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چکیده
ــران،  ــای کارب ــر دیدگاه ه ــن تغیی ــل اقتصــادی و همچنی ــف بدالی ــت طراحــی محصــوالت مختل ــه: اهمی مقدم
سیاســت گذاری هــا و نیازهــای قانونــی در طــی ســال های اخیــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. متناســب 
ــه طراحــی  ــذار در زمین ــر گ ــوم تأثی ــن عل ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــز ب ــی نی ــم ارگونوم ــرات، عل ــن تغیی ــا ای ب
محصــوالت از نظــر برقــراری تناســب بهینــه بیــن کاربــر و محصــول، رشــد و توســعه یافتــه اســت. هــدف از ایــن 
مطالعــه بررســی مهمتریــن مالحظــات و رویکردهــای مختلــف ســنتی و جدیــد ارگونومــی در طراحــی محصــوالت 

ــوده اســت. ــه ب ــن زمین و همچنیــن چالشــها و محدودیت هــای پیــش رو در ای
 Ergonomics ــر ــتجو نظی ــای جس ــی و موتوره ــای اطالعات ــق بانک ه ــاالت از طری ــتجوی مق روش کار: جس
و   Google Scholar و   Abstracts، Pubmed/Medline، Web of Science، Science Direct، Scopus
ــت.  ــای طراحــی صــورت گرف ــای طراحــی و رویکرده ــک، روش ه ــای طراحــی، محصــول، ارگونومی ــد واژه ه کلی
جســتجو محــدود بــه مقــاالت انگلیســی زبــان بــا متــن کامــل و منتشــر شــده در ژورنالهــای Peer Review بیــن 

ــود. ــا 2015 ب ســالهای 1990 ت
یافته هــا: مقایســه رویکردهــای ســنتی و جدیــد ارگونومــی در طراحــی محصــول نشــان می دهــد کــه رویکردهــای 
جدیــد بــا در نظــر گرفتــن جنبه هــا و جزئیــات بیشــتری از تعامــل کاربر-محصــول و زمینــه کاربــرد، بــه طراحــان 
ــا طراحــی و  ــد. مالحظــات ارگونومیکــی در رابطــه ب ــه از محصــول کمــک می کنن ــدل بهین ــک م در انتخــاب ی
ــا و  ــن قابلیت ه ــر گرفت ــی و در نظ ــل روانی-اجتماع ــی، عوام ــای مهندس ــامل جنبه ه ــز ش ــوالت نی ــد محص تولی

محدودیت هــای کاربــران و محصــوالت جهــت برقــراری تناســب بهینــه بیــن کاربــر و محصــول می باشــند.
ــی  ــه تنهای ــه روش هــای ســنتی ب ــا ب ــروزی دیگــر اکتف ــای ام ــه در دنی ــه نظــر می رســد ک ــری: ب ــه گی نتیج
ــازار، بخصــوص در مقیــاس جهانــی و بــرای طیــف وســیعی از  نمی توانــد متضمــن موفقیــت یــک محصــول در ب
کاربــران باشــد. بــه عبــارت دیگــر، لحــاظ کــردن جنبه هــای مختلــف فنــی )از نظــر تعامــل کاربــر بــا محصــول( 
و حقوقــی )محیــط زیســت، توســعه پایــدار، صرفــه اقتصــادی و...( کــه در رویکردهــای جدیــد ارگونومــی مطــرح 
ــازار و همچنیــن  ــه عنــوان راه حــل اصالحــی و تکمیلــی جهــت موفقیــت محصــوالت در ب ــد ب می شــوند می توان
بهبــود کیفیــت محصــوالت از دیــدگاه ارگونومیکــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد. هرچنــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف ممکــن اســت متخصصیــن ارگونومــی بــا چالش هایــی مواجــه باشــند، ولــی ارائــه ارگونومــی بــا کیفیــت و 
مطابــق بــا اصــول علمــی و بــه روز شــده توســط ایشــان در طراحــی محصــول می توانــد بــه عنــوان یــک راه حــل 

مؤثــر بــرای غلبــه بــر ایــن چالش هــا در نظــر گرفتــه شــود.
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مجله ارگونومی

مقدمه
اهمیــت طراحــی محصــوالت مختلــف بدالیــل اقتصــادی و همچنیــن 
تغییــر دیدگاه هــا و اولویت هــای کاربــران، سیاســت گذاری هــا، 
توســعه پایــدار و نیازهــای قانونــی در طــی ســالهای اخیــر افزایــش 
چشــمگیری داشــته اســت ]1-3[. تحقیقــات انجــام شــده در رابطــه 
بــا طراحــی محصــوالت را شــاید بتــوان در دو زمینــه جداگانــه مــورد 
ــی  ــه روانشناس ــوط ب ــا مرب ــن زمینه ه ــی از ای ــرار داد. یک ــی ق بررس
ــر روی  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــز اصل ــه تمرک ــد ک ــی می باش مهندس
ــه  ــد. زمین ــوالت می باش ــتفاده محص ــت اس ــی و قابلی ــائل ایمن مس
ــه در  ــد ک ــی می باش ــی صنعت ــه طراح ــوط ب ــات مرب ــر تحقیق دیگ

ــا  ــی را ایف ــش اساس ــر نق ــناختی کارب ــائل روانش ــه مس ــن زمین ای
ــت  ــاس رضای ــم احس ــی مفاهی ــی صنعت ــه طراح ــد. در زمین می کن
ــود ]4[.  ــرح می ش ــاص مط ــور خ ــه ط ــوالت ب ــتفاده از محص در اس
مهم تریــن معیارهــای طراحــی محصــوالت مصرفــی عبارتنــد از: 
ــط  ــتدار محی ــودن، دوس ــند ب ــتفاده، کاربرپس ــت اس ــی، قابلی ایمن
ــت  ــل قابلی ــازار. عام ــه در ب ــاالی عرض ــت ب ــودن و قابلی ــت ب زیس
ــت خاصــی  اســتفاده )Usability( در طراحــی محصــوالت از اهمی
برخــوردار اســت. محصــوالت مصرفــی بایــد دارای قابلیــت یادگیــری 
آســان، اســتفاده کارآمــد، قابلیــت بــه خاطرســپاری آســان، رضایــت 
ــط  ــول توس ــتفاده از محص ــن در اس ــای پایی ــال خط ــی و احتم ذهن
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کاربــر را داشــته باشــند. عــالوه بــر اینهــا، ابعــاد جدیــدی در رابطــه 
 Emotional( بــا طراحــی محصــوالت نظیــر طراحــی عاطفــی
  )Pleasurable interaction( ــش ــذت بخ ــل ل design( و تعام

