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دوماهنامه

بررسی مشکالت ارگونومیکی بیمارستان از دیدگاه تکنولوژی تعامل انسان -سیستم و
زهرا ابراهیمي ،1علي اصغر فرشاد ،2رسول ياراحمدي ،3يحیي
تاريخ دريافت94/09/03 :

خسروي4

تاريخ ويرايش94/09/11 :

تاريخ پذيرش95/02/29 :

چکیده
زمینه و هدف :كاركنان بیمارستان به علت شرايط شغلي خود ،در معرض خطرات شغلي گوناگون هستند .هدف از مطالعهي حاضر بررس ي مش كتت ارگون ومیكي
بیمارستان از ديدگاه تكنولوژي تعامل انسان -سیستم و راهكارهايي جهت بهبود آنها ميباشد.
روش بررسی :در اين پژوهش كیفي ،چارچوب مفهومي مشكتت ارگونومي بیمارستان از ديدگاه تعامل انسان-سیستم از طريق تحلی ل محت واي مت ون گذش ته
استخراج شد .بر اساس چارچوب مفهومي مرحله قبل 11 ،نفر از كاركنان بیمارستان و كارشناسان بهصورت نیمه ساختاري در مصاحبهه ا و بح گروه ي ش ركت
كردند .مضمونهاي مربوط به مشكتت ارگونومي بیمارستان و راه حلهاي متناظر از روش تحلیل محتواي متنهاي تولید شده استخراج گرديد.
یافتهها :بهطوركلي 14 ،مشكل بهعنوان مشكتت ارگونومیي بر اساس يک چارچوب تعامل انسان -سیستم دستهبندي شدند .راهكارهايي متناظر بر اساس سلس ه
مراتب كنترلها شامل حذف و جايگزيني ،كنترلهاي مهندسي ،كنترلهاي اداري و حفاظت فردي انتزاع گرديد.
نتیجهگیری :برخي مشكتت ارگونومي مربوط به پوسچرهاي كاري ،نوبت كاري ،رضايت شغلي و روابط فردي نسبت به ساير مشكتت م ورد بررس ي از اهمی ت
بیشتري برخوردار هستند .چارچوب كنترلي استخراج شده از اين مطالعه ميتواند در كاهش مشكتت ارگونومي و پیشنهاد استراتژيهايي براي بهبود به كار رود.
کلیدواژهها :مشكتت ارگونومي ،راهكارهاي كنترلي ،تعامل انسان-سیستم ،پژوهش كیفي ،بیمارستان.

مقدمه
كاركنان بیمارستاني به علت شرايط خاص شغلي خود،
در معرض خطرات شغلي گوناگون هس تند ك ه معم واً
ارتقا ايمني بیماران و كیفیت مراقبت از بیمار نس بت ب ه
ايمني و بهداشت كاركنان مراقبتهاي بهداشتي بیش تر
مدنظر ميباشد [ .]1ستمت جسمي و روان ي پرس تاران
ميتواند كیفیت مراقبتهاي پرستاري و رضايت بیمار از
مراقبتهاي بیمارس تان را تح ت ت ثییر ق رار ده د [.]2
آس یبه اي ناتوانكنن ده كم ر و آس یبهاي اس كلتي
عضتني مرتبط با جابهجايي بیمار و س اير پوس چرهاي
ك اري ،انتق ال عام ل بیم اريزا از طري ق ف رورفتن
سرسوزن آل وده ،خش ونت در مح یط ك ار ،مواجه ه ب ا
بیماريهاي عفوني و مواد شیمیايي سمي ،تجهی زات و
عدم در دسترس بودن آنها ،فضاي ناكافي ،روش ن ايي
ناك افي و نامناس ب ،ع دم نظ م و ترتی ب ي ا جانم ايي
مناسب ،عدم سازماندهي فعالیتها و عدم طرح درماني

براي بیمار ،خستگي ناشي از بار ك اري زي اد ،خس تگي
رواني و عاطفي ناشي از مواجهه با بیماران ،نوبتك اري،
اس ترس ش غلي از مش كتت و خط رات مه م ش غلي
بیمارستان ميباش ند ك ه ميتوانن د منج ر ب ه ح واد
بیمارستاني نیز ش وند [ .]4 ،3م داختت و برنام هه اي
ماكروارگونومي عتوه بر كاهش خطرات باع اف زايش
بهرهوري و ایربخشي سیستم ميشود [ .]6 ،5تكنولوژي
تعامل انسان -سیستم ( )HSITهندريک بهعنوان يكي
از الگوهاي ارگونومي عملي ب همنظور اف زايش ايمن ي،
س تمت ،آس ايش و عملك رد (كیفی ت و به رهوري) در
سراسر جهان اس ت ك ه ش امل  5دس ته  )1تكنول وژي
تعام ل انس ان و ماش ین (Human-machine
 )interfaceي ا ارگون ومي س ختافزار )2 ،تكنول وژي
انسان و محیط ()Human-environment interface
يا ارگونومي محیط ي )3 ،تكنول وژي انس ان و نرماف زار
راب ط ( )Human-software interfaceي ا ارگون ومي

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفهاي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران ،ايران.
( -2نويسنده مسئول) مركز تحقیقات بهداشت كار ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران ،ايرانfdgir@yahoo.com .
 -3مركز تحقیقات بهداشت كار ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران ،ايران.
 -4استاديار ،مركز تحقیقات بهداشت ،ايمني و محیط ( ،)HSEدانشگاه علوم پزشكي البرز ،كرج ،ايران.
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مطالعاتي در زمینه مش كتت خ اص ب راي گ روهه اي
خاص در بیمارستان ،مطالع هه اي مح دودي در زمین ه
ارگونومي با ديدگاه تكنولوژي تعام ل انس ان -سیس تم
وجود دارد ،بنابراين ه دف از مطالع هي حاض ر بررس ي
كل ي و همهجانب ه مش كتت ارگون ومي ب ا دي دگاه
تكنولوژي تعامل انسان-سیستم كاركن ان بیمارس تان و
ارائهي راهكارهايي جهت بهبود اين مش كتت ب ا نظ ر
كارشناسان ميباشد.
روش بررسی
دادههاي اي ن پ ژوهش بهص ورت تلفیق ي از طري ق
مطالعهي پروژههاي تحقیقاتي داخ ل و خ ارج كش ور و
كتابخان هاي بیمارس تان ،بررس ي مش اهدات می داني و
مستندات ،پرسشنامه ،مصاحبه و تشكیل پانل به دس ت
آم ده اس ت .ب راي بررس ي مخ اطرات و ريس که اي
بهداشتي و ايمني مرتبط با هر صنعت ،تمام عل ته اي
آن را ب ه خ وبي شناس ايي و احتم ال روي داد آنه ا و
مكانیسم ایرشان بايد كامتً مشخص شود و در ص ورت
لزوم راهكار كنترلي پیشنهاد گ ردد [ .]1در مرحل ه اول
پژوهش ،مشكتت ارگونومي با ديدگاه تكنولوژي تعامل
انسان -سیستم بیمارس تان از طري ق تحلی ل محت واي
متون گذشته ،استخراج و چارچوب مفه ومي مش كتت
بیمارستان مشخص ش د .از چ ارچوب مفه ومي مرحل ه
قبل ،گروه هدف مصاحبه و پرسش نامه نیم ه س اختاري
بهمنظور جامعیت بخشیدن ،اختصاصي نمودن ،كاهش و
انتخاب نهايي مشكتت استخراج شده ،طراحي گرديد و
از  33كارشناس بهداشت حرفهاي منتخب سطح كش ور
خواسته شد تا نظر خود را با توجه ب ه تجرب هاي ك ه در
محیط بیمارستان داشتند ارائه دهند .معیار تعی ین تع داد
مصاحبهشوندگان بر اساس اشباع دادهها ميباشد .زماني
كه دادهها اشباع شدند و داده جديدي تولی د نش ود ،ب ه
معني تكمیل دادهها و اتمام مصاحبه ميباشد [ .]9پ
دو ماهنامه

دوره  ،41شماره  ،2خرداد و تیر 4931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 16:58 IRDT on Tuesday August 21st 2018

شناختي )4 ،تكنولوژي تعامل انسان و شغل (Human-
 )job interfaceي ا ارگون ومي طراح ي  )5تكنول وژي
تعام ل انس ان و س ازمان (Human-organization
 )interfaceيا ماكروارگونومي م يباش د [ .]7عل يرغم

از بررسي و تحلیل محتوايي مصاحبههاي صورت گرفته،
در نهايت  14مشكل ارگونومي نهايي محیط بیمارستان
با ديدگاه تعامل انسان-سیستم انتزاع گرديد .در مرحل ه
از تغل ی دادهه ا ،از طري ق مص احبه
بع د و پ
س اختاريافته ب ا  11نف ر از كارشناس ان و كاركن ان
بیمارس تان ،راهكاره اي مش كتت ارگون ومي بررس ي
شدند .طي اين مصاحبه كه بر اساس مشكتت شناسايي
شده ،طراحي شده بود از مصاحبهشوندهها خواسته شد در
مورد هر يک از مشكتت راهكارهاي كنترلي پیشنهادي
ب ازگو كنن د .ب ا بررس ي و تحلی ل محت وايي []9
مصاحبههاي صورت گرفت ه ،راهكاره اي ه ر مش كل،
استخراج شد .در مرحله آخر ،با تشكیل پانلي متشكل از
كارشناسان بهداشت حرفهاي و ارگونومي كه سابقه ك ار
در محیط بیمارستان داشتند ،در مورد ض رورت و ابه ام
راهكارهاي استخراج شده بح و تبادل نظ ر ش د [،10
 .]11همچنین درصورتيكه كارشناسان پیشنهاد خاص ي
داشتند يا بهصورت شفاهي يا در قسمت پیشنهادات بیان
كردند .با بررسي راهكارها توسط كارشناس ان راهكاره ا
بیشتر به سمت راهكارهاي ارگونومیكي سوق پیدا كردند
و بهمنظور كاهش گزين هه ا در مراح ل بع د ،برخ ي از
راهكارها ب ا نظ ر اعض اي پان ل ح ذف ش دند و س اير
راهكارها با هم ادغام شده و بهصورت كليتر بیان شدند.
راهكارهاي استخراج شده مجدداً در اختی ار گ روه پان ل
قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا نظر خود را دربارهي
هر آيتم در مقیاس قضاوتي كه تعیین شده بود بهصورت
گزينههاي ضروري ،مفید ما غیرضروري ،غی ر ض روري
بیان كنند .سپ بهمنظور كمي سازي نظ رات اعض اي
پانل ،میزان  CVRمحاسبه شد و در نهايت راهكارهاي
نهايي مشخص شدند.
از جمل ه اق داماتي ك ه ب همنظور اف زايش اس تحكام
يافتهها انجام شد []12؛ مثل سازي از طريق گردآوري
شواهد از منابع اطتعاتي متنوع و ش یوههاي گون اگون
شامل بررسي متون مختلف ،بح و مصاحبه با افراد ب ا
س ابقه و خب ره ،انج ام مراح ل بررس ي و مص احبه در
بیمارستانهاي مختلف ،رسیدن به اشباع دادهها ،برگشت
چند باره مشكتت و راهكاره ا ب ه ش ركتكنندگان در

بررسي مشكتت ارگونومیكي بیمارستان از ديدگاه تكنولوژي تعامل انسان -سیستم و...

