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عملکرد اصلی لباس کار تأمین راحتی، محافظت از بدن در برابر صدمه ها و خطرهای محیطی، پاسخگویی به نیازمندی های فنی کار  و در 
عین حال تأمین راحتی پوشنده است. طراحی لباس کار متناسب با نیازمندی ها و ویژگی های شغلی مسئله مهمی است که تاکنون 
درکشور ما به طور کافی به آن پرداخته نشده است. این کار مستلزم توجه به مباحث کارایی و نیز زیبایی شناختی است. در این 
مقاله، به منظور طراحی و تولید لباس کار مناسب برای بانوان شاغل در کارخانه های پوشاک، عمده مشکالت آن ها با لباس حین 
کار بررسی شد. سپس، طرح لباس کار براساس نیازمندی های فنی و زیبایی شناختی پیشنهاد شد. پس از انتخاب پارچه  مناسب 
براساس بررسی بازار و انجام آزمون ها ی الزم، ست لباس کار تولید و توسط تعدادی از کارگران ارزیابی شد. نتایج حاصل از ارزیابی 

نشانگر رضایت مندی زیاد کارگران از لباس کار تولید شده به علت رفع مشکالت اصلی موجود توسط آن است.
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مقدمه 
بیش از نیمی از جمعیت شاغل در دنیا از انواع لباس کار 
اســتفاده می کنند. عملکــرد اصلی لبــاس کار راحتی، 
نگه داشتن بدن در شرایط دمای دلپذیر در نزدیکی دمای 
بدن و در عین حال محافظت از بدن در برابر شــرایط 
محیطی اســت]۱[. البته اگر ویژگی هــای حفاظتی 
لباس بر سایر ویژگی های آن غالب باشد، آن را لباس 
محافــظ می نامند. لباس محافظ بــرای حفاظت بدن 
در برابر گرما و ســرمای شدید، مواد شیمیایی و شرایط 
کاری خطرناک استفاده می شود. در حالی که لباس کار، 
لباســی اســت که در تمام طول مدت کار و در شرایط 
عادی و نه ویژه اســتفاده می شود. معمواًل لباس کار برای 

نشان دادن هویت سازمانی فرد نیز به کار برده می شود]۱[. 
ساده ترین شکل های لباس کار به شکل های دوتکه )بلوز و 
شلوار یا مانتو و شلوار( یا یکسره و از جنس الیاف طبیعی، 
مصنوعی یا ترکیبی از آن ها تولید می شــود. برای اینکه 
لباس کار در مجموع عملکرد رضایت بخشی داشته باشد، 
باید بــه ویژگی های مختلفی از جملــه ظاهر، راحتی، 
ویژگی های حفاظتی، دوام و ســهولت شست وشوی آن 
توجه شــود]۱[. باید توجه داشــت، هر لباس کار باید 
با توجه به شــرایط محیط محل استفاده، مانند دمای 
محیط در طول ســال و نیز ماهیت کار طراحی شود. در 
طراحی لباس توجه به مباحث ارگونومی و راحتی لباس از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا این مسئله بر احساس 
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رضایت شغلی پرســنل و افزایش بازده کاری آن ها اثرگذار است. در 
واقع انتخاب صحیح مواد اولیه و طراحی الگوی مناســب بر این مهم 
اثرگذار اســت ]2[. توجه به ویژگی های ظاهری که شــامل انتخاب 
صحیح رنگ ها و مدل لباس است، نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. توجه 
به این ویژگی ها می تواند احساسات، افکار و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار 

داده و سبب افزایش روحیه  نشاط در محیط کار شود ]3[.
با جســت وجوی گسترده توســط مؤلفان در پژوهش های انجام شده 
پیشین درباره لباس کار، مشخص شد، اگرچه کارهای محدودی در زمینه  
طراحی و ارزیابی البســه  کار برخی اصناف از جمله جراحان، پرستاران، 
کشــاورزان، ماهیگیران و قصاب ها انجام شده اســت ]8-2[، اما کاری 
در زمینه  طراحی و تولید لباس کار مناســب برای پرسنل کارخانه های 
نســاجی و به طور ویژه پوشاک چاپ نشده است. بنابراین، هدف از انجام 
این پژوهش ارزیابی مشــکالت پرســنل کارخانه های پوشاک و بررسی 
شرایط محیطی این صنعت و در نهایت طراحی لباس کار مناسب با مدنظر 
قرار دادن شرایط محیطی، ماهیت شغلی و مباحث زیبایی شناختی است. 
گفتنی است، از آنجا که اکثر پرسنل شاغل در این صنعت را بانوان تشکیل 

می دهند، در پژوهش حاضر این گروه به عنوان جامعه  هدف انتخاب شد.

