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Abstract
Introduction: Long-term work with computers can lead to damage of vision and muscleskeletal disorders in computer users. The aim of this study was to determine the predictors of the
situation of ergonomic computer users based on the Trans theoretical model of computer users
working at a military hospital.
Materials and Methods: This descriptive study was an analysis of 102 computer users with up
to 20 hours of work per week done on a computer. To collect demographic data and valid and
reliable information, the Trans theoretical model was used. The descriptive and analytical data
were statistically analyzed with the SPSS software at a significance level of 0.05.
Results: The mean degree of change of the samples was 2.7. The trans theoretical model
indicated that the efficacy of 50% of the participants was good and regarding balance in
decision making and degree of change, they were at a moderate to low level.
Conclusions: Educational interventions based on the Trans theoretical model can affect
improvement of ergonomic knowledge for computer users.
Keywords: Ergonomics, Computer Users, Trans Theoretical Model.

©2016 Deputy of Research and Technology of Baqiyatallah Hospital

Health Research Journal; Volume 1, Issue 3, pages 151-157

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،1شماره  ،3بهار 1395

مقاله پژوهشی

حسن رضا علی پور عبدلی  ،1هرمز سنایی نسب  ،*1فیروز ولی پور  ،2مجتبی سپندی

3

 1گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 2گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
 3گروه اپیدمیولوژی و آمار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئول :هرمز سنایی نسب ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه بقیه ا(...عج) ،تهران،
ایران .همراه ،09122221030 :ایمیلsanain20@yahoo.co.in :
انتشار آنالین1391/6/11 :
دریافت 1391/3/9 :پذیرش1391/4/22 :
DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.153

