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چکیده
ــه  ــا توجــه ب ــوا اســت. ب ــل محت ــداول در بررســی علمــی مجــات، روش تحلی ــه: یکــی از روش هــای مت مقدم
کمبــود مطالعــات از ایــن نــوع در ارگونومــی، و از ســویی نیــاز مبــرم بــه اطاعاتــی در خصــوص ســمت و ســو و 
ــا  ــه ب ــن مطالع ــر، ای ــه دقیق ت ــر چ ــای ه ــه ریزی ه ــور برنام ــه منظ ــده و ب ــام ش ــای انج ــای پژوهش ه ویژگی ه

ــا تاکیــد بــر ارگونومــی طراحــی گردیــد. هــدف تحلیــل محتــوای تولیــدات علمــی حــوزه ســامت کار ب
روش کار: ایــن مطالعــه بصــورت مقطعــی در میــان مقــاالت منتشــره از ســوی چنــد نشــریه تخصصــی فارســی و 
التیــن داخلــی بــا حداقــل سه ســال پیشــینه انتشــار بــرای دوره ای ده ســاله از ســال 1384 تــا 1393 انجــام شــد. 
ــل  ــا اســتفاده از روش تحلی ــا به کمــک چک لیســتی محقق ســاخته و ب ــام شــماری نمونه ه ــق تم ــا از طری داده ه

محتــوا جمــع آوری گردیــد.
ــک دهــه، نشــان داد کــه  ــه از 5 نشــریه تخصصــی طــی ی ــا: داده هــای حاصــل از اســتخراج 927 مقال يافته ه
ــورد  ــزار پژوهشــی م ــی )24/27 درصــد( اســت. اب ــه موضــوع ارگونوم ــوط ب ــا، مرب بیشــترین ســهم از پژوهش ه
اســتفاده در مقــاالت ارگونومــی عمدتــاً پرسشــنامه )69/77 درصــد( بــود. بــا توجــه بــه نــوع مطالعات، تنهــا 15/55 

ــود. ــه ای ب درصــد از پژوهش هــای حــوزه ارگونومــی مداخل
نتیجه گیــری: انتشــار مقــاالت بــا موضــوع ارگونومــی طــی دهــه اخیــر رونــد روبــه رشــد داشــته اســت. اکثــر 
پژوهش هــا بــا تاکیــد بــر ســامت جســمی انجــام پذیرفتــه و از ابعــاد روانــی و اجتماعــی ســامت نســبتاً غفلــت 
شده اســت. بیشــتر تحقیقــات حــوزه ارگونومــی از نــوع مطالعــات توصیفــی، تحلیلــی و مقطعــی بــود. درهمیــن 

ــه مطالعــات مداخلــه ای احســاس می شــود. راســتا توجــه بیشــتر ب

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.
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مجله ارگونومی

مقدمه
نیــروی انســانی در هــر ســازمان، موسســه و صنعــت از قیمتی تریــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــیار طبیع ــده و بس ــداد ش ــه قلم ــر آن مجموع عناص
ــرد از  ــر ف ــرای ه ــامت ب ــگاه س ــه جای ــه ب ــا توج ــا ب ــامت آن ه س
ــن  ــه همی ــاً ب ــد ]1, 2[. دقیق ــوردار باش ــی برخ ــیار باالی ــه بس مرتب
ــت  ــان از اهمی ــز انجــام پژوهــش در خصــوص ســامت آن ــل نی دلی
ــا  ــده از پژوهش ه ــت آم ــات بدس ــت. اطاع ــوردار اس ــژه ای برخ وی
گرچــه از طــروق مختلفــی ماننــد کتــاب، پایان نامــه، مجــات، 
گزارش هــای تحقیقاتــی، اجاس هــا و یــا دیگــر روش هــا قابــل 
ــا دیگــر بســترها  انتشــار هســتند امــا مجــات علمــی در مقایســه ب
از نقــش مهمــی در ارتباطــات علمــی برخــوردار بــوده و در راســتای 
بهبــود علــم و تحقیــق نقــش ویــژه ای ایفــا می کننــد ]1, 2[. مجــات 
علمــی یکــی از ابزارهــا بســیار مهــم بــرای انتشــار یافته هــا در حــوزه 
ســامت نیــروی کار محســوب می شــوند، چــرا کــه انتشــار مقــاالت 

در مجله هــای تخصصــی بــه دالیــل متفاوتــی ماننــد تازگــی، کوتــاه 
ــریعتر و  ــع س ــاپ و توزی ــاد، چ ــال زی ــرعت انتق ــب، س ــودن مطل ب
ــان از  ــرای محقق ــول ب ــور معم ــه ط ــا ب ــن پژوهش ه ــی آخری معرف
ــی  ــر، برخ ــویی دیگ ــد ]3, 4[. از س ــتری برخوردارن ــت بیش جذابی
پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه مجــات بیــش از ســایر انــواع منابــع 
ــراه  ــه هم ــدات ب ــزان تولی ــه]5, 6[ و می ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــه از ای ــراد جامع ــتفاده اف ــزان اس ــز می ــات و نی ــت مج کیفی
منابــع، یکــی از شــاخص های رشــد علمــی در هــر جامعــه محســوب 
ــات و  ــش مج ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب ــود ]7[. بنابرای می ش
ــه  ــز ب ــات نی ــت مج ــاالت، الزم اس ــب مق ــره در قال ــب منتش مطال
ــورد  ــد، م ــات جدی ــده اطاع ــه دهن ــای ارائ ــی از روش ه ــوان یک عن