ــه اســت ]3, 5[. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــالهای اخی ــز در س نی
ــود  ــرای طراحــی محصــوالت وج ــادی ب ــی زی ــای ارگونومیک روش ه
ــخصات  ــا مش ــد ت ــک می کنن ــان کم ــه طراح ــا ب ــن روش ه دارد. ای
محصــول را تعییــن و همچنیــن نمونه هــای اولیــه آزمایشــی آنهــا را 
ارزیابــی کننــد. در گذشــته، نقــش ارگونومیســت هــا فراهــم کــردن 
ــا  ــناخت آنه ــار و ش ــران و رفت ــه کارب ــوط ب ــای مرب و تفســیر داده ه
ــب  ــرای کس ــه اول ب ــر در درج ــن ام ــه ای ــد ک ــود ]6, 7[. هرچن ب
اطمینــان از ایمــن بــودن محصــول، قابلیــت اســتفاده بــاال و ســهولت 
ــوارد  ــن م ــت ای ــی رعای ــود، ول ــر بخشــی محصــول ب ــری و اث یادگی
بــه تنهایــی لزومــأ متضمــن موفقیــت محصــول در بازارهــای 
ــوالت  ــوزه محص ــژه در ح ــر بوی ــن ام ــد. ای ــزرگ نمی باش ــی ب رقابت
ــن  ــورد ای ــه در م ــرا ک ــد چ ــادی می باش ــت زی ــی دارای اهمی مصرف
محصــوالت، احســاس و جنبــه تجربــی مرتبــط بــا ظاهــر، زیبایــی و 
ــر  ــی کارب ــیوه زندگ ــا ش ــر محصــول و تناســب آن ب ــت تصوی جذابی
تضمیــن کننــده موفقیــت آن محصــول می باشــد ]8-10[. بنابرایــن، 
ــات  ــا جزئی ــیرهایی ب ــا و تفس ــتی تحلیل ه ــا بایس ــت ه ارگونومیس
ــن  ــا ای ــر ب ــر جنبه هــای گســترده تعامــالت کارب ــورد تأثی ــاال در م ب

ــد ]6, 7[. ــه دهن ــوالت را ارائ محص
ــه  ــوان ب ــاید بت ــی را ش ــر ارگونوم ــه نظ ــوالت از نقط ــی محص طراح
دو حیطــه محصــوالت بــا کاربــرد شــغلی یــا حرفــه ای و محصــوالت 
مصرفــی تقســیم بنــدی نمــود. محصوالت بــا کاربــرد شــغلی/حرفه ای 
ــه صــورت تخصصــی  ــه ب ــی اســت ک ــته از محصوالت ــامل آن دس ش
در مشــاغل مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مــی کیرنــد و محصــوالت 
ــند(  ــوالت می باش ــیعی از محص ــف وس ــامل طی ــه ش ــی )ک مصرف
نیــز بیشــتر مصــارف خانگــی و تفریحــی دارنــد. تفاوت هــای 
ــران در محیــط شــغلی و غیــر شــغلی )خانگــی و  ــادی بیــن کارب زی
تفریحــی( وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، ناهمگونــی جامعــه کاربــری 
محصــوالت مصرفــی در مقایســه بــا محصــوالت در محیطهــای شــغلی 
بســیار زیــاد می باشــد. همچنیــن، کاربــران محصــوالت مصرفــی بــر 
خــالف کاربــران محصــوالت در محیط هــای شــغلی بــر اســاس 
ــه  ــمی ب ــوزش رس ــه آم ــده اند و هیچگون ــاب نش ــان انتخ قابلیتهایش
ــا،  ــر اینه ــالوه ب ــود. ع ــوالت داده نمی ش ــتفاده از محص ــا در اس آنه
ــی توســط خــود  ــف در اســتفاده از محصــوالت مصرف انتخــاب وظای
ــن  ــرد ای ــر عملک ــی ب ــه نظارت ــردد و هیچگون ــن می گ ــر تعیی کارب
کاربــران انجــام نمی گیــرد و از ایــن رو هیچگونــه بازخــوردی از 
ــه  ــه ب ــا توج ــن، ب ــردد. بنابرای ــت نمی گ ــران دریاف ــرد آن کارب عملک
مــوارد مذکــور بــه نظــر می رســد کــه امــکان اصــالح و تغییــر رفتــار 

کاربــران محصــوالت مصرفــی در هنــگام اســتفاده از ایــن محصــوالت 
ــه  ــوالت ب ــن محص ــی ای ــه طراح ــوده و در نتیج ــدود ب ــیار مح بس
عنــوان مهمتریــن عامــل تاثیرگــذار بــر تعامــل اولیــه بیــن کاربــر و 

ــود ]11[. ــوب می ش ــول محس محص
بنابرایــن بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و اهمیــت مســاله، تحقیــق حاضــر 
ــف  ــای مختل ــات و رویکرده ــن مالحظ ــی مهمتری ــور بررس ــه منظ ب
ــن  ــوالت و همچنی ــی محص ــی در طراح ــد ارگونوم ــنتی و جدی س
ــن زمینــه صــورت گرفــت. چالشــها و محدودیتهــای پیــش رو در ای

روش کار
جســتجوی مقــاالت در ایــن مطالعــه از طریــق بانک هــای اطالعاتــی و 
Ergonomics Abstracts، Pubmed/ موتورهای جســتجو نظیــر

 Medline، Web of Science، Science Direct، Scopus
 design، product، واژه هــای  کلیــد  و    Google Scholar و 
 design approaches و ergonomic، design procedures
ــا  ــان ب ــاالت انگلیســی زب ــه مق ــت. جســتجو محــدود ب صــورت گرف
ــن  ــای Peer Review بی ــده در ژورناله ــر ش ــل و منتش ــن کام مت
ســالهای 1990 تــا 2015 بــود. همچنیــن، بــه منظــور یافتــن ســایر 
ــع مقــاالت یافــت شــده نیــز مــورد بررســی  مطالعــات مرتبــط، مناب
ــن  ــه ای ــای ورود ب ــه معیاره ــه ک ــه، 42 مقال ــت. در نتیج ــرار گرف ق

مطالعــه را داشــتند، انتخــاب و مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

یافته ها
نیاز به طراحی

ــروع  ــاز ش ــک نی ــایی ی ــا شناس ــوالت ب ــای محص ــی طراحی ه تمام
ــرای  ــا ب ــاز ممکــن اســت شــامل تعییــن قابلیت ه ــن نی می شــود. ای
ــاز  ــورد نی ــات م ــن اصالح ــا تعیی ــد و ی ــول جدی ــک محص ــد ی تولی
بــرای بهبــود یــک محصــول موجــود در بــازار باشــد. درک نیازهــای 
کاربــران در ایــن مرحلــه از طراحــی بــرای دســتیابی بــه یــک طراحی 
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــاال از اهمی ــتفاده ب ــت اس ــا قابلی ــب و ب مناس
اســت. بــرای درک نیازهــای کاربــران می تــوان اطالعــات مــورد نیــاز 
ــی  ــق روش های ــران و از طری ــود کارب ــتقیم از خ ــورت مس ــه ص را ب
نظیــر مصاحبــه و یــا نظرســنجی بدســت آورد و یــا اینکــه بــه روش 
غیــر مســتقیم اطالعــات مــورد نیــاز را از طریــق پــردازش اطالعــات 
حاصــل از تعامــل نظیــر حــوادث کاربــری، جراحــات و یــا خطاهــا در 
ــود  ــا در جهــت بهب ــرد و از آنه اســتفاده از محصــول جمــع آوری ک
طراحی هــای آینــده اســتفاده نمــود. طراحــی یــک محصــول جدیــد 
و یــا اصــالح طراحــی یــک محصــول بیشــتر بــر اســاس درک روشــنی 

