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(001شماره پي در پي )0011، آذر و دی5، شماره 62دوره   

 

 در کار های ايستگاه ارگونومیكي وضعیت بررسي

 81سال در گچساران شهرستان بهداشت مرکز
 

 3، پرويز آقايي برزآباد*6قوامعباس ، 0علي پاکزاد

 
پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم  6،دانشگاه آزاد اسالمي، مرودشت، ايرانواحد مرودشت، مديريت خدمات بهداشت و درمان،  گروه0

، ياسوج، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ثر بر سالمتؤمرکز عوامل م 3محیطي، دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فنآوری پیشرفته، کرمان، ايران، 

 ايران

 18/11/0011 تاريخ پذيرش:      60/12/0388تاريخ وصول: 

 چكیده

 و فشار هیچ که طوریه ب، شود طراحي او جسماني رواني و فیزيكي، وضعیت با متناسب بايد انسان زندگي محیط :زمینه و هدف

ست ر امند مجبورحرکتهايي که کاو حالتها ر، کام دادن نجااکیفیت ه يژو بهر، يط محیط کااشرچنین  نشود. هم وارد به وی آسیبي

بررسي وضعیت تعیین و اين مطالعه لذا هدف از  اسكلتي عضالني شود.باعث اختالالت ست اممكن ، بدهدد خون به بدم آن نجاای ابر

 .بودهای کار در مرکز بهداشت شهرستان گچساران  ايستگاه ارگونومیكي
 

جامعه مطالعه شامل کارکنان مرکز  انجام شد، 0381که در سال باشد  يم يفیاز نوع توص يفیمطالعه ک کاين تحقیق ي :بررسي روش

جهت انتخاب شرکت کنندکان در مطالعه از روش هدفمند  نفر انتخاب شدند، 01که از بین آنها  بهداشت شهرستان گچساران بود

جهت تحلیل  ، ساختاريافته بود.  ها مصاحبه نیمه ابزار گردآوری داده ،ها ادامه يافت غیرتصادفي استفاده شد و اين امر تا اشباع داده

  .شدها از روش تحلیل محتوای نهفته استفاده  داده

 

کد  02 های کار شامل تم اصلي؛ ايستگاه 5وضعیت ارگونومي مرکز بهداشت و ها منجر به استخراج درون مايه اصلي  يافته :ها يافته

 03 عملكرد سازمان شامل، اختصاصيکد  01اختالالت اسكلتي عضالني شامل ، کد اختصاصي 7شامل دانش ارگونومي، اختصاصي

آگاهي، نگرش و رفتار افراد است. اجرای ارگونومي  ؛دانش ارگونومي شامل .شدکد اختصاصي  1موانع تحقق شاملو  کد اختصاصي

وقتي اصول ارگونومي  .زماني در يک سیستم اجرايي خواهد شد که تمام کاربران سیستم از دانش الزم ارگونومي برخوردار باشند

رضايت کارکنان از  ،شوند های مرتبط با شغل مي کاربران آن سیستم دچار آسیب و بیماری ،سازی نشود در يک سازمان پیاده

 توان به رعايت اصول ارگونومي در محیط کار پي برد.  از فاکتورهايي است که مي های کاری شرايط ايستگاه

 

ه الگوی مناسب بر يهای کار کشور بر اساس يک مطالعه تطبیقي چند بعدی و ارا های اصالحي ايستگاه مداخالت و فعالیت گیری: نتیجه

مديران با تغییر نگرش تواند به بهبود وضعیت ارگونومي کمک کند،   اساس امكانات موجود مرکز بهداشت شهرستان گچساران مي

های کار اجرا نمايند و  گاهترا جهت اصالح ايس ثرؤهای کار، مداخالت م خود نسبت به ارگونومي ضمن تدوين برنامه ارزيابي ايستگاه

 های کاربردی اصول ارگونومي به کارکنان ارائه کنند.  چنین آموزش هم

 

 های کار، مرکز بهداشت گچساران  ارگونومي، ايستگاه :ی کلیدیها واژه
 

پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم ، دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فنآوری پیشرفته، کرمان، قوامعباس  نويسنده مسئول:*

  محیطي
Email: gavam39@gmail.com 
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 مقدمه

