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األرجونوميكس القائم على المشاركة وأثره في زيادة فاعلية نظم التأثيث المعدني 
 بمحطات العمل اإلدارية

 أ. م . د / وائل محمد جليل 

 امعة حلوانج –لية الفنون التطبيقية ك –األستاذ المساعد بقسم األثاثات واإلنشاءات المعدنية 
      ملخص البحث :

القددا م علددم المشدداوكة يدد  عمليددات  اتوجونددوميك يقدددم اددذا البحددة دواسددة تومدديحية ألاميددة تفعيددط اتسددتفاد  بمعطيددات 
ية حالقا م علم المشاوكة ليتناسب من  اتوجونوميك ويق مبادئ واعتباوات لمحطات العمط اتداوية  تصميم نظم التأثية المعدن 

 مهامه مع قدوات المستخدمين بما يحقق اكبو قدو ممكن من الواحة الوظيفية واألداء اتوجونوم  المقلط لإلجهاد .  
ي  عمليات تصميم األثاة المعددن  القا م علم المشاوكة  الحاجة إلم تفعيط دوو اتوجونوميك وتنبثق مشكلة البحة من    

ب إلددم جاندد، المسددتخدمات العمددط اتداويددة بمددا يتناسددب وتحقيددق القدديم اإلنسددانية والمتطلبددات النفسددية التدد  يجددب  ن يحظددم بهددا لمحطدد
 تقليط اإلجهاد الناتج عن الوظا ف المتكوو  الخاط ة ي  استخدام المنتجات الموتبطة بنظم التأثية المعدن  .

  ثو األوجونوميك  القا م علم المشاوكة ي  زياد  ياعلية نظميهدف اذا البحة إلم تسليط الموء علم وعلم ذلك 
 التأثية المعدن  بمحطات العمط اإلداوية.

القدا م علدم المشداوكةي يد   اتوجوندوميك وينقسم البحة الم اوبعة محاوو و يسية  يهتم المحدوو اتوط بالمفداايم الموتبطدة  
ة  اميدويتنداوط المحدوو الثالدة  لمحطدات العمدط اتداويدةالتأثية المعددن   حين يتعوض المحوو الثان  الخصا ص األوجونومية لنظم

و ي وينتهد  البحدة بدالمحو لمحطدات العمدط اتداويدةاألثداة المعددن   تطبيق اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة ي  عمليدات تصدميم
 .ت العمط اتداويةلمحطا اتثاة المعدن  اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة ي  تصميمالوابع تطبيق 
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Abstract 

This research provides illustrative study of the importance of activating the benefit of 

participatory ergonomics in the design of metal furniture systems for office workstations, in 

accordance with the principles as well as the ergonomics considerations of participatory 

ergonomics processes to fit with the users capabilities and duties to achieve the greatest possible 

ergonomics functional comfort and performance to minimized the stress. 

Research problem emanates from the need to activate the role of participatory ergonomics in 

metal furniture design of office workstations in proportion to the achievement of human values and 

psychological requirements that must be met the user, as well as reduce the stress caused by 

repeated erroneous jobs in the use of products related to metal furniture systems. 

The research aims to shed light on the impact of participatory ergonomics in increasing the 

effectiveness of metal furniture systems of office workstations. 

The research divided into four parts , the first part focus on the concepts related to 

participatory ergonomics, while the second parts deals with the characters of metal furniture 

systems of office workstations, the third part shows the importance of applying the participatory 

ergonomics in the design process of metal furniture systems of office workstations, the research 

ends with the fourth part that applies participatory ergonomics in the design of metal furniture 

systems of office workstations . 
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      مقدمة البحث :
  يدالمعدن  بصفة خاصة له  امية  ونظم التأثيةوجونوم  لبي ات العمط بصفة عامة ن الدواسات المتعلقة بالتصميم األإ 

يدد   داء األنشددطة عناصددو نظددم التأثيددة المعدددن   امسددتخدامددن المتعلقددة بكيفيددة  اتوجونوميددةمشدداكط ال علددم محاولددة تسددليط المددوء
ت التد  عددم توايدق بدين المتطلبداي  حالدة وجدود اتوجونومية مشاكط الجد اتو ت حية، المتكوو  داخط بي ات العمط  ألعمالهمالمختلفة 

