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چکیده
مقدمهه :ارگونومی مشارکتی به معنای مشارکت تمام اجزای یک سازمان در توسعه و اجرای دانش ارگونومی ،برای بهینهه سهازی
شرایط محیط کار که با حمایت کامل مدیر ارشد سازمان صورت میگیرد ،است .از ویژگیهای ارگونومی مشارکتی این است که
کارکنان بتوانند دانش ارگونومی را فراگیرند و از آن برای حل مشکالت محیط کار خود استفاده نمایند .ایهن مااععهه بها ههد
بررسی تأثیر پیادهسازی ارگونومی مشارکتی بر میزان رضایت شغلی در کارکنان بیمارسهتان شههید رجهایی شهرسهتان فریهدن
صورت گرفته است.
روش بررسی :مااععۀ حاضر به صورت مداخلهای ،از نوع قبل و بعد و در بیمارستان شههید رجهایی فریهدن صهورت گرفهت .روش
جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه اسپکتور شغلی صورت گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها بها اسهتفاده از نهرمافهزار spss25و
آزمون تی زوجی انجام شده است.

نتیجهگیری :دراین مااععه از ارگونومی مشارکتی با هد بهبود جنبههای ارگونومی استفاده شهد .نتهایج حاصهل از ایهن مااععهه
نشان داد که ارگونومی مشارکتی میتواند موجب افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان شود .به طوری کهه بهین پیهادهسهازی
ارگونومی مشارکتی و رضایت شغلی راباۀ معنیداری وجود داشت.
واژههای کلیدی :رضایت شغلی ،ارگونومی مشارکتی ،بیمارستان
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نتایج  :نتایج نشان داد که در این مااععه بیشترین رضایت شغلی مربوط به پاداشها وکمترین آن مربوط به مزایای جانبی است،
با توجه به میانگین نمرههای به دست آمده از پرسشنامۀ تکمیل شده قبل و بعد از مداخله که به ترتیب  321و  311به دسهت
آمده ،مشاهده میشود که درمجمهوع بهین پیهادهسهازی ارگونهومی مشهارکتی و رضهایت شهغلی راباهۀ معنهاداری وجهود دارد
(.)p=1/11
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خانواده محور با اسهتفاده از چهک عیسهت ،په از اجهرا و
همچنین تأثیر طراحهی مجهدد در رونهد فرآینهد خهانواده
محور و رضایت بیمار بود .بهه عهالوه ارگونهومی مشهارکتی
نوعی فلسفه ،رویکرد ،استراتژی ،برنامه یا مجموعهههایی از
تکنیکها و ابزارهاست که با درگیر کردن افراد در طراحی
و کنترل فعاعیتهای کاری ،توأم با دانش و قهدرت کهافی در
فرایندها و پیامدهای آن ،دسهتیابی بهه اههدا مالهو را
میسر میکند (.)2
در رویکههرد ارگونههومی مشههارکتی،کارکنان در زمینههۀ
ارگونومی دانش ،ابزار ،مهارت ،منابع و حمایتهای کهافی را
دریافت کرده و به نوعی در ارگونومی خبهره مهیشهوند .از
آنجائیکه کارکنان درک دقیقتر و کاملتهری از شغلشهان
دارند ،قادرند پیشنهادهای مناسبتری برای رفع مشهکالت
ارگونههومی ارائههه کههرده و در توسههعه و اجههرای بهبودههها و
مداخالت کوشیده ،تعهد قوی بر حفظ آن داشته باشهند و
در نتیجه رضایت شغلی و عملکرد باالتری را تجربهه کننهد
(.)1
ارگونومی مشارکتی فرایندی است که اعتقاد برتشهویق
مشارکت کارگران در مدیریت کارهای خودشهان دارد ،کهه
در نتیجه آن ریسک فاکتورههای مرتهب بها کهار کهاهش و
سههالمتی حاصههل مههیشههود .در ایههن مااععههه ارگونههومی
مشارکتی که بها ههد کهاهش میهزان کمهردرد در میهان
کارگران ساعمند صورت گرفت اکثر ریسک فاکتورها توسط
شههرکت کننههدگان شناسههایی و تحههت عنههوان ارگونههومی
فیزیکی طبقه بندی شدند؛ اما اکثر راه حلهای پیشنهادی
سازمانی بودند .اکثر موانع اجرایی طرح مربوط بهه عوامهل