یافتهها
مشكتت ارگونومیكي بیمارستان ب ه دس ت آم ده در
اين مطالعه كه مطابق تكنولوژي تعامل انسان -سیستم
هندريک در  5دستهي كلي [ ]7انتزاع گرديد به هم راه
راهكارها به شرح زير ميباشند:
سر و صدا :طبق اظهارات شركتكنندگان رفت و آم د
و ازدحام پرسنل و مراجعهكنندگان ،ص داي بیم اران در
برخي بخشها (بخش نوزادان ،اورژان و  ،)...حرك ت
چرخهاي دستي در بخشه ا ،سیس تم تهوي ه ،ماش ین
لباسشويي و خشکكن رخشويخانهها ،دستگاههاي اتاق
عمل (ساكشن ،اره و ،)...تاسیسات و  ...از منابع ص دا در
محیط بیمارستان ميباشند .از آنجا كه در بیمارستانه ا،
واحدها در مج اورت يك ديگر هس تند ص داي واح دها
ميتواند باع آزار پرسنل س اير واح دها ش ود .پرس نل
بخش انبار يكي از بیمارستانها از ص داي رخش ويخانه
شكايت داشت "از رخشويخانه صدا ميآيد كه ميتوان د
جداسازي كمک كند" .يكي از كارشناسان بخش اداري
نیز اظهار داشت "بخش اداري و بستري در يک قسمت
است كه كاركنان اداري به دلیل رفت و آمد و  ...اذي ت
ميشوند" .در نهاي ت مش خص ش د ص دا ب هطوركلي

مسئلهاي حائز اهمیت در محیط بیمارستان ميباشد ك ه
از ديدگاه آسايش پرسنل و بیماران بايد با دقت بیشتري
ب ه اي ن مس ئله پرداخ ت .ب هعنوان نمون ه يك ي از
كارشناسان ميگويد " آلودگي صداي اف راد ،بیم اران و
م راجعین ي ا خ ود پرس نل روي اعص اب اف راد ت ثییر
ميگذارد و آرامش آنها را به هم ميزند" .يكي ديگر از
كارشناسان اظهار داشت" صدا در حف راحتي و راندمان
كاري و رضايت شغلي در بخشها مهم است" .همچنین
مطالعات نش ان دادن د مس ئلهي ص دا تقريب اً در تم ام
بیمارستانها وجود دارد .صداي اندازهگیري شده در يكي
از بیمارستانها در حدي بود كه باع تداخل در خ واب
ميشد و بهطور بالقوه وضوح گفتار را تح ت ت ثییر ق رار
ميداد .عتوه بر ایرات مستقیم صدا ،سطح بااي ص دا
ميتواند منجر به خطاهاي پزشكي نیز شود كه مطالعات
كافي براي تائید اين ام ر هن وز ص ورت نگرفت ه اس ت
[.]13
يكي از پیشنهاداتي كه براي كنترل سروصدا ارايه شد
تعويض دستگاهها ،تعمیر و روغنكاري آنه ا ب همنظور
كاهش صدا است كه به دلیل هزينه تقريب اً امكانپ ذير
نخواهد ب ود .يك ي از پرس تاران ب ا ش كايت از ص داي
مراجعهكنندگان" براي بهتر ش دن ص دا در بخ شه ا،
نگهباني بهتر شود و تعداد همراهان بیمار كمتر ش وند".
بهطوركلي راهكاره اي ارائ ه ش ده توس ط كارشناس ان
جهت ح ذف ي ا ك اهش مش كتت سروص دا در قال ب

جدول  - 1راهكارهاي كنترلي جهت بهبود مشكتت صدا
راهكارها
اندازه گیري و تعیین قسمتهاي پرسروصدا و دستگاههاي مولد سروصدا طبق برنامه اي مدون (اندازه گیري و مشورت با كاركنان در بررسي صدا)
جداسازي و محصور سازي منابع و قسمتهاي پر سروصدا و استقرار مناسب آنها به منظور كاهش مواجهه غیر ضروري با صدا (استقرار جداگانه ي بخشه اي پرس رو
صدا نوزادان و اورژان از ساير بخش ها ،استفاده از محفظه و موانع ،جاذب صوت ،عايق صوتي ،خفه كننده در منبع تولید صدا و )...
انتخاب ،اصتح و جايگزيني مواد ،تجهیزات و فرآيندهاي با صداي كمتر (كاهش صداي برخورد قطعات فلزي با جايگزيني مواد نرم در رخشويخانه ،استفاده از كفشهاي
طبي نرم ،استفاده از فنر براي مهار دستگاه براي كاهش لرزش و صداي دستگاههاي پر سروصدا مانند خشک كنها در رخشويخانه و )...
تعمیر ،نگهداري (روغن كاري) طبق برنامه اي مدون و تعويض به موقع تجهیزات مورد استفاده و قطعات آن (كاهش و تنظیم مناس ب ول وم پ یا ،زن تلف ن ،هش دار
دهنده ها ،صداي چرخي كه داروها و غذاها در بخشها ،صندليها ،تخت ها ،دستگاههاي تهويه ،دستگاههاي مورد استفاده در رخشويخانه و )...
كاهش رفت آمد و ازدحام مراجعه كنندگان و پرسنل (كنترل رفت و آمد مراجعه كنندگان به خصوص در ساعات و قسمتهاي ممنوع و )...
سازماندهي كار به گونه اي كه افراد كمتر در معرض صدا قرار بگیرند (استفاده از سیستم چرخشي كاركنان در قسمتهاي پر سرو صدا و )...
آموزشهاي مستمر (فعالیتهاي ايجاد كننده ي صدا در محیط كار ،اهمیت و عوارض سروصدا ،تشخیص عتئم كاهش شنوايي و گزارش آنها ،راهكارهاي كنترلي)
انجام معاينات بدو استخدام و دوره اي (اديومتري) به منظور شناسايي افرادي كه مشكل دارند
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قالب بح هاي گروه ي و مقايس ه ب ا نت ايا مطالع ات
گذشته ،تائید مراحل پژوهش ،اش باع دادهه ا و تحلی ل
محتوا توسط شخص یال ميباشد.
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جدول  - 2راهكارهاي كنترلي جهت بهبود مشكتت روشنايي
راهكارها
ساختمان ،البسه ،عتئم ،ابزار و تجهیزات طبق برنامه مدون و شناسايي اص تحات م ورد

بررسي و ارزيابي روشنايي عمومي و موضعي ،طبیعي و مصنوعي و رن
نیاز (اندازه گیري و مشورت با كاركنان در بررسي كیفیت روشنايي)
طراحي و بهبود سیستم روشنايي (عمومي و موضعي ،طبیعي و مصنوعي) با توجه به نیازهاي هر قسمت و نوع كار آنها و طبق استانداردهاي ملي و بین المللي
طراحي ،نگهداري ،نظافت ،ترمیم و اصتح رن ساختمان ،البسه ،عتئم ،ابزار و تجهیزات با نظر روانشناس ،ط راح روش نايي ،كارش ناس ارگون ومي و پرس نل و
براساس استانداردهاي ملي و بین المللي
تعمیر ،نگهداري و نظافت سیستم روشنايي (عمومي و موضعي ،طبیعي و مصنوعي) طبق برنامه مدون و در صورت لزوم تعويض آنها (چراغ ها و امپها و)...
استقرار و جانمايي مناسب سیستم روشنايي ،افراد و تجهیزات با قابلیت تنظیم در فاصله ي مناسب و قابلیت تنظیم میزان سیستم روش نايي (ب ه منظ ور اس تفاده
بهینه از روشنايي و به نحوي كه از درخشندگي وخیرگي جلوگیري شود)
اجراي استراتژيهاي مناسب به منظور كاهش و جلوگیري از خیرگي و ایرات آن (استفاده از پرده مناسب براي پنجرهها و )...
آموزشهاي مستمر اهمیت رن و روشنايي در بهبود شرايط كاري ،روحیه پرسنل ،افزايش راندمان كار ،افزايش ايمني و ایرات روشنايي نامناسب در بینايي و )...
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مضمونهاي ارائه ش ده در ج دول  1قاب ل دس تهبندي
است.
رنگ و روشنایی :همانطور كه طي مراحل مختلف
اي ن مطالع ه و طب ق نظ ر كارشناس ان مش خص ش د
روشنايي تقريب اً در تم ام بخ شه ا مه م ميباش د ب ه
خصوص در قسمتهايي كه نیاز به كار ظريف ميباش د
(اتاق جراحي و )...اما نسبت به ساير عوام ل از اهمی ت
كمتري برخوردار است .به دلیل آنكه برخي بیمارستانها
استانداردها را رعايت ميكنن د باي د ابت دا ارزي ابي و در
ص ورت نی از اص تح گ ردد .معم واً توزي ع روش نايي
مشكلدارد يكي از پرستاران ميگويد "بااي سر بیم ار
روشنايي مناس ب نیس ت و در استیش ن پرس تاري نی ز
روشنايي كم است اما در راهرو زياد است  ." ...رن نیز
از نظر ايمني ،ارگونومي ،رواني و باا بردن به رهوري و
كارايي مط رح اس ت و ميتوان د در طراح ي روش نايي
بهعنوان عامل كمکكننده در نظر گرفته شود ،اما به آن
خیلي توجه نميشود .يكي از كارشناسان اظه ار داش ت
"رن از لحاظ رواني و ايمني داراي اهمیت اس ت و در
عملكرد و رفتار پرسنل تثییر دارد " .يك ي از پرس تاران
نیز اظهار داشت" اگر رن ه ا ش ادتر ش ود در روحی ه
پرسنل و بیماران تثییرگذار خواه د ب ود " .همچن ین در
مطالعات روشنايي ناكافي و نامناس ب ب هعنوان يك ي از
علل حواد شناسايي شد [ .]14ب همنظور پیش گیري از
نقصها و مش كتت احتم الي در آين ده ،همانن د س اير

