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 :چکیده

ساختار سازمانها، سازماندهی محیط کار بطوریكه منجر به فعال شدن نیروی انسانی، کاهش خطرات احتمالی، گی با پیچید

شود، از دغدغه های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمانها  مطلوببهره وری  بهخدمات و در نهایت دستیابی  فیتیافزایش ک

 یپژوهش، از پرسشنامه ها یرهایمتغ یبررس یبرا.تهران انجام گرفت یتحلیلى در سازمان شهردار-این مطالعه توصیفى .است

و SMARTPLSنرم افزار  قیداده ها، اطالعات از طر یپس از جمع آور. استفاده گردید یرضایت شغلى و بهره ور ،یارگونوم

در قالب آمار  ینمودارها و جداول فراوان شیبه همراه نما دمنیفر یو رتبه بند نیانگیم رسون،یپ یهمبستگ یآمار یآزمون ها

 یشغل تیو رضا یدر محیط کار با بهره ور یهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد ارگونوم .قرار گرفت  لیمورد تحل یفیتوص

فوق،  ریبا تفاس.  نفر ، است 021ه شامل و نمون یجامعه آماری شامل کارمندان سازمان دولت.  باشد یم یسازمان دولت کیدر 

 .ک ، رابطه مثبت معناداری وجود داردیبا ابعاد ارگونوم یشغل تیو رضا یگرفت که بین بهره ور جهیتوان نت یم

 ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانکارکنان شهرداری،یشغل تی، رضا هره وری، ب یارگونوم  :یدیکل کلمات
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 مقدمه-1

دهد که هرساله  ینشان م افته،یو توسعه  یصنعت یباالخص درکشورها ریچند دهه اخ یبر مطالعات صورت گرفته ط ینگاه

درخصوص طرز  یردولتیو غ یدولت یتوسط بنگاه ها ایو  یدانشگاه ینامه ها انیدر قالب مقاالت و پا یمتعدد یها ینظرسنج

و صاحب نظران  انیبه نوبه خود نشاندهنده باورکارفرما نیکه ا ردیگ یم اممحوله انج فیکارکنان از شغل و وظا ینگرش و تلق

هر  شرفتیکارکرد شرکت ها و پ یعملكرد آنان در ارتقا میمستق ریکارکنان و تاث یدیدرباره نقش کل یحوزه منابع انسان

نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی، نشان میدهد که توسعه نیروهای انسانی بهره ور بطور .شدبا یسازمان م

بر رشد ارز شهای پرسنل و  ندمحیط خوب، می توا کی. مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش به سزایی دارد

یل علم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد به همین دل

تایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی، نشان میدهد که توسعه نیروهای انسانی ن .باشدیاهمیت باالیی برخوردار م

محیط خوب، می تواند بر رشد ارز  کی. بهره ور بطور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش به سزایی دارد

علم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و  لیلشهای پرسنل و افزایش توان و بهر ه وری آنان اثرگذار باشد به همین د

از  كردیسازگار با بدن انسان کار م یهاکه در شغل یگروه (0931نیک پور، ) .باشدیمدیران سازمان از اهمیت باالیی برخوردار م

. نشان داد شتریب یدرصد بهره ور 22شده بود ، یبدن با کار طراح یاز اصول سازگار یریبدون بهره گ شانیکه شغلها یگروه

 یهر سازمان م یو بهره ور شرفتیدر توسعه و پ یتیریعوامل مد نیکارکنان از مهمتر یخدمت زهیو حفظ انگ جادیشک ا یب

   (0931،هزاوه یی). باشد

 نیبا  یتشاابهات  افتنی،  یارتباط با موضوعات ارگونوم دردر حال توسعه  یکشورها یستهایارگونوم یمهم برا یاسترانژ نیبنابرا

 یو ارزشها و برنامه ها یاصول ارگونوم نیلذا بهتر است ارتباط ب.آن جامعه است یو اجتماع یفرهنگ یو ارزشها یاصول ارگونوم

 . (0939 ،زارعی). آسان گردد یكیتئور یها افتهی یتا اجرا نمود دایشده از طرف جامعه را پ رفتهیپذ

 

 :مبانی نظری -2
 :ارگونومی -1-2

ارگونومی یا مهندسی انسانی،نمونه ای امروزی از تفكر ماشینی درباره سازمان یا آرایش کارگاه برداشتی مادی و ماشاینی اسات   

به عبارتی روش ارگونومی که همان روش طراحی مشاغل بر اساس ویژگیهای زیستی و . که هنوز از ارزش آن کاسته نشده است

در این روش سعی می شود با طراحی صحیح کاار از باروز   .وضعیت فیزیكی افراد است جسمی انسان و به معنای سازگاری کار با

ارگوناومی  (0933،سایدجوادین ) .لاوگیری شاود  جعوارض فیزیولوژیكی منفی که معموال در نتیجه انجام غلط کار در کارکنان به وجاود مای آیاد نیاز     

. دهناد  یکه جزیی از محیط فیزیكای کاار را تشاكیل ما    مجموعة از عوامل و شرایط قابل درك بوسیلة حواس پنجگانه میباشد 

عالوه بر جا و مكان و وسایل و ابزار کار موردنیااز کارکناان، عاواملی نظیار روشانایی، گرماا وسارما، رطوبات، صادا، ارتعااش و           

 (0931 ،موحدی).  دربازدهی کار مؤثر می باشند میاغیرمستقی نیزبطورمستقیم…

 :ابعاد ارگونومی -1-1-2

بخشی از دانش ارگونومی که تطبیق انساان باا کاار را در مصارف انارژی و همچناین تغییارات پارامترهاای         : فیزیولوژی کار-0

 .فیزیولوژیكی بدن در حین انجام کار مورد توجه قرارمی دهد، به فیزیولوژی کار معروف است

بابكاارگیری ایان   . دن استفاده مای شاود   از قوانین فیزیكی مكانیک، برای بشغلی در بیومكانیک : بیومكانیک شغلی-2

بوجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن، میزان فشار مكاانیكی موضاعی اعماال     قوانین این امكان

 .شده بر عضالت و مفصل ها محاسبه شود 

وشانایی، آب و هاوا و ماواد    به فاکتورهای محیطی فیزیكی و شایمیایی مانناد سار و صادا، ارتعاش،ر    : روان شناسی مهندسی-9
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 . شیمیایی می توانند بر روی ایمنی ، سالمتی وآسایش افراد تأثیر بگذارند می پردازد 

ابعاد طولی، عرضای، محیطای و   )شكل و اندازه ابعاد بدن انسان  شامل جمع آوری و تفسیر داده های مربوط به: آنتروپومتری-1

.  واهد بود از اندازه گیری سیستماتیک، بدنبال استفاده از وساایل انادازه گیاری    تعریف آنتروپومتری عبارت خ. می باشد ( وزن 
 (0931 ،موحدی)
 :یارگونوم برگذار  ریعوامل تاث -2-1-2

 محل کار ، عوامل شیمیایی زیا ن آور،محل انجام کار ی، دما هی،سرو صدا ، تهو ییروشنا: شامل :  یطیعوامل مح-0

 بدن در هنگام کار  تیوضع یابیارز یها وهیدستورالعمل ها و استانداردهای بلند کردن بار ،ش: شامل :  یكیزیعوامل ف-2

 یحوادث کار: شامل :  یمنیعوامل ا-9

 از کار ، اثرات نوبت کاری بر روی کارمندان یناش ی،خستگ یشامل استرش شغل: یو روان یعوامل روح-1

