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 چكيده

 
 ،و در منزل صرف استفاده از صندلي و مبلمان هاي مختلف مي نماينددر محيط هاي كاري  را قابل توجهي توجه به اين موضوع كه افراد زمانبا 

اهميت بيشتري  هامبلمانصندلي ها و بايد براي ويژگي هاي  در اين راستا .استبيش از پيش اهميت پيدا كرده  اين لوازملزوم طراحي صحيح 
و منافع حاصل از از ديدگاه ارگونومي  مبلمان اين مقاله به تشريح فرايند بهبود طراحي .لحاظ كردها گونومي را در طراحي آنراصول او  گشتقائل 

بررسي وضعيت موجود بلحاظ  )1اين فرايند شامل سه مرحله اصلي  .مي پرازدو ارتقاي بهره وري  جهت راحتي بيشتر استفاده كنندگانآن در 
يكي . جديد است مبلمانتنظيم كتابچه مبنا به منظور طراحي ارگونوميك  )3بهبود و ارزيابي نتايج  و ارائه و اجراي راهكار جهت  )2، ارگونوميكي

ري بكارگي. ويكرد مشتري مداري استر دارايمهندسي كَنسي مي باشد كه از مهمترين ابزارها براي طراحي محصول در ارگونومي استفاده از 
و  كاركنان بهبود بهره وري، بين استفاده كنندگان عضالني- پيشگيري از اختالالت اسكلتي نتايجي همچون مبلماناصول ارگونومي در طراحي 

جذب مشتريان، كنان، كسب بيشتر رضايت كار هاي بهترين استفاده از قابليت، براي شخص ويژگي هاي محصولتوسط تطبيق  افرادآسايش 
  .واهد داشتهمراه خه ب براي توليدكنندگانباالتر مد كسب درآو بيشتر مشتري 

  
  بهره وري، رضايت مشتريمهندسي كَنسي،  ارگونومي، طراحي،: كليدواژه ها
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  مقدمه
 
روند رو به رشد تقاضاي استفاده از مبلمان چه در محيط هاي مسكوني و چه در محيط هاي كاري بايد براي ويژگي هاي اين محصوالت با 

وقت خود را در خارج  افراد در جامعه و با توجه به اين موضوع كه افراد بيشترِفعاليتهاي با افزايش از طرف ديگر نيز اهميت بيشتري قائل گشت و 
ها و صندلي هاي  اداري استفاده نمايند بايد اين  ها نيز مجبور مي باشند از مبلمان و در اين محيط هاي كاري مي گذرانند از منزل و در محيط

، پس از مدت زمان از آنجا كه. خود را اجرا نمايند شكل شوند و بتوانند به بهترين شكل وظيفهلوازم به گونه ي باشد تا افراد دچار كمترين م
، در اين بخش نيز بايست لوازم و مبلمان به خانه باز مي گردند و با خستگي ناشي از فعاليتهاي خود طوالني كه افراد در محل كار بسر مي برند

استفاده از آنها احساس راحتي نمايد و حتي براي ديگر افراد خانواده نيز راحتي و آرامش به همراه  موجود در منزل به گونه اي باشند كه فرد از
مهمترين . ورندرامش را براي ايشان به ارمغان آاين راحتي و آ بيشتر قرار مي گيرند كه ن محصوالتي مورد اقبال عموميدر اين ميا. داشته باشد

  . توجه به علم ارگونومي يا مهندسي فاكتورهاي انساني است ،منظورجنبه در بهبود توليدات مبلمان بدين 
و در لغت به معناي . به معني قانون و قاعدة طبيعي مشتق شده است »نوموس« به معني كار و  » ارگو «از دو كلمة يوناني » 1ارگونومي « واژة

مهندسي فاكتورهاي يا همان  )بوط به مسائل مهندسي صنايع استبيشتر در  اروپا استفاده مي شود و مر( ارگونومي. قوانين طبيعي كار است
، علمي تركيبي است كه سعي دارد ابزارها، دستگاه ها، محيط كار و .)بيشتر در آمريكا استفاده مي شود و به مسائل روانشناسي مي پردازد( انساني

