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بررسی تاثیر ارگونومی بر عملکرد کارکنان دانشکده توانبخشی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
محمدرضا ربیعی مندجین
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زینب خسروی دهقی

چکیده
در جهان كنوني و در سرآغاز سده بيست و يكم ميالدي ،علوم ،بخش عمدهاي از مشكالت افراد را
در سيستمهاي كاري گوناگون حلوفصل كرده است .در اين راستا ،علوم و فنوني وجود دارند كه از
زواياي مختلف سالمت و بهداشت انسانها و نيز عملكرد آنها را مورد بررسي و تحليل قرار ميدهند.
يكي از اين علوم ،ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني است .هدف اصلي اين تحقيق تعيين
تأثير ارگونومي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
تهران است .پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي ـ پيمايشي است .جامعه
آماري شامل كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران است.
در اين تحقيق متغير مستقل ،ارگونومي است كه از هفت مولفه فضاي كار ،وضعيت بدني ،تسهيالت
رفاهي ،عوامل ايمني ،عوامل بهداشتي ،شرايط محيطي و تجهيزات تشكيل شده است و عملكرد كاركنان
بهعنوان متغير وابسته كه براي سنجش آن از مدل هفت مؤلفهاي اچيو (مدل پيشنهادي هرسي،
گلداسميت ،با ابعاد؛ توان ،وضوح ،كمک ،انگيزه ،ارزيابي ،اعتبار ،محيط) استفاده شده است .ابزار گردآوري
دادهها پرسشنامه است كه براي برآورد پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ و برآورد روايي از نظر
كارشناسان استفاده شده است .در اين پژوهش ،با استفاده از روشهاي آمار توصيفي نظير ميانگين،
انحراف معيار بهبررسي دادهها پرداخته شده است و پس از بررسي نرمال بودن دادهها ،همبستگي متغيرها
نسبت به هم بهدست آمده است كه به منظور دقت آزمونها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .نتايج
نشان ميدهد كه هر يک از هفت مولفه ارگونومي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تأثير مثبت دارد.
واژگان کلیدی :ارگونومي ،عملكرد كاركنان ،دانشكده توانبخشي.

تاريخ دريافت مقاله ،1393/03/29 :تاريخ پذيرش مقاله1393/07/06 :
 .1استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.
 .2كارشناسي ارشد مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز.
Email: zenabkhosravi53@yahoo.com
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 .1مقدمه