بیرونی بودند (به عنهوان مثهال زمهان ،منهابع مهاعی  )....در
حاعیکه اکثرعوامهل کمهک کننهده عوامهل داخهل بودنهد.
بنابراین برنامۀ ارگونومی مشارکتی در آینده نه تنها باید بر
ریسک فاکتورهای ارگونومی کالسیک متمرکز شود ،بلکهه
باید ریسک فاکتورههای موجهود در سهاا سهازمانی را بها
بهبود ارتباطات و روشهای گروهی با موفقیت پیاده سازی
کند .بنابراین یافتههای این مااععه اهمیت مشارکت فعهال
کههارگران در شناسسههایی ریسههک فاکتورهههای مربههوط را
برجسته مینماید(.)0
ارگونومی مشارکتی به معنای حضور فعال کهارگران در
ایجاد تغییهرات در محهل کهار و کهاهش ریسهک ایمنهی و
بهداشت است .برنامههای ارگونومی مشهارکتی بهه عنهوان
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مقدمه
ارگونومی مشارکتی عبارت است از مشارکت فعال تمام
اجزای سازمان در توسعه و اجرای دانهش ارگونهومی اسهت
که با حمایت کامل مدیریت سهازمان انجهام مهیگیهرد تها
اهههدا بهبههود شههرایط محههیط کههار و ارتقههای کیفیههت و
بهرهوری حاصل شود .از ویژگیههای ارگونهومی مشهارکتی
آن است که کارکنان را قادر میسازد ارگونومی را به عنوان
یک دانهش و همچنهین یهک تکنوعهوژی فراگیرنهد و از آن
برای حل مشکالت محیط کار اسهتفاده نماینهد .تحقیقهات
مختلفی درخصهو ارگونهومی مشهارکتی صهورت گرفتهه
است که نشان میدهد مهداخالت ارگونهومی مشهارکتی از
طریق آموزش و مشارکت دادن کارکنان در حل مشهکالت
محیط کار ،باعث تغییر در کیفیت زندگی کهاری شهاغلین
مههورد ،مااععههه شههده اسههت .همچنههین فرآینههد ارگونههومی
مشارکتی منجر به تغییراتی در سازمانِِِِِِ مورد مااععه شهده
که با ارائۀ راه حل ها و طراحی ارگونومی مناسب ،شهرایط
کاری بهبود یافته است(.)3
رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و عوازم یک
شغل ،شرایای که در آن کار انجام میگیرد و پاداشی کهه
برای آن دریافت میشهود .رضهایت شهغلی باعهث افهزایش
کارایی و بهرهوری میشود .رضایت شهغلی را مهیتهوان بهه
صورت کلی احساسی دانست که افراد نسبت به شغل خود
دارند .هنگامی که میگوییم فهردی دارای رضهایت شهغلی
باالیی است به این معنی است که وی شغل خود را دوست
دارد و ارزش زیادی برای آن قائل است).
در سالهای اخیر ،گهرایش قابهل توجههای بهه سهمت
ارگونومی مشارکتی ایجاد شده که بخشی از آن بهه دعیهل
زمینههای اجتمهاعی ،سیاسهی و فرهنگهی اسهت .یکهی از
اهدا مهم ارگونهومی مشهارکتی تبهدیل محهیط کهار بهه
محیاههی انسههانی و مناسههب اسههت .رویکههرد ارگونههومی
مشارکتی در سازمان به عنوان رویکردی مؤثر برای تحهول
سازمانها ،بهرهوری و رضایتمندی کارکنان پذیرفته شده
است(.)3
ارگونههومی مشههارکتی( )participatory ergonomics
میتواند برای تهرویج مشهارکت مراقبهتههای بهداشهتی و
کههاربرد فاکتورهههای ارگونههومی در بههاز طراحههی سیسههتم
مراقبتهای بهداشتی استفاده شهود .ارگونهومی مشهارکتی
برای بهاز طراحهی فرآینهد خهانواده محهور در دو سهروی
بیمارستان کودکان استفاده شده است .گام بعدی ارزیهابی
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روش بررسی
مااععۀ حاضر به صورت مداخلهای ،از نوع قبهل و بعهد
در بیمارستان شهید رجایی فریدن صورت گرفهت و حجهم
نمونه با در نظر گرفتن ساا معنی داری آعفا ،درصد تهوان
21درصد و با توجه به برآورد تقریبی انحرا معیار رضایت
شغلی از مااععات قبلی s=8و بهرای رسهیدن بهه اخهتال
معنیدار حداقل 1واحد از میانگین نمرۀ رضایت شغلی 61
نفر( 01نفر پرسنل پرستاری 31،نفر پرسنل خدماتی و 31
(

