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Background and Objective: Heat stress is one of the major occupational
problems in Iranshahr, Iran, which has led to adverse effects on the health
and productivity of individuals. This study aimed to examine this problem
and its effects in different departments of Iran Hospitals in Iranshahr.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed from 9
am. to 12 pm on 118 employees working at different departments of a
hospital. Wet-bulb globe temperature (WBGT) and discomfort index (DI)
were used to measure heat stress and thermal discomfort. Moreover, to assess
human resource productivity, a 26-item scale of human productivity
developed by Hersey and Goldsmith was utilized in this study. In addition,
the relationship between WBGT and DI indices with human productivity
and its micro-scale components was investigated using Pearson correlation
coefficient.
Results: The results showed that at 9 am. the highest mean values regarding
WBGT and DI indices were allocated to installation powerhouse 1 and
generator 2 units, respectively. Additionally, pharmacy and administrative
units obtained the lowest values in terms of the mentioned indices. At 12
pm, the highest mean values regarding WBGT and DI indices were allocated
to powerhouse 2 and generator 2 units, respectively. At the same time,
neonatal intensive care unit and the pharmacy obtained the lowest values of
these indices, respectively. Furthermore, the results of the Pearson
correlation coefficient showed a reverse and significant relationship between
WBGT and DI indices with human productivity (P<0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, the higher rate of heat stress
in this hospital reduced the levels of human productivity and efficiency.
Therefore, it is essential to design and repair the ventilation systems in this
hospital to provide suitable thermal conditions in accordance with
international standards which lead to the heat stress reduction and human
productivity and efficiency increase.
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سابقه و هدف :استرس گرمايي يک مشكل عمده شغلي در شهرستان ايرانشهر است كه ميتواند اثرات
نامطلوبي را بر سالمت افراد و بهرهوري آنها بر جاي بگذارد .در اين ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف بررسي اين
مشكل و تأثیرات آن در بخش هاي مختلف بیمارستان ايران شهرستان ايرانشهر انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه مقطعي -تحلیلي حاضر در بازه زماني نه صبح و  12ظهر در ارتباط با  118نفر
از كاركنان بخش هاي مختلف يک بیمارستان انجام شد .به منظور بررسي تنش گرمايي و ناراحتي حرارتي
از دو شاخص  )Wet-bulb Globe Temperature ( WBGTو  )Discomfort Index( DIاستفاده
گرديد .همچنین براي بررسي وضعیت بهره وري نیروي انساني از مقیاس  22سؤالي بهرهوري نیروي
انساني  Herseyو  Goldsmithبهره گرفته شد .ارتباط شاخص هاي دماي تر گويسان و ناراحتي حرارتي
با بهره وري و ريزمقیاس هاي تشكیل دهنده آن نیز توسط آزمون ضريب همبستگي  Pearsonبررسي
گرديد.
یافتهها :نتايج نشان دادند كه در ساعت نه صبح بیشترين میانگین مقادير شاخصهاي  WBGTو  DIبهترتیب
به واحد تأسیسات واحد موتورخانه  1و ژنراتور  2اختصاص داشت و كمترين مقادير اين شاخصها از آن واحد
داروخانه و اداري بود .همچنین در ساعت  12ظهر بیشترين مقدار اين شاخصها بهترتیب مربوط به واحد
تأسیسات بخشهاي موتورخانه  2و ژنراتور  2بود .در همین ساعت كمترين مقادير شاخصهاي مذكور بهترتیب
براي بخش  )Neonatal Intensive Care Unit( NICUو داروخانه بهدست آمد .از سوي ديگر ،نتايج حاصل
از ضريب همبستگي  Pearsonنشان دادند كه شاخصهاي  WBGTو  DIرابطه معكوس و معناداري با
بهرهوري نیروي انساني دارند (.)P<1/10
نتیجه گیری :نتايج نشان دادند كه میزان استرس حرارتي در بیمارستان مذكور باال بوده و به تبع آن بهرهوري
و كارايي افراد در سطح پايیني قرار دارد؛ از اين رو بهمنظور تأمین شرايط حرارتي مناسب و مطابق با
استانداردهاي بینالمللي در جهت كاهش استرس حرارتي و افزايش بهرهوري و كارايي كاركنان ،اين بیمارستان
نیازمند طراحي صحیح و اصالح سیستم تهويه ميباشد.
واژگان کلیدی :بهرهوري؛ بیمارستان؛ تنش گرمايي؛ ناراحتي حرارتي

