
4 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  7931دوره دوم، شماره ششم، پاییز 

 
 41/20/4931تاریخ دریافت: 

 20/20/4931تاریخ پذیرش: 

 

 7مندی شهروندان از ارگونومی شهری محله سعدی شهر ایلامبررسی میزان رضایت
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 چکیده
و  وري، سلامتي، ایمنيفاكتورهاي انساني، علمي تركيبي با هدف افزایش بهرهارگونومي یا مهندسي 

سازي انسان با محيط، محيط را با انسان رفاه انسان در محيط است. این علم در تلاش است بجاي متناسب

. دها و شهر مورد توجه قرار گيراي است كه امروزه بایستي در طراحي محلهمتناسب سازد. ارگونومي مسئله

در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان رضایتمندي شهروندان از وضعيت ارگونومي شهري 

محله سعدي شهر ایلام به روش توصيفي تحليلي انجام گرفته است. روش گردآوري اطلاعات در این 

ساخته محقق است. پرسشنامه پژوهش اي، مشاهده و ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامهپژوهش كتابخانه

است كه روایي آن توسط اساتيد و كارشناسان این حوزه تأیيد و پایایي آن از طریق آلفاي كرونباخ به ميزان 

ها از طریق آمار توصيفي و استنباطي )شاخص هال ین محاسبه و تأیيد شد. تجزیه و تحليل داده 391/2

نتایج حاكي از آن داشت كه وضعيت ارگونومي  انجام شد. spssافزار اي( در نرمنمونهتک T وتن و آزمون

بخش نيست و ساكنان از وضعيت ایمني و شهري محله سعدي شهر ایلام از نظر شهروندان رضایت

هاي عمومي محله سعدي ارگونوميک محله، سلامت محيط، ارگونومي مبلمان شهري و ارگونومي محيط

طراحي محيط محله سعدي ارگونومي شهري یا توان بيان نمود كه در رضایت ندارند. به عبارتي مي

 فاكتورهاي انساني رعایت نشده است.

 . محله سعدي، شهر ایلامهال ین و تن، ارگونومي شهري، رضایتمندي،  های کلیدی:واژه

 
 

                                                           
 باشد.مندي شهروندان از ارگونومي شهري محله سعدي شهر ایلام ميكارشناسي ارشد با موضوع بررسي ميزان رضایت. مقاله برگرفته از پایان نامه 4 
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 مقدمه

كه اي باشند گونه( باید بهAzizi, 2016: 120كنند )نقاط منحصر به فرد و جذاب شهر را تعریف مي كه فضاهاي شهري

این فضاها با ایجاد یک رخداد و كنار هم قرار دادن  (.Siu, & HongWan, 2011: 3)به نيازهاي كاربران خود پاسخ دهد 

مسائل مهم كه در این ارتباط  اما یکي از .(Siu, 2005: 546كنند )دهند و زیبایي خلق مياشياء به كاربران خدمات ارائه مي

: 4934نایيني، سلامتي و رفاه، ایمني و امنيت شهر و فضاهاي عمومي شهري است )صادقي براي شهروندان مطرح است،

 آن روهايپياده و هاخيابان ویژه به شهر عمومي فضاهاي ماندذهن مي به بيشتر شهر یک از جيکوبز آنچه(. به باور جين0

 آیندمي گرد همگاني آن فضاهاي در كه مردمي انبوه به توجه با توانمي را شهر یک جذابيتمعتقد است  گل باشند. یانمي

 محيطي طراحي و ریزيبرنامه محقق 4لنگ (. جان40: 4931كرد )پاكزاد،  شناسایي گذرانند،مي آنجا در را خودشان وقت و

 انسان به رواني و فيزیولوژیکي زیاد هايصدمه حتي تواندمي فضا كنندگان،نيازهاي استفاده به توجه بدون كه كندمي تأكيد

رفتاري، -چرا كه عدم توجه به انتظارات متنوع شهروندان چه از نظر جسمي و چه روحي .(Lang, 2004: 13)كند  وارد

هاي شهري با رویکرد توجه سازي محيطسازد؛ از این رو مناسبرو ميهایي روبههاي شهري را با دشواريریزيبرنامه

حال شناختي و درعينبه اصول زیبایيسازي عناصر شهري با عنایتبهينه شهروندان وویژه به نيازهاي عمومي

-هاي شهري باید مدنظر كارشناسان مربوطه قرار گيرد )صادقيعملکردگرایانه، از جمله مواردي هستند كه در فضاسازي

 (. 41: 4934نایيني، 

 :IEHF, 2015)« یا فرآیندها، تعامل دارند هاارگونومي یعني طراحي براي مردم، در هر جایي كه با محصولات، سيستم»

ط كنترل فردي كه توس»توان آن را بر اساس دانست و مي« تعامل بين فرد و محيط»هدف طراحي ارگونوميک را باید . (1

دهد به انسان این امکان را مي دانش ارگونومي .(Brown, et al, 1998: 34)توصيف نمود « شودفرد بر روي محيط اعمال مي

ا بتواند به بهترین نحو در شرایط مختلف و با ابزار و امکانات محيطي كار كند. امروزه ارگونومي به طراحي وسایل و ت

(. 4: 4931شود )انفرادي، انجامد كه به افزایش و بهبود سلامت رواني و كارآمدي بيشتر انسان، منجر ميهایي ميسيستم

ه نمودن هاي مردم و كمينها و قابليتها باعث تکميل توانایيكه طراحي یدنماتضمين باید بنابراین، طراحي ارگونوميک 

هاي محيطلذا، لازم است  (.Brown, 1998: 34ها را مجبور به تطبيق نمایند )ها باشند و نه اینکه آنهاي آناثرات محدودیت

وان ببرند. هرگاه كه براي افراد ناتاز امکانات محيطي بهره  بتوانندتطبيقي طراحي شوند تا درصد بالاتري از جمعيت 