)و
نفر پرسنل اداری) تعیهین شهد (
(
)
انتخا افراد مورد مااععه به صورت تصهادفی بهود .معیهار
ورود نمونه شامل :رضایتمندی بهرای شهرکت در طهرح و
داشتن حداقل یکسال سهابقه کهار بهود .روش جمهعآوری
اطالعات از طریق پرسشنامه اسپکتور شغلی صورت گرفت.
اعبته محقق ویژگهیههای دموگرافیهک را نیهز همزمهان بها
پرسشنامۀ مذکور در اختیار کارکنهان تحهت مااععهه قهرار
داده بود.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v13i2.7038

مؤثرترین وسیله برای حهذ یها طراحهی مجهدد کارههای
دستی با هد کاهش بروز اخهتالالت اسهکلتی -عضهالنی
شغلی هستند .مااععه حاضر این موضوع را ارزیابی میکند
که طیهف وسهیعی از رویکردهها تحهت پوشهش ارگونهومی
مشارکتی در صنایع مختلف ،چنین برنامههایی را آموختهه
و اجرا میکنند .برخی تحقیقات تهأثیرات قابهل تهوجهی از
اجرای برنامۀ ارگونومی مشهارکتی بهر ریسهک فاکتورههای
مرتبط با کارهای دستی را نشان دادهاند (.)1
ارگونومی مشارکتی یکی از راهکارهای مؤثر ارگونهومی
برای ایجاد تغییر برای افزایش سالمتی شاغلین و بهرهوری
است .بنابراین در این مااععه از ارگونومی مشهارکتی بهرای
بهبود رضایت شغلی و تهوان انگیزشهی کارکنهان اسهتفاده
شده اسهت .نتهایج حاصهل از ایهن مااععهه نشهان داد کهه
ارگونههومی مشههارکتی و افههزایش درگیههری کارکنههان در
تصمیمگیریهای مرتبط با ارگونومی ،موجب افزایش برخهی
جنبههای رضایت شغلی و توان انگیزشی در بین کارکنهان
شده است(.)6
ارگونومی مشهارکتی و ارزیهابی خاهر بهه متخصصهین
ارگونومی در شناسایی فعاعیتهای حیهاتی و برنامههریهزی
برای انجام مداخالت مبتنهی بهر کهاهش خاهر و وضهعیت
مناسب و مورد قبول کارگران کارخانه توعیهد پشهم کمهک
کرده است .ثابت شده که این روش در ارزیابی ،به ویهژه در
ارزیابی جابجایی و حمل دستی بار و فعاعیتههای تکهراری
یا محلهای نامناسب بسیار مفید است .ارگونومی به عنوان
یههک ابزارآموزشههی بههه کههارگران در زمینههۀ آگههاهی از
هشههدارهای ایمنههی و بهبههود شههرایط محههیط کههاری و
پیشگیری از موقعیتهای غیرمعمول کمک میکند(.)7
در مااععهای که توسط  Ole Brobergو همکارانش بها
عنوان ارگونومی مشهارکتی در فرآینهدهای طراحهی انجهام
شد نشان داد که متخصصان ارگونومی کهه در فرآینهدهای
طراحی ارگونومی مشارکتی شرکت میکنند باید اطمینهان
حاصل کنند که همۀ شرکت کنندگان قادر به مشارکت در
روند طراحی هستند .وقتی صحبت از طراحهی مکهانههای
کار و سیستمههای توعیهد مهیشهود ،اگهر نماینهدگیههای
طراحی فقط به زبان مهندسین و معماران باشد مشهارکت
ممکن برای کاربران آینده ،کاری دشوار باشد(.)2
تکنیههکههها و مههدلهههای متنههوعی بههرای ارگونههومی
مشارکتی وجود دارد که در برخی از آنها ارگونومیسهت یها
آموزشدهنده به عنوان تسهیلگر وارد برنامه مهیشهود .در

