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Introduction: Establishing order depends on different arrangements in many 
aspects of lif.  The fulfillment of order should be along with good policy and devel-
oped strategic principles, at the micro level and with the correct, firm and prudence 
legislation in the institutions and governance. Forensic ergonomics is one of the 
fields that helps this aim. Today it has become more widely used due to the cre-
ation of legal problems in the field of accidents and injuries. Therefore, this study 
reviews articles about forensic ergonomics and the effect of ideology on it.

Materials & Methods: This is a review study. The English articles published in 
Pubmed, Scopus, and Google scholar were chosen using keywords such as “foren-
sic ergonomics” and “forensic human factor” without time limit; at least 3 articles 
were eligible.

Results: In the review section, the results showed that there is an agreement in 
the definition of forensic ergonomics, but there are very few studies. The results 
also showed that the use of forensic ergonomics is increasing, and the prospect 
of this area is positive. In the analytical section, the results also indicated that the 
review and suggestions for the creation of laws in the field of accidents should be 
assigned to the judicial system, not the executive or legislative system.

Conclusion: In order to progress in the field of legal ergonomics and to prevent 
the impact of ideology and politics on legislation, there is a need for further intro-
duction and training of experts in this field and paying attention to the rational and 
scientific principles.
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مجلۀ ارگونومی ـ 1960-1735ـ  سال 6، شمارة 2، تابستان1397

اثر ایدئولوژی بر ارگونومی قانونی سیاست تقنینی: مروری بر ارگونومی قانونی

سید نادر عقیلیان*1، محسن رهامی2، هوشنگ شامبیاتی3

11 دانشجوی1دکتری1حقوق1کیفری1و1جرم1شناسی،1دانشگاه1آزاد1تهران1مرکز،1تهران،1ایران.
21 دانشیار،1دانشگاه1آزاد1تهران1مرکز،1تهران،1ایران.
31 استادیار،1دانشگاه1آزاد1تهران1مرکز،1تهران،1ایران.

مقدمه
حوزه1های1 در1 متعدد1 تمهیدات1 به1 کشور1 در1 نظم1 ایجاد1
مختلف1زندگی1اعم1از1اجتماعی،1فرهنگی،1سیاسی1ـ1اقتصادی1
از1 هریک1 در1 نظم1 محقق1شدن1 و1 دارد1 بستگی1 قضایی1 و1
قلمروهای1باال،1باید1با1سیاست1گذاری1مناسب1و1با1تدوین1اصول1
راهبردی1در1سطح1خرد1و1با1قانون1گذاری1صحیح1و1با1قاطعیت1
و1تدبیر1در1سطح1سازمان1ها1و1ارگان1های1حکومتی1و1نظارت1و1
برخورد1با1متخلفان1همراه1باشد1تا1به1نتیجۀ1مثبت1بینجامد1و1
باید1حوزه1های1گوناگون1با1یکدیگر1تعامل1داشته1باشند.1نبود1
از1سطوح1در1حوزه1های1 قاعده1مند1در1هریک1 و1 اصولی1 تدبیر1
دیگر1تأثیرگذار1است1و1تحقق1آن1مستلزم1رعایت1اصول1حاکم1

بر1قانون1گذاری1است.
1تالش1های1فزاینده1در1راستای1افزایش1سالمت1و1ایمنی1که1
در1کل1جهان1وجود1دارد،1افزایش1مطالبات1مدنی1که1با1جبران1
حوادث1و1آسیب1هایی1همراه1است1که1هم1در1مشاغل1و1هم1در1
سطح1عمومی1جامعه1رخ1داده1است،1اهمیت1مسائل1قانونی1را1
نشان1می1دهد.1عالوه1بر1این،1عالقۀ1رسانه1ها1به1این1موضوعات1
نیز1باعث1بدترشدن1ماجرا1و1ایجاد1"فرهنگ1مقصر1دانستن"1

حوادث1 منکر1شد1 نمی1توان1 است.1 (blaming culture)1شده1
افراد1زیادی1منجر1شده11است،1در1نتیجۀ1 بزرگی1که1به1مرگ1
قصور1سازمان1ها1رخ11داده11است؛1اما1در1این1زمینه1باید1مراقب1
به1دنبال1 نیز1 نوآوری1ها1گرفته1نشود1و1همیشه1 بود1که1جلوی1
مقصر1نبود.1ضمن1اینکه1در1این1حین1باید1از1مصرف1کنندگان،1
کارکنان1و1جمعیت1عمومی1نیز1در1مقابل1زیان1هایی1که1متحمل1
می1شوند،1محافظت1کرد.1این1تالش1ها1همان1حوزه1ای1است1که1
1(forenscic ergonomics)1از1آن1تحت1عنوان1ارگونومی1قانونی

