
 

 

 (1999 هریس و بالدن) محیط کار پرسشنامه ارگونومی

( طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه مذکور شامل 1999این پرسشنامه توسط هریس و بالدن) پرسشنامه آرگونومی:

سوال بسته پاسخ می باشد که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت آرگونومی سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد،  26

این پرسشنامه چهاربعد رواشناسی مهندسی، فیزیولوژی کار، آنتروپومتری و بیومکانیک شغلی را در بر می گیرد. در این 

 ( اعتباریابی و مورد تایید قرار گرفته است.1391این پرسشنامه توسط حمزوی)

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ه شامل تئوریها، و سایر عناصر یک سیستم و حرفه ای است ک اصول علمی مرتبط با فهم تعامل بین انسان ارگونومي:

)هریس ، و روشها برای طراحی مطابق با بهینه سازی آسایش و رفاه افراد و عملکرد کامل سیستم می باشداصول و داده ها

 .(1999و بالدن، 

با بکارگیری این قوانین این در بیومکانیک از قوانین فیزیکی مکانیک برای بدن استفاده می شود . بيومكانيك شغلي: 

امکان بوجود می آید که در هنگام یک وضعیت خاص در بدن و حرکت آن ، میزان فشار مکانیکی موضعی اعمال شده بر 

 (.1385عضالت و مفصل ها محاسبه شود)صمدی، 

، آب و هوا و  به فاکتورهای محیطی فیزیکی و شیمیایی مانند سر و صدا ، ارتعاش ، روشنایی روان شناسي مهندسي:

 (.1385مواد شیمیایی می توانند بر روی ایمنی ، سالمتی و آسایش افراد تأثیر بگذارندمی پردازد)صمدی، 

شامل جمع آوری و تفسیر داده های مربوط به شکل و اندازه ابعاد بدن انسان ) ابعاد طولی ، عرضی ، آنتروپومتري: 

 (.1385محیطی و وزن ( می باشد)صمدی، 

بخشی از دانش ارگونومی که تطبیق انسان با کار را در مصرف انرژی و همچنین تغییرات پارامترهای ي كار: فيزيولوژ

 (.1391حمزوی، فیزیولوژیکی بدن در حین انجام کار مورد توجه قرار می دهد به فیزیولوژی کار معروف است)

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

زان نمره ای است که پاسخگویان از پرسشنامه پژوهش گر ساخته بدست می آورند در این پژوهش منظور از ارگونومی می

 و شامل مولفه های آنتروپومتری، روان شناسی مهندسی، بیومکانیک شغلی و فیزیولوژی کار می باشد.



 

 

 ولفه هاي پرسشنامه :م

 پرسشنامه ارگونومي

 سواالت شاخص

 روانشناسی مهندسی

 فیزیولوژی کار

 آنتروپومتری

 بیومکانیک شغلی

10- 1 

15-11 

21-16 

26-22 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد 

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری(برای  ایمیل

 

 

 



 

 

 سواالت:

فم
خال

ال م
ام

ك
 

فم
خال

م
ي 

ود
حد

تا
 

قم
واف

م
قم 

واف
ال م

ام
ك

 

 سواالت ارگونومي

 روشنایی محیط کارمناسب و کافی است  .1     

 درمحیط کار سایه مناسب و کافی وجود دارد2     

 محیط کار از میزان حرارت مناسب برخوردار است   .3     

 محیط کارطوری ساخته شده است که ازنورطبیعی استفاده میکند -4     

کار  سیستم , ایمن خروج و دسترسی شامل ) ایمن کار محل ایجاد درجهت کافی تالش مدیریت   .5     

 است آمده عمل به ایمنی اصول با آشنایی نظر از کارکنان در شایستگی ایجاد و ( ایمن وسائل و ایمن

 عوامیل فیزیکی و محیطی زیان آور مثل گرد وخاک وحود دارددرمحل کار      

 درمحل کار عوامل فیزیکی و محیطی زیان آور مثل سروصدا وجود دارد -7     

 محیط کار ازبهداشت مناسب برخوردار است     

 درمحیط کار ازنوشیدنی و آب سالم برخوردار است   .9     

 داده می شود؟به شما اصول ایمنی اموزش  -10     

 چیدمان ابزار محیط کار و یادکوراسیون وکاربران ومراجعه کنندگان مناسب است -11     

 . درمحل کار اصول ایمنی رعایت میشود12     

 درمحل کار از ابزارها جهت بهتر انجام دادن کارها انجام میشود  .13     

حمل و جابجایی آموزش –درمحل کاربرای کارهای سنگین روشهای صحیح کار مانند بلندکردن  -14     

