
1



مجمًعٍ ديرٌ َای آمًسش ارگًوًمی بزگشار شذٌ در مزکش سالمت محیط ي کار
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ارگونوميماکرو

دس سػٕی عٛس ثٝ ػبصٔب٘ی عشاحی ٚ ٔذیشیت وٝ اػت دٞٝ ػٝ تمشیجب 
 .اػت ؿذٜ ٔغشح اسٌٛ٘ٛٔی

،ٝٔذیشیت ػٛأُ 1980 ی دٞٝ اص پیؾ وٝ ٘یؼت ٔؼٙب آٖ ثٝ ایٗ اِجت ٚ 
 ٘جٛدٜ تٛجٝ ٔٛسد اسٌٛ٘ٛٔیه ػّٕیبت ٚ ٔغبِؼبت دس ػبصٔب٘ی عشاحی

  ؿذٜ ا٘جبْ ٞب ثشسػی ٌٛ٘ٝ ایٗ ٘یض، ؿذٜ یبد تبسیخ اص پیؾ صیشا اػت،
  وٝ داؿتٙذ ثبٚس ٞب اسٌٛ٘ٛٔیؼت اص ثؼیبسی صٔبٖ آٖ دس أب ثٛد،

 ػٛأُ ی حٛصٜ ٚ چبسچٛة اص ثیشٖٚ ػبصٔب٘ی عشاحی ٚ ٔذیشیت
.اػت اسٌٛ٘ٛٔی /ا٘ؼب٘ی
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  آٔشیىب (HFS)ا٘ؼب٘ی ػٛأُ ا٘جٕٗ دس ٚیظٜ ای وٕیتٝ 1978 ػبَ دس     
 تٛا٘ؼتٙذ ٔی وٝ ثٛد، اجتٕبػی جٛا٘ت ٕٞٝ ثشسػی آٖ ٚظیفٝ وٝ ؿذ تـىیُ

 ساػتب، ایٗ دس .ٌزاس٘ذ اثش ا٘ؼب٘ی ػٛأُ ی تٛػؼٝ ٚ سؿذ سٚی ثش آیٙذٜ دس
 ثشسػی ٔٛسد اسٌٛ٘ٛٔی جذیذ وبسثشدٞبی یبفتٗ ثشای ٘یض ػبصٔب٘ی تغییشات

  .ٌشفت لشاس

  ؿذ٘ذ، ؿٙبػبیی صیش ی ػٕذٜ تغییشات ؿذٜ، ا٘جبْ ٞبی ثشسػی ی پبیٝ ثش      
 اسایٝ ٌضاسؿی عی ،1980 ػبَ دس ٚ داؿتٙذ إٞیت اسٌٛ٘ٛٔی دیذٌبٜ اص وٝ

.ٌشدیذ٘ذ
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ارگونوميماکرو

:آيری فه -1
كٙبیغ دس ٘ٛیٗ آٚسی فٗ ػشیغ ٌؼتشؽ ٚ جذیذ ٔٛاد ػبخت دس اخیش پیـشفت  

 تب 1980 صٔب٘ی ی دٚسٜ دس سا ٞب وبسخب٘ٝ دس وبس ٔبٞیت استجبعبت، ٚ وبٔپیٛتش
  .دٞذ ٔی تغییش 2000

ٝخٛدوبسػبصی ػلش ٚ اعالػبت ٚالؼی ی دٚسٜ ثٝ ٔب وّی، عٛس ث 
(Automation) وبس ػبصٔبٖ تٛجٝ لبثُ عٛس ثٝ وٝ ؿٛیٓ، ٔی ٚاسد (Work

organization) ٚ ُٔٔبؿیٗ -ا٘ؼبٖ تؼب (Human- machine interface) تحت سا 
.دٞذ ٔی لشاس تبثیش
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:شىاختی مزدم تغییزات -2
٘یشٚی جٕؼیت ػٗ ٔیبٍ٘یٗ كٙؼتی وـٛسٞبی دس ،1990 ی دٞٝ تمشیجب ٚ 1980 ی دٞٝ دس 

:ٔٛضٛع ایٗ ی ػٕذٜ دالیُ .یبثذ ٔی افضایؾ ػبَ ٘یٓ ػبَ، ٞش ٌزؿت اصای ثٝ وبس
.ا٘ذ ؿذٜ ٚاسد وبس ثبصاس ثٝ ٘ؼُ ایٗ اوٖٙٛ ٞٓ .جٕؼیت ا٘فجبس ٘ؼُ ػٗ افضایؾ (اِف         
  ثٟذاؿتی ٞبی ٔشالجت ٚ ثٟتش ی تغزیٝ ػّت ثٝ وٝ وبسٌشاٖ ِٔٛذ ص٘ذٌی عَٛ افضایؾ (ة         

.اػت ؿذٜ حبكُ
ٝتجشثٝ كبحت ٚ تش پختٝ ای فشایٙذٜ عٛس ثٝ وبس ٘یشٚی آیٙذٜ ی دٞٝ دٚ عی خالكٝ، عٛس ث  

  .ؿذ خٛاٞذ ثیـتش تخلق ٚ
ػبصٔب٘ی سػٕیت ؿذٖ وٕتش وبس، ٘یشٚی تخلق ػغح افضایؾ ثب وبس، ٞبی ٘ظبْ دس 

(Formalization) ٚ تٕشوضصدایی (Decentralization) یبثذ ٔی إٞیت ٌیشی تلٕیٓ دس.
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:َا ارسش تغییز -3
كٙؼتی وـٛسٞبی ثؼیبسی ٚ أشیىب دس 1970 ی دٞٝ تب ادأٝ دس ٚ 1960 ی دٞٝ اٚاخش دس 

  داس٘ذ ا٘تظبس وبسٌشاٖ اوٖٙٛ ٞٓ .افتبد اتفبق وبس ٘یشٚی اسصؿی ٘ظبْ دس اػبػی تغییشی اسٚپب،
  دس تشی ثضسي ٔؼئِٛیت ثبؿٙذ، داؿتٝ وبسؿبٖ اجشای ٚ سیضی عشح ثش تش فضٖٚ ٘ظبستی
  تٛا٘ب سا آٟ٘ب ٚ داؿتٝ ٔـخق تؼشیفی وٝ ثبؿٙذ ٔـبغّی كبحت ٚ ثبؿٙذ داسا ٞب ٌیشی تلٕیٓ

  .وٙٙذ اػتفبدٜ خٛد خاللیت ٚ پزیشی ٔؼئِٛیت حغ اص تب ػبصد ٔی
ٖػبصٔب٘ی وبسایی ٘ـٛد، تٛجٝ ٞب اسصؽ ایٗ ثٝ ػبصٔب٘ی عشاحی دس اٌش داس٘ذ اػتمبد ٔحممب ٚ 

Quality) ػّٕىشد ویفیت of performance) ٌٚزاؿت خٛاٞذ صٚاَ ثٝ س.  
تٛجٝ ٘یبصٔٙذ اسٌٛ٘ٛٔیه وبسآٔذ عشاحی آیٙذٜ، دس وٝ ػبختٙذ ٔـخق ٞب یبفتٝ ایٗ وُ دس  

