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مداخالت1ارگونومی1محیط1کار1)بهبود1وضعیت1میز1و1صندلی1و1
سطح1قرار1گیری1صفحه1نمایش1رایانه(1کیفیت1زندگی1و1توانایی1
Fadd1.]7[1انجام1کار1در1کارمندان1دانشگاه1را1بهبود1می1دهد
براي1 در1محیط1 که1 تغییراتی1 کرد1 بیان1 مروری1 پژوهشي1 در1
بهبود1شرایط1محیطی1)روشنایی،1طراحی1اتاق،1بهبود1تهویه،1
بهبود1 و1 صدا1 کاهش1 کار،1 وسایل1 ارگونومیک1 طراحی1های1
تأثیر1مي1گذارد1و1 بر1عملکرد1کارکنان1 انجام1می1شود1 امنیت(1
نیز1 دیگر1 پژوهش1هاي1 1.]8[ می1دهد1 افزایش1 را1 کار1 کیفیت1
نشان1دادند1که1بهبود1کیفیت1روشنایی1محیط1می1تواند1میزان1
بهره1وری11را1به1میزان1201تا1281درصد1افزایش1دهد1و1کاهش1
صدای1محیط1کار1نیز1می1تواند1منجر1به1افزایش1401درصدی1

بهره1وری1شود1 ]10، 9[.
بر1 محیطی1 عوامل1 تأثیر1 زمینۀ1 در1 پژوهش1هایي1 تاکنون1
عوامل1 هم1زمان1 تأثیر1 اما1 گرفته،1 صورت1 کارمندان1 بهره1وری11
عوامل1 و1 جمعیت1شناختی(1 ویژگی1های1 )مانند1 درونی1
اداری1 محیط1های1 بر1 فیزیکی(1 محیط1 شرایط1 )مانند1 بیرونی1
که1 آنجا1 از1 است.1 نگرفته1 دانشگاه،1صورت1 مانند1 آموزشی،1 ـ1
در1 بنیادی1 نقشي1 آموزشی1 مجموعۀ1 یک1 کارکنان1 عملکرد1
کیفیت1عملکرد1کل1مجموعه1دارد1و1دانشگاه1ها1سهم1عمده1ای1
عوامل1 رابطۀ1 پژوهش1 این1 دارند،1 کشور1 آیندة1 بهره1وری11 در1
دانشگاه1 کارکنان1 بهره1وری11 با1 را1 و1جمعیت1شناختی1 محیطی1

آزاد1اسالمی1شیراز1بررسی1مي1کند.

مواد و روش ها
به1شکل1مقطعی1 که1 تحلیلی1 ـ1 توصیفی1 پژوهش1 این1 در1
انجام1گرفت،1از1۳601نفر1کل1کارکنان1دانشکده1های1دانشگاه1
آزاد1اسالمی1شیراز11861نفر،1براساس1جدول1مورگان،1به1روش1
معیارهای1 شدند.1 بررسی1 و1 انتخاب1 در1دسترس1 نمونه1گیری1
ورود1به1پژوهش1داشتن1حداقل1201سال1سن،1داشتن1حداقل1
و1 روزانه1 کار1 ساعت1 16 حداقل1 انجام1 کاری،1 سابقۀ1 یک1سال1
جمع1آوری1 ابزار1 بود.1 روانی1 ـ1 جسمی1 اختالالت1 نداشتن1
داده1ها1پرسشنامۀ1دموگرافیک،1پرسشنامۀ1معماری1محیط1کار1
گلداسمیت1 ـ1 هرسی1 بهره1وری11 پرسشنامۀ1 و1 کارکنان1 اداری1
عمومی1 اطالعات1 دموگرافیک1 پرسشنامۀ1 از1 استفاده1 با1 بود.1
سابقۀ1 تأهل،1 وضعیت1 وزن،1 قد،1 جنس،1 سن،1 با1 ارتباط1 در1
جمع1آوری1 افراد1 از1 روزانه1 کار1 ساعات1 و1 تحصیالت1 کاری،1

