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Background and Objectives: Every scientific activity needs to know the 

previous related scientific activities so that its various aspects can be better 

investigated in order to obtain a richer intellectual heritage. So this article aims to 

identify and analyze the historical origins of ergonomics using two scientometric 

techniques named RPYS and RPYS-Co. 

Methods: This applied research was conducted in a scientometrics method. The 

research data consists of 31239 articles in the field of Ergonomics which were 

indexed over the 20-year period (2000-2019) in Web of Science database. After 

extracting all the references of these articles, the results were analyzed using the 

CRExplorer software. 

Results: Results showed that in the field of ergonomics, from 1700 to 2000, a 

total of 19 mutations occurred in the two periods of 1900-1700 and 2000-1900. The 

article "the information capacity of the human motor system in controlling the 

amplitude of movement" by Fitts (1954) was recognized as an outstanding and index 

work. According to RPYS-CO results, the most co-citations with index work are 

related to the works of 1997 and 2004, which are on Fitts Law.  

Conclusion: In the period of 1700 to1900 influential works were related to 

psychology, biology, and economics, and during 1900-2000 influential works were 

related to psychological theories, work environment, and research methodology. 
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Extended Abstract  
 

Introduction 

Every scientific activity needs to know the 

previous related scientific activities so that its 

various aspects can be better investigated in order 

to obtain a richer intellectual heritage.  

Since the introduction of RPYS and RPYS-CO 

techniques, studies have been conducted to 

identify the historical origins of various fields. 

Historically, for the first time, Marks et al. [14] 

introduced the RPYS technique, using this meth-

od to conduct research on the scientific produc-

tion of graphene and solar cells and to identify 

and analyze important works in these two fields. 

In the same year, Leydesdorff et al. (2014) 

investigated the origins of scientometrics using 

the RPYS method [15]. In Iran, for the first time, 

Soheili et al. (2015) examined the origins of the 

field of information behavior using the RPYS 

method and showed that the area of information 

behavior, in addition to psychology, had been 

partially influenced by quantitative and qualita-

tive methodological effects (such as grounded 

theory). [16]. 

This article aims to identify and analyze the 

historical origins of ergonomics using two scient-

ometric techniques named RPYS and RPYS-Co. 

Methods 

 This applied research was conducted in a 

scientometrics method. The research data consists 

of 31239 articles in the field of Ergonomics, 

which were indexed over the 20-year period 

(2000-2019) in Web of Science database. After 

extracting all the references of these articles, the 

results were analyzed using the CRExplorer 

software. 

Results 

 Results showed that in the field of ergonomics, 

from 1700 to 2000, a total of 19 mutations 

occurred in the two periods of 1900-1700 and 

2000-1900. The article "the information capacity 

of the human motor system in controlling the 

amplitude of movement" by Fitts (1954) was 

recognized as an outstanding and index work. 

According to RPYS-CO results, the most co-

citations with index work are related to the works 

of 1997 and 2004, which are on Fitts Law. 
 

Table 1. Historical mutations in the field of ergonomics with the most referenced works in the period 1700-1900. 

Mutation 

year 
Profile of the most effective document in 

the year of the mutation 

Number of 

citations 

received by 

the document 

Total 

number of 

citations 

received per 

mutation 

year 

Document 

type 

1776 

Smith, A. (1776). An inquiry into the nature 

and causes of the wealth of nations: Volume 

One. London: printed for W. Strahan; and T. 

Cadell, 1776. 
13 13 Book 

1860 
Fechner, G. T. (1860). Elemente der 

psychophysik (Vol. 2). Breitkopf u. Härtel. 
14 18 Book 

1872 

Darwin, C. (1872). The expression of the 

emotions in man and animals. London: 

Murray. 

15 17 Book 

1890 

James, W. (1890). The Principles of 

Psychology, in two volumes. New York: 

Henry Holt and Company. 

43 66 Book 

1890 
Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). 

Right to privacy. Harv. L. Rev., 4, 193. 
14 66 Article 

1899 

Woodworth, R. S. (1899). Accuracy of 

voluntary movement. The Psychological 

Review: Monograph Supplements, 3(3), i. 
34 51 Article 
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Table 2. Historical mutations in the field of ergonomics with the most referenced works in the period 1900-2000 

Mutation 

year 
Profile of the most effective document in the 

year of the mutation 

Number of 

citations 

received by 

the document 

Total 

number of 

citations 

received per 

mutation 

year 

Document 

type 

1908 

Yerkes, R.M., & Dodson, J.D. (1908). The relation 

of strength of stimulus to rapidity of habit-

formation, Journal of Comparative Neurology and 

Psychology, vol.18, issue.5, pp.459-82. 

71 109 Article 

1911 
Taylor, F. (1911). The Principles of Scientific 

Management. Mineola, NY: Dover Publications. 
44 76 Book 

1932 

 

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in 

experimental and social psychology. Cambridge 

University Press 
52 

179 

Book 

Likert, R., 1932. A technique for the measurement 

of attitudes. Archives of Psychology 22, 1-55. 
44 Article 

1938 

Gibson, J. J., & Crooks, L. E. (1938). A theoretical 

field-analysis of automobile-driving. The American 

journal of psychology, 51(3), 453-471. 

45 233 Article 

1948 

 

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of 

communication. The Bell system technical 

journal, 27(3), 379-423. 

61 

423 

 

Article 

Mackworth, N.H.(1948). The breakdown of 

vigilance during prolonged visual search. Quarterly 

Journal of Experimental Psychology, 1, 6-21. 

43 Article 

1951 
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the 

internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334 
117 529 Article 

1954 

Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the 

human motor system in controlling the amplitude of 

movement. Journal of experimental 

psychology, 47(6), 381. 

328 860 Article 

1967 

Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1967) 

The discovery of grounded theory: strategies for 

qualitative research. Chicago.: Aldine 

127 1864 Book 

1975 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, 

Intention, and Behavior: An Introduction to Theory 

and Research. Reading, MA: Addison-Wesley. 

234 3373 Book 

1978 

 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd 

ed.). New York: McGraw-Hill. 
280 

4287 

 

Book 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The 

development of higher psychological processes 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press 

101 Book 

Snook, S. H. (1978). The design of manual handling 

tasks. Ergonomics, 21(12):963-85 
99 Article 

1980 

 

Zohar, D. (1980) Safety climate in industrial 

organizations Theoretical and applied implications. 

The Journal of Applied Psychology, 65, 96-102 

175 
5654 

 
Article 
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Mutation 

year 
Profile of the most effective document in the 

year of the mutation 

Number of 

citations 

received by 

the document 

Total 

number of 

citations 

received per 

mutation 

year 

Document 

type 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding 

attitudes and predicting social behavior. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall 

149 Book 

1988 

 

Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). 

Development of NASA-TLX (Task Load Index): 

Results of empirical and theoretical research. 

In Advances in psychology (Vol. 52, pp. 139-183). 

North-Holland. 

596 

12998 

 

Article 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the 

Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

411 Book 

1993 

 

Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Morgan 

Kaufmann. 
493 

21576 

 

Book 

Waters, T. R., Putz-Anderson, V., Garg, A., & Fine, 

L. J. (1993). Revised NIOSH equation for the 

design and evaluation of manual lifting 

tasks. Ergonomics, 36(7), 749-776. 

319 Article 

1995 

Endsley, M.R. (1995) Toward a Theory of Situation 

Awareness in Dynamic Systems. Human Factors: 

The Journal of the Human Factors and Ergonomics 

Society, 37, 32-64. 