 وبس ٞبی ٘ظبْ عشاحی ثٝ پیٛػتٝ جضٚ یه ػٙٛاٖ ثٝ ػبصٔب٘ی، عشاحی ٚ ٔذیشیت ػٛأُ ثٝ
.اػت
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:جُاوی رقابت -4
جٟبٖ كٙؼتی وـٛسٞبی دیٍش اص ثبال ویفیت ثب ٞبیی فشاٚسدٜ ثب أشیىب كٙؼت  

 پغ وٝ جٟب٘ی، ثبصاس ثش آٔشیىب تؼّظ .اػت ؿذٜ فضایٙذٜ ٚ فـشدٜ سلبثتی ٚاسد
 .اػت سفتٝ ٔیبٖ اص اوٖٙٛ ٞٓ داؿت، ٚجٛد دْٚ جٟب٘ی جًٙ اص

ثٝ وـٛس، ٞش دس ثضسي ؿشوت ٞش آتی ثمبی سلبثتی، جٟب٘ی ثبصاس پشتٛ دس 
 .داسد ثؼتٍی ثبال ویفیت ثب ٞبیی فشاٚسدٜ تِٛیذ ٚ تِٛیذ ػّٕیبت وبسایی

اسٌٛ٘ٛٔیه عشاحی ویفیت ٘بٔٛفك، ٚ ٔٛفك ٞبی تِٛیذوٙٙذٜ ٔیبٖ ػٕذٜ تفبٚت 
.ٞؼتٙذ ٚاثؼتٝ ٞٓ ثٝ دٚ ٞش وٝ اػت، ٞب فشاٚسدٜ ٚ وبس ػبصٔبٖ وُ

ارگونوميماکرو

9



:ارگًوًمی مبىای بز قضایی دعًی -5
وبس ٔحیظ دس اسٌٛ٘ٛٔیه ایٕٗ عشاحی ٘جٛد ػّت ثٝ لب٘ٛ٘ی، تٙجیٝ ٚ پیٍشد أشیىب، دس ٚ  

  .ثبؿٙذ ٔی ػٍٙیٗ اغّت ٞب جشیٕٝ ٚ اػت ٌؼتشؽ ثٝ سٚ ٞب، فشاٚسدٜ

ْوٝ ٞؼتٙذ ٔٛضٛع ایٗ اص یبفتٗ اعٕیٙبٖ ٔؼئَٛ ٔذیشاٖ :اػت آؿىبس لضبیی دػٛی ایٗ پیب 
 تِٛیذی ٞبی فشاٚسدٜ ٚ وبسوٙبٖ وبس ٔحیظ اسٌٛ٘ٛٔیه ایٕٗ عشاحی ثٝ الصْ ٚ وبفی تٛجٝ
  .آیذ ثؼُٕ

ٔـبٚساٖ ػٙٛاٖ ثٝ سا خٛیؾ جبیٍبٜ ٞب اسٌٛ٘ٛٔیؼت وٝ اػت ایٗ پیبْ ایٗ پیبٔذٞبی جّٕٝ اص  
  دس دا٘ـٍبٞی ٞبی دٚسٜ ثٝ اسٌٛ٘ٛٔی آٔٛصؿی ٞبی ثش٘بٔٝ تشتیت ثذیٗ .یبثٙذ ثبص ٔذیشیت

  ی اسایٝ ثشای سا آٔٛختٍبٖ دا٘ؾ تب اػت ٘یبصٔٙذ ٔذیشیت ٚ سفتبس ػبصٔب٘ی، ٞبی ٘ظشیٝ
.ػبصد آٔبدٜ ؿذٜ یبد ٔـبٚسٜ
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:(خزد ارگًوًمی) سىتی ارگًوًمی مًفقیت عذم -6
ٜاثشثخـی ٘ظش اص افضاسٞب، ٘شْ ٚ سایب٘ٝ ثب وبس ٞبی ایؼتٍبٜ عشاحی دس اسٌٛ٘ٛٔی اص اػتفبد 

  .اػت ثٛدٜ وٙٙذٜ ٔبیٛع
آیذ، ٔی ؿٕبس ثٝ پیـشفت یه افضاس ٘شْ ٚ وبس ایؼتٍبٜ اسٌٛ٘ٛٔیه عشاحی وٝ اػت آؿىبس  

  .داسد ٔثجت اثش ػبٔب٘ٝ ٚسی ثٟشٜ دس سٚد ٔی ا٘تظبس آ٘چٝ اص وٕتش أش ایٗ أب
سٚیىشدٞبی ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿت ٚ ایٕٙی ػبٔب٘ٝ، وّی ٚسی ثٟشٜ ثٟجٛد دس خشد اسٌٛ٘ٛٔی 

  اكَٛ سػبیت ٚجٛد ثب خشد، ٍ٘شؽ دس .اػت ٘ذاؿتٝ تٛجٝ لبثُ تٛا٘بیی وبس ٘ظبْ اٍ٘یضؿی
  ثٛدٖ پبییٗ ٚ ؿغّی اػتشع اص ٞبیی ٘ـب٘ٝ افضاسٞب، ٘شْ ٚ وبس ایؼتٍبٜ عشاحی دس اسٌٛ٘ٛٔی

  ٘ٝ ٚ ٔتؼبسف أشی كٛست ثٝ ٘بسضبیتی ٚ ؿغّی اػتشع ٚ داسد ٚجٛد ؿغُ اص ٔٙذی سضبیت
 عشاحی ٚجٛد ثب وٝ اػت، ٔحتُٕ أشی وبٔال ایٗ ٚالغ، دس .داؿت خٛاٞذ ٚجٛد اػتثٙب

  ػّت ثٝ ٘ظش، ٔٛسد ٞبی ٞذف ثٝ دػتیبثی ٞب، صیشٔجٕٛػٝ ٚ ٞب ٔجٕٛػٝ اجضای اسٌٛ٘ٛٔیه
  .٘ـٛد حبكُ ػبٔب٘ٝ عشاحی دس والٖ اسٌٛ٘ٛٔی ثٝ تٛجٟی ثی
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:ساسماوی طزاحی ي مذیزیت ي ارگًوًمی آمیخته بزای ویاس -7
ثٝ پبػخٍٛیی ٚ اسٌٛ٘ٛٔی ؿذٖ ٚالغ ٔٛثش ثشای ثبال، ٔـبٞذات ی پبیٝ ثش 

  عشاحی ٚ ٔذیشیت ٚ اسٌٛ٘ٛٔی آٔیختٗ ثٝ ؿذیذ ٘یبصی آتی، ٞبی دٞٝ ٘یبصٞبی
.ؿٛد ٔی احؼبع ػبصٔب٘ی

ٔشثٛعٝ ٌضاسؽ وٝ ،1980 ػبَ اص ٞب پیـٍٛیی ی ٕٞٝ وٝ اػت تٛجٝ جبِت 
 ثبػث ٔٛضٛع ٕٞیٗ ثشخی، ثبٚس ثٝ ٚ ا٘ذ پیٛػتٝ حمیمت ثٝ وٖٙٛ تب ؿذ، اسایٝ
 سؿذی اسٌٛ٘ٛٔی دس ػبصٔب٘ی عشاحی ٚ ٔذیشیت ثٝ تٛجٝ وٝ اػت ؿذٜ

  ادأٝ سٚ٘ذی چٙیٗ ٘یض آیٙذٜ ٞبی دٞٝ دس وٝ ؿٛد ٔی ثیٙی پیؾ .یبثذ چـٍٕیش
.ثبؿذ داؿتٝ
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ابعاد طراحی سازمانی

