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مقدمــه :یکــی از روشهــای متــداول در بررســی علمــی مجــات ،روش تحلیــل محتــوا اســت .بــا توجــه بــه
کمبــود مطالعــات از ایــن نــوع در ارگونومــی ،و از ســویی نیــاز مبــرم بــه اطالعاتــی در خصــوص ســمت و ســو و
ویژگیهــای پژوهشهــای انجــام شــده و بــه منظــور برنامــه ریزیهــای هــر چــه دقیقتــر ،ایــن مطالعــه بــا
هــدف تحلیــل محتــوای تولیــدات علمــی حــوزه ســامت کار بــا تاکیــد بــر ارگونومــی طراحــی گردیــد.
روش کار :ایــن مطالعــه بصــورت مقطعــی در میــان مقــاالت منتشــره از ســوی چنــد نشــریه تخصصــی فارســی و
التیــن داخلــی بــا حداقــل سهســال پیشــینه انتشــار بــرای دورهای دهســاله از ســال  1384تــا  1393انجــام شــد.
دادههــا از طریــق تمــام شــماری نمونههــا بهکمــک چکلیســتی محققســاخته و بــا اســتفاده از روش تحلیــل
محتــوا جمــع آوری گردیــد.
یافتههــا :دادههــای حاصــل از اســتخراج  927مقالــه از  5نشــریه تخصصــی طــی یــک دهــه ،نشــان داد کــه
بیشــترین ســهم از پژوهشهــا ،مربــوط بــه موضــوع ارگونومــی ( 24/27درصــد) اســت .ابــزار پژوهشــی مــورد
اســتفاده در مقــاالت ارگونومــی عمدتـاً پرسشــنامه ( 69/77درصــد) بــود .بــا توجــه بــه نــوع مطالعات ،تنهــا 15/55
درصــد از پژوهشهــای حــوزه ارگونومــی مداخل ـهای بــود.
نتیجهگیــری :انتشــار مقــاالت بــا موضــوع ارگونومــی طــی دهــه اخیــر رونــد روبــه رشــد داشــته اســت .اکثــر
پژوهشهــا بــا تاکیــد بــر ســامت جســمی انجــام پذیرفتــه و از ابعــاد روانــی و اجتماعــی ســامت نســبتاً غفلــت
شدهاســت .بیشــتر تحقیقــات حــوزه ارگونومــی از نــوع مطالعــات توصیفــی ،تحلیلــی و مقطعــی بــود .درهمیــن
راســتا توجــه بیشــتر بــه مطالعــات مداخل ـهای احســاس میشــود.

مقدمه
نیــروی انســانی در هــر ســازمان ،موسســه و صنعــت از قیمتیتریــن
عناصــر آن مجموعــه قلمــداد شــده و بســیار طبیعــی اســت کــه
ســامت آنهــا بــا توجــه بــه جایــگاه ســامت بــرای هــر فــرد از
مرتبــه بســیار باالیــی برخــوردار باشــد [ .]2 ,1دقیقــاً بــه همیــن
دلیــل نیــز انجــام پژوهــش در خصــوص ســامت آنــان از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت .اطالعــات بدســت آمــده از پژوهشهــا
گرچــه از طــروق مختلفــی ماننــد کتــاب ،پایاننامــه ،مجــات،
گزارشهــای تحقیقاتــی ،اجالسهــا و یــا دیگــر روشهــا قابــل
انتشــار هســتند امــا مجــات علمــی در مقایســه بــا دیگــر بســترها
از نقــش مهمــی در ارتباطــات علمــی برخــوردار بــوده و در راســتای
بهبــود علــم و تحقیــق نقــش ویــژهای ایفــا میکننــد [ .]2 ,1مجــات
علمــی یکــی از ابزارهــا بســیار مهــم بــرای انتشــار یافتههــا در حــوزه
ســامت نیــروی کار محســوب میشــوند ،چــرا کــه انتشــار مقــاالت

