
گونوم شناخت  ارگونومی شناختی ا

Cognitive Ergonomic



مقدمهمقدمه
پيشرفت تكنولوژي ماهيت كارها•

را از كارهايي كه بر قدرت
زجسماني فرد تمركز داشتند به ر ر ي
سوي كارهايي كه تمركز اصلي

نآنها سيستم شناختي انسان ي م ه
كارهاي كه.است تغيير داد

زانسانها انجام مي دهند از   ي م ج ه
كارهاي جسماني به كارهاي

يمپايشي و حل مسئله و تصميم و ل و ي ي پ
گيري در سيستم هاي پيچيده  

است كرده پيدا . تغيير پيدا كرده است.تغيير



مقدمهمقدمه
در واقع می توان گفت جامعه •

ث ا لک ز امروز به عملکرد ايمن و موثرا
سيستمهای فنی متعدد در بخشهای 
و نقل و حمل و صنعت مختلف صنعت و حمل و نقل ومختلف

,  ارتباطات و منابع انرژی
و بهداشت و مواد و و و به واطالعات  و 

.  اقتصاد متکی است 
مباحث بر شناختی ب ارگونومی ی بر  ی  و و ر

کاربردی تعامل انسان و فن آوری 
در محيط کار به ويژه بر نحوه

تاثيرگذاری و تاثيرپذيری سيستم  
شناختی انسان و کار و شرايط 

ا ک .کار تمرکز داردکا



)cognition(شناخت ) cognition(شناخت 
کل اژ شناخت انشنا د در روانشناسی شناخت واژه کلی•

است و کليه اعمالی که در سنتز 
مانن پذيرد می صورت ناطالعات ير  ی پ ور   

)  ديدن و شنيدن و غيره(درک 
حافظه و استدالل را شامل , توجه

د گش د ت ه شناخت شناخت به تعبير ديگر.می شود
مکانيسم اصلی است که بوسيله 
می خاطر به و کنيم می درک یآن ر  يم و ب  ی  ر  ن 

آوريم و يا به عبارتی همان 
سيستم پردازش انسان است
ا ا ل ا اق در واقع مراحل روانی از درک•

.تا عمل را شناخت می گويند



شناخت سيستم رشد و  ماهيت و رشد سيستم شناختیماهيت
ات اطال دازش دگا د ديدگاه پردازش اطالعات•

ديدگاه روان شناس•
سوئيسی ژان پياژه که 

بر اساس دو مدل درون  
سازی و برون سازی 

پپياژه که نحوه تعامالت 
ذهن با محيط و نيز  

رتحوالت حاصل از آنها را   ه ز و
.شرح می دهد



درون سازی اساسا به معنی تعبير و تفسير •
شناخت سيست برحسب بيرون های داده های بيرونی برحسب سيستم شناختیداده

يعنی آنچه که فراروی فرد . موجود است
قرار می گيرد از نظر شناختی به گونه ای 

ت ي در که آنچه با که يابد تغيير می يابد که با آنچه که در سيستمتغيير
.وجود دارد و يا نحوه تفکر او منطبق گردد

برون سازی به معنای در نظر گرفتن •
ل ا ا ا ا ا ساختار داده های بيرونی است بنابر مدلا

پياژه سيستم شناختی به طور همزمان 
واقعيت را با ساختارهای خود 

و خود را با ساختار)درون سازی(هماهنگگ
و به ) برون سازی(محيط منطبق می سازد 

اين ترتيب ساختار درونی فرد تغيير کرده و
گ

ی
.به عبارتی ديگر رشد شناختی رخ می دهد



اطالعات پردازش رويکرد پردازش اطالعات رويکرد
رويکرد پردازش اطالعات 

مطالعه در مسلط و راهبرد و مسلط در مطالعهراهبرد
های رشد شناختی است در 
اين رويکرد ذهن آدمی به 

که شناختی سيستم يک عنوان يک سيستم شناختی که عنوان
قابل مقايسه با کامپيوتر است 
و اطالعات حاصل از محيط 
پردازش مختلف طور به را به طور مختلف پردازشرا

.می کند
رمزگذاری•

گ رمزگذاری مجدد•
رمز گشايی •
بازياب• يا حافظه در ذخيره ذخيره در حافظه يا بازيابی•



شناخت ارگونومی شناختیارگونوم
شناخت انشنا عل د ب ک ت از ترکيب دو علم روانشناسی شناختی و از