نام1برده1می1شود1]1[.
ارگونومی1قانونی1عمر1چندانی1ندارد1و1در1حقیقت1می1توان1
عوامل1 و1 ارگونومی1 گستردۀ1 حوزۀ1 از1 جوان1 شاخه1ای1 گفت1
انسانی1است.1اصول1علمی1که1از1سوی1ارگونومیست1های1قانونی1
متخصصان1 که1 است1 اصولی1 شبیه1 بسیار1 می1شود،1 استفاده1
ارگونومی1و1عوامل1انسانی1که1در1خارج1از1حوزۀ1قانون1فعالیت1

می1کنند،1به1کار1می1برند1]2[.
قانون1گذاری1و1در1پی1آن1فرآیند1دادرسی،1یکی1از1زمینه1های1
عوامل1 و1 ارگونومی1 مهندسان1 آن1 طریق1 از1 که1 است1 عملی1
انسانی1کمک1می1کنند1تا1جهان1به11جای1بهتری1تبدیل1شود.1

مقالۀ1پژوهشی

تاریخ1وصول:1
تاریخ1پذیرش:
انتشار1آنالین:

13۹۷/۵/2۷
13۹۷/۶/۵
13۹۷/۶/۵

زمینه و هدف:1ایجاد1نظم،1بستگی1به1تمهیدات1متعدد1در1حوزه1های1مختلف1زندگی1دارد1و1محقق1شدن1نظم1
در1هر1قلمرویی1باید1با1سیاست1گذاری1مناسب،1تدوین1اصول1راهبردی1در1سطح1خرد1و1قانون1گذاری1صحیح1در1سطح1
ارگان1های1حکومتی1همراه1باشد.1یکی1از1حوزه1هایی1که1به1این1هدف1کمک1می1کند،1ارگونومی1قانونی1است1که1امروزه1
با1توجه1به1ایجاد1مسائل1و1مشکالت1قانونی1در1زمینۀ1حوادث1و1سوانح،1کاربرد1بیشتری1یافته1است.1بنابراین1در1این1

پژوهش1ارگونومی1قانونی1و1اثر1ایدئولوژی1بر1آن1بررسی1شده1است.

1Scopus. علمی1 پایگاه1های1 در1 انگلیسی1 منتشرشدۀ1 مقاالت1 است.1 مروری1 مطالعۀ1 مطالعه،1 این1 کار:1 روش 
PubMed ,Google scholar با1کلیدواژه1های"forensic ergonomics"  و"forensic human factors" بدون1محدودیت1

زمانی1جستجو1و131مقالۀ1واجد1شرایط،1بررسی1شدند.

تعداد1 ولی1 دارد؛1 وجود1 توافق1نظر1 قانونی1 ارگونومی1 تعریف1 در1 داد1 نشان1 نتایج1 مروری،1 قسمت1 در1 یافته ها:1
مطالعات1بسیار1اندک1است.1همچنین1نتایج1نشان1داد1کاربرد1ارگونومی1قانونی1رو1به1افزایش1است1و1دورنمای1این1
حوزه1از1ارگونومی1مثبت1است.1در1قسمت1تحلیلی1نیز1نتایج1نشان1می1دهد1بررسی1قوانین1و1پیشنهادات1مربوط1به1

ایجاد1آن1در1زمینۀ1حوادث1و1سوانح1باید1به1سیستم1قضایی1واگذار1شود،1نه1سیستم1اجرایی1یا1مقننه.

