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 کار  های فیزیکی محیط مشخصه ریتأث

 1بر عملکرد کارکنان
  فاطمه هاشمی ، محسن حامدی ، اقبالیسید رحمان 

                                        70/62/6931: دریافتتاریخ   

 66/79/6931: پذیرش تاریخ

 چکیده
ترین منابع، شناسایی عوامل  کم یریکارگ بهدستیابی به بهترین نتایج با  برایدر هر سازمان 

امری ضروری  ،کار در راستای اعمال اقدامات اصالحی محیطۀ عملکرد کارکنان در کنند تضعیف
شود پس از منابع  که برای انجام وظایف در اختیارکارکنان قرار داده می یکیزیف طیمحاست. 
درصد موجب ارتقا یا تضعیف  27تا  تواند یمآمده و  حساب بهدومین سربارمالی سازمان  ،انسانی

بر  کار طیمحهای فیزیکی  بررسی تأثیر مشخصه باهدفحاضر  ۀعملکرد کارکنان شود. مقال
ترکیبی )فضای واسط میان انسان و  های سیکل عملکرد کارکنان در تیپ ساختمان کنترل نیروگاه

  ۀها با استفاده از طرح پرسشنام پردازد. در ارزیابی ماشین( به ارزیابی محیطی فضای کار می
از  شان یمند تیرضابه تعیین میزان محیط  از کارکنان ادراک درخصوص شده آزمون

 پرداختهو تخمین عملکرد خودبرآورد آنان در ارتباط با این عوامل  یکیزیف طیمحهای  مشخصه
های  در ساختمان کار طیمحدهد عدم پرداخت به عوامل آسایش  . نتایج پژوهش نشان میشده است 

 یسالمت بهمندی کارکنان از محیط و در برخی موارد آسیب جدی  صنعتی موجب کاهش رضایت
فرد در  عملکرد اثر مستقیم بر ،مندی از هر مشخصه . از طرف دیگر رضایتاست هشدایشان 

. شده استمتفاوت ارزیابی  ،که البته میزان اثرگذاری عوامل مختلف  ارتباط با عامل مذکور داشته
ها  بندی مشخصه مندی از هر مشخصه، الویت در میزان رضایت با اعمال اثرپذیری عملکرد تیدرنها
 .است رفتهیپذاعمال اقدامات اصالحی صورت  برای

 .مندی محیطی؛ آسایش محیطی؛ محیط فیزیکی؛ ساختمان صنعتی عملکرد؛ رضایت :ها هکلیدواژ

 

 های سیکل ترکیبی با تمرکز بر کارکنان ساختمان کنترل نیروگاهـ  6

ساختمان  یمعمار یدر طراح شرفتهیضوابط پ یریو بکارگ نیتدواین مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم فاطمه هاشمی با عنوان ـ 

در دانشگاه امام خمینی به راهنمایی آقایان دکتر رحمان اقبالی و  کار طیمح شیآسا نیبر تأم دیتاک بای بیترک کلیس روگاهیکنترل ن

 دکتر محسن حامدی می باشد.

 .(ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه گروه معماری استادیار 

 .دانشکده مکانیک دانشگاه تهراناستاد ،  

 . :(ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه معماری دکتری کاندیداینویسنده مسئول yasamin_hashemi@yahoo.com 
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 مقدمه 
شناسایی عوامل  ترین منابع، کم یریکارگ بهدستیابی به بهترین نتایج با  برایدر هر سازمان 

امری الزم و  ،کارکنان در محیط کار در راستای اعمال اقدامات اصالحی 6عملکرد ۀکنند تضعیف

محققان  و نظران صاحب که است یحدبه این موضوع تا  نضروری است. اهمیت پرداخت

 ، مدیران و حتیصنعتی و سازمانی، حسابداری یشناس روانمانند اقتصاد،  مختلفی یها رشته

مختلف سازمانی، گروهی و فردی به  یها اسیمقها و مهندسان در  فیزیولوژیستدانان،  کفیزی

ی سازمان قاتیدر تحق میمفاه نیتر مهمیکی از  عنوان بهمدیریت عملکرد  ۀنیدرزممطالعه 

نشان داده شده  6که در تصویر  گونه همان (.2766، 9روبرتسان. 2762، 2)آرمسترانگ اند پرداخته

 ریرپذیتأثداخل و خارج از سازمان در  یاز عوامل ،شده مطرحعملکرد در هر سه مقیاس  ،است

  .(2769، 2بهداشت داخلی یالملل نیب)سازمان راهبری  است

ای  های حرفه انجام فعالیت برای ها سازماندر فضاهای کاری، محیط فیزیکی که توسط 

بر عملکرد کارکنان بوده و از طرفی دومین سربار مالی  رگذاریتأثیکی از عوامل  ،شود یمفراهم 

(. عملکرد شغلی یک 2771، 1کوی آید )مک می حساب بهعظیم سازمان )پس از منابع انسانی( 

سنجیده شده  شا یشغلبرای جایگاه  شده فیتعری ها یتفعالدهی او به  کارمند نیز با میزان پاسخ

به ارتقا  تواند یمبهبود توانایی در انجام وظایف  برای( و هرگونه اقدام 292: 2772، 1)برمن

 27تا  تواند یمابزار و محیط فیزیکی  ،محیطی نشان داده است یها پژوهشعملکرد او ختم شود. 

(؛ لذا پرداخت 2771و همکاران،  0د )لیمانشودرصد موجب کاهش و یا بهبود عملکرد کارکنان 

امری ضروری  ،عملکرد کارکنان در فضاهای اداری یبه مطالعات ارزیابی محیطی با رویکرد ارتقا

 . استو الزم 

 
1. Performance 
2. ARMSTRONG 
3. Robertson 
4. IntraHealth International Technical Leadership Department 
5. McCoy 
6. Borman 
7. Leaman 



 کار بر عملکرد کارکنان فیزیکی محیطهای  تأثیر مشخصه

 

 
 2008، 1: گیلمورمأخذبر عملکرد،  رگذاریتأث یسازمان برونن و و. عوامل در1تصویر 

 

که در آن فرایندهای فعالیتی دانشی و  شود یمکلی محیط اداری به فضایی گفته  صورت به

ها،  تحلیل دادهو تجزیهریزی، طراحی، نظارت،  برنامه :یک سازمان شامل ازیموردناطالعاتی 

در  (.6331، 2گیرد )کاپالن میصورت  ،گیری و برقراری ارتباط بایگانی اطالعات، تصمیم

ها، اختالل در عملکرد کارکنان  هایی با کارکرد نظارتی مانند ساختمان کنترل نیروگاه ساختمان

حادثه عامل اصلی بروز  مثال عنوان بهداشته باشد.  دنبال بهعواقب مالی و جانی سنگینی  تواند یم

