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پیشگفتار مترجمان
در اول گفتار ،حمد و سپاس خداوند متعال را که توفیق عنایت فرمود تا بتوانم به کمک همکارم
ترجمۀ کتاب مبانی اندازهگیری کار؛ آنچه هر مهندسی باید بداند ،تألیف آنیل میتال ،آنوپ دسایی و
آشی میتال را بهپایان برسانم .علم اندازهگیری کار و مطالعۀ زمانی (زمانسنجی) یکی از شاخههای
اصلی مهندسی صنایع است که از پیدایش و توسعه و گسترش آن بیش از یک قرن (متون ابتدایی
فردریک تیلور در  1895میالدی) میگذرد .از اوایل قرن بیستم ،درحدود سال  ،1910مفهوم مطالعات
زمانی  Taylorوارد عرصۀ جنگلداری شد و به نخستین شرح رسمی «قانون حجم تکه (– Piece
 »)volume lawانجامید .معرفی این شاخۀ علمی به بخش مهندسی جنگل و بهرهبرداری جنگل تأثیر
شگرفی در دانش اندازهگیری کار گذاشت .از سوی دیگر ،سابقۀ تدریس درس علوم کار و زمینههای
مرتبط با آن ،در دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،به دهۀ  ،1340همزمان با تأسیس انستیتوی
جنگل میرسد .همزمان با ایجاد رشتۀ مهندسی جنگل در گروه جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی و
تدریس درس مطالعۀ کار در جنگل ،نیاز مبرم به منبعی که در عین سادگی بتواند تاحدودی اطالعات
موردنیاز دانشجویان منابع طبیعی و مدیران و کارشناسان بخشهای اجرائی را مرتفع کند ،احساس
میشده است .هرچند کتابهای متعددی در زمینۀ اندازهگیری کار و زمانسنجی در ایران تألیف و
ترجمه شده است ،کتاب حاضر در بخش تکنیکها و روشهای اندازهگیری ،طراحی کار یا شغل،
ابزارهای اندازهگیری کار ،و برخی از نرمافزارهای مربوطه ،به شیوهای ساده و کاربردی ،برای دانشجویان
و عالقهمندان به فراگیری دانش اندازهگیری کار کاربردی است .همچنین ،مطالب جدیدی درمورد
اندازهگیری کار برای کارمندان شاغل در بخشهای اداری یا کار یقهسفید در صنعت خدماتی نیز ارائه
شده است که برای مدیران بخشهای صنعتی و اداری سازمانهای منابع طبیعی و کشاورزی بسیار
مفید است .امید است که این کتاب زمینۀ مناسبی را برای کسب دانش و عالقهمندی در بین
دانشجویان رشتههای جنگلداری و منابع طبیعی ،بهطور اخص و کشاورزی و صنایع وابسته ،بهطور اعم،
ایجاد کند و راهنمای مناسبی برای مدیران و کارشناسان بخشهای اجرایی باشد.
مقداد جورغالمی ـــ سمیه خواجوی

س 
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پیشگفتار
این کتاب ،منبعی درمورد اندازهگیری کار برای مهندسان صنعتی ( )IEsنیست ،بلکه بهعنوان
راهنمایی کلی برای مهندسان غیرصنعتی و مدیران تجاری و مسئوالن اجرای فعالیتهای صنعتی و
خدماتی و نظارت بر آنها قابلاستفاده است .هدف این کتاب ،ارائۀ اطالعات پایهای درمورد روشها و
تکنیکهای اندازهگیری کار است ،بهگونهای که افراد آموزشندیده ،همانند مهندسان صنعتی ،بهرغم
عدمدرک این تکنیکها ،در برخی موارد ،از آن استفاده کنند .باید به این افراد در درک اصول مهندسی
و علمی مربوط به اندازهگیری کار کمک کرد .چرا باوجود متون زیادی درمورد اندازهگیری ،وجود چنین
کتابی ضروری است؟ بسیاری از مهندسان ،که لزوماً  IEsنیستند ،باید از نحوة اندازهگیری کار در طول
کار روزانۀ خود آگاهی داشته باشند؛ برای نمونه ،مهندسان مکانیک شاغل در طراحی ،مهندسان ساخت
خطوط تولید و مهندسان برآورد هزینۀ با جنبههای مختلف برآوردهای هزینه ارتباط خواهند داشت.