 :مزایای ارگونومی -3-1-2

 یکارفرماا و هام بارا    یرا هام بارا   یادیا ز اریبسا  یها نهیکار ،هز طینكردن آنها در مح تیو رعا یاصول ارگونومعدم توجه به 

انجاام شاده ، نقاش     قاات یبا توجاه باه تحق   یاز طرف.گرددیم تیفیو ک ییکارکنان به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش کارا

 ییو کاارا  یمنا یا ،یکاار  یزندگ تیفی، بهبود ک یبهره ور شی، افزا اسكلتی -یعضالن یها یناراحت کاهشدر  یارگونوم یاتیح

، بلكه مناافع آن بطاور    شودیتنها به کارگران محدود نم یکاربرد اصول ارگونوم قتیدر حق.  سازمان مشخص تر شده است یکل

 (0930،حسنی) .شودیم زین انیمتوجه کارفرما یمعنادار

 :اهداف اساسی ارگونومی -4-1-2

 یانو جسم یروان یها یژگیکار و ابزار کار و انطباق آنها با و یبهبود نحوه انجام کار، روش ها ،یعلم ارگونوم یاساساهداف 

انطبااق   یدر پا  یارگونوم ن،یهمچن. ابدییهش مکا یفشار کار ،یتوجه داشت که با مراعات اصول ارگونوم دیالبته با. استانسان 

 طیشاغل و محا   دیبا. ستا یجسم ییو توانا روین نییتع زیو ن یو بدن یكیزیکار با مشخصات ف طیابزار ومح ط،یاشغل، شر یعلم

 .مربوطه مطابقت داشاته باشاد   یارهایافراد با ملحوظ کردن انحراف مع نیانگیم یكیزیشود که با مشخصات ف یکار چنان طراح
 (0931 ،فروزانفر)

 :بهره وری -2-2

وری باید بطور کارا و موثر  بنابراین برای رسیدن به بهره. داند ای از کارایی و اثربخشی می مجموعهوری را  رابینز بهره. استیفن پی

اگر سازمان بتواند به اهدافی که در مورد میزان دستیابی به رضایت ارباب رجوعان است دست یابد، سازمانی اثربخش . عمل کرد

دست یاباد، کاارایی بااالتری از قبال     ( رضایت ارباب رجوعان)مین هدفاما اگر سازمان با کاهش تعداد کارکنان خود به ه. است

 (0931 ،رابینز) .وری تلفیقی از اثربخش و کارابودن است همان طور که در مثال باال شاهد هستیم بهره. خواهد داشت

  

 :بهره وری در سازمان اهمیت -1-2-2

که عموماً ارائاه دهناده خادمات باه     ( دولتی)های عمومی سازمان. باشد وری منحصر به واحدهای تولیدی و صنعتی نمی بهره -0

 .باشند نیز باید الگوهای آن را بكار گیرند مردم می

 .تر محصوالت و یا ارائه خدمات با نرخ باالتر حاصل شود تواند با فروش گران سودآوری می. وری معادل سودآوری نیست بهره -2

نشان دهنده استفاده موثر ... همراه با افزون شدن تعداد نیروی انسانی، ماشین آالت و  افزایش تولید و یا ارائه خدمات بیشتر -9

 .باشد و کارا از منابع سازمان نمی

 .وری باید فراگیر و کل سازمان را شامل شوند های بهره برنامه -1

 : عوامل موثر در بهره وری سازمان -2-2-2

ساازی شاغل بارای ایجااد      های گردش شغل، گسترش شغل و غنای  ا برنامههای طراحی مجدد مشاغل که ب بحث: ماهیت کار-0
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 . گیرد یابد، همه برای بهبود کیفیت و کمیت کارهایی است که توسط کارکنان صورت می کیفیت زندگی کاری معنا می

انجاام کارهاا باه نحاو     دهد عدم دریافت پاداش برای عملكرد شغلی اساتمرار در   ها نشان می بسیاری پژوهش: امكانات رفاهی -2

مدیران شاید بر این باور باشند که حقوق و دستمزد دریافتی کارکناان پاداشای همیشاگی و مناساب     . دهد مطلوب را کاهش می

درست است که حقوق و دستمزد بعنوان یک عامل مهم در نگهداری و عملكرد کارکنان موثر است اما کارکناان  . برای آنها است

 .باشند ای مختلف و متنوعی در ارتباط با عملكرد خود میه خواهان دریافت پاداش

 کاری استقالل -9

 (0930 ،خواه مسیح) تناسب با توانایی ها-1
 

 :رضایت شغلی 3-2

 ییدر ساطح بااال   اش یشغل تیکه رضا یکس. شود یفرد درباره شغلش اطالق م یبه نگرش کل یشغل تیضار:   دیگو یم  نزیابر

کاه   یهنگام. است ینسبت به کارش منف زین یاست نگرش و یکه از کارش ناراض یکس یدارد، ول یباشد به کارش نگرش مثبت

دو  نیا معماوالً ا  ناه یزم نیا در واقع در ا. ستیآنان ن یشغل تیجز رضا یزیچ ودشود غالباً مقص یدرباره نگرش کارکنان بحث م

اسپكتور معتقد است رضایت شغلی، نگرشی اسات  (0931 ،رابینز). برند  یبه کار م گریكدییرا به جا« نگرش» و  «یشغل تیرضا»

 .حیطاه هاای مختلاف آن نشاان مای دهاد       باه که چگونگی احساس افراد را نسبت به مشاغل خود به طور کلای و یاا نسابت    

P.spector,1997)) خود دارناد  یاز احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنون یمجموعه ا یشغل تیرضا .(George.M 

and Jones.R,1999))از  تیموفق ایروزییشغل در مقابل پ یابیای از ارز جهیتواند نت یلذتبخش است که م یاحساس ،یشغل تیرضا

و  یریا باا درگ  یشاغل  تیاسپكتر  گزارش کرده اند که رضاا  .((Pintrich and Schunk,1996. آن شغل محسوب گردد یارزش واقع

احسااس خصاومت در کاار و     نیبا . باشد یم یمعنادار یهمبستگ یدر کار دارا یو دزد یخرابكار ایگریكدیپرخاش کارکنان با 

. دهند ینشان م یدیضد تول یشان را به صورت رفتارها یتیاحتماالً نارضا یکارکنان ناراض. ارتباط وجود دارد زین یشغل تیرضا

(P. Spector,1988)در  یمحاور  ریا به عناوان متغ  نیو همچن یدر رفتار سازمان قیتحق یرهایمتغ نیاز مهمتر یكی یشغل تیرضا

 (.Porter,1962)است  دهیسازمان قلمداد گرد یها یو تئور قاتیتحق

 

 :مدل عمومی رضایت شغلی -1-3-2

است و اثرات و تبعات آن بر شارکت و خاود    یچه عوامل ریتحت تاث یشغل تیدهد که رضا ینشان م یشغل تیرضا یمدل عموم

 (0930مسیح خواه،). ردیگ یحوزه مورد اشاره و استفاده قرار م نیا قاتیمدل در عموم تحق نیا. کارکنان چگونه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیشایند

 

 ویژگی های موقعیتی

 ویژگی های شخصی

 

 موقعیت شخصی

 

 تعامل
 

 رضایت شغلی

 : نتایج 

 : شرکتی

 عملکرد 

 نگهداری 

 ابقا

 : شخصی 

 کیفیت زندگی کاری

 سالمتی و تندرستی
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 مدل عمومی رضایت شغلی-(1-1)شکل  

 :انواع رضایت شغلی -2-3-2

اشااره   یشاغل  تیاناد، باه دو ناوض رضاا     گوناگون مورد توجه قرار داده یها دگاهیرا از د یشغل تیو همكارانش که رضا  نزبرگیگ

