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Abstract
Background & Objectives: Each organization needs to provide an environment that is smooth, tensile, comfortable and affordable with appropriate physical
and emotional conditions for each employee, a safe and relaxed working environment, so that they can work best with a sense of job satisfaction. The present study
examines the ergonomic conditions of libraries in public universities in Ahwaz and
its impact on job satisfaction and librarians.
Methods: This research is descriptive and has been surveyed. The population
of the study consisted of 84 librarians of Shahid Chamran Universities and Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences who participated in the study census.
To evaluate ergonomic conditions, a questionnaire was extracted from ergotools
software, job satisfaction survey from Arenson et al. Scale and job evaluation questionnaire by Faraj Pahloo, Nooshin Fard and Hasanzadeh. Relationships between
research variables were investigated using structural equation modeling.
Results: The results showed that there is a direct, positive and significant relationship between ergonomic conditions and job satisfaction, job satisfaction and
job performance, and ergonomic conditions and job performance. There is also a
positive and significant indirect relationship between ergonomic conditions and
job performance due to job satisfaction.
Conclusion: All relationships between the variables examined were confirmed.
Therefore, ergonomic conditions are effective both directly and through the job
satisfaction of librarians’ job performance. Considering the positive and direct relationship, it can be said that the librarians of the public universities’ libraries of
Ahwaz are pleased with better ergonomic conditions and show better job performance.
Keywords: total ergonomics, job satisfication, job performance, libraians,
physical conditions of the workplace.
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مقدمه

هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود نیاز دارد که
کارکنانش وظایف خود را در سطح مقبولی از بهرهوری
انجام دهند .این موضوع هم در سازمانهای دولتی و در هم
در سازمانهای خصوصی حائز اهمیت است .در این میان،
کتابخانهها سازمانهای پویایی هستند که رسالت آنها کمک
به پیشرفت اقشار مختلف جامعه است .برای رسیدن به این
هدف ،کتابخانهها باید به ارائۀ  بهترین خدمات ،با استفادۀ 
بهینه از منابع و امکانات موجود بپردازند و این امر در سایۀ 
عملکرد شغلی مطلوب کتابداران میسر خواهد شد.
از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده است .آنچه در
تمامی تعاریف برداشت میشود ،این است که توان و انگیزه دو
اصل مهم عملکرد شغلی هستند .اهمیت انگیزش در محیط
کار ،در معادلهای 1که مایر ( )Maierدر سال  1995انتشار
داد ،مشخص شده است .مایر بیان میکند که برای داشتن
.1عملکرد شغلی= توانایی * انگیزش