در مجلههــای تخصصــی بــه دالیــل متفاوتــی ماننــد تازگــی ،کوتــاه
بــودن مطلــب ،ســرعت انتقــال زیــاد ،چــاپ و توزیــع ســریعتر و
معرفــی آخریــن پژوهشهــا بــه طــور معمــول بــرای محققــان از
جذابیــت بیشــتری برخوردارنــد [ .]4 ,3از ســویی دیگــر ،برخــی
پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه مجــات بیــش از ســایر انــواع منابــع
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه[ ]6 ,5و میــزان تولیــدات بــه همــراه
کیفیــت مجــات و نیــز میــزان اســتفاده افــراد جامعــه از ایــن
منابــع ،یکــی از شــاخصهای رشــد علمــی در هــر جامعــه محســوب
میشــود [ .]7بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش مجــات و
مطالــب منتشــره در قالــب مقــاالت ،الزم اســت مجــات نیــز بــه
عنــوان یکــی از روشهــای ارائــه دهنــده اطالعــات جدیــد ،مــورد
ارزیابــی و بررســی علمــی قرارگیرنــد [.]3
یکــی از روشهــای متــداول و مبتنــی بــر متــن در بررســی
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علمــی مجــات ،روش علمســنجی اســت [ .]2کــه بــا اســتفاده از
روشهایــی ماننــد تحلیــل کمــی و محتوایــی مقــاالت (Content
 )Analysisو یــا تحلیــل اســتنادی ( )Citation Analysisبــه
بررســی و ارزیابــی وضعیــت بروندادهــای علمــی پرداختــه میشــود
[ .]8در روش تحلیــل کمــی و محتوایــی ،ارزیابــی علمــی مجــات از
حیــث موضوعــات متفــاوت ماننــد تعــداد مقــاالت در هــر موضــوع،
نــوع مطالعــات ،روش جمــع آوری دادههــا و یــا ســایر مــوارد بصــورت
کمــی مــورد بررســی قــرار میگیرنــد [ .]2 ,1در کشــور مــا طــی
ســالهای اخیــر بــا افزایــش توجــه بــه عوامــل ارگونومیکــی بــه
عنــوان یــک عامــل زیــانآور محیــط کار ،تحقیقهــای بســیاری
صــورت پذیرفتــه تــا بدانجــا کــه شــاهد انتشــار مقــاالت داخلــی
زیــادی بــا موضــوع ارگونومــی در مجــات تخصصــی ســامتکار
بودهایــم .تحــت چنیــن شــرایطی ،تحلیلمحتــوای مجــات حــوزه
ســامت کار بــا تاکیــد بــر مقولــه ارگونومــی ،عــاوه بــر روشــن
ســاختن خــط ســیر و سیاسـتهای کلــی دســت انــدرکاران اینگونــه
مجــات ،ابــزار مناســبی بــرای ارزیابــی و تحلیــل موضــوع و ســیر
تحــول مقــاالت حــوزه ســامت نیــروی کار بــوده و در عیــن حــال
گویــای حوزههــای موضوعــی اســت کــه پژوهشــگران بــه آن
عالقهمنــد بــوده و بدلیــل نیازهــای جامعــه و یــا فراهــم بــودن
بســتر پژوهــش ،پیرامــون آنهــا بــه تحقیــق میپردازنــد .البتــه بــا
اســتفاده از تحلیلمحتــوای مقــاالت امــکان بررســی ســیر تکاملــی
راهبردهــای پژوهــش و ابزارهــای گــردآوری دادههــا نیــز میســر بــوده
و از ایــن رهگــذر میتــوان بــه دغدغههــای جامعــه علمــی هــر
حــوزه تخصصــی از جملــه ارگونومــی و بهداشــت حرفـهای پــی بــرد.
ایــن روش همزمــان قــادر اســت الگــوی رفتــار علمــی نویســندگان را
تحلیــل کــرده و از ایــن طریــق در بــاال بــردن کیفیــت آنهــا مؤثــر
باشــد .تحلیــل محتــوای مقــاالت همچنیــن بــه سیاســت گــذاران
و دســت انــدرکاران ایــن امــکان را میدهــد تــا بــا دســتیابی بــه
برخــی اطالعــات الزم ،بــه برنامهریزیهــای دقیقتــری در خصــوص
تحقیقــات و سیاس ـتهای پژوهشــی مبــادرت ورزنــد .گفتنــی اســت
کــه بــا وجــود اهمیــت پایــش علمــی در بــرون داد مجــات ،تاکنــون
مطالعــات بســیار محــدودی در خصــوص وضعیــت بــرون داد علمــی
در حــوزه ســامت نیــرویکار مخصوصــاً حــوزه ارگونومــی صــورت
گرفتــه اســت [ .]9بعنــوان نمونــه عل ـیگل و همــکاران در مطالعــه
خــود ( )1390نشــان دادنــد کــه موضوعــات پرداختــه شــده در
حــوزه ســامت نیــرویکار ،از توزیــع نامناســبی برخــوردار هســتند،
بــه طــوری کــه عوامــل زیــان آور ارگونومیکــی ،بیشــترین بخــش از
موضوعــات مــورد توجــه در پژوهشهــا بــوده اســت [ .]10همچنیــن
حســن زاده رنگــی و همــکاران در مطالعــه خــود ( )1394نشــان
دادنــد کــه موضوعــات بیومکانیــک ،آنتروپومتــری و فیزیولــوژی
کار ،مضمــون اصلــی در مقــاالت چــاپ شــده در مجلــه Human