589 27155 Article 

 

Discussion 

According to the research results, a total of 19 

mutations have occurred in the evolutionary 

process of ergonomics, of which five mutations 

occurred in the period 1900-1700. The most 

important mutation of this period took place in 

1890, when it was related to two works, the book 

by James [20] and the article by Warren [21]. 

These two works, with the number of citations 

they had in 1890, caused a major mutation in this 

field. The second major mutation in this period 

occurred in 1899 after the publication of 

Woodworth's work. Other mutations in this 

period include Smith's book in 1776 [23], 

Fechner's in 1860 [24], and “The expression of 

the Emotions in Man and Animals” is a work by 

Darwin in 1872 [25]. 

During 2000-1900, fourteen mutations were 

identified, which are related to the publication of 9 

books and 12 articles; these are the most influential 

works published in the 1980s and 1990s. The most 

influential mutation forward was in 1995 after the 

publication of Endsley's paper  "Toward a theory of 

situation awareness in dynamic systems " [26]. The 

second major mutation in this period occurred in 

1993 with Nielsen [27] and Waters et al. [28]. 

Conclusion 

 In the period of 1700 to1900 influential works 

were related to psychology, biology, and 

economics, and during 1900-2000 influential 

works were related to psychological theories, 

work environment, and research methodology. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 سنجی سال انتشار منابع های تاریخی حوزۀ ارگونومی به روش طیف شناسایی و تحلیل خاستگاه 
 

 3*امیری  محمدرضا ، 4عباس فتاحی  ، 3مفردسین وکیلیح  ، 2اکبر خاصهعلی  ، 1مقدم رشید حیدری

 

 همدان، ایران  پزشکی همدان، علوم ، دانشگاه  دانشکده بهداشت استاد، گروه ارگونومی،   .1

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، گروه علم اطالعات و دانش دانشیار  .2

 همدان، ایران  پزشکی همدان، رسانی پزشکی، دانشگاه علوم استادیار، گروه کتابداری و اطالع  .3

 همدان، ایران  پزشکی همدان، رسانی پزشکی، دانشگاه علوم گروه کتابداری و اطالع  .4

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 18/01/1400 :افتیدر

 01/03/1400 :رشیپذ

 30/06/1400: نیآنال  انتشار 

 

و  زم   که  ایگونهبهت؛  اس   نیشیپ  مرتبط  هایتیفعال  از  یآگاه  ازمندین   ی،علم  تیفعال  هر  :هدفینه 

. از این رو هدف این  تری دست یافتغنیتا بتوان به میراث فکری  بررسی شود بهتر   آن مختلف هایجنبه

سنجی  های حوزۀ ارگونومی با استفاده از دو تکنیک علمپژوهش، شناسایی سیرتکاملی و تاریخی پژوهش

RPYS   وRPYSCO است. 
 

سنجی انجام شده است که از نظر گردآوری اطالعات از نوع توصیفی  این پژوهش کاربردی با روش علم   : کار روش 

در پایگاه    2019تا پایان    2000های  مقاله در حوزۀ ارگونومی که بین سال   31239های پژوهش از  باشد. داده می 

Web of Science   های این پژوهش، همه آثاری  ه وتحلیل داد دست آمده است. برای تجزیه اند، به نمایه شده

موردتحلیل    CRExplorerر  افزا رم که در فهرست منابع این مقاالت مورداستناد قرار گرفته بودند، با استفاده از ن 

 . قرار گرفت 
 

طور کلی به   2000تا    1700در حوزۀ ارگونومی، از سال    های حاصل از این پژوهش، براساس داده   ها:یافته 

بازۀ زمانی    19  The»   با عنوان  Fittsمقالۀ    رخ داده است.  1900- 2000و    1700-1900جهش در دو 

Information Capacity Of The Human Motor System In Controlling The 

Amplitude Of Movement »    بر اساس   شاخص شناسایی شد. عنوان اثر قدیمی و  به   1954در سال

است که در   2004و    1997های  استنادی مربوط به آثار سال تر تأثیر در هم بیش   RPYS-COنتایج روش  

 .استنادی با مقالۀ شاخص را داشتند ترین هم بوده و بیش  Fittsمورد قانون  
 

شناسی، بیولوژی و اقتصاد بوده و روان اثرهای تأثیرگذار در حوزۀ    1700-1900های  سال در    :گیرینتیجه

شناسی، محیط کار و متدولوژی تحقیق های روان اثرهای تأثیرگذار در حوزۀ تئوری   1900- 2000های  در سال 

 . بودند 

 
 

 سنجی ارگونومی، تحلیل استنادی، علم :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 امیری  محمدرضا

اطالع  و  کتابداری  پزشکی، گروه  رسانی 

علوم دانشکده   همدان، دانشگاه   پزشکی 

 همدان، ایران

 یک:الکترون پست
m.r.amirilib@gmail.com   

 

 

 
این مقاله، کد   برای دانلود

زیر را با موبایل خود اسکن 
 کنید. 

 

 
آزاد؛    ©رایت  کپی  دسترسی  ارگونومی؛    مجله 

استفاده   برای  نشر  و  توزیع  برداری،  کپی 
 غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است. 

 

 

 مقدمه 

هر جامعه   ۀنیروی کار یکی از عناصر مهم و کلیدی در توسع

درصد جمعیت دنیا    45شود. در حال حاضر تقریبا  محسـوب می

سال در شمار نیروی کار جهان    10درصد افراد باالی    58و حدود  

ارتباط با    از  .شوندمحسوب می جمله موضوعات بسیار مهم در 

آن سالمت  کار،  از   هامروز.  [2,  1]  هاستنیروهای  بسیاری 

کنند،  نایعی که در آن کار میدر صکارگران و کارکنان ناچارند  

ابزار مورد نامناسبی که محیط و  با شرایط  را  بر    خود  استفاده 

میآن  تحمیل  با    ،کند ها  و  سازند  متناسب  و  منطبق 

تواند  می  این امرای کنار آیند.  گونههای ایجادشده بهمحدودیت

 .  [3]  د اثر نامطلوب داشته باشدافرو سالمت ا بر کیفیت زندگی 

رو عمدهعلوم  بخش  جهان  در ز  افراد  مشکالت  از  ای 

های علمی  های کاری گوناگون را حل کرده است. روشسیستم 

بهداشت   و  سالمت  مختلف،  زوایای  از  که  دارند  وجود  زیادی 

وری  عنوان بخشی از راه رسیدن به بهرهها و نیز کارایی بهانسان

mailto:m.r.amirilib@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-9133-5006
http://orcid.org/0000-0001-5664-4671
http://orcid.org/0000-0002-8200-2629
http://orcid.org/0000-0002-7250-9004
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رگونومی  دهند. یکی از این علوم اتحلیل قرار میورا مورد تجزیه 

وری و باالبردن  دانشی است که در افزایش بهره  یارگونوم.  است

متقابل    ۀشتابد، رابطسطح تندرستی کارکنان به یاری انسان می

کند و در پی بهینه کردن انسان، محیط و ماشین را واکاوی می

آن  استتناسب  یکدیگر  با  ارگونومی.  [4]  ها    مطالعه  از  علم 

  . [5]یافت    تکامل   هاآن  اطراف  کار   محیط  و  انسان  بین  تعامالت 

شود که در آن ساخت، ترکیب  ارگونومی به مطالعاتی اطالق می

و سازمان کار، طراحی تجهیزات، شغل و محل کار در رابطه با  

ها به مسائل  عامل انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در این روش 

