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بهداشت کار و ارتقاء سالمت

ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های کوچک
رجبعلی حکم آبادی ،*1حسین ابراهیمیان

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت97/05/30 :

ارجاع:
ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور
محیط کار در کارگاه های کوچک.
حکم آبادی رجبعلی ،ابراهیمیان
حسین .بهداشت کار و ارتقاء
سالمت .75-83 :)1(3 ;1398

چکیده
مقدمه :کارگاه های کوچک نقش بسزایی در اشتغال زایی ،تولید و اقتصاد کشور دارند به طوری
که شاغلین این کارگاه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکالت بهداشتی مختلفی
مواجهه می باشند .لذا هدف از این مطالعه ،بررسی وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در
کارگاههای کوچک می باشد.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی  -مقطعی ،کارگاه های تحت پوشش مراکز بهداشتی
بجنورد ،شیروان و اسفراین به تعداد  1553کارگاه مورد بررسی قرار گرفت .نمونه گیری به روش
سرشماری و با مراجعه حضوری انجام گرفت .ابزار جمع آوری داده ها ،فرم بازدید کارگاهی می-
باشد .در این مطالعه ،از نرم افزار  SPSS18جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها :از  1553کارگاه 1383 ،کارگاه خانگی و  170کارگاه غیرخانگی بودند .از 2207
شاغل 1889 ،شاغل در کارگاه های خانگی و  318شاغل در کارگاه های غیرخانگی فعالیت
داشتند  15درصد کارگاهها دارای تاسیسات و تسهیالت بهداشتی مناسب و  70درصد از شاغلین
دارای پست کاری مناسب از نظر ارگونومیکی بودند 16 .درصد شاغلین در معرض عوامل زیان
آور شیمیایی  10درصد شاغلین در معرض عوامل زیان آور فیزیکی قرار داشتند 52 .درصد
کارگران در کارگاه ها از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کردند.
نتیجه گیری :با توجه به وضعیت نامناسب بهداشتی در تاسیسات و تسهیالت کارگاه ها،
پیشنهاد می گردد مراکز بهداشت ،نظارت بیشتر و دقیق تر داشته و سطح اطالعات بهداشتی
شاغلین در کارگاه های کوچک را از طریق برنامه های آموزشی ارتقاء دهند.
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*1گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
(نویسنده مسئول)abi.hse2006@gmail.com :
2کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای ،معاونت پژوهشی بزنین ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران

ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور...

