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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aim: Due to the prevalence and adverse consequences of 
stress at work, implementing practical programs are necessary for a systemic 
approach to identifying various stress risk factors and preventing them. This 
study was conducted to survey and analysis the stress prevention at work, 
using the participatory ergonomics process to improve the competence (both 
technical and social skills) of employees in one of the Iranian Gas Refineries 
in 2017. 

Material and Methods: This research is a descriptive-analytic study of cross-
sectional type. Firstly, after expert evaluation using the stress prevention at 
work checklist and ELMERI index, 59 people (from different levels of the 
organization) were selected by randomized sampling and census method, and 
were assigned to 10 different workgroups. During the two phases, individuals 
completed and presented checklists and checkpoints in technical meetings. 
During these technical meetings, the workgroups were involved in the 
participatory ergonomics process based on the action learning approach, and 
provided practical and cost-effective solutions to work problems. Then, to 
receive feedback from participants and evaluate the study, a questionnaire 
was used in two different the phases and an evaluation workshop were held. 
The results were analyzed using SPSS25 software.

Results: The results of expert-based assessment showed a score of 4.16, which 
indicates the need to investigate and intervention. The statistical results of the 
checklists used by the workgroups also showed a significant difference before 
and after the using of the stress prevention checkpoints at work. Moreover, 
the results of the questionnaires and evaluation workshop indicated the 
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effectiveness of the participatory ergonomics process, action learning, 
improved communication, and good teamwork interaction were identified in 
order to better identify problems and cost-effective solutions.

Conclusion: According to the theoretical and empirical evidences of this 
study, it can be concluded that participants, getting into the joint learning 
process by the participatory ergonomics process, action learning approach 
and awakened need to change. The output was a systemic pre-intervention 
work to promoting of the competency (both Technical and social skills), and 
also organizational skills of the participants and internal facilitator.
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مقاله پژوهشی

دوره 17 - 47/1399
http://ioh.iums.ac.ir

پیشگیری از استرس در کار با رویکرد ارگونومی مشارکتی در یکی از پاالیشگاه های گاز ایران 
در سال 1396 

زهرا شجاعی: کارشناسی ارشد ارگونومی، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران. 
faramarz.helali@gmail.com .فرامرز هاللی: )* نویسنده مسئول( پژوهشگر، دپارتمان مدیریت بازرگانی، تكنولوژی و علوم اجتماعی، دانشگاه تكنولوژي لولئا، لولئا، سوئد

سیدفرهاد طباطبایی قمشه: دانشیار، گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران.
نصرت عبداله پور: دانشجوی دکتری ارگونومی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی تبریز، تبریز، ایران.

عنایت اهلل بخشی: دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران.
شقایق رحیمی: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، ستاد انتقال گاز، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران.

چكیده
كلیدواژه ها

ارگونومی مشارکتی

پیشگیری از استرس در کار

یادگیری مبتنی بر عمل

شایستگی

پاالیشگاه گاز

کشورهای درحال توسعة صنعتی

تاریخ دریافت:    1397/11/29  

تاریخ پذیرش:     1398/9/13 

با رویكرد سیستمیک برای  برنامه هاي عملی  نامطلوب استرس در کار، اجرای  پیامدهای  با توجه به شیوع و  زمینه و هدف: 
شناسایی فاکتورهای مختلف استرس و پیشگیری از آن ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل پیشگیری از استرس 
در کار با استفاده از فرایند ارگونومی مشارکتی برای بهبود شایستگی )اعم از مهارت های فنی و اجتماعی( کارکنان در یكی از 

پاالیشگاه های گاز ایران در سال 1396 انجام شده است. 

روش بررسی: این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی از نوع مقطعی است. ابتدا پس از ارزیابی متخصص محور با استفاده از چک لیست 
پیشگیری از استرس در کار سازمان بین المللی کار و شاخص ELMERI، 59 نفر از سطوح مختلف سازمانی کارکنان پاالیشگاه 
به روش تمام شماری و تصادفی انتخاب شدند و در 10 کارگروه مختلف قرار گرفتند. سپس کارگروه ها چک لیست و چک پوینت 
های پیشگیری از استرس در کار  را در دو مرحله در نشست های فنی ارائه و تكمیل نمودند. کارگروه ها طی این نشست های فنی 
با رویكرد یادگیری مبتنی بر عمل، در فرایند ارگونومی مشارکتی به منظور مشارکت و همكاری درگیر شدند و راه حل های عملی و 
کم هزینه در زمینة مشكالت کاری ارائه کردند. جهت اخذ بازخورد شرکت کنندگان و ارزیابی مطالعه، از پرسش نامة  محقق ساخته 
در دو مرحله قبل و بعد از به کارگیری چک پوینت ها استفاده شد و در پایان، کارگاه ارزشیابی با حضور شرکت کنندگان، مدیران ستاد 
شرکت ملی گاز و اعضای تیم تحقیق برگزار شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS )نسخة 25( انجام شد. 

یافته ها: نتایج ارزیابی متخصص محور نمرة 4/16 را نشان داد که بیانگر  نیاز به بررسي و مداخله بود. نتایج آماری چک لیست 
های مورد استفاده توسط کارگروه ها نیز اختالف معنا داری را در دو مرحلة قبل و بعد از به کارگیری چک پوینت های پیشگیری 
از استرس در کار نشان داد. همچنین نتایج پرسش نامه ها و کارگاه ارزشیابی بیانگر اثربخشی فرایند ارگونومی مشارکتی، یادگیری 

مبتنی بر عمل، بهبود ارتباطات و تعامل مناسب کار گروهی درجهت تشخیص بهتر مشكالت و راهكارهای کم هزینه بود. 