تیرگر و همکاران
 Factorsبودهانــد [ .]11بــا توجــه بــه محدودیــت مطالعــات انجــام
شــده در راســتای تحلیــل محتــوای مقــاالت منتشــره بــا موضــوع
ارگونومــی در کشــور ،و از ســویی نیــاز مبــرم بــه اطالعاتــی در
خصــوص ســمت و ســو و ویژگیهــای پژوهشهــای انجــام شــده
بــه منظــور برنامــه ریزیهــای هــر چــه دقیقتــر ،ایــن مطالعــه
بــا هــدف تحلیــل محتــوای تولیــدات علمــی حــوزه ســامت کار بــا
تاکیــد بــر ارگونومــی طراحــی گردیــد .امیــد اســت بــا اســتفاده از
یافتههــای ایــن پژوهــش بتــوان گام موثــری در تعییــن هــر چــه
دقیقتــر اولویتهــای پژوهشــی و حیطههــای نیازمنــد تحقیــق در
راســتای اهــداف علــم ارگونومــی در کشــور برداشــت.
روش کار
ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت مقطعــی طی ســال 1394
بــرای دورهای ده ســاله از ســال  1384تــا  2005( 1393تــا 2014
میــادی) در میــان مجــات تخصصــی حــوزه بهداشــت حرف ـهای در
کشــور انجــام شــد .جامعــه پژوهشــی در ایــن مطالعــه شــامل تمــام
مقــاالت چــاپ شــده در مجالت علمی-پژوهشــی در حوزه ســامت کار
و بهداشــت حرفـهای از اولیــن شــماره تــا آخریــن شــماره ســال 1393
بــود .تعــدادی از ایــن مجــات بــه عنــوان مجــات هســته شناســایی
شــدند کــه معیارهــای ورود ایــن مجــات بــه پژوهــش شــامل :علمــی
پژوهشــی بــودن ،انتشــار منظــم و برخــورداری از حداقــل  4شــماره
در ســال (فصلنامــه) و انتشــار مقــاالت حداقــل بــه میــزان ســه ســال
پــی در پــی بــود .بنابرایــن ،مجالتــی کــه فاقــد ویژگیهــای فــوق
بودنــد از مطالعــه خــارج شــدند .الزم بــه توضیــح اســت کــه منظــور
از مجــات هســته ،مجــات پــر اســتفاده و تخصصــی حــوزه علمــی
مــورد نظــر میباشــد .مجالتــی کــه بــه عنــوان مجــات هســته وارد
مطالعــه شــدند ،شــامل مجــات فارســی زبــان )1 :مجلــه ســامت کار
ایــران  )2فصلنامــه بهداشــت و ایمنــی کار )3 ،فصلنامــه طــب کار و
مجــات انگلیســی زبــان شــاملInternational Journal of )4 :
 Occupational Hygieneو The International Journal )5
 of Occupational and Environment Medicineبودنــد.
نمونــه گیــری بــه صــورت سرشــماری تمــام مقــاالت منتشــره در
حــوزه ارگونومــی در مجــات مــورد پژوهــش در نظــر گرفتــه شــد .بــه
منظــور جمــع آوری اطالعــات ،از شــیوه متــداول در حوزه علم ســنجی
بعنــوان یکــی از رایجتریــن روشــهای ارزیابــی فعالیتهــای علمــی و
کمــی ســازی توســعه آن اســتفاده شــد .ابتــدا چکیــده کلیــه مقــاالت
تهیــه و ســپس اطالعــات توســط چــک لیســت مؤلف ســاخته (شــامل
بررســی تعــداد نویســندهها ،حــوزه موضوعــی ،روش شناســی مطالعــه،
نــوع ابــزار جمــع آوری ،تعــداد کلیــد واژههــا) ثبــت گردیــد (جــدول
 .)1الزم بــه ذکــر اســت در مــواردی کــه تکمیــل اطالعــات مــورد
نظــر میســر نمیشــد ،کل مقالــه مــورد مطالعــه قــرار میگرفــت.
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مقــاالت راه یافتــه بــه مطالعــه بــر اســاس محتویــات چــک لیســت،
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .دادههــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده
از نــرم افــزار  2007 Excelمــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و در
قالــب آمــار توصیفــی و بــا اســتفاده از جــداول و نمودارهــا ارائــه شــد.
یافتهها
بــا توجــه بــه بررسـیهای  5مجلــه تخصصــی داخلــی حــوزه ســامت
کار و بهداشــت حرفـهای ،در مجمــوع تعــداد  927مقالــه در یــک دوره
 10ســاله ( 1384تــا  )1393بــه چــاپ رســید کــه از ایــن تعــداد
 225مقالــه ( 24/27درصــد) مربــوط بــه عوامــل زیــانآور ارگونومــی
در محیــط کار بــود .شــایان ذکــر اســت کــه نســبت مقــاالت منتشــره
بــا موضــوع عوامــل ارگونومیــک نســبت بــه ســایر عوامــل از بیشــترین
ســهم برخــوردار بــود .از تعــداد  225مقالــه مربــوط بــه حــوزه
ارگونومــی  152مــورد ( 67/56درصــد) بــه زبــان فارســی و  73مــورد
( 32/44درصــد) بــه زبــان انگلیســی بــوده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج
مشــخص شــد کــه در گــذر زمــان طــی دهــه گذشــته ،همســو بــا
افزایــش تعــداد مقــاالت منتشــره در حــوزه بهداشــت حرفـهای ،شــاهد
رشــد تعــداد مقــاالت در حــوزه ارگونومــی نیــز بودهایــم (تصویــر .)1
آنگونــه کــه از نتایــج بــر میآیــد در ســالهای اخیــر ،انتشــار مقــاالت
در حــوزه ارگونومــی از رشــد نســبتاً خوبــی برخــوردار بــوده اســت بــه