توسط 1 1200۹ سال1 در1 کار1 محیط1 طراحی1 پرسشنامۀ1 شد.1
1Hameedو1Amjad1طراحی1شد1که1روایی1و1پایایی1مناسبی1
)0/81(1دارد1]11[.1این1پرسشنامه1201سؤال1پنج1گزینه1ای1در1
15قسمت1صندلی1)قابلیت1تنظیم1و1راحت1بودن(،1صدا1)نبود1
سروصدا1و1حواس1پرتي1حین1کار(،1روشنایی1)کافی1بودن1میزان1
روشنایی،1کنترل1بر1روشنایی،1میزان1رسیدن1روشنایی1طبیعی1
دما1 کار(1 محل1 پنجره1های1 تعداد1 کافی1بودن1 کار،1 موضع1 به1
توانایی1کنترل1دمای1محل1 تابستان1و1زمستان،1 )وضعیت1در1
کار1و1چیدمان1وسایل1محیط1کار،1بازبودن1فضای1اطراف1محل1
کار،1مناسب1بودن1چیدمان،1فضای1الزم1برای1قراردادن1وسایل(1
براي1بررسی1محیط1کار1دارد.1از1مقیاس1لیکرت1با1شماره1گذاری1
از1یک1تا1پنج1براي1کمی1سازی1داده1ها1و1از1پرسشنامۀ1بهره1وری11
نیروی1 بهره1وری11 میزان1 بررسی1 براي1 گلداسمیت1 ـ1 هرسی1
انسانی1استفاده1شد.1هر1چه1امتیاز1این1پرسشنامه1بیشتر1باشد،1

میزان1بهره1وری11نیروی1انسانی1بیشتر1خواهد1بود1
کار1کمتری1 کارکنان1 که1 در1ساعاتی1 پژوهش1 انجام1 براي1
توضیح1 پژوهش1 اهداف1 ابتدا1 شد.1 مراجعه1 آنها1 به1 داشتند1
پرسشنامه1ها1 کارکنان،1 رضایت1 جلب1 از1 پس1 و1 شد1 داده1
توسط1پژوهشگر1ارائه1و1پس1از1تکمیل1جمع1آوری1شد.1از1آمار1
ارتباط1 بررسی1 براي1 پیرسون1 همبستگی1 ضریب1 و1 توصیفی1
گام1 در1 شد.1 استفاده1 بهره1وری11 نمرة1 و1 کمی1 متغیرهای1 بین1
اول1برای1بررسی1ارتباط1جداگانۀ1هریک1از1متغیرهای1مستقل1
با1متغیر1وابسته1از1همبستگی1پیرسون1و1آزمون1کای1اسکوئر1
از1 دسته1 آن1 1،P مقادیر1 به1 توجه1 با1 سپس،1 و1 شد1 استفاده1
متغیرهایی1که1رابطۀ1معني1داري1با1متغیر1وابسته1داشتند،1در1
ارتباط1 و1 شدند1 چندگانه1 خطی1 رگرسیون1 وارد1 دوم1 مرحلۀ1
بهره1وری11 با1 و1دموگرافیک1معني1دار1 عوامل1محیطی1 هم1زمان1
کارکنان1از1طریق1رگرسیون1بررسی1شد.1داده1ها1با1استفاده1از1

نرم1افزار1SPSS1نسخۀ1201تجزیه1و1تحلیل1شد.

یافته ها
کاری1 و1سابقۀ1 بودند.1سن1 زن1 بقیه1 و1 مرد1 1 16۷/۹درصد1
به1 111/۹5± 16/2۳ و1 141/45± 16/80 به1ترتیب:1 کارمندان1
دست1آمد.18۳/۹1درصد1کارمندان1مجرد1و1بقیه1متأهل1بودند.11
میانگین1ساعات1کاری1روزانه1در1اداره181ساعت1بود.1اطالعات1

سطح1تحصیالت1کارمندان1در1جدول111آمده1است.