رجبعلی حکم آبادی و حسین ابراهیمیان

مقدمه

بهداشتی برخوردار نمی باشند همچنین  60تا  85درصد

تلف می شود ( .)7با توجه به اینکه حوادث ناشی از کار سبب

شاغلین در کشورهای در حال توسعه و  40تا  50درصد

درد ،رنج و در بعضی از موارد مرگ کارگر و زیان های فراوان

شاغلین در کشورهای توسعه یافته صنعتی در صنایع و کارگاه

مالی و تنزل سطح تولید می شود با فرض به اینکه کلیه هزینه

های کوچک مشغول به فعالیت می باشند ( .)1همان طور که

های وارده از طرف شرکت های بیمه پرداخت شود ولی در اصل

کار برای سالمت و احساس راحتی مفید است در شرایطی می

یک زیان ملی بشمار می آید بنابراین پیشگیری حوادث ناشی از

تواند بر سالمتی اثر سوء داشته باشد کارگران بیشتر از سایر

کار از نظر فردی و اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت خاصی

افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری های ناشی از کار قرار

است ( .)8بررسی تحقیقات نشان داد مطالعات محدودی در

دارند در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا بیمار می

رابطه با بررسی عوامل زیان آور محیط کار در واحدهای کوچک

شوند از طرف دیگر وضعیت سالمتی کارگر نیز بر کمیت و

تولیدی و خدماتی صورت گرفته است بر اساس مطالعه

کیفیت کار تأثیر می گذارد ( .)2صنایع و کارگاه های کوچک

کالنتری ،نتایج نشان داد که حدود درصد 36.2از افراد شاغل

نقش بسزایی در اشتغال زایی در کشور را ایفا کرده و نقش

در کارگاه های کوچک اطالعی از بیماریهای شغلی مرتبط

بسیار حیاتی در تولید و اقتصاد دارند ( .)3گزارشات سازمان

نداشتند 28 ،درصد کارگران از وسایل حفاظت فردی که

جهانی بهداشت نشان می دهد شاغلین کارگاه های کوچک به

موردنیاز آن ها برای انجام کار خود بودند نداشتند و 34/4

ویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکالت ایمنی و بهداشتی

درصد کارگران از کمک های اولیه برخوردار نبودند (.)9

مختلفی از جمله عدم کنترل عوامل زیان آور محیط کار،

همچنین ننایج مطالعه گل محمدی نشان داد ،حدودا نیمی از

ساعات کار طوالنی ،استفاده از ماشین آالت مستهلک و ناایمن

کارگران در معرض حوادث و عوامل مخاطره آمیز محیط کار

و عدم وجود تسهیالت بهداشتی مواجهه دارند ( .)4در کشور

قرار داشتند ( .)10همچنین مطالعه طاهری نامقی نشان داد

ایران بیش از  5میلیون واحد کارگاهی کوچک و بزرگ مشغول

حدود  35درصد از کارگاه های کوچک دارای تسهیالت

به فعالیت می باشند که بیش از  14میلیون نفر نیروی کار در

بهداشتی نامناسب بوده و از نظر تماس کارگران با عوامل زیان

آن فعالیت دارند به طوری که حدود  95درصد از کل واحدهای

آور 27 /4 ،درصد در معرض سروصدای زیاد 25/9 ،درصد

کارگاهی را کارگاه های کوچک تشکیل می دهند و بیش از

دارای تماس پوستی با ترکیبات شیمیایی مضر و  82/7درصد

درصد 80نیروی کار در این گونه واحدها مشغول به فعالیت

دارای وضعیت نامناسب ارگونومیک کار می باشند ( .)11حدود

میباشند ( .)5بررسی مرکز سالمت محیط و کار وابسته به

 24درصد از کارگران صنایع کوچک در کشور چین بر اساس

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی

مطالعه  Weiدر زمینه ایمنی و بهداشت حرفهای آموزش دیده

ایران نشان می دهد که ،بیشتر از  85درصد از کارگاه های

بودند و تنها  12درصد دارای وسایل حفاظت فردی مناسب

تولیدی دارای شاغالن کمتر از  20نفر هستند ( .)6بر اساس

بودند ( .)12به طور معمول صنایع بزرگ تشکیالت خاصی برای

تخمین سازمان جهانی بهداشت ،در طول یک سال 110

ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و ایمنی دارند اما داشتن این

میلیون نفر در حین کار آسیب می بینند و  180هزار نفر تلف

تشکیالت در واحدهای کوچک امکان پذیر نمی باشد .طرح

میشوند ،همچنین طبق آمار منتشر شده در کشورهای

هایی همچون ایجاد مرکز بهداشت کار ،خانه بهداشت کارگری،
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دنیا در شرایطی کار می کنند که از حداقل معیارهای ایمنی و

سانحه شده و در نتیجه اینگونه سوانح 5 ،درصد از روزهای کار
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طبق برآورد سازمان بین المللی کار ،تقریبا یک سوم شاغلین

پیشرفته صنعتی ،در طول یک سال از هر ده نفر یکی دچار

ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور...

رجبعلی حکم آبادی و حسین ابراهیمیان

ایستگاه بهگر و طرح ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

توصیف گردید .مطالعه حاضر دارای تاییدیه کمیته اخالق با کد

بهداشتی درمانی در کشورمان به اجرا گذاشته شده است اما به

 ir.nkums.rec.1394.77می باشد.

و فنی و پراکندگی کارگاه ها ،متاسفانه این کارگاه ها به شکل

تعداد  2601کارگاه در سطح استان موجود است که از این

مناسبی از خدمات این طرح ها برخوردار نمی باشند و کارگران

تعداد  2452کارگاه شناسایی شده و تعداد  1553کارگاه تحت

در معرض عوامل زیان آور محیط کار قرار می گیرند ،بایستی

پوشش قرار داشتند .از کارگاه های تحت پوشش ،تعداد 1383

مسایل بهداشتی و موازین بهسازی و کنترل عوامل زیان آور در

کارگاه خانگی و تعداد  170کارگاه غیرخانگی بودند که درصد

محیط کار با توجه به نوع فعالیت در محل کار و نیز اهمیت و

کارگاه های شناسایی شده و درصد کارگاه های تحت پوشش به

حفظ سالمت کارگران رعایت گردد .دلیل این امر نیز پیشگیری

ترتیب  94درصد و  60درصد بود .همچنین تعداد  3988شاغل

بهتر از درمان است ،بنابراین هدف از این مطالعه بررسی

در سطح استان موجود است که از این تعداد  3902شاغل

وضعیت عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های کوچک

شناسایی شده و تعداد  2207شاغل تحت پوشش بازدید قرار

استان خراسان شمالی بود.

