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در1 کارکنان،1 کاری1 و1چرخش1 کار-استراحت1 نظام1 استقالل،1
نتایج1پروژة1ارگونومی1مشارکتی1مستند1شده1که1در1سال1های1
در1 1.]6[ است1 شده1 اجرا1 فیلیپین1 کشور1 در1 11۹۹4-1۹۹6
و1 انتخاب1 تمرین،1 و1 یادگیری1 شامل1 کار1 مراحل1 پروژه،1 این1
اجرای1بهبودهای1کم1هزینه،1بررسی1و1تأیید1نتایج1و1پیگیری1
بر1 مطالعۀ1خود1 در1 نیز1 1Kogi فعالیت1هاست ]6[.1 استمرار1 و1
انطباق1برنامۀ1ارگونومی1مشارکتی1با1مشخصات1محل1مداخله1
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است.1Cervai1در1مطالعۀ1ارگونومی1مشارکتی1در1شمال1ایتالیا،1
بر1 ارگونومی1 مداخالت1 مؤثربودن1 و1 ارگونومی1 شرایط1 بهبود1
سالمتی،1بهره1وری1و1رضایت1شغلی1کارکنان1را1گزارش1کرده1
تأثیر1 بیشترین1 وی،1 مطالعۀ1 نتایج1 براساس1 همچنین1 است.1
کارکنان1 خستگی1 کاهش1 بر1 مشارکتی1 ارگونومی1 مداخالت1
احساس1 البته1 است؛1 اسکلتی-عضالنی1 اختالالت1 دارای1
مفیدبودن1و1رضایت1شغلی1در1میان1کارکنان1ایتالیایی1درگیر1
در1پروژة1ارگونومی1مشارکتی،1افزایش1معني1داری1یافته1است1

.]10[
1،]11[ همکاران1 و1 1Loher پراستناد1 مطالعۀ1 براساس1
رضایت1 سطح1 میان1 ایران،1 در1 معاصر1 نمونه1های1 همچنین1
دارد1 وجود1 معني11داری1 رابطۀ1 شغلی1 ویژگی1های1 و1 شغلی1
]16-12[.1این1ویژگی1های1شغلی1در1مدل1ویژگی1های1شغل111
1HackmanوOldham1،1شامل1تنوع1مهارت،1هویت،1اهمیت،1
استقالل1و1بازخورد1است1]17[.1همچنین1این1مدل1توان1بالقوة1
انگیزشی112را1تعیین1می1کند1که1بیانگر1پتانسیل1انگیزش1شغلی1
مهارت1های1 در1 تنوع1 با1 بنابراین1 ]17[؛11 است1 کارکنان1 برای1
نظام1 اجراي1 و1 اهمیت1شغلی1 استقالل،1 ایجاد1هویت،1 شغلی،1
درنهایت1 و1 کارکنان1 انگیزش1 می1توان1 شغلی1 بازخوردهای1

سطح1رضایت1شغلی1آنان1را1بهبود1بخشید.
بررسی1 با1هدف1 مشارکتی1 ارگونومی1 مطالعات1 طرح1ریزی1
1،]18[ اسکلتی-عضالنی1 اختالالت1 بروز1 و1 درد،1شیوع1 شدت1
غیبت1های1 ازدست1رفته،1 روزهای1 کاهش1 صدمات،1 کاهش1
شغلی1ناشی1از1اختالالت1اسکلتی-عضالنی ]19[1و1اثربخشی1
مداخالت1حاصل1از1ارگونومی1مشارکتی1]21، 20[1در1زمینه1های1
گوناگون1است.1برخی1مطالعات1نیز1به1فواید1اقتصادی1حاصل1
از1ارگونومی1مشارکتی1پرداخته1اند1]24-22[.1در1برخی1دیگر1
از1مطالعات1ارگونومی1مشارکتی1نیز1معیارهایی1مانند1توانایی1
کار1]19[،1خستگی1ذهنی1درک1شده،1ایمنی1سازمانی،1رضایت1
شغلی،1تکراری1بودن1شغل1]10[،1ظرفیت1فیزیکی،1نیازهای1کار1
]18[1و1سودمندی1]10[1مدنظر1پژوهشگران1بوده1است.1برخی1از1
آنها1نیز1فرایند1ارگونومی1مشارکتی1]25، 18، 7[ و1پیامدهای1
بررسي1 را1 آن1 تسهیل1کننده1های1 و1 موانع1 یا1 1]26[ حاصل1
ارگونومی1 برنامه1های1 این،1 بر1 ]27، 26، 18[.1عالوه1 کرده1اند1
مشارکتی1در1طیف1وسیعی1از1سازمان1ها1و1صنایع1مانند1معادن 
]28[،1صنایع1ساختمان1سازی1شهری1و1روستایی۳]30، 29[،1
سالمتی114 از1 مراقبت1 مؤسسات1 1،]31[ اداری1 محیط1های1
]32[1و1بسیاری1از1کارگاه1های1تولیدی1]33، 24، 22[1اجرا1
به1 هیچ1گاه1 ارگونومیست1ها1 می1رسد1 نظر1 به1 اما1 است،1 شده1
کارکنان1آزمایشگاه1های1تشخیص1طبی،1که1به1شدت1از1ریسک1
مي1پذیرند،1 تأثیر1 کاری1 محیط1های1 ارگونومیک1 فاکتورهای1

