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 چکیده

اگرچه تحلیل محتوا ابزاری مفید در تحلیل . است شده تعیین ضرورت یک عنوان به انسانی فاکتورهای و ارگونومی حوزه در مضمونی چارچوب یک وجود: مقدمه

 مجلوه  محتووای  روند تعیین مطالعه، این از هدف. گزارش شده است ندرت به، تحلیل محتوای مجالت ارگونومی رود یمروند و توزیع مقاالت منتشر شده به شمار 

 .است( 2041 الی 2002) گذشته سال ده طی آن اخیر یا مقاله محتوای تحلیل قطری از "Human Factors" معتبر

 یبند دسته مضمونی کدهای حسب بر گر لیتحل دو توسط شده منتشر مقاله 114 تعداد. رفت بکار مطالعه این در مستقیم محتوای تحلیل روش :هاروشمواد و 

 رونود  تحلیول  و مضومونی  توزیع و یساز آماده جهت SPSS 19 و EXCEL 2007 یافزارها نرم. دیدگر استفاده مفهومی چارچوب یک از محتوا تحلیل برای. شد

.گردید استفاده شده منتشر هایمضمون

 یهوا  سوتم یس" ،"ها کنترل و نمایشگرها طراحی" ،"کار فیزیولوژی و آنتروپومتری بیومکانیک،" اصلی مضمون شش شده، استخراج مضمون 20 میان از :ها یافته

 تبیوین  را شوده  منتشر یها مقاله واریانس% 20 از بیش "حرکتی روانی و درک احساس، فرایندهای" و ،"توجه فرایند" ،"شناخت فرایند"  ،"سطحی نقل و لحم

 .است%( 42 حدود) "کار فیزیولوژی و آنتروپومتری بیومکانیک،" مضمون مجله، این( 40≤درصد) برجسته مضمون. کنند یم

آموزشی و تحقیقاتی حوزه فاکتورهای انسوانی و ارگونوومی    یزیر برنامهدر  تواند یمب مضمونی و الگوی انتشار استخراج شده در این مطالعه چارچو :گیری یجهنت

 .مرتبط به کار رود یها سازمان، مراکز تحقیقاتی و ها دانشگاه

 فاکتورهای انسانی، ارگونومی، تحلیل روند، محتوای مقاله، مجله: کلمات کلیدی

4.ایران ، تهران ،   بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان، پژوهشی کمیته ،ای حرفه بهداشت مهندسی تخصصی دکتری دانشجوی.
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مقدمه
هر ساله صدها هزار مقاله علمی و پژوهشی در مجالت سراسور جهوان   