بر1 سیاست1زدگی1 و1 ایدئولوژی1 تأثیر1 از1 جلوگیری1 و1 قانونی1 ارگونومی1 حوزۀ1 در1 پیشرفت1 برای1 نتیجه گیری:1
قانون1گذاری1در1این1زمینه،1نیاز1به1معرفی1بیشتر1و1تربیت1متخصصانی1در1این1حوزه1و1توجه1به1اصول1عقالنی1و1

علمی1در1قانون1گذاری1احساس1می1شود.
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فصلنامۀ1علمی1ـ1پژوهشی1ارگونومی1|1دورۀ11۶1شمارۀ121| تابستان13۹۷1

مذاکرات1 و1 منازعات1 مطالعۀ1 و1 بررسی1 یا1 هنر1 قانون1گذاری1
رسمی1است1که1به1طور1خاص1در1منازعات1موجود1در1دادگاه1ها1
یا1حتی1بحث1های1عمومی1استفاده1می1شود1و1به1صورت1خاص1تر1

به1کاربرد1دانش1علمی1در1مسائل1قانونی1می1پردازد1]3[.
کیفیت1 بررسی1 شامل1 قانونی1 ارگونومی1 فعالیت1های1
یا1 اخطارها1 وجود1 تجهیزات1 و1 وسایل1 ابزارها،1 ارگونومیک1
دستورالعمل1های1الزم1برای1اپراتورها1و1مصرف1کنندگان1است1
کنند.1 استفاده1 آنها1 از1 بی1خطر1 و1 ایمن1 به1صورتی1 بتوانند1 تا1
آغاز1 قضایی1 پروندۀ1 یک1 و1 می1افتد1 اتفاق1 حادثه1ای1 وقتی1
می1شود،1وکال1به1دنبال1استفاده1از1تخصص1مشاوران1ارگونومی1
قانونی1برای1تجزیه1وتحلیل1حادثه1هستند1تا1تعیین1کنند1که1
آیا1ویژگی1های1فرد،1محل1و1یا1محصول1درگیر1در1این1حادثه1
دخیل1بوده1است1یا1خیر.1مشاوران1ارگونومی1قانونی1به1صورت1
معمول1در1مسائلی1وارد1می1شوند1که1در1آنها1این1شبهه1وجود1
دارد1که1جراحت،1آسیب1و1یا1مرگ1به1علت1بی1توجهی1به1اصول1
است  داده1 رخ1 محصول1 آن1 در1 یا1 موقعیت1 آن1 در1 ارگونومی1
اصلی1متخصصان1 1Sloan)1۹۹4(1معتقد1است1وظایف1 1.]4[

ارگونومی1قانونی1عبارت1است1از:
11 بررسی1شرایطی1که1به1حادثه،1جراحت1یا1مرگ1منجر1.

شده1است.
21 تجزیه1وتحلیل1حادثه..
31 نقش1. حادثه1 وقوع1 در1 که1 عواملی1 مشخص1کردن1

داشته1اند.
41 از1. برای1جلوگیری1 کافی1 اقدامات1 آیا1 اینکه1 فهمیدن1

انجام11 ارگونومی1 استاندارد1 براساس1روش1های1 آسیب1
شده1است1یا1خیر1]5[.

اما1در1همین1راستا1Dekker1)201۷(1معتقد1است1مواردی1
با1 می1شوند1 درگیر1 آن1 با1 قانونی1 ارگونومی1 متخصصان1 که1
ترافیکی1 حوادث1 و1 شغلی1 آسیب1های1 متداول،1 محصوالت1

مرتبط1است1]6[.
اغلب1متخصصان1ارگونومی1و1عوامل1انسانی1در1طراحی1ابزار،1
وظایف،1مشاغل،1سیستم1ها1و1محیط1های1کاری1مشارکت1دارند1
تا1کارایی1و1ایمنی1عوامل1انسانی1را1افزایش1دهند.1متخصصان1
ارگونومی/عوامل1انسانی1قانونی1که1تعداد1اندکی1هم1هستند،1
این1طراحی1ها1و1رفتار1استفاده1کنندگان1را1در1مواردی1که1قصور1
یا1شکستی1رخ1می1دهد1و1به1دنبال1آن1مشکالت1قضایی1پیش1
از1 مواردی1 زمینه1 این1 متخصصان1 می1کنند.1 ارزیابی1 می1آید،1
نقش1عوامل1فیزیکی1]7[،1شناختی1]8[1و1سازمانی1]9[1را1که1
در1ایجاد1آسیب1و1جراحت1نقش1داشته11است،1گزارش1کرده1اند.1
انسانی1 ارگونومی/عوامل1 متخصصان1 کارهای1 از1 که1 نتایجی1
به1 دادرسی1 پروسۀ1 طول1 در1 نه1تنها1 می1آید،1 به1دست1 قانونی1
وکیل،1قضات1و1هیئت1منصفه1کمک1می1کند،1بلکه1ممکن1است1
به1جلوگیری1از1وقوع1حوادث1مشابه1در1آینده1نیز1منجر1شود1