مش كتت ،روش نايي نی ز باي د بهص ورت م دون و
برنامهريزيشده ،بررسي و ارزيابي گردد .همچن ین ه ر
قسمت با توجه به نیاز روشنايي بايد از جوان ب مختل ف
بررسي شود بهعنوانمثال اتاق استراحت بیمار ،روشنايي
براي مطالعه بیمار ،معاينات بالیني ،بازدي د پرس تاران در
شب ،نشاندهنده مسیر در شب براي بیمار باي د م دنظر
گرفت .يكي از كارشناسان نیز بر اين باور بود كه "بسته
به شرايط براي كارهاي ظريفي كه پزشكان و پرستاران
انجام ميدهند روشنايي موضعي تعبیه شود" .بهطوركلي
راهكارهاي ارائه شده توسط كارشناسان جهت حذف ي ا
كاهش مشكتت روشنايي در جدول  2ارائه شده است.
شرایط جوی (گرما سرما رطوبت) :با توجه به
نظراتي كه گردآوري ش د اي ن عام ل در رخش ويخانه،
آشپزخانه ،پرسنل تجهیزات و تاسیسات ،عوامل اجراي ي
مديريت پسماند ،آش پزخانه ،نگهبان ان در ه واي آزاد و
غیره مط رح م يباش د .يك ي از كارشناس ان ميگوي د
"شرايط جوي در رخش ويخانه ،تاسیس ات ،آش پزخانه و
انبار بهطور اختصاصي و در كلیه بخشها بهطور عمومي
مطرح است" .هواي پاک در اتاق عمل CCU ،ICU ،و
همچنین بح تهويهي مطبوع ،رفاه و آس ايش نی ز در
تمامي بخشها مط رح اس ت و ميتوان د روي رض ايت
شغلي و كارايي كاركنان تثییر بگذارد .يكي از كارشناسان
اظهار داشت " شرايط جوي در حف ران دمان ك اري،
رضايت شغلي و ح واد مط رح م يباش د" .همچن ین

بررسي مشكتت ارگونومیكي بیمارستان از ديدگاه تكنولوژي تعامل انسان -سیستم و...
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جدول  - 3راهكارهاي كنترلي جهت بهبود مشكتت شرايط جوي
راهكارها

شرايط جوي ميتواند ب ر روي س اير عوام ل تثییرگ ذار
باشد ،ويكاندو و همكاران ( )2012نشان دادند كه شرايط
جوي ميتواند ب ر روي كم ردرد ت ثییر بگ ذارد و حت ي
اصتح شرايط جوي را يكي از راهكاره اي پیش نهادي
براي اين مشكل ارائه دادند [.]15
سیستم تهويهي برخي بیمارستانها از ابتداي طراح ي
و ساخت مشكل داشته است .بهطوركلي در بیمارستانها
به خصوص دولتي يا قديمي تهويهي عمومي نامناس ب
ميباشد زي را ي ا از سیس تم تهوي هي طبیع ي اس تفاده
ميكنن د ي ا دس تگاهها ق ديمي ب وده و بیش تر از عم ر
مفیدشان كار كردن د و بودج ه ك افي ب راي طراح ي و
راهاندازي سیستم تهويه جديد اختصاص داده نم يش ود
زيرا عتوه بر اينكه اين مسئله بسیار هزينهبردار اس ت،
مشكتت ديگري نیز در بیمارستان مطرح است كه ديگر
بودجه به اين مورد نميرسد .همچنین اص تح سیس تم
تهويه نیازمند بودجه و فضاي كافي ميباش د ك ه اكث ر
بیمارس تانه ا فاق د بودج ه ك افي و ي ا فض اي ك افي
ميباشند .نظر برخي كارشناسآنهمانند اي ن كارش ناس
چنین بود كه "راهكار مديريتي نی ز ميتوان د در بهب ود
شرايط جوي مؤیر باشد  ."...بهطوركلي راهكارهاي ارائه
شده توسط كارشناسان جهت حذف يا كاهش مشكتت
شرايط جوي در قالب مضمونهاي ارائه شده در ج دول
 3قابل دستهبندي است.
پوسچرهای نامناسب :تمام ش ركتكنندگان ب ر
اين باور بودند كه پوسچرهاي كاري يكي از بزرگترين

و ش ايعترين مش كتت در می ان پرس نل بیمارس تاني
ميباش د .چن د نمون ه از دي دگاه ش ركتكنندگان " از
مهمترين مش كتت در بیمارس تان اس ت ك ه نی از ب ه
آموزش ،تغییر پوسچر كاري و  ...ميباشد"" ،مهمت رين
مس ئله در بیمارس تان پوس چرهاي ك اري ميباش د "
اهمیت اي ن موض وع در بیمارس تان را نش ان ميده د.
همچنین مطالعات نشان دادند در بیمارس تان بیش ترين
میزان از دست رفتن روز كاري از نظر حواد و بیماري
را مشكتت اسكلتي عضتني نسبت به ساير مش كتت
دارند كه از اي ن می ان انتق ال و جاب هجايي مخصوص اً
جاب هجايي بیم ار ب ااترين آم ار را داش ته اس ت [.]16
شركتكنندگان اظهار داشتند اين مشكل باي د در می ان
تمامي پرس نل اع م از پرس تاران ،خ دمات ،تاسیس ات،
بهیاران ،جراح ان ،بخ ش اورژان  ،ش اغلین پس ماند،
آزمايشگاه و كاركنان اداري در نظر گرفته شود .در مورد
اصتحات نیز مسئله هزينه نیز مطرح است .اين مس ئله
از نظر راحتي و راندمان كار نی ز مه م ميباش د .برخ ي
مطالعات بیان داش تند مش كتت اس كلتي عض تني در
كیفیت مراقبت و زندگي كاري پرسنل تثییرگ ذار اس ت
[ .]17مشكل پوس چرهاي ك اري نامناس ب در تم امي
واح دها و مش اغل بیمارس تان دي ده ميش ود و تقريب اً
تم امي پرس نل در مع رض آن ميباش ند ،چن د ت ن از
شركتكنندگان اظهار داشتند " كم ک بهی ار ،پرس تار،
پزش ک ،خ دمات ،پرس نل اداري و  ....در مع رض اي ن
مش كل هس تند" .ك ارگر رخش ويخانه نی ز از وض عیت
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بررسي و ارزيابي شرايط جوي و سیستم تهويهي موجود طبق برنامه مدون و شناسايي اصتحات مورد نیاز (اندازه گیري و مشورت با كاركنان)
طراحي و بهبود سیستم تهويه مناسب (موضعي و عمومي) با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و شرايط خاص هر قسمت از بیمارستان
تعمیر و نگهداري تجهیزات سیستم تهويه موضعي و عمومي طبق برنامه مدون
محصور ،جداسازي و عايق سازي تجهیزات و واحدهايي با شرايط جوي نامناسب و استقرار مناسب آنها به منظور كاهش مواجهه غیر ضروري ب ا ش رايط ج وي
نامناسب (در سردخانه ،رخشويخانه و  ...استفاده از محفظه و موانع ،افزايش فاصلهي منابع سرما ،رطوبت و گرما و واحدهاي مربوطه با ساير قسمتها و )...
سازماندهي كار به گونه اي كه افراد كمتر در معرض شرايط جوي نامناسب قرار بگیرند (عدم استفاده از دستگاههاي تولید كننده گرما ،س رما و رطوب ت در م وارد
غیرضروري ،عدم حضور در واحدهاي با شرايط نامطلوب جوي در موارد غیرضروري ،استفاده از سیستم چرخشي كاركنان ،برنامه كار و استراحت و )...
اجراي استراتژيهاي مناسب به منظور مقابله و يا كاهش ایرات گرما ،سرما و رطوبت (استفاده از لباس متناسب با شرايط جوي و )...
آموزش هايمستمر (در زمینه منابع گرما و سرما و فعالیتهاي ايجاد كنندهي آنها در محیط كار ،اهمیت و عوارض شرايط جوي نامطلوب ،راهكارهاي كنترلي)
انجام معاينات بدو استخدام و دوره اي به منظور شناسايي افرادي كه مشكل دارند (ناراحتي قلبي عروقي و )...
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جدول  - 4راهكارهاي كنترلي جهت بهبود پوسچرهاي كاري
راهكارها