توجهي1نکرده1اند.
با1توجه1به1آنچه1بیان1شد،1در1مطالعۀ1حاضر1نتایج1اجراي1
در1 سازمانی1 ارگونومی1 رویکرد1 با1 مشارکتی1 ارگونومی1 برنامۀ1

آزمایشگاه1تشخیص1طبی1یکی1از1درمانگاه1های1فعال1بخش

1. Job Characteristics Model (JCM)
2. Motivating Potential Score (MPS)
3. Domestic and Civil Construction
4. Health Care Institutions

رابطۀ1 تحلیل1 همچنین1 شد.1 بررسی1 اصفهان1 شهر1 دولتی1
ارگونومی1مشارکتی،1سطح1رضایت1مندی1و1 اجرای1مداخالت1

پتانسیل1انگیزش1شغلی1کارکنان1صورت1گرفت.

مواد و روش ها
طراحی مطالعه و شرکت کنندگان

که1 است1 نیمه-تجربی1 مداخله1ای1 نوع1 از1 حاضر1 مطالعۀ1
یکی1 طبی1 تشخیص1 آزمایشگاه1 بخش1 در1 11۳۹6 سال1 در1
شد.1 انجام1 اصفهان1 شهر1 دولتی1 بخش1 فعال1 درمانگاه1های1 از1
شرکت1کنندگان1نیز1یازده1نفر1از1کارکنان1فعال1در1آزمایشگاه1
از1 پیش1 است.1 آمده1 11 در1جدول1 آنها1 ویژگي1هاي1 که1 بودند1
اهداف1 مطالعه،1 چارچوب1 از1 شرکت1کنندگان1 مطالعه،1 شروع1
و1ریسک1فاکتورها1آگاه1شدند1و1فرم1رضایت1آگاهانه1را1امضا1
کردند.1در1اجرای1مداخالت1ارگونومی1مشارکتی،1حفظ1سالمتی1
جسمی1و1روحی1کارکنان1مدنظر1قرار1گرفت1و1مداخالت1براي1