 یول بوه دل مقاالت منتشر شوده در مجوالت تخصصوی    . شود یممنتشر 

، انتقادها، تنوع مطالب، شوکل اراهوه و   ها پژوهشتازگی، معرفی آخرین 

معموول بورای پژوهشوگران جوذابیت      طوور  بوه گاه زبان و بیان رسواتر،  

اگرچه مطالعات زیادی در زمینه تحلیول اسوتنادی   . (4)بیشتری دارد 

علمی مختلف وجود دارد، اموا   های ینهزمو  ها رشتهعلمی در  یها مقاله

. مطالعات محدودی در زمینه تحلیل محتوای مقاالت انجام شده اسوت 

گام مهموی در جهوت بهبوود     توان یمبا تحلیل محتوای مقاالت علمی 

جملوه امتیوازات روش تحلیول     از. روند علمی شدن مجوالت برداشوت  

 داشوتن  نگه، امکان عملی انجام آن و دور ها روشمحتوا نسبت به سایر 

در  احتمواالا کوه   هاست تعصبهای پژوهش از نظرهای شخصی و یافته

همچنوین، بوا تحلیول محتووا     . شوود  یمو تا حودی دیوده    ها روشسایر 

ی و مسویر  گیورد  یمدریافت که تحوالت علمی چگونه صورت  توان یم

، چیسوت و الگووی وایعوی کسوب     کنود  یمو که هر رشته علموی طوی   

تحلیول  . (2)علمی و فنی چگونوه اسوت    های یافتهاطالعات و یا پخش 

بوه دالیول زیور مفیود      توانود  یممقاالت معتبر یک زمینه علمی خاص 

یوک زمینوه   موجود در  یدتأکنخست، کارهای مطالعاتی عمده و . باشد

دوم، توسعه ادبیات در آن زمینوه خواص و   . شود یممطالعاتی مشخص 

محووری و شناسوایی    یها موضوعدر تعیین  تواند یمدر طول زمان که 

سووم، ترسویم   . باشود  رسوان  یاریافراد کلیدی در یک زمینه مطالعاتی 

 سواال روند تغییرات موضوعی در یک زمینه مطالعاتی و پاسخ به ایون  

در . عاتی در گذشته و آینده مطرح بووده و خواهنود بوود   که چه موضو

آرزو دارند  ها آنجهت نگارش مقاالتی که  مالفاننهایت، توانمندسازی 

 .(1, 3)که بیشترین استناد را داشته باشد 

مختلفی برای تحلیل محتووای مقواالت وجوود دارد شوامل،      یها روش

تحلیل محتوای سنتی، تحلیل محتووای مسوتقیم و تحلیول محتووای     

حلیل محتوای سنتی، محقق بوا مشواهده موتن مقواالت     در ت. تلخیصی

طوی تحلیول داده و از موتن     یبند طبقهو کدهای  کند یمکار را شروع 

تحلیل محتوای مستقیم با یک تئووری از  . شود یمخود داده استخراج 

در حوین و یبول    یبند طبقهو کدهای  شود یمشروع  شده یینتعپیش 

در . شوود  یمو مرتبط استخراج  های یافتهو از تئوری و  ها دادهتحلیل  از

را از یبل و یوا در   ییها واژهروش تحلیل محتوای تلخیصی، محقق کلید

را  هوا  آنو نحوه کواربرد و تکورار    کند یماستخراج  ها دادهحین تحلیل 

 .(2) کند یمبررسی 

در ایران تنها یک مطالعه تحلیل استنادی با موضوع مرتبط وجود دارد 

پژوهشوی سوالمت کوار ایوران موورد       –در آن مقاالت مجله علمی  که

نتوای  ایون مطالعوه نشوان داد کوه      . تحلیل استنادی یرار گرفته اسوت 

بیشترین نوع از مطالعات انجام شده در مجله سالمت کار ایران از نووع  

مقطعووی و موضوووعی کووه بووه آن بیشووتر پرداختووه شووده   –توصوویفی 

مطالعات محدودی در زمینه تحلیل محتوای  .(6)ارگونومی بوده است 

مقاالت فاکتورهای انسانی و ارگونومی منتشر شده وجود دارد که اکثر 

و  رجیوف نمونوه،   عنووان  به. روی یک موضوع خاص تمرکز دارند ها آن

 هوا  آنمقالوه را بور اسواس موضووعات      6466تعداد ( 2041)همکاران 

و  هووا روش"کووه  ددهوو یموونشووان  هووا آننتووای  . کردنوود یبنوود دسووته

، ایمنوی و  "سوازمان و طراحوی کوار   "، "انسانی های یژگیو، "ها یکتکن

پون  حووزه پژوهشوی در     "طراحی تجهیزات و محیط کار"و "بهداشت

را دانوش   یبنود  طبقوه  هوای  یتمحدودیکی از  ها آن. ارگونومی هستند