عشاحی پیؾ اص ٕٞبٍٞٙی :وشد تؼشیف صیش كٛست ثٝ تٛاٖ ٔی سا ػبصٔبٖ یه  
 ػّؼّٝ ٚ وبس تمؼیٓ ثب ٚ داؿتٝ پٛیب ٘ؼجت ثٝ وبسوشدی وٝ ٘فش، چٙذ یب دٚ ٔیبٖ ؿذٜ

  ٞذف اص ای ٔجٕٛػٝ یب ٞذف ثٝ دػتیبثی د٘جبَ ثٝ ٔؼئِٛیت، ٚ اختیبس دس ٔشاتت
 .(1983 سٚثیٙض،) ٞؼتٙذ ٔـتشن ٞبی

ٗػبختبس ثٝ (ٔؼئِٛیت ٚ اختیبس دس ٔشاتت ػّؼٝ ٚ وبس تمؼیٓ ثب) ػبصٔبٖ اص ٔفْٟٛ ای 
 پیچیذٌی :اػت اكّی جضٚ ػٝ داسای ػبصٔبٖ یه ػبختبس .وٙذ ٔی اؿبسٜ

(Complexity)، سػٕیت (Formalization)، تٕشوض (Centralization).
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ابعاد طراحی سازمانی

  ٚ ٚاٌشایی ی دسجٝ) ا٘ؼجبٔی یب تٕبیض ی دسجٝ یب ٔیضاٖ ثٝ اكغالح ایٗ :پیچیذگی (الف
  .داسد ٚجٛد ػبصٔبٖ یه دسٖٚ دس وٝ ٌشدد، ٔی ثبص (ٍٕٞشایی

  :اص ٞؼتٙذ ػجبست ػبصٔبٖ ػبختبس دس ؿذٜ ؿٙبختٝ اكّی (Differentiation) تٕبیض ٘ٛع ػٝ       
Spatial)) (ٔىب٘ی) ای فبكّٝ تٕبیض ٚ افمی تٕبیض ػٕٛدی، تٕبیض dispersion.

اص سا ػٕذٜ اجشایی ٞبی پؼت وٝ ٔشاتجی ػّؼّٝ ػغٛح ؿٕبس اص اػت ػجبست :ػٕٛدی تٕبیض  
  تش ثضسي ثب وّی، عٛس ثٝ .ػبصد ٔی جذا ٞؼتٙذ ػبٔب٘ٝ دٜ ثشٖٚ دسٌیش ٔؼتمیٕب وٝ ٔـبغّی

  .یبثذ ٔی افضایؾ ػٕٛدی تٕبیض ثٝ ٘یبص ػبصٔبٖ، ؿذٖ
اػت ػبصٔبٖ فٙی -اجتٕبػی ٞبی ٚیظٌی دیٍش اص ٌشفتٝ اثش ثٟیٙٝ ػٕٛدی تٕبیض.
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ابعاد طراحی سازمانی

ثخـیضٌی ی دسجٝ یب ٔیضاٖ اص اػت ػجبست :افمی تٕبیض (Departmentalization) تخللی یب  
  أب ؿٛد، ٔی ػبصٔب٘ی پیچیذٌی افضایؾ ثبػث افمی تٕبیض ٌشچٝ .ػبصٔبٖ یه دس ٔـبغُ ٕ٘ٛدٖ
  ثبصدٞی تٛا٘ذ ٔی جذاٌب٘ٝ، ٞبی ثخؾ دس آٟ٘ب دادٖ لشاس ٚ تخلق ی پبیٝ ثش وبس ٘یشٚی تمؼیٓ
  .داسد ثؼتٍی ٌٛ٘بٌٛ٘ی فٙی -اجتٕبػی ػٛأُ ثٝ ثٟیٙٝ ثخـیضٌی ٔیضاٖ .دٞذ افضایؾ سا ػبٔب٘ٝ

ٞبی ػبختٕبٖ ٚ تبػیؼبت أىب٘بت، وٝ ای دسجٝ یب ٔیضاٖ اص اػت ػجبست :ای فبكّٝ پشاوٙذٌی 
  .داس٘ذ جغشافیبیی ی فبكّٝ ٚ پشاوٙذٌی اكّی پبیٍبٜ اص ػبصٔبٖ یه ٌٛ٘بٌٖٛ

ٝٔیبٍ٘یٗ ػبصٔبٖ، دس جغشافیبیی ٔىبٟ٘بی ؿٕبس :اص ٞؼتٙذ ػجبست پشاوٙذٌی ی ػٕذٜ ؿبخق ػ 
 الٕبسی ٚاحذٞبی دس ؿبغُ وبسوٙبٖ تؼذاد ػبصٔبٖ، اكّی پبیٍبٜ اص الٕبسی ٚاحذٞبی ی فبكّٝ
.داس٘ذ فؼبِیت اكّی پبیٍبٜ دس وٝ افشادی ثٝ ٘ؼجت

وٙذ ٔی ثیـتش سا ػبصٔبٖ پیچیذٌی ؿذ، دادٜ ؿشح ثبال دس وٝ تٕبیض، ػٛأُ اص یه ٞش افضایؾ. 
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ابعاد طراحی سازمانی

ْػبصی آػبٖ ثشای ػبختبسی ػبصٚوبسٞبی وٝ ٔیضا٘ی ٚ حذ اص اػت ػجبست :(یىپبسچٍی) ا٘ؼجب 
  .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس ػیؼتٓ ٔتٕبیض اجضای ٔیبٖ دس ٕٞبٍٞٙی ایجبد ٚ وٙتشَ ٚ استجبعبت

استجبط سػٕی، وبسٞبی دػتٛس ٚ دػتٛسٞب اص ػجبستٙذ وٙٙذٜ، یىپبسچٝ ػبصٚوبسٞبی ا٘ٛاع اص ثشخی  
 تلٕیٓ اص حٕبیت ٚ اعالػبتی ػیؼتٕٟبی ٚ ػیؼتٓ یىپبسچٍی دفتش ٞب، وٕیتٝ ؿغّی، ٞبی پؼت

 .ٞب ٌیشی

ٝیىپبسچٝ ػبصٚوبسٞبی ثٝ آٖ ٘یبص ٔیضاٖ ٚ ػبصٔبٖ پیچیذٌی ٔیبٖ ٔؼتمیٓ استجبعی وّی، عٛس ث 
  ثٝ ٘یبص پیچیذٌی، افضایؾ ثب وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ داسد، ٚجٛد ثٟیٙٝ وبسوشد ثٝ دػتیبثی ثشای وٙٙذٜ،

.یبثذ ٔی افضایؾ ٘یض وٙٙذٜ یىپبسچٝ ػبصٚوبسٞبی

 ٗاص یىی ػیؼتٓ، ػبختبس دس آٖ ٌٙجب٘ذٖ ٚ وٙٙذٜ یىپبسچٝ ػبصٚوبسٞبی ٔٙبػت ا٘ٛاع آٔیخت  
.اػت وبس ٘ظبْ عشاحی دس والٖ اسٌٛ٘ٛٔی حیبتی اثؼبد
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ابعاد طراحی سازمانی

  ٔـبغُ وٝ ای دسجٝ یب ٔیضاٖ اص اػت ػجبست ػبصی سػٕی اسٌٛ٘ٛٔی، دیذٌبٜ اص :رسمیت (ب
  .ا٘ذ ؿذٜ اػتب٘ذاسد ػبصٔبٖ دس ٔٛجٛد

