وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /هٌئة التعلٌم التقنً /مركز
تطوٌر المالكات
دعم مستقبل االرغنومٌا باستخدام الهندسة النفسٌة
(بحث تطبٌقً فً الشركة الوطنٌة للصناعات الكٌمٌاوٌة
والبالستٌكٌة)
الدكتور/نبٌل محمد الخناق /أستاذ مساعد /بغـــــــداد
Supporting Ergonomics Future Through
Adopting Psychological engineering
:Applied research in The
National Chemical & Plastic Industries Co
.S.A
المستخلص :
االرؼنومٌا مصطلح مقابل لمصطلح الهندسة البشرٌة استخدم عام  9141فً اجتماع
للقوات البحرٌة البرٌطانٌة ,وفً السبعٌنٌات من القرن العشرٌن استخدم فً قطاعات
الخدمات ,وفً التسعٌنٌات استخدم فً مجال تكنولوجٌا المعلومات .وٌهدؾ النظام إلى
تحقٌق الجوانب اإلنسانٌة ,وجانب االقتصاد بالحركة والوقت ,وجانب خفض التكالٌؾ و
رفع إنتاجٌة العمل .
والهندسة النفسٌة الجزء األكثر فاعلٌة من نظام البرمجة اللؽوٌة العصبٌة وٌعمل على
تطوٌر وتنمٌة كافة مجاالت الحٌاة ,من خبلل السعً لتحقٌق الكثٌر من األهداؾ  .وفً
بحثنا هذا نعمل على تؤشٌر األهداؾ ذات العبلقة والتؤثٌر المتبادل ومع االرؼنومٌا .
تم استخدام استبانة للبحث لتطبٌقها فً الشركة الوطنٌة للصناعات الكٌماوٌة والببلستٌكٌة
الٌجاد العبلقة ومدى الترابط فً مابٌن مإشرات البحث.

Abstract
The term (ergonomics ) confronts the term Human Factors.
Ergonomics was first used in 1949 in The British navies Force .
During the 70s of the previous century , it was used in
services sectors. During the 90s the term was used in
information technology . System objective is to achieve
humanistic sides , economic sides connected to movement
and time and the sides of reducing
expenses to rise
. productivity
Psychological engineering is the most activity of Nauro
Linguistic Programming that works to develop every aspect of
life through hard work to achieve many objectives . In this
paper we have worked to indicate the relevant objectives and
. that have mutual influence with Ergonomics

A questionnaire was distributed in The National Company for
Chemical and Plastic Industriestoffind out this relation and the
.range of connectivity within this research’s indicators

المقدمة:
االرؼنومٌا أو الهندسة البشرٌة وٌعمل
على التدخل فً العدٌد من التخصصات
,وٌهدؾ إلى دراسة العمل بؽٌة تكٌٌفه
مع اإلنسان ,هذا مــا تناوله المحـــــور
الثانً والثالث من البحث ضمن
محـــدده
مإشــــرات
االرؼنومٌا(الجوانب اإلنسانٌة ,جانب
االقتصاد بالحركة والوقت ,جوانب
خفـــض التكــالٌؾ ورفــــع اإلنتاجٌة),
بعد أن تضمن المبحث األول التعرٌؾ
بالبحث والتً افترضه بوجود عبلقة
ارتباط مع مإشرات الهندسة النفسٌة
(الشخصٌة ذو النظام البصري ,
الشخصٌة ذو النظام السمعً ,
األشخاص ذو النظام الحسً الحركً)
التً عبر عنها المحور الثالث من
حٌث تارٌخ ومفهوم وأهداؾ الهندسة
النفسٌة والنظم التمثٌلٌة التً تعمل
بموجبها ٌ .سعى البحث إلى التعرؾ
بإمكانٌة دعم االرؼنومٌا مستقببل
باستخدام الهندسة النفسٌة والت كـامل
بٌنهما فً مجال العمل اإلنتاجً ,
باستخدام وتحلٌل استبانه للبحث بؤخذ
أراء حول المإشرات التً جاءت بها,
هذا ماتم عرضة وتحلٌله فً المحور
الرابع ومن خبلل ذلـك التحلٌل تم
التوصــل إلى االستنتاجات والتوصٌات
 ,بعد استعراض نبذة مختصره عن
الشركة مجال البحث التطبٌقً وإٌجاد
مدى عبلقات الترابط بٌن مإشرات
البحث ,ومن أهم نتائج االرتباط كان
هناك تمٌز مابٌن مإشرات االرؼنومٌا
جمٌعها مع مإشر ذوي النظام الحسً
من الهندسة النفسٌةٌ.عتبر البحث هذا
جهد متواضع للتعبٌر عن مدى إمكانٌة
استخدام نظم داعمة لتحقٌق الرقً

والتطور الستخدامات االرؼنومٌا الهادفة
للوصول بؤفضل إشكال األداء االنتاجً
الفاعل.

المحور األول :التعرٌف
بالبحـــــــث
مشكلة البحث:
عدم التعرؾ على كٌفٌة استثمار أسس
وأهداؾ االرؼنومٌا فً تطوٌر العمل
اإلنتاجً والتنظٌمً فً المإسسات
لتواكب التطور التكنولوجً والعلمً
باستخدام الهندسة النفسٌة باعتبار هام
ساعد لبلرؼنومٌا.
اهمٌة البحث:
استثمار نظام الهندسة النفسٌة لتطوٌر
االرؼنومٌا وتطبٌقاتها فً العمل
اإلنتاجً.
أهداف البحث
ٌمكن تحدٌد األهداؾ للبحث بــ :
 .9المفاهٌم وأبعاد نظم عمل
اإلنسان واآللة التً تعمل
ضمنها االرؼنومٌا .
 .2المفاهٌم واألسس واألهداؾ
التً تعمل بها الهندسة النفسٌة
.
 .3التعرؾ على كٌفٌة الدمج ما
بٌن أسس االرؼنومٌا وأسس
وأهداؾ الهندسة النفسٌة
لتطوٌر اإلنتاج وتنظٌم العمل
بشكل متمٌز.
فرضٌة البحث
ولتحقٌق أهداؾ البحث,نعمل على أثبات
صحة الفرضٌة اآلتٌة-:
توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوٌة
بمستوى ( )...3بٌن أسس االرؼنومٌا
والهندسة النفسٌة.