عملکرد مطلوب ،به وجود انگیزه و همچنین توانمندی در آن
زمینۀ عملکردی ،نیاز است .عملکرد شغلی پیامد فعالیتهای
نیروی انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار شده
و میزان تالش و موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و
تکالیف رفتاری مورد انتظار است [.]3
براساس مطالعات انجامشده [ ،]4-7عوامل متعددی بر
عملکرد شغلی افراد در سازمان تأثیرگذارند .بر این اساس ،یکی
از عوامل مؤثر بر عملکرد ،عوامل مربوط به شرایط کار ،ابزارها
و محیط فیزیکی کار است که از نظر علمی به این عوامل،
عوامل ارگونومیکی گفته میشود .محیط از جنبۀ  فیزیکی
(نور ،صدا ،گرما ،فشار و  ،)...از جنبۀ شیمیایی (آلودگیهای
محیطی و تنفسی) ،از جنبۀ بیولوژیکی (میکروبها ،حشرات
و  )...و از جنبۀ فیزیولوژیکی و روانی (توانایی کاری ،شرایط
کاری خطرناک و  )...بر عملکرد انسان تأثیر دارد [ .]4از
آنجایی که توانایی انجام کار و انگیزۀ دو رکن اساسی عملکرد
شغلی هستند ،درنتیجه میتوان عملکرد شغلی را تابعی از
عوامل ارگونومیکی دانست.
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یکی دیگر از مواردی که میتواند بر عملکرد کارکنان
مؤثر باشد ،نگرش شغلی کارکنان است .در بررسی رابطۀ 
بین نگرش شغلی با عملکرد باید گفت رابطۀ  معنیداری
بین نگرش شغلی و عملکرد شغلی وجود دارد و نگرش در
عملکرد شغلی تأثیرگذار است [ .]5بهعبارتی فرد با عواملی
مانند ارزشها ،نگرشها و شخصیت تثبیتشده وارد سازمان
میشود .از طرف دیگر ،چگونگی تفسیر کارمندان از محیط
کار بر رفتار آنها در محیط کار تأثیر میگذارد []6؛ بنابراین
زمانی که ارزشهای کارمندان با ارزشهای سازمان هماهنگ
شود ،عملکرد و رضایت کارمندان افزایش مییابد .این امر
در کتابداران دانشگاه بهعنوان شاغلین اطالعاتی نیز صدق
میکند .جایگاه و منزلت کتابخانه و اهمیت آن ایجاب میکند
که این نهاد نیز مانند هر سازمان دیگری بهطور منظم عملکرد
کارکنان خود را ارزیابی کند .ارزیابی عملکرد کارکنان باید به
این هدف باشد که درنهایت نتایج حاصل در اختیار آنها قرار
بگیرد تا به نقاط قوت و ضعف خودآگاه شوند و درصدد ارتقای
عملکرد خود برآیند .ارزیابی عملکرد کتابداران میتواند در
تأمین رضایت کاربران ،افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتهای
کتابخانه ،اصالح کیفیت خدمات کتابخانه و  ...مؤثر باشد؛
بنابراین توجه به عواملی مانند خشنودی شغلی که میتواند
بر عملکرد مطلوب تأثیرگذار باشد ،حائز اهمیت است.
خشنودی شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم
را نسبت به مشاغلشان بهطور کلی و یا نسبت به حیطههای
مختلف آن نشان میدهد [ .]7بهعبارتی ،خشنودی شغلی،
نگرش کلی فرد دربارۀ کار و انتظارات منطقی متقابلی است
که از اجرای فرایند یک مدیریت صحیح در سازمان خود دارد
[ .]8اهمیت خشنودی شغلی از آنجا ناشی میشود که بیشتر
افراد تقریبا نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری
میگذرانند .شرایط مساعد کاری مانند دما ،رطوبت ،تهویه،
روشنایی و سروصدا ،برنامۀ کاری ،تمیزی محیط کار و داشتن
وسایل ضروری میتواند بر خشنودی شغلی تأثیرگذار باشد.
عوامل زیانآور ارگونومیک از جمله :طراحی نادرست ابزار،
تجهیزات و محیط کار ،حمل و بلندکردن بار ،اعمال نیرو و
تکرار حرکت ،از جمله عوامل خستگی ،فشار و تنش و نیز
آسیبهای اسکلتی ماهیچهای هستند که بر خشنودی شغلی
تأثیر میگذارند [.]7
ارگونومی ،علمی است که به انسان و برهمکنش او با
کاالها ،تجهیزات ،امکانات ،راهکارها و محیطهای کاربردی در
کار و زندگی روزمره توجه میکند .ارگونومی از نظر لغوی از
دو واژۀ یونانی ارگو ( )ergoبه معنی کار و نوموس ( )nomusبه
معنی قانون گرفته شده و تاکنون در فارسی برای آن معادلی
در نظر گرفته نشده است.
•

•از نظر انجمن بینالمللی ارگونومی ،ارگونومی یا
عوامل انسانی ،رشتهای علمی است که به درک
تعامالت بین انسان و سایر عناصر یک سیستم مربوط
میشود و حرفهای است که تئوریها ،اصول ،دادهها و
روشهایی را برای بهینهسازی سالمت انسان و روی
هم رفته عملکرد سیستم ،به کار میگیرد [.]9

•

•عوامل انسانی به عوامل شغلی ،سازمانی و محیطی
اشاره دارند؛ همچنین به ویژگیهای شخصیتی و
فردی که روی رفتار در محل کار تأثیر میگذارند ،به
شیوهای که میتوانند روی سالمت و امنیت تأثیرگذار
باشند [.]10

مور ل )Morel( 1املبرتی ( )Amalbertiو چاوین
 ،)vinعلم ارگونومی و مباحث مطرح در آن را به دو دسته
تقسیم میکنند :ارگونومی ُخرد و ارگونومی کالن.
(�Chau