ــد ]3[. ــی قرارگیرن ــی علم ــی و بررس ارزیاب
بررســی  بــر متــن در  و مبتنــی  از روش هــای متــداول  یکــی 
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ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ]2[. ک ــنجی اس ــات، روش علم س ــی مج علم
 Content( ــاالت ــی مق ــی و محتوای ــل کم ــد تحلی ــی مانن روش های
ــه  ــتنادی )Citation Analysis( ب ــل اس ــا تحلی Analysis( و ی
ــی وضعیــت بروندادهــای علمــی پرداختــه می شــود  بررســی و ارزیاب
]8[. در روش تحلیــل کمــی و محتوایــی، ارزیابــی علمــی مجــات از 
حیــث موضوعــات متفــاوت ماننــد تعــداد مقــاالت در هــر موضــوع، 
نــوع مطالعــات، روش جمــع آوری داده هــا و یــا ســایر مــوارد بصــورت 
ــی  ــا ط ــور م ــد ]1, 2[. در کش ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــی م کم
ــه  ــی ب ــل ارگونومیک ــه عوام ــه ب ــش توج ــا افزای ــر ب ــال های اخی س
ــیاری  ــای بس ــط کار، تحقیق ه ــان آور محی ــل زی ــک عام ــوان ی عن
ــی  ــاالت داخل ــه شــاهد انتشــار مق ــا ک ــا بدان ج ــه ت صــورت پذیرفت
ــامت کار  ــی س ــات تخصص ــی در مج ــوع ارگونوم ــا موض ــادی ب زی
ــوزه  ــات ح ــوای مج ــرایطی، تحلیل محت ــن ش ــت چنی ــم. تح بوده ای
ــن  ــر روش ــاوه ب ــی، ع ــه ارگونوم ــر مقول ــد ب ــا تاکی ــامت کار ب س
ســاختن خــط ســیر و سیاســت های کلــی دســت انــدرکاران اینگونــه 
ــیر  ــل موضــوع و س ــی و تحلی ــرای ارزیاب ــزار مناســبی ب مجــات، اب
ــوده و در عیــن حــال  تحــول مقــاالت حــوزه ســامت نیــروی کار ب
گویــای حوزه هــای موضوعــی اســت کــه پژوهشــگران بــه آن 
ــودن  ــم ب ــا فراه ــه و ی ــای جامع ــل نیازه ــوده و بدلی ــد ب عاقه من
ــا  ــه ب ــد. البت ــق می پردازن ــه تحقی ــا ب ــون آنه ــش، پیرام بســتر پژوه
ــی  ــکان بررســی ســیر تکامل ــاالت ام ــوای مق اســتفاده از تحلیل محت
راهبردهــای پژوهــش و ابزارهــای گــردآوری داده هــا نیــز میســر بــوده 
ــر  ــی ه ــه علم ــای جامع ــه دغدغه ه ــوان ب ــذر می ت ــن رهگ و از ای
حــوزه تخصصــی از جملــه ارگونومــی و بهداشــت حرفــه ای پــی بــرد. 
ایــن روش همزمــان قــادر اســت الگــوی رفتــار علمــی نویســندگان را 
تحلیــل کــرده و از ایــن طریــق در بــاال بــردن کیفیــت آن هــا مؤثــر 
ــذاران  ــت گ ــه سیاس ــن ب ــاالت همچنی ــوای مق ــل محت ــد. تحلی باش
ــه  ــتیابی ب ــا دس ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــدرکاران ای ــت ان و دس
ــه برنامه ریزی هــای دقیق تــری در خصــوص  برخــی اطاعــات الزم، ب
تحقیقــات و سیاســت های 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 
ــی صــورت  ــروی کار مخصوصــاً حــوزه ارگونوم در حــوزه ســامت نی
ــی گل و همــکاران در مطالعــه  ــه عل ــوان نمون ــه اســت ]9[. بعن گرفت
ــده در  ــه ش ــات پرداخت ــه موضوع ــد ک ــان دادن ــود )1390( نش خ
حــوزه ســامت نیــروی کار، از توزیــع نامناســبی برخــوردار هســتند، 
بــه طــوری کــه عوامــل زیــان آور ارگونومیکــی، بیشــترین بخــش از 
موضوعــات مــورد توجــه در پژوهش هــا بــوده اســت ]10[. همچنیــن 
ــان  ــود )1394( نش ــه خ ــکاران در مطالع ــی و هم ــن زاده رنگ حس
دادنــد کــه موضوعــات بیومکانیــک، آنتروپومتــری و فیزیولــوژی 
 Human ــه ــده در مجل ــاپ ش ــاالت چ ــی در مق ــون اصل کار، مضم