المحور الثانــً  :االرغنومٌا

من خبلل هذا المحور نسعى إلى
التعرؾ على مدى أهمٌة أسس وأهداؾ
االرؼنومٌا تطوٌر العمل اإلنتاجً
والتنظٌمً فً المإسسات لتواكب
التطور التكنولوجً والعلمً وٌتضمن
المحور:
أوال :البداٌات لالرغنومٌــا :
مصطلح االرؼنومٌا ٌرجع إلى عالم
البرٌطانً
الصناعً
النفس
عام
هٌولمٌرل()HywellMurell
 9141استخدمه فً اجتماع لدراسة
مشاكل القوات البحرٌة البرٌطانٌة ,وقد
نشؤ تبعد الحرب العالمٌة الثانٌة
واستخدمت بشكل واسع فً المجال
العسكري (.مقداد)2..6:9 :
وفً السبعٌنٌات من القرن العشرٌن
توسع تطبٌقها لٌشمل قطاعات الخدمات
 ,وفً التسعٌنٌات استخدمت فً مجال
تكنولوجٌا المعلومات .
وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة استخدم
مصطلح الهندسة البشرٌة ( Human
 )Factorsكمقابل لمفهوم االرؼنومٌا .
ثانٌا  :مفهوماالرغنومٌــا  -:إن كلمة
االرؼنومٌا " "Ergonomicsأصل
اجاءت من كلمة ٌونانٌة وهً مركبة من
"Ergonالعمل" و" Nomosقواعد"
أي مجموعة القواعد التً تضبط أنشطة
العمل .
اعتبر " "Murrelاالرؼنومٌا ٌدل على
مجال التدخل المتكون من عدة
تخصصات,حٌث أن الهدؾ ٌكمن فً
دراسة العمل بؽٌة تكٌٌفه مع
اإلنسان,وفً سنة  9141أٌضا تم
اقتراح كلمة " "Ergonomicsمن
طرؾ الباحثٌن الذٌن شكلوا أو كونوا
الجمعٌة اإلنجلٌزٌة لؤلرؼنومٌا ,وحٌنها
ذهب البعض إلى تعرٌفها على أنها علم
أوعلوم تنظٌم العملScience de " :
.l’organisation du travail
مفهوم االرؼنومٌا بؤنها " دراسة
القدرات والخصائص اإلنسانٌة التً
تإثر فً تصمٌم اآلالت واألدوات و

وأماكن

العمل".

(مقداد

األنظمة
)2..6:2:
وآخرون ٌعتبرونها الدراسة الكمٌة
والنوعٌة للعمل التً تهدؾ إلى تحسٌن
ظروؾ العمل وتطوٌر اإلنتاج فً
المنظمة .
وتعتبر الدراسة العلمٌة للعبلقات
الهندسٌة بٌن اإلنسان ومحٌط عمله,
وٌمثل محٌط العمل الظروؾ التً
ٌعٌشها الفرد  ,وما ٌستخدمه من مكائن
ومعدات ومواد فً مواقع العمل (.محمد
)2.9.:9:
وٌحددها " "De montmollinعلى
أنها تكنولوجٌا االتصاالت فً نسق
إنسان-آلة .والنسق هنا ٌتضمن أٌضا
محٌط العمل مما ٌجعل بالضرورة
امتعدد
مجال
االرؼنومٌا
التخصصات,فهً تعتنً بذلك بالجوانب
النفسٌة والفٌزٌولوجٌة واالجتماعٌة
والتقنٌة ,وكلما ٌتعلق بها من معارؾ.
كما تعرؾ بؤنها " الدراسة العلمٌة
المهتمة ب(الهندسة البشرٌة Human
 ) Factorsبفهم التفاعل بٌن اإلنسان
وعناصر النظام األخرى كاآلالت
والعدد" .وهً تسعى إلى تطبٌق
نظرٌات وقوانٌن العلوم األخرى(علم
االجتماع,البٌولوجٌا
النفس,علم
,المٌكانٌكا) لزٌادة سعادة اإلنسان فً
العمل (زٌادة األمن والرضا عن العمل
والتقلٌل من التعب والملل واإلجهاد )
وزٌادة جودة اإلنتاج وكمٌته.
ثالثـــاً :أهداؾ االرؼنومٌـا :
تسعى االرؼنومٌا إلى تحقٌق الجوانب
التالٌة من األهداؾ  (:شحاتة
)2..6:229:
-9الجوانب اإلنسانٌة  :توفٌر اكبر قدر
ممكن من الراحة البدنٌة والذهنٌة
لئلنسان وذلك بتكٌٌؾ ما ٌحٌط به
لمقاٌٌس جسمٌة وقدراته  ,حٌث ٌتم
دراسة وتحلٌل كافة أوضاع الجسم
بهدؾ تجنب األوضاع المرهقة وإبدالها

فعالٌة ٌقوم بها اإلنسان تنجز بثبلث
مراحل متعاقبة هً ( :محمد)2.9..3:
-9استلم المعلومات من خبلل الحواس
الخمسة ونقلها إلى الدماغ .
-2ربط المعلومات الجدٌدة بالمعلومات
المخزونة فً ذاكرته وتحلٌلها ثم اتخاذ
القرار من قبل الدماغ
-3القٌام بتنفٌذ الفعالٌة بواسطة الحواس
والقدرات العضلٌة والحسٌة وبتوجٌه
الجهاز العصبً والدماغ تلعب الحواس
الخمسة دورا أساسٌا فً عملٌة التعلم ,
فاإلنسان ٌتعلم كل شًء من خبلل
حواسه وتنمو قابلٌة التعلم كلما استعمل
عددا اكبر من الحواس .إال إن نسبة
التعلم بواسطة الحواس تختلؾ حٌث أن
:
حاسة البصر تمثل نسبة %38
بالتعلم،حاسة السمع تمثل نسبة %11
بالتعلم،وبقٌة الحواس (اللمس ،الذوق،
الشم) تمثل النسبة الباقٌة  %6وتعتبر
الحاسبة نموذج مبتكر لكٌفٌة عمل
الدماغ حٌث ٌعتمد على تفهم مهام عمل
الدماغ  ،أال أن هناك فارقا ً جوهرٌا ً فً
أسلوب التعرف بٌن أنظمة الحاسبة
ونظام الدماغ من حٌث :