ــان ــا داراانس ــدازه  یه ــاد و ان ــاابع ــدن یه  يب

تـوان   هـا، تيمحـدود  هـا، یهستند و توانمند يگوناگون

بتوان  ديدارند. شا يمتفاوت یهادرک، سرعت و مهارت

کالبـد   یهـا يژگيرا به سه دسته، و يانسان یهايژگيو

 هيـ کـرد. بـر پا   میتقسـ  يو روانـ  کيولوژيزیف ،يشناخت

 یخـود از اجـزا   هـا يژگيو نيا ،ديآيم ريآنچه که در ز

طـور   شغل و به ياند. به هنگام طراحشده لیتشك گريد

و  یافـزار  سـخت  دگاهيـ ساختار کـار، خـواه از د   ،يکل

 یهـا به همه مشخصـه  ديبا ،یافزار نرم دگاهيخواه از د

بـا   اسـت کـه   ی، ابـزار يشده توجه شود. ارگونوم ادي

و  يابيـ را ارز هـا يژگـ يو نيـ ا تـوان ياستفاده از آن مـ 

تناسـب و تطـابق    یبـرا  هـا افتـه يکرد و از  یریگاندازه

سنجش  یبهره گرفت. برا طیانسان و مح شتریهرچه ب

 یاريـ  ياز علـوم گونـاگون   يارگونـوم  هـا، يژگـ يو نيا

ــگ يمــ ــ. در اردی ــاره، ف ني ــوژيزیب  يو روانشناســ یول

 یتـا ابـزار   زنـد، یآمدر هـم   يبا علـوم مهندسـ   ديبا يم

روست  نياز ا. شود يحل مشكالت طراح یکارآمد برا

ای ای يـا میـان رشـته   رشـته  دانش چنـد  يکه ارگونوم

 (.0شود)دانسته مي

ــه اصــول ارگونــومي و رعايــت   عــدم توجــه ب

های بسیار زيادی را ها در محیط کار، هزينهنكردن آن

برای کارفرما و هم بـرای کارکنـان بـه دنبـال خواهـد      

گردد. از طرفي بـا  داشت و موجب کارآيي و کیفیت مي

هـای   به اين که طـي سـالیان گذشـته و پـژوهش     توجه

انجــام شــده، نقــش حیــاتي ارگونــومي در کــاهش      

وری، افـزايش بهـره   ــ اسـكلتي،   های عضـالني  ناراحتي

ــي   بهبــود کیفیــت زنــدگي کــاری، ايمنــي و کــارآيي کل

تر شده و متخصصین ارگونومي نیز سازمان مشخص

با بهینه کردن تناسـب بـین انسـان، ماشـین و محـیط،      

تـوان گفـت،   اند. ميها را بهبود بخشیدهآيي سیستمکار

توجه به ارگونومي از حد يک ابزار فراتر رفته و به يک 

وری سیستم، ايجاد کار مناسـب،  استراتژی جهت بهره

هـای ناشـي از کـار و    پیشگیری از حـواد  و بیمـاری  

 (.6بهبود راندمان و عملكرد انسان تبـديل شـده اسـت)   

ت بايـد از اصـول و مبـاني    در واقع متخصصان بهداش

ارگونـومي و نقــش آن در مــديريت اســتراتژيک منــابع  

هـا،  کـارگیری آن ه انساني آگاهي داشته باشند و بـا بـ  

های شغلي در محیط کار را کاهش داده و باعـث  آسیب

  (.3)شودوری در کار بهبود بهره

ــزه  ــومي آمی ــاني واژه ارگون ای از دو واژه يون

به معنـای   (Nomos)کار و نوموسبه معنای  (Ergon)ارگو

ايـن واژه نخسـتین بـار در سـال      .قاعده و قانون است

ــیچ      0157 ــام ووجس ــه ن ــردی ب ــوی ف ــیالدی از س م

بـرده   جاسترزبوسكي در يک روزنامه لهستاني به کار

يـا عوامـل    در آمريكـا، مهندسـي عوامـل انسـاني    . شـد 

  (.0)شده است انساني، مترادف واژه ارگونومي دانسته

انجـام   نیها در حعلم مطالعه انسان يومارگون

 یهـا افراد و جنبـه  انیم دهیچیدرک ارتباط پ یکار، برا

و  يشـغل  یازهـا یکـار، ن  طیمح يو روانشناخت يكيزیف
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، يارگونوم يالملل نیب انجمن(. 5)باشد يکار م یهاروش