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.153

عوامل پیشبینی کننده وضعیت ارگونومیک کاربران رایانه بر اساس مدل فرا نظری

چکیده
هدف از این مطالعه تعیین عوامل پیشبینی کننده وضعیت ارگونومیک کاربران رایانه بر اساس مدل فرا نظری در
کاربران رایانه شاغل در بیمارستان بقیه ا( ...عج) تهران بود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی  -تحلیلی ،روی  102نفر از کاربران رایانه با بیش از  20ساعت کار هفتگی
با رایانه انجام شد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه سؤاالت دمو گرافیک و سؤاالت روا و پایا مدل فرا نظری
استفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSS 16و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی در سطح معناداری  0/05مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :میانگین مراحل تغییر نمونههای موردبررسی  2/2بود و ازنظر سازههای مدل فرا نظری  50درصد نمونهها
خودکارآمدی آنها در حد خوب و تعادل و توازن در تصمیمگیری ،مراحل تغییر و فرآیند تغییر آنها در حد متوسط و
ضعیف بود.
نتیجهگیری :مداخالت آموزشی بر اساس چارچوب سازههای مدل فرا نظری میتواند بر بهبود وضعیت ارگونومیک
کاربران رایانه تأثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی :ارگونومی ،کاربران رایانه ،مدل فرا نظری.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه :استفاده طوالنیمدت از رایانه میتواند منجر به آسیبهای بینایی و اسکلتی – عضالنی در کاربران رایانه شود.
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مواد و روشها
این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی  102نفار از کااربران
رایانه شاغل در بیمارستان بقیه ا( ...عج) انجام شاد .معیاار
ورود به این مطالعه کاربر رایانه بودن با حداقل  20سااعت
کار هفتگی و معیار خروج شرکت در کالسهاای آموزشای
بهداشتکاار باا رایاناه و دانشاجویان یاا فاار التحصایالن
رشااتههااای بهداشاات حرفااهای و ارگونااومی بااود .باارای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه سؤاالت دموگرافیک (سان،
جنس ،قد ،وزن ،سابقه کار و مدت کار با رایانه) و ساؤاالت
کلیه سازههای مدل فرا نظری شامل سؤال مراحال تغییار
که در مطالعات مختلف روایی و پایایی آن اثباتشاده باود
استفاده شد []12؛ و سؤاالت مربوط باه دیگار ساازههاای
مدل (فرآیند تغییار ،تعاادل و تاوازن در تصامیمگیاری و
خودکارآمدی) به صورت خودساخته طراحی و استفاده شد.
سااؤاالت خودساااخته باارای روایاای در اختیااار  10نفاار از
متخصصان آموزش بهداشت و ارتقاای ساالمت ،بهداشات
حرفه ای و ارگونومی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها در
پرسشنامه اعمال شد و با استفاده از جدول الوشاه روایای
سؤاالت خودساخته با ضریب( CVR > 0/12و > 0/97
 )CVIمورد تائیاد قارار گرفات .بارای پایاایی باهصاورت
آزمون -آزمون پرسشنامه مدل فرا نظری (سؤاالت مراحال
تغییر ،فرآیند تغییر ،تعادل و توازن در تصمیمگیاری و) در
اختیااار  15نفاار از کاااربران رایانااه در طاای بااازه زمااانی
دوهفتهای قرار گرفت و پایایی آنها مورد تائید قرار گرفت.
سؤاالت پرسشنامه شامل  1سؤال مربوط به مشخصاات دو
گرافیک ،یک سؤال  5گزینه ای مربوط به مراحل تغییر که
گزینه اول با نمره  1کمترین امتیاز و گزینه  5با بیشاترین
امتیاز با نمره  5در نظر گرفته شاد 34 ،ساؤال مرباوط باه
فرآیند تغییر 12 ،سؤال مربوط به سازه تعادل و تاوازن در
تصمیم گیری بر اساس طیف لیکرتی با  5سؤال مربوط باه
مزایای درک شده با کمترین امتیااز  5و بیشاترین امتیااز
 25و  2سؤال مربوط به بخش موانع درک شاده کمتارین
امتیاااز  2و بیشااترین امتیاااز  35و  2سااؤال مربااوط بااه
خودکارآمدی با کمترین امتیااز  2و بیشاترین امتیااز 40
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استفاده از رایانه برای مقاصد گونااگونی نظیار اساتفاده در
مشاغل ،سارگرمی ،ارساال و تباادل اطالعاات در زنادگی
امروزی مردم گسترش یافته است آمارها نشان داده حادود
 22/2درصد از جمعیات جهاان از دساتگاههاای رایاناهای
استفاده میکنند [ .]1این گساتردگی فزایناده اساتفاده از
رایانه نشان داده اسات کااربران ایان وسایله باه خصاو
کاربران باکار طوالنی مدت در معرض اختالالت اساکلتی –
عضااالنی [ ]3 ,2بااا شاایوع  11/4درصااد و ناااراحتیهااای
بینایی با شیوع  20/3درصدی قارار دارناد [ .]4مطالعاات
مختلف دالیل بسیاری از این ناراحتیها را مرتبط با فضای
نامناسب کار ،وضعیت نامناسب و کار طوالنیمادت اشااره
نمودهاناد [ .]1 ,5از دیگار عوامال مارتبط باا نااراحتیهاا
می توان آگاهی از عوامل خطر ارگوناومی را ناام بارد طای
مطالعه صاورت گرفتاه بار روی کتاباداران دانشاگاه علاوم
پزشکی اصفهان این نتیجه حاصالشاده کاه کتاباداران از
اصول ارگونومی آگاهی کمی دارند و همین امر میتواند در
آینده منجر به ایجاد ناراحتی های جدی بارای آناان شاود
[ .]2مطالعااات نشااان داده آمااوزش اصااول ارگونااومی در
محیطهای کار با رایانه منجر به افزایش آگاهیهاا ،کااهش
ناراحتی ها ،تغییر رفتارهاا و عاادات فاردی مایشاود [.]2