ــرد ]14-12[. ــورت می گی ــران ص ــته های کارب ــا و خواس از نیازه
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طراحی ارگونومیک
روش هــای ارزیابــی ارگونومیکــی )اعــم از روش هــای کیفــی و کمــی( 
ــودمندی را  ــات س ــه اطالع ــتند ک ــی هس ــای تحلیل ــل ابزاره در اص
ــژه  ــای وی ــه متغیره ــران ب ــش کارب ــا و واکن ــا قابلیت ه ــه ب در رابط
طراحــی ارائــه می دهنــد، ولــی خــود بــه طــور مســتقیم منجــر بــه 
ــام  ــد ادغ ــی نیازمن ــد. طراح ــی نمی گردن ــای طراح ــه راه حل ه ارائ
ــزار  ــه اب ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــوژی ب ــان و تکنول ــای انس توانایی ه
ــه یــک طراحــی  ــرای دســتیابی ب ــردی و یکپارچــه می باشــد. ب کارب
خــوب، بایســتی شــکاف بیــن تجزیــه و تحلیل هــا و ادغــام تواناییهــا 
ــه  ــی ب ــات ارگونومیک ــق اطالع ــن طری ــا از ای ــود ت ــرده ش ــن ب از بی
ــاب  ــوند ]15[. در انتخ ــل ش ــور تبدی ــر مح ــی کارب ــای طراح ایده ه
ــل در  ــن عام ــراح بایســتی چندی ــک توســط ط ــک روش ارگونومی ی
نظــر گرفتــه شــوند. از جملــه ایــن عوامــل می تــوان بــه محدودیــت 
ــا،  ــاز )خط ــورد نی ــای م ــوع داده ه ــر، ن ــص تحلیلگ ــی، تخص زمان
حــرکات بــدن کاربــر و...( و مراحــل فراینــد طراحــی محصــول اشــاره 

کــرد.
مفهــوم طراحــی عبــارت از ایده هــای طراحــی قابــل اجــرا می باشــد. 
ــه  ــه برنام ــاز ب ــی نی ــوم طراح ــه مفه ــی ب ــای طراح ــل نیازه تبدی
طراحــی دارد. برنامــه طراحــی نیــز شــامل بیــان اهــداف و راههــای 
رســیدن بــه ایــن اهــداف می باشــد. طراحــی اولیــه محصــول شــامل 
طراحــی روی کاغــذ و یــا شــبیه ســازی کامپیوتــری محصــول 
می باشــد. در طراحــی اولیــه محصــول، وضعیــت ظاهــری محصــول 
ــپس درک  ــده و س ــریح گردی ــران تش ــی و کارب ــم طراح ــرای تی ب
ــی  ــرای طراح ــوأل ب ــردد. معم ــن می گ ــی تعیی ــران از آن طراح کارب
ــای  ــاس معیاره ــر اس ــف ب ــدل مختل ــن م ــول، چندی ــک محص ی
ــردد ]16[. ســپس  ــل کاربر-محصــول پیشــنهاد می گ ــاوت تعام متف
متخصصیــن ارگونومــی بــا تجزیــه و تحلیــل مدلهــای مختلــف 
ــف  ــات مختل ــن جزئی ــر گرفت ــا در نظ ــول و ب ــک محص ــی ی طراح
تعامــل کاربر-محصــول، بــه طراحــان در انتخــاب یــک مــدل بهینــه 
ــر  ــن ام ــد. ای ــک می کنن ــنهادی کم ــف پیش ــای مختل ــن مدله از بی
کــه اصطالحــأ رویکــرد سیســتمی )System approach( یــا 
رویکــرد کل نگــر )Holistic approach(  نامیــده می شــود، یکــی 
ــوم  ــایر عل ــی از س ــم ارگونوم ــز عل ــارز و وجــه تمای ــات ب از خصوصی
ــا طراحــی محســوب می شــود ]3[. همچنیــن، الزم اســت  مرتبــط ب
ــرای آنهــا صــورت می گیــرد نیــز  کــه جامعــه هــدف کــه طراحــی ب
بــه طــور مؤثــر و فراگیــر در ایــن فراینــد شــرکت داده شــوند ]17[.
ــای  ــه زمینه ه ــول از جمل ــر- محص ــل کارب ــل تعام ــه و تحلی تجزی
تخصصــی ارگونومــی محســوب می شــود و اطالعــات حاصــل از 
ــا،  ــش خطاه ــل، کاه ــان تعام ــش زم ــامل کاه ــد ش ــه می توان آن ک
افزایــش رضایــت کاربــر و بهبــود قابلیــت اســتفاده محصــول باشــد، 
ــول  ــف محص ــوت و ضع ــاط ق ــا نق ــد ت ــازه می ده ــان اج ــه طراح ب

ــه بایســتی اســتانداردهای  ــن مرحل ــه در ای ــد. البت را شناســایی کنن
طراحــی و ایمنــی مرتبــط بــا محصــول و تعهــدات قانونــی در قبــال 

ــود ]4, 14[. ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــول نی محص
عالمــت طراحــی ارگونومیــک بــر روی محصــوالت اعــم از محصــوالت 
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و از ســاده ترین محصــوالت تــا 
پیچیده تریــن آنهــا بیانگــر بهبــود قابلیــت اســتفاده آن هــا می باشــد. 
طراحــی ارگونومیــک محصــوالت همچنیــن بیانگــر عمــق و کیفیــت 
تفکــر در طراحــی دارد. محصــوالت بــا طراحــی ارگونومیکــی، 
ــتفاده از آن  ــداف اس ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــایل ب ــب ترین وس مناس
محصــول محســوب می شــوند. اهــداف اســتفاده از محصــول شــامل 
برقــراری تناســب بهینــه بــا کاربــر از نظــر ابعــاد، توانایــی، انتظــارات 
و مهارت هــا می باشــند. از جملــه تفاوت هــای عمــده محصــوالت 
ــن  ــه ای ــوان ب ــوالت می ت ــایر محص ــا س ــک ب ــی ارگونومی ــا طراح ب
ــا طراحــی ارگونومیــک نتیجــه  نکتــه اشــاره کــرد کــه محصــوالت ب
عملکــرد نظــام منــد اصــول و دانــش ارگونومــی در فراینــد طراحــی 
و تولیــد ایــن محصــوالت می باشــد. وجــود خالقیــت در طراحیهــای 
ارگونومیــک بــه عنــوان یــک نیــاز اساســی طراحــی در نظــر گرفتــه 
می شــود و بایســتی حداقــل چهــار جنبــه عملکــردی، ایمنــی، 

