

میشود ك پژوهشهای بیشتری انجام شود:

حمایت مدیران از برنام هـای ارگونـومی ،مـؤثرترین
جزء در موفقیت برنام است .نخستین گام در اجرای.
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موقعيت سر و

بيومكانيك
شغلي

0.3
0
0.6
0
0.8
3
0.8
1
0.7
6

0.4
4

فرايندها
مديريت منابع
تحقق محصول
تعهد و مسئوليت
مديريت پايش
اجراي فرايند
و اندازه گيري

TQM

2
0.6
9

0.2
1

موقعيت مچ
دستها
وضعيت مفصلها
ارتفاع دست ها
چيدمان

مستند سازي
0.6
4
0.7
2
0.7
6
0.6

وضعيتهاي
كار در تنه
مختلف

روانشناسي
مهندسي

0.5
6
0.6
3
0.9
1
0.9
1
0.6
8
0.6
8
0.6
9
0.79

اشياء
مواد شيميايي
تهويه
سرما
گرما
رنگ
روشنايي
صدا

0.41

آنترو پومتري

0.5
9
0.3
2
0.6
6
0.8
1
0.7
3

مناسب بودن
لوازم كار
برايپاها
فضاضابراي
پاها
فففف
صفحه نمايش
دستگاه
مناسب بودن
ميز كار
مناسب بودن
صندلي

شكل  .5مدل ساختاری نهایی تحقیق

برنام شفاف نمـودن اهـداف برنامـ  ،تقسـیم كـار و

مشاركت آنها در افزایش توانـایی مشـكل ،شناسـایی

تعیین مسؤولیت كاركنان مورد نظر برای دسـتیابی بـ

خطرات بالقوه ،افزایش انگیزه خودشان و رضایتمندی

اهــداف و تخصــیص منــابع ضــروری اســت .ایجــاد

و پذیرش تغییرات محیطی كار مؤثر اسـت .كاركنـان

محیطی امن در محیط كار ،مستلزم تـنش و پیگیـری

میتوانند در ارائ نظرها و نگرانـیهـای محـیط كـار،

مداوم و مهیا نمودن تسهینت الزم است كـ تنهـا بـا

طراحی محیط ،تجهیزات ،روشها ،آموزش و ارزیابی

حمایت و تعهد مدیران امكانپذیر است

برنام همكاری نمایند.

 -2مشارکت پرسنل:

 -3شناسایی مشكل:

كاركنان ب عنوان منبع حیاتی بـرای بـ دسـت آوردن

آگاهی ازعوامل استر زا ارگونـومی در محـیط كـار

اطنعات در خصوص خطـرات محـیط كـار هسـتند.

برای موفقیت برنام ضروری است .بـرای بـ دسـت
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آوردن اطنعات و شناخت عوامل خطـر مـیتـوان از
مشاهده فعالیتها ،انجام معاینات دوره ای كاركنـان و
نظرهای كاركنان استفاده نمود.

شـغلی و

احمد پور ،امین ( .)1188بررسی رابط بـین اسـتر

سنمت روانی در بین كاركنان شركت پتروشیمی بندر امام،
كنفران

بینالمللی ارگونومی ایران. -1 ،

باقری ،حجت دانشمندی ،حسن دمیرچی ،ارسـنن صـدیقی،

 -4روشهای کنترل و پيشگيری از خطر:

فاطم ( .)1188مقایس تأثیر وضعیت های مختلا نشستن

این مرحل شامل تجهیـزات و فعالیـتهـای كـاری و

بر عملكرد ریوی و انريی مصـرفی دانـش آمـوزان هنگـام

روشهای مراقبتی اسـت كـ بـا بـ كـار بـردن ایـن
روشها تا حدود زیادی میتـوان میـزان آسـیبهـای
وارد ب كاركنان را كاهش داد .این مرحل بـر اسـا
آنالیز محیط كار اتخاـ شود.

