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Background and Objective: Ergonomic training does not impose the same costs
as the other interventions, such as changing the work procedures, using new
technologies, and redesigning the work environment. Therefore, the aim of this study
was to investigate the effect of continuous ergonomic training on the rate of
productivity and exposure to ergonomic risk factors.
Materials and Methods: In this study, 51 employees of a food industry factory in
Tehran in the year 2018 were selected by random sampling method. The demographic
and productivity data were collected by demographic and achieve questionnaires,
respectively. In addition, exposure to ergonomic risk factors was evaluated by Quick
Exposure Check (QEC). This information was re-collected after a four-month
ergonomic audio-visual training course. The efficacy of the training course was
examined by the paired t-test.
Results: Our findings indicated that almost half of the participants were in the worst
possible posture and the number of people who had the unsuitable posture did not
change pre- and post-intervention. The results demonstrated that two-thirds of the
samples had a moderate productivity score and training was not effective in this
regard. Despite the lack of significant changes in terms of productivity and exposure
to risk factors of ergonomics, the scores of these two variables altered significantly.
In other words, the change was not significant in a way that could alter the levels of
these two variables in the studied subjects.
Conclusion: According to the results of the current study, continuous ergonomic
training could reduce the QEC score and increase productivity in the work
environment.
Keywords: Ergonomics Risk Factors; Ergonomic Training; Productivity; Quick
Exposure Check
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دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
استادیار ،مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی ،پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1317/12/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/33/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :آموزش اصول ارگونومی نیازی به صرف هزینههای مادی همتراز با سایر مداخالت همچون
تغییر رویه های کاری ،استفاده از فناوری های جدید و بازطراحی محیط کاری ندارد .در این ارتباط ،مطالعه
حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مداوم ارگونومی بر بهرهوری و میزان مواجهه با ریسکفاکتورهای ارگونومی
انجام شد.
مواد و روشها :در پژوهش حاضر  11نفر از کارکنان یکی از کارخانجات صنایع غذایی در تهران در سال
 1317با استفاده از روش نمونهگیری ساده انتخاب شدند و اطالعات دموگرافیک ،مواجهه با ریسکفاکتورهای
ارگونومی (با استفاده از روش  ))Quick Exposure Check( QECو بهرهوری (با استفاده از پرسشنامه اچیو
( ))ACHIEVEآنها جمع آوری گردید .این اطالعات پس از یک دوره آموزشی سمعی و بصری چهار ماهه
ارگونومی ،مجدداً جمع آوری شدند .در ادامه ،اثربخشی این دوره آموزشی با استفاده از آزمون  tزوجی مورد
بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نیمی از کارگران در بدترین پوسچر کاری ممکن قرار داشتند .باید عنوان نمود که تعداد نفرات این
گروه پیش از آموزش و پس از آن تغییری نکرده بود .از منظر آمار توصیفی ،نیمی از نمونه آماری پیش و پس
از آموزش در بدترین پوسچر کاری ممکن قرار داشتند؛ دو سوم از نمونه آماری نیز پیش و پس از آموزش
امتیاز بهرهوری متوسطی داشتند .هر چند تعداد افراد حاضر در طبقهبندیهای ارزیابی پوسچر و بهرهوری
تغییر چشمگیری نداشت ،اما تغییرات امتیازات نمونهها به نحوی بود که نشانگر تغییرات معنادار آمار
استنباطی در هر دو متغیر بود.
نتیجه گیری :نتایج نشان دادند که آموزش مداوم اصول ارگونومی در محیط کار میتواند باعث کاهش امتیاز
کسبشده توسط روش ارزیابی مواجهه سریع و همچنین افزایش بهرهوری در محیط کار گردد.
واژگان کلیدی :ارزیابی مواجهه سریع؛ آموزش ارگونومی؛ بهرهوری؛ ریسکفاکتورهای ارگونومی