نتیجه گیری: با توجه به شواهد نظری و تجربی مطالعه، افراد با مشارکت در فرایند یادگیری مشترک به وسیلة فرایند 
ارگونومي مشارکتي با رویکرد یادگیری مبتنی بر عمل در راستای بیداری نیاز به تغییر برای پیشگیری از استرس در 
کار قرار گرفتند که خروجی آن یک پیش مداخلة سیستمیک در راستای ارتقای شایستگی )اعم از مهارت های فنی و 

اجتماعی( و همچنین مهارت های سازمانی شرکت کنندگان و تسهیل گر داخلی بود. 

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: ندارد.
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مقدمه 
در  بزرگ  معضلی  اخیر،  دهة   چند  در  کار،  در  استرس 
و  شایع  مسئله اي  به  و  بوده  مطرح  کاری  محیط های 
دارای  شغلی  استرس   (1) است.  شده   تبدیل  پرهزینه 
ازجمله  سازمان ها،  و  افراد  برای  زیادی  منفی  پیامدهای 
در  رواني  و  جسمي  عوارض  ایجاد  و  بهره وري  کاهش 
کارکنان است و هزینه ها و ضررهای اقتصادی (مستقیم و 
غیرمستقیم) بی شماری را بر سازمان ها تحمیل می کند. 
روز  شعار  در  کار1  بین المللي  سازمان  راستا،  این  در   (2)

جهانی ایمنی و  بهداشت حرفه ای در سال 2016  اعالم 
کرده است که «چالشی همگانی برای پیشگیری از استرس 

در محیط کار» مورد نیاز است. (3)
کشورها  بر  وارد  هزینه هاي  کار  بین المللي  سازمان 
به دلیل استرس در کار را 1 تا 3/5% تولید ناخالص داخلي 
افزایش  درحال  میزان  این  که  کرده  اعالم  و  زده  تخمین 
است. (4) نتایج تحقیقات در ایاالت متحده2 و کشورهای 
متوسط  به طور  شغلی  استرس  می دهد  نشان  اروپایی 
یورو  میلیارد   617 و  دالر  میلیارد   200 سالیانه  به ترتیب 
کاری،  غیبت   از  ناشی  که  داشته  به همراه  اقتصادی  ضرر 
کاهش تولید، هزینه های درمانی و پرداخت غرامت است. 

(5)

مطالعات انجام شده در ایران نیز نشان داده شیوع استرس 
در کار در میان کارگران صنایع ایران زیاد است. برای مثال 
تحقیقات اخیر در صنایع پتروشیمی در بندر عسلویه %29 
و   (6) می کند  تأیید  2018م  سال  در  را  کار  در  استرس 
در  کار  در  استرس  و  اضطراب  افسردگی،  میزان  همچنین 

صنعت نفت تهران 43% است. (7) 
صنایع  در  به خصوص  مختلف،  صنایع  در  دیگر  طرف  از 
نفت و گاز، کارکنان با ریسک فاکتورهای متفاوتی ازجمله 
و تبعیض در پاداش ها،  عدم ارزشیابی صحیح کارکنان 
روابط ضعیف با سرپرستان، نوبت کاری و ساعات طوالنی 
کار، یک نواخت بودن شرایط کار، وجود نداشتن چشم انداز 
و پیشرفت شغلی، شرایط نامساعد محیط فیزیکی، فقدان 
امنیت شغلی، بارکاری زیاد، جو سازمانی نامناسب، ابهام و 
تضاد نقش، روابط کار و خانواده و نبود حمایت اجتماعی 
این فاکتورها  به استرس شغلی در کارکنان  مواجه اند. 

منجر می شود. (6ـ9)
پژوهش های  بیشتر  که  است  این  گویای  بررسی ها 

1 International Labour Organization (ILO)
2 United States 

قبلی در زمینة استرس از نوع هم بستگی بوده و به بررسی 
روابط بین استرس با دیگر متغیرها ازجمله رضایت شغلی، 
حوادث،  بی دقتی،  کاری،  غیبت هاي  شغلی،  عملکرد 
گوارشی  و  قلبی  بیماری های  و  فشارخون  بهره وري، 
زمینة  در  انجام شده  مداخالت  (10ـ12)  پرداخته اند. 
مدیریت و پیشگیری از استرس در کار نیز اغلب مداخالت 
مربوط  مداخالت  مشاوره،  آموزش،  ازجمله  فرد  محور 
آرام سازی  تمرین های  و  رفتاری  ـ  شناختی  آموزش  به 
جسمی و روانی بوده است. (13ـ14) همچنین استرس در 
و  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  سیستمی  و  جامع  به طور  کار 
کار  در  استرس  مختلف  ابعاد  از  تعدادی  یا  یک  به  عمدتاً 

پرداخته شده است. (15ـ16)
هورل و مورفی3 مطرح کردند که مداخالت استرس در 
کار در سه طبقه قرار می گیرد که شامل مداخالت سطح 
اول (با هدف حذف علت استرس)، مداخالت سطح دوم (با 
هدف بهبود شایستگی کارکنان برای مدیریت استرس) و 
نیازمند  کارکنان  به  کمک  هدف  سوم (با  سطح  مداخالت 
بر  تمرکز  با  سازمان محور  مداخالت  است.  توانبخشی)  به 
در  را  کارکنان  جمعیت  از  زیادی  تعداد  اولیه،  مداخالت 
می توانند  افراد  صورت  آن  در  و  می کند  درگیر  مداخله 
به عنوان بخشی از یک استراتژی پیشگیرانه، به طور مؤثرتر 