جمع آوری اطالعات
در این پژوهش، ابتدا برای پی بردن به مشکالت عمده  موجود درباره البسه  
کار پرسنل تولیدی پوشاک، پرسش نامه ای تهیه شد و در بین 8۰ نفر از 
بانوان شاغل در سه شــرکت تولیدی پوشاک در یزد شامل شرکت های 

پارس پوش، یزد دوخت و کیان جامه  ایرانیان توزیع شد. 

ســن افراد سؤال شونده در بازه 2۰ تا ۴۱ سال بود که اکثر آن ها )حدود 
%3۰ از سؤال شــوندگان( بین 2۶ تا 3۱ ســال داشتند. بیشتر این افراد 
)%۴۵( دارای ســابقه کار بین ۱تا 3 ســال بودند. همچنین، %۶۷/۵ از 
آن هــا متأهل و %32/۵ دیگر مجرد بودند. افراد با انواع مســئولیت های 
تولیدی شــامل چرخکار، کارگر فیوزینگ، بسته بند، اتوکار و سرپرست 
خط تولید مورد ســؤال واقع شدند که البته %۶۵ از آن ها چرخکار بودند. 
از بین سؤال شوندگان %۶2 به استفاده از لباس کار تمایل داشتند. برخی 
نتایج حاصل از تحلیل پرســش نامه در شکل۱ آمده است. شکل۱- الف 
اولویت بندی احســاس ناراحتی از بخش هــای مختلف لباس هنگام کار 
طوالنی مدت را نشــان می دهد. همان طور که مشخص است، مشکالت 
به ترتیب اولویت عبارت از کارور پشت، آستین، ناحیه  شکم و پهلوهاست.  
همچنین در شــکل۱-ب مشخص است، بیشتر افراد در فصل تابستان با 
لباس کار خود مشکل دارند. برای قد لباس، با توجه به شکل ۱-ج اکثر افراد 
قد متوسط )روی زانو( را ترجیح می دهند. همچنین با توجه به شکل۱-د 
مشخص اســت که بیشتر سؤال شوندگان چسبیدن نخ و پرز به لباس را 

حین کار به عنوان یک مشکل تأیید می كنند.
همچنین، با توجه به اینکه حدود %9۰ از سؤال شــوندگان تمایلی به 
تعویض شلوار در محیط  کار نداشتند و ترجیح می دادند، از شلوار شخصی 
خود هنگام کار استفاده کنند. بنابراین، در پژوهش حاضر فقط طراحی و 

تولید روپوش کار پرسنل مد نظر قرار گرفت.

طراحی لباس  کار
با توجه به مشاهدات و نتایج حاصل از تحلیل پرسش نامه مشخص شد، 
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شکل۱- نتایج حاصل از تحلیل پرسش نامه شامل: )الف( اولویت بندی مشکالت لباس کار  هنگام کار طوالنی مدت، )ب( اثر فصل بر مشکالت مرتبط با لباس کار، )ج( سلیقه  افراد درباره 
قد لباس و )د( وجود مشکل با چسبیدن نخ و پرز به لباس کار.
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عمده مشکالت پرسنل با لباس کار آن ها شامل عدم راحتی در بخش کارور 
پشت، آستین، احساس تنگی در ناحیه پهلوها و شکم، احساس گرما در 
فصل تابستان و چسبیدن نخ و پرز به لباس است. با هدف رفع مشکالت 