در جهان صنعتي امروز ،بسياري از كاركنان ناچارند خود را با شرايط نامناسبي كه محيط و
ابزار مورد استفاده ،بر آنها تحميل ميكند ،منطبق و متناسب سازند و با محدوديتهاي
ايجادشده بهگونهاي كنار آيند .پيآمد چنين مصالحهاي ميتواند بسيار وخيم و بر زندگي فرد،
تندرستي ،ايمني و فراوري وي اثري نامطلوب داشته باشد .در چنين وضعيتي انسان از نظر
جسماني يا رواني با نوع كار يا تجهيزاتي كه مورد استفاده قرار ميگيرد و يا در محيطي كه در
آن زندگي ميكند يا به كار ميپردازد تناسبي ندارد (طاهري.)1376 ،
نبود تناسب جسمي ،ناراحتيهاي جسمي از جمله :ناراحتيهاي اسكلتي ،ماهيچهاي كه از
دسته شايعترين عوارض ناشي از كار در جوامع امروزي هستند ،را موجب ميشود .بر پايه آمار
موجود ،نزديک به  48درصد از كل بيماريهاي ناشي از كار را آسيبهاي تجمعي كه در اثر
عوامل فيزيكي يا مكانيكي ايجاد ميشود و خود نوعي از ناراحتيهاي اسكلتي ،ماهيچهاي
محسوب ميشود ،تشكيل ميدهند (عزيزپور و دالوري.)1388 ،
نبود تطابق رواني نيز مشكالت ويژهاي را ايجاد ميكند .عوارض جسماني ،رواني از جمله
اين موارد است كه در اثر بار فكري زياد و فشار روحي فزايندهاي كه در حين كار بر فرد وارد
ميآيد ،ظاهر ميشوند .زمانيكه فرد در اثر قدرت تفكر و انديشه در حد و اندازه مسئوليت
واگذاشته نباشد ،فشارهاي روحي و رواني بر او افزونشده و موجب ميشود عوارضي مانند:
تحريکپذيري ،روانپريشي ،نبود تعادل ر واني ،خستگي روحي و  ...استقرار يابند .ادامه چنين
وضعيتي بهبروز عوارض جسماني از قبيل :ناراحتيهاي دستگاه گردش خون ،ناراحتيهاي
دستگاه گوارش ،واكنش غدد مترشحه داخلي و غيره ميانجامد .از سوي ديگر ،زمانيكه كار يا
مسئوليت محوله نيازمند توانايي رواني ،قدرت تفكر و ضريب هوشي چنداني نيست ،بهكارگيري
فردي با تواناييهاي ذهني و رواني باال ،ميتواند مشكلآفرين باشد چنين فردي در هنگام انجام
وظيفه هيچگاه فرصت استفاده از قدرت آفرينش و استعداد خدادادي خود را نمييابد و همواره از
يكنواختي كار شكايت ميكند و بر خالف توان بسيار باالي خود هرگز مايل نيست براي انجام
مطلوبتر كار ،كوششي بيشتر به خرج دهد .پيامد اين وضعيت ،فشار رواني و سرانجام كاهش
بهرهوري خواهد بود (عزيزپور و دالوري.)1388 ،
براي پيشگيري از بروز اينگونه مسائل و تأمين تندرستي نيروي كار« ،ارگونومي» بهعنوان
رهيافتي كارآمد به انسان ياري ميدهد .ارگونومي توانمنديهاي انسان را ميسنجد و آنگاه
دستگاهها ،كار و محيط كار را متناسب با آنها سازماندهي و تنظيم ميكند .آنگونه كه روجر و
كاواناک توصيف ميكنند :ارگونومي در پي آن است كه كار را متناسب با انسان سازد نه انسان
را متناسب با كار (حسني و همكاران.)1391 ،
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آشكارترين اثر مثبت طراحي درست و مناسب مشاغل ،تجهيزات و محيط كار :ارتقاي سطح
ايمني ،بهداشت ،فزونتر شدن رضايت شغلي و سرانجام بهبود بهرهوري در ميان كاركنان است
و حذف تالشهاي غير الزم از شغل يا كاهش نيازمنديهاي شغلي به وسيله بهكرد روشهايي
كه اطالعات بين افراد يا بين فرد و فرآورده مبادله ميشود ،بهرهوري بيشتر و ثمربخشي فزونتر
را سبب خواهد شد .امروزه با پيچيده شدن ساختار و عملكرد سازمانها ،سازماندهي محيط كار و
ايجاد محيطي آرام و بهرهور در سازمانها طوري كه منجر به فعال شدن بيشتر نيروي انساني،
شادابي آنها ،كاهش خطرات احتمالي ،افزايش كيفيت در كار ،كاهش افسردگيها ،رشد خدمات
و در نهايت دستيابي به بهرهوري مورد نظر شود ،از دغدغههاي مديران اجرايي و سرپرستان
سازمانها است .نتايج مطالعات مربوط به نيروهاي انساني ،نشان ميدهد كه توسعه نيروهاي
انساني بهرهور بهطور مستقيم در دستيابي به بسياري از اهداف سازمان نقش بهسزايي دارد
(طاهري .)1376 ،يک محيط خوب ميتواند بر رشد ارزشهاي كاركنان و افزايش توان و
بهرهوري آنها اثرگذار باشد؛ به همين دليل علم مديريت انساني يا ارگونومي براي رهبران و
مدبران سازمان از اهميت بااليي برخوردار است (هالندر .)1375 ،در نظر گرفتن اصول ارگونومي
در كار ،نه تنها باعث حفظ سالمت نيروي انساني و كارآمد در جوامع بشري ميشود؛ بلكه متنع
تحمل بسياري از هزينههاي مالي بر اقتصاد كشورها و كاهش بهرهوري خواهد.
طرح تحقیق :هدف اصلي اين تحقيق تعيين تأثير ارگونومي بر عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران است كه در قالب اهداف
فرعي زير تبيين ميشود.
مطالعه ميزان عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران بر اساس الگوي اچيو
ـ ارزيابي مؤلفههاي ارگونومي در عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران
ـ تعيين و مطالعه ميزان تأثيرگذاري هر يک از مؤلفههاي ارگونومي بر عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
ـ تعيين اولويتبندي تأثيرگذاري مؤلفههاي ارگونومي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
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 .2پیشینه تحقیق

