


ارگونومی و کاربردها
انسان با کار تطابق و سازي متناسب

کارها User- Friendly باشند
      U-F که چیزي هر .است ارگونومی با مترادف U-F باشد می نیز ارگونومیک است. U-F یعنی 

 براي هم مفهوم این .فرآیند در انسان بهتر عملکرد و خطاها کاهش راحت، کاربرد راحت، فهم
.دارد مصداق ذهنی فعالیتهاي براي هم و فیزیکی فعالیتهاي

کردن کار تر سخت نه کردن، کار تر هوشمندانه
 انجام کمتر انرژي صرف با ولی تر هوشمندانه کار که است روشهایی یافتن بدنبال ارگونومی     

.شود

کار مقررات و قوانین
 بهینه وظیفه انجام شرایط و کار اینکه براي .است کار مقررات و قوانین ارگونومی لغوي معنی     

.است مقررات و قوانین از آگاهی به نیاز شود

.ارگونومی بدنبال روشهایی است که کار اثربخش تر و راحت تر انجام شوند



تعاریف رسمی
و وظایف تجهیزات، ابزار، بهینه طراحی بدنبال که علم از اي شاخه 

interface است انسانی ویژگیهاي با متناسب هاي. interface ممکن 
 پیچیده بسیار یا و )صندلی دسته یا پشتی مثال( باشد ساده بسیار است
.)خلبان کابین طراحی( مثال باشد

مترادف اصطالحات:
ماشین - انسان سیستم
interface سیستم - انسان
انسانی عوامل مهندسی



(IEA, 2000) تعریف ارگونومی

شناخت به که است علمی انسانی فاکتورهاي یا ارگونومی 
 اجزا سایر و انسان میان (Interaction) تعامل

 طراحی در متدها و اصول تئوریها، از و پردازد می سیستم
 سیستم ي بهینه عملکرد و کامل سالمت تا کند می استفاده

.شود تأمین

هم ارگونومی Science هم و )نظري بخش( است 
)کاربردي بخش( تکنولوژي



Characteristics of a system

 It must consist of several
components,

 Those components must be related
to each other,

 They must serve a purpose as a
whole.



Characteristics of a man-machine system

In addition to the above 3 characteristics;

 Human being must be always at least one 
of the component.



Work system (Ergo-system)

سازمان

پرسنل تکنولوژي

محیط فیزیکی

محیط خارجی









 People: The characteristics, capabilities, expectations, limitations, experiences
and needs of the people who will operate, maintain, support and use the
facilities.

 Work: The nature of the work involved in operating, maintaining and supporting
the facility.

 Work Organization: How the people are organized, in terms of, for example,
team structures, responsibilities, working hours and shift schedules

 Equipment: The equipment and technology used, including the way equipment
is laid out, and the elements that people need to interact with, both physically
and mentally.

 Environment: The work environment in which people are expected to work,
including the climate, lighting, noise, vibration and exposure to other health
hazards.

 A focus on the integration between these five elements is the unique – and often
critical – perspective that Human Factors Engineering brings to the development
of socio-technical systems.



سیستم یا نظام کار

تکنولوژي انسان، از است شده تشکیل کار سیستم  
 محیط همچنین و )ها روش و مواد ،تجهیزات ماشین،(

 کار و گرفته قرار آن در اجزاء این که سازمانی و فیزیکی
.می کنند

اجزا سایر و انسان میان تعامل بهبود ددرصد ارگونومی 
 و توانمندیها با متناسب که گونه اي به است، کار سیستم

.دنباش انسان ویژگیهاي



      

 

 محیط                                                                          

 

 ماشین انسان

Interface  



تعاریف دیگر 

انسان با شغل سازي متناسب علم  
Fitting the task to the human

کارش محیط در انسان مطالعه علم

در مهندسی علوم و انسانی بیولوژي علوم کاربرد 
 به دستیابی جهت کارگر با رابطه در و کار محیط