Factors بوده انــد ]11[. بــا توجــه بــه محدودیــت مطالعــات انجــام 
ــا موضــوع  ــاالت منتشــره ب ــوای مق ــل محت ــتای تحلی ــده در راس ش
ارگونومــی در کشــور، و از ســویی نیــاز مبــرم بــه اطاعاتــی در 
ــده  ــام ش ــای انج ــای پژوهش ه ــو و ویژگی ه ــمت و س ــوص س خص
ــه  ــن مطالع ــر، ای ــه دقیق ت ــر چ ــای ه ــه ریزی ه ــور برنام ــه منظ ب
بــا هــدف تحلیــل محتــوای تولیــدات علمــی حــوزه ســامت کار بــا 
ــا اســتفاده از  ــد اســت ب ــد. امی ــر ارگونومــی طراحــی گردی ــد ب تاکی
ــه  ــر چ ــن ه ــری در تعیی ــوان گام موث ــش بت ــن پژوه ــای  ای یافته ه
ــق در  ــد تحقی ــای نیازمن ــی و حیطه ه ــای پژوهش ــر اولویت ه دقیق ت

ــی در کشــور  برداشــت. ــم  ارگونوم ــداف عل راســتای اه

روش کار
ایــن مطالعــه توصیفی-تحلیلــی بــه صــورت مقطعــی طی ســال 1394 
ــا 2014  ــا 1393 )2005 ت ــال 1384 ت ــاله از س ــرای دوره ای ده س ب
میــادی( در میــان مجــات تخصصــی حــوزه بهداشــت حرفــه ای در 
کشــور انجــام شــد. جامعــه پژوهشــی در ایــن مطالعــه شــامل تمــام 
مقــاالت چــاپ شــده در مجات علمی-پژوهشــی در حوزه ســامت کار 
و بهداشــت حرفــه ای 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 
ــل 4 شــماره  ــودن، انتشــار منظــم و برخــورداری از حداق پژوهشــی ب
در ســال )فصلنامــه( و انتشــار مقــاالت حداقــل بــه میــزان ســه ســال 
ــوق  ــای ف ــد ویژگی ه ــه فاق ــی ک ــن، مجات ــود. بنابرای ــی ب ــی در پ پ
بودنــد از مطالعــه خــارج شــدند. الزم بــه توضیــح اســت کــه منظــور 
ــر اســتفاده و تخصصــی حــوزه علمــی  از مجــات هســته، مجــات پ
مــورد نظــر می باشــد. مجاتــی کــه بــه عنــوان مجــات هســته وارد 
مطالعــه شــدند، شــامل مجــات فارســی زبــان: 1( مجلــه ســامت کار 
ــه طــب کار و  ــی کار، 3( فصلنام ــه بهداشــت و ایمن ــران 2( فصلنام ای
 International Journal of )4 :ــامل ــان ش ــی زب ــات انگلیس مج
 The International Journal )5 و Occupational Hygiene
بودنــد.   of Occupational and Environment Medicine
ــره در  ــاالت منتش ــام مق ــماری تم ــورت سرش ــه ص ــری ب ــه گی نمون
حــوزه ارگونومــی در مجــات مــورد پژوهــش در نظــر گرفتــه شــد. بــه 
منظــور جمــع آوری اطاعــات، از شــیوه متــداول در حوزه علم ســنجی 
ــای علمــی و  ــی فعالیت ه ــن روشــهای ارزیاب ــوان یکــی از رایج تری بعن
کمــی ســازی توســعه آن اســتفاده شــد. ابتــدا چکیــده کلیــه مقــاالت 
تهیــه و ســپس اطاعــات توســط چــک لیســت مؤلف ســاخته )شــامل 
بررســی تعــداد نویســنده ها، حــوزه موضوعــی، روش شناســی مطالعــه، 
نــوع ابــزار جمــع آوری، تعــداد کلیــد واژه هــا( ثبــت گردیــد )جــدول 
ــورد  ــات م ــل اطاع ــه تکمی ــواردی ک ــت در م ــر اس ــه ذک 1(. الزم ب
ــت.  ــرار می گرف ــه ق ــورد مطالع ــه م ــد، کل مقال ــر نمی ش ــر میس نظ
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ــات چــک لیســت،  ــر اســاس محتوی ــه مطالعــه ب مقــاالت راه یافتــه ب
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار Excel 2007 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و در 
قالــب آمــار توصیفــی و بــا اســتفاده از جــداول و نمودارهــا ارائــه شــد.

