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چکیده
مقدمــه :اهمیــت طراحــی محصــوالت مختلــف بدالیــل اقتصــادی و همچنیــن تغییــر دیدگاههــای کاربــران،
سیاســت گذاریهــا و نیازهــای قانونــی در طــی ســالهای اخیــر افزایــش چشــمگیری داشــته اســت .متناســب
بــا ایــن تغییــرات ،علــم ارگونومــی نیــز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن علــوم تأثیــر گــذار در زمینــه طراحــی
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
و همچنیــن چالشــها و محدودیتهــای پیــش رو در ایــن زمینــه بــوده اســت.
روش کار :جســتجوی مقــاالت از طریــق بانکهــای اطالعاتــی و موتورهــای جســتجو نظیــر Ergonomics
 Abstracts، Pubmed/Medline، Web of Science، Science Direct، Scopusو  Google Scholarو
کلیــد واژههــای طراحــی ،محصــول ،ارگونومیــک ،روشهــای طراحــی و رویکردهــای طراحــی صــورت گرفــت.
جســتجو محــدود بــه مقــاالت انگلیســی زبــان بــا متــن کامــل و منتشــر شــده در ژورنالهــای  Peer Reviewبیــن
ســالهای  1990تــا  2015بــود.
یافتههــا :مقایســه رویکردهــای ســنتی و جدیــد ارگونومــی در طراحــی محصــول نشــان میدهــد کــه رویکردهــای
جدیــد بــا در نظــر گرفتــن جنبههــا و جزئیــات بیشــتری از تعامــل کاربر-محصــول و زمینــه کاربــرد ،بــه طراحــان
در انتخــاب یــک مــدل بهینــه از محصــول کمــک میکننــد .مالحظــات ارگونومیکــی در رابطــه بــا طراحــی و
تولیــد محصــوالت نیــز شــامل جنبههــای مهندســی ،عوامــل روانی-اجتماعــی و در نظــر گرفتــن قابلیتهــا و
محدودیتهــای کاربــران و محصــوالت جهــت برقــراری تناســب بهینــه بیــن کاربــر و محصــول میباشــند.
نتیجــه گیــری :بــه نظــر میرســد کــه در دنیــای امــروزی دیگــر اکتفــا بــه روشهــای ســنتی بــه تنهایــی
نمیتوانــد متضمــن موفقیــت یــک محصــول در بــازار ،بخصــوص در مقیــاس جهانــی و بــرای طیــف وســیعی از
کاربــران باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،لحــاظ کــردن جنبههــای مختلــف فنــی (از نظــر تعامــل کاربــر بــا محصــول)
و حقوقــی (محیــط زیســت ،توســعه پایــدار ،صرفــه اقتصــادی و )...کــه در رویکردهــای جدیــد ارگونومــی مطــرح
میشــوند میتوانــد بــه عنــوان راه حــل اصالحــی و تکمیلــی جهــت موفقیــت محصــوالت در بــازار و همچنیــن
بهبــود کیفیــت محصــوالت از دیــدگاه ارگونومیکــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد .هرچنــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ممکــن اســت متخصصیــن ارگونومــی بــا چالشهایــی مواجــه باشــند ،ولــی ارائــه ارگونومــی بــا کیفیــت و
مطابــق بــا اصــول علمــی و بــه روز شــده توســط ایشــان در طراحــی محصــول میتوانــد بــه عنــوان یــک راه حــل
مؤثــر بــرای غلبــه بــر ایــن چالشهــا در نظــر گرفتــه شــود.

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 [ .]3-1تحقیقــات انجــام شــده در رابطــه
بــا طراحــی محصــوالت را شــاید بتــوان در دو زمینــه جداگانــه مــورد
بررســی قــرار داد .یکــی از ایــن زمینههــا مربــوط بــه روانشناســی
مهندســی میباشــد کــه تمرکــز اصلــی در ایــن زمینــه بــر روی
مســائل ایمنــی و قابلیــت اســتفاده محصــوالت میباشــد .زمینــه
دیگــر تحقیقــات مربــوط بــه طراحــی صنعتــی میباشــد کــه در