برخی دیگر نیز تمام مسئوعیت بر عهده گروهها و تیمههای
کاری است .تعهد و درک مدیریت ،تأمین منابع مورد نیهاز
برنامه های ارگونهومی مشهارکتی از سهوی ارگونومیسهت و
میزان پذیرش کارکنان از مفاهیم ارگونومی ،نقشی اثرگذار
در موفقیت ههای ارگونهومی و بهبودههای حاصهل از آن در
محیط کاری دارند (.)9
در مااععهای که توسط خانی جزنهی و همکهارانش بها
عنوان تأثیر اجرای ارگونومی مشارکتی بر کیفیهت زنهدگی
کاری در یکی از شرکتههای فهوالد سهازی بها اسهتفاده از
پرسشنامۀ  NIOSHدر دو مرحلهه قبهل و بعهد از مداخلهه
توسط شاغلین تکمیل و نتایج بهدست آمده از آنها توسهط
آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شد .با توجه به میهانگین
نمرههای به دست آمده از پرسشنامههای تکمیل شده قبل
و بعد از مداخله که به ترتیب 01/22و 09/6به دست آمهد،
نشان میدهد تفاوت معنیداری در کیفیت زندگی در قبل
و بعد از مداخله وجود دارد(.)3( )p<1/113
این طرح به منظور اقدامات مؤثر برای افزایش رضهایت
شغلی و همچنین ارتقای فاکتورهای ارگونهومی در محهیط
کار به منظور تاابق بیشتر با شرایط کاری و ارتقای سهاا
سالمت جسمانی و روانی کارکنان بیمارستان و ارائۀ نتهایج
علمی به بیمارستانها برای اصالح محیط کهاری و ارتقهای
سالمت شاغلین است.
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ابتدا پرسشنامهها را به تعداد کافی تهیه کرده و سپ
بر اساس برنامهۀ مشهخ شهده بهه محهل کهار کارکنهان
(مجههری اصههلی و همکههار) مراجعههه و قبههل از اقههدام بههه
پرسشگری ضمن توضیا مختصهر دربهارۀ طهرح مهذکور و
رضایتمندی فرد برای شرکت در طرح شهروع بهه تکمیهل
پرسشنامهها کردیم ،بعد از تکمیل پرسشهنامههها و کامهل
شدن حجم نمونۀ مورد بررسی ،اطالعات را وارد نهرمافهزار
 spss25کرده و آناعیز آمهاری و تجزیهه وتحلیهل را انجهام
دادیههم ،اعبتههه بعههد از تکمیههل پرسشههنامه و آنههاعیز آمههاری
نیازسنجی را با استفاده از چکعیستهای ارگونومی (کتا
چک پوینتهای ارگونومی ،ترجمۀ خانم دسهترنج و دکتهر
هالعی) شروع و نیازهای ارگونومی را شناسایی و بر حسهب
نیازهای شناسایی شده آنها را اوعویهت بنهدی و در هنگهام
تشکیل جلسه ،موارد ارگونومیکی را برحسب اعویهتبنهدی
انجام شهده ماهرح کهردیم و بهر ایهن اسهاس اصهالحات و
تغیههرات محههیط کههاری بهها تصههمیمگیههری مههدیریت و
پیگیریههای الزم تها حصهول نتیجهه صهورت پهذیرفت .از
آنجههائیکههه آمههوزش یکههی از ارکههان اصههلی پیههادهسههازی
ارگونههومی مشههارکتی اسههت ،بهها معرفههی و آمههوزش علههم
ارگونومی به کارکنان تحت مااععه باعث میشود کارکنهان
بها توجههه بههه ایههن دیهدگاه و تجههار قبلههی خههود بتواننههد
پیشنهادهای مناسب ،علمی ،ساده وکم هزینه برای بهبهود
شرایط محیط کار ارائه کند .اعبته پ از همهاهنگیههایی
که ابتدا با مدیر ارشد بیمارستان و مسهئوعین مربوطهه بهه
عمل آمد،کمیتهای تشکیل شهدکه شهامل هفهت عضهو بها
تخص ها وتجربهههای مختلفهی بودنهد ،سهپ کارکنهان
تحت مااععه را تقسیمبندی کهرده کهه مقهرر شهد در ههر
جلسه آموزشی ،آموزشهای ارگونومی به آنها داده شهود و
در پایان هر جلسۀ آموزشی و یا در جلسۀ بعدی نظهرات و
پیشنهادهای آنها گرفته و در کمیتۀ اصهلی کهه بها ریهی
بیمارستان تشکیل میشود ارائه شود.
این تحقیهق بها ههد آشهنایی بها کلیهات ارگونهومی،
گسترش فرهنگ مشهارکت و بهبهود شهرایط محهیط کهار
