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Abstract 

Aim: The aim of the research was to investigate the ergonomic activities of the information 

center’s users in the library and documentation center of the University of Tabriz. 

Methodology: Regarding the diversity of the population of the research, 385 students 

selected as a sample by probabilistic methods. Finally, 300 students fulfilled the questionnaire. 

The researcher-developed questionnaire used as a data-gathering tool and the data was analyzed 

by the SPSS statistical package. 

Findings: Findings: The findings of the research showed that users use computers daily 

between 1-2 hours at most. 7.7 percent of the students had muscular and skeletal problems. The 

average score of environmental factors, user’s concordance and utilization of ergonomic 

principles, and considering personal ergonomic principles are 2.77, 3.06, and 2.85, respectively. 

General findings showed that the "ergonomy of environmental factors" and "considering 

personal ergonomic principles" are significantly lower than the average and the "user’s 

concordance and utilization of ergonomic principles" variable is at an average level. Findings 

also showed ergonomy of environmental factors of men significantly more than women. 
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Also "ergonomy of environmental factors", "considering personal ergonomic principles", 

and "user’s concordance and utilization of ergonomic principles" are not statistically significant 

between students with the muscular and skeletal problem and other students, as well as between 

variant education levels and different daily use of computers. 

Conclusion: The amount of ergonomy of environmental factors, and considering personal 

ergonomic principles are significantly lower than average, and "user’s concordance and 

utilization of ergonomic principles" is at an average level. 

 

Keywords: Users ergonomy, Academic libraries users, Central Library of Tabriz 

University, User health. 
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 چکیده

مرکزی دانشگاه   رسانی کتابخانه اطالع  های کاربران در بخش هدف این پژوهش بررسی ارگونومیک فعالیت هدف:
 تبریز است.
نفر به عنوان حجم  235با توجه به کثرت جامعه آماری پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران  شناسی: روش

ای با  های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری داده صورت تصادفی انتخاب شدند. برای  نمونه تعیین و به
 تحلیل شد. 44نسخه  SPSSافزار  ای لیکرت استفاده و نتایج با استفاده از نرم درجه 5مقیاس 

کنندگان دارای  درصد از مراجعه 1/1ساعت بود.  4تا  6زان استفاده روزانه از رایانه بین یبیشترین م ها: یافته
 یارگونوم»رهای یکننده در پژوهش از نظر متغ ن نمرات دانشجویان شرکتیانگیبودند. م یعضالن -یاسکلت یماریب

رعایت اصول »و « یگیری کاربران با اصول ارگونوم انطباق نگرش و بهره»، «کتابخانه مرکزی یطیعوامل مح
و « یطیعوامل مح یارگونوم»دست آمد. دو متغیر  به 35/4، 01/2، 11/4به ترتیب برابر « شخصی یکیارگونوم

گیری کاربران  انطباق نگرش و بهره»تر از حد متوسط و  داری پایین طور معنی به« شخصی یکیرعایت اصول ارگونوم»
داری بیشتر از  طور معنی در کاربران مرد به یطیعوامل مح یدر حد متوسط قرار دارند. ارگونوم« یبا اصول ارگونوم

 کاربران زن است.

                                                           

های  های کاربران در بخش بررسی ارگونومیک فعالیتنامه کارشناسی ارشد، نسرین افشاری، با عنوان:  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1
، استاد راهنما: رسول زوارقی، استاد مشاور: تراب های دانشگاهی: بررسی موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز نهرسانی کتابخا اطالع

 است. 1997شناسی، دانشگاه تبریز در سال  نجاری، ارائه شده در گروه علم اطالعات و دانش
 05/19/1999 تاریخ پذیرش:؛    07/10/1999 تاریخ دریافت:
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و سایرین، دانشجویان  یعضالن -یاسکلت یماریداری بین کاربران دارای ب ری تفاوت معنیهمچنین از نظر آما
عوامل  یارگونوم»مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویانی با میزان متفاوت استفاده از رایانه، از نظر میزان رعایت 

وجود « شخصی یکیگونوماصول ار»ت یو رعا« یگیری کاربران با اصول ارگونوم انطباق نگرش و بهره»، «یطیمح
 ندارد.

در بین کاربران و رعایت اصول ارگونومیکی شخصی کتابخانه  یطیعوامل مح یزان ارگونومیم گیری: نتیجه
گیری کاربران با اصول  زان انطباق نگرش و بهرهیتر از حد متوسط و م داری پایین طور معنی مرکزی دانشگاه تبریز به

 در حد متوسط است.  یارگونوم

 

 ، سالمت کاربران.های دانشگاهی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز ارگونومی کاربران، کتابخانه ها: کلیدواژه
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 مقدمه . 1

ها از دیرباز با هدف رواج علم و دانش و کمک به اعتالی سطح فرهنگی و اجتماعی  کتابخانه
 های در حوزه فناوری اند. با توجه به تحوالت عمده جامعه و تشویق به مطالعه، ایجاد شده

ها امروزه در قالب و شکلی نوین، بیشتر  نوین اطالعاتی و ارتباطی، خدمات سنتی کتابخانه
ها، تسریع و  گیری از این فناوری شوند و هدف اصلی بهره های مجازی ارائه می صورت کتابخانه به 

ای در  جایگاه عمدههای نوین  تسهیل ذخیره، بازیابی و بازنمایی اطالعات است. این فناوری
اند. بر  ترین زمان و بیشترین دقت را یافته تضمین دسترسی به اطالعات صحیح، و اثربخش، با کم

 ها باید به شکلی طراحی شوند که بتوانند محیطی ایمن و سالم جهت این اساس کتابخانه

های  ا و محیطه رفع نیازهای اطالعاتی کاربران فراهم آورند. یکی از شرایط و لوازم کتابخانه
اطالعاتی ایمن، رعایت اصول ارگونومیکی است. منظور از رعایت اصول ارگونومیکی، طراحی 

های  ها و محدودیت ها، قابلیت ای و اطالعاتی به شکلی است که توانایی های کتابخانه محیط
سالمت و وری کاربران،  یابی مالحظه شده و افزایش بهره های اطالع انسانی در استفاده از سیستم