میکروارگونومی یا ارگونومی خرد ،بر سه حیطه تکیه
دارد :آنتروپومتریک ،فیزیولوژی و روانشناسی شناختی.
میکروارگونومی رویکردی است به ارگونومی که بر آزمایش
جزئی رابطهای کاربری انسان ـ ماشین ،در حالی
کردن
ِ
ِ
که با عوامل خارجی در تضاد است ،تأکید دارد [ .]11هدف
ارگونومی کالن یا ماکروارگونومی ،بهینهسازی تعامل انسان ـ
سیستم است .به ماکروارگونومی در بهبود چشمگیر کارکرد
سازمان ،عملکرد ایمنی ،رضایت شغلی ،کیفیت زندگی
کاری و بهرهوری توجه شده است[ .]12کارایون معتقد است
ارگونومی کالن از اصول مدیریت کیفیت جامع منشأ گرفته
است [ ]13که بر شرایط موردنیاز برای بهبود یک سیستم
بهعنوان یک کل تأکید میکند و اکثرا براساس این موارد
عمل میکنند :تعداد ،آموزش و رضایت کارکنان ،کیفیت
و حفاظت تجهیزات ،بهبود محیط فیزیکی ،کیفیت فرآیند
کاری ،محصول اقتصادی.
مطالعۀ  حاضر از نوع بررسی مقطعی بوده که شرایط
ارگونومیک مربوط به سطح میکروارگونومی و عملکرد شغلی
مربوط به سطح ماکروارگونومی است.
اجزای مربوط به شرایط ارگونومیک شامل موارد ذیل
است:
	•جانمایی ایستگاه کاری (فضای کار و وسایل روی
میز)
	•حمایتکنندۀ صفحهکلید /ورودیها (دربارۀ وضعیت
صفحهکلید روی میز و فاصلۀ آن نسبت به مانیتور و
کاربر)
	•وضعیت نشستن (در مورد یک صندلی استاندارد از
نظر ارتفاع ،تکیهگاه ساعد ،تکیهگاه گردن و )...
	•تجهیزات کامپیوتری (در مورد دکمههای صفحهکلید،
چرخش و خمش مانیتور و )...
	•روشنایی (روشنایی محل کار ،درخشندگی چراغهای
باالی سر ،نور مانیتور)
	•محیط کار (از نظر دما ،آلودگی هوا و غبار ،سروصدا
و )...
	•توجهات ویژه (ایستگاههای کاری ایستاده و
نشسته ،ایستگاههای کاری مشترک ،محیطهای دو
کامپیوتری ،لنزهای عینک ،لپتاپ در محل کار و )...
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فرضیهها
فرضیۀ  اول :شرایط ارگونومیکی بر خشنودی شغلی اثر
مستقیم مثبت دارد.
فرضیۀ دوم :خشنودی شغلی بر عملکرد شغلی اثر مستقیم
و مثبت دارد.

عملکرد شغلی

فرضیۀ  سوم :شرایط ارگونومیکی بر عملکرد شغلی اثر
مستقیم و مثبت دارد.
فرضیۀ  چهارم :شرایط ارگونومیکی (از طریق خشنودی
شغلی) بر عملکرد شغلی اثر مثبت غیرمستقیم دارد.
شکل  ،1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شرایط ارگونومیکی

خشنودی شغلی
شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روش کار

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر جمعآوری
دادهها ،همبستگی از طریق مدلیابی معادالت ساختاری؛ از
نظر نوع استفاده ،کاربردی؛ از نظر بعد زمانی ،مقطعی؛ از
کمی است .مدلیابی معادالت ساختاری
نظر نوع دادههاّ ،
و تکنیکهای زیرمجموعه از جمله تحلیل عامل تأییدی و
تحلیل مسیر بهمنظور آزمون روابط پیچیده بین متغیرهای
انسانی به کار گرفته میشوند [ .]14مدلیابی معادالت
ساختاری درواقع بسط الگوی خطی کلی است که محقق را
قادر میسازد تا مجموعهای از معادالت رگرسیونی را همزمان
بیازماید [.]15
ابزارها و پایایی آنها