انجام شد .آموزش ارگونومی به صورت گروهی کهه در ههر
جلسههه  31نفههر از کارکنههان حضههور داشههتند انجههام شههد.
سرفصلهای آموزشی از کتب و استادانی که قبالً تهدری
کردهاند با موضهوعات ارگونهومی تعیهین (جهدول  )3شهد.
آموزشها از فروردین ماه شروع و طبهق برنامهۀ زمانبنهدی
شده در هر هفته دو جلسهه از سهاعت  31اعهی 32صهورت

گرفهت .اعبتهه آمهوزشهها بها همهاهنگی مسهئول آمهوزش
بیمارسههتان و کارشههناس بهداشههت حرفهههای انجههام شههد.
همچنین بسیاری از آمهوزشهها نیهز بها توجهه بهه اعمهال
محدودیتها و انتشار بیماری کووید  39به صورت مجازی
و کاناعی که بهرای بیمارسهتان تعریهف شهده بهود صهورت
گرفههت .همچنههین قبههل از آمههوزش و هنگههام تحویههل
پرسشنامهها از کارکنهان تحهت مااععهه خواسهته شهد در
پایین پرسشنامه ،اطالعات شامل :سن ،شغل ،سهابقه کهار،
تحصیالت و جنسیت خود را وارد کننهد .سهپ اطالعهات
جمعآوری شده را دستهبندی کرده و در کمیتهای کهه بها
حضور ریهی بیمارسهتان و اعضهای کمیتهه ماهرح و بهه
تصویب رسید به صورت برنامۀ اجرایی درآمد تا با توجه به
اهمیت مشکل به مرحلۀ اجرا درآید .اعضای کمیته شهامل
ری هی بیمارسههتان ،مههدیر داخلههی بیمارسههتان ،مسههئول
تجهیههههزات پزشکی،کارشههههناس بهداشههههت حرفهههههای
بیمارستان،کارشههناس ارگونههومی ،متههرون بیمارسههتان و
مسئول امور اداری بودند .سپ با توجه به برنامۀ اجرایهی
تأیید شده و تفکیک مسئوعیتها و راه حلههای پیشهنهاد
شده ،با عنایت به علم ارگونهومی و ارگونهومی مشهارکتی و
آموزشهای انجام شده به انجهام تغییهرات و بهینههسهازی
شرایط محیط کار (اصالح ایستگاههای کار ،خرید وسایل و
تجهیزات ارگونومیکی) بر اساس پیشهنهادهای کارکنهان و
اصول مهندسی ارگونومی پرداختهه شهد .سهپ بعهد از 1
اعی 0ماه مجدداً پرسشنامۀ رضایت شهغلی بهرای شهاغلین
تحت مااععه تکمیل و اطالعات جمعآوری شد ،سهپ بها
استفاده از روشهای آماری تیزوجی با نرم افهزار spss25
تجزیه وتحلیل شد(.)2
روش جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامۀ اسپکتور
است (پرسشنامۀ اسپکتور یک پرسشنامۀ اسهتاندارد بهرای
بررسی رضایت شغلی به شمار میرود .پرسشهنامه رضهایت
شغلی  jssدر سال  3997توسط اسهپکتور سهاخته شهده و
ابزاری مناسب برای سهنجش رضهایت شهغلی اسهت ،ایهن
پرسشنامه دارای  16سوال است که در یک طیهف عیکهرت
 6درجهای از کامالً مخاعفم تا کهامال مهوافقم نمهرهگهذاری
میشود ،همچنهین بهرای ایهن پرسشهنامه  9زیهر مقیهاس
محاسبه میشود که عبارتند از :رضایت از حقهو؛؛ ارتقهای
شغلی؛ نظارت؛ مزایای جهانبی؛ پهاداش؛ رونهدهای اجرایهی
کههار؛ همکههاران؛ ماهیههت کههار و اطههالع رسههانی (مههوغلی و
همکاران .)3190همچنین در یک مااععه در ایران روایی و
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پایایی آن توسط موغلی و همکاران ( )3190بررسی شهده،
آنههها بههرای بررسههی روایههی محتههوایی پرسشههنامه آن را در
اختیار اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار دادند و روایهی آن
تأیید شهد ،همچنهین پایهایی پرسشهنامه بهه روش آعفهای
کرونباخ از /63؛ برای زیر مقیهاس همکهاران تها  /93بهرای
نمههرۀ کههل گههزارش شههده اسههت .بههرای نمههرهگههذاری ایههن
پرسشنامه باید ابتدا در عبارت ، 31 ، 33 ،9 ، 7 ،1 ، 1 ،3
 11 ، 11 ، 11 ، 22 ، 27 ، 21 ، 22 ،21 ، 37 ، 31بهههههه
ترتیب زیر پاسخ ها نمره داده شود.

