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مقدمه
ایجاد نظم در کشور به تمهیدات متعدد در حوزههای
مختلف زندگی اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ـ اقتصادی
و قضایی بستگی دارد و محققشدن نظم در هریک از
قلمروهای باال ،باید با سیاستگذاری مناسب و با تدوین اصول
راهبردی در سطح خرد و با قانونگذاری صحیح و با قاطعیت
و تدبیر در سطح سازمانها و ارگانهای حکومتی و نظارت و
برخورد با متخلفان همراه باشد تا به نتیجۀ مثبت بینجامد و
باید حوزههای گوناگون با یکدیگر تعامل داشته باشند .نبود
تدبیر اصولی و قاعدهمند در هریک از سطوح در حوزههای
دیگر تأثیرگذار است و تحقق آن مستلزم رعایت اصول حاکم
بر قانونگذاری است.
تالشهای فزاینده در راستای افزایش سالمت و ایمنی که
در کل جهان وجود دارد ،افزایش مطالبات مدنی که با جبران
حوادث و آسیبهایی همراه است که هم در مشاغل و هم در
سطح عمومی جامعه رخ داده است ،اهمیت مسائل قانونی را
نشان میدهد .عالوه بر این ،عالقۀ رسانهها به این موضوعات
نیز باعث بدترشدن ماجرا و ایجاد "فرهنگ مقصر دانستن"

( )blaming cultureشده است .نمیتوان منکر شد حوادث
بزرگی که به مرگ افراد زیادی منجر شده است ،در نتیجۀ
قصور سازمانها رخ داده است؛ اما در این زمینه باید مراقب
بود که جلوی نوآوریها گرفته نشود و همیشه نیز بهدنبال
مقصر نبود .ضمن اینکه در این حین باید از مصرفکنندگان،
کارکنان و جمعیت عمومی نیز در مقابل زیانهایی که متحمل
میشوند ،محافظت کرد .این تالشها همان حوزهای است که
از آن تحتعنوان ارگونومی قانونی ()forenscic ergonomics
نام برده میشود [.]1
ارگونومی قانونی عمر چندانی ندارد و در حقیقت میتوان
گفت شاخهای جوان از حوزۀ گستردۀ ارگونومی و عوامل
انسانی است .اصول علمی که از سوی ارگونومیستهای قانونی
استفاده میشود ،بسیار شبیه اصولی است که متخصصان
ارگونومی و عوامل انسانی که در خارج از حوزۀ قانون فعالیت
میکنند ،به کار میبرند [.]2
قانونگذاری و در پی آن فرآیند دادرسی ،یکی از زمینههای
عملی است که از طریق آن مهندسان ارگونومی و عوامل
انسانی کمک میکنند تا جهان به جای بهتری تبدیل شود.
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قانونگذاری هنر یا بررسی و مطالعۀ منازعات و مذاکرات
رسمی است که بهطور خاص در منازعات موجود در دادگاهها
یا حتی بحثهای عمومی استفاده میشود و بهصورت خاصتر
به کاربرد دانش علمی در مسائل قانونی میپردازد [.]3
فعالیتهای ارگونومی قانونی شامل بررسی کیفیت
ارگونومیک ابزارها ،وسایل و تجهیزات وجود اخطارها یا
دستورالعملهای الزم برای اپراتورها و مصرفکنندگان است
تا بتوانند بهصورتی ایمن و بیخطر از آنها استفاده کنند.
وقتی حادثهای اتفاق میافتد و یک پروندۀ قضایی آغاز
میشود ،وکال بهدنبال استفاده از تخصص مشاوران ارگونومی
قانونی برای تجزیهوتحلیل حادثه هستند تا تعیین کنند که
آیا ویژگیهای فرد ،محل و یا محصول درگیر در این حادثه
دخیل بوده است یا خیر .مشاوران ارگونومی قانونی بهصورت
معمول در مسائلی وارد میشوند که در آنها این شبهه وجود
دارد که جراحت ،آسیب و یا مرگ بهعلت بیتوجهی به اصول
ارگونومی در آن موقعیت یا در آن محصول رخ داده است
[ )1994( Sloan .]4معتقد است وظایف اصلی متخصصان
ارگونومی قانونی عبارت است از:
1 .1بررسی شرایطی که به حادثه ،جراحت یا مرگ منجر
شده است.
2 .2تجزیهوتحلیل حادثه.
3 .3مشخصکردن عواملی که در وقوع حادثه نقش
داشتهاند.
4 .4فهمیدن اینکه آیا اقدامات کافی برای جلوگیری از
آسیب براساس روشهای استاندارد ارگونومی انجام 
شده است یا خیر [.]5
اما در همین راستا  )2017( Dekkerمعتقد است مواردی
که متخصصان ارگونومی قانونی با آن درگیر میشوند با
محصوالت متداول ،آسیبهای شغلی و حوادث ترافیکی
مرتبط است [.]6
اغلب متخصصان ارگونومی و عوامل انسانی در طراحی ابزار،
وظایف ،مشاغل ،سیستمها و محیطهای کاری مشارکت دارند
تا کارایی و ایمنی عوامل انسانی را افزایش دهند .متخصصان
ارگونومی/عوامل انسانی قانونی که تعداد اندکی هم هستند،
این طراحیها و رفتار استفادهکنندگان را در مواردی که قصور
یا شکستی رخ میدهد و بهدنبال آن مشکالت قضایی پیش
میآید ،ارزیابی میکنند .متخصصان این زمینه مواردی از
نقش عوامل فیزیکی [ ،]7شناختی [ ]8و سازمانی [ ]9را که
در ایجاد آسیب و جراحت نقش داشته است ،گزارش کردهاند.
نتایجی که از کارهای متخصصان ارگونومی/عوامل انسانی
قانونی به دست میآید ،نهتنها در طول پروسۀ دادرسی به
وکیل ،قضات و هیئتمنصفه کمک میکند ،بلکه ممکن است
به جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده نیز منجر شود
[.]3
تجزیهوتحلیلهای فراوان در این زمینه نشان میدهد
نواقص مربوط به طراحی در حوادث و آسیبها و درنتیجه
در تحقیقات قانونی مرتبط با این زمینهها نقش مهمی دارد.