 :کنند یم

دوم . شاود  یم دشیعا تیکه انسان صرفاً از اشتغال و فعال یاول احساس لذت. گردد یکه از دو منبع حاصل م یدرون تیرضا -الف

باه   یفارد  یهاا  و رغبات  ها ییو به ظهور رساندن توانا یاجتماع یها تیمسئول یانجام برخ ایو  شرفتیکه بر اثر مشاهده پ یلذت

 .دهد یانسان دست م

 یرونیب تیاز عوامل رضا. و تحول است رییکار ارتباط دارد و هر آن در حال تغ طیاشتغال و مح طیکه با شرا یرونیب تیرضا -ب

 .نام برد توان یکارگر و کارفرما را م نیدستمزد و پاداش، نوض کار، و روابط موجود ب زانیکار، م طیمح طیبه عنوان مثال شرا

کاار و اشاتغال را در بار     طیکه شارا  یرونیبا عوامل ب سهیدر مقا گردند یرا شامل م یو حاالت فرد اتیکه خصوص یدرون عوامل

  (0931 ،شفیع آبادی). است یرونیب تیاز رضا دارتریپا یدرون تیلذا رضا. برخوردارند یشتریاز ثبات ب رندیگ یم

 : شده اند  یطبقه بند یبه دو دسته اصل یکارکنان، به طور کل یشغل تیعوامل موثر بر رضا( 0331)  ستوفینظر کر از

 تیا رفتاار افاراد، ماه   یدارند و شاامل چگاونگ   یشغل تیرا بر رضا ریتاث نیشغل و مرتبط با شغل که مهم تر یطیعوامل مح -0

 . باشد یکار و پاداش ها م طیافراد در مح ریشغل، ارتباط با سا فیوظا

 .تیفرد و شخص یمانند تجارب قبل ند،ینما یکه افراد با خود به شغلشان منتقل م یعوامل فرد -2

 یکارکناان عاامل   یشغل تیشغل و شاغل در رضا انیتناسب م. رندیرپذیتاث گریكدیاز  یشغل تیعوامل در مبحث رضا هردودسته

 ((Kristofer,1996 .رود یمهم به شمار م

 :پیشینه پژوهش -4-2
 صورت گرفته در داخل کشور قاتیبر تحق یمرور( 1-1) جدول

بازه  عنوان پژوهش پیشین ردیف

 زمانی

نام 

 نویسندگان
 نتایج پژوهش

بررسی میزان رضایت از تغییر ردیف شغلی  1

پرستاران شهید دکتر فیاض بخش تهران و 

 عوامل مرتبط با آن

0931 

 
 (آوریده)

 کار،ارتقاوترفیع،سیاستگذاری وشرایط شغلی رضایت نبی

 معناداری هومزایا،رابط شغلی،حقوق امنیت واسترس مدیریتی،ت

 .وجوددارد

و  یبهره ور شیدر افزا یارگونوم تیاهم 2

بهبود عملكرد کارکنان وزارت بهداشت، 

 .یدرمان و آموزش پزشك

 (حسنی) 0930
و  یعضالن -یباعث کاهش مشكالت اسكلت کینكات ارگونوم تیرعا

 .گردد یکارکنان م یو بهره ور ییبهبود کارا

اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش  9

 0930 شغلی به روش تحلیل سلسله مراتبی
و  بهادری)

 (همكاران

به ترتیب در اولویتهای  ودستمزد وحقوق شغلی امنیتهای  مولفه

اول و دوم و مولفه های ارتباط و خط مشی و محیط در اولویت 

 .دارند ز قرارهای آخر نی

تبیین رضایتمندی شغلی کارکنان در اداره  2

 ثبت و احوال استان سمنان
0932 

عرب یار )

 (محمدی

و ارتقا بیشترین نقش را بر رضایت  وض شغلمیان ابعاد ، دو بعد ن

 .شغلی داشته اند

بر اختالالت  یآموزش اصول ارگونوم ریتاث 1

. انهیکاربران را یو عضالن یاسكلت

 یتوانبخش

 (یكتایی) 0930
و  یمنجر به کاهش معنادار اختالالت اسكلت کیارگونوم یآموزشها

 .شد ارانهیکاربران  یعضالن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

066 

 

بررسی عوامل اثرگذار بر سیستم ارگونومی  3

 و کارکناندر پاسخگویی نیازهای مدیران 
 نقش ارگونومی در افزایش بهره وری پرسنل سازمان (موحدی) 0931

 یماکروارگونوم تیوضع نیرابطه ب یبررس 3

کارخانه  کیدر  یشغل تیو سطح رضا

 توسعه و عمران

 (حبیبی) 0931
 میرابطه مستق یشغل تیو رضا یماکروارگونومبین 

 .وجود دارد معناداری 

 صورت گرفته در خارج ازکشور قاتیبر تحق یمرور( 2-2)جدول  

 

 ردیف
بازه  عنوان پژوهش پیشین

 زمانی
 نتایج پژوهش نام نویسندگان

1 

انگیزش و رضایت شغلی در 

میان پرستاران ارشد درمانی 

 در بیمارستان قبرس

2101 

(Lambrou, 

Kontodimopoulos, & 

Niakas) 

عامل موفقیت ها در میان چهارمحرك اصلی رتبه اول را کسب 

در عامل پاداش تفاوت معناداری با توجه به جنسیت . نمود

پرستاران و بخش بیمارستانی گزارش و پرستاران بخش جراحی و 

رضایت شغلی باالتری را نسبت به سایر گروه ها سال سن  22باالی 

 .نشان دادند

2 
رابطه بین ادراك کارکنان از 

برابری و رضایت شغلی در 

 دانشگاه های مصری

2101 

(Khalifa & Truong)  

هیچگونه ارتباطی بین برداشت کارکنان از برابری و رضایت شغلی 

شده باشد، وجود  درجایی که عامل نگهدارنده نیز در مقایسه آورده

 .نداشت

3 

مطالعه روش ترکیبی انگیزش 

کارگر در یک شرکت تولیدی 

 لینكلن-در نبراساکا

2102 

(Wesley) 

به مطالعه  نیدر اتفاوت معناداری در بین عوامل مشخص شده 

بهداشتی ولیكن عوامل . عنوان محرك و عوامل هرزبرگ دیده شد

شناخته شده در مطالعه با تئوری هرزبرگ نزدیكی بوده و مشخص 

شد تئوری هرزبرگ برای سنجش تحقیقات کمی مناسب نیست و 

 .سنجید از نقطه نظر آماری آنرا نمی توان

1 

دستاوردهای عوامل رضایت 

شغلی بر سطح بهره وری مرکز 

 عملیاتی

2101 

(Baaren & Galloway) 

سطح باالی همبستگی مثبت بین داده ها و وجود نتایج نشانگر 

رابطه مستقیم بین رضایت شغلی و میزان بهره وری این مرکز می 

 .باشد

2 

اندازه گیری سطح رضایت 

شغلی و شناسایی عوامل موثر 

دفتر و بازدهی در  آنبر 

 اندونزیکزی هارت وارمر مر

2101 

(Pratiwi & Welly) 
سطح رضایت شغلی گزارش شده نتایج نشاندهنده خنثی بودن 

 .توسط کارکنان است
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 :مدل مفهومی پژوهش-3
 

 .گردد یم فیتعر (بهره وری و رضایت شغلی)وابسته  هایریو متغ (ارگونومی)مستقل ریتغ، میبا توجه به مدل مفهوم