مقدمه
شرايط دمايي محیط كار از جمله عوامل فیزيكي مهم و
تأثیرگذار بر عملكرد رواني [ ]1و جسماني افراد شامل :سالمتي،
راحتي ،روحیه و انگیزه ،بهرهوري و تندرستي افراد شاغل در
محیطهاي مسكوني ،صنعتي ،اداري ،مدارس و ديگر محیطهاي
اجتماعي ميباشد [ .]2تغییرات دمايي ممكن است اثرات عمیقي
بر بهره وري نیروي كار داشته باشد؛ اگرچه مطالعات اندكي
هزينههاي اقتصادي آن را برآورد كردهاند [ .]3تنش گرمايي
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عبارت است از وضعیتي كه حرارت ورودي بدن انسان به همراه
گرماي تولیدشده در بدن بیش از گرمايي باشد كه از بدن به
محیط اطراف منتقل ميشود [.]1
استرس گرمايي بیش از حد نه تنها بر فرد تأثیر ميگذارد،
بلكه بر بهرهوري ،عملكرد شغلي و حتي وضعیت اقتصادي
اثرگذار است [ .]0،2مواجهه با گرما منجر به افزايش خستگي،
تخريب قدرت تشخیص و اختالل در حافظه كوتاهمدت و
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محبیان و همکار

