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تحلیل روند و محتوای مقاالت منتشر شده در یک مجله معتبر در حوزه فاکتورهای انسانی و ارگونومی طی
سالهای  5002الی 5002

تاریخ دریافت4331/2/4 :

تاریخ پذیرش4331/6/4:

چکیده
مقدمه :وجود یک چارچوب مضمونی در حوزه ارگونومی و فاکتورهای انسانی به عنوان یک ضرورت تعیین شده است .اگرچه تحلیل محتوا ابزاری مفید در تحلیل
روند و توزیع مقاالت منتشر شده به شمار میرود ،تحلیل محتوای مجالت ارگونومی بهندرت گزارش شده است .هدف از این مطالعه ،تعیین روند محتووای مجلوه
معتبر " "Human Factorsاز طریق تحلیل محتوای مقالهای اخیر آن طی ده سال گذشته ( 2002الی  )2041است.
مواد و روشها :روش تحلیل محتوای مستقیم در این مطالعه بکار رفت .تعداد  114مقاله منتشر شده توسط دو تحلیل گر بر حسب کدهای مضمونی دسته بندی
شد .برای تحلیل محتوا از یک چارچوب مفهومی استفاده گردید .نرمافزارهای  EXCEL 2007و  SPSS 19جهت آمادهسازی و توزیع مضومونی و تحلیول رونود
مضمونهای منتشر شده استفاده گردید.
یافته ها :از میان  20مضمون استخراج شده ،شش مضمون اصلی "بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار"" ،طراحی نمایشگرها و کنترلها"" ،سیسوتم هوای
حمل و نقل سطحی"" ،فرایند شناخت"" ،فرایند توجه" ،و "فرایندهای احساس ،درک و روانی حرکتی" بیش از  %20واریانس مقالههای منتشر شوده را تبیوین
میکنند .مضمون برجسته (درصد≥ )40این مجله ،مضمون "بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار" (حدود  )%42است.
نتیجهگیری :چارچو ب مضمونی و الگوی انتشار استخراج شده در این مطالعه میتواند در برنامهریزی آموزشی و تحقیقاتی حوزه فاکتورهای انسوانی و ارگونوومی
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مرتبط به کار رود.
کلمات کلیدی :فاکتورهای انسانی ،ارگونومی ،تحلیل روند ،محتوای مقاله ،مجله
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مقدمه

همیشه در ذهن پژوهشگران مخصوصاا پژوهشگران جووان ایون حووزه
شکل میگیرد پاسخ دهد که بر اساس تحلیل محتوای مقاالت منتشور
شده ،چارچوب علوم فاکتورهوای انسوانی و ارگونوومی از چوه الگوویی
پیروی میکند و سوگیری مطالعات اخیر در حوزه فاکتورهای انسانی و
ارگونومی به چه سمتی است و چه مطالعاتی برای انتشوار در مجوالت
معتبر از استقبال بیشتری روبرو خواهند شد؟

