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0گروه مديريت خدمات بهداشت و درمان ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مرودشت ،ايران 6،پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم
محیطي ،دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فنآوری پیشرفته ،کرمان ،ايران 3 ،مرکز عوامل مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ياسوج،
ايران
تاريخ وصول0388/12/60 :

تاريخ پذيرش0011/11/18 :

چكیده
زمینه و هدف :محیط زندگي انسان بايد متناسب با وضعیت فیزيكي ،رواني و جسماني او طراحي شود ،به طوری که هیچ فشار و
آسیبي به وی وارد نشود .همچنین شرايط محیط کار ،به ويژه کیﻔیت انجام دادن کار ،حالتها و حرکتهايي که کارمند مجبور است
برای انجام آن به بدن خود بدهد ،ممكن است باعث اختالالت اسكلتي عضالني شود .لذا هدف از اين مطالعه تعیین و بررسي وضعیت
ارگونومیكي ايستگاههای کار در مرکز بهداشت شهرستان گچساران بود.
روش بررسي :اين تحقیق يک مطالعه کیﻔي از نوع توصیﻔي ميباشد که در سال  0381انجام شد ،جامعه مطالعه شامل کارکنان مرکز
بهداشت شهرستان گچساران بود که از بین آنها  01نﻔر انتخاب شدند ،جهت انتخاب شرکت کنندکان در مطالعه از روش هدفمند
غیرتصادفي استﻔاده شد و اين امر تا اشباع دادهها ادامه يافت ،ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاريافته بود ، .جهت تحلیل
دادهها از روش تحلیل محتوای نهﻔته استﻔاده شد.
يافتهها :يافتهها منجر به استخراج درون مايه اصلي وضعیت ارگونومي مرکز بهداشت و  5تم اصلي؛ ايستگاههای کار شامل  02کد
اختصاصي ،دانش ارگونومي شامل 7کد اختصاصي ،اختالالت اسكلتي عضالني شامل  01کد اختصاصي ،عملكرد سازمان شامل 03
کد اختصاصي و موانع تحقق شامل 1کد اختصاصي شد .دانش ارگونومي شامل؛ آگاهي ،نگرش و رفتار افراد است .اجرای ارگونومي
زماني در يک سیستم اجرايي خواهد شد که تمام کاربران سیستم از دانش الزم ارگونومي برخوردار باشند .وقتي اصول ارگونومي
در يک سازمان پیادهسازی نشود ،کاربران آن سیستم دچار آسیب و بیماریهای مرتبط با شغل ميشوند ،رضايت کارکنان از
شرايط ايستگاههای کاری از فاکتورهايي است که ميتوان به رعايت اصول ارگونومي در محیط کار پي برد.
نتیجهگیری :مداخالت و فعالیتهای اصالحي ايستگاه های کار کشور بر اساس يک مطالعه تطبیقي چند بعدی و ارايه الگوی مناسب بر
اساس امكانات موجود مرکز بهداشت شهرستان گچساران ميتواند به بهبود وضعیت ارگونومي کمک کند ،مديران با تغییر نگرش
خود نسبت به ارگونومي ضمن تدوين برنامه ارزيابي ايستگاههای کار ،مداخالت مؤثر را جهت اصالح ايستگاههای کار اجرا نمايند و
همچنین آموزش های کاربردی اصول ارگونومي به کارکنان ارائه کنند.
واژههای کلیدی :ارگونومي ،ايستگاههای کار ،مرکز بهداشت گچساران

*نويسنده مسئول:

عباس قوام ،کرمان ،دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فنآوری پیشرفته ،پژوهشگاه علوم و تكنولوژی پیشرفته و علوم
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انجــام شــده ،نقــش حیــاتي ارگونــومي در کــاهش