تیرگر و همکاران
طــوری کــه رونــد رشــد پژوهشهــا در حــوزه ارگونومــی (بــا متوســط
رشــد  )%1/14پــس از حــوزه عوامــل شــیمیایی گویــای رشــدی بیــش
از دیگــر حوزههــای موضوعــی بودهاســت .بررســی  225مقالــه چــاپ
شــده در حــوزه ارگونومــی نشــان داد کــه بیشــترین ســهم از ایــن
مقــاالت ( 60/45درصــد) توســط بیــش از  3نویســنده تدویــن شــده
اســت و مقاالتــی بــا تعــداد یــک ،دو یــا ســه نویســنده از نســبتهای
کــم و کمتــری برخــوردار بودهانــد .همچنیــن  73/78درصــد از کلمــات
کلیــدی ( 166مــورد) مقــاالت ارگونومــی چــاپ شــده طــی بــازه زمانی
مــورد بررســی ،بیــن  3تــا  5کلمــه بــوده اســت (جــدول .)2

تصویر  :1روند و نسبت چاپ مقاالت ارگونومی در مقایسه با کل مقاالت منتشره
حوزه بهداشتحرفهای طی سالهای 1384-93

جدول  :1متغیرهای مورد بررسی در تحلیل محتوی مقاالت ارگونومی چاپ شده طی سالهای  2005-2014میالدی
1

متغییر

سطوح

ردیف

تعداد نویسنده

تعداد

2

حوزه موضوعی

 :1بعد جسمانی :2 ،بعد روانی :3 ،بعد اجتماعی :4 ،بعد جسمی-روانی :5 ،بعد جسمی-اجتماعی :6 ،بعد روانی-
اجتماعی :7 ،مطالعات سازمانی-مدیریتی :8 ،مطالعات بنیادی

3

روش شناسی مطالعه

 :1مداخلهای  :2آزمایشگاهی  :3مقطعی؛ توصیفی؛ تحلیلی؛ مورد شاهدی؛ گذشته نگر و غیره

نوع ابزار جمعآوری دادهها

 :1پرسشنامه :2 ،غیرپرسشنامه

تعداد کلید واژههای مقاالت

تعداد

4

5

جدول  :2توزیع فراوانی و درصد تعداد نویسندگان و کلمات کلیدی در مقاالت ارگونومی چاپ شده طی سالهای  2005-2014میالدی
متغییر

تعداد نویسندگان در مقاالت

فراوانی

فراوانی نسبی

یک نویسنده

8

3/55

دو نویسنده

27

12

سه نویسنده

54

24

بیش از سه نویسنده

136

60/45

کلمات کلیدی
 1تا  3کلمه

12

19

8/45

 3تا  5کلمه

166

73/78

بیش از  5کلمه

40

17/77
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جدول  :3توزیع فراوانی و درصد حوزه موضوعی پرداخته شده در مقاالت ارگونومی طی سالهای  2005-2014میالدی
ابعاد سالمت

فراوانی نسبی

فراوانی

حوزه موضوعی
جسمی

123

54/67

روانی

7

3/10

اجتماعی

2

0/90

جسمی-روانی

45

20

جسمی-اجتماعی

3

1/33

روانی-اجتماعی

13

5/80

مطالعات سازمانی-مدیریتی

19

8/43

مطالعات بنیادی

13

5/77

جــدول  :4توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی مقــاالت ارگونومــی منتشــره در ارتبــاط بــا ســامت نیــروی کار بــه تفکیــک نــوع مطالعــه و ابــزار جمــع
آوری اطالعــات طــی ســالهای  2005-2014میــادی
فراوانی

متغییر

فراوانی نسبی

نوع مطالعه (روش شناسی مطالعه)
مداخلهای

35

15/55

آزمایشگاهی (اندازه گیری)

15

6/69

موارد دیگر شامل :توصیفی ،تحلیلی ،مقطعی ،مورد شاهدی ،گذشته نگر و...