ــد ]18[. ــی را پوشــش ده ــت اســتفاده و عاطف قابلی
وظیفــه متخصصیــن ارگونومــی آن اســت تــا بــه شناســایی نیازهــای 
خــاص یــک طراحــی بــرای جامعــه کاربــران مختلــف )نظیــر جامعــه 
ــان  ــوان و زن ــن، نات ــراد مس ــودک، اف ــال، ک ــوان، بزرگس ــری ج کارب
ــاردار و...( کمــک کننــد. هنگامــی کــه یــک محصــول آمــاده ورود  ب
بــه بــازار می شــود، متخصصیــن ارگونومــی نقــش مهمــی در تعییــن 
ــد.  ــول را دارن ــح از آن محص ــتفاده صحی ــی و اس ــای آموزش نیازه
اســتفاده صحیــح از محصــوالت اغلــب نیازمنــد مجموعــه ای از اســناد 
ــد ]6, 7[.  ــر می باش ــای کارب ــای راهنم ــد کتابچه ه ــدارک مانن و م
می تــوان بــا اجــرای برخــی اقدامــات، تعامــل موثرتــری بیــن کاربــر 
و محصــول برقــرار کــرد. بــه عنــوان مثــال، ارائــه اطالعــات مربــوط 
ــی  ــا یک ــه راهنم ــا دفترچ ــب ی ــورت برچس ــه ص ــول ب ــه آن محص ب
ــات ضــروری در  ــق اطالع ــن طری ــه از ای ــد ک ــوارد می باش ــن م از ای
رابطــه بــا اســتفاده از آن محصــول بــه کاربــر انتقــال داده می شــود. 
همچنیــن، اطالعــات محصــول بایــد قابــل درک و ســاده بــوده و در 
کاربــر ایجــاد انگیــزه نمایــد تــا بدیــن وســیله توجــه کاربــر بــه ایــن 
اطالعــات جلــب شــده و از آنهــا اســتفاده نمایــد. طراحــی محصــوالت 
 menu-driven( بــا ســطح تعامــل از نــوع فهرســت انتخــاب
ــاد  ــی در ایج ــای ارگونومیک ــایر راه حل ه ــه س interface( از جمل

ــر کاربر-محصــول محســوب شــود. تعامــل مؤث

روند و مدل طراحی محصوالت
ــی  ــطوح مختلف ــی دارای س ــر پیچیدگ ــی از نظ ــوالت مصرف محص
ــه  ــی بلک ــی فن ــه پیچیدگ ــی، ن ــن پیچیدگ ــور از ای ــند. منظ می باش
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درجــه پیچیدگــی در تعامــل کاربــر از نظــر نیازمندیهــای شــناختی 
و فیزیکــی بــا محصــول می باشــد. مــدت زمــان و پیچیدگــی فراینــد 
طراحــی محصــوالت بــه پیچیدگــی آن محصــوالت بســتگی دارد. بــه 
ــری  ــی کمت ــی دارای پیچیدگ ــر فن ــول از نظ ــه محص ــدازه ک ــر ان ه
ــز  ــول نی ــی آن محص ــرای طراح ــاز ب ــورد نی ــان م ــدت زم ــد، م باش
کمتــر خواهــد بــود و بالعکــس. در طراحــی محصــوالت، مالحظــات 
ارگونومیکــی مختلفــی در نظــر گرفتــه می شــود. در اینجــا بایســتی 
ــراح  ــی ط ــور ذات ــه ط ــی ب ــن ارگونوم ــه متخصصی ــد ک ــر ش متذک
ــان و  ــم متشــکل از طراح ــک تی ــا ی ــن بایســتی ب نیســتند و بنابرای
ــود  ــد. وج ــت کنن ــوالت فعالی ــی محص ــان در طراح ــایر متخصص س
ــر  ــانی از نظ ــه انس ــوع جامع ــو و تن ــک س ــوع در محصــوالت از ی تن
قابلیتهــا و محدودیتهــای جســمی و ذهنــی از ســوی دیگــر معمــوأل 
باعــث افزایــش مشــکالت مربــوط بــه فراینــد طراحــی جهانــی ایــن 
ــد  ــه رون ــت ک ــر اس ــه ذک ــود ]19, 20[. الزم ب ــوالت می ش محص
ــر می باشــد.  ــان ناپذی ــداوم و پای ــه صــورت م طراحــی محصــوالت ب
ــی،  ــک طراح ــام ی ــض اتم ــه مح ــه ب ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
ــود و  ــی موج ــکاالت طراح ــع اش ــرای رف ــدی ب ــای جدی فعالیت ه
ــه آن  ــأ ب ــه اصطالح ــردد ک ــده شــروع می گ ــای آین ــرای طراحی ه ب
ــود.  ــالق می ش ــتمر« اط ــود مس ــا »بهب ــام نشــدنی« ی ــی تم »طراح
بــرای داشــتن یــک طراحــی ارگونومیــک، بایســتی اطالعــات 
ارگونومیکــی مناســب را در هــر مرحلــه از طراحــی اضافــه نمــود ]3[. 
در رابطــه بــا مدلهــای طراحــی محصــوالت نیــز بایســتی متذکــر شــد 
ــا اســتفاده از مدل هــای  ــادی در رابطــه ب کــه تاکنــون تحقیقــات زی
ــوآوری  ــرد ن ــازی )Fuzzy(، رویک ــای ف ــه مدل ه ــف از جمل مختل
 )Innovation problem solving approach( در حــل مســاله
 Analytical hierarchy( ــی ــب تحلیل ــد سلســله مرات ــا فراین و ی
process( جهــت طراحــی محصــوالت صــورت گرفتــه اســت ]10, 
ــن  ــا از ای ــد ت ــک می کنن ــان کم ــه طراح ــا ب ــن مدل ه 21-26[. ای
طریــق بتواننــد روش ارگونومیــک مناســب در مراحــل مختلــف 
طراحــی محصــول را بــه کار گیرنــد. ایــن مدل هــا را می تــوان 
ــر  ــه شــامل مراحــل زی ــف طراحــی محصــوالت ک در مراحــل مختل

ــت ]6, 7[. ــه کار گرف ــند ب می باش
ــن  ــول تعیی ــخصات محص ــه مش ــن مرحل ــده(: در ای ــوم )ای 1. مفه
می گــردد ولــی هنــوز هیــچ نقشــه از پیــش ســاخته ای وجــود نــدارد.
ــه اول و  ــن مرحل ــی بی ــع دوره زمان ــه در واق ــن مرحل 2. طراحــی: ای

ــد. ــش می ده ــی را پوش ــه آزمایش ــه اولی ــاخت نمون ــه س مرحل
ــد در دو  ــه می توان ــه اولی ــی(: نمون ــه آزمایش ــه )نمون ــه اولی 3. نمون
ــه  ــد. نمون ــترس باش ــی در دس ــاختاری و تحلیل ــف س ــدل مختل م
اولیــه تحلیلــی در واقــع مــدل مجــازی از یــک محصــول را نمایــش 
می دهــد. مــدل ســاختاری نمونــه اولیــه مــدل ســخت افــزاری بــوده 
ــاختاری  ــای س ــرد و ویژگیه ــه عملک ــت دارای کلی ــن اس ــه ممک ک

ــی نباشــد. محصــول نهای
تمامــی  دارای  ایــن مرحلــه محصــول  نهایــی: در  4. محصــول 