کنندگان عنوان کردنود و پیشونهاد کردنود کوه چوارچوب       یبند طبقه

در ایون مطالعوه رونود و    . (1)ای مطالعات آتی به کار رود بر تری یقدی

استخراج  یها حوزهدورنمای این حوزه پژوهشی مشخص نشده است و 

را بورای محققوان و    گیوری  یمتصوم ار کلی هستند که امکان شده بسی

در مطالعوه دیگوری کوه بوه     . کنود  ینمتصمیم سازان این حوزه فراهم 

 یگوذار  هودف بررسی میزان توجه محققان ارگونومی و توسوعه پایودار   

در یک مطالعه مروری دریافتنود  ( 2043)و همکاران  مارتین شده بود،

مقاله بوا موضووع ارگونوومی،     41ها مقاله جستجو شده تن 4331که از 

ایوون مطالعووه نیووز بووا ایوون . (6)طراحووی و توسووعه پایوودار وجووود دارد 

محدودیت روبرو است که تنها مضومون ارگونوومی، طراحوی و توسوعه     

 .پایدار مورد توجه یرار گرفته است

اساسوی کوه    یهوا  پرسوش این مطالعه به این  های یافته رود یمانتظار  

پژوهشگران جووان ایون حووزه     مخصوصااهمیشه در ذهن پژوهشگران 

پاسخ دهد که بر اساس تحلیل محتوای مقاالت منتشور   گیرد یمشکل 

شده، چارچوب علوم فاکتورهوای انسوانی و ارگونوومی از چوه الگوویی       

و سوگیری مطالعات اخیر در حوزه فاکتورهای انسانی و  کند یمپیروی 

ار در مجوالت  ارگونومی به چه سمتی است و چه مطالعاتی برای انتشو 

 معتبر از استقبال بیشتری روبرو خواهند شد؟

 بررسی روش

. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، روش تحلیل محتووا اسوت  

طوی   "Human Factors"به این منظور تمام مقواالت مجلوه معتبور    

( Endnote افوزار  نورم )در یک پایگواه داده   2041الی  2002 یها سال

انجووام شووده در بووین  یبنوود رتبووهمجلووه در  ایوون. گردیوود یآور جمووع

 یهوا  مجلوه  ینممتوازتر منتشر شده در حوزه ارگونومی جزء  یها مجله
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 یآور جموع تعداد مقاالت . (3)تعیین شده است ( Aکالس )این حوزه 

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

 .ت نوشته شده توسط ویراستار در مطالعه وارد نشدنکا

 تحلیل محتوا

بوه ایون   . در این مطالعه از روش تحلیل محتوای مستقیم استفاده شد

. ترتیب که مطالعه با یک چارچوب از پویش تعیوین شوده شوروع شود     

. (44, 40)یبل و در حین تحلیل داده تعیین شود   یبند طبقهکدهای 

. یک واحد تحلیل در نظر گرفته شود  عنوان بهدر این مطالعه هر مقاله 

برای دریافت مقاالت خود  یبند دستهاز یک معیار  معموالا یا مجلههر 

از یوک   "Human Factors"نجوایی کوه مجلوه    از آ. کنود  یماستفاده 

این مجله مبنای کدگذاری  یبند طبقهاولیه برخوردار است  یبند طبقه

طبقوه تقسویم شوده     36مقاالت تعیین شد در این مجله مقواالت بوه   

ایون   هوا  یبنود  دسوته دو نفر متخصص ارگونومی تاهید کردند که . است

سووت و بووا جووامع و در عووین حووال اختصاصووی ا یبنوود دسووتهمجلووه، 

 یبنود  طبقوه و  Ergonomics Abstract (42)موجود در  یبند دسته

دو . همخوووانی دارد (43)( 2002) کارووسووکیانجووام شووده توسووط  

گر در یک جلسه آموزشی مشترک تحلیل محتووا و کدگوذاری،   تحلیل

مقالوه انتخوابی را    42 هوا  آنکار عملوی   عنوان بهسپس . شرکت کردند

% 31در کدگذاری  ها آن یا دهمشاهمیزان توافق بین . کدگذاری کردند

را بوا   "Human Factors"طبقه مجله  36 گر یلتحلدو . آمد به دست

 یبنود  دسوته مقاالت بور اسواس    های یدواژهکلبررسی عنوان، چکیده و 

 مجدداا Ergonomics Abstractو ( 2002)کارووسکی موجود توسط 

( 2043)و همکواران   Martinدیگری نظیر  محققان. کدگذاری کردند

 هوای  یبنود  دسوته نیوز از ایون    (1)( 2041)و همکواران   رجیفو  (6)