)ILO( وري بهره حداکثر و کارگر رضایتمندي حداکثر



ارگونومیفراگیر تعریف 
در علمی اطالعات گردآوري از است عبارت ارگونومی 

 افزارها نرم تمام طراحی در آنها کاربرد و انسان مورد
.دارد کار و سر آنها با انسان که افزارهایی سخت و

هدف اصلی ارگونومی ایجاد تناسب و تطابق 
از طریق طراحی است



Human-centered design vs. 
technology-centered design approach







Today the term Procrustean bed means a 
standard or set of conditions, 
determined arbitrarily, to which 
everyone is forced to conform. 





کاربردها ي ارگونومی
تولیدي صنایع
خدماتی صنایع
دفتري محیطهاي
فراغت اوقات و منزل در روزمره فعالیتهاي
مشتري و محصوالت
استانداردها وضع



حوزه هاي کاربرد ارگونومی

فیزیکی، هاي توانایی شامل بشري گوناگون هاي عرصه در  
اجتماعی و روانی ارتباطی، شناختی،

یابد می حضور آنجا در انسان که فضاهایی و ها مکان تمام در  
  ها، پارك عمومی، اماکن منازل، صنعتی، هاي محیط از اعم

... و نقل و حمل وسایل ها، بیمارستان

یا توانایی از اي درجه هر با ها انسان تمام و سنین تمام براي  
ناتوانایی



دشوار نیست ”ارگونومی ضرورتا

بر پیچیده علمی تحقیقات انجام :پیچیده علوم 
 بیومکانیکی مطالعات مثال انسانی، ویژگیهاي روي

 اندازه پیچیده هاي تکنیک کاربرد( مدلسازي و
 و فیزیولوژیک فیزیکی، مطالعات در گیري

)سایکولوژیک

 اساس بر ارگونومی از بزرگی بخش :سلیم عقل   
 ایده توانند می عادي افراد .است استوار سلیم عقل
 کار، شرایط بهبود مورد در زیادي و جالب هاي

.نمایند ارایه ... و تجهیزات ابزار،

:مباحث ارگونومی را می توان از دو جنبه بیان نمود



آنکه بدون کنند می عمل ارگونومیک افراد از بسیاري  
.باشند شنیده نیز را آن اسم حتی

اگر .دارد وجود ما از یک هر نهاد در ارگونومیست یک  
  از بزرگی بخش زنیم چشم به ارگونومیک عینک

.بود خواهد سلیم عقل ارگونومی



گران نیست ”ارگونومی ضرورتا

طراحی مثال :مدت دراز هنگفت گذاري سرمایه 
 یک خلبان کابین طراحی بهبود و ارزیابی خلبان، کابین
.است قیمت گران پروژه

اي هزینه ارگونومیک مداخله اوقات برخی :اندك هزینه 
 در کتابی دادن قرار با مثال .اند هزینه کم بسیار یا نداشته

 می اصالح مانیتور گرفتن قرار محل کامپیوتر مانیتور زیر
  تنظیم و چیدمان تغییر :از عبارتند دیگر مثالهاي .شود

.تجهیزات مناسب

.هزینه کاربرد ارگونومی در یک طیف وسیع از بسیار ارزان تا بسیار گران قرار می گیرد



جدید نیست ”ارگونومی ضرورتا

جدید اي مقوله ارگونومی که شود می تصور اوقات برخی 
 به سنگی از اولیه انسان که پیش سال 40000 حدود در .است

 .نمود تجربه عمل در را ارگونومی کرد، استفاده چکش عنوان
 دسته داس( است نوزدهم قرن داس مورد این در خوبی مثال
 پوسچر شدن، خم تعداد کاهش کمر، مطلوب پوسچر امکان بلند
 را درو کار در بزرگتر عضالت از استفاده و دست مچ بهتر

.)نماید می فراهم

ارگونومی قدیم فرآیند آزمایش و خطا بوده است در حالی : تفاوت بین ارگونومی قدیم و جدید
.که ارگونومی جدید از متدهاي علمی و سیستماتیک بهره می گیرد



شاخه هاي ارگونومی

 Physical Ergonomics (Neck-down)
 Environmental Ergonomics
 Cognitive Ergonomics (Neck-up)
 Macro-Ergonomics



ارگونومی شناختی
Cognitive Ergonomics

 است انسانی عوامل مهندسی مترادف.

