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تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایالم 
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایالم می باشد .این پژوهش بر
حسب هدف کاربردی است و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شامل  140نفر از
کارکنان شعب واداره امور شعب بانک ملی شهر ایالم است که طبق فرمول کوکران تعداد نمونه 102نفراست که شامل 9درصد
زن و  91درصد مرد است ابزارگردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد که در این پژوهش از دو پرسشنامه مشخصه های فیزیکی
محیط کار و همچنین پرسشنامه محقق ساخته عملکرد کارکنان ،پایائی آن از آلفای کرونباخ0/8بدست آمده که نشانگر تائید
آن است .جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی از آزمون رگرسیون و با بهره گیری از نرم افزار  Spssاستفاده شد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های مشخصه های فیزیکی محیط کار (صندلیراحت ،نبود سروصدا و
حواسپرتی حین کار ،روشنایی کافی ،کنترل دمای محل کار ،مناسب بودن چیدمان وسایل محیط کار) و عملکرد کارکنان
رابطه وجود دارد به همین دلیل پیشنهاد می شود از طریق افزایش استانداردهای فیزیکی محیط کار فرصت داده شود که در

تقویتمشخصه های فیزیکی محیط کار گام بردارند.

واژههای کلیدی :عملکرد کارکنان ،محیط فیزیکی کار ،صدا ،روشنایی ،وسایل محیط کار
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مقدمه
بقاء و تداوم فعالیت سازمان ها و موسسه ها به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد .تحوالت بنیادین در عرصه سازمان ها،
در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت سازمان ها را پیچیده تر از قبل کرده است .در سازمان ها نقش نیروی
کار در تمام عرصه های فعالیت مهم شناخته شده است و لذا مهم ترین مولفه در فرآیند کار و فعالیت ها ،انسان ها هستند .در
سازمان های مختلف سرمایه گذاری زیادی برای باال بردن عملکرد کارکنان می شود .از آنجا که هیچ فرآیند تولیدی یا خدماتی
نیست که به کار انسان نیازمند نباشد .از آنجا که منابع انسانی هر سازمان ،ارزشمندترین منبع آن محـسوب مـی شـوند،
کارکنان اثربخش همواره مورد توجه صاحبنظران علم مدیریت قرار داشـته انـد .طبعـ ًا سـازمان نیازمند کارمندانی با عملکرد
باال و قابلیت علمی و عملی گسترده است و هر دستاورد تازه ای را باید به دقت و با ریزبینی تمام به کار گرفت .ظاهراً در
سازمانها در اکثر مواقع کارمندان با یکدیگر ارتبـاط مـؤثر ندارنـد و در شـناخت احساسات و عواطف خود و دیگران ضعیف عمل
میکننـد و در هنگـام یـاس و ناامیـدی در شرایط بحرانی ،در انطباق سریع و ایجاد خالقیت در سازمان از توانایی الزم برخوردار
نیستند .امروزه همه بر این حقیقت واقفند که باید جنبه هـای جـسمانی ،روانـی و اجتمـاعی انـسان را شناخت زیرا موفقیت
سازمانها وابـسته بـه نیـروی انـسانی آن هـا می باشد(سلطانی و همکاران.)1387،
اهمیت مشخصه های فیزیکی محیط کار در عملکرد کارکنان را نمی توان نادیده گرفت .در حالی که برخی با خوشحالی منتظر
فعالیت های روز بعد در محل کار هستند ،برخی دیگر تنها با فکر کردن به کار آینده و فعالیت های روز بعد احساس تیرگی می
کنند.
محیط کار یکی از مهم ترین عواملی است که بر میزان رضایت و انگیزه کارکنان آن تأثیر می گذارد .بهره وری کارکنان بیش از
حد توسط محیطی که در آن کار می کنند تعیین می شود (کایا)2015 ،
محیط کار دارای خواص متعددی است که ممکن است بر سالمت جسمی و روانی تأثیر بگذارد .یک محل کار با کیفیت برای
نگه داشتن کارگران در وظایف مختلف و کار موثر ضروری است .یک محل کار خوب با ویژگی هایی مانند دستمزد رقابتی،