کامالً مخاعفم نمره  ،3تا حدودی مخاعفم نمرۀ  ،2کمی
مخاعفم نمرۀ  ،1کمی موافقم نمرۀ  ،0تها حهدودی مهوافقم
نمرۀ  ،1کامالً موافقم نمرۀ.6
کامالً مخاعفم نمرۀ  ،6تا حدودی مخاعفم نمرۀ  ،1کمی
مخاعفم نمرۀ ، 0کمی مهوافقم نمهرۀ  ،1تاحهدودی مهوافقم
نمرۀ  ،2کامالً موافقم نمرۀ.3
پ از به دست آوردن نمرۀ ههر عبهارت زیهر مقیهاس
طبق جدول  2محاسبه شد.
مالحظات اخالقی :مااععهۀ مهورد نظهر در کمیتهۀ اخهال؛
مارح و دارای کد اخال؛ IR.SSU.SPH.REC.1399.180
است.

جدول  .3سرفصل دورههای آموزشی برای افزایش آگاهی شاغلین مورد مااععه
توضیا

سرفصل

تعاریف و کلیات آن
پیامد های بهداشتی ،اقتصادی و غیره
جنبهها و مؤعفههای مربوط به آن
شناسایی عوامل زیانآور ارگونومیکی
بهینه سازی شرایط محیط کار

ارگونومی و ضرورت شناخت آن
اهدا و رساعت ارگونومی
ارگونومی مشارکتی
چگونگی تاابق محیط کار با انسان و..
اصول صحیا کاربا کامپیوتر

جدول  .2زیر مقیاسهای پرسشنامۀ اسپکتور و سؤاالت مرتبط با آنها
زیر مقیاس

22 ، 39 ، 31، 3
11 ، 21 ، 33 ، 2
11 ، 23 ، 32 ، 1
29 ، 22 ، 31 ،0
12 ، 21، 30 ،1
، 13، 20، 31 ،6
10 ، 21 ، 36 ، 7
11 ، 27 ، 37 ،2
16 ، 26 ، 32 ، 9

کسب نمرۀ باال به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر است.

میشود رضهایت شهغلی کارکنهان در بیمارسهتان افهزایش
یافتههه اسههت و نتیجههۀ آزمههون تههی ( )tزوجههی ،تفههاوت
معنههیداری در میههزان رضههایت شههغلی در قبههل و بعههد از
مداخلههه را نشههان مههیدهههد ( .)p=1/11بههه عبههارت دیگههر
رضههایت شههغلی بعههد از مداخلههه (پیههاده سههازی ارگونههومی
مشارکتی) افزایش یافتهه اسهت .بها عنایهت بهه بررسهی 9
شاخ عمدۀ اسهتخرا شهده از پرسشهنامهههای تکمیهل
شده (9شاخ از16سهوال پرسشهنامه) در قبهل و بعهد از
مداخله که توسط نرم افزار  spss21وآزمون تی ( )tزوجهی
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نتایج
 % 61افراد مورد مااععهه زن و  %01مهرد و بیشهترین
فراوانههی مربههوط بههه رده سههنی  11-01سههال( ،) %02
همچنین  %02افراد دارای سابقه کهار  1-31سهال بودنهد.
 %31/1افراد دارای مدرک تحصهیلی دیهپلم و زیهر دیهپلم،
 % 31/1افراد دارای مدرک تحصهیلی فهو؛ دیهپلم و% 00
افراد دارای مدرک تحصهیلی عیسهان و بهاالتر بودنهد .بها
عنایت به میانگین و انحرا معیار نمرههای به دست آمهده
از پرسشنامههای تکمیل شده قبل و بعد از مداخله که بهه
ترتیب  321و311به دست آمده ،که در مجمهوع مشهاهده
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رضایت از حقو؛
ارتقای شغلی
نظارت
مزایای جانبی
پاداشها
روند های اجرایی کار
همکاران
ماهیت شغل
اطالع رسانی