اثربخشی آموزشها برای تغییر رفتار بستگی به مادلهاای
آموزشی مورداستفاده دارد که یکی از آنها مدل فرا نظری
است که میتواند تغییر رفتار و زمان آن را پیشبینی کناد
[ .]9این مدل دارای چهار سازه بوده ساازه اول ایان مادل
مراحل تغییر است بر اساس این ساازه افاراد بارای تغییار
رفتار باید از  5مرحله عبور کنند (پیش تفکر :فرد فعاال تاا
 1ماه آینده قصدی برای تغییر رفتار ندارد ،تفکر :فرد قصد
دارد در  1ماه آینده تغییر رفتار دهد ،آمادگی :فرد در نظار
دارد در  30روز آینده تغییر رفتار دهد ،عمل :فرد کمتار از
 1ماه است که تغییر رفتار داده و نگهداری :فرد بایش از 1
ماه است که رفتار خود را تغییر داده اسات) دوماین ساازه
این مدل فرآیند تغییر میباشد که به عبور فارد از مراحال
تغییر کمک میکند [ .]10از دیگار ساازههاای ایان مادل
می توان به سازه تعادل و توازن در تصامیمگیاری کاه باه
بررسی موانع و مزایای درک شده و سازه خودکارآمدی که
به توانایی فرد برای تغییار رفتاار مایپاردازد اشااره نماود
[ .]11با توجه به اینکه کاار باا رایاناه دارای عوامال خطار
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متعددی میباشد و آموزش ارگونومیکی میتواند بهسالمت
کاربران کمک کناد ایان مطالعاه باهادف بررسای عوامال
پیشبینی کننده وضاعیت ارگونومیاک کااربران رایاناه بار
اساس مدل فرا نظری انجام شد.
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نتایج مطالعه نشان داد  42نفر یا  41/2درصد نمونهها مرد
و  10نفر یا  52/2درصد زن بودند .ساایر مشخصاات دماو
گرافیک در مورد نمونهها در جدول  1ارائهشده است .نتایج
بررسی میانگین و انحراف معیار سازه مراحل تغییار نشاان
داد میانگ ین کلی نمونههاای موردبررسای  2/2مایباشاد
میانگین و انحراف معیار سایر دادههاای مرباوط مادل فارا
نظری در جدول  2ارائهشده است .نتایج باهدساتآماده از
بررسی داده های مرتبط به مدل فرا نظری بر اساس آناالیز
تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسان) نشاان مایدهاد باین
سازه مراحل تغییر و سازه فرآیند تغییر ،موانع درک شده و
سازه خودکارآمدی ازنظر آماری ارتباط معنایداری وجاود
دارد (جاادول  .)3بررساای نتااایج حاصاال از دسااتهبناادی
امتیازات سازه های مدل فرا نظری نشاان مای دهاد ازنظار
خودکارآمدی و  50درصد نموناه هاا در وضاعیت خاوب و
ازنظر موانع درک شده  50درصد در وضعیت ضاعیف قارار
دارند (جدول .)4
بحث
نتایج سازه مراحل تغییر نشاان مایدهاد میاانگین امتیااز
مراحل تغییر در نموناههاای موردبررسای  2/2باود و ایان
نشان میدهد تعداد زیادی از نمونهها در مراحل پیش از
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بود .پرسشنامه برای تکمیل در اختیار نمونهها قرار گرفات
قبل از تکمیل پرسشنامه توضیحات الزم در خصو هدف
از وضعیت ارگونومیک و نحوه پر کاردن پرساشناماه داده
شد به دلیل حجام بااالی کااری نموناههاا یاک روز بعاد
پرسشنامه های تکمیلی جمع آوری گردیاد و سا س بارای
آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSS 16و آزماونهاای آمااری
توصیفی (میانگین انحراف معیار ،چاارک) و آماار تحلیلای
(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد.
در آنالیز آماری برای دستهبندی نمونهها از معیار چارکها
استفاده شد بدین ترتیب که امتیازات کسابشاده توساط
نمونهها که کمتر از چارک اول بود در دسته ضاعیف ،باین
چارک اول و سوم در دسته متوسط و باالتر از چارک سوم
در دسته خوب قرار گرفتند .در دستهبندی مراحال تغییار
نمونههایی که امتیاز  1تا  2را کسب نموده بودند در دسته
ضعیف ،امتیاز  3متوساط و امتیااز  4تاا  5خاوب در نظار
گرفته شد .در خصو مزایای درک شده امتیااز کمتار از
 19ضعیف ،امتیاز بین  19تاا  21متوساط و بااالتر از 21
خوب ،برای موانع درک شده امتیااز کمتار از  20خاوب و
 20تااا  22متوسااط و بیشااتر از  22ضااعیف ،در خصااو
خودکارآمدی امتیاز کمتر از  13/25ضاعیف ،از  13/25تاا
 19متوسااط و باااالتر از  19خااوب و در خصااو فرآینااد
تغییاار امتیاااز کمتاار  22/25ضااعیف 22/25 ،تااا 91/50
متوسط و باالتر از  91/50خوب در نظر گرفته شد.
سؤال مراحل تغییر در مورد قرارگیری افراد ازنظر مراحال
تغییر رفتار (پیش تفکر ،تفکر ،آمادگی ،عمال و نگهاداری)
در خصو وضعیت ارگونومیک کار با رایانه بود نموناههاا
بر اساس مراحلی که در آن مراحل برای تغییر رفتاار قارار
داشتند یک گزینه را انتخاب کردند .نمونه سؤاالت مزایاای
درک شده وضعیت ارگونومیک کار با رایانه شامل وضاعیت
بدنی درست مانع از خستگی ،گرفتگی عضالنی و دردهاای
موضعی ،کمک بهتناسب اندام ،حفظ ساالمت و جلاوگیری
از ناراحتیهای اسکلتی – عضالنی میشود .سؤاالت مواناع
درک شده شامل نداشتن آگاهی ،نداشتن مهارت چیادمان
ایسااتگاه کاااری ،نداشااتن امکانااات کااافی ،شاالوغی کااار و
فراموشی ،قرار دادن گوشی بین سر و شاانه بارای تساریع
امور ،خم کردن بدن بهطرف مانیتور برای افازایش دقات و
باور به اینکه سالمت تحت تأثیر وضعیت ارگونومیاک قارار
ندارد .سؤاالت خودکارآمدی شامل مواردی همچون حتای
اگر خسته باشم ،حجم کارها زیااد باشاد ،اساترس داشاته