 )2000( Noonنشان داد علت اصلی نقص در صنایع و سازهها
عبارت است از:
1 .1نقص در طراحی%40-60 :
 2 .2خطاهای ساختوساز%25-30 :
3 .3نقص در مواد%10-15 :

4 .4نواقص مرتبط با تعمیر و نگهداری]10[ %5-10 :
در ایاالت متحدۀ امریکا سیستم دادگاهی و قانونگذاری
هنگام طراحی محصوالت و فرایندها نقش بسیار مهمی
در ارتقای سالمتی و ایمنی ایفا میکند .دولتها بهصورت
معمول دارای سه شاخۀ مختلف هستند که هرکدام تواناییها
و اهداف مختلفی دارند .این سه شاخه عبارت است از:
قضایی ،قانونگذاری و اجرایی .در تئوری و حتی گاهی
در عمل این ساختار ،بین دیدگاهها و برنامههای مختلفی
که بهدنبال ایجاد حقوق مدنی هستند ،تعادل قدرت ایجاد
میکند .همانطور که در رابطه با این موضوع اشاره میشود،
شاخههای قانونگذاری و اجرایی بهشدت تحتتأثیر سیاست
قرار میگیرند و تمایل دارند در یک دورۀ زمانی کوتاهتر و
تجزیهوتحلیل دقیقتر و با درک مشکل مسائل را حل کنند؛
در حالی که قوۀ مقننه در بازههای زمانی بلندمدتتر عمل
میکند و بیشتر بهدنبال واقعیتهای قابلاثبات است [.]3
اما نظام قانونگذاری و ارزشهای حاکم بر آن باید بر مبنای
رویکردی خردگرایانه ،زمینۀ حذف و طرد عقاید بدون منشأ
عقالنی و علمی را فراهم آورد.
یک نمونه که میتوان بهعنوان مثال به آن اشاره کرد:
شتاب ناخواستۀ خودرو است .رودلف مورتیمر در یک مقاله
که در سال  1969منتشر کرد ،به جزئیات پروندۀ دادگاهی
پرداخت که مسئولیت رسیدگی به تصادفی را بر عهده داشت
که در نتیجۀ شتاب ناخواستۀ خودرو ایجاد شده بود .این
تصادف مربوط به یک  Cadilac Eldoradoبود که بهطور
غیرمنتظره شتاب گرفته و یک عابر پیاده را زیر گرفته بود.
کارشناسان ارگونومی/عوامل انسانی در این پرونده ،از سوی
وکال مورد مشاوره قرار گرفتند؛ بنابراین قضات و هیئتمنصفه
توانستند از نظرات مختلف مطلع شوند که یکی از آنها
جدایی افقی و عمودی بین شتابدهنده و پدال ترمز بود
(نقص در طراحی) .در این مورد ،جنرال موتورز محکوم شد1.
 Moritmerبررسی دقیقی از روشها ،تحلیلها و
نتیجهگیریهای هر متخصص ارائه میدهد [.]3
با توجه به توضیحات ذکرشده و اهمیت موضوع و با توجه
به کمتر شناختهشده بودن حوزۀ بحثشده ،این پژوهش به
مرور ارگونومی قانونی و وضعیت آن پرداخته است .در این
راستا سعی شده است اثر سیاستزدگی و ایدئولوژی بر فرایند
قانونگذاری در این زمینه توضیح داده شود.