نامناس ب پوس چر ك اري خ ود و همك اران در هنگ ام
فعالیتهاي كاري شكايت داشت " ،بیشتر م دت س رپا
هستیم و امكان انجام كار ب ه ش كل نشس ته نیس ت".
آنها همچنین نمونههاي متعددي از اين مش كل نظی ر
حمل بار و بیمار ،حركات تكراري و پوسچرهاي ايستايي
پرسنل ،ايستادن طوانيمدت پرستاران ،جراحان و ساير
پرسنل در اتاق جراحي ،نشس تن طوانيم دت پرس نل
اداري ،استاندارد نبودن ايستگاههاي پرستاري ،نامناس ب
بودن تجهیزات و ابزار از نظ ر ارگون ومي ،ص ندليه ا و
تخ ته اي نامناس ب و ب دون قابلی ت تنظ یم و
انعطافپ ذيري ،پوس چرهاي نامناس ب در رخش ويخانه
(ايستادنه اي طوانيم دت ،جم ع ك ردن لب اس ،ات و
كردن ،خشک كردن ،تا ك ردن متف ه) و غی ره را ذك ر
كردند .سید حمید فلكي و همك اران نی ز در مطالع هاي
دريافتند كه در كاركنان آزمايشگاههاي تشخیص طب ي
پوس چر ك اري نامناس ب ب وده و اق دامات اص تحي
ارگونومیكي در آزمايشگاهها ضروري ميباشد (.)11
طي اين مطالعه مش خص ش د ايس تگاهه اي ك اري
متف اوتي وج ود دارد ك ه ب راي ه ر ك دام بررس ي و
اصتحات متفاوتي بايد انجام داد؛ اما بیشتر كارشناسان،
آموزش و اطتعرس اني را ب هعنوان يك ي از بهت رين و
مهمترين راهك ار بی ان كردن د "آم وزش باي د باش د و
بهصورت مداوم " " ،اطتعات پرسنل ك م اس ت پ
اول آم وزش مه م اس ت و آنه م ب هطور مس تمر".
مطالعات بسیاري نیز اهمیت آموزش را بهويژه در بهب ود
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پوسچرهاي كاري نشان دادن د [ .]19راهكاره اي ارائ ه
ش ده توس ط كارشناس ان جه ت بهب ود پوس چرهاي
نامناسب در قالب مضمونهاي ارائ ه ش ده در ج دول 4
قابل دستهبندي است.
خشونت در محیط کار (از سووی هرراهوا
بیرارا نسبت به کارکنا ) :شركتكنندگان بر اين
باور بودند كه اين مسئله در بیمارستان توسط بیم اران و
همراه ان بیم ار علی ه پرس تاران ،بهی اران ،نگهبان ان،
پزش كان ،كاركن ان بیمارس تانه اي روان ي و بخ ش
اورژان مطرح م يباش د .حت ي خش ونت داخل ي ب ین
پرسنل به دلیل حجم بااي كار ،شیفت كاري ،حساسیت
كار و  ...نیز وجود دارد .طي مصاحبه مشخص شد كه با
وج ود اهمی ت خش ونت در بیمارس تان متثس فانه اي ن
موض وع زي اد م ورد بررس ي ق رار نميگی رد ،فران ز و
همكاران ( )2010بی ان ميكنن د ك ه كمب ود ش فافیت
رويهي گزارش دهي و عدم حماي ت از س وي مقام ات
مافوق و پذيرش خشونت و رفتار پرخاش گرانه ب هعنوان
بخشي جداييناپذير از كار بیمارستاني باع كم گزارش
شدن خشونت در محیط كار ميباشد [ .]20خش ونت در
محیط بیمارستان اغلب بر علیه كادر درم ان و نگهب ان
وجود دارد .اين مشكل در بیمارستانهايي با جمعیت زياد
(بیمارستانهاي دولت ي) بیش تر مط رح اس ت .يك ي از
كارشناس ان ميگوي د " روز اول ك اري يك ي از
مراجعهكنندگان مسیري را از من پرسید و من ب ه دلی ل
آنك ه آش نا نب ودم ،نتوانس تم او را راهنم ايي ك نم و
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ارزيابي دقیق و مستمر پوسچر كاري پرسنل و شناسايي مشكتت موجود (ابزار و وسايل ارزيابي پوسچرهاي كاري و مشورت با كاركنان)
طراحي و بهبود ايستگاههاي كاري با توجه به اصول و استاندارهاي ارگونومي و نظر خود پرسنل و استانداردهايي ملي و بین المللي
تعمیر و نگهداري كلیه وسايل ،تجهیزات و ابزار طبق برنامه مدون و تعويض آنها در صورت نیاز جهت جلوگیري از پوسچرهاي نامناسب طي استفاده از آنها
سازماندهي كار به گونه اي كه افراد كمتر در پوسچرهاي نامناسب كاري قرار بگیرند (استفاده از سیستم چرخشي كاركنان ،برنامه كار و استراحت ،انجام نرمشه ا
و ورزشهاي مناسب بین وظايف كاري و ) ...
تهیه وسايل كمک كننده به منظور بهبود پوسچرهاي كاري (تجهیزات بیمار بر براي حمل بیمار و )...
آموزشهاي مستمر (نحوه درست انجام كارها به منظور بهبود پوسچرهاي كاري ،اهمیت و عوارض پوسچرهاي نامطلوب ،تشخیص عتئم و نشانههاي بیم اري-
هاي اسكلتي عضتني و گزارش سريع آنها ،نرمشها و ورزشهاي مناسب بین فعالیتهاي كار براي پرسنل ،راهكارهاي كاهش ایرات پوسچرهاي نامطلوب)
استفاده از پوستر ،پمفلت ،راهنما و عتئم نحوه درست انجام كارها با پوسچرهاي كاري مناسب و نرمشهاي مناسب بین وظايف كاري در قسمتهاي مربوطه
انجام معاينات بدو استخدام و دوره اي به منظور شناسايي افرادي كه مشكل دارند (مشكتت اسكلتي عضتني و ) ...

بررسي مشكتت ارگونومیكي بیمارستان از ديدگاه تكنولوژي تعامل انسان -سیستم و...
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جدول  - 6راهكارهاي كنترلي جهت بهبود مشكتت خشونت در محیط كار
راهكارها

مراجعهكننده برخورد نامناسبي از خود نشان داد" .طب ق
نظر كاركنان ،اين مشكل خوشبختانه در واحدهايي كه با
مراجعهكنندگان سروكار ندارند مانند رخشويخانه ،انب ار و
 ...زياد مطرح نیست.
خشونت در بیمارستان بايد با دق ت بیش تري بررس ي
شود ،يكي از كارشناسان اظهار داشت "اين مشكل چند
عامله ميباشد" .يكي ديگ ر از كارشناس ان نی ز اظه ار
داشت راهكارهايي براي كنترل اين مش كل وج ود دارد
"فرهن سازي از طريق آموزش به پرسنل نظی ر نح وه
برخورد با بیمار ميتواند در ك اهش خش ونت تثییرگ ذار
باش د" .ب هطوركلي راهكاره اي ارائ ه ش ده توس ط
كارشناسان جهت حذف يا ك اهش مش كل خش ونت در
قال ب مض مونه اي ارائ ه ش ده در ج دول  5قاب ل
دستهبندي است.
عدم جانرایی مناسب وسوای ،ججییوتاو و
 :...تقريباً تمامي شركتكنندگان بر اين باور بودن د ك ه
رعايت اصول جانمايي باع اف زايش س رعت و ايمن ي
كار ،پیشگیري از حواد  ،حف راحت ي و ران دمان ك ار
ميشود .بهعنوان نمونه يكي از كارشناسان اظهار داشت

"چی دمان مناس ب ميتوان د باع بهب ود مس ائل
ارگونومیكي و جلوگیري از حواد شود" .در مطالع هاي
نیز عدم نظم و ترتیب يا جانمايي مناسب بهعنوان يك ي
از علل حواد بیمارستاني شناسايي شد [ .]14به دلی ل
ماهیت خاص وظ ايف ك اري بیمارس تان ك ه هرگون ه
اشتباه ممكن است روي ستمت بیماران تثییر گذاشته و
يا عوارض نامطلوبي بر ستمت پرسنل بگذارد ،جانمايي
در تمامي بخشها و واحدها عامل مهمي ميباشد .يكي
از كارشناسان بی ان ميكن د "رعاي ت اص ول جانم ايي
مناسب در بیمارستان نسبت به ساير محیطه اي ك اري
اهمیت بیشتري دارد" .با اين وجود همانطور كه يك ي
از كارشناسان به صراحت بیان ميكند " متثسفانه اصول
جانمايي رعايت نميشود ،آيتمهاي مهمتري اس ت ك ه
فعتً اين كار را انجام نميدهند" ،به اين موضوع خیل ي
توجه نميشود و مشكل ديگر در اين بح كمبود فض ا
ميباشد همانطور كه كارگر لندري ميگويد "فضا براي
جانمايي مناسب دستگاهها كم است " .بهمنظور كنت رل
و بهبود شرايط جانمايي كارشناسان راهكارهاي مختلفي
ارائه دادند كه در قالب مضمونهاي ارائه شده در جدول

جدول  - 5راهكارهاي كنترلي جهت بهبود مشكتت عدم جانمايي مناسب
راهكارها
خريداري و نگهداري وسايل ،داروها و  ...با توجه به نیاز هر واحد و نظر پرسنل واحد مربوطه (مقدار و نوع كااي مورد نیاز) و فضاي قابل استفاده
جانمايي مناسب وسايل ،تجهیزات و  ...و بهبود آن با توجه به شرايط موجود و نظر پرسنل واحد مربوطه و ضمن رعايت اصول مربوطه
نظافت و نگهداري كلیه سطوح ،البسه و  ...طبق برنامه مدون و اصول
آموزشهاي مستمر (به منظور آشنايي با اهمیت رعايت اصول جانمايي در كاهش خطا و باا بردن كارايي و آرامش در محیط كار ،آشنايي با اصول جانمايي و )...
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بهبود كیفیت ارائه خدمات به مراجعه كنندگان به منظور عدم نارضايتي آنها كه مي تواند منجر به خشونت شود (سازماندهي سیستم نوبت دهي به منظور ك اهش
اتتف وقت مراجعه كنندگان ،الزام حضور به موقع بیمار ،پرسنل و به ويژه پزشكان در موعد مقرر و تعیین شده و )...
اطتع رساني كامل و جامع به منظور كاهش سردرگمي و سوءتفاهمهاي احتمالي مراجعه كنندگان كه مي تواند منجر به خشونت شود (در مورد واحدهاي مختل ف
بیمارستان و مسیرهاي دسترسي به آنها ،سیستم نوبت دهي ،روشهاي تشخیص و درمان و هزينههاي مربوطه و احتمال موفقیت هر يک از آنها)
حمايت از پرسنل به منظور كاهش خستگي ،نارضايتي و افزايش انگیزه پرسنل به منظور ارائه خدمات بهتر و برخورد مناسب با مراجعه كنندگان (عدم تبعیض و بي
عدالتي بین پرسنل از سوي سازمان ،كاهش بار كاري پرسنل و تعدد مسئولیتهاي محوله ،عدم فعالیت طواني مدت پرسنل بیش از مدت زمان استاندارد و )...
اجراي تدابیر امنیتي(فیزيكي) مناسب و استقرار سیستم حراست و نگهباني آموزش ديده و به تعداد كافي و ازم با توجه به نیاز ه ر واح د ب ه منظ ور مقابل ه و ي ا
كاهش احتمال خشونت (كنترل رفت و آمد مراجعه كنندگان ،استقرار سیستم ها و وسايل هشدار دهنده در ورودي اتاقهاي اورژان و ) ...
آموزش مستمر و ارائه خدمات مشاوره براي پرسنل اعم از مديريت ،پزشک ،پرستار ،خدمات ،نگهبانان و ( ...اهمیت خش ونت در مح یط ك ار و ع وارض آن ب راي
مديريت و پرسنل ،نحوه برخورد با بیمار ،احساس مسئولیت بیشتر در قبال بیماران ،آموزش و افزايش اعتماد به نف  ،گزارش موارد مربوط به خشونت)