 يعلمـ  ي: ارگونـوم کنـد  يمـ  فيتعر نیرا چن يارگونوم

را بـا مشـاغل،    ياست که دانش حاصل از علوم انسـان 

بـا توجـه بـه     سـت يز طیمحصـوالت و محـ   ها، ستمیس

 يانسان یها تيو محدود يو روان يجسمان یهاييتوانا

 (.2)سازد يمرتبط م

چند نظامه است کـه در چهـار    يعلم يارگونوم

 ،کـار  یولـوژ يزیفي، مهندسـ  يعمـده روانشناسـ   طهیح

 .دارد تیفعال یوپومترآنتري و شغل کیومكانیب

پـردازش   یهـا جنبـه  ،يمهندس يروانشناس در

. از ردیـ گ يقرار م ياطالعات مرتبط با کار، مورد بررس

 ،يبعد از ارگونوم نيا یاو بهداشت حرفه يمنيا دگاهيد

از  يکار با هدف کاهش حواد  ناش یهاروش يطراح

 طــه یح در .شــود يمحســوب مــ  يانســان یخطاهــا

بــدن  ســمیو متابول یکــار، تبــادالت انــرژ یولــوژيزیف

و  سـتا يا یکارها يبررس ،يخستگ میمطرح است. مفاه

 دگاهيـــکـــار و اســـتراحت از د یهـــاميـــو رژ  ايـــپو

 در .ردیگ يقرار م لیو تحل هيکار مورد تجز یولوژيزیف

 یها اندام يكیمكان یهايژگيو يشغل کیومكانیمباحث ب

حرکـت   طه،یح ني. در اردیگ يقرار م يبدن مورد بررس

 هيـ مختلف بـدن تجز  یهادر بافت رویها و اعمال ن اندام

الگوهـا   توان يمعادالت م ني. به کمک اشود يم لیو تحل

را بـا هـدف کـاهش     یکار یها ستگاهيو ابعاد مناسب ا

ه دسـت آورد. بـ  ه بر بدن ب يخارج يكیمكان یفشارها

و  رویـ انتقـال ن  يگفت که چگونگ توان يطور خالصه م

ــت  ــث   حرک ــه مباح ــزارآالت از جمل ــام و اب دادن اجس

بـه سـنجش    ،یآنتروپـومتر  .هسـتند  يشغل کیومكانیب

در اصالح  یابعاد یهابدن و کاربرد داده يكيزیابعاد ف

 ييو از آنجا پردازد يکار م یها ستگاهيا يكيزیف طيشرا

هـا، عـدم    وارده بـر انـدام   یفشـارها  ليـ از دال يكـ يکه 

بدن کارگر  یابعاد یهايژگيتطابق ابعاد محل کار با و

 تـوان  يرا مـ  کيرآنتروپومت یهاداده باشد، يکاربر م اي

کـار،   یها ستگاهيا زات،یتجه يدر طراح یبه طور مؤثر

 (.7)کار بسته ابزارآالت و محصوالت ب

بهبـود نحـوه    ،يعلـم ارگونـوم   ياساسـ  اهداف

کار و ابزار کار، و انطباق آنها بـا   یهاانجام کار، روش

 ديـ انسـان اسـت. البتـه با    يو جسـم  يروان یهايژگيو

فشـار   ،يتوجه داشت که با مراعـات اصـول ارگونـوم   

 ن،یچنـ  . همابدي يمورد کاهش ميب یهايو خستگ یکار

ابـزار و   ط،يشـرا شغل،  يانطباق علم يدر پ يارگونوم

 زیـ انسـان و ن  يو بدن يكيزیکار با مشخصات ف طیمح

شـغل و   ديـ اوسـت. با  يجسـم  ييو توانـا  رویـ ن نیـی تع

 يكيزیشود که با مشخصات ف يکار چنان طراح طیمح

 یارهـا یافـراد )بـا ملحـور کـردن انحـراف مع      نیانگیم

 (.1)مربوطه( مطابقت داشته باشد

 شـامل  کـالن  ارگونـومي  مداخلـه  سون روبرت

 را ارگونومي آموزش و کاری فضای انعطافپذير طراحي

 ـ عضالني اسكلتي روی سالمت آن اثرات بررسي برای

 انجـام  محـیط اداری  يـک  در اجتماعي، رواني ـ  محیط و

 بـه  نسـبت  نمونه گروه که مي دهد نشان مطالعه اين داد.
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 کمتـر  های اسـكلتي ـ عضـالني   ناراحتي از  شاهد گروه

 و محـیط کـاری   از رضـايت  کـار،  کنترل و برندمي رنج

 وریبهره و مديريت بهبود همراه به بیشتر همكاری حس

 تورنويست و مطالعه (. در8است) داشته دنبال به را نیز

 در کـامپیوتر  کننـده  اسـتفاده  0555 روی بـر  همكـاران 

 میزان بیشترين دولتي، ادارات و های خصوصيشرکت

 نـواحي  و گـردن  در عضالنيـ   اسكلتي اختالالت شیوع

 نشـان   پـژوهش  (. برخـي 01است) شده گزارش تنه  باال

 صـحی   اصـول  از کـاربران  از زيـاد  تعـداد  کـه  دهدمي

 مفیـد  و کـافي  رايانـه اطـالع   بـا  کـار  در ارگونومیـک 

خود دريافت که از های  پژوهش(. ون ولي در 00ندارد)

طرفي کار کردن بـا وضـعیت بـدني نـامطلوب پـس از      

عضـالني   ـ   مدتي منجر به وقوع عاليم اختاللت اسكلتي

شود و از طرف ديگر وقوع اين اختالالت با طراحي مي

ماشین آالت، صـندلي و بـه طـور کلـي     نادرست ابزار، 

 شــهرکي محمــدی و (.06ايســتگاه کــار ارتبــاط دارد)