آنتوينت ( )1999در پژوهشي با عنوان «تاثير شرايط كاري بر سالمتي و خالقيت كاركنان»
كه در دانشگاه ويسكانيس آمريكا صورت گرفته است ،نشان داد كه خالقيت و سالمتي تحت
تداخالت فيزيكي و كار پژوهشي است و سالمت شغلي و خالقيت نيروي كار بايد بهعنوان
محصوالت تكميلي از محيط كار دانست و اين نشانگر كيفيت زندگي و كيفيت و عملكرد يک
سازمان خالق است.
حسني و همكاران ( )1391با بررسي مروري و با بهرهگيري از منابع كتابخانهاي و پايگاههاي
اطالعاتي  Ovid ،Elsevierو  Google scholarبهبررسي«اهميت ارگونومي در افزايش بهره-
وري و بهبود عملكرد كاركنان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي» پرداختند و در نهايت
به اين نتيجه رسيدند كه :اگر محيط كار بهگونهاي باشد كه فرد در آن احساس ناراحتي ،خستگي
و كسالت كند و به او آسيب نيز وارد شود ،در نهايت نارضايتي و بيماري را در پي خواهد داشت.
اين موضوع باعث اخالل در كار ،كاهش بهرهوري و بازده كار خواهد شد .شناخت و رعايت اصول
ارگونوميكي باعث كاهش اينگونه مسائل خواهد شد.
شرعي و همكارش ( )1387در تحقيقي با عنوان «بررسي رابطه بين سطح ارگونومي و
كيفيت ارائه خدمات به مشتريان در شعب بانک كشاورزي» نتيجه گرفتند بهكارگيري درست
اصول ارگونومي به افزايش كارايي و عملكرد كاركنان كمک ميكند .فوجيشيرو و همكاران
( )2005به بررسي «اثر مداخله ارگونوميک در مراكز مراقبتهاي بهداشتي بر اختالالت اسكلتي
عضالني» پرداختند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه يک برنامه مناسب ارگونوميک ميتواند
احتمال بروز حوادث و آسيبديدگي ناشي از كار را كاهش دهد و مانع افزايش روزهاي غيبت
ناشي از آسيب شغلي شود.
مصباح و همكاران ( )1390به «بررسي تاثير مداخله ارگونوميک در كاهش اختالالت اسكلتي
ـ ماهيچهاي در كاركنان دانشكده پژشكي شيراز» پرداختند .نتايج بررسي ميدهد كه بعد از انجام
اقدام مداخلهاي جهت گروه آزمايش ،بين افزايش آگاهي از اصول ارگونومي و بهبود ايستگاه
كاري ارتباط معناداري وجود دارد .همچنين ،كاهشي معنادار در ميزان ناراحتي اسكلتي ـ
ماهيچهاي توسط كاركنان گروه آزمايش بعد از مداخله ،مشاهده شد.
مدل مفهومی پژوهش :متغير وابسته در اين پژوهش عملكرد كاركنان است .براي بررسي
عملكرد كاركنان ،مدل  ACHIEVEمورد استفاده قرار گرفته است .اين روش توسط هرسي و
بالنچارد ارائه شده است .در اين تحقيق با استفاده از مدل  ACHIEVEدرباره چگونگي تأثير
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عملكرد فعلي و يا بالقوه كاركنان در نتيجه متغير مستقل ارگونومي به ارزيابي ميپردازد و بر
مبناي شيوه خود ارزيابي (ارزيابي هر شخص از خودش( تكيه دارد.
عوامل مدل از آچيو عبارتاند:
ـ توانایی (دانشها و مهارتها) :در مدل «اچيو» اصطالح توانايي به دانش و مهارت پيروان
در انجام رساندن توفيقآميز يک روش گفته ميشود.
ـ وضوح ) درك یا تصور نقش( :وضوح به درک و پذيرش نحوه كار ،محل و چگونگي انجام
آن گفته ميشود.
ـ کمك )حمایت سازمانی( :اصطالح «كمک» به حمايتي گفته ميشود كه پيرو براي تكميل
كردن اثربخشي كار به آن نياز دارد.
ـ انگیزه (انگیزش با تمایل( :اصالح «انگيزه» به انگيزه مربوط به تكليف پيروان يا انگيزش
براي كامل كردن تكليف خاص مورد تحليل بهگونهاي توفيقآميز اطالق مي شود.
ـ ارزیابی )آموزش و بازخورد عملکرد( :ارزيابي به بازخورد روزانه عملكرد و مرورهاي گاه به
گاه گفته ميشود.
اعتبار )اعمال معتبر و حقوق کارکنان( :اصطالح «اعتبار» به مناسب بودن و حقوقي بودن
تصميمهاي مدير در مورد منابع انساني اطالق ميشود.
ـ محیط )تناسب محیطی( :اصطالح «محيط» به عوامل خارجي گفته ميشود كه ميتواند
حتي با وجود داشتن توانايي حضور ،حمايت و انگيزه الزم براي شغل بازهم بر عملكرد تاثير
گذارند.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (مهدیزاده اشرفی وایلیکا)1388 ،
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فرضیههای تحقیق:

فرضیه اصلی :اركونومي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
فرضیههای فرعی:

فرضیه اول :تسهيالت رفاهي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
فرضیه دوم :عوامل بهداشتي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
فرضیه سوم :عوامل ايمني بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
فرضیه چهارم :شرايط محيطي بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
فرضیه پنجم :تجهيزات بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و خدمات
بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
فرضیه ششم :فضاي كار بر عملكرد كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني تهران تاثير دارد.
 .3روششناسی تحقیق