اين علم با هدف افزايش بهره وري، با عنايت . انها، طراحي نمايدفكري و محدوديت ها و عالئق انس-يبا توجه به توانايي هايي جسم  مشاغل را
همچنين اين علم در تالش است بجاي متناسب سازي انسان با محيط، محيط را با . بر سالمتي، ايمني و رفاه انسان در محيط، شكل گرفته است

   .انسان متناسب سازد
ارگونومي با . رين ارتباط ميان انسان و محيط پيرامون او، مرتبط است تعريف ميشود ارگونومي بعنوان رشته اي از علوم كه با بدست آوردن بهت

، نيروهاي استاتيك و ديناميك روي بدن )  يفيزيولوژي و روانشناس(، استرس) انيك و آنتروپومتري بيومك(ارزيابي قابليتها و محدوديتهاي انسان 
مجموعه بنابراين ارگونومي از . ، سر و كار دارد)آنتروپومتري و مهندسي(ابزار و تجهيزات  ، طراحي)فيزيكي و ذهني(، خستگي ) بيومكانيك(انسان 

براي دستيابي به . محيط با توانايي ها و نيازمندي هاي طبيعي انسان است محصوالت و در پي انطباق  ارگونومي .از علوم تشكيل يافته است اي
   .ر طراحي مورد توجه قرار دادرا دارگونوميك اصول  بيشترين سطح تطابق بايستي

مشكالتي  -موجب بروز صدمات و مشكالتي مي گردد) در محيط كار و يا در محيط مسكوني(استفاده از مبلمان غير ارگونوميك  از آنجا كه
گيري اين اصول و بايد با بكار -و افزايش خستگي در افراد 2عضالني-همچون درد در ناحيه كمر، شانه و گردن يا بطور كلي مشكالت اسكلتي

اين بهبود دو سويه است از يك سو استفاده كنندگان از اين لوازم با مشكالت  .مبلمان ها شرايط را بهبود بخشيدمتجديد نظر در روند طراحي 
د پسند نيز صاحب محصوالتي مي گردند كه مور كمتري مواجه مي گردند و شرايط براي ايشان بهبود مي يابد و از ديگر سو توليدكنندگان

ده بگيرند و به آنها توجه اگر توليدكنندگان اين اصول را نادي .مشتريان بوده و بلحاظ اقتصادي موجب ارتقاي توليدكنندگان اين لوازم مي گردد
خصوصيات  مسلماً در دنياي تجاري رقابتي امروز عقب خواهند ماند و سهم خود از بازار را بواسطه توليد محصوالتي كه به ويژگي ها و  نكنند

  .استفاده كنندگان آن توجه ندارد، از دست خواهند داد
جهت دستيابي به هر موفقيتي نياز است تا در ابتدا يك روند مشخص و از پيش تعيين شده اي كه الزامات براي رسيدن به آن موفقيت را در 

به يك فرايند نيازمند نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد و ن بهبود اجراي اي. برگرفته باشد و كامالً واضح بيان داشته باشد در اختيار داشته باشيم
پيش از هر اقدامي نياز است تا شرايط موجود را به خوبي بشناسيم و بر اساس  .پرداخته مي شود ي اين مقاله به بيان و تشريح آناست، در ادامه 

  .هيمادامه ي مسير دنقاط ضعف و قدرت خود با ديدي جامع نسبت به مسائل 

                                                            
1 ergonomics 
2 Musculoskeletal disorders    
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اما منظر دوم . مسئله طراحي مبلمان را مي توان از دو منظر مورد توجه قرار داد، اول اينكه يك طرح را از ابتدا شروع نماييم و از پايه شروع كرد
ن مقاله مي موضوع اصلي اي) منظر دوم(اينگونه است كه طراحي هاي موجود را مورد بازنگري قرار داده و آنها را بهبود بخشيم، كه اين مورد 