 از نظـر  زابل شهرستان کتابداران که داد نشان همكاران

 و ندارنـد  قرار مطلوبي وضعیت در ارگونومیكي شرايط

 اخـتالالت  و بـدن  سـالمت  روی بـر  شرايط ارگونومیک

 (. 03گذارد) ثیر ميأت عضالني ـ اسكلتي

 ضعیتو دنبو نامناسب به انهشگروپژ برخي

 دنبو زاسرــــستا و ریکا یهــا هيستگاا گونومیكيار

 در اتيــــــــماقدا ميکنند دپیشنها و نددار رهشاا هاآن

ــا هيستگاا ایبر يسکر کاهش یستارا  منجاا ریکا یهـ

 حياطر ،میزها عتفاار دنکر کم: نچو ماتياقدا. دبگیر

 لصوا سساابر هاهيستگاا حياطرزبا ،گونومیکار میز

در تحقیق خود  با  پوررنجبراز جمله  ،(00گونومیک)ار

هـای ارگونومیـک   بررسي رابطـه بـین شـاخص   عنوان 

وضــعیت شــغلي و ايســتگاه کــاری بــا میــزان شــیوع  

رديس ــــ عضـالني در کارمنـدان پ   ـ  اختالالت اسكلتي

 نشـان   های تحقیق يافته ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان

مـورد مطالعـه، دارای پوسـچرهای    کاربران رايانه  داد

ــتالالت      ــیوع اخ ــد و ش ــار بودن ــین ک ــامطلوب در ح           ن

هـا مشـاهده   عضـالني بـه وفـور در بـین آن     ـ  اسكلتي

ــه بررســي  ــا توجــه ب ــد. ب ــده،  گردي ــه عمــل آم هــای ب

ی کــاری نامناســب در بســیاری از مــوارد هــا هايســتگا

ت موجب ايجاد اين پوسچرها و به تبع آن ايجاد اختالال

ي در کــاربران مربوطــه گرديــده ـــــعضالنـ   اســكلتي

لذا هـدف از ايـن مطالعـه تعیـین و بررسـي       (.05ت)اس

ــومیكي ايســتگاه  ــز   وضــعیت ارگون ــار در مرک ــای ک ه

 بهداشت شهرستان گچساران بود.

 

  روش بررسي 

به  يفیاز نوع توصي فیمطالعه ک کاين تحقیق ي

 در 0381باشـد کـه در سـال     مـي  روش تحلیل محتوی

از گچساران  شهرستان درمان و بهداشت محیط شبكه

جامعـه  انجـام شـد.   سالمت  وکارشناسان مديرانجمع 

ــتان     ــز بهداشــت شهرس ــنل مرک ــامل پرس ــه ش مطالع

 شامل نفر 01 مجموع در مطالعه اين گچساران بود، در

 شـرکت  سـني  میـانگین  ؛کردنـد  شرکت زن 5 و مرد 5
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 کـار  سابقه میانگین و سال 5/00 مصاحبه در کنندگان

 مـدرک  دارای حـداقل  پاسـخگويان  چنین هم و سال 02

مشارکت کنندگان  .بودند دکتری مدرک حداکثر و ديپلم

 . با استفاده از روش هدفمند غیرتصادفي انتخاب شدند

ــه از  ــن مطالع ــرادی اســتفاده در اي ــه  شــداف ک

ه يـ پـژوهش ارا  یشترين اطالعات را مبتنـي بـر هـدف   ب

توان به  کیفي نميهای  پژوهشز آنجايي که در انمايند. 

کمي روايي و پايايي را  تعیین کرد.  های وهشژپروش 

به منظور اطمینـان و اعتمـاد بـه تحقیـق از چهـار      پس 

ديق و معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، قابلیت تصـ 

 قابلیت انتقال استفاده شد.

بر اساس اهداف  پـژوهش از مصـاحبه بـاز و    

ساختاريافته با شرکت کنندگان در مطالعه استفاده  نیمه

هـا بـا همـاهنگي و     شد. مكان و زمان انجـام مصـاحبه  

. شدکسب رضايت شفاهي مشارکت کنندگان مشخص 

در ابتدا با طرح سـواالت کلـي در خصـوض وضـعیت     

ها را آغاز و بـه   مصاحبه کار های ايستگاه ارگونومیكي

هـا تـا اشـباع     مصـاحبه  مرور به جزئیات پرداخته شد.

هــا انجــام گرفــت. در ضــمن بــا کســب اجــازه و  يافتــه

رضايت شفاهي شرکت کننـدگان در پـژوهش صـداها    

ضبط و بالفاصـله پـس از انجـام مصـاحبه محتـوا آن      

کلمه به کلمه بـه مـتن روی کاغـذ پیـاده شـد و تحلیـل       

ــا جمــع هــا هــم داده  . شــدهــا آغــاز  آوری داده زمــان ب

 چنـد هر يک روی کاغذ،  سازی ها پس از پیاده مصاحبه

مطالـب مهـم و   ، مرتبه خوانـده شـد و در حـین مـرور    

 مفـاهیم  گـذاری شـد و   حاوی کد با رنـ  قرمـز نشـانه   

 تعیین شد.  يا همان کدهای باز آن مناسب

 هـای  تفـاوت  و هـا  شـباهت  اساس بر بعد از آن

ــدهای ،مســتمر مقايســه و موجــود ــاز ک ــات در ب  طبق

. شدند داده قرار مربوطهمشابهي بر اساس درون مايه 

 اسـاس  بر باز چنین کدهای تكراری حذف و کدهای هم

آنچه مربوط به هر  .شد گرفته قرار تم يک در مشابهت

نوشته شد که زير مربوط  تمدر جدولي جلوی  ،بود تم

تعـدادی از کـدهای    نهايـت  در و دادنـد را تشكیل  کدها

 های تممهم مصاحبه شوندگان به صورت نقل قول در 

 متناظر ثبت شد.

