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بررسی مقایسهای شرایط محیط کار کارکنان کتابخانههای

بررســی مقایسـهای شــرایط محیط کار کارکنان کتابخانههای ...

مقدمه

ارگونومیکی) که به اختصار  ESAگفته میشود بیان میکند که طراحی

به گونهاي متناسب با يکديگر هماهنگ شوند .عدم تطابق ميان

میتواند موجبات تأثیرات منفی بر سالمت و عملکرد کتابداران در

توانمنديهاي انسان و نوع کاري که انجام ميدهد يا مسئوليتي که بر

کتابخانهها را فراهم کند ،که این امر باعث کاهش بهرهوری و نارضایتی

عهده ی او گذاشته ميشود ،موجب بروز مشکالت فراوان ميگردد(.)1

شغلی کتابداران خواهد شد و بر خدمات ارایه شده به کاربران تاثیر

بديهي است که شاغالن در هر حرفه نيروهاي فعال و مؤثر در ارایه

مستقیم دارد و نیز افزایش هزینههای کتابخانهها را در برخواهد

خدمات ،توليد و بهرهوري هستند ،لذا مديران بايد به طور ويژه به

داشت .بررسیهای  ESAنشان میدهد که برای سالیان درازی

سالمت کارکنان و ايجاد فضاي مناسب با ويژگيهاي جسمي و روحي

کتابداران کانادایی میلیونها دالر را صرف هزینههای ناشی از آسیب

افراد بينديشند .در دنياي کنوني ،علوم مختلف بخش عمدهاي از

دیدگیهای محیط کار میکنند و همچنین باعث هزاران روز غیبت

مشکالت اشخاص را در سيستمهاي کاري گوناگون حل کرده است.

به دلیل ناهماهنگ بودن محیط کار با کتابداران شده است .بنابراین

در اين راستا علوم و فنوني وجود دارد که از زواياي گوناگون ،سالمت

میتوان گفت طراحی مناسب محیط کتابخانه یکی از کلیدیترین راهها

و بهداشت کارکنان و کارايي آنها را بررسي و تجزيه و تحليل ميکند.

برای اثربخشی خدمات کتابخانه و کاهش هزینههای درمان سازمان

يکي از اين علوم "ارگونومي" يا "مهندسي عوامل انساني" است(.)2

میباشد(.)5

ارگونومی از دو کلمه ی یونانی ارگو( )Ergoبه معنای "کار"

در این زمینه پژوهشهایی انجام شده است که در ادامه

و نوموس( )Nomosبه معنای "قانون" گرفته شده است( .)1اما در

به تعدادی از آنها اشاره می شود .کوهنورد و همکاران( )1396در

اصطالح کاربردی علم ارگونومی سعی دارد که ابزارها ،دستگاهها و

مطالعهای با عنوان "بررسی ارتباط بین شرایط ارگونومیکی و بهرهوری

محیط کار را با توجه به در نظر گرفتن تواناییهای جسمانی ،فکری

کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

و محدودیتها و عالیق انسانها طراحی کند .تعاريف مختلفي براي

یزد و مراکز آموزشی تحقیقاتی وابسته در سال  "1393که یک مطالعه

علم ارگونومي ،با توجه به دامنه عملکرد وسيع آن ،ارایه شده است

توصیفی  -مقطعی بود ،نشان داد که میانگین نمره کل بهرهوری و

که البته مفاهيم اصلي در تمام تعاريف مشابه است( .)2در این مطالعه

شرایط ارگونومیک به ترتیب برابر با  19/02و  22/2بود .در بین ابعاد

از تعریفی که انجمن بینالمللی ارگونومی از این مفهوم دارد به عنوان

شرایط ارگونومیک ،بعد فضای کاری با بیشترین میانگین( )5/56و بعد

تعریف مرجح استفاده گردید .طبق این تعریف ،ارگونومی(عوامل

عوامل ایمنی کمترین میانگین( )0/94را داشتند( .)6شهرکی محمدی

انسانی) یک رشته علمی است که مرتبط با فهم تعامل بین انسانها و

و همکاران( )1392در پژوهشی با عنوان "ارتباط شرایط ارگونومیک

دیگر عناصر یک سیستم است و حرفهای است که با به کارگیری نظریه،

با اختالالت اسکلتی-عضالنی در کتابداران شهرستان زابل در سال

اصول ،دادهها و روشها به طراحی درجهت بهینه ساختن رفاه انسانی و
عملکرد کلی سیستم میپردازد(.)3

 "1392که به صورت توصیفی-تحلیلی بر روی  51نفر از کتابداران
شهرستان زابل انجام گرفت ،نشان داد که کتابداران شهرستان زابل از