هاي محرك درك و دریافت به که است ارگونومی علم از اي شاخه  
  واکنش و گیري تصمیم اطالعات، تولید آنها، ذهنی پردازش محیطی،

  .پردازد می

شود می مطرح مبحث این در کنترلها و نشانگرها طراحی.

را کارایی و کاهش را انسانی خطاهاي توان می مناسب طراحی با  
.داد افزایش



Cognitive Ergonomics

 Cognitive ergonomics is 
concerned with mental 
processes, such as 
perception, memory, 
reasoning, and motor 
response, as they affect 
interactions among 
humans and other 
elements of a system.



چراغ کلید طراحی :مثال

ارگونومی شناختی
Cognitive Ergonomics

؟؟؟

طراحی کنترل تلویزیون، عالیم جاده اي، دستورالعملهاي مکتوب، : مثالهاي دیگر
فرمهاي اداري، عالیم هشدار دهنده



ارگونومی شناختی
Cognitive Ergonomics

تلفن و حساب ماشین هاي دکمه جانمایی :مثال



طراحی اصول:
رنگی گذاري کد :مثال( کردن استاندارد 

)... و ها لوله  سیمها،

براي قرمز رنگ :مثال( ها کلیشه از استفاده 
 اي دکمه کنترل چرخش توقف، یا هشدار
)... و قدرت سرعت، افزایش براي براست

پیام انتقال براي اشکال و الگوها از استفاده

ارگونومی شناختی
Cognitive Ergonomics





کلیشه هاي حرکت کنترل

دارند مشخصی و خاص انتظارات کنترلها با کار هنگام انسانها:
به برق کلید که اینست انتظار چراغ کردن روشن براي امریکا در مثال 

.است عکس بر انگلیس در اما کند، حرکت باال سمت
و کمیت افزایش براي ساعت هاي عقربه حرکت جهت در چرخش ...

این از بسیاري و دهند می شکل افراد در را انتظارات ها، کلیشه این  
.گیرند می شکل کودکی دوران در انتظارات





براي کنترلها طراحی در کنترل حرکت هاي کلیشه اصول از پیروي 
.دارد زیادي اهمیت آنها بکارگیري هنگام  خطا بروز از جلوگیري

آموزش مثبت انتقال
آموزش منفی انتقال

در که رفتارهایی و ها کلیشه به فرد بازگشت احتمال بحرانی، شرایط در 
  .است زیاد بسیار است گرفته فرا آغاز

بهره منظر از کنترلها طراحی در کنترل حرکت هاي کلیشه اصول از پیروي  
 شود می وقت در جویی صرفه باعث و دارد زیادي اهمیت نیز وري

.)واکنش زمان کاهش(



پاسخ -سازگاري کنترل 
و کنترل حرکت بین ارتباط سازگاري از است عبارت  

.رود می انتظار آن از که پاسخی یا نتیجه

انتظارات با بایست می سیستم پاسخ و کنترل حرکت  
.باشد سازگار انسانی

گاز اجاق طراحی :مثال





کنترل سازگاري اصل براساس باید ها سامانه و دستگاهها– 
.شوند طراحی پاسخ

قطعات الوك دستی، مونتاژ براي کار ایستگاه طراحی در مثال  
  فرآیند با که که شوند داده آرایش کار ایستگاه در طوري باید