مواد و روشها

این مطالعه از نوع مطالعات مروری است که در آن
جمعآوری دادهها با استفاده از مقاالت منتشرشده در
پایگاههای اطالعاتی  Scopus،Google scholarو Pubmed
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در سال  1396انجام گرفته است .در پژوهش حاضر جستجوی
مقاالت در پایگاههای ذکرشده بدون محدودیت زمانی انجام
گرفت .برای جستوجو از کلیدواژۀ ""forensic ergonomics
و " "forensic human factorsاستفاده شد .تاکنون مطالعهای
در زبان فارسی دربارۀ موضوع پژوهش منتشر نشده است؛
بنابراین تمرکز جستجو بر مقاالت منتشرشده در نشریات
بینالمللی بود .معیارهای ورود مقاالت به مطالعه ،اصیل

یافتهها
 )2016( Ciobanuطی مقالهای به معرفی ارگونومی قانونی
پرداخت .در این معرفی مثالهایی در زمینۀ کاربرد ارگونومی
قانونی آمده است .در این مقاله ارگونومی قانونی بهصورت
خالصه بهعنوان کاربرد مهندسی در مسائل و موضوعات
حقوقی معرفی شده است .وظیفۀ مشاوران ارگونومی
قانونی به این صورت بیان  شده است که این مشاوران به
تجزیهوتحلیل حوادث و آسیبها میپردازند تا مشخص کنند
که آیا فرد یا محصول در حادثۀ رخداده نقشی داشته است
یا نه .نتیجهگیری صورتگرفته در این مقاله به این صورت
است که معموالً مسائل مربوط به محصوالتِ دچار نقص ،در
سه دستۀ اصلی قرار میگیرند :محصوالت با نقص طراحی،
محصوالت با نقص تولید و محصوالت با نقصهای بازاریابی.
تحقیقات زیادی که در زمینۀ مسائل مربوط به محصوالت
دچار نقص انجام شده است ،نشان میدهد که نواقص مربوط
به طراحی ،نواقص مربوط به تولید و وجودنداشتن ویژگیهای
ارگونومیک در حوادث و خرابیها ،و درنتیجه در تحقیقات
ارگونومی قانونی نقش مهمی ایفا میکند .با توجه به اینکه
ارگونومی قانونی با مسئولیت و مسئولیتپذیری ارتباط دارد،
ممکن است باعث شود مهندسان طراحی و کاربران انواع
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بودن ،دانستن زبان انگلیسی و داشتن حداقل یکی از کلمات
مرتبط در عنوان بود .همچنین از مقاالتی استفاده شد که
امکان دسترسی به متن کامل آنها وجود داشت .با شروع
جستجو  34مدرک در ارتباط با موضوع یافت شد که بعد
از بررسیهای دقیقتر و اعمال مالکهای ورود ،درنهایت 3
مقاله در این تحقیق بررسی شد.