.  [6]  رددگفیزیولوژیکی، ادراکی و تاحدی رفتاری انسان توجه می

محیط  های اقتصادی و فیزیکی ناشی از عوامل  ارگونومی، چالش

انسانی   نیروی  بر  راه  بررسیرا مورد  کار مؤثر  عملی    هایحلو 

.  [ 3]  کندایجاد شرایط محیطی مناسب و کارآمد فراهم می  برای

نیازهای به برآورده شدن  از  اطمینان  ارگونومی  طور کلی هدف 

به کار  انجام  برای  طراحی انسان  در  اثربخش  و  ایمن  صورت 

 .  های کاری استسیستم 

از جنگ   این علم و حرفه ایجاد  در دوران پس  جهانی دوم 

وهشی ارگونومی که اکنون انجمن  ژانجمن پ   1949شد. در سال  

نامیده می تارگونومی  انگلستان   20سیس شد. دوران  أ شود در 

عوامل   1980تا    1960بین    ۀسال مهندسی  سریع  رشد  شاهد 

. امروزه علم ارگونومی طی سالیان گذشته و در  [7]  انسانی بود

خالل تحقیقات گسترده که در این حوزه انجام شده، اهمیت آن 

ناراحتی مثل  جسمانی  مشکالت  کاهش  در  عضالنیرا  ـ  های 

ایمنی    وری، بهبود کیفیت زندگی کاری و اسکلتی، افزایش بهره

تر نموده است و توجه به علم و حرفه ارگونومی  سازمانی، برجسته 

به یک   و  برده  فراتر  ابزار  از حد یک  بهبود  ژ استراترا  ی جهت 

پیشبهره مناسب،  کار  ایجاد  سیستم،  و وری  حوادث  از  گیری 

  های ناشی از کار و بهبود راندمان و عملکرد انسان تبدیل بیماری

 .  [8]کرده است 

هر   فعالیتدر  علمی،  براساس حوزۀ  پژوهشی  های 

میفعالیت بنا  پیشینیان  علمی  و  های    از  یآگاه   ازمندینشود 

همچنین توجه به مطالعات قبلی    قبلی است.   مرتبط   های تیفعال

آن جایگاه  میو  باشد.  ها  داشته  زیادی  اهمیت  نخست، تواند 

مشخص    ی مطالعات  ۀموجود در یک زمین  مهمکارهای مطالعاتی  

خاص و در طول زمان   ۀادبیات در آن زمین  ۀود. دوم، توسعشمی

می موضوعکه  تعیین  در  افراد  تواند  شناسایی  و  محوری  های 

یاری   ۀکلیدی در یک زمین باشد. سوم، ترسیم  مطالعاتی  رسان 

مطالعاتی و پاسخ به این ۀ  روند تغییرات موضوعی در یک زمین

بوده و خواهند  ال که چه موضوعاتی در گذشته و آینده مطرح  ؤس

م توانمندسازی  نهایت،  در  مقاالتی  ؤبود.  نگارش  جهت    بالفان 

 .  [9]ترین استناد بیش

پژوهش میان  ارتباط  وجوه  متون شناسایی  با  فعلی  های 

کند. در واقع علم  علم ایفا می  ۀگذشته، نقش بسزایی در توسع

های علمی گذشته بنا شده است که آثار و پژوهش  ۀکنونی بر پای

دادهبه   نمود میشکل  استنادی  اینهای  در  کنکاش  گونه یابد. 

شبکه داده و  علم  تاریخی  بافت  را  ها،  مختلف  الگوهای  از  ای 

ت  مشخص میزان  بر أ و  را  پیشین  نویسندگان  و  آثار  ثیرگذاری 

می آشکار  موجود  را  وضعیت  اهدافی  چنین  به  دستیابی  کند. 

 .  [10] ودسنجی محقق نمتوان با استفاده از فنون علممی

برعلم ارجاعات،    چهار  سنجی  استنادات،  متغیر 

اساس آپدید بر همین  است.  استوار  علمی  انتشارات  و  ورندگان 

علمبخش گسترده از مطالعات  استنادت و  ای  بر مبنای  سنجی 

کاربردهای تحلیل استنادی    ۀشود. موارد عمد ارجاعات انجام می

های مختلف،  رشته شناختی متون عبارتند از بهبود کنترل کتاب

گروه هسته،  منابع  گسترش  تعیین  ردگیری  منابع،  بندی 

پیش  ، هااندیشه علمی،  متون  تبیین رشد  انشارات،  روند  بینی 

و   مآخذ  و  منابع  فهرست  در  منابع  انواع  از  استفاده  الگوی 

مجموعه سیاست برای  کتابخانهگذاری  مراکز    ها سازی  و 

که  اطالع مهمی  موارد  جمله  از  مطالعات  رسانی.  از  استفاده  با 

می  -لیتحل یافتاستنادی  بدان دست  سیر   ،توان  آشکارسازی 

حوزه تاریخی  است تحول  انتشار  سال  اساس  بر  پژوهش   های 

[11]  . 

 Bornmann سنجی سال انتشار مآخذ که توسطروش طیف

معرفی    RPYS-COو    RPYS  فنونبا استفاده از    Marx  [12]و  

مبتنی بر رویکرد استنادکنندگی، که  شده، در واقع روشی است  

ها  شده با تأکید بر سال انتشار آن   در آن، فهرست منابع استناد

گیرد و قصد دارد از این طریق کار پژوهشگر قرار می  ۀمایدست

نویسندگانی در شکل آثار و  گیری و تکوین  نشان دهد که چه 

  . [13]اند  کردهترین سهم را ایفا  بیش  ، مطالعاتی خاص  ۀحوز  یک

از   استفاده  ریشه می  RPYSبا  حوزهتوان  تاریخی  های  های 

های کنونی  ها بر پژوهشثیر این خاستگاهأ پژوهشی را نگاشت و ت

تحلیل فراوانی منابعی است  ورا بر شمرد. مبنای این روش تجزیه

خاص و بر اساس سال انتشار   ۀکه در تولیدات علمی یک حوز

مکمل روش   RPYS-CO  اند. این مآخذ مورد استناد قرار گرفته

توان محیط استنادی یک ارجاع خاص  قبلی است که در آن می

مدارکی که در گذر زمان با    ۀتر هم را مطالعه کرد. به بیان ساده
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  شوند و با روشاند شناسایی میاستناد شده  این اثر خاص هم 

RPYS-CO  باید برجسته و اثرگذار   شوند. این اثر الزاماًتحلیل می

تر کند.  را کامل  RPYS  مورد بررسی باشد تا بتواند نتایج   زۀدر حو

بر این فرض استوار است که مدارکی که به    RPYS-CO  روش

به سایر منابع تاریخی آن    احتماالً  ،دهند اثر شاخص ارجاع می

 . [11] دهند حوزه استناد می

معرفی   زمان  در  مطالع  RPYS-COو    RPYS  فنوناز  اتی 

خاستگاه شناسایی  حوزهمورد  تاریخی  انجام  های  مختلف  های 

  [14]و همکاران    Marksشده است. از نظر تاریخی نخستین بار 

، با استفاده از این شیوه، تحقیقی روی RPYSضمن معرفی فن  

های خورشیدی انجام داده  تولیدات علمی حوزۀ گرافن و سلول

وتحلیل شناسایی و تجزیه  و آثار مهم در این دو حوزۀ را مورد

( با 2014و همکاران )  Leydesdorffقرار دادند. در همان سال  

علمخاستگاه  RPYSروش   حوزۀ  کردند  های  بررسی  را  سنجی 

بار  [15] نخستین  ایران  در   .Soheili   در  2015)  خاصه  و  )