مقدمه
انســانهــا دارای ابعــاد و انــدازههــای بــدني

ناراحتيهای عضـالنيــ اسـكلتي ،افـزايش بهـرهوری،

گوناگوني هستند و توانمندیهـا ،محـدوديتهـا ،تـوان

بهبــود کیﻔیــت زنــدگي کــاری ،ايمنــي و کــارآيي کلــي

درک ،سرعت و مهارتهای متﻔاوتي دارند .شايد بتوان

سازمان مشخصتر شده و متخصصین ارگونومي نیز

ويژگيهای انساني را به سه دسته ،ويژگيهـای کالبـد

با بهینه کردن تناسـب بـین انسـان ،ماشـین و محـیط،

شناختي ،فیزيولوژيک و روانـي تقسـیم کـرد .بـر پايـه

کارآيي سیستمها را بهبود بخشیدهاند .ميتـوان گﻔـت،

آنچه که در زير ميآيد ،اين ويژگيهـا خـود از اجـزای

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

ديگر تشكیل شدهاند .به هنگام طراحي شغل و به طـور

استراتژی جهت بهرهوری سیستم ،ايجاد کار مناسـب،

کلي ،ساختار کـار ،خـواه از ديـدگاه سـخت افـزاری و

پیشگیری از حـواد و بیمـاریهـای ناشـي از کـار و

خواه از ديدگاه نرمافزاری ،بايد به همه مشخصـههـای

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

ياد شده توجه شود .ارگونومي ،ابـزاری اسـت کـه بـا

در واقع متخصصان بهداشت بايـد از اصـول و مبـاني

استﻔاده از آن مـيتـوان ايـن ويژگـيهـا را ارزيـابي و

ارگونـومي و نقــش آن در مــديريت اســتراتژيک منــابع

اندازهگیری کرد و از يافتـههـا بـرای تناسـب و تطـابق

انساني آگاهي داشته باشند و بـا بـه کـارگیری آنهـا،

هرچه بیشتر انسان و محیط بهره گرفت .برای سنجش

آسیبهای شغلي در محیط کار را کاهش داده و باعـث

اين ويژگـيهـا ،ارگونـومي از علـوم گونـاگوني يـاری

بهبود بهرهوری در کار شود(.)3

م ـيگی ـرد .در اي ـن بــاره ،فیزيولــوژی و روانشناس ـي

واژه ارگونــومي آمیــزهای از دو واژه يونــاني

مي بايد با علـوم مهندسـي در هـم آمیزنـد ،تـا ابـزاری

ارگو( )Ergonبه معنای کار و نوموس( )Nomosبه معنـای

کارآمد برای حل مشكالت طراحي شود .از اين روست

قاعده و قانون است .ايـن واژه نخسـتین بـار در سـال

که ارگونومي دانش چنـد رشـتهای يـا میـان رشـتهای

 0157مــیالدی از ســوی فــردی بــه نــام ووجســیچ

دانسته ميشود(.)0

جاسترزبوسكي در يک روزنامه لهستاني به کار بـرده

عــدم توجــه بــه اصــول ارگونــومي و رعايــت

شـد .در آمريكـا ،مهندسـي عوامـل انسـاني يـا عوامـل

نكردن آنها در محیط کار ،هزينههای بسیار زيادی را

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

برای کارفرما و هم بـرای کارکنـان بـه دنبـال خواهـد

ارگونومي علم مطالعه انسانها در حین انجـام

داشت و موجب کارآيي و کیﻔیت ميگردد .از طرفي بـا

کار ،برای درک ارتباط پیچیده میان افراد و جنبـههـای

توجه به اين که طـي سـالیان گذشـته و پـژوهشهـای

فیزيكي و روانشناختي محیط کـار ،نیازهـای شـغلي و
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وضعیت ارگونومیكي ايستگاههای کار

روشهای کار ميباشد( .)5انجمن بینالمللي ارگونومي،

حرکــت دادن اجســام و ابــزارآالت از جملــه مباحــث

ارگونومي را چنین تعريف مـيکنـد :ارگونـومي علمـي

بیومكانیک شغلي هسـتند .آنتروپـومتری ،بـه سـنجش

است که دانش حاصل از علوم انسـاني را بـا مشـاغل،

ابعاد فیزيكي بدن و کاربرد دادههای ابعادی در اصالح

سیستمها ،محصـوالت و محـیط زيسـت بـا توجـه بـه

شرايط فیزيكي ايستگاههای کار ميپردازد و از آنجايي

تواناييهای جسماني و رواني و محدوديتهای انساني

که يكـي از داليـل فشـارهای وارده بـر انـدامهـا ،عـدم

مرتبط ميسازد(.)2

تطابق ابعاد محل کار با ويژگيهای ابعادی بدن کارگر

ارگونومي علمي چند نظامه است کـه در چهـار

يا کاربر ميباشد ،دادههای آنتروپومتريک را مـيتـوان

حیطه عمـده روانشناسـي مهندسـي ،فیزيولـوژی کـار،

به طور مؤثری در طراحي تجهیزات ،ايستگاههای کـار،

بیومكانیک شغلي و آنتروپومتری فعالیت دارد.