در این مطالعه بهمنظور اندازهگیری متغیرها ابزارهای زیر
استفاده شد:
سنجش خشنودی شغلی

در پژوهش حاضر برای سنجش خشنودی شغلی از مقیاس
«شغل بهطور کلی» )(Job in General Scaleآیرنسون و
دیگران استفاده شد .این مقیاس ،یک مقیاس خشنودی
شغلی کلی است که احساسات کلی پاسخدهنده نسبت به
شغلش را برآورد میکند .این مقیاس ،شامل  18مادۀ کلی
است و پاسخها با (بله ،خیر ،نمیدانم) مشخص میشوند.
عدد نهایی در صورتی که باالتر از  18باشد ،نشاندهندۀ 
سطح رضایت مطلوب است [ .]1در پژوهش حاضر ،پایایی
پرسشنامۀ  خشنودی شغلی با استفاده از آلفای کرونباخ و
تنصیف محاسبه شد و برابر با  0/73بود و پایایی پذیرفتهشده
است.
بررسی شرایط ارگونومیک

برای جمعآوری دادههای مربوط به بررسی شرایط
ارگونومیکی کتابخانههای مدنظر ،از پرسشنامۀ استخراجشده
از نرمافزار بینالمللی  Ergotoolsاستفاده شد .این پرسشنامه
در مطالعۀ  )1392( Bahramiبه کار رفت .ابزار مذکور دارای
 70سؤال ،بهصورت بلی  /خیر با مقیاسهای بهترتیب  1و
 0است .اگر نمرۀ نهایی باالتر از عدد  35باشد ،از وضعیت
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ارگونومیکی مطلوبی برخوردار است .ضریب آلفای کرونباخ
برابر با  0/8گزارش شده است [ .]16در پژوهش حاضر ،پایایی
پرسشنامۀ  شرایط ارگونومیک با استفاده از آلفای کرونباخ
محاسبهشده و برابر با  0/70بود ،بنابراین پایایی پذیرفته است.
بررسی عملکرد شغلی

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ  عملکرد شغلی است.
این پرسشنامه توسط فرجپهلو ،نوشینفرد و حسنزاده در
سال  1391تهیه شده و شامل سه بخش و  47سؤال است
که بهمنظور ارزشیابی کتابداران استفاده شد .این پرسشنامه
دارای طیف 5درجهای لیکرت ،بهصورت بسیار خوب ،خوب،
متوسط ،ضعیف ،بسیار ضعیف با مقیاسهای بهترتیب  5تا 1
است .پرسشنامۀ حاضر را که دربارۀ عملکرد شغلی کتابداران
بود ،مدیران کتابخانهها تکمیل کردند .ضریب پایایی این
پرسشنامه از سوی سازندگان آن ،با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/95برآورده شده است [ .]2در پژوهش حاضر،
پایایی پرسشنامۀ عملکرد شغلی با استفاده از آلفای کرونباخ
و تنصیف محاسبه شده و برابر با  0/88بود؛ بنابراین پایایی
مطلوب است.
جمعآوری دادهها

طبق برنامهریزی قبلی محقق ،پس از حضور و برقراری
ارتباط و کاهش حساسیت آزمودنیها راجع به پرسشنامهها
و دالیـل انتخاب آنها در نمونه ،توضیحات الزم از سوی
محقق راجع به نحوۀ  تکمیل پرسشنامهها ارائه شده و
آزمودنیها اقدام به تکمیل پرسشنامهها کردند .ابزارهای
پژوهش حاضر سه پرسشنامه بود .دو نمونه از پرسشنامهها،
یعنی پرسشنامۀ شرایط ارگونومیکی محل کار و پرسشنامۀ 
خشنودی شغلی بایستی از سوی کتابداران تکمیل میشد؛
پس از آن پرسشنامۀ سوم که عملکرد شغلی کتابداران را
مورد پرسش قرار میداد ،در اختیار مدیران کتابخانهها قرار
گرفت.
تجزیهوتحلیل آماری

در پژوهش حاضر از نرمافزارهای  SPSSو AMOS
ویراست  18استفاده شد .برای بینش اولیه ،از آمار توصیفی
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چندمتغیری (مانوا) و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .برای
برازش مدل پیشنهادی نیز شاخصهای برازندگی ذکرشده در
جدول  1بهکار گرفته شد.