 ماهیت کار 

 امكانات رفاهی

 استقالل کاری

 متناسب با توانایی ها 

 

 H1آنتوپرومتری

  H2 روانشناسی مهندسی

 H3بیومكانیک شغلی

 H4 فیزیولوژی کار

 
 سبک مدیریت

 ارتباط با همكاران

 رتقا و پیشرفت شغلیا

 حقوق و مزایا

 نوض شغل 
 مدل مفهومی پژوهش-(2-2)شکل   

 

 

 

 

 H0ارگونومی 

 رضایت شغلی

 بهره وری
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 استاندارددر حالت تخمین ضرایب تحقیق مدل  (3-3)شکل   

 
و ابعاد  یآرگونوم ریمدل متغ نیدر ا. دهد یاستاندارد نشان م بیضرا نیرا در حالت تخم یمدل معادالت ساختار شكل فوق ،

و  یبهره ور یرهایو متغ( مستقل)برونزا( کار یولوژیزیو ف یشغل کیومكانیب ،یمهندس یروانشناس ،یآنتوپرومتر)آن شامل 

اول تحت  ی دسته. شوند یم میبه دو دسته تقس بیضرا اینمودار اعداد و  نیدر ا. باشد یدرونزا م( وابسته)یشغل یمند تیرضا

 یبارها( )لیمستط)آشكار یرهایو متغ( یضیب)پنهان  یرهایمتغ نیهستند که روابط ب یریعنوان معادالت اندازه گ

 یها هر یک از بار یبرا tشده  سبهمقادیر محا نیشده اند و هم چن شتریب 2/1از  یعامل یبارها ریمقاد یتمام. باشند یم(یعامل

. را در این مرحله معتبر نشان داد مفاهیم یاندازه گیر یسواالت پرسشنامه برا یهمسوی توان یلذا م. است 31/0از  شتریب یعامل

 استفاده اتیآزمون فرض یو برا باشند یم قیتحق یاصل یرهایمتغ نیهستند که روابط ب یدوم معادالت ساختار ی دسته

 .دشو یگفته م  ریمس بیاصطالحاً ضرا بیضرا نیبه ا. شوند یم

 
 مدل تحقیق در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب (4-4)شکل    

 

. دهد ینشان م( t-value) بیضرا یرا در حالت قدر مطلق معنادار یدییتا یعامل لیو تحل یمعادالت ساختار  مدل شكل فوق،

مدل،  نیبر طبق ا. کند ی، آزمون مtرا با استفاده از آماره  یو معادالت ساختار یریمعادالت اندازه گ یمدل در واقع تمام نیا

 .باشد شتریب 31/0از  tی اگر مقدار آماره باشد یم نادارمع% 32 نانیدر سطح اطم ریمس بیضر

 :فرضیات -4

بین ابعاد ارگونومی و بهره وری و رضایت شغلی کارکنان سازمان پیشاگیری و مادیریت بحاران     : پژوهش بنیادی هیفرض -1-4

 .شهر تهران ، رابطه معناداری وجود دارد

 : عبارتند از  یفرع یه هایفرض2-4

H1- بین آنتوپرومتری و بهره وری و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 

H2- دارد معناداری رابطه بین روانشناسی مهندسی و  بهره وری و رضایت شغلی کارکنان. 
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H3-دارد معناداری وجود رابطهکارکنان  یشغل تیو رضا هره وریب و بین بیومكانیک شغلی. 

-H4دارد وجود رابطه معناداریکارکنان  یشغل تیو رضا هره وریب بین فیزیولوژی کارو. 

 

 : پژوهشسواالت  -5

تاثیر اجرای اصول ارگونومی بر بازدهی و رضایت شغلی کارکنان سازمان پیشگیری و  یپژوهش شناسائ نیهدف ا كهیآنجائاز 

 .استمدیریت بحران شهر تهران 

 :پژوهش یسوال اصل -1-5

 چگونه است؟ و رضایت شغلی در سازمان پیشگیری و مدیرت بحران شهر تهران هره وریبایارگونومی بر ابعاداجرای  تیوضع

 

 :پژوهش یفرع تسواال -2-5

 ناسب است؟مبحران شهر تهران  رتیو مد یریشگیدر سازمان پ یشغل تیو رضا هره وریب برای فیزیولوژی کار تیوضع ایآ-0

 مناسب است؟بحران شهر تهران  رتیو مد یریشگیدر سازمان پ یشغل تیو رضا هره وریب وضعیت بیومكانیک شغلی برایایآ-2

مناسب بحران شهر تهران  رتیو مد یریشگیدر سازمان پ یشغل تیو رضا هره وریب یبراروانشناسی مهندسی  تیوضع ایآ-9

 است؟

 ست؟مناسب ابحران شهر تهران  رتیو مد یریشگیدر سازمان پ یشغل تیو رضا هره وریب یبرا ومتریوپرآنت تیوضع ایآ-1

 :تحقیقروش -6

 تیو رضاا  هاره وری کار و ارتباط آن با سطح  ب طیمح طیاز نگرش کارکنان نسبت به شرادر پژوهش حاضر نگارنده قصد دارد تا 

و از منظار مطالعاات    یتاک مقطعا   قاات یداده ها از ناوض تحق  یاز نظر مقطع جمع آور. دیحاصل نما یگزارش شده آگاه یشغل

 .دیآ یبه حساب م یدانیمطالعه م کیحاضر  قیتحق ،یطیمح

 

 : ابزار گردآوری اطالعات   -1-6

جنسیت، تاهل، سن، تحصیالت و ساابقه خادمت   : مشخصه دموگرافیک کارکنان سازمان مورد مطالعه از قبیل  2در بخش اول، 

 2درجه ای می باشد ، براین اساس حداکثر امتیاز به هر عامل مای تواناد    2مقیاس پرسشنامه، . د ودر آن سازمان بررسی می ش

باه معناای متوساط     9می باشد که به معنای خیلی کم و امتیاز  0به معنای خیلی زیاد از آن عامل و حداقل امتیاز نیز باشد که 

هرگوناه مطالعاه و    یاز ابعااد اصال   ،یعلما  قیا روش تحق ناد یاز فرآ یداده ها به عنوان بخش لیو تحل هیتجز .در نظر گرفته شد

اسات   یهیبد. شوند یم تیهدا ،یینها جهیبه نت دنیتا رس یقاتیتحق یها تیفعال هیآن کل قیرود که از طر یپژوهش به شمار م

غلاط و   یریا گ جهیمنجر به نت یدقت یهرگونه ب رایباشد ز یم ارمهمیمرحله، بس نیدر ا یآمار یدقت و انتخاب مناسب آزمونها

و آماار   یفیرسشنامه پژوهش، از آمار توصحاصل از پ یها داده لیو تحل هیتجز یبرا دهیگرد یسع. گردد ینادرست آنها م میتعم

نموناه،   یشناخت تیجمع یاه یژگیدر ارتباط با و یفیتوص لیصورت که در ابتدا، تحل نیبد.در کنارهم استفاده گردد یاستنباط

 .شود  یجداول و اشكال نشان داده م قیاز طر یژگیهر و یقرار گرفته، فراوان یمورد بررس

از  یفرع هیفرض 1و  یاصل هیفرض ک،یپارامتر یآزمون ها قیاز طر ات،یرد فرض ای دیو با هدف تائ یآمار استنباط قیرسپس از ط

 یبه دنبال اثبات هرگونه رابطاه همبساتگ   زیدر ادامه ن. ردیگ یمورد آزمون قرار م 9نسخه SMARTPLSافزارطریق نرم افزار 