داشتند که از این تعداد 1889 ،شاغل در کارگاه های خانگی و

روش بررسی

 318شاغل در کارگاه های غیرخانگی مشغول به فعالیت می

این مطالعه یک مطالعه توصیفی -مقطعی می باشد .جامعه

باشند .همچنین تعداد  139شاغل تحت پوشش معاینه کارگری

مورد مطالعه ،کارگاه های کوچک تحت پوشش مراکز بهداشت

قرار داشتند که از این تعداد  109شاغل در کارگاه های خانگی

شهرهای بجنورد ،شیروان و اسفراین به تعداد  1553کارگاه در

و  30شاغل در کارگاه های غیرخانگی بودند که درصد شاغلین

سال  1395می باشد .روش انجام مطالعه ،روش نمونه گیری به

تحت پوشش بازید و درصد شاغلین تحت پوشش معاینه شغلی

صورت سرشماری و با مراجعه حضوری و بازدید از کارگاه می

به ترتیب برابر  55درصد و  3درصد بود (جدول .)1

(فرم مصوب وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی) و

کارگاه دارای صدای بیش از حد 156 ،کارگاه دارای ارتعاش،

مشاهده مستقیم از محیط کار می باشد.فرم بازدید کارگاهی

 25کارگاه دارای پرتو ،تعداد  170کارگاه دارای وجود گرما و

شامل اطالعات عمومی کارگاه (شامل نام کارگاه ،نام کارفرما،

رطوبت ،تعداد  15کارگاه دارای عامل زیان آور سرما532 ،

آدرس ،تلفن ،فکس ،نوع کارگاه ،نوع فعالیت ،نوع مالکیت و )...

کارگاه دارای گرد و غبار ،تعداد  41کارگاه دارای مواد شیمیایی،

و اطالعات آماری کارگاه (شامل تعداد کارگران ،نوع عامل زیان

تعداد  25کارگاه دارای دمه ،تعداد  466کارگاه دارای

آور محیط کار ،وضعیت کلی ساختمان کارگاه ،امکانات

پوسچرهای نامطلوب ،تعداد  249کارگاه دارای حمل نامناسب

بهداشتی کارگاه ،مراقبت های بهداشتی و  )...می باشد .این

بار و تعداد  621کارگاه دارای ابزار کاری نامناسب بودند.

مطالعه پس از تصویب و کسب اجازه از مسئولین مربوطه انجام

وضعیت شاغلین از نظر مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی،

گرفت و کلیه اطالعات جمع آوری شده بدون درج نام و

بیشترین مواجهه با روشنایی نامطلوب با میزان  32درصد و

مشخصات شناسایی آنها تکمیل گردید در عین حال از مالک

کمترین مواجهه با سرما در حدود  7درصد بود ،از نظر عوامل

نیز برای انجام تحقیق کسب اجازه شد .در این مطالعه ،از نرم

شیمیایی ،بیشترین مواجهه با گردوغبار با میزان  74درصد و

افزار  SPSS18جهت تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده گردید و

کمترین مواجهه با گاز و بخار در حدود  10درصد بود ،از نظر

با استفاده از روش های آمار توصیفی داده های جمع آوری شده

عوامل ارگونومیکی ،بیشترین مواجهه با ابزار کار نامناسب با
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باشد .ابزار جمع آوری داده ها ،فرم بازدید کارگاهی تک واحدی

تعداد  389کارگاه دارای روشنایی نامطلوب ،تعداد 206
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دلیل کثرت کارگاه ها و نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی

یافته ها

رجبعلی حکم آبادی و حسین ابراهیمیان

ارزیابی وضعیت عوامل زیان آور...