ایــن زمینــه مســائل روانشــناختی کاربــر نقــش اساســی را ایفــا
میکنــد .در زمینــه طراحــی صنعتــی مفاهیــم احســاس رضایــت
در اســتفاده از محصــوالت بــه طــور خــاص مطــرح میشــود [.]4
مهمتریــن معیارهــای طراحــی محصــوالت مصرفــی عبارتنــد از:
ایمنــی ،قابلیــت اســتفاده ،کاربرپســند بــودن ،دوســتدار محیــط
زیســت بــودن و قابلیــت بــاالی عرضــه در بــازار .عامــل قابلیــت
اســتفاده ( )Usabilityدر طراحــی محصــوالت از اهمیــت خاصــی
برخــوردار اســت .محصــوالت مصرفــی بایــد دارای قابلیــت یادگیــری
آســان ،اســتفاده کارآمــد ،قابلیــت بــه خاطرســپاری آســان ،رضایــت
ذهنــی و احتمــال خطــای پاییــن در اســتفاده از محصــول توســط
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کاربــران محصــوالت مصرفــی در هنــگام اســتفاده از ایــن محصــوالت
بســیار محــدود بــوده و در نتیجــه طراحــی ایــن محصــوالت بــه
عنــوان مهمتریــن عامــل تاثیرگــذار بــر تعامــل اولیــه بیــن کاربــر و
محصــول محســوب میشــود [.]11
بنابرایــن بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و اهمیــت مســاله ،تحقیــق حاضــر
بــه منظــور بررســی مهمتریــن مالحظــات و رویکردهــای مختلــف
ســنتی و جدیــد ارگونومــی در طراحــی محصــوالت و همچنیــن
چالشــها و محدودیتهــای پیــش رو در ایــن زمینــه صــورت گرفــت.
روش کار
جســتجوی مقــاالت در ایــن مطالعــه از طریــق بانکهــای اطالعاتــی و
موتورهای جســتجو نظیــر Ergonomics Abstracts، Pubmed/
Medline، Web of Science، Science Direct، Scopus
و  Google Scholarو کلیــد واژههــای design، product،
 ergonomic، design proceduresو design approaches
صــورت گرفــت .جســتجو محــدود بــه مقــاالت انگلیســی زبــان بــا
متــن کامــل و منتشــر شــده در ژورنالهــای  Peer Reviewبیــن
ســالهای  1990تــا  2015بــود .همچنیــن ،بــه منظــور یافتــن ســایر
مطالعــات مرتبــط ،منابــع مقــاالت یافــت شــده نیــز مــورد بررســی
قــرار گرفــت .در نتیجــه 42 ،مقالــه کــه معیارهــای ورود بــه ایــن
مطالعــه را داشــتند ،انتخــاب و مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.
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کاربــر را داشــته باشــند .عــاوه بــر اینهــا ،ابعــاد جدیــدی در رابطــه
بــا طراحــی محصــوالت نظیــر طراحــی عاطفــی (Emotional
 )designو تعامــل لــذت بخــش ()Pleasurable interaction
نیــز در ســالهای اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت [.]5 ,3
روشهــای ارگونومیکــی زیــادی بــرای طراحــی محصــوالت وجــود
دارد .ایــن روشهــا بــه طراحــان کمــک میکننــد تــا مشــخصات
محصــول را تعییــن و همچنیــن نمونههــای اولیــه آزمایشــی آنهــا را
ارزیابــی کننــد .در گذشــته ،نقــش ارگونومیســت هــا فراهــم کــردن
و تفســیر دادههــای مربــوط بــه کاربــران و رفتــار و شــناخت آنهــا
بــود [ .]7 ,6هرچنــد کــه ایــن امــر در درجــه اول بــرای کســب
اطمینــان از ایمــن بــودن محصــول ،قابلیــت اســتفاده بــاال و ســهولت
یادگیــری و اثــر بخشــی محصــول بــود ،ولــی رعایــت ایــن مــوارد
بــه تنهایــی لزومــأ متضمــن موفقیــت محصــول در بازارهــای
رقابتــی بــزرگ نمیباشــد .ایــن امــر بویــژه در حــوزه محصــوالت
مصرفــی دارای اهمیــت زیــادی میباشــد چــرا کــه در مــورد ایــن
محصــوالت ،احســاس و جنبــه تجربــی مرتبــط بــا ظاهــر ،زیبایــی و
جذابیــت تصویــر محصــول و تناســب آن بــا شــیوه زندگــی کاربــر
تضمیــن کننــده موفقیــت آن محصــول میباشــد [ .]10-8بنابرایــن،
ارگونومیســت هــا بایســتی تحلیلهــا و تفســیرهایی بــا جزئیــات
بــاال در مــورد تأثیــر جنبههــای گســترده تعامــات کاربــر بــا ایــن
محصــوالت را ارائــه دهنــد [.]7 ,6
طراحــی محصــوالت از نقطــه نظــر ارگونومــی را شــاید بتــوان بــه
دو حیطــه محصــوالت بــا کاربــرد شــغلی یــا حرف ـهای و محصــوالت
مصرفــی تقســیم بنــدی نمــود .محصوالت بــا کاربــرد شــغلی/حرفهای
شــامل آن دســته از محصوالتــی اســت کــه بــه صــورت تخصصــی
در مشــاغل مختلــف مــورد اســتفاده قــرار مــی کیرنــد و محصــوالت
مصرفــی (کــه شــامل طیــف وســیعی از محصــوالت میباشــند)
نیــز بیشــتر مصــارف خانگــی و تفریحــی دارنــد .تفاوتهــای
زیــادی بیــن کاربــران در محیــط شــغلی و غیــر شــغلی (خانگــی و
تفریحــی) وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،ناهمگونــی جامعــه کاربــری
محصــوالت مصرفــی در مقایســه بــا محصــوالت در محیطهــای شــغلی
بســیار زیــاد میباشــد .همچنیــن ،کاربــران محصــوالت مصرفــی بــر
خــاف کاربــران محصــوالت در محیطهــای شــغلی بــر اســاس
قابلیتهایشــان انتخــاب نشــدهاند و هیچگونــه آمــوزش رســمی بــه
آنهــا در اســتفاده از محصــوالت داده نمیشــود .عــاوه بــر اینهــا،
انتخــاب وظایــف در اســتفاده از محصــوالت مصرفــی توســط خــود
کاربــر تعییــن میگــردد و هیچگونــه نظارتــی بــر عملکــرد ایــن
کاربــران انجــام نمیگیــرد و از ایــن رو هیچگونــه بازخــوردی از
عملکــرد آن کاربــران دریافــت نمیگــردد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه
مــوارد مذکــور بــه نظــر میرســد کــه امــکان اصــاح و تغییــر رفتــار