مثل میانگین و انحرافمعیار استفاده شد .بهمنظور تحلیل
اولیۀ  دادهها از همبستگی ،برای بررسی روابط از الگویابی
معادالت ساختاری ( )SEMو همچنین از تحلیل واریانس

جدول.1شاخص های برازش مدل پیشنهادی
ردیف

نام شاخص

اختصار

برازش قابل قبول

برازش مدل پیشنهادی

1

مجذور کای

X2

>0/05

24/73

2

مجذور کای نرمال

X2 /df

<5

1/07

3

جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

RMSEA

>0/05

0/03

4

نیکویی برازش

GFI

≤9/0

0/941

5

نیکویی برازش تعدیل شده

AGFI

≤85/0

0/885

6

برازندگی تطبیقی

CFI

>0/9

0/996

7

برازندگی افزایشی

IFI

نزدیک به 1

0/996

8

شاخص نرم شده برازندگی

NFI

≤9/0

0/953

9

شاخص نرم شدگی برازندگی

NNFI

>0/9

0/994

یافتهها

الگوی پیشنهادی ،نتایج در جدول  3ارائه شدند.

اطالعات جمعیتشناختی
بررسی اطالعات جمعیتشناختی ،در جدول  2ارائه شدند.

فرضیههای مربوط به مسیرهای مستقیم در الگوی
پیشنهادی

در بررسی فرضیههای مربوط به مسیرهای فرضشده در

براساس ضرایب پارامتر استاندارد و مقادیر نسبت بحرانی
متناظر ارائهشده در الگوی پیشنهادی در جدول  3تمام
مسیرهای مستقیم معنیدار هستند.
در شکل  2ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی
مشاهده میشود.

جدول  .2متغیرهای جمعیتشناختی
فراوانی

درصد

متغیر
مرد

20

23/8

زن

64

76/2

 21تا30

18

21/4

گروه سنی

 31تا40

49

58/3

(سال)

 41تا50

12

14/3

 51تا60

5

6/0

دیپلم و پایین تر

13

15/48

فوق دیپلم

5

5/95

لیسانس

32

38/09

فوق لیسانس

34

40/48

مجرد

25

29/8

متاهل

59

70/2

جنسیت

سطح تحصیالت

وضعیت  تاهل
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متغیر

سابقه خدمت
(سال)

فراوانی

درصد

1تا5

25

29/77

 6تا10

15

17/85

 11تا15

31

36/90

 16تا20

4

4/76

 21سال به باال

9

10/72

جدول  .3پارامترهای اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در الگوی پیشنهادی
مدل پیشنهادی

پارامترها
مسیرها

برآورد استاندارد β

نسبت بحرانی

سطح معنی دار

از شرایط ارگونومیک به خشنودی شغلی

0/567

5/32

0/0001

از خشنودی شغلی به عملکرد شغلی

0/308

3/41

0/0001

از شرایط ارگونومیک به عملکرد شغلی

0/557

5/36

0/0001

e8

75

وضعیت نشستن

56

عملکرد شغلی
31

حمایت کننده صفحه
کلید

e6

34

70

e9

جانمایی ایستگاه کاری

e7

خشنودی شغلی

57

شرایط
ارگونومی

e5

82
75

81

84

82

37

تجهیزات کامپیوتری

e4

روشنایی

e3

محیط کار

e2

توجهات ویژه

e1

37

شکل  .2ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پیشنهادی
جدول شمارۀ  .4فرضیهها

فرضیه
فرضیۀ اول :شرایط ارگونومیکی بر خشنودی شغلی
اثر مستقیم مثبت دارد.

80

نوع رابطه

نتیجه
ضریب مسیر مستقیم شرایط ارگونومیک به
خشنودی شغلی مثبت معنیدار (P =0/0001
و  )β = 0/567و فرضیۀ اول تأیید میشود.
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فرضیه دوم :خشنودی شغلی بر عملکرد شغلی اثر
مستقیم و مثبت دارد.