 انجام های یبند دستهجهت اطمینان بیشتر، . اند کردهمفهومی استفاده 

در . شود  یمو دیگور کنتورل    گور  یلتحلگر توسط شده توسط هر تحلیل

یوک کود    توانسوتند  ینم ها یدواژهکلمواردی که تحلیل گران بر اساس 

خاص را برای یک مقاله تعیین کنند از نظر نفور سووم بورای انتخواب     

در  یبنود  دسوته مقواالتی کوه یابول    . گرفتند یمدسته مورد نظر کمک 

یک کد محتوایی جدیود در نظور گرفتوه     وانعن بهکدهای موجود نبود 

خاص مجله در صورت عدم تطابق کامول   یها شمارههمچنین، . شد یم

یک مضمون جداگانوه در نظور    عنوان بهاستخراج شده،  یها مضمونبا 

دسته مضمون اسوتخراج و مقواالت منتشور     20در کل . شد یمگرفته 

ای تحلیول  بور . شودند  یبنود  دستهجدید  یها طبقهشده بر اساس این 

فراوانوی، درصود فراوانوی و درصود     )از آموار توصویفی    ها مضمونروند 

 EXCEL یافزارها نرم. استفاده شد( تجمعی در یالب جداول و اشکال

 .به کار رفت ها دادهو تحلیل  یساز آمادهجهت  SPSS 19و  2007

هایافته

مقاالت منتشر  یها مضمونفراوانی، درصد و فراوانی تجمعی  4جدول 

. دهود  یمو در مجلوه را نشوان    2041الوی   2002 یهوا  سوال ده طی ش

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

، "فراینود شوناخت  "،  "حمل و نقل سوطحی  های یستمس"، "ها کنترل

بیش از  "فرایندهای احساس، درک و روانی حرکتی"و  "فرایند توجه"

. کنند یمشده را تبیین  منتشر یها مقالهواریانس % 20

بیومکانیووک، " "پیداسووت مضوومون  4طوووری کووه از جوودول  همووان

حودود  )دارای بیشترین درصد فراوانی  "آنتروپومتری و فیزیولوژی کار

دارای کمتورین درصود    "ابزار و محصوالت مصورفی  "و مضمون %( 42

ایون مجلوه   ( 40≤درصود )مضمون برجسته . است%( 2حدود )فراوانی 

 . است%( 42حدود ) "ک، آنتروپومتری و فیزیولوژی کاربیومکانی"

واریوانس   تورین  برجسوته کوه   دهود  موی نشان  2مقایسه نتای  جدول  

" فراینود شوناخت  " هوای  مضومون به ترتیب مربوط به ( 40≤واریانس)

، (32,1" )فنوی اجتمواعی پیچیوده    های یستمسسازگاری با "، (32,1)

، (26,3" )محویط کوار   اپیدمیولوژیکی اخوتالالت اسوکلتی عضوالنی   "

فاکتورهوای انسوانی و   "، %(43,2" )حوادث، ایمنی و خطاهای انسانی"

، (42,0" )فراینوود توجووه"، (42,4" )خودکارسووازی در وسووایل نقلیووه

پزشوکی و   هوای  یسوتم س"، (44,6" )و تبادل اطالعوات  اراههآموزش، "

%( 40,0) "حمول و نقول سوطحی    های یستمس"، و (44,4" )بهداشتی

 . است

 هوا  مضومون کوه از بوین    دهود  موی نشوان   4و شوکل   2ایسه جدول مق

خودکارسوازی و  "، "فراینود شوناخت  " هوای  مضومون استخراج شوده،  

 هوای  یقتحق"، "و تبادل اطالعات اراههآموزش، "، "خبره های سیستم

حوادث، ایمنوی و خطاهوای   "و  "فرایند توجه"، "سازی یهشبمجازی و 

 هوای  سوال اما این روند طی  اند هداشتاگرچه روندی روبه رشد  "انسانی

 هوای  مضومون . کامول حفون نشوده اسوت     طوور  بوه  2041الی  2002
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 ،"موواکروارگونومی و محوویط"، "پزشووکی و بهداشووتی هووای سیسووتم"