بؤوضاع مناسبة لئلنسان لتقلل من تعبه
وملله.
دراسة ظروؾ العمل الفٌزٌائٌة
كالضوء ,والصوت ,درجة الحرارة,
الرطوبة ,السبلمة الصناعٌة ,بهدؾ
تحسٌنها
-2جانب االقتصاد بالحركة والوقت :
ٌتم بتحلٌل العمل إلى حركاته التفصٌلٌة
لؽرض اختزال الحركات ؼٌر
الضرورٌة وقٌاس الزمن الذي تستؽرقه
كل حركه باستعمال مبادئ االقتصاد فً
الحركة واالستفادة من الجاذبٌة األرضٌة
لنقل وتداول المواد.
توزٌع وتنظٌم العدد والمواد بشكل ٌسهل
على العامل الوصول إلٌها بؤسرع وقت
واقل جهد.
-3جوانب خفض التكالٌؾ ورفع إنتاجٌة
العمل  :االهتمام بالجانب اإلنسانً
واالقتصاد فً الحركة والوقت ٌإدي ان
بشكل مباشر إلى خفض تكالٌؾ اإلنتاج
ورفع إنتاجٌة العمل .
تصمٌم المكائن والمعدات وتكٌٌفهالئلنسان ٌٌسرله استخدامها على نحو
ٌزٌد من اإلنتاجٌة وٌقلل األخطاء
المتوقعة عند التشؽٌل .
اآللــة
 تحسٌن طرق واسالٌب العمل ٌإدي اإلنسانإلى تنسٌق وتوفٌق كافة الحركات ٌ -9خزن كمٌات كبٌرة من  -9خزن المعلومات بشكل
والقٌام
مختصر
وٌستعملها
التفصٌلٌة بهدؾ خفض التكالٌؾ وزٌادة المعلومات
الحسابٌة
بالعملٌات
بسهوله.
اإلنتاجٌة .
بسرعة حسب البرنامج.
ٌ -2كشؾ وٌمٌز الكمٌات
رابعاً :نظم عمل اإلنسان واآللة
الصؽٌرة من المإشرات  -2استجابة سرٌعة ال شارة
عند تصمٌم أٌة آلة أو ماكنة ٌستعملها
السٌطرة بحٌث ٌتم أداء
كالضوء والصوت.
بمبدأ
اإلنسان ٌجب األخذ بنظر االعتبار
العملٌات بسرعة تفوق
 -3قابلٌة اتخاذ القرارات.
سرعة اإلنسان بآالؾ
كون اإلنسان واآللة وحدة إنتاجٌة -4قابلٌة التحلٌل والتفكٌر
المرات أو أكثر.
متكاملة  ,إي مبدأ وحدة اإلنسان واإلبداع.
والماكنة (ٌ-5 )Man-Machine Unitتؤثر أدائه بسبب العوامل  -3تنفٌذ األعمال المتكررة.
ودور اإلنسان ال ٌعتمد على حدود النفسٌة  ,العاطفٌة,الفسلجٌة - 4 ,تنفٌذ اإلعمال المخططة
الثابتة .
قدراته وقبلٌاته ألداء هذه المتطلبات الفٌزٌائٌة,االجتماعٌة.
 -5األداء ثابت وٌحتاج إلى
.فلئلنسان خصائص وممٌزات نفسٌة
صٌانة متواصلـة
واجتماعٌة متفاوتة إضافة إلى تباٌن
مما تقدم ٌتضح بان الفرق األساسً بٌن
القدرات العضلٌة والحسٌة التً ٌستطٌع
اإلنسان واآللة هو ما ٌتمتع به اإلنسان
ان ٌعمل بها ضمن حدود عمله  .وأٌة
من مرونة فً اتخاذ او تؽٌٌر القرار

بفعل تباٌن الحاالت النفسٌة وتؤثٌر ذلك
على قراراته وتتمٌز فعالٌات اإلنسان فً
ثبلث مستوٌات هً :
 .9مصدر قوة وسٌطرة على
العمل – النظام الٌدوي
()Manual System
 .2تشؽٌل النظام النصؾ اآللً
Semi-automatic
(ٍ
)System
 .3المراقبة واإلشراؾ على
النظام اآللً (ِ Automatic
)System
وٌبلحظ بهذه المستوٌات ضرورة
التوفٌق فً مبلئمة نظم السٌطرة حسب
متطلبات العمل وٌنبؽً معرفة األتً:

المحور
الثالث :
الهندسة النفسٌة

الهندسة النفسٌة من النظم الحدٌثة نسبٌا ً
والجزء األكثر فاعلٌة من نظام البرمجة
Nauro
(
العصبٌة
اللؽوٌة
 Linguistic Programming ).N.L.Pوٌعمل هذا النظام على
تطوٌر وتنمٌة كافة مجاالت الحٌاة عن
طرٌق منافذ الترابط والتؤثٌر المتبادل
بٌن إبعاد النظام واألنظمة األخرى,

-9مستلزمات النظام  :الدقة  ,السرعة ,
القوة البلزمة ,قٌاسات أخرى .
-2مقاٌٌس ومواصفات القائم بعملٌة
السٌطرة .
-3المعلومات المراد الحصول علٌها من
النظام .
-4عوامل البٌئة المحٌطة المإثرة على
النظام .
-5تؤثٌر استمرارٌة العمل لمدة طوٌلة
على تنفٌذ النظام .
-6تكتمل وترابط هذه المواصفات
للوصول إلى اقل جهد وفً اقصر وقت
.
والشكل التالً ٌبٌن أوجه اإلعمال
المتشابهة لدى اإلنسان واآللة:

وفً هذا المحور نتناول
الهندسة النفسٌة من حٌث
:
أوال  :النشــأة والبداٌــات
البرمجة اللؽوٌة العصبٌة بدأ األخذ بها
فً السبعٌنــات من القرن الماضــً فً
جامعــة سانتكروز بجنوب كالٌفورنٌا
وعلى ٌد العالمٌن األمرٌكٌٌن الدكتور
لؽوٌات)
(عالم
جونؽرندر
ورٌتشاردباندر (عالم الرٌاضٌات ومن
دارسً علم النفس السلوكً و كان
مبرمج كمبٌوتر أٌضا) وتقوم الهندسة

النفســٌة على اكتشــاؾ كثٌــر مـن
قوانٌن التفاعبلت والمحفزات الفكرٌة
والشعورٌة  (.نادر .)2..2 :4:
وترتبط الهندسة النفسٌة ببرمجة علوم
وموضوعات اخرى مثل  :الفلسفة
ودراسات العقل الباطن وعلم الجهاز
العصبً وعلم وظائؾ االعضاء وكٌفٌة
وضع صٌؽة لبرمجة االنسـان وفق علم
القواعد التحــوٌلٌة ٌدلنا الــى ان مفهومنا
وادراكنا للتركٌب السطحً والعمٌق
للعباراته والذي ٌحول المعنى
والمعلومات الى ادمؽتنــا وبالتالً ٌتحكم
وسلوكٌتنا
تصرفاتنــا
فً
)Bandler&Grider :1982(.
وبشكل اساسً بدأت صٌؽة لبلتصال
البشري والتً تعطٌنا المفهوم النظري
لكٌفٌة برمجتنا عن طرٌق اللؽة ؼٌر
الملفوظة والتً تتسبب فً اننا نقوم
بتنمــٌة وتطوٌر سلــوك او استجابة
اوردة فعل متكررة ومعتــادة او منظمة
جاهزة لتخزٌن على مستوى الجهاز
العصبــً كما تشٌر هذه الصــٌؽة الى
اننا نتطــور بشكل دائم تبعا ً الستجاباتنا
ولردود افعالنا (.الخناق )2..6:25:
وفً المملكة المتحدة تحت قٌادة كل من
(اٌلٌنو اتكٌنز سٌمور) و (جراها مدوز)
تم انشاء المركز البرٌطانً للتدرٌب
على البرمجة اللؽوٌــــة العصبٌة ,وقد
وصفت (اٌلٌنو اتكٌنز) كٌفٌة تطور هذا
المجال فً برٌطــانٌا منذ عام ,9121
وٌوجد االن ما ٌزٌد على  5.مإسسة
للتدرٌب وهنا كخطوات ابتكارٌة جدٌدة
فً هذا المٌدان ,وفً عام  911.تم
أنشــاء ( جماعة بادٌنجتون ) التً
تعـــقد اجتمــاعاتها فً وسط لندن
بــهذا
الكثٌــرٌن
لتعــرٌؾ
النظام(.هارٌس.)2..4:31 :
ثانٌـا ً  :مفهوم الهندسة النفسٌة
الهندسة النفسٌة هً المتحكمة فً
وظائؾ الجسم وادواته وفعالٌاته وقدراته
كالسلوك والتفكٌر والشعور واللؽة وهً
وسٌلة التعامل مع االخرٌن ,وبالتالً