مقدمه
امروزه همه کشورها به اهمیت بهرهوری بهعنوان یکی از
ضروریتهای توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی پی بردهاند .در
این راستا ،اغلب کشورها بهمنظور اشاعه فرهنگ توجه ویژه
به بهرهوری و تعمیم بهکارگیری فنون و روشهای بهبود آن،
سرمایهگذاریهای قابلتوجهی را انجام دادهاند .در کشور ما اهمیت
درنظرداشتن مقوله بهرهوری به دالیل مختلفی همچون حاکمنبودن
فرهنگ و توجه درست به بهرهوری در جامعه مورد غفلت قرار گرفته
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است .بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که حلقه مفقوده
اقتصاد کشور ما پیش از آنکه سرمایه و یا منابع طبیعی باشد ،نبود
بهرهوری نیروی کار است [ .]1بهرهوری مفهومی میباشد که برای
نشاندادن نسبت برونداد یک فرد ،واحد و یا سازمان مورد استفاده
قرار میگیرد .هرچه بهرهوری یک سازمان بیشتر باشد ،هزینه
تولید در آن کمتر خواهد بود .بهرهوری یک سازمان بیش از هر
عامل دیگری به دانش ،مهارت ،توانایی ،نگرش و رفتار مدیران آن
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ارگونومی

عطاری و همکاران
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مواد و روشها
پژوهش تحلیلی -توصیفی حاضر که از نوع مداخلهای
میباشد ،دادههای مربوط به بهرهوری و ریسکفاکتورهای
ارگونومی شرکتکنندگان در مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
نمونه آماری این پژوهش  11نفر از کارکنان یکی از کارخانجات
صنایع غذایی تهران در سال  1317بودند که با استفاده از روش
نمونهگیری ساده انتخاب شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت
بودند از :عدم ابتال به اختالالت اسکلتی -عضالنی که اجازه
مداخله ارگونومی را ندهد ،عدم ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی
و تنفسی ،عدم اشتغال به شغل دوم و رضایت فردی .پس از
مشخصشدن نمونه آماری ،دادههای مربوط به بهرهوری و
ریسکفاکتورهای ارگونومی شرکتکنندگان جمعآوری شدند.
پس از گذراندن یک دوره آموزشی سمعی و بصری چهار ماهه
ارگونومی ،دادهها مجدداً جمعآوری گردیدند و در نهایت ضریب
تصمیمگیری هریک از متغیرهای ذکرشده برای قبل و بعد از
مواجهه با عامل پژوهش (مداخله آموزشی ارگونومی) محاسبه
شد .مراحل انجام پژوهش بهصورت شماتیک در شکل  1نشان
شده است.
در این مطالعه دادههای مربوط به سن ،قد ،وزن ،سابقه
شغلی ،سابقه بیماری قلبی -عروقی ،سابقه بیماری ریوی ،انجام
ورزش منظم و استعمال دخانیات با استفاده از پرسشنامه
جمعیتشناختی جمعآوری گردید .قد و وزن شرکتکنندگان نیز
با استفاده از ترازوی عقربهای (با کمترین لباس ممکن) و متر
نواری توسط پژوهشگران اندازهگیری شد.
در ادامه با استفاده از پرسشنامه اچیو ،میزان بهرهوری جامعه
آماری محاسبه گردید .در این پرسشنامه که در سال  1183توسط
 Hersiو  Goldsmithارائه شده است ،امتیاز نهایی بر مبنای
پاسخ شرکتکنندگان به  26سؤال در هفت حوزه توانایی فردی
81

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 18:28 +0330 on Wednesday November 13th 2019