  . باشد
  
  

  :فرايند بهبود طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي به شرح زير مي باشد
  
 بررسي وضعيت موجود بلحاظ ارگونوميكي  -1

  :كه عبارتند از اين مرحله خود شامل سه بخش مي باشد
  
 ارزيابي كارشناسانه ي محصوالت - 1- 1

 
 

كه لوب افراد مي باشد مقايسه ميگردد مط دهاي جهاني و يا شرايط ايده آل كهدر اين مرحله سطح شاخصهاي ارگونوميكي موجود با استاندار
   .محصوالت كه همان مبلمان مي باشد، استميزان اختالف ميان آنها نشان دهنده وضعيت 

  
  :شامل موارد زير استقرار ميگيرند، مورد ارزيابي  كه در اين مرحله شاخه هاي دانش ارگونومي

  
1روانشناسي •

 
  

از . مورد بررسي قرار ميگيرد مبلمان، ) معماري(شكل  ،ساختمان مبلمان و رويه ي آن يي همچون رنگجنبه ها اول يعني روانشناسي،حيطة  در
، بخصوص در محيط هاي كاري اگر در ديدگاه ارگونومي اين بخش بمنظور افزايش رضايت مشتريان و استفاده كنندگان مورد ارزيابي قرار ميگيرد

و يك آسودگي . مذكور در مورد مبلمان، در مورد چيدمان نيز مدنظر قرارداده شود موجب بهروه وري بيشتر كاركنان مي شود كنار جنبه هاي
در نتيجه با اين باور مثبت، بازاري مناسب براي توليد  .خواهد داشت هرواني و باور مثبت نسبت به محصوالت توليدي خاص نيز بهمرا/ذهني

 .كنندگان بهمراه مي آيد
  

 2فيزيولوژي    •
  

در اين حيطه مورد  بررسي خستگي ناشي از استفاده از مبلمان. ، تبادالت انرژي و متابوليسم بدن مطرح است)فيزيولوژي(در حيطة دوم 
  .ارزيابي قرار ميگيرد

بطوريكه اين نوع خستگي  اط دارد،كه بيشتر با مبلمان ارتب بدن يا بخشي ازدر تمامي عبارتست از ضعف  استفاده از مبلمانخستگي ناشي از      
  .ظاهر ميشود ) رواني(و خستگي روحي ) جسمي (ني بصورت خستگي عضال

خستگي فيزيكي همان نوع از خستگي است كه در بخش فيزيولوژي مطرح گشته و نوع ديگر خستگي مي تواند در بخش روانشناسي مورد 
  . بررسي قرار گيرد

  

                                                            
1 psychology 
2 physiology 
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  1بيومكانيك •
  

در اين حيطه، حركت اندام ها و اعمال نيرو در بافت هاي . ويژگيهاي مكانيكي اندام هاي بدن مورد بررسي قرار ميگيرددر مباحث بيومكانيك 
بالطبع به كمك اين معادالت ميتوان الگوها و ابعاد مناسب را با هدف كاهش فشارهاي مكانيكي خارجي بر . مختلف بدن تجزيه و تحليل ميشود

و اعمال نيرو از مبلمان به بدن باالخص در ناحيه كمر، فشارهاي وارد به  صه ميتوان گفت كه چگونگي انتقال نيروبطور خال. بدن بدست آورد
برخي عوامل همچون جنس مواد مورد استفاده در ساخت مبلمان، ارتفاع پد و  .هستند از جمله مباحث بيومكانيكشانه ها و ساير اندامهاي درگير 

