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 به نام خدا
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علههوم، تحقيقههات و فنههاوري و  وزارت نامههه مندقههده ميههان   براسههات تفههاهم
داير و ايحه تاسهيس آن در سهال    2915در سال  فرهنگستان علوم جهان سوم

از تصويب مجلس شوراي اسامي و شوراي نگهبان گذشت. اين مرکهز   2910
در چهارچوب ضهوابط و مقهررات آمهوزا عهالي جمههوري اسهامي ايهران        

 فداليت مي نمايد.
و فنهاوري از طريهت توزيهخ آخهرين      اي اطاع رساني علهوم  مرکز منطقه

اطاعات علمي و فني و نيز کمک به تامين منابخ علمي مورد نياز دانشهگاهها،  
اي بهراي ارتقها     ها و نهادهاي تحقيقاتي و متخصصان داخلي و منطقهه  سازمان
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 پیش درآمد
اي است كه در متون  بهداشت و سامتي كار كتابداران از موضوعات شايسته

ده، بده ويد ه محدكت كتابهاكده كده بدا       فارسي كتابداري به آن توجه محددودي شد  
آرامش كسبي و فعالكت محدود فكزيكي همراه است، و تصور اسدتمرار اداراو    

كمايدد  در   هاي بدكي و روحي به كاركنان اين حوزه القاء مدي  امنكت را براي زمكنه
هاي كاري و تماس با ابزار و تجهكدزات در ودوز زمدان     حالي كه، به واقع ظرافت

كتابدار را بدا مكدكات     هاي بدكي خواهد شد و كاخواسته اكدام موجب كاهمگوكي
معتنابهي از فرسودگي مواجه خواهد ساخت كه تأثكر آن در ايدام و دوران بعدد از   

 آورد  كاپذيري براي شاغلكن اين رشته به بار مي مكاكسالي خسارات جبران
ز هددا و مراكدد ي اخكددر در كتابهاكدده توجدده بدده ارگوكددومي در وددوز دو دهدده  

هاي اخكر در يكي دو متن غكرااپي و به صدورت   رساكي در غر  و در ساز اواع
كامه در بكن داككجويان رشته كتابداري در ايران روكدي رو بده تزايدد داشدته،     پايان

ي كتابدددار در كاربسددت ايددن  هدداي گسددترده و آشددنايي عمكدد  عامدده لددككن بحدد 
مندي ابتدايي تدا   را از بهره مناظرات هنوز مغفوز ماكده و به جدّ ااراو  مفكدي

 متون تهصصي والب است 
كه رضايي و فاومه كادري داككدجويان  ا همكاري رقي كوتاه كه ب در اين پاره

ي تحريدر   رساكي داككگاه اصفهان بده رشدته   كوشا و فعاز گروه كتابداري و اواع
مراكدز   هدا و  ي ارگوكومي در كتابهاكه مقصود بكان موازين ابتدايي از حوزه  آمده،
ن اهاي مقددماتي را بده بهكدي از كتابددار     به كحوي كه آگاهي  رساكي بوده، اواع

هاي آموزش و پ وهش در اقصدي   ايراكي كه با عكقي بككران در خدمت به آرمان
كقاط مكهن به فعالكت اشتغاز داشته، اكتقاز دهند  بر اين مبنا كويسندگان اين وجكزه 

هاي بهداشتي قرار داده، و كه ادعاي ابتكاري  هكه خود را در جايگاه متهصص زمكن
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كو را در اين حوزه داركد؛ بلكده آكهده در ايدن كوشدتار آمدده، هكدداري اسدت از        

هاي مقدماتي در رعايت ارتباط اكدام فكزيكي آكان بدا   اگوكگي به كارگكري جنبه
 ابزارها، و محكت كار   تجهكزات،

هداي داكدش    ، و شداخه در فصوز مجدزاي كتدا ، كده بدا تعريدر، تاريههده      
شود به اگوكگي اسدتفاده از ايدن علدر در محدكت كتابهاكده و       ارگوكومي آغاز مي

وراحدي ايسدتگاه كدار مناسدب بدا راياكده، و وظداير مدديريتي در ابعداد سدازماكي           
اي از فرم سدكاه  بدازبكني اسدتاكداردها و     ارگوكومي پرداخته شده؛ در كهايت كموكه

هداي   هاكه، بده ضدمكم  آشدنايي بدا برخدي اكجمدن      اصوز ارگوكومي در محكت كتاب
هداي   ارگوكومي ارائه خواهد شدد  در بهدش واپدت مدتن، بده تصدويرها و عكدت       

 منتهبي كه با وسواس از  فضاي مجازي گزينش شده، آرايش يافته است 
، با اتكاء به فضل خداوكد متعاز و عنايات الهي، از آكجدا كده تددوين    بااخره

امكد   هاي آموزشي و پ وهكي كگاركده همراه بوده، اه با گرفتارياين مجموعه همر
 هاي آن، با اغماض برخورد كمايند   است خواكندگان ارجمند كسبت به كاستي

 احمد شعباكي
 مرداويج اصفهان
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 مقدمه 
 

كار انسان محصول متغیرهاي متعدد و متنوعي است. در برخي 
اننععد انگیععزش، نگععرش، مواقععع كععار متععامر از متغیرهععاي انسععاني م

هاي فردي، شخصیت، استعداد، و حافظه است، و گاهي تحت  تفاوت
ايعن متغیرهعا را    تامیر متغیرهايي است كه ماهیت فیزيكعي دارنعد.   

 گويند.  شرايط محیط كار مي
بديهي اسعت كعه شعرايط نعامطلوب محعیط كعار، ععاوه بعر          
را نیز تحت  1هاي بازدهي، رضايت، نارضايتي، و میزان استرس جنبه

دهعد. امعروزه شعرايط متنعوي محعیط كعار، از جملعه         تامیر قرار مي
تكنولوژي، سروصدا، میزان روشنايي، استراحت، ساعات كار، رنگ و 

 گذارد.  اين قبیل بر عملكرد افراد تأمیر مي عواملي از 
از آنجا كه نفس كعار بعه تعدري  و بعه معرور زمعان همعراه بعا         

بعه وضعود در محعیط كعار مشعاهده      ايعن معورد    بعوده،   2فرسودگي
شود. زيرا افرادي در محیط كاري خود موفق هستند كه كعار را   مي

انعدازه كعافي اسعتراحت     به طرز صحیح و به درستي انجام داده و به

                                                 
1- Stress  
2- Burnout  
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كنند تعا برايشعان، چعه از لحعام جسعماني و چعه از لحعام روانعي         

 مشكاتي بوجود نیايد. 
امعر كمعن نمايعد.     ايعن  تواند بعه تحقعق    مي 1دانش ارگونومي

ارگونومي دانش نسبتا جواني اسعت كعه در كشعورهاي پیشعرفته از     
اي برخوردار است، اما در كشورهاي در حال توسعه نیاز  جايگاه ويژه

به توجه بیشتري دارد. شايد بعه علعت فقعدان آگعاهي از امتیعازات      
ايعران نیعز بعه     گیعري از آن نعاچیز شعده، و در    اين علم بهعره  نهفته 
 شود.  اي كاربردي و عملي آن توجه چنداني نميه جنبه

ي  ايعن اسعت كعه كلیعه     يكي از مفاهیم بنیعادي در ارگونعومي   
هاي شعغلي، بعه نعوعي كاركنعان را در مععرا درجعاتي از        فعالیت

اين  دهد. واضح است  فشارهاي جسمي، روحي، و فرسودگي قرار مي
هعاي   یعت ها بايد تا حدودي حفظ شده تعا انجعام فعال   دسته از تنش

اي، رضايت بخش بوده و سامت و بهداشت كاركنعان تهديعد    حرفه
ها بیش از تحمعل شعايلین باشعد، افعزايش میعزان       نشود. اگر تنش
 (. 1179ها رخ خواهد داد )صادقي نائیني،  حوادث و بیماري

هاي كعار،   ها و حوادث در محیط در واقع افزايش روزانه بیماري
مي محل كعار دارد، بعه نحعوي كعه     ريشه در فقدان توجه به ارگونو

بیشتر تحقیقات بر تكنولوژي برتر متمركز بوده، تا كاربرد صحیح و 
 شود.  مناسب آن در محلي كه از آن استفاده مي

ايعاتت متحعده     2بر اساس آمار سازمان امنیت و سامت شغلي
درصد از میزان يرامت پرداختي بعه كاركنعان بعه     15كا حدود يآمر

                                                 
1- Ergonomics  
2- Occupational Safety and Health Administration (OSHA)  
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توان با استفاده از  كار مربوط است، در حالي كه مي صدمات ناشي از

، 1هاي ارگونومین از آنهعا بعه آسعاني جلعوگیري نمعود )بعاس       روش
1111 .) 

درصعد از   15تا  11در كشورهاي در حال توسعه رقمي حدود 
شود، و  ها و حوادث محیط كار مي درآمد ناخالص ملي صرف بیماري

هعر روزه بعه طعور متوسعط      2المللي كار بر اساس گفته سازمان بین
ها و حعوادث   میلیون نفر( بر امر بیماري 2/2شش هزار نفر )سالیانه 

 (. 1111بازند )محمدي،  شغلي جان مي
ايعاتت    1ايمنعي و بهداشعت شعغلي    آمارهايي كه سازمان ملعي 

دهعد كعه    ر منتشعر كعرده نشعان معي    یكا در دو دهه اخيمتحده آمر
 641متحمعل   1994تعا   1992اين كشور در طول سعالهاي   صنايع

عضعاني،   -میلیون دتر خسارت به خاطر هزينه اختاتت اسعكلتي 
.  اين عوارا شعده اسعت   هاي ناشي از همچون كمر درد و نیز يیبت

ايعن    هاي پیشگیري نشعان از  هاي موجود در خصوص هزينه بررسي
ها بسیار كمتر از زياني اسعت كعه ركعر گرديعد.      اين هزينه دارد كه 
اععام كعرد    1996اياتت متحده آمريكا در سال  اداره آمارهمچنین 

اين كشور بعه دسعتگاه    هاي ناشي از كار در درصد از بیماري 44كه 
درصععد بععه  21زان یعععضععاني مربععوط بععوده، كععه بععه م -اسععكلتي
هاي ستون فقعرات اختصعاص داشعته اسعت. عوامعل زيعادي        آسیب
نقعش دارد، كعه    عضاني ناشعي از كعار   -ايجاد اختاتت اسكلتي در

                                                 
1- Boss  
2- International Labour Organization (ILO)  
3- The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH)  
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هاي كاري شامل وضععیت بعدن، حمعل و     ترين آنها در محیط عمده

نقل دستي بار، فشار و كشیدن بارهاي سنگین، به كار بردن نیروي 
 (. 1112باشد )میر يامي،  هاي تكراري مي زياد، و انجام حركت

ها يالباً اصول  اين واقعیت است كه كتابخانه كي از موارد مهم، ي
تعرين   نومین را رعايت نكعرده، و از آنجعا كعه سعنگین    طراحي ارگو

هعا(،   ها، بلند كردن و حمل معواد )بعويژه كتعاب    وظايف در كتابخانه
، 1كشیدن و انتقال كتابها بر روي وسايلي از قبیل چرخ حمل كتاب
باشععد،  انجععام حركععات تكععراري و اسععتفاده نادرسععت از رايانععه مععي 

اي  ارقام مذكور توجه ويعژه  ن مربوطه بايستي بهیكتابداران و مسئول
اين مبنا هعدف ارگونعومي عبعارت اسعت از تقلیعل       مبذول دارند. بر

ايجعاد   فشارهاي كعار، خسعتگي، و فرسعودگي كعه در محعیط كعار       
ها با وضعیت صحیح بدن  شود، همچنین تغییر و تطبیق دستگاه مي

و حمايععت و حفاظععت از كاركنععان. فقععدان توجععه بععه ماحظععات   
به پیامدهاي نامطلوبي در سعطح فعرد و سعازمان     ارگونومین منجر

گردد. از جمله بیماريهاي صعب الععا،، افعزايش حعوادث كعار،      مي
تعر  كعار    ، و حتعي در معواقعي  2نارضايتي شغلي، فرسودگي شغلي

 (. 1111باشد )حبیبي و گوگوناني،  مي
يكي از اهعداف اساسعي ارگونعومي تقلیعل يعا       اينكه  با توجه به 
 "شار كاري، استرس و فرسودگي است، بايد به عامل پیشگیري از ف

در لحام كردن اصول ارگونومین در محیط كار  "فرسودگي شغلي 
 و به ويژه محیط كتابخانه توجه خاصي مبذول داشت. 

                                                 
1- Truck  
2- Job Burnout 
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در بسیاري از صنايع بزرگ جهان كه از اصول دانش ارگونومي 

، فايعده بعه عمعل آمعده     -جويي شده و متعاقبا تحلیعل هزينعه   بهره
همواره سوددهي بكارگیري ارگونعومي مشعهود بعوده اسعت. تاكیعد      

هعاي   اين واقعیت از آن جهعت ضعروري اسعت كعه گعاهي هزينعه       بر
هعاي ارگونومیعن موجعب تعطیعل، و يعا       ظاهري براي اجراي برنامه

گردد، مطابق تحقیقات موجود بسعیاري   اين امور مي تأخیر در انجام
 مانند.  يافل مياين امر مهم  از مديران از توجه به

ايران مقرر داشته كه براي  قانون كار جمهوري اسامي 91ماده 
تامین حفاظت، سامت و بهداشعت كاركنعان در محعیط كعار بايعد      
تجهیزات و امكانات تزم تهیه شعده و در اختیعار آنعان قعرار گیعرد      

 (. 1175)فقیه، 
سعازي محعیط كعار، تجهیعزات،      ارگونومي علم اصاد و بهینعه 

هعاي كاركنعان اسعت.     هعا و قابلیعت   و تطابق آن با محدوديتشغل، 
ها نقش بسزايي در  شرايط ارگونومین مناسب و آموزش در كتابخانه

وري خواهد داشت. تحقیقعات گونعاگون نشعان داده كعه      بهبود بهره
بكععارگیري اصععول ارگونومیععن در هععر مكععاني نتععايجي فراتععر از    

 1ه كیعدرن و سعفال  دگايع هاي آن خواهد داشت. بعر اسعاس د   هزينه
توانعد سعامت كاركنعان و     ماحظات دقیق عوامل ارگونومیعن معي  

، 2رونعي ) توانايي آنها را بعراي انجعام حعداكکر كارهعا فعراهم نمايعد      
1994 .) 

                                                 
1- Kidron & Sefal  
2 - Rooney 
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در  1هاي تحقیقعاتي  هايي كه توسط انجمن كتابخانه در بررسي

سععالیان اخیععر صععورت گرفتععه، ارگونععومي مهمتععرين مسععأله در    
؛ به نقعل از كعاري و   2شود )سامر و تورنتون سوب ميها مح كتابخانه
 (. 1991، 1همكاران

ها به عنوان مراكعز اطعاي رسعاني در     اينكه كتابخانه با توجه به
اعتا، رشد، و توسعه جوامع داراي نقشي بسیار تعیین كننده بوده و 
ضععرورت آن بععر كسععي پوشععیده نیسععت، بععا عععدم رعايععت اصععول  

رور بععه سععمت فرسععودگي و ديگععر  ارگونومیععن كتابععداران بععه معع 
 هاي جسمي و روحي سوق خواهند يافت.  آسیب

ن مربوطعه، معديران و   یبنابراين ضعروري اسعت توجعه مسعئول    
كتابداران به عامل ارگونومي در محیط كتابخانه معطعوف شعود و از   
طريق توجه به ماحظات مزبور عوامعل جعانبي را كنتعرل نماينعد.     

ايجعاد محیطعي مناسعب، جعذاب،      رايگذاري بع  اين سرمايه عاوه بر
شود كتابداران با انگیزش، اطمینعان، و   سالم، و بي خطر موجب مي

ف خود را به آحاد جامعه ياعتماد بیشتري كار كرده و در نتیجه وظا
اين موضوي رضايت كتابداران و مراجععان از   به درستي انجام دهند. 

 خدمات كتابخانه را به دنبال خواهد داشت. 

                                                 
1- Association of Research Libraries (ARL)  
2- Summer & Tornton 
3- Currie et al  
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 چيست؟  رگونوميا 

 
هاي جسمي و رواني انسعان را   است كه توانايي علمي ارگونومي 

در ارتباط با شرايط محیط كار، وسايل، و ابزار كار مورد مطالعه قرار 
 دهد.  مي

مطالعععه "هععا عبععارت اسععت از  نامععه در واژه مفهععوم ارگونععومي
به ؛ 1174)كارزارجدي،  "ها در ارتباط با محیط كارشان انسان علمي

 (. 1111نقل از قرباني و همكاران، 
اي  ارگونومي رشعته "بیان داشته:  1المللي ارگونومي انجمن بین

ها و سعاير عناصعر    علمي است كه در مورد در  ارتباط میان انسان
ها را براي  ين سیستم بحث كرده، و نظريه، اصول، اطاعات و روش

سیسعتم را بعه   برد تا رفاه انسان و كعل عملكعرد    طراحي به كار مي
 (. 1116، همكاران)میر محمدي و  "بهترين حالت برساند
واژه ارگونومي را مطابقت میعان كعار و    2المللي كار سازمان بین

 انسان تعريف كرده است. 
ارگونععومي در عمععل: ( در كتععاب 1171موعععودي و چوبینععه )

انععد:  ايععن تعريععف را ارئععه داده  ، جسععتارهاي برگزيععده ارگونععومي 

                                                 
1- The International Ergonomics Association  
2 - International Labour Organization 
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ارتباط متقابل انسان، محیط، ماشین و ابعزار را واكعاوي    ارگونومي"
 . "سازي تناسب آنها با يكديگر است كند و در پي بهینه مي

( عنععوان كععرده كععه ارگونععومي در 1177) 1دال و ويردمیسععتر
طراحي و شرايط روزمره زندگي، انسان را محور قرار داده و با توجه 

هاي انساني، از  حدوديتهاي جسمي و رواني و همچنین م به توانايي
پديد آمدن محیط كار با شرايط زندگي ناسالم، ناراحت، نا امن، و يا 

 كند.  يیرمفید جلوگیري مي
علعم و تكنیعن   "انعد:   ( بیان داشته1111حبیبي و گوگوناني )

هعاي كعاري و تجزيعه و     تجزيه و تحلیل مسائل شايلین در محعیط 
هاي  ا با نیازها و قابلیته تحلیل ارتباطات، شرايط كاري و تطابق آن

هعا در حعین كعار،     علم مطالعه انسعان  ارگونومي "اين كه  ، يا"انسان
 .  "هاي كاري است نیازهاي شغلي و روش

علم اصاد  ارگونومي "( 1179براساس تعريف صادقي نائیني )
ها  ها با قابلیت سازي محیط، مشايل و تجهیزات و تطابق آن و بهینه

باشد و دو هدف عمده يعني ارتقاء سطح  ن ميهاي انسا و محدوديت
 . "كند وري را دنبال مي بهداشت و افزايش بهره

از نقطه نظر يعن كتابعدار تعريعف ارگونعومي عبعارت اسعت از       
تعدادي اصول كه به حداكکر رساندن طراحي و تعامل مناسب میان 

هاي كاري و محیط كمعن نمعوده    ها، روش ها، ماشین افراد، سیستم
ايمني و راحتي در توانايي جسمي و روحي منجعر گعردد    يجاد ا تا به

 (. 1994، 1؛ به نقل از روني2)استوري و رآ

                                                 
1- Dul & Weerdmeester  
2- Storey & Rea                            3- Rooney 
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، همكاران)به نقل از كاري و  1همچنین ويلكینسون و همكاران

( بیان نموده كه ارگونومي مطالعه چگونگي برخورد با محیط 1991
ل یع ه دلهعا بع   ايعن معورد در كتابخانعه    فیزيكي اطراف انسان اسعت.  