های  ایستگاه یگیری از اصول ارگونومی در طراح  رو است که بهره از این راحتی آنان مدنظر باشد.
 ها نشانگر آن هستند که در صورت عدم کار با رایانه، به یک الزام تبدیل شده است. بررسی

 نهاز کار با رایا یناش یاز مشکالت جسمان یمناسب، موارد یستگاه کاری به نحویطراحی ا

 ترین مشکالتی که مخاطرات ناشی از (. اصلی1999بروز خواهند کرد )نوری و همکاران، 

های اسکلتی  آورند، عبارتنداز: ابتالء به بیماری عدم رعایت اصول ارگونومیکی به وجود می
عضالنی در نقاط مختلفی از بدن ازجمله شانه، گردن، مچ و کمر )یکتایی، طباطبایی قمشه و 

 (.1991پیری، 
هرچند در ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی، عدم رعایت اصول ارگونومیکی به عنوان 

شود، عوامل دیگری چون سن، جنسیت، سابقه کار، حساسیت فردی و   ترین دلیل مطرح می  عمده
 1اند )ووئرمن  تناسب جسمانی نیز از موارد مهم و تأثیرگذار در ابتالء به این اختالالت ارزیابی شده

ترین  که وضعیت نامناسب هنگام کار، یکی از مهم  (. به عالوه، با توجه به این0117و همکاران، 
عنوان محور و مبنای  عضالنی است، تحلیل وضعیت بدنی به  -خطرات عوامل اختالالت اسکلتی

                                                           

1. Voerman 



 1044 هبار، 1شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 081

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

، 1شود )فیشر و گیبسون ارزیابی خطر ابتالء به اختالالت اسکلتی عضالنی در نظر گرفته می
0119.) 

مدت از  صورت طوالنی رسد کاربران رایانه و افرادی که به  با پیش فرض مزبور به نظر می
کنند، بیشتر در معرض ابتالء به انواع اختالالت حرکتی و  های اطالعاتی استفاده می سیستم

های اطالعاتی جدید باید توجه بیشتری به مسائل ارگونومیک  رو محیط جسمانی قرار دارند. از این
های اطالعاتی جدید رفتارهای استفاده  توان در محیط اشته باشند. بنابراین، از چندین منظر مید

گاهی های کاربران از این اصول و  ارگونومیک را افزایش داد. اولین گام در این راستا افزایش میزان آ
ونومیک ها در این خصوص است. دومین گام فراهم آوردن محیطی ارگ  متعاقب آن بهبود نگرش آن

است که زمینه استفاده صحیح و اثربخش از امکانات را برای کاربران فراهم سازد. نهایتًا خود 
های صحیح، مخاطرات ناشی از استفاده   کاربران باید تالش کنند تا با تقویت برخی عادت

که  های اطالعاتی نوین را کاهش دهند. باید تأکید شود ای در محیط غیرصحیح از امکانات رایانه
است از   کننده و ابزار کاربردی ارگونومی عبارت گیرنده است، نه درمان ارگونومی در کل عملی پیش

مشاهده، تجزیه و تحلیل و کنترل دامنه وسیعی از عوامل ریسک. کاربرد اصلی ارگونومی نیز در 
ار با های کاری رایانه بوده و هدف اصلی آن متناسب کردن ک نحوه طراحی و استقرار ایستگاه

که شخص را مجبور کند محیط کار نامتناسب را تحمل کند. در این خصوص  شخص است، نه این
تواند سبب  ها نشانگر آن است که اگر محیط کاری با کاربر تناسب نداشته باشد، می نتایج بررسی

خصوص زمانی که حرکات شخصی فرد در استفاده از تجهیزات رایانه مدنظر  ایجاد آسیب شود، به 
 .(1995پور عبدلی و همکاران،  باشد )علی

های اطالعاتی  ها و محیط رغم اهمیت ارگونومی، مطابق مطالعات انجام شده، در کتابخانه علی
کید می سازمانی کم رو کاربران و کتابداران همیشه با عوارض   شود. از این تر به این مباحث تأ

رو هستند. بر این  های عضالنی روبه سیبحرکات تکراری و استفاده ناصحیح از رایانه مانند آ
های اطالعاتی کتابخانه  اساس، در پژوهش حاضر شرایط و وضعیت ارگونومیکی کاربران سیستم

گردد، مورد ارزیابی قرار  ها و مشکالت در کاربران می مرکزی دانشگاه تبریز که موجب بروز آسیب
 گرفته است. 

                                                           

1. Fisher & Gibson 
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تواند خالء موجود در متون را از  ین پژوهشی میدهد که انجام چن  مطالعات پیشین نشان می
ها و نیز تصمیمات مهم در خصوص بازطراحی  جهات گوناگون پوشش داده و پیشران پژوهش

های اطالعاتی  فضاهای آموزشی کاربران و همچنین باز طراحی محیط استفاده کاربران از سیستم
 شود. 

 سؤاالت پژوهش. 2

ای اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز تا چه حد ه عوامل محیطی پیرامون سیستم (1
 اند؟ براساس استانداردهای موجود ارگونومی طراحی شده

های اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز تا چه  گیری کاربران سیستم نگرش و بهره (0
 حدی مبتنی بر اصول ارگونومی است؟

های اطالعاتی کتابخانه  کاربران سیستممیزان رعایت اصول ارگونومی شخصی در میان  (9
 شود؟  مرکزی دانشگاه تبریز چگونه ارزیابی می

های اطالعاتی کتابخانه مرکزی   کننده از سیستم شناختی دانشجویان استفاده عوامل جمعیت (0
و مرکز اسناد دانشگاه، چه تأثیری بر درک آنها از وضعیت عوامل محیطی، نوع نگرش و نحوۀ 

 اند؟ ز اصول ارگونومی، و همچنین میزان رعایت اصول ارگونومی شخصی داشتهگیری ا بهره

 پیشینه پژوهش. 3

های انجام شده در زمینه  های پژوهش نشانگر آن است که اغلب پژوهش بررسی پیشینه
ای حتی سازمانی مبتنی بر رعایت اصول ارگونومی در  های اطالعاتی و کتابخانه ارگونومی در محیط

فضاهای کاری کارکنان و کتابداران است تا کاربران. در این بخش به عنوان نمونه به برخی از 
 شود:  کارهای پژوهشی در این خصوص اشاره میترین  مهم