بهبود1شرایط1کار1انتخاب1شدند.
به1حمایت1 ارشد1درمانگاه1 پروژه،1مدیریت1 در1شروع1روند1
برگزاری1جلسه1هاي1مشترک1 از1 تعهد1پروژه1پرداخت.1پس1 و1
ارگونومی1 تیم1 اعضای1 آزمایشگاه،1 مدیریت1 و1 کارکنان1 با1
مشارکتی1از1میان1اشخاص1عالقه1مند،1باتجربه1و1مؤثر1انتخاب1
مداخالت1 «تیم1 هویت1یابي،1 به1منظور1 پژوهش1 تیم1 شدند.1
کارت1 اعضا،1 برای1 و1 گرفت1 نام11 مشارکتی5»1 ارگونومی1
سه1 ارگونومی1 تسهیلگر1 بعد،1 مرحلۀ1 در1 شد.1 صادر1 عضویت1
محور1 که1 کرد1 برگزار1 1PEIT برای1 دوساعته1 آموزشی1 جلسۀ1
مداخالت1 اهداف1 ارگونومی،1 مبانی1 و1 اصول1 آموزش1ها،1 این1
ارگونومی1مشارکتی،1استرس1شغلی،1رضایت1شغلی1و1بهره1وری1
مراحل1 اجرای1 و1 استفاده1شده1 ابزارهای1 با1 آشنایی1 کارکنان،1
سازمانی،1 مشکالت1 یافتن1 به1منظور1 1PEIT تیم1 بود.1 پروژه1
را1 مصاحبه1هایی1 و1 پرداخت1 کار1 محل1 از1 مستقیم1 بازدید1 به1
به1صورت1جلسات1گروهی1با1کارکنان1انجام1داد.1در1این1مرحله،1
ابزارهای1 کمک1 به1 شغل1 ویژگی1های1 و1 شغلی1 رضایت1 سطح1
پژوهش1اندازه1گیری1شد.1پس1از1یافتن1مشکالت1اصلی1مرتبط1
با1اهداف1پروژه1و1تعیین1راه1حل1ها،1اقدامات1الزم1صورت1گرفت1
و1یک1ماه1پس1از1اجرای1مداخالت،1بازخوردها1و1دیدگاه1هاي1
کارکنان1و1مدیریت1براي1اصالح1اقدامات1بیان1شد.1درنهایت،1
سنجش1 به1منظور1 شغل1 ویژگی1های1 و1 شغلی1 رضایت1 سطح1
تأثیر1مداخالت1اندازه1گیری1شد.1در1این1میان،1برخی1راه1حل1ها1
شد.1 گذاشته1 کنار1 اجرا1 روند1 از1 درمانگاه1 مدیریت1 تصمیم1 با1
برخی1دیگر1نیز1پس1از1اجرای1دورة1آزمایشی1یک1ماهه،1به1دلیل1
بروز1مشکالت1برای1برخی1کارکنان،1براي1مدتي1توقف1یافت1
کاری1 برنامه1ریزی1گردش1 مثال1 براي1 بررسی1شود؛1 بیشتر1 تا1
برای1 را1 کاری1 بار1 سوپروایزر،1 و1 گروه1 هماهنگی1 با1 کارکنان1
به1منظور1 کرد.1 زیاد1 دیگر1 برخی1 برای1 و1 کم1 کارکنان1 برخی1
تحلیل1داده1ها1از1آزمون1های1ناپارامتری1ویلکاکسون1در1سطح1
12۳ نسخۀ1 1SPSS آماری1 نرم1افزار1 در1 درصد1 1۹5 معنی1داری1

استفاده1شد.

5. Participatory Ergonomic Intervention Team (PEIT)
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جدول 1. ویژگي هاي شرکت کنندگان در مطالعه

درصدمتغیر

جنسیت
18مرد

82زن

سن

26-۳0۹

۳1-۳5۳6/4

۳6-4018/2

۳6/4بیش1از401

تحصیالت

2۷/۳دیپلم1و1کمتر

۹/1کاردانی

54/5کارشناسی

۹/1کارشناسی1ارشد1و1باالتر

سابقۀ1کار

152۷/۳سال1و1کمتر

10۳6/4-16سال

15۹-111سال

2۷/۳بیش1از1151سال

111100نفرمجموع

روش ارگونومی مشارکتی
ارگونومی1 راهنمای1 دفترچۀ1 به1 توجه1 با1 کار1 مراحل1
مشارکتی1منتشرشده1از1سوي1کلینیک1بهداشت1شغلی1اُنتاریو1
انتخاب1و1اجرا1شد ]34[.1در1شکل1،11مراحل1و1روند1 کانادا1

اجراي1پروژه1آمده1است.
مرحلة اول:1در1این1مرحله،1مدیریت1درمانگاه1متعهد1به1

اجرای1پروژه1ارگونومی1مشارکتی1شد.
رویکرد1 هستۀ1 به1عنوان1 ارگونومی1 تیم1 دوم:1 مرحلة 
ارگونومی1مشارکتی1انتخاب1شد.1وظایف1اصلی1این1تیم1حفظ1
ارتباطات1با1سایر1نیروی1کار،1شناسایی1نقاط1بهبود1و1نظارت1بر1
تغییرات1در1نقاط1بهبود1است.1اعضای1تیم1نیز1شامل1مدیریت،1
سوپروایزر،1مسئول1منابع1انسانی،1متخصص1ایمنی1و1بهداشت،1