ضریب مسیر مستقیم خشنودی شغلی به
عملکرد شغلی مثبت معنیدار است (=0/0001
 Pو  )β = 0/308و فرضیه دوم تأیید میشود.
ضریب مسیر مستقیم شرایط ارگونومیک به
عملکرد شغلی مثبت معنیدار است (=0/0001
 Pو  )β = 0/557و فرضیۀ سوم تأیید میشود.

فرضیه سوم :شرایط ارگونومیکی بر عملکرد شغلی اثر
مستقیم و مثبت دارد.

فرضیۀ  چهارم :شرایط ارگونومیکی (از طریق خشنودی
شغلی) بر عملکرد شغلی اثر مثبت غیرمستقیم دارد.
برای تعیین معنیداری اثر غیرمستقیم ،از آزمون هایز و

پریچر ( ]17[ )Hayes & Preacherاز طریق ماکروی این
آزمون بر روی نرمافزار  SPSS-18استفاده شد .جدول زیر
نشاندهندۀ ارزشهای مربوط به این مسیرها است.

جدول  .5نتایج آزمون بوت استراپ برای معنیداری مسیر

خشنودی شغلی

شرایط ارگونومیک

عملکرد شغلی

داده

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

0/6582

0/6826

0/0244

0/3004

0/1876

1/372

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،حد پایین
فاصلۀ اطمینان  0/1876تا حد باالی آن  1/372است .سطح
اطمینان برای این فاصلۀ اطمینان  95و تعداد نمونهگیریهای
مجدد  بوت استراپ  1000است .قرار نگرفتن صفر در این
فاصلۀ اطمینان ،حاکی از معنیداری این مسیر غیرمستقیم و
تأیید این فرضیه است.

بحث ونتیجهگیری

یافتههای پژوهش نشان داد که براساس تحلیلهای
همبستگی بینشی در ارتباط با روابط دومتغیری بین
متغیرهای پژوهش ،انگارۀ مفروض روابط بین متغیرها منطبق
با مسیرهای مورد انتظار هستند؛ بهعبارت دیگر ،روابط مدنظر
در سطح معنیداری هستند .همچنین کفایت برازندگی الگوی
پیشنهادی ،با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری
تأیید شد.
مسیر مستقیم الگو از شرایط ارگونومیک به خشنودی
شغلی مثبت معنیدار به دست آمد که با نتایج پژوهش
 Ikonneو Habibiهمراستا است []18-19؛ در همین راستا
افزایش خشنودی شغلی باعث افزایش عملکرد شغلی میشود.
همچنین خشنودی شغلی نیز میتواند بهعنوان عامل مؤثر
بر انگیزۀ  شغلی تأثیرگذار باشد .درنهایت هردو عامل نقش
مستقیم و مؤثری بر افزایش عملکرد شغلی کتابداران ایفا
خواهند کرد.
مسیر مستقیم الگو از خشنودی شغلی به عملکرد شغلی
مثبت معنیدار است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج

Arshadi،

 Chahardoliو  DaneshFardهمسو است[]15 ،19 ،20؛ ولی
مطالعۀ ]7[ Shokrkonرابطۀ ضعیفی بین این دو متغیر نشان
داد )21( Chandrasekar .در مطالعۀ خود دریافت که هرچه
انگیزۀ شغلی بیشتر باشد ،خشنودی شغلی نیز باالتر است و
از سویی مطالعا ت Lamptey، Boateng1و Ha�،]22[ Antwi
 meedو  ]21[ Chandrasekar ،]23[ Amjadو ]5[ Ahadi
حاکی از ارتباط مستقیم و مثبت بین انگیزۀ شغلی و عملکرد
شغلی بوده است .بنابراین هرچه انگیزه بیشتر باشد ،خشنودی
شغلی نیز بیشتر است و در همین راستا افزایش خشنودی
شغلی نیز باعث افزایش عملکرد شغلی میشود.
مسیر مستقیم الگو از شرایط ارگونومیک به عملکرد
شغلی مثبت معنیدار است .نتایج پژوهش حاضر همسو با
پژوهشهای  Lan ،]25[ Robertson ،]24[ Vischerو
همکاران ( Wargocki ،)27( Kingsley ،)26و   Wyon
[   Hameed ،]29[ Seppänen, Fisk, & Lei ،]28و�Am
Yuan ،]30[ Kahya ،]21[ Chandrasekar ،]23[ jad
[ Szalma ،]31و    Babaee ،]32[ Hancockو �Ra
 ]33[ himZadehhو  ]34[ MaktabDarاست؛ ولی �Zain
 alو همکاران [ ]35در مطالعۀ  خود هیچگونه رابطهای
را مشاهده نکردند Olasanmi .هم در پژوهش خود به
بررسی ارتباط بین مخاطرههای ارگونومی با عملکرد شغلی
پرداخت که نتایج ،هیچگونه ارتباطی را نشان ندادند.]36[ 1
 Karakolis & Callaghanنشان دادند که در بررسی این دو
متغیر ،نتایج متفاوتی گزارش شده است []37؛ تعدادی به
اثر خنثی و تعدادی اثر افزایشی بر عملکرد و تعدادی هم اثر
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کاهشی بر عملکرد داشتند.
عوامل ارگونومیکی شرایط مختلف فضایی و فیزیکی و
جسمانی را مدنظر دارند که در پژوهش حاضر بهطور کلی به
این عوامل پرداخته شد Vischer .فضای کاری را «فراهمآوری
حمایت بیشتر یا کمتر افراد ،هنگام انجام وظایف و فعالیتهای
خاص که نیاز به تجهیزات محیطی خاصی دارند» تعریف
میکند [ .]24نتایج نشان داد افرادی که حمایت بیشتری
میشوند ،فضای راحتتری برای انجام وظایفشان دارند و
تناسب بین کاربر و فضای کاری بیشتر میشود؛ بنابراین
هرچه فضاهای کاری احساس ناراحتی برای کاربر به وجود
آورند ،فعالیتهای تکراری روزانه برای آنها استرسزا خواهد
بود و قادر نخواهند بود مسائل مربوط به محیط کار خود
را حل کنند .در پژوهش حاضر نیز دربارۀ جانمایی ایستگاه
کاری با عملکرد شغلی ارتباط مستقیم و مثبت یافت شد.
نتایج پژوهش Smithو    Bayehiنشان داد که شرایط
ارگونومیک در گروه مداخله50 ،درصد باعث افزایش عملکرد
شغلی شد و 50درصد کاهش عملکرد را در پی داشت [.]38
در پژوهش حاضر همچون پژوهش  Kingsleyروشنایی
ناکافی ،استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و سروصدای زیاد
باعث کاهش عملکرد میشود [ .]28افزایش دما در پژوهش
حاضر همچون پژوهش Lanو همکاران و   Seppänenبر
عملکرد شغلی اثرات نامطلوب دارد [ .]27،29در پژوهش
حاضر ،همچون پژوهش  Szalmaو  ،Hancockسروصدا در
محیط کار باعث کاهش عملکرد میشود [ .]32نتایج پژوهش
حاضر در رابطۀ باکیفیت هوای محیط کار همراستا با پژوهش
 Yuanاست [.]31
در پژوهش حاضر ،مسیر مستقیم الگو از شرایط ارگونومیک
به عملکرد شغلی مثبت معنیدار است؛ که همسو با پژوهش
 MaktabDarاست [ .]34در پژوهش  ،MaktabDarیافتهها
نشان داد که بین کاربرد اصول ارگونومی مربوط به محیط
کار و ماهیت شغل و عملکرد شغلی و بهرهوری سازمانی رابطۀ 
معنیداری وجود دارد و درنهایت رعایت اصول ارگونومی باعث
افزایش عملکرد شغلی کارکنان شده و به افزایش بهرهوری
سازمان منجر شده است [ .]34بیتوجهی به اصول ارگونومی و