الدة  كثدو تعقيدداف يد  ح داء ادذ  المهدام، ويصدبل المومدو   نعدتوقعات المسدتخدمين وبين  ،البي ة داخطتأديتها  المنتجاتيجب علم 
  م ذلك(، والحالة الصحية، .... وما إلالجسدية  و يسية بينهم ي  القدوات ووقمن حية الفووق الفودية )ي المستخدمينالتباين بين 

التصميم السئ للمكاتب المفتوحة من  ام مبووات اذا البحة حية  نها  توجدد مشدك ت عديدد  بالنسدبة للخصوصدية ويعد 
تطلبدات تهبط باإلنتاجية واسدتيفاء م من شأنها  ن الموماء ي ومن ثم التأثيو علم كفاء  األداء الوظيف  تلك المشك تالبصوية  و 

ن مد، ممدا يويدع  التكيدف اتوجوندوم ي وي  اذا المجاط يستطيع المصمم تقديم العديد من الحلدوط المناسدبة التد  تسداعد علدم العمط 
ي ا التصدميم اوجونوميد هولة وواحدة، مدن خد ط جعدط للمسدتخدم دوواف تشداوكياف يد  تحسدين وتطدويوبسد نظم التأثية المعددن   داءمعدط 

 .القا م علم المشاوكة باستخدام معطيات اتوجونوميك 
 القدا م علدم المشداوكة يد  عمليدات تصدميم اتوجوندوميك ويقدم البحة دواسة توميحية ألامية تفعيط اتستفاد  بمعطيات 

امده القا م علم المشاوكة ليتناسدب مدن حيدة مه اتوجونوميك ويق مبادئ واعتباوات لمحطات العمط اتداوية  المعدن نظم التأثية 
 مع قدوات المستخدمين بما يحقق اكبو قدو ممكن من الواحة الوظيفية واألداء اتوجونوم  المقلط لإلجهاد .

 مشكلة البحث :
داويدة لمحطدات العمدط اإلي  عمليات تصدميم األثداة المعددن  القا م علم المشاوكة  الحاجة إلم تفعيط دوو اتوجونوميك       

ج عددن إلدم جاندب تقليدط اإلجهداد الندات، المسدتخدمبمدا يتناسدب وتحقيدق القديم اإلنسدانية والمتطلبدات النفسدية التد  يجدب  ن يحظدم بهدا 
 المعدن  . الوظا ف المتكوو  الخاط ة ي  استخدام المنتجات الموتبطة بنظم التأثية

 هدف البحث :
ا م علم  ثو األوجونوميك  القمن خ ط دوو  نشطة اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة يهدف اذا البحة إلم تسليط الموء علم 

 .المشاوكة ي  زياد  ياعلية نظم التأثية المعدن  بمحطات العمط اإلداوية
 فرضية البحث :

سوف  يةلمحطات العمط اتداو القا م علم المشاوكة ي  تصميم األثاة المعدن   اتوجونوميك عتباوات إ تطبيقيفتوض البحة  ن 
 لهذ  المنتجات مع زياد  توايق المستخدم مع الوظيفة الت  يؤديها المنتج . يعمط علم ويع الكفاء  اتوجونومية

 منهج البحث :
 يتبع البحة المنهج الوصف  .

 محاور البحث :
 -وا  :  وبعة محاوو و يسية  ينقسم البحة إلم 

 .القا م علم المشاوكة اتوجونوميك بالمفاايم الموتبطة : وط المحوو األ .1
  .اإلداويةلمحطات العمط  نظم التأثية المعدن عناصو ل األوجونوميةالخصا ص :  المحوو الثان  .2
لمحطدات المعددن   نظدم التأثيدة تصدميميد  عمليدات تطبيق اتوجونوميك  القدا م علدم المشداوكة  :  اميةالمحوو الثالة   .3

 .العمط اتداوية
 .لمحطات العمط اتداوية المعدن  نظم التأثية اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة ي  تصميم تطبيق :المحوو الوابع .4

 الكلمات المفتاحية :
 Participatory Ergonomics -Metal Furniture - Furniture Design - Office Workstations 
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 القائم على المشاركة االرجونوميكسبالمحور االول : المفاهيم المرتبطة 
صة مط الخايتم تعويف اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة بأنه "إشواك النا  ي  التخطيط والتحكم ي  كمية كبيو  من  نشطة الع