می باشــد. انتظــار  مــورد  ویژگی هــای  و  عملکردهــا 

نمونه اولیه طراحی
تعییــن مفهــوم طراحــی بــدون در نظــر گرفتــن نمونــه اولیــه 
طراحــی دشــوار می باشــد. متخصصیــن ارگونومــی نقــش مهمــی در 
ــد.  ــا می کنن ــی ایف ــف طراح ــنهادی مختل ــای پیش ــش نمونه ه آزمای
ــری  ــکل ظاه ــاد و ش ــر ابع ــول از نظ ــش محص ــور آزمای ــه منظ ب
بایســتی ارزیابی هــای مقایســه ای بیــن ابعــاد محصــول و معیارهــای 
مناســب آنتروپومتریکــی بــرای دامنــه وســیعی از کاربــران محصــول 
صــورت گیــرد. ســایر ابعــاد مــورد آزمایــش می توانــد شــامل 
ــاز  ــه و نیروهــای مــورد نی حــدود دسترســی، حــدود حــرکات آزادان
ــی  ــه طراح ــه اولی ــی نمون ــد. در ارزیاب ــول باش ــتفاده از محص در اس
محصــوالت می تــوان از هــر دوی نمونه هــای ســخت افــزاری )یعنــی 
ــا  ــه طــور واقعــی طراحــی شــده باشــد( و ی حالتــی کــه محصــول ب
از مــدل شــبیه ســازی شــده محصــول )در محیــط یــک نــرم افــزار 
مربــوط بــه طراحــی( اســتفاده نمــود ]27, 28[. البتــه ایــن امــر بــه 
ــوع طراحــی، هزینه هــای اولیــه ســاخت مدلهــا و اهــداف مطالعــه  ن
بســتگی دارد. آزمایــش نمونه هــای پیشــنهادی اولیــه طراحــی 
ــرح  ــه ش ــی ب ــای طراح ــایر ویژگی ه ــی س ــامل ارزیاب ــد ش می توان

ــر باشــد: زی
- طراحــی اطالعــات نمایــش داده شــده بــه صــورت متــن، نمــاد یــا 

تصویــر
- اســتفاده از رنــگ، شــکل و متــن بــه خصــوص در طراحــی 

ل هــا کنتر
- وزن محصول و مرکز جرم آن

- تنظیم کنترل ها و اطالعات نمایش داده شده
- خطــوط دیــد و موقعیــت قــرار گیــری کاربــر نســبت بــه محصــول 

در شــرایط اســتفاده
- ارزیابــی تطابــق بیــن جانمایــی کنترل هــا و نمایشــگرها و انتظــارات 

ــه کاربری. جامع
- انتظــارات کاربــران در مــورد چگونگــی کارکــرد ویژگی هــای 

ــول محص
ــا،  ــول، ویژگی ه ــر محص ــورد ظاه ــران در م ــی کارب ــش کل - واکن

ــول ــتفاده از محص ــهولت اس ــژه س ــی و بوی راحت
ــای  ــن ویژگیه ــب بی ــه تناس ــول ب ــک محص ــتفاده از ی ــهولت اس س
ــای  ــن ویژگیه ــد بی ــتگی دارد. بای ــری بس ــه کارب ــول و جامع محص
محصــول و اندازه هــای آنتروپومتریکــی، بیومکانیکــی، احســاس، 
ــبی  ــب مناس ــران تناس ــای کارب ــناختی و محدویته ــای ش توانایی ه
ــه  ــوع جامع ــه تن ــن موضــوع در مواقعــی ک وجــود داشــته باشــد. ای
کاربــری زیــاد باشــد چالــش برانگیــز اســت. در چنین مــواردی توصیه 
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می شــود کــه متخصصیــن ارگونومــی جهــت تعییــن محدودیتهــای 
عملکــردی محصــول، آزمایــش نمونه هــای پیشــنهادی اولیــه طراحــی 
را در تمامــی طیف هــای دامنــه کاربــری )صــدک بــاال، صــدک پاییــن 
و میانگیــن( انجــام دهنــد. متخصصیــن ارگونومــی بــه روشــهای زیــر 
می تواننــد نمونه هــای اولیــه طراحــی را مــورد بررســی قــرار دهنــد:
ــن  ــه در آن ممک ــذ ک ــی روی کاغ ــه طراح ــه اولی ــش نمون - آزمای
ــدی  ــن دوبع ــتفاده از مانک ــا اس ــا ب ــن طراحیه ــه بی ــت مقایس اس

ــرد. ــورت گی ــدرج ص ــی م آنتروپومتریک
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــتفاده از کامپیوت ــا اس ــه ب ــه اولی ــش نمون - آزمای

ــازی ــدی مج ــه بع ــن س مانک
- آزمایــش نمونــه اولیــه از طریــق روش گــروه تمرکــز کــه از 
ــاص  ــای خ ــب ویژگیه ــزان تناس ــورد می ــی در م ــا اطالعات گروه ه

بدســت می آیــد. محصــول 
- آزمایش هــای بــه موقــع کــه در آن کاربــران بتواننــد نمونــه اولیــه 

طراحــی را بررســی کننــد ]29[.

ارزیابی قابلیت استفاده
قابلیــت   ،11-ISO9241 اســتاندارد  المللــی  بیــن  ســازمان 
می کنــد:  تعریــف  صــورت  بدیــن  را   )Usability( اســتفاده 
ــت  ــی )Efficiency( و رضای ــی )Effectiveness(، کارای اثربخش
)Satisfaction( کاربــران مشــخص بــرای دســتیابی بــه اهــداف در 
یــک محیــط ویــژه در حیــن اســتفاده از یــک محصــول ]30[. ارزیابی 
»قابلیــت اســتفاده« در طراحــی محصــول و انتخــاب محصــول 
ــر  ــرای ه ــت ب ــا اهمی ــهای ب ــی از روش ــن رو یک ــرد دارد و از ای کارب
ــی می شــود ]31,  ــران محصــوالت تلق ــدگان و کارب ــد کنن دوی تولی
32[. کاربــرد اصــول ارگونومــی در طراحــی محصــوالت می توانــد تــا 
حــد زیــادی باعــث بهبــود و افزایــش قابلیــت اســتفاده آن محصــوالت 
گــردد ]19[. در طراحــی محصــوالت بویــژه در مــورد معیــار قابلیــت 
اســتفاده بایــد هــم افــراد تــازه کار و هــم افــراد ماهــر در نظــر گرفتــه 
ــار  ــل چه ــول حداق ــتفاده محص ــت اس ــی قابلی ــوند ]6[. در ارزیاب ش
ــری  ــری، اثربخشــی، انعطــاف پذی ــت یادگی ــه شــامل قابلی ــل ک عام
ــد ]6, 7[.  ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــند، م ــار می باش و روش و رفت

ــد: ــف می گردن ــر تعری ــرح زی ــه ش ــل ب ــن عوام ای
ــد  ــران بای ــول، کارب ــک محص ــتفاده از ی ــری: در اس ــت یادگی قابلی
ــان  ــدت زم ــک م ــی از عملکــرد در ی ــل قبول ــه ســطح قاب ــد ب بتوانن

ــد. ــت یابن ــول دس معق
ــی از  ــدوده معین ــول در مح ــک محص ــتفاده از ی ــی: در اس اثربخش
ــران بایســتی  ــا تنظیمــات خــاص محیطــی و زمانــی، کارب وظایــف ب

ــرد برســند. ــی از عملک ــل قبول ــه ســطح قاب ب
انعطــاف پذیــری: نشــان دهنــده آن اســت کــه یــک محصــول تــا چــه 
حــد می توانــد در مقابــل وظایفــی کــه فراتــر از ویژگیهــای مشــخص 

شــده اولیــه آن می باشــد، نتیجــه بخــش باشــد.