با پیچیدگی محیط کار خود مواجه شوند. (17)
کار،  در  استرس  از  پیشگیری  مداخالت  زمینة  در 
مشهود  تاکنون  نتیجه  سه  انجام شده  مطالعات  براساس 
است: اول اینکه، اگرچه تالش های زیادی دربارة مدیریت 
جای  به  اما  گرفته،  صورت  کار  در  استرس  از  پیشگیری  و 
با  مرتبط  بیشتر  کاری،  استرس  منابع  حذف  یا  کاهش 
کاهش اثرات و پیامدهای آن بوده است. به  عبارت دیگر، 
اول)،  سطح  (مداخالت  اولیه  پیشگیری  بر  تمرکز  به جای 
دوم  است.  متمرکز  سوم  و  دوم  سطح  پیشگیری  بر  بیشتر 
اینکه، اکثر مداخالت انجام شده به جای تمرکز بر محل کار 
یا سازمان کاری، اساساً فردمحور هستند. به عبارت دیگر، 
بیشتر رویکرد کارگرمحور (برای مثال توسعة مهارت های 
کاهش  یا  مقابله  استرس،  مدیریت  درجهت  کارکنان 
استرس) تا شغل محور (برای مثال بهبود محتوای شغل) 
فاقد  استرس  از  پیشگیری  مداخالت  اینکه،  سوم  است. 

ارزیابی ریسک سیستمیک هستند. (18) 
براساس مطالعات اخیر، برای مدیریت استرس همچنان 
دارد.  ادامه  استرس  بر  غلبه  برای  فردمحور  رویکردهای 

3 Hurrell and Murphy
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(19) تحقیقات داخل کشور نیز (13، 15، 20) بیشتر برپایة 

استرس  مختلف  فاکتورهای  ارزیابی  یا  هم بستگی  بررسی 
پژوهش هاي  و  سیستمی  نگرش  به  کمتر  و  بوده  کار  در 
اقدام محور توجه شده است. مطالعات انجام شده و شواهدی 
رویکردهای  می دهد  نشان  است،  درحال  گسترش  که 
اقدامات  شامل  فردی)،  رویکردهای  (درمقابل  سیستمی 
مشارکتی برای تغییر شرایط محیط کاری، روش مناسبی 
برای کنترل و بهبود اثرات استرس شغلی در سطح فردی 
و سازمانی خواهد بود. در این رویکرد، توانمندسازی افراد 

و مشارکت آن ها عاملی کلیدی محسوب می شود. (21)
استرس  فاکتورهای  تجمع گرایانة  اساس  به  توجه  با 
اکثر  برای  زمانی  استرس  مدیریت  می رسد  به نظر  کار  در 
جامع  مداخلة  یک  بتوان  که  است  موفقیت آمیز  کارکنان 
کاری  محیط  در  استرس  منابع  تمام  گرفتن  درنظر  با 
مداخالت  اساس،  همین  بر  داد.  انجام  آن ها  تعامالت  و 
سازمان محور برای دستیابی به این هدف می تواند منطقی 

باشد. (20)
و  اثرات  کاهش  برای  ذکرشده،  مطالب  براساس 
پیامدهای استرس در کار، نیاز به پیشگیری و اجرای برنامة 
مداخله ای مناسب است. آنچه از نتایج پژوهش ها برمی آید، 
از  سطوحی  می تواند  مشارکتی  ارگونومی  برنامه های 

استرس را پیشگیری کند یا آن را کاهش دهد. (2) 
ارگونومی   ،(1997) هینز1  و  ویلسون  نظریه  برپایة 
فلسفه، رویکرد، استراتژي، برنامه یا  یک  مشارکتی 
مجموعه اي از تکنیک ها و ابزارهاست که با درگیر نمودن 
افراد در طراحی و کنترل فعالیت هاي کاري، توأم با دانش 
کافی در فرایندها و پیامدهاي آن، دستیابی به  و قدرت 

اهداف مطلوب را میسر می کند . (22) 
ازجمله  متعددی،  مزایای  دارای  مشارکتی  ارگونومی 
افزایش  شغلی،  رضایت  افزایش  تعلق  به  کار،  احساس 
تعهد به تغییرات، بهبود عملکرد شغلی،کاهش هزینه های 
آموزش، بهبود روابط، متخصص  شدن و شناسایی و آنالیز 
مشکالت کاری، است. (23ـ24) درحال حاضر نمونه های 
مداخلة  برنامة  مزایای  دادن  نشان   برای  کمی  عملی 
وجود  صنعتی3  درحال  توسعة  کشورهای  در  ارگونومی2 
و  بالقوه  مزایای  شناخت  و  آگاهی  عدم  آن،  دلیل  که  دارد 

مفهوم کاربردی ارگونومی در این کشورهاست. (25ـ26)
در سال هاي اخیر، گرایش بسیاری به سمت ارگونومي 
1 Wilson and Haines
2 Ergonomics Intervention Programs (EIPs)
3 Industrially Developing Countries (IDCs)

مشارکتي ایجاد  شده و به منزلة یکی از روش هاي جدید 
پیدا  روزافزون  کاربرد  کار،  محیط  در  مداخالت  انجام 
مطالعات متعدد در زمینة  وجود  با   (27) کرده  است. 
تحقیقات  ارگونومی مشارکتی در کشورهاي پیشرفته، 
معدودي در کشورهاي درحال توسعه، ازجمله ایران، 
انجام شده است. همچنین دسترسی سازمان ها به دانش 
صنعتی  توسعة  کشورهای درحال  ارگونومی مخصوصاً در 
با مشکل مواجه است. بنابراین ارتقای سطح آگاهی جهت 
شرایط کار ضروری  بهبود  به کارگیری ارگونومی به منظور 
توسعه،  کشورهای درحال  است. این کار برای صنایع 
پژوهش کاربردی در زمینة یادگیری  به  ایران که  به ویژه 
کاری  دارند،  نیاز  آن  بر عمل 4و یادگیری پژواکی5  مبتنی 
مهم و اساسی به شمار می آید. (27) لذا این مطالعه با هدف 
استفاده  با  کار  در  استرس  از  پیشگیری  تحلیل  و  بررسی 
تاکتیک  یک  به عنوان  مشارکتی  ارگونومی  فرایند  از 
پژوهشی برای  بهبود شایستگی6 (اعم از مهارت های فنی 
از  یکی  در  سازمانی  مختلف  سطوح  کارکنان  اجتماعی)  و 

پاالیشگاه های گاز ایران در سال 1396 انجام شده است.