کارکنان اتاق خطای انسانی ، را به همراه داشت یریناپذ جبرانچرنوبیل که پیامدهای نیروگاهی 

 لیدل بهدیگر  (. ازطرفی6336، 9)مشکاتی استشده تشخیص داده  ،فرمان در ساختمان کنترل

ها، در تعیین شرایط فیزیکی  قبیل ساختمان در این یرانسانیغع اولیه باال برای مناب یها یگذار هیسرما

بر نیازهای انسانی ارجحیت  ها سامانههای عملکردی تجهیزات و  الزامات و نیازمندی ،کار محیط

. لذا استایمنی، بهداشت(  نیتأمبر تحقق نیازهای اولیه انسان در هرم مازلو ) دیتأکداشته و تنها 

این انطباق اجباری ممکن  2ناهماهنگی ۀرا با شرایط تطبیق دهند. طبق نظریکارکنان ناچارند خود 

 
1. Gilmore 
2. Kaplan 
3. Meshkati 

اظهار  ی ناهمساز باشد. نظریۀ ناهماهنگی شناختی زمان دارای دو اندیشه طور هم فرد به آید که وجود می خوشایندی است که در شرایطی به احساس ناـ  2

دهند. ناهماهنگی همچنین با  هایشان انجام می ها، اعتقادها و کنش ای برای کاهش ناهماهنگی دارند. آنها این کار را با تغییر در گرایش کند که افراد رانه می

 شناسی اجتماعی است. ها در روان ترین نظریه کند. این نظریه از بانفوذترین و پُربررسی شده کردن کاهش پیدا میکردن و انکار کردن، متهم توجیه
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 ( و احتمال6310، 6شناختی همراه بوده )فستینگر روان و شناختی زیست است با تحمیل فشارهای

به  ن(. این امر بیانگر لزوم هرچه بیشتر پرداخت2779، 2د )دویلده وقوع خطای انسانی را افزایش می

 . استهای اداری واسط میان انسان و ماشین با کارکرد نظارتی  حیطی در ساختمانهای م ارزیابی

های ارزیابی محیطی در ارتباط با  ترین روش ، یکی از جامع9انجام مطالعات پس از اشغال فضا

آسایش محیطی کارکنان در سه مرحله  ،(. در این روش2773، 2)خلیل استعملکرد کارکنان 

های فیزیکی محیط  ملکردی و آسایش روانی در ارتباط با مشخصهآسایش فیزیکی، آسایش ع

های  حاضر نیز در راستای بررسی تأثیر مشخصه ،همقال (.2761، 1گیرد )میلر مورد سنجش قرار می

کار بر عملکرد کارکنان ساختمان کنترل، به ارزیابی آسایش محیطی در تیپ  فیزیکی محیط

 کند: بی داخل کشور پرداخته و اهداف زیر را دنبال میهای سیکل ترکی ساختمان کنترل نیروگاه

مندی کارکنان از  اساس میزان رضایتکار بر الف( سنجش آسایش فیزیکی در محیط

  ؛های فیزیکی مشخصه

اساس تخمین عملکرد عملکردی بر شیبرآساهای مختلف  مشخصه یرگذاریتأثب( سنجش 

 ؛محیط کار خودبرآورد کارکنان نسبت به هر مشخصه و وضعیت کلی

اساس برای اعمال اقدامات اصالحی برکار  های فیزیکی محیط بندی مشخصه تیلوواج( 

 مندی از آن.  اعمال اثرپذیری عملکرد در ارتباط با هر مشخصه در میزان رضایت
 

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین

که  یا گونه بهکار  محیط یده سازمانها،  شدن ساختار و عملکرد سازمانتر امروزه با پیچیده

دستیابی به عملکرد  تیدرنهاشدن بیشتر نیروی انسانی، افزایش کیفیت زندگی کاری و  به فعال

 و همکاران، 1)نارهان (6)ستها سازمانران اجرایی و سرپرستان های مدی شود، از دغدغه منجر ،بهینه

 به سازمانی و صنعتی شناسی مطالعات روان از بخشی که است جایی تا موضوع این اهمیت (.2762

 
1. Festinger 
2. Doyle 
3. Post-occupancy evaluation 
4. Khalil 
5. Miller 
6. Narehan 
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 و همکاران، 6است )متیو شده داده اختصاص کارکنان عملکرد بر رگذاریتأث محیطی عوامل بررسی

بهترین ابزار پیش از  یا حرفهخصوص برای طراحان  این در شده انجامهای  (. نتایج پژوهش2766

پس از طراحی و  دیگر (. ازطرف2770، 2آید )جیفورد می حساب بهطراحی و ساخت محیط 

برداری، سنجش نقش حمایتی محیط فیزیکی کار از فرایند  ساخت محیط و در زمان بهره

امری الزم و ضروری است  ،های سازمانی یکی از سرمایه عنوان بهعملکردی محقق در آن 

 (.2771، 9)لینگ

 ،)گالبچیشده است گرفته  در داخل کشور نادیده تا حد زیادی ها دست پژوهش انجام این

 محیطی عوامل بررسی ،شوند طراحی و اجرا می ،تیپ صورت بههایی که  ساختمان (. دربارۀ6936

تری را  آماری وسیع ۀزیرا نتایج آن جامع ؛ضرورت بیشتری دارد ،کارکنان عملکرد بر رگذاریتأث

های  یکی از اولین پژوهش عنوان بهحاضر  ۀمقال ،دهد. در راستای این مهم تحت پوشش قرار می

در   کار بر عملکرد کارکنان های فیزیکی محیط مشخصه ریتأثای داخلی با هدف بررسی  رشته میان

های سیکل ترکیبی صورت پذیرفته و از حیث تمرکز بر فضای اداری  تیپ ساختمان کنترل نیروگاه

در  شده انجامهای  ژوهشآماری متفاوتی را نسبت به سایر پ ۀواسط میان انسان و ماشین، جامع

 شود.  گیرد، شامل می که در ادامه مورد بررسی قرار می یالملل نیبمقیاس 

 روش در. ردیپذ یمانجام  یفیو ک یبه دو صورت کم یطیعوامل مح یابیارزکلی  صورت به

 2گیری فیزیکی عوامل محیط داخلی ها، به اندازهحسگری با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و کمّ

شود. این عوامل شامل بر میزان روشنایی، آلودگی صوتی، کیفیت  در فضای مصنوع پرداخته می

 آمده دست به(. درنهایت اعداد و ارقام 2769 ،1شود )هینزرلینگ میهوای داخلی و کیفیت حرارتی 

ضعیت در استانداردهای مرتبط به هر عامل سنجیده و و شده ارائه قبول قابل ۀها با محدود از دستگاه

د. این روش ارزیابی در فضاهای اداری و صنعتی شو محیط در ارتباط با عامل مذکور تعیین می

 صورت بهو  1ستیز طیمحبهداشت، ایمنی و  ازنظرآور  بررسی عوامل زیان تحت عنوان  معموالً

برای سنجش کارایی محیط فیزیکی در ارتباط است، ها نشان داده  شود. پژوهش ای انجام می دوره

 
1. Matthew 
2. Gifford 
3. Laing 
4. Indoor Environmental parameters 
5. Heinzerling 
6. HSE 
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 ،برداران یک محیط و بهره ستینی عوامل محیطی کافی با عملکرد کارکنان، ارزیابی کمّ

 روش دردریافت بازخورد از کیفیت طراحی و ساخت آن محیط بوده که  برایترین منبع   اصلی

  ،6گیرند )آرنز میکیفی ارزیابی محیطی تحت عنوان مطالعات پس از اشغال فضا مورد پرسش قرار 

2770.)  