 چٙذا٘ی ی اجبصٜ وبسوٙبٖ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی عشاحی عٛسی ٔـبغُ ؿذٜ، سػٕی ثؼیبس ٞبی ػبصٔبٖ دس
  تٛاِی آٖ، ا٘جبْ صٔبٖ ٌیشد، ٔی ا٘جبْ وٝ آ٘چٝ سٚی ثش ؿخلی ی ػّیمٝ ٚ ٘ظش اػٕبَ ثشای
  .٘ذاس٘ذ ٚظبیف ا٘جبْ چٍٍٛ٘ی ٚ ٚظبیف ا٘جبْ

 وبٔال وبسٞبی دػتٛس ٚ كشیح لٛا٘یٗ ٚظبیف، سٚؿٗ ؿشح ٔذیشیت، ٘ظبْ دس حبِتی، چٙیٗ دس
.داسد ٚجٛد ؿذٜ تؼشیف
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ابعاد طراحی سازمانی

  ٚ ٘ظش اػٕبَ ثشای وبس ا٘جبْ دس وبسوٙبٖ داسد، ٚجٛد وٕتشی ػبصی سػٕی وٝ ٞبیی ػبصٔبٖ دس
  عٛسی وبسثش ٚ ٔبؿیٗ -ا٘ؼبٖ ٞبی تؼبُٔ ٚ ٔـبغُ ٚ داس٘ذ ثیـتش آصادی ؿخلی ػّیمٝ

 .ثخـٙذ ٔی تٛجٟی لبثُ خٛدٔذیشیتی ٚ خٛدٔختبسی افشاد ثٝ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی عشاحی

  تٛا٘ٙذ ٔی افشاد ٚ اػت ٘ـذٜ سیضی ثش٘بٔٝ ٘ؼجتب ٚضؼیتی، چٙیٗ دس وبسوٙبٖ سفتبس ثٙبثشایٗ،
.ثجش٘ذ ثیـتش اػتفبدٜ خٛد فىشی ٚ رٞٙی ٞبی اصظشفیت

  ٞشچٝ ٚ اػت ثیـتش سػٕیت وبسثشد ثبؿٙذ، تش تىشاسی یب ٚ تش ػبدٜ ٔـبغُ چٝ ٞش وّی، عٛس ثٝ
.ثبؿذ وٕتش ثبیؼت ٔی ػبصی سػٕی ٔیضاٖ ثبؿذ، ثبالتش ٔـبغُ دس الصْ تخلق ػغح

18



ابعاد طراحی سازمانی

  یب ٚاحذ فشد، یه ػٛی اص ػبصی تلٕیٓ وٝ ای دسجٝ یب ٔیضاٖ اص اػت ػجبست :تمزکش (پ
 دس پبییٗ ػغح) وبسوٙبٖ تشتیت، ایٗ ثٝ ٚ ٌیشد ٔی ا٘جبْ (ػبصٔبٖ دس ثبال ػغح) ػغح

.ٌزاسد ٔی اثش آ٘بٖ ؿغُ ثش وٝ داس٘ذ، تلٕیٕبتی دس ٘بچیض ػٟٕی (ػبصٔبٖ
:اػت ٔغّٛة صیش ٔٛاسد دس تٕشوض وّی، عٛس ثٝ
ساٞجشدی ػبصی تلٕیٓ ٔب٘ٙذ ثبؿذ، ٘یبص فشاٌیش ا٘ذاص چـٓ یه ثٝ وٝ ٍٞٙبٔی.
ٌیشد ا٘جبْ ثیٙی پیؾ لبثُ ٚ ثجبت ثب ثؼیبس ٔحیظ یه دس وبس وٝ ٍٞٙبٔی.
ثبؿٙذ، ٔتٕشوض كٛست ثٝ اٌش وٝ ٍٞٙبٔی تلٕیٕبت، دیٍش ٚ لب٘ٛ٘ی ٔبِی، تلٕیٕبت ثشای  

.داؿت خٛاٞٙذ ثیـتش ثبصدٞی
ؿٛد ایجبد تٛجٟی لبثُ جٛیی كشفٝ وٝ ٍٞٙبٔی.
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ابعاد طراحی سازمانی

:وٝ ؿٛد اػٕبَ ثبیذ ٍٞٙبٔی تٕشوضصدایی
ٌیشد ا٘جبْ ثیٙی پیؾ غیشلبثُ یب ثجبت ثی ٔحیظ یه دس وبس.
ثٝ اعالػبت پشداصؽ ٚ ػبصی تلٕیٓ ظشفیت اص وٝ ثبؿذ عٛسی ٔذیشیت جبیٍبٜ عشاحی  

.سٚد فشاتش ا٘ؼبٖ ٚػیّٝ
ٝثبؿذ ٘یبص ٌیشی تلٕیٓ ٚ ػبصی تلٕیٓ ثشای صیبدی اػبػی اعالػبت ث.
ثبؿذ ٘ظش دس وبس ثغٗ دس راتی ؿغّی اٍ٘یضؽ ایجبد.
تلٕیٓ دس وبسوٙبٖ حٕبیت جّت ٚ ػبصٔبٖ ٔؼبیُ دسثبسٜ وبسوٙبٖ دس ثیـتش تؼٟذ ایجبد 

 ٌیشی تلٕیٓ ٚ ػبصی تلٕیٓ فشایٙذ دس وبسوٙبٖ وشدٖ دسٌیش ثب أش ایٗ .ػبصٔب٘ی ٞبی
.ؿٛد ٔی ػّٕی
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فنی -الگوی سیستم های اجتماعی
(Socio-technical systems)

(1960) تشیؼت ٚ أشی ٔبؿیٗ، -ا٘ؼبٖ ٞبی ػیؼتٓ ی پیچیذٜ ٔبٞیت ثٟتش ثیبٖ ثشای 
  .ٕ٘ٛد٘ذ اثذاع سا فٙی -اجتٕبػی ػیؼتٓ اكغالح

دٜ ثشٖٚ ثٝ سا خٛد ٚسٚدی وٝ اػت ثبص ػیؼتٓ یه ػبصٔبٖ فٙی، -اجتٕبػی ػیؼتٓ ثحث دس  
  .وٙذ ٔی تجذیُ ٘ظش ٔٛسد

ٖؿىُ ثٝ آٚسی، فٗ :داس٘ذ اكّی جضٚ دٚ خشٚجی، ثٝ ٚسٚدی تجذیُ فشایٙذ دس ٞب ػبصٔب  
  لشاس ٔحیغی دس جضٚ دٚ ایٗ .وبسوٙبٖ صیشٔجٕٛػٝ كٛست ثٝ افشاد، ٚ فٙی ٔجٕٛػٝ صیش

.پشداص٘ذ ٔی فؼبِیت ثٝ ٚ داؿتٝ

ٗٞؼتٙذ یىذیٍش ثش ػٛیٝ دٚ اثشی داسای ٔبؿیٗ -ا٘ؼبٖ تؼبُٔ ٞش دس صیشٔجٕٛػٝ، دٚ ای.  
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محیط خارجی

Input Output
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فنی -الگوی سیستمهای اجتماعی