یافته ها
بــا توجــه بــه بررســی های 5 مجلــه تخصصــی داخلــی حــوزه ســامت 
کار و بهداشــت حرفــه ای، در مجمــوع تعــداد 927 مقالــه در یــک دوره 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــید ک ــاپ رس ــه چ ــا 1393( ب ــاله )1384 ت 10 س
225 مقالــه )24/27 درصــد( مربــوط بــه عوامــل زیــان آور 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 225 مقالــه مربــوط بــه حــوزه 
ارگونومــی 152 مــورد )67/56 درصــد( بــه زبــان فارســی و 73 مــورد 
)32/44 درصــد( بــه زبــان انگلیســی بــوده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج 
ــا  ــه گذشــته، همســو ب ــان طــی ده ــذر زم ــه در گ مشــخص شــد ک
افزایــش تعــداد مقــاالت منتشــره در حــوزه بهداشــت حرفــه ای، شــاهد 
رشــد تعــداد مقــاالت در حــوزه ارگونومــی نیــز بوده ایــم )تصویــر 1(.

آنگونــه کــه از نتایــج بــر می آیــد در ســال های اخیــر، انتشــار مقــاالت 
در حــوزه ارگونومــی از رشــد نســبتاً خوبــی برخــوردار بــوده اســت بــه 

طــوری کــه رونــد رشــد پژوهش هــا در حــوزه ارگونومــی )بــا متوســط 
رشــد 1/14%( پــس از حــوزه عوامــل شــیمیایی گویــای رشــدی بیــش 
ــه چــاپ  از دیگــر حوزه هــای موضوعــی بوده اســت. بررســی 225 مقال
ــن  ــهم از ای ــترین س ــه بیش ــان داد ک ــی نش ــوزه ارگونوم ــده در ح ش
ــن شــده  مقــاالت )60/45 درصــد( توســط بیــش از 3 نویســنده تدوی
اســت و مقاالتــی بــا تعــداد یــک، دو یــا ســه نویســنده از نســبت های 
کــم و کمتــری برخــوردار بوده انــد. همچنیــن 73/78 درصــد از کلمــات 
کلیــدی )166 مــورد( مقــاالت ارگونومــی چــاپ شــده طــی بــازه زمانی 

 مــورد بررســی، بیــن 3 تــا 5 کلمــه بــوده اســت )جــدول 2(.

 

  
تصوير 1: روند و نسبت چاپ مقاالت ارگونومی در مقایسه با کل مقاالت منتشره 

حوزه بهداشت حرفه ای طی سالهای 1384-93

جدول 1: متغیرهای مورد بررسی در تحلیل محتوی مقاالت ارگونومی چاپ شده طی سال های 2014-2005 میادی
سطوحمتغییررديف

تعدادتعداد نویسنده1

1: بعد جسمانی، 2: بعد روانی، 3: بعد اجتماعی، 4: بعد جسمی-روانی، 5: بعد جسمی-اجتماعی، 6: بعد روانی-حوزه موضوعی2
اجتماعی، 7: مطالعات سازمانی-مدیریتی، 8: مطالعات بنیادی

1: مداخله ای 2: آزمایشگاهی 3: مقطعی؛ توصیفی؛ تحلیلی؛ مورد شاهدی؛ گذشته نگر و غیرهروش شناسی مطالعه3
1: پرسشنامه، 2: غیرپرسشنامهنوع ابزار جمع آوری داده ها4
تعدادتعداد کلید واژه های مقاالت5

جدول 2: توزیع فراوانی و درصد تعداد نویسندگان و کلمات کلیدی در مقاالت ارگونومی چاپ شده طی سال های 2014-2005 میادی
فراوانی نسبیفراوانیمتغییر

تعداد نويسندگان در مقاالت
83/55یک نویسنده
2712دو نویسنده
5424سه نویسنده

13660/45بیش از سه نویسنده
کلمات کلیدی

1198/45 تا 3 کلمه
316673/78 تا 5 کلمه

4017/77بیش از 5 کلمه
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جدول 3: توزیع فراوانی و درصد حوزه موضوعی پرداخته شده در مقاالت ارگونومی طی سال های 2014-2005 میادی

فراوانی نسبیفراوانیابعاد سالمت

حوزه موضوعی

12354/67جسمی

73/10روانی

20/90اجتماعی

4520جسمی-روانی

31/33جسمی-اجتماعی

135/80روانی-اجتماعی

198/43مطالعات سازمانی-مديريتی

135/77مطالعات بنیادی

جــدول 4: توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی مقــاالت ارگونومــی منتشــره در ارتبــاط بــا ســامت نیــروی کار بــه تفکیــک نــوع مطالعــه و ابــزار جمــع 
ــادی ــال های 2014-2005 می ــی س ــات ط آوری اطاع

فراوانی نسبیفراوانیمتغییر

نوع مطالعه )روش شناسی مطالعه(

3515/55مداخله ای

156/69آزمایشگاهی )اندازه گیری(

17577/76موارد دیگر شامل: توصیفی، تحلیلی، مقطعی، مورد شاهدی، گذشته نگر و...

