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  پيشگفتار

ي تئـوري بـه ضـرورتي          و از عرصـه    اعتبار يافته دانش ارگونومي چند سالي است كه در كشور ما          

ي تحرير درآمده، ولي در  هاي فراواني در اين زمينه به رشته      اگر چه كتاب  . لي تبديل شده است   مع

ي فرآينـد  ي ارگونومي و فاكتورهاي انساني و مباحـث كـاربردي آن در صـنايع               اين آثار، به مقوله   

  . اي و صنايع شيميايي كمتر پرداخته شده است نظير صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، انرژي هسته

ي صنعت پتروشيمي، ما را بر آن داشت تا در ميان انبوهي از آثـار   تجربيات عملي در عرصه   

عت اي كاربردي از اصول ارگونومي در صن        ر را به عنوان مجموعه    ضموجود در اين زمينه، كتاب حا     

  .ورزيم  مبادرت آني  ارجح دانسته و به ترجمهمشابهپتروشيمي و صنايع 

ي راهكارهاي عملي به منظور اجراي اصول علمي ارگونومي در صـنايع   هدف اصلي اين كتاب، ارائه 

اي ارائه شود كه بيشتر متخصصين علم ارگونومي، مديران،   مباحث مربوط به آن به گونه تابوده و سعي شده

  . مند شوند  و عموم كاركنان قادر باشند در محيط كار خود از محتواي آن بهرهمهندسين

هـاي   در فـصل اول ضـمن مـرور اجمـالي فـصل     .  فصل تشكيل شده است   نهكتاب از   اين  

هاي ارگونومي، استانداردهاي ارگونـومي و   مند برنامه هاي پيشنهادي براي اجراي نظام     كتاب، مدل 

در فصل . ها مورد بحث قرارگرفته است ي اين برنامه    هزينه – سود    تحليل  و بندي و تجزيه    اولويت

ها بر  هاي كارگران از نظر حسي، فيزيكي و شناختي و تأثير اين توانايي          ها و محدوديت    دوم توانائي 

حمل و  (هاي سوم و چهارم به ترتيب فاكتورهاي فيزيكي           در فصل . عملكرد آنها معرفي شده است    

 نظير روشـنايي، صـدا،      ،زاي محيطي   و عوامل استرس  ) ت تروماي تجمعي  نقل دستي بار و اختالال    

مباحـث ارگونـومي و     .  اسـت  گرديـده بر روي عملكرد انسان تشريح      ) گرما و سرما  (ارتعاش و دما    

و طراحي محيط كار ) هاي كنترل ميداني كنترلگرها، نمايشگرها و پانل(ايمني مربوط به تجهيزات     

قرار گرفته و مسائل و مشكالت مربوط به نوبـت كـاري،             بحثمورد  هاي پنجم و ششم       در فصل 

هاي ايمني مبتني بـر رفتـار در    خستگي، استرس، تجزيه و تحليل وظايف شغلي و همچنين برنامه 

  .فصل هفتم مطرح گرديده است

هاي بررسي و پيـشگيري از خطاهـاي          ها و روش    در فصل هشتم پردازش اطالعات، تئوري     

ريـزي، طراحـي و    انساني ارائه شده و نهايتاً در فصل نهم بكارگيري فاكتورهاي انساني در برنامـه             

  .شده استكردن مسائل فاكتورهاي انساني در ارزيابي ريسك بررسي  ها و لحاظ اجراي پروژه



  

 

تـوان از     ي، مـي  فرآيندوت اين كتاب، عالوه بر كاربردي بودن آن در صنايع           از ديگر نقاط ق   

تعامل نزديك مباحث مطرح شده در آن با اصول ايمني نام برد، بـه نحـوي كـه بـا بكـارگيري و               

اجراي اصول ارگونومي در اين صنايع، از طريق طراحي تجهيزات و پيشگيري از خطاهاي انساني،   

  .در اين صنايع شاهد بودرا ث ناگوار توان كاهش چشمگير حواد مي

هـاي   ي مهندسين و متخصصين رشـته   ي اين كتاب به كليه با توجه به موارد مذكور مطالعه    

، متخصـصين بهداشـت، ايمنـي و        اي، ايمني، مهندسي صـنايع      مرتبط با ارگونومي، بهداشت حرفه    

ن شاغل در صـنايع     ي مديران و مهندسي       و همچنين كليه  ، طراحي صنعتي     (HSE)محيط زيست   

  . شود ي توصيه ميفرآيندنفت، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع 

 از زحمات و همكاريهاي مسئولين و همكاران  محترم انتشارت فـدك             دانيم در اينجا الزم مي   

 مهندس رضـا كرمـي،      يانرضا زرويي مدير محترم انتشارات، آقا     مجيدايساتيس  به ويژه آقاي مهندس       

 همچنـين از . سركار خانم مريم يوزباشي تشكر و قدرداني نمـائيم       و   تميزي   محمد كرمي و مهدي   

شركت ملي صنايع پتروشـيمي و       (HSE)حمايت و پشتيباني مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست          

 .گردد همكاران محترم موسسه طرفه تشكر و قدرداني مي

شنهادهاي پيـ شته و نظرات و     ي خوانندگان محترم تقاضامنديم بر ما منت گذا         در پايان از كليه   

 m.jahangiri@nipc.netهاي بعدي به آدرس       اصالحي خود را به منظور اعمال آن در ويرايش        

  . ارسال فرمايند

  

  