با استفاده    ی رفتار اطالعات  ۀحوز  یهاخاستگاه  یبه بررس  یقیتحق

  یرفتار اطالعات   ۀحوز  که  دادند  نشان  و  پرداختند  RPYSاز روش  

  یکم  یشناختروش  آثار  ریأث  تحت  یحد  تا   یشناس  عالوه بر روان

 . [16] است  بوده( یتئور گراندد )مثل  یفیک و

  انتشار،  سال  یسنجفیط  روش  با   شده  از دیگر مطالعات انجام

  ۀ ( در حوز2019)  همکاران  و  Khasseh  قاتیبه تحق  توان  یم

همکاران  Yao،  [11]  یکاردرمان  حوزۀ2019)  و  در   ی برابر  ( 

)[ 17]سالمت   مختارپور  و  خاصه  حوزۀ2016،  در    تیریمد   ( 

  ( در حوزۀ 2014)  Bornmannو     Wrayو همچنین    [18]دانش  

 اشاره کرد.   [ 19]علم  ۀفلسف

ارگونومی مطالعه اینکه در حوزۀ مهم  به  زمینۀ نظر  ای در 

منظور کسب خاستگاه تاریخی و دوران تکامل آن انجام نشده، به

روش گسترش،  روند  پیشینه،  مورد  در  مناسب  و  بینش  ها 

رویکردهای اساسی، یافتن نقاط قوت و ضعف در حوزۀ ارگونومی 

بلی احساس  های قنیاز به بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهش

رو  می این  از  مطالعه،  هدف  شود.  تحلیل  این  و  شناسایی 

سنجی سال ارگونومی به روش طیف  ۀهای تاریخی حوزخاستگاه

 .است RPYS-COو   RPYSفنون و با استفاده از  انتشار منابع
 

 کار روش 

روش از  استفاده  با  کاربردی  پژوهش  در  این  رایج  های 

انجام شده   RPYS-COو   RPYSسنجی و با فنون مطالعات علم

شده در زمینۀ است. جامعۀ موردمطالعه شامل کلیۀ مقاالت نمایه

تا پایان سال    2000از سال    Web of scienceارگونومی در پایگاه  

ارگونومی   رکوردهایتمام    ی اب یباز  منظوربهباشد.  می 2019

  که  ( شیهما   مقاالت   و  مروری  مقاالت  ،ی پژوهش  مقاالت   شامل)

از ابتدا تا پایان سال    web of scienceپایگاه    در  یسیگلان  زبان  به

شده  2019 نمایهمنتشر  مدارک  کلیۀ  شاخه  اند،  زیر  در  شده 

ergonomics    درک  م  31239  تعداددر پایگاه مذکور جستجو و

بازیابی شد که تحلیل روی این مدارک صورت گرفت. با توجه به  

دست  پژوهش به  حجم نسبتاً مناسب تعداد رکوردهایی که در این

تا حدود    2019تا    2000های  رسد انتخاب سالآمد، به نظر می

زیادی قابلیت ارائۀ تصویری نزدیک به واقعیت را دارا باشد. برای 

دادهوتجزیه  روش  تحلیل  ابتدا  رکوردهای    RPYSها  روی 

طوری که تمامی فهرست منابع  سازی شد، بهآمده پیادهدستبه

مقاالبه در  نرمکاررفته  از  استفاده  با  و  شد  استخراج  افزار ت 

CRExplorer  بخش از پژوهش    نیا  ۀجینت.  شد  لیتحل  و  تجزیه

تکامل    ریبر س  رگذاریمهم و تأث  یخیآثار تار  ییمنجر به شناسا

لحاظ محتوایی گونومی گردید که این آثار به ار  ۀحوز  یهاپژوهش

هایی که از بخش  نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به یافته

به  روش  نخست  بعد،  مرحلۀ  در  آمد،  روی    RPYS-COدست 

مبنای هم بر  این روش  بکار گرفته شد.  های  استنادیرکوردها 

  Fitts  مقالۀ  ابتدا  اساس،  همین  یک اثر شاخص استوار است. بر

عنوان  The Information Capacity Of The Human»  با 

Motor System In Controlling The Amplitude Of 

Movement»    حوزۀ   در  شاخص  مقالۀ  عنوانبه  1954در سال 

  این  با  منابع  سایر  استنادیهم  میزان  و  شد  شناسایی  ارگونومی

  Fitts  مقالۀ.  گرفت  قرار  وتحلیلتجزیه  و   ارزیابی،  بررسی،  مورد  اثر

  آثار   جزو  استناد   تعداد   نظر  از  هم  و   قدمت   لحاظبه  هم (  1954)

-RPYS  از  ترکیبی  با.  رودمیشمار    به  ارگونومی  حوزۀ  در  متمایز

CO   و  RPYS  حوزۀ  در  تاثیرگذار  و  تاریخی  آثار  گردید   سعی  

  جامعی  نسبتاً   بینش   و   شوند   شناسایی  علمی   روشی   به  ارگونومی

   . آید دستبه حوزه این تکاملی سیر از
 

 ها یافته 

-RPYSو    RPYS  های این پژوهش در دو بخش کلی یافته

CO شود. ارائه می 

 RPYSنتایج  

های  کیتکن  از  حاصل  های افتهی  لیتحلوهیتجزدر این قسمت  

RPYS   ارگونومی  روی  که   ۀ باز  دو   در   شدهانجام  مقاالت حوزۀ 

.  شودمی  ارائه(  2000-1900، و  1900-1700)  جداگانه  ی زمان

  بودن  کم   لیدلذکر است که در پژوهش حاضر بههمچنین قابل
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  نیا  از  بعد   مطالعات،  1700قبل از بازۀ زمانی    استنادات  تعداد

 را در نظر گرفته است. سال

 1900- 1700الف. بازۀ زمانیِ 

حوزۀ  رکوردهای در موجود مآخذ تعداد )الف(. توزیع  1شکل  

دهد. بر اساس  مینشان  1900-   1700بازۀ زمانی   در را ارگونومی

های مذکور پنج جهش رخ داده است که  این نمودار، بین سال

سالبه در    1899و    1890،  1872،  1860،  1776های  ترتیب 

ها، رخداد  احتمال فراوان در این سال روی داده است. بنابراین، به

شکل در  مبمهمی  است. گیری  داده  روی  ارگونومی  احث 

اند  تری در این حوزه داشته عبارتی این آثار تأثیرگذاری بیشبه

کرات بدان استناد شده است. به همین دلیل آثاری  که بعدها به

گیرند تا تأثیر میاند، موردبحث قرار  ها چاپ شدهکه در این سال

 آن بر حوزۀ ارگونومی مشخص شود.