ويقة يماف الط ي واو العمليات والنتا ج من  جط تحقيق األاداف الموجو "كايية علم التأثيو علم كط من البهم، مع المعوية والقدو  
كذلك ي  تحديد متطلبات نشطا ي  تحديد وتحليط عوامط الخطو، و  ييها دوواف  end-usersالمستخدمين النها يين  يماو الت  

 ergonomics solutions.( Rupesh Kumar et al.,2005) تصميم وتنفيذ الحلوط اتوجونومية 
خبواء ي  نظم عملهم. يهم يعويون  كثو من  ي شخص آخو  علم  نهماتوجونوميك  القا م علم المشاوكة الموظفين  كما يعتبو

 .Hal W 2000 وجونوميك  لمعوية  يمط طويقة لع جها. )ت حتم لو لم يتوايو لديهم خبواء   ين وما ا  المشك 
Hendrick,  ) 

وكيفية  التخطيط ويق المستخدم النها  وجونوميك  الذي يتممن المشاوكة  حد منااج الماكوو   علميعد اتوجونوميك  القا م و 
ه علم وجونوميك  يمكن  ن يتم تطبيقالماكوو    ن  سلوب يداء ن العمط وتنفيذاا لممان كفاء  األإدخاط التغييوات علم مكا

يفية ثاة المعدن  بغوض إيجاد حلوط الس مة والصحة الوظلذلك يمكن تطبيقه ي  نظم وحدات األ المعدن التأثية  نظمصناعة 
 مة حلوط مدى م  داء اذ  النظم لوظا فها، ومن  جط ابتكاو وتقييملكيفية  وكذلك القدو  علم مقابلة اتحتياجات والتحذيوات العامة 

ويو وجونوميك  سيد علم الماكوو  ، كما  ن اتعتمااألمان والس مة ي  اذ  النظم مع خصا ص العنصو البشوي المستخدم لها
ين، خصا ص المستخدملوالذي يتممن يهم جيد ، س مة اذ  النظمبفاعلية و  المعاييو الموتبطةعملية شاملة تختياو وتطبيق 

 (Elizabet Haro, Brian M. Kleiner, 2008)ة، والداخلية، والتفاعط بين اذ  العوامط. يوالعوامط البي ية الخاوج
ن مذو  امية كبيو    Participatory ergonomicsي  موحلة التخطيط، يعد اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة لذلك يإنه 

 )وكة مثط ل وجونوميك  القا م علم المشابوامج خ ط إشواك العاملين ي  تحديد مشك ت اتوجونوميك  وتحليلها. وتتوايو عد  
وتشتوك اذ  البوامج المتنوعة ي  بعض  لجان اإلداو  اتوجونومية (و  -وجونومية األوحلقات الجود   -مجموعات مناقشة التصميم 

ط الخصا ص منها مشاوكة العامط ي  استحداة وتطبيق الحلوط باستخدام اتوجونوميك  ونشو وتبادط المعلومات حوط العوام
 (  Michele M. Robertson,2001 )اتوجونومية الموتبطة بالصحة والس مة المهنية .

ون لمستخدماي  عملية التصميم الكلية و داوات العمط المفيد  ويلعب  م علم المشاوكة إشواك المستخدم ويتممن اتوجونوميك  القا
 ي ستخداماألداء الوظيف  الناتج عن اتدووفا يعاتف ي  تعويف وتحليط عوامط الخطو المتعلقة باتوجونوميك  و وجه القصوو ي  

ات م الحلوط التقنية باستخدام اتوجونوميك  )مثط إعاد  تصميم الوظا ف وتنظيم العمط(. وتسمل إجواءباإلماية إلم تصمي
هم م سلوكاتوجونوميك  القا م علم المشاوكة للعاملين بتحسين يهم عوامط الخطو المتصلة باتوجونوميك  الت  يمكن  ن تؤثو عل

 (MICHELLE M. ROBERTSON, 2001ي  العمط باإلماية إلم صحتهم وس متهم.  )
 المعدني لمحطات العمل االدارية نظم التأثيثعناصر ل األرجونوميةالمحور الثاني : الخصائص 