  مترجمين

  1388مهر 



 

 

  

  مقدمه

    : معناي عنوان كتاب براي خوانندگان شروع كنيمتبييناجازه دهيد بحث را با 

بـزرگ  هـاي     مورد بحث انجمن   ها سال   ، ده  بين ارگونومي و فاكتورهاي انساني     تمايزكه    اين اول

 كتاب تمايزي بـين  در اينما . است راهكار ما ساده. فني و ملي ارگونومي و فاكتورهاي انساني بوده است  
  .اند  رفتهكار به  مفهومدو اصطالح در يكايم و اين  فاكتورهاي انساني و ارگونومي قائل نشده

 ي   فقط صنايع نفت و پتروشيمي نبوده بلكه كليـه         ، صنايع فرآيندي  اصطالح اينكه منظور از     دوم

محـصول  . شـود   كنترل توليد محـصول اسـت، شـامل مـي    ي صنايعي را كه تكنولوژي فرآيندي، هسته   

سيـسات  أ ناشـي از ت    ي  اي يا فسيلي، پـساب تـصفيه شـده          هاي هسته   است برق ناشي از نيروگاه     ممكن

  . فرآيندهاي مداوم باشدي شهري، آب پاك ناشي از عمليات نمك زدائي يا محصوالت توليد شده

 سال از آغـاز   60با گذشت بيش از   .  انتخاب شده است   عمداًت "راهكارها" ي  واژه اينكه   سوم

. يافـت وقتي ارگونومي آغاز شد، تحقيقات علمي در اين زمينه به سرعت رشـد        ،  جنگ جهاني دوم  
و ) 1968(3، ولفـورد  )1988(2، گرانـدجان  )1993(1كورميـك   سندرز و مـك    همچونمحققان بزرگي   

بـه عـالوه    . انـد  هـايي نوشـته     موضوع كلـي فاكتورهـاي انـساني كتـاب         ي  درباره) 1959(4چاپانيز
، )1979(5وضوعات تخصصي اين رشته توسط افرادي همچـون كـونز  هايي نيز در ارتباط با م  كتاب
 براي   را اي   پايه ي شد كه هر يك از آنها تحقيقات        نوشته) 1996(7و آتوود ) 1972(6كت و كينكاد   وان

و تـدوين ابزارهـا مـورد    ها  گيري فرضيه  تواند در شكل    مي دانشجويان و محققان فراهم آوردند كه     
سازي اطالعات علمي براي متخصصين ارگونومي        فراهم ،كتاب ر اين هدف ما د  . استفاده قرار گيرد  

اين هاي  نيست، بلكه تمركز اين كتاب، كاربران غيرمتخصص فاكتورهاي انساني است تا از تئوري   
هـاي    گيري در واحـد   كار  بههاي ساده به منظور       ابزارها و دستورالعمل   اي از   مجموعه تدوين   درعلم  

فقط در حد تـشريح و توجيـه     ها    تئورياز   اي  پارهاين كار الزم است تا      براي  . صنعتي استفاده كنند  
  .دنشوكاربرد ارگونومي در ميدان عمل ارائه 

                                                 
1. Sander and McCormic 

2. Grandjean 

3. Welford 

4. Chepanis 

5. konz 

6. van cott and kinkad 

7. Attwood 



 

 

مـا  . و ارگونومي اهميت خاصي دارد    له، درك جايگاه فاكتورهاي انساني      أبا در نظر داشتن اين مس     
ابزارهـاي فاكتورهـاي    ، مربوطـه در واحـد توانـد   مـي عتقديم كه يك مهندس با تجربه و آموزش ديده   م

معنا نيست كه مـا اعتقـاد   دان  ب،اين.  گيردكار بهانساني و فرآيندهاي ذكر شده در صفحات اين كتاب را          
1حس مشترك" تنها يكفاكتورهاي انساني و ارگونومي شته باشيم دا

 .   بيش نيست "

خواهنـد متفـاوت باشـند،        مي يم كه در سطح واحد، كاربران و سرپرستاني كه        باوربر اين   ما  
اند تا از آنهـا بـه نحـو صـحيح اسـتفاده كننـد،        ي را در اختيار دارند و آموزش ديده      مناسبابزارهاي  

آوري و  ا جمـع الزم رهاي  ، دادهردهبندي ك آنها را اولويتسپس  د مسائل را شناسايي كنند،      نتوان  مي
  . گيري كنند آن را اندازهو اثرات داده  الزم را انجام ت، مداخالتجزيه و تحليل كرده

 فاكتورهـاي  ي  ولي جايگاه آنها انجام وظـايف روزمـره      ،متخصصان نيز جايگاه خود را دارند     
به اعتقاد ما متخـصص فاكتورهـاي   .  نياز دارند، نيست   هاانساني كه به دانش مقطعي افراد يا واحد       

 مهندسان و فراهم سـازي      ها، آموزش    براي تدوين برنامه   دباي   ارگونومي مرجعي است كه     /انساني
  .دانش تفصيلي مورد نياز براي به حركت در آوردن كاركنان واحد، مورد استفاده قرار گيرد

. نيـد كنيم كه از دانش و ابزارهاي مندرج در اين كتاب استفاده ك             مي  شما دعوت  از ،بنابراين
ارگونومي را   /ي انسانيها استفاده از دانش فاكتورها چگونگي و علت سال ما اميدواريم كه بتوانيم     

  .مند و واضح تشريح كنيم به نحو نظام
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