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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
تُعد صناعة المالبس الجاھزة من أھم الصناعات التى تسھم فى رفع اإلقتصاد، فھى صناعة ال یمكن       

العامل، والبد من تحقیق الجودة المطلوبة ومھارة فاءة تتوقف جودة المنتج على كو .مع تغیر الزمن اإلستغناء عنھا
اإلضاءة، (وللحصول على الجودة المطلوبة البد من تحسین بیئة العمل  .لكسب رضاء العمیل وفتح أسواق جدیدة

تظھر مشكلة البحث فى وجود قصور فى تحقیق  .وذلك لرفع كفاءة أداء العامل...) التھویة، الضوضاء، الحرارة
ً قلة الجودة ال مطلوبة بصناعة المالبس الجاھزة بسبب عدم تطبیق المعاییر األرجونومیة فى بیئة العمل، وأیضا

وعى أصحاب المصانع بكیفیة تصمیم بیئة العمل التى تؤثر على كفاءة األداء والجودة، تكمن أھمیة البحث فى 
نع المالبس الجاھزة بما یحقق راحة العامل اإلستفادة من التقنیات الحدیثة فى تحقیق المعاییر األرجونومیة فى مصا

یھدف البحث الى إیجاد مقترحات تصمیمیھ لحل أھم مشاكل بیئة العمل داخل  . وبالتالى تحقیق الجودة المطلوبھ
یتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى حیث . مصانع المالبس الجاھزة الناتجة عن عدم تطبیق المعاییر األرجونومیة

ات من داخل صاالت اإلنتاج وتحلیلھا للوصول ألفضل المقترحات التصمیمیة األرجونومیة، كما تم تم جمع البیان
وذلك للوقوف على  للمشرفین والمدیرین استبانة) للعمال( عمل استطالع رأى عن طریق مقابالت شخصیة

ن بیئة العمل تؤثر على المشكالت التى تواجھ العمال فى بیئة العمل، وبعد التحلیل اإلحصائى أظھرت النتائج أ
كفاءة أداء العامل وبالتالى تؤثر على جودة اإلنتاج، فالبد من تحسین بیئة العمل بالمقترحات األرجونومیة وذلك 

  .لرفع مستوى أداء العامل وبالتالى الحصول على منتج عالى الجودة
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   Introduction:مقدمة   - 1
تعتمد صناعة المالبس الجاھزة على العامل البشرى كركیزة 

بالعوامل الفیزیقیة أساسیة، ومما الشك فیھ أن أداء العامل یتأثر 
ببیئة العمل، مما یتطلب العمل على تحسین بیئة العمل بما یحقق 
المعاییر األرجونومیة لراحة العامل وبالتالى رفع كفاءة األداء، مما 
ینتج عنھ زیادة اإلنتاجیة وتحسین الجودة وانخفاض التكلفة، ھدف 

األخذ تحقیق األرجنومیة ھو ایجاد طریقة لتحسین مكان العمل مع 
فى اإلعتبار األمن والسالمھ للعمال لتحقیق أعلى كفاءة وجودة 
ممكنھ، ویمكن القول أن بیئة العمل والجودة ھما عامالن مترابطان 
یؤثران على أداء العامل حیث أن تحسین بیئة العمل یمكن أن یؤدي 

 .إلى أداء بشري أعلى
م فى رفع تُعد صناعة المالبس الجاھزة من أھم الصناعات التى تسھ

 .مع تغیر الزمن اإلقتصاد، فھى صناعة ال یمكن اإلستغناء عنھا
العامل، والبد من تحقیق ومھارة تتوقف جودة المنتج على كفاءة و

 .الجودة المطلوبة لكسب رضاء العمیل وفتح أسواق جدیدة
وللحصول على الجودة المطلوبة البد من تحسین بیئة العمل 

وذلك لرفع كفاءة أداء ...) ، الحرارةاإلضاءة، التھویة، الضوضاء(
  .العامل

  :Statement of the problem  مشكلة البحث
وجود قصور فى تحقیق الجودة المطلوبة تكمن في مشكلة البحث 

بصناعة المالبس الجاھزة بسبب عدم تطبیق المعاییر األرجونومیة 
ً قلة وعى أصحاب المصانع بكیفیة تصمیم  فى بیئة العمل، وأیضا

ئة العمل التى تؤثر على كفاءة األداء والجودة، تكمن أھمیة البحث بی
فى اإلستفادة من التقنیات الحدیثة فى تحقیق المعاییر األرجونومیة 

فى مصانع المالبس الجاھزة بما یحقق راحة العامل وبالتالى تحقیق 
  . الجودة المطلوبھ

   :Objectivesف البحث اهدا
أھم مشاكل بیئة العمل داخل مصانع إیجاد مقترحات تصمیمیھ لحل 

 . المالبس الجاھزة الناتجة عن عدم تطبیق المعاییر األرجونومیة
  :Methodology منهج البحث

یتبع البحث المنھج الوصفى التحلیلى حیث تم جمع البیانات من 
داخل صاالت اإلنتاج وتحلیلھا للوصول ألفضل المقترحات 

ل استطالع رأى عن طریق التصمیمیة األرجونومیة، كما تم عم
وذلك  للمشرفین والمدیرین استبانة) للعمال( مقابالت شخصیة

للوقوف على المشكالت التى تواجھ العمال فى بیئة العمل، وبعد 
التحلیل اإلحصائى أظھرت النتائج أن بیئة العمل تؤثر على كفاءة 
ئة أداء العامل وبالتالى تؤثر على جودة اإلنتاج، فالبد من تحسین بی
العمل بالمقترحات األرجونومیة وذلك لرفع مستوى أداء العامل 

  .وبالتالى الحصول على منتج عالى الجودة
 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 