اين تحقيق با هدف برخورداري از نتايج يافتههايي كه از كاركنان دانشكده توانبخشي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران انجام ميشود .پژوهشگر در اين تحقيق
در پي آن است تا مسائل محيطي و رواني محيط كار براي كاركنان را از طريق علم ارگونومي
حل كند .از طرف ديگر ،اين تحقيق جنبه عملي دارد و نتايج اين تحقيق ميتواند براي بهبود
وضعيت سازمانها و ادارهها مورد استفاده قرار گيرد؛ در نتيجه تحقيق حاضر از لحاظ هدف
كاربردي و بر حسب نوع دادهها توصيفي و از لحاظ نحوه اجرا پيمايشي است .محقق در اين
تحقيق در پي كشف رابطه بين علم ارگونومي و عملكرد كاركنان است .در واقع ،در اين پژوهش
به دنبال توصيف علم ارگونومي و عملكرد كاركنان و رابطه بين اين است و به علت وجودي
رابطه بين اين دو كاري ندارد .به دليل اينكه گردآوري دادهها (بهصورت پرسشنامه) در يک مقطع
خاص زماني صورت ميگيرد ،اين تحقيق از لحاظ روش ،توصيفي ـ پيمايشي از نوع مقطعي
است .بررسي و تحليل آماري اطالعات در دو مرحله صورت ميگيرد.
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مرحله اول :بررسي و تحليل سؤاالت مندرج در پرسشنامه
مرحله دوم :بررسي و تحليل فرضيههاي تحقيق ،بر اساس نتايج مرحله اول
اطالعات اوليه براي انجام اين پژوهش از طريق مطالعات كتابخانهاي حاصل شد و بر اساس
اطالعات بهدستآمده از اين طريق ،اهداف و فرضيههاي تحقيق تدوين شد .سپس ،مطالعات
تكميلي در خصوص موضوع تحقيق به عمل آمد .در مرحله دوم مطالعات ميداني انجام گرفت .در
اين مطالعات از روش پرسشنامه استفاده شد .در اين تحقيق ،روايي پرسشنامهها توسط اساتيد
راهنما و ديگر كارشناسان مورد ارزيابي قرار ميگيرد و براي سنجش پايايي پرسشنامهها از روش
آلفاي كرونباخ استفاده شده است .به اين منظور ،پرسشنامهاي تدوين شده است .قسمت اول
پرسشنامه شامل ابعاد ارگونومي است كه از هفت بعد و  35گويه تشكيل شده است و قسمت دوم
پرسشنامه شامل ابعاد عملكرد كاركنان است كه شامل  7هفت بعد و  42گويه است چنانچه
توزيع نرمال باشد .از آمار پارامتريک و در صورت غير نرمال بودن از آمار ناپارامتريک استفاده
خواهد شد .بررسي و تحليل آماري اين پژوهش در دو سطح آماري توصيفي و استنباطي صورت
ميگيرد .در سطح آمار توصيفي ،ميانگين و انحراف معيار در قالب جدول و در سطح استنباطي در
صورت نرمال بودن متغيرها از روش آماري ضريب اسپيرمن و در غير اينصورت از روش پيرسون
استفاده شده است .براي بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف استفاده
شده است .در اين تحقيق متغير مستقل ،ارگونومي است كه از هفت مولفه فضاي كار ،وضعيت
بدني ،تسهيالت رفاهي ،عوامل ايمني ،عوامل بهداشتي ،شرايط محيطي و تجهيزات تشكيل شده
است و عملكرد كاركنان بهعنوان متغير وابسته كه براي سنجش آن از مدل هفت مؤلفهاي اچيو
(مدل پيشنهادي هرسي ،گلداسميت ،با ابعاد؛ توان ،وضوح ،كمک ،انگيزه ،ارزيابي ،اعتبار ،محيط)
استفاده شده است .جامعه آماري شامل  140عضو كاركنان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم
پزشكي تهران است .براي برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است .حجم نمونه
در اين مطالعه  100نفر است .روش نمونهگيري هم به صورت نمونهگيري تصادفي است.
 .4تحلیل دادهها

در اين تحقيق با استفاده از روشهاي آمار توصيفي نظير :ميانگين و انحراف معيار بهبررسي
دادهها پرداخته ميشود و پس از بررسي نرمال بودن دادهها ،همبستگي متغيرها ،نسبت به هم
محاسبه ميشود كه بهمنظور دقت آزمونها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .آمار استنباطي،
براي تعميم يافتههاي حاصل از نمونه آماري به جامعه آماري است .بهمنظور بررسي توزيع نرمال
متغيرها ،از آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف استفاده ميشود .پس از مشخص كردن توزيع نرمال
دادهها ،براي تعيين نوع و درجه رابطه يک متغير با متغير ديگر از تحليل همبستگي استفاده
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ميشود .ضريب همبستگي يكي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي بين دو متغير
است .در اين تحقيق ،شدت رابطه و همچنين نوع رابطه (مستقيم يا معكوس) با ضريب
همبستگي مشخص ميشود كه در صورت نرمال بودن توزيع ،از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده ميشود .رويكرد انتخابي براي آزمون فرضيهها ،رگرسيون دادههاي مقطعي است .آزمون
معنادار بودن الگوها با آمارههاي  tو  Fصورت ميگيرد.
الویتبندی شاخصها :در اين پژوهش ار آزمون فريدمن بهمنظور تعيين اولويت متغييرها از
ديدگاه پاسخدهندگان (كاركنان) استفاده شده است .نتايج آزمون فريدمن بهصورت زير است:
جدول  :1میانگین رتبههای هر یك از مؤلفههای ارگونومی
میانگین رتبهها
مؤلفههای ارگونومی
5/75
تجهيزات
4/87
شرايط محيطي
4/64
فضاي كار
3/9
تسهيالت رفاهي
3/86
وضعيت بدني
2/93
عوامل ايمني
2/07
عوامل بهداشتي
منبع :يافتههاي تحقيق
جدول  :2نتایج آزمون فریدمن
حجم نمونه
100
آماري كي دو
199/819
درجه آزادي
6
سطح معناداري
0/000
منبع :يافتههاي تحقيق