باشم ،ارباب رجوع و عجله داشاته باشام ،همکااران اصاول
ارگونومی را رعایت نکنند و وسایل اساتاندارد در دساترس
نداشته باشم من می توان وضعیت ارگونومیک کار با رایاناه
را رعایت کنم .نمونه سؤاالت فرآیند تغییر شاامل ماواردی
نظیر افزایش آگاهی در مورد وضعیت ارگونومیاک کاار باا
رایانه و خطرات آن ،افزایش باازدهی ،کااهش هزیناههاای
درمانی ،داشتن حس بهتر ،تناسب اندام ،تغییر در ایساتگاه
کاری ،حفاظ ساالمت و شاادابی ،تمهیاداتی نظیار میاز و
صندلی مناسب ،نصب پوستر و نارم افازار باه یااد آورناده،
انجام حرکاات کششای ،مراجعاه باه بایگاانی ،اساتفاده از
هندزفری یا بلندگو هنگاام صاحبت باا تلفان ،اساتفاده از
کلید میانبر باهجاای مااوس ،دوری از موقعیاتهاای غیار
ارگونومیکی ،قدم زدن در طول کاار ،کماک از همکااران و
کارشناسااان بهداشاات و خااانواده ،پاااداش و تحسااین و
سرزنش خود ،باور و تعهد به رعایت اصول ارگونومی هنگام
کار با رایانه بود.
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جدول  :1میانگین و انحراف معیارمتغیرهای دموگرافیک نمونههای
موردمطالعه
متغیر