 یاز آزماون همبساتگ   ،ینیمادل تادو   یابعااد و مولفاه هاا    ریرابطه شاخص ها با ساا  نیپژوهش و همچن یشاخص ها انیدر م

در  یشاغل  تیو رضاا  هاره وری ب یهاا  شااخص  یبه رتباه بناد   دمنیآزمون فر قیاز طر زین تیدر نها.گردد یاستفاده م رسونیپ

 .شود یبحران شهر تهران پرداخته م تیریو مد یریشگیکارکنان سازمان پ
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 :و حجم نمونه امعه آماریج-2-6

باشند،  ینفر م 021افراد این تعداد که شهرتهران بحران ومدیریت پیشگیری سازمان کارکنان کلیه را پژوهش این آماری جامعه

 .استداده  لیتشك

 
 :روش نمونه گیری -3-6

موساوم   یبرخوردار اسات و باه روش تصاادف    یکه از ارزش علم یروش احتمال: انتخاب کرد یتوان به دو روش کل هارامی نمونه

 یتصاادف  زیا و ن یاتفااق  یکاه باه نموناه هاا     یاحتمال هایدر نمونه. معروف است یکه به روش وضع یاحتمال ریاست و روش غ

باه   میتعم تینمونه ها قابل نیا جینتا. دگرد یم تیدر نمونه رعا تیجهت عضو هانتخاب افراد جامع یمشهورند اصل شانس برابرا

 ناه یزم یفیتوصا  قاتیدر تحق یریروش نمونه گ نیاست و از ا یارزش و اعتبار علم یدارا نیکل جامعه مورد نظر را دارد، بنابرا

 . یشوداستفاده م یو تجرب یعلّ ،یهمبستگ،یابی

)1(
1 2

2

s

s

i

i i

ar





 

واریاانس کال   =  S2ام و iواریاانس زیار آزماون     = Si2تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزماون،  =  i:  در این روش 

و در  شاتر یساواالت ب  نیبا  یدرونا  یباشد، همبساتگ  كترینزد 0کرونباخ به  یاست هر قدر شاخص آلفا یهیبد.باشند یآزمون م

 ادیا را ز% 32 بیرا متوسط و قابال قباول و ضار   % 32را کم، % 12 ییایپا بیکرونباخ، ضر. پرسشها همگن تر خواهند بود جهینت

توان مقادار   یشود که با حذف کدام پرسشها م یبررس یستیبودن مقدار آلفا، با نییاست در صورت پا یهیبد. دهد یم شنهادیپ

 .داد شیآن را افزا

 

 

 :نتایج-7

 

 :رنفیاسم -آزمون کولموگروف -1-7

 که جهت بدان. دارد مناسب آماری آزمون وانتخاب پژوهش های فرضیه درتحلیل اساسی اهمیتی ای هرنمونه توزیع نوض

می شود و یكی از اصولهای اساسی انتخاب آزمون فرض نیز نرمال  استفاده میانگین آزمون از پژوهش این ضیاتدرارزیابی فر

. پرداخته شده است نمونه بودن یاغیرنرمال نرمال ارزیابی به اسمیرنوف -کولموگروف آزمون ازاینروازطریق .بودن نمونه هاست

 سواالتیه کل توزیع نوض درابتدا آن بودن غیرنرمال معنی بهH1و است نمونه بودن نرمال معنی بهH0فرض آزمون دراین

 -کولموگروف آزمون زیرنتایج درجدول. شوند می ارائه تفكیک به هرمتغیر نتایج وسپس گیرد قرارمی موردارزیابی پرسشنامه

  .است شده آورده اسمیرنوف

 

 :رمنیاسپ یآزمون همبستگ -2-7

 

 . وجود دارد یرابطه معنادار و رضایت شغلی هره وریارگونومی و ب نیب(: H0)یاصل هیفرض -0

 .وجود دارد یرابطه معنادارو رضایت شغلی  هره وریفیزیولوژی کار و ب نیب: H1هیفرض -2

 .وجود دارد یرابطه معنادار و رضایت شغلی هره وریبیومكانیک شغلی و ب نیب: H2هیفرض -9
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 .وجود دارد یرابطه معنادار و رضایت شغلی هره وریروانشناسی مهندسی و ب نیب: H3هیفرض -1

 .دوجود دار یرابطه معنادار و رضایت شغلی هره وریآنتروپومتری و ب نیب: H4هیفرض -2

 

 (یریاندازه گ یها مدل) یدییتا یعامل لیتحل جینتا-1-2-7

 یرهاا یمتغ یرگیانادازه  هایاطمینان یافتن از صاحت مادل    ق،یتحق یو مدل مفهوم اتیاز وارد شدن به مرحله آزمون فرض قبل

 یعاامل  لیا تحل. صورت گرفتاه اسات   یدو مرتبه ا یدییمرتبه تا یعامل لیتحل قیکار از طر نای. میباشد ضروری زابرونزا و درون

و ( بدسات آماده   هاای عامل)مكناون  یرهاا یمتغ نیارتبااط با   یبررسا  یاست که بارا  یآمار هایروش نیتریمیاز قد یكیه یدییتأ

کاه باه بارآورد پارامترهاا و      کیا تكن نیا ا .است یرگی مدل اندازه انگریو ب یشودبه کار برده م( سؤاالت)مشاهده شده یرهایمتغ

اسات و   یقو یو نظر یشالوده تجرب کیبر  یمبتن یپردازد،م انشانگره انیم ییربنایز هایبا توجه به تعداد عامل ها هیآزمون فرض

 .است همبسته هااز عامل کیکدام عامل با کدام نیبا کدام عامل و همچن رهایکه کدام متغ یكندمشخص م

مرتباه اول و دوم اساتفاده شاده     یعاامل  یدهنده هر ساازه از بارهاا   لیساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشك لیمنظور تحل به

 شاتر یب 2/1از  یعاامل  یبارهاا  ریمقااد  یتماام . اند نشان داده شده (9-9)در جدول  قیتحق یرهایمتغ یعامل یبارها جینتا. است

ساواالت   یهمساوی  تاوان  یلاذا ما  . اسات  31/0 یباال یعامل یها هر یک از بار یبرا tمقادیر محاسبه شده  نیشده اند و هم چن

آنچاه محقاق توساط     دهاد  یفوق نشان ما  جیدر واقع نتا. مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد یاندازه گیر یپرسشنامه برا

 . استسواالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده 

هاا و   پاسا   نیانگیا ، م((CR)  یبیترک ییایو پا(CA)کرونباخ یآلفا) یدرون یاعتبار همگرا ،  سازگار یها شاخص (1-1)جدول

ساازه را در   ایا مكنون  یرهایهمزمان متغ یریبارگ زانیکرونباخ م یآلفا. دهد یرا نشان م( GOF)برازش مدل  ییكویشاخص ن

/. 3کمتار از   دیا شااخص نبا  نیا مقدار ا. باشد یم 0تا  1شاخص از  نیمقدا ا. کند یم یریگ آشكار اندازه ریمتغ کی شیزمان افزا

خطاا   انسیا بعاالوه وار  یعاامل  یرهاا مكنون باه مجماوض با   یرهایمتغ یعامل یدرواقع نسبت مجموض بارها یبیترک ییایپا. باشد

 یتمام. باشد/. 1کمتر از  دیشاخص نبا نیمقدار ا. است نباخکرو یآلفا یبرا ینیگزیو جا باشد یم 0تا  1 نیآن ب ریمقاد. باشد یم