175

77/76

ابزار جمع آوری دادهها
پرسشنامهای

157

69/77

غیر پرسشنامهای

68

30/23

بررســی حوزههــای موضوعــی مقــاالت ارگونومــی منتشــره در
مجــات تخصصــی ســامت نیــروی کار بــا توجــه بــه ابعــاد ســامت
(جســمی ،روانــی ،اجتماعــی) نیــز نشــان داد کــه طــی بــازه
زمانــی مــورد بررســی ،نویســندگان مقــاالت ،بیــش از همــه بــه
بعــد جســمانی ســامت نیــروی کار پرداختهانــد ( 54/67درصــد)
و کمتریــن موضــوع پرداختــه شــده در مقــاالت مربــوط بــه بعــد
اجتماعــی نیــروی کار ( 0/90درصــد) بودهاســت (جــدول .)3
بررســی وضعیــت نــوع مطالعــات مــورد اســتفاده در مقــاالت
ارگونومــی ،نشــان داد کــه  35مــورد ( 15/55درصــد) از مقــاالت
بصــورت مداخلـهای 15 ،مــورد ( 6/69درصــد) بصــورت آزمایشــگاهی
و مابقــی مطالعــات ( 175مــورد معــادل  77/76درصــد) از نــوع
مطالعــات مقطعــی و در قالــب مطالعــات توصیفــی ،تحلیلــی ،مــورد
شــاهدی ،گذشــته نگــر بــه اجــرا در آمدهانــد .همچنیــن از میــان کل
مقــاالت مــورد بررســی ،اطالعــات  157پژوهــش ( 69/77درصــد) بــا
اســتفاده از پرسشــنامه جمــع آوری گردیــد (جــدول .)4