 دانشگاهی های کتابخانه در ارگونومی جایگاه بررسی (، در پژوهشی به1991حسینی مقدم )
پرداخت. نتایج این پژوهش پیمایشی  هستند، رسانی اطالع و کتابداری دارای رشته که تهران شهر

 9/01میز ) و صندلی بیشترین رضایت را از ای، کتابخانه تجهیزات میان که کتابداران از نشان داد
درصد( گزارش  99محیطی، بیشترین رضایت را از روشنایی محیط کار ) عوامل بین از و درصد(

 کرده بودند. 
های کار در واحدهای  ایستگاه یارگونوم ی(، در پژوهشی به بررس1990ان )یدریح

 یرویوری ن رمانشاه و ارتباط آن با بهرهک یدانشگاه علوم پزشک یهای آموزش بیمارستان یشگاهیآزما
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ن یانگیها بود، چنانکه صرفًا م عت نامناسب آنیدهنده وض پرداخت. نتایج این پژوهش نشان یانسان
 در این خصوص حاصل شده بود.  5از  01/0نمره 

روانی ناشی  -های جسمی و روحی (، در پژوهشی به بررسی عوارض و آسیب1995زاده )  علی
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران پرداخت و نتایج پژوهش وی نشان داد که رابطۀ از کار در 

های پوستی و دستگاه  ها و آسیب های مختلف کتابخانه و بیماری داری بین کار در بخش معنی
 تنفسی وجود دارد.

( با موضوع بررسی وضعیت رعایت اصول ارگونومی در محیط 1990نتایج پژوهش کورانلو )
های صنعتی دولتی شهر تهران نشان داد که اکثر  های مرکزی دانشگاه ابداران کتابخانهکار کت

های کاری و تجهیزات مورد استفاده کار از لحاظ ایمنی و ارگونومی استاندارد نبودند که این  محل
غیراستاندارد بودن وسایل ازجمله نامناسب و غیرقابل تنظیم بودن صندلی کارمند، میزی که با آن 

های کمر، دست و  کند، نحوه استقرار غلط رایانه، موجود نبودن و یا نامناسب بودن تکیه گاه ار میک
ها و مشکالتی چون  ها ذکر گردیده است، موجب بروز ناراحتی ای مسائل دیگر که در یافته پا و پاره

د، خستگی عمومی، استرس، اختالل در دید، درد گردن، درد مچ، دست، درد قسمت پشت، سردر
 درد انگشتان، کمردرد، درد زانو، درد آرنج و ضایعات عصبی و روانی گردیده است.

 های جسمی (، در پژوهشی پیمایشی تالش کردند تا آسیب1999زاده ) میرحسینی و قلی

های دولتی شهر  های دانشگاه ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان کتابداران کتابخانه
 نند. نتایج این پژوهش نشان داد که عواملی همچون سن، سابقه کار واصفهان را شناسایی ک

های جسمی ناشی از کار در جامعه مورد بررسی رابطه معناداری  انجام فعالیت ورزشی، با آسیب
داری بین جنسیت، ساعات کار روزانه، رعایت  دارند. اما در این پژوهش هیچ رابطه معنی

های جسمی ناشی از کار در میان کتابداران مورد مطالعه  استانداردهای موجود در ایران، با آسیب
 ه نشد. مشاهد

کتابداران در  ی( با موضوع بررسی مشکالت ارگونوم1999پور ندوشن ) یهای پژوهش عل یافته
گردد که  مشاهده می ین افرادیدیده در ب ن درصد کتابداران آسیبیشتریانه نشان داد که بیکار با را
تند از: مشکالت انه عباریکار با را یکنند و مشکالت عموم ساعت با رایانه کار می 9ش از یروزانه ب

و  یت پوستیت به نور، حساسیاز حساس ی، صرع ناشیا دردهای عضالنی، مشکالت مفصل یینایب
 استرس.
های  ط کار و آسیبیمح یارگونوم ی( با موضوع بررس1991) ییهای پژوهش اعلم الهدا  یافته
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های  دانشگاه یمرکز کتابخانه 19انه در کتابداران که در بین کتابداران یاز کار با را یناش یجسمان
کردند،  ساعت با رایانه کار می 9ش از یشتر افراد بیشهر تهران انجام شده بود نشان داد که ب یدولت
درصد در هنگام کار با رایانه بدن خود را  7/70درصد از افراد گردش کار وجود نداشت،  0/01در 

از کار مواجه  یروز با عالئم ناشدرصد از افراد هر  0/00دادند و  های نامناسب قرار می در حالت
 یك نوع کاریدیده به تفک بودند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد درصد کتابداران آسیب

درصد،  1/01رسانی  درصد، اطالع 9/99 یب عبارت بود از: خدمات فنیدادند به ترت که انجام می
 درصد. 0/1سازی  مایهدرصد و ن 9/0ات یدرصد، نشر7/11ه و سفارش یدرصد، ته 0/1امانت 

در  یب فراوانیاز کار با رایانه به ترت یناش یهای جسمان در نهایت در این پژوهش انواع آسیب
ها  درصد و ران 7/09درصد، گردن  9/71درصد، کمر  70ها  کتابداران به این شرح ارائه شد: چشم

 درصد.  1/07
 ارگونومی وضعیت ارزیابیبا موضوع  (1991) های پژوهش رستگاری و همکاران  یافته
 دارای کتابداران درصد 91 شغلی نشان داد که حدود در استرس آن نقش و عمومی های کتابخانه

و  کار محیط ارگونومی بودند. همچنین این پژوهش نشان داد که بین شغلی استرس عالئم
 دارد. وجود داری معنی رابطه آماری نظر از شغلی استرس با کار روانشناسی

های عمومی  ( با موضوع بررسی شرایط ارگونومی کتابخانه1990های پژوهش بهرامی )  یافته
های جسمانی ناشی از عدم رعایت اصول ارگونومی در میان کتابداران این  استان خوزستان و آسیب

ترین میزان آسیب را به ترتیب در کمر، شانه، گردن و پشت  ها نشان داد که کتابداران بیش کتابخانه
عضالنی در کتابداران، حاصل نداشتن   -عالوه مشخص شد که اختالالت اسکلتی کردند. به بیان