هاي عضاني، و در نتیجه ارتباط متقابعل بعا محعیط     افزايش آسیب
هعا ناشعي از    كتابخانه از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ اين آسعیب 

خسععتگي، فرسععودگي، فشععار مكععرر، و مععواردي از انجععام حركععات  
 باشد.  مي 2تكراري

بعه   Nomicosبعه معنعي كعار و     Ergosاز دو بخعش   ارگونومي
یل شده، و در مجموي به معناي مطالعه قوانین كار معني قانون تشك

ايععاتت متحععده امريكععا، معععادل دو كلمععه   ايععن واژه در باشععد.  مععي
شعود. در زبعان    استفاده مي 4و مهندسي انساني 1فاكتورهاي انساني

 فارسي نیز به كارشناخت تعبیر شده است. 
در محیط كار توجعه كعرد،    از نخستین افرادي كه به ارگونومي

بنیانگذار طب كعار بعود كعه در قعرن هجعدهم       5ناردينو رامازينيبر
میادي آمار بیماري به علت وضعیت نادرست بدن و طراحي ناقص 
ابزار براي نويسعندگان، هنگعام نشسعتن بعر روي صعندلي را معورد       

 مطالعه و بررسي قرار داد. 
ايمن و راحت و فقدان عوامل مناسب  شرايط مناسب براي كار 

توانعد در تعأمین و    است كعه معي   ابخانه از موارد مهميدر محیط كت
وري در  و روانعي كتابعداران و افعزايش بهعره     حفظ سامت جسعمي  

                                                 
1- Wilkinson et al 
2- Cumulative Trauma Disorders (CTD)  
3- Human Factors 
4- Human Engineering 
5- Bernardino Ramazzini  
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محیط كتابخانه تأمیر داشته باشد. در واقع افزايش آگاهي نسبت به 
عوامل فیزيكي موجود در محعیط كتابخانعه ماننعد درجعه حعرارت،      

مورد توجه  ل در ارگونومي اين قبی رطوبت، میزان صدا، و مواردي از 
و  گیرد. عواملي از قبیعل فقعدان آمعوزش، نعاتواني جسعمي      قرار مي

انگاري حرفه مندان و شايلین مانع از رعايعت اصعول    روحي، و سهل
 شود.  ارگونومین توسط افراد مي
 ، عبارت است از:  هاي مطالعه ارگونومي به طور كلي زمینه

 صحیح و مطلوب؛. طراحي وسايل و تجهیزات به طرز 1
. طراحي روش انجام كار با توجه به نحوه اجعراي مطلعوب و   2

 متناسب با سیستم بدن انسان؛ 
 . وضعیت صحیح بدن انسان و حركات آن حین انجام كار؛ 1
. شرايط فیزيكي مناسب در محیط كار با توجه به عواملي از 4 

و  ايعن قبیعل )حبیبعي    قبیل دما، رطوبت، سروصعدا، روشعنايي، و از  
 (. 1111گوگوناني، 
 

  هدف ارگونومي
محو عوامل نامناسعب محعیط كعار و توجعه بعه       هدف ارگونومي

هاي انسان است، بعه نحعوي كعه سععي دارد      ها و توانايي محدوديت
هعا را بعه    هعا و دسعتگاه   محل كار، نحوه اشتغال، تجهیزات، ماشعین 

هعاي   هعا و محعدوديت   اي طراحي كند كعه مناسعب توانمنعدي    گونه
بعه   اين قعرار حعوزه ارگونعومي     و رواني انسان قرار گیرد. بر  ي جسم
ي میان انسان، ماشین و محیط پیرامون پرداختعه، و طراحعي    رابطه

هاي مورد استفاده در محیط كار را براي سعهولت،   وسايل و دستگاه
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كند كه خطر خسعتگي،   ايمني، و بازدهي بات به نحوي پیشنهاد مي 

 ا را كاهش دهد. ه آسیب ديدگي، و هزينه
هاي بشعر و   جهت دستیابي به اهداف ارگونومي )تقويت توانايي

 هاي وي( دو عنصر اساسي ضروري است: يلبه بر محدوديت
ها، سطح كعار، ابعزار و    ايستگاه كار: همچون صندلي . طراحي 1

 تجهیزات؛

. محیط كار: شامل طراحعي فضعا، رنعگ، روشعنايي، صعدا، و      2
 (. 2119، 1انهمكارتهويه )چاندرا و 

اين موارد در محعیط كعار    اين علم دستیابي به در مجموي هدف
باشد: پیشعگیري از حعوادث شعغلي، افعزايش میعزان آسعايش و        مي

 راحتي، رضايتمندي كاركنان، و ارتقاء بهره وري. 

                                                 
1- Chandra et al 
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  تاريخچه دانش ارگونومي 
 

در سر آياز تمدن بشري ريشه دارد. اما مفهوم نعوين   ارگونومي 
مندي ارتباط میان بشر و محیط كعاري در طعول    عاقهاز   نوميارگو

آيعاز گرديعد. كمیتعه سعامت     ( 1911-1914) جنگ جهعاني اول 
اين كمیته آموزش   تشكیل گرديد، وظايف 1915در سال  1كارگران

هاي  انفرادي در حوزه روانشناسي و فیزيولوژي شامل بررسي محیط
جعدداً در پايعان جنعگ بعا     كاري زنان و مردان بود. كمیته مزبعور م 

هاي خود را استمرار  فعالیت 2هاي صنعتي عنوان گروه بررسي آسیب
اين گروه، به گروه بررسي سعامت صعنعتي    1929بخشید. در سال 

هعا، و   ها، فیزيكدان تغییر يافت كه شامل روانشناسان، فیزيولوژيست
عه هاي كاري را مطال ها، و محیط ها، روش مهندسیني بود كه فعالیت

كردند. همچنین آنها جزئیعاتي از قبیعل وضععیت بعدني زنعان و       مي
ايعن    مردان هنگعام كعار، روشعنايي، گرمعا، رطوبعت، و آمعوزش در      

 (. 1994دادند )روني،  ها را مورد بررسي قرار مي حیطه

(، تجهیزاتععي بععا 1945-1919در طععول جنععگ جهععاني دوم )
فهعم كعار،   ايعن عامعل، اسعاس     هاي بیشعتر فعراهم آمعد.     پیچیدگي

                                                 
1- Health of Workers Commitee 
2- Industrial Fatigue Research Board  
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اين تجهیزات   هاي كارگران هنگام استفاده از ها و محدوديت توانايي

در كشور انگلستان  1انجمن پژوهشي ارگونومي 1949شد. در سال 
ايعن زمینعه    ( تشعكیل گرديعد.   "انجمن ارگونومي")اينن با عنوان 

مجلعه  ايعن رشعته شعد.     هايي در ايجاد انتشارات و كنفرانس منجر به
 1959منتشعر گرديعد و در سعال     1956بتدا در سال ا 2ارگونومین
در استكهلم پايتخت سعوئد بعا هعدف     1المللي ارگونومي انجمن بین

در كشورهاي مختلف  برقراري ارتباط بین چندين انجمن ارگونومي 
 جهان تأسیس شد. 

دوران رشععد سععريع دانععش  1911تععا 1961هععاي میععان  سععال
استفاده از تجهیزات جديعد از   اينكه عاقه به ارگونومي بود. به ويژه 

 هاي كاري افزايش يافت. ها در محیط جمله رايانه
ها در خعار،   تحقیقات متنوعي در زمینه ارگونومي در كتابخانه

هعا در خعار،    ايعن پعژوهش   ايران انجام شده است. از جملعه  و داخل
(، كعاري و  1997) 4(، سعیمان 1994توان به تحقیقعات رونعي )   مي

ارگونومیعن   برنامعه  (،2111) 5همكعاران  چائو و(، 1991همكاران )
 (، چانععدرا و2111) 7(، تپععر2111) 6كتابخانععه دانشععگاهي پععردو  

هععاي حسععیني مقععدم  ايععران بععه پععژوهش ( و در2119) 1همكععاران
(، كورانلعععو 1115(، علعععي زاده )1111(، اعلعععم الهعععدايي )1111)

                                                 
1- Ergonomics Research Society  
2- The Journal of Ergonomics 
3- The International Ergonomics Association (IEA)  
4- Seaman 
5- Chao et al 
6 - Purdue University's Ergonomics Program (HSSE Library) 
7- Tepper 
8- Chandra et al 
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و ( 1117(، نوري و ديگران )1117) امام ي(، حیدري و رفیع1116)

 شاره كرد. ( ا1119رضايي )
( بععه بررسععي جايگععاه ارگونععومي در  1111حسععیني مقععدم )

هاي دانشگاهي شهر تهعران كعه داراي رشعته كتابعداري و      كتابخانه
اطاي رساني هستند، پرداخته است. در اين پژوهش اصول تطبیقي 
ارگونومي مربوط به طراحي محیط و تجهیزات بعا كتابعداران معورد    

رفت. . در نتاي  مشخص شد كعه از میعان تجهیعزات    بررسي قرار گ
درصد باتترين میعزان راحتعي، و از    1/41كتابخانه صندلي و میز با 

درصد از افراد از روشنايي محیط كار راضي  11بین عوامل محیطي 
 اند.  ها بوده درصد مايل به وجود تأمین نور از پنجره 4/15بودند، و 

» ( تحعت عنعوان   1111ي )الهعداي  در پژوهشي كه توسط اعلعم 
هاي جسماني ناشعي از كعار    بررسي ارگونومیكي محیط كار و آسیب

ديعدگي   صورت گرفته، درصد میزان آسعیب « با رايانه در كتابداران 
به تفكین نوي كاري به اين قرار بیان شعده اسعت: بخعش خعدمات     

درصعد؛ بخعش امانعت     1/21درصد؛ بخش اطاي رساني  1/11فني 
 1/2درصعد؛ بخعش نشعريات     7/11سفارشعات  درصد؛ بخعش   2/1

درصد. همچنین نتاي  نشان داد انواي  6/1سازي  درصد؛ بخش نمايه
هاي جسماني ناشي از كعار بعا رايانعه بعه ترتیعب فراوانعي در        آسیب

درصعد، و ران   1/71درصد، كمعر   74ها  كتابداران عبارتند از: چشم
بین افرادي  درصد. بیشترين درصد كتابداران آسیب ديده در 1/27

 كردند. مشاهده گرديد كه روزانه بیش از سه ساعت با رايانه كار مي
بررسي عوارا و » ( تحت عنوان 1115در پژوهش علي زاده )

هاي جسمي و روحي رواني ناشعي از كعار در كتابخانعه ملعي      آسیب



   10     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
هعا و   ، بعه بررسعي رابطعه  بعین بیمعاري     «جمهوري اسامي ايعران  

هاي مختلف كتابخانه پرداختنعد و   ر در بخشهاي افراد، با كا آسیب
هعاي پوسعتي و دسعتگاه     ها و آسعیب  تنها در دو مورد يعني بیماري

 تنفسي رابطه معني داري وجود دارد.
بررسي وضعیت »( تحت عنوان 1116پژوهشي توسط كورانلو )

هعاي   رعايت اصول ارگونعومي در محعیط كعار كتابعداران كتابخانعه     
انجام شد. در ايعن  « ي دولتي شهر تهرانهاي صنعت مركزي دانشگاه

هاي پیمايشي و ارزيابانه بر اساس اصول  پژوهش با استفاده از روش
و استانداردهاي موجود در زمینه ارگونومي محیط فیزيكي و رواني، 

 ابزار و تجهیزات، مديريت و سازماندهي كارها بررسي شد.
 ( تحعت 1117در پژوهشي كه توسط حیدري و رفیع امعامي ) 

بررسي مسائل و مشكات ارگونومیكي كاركنان شعايل در  » عنوان 
انجعام گرديعد، كلیعه    « هعا و مراكعز اسعناد كشعور      يكي از كتابخانه

ايستگاه بعود معورد    114هاي كاري كتابخانه كه مشتمل بر  ايستگاه
درصد افعراد،   51بررسي قرار گرفت مشخص گرديد كه در مجموي 

 رنع   عضاني –دردهاي اسكلتي  حین كار حداقل در ين ناحیه از
ل و وسعاي  ديگعر  و صندلي میز، ارتفاي افراد درصد 65 در و برند، مي

ابزارها با خصوصیات آنتروپومتريكي افراد تناسعب نداشعت، و افعراد    
 كردند. رفتارها و پوسچرهاي مناسبي براي انجام كار خود اتخار نمي

عنعوان  ( در طرد تحقیقاتي خود تحت 1117نوري و ديگران )
بررسي میزان آگاهي كتابداران دانشگاه علوم پزشعكي اصعفهان از   »

 57بعه بررسعي میعزان آگعاهي     « اصول ارگونومي استفاده از رايانعه 
كتابدار در اين رابطه پرداختند. بین نمره كعل پرسشعنامه و سعابقه    
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مطالعععه در مععورد اسععتفاده صععحیح از رايانععه، ارتبععاط معنععي داري 

تواند ناشي از كعم تعوجهي كتابعداران،     مي گزارش شد، كه علت آن
ها و يا هر دو به سامتي و بهداشت كار با رايانعه و   مديران دانشكده
 هاي آموزشي تزم در اين مورد باشد.  يا فقدان دوره
( در پژوهشععي بعه بررسععي اصعول ارگونععومي در   1994رونعي ) 
هاي دانشگاهي جان مور لیورپعول  بعا تمركعز بعر مجتمعع       كتابخانه

دانشگاهي لیورپول پرداخته است. در ايعن پعژوهش ضعمن تعريعف     
هاي فیزيكي سیستم عصبي  اصول ارگونومي و تجزيه و تحلیل جنبه

انسان و تحقیق در باب طرد تنظیم كتابخانه، بر طراحي ابزار كار و 
تأمیر سروصعدا و روشعنايي در محعیط كتابخانعه و ايسعتگاه كعاري       

 ست. مناسب با رايانه پرداخته شده ا
( در كتابخانعه دانشعگاه   1997در پژوهشي كه توسط سیمان  )

كلرادو  انجام شده، وي نشان داد كه چگونه اين كتابخانه بعه طعرز   
موفقیت آمیزي ماحظات ارگونومین را در طراحي میز امانعت بعه   

 كار گرفته است. 
در پژوهشي كه توسط كاسا   )به نقعل از كعاري و ديگعران،    

خانه عمومي بزرگ صورت گرفت، وي پن  مورد كتاب 51( در 1991
هاي ايجاد شده دركارمندان میز امانت، مقدار زمان صعرف   از آسیب

هاي  شده جهت انجام وظیفه، طراحي نامناسب ايستگاه كار و روش
 كاري ناقص را شناسايي كرد. 

كعاربرد  "( در پژوهشعي تحعت عنعوان    1991كاري و ديگران )
ارگونومي در كتابخانعه را معورد    "ه ايارگونومي ين تجربه كتابخان
هعاي ناشعي از ععدم رعايعت اصعول       مطالعه قرار دادند. آنها آسعیب 
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ارگونومي را صدمات ناشي از فشارها و حركعات تكعراري، كسعالت،    

 عضعاني  –ضربات روحي )خستگي ععاطفي( و صعدمات اسعكلتي    
 .داشتند اظهار

اي ناشي ه ( به علت بوجود آمدن آسیب2111چائو و ديگران  )
هاي جسماني ناشي از آن به بررسعي   از كار با رايانه و كاهش آسیب

اي معوردي در كتابخانعه دانشعكده     ها به صعورت مطالععه   اين آسیب
كوئینز  پرداختند. مهمترين آسیب سندرم تونل كعار  )يعن نعوي    

 آسیب مچ دست( گزارش شد. 
 

( در 2111پژوهشي توسط پعن  كتابعدار )تعیم ارگونومیعن( )    
ابخانه دانشگاهي علوم انساني، اجتماعي، و تربیتي  جهت ارزيابي كت

عضعاني در  -هعاي اسعكلتي   هاي كار با رايانه و رفع ناراحتي ايستگاه
هاي انجام گرفته تجهیزات مطمعئن و   پردو  انجام گرفت. با ارزيابي

گاه پا  هاي ارگونومین، برگه نگهدارنده و تكیه ايمن از قبیل صندلي
 نع موجود توصیه شدند. جهت رفع موا

 
مداخلعه ارگونعومي در يعن    » ( طي پژوهشي بعه  2111تپر  )

پرداخععت. هععدف ايععن پععژوهش بررسععي   « كتابخانععه دانشععگاهي 
هاي كاري رايانه در كتابخانه و ارائه پیشنهاداتي براي خريد  ايستگاه

تجهیزات بود. همچنین اين پژوهش بر تطبیق وظايف و تجهیزاتعي  
وظعايف در محعیط كتابخانعه هسعتند تأكیعد      كه مخصعوص انجعام   

 كند.  مي
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( جهت ارزيابي فضاي 2119پژوهشي توسط چاندرا و ديگران )

هععا، توسععه فضععاي مجموعععه، شعرايط محیطععي )روشععنايي،    قفسعه 
هعاي   سروصدا، درجه حرارت و رطوبت( و وسعايل ايمنعي )كپسعول   

در آتش نشاني( در نه كتابخانه دانشگاهي در وست بنگال  كلكتعه   
هعا نشعان داد در ايعن نعه      هندوستان انجعام گرفعت. انعدازه گیعري    

درصد از فضاي كل كتابخانه  51هاي موجود بیش از  كتابخانه قفسه
هعاي فشعرده جهعت     كردند. بنابراين استفاده از قفسعه  را اشغال مي

رخیره فضا و فراهم كردن فضايي براي توسعه مجموعه با توجه بعه  
 توصیه گرديد.  استانداردهاي ارگونومیكي

 
ايرانعي بررسعي وضععیت رعايعت اصعول و        در بین پژوهشگران

آگاهي ارگونومین به منزله ين متغیر مستقل همواره در طول دهه 
اخیر نوعي پژوهش مرسوم تلقي شده، در حعالي كعه در تحقیقعات    
ايعن   تجربي سعي شده تا با توجه به دانش ارگونومیعن بعه كعاهش   

هعاي عملیعاتي   و در حقیقعت جنبعه   مبعادرت شعود  هعا  گونه آسیب
ارگونومین به منظور حفظ سامت فیزيكي و روانعي در كتابعداران   

 مورد توجه قرار گیرد. 
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  هاي دانش ارگونومي شاخه
 

هعاي   اطاععات معورد نیعاز خعود را از رشعته       دانش ارگونعومي 
 كند كه مهمترين آنها عبارتند از: گوناگون علوم كسب مي
هعاي كعاري بعه     طراحعي روش  :1ي مهندسيالف. روانشناس

منظور كاهش حوادث ناشي از خطاهاي افراد در محعیط كعار را در   
 گیرد.  بر مي

هعاي   ها و اعمال نیعرو در بافعت   اندام حركت :2ب. بيومکانيک
مختلععف بععدن تجزيععه و تحلیععل شععده تععا بتععوان بععه ابعععاد         

هاي كاري جهت كاهش فشارهاي مكانیكي خعارجي   ايستگاه مناسب
بر بدن دست يافت. در مجموي چگونگي انتقال نیرو و حركت دادن 

از قبیعل   ؛شوند اين شاخه مورد بحث واقع مي اجسام و ابزار آتت در
 (. 1179چگونگي وضعیت بدن هنگام حمل بار )صادقي نائیني، 

در فیزيولوژي كار، مفاهیم خستگي، بررسي  :3ج. فيزيولوژي
ت از ديعدگاه فیزيولعوژي كعار معورد     ايستا و پويا، و استراح كارهاي 

 گیرد.  تجزيه و تحلیل قرار مي

                                                 
1- Engineering Psychology 
2- Biomechanic 
3- Physiology 
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هعا و ععوارا    كاهش آسعیب ديعدگي   براي :1آنتروپومتري. د
ابععاد   كتابخانه بايد به نحوي باشد تا بعا  طناشي از آن، طراحي محی

ايعن كعار مسعتلزم احعراز       بدن كتابداران كاماً مطابق باشد. انجعام 
هعاي ابععاد    گیري اندازه ، كه به مطالعه است يدانش علم آنتروپومتر

مختلف بدن افراد براي انجام كار به منظور انتخاب ابزار و تجهیزات 
واژه آنتروپعومتري از  پردازد.  هاي فیزيكي آنها مي متناسب با توانايي
 به معنعاي  Meteryبه مفهوم انسان و  Anthroposدو كلمه يوناني 

گیعري ابععاد    اندازه  به معناي يمجمو گیري تشكیل شده و در اندازه 
 گیري ابععاد  اندازه اندام( است.   بدن انسان )طول بدن، وزن، و حجم

 گیرد:  دو وضعیت صورت مي بدن در
در اصعطاد آنتروپعومتري    ياو كاما مابت وضعیت ساكن . الف

 حركععت اسععت در حععالتي كععه فاقععد بععدن را اسععتاتین، كععه ابعععاد
 كند.  گیري مي اندازه 

متحر  يا آنتروپومتري دينامین، كه ابعاد بدن را  عیتوض. ب
 كند.  گیري مي اندازه  در حالتي كه متحر  است

در تعیعین   مهه  گیري اندازه  اين  اين مبنا اطاعات حاصله از  بر
معثمر  محعیط كعار    معورد اسعتفاده  اندازه ابزارهعا و وسعايل     شكل و

رين براي طراحعي  هاي آنتروپومت استفاده از داده. شود محسوب مي
هعا بعا نیازهعاي     ايعن قبیعل طعرد     دهد كه محیط كار، اطمینان مي
 خواهند داشت.  انطباقفیزيكي كاربران نهايي 

 ارد: د به طور كلي آنتروپومتري در دو حوزه كاربرد

                                                 
1- Anthropometery 



   11     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
تطبیععق و تناسععب ماشععین بععا انسععان در راسععتاي راحتععي و  -

  ؛افزايش راندمان كاربر
 و تجهیزات مورد استفاده منابع انسانيسازي لوازم  استاندارد -

 (. 1171)عبدلي ارمكي، 
براي جلوگیري از مشكل عدم تناسب تجهیعزات و  بر اين مبنا، 

آيد، براي طراحعي و   اين علم به دست مي  وسايل، از اطاعاتي كه از
شعود.   سايل مورد استفاده كاركنان استفاده ميو ساخت تجهیزات و

اين علعم آمعوزش     دي را در ارتباط باهمچنین مطلوب است كه افرا
 گیري كنند.  اندازه  هاي استاندارد را شناخته و وضعیت تا بتوانند داد

 بايد توجه داشت عاوه بر ابععاد بعدن، نعوي وسعايل و     هر چند
سن، نژاد، ساختار بدني، وضعیت ، استفاده، جنسیت تجهیزات مورد

ز بععر و لبععاس نیعع ، بععدن، زمععان مععورد اشععتغال در طععول روز    
دراين زمینه بايستي طراحان محعیط  ، گیري مومر است اندازه عوامل