جدول 1. سطح تحصیالت افراد شرکت کننده

درصدتعداد میزان تحصیالت

126/4زیر1دیپلم

2211/8دیپلم

2۹15/5فوق1دیپلم

6۹۳6/۹لیسانس

4524/1فوق1لیسانس

۹4/8دکتري
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آزمون1 با1 آنها1 نرمالیتی1 داده1ها،1 جمع1آوری1 از1 پس1
کولموگرواسمیرنوف1بررسی1شد1و1به1دلیل1نرمال1بودن1داده1ها1
آزمون1 از1 بهره1وری11 با1 محیطی1 عوامل1 بین1 رابطۀ1 بررسی1 در1
مشخصات1 بین1 رابطۀ1 12 جدول1 در1 شد.1 استفاده1 پیرسون1
متغیرهای1 به1تفکیک1 بهره1وری11 امتیاز1 با1 جمعیت1شناختی1
نشان1 جدول1 این1 نتایج1 است.1 شده1 آورده1 جمعیت1شناختی1
ارتباط1 بهره1وری11 امتیاز1 با1 تحصیالت1 بین1سطح1 که1 مي1دهد1
سطح1 با1 افراد1 بین1 به1طوری1که11 دارد؛1 وجود1 معنی1داری1
تحصیالت1دکتري1از1آنها1که1سواد1زیر1دیپلم1داشتند1اختالف1
معنی1داری1از1لحاظ1سطح1بهره1وری11وجود1داشت.1بدین1معنی1

که1افراد1با1سطح1تحصیالت1باال1بهره1وری11باالتری1داشتند.

جدول1۳1رابطۀ1بین1عوامل1محیط1کار1را1با1بهره1وری11نشان1
می1دهد.1نتایج1نشان1مي1دهد1که1همۀ1عوامل1)صندلی،1صدا،1
دما،1روشنایی1و1چیدمان1محیط(1با1بهره1وری11رابطۀ1معنی1داری1
دارد.1با1توجه1به1ضریب1همبستگی1میزان1تأثیر1عوامل1محیطی1
و1 روشنایی1 دما،1 صندلی،1 محیط/1 چیدمان1 شامل1 به1ترتیب1
صداست.1گرچه1این1ارتباط1از1نظر1آماری1معنی1دار1است،1ولی1

ارتباط1ضعیف1است.
مي1دهد1 نشان1 چندگانه1 رگرسیون1خطی1 نتایج1 همچنین1
که1فقط1چیدمان1بر1بهره1وری11کارکنان1تأثیر1معني1داری1دارد1

.)β=1/08۹1،P=0/014(

جدول2. بررسی رابطة بین مشخصات جمعیت شناختی با امتیاز بهره وری 

جدول 3. رابطه بین عوامل محیط کار با بهره وری 

سطح1معني1داری نوع1آزمون متغیر

0/600 t11مستقل جنسیت

0/۹80 t1مستقل تأهل

10/001* آنالیز1واریانس1یک1طرفه تحصیالت

0/680 همبستگی سن

0/۳20 همبستگی سابقۀ1کار

0/5۷0 همبستگی ساعت1کار

*1اختالف1معني1دار

سطح معناداریضریب همبستگیعامل

*0/420/00۳صندلی

*0/۳50/040صدا

*0/۳80/010دما

*0/۳60/0۳0روشنایی

*0/420/00۳چیدمان

*1اختالف1معني1دار

بحث1
و1 محیطی1 عوامل1 رابطۀ1 بررسی1 پژوهش1 این1 کلی1 هدف1
اسالمی1 آزاد1 دانشگاه1 کارکنان1 بهره1وری11 با1 جمعیت1شناختی1
متغیرهای1 که1 مي1دهد1 نشان1 بررسی1 این1 نتایج1 بود.1 شیراز1
بهره1وری11 بر1 محیط1 چیدمان1 و1 روشنایی1 دما،1 صدا،1 صندلی،1
کارکنان1تأثیر1مي1گذارد1که1به1ترتیب1چیدمان،1صندلی،1دما،1
دارند.1 بهره1وری11 بر1 را1 تأثیر1 میزان1 بیشترین1 و1صدا1 روشنایی1
در11 با1 کار1 محیط1 کیفیت1 با1 و1 مناسب1 طراحی1 عبارتی1 به1