بلندمدت ميشود [ .]7نمونه هايي از اثرات منفي گرما عبارت
هستند از :افزايش تعداد تصادفات به دلیل افزايش خطا ،افزايش
خستگي و تضعیف قدرت تصمیمگیري به دلیل اختالل در
ادراک افراد [ ]8-11و افزايش هورمون استرس كه بر عملكرد
شناختي و كیفیت تصمیم گیري اثرگذار ميباشد [.]11،12
براساس آخرين گزارش مجمع بین المللي تغییرات اقلیمي
()IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
[ ، ]13اتفاق نظري قوي در رابطه با اين موضوع وجود دارد كه
بهرهوري نیروي كار به دلیل افزايش دماي تر گويسان ()WBGT
كاهش مييابد كه اين موضوع با استرس گرمايي همراه بوده و
نیازمند توقف كار ميباشد [ .]11،10با توجه به ارزيابي كاهش
بهرهوري براساس مدلهاي فیزيولوژيكي مواجهه با گرما،
 Zanderو همكاران تخمین زدهاند كه تا پايان قرن  ،21در
مناطق گرم جهان (بهعنوان مثال كارائیب و آسیا) بهرهوري ممكن
است  11تا  27درصد كاهش يابد [.]12
تعداد شاخصهاي استرس گرمايي كه توسط محققان براي
ارزيابي استرس گرمايي ارائه شدهاند به بیش از  10شاخص
ميرسد [ WBGT .]17يكي از شاخصهاي تجربي مستقیم،
معتبر و استانداردي است كه مقبولیت و كاربرد وسیعي در سراسر
دنیا دارد .اين شاخص توسط  Minardو  Yaglueدر سال 1107
معرفي گرديد و در سال  1181با استاندارد  ISO7243پذيرفته
شد و روابط جداگانهاي را براي محیطهاي روباز و سرپوشیده ارائه
داد [.]18،11
عملكرد فیزيولوژيكي و سالمتي انسان ،ظرفیت كاري و
بهره وري با قرارگرفتن در معرض گرماي بیش از حد آسیب
ميبینند [ .]21،21مواجهه با گرماي بیش از حد از شايعترين
خطرات شغلي است كه منجر به بیماريهاي مختلفي از جمله
گرفتگيهاي عضالني و مرگ ميشود .مواجهه با گرما و رطوبت
شديد يا طوالني مدت ميتواند اشتیاق و تمركز كارگران براي كار
را كاهش دهد ،تحريکپذيري آنها را افزايش بخشد و به
بیماريهاي مرتبط با گرما منجر شود [ .]22در اين زمینه ،نتايج
مطالعه  Wenو همكاران نشان دادند كه استرس گرمايي،
بهرهوري نیروي كار را كاهش ميدهد .همچنین باعث افزايش 33
درصدي زمان انجام كار به ازاي افزايش  1درجه سانتيگراد در
 WBGTميشود [ .]22شرايط آسايش حرارتي نامناسب در يک
ساختمان موجب كاهش كارايي و احتمال افزايش خطاهاي
كاركنان ميشود .تنظیم مناسب پارامترهاي آسايش حرارتي
ميتواند محیط مناسبي را براي كاركنان فراهم نمايد .عالوهبراين،
بررسي آسايش حرارتي ميتواند به استفاده مطلوب از سیستمهاي
گرمايشي و خنکكننده و نیز شناسايي عوامل ايجادكننده
مشكالت حرارتي در ساختمانها كمک كند [ .]23در يک مطالعه
میداني Grimm ،و  Wagnerارتباط بین بهرهوري و دماي
محیطي را با تركیب دماي هوا و رطوبت نسبي بررسي نمودند.
نتايج نشان دادند كه رطوبت ميتواند عامل مهمي در هر دو دماي
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باال و پايین باشد .در اين پژوهش بیان گرديد كه كیفیت كار در
دماي نسبتاً باال ميتواند كاهش يابد [ .]21گلبابايي و همكاران
نیز در مطالعهاي با هدف مقايسه شاخصهاي استرس حرارتي
( DI ،WBGTو  ))required sweat rate( SWreqدر
محیطهاي كاري گرم و مرطوب به اين نتیجه رسیدند كه ارتباط
معناداري بین شاخصهاي مذكور وجود دارد [.]20
با وجود اينكه توجه ويژه به رعايت اصل بهرهوري در
بیمارستانها با توجه به روند رو به رشد هزينههاي ارائه خدمات
و مراقبتهاي بهداشتي و درماني يک ضرورت مطلق ميباشد،
متأسفانه بيتوجهي به برخي از عوامل مانع ارتقا و رشد بهرهوري
در اين واحدها شده و اداره امور بیمارستانها را با مشكالت
متعددي مواجه ساخته است .در اين ارتباط شناخت اين موانع،
برنامهريزي براي رفع آنها و ايجاد زمینه الزم براي رشد بهرهوري
نیازي اساسي ميباشد [.]22
از آنجايي كه فعالیتهاي بیمارستاني از جمله فعالیتهاي
پرانرژي و وقتگیر هستند ،تنش گرمايي ميتواند بهطور جدي
بر بهرهوري كاركنان شاغل در اين محیطها تأثیر بگذارد و
سالمت و ايمني آنها را تهديد كند .انجام مطالعات تحقیقاتي
در ارتباط با آسايش حرارتي و تنش گرمايي در بیمارستانها
ميتواند در راستاي يافتن راهحلهايي بهمنظور بهبود شرايط
حرارتي مختلف مورد نیاز كارمندان بخشهاي مختلف
در بیمارستانها مفید بوده و نقش بهسزايي در رويكرد
بهرهوريگرايانه مديران بیمارستانها داشته باشد [ .]27با توجه
به موارد بیانشده و اهمیت موضوع ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
اثرات تنش گرمايي (شاخص  )WBGTو ناراحتي حرارتي
(شاخص  )DIبر بهره وري و شناسايي عوامل اثرگذار بر كاهش
بهرهوري صورت گرفت.
مواد و روشها
پژوهش توصیفي -تحلیلي حاضر كه از نوع مطالعات مقطعي
ميباشد ،در ارتباط با  118نفر از كاركنان بخشهاي مختلف
بیمارستان ايران شهرستان ايرانشهر شامل :آشپزخانه،
رخت شورخانه ،استريلیزاسیون ،تأسیسات ،واحدهاي اداري،
داروخانه ،انبارهاي لوازم و دارو ،ايستگاههاي پرستاري اتاق عمل،
نوزادان ،اطفال و زنان صورت گرفت .ابتدا اطالعات دموگرافیک
افراد جمعآوري شد و بهمنظور كنترل سالمت افراد مورد مطالعه،
پیش از انجام پژوهش از طريق سؤالپرسیدن ،سالمت عمومي
افراد مورد بررسي قرار گرفت .براي اندازهگیري میزان بهرهوري
افراد از پرسشنامه  22سؤالي بهرهوري  Herseyو Goldsmith
بهره گرفته شد و براي اندازهگیري شاخصهاي  WBGTو  DIاز
دستگاه ( WBGTمدل  PCEآلمان) استفاده گرديد .معیارهاي
ورود افراد به مطالعه عبارت بودند از :داشتن حداقل يک سال
سابقه كار و عدم ابتال به بیماريهاي قلبي -عروقي ،اسكلتي-
عضالني و ديابت بود .عدم تمايل فرد به همكاري و يا تكمیل
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ناقص پرسشنامه بهرهوري نیز بهعنوان معیارهاي خروج در نظر
گرفته شدند.
پرسشنامه بهرهوري نیروي انساني در سال  1181توسط
 Herseyو  Goldsmithبراساس مدل  ACHIEVEارائه گرديد.
اين پرسشنامه با  22سؤال بر مبناي طیف لیكرت به بررسي هفت
بعد از ابعاد بهرهوري نیروي انساني اين مدل ميپردازد .شايان
ذكر است كه اين پرسشنامه مبتني بر ابعاد توانايي ،درک و
شناخت ،انگیزش ،حمايت سازماني ،بازخورد ،اعتبار و سازگاري
ميباشد .براي تكمیل اين پرسشنامه از يک طیف لیكرت پنج
گزينهاي استفاده شد كه امتیازات گزينهها به شرح زير بودند:
"بسیار كم=  ،1كم=  ،2متوسط=  ،3زياد=  ،1بسیار زياد= ."0
بايد خاطرنشان ساخت كه روايي و پايايي اين مقیاس توسط
نصیريپور و همكاران با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ معادل
 1/81بهدست آمد [.]28
براي اندازهگیري سطح استرس حرارتي محیط كار ،شاخص
دماي تر گويسان ( )WBGTدر ايستگاههاي كاري براي تمامي
افراد مورد مطالعه براساس استاندارد  ISO 7243اندازهگیري
گرديد و میزان متابولیسم و عايق لباس براساس استاندارد
تخمین زده شد [ .]21بهطور كلي ،میزان متابولیسم براي
فعالیتهاي كمتحرک و نشسته در حد كار اداري برابر با
 1/2metو براي كارهاي غیراداري معادل  2/0 metدر نظر گرفته
شد [ .]21در ارتباط با میزان عايقبودن لباس نیز از طريق
چکلیستهايي كه در پرسشنامه گنجانده شده است از
پاسخدهندگان پرسیده شد كه در حال حاضر چه نوع لباسي را
پوشیده اند كه در اين نوع مطالعه ،لباس سبک تابستاني و لباس
متعارف اداري بهترتیب معادل  1/0و  1انتخاب شدند [.]31
در اين مطالعه اندازهگیري هاي فیزيكي در پنج نقطه از هر
اتاق و در هر نقطه سه بار در يک دوره زماني  31دقیقهاي انجام
شد و مقدار متوسط هر متغیر اندازهگیريشده مورد استفاده
قرار گرفت.
شاخص  DIيكي از شاخصهاي تجربي و مستقیمي است كه
بر مبناي اندازهگیري مستقیم متغیرهاي محیطي عمل نموده و
براي برآورد و شبیهسازي استرين گرمايي استفاده ميشود [.]17
بیش از چهار دهه ميباشد كه اين شاخص در كنار  WBGTبراي
ارزيابي سريع محیطهاي گرم توصیه شده است [.]20
براي محاسبه شاخص  DIبه دو پارامتر براي اندازهگیري نیاز
است :دماي خشک و دماي تر طبیعي هوا
DI=1/0 Tnwt+1/0 Tdb