مدى تؤثٌر وتؤثر الفرد بالمحٌط ٌنبه
سواء فً محٌط االسرة او محٌط العمل
واي تواجد للفرد ضمن االخرٌن.
الباحثان
وعبر
()Connirae&Stave:1988:25
عن الهندسة النفسٌة باعتبارها تقوم على
بناء مهما تكٌفٌة استخدام الزمن ألحداث
تؽٌٌر اٌجابً ووضع استراتٌجٌات
تساعد على االستجابة السلٌمة للنقد من
االخرٌن وتؽٌٌر وبناء العبلقات االٌجابٌة
.
فً حٌن اعتبرها (العنزي )2..4:علم
ٌدرس طرٌقة التفكٌر فً ادارة الحواس
ومن ثم ٌرجح ذلك وفق الطموحات التً
ٌصنعها االنسان لنفسه اما كل من
www.http:
llhappytreeflash.com
الدراسة
:
فٌعتبرها
رٌتشارد
الموضوعٌة للتجربة تترك خلفها قاطرة
من التقنٌات.
ود.تاد جٌمس  :الدراسة الموضوعٌة
للخبرة والتجربة وكٌؾ تإثر على
سلوكنا .
ود.روبرت دٌلتس  :علم سلوكً ٌعطٌك
النظرٌة والطرٌقة والتقنٌة من اجل
التؽٌٌر والتؤخٌر وٌمنحك المهارات
(الدر
اما
والتقنٌات
,هٌذرٌ)2..5:99:عتبرانها (فنوع لما
لتمٌز الشخصً ) والمقصــود بالفنان
التفكٌــر الشخــصً والخبرة الذاتٌة ال
ٌنتمً ان الى المنهج العلمً المتبع فً
العلوم الطبٌعٌة كما ان بعض المهارات
الدقٌقة فً مجال االتصال تنتمً الى
الفن الكثر منها الى العلم  ,اما السبب
بوصفه علم فؤلنه ٌسعى الى تشكٌل
بنٌان عملً متكامل للخبرات االنسانٌة
كما انه توصل الى مبادئ ونماذج متٌنة
ولؽة خاصة به وفً ٌطار دراسة مبنٌة
على الخبرة الذاتٌة ٌستهدؾ هذا
البرنامج وبرمجة بالقواعد العلمٌة الدقٌقة
والصارمة .

ومن كلما تقدم من مفاهٌم ٌمكن اعتبار
الهندسة النفسٌة :فنوع لما لوصول
باإلنسان لدرجة االمتٌاز البشري والتً
بها ٌستطٌع ان ٌحقق اهدافه وٌرفع دائما ً
من مستوى حٌاته ,من خبلل استثمار
الحواس واللؽة الملفوظة وؼٌر الملفوظة
(لؽة الجسد) وبرمجة قدراتنا العقلٌة
التٌمٌز هللا سبحانه وتعالى االنسان بها
الستخدامها فً كل مجاالت الحٌاة .
ثالثـــا ً  :اهــــداف الهنــــدســــة
النفسٌــــــة .
تعمل الهندسة النفسٌة لتحقٌق اهداؾ
وضعت الستثمارها من قبل االفراد
لتحسٌن عبلقة وتطوٌر اداءه فً أي
موقع ٌكون فٌه بالمجتمع  ,وهذه
االهداؾ ماهً إال دلٌل لئلدارات ,
والقٌادات فً أي منظمة مهما كان شكلها
او هدفها التً وجدت من اجلها تلك
المنظمة  ,ومن هذه االهداؾ ( :الخناق
)2..6:49:
-9التعرؾ على بنٌة الخبرة الذاتٌة
.
– 2السٌطرة على المشاعـــر .
-3التخلص من المخاوؾ والعادات
ؼٌر المرؼوبة .
-4تعتبر ادارة تعلٌمٌة لكٌفٌة
استخدام الفرد لدماؼه .
-5تكون اداة مبتكرة لمعرفة اسرار
النفس البشرٌة وطرٌقة التعامل معها
بطرق واسالٌب معٌنة بحٌث ٌمكن
التؤثٌر فً عملٌة االدراك والقصور
والشعور وبالتالً فً السلوك والمهارات
واالداء الجسدي والفكري .
-9سهولة انشاء انسجام بٌن الفرد
واآلخرٌن .
-2التعرؾ على استراتٌجٌة النجاح
التفوق والبلوغ عند االخرٌن ومن ثم
تطبٌقها على النفس .
-3ممارسة سٌاسة التؽٌٌر أل ٌشًء
ترٌد لها الفضل .
-4التؤثٌر باألخرٌن وسرعة اقناعهم
.

وللوصول لهذه االهداؾ ٌتطلب األخذ
باالعتبارات الدٌنٌة والقٌم االجتماعٌة
باعتبارها اسسسامٌة
لتحقٌق هذه االهداؾ .
وهنا ضمن مجال البحث سوؾ
نإشرعلى االهداؾ ذات العبلقة والتؤثٌر
المتبادل مع االرؼنومٌا إال و هو :
التمثٌلــــً:
النظـــام
(برالدري)2..6:1.:
هو النظام الذي ٌعتبر المستقبل
والمحلل للمعلومات داخلٌا ً فً العقل
وخارجٌا ً فً االتصال باألخرٌن وهو
الجزء من الخبرة او التجربة الذي ٌتنبه
لها لوعً ابتدا ًء وجمٌع الخبرات
والتجارب تخزن فً الذاكرة نتٌجة لما
نشاهده او نسمعه اونحس به والتً تم
جمعها من خبلل الحواس ,وبالرؼم من
اشتراك الحواس الخمسة  ,حٌث ٌتم
االدراك الحسً عن طرٌق دخول
المعلومات الى الدماغ من خبلل الحواس
الخمس(البصر والسمع واللمس والشم
والذوق) ثم ٌقوم العقل بمعالجته او من
ثم تفسٌرهاٌ ,مثل االحساس المتولد عن
كل حاسة من هذه الحواس نظام تمثٌلً
 ,فاإلدراك الناتج عن الرإٌة شًء ماهو
النمط البصري والناتج عن السمع
صوت هو النمط السمعً واالدراك
الناتج عن االحساس بشًء هو النمط
الحسً  .ونقوم باستعراض اآلثار التً
تنعكس وكٌفٌة انعكاساتها على سلوك
وادراك الشخص حسب النظام الذي
ٌتؤثر به بؤكثر من بقٌة االنظمة لكل فرد
:
-9الشخص ذو النظام البصري ٌ:تمٌز
بالصفات االتٌة :
ٌتحدث بسرعة  ,صوته عالً ٌ ,ؤخذ
انفاسا ً قصٌر هو سرٌعة  ,دائم الحركة
ٌ,تمٌز بالنشاط والحٌوٌة ٌ,عطٌا هتماما
كبٌراً للصور والمناظر اكثر من
االصوات و االحساس ٌ,تخذ قراراته
على اساس ما ٌراه او على اساس تخٌله

