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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

This study aims to: Identify the science of 

ergonomics, as it is an interdisciplinary science. It is 

a science that is not new to the scene but has its 

origins and roots for a long time, but since its 

emergence, its terms and concepts have varied, and 

opinions have varied about its name, both according 

to its specialization, and what can be agreed upon. It 

is important to people, organizations, and products. 

Its benefits can not be disputed by two. Its main 

focus is the human element, as it is that science that 

aims to serve the human element and save its time 

and effort in all the work it does. Why not, and the 

human being is the center of the universe, rather he 

is the one to whom God Almighty subjugated what is 

in the universe to serve him. 
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ABSTRACT   

على  ته التعرف  إلى:  الدراسة  هذه  األرجونوميكس  علم  دف 

علم ليس جديدًا على الساحة، وإنما له   البينية، فهومن العلوم  حيث يعد  

تعددت  ظهوره  منذ  ولكن  طويل،  زمن  منذ  وجذوره  أصوله 

حسب  كال  مسماه  حول  األراء  وتعددت  ومفاهيمه،  مصطلحاته 

بالنسبة لألشخاص  أهميته  عليه هو  االتفاق  تخصصه، ولكن ما يمكن 

اثنان.  عليها  يختلف  أن  يمكن  ال  ففوائده  والمنتجات.  والمؤسسات 

اهتمامه  فم الذي    األساسيحور  العلم  ذلك  فهو  البشري،  العنصر  هو 

جميع   في  وجهده  وقته  وتوفير  البشري  العنصر  خدمة  إلى  يهدف 

الكون، بل وهو  التي يقوم بها. ولما ال، واإلنسان هو محور  األعمال 

 ما في الكون لخدمته.    وتعالىَمن سخر له هللا سبحانه 

 

 علم االجونوميكس  
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 لماهية فهوم وا لم ا :اإلرجونوميكس علم 

 تمهيد:
العلوم   من  األرجونوميكس  فهو علم  له    البينية،  وإنما  الساحة،  على  جديًدا  ليس  علم 

أصوله وجذوره منذ زمن طويل، ولكن منذ ظهوره تعددت مصطلحاته ومفاهيمه، وتعددت األراء 
حول مسماه كال حسب تخصصه، ولكن ما يمكن االتفاق عليه هو أهميته بالنسبة لألشخاص 

هو    األساسي حور اهتمامه  والمؤسسات والمنتجات. ففوائده ال يمكن أن يختلف عليها اثنان. فم 
العنصر البشري، فهو ذلك العلم الذي يهدف إلى خدمة العنصر البشري وتوفير وقته وجهده في 
جميع األعمال التي يقوم بها. ولما ال، واإلنسان هو محور الكون، بل وهو َمن سخر له هللا 

 ما في الكون لخدمته.    وتعالى سبحانه  

إلى  هو علم   الوظيفةيهدف  على   تصميم  العامل  يجبر  أن  بداًل من  العامل  لتناسب 
والمعدات   واألدوات،  العمل،  ومحطات  المهام،  تكييف  إن  حيث  العمل،  مصاعب  تحمل 

، والقضاء عل العديد هلتناسب العامل يمكن أن تساعد في الحد من اإلجهاد البدني على جسم
اإلرجونومي علم  ويعتمد  ومعيقة.  خطيرة  تكون  قد  التي  األعمال  من من  العديد  على  كس 

، التشريحالتخصصات العلمية، بما في ذلك علم وظائف األعضاء، والميكانيكا الحيوية، وعلم ا
   .والقياسات البشرية

لتحقيق  فيها  لتطبيق علم اإلرجونوميكس  المكتبات مجااًل خصبًا  العمل فى  بيئة  تعد 
وخاص المكتبات  فى  القراءة  بحركة  وللنهوض  ومريحه  آمنه  عمل  المدرسية بيئة  المكتبات  ة 

والمكتبات   ، وتطوه  وأهدافه،  ماهيته،  اإلرجونوميكس  علم  هذاالفصل  فى  نتناول  وسوف 
  المدرسية وأهميتها ، وخدماتها، وأخصائى المعلومات فيها,
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                              علم اإلرجونوميكس. -1/1

 تعريف علم اإلرجونوميكس   -1/ 1/ 1

عديدة   تعريفات  أصدرتها وردت  ومهنية  أكاديمية  تعريفات  منها  اإلرجونوميكس  لعلم 
وكثرة هذه التعريفات تدل على مدى تشعُّب  ودولية، وأيًضا تعريفات فردية؛    مؤسسات عالمية

هذا العلم وتفرعه. فأيما ارتبط بعلم من العلوم، تم تعريفه بطريقة تتوافق مع هذا العلم وتطبيقه.  
ي   معين  مجال  في  يطبق  من  وعندما  جزٍء  بذكر  نقوم  وسوف  المجال،  هذا  على  بناًء  عرف 

 التعريفات التي وردت لعلم اإلرجونوميكس.       

( يونانيتين  كلمتين  من  اإلرجونوميكس  كلمة  و   ergoتأتى  قانون،   nomesبمعنى 
هاتين   من  اإلرجونوميكس  كلمة  واشتقاق  العمل.  قواعد  أو  العمل،  قوانين  أي  العمل؛  بمعنى 

  نى مدى ارتباط علم اإلرجونوميكس بالعمل، وبمعنى آخر،  هو علم العمل الذي الكلمتين تع
 .(1) له المناسبةيهتم بتكييف الظروف 

علم   (The ergonomics society Europe) عرفت "جمعية اإلرجونوميكس األوروبية" 
 اإلرجونوميكس بأنه: 

"يعنى المالءمة والمطابقة والتوافق بين البشر واألشياء التي يستخدمونها واألشياء   -1
التي يفعلونها والبيئة التي يعملون خاللها وينتقلون بين أرجائها، بل والتي يلهون ويلعبون فيها.  
تقل،  البشر  على  تقع  التي  الضغوط  فإن  جيد؛  بشكل  والمالءمة  التوافق  هذا  تحقق  ما  إذا 

من وسيش أقل  عدد  في  وسيقعون  وأسهل،  أسرع  مهامهم  أداء  وسيمكنهم  أكثر،  بالراحة  عرون 
   .(2) األخطاء"

                                                                         كما عرفته أيضًا بأنه:

المتعلقة   -2 البيانات  وعرض  ومعالجة  وتقييم  لجلب  العالم  ه  كرسَّ الذي  العلم  هو   "
                                                 .(3) بالعنصر البشري وعالقته بتصميم المنتجات وظروف وبيئات العمل" 
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العالمية" و  اإلرجونوميكس  "رابطة    The international  ergonomicsعرفت 
association       :علم اإلرجونوميكس بأنه 

التفاعل بين اإلنسان وعناصر النظم األخرى، وهو  هو  "  -  1 بفهم  يتعلق  نطاق علمي 
المهنة التي تطبق النظرية والمبادئ والبيانات واألساليب في التصميم بغرض تحسين معيشة البشر  

                                                                                                                                                                       . ( 4) وأداء النظم التي يشكلون جانًبا منه" 

هو  -  2 العمل   "اإلرجونوميكس  ببيئة  عالقتها  في  البشرية  للعوامل  علمية  دراسة 
وال المنتجات  الذي (    5)معدات  وتصميم  الثاني  التعريف  العالمية  جعلت رابطة اإلرجونوميكس 

                    .أوردته شعاًرا للمجلة التي تصدرها

واإلرجونوميكس" البشرية  العوامل  "جمعية   & The human factorsأما 
ergonomics society)  ) فقد تبنت التعريف الذي وضعته رابطة اإلرجونوميكس العالمية    

   بأنه:علم اإلرجونوميكس التنفيذي لرابطة اإلرجونوميكس العالمية  وعرف المجلس

"نطاق من العلم يتعلق بفهم التفاعل بين البشر والمكونات األخرى في نظام حياتهم، 
في   المناسبة  واألساليب  والبيانات  والمبادئ  العلمية  النظريات  تطبق  التي  المهنة  هو  وأنه 

أن   يمكن  ما  أفضلتصميم  وأداء  آمنة  مريحة  حياة  للبشر  الشخصية    يحقق  حياتهم  لمهام 
  .(6) والعملية"

يعتبر التعريف الذي أورده المجلس التنفيذي لرابطة اإلرجونوميكس العالمية تعريًفا مناسًبا،  
واالعتراف   علمية  بصورة  استخدامه  على  والباحثون  العلماء  للتعبير أكد  دولًيا  علم    به  عن 

 صورة شاملة للتعريف بهذا العلم.   س، حيث إنه وضع اإلرجونوميك 

ليودر  لرانى  اإلرجونوميكس  مكاسب  كتاب  في  ورد   The ergonomics pay  وقد 
off  البشر وخصائص  لصفات  ومالءمتها  والعمليات  المنتجات  توفيق  علم  هو  "اإلرجونوميكس 

 ( 7) وقدراتهم بغرض تحسين حياتهم وتعظيم اإلنتاجية" 
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 عرفه بأنه: Legal dictionary القانوني سأما القامو 

اللذين   والبشر  اآلالت  بين  والنفسية  الفيزيائية  بالمالءمة  يتعلق  هندسي  علم  "هو 
هذه  يقيم  أن  اإلرجونوميكس(  )ممتهن  اإلرجونوميست  وعلى  ويستخدمونها.  معها  يتعاملون 

الراحة. وتتضمن تطبيقات  التفاعالت، وأن يحاول تحسين أدائها، وأن يقلل من اإلجهاد وعدم  
في   والقياس  التحكم،  وعناصر  المفاتيح،  مواضع  وتحديد  للسيارات،  التصميم  اإلرجونوميكس 

                                                                                                                                                                .8" "  الماكينات 

"التأكد من أن  عرفته بأنه    فقد  Compton encyclopedia أما موسوعة كومبتون  
هذا  يؤدون  الذين  العاملين  يالئم  ما  وظيفة  أو  بأداء مهمة  المتعلق  واألثاث  واألدوات  اآلالت 

بشرية  العمل، أو المهمة. أو هو نطاق من العلوم الهندسية يسمى اإلرجونوميكس أو الهندسة ال
ي مكن لمكان عمل مصمم بشكل مناسب أن يقلل من إجهاد العامل، ويزيد من أمان الوظيفة  

 .(9) والعمل الذي يؤديه"

 (                               (Design & engineering dictionary التصميم والهندسة قاموس وعرفه 

تعظيم   بغرض  يتم  العمل  مكان  وتصميم  المعدات  تصميم  من  التطبيقي  الجانب  بأنه   "
اإلنتاجية بتقليل إجهاد المشتغل وتحسين راحته. ويسمى العلم أيًضا باسم التكنولوجيا الحيوية، كما  
ي سمى بالهندسة البشرية. واإلرجونوميكس أحد عوامل التصميم واستخدامه في تصميم أماكن العمل  

                                                                          . 10ويزيد من إنتاجيته وراحته وأمانه ج عنه مالءمة عالية وتوافق يريح العامل  تنت 

Slac    :  مدخل لتصميم العمل باالعتماد على بعض النواحي علم اإلرجونوميكس هو"
    .(11) ية مالءمته بمحيط عمله"والمقصود بها جسم اإلنسان وكيف الفسيولوجية 

Murell  :  بأنه علمية  عرفه  دراسة  ومحيط  "هو  العامل  الفرد  بين  الهندسية  للعالقة 
ومواد،   معدات  من  يستخدمة  وما  الفرد،  يعيشها  التي  الظروف  العمل  محيط  ويمثل  عمله، 

الجسدية والعضلية وبين ما  والعالقة الهندسية تعنى التوافق بين مقاييس الجسم البشري وقدراته  
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وقدراته   جسمه  بمقاييس  باإلنسان  يحيط  ما  كل  تكييف  بهدف  ومواد  معدات  من  يستخدمه 
 .(12) كوحدة إنتاجية متكاملة. ويعرفها البعض بأنها علم مطابقة األعمال لإلفراد 

 بأنه: ويمكن تعريف علم اإلرجونوميكس 

اإلنسا -  1 دراسة  والمعلومات "علم  والوظائف  المهام  تصميم  ثم  ومن  العمل،  في  ن 
وصحية   آمنة  حياة  للعاملين  توفر  أن  يمكن  بحيث  العمل  وبيئة  والمرافق  والمعدات  واألدوات 

 . 13ومريحة وفعالة؛ مما يمكنهم من تحقيق إنتاج أكثر" 

"بالمالءمة" بين الناس وعملهم. يضع الناس  -  2 مع األخذ بعين    أواًل،"هو علم يهتم 
والمعلومات  والمعدات  المهام  أن  من  التأكد  إلى  العمل  بيئة  وتهدف  والقيود.  قدراتهم  االعتبار 

 لتقييم التوافق بينهم. (  14)والبيئة تناسب كل عامل" 

دراسة " -  3 الذين    هو  والموظفين  العمل  لمكان  المادية  المطالب  بين  التوافق  كيفية تحسين 
أو تصميم أو تعديل    يتم اختيار يؤدون العمل. وهذا يعني النظر في التغير في القدرات البشرية عندما 

المعدات واألدوات ومهام العمل وبيئة العمل. تختلف قدرات الموظفين على أداء المهام الفعلية؛ بسبب  
 . ( 15) الختالفات في العمر، الحالة البدنية، القوة، النوع، المكانة العملية" ا 

العمل  العامل بحيث يصبح  " يعمل علم اإلرجونوميكس على تصميم وظيفة تناسب 
 . (16) أكثر أماًنا وكفاءة

 : أنمن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا 

الراحة -1 لتحقيق  المنتجات واألدوات والمعدات  علم اإلرجونوميكس هو علم تصميم 
 لإلنسان. واألمان 

ألداء    -2 المصمم  الحيز  وهي  العمل،  لبيئة  الجيد  بالتصميم  يهتم  اإلرجونوميكس  علم 
 ومعدات. العمل وما يتضمنه من أدوات  
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التشريح، والميكانيكا  يعتمد علم اإلرجونوميكس على العلوم األخرى، مثل الطب، و   -3
 . الحركة، وعلم قياسات جسم اإلنسانالحيوية، وعلم النفس، وعلم 

والمكانة   -4 والنوع،  وحدودهم،  وقدراتهم،  وأجسامهم،  أحجامهم،  في  مختلفون  البشر 
 المنتجات. ما يراعيه علم اإلرجونوميكس في تصميم  العلمية، وهو

تكييف   -5 ثم  أواًل،  الناس  يضع  الذي  العلم  يتناسب   هو  بما  حولهم  من  الظروف 
 معهم.