 :Tnwtدماي تر طبیعي
 :Tdbدماي خشک
بر مبناي نتايج ،شاخص ناراحتي ضريب همبستگي بااليي با
دماي مؤثر و میزان تعريق در حین استراحت و فعالیت دارد.
براساس بسیاري از مطالعات ،در طیف گستردهاي از گروههاي
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جامعه و در شرايط مختلف آب و هوايي ،معیارهاي زير براي
مشخصكردن استرس گرمايي محیطي و ارتباط با احساس گرما
ارائه شده است:
مقادير  DIكمتر از  =22هیچگونه تنش گرمايي وجود ندارد.
مقادير بین  =22-21بیشتر افراد احساس خفیف تنش
حرارتي دارند.
مقادير بین  =21-21بار گرمايي نسبتاً سنگین ميباشد و
افراد احساس گرماي زياد ميكنند و كار فیزيكي ممكن است با
برخي از مشكالت انجام شود.
مقادير باالي  =21بار گرمايي شديد بوده و افراد مشغول به
كار فیزيكي در معرض خطر بیماريهاي ناشي از گرما قرار دارند
[.]31
یافتهها
از مجموع  118فرد مورد مطالعه 11 ،نفر ( 1/3درصد) در
مطالعه شركت نكردند .جدول  1میانگین شاخص ناراحتي حرارتي
( )DIرا براي واحدهاي مختلف در ساعات  1صبح و  12ظهر
نشان ميدهد .نتايج اين جدول گوياي آن هستند كه در ساعت
 1صبح بیشترين و كمترين مقادير شاخص مذكور بهترتیب
مربوط به تأسیسات واحد ژنراتور  2با میانگین دماي
 28/70±1/12و محیط اداري با میانگین دماي 21/88±1/71
ميباشد .در ساعت  12ظهر نیز بیشترين و كمترين مقادير
میانگین شاخص  DIبهترتیب از آن تأسیسات واحد ژنراتور  2برابر
با  31/87±1/1و بخش زنان معادل  21/71±1/21بود.
جدول  :1نتايج میانگین و انحراف معیار مقادير شاخص ناراحتي
حرارتي ( )DIبراي واحدهاي مختلف در ساعات  1و 12
(Mean )SD( DI )°C