کارکنان1عالقه1مند1و1تسهیلگر1ارگونومی1بودند.
چارچوب1 شامل1 ارگونومی1 تیم1 آموزش1 سوم:1 مرحلة 
و1 شناسایی1 ارگونومی،1 اصول1 مشارکتی،1 ارگونومی1 برنامۀ1
ارگونومی1 ارزیابی1 ابزار1 ارگونومی،1 فاکتورهای1 ریسک1 تحلیل1

و1مستندسازی1بود.

ارزیابی1 کمک1 به1 سازمانی1 مشکالت1 چهارم:1 مرحلة 
شد.1 مشخص1 کارکنان1 با1 مستقیم1 مالقات1 و1 کار1 محیط1
همچنین1اندازه1گیری1سطح1رضایت1شغلی1و1ویژگی1های1شغلی1
درک1شدة1کارکنان1با1استفاده1از1ابزار1پژوهش1صورت1گرفت.

تیم1 ذهنی1 بارش1 جلسۀ1 دو1 برگزاری1 با1 پنجم:  مرحلة 
ارگونومی،1راه1حل1های1ممکن1ارائه1و1مستند1شد.

و1 مشکالت1 مهم1ترین1 ارگونومی1 تیم1 ششم:1 مرحلة 
کارفرما1 و1 کارکنان1 منافع1 به1 توجه1 با1 را1 پیشنهادی1 اقدامات1
برای1اجرا1انتخاب1کرد.1شرح1مختصری1از1اقدامات1پیشنهادی1
پیش1از1اجرا1در1دسترس1کارکنان1تأثیرگذار1قرار1گرفت.1در1

این1مرحله1چندین1بار1به1مرحلۀ1پنجم1رجوع1شد.
راه1حل1ها،1 آزمایشی1 اجرای1 از1 پس1 هفتم:  مرحلة 
اصالح1 برای1 و1 مشخص،1 مدیریت1 و1 کارکنان1 بازخوردهاي1
بار1 پایان،1 در1 شد.1 داده1 بازگشت1 پنجم1 مرحلۀ1 به1 راه1حل1ها1
شغلی1 ویژگی1های1 و1 شغلی1 رضایت1 سطح1 اندازه1گیری1 دیگر1

درک1شدة1کارکنان1صورت1گرفت.
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ابزارهاي اندازه گیری
پرسشنامۀ1رضایت1شغلی1مینه1سوتا:1این1ابزار1نوزده1پرسش1
بعد1 شش1 در1 شغلی1 رضایت1 ابعاد1 بررسی1 آن1 هدف1 و1 دارد1
نظام1پرداخت،1نوع1شغل،1فرصت1های1پیشرفت،1جو1سازمانی،1
سبک1رهبری1و1شرایط1فیزیکی1با1مقیاس1پنج1ارزشی1لیکرت1
)خیلی1کم=111تا1خیلی1زیاد=51(1است ]35[.1در1این1مطالعه،1
پایایی1ابزار1مدنظر1با1استفاده1از1آلفای1کرونباخ1محاسبه1شد1
روایی1 و1 پایایی1 آمد.1همچنین1 به11دست11 که1مقدار1آن10/۷11
این1پرسشنامه1در1مطالعات1مشابه1در1ایران1تأیید1شده1است1

.]38-36[
پرسشنامۀ1شناخت1شغل1واگنر:1به1کمک1این1پرسشنامه،1
ویژگي1هاي1مدل1و1شغل1سنجیده1شد.1این1ابزار1پانزده1پرسش1
بازخورد1 و1 استقالل1 اهمیت،1 هویت،1 مهارت،1 تنوع1 که1 دارد1
در1 را1می1سنجد.1 انگیزشی1 بالقوة1 توان1 مشاغل،1همچنین1 در1
بالقوة1 توان1 فرمول1 براساس1 امتیاز1 کمترین1 پرسشنامه،1 این1
انگیزشی1و1حداکثر1امتیاز11251است.1با1توجه1به1دستورالعمل1
به1 زیر1501 نمرة1 پرسشنامه،1 این1 در1 امتیازات1 محاسبۀ1 نحوة1