ابزارآالت و محصوالت به کار بست(.)7

در روانشناسي مهندسي ،جنبـههـای پـردازش

اهداف اساسـي علـم ارگونـومي ،بهبـود نحـوه

اطالعات مرتبط با کار ،مورد بررسي قرار ميگیـرد .از

انجام کار ،روشهای کار و ابزار کار ،و انطباق آنها بـا

ديدگاه ايمني و بهداشت حرفهای اين بعد از ارگونومي،

ويژگيهای رواني و جسـمي انسـان اسـت .البتـه بايـد

طراحي روشهای کار با هدف کاهش حواد ناشي از

توجه داشت که با مراعـات اصـول ارگونـومي ،فشـار

خطاهــای انســاني محســوب مــيشــود .در حیطــه

کاری و خستگيهای بيمورد کاهش مييابد .همچنـین،

فیزيولــوژی کــار ،تبــادالت انــرژی و متابولیســم بــدن

ارگونومي در پي انطباق علمي شغل ،شـرايط ،ابـزار و

مطرح است .مﻔاهیم خستگي ،بررسي کارهای ايسـتا و

محیط کار با مشخصات فیزيكي و بدني انسـان و نیـز

پويـ ـا و رژيـ ـمهـــای کـــار و اســـتراحت از ديـ ـدگاه

تعیـین نیـرو و توانـايي جسـمي اوسـت .بايـد شـغل و

فیزيولوژی کار مورد تجزيه و تحلیل قرار ميگیرد .در

محیط کار چنان طراحي شود که با مشخصات فیزيكي

مباحث بیومكانیک شغلي ويژگيهای مكانیكي اندامهای

میانگین افـراد (بـا ملحـور کـردن انحـراف معیارهـای

بدن مورد بررسي قرار ميگیرد .در اين حیطه ،حرکـت

مربوطه) مطابقت داشته باشد(.)1

اندامها و اعمال نیرو در بافتهای مختلف بـدن تجزيـه

روبرت سون مداخلـه ارگونـومي کـالن شـامل

و تحلیل ميشود .به کمک اين معادالت ميتوان الگوهـا

طراحي فضای انعطافپذير کاری و آموزش ارگونومي را

و ابعاد مناسب ايستگاه های کاری را بـا هـدف کـاهش

برای بررسي اثرات آن روی سالمت اسكلتيـ عضالني

فشارهای مكانیكي خارجي بر بدن به دسـت آورد .بـه

و محیط رواني ـ اجتماعي ،در يـک محـیط اداری انجـام

طور خالصه ميتوان گﻔت که چگونگي انتقـال نیـرو و

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

میز ارگونومیک ،بازطراحي ايستگاهها براساس اصول

رنج ميبرند و کنترل کـار ،رضـايت از محـیط کـاری و

ارگونومیک( ،)00از جمله پوررنجبر در تحقیق خود با

حس همكاری بیشتر به همراه بهبود مديريت و بهرهوری

عنوان بررسي رابطـه بـین شـاخصهـای ارگونومیـک

را نیز به دنبال داشته است( .)8در مطالعه تورنويست و

وضــعیت شــغلي و ايســتگاه کــاری بــا میــزان شــیوع

همكـاران بـر روی  0555اسـتﻔاده کننـده کـامپیوتر در

اختالالت اسكلتي ـ عضـالني در کارمنـدان پــــرديس

شرکتهای خصوصي و ادارات دولتي ،بیشترين میزان

دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،يافتههای تحقیق نشـان

شیوع اختالالت اسكلتي ـ عضالني در گـردن و نـواحي

داد کاربران رايانه مـورد مطالعـه ،دارای پوسـچرهای

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

نــامطلوب در حــین کــار بودنــد و شــیوع اخــتالالت

ميدهد کـه تعـداد زيـاد از کـاربران از اصـول صـحی