ب  1جدول   مربوط  از  نتایج  کدام  هر  در  تأثیرگذار  آثار  ه 

میسال نشان  را  جهش  زمانی  های  بازۀ  در  که  تا    1700دهد 

  2000ترین ارجاع را در بین مقاالت منتشرشده بین  بیش  1900

 . انددریافت کرده 2019تا 
 

 1900-1700ترین آثار در بازۀ زمانی های تاریخی حوزۀ ارگونومی به همراه پرارجاع جهش. 1 جدول

 مشخصات تاثیرگذارترین اثر در سال جهش  سال جهش

تعداد استنادات  

دریافتی توسط اثر  

 تاثیرگذار 

تعداد کل  

استنادات 

دریافتی در سال 

 جهش 

 اثر نوع 

1776 
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes 

of the wealth of nations: Volume One. London: printed 

for W. Strahan; and T. Cadell, 1776. 
 کتاب  13 13

1860 Fechner, G. T. (1860). Elemente der psychophysik 

(Vol. 2). Breitkopf u. Härtel. 
 کتاب  18 14

1872 Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in 

man and animals. London: Murray. 
 کتاب  17 15

1890 James, W. (1890). The Principles of Psychology, in two 

volumes. New York: Henry Holt and Company. 
 کتاب  66 43

1890 Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). Right to 

privacy. Harv. L. Rev., 4, 193. 
 مقاله  66 14

1899 
Woodworth, R. S. (1899). Accuracy of voluntary 

movement. The Psychological Review: Monograph 

Supplements, 3(3), i. 
 مقاله  51 34

 

 2000- 1900ب. بازۀ زمانیِ  

 ۀحوز رکوردهای در  موجود مآخذ تعداد عی)ب( توز 1شکل 

  نمودار  نیا.  دهد  یمنشان    2000-  1900  ۀباز در را  یارگونوم

.  دیبهتر به چشم آ  هاجهش  تا  است  شده  ارائه  ی زمان  برش  دو  در

ا اساس    رخ  جهش   چهارده  مذکور  یها سال  نیب  نمودار،  ن یبر 

،  1932،  1911،  1908  یها  سال  در  بیترت  به  که  است  داده

1938  ،1948  ،1951  ،1954  ،1967  ،1975  ،1978  ،1980  ،

  .است داده  یرو 1995 و، 1993، 1988

نتایج مربوط به آثار تاثیرگذار در هر کدام    2همچنین جدول  

تا    1900دهد که در بازۀ زمانی  های جهش را نشان میاز سال

بین  بیش  2000 منتشرشده  مقاالت  بین  در  را  ارجاع  ترین 

 .  انددریافت کرده 2000-2019
 

 2000-1900ترین آثار در بازۀ زمانی های تاریخی حوزۀ ارگونومی به همراه پرارجاع . جهش2جدول 

سال  

 جهش 
 مشخصات تاثیرگذارترین اثر در سال جهش 

تعداد استنادات  

دریافتی توسط اثر  

 تاثیرگذار 

استنادات  تعداد کل  

دریافتی در سال  

 جهش 

 نوع اثر 

1908 

Yerkes, R.M., & Dodson, J.D. (1908). The relation of 

strength of stimulus to rapidity of habit-formation, Journal 

of Comparative Neurology and Psychology, vol.18, issue.5, 

pp.459-82. 

 مقاله  109 71

1911 Taylor, F. (1911). The Principles of Scientific Management. 

Mineola, NY: Dover Publications. 
 کتاب  76 44
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سال  

 جهش 
 مشخصات تاثیرگذارترین اثر در سال جهش 

تعداد استنادات  

دریافتی توسط اثر  

 تاثیرگذار 

استنادات  تعداد کل  

دریافتی در سال  

 جهش 

 نوع اثر 

1932 

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in 

experimental and social psychology. Cambridge University 

Press 
52 

179 
 کتاب 

Likert, R., 1932. A technique for the measurement of 

attitudes. Archives of Psychology 22, 1-55. 
 مقاله  44

1938 
Gibson, J. J., & Crooks, L. E. (1938). A theoretical field-

analysis of automobile-driving. The American journal of 

psychology, 51(3), 453-471. 

 مقاله  233 45

1948 

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of 

communication. The Bell system technical journal, 27(3), 

379-423. 

61 

423 

 مقاله 

Mackworth, N.H.(1948). The breakdown of vigilance during 

prolonged visual search. Quarterly Journal of Experimental 

Psychology, 1, 6-21. 

 مقاله  43

1951 Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal 

structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334 
 مقاله  529 117

1954 
Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human 

motor system in controlling the amplitude of 

movement. Journal of experimental psychology, 47(6), 381. 

 مقاله  860 328

1967 
Glaser, Barney G. and Strauss, Anselm L. (1967) The 

discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research. Chicago.: Aldine 

 کتاب  1864 127

1975 
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, 

and Behavior: An Introduction to Theory and Research. 

Reading, MA: Addison-Wesley. 

 کتاب  3373 234

1978 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New 

York: McGraw-Hill. 
280 

4287 

 کتاب 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development 

of higher psychological processes Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press 

 کتاب  101

Snook, S. H. (1978). The design of manual handling tasks. 

Ergonomics, 21(12):963-85 
 مقاله  99

1980 

Zohar, D. (1980) Safety climate in industrial organizations 

Theoretical and applied implications. The Journal of Applied 

Psychology, 65, 96-102 

175 

5654 

 مقاله 

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes 

and predicting social behavior. Englewood Cliffs: Prentice-

Hall 

 کتاب  149

1988 

Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of 

NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and 

theoretical research. In Advances in psychology (Vol. 52, pp. 

139-183). North-Holland. 

596 

12998 

 مقاله 

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the 

Behavioral Sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 

 کتاب  411

1993 

Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Morgan 

Kaufmann. 
493 

21576 

 کتاب 

Waters, T. R., Putz-Anderson, V., Garg, A., & Fine, L. J. 

(1993). Revised NIOSH equation for the design and 

evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics, 36(7), 749-

776. 

 مقاله  319

1995 

Endsley, M.R. (1995) Toward a Theory of Situation 

Awareness in Dynamic Systems. Human Factors: The 

Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37, 

32-64. 

 مقاله  27155 589
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 2000تا  1700در موضوع ارگونومی از  RPYS. نتایج 1شکل 

 

 

 RPYS-COنتایج  

هم شاخص  اثر  با  که  مدارکی  سایر  روش،  این  استناد  در 

استنادی در گذر زمان، آثار  اند، مطالعه و بر اساس میزان همشده

تاثیرگذار جدیدی شناسایی می و  از  مهم  بخش  این  در  شوند. 

 The»  با عنوان  Paul M. Fittsپژوهش، با توجه به اینکه مقالۀ  

Information Capacity Of The Human Motor System In 

Controlling The Amplitude Of Movement»   سال در 

توجهی از استنادات این سال را به تنهایی به  درصد قابل  1954

عنوان یک اثر خود اختصاص داده است، معیار الزم را دارد تا به

شمار آید؛ به همین دلیل، نتایج  قدیمی و شاخص در ارگونومی به

« و  1954له در دو بازۀ زمانیِ »قبل از  استنادی به این مقاهم

از   چه  1954»بعد  شود  مشخص  تا  گرفت  قرار  موردتحلیل   »

بیش همآثاری  حوزۀ ترین  در  شاخص  مقالۀ  با  را  استنادی 

 اند. ارگونومی داشته 

 1954الف. بازۀ زمانیِ قبل از  

بازۀ    مدارک  بر  استنادی هم  تحلیل   نتایج این  ارگونومی 

از آن   به  منتج  زمانی،  ها در مرحلۀ کشف آثاری شد که برخی 

)الف( و   2بود )شکل  نشده شناسایی سنجی(طیف  قبل )تحلیل

 .  (3جدول 

 1954ب. بازۀ زمانی پس از  

دورۀ  بر  استنادیهم  تحلیل  نتایج این    ارگونومی،   مدارک 

آن  به  منتج بین  در  آثاری شد که  مواردی جدید  شناسایی  ها 

دارد .  بودند  نشده  شناسایی  سنجیطیف  تحلیل  در  و  وجود 

آثار   مشخصات   اثر  با   شاناستنادیهم  میزان  همراه  به  این 

 .است شده ارائه 4جدول  در شاخص
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 (1954)ب: بعد از   ( 1954)الف: قبل از  