معنای1توان1پایین1بالقوة1انگیزشی،1نمرة1501تا18۷/51متوسط1
باالست1 انگیزشی1 بالقوة1 توان1 بیانگر1 18۷/5 از1 باالتر1 نمرة1 و1
]17[.1براساس1مطالعات1پیشین1در1سال1های1اخیر1در1ایران،1
پایایی1و1روایی1این1ابزار1تأیید1شده1است ]16، 15، 13، 12].1

در1مطالعۀ1حاضر1نیز1آلفای1کرونباخ1این1ابزار10/611است.

یافته ها
در1این1بخش،1نتایج1مراحل141تا1۷1آمده1است.1در1جدول1
1،2مهم1ترین1مشکالت1سازمانی1که1تیم1PEIT1مشخص1کرد،1
همچنین1راه1حل1های1اولیه1و1راه1حل1های1اصالحی1آمده1است.1
اجرا1 به1خوبی1 نیز1 برنامه1ریزی1مرخصی1 اختیار1 تفویض1 برنامۀ1
برنامه1ریزی1 راه1حل،1 این1 در1 داشت.1 را1 تکرار1 قابلیت1 و1 شد1
مرخصی1ها1به1کارکنان1محول1شد.1با1توجه1به1نیاز1و1هماهنگی1
قدرت1 و1 رفتند1 مرخصی1 به1 افراد1 آزمایشگاه،1 سوپروایزر1
تصمیم1گیری1در1این1حوزه1از1مدیریت1به1کارکنان1منتقل11شد.1
همچنین1برنامۀ1برگزاری1جلسۀ1گروهی1انتهای1هر1ماه1مفید1
مسائل1 تا1 یابد1 افزایش1 پیشنهاد1شد1مدت1زمان1جلسه1 و1 بود1

آموزشی1نیز1در1این1جلسات1مطرح1شود.

شکل 1. روند اجراي پژوهش

)PEIT( جدول 2. مشکالت سازمانی و راه حل های تیم مداخالت ارگونومی مشارکتی

راه حل نهاییبازخوردهاراه حل اولیهمشکالت سازمانی

خستگی ناشی از نظام کاری
افزایش کارکنان آزمایشگاه

محدودکردن مراجعان
برنامه ریزی گردش کاری کارکنان با هماهنگی گروه و سوپروایزر

امکان اجرا ندارد
امکان اجرا ندارد
آزمایشی اجرا شد

--
--
-

ناکافی بودن حقوق نسبت به بار کاری

افزایش حقوق
پرداخت پاداش با توجه به تعداد مراجعان )دستمزد نسبت به کار(

تأسیس باشگاه تسهیالت کارکنان آزمایشگاه
امکان استفاده از سایر تسهیالت سازمان )ورزشی-فرهنگی(

آزمایش گیري رایگان از کارکنان و خانواده های آنها

امکان اجرا ندارد
امکان اجرا ندارد
در آینده اجرا شود
در آینده اجرا شود
آزمایشی اجرا شد

--
--
--
--
+

نبود استقالل کافی در کارکنان براي 
تصمیم گیری

تفویض اختیار برنامه ریزی مرخصی به تیم های کاری با نظارت سوپروایزر
برنامه یک روز 2 نوبت  کاری و اضافه کردن یک روز تعطیل

برگزاری جلسة گروهی ماهانه با هدف تبادل اطالعات و تصمیم گیری

آزمایشی اجرا شد
آزمایشی اجرا شد
آزمایشی اجرا شد

+
-
+

+1به1صورت1پایدار1اجرا1شد.1111-1به1دلیل1مشکالت1برای1کارکنان1حذف1شد.1111--1به1دلیل1تصمیم1گیری1مدیریت1حذف1شد.
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با1در1نظر1گرفتن1 براساس1تصمیم1مدیریت،1این1جلسه1ها1
برگزار1 مضاعف1 انگیزشی1 عامل1 به11منزلۀ1 کارکنان1 اضافه1کار1
اعضای1 و1 کارکنان1 از1 رایگان1 آزمایش1گیري1 برنامۀ1 شد.1
خانواده1هایشان1موفق1بود1و1رضایت1کارکنان1را1بهبود1داد.1در1
شکل1،21نتایج1اندازه1گیری1رضایت1شغلی1کارکنان،1قبل1و1بعد1