  (.Da Silva & Gamitoa, 2015: 5906)كنيم، در حال بهبود كيفيت زندگي براي كل جمعيت خواهيم بود طراحي مي

ترین مشکلات ناشي از استفاده از وسایل غيرارگونوميک و فعاليت در شرایط نامطلوب، مشکلات شدهیکي از شناخته

هاي ستون ، ناراحتي1CTS و 9CTD (، شيوع قابل توجه صدماتي چون0MSDsسکلتي عضلاني )جسماني است؛ مشکلات ا

هاي بصري و همچنين مشکلات روحي رفتاري از دیگر مشکلات اند. البته ناراحتياز این دسته 1LBPفقرات و به ویژه 

 شوند اي براي این معضل تبيينپيشگيرانهتوجهي به اصول مهندسي انساني است؛ از این رو باید راهکارهاي ناشي از بي

 (، 91: 4933نایيني و همکاران، )صادقي

                                                           
4 . Lang 

0. Musculoskeletal disorders 

9. cumulative trauma disorder 
1. carpal tunnel syndrome 
1. low back pain 
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ها و شهر مورد توجه قرار گيرد. شهر ایلام مانند اي است كه امروزه بایستي در طراحي محلهبنابراین ارگونومي مسئله

اي آتي هسالي است. این قشر در سالباشد كه این جمعيت رو به ميانسایر شهرهاي كشور داراي جمعيتي نسبتاً جوان مي

اي هتر نياز خواهند داشت. بنابراین در طراحي محلات شهر بایستي ویژگيتر و سالمبه امکانات و تجهيزات بيشتر، ایمن

سني، جنسي و جسمي ساكنان را مورد توجه قرار داد. كودكان، زنان باردار، معلولان، نابينایان، سالمندان و ... افرادي 

د كه همواره در محلات و فضاهاي شهري در تعامل و رفت و آمد هستند، معابر، مبلمان، تجهيزات، وسایل بازي و هستن

اي باید طراحي شود تا سلامت، ایمني تضمين و رضایت آنها جلب شود. محله سعدي گونهآرامش هر یک از این افراد به

رغم موقعيت مهم آن، و قرارگيري مراكز درماني، ه است. عليیکي از محلات شهر ایلام است كه در مركز شهر قرار گرفت

تجاري و ادارات مهم در این محله و تردد زیاد شهروندان در آن اما این محله از نظر مجهز بودن به امکانات و تجهيزات 

ژوهش در این پ شهري سالم و ایمن، مبلمان مناسب، و تجهيزات ارگونوميک در وضعيتي مناسبي قرار ندارد. بنابراین در

هایي كه اینجا صدد آنيم تا ميزان رضایتمندي شهروندان از ارگونومي محله سعدي را مورد بررسي قرار دهيم. و سوال

مطرح هستند عبارتند از: آیا ساكنان محله سعدي از وضعيت ارگونومي محله خود رضایت دارند؟آیا ساكنان از وضعيت 

اكنان از سلامت محيط محله سعدي رضایت دارند؟ آیا ساكنان از ارگونومي ایمني محله سعدي رضایت دارند؟ آیا س

 هاي عمومي محله سعدي رضایت دارند؟مبلمان شهري محله سعدي رضایت دارند؟ آیا ساكنان از ارگونومي محيط

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

صحيح و برتر او، آگاهي از اصول  هاي توجه به انسان و چگونگي عملکردتوان گفت كه یکي از مهمترین راهمي

هاي كاري، محيط زندگي، فضاهاي شهري و امکانات و تجهيزات مورد ارگونومي و كاربرد آن اصول در طراحي پست

تر به تر و با دیدگاهي جامعتوان این دانش را به صورت دقيقبراي تحقق این مهم مي ،بنابراین .استفاده شهروندان است

هاي پيشين نشان دادند توجه به نور و روشنایي، ایمني، سلامت، رنگ، ابزارها و وسایل پژوهشكار گرفت. چنانچه 

تواند رضایتمندي و احساس آرامش و كاربردي با رویکرد انسان محور و براساس دانش مهندسي عوامل انساني مي

غاز حركت ارگونومي بود كه سرآ 4331سال  آسایش را در بين كاربران محيط شهري و فضاهاي عمومي افزایش داد.

هاي زماني مختلف، نقش این علم در دوره  گيري منسجماولين انجمن ارگونومي در انگلستان تأسيس شد و با شکل

با چند مطالعه  4312در ایران علم ارگونومي در طول دهۀ (. 43: 4933وثوقي، ) هاي مختلف نشان دادخود را در عرصه

(. این علم راهکارهایي 02: 4931)شرعي،  (4313و  4311، شاهنواز، 4310اووسي، انفرادي آغاز شد )مطالعات ك

هاي با هدف تطابق این عوامل با ویژگي 9، و تجهيزات0، مشاغل4سازي محيطكاربردي را براي طراحي، اصلاح و بهينه

چنانچه از منظر ارگونومي (. 40: 4933نایيني، صادقي، Kilbom, et al, 2000: 19; Bridger, 2003: 32) نمایدانسان معرفي مي

ي، هاي عمومهاي نامناسب محيطبه پيرامون خود بنگریم، شهرها را مملو از مشکلات ارگونوميک خواهيم یافت: صندلي

پياده با  هاي عابرهاي اتوبوس نامناسب، پلابعاد نامناسب حروف و كاراكترهاي تابلوهاي راهنما یا تبليغاتي، ایستگاه

: 4934هایي از اینگونه موارد هستند )صادقي نایيني، ها نمونهها و بوستانهاي نامناسب، طراحي نامناسب پارکاندازه

هایي از مشکلات موجود در فضاي فيزیکي شهرها رود كه بخشبه هر روي با كاربرد اصول ارگونومي، انتظار مي (.41