اسكلتي ـ عضـالني بـه وفـور در بـین آنهـا مشـاهده

ارگونومیـک در کـار بـا رايانـه اطـالع کـافي و مﻔیـد

گرديــد .بــا توجــه بــه بررســيهــای بــه عمــل آمــده،

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

ايســتگاههــای کــاری نامناســب در بســیاری از مــوارد

طرفي کار کردن بـا وضـعیت بـدني نـامطلوب پـس از

موجب ايجاد اين پوسچرها و به تبع آن ايجاد اختالالت

مدتي منجر به وقوع عاليم اختاللت اسكلتي ـ عضـالني

اســكلتي ـ عضالنـــــي در کــاربران مربوطــه گرديــده

ميشود و از طرف ديگر وقوع اين اختالالت با طراحي

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

نادرست ابزار ،ماشین آالت ،صـندلي و بـه طـور کلـي

وضــعیت ارگونــومیكي ايســتگاههــای کــار در مرکــز

ايســتگاه کــار ارتبــاط دارد( .)06شــهرکي محمــدی و

بهداشت شهرستان گچساران بود.

همكاران نشان داد که کتابداران شهرستان زابل از نظـر
شرايط ارگونومیكي در وضعیت مطلوبي قرار ندارنـد و
شرايط ارگونومیک بـر روی سـالمت بـدن و اخـتالالت
اسكلتي ـ عضالني تأثیر ميگذارد(.)03

روش بررسي
اين تحقیق يک مطالعه کیﻔي از نوع توصیﻔي به
روش تحلیل محتوی مـيباشـد کـه در سـال  0381در

برخي پژوهشگران به نامناسب بودن وضعیت

محیط شبكه بهداشت و درمان شهرستان گچساران از

ارگونومیكي ايستگاههــای کاری و استــــرسزا بودن

جمع مديران وکارشناسان سالمت انجـام شـد .جامعـه

آنها اشاره دارند و پیشنهاد ميکنند اقدامــــــ ـاتي در

مطالعــه شــامل پرســنل مرکــز بهداشــت شهرســتان

راستای کاهش ريسک برای ايستگاههـــای کاری انجام

گچساران بود ،در اين مطالعه در مجموع  01نﻔر شامل

بگیرد .اقداماتي چون :کم کردن ارتﻔاع میزها ،طراحي

 5مرد و  5زن شرکت کردنـد؛ میـانگین سـني شـرکت
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وضعیت ارگونومیكي ايستگاههای کار

کنندگان در مصاحبه  00/5سال و میانگین سابقه کـار

بعد از آن بر اساس شـباهت هـا و تﻔـاوت هـای

 02سال و همچنین پاسـخگويان حـداقل دارای مـدرک

موجــود و مقايســه مســتمر ،کــدهای بــاز در طبقــات

ديپلم و حداکثر مدرک دکتری بودند .مشارکت کنندگان
با استﻔاده از روش هدفمند غیرتصادفي انتخاب شدند.
در ايــن مطالعــه از افــرادی اســتﻔاده شــد کــه
بیشترين اطالعات را مبتنـي بـر هـدف پـژوهش ارايـه
نمايند .از آنجايي که در پژوهشهای کیﻔي نميتوان به
روش پژوهشهای کمي روايي و پايايي را تعیین کرد.

مشابهي بر اساس درون مايه مربوطه قرار داده شدند.
همچنین کدهای تكراری حذف و کدهای باز بر اسـاس
مشابهت در يک تم قرار گرفته شد .آنچه مربوط به هر
تم بود ،در جدولي جلوی تم مربوط نوشته شد که زير
کدها را تشكیل دادنـد و در نهايـت تعـدادی از کـدهای
مهم مصاحبه شوندگان به صورت نقل قول در تمهای
متناظر ثبت شد.