با توجه به اینکه ارگونومي مطالعه ی چگونگي برخورد با محيط

نظر شرایط ارگونومیکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شرایط

فيزيکي اطراف انسان است ،اين مورد در کتابخانهها به علت افزايش

ارگونومیک بر روی سالمت بدن و اختالالت اسکلتی-عضالنی تاثیر

آسيبهاي عضالني و در نتيجه ارتباط متقابل با محيط کتابخانه از

میگذارد( .)7مرادی( )1392در پایاننامه خود با عنوان "بررسی

اهميت بسياري برخوردار است .عدم به کارگیری اصول ارگونومیک در

ارتباط شرایط ارگونومیکی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای

محیط کتابخانه میتواند باعث آسیبهایی ازجمله خستگي ،فرسودگي،

عمومی استان لرستان" که یک پژوهش از نوع کاربردی و به صورت

فشار مکرر به سبب حمل و جابجایی بستههای سنگین و قفسهگذاری،

پیمایشی-همبستگی بود ،نتیجه گرفت که بین رضایت شغلی و شرایط

کار با رایانه و آسيبهاي ناشي از انجام حرکات تکراريشود(.)4

ارگونومیکی یک رابطه مثبت معنادار( )0/001با شدت همبستگی

(Ergonomics Systems Associatesواحد سیستمهای
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کار و انسان دو جزء تفکيک ناپذير و اصلي هستند که بايد

ضعیف و ناکارامد در فضا و محیط کار در مراکز خدماتی کتابخانهها

سید جواد قاضی میرسعید و همكاران

شغلی نیز به همان اندازه باال میرود(.)8
 )2014(Ikonneدر پژوهشی با عنوان "تاثیر وضعیت
میان کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ایالتی و فدرال جنوب غربی
نیجریه" که به صورت پیمایشی انجام گرفت ،نشان داد که ارتباط مثبتی
بین شرایط ارگونومیکی(مناسب بودن ایستگاههای کاری ،تجهیزات و

این مطالعه مقایسه شرایط محیط کار کارکنان کتابخانههای دانشکدهای
دانشگاههای منتخب علوم پزشکی شهر تهران با اصول ارگونومیک در
سال  1395است.

روش بررسی

طراحی وضعیت کار) و رضایت شغلی وجود دارد .بنابراین توصیه

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع توصیفی

گردید که اقدامات ارگونومیکی شامل طراحی ایستگاههای کاری و

و از نظر زمان مقطعی است و به روش پیمایشی انجام شد .محیط

تجهیزات کافی و سالم برای کتابداران کتابخانههای مذکور ،جهت

انجام این پژوهش کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی

افزایش شرایط مطلوب و میزان رضایت شغلی بیشتر صورت گیرد(.)9

تهران شامل :کتابخانه دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،

 Asaoluو  )2014(Itsekorدر پژوهشی با عنوان "ارگونومی

پرستاری و مامایی ،علوم تغذیه ،بهداشت ،پیراپزشکی ،فناوریهای

ایستگاههای کار با کامپیوتر :مالحظاتی برای کارکنان کتابخانه" پس

نوین پزشکی و توانبخشی میباشند .کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه

از تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شد که کمر درد با  65درصد،

علوم پزشکی ایران شامل :کتابخانه دانشکدههای پزشکی ،پرستاری و

بیشترین میزان آسیبهای ارگونومیکی کار با کامپیوتر را دربر میگیرد.

مامایی ،علوم رفتاری و سالمت روان ،بهداشت ،پیراپزشکی ،مدیریت و

 60درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که طراحی مناسب ایستگاههای

اطالعرسانی پزشکی و توانبخشی است.

کامپیوتر باعث بهبود استاندارد کار در کتابخانهها میشود و  55درصد

کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

از پاسخگویان کامال موافق این موضوع بودند که تنظیمات ایستگاه

شامل کتابخانه دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،

کاری کامپیوتر میتواند زمینه ساز کاهش یا افزایش آسیبهای ماندگار

پرستاری و مامایی ،تغذیه و صنایع غذایی ،سالمت ،ایمنی و محیط

برای کارکنان کتابخانه شود(.)10

زیست ،پیراپزشکی ،طب سنتی و توانبخشی میباشد .کتابخانههای

با توجه به این نکته که دانشگاههای علوم پزشکی از متولیان
امور سالمت در کشور هستند بررسی شرایط محیط کاری سازمانها و

دانشکدههای دانشگاه شاهد شامل کتابخانه دانشکدههای پزشکی،
دندانپزشکی و پرستاری و مامایی است.