روش بررسی
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه ،روش تحلیل محتووا اسوت.
به این منظور تمام مقواالت مجلوه معتبور " "Human Factorsطوی
سالهای  2002الی  2041در یک پایگواه داده (نورمافوزار )Endnote
جمووعآوری گردیوود .ایوون مجلووه در رتبووهبنوودی انجووام شووده در بووین
مجلههای منتشر شده در حوزه ارگونومی جزء ممتوازترین مجلوههوای
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هر ساله صدها هزار مقاله علمی و پژوهشی در مجالت سراسور جهوان
منتشر میشود .مقاالت منتشر شوده در مجوالت تخصصوی بوه دلیول
تازگی ،معرفی آخرین پژوهشها ،انتقادها ،تنوع مطالب ،شوکل اراهوه و
گاه زبان و بیان رسواتر ،بوهطوور معموول بورای پژوهشوگران جوذابیت
بیشتری دارد ( .)4اگرچه مطالعات زیادی در زمینه تحلیول اسوتنادی
مقالههای علمی در رشتهها و زمینههای علمی مختلف وجود دارد ،اموا
مطالعات محدودی در زمینه تحلیل محتوای مقاالت انجام شده اسوت.
با تحلیل محتوای مقاالت علمی میتوان گام مهموی در جهوت بهبوود
روند علمی شدن مجوالت برداشوت .از جملوه امتیوازات روش تحلیول
محتوا نسبت به سایر روشها ،امکان عملی انجام آن و دور نگهداشوتن
یافتههای پژوهش از نظرهای شخصی و تعصبهاست کوه احتمواالا در
سایر روشها تا حودی دیوده مویشوود .همچنوین ،بوا تحلیول محتووا
میتوان دریافت که تحوالت علمی چگونه صورت میگیورد و مسویری
که هر رشته علموی طوی مویکنود ،چیسوت و الگووی وایعوی کسوب
اطالعات و یا پخش یافتههای علمی و فنی چگونوه اسوت ( .)2تحلیول
مقاالت معتبر یک زمینه علمی خاص میتوانود بوه دالیول زیور مفیود
باشد .نخست ،کارهای مطالعاتی عمده و تأکید موجود در یوک زمینوه
مطالعاتی مشخص میشود .دوم ،توسعه ادبیات در آن زمینوه خواص و
در طول زمان که میتواند در تعیین موضوعهای محووری و شناسوایی
افراد کلیدی در یک زمینه مطالعاتی یاریرسوان باشود .سووم ،ترسویم
روند تغییرات موضوعی در یک زمینه مطالعاتی و پاسخ به ایون سواال
که چه موضوعاتی در گذشته و آینده مطرح بووده و خواهنود بوود .در
نهایت ،توانمندسازی مالفان جهت نگارش مقاالتی که آنها آرزو دارند
که بیشترین استناد را داشته باشد (.)1 ,3
روشهای مختلفی برای تحلیل محتووای مقواالت وجوود دارد شوامل،
تحلیل محتوای سنتی ،تحلیل محتووای مسوتقیم و تحلیول محتووای
تلخیصی .در تحلیل محتوای سنتی ،محقق بوا مشواهده موتن مقواالت
کار را شروع میکند و کدهای طبقهبندی طوی تحلیول داده و از موتن
خود داده استخراج میشود .تحلیل محتوای مستقیم با یک تئووری از
پیش تعیینشده شروع میشود و کدهای طبقهبندی در حوین و یبول
از تحلیل دادهها و از تئوری و یافتههای مرتبط استخراج مویشوود .در
روش تحلیل محتوای تلخیصی ،محقق کلیدواژههایی را از یبل و یوا در
حین تحلیل دادهها استخراج میکند و نحوه کواربرد و تکورار آنهوا را
بررسی میکند (.)2
در ایران تنها یک مطالعه تحلیل استنادی با موضوع مرتبط وجود دارد
که در آن مقاالت مجله علمی – پژوهشوی سوالمت کوار ایوران موورد

تحلیل استنادی یرار گرفته اسوت .نتوای ایون مطالعوه نشوان داد کوه
بیشترین نوع از مطالعات انجام شده در مجله سالمت کار ایران از نووع
توصوویفی – مقطعووی و موضوووعی کووه بووه آن بیشووتر پرداختووه شووده
ارگونومی بوده است ( .)6مطالعات محدودی در زمینه تحلیل محتوای
مقاالت فاکتورهای انسانی و ارگونومی منتشر شده وجود دارد که اکثر
آنها روی یک موضوع خاص تمرکز دارند .بهعنووان نمونوه ،رجیوف و
همکاران ( )2041تعداد  6466مقالوه را بور اسواس موضووعات آنهوا
دسووتهبنوودی کردنوود .نتووای آنهووا نشووان م ویده ود کووه "روشهووا و
تکنیکها" ،ویژگیهای انسانی"" ،سوازمان و طراحوی کوار" ،ایمنوی و
بهداشت"و "طراحی تجهیزات و محیط کار" پون حووزه پژوهشوی در
ارگونومی هستند .آنها یکی از محدودیتهوای طبقوهبنودی را دانوش
طبقهبندی کنندگان عنوان کردنود و پیشونهاد کردنود کوه چوارچوب
دییق تری برای مطالعات آتی به کار رود ( .)1در ایون مطالعوه رونود و
دورنمای این حوزه پژوهشی مشخص نشده است و حوزههای استخراج
شده بسیار کلی هستند که امکان تصومیمگیوری را بورای محققوان و
تصمیم سازان این حوزه فراهم نمیکنود .در مطالعوه دیگوری کوه بوه
بررسی میزان توجه محققان ارگونومی و توسوعه پایودار هودفگوذاری
شده بود ،مارتین و همکاران ( )2043در یک مطالعه مروری دریافتنود
که از  4331مقاله جستجو شده تنها  41مقاله بوا موضووع ارگونوومی،
طراحووی و توسووعه پایوودار وجووود دارد ( .)6ایوون مطالعووه نیووز بووا ایوون
محدودیت روبرو است که تنها مضومون ارگونوومی ،طراحوی و توسوعه
پایدار مورد توجه یرار گرفته است.
انتظار میرود یافتههای این مطالعه به این پرسوشهوای اساسوی کوه
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این حوزه (کالس  )Aتعیین شده است ( .)3تعداد مقاالت جموعآوری