  ):(Ergonomics ةاألرجونومی
لمصطلحات مثل  كبدیل  بیئة العملمصطلح یتم استخدام  

ة البشریة العوامل البشریة وھندسة العوامل البشریة والھندس
وعلم نفس العوامل البشریة وعلم النفس الھندسي وبیئة العمل 

ومع . التطبیقیة وبیئة العمل المھنیة وبیئة العمل الصناعیة
كما ھو (ذلك ، فإن أكثر المصطلحات شیوًعا ھي بیئة العمل 

كما ھو (وھندسة العوامل البشریة ) مستخدم في أوروبا
كالھما یمثل دراسة ). ریكیةمستخدم في الوالیات المتحدة األم
  .العمل والتفاعل بین الناس وعملھم

ھى تصمیم مكان العمل والمعدات واآلالت :بیئة العمل 
واألدوات والمنتجات والبیئة والنظام من خالل مراعاة 
القدرات البشریة والنفسیة والمیكانیكیة الحیویة والنفسیة 

مع ضمان . للإلنسان ، وتحسین فعالیة وإنتاجیة أنظمة العم
  )1( سالمة وصحة العمال

 لجمعیة الدولیة لعلم بیئة العملیتم تعریف بیئة العمل من قبل ا
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االنضباط العلمي المعني بفھم التفاعالت بین ": علي انھا
البشر وعناصر النظام األخرى ، والمھنة التي تطبق النظریة 
والمبادئ والبیانات واألسالیب في التصمیم من أجل تحسین 

  )3.(اھیة اإلنسان واألداء العام للنظامرف
الھدف الرئیسي لبیئة العمل ھو التقلیل من خطر اإلصابة لیس 
فقط لتوفیر الرجل دائًما ولكن أیًضا لتسھیل وظیفتھ بالنسبة لھ 

 )1.(مع زیادة اإلنتاجیة في النھایة لصالح المنظمة
ن حسین العالقة بیلت) األرجونومیكس( یستخدم علم بیئة العمل

، مما یتیح الحصول على ظروف أفضل لكل العمال وبیئتھم
من فرص %) 90-80( من العمال وعملیات اإلنتاج، حیث أن

دور بیئة العمل أن وتحسین األداء ترتبط بالعمال وبیئتھم، 
وفر فرًصا لتحسین األداء البشري في بیئة العمل، بما في ذلك ت

  . وغیرھا...تحسین ظروف اإلضاءة
لعمل إلى المجاالت المختلفة في التصنیع والتي تشیر بیئة ا

یجب أن تناسب جسم العمال ، وتجعلھم في مأمن من اإلصابة 
والراحة أثناء العمل، یتم تحسین الجودة من خالل تدخل فعال 
ألن تحسین بیئة العمل سیساعد الشركة للوصول إلى 

یجب أن تكون الشركة قادرة على . مستویات أعلى من الجودة
م وظیفة توفر الراحة لبیئة العامل، مع الحد األدنى من تصمی

مجھودات القوة وعدد أقل من الحركات، بھذه الطریقة تصبح 
بیئة العمل أكثر فعالیة و یشعر العمال بمزید من الراحة 

. واألداء بشكل أكثر كفاءة ویزید من الرضا العام عن العمل
)2(  

  :یةفوائد األرجونوم
 لعملیةتحسین نوعیة الحیاة ا ،  
 زیادة اإلنتاجیة والكفاءة ،  
 خفض التكالیف ،  
 1() وسیلة للتنوع داخل بیئة العمل( 

 : ومیةأھداف األرجون
 .تحسین األداء وتعزیز الفاعلیة والكفاءة  -1
 )10.(تعزیز وتأكید القیم اإلنسانیة -2
تصمیم المنتجات ومكان العمل مع األخذ في اإلعتبار  -3

  . القوي العضلیةاإلختالفات والفروق في الحجم و
 .إنقاص األخطاء والعمل علي تقلیل فرص حدوثھا 

 .رفع مستوي السالمة وتقلیل الحواداث و اإلجھاد  -1
 .تحقیق مالئمة األعمال والبیئات لمستخدمیھا  -2
 .تحسن بیئة العمل  -3
 .إنقاض الضجر والرتابة  -4
 .زیادة تقبل ورضا العامل عن العمل  -5
، )9.(ك المعدات التقلیل من إھدار الوقت ومن استھال -6

)11( 
دور ھام في تحسین بیئة العمل وتصمیم ظروف  یةلألرجونوم

العمل البیئیة اآلمنة ،مثل درجة الحرارة المناسبة واإلضاءة 
  .حسب نوع العمل والتحكم في الضوضاء والتھویة 

ویھتم إیضا بزیادة كفاءة العامل وإنتاجیتھ مثل وضع أكثر 
یبا منھ مع ترتیب نظام العمل القطع و األدوات أستخداما قر

بحیث یوفر الراحة والسھولة والسالسة أثناء العمل فتكون 
  .النتیجة معدل أداء سریع للعمل بمجھود أقل وبدون حوادث

  :الظروف الفیزیقیة للعمل 
إن تحقیق المالءمة بین اإلنسان المستخدم وعملھ بالطرق 

 ً ً، وأحد وكیالعلمیة سوف یفید في تحقیق زیادة اإلنتاج كما فا
ظروف تھیئة جمیع الھو الرئیسیة  یةأھداف علم األرجونوم

، دل المجھوتقلی المستخدم، بما یكفل االداء، لإلنسانالفیزیقیة 
وقدر أكثر من رضاء اإلنسان المستخدم وراحتھ ، وذلك من 
خالل االھتمام بدراسة تأثیر الظروف الفیزیقیة للعمل 

إلخ علي كفاءة ... ضوضاء واإلضاءة والتھویة ولحرارة وال
  .أداء االنسان المستخدم 

  :   Illuminationاإلضاءة  
 .علي مساحة معینة تعرف اإلضاءة بأنھا كمیة الضوء الساقطة