بتنظيم حياة   -6 يقوم  العمل فقط، وإنما  ال ينصب تطبيق علم اإلرجونوميكس على 
 .يلهي ويلعب فيهااإلنسان الشخصية أيًضا، ويصل األمر إلى البيئة التي 

 . من أن يجبر على عمل ال يناسبهيعمل على خلق وظيفة تناسب العامل بدالً   -7

تقليل الحوادث الناتجة عن األخطاء البشرية في التصميم، وأيًضا في يعمل على    -8
 .استخدام المنتجات 

يعمل على    -9 اإلرجونوميكس  علم  أن  السابقة  التعريفات  من  لنا  الروحيتضح   رفع 
مع   تتناسب  منتجات  بتصميم  يهتم  علم  وجود  طريق  عن  العمل  مكان  في  للعمال  المعنوية 

 قدراتهم. 

ا  -10 يمكن  ورفاهية وأخيًرا  لراحة  التصميم  فن  هو  اإلرجونوميكس  علم  إن  لقول 
 البشر.
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 . ( أوجه اإلتفاق واإلختالف فى التعريفات التى وردت لعلم اإلرجونوميكس1جدول )

 اإلسم  نص التعريف  مع التعريفات األخرى  أوجه اإلتفاق أوجه اإلختالف 

جمعية   تعريف  إختلف 

فى  اآلوربية  اإلرجونوميكس 

عن  وضعته  الذى  تعريفها 

أنها   فى  األخرى  التعريفات 

تطبيق  مميزات  توضيح  حاولت 

علم اإلرجونوميكس ، وفى أنها  

اإلرجونوميكس  علم  أن  ذكرت 

باإلنسان   المتعلقة  البيانات  يالج 

تصميم  فى  وإستخدامها 

التوافق   بهدف  وذلك  المنتجات 

 .مع ظروف العمل

الت هذا  علم  يتفق  تعريفات  مع  عريف 

ع أكد  أنه  فى  األخرى  لم  اإلرجونوميكس 

 . اإلرجونوميكس

 واألمان. الراحةيحقق  -1

 . أداء المهام بصورة أسرع -2

 . تقليل األخطاء التى يقع فيها البشر -3

بتقييم    -4 اإلرجونوميكس  علم  يهتم 

ال البيانات  البشرى  ومعالجة  بالجسم  خاصة 

 وتطبيقها في 

 المنتجات تصميم  -

 تصميم بيئة العمل والظروف المهتمة به  -

يعنى المالءمة والمطابقة والتوافق بين البشر واألشياء التي  

يعملون   التي  والبيئة  يفعلونها  التي  واألشياء  يستخدمونها 

ويلعبون   يلهون  والتي  بل  أرجائها،  بين  وينتقلون  خاللها 

يد؛ فإن  فيها. إذا ما تحقق هذا التوافق والمالءمة بشكل ج 

بالراحة   وسيشعرون  تقل،  البشر  على  تقع  التي  الضغوط 

أكثر، وسيمكنهم أداء مهامهم أسرع وأسهل، وسيقعون في  

 عدد أقل من األخطاء. 

هو العلم الذى كرسه العالم لجلب وتقييم ومعالجة وعرض  

البيانات المتعلقة بالجسم البشرى وعالقته بتصميم المنتجات  

 وظروف وبيئات العمل. 

اإلرجونوميكس  "جمعية 

 The) األوروبية"

ergonomics society 

Europe) 
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رابطة  تعريف  إختلف 

اإلرجونوميكس العالمية فى أنه 

أن  التعريف  سياق  فى  ذكر 

 . البشر جوء من النظم

أن  العالمية  اإلرجونوميكس  رابطة  أكدت 

علم اإلرجونوميكس ايتعلق بفهم التفاعالت  

العمل من معدات  بين اإلنسان وعناصر بيئة  

جمعية   مع  يتوافق  ما  وهو  وأدوات 

 . اإلرجونوميكس األوربية

اإلرجونوميكس  علم  أن  على  أيضا  أكدت 

واألساليب  العلمية  القواعد  على  يعتمد 

والبيانات والمعلومات فى تصميم المنتجات 

جمعية  ذكرته  ما  مع  أيضا  يتوافق  وهذا 

علم  أن  األوروبية  اإلرجونوميكس 

ي األخرى  اإلرجونوميكس  العلوم  على  عتمد 

فى إشتقاق معلوماته الخاصة باإلنسان مما 

علم  أن  يؤكدان  المؤسستان  كال  أن  يثبت 

اإلرجونوميكس ال يأتى من فراغ وإنما هو 

 نتاج العلوم األخرى المرتبطة باإلنسان.

اإلنسان   بين  التفاعل  بفهم  يتعلق  علمي  نطاق  هو 

ت  التي  المهنة  وهو  األخرى،  النظم  طبق  وعناصر 

التصميم   في  واألساليب  والبيانات  والمبادئ  النظرية 

بغرض تحسين معيشة البشر وأداء النظم التي يشكلون  

 جانًبا منه. 

هو دراسة علمية للعوامل البشرية فى عالقتها ببيئة 

 العمل وتصميم المنتجات والمعدات " 

اإلرجونوميكس  رابطة 

 Theالعالمية"

international  

ergonomics  

association 

المجلس   أورده  الذى  التعريف  يعتبر 

العالمية  اإلرجونوميكس  لرابطة  التنفيذى 

على   والباحثين  مناسباأكدالعلماء  تعريفا 

به    واإلعتراف  علمية  بصورة  إستخدامه 

علم   عن  للتعبير  اإلرجونوميكس دوليا  

حيث أنه وضع صورة شاملة للتعريف بهذا 

 العلم 

البشر   بين  التفاعل  بفهم  يتعلق  العلم  من  "نطاق 

المهنه   هو  وأنه  حياتهم  نظام  فى  األخرى  والمكونات 

والبيانات   والمبادئ  العلمية  النظريات  تطبق  التى 

واألساليب المناسبة فى تصميم ما يمكن أن يحقق للبشر  

ه  وأداء أفضل لمهام حياتهم الشخصية  حياه مريحه آمن 

 والعملية. 

لرابطة   التنفيذى  المجلس 

 اإلرجونوميكس العالمية
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أنه  فى  التعريف  هذا  يختلف 

مع  المنتجات  توافق  على  يؤكد 

 . صفات البشر

 اإلرجونوميكس هوأكد رانى ليودر أن علم  

بتوافق   يهتم  والمعداتما  التى    المنتجات 

وحدوده   قدراته  مع  اإلنسان  يستخدمها 

النفع   يعود من وراء ذلك    الذي مؤكدا على 

البشر   حياة  باإلنتاج وتحسين  النهوض  من 

رابطة  تعريف  مع  ليودر  رانى  توافق  وقد 

وجمعية   العالمية  اإلرجونوميكس 

بعين  األخذ  فى  األوروبية  اإلرجونوميكس 

والخصائص   والحدود  القدرات  اإلعتبار 

تصميم الخاص فى  البشرى  بالعنصر  ة 

                                                                         .المنتجات

"اإلرجونوميكس هو علم توفيق المنتجات والعمليات  

وقدراتهم   البشر  وخصائص  لصفات  ومالئمتها 

 بغرض تحسين حياتهم وتعظيم اإلنتاجية.

The ergonomics pay 

off     كتاب  وقد فى  ورد 

اإلرجونوميكس  مكاسب 

 لرانى ليودر 

 

القاموس  تعريف  إختلف 

األخرى   التعريفات  عن  القانون 

على   الواجب  الدور  ذكر  فى 

  ( اإلرجونوميكس  علم  ممتهن 

به  يقوم  أن  اإلرجونوميست( 

علم   تطبيقات  من  بعض  وأيضا 

 اإلرجونوميكس

لعلم   تعريفا  القانونى  القاموس  وأورد 

فقد توافق مع    بصوره مختلفة اإلرجونوميكس  

علم   إهتمام  فى  السابقة  التعريفات 

بين   التوافق  تحقيق  فى  اإلرجونوميكس 

 المنتجات والعنصر البشرى. 

 

 

هو علم هندسى يتعلق بالمالئمة الفيزيائية والنفسية  

اللذين   والبشر  اآلالت  معها  بين  يتعاملون 

ممتهن    ( اإلرجونوميست  وعلى  ويستخدمونها 

اإلرجونوميكس ( أن يقيم هذه التفاعالت وأن يحاول  

الراحة   وعدم  اإلجهاد  من  يقلل  وأن  أدائها  تحسين 

وتتضمن تطبيقات اإلرجونوميكس التصميم للسيارات  

والقياس   التحكم  وعناصر  المفاتيح  مواضع  وتحديد 

 فى الماكينات 

Legal dictionary   

 القاموس القانونى 

 

التعريف    فى  كومبتون  موسوعة  أيضا  توافقت 

التى وضعته مع جميع التعريفات السابقة فى أن  

فكرة علم اإلرجونوميكس األساسية هى التوافق  

مع   البشروالمعدات  بعين  بين  األخذ 

وحدود   بقدرات  الخاصة  اإلعتبارالمعلومات 

تعود   التى  اإليجابية  والنتائج  اإلنسان  ومواهب 

وعامل   جيدة  بصورة  مصمم  عمل  مكان  على 

 مهيئ للعمل فى هذا المكان. 

التأكد من أن اآلالت واألدوات واألثاث المتعلقة بأداء مهمه  

ا  هذا  يؤدون  اللذين  العاملين  يالئم  ما  وظيفه  أو  أو  لعمل 

يسمى   الهندسية  العلوم  من  نطاق  هو  المهمه 

عمل   لمكان  يمكن  البشرية  الهندسة  أو  اإلرجونوميكس 

مصمم بشكل مناسب أن يقلل من إجهاد العامل ويزيد من  

 أمان الوظيفة والعمل الذى يؤديه. 

 Comptonفقد عرفته بأنه

encyclopedia  أما

 كومبتون  موسوعة
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الذي   التعريف  وضعه يختلف 

قاموس التصميم والهندسة بأنه 

التي  األسماء  من  عدًدا  ذكر 

علم   على   أيًضا  تطلق 

منها    اإلرجونوميكس، 

التكنولوجيا الحيوية، والهندسة 

 البشرية،

التعريف   قاموس   الذييختلف  وضعه 

من   عدد  ذكر  أنه  والهندسة  التصميم 

أيضا   تطلق  التى  علم األسماء    على 

نولوجيا الحيوية  اإلرجونوميكس منها   التك 

مثل  مثله  أنه  باإلضافة  البشرية  والهندسة 

التعريفات السابقة ذكر أهمية إستخدامه فى 

من   يحققه  وما  المنتجات  فى   راحةتصميم 

 العمل وزيادة فى اإلنتاجية.