ارگونومی . ارگونومی حاصل شده است
شناختی تعامل انسان کار و محيط را از 

اين آناليز در.بعد شناختی بررسی می کند ی ی برر ی رب يز ين
فرآيند طراحی برای کسب اطمينان از 
ايمنی و پيشگيری از خطاهای انسانی 

.الزم و مفيد خواهد بود
ل ا ا ط ا ش گ ارگونومی شناختی بر طراحی تعامل بين ا

انسان و کار با توجه به محدوديتهای 
ارگونومی .شناختی کاربر تمرکز دارد
ادراکی فرآيندهای کشف(شناختی مانند , مانند کشف(شناختی فرآيندهای ادراکی
پردازش ) طبقه بندی و شناخت الگوها

مانند تصميم گيريها و (شناختی مرکزی
_  و فرآيندهای حسی ) حل مسئله و حافظه

ک(کت تا ا)ا را مورد )مانند تايپ کردن(حرکتر
.مطالعه قرار می دهد



شناخت ارگونوم در مطرح مباحث مطرح در ارگونومی شناختیمباحث

ا کا حرکتی_مهارتهای حسی•
ادارکیمهارتهای حسی• ی_ی
انگيزش و پاسخ موثر•
جه• ت توجه•
يادگيری و حافظه•
زبان و ارتباطات•
گيری• تصميم و مسئله حل مسئله و تصميم گيریحل
پويايی گروه و کار گروهی  •



مباحث شناختی در ارگونومی صنعتی از اين 
ا از ل فت ات هم فراتر رفته و به مدلسازی اينف
هدف درک . فرآيندهای روانی می پردازد

چگونگی تعامل محيط کار با توانائيها و 
لک گ کا ا محدوديتهای کارگر در رسيدن به عملکردت

.مورد نظر است
از ای مجموعه طراحی بررسی در مثال زبرای ی  و  ج ی  ر ی  ر برر ل  ی  بر

کنترلها و نشانگرها نه تنها توجه به 
ويژگيهای کارگر مهم است بلکه توجه به 
است اهميت حائز نيز زير عوامل .نقش ي  ز  يز  ل زير  و .ش 

اعمال و وظايف مدنظر از نشانگرها و •
کنترلها

ا نشانگ ا ل کنت طلق ن ت ق موقعيت نسبی و مطلق کنترلها و نشانگرها•
محيط کار•
سيستم• با سازگاری با سيستمسازگاری
سازگاری با ساير سيستم ها•



ويژگيهای با محيطی عوامل و یوظايف يه ی ب ويژ ي ل  و ي و  و
اپراتور که دامنه ای از تيزبينی توجه 
و توانايی حل مسئله را شامل می شود
در تعامل بوده برای تفسير و هدايت 
اطالعات حاصل از نشانگرها از هم 

ذ .تاثير می پذيرنداث
در مدلهای جديد روانشناسی است تا 
گ ک ا ا اف گ ک مشخص کند چگونه افراد با يکديگر وش

با مصنوعات به ويژه کامپيوتر کار 
اکنند اليت ذهن(ف آيندهای )ف و)فرآيندهای ذهنی(فعاليتها.می کنند

توانائيهای انسان در طراحی و اجرا و 
اين است مهم ها سيستم ارزشيابی سيستم ها مهم است اينارزشيابی

مسئله بويژه در تعامل 
.کامپيوتر بسيار مهم استانسان م_ن ر ي ر پيو



اشد ز د ا ل شا ا ت ال ف ا انائ توانائيها و فعاليتها شامل موارد زير می باشدت
توجه•
خالقيت•

افظ حافظه•
رادراک•
حل مسئله•

ک تفکر•
شناسی• زبان مطالعه و زبان از یاستفاده ن  ن و  زب ز زب  



مقوله ارگونومی شناختی در طراحی يک عالمت 
هشدار دهنده بصری

ا ط ا فاکتورهای مهم در طراحیفاک
یدر طراحی يک عالمت هشدار دهنده برجستگی آن است• ی

عامل شناختی اصلی توجه انتخابی فرد اين توجه انتخابی از 
نخست اينکه توجه کارگر به.دو بعد حائز اهميت است ي ز رو ر و ي

عالمت هشدار متمرکز می شود و ثانيا توجه فرد به محتوی  
.عالمت هشدار معطوف می گردد ر ی و ر