زهرا ابراهیمي و همكاران

62

جدول  - 7راهكارهاي كنترلي جهت بهبود مشكتت روابط فردي و سازماني نامناسب
راهكارها

 6قابل دستهبندي است.
روابط فردی (طرد شد جوسط هرکوارا ) و
روابط سازمانی :يكي از كارشناسان اظهار داشت "در
هر سازماني رابط ه مطل وب ب ین پرس نل ،مس ئولین و
مديريت و  ...مهم است و در بیمارستان ب ه لح اظ ك ار
تیم ي درم اني و بهداش تي ،اهمی ت وي ژهاي دارد" .از
سويي ديگر ساير كارشناسان نیز بر اين باور بودن د ك ه
روابط س ازماني و ف ردي از دي دگاه ارگون ومي ،روان ي،
میزان استرس ،ایربخشي و افزايش راندمان ،اهمیت دارد
و در بیمارستان به لحاظ كار تیمي درم اني و بهداش تي،
اهمیت ويژهاي دارد .تبعیض و تفاوت در میزان حقوق و
عدم حمايت اجتماعي مناسب از س وي سیس تم ،حج م
كاري ،ساعات كاري و تبعیض ب ین كاركن ان ،پزش ک
سااري و  ...همگي مسائلي هستند كه بايد مدنظر قرار
بگیرند .يك ي از كارشناس ان بی ان ميكن د "در رواب ط
فردي و سازماني نامناسب ،پرس نل نميتوانن د خ دمات
مناسبي ارائه دهند ،"...دالن و همكاران ( )2001نیز بیان
ميكنند پش تیباني و حماي ت س وپروايزرها ب ر كیفی ت
زندگي كاري كاركنان بیشترين و كلیديترين ای ر را ب ر
كیفیت زندگي كاري دارد .مديريت ميتوان د ب ا ت رويا
ارتباط ات و پش تیباني سرپرس ت و همك ار ب ه اج راي
استراتژيها با هدف ستمت و رف اه كاركن ان حرف هاي
خود بپردازد .يک گام مهم اولیه ب راي رهب ران اجراي ي
بهداش ت ،انج ام ي ک خ ود ارزي ابي ج امع ،شناس ايي
حوزههاي مشكلدار در ارتباطات ،اولويتبندي و هدايت
آنها ميباشد [ .]21طبق مطالعهي شیرالي و همك اران
نیز رابط ه پرس نل ب ا ح وزه م ديريت و اف زايش درک
متقابل حتي ميتواند در ارتقاي نگ رش ايمن ي آنه ا و
دو ماهنامه
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ايمني در محیط كار نقش مؤیري داش ته

بهبود فرهن
باشد [.]22
راهكارهاي ارائه شده توسط كارشناسان جهت بهب ود
مش كتت در رواب ط ف ردي و س ازماني در قال ب
مضمونهاي ارائه ش ده در ج دول  7قاب ل دس تهبندي
است.
سووواختار و سیاسوووتهوووای سوووازمانی:
شركتكنندگان بر اي ن ب اور بودن د توج ه ب ه س اختار
سازماني و تكمیل رديفهاي تشكیتتي مصوب در ارائه
مطلوبتر خدمات و در قالب تیم بسیار مهم است و بايد
ساختار سازماني به روز و بهینه گردد و كمبودها ب هويژه
نیروهاي فني برطرف گردد تا جايگاه هر ف رد نی ز باي د
مشخص باشد .اكثر كارشناسان بر اين ب اور بودن د ك ه
فقدان رديف بهداشت حرفهاي نیز يكي از مشكتت اين
ساختار ميباشد همچن ین پیش نهاد كردن د اي ن س مت
مستقیماً زير نظر مديريت بیمارستان باشد .با توج ه ب ه
مش كتت اقتص ادي و نی روي انس اني بیمارس تانه ا،
معم واً سیاس ت س ازماني ش رايط مناس بي ن دارد و
برنامههاي بهداشت حرف هاي اهمی ت كم ي دارد و ب ه
درستي اجرا نميشوند .همچنین سیاس ت س ازمان باي د
بهگونهاي باشد كه موجب تبعیض بین كاركنان نش ود و
از طرفي ضمن شايستهسااري ،كار شايسته مورد ارزش
ق رار بگی رد چراك ه سیاس ته اي تش ويقي و تنبیه ي
سازمان ،بر انگی زه كاركن ان ت ثییر مس تقیم ميگ ذارد.
سیاست سازمان بايد بهگونهاي باشد ك ه از نظ ر روان ي
فرد تكلیف خود را بداند ،بهصورت هدفمن د ك ار كن د و
امنیت بهداشت جسمي و رواني وي نی ز ت ثمین گ ردد.
پان ت و همك اران ( )2009نی ز بی ان م يكنن د

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 16:58 IRDT on Tuesday August 21st 2018

عدم تبعیض بین پرسنل و رعايت عدالت توسط سازمان (تقسیم عادانه ي كارانه بین پرسنل ،امكان بهره مندي از امكانات و تسهیتت براي تم امي پرس نل ب ه
طور مساوي ،ايجاد محیط رقابتي دوستانه ،مناسب ،عادانه و بدون تبعیض با مديريت مناسب)
افزايش روابط دوستانه بین پرسنل و آشنايي آنها با يكديگر (معرفي واحدها ،پرسنل هر واحد و وظايف وحقوق آنها به كلیه ي پرسنل به منظور آشنايي پرسنل با
يكديگر و جلوگیري از طرد شدن افراد به خصوص افراد جديد ،برگزاري جلسات معارفه ،جلسات كاري ،جشنها و مراسم و )...
ايجاد روابط دوستانه بین مديريت و پرسنل (استقرار مديريت مشاركتي ،تسهیل در امكان ارتباط پرسنل با مديريت ،تبادل نظر با پرسنل در خصوص مشكتت)
آموزش مستمر و ارائه خدمات مشاوره براي پرسنل اعم از مديريت ،پزشک ،پرستار و ( ...احترام متقابل به تمامي جايگاههاي شغلي و افراد و )...

بررسي مشكتت ارگونومیكي بیمارستان از ديدگاه تكنولوژي تعامل انسان -سیستم و...

جنبههاي مختلف كار را بررسي كرد تا علل پايین بودن
رضايت شغلي و بعض اً ت رک ش غلي را درياف ت .آنه ا
همچنین اظهار داشتند حجم كاري ب اا ،كمب ود تع داد
پرسنل ،شرايط خاص بیمارستان ،فوبیا و ترس از بیم ار
شدن در بیمارستان ،نوبتك اري و نوبته اي گردش ي،
ابتغ وظايف متعدد و سردرگمي پرسنل در ارائه خدمات،
فش ار ك اري ،حق وق ك م ب ه نس بت ب ه ب ار ك اري،
تقسیمكاري نامناس ب ،بيع دالتي در سیس تم پرداخ ت
حقوق و پاداش و میزان امكانات رفاهي ،كمبود امكانات
رفاهي و مزايا ،فقدان يا كمبود امنیت شغلي ،عدم روابط
صحیح بین مدير و پرسنل ،كمبود حمايت اجتماعي و ...
ميتوانند از علل كمبود رضايت شغلي باش ند .مطالع ات
نیز نشان دادند رابطهاي بین میزان س تمت عم ومي و
روان ي پرس تاران ،اق دامات ايمن ي و بهداش ت ش غلي
كارفرمايان و قصد ترک شغلي آنها رابطهاي وجود دارد
[ .]24يكي از كارشناسان در مورد اهمیت رضايت شغلي
چنین ميگويد " افزايش رضايت شغلي كاركنان باع
ارائه خدمات بهتر ميشود ،وقتي پرس تار ناراض ي باش د
بیمار آسیب ميبیند " .كارشناس ديگري اظه ار داش ت
"رضايت شغلي از عوامل مه م در رس یدن ب ه اه داف
سازمان است" .مصاحبهشوندگان بر اين باور بودن د ك ه
امنی ت ش غلي در برخ ي بیمارس تانه ا (مخصوص اً
بیمارستانهاي خصوص ي) ك م م يباش د و قرارداده ا
كوتاهمدت بوده و تضمیني در تمديد آنه ا نم يباش د.
پرسنل بايد از طرف سازمان حمايت شوند و از هر نظري
امنیت شغلي آنها تثمین گردد.