بر اساس جدول  ،1باالترين رتبه مربوط به معيار شرايط محيطي و پايينترين رتبه مربوط به
معيار عوامل بهداشتي است .سطح معناداري آزمون فريدمن برابر با  0/000است و چون كمتر از
 0/05است ،نشان ميدهد كه فرضيه صفر اين آزمون رد ميشود؛ بنابراين با  95درصد اطمينان
ميتوان تفاوت معنادار معيارها را نتيجه گرفت.
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جدول  :3میانگین رتبههای هر یك از مؤلفههای عملکرد
مؤلفههای عملکرد
وضوح
توانايي

میانگین رتبهها
5/82
5/43

ارزيابي

4/11

كمک
محيط
مشوق
اعتبار

3/51
3/24
3/19
2/72
منبع :يافتههاي تحقيق

جدول  :4نتایج آزمون فریدمن
حجم نمونه
100
آماري كي دو
184/028
درجه آزادي
6
0/000

سطح معناداري

منبع :يافتههاي تحقيق

بر اساس جدول  ،3باالترين رتبه مربوط به معيار وضوح و پايينترين رتبه مربوط به معيار
اعتبار است .سطح معناداري آزمون فريدمن برابر با  0/000است و چون كمتر از  0/05است،
نشان ميدهد كه فرضيه صفر اين آزمون رد ميشود؛ بنابراين با  95درصد اطمينان ميتوان
تفاوت معنادار معيارها را نتيجه گرفت.
آزمون فرضیههای پژوهش :بر اساس فرضيه اول ،بين تسهيالت رفاهي و عملكرد كاركنان
دانشكده توانبخشي دانشگاه عوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد .براي آزمون فرضيه فرعي اول از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج
آن در جداول  5نشان داده شده است.
جدول  :5خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با تسهیالت رفاهی بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/403

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/154
0/162
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/635
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جدول  :6نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با تسهیالت رفاهی بر عملکرد
کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
7/664
39/456
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
7/664
1
0/404
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
18/992

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون نشان ميدهد كه مولفه تسهيالت رفاهي16/2 ،
درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل از جدول  6نيز نشان ميدهد كه
رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است .ضريب همبستگي حاصل نشان
ميدهد كه مولفه تسهيالت رفاهي به ميزان  0/403بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه
فرضيه اول پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه دوم :بر اساس فرضيه دوم ،بين عوامل بهداشتي و عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فرعي دوم از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول 7
و  8نشان داده شده است.
جدول  :7خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با عوامل بهداشتی بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/393

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/146
0/154
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/638

جدول  :8نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با عوامل بهداشتی بر عملکرد
کارکنان
اثر رگرسيون
باقي مانده
جمع

مربع مجذورات
7/286
39/924
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
7/286
1
0/407
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
17/885

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  7نشان ميدهد كه مولفه عوامل
بهداشتي 15/4 ،درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل از جدول نيز نشان
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ميدهد كه رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است.ضريب همبستگي حاصل
نشان ميدهد كه مولفه عوامل بهداشتي به ميزان  0/393بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه
فرضيه دوم پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه سوم :بر اساس فرضيه سوم ،بين عوامل ايمني و عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد .براي آزمون
فرضيه فرعي سوم از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول  9و  10نشان داده
شده است.
جدول  :9خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با عوامل ایمنی بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/536

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/280
0/287
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/586

جدول  :10نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با عوامل ایمنی بر عملکرد
کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
13/544
33/666
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
13/544
1
0/344
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
39/427

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  9نشان ميدهد كه مولفه عوامل
ايمني 28/7 ،درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل نيز نشان ميدهد كه
رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است .ضريب همبستگي حاصل نشان
ميدهد كه مولفه عوامل ايمني به ميزان  0/536بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه فرضيه
سوم پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه چهارم :بر اساس فرضيه چهارم ،بين شرايط محيطي بر عملكرد كاركنان
دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فرعي چهارم از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول
 11و  12نشان داده شده است.
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جدول  :11خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با شرایط محیطی بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/473

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/216
0/224
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/612

جدول  :12نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با شرایط محیطی بر عملکرد
کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
10/555
36/656
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
10/555
1
0/374
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
28/218

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  11نشان ميدهد كه مولفه شرايط
محيطي 22/4 ،درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .در جدول  ،12نيز نشان ميدهد
كه رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است.ضريب همبستگي حاصل نشان
ميدهد كه مولفه شرايط محيطي به ميزان  0/473بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه
فرضيه چهارم پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه پنجم :بر اساس فرضيه پنجم ،بين تجهيزات و عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فرعي پنجم از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول
 13و  14نشان داده شده است.
جدول  :13خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با تجهیزات بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/494