.]3[
می1دهد1 نشان1 زمینه1 این1 در1 فراوان1 تجزیه1وتحلیل1های1
درنتیجه1 و1 آسیب1ها1 و1 در1حوادث1 به1طراحی1 مربوط1 نواقص1
در1تحقیقات1قانونی1مرتبط1با1این1زمینه1ها1نقش1مهمی1دارد.1

Noon )2000(1نشان1داد1علت1اصلی1نقص1در1صنایع1و1سازه1ها1
عبارت11است1از:

11 نقص1در1طراحی:%40-۶01.
21 1خطاهای1ساخت1وساز:%2۵-301.
31 نقص1در1مواد:%10-1۵1.
41 نواقص1مرتبط1با1تعمیر1و1نگهداری:1%۵-101]10[.

در1ایاالت1متحدۀ1امریکا1سیستم1دادگاهی1و1قانون1گذاری1
مهمی1 بسیار1 نقش1 فرایندها1 و1 محصوالت1 طراحی1 هنگام1
به1صورت1 دولت1ها1 می1کند.1 ایفا1 ایمنی1 و1 سالمتی1 ارتقای1 در1
معمول1دارای1سه1شاخۀ1مختلف1هستند1که1هرکدام1توانایی1ها1
از:1 عبارت11است1 شاخه1 سه1 این1 دارند.1 مختلفی1 اهداف1 و1
گاهی1 حتی1 و1 تئوری1 در1 اجرایی.1 و1 قانون1گذاری1 قضایی،1
مختلفی1 برنامه1های1 و1 دیدگاه1ها1 بین1 ساختار،1 این1 عمل1 در1
ایجاد1 قدرت1 تعادل1 مدنی1هستند،1 ایجاد1حقوق1 به1دنبال1 که1
می1کند.1همان1طور1که1در1رابطه1با1این1موضوع1اشاره1می1شود،1
شاخه1های1قانون1گذاری1و1اجرایی1به1شدت1تحت1تأثیر1سیاست1
و1 کوتاه1تر1 زمانی1 دورۀ1 یک1 در1 دارند1 تمایل1 و1 می1گیرند1 قرار1
تجزیه1وتحلیل1دقیق1تر1و1با1درک1مشکل1مسائل1را1حل1کنند؛1
بلندمدت1تر1عمل1 بازه1های1زمانی1 در1حالی11که1قوۀ1مقننه1در1
1.]3[ است1 قابل1اثبات1 واقعیت1های1 به1دنبال1 بیشتر1 و1 می1کند1
اما1نظام1قانون1گذاری1و1ارزش1های1حاکم1بر1آن1باید1بر1مبنای1
رویکردی1خردگرایانه،1زمینۀ1حذف1و1طرد1عقاید1بدون1منشأ1

عقالنی1و1علمی1را1فراهم1آورد.
کرد:1 اشاره1 آن1 به1 مثال1 به1عنوان1 می1توان1 که1 نمونه1 یک1
شتاب1ناخواستۀ1خودرو1است.1رودلف1مورتیمر1در1یک1مقاله1
که1در1سال11۹۶۹1منتشر1کرد،1به1جزئیات1پروندۀ1دادگاهی1
پرداخت1که1مسئولیت1رسیدگی1به1تصادفی1را1بر1عهده1داشت1
این1 بود.1 شده1 ایجاد1 خودرو1 ناخواستۀ1 شتاب1 نتیجۀ1 در1 که1
به1طور1 که1 بود1  Cadilac Eldorado یک1 به1 مربوط1 تصادف1
غیرمنتظره1شتاب1گرفته1و1یک1عابر1پیاده1را1زیر1گرفته1بود.1
از1سوی1 این1پرونده،1 انسانی1در1 کارشناسان1ارگونومی/عوامل1
وکال1مورد1مشاوره1قرار1گرفتند؛1بنابراین1قضات1و1هیئت1منصفه1
آنها1 از1 یکی1 که1 شوند1 مطلع1 مختلف1 نظرات1 از1 توانستند1
بود1 ترمز1 پدال1 و1 شتاب1دهنده1 بین1 عمودی1 و1 افقی1 جدایی1
1)نقص1در1طراحی(.1در1این1مورد،1جنرال1موتورز1محکوم1شد.
و1 تحلیل1ها1 روش1ها،1 از1 دقیقی1 بررسی1 1Moritmer