 

  ها يافته

 وضـعیت  بررسـي  عنـوان  بـا  رو پیش پژوهش

 بهداشـــت مرکـــز در کـــار ايســـتگاههای ارگونـــومي

ايج ـــــــ نت .اسـت  گرفتـه  انجـام  گچسـاران  شهرستان

هـای   ايستگاه وضعیت ارگونومي داد نشان مطالعه اين 

شـامل   کـار در مرکـز بهداشـت شهرسـتان گچسـاران     

بهداشـت و   مرکـز  ارگونومي رونمايه اصلي وضعیتاد

کـار   هـای  : ايسـتگاه 0تم؛ تم اصلي به شرح زير است 5

 7ارگونومي شامل : دانش6کد اختصاصي، تم 02شامل

ــم  ــد اختصاصــي، ت ــتالالت3ک ــكلتي : اخ عضــالني  اس

ــامل ــم  01ش ــي، ت ــد اختصاص ــرد0ک ــازمان  : عملك س

 1 شـامل  تحقـق  : موانـع 5کد اختصاصي و تم 03شامل

 . کد اختصاصي

 کـدهای  از هـايي  مثـال  و کـدها  هـا،  تـم  خالصه

های کار در مرکـز   ايستگاه وضعیت ارگونومي مربوط

 نظــرات اســاس بــر بهداشــت شهرســتان گچســاران

اسـت  آمده به شرح زير 0 جدول در کنندگان مشارکت



 علي پاکزاد و همكاران
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 های کار در مرکز بهداشت گچساران درون مايه، نم و کدهای مشخص کننده وضعیت موجود ارگونومي ايستگاه :0جدول 
 

 نقل قول کد تم درون مايه
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ار
 ک
ی
ها
اه 
تگ
س
اي

 

عدم تسلط بر ابزار کـار، نبـود زيرپايـه ارگونـومي،     

صندلي مسـتعمل، پوسـچر غلـط اجبـاری، چیـدمان      

نامناسب، نبود نگهدارنده کاغذ، موس پـد نامناسـب،   

پوزيشن غلط استفاده از گوشي، پايین بودن سرعت 

سیستم، عدم تناسـب میـز و صـندلي، عـدم تناسـب      

ــه    ــاربر، عــدم توجــه ب ــا وزن و جــنس ک صــندلي ب

آنتروپومتری کاربران، عدم تناسـب رنـ  بـا شـرح     

ین، شرايط دمايي يوظايف کاربر، سط  دسترسي پا

 ناسب، تهويه نامناسب،نام

 6.0"مستعمل هستند و در واقع هیچ کدومشون ارگونومي نیست ها معموالً صندلي"

میز با صندلي نمیخونه تسلط ندارم بخاطر همین مجبورم از میز فاصله بگیرم که باعث میشه "

 0.3"گردن و کمرم خم بشه

مجبورم بلند شم برم يه چي میزم خیلي شلوغه و به هرچي همون لحظه دسترسي ندارم هي "

 3.0 "بردارم که اعصاب آدم رو بهم میريزه

تهیويه منفي نداره و فضا کمه باعث میشه  اما اتاق اصالً ،ها مشاوره میديم به بیمار سلي ساعت"

 0.0 "در معرض ابتال باشیم

دست و  کنیم که برا خودم پیش اومده اعصاب به دلیل کارای اداری از گوشي مدتها استفاده مي"

 0.5 "قوس گردنم به خاطر استفاده نادرست درگیر بوده

 3.2 "سیستم نور ضعیفه و باعث آسیب به چشمامون شده"
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عـدم تمايــل بــه يـادگیری کــاربران، عــدم آگــاهي از   

ــتن      ــت نداش ــحی ، اولوي ــتن ص ــتن و برخاس نشس

ارگونومي برای مديران، عدم آگاهي مسئولین خريد 

از ارگونــومي، تســلط صــرفا کارشناســان ســالمت  

محــیط و کــار بــر ارگونــومي، عــدم رعايــت اصــول 

کاربران، فعالیت پیوسته بـدون  به وسیله ارگونومي 

 ارگونومي های نرمش

 0.0"بچه های بهداشت حرفه ای و محیط يه مقداری درباره ارگونومي آگاهي دارن"

 3.6 "و نیم ساعت تكون نمیخوره و چندتا نرمش نمي کنه  3کارمند رعايت نمیكنه همكار خانوم "

 6.1 "کارپرداز که بايد بدونه اصال متوجه نیس ارگونومي چیه هر جور خواست هم خريد میكنه"

 3.01 "به اين شرايط عادت کرديم ما "

 0.1 "ما خواستیم کارگاه بزاريم ولي زياد استقبالي نشده"
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ــتگي     ــتخوان، خس ــوکي اس ــردن درد، پ ــردرد، گ کم