گرفته می شد .در کل  20دسته مضمون اسوتخراج و مقواالت منتشور

شده  114مقاله بود که در مطالعه وارد شد .الزم به توضیح اسوت کوه

شده بر اساس این طبقههای جدید دستهبنودی شودند .بورای تحلیول

نکات نوشته شده توسط ویراستار در مطالعه وارد نشد.

روند مضمونها از آموار توصویفی (فراوانوی ،درصود فراوانوی و درصود

تحلیل محتوا
ترتیب که مطالعه با یک چارچوب از پویش تعیوین شوده شوروع شود.
کدهای طبقهبندی یبل و در حین تحلیل داده تعیین شود (.)44 ,40
در این مطالعه هر مقاله بهعنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شود.
هر مجلهای معموالا از یک معیار دستهبندی برای دریافت مقاالت خود
استفاده میکنود .از آنجوایی کوه مجلوه " "Human Factorsاز یوک
طبقهبندی اولیه برخوردار است طبقهبندی این مجله مبنای کدگذاری
مقاالت تعیین شد در این مجله مقواالت بوه  36طبقوه تقسویم شوده
است .دو نفر متخصص ارگونومی تاهید کردند که دسوتهبنودیهوا ایون
مجلووه ،دسووتهبنوودی جووامع و در عووین حووال اختصاصووی اسووت و بووا
دستهبندی موجود در  )42( Ergonomics Abstractو طبقوهبنودی
انجووام شووده توسووط کارووسووکی ( )43( )2002همخوووانی دارد .دو
تحلیلگر در یک جلسه آموزشی مشترک تحلیل محتووا و کدگوذاری،
شرکت کردند .سپس بهعنوان کار عملوی آنهوا  42مقالوه انتخوابی را
کدگذاری کردند .میزان توافق بین مشاهدهای آنها در کدگذاری %31
به دست آمد .دو تحلیلگر  36طبقه مجله " "Human Factorsرا بوا
بررسی عنوان ،چکیده و کلیدواژههای مقاالت بور اسواس دسوتهبنودی
موجود توسط کارووسکی ( )2002و  Ergonomics Abstractمجدداا
کدگذاری کردند .محققان دیگری نظیر  Martinو همکواران ()2043
( )6و رجیف و همکواران ( )1( )2041نیوز از ایون دسوتهبنودیهوای
مفهومی استفاده کردهاند .جهت اطمینان بیشتر ،دستهبندیهای انجام
شده توسط هر تحلیلگر توسط تحلیلگور دیگور کنتورل مویشود .در
مواردی که تحلیل گران بر اساس کلیدواژهها نمیتوانسوتند یوک کود
خاص را برای یک مقاله تعیین کنند از نظر نفور سووم بورای انتخواب
دسته مورد نظر کمک میگرفتند .مقواالتی کوه یابول دسوتهبنودی در
کدهای موجود نبود بهعنوان یک کد محتوایی جدیود در نظور گرفتوه
میشد .همچنین ،شمارههای خاص مجله در صورت عدم تطابق کامول
با مضمونهای استخراج شده ،بهعنوان یک مضمون جداگانوه در نظور
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 2007و  SPSS 19جهت آمادهسازی و تحلیل دادهها به کار رفت.