كار در طراحي تجهیزات به اختافات ابعاد بدني كاربران نیز توجعه  
 نمايند. 
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 در محيط کتابخانه  علم ارگونومي استفاده از چگونگي
 

 به منظور آن كه احتمعال بعروز حعوادث و آسعیب ديعدگي در     
يابد، بايد برنامه مناسب ارگونومین طراحي  محیط كتابخانه كاهش

 اي از ناراحتي سابقه اي كهكتابخانههاي  محیط حتي در. و اجرا شود
 ضرورت دارد. ها  نه آباشد، توجه بوجود نداشته و آسیب 

رفعاه   بر آسعايش و كرده افرادي كه محیط كتابخانه را طراحي 
ارنعد.  داي  ماحظعه میر قابل أ، تآنهاهمچنین اجراي كار  كتابداران و
خواسته نهعايي صعورت    دستیابي به ين ها تنها جهت طراحيايلب 
به عنوان  منابع انساني رااين نوي رويكرد به طراحي ايلب  گیرد.  مي

ععدم تطعابق   ترديعد   كند، كه بي محیط ماحظه ميآخرين جزء در 
 نظر خواهد بود.  كاربر مورد جامعةمیان طرد نهايي و 

عوامعل خطعر    ازبايد ابتدا اين قبیل  عاتي ازطراحي موضوبراي 
موجود در محیط كتابخانه اطاعاتي به دست آورد: بازديد از محعل  

در  اجتمععاعيمشععكات  و، كتابخانععه، مشععاهده سععامت كتابععداران
ا اسعتفاده از پرسشعنامه،   براي منابع انسعاني و كاركنعان )بع   محیط 

هاي آزمايشگاهي  روشويي، عكس، ي، فیلم و نوار ويدسیاهه بازبیني
برگعزاري  ايشعان،   گیري بر روي افراد يا محعیط فیزيكعي   اندازه شامل
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كاهش  به منظورهاي شغلي(.  استرس مورد ن دراجلساتي با كتابدار

، ماننعد تغییعر وسعايل   هعايي   راه حعل خطرات در محیط كتابخانعه،  
تا دوماه بعه  ين به صورت آزمايشي بین ها  آنتجهیزات و چیدمان 

آمیعز محعل كعار نیعز مسعتلزم       تموفقیع  شعود. بهبعود  مي هكار برد
 . باشد و كاركنان مي، ها، مهندسان طراد تسمشاركت میان ارگونومی

ايععن مععوارد  ماحظععات مهععم ارگونومیععن در كتابخانععه شععامل
 باشد: مي

 . انتخاب تكنولوژي مناسب جهت انجام عملیات كتابخانه؛1
 هاي كاري؛  هايستگا . طراحي فیزيكي و بخش بندي فضا و2

 . انتخاب وسايل و تجهیزات مناسب؛ 1

 هاي حمل و جابجايي مواد؛ . وسايل و روش4

هعاي   هاي سازماني از قبیل طراحي وظعايف و برنامعه   . برنامه5
 (. 2119، 1كاري )ويل  و همكاران

هععاي فیزيكععي منععابع انسععاني بععه نحععوي اسععت كععه    تفععاوت
هاي محیطي  ا، و زمینههاي ارگونومیكي در تجهیزات، ابزاره طراحي
درصعد   5درصد كاركنان و كعاربران متناسعب بعوده و بعه      95براي

 ؛شعود  كاربراني كه به ابعاد ارگونومیكي خاص نیاز دارند توجه نمعي 
ن ييعا بلنعد قعد، و مسعن. بنعابرا       مانند معلولین، افراد چعاق، كوتعاه  

 ايمني و سامت ارگونومین، بر خاف ساير امور مربوط بهماحظات 
هاي فیزيكعي و روش كعار كعردن     كتابداران، با توجه به فرد، ويژگي

 . آنها متفاوت است

                                                 
1- Village et al  
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از لحام عوامل بهداشتي به كتابداران تمرينات ورزشي مناسب 

شود و آنها تحت معاينات مرتب چشم  هنگام كار آموزش داده نمي
 گیرند.  پزشكي قرار نمي

و شعفاهي از   ايمني كتابداران به صورت كتبعي   از لحام عوامل
ضععرورت اسععتفاده، زمععان، و روش اسععتفاده و نگهععداري از وسععايل 

 اند.  حفاظت فردي آگاه نشده
اين تحقیق نسعبت    باتخره از نظر تسهیات رفاهي طبق نتاي 

به ساير عوامل در وضععیت نعامطلوبي قعرار دارد: از جملعه فقعدان      
تسععهیات يععذا خععوري و آب خععوري مناسععب در دسععترس و دور  

تعر   هاي كار و اتاق مناسب جهت استراحت كتابداران، مهم ايستگاه از
اينكه مكان مناسبي جهت تجمع و آموزش كتابداران وجود نعدارد.  

ها و اصول ارگونومیعن، بعیش از هعر     سازي برنامه در حالي كه پیاده
چیز مستلزم آموزش است. مکا نحوه صحیح نشستن فقط با تهیعه  

هعاي تزم   شود، بلكه بايستي آموزش هاي مناسب میسر نمي صندلي
 اين زمینه به كتابداران داده شود.  در
  

ايستگاه كار كه قرار است در مجاورت  در زمان طراحي چندين 
يكديگر باشند، بايد امرات هم جواري، يا فضعاي كعاري اشعخاص را    

 اي مبذول داشت.  تشخیص داد و به آن توجه ويژه

اسعت. فضعاي شخصعي    هر انساني داراي ين فضعاي شخصعي   
مرزي نامرئي است كه فرد را احاطعه كعرده و داخعل شعدن بعه آن      

اين مرز به چندين ناحیه تقسیم شعده كعه    شود.  نامطلوب تلقي مي
هر كدام از آنهعا بعر اسعاس میعزان تععامات شخصعي و معاشعرتي        
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شوند. اگر شخصي بدون رعايت ارتباطات سعازماني بعه    مشخص مي

ايجاد اسعترس و نگرانعي مبعدل     ايد، به فضاي كار ديگري تعرا نم
 خواهد شد. 

بنابراين آگاهي از روانشناسي چگونگي ارتباط بشر بعا محعیط    
اطراف )يا محیط و فضاي كتابخانه( و دانشي كه افراد چگونه فضا را 

 اي برخوردار است.  تفسیر كرده از اهمیت قابل ماحظه
غییعر آنهعا   بعد از شناسايي منبع مشكات، اصعاد و ت هرچند 

منطعق حكعم    ، لعیكن بعود  خواهعد  دشوارو  بر معموتً بسیار هزينه
 ايجعاد   قبل از سعاخت، بعراي   كندكه از ابتداي مراحل طراحي و مي
اصاحي بعد  اتهاي صحیح بايستي اقدام كرد، نه اعمال تغییر طرد

ها قابلیت و خصوصیات كتابعداران و   از ساخت. زماني كه در طراحي
اسعتفاده،   یعت توان از قابل نها در نظر گرفته شد، مينیازهاي كاري آ

 ها اطمینان حاصل كرد.  طرد يايمن و، ناسبت
در مجموي عواملي كه موجب طراحي نامناسب محعیط كعاري   

 : زا عبارتند، شوند كتابخانه مي
در نظعر گعرفتن    هعاي كعار بعدون    ايسعتگاه  طراحعي فیزيكعي   -

  ؛كار سازماندهي
كتابععداران از اهمیععت طراحععي  آگععاهي مععديران و   فقععدان -
 . هاي كار ايستگاه مناسب

به نقعل از كشعتكاران و دانیعالي،    ؛ 2114) 1ا و همكاراندسكات
ريل  مل بر مواردتشمهاي ارگونومین  كه برنامهبیان داشته ( 1116
هاي آموزشي و فرهنگي تزم، تعهد جدي مديريت  زمینه ايجاد :است

                                                 
1- Descatha et al  
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جلب مشاركت كاركنان، توسعه ي ارگونومي،  به اجراي دقیق برنامه

هاي كار در ارتباط با اجراي برنامه، تجزيعه و تحلیعل    و تقويت گروه
 ها.  مداوم و پیگیري حوادث، مخاطرات و آسیب ديدگي

توانعد احتمعال بعروز     بنابراين برنامه مناسعب ارگونومیعن معي   
افعزايش روزهعاي    و از، هعا را كعاهش داده   حوادث و آسیب ديعدگي 

 هاي شغلي جلوگیري نمايد.  آسیب يیبت ناشي از
 بعر   از امعرات پايعدار كعاربرد ارگونعومي    ي آگاهي جهان وجود با 

 وري در محعیط كعار، در   كاهش صدمات و مخاطرات و افزايش بهره
هعا توجعه چنعداني     هنوز به ماحظات ارگونومین دركتابخانه ايران 

 است.  نشده

ومیكي را در ارگونحائز اهمیت اصول  كهبنابراين ضروري است 
پیاده  شغلي و ضايعات ها محیط كتابخانه جهت پیشگیري از آسیب

بعه ماحظعات مهعم ارگونومیعن در كتابخانعه       بعر ايعن مبنعا   نمود. 
 شود.  پرداخته مي
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، حمل و جابجايي منابع )به عنوان يکي 1قفسه آرايي 
 هاي کاري(  از روش

 
در فراينعد   هعا  تعرين فعالیعت   آرايي و تنظیم منعابع رايع    قفسه

آرايعي منجعر    هايي كه هنگام قفسعه  تكالیف كتابداران است. فعالیت
 شوند، عبارتنداز:  ايجاد آسیب مي به

 و روزمره؛  هاي شلوغ به صورت دايمي ترتیب قفسه  -
 طوتني بودن زمان تحمل وظايف قفسه آرايي در هر روز؛  -

 هعاي  آرايي منابع سنگین و بعزرگ بعه ويعژه در بخعش     قفسه -
 فوقاني قفسه. 

آرايعي را بعا سعاير وظعايف در      كتابداران بايستي وظیفه قفسعه  
هاي كوتاه معدتي جهعت    تركیب كرده، و در حین كار وقفه كتابخانه

آرايي داشته باشند. براي تقلیل حمل و جابجعايي   تقلیل زمان قفسه
ها و ساير منابع استفاده از تجهیزاتي مانند چرخ حمل كتعاب   كتاب

هعاي عضعاني،    هاي دست و فعالیت شود. تجزيه وضعیت توصیه مي
هاي فوقعاني و تحتعاني    آرايي در قفسه فشارهاي بات را هنگام قفسه

نمايد. در صورت لزوم استفاده از چهعار پايعه بلنعد جهعت      آشكارمي

                                                 
1- shelfing  
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هاي باتتر قرار دارند، مفیعد   دسترسي آسان به منابعي كه در قفسه

 باشد.  مي
ايمنعي وضععیت و جهعت مطابقعت      راي آرايعي بع   هنگام قفسه 

 171ها با كتابداران كوتاه قد، حداكکر ارتفعاي پیشعنهاد شعده     قفسه
 بهتر استاين بوده،  ها بیش از  باشد. اگر ارتفاي قفسه سانتي متر مي

-ها و ساير منابع قرار گیرند. قفسه هاي بات، كتاب ندرت در قفسه به
سانتي متر  41ي حداقل قد بايست هاي كوتاه براي ين شخص بلند 
 از سطح زمین ارتفاي داشته باشد. 

در هنگام بلند كردن بار نبايد بدن را چرخاند و بايستي امكعان  
آرايي با دو دست  قفسهبرداشتن بار با هر دو دست میسر باشد. زيرا 

ايعن   آرايي با يعن دسعت اسعت. در     براي كاهش فشار بهتر از قفسه
ها، مرتب  كتاب يا فضاي خالي قفسه جويي از چرخ حمل رابطه بهره
كند. بعه   آرايي با دو دست را تسهیل مي ها هنگام قفسه كردن كتاب

ها، از گرفتن بار با دلیل ضعف نیروي انگشتان نسبت به توان دست
آرايي و تنظعیم منعابع    اي كه قفسه انگشتان اجتناب شود. در نواحي

وضععیت   گیرد بهتر است فضاي كعافي جهعت نگهعداري    صورت مي
بدني مناسب در اطراف و بعاتي سعر موجعود بعوده، و كعف كعاما       

 مسطح و داراي كمترين پله و سطح شیب دار باشد. 
در هر پن  دقیقه نبايد بیش از ين مرتبه نسبت به بلند كردن 
بار اقدام كرد. اگر حمل بارهاي سنگین يا حمل مكرر بار در محیط 

بايد به تناوب و در بعین سعاير    ها اين گونه فعالیت كار مداوم است، 
آرايي  تر انجام پذيرد. برداشتن مكرر مواد هنگام قفسه كارهاي سبن

كنعد. بعراي تقلیعل فشعار و      عاملي است كه به كمر فشعار وارد معي  
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شود منابع )بار( بر اساس راهنماي سازمان  آسیب به كمر توصیه مي

وظعايف  جهعت   1اتت متحعده آمريكعا  اي ايمني و بهداشت شغلي ملي
یعزان پیشعنهادي   ل حعداكکر م آرايي انجام شوند. به عنوان مکا قفسه

براي كارمندي كه به طور مكرر منعابع را از ارتفعاي كمعر تعا بعاتي      
ترجیحعا   باشعد.  كیلعو گعرم معي    1كنعد، هعر دفععه    قفسه حمل معي 

كتابداران نبايد مجبور به بلند كردن بار از سطح همكف باشند، زيرا 
 نها را وادار نموده به صورت خمیده كار كنند. كه چنین شرايطي آ

 
 
 
 
 
 

 

ايااتمتحدهايمنیوبهداشتشغلی.میزانحملباربراساسراهنمایملی۵شکل
(۱00۳ويلجوهمکاران،جهتوظايفقفسهآرايی)آمريکا

 
بايد توجه داشت كه در حمل و نقل نادرست دسعتي بعار تنهعا    

بلكعه وضععیت   ؛ مشعكل آفعرين باشعد    توانعد  وزن بار نیست كه معي 
نامناسب بدني، فضاي كاري، و شكل محموله بر تندرستي حامل بار 

 (. 1116مكیون و تويس، مثمر است )
در مواردي كعه برداشعتن بعار بعدون كمعن سعايرين صعورت        

گیرد، فرد بايد تا حد امكان بار را به بدن خود نزديعن كعرده و    مي

                                                 
1- NIOSH 
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لند كند، زيرا حمل و نقل و بلند داشتن پشت آن را ب ضمن قائم نگه

كردن دستي بار يكي از دتيل اصعلي كمعردرد اسعت. تصعور اكکعر      
  اين اسعت كعه چعون از سعامت نسعبي برخعوردار بعوده        كتابداران 

بنععابراين در آينععده هععم اتفععاق خاصععي بععراي آنهععا نخواهععد افتععاد. 
هاي آموزشعي بايعد بتوانعد آنهعا را متقاععد كنعد كعه بیشعتر          برنامه
هاي ناشي از عملیات جابجايي يعدي نتیجعه امعرات تجمععي      یبآس
ين بار انجعام   ها انجام كار به روش يلط است، و ناشي از نتیجه سال

 باشد.  كار به روش يلط در شرايط خاص نمي
هاي حمل كتاب كعه   اي به استفاده از چرخ اين بخش اشاره در 

خ حمل كتاب، شود. چر ها است، مي از ابزارهاي اساسي در كتابخانه
و جابجايي فیزيكي منابع، به ويژه منابع سنگین  انتقالكتابدار را از 
كند. چرخ حمل كتاب بايد سبن بوده، و قابلیت تنظعیم   آسوده مي

جهت نگه داشتن آنها با تفاوت در قد كتابداران داشته باشد. ارتفاي 
شود. اگر  سانتي متر پیشنهاد مي 111تا  91چرخ حمل كتاب بین 

روي تزم براي حركت آن، مشابه نیرويي باشد كه براي جابجعايي  نی
اي كعاري   دستي بار مورد نیاز است، پس استفاده از چنعین وسعیله  

هاي حمل كتعاب متفعاوتي را جهعت     ها چرخ بیهوده است. كتابخانه
كنند. چرخ حمل كتاب بهتر است داراي اهداف گوناگون انتخاب مي

قابلیت چعرخش و پعیچش را بعه     دو چرخ متحر  در مركز بوده تا
هايي باشد كه امكان وارد آمدن  سادگي فراهم نموده، و داراي دسته

نیرو به آن توسط هر دو دست میسر باشعد. كعوچكي چعرخ حمعل     
 ها عبور كند.  شود تا به سهولت از میان قفسه كتاب موجب مي
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( جهعت ارزيعابي   2119پژوهشي توسعط چانعدرا و همكعاران )   

توسعه فضاي مجموعه، شرايط محیطي )روشعنايي،  ها،  فضاي قفسه
هعاي   ايمنعي )كپسعول   سروصدا، درجه حرارت و رطوبعت( و وسعايل  

كلكتعه در   1آتش نشاني( در نه كتابخانه دانشگاهي در وست بنگعال 
ها بعیش   هاي موجود در اين كتابخانه هندوستان انجام گرفته. قفسه

بعود. بنعابراين    درصد از فضاي كل كتابخانه را اشعغال كعرده   51از 
فضايي  آوري هاي فشرده جهت رخیره فضا و فراهم استفاده از قفسه

براي توسعه مجموعه با توجه به استانداردهاي ارگونومیكي توصعیه  
 گرديد. 

                                                 
1- West Bengal  
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 ميز امانت  

 
منجر به آسیب مي مختلفي وظايف میز امانت عوامل انجامدر 
 اين عوامل عبارتند از:  شود، 
روز در میعز   طعول  هاي تكراري درجام فعالیتزمان تحمل ان -
 امانت؛
 طراحي نادرست میز امانت.  -

استفاده از چندين كتابعدار هنگعام انجعام وظعايف میعز امانعت       
باشعد. همچنعین زمعان    هاي تكراري مفید ميجهت كاهش فعالیت

ها در میز امانت از دو ساعت به میزان كمتري كعاهش  انجام فعالیت
هاي به كاهش تحمل فشار در نتیجه انجام فعالیت موضوياين  يابد. 

 با تكرار كعار در يعن وضععیت   . كندتكراري در میز امانت كمن مي
مناسب براي انجعام فعالیعت    يمكان هر چندشود، كتابدار خسته مي

 آنها در نظر گرفته شود. 
عامل ديگر در بخش امانت، ارتفاي پیشخوان )میز امانعت( معي  

ايف مربعوط بعه امانعت، ارتفعاي توصعیه شعده       باشد. جهت انجام وظ
باشد. اما بايد توجعه داشعت   سانتي متر مي 111تا  111پیشخوان، 

كه ارتفاي پیشخوان قابل تنظیم و در حعد امكعان قابعل اسعتفاده و     
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توان سودمند باشد. چنانچه ارتفاي قابلیت تنظیم را نداشته باشد مي

ايسعتاده، كتابعداران را    -هاي نشستهبا استفاده از صندلي و چهارپايه
در  اسعتقرار   در ارتفاي مناسبي قرار داد. براي كاهش فشار ناشعي از 

تعوان  ويژه بخش امانت، ميه ايستادن است ب  كه نیازمند هايي بخش
هاي ضد آسیب و درد استفاده نمود. زير پايي بايد داراي  از زير پايي

اشعته تعا شعرايط    شیب بوده و قابلیت تنظیم در ارتفاي و زاويعه را د 
. اگعر ارتفعاي   آوردفراهم  هاي گوناگوندر وضعیت راحتي را براي پا
اي را نداشته باشد، وضعیت ناراحت كننعده  و انعطاف قابلیت تنظیم
شود. بهترين راه استفاده از چرخش و تغییر ايجاد مي براي كتابداران

ترتیب دهید كه  وظايف است. در صورت لزوم چرخش كار را طوري
ايسعتاده و نشسعته     كتابدار بتواند وظايف مختلفي را در حعاتت  هر

هعاي كوتعاهي بعراي    اين امر ممكعن نیسعت، وقفعه     انجام دهد. اگر
 استراحت به آنها داده شود. 