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/236
0/244
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/604
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جدول  :14نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با تجهیزات بر عملکرد کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
11/505
35/705
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
11/505
1
0/364
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
31/579

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  13نشان ميدهد كه مولفه
تجهيزات 24/4 ،درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل نيز نشان ميدهد كه
رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است .ضريب همبستگي حاصل نشان
ميدهد كه مولفه تجهيزات به ميزان  0/494بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه فرضيه
پنجم پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه ششم :بر اساس فرضيه ششم ،بين فضاي كار و عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم ومعناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فرعي ششم از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول
 15و  16نشان داده شده است.
جدول  :15خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با فضای کار بر عملکرد کارکنان

ضریب همبستگی
0/540

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/284
0/291
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/584

جدول  :16نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با فضای کار بر عملکرد کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
13/742
33/469
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
13/742
1
0/342
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
40/237

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  15نشان ميدهد كه مولفه فضاي
كار 29/1 ،درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل نيز نشان مي دهد كه
رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است.ضريب همبستگي حاصل نشان ميدهد
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كه مولفه فضاي كار به ميزان  0/540بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه فرضيه ششم
پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه هفتم :بر اساس فرضيه هفتم ،بين وضعيت بدني و عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فرعي هفتم از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول 17
و  18نشان داده شده است.
جدول  :17خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با وضعیت بدنی بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/593

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/344
0/351
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/559

جدول  :18نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با وضعیت بدنی بر عملکرد
کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
16/576
30/635
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
16/576
1
0/313
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
53/025

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  17نشان ميدهد كه مولفه
وضعيت بدني 35/1 ،درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل نيز نشان ميدهد
كه رگرسيون در سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است .ضريب همبستگي حاصل نشان
ميدهد كه مولفه وضعيت بدني به ميزان  0/593بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه فرضيه
هفتم پذيرفته ميشود.
آزمون فرضیه اصلی :بر اساس فرضيه اصلي ،بين ارگونومي و عملكرد كاركنان دانشكده
توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
براي آزمون فرضيه اصلي از رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتايج آن در جداول  19و
 20نشان داده شده است.
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جدول  :19خالصه مدل آزمون رگرسیون در ارتباط با ارگونومی بر عملکرد کارکنان
ضریب همبستگی
0/640

ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین
0/404
0/410
منبع :يافتههاي تحقيق

خطای معیار
0/533

جدول  :20نتایج جدول  ANOVAحاصل از آزمون رگرسیون در ارتباط با ارگونومی بر عملکرد کارکنان
اثر رگرسيون
باقيمانده
جمع

مربع مجذورات
19/335
27/876
47/210

درجه آزادی میانگین مجذورات
19/335
1
0/284
98
99
منبع :يافتههاي تحقيق

F
67/972

سطح معناداری
0/000

ضريب تعيين حاصل از آزمون رگرسيون مندرج در جدول  19نشان ميدهد كه ارگونومي41 ،
درصد ،متغير عملكرد كاركنان را تبيين ميكند F .حاصل نيز نشان ميدهد كه رگرسيون در
سطح  99درصد ( )sig=0/000معنادار است .ضريب همبستگي حاصل نشان ميدهد كه
ارگونومي به ميزان  0/640بر عملكرد كاركنان تاثير دارد .در نتيجه فرضيه اصلي پذيرفته ميشود.
همانطور كه مشخص است ،هفت فرض فرعي ما پذيرفته ميشود و مولفههاي تسهيالت
رفاهي ،عوامل بهداشتي ،عوامل ايمني ،شرايط محيطي ،تجهيزات ،فضاي كار و وضعيت بدني بر
عملكرد كاركنان دانشكده توان بخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تأثير دارند .از بين اين هفت
مولفه ،مولفه وضعيت بدني بيشترين تاثير را بر عملكرد كاركنان دارد و مولفه عوامل بهداشتي
كمترين تاثير را بر عملكرد كاركنان دارد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

طي ساليان گذشته ،نقش حياتي ارگونومي در افزايش بهرهوري ،كاهش آسيبهاي عضالني
اسكلتي ،بهبود كيفيت ،ايمني و كارآيي كلي سازمانها مشخصتر شده است .متخصصان
ارگونومي با بهينهكردن تناسب بين انسان و ساير اجزاي سيستمهاي كار ،كارآيي انسان و
سيستمها را بهبود بخشيدهاند .در حال حاضر توجه به ارگونومي در سازمانها از حد يک ابزار
فراتر رفته است .تجربههاي كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه پرداختن به ارگونومي و اجراي
آن ميتواند به بسياري از جنبههاي عملكرد سازمان كمک كند .امروزه ارگونومي يكي از
مشخصههاي مهم در فرمولبندي راهبرد و فرايند اجراي آن در راستاي نيل به اهداف سازماني
در نظر گرفته ميشود .از اين ديدگاه ،ارگونومي بهعنوان دانشي به منظور بهبود بهرهوري
سيستم ،ايجاد محيط كار مناسب ،پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و بهبود