این افراد زمینۀ دانش قبلی  IEرا ندارند ،اما در طول کار خود به آن نیازمندند .این کتاب منبع سادهای
است که به این افراد درمورد اصول اندازهگیری کار آموزش دهد .حتی  IEها ،که دورههای اندازهگیری
کار را بهعنوان بخشی از دانش پایهای خود طی میکنند ،میتوانند از این مبانی اولیۀ اندازهگیری کار
بهره ببرند.
این کتاب به یازده فصل تقسیم میشود :در فصل اول ،مفهوم کار معرفی و دربارة اهمیت اندازهگیری
آن بحث و گفتوگو میشود .در فصل دوم ،که میتوان آن را بدون ازبین بردن اطالعات اولیه درمورد
اندازهگیری کار حذف کرد ،به تکنیکها و روشهایی پرداخته میشود که به کاهش محتوای کاری بیش از
حد و درنتیجه ناکارامدیهای یک فعالیت ،که طراحی یک شغل یا کار است ،کمک میکند .از آنجایی که
طراحی کار یا شغل دراصل یک فعالیت  IEاست ،این فصل باید برای اهداف پیشزمینهای بهکار رود .در
فصول سوم تا هفتم ،جنبههای مختلف اندازهگیری کار توصیف میشود و در فصل هشتم ،تمرکز ما بر کار
یقهسفید در صنعت خدماتی است .در فصل نهم ،تکنیکهای اندازهگیری کاری را توصیف میکنیم که به
زمان ،بهعنوان مقیاس کار ،متکی نیست .ابزارهای اندازهگیری کار و برخی از نرمافزارهای مربوطه در فصل
دهم معرفی میشود .درنهایت ،در فصل یازدهم ،درمورد چگونگی کمک استانداردهای کار به برآورد
هزینهها ،بهویژه در مشاغلی با ماهیت دستی ،بحث میکنیم.
این کتاب طی سالها آموزش مهندسان مکانیک ،تولید ،الکتریک ،و غیرصنعتی ،که دورههایی را در
حوزة طراحی برای تولید و برآورد هزینۀ تولیدی میگذرانند ،تهیه و تدوین شده است .این افراد ،که نه
دورههایی را در زمینۀ اندازهگیری کار یا ارگونومی گذراندهاند و نه چنین دورهای را بهعنوان بخشی از
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دورههای رسمی کار خود دارند ،به اطالعات اندازهگیری کار بهمنظور کسب تخصص در زمینۀ
تکنیکهای مربوط به طراحی برای عملیات تعمیر و نگهداری و مونتاژ و جداسازی و عاملیت و غیره نیاز
دارند .امیدواریم این مقدمۀ کوتاه درمورد اندازهگیری کار برای افراد غیر  ،IEsبرای افرادی که
میخواهند ،بدون واردشدن به پیچیدگیهای طراحی کار یا شغل ،دربارة اندازهگیری کار آگاهی پیدا
کنند ،مفید باشد .همچنین ،امیدواریم این راهنما برای افرادی که با کارهای صنعتی و خدماتی ارتباط
نزدیک دارند مفید و مؤثر باشد .در آخر ،از ناشر ،بهخاطر درک نیاز به چنین کتابی ،علیرغم وجود
کتابهای متعدد در زمینۀ طراحی و مطالعۀ کار ،قدردانی میکنیم.
Anil Mital
Anoop Desai
Aashi Mital

نویسندگان
آنیل میتال استاد سابق مهندسی مکانیک و مهندسی تولید و طراحی در دانشگاه

Cincinnati

است .او همچنین استاد و مدیر مهندسی صنعتی و استاد طب توانبخشی در دانشگاه  Cincinnatiاست.