پس به منظور اطمینـان و اعتمـاد بـه تحقیـق از چهـار
معیار قابلیت اعتبار ،قابلیت اطمینان ،قابلیت تصـديق و
قابلیت انتقال استﻔاده شد.

يافتهها
پژوهش پیش رو بـا عنـوان بررسـي وضـعیت

بر اساس اهداف پـژوهش از مصـاحبه بـاز و

ارگونـــومي ايســـتگاههای کـــار در مرکـــز بهداشـــت

نیمهساختاريافته با شرکت کنندگان در مطالعه استﻔاده

شهرستان گچسـاران انجـام گرفتـه اسـت .نتـــــــايج

شد .مكان و زمان انجـام مصـاحبههـا بـا همـاهنگي و
کسب رضايت شﻔاهي مشارکت کنندگان مشخص شد.
در ابتدا با طرح سـواالت کلـي در خصـوض وضـعیت
ارگونومیكي ايستگاههای کار مصاحبهها را آغاز و بـه
مرور به جزئیات پرداخته شد .مصـاحبههـا تـا اشـباع
يافتــههــا انجــام گرفــت .در ضــمن بــا کســب اجــازه و
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
دادههــا هــمزمــان بــا جمــعآوری دادههــا آغــاز شــد.
مصاحبهها پس از پیادهسازی روی کاغذ ،هر يک چنـد
مرتبه خوانـده شـد و در حـین مـرور ،مطالـب مهـم و
حاوی کد با رنـ قرمـز نشـانهگـذاری شـد و مﻔـاهیم
مناسب يا همان کدهای باز آن تعیین شد.
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اين مطالعه نشان داد وضعیت ارگونومي ايستگاههـای
کـار در مرکـز بهداشـت شهرسـتان گچسـاران شـامل
دارونمايه اصلي وضعیت ارگونومي مرکـز بهداشـت و
 5تم اصلي به شرح زير است؛ تم :0ايسـتگاههـای کـار
شامل 02کد اختصاصي ،تم :6دانش ارگونومي شامل7
کــد اختصاصــي ،تــم :3اخــتالالت اســكلتي عضــالني
شــامل 01کــد اختصاصــي ،تــم :0عملكــرد ســازمان
شامل 03کد اختصاصي و تم :5موانـع تحقـق شـامل 1
کد اختصاصي.
خالصه تـمهـا ،کـدها و مثـالهـايي از کـدهای
مربوط وضعیت ارگونومي ايستگاههای کار در مرکـز
بهداشــت شهرســتان گچســاران بــر اســاس نظــرات
مشارکت کنندگان در جدول  0به شرح زير آمده اسـت
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علي پاکزاد و همكاران

جدول  :0درون مايه ،نم و کدهای مشخص کننده وضعیت موجود ارگونومي ايستگاههای کار در مرکز بهداشت گچساران
درون مايه

تم

نقل قول

کد
عدم تسلط بر ابزار کـار ،نبـود زيرپايـه ارگونـومي،

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

صندلي مسـتعمل ،پوسـچر غلـط اجبـاری ،چیـدمان

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

ايستگاه های کار

نامناسب ،نبود نگهدارنده کاغذ ،موس پـد نامناسـب،

گردن و کمرم خم بشه"0.3

پوزيشن غلط استﻔاده از گوشي ،پايین بودن سرعت

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

سیستم ،عدم تناسـب میـز و صـندلي ،عـدم تناسـب

بردارم که اعصاب آدم رو بهم میريزه" 3.0

صــندلي بــا وزن و جــنس کــاربر ،عــدم توجــه بــه

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

آنتروپومتری کاربران ،عدم تناسـب رنـ

بـا شـرح

در معرض ابتال باشیم" 0.0

وظايف کاربر ،سط دسترسي پايین ،شرايط دمايي

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

نامناسب ،تهويه نامناسب،

قوس گردنم به خاطر استﻔاده نادرست درگیر بوده" 0.5
"سیستم نور ضعیﻔه و باعث آسیب به چشمامون شده" 3.2