محصوالت مختلف در ارتباط با طراحی ،کیفیت و ایمنی
محصوالت ،وسایل نقلیه ،لوازم ،ابزار ،تجهیزات و محلهای
کاری مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند [.]11
 )2011( Ciobanuطی مقالهای به بررسی و معرفی
ارگونومی قانونی و چالشهای آن با تمرکز بر کشور رومانی
پرداخت .در این مقاله محقق به بررسی استانداردهای
ارگونومی میپردازد .نتیجهگیری محقق این بوده است
که فقط تعداد اندکی از اصول ارگونومی در استانداردهای
ملی موجود در رومانی لحاظ شدهاند؛ بنابراین مخصوصاً
استانداردهای طراحی ارگونومیک باید تدوین شوند تا
بررسیهای قانونی را که در این زمینهها انجام میشود،
ارتقا دهند .وجود استانداردهای ارگونومی میتواند بهعنوان
شاخصی از رشد ارگونومی قانونی در یک کشور در نظر گرفته
شود .نتایج این تحلیل نشان داد فقط اندکی از استانداردهای
ضروری ارگونومی در رومانی ترجمه و استفاده شده  است.
ارگونومی قانونی در رومانی عمدتا در مسائل مربوط به ایمنی
ماشین ،فعالیت بدنی ،روشنایی محل کار ،محیط حرارتی،
ارتعاشات و پایانههای ویدئویی استفاده شده است؛ در حالی 
که برخی از مهمترین استانداردهای ارگونومی در ارتباط
با اصول طراحی ارگونومیک ،طراحی محل کار و طراحی
تجهیزات و آنتروپومتری هنوز در استانداردهای رومانی وجود
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ندارد [.]4
 )2011( Cohenبه بررسی ارگونومی قانونی و خواستگاهها
و چالشهای آیندۀ آن میپردازد ،Cohen .ارگونومی قانونی را
به این صورت تعریف میکند :علمی نسبتا جوان که نقایص
طراحی را کشف کرده و به شکلگیری قوانین و استانداردهای
جدیدی منجر میشود که از کاربران محافظت میکند .به
اعتقاد او دو نیروی غالب همگرا هستند که در ظهور این
تخصص نقش داشتهاند .ابتدا سیاستها و جنبشهای عمومی
بود که درنهایت به ایجاد قانون انجامید .دوم ،تحقق کارآفرینی
در حرفۀ ارگونومی بود که میتواند فراتر از موقعیتهای
سنتی که مبتنی بر تحقیق هستند ،ارگونومی را به حرفهای
باارزش تبدیل کند Cohen .بیان میکند که امروزه در قرن
 21افراد زیادی حتی بهصورت تماموقت در حال ارائۀ خدمات
ارگونومی قانونی هستند و این تعداد در آینده افزایش خواهد
یافت .از نظر او یکی از راههای این افزایش ،جهتدادن به
دانشجویانی است که به کارهای حقوقی عالقهمند هستند.
 Cohenدربارۀ آیندۀ ارگونومی قانونی ،نظری بسیار مثبت
دارد و معتقد است مسائل و چالشهای مربوط به ف ّناوریهای
نوظهور مثل اتومبیلهای هوشمند ،تجهیزات جدید مربوط
به مراقبتهای بهداشتی و چالشهای مربوط به انرژیهای
تجدیدپذیر و فناوریهای سبز مسائلی هستند که جهت
حرکت ارگونومی قانونی را شکل خواهند داد [.]12