مندی کاربران از محیط اولین گام در ارزیابی  مطالعات پس از اشغال فضا مفهوم رضایتدر 

 (.6309، 2د )موسشو میکیفی بوده که طی فرایند شناخت و قضاوت فرد نسبت به محیط حاصل 

مندی و یا عدم  که به رضایتاست هدف اصلی تعیین مشخصات دقیق محیط  ،در این شیوه

تمامی عوامل اگر مطالعات نشان داده  (. البته2762و همکاران،  9)چوی شود میمنجر رضایت افراد 

درصد از  27حدود  بر آسایش محیطی در ساختمانی محقق شود این امکان وجود دارد که مؤثر

 (.6332و همکاران،  2برند )براگرسر  هبکنندگان همچنان ناراضی بوده و در شرایط ناراحت  استفاده

 یو داخل یکیزیف طیبر شرا د که عالوهکرنکته اشاره  نیبه ا توان یموضوع م  نیممکن ا لیاز دال

 نیکنندگان از ساختمان و همچن استفاده یمانند مشخصات فرد طیبا مح رمرتبطیغ عوامل ط،یمح

(. 2766و همکاران،  1)بلووسن تاس رگذاریتأثافراد  شیحاکم بر منطقه بر آسا یمیاقل طیشرا

شامل دو عنصر  ،گیرد طرح پرسشنامه صورت می صورت بهارزیابی در این مفهوم که بیشتر 

 (:2766، 1است )ورگوکیضروری 

 .شود مندی و یا عدم رضایت کاربر می کیفیت فضایی محیط که موجب رضایتـ 

 مؤثرو شامل عوامل  0شود مشخصات عملکردی فضا که توسط خود فرد اندازه گرفته میـ 

  .د اوستبر عملکر

کنندگان فضا  نحوه ادراک محیط داخل ساختمان از دید اشغالبارۀ مطالعات بسیاری در

اختصاصی به  صورت بههایی  میان مطالعات، پژوهش در. (2766، 2است )فرانتزاکصورت گرفته 

 
1. Arens 
2. Moos 
3. CHOI 
4. Brager 
5. Bluyssen 
6. Wargocki 
7. Self-estimate Performance 
8. Frontczak 
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 و 6)چوی اند پرداخته ،های کاری و ارائه استانداردهای طراحی های فیزیکی محیط بررسی مشخصه

برداران ساختمان در معرض تمامی عوامل مختلف  رغم این مهم که بهره به(. 2762همکاران، 

، استمختلف  یها مؤلفهاز  شان یابیارزمحیطی قرار داشته و ادراک فضایی آنها ترکیبی از  زیست

 و 2بوده )نواییگرفته در این زمینه بیشتر بر یکی از عوامل محیطی متمرکز  مطالعات صورت

( 2772و همکاران،  9محیط دیداری )دکارلیۀ نیزم در شده انجام( که بر مطالعات 2779ان، همکار

و همکاران،  1(، محیط شنیداری )ورگوکی2773، 2آن بر عملکرد کارکنان )کاوالک ریتأثو 

، وهمکاران 0(، آسایش حرارتی )ددیر2771، 1زاده آن بر عملکرد کارکنان )عباس ریتأث( و 2772

 و 3(، کیفیت هوا )بلووسن2762و همکاران،  2)پارسنزآن بر عملکرد کارکنان  ریتأث( و 2769

. شود یم ( شامل2777و همکاران، 67کارکنان )الگرکرانتزآن بر عملکرد  ریتأث( و 2766همکاران، 

مذکور  یها مؤلفههای اداری نشان داده است غیر از  نتایج حاصل از پژوهش بر ساختمان

مندی محیطی و عملکرد  های دیگری از محیط فیزیکی کار وجود دارد که بر رضایت مشخصه

توان در دو  ها را می مشخصه (. این2767و همکاران،  66اکباتان شکیباست ) رگذاریتأثکارکنان 

 گروه اصلی زیر جای داد:

خلی و شامل: روشنایی، سطح آلودگی صوتی، کیفیت هوای دا یطیمح ستیزعوامل ـ 

 آسایش حرارتی.

 طراحی، چیدمان فضای کار و مبلمان.ـ 

شناسی،  معماری و روان یا رشته انیمتحصیلی و تحقیقی  باتجربهپژوهشگری  عنوان به 62ویشر

های فیزیکی محیط را در قالب بررسی  در دو گروه اصلی مشخصه شده مطرحسنجش عوامل 

را بر پذیرش این اصل   آسایش محیطی کارکنان انجام داده است. وی اساس تعریف آسایش

 
1. CHOI 
2. Navai 
3. De Carli 
4. Kwallek 
5. Wargocki 
6. Abbaszadeh 
7. de Dear 
8. Parsons 
9. Bluyssen 
10. Lagercrantz 
11. Schakib-Ekbatan 
12. Vischer 
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تر از مفاهیم ساده ایمنی و بهداشت است.  های مصنوع وسیع دانسته که نیازهای انسانی در محیط

 به خاطرشانل محیطی در جهت انجام بهتر اموری که کاربران ساختمان نیازمند پشتیبانی عوام

های روانی کاربران فضا  دیگر مفهوم آسایش، مشخصه طرفباشند. از اند، می را اشغال کردهمحیط 

مانند افزایش بازدهی  یریگ اندازه قابلهای حقیقی  به خروجی طشانیمحمندی  را از جنبه رضایت

 مرحله سه دارای محیطی آسایش ،دهد. در این رویکرد ها و افزایش تولید سازمانی ارتباط میآن

مطالعات مربوط به  در .(2772)ویشر،  است روانی آسایش و عملکردی آسایش فیزیکی، آسایش

و  بهداشت ،یمنیانسان مانند ا هیاول یازهایتأمین ن یبه بررسگام اول  ی درکیزیف شیآسا

آن را  طیمح کیدر  عوامل نیبه ا یده پاسخ. فقدان شود یمکار پرداخته  طیدر مح یریپذ دسترس