رابطه اعتماد بین کارکنان و مدیریت ،عدالت و انصاف برای همه ،و بار کاری معقول با اهداف چالش برانگیز و در عین حال قابل
دستیابی بررسی می شود .ترکیبی از همه این شرایط ،ایستگاه کاری را به بهترین شرایط ممکن برای کارمندان تبدیل می کند
تا با رضایت باال کار کنند .به عنوان یک سازمان سود گرا ،ایجاد یک محیط توانمند برای کارکنان راضی منجر به نتایج الزم می
شود.
محیط کار را می توان به سه شکل متمایز اما در هم تنیده دسته بندی کرد .اینها محیط کار فیزیکی ،محیط کار روانی و محیط
کار اجتماعی هستند.در این پژوهش قصد داریم تا محیط فیزیکی رو مورد بررسی قرار دادهیم.
این محیط کاری است که در محیطی که کار در آن انجام می شود ،به امور فیزیکی یا ملموس می پردازد .این شامل مواردی
مانند ماشین آالت ،چیدمان اداری ،دما ،تهویه و روشنایی است .همچنین شامل سطح نویز و فضا می باشد .نشان داده شده
است که جنبه های کار مانند گرما ،سر و صدا و روشنایی بر تعدادی از فرآیندهای روانی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم
تأثیر می گذارد .برای مثال ،سر و صدا ممکن است عملکرد شناختی انواع خاصی از وظایف را مختل کند (بانباری)2019 ،
محیط فیزیکی کار می تواند بر سطح و ماهیت تعامل اجتماعی بین همکاران تأثیر بگذارد .برای مثال ،طراحی دفاتر پالن باز و
سایر جنبههای چیدمان فیزیکی ممکن است نوع تعامالتی را که میتوانند انجام دهند تعیین کنند(ساندستروم و ساندستروم،
 .)2017محیط فیزیکی ممکن است کم و بیش ایمنی فیزیکی ارائه دهد .مطالعه ای توسط (باری و هاینس )2018 ،نشان داد
که هر زمان که در طراحی فیزیکی ساختمان اداری بهبودی حاصل شود ،بهره وری از طریق عملکرد کارکنان حدود 10-5
درصد افزایش می یابد .به طور مشابه چاندراسخار ( )2011به این نتیجه رسیدند که نوع و کیفیت سیستم روشنایی در محل
کار باعث ارتقاء تجربه کاری کارکنان می شود که سپس منجر به افزایش بهره وری می شود .باز هم ،سارود و شیرساث
( )2014یافته ها نشان داد که نور ،صدا ،رنگ و کیفیت هوا بر بهره وری کارکنان تأثیر می گذارد .نگرانی در مورد تصادفات یا
جراحات نیز احتماالً بر سالمت روانی تأثیر می گذارد.
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بنابراین ،به نظر می رسد که پرداختن به بحث مشخصه های فیزیکی محیط کار و بررسی اثرات آن در پدیده های سازمانی و
به خصوص عملکرد کارکنان موضوعی است که به خوبی تبیین نشده است .از طرفی تحلیل زوایای پنهان عملکرد کارکنان
ازجمله عملکرد انطباقی ،رفتارهای ضد بهره وری و عملکرد زمینه ای به خوبی تبیین نشده است
یک قاعده بنیادی در کار این است که :زمانی که شما حس راحتی در محیط کار نسبت به کاری که انجام می دهید داشته
باشید ،احتمال بیشتری وجود دارد که عملکرد خود را ارتقا بخشید و در نتیجه به کارآیی بیشتری دست یابید .اما تجربه چهار
سال رکود اقتصادی در جهان باعث ایجاد چالش های اساسی برای سازمان ها شده و تالش دولت و سایر ارگان ها برای اندازه
گیری میزان راحتی در محیط کار همواره با این انتقاد مواجه بوده که مسلما مطالب مهم تر بسیاری برای فکر و سرمایه گذاری
وجود دارد .دراین پژوهش در پی پاسخ به این سئوال هستیم که مشخصه های فیزیکی محیط کار چه تاثیری بر عملکرد
کارکنان شعب بانک ملی شهرستان ایالم وجود دارد؟
روش تحقیق
با عنایت به اینکه این پژوهش به بررسی تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان
ایالم می پردازد بنابراین این پژوهش در زمره پژوهش کاربردی قرار می گیرد .از طرفی بر مبنای روش های جمع آوری داده ها