.باشند سازگار مونتاژ

پاسخ -سازگاري کنترل 

 جاي و الوکها جاي میان یک به یک ارتباطی
.دارد وجود محصول روي بر قطعه
.یابد می کاهش مونتاژ زمان ترتیب، بدین

 طوري بایستی نمایشگرها و کنترلها
  اصل از که شوند داده آرایش و جانمایی

.کنند پیروي سازگاري



یکدیگر از آنها تشخیص که شود می موجب کنترلها کدگذاري 
 .شود آسانتر

کدگذاري روشهاي:
)بهترین( استقرار جاي-
)فرهنگی تفاوتهاي برابر، 2 واکنش زمان کافی، روشنایی( رنگ-
)تشخیص قابل اندازه 3( اندازه-
)برابر 2 واکنش زمان تشخیص، قابل شکل 12( شکل-
  )برابر 2 واکنش زمان( زدن برچسب-
کارکرد-

کدگذاري کنترلها













کنترلهاي اضطراري
از خطا بروز احتمال آن در که بوده پراسترس شرایطی اضطراري، شرایط 

.است زیاد اپراتور سوي
،تا باشد برخوردار مناسبی طراحی از باید اضطراري هاي کنترل بنابراین 

.شود فراهم خطا بدون و سریع واکنش امکان



طراحی نشانگرها







 اندازه کارکترها، ضخامت خطوط و فاصله آنها از یکدیگر بستگی به
:فاصله بینایی دارد

) mm(ارتفاع کارکتر ) = mm(فاصله بینایی /200
قرائت مخلوط حروف بزرگ و کوچک راحت تر از قرائت حروف      

.همه بزرگ یا همه کوچک است
:تناسبهاي دیگر   

اندازه کارکترها



 ریشه   
 به )ergos( ارگوس یونانی واژه ي دو از ارگونومی اصطالح

  شده برگرفته قانون معنی به )nomos( نوموس و کار معنی
 اصطالح این .است کار مقررات و قوانین آن لغوي معنی و است

.W(لهستانی پژوهشگري وسیله ي به بار نخستین Jastryebowski(   

.شد مطرح و معرفی میالدي 1857 سال در
:نمود تقسیم دسته دو به را انسان کار پژوهشگر این

Useful work
    Harmful work

  مفید کار افزایش براي است اي وسیله ارگونومی



History of Ergonomics
Military Ergonomics             1950s
Industrial Ergonomics                    1960s
Consumer Ergonomics                       1970s
Computer Ergonomics                       1980s
Information Ergonomics and                     

Macroergonomics 1990s 
Leisure Ergonomics                            2000s
Space Ergonomics                              2010s  



سالمت 

ارگونومی

   راحتی و رضایت
     

اهداف ارگونومی

  

بهره وري 



محتواي ارگونومی

انسان سیستم اجزا و انسان تعامل کردن بهینه براي- 
 ویژگیهاي بین تناسبی و تطابق که است ضروري ماشین

 و ماشین با انسان روانی و فیزیولوژیک آناتومیک،
 بر که کاري یا ،می شود استفاده او توسط که ابزاري
 فعالیت آن در که محیطی یا و می شود گذاشته او عهده ي

.گردد برقرار کند می



Ergonomics: 
a multidisciplinary science

Ergonomics

physiology Anatomy Biomechanics
Toxicology

Management

Engineering

Occup. Health 
& Safety

PsychologySociology

Economy

Design

Environ. Sci.

Computer Sci.