جیة تحتم تدخل متخصص ولالضاءة جوانب سیكولو
في أو  –،حیث یمكن استخدام اإلضاءة المناسبة  ةاالرجونومی

دام وكفاءة االداء وتقلیل تحسین عملیة االستخ –حول المنتج 
التعب والتوتر، لذا فان االضاءة الكافیة أو المناسبة التي تمكن 
من رؤیة عناصر المنتج وبیئة االستخدام امر ضروري 

  .لمعالجتھا علي النحو الذي یرفع من كفاءة االداء
تزید وتحسن من عملیة االتصال، تسھل :( اإلضاءة الجیدة *

جزائھ ، تكشف عن األماكن أو الرقابة علي المنتج أو أ
األجزاء الخطرة أو الھامة ، تساعد المستخدم  علي رفع 

  ).مستوي أداءه ، مجھود ذھني أقل 
ترھق البصر، تؤدي الي شعور :(اإلضاءة الغیر مناسبة * 

المستخدم باإلنقباض والتوتر وزیادة التعب، زیادة األخطاء 
  ).النفسیةبوجھ عام ، قلة اإلنتاج، اإلضرار بالراحة 

أثبتت الدراسات أن اإلنتاج یزداد مع إزدیاد شدة اإلضاءة،  
  )10. (كما تزید دقة األداء

  : Temperatureالحرارة
البد أن توفر بیئة العمل درجة حرارة معتدلة، سواء كان 
ً فإن كفاءة الفرد تقل كلما زادت درجة  ً أو ذھنیا العمل عضلیا

سب، حیث أن درجة الحرارة أو انخفضت عن المعدل المنا
الحراة الغیر مناسبة تزید من احساس العامل بالضیق وتقلل 

  .من كفاءتھ فى العمل
 :Ventilationالتھویة 

 ً ً على العامل فسیولوجیا ً واضحا تؤثر التھویة تأثیرا
ً وینعكس ذلك على أنشطتھ المختلفة فى عالقتھ  وسیكولوجیا

ر بالضیق، بالمنتج، حیث أن سوء التھویة یؤدى الى الشعو
اإلرھاق، النعاس، الخمول، التعب، الملل، زیادة نسبة 
التعرض لألمراض وبالتالى انخفاض كفاءة األداء وكثرة 

  . األخطاء
 : Noiseالضوضاء-

إن سوء التحكم فى المؤثرات الصوتیة المختلفة المسببة 
 -أصوات حادة(للضوضاء وغیر المالئمة للحس البشرى

الى إصابة المستخدم بحالة من  یؤدى) غیر واضحھ -مرتفعة
التوتر العصبى أثناء تعاملھ مع المنتج، كما یسبب تشتت 

  اإلنتباه، ویزید من
   )10.(ویقلل كفاءتھ وراحتھ )الجھد الذھنى، الضیق، الملل( 

  الشكل التالى یوضح احتواء بیئة العمل لإلنسان و اآللھ

  
 بیئة العمل :)1(شكل رقم 
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   - :إلي وتھدف دراسة ظروف العمل
 .زیادة كفاءة أداء العمال مما یزید اإلنتاجیة  -1
 .تقلیل مخاطر العمل -2
 .تقلیل النشاط العضلي الحركي للعامل  -3
 .تخفیض تكالیف تدریب العمال  -4
 )11. (تحسین بیئة العمل  -5
     Apparel industry: صناعة المالبس  

العملیات التى تمر بھا الخامات الُمعدة  تعرف علي انھا 
ج منذ أن كانت أقمشة حتى تصبح قطع ملبسیة تامة لإلنتا

الصنع وُمعده لإلستھالك خالل مرورھا بالعملیات 
  .)14( )الكى -الحیاكة  –القص (اإلنتاجیة
ً : Qualityالجودة  ھى انخفاض نسبة العیوب، وھى أیضا

النجاح فى خفض التكالیف، وتعرف بأنھا تحسین 
  .وغیرھا....األداء

تخفیض نسبة اإلنتاج المعیب، أداء :لىا جودة المنتجتشیر 
ً من المرة األولى، قیاس تكلفة اإلنتاج المعیب،  العمل صحیحا

  . تحفیز العمال لإللتزام بشروط الجودة، المرونة
إن الجودة األفضل والتكلفة األقل شیئان  :تكلفة الجودة 

متالزمان، ویتضح ذلك بمعرفة ثالثة أنواع من تكلفة الجودة 
  :ھي 

 ) في الوصول الي الجودة المطلوبة( . ف الفشل تكالی -1
 .تكالیف التقییم  -2

  .تكالیف الوقایة  -3
أنھ عدم تحقیق المنتج لمطلب من :  (Defect)العیب  یُعرف

  .مطالب االستخدام المطلوبة
كلما قلت العیوب قلت الخسارة الناتجة عن اإلنتاج "  

  "المرفوض 
یتخذ بغرض أنھ إجراء : ( Correction)التصحیح یُعرف 

التخلص من عدم مطابقة موجودة، التصحیح قد یتعلق 
مستوي (باإلصالح أو إعادة التشغیل أو إعادة تقدم درجة 

  ). جودة المنتج
ھو جزء  :(Quality improvement) تحسین الجودة

الفاعلیة و ( من أنشطة الجودة یركز على زیادة المقدرة
  .على تحقیق المطالب)الكفاءة

  :في مجال صناعة المالبس الجاھزة  أھمیة الجودة
  :إن جودة المالبس تعني 

 .تكلفة أقل  –تصنیع جید   ج  –قماش جید      ب  - أ
وتعتبر الجودة من اھم العوامل التي تؤثر في عملیات اإلنتاج 
والتسویق والبیع والشراء للمالبس الجاھزة ، ولمالحقة 