یافتهها
جدول  4فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی مضمونهای مقاالت منتشر
شده طی سوالهوای  2002الوی  2041در مجلوه را نشوان مویدهود.
"بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار"" ،طراحوی نمایشوگرها و
کنترلها"" ،سیستمهای حمل و نقل سوطحی"" ،فراینود شوناخت"،
"فرایند توجه" و "فرایندهای احساس ،درک و روانی حرکتی" بیش از
 %20واریانس مقالههای منتشر شده را تبیین میکنند.
همووانطوووری کووه از جوودول  4پیداسووت مضوومون " "بیومکانیووک،
آنتروپومتری و فیزیولوژی کار" دارای بیشترین درصد فراوانی (حودود
 )%42و مضمون " ابزار و محصوالت مصورفی" دارای کمتورین درصود
فراوانی (حدود  )%2است .مضمون برجسته (درصود≥ )40ایون مجلوه
"بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار" (حدود  )%42است.
مقایسه نتای جدول  2نشان مویدهود کوه برجسوتهتورین واریوانس
(واریانس≥ )40به ترتیب مربوط به مضومونهوای "فراینود شوناخت"
(" ،)32,1سازگاری با سیستمهای فنوی اجتمواعی پیچیوده" (،)32,1
"اپیدمیولوژیکی اخوتالالت اسوکلتی عضوالنی محویط کوار" (،)26,3
"حوادث ،ایمنی و خطاهای انسانی" (" ،)%43,2فاکتورهوای انسوانی و
خودکارسووازی در وسووایل نقلیووه" (" ،)42,4فراینوود توجووه" (،)42,0
"آموزش ،اراهه و تبادل اطالعوات" (" ،)44,6سیسوتمهوای پزشوکی و
بهداشتی" ( ،)44,4و "سیستمهای حمول و نقول سوطحی" ()%40,0
است.
مقایسه جدول  2و شوکل  4نشوان مویدهود کوه از بوین مضومونهوا
استخراج شوده ،مضومون هوای "فراینود شوناخت"" ،خودکارسوازی و
سیستمهای خبره"" ،آموزش ،اراهه و تبادل اطالعات"" ،حقیقتهوای
مجازی و شبیهسازی"" ،فرایند توجه" و "حوادث ،ایمنوی و خطاهوای
انسانی" اگرچه روندی روبه رشد داشتهاند اما این روند طی سوالهوای
 2002الی  2041بوه طوور کامول حفون نشوده اسوت .مضومونهوای
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در این مطالعه از روش تحلیل محتوای مستقیم استفاده شد .بوه ایون

تجمعی در یالب جداول و اشکال) استفاده شد .نرمافزارهای EXCEL
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"ویژگیهای فردی" " ،فرایندهای احساس ،درک و روانوی حرکتوی"،

اجتماعی پیچیده" و "فاکتورهای انسوانی و خودکارسوازی در وسوایل

" سیسووتمهووای حموول و نقوول سووطحی" " ،طراحووی نمایشووگرها و

نقلیه" و مطالعات اپیدمیولوژیک اخوتالالت اسوکلتی عضوالنی محویط

کنترلها" و "سیستمهای هوافضا" روندی کاهشی داشتهانود اموا ایون

کار" تنها در یک سال از ده سال (در یالب یک شماره خواص) منتشور

روند طی سالهای  2002الی  2041بهطور کامل حفن نشده است.

شده اند .الگوی انتشار در سایر مضمونها از روند خاصی پیروی نموی-
کند.

جدول  -1فراوانی ،درصد و فراوانی تجمعی مضمونهای مقاالت منتشر شده در مجله " "Human Factorsطی سالهای  5002الی 5012
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مضمون
بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار

88

1111

1111

طراحی نمایشگرها و کنترلها

91

119

5115

سیستمهای حمل و نقل سطحی

99

812

5112

فرایند شناخت

22

212

9211

فرایند توجه

20

912

2911

فرایندهای احساس ،درک و روانی حرکتی

21

919

2012

آموزش ،ارائه و تبادل اطالعات

22

211

2912

حوادث ،ایمنی و خطاهای انسانی

91

219

9112

سیستمهای پزشکی و بهداشتی

98

211

9918

خودکارسازی و سیستم خبره

92

2

2118

تعامل انسان کامپیوتر

92

212

2912

سیستمهای هوافضا

90

2

8019

ویژگیهای فردی

52

919

8215

وضعیتهای روانی ،بارکاری و نروارگونومی

59

912

8212

حقیقتهای مجازی و شبیهسازی

59

911

1018

سازگاری با سیستمهای فنی اجتماعی پیچیده

18

512

1919

مطالعات اپیدمیولوژیکی اختالالت اسکلتی عضالنی محیط کار

12

519

1212

ماکروارگونومی و محیط

19

515

1212

فاکتورهای انسانی و خودکار سازی در وسایل نقلیه

11

112

1115

ابزار و محصوالت مصرفی

9

018

100

221

100

کل
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"سیسووتمهووای پزشووکی و بهداشووتی"" ،موواکروارگونومی و محوویط"،