میزان  45درصد و کمترین مواجهه با حمل نامناسب با میزان

فاضالب و دفع زباله کارگاه ها به ترتیب به تعداد ،47 ،20 ،74

 20درصد بود (جدول  .)2از نظر تاسیسات و تسهیالت

 46 ،3و  64کارگاه در شرایط مطلوب قرار داشتند (جدول .)3

بهداشتی مناسب ،تعداد  336کارگاه خانگی و تعداد  48کارگاه

در خصوص استفاده از وسایل حفاظت فردی ،تعداد 2005

غیر خانگی دارای ساختمان مناسب بودند و از نظر وضعیت

کارگر نیازمند وسایل حفاظت فردی بودند که از این تعداد

تهویه عمومی تعداد  490کارگاه خانگی و تعداد  51کارگاه غیر

 1054کارگر از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می

خانگی در شرایط مطلوب قرار داشتند و در بین کارگاه های غیر

کردند (جدول .)4

خانگی ،وضعیت آب آشامیدنی ،دستشویی ،توالت ،حمام ،دفع
جدول  :1توزیع فراوانی کارگاه ها و کارگران شاغل در آن

شاغلین

موجود

2358

243

2601

شناسایی شده

2209

243

2452

تحت پوشش

1383

170

1553

موجود

3494

494

3988

شناسایی شده

3408

494

3902

تحت پوشش بازدید

1889

318

2207

تحت پوشش معاینه

109

30

139
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عنوان
کارگاه

کارگاه خانگی

کارگاه غیرخانگی

تعداد کل

جدول  :2توزیع فراوانی کارگاه ها و کارگران در مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار
وضعیت ایمنی و بهداشتی کارگاه

فراوانی در کارگاه ها

فراوانی در شاغلین

تعداد

درصد

تعداد

درصد

روشنایی نامطلوب

389

25

704

32

صدای بیش از حد مجاز

206

13

726

33

وجود ارتعاش

156

10

376

17

وجود گرما و رطوبت

170

11

644

وجود سرما

15

1

171

7

مواجهه با گردوغبار

532

34

1645

74

مواجهه با مواد شیمیایی

451

29

1089

49

مواجهه با گازها و بخارات

25

2

222

10

مواجهه با دمه

25

2

445

20

پوسچر نامطلوب

466

30

772

35

حمل نامناسب بار

249

16

441

20

ابزار نامناسب کار

621

40

993

45
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2
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8
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جدول  :3جدول توزیع کارگاه های دارای تسهیالت بهداشتی مناسب و شاغلینی که به آن ها دسترسی دارند
تاسیسات و تسهیالت
مشخصات