سواالت

 21بررسی تاثیر پیاده سازی ارگونومی مشارکتی بر میزان رضایت شغلی

مستقل و ناپهارامتری تجزیهه و تحلیهل شهد ایهن افهزایش

مشاهده میشود( .جدول)1

جدول  .1مقایسۀ میانگین و انحرا معیار نمرههای به دست آمده برای هر شاخ
شاخ

میانگین نمرۀ قبل از مداخله x±sd

قبل و بعد از اجرای ارگونومی مشارکتی
p

میانگین نمرۀ بعد ازمداخلهx±sd

رضایت از حقو؛
ارتقای شعلی
نظارت
مزایای جانبی
پاداش ها

9/7±9/7
32/16±0/66
31/9±1/23
33/06±0
9/7±0/26

31/2±2/2
30/36±1/21
37/7±1/72
33/76±1/62
31/21±1/12

1/1113
1/13
1/13
1/61
1/1113

روندهای اجرایی کار
همکاران
ماهیت شغل
اطالع رسانی

32/2±1/93
37/12±1/93
37/73±0/12
31/12±1/66

31/3±1/33
31/3±1/33
32/1±1/96
31/60±1/22

1/113
1/10
1/11
1/113
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اخههتالالت اسههکلتی -عضههالنی ،بهها اسههتفاده از پرسشههنامۀ
نوردیهک صههورت گرفتهه ،نشههان دادنهد کههه بعهد از انجههام
مداخالت با رویکرد ارگونومی مشهارکتی و مقایسهۀ قبهل و
بعد و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرمافهزار spss20و
آزمون تیزوجی راباهۀ معنهیداری ( )p<1/113مشهاهده
میشود که نشان دهندۀ این است که ارگونومی مشهارکتی
تأثیر مثبتی بهر کیفیهت زنهدگی کهاری و کهاهش ریسهک
فاکتورهای اخهتالالت اسهکلتی – عضهالنی داشهته اسهت
(.)31
خانی جزنی و همکهارانش در مااععهۀ خهود بها عنهوان
تأثیر اجرای ارگونومی مشارکتی بر کیفیت زنهدگی کهاری
در یکی از شرکتهای فوالدسازی با استفاده از پرسشهنامۀ
 NIOSHدر دو مرحلۀ قبل و بعد از مداخله توسط شاغلین
تکمیههل و نتههایج ب هه دسههت آمههده از آنههها توسههط آزمههون
تههیزوجههی تجزیههه و تحلیههل شههد .بهها توجههه بههه میههانگین
نمرههای به دست آمده از پرسشنامههای تکمیل شده قبل
و بعد از مداخله که به ترتیب  01/22و  09/6به دست آمد
نشان میدهد تفاوت معنیداری در کیفیت زندگی در قبل
و بعد از مداخله وجود دارد(.)3( )p<1/113
در مااععههههای کهههه توسهههط  Ann Marie Daleو
همکههارانش در سههال  2136بهها عنههوان ارزیههابی مداخلههه
ارگونومی مشارکتی در شرکتهای کوچک تجاری سهاخت
و ساز انجام شد ،نشان داد که مداخالت ارگونهومی ممکهن
است به طور باعقوه بیماریهای اسکلتی عضهالنی را کهاهش
دهد؛ اما در صنایع ،فرآیندها و شرایط دائم در حال تغییهر
هستند که ایهن ممکهن اسهت نقهش مهمهی در موفقیهت
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بحث
مااععههۀ حاضههر در صههدد بررسههی تههأثیر ارگونههومی
مشارکتی بر میزان رضایت شغلی است .بر اساس نتایج بهه
دست آمهده ،بهین ارگونهومی مشهارکتی و رضهایت شهغلی
راباۀ معنیدار وجود دارد ( )p=1/11به طوریکه مداخالت
ارگونومی مشارکتی در این پهژوهش ،آمهوزش و مشهارکت
دادن خود کارکنان در حل مشهکالت محهیط کهار ،باعهث
افزایش رضایت شغلی کارکنان بیمارسهتانِِِِِِ مهورد مااععهه
شده است .همچنین تجزیه و تحلیل شاخ های استخرا
شده از پرسشنامه نشان داد که مداخالت انجام شده منجر
به افزایش رضایت شغلی کارکنهان شهده اسهت .همچنهین
مقایسۀ نتهایج ایهن مااععهه بها نتهایج برخهی از مااععهات
پیشین همخوانی دارد (.)6،7،3
سید ابواعفضل ذاکریان و همکارانش در مااععۀ خود در
خصو بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن بها
رضایت شغلی نشهان دادنهد کهه میهانگین رضهایت شهغلی
 11/90±31/01بههود )21( %31/1 .افههراد دارای رضههایت
شغلی پایین )311( %62 ،دارای رضایت شهغلی متوسهط و
 )20( %36دارای رضایت شغلی بهاال بودنهد .بها اسهتفاده از
آزمون آماری آناعیز واریان  ،بین میانگین رضهایت شهغلی
در وظههایف گونههاگون اخههتال معنههی دار مشههاهده شههد
(.)7( )P=1/107
نتایج بابامیری و همکارانش در سال  2132در یکهی از
مراکز صنایع چاپخانهای با عنوان بررسی شرایط کهاری بها
اسهههتفاده از چهههک عیسهههت ( (International Labor
 Organizationبهها رویکههرد مبتنههی بههر برنام هۀ مداخلهههای
ارگونومی مشارکتی و تأثیر آن بر کیفیت زنهدگی کهاری و
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یک تجزیه و تحلیل قبل و بعد از طراحی مجدد و مداخلهۀ
ارگونومی مشارکتی است .برخی از متغیرهای روانشناختی
اجتماعی مانند رضایت شغلی ،خستگی ،تکرار ،سودمندی،
ایمنی شغلی و توجه به ایمنی برای بررسی تهأثیر مداخلهۀ
ارگونومی مشارکتی صورت گرفته است .نتایج نشان داد که
مداخلۀ ارگونومی مشارکتی تأثیر مثبتی بر میزان خستگی
کارگران ،تکرار ،افزایش رضایت شغلی ،سودمندی و ایمنی
شغلی همراه با افزایش بهرهوری داردکه بها مااععهۀ حاضهر
همسو است کهه دعیهل معنهیداری آن انجهام مهداخالت و
تعهد مدیریت است (.)31
همچنین سهرابی و مهدوی در مااععۀ خود بها عنهوان
بررسی تأثیر اجرای مداخالت ارگونومی مشارکتی بر ساا
رضایتمنهدی و پتانسهیل انگیهزش شهغلی کارکنهان یهک
آزمایشگاه تشخی طبی در اصفهان صورت گرفهت نشهان
دادنههد کههه میههزان رضههایت شههغلی قبههل و بعههد از اجههرای
مداخالت ارگونومی مشهارکتی بها وجهود افهزایش نسهبی،
تفاوت معنیداری نداشت کهه دعیهل عهدم معنهیداری آن
تأثیر عوامل ناشناخته عدم تهأثیر مهداخالت اسهت کهه بها
مااععۀ حاضر همخوانی ندارد؛ اما در یکی از مقیهاسههای
آن یعنههی جههو سههازمانی تغییههر معنههیداری ایجههاد شههده
بود( .)p=1/136همچنین توان بهاعقوه انگیزشهی کارکنهان
بعد از پیادهسازی مداخالت نسبت بهه قبهل از آن افهزایش
معنیدار داشته است(.)30()p=1/12
از آنجائی که جمعیت زیادی از کشور در بیمارستانهها
مشغول به کار هستند ،بررسیها نشان میدهد که با توجه
به نوع شغل شاغلین در بیمارستانها کهه بها انهواع عوامهل
زیان آور ارگونومیکی مواجهه دارند و روزانه شاهد شکایات
و ناراحتی کارکنان از شرایط محیط کارشهان هسهتیم ،بهه
نظر میرسد با بکارگیری نتهایج ایهن تحقیهق در راسهتای
پیهادهسهازی ارگونهومی مشههارکتی شهاهد افهزایش میههزان
رضایت شغلی در کارکنان و به طبع آن افهزایش کهارایی و
حفظ و ارتقای سالمتی آنان باشیم.
پیشنهاد می شود مدیران ارشد بیمارستانهای سراسهر
کشور با اجرای ارگونومی مشارکتی ،هماندیشی و مشارکت
مسئوعین ،سرپرسهتان بخهشههای مختلهف و شهاغلین در
تصمیمگیریها و ارائۀ پیشنهادات و راهحلها بتوانند نقش
مؤثری در افزایش رضایت شغلی و حفظ و ارتقای سهالمت
آنان داشته باشند.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v13i2.7038