جدول  - 1راهكارهاي كنترلي جهت بهبود ساختار و سیاست سازماني
راهكارها
به روز رساني و اصتح ساختار و سیاستهاي سازمان به صورت مستمر در راستاي اهداف سازمان و ابتغ آن به تمامي واحدها
تثبیت جايگاه بهداشت حرفه اي در بیمارستان و مشخص شدن جايگاه آن در ساختار سازمان و استقرار آن مستقیما زير نظر مديريت
مشاركت كاركنان و كارشناسان مربوطه در تصمیم گیريها و اجراي هر گونه برنامه و تغییر ضمن در نظر گرفتن سیاست و اهداف سازمان (به منظ ور اتخ اذ
تصمیم هاي بهتر و كارآمدتر ،جلوگیري از اتتف هزينه و وقت در اجراي برنامه و تغییرات غیر ضروري و ناكارآمد و ) ...
تغییر سیاست سازمان به گونه اي كه بین پرسنل و مراجعه كنندگان عدالت رعايت شود (بها دادن بیش از حد به مراجعه كنندگان باع نارض ايتي پرس نل و
كاهش انگیزهي آن ها مي شود ،بها دادن بیش از حد به پرسنل باع كاهش ح مسئولیت پذيري پرسنل نسبت به بیماران بیماران مي شود)
ايجاد روابط دوستانه ،افزايش انگیزه و رضايت پرسنل (افزايش اعتماد پرسنل به سازمان با افزايش حمايت هاي مالي ،اجتماعي و شغلي و )...
توجیه و آموزش مديريت و سازمان در خصوص اهمیت اجراي راهكارهاي بهداشت حرفه اي در بهبود عملكرد پرسنل و افزايش كیفیت خدمات
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م اكروارگونومي (ارگون ومي س ازماني ب هعنوانمثال،
سازمان كار و برنام هه اي مش اركتي) چ ارچوبي ب راي
بهبود ويژگيهاي فیزيكي و سازماني كار و توانمندسازي
كاركنان است [ .]23كاركنان بیشتر بر اين باور بودند كه
سیاست سازمان بیشتر بیمار مح ور ميباش د "سیاس ت
بیمار محور ميتواند باع اس ترس در می ان كاركن ان
ش ود" درص ورتيكه اكث ر كارشناس ان اظه ار داش تند
بیمارستان بیشتر پرسنل محور ميباشد ،طبق نظر چن د
تن از كارشناسان "تعادل در اين زمینه بايد رعايت شود
" زيرا بها دادن بیش از حد ب ه مراجعهكنن دگان باع
نارضايتي پرسنل و كاهش انگی زه آنه ا م يش ود و از
طرفي بها دادن بیش از حد ب ه پرس نل باع ك اهش
ح مسئولیتپذيري پرسنل نس بت ب ه بیم اران و دور
شدن از رسالت اص لي بیمارس تان يعن ي ارائ ه بهت رين
خ دمات درم اني ب ه بیم اران م يش ود .ب هطوركلي
راهكارهاي ارائه شده توسط كارشناسان جهت حذف ي ا
كاهش مشكتت ساختار و سیاس ت س ازماني در قال ب
مضمونهاي ارائه ش ده در ج دول  1قاب ل دس تهبندي
است.
رضایت شوللی و امنیوت شوللی :كارشناس ان
اذعان داشتند كه رضايت شغلي و امنیت ش غلي از نظ ر
رواني حائز اهمیت اس ت و همچن ین در ك ارايي اف راد
تثییرگذار است و عدم آنها باع بروز ناهنجاري روان ي
و اجتماعي بین كاركنان ميگردد .در محیط بیمارس تان
معمواً رضايت شغلي پرسنل ك م م يباش د ،اي ن ام ر
ميتواند ناشي از عوامل متع ددي باش د؛ بن ابراين باي د
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جدول  - 9راهكارهاي كنترلي جهت بهبود عدم رضايت شغلي و امنیت شغلي
راهكارها
افزايش حمايت اجتماعي و امنیت شغلي (بیمه كردن پرسنل ،طواني تر شدن قراردادهاي شغلي ،غرامت در صورت بیماري و از كار افتادگي و ) ...
افزايش حقوق و مزايا ،امكانات رفاهي ،تفريحي و ورزشي
استقرار سیستم تشويق و تنبیه مناسب بر اساس عملكرد پرسنل (قدرداني از پرسنل نمونه ،مرخصي تشويقي و )...
افزايش تعداد پرسنل و استقرار نیروي كار به تعداد كافي و با توجه به نیاز هر واحد به منظور كاهش بار كاري و در نتیجه آن افزايش رضايت شغلي
تبادل نظر با پرسنل در تصمیم گیريها (به منظور شناخت مشكتت و شرايط و بهبود آنها ،ايجاد روابط دوستانه با پرسنل ،افزايش اعتماد به پرسنل و )...
بهبود شرايط محیط كار و ايمني آن (شرايط جوي ،صدا ،روشنايي و  )...به منظور افزايش رضايت شغلي و احساس امنیت شغلي
برقراري عدالت و عدم تبعیض بین پرسنل و موقعیتهاي شغلي مختلف (تقسیم عادانه حقوق ،مزايا و كارانه بر اساس عملكرد و سوابق پرسنل و )...
آموزشهاي مستمر (اهمیت رضايت شغلي پرسنل و افزايش امنیت شغلي در بهبود عملكرد پرسنل و افزايش كیفیت خدمات به منظور توجیه م ديريت و س ازمان
و)...
جدول  - 10راهكارهاي كنترلي جهت بهبود ابهام و تضاد نقش
راهكارها
بررسي مستمر و شناسايي نیازهاي شغلي و وظايف كاري بیمارستان و جزئیات آن به منظور طراحي شرح وظايف منسجم و بدون نقص و ابهام
طراحي و به روز رساني شرح وظايف با توجه به سیاست سازمان و شرايط موجود و بر اساس استانداردها به شكل واضح و بدون ابهام
ابتغ شرح وظايف واضح و بدون ابهام به پرسنل مربوطه و عنوان وظايف هر فرد و واحد به ساير واحدها و پرسنل ديگر در آغاز شروع ب ه فعالی ت و ب ه ص ورت
مستمر در طول خدمت (دقیقا وظايف وي چیست و در چه تايمي بايد كار كند و به ازاي اين وظايف به او حقوق داده مي شود)
نظارت مستمر بر اجراي وظايف محوله به هر فرد به منظور كاهش ابهام نقش و محتمل شدن پرسنل به اجراي وظايف و قبول مسئولیتهاي غیر مرتبط
چیدمان و تقسیم مناسب نیروي كار بر اساس نیاز هر واحد (استقرار نیروي كار به تعداد كافي و با توجه به نیاز هر واحد) به منظور كاهش ابه ام نق ش و محتم ل
شدن پرسنل به اجراي وظايف و قبول مسئولیتهاي غیر مرتبط با شغل آنها و مغاير با شرح وظايف به دلیل كمبود نیروي كاري
تقسیم كار و وظايف بر اساس محدوديتها و تواناييهاي هر فرد به منظور جلوگیري از تضاد نقش
قرار دادن چارتي براي راهنمايي پرسنل به منظور جلوگیري از سردرگمي در شرايط خاص
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كارشناسان و كاركنان اظهار داشتند بهبود حمايتها از
سوي سازمان باع افزايش رض ايت ش غلي م يش ود.
مالک اختق و همك اران ( )2013نی ز ب ه اي ن نتیج ه
رسیدند كه توجه بیشتر ب ه مس ائل ارگونومی ک باع
افزايش رضايت شغلي ميشود [ .]25راهكاره اي ارائ ه
شده توسط كارشناسان جهت بهب ود رض ايت ش غلي در
جدول  13قابل دستهبندي است.
ابیام نقش و جضاد در نقش :يكي از كارشناسان
در مورد اين مشكل چنین ميگوي د "برخ ي مواق ع ب ه
عل ت كمتجربگ ي ،دان ش ناك افي و مش خص نب ودن
نقشها و وظايف و طراحي نامناس ب ش غل ،مش كتت
متعددي در اين زمینه وجود دارد" .مطالعات نشان دادند
كه بدون در نظر گرفتن انگیزه ،تواناييها فرد ،فرهن
كار حمايتي و متحظ ات دقی ق در طراح ي ،كیفی ت و
كمیت خواستههاي كار ،ميتواند تثییر قاب ل ت وجهي در

احساسات نسبت به كیفیت زندگي كاري و همچن ین در
پیامدهاي بهداشتي در بخش بهداشت و درم ان بگ ذارد
[ .]21طي مراحل اين مطالعه مشخص شد تعدد وظايف
و نقش متعدد محوله به پرسنل ،باع سردرگمي آنه ا
شده و وظايف اصلي خود را فرام وش م يكنن د .ب راي
طراحي شغلي بايد گروهي متشكل از افرادي كه در اين
زمینه فعالیت دارند و كارشناسان مربوطه براي تک تک
افراد با توجه به توانمنديهاي هر فرد ،بهصورت كلي و
جزئينگ ر وظ ايف را تعی ین و ب ه آنه ا اب تغ كنن د.
همچنین در صورت ابه ام نق ش ،فعالی ته ا و اه داف
بهداشت حرفهاي ديده نشده و اين واحد بهعنوان واح د
غیر ضروري ش ناخته ش ده و جايگ اه خ ود را از دس ت
ميدهد .در محیط بیمارستان به دلیل متعدد بودن كارها
و وظايف ،امكان ابهام نقش و تض اد نق ش وج ود دارد.
يكي از كاركنان ميگويد "حم ل بیم ار وظیف ه كم ک

بررسي مشكتت ارگونومیكي بیمارستان از ديدگاه تكنولوژي تعامل انسان -سیستم و...

تثییرگذار است نیز باع ب اا رف تن ب ار ك اري روان ي
ميشود .بار كار رواني در بیمارس تان بهگون هاي مط رح
است كه برخي مطالعات مشاغل مراقبتهاي بهداش تي
را بهعنوان ك ار ع اطفي م ورد بررس ي و ارزي ابي ق رار
ميدهند [ .]26شركتكنندگان اذعان داشتند دلیل عمده
بار كاري باا ،كمبود نیروي كار اس ت .اي ن مس ئله در
بخشهاي درماني و ساير قسمتها مانن د رخش ويخانه،
قسمت اداري ،آشپزخانه ،انبار و  ...مط رح م يباش د .از
ديگر مشكتت عدم تقسیم مناسب نیروي كار ميباشد،
مثتً برخي واحدها كه به نیروي كاري زياد احتیاج دارد،
تعداد كاركنان كم ميباشد .يك ي از كارشناس ان اظه ار
داشت "چیدمان نیروي كار اغلب نامناسب اس ت ،نی رو
زياد است ولي در جاي مناس ب نیس ت " .از آنج ا ك ه
نظارت كافي نیز وجود ندارد ،ممكن اس ت برخ ي اف راد
كمكاري كنند و يک يا چند نفر ديگ ر ب ه ج اي آنه ا
بیشتر كار كنند كه اين امر ميتواند مش كتت متع ددي
بوجود بیاورد .اكثر شركتكنندگان ب ر اي ن ب اور بودن د
اف زايش نی روي ك اري راهك ار اساس ي اي ن مش كل
ميباش د ،همچن ین تقس یم مناس ب نی روي ك اري را
ب همنظور بهب ود ش رايط ب ار ك اري پیش نهاد دادن د.
بهطوركلي راهكاره اي ارائ ه ش ده توس ط كارشناس ان
جهت حذف يا ك اهش مش كتت ب ار ك اري در قال ب
مضمونهاي ارائه شده در ج دول  11قاب ل دس تهبندي
است.
نوبتکاری :كارشناسان بیان داشتند به دلیل ماهیت