بحث
بــا توجــه بــه نتایــج ،طــی ســالهای اخیــر انتشــار مقــاالت مرتبــط
بــا حــوزه ارگونومــی در مجــات فعــال در حــوزه بهداشــت حرفـهای
از رونــد رو بــه رشــد برخــوردار بــوده اســت .افزایــش انتشــار
مقــاالت بواســطه تغییــر در وضعیــت نشــر آنهــا (از دو فصلنامــه بــه
فصلنامــه و در مــواردی تبدیــل از فصلنامــه بــه دوماهنامــه) ،افزایــش
تعــداد دانشــجویان رشــته بهداشــتحرفهای و البتــه دانشــجویان
ارگونومــی در مقاطــع مختلــف را میتــوان از عمــده دالیــل رشــد
تولیــد مقــاالت در ایــن حــوزه برشــمرد .نبایــد از نظــر دور داشــت
ارگونومــی علمــی چندنظامــه اســت .مطالعــات ایــن حــوزه ،بــه
خاطــر دربرگرفتــن موضوعــات مربــوط بــه ســطح مشــترک انســان
بــا محیـطکاری ،از جملــه :شــرایط ســازمانی حاکــم بــرکار ،وضعیــت
محیطــی موجــود در مشــاغل و ارتبــاط آن بــا حــوادث ،فرآیندهــای
ذهنــی و فعالیتهــای مغــزی انســان و اثــر متقابــل میــان انســان و
خطاهــا ،ارتبــاط میــان انســان و ماشــین ،موضوعــات فیزیولــوژیکار،
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بیومکانیــک شــغلی ،آنتروپومتــری و آســیبها و اختــاالت
اســکلتی-عضالنی در کار و غیــره از گســتردگی وســیعی نســبت
بــه ســایر عوامــل زیــانآور محیــط کار برخــوردار میباشــند .ایــن
علــم ،گســتره وســیعی از سیســتمهای صنعتــی ،یعنــی محیــط کار،
انســان و ماشــین آالت را مــورد توجــه قــرار میدهــد ،میتــوان
گفــت کــه یکــی از مهمتریــن راههــای توجــه بــه انســان و چگونگــی
عملکــرد صحیــح و برتــر او ،آگاهــی از اصــول ارگونومــی و کاربــرد
آن اصــول در طراحــی پســتهای کاری اســت .همچنیــن جــذب
دانشــجو در رشــته تخصصــی ارگونومــی طــی ســالهای اخیــر
را میتــوان از دالیــل دیگــر رشــد تولیــد مقــاالت در ایــن حــوزه
برشــمرد .البتــه نگارنــدگان بــر ایــن باورنــد کــه احتمــاالً ســهولت
انجــام برخــی از انــواع مطالعــات بویــژه مطالعاتــی کــم هزینــه و
بــه صــورت مشــاهدهای بــا اســتفاده از قلــم و کاغــذ (Pen-Paper
 )Observational Methodsمیتوانــد از دیگــر دالیــل توســعه
مطالعــات در ایــن حــوزه در مقایســه بــا دیگــر حوزههــا قلمــداد
گــردد .همچنیــن طــی ســالهای اخیــر اثــر دسترســی گســتردهتر
بــه منابــع علمــی از طریــق پایگاههــای اطالعاتــی ،ایجــاد فضــای
مجــازی جهــت انتشــار یافتههــای پژوهشــی از طریــق اینترنــت،
و دســتیابی بــه یافتههــای کشــورهای پیشــرفته و صاحــب نظــر
در حــوزه ارگونومــی را میتــوان از دیگــر دالیــل رشــد نســبی
تولیــدات علمــی حــوزه ارگونومــی در ایــران قلمــداد کــرد .البتــه
ناگفتــه نمانــد کــه رشــد انتشــار مقــاالت علمــی بــه دالیــل متعــدد
طــی ســالهای گذشــته بیســابقه نبــوده و در دیگــر حوزههــای
علمــی نیــز کمابیــش بدلیــل برخــی مــوارد فــوق بــا چنیــن رونــدی
در کشــور روبــرو بودهاســت [ .]7یکــی دیگــر از نتایــج حاصــل ایــن
پژوهــش ،مشــاهده همــکاری گروهــی بیــن پژوهشــگران ایرانــی در
خصــوص تحقیــق و تدویــن مقــاالت در حــوزه ارگونومــی اســت.
آنگونــه کــه از نتایــج بــر میآیــد ،همــکاری پژوهشــگران از وضعیــت
نســبتاً مطلوبــی برخــوردار بودهاســت ،بــه طــوری کــه در بیــش از
 60درصــد از مقــاالت ،اثــر پژوهشــی ماحصــل همــکاری بیــش از
ســه نفــر از محققیــن و پژوهشــگران کشــور بــوده اســت کــه نشــان
از آگاهــی نویســندگان نســبت بــه مزایــای همــکاری گروهــی و
ارتباطــات مؤثــر علمــی بیــن نویســندگان دارد .ناگفتــه نمانــد چنیــن
ویژگــی در پژوهشــگران از ویژگیهــای الزم و مثبــت بــرای آنــان
قلمــداد شــده و برخــورداری از خصوصیتــی ماننــد انعطــاف پذیــری
کــه الزمــه همــکاری در گروههــای علمــی اســت ،موجــب بهبــود
عملکــرد و رضایــت شــغلی در آنــان خواهــد بــود [ .]12شــایان
ذکــر اســت کــه نتایــج مطالعــه حاضــر مشــابه و همســو بــا مطالعــه
علــیگل و همــکاران نیــز بــوده اســت [.]10
بررســی تعــداد کلیــد واژههــا ،نشــان از همخوانــی مناســب بــا
دســتورالعملهای نــگارش مقــاالت علــوم پزشــکی دارد بــه
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طــوری کــه  73/78درصــد از کلمــات کلیــدی ( 166مــورد)
مقــاالت ارگونومــی چــاپ شــده طــی بــازه زمانــی مــورد بررســی،
دارای  3تــا  5کلمــه بــوده اســت .امــا همخوانــی کلیــد واژههــا
بــا اصطالحنامــه پزشــکی فارســی و اصطالحــات مــش (MeSH:
 )Medical Subject Headingsموضوعــی اســت کــه نیازمنــد
بررســی اســت .در مطالعــه بیگدلــی و همــکاران کــه در میــان
مجــات علمــی پژوهشــی فارســی دو حــوزه پایــه و بالینــی انجــام
پذیرفــت ،نشــان دادنــد کــه اکثــر کلیــد واژههــا از انطبــاق نســبی
برخــوردار هســتند و قریــب بــه یــک پنجــم واژههــا فاقــد همخوانــی
بــا اصطالحنامــه پزشــکی اســت[ .]13چنیــن شــرایطی بازیابــی