مزبور، طرح اولیه ای مطابق با شکل 2 برای لباس کار درنظر گرفته شد.
در این طرح برای رفع مشــکل گرم شدن بدن حین کار تصمیم گرفته 
شد، لباس تنگ و چسبان نباشــد و تا حدی که خوش شکلی خود را از 
دســت ندهد، در بدن حالت آزاد داشته باشد. این موضوع به جریان بهتر 
هوا و تعریق کمتر بدن کمک می کند. برای رفع مشــکل در ناحیه  کارور 
پشت، در پشت لباس دو پیلی در نزدیکی شانه ها درنظر گرفته شد. برای 
رفع مشکل آستین، چند پیلی در سرشانه و آرنج در نظر گرفته شد. برای 
افزایش راحتی و جلوگیری از مزاحمت سرآستین حین انجام کار، آستین 
دو تکه طراحی شد. به شکلی که بخش انتهایی آن از آرنج تا مچ به شکل 
چســبان و از جنس پارچه های لطیف حلقوی است. مزیت دیگر این نوع 
آستین پوشش بهتر آن است، زیرا حین کار به دست چسبیده و کمتر باال 

می رود.
برای افزایش راحتی در ناحیه  شــکم، جلوی لباس به شــکل روی 
هم گرد و آزاد طراحی شــد. دیگر مزیــت این نوع طراحی ایجاد امکان 
تنظیم های جزئی اندازه لباس است. برای رفع مشکل در بخش پهلوها بدنه 
لباس حالت فون در نظر گرفته شده تا در پهلوها آزادی و راحتی بیشتری 
داشته باشد. برای پوشش سر، مقنعه  نقاب دار در نظر گرفته شد تا در محل 

کار به راحتی قابل پوشیدن و تعویض باشد.
با هدف آگاهی از سلیقه  پرسنل درباره بخش های مختلف لباس و نیز 
رنگ بندی آن پرسش نامه دیگری تهیه و مجددًا در میان سؤال شوندگان 
توزیع شــد. براســاس نتایج حاصل از تحلیل پرســش نامه مزبور، اکثر 
سؤال شوندگان )%۶۰( تمایل داشتند دو بخش پیش لباس با دکمه به هم 
متصل شود. همچنین، از میان رنگ های سرد و تیره، سرد و روشن، گرم 

و تیره و گرم و روشــن بیشترین تمایل به اســتفاده از دو دسته اول به 
ترتیب با %3۵ و %32/۵ از کل نظرهای ثبت شــده بود. درباره هماهنگی 
رنگ های موجود در لباس نیز اکثر سؤال شوندگان )%۵۰( تمایل به استفاده 

از تک رنگ اما با شیدهای رنگی متفاوت داشتند.            
با توجه به تحلیل نتایج پرسش نامه دوم طرح نهایی برای دوخت لباس کار 
تکمیل و با نرم افزار Marvelous Designer طراحی شد )شکل3(. با توجه 
به نظر سؤال شوندگان تصمیم گرفته شد، از دو رنگ سرد تیره و روشن در 
یک فام برای طراحی لباس اســتفاده شود. به طوری که در بخش آرنج تا 
مچ آستین که بیشتر با میز کار در تماس است، از رنگ تیره و بقیه لباس 
از رنگ روشن استفاده شود. همچنین، برای ایجاد هماهنگی بیشتر برای 

مقنعه و درجیب لباس نیز از رنگ تیره استفاده شد.
 

انتخاب مواد اولیه برای تولید لباس کار
با بررسی بازار از میان پارچه های رایج و قابل استفاده برای تولید لباس کار، 
پارچه هایی مناسب برای هریک از بخش های لباس تهیه شد. برای بخش 
آســتین از آرنج تا مچ پارچه  ریون حلقوی انتخاب شد که به دلیل بافت 
حلقوی پودی خاصیت کشسان دارد. همچنین به علت داشتن زیردست 
نرم و لطیف راحتی بیشــتری را برای پوشنده ایجاد می کند. برای مقنعه 
پارچه  تترون ســاده انتخاب شــد. علت انتخاب این پارچه سبک بودن و 
گذردهی هوای مناســب اســت. برای بخش بدنه و بخش باالیی آستین 
با بررســی بازار، سه نوع پارچه  کرپ، تترون کشی و ترگال تهیه شد که 
معمواًل برای تولید لباس کار استفاده می شوند،. جدول۱مشخصات هر یک 
از پارچه های مزبور را نشان می دهد. روی هر یک از سه نمونه پارچه شش 
آزمون شــامل چروک پذیری، گذردهی هوا، گذردهی بخار آب، پرزدهی، 
سایش و بررسی مقدار الکتریسیته ساکن مالشی برای انتخاب پارچه ای 
مناسب و دارای ویژگی های مطلوب انجام شد. انتخاب این آزمون ها با توجه 

شکل3- نمایی از طرح نهایی.شکل2- نمای جلو و پشت طرح اولیه لباس کار.