از1مداخالت1حاصل1از1ارگونومی1مشارکتی1آمده1است.
تنها1 مداخالت،1 بعد1 و1 قبل1 حالت1 دو1 مقایسۀ1 براساس1
تغییري1 درصدی1 11۳/64 افزایش1 با1 سازمانی1 جو1 مقیاس1
با1 مقیاس1ها1 سایر1 تغییرات1 اما1 1،)P=0/016( دارد1 معني1دار1

وجود1افزایش1یا1کاهش1معنی1دار1نیست.1سطح1رضایت1شغلی1
این1مقدار1 اما1 یافته1است،1 افزایش1 نیز11/561درصد1 کارکنان1
از1نظر1آماری1معنی1دار1نیستP=0/51۳(1(.1در1شکل1،۳1نتایج1
اندازه1گیری1ویژگی1های1شغل1کارکنان،1قبل1و1بعد1از1مداخالت1
حاصل1از1ارگونومی1مشارکتی1آمده1است.1در1آنالیز1معنی1دار1
مقایسۀ1حالت1هاي1قبل1و1بعد1مؤلفه1های1نیمرخ1شناخت1شغل،1
معنی1داري1 افزایش1 واحدی1 10/48 افزایش1 با1 استقالل1 بعد1
با1 انگیزشی1 بالقوة1 توان1 همچنین1 1.)P=0/024( است1 داشته1
است1 بوده1 همراه1 معنی1دار1 تغییري1 با1 واحدی،1 18/4 افزایش1

.)P=0/01۳(

شکل 2. نیمرخ مقیاس ها و نمرة نهایی رضایت شغلی، قبل و بعد از انجام مداخالت حاصل از ارگونومی مشارکتی

شکل 3. نیمرخ ویژگي هاي شناخت شغل و توان بالقوة انگیزشی، قبل و بعد از انجام مداخالت حاصل از ارگونومی مشارکتی
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بحث
مداخالت1 اجرای1 روند1 کمک1 به11 حاضر،1 پژوهش1 در1
ارگونومی1مشارکتی،1سطح1رضایت1مندی1و1پتانسیل1انگیزشی1
کارکنان1آزمایشگاه1تشخیص1طبی1افزایش1یافت،1اما1با1وجود1
افزایش1معنی1دار1توان1بالقوة1انگیزشی،1رضایت1شغلی1کارکنان1
بررسي1 با1 همکاران1 و1 1Cervai نداشت.1 معني1داری1 افزایش1
مشارکتی1 ارگونومی1 مداخالت1 مثبت1 تأثیر1 یقه1آبی،1 کارکنان1
این1 آنها1 اما1در1مطالعۀ1 را1در1رضایت1شغلی1مشاهده1کردند،1
نظام1مند1 مطالعۀ1 1.]10[ نبود  معنی1دار1 آماری1 نظر1 از1 افزایش1
1Rivilisو1همکاران1نیز1حاکی1از1قطعی1نبودن1تأثیر1مداخالت1
ارگونومی1مشارکتی1بر1سالمتی1کارکنان1است ]26[.1به1نظر1
می1رسد1این1امر1ناشی1از1پیچیدگی1روابط1زیرسیستم1های1فنی1
و1اجتماعی1محیط1کار1و1تأثیر1چندگانۀ1سایر1عوامل1ناشناخته1