دیانت و همکاران

یافتهها

نیاز به طراحی
تمامــی طراحی هــای محصــوالت بــا شناســایی یــک نیــاز شــروع
میشــود .ایــن نیــاز ممکــن اســت شــامل تعییــن قابلیت هــا بــرای
تولیــد یــک محصــول جدیــد و یــا تعییــن اصالحــات مــورد نیــاز
بــرای بهبــود یــک محصــول موجــود در بــازار باشــد .درک نیازهــای
کاربــران در ایــن مرحلــه از طراحــی بــرای دســتیابی بــه یــک طراحی
مناســب و بــا قابلیــت اســتفاده بــاال از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت .بــرای درک نیازهــای کاربــران میتــوان اطالعــات مــورد نیــاز
را بــه صــورت مســتقیم از خــود کاربــران و از طریــق روش هایــی
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
اســتفاده از محصــول جمــع آوری کــرد و از آنهــا در جهــت بهبــود
طراحیهــای آینــده اســتفاده نمــود .طراحــی یــک محصــول جدیــد
و یــا اصــاح طراحــی یــک محصــول بیشــتر بــر اســاس درک روشــنی
از نیازهــا و خواســتههای کاربــران صــورت میگیــرد [.]14-12
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عملکــرد نظــام منــد اصــول و دانــش ارگونومــی در فراینــد طراحــی
و تولیــد ایــن محصــوالت میباشــد .وجــود خالقیــت در طراحیهــای
ارگونومیــک بــه عنــوان یــک نیــاز اساســی طراحــی در نظــر گرفتــه
میشــود و بایســتی حداقــل چهــار جنبــه عملکــردی ،ایمنــی،
قابلیــت اســتفاده و عاطفــی را پوشــش دهــد [.]18
وظیفــه متخصصیــن ارگونومــی آن اســت تــا بــه شناســایی نیازهــای
خــاص یــک طراحــی بــرای جامعــه کاربــران مختلــف (نظیــر جامعــه
کاربــری جــوان ،بزرگســال ،کــودک ،افــراد مســن ،ناتــوان و زنــان
بــاردار و )...کمــک کننــد .هنگامــی کــه یــک محصــول آمــاده ورود
بــه بــازار میشــود ،متخصصیــن ارگونومــی نقــش مهمــی در تعییــن
نیازهــای آموزشــی و اســتفاده صحیــح از آن محصــول را دارنــد.
اســتفاده صحیــح از محصــوالت اغلــب نیازمنــد مجموعـهای از اســناد
و مــدارک ماننــد کتابچههــای راهنمــای کاربــر میباشــد [.]7 ,6
میتــوان بــا اجــرای برخــی اقدامــات ،تعامــل موثرتــری بیــن کاربــر
و محصــول برقــرار کــرد .بــه عنــوان مثــال ،ارائــه اطالعــات مربــوط
بــه آن محصــول بــه صــورت برچســب یــا دفترچــه راهنمــا یکــی
از ایــن مــوارد میباشــد کــه از ایــن طریــق اطالعــات ضــروری در
رابطــه بــا اســتفاده از آن محصــول بــه کاربــر انتقــال داده میشــود.
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
بــا ســطح تعامــل از نــوع فهرســت انتخــاب (menu-driven
 )interfaceاز جملــه ســایر راه حلهــای ارگونومیکــی در ایجــاد
تعامــل مؤثــر کاربر-محصــول محســوب شــود.

روند و مدل طراحی محصوالت

محصــوالت مصرفــی از نظــر پیچیدگــی دارای ســطوح مختلفــی
میباشــند .منظــور از ایــن پیچیدگــی ،نــه پیچیدگــی فنــی بلکــه

] [ DOI: 10.21859/joe-040247

تجزیــه و تحلیــل تعامــل کاربــر -محصــول از جملــه زمینههــای
تخصصــی ارگونومــی محســوب میشــود و اطالعــات حاصــل از
آن کــه میتوانــد شــامل کاهــش زمــان تعامــل ،کاهــش خطاهــا،
افزایــش رضایــت کاربــر و بهبــود قابلیــت اســتفاده محصــول باشــد،
بــه طراحــان اجــازه میدهــد تــا نقــاط قــوت و ضعــف محصــول

را شناســایی کننــد .البتــه در ایــن مرحلــه بایســتی اســتانداردهای
طراحــی و ایمنــی مرتبــط بــا محصــول و تعهــدات قانونــی در قبــال
محصــول نیــز در نظــر گرفتــه شــود [.]14 ,4
عالمــت طراحــی ارگونومیــک بــر روی محصــوالت اعــم از محصــوالت
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و از ســادهترین محصــوالت تــا
پیچیدهتریــن آنهــا بیانگــر بهبــود قابلیــت اســتفاده آنهــا میباشــد.
طراحــی ارگونومیــک محصــوالت همچنیــن بیانگــر عمــق و کیفیــت
تفکــر در طراحــی دارد .محصــوالت بــا طراحــی ارگونومیکــی،
مناســبترین وســایل بــرای رســیدن بــه اهــداف اســتفاده از آن
محصــول محســوب میشــوند .اهــداف اســتفاده از محصــول شــامل
برقــراری تناســب بهینــه بــا کاربــر از نظــر ابعــاد ،توانایــی ،انتظــارات
و مهارتهــا میباشــند .از جملــه تفاوتهــای عمــده محصــوالت
بــا طراحــی ارگونومیــک بــا ســایر محصــوالت میتــوان بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد کــه محصــوالت بــا طراحــی ارگونومیــک نتیجــه
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روشهــای ارزیابــی ارگونومیکــی (اعــم از روش هــای کیفــی و کمــی)
در اصــل ابزارهــای تحلیلــی هســتند کــه اطالعــات ســودمندی را
در رابطــه بــا قابلیتهــا و واکنــش کاربــران بــه متغیرهــای ویــژه
طراحــی ارائــه میدهنــد ،ولــی خــود بــه طــور مســتقیم منجــر بــه
ارائــه راه حلهــای طراحــی نمیگردنــد .طراحــی نیازمنــد ادغــام
توانایی هــای انســان و تکنولــوژی بــه منظــور دســتیابی بــه ابــزار
کاربــردی و یکپارچــه میباشــد .بــرای دســتیابی بــه یــک طراحــی
خــوب ،بایســتی شــکاف بیــن تجزیــه و تحلیلهــا و ادغــام تواناییهــا
از بیــن بــرده شــود تــا از ایــن طریــق اطالعــات ارگونومیکــی بــه
ایدههــای طراحــی کاربــر محــور تبدیــل شــوند [ .]15در انتخــاب
یــک روش ارگونومیــک توســط طــراح بایســتی چندیــن عامــل در
نظــر گرفتــه شــوند .از جملــه ایــن عوامــل میتــوان بــه محدودیــت
زمانــی ،تخصــص تحلیلگــر ،نــوع دادههــای مــورد نیــاز (خطــا،
حــرکات بــدن کاربــر و )...و مراحــل فراینــد طراحــی محصــول اشــاره
کــرد.
مفهــوم طراحــی عبــارت از ایدههــای طراحــی قابــل اجــرا میباشــد.
تبدیــل نیازهــای طراحــی بــه مفهــوم طراحــی نیــاز بــه برنامــه
طراحــی دارد .برنامــه طراحــی نیــز شــامل بیــان اهــداف و راههــای
رســیدن بــه ایــن اهــداف میباشــد .طراحــی اولیــه محصــول شــامل
طراحــی روی کاغــذ و یــا شــبیه ســازی کامپیوتــری محصــول
میباشــد .در طراحــی اولیــه محصــول ،وضعیــت ظاهــری محصــول
بــرای تیــم طراحــی و کاربــران تشــریح گردیــده و ســپس درک
کاربــران از آن طراحــی تعییــن میگــردد .معمــوأل بــرای طراحــی
یــک محصــول ،چندیــن مــدل مختلــف بــر اســاس معیارهــای
متفــاوت تعامــل کاربر-محصــول پیشــنهاد میگــردد [ .]16ســپس
متخصصیــن ارگونومــی بــا تجزیــه و تحلیــل مدلهــای مختلــف
طراحــی یــک محصــول و بــا در نظــر گرفتــن جزئیــات مختلــف
تعامــل کاربر-محصــول ،بــه طراحــان در انتخــاب یــک مــدل بهینــه
از بیــن مدلهــای مختلــف پیشــنهادی کمــک میکننــد .ایــن امــر
کــه اصطالحــأ رویکــرد سیســتمی ( )System approachیــا
رویکــرد کل نگــر ( )Holistic approachنامیــده میشــود ،یکــی
از خصوصیــات بــارز و وجــه تمایــز علــم ارگونومــی از ســایر علــوم
مرتبــط بــا طراحــی محســوب میشــود [ .]3همچنیــن ،الزم اســت
کــه جامعــه هــدف کــه طراحــی بــرای آنهــا صــورت میگیــرد نیــز
بــه طــور مؤثــر و فراگیــر در ایــن فراینــد شــرکت داده شــوند [.]17