های  سایر مشخصه ،گام دوم (. در2771، 6)والدن دکن یم لیتبد سکونت رقابلیغ ییبه فضا

رنگ و مصالح،  لحاظ ازها  های جداره ساختمان مانند چیدمان و ارتباط فضاهای مختلف، ویژگی

 .  شود میبررسی  ،مبلمان و فرایندهای مرتبط با تعمیر و نگهداری محیط

در آسایش  شده مطرححمایتی عوامل محیطی  ریتأثمطالعات مربوط به آسایش عملکردی به 

پردازد. زمانی که آسایش فیزیکی کاربران به  فیزیکی در جهت انجام صحیح وظایف کارمندان می

ملکرد ن حمایت محیطی عنیازهای اولیه و بنیانی اشاره دارد، مفهوم آسایش عملکردی تحت عنوا

های غیر  . تفاوت محیطشود یمکاری تعریف  یها تیفعالخصوص وظایف شغلی و کاربران در

صرف  یجا بهاست که کارمندان  ای در میزان توجه و انرژی کننده تیحمابا  کننده تیحما

(. 6323، 2)کروچنمایند  کردن صرف تطبیق با شرایط محیطی نامطلوب میخود فهیوظ انجام

ریزان و مدیران  ارائه معیار برای طراحان، برنامهاطالعات حاصل از بررسی آسایش عملکردی به 

 پردازد. می

های روانی  آسایش روانی بر احساس تعلق، مالکیت و کنترل بر محیط در فرد که ویژگی

. دشو شامل می ،دهد کاربران را به طراحی محیطی و مدیریت کارمندان در قلمرو کاری ارتباط می

 ،9)بچ استاحساس تعلق فرد به محیط متناسب به وفاداری و تعهد او به سازمان و قلمرو خود 

. است محیط در یشناخت ییبایز پارامترهای ارزیابی روانی آسایش سنجش ۀمرتب آخرین (.6311

 
1. Walden 
2. Crouch 
3. Bach 
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 .ستیناین مقاله  ۀدر حوز روانی آسایش دیدگاه از عامل این سنجش

بررسی  منظور بههای ویشر ساختار پیشنهادی مطالعات آسایش محیطی  در پژوهش

 .است 6های فیزیکی محیط کار طبق جدول  مشخصه
 

 2008: ویشر مأخذساختار پیشنهادی مطالعات آسایش محیطی ،  .1جدول 

 گروه اصلی  مشخصه مندی رضایت مالکیت و حس تعلق عملکرد

آیا ایجاد تغییر در 

 یطیمح ستیزشرایط 

به افراد کمک 

 تر عیسرکند بهتر و  می

 کار نمایند؟

 یطیمح ستیزچگونه شرایط 

عوامل محلی کنترل فرد  عنوان به

تواند در  بر محیط داخلی می

ایجاد حس تعلق و مالکیت نسبت 

 به کار و محل کار تأثیر بگذارد؟

آیا افراد از عوامل 

در این گروه  شده طرح

 رضایت دارند؟

 ،شنیداری ،دیداری

 یهوا تیفیک

 شیو آسا یداخل

 یحرارت
 یطیمح ستیز

آیا ایجاد تغییر در 

طراحی و چیدمان 

 افراد محل کار به

 و بهتر کند می کمک

 نمایند؟ کار تر عیسر

چگونه عوامل مرتبط با طراحی و 

چیدمان محل کار بر احساس 

داشتن قلمرو، حریم خصوصی و 

های اجتماعی  سایر جایگاه

 است؟ رگذاریتأث

آیا افراد از طراحی و 

چیدمان محل کار 

 رضایت دارند؟

 ونیمبلمان، دکوراس

، تیموقع ی،داخل

 ریبه سا یدسترس

، فضاها و خدمات

 سرانه فضایی

طراحی و 

چیدمان محل 

 کار

 

های  آیا طراحی

گرفته  محیطی صورت

در جهت تأمین 

اهداف سازمانی بر 

درآمد و سود نهایی 

 تأثیر مثبتی ها شرکت

 خواهد داشت؟

دادن افراد در  چگونه دخالت

های مرتبط به عوامل  گیری تصمیم

کالبدی محیط کار و ایجاد امکان 

تواند بر  ها می کنترل بر مشخصه

حس مالکیت و تعلق آنها که 

منجر به وفاداری به سازمان 

 تأثیر بگذارد؟ ،شود می

مندی  آیا افراد رضایت

شغلی بیشتری را در 

صورت مشارکت در 

 یها یریگ میتصم

مرتبط با عوامل کالبدی 

محیطی و کنترل بر آنها 

 دهند؟ گزارش می

- 

مرتبط  مسائل

یندها ابه فر

)مشارکت و 

کنترل 

 کارکنان(

 

برای های خود مدلی جهت بررسی مراتب مختلف تحقق آسایش محیطی  ویشر در پژوهش

. در این است 2عملکردی تعریف نموده که طبق تصویر  ازلحاظدستیابی به محیط کاری مناسب 

بر عملکرد  رگذاریتأثمدل که اساس انجام پژوهش حاضر است، ارتباط میان عوامل مختلف 

 نشان داده شده است.  ،پذیرد می ریتأثکار  های فیزیکی محیط نان که از مشخصهکارک
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های فیزیکی  د کارکنان که از مشخصهبر عملکر رگذاریتأثارتباط میان عوامل مختلف . 2تصویر 

 2008: ویشر، مأخذپذیرد.  می ریتأثمحیط کار 

 

 روش تحقیق
 ۀاصلی انجام گرفته است. در مرحل ۀبوده که در سه مرحل یکاربرد یپژوهش ،حاضر تحقیق

های سیکل ترکیبی، پس  تیپ ساختمان کنترل در نیروگاه عنوان به موردمطالعه ۀانتخاب نمون ،اول

برداری مربوطه، بررسی اسناد فنی پروژه و کلیه استانداردها  از مصاحبه با متخصصین طراحی و بهره

 یبررسبر مشخصات فیزیکی ساختمان صورت پذیرفت.  رگذاریتأثو الزامات طراحی و ساخت 

 عنوان بهموضوع  ۀدر پیشین موردمطالعههای پژوهش در این مرحله با موارد  یافته یانطباق

اختالل در  یها نهیزم نییامکان تعدر محیط کار،  دبر عملکرد فر مؤثرهای فیزیکی  مشخصه

 داده است.قرار  انپژوهشگر اریکارکنان را در اخت یطیمح شیآسا یها شاخص

دوم ضمن بازدید  ۀهای فیزیکی نیز در مرحل خصوص مشخصهاطالعات کیفی در یآور جمع



 کار بر عملکرد کارکنان فیزیکی محیطهای  تأثیر مشخصه

 

سنجش عوامل محیطی، شده  ۀ آزموناز ساختمان کنترل پروژه انتخابی با استفاده از پرسشنام