تراکم پود )cm/1(تراکم تار )cm/1(وزن واحد سطح )g/m2(جنس پودجنس تارتوضیحاتکد پارچه

A۱9۰/۶۴۷۱۷پلی استر + الیکراپلی استر + الیکراکرپ

B۱۵۷/82۷23پنبه + پلی استرپلی استرترگال

C۱28/۱۵23۰پنبه + الیکراپنبهتترون کشی

جدول۱- مشخصات نمونه پارچه های مورد آزمون.
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به خواص مورد انتظار از لباس کار و با مدنظر قراردادن مشــکالت عمده 
اعالم شده توسط پرسنل انجام گرفت. آزمون بررسی مقدار الکتریسیته 
ســاکن برای انتخاب پارچه ای انجام شــد که کمترین مقدار پرز و نخ را 
حیــن کار به خود جذب می کند. برای انجام این آزمون در روش ابداعی، 
نمونه پارچه های مورد آزمون به وســیله  نگه دارنده نارسانا روی یک طلق 
پالســتیکی ۱۰۰ بار در یک جهت حرکت داده شد و مقدار بار الکتریکی 
ایجاد شــده در پارچه با الکتروســکوپ اندازه گیری شد. نتایج حاصل از 
آزمون های انجام شــده در جدول 2 آمده  اســت. در جدول 3 پارچه های 
مزبور براساس مشخصات مهم مورد نیاز در لباس کار با یکدیگر مقایسه 
شده اند. در این جدول مناسب ترین پارچه در هر مشخصه با سه عالمت 

مثبت و ضعیف ترین آن با یک عالمت مثبت نشان داده شده است.
با توجه به جدول 3، دو پارچه  A و B امتیاز یکسانی دارند. اما با توجه به 
اینکه در مصاحبه ها  و نظرسنجی های انجام شده مشخص شد، سه مشخصه 

وزن، جذب رطوبت و قیمت از میان سایر مشخصه ها از اهمیت بیشتری 
برخوردارند، بنابراین با اختصاص وزن بیشتر به سه مشخصه مزبور پارچه 
ترگال برای استفاده در بخش بدنه  لباس کار انتخاب شد. همچنین، رنگ 
آبی به عنوان رنگ سرد به دلیل داشتن ویژگی هایی همچون القای احساس 
آرامش، نظم، امنیت و افزایش کارایی ذهنی، برای لباس کار انتخاب شد. با 
توجه به اینکه پرسنل غالبًا برای دو فصل گرم و سرد سال از لباس متفاوتی 
اســتفاده نمی کنند، برای فصول سرد سال پوششی گرم به شکل جلیقه  
جلو باز کاموایی )از جنس آکریلیک( طراحی شد. مزیت استفاده از جلیقه  
جلو باز، سهولت پوشیدن و خارج کردن آن است. همچنین به دلیل بدون 
آستین بودن، کارکردن با آن راحت تر است. از آنجا که بافت حلقوی  پودی 
از بافت های تاری پودی خاصیت کشسانی بیشتری دارد، با حرکات بدن 
همراه تر است. همچنین، در صورت تغییر اندازه جزئی بدن قابل استفاده 
بوده و به تعویض کلی لباس نیاز نیست. بنابراین، کاربر با این نوع پوشش 
احساس راحتی بیشتری دارد. شکل۴ ست لباس کار دوخته شده را برای 

دو فصل گرم وسرد سال نشان می دهد. 

ABC

۱۶۷/2۱۵۶/۱۱۰۵/۱میانگین زاویه برگشت از چروک )°(

گذردهی هوا )میانگین حجم هوای عبوری بر حسب 
8۶۵۴/۶89/۶سانتی متر مکعب در ثانیه در فشار ۱۰ میلی متر آب (

3/۶۶3/3۵3/۶گذردهی بخارآب )گرم در 2۴ ساعت(

۵۵۵پرزدهی )میانگین درجه بصری(

پارگی در چرخه سوم سایشپارگی در چرخه ششم سایش%3 کاهش وزن تا چرخه ششم سایشمقاومت سایشی

۱/۵2/۵3/۵مقدار الکتریسیته ساکن )درجه الکتروسکوپ(

کد پارچه
آزمون

جدول2- نتایج حاصل از آزمون های انجام شده.