مضمونهای "هماهنگی ،همکاری و سوازگاری در سیسوتمهوای فنوی

47
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جدول  -2توزیع فراوانی هر مضمون منتشر شده در مجله " "Human Factorsطی سالهای  2002الی 2002

میانگین

انحراف معیار

بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار

2

1

12

1

15

8

2

2

1

10

818

810

طراحی نمایشگرها و کنترلها

15

1

9

11

8

9

9

9

2

9

911

112

سیستمهای حمل و نقل سطحی

2

8

15

1

9

5

9

9

2

1

919

1010

فرایند شناخت

5

0

2

9

2

1

5

2

9

51

212

9212

فرایند توجه

0

9

8

9

9

2

15

2

2

9

210

1510

فرایندهای احساس ،درک و روانی حرکتی

2

2

8

2

2

5

9

9

2

2

211

911

آموزش ،ارائه و تبادل اطالعات

1

9

2

9

1

2

1

15

2

2

212

1119

حوادث ،ایمنی و خطاهای انسانی

5

1

1

9

2

1

1

11

1

9

911

1915

سیستمهای پزشکی و بهداشتی

1

11

2

2

9

0

2

1

9

5

918

1111

خودکارسازی و سیستم خبره

5

9

9

9

5

9

2

2

9

9

912

515

تعامل انسان کامپیوتر

8

9

9

2

5

1

1

5

2

2

912

219

سیستمهای هوافضا

9

1

8

2

2

0

5

1

2

5

910

219

ویژگیهای فردی

2

1

1

9

9

5

5

5

1

1

512

212

وضعیتهای روانی ،بارکاری و نروارگونومی

9

5

9

2

1

0

2

1

5

9

519

915

حقیقتهای مجازی و شبیهسازی

9

1

2

5

9

0

5

1

0

9

519

210

سازگاری با سیستمهای فنی اجتماعی پیچیده

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

118

9512

اپیدمیولوژیکی اختالالت اسکلتی عضالنی محیط
کار

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

112

5811

ماکروارگونومی و محیط

9

2

0

1

0

0

9

1

1

0

119

219

فاکتورهای انسانی و خودکارسازی در وسایل نقلیه

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

111

1511

ابزار و محصوالت مصرفی

0

1

1

1

1

0

5

0

0

0

019

012

کل

92

92

18

89

99

29

28

80

95

102
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تحلیل روند و محتوای مقاالت منتشر شده در یک مجله معتبر در...
همچنین شکل  4نشان میدهد بهجز در موورد مضومونهوایی کوه در
یک شماره خاص منتشر شدهاند ،بارزترین سهم انتشار (درصد≥)30
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در طول  40سال مربوط به مضمونهای "فرایند شوناخت" در سوال
( 2041حوودود  )%36و "موواکروارگونومی و محوویط" در سووال 2002
(حدود  )%36بوده است.
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شکل  -0توزیع دورهای ()%مضمونهای منتشر شده در مجله " "Human Factorsطی سالهای  2002الی 2002

بحث
مطالعات محدودی در زمینه تحلیل محتوای مقاالت منتشور شوده در
حوزه فاکتورهای انسانی و ارگونومی وجوود دارد .از طرفوی ،بوه دلیول
اختصاصی بودن پرسشهای تحقیق در مقواالت اصویل ،هموواره ایون
ساال وجود دارد که ساختار علم فاکتورهای انسانی و ارگونومی از چوه
الگویی پیروی میکند و سوگیری مطالعات اخیر در این حوزه بوه چوه
سمتی است .هدف از این مطالعه ،تحلیل محتوای مقاالت منتشر شده