گاهی از اصول ارگونومی و اختالالت اسکلتی   عضالنی مرتبط با کارشان بوده و توسعه  -آ
 تواند به آنان کمک کند.  های آموزش ارگونومی می برنامه

 شرایط رابطه میان ( با موضوع بررسی1990)های پژوهش کوهنورد و همکاران  در نهایت یافته
 مراکز و یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه  در کتابخانه شاغل کتابداران وری بهره و ارگونومی
 با کاری شرایط ارگونومی فضای ُبعد که ، نشان داد1999سال  در وابسته تحقیقاتی آموزشی
هستند. همچنین طبق  همراه 90/1میانگین  ینبا کمتر ایمنی عوامل ُبعد و 5/5میانگین  بیشترین

 کاری فضای ُبعد و روی  بهره انگیزش ُبعد نمره متوسط بین داری های این پژوهش رابطه معنی یافته
  .شد مشاهده وقت( تمام وقت، کاری )پاره برنامه حسب بر ارگونومی شرایط
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های جسمانی ناشی  آسیب( در پژوهشی به بررسی علل به وجود آمدن 0111) 1چائو و چیانگ
های  های کوئینز جهت کاهش آسیب  موردی کتابخانه دانشکده  صورت مطالعه  رایانه به از کار با

جسمانی ناشی از کار با رایانه در رابطه با طراحی محیط کار پرداخت. نتایج نشان داد که دادن 
های جسمانی ناشی از  آسیباطالعات و آمادگی به کارکنان در زمینه ارگونومی، آموزش عالئم و 

ها، تقسیم کار و گردش کار، طراحی مناسب محیط  کار به کارمندان در جهت شناسایی و درمان آن
 رفع جهت در کششی تمرینات آموزشی، افزارهای نرم نصب کار، توجه به استاندارهای موجود،

 باشد.  می مؤثر بسیار کاری مناسب ایجاد شرایط در کار، هنگام در خستگی
 یصندل یر برنامه ارگونومی( با موضوع بررسی تأث1997و همکاران ) 2نتایج پژوهش هربرت

 ن کارگران صنعت پوشاک نشان داد،یدر ب یاندام فوقان یعضالن یم بر عالئم اسکلتیقابل تنظ
درصد(، ساعد  31درصد(، آرنج راست ) 66از شروع مطالعه داوطلبان، درد در شانه راست )

درصد( داشتند و همواره  40درصد( و دست راست ) 25، مچ دست راست )درصد( 29راست )
و آموزش استفاده از  یشتر از سمت چپ بوده است. پس از معرفیدرد در سمت راست ب

 یدر اختالالت اسکلت یرات قابل توجهییم و با کاهش حرکات نامناسب، تغیهای قابل تنظ صندلی
 مشاهده شد.  یعضالن

 ارگونومی و کاری های ایستگاه وضعیت ( با موضوع بررسی0111) 3نتایج پژوهش تیموتئو
 کاربران کاری برای های ایستگاه فیلیپین نشان داد که طراحی های کتابخانه در کاری های محیط

 و ابعاد وسایل گیری اندازه در اشتباه به توان می را ها آسیب و صدمات بیشتر و نبود مناسب فیلیپینی
 داد. نسبت کاری های ایستگاه در تجهیزات

 و 5در دو دانشگاه الگوس یارگونوم ی( با هدف بررس0111) 4یمیهمچنین نتایج پژوهش آد
ها نشان داد که مشکالت  ن کتابداران و کارمندان کتابخانه و مهندسان سیستمیدر ب 6کونانت
ن یشترید و بها هستن گر ناراحتیی، فشارها، سردردها و دیدگیبیشتر شامل کش یکیارگونوم

                                                           

1. Chaou and Chiang 

2. Herbert 

3. Timoteo 

4. Adeyemi 

5. The University of Lagos (Unilag) 
6. Covenant University (CU) 
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ت نامناسب و ی، وضعیط کاریها، فشار در مح نامناسب صندلی یمشکالت مربوط به طراح
توانند منجر  ارگونومیکی که میصفحه رایانه است. در این پژوهش مخاطرات  ینداشتن حفاظ برا

 های اند. از جمله توصیه به بروز تنش، سردرد، استرس و درد در مچ دست شوند، تشریح شده
ها و  های این پژوهش عبارت بودند از ارائه چرخ دستی پیشگیرانه کاهش مخاطرات مبتنی بر یافته

نمایش رایانه. این پژوهش  استفاده از آسانسور در محل کار و نیز استفاده از محافظ برای صفحه
نشان داد که وجود شرایط ارگونومی مطلوب در محل کار برای کارمند، شرایط و محیط کاری 

 وری را به همراه خواهد داشت. طمئن و سالم، و برای کارفرما افزایش بهرهم
( نیز نشان داد که عوامل محیطی و طراحی اشیاء و تجهیزات 0115) 1های پژوهش ردی یافته

ها در فرسودگی و یا سالمت افراد تأثیر بسیار قابل توجهی دارند. چنانکه  موجود در کتابخانه
ها در ایران و   های سازمانی و کتابخانه  رهای مرتبط با ارگونومی در محیطشود اغلب کا  مشاهده می

ها و   های اطالعاتی کتابخانه تر بر کاربران سیستم جهان متمرکز بر کارکنان و کتابداران هستند و کم
 اند. بر این اساس در خصوص مخاطرات ارگونومیکی کاربران مراکز اطالعاتی متمرکز شده

 تواند خالء موجود در متون را وجود دارد و انجام پژوهش حاضر از این نظر می تر اطالعاتی کم
 پوشش دهد.