قادر بعه نزديعن   كتابداران  دلیل تنگي جاي پا و زانوگاهي به 
 كارمیز به سطح تماس و در نتیجه بدن را براي  شدن به میز نبوده

كنند. بنابراين بايد فضاي كافي بعراي زانوهعا فعراهم شعود.     خم مي
 سانتي متر باشد.  1ضخامت میز نبايد بیش از 

ضخامت براي وجود جاي زانو در زير میز مهم اسعت. از نصعب   
، تا شودخودداري  گرفتهكشو نیز در زير میز در جايي كه پاها قرار 
 رد. بتوان به راحتي پاها را به طرف جلو دراز ك

قانون ارتفاي آرن  براي تصحیح كار دستي و كارآيي بیشعتر، و  
. انجعام بیشعتر   شودنیز كاهش ناراحتي گردن، شانه و دست رعايت 

تر است. اگر ارتفاي سطح كار خیلي زياد كارها در ارتفاي آرن  راحت
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كشعیده  هعا  شعانه هعا، و   ماهیچعه هعا،  باشد، در امر بات گرفتن دست

ح كار زياد پايین باشد، در امر خم شدن به جلعو  و اگر سطشود،  مي
ايستاده   ها در حالت نشسته واين ناراحتي شود. كمر درد عارا مي

 (. 1175دهد )مردوخي، روي مي
  



 

8 

 ابزار و تجهيزات 
 

نیعاز  عاوه بر محعل كعار، ابعزار و تجهیعزات بايعد مناسعب بعا        
ومیكي رعايت كتابداران طراحي شده، و در ساخت آن مسايل ارگون

اي باشد كه  اندازه، شكل، وزن، رنگ، و جنس آنها بايد به گونه شود. 
هاي راست و چپ و وضعیت مچ  هر فرد با توجه به استفاده از دست

دست صاف و بدون خمیدگي آن را به نحو مطلوبي در دست گرفته 
و به راحتي مورد استفاده قرار دهعد. در مجمعوي ابعزار و تجهیعزات     

اي كعه بعه    ا ابعاد بدني كتابداران تناسب داشته، بعه گونعه  بايستي ب
جهیزات مخصوص با و ت راحتي با آن كار كنند. طراحي و تهیه ابزار
اين هزينعه بعه    وري شده كه  وجود صرف هزينه، موجب ارتقاء بهره

 ارزد.  سود حاصل از آن مي
موارد زير برخي از ابزارهاي مورد استفاده در كتابخانه بوده كه 
اصول ارگونومي در ارتباط با هر ين بعه طعور مختصعر بیعان شعده      

 است:
هعا   هاي كتابي كه محكم بوده، و به آساني زيعر كتعاب   . فرازه1
 دارد؛ ها را صاف نگه مي لغزد، و رديفي از كتاب مي

سعانتي متعر و    21انعدازه   هاي سبن با پهنعايي بعه   . چهارپايه2
 غزش؛داراي سطح مسطح و صاف جهت جلوگیري از ل
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. طراحي و تهیه ابزارهاي مورد استفاده به صورت دستي، بعا  1

 ضخامت، طول و شكل مناسب؛
آرايعي، حمعل و    . چرخ حمل كتاب كعه ريعل مبحعث قفسعه    4

 جابجايي منابع به آن اشاره شد. 
هاي  ( به بررسي شرايط ارگونومین در كتابخانه1119رضايي )

 دانشگاه اصفهان پرداخت، نتاي  نشان داد كه:
ي اصعول   از لحام وضعیت بدني آمعوزش كتابعداران در حعوزه   
ايسعتادن   صحیح بلند كردن، حمل بعار، و نحعوه صعحیح نشسعتن و    

 شود.  هنگام كار ضروري تلقي مي
ها  توان به تجهیزات نامناسبي همچون صندلي اين مي عاوه بر 

هاي آرن   و میزهاي يیر استاندارد، فقدان و يا عدم تناسب تكیه گاه
هاي حمل كتاب يیرقابعل   هاي نگهدارنده، چرخ پا )زيرپايي(، برگهو 

هعاي بلنعد    هاي محكم، و چهارپايه تنظیم و فاقد دسته، فقدان فرازه
هاي باتتر، و صفحه نمايشگرهاي خراب و  جهت دسترسي به قفسه
 ها اشاره كرد.  فرسوده در اكکر كتابخانه

 
 پهناي راهروها 

ن چرخ حمل كتاب و شخص در حداقل عرا راهرو با وجود ي
شعود.   سانتي متر پیشعنهاد معي   151تا  141حال عبور از كنار آن، 

تعا   191هعا،   همچنین براي عرا راهروها با احتساب عرا قفسعه 
شود. در مجموي پهناي راهروهاي میان  سانتي متر توصیه مي 211
 هعا  اي باشد كه رفت و آمد از میان آن اندازه هاي كتاب بايد به قفسه



   13     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
با وجود افراد در حال رفت و آمد يا انتخاب كتاب، به سهولت انجام 

 شود. 
 

 1حد دسترسي
براي اجتناب از خم شدن يا چرخش بدن تزم است كه ابععاد   

دسترسي رو به جلو و طرفین را محدودكرد. وسايل مورد نیاز انجام 
كار بايد در ناحیه اول دسترسي در نزديكي بدن قرار داشته باشعند.  

ايجعاد كشعیدگي در بعدن     گر وسايل دور از دسترس بوده، احتمالا
شعود. ابعزار و وسعايل معورد      وجود داشته و انجام كار نیز دشوار مي

استفاده زياد بايد به راحتي در دسترس باشند، به نحوي كه كار بعا  
آن در ارتفاي آرن  و بدون خمیدگي و چرخاندن بدن انجعام گیعرد.   

انجام شده و نیازمند حمعل و جابجعايي و   وظايفي كه به طور مكرر 
نیروي عضاني زياد است، بايسعتي در ناحیعه دسترسعي و نزديعن     

سعانتي متعر در طعرفین     51سانتي متر جلوي بعدن و   15كتابدار، 
 انجام پذيرند. 

 
 2ها راهنما

هاي طراحي در كتابخانعه تهیعه عايعم     ترين جنبه يكي از مهم
م را طعوري  يع هعا و عا  رچسعب بباشعد.   راهنماي جذاب و واضح مي

طراحي كنید كه حروف، اعداد، و نشانگرهاي روي آنهعا بعه راحتعي    
بايعد از  ديده )عمود بر خط ديد(، خوانده و فهمیده شوند. راهنماها 

                                                 
1- Reach 
2- Signpostings 
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عباراتي كوتاه كه پیام را به طور كامل بعه خواننعده انتقعال نمعوده،     

يعادي را  تشكیل شده باشند، زيرا كتابداران مجبور نیسعتند زمعان ز  
جهت دريافت و تفسیر پیام صرف كنند. براي در  بهتر عايم بهتر 
است از رنگ و نوشته استفاده شده، و از در، فضاي خعالي در بعین   
جمات پرهیز شود. در نوشتن متون انگلیسي نیز فقعط حعرف اول   
جمله به صورت بزرگ نوشته شود. همچنین عايم را در جايي قرار 

 شود.  جا نگاه ميدهید كه ايلب به آن
 ها، نتاي  زير را به همراه خواهد داشت:  بهره جويي از راهنما

 ها و وسايل؛ اطاعاتي در مورد محل قسمت -
اطاعات در مورد هر ين از منابع جهعت تمعايز میعان آنهعا      -
 هاي رده بندي(.  )شماره

هعا و   اين تهیه ابزارهعاي ديعداري از قبیعل بعر چسعب      عاوه بر
روي قفسه، به تقلیل زمان جسعت و جعو كمعن خواهعد     هاي  نشانه

هاي رنگعي )بعر خعاف بعر      كرد. به عنوان مکال استفاده از برچسب
درصعد   71العي   45هاي سیاه و سفید( زمان جست وجعو را   چسب

كععافي و مناسععب خوانععايي مععتن را افععزايش  1كععاهش داده، تبععاين
محعیط   دهد. امر مزبور بر خوانعايي حعروف، از میعزان روشعنايي     مي

اين معورد تبعاين )اخعتاف     بیشتر است، اما بايد توجه داشت كه در
هاي متن و زمینعه آن( زيعاد نباشعد. ارتفعاي، ععرا و       روشني رنگ

اندازه حروف بايد به نحوي انتخاب شود كه قابلیت خواندن آنهعا از   
سانتي متري میسعر باشعد. بعراي مکعال      171-122حداكکر فاصله 

/. سانتي متر 1سانتي متري بايستي 71ديد  ارتفاي حروف در فاصله
                                                 
1- Contrast  
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/. سانتي متر براي اطاعات ضروري 6براي اطاعات يیر ضروري، و 

 (. 2119باشد )ويل  و ديگران، 

 
 1ها كابل

ايمن تنظیم و نگهعداري شعوند.    اي مثمر و  ها بايد به گونه كابل
 ها به طور نامرتب روي كف و زيعر میزهعا   ها كابل در برخي كتابخانه
اند، و بعضاً از آنها بعه عنعوان زيرپعايي اسعتفاده      پهن يا آويزان شده

ايمنعي را بعه دنبعال     اين قبیل شرايط نعه تنهعا مشعكات     شود.  مي
ايجعاد نمايعد.    توانعد مشعكات كعاري هعم     خواهد داشت، بلكعه معي  
اي يیعر معمعول    هعا و سعرنگوني پديعده    درگیري پاي افراد با كابعل 
انعدازي   ها بعد از نصب و مرحله راه كابلنیست. كوشش براي تغییر 

ها بر میزهايي كعه   تواند بسیار مشكل باشد. سیستم انتظام كابل مي
 شود بايد به نحو آساني قابل استفاده باشد.  روي آنها كار انجام مي

                                                 
1- cables  
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 ، روشنايي، نور و حرارت1سروصدا 
 

ايجععاد  اگعر وسععايل و تجهیععزات پععر سروصعدا بععراي كتابععداران  
نمايد در صورت امكان بايستي به محل ديگري منتقل  مي مزاحمت
هاي فتوكپي موجبات  سطح صدا از برخي چاپگرها و دستگاهشوند. 

اختال در شنوايي خواهعد شعد. همچنعین سعطح صعداي بعات بعر        
گذارد. وظايفي كه نیعاز بعه تمركعز زيعاد      عملكرد و تمركز تأمیر مي

بعه سعر و    طالب استرا  داشته و درجات باتيي از ارتباطات كامي
ايجعاد مزاحمعت    باشند )وجود سروصداي كم نیز با  صدا حساس مي

همراه است(. امرات رواني سر و صدا به سردرد، عصبانیت، و حواس 
شود. سطح صداي بات منجر به تحريعن و آسعیب    پرتي منتهي مي

 پرده گوش خواهد شد )مانند صداي مداوم و بلند زنگ تلفن(. 
تعوان از طريعق نصعب     محعیط كتابخانعه را معي    سر و صعدا در 

)ديوارهعاي جعارب صعدا(، بررسعي مرتعب       2هعاي آكوسعتین   عايق
ايجعاد صعدا، نصعب پعرده جلعوي        ها به منظور جلوگیري از دستگاه
هعا، اسعتفاده از فعرش و كايعذهاي ديعواري جعارب صعدا، و         پنجره

هعاي   چاپگرهاي با صداي كم )چاپگرهاي لیزري( و استقرار دستگاه

                                                 
1- Noise 
2- Acoustic 
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فتوكپي و چاپگرها در فضايي جداگانه كاهش داد. همچنین سعطح  

ترتیعب وسعايل و تجهیعزات تعأمیر      تواند بوسیله نظعم و  سروصدا مي
 پذيرد. 

 
 
 

 1روشنايي
در محیط كتابخانه محسوب معي  مهم عوامل ازنور و روشنايي 

كار با ايمني و كارايي بیشتر، روشنايي مناسعب در محعیط را   شود. 
 طالب است.
ايسعتگاه ، استقرار تأمیر مکبت روانشناختي نور طبیعي دلیل به

ها در ها مطلوب است، به نحوي كه پنجرههاي كار نزدين به پنجره
روي  ها تمپ. نصب قرار گیرد نه در مقابل، يا پشت به فردو  طرفین

و میعزان شعدت    هعا  تمعپ سقف ممكن است بهترين گزينه نباشد. 
وظايف شغلي در محعل   اقتضاياسب با روشنايي مورد نیاز بايد متن

مورد نظر قعرار گیرنعد. بهبعود روشعنايي محعیط بعه نصعب منعابع         
 اسعتقرار اين زمینه چگعونگي   ، بلكه درنشدهروشنايي بیشتر محدود 

 آنها نیز داراي اهمیت است. 
و نعور   طبیععي تركیبعي از نعور   بايسعتي    روشنايي محیط كعار 

است. بعا   ارزان و مطلوبي يمنبع روشناي طبیعيمصنوعي باشد. نور 
تعوان توزيعع نعور را در محعیط كتابخانعه      مي طبیعياستفاده از نور 

                                                 
1- Lighting 
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ها پنجرهتمیزي . خوشايند براي كار فراهم آورد يو محیط ارتقاء داد

ها به منظور عبعور نعور از    در مقابل آن  و جلوگیري از استقرار قفسه
قابعل  يیعر   ها بايد شفاف و. شیشهشود موضوعات ضروري تلقي مي

تععوي    ععدم  و ،باشند. همچنعین كکیفعي، ععدم مراقبعت     انعكاس
هعاي   براي مكان. دهد میزان نور را كاهش ميتا حد زيادي  ها تمپ
تزم است، رنگ ديوارها و سقف را روشن كنیعد.  ، نور بیشتر نیازمند
و وسايل و تجهیزات تأمیر بسیاري ، اينكه رنگ سقف، ديوارها  ضمن

انجعام كارهعاي    بعه منظعور  دارنعد.  نور زايش بازتاب در كاهش يا اف
هعاي رومیعزي( اسعتفاده    ظريف و دقیق از نور موضعي )مانند چراغ

بتوان به راحتي آن را در وضعیت مطلوبي قرار داد، به نحوي  شود تا
و چشم را نزند. با استفاده از نور موضعي نیازي  نشودايجاد   كه سايه

 باشد. به افزايش سطود روشنايي نمي
هاي الكترونیكي داراي نور سفید بعه  استفاده از روشنايي تمپ

شعود، زيعرا حعرارت بعر     درصد حرارت توصعیه نمعي   91علت تولید 
ساعات طوتني نامطلوب اين امر براي   و گذاشتهمحیط اطراف تأمیر 

 يیرمعمعول به واسطه روشعنايي تنعد و    موارد، حتي در برخي است
داراي  1هعاي فلورسعنت  . تمعپ شود ميو سرگیجه منجر به سردرد 

هعاي الكترونیكعي داراي نعور    انرژي كارآتر روشنايي نسبت به تمپ
هعاي سعوخته   دارند. تععوي  تمعپ   يترسفید بوده و عمر طوتني

كند. پخعش  فلورسنت مشكات ناشي از چشمن زدن نور را كم مي
ش و كعاه هاي نور براي جلوگیري از روشنايي تند منبع نعور  كننده

 (. 1994)روني،  شوند حرارت به كايذ وسايل مناسبي محسوب مي
                                                 
1- Fluoresent 
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هاي  ( به بررسي شرايط ارگونومین در كتابخانه1119رضايي )

دانشگاه اصعفهان پرداخعت. نتعاي  نشعان داد كعه از میعان شعرايط        
يعا قعرار    پنجره فقدانمحیطي اكکر كتابداران از نور طبیعي به علت 

ر مقابل آن محروم بودند. عاوه بعر  ها و وسايل ديگر د داشتن قفسه
ها تعا   ها در برخي كتابخانه آن كکیفي، عدم مراقبت، و تعوي  تمپ

دهد. محیط  حد زيادي میزان استفاده از نور مصنوعي را كاهش مي
ها به دلیل فقدان وسايل گرمايشعي و سرمايشعي    برخي از كتابخانه

ن بسیار سرد مناسب در فصل تابستان بسیار گرم، و در فصل زمستا
هعا   هعاي مناسعب و درخعوري هعم در اكکعر كتابخانعه       است. از رنگ

هاي  استفاده نشده، كه چیدمان نامناسب تجهیزات و وسايل و ناحیه
هعا از   كند. در اكکر كتابخانه تر مي اين زمینه را برجسته كاري شلوغ 

جعويي نشعده، و حتعي در برخعي      عائم راهنمعاي اسعتاندارد بهعره   
  عائم راهنما هیچ گونه كاربردي ندارند.  ها كتابخانه

تأمین نور كافي و مناسب در محیط كتابخانه داراي مزايايي از 
 حفعظ قبیل میل و ريبت بیشعتر كتابعداران بعراي انجعام وظعايف،      

حوادث ناشعي از كعار معي    ، و كاهشسامت چشم، انجام بهتر كار
 باشد. 

 

 2درجه حرارت و رطوبت، 1تهويه

                                                 
1- Ventilation 
2- Heating & Humidity  
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موجعب خسعتگي كتابعدار و كعاهش كیفیعت       تهويه نامناسعب 

تواند . چنانچه محیط بسیار گرم يا سرد باشد ميشود اجراي كار مي
 و احساس ناراحتي شود. ، باعث تحرين پذيري، عدم تمركز

)گرما، بخار آب، و دي اكسید كعربن( را از   تركیبات تغییر هوا، 
امعل  فضايي خوشايند و سالم براي تنفس و تعمحیط خار، كرده و 

هاي ناشي اينكه هزينه  تر. مهمآورد  بدن با فضاي محیطي فراهم مي
اين نكتعه نیعز     دهد. ضروري است بهمحیط را كاهش مي ياز تمیز
هعايي از  كه وجود گرد و يبار به مرور منجعر بعه آسعیب    شوداشاره 

 گردد.  ميجمله آسم در افراد 
د، سعطح  چگونگي افت تدريجي كیفیت هوا در امر فعالیت افعرا 

شعود از  و شرايط ساختمان از عواملي است كه موجب مي، هاپنجره
انواي تهويه مكانیكي يا تهويه مطبوي استفاده كعرد. اگعر بعه دتيعل     

ها امكان پذير نباشد، در چنین حالتي تهويهخاص باز كردن پنجره
امكعان دسترسعي بعه دسعتگاه      چنانچعه ي مصنوعي ضروري است. 

در طول انجام كار زمان استراحت بیشتر  مدت تهويه وجود ندارد از
 و نوشیدن آب خنن استفاده شود. 

رطوبت و درجه حرارت هم بر آسعايش و رفعاه كتابعداران امعر     
و يكنواخت تكراري هاي ويژه اگر كاره گذاشته و بايد كنترل شود. ب

آل در ين كتابخانعه  ايده . درجه حرارتپذيردانجام به صورت مداوم 
گراد است. مشكل اساسي در اكکر كتابخانعه ه سانتيدرج 21تا  21

توانعد  باشد، زيرا كه هر پايانه معي هاي رايانه ميها استفاده از پايانه
انرژي گرمايي بسیار زيادي منتشر كند. همچنین بايعد بعه گرمعاي    
منتشر شده توسط افراد در محعیط كتابخانعه توجعه نمعود. درجعه      
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و سرعت ، یزيكي سنگین، رطوبت باتاگر با كار ف يژهوه حرارت بات ب

خسعتگي زيعاد و مشعكات    ، موجعب  جريان هواي كعم تعو م باشعد   
 شود. مختلف ديگري مي

وري را رطوبت و گرماي زياد بر توانايي كار امر گذاشعته، بهعره  
، گرمعا ناشعي از  . فشار رواني دهد افزايش ميپايین آورده، و خطا را 

ن ايع مربوط به  هاي بیماريبه ممكن است را افزايش داده خستگي 
شود. از طرف ديگر رطوبعت و گرمعاي پعايین میعزان      پديده منتهي

 و احتمال آسعیب  دادهها و مفاصل را كاهش پذيري ماهیچهانعطاف
يابد. رطوبت شامل مقعدار بخعار آب موجعود در    افزايش مي فیزيكي
باشد. رطوبت درمحیط كار بايد متعادل و مناسب با نوي كار هوا مي

در محعیط   میزانترين  درصد مناسب 55تا  51باشد. رطوبت میان 
اين نكته نیز بايد توجه داشت كعه   (. به1994)روني،  استكتابخانه 

به طور قطع درجه حرارت يكساني وجود ندارد كه همه افراد در آن 
 احساس راحتي يكساني داشته باشند. 

 
 1عوامل شيميايي

گعرم شعدن بعوي مخصوصعي از     بدنه رايانه و نمايشگرها بر امر 
اين موارد گازهايي است كعه ناشعي از    كند، از جمله  خود ساطع مي

شعود. گعاز    بدنه رايانه بر امر حرارت و صعفحه نمايشعگر تولیعد معي    
توانعد موجعب    هاي كپي معي  متصاعد از چاپگرهاي لیزري و دستگاه

                                                 
1- Chemical factors  
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ناراحتي كتابعداران شعود. بنعابراين، رعايعت اسعتانداردهاي معرتبط       

 باشد.  اين باره از طرف واردكنندگان يا تولیدكنندگان تزم مي در
هايي از محیط كتابخانه با  ها در بخش اين دستگاه همچنین بايد

ه مطبوي و مناسب قعرار گیعرد. بعا تهويعه مطلعوب در محعیط       يتهو
تععوان هععواي تععازه وارد محععیط كععرد و يلظععت مععواد  كتابخانععه مععي

 شیمیايي را كاهش داد. 
 

 
 1رنگ
هاي شاد و در خعور محعیط   ش ارگونومي سعي دارد از رنگدان

 نشعاط استفاده كند، تا كاركنان در محیط كار احسعاس شعادابي و   
كنند. محیط كتابخانه نیز بايد جذاب و دلنشین باشد. رنعگ عامعل   

ايجاد محیط روانشناختي و بصري مناسعب و دلخعواه معي    درمهمي
طرحعي جعامع باشعند.     هاي كف و ديوارها بايد دارايباشد. پوشش

وسايل و تجهیزات بايد جهت استفاده بعه خعوبي طراحعي و مرتعب     
شده، تا بهداشت رواني مطلوبي بعراي كتابعداران و كعاربران فعراهم     

مکاً از رنگ ؛هاي بسیار تند و روشن بايد اجتناب نمود. از رنگآورد
آمار نامطلوب آن نبايعد اسعتفاده    دلیلاي به هاي خاكستري و قهوه

اسعت   نعامطبوي كرد، و استفاده از رنگ قرمز نیعز در سعطح وسعیع    
 (. 1994؛ روني، 1111، 2)سسیلي

                                                 
1- Colour 
2- Cecili 
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نععور و روشععنايي مناسععب در  "( در مقالععه 1174مرتضععوي )

ها را به شرد ريعل بیعان   هاي مناسب براي كتابخانه، رنگ"كتابخانه
 كند:مي

 رنگ سبز براي تعادل رود و روان و راحتي؛ -
 مناطق گرمسیر؛رنگ آبي براي  -
 رنگ زرد براي راهروهاي تارين؛ -
 رنگ مرجاني براي تمركز حواس و تمركز ديد.  -
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 ايستگاه کار مناسب با رايانه  طراحي 

  در محيط کتابخانه
 

ها را افزايش  هر چند استفاده از رايانه توانايي و بازدهي سازمان
هععاي  دامانعع داده، كععار بععا آن مشععكات و عععوارا متنععوعي را در  

كاربران ظاهر ساخته است. بیشتر عوارا مزبعور، بعه دلیعل     فیزيكي
طراحي نادرست و ضععف انطبعاق وسعايل محعیط كعار بعا ويژگعي        
جسماني كاربران است، زيرا اجزاء و لوازم محیط كار به طرز مثمري 

 گذار است.  بر وضعیت بدني براي انجام كار تأمیر
توجعه معديران، مسعئولین، و    ها نیاز مبرمي بر  امروزه كتابخانه

اين  جويي از اصول علم ارگونومي داشته،  هاي ريربط در بهره سازمان
هاي كاري مناسب بعا رايانعه كعه     ايستگاه موضوي به ويژه در طراحي

هعا بعه آن    ها و خدمات انجام شعده در كتابخانعه   اكنون اكکر فعالیت
 وابسته بوده، قابل تبیین است. 