 داده میشود

 درمحل کارلوازم کمکی دستی ومکانیکی درتسهیل حمل ونقل و بلندکردن اشیا استتفاده میشود -15     

 استابعاد وسایل کار با توجه به قدو قامت شما و نوع کارشما مناسب  16     

 -تشخیص -بازرسی–آدیت ایمنی  -. از اندازه گیری معیارهای عملکرد ایمنی از جمله نمودارها17     

ارزیابی و کنترل ریسک و از عالئم و تصاویر آگاهی بخش به جهت تغییر وضعیت بدن شما به صورت 

 صحیح در محیط کار استفاده می شود.

 وضعیعتهای کششی و استراحتهای کوتاه مدت وحود دارد-تردد–. درحین ساعات کار ,تغییر وضعیت 18     

 نحوه قرارگرفتن شما درمقابل دستگاها و یا وسایل انجام کارتان مناسب است-19     

 . محل و فضای کارتان متناسب با قد و قامت شما طراحی شده است.-20     

 کارمیکنید صندلی راحت ومناسبی وجود دارد؟اگر ایستاده کارمیکنید امکان نشستن و اگرنشیته -21     

 ماسک و غیره استفاده میکنید–ازلوازم حفاظت انفرادی مثل کفش وکاله ایمنی و دستکش  -22     



 

 

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B.  بر اساس میزان نمره به دست آمدهتحلیل 

 تحليل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کر

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

با یک  متغیر دیگر   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 بگیرید.
 

 :نمره گذاري پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 كامال موافقم موافقم تاحدودي مخالفم كامال مخالفم گزينه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 

هنگام استخدام شما ازنظر سالمت معاینه شده اید؟و کارهای محوله به شما طبق توانایی شما  -23     

 صورت گرفته است

 قوانیین و مقررات مربوط به ایمنی آگاه هستیدا شما از -24     

 دستورالعمل ایمنی درمحل کار شما نصب شده است-25     

 شما درهنگام استخدام برای کارهای خطرناک آموزش دیده اید -26     



 

 

 تحليل بر اساس ميزان نمره پرسشنامه 

کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت  های به دست آمده را  جمعبر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

پرسشنامه  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1ت پرسشنامه* تعداد سواال

 

 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پايين نمره

26 78 130 

  خواهد بود.  130 و حداکثر   26عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  26 امتیازات خود را از 

  

  ضعیف می باشد. آرگونومی پرسشنامه باشد،  میزان 52 تا   26در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 در سطح متوسطی می باشد. پرسشنامه آرگونومی باشد،  میزان  78 تا  52  در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 بسیار خوب می باشد. پرسشنامه آرگونومی باشد،  میزان 78 در صورتی که نمرات باالی 

 

 پرسشنامه پايايي و روايي

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، آن است که وسیله اندازه گیریمقصود از روایی  :روايي ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد های نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390، )خاکی

 و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1391)حمزویدر پژوهش 

 سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین

 و شد خواهی نظر ، دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمیزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

، روش گوتلن، های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخبرای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390، )ساروخانی

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، روش موازی محدود، روش دو نیمه کردن



 

 

محاسبه شد و در ایران پایایی پرسشنامه در پژوهش  93/0( 1999پایایی پرسشنامه در پژوهش هریس و بالدن)

 به دست آمد. 82/0بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  (1391)حمزوی

 

 ضريب آلفاي كرونباخ تعداد سوال بررسي پاياييتعداد نفرات براي  مولفه

 0.82 26 30 يارگونوم

 0.73 10 30 يمهندس يروانشناس

 0.75 5 30 كار يكيولوژيزيف

 0.85 6 30 يآنتوپومتر

 0.77 5 30 يك شغليومكانيب

 

 

 الفاي كرونباخ الفاي قابل قبول هاتعداد سوال متغير

 82/0 7/0 26 يآرگونوم

 

 : منابع

 .هاي تحقيق در علوم رفتاريروش( 1387سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. )

 در استرس و يارگونوم اصول نیب ارتباط يبررس(، 1391حمزوی، ملیحه)، اصول ارگونومي (،1385)صمدی،صادق

 کارشناسی ارشد مديريت دولتی، دانشگاه آزاداسالمی واحد شاهرود.پايان نانه ، شاهرود گاز شرکت

Harris. M. micheal. Bladen. Amy(1999). Working effect in the measurement of role conflict and 

rol ambiguity: a meltitrail multimethod analysis includes appexndies. 

 

 

 