 شناسی پژوهش روش. 0

حاضر از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کتابخانه  پژوهشروش 
د و کاربران رایانه کنن رسانی کتابخانه استفاده می  باشند، که از سایت اطالع مرکزی دانشگاه تبریز می

ها طی یک بازه زمانی دو  گیری تصادفی استفاده گردید. داده گیری از روش نمونه هستند. برای نمونه
آوری شدند. با توجه به کثرت جامعه آماری پژوهش، با  جمع 1997ماهه، از اردیبهشت تا تیر ماه 

پرسشنامۀ  911نهایت صرفًا نفر تعیین گردید. در  995استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 
صحیح، کامل و قابل تحلیل به دست آمد. پرسشنامه حاضر از چهار قسمت تشکیل شده است که 
قسمت اول محتوی مشخصات شخصی مانند سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، میزان ساعات 
استفاده از رایانه، قسمت دوم دربردارنده سؤاالت نگرشی در خصوص ارگونومی، قسمت سوم 

کی عوامل محیطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز و یی سؤاالت مرتبط با ارگونومحاو
                                                           

1. Reddy 
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های  قسمت چهارم محتوی سؤاالت مرتبط با رعایت اصول ارگونومی شخصی در استفاده از سیستم
نظران  ار صاحبیمحتوایی در اخت یین روایی، پرسشنامه جهت تعیاطالعاتی بود. بعد از طراح

از نظرات اساتید فن استفاده  ییمحتوا ییپرسشنامه از روا یید روایتأی یرار داده شد. برامختلف ق
گردید. ارزیابی روایی محتوایی نیز بر مبنای امتیازهای ارائه شده توسط متخصصین انجام شد. در 

کلی های سازنده امتیاز  برای قبول اعتبار آیتم 79/1این روش شاخص اعتبار محتوایی حداقل برابر 
( از ابزار حذف گردیدند. در نهایت براساس 79/1های غیر معتبر )کمتر از  ضروری بود و آیتم

ز به ین یدیگر مورد بازنگری و اصالح و برخ یدهی متخصصان، برخی از سؤاالت حذف، برخ نمره
شده اولیه باقی ماند. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز از یک مطالعه  یهمان صورت طراح

گویی به پرسشنامه را با  نفر( که پاسخ 10مقدماتی با نمونه محدود از همان جامعه آماری )تعداد 
کرونباخ  یب آلفایابزار با محاسبه ضر ییایای تکرار کردند، استفاده شد. سپس پا هفته 0فاصله 

های  باشد. شاخص زان اعتمادپذیری نسبتًا باالی ابزار مییدهنده م آمد که نشانبه دست  79/1
ای مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تجزیه و  طرفه و آزمون تی تک نمونه آماری تحلیل واریانس یک

 ها گزارش شد. تحلیل داده

 ها یافته .5

درصد زن  09نمونه مورد بررسی، گویان نشان داد که از کل  ت پاسخینتایج توزیع فراوانی جنس
گویان از کل نمونه مورد بررسی  پاسخ یلیدرصد مرد هستند. نتایج توزیع فراوانی مقطع تحص 97و 

درصد دکتری  0ارشد و  یدرصد کارشناس 95درصد کارشناسی،  59 یلینشان داد که مقطع تحص
درصد است. نتایج نشان  9/19با  یاست. بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان دانشکده کشاورز

ساعت،  9تا  0درصد بین  19ساعت،  0تا 1درصد بین  9/00زان استفاده روزانه از رایانه در یداد م
درصد از  7/7ساعت است، همچنین 0درصد بیش از  7/00ساعت و  0تا  9درصد بین  10

عوامل محیطی که داشتند. برای متغیر میزان رعایت ارگونومی  یعضالن -یاسکلت یماریکاربران ب
در واقع ارزیابی موقعیت و تجهیزات کتابخانه مرکزی دانشگاه در خصوص استفاده بدون عوارض 

و بیشینه میزان آنها  99/1محاسبه شد که کمینه میزان آن  77/0ای بود، میانگین  های رایانه از پایانه
که در واقع در جهت  یگونومگیری کاربران با اصول ار ر انطباق نگرش و بهرهیمتغ یبود. برا 99/0

ار، یانه، انحراف معین، میانگیگیری کاربران از اصول ارگونومی بود نیز م سنجش نگرش و میزان بهره
گزارش شده است. در نهایت  1مم محاسبه گردید که در جدول یمم و ماکزینیچولگی، کشیدگی، م
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ترین میزان  محاسبه شد، که کم 10/9 یگیری کاربران با اصول ارگونوم ن انطباق نگرش و بهرهیانگیم
 یت اصول ارگونومیزان رعایر میمتغ یمحاسبه گردید. برا 90/0و بیشترین میزان آن  90/1آن 

شخصی که در واقع انعکاسی از رفتارهای روزمره و معمول دانشجویان در استفاده از تمام 
ن، یانگیه مرکزی بود نیز مرسانی کتابخان های اطالعاتی بدون تمرکز خاص به بخش اطالع سیستم

ستوگرام آن بدست آمد. یمم محاسبه و هیمم و ماکزینیار، چولگی، کشیدگی، میانه، انحراف معیم
محاسبه شد که  95/0شخصی  یت اصول ارگونومیزان رعاین میانگیدر خصوص این شاخص نیز م

 بدست آمد. 09/0و بیشترین میزان آن  51/1ترین میزان آن  کم

 گیری کاربران های توصیفی انطباق نگرش و بهره شاخص جدول -1جدول 

 یت اصول ارگونومیو رعا یبا اصول ارگونوم

 ممیماکز ممینیم کشیدگی چولگی اریانحراف مع میانه نیانگیم تعداد 

کی یهای ارگونوم بررسی ویژگی
 کتابخانه مرکزی یطیعوامل مح

200 11/4 13/4 50/0 02/0 22/0 29/6 29/2 

گیری  و بهره انطباق نگرش
 یکاربران با اصول ارگونوم

200 01/2 09/2 22/0 09/0- 25/0 34/6 21/2 

 یت اصول ارگونومیزان رعایم
 شخصی

200 35/4 32/4 56/0 06/0 44/0- 50/6 43/2 

های اطالعاتی کتابخانه  عوامل محیطی پیرامون سیستم»برای پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه 
، از «اند؟ مرکزی دانشگاه تبریز تا چه حد براساس استانداردهای موجود ارگونومی طراحی شده

میزان ن، مقدار آزمون برای یباشند. بنابرا یم 5تا  1ن یاستفاده شد. نمرات ب یا  تك نمونه tآزمون 
 در نظر گرفته شد. 9ر یمتوسط متغ

دهنده وضعیت مطلوب است.  باشد، نشان 9ش از یر بین متغیانگیبراساس این آزمون اگر م
بوده و سطح  77/0برابر  یطیعوامل مح یزان ارگونومیر مین متغیانگیچنانکه مشاهده شد م