ابزار جمع آوری داده ها

15769/77پرسشنامه ای

6830/23غیر پرسشنامه ای

بررســی حوزه هــای موضوعــی مقــاالت ارگونومــی منتشــره در 
مجــات تخصصــی ســامت نیــروی کار بــا توجــه بــه ابعــاد ســامت 
)جســمی، روانــی، اجتماعــی( نیــز نشــان داد کــه طــی بــازه 
ــه  ــه ب ــش از هم ــاالت، بی ــندگان مق ــی، نویس ــورد بررس ــی م زمان
ــد(  ــد )54/67 درص ــروی کار پرداخته ان ــامت نی ــمانی س ــد جس بع
ــد  ــه بع ــوط ب ــاالت مرب ــده در مق ــه ش ــوع پرداخت ــن موض و کمتری

اجتماعــی نیــروی کار )0/90 درصــد( بوده اســت )جــدول 3(.
بررســی وضعیــت نــوع مطالعــات مــورد اســتفاده در مقــاالت 
ــاالت  ــد( از مق ــورد )15/55 درص ــه 35 م ــان داد ک ــی، نش ارگونوم
بصــورت مداخلــه ای، 15 مــورد )6/69 درصــد( بصــورت آزمایشــگاهی 
ــوع  ــد( از ن ــادل 77/76 درص ــورد مع ــات )175 م ــی مطالع و مابق
مطالعــات مقطعــی و در قالــب مطالعــات توصیفــی، تحلیلــی، مــورد 
شــاهدی، گذشــته نگــر بــه اجــرا در آمده انــد. همچنیــن از میــان کل 
مقــاالت مــورد بررســی، اطاعــات 157 پژوهــش )69/77 درصــد( بــا 

ــدول 4(. ــد )ج ــع آوری گردی ــنامه جم ــتفاده از پرسش اس

بحث
بــا توجــه بــه نتایــج، طــی ســال های اخیــر انتشــار مقــاالت مرتبــط 
بــا حــوزه ارگونومــی در مجــات فعــال در حــوزه بهداشــت حرفــه ای 
از رونــد رو بــه رشــد برخــوردار بــوده اســت. افزایــش انتشــار 
مقــاالت بواســطه تغییــر در وضعیــت نشــر آن هــا )از دو فصلنامــه بــه 
فصلنامــه و در مــواردی تبدیــل از فصلنامــه بــه دوماهنامــه(، افزایــش 
ــجویان  ــه دانش ــت حرفه ای و البت ــته بهداش ــجویان رش ــداد دانش تع
ــد  ــل رش ــده دالی ــوان از عم ــف را می ت ــع مختل ــی در مقاط ارگونوم
ــد از نظــر دور داشــت  ــن حــوزه برشــمرد. نبای تولیــد مقــاالت در ای
ــه  ــوزه، ب ــن ح ــات ای ــت. مطالع ــه اس ــی چندنظام ــی علم ارگونوم
ــه ســطح مشــترک انســان  ــوط ب خاطــر دربرگرفتــن موضوعــات مرب
بــا محیــط کاری، از جملــه: شــرایط ســازمانی حاکــم بــرکار، وضعیــت 
محیطــی موجــود در مشــاغل و ارتبــاط آن بــا حــوادث، فرآیندهــای 
ذهنــی و فعالیت هــای مغــزی انســان و اثــر متقابــل میــان انســان و 
خطاهــا، ارتبــاط میــان انســان و ماشــین، موضوعــات فیزیولــوژی کار، 
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اختــاالت  و  آســیب ها  و  آنتروپومتــری  شــغلی،  بیومکانیــک 
اســکلتی-عضانی در کار و غیــره از گســتردگی وســیعی نســبت 
ــن  ــند. ای ــوردار می باش ــط کار برخ ــان آور محی ــل زی ــایر عوام ــه س ب
علــم، گســتره وســیعی از سیســتم های صنعتــی، یعنــی محیــط کار، 