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های غیر آزمایشی(توصیفی) می باشد.در این تحقیق ،با توجه به موضوع بررسی تاثیر مشخصه
های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایالم ،جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران ،کارکنان بانک ملی ایالم
شامل (اداره امور شعب و کلیه شعب بانک ملی شهر ایالم) میباشد ،که تعدادمورد مالک آنان در این تحقیق  140نفر می
باشد .روش نمونه گیری در پژوهش حاضر ،نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم است که در آن ابتدا تعداد شعب
مشخص شده و در ادامه تعداد نمونهها نسبت به حجم هر شعبه انتخاب میشوند .به منظور انتخاب حجم نمونه مناسب با توجه
به نوع و هدف تحقیق و نیز از آنجا که جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ،مدیران و کارشناسان بانک ملی ایالم
است ،تعداد نمونه از فرمول حجم نمونه آماری از جامعه محدود ،تعیین میشود .هرگاه نمونهبرداری از یک جامعه محدود و
مشخص انجام گیرد ،معادله آن به صورت زیر خواهد بود (مومنی و قیومی:)1391 ،
تعداد نمونه بدست آمده بر اساس روش فرمول کوکران که یکی از روشهای موفق در زمینه نمونه گیری استاندارد است بدست
آمده است .در این روش با توجه به حجم جامعه آماری  140نفر از کارکنان ،مدیران و کارشناسان بانک ملی ایالم ،تعداد نمونه
بدست آمده  102نفر می باشد.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی ،عبارت است از مجموعهای از پرسش
هدفمدار ،که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون ،نظر ،دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد
(خاکی.)242:1386،
پرسشنامه طراحی محیط کار در سال 2009توسط امجد و حمید طراحی شد که روایی و پایایی مناسبی ( )0/81دارد این
پرسشنامه 20سؤال پنجگزینهای در 5قسمت صندلی (قابلیت تنظیم و راحت بودن) ،صدا (نبود سروصدا و حواسپرتی
حین کار) ،روشنایی (کافی بودن میزان روشنایی ،کنترل بر روشنایی ،میزان رسیدن روشنایی طبیعی به موضع کار،
کافی بودن تعداد پنجرههای محل کار) ،دما (وضعیت در تابستان و زمستان ،توانایی کنترل دمای محل کار) و چیدمان وسایل
محیط کار (باز بودن فضای اطراف محل کار ،مناسب بودن چیدمان ،فضای الزم برای قرار دادن وسایل) برای بررسی محیط
کار دارد .از مقیاس لیکرت با شمارهگذاری از یک تا پنج برای کمیسازی دادهها استفاده شد.
پرسشنامه عملکرد کارکنان به صورت محقق ساخته بوده ،مشتمل بر  16سؤال که بر اساس نقطه نظرات کارشناسان و
متخصصان رشته مدیریت تدوین خواهد شد .روایی صوری پرسشنامهها نیز مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.
برای محاسبهی روایی سازه مقیاس از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی مرتبهی اول استفاده شد .نتیجههای به
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دست آمده نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش عملکرد کارکنان است و با توجه به روایی و پایایی مناسب ،آن را
میتوان در محیطهای آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود .پایایی پرسشنامه با آلفای کرانباخ  0/90و پایایی
بازآزمای آن پس از  7هفته 0/78 ،بوده است
دادههایی که توسط پرسشنامه جمعآوری و طبقهبندی شدهاند به عنوان منبع اصلی برای کسب معلومات جدید دربارهی پدیده
مورد مطالعه بکار میروند .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا برای نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-
اسمیرونف استفاده شد از ضریب همبستگی برای سنجش رابطه بین متغیرها استفاده شده ،و سپس از تحلیل رگرسیون جهت
سنجش میزان تاثیر بین متغیرها استفاده شده است.
نبود سروصدا
صندلی راحت
روشنایی کافی