24

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 23پاییز 1393

راندمان و عملكرد انسان قابل طرح است (پاركر .)2003 ،مهمترين مسئله در راستاي اجراي
ارگونومي ،آموزش و ايجاد آگاهي نسبت به ارگونومي و متقاعد كردن مديران ارشد و
تصميمگيرندگان در خصوص مزاياي ارگونومي و نقش آن در ارتقاء كيفيت و عملكرد و
بهرهوري سيستم ،كاهش بيماريهاي ناشي از كار و حفظ سالمت نيروي كار است .تجربههاي
كشورهاي در حال توسعه صنعتي نشان ميدهد كه اگر فرصتي جهت اجراي ارگونومي در اختيار
قرار گيرد ،نه تنها ميتواند به اهداف ارگونومي دست يابد؛ بلكه با اثرات همافزائي آن ميتوان به
فراتر از مسائل ارگونومي مثال بهرهوري ملي نيز دست يافت.
در واقع ،ارگونومي يک علم ميانرشتهاي است كه ارتباط متقابل تكنولوژي ،محيط و نيازهاي
روحي و جسماني انسان را برقرار ميسازد؛ بنابراين بهجاي واژه ارگونومي ،عبارت مهندسي
فاكتورهاي انساني را بكار ميبرند .انجمن فاكتورهاي انساني و ارگونومي بر روشهاي طراحي
تاكيد دارند و مهندسي فاكتورهاي انساني را چنين تعريف ميكنند« :كشف و كاربرد اصول مربوط
به رفتار انسان و خصوصيات طراحي ،ارزيابي ،فرآيند نگهداري محصوالت و سيستمها با هدف
ايمن بودن ،اثربخش بودن و ايجاد رضايت در بين كاركنان».
بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،كاركنان دانشكده توانبخشي از لحاظ تجهيزات ،شرايط
محيطي ،فضاي كاري ،وضعيت بدني و بهويژه تسهيالت رفاهي ،عوامل ايمني و عوامل بهداشتي
داراي وضعيت مطلوبي نيستند .پاسخهاي حاصل نشان ميدهد كه ميزان مطلوبيت تجهيزات
كاركنان  3/31است كه اين تجهيزات دربرگيرنده تجهيزات ايستگاه كاري رايانه نيز هستند .از
ميان تجهيزات نامطلوب ايستگاه كار با رايانه ،ميتوان به نداشتن صندليهاي راحتي و ميزهاي
غيراستاندارد و صفحه نمايشگرهاي خراب و فرسوده اشاره كرد؛ بنابراين بخشي از توجه به
اصول ارگونومي ،لحاظ موضوع فنآوري رايانه است؛ زيرا كاركنان در محيط كار ساعات بيشمار
و متمادي را صرف استفاده از رايانه ميكنند و بخش عمدهاي از فعاليت ها را با استفاده از آن
انجام ميدهند .بر اين اساس ،استفاده صحيح از اين ابزارها و حفظ سالمتي هنگام كار با رايانه
از اهميت بسياري برخوردار است .ميزان مطلوبيت شرايط محيطي  3/02است .از ميان شرايط
محيطي اكثر كاركنان از نور طبيعي به دليل فقدان پنجره محروم هستند .عالوه بر آن كثيفي،
عدم مراقبت و تعويض نكردن چراغها تا حد زيادي مقدار استفاده از نور مصنوعي را نيز كم
ميكند .از رنگهاي مناسب و درخوري هم استفاده نشده است .ميزان مطلوبيت فضاي كاري
 2/99است .در اكثر دانشكدهها فضاي كافي براي استقرار وسائل كار و تردد كاركنان اختصاص
نيافته است .مهمتر اينكه از يک ايستگاه كاري چندين نفر استفاده ميكنند و كاركنان اصول
صحيح سازماندهي محل كار خود را آموزش نديدهاند؛ به ويژه آنكه چيدمان نامناسب تجهيزات و
وسائل و ناحيههاي كاري شلوغ اين مورد را برجستهتر ميكند .ميزان مطلوبيت وضعيت بدني
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كاركنان  2/78است .اين امر ميتواند ناشي از تصور اكثر كاركنان باشد كه فكر ميكنند چون تا
كنون از سالمت نسبي برخوردار بودهاند در آينده هم اتفاق خاصي براي آن ها نخواهد افتاد.
برنامههاي آموزشي بايد بتواند كاركنان را متقاعد كند كه بيشتر آسيبهاي ناشي از وضعيت
بدني نادرست نتيجه اثرات تجمعي سالها انجام كار به روش غلط است و تنها نتيجه يک بار
انجام كار به روش غلط در شرايط خاص نيست كه ميزان مطلوبيت تسهيالت رفاهي 2/72
است .از جمله عدم تسهيالت و آب و غذاخوري مناسب در دسترس و دور از ايستگاههاي كار و
مهمتر از همه اينكه در هيچ يک از دانشكدهها مكان مناسبي جهت تجمع و آموزش كاركنان