بستگی دارد [ .]2گزارشها نشان میدهند که شاخص بهرهوری
نیروی انسانی در کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه و شرق
آسیا ،بسیار پایین میباشد [.]3
نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان بوده و سالمتی
بهعنوان یک عامل مهم در بخش سرمایه انسانی ،تأثیرگذار
میباشد .[4] .از سوی دیگر ،اختالالت اسکلتی -عضالنی
شایعترین آسیب و ناتوانی شغلی در جهان محسوب میشوند.
پوسچر نامناسب در ایستگاههای کاری ،مهمترین ریسکفاکتور
این اختالالت است [ .]1اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با
کار ،یکی از پرهزینهترین مشکالت بهداشتی است که جامعه امروز
با آن مواجه میباشد [ .]4پوسچر نامناسب بهعنوان یکی از
ریسکفاکتورهای اختالالت اسکلتی -عضالنی شناخته شده
اسـت؛ بنـابراین ارزیابی پوسچرهای عملیاتی جهت اصالح
پوسچرهای نامطلوب و کاهش اختالالت اسـکلتی -عضـالنی
امـری ضـروری مـیباشد [ .]6الزم به ذکر است که عدم توجه به
اصول ارگونومی و نادیده گرفتن آن در محل کار ،آسیب و
هزینههای بسیاری را برای کارکنان و کارفرمایان در پی داشته و
موجب کاهش کارایی افراد میشود [.]7
بسیاری از تحلیلهای ارگونومی در مورد فعالیتهای انسان،
ریشه در مطالعات کار و زمان (که پایه و اساس مهندسی تولید را
تشکیل میدهند) دارد؛ در نتیجه طبیعی است اگر در انجام
تحلیلها ،ارگونومی و بهرهوری را همراه با یکدیگر در نظر بگیریم.
بهبود بهره وری یک روش آسان برای ترغیب مدیریت در
هزینهکردن برای برنامهریزی و بهکارگیری مداخالت ارگونومی
میباشد؛ این روش توجیه میتواند برای اشخاصی که اطالعات
ارگونومی ندارند ،مؤثرتر واقع شود .نتایج بررسیهای صورتگرفته
نشان میدهند که در کشور ما ،توجه جدی و قابلقبولی نسبت
به مباحث تئوری و کاربردی ارگونومی صورت نگرفته است [.]8
اجرای مداخالت ارگونومی میتواند یکی از مزایای رقابت پایدار
در صنعت باشد .عالوهبراین ،فرهنگ ارگونومی میتواند منجر به
جبران هزینههای کارگران ،کاهش زمان ازدسترفته ،بهبود
بهرهوری و افزایش کیفیت شود .این تالشهای پیشگیرانه شامل
بسیاری از زمینههای مختلف بهداشت عمومی ،ارگونومی و
مهندسی میباشند که با رویکردهای جامع و مداخالت ارگونومی،
بهترین شرایط را برای کاهش بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی
مرتبط با کار ایجاد میکنند [.]1
اگر محیط کار بهگونهای باشد که فرد در آن احساس
ناراحتی ،خستگی و کسالت نموده و به وی آسیب وارد شود،
نارضایتی و بیماری را برای او به دنبال خواهد داشت و این موضوع
موجب اختالل در کار و کاهش بهرهوری و بازدهی وی خواهد
شد .شایان ذکر است که شناخت و رعایت اصول ارگونومیکی
منجر به کاهش اینگونه مسائل خواهد گردید [.]13
بیشک بهکارگیری مالحظات ارگونومی و آموزش آن در هر
سازمانی نقش بهسزایی در مدیریت بهرهوری آن سازمان دارد.

عدم رعایت این مالحظات منجر به کاهش انگیزه و بازدهی نیروی
انسانی ،افزایش میزان جابهجایی و غیبت کارکنان و در نهایت
کاهش اثربخشی ،کارآیی و بهرهوری سازمان خواهد شد [.]13
باید توجه داشت که آموزش اصول ارگونومی نیازی به صرف
هزینههای مادی همتراز با سایر مداخالت همچون تغییر رویههای
کاری ،استفاده از فناوریهای جدید و بازطراحی محیط کاری
ندارد .از سوی دیگر ،ضعف فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی در
کشور ما بر کسی پوشیده نبوده و ارگونومی بهعنوان بخشی از این
مجموعه از این قاعده مستثنی نمیباشد و معموالً نیروی کار،
آموزش کافی در این زمینه را دریافت نکرده است .با توجه به
نقطه قوت اقتصادی و همچنین نقیصه فرهنگی ،میتوان آموزش
را به نوعی مهمترین اولویت در مداخالت ارگونومی دانست.
همچنین میتوان با استفاده از نتایج مثبت این نوع از مداخله،
مدیریت را برای صرف هزینه در راستای انجام دیگر مداخالت
ترغیب نمود.