 است رفتهیپذ صورت( 2)های مصنوع دانشگاه برکلی امریکا در مرکز مطالعات محیط شده هیته

پرسشنامه طبق مدل آسایش محیطی ویشر و با استفاده از  (. این2772و همکاران،  6زنگایهو)

های فیزیکی محیط  های شناختی و ارزیابی فرایندهای ذهنی کارکنان در ارتباط با مشخصه مصاحبه

 و همکاران، 2آیزنهاور)است گسترده مورد آزمون و اصالح قرار گرفته  صورت بهتهیه شده و 

اداری، مسکونی، بهداشتی،  یها ساختمانیک به تفک ها پرسشنامه. در این مرکز (2777

بردار  بهره صد هزارآزمایشگاهی و مدرسه تهیه شده است . بیش از هزار ساختمان دارای بیش از 

از کارکنان  سؤال. طرح [URL3]اند ها مورد ارزیابی قرار گرفته نامهبا استفاده از این پرسش

پرسش طبق ساختار  21برای کاربری اداری در  شده هیته ۀساختمان کنترل با استفاده از پرسشنام

 (:2762و همکاران،  9)فرانچکزیر صورت گرفته است 

های فیزیکی محیط کار شامل:  مندی افراد از هر یک از مشخصه الف( سنجش میزان رضایت

 2(، آسایش شنیداری )سؤال 1(، مبلمان و تجهیزات )سؤال 2چیدمان و طراحی فضای کار )

(، سؤال 6(، کیفیت هوای داخلی )سؤال 9(، آسایش حرارتی )سؤال 9(، آسایش دیداری )سؤال

 0در  ها پاسخ و (سؤال 9( و برداشت کلی از محیط کار)سؤال 2تعمیر، نگهداری و نظافت محیط )

 )بسیار راضی( داده شده است. 9ناراضی( الی  )بسیار -9مقیاس از 

یزیکی بر عملکرد خودبرآورد فرد در محیط فعلی های ف هر یک از مشخصه ریتأثب( میزان 

بیانگر اهمیت  ،. اعداد انتخابیشده استتعیین  9، 2، 6، 7مقیاس  2ها در  پاسخ و (سؤال 2کار )

 .ستر عملکرد وی در محیط فعلی کار اودهنده ب مذکور از دید پاسخ ۀمشخص ریتأث

سن، نوع فعالیت، محل کار دیگری نیز در خصوص جنسیت،  یها سؤالج( در این پرسشنامه 

خارجی، موقعیت پنجره نسبت به محل فعالیت طرح  ۀفرد در ساختمان، دوری و نزدیکی به جدار

 (.سؤال 62) شده است

های پژوهش با استفاده از ترسیم  نهایی، به توصیف و تحلیل آماری یافته ۀدر مرحل

 نمودارهای گرافیکی پرداخته شده است. 

 
1. Huizenga 
2. Eisenhower 
3. Frontczak 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frontczak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21929547
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 انجام پژوهش ۀحوز

های سیکل ترکیبی تشکیل داده و  فسیلی داخلی را نیروگاه یها روگاهیندرصد از  27حدود 

که طرح تبدیل آنها  [URL2] استهای گازی  های فسیلی فعلی نیز نیروگاه  درصد از نیروگاه 21

. [URL3] دارد یک راهبرد ملی در دستور کار وزارت نیرو قرار عنوان بهبه نیروگاه سیکل ترکیبی 

های فسیلی است. از  های سیکل ترکیبی در میان انواع نیروگاه امر بیانگر جایگاه ویژه نیروگاه این

آسایش محیطی کارکنان  نیتأممغز آن عمل کرده و  ۀمثاب بهطرفی ساختمان کنترل در هر نیروگاه 

انجام پژوهش در  ۀامری ضروری است. لذا حوز ،کاهش خطاهای انسانی منظور بهفعال در آن 

 .استهای سیکل ترکیبی در داخل کشور  حاضر تیپ ساختمان کنترل نیروگاه ۀالمق

 تیپ ساختمان کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی
ساخته شده است. نمای ساختمان  دوطبقهمتر در  21در  97این ساختمان با ابعاد تقریبی 

اتاق الکتریکی،  همکف ۀکند. در طبق هویت و کاربری خاصی را به بیننده القا نمیآجری بوده و 

انجام فرایندهای تعمیر و  برایها حضور انسان  قرار دارد. در این اتاق (9)اتاق باتری و اتاق اسکادا

گیرند. اتاق کنترل اصلی، اتاق  آسایش محیطی مورد مطالعه قرار نمی ازلحاظلذا  ،نگهداری است

فضاهای اداری مورد ارزیابی قرار  عنوان بهاول ساختمان  ۀمهندسی، دفترهای اداری در طبق

مشخص است اتاق کنترل، فضایی مستطیلی شکل  9که در تصویر  گونه همان(. 9اند )تصویر  گرفته

ایمنی تنها دو پنجره برای آن  نیتأم برای ،که طراحان استمتر  9.1متر با ارتفاع  67در  21با ابعاد 

مشکالت حاصل  لیدل بهاین فضا، در سال گذشته  برداری از ها بهره گرفته بودند. پس از سال نظردر

انفجار تعبیه های ضد سوم این فضا پنجره ۀبهبود وضعیت در جدار برایاز عدم وجود پنجره کافی، 

 شده است. 
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 های شرکت سازنده بر اساس نقشه شده میترساول ساختمان کنترل نیروگاه،  ۀپالن طبق  .3تصویر

 

. این فضا استفاقد پنجره به خارج از ساختمان  رنگ یخاکسترفضای میانی ،  9در تصویر 

دار است. با کمی تغییر در چیدمان فضاهای این طبقه  اداری، اتاق پرینتر و اتاق قفسه های شامل اتاق

 توانست یمامکان تعبیه پنجره برای فضاهای کار کارکنان نیز وجود داشت. توجه به این نکته 

 د. شومنجر به کاهش بار روشنایی و تهویه الکتریکی فضاهای مذکور  بر آثار مثبت روانی عالوه

در ارتباط با  موردمطالعهآور در ساختمان کنترل  عوامل زیان ۀاطالعات کمی دربار

تهویه مطبوع موجود  یها دستگاههای فیزیکی محیط کار تنها برای روشنایی موضعی و  مشخصه

( ارزیابی است شده مطرحبر هر دو مشخصه  رگذاریتأثها )که  بوده که البته پیش از اعمال پنجره

 .استشده است؛ لذا فاقد اعتبار 
 

 های پژوهش یافته
 شیپاز یالگو کیاساس موجود برهای سیکل ترکیبی روگاهینکنترل در  یها ساختمان

د. طی این شون طراحی و ساخته میسال گذشته(  97 یال 27موجود مربوط به  یها نقشه) شده نییتع

های  ای بر مبنای اخذ بازخورد از کارکنان در ارتباط با مشخصه شده ها اصالحات مطالعه سال

 فیزیکی محیط صورت نگرفته است.