ساعت 1

ساعت 12

آشپزخانه

(21/81 )1/31

(31/13 )2/71

استریلیزاسیون

(22/88 )1/11

(22/22 )1/13

رختشورخانه کثیف

(22/77 )3/27

(27/12 )1/27

(22/21 )1/28

(27/11 )1/11

NICU

(21/17 )1/02

(21/17 )1/31

تأسیسات ژنراتور 1

(27/17 )1/11

(21/8 )1/3

تأسیات ژنراتور 2

(28/70 )1/12

(31/87 )1/11

تأسیسات موتورخانه 1

(22/71 )3/81

(27/10 )1/21

تأسیسات موتورخانه 2

(21/71 )3/01

(33 )1/11

انبار

(21/80 )1/28

(22/10 )1/11

اطفال

(21/11 )1/13

(21/20 )1/02

زنان

(21/13 )1/17

(21/71 )1/21

اداری

(21/88 )1/71

(21/13 )1/72

آزمایشگاه

(21/12 )1/21

(22/22 )1/11

داروخانه

(21/12 )1/33

(21/08 )1/38

رختشورخانه واحد
بستهبندی
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همچنین در ساعت  12ظهر بیشترين و كمترين مقادير
شاخص  WBGTبهترتیب به تأسیسات واحد موتورخانه  2با
میانگین دماي  31/1±1/28و بخش  NICUبا میانگین دماي
 21/02±1/30اختصاص داشت.
عالوهبراين ،جدول  3میانگین نمره بهرهوري نیروي انساني و
ريزمقیاسهاي آن را براي واحدهاي مختلف نشان ميدهد.
براساس نتايج اين جدول بیشترين نمره زيرمقیاسهاي توانايي،
درک و شناخت ،حمايت سازماني ،انگیزش ،ارزيابي ،اعتبار و
سازگاري مربوط به واحد انبار بوده و كمترين نمره اين
زيرمقیاسها از آن واحد رختشورخانه ميباشد.
جدول  1میزان همبستگي  Pearsonبین شاخص WBGT
و نمره بهرهوري و زيرمقیاسهاي آن را نشان ميدهد .همانطور
كه نتايج اين جدول نشان ميدهند بین بهرهوري و شاخص
 WBGTرابطه معكوس و معناداري وجود دارد (،P=1/11
 .)r=-1/210بدينمعنا كه با افزايش نمره شاخص ،WBGT
مقدار بهرهوري افراد بهطور معناداري كاهش مييابد .عالوهبراين،
بین شاخص  WBGTو زيرمقیاسهاي توانايي ( )P=1/113و
درک و شناخت ( )P=1/11رابطه معكوس و معناداري برقرار
ميباشد؛ بیشترين میزان همبستگي بین  WBGTو زيرمقیاس
توانايي ( )r=-1/32وجود دارد.
جدول  0نیز میزان همبستگي  Pearsonرا بین شاخص DI
و نمره بهرهوري و زيرمقیاسهاي آن نشان ميدهد .همانطور
كه مشاهده ميشود بین بهرهوري و شاخص  DIرابطه معكوس
و معناداري وجود دارد ( .)r=-1/223 ،P=1/131بدينمعنا كه
با افزايش شاخص  ،DIمقدار بهرهوري افراد بهطور معناداري
كاهش مي يابد .بین شاخص  DIو زيرمقیاسهاي توانايي
( ) P=1/118و درک و شناخت ( )P=1/128نیز رابطه معنادار

در جدول  2میانگین شاخص ترگويسان ( )WBGTبراي
واحدهاي مختلف در ساعات  1صبح و  12ظهر نشان داده شده
است .همانطور كه نتايج نشان ميدهند ،در ساعت  1صبح
بیشترين و كمترين مقادير شاخص  WBGTبهترتیب مربوط به
تأسیسات واحد موتورخانه  2با میانگین دماي  20/31±1/28و
واحد داروخانه با میانگین دماي  17/13±1/20بوده است.
جدول  :2نتايج میانگین و انحراف معیار مقادير شاخص دماي
ترگويسان ( )WBGTبراي واحدهاي مختلف در ساعات  1و 12
(Mean )SD( WBGT )°C