األحداث استخدام البد بحرٌة كشًء
مكمل لما ٌقوله.
وٌقدر نسبة االشخاص العاملٌن الذٌن
ٌتبنون اسلوبا بصرٌا ً فً التفكٌرنحو-5.
 %55وٌمٌل هإالء االشخاص الى
التعبٌر عن خبراتهم على شكل صور
واشكال مرئٌة ومن ثم ٌستجٌبون
بسرعة كبٌرة الى المعلومات المرئٌة
الواردة الٌهم وٌمكن التعرؾ على هذه
الفئة من االشخاص من خبلل استخدامهم
لبعض الكلمات الدالة على اسلوبهم
البصر ٌمثل :انً ارى ما تعنٌه ,ارى
هذا مناسب لً ,ارٌنً المزٌـــــــد.
وهإالء االشخاص ٌفكرون وٌتحدثون
وٌتصرفون كما لو كانوا ٌشاهدون
العملٌات الذهنٌة التــً تجــري فً
عقولهم كفلم امامهم وهم ال ٌرؼبون بمن
ٌقاطعهم اثناء الحدٌث النهم ٌنعٌن
علٌهــم ان ٌتحدثوا بســرعة تتناسب
مـــــع عرض الفلم الذي ٌجري فً
عقولهم  ,وربما تإدي المقاطعة الى
حجب جزء من صور العــالم أي جزء
من افكارهم وفً افضل االحوال ٌتمكن
هإالء االشخاص من اعادة تشؽٌل الفلم
من النقطة ســبق وان قوطعــوا عنــدها
 ,اما فـً اسو ْا الحل اتقد ٌفقدون هذا
الجزء من افكارهم تماما ً وٌعجزون عن
استرجاعــه مرة اخرى.
ونستعرض هنا بعض سمات االشخاص
الذٌن ٌتبنون االسلوب البصري فً
مجال موقع اعمالهم
ادارة االقســــام :
والمدٌر الذي ٌتبنى هذا االسلوب فً
التفكٌر من السهل ان ٌنخدع بالمظاهر
وٌظن ان الشخص كثٌر الحركة والذي
ٌحمل بٌده العدٌد من االوراق ٌبذل
مجهوداً اكبر فً العمل عن اآلخر الذي
ٌجلس فً مكانه معظم الوقت  ,الن
المهام المنــوطة بــه تتــطلب قدراً كبٌراً
من التفكٌر  .وقد ٌقوم المدٌر بتقلٌل شؤن
االشخاص المجتهدٌن بالفعل وبالتـالً
ٌقوم القســم على عدد من العاملٌن ؼٌر

الجٌدٌن  ,ولكنه ما زال ٌعتقد بانه قد
خلص القسم عندما نستمع الى بعض
الجمل التً ٌستخدمها المدٌر مثل ( ال
ٌتعــلق األمر بما تفعلــه ,ولكن ما ٌبدو
للنــاس ان تتفعله او ان وجها تنظرالناس
هً االهم ) نعرؾ منـها باننا نتعامــل
مع مدٌر ٌتبنى اســلوبا ً بصــري فــً
التفكٌر  ,وفً واقع االمر تكمن الحالة
فً انه الٌمكن ان نرى افكار االخرٌن
من االشخاص مضٌعً الوقت .فاذا كان
المدٌر من متبنً اسلوبا ً بصرٌاً ٌتطلب
البـحث عن طرٌقة مناسبة لتوضٌح ما
ٌتم انــجازه مــن قبل العاملٌن واالبتعاد
عن اطبلعه على اشٌاء تم القٌام بها إال
أذا عدم وجود دالله على اثبات انجازها
اختٌار العاملٌن :
اذا كانت هناك فكرة فً توظٌؾ احد
األشخاص الذٌن ٌتبنون اسلوبا بصرٌا
فً التفكٌر فٌتطلب التؤكد ان عمله ال
ٌمــت بؤٌة صلة بمجاالت خدمة
العمــبلء .وٌتمــتع مثل هإالء
االشخاص بمــواهب حقٌقٌة فً
المجاالت التً تتطلب بعض المهارات
مثل التصمٌم ,الهندسة المعمارٌة
,التصوٌر .....
 -2الشخص ذو النظام السمعً ٌ :تمٌز
بالصفات االتٌة :
ٌستخدم طبقات صوت متنوعة فً
التحدث ٌ ,تنفس بطرٌقة مرٌحة  ,متزن
ٌ ,تمٌز بقدرته الشدٌدة على االنصات
لآلخرٌن بدون مقاطعة ٌ ,عطً اهتماما ً
اكثر لؤلصوات عن المناظر واالحاسٌس
خبلل تجاربه وما ٌمر به من احداث ,
ٌتخذ قراراته على اساس ما ٌسمعه
وعلى تحلٌله .
ٌتفاعل هإالء األشخاص مع العالم من
حولهم من خبلل االصوات بالدرجة
االولى والسٌما من خبلل الكلمات ,
وٌستخدمون بعض التعبٌرات  ,مثل :
اننً استمع الى ما تقوله .قلها مرة ثانٌة,
اعتقد انا ألمر مناسب لً,أخبرنً
المزٌــد

وبالرؼم من ان هذه الفئة من
االشــخاص تشــكل نسبة %3.- 2.
من قوة العمل  ,إال انها تلعب دوراً مهما ً
فً نجاح المنظمة ,وذلك إلتقانهم
التعامل وجها ً لوجه مع العمبلء ,
ٌستطٌع االشخاص الذٌن ٌتبنون
االسلوب السمــعً فً التفكٌر –مثلهم
مثــل محلــل اصــوات االنسان –
استٌعاب الرسائل ؼٌر الشفٌهة الصادرة
عن األشخاص فً اثناء الحدٌث (ؼٌر
انهم ربما ال ٌدركون انهم ٌتمتعون بهذه
المهارة ).
نقطة الضعؾ الرئٌسة لهإالء
االشخاص هً حاجتهم الماسة الى
الجلوس فً االماكن التً ٌسودها الهدوء
على وجه الخصوص  ,حٌث ٌتشتت
تفكٌرهم بسهولة عند االستماع الى
الضوضاء او االصوات المتنافرة .وقد
ثبت ان الحفاظ على الهدوء فً مكان
العمل ٌحد من حاالت الؽٌاب بنسبة
 %91وٌرفع نسبة االنتاج بنسبة
 ,%22ولهذا السبب ٌفضل العدٌد من
االشخاص الذٌن ٌتبنون اسلوبا ً سمعٌا ً فً
التفكٌر الذهاب الى العمل مبكراً او
المكوث حتى وقت متؤخر فٌه ,لكً
ٌتاحلهم بعض الوقت للعمل فً هدوء
دون التعرض الى أي من وسائل
التشتٌت .وٌمٌل بعض منهم فً التفكٌر
الوجود والهٌمنة على
الى اثبات
الموقؾ فً االجتماعات او حتى فً
المحادثات البسٌطة من اجل التعبٌر عن
انفسهم شفاهٌة لٌوضحوا افكارهم
لؤلخرٌن وبالمقابل ٌعتمدون على
االسلوب السمعً فً التفكٌر ومهارات
االستجابة الى التعلٌمات التً ٌتلقونها
شفاهٌة من قبل أحد األشخاص الذٌن
ٌتمتعون بصوت عذب وبسرعة كبلم
تتناسب مع سرعتهم الطبٌعٌة فً
الحدٌث  ,وفً اؼلب االحٌان ٌطرحون
الكثٌر من االسئلة وٌحبذون االستماع
الى التفسٌرات الشفهٌة بعد العروض
التقدٌمٌة او تفوٌضهم ببعض المهام ,