)سنتی(اجزا  ارگونومی 

آنتروپومتري                      آناتومی
                       بیومکانیک                                         

فیزیولوژي کار                 فیزیولوژي
فیزیولوژي محیط                                        

روانشناسی شغلی و مهارت               روانشناسی

طراحی محیط کار                     مهندسی
مهندسی ایمنی                                         



)Hendrick, 1998( اجزا  ارگونومی

Microergonomics (traditional ergonomics)
Rules for the technical design of work tools and
workplace
a) Hardware ergonomics
b) Environmental ergonomics
c) Software ergonomics

Macroergonomics
Rules for the design of organization, production
and working groups



آور  خطرات شغلی یا عوامل زیان
در محیط کار

عوامل زیان آور در محیط کار را می توان به صورت زیر 
:دسته بندي کرد

  
  عوامل شیمیایی نظیر مواد سمی
عوامل فیزیکی نظیر پرتوها
  عوامل بیولوژیکی نظیر عوامل عفونت زا
    عوامل ارگونومیک



عوامل زیان بار ارگونومیک

که شرایطی از است عبارت ارگونومیک بار زیان  عوامل  
.می سازد وارد استرس فرد بر

:نمونه ها برخی
روش کارگاه، فضاي یا ابزار نادرست و نامناسب طراحی  

  ابزار از ناشی ارتعاش نامطلوب، روشنایی کار، انجام نامناسب
 هنگام زیاد نیروهاي اعمال تکراري، حرکات زیاد، صداي دستی،

awkward(بدنی نامطلوب وضعیت کار، posture(، کاري نوبت  
)shiftwork( و … 



:توانمندیهاي انسان و نیازمندیهاي شغلی
(Human Capabilit ies  &  Job Requirements)

وجود هنگامی ارگونومیک بار زیان  عامل یا استرس زا عامل 
  فردي قابلیتهاي و توانایی ها از شغلی نیازمندیهاي که دارد

  .کند تجاوز
شغلی نیازمندیهاي از بیش باید همیشه قابلیتها و توانایی ها  

 به است ممکن نآ منفی پیامدهاي صورت این غیر در باشد
 .شود آشکار زمانی گذشت از پس یا سرعت

بروز کند، تجاوز فرد توانایی هاي از شغلی نیازمندیهاي وقتی 
  انسانی، خطاهاي روانی، و جسمانی ناراحتیهاي و صدمات

  ارایه که خدمتی یا فرآورده کیفیت کاهش کار، بازده کاهش
.است ناپذیر گریز امري می شود



Balance for optimization



های یاتوان    
ویژگی هاي از استفاده با را انسان هاي ییاتوان ارگونومی 

 )روانی( سایکولوژیک و فیزیولوژیک آناتومیک،
 .می کند سنجش و اندازه گیري

که می دهد را اجازه این انسان توانایی هاي از اطالع 
 طراحی  واقعی توانمندیهاي با متناسب شغلی نیازمندیهاي

.شوند



ویژگیهاي انسانی

آناتومیک                فیزیولوژیک                روانی

عروقی و تنفسی             ادراك، هوشیاري، پردازش اطالعات -اندازه و ابعاد بدن                          دستگاه قلبی            



برخی دستاوردهاي مثبت کاربرد ارگونومی  
)برد -وضعیت برد( در محیط کار

 براي کارکنان براي کارفرما
      کاهش فشارهاي شغلی انجام کاراتر عملیات

     کاهش بیماري ها و آسیب هاي شغلی بهبود کیفیت محصول و رضایت بیشتر مشتري
      کاهش حوادث ناشی از کار افزایش بهره وري

       افزایش راحتی و آسایش کاهش هزینه هاي تولید
       افزایش سطح ایمنی ارتقاء حسن نیت و روحیه کار در بین کارکنان 

      رضایت شغلی بیشتر کاهش خطاهاي انسانی
  کاهش هزینه هاي درمانی

کاهش پرداخت غرامت که باید به دلیل بیماري 
 هاي شغلی به کارکنان پرداخته شود

 

  کاهش غیبتها
   کمترturnoverحفظ منابع انسانی و 
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ت فعالی ی  ثربخش  ا

Proactive approach 

Reactive approach 
 

  از کار افتادگی    آسیب    درد    احساس درد  احساس ناراحتی 

ي مستقیم و غیر مستقیم ها ه   هزین
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