   .ر حوزه بررسي مي شودفاكتورهايي از اين قبيل د
  

 2آنتروپومتري •
  

از آنجايي كه يكي از داليل  .پردازد مي مبلمان الح شرايط فيزيكيآنتروپومتري، به سنجش ابعاد فيزيكي بدن و كاربرد داده هاي ابعادي در اص
ز اين رو داده هاي آنتروپومتريك را ميتوان به طور مي باشد، ا بدن كاربر هاي ابعاديِبا ويژگي مبلمان ده بر اندام ها، عدم تطابق ابعادفشارهاي وار

بسيار كمك مي اين حيطه به مناسب سازي و بهينه ساختن توليدات جهت استفاده كنندگان  .و محصوالت بكار بست مبلمانمؤثري در طراحي 
، ارتفاع نشسته آرنج براي مشخص كردن ارتفاع از جمله ابعاد آنتروپومتريك مورد استفاده در طراحي مبلمان .نمايد و نقش عمده اي برعهده دارد

البته تعداد ابعاد مورد نياز زياد بوده و در اينجا تنها دو مورد بعنوان نمونه . ارتفاع نشسته براي تعيين ارتفاع پشتي مبلمان اشاره كرددسته مبلمان، 
  .آورده شد

  
  
 3رضايت مشتريان بررسي - 2- 1

 

با دانستن نقاط ضعف در طراحي از طريق ارزيابي كارشناسانه مي توان با . ارزيابي رضايت مشتريان و ارزيابي هاي كارشناسانه مكمل يكديگرند
طراحي و ساخت محصوالت مناسب رضايت مشتريان را بدست آورد و از طرف ديگر با بررسي رضايت استفاده كنندگان از محصوالت نقاط ضعف 

بي رزيادر اين مرحله رضايت مشتريان از همان فاكتورهاي مورد بررسي در بخش ا .ده و با بهبود آنها شرايط را بهينه سازيمرا كشف كر
بدين منظور مي توان تعدادي از استفاده كنندگان را بعنوان نمونه انتخاب كرد و از آنها خواست تا ازمبلمان  .كارشناسانه مورد بررسي قرار ميگيرد

   .ل ساز مي باشند و براي ايشان ايجاد ناراحتي مي نمايند را بيان كننداستفاده نمايند و مواردي كه برايشان مشك توليد شده
  
  

 بهره گيري از رويكرد مشتري مداري در طراحي ارگونوميكي •
 

بسيار مهمي در طراحي و از طريق روشهاي مختلف بدست مي آيد، كمك دانستن خواسته هاي مشتريان بواسطه يك رويكرد مشتري مداري 
محصول مي نمايد تا بتوان مبلماني را طراحي نمود كه با خواسته هاي مشتريان هماهنگ باشد و به گونه اي طراحي شود كه با شرايطي كه 

                                                            
1 biomechanics 
2 anthropometrics 
3 Customer satisfaction survey  
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 1نسيكَندسي در همين راستا در ارگونومي مبحثي مطرح گرديد با عنوان مه. مشتريان از آنها استفاده مي نمايند همساني بيشتري داشته باشد
  . بنانهاده شد 3توسط فردي ژاپني به نام ميتسو ناگاماچي 1970و در دهه ي  كه واژه اي ژاپني است 2يا ارگونومي كَنسي) احساس(

نسي به بررسي احساس و نگرش افراد استفاده كننده از يك محصول در مورد طراحي آن محصول پرداخته مي شود و با كمك مهندسي كَدر 
استفاده از نظرات استفاده كنندگان جهت بدست آوردن بازاري مطمئن بسيار حائز اهميت است و  .به اصالح طراحي پرداخته مي شود نتايج حاصل

 شكل زير. نمي توان با الگوبرداري از نمونه هاي خارجي سليقه داخلي را با آن وفق داد، بلكه بايست آن طرح ها را با ساليق موجود مطابق نمود
   . نمايان مي سازد كَنسي رافرايند اجراي مهندسي   )1ه شمارشكل (

  
  

  

 

  
  كَنسيفرايند اجراي مهندسي :  )1(شكل شماره 

  
  