بحث و نتیجهگیری

رجحان ایدئولوژی سیاسی به سلب صالحیت منطقی
و عقالنی از فرایند قانونگذاری منجر میشود و درنهایت
موجبات حذف و طرد عقل و علم را فراهم میآورد و مانع از
شکلگیری یک سیستم تقنینی منطبق با معیارهای علمی و
عقالنی و برمبنای ارگونومی قانونی میشود .نتایج بررسیها
نشان میدهد ارگونومی قانونی بهعنوان شاخهای نسبتاً
جوان از علم ارگونومی با گذشت زمان اهمیت روزافزونی
یافته است؛ بنابراین باید از کمک متخصصان در این زمینه
استفاده کرد تا بتوان جنبشها و خواستهها را تبدیل به
قانون کرد .با توجه به اینکه ارگونومی قانونی در تعریف ،به
معنی کاربرد علم مهندسی عوامل انسانی در رفع مسائل و
مشکالت حقوقی است که درنهایت ممکن است به ایجاد
و شکلگیری قانون منجر شود؛ این فرایند ممکن است از
سمت هریک از سه بخشی که در هر دولتی وجود دارد آغاز
شود؛ یعنی قضاییه ،مجریه و مقننه .در فرایند ذکرشده باید
به این مسئله توجه کرد که سیاستمداران از قوۀ قضائیه و
مجریه بهسرعت به نتیجهگیری بیاساس و غیرقابلپشتیبانی
دست میزنند که بهوضوح تحتتأثیر انگیزههای سیاسی
قرار دارد .اگر این سیاستمداران در این فرایند برتری داشته
باشند ،تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بهدلیل منطق
و نتیجهگیریهای غلطی که پیش میآید ،مدام با قانون
دستبهگریبان خواهند بود؛ بنابراین بهتر است قانونگذاری
را به متخصصان بسپاریم و به سیستم قضایی اعتماد کنیم که
بهدنبال جستجوی حقیقت باشد تا اینکه بهدنبال قضاوتها و
تصمیمگیریهای مصلحتی باشیم که اشتباه ،غیرقابلاعتماد

و آسیبزننده نیز هستند و از طرف سیاستمداران بخشهای
مقننه و مجریه حمایت میشوند و ممکن است تحتتأثیر
عالیق خاص قرار بگیرند [.]3
بنابراین مطمئنا علم نقش مهمی در ارگونومی/عوامل
انسانی قانونی ایفا میکند .مطالعات کوچکی که ممکن است
چندان به لحاظ علمی در شاخة خود موردتوجه قرار نگیرند و
نتیجهگیری چندان مهمی نداشته باشند ،میتوانند در دادگاه
بسیار مفید واقع شوند .درواقع در امور حقوقی و قانونی حتی
اگر اندازۀ نمونه برابر با " "1باشد ،نتیجۀ بهدستآمده ممکن
است بسیار مفید باشد؛ اما نتایجی که از کارهای آماری سخت
و پیچیده بهدست میآیند ،ممکن است چندان مفید واقع
نشوند .بنابراین متخصصان این حوزه باید با موارد مشابه
آشنایی داشته باشند و بتوانند از آنها در حمایت از نظرات
تخصصیشان استفاده کنند تا قانونگذاران یا قضات بتوانند
این موارد و استداللها را درک کنند و از آنها در راستای
اخذ تصمیمات مناسب استفاده کنند .متخصصان ارگونومی و
عوامل انسانی در درک قضات و قانونگذاران از علتهای وقوع
یک رویداد و در تصمیماتی که آنها میگیرند ،نقش بسیار
مهمی ایفا میکنند [.]3
در راستای اهمیت ذکرشده ،باید کالسها و کارگاههای
آموزشیای برای ارگونومیستها و مهندسان عوامل انسانی
عالقهمند به ارگونومی قانونی برگزار شود که دربرگیرندۀ
موضوعاتی مثل مهارتهای الزم برای نوشتن گواهیها و
استشهادنامهها ،چگونگی برخورد با سؤاالت فریبکارانه از
طرف مخالف و جمعآوری نظرات مختلف باشد [ .]13چراکه
متخصصان ارگونومی قانونی مدام با این مسئله دستبهگریبان
هستند که آیا نظرات حرفهای آنها از سوی قضات بهدرستی
درک میشود یا خیر []14؛ بنابراین الزم است افرادی که وارد
این حوزه از مسائل حقوقی میشوند با زبان رایج در این بخش
آشنایی داشته باشند.
بهمنظور دستیابی به اهداف ذکرشده به تعداد بیشتری
از متخصصان نیاز داریم تا در حوزههای مختلفی مثل صدا،
شناخت و  ...که ممکن است تواناییها و ظرفیتهای انسان را
به چالش بکشند ،به فعالیت بپردازند .با توجه به اینکه کاربرد
ارگونومی قانونی روبهافزایش است و براساس پیشبینیهای
افراد صاحبنظر در این حوزه در آینده نیز افزایش خواهد
داشت [ ،]12الزم است این خأل از طریق تشویق دانشجویانی
که به مسائل حقوقی عالقه دارند و سوقدادن آنها بهسمت
این حوزه جبران شود.
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