 

من   التطبيقى  الجانب  هو  بأنه  اإلرجونوميكس  علم  عرف 

تعظيم   بغرض  يتم  العمل  مكان  وتصميم  المعدات  تصميم 

ويسمى  اإل  راحته  وتحسين  المشتغل  إجهاد  بتقليل  نتلجية 

بالهندسة   يسمى  كما  الحيوية  التكنولوجيا  بأسم  أيضا  العلم 

البشرية واإلرجونوميكس أحد عوامل التصميم واستخدامه  

وتوافق   عالية  مالئمة  عنه  ينتج  العمل  أماكن  تصميم  فى 

 . يريح العامل ويزيد من إنتاجيته وراحته وأمانه 

Design&engineering 

 dictionary    قاموس  

 التصميم والهندسة

 

إعتماد   على  تعريفه  فى  إقتصر 

على   اإلرجونوميكس  علم 

الجوانب الفسيولوجية فى جسم 

 .اإلنسان لعملية التصميم

موضحا   . slackوضع   اإلرجونوميكس  لعلم 

والمعدات   األدوات  تصميم  على  يعتمد  أنه 

بالعمل   الخواص  الخاصة  على  باإلعتماد 

وأجهزته   باإلنسان  الخاصة  الفيزيائية 

التعريفات   مع  أيضا  يتفق  وهذا  وأعضائه 

 . السابقة 

النواحى   بعض  على  باإلعتماد  العمل  لتصميم  مدخل 

وكيفية   اإلنسان  جسم  بها  والمقصود  الفسيولوجية 

 مالئمته بمحيط عمله 

Slack 

 

األخرى   التعريفات  يختلف عن  

الفرد  فى   بين  للعالقة  تسميته 

بالعالقة  عمله  ومحيط  العامل 

 الهندسية.

فى    murellيتفق   السابقة  التعريفات  مع 

المستخدمة المعلومات  التصميم   فكرة  فى 

للمعدات   قدرات   لكيالجيد  مع  تتوافق 

اإلنسان باإلضافة إلى إضافته لمعنى العالقة 

وهى مع   الهندسية  المنتجات  مالئمة 

الجسمية األنثروبومترية( )  القياسات 

 . للعنصر البشرى

 

هو دراسة علمية  للعالقة الهندسية بين الفرد العامل ومحيط  

وما   الفرد  بعيشها  التى  الظروف  العمل  محيط  ويمثل  عمله 

الهندسية تعنى  يستخدمة م  ن مكائن ومعدات ومواد والعالقة 

الجسدية   وقدراته  اليشرى  الجسم  مقاييس  بين  التوافق 

والعضلية وبين ما يستخدمة من معدات ومواد بهدف تكييف  

كل ما يحيط باإلنسان بمقاييس جسمه وقدراته كوحدة إنتاجية  

 متكاملة.ويعرفها البعض بأنها علم مطابقة األعمال لإلفراد 

Murell 
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 مسميات علم اإلرجونوميكس     -2/ 1/ 1

األسماء   وتتنوع  العلوم تتعد  وبين  بينه  للتداخل  نتيجة  اإلرجونوميكس؛  لعلم  المرادفة 
فقد  واإلرجونومية، واإلرجونوميكا، واإلرغونوميا، وجميعها    أطلق عليه اإلرجونوميك،  األخرى. 

مرادفة لإلرجونوميكس ومشتقة من الحروف نفسها. ونجد أن كلمة اإلرجونوميكس هي المقابلة  
ما يعني دراسة التفاعل بين اإلنسان والنظم األخرى، وتطبيق  لمصطلح الهندسة البشرية، وكاله

لتح المنتجات  تصميم  في  وحدوده  اإلنسان  بقدرات  الخاصة  والبيانات  الراحة المعلومات  قيق 
بين   ومن  له.  اواألمان  األدبيات  األسماء  في  )اإلرجونوميكس(    التيو لموجودة  على  أطلقت 

 منذ نشأته ما يأتي: الهندسة البشرية 

 (.                                 (ergonomicsجونوميكس  اإلر  •

 ( Human engineering الهندسة البشرية ) •

   (Human factors) البشريةالعوامل  •

    (  Human factors engineering )هندسة العوامل البشرية •

 Human performance engineering) هندسة األداء البشرى) •

   (Engineering psychology) هندسة علم النفس •

 Human factors psychology))علم النفس للعوامل البشرية - •

البشرية الهندسة  مصطلحات  تعدد  في  السبب  أن  إلى  الباحثين  أحد   توصل 
المطروحة في األدبيات يعود إلى تعدد العلوم والمعارف المتداخلة معها مثل:    (اإلرجونوميكس)

والهندسة، والتشريح، وعلم وظائف األعضاء، والعلم المتخصص بقياسات الطب، وعلم النفس، 
والعلوم واإلدارة  )األنثروبومترى(،  البشري  قوية (17)الجسم  بصورة  ارتباطه  مدى  يعني  مما   ،

وبيانات   وأساليب  علمية  قواعد  على  يعتمد  وإنما  فراغ،  من  يأتي  ال  وأنه  األخرى،  بالعلوم 
 ونظريات معروفة وثابتة. 
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)علم   عند و  البحث  مصطلح  بإستخدام  جوجل  البحث  محرك  على  البحث 
نالحظ ظهور نتائج البحث عن علم اإلرجونوميكس بنفس المصطلح ونتائج    اإلرجونوميكس(

 . أخرى بمصطلح الهندسة البشرية مما يعنى ذلك أن كالهما نفس المعنى

 
 وضح طريقة البحث على محرك جوجل.ي( 1شكل )

 طبيعة علم اإلرجونوميكس   -3/ 1/ 1  

علم   ماهية  أو  اإلرجونوميكس،  بعلم  الخاصة  الطبيعة  نعرف  أن  هنا  نود 
على   يعمل  حيث  اإلنسان،   هو  اهتمامه  محور  علم  عن  عبارة  إنه  حيث  اإلرجونوميكس، 
تسخير   خالل  من  لخدمته  وأدوات  وآالت  معدات  من  تتضمنه  ما  بكل  العمل  بيئة  تطويع 

الخاصة    المعلومات المعلومات  وتلقي  والنظر،  السمع  في  اإلنسان  وحدود  قدرات  بدراسة 
وقياساتهم الجسمية، مراعًيا في ذلك اختالفاتهم، وتقديم هذه المعلومات في تصميم المنتجات،  
كما يدرس علم اإلرجونوميكس العالقة المباشرة بين اإلنسان والبيئة من حوله بما تتضمنه من  

ك إلى المساعدة في تقديم منتج يلبي رغبات المستخدم واحتياجاته  عادات وتقاليد، ساعًيا بذل
ويشتق علم اإلرجونوميكس معلوماته من علم   والبيئة.  البشري  والعنصر  المنتج  بين  والتوفيق 

 األنثروبومتري، وعلم النفس، وعلم الميكانيكا الحيوية. 
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علم   العلماء  صنَّف  تحت وقد  العلوم  اإلرجونوميكس  ال  تصنيف  أو  متعددة  مداخل 
البينية   العشرين multidisciplinaryالعلوم  القرن  من  األخير  النصف  في   ظهرت  والتي   ،

 كطريقة للحصول على المعلومات وتوفيرها لآلخرين في مجال تصميم المنتجات. 

 ويقوم علم اإلرجونوميكس على ثالثة مبادئ أساسية هي: 

 تصميمًيا واضًحا.   أن البشر مختلفون بشكل واسع، واختالفهم يشكل تحدًيا •

البشر لهم قدرات متميزة في األداء، ويمكنهم التكيف مع مدى واسع من الظروف   •
 المادية والمعنوية والتأقلم معها والعمل بشكل آمن.

ولهم   • البدنية،  وقوتهم  حركتهم  لمدى  وحدود  األداء  لهذا  معوقات  أيًضا  وللبشر 
 .(18) طاقات ال يمكن تجاوزها

اإلنسان وحدوده يهتم علم اإلرجونوميك قدرات  تتوافق مع  منتجات مصممة  بتقديم  س 
اإلنسان   بين  توافق  تحقيق  محاواًل  والبدنية،  والبصرية  مراعًياالسمعية  الفروق    والبيئة،  بذلك 

 البدنية بين البشر وحدودهم وقدراتهم.

يتميز علم اإلرجونوميكس عن غيره من العلوم بأنه يمكن تطويعه لخدمة أي علم من  
لها.  والتطور  التقدم  تحقيق  إلى  بذلك  والهيئات، ساعًيا  المؤسسات  وتطبيقه في جميع  العلوم 
وتهتم الدول المتقدمة بهذا العلم؛ بسبب اهتمامها باإلنسان، حيث إن تطبيقه يساعد على توفير  

 بيئة صحية لسكانها. 

خ من  والمعلومات  المكتبات  تخصص  فى  العلم  هذا  من  اإلستفادة  يمكن  الل ولذلك 
تدريس مقرر علم اإلرجونوميكس فى تخصص المكتبات لتخريج أجيااًل متخصصة فى مجالها  

 . ولديها خلفية ثقافية عن تصميم المنتجات واألدوات التى يعملون بها والبيئة التى يعملون فيها
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 وتطوره.  اإلرجونوميكس نشأة علم    -4/ 1/ 1

 مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية. -

العلماء  أن  القديمة وذلك  الحضارة اإلغريقية  لعلم اإلرجونوميكس فى  البدايات  كانت 
علم   قواعد  إستخدمت  الهلينية  الحضارة  أن  تؤكد  التى  األدلة  من  عدد  إلى  إلى  توصلوا 

عام   ،وفى  الجراحة  غرفة  تنظيم  لطريقة  ووصفه  أبقراط  بواسطة  عرف  1857اإلرجونوميكس 
عالم والفيلسوف البولندى ووجيك جاستر زيبوسكى وهو أول من علم اإلرجونوميكس على يد ال

لفظين يونانيين هما   العمل وergo إشتق مصطلح علم اإلرجونوميكس من    nomosبمعنى 
بعنوان   نشره  مقال  فى  العمل  تنظيم  قوانين  أى  قوانين   The Outline ofبمعنى 

Ergonomics, i.e. Science of Work, Based on the Truths Taken from 
the Natural Science  . 

الت  القرن  أجل اوفى  من  أساليب  عن  بالبحث  تايلور  فريدريك  العالم  بدأ  عشر  سع 
إلى ثالثة أضعاف وذلك  المناجم  تمكن من مضاعفة عمل عمال  العمال حيث  أداء  تحسين 

نقاص متدرج فى وزن وحجم الفحم حتى وصلوا إلى أسرع أداء ، ثم قام  بإ عن طريق قيامه  
الزوجين فرانك وليليان جيلبرث بالتوسع فيما توصل إليه تايلور فى أوائل القرن العشرين وقاموا 

الهدف من   والحركة كان  الوقت  دراسة  تبأبتكار  إلى  األداء وتوصلوا  كفاءة  تحسين  قليل  ذلك 
  120حركات فقط حتى تمكنوا من زيادة إنتاجيتهم من    4إلى    18عدد حركات البنائين من  

 . 19طوبة فى الساعة  350إلى 

 1945-1939أثناء الحرب العالمية الثانية.من عام  -

أكبر   تعد   أنها  حيث  الحرب  آالت  فى  كبيرًا   تطورًا  الثانية  العالمية  الحرب  شهت 
ستخدامها فى الحرب قدرات عقلية  الحروب التى خاضتها البشرية وتطلبت المعدات التى تم غ

مختلفة وإنتباه أكثر كما تطلبت تناسق دقيق بين حركات اليد والعين ويعد ذلك مفتاحًا يحد من 
الحرب  أثناء  العلماء  اكتشف  المعدات  هذه  إستخدام  فى  الفشل  أو  النجاح  القدرة على  خالله 
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ين وأكثرهم تدريبا كانت عرضه  العالمية الثانية أن أفضل الطائرات التى يقودها أفضل الطيار 
   alphonse  chapaneseأثبت ألفونس شابانيز و  1943للسقوط مما أثار قلقهم وفى عام  

يمكن تقليله عندما     pilot errorالمالزم فى الجيش األمريكى أن ما يطلق عليه خطأ الطيار  
يت مكان  فى  وموضوعة  التمييز  سهلة  تحكم  ووسائل  مقابضوأزرار  إستخدام  الطيار  يتم  وقعه 

وعندما تم تنفيذ هذه الفكره التى  أشار إليها الفونس شابانيز تمكن الطيارين من تحسين أدائهم  
 .20والتقليل من سقوط الطائرات 

 .مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية -

البريطانيين   العلماء  من  عدد  يد  على  اإلرجونوميكس  علم  مصطلح  إستخدام  شاع 
حتى   مجهول  شبه  المصطلح  وظل  للمعدات  اليدوى  اإلستخدام  بكفاءة  المهتمين  واألمريكيين 

لفظين    1949عام   من  اإلرجونوميكس  مصطلح  إشتقاق  على  ميوريل  العالم  أكد  أن  إلى 
و  ergoيونانيين هما   العمل  إزدهر  nomosبمعنى  العملثم  تنظيم  قوانين  أى  قوانين  بمعنى 

وما  وإنعدامها  الجاذبية  العلماء  الفضاء وبحث  بعصر  أسميناه  علم اإلرجونوميكس وظهر ما 
عصر   وظهر   ، تحملها  لإلنسان  يمكن  مدى  أى  وإلى  اإلنسان  على  الفضاء  بيئة  تأثير  هو 

ونتيجة بالكمبيوتر  اإلنسان  عالقة  فى  يبحث  الذر  اإلهتمام    المعلومات  تزايد  الحالتين  لهاتين 
علم  مبادئ  تطبيق  فى  الشركات  من  عدد  وبدأت  اإلستهالكية  المنتجات  بتصميم 
اإلرجونوميكس فى تصميم المنتجات حيث أدرك البشر أن هناك فروق متلفة بين األفراد يجب 

قت دخل  مراعاتها وهناك عدد من اإلعاقات يجب مراعاتها عند تصميم المنتجات ومنذ ذلك الو 
وإستمر   بقوة  المنتجات  تصميم  مجال  اإلرجونوميكس  به    60علم  اإلهتمام  يتم  كعلم  عامًا 

 21واإلعتماد عليه فى إعداد طالب التصميم وتوفير بيانات التصميم لتوفير الراحة للمستخدم. 