ارگانهای زیر مجموعه ی این دانشگاهها امری ضروری به نظر میرسد

جامعه مورد پژوهش این مطالعه شامل تمامی کتابداران شاغل

و از طرفی اهمیت کتابخانههای دانشکدهای به عنوان مراکز اطالعات

در کتابخانههای دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران( 34نفر)،

در دانشگاهها و نقشی که در پیشرفت و توسعه علمی دانشگاه و کشور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 27نفر) ،دانشگاه علوم پزشکی

دارند ،ضروري است تا توجه مسؤوالن مربوط ،مديران و کارکنان به

ایران( 19نفر) و دانشگاه شاهد( 5نفر) جمعا  85نفر در سال 1395

اصول ارگونومي در محيط کتابخانه معطوف شود و از طريق توجه به

است .این مطالعه به صورت سرشماری انجام گرفت و تمامی اعضای

مالحظات ارگونوميک ،آسيبها و ناراحتيهای کارکنان را کنترل کرد،

جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند .به منظور گردآوری دادههای پژوهش

تا بتوان هم رضایت کارکنان و هم رضایت کاربران کتابخانهها را از

از دو ابزار استفاده شد که شامل یک پرسشنامه و یک چک لیست بود.

کمیت و کیفیت خدمات کتابخانه باال برد .این در حالی است که با

هر دو ابزار به تمامی کتابداران جامعه مورد پژوهش ارایه شد .از میان

توجه به بررسیهای صورت گرفته به نظر میرسد که مطالعهای که به

تمامی اعضای مورد پژوهش( 85نفر) 74 ،نفر پرسشنامه و چکلیست

بررسی وضعیت رعایت اصول ارگونومی در کتابخانههای دانشکدهای

را تکمیل کرده و بازگرداندند.

دانشگاههای علوم پزشکی در سطح شهر تهران باشد ،صورت
نگرفته است ،پژوهش حاضر عالوه بر بررسی شرایط محیط کار در
کتابخانههای دانشکدهای با اصول ارگونومیک به چگونگی آموزش

725

جهت جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی و میزان
آموزش اصول ارگونومی از یک پرسشنامه ی محقق ساخته توسط
پژوهشگر با مشاهده ی پرسشنامههای مقاالت پژوهشی مرتبط ،استفاده
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ارگونومیکی ایستگاههای کاری و شرایط کاری بر رضایت شغلی در

اصول ارگونومیک در جامعه مورد مطالعه نیز پرداخته است .لذا هدف

بررســی مقایسـهای شــرایط محیط کار کارکنان کتابخانههای ...

در مرحله ی بعد ،دادهها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS

شد( .)11-13به منظور تأیید روایی پرسشنامه از نظرات استادان و

ویرایش  22تجزیه و تحلیل گردید .برای مقایسه ی شرایط محیط

کارشناسان این حوزه استفاده و نظرات آنها در تهیه و تنظیم نسخه

کار کارکنان کتابخانههای مورد مطالعه با اصول ارگونومیک به
علت اینکه توزیع جمعیت به صورت غیرنرمال بودهاست به منظور

استفاده شد .نتیجه ی آزمون آلفای کرونباخ مقدار  0/952به دست آمد

مقایسه ی نمره های شرایط ارگونومیک در چهار دانشگاه از آنجایی

که نشان از پایایی الزم برای ابزار گردآوری دادهها داشت .نسخه نهایی

که نوع گویهها به صورت بلی – خیر بود ه اما تبدیل به نمره شدهاند

این پرسشنامه در دو بخش مشتمل بر  15سؤال طراحی گردید .دو بخش
این پرسشنامه شامل :بخش اول ،مشخصات جمعیت شناختی(سواالت
)1-9؛ بخش دوم ،میزان آموزش اصول ارگونومی(سواالت )10-15

از آزمون کروسکال – والیس( )Kruskal – Wallis Testاستفاده شده
است .همچنین برای مقایسه ی وضعیت آموزش اصول ارگونومی در
کارکنان کتابخانههای مورد مطالعه با توجه به اینکه توزیع جمعیت

است.

به صورت غیرنرمال بود ه ونوع گویهها به شکل بلی – خیر است

برای بررسی میزان رعایت اصول ارگونومی در محیط کار

برای مقایسه بین دانشگاهها از آزمون دقیق فیشر()Fisher Exact Test

کتابداران از چکلیست استانداردها و اصول ارگونومی در محیط

استفاده شده است.