عضالني، مشكالت بینايي، خیرگي، کشیدگي تانـدون  

هـای   مچ دست، آسیب های تجمعي، سـائیدگي مهـره  

قوس گـردن، ضـعیف شـدن اعصـاب     کمر، درگیری 

دست، ديسک گردن، ديسک کمر، انحنـای غیرعـادی   

کمر، پـادرد، آسـیب بـه کتـف، خسـتگي مـچ دسـت،        

 استرس

اما ديسک گردنم يكي از داليل  ،اصال خودم حقیقتش ديسک کمر  دارم مال خیلي وقت پیش بود

 7.0 "اصلي نشستن بیش از حد میز و اينكه صندلي نامناسبه

 6.3"مشكلي نداشتم اما االن مشكل ديسک زانو و گردن دارمسال  06"

ولي به محض اومدن سر کار دردام تشديد  ،چند روزی مرخصي مي گیرم عوارض کمتر میشه"

 3.3 "میشه

جلسه فیزيو رفتم حتي تزريق استخوانم داشتم  31استخوان پشت دستم دردهای شديدی داره "

 6.0 "مه که طي سالها باعث آسیب شدهبعد تازه متوجه شدم بخاطر لبه میز کار

 0.01 "پنجره پشت سرمونه و نور باعث شده چشامون خیره بشن"
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اجرای پايلوت طرح ارگونـومي، آمـوزش چهـره بـه     

چهره محدود، تولیـد رسـانه آموزشـي، عـدم خريـد      

تجهیزات ارگونومي، عـدم تعهـد بـه منـابع انسـاني،      

کارشناس بهداشت حرفـه ای،  خريد انبوه بدون نظر 

عدم توجه به شرايط اختصاصي کاربر، عـدم توجـه   

به اثربخشـي و کـارآيي منـابع، سیاسـت کـم تـرين       

هزينه بیشترين خريد، عـدم نظـارت بـر پوزيشـن و     

پوسچر، رفتار تبعـیض آمیـز، توزيـع تجهیـزات بـر      

اساس سلیقه شخصي، عدم ارزيـابي ايسـتگاه هـای    

 کار

مرکز به مرکز رو استارت زديم و از حوزه لیشتر شروع کرديم که  يک برنامه 82از سال "

 0.0"متاسفانه به دلیل مالیش همینجوری موند

 "ما خريد انبوه میكنیم هیچ وقت سوال نمي کنیم کارمند ما قدش چقدر است وزنش چقدر است"

0.6 

 0.2 "ا ماستچون واحد ما کمتر ديده میشه بدترين چیزارو به ما میدن کند ترين سیستم بر"

مديران توجه نمیكنند مسئول واحدی تازه اومده براش بهترين میز و صندلي استاندارد  رو "

 6.7آوردن ولي واسه ما هیچي 

ما خانمیم و کوتاه قدتريم هي مجبوريم از کمر فاصله بگیريم و رولبه صندلي بشینیم که "

 0.2 "کارپرداز به اين جور چیزا دقت نمیكنه

 

قق
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گران بودن تجهیزات ارگونومي، هزينه باال تجهیزات 

گرمايشي و سرمايشي هوشمند، محدوديت انتخـاب  

تجهیـزات، کمبــود فضــا، همسـو نبــودن مــديران بــا   

برنامه ها، عدم وجود برنامـه سـاماندهي تجهیـزات    

 مستهلک، حجم باالی کار، کم کاری مسئوالن برنامه

 3.0"ر همین مديرا زير بار نمیرنوسايل ارگونومي معموالگرون میشن بخاط"

در اين زمینه واحد بهداشت حرفه ای کم کار بوده متاسفانه در زمینه ارگونومي به پرسنل بسیار "

 1.0 "سهل انگار بوديم

 ICUعدم توجه به وسايل مستهلک باعث شده همكاری دچار حدثه بشه و کارش به مراقبت "

 6.6 "بكشه

 0.3"کنم نمیشه چون واقعا حجم کار زيادههر چقدر بخوام اصول رو رعايت "

رو  مديران توجه نمیكنند مسئول واحدی تازه اومده براش بهترين میز و صندلي استاندارد"

 6.7ولي واسه ما هیچي  ،آوردن

حتي   کنیم که هرجور وسايل جا بشه میزازيمشون ما سه نفر تو يه اتاق کوچولو کار مي"

 3.8 "تاقه نه اونجوری که ما میخوايمخودمون نشستنمون بر اساس فضای ا
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  بحث

ــه اصــول ارگونــومي و رعايــت   عــدم توجــه ب

های بسیار زيادی را ها در محیط کار، هزينهنكردن آن

برای کارفرما و هم بـرای کارکنـان بـه دنبـال خواهـد      

داشت. از طرفي با توجه به اين که طي سالیان گذشـته  

انجام شده، نقش حیـاتي ارگونـومي در   های  و پژوهش

ــاراحتي ــاهش ن ــای عضــالني ک ــزايش   ه ــ اســكلتي، اف ـ

وری، بهبود کیفیت زندگي کاری، ايمني و کـارآيي   بهره

تــر شــده و متخصصــین   کلــي ســازمان مشــخص  

ارگونومي نیز با بهینه کردن تناسب بین انسان، ماشین 

ا (، لذ6)اند ها را بهبود بخشیدهو محیط، کارآيي سیستم

ــه   ــن مطالع ــدف از اي ــعیت    ه ــي وض ــین و بررس تعی

ــومیكي ايســتگاه ــز بهداشــت   ارگون ــار در مرک ــای ک ه

 شهرستان گچساران بود.