 اند. استناد شدههم 2000تا  1954( از 1954) Fitts. توزیع سالیانه منابعی که با مقالۀ 2شکل 

 

 1954بر مدارک حوزۀ ارگونومی در دو بازۀ زمانی پیش و پس از  RPYS-CO. نتایج تحلیل 3جدول 

 مشخصات تاثیرگذارترین اثر در سال جهش  سال جهش 
  با استنادی هم تعداد

 شاخص  اثر

  هم کل تعداد

  سال   در هااستنادی

 جهش 

 نوع اثر 

 1954بازه زمانی قبل از 

1899 Woodworth, R. S. (1899). The accuracy of voluntary 

movement. Psychological Review, 3, 1-119. 
 مقاله  21 21

1952 
Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of 

information. Quarterly Journal of experimental 

psychology, 4(1), 11-26. 

 مقاله  35 28

1953 

Hyman, R. (1953). Stimulus information as a 

determinant of reaction time. Journal of experimental 

psychology, 45(3), 188. 

21 

49 

 مقاله 

Fitts, P. M., & Seeger, C. M. (1953). SR 

compatibility: spatial characteristics of stimulus and 

response codes. Journal of experimental 

psychology, 46(3), 199. 

 مقاله  18

1948 

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of 

communication. The Bell system technical 

journal, 27(3), 379-423. 

9 
34 

 مقاله 

Maynard, H. B., Stegemerten, G. J., & Schwab, J. L. 

(1948). Methods-time measurement. McGraw-Hill 
 کتاب  6

 مشخصات تاثیرگذارترین اثر در سال جهش  سال جهش 
 استنادی هم تعداد

 شاخص اثر با

  هم کل تعداد

  در هااستنادی

 جهش سال

 نوع اثر 

 1954زمانی پس از بازه 

1964 
Fitts, P. M., & Peterson, J. R. (1964). Information 

capacity of discrete motor responses. Journal of 

experimental psychology, 67(2), 103. 
 مقاله  72 43

1968 A. T. Welford, A. T. (1968). Fundamentals of Skill. 

Methuen, London. 
 کتاب  72 32

1978 

Card, S. K., English, W. K., & Burr, B. J. (1978). 

Evaluation of mouse, rate-controlled isometric 

joystick, step keys, and text keys for text selection on 

a CRT. Ergonomics, 21(8), 601-613. 

 مقاله  124 52

1983 
Card, S.K., Moran, T.P. and Newell, A. (1983) The 

Psychology of Human-Computer Interaction. 

Erlbaum, Hillsdale 
 کتاب  162 40
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 مشخصات تاثیرگذارترین اثر در سال جهش  سال جهش 
  با استنادی هم تعداد

 شاخص  اثر

  هم کل تعداد

  سال   در هااستنادی

 جهش 

 نوع اثر 

Crossman, E. R. F. W., & Goodeve, P. J. (1983). 

Feedback Control of Hand-Movement and Fitts’ 

Law. The Quarterly Journal of Experimental 

Psychology Section A, 35(2), 251–278. 

 مقاله  25

1986 

Epps, B. W. (1986, September). Comparison of six 

cursor control devices based on Fitts' law models. 

In Proceedings of the Human Factors Society Annual 

Meeting (Vol. 30, No. 4, pp. 327-331). Sage CA: Los 

Angeles, CA: SAGE Publications. 

 همایش  180 25

1988 

Gan, K. C., & Hoffmann, E. R. (1988). Geometrical 

conditions for ballistic and visually controlled 

movements. Ergonomics, 31(5), 829–839. 
33 

287 

 مقاله 

Meyer, D. E., Abrams, R. A., Kornblum, S., Wright, 

C. E., & Keith Smith, J. E. (1988). Optimality in 

human motor performance: Ideal control of rapid 

aimed movements. Psychological Review, 95(3), 340–

370 

 مقاله  35

1992 
MacKenzie, I. S. (1992). Fitts' law as a research and 

design tool in human-computer interaction. Human-

computer interaction, 7(1), 91-139. 
 مقاله  332 98

1997 

Accot, J., & Zhai, S. (1997, March). Beyond Fitts' law: 

models for trajectory-based HCI tasks. In Proceedings 

of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in 

computing systems (pp. 295-302). 

 همایش  512 30

2004 

Soukoreff, R. W., & MacKenzie, I. S. (2004). 

Towards a standard for pointing device evaluation, 

perspectives on 27 years of Fitts’ law research in 

HCI. International journal of human-computer 

studies, 61(6), 751-789. 

44 

707 

 مقاله 

Zhai, S. (2004). Characterizing computer input with 

Fitts’ law parameters—the information and non-

information aspects of pointing. International Journal 

of Human-Computer Studies, 61(6), 791-809. 

 مقاله  30

 

 بحث 

سازی محیط کار، شغل و تجهیزات  ارگونومی علم اصالح و به

طور کلی  بههای انسان است.  ها و محدودیتو تطابق آن با قابلیت

اطمینان از برآورده شدن نیازهای انسان برای   ، هدف ارگونومی

به کار  سیستمانجام  طراحی  در  اثربخش  و  ایمن  های  صورت 

است اینکاری  از  اهمیت.  به  توجه  با  بررسی    رو  حوزه،  این 

می ریشه  آن  استنادات  و  مدارک  و  تاریخی  کمک  های  تواند 

 شایانی به پژوهشگران این حوزه نماید.  

بهیافته ارگونومی،  طور  های تحقیق نشان داد که در حوزۀ 

 1900-2000و    1700-1900جهش در دو بازۀ زمانی    19کلی  

سال ،  1908،  1899،  1890،  1872،  1860،  1776های  در 

1911  ،1932  ،1938  ،1948  ،1951  ،1954  ،1967  ،1975  ،

 
1 . Intellectual Base 

عبارتی  رخ داده است، به  1995و    1993،  1988،  1980،  1978

ترین ارجاع را  بیشها شناسایی شدند،  مقاالتی که در این سال

اند  دریافت کرده  2019تا    2000در بین مقاالت منتشرشده بین  

ند. بر اساس شوحوزۀ ارگونومی محسوب می  1و حکم پایۀ فکری 

ترین روند تکاملی مربوط به ارگونومی در بازۀ زمانی  نتایج، بیش

توان با چهارده جهش بوده است. از این رو می  2000تا    1900

بیستم مهم قرن  ارگونومی  گفت که  تکاملی حوزۀ  ترین دوران 

بیش داد که  نشان  نتایج  است. همچنین  های  تر خاستگاهبوده 

این حوزه، مبتنی بر مقاله بوده تا منابع  تاریخی و تأثیرگذار بر  

  Soheiliدیگر از جمله کتاب. این نتیجه همسو با نتایج پژوهش  
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  Khassehو     Mokhtarpourو    Khasseh  (2015  )[16]و  

 است. [13]( 2017)