در زمینه فاکتورهای انسانی و ارگونومی و اراهه الگوی توزیع مقاالت بر
حسب مضمونهای استخراج شده تعیین گردید.
در این مطالعه مقواالت منتشور شوده در یکوی از ممتوازترین مجوالت
معتبر در این حوزه به روش تحلیل محتوای مسوتقیم موورد تجزیوه و
تحلیل یرار گرفت .این روش تحلیل یکوی از معتبرتورین و مفیودترین
روشهووای تحلیوول متووون علمووی اسووت ( .)2روش تحلیوول محتوووا
مزیتهایی نسبت به سایر روشهای تحلیول کموی دارد از ایون میوان
می توان به ایجاد ساختارهای ارزشی ،نگرشی و شناختی در زمینههای
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خاص؛ سازگاری با گستره وسیعی از پدیدههوای اجتمواعی و سوازمانی

شووروع بووه کووار مجلووهای بووا عنوووان " Theoretical Issues in

نظیر حوادث صنعتی؛ امکان اسوتخراج مضومونهوای متوون و تبودیل

 "Ergonomics Scienceتوسط انجمن بینالمللی ارگونومی با وجود

آنها به دادههای کمی و استحکام یافتههای استخراج شده اشاره کورد

مجلههای یدیمیتر در راستای چنین نیازی بوده است.

(.)3

از آنجا که دانش فاکتورهای انسانی و ارگونومی در ایران نوپاسوت و توا

در ایوون مطالعووه چووارچوبی مضوومونی اسووتخراج شوود کووه در آن

حدودی مورد چشمپوشی یرار گرفته اسوت ایون چوارچوب مضومونی

مضمونهای با بیشترین درصود فراوانوی بوه ترتیوب عبوارت بودنود از:

می تواند در تعیوین سرفصول دروس فاکتورهوای انسوانی و ارگونوومی

"بیومکانیک ،آنتروپومتری و فیزیولوژی کار"" ،طراحوی نمایشوگرها و

دانشگاهی و اولویتهای پژوهشی دانشگاههوا و مراکوز تحقیقواتی ایون

کنترلها"" ،سیستمهای حمل و نقول سوطحی"" ،فراینود شوناخت"،

حوزه به کار رود .همچنین ،این چارچوب مضمونی میتوانود در ایجواد

"فراینوود توجووه"" ،فراینوودهای احسوواس ،درک و روانووی حرکتووی"،

گوورایشهووای جدیوود تحصوویالت تکمیلووی و انتخوواب موضوووعات

"آموووزش ،اراهووه و تبووادل اطالعووات"" ،حوووادث ،ایمنووی و خطاهووای

پایوواننامووههووای کارشناسووی ارشوود و رسوواله دکتووری در ایوون حوووزه

انسانی"" ،سیستمهای پزشکی و بهداشتی"" ،خودکارسازی و سیستم

یاریرسان باشد.

خبووره"" ،تعاموول انسووان کووامپیوتر" " ،سیسووتمهووای هوافضووا"،

یافتههای این مطالعه نشان داد که اگرچه سه مضمون برجسته در این

"ویژگیهای فردی"" ،وضعیتهای روانوی ،بارکواری و نروارگونوومی"،

حوزه در طی ده سال مورد مطالعه شامل "بیومکانیک ،آنتروپومتری و

"حقیقتهای مجازی و شبیه سازی"" ،سازگاری با سیستمهوای فنوی

فیزیولوژی کار" " ،طراحی نمایشوگرها و کنتورلهوا"" ،سیسوتمهوای

اجتماعی پیچیده"" ،اپیدمیولوژیکی اختالالت اسکلتی عضالنی محیط

حمل و نقل سطحی" و "فرایندهای احساس ،درک و روانی حرکتوی"

کار"" ،ماکروارگونومی و محیط" " ،فاکتورهای انسانی و خودکارسازی

بوووده اسووت .امووا از ایوون بووین مضوومون "بیومکانیووک ،آنتروپووومتری و

در وسووایل نقلیووه" ،و "ابووزار و محصوووالت مصوورفی" .مضوومونهووای

فیزیولوژی کار" روندی متغیر و مضومونهوای "فراینودهای احسواس،

استخراج شده در این مطالعوه نسوبت بوه حووزههوایی کوه در معودود

درک و روانووی حرکتووی" " ،سیسووتمهووای حموول و نقوول سووطحی" ،و

مطالعات گذشته استخراج شده است مفصلتر ،جامعتر ،اختصاصیتر و

"طراحی نمایشگرها و کنترلها"رونودی رو بوه کواهش داشوته اسوت.