                                                           
4. ergonomics and its scope 

0. environment  
9. tasks 
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ندي مردم مشود بلکه رضایتي سطح سلامت شهروند حاصل ميي این تغيير، نه تنها ارتقاشک در سایهرفع گردد و بي

 .(Lovejoy, et al, 2010: 39) گردداز شرایط محيطي نيز محقق مي

ریزي محيط شهري با رویکرد ارگونومي، به مدیریت استراتژیک شایسته براي حصول موفقيت هر چه بيشتر در برنامه

مي هاي عموارگونومي نياز است كه در آن به نياز شهروندان در محيطو منطقي متناسب با معيارهاي مهندسي انساني و 

، از رویکردهاي كاربرد دانش ارگونومي در طراحي دیگر (. یکي10: 4934شهري به طور اختصاصي پرداخته شود )هاگنر، 

. اهد داشتهاي انساني مخاطب موردنظر خومحور است كه نقش كليدي در تطابق طرح با ویژگيرویکرد طراحي انسان

در این رویکرد گرایش اصلي متوجه كاربر و نيازهاي اوست. رویکرد طراحي همگاني این قابليت را دارد تا در جهت 

اي اصول و قواعد طراحي را تدوین كند تا هاي عمومي، به گونهپاسخگویي به نيازهاي كلي عموم شهروندان در محيط

نوعي هدف نهایي ارگونومي در طراحي مبلمان شهري را تأمين كند. از منجر به رضایتمندي عموم شهروندان شده و به 

ها در ارتباط با مبلمان شهري، و ایجاد رواني و احساسي انسان -طرفي، در جهت تأكيد بر پاسخگویي به نيازهاي روحي

از آن  محورحس خوشایندي و رضایتمندي نيز مطالعات مشخصي به انجام رسيده كه در قالب رویکرد طراحي خوشایند

  (.09: 4934صادقي نایيني، نام برده شده است )

 4موري و همکارانمطالعات متعددي در حوزه ارگونومي، ایمني و سلامت شهري صورت گرفته است از جمله 

هاي ارگونومي ي كور، دستورالعملبراي كاهش ناحيه و هاي شهري ژاپنچهارراهبراي جلوگيري از تصادفات ( 0223)

( 0244) 0سالمون و همکاران نمودند.هاي محدب ترافيکي ارائه ين قابليت دید غيرمستقيم براي نصب آینهبراي تضم

نابع ماند. ارائه داده هاي ارگونومي براي شناسایي منابع و اثرات حواس پرتي رانندگان اتوبوسچارچوب نوین از روش

ي هایي كه ناشي از الزامات اضافي مرتبط با رانندگهستند و آنپرتي شامل منابعي كه ناشي از خود فعاليت رانندگي حواس

( 0249) 9هاي مرتبط با بليط. ابوت و همکارانهاي ناشي از مسافران و حواس پرتياتوبوس هستند از قبيل حواس پرتي

چ تفاوت معناداري يه را بررسي نمودند. و آگاهي ارگونومي با رفتار نشستن ایستاده-ي نشستهارتباط بين استفاده از ميزها

براي طول مدت نشستن یا تعداد تغييرات بين نشستن و ایستادن/قدم زدن در هر ساعت، مشاهده نشد. آگاهي ارگونوميک 

(، 0241لوا و كاميتو )داسي ایستادن نداشت.-ارتباطي با هيچ متغير الگوي نشستن در ميان افراد استفاده كننده از ميز نشستن

گيري نيز عمل كند و یک عملکرد تواند به عنوان یک المان شناسایي یا جهتميهاي شهري اندر پلرنگ معتقدند كه 

( نشان 0241) 1لوكسيمون و همکاران گير ارگونوميک داشته باشد كه به كل جمعيت شهري سود خواهد رساند.چشم

راحي ي خطي ثابت در طه شيوهي بهتري نسبت بتواند گزینهاي یا الگوي نشستن منعطف ميي دایرهكه شيوه دادند

ي پایداري طراحي مبلمان خياباني در اي به بررسي مسئله( در مقاله0240عزیز ) هاي شهري باشد.مبلمان نشستن پارک

دیگر افراد از قبيل و براي افراد نابينا  هاي معماري لمسي( مدل0241) 1كلوپوتوسکااست. شهرهاي مالزي پرداخته 

 همواره براي« مبلمان»این  را مورد بررسي قرار دادند. وي بيان نمود كه كساني كه سوار ویلچر ها، كودكان وتوریست

ي افراد با توان به دو دستهها را مي( كاربران پارک0241) 0وو و سونگ كنندگان، راحت و ایمن نيستند.تمامي استفاده

                                                           
4. Moria, et al 

0. Salmon,  et al 

9. Abbott, et al 

1. Luximon, et al 

1. Kłopotowska 

0.Wu & Song 
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استفاده هاي عمومي طراحي دربرگيرنده در پارکه . آنها نشان دادند كبندي نمودنيازهاي خاص و عموم مردم تقسيم

 03كه بيش از  ندنشان داد (4933نایيني و همکاران )صادقي پذیر نماید.هاي جامعه را امکانتوسط تمامي بخشیکسان 

هایي را براي كودكان به همراه داشته باشد. سبحاني و همکاران تواند مخاطرات و آسيبدرصد وسایل بازي پاركي مي

 پرداختند. نتایج نشان داد سنندج 9هاي شهري منطقه هاي ایمني پارکبررسي و ارزیابي وضعيت شاخصبه (، 4934)

از نظر شاخص ایمني بهداشتي؛ وضعيت آب آشاميدني سالم داراي وضعيت مطلوب و وضعيت  9هاي منطقه كه پارک

وردار ها برختري در ميان سایر شاخصيت نامناسبآوري زباله در ایام مختلف از وضعدهي براي معلولين و جمعسرویس

هاي ضروري و تابلوهاي هشداردهنده نسبت باشد. در مورد شاخص ایمني فيزیکي، داشتن تابلوهاي راهنما در مکانمي