به پژوهش  نتایج  اساس  کلی  بر  روند    19طور  در  جهش 

ازۀ  تکاملی حوزۀ ارگونومی روی داده است که پنج جهش در ب

ترین جهش این دوره  رخ داده است. مهم  1700-1900زمانی  

روی داده است که مربوط به دو اثر، یعنی کتاب    1890در سال  

روانشانسی" مقالۀ    James  [20 ]نوشتۀ    "اصول  حق "و 

باشد. این دو اثر با تعداد  می  Warren  [21 ]اثر    "خصوصیحریم

عمده    داشتند سبب یک جهش  1890استنادهایی که در سال  

در این حوزه شدند. دومین جهش مهم این بازۀ زمانی در سال  

مقالۀ    1899 انتشار  از  عنوان    Woodworthپس  صحت "با 

ها در این بازۀ  روی داده است. سایر جهش [22] "حرکت ارادی

  ماهیت  مورد  در  تحقیق"با عنوان    Smith کتاب  زمانی مربوط به

سال    "هاملت  ثروت  علل  و عناصر  "کتاب  ،  [23]  1776در 

بیان  "، و کتاب  [ 24]  1860در سال    Fechnerاثر    "شناسیروان 

  [25]  1872در سال    Darwinاثر"احساسات در انسان و حیوانات

است. با توجه به اینکه اهداف اساسی ارگونومی بهبود نحوۀ انجام  

های روانی  ژگیها با ویهای کار و ابزار کار و انطباق آنکار، روش

به علم  این  است،  افراد  جسمی  رشته و  میان  دانش  ای صورت 

و  فیزیولوژی  آناتومی،  انسانی،  بیولوژیکی،  علوم  براساس 

پایهروان  زمانی  شناسی  بازه  این  در  لذا  است.  شده  ریزی 

 شناسی داشتهروان  قبیل از هایی حوز  آثار به زیادی استنادهای

در   منتشرشده  آثار  اکثر  رخجهشاست.  به  های  مربوط  داده 

شناسی هستند که توسط  های منتشرشده در زمینۀ روان کتاب

شده نوشته  رشته  این  از دانشمندان  یکی  جیمز  ویلیام  اند. 

روان  و  به فیلسوفان  که  است  بیستم  قرن  پدر شناسان  عنوان 

شود. آثار سایر دانشمندان مانند  شناسی آمریکا شناخته میروان 

در بیولوژی و آدام    چارلز داروینشناسی،  روان   گوستاو فچنر در

تری در حوزۀ ارگونومی دورۀ اسمیت در اقتصاد تأثیرگذاری بیش

بهداشته  1700-1900زمانی   که  استناد  اند  آثار  این  به  کرات 

 شده است.  

بازۀ   بررسی  در  حاضر  مطالعۀ  چهارده    1900-2000در 

مقاله    12کتاب و    9جهش شناسایی شد که مربوط به انتشار  

منتشر   1990و    1980باشد که تأثیرگذارترین آثار در دهۀ  می

پس از انتشار مقالۀ    1995در سال  اند. تأثیرگذارترین جهش  شده

Endsley    عنوان در  "با  وضعیت  از  آگاهی  نظریه  سوی  به 

در این مقاله یک   .[26]  است  "عوامل انسانی های پویاسیستم 

برا وضعیت  از  آگاهی  از  نظری  در  مدل  آن  نقش  ساس 

های مختلف ارائه شده و رابطۀ گیری انسان پویا در حوزه تصمیم

بین آگاهی از وضعیت و عوامل متعدد فردی و محیطی بررسی 

عنوان  اری به ک  ۀافظشده است. در میان این عوامل، توجه و ح

عوامل حیاتی محدودکنندۀ اپراتورها از کسب و تفسیر اطالعات  

های ذهنی  گیری آگاهی از وضعیت، و مدلاز محیط برای شکل

های مهمی برای غلبه بر این عنوان مکانیسمو رفتار هدفمند به

های طراحی،  شوند. همچنین تأثیر ویژگیها ارائه میمحدودیت

دگی سیستم و اتوماسیون بر آگاهی از  حجم کار، استرس، پیچی

بندی خطاها در  وضعیت اپراتور مورد توجه قرار گرفته و طبقه 

شده معرفی گشته است.  آگاهی از وضعیت، بر اساس مدل ارائه 

این مدل برای ایجاد پیامدهای طراحی برای افزایش آگاهی از  

های آینده برای تحقیقات آگاهی  گیریوضعیت اپراتور و جهت

 .  [26]شود وضعیت استفاده میاز 

رخ داده   1993دومین جهش مهم این بازۀ زمانی در سال  

و همکاران Waters و مقالۀ    Nielsen  [27 ]و مربوط به کتاب  

عنوان    [28] با  نیلسون  کتاب  در  قابلیت  "است.  مهندسی 

های کاربردی  ابزارهای الزم برای جلوگیری از شگفتی  "استفاده

گام در مورد اینکه کدام  به، اطالعات گامو بهبود کیفیت محصول

روش باید در مراحل مختلف در طول چرخۀ عمر توسعه استفاده 

شود، همراه با اطالعات دقیق در مورد چگونگی اجرای آزمون  

فرد مربوط به قابلیت استفاده  قابلیت استفاده و مسائل منحصربه

کاران با  و هم  Waters . مقالۀ  [27]المللی ارائه شده است  بین

بهداشت "عنوان   و  ایمنی  ملی  مؤسسۀ  تجدیدنظرشدۀ  معادلۀ 

زمینۀ   "شغلی برای طراحی و ارزیابی وظایف بلند کردن دستی

انتخاب سه معیار )بیومکانیکی ، فیزیولوژیکی و روانی( را برای  

تواند برای  کند و شاخص باالبری، که میتعریف معادله فراهم می

خط باالبر  کارهای  بیششناسایی  از  محافظت  برای  تر  رناک، 

می توصیف  را  گیرد  قرار  استفاده  مورد  .  [ 28]کند  کارگران 

سال   در  زمانی  بازۀ  این  مهم  جهش  و 1988سومین  داده  رخ 

. در مقالۀ  است  Cohen  [30]و کتاب    Hart  [29]مربوط به مقالۀ  

Hart    عنوان تحقیقات "با  نتایج  ناسا:  بارکاری  شاخص  توسعه 

عوامل مرتبط با تغییرات در حجم کار ذهنی    "تجربی و نظری

مقیاس   و  شده  بررسی  وظایف،  مختلف  انواع  بین  و  درون 

بندی چندبعدی پیشنهاد شده که در آن اطالعات مربوط رتبه 

به برای  بارکاری  با  مرتبط  عامل  منابع شش  و  مقدار  دست به 

قابل و  حساس  برآورد  میآوردن  ترکیب  کار،  از  شوند  اعتماد 

در[29] عنوان    Cohenکتاب    .  آماری وتجزیه"با  توان  تحلیل 

وتحلیل  یک راهنمای کاربردی برای تجزیه   "برای علوم رفتاری
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پژوهش طراحی  در  آماری  موردنیاز  توان  ابزارهای  که  است  ها 

 .  [ 30]دهد برای تحلیل مؤثرتر را در اختیار کاربران قرار می

که    است تبط با آن  اکثر این آثار مربوط به محیط کار و عوامل مر 

  1990و    1980های های علم ارگونومی در دهه نقش مهمی در جهش 

 باشد، با شناسان برجسته می اند. از طرفی کوهن که یکی از روان داشته 

 سیر  در  بسزایی  سهم  ها، پژوهش  در  آماری  های روش  بر کاربرد  تمرکز 

 حجم  فرمول  است. ارائۀ  داشته  پژوهش  روش  خاستگاه مباحث  تکوین 

مواردی است   ترین مهم  کوهن( از  نمونۀ  حجم  فرمول  به  نمونه )معروف 

ها بسیار بکار رفته و نقش مهمی درجهش علوم  که در طراحی پژوهش 

مقالۀ   همچنین  دارد.  عنوان    Zoharرفتاری  در  "با  ایمنی  جو 

کاربردی سازمان  و  نظری  پیامدهای  به همراه    [31]  "های صنعتی: 