ــوان  ــد، می ت ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــین آالت را م ــان و ماش انس
گفــت کــه یکــی از مهمتریــن راه هــای توجــه بــه انســان و چگونگــی 
ــرد  ــی و کارب ــی از اصــول ارگونوم ــر او، آگاه ــح و برت ــرد صحی عملک
ــذب  ــن ج ــت. همچنی ــت های کاری اس ــی پس ــول در طراح آن اص
دانشــجو در رشــته تخصصــی ارگونومــی طــی ســال های اخیــر 
ــوزه  ــن ح ــاالت در ای ــد مق ــد تولی ــر رش ــل دیگ ــوان از دالی را می ت
ــد کــه احتمــاالً ســهولت  ــن باورن ــر ای ــدگان ب ــه نگارن برشــمرد. البت
ــه و  ــم هزین ــی ک ــژه مطالعات ــات بوی ــواع مطالع ــی از ان ــام برخ انج
 Pen-Paper( بــه صــورت مشــاهده ای بــا اســتفاده از قلــم و کاغــذ
ــعه  ــل توس ــر دالی ــد از دیگ Observational Methods( می توان
ــداد  ــا قلم ــر حوزه ه ــا دیگ ــه ب ــوزه در مقایس ــن ح ــات در ای مطالع
ــر دسترســی گســترده تر  ــر اث گــردد. همچنیــن طــی ســال های اخی
ــای  ــاد فض ــی، ایج ــای اطاعات ــق پایگاهه ــی از طری ــع علم ــه مناب ب
ــت،  ــق اینترن ــی از طری ــای پژوهش ــار یافته ه ــت انتش ــازی جه مج
ــر  ــب نظ ــرفته و صاح ــورهای پیش ــای کش ــه یافته ه ــتیابی ب و دس
در حــوزه ارگونومــی را می تــوان از دیگــر دالیــل رشــد نســبی 
ــه  ــرد. البت ــداد ک ــران قلم ــی در ای ــوزه ارگونوم ــی ح ــدات علم تولی
ناگفتــه نمانــد کــه رشــد انتشــار مقــاالت علمــی بــه دالیــل متعــدد 
ــای  ــر حوزه ه ــوده و در دیگ ــابقه نب ــته بی س ــال های گذش ــی س ط
علمــی نیــز کمابیــش بدلیــل برخــی مــوارد فــوق بــا چنیــن رونــدی 
در کشــور روبــرو بوده اســت ]7[. یکــی دیگــر از نتایــج حاصــل ایــن 
پژوهــش، مشــاهده همــکاری گروهــی بیــن پژوهشــگران ایرانــی در 
ــت.  ــی اس ــوزه ارگونوم ــاالت در ح ــن مق ــق و تدوی ــوص تحقی خص
آنگونــه کــه از نتایــج بــر می آیــد، همــکاری پژوهشــگران از وضعیــت 
ــش از  ــه در بی ــه طــوری ک ــی برخــوردار بوده اســت، ب نســبتاً مطلوب
ــش از  ــکاری بی ــل هم ــی ماحص ــر پژوهش ــاالت، اث ــد از مق 60 درص
ســه نفــر از محققیــن و پژوهشــگران کشــور بــوده اســت کــه نشــان 
ــی و  ــکاری گروه ــای هم ــه مزای ــبت ب ــندگان نس ــی نویس از آگاه
ارتباطــات مؤثــر علمــی بیــن نویســندگان دارد. ناگفتــه نمانــد چنیــن 
ــان  ــرای آن ــت ب ــای الزم و مثب ــگران از ویژگی ه ــی در پژوهش ویژگ
قلمــداد شــده و برخــورداری از خصوصیتــی ماننــد انعطــاف پذیــری 
ــود  ــب بهب ــت، موج ــی اس ــای علم ــکاری در گروه ه ــه هم ــه الزم ک
ــایان  ــود ]12[. ش ــد ب ــان خواه ــغلی در آن ــت ش ــرد و رضای عملک
ذکــر اســت کــه نتایــج مطالعــه حاضــر مشــابه و همســو بــا مطالعــه 