هعا و   ي ارگونعومي رايانعه، ويژگعي   اين بخعش ضعمن بررسع    در 
ايسعتگاه كعار بعا رايانعه بعه منظعور        استانداردهاي ارگونومي اجعزاي 

ها و وضععیت اسعتقرار بعدن در هنگعام كعار در       جلوگیري از آسیب
 شود.  مطرد مي  محیط كتابخانه
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 1رايانه ارگونومي 
بخشي از توجه به اصول ارگونومي، لحام موضوي فناوري رايانه 

شعمار و متمعادي را    كتابداران در محیط كار ساعات بعي  است، زيرا
هعا را بعا    اي از فعالیعت  صرف استفاده از رايانه نموده، و بخش عمده

 دهند.  استفاده از آن انجام مي
اين ابزارها و حفظ سامتي هنگام  اين مبنا استفاده صحیح از بر

ر بعه  كار با رايانه از اهمیت بسیاري برخوردار است. زيعرا، نفعس كعا   
تدري  و به مرور زمان، همراه با فرسودگي بوده و چنانچه با استفاده 

را تشعديد    اين ابزارهعا رونعد مزبعور تسعريع شعود يعا آن       نادرست از
ترديد فضاي كاري ناسالمي را براي كتابداران پیشعاروي   نمايیم، بي

 خواهیم داشت. 
د اين علم معور  در مجموي، انقاب در فناوري موجب گرديد تا 
هعاي جديعدي را    توجه عموم واقع شود. فناوري رايانه توان آزمعايي 

براي علم مزبور طرد كرده: وسايل جديد كنترل، ارائعة اطاععات از   
هعايي   رايانه، و تأمیر آن بر انسعان از عرصعه   2طريق صفحه نمايشگر

 است كه علم ارگونومي در آنها نقش چشمگیري دارد. 
ر به ارگونعومي رايانعه در زمینعه    اين قرار، در چند سال اخی بر 

تولید وسايل مختلف رايانه توجه فراواني شده، و تولید كننعدگان و  
طراحان ابزارها و وسايل سعي دارند تا با رعايعت اصعول ارگونعومي،    
میزان تأمیر سوء وسعايل را بعر بعدن انسعان كعاهش دهنعد. تولیعد        

                                                 
1- Computer Ergonomics  
2- Monitor  
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، 2وشعواره ، م1كنندگان تجهیزات و وسايل رايانه مانند صفحه كلیعد 

میز، صندلي، و ساير وسايل رايانه تاش دارند تا محصوتت خود را 
مطابق با اصول ارگونومي طراحي و تولید كنند، زيرا وجود شعرايط  
نامناسب در محیط كار و عدم توجه به موارد ارگونومیكي در معدت  

شعود. بعه    ها مي ها و ناهنجاري زماني طوتني، موجبات بروز بیماري
ل شناخت عوامل مثمر در محیط كار با رايانعه از اهمیعت   همین دلی

 زيادي برخوردار است. 
توان تعريفي از ارگونومي رايانه ارائعه نمعود، بعر     اين مبنا مي بر 

اين علم به مطالعه و بررسي عوامل انسعاني در ارتبعاط    اين قرار كه  
وجعه  هاي تطبیق ابزارها و وسايل كار بعا ت  با رايانه پرداخته، و شیوه

دهد، تا از بعروز آمعار    اندام فیزيكي انسان را مورد مطالعه قرار مي به 
 ناهنجار جلوگیري نمايد. 

 
 كاري ايستگاه چيدمان

ترتیب وسعايل كعار موجبعات     اين موضوي كه چگونه طراحي و 
  اي به نعام چیعدمان   ناراحتي و آسیب فیزيكي بر بدن شده، از حوزه

كاري رايانه در كتابخانه از موارد  تگاهايس شود.  ايستگاه كاري اخذ مي
شود: محیط اطراف رايانه مشتمل بر میز و صعندلي،   زير تشكیل مي

تجهیزات رايانه مانند صفحة نمايشگر، صفحة كلید، موشواره، تلفن، 
چاپگر، و نگهدارنده اوراق به منظور جلوگیري از مشعكات كعار بعا    

زمینععه تجهیععزات، اي را كععه در  رايانععه. توصععیه شععده اصععول سععاده
                                                 
1- Keyboard  
2- Mouse 
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موقعیت، و مكان كار با رايانه در ريل آمده، رعايت شود تا بتوان به 

انسعاني   بعراي منعابع    دهي و كاهش بروز موانعع  ارتقاء سطح خدمات
 اهتمام كرد. 

 
 ارگونومي ميز كار رايانه

اي وسیع باشد كه كتابدار بتواند همعه وسعايل    انداره میز بايد به
دهد. فضاي زير میز رايانه بايستي به نحوي  مربوطه را روي آن قرار

باشد كه محیط كافي براي تمامي اشیاء و وسايل مورد نیاز را فراهم 
آورد. محلي امن براي حركت پاها، ضمن آنكه میز كعار بايعد كعاماً    
مابت بوده و از لرزش آن جلوگیري شود. سطح میزكار نبايد سفید و 

اس نور باشد، زيرا به اختال ديعد  خیلي تیره، يا براق با قابلیت انعك
 كند.  و نامساعد شدن شرايط روشنايي كمن مي

وسايل و لعوازم موجعود بعر روي میعز، بايعد براسعاس اولويعت        
استفاده از آنها، در حد دسترسي راحت و آسان بر روي میز كار قرار 

توان به سه بخش تقسعیم كعرد: قسعمت     گیرد. میز كار رايانه را مي
شعود و محعل اسعتقرار     نعدرت از آن اسعتفاده معي    به واپس میز، كه

اين قبیل است. قسمت میاني  ، و وسايلي از1صفحه نمايشگر، بلندگو
میز كه وسايلي از قبیل تلفن بر آن قرار گرفته، و بعاتخره قسعمت   
پیشاروي میز كه محل استقرار صفحه كلید و موشعواره بعوده و بعه    

 گیرد.  نحو مداوم مورد استفاده قرار مي

                                                 
1- Speaker 
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 وضعيت بدني نشسته و ابعاد مناسب صندلي رايانه
ار معموتً نعوعي از وضععیت بعدني را اتخعار     كتابداران هنگام ك

كرده كه به وسیله طراحي پست كار و تجهیزات مورد اسعتفاده بعه   
هاي بدني يیر طبیععي   شود. كار در چنین وضعیت ها تحمیل مي آن
ترين  تواند منجر به درد و گاهي اوقات آسیب بدني گردد. راحت مي

كعه زاويعه   وضعیت بدني هنگام نشستن بر روي صعندلي آن اسعت   
درجه و ساعدها هم موازي با كف باشند، به نحوي كه مچ،  91آرن  

ساعد و آرن  در ين امتعداد قعرار گیرنعد. سعر و گعردن بعه حالعت        
ها در ين خط با تنه  اندكي به سمت جلو( بوده، و شانه عمودي )سر

درجه داشته،  111تا  91قائم بر زمین قرار گیرند. پاها با بدن زاويه 
هعا نیعز بعا كعف      درجه قرار گیرند. ران 111تا  91در زاويه  و زانوها

هعا، چرخانعدن سعر، شعق و رق      زمین موازي باشند. خم كردن معچ 
نشستن، و قوز كردن مواردي از وضعیت نامناسب بدني است كه در 

 آنها، مفاصل داراي حالت طبیعي نیستند. 
سعت  شود، بعديهي ا  زماني كه در كتابخانه از رايانه استفاده مي

اندركاران كتابخانه بايستي از وضعیت صعندلي   كه مسئولین و دست
در ارتباط با موضوي ارگونومیكي آن آگاهي داشته باشند. بسیاري از 

ها استفاده شده ايلب ناراحت، سعخت،   هايي كه در كتابخانه صندلي
و يیر قابل تنظیم بعوده و بعراي انجعام وظعايف متنعوعي اسعتفاده       

هاي مورد استفاده در  داشت كه تمامي صندلي شوند. بايد توجه مي
طوتني مدت يا كوتاه معدت راحعت باشعند. آشعنايي بعا چگعونگي       

كمر برخوردار   اي براي ناحیه ژه نشستن بر روي صندلي از اهمیت وي
 است.
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كه كمر در  1اساسا دو نوي وضعیت بدني وجود دارد: كیفوتین

ها و در  ر بر روي مهرهاين امر موجب فشا حالت قوز شده قرار دارد، 
كعه در آن كمعر بعه     2گردد؛ و لوردوتیعن  نتیجه ناراحتي فراوان مي

طرف جلو متمايل است. البته اگر از ين ابزار حمايت كننعده كمعر   
ها كعاهش يافتعه و در نتیجعه نشسعتن      استفاده شود، فشار بر مهره

تركیب صحیح ارتفاي میز و  گیرد. كتابدار در وضعیت راحتي قرار مي
اساس مطلوبي در وضعیت صاف و مستقیم فیزيعن بعدني    ،صندلي

 (. 1171است )عبدلي ارمكي، 
هعاي ريعل    صندلي مورد استفاده در كار با رايانه بايد از ويژگي

 مند باشد:  بهره
صندلي بايد با انجام شرد وظايف منابع انساني انطباق داشته و 

د به راحتعي قابعل   ارتفاي آن با ارتفاي میز متناسب باشد. صندلي باي
تنظیم بوده تا هر فرد بتواند در حالت نشسته روي آن تنظیمعات را  
انجام داده، و نیازي به برخاستن نداشته باشد. ارتفاي صعندلي بايعد   
قابلیت تغییر داشته تا بر حسب طول و قد انسان تنظیم شده، و در 

 ها در ارتفاي سطح میز كار واقع شود، زيرا ين حدي باشد كه دست
 تواند براي اكکر كتابداران راحت نباشد.  صندلي مخصوص مي

اي قابل تغییر بوده و به وضعیت  پشتي صندلي بايد به هر زاويه
آيد. همچنین ارتفاي پشتي از باتي كف صندلي، و عرا  دلخواه در 

گاه كمري كه ناحیعه پشعت را    ين تكیهآن مورد كنترل قرار گیرد. 
سانتي متر باشعد. جهعت    41ي ارتفاي كند، بايستي دارا حمايت مي

                                                 
1- Kyphotic  
2- Lordotic  



         61 …و   ها در کتابخانه ونوميگمباني ار 
حفظ قوس ناحیه تحتاني كمر قسمت پايین پشعتي صعندلي بايعد    

جا جلعوگیري   روكش از جنسي باشد كه از تحر  بيمحدب باشد. 
 نموده، هوا را عبور داده تا سبب تعريق نشود. 

دار يعا   صندلي بايد متحر  بوده و متشكل از پعن  پايعة چعرخ   
افزايعد.   هاي زيعاد بعه راحتعي كعار معي      د پايهبیشتر باشد، زيرا تعدا

كعاري   درجه براي هر نشیمنگاه 161قابلیت چرخش بايد مبتني بر 
بوده، تا از چرخش معداوم و مضعر كتابعدار بعر روي صعندلي بعراي       

هعاي معورد اسعتفاده در     دسترسي به لوازم جلوگیري نمايد. صندلي
با ارتفاي میعز كعار   دار بوده و دسته آن  كار با رايانه بهتر است دسته

 مطابقت داشته باشد. 
سانتي متعر و   45تا  41ايده آل آن است كه پهناي نشستنگاه 
سانتي متر باشد.  44تا  41عمق آن )فاصله كمر تا جلوي صندلي( 

اگر صندلي براي میز بسیار بلند باشد، افراد مجبورند به طرف جلعو  
ي ادامعه يابعد   اين وضعیت براي مدت زمان طوتن خم شوند. چنانچه

 گردد.  منجر به افزايش ناراحتي مي
تواند فشار را بر روي ستون فقرات بعه   گاه ساعد مي وجود تكیه

هعاي سعاعد    تكیعه گعاه  وسیله حمايت از تنه باتي بدن كعم كنعد.   
بايستي در جهت ارتفعاي و ععرا صعندلي قابعل تنظعیم بعوده، تعا        

را در وضععیت  كتابداران بتوانند جهت راحتي ساعدهاي دست آنها 
 مناسبي قرار دهند. 

اينكه، انتخاب نشیمنگاه صندلي بايد براساس استفاده  در نهايت
كاربران كوتاه و بلند قد تنظیم شود، و هنگام نشسعتن بعر صعندلي    

كننده بر روي زمین قرار گیعرد. بعه منظعور     بايد هر دو پاي استفاده
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دار  زيرپايي شیب توان از جلوگیري از فشار بر پاي افراد كوتاه قد مي

 اين فشار بهره برد.  براي كاهش
بايعد تمعرين كعرد، و     بنابراين كار كردن در وضعیت مناسب را 

همواره بعدن را در حالعت ععادي و طبیععي خعود نگعه داشعت )در        
 شكل دارد(.  sوضعیت طبیعي، ستون فقرات حالت 
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 ابزار جانبي شرايط مطلوب در زمينه کار با  
 

گاه كف دست بعوده، تعا    رايانه بايستي داراي تكیهصفحة كلید 
هعاي متحعر  آن    گونه فشاري را تحمل نكرده و لبه مچ دست هیچ

خم نشود. صفحة كلید و صفحة نمايشگر رايانه بايد به موازات هعم  
درجه( براي صفحة كلید موجود  25تا  1واقع شده، شیب مطلوبي )

كاربر قرار گیرد به نحوي باشد. صفحة كلید بايد دقیقاً روياروي فرد 
كه در امتداد محور میاني وي واقع شود، و هنگعام كعار بعا صعفحة     

 ايجاد نمايند.  ايدرجه 91كلید ساعد و بازوها زاوية 
 

 شرايط مطلوب در زمينه كار با موشواره
محل استقرار موشواره براي كاربران راست دست و چپ دست 

موشعواره در حعد امكعان     بايد به صورت متضاد بر میز قعرار گیعرد.  
نزدين به صفحه كلید و در دسترس كاربر قرار گیرد. براي كعار بعا   
موشواره، آرن  را بايستي بر روي میز رايانه قرار داد، و بعراي تكعان   

اينكه مچ دست بعه تحعر      دادن آن آرن  در حال حركت باشد، نه
واقعع  در آيد. در كامي ساده، موشواره با دست بايد در ين امتعداد  

 شود. 
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امكان تعوي  موشواره، در صورت احساس ناراحتي هنگام كار 

ايعن رابطعه، مناسعب اسعت از صعفحة       با آن بايعد فعراهم باشعد. در    
مطعرد بعوده، اسعتفاده     1مخصوص موشواره كه به نام صفحة طبعي 

اين نكته ضروري است، كه محل استقرار انگشتان بر   شود. يادآوري
اي باشد كه سه انگشت  ا آن بايستي به گونهموشواره، به هنگام كار ب

وسط بر روي آن، و دو انگشت كوچن و شست در طرفین موشواره 
 قرار گیرد. 

 
 شرايط مطلوب در زمينه كار با صفحه نمايشگر

از لحععام اصععول ارگونععومي هنگععام كععار بععا صععفحة نمايشععگر، 
هاي چندي بايد معورد توجعه كتابعداران واقعع      خصوصیات و ويژگي

ها تا صفحة نمايشگر، استقرار  كه عبارت است از: فاصلة چشم شود،
صفحة نمايشگر، میزان درخشندگي صفحه و قابلیت انعكاس نور، و 

 فونت حروف بر صفحه. 
عاوه بر عوامل ياد شده، تنظعیم صعفحة نمايشعگر در امتعداد     
ستون فقرات كاربر قرار گیرد تا چشعمان بعا بخعش بعاتيي صعفحة      

پعردازي   اين راستا از رنعگ  مستقیم واقع شود. درنمايشگر در خطي 
جويي شود. مکاً نوشتار تیره در  صفحة نمايشگر به نحو معقول بهره

زمینة روشن قرار گیرد. پس زمینه كاما سفید بعراي كعار طعوتني    
مناسب نیست. همچنین مطلعوب اسعت صعفحه نمايشعگر در بعین      

                                                 
1- Pad  
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اي داشعته  درجعه  91 ها زاويعه  ها قرار گرفته و با پنجره رديف تمپ

 باشد. 
ها بر اسعاس اصعول    باتخره، براي افزايش قابلیت تنظیم فاصله

ارگونومي، عاوه بر استقرار صفحة نمايشگر رايانه در محل مناسعب  
از نظر استقرار در امتعداد ديعداري، فاصعلة مناسعب میعان كعاربر و       

سعانتي متعر( بايسعتي رعايعت شعود. در       46-41صفحة نمايشعگر ) 
ايجاد شرايط ديد مناسب، از خستگي چشعم و سعاير    به دلیل نتیجه

اين راستا بايعد بعه    عوارا بینايي جلوگیري به عمل خواهد آمد. در
تمیزي و زدايش هر گونه لن و گرد نیز بر صفحه نمايشعگر توجعه   

 نمود. 
 

 شرايط مطلوب در زمينه استفاده از تلفن
تلفن كه يكعي  از آنجا كه در محیط كتابخانه توجه به دستگاه 

باشد، و امروزه بسیاري از خدمات  ايستگاه كار مي از ابزارهاي كلیدي
ارائععه شععده از قبیععل امانععت و تمديععد مععدار ، خععدمات مرجععع و  

ايعن طريعق صعورت     آوري از پاسخگويي، خدمات سعفارش و فعراهم  
گیرد، رعايت اصول ارگونومیكي هنگام استفاده از تلفن ضعروري   مي

ي كعه بعه كعرات و معدت زمعان طعوتني از آن       است. به ويژه زمعان 
شود. آن چنانكه در مباحث پیشین اشاره شد، اسعتقرار   استفاده مي

تر بعوده، تعا دسترسعي بعدان      تلفن در ناحیة میاني میز كار مناسب
سهل و با سرعت صورت گیرد. در حعین مكالمعه تلفنعي، از دسعت     

ت توصعیه  اين صور جويي شود، در يیر براي نگه داشتن گوشي بهره
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در  2هاي داراي بلنعدگو  يا تلفن 1)دست آزاد(شود از هندس فري مي

محل كار استفاده گردد، زيرا قرار گعرفتن گوشعي تلفعن بعه معدت      
طوتني بین گوش و گردن به مرور موجب درد در ناحیعه گعردن و   

 شود.  ها مي شانه
 

و  3شرايط مطلووب در زمينوت تيهيوزات نگهدارنوده اورا     
 4چاپگر

دار جهعت نگهعداري اسعناد     دارنده اوراق يا صعفحه نگعه  از نگه
شود. از آنجا كه وضعیت استقرار نگهدارنده  هنگام تايپ استفاده مي

تواند عواملي چون وضعیت نامناسب گردن وسر، موجبعات   اوراق مي
سردرد، خستگي، و درد چشم شود، توجه به اصعول ارگونعومي بعه    

اوراق ضعروري تلقعي    منظور شرايط مطلعوب در زمینعة نگهدارنعده   
 شود.  مي

نگهدارنععده اوراق بايسععتي نزديععن صععفحة نمايشععگر رايانععه و  
سعن    نزدين آن قرار گیرد. ارتفاي و زاوية اسعتقرار نگهدارنعده هعم   

كه وضعیت استقرار نگهدارنعده   اين صفحة نمايشگر بوده، و در نهايت
ظیم اوراق با محل استقرار صفحة نمايشگر و صندلي كاربر قابلیت تن

 داشته باشد. 
اين راستا، چاپگر بايد در وضعي قرار گیرد كه بعراي انتقعال    در

ايعن، مناسعب    ها حفظ شود. ععاوه بعر   كايذ تعادل استفاده از دست
                                                 
1- Hands- free  
2- Speaker Phone  
3- Copy Holder 
4- Printer 
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است براي اجتناب از بات بردن زياد بعازو، كايعذهاي چعا  شعده از     

 هاي زيرين چاپگر خار، شود.  بخش
 

 1عوامل مکانيکي
محیط كتابخانه هنگام كار با رايانعه شعامل   عوامل مكانیكي در 

 باشند: موارد زير مي
يعا    هايي مانند اسعتفاده از موشعواره   تكرار فعالیت الف. تکرار:

صفحه كلید در وضعیت مابت و بیش از سه ساعت، فرصعت تجديعد   
هاي بدن را نداده، موجب آسیب ديدگي تدريجي خواهد  قوا به اندام