وٌرجع هذا ببساطه الى انهم ٌعتقدون ان
المطبوعات والتعلٌمات الكتابٌة اقل تؤثٌر
اًو اقناعا ً عن المحادثات الشفهٌة
المباشرة  .ومن كل هذا تعتبر هذه الفئة
هً االكثر تقدٌر لسٌاسة الحاجة الى
المعرفة .وفٌما ٌلً السمات لؤلشخاص
من ذوي االسلوب السمعً فً مجال
موقعهم بالعمل ضمن المنظمة:
أدارة األقسام :
عند التعامل مع مدٌرٌن بهذه السمة فً
التفكٌر ,تعد المحادثات الشفهٌة افضل
طرٌقة عرض المعلومات وباختصار
قدر اإلمكان لٌقوم باتخاذ القرار المناسب
 ,والمتحدث معه ٌتطلب ان تكون نبرات
صوته متؽٌرة بطرٌقة الحوارات وطرح
االستفسارات المتعلقة بالموضوع التً
من شؤنها ان توجه الحوار الى االتجاه
الصحٌح (باستخدام ادوات االستفهام
مثل :لماذا ,وكٌؾ ,وماذا ).
اما فً حالة تلقً التعلٌمات من هذا
المدٌر ٌ ,جب األخذ بنظر االعتبار انه
قد ال ٌكون على دراٌة بالمهام التً
سٌطالب بها حتى ٌسمع نفسه بٌنما
ٌرددها على االخرٌن بصوت مرتفع ,
ومن المتوقع قٌامه بالخوض فً
التفاصٌل أكثر من مرة بٌنما ٌصنؾ
األمور فً عقله.
العامل ونفً المنظمة :
األشخاص الذٌن ٌعتمدون على االسلوب
السمعً فً التفكٌر ٌتمٌزون بسرعة
البدٌهٌة ,اال انهم بحاجة الى استٌعاب
كل كلمة موجهة الٌهم قبل ان ٌنفذوا ما
ٌإمرون به ,وتتمٌز الحوارات القصٌرة
معهم قد تكون اكثر فعالٌة على المدى
البعٌد لبلحتفاظ بما ٌطلب منهم ,وٌتطلب
تشجٌعهم المستمر على طرح األسئلة
المتعلقة بالموضوع وتوجٌه النقد البناء
كلما امكن ذلك .
-3االشخاص ذو النظام الحسً الحركً
ٌ:تمٌزون بالصفات االتٌة .
الهدوءٌ ,تحدث بصوت منخفض ,
ٌتنفس ببطء وعمقٌ ,عطً اهتماما أكبر

بالمشاعر واالحاسٌس عن االصوات
والصور ٌ ,تخذ قراراته بناءا على
احاسٌسه ومن الممكن ان ٌإثر االخرون
على احاسٌسه وبالتالً قراراته  .هإالء
الفئه ٌمثلون %25من العاملٌن فً
المنظمات ,وتقارب نسبتهم نسبة
االسلوب السمعً ,ومفهوم الحسً
ترجمة
الى
ٌعود
الحركً
( )Kinaestheticالى اصل الٌونانً,
فالجزء األول من الكلمة ()Kinein
ٌعنً ٌتحرك ,اما الجزء الثانً
(ِ )Aisthesthaiفٌعنً ٌُدرك ومن ثم
استخدام هذه الكلمة لئلشارة الى
الحركات الجسدٌة الملموسة ,وفً
نظرٌة الهندسة النفسٌة تعكس هذه الكلمة
(االحاسٌس) بوجه عام سواء الظاهرة او
الخفٌة ,وٌنعكس هذا على االشخاص
الذٌن ٌتبنون اسلوبا ً حسٌا ً حركٌاً ,حٌث
ٌتحدثون بسرعة اقل من المتوسط (ألنهم
ٌمٌلون الى التؤكد من صدق احاسٌسهم
فً الكثٌر من االحٌان) وٌستخدمون مثل
هذه التعبٌرات :اننً اتفهم ماترٌد ان
تقوله ,اننً اشعر بانه مناسب" ,وافٌنً
بالتفاصٌل"
ٌولً هإالء االشخاص اهتماما كبٌرا
بؤحاسٌسهم (والسٌما مشاعرهم ) ,ومن
المإسؾ ان المشاعر تعد نسبٌة ومتؽٌره
حٌث تختلؾ من شخص ألخر ومن
موقؾ لؽٌره  ,وعادة ما ٌصعب علٌهم
التعامل مع اسالٌب التفكٌر المنطقً حتى
ٌحددوا احساسهم تجاه الموضوع محل
النقاش  ,.وٌعود السبب لتمسكهم بذاتهم
وآرائهم اوال ,وقد ٌبدون انطوائٌٌن بل
و"فاقدي االحساس كلٌاً"  ,ومن ناحٌة
ثانٌه هناك منهم تجدهم اكثر انسجاما ً مع
االشخاص واألحداث من حولهم .
ومن المحتمل ان ٌشعر هإالء
االشخاص باالضطراب النفسً والخوؾ
من التعرض للمخاطر او النقد فً
المواقؾ التً تحكمها المشاعر او
تتصاعد فٌها اعمال الفوضى .

هإالء االشخاص ٌتعرضون الى الكثٌر
من الضؽوط حٌث انهم ٌحتاجون بعض
الوقت لتؤوٌل المعلومات التً ٌتلقونها
بما ٌتناسب مع خبراتهم السابقة
ومشاعرهم  ,وعاد ًة ما ٌحقق االشخاص
الذٌن تعلموا كٌفٌة الموازنة بٌن آرائهم
واحاسٌسهم الداخلٌة وبٌن اراء االخرٌن
واالحداث الخارجٌة نجاحا ً ملحوظؤ فً
اعمالهم  ,والسٌما فً المجاالت التً
تتطلب درجة كبٌرة من التعاطؾ
والمشاركة الوجدانٌة مثل الوظائؾ
المتعلقة بعملٌات التفاوض وشئون
العاملٌن .
وفٌما ٌلً السمات لؤلشخاص من
ذوي االسلوب الحسً الحركً فً مجال
موقعهم بالعمل ضمن المنظمة:
أدارة األقسام :
ٌعتمد المدٌر الذي ٌعمل باألسلوب
الحسً الحركً فً التفكٌر باالعتماد
على ردود االفعال الذاتٌة ,وٌعد هذا
االسلوب سبلح اًذا حدٌن حٌث انه قد
ٌإدي الى النجاح الملموس فً ادارة
العمل او االخفاق عندما ٌكون هناك
خطاء فً تقدٌر االمور ,وهذا ٌإدي الى
صعوبة فً تؽٌٌر رأٌه  ,حتى اذا
توفرت له بعض االدلة المفندة لرأٌه,
ولكً نوصل الرسالة لمثل هإالء
المدراء واقناعهم ٌتطلب التعامل معهم
على مستوى المشاعر .
العامل ونفً المنظمة :
العاملٌن من ذوي هذا االسلوب ٌفتقرون
فً الؽالب الى الصبر حٌث انهم ٌرتبون
اولوٌات العمل وفقـــا ً إلحساسهم
الشخصً تجاه العمل المناطبهم ومن ثم
فانهم ٌقٌمون االعمال بمشاعرهم وفقا
لمدى اهمٌتهم فعلى سبٌل المثال :
"سؤكون ممتنا ً لك اذا وضـعت هذا األمر
على قمة أولوٌاتك" و "اشعر بالقلق
الشدٌد من هذا األمر مادمت ستنتهً منه
بنهاٌة األسبوع " .
ٌضاؾ الى ذلك بان هذه الفئه من
العاملٌن تحتــاج الى تنفــٌذ جمٌع