آنها1 آسایش1 برآورده1کردن1 براي1 و1 افراد1 نیازهای1 نظر1گرفتن1
بهره1وری11را1افزایش1مي1دهد.1این1نتیجه1با1یافته1های1پژوهش1
1HameedوAmjad1،1که1نشان1مي1دهد1بیشترین1میزان1تأثیر1
صدا1 صندلی،1 چیدمان،1 روشنایی،1 به1ترتیب،1 محیطی1 عوامل1
مي1دهد1 نشان1 که1 1،Akhtar پژوهش1 نیز1 و1 1]11[ دماست،1 و1
چیدمان،1 به1ترتیب:1 محیطی1 عوامل1 تأثیر1 میزان1 بیشترین1
صدا،1روشنایی،1صندلی1و1دماست،1]9[1متفاوت1است.1این1امر1
می1تواند1ناشی1از11متفاوت1بودن1جمعیت1ها1و1شرایط1محیطی1
ساختمان1اداره1ها1باشد.1به1نظر1می1رسد1دلیل1ارتباط1ضعیف1
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بین1شرایط1محیطی1و1بهره1وری11این1باشد1که1محیط1فقط1یکی1
از1عواملی1است1که1می1تواند1بهره1وری11را1تحت1تأثیر1قرار1دهد1
و1به1سایر1عوامل1مانند1رضایت1شغلی،1عوامل1روحی1و1روانی1

نیز1باید1توجه1شود.
همچنین1نتایج1ارتباط1معني1داری1را1بین1سطح1تحصیالت1
تأثیر1 درخصوص1 اما1 مي1دهد،1 نشان1 بهره1وری11 میزان1 و1
مقایسه1 براي1 مشابهی1 مقاالت1 بهره1وری11 میزان1 بر1 تحصیالت1
در1 بهره1وری11 باالتر1 نمرة1 می1رسد1 نظر1 به1 نبود.1 دسترس1 در1
افراد1با1تحصیالت1باالتر1از1افراد1با1تحصیالت1پایین1تر1به1این1
دلیل1باشد1که1افراد1با1تحصیالت1باالتر1به1دلیل1دانش1باالتر1
بیشتر1 اجتماعی1 تعامالت1 و1 تجارب1 مختلف،1 حیطه1های1 در1
از1امکانات1در1دسترس1به1نحو1مطلوب1تری1استفاده1می1کنند.1
همچنین1افراد1با1تحصیالت1باالتر1سازگاري1بیشتری1با1محیط1
داشته1و1انگیزه1و1درک1باالتری1نیز1دارند1که1همۀ1این1عوامل1

از1شاخص1های1بهره1وری11است.
عوامل1 هم1زمان1 تأثیر1 بررسی1 و1 رگرسیون1 نتایج1 طبق1
از1 چیدمان1 عامل1 فقط1 بهره1وری11 بر1 محیطی1 و1 دموگرافیک1
به1 دارد.1 بهره1وری11 با1 معني1داری1 ارتباط1 محیطی1 عوامل1
عوامل1 از1 محیطی1 عوامل1 بهره1وری،11 بهبود1 در1 می1رسد1 نظر1
نیز1 محیطی1 عوامل1 بین1 و1 باشد1 تأثیرگذار1تر1 دموگرافیک1
چیدمان1عامل1مؤثري1است.1تأثیر1ارتباط1قوی1بین1چیدمان1و1
بهره1وری11توسط1Akhtar1نشان1داده1شده1است.1نظر1به1اینکه1
به1 محیط1 و1 کار1 فضای1 کل1 مناسب1 و1 مطلوب1 چیدمان1 در1
و1 کیفیت1 افزایش1 شاخصه1های1 که1 می1شود1 طراحی1 نحوی1
احساس1خوشایند1بودن1در1آن1لحاظ1شود،1می1تواند1با1افزایش1