ــی،  ــدون احســاس خســتگی، ناراحت ــد ب ــران بای ــار: کارب روش و رفت
ــتفاده  ــول اس ــد از آن محص ــدی بتوانن ــی و ناامی ــترس، نارضایت اس

ــد. کنن

طراحی جهانی محصوالت
همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد، هــدف ارگونومیســت هــا در ابتــدا 
ــه ای و  ــورت حرف ــه ص ــه ب ــود ک ــی ب ــا کاربران ــوالت ب ــق محص تطاب
ــا  ــت ه ــه، ارگونومیس ــد. در نتیج ــتفاده می کردن ــا اس ــغلی از آنه ش
ــتفاده از  ــه اس ــر در زمین ــده و ماه ــوزش دی ــراد آم ــا اف ــتر ب بیش
ــان  ــا زم ــن رو، ارگونومیســت ه محصــوالت ســر وکار داشــتند. از ای
ــروه از  ــن گ ــای ای ــف و نیازه ــل وظای ــه و تحلی ــرای تجزی ــی ب کاف
ــوالت  ــی محص ــروزه طراح ــی ام ــتند. ول ــار داش ــران را در اختی کارب
Cross-( ــا اســتفاده از رویکــرد طراحــی بیــن فرهنگــی مصرفــی ب

cultural design( در مقیــاس جهانــی صــورت می گیــرد کــه 
ــا،  ــا فرهنگ ه ــراد ب ــکل از اف ــری متش ــه کارب ــده جامع ــر گیرن در ب
و  ویژگیهــای شــناختی  و  مهارت هــا  دانــش،  زمینه هــا، ســطح 
ــی  ــر اینهــا، نگرانی های ادراکــی مختلــف می باشــد ]3, 33[. عــالوه ب
ــه  ــک جامع ــطح ی ــوان در س ــن و نات ــراد مس ــا اف ــه ب ــز در رابط نی
از طراحیهــای عمومــی محصــوالت وجــود دارد. در  و اســتفاده 
رویکردهــای ســنتی طراحــی محصــوالت، ایــن گروههــای خــاص از 
ــوند و  ــه می ش ــی در نظــر گرفت ــای فرع ــه صــورت گروهه ــه ب جامع
طراحــی بــه صــورت اختصاصــی بــرای آنهــا صــورت می گیــرد ]34-

ــز وجــود  ــدی از طراحــی محصــوالت نی ــا رویکردهــای جدی 36[. ام
ــر  ــه طراحــی فراگی ــوان ب ــن رویکردهــا می ت ــه ای ــد کــه از جمل دارن
ــه  ــر ب ــرد طراحــی فراگی ــرد. رویک ــاره ک )Inclusive design( اش
معنــی درک تنــوع جامعــه کاربــری و در نظــر گرفتــن ایــن تنــوع در 
اخــذ تصمیمــات مربــوط بــه توســعه محصــوالت بــه منظــور بــرآورده 
از کابــران می باشــد ]20[.  نیازهــای گــروه بیشــتری  ســاختن 
ــا  ــر طراحــان را مطمئــن خواهــد ســاخت ت رویکــرد طراحــی فراگی
ــران را،  محصــوالت و خدمــات آنهــا نیازهــای گــروه بیشــتری از کاب
ــا، فراهــم ســازد ]37[. فلســفه های  ــی آنه صرفنظــر از ســن و توانای
 Design for( طراحــی مشــابه دیگــری نظیــر طراحــی بــرای همــه
ــد  ــی )Universal design( نیــز وجــود دارن all( و طراحــی جهان
ــی  ــم طراح ــند. مفاهی ــر می باش ــی فراگی ــادل طراح ــأ مع ــه تقریب ک
بــرای همــه و طراحــی جهانــی بــه ترتیــب در اروپــا و آمریــکا مطــرح 
شــدند ]37[. انگیــزه شــکل گیــری ایــن رویکردهــای جدیــد طراحــی 
بیشــتر بــر اســاس در نظــر گرفتــن جامعــه مســن و افــراد ناتــوان در 
طراحی هــای عمومــی در ســطح جامعــه بــوده اســت. نطقــه اشــتراک 
تمامــی ایــن فلســفه های جدیــد طراحــی تأکیــد بــر در نظــر گرفتــن 
ــراد جامعــه در طراحــی محصــوالت می باشــد.  تعــداد بیشــتری از اف
بــر اســاس رویکــرد طراحــی فراگیــر، موفقیــت کامــل یــک محصــول 
در بــازار مســتلزم در نظــر گرفتــن ســه عامــل افــراد )از نظــر 
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ســودمند بــودن، قابلیــت اســتفاده و اشــتیاق کاربــران بــرای اســتفاده 
از آن محصــول(، ســوددهی )عملــی بــودن از لحــاظ تجــاری و فنــی 
ــازار( و محیــط زیســت )از نظــر مصــرف  ــودن در ب ــت ب ــل رقاب و قاب
ــد  ــرژی( می باش ــرف ان ــد و مص ــواد زای ــرل م ــی، کنت ــع طبیع مناب
]20[. اصــول مهــم و اساســی طراحــی کــه بایســتی توســط طراحــان 
در فراینــد طراحــی و توســعه محصــوالت بــه صــورت جهانــی در نظــر 

ــرد ]38[: ــان ک ــر بی ــه شــرح زی ــوان ب ــه شــوند را می ت گرفت
ــیعی از  ــف وس ــرای طی ــتی ب ــول بایس ــه: محص ــتفاده عادالن 1. اس

ــد. ــازار باش ــه در ب ــل عرض ــاوت، قاب ــای متف ــا قابلیته ــراد ب اف
2. قابلیــت انعطــاف اســتفاده: محصــول بایســتی محــدوده وســیعی از 

اولویتهــا و ارجحیتهــای فــردی کاربــران را پوشــش دهــد.
3. کاربــرد راحــت و ســاده: محصــول بایســتی بــه ســادگی و بــدون 
نیــاز بــه تجربــه و دانــش قبلــی، مهارت هــای زبانــی و تمرکــز مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد.
یــا  و  از شــرایط محیطــی  قابــل درک: صرفنظــر  4. اطالعــات 
ــات  ــی اطالع ــه خوب ــر، محصــول بایســتی ب ــای حســی کارب تواناییه

ــد. ــال ده ــر انتق ــه کارب ــاز را ب ــورد نی م
ــه  ــبت ب ــی نس ــل باالی ــتی تحم ــول بایس ــری: محص ــا پذی 5. خط
بــروز خطــا داشــته باشــد و از خطــرات و پیامدهــای ناگــوار ناشــی از 

ــد. ــا ناخواســته پیشــگیری کن ــی و ی ــات اتفاق اقدام
6. نیــاز بــه حداقــل نیــروی فیزیکــی: محصــول بایســتی بــه راحتــی 

و بــا حداقــل خســتگی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــدازه  ــر از ان ــتفاده: صرفنظ ــی و اس ــرای دسترس ــا ب ــدازه و فض 7. ان
ــاد و  ــر، بایســتی ابع ــدن )پوســچر( و تحــرک کارب ــت ب ــدن، وضعی ب
انــدازه و فضــای کافــی بــرای دسترســی، اســتفاده و کار بــا محصــول 

فراهــم شــود.