خوانا بودن عالمت هشدار دهنده•
ف ت ل قا قابليت فهم•

انگيزش •



اطالعات پردازش مدل پردازش اطالعاتمدل

مدل پردازش اطالعات برای مطالعه و درک پردازش شناختی  
بيشتر مدلهای خطاهای انسانی بر.مهم و سودمند است یم

مدلهای پردازش . مبنای تئوری پردازش اطالعات می باشند
مطالعات از حاصل نتايج از ای مجموعه براساس اطالعات براساس مجموعه ای از نتايج حاصل از مطالعات اطالعات

تجربی که هدفشان بررسی ابعاد مختلف سيستم پردازش 
اند فته گ شکل د ان ان ات . اطالعات انسان بوده شکل گرفته انداطال



پاسخها 
منابع توجه

محرک 
تصميم گيری 
و انتخاب و پاسخ

ادراک
گيرنده ها
Stssاجرای پاسخ

حافظه کاری

             
حافظه

حافظه بلند مدت
حافظه                                                                               



از عبارتند که دارد وجود توجه از متفاوت شکل نوع :چهار نوع شکل متفاوت از توجه وجود دارد که عبارتند از:چهار
توجه انتخابی•
توجه متمرکز•
شده• تقسي توجه توجه تقسيم شده•
توجه طوالنی  •



محصول طراح و شناخت ارگونومی شناختی و طراحی محصولارگونوم

تنوع توليدات
جامعه ز جنياز ي

بازار رقابت  
و همکاری تيمی متخصصان جهت طراحی محصوالت  

پارگونوميک و مشتری پسند ری و ي و و ر



ماشين و جايگاه آن در مهندسی _سيستم انسان
 فاکتورهای انسانی

در علم ارگونومی سيستم تعريف شده بنام سيستم  گ
_ماشين که ساختار متقابل بين وسايل و ابزارآالتانسان

تجهيزات و بطور کلی سيستم را با اپراتور مشتری و يا  
و استفاده مورد محيط و فعاليتها نوع به توجه با کاربر با توجه به نوع فعاليتها و محيط مورد استفاده وکاربر

تجزيه و تحليل می کند
ل ا ط ل ا ل ا ا ا ا ا سيستم انسان و ماشين از چهار عامل اصلی محيط و مشاغل و  ا

تجهيزات و ويژگی های فردی تشکيل شده است که با
يکديگر در تعامل هستند



د ف ا ويژگيهای فردیژگ

ط زات ت تجهيزات                                    محيط          

ل مشاغل  شا



و تجهيزات  ) اپراتور(در ارگونومی شناختی تعامل بين انسان 
مباحث از يکی انسان واقع در شود می آناليز دقيق ببطور ز  ی  ن ي ع  ر و و  ی  يز  يق  ور  ب

درک و .ماشين تلقی می شود_کليدی در آناليز سيستم انسان
به تجهيزات ی از که فاهي اطالعات شناخت اطالعات و مفاهيمی که از سوی تجهيزات بهشناخت

بررسی ميزان توجه  . استفاده گر يا مشتری منتقل می شود
ا ا ا ش ا اط ا ا ا افراد به پيامها بخاطر سپردن و انديشيدن در مورد پيامها از اف
. جمله مواردی است که در ارگونومی شناختی مطرح است ح



شناخت ارگونوم  کاربردهای ارگونومی شناختیکاربردهای

کنترل عوامل ارتباطی در يک سيستم کنترل از راه دور•
کامپيوتری• افزارهای نرم در راهنما صفحات ریطراحی پيو ی  زاره رم ا ر  ی  راه  را
طراحی کليدها و نشانگرها در تجهيزات پزشکی•
کنترل عوامل ارتباطی در وسايل و مصنوعات خانگی•
کنترل• اتاقهای در رسانی اطالع سيستم طراحی ......طراحی سيستم اطالع رسانی در اتاقهای کنترل•



گ گ از جمله اهداف آناليز ارگونومی شناختی ايجاد انگيزشآ
رضايتمندی خالقيت و لذت بخش بودن کار است و برای

دستيابی به اين اهداف مواردی چون قابليت انعطاف بهره 
آناليز در انسانی خطاهای بروز از پيشگيری زيبايی وری زيبايی پيشگيری از بروز خطاهای انسانی در آناليز وری