وتم اإلهتمام بعلم اإلرجونوميكس دوليًا وعالميًا عن طريق إتخاذ خطوات عملية على 
 .قع لتطبيق علم اإلرجونوميكس على سبيل المثالأرض الوا 

 



Asmaa Mahmoud Joudeh Said, Maha Ahmed Ibrahim Mohamed. (IJIMCT) 2020, 2 (  2 ): 105 -154 

124 

 ( يوضح اإلهتمام دوليًا بعلم اإلرجونوميكس. 2جدول )

 السنة  األعمال التى قامت بها الدول لإلهتمام  علم اإلرجونوميكس وتطبيقه 
 1972 اإللكترونى. قامت ألمانيا بوضع معايير لتصميم بيئة العمل لمستخدمى أجهزة الحاسب 

ر لرفض المنتجات التى  اء فى بيئة العمل ، ووضعت بلجيكا معاييأصدرت فرنسا مرسومًا بشأن مستويات الضوض
 .تؤثر على الصحة المهنية فى بيئة العمل 

1975 

 1976 .أنشأت ألمانيا معاهد لتنظيم وضبط السالمة المهنية فى بيئة العمل 
 لمستخدمى أجهزة الحاسب اإللكترونى، ووضعت    للرعاية الصحيةقامت فرنسا بوضع قانون  

 فنلندا نماذج إرشادية للتصميم وإختيار األثاث لبيئة العمل.
1977 

 1978 اإللكترونى بيئة العمل الخاصة بأجهزة الحاسب نشرت جامعة برلين األلمانية تقريرًا بمتطلبات 

لعلم   محلية  معايير  أول  السويد  العمل وضعت  بيئة  تصميم  على  رقابة  وضع  فى  فرنسا  بدأت  و  اإلرجونوميكس 
 لمستخدمى أجهزة الحاسب اإللكترونى.

1979 

ألمانيا   اإللكترونية.،وأنشأت  الحاسبات  بيئة عمل  فى  المهنية  التوجيهية للصحة والسالمة  المبادئ  بنشر  بريطانيا  قامت 
 . ألول لإلرجونوميكس فى بيئة عمل الحاسبات اإللكترونية معهد السالمة المهنية وإستضافت إيطاليا المؤتمر ا 

1980 

، ووضعت  نشر قسم الصحة األمريكى التقرير الخاص بمتطلبات الصحة المهنية فى بيئة عمل الحاسبات اإللكترونية
اإلل الحاسبات  مع  للتعامل  للتحول  قوانين  التقليدي  أستراليا  العمل  من  بداًل  توجيهات  كترونية  هولندا  ووضعت 

 إلستخدام الحاسبات اإللكترونية.

1981 

م توافقها  من  للتأكد  العمل  بيئة  على  الرقابة  إختبارات  ألمانيا  المهنية  بدأت  والسالمة  الصحة  معايير  ونشرت ع 
 .بريطانيا المبادئ التوجيهية للصحة والسالمة المهنية 

1982 

استرالية   المعايير  وضع  تم  كما  الحاسوبية  العمل  بيئة  تصميم  معايير  األمريكى   الوطنى  والمعهد  األيزو  وضعت 
 لتصميم بيئة العمل الحاسوبية.

1983 

شاشات  إختيار  معايير  اليابان  ونشرت  اإللكترونية  الحاسبات  مع  للتعامل  اإلرشادى  النموذج  أستراليا  نشرت 
 الحاسبات اإللكترونية.

1984 

وإستضافت السويد المؤتمر الثالث لإلرجونوميكس فى تصميم بيئة العمل كما وضعت  السويد نمتذج إرشادية للعمل فى بيئة  
 . وإستضافت إيطاليا المؤتمر الرابع لإلرجونوميكس . الحاسبات اإللكترونية 

1986 

 1987 عمل الحاسبات اإللكترونية. نشرت آوروبا تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بصحة العاملين فى بيئة  
 1988 .قامت أمريكا بنشر المعاييراألمريكية لتصميم بيئة العمل للحاسبات اإللكترونية
 1989 قامت كندا  بنشر المعايير االكندية لتصميم بيئة العمل للحاسبات اإللكترونية 

 1990 22للحاسبات اإللكترونيةبنشر المعايير األسترالية لتصميم بيئة العمل قامت أستراليا 
فى  العمل  بيئة  جمعية  ،تأسست  العمل  وبيئة  البشرية  العوامل  جمعية  إلى  إسمها  البشرية  العوامل  جمعية  غيرت 

 (.ESTتايوان ) 
 

1993 
 اإليرلندية رسميًا. Ergonomics  تم إطالق جمعية 

 
1994 

 VinnuvistfræDifélag Íslands or VINNÍS الرسمى لتأسست جمعية بيئة العمل األيسلندية تحت األسم 
 

  

1997 
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جمعية   العامل Ergonomics Societyتحتفل  بعنوان  العلوم  متحف  فى  بمعرض  لتأسيسها  الخمسين  بالذكرى 
 البشرى.

1999 
 ( Ergonomics Societyأول إمرأة تتولى رئاسة الجمعية ) 

 
2000 

 اإلرجونوميكس أهمية علم    -5/ 1/ 1

علم اإلرجونوميكس هو فن التصميم لراحة ورفاهية البشر فهو ذلك العلم الذى يعتمد 
على دراسة البيانات والنظريات العلمية ومعالجتها لتصميم بيئة عمل آمنه وتحقيق التوافق بين  

الفسيولوجي الجوانب  بدراسة  اإلرجونوميكس  علم  فيها.،ويهتم  يعملون  التى  والبيئة  فى البشر  ة 
الجسمية   وقياساته  أعضاءه  ووظائف  أفعاله  وردود  وإنفعاالته   سلوكه  ويدرس  اإلنسان  جسم 

 . محاواًل وضع قواعد علمية لتصميم أدوات ومعدات تتماشى مع قدراته وإمكانياته

الهيئات  نجاح  يتحقق  البشرى  للعنصر  اإلرجونوميكس  علم  دراسة  على  وبناًء 
سواعد أبناءها واإلنسان ال يقدم أفضل ما لديه إال فى حالة  والمؤسسات فاألمم ال تتقدم إال ب

علم   أهمية  تكمن  وهنا  راحته  لتحقيق  قدراته  مع  تتناسب  به  محيطة  عمل  ظروف  تهيئة 
اإلرجونوميكس فهو علم دراسة اإلنسان فى بيئة عمله للوقوف على إيجابياتها ووضع حلول 

                                                                                                                     .لسلبيات تصميمها وتجنب مخاطرها وأمراضها

 اآلتية:ويمكن إبراز أهمية علم اإلرجونوميكس في النقاط 

 التصميم الجيد لبيئة العمل المادية من معدات وأدوات.  -

الفيزيقية )اإلضاءة   - العمل  بيئة    -الحرارة  –الرطوبة    –الضوضاء    –تصميم 
 .بصورة تتناسب مع األشخاص العاملين التهوية(

 ويمكن لعلم اإلرجونوميكس أن يحقق أيًضا:

من احتمالية اعتالل الصحة في العمل، مثل يمكن لعلم اإلرجونوميكس أن يقلل    -1
ب الرسغين والكتفين والظهر، وفقدان السمع الناتج عن  األوجاع، واآلالم واألضرار التي تصي

                       بالعمل.الضوضاء، والربو المرتبط 
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يتعلق بكيفية استخدامها عن    فيماتنظيم األدوات والمعدات، حيث ينبغي وضعها    -2
حيث يسهل الوصول إليها من دون الحاجة إلى االنحناء أو    األدوات المستخدمةطريق وضع  

 التمدد أو الحدب. 

 :Ergonomics aplication تطبيقات علم اإلرجونوميكس    -6/ 1/ 1

ط بق علم اإلرجونوميكس في عدد من المجاالت الصناعية واالجتماعية؛ لما له من  
ستويات في الفترة القادمة، إيجابيات، وسوف يتم تطبيقه في جميع المجاالت وعلى جميع الم

فهو علم دراسة اإلنسان في بيئته الشخصية والعملية، وهو فن التصميم من أجل راحة ورفاهية  
الدول  من  أكثر  إليه  تحتاج  ألنها  العلم؛  بهذا  األخذ  النامية  الدول  على  ينبغى  اإلنسان. 

ويتطو  اقتصادها  ينتعش  اإلرجونوميكس؛ سوف  تطبق علم  فعندما  وتوفر    رالمتقدمة،  سكانها 
 أموالها.                                                                                       

قدرات  مع  يتوافق  بما  المنتجات  بتصميم  يهتم  الذي  العلم  ذلك  هو  اإلرجونوميكس 
التطور  أن  في  معه  ويتفق  التكنولوجي،  التطور  يساير  يجعله  ما  وهو  البشر،    وحدود 

التكنولوجي ينتج لنا بصفة يومية اختراًعا جديًدا يتميز عن سابقه في أنه تتوفر فيه تطبيقات 
                                                                                                     .أكثر تهدف إلى تحقيق راحة العنصر البشري 

 يها تطبيق علم اإلرجونوميكس فيما يأتي: ويمكن عرض المجاالت التي تم ف 

  اإلرجونوميكس أنظمة الطيران والفضاء: يطبق علم  -1

األنظمة   في وصيانة  وتطوير  وتشغيل  تصميم  أجل  من  والفضاء  الطيران  مجال 
 الخاصة بمجال الطيران والفضاء.
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 االتصاالت: -2

االتصال، هذا  ووسائل  بعضهم،  مع  األشخاص  اتصال  طرق  بمعرفة  وجميع   يهتم 
وتطبيقات   المعلومات،  وخدمات  المتعددة،  الوسائط  اتصاالت  متضمنة  به  المرتبطة  التقنيات 

السريع،   االتصال  التعليم،  23شبكات   ( اآلتية  المجاالت  في  االتصاالت  هذه  وتطبيقات   ،
 الطب، األعمال، رفع اإلنتاجية، جودة الحياة لألفراد(.

 الحاسب: أنظمة -3

مجال  في  خاصة  والحاسب،  اإلنسان  تفاعل  بأنظمة  فيهتم  الحاسب،  أنظمة  في  أما 
تصميم واجهات التخاطب، حيث تقوم بمعالجة البيانات، واختيار األفراد وتدريبهم على العمل،  

                      وتصميم البرامج الحاسوبية.                                                                            

االستهالكية  -4 المنتجات المنتجات  مجال  في  البشرية  الهندسة  تتدخل   :
 . االستهالكية، حيث تعمل على جعلها آمنه ومفيدة

وتطوير المختصين في مجال الهندسة البشرية في   يتم تدريب :  التعليمية المهن  -5
بالتدريب   المستمرة  والمتابعة  شهادات  ومنحهم  والحكومية  واألكاديمية  الصناعية  المؤسسات 

 لألشخاص الراغبين في ذلك.