دانش ارگونومي

عـدم تمايــل بــه يـادگیری کــاربران ،عــدم آگــاهي از

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

نشســتن و برخاســتن صــحی  ،اولويــت نداشــتن

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

ارگونومي برای مديران ،عدم آگاهي مسئولین خريد

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

از ارگونــومي ،تســلط صــرفا کارشناســان ســالمت

"ما به اين شرايط عادت کرديم " 3.01

محــیط و کــار بــر ارگونــومي ،عــدم رعايــت اصــول

"ما خواستیم کارگاه بزاريم ولي زياد استقبالي نشده" 0.1

ارگونومي به وسیله کاربران ،فعالیت پیوسته بـدون
نرمشهای ارگونومي
کمــردرد ،گــردن درد ،پــوکي اســتخوان ،خســتگي

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

عضالني
وضعیت ارگونومي ايستگاه های کار

بیماری و اختالالت اسكلتي

عضالني ،مشكالت بینايي ،خیرگي ،کشیدگي تانـدون

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

مچ دست ،آسیب های تجمعي ،سـائیدگي مهـرههـای

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

کمر ،درگیری قوس گـردن ،ضـعیف شـدن اعصـاب

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

دست ،ديسک گردن ،ديسک کمر ،انحنـای غیرعـادی

میشه" 3.3

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

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

استرس

بعد تازه متوجه شدم بخاطر لبه میز کارمه که طي سالها باعث آسیب شده" 6.0
"پنجره پشت سرمونه و نور باعث شده چشامون خیره بشن" 0.01

عملكرد سازمان

اجرای پايلوت طرح ارگونـومي ،آمـوزش چهـره بـه

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

چهره محدود ،تولیـد رسـانه آموزشـي ،عـدم خريـد

متاسﻔانه به دلیل مالیش همینجوری موند"0.0

تجهیزات ارگونومي ،عـدم تعهـد بـه منـابع انسـاني،

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

خريد انبوه بدون نظر کارشناس بهداشت حرفـه ای،

0.6

عدم توجه به شرايط اختصاصي کاربر ،عـدم توجـه

"چون واحد ما کمتر ديده میشه بدترين چیزارو به ما میدن کند ترين سیستم برا ماست" 0.2

به اثربخشـي و کـارآيي منـابع ،سیاسـت کـم تـرين

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

هزينه بیشترين خريد ،عـدم نظـارت بـر پوزيشـن و

آوردن ولي واسه ما هیچي 6.7

پوسچر ،رفتار تبعـیض آمیـز ،توزيـع تجهیـزات بـر

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

اساس سلیقه شخصي ،عدم ارزيـابي ايسـتگاه هـای

کارپرداز به اين جور چیزا دقت نمیكنه" 0.2

گران بودن تجهیزات ارگونومي ،هزينه باال تجهیزات

"وسايل ارگونومي معموالگرون میشن بخاطر همین مديرا زير بار نمیرن"3.0

گرمايشي و سرمايشي هوشمند ،محدوديت انتخـاب

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

کار

موانع تحقق

تجهیـزات ،کمبــود فضــا ،همسـو نبــودن مــديران بــا

سهل انگار بوديم" 1.0

برنامه ها ،عدم وجود برنامـه سـاماندهي تجهیـزات

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

مستهلک ،حجم باالی کار ،کم کاری مسئوالن برنامه

بكشه" 6.6
"هر چقدر بخوام اصول رو رعايت کنم نمیشه چون واقعا حجم کار زياده"0.3
" مديران توجه نمیكنند مسئول واحدی تازه اومده براش بهترين میز و صندلي استاندارد رو
آوردن ،ولي واسه ما هیچي 6.7
"ما سه نﻔر تو يه اتاق کوچولو کار ميکنیم که هرجور وسايل جا بشه میزازيمشون حتي
خودمون نشستنمون بر اساس فضای اتاقه نه اونجوری که ما میخوايم" 3.8
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وضعیت ارگونومیكي ايستگاههای کار