کاربردیتر است .بهعنوان نمونه در مطالعه  Ayubkhon Radjiyevو

بنابراین ،پژوهشگران این حوزه بایستی نگاهی ویژه بوه ایون دو حووزه

همکاران ( )2041پن دسته کلی "روشها و تکنیکها" ،ویژگیهوای

پژوهشی داشته باشند.

انسانی"" ،سوازمان و طراحوی کوار" ،ایمنوی و بهداشوت"و "طراحوی

مطالعووه حاضوور نشووان داد کووه مضوومونهووای "فراینوود شووناخت"،

تجهیووزات و محوویط کووار" جووزء پوون حوووزه پژوهشووی در ارگونووومی

"خودکارسووازی و سیسووتمهووای خبووره"" ،آموووزش ،اراهووه و تبووادل

استخراج شد (.)1

اطالعات"" ،حقیقتهای مجازی و شوبیه سوازی"" ،فراینود توجوه" و

یافتههای این مطالعه نشان داد که از میان  20مضمون استخراج شده،

"حوووادث ،ایمنووی و خطاهووای انسووانی" تقریب واا رونوودی رو بووه رشوود

شش مضمون اصلی "بیومکانیوک ،آنتروپوومتری و فیزیولووژی کوار"،

داشتهاند .با نگاهی اجمالی در مییابیم که دانوش ارگونوومی همچوون

"طراحی نمایشگرها و کنترلها"" ،سیستمهای حمل و نقل سطحی"،

سووایر علوووم بووه سوومت کوواربردی شوودن و در پووی رفووع مشووکالت و

"فرایند شناخت"" ،فراینود توجوه" ،و "فراینودهای احسواس ،درک و

پیچیوودگیهووای زنوودگی امووروزی انسووان و تعاموول پایوودار انسووان و

روانی حرکتی" بیش از  %20واریانس مقالههای منتشرشوده را تبیوین

تکنولوژیهای جدید مخصوصاا در محیط کار است.

موویکننوود .مضوومون برجسووته ایوون مجلووه ،مضوومون "بیومکانیووک،

رشته جدیدی از ارگونومی که در مطالعه حاضر نیز یکی از دستههوای

آنتروپومتری و فیزیولوژی کار" است .چنین چارچوب مضومونی موی-

نوپا ولی مهوم را بوه خوود اختصواص داده اسوت و احتمواالا در آینوده

توانود در برنامووهریووزی رشووتههووای تحصوویلی و حوووزههووای پژوهشووی

نزدیک شاهد رشد آن خواهیم بود نروارگونومی است .ایون گورایش از

فاکتورهای انسانی و ارگونومی نقشی تعیینکننوده دارد .ممکون اسوت

ارگونومی به این اشاره دارد که توجه به مغز انسان بهعنوان جزء اصلی
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الزامات طراحی یاریرسان است و در موضوعاتی نظیر ارزیابی بارکاری

نتای آنها با نتای این مطالعه ادغام یا مقایسه شوند.

و هوشیاری کاربر ،طراحی برای افراد معلول ،خودکارسوازی و طراحوی

تمرکز محققان در حوزه فاکتورهای انسانی و ارگونومی به شش

روشهای گزینش و آموزش ماثر است( .)41برخوی از محققوان نظیور

مضمون برجسته در این حوزه یعنی "بیومکانیک ،آنتروپومتری و

رجیف و همکاران ( )2041پا را فراتر نهاده و ارگونوومی را فرصوتی در

فیزیولوژی کار"" ،طراحی نمایشگرها و کنترلها"" ،سیستمهای

راستای کمک به دانوش موجوود دربواره توسوعه پایودار مخصوصواا در

حمل و نقل سطحی"،

"فرایند شناخت"" ،فرایند توجه" و

دسووتههووای"طراحووی صوونعتی و محصووول"" ،معموواری"" ،ایمنووی و

"فرایندهای احساس ،درک و روانی حرکتی" معطوف بوده است.

بهداشت" ،و "تعامل بین انسوان و کوامپیوتر" معرفوی مویکننود (.)1

همچنین ،جهتگیری اصلی مقالههای منتشر شده به سمت

پیوند رشته ارگونومی به موضوعاتی نظیر توسعه پایدار ،پنجره جدیدی

مضمونهای "فرایند شناخت"" ،خودکارسازی و سیستمهای خبره"،

فراروی ارگونومی و فاکتورهای انسوانی بواز کورده اسوت و ایون رشوته

"آموزش ،اراهه و تبادل اطالعات"" ،حقیقتهای مجازی و

تحصیلی و حوزه پژوهشی ،فراتر از محیط کوار و ملوی ،سوعی در حول

شبیهسازی"" ،فرایند توجه" و "حوادث ،ایمنی و خطاهای انسانی"

مشکالت جهانی دارد.