های کـاری   رضايت کارکنان از شرايط ايستگاه

تـوان   و به تبع خود سیستم از فاکتورهايي است که مي

به رعايت اصول ارگونومي در محیط کار پي برد. ايـن  

 وضـعیت  ثیرأت" عنوان با پژوهشي درايكونه مطلب را 

 بـر  کـاری  شـرايط  و کـاری  هـای  ايستگاه ارگونومیكي

 هـای  کتابخانـه  کتابـداران  میـان  در شـغلي  رضـايت 

بیـان   "غربـي نیجريـه   جنـوب  فدرال و ايالتي دانشگاهي

 مثبـت بـین   ارتبـاط  کـه  داد نشـان  کرد و ايـن تحقیـق،  

 کـاری،  های ايستگاه بودن مناسب)ارگونومیكي شرايط

 شـغلي  رضـايت  و  (کـار  وضـعیت  وطراحي تجهیزات

  (.01)دارد وجود

عدم توجـه بـه اثربخشـي و کـارآيي منـابع از      

کدهای استخراج شده در ايـن پـژوهش بـود. بـه گـواه      

فضـای   طراحـي  شـامل  کالن ارگونومي مداخله مطالعه

 آن اثـرات  و ارگونـومي  آمـوزش  و کاری پذير انعطاف

 روانـي  محـیط  و عضـالني ـ   اسـكلتي  روی سـالمت 

کـه   گروهي( نمونه محیط اداری، گروه يک در اجتماعي،

 از شـاهد  گـروه  بـه  شد( نسبت انجام آنها روی مداخله

 و برنـد  مـي  رنـج  کمتـر  عضالنيـ  های اسكلتي ناراحتي

 همكـاری  حـس  و محیط کـاری  از رضايت کار، کنترل

 بـه  را نیـز  وری بهره و مديريت بهبود همراه به بیشتر

  .(02)است داشته دنبال

 ضعیتو دنبو نامناسب به انهشگروپژ برخي

 آنها دنبو زا سسترا و ریکا یهاهيستگاا گونومیكيار

 یستارا در اتيـــماقدا ميکنند دپیشنها و نددار رهشاا

. دبگیر منجاا ریکا های هيستگاا ایرــــب يسکر کاهش

ــم ماتياقدا  میز حياطر ،میزها عتفاار دنکر کم ؛نچو هـ

ـــب ،گونومیکار ـــحاطرزاـــ ــای هيستگاايــ  سساابر هـ

چنـین در ايـن پـژوهش بـه      هم(. 07)گونومیکار لصوا

ای کـار در مرکـز بهداشـت    هـ  هايستگا زا بودن استرس

نظمــي و  اران اشــاره شــد. کمبــود فضــا، بــيـــــگچس

محدوديت سط  کار باعث شده تا تعدادی از کـاربران  

 استرس شوند.  در هنگام فعالیت دچار

 بـا  پژوهشـي  در همكـاران  شهرکي محمـدی و 

-اسكلتي اختالالت ارگونومیک با شرايط ارتباط"  عنوان

 که 0386سال در زابل شهرستان کتابداران در عضالني

 از نفـر  50 روی بـر  تحلیلـي ـ   توصـیفي  صـورت  بـه 

 کـه  داد نشـان  گرفـت،  انجام زابل کتابداران شهرستان

 ارگونـومیكي  شرايط از نظر زابل شهرستان کتابداران

 شرايط ارگونومیـک  و ندارند قرار مطلوبي وضعیت در
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 عضـالني ــ   اسـكلتي  اخـتالالت  و بـدن  سالمت روی بر

ــ ــيأت ــذارد ثیر م ــن   (،03)گ ــوق در اي ــه ف مطــابق مطالع

ای کـاری نامناسـب   هـ  ايسـتگاه پژوهش مشخص شـد؛  

را دچار  مرکز بهداشتت گچساران بسیاری از کاربران

 .های اسكتي عضالني کرده است آسیب

 و فیزيولـوژی  توانــد مــي ارگونــومي دانـش 

 کـه  کـاری  محـیط هـای   در را روانشناسـي کارکنـان  

 سـازمان  و محیط ،ابزار، انسان بین ای پیچیده سیستم

 قـرار دهـد . نتـايج    بررسي و تحقیق مورد را است کار

 کـه کاربردهـای   دهـد  مـي  نشـان  شده انجام مطالعات

 کـار  هـای  محیط،ايسـتگاه  ابزار، طراحي در ارگونومي

 روانـي،  سـالمت  بـر  زيـادی  تـاثیر  کـار،  وسـازمان 

 سـالمتي  و امنیـت  کارايي، کار،افزايش در رضايتمندی

 (01کرد) خواهد ايجاد

 عنـوان  بـا  ای مطالعـه  در همكاران و کوهنورد

وری  بهـره  و ارگونومیكي شرايط بین ارتباط بررسي"