مداخالت داشته باشند .این مااععه اثهر بخشهی مهداخالت
ارگونههومیکی از جملههه مههداخالت مهندسههی ،سههازمانی و
مشارکت ذینفعان را درکاهش عالئهم بیماریههای اسهکلتی
عضالنی ارزیابی میکند .نتایج این مااععه آمهوزش خهو ،
تعامل باالی کارگر و مشارکت پایین پیمانکار را نشهان داد.
همچنین در این مااععه دانهش کهارگران افهزایش یافتهه و
کارگران تغییر و اصالح شیوۀ کار و ابزار مهورد اسهتفاده را
گزارش کردهاند .تهیه تجهیهزات مناسهب توسهط کارفرمها
کم( )%11بود که با مااععۀ حاضر همسو است که دعیل آن
آموزش خو  ،تعهد مهدیریت و مشهارکت شهاغلین اسهت
(.)33
در مااععهای که توسط  Mikkel Brandtو همکهارانش
در سال  2132با عنوان اثرات مداخلۀ ارگونومی مشهارکتی
با تکنوعوژی اندازهگیری بار فیزیکهی در صهنعت سهاخت و
ساز انجام شد ،نشان داد که کار ساخت و ساز غاعباً شهامل
کار فیزیکی سنگین است و کاهش بار فیزیکی بایسهتی در
اوعویت اوّل باشد .تکنوعوژی امکان دستیابی به اندازهگیری
بههها اعکترومیهههوگرافی سهههاحی ( measurement with
 ،)surfaceelectromyographyاندازهگیری سهینماتیک بها
واحهههدهای اینرسهههی( )inertial measurement unitsو
فیلمبرداری را فراهم کرده است .ارگونومی مشارکتی نتایج
امیدوار کنندهای را نشان داده است .نتایج اوّعیه نشان داده
که هیچگونه تغییری در تعداد وقایع با حجهم بهار فیزیکهی
زیاد صورت نگرفته است .با این حال در مقایسهه بها گهروه
کنترل ،سایر نتایج کاهش خستگی عمومی بعد از یک روز
کاری معموعی ( ) p=1/113و افزایش تأثیر بر کهار خهود را
نشههان داده ( ) p=1/10اسههت .ایههن مداخلههه ارگونههومی
مشارکتی با اندازهگیری فنی باعث کاهش تعهداد وقهایع بها
حجم بار کهاری سهنگین در حهین کهار سهاختمانی نشهد.
هرچنههد ،مداخلههه منجههر بههه کههاهش خسههتگی عمههومی و
افزایش توانایی کار شد(.)32
در مااععهههای کههه توسههط Sara Cerand Federica
 Polovaiدر سههال  2136بهها عنههوان اجههرای ارگونههومی
مشارکتی در یک شهرکتی چنهد ملیتهی در ضهلع شهماعی
کشور ایتاعیا با هد بهبود ارگونومی ،رفاه و افزایش توعیهد
ارائه شده است ،روش مورد استفاده مبتنی بهر ایجهاد یهک
گروه چند رشتهای برای ارائه و بحث در مورد راه حلههای
ارگونومی با توجه به مشکالت فیزیکهی کهارگران درگیهر و
مدیریت بهتر توعید صورت گرفته است .این مااععه شهامل
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محدودیتهای این مااععه شامل انتشار بیماری کووید
 در جامعه و خصوصا در بیمارستان بهه خهاطر مراجعهه39
.افراد بیمار و بستری بود
سپاسگزاری
 مسههئوعین و، بههدین وسههیله از تمههام اسههتادان
کارکنان دانشکد ۀ بهداشت دانشگاه علهوم پزشهکی
یهزد کهه در انجهام ایهن تحقیهق مسهاعدت الزم را
.انجام دادند قدردانی می شود

نتیجهگیری
نتایج مااععۀ حاضر نشان میدهد که میهان ارگونهومی
مشارکتی و رضایت شعلی راباۀ معنهیداری وجهود دارد و
 دخاعههت دادن،مههداخالت ارگونههومی مشههارکتی (آمههوزش
کارکنان در تصمیمگیریها و مشکالت محیط کهار) منجهر
به افزایش رضایت شعلی در بین کارکنان بیمارستان شهید
 همچنین برگزاری دورههای آموزشی در.رجائی شده است
حین خدمت برای کارکنان به طور مستمر میتواند در این
.امر مهم بسیار تأثیرگذار باشد
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Abstract
Introduction: Participatory ergonomics means the participation of all components of an organization
in the development and implementation of ergonomic knowledge, to optimize the working
environment with the full support of the senior manager of the organization. Use it to solve problems
in your work environment. This study aimed to investigate the effect of participatory ergonomics
implementation on job satisfaction in the staff of Shahid Rajaei Hospital in Frieden.
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Materials and Methods: The present study was performed as an intervention, before and after, and in
Shahid Rajaei Frieden Hospital. The data collection method was through a job spectrum
questionnaire. Data analysis was performed using SPSS25 software and paired t-test.
Results: The results showed, the highest job satisfaction is related to rewards and the lowest is related
to ancillary benefits. The average scores obtained from the completed questionnaire before and after
the intervention were 123 and 135, respectively and a significant relationship between participatory
ergonomics implementation and job satisfaction was seen (P <0.03).
Conclusion: In this study, participatory ergonomics was used to improve the ergonomic aspects. The
results of this study showed that participatory ergonomics can increase job satisfaction among
employees So that there was a significant relationship between the implementation of participatory
ergonomics and job satisfaction.
Keyword: Job Satisfaction, Participatory Ergonomics, Hospital
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