بوده و  15/1تر از  داری کم ینکه سطح معنیمحاسبه شد. با توجه به ا 111/1داری این آزمون  معنی
 یطیعوامل مح یزان ارگونومیشود که م است، نتیجه گرفته می 9ن کمتر از یانگیاز طرفی چون م

رسد عوامل محیطی  تر از حد متوسط است. به عبارتی دیگر، به نظر می داری پایین طور معنی به
تر براساس استانداردهای موجود  های اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، کم پیرامون سیستم

 (.0)جدول  اند ارگونومی طراحی شده
های اطالعاتی  گیری کاربران سیستم نگرش و بهره»برای پاسخ به سوال دوم مبنی بر اینکه 
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 tاز آزمون  مجددا«. کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز تا چه حدی مبتنی بر اصول ارگونومی است؟
 9بدست آمد. مجدد مقدار آزمون برای میزان متوسط  5تا  1ن یاستفاده شد. نمرات ب یا  تك نمونه

دهنده وضعیت مطلوب است.  ، نشان9ش از یر بین متغیانگیدر نظر گرفته شد. براساس این آزمون م
برابر  یگیری کاربران با اصول ارگونوم زان انطباق نگرش و بهرهیر مین متغیانگیچنانکه مشاهده شد م

تر از  داری بزرگ نکه سطح معنییمحاسبه شد. با توجه به ا 110/1داری آزمون  و سطح معنی 10/9
زان انطباق نگرش و یشود که م شود. بنابراین، نتیجه گرفته می یاست، فرض صفر رد نم 15/1
 (. 0در حد متوسط است )جدول  یگیری کاربران با اصول ارگونوم بهره

شخصی کاربران  یزان اصول ارگونومیت میرعا»ر اینکه برای پاسخ به سوال سوم مبنی ب
تك  tنیز از آزمون « های اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز تا چه حدی است؟ سیستم

در  9باشند. مجدد مقدار آزمون برای میزان متوسط،  یم 5تا  1ن یاستفاده شد و نمرات ب یا  نمونه
دهنده وضعیت مطلوب است.  نشان 9ش از یر بین متغیانگینظر گرفته شد. براساس این آزمون م

و  95/0برابر  یت اصول ارگونومیزان رعایر مین متغیانگیبررسی محاسبات نشانگر آن است که م
باشد،  می 15/1داری کمتر از  نکه سطح معنییاست. با توجه به ا 111/1داری آزمون  سطح معنی

زان یشود که م است، نتیجه گرفته می 9ر از ن کمتیانگیشود. از طرفی چون م یفرض صفر رد م
ت یتر از حد متوسط است. به عبارتی دیگر، رعا داری پایین طور معنی به  یت اصول ارگونومیرعا

های اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز پایین  شخصی کاربران سیستم یاصول ارگونوم
 (.0باشد )جدول  می

 ای برای بررسی متغیرهای تحقیق تک نمونه tنتایج آزمون  -۲جدول 

 متغیر

 مقدار آزمون

 نیانگیم تعداد
انحراف 

 اریمع
t 

درجه 

 یآزاد

سطح 

 یدار یمعن

ن اختالف یانگیم

ر با مقدار یمتغ

 آزمون

کی یهای ارگونوم بررسی ویژگی
 کتابخانه مرکزی یطیعوامل مح

200 11/4 50/0 62/3- 499 00/0 42/0- 

گیری  نگرش و بهرهانطباق 
 یکاربران با اصول ارگونوم

200 01/2 22/0 12/6 499 604/0 01/0 

 یت اصول ارگونومیزان رعایم
 شخصی

200 35/4 56/0 40/5- 499 00/0 65/0- 
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و  یگیری کاربران با اصول ارگونوم ، انطباق نگرش و بهرهیطیعوامل مح یبرای بررسی ارگونوم
 مستقل استفاده شده tبرحسب جنسیت کاربران، از آزمون  یت اصول ارگونومیزان رعایم

ن یانگیباشد. م است. فرض صفر برابر بودن وضعیت این متغیرها در دو گروه زنان و مردان می
و سطح  95/0و در کاربران مرد برابر  70/0در کاربران زن برابر  یطیعوامل مح یارگونوم

بوده،  15/1تر از  که کوچك t داری آزمون است. با توجه به سطح معنی 190/1داری برابر  معنی
کی یهای ارگونوم توان گفت که مردان به ویژگی شود. بنابراین، از این نظر می فرض صفر رد می

 دار اند و این تفاوت از نظر آماری معنی نمرۀ بیشتری از زنان داده کتابخانه مرکزی یطیعوامل مح
 است.

گیری  انطباق نگرش و بهره»داری از نظر  شود، تفاوت معنی با این وجود چنانکه مشاهده می
« در کاربران بدون محدودیت مکانی یت اصول ارگونومیزان رعایم»و « یکاربران با اصول ارگونوم

 (.9کننده در پژوهش وجود ندارد )جدول  مشارکت در بین مردان و زنان

 سه متغیرها برحسب جنسیتیمقا یمستقل برا tآزمون  -۳جدول 

 نیانگیم تعداد تیجنس ر وابستهیمتغ
انحراف 

 اریمع

 tآزمون   نیآزمون لو 

 Fآماره  
سطح 

 یدار یمعن
 tآماره  

درجه 

 یآزاد

سطح 

 یدار یمعن

های  گیبررسی ویژ
کی عوامل یارگونوم

کتابخانه  یطیمح
 مرکزی

  21/0 14/4 639 زن

44/6 41/0 

 

62/4- 493 024/0 

   52/0 35/4 666 مرد

انطباق نگرش و 
گیری کاربران  بهره

 یبا اصول ارگونوم

  21/0 02/2 639 زن
21/0 29/0 

 
43/6- 493 406/0 

   26/0 60/2 666 مرد

 ت اصولیزان رعایم
 شخصی یارگونوم

  52/0 36/4 639 زن
62/4 62/0 

 
36/6- 493 016/0 

   23/0 94/4 666 مرد

کتابخانه مرکزی، انطباق نگرش  یطیکی عوامل محیهای ارگونوم همچنین جهت بررسی ویژگی
 یماریبرحسب داشتن ب یت اصول ارگونومیزان رعایو م یگیری کاربران با اصول ارگونوم و بهره
دهد  مستقل نشان می tمستقل استفاده شد. نتایج آزمون  tکاربران نیز، از آزمون  یعضالن -یاسکلت