استفاده از میز و نیمكتهـای رایـ در مـدار  ،نخسـتین
كنفران

بینالمللی ارگونومی ایران.11-1 ،

امینی ،علی رضا .)1188(.یـك تحقیـق علـی و معلـولی دربـاره
عوامــل میكــرو و مــاكرو ارگونــومیكی در فاجع ـ بوپــال،
نخستین كنفران

 -آموزش:

بینالمللی ارگونومی ایران.11-5 ،

بابایی ،حمید رضا ( .)1188ویرایش جدیـد اسـتاندارد كیفیـت

آموزش برای كاركنان و مدیران برای استفاده صـحیح

ایزو ( 3111ویرایش چهـارم) ،ماهنامـ علمـی -آموزشـی

از راهكارهای شناخت شده ضروری است .بازآمـوزی

تدبیر.11-1 ،)111(13 ،

میتواند در تقویت آموزش های اولی و توسع محیط

پور شریفی ،مصطفی  .)1183(.بررسـی رابطـ بـین ارگونـومی
محیط كار و استر

كار جدید مؤثر باشد.
 -6نرم افزارهای شبيه سازی ارگونوميک

با استفاده از آزمون های شـبی سـازی و غیـر مخـر
وقتی یك فرایند یا ایستگاه كاری طراحـی مـیشـود،
هم موارد تأثیرگذار ارگونومی پیش از آنك طراحـی
تمام شود ،بررسی شوند.

نام كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسنمی كرمان.
جزوات آموزشی دوره ارزیابی بر اسا

مـدل  EFQMمنتشـر

شده توسط بنیاد كیفیت اروپا ،شهریور  ،1181تهران.
جزء كنعانی ،معصوم مرتضوی ،باقر خوانین ،علی اصـیلیان،
حســن .)1188(.ارگونــومی ،ایمنــی و بهــرهوری ،نخســتین
كنفران

منابع

شغلی در بیم های استان كرمان ،پایان

بینالمللی ارگونومی ایران.8-5 ،

حیدری محمود رفیعی امامی ،مریم  .)1188(.بررسی مسـائل و

آقا بیگی ،ماندانا ( .)1188اصن شیوه های كاری با اسـتفاده از

مشكنت ارگونومیكی كاركنان شاغل در یكی از كتابخان ها

روش شاخص استرین در یكی از صنایع مونتاي ،كنفـران

و مراكــز اســناد كشــور ،نخســتین كنفــران

بینالمللی ارگونومی ایران.5-1 ،

ارگونومی ایران ،تهران.11-1 ،

ابوالفضلی ،علـی میـر هاشـمی ،سـید رضـا ( .)1188مقایسـ
سیستمهای مختلا اندازه گیری س بعدی در آنتروپومتری
غیر تماسی ،نخستین كنفران

بینالمللی ارگونـومی ایـران،

. -5

استر

دمیستر ،وبر  .)118 (.ارگونومی برای مبتدیان ،ترجم علی پور
قاسمی ،تهران :نشر مركز ،چا

شغلی مشاوران دوره متوسط شـهر تهـران ،مجلـ

تازهها و پژوهشهای مشاوره.6-1 ،)11(6 ،

سوم.

رضــاییان ،علــی  .)1186(.مبــانی ســازمان مــدیریت ،تهــران:
انتشارات سمت ،چا

احقر ،قدسی (  .)1186بررسی نقش جـو سـازمانی مدرسـ در

بــینالمللــی

دوم.

سیدی ،سید مسعود سیاوشی ،الهام  .)1188(.ارگونومی "الا"
تـــا "ی" ،ماهنامـــ مهندســـی پزشـــكی و تجهیـــزات
آزمایشگاهی ،سال (.11-1 ،)81
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شرعی ،زهره .)1185( .بررسی رابط بـین سـطح ارگونـومی و

ارزیابی مقایس ای آموزش ورزش و توصی های ارگونـومی

كیفیت ارائ خدمات در شعب بانك كشـاورزی شهرسـتان

در درمان كمردرد مزمن :یـك مطالعـ بـالینی تصـادفی در

بیرجند ،پایـان نامـ كارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه سیسـتان

پرستاران ،مجل دانشگاه علوم پزشكی گـینن-1 ،)61(16 ،

بلوچستان.