مطالــب را بــرای کاربــران دشــوار خواهــد کــرد [ .]14بررســی حــوزه
موضوعــی مقــاالت ارگونومــی از حیــث توجــه بــه ابعــاد جســمی،
روانــی ،اجتماعــی طــی بــازه زمانــی مــورد نظــر نشــان داد کــه بعــد
جســمی ،از جملــه بررســی اختــاالت اســکلتی-عضالنی در نواحــی
مختلــف بــدن ،از بیشــترین ســهم در تحقیقــات ارگونومــی(54/7
درصــد) برخــوردار بــوده اســت .احتمــاالً یکــی از دالیــل ایــن امــر
آن اســت کــه بررســی و تشــخیص ســامتی در بعــد جســمی بــا
توجــه بــه وجــود ابزارهــای مختلــف ســنجش و نمــود آن در بررســی
ظاهــری افــراد ،بــرای محققیــن بســیار آســانتر از ســایر ابعــاد
ســامتی ماننــد بعــد روانــی و اجتماعــی میباشــد .ایــن موضــوع را
میتــوان بــه اینگونــه گفــت کــه وضعیــت خــوب و مطلــوب در بعــد
جســمی نشــان و نمــاد خارجــی و ظاهــری ســامت میباشــد کــه
کام ـ ً
ا قابــل مشــاهده و بررســی میباشــد امــا ابعــاد دیگــر ســامت
ماننــد بعــد روانــی و اجتماعــی بعــد پنهــان و غیرقابــل مشــاهده
میباشــد و نیــاز بــه بررســیهای عمقــی و دقیــق اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه در ســالهای اخیــر محیــطکار بهعنــوان مکانــی
مناســب بــرای ارتقــاء ســامت مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اعتقــاد
بــر آن اســت کــه عوامــل روانــی و اجتماعــی ماننــد کمیــت و کیفیــت
روابــط و یــا بــه عبــارت دیگــر ســرمایه اجتماعــی نقــش مهمــی در
ارتقــاء ســامت بــازی میکننــد [ .]15بدیــن ترتیــب یافتههــای
ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه محققــان فعــال در حــوزه
ارگونومــی ،در ســالهای اخیــر بیشــترین توجــه را بــه بعــد جســمی
ســامت نیــروی کار معطــوف نمــوده و از توجــه بــه ســایر ابعــاد مؤثــر
و مهــم ســامت ماننــد بعــد روانــی و اجتماعــی غفلــت ورزیدهانــد.
در مقالــه  Piotrowskiبــا موضــوع روانشناســی ســامت کار نیــز
کــه بــه روش تحلیــل محتــوا در میــان کلیــه مقــاالت منتشــره از
ســوی انجمــن روانشناســی آمریــکا طــی ســالهای  1996تــا 2012
انجــام پذیرفــت ،آمــده اســت کــه ســامت روانــی نیروهــای کار از
جملــه موضوعاتــی اســت کــه در تحقیقــات روانشناســی مــورد غفلــت
و کــم توجهــی قــرار گرفتــه اســت [ .]16تحقیقــات انجــام شــده در
حــوزه ســامت کارکنــان در کشــورهای در حــال توســعه نیــز از کــم
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مجله ارگونومی ،دوره  ،5شماره  ،1بهار 1396
توجهــی بــه بعــد اجتماعــی و روانــی نیروهــای کار حکایــت دارد
[ .]17بدیــن ترتیــب نتایــج مطالعــات فــوق ضمــن همخوانــی بــا
یافتههــای ایــن مطالعــه از اهمیــت توجــه بــه دیگــر ابعــاد ســامت
در کنــار ســامت جســمی حکایــت دارنــد .نتایــج نشــان داد کــه
 8/43درصــد از مطالعــات در حــوزه مطالعــات ســازمانی-مدیریتی
انجــام گرفتــه اســت.توجه بــه ضــرورت ایــن مطالعــات و اســتفاده
از نتایــج حاصــل از آنهــا میتوانــد باعــث بهبــود شــرایط محیطــی
کار و افزایــش رضایتکارکنــان شــود .همچنیــن بازبینــی و نظــارت
بــر نظامهــای مدیریتــی اثــرات مثبتــی نیــز بــر بهبــود عملکــرد
کارکنــان خواهــد داشــت [ .]19 ,18همچنیــن هــدف نهایــی ایــن
مطالعــات را میتــوان ،هدفمنــد شــدن فعالیتهــا ،تعهــد مدیریــت
و کارکنــان در خصــوص نقشهــا و مســئولیتهای خــود ،تأمیــن
منابــع مــورد نیــاز بــرای بهبــود وضعیتهــای کاری و ارتقــا ســامت
و کاهــش حــوادث ناشــی از کار در محیطهــای کاری دانســت.
توزیــع مقــاالت ارگونومــی منتشــره در ارتبــاط بــا ســامت نیــروی
کار بــه تفکیــک نــوع مطالعــه نشــان داد کــه بیشــتر تحقیقــات
انجــام شــده ،از نــوع مطالعــات توصیفــی ،تحلیلــی ،مقطعــی ،مــورد
شــاهدی ،گذشــته نگــر بودهانــد ( 77/76درصــد) حــال آنکــه
مطالعــات مداخل ـهای علیرغــم اهمیــت بســیار تنهــا  15/6درصــد از
تحقیقــات ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بــه عبــارت
دیگــر بایــد گفــت کــه ،گرچــه انجــام تحقیقــات صرفــاً بــا تاکیــد
بــر جمــع آوری اطالعــات در خصــوص عوامــل زیــانآور و انتشــار
اطالعــات آن میتوانــد یــک دلیــل قانــع کننــده بــر اهمیــت
موضوعــات مختلــف در محیــط کار و از جملــه ارگونومــی باشــد امــا
هــدف گــذاری و تــاش در جهــت افزایــش ســهم پژوهشهــای
مداخلــهای در حــوزه ارگونومــی ضــروری بــه نظــر میرســد.
صاحبنظــران بــر ایــن عقیدهانــد کــه تحقیقــات توصیفــی تحلیلــی
میتواننــد بــا تأثیــر مثبــت در ظرفیــت ســازی و تغییــر نگــرش و
سیاســت در کشــورهای درحــال توســعه ،بــا پیامدهــای مطلوبــی در
خصــوص ســامت نیــروی کار و بهداشــت حرف ـهای همــراه باشــند
[ .]21 ,20 ,17البتــه فراتــر از مــوارد فــوق شــایان ذکــر اســت کــه،
بــه منظــور رویارویــی بــا عوامــل زیــانآور شــغلی از جملــه عوامــل
ارگونومــی و تحقیقــات در ایــن حــوزه در کشــورهای در حــال