 روش بررسی
است.  نوع مقطعی  از  تحلیلی  ـ  توصیفی  این پژوهش 
سازمانی  مختلف  از سطوح  نفر   59 مطالعه  نمونة مورد 
ماهیت  به دلیل  که  است  ایران  گاز  های  پاالیشگاه  از  یکی 
به منظور  درگیری  به  نیاز  که  مشارکتی  ارگونومی  فرایند 
مشارکت و همکاری تمام سطوح سازمانی بود، در قسمت 
به صورت  شرکت کنندگان   ،HSE واحد  پرسنل  و  مدیران 
تمام شماری (20 نفر) انتخاب گردیدند. این انتخاب به دو 
دلیل بوده است: یکی حمایت و پشتیبانی در عمل مدیران 
گروه های  در  دوم  و  است  الزم  تحقیقات  نوع  این  در  که 
و  تصمیم هاست  تسهیل کنندة  هم  مدیران  شرکت  کاری، 
به دلیل  دیگر  سوی  از  می برد.  باال  را  مشارکت  انگیزة  هم 
برنامة زمان بندی تولید در پاالیشگاه مربوطه و اجازة حضور 
گروه کارکنان  در  مطالعه،  در  کارکنان  تمامی  نداشتن 
نمونه گیری  طریق  از  کوکران7،  فرمول  براساس  عملیاتی، 
طبقه بندی و در هر طبقه به صورت تصادفی مابقی حجم 
نمونه انتخاب شد. ضمن اینکه اکثر مدیران میانی به طور 
مستقیم در فرایند تولید در کنار کارگران درگیر بوده اند. 

4 Action Learning
5 Reflection Learning
6 Competence
7 Cochran formula
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 HSE همچنین به منظور محوریت و نقش پرسنل واحد
واحد  این  پرسنل  واحد،  این  با  مدیران  مناسب  تعامل  و 
به عنوان تسهیل کنندگان داخلی، در کارگروه های مختلف 
فنی  نشست های  تشکیل  پیگیری  در  و  گرفتند  قرار 
نویسندگان  از  برخی  تجارب  براساس  که  کردند  همکاری 
که  بوده  ایران  در  مطالعات  این گونه  با  ارتباط  در  مقاله 
هدف، ارتقای کار این واحد بوده است. الزم است ذکر شود 
که در اکثر مطالعات، کمتر بر چگونه فعال کردن این واحد 
طریق  از  است  الزم  که  است  شده  تمرکز  سازمان ها  در 

فرایند ارگونومی مشارکتی بیشتر بدان توجه شود.  
پس از  هماهنگي هاي اولیه با مسئوالن ستادی مرتبط 
با طرح در شرکت ملی گاز ایران و کسب مجوز اجرای طرح 
در پاالیشگاه گاز مورد نظر، بازدیدهایی از سایت پاالیشگاه 
و واحدهای مختلف آن جهت آشنایی با کارکنان و محیط 

کاری آن ها به عمل آمد. 
پیشگیری  لحاظ  از  پاالیشگاه  موجود  وضعیت  سپس 
کتاب  چک لیست  از  استفاده  با  کار،  در  استرس  از 
  ILOکار در  استرس  از  پیشگیری  چک پوینت های 
(28ـ29)، به طور متخصص محور توسط تسهیلگر داخلی1 

گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مختلف  واحدهای  در  (دانشجو) 

بعد از آن، با استفاده از شاخص ELMERI2 (30) وضعیت 
موجود شرکت براي ارزیابی چک  لیست ها در سطح عمل 

1 تا  5ارزیابي گردید. 
سوي  از  کار  در  استرس  از  پیشگیری  چک پوینت های 
سازمان بین المللی کار  در 10 حیطة مختلف تدوین شده 
1 . Internal facilitator
2 شاخصی صد امتیازی که دارای 5 ناحیه سطح عمل است و براساس آن می توان مناطق 

کاري مشکل دار را مشخص کرد. 

نیازهای شغلی،  شامل: رهبری و عدالت در کار،  که  است 
تعادل  محیط فیزیکی،  اجتماعی،  حمایت  شغلی،  کنترل 
کارـ  زندگی و زمان کاری، به رسمیت شناخته شدن در کار، 
محافظت از رفتارهای توهین آمیز، امنیت شغلی، و اطالعات 
و ارتباطات. (28ـ29) این چک پوینت ها شامل 50 اصل در 
زمینة پیشگیری از استرس در کار است که پیشنهادهایی 
ساده، عملی و کم هزینه درجهت پیشگیری استرس در کار 
این  شرکت کنندگان  به  پنجاه گانه  اصول  این  دربردارد.  را 
امکان را می دهد که افراد در زمان شناسایي مشکل و ارائة 
راه حل، دید سیستمیک بر پیشگیری استرس در کار پیدا 
کنند و تمامي فاکتورهای مرتبط با استرس در کار را به طور 
جامع و کامل درنظر بگیرند. گفتنی است که در این پژوهش 
از نسخة فارسی این کتاب با ترجمة عبداله پور و همکاران 

(2016) استفاده شد. (29) 

در سال های اخیر، این چک لیست  در مطالعات کوجی3 
و همکاران در سال 2015 در ژاپن (31) و حیدری مقدم و 
همکاران در سال 2016 در ایران (32) مورد استفاده قرار 