شکل۴- ست لباس کار دوخته شده برای: )الف( فصول گرم و )ب( فصول سرد سال.

ABC

+++++++چروک پذیری

++++++گذردهی هوا

+++++++++گذردهی بخارآب

+++++++++پرزدهی

++++++سایش

++++++ مقدار الکتریسیته ساکن

++++++وزن

++++++جذب رطوبت

++++++قیمت

کد پارچه
مشخصه

جدول3- مقایسه  سه نمونه پارچه. 
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شــکل ۵- نتایج حاصل از ارزیابی لباس کار تولید شــده شامل: )الف( طرح آستین، )ب( طرح کارور پشت، )ج( طرح پیش لباس، )د( طرح پایین لباس، )ه( طرح جلیقه، )و( 
طرح مقنعه و )ز( رنگ بندی لباس.

مخالف

مخالف

مخالف

مخالف

مخالف

مخالف

مخالف

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

)الف( 

)ج( 

)هـ( 

)ب( 

)د( 

)و( 

)ز( 

۱۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۱۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۱۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۱۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۱۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۱۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

۱۰۰ ۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۰

۰

۰۰

8۰

2۰

۶۰

۴۰
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ارزیابی لباس کار تولید شده    
ست لباس کار پس از تولید توسط ۵ نفر از پرسنل حین کار به مدت 
حداقل min 3۰ پوشــیده و ارزیابی شــد. همان طور که شکل۵-الف 
نشــان می دهد، تمام افراد با شکل کلی آستین موافق بودند. از نظر 
آن ها گشــاد بودن بخش باالی آســتین که از جنس ترگال اســت، 
احســاس خنکی و آزادی به دنبال داشــته و بخش ریون آســتین 
کارکردن را راحت تر کرده  اســت. همچنیــن، تمام افراد با وجود دو 
پیلی در پشــت لباس در ناحیه  کارور پشت احساس بهتری داشتند 
)شکل۵-ب(. طرح پیش لباس و پایین آن و نیز ایده  استفاده از جلیقه 
مورد تأیید تمام سؤال شوندگان بود )شکل۵-ج، ۵-د و ۵-ه(. همچنین، 
اکثر سؤال شــوندگان با طرح مقنعه موافق بودند )شکل۵-و(. درباره 
رنگ لباس تمام افراد با رنگ آبی و هماهنگی ایجاد شــده موافق بودند و 
همگی به رنگ آبی تیره ای که برای مقنعه و ریون اســتفاده شده بود، 
عالقه داشــتند. اما اکثــرًا ترجیح می دادند، رنگ آبــی پارچه ترگال 

تیره تر باشد. 

نتیجه گیری

در این پژوهش وضعیت لباس کار فعلی بانوان شاغل در کارخانه های پوشاک 
براي توسعه  لباس کار جدید بررسی شد. ابتدا با مشاهده، مصاحبه و تهیه  
پرسش نامه اطالعات اولیه ای در زمینه  لباس کار فعلی پرسنل و مشکالت 
موجود جمع آوری شــد. سپس برای رفع مشــکالت، طرح اولیه ای برای 
لباس کار درنظر گرفته شــد. برای تولید لباس، پارچه های موجود در بازار 
بررسی و پس از انجام آزمون های الزم پارچه  مناسب انتخاب شد. در نهایت 
ست لباس تولید شده توســط تعدادی از پرسنل ارزیابی شد. با توجه به 
نتایج حاصل از ارزیابی، لباس کار طراحی شده سطح زیادی از رضایت مندی 
پرسنل را به خود اختصاص داده و در رفع مشکالت موجود موفق بوده است.
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Abstract
Work outfits should protect the body against injuries and environmental hazards, meet technical re-
quirements of the job and provide comfort for the wearer. Designing suitable work outfits based on 
the job technical requirements is an important issue which  has not been addressed sufficiently in Iran 
yet. This paper studies the design of suitable work outfits for Iranian female workers based on both 
performance in work and aesthetics. For this purpose, the fabrics were selected and used for prepara-
tion of the work outfits for female workers. Several workers tested the finished outfits and evaluated 
them. The results showed a high level of satisfaction from the designed outfits as they were meeting all 
necessary technical requirements.
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