محیط کار

عملکرد کارکنان

کنترل دما
مناسب بودن چیدمان وسایل
شکل -1مدل مفهومی پژوهش

یافته های تحقیق
جدول -1آمار توصیفی

ردیف مولفه ها
1

سن

2

جنسیت

3

تحصیالت

4

سابقه کاری

فراوانی

درصد

کمتر از  30سال

15

14

 30تا 40

34

34

 40تا 50

50

50/0

باالتر از  50سال

2

2/0

مرد

92

92

زن

9

8/8

دیپلم

14

13/7

کاردانی و کارشناسی

58

56/9

کارشناسی ارشدو باالتر

30

29/5

کمتر از  5سال

1

1/0

6تا  10سال

17

16/7

 11تا  20سال

45

44/1

بیشتراز21سال

39

38/2
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در بررسی وضعیت سن پاسخ دهندگان به سواالت پژوهش نشان داده شده است که از تعداد  102نفر نمونه ،بیشترین گروه
سن متعلق به گروه سنی  40تا  50سال با  50درصد بوده است .همچنین کمترین سن باالی  50سال با  2درصد بوده است .از
تعداد  102نفر نمونه ،بیشترین گروه جنسیتی متعلق به گروه مردان با  91/2درصد بوده است .از تعداد  102نفر نمونه،
بیشترین گروه تحصیلی متعلق به گروه کاردانی وکارشناسی با  56/9درصد بوده است همچنین کمترین گروه سابقه کاری
متعلق به گروه کمتر از  5سال سابقه کار با  1درصد بوده است.
جدول  -2آمار توصیفی نمره کل متغیرها

متغیر

ابعاد

میانگین

انحراف معیار

عملکرد کارکنان

------

1.90

1/02

مشخصه های فیزیکی
محیط کار

صندلی راحت

2.95

1/10

نبود سروصدا

3.42

1/96

روشنایی کافی

3.3

1/25

کنترل دما

6.2

1.02

مناسب
بودن چیدمان

3.06

1.59

برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از آژمون رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیه استفاده شد.
جدول  3-برازش مدل رگرسیونی

مدل

R

مجذور R

مجذور  Rتعدیل شده

انحراف معیار

دوربین واتسون

1

0/45

0/20

0/19

0/98

2/235

با توجه به نتایج جدول -3نتیجه آزمون دوربین واتسون ( )2/235به دست آمد .همچنین نمودار هیستوگرام میانگین را
( )M =3/94و انحراف معیار را ( )SD =0/98نشان داد که انجام آزمون رگرسیون را تأیید میکند.

1

. Durbin-Watson
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جدول  ،4آزمون  ANOVAدر خصوص پیشبینی عملکرد کارکنان و مولفه های مشخصه های فیزیکی کارکنان

مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

رگرسیون

11/10

3

3/70

باقیمانده

8/70

98

0/07

کل

19/80

101

P

F

*0/001

46/70

*در سطح ( )P ≤0/01معنی دار است.
نتایج جدول ( )4نشان میدهد مشخصه های فیزیکی محیط کار و مولفههای آن پیش بین مناسبی برای عملکرد کارکنان
( )F=46/70 P≤0/01است.
جدول ،5نتایج آزمون رگرسیون خطی