 -یاسکلت یماریداری از نظر این سه شاخص در میان کاربران دارای ب که هیچ تفاوت معنی
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 (.0و سایرین وجود ندارد )جدول  یعضالن

 سه متغیرهایمقا یمستقل برا tآزمون  -8جدول 

 یعضالن -یاسکلت یارمیبرحسب داشتن ب

 ر وابستهیمتغ
 یماریداشتن ب

 یعضالن -یاسکلت
 نیانگیم تعداد

انحراف 

 اریمع

 tآزمون   نیآزمون لو 

 
 Fآماره 

سطح 

 یدار یمعن
 tآماره  

درجه 

 یآزاد

سطح 

 یدار یمعن

های  بررسی ویژگی
کی عوامل یارگونوم

کتابخانه  یطیمح
 مرکزی

 59/0 11/4 42 یبل
 

16/6 40/0 

 
94/0
- 

493 25/0 

 29/0 11/4 411 ریخ
 

 

رش و انطباق نگ
گیری کاربران  بهره

 یبا اصول ارگونوم

  23/0 63/2 42 یبل

91/0 24/0 
 

23/6 493 61/0 
 25/0 05/2 411 ریخ

 
 

ل ت اصویرعا
 یارگونوم

  23/0 35/4 42 یبل
49/6 45/0 

 
02/0 493 91/0 

   56/0 35/4 411 ریخ

گیری  کتابخانه مرکزی، انطباق نگرش و بهره یطیعوامل مح یت بررسی ارگونومهمچنین جه
 برحسب مقطع تحصیلی کاربران، یت اصول ارگونومیزان رعای، و میکاربران با اصول ارگونوم

طرفه نشان داد که مجددًا  انس یکیز واریطرفه استفاده شد. نتایج آنال انس یکیز واریاز آزمون آنال
داری بین مقاطع مختلف تحصیلی و این سه متغیر مورد بررسی مشاهده نشد  معنیهیچ تفاوت 

 (.5)جدول 

گیری  کتابخانه مرکزی، انطباق نگرش و بهره یطیعوامل مح یدر نهایت جهت بررسی ارگونوم
رایانه نیز  از روزانه استفاده زانیبرحسب م یت اصول ارگونومیزان رعایو م یکاربران با اصول ارگونوم

طرفه نیز نشان داد  انس یکیاست. نتایج تحلیل وار  طرفه استفاده شده انس یکیآزمون تحلیل وار از
ها  داری از نظر آماری بین افرادی با تعداد ساعات استفاده متفاوت از رایانه که هیچ تفاوت معنی

 آورده شده است. 0وجود ندارد. این نتایج در جدول 
 سه متغیرها برحسب مقطع تحصیلییمقا یطرفه برا انس یکیز وارینتایج آنال -۵جدول 

 یداریسطح معن Fمقدار  اریانحراف مع نیانگیم تعداد مقطع تحصیلی متغیرها

های  بررسی ویژگی
کی عوامل یارگونوم

 کتابخانه مرکزی یطیمح

 54/0 11/4 611 یکارشناس

 21/0 19/4 605 ارشد یکارشناس 165/0 221/0

 55/0 19/4 63 یدکتر
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 یداریسطح معن Fمقدار  اریانحراف مع نیانگیم تعداد مقطع تحصیلی متغیرها

انطباق نگرش و 
گیری کاربران با  بهره

 یاصول ارگونوم

 24/0 04/2 611 یکارشناس

 25/0 60/2 605 ارشد یکارشناس 615/0 362/6

 10/0 40/2 63 یدکتر

ت اصول یزان رعایم
 یارگونوم

 29/0 33/4 611 یکارشناس

 54/0 13/4 605 ارشد یکارشناس 469/0 549/6

 10/0 92/4 63 یدکتر

 سه متغیرهایمقا یطرفه برا انس یکینتایج تحلیل وار -۶جدول 

 رایانه از روزانه استفاده زانیبرحسب م

 متغیرها
 استفاده زانیم

 رایانه از روزانه
 Fمقدار  اریانحراف مع نیانگیم تعداد

سطح 

 یداریمعن

ک عوامل یارگونوم
 یطیمح

 56/0 32/4 622 ساعت 4-6ن یب

916/6 663/0 
 22/0 14/4 51 ساعت 2-4ن یب

 24/0 11/4 24 ساعت 2-2ن یب

 52/0 11/4 13 ساعت 2ش از یب

انطباق نگرش و 
گیری کاربران  بهره

 کیبا اصول ارگونوم

 25/0 00/2 622 ساعت 4-6ن یب

341/6 624/0 
 22/0 01/2 51 ساعت 2-4ن یب

 21/0 09/2 24 ساعت 2-2ن یب

 21/0 65/2 13 ساعت 2ش از یب

ت اصول یزان رعایم
 یکیارگونوم

 56/0 36/4 622 ساعت 4-6ن یب

122/0 541/0 
 25/0 39/4 51 ساعت 2-4ن یب

 56/0 92/4 24 ساعت 2-2ن یب

 55/0 32/4 13 ساعت 2ش از یب

 گیری نتیجه .6

براساس های اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز  بررسی عوامل محیطی پیرامون سیستم
زان یشود که م بوده و نتیجه گرفته می 9تر از  ن کمیانگیاستانداردهای موجود ارگونومی نشان داد که م

تر از حد متوسط است. این  داری پایین طور معنی کتابخانه مرکزی به  یطیعوامل مح یارگونوم
( و ردی 0111آدیمی )خوانی داشته و با تحقیقات  ( هم1991اعلم الهدایی ) های نتیجه با یافته

زان یتوان گفت که م می ها داده و تحلیل  تجزیه از حاصل نتایج راستا نیست. براساس ( هم0115)
زان انطباق نگرش و یدر حد متوسط است. م یگیری کاربران با اصول ارگونوم انطباق نگرش و بهره

تر  داری بزرگ نکه سطح معنییه اباشد. با توجه ب می 10/9برابر  یگیری کاربران با اصول ارگونوم بهره
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 یگیری کاربران با اصول ارگونوم زان انطباق نگرش و بهرهیشود که م است، نتیجه گرفته می 15/1از 
( 0111( و آدیمی )1990های کوهنورد و همکاران ) باشد. این نتایج با یافته در حد متوسط می

تر از  ن کمیانگیتوان گفت، چون م می ها داده و تحلیل  تجزیه از حاصل نتایج سو است. براساس هم
تر از حد  داری پایین طور معنی به یت اصول ارگونومیزان رعایشود که م است، نتیجه گرفته می 9

های اطالعاتی کتابخانه  کاربران سیستم یت اصول ارگونومیباشد. به عبارتی دیگر، رعا متوسط می
(، چائو و 1990بهرامی ) های سو با نتایج پژوهش هم  ها این یافته مرکزی دانشگاه تبریز پایین است.