  جضٚ ػٝ ثبیؼت ٔی (ؿٛد ٔذیشیت ثبیذ چٍٛ٘ٝ ػبصٔبٖ ایٗ یؼٙی) ػبصٔبٖ یه ػبختبس عشاحی دس
  لشاس تٛجٝ ٔٛسد ثیشٚ٘ی ٔحیظ ٚ وبسوٙبٖ آٚسی، فٗ یؼٙی، فٙی، -اجتٕبػی ػیؼتٓ اكّی
  .ٌیش٘ذ

 ػبختبس) چٟبسْ جضٚ سٚی ثش جضٚ ػٝ ایٗ اص یه ٞش اثش ی صٔیٙٝ دس صیبدی ٞبی ثشسػی وٖٙٛ، تب
 ػبصی ثٟیٙٝ دس تٛا٘ٙذ ٔی وٝ ا٘ذ، ؿذٜ اثذاع تجشثی اٍِٛٞبی ٚ اػت ؿذٜ ا٘جبْ (ػبصٔب٘ی
.ٌیش٘ذ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ػیؼتٓ ػبصٔب٘ی عشاحی
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فنی -الگوی سیستمهای اجتماعی

:آيری فه (1
ٗٔختّف ٘ٛع چٙذیٗ ثٝ ػبصٔب٘ی، عشاحی دس وٙٙذٜ تؼییٗ ػبّٔی ػٙٛاٖ ثٝ آٚسی، ف  

  -آٚسی فٗ عشاحی اٍِٛی تشیٗ تؼٕیٓ لبثُ ٚ ٔؼتجشتشیٗ وٖٙٛ، تب .اػت ؿذٜ تؼشیف
 اػتفبدٜ آٚسی فٗ «دا٘ؾ ثش ٔجتٙی» تؼشیف اص وٝ ؿذٜ، اسایٝ (1967) پشٚٚ ػٛی اص ػبصٔبٖ

  .اػت وشدٜ

،ٚؿئی سٚی ثش فشد وٝ ٕ٘بیذ ٔی آغبص ػّٕی ثب سا آٚسی فٗ تؼشیف خٛد، ثٙذی سدٜ دس ا  
.وٙذ ایجبد آٖ دس سا تغییشی تب دٞذ ٔی ا٘جبْ
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

اص ػجبستٙذ آٚسی فٗ اص اػبػی ثؼذ دٚ دیذٌبٜ، ایٗ اػبع ثش:  

1) ثؼذ ایٗ .داسد ٚجٛد فشد وبس دس وٝ ٚیظٜ ٚ اػتثٙبئی وبسٞبی ؿٕبس یب :يظیفٍ تغییزپذیزی  
  ٚ (داس٘ذ ا٘ذوی ثؼیبس اػتثٙبٞبی وٝ) ثبثت ٚ (سٚتیٗ) یىٙٛاخت وبسٞبی حذ دٚ ٔیبٖ دس

.ٌیش٘ذ ٔی لشاس (داس٘ذ ثؼیبسی اػتثٙبٞبی وٝ) تغییشپزیش ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ثؼیبس وبسٞبی

ٔٛجٛد اػتثٙبٞبی ثٝ پبػخ دس فشد وٝ اػت وبسٞبیی دػتٛس ٘ٛع :يظیفٍ پذیزی تحلیل (ب 
  خٛة ٚظبیف اص وبسٞب دػتٛس ٚیظٜ، آٚسی فٗ یه ی دسثبسٜ .داسد دػتشع دس خٛد وبس دس

  تؼشیف خٛة ٚظبیف تب تحّیّی ٚ ٔٙغمی ٞبی اػتذالَ ی ٚػیّٝ ثٝ حُ لبثُ ٚ ؿذٜ تؼشیف
 آیذ پیؾ وبس دس اػت ٕٔىٗ وٝ اػتثٙبئی ؿشایظ ثشای ای ٚیظٜ وبس دػتٛس ٞیچ وٝ ٘ـذٜ،
  ا٘جبْ فشاػت ٚ تجشثٝ ی پبیٝ ثش ثبیؼت ٔی ٔؼئّٝ حُ دْٚ، دسحبِت .اػت ٔتغیش ٘ذاسد، ٚجٛد
  .ٌیشد
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

اػت ؿذٜ اسایٝ صیش جذَٚ دس وٝ دٞذ، ٔی دػت ثٝ سا 2×2  ٔبتشیغ یه ثؼذ دٚ ایٗ تشویت.  
.دٞذ ٔی ٘ـبٖ سا دا٘ؾ ثش ٔجتٙی آٚسی فٗ اص ٘ٛػی چٟبسخب٘ٝ، اص یه ٞش

 ردٌ بىذی »مبتىی بز داو « فه آيری )پزيي(
 تغییزپذیزی يظیفٍ

 

 تحلیل پذیزی م  لٍ

یکىًاخت با است ىاَای 

 وا یش

متغیز با  

 است ىاَای سیاد

 ٟٔٙذػی یىٙٛاخت )سٚتیٗ( خٛة تؼشیف ؿذٜ ٚ تحّیُ پزیش

 غیشیىٙٛاخت )پیچیذٜ( ٞٙشی )پیـٝ( خٛة تؼشیف ٘ـذٜ ٚ تحّیُ ٘بپزیش
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

خٛثی ثٝ ٞب ٔؼئّٝ ٚ اػت ٘بچیض ثؼیبس اػتثٙبٞبیی داسای یىٙٛاخت آٚسی فٗ (اِف  
  .ٌیشد ٔی لشاس دػتٝ ایٗ دس اغّت ا٘جٜٛ تِٛیذ .اػت ٕٞؼبٖ آٟ٘ب ٔبٞیت ٚ ا٘ذ ؿذٜ تؼشیف
 ٔی اػتب٘ذاسد وبسٞبی دػتٛس اص اػتفبدٜ یىٙٛاخت ٞبی آٚسی فٗ اجشای ی ؿیٜٛ ثٟتشیٗ

.داسد ٚجٛد ثبالیی ٚ ؿذیذ ثؼیبس تٕشوض ٚ ػبصی سػٕی حبِت، ایٗ دس .ثبؿذ

دس ٞب ٔؼئّٝ تحّیُ ٚ ٞؼتٙذ ثؼیبسی اػتثٙبٞبی داسای غیشیىٙٛاخت ٞبی آٚسی فٗ (ة  
  دس حیبتی ٔٛضٛع .ٌیش٘ذ ٔی لشاس دػتٝ دسایٗ غبِجب فضب ٞٛا ػّٕیبت .اػت دؿٛاس آٟ٘ب
  ثبیؼت ٔی ٞب آٚسی فٗ ایٗ دس ثٙبثشایٗ، .ثبؿذ ٔی پزیشی ا٘ؼغبف ٞب آٚسی فٗ ایٗ

  ػغح ٔتمبثُ، دس ٚ ؿٛد اػٕبَ ٘بچیض ػٕٛدی تٕبیض ٚ پبییٗ ػبصی سػٕی ا٘ذن، تٕشوض
.یبثذ افضایؾ وبسوٙبٖ ثٛدٖ ای حشفٝ
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

ٔی سا اػتثٙبٞب ٚ ٞب ٔؼئّٝ أب ٞؼتٙذ، ثؼیبسی اػتثٙبٞبی داسای ٟٔٙذػی ٞبی آٚسی فٗ (ح 
  فٗ ایٗ دس سٚ، ایٗ اص .وشد حُ ٔٙغمی ٚ ؿذٜ تؼشیف خٛة فشایٙذٞبی اص اػتفبدٜ ثب تٛاٖ