 : تصميم البيئات -6

المحيطة  البيئة  بتصميم  االهتمام  اإلرجونوميكس  علم  اهتمامات  أهم  من  ي عد 
في   سواء  جيد  باألشخاص،  وقت  قضاء  على  تساعدهم  حتى  المكتب  أو  العمل  أو  المنزل 

 . واالستمتاع بعملهم

 : في الصناعة -7

يطبق علم اإلرجونوميكس في الصناعة لتحقيق األمان، وزيادة اإلنتاجية، ورفع جودة 
 .األداء
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الخاصة: تساعد الهندسة البشرية    األنظمة الطبية واألشخاص ذوي االحتياجات  -8
 .24االحتياجات الخاصة على تحسين األجهزة الطبية، وتحسين أجهزة العالج األشخاص ذوى 

 تصميم الهيكلية للمؤسسات: -9

على دمج العوامل التقنية والفسيولوجية والثقافية مع العوامل   يعمل علم اإلرجونوميكس
 الخاصة بالعمل في المؤسسات.                                                    تصميم الهيكليةالخاصة باألفراد كاألداء والتقبل والحدود في 

تأثير الهندسة : يتم في اآلونه األخيرة العديد من األبحاث في مجاالت  األمان  -10
أماكن   أو  المكاتب  أو  المواصالت  أو  العمل  في  اإلصابات  من  والحد  األمان  على  البشرية 

 الخدمات العامة أو أماكن التسلية أو المنزل. 

 يمكن أيًضا إضافة التطبيقات اآلتية: 

 :تطبيق علم اإلرجونوميكس في المدارس -11

المدرسي، المبنى  تصميم  لتحسين  تطبيقه  يتم  الدراسية   سوف  الحجرات  وتصميم 
وغيرها   ومقاعد  طاوالت  من  المدرسي  العتاد  بمستوى  والنهوض  صحيحة،  علمية  بطريقة 

 لتحسين مستوى العملية التعليمية. 

 : تطبيق علم اإلرجونوميكس في الجامعات  -12

المبنى وتصميمه بطريقة صحيحة، وتصميم   الجامعات في تطوير  يمكن تطبيقه في 
الدراسية لديهم، وتدريس   األدوات  الفردية  االفروق  تتناسب مع  بطريقة مناسبة للطالب، حيث 

الحياة   في  لتفيدهم  العمل  بيئات  مخاطر  معرفة  على  تساعدهم  اإلرجونوميكس  لعلم  مقررات 
 التخرج. العملية بعد 

: لتخفيف العبء على ربات المنازل، وتقليل األمراض التي تطبيقة في المنازل  -13
 ألعمال اليومية الشاقة المتكررة. جة ليتعرضون لها؛ نتي
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 : تطبيق علم اإلرجونوميكس في تصميم األثاث  -14

عن طريق تصنيع األدوات والطاوالت والكراسي والمقاعد، بناء على البيانات الخاصة 
 . آمنة ومريحة لالستخدام األمثل بالصفات الجسمية؛ مما يتيح منتجات 

 لمالبس: تطبيق علم اإلرجونوميكس في صناعة ا  -15

من   تصنع  الذين  لألشخاص  الخاصة  للمواصفات  مناسبة  مالبس  صنع  طريق  عن 
 أجلهم باستخدام المعلومات التي يجمعها علم اإلرجونوميكس عن البشر.

 تطبيق علم اإلرجونوميكس في تصميم المالعب الرياضية:  -16

يمكن استخدام علم اإلرجونوميكس في تصميم المالعب الرياضية وفق قياسات علمية 
 . 25وقواعد معرفية راسخة بما يتناسب مع نوع الرياضة وقدرات وحدود األشخاص 

 تطبيق علم اإلرجونوميكس فى المكتبات .  -18

عد يمكن تطبيق علم اإلرجونوميكس فى المكتبات فى تصميم األثاث المكون من المقا 
الحاسب  عمل  بمحطة  الخاص  واألثاث  فيها  العاملين  ومكاتب  الكتب  وأرفف  والمناضد 
اإللكترونى وذلك لتحقيق الراحة واألمان أثناء اإلستخدام ووضع قواعد محددة للعمل سواء فى  
وضعية الجلوس أو الوقوف لتحقيق السالمة المهنية ، والقضاء على األمراض المهنية الناتجة  

الحركات   الخدمات  عن  تقديم  على  العاملين  مساعدة  بهدف  وذلك   ، المتكررة  الخاطئة 
للمستفيدين على أكمل وجه والنهوض بمستوى المكتبات.كذلك يستخدم علم اإلرجونوميكس فى 
المعلومات  مصادر  على  للحفاظ  المكتبات  فى  والرطوبة  والتهوية  اإلضاءة  عوامل  تصميم 

تصميم المكتبة تصميمًا هندسيًا يمنع الضوضاء فيها،    وتوفير بيئة عمل آمنه ومريحة للعاملين
العوامل  هذه  أجل  من   ، القراءة  وعملية  المكتبات  فى  العمل  على  سلبية  بصورة  تؤثر  والتى 

 .السابقة ال بد من تطبيق علم اإلرجونوميكس فى المكتبات 
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 أهداف علم اإلرجونوميكس   -7/ 1/ 1

بالعنصر   االهتمام  إلى  اإلرجونوميكس  علم  من  يهدف  مطابقةالبشري  بيئة   خالل 
تحقق أمن وسالمة األفراد   األفراد، بحيث العمل من حيث الظروف المادية والفيزيقية لقدرات  

الناتجة عن الحركات اليومية    والعملية، وتقليل في الحياة الشخصية   األمراض المهنية واآلالم 
بية بين راحة الفرد وأهداف المتكررة. ويمكن أيًضا تحقيق أهداف المؤسسة، فهناك عالقة إيجا 

في   اإلرجونوميكس  علم  المؤسسة  طبقت  فكلما  األولى،  على  الثانية  تترتب  حيث  المؤسسة، 
يمكنهم   الراحة لألفراد مما  العمل؛ حققت  بيئة  المادية فيه وظروف  تصميم مبناها والمكونات 

 نتاجية، وتأدية العمل بشكل جيد.  من زيادة اإل 

 يسعى إليها علم اإلرجونوميكس في عدد من النقاط:                     ويمكن تلخيص األهداف التي

مع  .1 تتناسب  بحيث  المؤسسة،  في  بالعمل  الخاصة  والمعدات  واألدوات  اآلالت  تصميم 
 قدرات الفرد، وتزيد من اإلنتاجية، وال تزيد من العمل. 

ي تكون التعرف على األوضاع الصحيحة لحركات الجسم، وتجنب األوضاع الخاطئة الت .2
 . المهنية حدوث األمراض السبب األول في 

 .( 26)  زيادة نسبة الرضا لدى العاملين على العمل وتقليل الشكوى  .3

 .تحقيق الراحة للعاملين من خالل تحسين ظروف العمل وتقليل اإلجهاد البدني والذهني .4

التعامل مع المساعدة على مسايرة التغير التكنولوجي، والقضاء على خوف األفراد من   .5
 كل ما هو جديد في التكنولوجيا من خالل عقد دورات تدريبية تهدف للتعرف عليها.

 .استغالل الوقت بشكل صحيح .6

الجسمية   .7 واألوضاع  المتكررة  الحركات  عن  الناتجة  المهنية  األمراض  على  القضاء 
 .(27) الخاطئة، أو التقليل منها بقدر اإلمكان
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أداء الفرد العامل، وذلك من خالل زيادة الدقة   علم اإلرجونوميكس على تحسين   يعمل .8
 واألداء. 

من أهداف علم اإلرجونوميكس تقليل تكلفة التدريب من خالل عمل دورات تدريب من ِقبل   .9
ينعكس   مما  والمعدات  األدوات  مع  والتعامل  العمل  أنظمة  على  الفرد  فيها  يعمل  التي  المؤسسة 

 . باإليجاب على العمل في المؤسسة 

العمل   .10 تفاديها قدر اإلمكا  الناجمة تقليل حوادث  البشرية، والعمل على  ن  عن  األخطاء 
 .(28)  الصحيحة  للعملمن خالل تعليم العاملين النظم 

 - هي:ويمكن تقسيم أهداف علم اإلرجونوميكس إلى ثالثة أقسام، 

 األهداف بالنسبة للعنصر البشري: -أوالً 

 والمالبس بصورة تتناسب مع حدوده وقدراته. تصميم المنتجات والمعدات   -1

تحقيق الراحة واألمان للعنصر البشري عن طريق تحقيق التوافق بينه وبين األشياء التي   -2
 . يستخدمها

 .تهيئة العنصر البشري للتعامل مع بيئة العمل وما تتضمنه من منتجات ومعدات  -3

ال -4 األمراض  القضاء على  أو  تقليل  على  البشري  العنصر  ناتجة عن األوضاع  مساعدة 
 .في مكان العمل اليومية الخاطئة 

 توفير وقت وجهد العنصر البشري. -5

 .رفع الروح المعنوية وخلق روح إيجابية تحب العمل -6

 . مسايرة التطور التكنولوجى -7
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 -للمؤسسات: اإلرجونوميكس بالنسبة أهداف علم  -ثانًيا

لمبانيها، أو تجديد ما هو موجود مساعدة المؤسسات على تنفيذ تصميم جيد   -1
 بناًء على قواعد علمية.

 .زيادة اإلنتاجية -2

 . تقليل نسبة الغياب للعاملين -3

 .النهوض بمستوى المؤسسات  -4

 . تقليل كلفة التعويضات التي تدفع نتيجة حوادث العمل -5

 بالنسبة لتصميم المنتجات: -ثالًثا

 .شري تصميم منتجات جيدة تتناسب مع قدرات وحدود العنصر الب -1

 تحقيق مردود أعلى في شراء المنتجات.  -2

ولتحقيق المطابقة   .يساعد تطبيق قواعد اإلرجونوميكس على تحقيق أهداف المؤسسة
 بين األفراد وإعمالهم؛ فان هناك جملة اعتبارات ينبغي أخذها بعين االعتبار وهي:

والضوابط   - والشكل  الحجم  حيث  من  )تصميمها  المستخدمة  ومدى  المعدات 
 للمهمة. مالءمتها

 المعلومات المستخدمة )كيف يتم تقديمها والوصول إليها وتغييرها(. -

 البيئة المادية  -

 اإلضاءة. –التهوية    -الرطوبة  –الضوضاء    -حرارةدرجة ال -

 الخصائص البدنية والنفسية للفرد.  -

 القدرات العقلية والشخصية.  -
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 المعرفة والتدريب والخبرة. -

 العمل الجماعي وهيكلة الفريق. -

 .(29) االتصاالت والموارد  - .والسالمةالصحة  - اإلشراف والقيادة. -

 اإلرجونوميكس( أنواع اإلرغونوميا )   -8/ 1

حسب  قسمها  من  فهناك  تطبيقها،  مجال  حسب  تختلف  متعددة  أنواع  لإلرغونوميا 
 . األهداف، أو حسب مجاالت التداخل باإلضافة إلى أنواع أخرى 

 الكالسيكي  جونوميكساإلر  -1

مسمى النظرة العالئقية؛ وذلك الهتمامها بالعالقة   اإلرغونوميا الكالسيكية   أطلق على 
اإلنسان   وأطلو بين  المهتمين    ق اآللة  ألن  التصحيحية؛  اإلرغونوميا  مسمى  أيًضا  عليها 

  .30باإلرغونوميا اهتموا بتصحيح األخطاء التي ارتكبها المهندسون في عملية التصميم 

الكراسي، والطاوالت،  وأبرز ما جاءت به هذه اإلرغونوميا هو إدخال تعديالت على 
واجهتها  التغييرات  هذه  لكن  العرض،  ووسائل  التحكم،  وأدوات  والمكاتب،  العمل،  ومراكز 
اجتماعية،   ومشاكل  التكلفة،  ارتفاع  في  وتتمثل  االقتصادية،  المشاكل  منها:  عديدة  مشاكل 

الموافقة عدم  في  بين    وتتمثل  االتصال  يخص  فيما  ثقافية  ومشاكل  التعديالت.  هذه  على 
السيكولوجيين والمهندسين في عملية التصميم، فقد ظلت هذه التغييرات محدودة الفعالية، وال  

                                                      من أنها كانت ذات طابع أكاديمي.                                   تعقيًدا بالرغميمكن تعميم نتائجها في الحاالت األكثر  

الكالسيكية   اإلرغونوميا  تصميموتخطت  التصميم   مرحلة  لتشمل  والطاوالت  المقاعد 
واهتمت   القياس،  وأجهزة  العرض،  ووسائل  المراقبة،  أدوات  وتصميم  العمل،  لمكان  الشامل 
والمكتبى،   المنزلى  واألثاث  سيارات،  من  الصناعية  كاآلالت  المدنى،  بالتصميم  أيًضا 

ك العسكرية  االتطبيقات  على  منصًبا  اهتمامه  كان  بعدما  اآللية  مراقبة  كالغساالت  أجهزة 
 . 31  الطائرات )الرادار(، وتوجيه الصواريخ
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 System ergonomics   قاألنسا جونوميكسإر  -2

األنساق،  إرغونوميا  ظهرت  الكالسيكية،  اإلرغونوميا  واجهت  التي  للمشاكل  نتيجة 
والتي تقوم على ثالثة مبادئ، منها التعاون بين السيكولوجيين والمهندسين في عملية التصميم،   

يث أصبح السيكولوجيون يشاركون في عملية التصميم وال يكتفون بمجرد تصحيح األخطاء ح
النسق،   في  يفكر  أصبح  منهما  كاًل  ألن  بينهم؛  االختالفات  وقلت  المهندسون،  ارتكبها  التي 
وزالت المشكلة االقتصادية؛ بسسبب االعتماد على التصميم األرغونومى الجيد، الذي ال يكلف  

يم السيئ إذا تم التفكير فيه بشكل جيد  وتقنيات تحديد الوظائف بين اإلنسان  أكثر من التصم
عملية   من  يتجزأ  ال  جزًءا  التدريب  أصبح  حيث  والتدريب،  االختيار  تقنيات  وتطوير  واآللة،  

 التصميم.                                  