ني التطور السریع في صناعة الموضة البد من إدراك مع
 )5( .الجودة

یمكن تحسین أداء العامل عن طریق النظام التالى،  یتضح 
  )13(نظام تحسین األداء من الشكل التالى

  
  نظام تحسین األداء: )2(شكل رقم 

  :أھمیة الكفاءة اإلنتاجیة 
ویعنى كمیة : الكفاءة اإلنتاجیة تتكون من شقین األول كمى 

  .اإلنتاج النھائى 
ى مدى الجودة المتوفرة فى الشق األول، ویعن: الثانى كیفى

ومن الضرورى أخذ الشقین فى اإلعتبار عند القیاس، ألن ما 
فائدة إنتاج كبیر ذى جودة منخفضة ال یلقى الطلب الكافى علیھ 

  .فى السوق
مخطط یوضح العوامل المؤثرة على الكفاءة  ) 3(وفى شكل 

  )13(  اإلنتاجیة
  : أثر الجودة علي تحسین اإلنتاجیة

إن الجودة تقود إلي تحسین اإلنتاجیة، أي أنھ إذا تم اإلنتاج 
بشكل سلیم من المرة االولي وخرجت المنتجات خالیة من 
العیوب، فسوف یقلل الفاقد والتكالیف، وبھذا الفكر الجدید فإن 
سعي مدیري العملیات لتحجیم األخطاء یؤدي لتحسین الجودة، 

ً، وكلما تحسنت جودة وفي نفس الوقت لتحسین اإلنتاجیة أ یضا
ً أقل من السلع یفقد أو یتحول  المنتج قلت التكلفة، إذ أن عددا
ً لخدمة  ً أقل من السلع یعاد طلبا إلي درجة ثانیة ،كما أن عددا

  )5.(الضمان أو اإلصالح، ویقلل عدد مرات إیقاف اإلنتاج
یتم تحسین الجودة من خالل تحسین بیئة العمل للوصول إلى 

لى من الجودة، ھناك عالقة  بین بیئة العمل مستویات أع
وتحسین الجودة، وقد وجدت الدراسات أن أداء العامل 
الضعیف في التصنیع الذى یتضح فى انخفاض مستوى 

فھناك عالقة بین . الجودة یكون نتیجة لمشاكل بیئة العمل
رضا العمال وجودة المنتج، حیث یكون العمال راضین عن 

  )2.(أنھم ینتجون منتًجا عالي الجودة وظائفھم عندما یشعرون
یرجع االھتمام المتزاید في بیئة العمل إلى عدد من العوامل 

ارتفاع التكالیف المرتبطة باإلصابات أو األمراض : منھا
المرتبطة بالعمل،  وزیادة وعي العمال ببرامج بیئة العمل 

ً على الجودة واإلنتاجیة   )4. (یمكن أن تؤثر إیجابیا
ن بیئة العمل مع الحفاظ على مؤشرات األداء یمكن تحسی

تحدید عوامل الخطر أثناء القیام بالعمل : اإلنتاجیة من خالل
وغیرھا من الحركات التى لھا تأثیر سلبي على ...مثل اإلنحناء

أمن وسالمة وصحة العمال التى تؤدى الى انخفاض اإلنتاجیة 
القدرة على بیئة العمل الخالیة من المعوقات لدیھا  ،والكفاءة
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تقلیل الوقت وزیادة اإلنتاجیة عن طریق تقلیل الحركات 
ویمكن الستراتیجیات بیئة . وأنشطة مناولة المواد الیدویة

العمل الفعالة أن تزید من اإلنتاجیة وتقلل من إصابات العمل 
  .وتحسن من تصمیم وتخطیط محطة العمل

 
 اجیةالعوامل المؤثرة على الكفاءة اإلنت: )3(شكل رقم 

للحصول على محطة عمل منتجة وآمنة ومریحة وعملیة یتم  
الكفاءة ، التحسین المستمر ، معاییر السالمة ، اإلدارة : تقییم

البصریة ، العملیات ، تدفق المواد ، عدم وجود عیوب ، بیئة 
  )7.(العمل واالنضباط

  :في صناعة المالبس الجاھزة  ةأھمیة علم االرجنومی
ا یقدمھ من الحلول التصمیمیة التي تتناسب تظھر أھمیتة فیم

مع قدرات وحدود العامل ونشاطة وحركتھ وأبعاد جسمھ 
بأجزائھ المختلفة ، ویتبني معاییر وجوانب سیكولوجیة تمتد 
الي دراسة عالقة اإلنسان بالبیئة المباشرة التي یمارس فیھا 

  . نشاطھ وما تتضمنھ من عادات وتقالید إجتماعیة وثقافیة 
  :المرتبطة بصناعة المالبس  ةانب علم االرجونومیجو

یھتم ھذا العلم بتوفیر المالءمة البشریة وراحة اإلنسان 
باإلضافة إلي دراسة األسالیب التي تحقق لھ األمان في 
استعمال اآلالت والتي یكون من شأنھا تجنب أسباب الحوادث 
 وأخطاء اإلستخدام الشائعة وفي كثیر من األحیان األخطاء

الناتجة من سوء االستخدام ، ویعد علم االرجونومكس علم 
  ( Anatomy)مشترك بین علوم كثیرة منھا علم التشریح

شكل وبنیة الجسم ومختلف أعضائھ ، وعلم المیكانیكا الحیویة 
(Biomechanics)   تقوم بتھیئة مكان العمل بما یتناسب مع

 (Anthropology) وضع العامل، أیضا علم اإلنثروبومتري
لیعطي معلومات عن قیاس الجسم البشري ، وعلم 

الذي یضمن كل المتغیرات  (Psychology)السیكولوجي 
المتعلقة بسلوك وأداء العامل خاصة النواحي المعرفیة 

الذي یبحث (Physiology)واألجتماعیة ، علم الفسیولوجي 
 )8. (عن وظائف األعضاء كما یشكل دراسة العوامل البیئیة