گرفته و اثربخشی آن ها تأیید شده است. 
چک لیست ها، مراحل  متخصص محور  از ارزیابی   پس 

اجرایی مطالعه طی مراحل زیر ادامه یافت:

کار  در  استرس  از  پیشگیری  چک لیست های  به کارگیری 
قبل از ارائة چک پوینت ها

اهداف  دربارة  نشستی  مرحله،  این  شروع  از  قبل 
پژوهش و فرایند انجام کار توسط دو نفر از تسهیلگران از 
از  نفر   12 حضور  با  چهارم)  و  اول  (نویسنده  تحقیق  تیم 
3 Kogi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 هاکارگروه  در کنندگان شرکت توزیع ـ1جدول 
 

 کنندگان تعداد  شرکت کارگروه  عنوان ردیف 
 4 کار در عدالت و رهبري 1
 6 شغلی  نیازهاي 2
 6 شغلی  کنترل 3
 6 اجتماعی  حمایت 4
 6 فیزیکی  محیط 5
 7 کاري  زمان و  کار ـ زندگی تعادل 6
 6 کار  در شدن شناخته رسمیتبه  7
 6 آمیز توهین  رفتارهاي از محافظت 8
 6 شغلی  امنیت 9
 6 ارتباطات  و اطالعات  10

 نفر  59 مجموع 

جدول 1ـ توزیع شرکت کنندگان در کارگروه ها
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کارکنان سطوح مختلف سازمان (3 نفر از مدیران ارشد، 2 
نفر از پرسنل HSE و 7 نفر از سرپرستان واحدهای کاری 
طی  سپس  گردید.   برگزار  ساعت   2/5 مدت  به  مختلف) 
نشستی، کارگروه ها با حضور تسهیلگران داخلی و بیرونی 

و سرپرستان واحدها تشکیل شد. 
حیطة   10 براساس  شرکت کنندگان   ،1 جدول  طبق 
کار  در  استرس  از  پیشگیری  چک پوینت های  مختلف 
از  افراد  انتخاب  جداگانه (با توجه به  کارگروه  در 10   ،ILO

سطوح مختلف سازمانی و واحدهای کاری مختلف و نیز با 
اختالل  عدم  جهت  واحدها  گرفتن نظر سرپرستان  درنظر 
چک لیست های  ادامه  در  گرفتند.  تولید) قرار  فرایند  در 
مربوطه توسط تسهیلگر داخلی (دانشجو، در قالب نشست 
هاي فني در محل کار(به صورت فردي و چهره به چهره و یا 
گروهي در گروه هاي کوچک) براي افراد شرکت کننده ارائه 
گردید و به هر فرد درمورد محتوای سؤاالت چک لیست ها 
داده  الزم  توضیحات  و  راهنمایی ها  آن ها  تکمیل  نحوة  و 
شد. سپس نشست های فنی ارائه و تکمیل چک لیست ها، 
سرپرستان،  از  (ترکیبی  کارگروه  هر  برای  جداگانه  به طور 
کارکنان عملیاتی و مسئوالن واحد HSE) به مدت 2 ساعت 
کارگروه  هر  فني،  نشست هاي  برگزاری  با  شد.  تشکیل 
و  بحث  مورد  را  خود  حیطة  به  مربوط  چک لیست های 
گفت وگو قرار دادند و مشکالت کاری را بیان کردند. در انتها، 
ترتیب  بدین  و  کرد  تکمیل  را  مربوطه  چک لیست  فرد  هر 

اولویت بندي مشکالت کاری با این روش تعیین شد.

به کارگیری پرسش نامه قبل از استفاده از چک پوینت ها
در این مرحله، جهت اخذ بازخورد از شرکت کنندگان، 
پرسش نامه  این  شد.  استفاده  اول  مرحلة  پرسش نامة 
به منظور درک مناسب از میزان بازخورد افراد از قرارگیری 
به  توجه  با  بود.  شده  طراحي  مطالعه  مختلف  فازهای  در 
مختلف  حیطة   6 در  پرسش نامه  سؤاالت  پژوهش،  اهداف 
اثربخشی  فنی،  نشست های  طرح،  کلیات  جمله  از 
تحقیق  ادامه  و  کارگروهي  یادگیري،  چک لیست ها، 

طراحی شد که شامل سؤاالت بسته و باز بود.
مقیاس نمره گذاری این پرسش نامه لیکرت پنج گزینه ای  
و  کم  متوسط،  زیاد،  «خیلي  زیاد،  به صورت  که  بود 
خیلي کم» ارزش گذاری شد. وایی صوری و محتوایی این 
پرسشنامه در مطالعه دسترنج (2012) ارزیابی شده بود، 
مورد   0/8 کرونباخ  آلفا  ضریب  با  نیز  آن  پایایی  همچنین 

تایید قرار گرفته بود. (33)

کار  در  استرس  از  پیشگیری  چک لیست های  به کارگیری 
بعد از ارائة چک پوینت ها 

فنی  نشست های  تشکیل  از  قبل  مرحله،  این  در 
کاری  واحدهای  به  مراجعه  با  ابتدا  کارگروه ها،  در 
شرکت کنندگان، چک پوینت ها به صورت فردی و گروهی 
توسط تسهیلگر داخلی برای افراد به طور ساده و قابل فهم 
توسط  چک پوینت ها  مرحله،  این  در  شد.  داده   توضیح 
فنی  نشست های  در  شرکت کنندگان  و  داخلی  تسهیلگر 
بررسي  و  بحث  مورد  عمل  بر  مبتنی  یادگیری  رویکرد  با 
قرار گرفت. برای هر کارگروه یک نشست فنی تشکیل شد 
و افراد به گروه های دو نفره تقسیم شدند، سپس فرصتی 
به نفرات داده شد تا با هم گروهی های خود چک پوینت ها 
را به چالش بکشند. بعد از اتمام زمان بحث گروهی، ارائة 
و  نظرات  گروه  هر  که  بود  روش  این  به  چک پوینت ها 
پیشنهادهای خود را دربارة چک پوینت های مربوطه بیان 
کنند و مشکالت و راهکارهای پیشنهادی خود را بر روی 