غ  تعتمد ي  تصميمها علم مواعا  الجانب الخاص ببناء وخصا ص الجسم اإلنسان  ، لذا ينب workstation  ن محطات  العمط 
لم دتهم ععلم المصمم  ن يأخذ بعين اتعتباو الخصا ص األوجونومية المتعلقة بخصا ص األيواد وقدواتهم الجسمانية وكيفية مساع

 اما : تأدية عملهم ي  واحة تامة ، ويكون ذلك من خ ط  دواسة عاملين
 طويلة  ط  للجسم اإلنسان   ثناء تأدية العمط ، والذي يجب  ن يتحقق بكامط الحيوية والصحة لمتابعة العمط لفتواتالومع األمث -1
الحوك  ألعماء جسم اإلنسان  ثناء استخدام محطات العمط والذي يجب  ن يتحقق دون إحداة إعاقة ألداء  مجاط األداء -2

 الوظا ف بشكط سليم .
اناك عد  اعتباوات من حية األداء الحوك  لإلنسان يأخذاا المصمم عند تصميم محطات العمط اإلداوية وذلك بهدف خفض 

ات وتقليط نسبة ظهوو امطوابات للعم ت المحوكة لألطواف وتهتم اذ  اتعتباوات بطوق إيجاد تجهيزات جيد  وموغوبة لمحط
يو ات  الغعام تهدف اذ  اتعتباوات إلم تحسين المظااو المتعلقة باألوما  والتحوكالعمط  الخاصة بآليات حوكة اإلنسان وبشكط 

 .م  مة  والمغط المتموكز للتكوينات التشويحية  لألطواف واستخدام القو  الزا د    ثناء العمط والعمط علم تجنبها 
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 Work-related Musculoskeletal Disorders تتعلق اذ  اإلعتباوات باتمطوابات العملية الهيكلية الموتبطة بالعمطو 
WMSD's  والت  تشمط ي  محطات العمط اإلداوية ك  من : إجهاد الوقبة Neck strain ي والتهاب  وتاو الكتف والتهاب الجواب

 Shoulder tendinitis and bursitis ي وآتم  سفط الظهو Low back pain)ي و الكو  )التهاب اللقيمة العمدية selbow 
(epicondylitis)  ي ومت زمة النفق الوسغ Carpal tunnel syndrome يوالتهاب  وتاو اليد والتهاب  وتاو المعصم Hand 

tendinitis and wrist tendinitisيمكن توميل اماكنها كما بالشكطالت   ي و (  التالWISHA,2002) 
  

 
 

 
 االضطرابات العضلية الهيكلية المرتبطة بالعمل(  1 شكل )

 مة تتطلبالعام انا او تجنب زياد  الجهد علم العم ت كالذي يمكن م حظته  ثناء القيام بمهاألوجونوم  ومن ثم يكون المبد  
يحدة  اليد بأوما  غيو م  مةو قو  ومجهود  كبو من قدو  الفود وتبد من ذكو انه عندما تقوم األطواف العليا خاصة الوسغ 

جيد وم  الألوجونتحقيق اذا المبد  من خ ط مواعا  التصميم ا نمكوي انقباض كبيو ي  قو  العم ت المتواجد  ي  الجزء المجهد .
 :لعناصو  كما يل 

  Ergonomic Chairرجونومية الكرسي في محطات العمل أ -1
 ،سدتخدم محطات العمط والذي يجب اختياو  بعناية ليويو الواحة للمل لنظم التأثية المعدن  المكونة الهامةمن العناصو يعد الكوس  
ديهدا وتتوايدق مدع طبيعدة المهدام التد  يؤ  وجنوميدة محسدوبة بعنايدة بحيدة ت  دم المسدتخدم  الكوس  علدم معداييو وقياسداتويتم اختياو 
 من حية :

 . Seat Heightاوتفا  المقعد     -
 . Back Height ,  Tilting and Supportاوتفا  الظهو وميله ومدى احتماله للمغط   -
 .    Arm High and Widthاليد  اوتفا   وعوض مسند -
 . Seat tiltميط القاعد   -

مددن المددواد و الخامددات المناسددبة ليتحمددط الظددووف التدد  سدديتم تشددغيله بهددا مهمددا كانددت دوجددة صددعوبتها ي  الكوسدد كمددا يجددب انتقدداء 
( .)  2ط ) وبصددددفة اساسددددية يجددددب مواعددددا   ن يكددددون الكوسدددد  قابددددط للمددددبط يدددد  جميددددع العناصددددو السددددابقة وكمددددا اومومددددل بشددددك