 ییكاو یشاخص ن. باشد یپرسشنامه م یباال ییایبزرگتر شده اند و نشان از پا 3/1از مقدار  یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا ریمقاد

 :باو برابر است  دهد یبرازش، سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه گیری شده را نشان م

مقادار شااخص   . دهد یبرازش مدل را نشان م 1/1از  GOFباال بودن شاخص مقدار . باشد یم R2و  AVEدر آن  میانگین  که

 یهاا  تار داده  ساده انیبه ب. شده است و نشان از برازش مناسب مدل داردتر  بزرگ 1/1شده است و از مقدار  130/1برازش برابر 

 ینظار  یها دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه یتحقیق برازش مناسب ینظر یاو زیربن یاین پژوهش با ساختار عامل

را به  یر سازه در نهایت تفكیک مناسبه یها استفاده شده است به این معنا که نشانگر زیهمگرا  در تحقیق حاضر ن یروای. است

کناد و   یبه عبارت ساده تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیر. دیگر مدل فراهم آورند یها نسب به سازه یلحاظ اندازه گیر

خراج با کمک شاخص میاانگین واریاانس اسات   . از یكدیگر تفكیک شوند یبه خوب یها باشد که تمام سازه یترکیب آنها به گونه ا

 .هستند 2/1میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  یمورد مطالعه دارا یها مشخص شد که تمام سازه(  AVE)شده

 شاه یر سیمااتر  نیستون آخر ا. دهد یواگرا  را نشان م ییو شاخص روا قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر (2-2)جدول

 یهاا  شااخص  یبرا دیمكنون با ریهر متغ انسیشاخص وار نیطبق ا. دهد یرا نشان م( AVE)شده نییتب انسیوار نیانگیدوم م

مكنون محاسبه و سپس حاصل  ریمتغ AVEامر ابتدا جذر  نیا صیشخت یبرا. ها باشد شاخص ریاز سا شتریمربوط به خودش ب

الزم اسات حاصال    تیا نها در. شاود  یم سهیمكنون داشته مقا یرهایمتغ ریمكنون با سا ریمتغ نیکه ا یا یهمبستگ ریرا با مقاد

منفک  ییروا دییالزمه تا.شود یمكنون تكرار م یرهایمتغ ریسا یبرا نكاریا. باشد تشریب ها یهمبستگ ریسا ریاز مقاد AVEجذر 

. اسات  رهاا یمتغ یمرباوط باا بااق    ریمتغ یهمبستگ بیضرا یشده از تمام نییتب انسیوار نیانگیدوم م شهیبودن مقدار ر شتریب
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 بیو ضار  میمثبت و مساتق  ی مثبت نشان دهنده رابطه بیضر. نشان داده شده اند رسونیپ یهمبستگ بیضرا یقطر اصل نییپا

مثبات  % 2کمتر از  یدر سطح خطا یهمبستگ بیضرا یتمام. باشد یم ریدو متغ نیو معكوس ب ینشان دهنده رابطه منف یمنف

 .و معنادار هستند

 
 

 (بارهای عاملی مرتبه اول و دوم)روایی شاخص  (3-3)جدول   

ها گویه متغیرهای پنهان مرتبه تحلیل عاملی  سطح معناداری بارعاملی 

 مرتبه اول

 آنتوپرومتری
A1.1 0.861 <0.01 

A1.2 0.834 <0.01 

A1.3 0.855 <0.01 

 روانشناسی مهندسی

A2.1 0.894 <0.01 

A2.2 0.868 <0.01 

A2.3 0.708 <0.01 

 بیومکانیک شغلی
A3.1 0.853 <0.01 

A3.2 0.880 <0.01 

A3.3 0.763 <0.01 

 فیزیولوژی کار
A4.1 0.910 <0.01 

A4.2 0.919 <0.01 

A4.3 0.870 <0.01 

 ماهیت کار

 

 

 

B1.1 0.732 <0.01 

B1.2 0.799 <0.01 

B1.3 0.837 <0.01 

B1.4 0.732 <0.01 

B1.5 0.757 <0.01 

 امکانات رفاهی
B2.1 0.815 <0.01 

B2.2 0.769 <0.01 

B2.3 0.792 <0.01 

 استقالل کاری

 

B3.1 0.849 <0.01 

B3.2 0.907 <0.01 

B3.3 0.880 <0.01 

ها متناسب با توانایی  

B4.1 0.890 <0.01 

B4.2 0.882 <0.01 

B4.3 0.905 <0.01 

 سبک مدیریت

C1.1 0.769 <0.01 

C1.2 0.638 <0.01 

C1.3 0.772 <0.01 

C1.4 0.662 <0.01 

C1.5 0.743 <0.01 

C1.6 0.706 <0.01 

C1.7 0.591 <0.01 

C1.8 0.720 <0.01 
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 ارتقا و

 پیشرفت شغلی

C2.1 0.826 <0.01 

C2.2 0.901 <0.01 

C2.3 0.866 <0.01 

C2.4 0.748 <0.01 

C2.5 0.849 <0.01 

 نوع شغل

C3.1 0.662 <0.01 

C3.2 0.794 <0.01 

C3.3 0.765 <0.01 

C3.4 0.793 <0.01 

C3.5 0.751 <0.01 

C3.6 0.632 <0.01 

C3.7 0.721 <0.01 

 حقوق و مزایا

C4.1 0.703 <0.01 

C4.2 0.733 <0.01 

C4.3 0.726 <0.01 

C4.4 0.690 <0.01 

C4.5 0.843 <0.01 

C4.6 0.780 <0.01 

C4.7 0.779 <0.01 

C4.8 0.758 <0.01 

 ارتباط با همکاران

C5.1 0.799 <0.01 

C5.2 0.862 <0.01 

C5.3 0.837 <0.01 

C5.4 0.842 <0.01 

C5.5 0.834 <0.01 

C5.6 0.852 <0.01 

C5.7 0.798 <0.01 

C5.8 0.719 <0.01 

C5.9 0.542 <0.01 

 مرتبه دوم

 آرگونومی

 0.01> 0.805 آنتوپرومتری

 0.01> 0.872 روانشناسی مهندسی

 0.01> 0.854 بیومکانیک شغلی

 0.01> 0.876 فیزیولوژی کار

 بهره وری

 0.01> 0.914 ماهیت کار

 0.01> 0.834 امکانات رفاهی

 0.01> 0.914 استقالل کاری

 0.01> 0.879 ها متناسب با توانایی

 رضایت شغلی

 0.01> 0.821 سبک مدیریت

 0.01> 0.823 ارتباط با همکاران  

 0.01> 0.785 ارتقا و پیشرفت شغلی

 0.01> 0.799 حقوق و مزایا
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 0.01> 0.863 نوع شغل

  
 روایی همگرا ، پایایی و توصیفی  شاخص (4-4)جدول   

AVE CR R متغیرها
ها میانگین پاسخ آلفای کرونباخ 2  GOF 

 آنتوپرومتری
0.723 0.887 0.648 0.809 3.917 

0.681 

 روانشناسی مهندسی
0.684 0.866 0.760 0.763 2.967 

 بیومکانیک شغلی
0.695 0.872 0.729 0.778 3.008 

 فیزیولوژی کار
0.810 0.927 0.767 0.882 3.550 

 ماهیت کار
0.597 0.881 0.835 0.830 3.533 

 امکانات رفاهی
0.628 0.835 0.696 0.706 2.633 

 استقالل کاری
0.772 0.910 0.836 0.852 2.681 

 ها متناسب با توانایی
0.796 0.921 0.773 0.872 2.675 

 سبک مدیریت
0.494 0.886 0.673 0.852 3.817 

 ارتباط با همکاران
0.705 0.923 0.677 0.894 3.808 

 ارتقا و پیشرفت شغلی
0.538 0.890 0.616 0.859 4.058 

 حقوق و مزایا
0.567 0.913 0.639 0.890 3.783 

 نوع شغل
0.629 0.938 0.744 0.924 3.815 

 ارگونومی
0.728 0.930 0.000 0.918 3.297 

 بهره وری
0.741 0.942 0.332 0.934 2.881 

 رضایت شغلی
0.759 0.958 0.531 0.955 3.856 

 