البصري فً التفكٌر بٌنما ٌتحدثون عن
الطعام الى االسلوب الحسً الحركً
اواالسلوب المتعلق بحاسة الشم او
االسلوب المتعلق بحاسة التذوق بٌنما
ٌختبرون انواع الطعام  ,وٌعنً هذا انه
ٌتعٌن علٌنا نستشؾ أٌا ً من هذه التنقبلت
لكً نتعامل بما ٌتناسب مع الشخص او
االشخاص الذٌن نتحدث معهم او نكتشؾ
التؽٌرات التً طرأت علٌهم او نتواصل
معهم

االعمال فً إطار من المشـــاعر و
االحاسٌس  ,وتتضمن هذه العملٌة انشاء
انعكاسات داخلٌة من مشاعر الناس
الذٌن ٌعملون معهم واالحتفاظ بها ,ثم
التعامل معها على انها حقائق  ,والذٌن
ٌعملون ضمن االدارة الوسطى ٌبدون
كؤنهم ٌتفهمون األفكار التً تدور فً
عقول مدٌري االدارة العلٌا وٌصرون
على ان الجمٌع ٌتصرفون وفقا ً لهذه
المعلومات .
-4ذوي األسالٌب المتعددة بالتفكٌر :
البد
بعد استعراض اسالٌب التفكٌر هنا
المحور الرابع :منهجٌة
من االشارة انه من ؼٌر الممكن ان
البحـــــــث
ٌعتمد الناس على اسلوب واحد فً
عٌنة البحث :
التفكٌر  ,حٌث ٌعتمد اسلوب فً التفكٌر
تم استخدام استبانة للبحث للتعرؾ على
حسب الموقؾ الذي ٌخضع له صمن
مدى وضوح مفاهٌم وأسس االرؼنومٌا
المكان والزمان فمع األسرة تعامل
والهندسة النفسٌة لعٌنة من رإساء
ٌختلؾ عن العمل ومع االصدقاء عن
الوحدات والشعب واألقسام فً الشركة
الؽرباء وهكذا ,وعلٌه كثٌراً ما ٌتحول
الكٌماوٌة
للصناعات
الوطنٌة
االشخاص من اسلوب تفكٌر ألخر حسب
والببلستٌكٌة –بؽداد
السرعة التً ٌتؽٌر بها موضوع الحدٌث
 ,مثال ذلك ٌنتقل الطهاة من االسلوب
جدول ()1
وصف افراد العٌنـــة
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الجنس
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الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة :
من اجل التوصل لنتائج البحثً تم اعتماد
:
النسبة المئوٌة باعتبارها أداة رٌاضٌةتستخدم من بٌن النوع نفسها ووحدات
القٌاس نفسها (.الموسوي,61 ,
)9112الوسط الحسابً المرجح وهً
قٌمة وصفٌة تعطً فكرة أولٌة عن
طبٌعة المجموعات اإلحصائٌة وٌستخدم
لتحدٌد مستوى استجابة إفراد العٌنة
لفقرات االستبانة,إي تحدٌد مستوى
البحث(.المشهدانً,95.,
متؽٌرات
.)9111
 االنحراؾ المعٌاري  :هو القٌمةالموجبة للجذر الربٌعً لمتوسط مربعات
انحرافات قٌم مفردات التوزٌع عن
وسطها الحسابً وهو أحد مقاٌٌس
التشتت (.ردٌؾ. )9112 ,921,
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 معامل االرتباط  :وهو العبلقة بٌنظاهرتٌن فقط وقد ٌكون مستقٌما أو ؼٌر
مستقٌم (.الزوبعً.)2..9, 45 ,

المحور الخامس :النتائج
والتوصٌات
اعتمد البحث على استخدام استبانة
مكونة من ثبلث أقسام  :تضمن القسم
األول المعلومات الشخصٌة عن أفراد
العٌنة المكونة من  23مدٌر قسم وشعبه
فً شركة الصناعات الكٌمٌاوٌة
والببلستٌكٌة ,والقسم الثانً تضمن
مإشرات لثبلث جوانب لبلرؼنومٌا أما
القسم الثالث فتضمن مإشرات ثبلث
لجوانب من الهندسة النفسٌة .
وقبل استعراض االستنتاجات التً
توصل إلٌها البحث من االستبانة نورد
نبذه عن الشركة مجال تطبٌق البحث :

الشركة الوطنٌة للصناعات الكٌماوٌة
والببلستٌكٌة شركة مساهمة مختلطة –
تارٌخ التؤسٌس 9162/9./23 :
أهداؾ الشركة :تؤسٌس المعامل
والمصانع البلزمة إلنتاج المواد
الكٌماوٌة والببلستٌكٌة والنصؾ مصنعة
(اإلسفنج
الصنع
والتامة
بؤنواعه,حبٌباتPVCستة أنواع ,أؼطٌة
زراعٌة ,أكٌاس ,بالٌت عبوات مختلفة
الحجم ,صنادٌق للمشروبات الؽازٌة
والخضر......الخ ).
اوال  :النتــائج :
كانت النتــائج الخاصة بمإشرات
االرؼنومٌا  :التً أظهرها التحلٌل
لبلستبانة فً الجدول ( )2والذي ٌإشر
مدى تحقق مإشرات االرؼنومٌا فً
تطبٌقها من قبل ادارة الشركة محور
التطبٌق:
—9الجوانب االنسانٌـــة  :المتمثلة بقٌام
الشركة بتوفٌر قدر من الراحة البدنٌة
للعاملٌن كانت تمثل نسبة اتفاق %43
وهذا ٌمثل الجانب االٌجابً وهً النسبة
االعلى  ,فً حٌن كانت عدم االتفاق
على عدم قٌام الشركة بدراسة ظروؾ
العمل الفٌزٌائٌة حٌث بلؽت نسبتها
,%41وهذا ٌمثل الجانب السلبً.
وبشكل عام اظهر التحلٌل هناك انخفاض
باالهتمام بالجانب االنسانً المطلوب.
-2جانب االقتصاد بالحركة والوقت :
انصب اهتمام الشركة على تحلٌل العمل
والحركات التفصٌلٌة ألداء االعمال
حٌث بلؽت نسبتها  %43وهً االعلى ,
فً الوقت الذي تم تؤشٌر عدم استفادة
الشركة من الجوانب التً تسهل نقل
وتداول المواد حٌث بلؽت نسبة الضعؾ
فٌها , %31والمإشر العام فً هذا
الجانب ضعؾ الشركة لبلقتصاد
بالحركة والوقت .
-3جوانب خفض التكالٌؾ ورفع
االنتاجٌة  :تحسن طرق واسالٌب العمل
ٌإدي الى تنسٌق وتوافق كافة الحركات
عند اداء العمل هذا المإشر االكثر تؤثٌر