کتابخانه استفاده شد( .)14نسخه نهایی این چکلیست شامل هفت
متغیر و  141سؤال بود که سؤاالت به صورت بلی و خیر تنظیم شده

یافتهها

بودند .هفت متغیر این سیاهه شامل :متغیر اول با  32سؤال در چهار
زیرمجموعه ی "در حالت ایستاده"" ،در حالت نشسته"" ،در هنگام

طبق یافتههای حاصل از پژوهش از  74نفری که به پرسشنامهها

بلند کردن و حمل اشیا" و "در هنگام قفسه گذاري و مرتب كردن

پاسخ دادند 62 ،نفر(معادل با  )%83/78زن و  10نفر(برابر با )%13/51

كتابها" برای تعیین وضعیت بدنی(سؤاالت )1-32؛ متغیر دوم با

مرد بودند .دو نفر به این سؤال پاسخی نداده بودند .باالترین فراوانی

 10سؤال جهت تعیین وضعیت فضای کاری(سؤاالت )33-42؛ متغیر

سنی در این افراد مربوط به گروه سنی  40-44سال با  %22/97برابر

سوم با  48سؤال در پنج زیرمجموعهی "صندلی"" ،تکیهگاهها"" ،میز

با  17نفر است و این در حالی است که چهار نفر معادل با  %5/4به

کار"" ،ایستگاه کار با رایانه" و "سایر ابزار و تجهیزات" برای تعیین

این سؤال پاسخ ندادند .بیشترین اعضای جامعه را کارمندان با سطح

وضعیت تجهیزات(سؤاالت )43-90؛ متغیر چهارم با  23سؤال در

تحصیالت کارشناسی  34( %45/94نفر) و پس از آن کارمندان با سطح

پنج زیرمجموعه ی "نور"" ،رنگ"" ،دما"" ،رطوبت و جریان هوا"،

تحصیالت کارشناسیارشد  26(%35/13نفر) تشکیل دادهاند .چهار نفر

"عالیم راهنما" و "صدا" برای تعیین وضعیت شرایط محیطی(سؤاالت

به این سؤال پاسخ ندادند .میانگین سابقه کار در افراد مورد پژوهش

)91-113؛ متغیر پنجم با هفت سؤال جهت تعیین وضعیت عوامل

 18/47سال است .دانشگاه علوم پزشکی تهران با 40/5درصد( 30نفر)

بهداشتی(سؤاالت  114تا )120؛ متغیر ششم با شش سؤال جهت تعیین

بیشترین پاسخدهنده را در این مطالعه داشته و بعد از آن دانشگاه علوم

وضعیت عوامل ایمنی(سؤاالت  121تا  )126و در نهایت متغیر هفتم

پزشکی شهید بهشتی با  31/1درصد( 23نفر) قرار دارد .این در حالی

با  15سؤال جهت تعیین وضعیت تسهیالت رفاهی(سؤاالت  127تا

است که دانشگاه شاهد با  6/8درصد( 5نفر) کمترین پاسخدهنده را

 )141میباشد.

داشته است.
جدول :1میانگین و انحراف معیار نمره های متغیرهای شرایط ارگونومیک کتابداران جامعه ی مورد مطالعه

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

درصد رعایت اصول ارگونومی

وضعیت بدنی

16/23

4/35

%50/71

وضعیت فضای کاری

4/63

2/2

%46/30

وضعیت تجهیزات

22

5/14

%45/83

وضعیت شرایط محیطی

9/46

3/1

%41/13
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نهایی لحاظ شد .جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ

سید جواد قاضی میرسعید و همكاران

وضعیت عوامل ایمنی

1/19

1/22

%19/83

وضعیت تسهیالت رفاهی

3/91

2/32

%26/06

براساس نتایج بهدست آمده ،میانگین وضعیت بدنی( 16/23از

نامطلوب( ،)0-33/33متوسط( )33/34-66/67و مطلوب()66/68-100

حداکثر نمره  ،)32میانگین وضعیت فضای کاری( 4/63از حداکثر

این چهار متغیر در شرایط متوسط قرار دارند ،این درحالی است که

نمره  ،)10وضعیت تجهیزات( 22از حداکثر نمره  )48و وضعیت

متغیرهای عوامل بهداشتی ،عوامل ایمنی و تسهیالت رفاهی وضعیتی

شرایط محیطی( 9/46از حداکثر نمره  )23در کل جامعه ی مورد مطالعه

نامطلوب دارند(جدول .)1

با توجه به تقسیمبندی درصد رعایت اصول ارگونومی به سه دسته ی

متغیرها

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره های متغیرهای شرایط ارگونومیک محیط کار جامعه ی مورد مطالعه به تفکیک دانشگاه