ًقا واحًدا، وأن كال الطرفين  تقوم فكرة أرغونوميا األنساق على أن األفراد واآلالت تشكل نس 
ذلك، فإنه يجب تطوير قدرات وإمكانيات األفراد واآلالت    يتعاون لتحقيق هدف واحد؛ وبناء على 
ونجد أن أرغونوميا األنساق تهتم بالنسق ابتداء من المراحل األولى لعملية التصميم، ثم توزيع المهام  

    . 32وصواًل إلى تحقيق األهداف المرجوة بين األفراد واآلالت؛ بناء على قدرات كل منهما   

  Error ergonomics الخطأ جونوميكسإر  -3

نتيجة للصعوبات التي واجهت إرغونوميا األنساق؛ برزت فكرة إرغونوميا الخطأ، والتي  
إرغونوميا   وأرجعت  واآلله،  اإلنسان  نسق  في  البشري  الخطأ  وتفسير  دراسة  فكرة  على  تقوم 

النسق في أداء مهامه يرجع إلى الخطأ البشري وأنه يجب تتبع أسباب الخطأ السبب في فشل  
الفشل، إما في مرحلة التصميم، أو مرحلة التركيب، وما استدعى ذلك هو تزايد ضحايا حوادث 
الطرق، والحاجة إلى حل هذه المشكلة، والتي نتجت عن الخطأ اإلنساني، والسبب الثاني هو  

 .33الت الفضائية الحاجة إلى الثبات في نسق الرح
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 التصحيح جونوميكسإر  -4

يتضح دورها من خالل االسم، فهي تقوم بالتدخل من أجل تصحيح الخلل في حين  
والمعدات   الوسائل  تطوير  فتتدخل من أجل  الخلل في وضعية عمل معينة،  أو  الخطأ  يتبين 

 .(34)تماشًيا مع الموجود 

 Macro ergonomics  التنظيمياإلرجونوميكس   -5

مع   والتعامل  والمؤسسات،  العمليات،  االجتماعية،  العالقات  التكنولوجيا على  نتائج  "هو 
العوامل   بمعرفة  التنظيمي  ".يهتم اإلرجونوميكس  العمل  أماكن  أنظمة  التنظيمية وتصميم  القضايا 

ل والتباعد  المؤثرة على األفراد عندما يعملون مع بعضهم في مجموعات، وكيفية تنظيم أماكن العم 
بين اآلالت والمعدات حتى ال يحدث الزحام تعطياًل للعامل، وكيفية تنظيم طريقة العمل، ومراقبة  
العمليات والعمال، ودمج العنصر البشري مع التكنولوجيا، واالهتمام بمعرفة أثر النظم التكنولوجية  

                              . 35على النظم التنظيمية واإلدارية والعمالية في المؤسسة 

يهتم اإلرجونوميكس التنظيمى بتصميم العمل، وتصميم مكان العمل، والفروقات التي 
العمل،   بيئة  التكنولوجيا في  الجماعي، وكيف يمكن تطبيق  العمل  نتيجة  العمل؛  تظهر على 
العوامل  وإدارة  بعد،  عن  العمل  بكيفية  ويهتم  أفضل،  بصورة  العمل  أداء  على  ذلك    وتأثير 

                                                                                                 .رية الموجودة في المؤسسةالبش

 Ergonomics physique الفيزيقي()التصميمى اإلرجونوميكس  -6

يقصد باإلرجونوميكس التصميمى كل التدخالت التي تخص مستوى المحيط الفيزبقي 
ترتيب فضاءات العمل الزمنية والمكانية،   –الضجيج    –الغبار    –للعمل، وتتضمن اإلضاءة  

كما يهتم اإلرجونوميكس التصميمى بالجوانب الفسيولوجية، واألطوال الجسمية للعامل وعالقتها 
يقوم بها، وتوضح القواعد الخاصة بأوضاع العمل، وكيفية التحكم في    بمختلف األنشطة التي

                                                                                                   وسائل العمل واستعمالها.
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ية، وكيفية  البيئة الفيزيقية وما تتضمنها من إضاءة، وضوضاء، ودرجة حرارة ورطوبة، وتهو 
تنظيم كل ما سبق ليتالءم مع العنصر البشر[. فالشخص ال يستطيع أن ينجز عمله في بيئة شديدة  
الحرارة، وكذلك األمر في بيئة شديدة البرودة والضوضاء أيًضا لها تأثير سيئ على السمع، وتحدث  

ة. فاالهتمام بهذا كله يقع  أضراًرا كثيرة، وتلعب اإلضاءة دوًرا بالغ األثر على أداء العمل بصورة جيد 
 ضمن إطار اهتمام اإلرجونوميكس التصميمى )الفيزيقي(.   

 Ergonomics cognitive المعرفي(اإلرجونوميكس الذهني ) -7

على  والقدرة  الحسي  كاإلدراك  لإلنسان  الذهنية  والقدرات  العقلية  الصفات  في  يتمثل 
ل تناوله  مع  واالستنباط  الحركية  واالستجابات  والعالمات  الفهم  اإلشارات  تصميم  كيفية 

 .36والتعليمات 

الذهني بالوظائف العقلية التي تخص اإلنسان بداية من استقبال   يتعلق اإلرجونوميكس
المعلومة، مروًرا باإلدراك، ثم الفهم، ثم اإلستجابة، حيث يقوم بدراسة المعرفة في بيئة العمل  

اإلنسان   بأداء  أفضلللوصول  يكون،    إلى  معالجتها  ما  ويتم  وحده،  البشري  العنصر  ويعتبر 
التفكير    –الذاكرة    –عمليات الذهنية التي تهتم بها اإلدراك  ضمن وحدات النظام. ومن ضمن ال

في   النظام  مع  اإلنسان  تفاعل  على  ذلك  وأثار  الحركية،  واالستجابات  واالستداللي  المنطقي 
                                                                                         .37العمل

العقلية التي تتم داخل عقل اإلنسان لها أهمية كبيرة في بيئة العمل. فبداية من  العمليات  
استقبال المنبهات، ثم اإلدراك لمحتواها واالستجابة السريعة للمنبهات. ويختلف ذلك من شخص  
آلخر. فالقدرات العقلية ليست في مستوى واحد، وهو ما يدركه اإلرجونوميكس الذهني الذي يعمل  

    مليات العقلية في بيئة العمل.    الع على دراسة  
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 اإلرجونوميكس البدني:  -8

الجسم،  وقياس  البشرية  العوامل  علي  يعتمد  والذي  األرجونوميكس،  جوانب  أحد  "هو 
ألبعاد البدنية والبنائية لجسم اإلنسان، والحجم، والشكل، ومراكز الجاذبية  فيتعامل مع قياس ا

بداخله، والخصائص الداخلية، والكتل التي يتميز بها كل جزء من أجزاء الجسم البشري، وعن 
                                                                               .38مدي مالءمة ذلك مع األجهزة واألدوات والمنشآت"

من خالل التعريف السابق لإلرجونوميكس البدني، وهو نوع من أنواع اإلرجونوميكس، 
في   مختلفون  البشر  أن  نالحظ  ونحن  وحجمه،  وبنيته،  وشكله،  اإلنسان  جسم  بتركيبة  يهتم 
عند  اإلرجونوميكس  علم  ناحية  من  إدراكه  يتم  ما  وهذا  وقدراتهم،  وحدودهم  أجسامهم   أشكال 

 سب مع قدرات وحدود وأجسام البشر.تصميم المنتجات، فيتم تصميمها بصورة تتنا

 Ergonomics environmental اإلرجونوميكس البيئي: -9

)الحرارة   البيئة  اعتبارات  من  يتضمنه  بما  العمل  على  البيئي  التأثير  في    –يتمثل 
 .                                                                                             39التلوث البصري(  –الضوضاء  –التهوية  –الرطوبة  -البرودة 

يتشابه اإلرجونوميكس البيئي مع اإلرجونوميكس الفيزيقي، فكالهما يعمل على وضع 
                                              جيدة.  تصميم جيد للظروف الفيزيقية المؤثرة على العمل وتنظيمها بصورة 

 المدرسية:اإلرغونوميا  -10

اإلرغونوميا التربوية، أو اإلرغونوميا المدرسية تسعى إلى بيان مدى توفر بيئة مدرسية سليمة  
تعزز لدى المتعلم التغذية العلمية الرائدة حسب ما تتوفر لديها من موارد بشرية ومنشآت تربوية تحقق  

اءة والرضا ضمن هذا القطاع، فهي تتوجه للهيئة التعليمية وللفئة المستهدفة  لدى المدرس والمتعلم الكف 
 من عملية التعليم؛ أي الطالب في آن واحد.              
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خالل   من  النفوس  وإثارة  العقلية،  القدرات  تنمية  فكرة  على  التربوية  اإلرغونوميا  تقوم 
في  التصم  الطالب  بها  يقوم  التي  واإلنجازات  المواد  بعرض  يسمح  الذي  للمدرسة  الهندسي  يم 

الثقة   يعزز  مما  المدرسة؛  وطالب  المدرسة  زوار  يراها  حيث  المدرسة،  وفناء  وممرات  ساحات 
                                         .                                  40بالنفس لدى الطالب وينمي لديهم قدرات المنافسة الشريفة مع زمالئهم 

 اإلرغونوميا المدرسية: تعريف  -10/1

تعرف اإلرغونوميا المدرسية والتربوية بأنها طريقة  العمل التي تقترح تحسين وتنظيم  
مجموعة  العمليات التربوية التي تستند على البيولوجية اإلنسانية وعلى علم النفس من منظور  

وتشت في  أنثروبولوجي،  هدف  ولها  التربوية،  بالعمليات  الخاصة  العوامل  مجموعة  على  مل 
وأيًضا   والمكان،  المستعملة،  والوسائل  والتجهيزات،  والمعلم،  التلميذ،  بعمل  الخاصة  العالقات 

 . 41الظروف الزمنية والدراسية أينما تجرى فيها المشاريع التربوية 

 لإلرغونوميا المدرسية يتضح أن:من خالل التعريفات التي وضعت 

إلى  - باإلضافة  والمعلمين،  بالطالب  االهتمام  على  تعمل  المدرسية  اإلرغونوميا 
 الهيئة اإلدارية. 

علمية   - بطريقة  المدرسية  والحجرات  المدرسة  لمبنى  الجيد  التصميم  إلى  تهدف 
 حسب القواعد العلمية لتتناسب مع الطالب، وتخدم العملية التعليمية. 