های نیروگاهی و برسی الزامات و  مصاحبه با متخصصین طراحی و ساخت پروژه
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 یروگاهینبر طرح ساختمان کنترل  مؤثرعوامل که دهد  نشان می ،های طراحی و ساختاستاندارد

الزامات مرتبط با  ی وکیو الکتر یکیمکان ساتیتأسسازه،  یطراح یها دستورالعملموجود تنها بر 

 شیبرآسا مؤثرکامل مستقل از عوامل  صورت بهطراحی سازه . شود شامل می ها دستگاهو  زاتیتجه

انیکی، تنها استانداردها بدون الکتریکی و مک یها دستگاهنان است. در طراحی محیطی کارک

طراحی  مثال عنوان بهد. شو بر آسایش انسان لحاظ می مؤثرگرفتن طرح ساختمان و شرایط درنظر

دن نکرلحاظ  لیدل بهگیرد.  روشنایی الکتریکی برای دستیابی به لوکس مجاز در شب صورت می

ها، امکان خروج از حد استاندارد در طی روز وجود دارد. در  روشنایی طبیعی حاصل از پنجره

به مباحث مرتبط با ارگونومی  ها دستگاهبخشی از الزامات عملکردی مربوط به تجهیزات و 

ای برای تحقق این بخش از  کننده متخصصین، مرجع ملزم اظهارنظر رببنااست.   کارکنان اشاره شده

 نیبا تأم در ارتباط یالزامات انیم نیادرد. شو زامات وجود نداشته و در بسیاری از موارد لحاظ نمیال

طراحی ساختمان وجود نداشته و انجام آن در مرحله  ۀدر مرحل ستیز طیمحو  یمنیا ،بهداشت

امل ای( و همچنین پوشش تمامی عو زمانی )انجام دوره ازلحاظبرداری نیز با دقت عمل کافی  بهره

تهویه مورد ارزیابی قرار  یها دستگاهموردی تنها روشنایی موضعی و کیفیت  ۀفیزیکی )در نمون

گیرد )ارزیابی عوامل  ( و پس از هرگونه تغییر صورت نمیاستسال گذشته  1گرفته که مربوط به 

 لذا فاقد اعتبار است(.  ،شده انجامها  موردی پیش از اعمال پنجره ۀآور در نمون زیان

موضوع  ۀدر پیشین موردمطالعههای پژوهش در این مرحله با موارد  یافته یانطباق یرسبر

 تیکفا عدمکار، بیانگر  بر عملکرد فرد در محیط مؤثرهای فیزیکی  مشخصه عنوان به

و  شیبه آسا یابیجهت دستهای کنترل،  خصوص طراحی ساختماندرموجود  یها دستورالعمل

 .کارکنان است یطیمح یمند تیرضا

خصوص سنجش کیفی های حاصل از گردآوری اطالعات در در ادامه به بیان و تحلیل یافته 

بازدید تخصصی و طرح پرسشنامه میان  ۀهای فیزیکی ساختمان کنترل در دو مرحل مشخصه

 شود. کارکنان پژوهش پرداخته می

 وضعیت عوامل محیطی در بازدید تخصصی 
بر نظرات کارکنان در  مؤثرمکان تحلیل دالیل بازدید تخصصی در کنار طرح پرسشنامه، ا

 2دهد. در جدول  های فیزیکی محیط را در اختیار پژوهشگران قرار می ارتباط با مشخصه



 کار بر عملکرد کارکنان فیزیکی محیطهای  تأثیر مشخصه

 

های محیطی حاصل از بازدید تخصصی از تیپ ساختمان کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی  ارزیابی

 ارائه شده است. 

 
 : نگارندگانمأخذهای محیطی در بازدید تخصصی،  وضعیت عوامل و مشخصه. 2جدول 

 توضیحات تصویر

 

 حس ایجاد و آسایشی ،یشناخت ییبایز مسائل داخلی، مبلمان چیدمان در

 .است نشده گرفته نظر در کار محیط به تعلق

 و بوده تمرکز نیازمند ،کنترل ساختمان در کارکردن که امر این به باتوجه

 به توجه و مبلمان از استفاده با است، شغلی تنوع و خالقیت بدون ای حرفه

 فرایندهای یکنواختی از حاصل های تنش از توان می داخلی دکوراسیون

 شده سعی ،است رو مشخص هتصویر روب در که طور همان. کاست کنترلی

 شود. پرداخته کار محیط تعدیل به گلدان تعدادی از استفاده با است

دهد که این میزان توجه به  حاصل از طرح پرسشنامه نشان می های یافته

 از بازدید در. باشد طراحی داخلی برای جلب رضایت کارکنان کافی نمی

 باالیی ظرفیت فضا که شد حاصل چنین کارکنان با شفاهی مصاحبه و محل

 .دارد داخلی دکوراسیون و طراحی به پرداخت برای

 در را نامناسبی شنیداری شرایط ،اتاق بودن خالی و فرمان اتاق بزرگ ابعاد

 .است نموده ایجاد فضا این

. استهای آنتی استاتیک وینیلیوم  اتاق فرمان دارای کف کاذب از تایل

 شدت کاسته است. هاز کیفیت دیداری فضا ب یساز کفخاصیت بازتاب نور 

ها مناسب  چیدمان مبلمان اداری در اتاق مهندسی، نسبت به پنجره ۀنحو

از  واردشدهسازی نور  انتخابی برای پراکنده و یکنواخت نیست. نوع پرده

 انتخاب نشده است. یدرست بهها  پنجره
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 : نگارندگانمأخذهای محیطی در بازدید تخصصی،  وضعیت عوامل و مشخصه. 2جدول  ۀادام

 توضیحات تصویر

 

 ،تلطیف شرایط بسته داخلی. برای استفاقد پنجره خارجی  ،دفتر اداری

کاذب تعبیه شده است. استفاده از روشنایی الکتریکی سفیدرنگ  یها پنجره

 شرایط نامطلوب داخلی را تشدید کرده است.

ز روشنایی طبیعی و نیا نیتأم ازلحاظ پنجره مناسب ابعاد محاسبه عدم

 رب ها عالوه نکردن سایبان برای پنجره گرمایشی ساختمان و همچنین لحاظ

موجب اختالل در ( نور بازتاب و کنتراست خیرگی،) دیداری مشکالت

این مهم که بازدید از  رغم بهه است. شدسطح آسایش حرارتی در فضاها 

و در فصل سرد صورت گرفت، جهت تعدیل  ماه بهمنمحل در انتهای 

ها باز بودند. این امر اتالف  شرایط حرارتی و تهویه داخلی تعدادی از پنجره

خواهد  همراه بهافزایش مصرف انرژی ساختمان را  جهیدرنتت و حرار

 داشت.