 شد. 
تعوان بعا    و متناوب كار با رايانعه را معي  هاي طوتني مدت  دوره

هاي مرجوعي به كتابخانه در  انجام كارهايي از قبیل گذاشتن كتاب
هاي به  ها براي تمديد كتاب ها، فتوكپي، و پاسخگويي به تلفن قفسه

 امانت رفته جبران نمود. 
: برخععي اوقععات كتابععداران و ب. وضووعيت نامناسووب بوودن

در ين راستا قرار ندارند. مکا زماني  ايستگاه كاري با يكديگر اجزاي
شود سر  كه صفحه نمايشگر رايانه خیلي بات قرار گرفته، موجب مي

هنگام نگاه كردن به آن به عقب خم شود. بعراي كنتعرل و كعاهش    
هعاي كعاري    ايستگاه فشار ناشي از وضعیت نامناسب بدن، استفاده از

 شود.  قابل تنظیم توصیه مي
 

                                                 
1- Mechanical factors  
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 نومي رايانه در كتابخانهجويي از ارگو بهره
اي از علعم   از آنجا كه نحعوه اسعتقرار بعدن و ارگونعومي شعاخه     

مهندسي است كه به طراحعي ابعزار و لعوازم بعراي حفعظ سعامت       
هاي نعامطبوي   پردازد، درد و ناراحتي فیزيكي بدن در هنگام كار مي

در نتیجة حفظ مداوم ين وضعیت نادرست در استقرار بدن ظعاهر  
 شود.  مي

( در يكي 1117)امام  يحیدري و رفیعر پژوهشي كه توسط د
هاي كاري  ايستگاه ها و مراكز اسناد كشور انجام شد، كلیه از كتابخانه

ايستگاه بود مورد بررسي قعرار گرفعت.    114كتابخانه كه مشتمل بر 
در فاز اول اطاعات مورد نیاز از طريق مصاحبه حضوري و تكمیعل  

آوري شععد، و سععپس در فععاز دوم پرسشععنامه و تهیععه عكععس گععرد
اطاعات آنتروپومترين به عاوه مشخصات میز، صعندلي، وضععیت   

آوري شده و تناسعب آن بعا    و ابزارهاي كاري جمع ،ها استقرار رايانه
اطاعات آنتروپومتريكي مورد ارزيابي قرار گرفت. در فاز سعوم نیعز   

 1اواس وضععیت بعدني  هاي كار از روش ارزيابي  ايستگاه براي بررسي
هاي بعدني در حعین كعار( اسعتفاده گرديعد، و كلیعه        )تحلیل حالت

اطاعات جمع آوري شده از فازهعاي مختلعف معورد بررسعي قعرار      
درصد  51گرفت. در فاز اول مطالعه مشخص گرديد كه در مجموي 
عضعاني   -افراد، حین كار حداقل در ين ناحیه از دردهاي اسكلتي

درصد مورد  65عه مشخص شد كه در برند. در فاز دوم مطال رن  مي
ارتفععاي میععز، صععندلي و ديگععر وسععايل و ابزارهععا بععا خصوصععیات   

                                                 
1- OWAS: Ovako Working Posture Analyzing System 
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 وضعیت بدنيآنتروپومتريكي افراد تناسب نداشت، و افراد رفتارها و 

كردند، و در فاز سوم نتعاي    مناسبي براي انجام كار خود اتخار نمي
درصد  52اواس نشان داد كه وضعیت بدني  حاصل از روش ارزيابي

يعن بعه دسعت آوردنعد و شعغل آنهعا فاقعد          هاي كار نمعره  ايستگاه 
هاي كعار   ايستگاه درصد 11باشد، براي  هاي ارگونومیكي مي استرس
محاسبه شد، كه بايستي مورد بازنگري قرار گیرد و نیازمند  2نمره 

درصعد   11آينعده بعوده، و بعراي     اقدامات اصاحي ارگونعومیكي در  
محاسععبه شععد كععه انجععام اصععاحات   1نمععره هععاي كععار  ايسععتگاه 

 بايستي سريعاً انجام گیرد.  ها  ايستگاه اين  ارگونومیكي در 
( بعه بررسعي ارگونعومیكي محعیط كعار و      1111اعلم الهدايي )

هاي جسماني ناشي از كار بعا رايانعه در كتابعداران پرداخعت.      آسیب
بیعان  اين قعرار    درصد میزان آسیب ديدگي به تفكین نوي كاري به

 1/21درصد؛ بخعش اطعاي رسعاني     1/11شد: بخش خدمات فني 
درصعد؛   7/11درصعد؛ بخعش سفارشعات     2/1درصد؛ بخش امانعت  

درصد. همچنعین   6/1سازي  درصد؛ بخش نمايه 1/2بخش نشريات 
هعاي جسعماني ناشعي از كعار بعا رايانعه        نتاي  نشان داد انواي آسیب

درصعد، كمعر    74ها  : چشمترتیب فراواني در كتابداران عبارتند از به
درصد. بیشترين درصد كتابداران آسعیب   1/27درصد، و ران  1/71

ديده در بین افرادي مشاهده گرديد كه روزانه بیش از سه ساعت با 
 كردند.  رايانه كار مي
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هاي ناشي از كعار بعا    ( به دلیل آسیب2111) 1همكارانچائو و 

ايعن   بعه بررسعي  هعاي جسعماني ناشعي از آن     رايانه و كاهش آسیب
 2اي موردي در كتابخانه دانشكده كوئینز ها به صورت مطالعه آسیب

پرداختند. مهمترين آسیب سندرم تونل كار  )ين نوي آسیب معچ  
دست( گزارش شد. علت اصلي ابتا به عوارا سندرم تونل كعار   
ايعن   عدم رعايت اصول ارگونومي در محیط كار بعوده اسعت. هعدف   

الم و مناسب محیط كار، تعیین مدت زمعان  ايجاد شرايط س پژوهش
اي از وظعايف انجعام گرفتعه     استفاده از رايانه از طريق تهیه خاصعه 

هععاي مختلععف كتابخانععه جهععت كععاهش   توسععط رايانععه در بخععش
هاي جسماني ناشي از كار با رايانه، موشعواره، صعندلي، میعز،     آسیب

نشعان داد  اين قبیل است. نتاي   وضعیت تهويه، حرارت و عواملي از
كه ارائه اطاعات و آمادگي به كاركنان در زمینه ارگونومي، آموزش 

هاي جسماني ناشي از كعار بعه كارمنعدان در جهعت      عايم و آسیب
شناسايي و درمان آنهعا، تقسعیم و گعردش كعار، طراحعي مناسعب       
محیط كار، توجه به اسعتانداردهاي موجعود، نصعب نعرم افزارهعاي      

در جهت رفع خستگي در هنگعام كعار   آموزشي، و تمرينات كششي 
 باشد.  هاي شخصي مثمر مي بر روي هر ين از رايانه

( در 2111پژوهشي نیز توسط پن  كتابدار )تیم ارگونومین( )
جهععت  1تربیتععي كتابخانععه دانشععگاهي علععوم انسععاني، اجتمععاعي، و 

-هعاي اسعكلتي   هاي كعار بعا رايانعه و رفعع نعاراحتي      ايستگاه ارزيابي

                                                 
1- Chao et al 
2- Queens 
3- University Humanities, Social Science and Education Library 
(HSSE)  
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هاي انجام گرفته تجهیزات  انجام گرفت. با ارزيابي 1دوعضاني در پر
هاي ارگونومین، برگه نگهدارنعده و   ايمن از قبیل صندلي مطمئن و 

اين قبعل   گاه پا جهت رفع موانع موجود توصیه شدند. عاوه بر تكیه
ايستگاه كاري را به منظور انتخاب تجهیزات  از هرگونه سفارش تیم 

 دادند.  اد مورد بررسي قرار ميمناسب براي هر ين از افر
مداخلعه ارگونعومي در يعن    "( طي پژوهشعي بعه   2111) 2تپر

ايععن پععژوهش بررسععي   پرداخععت. هععدف   "كتابخانععه دانشععگاهي 
هاي كاري رايانه در كتابخانه و ارائه پیشنهاداتي براي خريد  ايستگاه 

اين پژوهش بر تطبیق وظايف و تجهیعزات   تجهیزات بود. همچنین 
كنعد. بعا اسعتفاده از     در محعیط كتابخانعه تأكیعد معي     مخصوص آن
)روشي  RULAگیري وضعیت بدني از طريق روش  اندازه مشاهده و 

كه با در نظر داشتن پوسچر افراد جهت ارزيابي ريسعن اخعتاتت   
گیعرد( و   هاي فوقعاني ناشعي از كعار معورد اسعتفاده قعرار معي        اندام 

اسععايي شععدند. عضععاني شن -هععاي اسععكلتي پرسشععنامه نععاراحتي
هعا و   اين پژوهش حعاكي از آن اسعت كعه بیشعتر آسعیب      هاي  يافته

( كتابداران روي 12/1( و گردن )9/2خطرات در قسمت مچ دست )
 داده است. 

هعا چنعدين كتابعدار شعايل      با توجه به اينكه در اكکر كتابخانه
بوده، توصیه شد هر كتابدار قبل از آياز به كار در محیط كتابخانعه،  

كاري را براي خود تنظیم نموده، و فواصل طرد شده را براي   پست

                                                 
1- Purdue  
2- Tepper 
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هاي بدني هنگام كار با رايانه بر اسعاس   اندام ديدگي بر كاهش آسیب

 المللي مورد توجه قراردهد.  استانداردهاي محلي و بین
ايجعاد احسعاس    ( مشاهده كرد كعه 1995) 1همچنانكه سوايتزر

نهعا نقعش مهمعي در    اينكعه آ  مالكیت و كمن به كتابعداران جهعت  
باشعند، عنصعر اساسعي در موفقیعت      هاي ارگونومین دارا مي برنامه
 هاي ارگونومین است.  برنامه

هععا و  هععر چنععد بععا رعايععت نكععات مزبععور، امكععان بععروز آسععیب
هايي در منابع انسعاني وجعود دارد، لعیكن اركعان و اسعاس       ناراحتي

تباط بعا بعدن   اولیه به منظور اجتناب از بروز مشكات فناوري در ار
اين موارد است: استراحت كوتاه  ها مبتني بر توصیه شده، كه اهم آن

مدت ولي مداوم در طول كار با رايانه، خیرگي چشمان به نقاط دور 
دست به منظور آرامش رواني و استراحت ديعداري، تععوي  هعواي    

هاي  جويي از رنگ هاي تهويه، و بهره محیط كار با استفاده از دستگاه
افزارهععاي  اينكععه، نععرم و مععات در محععل كتابخانععه. درنهايعت  روشعن 

در بعععازار نشعععر  Ergosmartو  Breakstretchراهنمعععايي ماننعععد 
افزايعي ارگونعومي موجعود     المللي براي كاربران به منظور دانعش  بین

هعا   است، كه مساعدت قابلي را با منابع انساني شعايل در كتابخانعه  
 نمايد.  ارائه مي

ه سعي دارد با مساعدت به كتابداران به بهتعرين  ارگونومي رايان
جعويي   نحو ممكن از امكانات و تجهیزات موجود در كتابخانعه بهعره  

نمايد، بعه قسعمي كعه از میعان حعاتت مختلعف اسعتقرار لعوازم و         
بهتعرين وضععیت را انتخعاب نمعوده، تعا كتابعداران         تجهیزات رايانه

                                                 
1- Switzer  
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یعت بعه نحعوي وات    بتوانند با صرف كمتعرين انعرژي، زمعان، و فعال   

اين زمینه، هر فرد بیش از ديگعران از   بازدهي خود را بروز دهند. در
تعري از مشعكات    شرايط كاري خود آگاهي داشته و فهعم مناسعب  

اين قرار به منظور تقلیعل ععوارا و ضعايعات     كاري خويش دارد. بر
نامناسب از ارتباط با ابزارها و تجهیعزات، هعر معدير و مسعئولي در     

ايجاد تغییعرات و اصعاحات در سیسعتم     نه بايستي نسبت بهكتابخا
هاي كوچن، اما مثمر به دگرگعوني و تغییعرات تزم در    كاري با گام

محیط كاري مبادرت نموده، و از همان ابتعداء بعه منظعور بنیعاد و     
كعاري   ايستگاه اساس ين كتابخانة مطلوب براي خريداري تجهیزات

د توجه و دقت قرار دهد، زيرا برنامه رايانه، اصول ارگونومیكي را مور
ها  تواند احتمال بروز حوادث و آسیب ديدگي مناسب ارگونومین مي

هععاي شععغلي  را كععاهش داده، و از افععزايش رونععد ناشععي از آسععیب 
 جلوگیري نمايد. 
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رعايت چند اصل ديگر در زمينه ارگونومي در  
  کتابخانه

 
ت ارگونومي در كتابخانعه  تواند به رعاي اي از اصول ريل مي پاره

 مساعدت نمايد، كه عبارت است از:
فراهم آوري فضاي كافي و قابل انعطاف براي انجام وظايف،  -

 رشد مجموعه، كتابداران، و تجهیزات؛
ها و ساير منعابع   جلوگیري از حمل و جابجايي افراطي كتاب -

توسط كتابداران و استفاده از وسايل كمكي در حعد امكعان، ماننعد    
چرخ حمل كتاب جهت حمل و جابجايي در فواصل طوتني و قعرار  
گرفتن آنها دركنار قفسه )ارتفاي آنها تعا ارتفعاي مفصعل ران جهعت     

 جلوگیري از خمیدگي كمر باشد(؛ 
ها به منظور اجتناب از  چسباندن باركدها بر روي جلد كتاب -

 جستجوي مكرر در صفحات داخلي؛
كعه  يعرا  و با كیفیت مناسب، زهاي زيبا  استفاده از كف پوش -
تواند خطر لغعزش را در   هاي فرسوده مي هاي پاره و كف پوش فرش

دار مانع از جابجايي چرخ  هاي كر  پي داشته باشد. همچنین فرش
شعوند. تمیعزي    حمل كتاب و ويلچر )براي كارمنعدان معلعول( معي   

 اي در حفظ سامت كتابداران دارد.  مرتب كف نیز اهمیت ويژه
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هاي كعار   توجهي عامل اصلي مشكات بهداشتي در محلبي  -
اين مورد بايد در اولويت قرار گیعرد. ايلعب امكانعات اساسعي      است. 

شوند. امكانات خعوب   اي كتابداران به فراموشي سپرده مي مناسب بر
كنعد. بنعابراين    شستشو كمن بسیاري به بهبود محیط كتابخانه مي

نگاهداري تسهیات بهداشتي  براي نظافت و  بايستي برنامه منظمي
 فراهم شود؛

فراهم آوري تسهیاتي براي خوردن و آشامیدن و نیز محعل   -
استراحت تا فرايند امور و كار بهتر اجرا شعود، زيعرا كعه تسعهیات     
مناسب از خستگي كتابعداران جلعوگیري كعرده و سعامتي آنهعا را      

 كند؛ تضمین مي

كوتعاه بعراي پوشعاندن    هعاي   ترجیحاً به جاي پله، از شیب راه -
 سطود مختلف استفاده شود؛

براي ايمني و كارآيي كارمندان معلول تسهیات و نیازهعاي   -
بیشتري فراهم شود. اگر ين فرد معلول در مقايسه با همتعاي يیعر   

بعرد،   اي رنع  معي   معلول خود از مسائل و مشعكات قابعل ماحظعه   
یط هععاي عملععي و معقععول در محعع مععديريت مسععئول اسععت تطععابق

كتابخانه، جانمايي و سازماندهي مناسب كار را بعر عهعده گرفتعه و    
عملي سازد. همچنعین بعه سعامت كاركنعان زن بعاردار وكاركنعان       

 (؛1116تر توجه كافي داشت )مكیون و تويس،  مسن
هاي كار معموت از در نظر گعرفتن فضعاي    در طراحي محیط -

ايسعتي فضعاي   ايعن زمینعه، ب   شعود. در  اضافي براي پاها يفلعت معي  
عمودي بین سطح صندلي تا قسمت زيرين سطح كار در نظر گرفته 
شود. چنانچه فضاي كافي در زير سعطح كعار در حعد لعزوم فعراهم      
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نیايد، كتابدار از سطح كار به عقب مانده، و براي دسترسي به سطح 
كار و انجام عملیات كاري مجبور خواهد شد خود را به سمت جلعو  

 خم نمايد؛
هايي كه فرد  ه چپ دستي يا راست دستي افراد. طردتوجه ب -

توانععد موجععب  را وادار بععه اسععتفاده از دسععت مخععالف كععرده، مععي 
 هايي شود؛ آسیب
ايسعتگاه كعار، بايعد     قبل از انتخاب هر گونه تجهیعزات بعراي   -

اينكعه چعه    شعوند، و  افرادي كه در آن قسمت مشغول بعه كعار معي   
 گرفت؛ وظايفي را انجام خواهند داد در نظر

كتابداران به طور معنظم از سعوي سعازمان تحعت معاينعات       -
چشم پزشكي قرار گیرند. عینن مناسب نیز هنگعام كعار بعا رايانعه     

 )صفحه نمايشگر( فراهم شده، و مرتبا تمیز شود؛
هاي مناسب بسیار مهم است. بايد پاها آزادانه  پوشیدن كفش -

س مانند قرار گیرد در آنها حركت كرده، و كف پا در آن به شكل قو
 (؛ 1111)حبیبي و گوگوناني، 

ايستاده و نشسعته انجعام    كار به طور متناوب در هر دو حالت -
ايستادن بدن حالت طبیعي داشعته، و وزن بعدن روي    شود، و هنگام

 هر دو پا قرار گیرد؛
ها در وضععیت   گاه كتابداراني كه كار آن براي نشستن گاه به -

 ، صندلي يا چهار پايه مناسب تهیه شود؛شود ايستاده انجام مي 
 كارها بدون خم شدن يا كشیدگي نابهنجار بدن انجام شود؛ -
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 هععا بععدون مععانع بععوده، و  مسععیر حمععل و جابجععايي كتععاب  -

هاي كار نزدين به هم باشعند، تعا حمعل كتعاب را كعاهش       ايستگاه 
 دهند؛
ها به صورت چرخشي انجعام شعده، و بعا     قفسه گذاري كتاب -
هاي استراحت مكعرري   تركیب گردد. همچنین از وقفه  وظايفديگر 

 هاي طوتني قفسه گذاري استفاده شود؛ جهت كاهش دوره
شعان بعه    تسهیل برقراري ارتباط میان كتابداراني كه وظايف -

 هم وابسته است؛
كمد مناسب و فضايي براي وسايل شخصعي در نظعر گرفتعه     -
 شود؛
 ويي و بي نظمي؛عاري بودن محیط كتابخانه از شل -
هعاي   هاي كار در زيعر دسعتگاه   ايستگاه  عدم استقرار مستقیم -
 تهويه؛
امكانات حفاظت فردي در دسترس قرار داشعته و كتابعداران    -

ضرورت استفاده، روش استفاده و نحوه نگهداري از آنهعا را آمعوزش   
 ديده باشند. 

 
  محيط كتابخانه هاي موجود در آسيب

 بعا  حركعات كه در بردارنعده تكعرار زيعاد،     وظايفي را كتابداران
. ددهن انجام ميكننده است،  نیروي بسیار، يا وضعیت بدني ناراحت

، و  ، معچ  ويژه كمر، دسعت ه هاي عضاني ب اين عوامل مستعد آسیب 
 موجعب د. برخعي وظعايف و تجهیعزات كتابخانعه كعه      شبا بازوها مي
 عبارتند از: ، شود آسیب مي
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 (؛ ها ويژه كتابه ي منابع سنگین )بتكرار حمل و جابجاي -
د كعه هنگعام   صفحه كلی ، مخصوصااز رايانه نادرستاستفاده  -

 شود؛ استفاده از آن مچ بر روي سطود تیز و نامناسب تكیه داده مي
ها خم شده، و تكرار اين زمینه  هنگام استفاده از موشواره مچ -

 آورد؛ خستگي و كسالت مفرط براي كاربر پديد مي
 هاي تهويه؛ تقرار محل كار زير دستگاهاس -

  ؛حمل و جابجايي يیر ضروري منابع سنگین -
و سعاير منععابع بعا يعن دسععت    هعا   حمعل و جابجعايي كتععاب   -
در ها  دست ديگر جهت قرار دادن آن استفاده از وانگشتان دست( )

  هاي سنگین كتاب؛ ، به عاوه حمل يكباره بستهقفسه
 قات خیلي پايین و خیلي بات؛ها در طب گذاري كتاب قفسه -
كننعد، در   ايسعتگاه كعاري چنعدين كتابعدار اسعتفاده       از ين -

صورتي كه ابزار و تجهیزات بكار رفته در آن قابلیعت تنظعیم بعراي    
 افراد مختلف را نداشته باشد؛

 ي نمايشگر رايانه؛ استقرار پنجره در روبروي صفحه -

باشعد.   مشكل ميها  ناز تجهیزاتي كه استفاده از آ جويي بهره -
بعه آسعاني    كعه  هعاي كتعاب   فعرازه كتاب و هاي حمل  چرخاز قبیل 

 قابلیت جابجايي ندارد؛

داشتن وضعیت كاري مابعت   یلبه دلوضعیت بدني نامناسب  -
فقدان ايستادن طوتني(،  )نشستن و هاي طوتني دوره و نامناسب در

)خعم شعدن و چعرخش     وضعیت بدني متنوي و خم شعدن افراطعي  
ناحیه كاري شعلوغ و   طراحي تجهیزات به طور ناقص وكرر كمر(، م
  ؛هم ريختهه ب

 . فقدان فضا براي نگهداري و جابجايي مواد -
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 شناسايي مشکات  
 

 كارگیري آنبو احتیاط در  كمبود بودجه كه كتابخانه با زماني
در محیط كتابخانعه   مواجه است، استفاده مناسب از دانش ارگونومي

ايجعاد   هاي به استرس توجهتوان به آساني با  مي باشد. اما ميمشكل 
جهعت   هعاي كعارآ و مفیعد    روشها و  راه حلو جست و جوي شده 

ي یكارگونعوم  هعاي هاي مالي عمده، بهبود بدون هزينهها،  كاهش آن
 و وضعیت سعاختمان كتابخانعه مسعاعد    چنانچهبسیاري انجام داد. 
هعاي   بعه بهبعود   توان ت كه مياس شكليترين  ده آلاي مناسب باشد، 

 ارگونومیكي توجه نمود. 