برگة A3 نصب شده روی بورد بنویسند.
تسهیلگر  به عنوان  (دانشجو)  پژوهشگر  مرحله،  این  در 
داخلی در کنار اعضاي گروه ها قرار گرفت، تا روند مناسبي 
اولین  که  است  بذکر  الزم  بگیرد.  شکل  مطالب  ارائة  در 
نشست بررسی چک پوینت ها با حضور تسهیلگران داخلی 
اعضای  از  نفر   6 و  چهارم)  (نویسنده  سازمان  از  خارج  و 
گردید.  برگزار  پاالیشگاه  کنفرانس  سالن  در  اول  کارگروه 
شد،  داده  شرح  باال  در  که  همان طور  نیز  نشست ها  بقیة 
توسط تسهیلگر داخلی و اعضای کارگروه های مربوطه در 

یکی از واحدها با انتخاب نفرات کارگروه ها اجرا شد. 
دوم  بار  برای  چک پوینت ها،  به کارگیری  از  پس   

راهکارهای  ارائة  محوریت  (با   ILO چک لیست های 
شرکت کنندگان  به  اول  مرحلة  کم هزینه) همانند 
ارائة  نشست های  در  خود  حضور  به  توجه  با  تا  شد  ارائه 

چک پوینت ها، آن ها را تکمیل کنند. 

استفاده از پرسش نامه بعد از به کارگیری چک پوینت ها
به منظور  دوم،  مرحلة  چک لیست های  تکمیل  از  پس 
دربارة  شرکت کنندگان  نظرات  جمع آوری  و  بررسي 
فنی،  نشست های  و  چک لیست ها  از  استفاده  اثربخشي 
در  محقق ساخته  (پرسش نامة  دوم  مرحلة  پرسش نامة 
در  گردید.  تکمیل  شرکت کنندگان  توسط  اول)  مرحلة 
تمام  به  نفر)   59) شرکت کنندگان  همة  مرحله،  دو  هر 

پرسش نامه ها و چک لیست ها پاسخ دادند.
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کارگاه ارزشیابی
شرکت کنندگان  از  نفر   40 حضور  با  ارزشیابی  کارگاه 
سرپرستان،  از  نفر   14 ارشد،  مدیران  از  نفر   2) پاالیشگاه 
4 نفر از پرسنل واحد HSE، 20 نفر از کارکنان عملیاتی)، 
نفر   3 و  ایران  گاز  ملی  شرکت  ستادی  مسئوالن  از  نفر   5
از  خارج  پژوهشگران  و  داخلی  (پژوهشگر  تسهیلگران  از 
سازمان (نویسنده دوم و چهارم) از تیم تحقیق)، به مدت 

2/5 ساعت برگزار گردید. 
در مرحله اول این کارگاه، افراد به این سؤال فردي «چه 
چیزي در ارتباط با طرح اجرایی یاد گرفتید؟»، که به طور 
مرحلة  در  دادند.  پاسخ  شد  می  پرسیده  همه  از  یکسان 
دوم بحث کارگاهي نیز، افراد به 4 گروه تقسیم   شدند. در 
یکی از گروه ها، مسئوالن ستادی شرکت ملی گاز با مدیر 
پاالیشگاه  پرسنل  دیگر،  گروه  سه  در  و  پاالیشگاه  ارشد 
قرارگیري  نحوة  گرفتند.  قرار  سازمانی  مختلف  سطوح  از 
به صورت  دیگر  کاری  گروه   سه  در  شرکت کنندگان 
براساس  سؤاالتي  گروه  هر  براي  سپس  بود.  تصادفي 
پرسش «چرا و چگونه فرایند ارگونومی مشارکتی؟» و «چرا 
و چگونه عوامل آن؟» (شامل اعتماد به مشارکت، انگیزه به 
مطرح  مشارکت)  و  همکاری  به منظور  درگیری  مشارکت، 
گردید و به آن ها زمان الزم براي پاسخ داده شد. در پایان 
اظهار  را  خود  گروهی  کار  نتایج  مربوطه  گروه های  نیز 

کردند. کل ساعات نشست هاي فنی شرکت کنندگان در 
دقیقه   10 و  ساعت   50 مطالعه  این  در  کاری  های  گروه 

(معادل 591 نفر ساعت) بوده است.

طریق  از  اطالعات  جمع آوری  از  پس  پایان  در 
چک لیست ها و پرسش نامه ها، تجزیه و تحلیل داده ها با 
استفاده از نرم افزار SPSS  (نسخة 25) و آزمون های آماری 

مربوطه انجام شد. 

یافته ها
میانگین  دارای  افراد مورد پژوهش   ،2 جدول  براساس 
بودند.  سال   9/1 و   34/8 به ترتیب   کار  سابقة  و  سني 
 %76/2 و  بوده  متأهل   (%86/4) شرکت کنندگان  بیشتر 
فوق لیسانس  و  لیسانس  مدرک  دارای  شرکت کنندگان 
بودند. همان طور که در بخش نوع گروه شغلی مالحظه شد، 
واحد فنی و تعمیرات (33/9%) بیشترین شرکت کنندگان 
را دربردارد؛ همچنین در قسمت نوع وضعیت استخدامی، 
ثالث  ارکان  افراد  شامل  شرکت کنندگان  بیشترین 

(40/7%) است.