 مي توان با بررسي نظرات و احساس استفاده كنندگان از مبلمان هاي توليدي با كمك ابزار و روشهاي مختلف و تجزيه و تحليل متناسب با روش
م كه اگر اين نتايج به خوبي تفسير و تعبير شوند، اطالعات مناسبي در مورد عناصر طراحي به طراح كه بهتر است بررسي به يكسري نتايج برسي

خلق  يك تيم طراحي باشد مي رسد و اين تيم نيز مي تواند با در نظر گرفتن ديگر عوامل تأثيرگذار، يك طراحي جديد با استفاده از بررسي كَنسي
  .ايشان نيز قرار مي گيرندطرح ها كه با لحاظ كردن نظرات استفاده كنندگان بوجود مي آيند، بيشتر مورد پسند و رضايت نمايد كه يقيناً اينگونه 

     
 
 تحليل داده ها و نتيجه گيري - 3- 1

 

نتايج مقايسه شده و نتايج حاصل از هر دو مرحله قبل مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و نتايج ارزيابي كارشناسانه با موارد استاندارد موجود 
در طراحي هاي موجود، از  حاصل از جمع آوري داده هاي ارزيابي رضايت مشتري بسته به روش ارزيابي تحليل گشته و نقاط ضعف و كاستي ها

ود بخشيد و به و مي توان با دانستن نقاطي كه موجب نارضايتي استفاده كنندگان است، شرايط و طراحي ها را بهب .نمايان مي گرددنظر مشتريان 
  .سوي كسب رضايت بيشتر افراد پيشرفت

  

                                                            
1 Kansei engineering 
2 Kansei ergonomics 
3 Mitsuo Nagamachi 

تغيير شکل 
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 ارائه و اجراي راهكار جهت بهبود و ارزيابي نتايج  -2

 
، راهكارهاي متناسب و عملي جهت رفع مشتريانپس از آشكار شدن كاستي ها، طبق نتايج حاصل از ارزيابي كارشناسانه و بررسي رضايت 

  . مي گيردكاستي هاي موجود ارائه و مورد اجرا قرار 
  :مي تواند داراي حالت هاي زير باشد استفاده كنندگاننتايج حاصل از ارزيابي كارشناسانه و بررسي رضايت 

 .نتايج حاصل از هر دو حاكي از مناسب بودن شرايط است •

 .نتايج حاصل از هر دو حاكي از نامناسب بودن شرايط است •
با تجديد طراحي محصول بصورت ارگونوميك ين مورد بايستي به اصالح مشكالت ارگونوميك در ا. اولويت اول بهبود با اين دسته از موارد است

  .پرداخت
در اين حالت نيز  .حاكي از نامناسب بودن شرايط است اما نظر كارشناسان بر مناسب بودن شرايط داللت دارد شترياننتيجه بررسي رضايت م •

  .قاط ضعف پرداختبايد متناسب با وضعيت استاندارد موجود به اصالح ن

 .در مورد آن ابراز رضايت نموده اند كاربراننتيجه ارزيابي كارشناسانه حاكي از نامناسب بودن شرايط است اما  •
ن جنبه در اينصورت نيز اصالح طراحي با مدنظر قرار داد. به وضع موجود پيش آمده باشد كاربراندر اين مورد ممكن است مشكل بر اثر عادت 

  .لمان بايد صورت پذيردك در طراحي مبهاي ارگونومي
  

اين عمل به ما اجازه مي . ارزيابي نتايج حاصل از اجراي راهكارها بمنظور تعيين ميزان بهبود ايجاد شده توسط آنها داراي اهميت بسياري مي باشد
  .به نتايج مورد نظر مطمئن شويمدهد كه نتايج بدست آمده را مجدداً با وضعيت مطلوب يا استاندارد مقايسه نموده و از دستيابي 

  
 
 جديد  طراحي ارگونوميك مبلمانتنظيم كتابچه مبنا به منظور  -3

  
و هاي ارگونوميك  پس از ارزيابي نتايج حاصل از فرايند بهبود و اطمينان از وجود شرايط مطلوب، مي توان سطح بدست آمده براي شاخص