توســعه ،نــه تنهــا نیــاز بــه نــوآوری در فــن آوری و مداخــات بلکــه
نیازمنــد پیشــرفت و تحــول مؤسســات و نهادهــای قانونــی در چنیــن
کشــورهایی هســتیم [ .]23 ,22گفتنــی اســت کــه عوامــل زیــانآور
موجــود در حــوزه ســامت نیــروی کار و بهداشــت حرفـهای ،پدیدهای
چندعلتــی اســت کــه براســاس یافتههــای پژوهشــی ،رویارویــی بــا
آن نیازمنــد انجــام مداخــات پیچیــده در حوزههــای مختلــف اســت
[ .]24شــاید محدودیــت اطالعــات و آگاهــی پژوهشــگران حــوزه
بهداشــت حرفــهای و ســامت نیــرویکار در خصــوص مطالعــات
مداخلــهای نســبت بــه ســایر رشــتههای علــوم پزشــکی (ماننــد
داروســازی ،پزشــکی ،پرســتاری ،علــوم آزمایشــگاهی) میتوانــد
دلیلــی برایــن موضــوع باشــد .همچنیــن نبایــد زمانبــر بــودن ،بــار
مالــی و مشــکالت حاکــم برانجــام مطالعــات مداخلـهای در خــارج از
محیــط آزمایشــگاهی وکلینیکــی ماننــد محیطهــای صنعتــی را از
نظــر دور داشــت .از جملــه محدویــت هــای مطالعــه حاضــر میتــوان
بــه چنــد وجهــی بــودن برخــی مقــاالت پژوهشــی اشــاره کــرد کــه
ایــن امــر موجــب دشــواری در تفکیــک دقیــق عوامــل زیــان آور
محیــط کار از هــم میشــد .همچنیــن بــه احتمــال قریــب بــه
یقیــن بخــش قابــل مالحظ ـهای از پژوهشهــا و مقــاالت ارگونومــی
در ســایر مجــات (غیــر از  5نشــریه تخصصــی مــورد نظــر) ،ماننــد
مجــات دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــه چــاپ رســیدهاند کــه
ایــن امــر موجــب کــم شــماری و از دســت رفتــن برخــی اطالعــات
ذیقیمــت شــده اســت.
نتیجه گیری
یافتههــای ایــن تحقیــق از رشــد مثبتــی در انتشــار مقــاالت ارگونومی
طــی دهــه اخیــر و در عیــن حــال از همــکاری نســبتاً مطلوبــی در
میــان پژوهشــگران ایــن حــوزه حکایــت داشــته اســت .همچنیــن بــه
نظــر میرســد تاکیــد بســیار بــر بعــد جســمی ســامت در مطالعــات
ارگونومیکــی موجــب غفلــت از دیگــر ابعــاد ســامت اعــم از ابعــاد
روانــی و اجتماعــی در نیروهــای کار شــده اســت .بیشــتر تحقیقــات
صورتگرفتــه در حــوزه ارگونومــی از نــوع مطالعــات توصیفــی،
تحلیلــی و مقطعــی بــوده و مطالعــات مداخل ـهای کمتریــن ســهم را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
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Abstract
Introduction: Content analysis is amongst common methods of scientific research of
journals. According to the paucity of such studies in the ergonomics scope and the need for
information on the direction and characteristics of conducted research and in order to gain
more detailed plans, this study aimed to perform a content analysis of scientific outputs
regarding occupational Health with an emphasis on ergonomics.
Methods: This cross-sectional study was conducted on articles published by Persian and
interior Latin journals with a minimum track record of 3 years for a period of 10 years, from
2005 to 2015. Data were collected via a researcher-made checklist, using census and based
on the content analysis method.
Results: The extracted data, from 927 articles during the period of 10 years, from
5 specialized journals, showed that the largest share of researches was related to the
ergonomics scope (24.27%). The main research tools used in ergonomics articles were
questionnaires (69.77%). Based on the types of studies, only 15.55% of ergonomic
researches were based on interventional studies.
Conclusions: Articles with the subject of ergonomics have increased over the past
decade. Most research has been conducted with an emphasis on physical health; however,
psychological and social aspects of health have been somewhat neglected. Most research
in ergonomics scope was descriptive, analytical, and cross-sectional. In this regard, more
attention should be paid to interventional studies.