 اند. پشتی ضد نور شده ۀمکان و فرم پنجره در جدار لیدل بهمانیتورها 

صورت گرفته  موردنظرابعاد و تعداد پنجره بدون محاسبه میزان روشنایی 

در بودن آسمان و عدم وجود مانع  صاف لیدل بهاست. نور ورودی از پنجره 

اطراف ساختمان بسیار شدید بوده و این امر موجب ایجاد کنتراست با 

 شود. جداره داخلی می

در این فضاها عالوه بر تضعیف عملکرد فرد،  مدت یطوالنکردن کار

اختالالت بینایی و  ازجملهکارکنان  یسالمت برای  های جدی  آسیب

 سردردهای مزمن به همراه خواهد داشت.

 

 میان کارکنانپرسشنامه توزیع 
کنند در این پرسشنامه  گردشی کار می صورت به نوبتکارکنان ساختمان کنترل که در سه 

نفر از 60باشند.  سال می 17الی  97نفر(. تمامی کارکنان مرد با گروه سنی  62شرکت نمودند )

سال است که در این ساختمان و بیش از یک سال است که در محل فعلی کار  1کارکنان بیش از 

نفر  61این مجموعه پیوسته است.  خود مشغول هستند و تنها یک نفر کمتر از یک سال است که به

با استفاده از میزهای کار تعریف نموده،  یبند میتقسمحل کار خود را فضایی باز بدون پارتیشن، 

 یک نفر اتاقک با پارتیشن بلند و دو نفر دفتر محصور، خصوصی تعریف نمودند. تعداد ساعات



 کار بر عملکرد کارکنان فیزیکی محیطهای  تأثیر مشخصه

 

های  بیانگر لزوم پرداخت به ارزیابی ساعت در هفته بوده که این امر 97نفر بیش از  61کاری برای 

. درصد استعملکرد کارکنان در این ساختمان  یمندی و ارتقا رضایت نیتأممحیطی در جهت 

مقایسه شده  6های مختلف محیطی در نمودار  افراد راضی، ناراضی و خنثی در ارتباط با مشخصه

 است.

تی مربوط به عوامل رنگ و بیشترین اعالم نارضای ،که در نمودار مشخص است گونه همان

، آسایش دیداری حاصل از روشنایی )خیرگی، بازتاب و کنتراست نور( و مبلمان یساز کفبافت 

و حریم خصوصی صوتی در فضای کار )امکان داشتن مکالمه بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران 

مندی  الم رضایت. در این نمودار بیشترین اعاستدرصدی افراد ناراضی  32و بالعکس( با اعالم 

درصد از  11نوع طراحی فضای کار ) ۀجینت درمربوط به عامل تعامل آسان با سایر همکاران 

 کارکنان( است.

 
 : نگارندگانمأخذ. تعداد افراد راضی، ناراضی و خنثی از عوامل مختلف، 1نمودار 

 

مندی کارکنان به  رضایت ازنظر شده دادهمیانگین امتیازهای  زمان هم ۀبه مقایس 2در نمودار 
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دهندگان پرداخته شده است. در  هر گروه بر عملکرد خودبرآورد پاسخ ریتأثها و  گروه مشخصه

ان به بیشترین بر عملکرد خودبرآورد کارکن ریتأثن تری ها از کم این نمودار ترتیب قرارگیری گروه

 .است ریتأث

 
 

ها  مندی کارکنان به گروه مشخصه رضایت ازنظر شده دادهمیانگین امتیازهای  زمان هم: مقایسه 2نمودار 

 : نگارندگانمأخذدهندگان،  هر گروه بر عملکرد خودبرآورد پاسخ ریتأثو 

 

در بخش  شده دادهمیانگین امتیازهای  ،که در این نمودار مشخص است گونه همان

. این امر بیانگر است  -2الی  -1/7ها عددی منفی میان  ها در تمامی گروه مندی از مشخصه رضایت

 6این مهم که در نمودار  رغم به. استنارضایتی بسیار کارکنان از شرایط محیطی در این ساختمان 

تعداد  ازلحاظنارضایتی از آسایش دیداری حاصل از روشنایی )خیرگی، بازتاب و کنتراست نور( 

، تعدیل 2باالترین سطح قرار دارد، وضعیت گروه اصلی این مشخصه در نمودار افراد ناراضی در 

روز و حذف  کارکنان در ساعات شبانه ینوبتترین دالیل این مهم کارکردن  شده است. از اصلی

خصوص دریافت روشنایی ها در عدم طراحی صحیح پنجره لیدل بهمعضالت دیداری است که 

  شود. طبیعی در طی روز ایجاد می

از  هر گروهنارضایتی از  یرگذاریتأثدهد میزان  دو بخش نمودار نشان می زمان هممقایسه 

بیشترین میزان  مثال عنوان بههای محیطی بر عملکرد خودبرآورد کارکنان متفاوت است.  مشخصه

بیشترین اثرپذیری  که یدرحال ،استنارضایتی مربوط به مبلمان و مشخصات ظاهری محیط کار 

به  9دستیابی به نتایج کاربردی، در نمودار  برایشنیداری محیط است.  تیفیز کاعملکرد 



 کار بر عملکرد کارکنان فیزیکی محیطهای  تأثیر مشخصه

 

اهمیت و نیاز به اعمال اقدامات اصالحی در جهت  ازلحاظهای محیطی  بندی گروه مشخصه الویت

ها براساس ضرب  گروه یبند تیاولوعملکرد کارکنان پرداخته شده است. در این نمودار  یارتقا

آن بر  یرگذاریتأث در میانگین (2)برای گروه مذکورمندی کارکنان  قدرمطلق میانگین رضایت

 ده است. شعملکرد افراد حاصل 

 رنگ مصالح، مبلمان،) داخلی دکوراسیون های گروه مربوط به مشخصه نمودار، به باتوجه

 و و تطبیق با نیازهای شخصی( نیتأمدر جهت اختیار فردی در ایجاد تغییر در مبلمان  و ها جداره

 . دارد را افراد عملکرد یارتقا رویکرد با اصالح جهت توان بیشترین محیط شنیداری وضعیت

 
: مأخذعملکرد کارکنان،  یجهت ارتقاتوان اصالح در ازلحاظ عوامل بندی تیلووا . 3نمودار 

 نگارندگان

 

، های مصنوع دانشگاه برکلی در مرکز مطالعات محیط شده هیتهارزیابی محیطی  ۀدر پرسشنام