شاخص  چک لیست ها و  متخصص محور  ارزیابی  نتایج 
نشان داد  نمرة  مختلف شرکت  واحدهای  در   ELMERI 

از  پیشگیری  وضعیت  می کند  بیان  که  است   4/16 کل 
استرس در کار شرکت مربوطه در سطح عمل 5 قرار دارد؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ  اطالعات  2جدول 
 کنندگان دموگرافیک شرکت

 
  

  

 انحراف معیار  میانگین  متغیر 
 8/5 8/34 سن (سال) 

 75/5 1/9 سابقۀ کار (سال) 

 
 وضعیت تأهل 

 مجرد
 تعداد (درصد) 

 متأهل 
 تعداد (درصد) 

)6/13(8 )4/86(51 

 
 میزان تحصیالت 

 تردیپلم و پایین 
 تعداد (درصد) 

 دیپلم فوق
 تعداد (درصد) 

 لیسانس 
 تعداد (درصد) 

 لیسانس و باالتر فوق
 تعداد (درصد) 

)6/18 (11 )1/5(3 )6/57(34 )6/18 (11 

 
نوع وضعیت  

 استخدامی 

 رسمی 
 تعداد (درصد) 

 قراردادي (قرارداد مستقیم)
 (درصد) تعداد 

 ارکان ثالث (قرارداد غیرمستقیم)
 تعداد (درصد) 

 پیمانی 
 تعداد (درصد) 

)4/25(15 )6/18(11 )7/40(24 )3/15(9 

 
 نوع گروه شغلی 

 اداري و نظارتی 
 تعداد (درصد) 

 فنی و تعمیرات 
 تعداد (درصد) 

 برداري بهره 
 تعداد (درصد) 

 خدمات 
 تعداد (درصد) 

)9/28(17 )9/33(20 )3/20(12 )9/16(10 

جدول 2ـ  اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان
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مورد  کاري  گروه  توسط  مداخله  و  بررسي  آینده  در  یعنی 
نیاز است و همچنین راهکارهاي اصالحي در آیندة نزدیک 

ضرورت دارد و باید تمرکز بر موارد در اولویت باشد.
حیطة   10 از  متخصص محور،  ارزیابی  به  توجه  با 
حیطه های  به  مربوط  مشکالت  بیشترین  چک لیست ها، 
ارتباطات،  و  اطالعات  شغلی،  نیازهای  فیزیکی،  محیط 

کنترل شغلی و به رسمیت شناخته  شدن در کار بود و 
اهم مشکالت مطرح و مشاهده شده عبارت بود از: عدم 
رسیدگی سریع به حل مشکالت محل کار، بار کاری زیاد، 
شرح وظایف نامشخص، ارتباطات ضعیف، سبک مدیریت 
نامناسب، ساعت کاری طوالنی، فقدان امنیت شغلی و نبود 

سیستم ارزشیابی و پاداش مناسب. 
نتایج  داده های  بودن  نرمال  بررسی  جهت 
چک لیست های قبل و بعد از به کارگیری چک پوینت ها، 
چک لیست ها  نتایج  رفت.  به کار  ویلک1   ـ  شاپیرو  آزمون 
نداشتند  نرمال  توزیع  بعد  و  قبل  امتیازات  داد   نشان 

مقایسة  برای  ویلکاکسون  آزمون  از  بنابراین  (p<0/001)؛ 

قبل و بعد امتیاز شاخه های چک لیست استفاده شد.
حیطه های  کل  نتایج  مقایسة   ،3 جدول  به  توجه  با 
(با  بعد  و   (9/74 میانگین  (با  قبل  در  چک لیست ها 
کاهش  باعث  طرح  این  اجرای  داد  نشان   (8/03 میانگین 
سطح استرس در کار و نیز بهبود شرایط کاری شده است. 

1 Shapiro-Wilk 

کارگروه ها طی نشست های فنی در دو مرحلة قبل و بعد 
 136 و  مشکل   95 تعداد  چک پوینت ها،  به کارگیری  از 
راهکار برای پیشگیری و بهبود وضعیت استرس در کار در 

پاالیشگاه مربوطه ارائه کردند.
دربارة  ویلکاکسون  آزمون  نتایج   ،4 جدول  مطابق 
سؤاالت  مختلف  حیطه های  به  شرکت کنندگان  پاسخ 
در  حیطه ها  از  هریک  در  می دهد  نشان  پرسش نامه  
 .(p<0/05) مرحلة قبل و بعد، ارتباط معناداری وجود دارد 

کلی  به طور  بعد،  و  قبل  حیطه های  کل  در  همچنین 
براساس نتایج پرسش نامه ها (جدول 4) نتایج آماری 

اختالف معنا داری را در دو مرحلة قبل و بعد از به کارگیری 
چک پوینت ها نشان داد (p<0/001) که این ارتباط معنادار 

بیانگر اثربخشی و مفید بودن این نوع طرح است.  
شرکت کنندگان  پاسخ  مقایسة   ،1 نمودار  براساس 
تمایل  میزان  که  است  آن  بیانگر  بعد  و  قبل  مرحلة  دو  در 
شرکت کنندگان به ادامة طرح در مرحلة دوم سیر افزایشی 

داشته است. 
نشست های  مرحله  دو  از  که  ارزشیابی  کارگاه  نتایج 
فردی و کار در کارگروه ها براساس پرسش «چرا و چگونه 
فرایند ارگونومی مشارکتی؟» و «چرا و چگونه عوامل آن؟» 

تشکیل شد، در جداول 5 و 6 آمده است. 