سیستم کاربر- محصول - زمینه
شــناخت تعامــل بیــن کاربــر و محصــول بــا در نظــر گرفتــن شــرایط 
ــرایط  ــده ش ــن کنن ــد تعیی ــان-محصول-زمینه( می توان ــه )انس زمین
ــران در  ــای کارب ــد. ویژگی ه ــر باش ــول و کارب ــن محص ــب بی مناس
طراحــی محصــوالت در دو بعــد شــناختی و فیزیکــی مــورد بررســی 
ــا  ــامل: 1( درک، 2( محدودیت ه ــد شــناختی ش ــد. بع ــرار می گیرن ق
و امکانــات سیســتم حســی، 3( فراینــد ذهنــی، 4( حافظــه، 5( 
ــامل:  ــی ش ــد فیزیک ــد و بع ــی می باش ــخ حرکت ــتدالل و 6( پاس اس
ــدن و 3(  ــاد ب ــری ابع ــدن، 2( آنتروپومت ــی ب ــوژی و آناتوم 1( فیزیول
محدودیت هــا و توانایی هــای بیومکانیکــی جهــت حرکــت و بــار 
ــی در  ــر فیزیک ــز از نظ ــول نی ــای محص ــد. ویژگیه ــی می باش فیزیک
ــدازه،  ــط، ان ــی، محی ــوی هندس ــامل الگ ــکل )ش ــش: 1( ش دو بخ
ــح )شــامل ویژگی هــای  تقــارن، بافــت و رنــگ محصــول( و 2( مصال
ــر شــکل(، ویژگی هــای  ــر جــرم، اصطحــکاک و تغیی مکانیکــی )نظی
ــد.  ــرار می گیرن ــورد بررســی ق ــای الکتریکــی( م ــی و ویژگی ه گرمای

ــامل  ــی )ش ــد محیط ــز در دو بع ــی نی ــه طراح ــت، زمین و در نهای
ــا( و فرهنگــی )شــامل  شــرایط خــاص، روشــنایی، فضــا، صــدا و دم
ــتی در  ــی( بایس ــی و عموم ــی، تفریح ــاص، کاری، خانگ ــت خ فعالی

ــود ]41-39[. ــه ش ــر گرفت نظ

محدودیت ها و چالش ها
بــا توجــه بــه تمامــی مزیتهــای بــه کار گیــری اصــول ارگونومــی در 
ــه آنهــا اشــاره  ــاال ب فراینــد طراحــی و توســعه محصــوالت کــه در ب
شــد، ممکــن اســت بــه دلیــل برخــی از موانــع و محدودیتهــا، ایــن 
رویــه اتفــاق نیفتــد. از جملــه مهم تریــن محدودیت هــا و چالشــهایی 
کــه مانــع از کاربــرد صحیــح ارگونومــی در فرایند طراحــی محصوالت 

ــرد ]3, 42, 43[. ــر اشــاره ک ــل زی ــه عوام ــوان ب می شــوند می ت
ــب توســط مهندســین  ــل تخصــص: طراحــی محصــوالت اغل 1. عام
ــدودی از  ــا درک مح ــه تنه ــرد ک ــام می گی ــی انج ــان صنعت و طراح

ــد. ــط ارگونومــی دارن قوانیــن و ضواب
ــوأل  ــع معم ــازمانها و صنای ــد س ــران ارش ــازمانی: مدی ــل س 2. عام
اطالعــات محــدودی در رابطــه بــا ارگونومــی دارنــد و کمتــر از 
متخصصیــن ارگونومــی بــه عنــوان عضــوی از گــروه طراحــی اســتفاده 

می کننــد.
3. عامــل فراینــد: بیشــتر تصمیمهــای مربــوط بــه طراحــی محصــول 
ــادی  ــی و اقتص ــات مهندس ــاس مالحض ــر اس ــه ب ــل اولی در مراح
ــت  ــی در جه ــالت ارگونومیک ــن رو، مداخ ــرد و از ای ــورت می گی ص
اصــالح طراحــی محصــول بــه منظــور افزایــش قابلیــت اســتفاده آن 

ــرد. ــورت می گی ــر ص ــا تأخی ــیار ب بس
ــان  ــدن زم ــاه ش ــت کوت ــادی جه ــارهای اقتص ــان: فش ــل زم 4. عام
چرخــه تولیــد و توســعه محصــول باعــث می شــود تــا تولیــد 
ــن  ــر گرفت ــه در نظ ــند ک ــاور باش ــن ب ــر ای ــتباه ب ــه اش ــدگان ب کنن
محصــول  طراحــی  فراینــد  شــدن  طوالنــی  باعــث  ارگونومــی 

می گــردد.
ــه  ــی ب ــن ارگونوم ــه متخصصی ــر چ ــگ: اگ ــش و فرهن ــل دان 5. عام
ــک  ــف ی ــای مختل ــن طراحیه ــردی بی ــای عملک ــی از تفاوته خوب
محصــول آگاهــی دارنــد، ولــی ممکــن اســت ترجیحــات کاربــران در 
ــه  ــر اســاس شــکل ظاهــری، صرف انتخــاب یــک محصــول بیشــتر ب
ــا آن محصــول باشــد. ــودن و آشــنایی قبلــی ب اقتصــادی، مــد روز ب

بحث
ــد  ــوالت همانن ــعه محص ــی و توس ــه طراح ــی در زمین ــم ارگونوم عل
ــادی شــده  ــرات زی ــر دســتخوش تغیی ــوم در ســالهای اخی ســایر عل
اســت. ایــن تغییــرات بیشــتر بدالیــل اقتصــادی و همچنیــن بدلیــل 
تغییــر در دیدگاههــا و اولویتهــای کاربــران، سیاســت گذاریها، توســعه 
ــد نقــش  ــا بتوان ــه اســت ت ــی صــورت گرفت ــای قانون ــدار و نیازه پای
خــود را بــه صــورت بهینــه در فراینــد طراحــی و توســعه محصــوالت 