جدول  - 11راهكارهاي كنترلي جهت بهبود بار كاري
راهكارها
بررسي و ارزيابي مستمر واحدها و مشاغل به منظور شناسايي نیازهاي نیروي كاري و تقسیم مناسب نیروي كار بر اساس نیاز هر واحد
چیدمان و تقسیم مناسب نیروي كار بر اساس نیاز هر واحد (استقرار نیروي كار به تعداد كافي و با توجه به نیاز هر واحد)
تقسیم كاري مناسب و عادانه با در نظر گرفتن محدوديتها و تواناييهاي هر فرد و نظارت بر اجراي آن براي جلوگیري از كم كاري و پركاري برخي پرسنل
افزايش تعداد پرسنل به منظور كاهش بار كاري رواني و فیزيكي هر فرد
سازماندهي كار به منظور كاهش كه بار كاري افراد يا عوارض آن(برنامه ريزي مجدد وظايف ،استفاده از سیستم چرخشي كاركنان ،برنامه كار و استراحت)
اجراي استراتژيهاي مناسب به منظور كاهش ایرات بار كاري و استرس ناشي از مسئولیت ستمتي و جان بیماران (افزايش حمايت سازمان از پرسنل ،برق راري
تعادل حقوق و مزايا با بار كاري ،كاهش تعدد وظايف محوله و ساعات كاري طبق استانداردهاي ملي و بین المللي)
پذيرش بیمار به اندازه ي ظرفیت بیمارستان و با توجه به تعداد پرسنل به منظور حف تناسب بین تعداد بیمار و پرسنل (پزشک ،پرستار ،خدمه و )...
آموزشهاي مستمر (نحوه برقراي تعادل كار و زندگي ،مديريت زمان ،نحوه كنترل استرس ناشي از بار كاري فیزيكي و رواني)
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بهیار است اما گردن خدمات مياندازند".
چند تن از كارشناسان بر اين باور بودن د ك ه ممك ن
است ابتغ ش رح وظ ايف ب ه اف راد ت ازه وارد ،درس تي
صورت نگیرد و يا بیش از وظ ايف ذك ر ش ده در ش رح
وظايف از فرد انتظار دارند كه اي ن مس ئله خ ود باع
سردرگمي پرسنل و بروز مشكتتي م يش ود؛ بن ابراين
ابتغ شرح وظايف واضح و بدون ابهام بهعنوان يك ي از
راهكارها توسط آنها ذكر شد .در ادامه راهكارهاي ارائه
شده توسط كارشناسان جهت بهبود اين مشكل در قالب
مضمونهاي ارائه شده در ج دول  10قاب ل دس تهبندي
است.
بار کاری :تقريباً كلیه شركتكنندگان اذعان داشتند
كه يكي از مشكتت عمده در بیمارستان باا بودن ب ار
ك اري اع م از فیزيك ي و روان ي ميباش د ،ب ار ك اري
ميتواند باع نارضايتي شغلي و در طوانيمدت باع
فرسودگي شغل ،ت رک ش غل ،پ ايین آم دن ك ارايي و
كیفیت ك ار ،بیم اريه اي ش غلي ،اس ترس و  ...ش ود.
همانند ساير مشكتت ،اين مشكل نی ز در بخ شه اي
مختلف بیمارستان با توجه به شرايط خاص آن ،متفاوت
ميباشد و نیاز به بررسي جداگانه در هر بخش ميباشد.
كاركنان و كارشناسان اظهار داشتند كه مواجه با مردم
بار كاري روان ي ب اايي دارد ،بیم اري اف راد و ش رايط
خاص آنها نیز روي روحیهي پرس نل ت ثییر گذاش ته و
حساسیت وظیفه كاركن ان نظی ر اعم ال جراح يه اي
سخت و حساس كه مستقیماً بر روي س تمت بیم اران
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جدول  - 12راهكارهاي كنترلي جهت بهبود نوبت كاري
راهكارها
طراحي ،اجرا و پیاده سازي سیستم چرخش شیفتهاي كاري مناسب با نظر كارشناسان و خود پرسنل (براي رفت و آمد كاركنان با وسايل حم ل و نق ل عم ومي
مشكلي ايجاد نشود ،با در نظر گرفتن محدوديتها و تواناييهاي هر شخص)
افزايش انگیزه ي كاركنان براي قبول شیفت شب با باا بردن حقوق و مزاياي شب كار و كاهش بار كاري اين شیفت
سازماندهي كار به منظور بهبود شرايط نوبت كاري و به گونه اي كه افراد كمتر در معرض عوارض نوبت كاري قرار بگیرند (برنامه ريزي مجدد وظ ايف ب ه گون ه
اي كه میزان و نوع كاري متناسب به زمان و طول شیفت باشد  ،استفاده از سیستم چرخشي كاركنان ،برنامه كار و استراحت و )...
افزايش تعداد پرسنل هر واحد به منظور كاهش تعداد نوبت كاري (شیفت شب ،عصر و روزهاي تعطیل) محوله به هر فرد
تطابق رژيم غذايي با برنامههاي شیفت كاري با نظر كارشناس تغذيه به منظور افزايش هوشیاري و كاهش عوارض گوارشي مربوط به آن
اجراي تغییرات فیزيكي و محیطي مناسب به منظور افزايش سطح هوشیاري و كاهش خس تگي مخصوص ا در ش یفت ش ب (طراح ي روش نايي مناس ب س طوح
روشنايي و قابل تنظیم به منظور كاهش خستگي چشمي و افزايش هوشیاري ،طراحي مناسب دماي محیط كار و با قابلیت تنظیم و )...
آموزشهاي مستمر (راهكاهاي كاهش خستگي ،افزايش هوشیاري ،استراتژيهاي بهبود كیفیت خ واب ،ورزش ه اي مناس ب ،ك اهش ي ا اجتن اب از اس تفاده از
داروهاي تحريک كننده و آرامش دهنده ،قهوه ،استعمال دخانیات و قرصهاي خواب آور ،رژيم غذايي مناسب با نظر كارشناس تغذيه)
انجام معاينات بدو استخدام و دوره اي به منظور شناسايي افرادي كه براي شیفت شب محدوديت دارند (كساني كه مشكل كم خوابي يا بي خوابي دارند و ) ...
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خاص كار بیمارستان و ضرورت ارائه خدمات  24ساعته،
نوبتك اري يك ي از مس ائل اجتنابناپ ذير بیمارس تاني
ميباشد ،همچنین نوبتك اري باع ايج اد مش كتت
جسمي و رواني (استرس ،نارضايتي ش غلي ،خس تگي و
فرسودگي و  )...شده و بر سیستم بیولوژيک تثییر منف ي
ميگذارد .پانت و همكاران ( )2001ایرات نوبتك اري را
اينچن ین بی ان م يكنن د؛ ش یفت ك اري از ديگ ر
استرسورهاي سازماني محیط كار ميباشد ك ه ب ر روي
س تمتي ت اییرات مس تقیم و غیرمس تقیم دارد .ش یفت
كاري عتوه بر اختتل خواب ،ب ا مش كتت تغذي هاي،
عوارض ن امطلوب و ج انبي كلس ترول و چرب ي خ ون،
چاقي و شیوع بااتر بیماريهاي قلبي ،افزايش غیب ت و
درگیري و تعارض كار -خانواده ،بروز پیامدهايي بر روي
ستمت روان (بهويژه در مشاغلي با پاداش ك م) هم راه
است [ .]23چن د ت ن از كارشناس ان اذع ان داش تند ب ا
اجراي اعتب ار بخش ي ،می زان توج ه ب ه نوبتك اري و
مشكتت آن كمي بیشتر شده است ولي نیاز به بررس ي
بیشتر دارد و روند اجراي آن نیازمند تش كیل ت یمه اي
متناسب با تخص صه اي گون اگون اس ت (ارگون ومي
مشاركتي) .شركتكنندگان بر اي ن ب اور بودن د يك ي از
مسائل عمده در بح نوبتكاري ،كمبود نیرو ميباش د.
راهكاره ايي ه م ك ه جه ت رف ع مش كتت آن ب ه
سرپرستاران ارائه ميشود به دلیل كمبود نیرو و امكانات

و منابع قابلاجرا نیستند .همانطور كه گفته شد ،تقريب ًا
بهجز واحدهاي اداري و واحدهايي كه الزام ارائه خدمات
بهصورت  24س اعته ن دارد ،س اير واح دها نوبتك اري
مط رح ب وده و يك ي از مهمت رين مس ائل در مح یط
بیمارستاني ميباشد .همانطور كه يك ي از كارشناس ان
ميگويد "حقوق شب كار بیشتر است و شب ك ار ب راي
پرستار راحتتر است زيرا معاينات و عمله اي جراح ي
صبح انجام ميشود و متقاضي هم بیشتر دارد" ،افزايش
مزاياي شیفت ش ب و ك اهش ب ار ك اري آن ميتوان د
موجب افزايش انگیزه كاركنان براي قبول شیفت شب و
كاهش مشكتت مربوطه شود .راهكاره اي پیش نهادي
توسط كارشناسان جه ت ح ذف ي ا ك اهش مش كتت
نوبتكاري در قالب مضمونهاي ارائه شده در جدول 12
قابل دستهبندي است.
کار با ججییتاو دستگاهها و ابتار پتشوکی:
همانطور ك ه يك ي از كارشناس ان اظه ار داش ت " از
مباح قاب ل مط رح در بح مش كتت ارگون ومیكي
تط ابق وس ايل و تجهی زات ب ا ش اغلین " ،س اير
شركتكنندگان نیز بر اين باور بودند كه تقريب اً تم امي
واحدهاي بیمارستان با تجهیزات ،دستگاهها و ابزار سر و
كار دارند و بايد به نحوي با آنها كار كنند تا باع بروز
مشكل نشود .آم وزش و توان ايي و آش نايي پرس نل ب ا
تجهیزات و دستگاهها ميتواند از حواد جلوگیري كند.
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جدول  - 13راهكارهاي كنترلي جهت بهبود كار با تجهیزات و...
راهكارها

جدول  - 14راهكارهاي كنترلي جهت بهبود كار با كنترلگرها و نشانگرها
راهكارها
بررسي و شناسايي تجهیزات ،عتئم و  ...مورد نیاز هر واحد بر اساس وظايف شغلي به منظور تهیه و طراحي مناسب آنها
انتخاب تجهیزات مناسب هنگام خريد و طراحي مناسب و قابل درک عتئم و نشانهگرها با نظر پرسنل ،كارشناس تجهیزات پزشكي و ارگونومي
برنامه مدون تعمیر و نگهداري همچنین ارزيابي و بررسي مستمر تجهیزات ،عتئم و  ...به منظور شناسايي مشكتت و تعويض آنها در صورت نیاز
حداقل كردن وظايف چندگانه به منظور كاهش خطا هنگام كار با تجهیزات و  ...و درک عتئم و ...
استقرار مناسب تجهیزات ،عتئم و  ...به منظور ايجاد فضاي كاري كافي براي دسترسي به آنها و قابل رويت بودن آنها در طول شبانه روز
نصب راهنماي استفاده از تجهیزات و وسايل و راهنماي عتئم و راهنماها و نكات ايمني مربوطه در كنار آنها
آموزش مستمر (در زمینه نحوه كار با تجهیزات ،دستگاهها و  ...و درک مفهوم عتئم ،راهنماها و  ...به صورت عملي و تئوري و)...