دیانت و همکاران
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هــر انــدازه کــه محصــول از نظــر فنــی دارای پیچیدگــی کمتــری

نمونه اولیه طراحی

طراحــی محصــوالت بــه پیچیدگــی آن محصــوالت بســتگی دارد .بــه

فعالیتهــای جدیــدی بــرای رفــع اشــکاالت طراحــی موجــود و
بــرای طراحیهــای آینــده شــروع میگــردد کــه اصطالحــأ بــه آن
«طراحــی تمــام نشــدنی» یــا «بهبــود مســتمر» اطــاق میشــود.
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
کــه تاکنــون تحقیقــات زیــادی در رابطــه بــا اســتفاده از مدلهــای
مختلــف از جملــه مدل هــای فــازی ( ،)Fuzzyرویکــرد نــوآوری
در حــل مســاله ()Innovation problem solving approach
و یــا فراینــد سلســله مراتــب تحلیلــی (Analytical hierarchy
 )processجهــت طراحــی محصــوالت صــورت گرفتــه اســت [,10
 .]26-21ایــن مدلهــا بــه طراحــان کمــک میکننــد تــا از ایــن
طریــق بتواننــد روش ارگونومیــک مناســب در مراحــل مختلــف
طراحــی محصــول را بــه کار گیرنــد .ایــن مدلهــا را میتــوان
در مراحــل مختلــف طراحــی محصــوالت کــه شــامل مراحــل زیــر
میباشــند بــه کار گرفــت [.]7 ,6
 .1مفهــوم (ایــده) :در ایــن مرحلــه مشــخصات محصــول تعییــن
میگــردد ولــی هنــوز هیــچ نقشــه از پیــش ســاختهای وجــود نــدارد.
 .2طراحــی :ایــن مرحلــه در واقــع دوره زمانــی بیــن مرحلــه اول و
مرحلــه ســاخت نمونــه اولیــه آزمایشــی را پوشــش میدهــد.
 .3نمونــه اولیــه (نمونــه آزمایشــی) :نمونــه اولیــه میتوانــد در دو
مــدل مختلــف ســاختاری و تحلیلــی در دســترس باشــد .نمونــه
اولیــه تحلیلــی در واقــع مــدل مجــازی از یــک محصــول را نمایــش
میدهــد .مــدل ســاختاری نمونــه اولیــه مــدل ســخت افــزاری بــوده
کــه ممکــن اســت دارای کلیــه عملکــرد و ویژگیهــای ســاختاری