 یعل بعراي تقل   شناسايي، آگاهي، و پیشگیري بهترين استراتژي
باشد. مسائل و مشعكات را بعه دو طريعق     ها مي ها و ناراحتي آسیب
 توان شناسايي كرد: مي

. شیوه واكنشي، شامل بررسي گزارشعات حعاكي از صعدمات    1
 كار و علت يابي آنها؛ 

شیوه كنشي، شامل ارزشیابي منظم محیط كار قبل از بروز  .2
 مشكات و صدمات. 

باشعند.   تر از صدمات معي  ها، شايع بايد توجه داشت كه ناراحتي
هعاي خفیعف اشعاره     هاي خود، به ناراحتي كاركنان معموتً در پاس 



   19     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
تعوان از اصعاحات و تغییعرات     ها مي كنند. براي كاهش ناراحتي مي

كم هزينه بهره جست. در عین حال، گاهي اصاحات كوتاه مدت و 
بلند مدت و وسیع ضروري است، ماننعد تغییعر سیسعتم تهويعه يعا      

هاي انجام كار. بعد از شناسايي مشعكات،   تغییرات اساسي در شیوه
هاي به دسعت آمعده و تعیعین راه حلعي مناسعب بايعد        تحلیل داده

 (. 1111، اصاحات كوتاه مدت يا بلند مدت صورت گیرد )باس

 
 آموزش 

هععاي  يكععي از امععور اساسععي بععراي اجععراي امععربخش برنامععه  
آموزش است كه بايد تمامي كتابداران در ين كتابخانه  ،ارگونومین

هاي ارگونومیكي و مهم برنامه  را دربرگیرد. آموزش از عناصر اساسي
اين امر به طور  شود، اما بايد توجه داشت كه در نظر گرفتن تلقي مي
هاي بعد و   تواند مشكات مربوط به مواردي مانند طراحي نميكامل 

اينكه   ناقص را بر طرف كند. آموزش بايد قسمتي از برنامه باشد، نه
فقط بخشي از آن محسوب شود. ين برنامعه آموزشعي سعاختارمند    

شعود. آمعوزش    دربردارنده تعهداتي از مديريت و كاركنان تلقي معي 
مکل طراحي تجهیعزات، انتخعاب، و    هاي ارگونومین بايد تمام جنبه
 هاي كاري را در برگیرد.  انجام روش

هعاي آموزشعي در نظعر     ايمني بايد در برنامعه   مسائل سامت و
هعاي   هايي از كتابخانه كه به توسعه آموزش گرفته شود، تا به بخش

هعايي   جديد نیازمند هستند، كمن نمايد. عاوه بر آن بايعد برنامعه  
كار و تجهیزات، به منظور جلوگیري از وقوي براي پیشرفت طراحي 



         81 …و   ها در کتابخانه ونوميگمباني ار 
هعايي كعه پتانسعیل وقعوي مشعكات را       مسائل و شناسايي موقعیت
 دارند، در نظر گرفته شود. 

هاي آموزشعي گنجانعده    از مباحث و مواردي كه بايد در برنامه
باشعد.   شود، توضیحاتي پیرامون تغییرات جهت سازماندهي كار معي 

كعاهش صعدمات كمعن نمعوده، يعا       اينكه چرا چرخش وظايف بعه  
تواند براي هر فرد قابلیت تنظیم داشعته   هاي كار مي ايستگاه  چگونه

هاي تزم به كتابداراني كه شروي مصعدومیت   باشد، و ارائه راهنمايي
هايي جهعت   شود. بحث در مورد رويه و ناراحتي در آنها احساس مي

ار، جهعت  فراهم آوري و ارزيابي انعواي تجهیعزات جديعد و روش كع    
هايي كه  هاي شغلي و توصیف صدمات ناشي از فعالیت تقلیل آسیب

شوند، از قبیل وضعیت نامطلوب بدني، جابجايي  منجر به آسیب مي
(. البته 2119مكرر منابع، و بكارگیري نیروي زياد )ويل  و ديگران، 

مبالغه در مورد مزاياي آموزش چندان بازخورد مناسبي ندارد، مکا 
هعاي محعیط كتابخانعه،     ون حمل بار به دلیل محدوديتدر عمل فن

 چندان هم قابل استفاده نیست. 
بايعد تعداوم    كند: آموزش ارگونومي  ( بیان مي1995) 1سوايتزر

هعاي معنظم و جديعد در     داشته باشد. كتابعداران نیازمنعد آمعوزش   
هعاي جديعد    ارتباط با تجهیزات مدرن، تغییر در تكنولوژي، و روش

 باشند.  مي
تواند توسط فردي در داخعل كتابخانعه كعه     رنامه آموزشي ميب

داراي دانشي در ارتباط با صدمات و طراحعي شعغل و محعیط كعار     
است، يا توسط گروهي بیرون از كتابخانه كه داراي دانش خاص در 
                                                 
1 - Switzer 



   80     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
جعويي از   ارتباط با محیط كتابخانه بوده، صورت گیعرد، البتعه بهعره   

شود. نعوي   رگونومي توصیه ميهاي ين مشاور ا همراهي و راهنمايي
توانعد متنعوي باشعد؛ معکا سعخنراني، ارائعه فعیلم و         آموزش نیز مي
يععا پوسععتر. مسععئولیت فهععم و شناسععايي نیععاز بععه    اسععايد، جععزوه

هاي آموزشي بر عهده مديريت )سرپرسعت( اسعت، امعا آيعاز      برنامه
هعايي بعه    هاي آموزشي و استمرار نتعاي  چنعین برنامعه    انجام برنامه

 باشد.  ده كتابداران ميعه
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 وظايف مديريت در ابعاد سازماني ارگونومي  
 

هعاي بسعیاري از    موضوعي گسعترده اسعت، و جنبعه    ارگونومي 
دهعد. معدير كتابخانعه     محیط كار و افراد را تحت پوشش قعرار معي  

بايستي توجه بیشتري به محیط كعار و كتابعداران نمايعد. معديريت     
ينه كه تغییرات و اصاحات ارگونومین هزبايد در نظر داشته باشد 

 شود.  نبوده، و منجر به سامتي و امنیت سرمايه نیروي كاري مي بر
 در طراحي كار، مديريت بايستي اين موارد را در نظر گیرد:

هععاي طععوتني حمععل و جابجععايي منععابع    . اجتنععاب از دوره1
 سنگین؛
ین انجعام  مدت استراحت در ح هاي كوتاه جويي از زمان . بهره2

هاي  هاي زياد و كوتاه مدت مفیدتر از وقفه كار براي كتابداران؛ وقفه
اي بعوده   ها بايد به گونه اين وقفه طوتني مدت و نامنظم است. زمان

 كه هر فرد قبل از شروي خستگي واقعي، كار را متوقف كند؛ 
. استفاده منظم از چعرخش وظعايف در میعان كتابعداران در     1

 ري. طول هر نوبت كا

در طراحي كار اسعت، زيعرا    چرخش وظايف عامل بسیار مهمي 
نمايد. اما بايد توجه داشت  كه از انجام وظايف تكراري جلوگیري مي

اي كعه   هنگام برنامه ريزي براي ين چرخش كاري مناسب، وظیفه



   83     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
شعود، فشعار و    بعد از وظیفه ديگر، بعراي فعرد در نظعر گرفتعه معي     

ل را بعه فعرد تحمیعل نكنعد. از     استرس مشابهي ماننعد وظیفعه قبع   
پیامدهاي استفاده از چرخش وظايف، آگاهي و فهعم بهتعر وظعايف    
كععه  كتابخانععه توسععط كتابععداران، افععزايش امنیععت شععغلي هنگععامي

انعد، و كعاهش در    كتابداران در مورد چندين وظیفه آمعوزش ديعده  
يكنواختي كار رهني است. البته طراحي چرخش كعار بايسعتي بعه    

توجه به نوي وظیفه و خواست كتابداران انجعام شعود. از   تدري  و با 
آنجا كه اكکر كتابداران زمان زيعادي را بعا مراجععان صعرف كعرده،      

كننعد.   گزارشات بسعیاري در رابطعه بعا فشعار و اسعترس بیعان معي       
اين دسته از كتابداران در  بنابراين بايد وظايفي دور از مراجعان براي

حیطعي نعامطلوب نیعز )روشعنايي     البتعه شعرايط م  . نظر گرفته شود
ناكافي، رطوبت كعم و. . . ( از ععواملي اسعت كعه موجعب وخامعت       

 شوند.  يكنواختي كار مي
ساير وظايف مديريت جهت رعايت ماحظعات ارگونومیعن در   

 محیط كتابخانه، عبارتند از: 
برقععراري ارتبععاط بععا كتابععداران جهععت شناسععايي مناسععب    -

 ي محیط كار؛ هاي كاري و طراح تجهیزات، روش
در میعان همعه    افزايش آگاهي در ارتباط با اصعول ارگونعومي   -

هاي آموزشي توسط ين درمانگر  كتابداران، از قبیل برگزاري كارگاه
شغلي به منظور آموزش انجام مناسعب و صعحیح وظعايف از قبیعل     

 قفسه آرايي، حمل و جابجايي منابع، و خم شدن؛

ت جهت تقلیل عوامل خطر، اي ماب حمايت و تشويق از برنامه -
شامل شناسايي عوامل خطعر، پاسعخگويي بعه نیازهعاي كتابعداران      



         81 …و   ها در کتابخانه ونوميگمباني ار 
مصدوم، جلوگیري از بازگشت آسیب، و تجزيه دقیق وظايف و مدت 

 كار؛

ايمني و سامت در محیط كتابخانه كعه داراي    ايجاد كمیته  -
هعا و صعدمات    توانايي جهت ارزيابي ماهیت مسائل ناشي از ناراحتي

 هايي جهت كاهش آنها ارائه دهند؛ ه، و بتوانند راهبود

بعه طعور معومر و     اي كعه در آنهعا ارگونعومي    شناسايي نواحي -
 دهد؛ هاي كتابداران را تقلیل مي كارآتري فشارها و استرس

اندام فیزيكي متنوي با توجه به اصول  توجه خاص به افراد با  -
 صورت پذيرد؛  ارگونومي

مند براي فراهم آوري و ارزيابي تجهیزات  اي نظام اجراي رويه -
ايعن تجهیعزات     اين راستا بايد تمام افرادي كه از جديدكتابخانه، در 

كنند، با يكديگر توافق داشته باشند. به عنعوان مکعال از    استفاده مي
هعاي   اندازه، و قیمت. حتي تحويعل فعرم   لحام نوي تجهیزات، ابعاد، 

ه و ارزيابي تجهیزات در دسعترس  ارزيابي به كتابداران جهت مقايس
 با انواي تجهیزات موجود ديگر؛ 

بععراي كتابععداران و  اطععاي رسععاني در موضععوعات ارگونععومي  -
برگزاري سمینارهايي در ارتبعاط بعا شناسعايي مشعكات از طريعق      
تحلیل ارگونعومیكي، طعرز شناسعايي و گعزارش دهعي مشعكات و       

ر محیط كعار )بعاس،   چگونگي تعیین موارد و مسائل جانبي ديگر د
 (؛1111

شركت دادن كتابداران در برنامه ريزي كار روزانه، و توجه به  -
و روحعي در واگعذاري مسعئولیت     هعاي جسعمي   ها و توانعايي  ويژگي

 مناسب به آنها؛



   81     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
،  ايمن مشورت با كتابداران درباره تغییر و نیاز به بهسازي كار  -

 تر؛ مومر، و آسان

وري  براي مساعدت در بهبعود بهعره   دهي به كتابداران پاداش -
 در محیط كار؛

اطععاي رسععاني مععنظم در مععورد نتععاي  بععه كارگرفتععه شععده  -
 هاي ارگونومین؛  ماحظات و برنامه

به منظور نظارت  راهنمايي افراد متخصص در زمینه ارگونومي -
ايستگاه كاري رايانه، و انتظعام آنهعا بعراي     بر خريد تجهیزات و لوازم

 كاربران؛

هعاي كوتعاه معدت در وظعايف جعاري و       استفاده از راه حعل  -
هاي بلند معدت بعراي انجعام     تسهیل نمودن آنها، و طراحي راه حل

 . وظايف آتي
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 گيري  نتيجه
 

هعاي حاصعل از    قبل و بعد از اجعراي برنامعه ارگونومیعن، داده   
اين امر آگعاهي و   ارزيابي شرايط ارگونومین، بايستي بررسي شوند. 

هعاي ارائعه و اجعرا شعده      به تامیر يا عدم تامیر واقعي راه حعل  وقوف
جهت حل مسائل در طي اجراي برنامه ارگونومین )از لحام كاهش 

كنعد. بعراي آگعاهي از     هعا( را تسعهیل معي    بروز صدمات و نعاراحتي 
احتمال تامیرات سوء ناشي از اصاحات و تغییرات منت  از مطالعات 

كي بر كتابداراني كعه قعباً هعیچ گونعه     هاي ارگونومی و برنامه ريزي
اند، بررسي مسعتمر و مكعرر میعزان     سابقه صدمه و ناراحتي نداشته

راحتي كتابداران ضرورت دارد. اما در صعورت ععدم پیشعرفت كعار     
هععا و موانععع، فراينععد برنامععه   بععراي شناسععايي مشععكات، نععاراحتي

رد و ارگونومین مجدداً بايد تكرار شود. حتي شعايد تزم باشعد طع   
اينكه هر  مبلمان كتابخانه توسط كتابداران و مديريت تغییر يابد، يا 

 (. 1116هاي مخصوص به خود استفاده كند )باس،  كس از صندلي
هعاي   در هر صورت موفقیت واقعي اجراي ماحظعات و برنامعه  

تواند در تغییرات قابل ماحظعه رفتعاري كتابعداران     ارگونومین، مي
تعر،   گیري اصعول ارگونعومي، كتابعداران آگعاه    مشاهده گردد. با بكار
شعوند، و بعه    تر در رابطه با عادات كاري خود مي هوشیارتر و مراقب



   81     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
هععاي جديععد در اجععراي  هععا و تجربععه روش دنبععال اصععاد موقعیععت

باشند. آنها به استفاده از مكانین بدني صحیح براي  شان مي وظايف
ز، و اخععذ حمععل و جابجععايي منععابع، تمرينععات ورزشععي مععورد نیععا 

شوند. از طريق  مند مي هايي در حین كار براي استراحت عاقه وقفه
هاي  حل فرايند آموزش، كتابداران آموزش چگونگي حل مسائل و راه

گیرند. كتابداران متعهد هستند تا با كمن معديريت   كاري را فرا مي
كتابخانه محیط كاري خود را بهبعود بخشعند. مسعئولیت معديريت     

باشد، اما آگاه نمعودن   ییرات براي محیط كاري ميجهت تسهیل تغ
آينده نیعز نیعاز اسعت.     و تعلیم كتابداران در مورد عملیات كاري در 

اين امر بهبود روابط میان كتابداران و مديريت را به دنبعال خواهعد    
 داشت. 



 

  1پيوست 
نمونه فرم سياهه بازبيني استانداردها و اصول ارگونومي 

 ( 1331)اقتباس از كورانلو،  در محيط كتابخانه
 

 وضعيت بدني
 ايستاده وضعيت بدن در حالت

ايستادن بدن حالت طبیعي دارد، و وزن بدن روي هر دو پا  هنگام
 باشد.  مي

    ايسعتاده و نشسعته انجعام     كار به طور متنعاوب در هعر دو حالعت
 شود.  مي

        براي نشستن گاه به گعاه كارمنعداني كعه كعار آنهعا در وضععیت
شود، صندلي يا چهار پايه مناسعب تهیعه شعده     ايستاده انجام مي 

 است. 
 وضعيت بدن در حالت نشسته

  شعود،   براي كارمنداني كه كار آنها در وضعیت نشسته انجام معي
 صندلي قابل تنظیم با پشتي مناسب تهیه شده است. 

 نشیند.  كارمند شق و رق مي×
 كند.  كارمند قوز مي×

بیعي ستون فقرات حالت طS  .شكل خود را دارد 
گیرد.  اندكي به سمت جلو قرار مي  سر 
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گیرند.  ها در ين وضعیت آرامش و به صورت طبیعي قرار مي شانه 
شود.  پشت توسط پشتي حمايت مي 
 درجه دارد.  115-91پاها با بدن زاويه 

 اند.  پاها به سمت جلو كشیده شده×
 دارند. درجه قرار  111-91زانوها در زاويه 

 شوند.  انداخته مي پاها روي هم×
انعدكي بعاتتر از كفعل      ها با كف زمین موازي بعوده، و زانوهعا   ران

 باشند.  مي
شود.  كارها بدون خم شدن يا كشیدگي بدن انجام مي 
 .كارمند اصول صحیح نشستن را آموزش ديده است 

، گیرد در هنگام نوشتن، بدن در وضعیت يیر طبیعي قرار مي ×
 شود.  و خم مي

 وضعيت بدن در هنگام بلند كردن و حمل اشياء
 باشد.  انجام شغل ناگزير به حمل كتاب مي ×

  .امكان انجام كارهاي جايگزين وجود دارد 
 شوند.  هاي سنگین كتاب يكباره حمل مي بسته ×
 شود.  كیلوگرم به تنهايي بلند مي 21بار بیش از  ×

ون مانع است. ها بد مسیر حمل و نقل كتاب 
هاي كار نزدين به هم هستند تا حمل كتعاب را كعاهش    ايستگاه

 دهند. 
هعاي سعنگین كتعاب، بعدن در وضععیت       هنگام بلند كردن بسته

 مناسبي قرار دارد. 
 كمر خمیده و بازوان كشیده است. ×
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گیرد.  ها، آنها را نزدين بدن مي كارمند در هنگام حمل كتاب 

 ها، زواياي شديد مچ وجود دارد.  هنگام جابجايي كتاب ×
ها، بدن دچار حركات پیچشي و  در هنگام بلند كردن كتاب ×

 شود.  ناگهاني مي
 شوند.  ها با ين دست بلند مي كتاب×
 شوند.  ها با انگشتان دست نگاه داشته مي كتاب×

 هعا اسعتفاده    هاي حمل بار هنگام جابجايي زياد كتعاب  از دستگاه
 شود.  مي

دهند، كمترين كار بلند كردن  ايستاده انجام مي اني كه كاركارمند
 دهند.  بار را انجام مي

   هعاي سعنگین كمعن     از همكاران ديگر جهت بلند كعردن بسعته
 شود.  گرفته مي

   كارمند اصول صحیح بلند كردن و حمل كتاب را آمعوزش ديعده
 است. 

 ها وضعيت بدن در هنگام قفسه گذاري و مرتب كردن كتاب 
شود.  ها به صورت چرخشي انجام مي ظیفه قفسه گذاري كتابو 
تركیب شده است.  ها با ديگر وظايف وظیفه قفسه گذاري كتاب 
هعاي طعوتني قفسعه گعذاري      هاي مكرر جهت كعاهش دوره  وقفه

 وجود دارد. 
شود.  از همكاري سايرين هنگام قفسه گذاري بهره گرفته مي 
هاي خیلي پايین و يعا خیلعي بعات     ها در طبقه قفسه گذاري كتاب ×

 شود.  انجام مي
شود.  ها با هر دو دست انجام مي قفسه گذاري كتاب 
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ها، فضاي كافي جهت نگه داشتن بدن  هنگام قفسه گذاري كتاب

 هاي طبیعي وجود دارد.  در حالت
 فضاي كاري

ها، و.  فضاي كافي جهت قرار دادن تجهیزات )چاپگر، تلفن، قفسه
 و تردد كاركنان وجود دارد.   ايل كار،. . (، وس

 فضايي براي ابزارهاي كوچن، لوازم التحرير، و وسايل شخصي در
 نظر گرفته شده است. 