، "فرایندهای احساس، درک و روانوی حرکتوی   "، "فردی های ویژگی"

طراحووی نمایشووگرها و  "، "حموول و نقوول سووطحی  هووای یسووتمس "

اموا ایون    انود  داشتهروندی کاهشی  "هوافضا های مسیست"و  "ها کنترل

.کامل حفن نشده است طور به 2041الی  2002 های سالروند طی 

فنوی   هوای  یسوتم سهماهنگی، همکاری و سوازگاری در  " های مضمون

فاکتورهای انسوانی و خودکارسوازی در وسوایل    "و  "اجتماعی پیچیده

ی عضوالنی محویط   و مطالعات اپیدمیولوژیک اخوتالالت اسوکلت   "نقلیه

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

-از روند خاصی پیروی نموی  ها مضمونالگوی انتشار در سایر . اند شده

. کند

 5012الی  5002 های سالطی  "Human Factors"مقاالت منتشر شده در مجله  های مضمونفراوانی، درصد و فراوانی تجمعی  -1جدول 

درصد تجمعیدرصدفراوانیمضمون

8811111111بیومکانیک، آنتروپومتری و فیزیولوژی کار

911195115ها کنترلطراحی نمایشگرها و 

998125112حمل و نقل سطحی های یستمس

222129211فرایند شناخت

209122911فرایند توجه

219192012فرایندهای احساس، درک و روانی حرکتی

222112912و تبادل اطالعات ارائهآموزش، 

912199112حوادث، ایمنی و خطاهای انسانی

982119918پزشکی و بهداشتی های یستمس

9222118خودکارسازی و سیستم خبره

922122912تعامل انسان کامپیوتر

9028019هوافضا های یستمس

529198215فردی های یژگیو

599128212روانی، بارکاری و نروارگونومی های یتضعو

599111018سازی یهشبمجازی و  های یقتحق

185121919فنی اجتماعی پیچیده های یستمسسازگاری با 

125191212مطالعات اپیدمیولوژیکی اختالالت اسکلتی عضالنی محیط کار

195151212ماکروارگونومی و محیط

111121115انسانی و خودکار سازی در وسایل نقلیهفاکتورهای 

9018100ابزار و محصوالت مصرفی

221100کل
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 2002الی  2002 های سالطی  "Human Factors"توزیع فراوانی هر مضمون منتشر شده در مجله  -2جدول 

سال

2002

2002

2002

2002

2002

2000

2000

2002

2002

نگ2002
میا

ین

ار
معی

ف 
حرا

ان

2112115822110818810بیومکانیک، آنتروپومتری و فیزیولوژی کار

151911899929911112ها کنترلطراحی نمایشگرها و 

281519599219191010حمل و نقل سطحی های یستمس

502921529512129212فرایند شناخت

098992152292101510هفرایند توج

2282259922211911فرایندهای احساس، درک و روانی حرکتی

192912115222121119و تبادل اطالعات ارائهآموزش، 

511921111199111915حوادث، ایمنی و خطاهای انسانی

111229021959181111پزشکی و بهداشتی های یستمس

5999592299912515خودکارسازی و سیستم خبره

8992511522912219تعامل انسان کامپیوتر

9182205125910219هوافضا های یستمس

2119955511512212فردی های یژگیو

9592102159519915روانی، بارکاری و نروارگونومی های یتوضع

9125905109519210سازی یهشبمجازی و  های یقتحق

000001800001189512فنی اجتماعی پیچیده های یستمسسازگاری با 

اپیدمیولوژیکی اختالالت اسکلتی عضالنی محیط 

000000000121125811کار

9201009110119219ماکروارگونومی و محیط

000000011001111511فاکتورهای انسانی و خودکارسازی در وسایل نقلیه

0111105000019012ابزار و محصوالت مصرفی

929218899929288095102کل
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هوایی کوه در   در موورد مضومون   جز به دهد مینشان  4همچنین شکل 