هاي ایمني فيزیکي شرایط بهتري دارند؛ و ایمني وسایل بازي كودكان در وضعيت نامطلوبي در مقابل به سایر شاخص

دهد كه داشتن برچسب خطر برق گرفتگي داراي هاي روشنایي و دسترسي، نشان ميباشد. شاخصها مياخصسایر ش

( 4930بهزادفر و همکاران ) باشد.هاي كوتاه و بلند روشنایي در وضعيت نامناسبي ميشرایط مناسب، تعداد مناسب پایه

و بالتبع آن افزایش حضورپذیري زنان در عرصه هاي نورپردازي مناسب تأثير زیادي بر افزایش امنيت  نشان دادند كه

 مبلمان برروي بالا به سال 02 سني گروه زنان بدن آرگونومي تأثير بررسيبه ( 4930گلچين و شرفيان ) همگاني دارد.

ایت رضسنجي مبلمان پارک هاي تنكاربران از اكثر شاخص داشت كه آنحاكي از  نتایج پرداختند. كرمانشهر شهري

در جهت پاسخگویي به نيازهاي كاربران از طراحي مناسبي برخوردار است. سرداري زارچي دارند. همچنين مبلمان پارک 

هاي دیگر بوده است ها و خطوط بهتر از مؤلفهوضعيت ایمني تجهيزات، لوازم، حریمنتایج نشان دادند كه (، 4930)

عدي هاي ببه ترتيب، در رده، ها و جایگاه تماشاچيانسکوها، پوششو  ساخت و سازها و تأسيسات، هاي بهداشتمؤلفه

 هاي ورزشي نيز واليبال و بسکتبال بهترین شرایط ایمني را داشتند و هندبال و فوتبالبعدي قرار داشتند. در ميان رشته

دار در ميزان ميانگين اختلاف معنياي نشان دادند كه در مقاله(، 4930تري داشتند. سرباز و همکاران )وضعيت ضعيف

هاي موردمطالعه وجود دارد كه ناشي از متفاوت بودن نوع ي كيفيت خدمات در پارکگانهرضایتمندي افراد از ابعاد پنج

هاي شهري (، وضعيت ایمني در پارک4939زاده و همکاران )ابراهيم. كنندگان استخدمات ارائه شده و انتظارات مراجعه

پارک مورد بررسي در این پژوهش هيچکدام از شرایط  42كه از بين  داد نتایج تحليلي نشاننمودند. را ارزیابي  شهر ایذه

 .باشدنرمال ایمني برخوردار نمي

 

 معرفی محدوده موردمطالعه

 شود. این شهر در بخش مركزي شهرستانترین مركز شهري موجود در استان ایلام شناخته ميعنوان بزرگشهر ایلام به

هاي جغرافيایي و عرض 10° 01' 24"تا  10° 00' 03"هاي جغرافيایي هکتار بين طول 0202ایلام با مساحتي بالغ بر 

محدوده مورد  محله سعدي به عنوان (.4: 4931ري شهر ایلام، قرار گرفته است )شهردا 99° 93' 91"تا  °99 90' 14"

ز باشد. به علت اینکه مراكز تمركگيري شهر ایلام ميترین بخش كالبدي و در واقع هسته اوليه شکلبررسي قدیمي

ل اند و همچنين به دليجمعيتي از قبيل ادارات و مؤسسات مهم، پزشکان و مراكز تجاري در این محدوده واقع شده

اهميت منطقه و تحمل بار ترافيک سنگين تمركز پژوهش حاضر بر روي این محدوده صورت گرفته است؛ كه این 

شکل باشد كه نقشه محدوده آن در منطقه سه مي 0و  4هایي از نواحي از منطقه یک و بخش 4محدوده شامل تمام ناحيه 

 نشان داده شده است. ( 4)
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 مورد بررسی در راستای هدف پژوهش(: نقشه محدوده 7) شکل

 .4931، منبع: نگارنده

 

 ارگونومی شهری در محله سعدی 

محله سعدي شهر ایلام كه به عنوان محدوده مورد مطالعه در این پژوهش معرفي شده است، متاسفانه در زمينه 

 ارائه شده است: (0شکل )ر هایي از این كمبودها دارگونومي شهري با نقاط ضعف و كمبودهایي مواجه است كه نمونه

 

 
 هایی از عدم رعایت ارگونومی در محله سعدی(: نمونه2شکل )

 .4931منبع: نگارنده، 

 

 هامواد و روش

ي اتحليلي و از نوع كاربردي است. روش گردآوري اطلاعات در این پژوهش كتابخانه-روش تحقيق حاضر توصيفي

ین زمينه مباني نظري و پيشينه مطالعاتي در ا، مقاله و غيره نامهاینترنتي، كتاب، پایانو ميداني است. با استفاده از مطالب 

گردآوري شده است و در بخش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه، عکس، مشاهدات ميداني و استانداردهاي لازم 

ه شده است. جامعه آماري این پژوهش هاي ميداني پرداختبه گردآوري داده جهت طراحي مبلمان، معابر، فضاهاي عمومي

نفر است. با  40310، 4931كه تعداد آنها براساس سرشماري نفوس و مسکن سال  دهدتشکيل ميساكنان محله سعدي 

نفر از ساكنان محله با استفاده از فرمول كوكران به عنوان حجم نمونه  919توجه به گسترده بودن جامعه آماري تعداد 
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ت. اي اساي چندمرحلهگيري در این پژوهش خوشهپرسشنامه پژوهش توزیع شده است. روش نمونه انتخاب و بين آنها

له كنيم و در مرحهاي محله سعدي را به صورت تصادفي ساده انتخاب ميها و كوچهبه این صورت كه تعدادي از خيابان

ز افرادي كه در این اماكن حضور دارند به بعد تعدادي از منازل، اماكن عمومي، اداري و ... در مرحله سوم تعدادي ا

صورت تصادفي ساده انتخاب و بين آنها پرسشنامه توزیع شد. پرسشنامه پژوهش محقق ساخته است كه سوالات آن با 

استفاده از نظر اساتيد و كارشناسان در این حوزه طراحي و با استفاده از روش تحليل محتوا نسبت به روایي آن اقدام 

هاي تجزیه و تحليل داده گرفت.مورد تایيد قرار  391/2به ميزان  پس با استفاده از آلفاي كرونباخ پایایي آنشده است. س

 SPSSافزار اي در نرمنمونهتک Tین تن، ميانگين، هاي شاخص رضایتمندي هالگردآوري شده با استفاده از آزمون

 صورت گرفته است.