فى  ةة التى أھتمت بدراسة األرجونومیاسات السابقومن الدر
  :صناعة المالبس، ما یلى

ً من  بدراسة المعدات  (Betty G., Tina,1997)أھتم كال
األرجنومیة وفائدتھا على صناعة المالبس، وكان الغرض من 

تحدید استثمار المصنعین في المعدات األرجنومیة، الدراسة 
كراسى، (خطوط اإلنتاج وأنواع المعدات التي تم وضعھا ب

وما إذا كانت الشركات )وغیرھا....مناضد ، ماكینات حدیثة
التي أجرت ھذه االستثمارات قد حققت نتائج إیجابیة في 
خفض تكالیف المعطاه للعمال، وزیادة اإلنتاجیة، وتحسین 
الجودة وتحسین معنویات العمال، وبعد تحلیل البیانات عدد 

، یلیھا تحسن ) في المائة 80ر من أكث(ُوجد زیادة اإلنتاجیة 
معنویات العمال، وتحسین الجودة وخفض التكالیف المعطاه 

  )6.(للعمال
بدراسة استخدام )  2015: أسماء صالح (قامت    

األرجونومیھ فى تصمیم وحدات الكى فى مصانع المالبس 
الجاھزة للتدریب األفتراضى على مھارات الكى وھدفت 

ضاع العمل الخاطئة بدنیا التى یتبعھا الدراسة إلى تحدید أو
عمال الكى أثناء تأدیھ عملھم بمصانع المالبس الجاھزة 
والوصول إلى أوضاع عمل صحیحة یتبعھا عامل الكى فى 

وتضمنت أدوات البحث استمارة , ضوء القواعد األرجونومیھ 
لتحلیل العمل لعامل الكى وتحلیل األداء الحركى لعامل الكى 

ملھ ،  من أھم نتائج الدراسة وجود أوضاع بدنیة أثناء أداء ع
خاطئة للعامل أثناء أداء عملیة الكى بمصانع المالبس الجاھزة 
فقد استخدمت الباحثة التصویر لحركة العامل أثناء تأدیتھ للعمل 
وقامت بقیاس المدى الحركى لھ، كما توصلت إلى قواعد 

  )9.(الجاھزة أرجونومیة ألداء عملیة الكى فى مصانع المالبس 
امل أھمیة لدراسة العو)  2008:مى سمیر (أعطت    

المؤثرة على كفاءة أداء العمال فى مصانع المالبس الجاھزة 
فى ضوء علم الرجونومیكس وھدفت الدراسة إلى االستفادة 
من دراسات ومبادئ االرجونومیكس فى تحدید العوامل 
المؤثرة على كفاءة األداء بالنسبة لعمال الحیاكة بمصانع 

قدراتھ وبین المالبس الجاھزة ، لتحقیق التوافق بین العامل ب
اآلالت وبیئة العمل وذلك للحصول على أعلى كفاءة فى 
العمل، أشارت النتائج عن عدم وجود أساس إلختیار عمال 
الحیاكة، وأن ھناك أوضاع خاطئة یتبعھا عمال الحیاكة نتیجة 
لعدم تواجد حلول أرجونومیة فى بیئة العمل، كما توصلت 

ء عمال الحیاكة فى الى استنباط عوامل مؤثرة على كفاءة ادا
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مصانع المالبس الجاھزة فى ضوء األرجونومیكس، أوصت 
الدراسة على اإلھتمام بجوانب األرجونومیكس عند تصمیم 
صاالت االنتاج لینعكس على أداء العمال وبالتالى زیادة 

  )14.(االنتاج
ومن ھنا ظھرت مشكلة البحث  فى وجود قصور فى تحقیق 

البس الجاھزة بسبب عدم تطبیق الجودة المطلوبة بصناعة الم
ً قلة وعى  المعاییر األرجونومیة فى بیئة العمل، وأیضا
أصحاب المصانع بكیفیة تصمیم بیئة العمل التى تؤثر على 
كفاءة األداء والجودة، تكمن أھمیة البحث فى اإلستفادة من 
التقنیات الحدیثة فى تحقیق المعاییر األرجونومیة فى مصانع 

ة بما یحقق راحة العامل وبالتالى تحقیق المالبس الجاھز
الجودة المطلوبھ، یھدف البحث الى إیجاد مقترحات تصمیمیھ 
لحل أھم مشاكل بیئة العمل داخل مصانع المالبس الجاھزة 

یتبع البحث . الناتجة عن عدم تطبیق المعاییر األرجونومیة
  .المنھج الوصفى التحلیلى

 :الدراسة العملیة -2
نیة ألحد مصانع المالبس الجاھزة إلنتاج تم عمل زیارة میدا

البنطلون الرجالى، وتم جمع البیانات والمعلومات الخاصة 
ببیئة العمل، واإلنتاج، والجودة، التكلفة، وذلك للوقوف على 
نقاط الضعف وأسباب المشاكل التى تتسبب فى عدم راحھ 
العامل وبالتالى الحصول على انتاج ذو جودة منخفضة مما 

تكلفة ویقلل كمیة اإلنتاج، حیث ُوجد أن المشاكل یزید ال
تنحصر فى شدة اإلضاءة الموجودة بصاالت اإلنتاج وھذا 
یؤدى الى زیادة األخطاء والمعیب فى القطعة ویجھد عین 
العامل من شدة التركیز، كذلك عدم راحة العامل على مقعد 
الجلوس ألنھ ال یوجد بھ أى اعتبارات ارجومومیة مما یؤثر 

ً على صحتھ وقلة كفاءة أدائھ وبالتالى انخفاض مستوى سل با
  .الجودة

لوحدات التصمیمیة وقد تم رسم مجموعة من اإلقتراحات 
 Auto)اإلضاءة و مقعد الجلوس بصالة اإلنتاج ببرنامج 