  ایٗ وٝ ثبؿٙذ، ٔی ٘یبص ٘یض پزیشی ا٘ؼغبف ثٝ أب ثبؿذ، داؿتٝ ٚجٛد تٕشوض ثبیذ ٞب آٚسی
.اػت دػتیبثی لبثُ پبییٗ سػٕیت ثب پزیشی ا٘ؼغبف

فشاػت ٚ تجشثٝ ثٝ ٞب ٔؼئّٝ حُ ٔٛسد دس ٌیشی تلٕیٓ ٞٙشی ٞبی آٚسی فٗ دس (ت  
 ٚسصیذٌی داسی وٝ پزیشد، ا٘جبْ افشادی ی ٚػیّٝ ثٝ ثبیذ ٔؼئّٝ حُ .داسد ؿذیذ ٚاثؼتٍی

 سػٕیت ٚ صدایی تٕشوض ثٝ ٔٛثش وبسوشد ثشای ٞب، آٚسی فٗ ایٗ دس ثٙبثشایٗ، .ٞؼتٙذ ٚیظٜ
.اػت ٘یبص پبییٗ
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

:کارکىان ی مجمًعٍ سیز (2
إٞیت ػبصٔب٘ی عشاحی دس وبسوٙبٖ صیشٔجٕٛػٝ اص اكّی ی جٙجٝ دٚ وٓ دػت 

:اص ا٘ذ ػجبست وٝ داسد،

بًدن ای حزفٍ ی درجٍ یا میشان (الف (professionalism) 
کار ویزيی اجتماعی -رياوی َای يیژگی (ب
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

٘یبصٞبی ثٝ ثٛدٖ ای حشفٝ ی دسجٝ یب ٔیضاٖ :بًدن ای حزفٍ ی درجٍ یا میشان (الف 
  .ؿٛد ٔی ٔشثٛط ؿغُ آٔٛصؿی ٚ تحلیّی

ؿغُ چبسچٛة اص ثیشٖٚ دس ٞٓ ٚ ثبؿذ داؿتٝ ٚجٛد ؿغُ دس ٞٓ تٛا٘ذ ٔی سػٕیت.  
وبسٞب دػتٛس لٛا٘یٗ، .ٌٛیٙذ خبسجی سػٕیت سا آٖ ثبؿذ، ؿغُ دس سػٕیت وٝ ٍٞٙبٔی ٚ 

  ٚ ٕ٘ٛدٖ ػُٕ ای ػّیمٝ وٝ ؿٛ٘ذ ٔی عشاحی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ وبسثش ٚ ٔبؿیٗ -ا٘ؼبٖ ٞبی تؼبُٔ
 ٞبی ٚیظٌی اص خبسجی سػٕیت پبیٝ، ایٗ ثش .ػبص٘ذ ٔحذٚد سا كالحذیذ ی پبیٝ ثش وشدٖ ػُٕ

  .ثبؿذ ٔی ٔبٞشا٘ٝ ٘یٕٝ ٚ غیشٔبٞشا٘ٝ ٔـبغُ
ثٛدٖ ای حشفٝ .ؿٛد ٔی ایجبد وبسوٙبٖ ؿذٖ ای حشفٝ ثب ؿغُ چبسچٛة اص ثیشٖٚ دس سػٕیت  

 جضٚ وٝ آیذ، ٔی ٚجٛد ثٝ فشایٙذی عی ٚ ثٛدٜ دسٚ٘ی وٝ وٙذ ٔی ایجبد سا سػٕیت ٘ٛػی
  ػشف ٞب، اسصؽ ؿشایغی، چٙیٗ دس ثٙبثشایٗ، .اػت ای حشفٝ آٔٛصؽ ٚ تحلیُ ٘بپزیش جذایی

  ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٌشفتٝ فشا ؿٛد ػبصٔبٖ ٚاسد فشد وٝ آٖ اص پیؾ ٕٞٝ ٔٙتظشٜ، سفتبسی اٍِٛٞبی ٚ ٞب
.ٌیش٘ذ ٔی ؿىُ
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

ٔـبغُ وشدٖ ای حشفٝ ٚ ػبصٔب٘ی ػبختبس دس سػٕیت ٔیبٖ اسٌٛ٘ٛٔیه، عشاحی دیذٌبٜ اص    
  .داسد ٚجٛد تؼبدَ یب ثٟیٙٝ ی ٘مغٝ یه

تحلیالت ثب اؿخبكی ثٝ وٝ ؿٛ٘ذ عشاحی ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ػبصٔب٘ی ٞبی پؼت وٝ ٍٞٙبٔی ٚ  
  وشدٖ ػُٕ فشكت افشاد ثٝ وٝ ثبؿذ عٛسی ثبیذ ٞب پؼت ایٗ عشاحی ثبؿٙذ، ٘یبصٔٙذ ثبال آٔٛصؽ

 .(سػٕیت وبٞؾ) ؿٛد دادٜ ٘یض ػّیمٝ ٚ كالحذیذ ی پبیٝ ثش

پبییٙی آٔٛصؿی ٚ تحلیّی ٞبی ٘یبصٔٙذی ثب ٞبیی پؼت ػبصٔبٖ دس ؿذٜ عشاحی ٞبی پؼت اٌش  
  ٚ كالحذیذ ی پبیٝ ثش وشدٖ ػُٕ فشكت ٚ ؿذٜ سػٕی ؿذت ثٝ ثبیذ ػبصٔب٘ی ػبختبس اػت،
.ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚجٛد ػّیمٝ
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

 عشاحی ثش اجتٕبػی -سٚا٘ی ٔٛثش ػٛأُ فشاٌیش اٍِٛی ػٛدٔٙذتشیٗ :اجتماعی -رياوی َای يیژگی (ب
Cognitive) «ؿٙبختی پیچیذٌی» اٍِٛی ػبصٔب٘ی، complexity) ػبختبس ،(1961) ٕٞىبساٖ ٚ ٞبسٚی .اػت 
Concrete) ػیٙی تفىش ٘ظش اص سا ا٘ؼبٖ ؿخلیتی thinking) ٚ ا٘تضاػی تفىش (Abstract thinking)، یب 

  .داد٘ذ لشاس ٘ظش ٔٛسد ؿٙبختی یپچیذٌی وّی، عٛس ثٝ

 ػٕت ثٝ ا٘ؼبٖ تجشثٝ، آٚسدٖ دػت ثٝ ثب .اػت ػیٙی ٕٞٝ ٞب ثشداؿت ٚ وٙٙذ ٔی آغبص ػیٙی تفىش ثب سا ص٘ذٌی ٞب، ا٘ؼبٖ
 .دٞذ ٔی تغییش پیشأٖٛ جٟبٖ اص سا اٚ تفؼیشٞبی ٚ ٞب ثشداؿت ٔٛضٛع، ایٗ ٚ داسد ٔی ثش ٌبْ ا٘تضاػی تفىش

 فشكت ٘مّی ٚ حُٕ ٚ استجبعبتی تحلیّی، ٞبی ٘ظبْ ساٜ اص (اِف فشًٞٙ یه وٝ ای دسجٝ یب ٔیضاٖ وّی عٛس ثٝ
 سٚیبسٚیی آٔٛصؿی، ٞبی تٕشیٗ ٚ وٛدوبٖ تشثیت ساٜ اص (ة ٚ آٚسد ٔی فشاٞٓ سا ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚ تٙٛع ثب سٚیبسٚیی