ــوده اســت ]10[. ــز ب ــکاران نی ــی گل و هم عل
ــا  ــب ب ــی مناس ــان از همخوان ــا، نش ــد واژه ه ــداد کلی ــی تع بررس
بــه  دارد  پزشــکی  علــوم  مقــاالت  نــگارش  دســتورالعمل های 

مــورد(  کلیــدی )166  از کلمــات  طــوری کــه 73/78 درصــد 
ــورد بررســی،  ــی م ــازه زمان ــی چــاپ شــده طــی ب ــاالت ارگونوم مق
ــا  ــد واژه ه ــی کلی ــا همخوان ــت. ام ــوده اس ــه ب ــا 5 کلم دارای 3 ت
 MeSH:( ــش ــات م ــی و اصطاح ــکی فارس ــه پزش ــا اصطاحنام ب
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــی اس Medical Subject Headings( موضوع
بررســی اســت. در مطالعــه بیگدلــی و همــکاران کــه در میــان 
ــه و بالینــی انجــام  مجــات علمــی پژوهشــی فارســی دو حــوزه پای
ــاق نســبی  ــا از انطب ــد واژه ه ــر کلی ــد کــه اکث ــت، نشــان دادن پذیرف
برخــوردار هســتند و قریــب بــه یــک پنجــم واژه هــا فاقــد هم خوانــی 
ــی  ــرایطی بازیاب ــن ش ــت]13[. چنی ــکی اس ــه پزش ــا اصطاحنام ب
مطالــب را بــرای کاربــران دشــوار  خواهــد کــرد ]14[. بررســی حــوزه 
ــمی،  ــاد جس ــه ابع ــه ب ــث توج ــی از حی ــاالت ارگونوم ــی مق موضوع
روانــی، اجتماعــی طــی بــازه زمانــی مــورد نظــر نشــان داد کــه بعــد 
جســمی، از جملــه بررســی اختــاالت اســکلتی-عضانی در نواحــی 
ــی)54/7  ــات ارگونوم ــهم در تحقیق ــترین س ــدن، از بیش ــف ب مختل
ــر  ــن ام ــل ای ــوده اســت. احتمــاالً یکــی از دالی درصــد( برخــوردار ب
ــا  ــمی ب ــد جس ــامتی در بع ــخیص س ــی و تش ــه بررس ــت ک آن اس
توجــه بــه وجــود ابزارهــای مختلــف ســنجش و نمــود آن در بررســی 
ــاد  ــایر ابع ــان تر از س ــیار آس ــن بس ــرای محققی ــراد، ب ــری اف ظاه
ســامتی ماننــد بعــد روانــی و اجتماعــی می باشــد. ایــن موضــوع را 
می تــوان بــه اینگونــه گفــت کــه وضعیــت خــوب و مطلــوب در بعــد 
جســمی نشــان و نمــاد خارجــی و ظاهــری ســامت می باشــد کــه 
کامــًا قابــل مشــاهده و بررســی می باشــد امــا ابعــاد دیگــر ســامت 
ــاهده  ــل مش ــان و غیرقاب ــد پنه ــی بع ــی و اجتماع ــد روان ــد بع مانن
ــن در  ــت. ای ــق اس ــی و دقی ــی های عمق ــه بررس ــاز ب ــد و نی می باش
ــی  ــوان مکان ــط کار به عن ــر محی ــال های اخی ــه در س ــی اســت ک حال
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 
ــای  ــب یافته ه ــن ترتی ــد ]15[. بدی ــازی می کنن ــامت ب ــاء س ارتق
ــوزه  ــال در ح ــان فع ــه محقق ــت ک ــی از آن اس ــه حاک ــن مطالع ای
ارگونومــی، در ســالهای اخیــر بیشــترین توجــه را بــه بعــد جســمی 
ســامت نیــروی کار معطــوف نمــوده و از توجــه بــه ســایر ابعــاد مؤثــر 
ــد.   ــی و اجتماعــی غفلــت ورزیده ان و مهــم ســامت ماننــد بعــد روان
ــز  ــا موضــوع روانشناســی ســامت کار نی ــه Piotrowski ب در مقال
ــره از  ــاالت منتش ــه مق ــان کلی ــوا در می ــل محت ــه روش تحلی ــه ب ک
ســوی انجمــن روانشناســی آمریــکا طــی ســال های 1996 تــا 2012 
ــای کار از  ــی نیروه ــه ســامت روان ــده اســت ک ــت، آم انجــام پذیرف
جملــه موضوعاتــی اســت کــه در تحقیقــات روانشناســی مــورد غفلــت 
و کــم توجهــی قــرار گرفتــه اســت ]16[. تحقیقــات انجــام شــده در 
حــوزه ســامت کارکنــان در کشــورهای در حــال توســعه نیــز از کــم 
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ــت دارد  ــای کار حکای ــی نیروه ــی و روان ــد اجتماع ــه بع ــی ب توجه
ــا  ــی ب ــن همخوان ــوق ضم ــات ف ــج مطالع ــب نتای ــن ترتی ]17[. بدی
یافته هــای ایــن مطالعــه از اهمیــت توجــه بــه دیگــر ابعــاد ســامت 
ــه  ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــت دارن ــمی حکای ــامت جس ــار س در کن
ــازمانی-مدیریتی  ــات س ــوزه مطالع ــات در ح ــد از مطالع 8/43 درص
ــتفاده  ــات و اس ــن مطالع ــه ضــرورت ای ــه اســت.توجه ب ــام گرفت انج
از نتایــج حاصــل از آن هــا می توانــد باعــث بهبــود شــرایط محیطــی 
کار و افزایــش رضایت کارکنــان شــود.  همچنیــن بازبینــی و نظــارت 
ــرد  ــود عملک ــر بهب ــز ب ــی نی ــرات مثبت ــی اث ــای مدیریت ــر نظام ه ب
ــن  ــی ای ــن هــدف نهای ــان خواهــد داشــت ]18, 19[. همچنی کارکن
مطالعــات  را می تــوان، هدفمنــد شــدن فعالیت هــا، تعهــد مدیریــت 
ــن  ــود، تأمی ــئولیت های خ ــا و مس ــوص نقش ه ــان در خص و کارکن
منابــع مــورد نیــاز بــرای بهبــود وضعیت هــای کاری و ارتقــا ســامت 