Ergonomic guide to computer based workstations, 2012) 

 Neck strain  جهاد الرقبةإ

 

  التهاب أوتار الكتف والتهاب الجراب
Shoulder tendinitis and 

bursitis 

 التهاب اللقيمة العضدية 
epicondylitis 

 Low back pain  آالم أسفل الظهر

 

 Carpal tunnel  متالزمة النفق الرسغي 
syndrome 

 

 

 Hand  التهاب أوتار اليد والتهاب أوتار المعصمو 
tendinitis and wrist tendinitis 
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 قابلية الكرسي األرجونومي للضبط (  2 شكل )

 Ergonomic work Surfaceرجونومية مسطحات العمل أ -2
الومع األمثط للجسم اإلنسان   ثناء الجلو   مام محطات ويهم دواسة  علم Work Surfaceيعتمد تصميم مسطحات العمط 

عب يؤدى إلم التيتصميم مسطحات العمط العمط حية يقوم اإلنسان بأداء معظم  عماله اإلداوية المكتبية ي  ومع الجلو  ، 
 .بفاعليةواإلوااق وتناقص القدو  علم متابعة العمط 

يددو يدد  اختيدداو  سددطل العمددط مددن حيددة الشددكط  والخامددة والع قددة بيندده وبددين والتصددميم األوجونددوم  الجيددد عدداد  مددا يعطدد  مدددى كب
تعطد   ستخدامية األخوى ي  محطة العمدط ، بينمدا ت تتدويو ادذ  اتمكانيدة يد  األثداة المكتبد  التقليددي ، وادذ  المووندةاتاألسطل 

 لشدكط )عا  منطقة السطل الو يسد  والثدانوي كمدا بامستخدم المكان اتمكانية والس سة للتأقلم والتوحد داخط محطة العمط ويجب موا
3 . ) 

 
 الوضع األرجونومي لمسطحات العمل الرئيسية والثانوية (  3شكل ) 

العمال  لمحطااتنظام التأثياث المعادني  تصاميمفاي عملياات تطبيق االرجونوميكس القاائم علاى المشااركة أهمية :  لثالمحور الثا
  االدارية

ادط وتباتجتماع  التفاعط إحداة  و يسية تتمثط ي حوط عوامط يوتكز اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة نظوا ألن منظوو 
هم ي ومن لمن المنتج لتأدية وظا ف محدد   key stakeholdersالمستفيد   والجهات المعنية األساسيةاتوجونوميك  المعوية بين 

لع قات مجموعة من ا وبين المصمم ويق منظوو اتوجونوميك  القا م علم المشاوكةالجهات المعنية المستفيد  ثم توبط بين اذ  
 :وا 

 لحلوطتكون او  ،الجهات المعنية المستفيد  تساعدنا علم يهم المتطلبات التنظيمية والعوامط النفسية واتجتماعية للموظفين  -
 ت تأدية الوظا ف لتناسب المستخدم .ومتطلبا وجونومية بعد ذلك  كثو اتساقا مع واقع العمطالتصميمية األ

ا كانت وجونوم  والتغيوات  الناتجة عن تطبيقها إذا  نهاألالجهات المعنية المستفيد  ا   كثو عومة لقبوط التصميم  -
 مشاوكة يعلياف ي  عملية التصميم األوجونوم  .

م ط السليادئ األوجونومية وكيفية التعامعلم يهم بعض المب المستخدمينوجونوميك  القا م علم المشاوكة يتيل تدويب األ -
 (Antle et al., 2008) داخط بي ة العمط .مع المنتجات 
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لديه من المصممين والمستخدمين يويق عمط  يخلف وواء تطبيق اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة وعلم اذ  المنطلقات يإن 
 Laing, et .)ي  تصميم المنتجات  والتغيوات الغيو متوقعة واتستدامةالمعاوف والقدوات ال زمة لمواجهة التحديات المستقبلية 

al., 2005 ) 
 األثاة المعدن  لمحطات العمط تصميمي  عمليات اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة المغزى من تطبيق وعلم ذلك يكون 