اًلرفع االنتاجٌة التً اشر بنسبة %65
من االتفاق علٌه من قبل عٌنة البحث فً
الوقت الذي كانت فٌه تصمٌم المكائن
وتنظٌمها مع المعدات لها تؤثٌر منخفض
لزٌادة االنتاجٌة وتقلٌل اخطار التشؽٌل
حٌث بلؽت نسبة كل منهما . %93
ب – االستنتاجات الخاصة بالهندسة
النفسٌة  :من الجدول (ٌ )3إشر مدى
تحقق استخدام العاملٌن قدراتهم العقلٌة
من خبلل استثمارهم للحواس
وانعكاساتها على تنفٌذ االعمال واتخاذ
القرارات حٌث اشرت :
-9األشخاص ذوي النظام البصري :
ٌتمٌزون بالنشاط والحٌوٌة والحركة عند
اداء العمل حٌث كانت نسبتها االعلى
والبالؽة  .%21فً حٌن اشرت فقرة
مدى االهتمام باألشكال والصور اكثر
من االهتمام باألصوات الى انخفاض
نسبتها حٌث بلؽت  %35وهذا مإشر
على انخفاض نسبة العٌنة من ذوي
النظام البصري باستخدام هذه الصفة .
-2االشخاص ذوي النظام السمعً :
االتزان والتمٌز بالقدرة على االتصال
باآلخرٌن بدون مقاطعة هً المإشرات
التً تمٌزت بها عٌنة البحث حٌث بلؽت
نسبتها  .%61عدم التؤكد من االهتمام
باألصوات اكثر من المناظر واالحاسٌس
خبلل تجارب االحداث ٌمثل نسبة %43
وٌعنً عدم تعرؾ عٌنة البحث مدى
تؤثٌر النظام السمعً على قراراتهم
وسلوكهم .
-3االشخاص ذوي النظام الحسً
:تمٌزت عٌنة البحث بؽالبٌتها من ذوي
النظام الحسً حٌث كانت نسبة %21
بطلبهم من االخرٌن تفاصٌل اكثر عن
الحالة المعروضة  .فً حٌن كان
المإشر السلبً والبالػ بنسبة %43
ٌتمثل باتخاذ القرارات بناء على
احاسٌس ومن الممكن ان ٌإثر االخرٌن
على االحاسٌس .
ت – مدى االرتباط بٌن مإشرات
االرؼنومٌا ومإشرات الهندسة النفسٌة :

ومإشر الشخص ذو النظام البصري
حٌث بلػ . ...12
-3اعلى معامل ارتباط تمثل بٌن جوانب
خفض التكالٌؾ ورفع االنتاجٌة ومإشر
الشخص ذو النظام الحسً حٌث بلػ
...159
-4بلؽت نسبة معامبلت االرتباط التً
تجاوزت  ...3حسب فرضٌة البحث
 %66.2وتعتبر عبلقات ارتباط جٌده
فً حٌن معامبلت االرتباط األضعؾ
بلؽت نسبتها . %33.3

من تحلٌل الجدول (ٌ )4مكن تؤشٌر
عبلقة الترابط بٌن مإشري البحث حٌث
نجد :
-9تمٌز ارتباط مابٌن مإشرات
االرؼنومٌا ( الجوانب االنسانٌة  ,جانب
االقتصاد والحركة والوقت ,جوانب
خفض التكالٌؾ ورفع االنتاجٌة )
جمٌعها مع مإشر ذو النظام الحسً من
الهندسة النفسٌة حٌث بلؽت معامبلت
االرتباط ..246 ,..159 ,..661
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ثانٌــــا  :التوصٌــــــــات :
فً ضوء االستنتاجات ٌمكن وضع التوصٌات التً تحقق التكامل بٌن مإشرات االرؼنومٌا ومإشرات الهندسة
النفسٌة
-9زٌادة االهتمام من قبل ادارة الشركة بدراسة ظروؾ العمل الفٌزٌائٌة .
-2استثمار الجوانب التً تسهل نقل وتداول المواد لتحقٌق الجانب االقتصادي بالحركة والوقت .
-3العمل على اعادة النظر بتصمٌم وتنظٌم المكائن والمعدات لتحقٌق خفض التكالٌؾ ورفع االنتاجٌة .
 -4التؤكٌد على استخدام الصور واالشكال المرئٌة لتحقٌق سرعة االستجابة الى المعلومات المطلوب اٌصالها
للعاملٌن وبالتالً تحسٌن اداء العمل .
-5توفٌر مإثرات صوتٌة هادفة لتحسٌن الجانب النفسً للعاملٌن لتحقٌق جوانب اٌجابٌة للعمل.
-6االهتمام بالجانب الحسً للعاملٌن الذي ٌنعكس على اتخاذ القرارات االكثر دقة وفاعلٌة التؤثٌر لرفع كفاءة
االنتاج .

المصـــــادر :

-9الدرد ,هٌذر ,هارٌوبٌرل,)2..5( ,البرمجة اللؽوٌة العصبٌة فً ٌ 29وما ً ,مكتبة جرٌر ,المملكة العربٌة السعودٌة.
-2الخناق  ,نبٌلمحمد,)2..6(,إعادةالهندسةالنفسٌةوالشفافٌة-العبلقةواألثر-أطروحةدكتوراه-الجامعةالمستنصرٌة
-3الزوبعً  ,عبٌد ,)2..9( ,اإلحصاء للتخصصات اإلدارٌة ,هٌئة المعاهد الفنٌة ,ط.9
-4المشهدانً  ,محمود  ,هٌرمز,أمٌر ( ,)9111اإلحصاء ,جامعة بؽداد.
-5الموسوي ,كاظم وكاظم ,إحسان ,)9112(,االختبارات اإلحصائٌة ,هٌئة المعاهد الفنٌة .
-6ردٌؾ ,صبري وألؽرابً,سلٌم,)9114(,الطرق اإلحصائٌة ,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .
-2محمد ,ودادموسى  ,)2.9.(,الهندسة البشرٌة ,محاضرات ملقاة على طلبة اإلدارة الصناعٌة –كلٌةاإلدارةواالقتصاد-
جامعة بؽداد .
-1مقداد ,محمد  ,)2..6(,المشاكل االرؼنومٌا للحقٌقة االفتراضٌة ,جامعة البحرٌن ,ورقة بحثٌة مقدمة لمإتمر التعلٌم
االلكترونً بجامعة البحرٌن .
-1نادر ,امتٌاز,)2..2(,البرمجة اللؽوٌة العصبٌة  ,دار حمو رابً للنشر والتوزٌع ,عمان ,األردن
-9.هارٌس ,كارول ,)2..4(,البرمجة اللؽوٌة العصبٌة أالن أكثر سهولة ,مكتبة جرٌر ,المملكة العربٌة السعودٌة
العنزي ,فهد(3.www.Alphatraning.co.UK )2..4
4-www.http://happytreeflash.com
11-Bandler R.&Grider .J.(1982),Refraining :N.L.P and the transformation of Meaning
Repeals press.
92Connirae &StaveAndree's (1988), Heart of the mind-real People press2.