.11

شــهریاری احمــدی ،منصــوره .)1186( .روانشناســی عوامــل

ملك زاده ،فریده .)1181( .تأثیر تنش شغلی بر رضایت شـغلی

انسانی (ارگونومی) ،تهران :انتشارات زربـاف اصـل ،چـا

كاركنان بهره برداری نفت و گاز كارون اهواز ،مجل پایش،

چهارم.

. -1 ،)1(1

شــهریاری ،محمــد فرشـید ،مالــك .)1181( .پــرويه مــدیریت
كیفیت جامع در شركت فوالد مبارك  ،كنگره كیفیت اروپـا،
هاروگیت (انگلستان).8-1 .

وثوقی ،شهرام .)1186( .نقش ارگونـومی در ارتقـاء سـنمت و
ایمنی محیط كار ،فصلنام كار سالم. -1 .) (1 ،
ورمرزیار ،سكین صفری ،علی یونسی ،مریم .)1186( .ارزیابی

صادقی نائینی ،حسـن .)11 3( .اصـول ارگونـومی در طراحـی

پوســچرهای كــاری و بررســی شــیوع اخــتنالت اســكلتی

سیستم های حمل دستی كاال ،تهران :انتشارات آسانا ،چـا

عضننی در بین كاركنـان بسـت بنـدی دارو بـا اسـتفاده از

چهارم.

روش  RULAو پرسشــنام  ،BODY MAPكنفــران

صــدرا ابرقــویی ،ناصــر حســینی نســب ،حســن.)1188( .
آنتروپــومتری ایســتاتیك در ایــران ،نخســتین كنفــران
بینالمللی ارگونومی ایران. -1 .
صمدی ،صادق .)1185( .اصول ارگونـومی ،تهـران :انتشـارات
چهر ،چا

فدوی ،عارف  .)1186( .ارگونومی و بهره وری ،ماهنامـ تـدبیر،
.1-1 ،)86(1
فرشـید ،مالـك طباطبـایی ،امیـر محمـد .)1186( .مـروری بــر
ویرایش استاندارد  ،ISO 9000:2000نشر آمـوزه ،چـا
اول.
فیزنــت ،اســتیفن .)1185( .انســان ،آنتروپــومتری ،ارگونــومی و
طراحی ،ترجم علیرضا چوبین و محمـد امـین موعـودی،
سوم.

كهنیی ،امیر حسین كهریـزی ،صـدیق پرنیـان پـور ،محمـد،
فیروز آبادی ،سید محمد .)118 ( .نقش پوسچر كمر و بار
خارجی بر روی فعالیت عضنت تنـ حـین فعالیـت هـای
بارداری استاتیك ،كنفـران

وهابی ،حسـین .)1185( .امنیـت شـغلی بـا رویكـرد ایمنـی و
سنمت و نقش آن در نگهداری كاركنـان سـازمان ،سـایت
راهكار مدیریت،
http://www.mgtsolution.com/olib/505016699.aspx

دوم.

تهران :انتشارات ماد ،چا

بینالمللی ارگونومی ایران تهران.8-1،

بـینالمللـی ارگونـومی ایـران

تهران.8-1 ،
محسنی بندپی ،محمد علی فخـری ،مولـود احمـد شـیروانی،
مرجان باقری نسامی ،معصوم خلیلیان ،علیرضا.)1186( .

همت جو ،یوسا سلیمانی ،فریبا .)1188( .بررسـی اهمیـت و
نقش ارگونومی و ایمنی در شـكل گیـری كیفیـت زنـدگی
كاری در یكی از صنایع شهر تبریـز ،كنفـران

بـینالمللـی

ارگونومی ایران تهران.3-1 ،
هنندر ،مارتین .)1186( .مهندسی عوامل انسانی در صـنعت و
تولید ،ترجم چوبین  ،شیراز :تچر ،چا

سوم.
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