 علـوم  دانشـگاه  هـای  کتابخانـه  در شـاغل  کتابـداران 

 آموزشـي  مراکـز  و يـزد صـدوقي   شـهید  پزشـكي 

 مقطعـي  ـ  مطالعـه توصـیفي   يـک  که وابسته تحقیقاتي

وری و شرايط  بهره کل نمره میانگین که داد نشان بود،

 .(08)اسـت  6/66و 0/08برابر بـا   ترتیب ارگونومیک به

تـوان بـه در دسـترس     ی پـژوهش مـي  هـا  محدوديتاز 

ها و مخفي کـردن اطالعـات بـه     نبودن مصاحبه شونده

کارکنان به دلیل تـرس از موقعیـت شـغلي نـام      وسیله

شود  تیم سالمت محیط کار مرکز  برد، لذا پیشنهاد مي

بهداشت شهرسـتان گچسـاران در مرحلـه اول برنامـه     

های کار را تدوين  و در بـازه   عملیاتي ارزيابي ايستگاه

زماني مشخص نتايج ارزيابي را آنالیز و بر اساس آن 

 ايط ايستگاه کار اريه نمايد.  مداخله الزم رای بهبود شر

 

  گیری نتیجه

ــت    ــز بهداش ــار مرک ــیط و ک ــیم ســالمت مح ت

شهرستان گچسـاران در مرحلـه اول برنامـه عملیـاتي     

های کار را تـدوين و در بـازه زمـاني     ارزيابي ايستگاه

ــر اســاس آن    ــالیز و ب ــابي را آن ــايج ارزي مشــخص نت

 نمايد.ه يمداخله الزم رای بهبود شرايط ايستگاه کار ارا

هـای کـار    هـای اصـالحي ايسـتگاه    مداخالت و فعالیـت 

ه يـ العه تطبیقي چند بعدی و اراکشور بر اساس يک مط

ــات مو ال ــر اســاس امكان ــوی مناســب ب ــز گ جــود مرک

توانــد بــه بهبــود  بهداشــت شهرســتان گچســاران مــي

تغییـر نگـرش   چنـین   هـم  ،وضعیت ارگونومي کمک کند

ژه هـا بـه ويـ    هبنـدی برنامـ   مديران نسـبت بـه اولويـت   

ای و توزيع تجهیزات و ابزار  های بهداشت حرفه برنامه

مداخلـه  ، در محیط کار بـر اسـاس نیـاز واقعـي کـاربر     

های کاربردی و ضـروری   آموزشي بر اساس آموزش

غربـالگری افـراد   و  هـای کـار بـه کـاربران     در ايستگاه

هـای شـغلي    دچار اختالالت اسكلتي عضالني و بیماری

چنـین فـراهم کـردن     هـا و هـم   ی آنو کاهش بـار کـار  

 شرايط برای پیشگیری و اقدامات درماني و توانبخشي

هـای کـار در مرگـز     از جمله مواردی است که ايسـتگاه 

بهداشت گچساران را به سمت ارگونومیک بودن سوق 

  دهد. مي
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Abstract: 
 

Background & aim:  The human living environment should be designed in accordance with his 
physical, mental and physical condition, so that no pressure or harm is inflicted on him. Also, if you 
give them any, all, or all of them, they will cause musculoskeletal disorders. Therefore, the purpose 
of the present study was to determine and evaluate the ergonomic status of workstations in 
Gachsaran health center. 
 
Methods: The present descriptive qualitative study was conducted in 2019. The study population 
included the staff of Gachsaran health center from which 10 people were selected. A non-random 
purposive method was used to select participants in the study. This continued until data saturation, 
the data collection tool being a semi-structured interview. In order to analyze the data, the latent 
content analysis method was used. 
 
Results: The findings led to the extraction of the main themes of ergonomic health center status 
and 5 main themes; workstations comprising 16 proprietary codes, ergonomic knowledge 
comprising 7 proprietary codes, musculoskeletal disorders comprising 18 proprietary codes, 
organizational performance comprising 13 proprietary codes, and realization barriers comprising 8 
codes. Became dedicated. Ergonomic knowledge includes the awareness, attitude and behavior of 
individuals. Orumi implementation is implemented in a system when all users of the system with 
the necessary ergonomic knowledge can be implemented in the principles of an organization, 
users of that system suffer from work-related injuries and diseases, are satisfied with the conditions 
of the workplace. One of the factors that can be understood in the principles of ergonomics in the 
workplace. 
 
Conclusion: Workstations, ergonomic knowledge, musculoskeletal disorders, organizational 
performance and barriers to the realization of five themes were identified in the present study. It is 
suggested that managers change their attitude toward ergonomics while developing a workstation 
evaluation program to provide effective interventions to improve workstations. As well as practical 
training in providing employees with ergonomic principles. 
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