رعایتنکردن آنها در محیط کار ،هزینههای زیادی خواهد داشت
و موجب کاهش کارایی و افزایش استرس کارکنان میشود.
در زمینۀ مسیرهای واسطهای (غیرمستقیم) الگو ،شرایط
ارگونومیک بر عملکرد شغلی بهواسطۀ خشنودی شغلی ،اثر
مثبت معنیدار دارد .این مطلب را بدین صورت میتوان
توضیح داد که با واسطه قراردادن متغیر خشنودی شغلی،
رابطۀ دو متغیر دیگر قویتر میشود که این موضوع ،با توجه
به میزان همبستگی بین دو متغیر شرایط ارگونومی و عملکرد
شغلی ،اثبات میشود .نتایج این پژوهش همسو با مطالعۀ
 Soliemaniاست [ .]8چگونگی شرایط فیزیکی محیط
کتابخانه ،عامل مؤثری بر خشنودی شغلی است .برای مثال،
در کتابخانهای که نور کافی وجود داشته باشد ،طراحی کار
و آرایش میزها و صندلیها و دستگاهها مناسب باشد ،محیط
آرام باشد ،کتابداران و کارکنان کتابخانه همواره روحیهای
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شاد خواهند داشت و این روحیۀ  خوب در نوع برخورد با
مراجعان و ارائۀ  خدمات بهتر به آنها نمایان میشود .این
محیط لذتبخش بوده و موجب فراهمآمدن خشنودی شغلی
میشود .کتابخانهها به صرف داشتن منابع و تجهیزات خوب
و مناسب ،بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد،
نمیتوانند به اهداف خود برسند؛ بنابراین از هدف اصلی خود
که همانا تأمین نیازهای اطالعاتی و مطالعاتی مراجعان است،
فاصله خواهند گرفت .بدون شک کتابدارانی که خشنودی
شغلی آنها در سطح باالیی باشد ،عملکرد خوبی نیز دارند.
عملکرد شغلی بهعنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمانها
از رویدادهای رفتاری مجزایی است که افراد طی یک دوره
زمانی مشخص انجام میدهند .با توجه به مطالعۀ پژوهشهای
انجامشده در این حوزه ،عوامل اثرگذار زیادی بر عملکرد شغلی
کارکنان ،از سوی صاحبنظران ذکر شده است؛ از جمله آنها
میتوان به این نمونهها اشاره کرد :توان و تمایل فرد یعنی فرد
تا چه اندازه توان (دانش ،مهارت ،تجربه و شایستگی) انجام
کارها را داشته و تا چه اندازه تمایل (انگیزش ،عالقه ،تعهد و
اعتماد) به انجام کار دارد .انگیزش ،شناخت شغل ،ویژگیهای
شخصیتی ،هوش فرهنگی ،مدیریت دانش ،عوامل سازمانی
(ابهام شغل ،انتظارات شغل ،تعارض نقش ،تراکم کاری) ،عوامل
فردی و عوامل درون فرد ،کیفیت هوای محیط کاری ،شرایط و
جو محیط کار ،صدای متناوب و متوالی ،نوع صدا ،نشستن روی
صندلیها ،مدتزمان طوالنی نشستن ،نگاهکردن طوالنیمدت
به صفحه مانیتور و خیلی از حرکات غیراستاندارد هنگام انجام
فعالیتهای روزانه .تاکنون راهکارهای مختلفی نیز در زمینۀ 
بهبود عملکرد شغلی و بهرهوری ارائه شده است که از مهمترین
آنها میتوان به نکاتی مثل ایجاد دورههای آموزشی اصول
ارگونومیک از طریق ادارۀ آموزش کارکنان ،گنجاندن مباحث
مرتبط با اصول ارگونومی در کتابخانهها در سرفصل دروس
کتابداری و اطالعرسانی ،توجه به رویکرد انگیزشی در محیط
کار ،آگاهساختن کارکنان از اثربخشی آنان در عملکرد و  ...اشاره
کرد .مدیران کتابخانهها بهویژه کتابخانههای دانشگاهی دولتی
شهر اهواز بهشرط آگاهی از شرایط برطرفکردن نواقص موجود
در کتابخانههایشان ،میتوانند با ایجاد محیطی مناسب برای
کتابداران خود ،موجبات خشنودی آنها را فراهم سازند .این
مسئله ،عملکرد مطلوبتری را بهدنبال خواهد داشت .چراکه
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی ،شرایط فیزیکی
و ارگونومیکی محیط کار است که رعایت اصول استاندارد آن،
منجر به بهبود عملکرد شغلی و همچنین افزایش خشنودی
شغلی کارکنان خواهد شد.
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