ساعت 1

ساعت 12

(21/17 )1/88

(33/21 )1/13

استریلیزاسیون

(11/12 )1/21

(20/1 )1/11

رختشورخانه کثیف

(21/0 )1/81

(21 )1/11

(22/10 )1/21

(28/10 )1/23

NICU

(21/21 )1/21

(21/02 )1/30

تأسیسات ژنراتور 1

(23/00 )1/30

(31/30 )1/77

تأسیسات ژنراتور 2

(21/80 )1/23

(32/10 )1/17

تأسیسات موتورخانه 1

(11/73 )1/17

(28/30 )1/21

تأسیسات موتورخانه 2

(20/31 )1/28

(31/11 )1/28

انبار

(11/80 )1/77

(21/0 )1/12

اطفال

(18/73 )1/11

(22/21 )1/11

زنان

(18/11 )1/21

(23/32 )1/32

اداری

(17/10 )1/70

(21/02 )1/08

آزمایشگاه

(18/32 )1/11

(23/11 )1/31

داروخانه

(17/13 )1/20

(22/11 )1/11

آشپزخانه

رختشورخانه واحد
بستهبندی

جدول  :3نتايج میانگین و انحراف معیار نمره بهرهوري نیروي انساني و ريزمقیاسهاي آن براي واحدهاي مختلف
واحد

تعداد

8
آشپزخانه
استريلیزاسیون 2
2
رختشورخانه
18
تأسیسات
22
اداري
0
داروخانه
11
انبار
10
اطفال
21
اتاق عمل
117
مجموع

درک و شناخت حمایت سازمانی

توانایی
(2/37 )1/18
8
(1/0 )2/12
(11/11 )3/13
(8/81 )2/13
(11 )2/12
(12/2 )1/1
(11/0 )1/1
(11/13 )1/8
(1/17 )2/2

(11/70 )1/1
(11/0 )3/0
(1/0 )2/12
(11/72 )2/1
(12/13 )2/0
(11 )2/0
(10/1 )2/0
(13/87 )3/1
(11/12 )2/3
(12/28 )2/1

(1 )1/1
(8/0 )3/0
(0 )1/1
(11/17 )2/2
(12/20 )3/1
(13/2 )1/1
(18/1 )1/1
(13/2 )1/0
(10/12 )1/2
(12/31 )7/1

انگیزش

ارزیابی

اعتبار

سازگاری

بهرهوری

(2 )1/1
(7 )1/1
(0/0 )2/1
(8/7 )0/3
(1/81 )3/8
(12/1 )2/12
(10/2 )1/1
(11/22 )1/2
(1/13 )3/2
(1/21 )1/3

(11/70 )2/1
(13 )1/1
(11 )2/8
(11/0 )2/8
(12/13 )3/0
(11 )2/7
(17/8 )1/3
(11/70 )1/20
(12/22 )2/7
(12/73 )3/7

(1 )2/0
(1/0 )1/1
(2/0 )3/0
(11/10 )0/1
(11/31 )1/1
(12/2 )2/1
(18/1 )1/0
(11 )2/8
(11/87 )2/0
(11/11 )1/1

(7/37 )1/7
(7 )1/2
(2 )1/2
(11/7 )1/1
(11 )3/1
(1 )2/2
(11 )1/2
(11/22 )2/2
(1/81 )2/2
(11/31 )3/1

(21/20 )2/1
(21/0 )11/2
(02 )0/2
(73/30 )12/1
(78/02 )18/1
(82/2 )11/1
(111/8 )3/8
(11 )18/2
(82/13 )21/3
(71/21 )11/8

جدول  :6نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل ضريب همبستگي  Pearsonبین بهرهوري و ريزمقیاسهاي آن با شاخص WBGT
WBGT

توانایی

درک و شناخت

حمایت سازمانی

انگیزش

ارزیابی

اعتبار

سازگاری

بهرهوری

ضريب همبستگي Pearson

-1/32
1/113
71

-1/22
1/11
71

-1/112
1/1
71

-1/21
1/17
71

-1/111
1/21
71

-1/12
1/00
71

-1/113
1/7
71

-1/210
1/11
71

سطح معناداري
تعداد
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ارتباط شاخصهای استرس حرارتی ( WBGTو  )DIبا بهرهوری نیروی انسانی
جدول  :6نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل ضريب همبستگي  Pearsonبین بهرهوري و ريزمقیاسهاي آن با شاخص DI
DI