دیانت و همکاران مجله ارگونومی، دوره 4، شماره 2، تابستان 95

14

ــادی در  ــای زی ــا و رویکرده ــاس، روش ه ــن اس ــر همی ــد. ب ــا کن ایف
زمینــه طراحــی محصــوالت از طــرف جامعــه ارگونومــی معرفی شــده 
اســت کــه بــه طراحــان کمــک می کننــد تــا بهتریــن گزینه هــا را از 
میــان نمونــه مختلــف پیشــنهادی محصــول انتخــاب کننــد. در ایــن 
ــه  ــا توجــه ب زمینــه بایســتی در نظــر داشــت کــه علــم ارگونومــی ب
خصوصیــت ویــژه خــود یعنــی رویکــرد سیســتمی یــا کل نگــر کــه 
ــژه ای در طراحــی  ــز می ســازد، نقــش وی ــوم متمای آن را از ســایر عل
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــا می کن ــور ایف ــر مح ــوالت کارب محص
ــی  ــه تنهای ــه روشــهای ســنتی ب ــا ب ــروزی دیگــر اکتف ــای ام در دنی
ــوص  ــازار، بخص ــول در ب ــک محص ــت ی ــن موفقی ــد متضم نمی توان
ــه  ــران باشــد. ب ــف وســیعی از کارب ــرای طی ــی و ب ــاس جهان در مقی
ــر  ــی )از نظ ــف فن ــای مختل ــردن جنبه ه ــاظ ک ــر، لح ــارت دیگ عب
تعامــل کاربــر بــا محصــول( و حقوقــی )محیــط زیســت، توســعه پایدار، 
ــد ارگونومــی مطــرح  ــه اقتصــادی و...( کــه در رویکردهــای جدی صرف
ــه عنــوان راه حــل اصالحــی و تکمیلــی جهــت  ــد ب می شــوند می توان
موفقیــت محصــوالت در بــازار و همچنیــن بهبــود کیفیــت محصــوالت 
از دیــدگاه ارگونومیکــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد. البتــه الزم بــه ذکــر 
اســت کــه متخصصیــن ارگونومــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مهم 
ــه بخشــی از  ــادی مواجــه باشــند ک ــا چالشــهایی زی ممکــن اســت ب
آن بــه خــود آنهــا بــاز می گــردد. بــا ایــن وجــود، ارائــه ارگونومــی بــا 
کیفیــت و مطابــق بــا اصــول علمــی و بــه روز شــده توســط متخصصین 
ــک راه حــل  ــوان ی ــه عن ــد ب ارگونومــی در طراحــی محصــول می توان

مؤثــر بــرای غلبــه بــر ایــن چالشــها در نظــر گرفتــه شــود.
بــه طــور کلــی، مالحظــات ارگونومیکــی در رابطه بــا طراحــی و تولید 
محصــوالت شــامل جنبه هــای مهندســی )نظیــر طراحــی مکانیکــی 
ــی  ــل روانشناســی و روانی-اجتماع و الکترونیکــی محصــوالت(، عوام
)از طریــق مطالعــه رفتــار، افــکار، عقایــد و اولویتهــای کاربــران( و در 
ــران  ــوالت و کارب ــای محص ــا و محدودیت ه ــن قابلیت ه ــر گرفت نظ
ــر می باشــد.  ــن محصــول و کارب ــه بی ــراری تناســب بهین ــت برق جه
ــری خــاص و  ــروه کارب ــک گ ــا در ســطح ی ــه تنه ــر ن ــن ام ــه ای البت

یــا یــک جامعــه، بلکــه در مقیــاس جهانــی بایســتی مــد نظــر قــرار 
گیــرد. عــالوه بــر اینهــا، ســایر مالحظــات مربــوط بــه توســعه پایــدار، 
محیــط زیســت و مســائل اقتصــادی نیــز بایســتی در فراینــد طراحــی 

محصــوالت در نظــر گرفتــه شــوند.

نتیجه گیری 
ــز اصــول و  ــت آمی ــرد موفقی ــوارد بیشــماری از کارب ــه م ــد ک هرچن
ــرکتها و  ــط ش ــوالت توس ــی محص ــک در طراح ــهای ارگونومی روش
ــه  ــتی ب ــی بایس ــود دارد، ول ــا وج ــف دنی ــاط مختل ــازمانها در نق س
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در نظــر گرفتــن اصــول و رویکردهــای 
ــت  ــوالت جه ــد محص ــی و تولی ــه طراح ــل اولی ــی در مراح ارگونوم
ــر- ــل کارب ــگام تعام ــص در هن ــا و نواق ــروز خطاه ــری از ب جلوگی
محصــول بســیار موثرتــر و آســان تر از طراحــی دوبــاره آن محصــوالت 
ــوزش  ــه آم ــاز ب ــوان نی ــق می ت ــن طری ــن، از ای ــد. همچنی می باش
ــروز خطاهــا  ــرای اســتفاده صحیــح از محصــوالت و ب ــر ب ــراد کارب اف
و حــوادث احتمالــی در حیــن اســتفاده از آن محصــوالت را بــه 
حداقــل رســانید. همچنیــن، از ایــن طریــق می تــوان زمــان و 
ــت  ــت و ذهنی ــش و رضای ــی را کاه ــه طراح ــوط ب ــای مرب هزینه ه
ــد  ــت می توان ــه در نهای ــید ک ــاء بخش ــوالت را ارتق ــران از محص کارب
منجــر بــه موفقیــت محصــوالت در بــازار شــود. از ایــن رو، طراحــان 
ــح  ــب و صحی ــرفت مناس ــان از پیش ــرای اطمین ــدگان ب و تولیدکنن
ــه عنــوان عضــوی  ــه بکارگیــری ارگونومیســت هــا ب طراحــی نیــاز ب
از تیــم طراحــی در همــان مراحــل اولیــه طراحــی محصــول دارنــد. 
همچنیــن، متخصصیــن ارگونومــی نیــز وظیفــه دارنــد تــا از طریــق 
ــای  ــا نیازه ــق ب ــی خــود مطاب ــش فن ــارت و دان ــش ســطح مه افزای
ــایی  ــه شناس ــه، ب ــن زمین ــی در ای ــتانداردهای جهان ــران و اس کارب
ــری  ــه کارب ــرای جامع ــی ب ــک طراح ــع ی ــاص و جام ــای خ نیازه
ــراد  ــری جــوان، بزرگســال، کــودک، اف مختلــف )نظیــر جامعــه کارب
ــه  ــق ب ــن طری ــد و از ای ــاردار و ...( بپردازن ــان ب ــوان و زن ــن، نات مس

ــد. ــک کنن ــول کم ــی آن محص ــعه طراح ــد و توس رش
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Abstract
Introduction: The importance of product design has been dramatically increased in recent 
years due to economic considerations as well as changes in user preferences, policy making 
and legal needs. In response to this, and as one of the most influential branches in the 
field of product design (in terms of the fit between product and user), ergonomics has also 
been developed proportionally. The aim of this study was to review the most important 
considerations and different traditional and new approaches in product design as well as 
challenges and limitations in this regard.
Methods: A review was made of the relevant electronic databases including Ergonomics 
Abstracts, PubMed/Medline, Web of Science, Science Direct, Scopus and Google Scholar 
using the following keywords: product, design, ergonomic, design procedures and design 
approach. The search was limited to full text articles in the English language, published in 
peer reviewed journals between 1990 and 2015.
Results: Comparison of the traditional and new approaches in product design indicated 
that the new approaches helped designers to choose the best product model based on 
various aspects and a more detailed interaction between user and product. Ergonomic 
considerations in product design also include engineering and psychological aspects as 
well as taking into account abilities and limitations of both products and users, to find a 
good fit between user and product.
conclusions: The findings suggest that the traditional approaches in product design alone 
may not anymore guarantee the success of a product in the market, particularly in universal 
scale and for a wide range of users. In other words, consideration of various technical (in 
terms of user-product interaction) and legal (environment, sustainability, cost benefit, etc.) 
aspects in new ergonomic approaches may be taken into account to improve the quality 
and success of the products in the global market. Ergonomists may encounter with some 
challenges to achieve this goal, but high-quality ergonomics services can be considered as 
an effective solution in this regard.
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