شاهد
دانشگاه

میانگین انحراف میانگین
معیار

تهران

انحراف
معیار

میانگین

انحراف میانگین انحراف
معیار
معیار

p-value

در حالت نشسته()0-13

5/8

3/27

6/39

2/16

5/31

2/37

6/5

2/5

0/240

در هنگام بلند كردن و حمل
اشيا()0-11

4/6

1/5

6/21

1/8

5/51

1/78

5/68

2/02

0/301

در هنگام قفسه گذاري و مرتب
كردن كتاب ها()0-5

1/6

1/34

2/34

1/52

2/48

1/18

2/68

1/07

0/366

وضعیت بدنی کل ()0-32

13/8

4/76

17/30

3/83

15/34

4/13

17/12

4/11

0/144

وضعیت فضای کاری کل()0-10

3/20

2/28

5/52

2/12

4/34

2/58

4/37

1/85

0/112

صندلي()0-6

2/4

1/34

3/43

1/03

3/27

1/03

2/56

0/96

0/070

تکيه گاه ها()0-9

2

1/22

3/47

1/62

2/93

1/7

3

1/36

0/261

میز کار()0-6

1/8

1/09

1/73

1/17

1/86

1/4

1/87

1/4

0/992

ايستگاه كار با رايانه()0-23

9/8

2/28

11/65

3/22

12/65

3/38

12/06

3/35

0/334

ساير ابزار و تجهيزات()0-5

0/6

0/54

2/04

1/52

1/65

1/47

1

1/03

0/076

16/6

1/94

22/34

5/92

22/37

6/53

20/50

6/17

0/164

نور()0-10

4/6

1/51

6/82

1/3

5/1

2/31

4/62

1/4

0/001

رنگ()0-2

0

0

1/26

0/96

1/27

0/84

1/37

0/95

0/031

دما ،رطوبت و جريان هوا()0-4

1

0

1/65

1/22

1/89

1/14

1/87

0/88

0/266

عالیم راهنما()0-4

0

0

0/52

1/16

0/27

0/7

0

0

0/269

صدا()0-3

0

0

0/65

0/88

0/82

0/65

0/87

0/8

0/072

5/6

1/51

10/91

3/84

9/37

3/68

8/75

3/31

0/025

0

1/34

0/64

2/34

1/49

2/37

1/5

0/003

تجهیزات

وضعیت بدنی

در حالت ایستاده()0-3

1/8

0/83

2/34

0/71

2/03

0/82

2/25

0/93

0/335

شرایط محیطی

وضعیت تجهیزات کل()0 -49

وضعیت شرایط محیطی کل()0-23
وضعیت بهداشتی کل()0-7
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ایران
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وضعیت عوامل بهداشتی

1/94

0/91

%27/71

بررســی مقایسـهای شــرایط محیط کار کارکنان کتابخانههای ...

وضعیت عوامل ایمنی کل()0-6

0/4

0/54

0/95

1/18

1/27

1/46

1/62

1/78

0/496

وضعیت تسهیالت رفاهی کل()0 -15

0

0

5/08

3/14

3/72

2/69

3/81

3/46

0/005

صورت دو گزینهای(بلی _خیر) بوده است ،رو به روی هر متغیر و

شهید بهشتی بوده است به طوری که نمره ی کسب شده در دانشگاه

زیرمجموعههای آن متغیر ،اعدادی به صورت باز ه در داخل پرانتز

شاهد به طور معنیداری پایین تر بوده است(.)p-value =0/035

آمده است که بیانگر حداقل و حداکثر میانگین قابل کسب در هر

همچنین در بررسی زیرمجموعههای متغیر شرایط محیطی مشاهده

قسمت میباشد .یافتهها نشان میدهد که در متغیرهای وضعیت بدنی،

میشود که نور( )p-value =0/001و رنگ( )p-value =0/031نیز

فضای کاری ،شرایط محیطی و تسهیالت رفاهی دانشگاه شاهد کمترین

از نظر آماری معنیدار بوده است .بررسیها نشان دهندهی آن بود

میانگین و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیشترین میانگین را

که نور در دانشگاه شهید بهشتی به طور معنیداری از دو دانشگاه

داشته است .در متغیرهای وضعیت بهداشتی و ایمنی کمترین میانگین

تهران( )p-value =0/014و ایران( )p-value =0/005وضعیت بهتری

مربوط به دانشگاه شاهد و بیشترین میانگین مربوط به دانشگاه علوم

دارد .این درحالی است که وضعیت رنگ محیط در دانشگاه شاهد از

پزشکی ایران بوده است .در آخر متغیر وضعیت تجهیزات نیز دانشگاه

سایر دانشگاهها به طور معنیداری وضعیت بدتری داشته است.

شاهد کمترین میانگین و دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین میانگین
را داشته است.