تعییــن مفهــوم طراحــی بــدون در نظــر گرفتــن نمونــه اولیــه
طراحــی دشــوار میباشــد .متخصصیــن ارگونومــی نقــش مهمــی در
آزمایــش نمونههــای پیشــنهادی مختلــف طراحــی ایفــا میکننــد.
بــه منظــور آزمایــش محصــول از نظــر ابعــاد و شــکل ظاهــری
بایســتی ارزیابیهــای مقایس ـهای بیــن ابعــاد محصــول و معیارهــای
مناســب آنتروپومتریکــی بــرای دامنــه وســیعی از کاربــران محصــول
صــورت گیــرد .ســایر ابعــاد مــورد آزمایــش میتوانــد شــامل
حــدود دسترســی ،حــدود حــرکات آزادانــه و نیروهــای مــورد نیــاز
در اســتفاده از محصــول باشــد .در ارزیابــی نمونــه اولیــه طراحــی
محصــوالت میتــوان از هــر دوی نمونههــای ســخت افــزاری (یعنــی
حالتــی کــه محصــول بــه طــور واقعــی طراحــی شــده باشــد) و یــا
از مــدل شــبیه ســازی شــده محصــول (در محیــط یــک نــرم افــزار
مربــوط بــه طراحــی) اســتفاده نمــود [ .]28 ,27البتــه ایــن امــر بــه
نــوع طراحــی ،هزینههــای اولیــه ســاخت مدلهــا و اهــداف مطالعــه
بســتگی دارد .آزمایــش نمونههــای پیشــنهادی اولیــه طراحــی
میتوانــد شــامل ارزیابــی ســایر ویژگیهــای طراحــی بــه شــرح
زیــر باشــد:
 طراحــی اطالعــات نمایــش داده شــده بــه صــورت متــن ،نمــاد یــاتصویــر
 اســتفاده از رنــگ ،شــکل و متــن بــه خصــوص در طراحــیکنتر لهــا
 وزن محصول و مرکز جرم آن تنظیم کنترلها و اطالعات نمایش داده شده خطــوط دیــد و موقعیــت قــرار گیــری کاربــر نســبت بــه محصــولدر شــرایط اســتفاده
 ارزیابــی تطابــق بیــن جانمایــی کنترلهــا و نمایشــگرها و انتظــاراتجامعــه کاربری.
 انتظــارات کاربــران در مــورد چگونگــی کارکــرد ویژگیهــایمحصــول
 واکنــش کلــی کاربــران در مــورد ظاهــر محصــول ،ویژگیهــا،راحتــی و بویــژه ســهولت اســتفاده از محصــول
ســهولت اســتفاده از یــک محصــول بــه تناســب بیــن ویژگیهــای
محصــول و جامعــه کاربــری بســتگی دارد .بایــد بیــن ویژگیهــای
محصــول و اندازههــای آنتروپومتریکــی ،بیومکانیکــی ،احســاس،
تواناییهــای شــناختی و محدویتهــای کاربــران تناســب مناســبی
وجــود داشــته باشــد .ایــن موضــوع در مواقعــی کــه تنــوع جامعــه
کاربــری زیــاد باشــد چالــش برانگیــز اســت .در چنین مــواردی توصیه
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باشــد ،مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای طراحــی آن محصــول نیــز
کمتــر خواهــد بــود و بالعکــس .در طراحــی محصــوالت ،مالحظــات
ارگونومیکــی مختلفــی در نظــر گرفتــه میشــود .در اینجــا بایســتی
متذکــر شــد کــه متخصصیــن ارگونومــی بــه طــور ذاتــی طــراح
نیســتند و بنابرایــن بایســتی بــا یــک تیــم متشــکل از طراحــان و
ســایر متخصصــان در طراحــی محصــوالت فعالیــت کننــد .وجــود
تنــوع در محصــوالت از یــک ســو و تنــوع جامعــه انســانی از نظــر
قابلیتهــا و محدودیتهــای جســمی و ذهنــی از ســوی دیگــر معمــوأل
باعــث افزایــش مشــکالت مربــوط بــه فراینــد طراحــی جهانــی ایــن
محصــوالت میشــود [ .]20 ,19الزم بــه ذکــر اســت کــه رونــد
طراحــی محصــوالت بــه صــورت مــداوم و پایــان ناپذیــر میباشــد.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــه محــض اتمــام یــک طراحــی،

] [ DOI: 10.21859/joe-040247

درجــه پیچیدگــی در تعامــل کاربــر از نظــر نیازمندیهــای شــناختی
و فیزیکــی بــا محصــول میباشــد .مــدت زمــان و پیچیدگــی فراینــد