مطالعه مداخله ارگونومي کالن شـامل طراحـي فضـای

بحث
عــدم توجــه بــه اصــول ارگونــومي و رعايــت

انعطافپذير کاری و آمـوزش ارگونـومي و اثـرات آن

نكردن آنها در محیط کار ،هزينههای بسیار زيادی را

روی سـالمت اسـكلتي ـ عضـالني و محـیط روانـي

برای کارفرما و هم بـرای کارکنـان بـه دنبـال خواهـد

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

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

مداخله روی آنها انجام شد) نسبت بـه گـروه شـاهد از

و پژوهشهای انجام شده ،نقش حیـاتي ارگونـومي در

ناراحتيهای اسكلتيـ عضالني کمتـر رنـج مـيبرنـد و

کــاهش نــاراحتيهــای عضــالنيـــ اســكلتي ،افــزايش
بهرهوری ،بهبود کیﻔیت زندگي کاری ،ايمني و کـارآيي
کلــي ســازمان مشــخصتــر شــده و متخصصــین
ارگونومي نیز با بهینه کردن تناسب بین انسان ،ماشین
و محیط ،کارآيي سیستمها را بهبود بخشیدهاند( ،)6لذا
هــدف از ايــن مطالعــه تعیــین و بررســي وضــعیت
ارگونــومیكي ايســتگاههــای کــار در مرکــز بهداشــت
شهرستان گچساران بود.
رضايت کارکنان از شرايط ايستگاههای کـاری
و به تبع خود سیستم از فاکتورهايي است که ميتـوان

کنترل کار ،رضايت از محیط کـاری و حـس همكـاری
بیشتر به همراه بهبود مديريت و بهره وری را نیـز بـه
دنبال داشته است(.)02

برخي پژوهشگران به نامناسب بودن وضعیت
ارگونومیكي ايستگاههای کاری و استرسزا بودن آنها
اشاره دارند و پیشنهاد ميکنند اقدامـــاتي در راستای
کاهش ريسک بــــرای ايستگاههای کاری انجام بگیرد.
اقداماتي هـــمچون؛ کم کردن ارتﻔاع میزها ،طراحي میز
ارگونومیک ،بــــــازطراحـــــيايستگاههـــای براساس
اصول ارگونومیک( .)07همچنـین در ايـن پـژوهش بـه

به رعايت اصول ارگونومي در محیط کار پي برد .ايـن

استرسزا بودن ايستگاههـای کـار در مرکـز بهداشـت

مطلب را ايكونه در پژوهشي با عنوان" تأثیر وضـعیت

گچســـــاران اشــاره شــد .کمبــود فضــا ،بــينظمــي و

ارگونومیكي ايستگاههـای کـاری و شـرايط کـاری بـر

محدوديت سط کار باعث شده تا تعدادی از کـاربران

رضـايت شـغلي در میـان کتابـداران کتابخانـههـای

در هنگام فعالیت دچار استرس شوند.

دانشگاهي ايالتي و فدرال جنـوب غربـي نیجريـه "بیـان

شهرکي محمـدی و همكـاران در پژوهشـي بـا
اسكلتي-

کرد و ايـن تحقیـق ،نشـان داد کـه ارتبـاط مثبـت بـین

عنوان " ارتباط شرايط ارگونومیک با اختالالت

شرايط ارگونومیكي(مناسب بودن ايستگاههای کـاری،

عضالني در کتابداران شهرستان زابل در سال 0386که

تجهیزات وطراحي وضـعیت کـار) و رضـايت شـغلي

بـه صـورت توصـیﻔي ـ تحلیلـي بـر روی  50نﻔـر از

وجود دارد(.)01

کتابداران شهرستان زابل انجام گرفـت ،نشـان داد کـه

عدم توجـه بـه اثربخشـي و کـارآيي منـابع از

کتابداران شهرستان زابل از نظر شرايط ارگونـومیكي

کدهای استخراج شده در ايـن پـژوهش بـود .بـه گـواه

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

زماني مشخص نتايج ارزيابي را آنالیز و بر اساس آن

ت ـأثیر مــيگــذارد( ،)03مطــابق مطالعــه فــوق در ايــن

مداخله الزم رای بهبود شرايط ايستگاه کار اريه نمايد.

پژوهش مشخص شـد؛ ايسـتگاههـای کـاری نامناسـب
بسیاری از کاربران مرکز بهداشتت گچساران را دچار

نتیجهگیری

آسیبهای اسكتي عضالني کرده است.