ــت. ــای کاری دانس ــی از کار در محیط ه ــوادث ناش ــش ح و کاه
ــا ســامت نیــروی  توزیــع مقــاالت ارگونومــی منتشــره در ارتبــاط ب
ــات  ــتر تحقیق ــه بیش ــان داد ک ــه نش ــوع مطالع ــک ن ــه تفکی کار ب
انجــام شــده، از نــوع مطالعــات توصیفــی، تحلیلــی، مقطعــی، مــورد 
شــاهدی، گذشــته نگــر بوده انــد )77/76 درصــد( حــال آنکــه 
مطالعــات مداخلــه ای علیرغــم اهمیــت بســیار تنهــا 15/6 درصــد از 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــه خــود اختصــاص داده ان ــن حــوزه را ب تحقیقــات ای
ــد  ــا تاکی ــاً ب ــات صرف ــه، گرچــه انجــام تحقیق ــت ک ــد گف ــر بای دیگ
ــار  ــان آور و انتش ــل زی ــوص عوام ــات در خص ــع آوری اطاع ــر جم ب
اطاعــات آن می توانــد یــک دلیــل قانــع کننــده بــر اهمیــت 
موضوعــات مختلــف در محیــط کار و از جملــه ارگونومــی باشــد امــا 
ــای  ــهم پژوهش ه ــش س ــت افزای ــاش در جه ــذاری و ت ــدف گ ه
مداخلــه ای در حــوزه ارگونومــی ضــروری بــه نظــر می رســد. 
ــی  ــات توصیفــی تحلیل ــد کــه تحقیق ــن عقیده ان ــر ای صاحبنظــران ب
ــرش و  ــر نگ ــازی و تغیی ــت س ــت در ظرفی ــر مثب ــا تأثی ــد ب می توانن
سیاســت در کشــورهای درحــال توســعه، بــا پیامدهــای مطلوبــی در 
ــه ای همــراه باشــند  ــروی کار و بهداشــت حرف خصــوص ســامت نی
]17, 20, 21[. البتــه فراتــر از مــوارد فــوق شــایان ذکــر اســت کــه، 
ــا عوامــل زیــان آور شــغلی از جملــه عوامــل  ــه منظــور رویارویــی ب ب
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 ]22, 23[. گفتنــی اســت کــه عوامــل زیــان آور 
موجــود در حــوزه ســامت نیــروی کار و بهداشــت حرفــه ای، پدیده ای 
ــا  ــی ب چندعلتــی اســت کــه براســاس یافته هــای پژوهشــی، رویاروی
آن نیازمنــد انجــام مداخــات پیچیــده در حوزه هــای مختلــف اســت 
ــوزه  ــگران ح ــی  پژوهش ــات و آگاه ــت اطاع ــاید محدودی ]24[. ش
ــات  ــوص مطالع ــروی کار در خص ــامت نی ــه ای و س ــت حرف بهداش
ــد  ــکی )مانن ــوم پزش ــته های عل ــایر رش ــه س ــبت ب ــه ای نس مداخل
داروســازی، پزشــکی، پرســتاری، علــوم آزمایشــگاهی( می توانــد 
ــار  ــر بــودن، ب دلیلــی برایــن موضــوع باشــد. همچنیــن نبایــد زمان ب
مالــی و مشــکات حاکــم برانجــام مطالعــات مداخلــه ای در خــارج از 
ــی را از  ــای صنعت ــد محیط ه ــی مانن ــگاهی وکلینیک ــط آزمایش محی
نظــر دور داشــت. از جملــه محدویــت هــای مطالعــه حاضــر می تــوان 
بــه چنــد وجهــی بــودن برخــی مقــاالت پژوهشــی اشــاره کــرد کــه 
ــان آور  ــل زی ــق عوام ــک دقی ــواری در تفکی ــب دش ــر موج ــن ام ای
ــب بــه  ــه احتمــال قری ــد. همچنیــن ب ــط کار از هــم می ش محی
یقیــن بخــش قابــل ماحظــه ای از پژوهش هــا و مقــاالت ارگونومــی 
در ســایر مجــات )غیــر از 5 نشــریه تخصصــی مــورد نظــر(، ماننــد 
ــه  ــیده اند ک ــاپ رس ــه چ ــکی ب ــوم پزش ــگاه های عل ــات دانش مج
ایــن امــر موجــب کــم شــماری و از دســت رفتــن برخــی اطاعــات 

ذیقیمــت شــده اســت. 

نتیجه گیری
یافته هــای ایــن تحقیــق از رشــد مثبتــی در انتشــار مقــاالت ارگونومی 
ــی در  ــر و در عیــن حــال از همــکاری نســبتاً مطلوب طــی دهــه اخی
میــان پژوهشــگران ایــن حــوزه حکایــت داشــته اســت. همچنیــن بــه 
نظــر می رســد تاکیــد بســیار بــر بعــد جســمی ســامت در مطالعــات 
ــاد  ــم از ابع ــاد ســامت اع ــر ابع ــت از دیگ ارگونومیکــی موجــب غفل
روانــی و اجتماعــی در نیروهــای کار شــده اســت. بیشــتر تحقیقــات 
صورت گرفتــه در حــوزه ارگونومــی از نــوع مطالعــات توصیفــی، 
تحلیلــی و مقطعــی بــوده و مطالعــات مداخلــه ای کمتریــن ســهم را 

بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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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.
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