محصــول نهایــی نباشــد.
 .4محصــول نهایــی :در ایــن مرحلــه محصــول دارای تمامــی
عملکردهــا و ویژگیهــای مــورد انتظــار میباشــد.
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ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد  ،11-ISO9241قابلیــت
اســتفاده ( )Usabilityرا بدیــن صــورت تعریــف میکنــد:
اثربخشــی ( ،)Effectivenessکارایــی ( )Efficiencyو رضایــت
( )Satisfactionکاربــران مشــخص بــرای دســتیابی بــه اهــداف در
یــک محیــط ویــژه در حیــن اســتفاده از یــک محصــول [ .]30ارزیابی
«قابلیــت اســتفاده» در طراحــی محصــول و انتخــاب محصــول
کاربــرد دارد و از ایــن رو یکــی از روشــهای بــا اهمیــت بــرای هــر
دوی تولیــد کننــدگان و کاربــران محصــوالت تلقــی میشــود [,31
 .]32کاربــرد اصــول ارگونومــی در طراحــی محصــوالت میتوانــد تــا
حــد زیــادی باعــث بهبــود و افزایــش قابلیــت اســتفاده آن محصــوالت
گــردد [ .]19در طراحــی محصــوالت بویــژه در مــورد معیــار قابلیــت
اســتفاده بایــد هــم افــراد تــازه کار و هــم افــراد ماهــر در نظــر گرفتــه
شــوند [ .]6در ارزیابــی قابلیــت اســتفاده محصــول حداقــل چهــار
عامــل کــه شــامل قابلیــت یادگیــری ،اثربخشــی ،انعطــاف پذیــری
و روش و رفتــار میباشــند ،مــورد بررســی قــرار میگیرنــد [.]7 ,6
ایــن عوامــل بــه شــرح زیــر تعریــف میگردنــد:
قابلیــت یادگیــری :در اســتفاده از یــک محصــول ،کاربــران بایــد
بتواننــد بــه ســطح قابــل قبولــی از عملکــرد در یــک مــدت زمــان
معقــول دســت یابنــد.
اثربخشــی :در اســتفاده از یــک محصــول در محــدوده معینــی از
وظایــف بــا تنظیمــات خــاص محیطــی و زمانــی ،کاربــران بایســتی
بــه ســطح قابــل قبولــی از عملکــرد برســند.
انعطــاف پذیــری :نشــان دهنــده آن اســت کــه یــک محصــول تــا چــه
حــد میتوانــد در مقابــل وظایفــی کــه فراتــر از ویژگیهــای مشــخص
شــده اولیــه آن میباشــد ،نتیجــه بخــش باشــد.
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همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد ،هــدف ارگونومیســت هــا در ابتــدا
تطابــق محصــوالت بــا کاربرانــی بــود کــه بــه صــورت حرفــهای و
شــغلی از آنهــا اســتفاده میکردنــد .در نتیجــه ،ارگونومیســت هــا
بیشــتر بــا افــراد آمــوزش دیــده و ماهــر در زمینــه اســتفاده از
محصــوالت ســر وکار داشــتند .از ایــن رو ،ارگونومیســت هــا زمــان
کافــی بــرای تجزیــه و تحلیــل وظایــف و نیازهــای ایــن گــروه از
کاربــران را در اختیــار داشــتند .ولــی امــروزه طراحــی محصــوالت
مصرفــی بــا اســتفاده از رویکــرد طراحــی بیــن فرهنگــی (Cross-
 )cultural designدر مقیــاس جهانــی صــورت میگیــرد کــه
در بــر گیرنــده جامعــه کاربــری متشــکل از افــراد بــا فرهنگهــا،
زمینههــا ،ســطح دانــش ،مهارتهــا و ویژگیهــای شــناختی و
ادراکــی مختلــف میباشــد [ .]33 ,3عــاوه بــر اینهــا ،نگرانیهایــی
نیــز در رابطــه بــا افــراد مســن و ناتــوان در ســطح یــک جامعــه
و اســتفاده از طراحیهــای عمومــی محصــوالت وجــود دارد .در
رویکردهــای ســنتی طراحــی محصــوالت ،ایــن گروههــای خــاص از
جامعــه بــه صــورت گروههــای فرعــی در نظــر گرفتــه میشــوند و
طراحــی بــه صــورت اختصاصــی بــرای آنهــا صــورت میگیــرد [-34
 .]36امــا رویکردهــای جدیــدی از طراحــی محصــوالت نیــز وجــود
دارنــد کــه از جملــه ایــن رویکردهــا میتــوان بــه طراحــی فراگیــر
( )Inclusive designاشــاره کــرد .رویکــرد طراحــی فراگیــر بــه
معنــی درک تنــوع جامعــه کاربــری و در نظــر گرفتــن ایــن تنــوع در
اخــذ تصمیمــات مربــوط بــه توســعه محصــوالت بــه منظــور بــرآورده
ســاختن نیازهــای گــروه بیشــتری از کابــران میباشــد [.]20
رویکــرد طراحــی فراگیــر طراحــان را مطمئــن خواهــد ســاخت تــا
محصــوالت و خدمــات آنهــا نیازهــای گــروه بیشــتری از کابــران را،
صرفنظــر از ســن و توانایــی آنهــا ،فراهــم ســازد [ .]37فلســفههای
طراحــی مشــابه دیگــری نظیــر طراحــی بــرای همــه (Design for
 )allو طراحــی جهانــی ( )Universal designنیــز وجــود دارنــد
کــه تقریبــأ معــادل طراحــی فراگیــر میباشــند .مفاهیــم طراحــی
بــرای همــه و طراحــی جهانــی بــه ترتیــب در اروپــا و آمریــکا مطــرح
شــدند [ .]37انگیــزه شــکل گیــری ایــن رویکردهــای جدیــد طراحــی
بیشــتر بــر اســاس در نظــر گرفتــن جامعــه مســن و افــراد ناتــوان در
طراحیهــای عمومــی در ســطح جامعــه بــوده اســت .نطقــه اشــتراک
تمامــی ایــن فلســفههای جدیــد طراحــی تأکیــد بــر در نظــر گرفتــن
تعــداد بیشــتری از افــراد جامعــه در طراحــی محصــوالت میباشــد.
بــر اســاس رویکــرد طراحــی فراگیــر ،موفقیــت کامــل یــک محصــول
در بــازار مســتلزم در نظــر گرفتــن ســه عامــل افــراد (از نظــر

] [ DOI: 10.21859/joe-040247

ارزیابی قابلیت استفاده

روش و رفتــار :کاربــران بایــد بــدون احســاس خســتگی ،ناراحتــی،
اســترس ،نارضایتــی و ناامیــدی بتواننــد از آن محصــول اســتفاده
کننــد.
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میشــود کــه متخصصیــن ارگونومــی جهــت تعییــن محدودیتهــای
عملکــردی محصــول ،آزمایــش نمونههــای پیشــنهادی اولیــه طراحــی
را در تمامــی طیفهــای دامنــه کاربــری (صــدک بــاال ،صــدک پاییــن
و میانگیــن) انجــام دهنــد .متخصصیــن ارگونومــی بــه روشــهای زیــر
میتواننــد نمونههــای اولیــه طراحــی را مــورد بررســی قــرار دهنــد:
 آزمایــش نمونــه اولیــه طراحــی روی کاغــذ کــه در آن ممکــناســت مقایســه بیــن طراحیهــا بــا اســتفاده از مانکــن دوبعــدی
آنتروپومتریکــی مــدرج صــورت گیــرد.
 آزمایــش نمونــه اولیــه بــا اســتفاده از کامپیوتــر بــا اســتفاده ازمانکــن ســه بعــدی مجــازی
 آزمایــش نمونــه اولیــه از طریــق روش گــروه تمرکــز کــه ازگروههــا اطالعاتــی در مــورد میــزان تناســب ویژگیهــای خــاص
محصــول بدســت میآیــد.
 آزمایشهــای بــه موقــع کــه در آن کاربــران بتواننــد نمونــه اولیــهطراحــی را بررســی کننــد [.]29
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شــناخت تعامــل بیــن کاربــر و محصــول بــا در نظــر گرفتــن شــرایط
زمینــه (انســان-محصول-زمینه) میتوانــد تعییــن کننــده شــرایط
مناســب بیــن محصــول و کاربــر باشــد .ویژگیهــای کاربــران در
طراحــی محصــوالت در دو بعــد شــناختی و فیزیکــی مــورد بررســی
قــرار میگیرنــد .بعــد شــناختی شــامل )1 :درک )2 ،محدودیتهــا
و امکانــات سیســتم حســی )3 ،فراینــد ذهنــی )4 ،حافظــه)5 ،
اســتدالل و  )6پاســخ حرکتــی میباشــد و بعــد فیزیکــی شــامل:
 )1فیزیولــوژی و آناتومــی بــدن )2 ،آنتروپومتــری ابعــاد بــدن و )3
محدودیتهــا و تواناییهــای بیومکانیکــی جهــت حرکــت و بــار
فیزیکــی میباشــد .ویژگیهــای محصــول نیــز از نظــر فیزیکــی در
دو بخــش )1 :شــکل (شــامل الگــوی هندســی ،محیــط ،انــدازه،
تقــارن ،بافــت و رنــگ محصــول) و  )2مصالــح (شــامل ویژگیهــای
مکانیکــی (نظیــر جــرم ،اصطحــکاک و تغییــر شــکل) ،ویژگیهــای
گرمایــی و ویژگیهــای الکتریکــی) مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.