بررسی تأثیر آموزش مداوم ارگونومی

(سه سؤال) ،درک و شناخت شغل (چهار سؤال) ،حمایت سازمانی
(چهار سؤال) ،انگیزش (چهار سؤال) ،بازخورد (چهار سؤال)،
اعتبار (چهار سؤال) و سازگاری (سه سؤال) براساس طیف لیکرتی
پنج درجهای بهصورت بسته تعیین میشود [ .]11پیش از این،
روایی و پایایی این پرسشنامه در چندین مطالعه مورد بررسی قرار
گرفته و آلفای کرونباخ آن برابر با  3/86 ،3/81و  3/13محاسبه
شده است .الزم به ذکر میباشد که برای تحلیل نتایج ،نمرات
بهدستآمده با یکدیگر جمع شده و براساس جدول  1ارزیابی
میشوند ].[12-14
در این مطالعه بهمنظور ارزیابی خطر ابتال به اختالالت
اسکلتی -عضالنی از روش ارزیابی مواجهه سریع ( )QECاستفاده
شد .در این روش که به وسیله  Leeو  )1118( Bakelارائه شده
است ،بدن به چهار ناحیه تقسیمبندی میشود که عبارت هستند
از :کمر ،شانه/بازو ،دست/مچ دست و گردن که این چهار ناحیه
در معرض بیشترین مواجهه با ریسکفاکتورهای اسکلتی-
عضالنی قرار دارند .در این روش با توجه به مشاهده پرسشگر و
پاسخ کارگر ،اطالعات جامعی در زمینه حداکثر وزن قطعات
جابهجاشده ،میانگین زمانی انجام کار مورد نظر ،حداکثر نیروی
اعمالشده توسط یک یا هر دو دست ،در معرض ارتعاش بودن در
جدول  :9ارزیابی سطح بهرهوری براساس پرسشنامه
امتیاز نهایی بهرهوری براساس پرسشنامه

سطح بهرهوری

 26تا 43
 44تا 88
باالتر از 88

بهرهوری پایین
بهرهوری متوسط
بهرهوری باال

33

حین کار ،نیازداشتن به دید دقیق و استرسزابودن شغل از دیدگاه
روانی بهدست آمده و مورد بررسی قرار میگیرد .الزم به ذکر
میباشد که اندامهای بدن براساس پوسچرهایی که ممکن است
داشته باشند ،دستهبندی شده و یک شماره به آنها اختصاص
داده میشود .در نهایت با توجه به امتیازات کلی (درصد تماس
 )Eبهدستآمده از هر پوسچر کاری ،اقدامات اصالحی و انجام
مداخله ارگونومیکی تعیین میگردد .باید خاطرنشان ساخت که
بهمنظور بهدستآوردن امتیاز کلی سطح مواجهه ،امتیازات نواحی
چهارگانه با یکدیگر جمع شده و بر حداکثر امتیاز ممکن برای
کارهای حمل و نقل دستی ( )176و دیگر مشاغل ( )162تقسیم
میشود .این موارد در جدول  2بیان گردیدهاند [.]11
پس از جمعآوری اطالعات ،دوره آموزشی به شکل حضور در
کالس با استفاده از پاورپوینت و فیلمهای آموزشی و همچنین به
شکل عملی با حضور در محیط کار برگزار شد .عناوین اصلی
مطالب دوره مذکور عبارت بودند از :تعریف ارگونومی و ارائه
مثالهایی از تغییرات در محیط کار بهمنظور انطباق آن با کارگر،
توضیح وضعیتهای بدنی کاری گوناگون و تأثیر خاص هریک از
آنها بر اندامهای مختلف بدن ،ارائه توضیحاتی در مورد برخی
از اختالالت اسکلتی -عضالنی ،ارائه راهکارهایی برای کاهش
آسیبهای ناشی از حرکات تکراری ،آموزش نحوه بلندکردن و
حمل دستی بار ،ارائه راهکارهایی در رابطه با کار ایستاده ،نحوه
چیدن ابزار و وسایل شغلی در ایستگاه کاری ،آموزش در مورد
جلوگیری از خستگی چشم ،کنترل استرسهای روانی مربوط به
شغل ،اثر ارتعاش در ابتال به بیماریهای اسکلتی -عضالنی و
آموزش حرکات ورزشی برای جلوگیری از بروز این اختالالت.
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شکل  :9نمای کلی پژوهش