خانگی
کارگاه غیرخانگی
جمع
خانگی
شاغلین غیرخانگی
جمع

ساختمان

آب

فضای

تهویه

کارگاه

عمومی آشامیدنی

دوش /

سالن

فاضالب

زباله

0

0

0

0

0

0

3

2

22

46

64

3

2

22

46

64

دستشویی

توالت

336

280

490

0

0

0

0

48

47

51

74

20

47

3

0

384

327

541

75

20

47

3

0

حمام

غذا

آشپزخانه

خوری

کمد

وسایل

دفع فع

دفع

رختکن

سرمایش
و گرمایش

316

274

709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

54

66

56

31

22

10

0

10

4

37

19

45

367

328

775

96

31

22

10

0

10

4

37

19

45

نوع کارگاه

خانگی

غیر خانگی

کارگران نیازمند وسیله حفاظت فردی

1100

905

کارگرانی که از وسیله حفاظت فردی مناسب استفاده می کند

828

226

79

به دلیل شرایط مشابه کارگاه های کوچک از نظر عوامل زیانآور
محیط کار باشد (.)10
در مطالعه آقای  Rongoو همکاران در تانزانیا بر وجود سطوح
باالیی از تماس با مخاطرات بهداشتی و عدم کاربرد وسایل
حفاظت فردی در شاغلین کارگاه های کوچک تاکید شده است
که با نتایج این مطالعه همخوانی داشت که دالیلی همچون
میزان نظارت ،نحوه نظارت و میزان آگاهی کارگران از اطالعات
بهداشتی کارگاه ها و وسایل حفاظت فردی تاثیرگذار باشد
(.)12
از نظر عوامل زیان آور ارگونومیکی ،بیشترین مواجهه با ابزار
نامناسب کار به میزان  40درصد و پوسچر نامطلوب به میزان
 30درصد بود که می تواند بر اساس نظر سازمان بهداشت
جهانی خطر جدی برای شاغلین محسوب شود به طوری که بر
اساس این سازمان ،عوامل زیان آور ارگونومیکی را به عنوان
عامل تهدید کننده سالمت  50تا  70درصد نیروی کار
کشورهای صنعتی ارزیابی نموده است (.)1
بر اساس نتایج این مطالعه  20درصد از کارگاه های خانگی و
 10درصد از کارگاه های غیر خانگی دارای تاسیسات و
تسهیالت بهداشتی مناسب بودند دلیل مناسب تر بودن
تاسیسات و تسهیالت کارگاه خانگی می توان به خاطر تعداد کم
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بحث
در بین عوامل بررسی شده بیشترین عامل مربوط به ابزار کار
نامناسب می باشد که در حدود نیمی از کارگاه ها از ابزار کار
نامناسب استفاده می کردند همچنین از بین عوامل فیزیکی
زیان آور محیط کار ،عامل روشنایی نامطلوب بیشترین سهم را
دارا بود که یک چهارم کارگاه ها دارای روشنایی نامطلوب
بودند .بر اساس نتایج این مطالعه ،حدود  25درصد کارگاه ها
دارای روشنایی نامطلوب 13 ،درصد کارگاه ها دارای صدای
بیش از حد10 ،درصد کارگاه ها دارای ارتعاش 1 ،درصد کارگاه
ها دارای پرتو 10 ،درصد کارگاه ها دارای شرایط گرم و رطوبت،
 1درصد کارگاه ها دارای شرایط سرد 34 ،درصد کارگاه ها
دارای گرد و غبار 2 ،درصد کارگاه ها دارای مواد شیمیایی1 ،
درصد کارگاه ها دارای دمه ،تعداد  30درصد کارگاه ها دارای
پوسچرهای نامطلوب 16 ،درصد کارگاه ها دارای حمل نامناسب
بار و  40درصد کارگاه ها دارای ابزار کاری نامناسب بودند.
حدود  15درصد از کارگاه های کوچک دارای تاسیسات و
تسهیالت بهداشتی مناسب بودند و حدود  30درصد از کارگران
دارای پست کاری نامناسب از نظر ارگونومیکی بودند .حدود
 16درصد از شاغلین در معرض عوامل زیان آور شیمیایی و 10
درصد از شاغلین در معرض عوامل زیان آور فیزیکی قرار
داشتند که با مطالعه آقای نامقی همخوانی داشت که می تواند
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با توجه به وضعیت نامناسب بهداشتی در تاسیسات و
تسهیالت کارگاه ها ،پیشنهاد می گردد سازمان های ذیربط
نظارت بیشتر و دقیق تری بر کارگاه ها داشته و سطح اطالعات
بهداشتی شاغلین در کارگاه های کوچک را از طریق برنامه های
آموزشی ارتقاء دهند .به طوری که ارتقاء سطح ایمنی و
بهداشتی کارگران شاغل ،تاثیرات مثبتی بر میزان حوادث
خواهد داشت .اتخاذ تدابیری جهت مشارکت کارفرما در طراحی
و اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای ،تنظیم برنامه-
های بازدید از سوی کارفرما با محوریت بهداشت و ایمنی و
تاکید بازرسین بهداشت حرفه ای در زمان های بازدید به این
نکته که کارفرما مسئول ایمنی و بهداشت حرفهای کارگاه
باشند میتواند تاثیر بسزایی در بهبود شرایط کارگاه های
کوچک داشته باشد.
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نتیجه گیری

تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی با کد طرح تحقیقاتی  861پ  94می-
باشد ،لذا نویسندگان صمیمانه از کلیه بازرسان بهداشت حرفه-
ای استان ،کارشناسان معاونت بهداشتی و شاغلین کارگاهی که
در اجرای این طرح تحقیقاتی مشارکت و همکاری داشتند و
معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تصویب این طرح تحقیقاتی،
تشکر و قدردانی میکنند.
مشارکت نویسندگان
طراحی پژوهش :ر.ح ،ح .ا
جمع آوری داده ها :ح.ا
تحلیل داده ها :ر.ح ،ح.ا
نگارش و اصالح مقاله :ر.ح
تضاد منافع
بدینوسیله نویسندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد
80
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شاغلین در کارگاههای خانگی و خویش فرما بودن این کارگاهها
باشد.
از نظر عوامل زیان آور شیمیایی ،بیشترین مواجهه با گردوغبار
با میزان  34درصد و تماس با مواد شیمیایی با میزان  29درصد
بود که می تواند خطرات جدی تنفسی و پوستی برای شاغلین
کارگاه ها ایجاد نماید که با مطالعه آقای نامقی ( )10و مطالعه
 Rongoو همکاران ( )12همخوانی داشت.
در خصوص وضعیت کارگاه ها از نظر مواجهه با صدای بیش از
حد مجاز ،مواجهه با صدا در رتبه دوم قرار داشت به طوری که
طبق برآورد متخصصین سازمان بهداشت جهانی ،عوامل زیان
آور فیزیکی بر سالمت  80درصد از نیروی کار در کشورهای در
حال توسعه و  10تا  30درصد شاغلین کشورهای توسعه یافته
اثرات سوء بر جا می گذارد ( .)1نتایج این مطالعه با مطالعه
 Rongoو همکاران ( ،)12مطالعه حکم آبادی و همکاران
( ،)13مطالعه  Mansourو همکاران ( ،)14مطالعه Butt
( )15و مطالعه جباری و همکاران ( )16که میزان آلودگی
صوتی را در کارگاه های کوچک اندازه گیری کرده بودند
همخوانی داشت که دلیل آن می تواند استفاده از تجهیزات و
دستگاه های پر سروصدا و مستهلک در محیط کار باشد.
نتایج مطالعه نشان داد که  52درصد از کارگران در کارگاه های
کوچک از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کردند که
با نتایج مطالعه  Mansourو همکاران همخوانی داشت ()14
اما با نتایج مطالعات  Weiو همکاران ( )11و کالنتری ()9
همخوانی نداشت که می تواند به دالیل نظارت و آموزش ناکافی
باشد.
وضعیت شاغلین از نظر مواجهه با روشنایی نامطلوب به میزان
 32درصد بود که دلیل آن عدم انتخاب درست منبع روشنایی و
چیدمان و نصب نامناسب منابع روشنایی در محیط کار و
ایستگاه کاری می باشد که با نتایج مطالعه )15( Butt
همخوانی داشت .به طوری که روشنایی نامطلوب و استفاده
بیش از حد نور مصنوعی در طول ساعات روز ممکن است باعث
خستگی بینایی و بروز حالت های روانی گردد همچنین
روشنایی محیط کار می تواند عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار
داده و باعث افزایش خطای انسانی شود و در نهایت بروز حادثه
را به دنبال داشته باشد ( .)17با توجه به تاثیر عوامل زیان آور
فیزیکی ،شیمیایی و ارگونومی محیط کار در بروز و افزایش
حوادث ،اقدام در جهت کنترل عوامل مذکور و بهبود شرایط

بهداشتی کارگاه ها عمال منجر به بهبود ایمنی و کاهش تعداد
حوادث خواهد شد .از جمله محدودیت های مطالعه حاضر می
توان به عدم بررسی عوامل روانی و حوادث ناشی از کار در
کارگاه های کوچک اشاره نمود.
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Abstract
Introduction: Small workshops have a great role in the creation of jobs,
production and the economy of the country. In developing countries, the
workers in small workshops have been exposure various health problems.
Therefore, the purpose of this study was to Assessment of Workplace
Harmful factors in small workshops.
Methods: This study is a descriptive cross-sectional study. The study
population included workshops covered by health centers in Bojnurd, Shirvan
and Esfarayn cities with 1553 workshops in 2017. Sampling method was
done by census and by face-to-face. Data collection tool is a workshop visit
form. In this study, SPSS version 18 software was used to analyze the data.
Results: Of the 1,553 workshops, 1383 workshops were domestic and 170
workshops were non- domestic. Of the 2207 employees, 1889 of the workers
were domestic workshops and 318 were employees of non- domestic
workshops. 15% of the workshops had appropriate facilities and 30% of the
employees were in inappropriate posture. Workers to harmful chemical agents
and physical harmful factors were exposed 16 % and 10 % respectively. Also,
52 % of workers in workshops used proper personal protective equipment.
Conclusion: It is suggested Due to the poor sanitary conditions in the
facilities and facilities of the workshops which health centers have more
monitoring and more accurate information on health workers at small
workshops through training programs.
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