وجود ندارد .ميزان مطلوبيت عوامل ايمني  2/51است .در ارتباط با عوامل ايمني ،كاركنان چه
بهصورت كتبي و چه بهصورت شفاهي از ضرورت استفاده ،زمان ،و روش استفاده و نگهداري از
وسايل حفاظت فردي آگاه نشدهاند .ميزان مطلوبيت عوامل بهداشتي  2/18است كه از ميان
مهمترين عوامل بهداشتي ميتوان به كمبود آموزش تمرينات ورزشي مناسب به كاركنان اشاره
كرد؛ بنابراين نتايج و دادههاي فوق حاكي از كمتوجهي مسئوالن و مديران دانشكده به دو
عوامل ايمني و عوامل بهداشتي دارد كه بايد اصول ارگونومي مورد نظر در اين دو حيطه مدنظر
قرار گيرند.
پیشنهادها :با توجه به حيطه گسترده دانش ارگونومي و با اعمال نظر بر اين ديدگاه كه اين علم
گستره وسيعي از سيستمها ،يعني محيط كار ،انسان و ماشينآالت را مورد توجه قرار ميدهد،
ميتوان گفت كه يكي از مهمترين راههاي توجه به انسان و چگونگي عملكرد صحيح و برتر او،
آگاهي از اصول ارگونومي و كاربرد آن اصول در طراحي پستهاي كاري است.
رتبهبندي آزمون فريدمن بيانگر اين است كه مولفههاي تجهيزات ،شرايط محيطي ،فضاي
كار ،تسهيالت رفاهي ،وضعيت بدني ،عوامل ايمني و عوامل بهداشتي به ترتيب داراي بيشترين
ميانگين رتبه هستند .همانطور كه مشخص است ،به مولفه عوامل بهداشتي نسبت به بقيه
مولفهها توجه كمتري ميشود .در اينجا پيشنهادهايي با توجه به اين رتبهبندي ارائه مشود.
بهصورتي كه پيشنهادها بهگونهاي است كه به ترتيب اهميت (با توجه به رتبهبندي فريدمن)
مرتب شده است واين پيشنهادها از اهميت زياد به اهميت كم مرتب شدهاند و مديران و مسئوالن
بايد به پيشنهادهاي اوليه بيشتر توجه كنند .اين پيشنهادها عبارتاند از:
ـ تشكيل كارگاههاي آموزشي تمرينات ورزشي مناسب براي كاركنان؛
ـ معاينات قبل از استخدام و معاينات دورهاي كاركنان با توجه به مدلهاي ارگونومي؛
ـ آگاهي كاركنان از روش استفاده و نگهداري از وسايل حفاظت فردي؛
ـ بررسي و تحليل حوادث شغلي ،علل آن و زيانهاي اقتصادي آنها؛
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ـ انجام پژوهشهاي كابردي با رويكرد سالمت محور براي شناسايي فعاليتهاي مخاطرهآميز
شغلي؛
ـ آموزش مفاهيم ارگونومي به كاركنان؛
ـ بكارگيري اصول مديريت اقتضايي براي جلب رضايت افراد در انجام كار و استفاده از اصول
ارگونومي توسط آنها؛
ـ تشكيل كارگاههاي آموزشي در ترويج اصول ارگونومي و نظارت بر نحوه اجراي كار توسط
متخصصان طب كار در بخشهاي مختلف؛
ـ توجه به ساختار آناتومي و فيزيولوژي كاركنان؛
ـ تنظيم دستورالعملها و توصيهنامههاي شغلي براي كاركنان؛
ـ آموزش اصول صحيح سازماندهي محل كار؛
ـ استخدام افراد ،با توجه به نوع حرفه ،ويژگيهاي فردي و قابليتهاي افراد؛
ـ تطابق بهينه كار با كاركنان؛
ـ گذاشتن پنجره در محل مناسب ،تميز كردن محل ،مراقب و تعويض كردن چراغها براي اينكه
محل كار از نور مناسب برخوردار باشد؛
ـ بهينهسازي ابزار و محيط انجام كار بر مبناي مفاهيم ارگونوميک؛
ـ استفاده از صندليهاي راحتي و ميزهاي استاندارد در محل كار؛
ـ طراحي پستهاي كار با توجه به دادههاي آنتروپومتري و توصيههاي مهندسي فاكتورهاي
انساني؛
ـ استفاده از نظرات مشورتي متخصصان ارگونومي و بهرهگيري از استاندارهاي مدون در طراحي
واحدهاي كار و خريد لوازم و تجهيزات مورد استفاده.
با توجه به آنچه گفته شد مديران محترم ميتوانند با انجام برخي اقدامات اساسي شرايط
محيطي الزم را با سرمايهگذاري كافي ،بهكارگيري فنآوريهاي جديد و امكانات مناسب چه از
نظر رواني و چه از نظر فيزيكي ،محيطي را براي كاركنان ايجاد كنند كه محيط كار همانند
محيط زندگي خانوادگي باشد تا بر اساس آن بتوان روند عملكرد كاركنان را بهبود بخشيد.
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