 المعدات المدرسية حسب حدود وقدرات الطالب والمعلمين.تصميم  -

رفع الروح المعنوية للطالب من خالل تصميم جيد يسمح بعرض أنشطة الطالب في   -
 . فناء المدرسة، حيث يراها زمالؤهم 
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 نشأة األرغونوميا المدرسية  -10/2

، وتطورت الماضيإلى السبعينيات من القرن    ةيرجع تاريخ استعمال الهندسة المدرسي
ألدوات   اإلرغونومية  التصميمات  إلى  لتصل  المدرسي  المجال  في  اإلرغونومية  الدراسات 
بوضعيات   الخاصة  الدراسات  على  تقوم  كانت  بعدما  اآللي  الحاسب  على  والعمل  الدراسة 
تتمثل   مادية.  وأخرى  بشرية  مدخالت  لتشمل  تتنوع  المدرسية  اإلرغونوميا  أن  ونجد  الجلوس، 

المدخالت المدخال وتتمثل  للمدرسة.  اإلدارية  والهيئة  والطالب،  المعلمين،  في:  البشرية  ت 
 .(42)  المادية في التصميم العام لمبنى المدرسة، وما يتضمنه من حجرات مدرسية

بالعملية  الصعود  في  المدرسي  المجال  في  اإلرغونوميا  تطبيق  من  الهدف  ويكمن 
توفير خالل  من  أهدافها  وتحقيق  في   التعليمية  اإلدارية  والجهات  للمعلمين  جيدة  عمل  بيئة 

لتطور   األساسية  القاعدة  هو  التعليم  إن  حيث  للطالب،  جيد  تعليمي  مناخ  وتوفير  المدرسة، 
الدول. فإذا تم االهتمام ببيئة العمل داخل المدرسة؛ استطعنا جعل الموظفين يرغبون في تأدية  

المو  والمعدات  األدوات  تطوير  تم  وإذا  بالجوانب أعمالهم.  واالهتمام  المدرسة  في  جودة 
االجتماعية والنفسية واالقتصادية للطالب؛ استطعنا خلق جيل واٍع يرغب في التعليم. فال بد 
أن يشعر الطالب أن المدرسة هي بيته الثاني بالفعل، وال تكون مجرد مقولة. فالدول المتقدمة  

 .43تقى األمم تضع في اهتماماتها التعليم واالهتمام به. فبالعلم تر 

 ergonomist :اإلرغونومي المختص    -9/ 1

اإلرغونومي   المختص  دور  عن  الحديث  ومافي    )اإلرجونوميست(قبل   المؤسسات 
يجب أن يقوم به، ال بد من تعريف مكان العمل. ويمكن تعريفه بأنه مكان مصمم ألداء مهام 
العمل بما في ذلك اآلالت، وطاوالت عمل، ومقاعد، ومكاتب، وشاشات العرض وغيرها. وهو  
المكان الذي يقوم فيه المختص اإلرغونومي بعمله من تنظيم للمعدات واألدوات حسب القواعد 

 قيق الراحة واألمان للعامل.العلمية لتح
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 تعريف المختص اإلرغونومي:   -1/ 9/ 1

مكان   في  العامل  للشخص  واألمان  الراحة  لتحقيق  جاهًدا  يعمل  الذي  الشخص  هو 
يست حتى  ومواهبهم  البشر  قدرات  عن  يجمعها  التي  المعلومات  مستخدًما  تسخير  عمله،  طيع 

ت واألدوات  كان العمل والمعداهو الشخص الذي يعمل على تصميم م،  ظروف العمل لراحتهم
 .(44) وتنظيم العمل والمهام

 دور المختص اإلرجونومي:   -2/ 9/ 1

حوادث الماضيفي   وقوع  لمنع  التدخل  على  اإلرغونومي  المختص  دور  اقتصر   ،
العمل، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة لتناسب الشخص العامل، وخاصة في األعمال  

بدني جهد  إلى  تحتاج  التي  من  الشاقة  وأسرع  أكثر  فيها  للخطر  التعرض  فرصة  وتكون   ،
 األعمال البسيطة.                               

العمال  يالحظ  حتى  العمل  مكان  إلى  التنقل  إلى  اإلرغونومي  المختص  يلجأ  قد 
مالحظة مباشرة ويسجل الحركات الجسمية التي يقومون بها، وسؤال العمال عن مدى تقبلهم  

تهم على تحمل هذا العمل، وما المشكالت التي تواجههم، والظروف الخاصة  للعمل، ومدى قدر 
 .                                                           .( 45) بعملهم

األدوات  من  عدد  على  يعتمد  أصبح  حتى  اإلرغونومي   المختص  دور  تطور  ثم 
مقياس الحرارة    –مقياس الصوت  والمعدات التي يمكن من خاللها جمع المعلومات، وهي: )  

المقاييس (، ثم   –االستبيانات    –صور عن مكان العمل    –مسجل فيديو    –مقياس الضغط    –
يقوم بعد جمع المعلومات المناسبة عن مكان العمل بتحليل هذه المعلومات، وتوضيح ما يجب 

                                                                                                                                                .(46) أن تكون عليه، ووضع الحلول المناسبة لمشاكل العمل

والمتخصصين   المهندسين  مع  بالتعاون  اإلرغونومي،  المختص  أصبح  فقد  اآلن،  أما 
 منها:في العلوم التي تخص العنصر البشري، يقومون بعدد من المهام، و 
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 وصف الوظائف وتحليلها؛ أي توضيح ما هي، وكيف يمكن أن يقوم بها العامل.  -

 .المشاركة في برامج التهيئة في المؤسسات  -

 تدريب العاملين وتهيئتهم للعمل. -

وفق   - العاملين  يناسب  منسق  بأسلوب  وتهيئته  العمل  مكان  أو  المؤسسة،  مبنى  تجديد 
 المعروفة. الظروف والقواعد العلمية  

قدراتهم  - مع  تتناسب  بطريقة  والمعدات  األدوات  استخدام  على  العاملين  تدريب 
 الجسمية. 

يمكن للمختص اإلرغونومي أن يكون موظًفا داخل المؤسسة، أو يعمل حًرا من خالل 
عن   تقل  ال  خبرة  اكتسابه  بعد  يكون  وهذا  مكتب،  العمل    5-4إنشاء  قوانين  حسب  سنوات 

 .(47) االمعمول بها في فرنس

ال يقتصر دور المختص اإلرغونومي على العمل داخل المؤسسات فقط كما أوضحنا في  
يستخدمها   التي  واألثاث  والمعدات،  المنتجات،  تصميم  في  أيًضا  يتدخل  ولكن  السابقة،  الفقرات 
  اإلنسان وفًقا للمعلومات المتوافرة لديه عن قياسات الجسم البشري وحدوده وقدراته ومواهبه، محاواًل 

ويتدخل في تصنيع  ،  الوصول إلى تصميم يناسب جميع األذواق، ويوفر الراحة واألمان في استخدامه 
 اسًبا للعنصر البشري. المالبس التي يرتديها بالتعاون مع المصممين، وفًقا مع ما يراه من 

 العلماء الذين أسهموا في تطوير علم اإلرجونوميكس:   -10/ 1

و "بـ  ع رف    أبقــراط: • األطبـــاء"،  غرف  أبو  لتنظيم  وضعها  التي  للتصورات  كانت 
المساعدة   في  األثر  أبلغ  بيئة  الجراحة  وتصميم  اإلرجونوميكس،  لعلوم  مبادئ  وضع  على 

 العمل. 

هو •  :( جاسترزيبوسكي  بولندي    ووجيك  وفيلسوف  أشهر    الجنسية، عالم  من  وهو 
 مؤسسي علم اإلرجونوميكيس الحديث، وعرف في وقته بعلم العمل.
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ه أساليب ل  العلمية،فريدريك تايلور: عالم وباحث إنجليزي، يعد رائد أساليب اإلدارة   •
تحسين   في  ساعدت  حاولمعروفة  أعمالهم.  أدائهم  أثناء  العمـــال  أساليب   أداء  عن  البحث 

من مضاعفة حجم عمل عمال المناجم  أثناء قيامهم بأداء أعمال معينة  لتحسين أداء العمال  
ثالثة أضعاف بأنقاص متدرج في حجم ووزن الفحم الذي يقومون بنقله حتى وصلوا إلى أداء 

 أسرع.

عرفا   • جيلبرث:  وليليان  الوقت   جيلبرث،بالزوجين  فرانك،  دراسة  علم  مؤسسا  وهما 
 . والحركة

اهتم بدراسة علم اإلرجونوميكيس عقب إنتهاء    الجنسية، ميوريل: وهو باحث إنجليزي   •
 الحرب العالمية الثانية. 

باإلرجونوميكس     -1/ 10/ 1 اهتموا  الذين  واألساتذة  والباحثين  العلماء  أشهر  ومن 
 وتطبيقه في مصر: 

بكلي   / د  - الصناعي  التصميم  بقسم  األستاذ   ،" المجد  أبو  النبي  التطبيقية،  عبد  الفنون  ة 
أصدر عدًدا من الكتب ومقاالت متعددة ساعدت على دعم علم اإلرجونوميكس    جامعة حلوان" 

المتخصصين   غير  تعرف  في  األساس  بمثابة  كانت  حيث  واسعة،  بصورة  وانتشاره  مصر  في 
جال م  المقاالت في وله عدد كبير من   منه،على هذا العلم وماهيته ووسائل استخدامه واالستفادة 

 اإلنترنت.   شبكة منشورة على    اإلرجونوميكس 

د / محمد عزت سعد"، األستاذ بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية، جامعة   -
 حلوان"

أنجز عدًدا من األبحاث ساعدت على فهم علم اإلرجونوميكس، وله عدد من األفكار   -
 .تطبيقه في الحياة العملية ساعدت على االستفادة من علم اإلرجونوميكس وكيفية  
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الفنون   - بكلية  الصناعي  التصميم  بقسم  األستاذ  مصطفي"،  وحيد  أحمد  د/ 
 مدير مركز معلومــات إرجونومية التصميم".   -التطبيقية، جامعة حلوان 

هو شخصية مرموقة في مجال اإلرجونوميكس، حيث إنه يشهد تاريخه العلمى بذلك، 
عبارة عن   التصميم، وهو  إنشاء مركز معلومات إرجونومية  إنجازات كبيرة من أهمها فكرة  فله 

أهداف علم   وتحقيق  المنتجات  بدراسة إرجونومية تصميم   اإلرجونوميكس فيمركز متخصص 
ءة ومطابقة الحتياجات المستخدم، حيث كان لهذه الفكرة بالغ األثر  التصميم من راحة وأمان وكفا

التطبيقية من زيادة الوعي واالهتمام بالمستهلك المحلي، حيث إنه  على خريجي كليات الفنون 
 محور العملية التصميمية. 

الحافظ، و  الحافظ:    أ.د غادة  تعمل على  أ.د إسالم  المتميزة  البحوث  بالعديد من  قاما 
 اعد علم اإلرجونوميكس وتوضيح ماهيته والمقصود به.ترسيخ قو 

الدكتور  يده    األستاذ  على  تم  إبراهيم:  فؤاد  مركز محمد  للقياسات   إنشاء  علمي 
 جامعة القاهرة.   –في قسم الميكانيكا الحيوية، كلية العالج الطبيعي    البيوميكانيكية 

النباتونى،   األستاذ  محمود  محمد  إسماعيل    و   الدكتور  داليا  و أ.د  يحيى    عطية،  أ.د 
خصًبا    زكريا:  حقاًل  تعد  الصناعات  وطب  المهنية  الصحة  جمعية  في  مؤتمرات  بعقد  قاموا 

لمعلومات اإلرجونوميكس، وتعد أيًضا ملتقى للعلماء المتخصصين في علم اإلرجونوميكس في  
 .الخبرات والمعارف العالم لتبادل مصر ودول  
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 نوميكس في مصر: الخطوات العملية لتطبيق علم اإلرجو   -11/ 1

في مصر قلياًل، حيث أكد الباحثون على أنه بالرغم من تدريس مقرر   الصورةتختلف  
علم اإلرجونوميكس في كليات الطب والهندسة والعمارة والفنون التطبيقية منذ زمن طويل، إال 
أن بيانات المستهلك المصري ما زالت مجهولة، باإلضافة إلى قصور في المعارف العلمية، 

رجع ذلك إلى قلة المعلومات، وانعدام المعامل الالزمة إلجراء التجارب، وعدم كفاءة الوسائل وي
التعليمية. ويكمن السبب في النقص الواضح في البيانات الخاصة بالصفات البدنية، والقياسات  
توفير   في  الشديد  واإلهمال  البشرية،  العوامل  بيانات  قلة  إلى  المصري  للشعب  الجسمية 

عن  المخططا المتوفرة  المعلومات  قلة  إلى  باإلضافة  هذا  للمصممين،  توفيرها  يجب  التي  ت 
تص  البشريةالمجتمعات   يتم  التي  المنتجات  تصميم   في  استخدامها  يتم  التي  يرها؛   د العالمية 

المصممين   ِقبل  من  المنتجات  تصميم  في  األجنبية  المعايير  على   االعتماد  يتم  لذلك 
  .48المصريين 

في المقررات التي   هو النظرتخطي هذه المشكلة    الحل فيمن هنا، أكد الباحثون أن  
وإعادة   والكليات،  المعاهد  في  للطالب  تدريسها  أيًضا  هيكلتهايتم  على    والنظر  القائمين  في 

أساليب   على  تدريبهم  وإعادة  التدريس،  وكيفيعملية  مثل   ةالتدريس  جديدة،  تقنيات  توظيف 
 االفتراضي في تعميق مفاهيم الدراسة.                                                                                    المحاكاة والواقع 

منذ  اإلرجونوميكس  مقرر  تدريس  حلوان  جامعة  في  التطبيقية  الفنون  كلية  بدأت 
ي، حيث حث منتصف الستينيات في عدد من أقسام الكلية، كان أولها قسم التصميم الصناع

المنتجات   ثم تاله قسم  القسم،  العلم في مقررات  تدريس هذا  القائد على ضرورة  الرائد مسعد 
المعدنية   األثاثات  وقسم  والحديد،  والنشر 49المعدنية  والطباعة  واألثاث  الداخلي  والتصميم   ،

اإلنسان، جسم  وقياسات  اإلرجونومية  مثل  عديدة،  أسماء  المقرر  على  وأطلقت   والتغليف. 
وإرجونومية الطباعة. وتم تصميم معمل لإلرجونوميكس في قسم التصميم الصناعي، ورسخت  

 . هذه المبادرة من وجود اإلرجونوميكس في مناهج الكلية
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المتميزين في ترسيخ قواعد علم اإلرجونوميكس من خالل عدد من   قام عدد من الرواد 
المجت  إلى  اإلرجونوميكس  علم  تقديم  في  ساعدت  منه  اإلنجازات  االستفادة  وكيفية  المصري  مع 

 البشري.                                                                            والسالمة للعنصر وتطبيقه من أجل توفير الراحة واألمن  

وحيد   أحمد  أ.د  و  عفيفي  اللطيف  عبد  أ.د  و  الدين  جمال  فكرى  الدكتور  االستاذ  قام 
علم    في توضيح ن األجهزه وأجروا مسوًحا أنثروبومترية بكل دقة ساعدت  مصطفي بتصميم عدد م 

 اإلرجونوميكس وكيفية تطبيقه. 