توانایی

درک و شناخت

حمایت سازمانی

انگیزش

ارزیابی

اعتبار

سازگاری

بهرهوری

ضريب همبستگي Pearson

-1/218
1/118
71

-1/217
1/128
71

-1/13
1/23
71

-1/11
1/18
71

-1/10
1/17
71

-1/17
1/01
71

-1/11
1/31
71

-1/233
1/131
71

سطح معناداري
تعداد

و معكوسي برقرار مي باشد .شايان ذكر است كه بیشترين میزان
همبستگي بین  DIو زيرمقیاس توانايي ( )r=-1/21وجود دارد.
در مطالعه حاضر میزان همسبتگي  Pearsonبین WBGT
و  DIمعادل ( )r=1/10 ،P=1/111بهدست آمد.
بحث
در مطالعه حاضر به بررسي ارتباط بین تنش گرمايي و
ناراحتي حرارتي با میزان بهره وري افراد پرداخته شد .از جمله
مهم ترين دستاوردهاي اين پژوهش ميتوان به نوع كاري كه
افراد انجام مي دهند ،شرايط تنش حرارتي بخشهاي مختلف و
ارتباط آن با میزان بهره وري افراد اشاره كرد .از ديدگاه اقتصاد
كالن ،يكي از مهم ترين روابط در میان رابطه انسان -انسان،
رابطه سیستم -انسان و رابطه سازمان -انسان در محیط كار،
رابطه محیط و انسان است .فراهم نمودن پارامترهاي محیط
كاري مانند سروصدا ،روشنايي ،گرما ،وضعیت ارگونومیكي و ....
در سطوح استاندارد براي تامین سالمت كارگران ،افزايش
بهرهوري و بهبود عملكرد آنها از اهمیت ويژهاي برخوردار
است .نتايج مطالعه حاضر با يافته هاي پژوهش اكبري و
همكاران كه در آن گزارش نمودند كه بین صدا به عنوان يک
پارامتر محیطي و بهره وري رابطه معكوس و معناداري وجود
دارد ،همسو ميباشد [.]32
دلیل استفاده از دو شاخص  WBGTو  DIاين است كه در
مناطق جغرافیايي مختلفي شاخص  DIهمزمان با شاخص
 WBGTبه كار برده ميشود و در كشورهاي اروپايي اين شاخص
بهعنوان مكملي براي شاخص  WBGTبه شمار ميرود؛ زيرا
همبستگي بااليي با شاخص  WBGTدارد [ .]17،20از سوي
ديگر ،سازمان American Conference of ( ACGIH
 )Governmental Industrial Hygienistsنیز براي ارزيابي
استرس گرمايي در محیط كار از شاخص  WBGTاستفاده
ميكند كه بیشتر به دلیل سادهبودن آن و امكان اندازهگیري آن
با حداقل وسايل است [ .]33در مطالعه حاضر همبستگي بااليي
بین شاخصهاي  WBGTو  DIمشاهده شد كه ميتوان آن را
به شباهت محاسباتي و پارامترهاي محیطي مورد استفاده در
محاسبه شاخصهاي مذكور نسبت داد.
يافتههاي حاصل از اين مطالعه نشان دادند كه در ساعت 1
صبح واحد استريلیزاسیون مقدار  DI=22/88بود كه نشان
ميدهد افراد احتماالً احساس تنش گرمايي خفیف داشتهاند؛ اما
واحدهايي از قبیل استريلیزاسیون ،رختشورخانه و تأسیسات
(واحدهاي ژنراتور و موتورخانه) داراي بار گرمايي نسبتاً سنگیني
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بودند ( )DI=21-21كه ممكن است انجام كار فیزيكي با برخي
از مشكالت همراه بوده باشد .الزم به ذكر است كه كمترين مقدار
شاخص مذكور در اين ساعت متعلق به واحد اداري بود
( )DI=21/88كه به مفهوم عدم وجود تنش گرمايي در اين
محیط ميباشد .همچنین در ساعت  12ظهر واحدهاي تأسیسات
(بخش ژنراتورها و موتورخانه  )2و آشپزخانه داراي باالترين
مقادير شاخص ناراحتي حرارتي بودند و بار گرمايي در اين
محیطها بسیار شديد بود ( .)DI>21به اين معنا كه افراد مشغول
به كار فیزيكي در معرض خطر بیماريهاي ناشي از گرما قرار
داشتهاند؛ اما واحدهاي رختشورخانه ،استريلیزاسیون و
تأسیسات (واحد موتورخانه  )1داراي بار گرمايي نسبتاً سنگیني
بودند .در همین ساعت واحدهاي داروخانه و بخش زنان بدون
تنش گرمايي بودند و شاخص ناراحتي حرارتي كمترين مقدار را
داشت (.)DI<22
بر مبناي نتايج ،میزان تنش گرمايي ( )WBGTدر ساعت نه
صبح براي تمامي واحدها كمتر از حد مجاز بود (براساس
استاندارد كمیته فني بهداشت حرفهاي ايران و  .)ACGIHالزم
به ذكر است كه حد مطلوب دماي خشک و گويسان معادل 17
تا  11و  21درجه سانتيگراد ميباشد []27؛ اما مقدار آن در
ساعت  12ظهر در واحدهاي تأسیسات (موتورخانه و ژنراتور) و
آشپزخانه بیشتر از حد مجاز بود .مطالعات بسیاري نشان دادهاند
كه شرايط آسايش حرارتي كاركنان با توجه به نوع ،بخش و
شرايط كاري ،عوامل فردي و غیره با يكديگر متفاوت ميباشد و
اين مهم كه گروههاي مختلفي از كاركنان بیمارستان كه داراي
تنوع گستردهاي از نیازهاي آسايش حرارتي هستند در يک فضا
يا مكان خو بگیرند ،امري دشوار ميباشد [.]31-37
مدل بهرهوري  Herseyو  Goldsmithبهگونهاي تنظیم
شده است كه عالوه بر تعیین عوامل كلیدي اثرگذار بر عملكرد و
بهرهوري افراد ،اين عوامل را در جهت بهكارگیري مديران مورد
استفاده قرار ميدهد و طوري طراحي شده است كه جنبههاي
ذهني و جسماني فرد و جنبههاي سازماني و محیطي را در نظر
ميگیرد و بر پايه ذهنیت افراد و باوري كه نسبت به وظیفه خود
دارند ،تعیین ميشود؛ بنابراين همانطور كه در اين مطالعه
مشخص گرديد ،بهمنظور بررسي رابطه آن با تنش گرمايي و
ناراحتي حرارتي افراد بهترتیب از شاخصهاي  WBGTو DI
استفاده شد.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دادند كه با افزايش
شاخصهاي  WBGTو  DIمیزان بهرهوري كاهش يافته است.
اين نتايج با يافتههاي حاصل از مطالعات ديگر همسو ميباشد.
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محبیان و همکار