تــیم ســالمت محــیط و کــار مرکــز بهداشــت

دانـش ارگونــومي مــيتوانــد فیزيولـوژی و

شهرستان گچسـاران در مرحلـه اول برنامـه عملیـاتي

روانشناسـي کارکنـان را در محـیط هـای کـاری کـه

ارزيابي ايستگاههای کار را تـدوين و در بـازه زمـاني

سیستم پیچیده ای بین انسان ،ابزار ،محیط و سـازمان

مشــخص نتــايج ارزيــابي را آنــالیز و بــر اســاس آن

کار است را مورد تحقیق و بررسي قـرار دهـد  .نتـايج

مداخله الزم رای بهبود شرايط ايستگاه کار ارايه نمايد.

مطالعات انجام شده نشـان مـي دهـد کـه کاربردهـای

مداخالت و فعالیـتهـای اصـالحي ايسـتگاههـای کـار

ارگونومي در طراحي ابزار ،محیط،ايسـتگاه هـای کـار

کشور بر اساس يک مطالعه تطبیقي چند بعدی و ارايـه

وسـازمان کـار ،تـاثیر زيـادی بـر سـالمت روانـي،

الگــوی مناســب بــر اســاس امكانــات موجــود مرکــز

رضايتمندی در کار،افزايش کارايي ،امنیـت و سـالمتي

بهداشــت شهرســتان گچســاران مــيتوانــد بــه بهبــود

ايجاد خواهد کرد()01

وضعیت ارگونومي کمک کند ،هـمچنـین تغییـر نگـرش

کوهنورد و همكاران در مطالعـهای بـا عنـوان

مديران نسـبت بـه اولويـتبنـدی برنامـههـا بـه ويـژه

"بررسي ارتباط بین شرايط ارگونومیكي و بهـرهوری

برنامههای بهداشت حرفهای و توزيع تجهیزات و ابزار

کتابـداران شـاغل در کتابخانـههـای دانشـگاه علـوم

در محیط کار بـر اسـاس نیـاز واقعـي کـاربر ،مداخلـه

پزشـكي شـهید صـدوقي يـزد و مراکـز آموزشـي

آموزشي بر اساس آموزشهای کاربردی و ضـروری

تحقیقاتي وابسته که يـک مطالعـه توصـیﻔي ـ مقطعـي

در ايستگاههـای کـار بـه کـاربران و غربـالگری افـراد

بود ،نشان داد که میانگین نمره کل بهرهوری و شرايط

دچار اختالالت اسكلتي عضالني و بیماریهـای شـغلي

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

و کاهش بـار کـاری آنهـا و هـمچنـین فـراهم کـردن

از محدوديتهـای پـژوهش مـيتـوان بـه در دسـترس

شرايط برای پیشگیری و اقدامات درماني و توانبخشي

نبودن مصاحبه شوندهها و مخﻔي کـردن اطالعـات بـه

از جمله مواردی است که ايسـتگاههـای کـار در مرگـز

وسیله کارکنان به دلیل تـرس از موقعیـت شـغلي نـام

بهداشت گچساران را به سمت ارگونومیک بودن سوق

برد ،لذا پیشنهاد ميشود تیم سالمت محیط کار مرکز

ميدهد.

بهداشت شهرسـتان گچسـاران در مرحلـه اول برنامـه
عملیاتي ارزيابي ايستگاههای کار را تدوين و در بـازه
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تقدير و تشكر
ايــن مقالــه بــر گرفتــه از پايــان نامــه دوره
کارشناسي ارشد رشته مـديريت خـدمات بهداشـتي و
درماني با کد اخالق  IR.IAU.M.REC.1398.OO8دانشـگاه
آزاد اسالمي مرودشت مي باشد و که با حمايـت مـالي
ايــن دانشــگاه انجــام شــد .نويســندگان بــر خــود الزم
ميدانند از مسئوالن محترم مرکـز بهداشـت و درمـان
شهرستان گچساران که در انجام تحقیـق مـا را يـاری
کردند ،صمیمانه تقدير و تشكر نمايند.
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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.
Keywords: Ergonomics, Workstations, Gachsaran health center
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