 

 شاخص رضایتمندی هال ین وتن

ازه گيري سنجش ميزان رضایتمندي یا احساس آزردگي شخص نسبت به شرایط محيط  است. بر این اساس معيار اند

براي تعيين حد رضایت و نارضایتي از سيستم حمل و نقل عمومي توسط شهروندان، شاخص رضایتمندي هال، ین وتن 

 انتخاب گردیده است كه فرمول محاسبه شاخص رضایتمندي به صورت ذیل است:

𝐼s =
fs−fd

N
                                                                                                                     (:      4رابطه )

= جمع كل مخاطبان.  N= تعداد مخاطبان ناراضي،Fd= تعداد مخاطبان راضي، FS= شاخص رضایتمندي،  ISكه در آن:

 است.  -4و كمترین آن  4بيشترین مقدار این شاخص 

 

 های پژوهشیافته

 ود:شدر این جا ابتدا به بررسي شاخص رضایتمندي هال ین وتن در مورد ارگونومي شهري محله سعدي پرداخته مي

لام منطقه گردآوري شد. با مخاطب در بين ساكنان محله سعدي شهر ای 919ها بر اساس پرسشنامه نظرسنجي از داده

( نتایج بررسي شاخص 4باشد، جدول )مي -4+ و كمترین 4توجه به شاخص رضایتمندي كه بالاترین ارزش رضایتمندي 

 دهد:رضایتمندي را در مورد وضعيت ایمني و ارگونوميک محله سعدي نشان مي

 
 ایمنی و ارگونومیک شهری (: میزان رضایتمندی از شاخص7جدول )

كل   هاسوال

 مخاطبان

شاخص 

مخاطبان  رضایتمندي

 (FDناراضي )

مخاطبان 

 قابل قبول

مخاطبان 

 (FSراضي )

 -94/2 919 13 493 410 مصالح و مواد

 -10/2 919 40 401 432 طراحي تجهيزات محله سعدي متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم

 -92/2 919 13 443 411 رعایت ملاحظات مذهبي

 -02/2 919 10 021 409 پایداررعایت اصول 

 -94/2 919 41 002 490 قابل درک بودن علائم راهنما و هشدار نصب شده 

 -90/2 919 03 434 401 فرم و طراحي محله 

 -19/2 919 40 430 411 تناسب عناصر مختلف شهري با هم

 -14/2 919 93 410 430 ارتباط ساكنان محله با تکنولوژي در زمينه استفاده از امکانات شهري

 -91/2 919 01 430 419 هاي سني مختلفموجود با نيازهاي گروهي هاتطابق فناوري
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 -13/2 919 41 413 022 سازي استفاده بهنجار از تجهيزات موجود سازي و فرهنگآگاه

 .4931منبع: نویسندگان، 

، طراحي تجهيزات و تسهيلات محله -94/2هاي مصالح و مواد به ارزش ( مخاطبان از شاخص4با توجه به جدول )

، رعایت اصول -92/2، رعایت ملاحظات مذهبي به ارزش -10/2سعدي متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم به ارزش 

، فرم و -94/2، قابل درک بودن نمادها و علائم راهنما و هشدار نصب شده در محله به ارزش -02/2پایدار به ارزش 

، ارتباط ساكنان محله با -19/2، تناسب عناصر مختلف شهري با هم به ارزش -90/2زش طراحي محله سعدي به ار

هاي موجود در فضاهاي ها و تکنولوژي، تطابق فناوري-14/2تکنولوژي در زمينه استفاده از امکانات شهري به ارزش 

زي استفاده بهنجار از تجهيزات ساسازي و فرهنگ، آگاه-91/2هاي سني مختلف به ارزش عمومي محله با نيازهاي گروه

 بسيار ناراضي بودند.  -13/2هاي موجود در محله به ارزش و تکنولوژي

 
 سلامت محیط (: میزان رضایتمندی از شاخص2جدول )

كل   هاسوال

 مخاطبان

شاخص 

مخاطبان  رضایتمندي

 (FDناراضي )

مخاطبان 

 قابل قبول

مخاطبان 

 (FSراضي )

 -11/2 919 01 411 020 رعایت استانداردهاي سلامت جسمي افراد در ساخت تجهيزات 

 -19/2 919 03 441 092 هاي بدن انسانهاي كار مناسب با ویژگيطراحي ایستگاه

 -11/2 919 14 33 011 رعایت اندازه، ابعاد و استاتيک بدن افراد مختلف 

 .4931منبع: نویسندگان، 

 

 با توجه به جدول، دهدبررسي شاخص رضایتمندي را در مورد سلامت محيط محله سعدي نشان مي( نتایج 0جدول )

هاي رعایت استانداردهاي سلامت جسمي افراد در ساخت تجهيزات و امکانات موجود در محله ( مخاطبان از شاخص0)

هاي مختلف سني به ارزش گروه هاي بدن انسان درهاي كار مناسب با ویژگي،  طراحي ایستگاه-11/2سعدي به ارزش 

، رعایت اندازه، ابعاد و استاتيک بدن افراد مختلف در ساخت امکانات و تجهيزات فضاهاي عمومي محله به -19/2