متغیر عوامل بهداشتی نیز حداقل در یکی از دانشگاههای مورد
بررسی اختالف معنیدار آماری داشته است( .)p-value =0/003این

نتایج آزمون کروسکال  -والیس نشان داد که در چهار متغیر

اختالف بین دو دانشگاه تهران و شهید بهشتی بوده است به طوری که

وضعیت بدنی ،وضعیت فضای کاری ،وضعیت تجهیزات و وضعیت

نمره ی کسب شده در دانشگاه شهید بهشتی به طور معنیداری پایین تر

عوامل ایمنی ،در هیچیک از دانشگاهها اختالف معنیدار آماری مالحظه

بوده است( .)p-value =0/045میانگین نمره ی متغیر تسهیالت رفاهی

نشده است( .)p-value<0/05این در حالی است که در سه متغیر

در حداقل یکی از دانشگاههای مورد بررسی اختالف معنیدار آماری

شرایط محیطی ،وضعیت بهداشتی و وضعیت تسهیالت رفاهی اختالف

داشته است( ،)p-value =0/005که این اختالف بین دو دانشگاه شاهد

معنیداری بین دانشگاهها وجود دارد(.)p-value>0/05

و شهید بهشتی بوده است به طوری که نمره ی کسب شده در دانشگاه

نتایج همچنین نشان داد که متغیر وضعیت شرایط محیطی،

حداقل در یکی از دانشگاههای مورد بررسی اختالف معنیدار آماری

شاهد به صورت معنیداری پایینتر بوده است(.)p-value =0/010

جدول  :3وضعیت آموزش اصول ارگونومی به تفکیک دانشگاهها در جامعه ی مورد مطالعه و نتیجه ی آزمون دقیق فیشر

دانشگاه

شاهد

گویهها
اقدام جهت تنظیمات ابزار و
تجهیزات محیط کار
آموزش های ایمنی متناسب
با کار
روش صحیح و ایمن انجام
کارها در محیط کار
توصیهها و راهنمایی های
الزم درخصوص کاهش
حوادث

تهران

شهید بهشتی

جمع

ایران

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
بله

1

20

8

34/8

17

56/7

6

37/5

32

43/2

خیر

4

80

15

65/2

13

43/3

10

62/5

42

56/8

بله

1

20

4

17/4

14

46/7

3

13/8

22

29/7

خیر

4

80

19

82/6

16

53/3

13

81/2

52

70/3

بله

1

20

6

26/1

8

26/7

5

31/2

20

27

خیر

4

80

17

73/9

22

73/3

11

68/8

54

73

بله

1

20

7

17/4

11

36/7

3

18/8

19

25/7

خیر

4

80

19

82/6

19

63/3

13

81/2

55

74/3
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p-value

0/256
0/074
0/963

0/363
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براساس جدول  ،2از آنجایی که سؤاالت چکلیست به

داشته است( ،)p-value =0/025این اختالف بین دو دانشگاه شاهد و

سید جواد قاضی میرسعید و همكاران

خیر

4

80

19

82/6

26

86/7

14

87/5

63

85/1

آموزش مبانی و اصول علم
ارگونومی

بله

1

20

11

47/8

13

43/3

7

43/8

32

43/2

خیر

4

80

12

52/2

17

56/7

9

56/2

42

56/8

جمع

بله

6

20

37

26/8

67

37/2

26

27

136

30/6

خیر

24

80

101

73/2

113

62/8

70

73

308

69/4

آموزش در زمینه ی
چگونگی جا به جایی
بستههای کتاب

0/763
0/088

طبق یافتههای جدول  ،3به منظور بررسی وضعیت آموزش

در مطالعه ی خود پنج متغیر شرایط ارگونومیکی(وضعیت بدنی ،فضای

اصول ارگونومی در محیط کار جامعه ی پژوهش ،شش سؤال طراحی

کاری ،تجهیزات ،شرایط محیطی و عوامل بهداشتی) را در نظر گرفته

شد که بیش از نیمی از کتابداران( 69/4درصد) در تمامی دانشگاهها

بودند( .)7همچنین رضایی و همکاران( )1389در مطالعهای که بر روی

اعالم کردند که هیچکدام از اصول ارگونومی مورد پرسش را آموزش

کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان انجام داده بود ،به این نتیجه