نتیجه1گیری1های1هر1متخصص1ارائه1می1دهد1]3[.
با1توجه1به1توضیحات1ذکرشده1و1اهمیت1موضوع1و1با1توجه1
به1کمتر1شناخته1شده1بودن1حوزۀ1بحث1شده،1این1پژوهش1به1
این1 در1 است.1 پرداخته1 آن1 و1وضعیت1 قانونی1 ارگونومی1 1مرور1
راستا1سعی1شده1است1اثر1سیاست1زدگی1و1ایدئولوژی1بر1فرایند1

قانون1گذاری1در1این1زمینه1توضیح1داده1شود.

مواد و روش ها
آن1 در1 که1 است1 مروری1 مطالعات1 نوع1 از1 مطالعه1 این1
در1 منتشرشده1 مقاالت1 از1 استفاده1 با1 داده1ها1 جمع1آوری1
1Pubmed و1 1Scopus،Google scholar اطالعاتی1 پایگاه1های1
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در1سال113۹۶1انجام11گرفته1است.1در1پژوهش1حاضر1جستجوی1
مقاالت1در1پایگاه1های1ذکرشده1بدون1محدودیت1زمانی1انجام1
  "forensic ergonomics"1گرفت.1برای1جست1وجو1از1کلیدواژۀ
وforensic human factors"1"1استفاده1شد.1تاکنون1مطالعه1ای1
است؛1 نشده1 منتشر1 پژوهش1 موضوع1 دربارۀ1 فارسی1 زبان1 در1
نشریات1 در1 منتشرشده1 مقاالت1 بر1 جستجو1 تمرکز1 بنابراین1
اصیل1 مطالعه،1 به1 مقاالت1 ورود1 معیارهای1 بود.1 بین1المللی1

بودن،1دانستن1زبان1انگلیسی1و1داشتن1حداقل1یکی1از1کلمات1
که1 شد1 استفاده1 مقاالتی1 از1 همچنین1 بود.1 عنوان1 در1 مرتبط1
شروع1 با1 داشت.1 وجود1 آنها1 کامل1 متن1 به1 دسترسی1 امکان1
بعد1 که1 یافت1شد1 موضوع1 با1 ارتباط1 در1 مدرک1 جستجو1341
از1بررسی1های1دقیق1تر1و1اعمال1مالک1های1ورود،1درنهایت131

مقاله1در1این1تحقیق1بررسی1شد.

یافته ها
Ciobanu 1)201۶(1طی1مقاله1ای1به1معرفی1ارگونومی1قانونی1
پرداخت.1در1این1معرفی1مثال1هایی1در1زمینۀ1کاربرد1ارگونومی1
به1صورت1 قانونی1 ارگونومی1 مقاله1 این1 در1 است.1 آمده1 قانونی1
موضوعات1 و1 مسائل1 در1 مهندسی1 کاربرد1 به1عنوان1 خالصه1
ارگونومی1 مشاوران1 وظیفۀ1 است.1 شده1 معرفی1 حقوقی1
به1 مشاوران1 این1 که1 است1 شده1 بیان11 صورت1 این1 به1 قانونی1
تجزیه1وتحلیل1حوادث1و1آسیب1ها1می1پردازند1تا1مشخص1کنند1
که1آیا1فرد1یا1محصول1در1حادثۀ1رخ1داده1نقشی1داشته1است1
این1صورت1 به1 این1مقاله1 نتیجه1گیری1صورت1گرفته1در1 نه.1 یا1
است1که1معموال1ًمسائل1مربوط1به1محصوالِت1دچار1نقص،1در1
نقص1طراحی،1 با1 قرار1می1گیرند:1محصوالت1 اصلی1 سه1دستۀ1
محصوالت1با1نقص1تولید1و1محصوالت1با1نقص1های1بازاریابی.1
محصوالت1 به1 مربوط1 مسائل1 زمینۀ1 در1 که1 زیادی1 تحقیقات1
دچار1نقص1انجام11شده1است،1نشان1می1دهد1که1نواقص1مربوط1
به1طراحی،1نواقص1مربوط1به1تولید1و1وجودنداشتن1ویژگی1های1
تحقیقات1 در1 درنتیجه1 و1 خرابی1ها،1 و1 در1حوادث1 ارگونومیک1
اینکه1 به1 با1توجه1 ایفا1می1کند.1 قانونی1نقش1مهمی1 ارگونومی1
ارگونومی1قانونی1با1مسئولیت1و1مسئولیت1پذیری1ارتباط1دارد،1
انواع1 کاربران1 و1 طراحی1 مهندسان1 شود1 باعث1 است1 ممکن1