 (30≤درصد)، بارزترین سهم انتشار اند شدهاص منتشر یک شماره خ

در سوال   "فرایند شوناخت "های سال مربوط به مضمون 40در طول  

 2002در سووال  "موواکروارگونومی و محوویط"و  (%36حوودود ) 2041

 .بوده است%( 36حدود )

 2002الی  2002 های سالطی  "Human Factors"منتشر شده در مجله  هایمضمون)%( ای دورهتوزیع  -0شکل 

 بحث 

مطالعات محدودی در زمینه تحلیل محتوای مقاالت منتشور شوده در   

از طرفوی، بوه دلیول    . حوزه فاکتورهای انسانی و ارگونومی وجوود دارد 

تحقیق در مقواالت اصویل، هموواره ایون      یها پرسشاختصاصی بودن 

از چوه  وجود دارد که ساختار علم فاکتورهای انسانی و ارگونومی  ساال

و سوگیری مطالعات اخیر در این حوزه بوه چوه    کند یمالگویی پیروی 

هدف از این مطالعه، تحلیل محتوای مقاالت منتشر شده . سمتی است

الگوی توزیع مقاالت بر  اراههدر زمینه فاکتورهای انسانی و ارگونومی و 

 . استخراج شده تعیین گردید یها مضمونحسب 

شور شوده در یکوی از ممتوازترین مجوالت      در این مطالعه مقواالت منت 

معتبر در این حوزه به روش تحلیل محتوای مسوتقیم موورد تجزیوه و    

این روش تحلیل یکوی از معتبرتورین و مفیودترین    . تحلیل یرار گرفت

روش تحلیوول محتوووا  . (2)تحلیوول متووون علمووی اسووت    یهووا روش

دارد از ایون میوان    تحلیول کموی   یها روشنسبت به سایر  هایی یتمز

های به ایجاد ساختارهای ارزشی، نگرشی و شناختی در زمینه توان یم
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اجتمواعی و سوازمانی    هوای  یدهپدخاص؛ سازگاری با گستره وسیعی از 

متوون و تبودیل    یهوا  مضومون نظیر حوادث صنعتی؛ امکان اسوتخراج  

د استخراج شده اشاره کور  های یافتهکمی و استحکام  یها دادهبه  ها آن

(3) . 

در ایوون مطالعووه چووارچوبی مضوومونی اسووتخراج شوود کووه در آن      

: زبا بیشترین درصود فراوانوی بوه ترتیوب عبوارت بودنود ا       یها مضمون

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

، "فراینود شوناخت  "، "حمل و نقول سوطحی   های یستمس"، "ها کنترل

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

حوووادث، ایمنووی و خطاهووای "، "و تبووادل اطالعووات اراهووهآموووزش، "

خودکارسازی و سیستم "، "هداشتیپزشکی و ب های یستمس"، "انسانی

، "هوافضووا هووای یسووتمس "، "تعاموول انسووان کووامپیوتر  "، "خبووره

، "ینروارگونووم روانوی، بارکواری و    های یتوضع"، "فردی های یژگیو"

فنوی   هوای  یستمسسازگاری با "، "سازی یهشبمجازی و  های یقتحق"

ط اپیدمیولوژیکی اختالالت اسکلتی عضالنی محی"، "اجتماعی پیچیده

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

 یهووا مضوومون. "ابووزار و محصوووالت مصوورفی"، و "در وسووایل نقلیووه

کوه در معودود    ییهوا  حووزه استخراج شده در این مطالعوه نسوبت بوه    

و  تر یاختصاص، تر جامع، تر مفصلمطالعات گذشته استخراج شده است 

و  Ayubkhon Radjiyevنمونه در مطالعه  وانعن به. است تر یکاربرد

هوای  ، ویژگی"ها یکتکنو  ها روش"پن  دسته کلی ( 2041)همکاران 

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

جووزء پوون  حوووزه پژوهشووی در ارگونووومی  "تجهیووزات و محوویط کووار

 . (1)استخراج شد 

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

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

،  "حمل و نقل سطحی های یستمس"، "ها کنترلطراحی نمایشگرها و "