 آٖ دس وٝ اػت افشادی ؿٙبختی پیچیذٌی ی وٙٙذٜ تؼییٗ ػبصد، ٔی آػبٖ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٚ تٙٛع ایٗ ثب سا آٟ٘ب فؼبَ
 .یبثٙذ ٔی سؿذ فشًٞٙ

 پیچیذٌی اص ؿخق ثبؿذ تش فضٖٚ ... ٚ ثیـتش تٙٛع ٔختّف، افشاد ٌٛ٘بٌٖٛ، ٞبی ٔحیظ ثب سٚیبسٚیی ی تجشثٝ چٝ ٞش
  .اػت ثشخٛسداس ثبالتشی ؿٙبختی
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

داسای ٚ ٞؼتٙذ ٘یبصٔٙذ ٔحیظ دس ثجبت ٚ دػتٛس ٚ چبسچٛة ثٝ ٘ؼجتب ٞؼتٙذ، ػیٙی تفىش داسای وٝ افشادی 
 ػشف  ٞب، اسصؽ ٞب، دیذٌبٜ وٝ داس٘ذ تٕبیُ افشادی چٙیٗ .ثبؿٙذ ٔی اٌٍِٛشا ٚ ٌشا ٔغّك ثؼتٝ، ثبٚسٞبی

.ثبؿٙذ داؿتٝ تغییش ثذٖٚ ٚ ایؼتب ٘ؼجتب ثٙیبدیٗ ػبختبسٞبی ٚ ٞب

ثب افشادی ٚ داس٘ذ ثجبت یب دػتٛس چبسچٛة، ثٝ ا٘ذن ٘ؼجتب ٘یبصی ٞؼتٙذ، ا٘تضاػی تفىش داسای وٝ افشادی 
 ٌشا ٔغّك ثشاثش دس اكغالح ایٗ .ٞؼتٙذ ٘ؼجی أٛس ٕٞٝ وٝ ایٗ ثٝ ٔؼتمذ) تفىش دس ٌشا ٘ؼجی ثبص، ثبٚسٞبی

 ثٛدٜ پزیش ا٘ؼغبف ٚ ٌشا ٔشدْ وٝ داس٘ذ تٕبیُ ثیـتش آٟ٘ب پیـیٗ، دػتٝ افشاد ثب ٔمبیؼٝ، دس .(ٌیشد ٔی لشاس
 وٝ داس٘ذ ا٘تظبس آٟ٘ب .ثبؿٙذ داؿتٝ خٛد د٘یبی اص پٛیب ثشداؿتی داس٘ذ وٛؿؾ ٚ ثبؿٙذ عّت لذست وٕتش ٚ

.یبثٙذ تغییش ٚ ؿذٜ ٔتحَٛ ؿبٖ ثٙیبدیٗ ػبختبسٞبی ٚ ٞب ػشف ٞب، اسصؽ ٞب، دیذٌبٜ

ٝؿذیذ ای ساثغٝ تحلیالت ٔیضاٖ ثب أب داسد، ٞٛؿٕٙذی ثب ضؼیف ای ساثغٝ ؿٙبختی پیچیذٌی ٌشچ 
  پیچیذٌی دلیك چٙذاٖ ٘ٝ ثشآٚسد ثشای تحلیالت ػغح اص ٌبٞی فشًٞٙ، یه دسٖٚ دس ٚ داؿتٝ

.ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ؿٙبختی
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

ٖػبصٔبٖ دس سا ػّٕىشد ثٟتشیٗ ٞؼتٙذ، ػیٙی تفىش داسای وٝ وبسٌشا٘ی ٚ ٔذیشا 
 سػٕیت ٚ ؿذیذ ػٕٛدی تٕبیض ثبال، تٕشوض ثب ػبختبسی داسای وٝ داس٘ذ، ٞبیی
 ثٟتشیٗ ٞؼتٙذ، ا٘تضاػی تفىش داسای وٝ وبسٌشا٘ی ٚ ٔذیشاٖ ثشاثش، دس .ٞؼتٙذ لٛی

  ػٕٛدی تٕبیض ا٘ذن، تٕشوض ثب ػبختبسی وٝ داس٘ذ، ٞبیی ػبصٔبٖ دس سا ػّٕىشد
.داس٘ذ پبییٗ سػٕیت ٚ ٘بچیض
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

:محیط (3
اػت ٔٛفمیت ٚ ٔب٘ذٌبسی ثشای حیبتی ػبّٔی ثیشٖٚ، ٔحیظ ثب ػبصٔبٖ ػبصؽ تٛا٘بیی.  
خٛد «وبس ثٝ ٔشثٛط ٔحیظ» تغییشات تب داس٘ذ ٘یبص ثبصخٛسدی ٚ ٘ظبستی ػبصٚوبسٞبی ثٝ ٞب ػبصٔبٖ ثبص، ٞبی ٘ظبْ دس 

 ٔحیظ .اػت جذی ٘یبصی آٟ٘ب ثشای تغجیك ٚ تٙظیٓ ظشفیت داؿتٗ ٚ وٙٙذ ػُٕ آٖ ثب ٔتٙبػت ٚ وشدٜ حغ سا
  .ٌزاسد ٔی اثش ػبصٔبٖ اثشثخـی ثش ٔٙفی یب ٔثجت عٛس ثٝ ثیشٚ٘ی

اص ػجبستٙذ ٌزاس٘ذ ٔی اثش ػبصٔب٘ی وبسوشد ثش تٛجٝ لبثُ عٛس ثٝ وٝ ؿذٜ ؿٙبػبیی ثیشٚ٘ی ٔحیظ پٙج:
خبْ ٔٛاد ثٛدٖ دػتشع دس ٚ سلبثت ٔبٞیت ی ثشٌیش٘ذٜ دس اقتصادی، -اجتماعی محیط.
تحلیّی أىب٘بت ٚ ٞب ثش٘بٔٝ ثٛدٖ دػتشع دس ی دسثشداس٘ذٜ تحصیلی، محیط.
ٞب لیٕت ٟٔبس ٚ وبس تجبست، ثٝ دِٚت ٍ٘شؽ  ٔب٘ٙذ سیاسی، محیط.
ٞب ٍ٘شؽ ٚ ٞب اسصؽ عجمبتی، ٘ظبْ یب اجتٕبػی عجمبت ٔب٘ٙذ ،فزَىگی محیط ي حقًقی محیط.
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

ٌزاس٘ذ ٔی اثش ػبصٔبٖ عشاحی ثخـی اثش ثش ؿذت ثٝ ثؼذ دٚ ٘ظش اص وبس ٞبی ٔحیظ.

 ٗٔحیغی پیچیذٌی ی دسجٝ یب ٔیضاٖ ٚ ٔحیغی تغییشات ی دسجٝ یب ٔیضاٖ اص ػجبستٙذ اثؼبد ای. 

ٖایؼتبػت یب پٛیب صٔبٖ عَٛ دس خبف وبس ٔحیظ یه وٝ حذی اص اػت ػجبست ٔحیغی تغییشات ی دسجٝ یب ٔیضا.