انحراف

میانگین

معیار
سن (سال)

31/42

1/9

قد (سانتیمتر)

112/25

2/2

وزن (کیلوگرم)

22/2

11

سابقه کار

10/5

1/4

مدت کار با رایانه در محل کار (ساعت

41/4

15/1

جدول  .2میانگین و انحراف معیارمتغیرهای سازههای مدل فرا نظری
در نمونههای موردمطالعه
متغیر

در هفته)
مدت کار با رایانه در منزل (ساعت در

2/3

3/2

هفته)

مراحل تغییر

2/2

1/4

فرآیند تغییر

99

2/1

مزایای درک شده

20/9

2/9

موانع درک شده

23

4/2

19/1

2/1

جدول  .3ماتریس همبستگی بین مدل فرا نظری با وضعیت ارگونومیک در نمونههای موردمطالعه
مراحل تغییر

مزایای درک شده

فرآیند تغییر

خودکارآمدی

موانع درک شده

مراحل تغییر
P Value
R

-

0/44
0/11

**0/001
0/31

*0/011
0/23

**0/001
-0/54

فرآیند تغییر
P Value
R

**0/001
0/31

0/211
0/11

-

**0/001
0/52

**0/011
-0/25

مزایای درک شده
P Value
R

0/110
0/04

0/211
0/11

-

0/223
0/03

0/201
0/12

**0/001
-0/54

*0/011
-0/25

0/223
0/031

-

*0/001
0/35

موانع درک شده
P Value
R
خودکارآمدی
P Value
R

*0/011

**0/001

-0/20

**0/001

-

0/23

0/52

0/12

-0/35

-

** سطح معناداری کمتر از  0/01و * سطح معناداری کمتر از 0/05
جدول  .4توزیع فراوانی و مطلق دستهبندی امتیازات سازههای مدل فرا نظری در نمونههای موردمطالعه
متوسط

ضعیف

جمع کل

خوب

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مراحل تغییر

42

42/1

20

19/1

34

33/3

102

100

فرآیند تغییر

25

24/5

21

25/5

51

50

102

100

مزایای درک شده

22

22/5

34

33/3

40

39/2

102

100

موانع درک شده

51

50

20

19/1

31

30/4

102

100

خودکارآمدی

25

24/5

22

22/5

49

42

102

100
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عمل قرار دارند؛ یعنی این افراد یا عالقه به تغییر رفتاار یاا
اینکه آگاهی کافی در خصاو چگاونگی تغییار رفتاار را