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

را تبیوین   منتشرشوده  یها مقالهواریانس % 20بیش از  "روانی حرکتی

بیومکانیووک، "مضوومون برجسووته ایوون مجلووه، مضوومون   . کننوود یموو

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

پژوهشووی  یهووا حوووزهتحصوویلی و  یهووا رشووته یووزیر برنامووهد در توانوو

ممکون اسوت   . دارد کننوده  یینتعفاکتورهای انسانی و ارگونومی نقشی 

 Theoretical Issues in"بووا عنوووان  یا مجلووهشووروع بووه کووار  

Ergonomics Science"  ارگونومی با وجود  المللی ینبتوسط انجمن

 .  یازی بوده استدر راستای چنین ن تر یمیید یها مجله

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

یرار گرفته اسوت ایون چوارچوب مضومونی      یپوش چشممورد  یحدود

در تعیوین سرفصول دروس فاکتورهوای انسوانی و ارگونوومی       تواند یم

و مراکوز تحقیقواتی ایون     هوا  دانشگاهپژوهشی  های یتاولودانشگاهی و 

در ایجواد   توانود  یمهمچنین، این چارچوب مضمونی . ه به کار رودحوز

جدیوود تحصوویالت تکمیلووی و انتخوواب موضوووعات      هووای یشگوورا

کارشناسووی ارشوود و رسوواله دکتووری در ایوون حوووزه   هووای نامووه یووانپا

 . باشد رسان یاری

این مطالعه نشان داد که اگرچه سه مضمون برجسته در این  های یافته

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

 هوای  یسوتم س"، "هوا  کنتورل طراحی نمایشوگرها و   "، "فیزیولوژی کار

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

بیومکانیووک، آنتروپووومتری و "مضوومون  بووین  یوونا ازامووا . بوووده اسووت

راینودهای احسواس،   ف" یهوا  مضومون روندی متغیر و  "فیزیولوژی کار

، و "حموول و نقوول سووطحی هووای یسووتمس "، "درک و روانووی حرکتووی

. رونودی رو بوه کواهش داشوته اسوت     "ها کنترلطراحی نمایشگرها و "

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

 .پژوهشی داشته باشند

، "فراینوود شووناخت" یهووا مضوومونمطالعووه حاضوور نشووان داد کووه  

و تبووادل  اراهووهآموووزش، "، "خبووره هووای یسووتمسخودکارسووازی و "

و  "فراینود توجوه  "، "سوازی  یهشوب مجازی و  های یقتحق"، "اطالعات

رونوودی رو بووه رشوود  یبووااتقر "حوووادث، ایمنووی و خطاهووای انسووانی"

که دانوش ارگونوومی همچوون     بیمایبا نگاهی اجمالی در می. اند داشته

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

موول پایوودار انسووان و  ازنوودگی امووروزی انسووان و تع  هووای یچیوودگیپ

 . در محیط کار است مخصوصااجدید  های یتکنولوژ

 یهوا  دستهرشته جدیدی از ارگونومی که در مطالعه حاضر نیز یکی از 

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

ایون گورایش از   . خواهیم بود نروارگونومی استنزدیک شاهد رشد آن 

جزء اصلی  عنوان بهارگونومی به این اشاره دارد که توجه به مغز انسان 
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انجام کار، در گسوترش درک اسوتفاده از تکنولووژی توسوط انسوان و      