بر1رضایت1شغلی،1بهره1وری1و1سالمتی1کارکنان1است.
در1مطالعۀ1حاضر،1نظام1پرداخت1بیشترین1عامل1نارضایتی1
تعیین11شده1و1سطح1رضایت1شغلی1حدود1میانگین1 کارکنان1
و1 1Tavakkoli مطالعۀ1 به1 توجه1 با1 است.1 به11دست11آمده1
همکاران،1میانگین1سطح1رضایت1شغلی1پرستاران1بیمارستان1
فاکتورهای1روان1شناسی1 خاتم1االنبیا،128/۳41است.1همچنین1
محیطی1بر1سطح1رضایت1پرستاران1مؤثر1است1]39[.1با1توجه1
کار1 محیط1 و1شناختی1 فیزیکی1 عوامل1 سایر1 مناسب1بودن1 به1
آزمایشگاه1در1مطالعۀ1حاضر1و1سایر1عوامل1تأثیرگذار،1تفاوت1

سطح1رضایت1شغلی1در1دو1جامعه1پذیرفته1است.
مشارکتی،1 ارگونومی1 مداخالت1 تیم1 مداخلۀ1 مهم1ترین1
افزایش1 سبب1 که1 بود1 تصمیم1گیری1 در1 استقالل1 افزایش1
10/48واحدی1بعد1استقالل1در1نیمرخ1شناخت1شغل1به1صورت1
و1 1Egan نظام1مند1 نتایج1مطالعۀ1 با1 این1مسئله1 معنی1دار1شد.1
همکاران1منطبق1است ]40[.1سایر1ابعاد1شناخت1شغل1مدنظر1
ارگونومی1 برنامۀ1 از1 حاصل1 مداخالت1 از1 بعد1 مطالعه،1 این1
شاید1 که1 است1 نبوده1 همراه1 معنی1داري1 تغییر1 با1 مشارکتی1
دلیل1آن1تمرکز1بر1مداخله1و1ایجاد1استقالل1در1تصمیم1گیری1
نیز1 سازمانی1 جو1 معنی1دار1 تغییر1 بر1 مداخله1 این1 تأثیر1 باشد.1
مدیریتی،1 محدودیت1های1 به1دلیل1 متأسفانه1 است.1 مشهود1
مداخله1ای1برای1کاهش1خستگی1ناشی1از1نظام1کاری1و1نظام1
تغییر1نکردن1 عامل1 است1 ممکن1 که1 نگرفت1 صورت1 پرداخت1
سطح1رضایت1شغلی1کارکنان1باشد.1درمورد1مقیاس1های1مؤثر1
بر1رضایت1شغلی،1کمترین1مقدار1با1نظام1پرداخت1مرتبط1بوده1
که1سبب1کاهش1رضایت1شغلی1کلی1کارکنان1شده1است.1این1
دربارة1 همکاران1 و1 1Kabir پیشین1 مطالعۀ1 نتایج1 با1 واقعیت1
کارکنان1بخش1سالمتی1در1استان1گلستان1مطابقت1دارد ]41[.
در1مطالعۀ1Anbari1و1همکاران،1به1نقش1و1تأثیر1مدیریت1و1
سرپرستان1در1مداخالت1مؤثر1براي1بهبود1توان1بالقوة1انگیزشی1
و1رضایت1شغلی1تأکید1شد.1همچنین1تأثیر1غنی1سازی1شغلی1بر1
عملکرد1و1رضایت1شغلی1افراد1چشمگیر1بود1]12[.1در1پژوهش1
حاضر1نیز،1مداخالت1ارگونومی1مشارکتی1با1هدف1غنی1سازی1
شغلی1صورت1گرفت1تا1کارکنان1انگیزة1بیشتری1برای1عملکرد1
ماه1 دو1 مطالعه1 این1 اندازه1گیری1های1 باشند.1 داشته1 بهینه1تر1
پس1از1مداخالت1انجام1شد1و1بررسي1تأثیر1آن1بر1توان1بالقوة1