همچنین بررسي و روند اجراي آن نیازمند تشكیل ت یم-
هاي متناسب با تخصصهاي گوناگون است (ارگونومي
مشاركتي) .هیگنت و همكاران ( )2013نی ز تجهی زات،
طراحي براي استفاده آسان از آن ،تعمیر و نگهداري آن،
برق و محاف را بهعنوان مشكتت مح یط بیمارس تاني
مطرح كردند [ .]27ب هطوركلي راهكاره اي ارائ ه ش ده
توسط كارشناسان جهت حذف يا كاهش مشكتت ك ار
با تجهیزات و  ...در قالب مض مونه اي ارائ ه ش ده در
جدول  13قابل دستهبندي است.
کار با کنترلها و نشانگرها (ججییتاو مدر
پتشکی) و عالئم و راهنراهوا (مسویر رفوت و
آمد) و آالرمها و درک درست آ ها :چن د ت ن از
كارشناسان ميگويند "مسئله كنت رلگره ا و نش انگرها
بیشتر در اتاق عمل CCU ،ICU ،وجود دارد" كه عدم
تعامل مناسب با آنها ميتواند باع سردرگمي و ايجاد
حواد شود .جانس ون و همك اران ( )2015نی ز نش ان
دادند چگونه تغییرات كوچ ک در طراح ي راب ط ورودي
كدها ميتواند باع كاهش احتمال خطاه اي پزش كي

جدي شود [ .]21همچنین چند تن از كارشناسان بر اين
باور بودند كه تشكیل تیمهاي متناسب با تخصصه اي
(ارگونومي مشاركتي) ميتواند در طراحي كنترلگره ا و
نشانگرها مؤیر باشد .در صورت نامناسب بودن عتئ م و
تابلوها نظیر راهنماي ورود و خروج ،خروج اض طراري و
عدم قابلرؤيت بودن آنها ،كاركنان و مراجعهكنن دگان
دچار سردرگمي ميشوند .يكي از پرستاران نیز ب ا تائی د
نظر همكارانش ميگوي د " نش انگرها در دي د پرس تار
نیست تا بهموقع بتواند عك العمل نشان دهد " .يك ي
از كارشناسان راهكارهاي پیش نهادي خ ود را اينگون ه
بیان ميكند "انتخاب مناسب تجهیزات و نشانه گره ا و
طراحي مناسب آنها ب ا نظ ر متخصص ین و كاركن ان،
خطاهاي مربوط به اي ن مس ئله را ك اهش م يده د".
بهطوركلي راهكاره اي ارائ ه ش ده توس ط كارشناس ان
جهت حذف يا كاهش مشكتت كار با كنترلگره ا و ...
در قالب مض مونهاي ارائ ه ش ده در ج دول  14قاب ل
دستهبندي است.
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بررسي و شناسايي وسايل ،تجهیزات و ابزار مورد نیاز هر واحد بر اساس وظايف شغلي به منظور تهیه مناسب آنها
انتخاب وسايل ،تجهیزات و ابزار مناسب هنگام خريد با توجه به نظر پرسنل مربوطه ،كارشناس تجهیزات پزشكي و كارشناس ارگونومي
برنامه مدون تعمیر و نگهداري همچنین ارزيابي و بررسي مستمر وسايل ،تجهیزات و ابزار
حداقل كردن وظايف چندگانه به منظور كاهش خطا هنگام كار با وسايل ،تجهیزات و ابزار
ايجاد فضاي كاري كافي براي دسترسي به وسايل ،تجهیزات و ابزار به منظور افزايش سهولت كار با آنها
نصب راهنماي استفاده از وسايل ،تجهیزات و ابزار نكات ايمني مربوطه در كنار آنها
آموزش مستمر (در زمینه نحوه كار با وسايل ،تجهیزات و ابزار به صورت تئوري و عملي)
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بحث و نتیجهگیری
در مطالع هي حاض ر ك ه مطالع هاي كیف ي اس ت،
مشخص شد مشكتت ارگونومیكي يك ي از مهمت رين
مشكتت كاركن ان بیمارس تان ميباش د ك ه ب ه دلی ل
استفاده از تجهیزات پزش كي و وس ايل مونیتورين و
پايش ،قرارگیري در پوسچرها و فعالیتهاي كاري غی ر
اي دهآل ،بلن د ك ردن بیم اران از روي تخ ت ،ايس تادن
طوانيمدت و  ...در محیط بیمارستان مطرح ميباشد.
مشكتت ارگونومیكي بیمارستان ب ه دس ت آم ده در
اين مطالعه ،مطابق تكنولوژي تعام ل انس ان -سیس تم
هندريک [ ]7در  5دسته زير انتزاع گرديد:
انسان – محیط :سر و صدا ،روشنايي و رن  ،ش رايط
جوي (گرما ،سرما ،رطوبت) ،پوسچرهاي نامناسب ،ع دم
جانمايي مناسب وسايل و تجهیزات
انسان – سازمان :روابط ف ردي (ط رد ش دن توس ط
همكاران) و روابط سازماني ،ساختار و سیاست سازماني،
خشونت در محیط ك ار (از س وي همراه ان و بیم اران
نسبت به كاركنان)
انسان – شغل :رضايت شغلي و امنیت ش غلي ،ابه ام
نقش و تضاد نقش ،بار كاري ،نوبتكاري
انسان – ماشین :كار با تجهی زات ،دس تگاهها و اب زار
پزشكي
انس ان – نرماف زار (ارگون ومي ش ناختي) :ك ار ب ا
كنترلگرها و نش انگرها (تجهی زات م درن پزش كي) و
عتئم و راهنماها (مسیر رفت و آمد) و آارمه ا و درک
درست آنها
در اين مطالعه شركتكنندگان تثكید بیشتري بر روي
يكسري مشكتت از جمله پوسچرهاي كاري ،بار كاري
و نوبتكاري داشتند .آنها همچنین بر اين ب اور بودن د
مشكتتي از قبیل رضايت ش غلي و رواب ط ف ردي نی ز
ميتواند در رديف مشكتت با اهمیت محیط بیمارستاني
قرار بگیرند.
اين مطالعه سلسلهمراتب راهكاره اي كنترل ي ش امل
حذف و جايگزيني (مواد ،فرآيند و غی ره) ،كنت رله اي
مهندسي (ايزوله ك ردن اف راد از مخ اطرات و غی ره) و
كنت رله اي اداري و حفاظ ت ف ردي (ح داقل ك ردن

وظ ايف چندگان ه ،برنام ه ك ار و اس تراحت و غی ره) را
پوشش ميده د [ .]29كارشناس ان تثكی د بیش تري ب ر
برخي راهكاره ا داش تند ،آنه ا در تم امي مش كتت،
آم وزش و اطتعرس اني م داوم و درس ت را يك ي از
راهكارهاي مناس ب و اساس ي م يدانس تند .مطالع ات
متع ددي نی ز اهمی ت آم وزش را ب هويژه در ايمن ي و
بهرهوري نشان دادند [.]19 ،5
كارشناسان همچنین اظه ار داش تند اط تع ي افتن از
وضعیت فعلي ميتواند نقش به سزايي در ارائ ه راهك ار
مناسب داشته باشد .مطالعات نی ز اي ن ام ر را تص ديق
ميكنند كه قبل از ارائهي راهكار بايد وضعیت موجود با
دقت بررسي شود تا در صورت نیاز و با توجه به ش رايط
موجود راهكارهايي ارائ ه گردن د []1؛ بن ابراين يك ي از
راهكارهاي مشترک تمامي مش كتت ،بررس ي مش كل
موجود در واحدهاي مختلف از طريق مشاهده ،ارزيابي و
در صورت نیاز اندازهگیري و جويا شدن نظر كاركنان هر
واحد ميباشد.
عليرغم يافتههاي جامع و مفیدي كه مطالعات كیف ي
فراهم ميكنند و تتش محقق ان در مراح ل مطالع ه از
جمله انتخاب افراد مصاحبهشونده از میان اف راد خب ره و
استفاده از رويكردهاي تلفیقي در تولید و اش باع دادهه ا،
بااينح ال ،مطالع ه حاض ر نی ز ب ا مح دوديته ا و
كاستيهايي روبرو بود .ازآنجاييك ه تمرك ز ب ر مح یط
تحقیق و شرايط حاكم بر آن از ويژگ يه اي مطالع ات
كیفي بوده و در اين مطالع ه تولی د دادهه ا ب ا در نظ ر
گ رفتن ش رايط بیمارس تانه ايي ب ا س اختار مختل ف
(خصوصي و دولت ي) ارائ ه ش ده اس ت ،قابلی ت بس ط
عمومي نتايا اين مطالعه ب ه بیمارس تانه اي مختل ف
ميباشد .چارچوب كنترلي استخراج شده از اين مطالع ه
ميتوان د در ك اهش مش كتت ارگون ومي و پیش نهاد
استراتژيها براي بهبود به كار رود و نتايا اين مطالع ه
در بیمارستانها با اعمال اصتحاتي با توجه ب ه ش رايط
بیمارستان مربوطه قابلاستفاده ميباشد.
پیشنهاد ميشود مطالع ات مش ابهي در زمین ه س اير
مش كتت بیمارس تاني ك ه زيرمجموع ه مش كتت
ارگونومیكي با ديدگاه تعامل انسان-سیستم نم يباش ند
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Abstract
Background and aims: Hospital personnel are exposed to various occupational hazards
because of their job circumstances. The aim of this study was to investigate the ergonomic
problems of hospital from the perspective of human-system interface technology and to
recommend the strategies for improvement.
Methods: In this qualitative study, the conceptual framework of hospital ergonomic
problems was extracted through the literature review from the perspective of human-system
interface technology. Eighteen staffs and experts were participated in the semi-structured
interview and focus group discussion according to the conceptual framework. Theme
analysis was used to extract the ergonomic problems and their corresponding solutions.
Results: In total, 14 ergonomic problems were categorized based on a human-system
interface framework. Their corresponding solutions were extracted based on the hierarchy of
controls, including elimination and substitution, engineering controls, administrative
controls and PPE.
Conclusion: Some of the ergonomic problems related to working posture, shift work,
workload, job satisfaction and personal relationships are more important problems. The
control framework extracted from this study can be used to reduce the ergonomic problems
and to recommend the strategies for improvement.
Keywords: Ergonomics problems, Human-system interface, Control measures, Qualitative
research, Hospital.
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