ضرایب هنجاری

ضرایب غیر هنجاری
مدل

t
B

خطای استاندارد

بتا

P

مقدار ثابت

1/55

0/32

-

6/40

*0/001

صندلی راحت

0/40

0/16

0/36

8/37

*0/001

نبود سروصدا

0/45

0/12

0/42

9/14

*0/001

روشنایی کافی

0/44

0/12

0/41

7/95

*0/001

کنترل دما

0/40

0/12

0/34

7/56

*0/001

مناسب بودن چیدمان

0/42

0/12

0/31

7/57

*0/001

*در سطح ( )P ≤0/01معنی دار است.
با توجه به جدول ( )17-4تحلیل رگرسیون نشان میدهد مولفه صندلی راحت ( t= 8/37و ،)P≤0/01مولفه نبود سر و صدا
( t= 9/14و ،)P≤0/01مولفه روشنایی کافی ( t= 7/95و ،)P≤0/01مولفه کنترل دما ( t= 7/95و )P≤0/01و مولفه مناسب
بودن چیدمان ( t= 7/95و )P≤0/01توانایی پیشبینی عملکرد کارکنان را دارند .براساس نتایج ضریب بتا ،به ازای یک واحد
افزایش در مولفه صندلی راحت ،میزان عملکرد کارکنان ( )β=0/36افزایش ،به ازای یک واحد افزایش در مولفه نبود سروصدا،
میزان عملکرد کارکنان ( )β=0/42افزایش ،به ازای یک واحد افزایش در میزان عملکرد کارکنان ( )β=0/44افزایش ،به ازای یک
واحد افزایش در روشنایی کافی  ،میزان عملکرد کارکنان ( )β=0/40افزایش و به ازای یک واحد افزایش در
کنترل دمای محل کار ،میزان عملکرد کارکنان ( )β=0/41افزایش مییابد .بنابراین میتوان گفت که مولفه های مشخص های
فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان ایالم تاثیر معنی داری وجود دارد .و فرض صفر رد و این
فرضیه مورد تائید قرار می گیرد.
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نتیجه گیری
کارمندان زمان زیادی را در داخل ساختمان می گذرانند ،جایی که محیط فیزیکی بر رفاه آنها تأثیر می گذارد و به طور
مستقیم بر عملکرد و بهره وری کاری آنها تأثیر می گذارد .در محل کار ،اغلب فرض بر این است که کارکنانی که از محیط
فیزیکی رضایت بیشتری دارند ،احتمال بیشتری دارد که نتایج کار بهتری تولید کنند .دما ،کیفیت هوا ،شرایط روشنایی و سر و
صدا در دفتر بر تمرکز و بهره وری کار تأثیر می گذارد .مطالعات متعدد به طور مداوم نشان داده اند که ویژگی های محیط
فیزیکی اداری می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار ،ادراک و بهره وری کارکنان داشته باشد .اکثر محققان قبلی در مطالعات
خود بیشتر بر روی یک عامل متمرکز شده اند که می تواند بر عملکرد کارکنان در محل کار تأثیر بگذارد .با این حال ،مطالعهای
برای بررسی روابط بین کل عوامل محیط فیزیکی اداری و عملکرد کارکنان انجام نشد .بنابراین این مقاله مروری بر ادبیات چند
عامل محیطی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد کاری کارکنان تأثیر میگذارد ،ارائه کرد .چندین عامل محیط از
جمله تأثیرات صندلی راحت ،نبود سروصدا و حواسپرتی حین کار ،روشنایی کافی ،کنترل دمای محل کار ،مناسب
بودن چیدمان وسایل محیط کار بر رفاه و عملکرد کارکنان مورد بحث قرار گرفت.کارمندان ادارات بیشتر وقت خود را در داخل
ساختمان هایی می گذرانند که در آن کار می کنند ،بنابراین محیط فیزیکی یک اداره یا محل کار برای ایجاد یک محیط کاری
خوب و سالم مهم است.
تحقیقات به طور مداوم نشان داده است که ویژگی های محیط اداری می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار ،ادراک و بهره وری
کارگران داشته باشد .دول و شرودر ( )2011اظهار داشتند که در محل کار ،اغلب فرض بر این است که کارکنانی که از محیط
فیزیکی رضایت بیشتری دارند ،احتمال بیشتری دارد که نتایج کار بهتری تولید کنند به طور کلی ،بررسی ویژگی های محیط
در محیط های اداری  -از جمله سر و صدا ،نور ،دما ،وجود پنجره ها و موارد دیگر .نشان می دهد که چنین عناصری از محیط
فیزیکی بر نگرش ،رفتار ،رضایت و عملکرد کارکنان تأثیر می گذارد.
اگرچه برخی از محققان اثرات قابل توجهی از ویژگی های محیط فیزیکی بر رضایت شغلی ،رفتار ،عملکرد و به طور غیرمستقیم