عطاری و همکاران

جدول  :8ارزیابی سطح مواجهه با ریسکفاکتورهای ارگونومی براساس امتیاز کل ارزیابی مواجهه سریع
ارزیابی

امتیاز کل ارزیابی مواجهه سریع
کمتر از  43درصد از امتیاز کل
 41تا  13درصد از امتیاز کل
 11تا  73درصد از امتیاز کل
بیش از  71درصد از امتیاز کل

شایان ذکر است که این دورههای آموزشی در طول چهار ماه و
بهصورت هفتگی انجام شدند .در هر جلسه از افراد در مورد شغل،
نحوه انجام وظایف شغلی ،میزان ورزشکردن در هفته و مشکالت
اسکلتی -عضالنی سؤال میگردید.
پس از برگزاری دوره آموزشی سمعی و بصری چهار ماهه،
به منظور بررسی اثر آموزش مذکور ،مراحل سوم تا پنجم یعنی
اندازهگیری بهرهوری با استفاده از پرسشنامه اچیو و ارزیابی خطر
بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی با استفاده از روش ارزیابی
مواجهه سریع ،تکرار گردید تا با در کنار هم قراردادن دادههای
پیش و پس از برگزاری دوره آموزشی مشخص شود که آموزش
اصول ارگونومی چه تأثیری بر هرکدام از این متغیرها داشته است.
در نهایت ،دادههای خام جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار
 SPSS 21و آزمونهای آماری تحلیل گردیدند .ابتدا با استفاده
از آزمون  ،Kolmogorov–Smirnovنرمالبودن توزیع دادهها
بررسی شد و در ادامه بهمنظور بررسی اثر آموزش بر دادهها (قبل
و بعد از آموزش) از آزمون  tزوجی استفاده گردید.
یافتهها
براساس نتایج بهدستآمده ،میانگین سنی افراد شرکتکننده
در پژوهش معادل  34/11سال بود و آنها از نظر سنی در محدوده
 21-13سال قرار داشتند .همچنین وزن افراد شرکتکننده در
پژوهش با میانگین  83/83در محدوده  11تا  123کیلوگرم قرار
داشت و قد آنها با میانگین  171/11در بازه  114تا 113
سانتیمتر جای داشت .عالوهبراین ،براساس محاسبات شاخص
توده بدنی شرکتکنندگان در پژوهش ،بهترتیب 31/37 ،47/31
و  21/16درصد از آنها در ردههای عادی ،دارای اضافهوزن و
چاقی کالس  1دستهبندی شدند .سابقه کاری افراد شرکننده در
پژوهش نیز بین  1تا  26سال با میانگین  13/73سال بود.
ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش در
جدول  3ارائه شده است.