لمستخدم لومن ثم يكون  ،قوم به ممن بي ة العمط يداء الوظيف  الذي تصميم النها   وكيفية األالاو يهم الغاية من  داويةاإل
يؤكد و  ،نومية ودوواا  ثناء تصميم جميع األنظمة الفوعية األخوى بما ي  ذلك بي ة العمط اتوجو الوصف الدقيق للمتطلبات الفعلية 

 مط .بي ة العالكلية لممن اتختصاصات الوظيفة  منهج اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة علم مبد  تصميم المهام الفودية
جميعها  يإنه ينتج تصميم متوايق ألنظمة العمط داويةلمحطات العمط اإلوجونوميك  القا م علم المشاوكة ندما يتم تطبيق األع

  وجهليها الت  ينطبق عالوظا ف  تحقيق ياعلية ي  اداءتم تصميمها وتنفيذاا بفاعلية من  جط يداخط البي ة اتوجونومية والت  
 و داويةمحطات العمط ات، عند ذ يكون قد تم تحقيق اتنسجام بين مكونات تصميم  نظمة والبي ةاعط بين اإلنسان واآللة التف

ة وويااية وجود  الحيا  العملية الملموس المستخدمين/العاملينتتأثو اتنتاجية والس مة ووما من ثم . و األوجونوميةالخصا ص 
مة المجمعة ية األنظإيجابيفا باألداء المجمع لهذ  األنظمة الفوعية وبالتال ، تصبل بالطبع معاييو ياعلالعاملين تأثوفا المستخدمين /

  (Antle et al., 2008)  كبو من مجمو   جزا ها.
 .يةاإلدار االرجونوميكس القائم على المشاركة في تصميم نظم التأثيث المعدني لمحطات العمل  تطبيق:  الرابعالمحور 

 ، مشداكط العمدود الفقدوي ومصدادو األلدم  األخدوىت يد  محطات العمط يلعب دووا اامدا ومدؤثوا يد  األوجونوم  الجيد لتصميم ال ن 
المهددام التدد  يؤديهددا ي حيددة يمكددن الددتحكم يدد  ومددا ويسدداعد علددم اتنتاجيددة وتأديددة الوظددا ف بفاعليددة ومددن ثددم توايددق اتنسددان مددع 

محطدة اسدتخدام جيدد لالقدا م علدم المشداوكة والدذي يعقبده تصدميم الملموسة ووياايتهم عن طويدق المستخدمين وجود  الحيا  العملية ال
المناسدددبة المعدداييو األوجونوميددة  تحديددد كخطددو   ولددم يدد و  ،حيددة  نهددا تكددون مبنيددة علددم متطلبددات المسددتخدمين ومشدداكلهم العمددط 

ع خصا صدددهم اتوجونوميددة ومدددع اوتفاعددات وزوايدددا ومددع تصدددميم يواعدد  كدددط المتطلبددات التدد  تتوايدددق مددلجمهددوو محدددد مسدددتهدف و 
األجهدددز  )الكوسددد  ، المنمدددد  ، حامدددط المسدددتندات ... ( وكدددذلك مدددع المجددداط الحوكددد  اتوجوندددوم  داخدددط بيدددة العمدددط والتددد  تشدددبع 

وو بومدددع تصددد المتطلبددات اإلنسدددانية والتددد  بددددوواا تسددداعد يددد  زيددداد  الشدددعوو بالواحددة وبالتدددال  زيددداد  اإلنتاجيدددة ي لدددذلك قدددام الدددداو 
 -: القا م علم المشاوكة ي  تصميم اتثاة المعدن  لمحطات العمطمنهجية مقتوحة لدمج اتوجونوميك  ل
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وقدد تدم  محطدات العمدط بشدوكة )قبدان  لألثداة والمفووشدات(األوجونوميك  القا م علدم المشداوكة يد  تصدميم منهجية تطبيق وقد تم 

يددط ( وجداءت نتيجدة تحلالدواسدة( مددن المدوظفين واتداويدين بالشدوكة باإلجابددة علدم اسد لة اتسدتبيان )ملحددق 20اشدواك عيندة عددداا )
 اتستبيانات كما يل  :

 
 هل هناك زيادة في الجهد على العضالت عند استخدام محطة العمل ؟ .1

 ( 2إلم حد ما   )  (  4ت   )   (  14)  نعم   

 
ة هاال العناصاار التكميليااة التااي ياااتم وضااعها داخاال محطااات العماال تااام اختيارهااا بعنايااة لتااوفر الراحااا .2