CAD).  
تم دراسة المقعد المستخدم فى المصنع ووجد أن المقعد  حیث

ن اإلدارة تم إستبدالھ المستخدم من الخشب التقلیدى ثم بقرار م
بمقعد آخر معدنى بقاعدة خشب مغطاه بالجلد الصناعى ولكن 

كرسي القدیم لعدم راحتھم استخدمواالأكثر العمال تركوه و
أثناء العمل بسبب عدم توافر المعاییر األرجونومیة من تشكیل 
الظھر والقاعدة وعدم إمكانیة تغییر المقاسات والدوران 

  :قعد من الشكل التالىللمناولة، ویتضح الم

  
  المقعد المستخدم فى المصنع: )4(شكل رقم 

  : تصمیم المقعد المقترح: أوالً 
القاعدة والظھر  مصنوع من المعدن والفوم المحقون المغطى 
بالقماش الملون المقاوم لإلحتكاك واإلتساخ واألرجل 

تة عجالت مصنوعة من المعدن على شكل نجمة دوارة على س
، ویتسم تصمیم المقعد المقترح كة والدورانلسھولة الحر

بحركة متوافقة مع مجال العمل المطلوب بما یتوائم مع 
القیاسات الجسمیة والوضع التشریحى للعامل عن طریق 
تشكیل مسند الظھر والقاعدة وإمكانیة تعدیل اإلرتفاع بنظام 
ھیدرولیكى لیناسب جمیع األطوال، والدوران والحركة عن 

بعجالت دوارة، وإمكانیة تعدیل زاویة میل طریق قاعدة 
الظھر ویمكن ضبطھا وتثبیتھا أو جعلھا حرة مع حركة 
الظھر، والیحتاج المقعد لمسند الذراعین وال الرأس حتى ال 
یشعر العامل بالرغبة فى النوم، ویتضح التصمیم المقترح من 

  :الشكل التالي

  
  المقعد المقترح :) 5(شكل رقم 

 ً   : اإلضاءة المقترحتصمیم : ثانیا
من خالل معاینة المصنع ودراسة أسالیب وتكنولوجیات     

اإلضاءة الحدیثة، ُوجد أنھ یمكن عمل إقتراحات تساھم فى 
تحسین الجودة وتقلیل التكلفة والحفاظ على سالمة وصحة 
عین العامل، وتم عمل إقتراح بإستخدام نظام التشغیل اآللي 

عن طریق حساسات  وذلك  Automationفى اإلضاءة 
النظام التى تتحكم فى تشغیل وضبط كل وحدة إضاءة، علي 
سبیل المثال عند حركة العامل یضئ مكانھ فقط وتظل مدة 
زمنیة تبدأ من زمن الحركة وحینما یخرج العامل فى وقت 
الراحة أو اإلنصراف تغلق اإلضاءة وال تعمل إالعند بدایة 

تكامل یتضمن أجھزة حركة جدیدة، كما یتمیز بأنھ نظام م
التكییف والتھویة والشفاطات وتشغیل الماكینات وكل ما ھو 
یعمل بالكھرباء والتحكم بھ عن بعد بشبكات الھواتف 
والحاسب الشخصي، ویؤدي ذلك الي تقلیل استھالك الكھرباء 
ً، ویمكن تطبیقھ فى جمیع األفكار  والطاقة بنسبة كبیرة جدا

  .المقترحة
تبارات اآلتیة فى تصمیمات اإلضاءة اإلعوقد تم مراعاة 

  :المقترحة
من الضوء  % ) 25، %10( شدة اإلضاءة تتراوح بین*

الطبیعي في یوم مشرق وتكون بمصابیح غازیة ذات إضاءة 
 220عالیة مثبتة في السقف علي اإلرتفاع ثابت ال یزید عن 
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 .سم لكي یتناسب ویتكامل مع ضوء النھار
لغ مزایاھا اإلضاءة الطبیعیة في إضاءة إضافیة متنقلة قد تب*

 .نھار مشرق 
توزیع اإلضاءة بشكل متتابع ومستمر علي صفوف متوازیة *

 . مع اإلضاءة الطبیعیة فوق خطوط العمل 
 .سھولة تنظیف مصادر الضوء وصیانتھا *
مراعاة شروط العمل ، وتوفیر وحدة إضاءة في منضدة *

بیعیة الماكینة لتغني عن آي قصور في اإلضاءة الط
  )12.(والصناعیة باإلضافة الي التركیز في العملیات الدقیقة

  :اإلقتراح األول
تركیب شریط إضاءة أسفل ماكینة الحیاكة یسمح بإضاءة   

مساحة سطح العمل المطلوبة ویتمیز بقلة التكلفة وسھولة 
  .التنفیذ ویمكن إضاءة الصالة بإضاءة عادیة

  
  میم اإلضاءةاإلقتراح األول لتص: )6(شكل رقم 

  :اإلقتراح الثاني
تركیب وحدة إضاءة صغیرة الحجم بقاعدة مغناطیسیة    

للتثبیت على جسم الماكینة المعدنى، وتتمیز بسھولة تركیبھا 

ونقلھا بما یسمح بإضاءة مساحة سطح العمل المطلوبة عند 
اللزوم وكذلك قلة التكلفة وسھولة الصیانة ویمكن إضاءة 

  .یةالصالة بإضاءة عاد

  
  اإلقتراح الثانى لتصمیم اإلضاءة : )7(شكل رقم 

  :اإلقتراح الثالث
عمل وحدات إضاءة على شكل خط طولى بحیث كل وحدة     

سم وبشدة إضاءة مناسبة  210أعلى منتصف الماكینة بإرتفاع 

تسمح بإضاءة الماكینة بالكامل، وتتمیز بإمكانیة دمجھا مع أحد 
نى وإمكانیة اإلضاءة لمسئول الجودة اإلقتراحین األول أو الثا