و يا طراحی محصول مورد دقت قرار می گيرد 



در ارگونومی شناختی قابليت استفاده محصول يا ايستگاه کار  
می قرار تحليل و تجزيه مورد زير فاکتورهای نظر ی از ر  ر يل  جزي و  ور  ی زير  وره ر  ز 

.گيرد
ش اث اثر بخشی•

بهايمنی و بهداشت• و ی ي
قابليت درک و به ذهن سپردن•
کارايی•
یسودمندی• و
قابليت يادگيری•



در طراحی سيستم های که بنوعی با انتقال اطالعات مرتبط
ممی باشد بايد به نحوه درک مفاهيم و شناخت تجهيزات و ی
اهداف طراحی توجه نمود و برای اين منظور شناخت  

اطالعات پردازش و انتقال و رسانی اطالع فرايند مراحل فرايند اطالع رسانی و انتقال و پردازش اطالعات  مراحل
.الزم می باشد



تحريک حس  درک

تفسير

پاسخ انتخاب  پاسخ شناسايی 



رمفاهيم مهندسی فاکتورهای انسانی و همچنين اصول مطرح در  رح و ين چ و ی ی ور ی ه يم
ارگونومی شناختی می توانند علل عدم موفقيت محصوالت  
مفاهيم مثال برای سازند روشن را مشتريان رضايت عدم و عدم رضايت مشتريان را روشن سازند برای مثال مفاهيم  و
:زير به نوعی با طرح محصوالت ناموفق مرتبط می باشند

گ عدم شناخت کامل استفاده گر•
مختلف• گرهای استفاده بين زياد ی اختالف ر ال زي بين  
زمان ناکافی برای اجرای يک فرآيند طراحی  •
اعمال نظر طراحی بدون توجه به نيازهای اجتماعی•
انتظارات• برآورد عدم و محصول بودن جديد بودن محصول و عدم برآورد انتظاراتجديد
عدم رعايت اصول مهندسی انسانی در طراحی محصول •



فا ا ا ا ف طال ا ش گ ا ث در مباحث ارگونومی شناختی ضمن مطالعه رفتارهای استفادها
کنندگان بهترين راهکارهای کاربردی در طراحی المانهای مختلف  

در .يک محصول بهمراه بايدهای ارگونومی خرد ارائه می شوند
و روشها و ها انتخاب بهترين به دستيابی برای بايد ه و  ارگونومی ب  و رو رين  بی ب به ي ی  ي بر ی ب و و ر

بايدها تعيين می شود که بخشی از آنها ريشه در مطالعات تجربی  
تحليل و آزمايشگاه های بررس از نيز گروه و داشته گذشته داشته و گروهی نيز از بررسی های آزمايشگاهی و تحليل  گذشته
.شرايط فيزيولوژيکی و روانشناختی استفاده گر حاصل شده است



مورد را زير موارد که شود می توصيه محصول طراح به شناختی ارگونومی در ارگونومی شناختی به طراح محصول توصيه می شود که موارد زير را مورد در
.توجه قرار داده و برای هر محصول آنها را تحليل نمايد

قابليت ارزش بصری باالی محصول يا فرآيند•
تطابق هرچه بيشتر سيستم با دنيای واقعی و محيط استفاده•
طراحی کنترل کننده ها و عوامل ارتباطی مناسب•
پيشگيری موثر از بروز خطا•
رعايت استانداردها•
شناخت کامل•
قابليت انعطاف و کارايی •

ا ز زيبايی•
اطالع رسانی•
و• خطا موارد شناخت و محصول بهتر شناخت جهت در گر استفاده به کمک کمک به استفاده گر در جهت شناخت بهتر محصول و شناخت موارد خطا و•

اشتباه



در ارگونومی شناختی خطاها و افزايش کاربری و کارايی فرد 
و سيستم از طريق ارتقاء سطح قابليت استفاده از محصول  

.يا فضا از جمله مواردی است که مطرح می باشد ی ح
در طراحی محصول در گام اول پيش بينی  بروز خطاهای 

باشد می اهميت حائز ارگونومیاحتمالی مبانی کمک به لذا لذا به کمک مبانی ارگونومی  .احتمالی حائز اهميت می باشد
شناختی و بررسی نحوه کارکرد سيستم ها می توان بخش  