] [ DOI: 10.21859/joe-040247

سیستم کاربر -محصول  -زمینه

و در نهایــت ،زمینــه طراحــی نیــز در دو بعــد محیطــی (شــامل
شــرایط خــاص ،روشــنایی ،فضــا ،صــدا و دمــا) و فرهنگــی (شــامل
فعالیــت خــاص ،کاری ،خانگــی ،تفریحــی و عمومــی) بایســتی در
نظــر گرفتــه شــود [.]41-39

محدودیتها و چالشها

بــا توجــه بــه تمامــی مزیتهــای بــه کار گیــری اصــول ارگونومــی در
فراینــد طراحــی و توســعه محصــوالت کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره
شــد ،ممکــن اســت بــه دلیــل برخــی از موانــع و محدودیتهــا ،ایــن
رویــه اتفــاق نیفتــد .از جملــه مهمتریــن محدودیتهــا و چالشــهایی
کــه مانــع از کاربــرد صحیــح ارگونومــی در فرایند طراحــی محصوالت
میشــوند میتــوان بــه عوامــل زیــر اشــاره کــرد [.]43 ,42 ,3
 .1عامــل تخصــص :طراحــی محصــوالت اغلــب توســط مهندســین
و طراحــان صنعتــی انجــام میگیــرد کــه تنهــا درک محــدودی از
قوانیــن و ضوابــط ارگونومــی دارنــد.
 .2عامــل ســازمانی :مدیــران ارشــد ســازمانها و صنایــع معمــوأل
اطالعــات محــدودی در رابطــه بــا ارگونومــی دارنــد و کمتــر از
متخصصیــن ارگونومــی بــه عنــوان عضــوی از گــروه طراحــی اســتفاده
میکننــد.
 .3عامــل فراینــد :بیشــتر تصمیمهــای مربــوط بــه طراحــی محصــول
در مراحــل اولیــه بــر اســاس مالحضــات مهندســی و اقتصــادی
صــورت میگیــرد و از ایــن رو ،مداخــات ارگونومیکــی در جهــت
اصــاح طراحــی محصــول بــه منظــور افزایــش قابلیــت اســتفاده آن
بســیار بــا تأخیــر صــورت میگیــرد.
 .4عامــل زمــان :فشــارهای اقتصــادی جهــت کوتــاه شــدن زمــان
چرخــه تولیــد و توســعه محصــول باعــث میشــود تــا تولیــد
کننــدگان بــه اشــتباه بــر ایــن بــاور باشــند کــه در نظــر گرفتــن
ارگونومــی باعــث طوالنــی شــدن فراینــد طراحــی محصــول
میگــردد.
 .5عامــل دانــش و فرهنــگ :اگــر چــه متخصصیــن ارگونومــی بــه
خوبــی از تفاوتهــای عملکــردی بیــن طراحیهــای مختلــف یــک
محصــول آگاهــی دارنــد ،ولــی ممکــن اســت ترجیحــات کاربــران در
انتخــاب یــک محصــول بیشــتر بــر اســاس شــکل ظاهــری ،صرفــه
اقتصــادی ،مــد روز بــودن و آشــنایی قبلــی بــا آن محصــول باشــد.
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ســودمند بــودن ،قابلیــت اســتفاده و اشــتیاق کاربــران بــرای اســتفاده
از آن محصــول) ،ســوددهی (عملــی بــودن از لحــاظ تجــاری و فنــی
و قابــل رقابــت بــودن در بــازار) و محیــط زیســت (از نظــر مصــرف
منابــع طبیعــی ،کنتــرل مــواد زایــد و مصــرف انــرژی) میباشــد
[ .]20اصــول مهــم و اساســی طراحــی کــه بایســتی توســط طراحــان
در فراینــد طراحــی و توســعه محصــوالت بــه صــورت جهانــی در نظــر
گرفتــه شــوند را میتــوان بــه شــرح زیــر بیــان کــرد [:]38
 .1اســتفاده عادالنــه :محصــول بایســتی بــرای طیــف وســیعی از
افــراد بــا قابلیتهــای متفــاوت ،قابــل عرضــه در بــازار باشــد.
 .2قابلیــت انعطــاف اســتفاده :محصــول بایســتی محــدوده وســیعی از
اولویتهــا و ارجحیتهــای فــردی کاربــران را پوشــش دهــد.
 .3کاربــرد راحــت و ســاده :محصــول بایســتی بــه ســادگی و بــدون
نیــاز بــه تجربــه و دانــش قبلــی ،مهارتهــای زبانــی و تمرکــز مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
 .4اطالعــات قابــل درک :صرفنظــر از شــرایط محیطــی و یــا
تواناییهــای حســی کاربــر ،محصــول بایســتی بــه خوبــی اطالعــات
مــورد نیــاز را بــه کاربــر انتقــال دهــد.
 .5خطــا پذیــری :محصــول بایســتی تحمــل باالیــی نســبت بــه
بــروز خطــا داشــته باشــد و از خطــرات و پیامدهــای ناگــوار ناشــی از
اقدامــات اتفاقــی و یــا ناخواســته پیشــگیری کنــد.
 .6نیــاز بــه حداقــل نیــروی فیزیکــی :محصــول بایســتی بــه راحتــی
و بــا حداقــل خســتگی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
 .7انــدازه و فضــا بــرای دسترســی و اســتفاده :صرفنظــر از انــدازه
بــدن ،وضعیــت بــدن (پوســچر) و تحــرک کاربــر ،بایســتی ابعــاد و
انــدازه و فضــای کافــی بــرای دسترســی ،اســتفاده و کار بــا محصــول
فراهــم شــود.