 .محیط چیدمان عاري از شلويي و بي نظمي است 
ها، بازوان، تنه، زانوهعا، و پاهعا رفعع     موانع موجود بر سر راه دست

 شده است. 
كند.  و دراز ميفرد پا را به راحتي به جل 
   )وسايل مورد نیاز انجام كار در ناحیه اول دسترسي )انعدازه بعازو

 در نزديكي بدن قرار دارند. 
كند.  از محل كار فقط خود فرد استفاده مي 
 .سازماندهي محل كار توسط فرد انجام شده است 

 كنند.  از محل كار چندين نفر استفاده مي ×      
 كار رفته در محیط كار معورد اسعتفاده چنعد    ابزار و تجهیزات به

 نفر، قابلیت تنظیم دارند. 
هاي انجام كار در نظر گرفته شعده   در سازماندهي محل كار روش

 است. 
   در طراحي محیط كار، تسهیل برقراري ارتباط میعان كتابعداراني

 كه وظايف آنها به هم وابسته است، در نظر گرفته شده است. 
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ر، تسهیل برقراري ارتباط با مراجععه كننعده   در طراحي محیط كا

 درنظر گرفته شده است. 
 ،تجهیزات اشتراكي در مكاني كه دسترسي همه امكان پذير باشد

 قرار دارد. 
اي است كه رفعت   اندازه هاي كتاب به پهناي راهروهاي میان قفسه

و آمد از میان آن با وجود تردد افعراد ديگعر، بعه سعهولت انجعام      
 شود.  مي

هعا در اتعاق كتابعدار بعا درنظعر گعرفتن حعداقل قعد          ارتفاي قفسه
 كاركنان انتخاب شده است. 

متعري   6/1-1/1هاي مورد استفاده مكرر كتابدار در ارتفاي  كتاب
 گیرد.  از زمین قرار مي

 .كتابدار اصول صحیح سازماندهي محل كار خود را آموخته است 
 تيهيزات
 صندلي

 .صندلي راحت است 
لي قابلیت تنظیم را دارد. صند 
 .پشتي صندلي به صورت افقي و عمودي قابل تنظیم است 
 .پشتي صندلي قابلیت تنظیم زاويه را دارد 
كند، و گودي كمعر را   هاي كمر حمايت مي پشتي صندلي از مهره

 گیرد.  دربر مي
 .ارتفاي پشتي صندلي قابل تنظیم است 
 .عمق تشن صندلي قابل تنظیم است 
كند.  پوشش صندلي از تعريق جلوگیري مي 
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 .لبه صندلي گرد است 
 .شیب صندلي قابل تنظیم است 
اندازه ين مشعت گعره    بین جلوي تشن صندلي و پشت زانوها به

 كرده فاصله وجود دارد. 
هاي صندلي قابل تنظیم است.  ارتفاي دسته 

هاي صندلي بعه عنعوان تكیعه گعاه آرنع  و سعاعد، بعه         دسته×
اي است كه هنگام بات آوردن سطح صندلي با سطح میعز كعار    نهگو

 كند.  تداخل پیدا مي
شوند كه آرن  نسبت به بازو در زاويه  هاي صندلي باعث مي دسته

 درجه قرار بگیرد.  91
 درجععه بععه حععول محععور خععود   161صععندلي چرخععان اسععت، و

 چرخد.  مي
 .صندلي چهار يا پن  پايه چرخان دارد 
 در استفاده صحیح از صندلي آموزش ديده است. كتابدار 
اي بر تنظیم درست صندلي با خصوصیات  شخصي به صورت دوره

 كند.  جسماني فرد نظارت مي
 ها تکيه گاه
 شود.  ساعد بر روي سطود تیز و لخت تكیه داده مي ×

 .تكیه گاه ساعد و بازو )دسته صندلي( وجود دارد 
 صندلي( جهت حمايت ساعد تكیه گاه ساعد و بازو )دسته

 شود.  استفاده مي
 .تكیه گاه ساعد و بازو قابلیت تنظیم ارتفاي را داراست 
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    هنگام توقف تايپ قسمت گوشتي كف دست بعر روي تكیعه گعاه

 گیرد.  موجود روي صفحه كلید قرار مي
 .تكیه گاه مچ وجود دارد 
  هعا بعر روي    هنگام توقف كار، قسمت گوشتي كف دست نعه معچ
 گیرند.  كیه گاه مچ قرار ميت

 گیرند.  ها روي تكیه گاه قرار مي هنگام تايپ، مچ ×
 .تكیه گاه پا )زير پايي( وجود دارد 
 كف پاها هنگام نشستن با حفظ حالت طبیعي بدن بر روي زمین

 قرار دارد. 
  كف پاها هنگام نشستن با حفظ حالت طبیعي بدن بر روي تكیعه

 گیرد.  گاه پا قرار مي
 .زاويه و ارتفاي تكیه گاه پا از قابلیت تنظیم برخوردار است 
ها را آموزش ديده است.  كارمند استفاده صحیح از تكیه گاه 

 ميز كار
 .میز كار قابلیت تنظیم ارتفاي دارد 
باشد.  سطح میز كار متناسب با حجم كار مي 
 .صفحه میز از مواد محكم ساخته شده است 

 باشد.  منعكس كننده نور ميسطح میز، براق و ×
هاي میز قابل تنظیم هستند.  پايه 
ايجاد شده است.  سطح كار چند منظوره 

 ايستگاه كار با رايانه  تيهيزات
 .صفحه نمايش مستقیما در جلوي فرد قرار دارد 
 .تصوير صفحه نمايش صاف و بدون لرزش است 
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اب براي پوسعت،  هاي محافظ و ضد آفت هنگام كار با رايانه از كرم

 شود.  ها استفاده مي گردن، و دست
هاي باردار اجازه دارند در چهار ماه اول حاملگي از نشسعتن   خانم

 در مقابل صفحه نمايش خودداري كنند. 
شوند.  صفحات نمايش به طور مرتب گردگیري مي 
 .منابع روشنايي در طرفین صفحه نمايش قرار دارند 

نمايش سايه يا  سیستم روشنايي روي صفحه×
 كند.  ايجاد مي درخشندگي

 انعكاس تصاوير در صفحه نمايش وجود دارد. ×
شود.  از صفحات ضد انعكاس براي صفحه نمايش استفاده مي 

 روبروي صفحه نمايش منبع نور يا پنجره وجود دارد. ×
تر از سطح آرن  قرار دارد.  صفحه كلید در ارتفاعي پايین 
تنظیم است.  شیب صفحه كلید قابل 
 .ارتفاي صفحه كلید قابل تنظیم است 
        هنگام تايعپ، برآمعدگي انگشعتان، معچ و سعاعد در يعن مسعیر

 گیرند.  مستقیم قرار مي
 درجه داشته باشد.  91هنگام تايپ، آرن  زاويه 
 .هنگام تايپ، ساعدها بايد موازي با زمین باشند 
       كنعار آن قعرار   هنگام تايعپ، بعازوان و آرنع  نزديعن بعه بعدن و

 اند.  گرفته
 شود.  هنگام تايپ، به كلیدها محكم ضربه وارد مي×

شود.  به منظور زدن كلیدهاي دوتايي از هر دو دست استفاده مي 
باشد.  موشواره در كنار صفحه كلید و هم سطح با آن مي 
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  امكان تعوي  موشواره، در صورت احساس ناراحتي هنگام كار بعا

 آن وجود دارد. 
 شوند.  ها خم مي هنگام استفاده از موشواره مچ×

كند.  موشواره به راحتي حركت كرده و خوب كار مي 
شوند.  ها و بازوان در هنگام كار گرم نگه داشته مي دست 

هنگام كار با صفحه كلید به طور هم زمان از تلفن استفاده ×
 شود.  مي
بعراي انتقعال    هعا  هنگام استفاده از چاپگر تعادل استفاده از دست

 شود.  كايذ حفظ مي
       نگهدارنده اوراق جهعت نگهعداري اسعناد هنگعام تايعپ اسعتفاده

 شود.  مي
 .نگهدارنده اوراق قابلیت تنظیم ارتفاي، فاصله، و زاويه را دارد 
اي است كه نیعازي بعه    محل نگهدارنده اوراق هنگام تايپ به گونه

معايش بعراي   گردن در حد فاصعل اوراق و صعفحه ن   گردش سر و
 مدت زمان طوتني نیست. 

تراز صفحه نمايش و بعر   شود هم اسنادي كه از روي آنها تايپ مي
 روي نگهدارنده اوراق قرار دارند. 

شود.  استفاده از وسیله به سهولت انجام مي 
 .كتابدار استفاده صحیح از نگهدارنده اوراق را آموزش ديده است 

 ساير ابزار و تيهيزات
 و تجهیزات با ابعاد بدني فرد تناسب دارند، به نحوي كعه بعه   ابزار

 كند.  راحتي با آنها كار مي
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   هعا عبعور    چرخ كتاب كوچن است )تا به راحتعي از میعان قفسعه

 كند(، و قابلیت تنظیم را دارد. 
لغعزد، و رديفعي از    هعا معي   هاي كتاب به آسعاني زيعر كتعاب    فرازه

 دارد.  ها را صاف نگه مي كتاب
هاي كتاب محكم هستند.  زهفرا 
ها سبن هستند.  چهارپايه 
ها جهت جلوگیري از لغزش ناصاف است.  سطح چهارپايه 
اي با ضخامت، طول و شكل مناسب تهیه  براي ابزار دستي، دسته

 شده است. 
 شرايط محيطي

 نور
     جهت انجام كارهاي ظريف و كنترلعي، از نعور موضععي اسعتفاده

 شود.  مي
 زند.  چشم را مينور موضعي ×
 كند.  ايجاد مي نور موضعي سايه×

توان در وضعیت مطلوبي قرار داد.  نور موضعي را به راحتي مي 
 .نور محیط مناسب است 

 شود.  ايجاد مي هنگام كار، سايه بر روي سطح كار×
 بازتابش نور وجود دارد. ×

تركیبي از نور روز و نور مصنوعي است.  روشنايي محیط 
هاي محیط كار يیر مات و يیر رفلكس هستند.  شیشه 
هعاي سعوخته    شعوند، و تمعپ   ها به طور منظم بازرسي معي  تمپ

 شوند.  عوا مي
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شوند.  ها مرتبا تمیز مي پنجره 

 رنگ
 .رنگ محیط كار، رنگي مطلوب است 
 .رنگ تجهیزات مطلوب است 

 عائم راهنما
    انعد   رار گرفتعه عائم راهنما در مكاني مناسعب بعراي مشعاهده قع

 متر(.  71/1-22/1)محدوده بینايي 
      نشانگرها، حروف، و اعداد روي عائعم راهنمعا بعه راحتعي ديعده

 شوند.  مي
 .براي در  بهتر عائم، از رنگ و نوشته استفاده شده است 
شوند.  ها و عائم به راحتي خوانده مي برچسب 

 دما، رطوبت و جريان هوا
درجه سانتیگراد(.  21-21لوب است )دماي هواي محیط كار مط 
 .رطوبت هواي محیط كار مطلوب است 
 .جريان هوا در محیط كار مطلوب است 

 محل كار فرد مستقیما زير تهويه قرار دارد. ×
 صدا
 .سطح صدا درمحیط مطلوب است 
هعاي   هاي مجزا و يا در محفظعه  هاي چا  و كپي در اتاق دستگاه

 ضد صدا قرار دارند. 
هععا بععه منظععور جلععوگیري از ايجععاد صععدا مرتبععا بازديععد  تگاهدسعع

 شوند.  مي
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 عوامل بهداشتي
     عینن فرد براي ديدن او مناسب اسعت، و امكعان ديعد خعوب را

 سازد.  براي وي فراهم مي
هاي عینن تمیز است.  شیشه 
شوند.  هاي عینن مرتبا تمیز مي شیشه 
 عاينعه چشعم   فرد به طور منظم از طرف محیط كار خود تحعت م

 گیرد.  پزشكي قرار مي
دهد.  كتابدار تمرينات ورزشي مناسب انجام مي 
      بعد از استفاده از رايانه، در هنگعام اسعتراحت نقعاطي از بعدن بعا

 يابند.  استفاده از تمرينات كششي آرامش مي
     به كتابداران تمرينات ورزشي مناسعب هنگعام كعار آمعوزش داده

 شود.  مي
ها، پس از كار با رايانه كارهايي  ت چشمدر هنگام استراح×

 شود.  نظیر مطالعه انجام مي
هاي اولیه وجود دارد.  جعبه كمن 
شود.  محیط كتابخانه به صورت روزانه و مستمر تمیز مي 

 ايمني عوامل
    ،كتابداران به صورت كتبي و شفاهي از ضعرورت اسعتفاده، زمعان

 شوند.  دي آگاه ميروش استفاده و نگهداري از وسیله حفاظت فر
هايي كه نیاز بعه اسعتفاده از وسعايل حفاظعت فعردي دارد،       محل

 اند.  عامت گذاري شده
 .وسیله مورد نظر قابلیت كاهش عوامل زيان آور را دارد 
 .وسیله با خصوصیات فیزيكي فرد هماهنگ است 
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دهد.  وسیله راحتي و تحر  را كاهش مي 
ار دارند. وسايل حفاظت فردي در دسترس قر 
شوند.  وسايل حفاظت فردي به خوبي نگهداري مي 
 .كتابدار در استفاده از وسايل آموزش ديده است 
شود.  ها به طرز صحیح استفاده مي و رابط  از سیم كشي 
هعا و تععوي     ها و كابل اي جهت بازرسي سیم كشي نظارت دوره

 هاي فرسوده وجود دارد.  كابل
 تسهيات رفاهي

يي مناسب جهت تضمین بهداشت محیط وجود دارد. دستشو 
 .رختكن براي تعوي  لباس و رعايت بهداشت وجود دارد 
 .كمد جهت قرار دادن وسايل فرد وجود دارد 
 .تسهیات آب خوري در دسترس كارمندان وجود دارد 
 .يذاخوري مناسب وجود دارد 
اشد. ب هاي كار و آرام مي ايستگاه مكان يذاخوري دور از 
 .اتاق مناسب جهت استراحت كتابداران وجود دارد 
 .سطل آشغال وجود دارد 
 .جاي مناسبي جهت تجمع و آموزش كتابداران وجود دارد 



 

 

 2   پيوست

 هاي ارگونومي معرفي گزينشي انجمن
 
 

  1عوامل انساني وارگونومي انيمن 
ريكا بعه  در ايالت كالیفرنیا  دركشوراياتت متحده ام اين انجمن

تاسیس شده است. هدف آن ارتقاء و تحقیق و مبادلعه   1957سال 
هاي كار انساني است كه قابلیعت بكعارگیري   دانش در زمینه ويژگي

هعاي  اي دارد. از ديگعر حعوزه  درسیستم ها، ابزار، و تجهیزات حرفعه 
مورد توجه اين انجمن، بررسي عملكعرد و تعامعل صعحیح انسعان و     

 ماشین است. 
 2ارگونومي و عوامل انساني انستيتو

انستیتوي بین المللي، كه شصت سعالگي تاسعیس خعود را در    
بعه   1جشن گرفعت و نعام خعود را از جامععه ارگونعومي      2119سال 

انسععتیتو ارگونععومي و عوامععل انسععاني تغییععر داد. ايععن انسععتیتو در 

                                                 
1- Human Factors and Ergonomics Society 
2- Institute  of Ergonomics and Human Factors (IEHF) 
3- Ergonomics Society 
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در انگلستان واقعع اسعت، محلعي كعه از ديربعاز در       1دانشگاه تفبرو
رشته ارگونومي و عوامل انسعاني فعالیعت آموزشعي     مقاطع مختلف

 دارد.   
هدف آن ارتقاء، آگاهي، كاربرد، و فراهم آوري معواد آموزشعي    
در زمینععه ارگونععومي در سععطود متفععاوت از عامععه تععا تحصععیات  
آكادمین است. سالیانه گردهمعايي هعاي چنعدي بعه توسعط ايعن       

 انستیتو برگزار مي شود.
 2استراليا ل انسانيارگونومي و عوام انيمن
از ارگونومیسعت هعا و     ملي حرفعه اي  ، ين تشكلانجمناين 
در استرالیا است، كه به موضوعات انساني  عوامل انساني متخصصین

در چارچوب محیط ، سیستم و محصوتت و تجهیعزات حرفعه اي و   
اشتغال كاركنان توجه دارد. هدف كلي آن ارتقعاء اصعول و كعاربرد    

ه و مشايل كاري، بهبود اسعتاندارد هعاي حرفعه    در جامع ارگونومي
اي، تعامل و تبادل فكري بعا دولعت و صعنايع در خصعوص مسعائل      
مربوط به ارگونومي و عوامل انساني در كشور استرالیا مي باشد. اين 
انجمن ، مقاصدي را در حوزه همكاري با صنايع در زمینه آموزش و 

 ه قرار داده است. ارتقاء پژوهش در كاربرد ارگونومي مورد توج
 3انيمن بين المللي ارگونومي

بین المللي، كعه مقعر آن در زوريع  سعويس معي       ين سازمان
، تحقعق  ارگونعومي باشد، هدف اين سازمان تشريح حوزه هاي علعم  

                                                 
1- Loughborough 
2- The Human Factors and Ergonomics Society of Australia Inc. 
(HFESA) 
3- International Ergonomics Association(IEA) 



   013     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
 گسترش حوزه هاي كاربرديو پیشرفت جنبه هاي علمي و عملي، 

رتقعاء  است. بر اين مبنا ايعن انجمعن، سععي دارد تعا بعه ا      ارگونومي
كیفیت زندگي عمومي حرفه مندان و تبعادل اطاععات مسعتمر بعا     

 هاي رينفع اين حوزه مبادرت نمايد.ديگر سازمان
 

   1فدراسيون جوامع ارگونومي اروپايي
اين فدراسیون، درهمايش و گردهمعايي ويعژه اي كعه در ايعن     

 2111حوزه در جمهوري فدرال آلمعان در شعهر معونی  بعه سعال      
تشععكیل شععده اسععت. هععدف آن شععناخت مسععائل و  انعقععاد يافععت،

موضوعات ارگونومي براي كمن به توسعه اقتصادي، ارتقاء كیفیعت  
زندگي، كار ايمن و سالم، و توجه به ماهیعت كعارايي ارگونعومي در    

هاي صنايع و اقتصاد است. اعضاي فدراسیون را انجمعن هعا و    حوزه
اي بعراي   شبكهو در حقیقت  تشكیل دادهجوامع ارگونومي اروپايي 

 تسهیل در مبادله اطاعات علمي و فني ارگونومین تلقي مي شود. 
 
 

                                                 
1- Federation of the European Ergonomics Societies(FEES) 
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(. كاركنان بخش مدار  پزشكي 1116كشتكاران، علي؛ دانیالي، افسانه )

ي آموزشي و اختاتت ارتونومین. معديريت اطاععات   ها بیمارستان
 .69-61(، 1)4سامت 
بررسي وضعیت رعايت اصول ارگونومي در محعیط  (. 1116كورانلو، مونا )
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ماهنامه اقتصادي، علمعي  (. حوادث ناشي از كار. 1111محمدي، مهدي )
 (.  91، )ايمني و فني صنعت و

فصعلنامه  ها.  (. نور و روشنايي مناسب در كتابخانه1174، ناهید )مرتضوي
 . 47-14(، 1) 6، كتاب

ني )علعم ارگونعومي(.   اصول بازبیني عوامل انسا(. 1175مردوخي، رشاد )
 المللي كار.   تهران: دفتر بین
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ن از اصعول ارگونعومي   آگاهي كتابدارن دانشگاه علوم پزشكي اصفها
، طرد تحقیقاتي، معاونت پژوهشعي دانشعگاه علعوم    استفاده از رايانه
 پزشكي اصفهان.  
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   010     …و   ها بخانهدر کتا ونوميگمباني ار    
 

 
 

 نمايه موضوعي
 

 17-11، 11، 1ارگونومي
 21-11 ~تاريخچه           
 21-21~شاخه هاي            

 21-22آنتروپومتري                          
 21بیومكانین                           
 21روانشناسي مهندسي                         

 21فیزيولوژي                           
 17-16، 11 ~هدف           

 71-72آسیب هاي ارگونومي 
 11، 77-75آموزش ارگونومي 
 17-16ابزار و تجهیزات 
 61-61، 52-51ارگونومي رايانه

 61-61تلفن  ~
 62-61چاپگر  ~
 51صفحه كلید  ~
 61-59صفحه نمايشگر  ~
 59-51موشواره  ~
 61ق نگهدارنده اورا ~
 57-54صندلي~ 
 51میز رايانه ~  
 72-69، 27-24ارگونومي كتابخانه 



         011 …و   ها در کتابخانه ونوميگمباني ار 
 11-71اقدامات مديريتي 

 99-97انجمن هاي ارگونومي 
 97انجمن ارگونومي و عوامل انساني                  

 91-97انستیتو ارگونومي و عوامل انساني 
 91انجمن ارگونومي و عوامل انساني استرالیا 

 91للي ارگونومي انجمن بین الم
 99فدراسیون جوامع ارگونومي اروپايي 

 
 11-17پهناي راهروها 

 91-91تجهیزات 
 96تسهیات رفاهي 

 41-46تهويه 
 11چرخ حمل كتاب 
 11حد دسترسي 
 41،94-46درجه حرارت 
 41،94-11راهنماها 
 41،94-46رطوبت 
 49،94-41رنگ 

 91، 46-41روشنايي 
 94، 42-41سروصدا 

 94-91 شرايط محیطي
 96-95عوامل ايمني 

 95عوامل بهداشتي 
 46عوامل شیمیايي 
 42فضاي شخصي 
 11-17فضاي كاري 
 12-21قفسه آرايي 
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 41كابل ها 

   75-74مشكات ارگونومي
 15-11میز امانت 

 17-14، 57،62-54وضعیت بدني
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