داد پاسخ را نياز اين از ای عمده ارزيابیهای در در ارزيابی  .های عمده ای از اين نياز را پاسخ داد
محصوالت توليد شده نيز می توان با علم بر اصول  
های ليست چک طراح کمک به و انسان مهندسی انسانی و به کمک طراحی چک ليست های مهندس

تخصصی وضعيت موجود هر محصول آناليز شده و  
و عمل کارکرد شرايط به عنايت با و استانداردهای باستناد استانداردهای و با عنايت به شرايط کارکرد عملی و  باستناد

.اجتماعی محصول را استخراج نمود



ا ا اش ا ا ا ش ا ک ا طا خطاهای که بر محور مبانی شناختی استوار می باشند را ما  •
.به تکرار در زندگی روزمره خود تجربه می کنيم 

غالوه بر ارتباط شناختی بين استفاده گر و محصول  •
طراح يا و سازمانها و مشاغل طراح فرآيندهای طراحی مشاغل و سازمانها و يا طراحی  فرآيندهای

ايستگاههای کار از جمله موضاعات مهم در ارگونومی  
ت ا .شناختی استشناخت

ريکی از نمونه های بارز ارتباط شناختی بين اپراتور و• پر ی ر رز ز ی
ايستگاههای کار تعامل و ارتباط متقابل انسان و کامپيوتر و  
تصويری های پايانه و کامپيوتری های سيستم کلی بطور يا بطور کلی سيستم های کامپيوتری و پايانه های تصويری يا

می باشد



ق ا ا ا اط ا ل عوامل ارتباطی در اين سيستم را می توان در سه دسته تقسيم  ا
:نمود

عوامل ارتباطی مربوط به کاربر•
کا ه ط اط ت ا ل ا عوامل ارتباطی مربوط به کار•

عوامل ارتباطی مربوط به سازمان•



تقسيم دسته دو به توان می را ها سيستم شناختی بررسی يمدر و   ن ب  و ی  م  ر  ي ی  ی  ر برر
:نمود

افزا ن بررسی نرم افزاری•
بررسی سخت افزاری •



عکس• عکس•



حضور ذهن و کارهای فکری 

گ گ شکل گيری مدل های حادثه و نيز پيشرفت ارگونومی•
یموجب رشد رويکرد علمی به موضوع خطاهای انسانی ع ی

.تبلور يابد
اليتها• ف ازی دکار خ يزان رفتن باال نايع شدن پيچيده پيچيده شدن صنايع باال رفتن ميزان خودکارسازی فعاليتها و  •

کاربرد روزافزون رايانه ها در بخش توليد و  
ا(ا ا ذ ا اطال ا گ )گ مورد ) چگونگی پردازش اطالعات در ذهن انسان(خدمات

.توجه پژوهشگران قرار خواهد گرفت



فکری کارهای و ذهن حضور ذهن و کارهای فکری حضور

آ يکی از موضاعاتی که در ارگونومی شناختی به آن توجه می  گ
. شود حضور ذهن اپراتور در تصميم گيری و حل مسئله م پ
از اين موضوع به عنوان حضور ذهن موقعيتی ياد می  
يک موقعيتی ذهن حضور حفظ و آوردن بدست شودو بدست آوردن و حفظ حضور ذهن موقعيتی  يکشودو

عبارت از )  م, ح(از ديدگاه علمی . فرآيند شناخت است
د د ک د ط ک د د نا اط تن استنباط عناصر موجود در يک محيط در يک محدودها

زمانی و مکانی معين و درک معنای آنها و حدس زدن 
آ آ .حالت آنها در آينده نزديکل



گفت توان م واقع ها)مح(در دانسته که شود م موجب موجب می شود که دانسته ها )م,ح (در واقع می توان گفت
و تجارب فرد تبديل به يک تصميم درست برای حل يک  

ش .مسئله می شودئل
رمعموال ريشه حوادث ناشی از خطاهای انسانی به ويژه در ويژ ی ز ی و ري و

کارهای فکری در ناآگاهی او نيست بلکه برای يک دقت و  
که چيزهای همه که ای گونه به يابد می کاهش فرد تمرکز فرد کاهش می يابد به گونه ای که همه چيزهای که تمرکز
می دانسته و بارها در باره آنها مطالعه کرده است و حتی  

گ ت د ا ت ا داد ا ان ا ن ند که ال اعمالی که چندين بار انجام داده است را در تصميم گيریا
.خود دخالت نمی دهد