.]11[ تغییر در شرايط محیط كار صورت ميگیرد
نتیجهگیری
،با توجه به نتايج ميتوان گفت كه در بیمارستان مذكور
میزان تنش حرارتي باال بوده و منجر به كاهش بهرهوري افراد
شده است؛ از اين رو اين بیمارستان نیازمند طراحي صحیح و
اصالح سیستم تهويه بهمنظور تأمین شرايط حرارتي مناسب و
مطابق با استانداردهاي بینالمللي در جهت كاهش استرس
 از.حرارتي و افزايش بهرهوري و كارايي كاركنان خود ميباشد
بررسي نتايج اين مطالعه نتیجه گرفته ميشود كه بهبود شرايط
آسايش حرارتي كاركنان در بخشهاي مختلف بیمارستان نیاز به
 مطالعات ديگر نیز نشان دادهاند.بررسي و تحقیقات فراواني دارد
كه تهويه طبیعي نقش بهسزايي در فرآهمنمودن شرايط آسايش
.حرارتي كاركنان دارد
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتي مصوب دانشكده علوم
 نويسندگان بر خود. ميباشد1213-0 پزشكي ايرانشهر به شماره
الزم ميدانند از تمامي كاركنان بیمارستان ايران شهرستان
ايرانشهر بـه دلیل حمايت و همكاري در راستاي انجام اين مطالعه
.تقدير و تشكر نمايند

 شرايط دمايي محیط كار راClements-Croome  وBaizhan
بهعنوان يكي از اصلي ترين فاكتورهاي اثرگذار بر بهرهوري
گزارش نمودند و بیان كردند كه با اصالح شرايط محیطي در
 درصد11  تا1 دفاتر اداري ميتوان مقدار بهرهوري را بین
 و همكاران گزارشNiemelä ، از سوي ديگر.]38[ افزايش داد
 به، درجه سانتيگراد20 نمودند كه در شرايط دمايي باالتر از
 میزان بهرهوري افراد به مقدار،ازاي افزايش هر درجه سانتيگراد
 از سوي ديگر با اصالح شرايط. درصد كاهش مييابد2/2
، كیفیت هوا و شرايط روشنايي،محیطي اعم از شرايط حرارتي
 و همكارانLan .]31[  درصد افزايش يافت11 میزان بهرهوري
نیز در مطالعهاي گزارش نمودند كه ناراحتي هاي حرارتي ناشي
 از سوي.]11[  تأثیر منفي بر عملكرد دارد،از افزايش دماي هوا
 وKjellstrom  يافته هاي پژوهش حاضر با نتايج مطالعه،ديگر
 پژوهشگران فوق به اين نتیجه.همكاران همسويي داشت
رسیدند كه ظرفیت كاري و بهره وري افراد با افزايش میزان
 درجه سانتيگراد بهطور معناداري22-31  در محدودهWBGT
]0[ كاهش مييابد
 تغییر مثبت در بهرهوري ممكن است در اثر عواملي،در حقیقت
 آموزش و، تغییرات سازماني،غیر از محیط كار مانند اتوماسیون
 اجتماعي رخ بدهد؛ اما داليل متعددي وجود دارد كه-عوامل رواني
 كاهش يا افزايش بهرهوري به احتمال زياد به دلیل،نشان ميدهند
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