بر تمرکز کار و بهره وری اثر می گذارند ،مطالعات دیگر در تایید رابطه مستقیم بین این متغیرها شکست خورده اند .بنابراین،
این مقاله مروری بر ادبیات مطالعه تأثیر محیطهای اداری فیزیکی بر کارکنان را ارائه میکند.
شش عامل محیط از جمله تأثیرات طراحی محل کار ،دمای داخلی ،روشنایی و تهویه ،رنگ ،صدا و همچنین گیاهان داخلی بر
رفاه و عملکرد کارکنان مورد بحث قرار گرفته است .یکی از جنبه های اساسی محیط کار که به چنین رفتار کارکنان کمک می
کند ،چیدمان فضای اداری و وسایل محیط کار است .طراحی های معمولی محل کار تمایل دارند تا دفاتر خصوصی بسته را
برای کارمندان فراهم کنند .در مقابل ،طراحی با پالن باز معاصر تر با عدم وجود دیوارهای کف تا سقف و مرزهای داخلی
مشخص می شود ،همانطور که توسط اطاقک ها یا فضاهای کاری تقسیم بندی شده نشان داده شده است .با توجه به هزینه
های کمتر و راحتی ،مفهوم استفاده اداری با پالن باز همچنان در حال افزایش است.
نتایج این تحقیق با تحقیقات اسمیت جکسون و کالین ( )2018همخوانی دارد ،طرحهای پالن باز به دفاتری با ایستگاههای
کاری جداگانه در یک فضای باز اشاره دارد .گاهی اوقات توسط پانل ها تقسیم می شود ،اما شامل دفاتر مشترک معمولی با
چندین کارگر در یک فضای اداری می شود .زمانی که طرحهای اداری باز معرفی شدند ،فرض بر این بود که محیطی را فراهم
میکنند که کارایی کار را افزایش میدهد و ارتباطات را تسهیل میکند ،در حالی که هزینههای ساخت و ساز و تجهیزات را
کاهش میدهد.
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بنابراین پیشنهاد میشود که از فضای طرح باز در محیط های کاری استفاده شود حامیان طرح باز نیز ادعا می کنند که این
طرح ارتباط را تسهیل می کند و تعامل بین کارکنان را افزایش می دهد و در نتیجه رضایت ،روحیه و بهره وری کارکنان را
بهبود می بخشد .دفاتر با طرح باز منجر به افزایش ارتباطات بین همکاران ،قضاوت های زیبایی شناختی باالتر و جامعه پذیری
گروهی بیشتر نسبت به طرح های معمولی شده است.
اگرچه ثابت شده است که هزینه فیزیکی کمتر از طرحهای پیچیدهتر که نیاز به دفاتر جداگانه دارند ،پیشبینیهای افزایش
کارایی و ارتباطات بهتر هنوز محقق نشده است .فقدان نتایج مثبت برای کارکنان و بهره وری ممکن است به خوبی صرفه
جوییهای ایجاد شده توسط یک طراحی فیزیکی ارزان تر را نفی کند.
سر و صدا یکی دیگر از عواملی است که ممکن است بهره وری و بهره وری مورد انتظار را تضعیف کند .عالوه بر این ،محققان
همچنین مشکالتی را با دفاتر باز از دیدگاه کارکنان گزارش کردهاند ،مانند سر و صدا ،نبود حریم خصوصی و سایر عوامل
حواسپرتی .نتایج این تحقیق با تحقیقات هال ()2019طبق نظر هال ( ،)2019افراد فضای شخصی خاص خود را دارند که در
صورت تجاوز به آنها ،احساس شلوغی و ناراحتی میکند .بنابراین ،هنگامی که نقض فضای شخصی ذاتی طراحی پالن باز از
سطح راحتی کارمندان فراتر رود ،احتماالً احساس شلوغی و از دست دادن حریم خصوصی ظاهر می شود .این احساسات
شلوغی و از دست دادن حریم خصوصی منجر به نارضایتی و واکنشهای منفی کارمندانی میشود که در محیطهای کاری با
پالن باز کار میکنند .چان در مقاله خود در سال ( ،)2009بیان کرد که دو عامل مشترک مؤثر بر حریم خصوصی ،فضای
شخصی محدود و تعامل بیش از حد ناخواسته است .چندین مطالعه شواهدی پیدا کرده اند که دفاتر با طرح باز با کاهش
رضایت شغلی ،کاهش انگیزه و کاهش حریم خصوصی مرتبط هستند .میریام بی.سی( )2010بیان می کند که آرایش فیزیکی
محیط اداری بر سطح و نوع تعامل اجتماعی بین کارکنان تأثیر می گذارد.
بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران به کارکنان کمک کنند تا وظایف خود را سریعتر ،آسانتر و کارآمدتر انجام دهند .چیدمان
برنامه ریزی شده همچنین فضای بیشتری را برای حداکثر استفاده و صرفه جویی فراهم شود .سیستم ارتباطی آسانتر و سریع-
تر شود.
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