 للمستخدم والمظهر الالئق ؟
 (  -إلم حد ما   )   (  16ت   )   (  4نعم   )  

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

القا م علم المشاوكة منهجية مقتوحة لدمج اتوجونوميك  (  4 شكط )
 ي  تصميم محطات العمط
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ة العمل ( علاى معاايير وقياساات أرجنوميا هل تم اختيار عناصر محطات العمل ) الكراسي ومسطحات .3

 محسوبة بعناية بحيث تالئم احتياجاتك ؟
 ( 15إلم حد ما   )    (  5ت   )   (  -نعم   )  

 
 ؟ هل ارتفاع المقعد مناسب لألداء االستخدامي- .4

 ( 7إلم حد ما   )    ( -ت   )    (  13نعم   )  

 
 لألداء االستخدامي ؟هل ارتفاع الظهر وميله مناسب  .5

 (  7إلم حد ما   )   ( 8ت   )    (  5نعم   )   

 
 هل هناك مدى الحتمال الظهر للضغط الواقع عليه ؟ .6

 ( 6إلم حد ما   )    (  11ت   )    (  3نعم   )   

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما
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 هل ارتفاع وعرض مسند اليد مناسب لألداء االستخدامي ؟ .7

 (  10حد ما   )   إلم (  9ت   )   ( 1نعم   )   

 
 هل ميل القاعدة مناسب لألداء االستخدامي ؟ .8

 (  -إلم حد ما   )   (  -ت   )   (  20نعم   )  

 
رجاة دهل المقعد من المواد و الخامات المناسابة ليتحمال الظاروف التاي ياتم تشاغيله بهاا مهماا كانات  .9

 صعوبتها ؟
 (  -  إلم حد ما   ) (  20ت   )   ( -نعم   )   

 
 هل الكرسي قابل للضبط في حيز االرتفاع وفي ميل الظهر ؟  .10

 (  -إلم حد ما   )   (  20ت   )   (  -نعم   )  

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما
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 ي وضعهل تصميم مسطحات محطات العمل مناسب لإلنسان بأداء معظم أعماله اإلدارية المكتبية ف .11

 الجلوس ؟
 ( 4 إلم حد ما   )   (  16ت   )   (  -نعم   )  

 
 ؟اعليةهل تصميم مسطحات العمل يؤدى إلى التعب واإلرهاق وتناقص القدرة على متابعة العمل بف .12

 (  1إلم حد ما   )   (  1ت   )   (  18نعم   )  

 
طح هل اختيار مسطحات العمل مناسب لألستخدام من حيث الشكل والخاماة والعالقاة بيناه وباين األسا .13

 محطة العمل ؟ستخدامية األخرى في اال
 (  1إلم حد ما   )   (  18ت   )   ( 1نعم   )   

 
 وجاءت بنود المقترحات متعلقة بما يلي :

 مواعا  الع قة بين اوتفا  الكوس  ومسطل العمط . .1
 مواعا  ميوط الظهو بحية تعطم مستويات متعدد  تناسب اوما  مختلفة . .2
 اتوتفا  والميط .مواعا  ان يكون الكوس  قابط للمبط ي   .3

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما

20= العينة 

نعم

ال

إلى حد ما
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 مواعا  التوزيع المتجان  للفواغات بحية تسهط من الحوكة حوط محطة العمط . .4
 مواعا  الع قة بين مسطحات العمط وبعمها بشكط يسهط من اداء الوظا ف اتستخدامية . .5

 :التصور التصميمي المقترح التالي وبناء علي النتائج السابقة والمقترحات بمشاركة المستفيدين تم عمل
 

 
 التصور التصميمي المقترح لمحطة العمل
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 تصورات واوضاع تصميمية متعددة لمحطة العمل المقترحة

 نتائج البحث : -

ي شخص يهم يعويون  كثو من   ،يهتم اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة بالمستخدمين باعتباوام خبواء ي  نظم عملهم .1
 ناتج عنالقا م علم المشاوكة يعمط علم تقليط اإلجهاد ال اتوجونوميك ن تفعيط إي ومن ثم يآخو  ين وما ا  المشك ت

ظيفة الوظا ف المتكوو  الخاط ة ي  استخدام المنتجات واألداء الغيو اوجونوم  للوظا ف وكذلك تجنب عدم توايق الو 
 .تج مع اإلنسانالت  يؤديها المن