 

 

 
     

 

 
 ماتریس همبستگی و روایی واگرا (5-5)جدول   

 AVE (12) (11) (11) (9) (8) (7) (6) (5) (4)  (3) (2) (1) متغیرهای پنهان
 0.850                        1 آنتوپرومتری

 0.827                      1 0.703 روانشناسی مهندسی

 0.833                    1 0.677 0.482 بیومکانیک شغلی

 0.900                 1  0.755 0.613 0.576 یولوژی کارفیز

 0.772               1 0.41  0.377 0.395 0.386 کارماهیت 

 0.792             1 0.709 0.387  0.347 0.458 0.462 ت رفاهیامکانا

 0.879           1 0.725 0.752 0.444  0.403 0.474 0.48 استقالل کاری

 0.892         1 0.773 0.611 0.721 0.559  0.47 0.465 0.461 ها با توانایی متناسب

 0.703       1 0.526 0.551 0.395 0.4 0.601  0.624 0.657 0.608 یریتسبک مد

 0.840     1 0.678 0.55 0.525 0.483 0.401 0.459  0.392 0.534 0.581 با همکاران ارتباط

 0.734   1 0.494 0.581 0.484 0.547 0.492 0.486 0.366  0.391 0.411 0.441 ارتقا و پیشرفت شغلی

 0.753 1 0.644 0.577 0.523 0.504 0.513 0.414 0.434 0.389  0.364 0.476 0.474 مزایا حقوق و

 0.793 0.558 0.575 0.659 0.611 0.726 0.751 0.635 0.682 0.586  0.516 0.571 0.595 لنوع شغ
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 .معنادار هستند% 2تمامی ضرایب همبستگی در سطح خطای کمتر از 
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 فریدمنآزمون  -3-7
 های تحقیق ، ضریب تعیین و نتیجه فرضیهtآماره ، (بتا)ضرایب مسیر (6-6)جدول   

t R بتا های تحقیق فرضیه 
 نتیجه جهت رابطه 2

اصلی
 تایید + 0.332 6.116 0.576 بهره وری ←آرگونومی  

 تایید + 0.531 14.652 0.729 رضایت شغلی ←آرگونومی 

 فرعی

 بهره وری ←آنتوپرومتری
0.220 2.804 

0.343 

 تایید +

 بهره وری ←روانشناسی مهندسی
0.372 7.035 

 تایید +

 بهره وری ←بیومکانیک شغلی
0.146 1.325 

 بی معنا رد

 بهره وری ←فیزیولوژی کار
 تایید + 3.466 0.220

 رضایت شغلی ←آنتوپرومتری
0.079 0.913 

0.573 

 بی معنا رد

 رضایت شغلی ←روانشناسی مهندسی
0.109 2.014 

 تایید +

 رضایت شغلی ←بیومکانیک شغلی
 تایید + 3.277 0.240

 رضایت شغلی ←فیزیولوژی کار
 تایید + 3.392 0.180

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 

 

 (:قیتحق یها هیفرض)یمعادالت ساختار جینتا-1-3-7

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یبهره ور بر یآرگونوم :1 یاصل  فرضیه

ادعای محقق  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 توان یمثبت م یبتا بیبا توجه به وجود ضر. گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یبهره ور بر یآرگونوم "مبنی بر این که 

 ریمتغ نیبنابرا. شده است 992/1برابر ( R2)نییتع بیضر. و مثبت دارد میمستق ریتاث یبهره ور بر یگفت آرگونوم

 . دهد  یرا توض یبهره ور راتییاز تغ% 3/93است  توانسته یآرگونوم

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یبر بهره ور یآنتوپرومتر :1-1  فرضیه

ادعای محقق  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یتوجه به این که مقدار آماره ت با

مثبت  یبتا بیبا توجه به وجود ضر. گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یبر بهره ور یآنتوپرومتر "مبنی بر این که 

 . و مثبت دارد میمستق ریتاث یربر بهره و یگفت آنتوپرومتر توان یم

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یبر بهره ور یمهندس یروانشناس :2-1  فرضیه

ادعای  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یت یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 بید ضربا توجه به وجو. گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یبر بهره ور یمهندس یروانشناس "محقق مبنی بر این که 

 .و مثبت دارد میمستق ریتاث یبر بهره ور یمهندس یگفت که روانشناس توان یمثبت م یبتا

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یبر بهره ور یشغل کیومكانیب :3-1  فرضیه
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ادعای محقق  32/1، با احتمال ( شده است+ 31/0تا  -31/0 نیب)است یدرون بازه بحران یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 . گردد رد می ".دارد یدار یمعن ریتاث یبر بهره ور یشغل کیومكانیب "مبنی بر این که 

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یکار بر بهره ور یولوژیزیف :4-1  فرضیه

ادعای  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یت یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 یبتا بیبا توجه به وجود ضر. گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یکار بر بهره ور یولوژیزیف "محقق مبنی بر این که 

 .و مثبت دارد میمستق ریتاث یکار بر بهره ور یولوژیزیگفت که ف توان یمثبت م

 

 یعوامل موثر بر بهره ور یبند رتبه

و  یشغل کیومكانیب ،یمهندس یروانشناس ،یآنتوپرومتر یرهایمتغ نیبنابرا. شده است 919/1برابر ( R2)نییتع بیضر

 توان یبتا م بیبا توجه به مقدار ضر. دهند  یرا توض یبهره ور راتییاز تغ% 9/91هم رفته توانسته اند که  یکار رو یولوژیزیف

 رهایمتغ گریکمتر از د یشغل کیومكانیو سهم ب( بتا را دارد نیباالتر) گرید یرهایاز متغ شتریب یمهندس یاسگفت سهم روانشن

وابسته  ریبر متغ یشتریداشته باشد، اثر ب یبزرگتر یکه بتا یریبتا هر متغ بیبر اساس ضر(. بتا را دارد نیتر نییپا.)باشد یم

 . دارد

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یشغل تیرضا بر یآرگونوم:2 یاصل  فرضیه

ادعای محقق  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 مثبت یبتا بیبا توجه به وجود ضر. گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یشغل تیرضا بر یآرگونوم "مبنی بر این که 

 ریمتغ نیبنابرا. شده است 290/1برابر ( R2)نییتع بیضر. و مثبت دارد میمستق ریتاث یشغل تیرضا بر یگفت آرگونوم توان یم

 . دهد  یرا توض یشغل تیبهره رضا راتییاز تغ% 0/29است  توانسته یآرگونوم

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یشغل تیبر رضا یآنتوپرومتر :2-1 فرضیه

ادعای محقق مبنی  32/1، با احتمال (شده است+ 31/0تا  -31/0 نیب)است یدرون بازه بحران یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 . گردد رد می ".دارد یدار یمعن ریتاث یشغل تیبر رضا یآنتوپرومتر "بر این که 

 

 .دو معنادار دار میمستق ریتاث یشغل تیبر رضا یمهندس یروانشناس: 2-2  فرضیه

ادعای  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یت یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 بیبا توجه به وجود ضر. گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یشغل تیبر رضا یمهندس یروانشناس "محقق مبنی بر این که 