ندیدهاند .یافتهها همچنین نشان داد که دانشگاه شاهد کمترین فراوانی

رسیدند که متغیرهای وضعیت بهداشتی ،ایمنی و تسهیالت رفاهی

و دانشگاه تهران بیشترین فراوانی را در زمینه آموزش اصول ارگونومی

دارای وضعیت مطلوبی نیستند(.)15

داشته است .نتیجه ی آزمون دقیق فیشر نیز نشان داد که دانشگاههای

 )2014(Ikonneدر پژوهشی که بر روی کتابداران کتابخانههای

مورد بررسی در کل و همچنین در هیچ کدام از آموزشهای

دانشگاهی ایالتی و فدرال جنوب غربی نیجریه انجام داده بود به این

اصول ارگونومیک با یکدیگر اختالف معنیدار آماری نداشتند

نتیجه دست یافت که کتابداران از لحاظ شرایط ارگونومیکی در وضعیت

(.)p-value<0/05

مطلوبی قرار ندارند و ارتباط مثبتی بین شرایط ارگونومیکی(وضعیت
بدنی ،مناسب بودن ایستگاههای کاری ،تجهیزات و طراحی وضعیت

بحث

کار) و رضایت شغلی وجود دارد( ،)9همچنین مطالعه  Chandraو
این مطالعه با هدف مقایسه ی شرایط محیط کار کارکنان

کتابخانههای دانشکدهای دانشگاههای منتخب علوم پزشکی شهر تهران
با اصول ارگونومیک در سال  1395انجام شد .مطابق با نتایج حاصل از
این مطالعه ،شرایط ارگونومیک در متغیرهای وضعیت بدنی ،وضعیت
فضای کاری ،وضعیت تجهیزات و وضعیت شرایط محیطی در سطح
متوسط و وضعیت متغیرهای عوامل بهداشتی ،عوامل ایمنی و تسهیالت
رفاهی در سطحی نامطلوب ارزیابی شد.
در این راستا ،پژوهش کوهنورد و همکاران( )1396که بر روی
کتابدارن شاغل در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد و مراکز آموزشی تحقیقاتی وابسته انجام شده بود ،نشان داد که
کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد و مراکز تحقیقاتی و آموزشی وابسته از لحاظ وضعیت بدنی ،فضای
کاری ،تجهیزات و به ویژه عوامل بهداشتی ،ایمنی و تسهیالت رفاهی
دارای وضعیت مطلوبی نیستند( .)6شهرکی محمدی و همکاران()1393
نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسید که کتابداران شهرستان زابل از
نظر شرایط ارگونومیکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .پژوهشگران

729

همکاران( )2009بیانگر این موضوع بود که کتابخانههای دانشگاهی
در کلکته(بنگال غربی) ،استانداردهای ارگونومیکی مدرن را رعایت
نمیکنند( .)16اما این در حالی است که پژوهش بهرامی( )1392نشان
داد که کتابخانههای عمومی استان خوزستان از نظر شرایط ارگونومیکی
در وضعیت مطلوبی قرار دارند(.)17
بخش دیگری از یافتههای این مطالعه نشان داد که آموزش
اصول ارگونومی در جامعه ی مورد مطالعه از وضعیت نامطلوبی
برخوردار است و بیش از نیمی از جامعه ی مورد مطالعه ،آموزشی در
زمینه ی اصول ارگونومیک محیط کار ندیدهاند .در این راستا نوری و
همکاران( )1389نشان دادند که آگاهی کتابدارن دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه اندک است و بیتوجهی به
شیوه ی استفاده از رایانه برای کتابداران میتواند خطرات جدی و غیر
قابل برگشت برای سالمتی آنان به همراه داشته باشد( .)12اما ضیائی
و میری( )1394در مطالعهای که در بین کتابداران سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام داده بود به این نتیجه
رسید که آگاهی جامعه مورد مطالعه از علم ارگونومی  3/15از 5
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میباشد که میزان آگاهی کتابدارن بیشتر از متوسط است(.)18

از نظر وضعیت آموزش اصول ارگونومی در سطح نامطلوبی هستند.

جمله میتوان به عدم همکاری تعدادی از کتابداران در پاسخ گویی

برنامه آموزشی رشته کتابداری و اطالع رسانی واحد درسی با این

به چکلیست و پرسش نامه ی پژوهش و همچنین عدم دسترسی به

عنوان وجود ندارد و تنها منبع اطالعاتی افراد مطالعات شخصی است.

تعدادی از افراد جامعه ی مورد مطالعه به علت مرخصی بود که سعی

یافتههای این مطالعه به نظر طبیعی میآید ،البته این شرایط میتواند

شد با تشریح اهمیت پژوهش و همچنین مراجعه ی مکرر تا حدودی

ناشی از کم توجهی کتابداران و مسئوالن به این امر نیز باشد .در این

از میزان این محدودیتها کاسته شود.