ایمنی1 و1 کیفیت1 طراحی،1 با1 ارتباط1 در1 مختلف1 محصوالت1
محل1های1 و1 تجهیزات1 ابزار،1 لوازم،1 نقلیه،1 وسایل1 محصوالت،1

کاری1مسئولیت1پذیری1بیشتری1داشته1باشند1]11[.
معرفی1 و1 بررسی1 به1 مقاله1ای1 طی1 1)2011( 1Ciobanu
ارگونومی1قانونی1و1چالش1های1آن1با1تمرکز1بر1کشور1رومانی1
استانداردهای1 بررسی1 به1 محقق1 مقاله1 این1 در1 پرداخت.1
است1 بوده1 این1 محقق1 نتیجه1گیری1 می1پردازد.1 ارگونومی1
استانداردهای1 در1 ارگونومی1 اصول1 از1 اندکی1 تعداد1 فقط1 که1
مخصوصا1ً بنابراین1 شده1اند؛1 لحاظ1 رومانی1 در1 موجود1 ملی1
تا1 شوند1 تدوین1 باید1 ارگونومیک1 طراحی1 استانداردهای1
می1شود،1 انجام1 زمینه1ها1 این1 در1 که1 را1 قانونی1 بررسی1های1
به1عنوان1 ارگونومی1می1تواند1 استانداردهای1 ارتقا1دهند.1وجود1
شاخصی1از1رشد1ارگونومی1قانونی1در1یک1کشور1در1نظر1گرفته1
شود.1نتایج1این1تحلیل1نشان1داد1فقط1اندکی1از1استانداردهای1
است.1 شده11 استفاده1 و1 ترجمه1 رومانی1 در1 ارگونومی1 ضروری1
ارگونومی1قانونی1در1رومانی1عمدتا1در1مسائل1مربوط1به1ایمنی1
حرارتی،1 محیط1 کار،1 محل1 روشنایی1 بدنی،1 فعالیت1 ماشین،1
ارتعاشات1و1پایانه1های1ویدئویی1استفاده1شده1است؛1در1حالی111
ارتباط1 در1 ارگونومی1 استانداردهای1 مهم1ترین1 از1 برخی1 که1
طراحی1 و1 کار1 محل1 طراحی1 ارگونومیک،1 طراحی1 اصول1 با1
تجهیزات1و1آنتروپومتری1هنوز1در1استانداردهای1رومانی1وجود1
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ندارد1]4[.
Cohen )2011(1به1بررسی1ارگونومی1قانونی1و1خواستگاه1ها1
و1چالش1های1آیندۀ1آن1می1پردازد. Cohen،1ارگونومی1قانونی1را1
به1این1صورت1تعریف1می1کند:1علمی1نسبتا1جوان1که1نقایص1
طراحی1را1کشف1کرده1و1به1شکل1گیری1قوانین1و1استانداردهای1
به1 می1کند.1 محافظت1 کاربران1 از1 که1 می1شود1 منجر1 جدیدی1
این1 ظهور1 در1 که1 هستند1 همگرا1 غالب1 نیروی1 دو1 او1 اعتقاد1
تخصص1نقش1داشته1اند.1ابتدا1سیاست1ها1و1جنبش1های1عمومی1
بود1که1درنهایت1به1ایجاد1قانون1انجامید.1دوم،1تحقق1کارآفرینی1
موقعیت1های1 از1 فراتر1 می1تواند1 که1 بود1 ارگونومی1 حرفۀ1 در1
سنتی1که1مبتنی1بر1تحقیق1هستند،1ارگونومی1را1به1حرفه1ای1
باارزش1تبدیل1کند.1Cohen1بیان1می1کند1که1امروزه1در1قرن1
121افراد1زیادی1حتی1به1صورت1تمام1وقت1در1حال1ارائۀ1خدمات1
ارگونومی1قانونی1هستند1و1این1تعداد1در1آینده1افزایش1خواهد1
به1 افزایش،1جهت1دادن1 این1 راه1های1 از1 یکی1 او1 نظر1 از1 یافت.1
هستند.  عالقه1مند1 حقوقی1 کارهای1 به1 که1 است1 دانشجویانی1
مثبت1 بسیار1 نظری1 قانونی،1 ارگونومی1 آیندۀ1 دربارۀ1 1Cohen
دارد1و1معتقد1است1مسائل1و1چالش1های1مربوط1به1فّناوری1های1
مربوط1 تجهیزات1جدید1 اتومبیل1های1هوشمند،1 مثل1 نوظهور1
انرژی1های1 به1 مربوط1 و1چالش1های1 بهداشتی1 مراقبت1های1 به1
جهت1 که1 هستند1 مسائلی1 سبز1 فناوری1های1 و1 تجدیدپذیر1