انگیزه،1درک1و1سازگاری1سبب1بهبود1بهره1وری11شود.1
مهم1ترین1 از1 کار1 محیط1 طراحی1 شد1 بیان1 که1 همان1طور1
عوامل1مؤثر1بر1بهره1وری11کارکنان1محسوب1می1شود1که1ارتباط1
مستقیمی1با1بهره1وری11دارد.1به1نظر1می1رسد1عوامل1دیگری1از1
به1کار1برده1شده1در1طراحی1 قبیل1وجود1گل1و1گیاه،1رنگ1های1
از1 خارج1 به1 دید1 داشتن1 و1 خصوصی1 حریم1 وجود1 محیط،1
باشند ]10[1که1 بهره1وری11 بر1 از1دیگر1عوامل1مؤثر1 محیط1کار1

پیشنهاد1می1شود1در1پژوهش1هاي1آینده1ارتباط1این1عوامل1با1
نتایج1 از1 استفاده1 با1 همچنین1 شود.1 بررسی1 بهره1وری11 میزان1
در1خصوص1 مسئوالن1 به1 راهکارهایی1 می1توان1 پژوهش1 این1
بهبود1کیفیت1روشنایی،1 بر1 تکیه1 با1 بهسازی1معماری1محیط1
کاهش1صدا،1کنترل1دمای1مناسب1محیط،1استفاده1از1صندلی1
ارگونومیک1و1چیدمان1مناسب1براي1افزایش1بهره1وری11کارکنان1
تجهیزات1 خرید1 زمان1 در1 پیشنهادات1 این1 ارائۀ1 با1 داد.1 ارائه1
تعمیرات1 و1 محیط1 بهسازی1 هنگام1 یا1 و1 مانند1خرید1صندلی1
همکاران1 و1 1Choobineh مي1شود.1 صرفه1جویی1 هزینه1ها1 در1
ایستگاه1 نامناسب1 طراحی1 که1 دادند1 نشان1 خود1 پژوهش1 در1
1عضالنی1 کاری1و1وضعیت1نامطلوب1ریسک1اختالالت1اسکلتیـ1
]12[؛1 می1دهد1 افزایش1 را1 گردن1 و1 کمر1 ناحیۀ1 در1 خصوصا1
به1ویژه1 کاری،1 عوامل1محیط1 اصالح1 نظر1می1رسد1 به1 بنابراین1
مشکالت1 شیوع1 کاهش1 براي1 می1تواند1 چیدمان1 و1 صندلی1
افزایش1بهره1وری11 سیستم1اسکلتی1ـ1عضالنی1و1به1دنبال1آن1
این1 به1 می1توان1 پژوهش1 این1 محدودیت1های1 از1 کند.1 کمک1
با1 و1 کار1 محل1 در1 پرسشنامه1ها1 تکمیل1 که1 کرد1 اشاره1 نکته1
وجود1مشغلۀ1کاری1انجام1شد1و1امکان1دارد1شخص1با1خستگی1
پرسشنامه1ها1را1تکمیل1کرده1باشد1که1این1عامل1ممکن1است1

بر1نتایج1پژوهش1تأثیر1بگذارد.1

نتیجه گیری
وجود1 مستقیم1 ارتباط1 بهره1وری11 با1 محیطی1 عوامل1 بین1 1
دارد.1این1ارتباط1می1تواند1تحت1تأثیر1مشخصات1دموگرافیک1
افراد1نیز1قرار1گیرد،1اما1در1بررسی1تأثیر1هم1زمان1هر1دو1عامل1

چیدمان1بیشترین1ارتباط1را1با1بهره1وری11نشان1داد.
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