است و در موضوعاتی نظیر ارزیابی بارکاری  رسان یاریالزامات طراحی 

فراد معلول، خودکارسوازی و طراحوی   و هوشیاری کاربر، طراحی برای ا

برخوی از محققوان نظیور    . (41)است ماثرگزینش و آموزش  یها روش

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

در  مخصوصواا راستای کمک به دانوش موجوود دربواره توسوعه پایودار      

ایمنووی و "، "معموواری"، "طراحووی صوونعتی و محصووول"یهووا دسووته

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

پیوند رشته ارگونومی به موضوعاتی نظیر توسعه پایدار، پنجره جدیدی 

فراروی ارگونومی و فاکتورهای انسوانی بواز کورده اسوت و ایون رشوته       

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

 . جهانی دارد مشکالت

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

برخوردار است موضووع   ای یژهوفاکتورهای انسانی و ارگونومی از توجه 

جودا از اهمیوت   . هاسوت  آنشناخت و توجه و فراینودهای مربووط بوه    

موضوع شناخت و فرایندهای شوناختی در تعامول انسوان و کوامپیوتر،     

شوناختی و خطاهوای انسوانی کواربران در      یهوا  شکسوت از پیشگیری 

کوار   های یطمحپیچیده در  های ینماش، فرایندها، و ها یستمستعامل با 

مطالعوات اخیور در داخول و     یوری گ جهترویکردی جدید در  عنوان به

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

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

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

ارگونوومی و فاکتورهوای انسوانی کوه      یا رشوته مقاالت و ماهیت چند 

شناسوایی و   یراحتو  بوه کل مقاالت منتشر شده این حووزه را   توان ینم

مطالعوات معرفوی    گونوه  یون ا هوای  یتمحودود ا از ر تحلیل محتوا کورد 

مطالعواتی بوا چوارچوب     شود یمبا این حال، پیشنهاد . (6, 1) اند کرده

تعیین شده در این مطالعه طراحی شوند که سایر مجالت ارگونوومی و  

مورتبط را پوشوش دهنود و     ای رشوته  ینبت فاکتورهای انسانی و مجال

 .با نتای  این مطالعه ادغام یا مقایسه شوند ها آننتای  

انسانی و ارگونومی به شش  هایتمرکز محققان در حوزه فاکتور

بیومکانیک، آنتروپومتری و "مضمون برجسته در این حوزه یعنی 

 های یستمس"، "ها کنترلطراحی نمایشگرها و "، "فیزیولوژی کار

و  "فرایند توجه"، "فرایند شناخت"،  "حمل و نقل سطحی

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

منتشر شده به سمت  یها مقالهاصلی  یریگ جهتهمچنین، 

، "خبره های یستمسخودکارسازی و "، "فرایند شناخت" یها مضمون

زی و مجا های یقتحق"، "و تبادل اطالعات اراههآموزش، "

 "حوادث، ایمنی و خطاهای انسانی"و  "فرایند توجه"، "سازی یهشب

پیوند رشته ارگونومی به موضوعات کاربردی با . معطوف شده است

 های یتکنولوژ سازی یهشبدامنه کاربرد جهانی نظیر خودکارسازی، 

پیچیده، طراحی محیط کار، نروارگونومی و پیشگیری از خطاهای 

 یفراروی به توسعه پایدار، پنجره جدیدی انسانی با هدف دستیاب

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

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

 تواند یمچارچوب مضمونی استخراج شده در این مطالعه . جهانی دارد

ین سرفصل دروس تحصیلی، تعی های یشگرایا  ها رشتهدر ایجاد 

 ها سازمانارگونومی و فاکتورهای انسانی دانشگاهی، سرفصل آموزشی 

و مراکز تحقیقاتی  ها دانشگاهپژوهشی  های یتاولوو صنایع مرتبط و 

منتشر  یها مقالههمچنین، الگوی انتشار . در این حوزه به کار رود

و کارشناسی ارشد  های نامه یانپادر انتخاب موضوع  تواند یمشده 

تحصیلی مرتبط با ارگونومی و فاکتورهای  یها رشتهرساله دکتری 
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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 (2005-

2014). 

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.  
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