او مدرک  MSو دکتری خود را در رشتۀ مهندسی مکانیکی از دانشگاه اهلل آباد هند و در رشتۀ مهندسی
صنعتی از دانشگاه ایالتی کانزاس و تگزاس دریافت کرد .او معاون سردبیر مجلۀ بینالمللی ارگونومیهای
صنعتی و ویراستار بازنشستۀ مجلۀ بینالمللی مهندسی صنایع است .او همچنین مدیر اجرایی اسبق
مجلۀ بینالمللی مدیریت و توسعۀ منابع انسانی و نویسنده  /ویراستار /سردبیر بیش از  500نشریۀ فنی،
ازجمله  25کتاب و بیش از  200مقالۀ داوریشده در مجالت است .برخی از کتابهایش به هلندی و
اسپانیایی و کره ای ترجمه شد .تحقیقات اخیر وی شامل کاربرد اصول  DFXبرای طراحی محصول،
توجیه اقتصادی ،برنامه ریزی تولید و طراحی امکانات ،طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمهای تولیدی
انسانی است .او مؤسس انجمن بینالمللی ارگونومی و ایمنی شغلی و برندة اولین جایزة تحقیقات
برجسته در  1993است .او عضو انجمن عوامل و ارگونومیهای انسانی و دارندة جایزة تحصیلی Paul
 )1996( M.Fittsو جایزة مبتکر  )2012( Jack A.Krafاست .همچنین ،دریافتکنندة جایزة بهترین
مقالۀ پژوهشی از شرکت  )1994( Liberty Mutual Insuranceو جایزة  Eugene Grantاز انجمن
آموزش مهندسی ( )1988است .دکتر میتال ،بهعنوان یکی از اعضای مؤسسۀ مهندسین صنعتی،
جایزة  Bakerدکتر دیوید  Fرا برای فعالیتهای تحقیقاتی و پیشبرد رشتۀ مهندسی صنایع دریافت
کرد .دکتر میتال جایزة  Ralph R. Teetorرا از انجمن مهندسین خودرو دریافت کرده است .او
همچنین یکی از ناشران بهنام  Ralph R. Teetorاست.
انوپ دسایی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشکدة فناوری مهندسی و اطالعات دانشگاه
گرجستان جنوبی است .او مدرک دکتری خود را در رشتۀ مهندسی صنایع و تولید از دانشگاه
 Cincinnatiدر  2006دریافت کرد .تحقیق اولیۀ او درمورد مدیریت و طراحی چرخۀ عمر محصول
است .وی در تحقیقش ،بهمیزان گستردهای ،به طراحی اصول  ،Xتمرکز بر طراحی سبز ،تولید طرفدار
محیطزیست و طراحی برای قابلیت تعمیر و نگهداری میپردازد .او همچنین به تحقیق و تدریس در
حوزة اقتصاد مهندسی ،توسعۀ محصول جدید ،CIMS ،و کنترل کیفیت مشغول است .او بیش از 70
مقاله ،ازجمله  25مقالۀ داوریشده در مجالت مختلف ،نوشته است.
آشی میتال دارندة مدرک  MAدرزمینۀ تاریخ آمریکای قرن نوزدهم و باستانشناسی کالسیک از
دانشگاه  Cincinnatiدر  2014است .تحقیقات و انتشارات وی بر خاطرات مربوط به فرهنگ جنوبی بعد
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از جنگ داخلی ،بازسازی رادیکالی و انقالب صنعتی و روابط ژئوپولیتیک دورة یونانی متمرکز است .او
مشاور حرفهای و معاون موزهها و مکانهای تاریخی کولکوین  Cincinnatiبزرگ است .تالشهای میتال
برای ایجاد انشعابات بهوسیلۀ کار بینرشتهای ،جهت بررسی مجدد روشهای تاریخی و ایجاد روشهای
جدید در صنعت چندمنظورة امروزی ،چشمگیر است .او ویراستار زبانی مجلۀ بینالمللی مهندسی
صنایع :نظریه ،کاربردها و عمل بوده است .درکنار مشارکت در سایر نشریات و نگارش مقاالت برجسته
درمورد بهرهوری انسان در زمینۀ مهندسی صنایع ،میتال به انتشار تحقیق تاریخی و باستانشناسی
پیشگام و پیشبینی تاریخی و پایداری سیاسی ادامه میدهد .وی همکار نویسندة مقالۀ مهندسی
«توسعۀ محصول :یک رویکرد ساختاری برای توسعه ،طراحی و ساخت محصوالت مصرفی» است.