امتیاز نهایی ارزیابی مواجهه سریع در محدوده  42تا  114با
میانگین  112/76قرار داشت که در این میان ،امتیازات مواجهه
با ریسکفاکتورهای اسکلتی -عضالنی هفت نفر از افراد (13/72
درصد) در سطح  1بود 13 ،نفر ( 11/6درصد) امتیازی دریافت
کرده بودند که در سطح  2قرار داشت ،شش نفر ( 11/76درصد)
دارای امتیازی در سطح  3شدند و  28نفر ( 14/1درصد) یعنی
بیش از نیمی از نفرات به لحاظ مواجهه با ریسکفاکتورهای
اسکلتی -عضالنی در بدترین وضع ممکن یعنی سطح  4قرار
داشتند .از سوی دیگر ،نمرات بهرهوری که از طریق پرسشنامه
جمعآوری شده بودند ،در بازه  26تا  113قرار داشتند و میانگین
نمرات بهرهوری برابر با  73/32بود که نشان از این داشت که
میانگین بهرهوری در حد متوسطی بوده است .مطابق با
دستهبندی استاندارد این روش ،بهرهوری  76/47درصد از افراد
در رده متوسط قرار داشت 11/6 ،درصد از شرکتکنندگان نمره
بهرهوری باالیی داشتند و تنها دو نفر ( 3/12درصد) دارای
بهرهوری در سطح پایین بودند.
عالوهبراین ،در اندازهگیریهای پس از آموزش مشخص شد
که در ارتباط با مقایسه امتیازات نهایی پیش از دوره آموزشی،
تعداد نفراتی که مواجهه آنها با ریسکفاکتورهای اسکلتی-
عضالنی در سطح  1بود ،از هفت به نه نفر افزایش یافته است؛ اما
مواجهه تعداد نفراتی که در سطح  2بودند ،از  13به هشت نفر
کاهش یافته بود .عالوهبراین ،تعداد افرادی که میزان مواجهه آنها
در سطح  3قرار داشت از شش به هفت نفر رسید؛ اما تعداد افراد
حاضر در سطح  4از  28به  27نفر کاهش یافت (جدول .)4
از سوی دیگر ،پس از ارزشیابی مجدد بهرهوری کارکنان پس
از برگزاری دورههای آموزشی ارگونومی با استفاده از پرسشنامه
اچیو مشخص شد که در مقایسه وضعیت نسبت به پیش از
آموزش ،تعداد نفراتی که بهرهوری پایینی داشتند ،از دو به یک
نفر کاهش یافته است .همچنین تعداد نفراتی که بهرهوری
متوسطی داشتند ،از  31به  34نفر کاهش یافته بود؛ اما تعداد

جدول  :3آمار توصیفی اطالعات جمعیتشناختی نمونه پژوهش
تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

سن

11

21

13

34/16

6/73

وزن

11

11

123

83/83

14/14

قد

11

114

113

171/11

11/11

سابقه کاری

41

1

26

13/73

6/11

شاخص توده بدنی

11

18/83

34/24

26/31

4/21
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قابلقبول
انجام مطالعه و بررسی بیشتر الزم است.
انجام مطالعه و بررسی بیشتر الزم است و اقدامات اصالحی میبایست در آینده نزدیک انجام شوند.
انجام مطالعه و بررسی بیشتر الزم است و اقدامات اصالحی میبایست بیدرنگ انجام شوند.

بررسی تأثیر آموزش مداوم ارگونومی

افرادی که بهرهوری آنها در حد باالیی بود ،از  13به  16نفر
افزایش پیدا کرده بود .این اطالعات بهصورت مقایسهای در جدول
 4نشان داده شدهاند.
پس از جمعآوری دادههای خام مربوط به بهرهوری و میزان
مواجهه با ریسکفاکتورهای ارگونومی ،این دادهها به وسیله
نرمافزار  SPSS 21و آزمون  tزوجی مورد بررسی قرار گرفتند
(جدول  .)1همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری برای
بهرهوری پیش از آموزش و پس از آن ،کوچکتر از  3/31است؛

جدول  :4سطحبندی متغیرهای وابسته مورد مطالعه ،پیش از دوره آموزشی و پس از آن
مواجهه با ریسکفاکتورهای ارگونومی
سطح 1
سطح 2
سطح 3
سطح 4