میانگین

انحراف معیار

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.153

ندارند .مطالعه صورت گرفته توسط ناوری و همکااران بار
روی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی که بیشتر وقت خاود
را با رایانه صرف میکردند نشان داد آگااهی ایان افاراد در
خصو رعایت اصول ارگونومیکی کار با رایانه اندک است
[.]2
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سازههای مدل فرا نظاری و ارزیاابی وضاعیت ارگونومیاک
کاااربران رایانااه بااه روش ارزیااابی سااریع تاانش اداری
( )ROSAکه مختص کاربران رایانه میباشد اشاره نماود.
همچنین در این مطالعه تکیهبر خود گزارشی صارف نباود
بلکه بهصورت مشااهدهای وضاعیت ارگونومیاک نموناههاا
موردبررسی قرار گرفات .از محادودیت هاای ایان مطالعاه
تعداد کم نمونهها بود.
تشکر و قدردانی
این مقاله استخراج شاده از پایاان ناماه مقطاع کارشناسای
ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقای سالمت نویسنده اول
می باشد از واحد توساعه و تحقیقاات بیمارساتان بقیاه ا...
(عج) و نمونهها و مسئولین مربوطه که با صبر و حوصله در
امر پژوهش همکاری نمودناد تشاکر و قادردانی باه عمال
میآید.
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از نقاط قوت ایان مطالعاه مایتاوان باه اساتفاده از کلیاه
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مطالعااه تیرگاار نشااان داده  90درصااد نمونااه از اصااول
بهداشااتی کااار بااا رایانااه آگاااهی نداشااتند [ .]13مطالعااه
رابرتسون بر روی کارکنان اداری نشان داد افزایش آگااهی
از اصول ارگونومیک بر بهبود وضعیت ارگونومیک و کاهش
ناراحتی ها مؤثر میباشد .]14[.مطالعه انجاام شاده توساط
صلحی بر روی کاربران رایانه نشاان داد میاانگین مراحال
تغییر در نمونههای موردبررسی  2/31بود که با نتایج ایان
مطالعه اندکی متفاوت میباشد [ .]15وضعیت ارگونومیاک
نمونه ها در این مطالعه نسبت به مطالعه صلحی بهتر بود و
یکی از دالیل استفاده از مدل فارا نظاری ایان اسات کاه
کلیه افراد را در مرحله یکساانی جهات تغییار رفتاار قارار
نمیدهد بلکه این مدل بیان مایکناد بار اسااس مراحال
تغییار افااراد مااداخالت آموزشای صااورت گیاارد .بنااابراین
ضااروری اساات باارای ایجاااد عالقااه و ارائااه آگاااهیهااای
ارگونومی کار با رایانه مداخالت آموزشی موردنیااز صاورت
گیرد .نتایج مطالعه نشان داد  50درصاد نموناههاا ازنظار
امتیاز مواناع درک شاده در وضاعیت ضاعیف  50درصاد
خودکارآمدی آنها در حد خوب بود .در بحث مواناع درک
شده به ترتیب مهم تارین مواناع حجام بااالی کاار ،نباود
امکانات کافی و قارار دادن تلفان باین سار و شاانه بارای
پیشبرد امور مطرح شد .مطالعات نشان داده آموزش نحاوه
تنظاایم صااندلی ماایتوانااد باار اسااتفاده مناسااب از آن و
پشتیبانی بارای ساایر ماداخالت ارگونومیاک ماؤثر باشاد
[ .]11مطالعه رام ل نشان داده مداخله آموزشی بر کااهش
ناراحتی های اسکلتی – عضالنی کاربران رایانه ماؤثر باوده
است [ .]12مطالعه محمود نشان داده است آموزش نحاوه
تنظیم صندلی ،ماوس ،صفحه نماایش بار بهباود وضاعیت
ارگونومیااک و وضااعیت و کاااهش اخااتالالت اسااکلتی –
عضالنی مؤثر باوده اسات [ .]12بناابراین ارائاه ماداخالت
آموزشی میتواند بار کااهش مواناع درک شاده و افازایش
مزایااا و اسااتفاده مناسااب از اباازار و تجهیاازات موجااود
تأثیرگذار باشاد .از نتاایج دیگار ایان مطالعاه همبساتگی
معنادار بین سازههای مراحل تغییر و فرآیند تغییار ،مواناع
درک شده و خودکارآمدی بود .نتایج این مطالعه همساوی
بامطالعه معظمی بار روی وضاعیت بادنی پرساتاران اتااق
عماال بااین معایااب درک شااده ،خودکارآماادی و رعایاات
وضعیت بدنی درست ارتباط معناداری وجود داشات [.]19

مطالعه صلحی نیز بیانکننده همبستگی ساازههاای مادل
فرا نظری برای تغییر رفتار وضعیت کاربران رایانه میباشاد
[ .]15فرآیند تغییر بعد فراوانی از مدل فرا نظری را نشان
می دهد و در بهبود تغییر رفتار بسیار کمککننده میباشد
[ .]20مطالعه لی بر روی فعالیت ورزشی همسوی باا ایان
مطالعه نشان داده کاه کااهش مواناع درک شاده ارتبااط
معناداری با تغییر رفتار دارد [ ]21خودکارآمدی باال باعاث
میشود فرد اعتمادبهنفس باالیی داشته باشد و در غلبه بار
موانع تغییر رفتار کمک کننده باشاد [ .]22وجاود ارتبااط
معنیدار بین سازههای مراحل تغییر و سازه فرآیند تغییار،
موانع درک شده و خودکارآمدی نشاندهنده ایان موضاوع
است که مدل فرا نظاری قادرت پایشبینای تغییار رفتاار
وضعیت ارگونومیک در کاربران رایانه را دارد .مطالعه آگااه
همسوی با این مطالعه نشان داده مدل فارا نظاری قادرت
توصیف رفتار موردمطالعه را دارد [ .]23نتایج کلی مطالعه
نشان میدهد وضعیت اکثر نمونههاای موردمطالعاه ازنظار
سازههای مادل فارا نظاری مناساب نمایباشاد؛ بناابراین
مداخالت آموزشی بر اساس چارچوب سازههای مادل فارا
نظری می تواند بر بهبود وضعیت ارگونومیک کاربران رایانه
تأثیرگذار باشد.
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