ها وذلك يوص للمشاوكة ي  تصميم المنتجات والنظم الت  يتفعلون معللعاملين يتيل اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة  .2
لم إالت  يمكن  ن تؤثو علم سلوكهم ي  العمط باإلماية و تحسين يهم عوامط الخطو المتصلة باتوجونوميك  من خ ط 

 .  المهنية  صحتهم وس متهم
 الجهاتوجونوميك  القا م علم المشاوكة يوتكز حوط إحداة التفاعط اتجتماع  وتبادط المعوية بين اتوجونوميك  و ات .3

ديه إيجاد يويق عمط من المصممين والمستخدمين لمن المنتج لتأدية وظا ف محدد  لهم ي ومن ثم المعنية المستفيد  
  خدام .المعاوف والقدوات ال زمة لمواجهة التحديات المستقبلية والتغيوات الغيو متوقعة ي  عمليات التصميم واتست

ميم القا م علم المشاوكة ي  عمليات تص اتوجونوميك قدم البحة دواسة توميحية ألامية تفعيط اتستفاد  بمعطيات  .4
 ليتناسب من حية مهامه مع قدوات ومتطلبات المستخدمين بما يحققلمحطات العمط اتداوية نظم التأثية المعدن  

 الواحة الوظيفية واألداء اتوجونوم  المقلط لإلجهاد.
مط يع  ن من شأنهاإلداوية محطات العمط تصميم نظم التأثية المعدن  دمج اتوجونوميك  القا م علم المشاوكة ي  يعد  .5

 علم تحقيق اتنسجام بين مكونات تصميم  نظمة محطات العمط اتداوية و الخصا ص األوجونوميةي ومن ثم التأثيو علم
 نتاجية والس مة ووما المستخدمين المستهديين. اإل
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   الدراسة )استمارة االستبيان( ملحق
 العمل ؟هل هناك زيادة في الجهد على العضالت عند استخدام محطة  .6

 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( (    نعم   )
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 هل العناصر التكميلية التي يتم وضعها داخل محطات العمل تم اختيارها بعناية لتوفر الراحة للمستخدم والمظهر الالئق ؟ .7
 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (

 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :
 ؟ اجاتكاحتيهل تم اختيار عناصر محطات العمل ) الكراسي ومسطحات العمل ( على معايير وقياسات أرجنومية محسوبة بعناية بحيث تالئم  .8

 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 هل ارتفاع المقعد مناسب لألداء االستخدامي ؟- .9
 إلم حد ما   )    ( )    (   ت نعم   )    (

 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :
 لألداء االستخدامي ؟هل ارتفاع الظهر وميله مناسب  .10

 إلم حد ما   )    ( ت   )    (  نعم   )    ( 
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 هل هناك مدى الحتمال الظهر للضغط الواقع عليه ؟ .11
 إلم حد ما   )    ( ت   )    (  نعم   )    ( 

 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :
 هل ارتفاع وعرض مسند اليد مناسب لألداء االستخدامي ؟ .12

 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 هل ميل القاعدة مناسب لألداء االستخدامي ؟ .13
 ( إلم حد ما   )    ت   )    ( نعم   )    (

 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :
 يتم تشغيله بها مهما كانت درجة صعوبتها ؟مناسبة ليتحمل الظروف التي هل المقعد من المواد و الخامات ال .14

 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 هل الكرسي قابل للضبط في حيز االرتفاع وفي ميل الظهر ؟  .15
 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (

 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :
 هل تصميم مسطحات محطات العمل مناسب لإلنسان بأداء معظم أعماله اإلدارية المكتبية في وضع الجلوس ؟ .16

 ما   )    (إلم حد  ت   )    ( نعم   )    (
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 هل تصميم مسطحات العمل يؤدى إلى التعب واإلرهاق وتناقص القدرة على متابعة العمل بفاعلية؟ .17
 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (

 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :
 لعمل ؟اوالخامة والعالقة بينه وبين األسطح األستخدامية األخرى في محطة من حيث الشكل ستخدام ألمناسب لهل اختيار مسطحات العمل  .18

 إلم حد ما   )    ( ت   )    ( نعم   )    (
 مقتوحاتك بخصوص اذا البند :

 