حرکت1ارگونومی1قانونی1را1شکل1خواهند1داد1]12[.1

بحث و نتیجه گیری
منطقی1 صالحیت1 سلب1 به1 سیاسی1 ایدئولوژی1 رجحان1
درنهایت1 و1 می1شود1 منجر1 قانون1گذاری1 فرایند1 از1 عقالنی1 و1
موجبات1حذف1و1طرد1عقل1و1علم1را1فراهم1می1آورد1و1مانع1از1
شکل1گیری1یک1سیستم1تقنینی1منطبق1با1معیارهای1علمی1و1
عقالنی1و1برمبنای1ارگونومی1قانونی1می1شود.1نتایج1بررسی1ها1
نسبتا1ً شاخه1ای1 به1عنوان1 قانونی1 ارگونومی1 می1دهد1 نشان1
روزافزونی1 اهمیت1 زمان1 گذشت1 با1 ارگونومی1 علم1 از1 جوان1
باید1از1کمک1متخصصان1در1این1زمینه1 بنابراین1 یافته1است؛1
به1 تبدیل1 را1 خواسته1ها1 و1 جنبش1ها1 بتوان1 تا1 کرد1 استفاده1
قانون1کرد.1با1توجه1به1اینکه1ارگونومی1قانونی1در1تعریف،1به1
و1 رفع1مسائل1 انسانی1در1 عوامل1 علم1مهندسی1 کاربرد1 معنی1
ایجاد1 به1 است1 ممکن1 درنهایت1 که1 است1 حقوقی1 مشکالت1
از1 است1 ممکن1 فرایند1 این1 شود؛1 منجر1 قانون1 شکل1گیری1 و1
سمت1هریک1از1سه1بخشی1که1در1هر1دولتی1وجود1دارد1آغاز1
شود؛1یعنی1قضاییه،1مجریه1و1مقننه.1در1فرایند1ذکرشده1باید1
و1 قضائیه1 قوۀ1 از1 توجه1کرد1که1سیاستمداران1 این1مسئله1 به1
مجریه1به1سرعت1به1نتیجه1گیری1بی1اساس1و1غیرقابل1پشتیبانی1
سیاسی1 انگیزه1های1 تحت1تأثیر1 به1وضوح1 که1 می1زنند1 دست1
قرار1دارد.1اگر1این1سیاستمداران1در1این1فرایند1برتری1داشته1
منطق1 به1دلیل1 مصرف1کنندگان1 و1 تولیدکنندگان1 باشند،1
قانون1 با1 مدام1 می1آید،1 پیش1 که1 غلطی1 نتیجه1گیری1های1 و1
دست1به1گریبان1خواهند1بود؛1بنابراین1بهتر1است1قانون1گذاری1
را1به1متخصصان1بسپاریم1و1به1سیستم1قضایی1اعتماد1کنیم1که1
به1دنبال1جستجوی1حقیقت1باشد1تا1اینکه1به1دنبال1قضاوت1ها1و1
تصمیم1گیری1های1مصلحتی1باشیم1که1اشتباه،1غیرقابل1اعتماد1

و1آسیب1زننده1نیز1هستند1و1از1طرف1سیاست1مداران1بخش1های1
تحت1تأثیر1 است1 ممکن1 و1 می1شوند1 حمایت1 مجریه1 و1 مقننه1