 ً   .الذى یمر دوریا

  
  اإلقتراح الثالث لتصمیم اإلضاءة :)8(شكل رقم 

  :اإلقتراح الرابع
عمل وحدات إضاءة متعددة الحركة یمكن تحریكھا بالید     

تثبت على سطح الماكینة من جانبھا، ویمكن عمل إضاءة 
سافة متباعدة للصالة على شكل خط طولى بحیث كل وحدة بم
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سم وبشدة إضاءة مناسبة تسمح بإضاءة المكان  310بإرتفاع 
إضاءة متوسطة، وتتمیز بإمكانیة الحركة بالید حسب احتیاج 

  .العامل، وسھولة الصیانة

  
  اإلقتراح الرابع لتصمیم اإلضاءة :)9(شكل رقم 

  
  اإلقتراح الرابع لتصمیم اإلضاءة داخل صالة اإلنتاج :)10(شكل رقم 

  : Resultsالنتائج  
قد تم عمل مجموعة من المقابالت الشخصیة مع بعض العمال 

  وكذلك المشرفین والمدیرین المسؤلین عن اإلنتاج والجودة،
وكانت شكوى العمال فى عدم الراحھ أثناء الجلوس، وكذلك 
انخفاض شدة اإلضاءة مما یزید الخطأ ونسبة المعیب، یلى 

ات المشرفین و المسؤلین عن ذلك الضوضاء الناتجة عن أصو
اإلنتاج والجودة، الذى ینتج عنھ تشتت التركیز وانخفاض 

  .مستوى الجودة
أما رأى المشرفین ومسؤلى الجودة فكان عن انخفاض مستوى 
الجودة بالمنتج نتیجة انخفاض كفاءة أداء العامل بسبب عدم 
رضاء العامل عن بیئة العمل الممثلة فى كرسى الجلوس، شدة 

زیادة إنتاجیة وجودة ضاءة، الضوضاء، وقد أكدوا على اإل
فى حالة تحسین بیئة العمل التى %)  20( المنتجات بنسبة

  .تسھم فى رفع كفاءة أداء العمال
وتم عرض اإلستبانھ على مجموعة من المشرفین ومدیرى 

للتأكد من المشاكل التى تحدث  )10(الجودة بالمصنع وعددھم
توافر اإلعتبارات األرجونومیة، وقد  فى بیئة العمل بسبب عدم

أجمعوا على أھمیة موضوع البحث وأھمیة مراعاه المعاییر 
األرجونومیة فى صاالت اإلنتاج مما یساعد فى بیئة العمل 

  .وزیادة رضاء العمال وبالتالى تحسین جودة المنتج
الجدول التالى یوضح نسب التوافق بین المحكمین ألسئلة 

  .لترتیب حسب األھمیة لكل سؤالاإلستبانة، وكذلك ا
  نسب التوافق والترتیب حسب األھمیة للمحكمین) 1(جدول رقم 

نسبة االتفاق  المجموع ال الى حد ما نعم السؤال م
 الترتیب %

 1 100.00 30 0 0 10 ھل تدعم اإلدارة العلیا تحسین بیئة العمل 1

ھل تزید التكلفة بسبب عدم الحصول على مستوى  2
 4 96.67 29 0 1 9 المطلوب الجودة

 1 100.00 30 0 0 10 ھل توجد معلومات واضحة لتقییم جودة المنتج 3
 4 96.67 29 0 1 9 ھل تأثرت كمیة اإلنتاج براحھ العامل 4
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 7 93.33 28 0 2 8 ھل تأثر أداء العامل بدرجة حرارة صالة اإلنتاج 5
 1 100.00 30 0 0 10 ھل تأثرت جودة اإلنتاج بشدة اإلضاءة 6

ھل تكررت الشكوى من اجھاد العین وعدم وضوح  7
 8 90.00 27 1 1 8 الرؤیة

ھل تكررت الشكوى من عدم االحساس براحة  8
 4 96.67 29 0 1 9 ) كرسى الجلوس(الجسم 

ھل تأثر أداء العامل بالتھویة الموجودة بصالة  9
 10 86.67 26 1 2 7 اإلنتاج

یز العمال وكفاءة ھل تؤثر الضوضاء على ترك 10
 8 90.00 27 0 3 7 األداء

نجد أن األسئلة : من خالل الجدول،  فیما یتعلق بإدارة المصنع
المتعلقة بدعم اإلدارة العلیا لتحسین بیئة العمل، ووجود 
معلومات واضحة لمتطلبات الجودة، كانت أعلى نسبة اتفاق 

  .فى األھمیة )1(وكذلك أخدت رقم  %)100( للمحكمین
نجد أن شدة : ا بالنسبة للظروف الفیزیقیة لبیئة العملأم

 اإلضاءة تؤثر على جودة اإلنتاج بنسبة اتفاق للمحكمین
فى األھمیة، أى أنھا من أھم  )1(، وأخذت رقم %)100(

المشكالت التى تتسبب فى ضرر للعامل وبالتالى تؤدى الى 
  .انخفاض مستوى الجودة بالمنتج

من اجھاد العین وعدم وضوح  تكررت الشكوىكما نجد أنھ 
، ولذلك البد من %)90(الرؤیة للعمال بنسبة إتفاق للمحكمین

تصمیم وحدات اضاءة تراعى المعاییر األرجونومیة لتقلیل 
اإلجھاد الواقع على عین العامل، وبالتالى تحسین جودة 

  .اإلنتاج
ً نجد تساوى فى نسبة اإلتفاق ودرجة األھمیة فیما یتعلق  وأیضا

ة التكلفة بسبب عدم الحصول على مستوى الجودة بزیاد
المطلوب، تأثر كمیة اإلنتاج براحھ العامل، تكرار الشكوى من 