انگیزش1 شگرف1 تأثیر1 به1 توجه1 با1 گرفت.1 صورت1 انگیزشی1
بالقوة1 توان1 توزیع1 هماهنگی1 و1 شغلی1 رضایت1 بر1 کارکنان1
پیشین1 مطالعات1 سایر1 در1 شرکت1کنندگان1 میان1 انگیزشی1
]12[1ممکن1است1اثر1پایدار1مداخالت1بر1رضایت1شغلی1در1بازة1
زمانی1طوالنی1تری1مشخص1شود.1براساس1مطالعۀ1Vincent1و1
همکاران،1مداخالت1طوالنی1مدت1)بیش1از1یک1سال(1که1با1نظر1
کارکنان1انتخاب1شوند،1موفقیت1بیشتری1به1دست1مي1آورند1و1
بر1سالمتی1و1روحیۀ1کارکنان1مؤثرتر1هستند.1در1این1مطالعه،1
انتخاب1 میکروارگونومی1 اهداف1 راستای1 در1 مداخالت1 بیشتر1
را1 تهویه1 و1 و1تجهیزات،1روشنایی1 ابزار1 و1اصالح1 تغییر1 و1 شد1
شامل1مي1شد.1همچنین1با1توجه1به1این1مطالعه،1کمتر1از11۳1
درصد1مداخالت1در1حیطۀ1سازمان1و1طراحی1شغل1بوده1که1
و1 کارکنان1 ارتباطات1 سیستم1 بهبود1 سبب1 مداخالت1 آن1 در1
اصالح1روش1های1کاری1شده1بودند1]8[.1پژوهشگران1مطالعۀ1
1]42  ،26  ،8-6  ،4[ پیشین1 مطالعات1 با1 هم1سو1 نیز1 حاضر1
شاهد1تأثیر1مثبت1مداخالت1ارگونومی1مشارکتی1در1کارگاه1ها1
یا1سازمان1های1کوچک1هستند1و1ارگونومی1مشارکتی1را1ابزاری1
مناسب1برای1اجرای1بهبودهایی1در1محیط1کار1و1ایجاد1انگیزه1

برای1کارکنان1مي1دانند.
انجام1 کوتاه1 زمان1 حاضر،1 مطالعۀ1 کاستی1های1 از1 یکی1
بنابراین1 است؛1 آن1 از1 پس1 اندازه1گیری1های1 و1 مداخالت1
زمان1 آینده،1 مطالعات1 در1 پژوهشگران1 می1شود1 پیشنهاد1
بیشتری1برای1نتایج1پایدار1مداخالت1ارگونومی1مشارکتی1در1
استفاده1 حاضر1 مطالعۀ1 محدودیت1های1 دیگر1 از1 بگیرند.1 نظر1
برنامۀ1 تأثیر1 سنجش1 به1منظور1 خودگزارش1دهی1 ابزار1 از1
با1خطاها1و1کاستی1های1خاص1 ارگونومی1مشارکتی1است1که1
به1مداخالت1 البته1در1پژوهش1های1مربوط1 خود1همراه1است؛1
استفاده1 ارگونومی،1 حوزه1های1 سایر1 و1 مشارکتی1 ارگونومی1
نتایج1 بارها1 و1 است1 متداول1 خوداظهاری1 پرسشنامه1های1 از1

استفاده1از1این1روش1با1دقت1زیادي1کاربرد1داشته1است.

نتیجه گیری
ارگونومی1 مؤثر1 راهکارهای1 از1 یکی1 مشارکتی1 ارگونومی1
برای1تغییر1افزایش1سالمتی1و1بهره1وری1است1که1در1مطالعۀ1
حاضر1براي1بهبود1رضایت1شغل1و1توان1انگیزشی1کارکنان1از1
آن1استفاده1شد.1براساس1نتایج،1ارگونومی1مشارکتی1و1افزایش1
ارگونومی،1 با1 مرتبط1 تصمیم1گیری1های1 در1 کارکنان1 درگیری1
انگیزشی1را1در1میان1 برخی1جنبه1های1رضایت1شغلی1و1توان1
کارکنان1افزایش1مي1دهد،1اما1پیشنهاد1می1شود1زمان1بیشتري1
نتایج1 تا1 شود1 گرفته1 نظر1 در1 مداخالت1 تأثیرگذاری1 برای1

پایدارتر1باشد.

سپاسگزاری
نویسندگان1مطالعه1از1کارکنان،1مدیریت1درمانگاه1و1اعضای1
تیم1مداخالت1ارگونومی1مشارکتی1که1در1این1پژوهش1همکاری1

داشتند،1تشکر1می1کنند.
تعارض در منافع

بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضی1در1منافع1وجود1ندارد.
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