عالیق1خاص1قرار1بگیرند1]3[.
ارگونومی/عوامل1 در1 مهمی1 نقش1 علم1 مطمئنا1 بنابراین1
انسانی1قانونی1ایفا1می1کند.1مطالعات1کوچکی1که1ممکن1است1
چندان1به1لحاظ1علمی1در1شاخۀ1خود1موردتوجه1قرار1نگیرند1و1
نتیجه1گیری1چندان1مهمی1نداشته1باشند،1می1توانند1در1دادگاه1
بسیار1مفید1واقع1شوند.1درواقع1در1امور1حقوقی1و1قانونی1حتی1
اگر1اندازۀ1نمونه1برابر1با1"1"1باشد،1نتیجۀ1به1دست1آمده1ممکن1
است1بسیار1مفید1باشد؛1اما1نتایجی1که1از1کارهای1آماری1سخت1
واقع1 مفید1 چندان1 است1 ممکن1 می1آیند،1 به1دست1 پیچیده1 و1
مشابه1 موارد1 با1 باید1 حوزه1 این1 متخصصان1 بنابراین1 نشوند.1
نظرات1 از1 آنها1در1حمایت1 از1 بتوانند1 و1 باشند1 آشنایی1داشته1
تخصصی1شان1استفاده1کنند1تا1قانون1گذاران1یا1قضات1بتوانند1
راستای1 در1 آنها1 از1 و1 کنند1 درک1 را1 استدالل1ها1 و1 موارد1 این1
اخذ1تصمیمات1مناسب1استفاده1کنند.1متخصصان1ارگونومی1و1
عوامل1انسانی1در1درک1قضات1و1قانون1گذاران1از1علت1های1وقوع1
بسیار1 نقش1 می1گیرند،1 آنها1 که1 تصمیماتی1 در1 و1 رویداد1 یک1

مهمی1ایفا1می1کنند1]3[.
کارگاه1های1 و1 باید1کالس1ها1 ذکرشده،1 اهمیت1 راستای1 در1
انسانی1 عوامل1 مهندسان1 و1 ارگونومیست11ها1 برای1 آموزشی1ای1
دربرگیرندۀ1 که1 شود1 برگزار1 قانونی1 ارگونومی1 به1 عالقه1مند1
و1 گواهی1ها1 نوشتن1 برای1 الزم1 مهارت1های1 مثل1 موضوعاتی1
از1 فریبکارانه1 سؤاالت1 با1 برخورد1 چگونگی1 استشهادنامه1ها،1
طرف1مخالف1و1جمع1آوری1نظرات1مختلف1باشد1]13[.1چراکه1
متخصصان1ارگونومی1قانونی1مدام1با1این1مسئله1دست1به1گریبان1
هستند1که1آیا1نظرات1حرفه1ای1آنها1از1سوی1قضات1به1درستی1
درک1می1شود1یا1خیر1]14[؛1بنابراین1الزم1است1افرادی1که1وارد1
این1حوزه1از1مسائل1حقوقی1می1شوند1با1زبان1رایج1در1این1بخش1

آشنایی1داشته1باشند.
بیشتری1 تعداد1 به1 ذکرشده1 اهداف1 به1 دستیابی1 به1منظور1
از1متخصصان1نیاز1داریم1تا1در1حوزه1های1مختلفی1مثل1صدا،1
شناخت1و1...1که1ممکن1است1توانایی1ها1و1ظرفیت1های1انسان1را1
به1چالش1بکشند،1به1فعالیت1بپردازند.1با1توجه1به1اینکه1کاربرد1
ارگونومی1قانونی1رو1به1افزایش1است1و1براساس1پیش1بینی1های1
خواهد1 افزایش1 نیز1 آینده1 در1 حوزه1 این1 در1 افراد1صاحب1نظر1
داشت1]12[،1الزم1است1این1خأل1از1طریق1تشویق1دانشجویانی1
آنها1به1سمت1 که1به1مسائل1حقوقی1عالقه1دارند1و1سوق1دادن1

این1حوزه1جبران1شود.

سپاسگزاری
نویسندگان1از1تمام1کسانی1که1آنها1را1در1انجام1این1پژوهش1

یاری1کرد1ه1اند،1تشکر1می1کنند.

تعارض منافع
منافعی1 تضاد1 هیچ1گونه1 که1 می1دارند1 اعالم1 نویسندگان1

ندارند.
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