پیش از آموزش

پس از آموزش

سطح بهرهوری

پیش از آموزش

پس از آموزش

7
13
6
28

1
8
7
27

پایین
متوسط
باال

2
31
13

1
34
16

جدول  :5نتایج آزمون  tزوجی متغیرهای وابسته مورد مطالعه ،قبل و بعد از دوره آموزشی

بهرهوری
ارزیابی مواجهه سریع

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

پیش از آموزش
پس از آموزش
پیش از آموزش

72/66
71/12
113/48

11/11
18/33
38/61

2/74
2/12
1/47

پس از آموزش

131/23

31/11

1/31

بحث
براساس یافتههای مطالعه حاضر ،ارتباط معناداری بین
آموزش با متغیرهای بهرهوری و امتیازات ارزیابی پوسچر به روش
ارزیابی مواجهه سریع ( )P≤3/331مشاهده گردید.
عالوه براین ،براساس نتایج مشخص شد که انجام مداخله
آموزشی ارگونومی به شکل معناداری بر بهبود بهرهوری و اصالح
پوسچر شرکت کنندگان اثرگذار بوده است که از این نظر با نتایج
سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه همراستا میباشد
[ .]16-11در این ارتباط ،در مطالعهای که در مورد کارکنان اداری
و براساس مدل تغییر ()TTM: Trans Theoretical Model
انجام شد ،مشخص گردید که برنامه آموزشی ارگونومی میتواند
بهعنوان محرک یا انگیزه برای بیشتر کارکنانی که اطالعی از
اهمیت پوسچر ارگونومی ندارند ،عمل کند و حرکت آنها به
سمت تغییر پوسچر را تسریع نماید .در بخش دیگری از این
پژوهش بیان گردید که پوسچر نامناسب کمر منجر به مشکالت
جسمانی نظیر دردهای اسکلتی -عضالنی میشود و بهرهوری را
کاهش میدهد [.]16
در این راستا ،در مطالعهای اثربخشی آموزش ارگونومی در
مواجهه با ریسکفاکتورهای آن مورد بررسی قرار گرفت .در این
مطالعه که در ارتباط با یک واحد اداری و با استفاده از روش
 )Rapid Upper Limb Assessment( RULAانجام شد،
مشخص گردید که بین مداخله آموزشی ارگونومی با کاهش
38

t

سطح معناداری

-2/11

3/331

3/42

3/331

عوامل آسیبزای اسکلتی -عضالنی و اصالح وضعیت بدنی
کاربران رابطه معناداری وجود دارد [.]17
عدم آگاهی کارکنان از اثرات مخرب پوسچر نامناسب بر
وضعیت سالمت دستگاه اسکلتی -عضالنی و به تبع آن ،بروز
اختالالت مربوط به این دستگاه را میتوان از مهمترین عوامل
قرارگرفتن در پوسچر نامناسب دانست .با استفاده از مداخله
آموزش ارگونومی میتوان این نقص را تا حدود زیادی مرتفع
نمود .بدین ترتیب ،کارکنان با درک مفاهیمی چون پوسچر
صحیح ،دالیل اصلی بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی و
به کارگیری اصول و روش های انجام صحیح کار که در طول
دوره آموزش فرامی گیرند ،می توانند ضمن کاهش امتیازات
مواجهه با ریسک فاکتورهای ا رگونومی ،از بروز این اختالالت
جلوگیری کنند و سالمت شغلی خود را حداقل در حوزه
ارگونومی تضمین نمایند.
در ارتباط با بهبود بهرهوری در این مطالعه با توجه به
پارامترهای مورد بررسی در پرسشنامه استانداردشده اچیو (که
برخی از آنها عبارت هستند از :برگزاری دورههای آموزشی ضمن
خدمت ،آموزش در مورد انجام شغل ،درک صحیح از اهداف کاری،
تالش سازمان برای درک صحیح کارکنان از کار ،اختصاص بودجه
کافی برای واحدهای مختلف ،حمایت از سوی سایر واحدها (که
میتوان حمایت واحد ایمنی و بهداشت را استنباط کرد) ،حمایت
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بنابراین فرض برابری میانگینها رد میشود و مشخص میگردد
که آموزش تا حدودی بر افزایش بهرهوری مؤثر بوده است .نتایج
این مطالعه حاکی از آن بودند که میانگین امتیاز بهرهوری پس از
آموزش از  72/66به  71/12افزایش یافته است و اختالف این دو
میانگین برابر با  6/86امتیاز میباشد .باید توجه داشت که این
اختالف براساس آزمون  tزوجی معنادار میباشد (.)P>3/31
بدینمعنا که بهطور میانگین 1/11 ،درصد افزایش در امتیاز
بهرهوری افراد مشاهده میشود.