در  یطیعوامل مح ین ارگونومیانگی( است. م1999زاده ) ( و میرحسینی و قلی0111همکاران )
است. با توجه  190/1داری برابر  و سطح معنی 95/0و در کاربران مرد برابر  70/0کاربران زن برابر 

در  یطیعوامل مح یباشد، بنابراین، ارگونوم می 15/1ز تر ا که کوچك t داری آزمون به سطح معنی
داری بیشتر از کاربران زن است. تحقیق مشابهی برای مقایسه نتایج یافت  طور معنی کاربران مرد به
ت یو رعا یگیری کاربران با اصول ارگونوم ، انطباق نگرش و بهرهیطیعوامل مح ینشد. ارگونوم

 -یاسکلت یماریو کاربران فاقد ب یعضالن -یاسکلت یماریدر کاربران دارای ب یاصول ارگونوم
(، 1995زاده ) ها با نتایج تحقیقات علی (. این یافتهp>15/1داری نداشت ) تفاوت معنی یعضالن

سو  ( هم1999زاده ) سو و با نتایج میرحسینی و قلی ( غیر هم1997( و هربرت )1990کورانلو )
، میزان یطیعوامل مح یدهد که میزان ارگونوم طرفه نشان می یکانس یز واریباشد. نتایج آنال می

برحسب  یت اصول ارگونومیزان رعایو م یگیری کاربران با اصول ارگونوم انطباق نگرش و بهره
(. لذا، این نتیجه مورد قبول قرار p>15/1داری ندارند ) مقطع تحصیلی کاربران تفاوت معنی

 ه نتایج یافت نشد. گیرد. تحقیق مشابهی برای مقایس نمی
 ، انطباق نگرشیطیعوامل مح یدهد که ارگونوم طرفه نشان می انس یکیز وارینتایج آنال

 استفاده زانیبرحسب م یت اصول ارگونومیزان رعایو م یگیری کاربران با اصول ارگونوم و بهره

 نتایج یافت (. تحقیق مشابهی برای مقایسهp>15/1داری ندارند ) رایانه تفاوت معنی از روزانه
 نشد.

 پیشنهادها .7

ها پیشنهادات زیر ارائه  ها و تائید معناداری فرضیه و تحلیل داده  با بررسی نتایج حاصل از تجزیه
 شود. می

های اطالعاتی کتابخانه  ( با توجه به نتایج مبتنی بر بررسی عوامل محیطی پیرامون سیستم1
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موجود ارگونومی، به مدیران و مسئوالن دانشگاه مرکزی دانشگاه تبریز براساس استانداردهای 
های اطالعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز براساس  شود، عوامل مرتبط با سیستم پیشنهاد می

 استانداردهای موجود ارگونومی بررسی و اصالحات الزم را اعمال کنند.

های اطالعاتی کتابخانه  ستمگیری کاربران سی ( با توجه به نتایج مبتنی بر بررسی نگرش و بهره0
مند و تازه وارد،  شود به کاربران عالقه مرکزی دانشگاه تبریز مبتنی بر اصول ارگونومی، پیشنهاد می

 های توجیهی رعایت اصول ارگونومی در کتابخانه آموزش داده شود. کالس

کاربران مرد در  یطیعوامل مح ی( با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارگونوم9
گردد عوامل تاثیرگذار در این مورد بررسی  داری بیشتر از کاربران زن است، پیشنهاد می طور معنی به

 شده و در این خصوص اصالحات الزم اعمال شود.

های مستخرج در این پژوهش برای ارتقاء استفاده صحیح و ایمن از  ( با توجه به ویژگی0
های  انگاری برخی کاربران در اعمال این اصول و عادت سهلای و با توجه به  تجهیزات رایانه

گردد کاتالوگی با مضامین زیر طراحی و بر دیوارهای کتابخانه نصب  صحیح استفاده پیشنهاد می
 گردد:

 از پدهای طبی ماوس استفاده کنید. -

 بازوها را نزدیک پهلوها نگه دارید. -

 آرامش قرار گیرند. ها در ساعد را به صندلی تکیه دهید تا شانه -

 کلید را جهت متناسب ساختن با بازو و ساعد خود تغییر دهید. صفحه -

 تصاویر روی مانیتور را از نظر وضوح تنظیم کنید. -

 طور متناوب به اشیاء دور دست خیره شوید. برای اجتناب از خستگی چشم، به -

 با حرکات چرخشی چشم، به چشمان خود استراحت دهید. -

 کات کششی کوتاه جهت جلوگیری از صدمات فیزیکی استفاده کنید.از حر -
ط کار، مورد یزات محید ابزار و تجهیا دقت در خریو  یر در طراحییبا تغ ی( اصول ارگونوم5

 توجه قرار گیرد.

 ( رعایت اصول ارگونومی در حین کار با رایانه و مطالعه، به کاربران آموزش داده شود.0
رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز  حاضر که محدود به بخش اطالع با عنایت به پژوهشـ 

 گردد سایر کتابخانه ها نیز از این نظر مورد بررسی و توجه قرار گیرند. است پیشنهاد می
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شود به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق حاضر، تحقیقات بیشتری در رابطه با  پیشنهاد میـ 
 ختلف انجام شود.های م های کاربران در بخش فعالیت

های  شود عالوه بر پرسشنامه از سایر ابزارها از جمله مصاحبه و گزارش پیشنهاد میـ 
 نیز استفاده شود. شخصی 

گردد رعایت اصول ارگونومی در حین کار با رایانه و مطالعه به کاربران آموزش داده  پیشنهاد میـ 
 شود و سپس نتایج نهایی با نتایج اولیه مقایسه شود.
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