 بسيار ناراضي بودند.  -11/2ارزش 

 
 مبلمان محله (: میزان رضایتمندی از شاخص9جدول )

كل   هاسوال

 مخاطبان

شاخص 

مخاطبان  رضایتمندي

 (FDناراضي )

مخاطبان 

 قابل قبول

مخاطبان 

 (FSراضي )

 -92/2 919 12 443 431 روشنایي و نورپردازي خيابان و معابر محله سعدي

 -01/2 919 10 413 413 خوشایند بودن صداها و ارتعاشات ایجاد شده در محله سعدي

 -93/2 919 10 491 432 ارهاي كعضلاني در ساخت ایستگاه-پيشگيري از صدمات اسکلتي

 -03/2 919 14 439 413 ایمني مبلمان شهري

 .4931منبع: نویسندگان، 

 

با توجه به . دهد( نتایج بررسي شاخص رضایتمندي را در مورد وضعيت مبلمان محله سعدي نشان مي9جدول )

، خوشایند بودن -92/2هاي روشنایي و نورپردازي خيابان و معابر محله سعدي به ارزش ( مخاطبان از شاخص9جدول )
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عضلاني در ساخت -، پيشگيري از صدمات اسکلتي-01/2صداها و ارتعاشات ایجاد شده در محله سعدي به ارزش 

 بسيار ناراضي بودند.  -03/2، ایمني مبلمان شهري به ارزش -93/2هاي كار به ارزش ایستگاه
 های عمومیمحیط (: میزان رضایتمندی از شاخص4جدول )

كل   هاسوال

 مخاطبان

شاخص 

مخاطبان ناراضي  رضایتمندي

(FD) 

مخاطبان 

 قابل قبول

مخاطبان راضي 

(FS) 

 -10/2 919 00 414 432 ایمني امکانات و تجهيزات الکتریکي فضاهاي عمومي 

 -04/2 919 00 404 410 ایمني افراد در شرایط ضروري و حاد 

 -92/2 919 11 401 413 ها و بناهاي ساخته شده در محله سعديایمني سازه

 -04/2 919 01 011 421 ایمني عابرین پياده

 -41/2 919 03 412 491 ایمني كودكان، سالمندان و معلولان در فضاهاي عمومي

 هاي راهنمایي وایمني علائم شهري و ترافيکي مانند تابلوها، چراغ

 رانندگي، تابلوهاي راهنماي مسير در محله سعدي

411 430 10 919 00/2- 

 .4931منبع: نویسندگان، 

 

با توجه به ، دهدهاي عمومي محله سعدي نشان مي( نتایج بررسي شاخص رضایتمندي را در مورد محيط1جدول )

-10/2عمومي محله سعدي به ارزش هاي ایمني امکانات و تجهيزات الکتریکي فضاهاي ( مخاطبان از شاخص1جدول )

ها و بناهاي ، ایمني سازه-04/2، ایمني افراد در شرایط ضروري و حاد )حریق و انفجار، زلزله، سيلاب و ...( به ارزش 

، ایمني كودكان، سالمندان و معلولان -04/2، ایمني عابرین پياده به ارزش -92/2ساخته شده در محله سعدي به ارزش 

هاي ، ایمني علائم شهري و ترافيکي مانند تابلوها، چراغ-41/2ها و معابر شهري به ارزش مي، پارکدر فضاهاي عمو

 بسيار ناراضي بودند.  -00/2راهنمایي و رانندگي، تابلوهاي راهنماي مسير در محله سعدي به ارزش 

 
 وضعیت ارگونومی شهری(: نتایج بررسی 5جدول)

 حد بالا حد پایين T sigمقدار DF انحراف استاندارد ميانگين متغير

 333/2 -20/4 222/2 -413/94 910 13/2 21/0 ارگونومي شهري

 .4931منبع: نویسندگان، 

 

دهد كه ميانگين نظرات پاسخگویان در ارتباط با وضعيت ارگونومي شهري محله سعدي ( نشان مي1جدول )

(21/0=mمي ) ( كه 222/2داري برآورد شده )با توجه به سطح معنيكمتر است و همچنين  9باشد كه از مقدار آزمون

توان ادعا كرد ارگونومي شهري محله سعدي از وضعيت مناسبي ( معنادار است، مي31/2این مقدار در سطح اطمينان )

 باشد. برخوردار نمي

 
 های ارگونومی شهر در رضایتمندی شهروندانمؤلفه(: نتایج بررسی 6جدول)

 حد بالا حد پایين T sigمقدار DF استاندارد انحراف ميانگين متغير

 -340/2 -21/4 222/2 -000/03 910 09/2 24/0 وضعيت ایمني و ارگونوميک

 -391/2 -22/4 222/2 -119/04 910 30/2 23/0 سلامت محيط

 -311/2 -332/2 222/2 -393/01 910 14/2 23/0 مبلمان شهري

 -331/2 -21/4 222/2 -339/01 910 10/2 29/0 هاي عموميمحيط
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 .4931منبع: نویسندگان، 

 

 ،دهد كه ميانگين نظرات پاسخگویان در ارتباط با وضعيت ایمني و ارگونوميک محله سعدي( نشان مي0جدول )

داري و همچنين با توجه به سطح معني است 9مقدار آزمون  كمتر از هاي عموميسلامت محيط، مبلمان شهري و محيط

توان ادعا كرد وضعيت ایمني و ارگونوميک ( معنادار است، مي31/2( كه این مقدار در سطح اطمينان )222/2)برآورد شده 

ت ساكنان از وضعيبنابراین، در سطح پایيني قرار دارد.  هاي عمومي، سلامت محيط، مبلمان شهري و محيطمحله سعدي

 محله سعدي رضایت ندارند. هاي ارگونومي شهر درمؤلفه

 