با در نظر گرفتن اين سطوح   .جديد قرار داد طراحي و ساخت مبلمان هايگيري در مورد  مرا بعنوان سطح مبنا براي تصمياستانداردهاي موجود 
مبنا و پايه در طراحي ها و پيروي از آنها، مي توان گفت به يك طراحي ارگونوميك كه براورده كننده هدف ارگونومي كه متناسب سازي 

   .تي استفاده كنندگان از آنها و بهبود بهره وري براي توليدكنندگان اسمحصوالت يا همان مبلمان توليدي با توانايي ها و محدوديت ها
  .مشاهده كرد )2شكل شماره ( مي توان در شكل زيربطور خالصه فرايند بهبود طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي را 
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  فرايند بهبود طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي:  )2(شكل شماره 
  
  

  :را مي توان اينگونه بيان داشت در محيط هاي مسكوني و اداري مهمترين نتايج حاصل از بكارگيري اصول ارگونومي در طراحي و بهبود مبلمان
 

  استفاده كنندگان بدن روي مبلمان سوء ثيرأت كاهش -
 برانرروي جسم كا ناشي از استفاده از مبلمان)  1يا تجمعي(پتانسيل اثرات طوالني مدت  كاهش -
  براي شخص  ويژگي هاي محصولتوسط تطبيق  افرادو آسايش  كاركنان بهبود بهره وري -
   جهت انجام كار مشتريانبراي  توليداتبودن تناسب م -
  كاردر اجراي بهترين استفاده از انرژي  -
  كنانهاي كار بهترين استفاده از قابليت -
  عضالني-پيشگيري از اختالالت اسكلتي -
  اي توليدكنندگانجذب مشتريان بيشتر بر -
  ي توليدكنندگانكسب درامد بيشتر برا -

 

 

  
  

                                                            
1 Cumulative  
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  نتيجه گيري
  

ا با بكارگيري فرايند طراحي مبلمان از ديدگاه ارگونومي مي توان طراحي هايي را كه با شرايط استاندارد و يا شرايط مطلوب فاصله دارند ر
ند را مشخص نمود و با بكارگيري راهكارهاي متناسب آن مشكالت را شناسايي نمود و بطور جز آن عناصري را كه موجب چنين نتيجه اي شده ا

از بين برد و به يك طراحي بهينه دست يافت تا در كنار كسب رضايت و راحتي استفاده كنندگان از محصوالت و جلب مشتريان بيشتر به درآمد 
ارگونوميكي در طراحي و بهبود مبلمان مي توان اصول  جهت دستيابي به نتايج حاصل از بكارگيري اصول. اقتصادي بيشتري نيز دست يافت

ارگونوميكي را با رويكردي مشتري مداري تلفيق نمود و با استفاده از مهندسي كَنسي و كسب نظرات مشتريان به يك طراحي كه متناسب با 
  .افتخواسته استفاده كنندگان و براورده كننده الزامات ارگونوميكي نيز مي باشد به آن طرح دست ي

قرار محدوديتي موجود مي باشد كه البته منحصر به اين فرايند و اين طراحي نيست و تمام طراحي هايي را كه مورد استفاده افراد در داخل كشور 
اين كار را ميگيرند و به نوعي ابعاد بدن در آن دخيل است را شامل مي شود، عبارتست از اينكه ابعاد آنتروپومتريكي كشور ما موجود نمي باشد و 

جهت يك طراحي مناسب افراد جامعه ي مان سخت مي سازد البته در طراحي هاي موجود از برخي بانكهاي اطالعات آنتروپومتريكي ساير 
ها كشورها كه بنظر مي رسد با ابعاد مردم ايران همسانتر است استفاده مي شود، كه نمي توان منكر عدم دقت و تناسب الزم در اين نوع طراحي 
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