 .و مثبت دارد میمستق ریتاث یشغل تیبر رضا یمهندس یگفت که روانشناس توان یمثبت م یبتا

 

 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یشغل تیبر رضا یشغل کیومكانیب :2-3 فرضیه

ادعای محقق  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 یبتا بیبا توجه به وجود ضر. گردد می دییتا ".دارد یدار یمعن ریتاث یشغل تیبر رضا یشغل کیومكانیب "مبنی بر این که 

 .دارد میمثبت و مستق ریتاث یشغل تیرضا رب یشغل کیومكانیگفت ب توان یمثبت م
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 .و معنادار دارد میمستق ریتاث یشغل تیکار بر رضا یولوژیزیف :2-4 فرضیه

ادعای  32/1، با احتمال ( 12/1( ) شده است 31/0از  شتریب)است یخارج بازه بحران یت یتوجه به این که مقدار آماره ت با

 یبتا بیبه وجود ضربا توجه . گردد تأئید می ".دارد یدار یمعن ریتاث یشغل تیکار بر رضا یولوژیزیف "محقق مبنی بر این که 

 .و مثبت دارد میمستق ریتاث یشغل تیبر رضا ارک یولوژیزیگفت که ف توان یمثبت م

 

 یشغل تیعوامل موثر بر رضا یبند رتبه

و  یشغل کیومكانیب ،یمهندس یروانشناس ،یآنتوپرومتر یرهایمتغ نیبنابرا. شده است 239/1برابر ( R2)نییتع بیضر

با توجه به مقدار . دهند  یرا توض یشغل تیرضا راتییاز تغ% 9/23هم رفته توانسته اند که  یکار رو یولوژیزیکار، ف یولوژیزیف

از  شتریب یشغل کیومكانیو سهم ب( بتا را دارد نیتر نییپا) گرید یرهایاز متغ مترک یگفت سهم آنتوپرومتر توان یبتا م بیضر

 (.بتا را دارد نیباال تر.)باشد یم رهایمتغ گرید

 
 جمع بندی-8

 

، میتواناد در کلیاه    هره وری و رضایت شغلیب شیافزا در کیمبحث جدید ارگونومبطورکلی پژوهش حاضر به لحاظ پرداختن به

سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، صنعتی و غیرصنعتی و غیره مورد استفاده قرار گرفته و به صورت کاربردی باعث افزایش 

پاسا    یبودن مدل، برا یاندازه نمونه و چند سطح تیبا توجه به عدم کفا قیتحق نیدر ا. به کار کارکنان گردد شتیاقانگیزه و ا

باا اساتفاده از روش   ( SEM)یمعادالت سااختار  یو مدل ساز( CFA)یدییتا یعامل لیتحل یها کیاز تكن قیتحق اتیبه فرض

 .استفاده شده است 9ه نسخ SMARTPLSبا کمک نرم افزار ( PLS) ییحداقل مربعات جز

که مدل حاصله، بیشترین قدرت تفسایر و توضایح را دارا باشادد بادین      کند یتعیین م یا ضرایب را به گونه PLSتخمین  وشر

روش حداقل مربعات جزئی که در بحاث  . معنا که مدل بتواند با باالترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی، را پیش بینی نماید

آن  لهیکه به وس شود یمحسوب م آماری چند متغیره یها یكی از روش کنند، یم عرفینیز م PLSرا با  الگوسازی رگرسیونی آن 

جادی باین متغیرهاای     ینامعلوم بودن توزیع متغیر پاس ، یا وجاود خاود همبساتگ   : مانند ها تیعلیرغم برخی محدود توان یم

 .چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود لتوضیحید یک یا چند متغیر پاس  را به طور همزمان در قبا

 
 جهت پژوهش های آتی شنهاداتیپ -2-8

حاوزه وارد شاوند،    نیا کاه قصاد دارناد در ا    یپژوهشاگران  ریبه ساا  یشنهاداتیموضوض، به ارائه پ تیبخش، به لحاظ اهم نیا در

 : پرداخته شده است 

مجادداً ماورد    گرید یدر مقطع كنیپژوهش ول نیا یرا با قرار دادن مشابه جامعه آمار ارگونومیکموضوض  قادرندپژوهشگران -0

کارکناان   انیا آن در م یو پاس از اجارا   یمنابع انساان  یارتقا یطرح ها یاز اجرا شیبدست آمده را پ جیآزمون قرار داده و نتا

 . ندینما سهیمقا گریكدیبا  ییاجرا یبودن برنامه ها اسبمن صیسازمان مدنظر  با هدف تشخ

کارکناان   یتمندیرضاا بهاره وری و  در احساس  التیتحص زانیو م یو سابقه کار ینقش و سهم تجرد و تاهل، سنوات خدمت-2

 .سنجیده شود
 

   منابع-11
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 بررسی میزان رضایت از تغییر ردیف شغلی پرستاران بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش تهران و عوامل مرتبط با آن،، (0931)ض،  ،آوریده

 تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی

، اولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به روش تحلیل سلسله مراتبی (0930)بهادری و همكاران، 

(AHP) ، ،219-291، (1)01مجله طب نظامی 

 تهران،انتشارات سمت جامعه شناسی کار و شغل،، (0932)غ، , توسلی

فصلنامه سالمت کار  ،بررسی رابطه بین وضعیت ماکروارگونومی و سطح رضایت شغلی در یک کارخانه توسعه و عمران ،(0933). حبیبی،آ
 .(0،2)2ایران
فصلنامه  ،اهمیت ارگونومی در افزایش بهره وری و بهبود عملكرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،(.0930) ،س ،حسنی

 .010-32, (1)1علمی تخصصی کار 

دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ،(0930) ،ض ،حیدری

 واحد تهران مرکزی

 .دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران( مترجم, اعرابی&پارسائیان. ض) (.مفاهیم،نظریه ها و کاربردها)رفتارسازمانی(. 0931) ،ا ،رابینز

 01-09 ،توسعه مدیریت،رویكردی مردم شناختی بر علم ارگونومی،(0939)،ص ،زارعی

 نگاه دانش نوین ،تهران ،مفاهیم کلیدی مبانی مدیریت منابع انسانی ،(0933) ،س ،سید جوادین

 انتشارات رشد ،تهران ،شغلراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب  ،(0931) ،ض ،شفیع آبادی

 پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود،تبیین رضایتمندی شغلی کارکنان در اداره ثبت و احوال ،(0932) ،ض ،عرب یار محمدی

 11 ،یمجله صنعت و ایمن ،ارگونومی چسیت ،(0931) ،ب ،فروزانفر

 نگاه دانش: تهران،دانش مسائل روز ،(0930) ،ه ،مسیح خواه

 بررسی عوامل اثرگذار بر سیستم ارگونومی در پاسخگویی به نیازهای مدیران  ،(0931) ،مموحدی،

 کار و جامعه ،تهران ،ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان کار و جامعه ،(0931)،آ ،نیک پور

 09-21،بازیابی سال هفتم،اصول بهداشت روانی ،اییبررسی عوامل موثر بر انگیزه خدمتی کارکنان اجر ،(0931) ،ض ،هزاوه یی

 مرکز آموزش مدیریت دولتی ،تهران ،تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی ،(0930)،ح ،هومن

 توانبخشی ،تهران ،ش اصول ارگونومی بر اختالالت اسكلتی و عضالنی کاربران رایانهتاثیر آموز ،(0930) ،یكتایی،ط
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