 گیرینتیجه بحث و

پژوهش حاضر با نظر به موارد مذكور، به بررسي ميزان رضایتمندي شهروندان از وضعيت ارگونومي محله سعدي 

شهر ایلام پرداخته است. نتایج این پژوهش كه حاصل مشاهدات و مطالعات ميداني گسترده با استفاده از پرسشنامه و 

دهد كه ساكنان از وضعيت ایمني و ارگونوميک محله سعدي مي ، نشاناستمصاحبه با مردم محله سعدي شهر ایلام 

ها و ( به لحاظ اهميت دید مناسب در چهارراه0223نتایج این فرضيه با پژوهش موري و همکاران )نداشتند. رضایت 

و  نهاي ارگونومي براي تضمين قابليت دید به منظور ایمني عابران و مسافران و راننده، سالمورعایت دستورالعمل

 پرتي رانندگان اتوبوس براي تأمين ایمنيهاي ارگونومي شناسایي منابع حواس( به لحاظ استفاده از روش0244همکاران )

ایستاده و كاهش مدت زمان –( به لحاظ استفاده كاربران از ميزهاي نشسته 0249مسافر، عابر و راننده، ابوت و همکاران )

( به لحاظ 0241یابي آگاهي ارگونومي كاربران، پژوهش داسيلوا و كاميتو )نشستن از لحاظ رویکرد ارگونومي و ارز

( به لحاظ ترجيحات كاربران در 0241هاي شهري، لوكسيمون و همکاران )اهميت عملکرد ارگونومي رنگ در محيط

سونگ  و اي كه بيشترین دید را با دوستان خود داشته باشند، ووهاي شهري به شيوهخصوص الگوي نشستن در پارک

ه همچنين این فرضي باشد.راستا ميهاي شهري هم( به لحاظ اهميت ایمني، دسترسي و نگهداري متناوب از پارک0241)

( به لحاظ اهميت ایمني در زمين بازي كودكان، سرداري 4934( و سبحاني و همکاران )4933با پژوهش صادقي نایيني )

( به لحاظ ارزیابي 4939زاده و همکاران )اكن ورزشي و ابراهيم( به لحاظ بررسي وضعيت ایمني ام4930زارچي )

 باشد.راستا ميهاي شهري هموضعيت ایمني در پارک

تایج نتایج این فرضيه با ننداشتند. ساكنان از سلامت محيط محله سعدي رضایت  یکي دیگر از نتایج این بود كه

، عزیز ایستاده-تن و استفاده از ميزهاي با قابليت نشسته( به لحاظ اهميت ميزان نشس0249پژوهش ابوت و همکاران )

( به لحاظ 4934( به لحاظ اهميت طراحي مبلمان با رویکرد پایداري و حفظ سلامتي، سبحاني و همکاران )0240)

( به لحاظ 4930ها و دفع فاضلاب، گلچين و شرفيان )وضعيت سلامت آب آشاميدني، وضعيت بهداشت محيط، دفع زباله

 باشد.يراستا مت بررسي ارگونومي بدن انسان در طراحي مبلمان شهري به منظور حفظ سلامتي و آنتروپومتري هماهمي

داشتند. نساكنان از ارگونومي مبلمان شهري محله سعدي رضایت  توان بيان نمود كهبه عنوان نتيجه سوم پژوهش مي

اهميت طراحي مبلمان شهري ارگونوميک، داسيلوا و  ( به لحاظ0249نتایج این فرضيه با پژوهش ابوت و همکاران )

( به لحاظ اهميت طراحي 0241( به لحاظ اهميت ارگونومي رنگ در مبلمان شهري، لوكسيمون و همکاران )0241كاميتو )

( به 0240اي كه بيشترین دید را با دوستان خود داشته باشند، عزیز )هاي شهري به گونهالگوي نشستن كاربران پارک

هاي ( به لحاظ اهميت طراحي مبلمان شهري براي گروه0241اظ اهميت طراحي پایدار مبلمان خياباني، كلوپوتوسکا )لح
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( 4933همچنين این فرضيه با پژوهش صادقي نایيني و همکاران ) باشد.راستا ميمختلف جامعه بخصوص نابينایان هم

( به لحاظ اهميت طراحي تابلوهاي 4934بحاني و همکاران )هاي بازي كودكان، سبه لحاظ اهميت طراحي ارگونومي زمين

( 4930هاي خطر در شرایط اضطراري، بهزادفر و همکاران )هاي روشنایي، برچسبراهنما و تابلوهاي هشداردهنده، چراغ

 ( به لحاظ اهميت طراحي مبلمان شهري4930هاي همگاني شهري، گلچين و شرفيان )به لحاظ اهميت نورپردازي محيط

( به لحاظ طراحي تجهيزات و وسایل ورزشي 4930زارچي )بر اساس نيازهاي كاربران و نيازهاي تن سنجي، سرداري

 باشد. راستا مي( به لحاظ اهميت ایمني تجهيزات پاركي هم4939زاده و همکاران )ایمن، ابراهيم

يه نتایج بررسي این فرضبود. سعدي هاي عمومي محله ساكنان از ارگونومي محيطیکي دیگر از نتایج عدم رضایت 

( 0241هاي عمومي، كلوپوتوسکا )( به لحاظ اهميت عملکرد ارگونومي رنگ در محيط0241با پژوهش داسيلوا و كاميتو )

هاي ( به لحاظ اهميت ایمني در محيط0241به لحاظ اهميت ایمني طراحي مبلمان لمسي براي كاربران نابينا، وو و سونگ )

( به لحاظ اهميت ایمني 4933همچنين نتایج این فرضيه با پژوهش صادقي و نایيني ) باشد.راستا ميها همعمومي و پارک

هاي شهري از قبيل  شاخص ایمني ( به لحاظ اهميت ایمني در پارک4934ها، سبحاني و همکاران )كودكان در پارک