وكانت )الكرسى(أثناء الجلوسعدم االحساس براحة الجسم 
وأخدت الترتیب الثانى فى %)96.67(نسبة اتفاق المحكمین

األھمیة، فعدم راحة العامل أثناء الجلوس لتنفیذ المراحل 
تسبب فى انخفاض الجودة وتقلیل كمیة اإلنتاج وبالتالى زیادة ی

  . التكلفة الناتجة عن زیادة المعیب
وكان لتأثر أداء العامل بدرجة الحرارة فى صالة اإلنتاج نسبة 

حیث أن درجة الحرارة  %)93.33( إتفاق للمحكمین
الموجودة بصاالت اإلنتاج مناسبة الى حد ما ألن عدم مناسبھا 

یر األرجونومیة تتسبب فى ضیق للعامل وتقلل من كفاءة للمعای
  . أداءه

أما تأثیر الضوضاء على تركیز العمال وكفاءة األداء فكانت 
وذلك بسبب التشتت الذى %) 90(بنسبة إتفاق للمحكمین 

یصیب العمال من مشرفین الجودة ومشرفى اإلنتاج، أما 
یف مع األصوات الناتجة من الماكینات فأصبح العامل متك

  .صوتھا وال تسبب لھ عدم تركیز
وكان تأثر أداء العامل بالتھویة الموجودة بصالة اإلنتاج نسبة 

وھى أقل نسبة أخر ترتیب فى %)86.67(إتفاق للمحكمین 
األسئلة وذلك وجود تھویة مناسبة بصاالت اإلنتاج تم وضعھا 
ً بعد الشكوى المتكررة من العمال والمشرفین فھى اآلن  حدیثا

الشكل التالى یوضح الرسم البیانى تتسبب فى ضیق للعمال،  ال
  .لنسب اتفاق المحكمین

  
  نسب إتفاق المحكمین ألسئلة اإلستبیان :)11(شكل رقم 

ومن خالل تحلیل اإلستبیان السابق تبین أن أكثر المشكالت 
ً على بیئة العمل  ً سلبیا ، فتم )اإلضاءة ، مقعد الجلوس(تأثیرا

اإلقتراحات التصمیمیة لوحدات اإلضاءة و عمل مجموعة من 
مقعد الجلوس، وتم عرض ھذة األفكار على مدیر المصنع 

من خالل ومجموعة من مدیرى ومشرفى اإلنتاج والجودة 
مقابلة شخصیة، لدراسة أفضل األقتراحات للتطبیق داخل 

  .المصنع
 :  Conclusion الخالصة

لعامل، والبد من جودة المنتج تتوقف على كفاءة اتتوقف       
تحقیق الجودة المطلوبة لكسب رضاء العمیل ولفتح أسواق 
جدیدة، وللحصول على الجودة المطلوبة البد من تحسین بیئة 

وذلك لرفع ...) اإلضاءة، التھویة، الضوضاء، الحرارة(العمل 
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كفاءة أداء العامل، تظھر مشكلة البحث فى وجود قصور فى 
ة المالبس الجاھزة بسبب عدم تحقیق الجودة المطلوبة بصناع

ً قلة وعى  تطبیق المعاییر األرجونومیة فى بیئة العمل، وأیضا
أصحاب المصانع بكیفیة تصمیم بیئة العمل التى تؤثر على 
كفاءة األداء والجودة، تكمن أھمیة البحث فى اإلستفادة من 
التقنیات الحدیثة فى تحقیق المعاییر األرجونومیة فى مصانع 

لجاھزة بما یحقق راحة العامل وبالتالى تحقیق المالبس ا
الجودة المطلوبھ، یھدف البحث الى إیجاد مقترحات تصمیمیھ 
لحل أھم مشاكل بیئة العمل داخل مصانع المالبس الجاھزة 

یتبع البحث . الناتجة عن عدم تطبیق المعاییر األرجونومیة
المنھج الوصفى التحلیلى حیث تم جمع البیانات من داخل 

الت اإلنتاج وتحلیلھا للوصول ألفضل المقترحات صا
التصمیمیة األرجونومیة، كما تم عمل استطالع رأى عن 

للمشرفین  استبانةو للعمال  طریق مقابالت شخصیة
وذلك للوقوف على المشكالت التى تواجھ العمال  والمدیرین

  .فى بیئة العمل
الت ومن خالل تحلیل اإلستبیان السابق تبین أن أكثر المشك

ً على بیئة العمل  ً سلبیا ، فتم )اإلضاءة ، مقعد الجلوس(تأثیرا
عمل مجموعة من اإلقتراحات التصمیمیة لوحدات اإلضاءة و 
مقعد الجلوس، وتم عرض ھذة األفكار على مدیر المصنع من 
خالل مقابلة شخصیة، لدراسة أفضل األقتراحات للتطبیق 

  .داخل المصنع
العمل دور ھام وفعال فى تحسین  لبیئةكما أظھرت النتائج أن 

الجودة من خالل رفع كفاءة أداء العمال عن طریق مراعاه 
اإلضاءة، الحرارة، الضوضاء، ( ظروف العمل الفیزیقیة

وكذلك راحة بدن العامل، التى تؤثر على كمیة ) التھویة
اإلنتاج وجودة المنتج، ویمكن الحصول على منتج ذو جودة 

لمعاییر األرجنومیة لبیئة العمل، ألن عالیة من خالل مراعاة ا
 .ھناك عالقة طردیة بین راحة العامل و تحسین جودة المنتج

 :  Recommendationsالتوصيات 
تطبیق اإلقتراحات التصمیمیة لوحدات اإلضاءة و  -

 .مقعد الجلوس بمصانع المالبس الجاھزة
 .مراعاة المعاییر األرجونومیة فى بیئة العمل -
  .ة مراعاه العوامل األرجونومیةنشر الوعى بأھمی -
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