معطوف شده است .پیوند رشته ارگونومی به موضوعات کاربردی با

این مطالعه نشوان داد کوه یکوی از موضووعاتی کوه اموروزه در حووزه

دامنه کاربرد جهانی نظیر خودکارسازی ،شبیهسازی تکنولوژیهای

فاکتورهای انسانی و ارگونومی از توجه ویژهای برخوردار است موضووع

پیچیده ،طراحی محیط کار ،نروارگونومی و پیشگیری از خطاهای

شناخت و توجه و فراینودهای مربووط بوه آنهاسوت .جودا از اهمیوت

انسانی با هدف دستیابی به توسعه پایدار ،پنجره جدیدی فراروی

موضوع شناخت و فرایندهای شوناختی در تعامول انسوان و کوامپیوتر،

ارگونومی و فاکتورهای انسانی باز کرده است و این رشته تحصیلی و

پیشگیری از شکسوتهوای شوناختی و خطاهوای انسوانی کواربران در

حوزه پژوهشی ،فراتر از محیط کار و ملی ،سعی در حل مشکالت

تعامل با سیستمها ،فرایندها ،و ماشینهای پیچیده در محیطهای کوار

جهانی دارد .چارچوب مضمونی استخراج شده در این مطالعه میتواند

بهعنوان رویکردی جدید در جهتگیوری مطالعوات اخیور در داخول و

در ایجاد رشتهها یا گرایشهای تحصیلی ،تعیین سرفصل دروس

خارج از کشور مورد توجه یرار گرفته است (.)20-42

ارگونومی و فاکتورهای انسانی دانشگاهی ،سرفصل آموزشی سازمانها

در مطالعه حاضر ،با توجه به تعداد زیاد مقاالت ،تحلیل محتوا به یوک

و صنایع مرتبط و اولویتهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

مجله معتبر محدود شوده اسوت .مطالعوات گذشوته نیوز ،تعوداد زیواد

در این حوزه به کار رود .همچنین ،الگوی انتشار مقالههای منتشر

مقاالت و ماهیت چند رشوته ای ارگونوومی و فاکتورهوای انسوانی کوه

شده میتواند در انتخاب موضوع پایاننامههای کارشناسی ارشد و

نمیتوان کل مقاالت منتشر شده این حووزه را بوهراحتوی شناسوایی و

رساله دکتری رشتههای تحصیلی مرتبط با ارگونومی و فاکتورهای

تحلیل محتوا کورد را از محودودیتهوای ایونگونوه مطالعوات معرفوی

انسانی یاریرسان باشد.

کرده اند ( .)6 ,1با این حال ،پیشنهاد میشود مطالعواتی بوا چوارچوب
تعیین شده در این مطالعه طراحی شوند که سایر مجالت ارگونوومی و
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Abstract
Introduction: The introduction of a thematic framework is necessary for the field of ergonomics and human factors.
Content analysis is a useful tool for the trend analysis and distribution of published articles; however, reports on the
content analysis of ergonomics journals are rare. The present study was conducted to identify research trends in the
journal of Human Factors through a content analysis of its recent articles published over the past ten years (20052014).
Materials and Methods: The present study used the directed content analysis method. Two analysis experts classified
741 articles based on their thematic codes. A conceptual framework was used to perform the content analysis. EXCEL
2007 and SPSS-19 were used for the data preparation, theme distribution and trend analysis of the published themes.
Results: From the total of 21 themes extracted, six themes defined over 50% of the variance in the published articles,
including “Biomechanics, Anthropometry and Work Physiology", "Display and Control Design", "Surface
Transportation Systems", "Cognitive Processes", "Attentional Processes" and "Sensory, Perceptual and Psychomotor
Processes". The journal had a special focus on "Biomechanics, Anthropometry and Work Physiology" (about 12%).
Conclusion: The thematic framework and distribution pattern noticed in this study can be used for planning education
and research on human factors and ergonomics in universities, research centers and related organizations.
Keywords: Human factors, Ergonomics, Trend analysis, Article content, Journal
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