عطاری و همکاران

نتیجهگیری
براساس یافتههاى این پژوهش مشخص شد ،آموزش مداوم
اصول ارگونومﻰ به شکل اثربخش یعنﻰ استفاده از وسایل کمک
آموزشﻰ مانند پاورپوینت و فیلمهاى آموزشﻰ و همچنین حضور
در محیط کار و ارائه مثالهایﻰ از تغییرات در محیط کار جهت
انطباق محیط با کارگر ،وضعیتهاى بدنﻰ کارى گوناگون و تاثیر
خاص هر یک از آنها بر روى اندام مختلف مﻰتواند عالوه بر
کاهش مواجهه با ریسک فاکتورهاى ارگونومﻰ ،باعث افزایش
بهرهورى در محیط کار گردد .هرچند ،به نظر نویسندگان کلید
موفقیت در استمرار دورههاى آموزشﻰ ولو با ساعات آموزشﻰ
کمتر است.
تشکر و قدردانی
در پایان از شرکتکنندگان و سایر عوامل که در این مطالعه
نهایت همکارى را با نویسندگان داشتند و با صبر و بردبارى و
انگیزه فراوان در مراحل مختلف پژوهش همگام و همدل با
نویسندگان بودند نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
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مستقیم مسئوالن از انجام کار دشوار ،آگاهی داشتن از روشهای
بهبود ،تطابق تصمیمات سازمان با اصول اخالقی ،منصفانه
پنداشتن تصمیمات سازمانی و اعتماد به مدیران مافوق) میتوان
چنین استدالل کرد که تمامی این موارد (کم و بیش) تحت تأثیر
برگزاری دوره آموزشی ارگونومی قرار دارند و میتوانند موجب
افزایش میانگین امتیاز بهرهوری نمونه پژوهشی پس از برگزاری
مداخله آموزشی شده باشند.
بهطور کلی ،در این پژوهش مواجهه با ریسکفاکتورهای
ارگونومی با استفاده از روش ارزیابی مواجهه سریع و در ارتباط با
بهرهوری توسط پرسشنامه اچیو سنجیده شدند که امتیازات
ارزیابی مواجهه سریع در سطح باال و خطرناک بود و بهرهوری در
حد متوسط قرار داشت .نتایج این مطالعه حاکی از آن بودند که
آموزش مداوم اصول ارگونومی در محیط کار میتواند باعث کاهش
امتیازات کسب شده در روش ارزیابی مواجهه سریع شود و
بهرهوری در محیط کار را افزایش دهد.
یکی از نقاط قوت این مطالعه ،انجام آموزش به شکل
طوالنیمدت و مداوم بود .عالوهبراین ،تقریباً تمامی امکانات
آموزشی برای انجام آموزش وجود داشت و آموزشهای ارگونومی
توسط افراد متخصص در این حوزه صورت پذیرفت .از سوی دیگر،
ارزیابی وضعیت ارگونومی با استفاده از روش ارزیابی مواجهه
سریع که معیارهای فراوانی از جمله ارتعاش ،نظر کارگر و وضعیت
بدن را دربرمیگیرد ،انجام شد .مورد دیگری که باید به آن اشاره
کرد این است که جامعه آماری هدف این پژوهش بر خالف
مطالعاتی که مورد بحث قرار گرفتند ،کارکنان بخش اداری
نبودند؛ بلکه کارگرانی بودند که در بخشهای عملیاتی ،وظایف
یدی را انجام میدادند.
در انتها در ارتباط با محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به
این موارد اشاره کرد :برخی از کارگران بهصورت نوبتکاری
مشغول به کار بودند که این موضوع در این مطالعه مورد توجه

قرار نگرفته بود .همچنین در مداخله صورتگرفته در این مطالعه،
طراحی محیط کار در نظر گرفته نشده بود و مداخالت و اصالحات
در پوسچر تنها محدود به آموزش بودند .الزم به ذکر است که
شرکتکنندگان در این پژوهش ،بیش از  176ساعت در ماه کار
میکردند که این میزان بیش از ساعات مقرر و عادی در ماه
میباشد .عالوهبراین ،میتوان به محدودیتهایی نظیر عدم انجام
مداخالت وسیعتر ارگونومی به دلیل نبود پشتیبانی بودجهای،
عدم دسترسی به نمونه آماری بزرگتر به دلیل مخالفت واحد
تولید کارخانه و عدم وجود مطالعهای مشابه برای بررسی رابطه
بهرهوری و ارگونومی به شکل علمی و مدون اشاره کرد.
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