شداردهنده ایمني وسایل بازي كودكان، روشنایي و هاي ضروري و تابلوهاي هفيزیکي، داشتن تابلوهاي راهنما در مکان

و  هاي كوتاه و بلند روشنایي، بهزادفرهایي كه داراي برچسب خطر برق گرفتگي هستند، تعداد مناسب پایهدسترسي

( به لحاظ اهميت وضعيت 4930زارچي )( به لحاظ اهميت نورپردازي براي افزایش امنيت زنان، سرداري4930همکاران )

هاي شهري ها و محيط( به لحاظ اهميت ایمني پارک4939زاده و همکاران )اماكن و تجهيزات ورزشي، ابراهيمایمني 

 باشد. راستا ميهم

وضعيت ارگونومي شهري محله سعدي، از نظر ساكنان محله رضایت بخش نيست. در این رابطه ساكنان محله سعدي 

دانند. این نتيجه با پژوهش موري هاي عمومي را ضعيف ميمحيطها و وضعيت ایمني، سلامت محيط، ارگونومي پارک

باشد. در تحقيق وي نداشتن دید كافي راستا مي( به لحاظ ارزیابي محيط بصري از نظر ارگونومي هم0223و همکاران )

و همکاران  ساخت. همچنين با پژوهش سالمونها ایمني مسافران، رانندگان و عابران را با خطر مواجه ميدر چهارراه

پرتي رانندگان اتوبوس از قبيل منابع ناشي از فعاليت خود راننده و منابعي كه ( به لحاظ شناسایي منابع حواس0244)

ابع ایمني باشد. این منراستا ميهاي مرتبط با بليط همپرتيناشي از الزامات اضافي مرتبط با راننده هستند مانند حواس

( نيز به لحاظ ارزیابي آگاهي 0249اندازد. نتایج پژوهش ابوت و همکاران )ا به خطر ميمسافران، راننده و عابران ر

( به لحاظ 0241باشد. همچنين نتایج این فرضيه با نتایج وو و سونگ )راستا ميارگونومي كاربران با پژوهش حاضر هم

استا رليت دسترسي و نگهداري متناوب همهاي شهري شامل ایمني، قاباهميت سطوح نيازهاي كاربران در استفاده از پارک

( 4934( به لحاظ عدم رضایت مادران از وضعيت ایمني، سبحاني و همکاران )4933هاي صادقي نایيني )پژوهش باشد.مي

 ها، سرباز وآوري زبالهدهي به معلولان و جمعبه لحاظ اهميت شاخص سلامتي، آب آشاميدني سالم، وضعيت سرویس

 باشد.راستا ميها همبه لحاظ بررسي وضعيت رضایتمندي از كيفيت خدمات ارائه شده در پارک (4930همکاران )

مهمترین علل عدم رضایت ساكنان محله، طراحي نامناسب محله، عدم رعایت اصول پایداري، عدم طراحي مناسب 

 هايها موجود با نيازهاي گروهفناوريتابلوها، نمادها و هشدارها، عدم ارتباط و هماهنگي عناصر محله با هم، عدم تطابق 

دن هاي كار با بهاي موجود در محله، عدم تناسب ایستگاهسني مختلف، عدم استفاده بهنجار از تجهيزات و تکنولوژي

انسان، عدم ایمني مبلمان شهري در محله، عدم ایمني امکانات و تجهيزات الکتریکي، عدم ایمني افراد در شرایط ضروري 

د باشد. برخي نيز معتقها و بناهاي ساخته شده در محله و عدم ایمني معابر براي تردد عابرین ميم ایمني سازهو حاد، عد
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بودند كه محله فاقد هرگونه مبلماني است كه بخواهند در مورد ميزان رعایت اصول ارگونومي آن نظري بدهند. در 

سعدي حاكي از وجود برخي مشکلات و كمبودهایي  مجموع نظر شهروندان ایلامي در مورد وضعيت ارگونومي محله

 در زمينه تأسيسات و تجهيزات شهري، مبلمان شهري، ایمني و سلامت محيط دارد. 

 وجود داشت كه به برخي از آنها اشاره شده است: هایي انجام این پژوهش محدودیتدر 

وهش بسيار كم بود و محقق براي گردآوري اي حوزه موضوع پژبه علت نو بودن موضوع منابع اطلاعاتي و كتابخانه-

 مطالب، مباني نظري و پيشينه پژوهش با مشکلات زیادي رو به رو بود.

یکي از ابزارهاي گردآوري اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود كه مانند هر ابزار پژوهشي با -

 هایي مواجه بود.خطاها و محدودیت

د مبحث ارگونومي بایستي قبل از پر كردن پرسشنامه این مبحث براي آنها توضيح عدم آگاهي شهروندان در مور-

 شد و این امر بسيار زمانبر بود.داده مي

 

 پیشنهادها 

 ها،سيستم وريو بهره افراد سلامت به مهندسي انساني توام نگرش و ارگونومي علم وسيع عملکرد دامنه به توجه با-

 و نموده پيدا را لازم آشنایي ارگونومي در الگوهاي مطرح هاي شهري باشهروندان و كاربران پارکكه  رسدمي نظر به لازم

 نمایند. كوشش اجراي آنها جهت در

مختلف  هايبخش و درآید اجرا به محلات از سطح ارگونومي اجراي قابل و ساده پيشنهادهاي و الگوها شودمي توصيه -

الگویي  تا بگيرند قرار بررسي و مطالعه مورد دیدگاه این هاي عمومي و ... ازها، محيطپارکروها، معابر، شهر از جمله پياده

 شود. تعریف شهري مراكز براي مناسب

 مدارس و كودک مهدهاي یعني آموزشي ترین سطوحابتدائي از ساده زباني با توانمي حتي را ارگونومي بنيادي مفاهيم -

 .كرد جلوگيري جامعه اقشار آتي عضوي صدمات بروز از حداقل بتوان تا نمود تعریف
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