دیانت و همکاران

بحث
علــم ارگونومــی در زمینــه طراحــی و توســعه محصــوالت هماننــد
ســایر علــوم در ســالهای اخیــر دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده
اســت .ایــن تغییــرات بیشــتر بدالیــل اقتصــادی و همچنیــن بدلیــل
تغییــر در دیدگاههــا و اولویتهــای کاربــران ،سیاســت گذاریها ،توســعه
پایــدار و نیازهــای قانونــی صــورت گرفتــه اســت تــا بتوانــد نقــش
خــود را بــه صــورت بهینــه در فراینــد طراحــی و توســعه محصــوالت
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رشــد و توســعه طراحــی آن محصــول کمــک کننــد.
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نتیجه گیری
هرچنــد کــه مــوارد بیشــماری از کاربــرد موفقیــت آمیــز اصــول و
روشــهای ارگونومیــک در طراحــی محصــوالت توســط شــرکتها و
ســازمانها در نقــاط مختلــف دنیــا وجــود دارد ،ولــی بایســتی بــه
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در نظــر گرفتــن اصــول و رویکردهــای
ارگونومــی در مراحــل اولیــه طراحــی و تولیــد محصــوالت جهــت
جلوگیــری از بــروز خطاهــا و نواقــص در هنــگام تعامــل کاربــر-
محصــول بســیار موثرتــر و آســانتر از طراحــی دوبــاره آن محصــوالت
میباشــد .همچنیــن ،از ایــن طریــق میتــوان نیــاز بــه آمــوزش
افــراد کاربــر بــرای اســتفاده صحیــح از محصــوالت و بــروز خطاهــا
و حــوادث احتمالــی در حیــن اســتفاده از آن محصــوالت را بــه
حداقــل رســانید .همچنیــن ،از ایــن طریــق میتــوان زمــان و
هزینههــای مربــوط بــه طراحــی را کاهــش و رضایــت و ذهنیــت
کاربــران از محصــوالت را ارتقــاء بخشــید کــه در نهایــت میتوانــد
منجــر بــه موفقیــت محصــوالت در بــازار شــود .از ایــن رو ،طراحــان
و تولیدکننــدگان بــرای اطمینــان از پیشــرفت مناســب و صحیــح
طراحــی نیــاز بــه بکارگیــری ارگونومیســت هــا بــه عنــوان عضــوی
از تیــم طراحــی در همــان مراحــل اولیــه طراحــی محصــول دارنــد.
همچنیــن ،متخصصیــن ارگونومــی نیــز وظیفــه دارنــد تــا از طریــق
افزایــش ســطح مهــارت و دانــش فنــی خــود مطابــق بــا نیازهــای
کاربــران و اســتانداردهای جهانــی در ایــن زمینــه ،بــه شناســایی
نیازهــای خــاص و جامــع یــک طراحــی بــرای جامعــه کاربــری
مختلــف (نظیــر جامعــه کاربــری جــوان ،بزرگســال ،کــودک ،افــراد
مســن ،ناتــوان و زنــان بــاردار و  )...بپردازنــد و از ایــن طریــق بــه
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ایفــا کنــد .بــر همیــن اســاس ،روشهــا و رویکردهــای زیــادی در
زمینــه طراحــی محصــوالت از طــرف جامعــه ارگونومــی معرفی شــده
اســت کــه بــه طراحــان کمــک میکننــد تــا بهتریــن گزینههــا را از
میــان نمونــه مختلــف پیشــنهادی محصــول انتخــاب کننــد .در ایــن
زمینــه بایســتی در نظــر داشــت کــه علــم ارگونومــی بــا توجــه بــه
خصوصیــت ویــژه خــود یعنــی رویکــرد سیســتمی یــا کل نگــر کــه
آن را از ســایر علــوم متمایــز میســازد ،نقــش ویــژهای در طراحــی
محصــوالت کاربــر محــور ایفــا میکنــد .بــه نظــر میرســد کــه
در دنیــای امــروزی دیگــر اکتفــا بــه روشــهای ســنتی بــه تنهایــی
نمیتوانــد متضمــن موفقیــت یــک محصــول در بــازار ،بخصــوص
در مقیــاس جهانــی و بــرای طیــف وســیعی از کاربــران باشــد .بــه
عبــارت دیگــر ،لحــاظ کــردن جنبههــای مختلــف فنــی (از نظــر
تعامــل کاربــر بــا محصــول) و حقوقــی (محیــط زیســت ،توســعه پایدار،
صرفــه اقتصــادی و )...کــه در رویکردهــای جدیــد ارگونومــی مطــرح
میشــوند میتوانــد بــه عنــوان راه حــل اصالحــی و تکمیلــی جهــت
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
ممکــن اســت بــا چالشــهایی زیــادی مواجــه باشــند کــه بخشــی از
آن بــه خــود آنهــا بــاز میگــردد .بــا ایــن وجــود ،ارائــه ارگونومــی بــا
کیفیــت و مطابــق بــا اصــول علمــی و بــه روز شــده توســط متخصصین
ارگونومــی در طراحــی محصــول میتوانــد بــه عنــوان یــک راه حــل
مؤثــر بــرای غلبــه بــر ایــن چالشــها در نظــر گرفتــه شــود.
بــه طــور کلــی ،مالحظــات ارگونومیکــی در رابطه بــا طراحــی و تولید
محصــوالت شــامل جنبههــای مهندســی (نظیــر طراحــی مکانیکــی
و الکترونیکــی محصــوالت) ،عوامــل روانشناســی و روانی-اجتماعــی
(از طریــق مطالعــه رفتــار ،افــکار ،عقایــد و اولویتهــای کاربــران) و در
نظــر گرفتــن قابلیتهــا و محدودیتهــای محصــوالت و کاربــران
جهــت برقــراری تناســب بهینــه بیــن محصــول و کاربــر میباشــد.
البتــه ایــن امــر نــه تنهــا در ســطح یــک گــروه کاربــری خــاص و

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