زمینه پیشنهاد میشود در صورت امکان واحد درسی با این موضوع به
برنامه آموزشی دوره کارشناسی این رشته اضافه گردد و یا حتی المقدور

نتیجهگیری

مباحثی از اصول ارگونومی محل کار در واحد درسی "ساختمان و

با استناد به نتایج مطالعه ی حاضر میتوان اینگونه نتیجه گیری

تجهیزات کتابخانه" مدنظر قرار گیرد .پیشنهاد دیگری که برای شاغالن

کرد که به طور کلی وضعیت محیط کار کارکنان کتابخانه های مورد

کتابخانهها میتوان مطرح کرد ،برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط

مطالعه از نظر اصول ارگونومیکی از شرایط مطلوبی برخودار نیست،

با مباحث اصول ارگونومی محیط کار به صورت آموزشهای ضمن

که این وضعیت زمینهساز آسیبهای جسمی برای کارکنان کتابخانهها

خدمت میباشد که موجبات ارتقای سطح آگاهی کتابداران از اصول

میباشد .در تبیین این نتایج ،شاید بتوان مهمترین علل وجود چنین

ارگونومی و کاهش آسیبهای جسمی ناشی از کار میگردد .هم چنین

شرایطی را نبود آموزشهای منظم و مداوم در زمینه اصول صحیح

اقدامات دیگری از جمله :استفاده از بروشورها ،پمفلتها و پوسترهای

انجام کار درحالتهای نشسته یا ایستاده و همچنین نحوه صحیح بلند

آموزشی و غیره انجام گیرد .از سوی دیگر کتابداران نیز با توجه به این

کردن و حمل کتاب ،عدم توجه به نحوهی صحیح چیدمان فضای کاری،

که منابع اطالعاتی را در اختیار دارند ،باید مطالعات خود را در این

بیتوجهی در تهیه تجهیزات مورد نیاز در کتابخانه متناسب با اصول

حوزه گسترش دهند .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشی جهت بررسی

ارگونومی دانست .همچنین از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه میتوان

تأثیر آموزش اصول ارگونومی در محیط کار بر کاهش میزان اختالالت

به عدم توجه و آگاهی مدیران و مسئوالن کتابخانهها و سازمانهای مادر
در زمینه اهمیت این موضوع ،بی اعتنایی به عوامل بهداشتی ،محیطی
و ایمنی و نقشی که این عوامل میتوانند در سالمت افراد در طوالنی

اسکلتی – عضالنی انجام شود.

تشکر و قدردانی

مدت و مسأله فرسودگی شغلی داشته باشند ،اشاره کرد .برگزاری

این مقاله برگرفته از پایاننامه ی دوره ی کارشناسیارشد

دورههای آموزش مداوم ضمن خدمت و توجیه مسئوالن مربوط در این

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم

زمینه میتواند موجبات کاهش خطرات ناشی از عدم رعایت این اصول

پزشکی تهران با کد /78ک 280/3/با عنوان "بررسی مقایسهای شرایط

در محیط کار را فراهم آورد .هم چنین پیشنهاد میشود که محیط کار

محیط کار کارکنان کتابخانههای دانشکدهای دانشگاههای منتخب علوم

کارکنان کتابخانهها براساس استانداردهای ارگونومیکی تجهیز شوند و

پزشکی شهر تهران با اصول ارگونومیک در سال  "1395میباشد.

کتابدارن آگاه به این اصول در این فرایندها نقش داشته باشند.

پژوهشگران از کلیه کتابداران جامعه ی مورد مطالعه که با تکمیل

نتایج همچنین نشان داد که کتابداران کتابخانههای مورد مطالعه

پرسش نامه انجام این مهم را ممکن ساختند ،تشکر و قدردانی مینمایند.
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Background and Aim: Ergonomics is the science of refining and optimizing the
working environment, occupation and equipment, and matching it with human
capabilities and limitations. The purpose of this study was to compare the working
environment conditions of the library staff with Ergonomic Principles in selected
Universities of Medical Sciences in Tehran in 2016.
Materials and Methods: This is a descriptive and cross-sectional study. The
population of this study included all faculty librarians of selected Medical Sciences
Universities in Tehran. This study was conducted by census method and all
population members (n=85) were studied. The data collection tools were ergonomic
checklist in the library environment and a researcher-made questionnaire on the
educational status of ergonomic principles. The data were analyzed by SPSS
software version 22 after they were collected and entered into the computer.
Results: Based on the obtained findings, it became clear that the status of variables
such as body conditions, work space, equipment and environmental conditions was
average in terms of ergonomic principles and health variables, and safety factors
and welfare facilities were at an undesirable level. In each of the variables of body
condition, work space, equipment and safety factors among the libraries of selected
Universities, ergonomic conditions did not have significant differences.
Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that the
conditions of the librarians’ working environment in the studied community were
not favorable in terms of ergonomic conditions.
Keywords: Ergonomics, Work Condition, Librarians, College Library, Medical
Universities
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