ها و پیشگویی  فهمیدن گرایش "با عنوان    Ajzen and Fishbeinکتاب  

اجتماعی  قرار گرفته و  به   1980در سال    "رفتار  استناد  کرات مورد 

داده  های روی جهش علم در این سال را در پی داشته است. سایر جهش 

کتاب منتشرشده در این بازه    6مقاله و    8در این بازۀ زمانی مربوط به  

شناسی، محیط  های روان های تئوری تر این آثار در حوزه است که بیش 

 باشند.  کار و متدولوژی تحقیق می 

نشان    RPYS-COنتایج مطالعۀ حاضر در خصوص بررسی  

از   قبل  بازۀ زمانی  اثار منتشرشده    1954داد که در    5از بین 

استنادی با مقالۀ شاخص مورد ترین هممقاله و یک کتاب، بیش

مقالۀ   داشتند.  را  عنوان    Hymanبررسی  محرک  "با  اطالعات 

تعیین به واکنشعنوان  زمان  مقالۀ    [32]  "کنندۀ    Fittsو 

های فضایی کدهای  ویژگی :S-Rسازگاری  "با عنوان     Seegerو

پاسخ و  سال    [ 33]  "محرک  در  ترین  بیش  1953منتشرشده 

استنادی با مقالۀ شاخص مورد بررسی را داشتند. در مقالۀ  هم

Hyman  عنوان تابعی از  محرک بینایی به  زمان واکنش به یک

  [ 32]شده توسط آن محرک بررسی شده  میزان اطالعات منتقل

در مطالعۀ خود به بررسی نتایج دو آزمایش     Seegerو    Fittsو  

برای نشان دادن سودمندی مفهوم سازگاری پاسخ محرک در  

. همچنین [33]اند  حرکتی پرداخته   -توسعۀ نظریه رفتار ادراکی

در مورد میزان کسب "با عنوان    1952در سال    "Hick"مقالۀ  

دست آوردن اطالعات در طول که به بررسی میزان به  "اطالعات

استنادی  هم  35حرکتی پرداخته، با داشتن    - یک عمل ادراکی

بیش با  اثر  همسومین  مورد  ترین  شاخص  مقالۀ  با  استنادی 

 .  [34]بررسی را داشت 

مقاله    8ن آثار منتشرشده،  از بی  1954در بازۀ زمانی بعد از  

شده در همایش و دو کتاب  شده در مجالت، دو پژوهش ارائهچاپ

استنادی با مقاله شاخص را داشتند. از  ترین همشده، بیشچاپ

به سمت استانداردی برای ارزیابی  "این میان دو مقاله با عنوان  

 فیتس سال تحقیق قانون  27اندازهای  گر، چشمدستگاه اشاره

مشخص  "و    Soukoreff and MacKenzie[35] اثر    HCIدر  

قانون پارامترهای  با  رایانه  ورودی  های  جنبه  فیتس: کردن 

  2004در سال    Zhai  [36]اثر    "گراطالعاتی و غیراطالعاتی اشاره

فراتر    "با عنوان    Accot and Zhaiاستنادی و مقالۀ  هم  707با  

 "نی بر مسیرمبت   HCIکارهایهایی برای  مدل از قانون فیتس:

سیستمارائه   [37] در  انسانی  عوامل  همایش  در  های  شده 

سال   در  بیشهم  512با    1997محاسباتی  ترین  استنادی، 

استنادی با مقالۀ شاخص مورد بررسی را داشتند. سه مقالۀ هم

یک   فیتس اند. قانونمنتشر شدهFitts ذکرشده در حوزۀ قانون  

پیش تعامل  بینیمدل  در  اساساً  است که  انسان  کنندۀ حرکت 

گیرد. این  انسان و کامپیوتر و ارگونومی مورد استفاده قرار می

کند که زمان الزم برای حرکت سریع  بینی میقانون علمی پیش

به یک منطقۀ هدف، تابعی از نسبت بین فاصله تا هدف و عرض  

مدل برای  فیتس  قانون  از  است.  اشارههدف  عمل  گر سازی 

شود، یا با لمس فیزیکی یک شیء با دست یا انگشت،  استفاده می

یا عمالً، با اشاره به یک شیء در مانیتور کامپیوتر با استفاده از  

 .[38]گر یک دستگاه اشاره
 

 گیری نتیجه 

تاریخی  به ریشۀ  بررسی  در  حاضر  مطالعۀ  نتایج  کلی  طور 

های زمانی  نشان داد که در بازه  RPYSحوزۀ ارگونومی به روش  

در   آثار،    19موردمطالعه  این  است.  داده  روی  جهش  سال، 

های منتشرشده،  باشد؛ هرچند مقالهترکیبی از مقاله و کتاب می

کتاببیش از  زمتر  بازۀ  در  داشتند.  تأثیر  بیشها  اول،  تر  انی 

شانسی، بیولوژی اثرهای تأثیرگذار توسط دانشمندان حوزۀ روان 

شده منتشر  اقتصاد  بیشو  دوم،  زمانی  بازۀ  در  اثرهای  اند.  تر 

تئوری  حوزۀ  در  روان تأثیرگذار  و  های  کار  محیط  شناسی، 

  RPYS-COباشند. همچنین نتایج روش  متدولوژی تحقیق می

بیش که  داد  تأثیر  نشان  همتر  اثرهای  در  به  مربوط  استنادی 

سال   در  مقاالت   است  2004و    1997منتشرشده  این  و 

بیش و  شده  نگارش  فیتس،  قانون  با  مرتبط  ترین  منتشرشده 

 استنادی با مقالۀ شاخص مورد بررسی را داشتند. هم

 

 های آینده های و پیشنهادات برای پژوهش محدودیت 

های  موجود در پایگاه  دلیل تعداد زیاد مدارکاین مطالعه، به

عدم و  آناطالعاتی  همۀ  بررسی  مقاالت  امکان  روی  صرفاً  ها، 
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انجام شده است. از این رو    Web of scienceشده در پایگاه  نمایه

های مشابهی روی رکوردهای پایگاه  شود که پژوهشپیشنهاد می

هم انجام شود و نتایج آن با نتایج    Pubmedو    Scopusاطالعاتی  

ح پژوهش  پژوهش  یک  انجام  همچنین  گردد.  مقایسه  اضر 

پژوهشعلم روی  عرصۀ  سنجی  در  ایران  در  ارگونومی  های 

های ایران تواند تصویر روشنی از وضعیت پژوهشالمللی میبین

 در این حوزه را ارائه نماید. 
 

 

 

 تقدیر و تشکر 

از معاونت تحقیقات و فناوری    ،نویسندگان مقالهبدینوسیله  

علوم پژوهشی و  بهپزشکی همدان  دانشگاه  خاطر تصویب طرح 

 . کمال قدردانی و تشکر را دارند همکاری در اجرای آن

 تعارض منافع 

 . گونه تعارضی در منافع وجود نداردبین نویسندگان هیچ

 منابع مالی 

 9812209692این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی به شمارۀ  

معاونت   علوممصوب  دانشگاه  فناوری  و  همدانتحقیقات    پزشکی 

 . است
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