من أهم اإلنجازات ما أصدره األستاذ الدكتور عبد النبى أبو المجد، حيث ي عد من أوائل  
َمن اهتموا بعلم اإلرجونوميكس، حيث ساعد غير المتخصصين في هذا العلم على التعرف على 

البحوث ما  من  عدًدا  سعد  خيرت  محمود  الدكتور  األستاذ  وقدم  اإلرجونوميكس.   علم  هية 
     . 50والدراسات ساعدت على فهم علم اإلرجونوميكس  

 العلوم المرتبطة بعلم اإلرجونوميكس:   -12/ 1

يرتبط علم اإلرجونوميكس بالعديد من العلوم، ويتم التداخل بينهما عن طريق أخذ وإعطاء  
يدرس عمل  بين   الفسيولوجي  النفس  فعلم  النفس.  بعلوم  يرتبط  فهو  االختصاصات،  مجموعة من 

اآللة. وعلم   وإمكانيات  العصبية  الفرد  قدرات  بين  تفاوت  العصبي حتى ال يحدث  والجهاز  الدماغ 
أثناء   االعتبار  بعين  يؤخذ  أن  يجب  الذي  البشري  السلوك  بتعريف مواضيع  يقوم  التجريبي  النفس 

                                                                                                    . 51هام واألعمال وتنظيمها وتصميم اآلالت واألدوات المستعملة تصميم الم 

 القياسات األنثروبومترية:   -1/ 12/ 1

علم القياسات الجسمية )األنثروبومترية( من العلوم المهمة في حياتنا، فذلك العلم يهتم  
أنثرو،   هما:  كلمتين  من  أنثروبومترى  كلمة  واشتقت  اإلنسان.  جسم  إنسان،  بقياس  بمعنى 

قياس   بمعنى  وتم  ومترى،  العلماء،  من  عليه  متفًقا  العلم  هذا  وأصبح  يوناني،  أصل  من 
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كثيرة، وقد ورد في تعريف علم القياسات الجسمية عدد من التعريفات،  استخدامه في مجاالت  
 فمنهم من عرفها بأنها: 

 ( البشرية  األجناس  علم  من  فرع  "هي  الجسمية  الذي القياست  في    األنثروبولوجيا(  يبحث 
 قياس الجسم البشري 

آخر    د وور  الطول، وهو:تعرف  قياس:  يشمل  وهنا  اإلنسان،  جسم  مقاييس  "دراسة 
 . (52) والحجم، والمحيط للجسم ككل، وألجزاء الجسم المختلفة "والوزن، 

  البشرية  األبعاد   تشمل.  البشرية  األبعاد   دراسة  إلى  األنثروبومترية  القياسات   تشير
  الرفع   حمل  مثل  البدنية  القدرات   إلى  باإلضافة  األطراف،  ومحيط  األطراف  وطول   الطول

  تصميم   على  تنطبق  وهي  العمل  لبيئة  أساسية  األنثروبومترية  القياسات   تعتبر.  واإلمساك
 .53الشخصية  الحماية ومعدات  واألدوات  والمعدات  العمل وأماكن المختلفة الوظائف

دراسة مقاييس جسم اإلنسان، وهنا يشمل قياس: الطول،  " وهناك أيًضا َمن يعرفه بأنه 
 .(54) "والــوزن، والحجم، والمحيط للجسم ككل وألجزاء الجسم المختلفة

نستنتج  األنثروبومترى  القياسات  علم  بشأن  وردت  التي  السابقة  التعريفات  خالل  من 
 أن:

هذه القياسات علم القياسات الجسمية يهتم بقياس جميع أجزاء الجسم لالستفادة من  
تمت  فإذا  العمل.  مكان  في  أو  المنزل  في  سواء  المستخدمة،  والمنتجات  المالبس  صنع  في 
صناعة األشياء وفق القياس الخاص بها؛ أدى ذلك إلى نتائج إيجابية في االستخدام، وأيًضا 

عند    تفيد القياسات الجسمية في معرفة التطورات العمرية والقدرة على النمو، وال يكفي الوقوف
المقارنة  أوجه  والعمل على حلها من خالل  المشكالت  استنباط  تساعدنا في  فهي  الحد،  هذا 

 العلمية الصحيحة بين ما هو موجود وما يجب أن يكون عليه. 
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 ( لقياسات الجسمية )األنثروبومتريةأنواع ا

للقياسات الجسمية أنواع مختلفة منها ما هو متخصص في قياس الوزن الذي يقيس وزن  
الجسم، وما   لقياس محيط أجزاء  للجسم، وما يستخدم  الجسم وما يقيس أطوال األجزاء المختلفة 

مك الجلد.   يقيس اتساع أعضاء الجسم، ومنها مايقيس س 

أجل الماضيفي   من  )األنثروبومترى(  الجسمية  القياسات  علم  على  يعتمد  كان   ،
البش بين  اختالفات  توجد  بالطبع  ألنه  البشر؛  بين  واحد، المقارنة  مجتمع  في  الموجودين  ر 

فالبشر   العالم.  الجسمية بين األفراد على مستوى  العناصر والسالالت والقوى  بين  واختالفات 
 . مختلفون في أجسامهم وأشكالهم وأحجامهم

سبحانه   بقوله  شيء    وتعالىواقتضاٍء  كل  إن  بقدر"  فكرة  55"خلقناه  اإلنسان  استمد   ،
قي  يمكن  موجود  هو  ما  فكل  علم  القياس،  ويركز  وعمقه.  وطوله  ووزنه  حجمه  لمعرفة  اسه 

التي تتوافق مع هذه  المنتجات  الجسمية على قياس جسم اإلنسان من أجل تحديد  القياسات 
 المنتجات. 

لراحة  المنتجات  تصميم  إلى  يهدف  الذي  العلم  هو  اإلرجونوميكس  علم  أن  وبما 
على القياسات الجسمية للبشر   ورفاهية البشر، فال يمكن تصميم المنتجات إال بعد الحصول

البالغين   لألشخاص  تصميمها  يتم  التي  المالبس  المثال،  سبيل  فعلى  سيستخدمونها.  الذين 
الشخص  يستخدمها  التي  الكرسى  وأيًضا  لألطفال،  تصميمها  يتم  التي  المالبس  عن  تختلف 

مع اإلناث    البالغ تختلف عن كراسي األطفال، بل وهناك اختالف بين األطفال. فالذي يتناسب 
اآلخر،  عن  شخص  كل  بها  يتميز  معينة  مواصفات  هناك  ألن  هذا  الذكور؛  عن  يختلف 

 عن الدولة األخرى.  اآلخر، ودولةومجتمع عن المجتمع 
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 تعريف علم التشريح:  -2/ 12/ 1

من   ومجتمعة  منفردة  المختلفة،  الجسم  أجزاء  بدراسة  ي عنى  واسع  علم  هو  "التشريح 
 56وعالقتها مع بعضها تشريحًيا وظيفًيا."  حيث شكلها وموقعها وعملها 

األجهزة  يصف  الذي  العلم  ذلك  هو  أو  الهيئة،  أو  الشكل  علم  هو  التشريح  "علم 
واألعضاء المكونة لجسم اإلنسان، أو هو دراسة هيكله، أو دراسة وظائف الجسم وفًقا للتراكيب  

 57التشريحية التي تكون مع بعضها البعض جسم اإلنسان."

جسم   أعضاء  بدراسة  األخير  يقوم  حيث  التشريح،  بعلم  اإلرجونوميكس  علم  يرتبط 
لتوفير   اإلنسان  جسم  دراسة  إلى  يهدف  اإلرجونوميكس  علم  أن  وبما  يتكون،  ومما  اإلنسان 

                                                   .بد أن يعتمد على علم التشريح أعضائه؛ فالظروف العمل التي تتناسب مع راحة 

 (:)الفسيولوجياعلم وظائف األعضاء    -3/ 12/ 1

األعضاء هو أحد فروع علم األحياء، والذي    وظائف "علم الفسيولوجيا، أو كما ي سمى علم 
يقوم على دراسة األعضاء داخل الجسم ووظيفة كل عضو فيه، وكيفية عمل هذه األعضاء داخل  

ثرات الخارجية، فهي تبحث حول كيفية عمل األعضاء  الجسم، وكيفية عملها أثناء استجابتها للمؤ 
ككل، كما تبحث في تأثيرات    الحي الفردية، مثل الرئتين، والقلب، والرئة وصواًل إلى جسم الكائن  

 "                                                                        . وعلى وظائف الدماغ   اإلنساني الهرمونات على السلوك  

اإلنسان وخلق له عدًدا من األعضاء التي تعمل مع بعضها   وتعالىخلق هللا سبحانه  
فال عضو يعمل بداًل من العضو اآلخر، وال يمكن االستغناء عن عضو في أداء وظائفه. فإذا 
مرض أحد األعضاء تداعى له سائر الجسد السهر والحمى؛ لذلك البد من دراسة األعضاء  

ن كل على حدة، ومعرفة وظيفة كل عضو فيه، وهو ما يهتم به علم  الموجودة في جسم اإلنسا 
األعضاء   وظائف  لعلم  اإلرجونوميكس  علم  يحتاج  ولذلك  األعضاء؛  يعرف   لكيوظائف 

األعضاء،   عمله   ولكيوظائف  الواجب  وما  األعضاء،  لهذه  الصحيحة  الوضعية  تحديد  يتم 
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الخاطئة    للمحافظة الحركات  نتيجة  إصابتها  وعدم  البيئية  عليها  حتىوالظروف  ال    السيئة 
 تتضرر في بيئة العمل. 

 علم الميكانيكا الحيوية...  -4/ 1/12

"يعرف علم البيوميكانيكس أو الميكانيكا الحيوية بأنه النظام العلمى الذى يطبق مبادئ 
  ، الحية  الكائنات  فهم  فى  الميكانيكا  جسم  دراسات  دراسة  إلى  الحيوية  الميكانيكا  علم  يهدف 

الجسم   أبعاد  قياس  المختلفة  القياسات  طرق  بتطبيق  وذلك  ماكينة،  أو  آلة  وكأنه  اإلنسان 
وقياس القوى المؤثرة على الهيكل العظمي لجسم اإلنسان؛ لذا  (Anthropometry) البشري 

 والتشريح  (engineering)  تجد علم الميكانيكا الحيوية هو تجميع ألساسيات علوم الهندسة
(anatomy) 58وعلم وظائف األعضاء(physiology) ..   تقديم اإلمكانيات إلى  كما يهدف 

تخدامى للمنتجات وأداء المهام وفى تصميم بيئة العمل وأماكن والتسهيالت لتحسين اآلداء اإلس
، وفى .العمل بما يتناسب مع وضع المستخدم وذلك عند الحركة فى أوضاع الجلوس والوقوف

 59. عمليات الرفع والحمل والدفع والجذب 

راحته   توفير  أجل  من  باإلنسان  المحيطة  الظروف  بدراسة  اإلرجونوميكس  علم  يهتم 
ان ألعضاء جسمه، ومن ضمن العلوم التي يعتمد عليها علم اإلرجونوميكس في  وتحقيق األم 

يهتم هذا العلم بدراسة وتحليل حركة جسم    الحيوية، حيث تحقيق الراحة لإلنسان علم الميكانيكا  
األنثروبومتري،  مثل  األخرى  العلوم  على  يعتمد  وهو  والنزول،  والطلوع  المشي  أثناء  اإلنسان 

ائف األعضاء. وأهمية دراسة علم اإلرجونوميكس تكمن في دراسة حركة والتشريح، وعلم وظ
اإلنسان من أجل تحديد المشكالت التي تواجهه ومعرفة آثار الحركة على أعضاء الجسم قبل  

 .وبعد فعلها
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