، 6های محیطی در فضاهای اداری )لیمان ارزیابیۀ نیدرزمگرفته  های صورت براساس پژوهش

درصد تعیین شده  27عملکرد کارکنان از شرایط محیط فیزیکی  یریرپذیتأث(، حداکثر 2771

شرایط کلی محیط فیزیکی در  یرگذاریتأثمربوط به تخمین  سؤالدهی به  است؛ لذا پاسخ

درصد تعیین شده است. کارکنان ساختمان در این  27الی  7 ۀساختمان بر عملکرد افراد در باز

ها را تضعیف درصد عملکرد آن 66زیکی به میزان پژوهش، اعالم داشتند شرایط نامساعد محیط فی

 د.کن می
 

 گیری نتیجه
برداران فضاهای واسط میان انسان  پژوهش حاضر بیانگر شرایط نامطلوب محیطی از دید بهره

های  . عدم رضایت از مشخصهاستسیکل ترکیبی  یها روگاهینو ماشین در تیپ ساختمان کنترل 
 

1. Leaman 
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دهندگان به پرسشنامه در بخش  از سوی پاسخ شده دادهکه میانگین امتیاز  است یحدمحیطی تا 

)در بازه  است -2الی  -1/7های عوامل محیطی عددی منفی میان  برای تمامی گروهمندی  رضایت

 عملکرد مندی از هر مشخصه فیزیکی اثر مستقیم بر کیفی رضایت ازلحاظدیگر  ازطرفی(. -9الی  9

طی بر عملکرد های محی گروه یرگذاریتأثاست. میانگین   فرد در ارتباط با عامل مذکور داشته

(. در 9الی  7آمد )در بازه  به دست 1/2الی  0/6جهت تضعیف آن عددی بین د درخودبرآورد افرا

 66زیکی به میزان کل کارکنان ساختمان در این پژوهش، اعالم داشتند شرایط نامساعد محیط فی

به این امر که هدف نهایی از انجام این پژوهش  کند. باتوجه ها را تضعیف میدرصد عملکرد آن

با اعمال اثرپذیری عملکرد  تیدرنها، است یاصالحاعمال اقدامات  برایها  بندی مشخصه ولویتا

بندی با رویکرد  ولویتمندی از هر مشخصه، به این مهم دست یافته شد. البته این ا در میزان رضایت

های آتی  نهایی به پژوهش یریگ میتصمبر  مؤثرطراحی صورت گرفته و بررسی مباحث مالی 

 د.شو واگذار می

در این پژوهش به بررسی دالیل بنیادی عدم تحقق آسایش محیطی کارکنان در تیپ 

 :استهای سیکل ترکیبی نیز پرداخته شده که به قرار ذیل  ساختمان کنترل نیروگاه

آسایش محیطی کارکنان و تطبیق فضا با نیازهای ایشان در فضاهای واسط میان انسان و  نیتأم

های  ر انواع ساختمانو تجهیزات، نسبت به سای ها دستگاهورود الزامات مربوط به  لیدل بهماشین 

بر طرح ساختمان کنترل  مؤثر. عوامل استتر  های مشابه پیچیده شده در پژوهش اداری بررسی

ی کیالکتر ساتیتأسی، کیمکان ساتیتأسسازه،  یطراح یها دستورالعملموجود تنها بر  نیروگاهی

کامل مستقل از  صورت بهطراحی سازه . شود شامل می ها دستگاهو  زاتیبا تجه الزامات مرتبط و

الکتریکی و مکانیکی، تنها  یها دستگاهبر آسایش محیطی کارکنان است. در طراحی  مؤثرعوامل 

د. در شو بر آسایش انسان لحاظ می مؤثرگرفتن طرح ساختمان و شرایط استانداردها بدون درنظر

به مباحث مرتبط با ارگونومی  ها دستگاهبخشی از الزامات عملکردی مربوط به تجهیزات و 

 در ارتباط یالزامات ،انیم نیادرد. شو اما در بسیاری از موارد لحاظ نمی ،است کارکنان اشاره شده

ن در طراحی ساختمان وجود نداشته و انجام آ ۀدر مرحل ستیز طیمحو  یمنیا ،بهداشت نیبا تأم

زمانی و همچنین پوشش تمامی عوامل فیزیکی  ازلحاظبرداری نیز با دقت عمل کافی  بهره ۀمرحل

ی نیز در حد حفظ جان کارکنان بوده و به مباحث آسایش های کمّ گیرد. ارزیابی صورت نمی
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طرفی در شرایط حاضر میان متخصصین نیروگاهی، جایگاهی برای کند. از محیطی ورود پیدا نمی

اخذ بازخورد کارکنان از  برای های محیطی مانند معماران و طراحان داخلی ان انجام ارزیابیمتولی

شرایط فیزیکی محل کار و اعمال اقدامات اصالحی تعریف نشده و فرایند طراحی و ساخت 

طی سی سال اخیر بدون وجود مبانی نظری مدون و اجرایی در ارتباط با  ،های کنترل ساختمان

نیازهای کارکنان صورت گرفته است. این امر لزوم بازنگری در ساختار تیم طراحی، ساخت  نیتأم

 سازد. گیرنده آشکار می برداری را برای مدیران تصمیم و بهره

 

 تشکر و قدردانی
از مسئوالن پژوهشی و  ویسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود ران

، اعالم این پژوهش را مورد حمایت مالی و علمی خود قرار داده اندکه  گروه مپنااجرایی  شرکت 

 .نمایند

 

 ها ادداشتی
 سـازمانی  دروناساس عوامل آسایش در محیط کار، عـواملی شـغلی و عـواملی    کیفیت زندگی کاری بر .6

 شود. تعیین می

2 . Center For The Built Environment (CBE), University of California (UC) Berkeley, USA 

گیـری در مقیـاس بـزرگ     و انـدازه  هـای کنتـرل   سـامانه  به اسکادا یا سرپرستی و گردآوری داده ۀسامان . 9

مرکزی است که نظارت و واپـایی یـک سـایت یـا      ۀشود. معموالً منظور از اسکادا یک سامان اطالق می

اتـاق   متر( را بر عهده دارد. در یک سیستم اسکاداکیلوسیستم گسترده در فواصل زیاد )در حد چندین 

هـا در   دستورهای الزم را صادر کنـد. همچنـین ایـن داده    ،آمده دست بههای  تواند بر پایه داده می کنترل

شـود کـه معمـوالً قابلیـت ترسـیم       ذخیـره مـی   پایگاه داده یک سیستم ثبت اطالعات یا سیستم مدیریت

 نمودار و تحلیل اطالعات را هم دارد.

هـر گـروه اصـلی دارای چنـد      ،هـا نشـان داده شـده اسـت     مشخصـه  بنـدی  گروهکه در جدول  گونه همان . 2

ــه  ــه رضــایت اســتمشخص ــن مرحل ــق    . در ای ــی از گــروه اصــلی از طری ــدی کل ــانگینمن ــری می از  گی

  است. آمده دست بههای آن  مندی مشخصه رضایت
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