 ٖاػت ثؼیبس یب ا٘ذن وبس ثٝ ٔشثٛط ٞبی ٔحیظ تؼذاد آیب وٝ ایٗ اص اػت ػجبست پیچیذٌی ی دسجٝ یب ٔیضا. 
Environmental) ٔحیغی ٘بٔـخلی ثؼذ، دٚ ایٗ اثش ٔجٕٛع uncertainty) ٔی تؼییٗ سا ػبصٔبٖ یه 

.وٙذ

وٝ اػت ؿذٜ ثبثت ٌزاس٘ذ، ٔی اثش ػبصٔب٘ی عشاحی اثشثخـی ثش وٝ فٙی -اجتٕبػی ػٛأُ ی ٕٞٝ ٔیبٖ دس 
.اػت ػبُٔ تشیٗ پشإٞیت ٔحیغی ٘بٔـخلی
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

وامشخصی محی ی ساسمان َا 
میشان یا درجٍ ی تغییزات 

 

میشان یا درجٍ ی پیچیذگی 

پًیا ای تا 

٘بٔـخلی ثٝ ٘ؼجت ثبال ٘بٔـخلی پبییٗ ػبدٜ 

٘بٔـخلی ثبال ٘بٔـخلی ثٝ ٘ؼجت پبییٗ پیچیذٜ 
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فنی  -الگوی سیستمهای اجتماعی

 ا٘ؼغبف ثشای الصْ ػبصٔب٘ی تٛا٘بیی ثبیؼت ٔی داسد، ثبالیی ٔحیغی ٘بٔـخلی وٝ ٚاحذی
  .ثبؿذ داسا سا تغییشات ثشاثش دس ػشیغ ٚاوٙؾ ٚ پزیشی

  اثشثخـی ٚ ثبصدٞی حذاوثش ثشای ٟٔبس ٚ ثجبت حفظ داسد، پبییٗ ٔحیغی ٘بٔـخلی وٝ ٚاحذی
  .اػت ٔب٘ذٌبسی دس ػبُٔ تشیٗ ٟٔٓ

  ٚ ػبصی تلٕیٓ دس تٕشوض ػٕٛدی، تٕبیض ثٛدٖ وٕتش ثبؿذ، ثیـتش ٔحیغی ٘بٔـخلی چٝ ٞش
  .یبثذ ٔی تش افضٖٚ إٞیتی وبسوٙبٖ ثٛدٖ ای حشفٝ ػغح ثٛدٖ ثیـتش ٚ سػٕیت

  دس تٕشوض ٚ ثبال سػٕیت ثبال، ػٕٛدی تٕبیض ثشای ٔـخق ٚ ایؼتب وبسی ٞبی ٔحیظ ٔمبثُ، دس
  ٔغّٛة (داسد ٚجٛد والػیه ثشٚوشاتیه ػبختبسٞبی دس وٝ آ٘چٝ ٔب٘ٙذ) ػبصی تلٕیٓ
 .ٞؼتٙذ
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طراحی بر پایه ارگونومی کالن 

(.ؿٛ٘ذ ثخـیضٜ چٍٛ٘ٝ ٚ ثبؿٙذ ٌؼتشدٜ یب وٛچه ا٘ذاصٜ چٝ تب ٔـبغُ) افمی تٕبیض تؼییٗ (اِف

(ٌیشی تلٕیٓ دس ٔؼئِٛیت ٚ اختیبس وٙتشَ، حٛصٜ) ػٕٛدی تٕبیض تؼییٗ (ة

تٕشوض ٚ سػٕیت ػغح تؼییٗ (ح

-Routinization
ؿغُ ٞش دس ثٛدٖ ای حشفٝ ػغح-
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عشاحی ثٟجٛد تٛا٘بیی والٖ اسٌٛ٘ٛٔی ؿذٜ، ٌفتٝ ٔغبِت ثٝ تٛجٝ ثب  
 ػیؼتٓ عشاحی عشیك اص ٔٛضٛع ایٗ وٝ داسد، سا ػیؼتٕٟب اسٌٛ٘ٛٔیه

.ؿٛد ٔی ػّٕی آٖ فٙی -اجتٕبػی ٚیظٌیٟبی ثب ٔغبثك

ٗثش٘بٔٝ اص ثؼیبسی دس حبكُ ثٟجٛد دسكذ 25 تب 10 ثجبی تشتیت، ثذی 
  ثش٘بٔٝ دس دسكذی 90 تب 50 ثٟجٛد خشد، اسٌٛ٘ٛٔی ای ٔذاخّٝ ٞبی
.اػت پزیش أىبٖ والٖ اسٌٛ٘ٛٔی ای ٔذاخّٝ ٞبی
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:آینده ارگونومی کالن

ؿٙبخت ٚ والٖ اسٌٛ٘ٛٔی ٔغبِؼبت ٚػیغ ٚ ػشیغ ٌؼتشؽ ثٝ تٛجٝ ثب 
 ػّٓ اص ٘ٛیٗ جضٚ ایٗ وٝ ایٙؼت ثش اػتمبد آٖ، وبسثشدی اسصؽ

.ٌیشد لشاس تٛجٝ وبٖ٘ٛ ٚ ٔحٛس دس اسٌٛ٘ٛٔی

ػّٕىشد ثٟجٛد دس آٖ ٔثجت اثشات ؿٙبخت ٚ والٖ اسٌٛ٘ٛٔی پیـشفت ثب  
 ٘یبص والٖ، اسٌٛ٘ٛٔی پظٚٞـٟبی اص حبكُ ٞبی یبفتٝ ا٘تـبس ٚ ٞب ػبٔب٘ٝ

 ػٛأُ ٚ كٙؼتی ٔـبٚسیٗ ػٙٛاٖ ثٝ اسٌٛ٘ٛٔی اص حیغٝ ایٗ وبسؿٙبػبٖ ثٝ
   .یبثذ ٔی چـٍٕیشی افضایؾ ػبصٔب٘ی دٞٙذٜ تغییش
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نگرش انسان محور: ارگونومی کالن

dehumanized) ؿذٜ ا٘ؼب٘ی غیش وبس ػّت work) ٚ ثٛیظٜ ٚ ؿغّی آػیجٟبی MSDs 
:اػت ٟ٘فتٝ وبس ػیؼتٓ عشاحی ثٝ ٔشثٛط ٔتؼبُٔ ٔٛضٛع ػٝ دس

(خشد) ٔحٛس تىِٙٛٛطی اسٌٛ٘ٛٔی حتی ٚ ٔحٛس تىِٙٛٛطی ٍ٘شؽ  
ٍ٘شؽ left-over ٚظبیف ٚ وبسٞب تخلیق دس
ْػیؼتٓ عشاحی دس فٙی -اجتٕبػی ٚیظٌیٟبی ثٝ تٛجٝ ػذ

.اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ٘بدیذٜ عشاحی دس ٔحٛس ا٘ؼبٖ ٍ٘شؽ ٔٛسد ػٝ ٞش دس

 ٚ ػبصٔبٖ ػبختبس ثٝ ٔشثٛط تلٕیٕبت صیشا اػت، ٔحٛس ا٘ؼبٖ ٍ٘شؽ داسای والٖ اسٌٛ٘ٛٔی
  دس ٚ ؿٛد ٔی اتخبر پشػُٙ اجتٕبػی -سٚا٘ی ٚ ای حشفٝ ٚیظٌیٟبی اػبع ثش وبس ػیؼتٓ
 .ٌشدد ٔی ٔٙجش ؿذٜ ا٘ؼب٘ی وبسٞبی ٍ٘شؽ ثشٚص ثٝ آٖ وبسثشد ٘تیجٝ
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