بحث و نتیجه گیری  

 ها  پوینتها قبل و بعد از ارائۀ چکلیستهاي چکـ  مقایسۀ امتیاز کل شاخه3جدول 
 

 وضعیت پیشگیري از استرس در کار 
 بعد  قبل 

P-Value  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 
 001/0 74/3 03/8 43/4 74/9 ها شاخهکل 

 
  

جدول 3ـ  مقایسة امتیاز کل شاخه های چک لیست ها قبل و بعد از ارائة چک پوینت ها

 )n=59(ها پوینت ارائۀ چک از بعد   و قبل  هانامهپرسش  هايحیطه مقایسۀ امتیاز ـ4 جدول
 

  
  

  

 نامههاي پرسش حیطه 
 آزمون ویلکاکسون  هانت پویچک  ير یکارگ بعد از به  هانت پویچک ير یکارگ از به  قبل

)P-Value (  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 =001/0P 43/5 77/35 01/6 84/32 ق ی تحق اتیکل طهیح . 1
 >001/0P 68/3 13/22 65/4 13/19 ی فن  ي ها نشست طهیح  .2

 >001/0P 48/2 32/15 09/3 83/12 ها  ستی ل چک طهیح  .3
 >001/0P 50/3 06/24 40/3 62/21 ي ریادگ ی طهیح . 4
 =P 009/0 55/2 71/16 17/2 01/16 ی گروه  کار طهیح . 5
 >001/0P 75/0 23/4 10/1 57/3 طرح  ادامه طهیح . 6

 >001/0P 88/15 25/118 12/17 03/106 ها  طهیحکل  . 7

)n=59( جدول 4ـ مقایسة امتیاز حیطه های پرسش نامه ها قبل و بعد از ارائة چک پوینت ها
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در این پژوهش، با توجه به نظریة براون1، از سه نوع نوع 
درگیري  (شامل  مشارکت  و  همکاری  به منظور  درگیری 
درگیري  مشورتی،  نوع  از  همکاري  و  مشارکت  منظور  به 
شغلي  سازی  غنی  نوع  از  همکاري  و  مشارکت  منظور  به 
مشارکت  نوع  از  همکاري  و  مشارکت  بمنظور  درگیري  و 

1 Brown

کامل) در فرایند ارگونومی مشارکتی (34)، دو نوع از آن 
(درگیري به منظور مشارکت و همکاري از نوع غنی سازی 

نوع  از  همکاري  و  مشارکت  به منظور  درگیري  و  شغلی 
مشورتی) اتفاق افتاد؛ بدین گونه که در مشارکت مشورتی 
یا شورایی، افراد در موقعیت های مختلف نظرات و عقاید 
پژوهشگر  و  دادند  ارائه  سازمان  بهبود  درجهت  را  خود 

نمودار 1ـ مقایسة میزان تمایل شرکت کنندگان به ادامة طرح

 شده در طی اجراي طرح  کنندگان در مرحلۀ پرسش فردي کارگاه ارزشیابی دربارة موارد آموخته پاسخ شرکت ـ5جدول 
 

 کنندگان شرکت   پاسخ ردیف 
 تیمی   و مشارکتی کار ایجاد 1
 خود  هايتوانمندي کردن باور 2
 پرسنل  در  اعتماد و  انگیزه ایجاد 3
 افراد سازمان  به  دادن ارزش و اهمیت 4
 یکدیگر  تجارب  و  فنی  دانش  از یادگیري 5
 پرسنل  از تقدیر  و خوب  عملکردهاي  به توجه  6
 سازمان  و   کار به  تعلق حس و ارزشمندي  حس ایجاد 7
 حل راه  ارائۀ بر  تمرکز  به مشکل  بر تمرکز   از نگرش   تغییر 8
 واحدها  سایر همکاران  با  مثبت تعامالت  و ارتباطات بهبود 9
 مشکالت  حل  و درك در  سازمانی مختلف سطوح تمام  درگیري 10
 بیرونی یا درونی تشویق و تنبیه سیستم  و انگیزه فاکتورهاي اهمیت 11
 کار در بندياولویت اهمیت و  مشکالت به سیستمیک دید پیدا کردن 12
 واحدها   دیگر مشکالت و  خود کاري نیازهاي به  آگاهی افزایش 13
 مسئوالن   بین   در افراد بیان آزادي در تسهیل و  اظهارنظر براي فضایی ایجاد 14
 هزینه  بدون و  هزینهکم  راهکارهاي ارائۀ به همکاران و  خود  ذهن درگیر شدن 15
 کارها  در هاسردرگمی وجود  آن تبعبه  و  شرکت در  اندازچشم  و   اهداف نبودِ  از آگاهی 16

  با آشنایی نیز  و ILO  جهانی استانداردهاي قالب در سازمانی  فرهنگ با آشنایی 17
 کار  در پیشگیري از استرس مختلف ابعاد درمورد جهانی استانداردهاي

 
  

جدول 5ـ پاسخ شرکت کنندگان در مرحلة پرسش فردی کارگاه ارزشیابی دربارة موارد آموخته شده در طی اجرای طرح
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حل  در  را  آن ها  تسهیلگر داخلی،  به عنوان  (دانشجو) 

مهم ترین  دیگر  طرف  از  کرد.  یاری  مطرح شده  مشکالت 
درگیری  افتاد،  اتفاق  مطالعه  این  در  که  درگیری  نوع 
به منظور مشارکت و همکاری از نوع غنی سازی شغلی بود 
که در معنای واقعی ارتقای شایستگی در مهارت های فنی 
و اجتماعی و همچنین سازمانی افراد ایجاد شد؛ بدین گونه 
که با ایجاد فضای یادگیری و استفاده از ابزارهای مناسب 
افراد  میان  مناسبی  تعامل  داخلی،  تسهیلگر  کمک  با  و 
یادگیري  با  تعامل  این  و  و  گرفت  شکل  کارگروه ها  در 
عمدي(از طریق ارائه بازخوردها از پرسشنامه ها) و نشست 
هاي فني(از طریق تبادل اطالعات با یکدیگر)، باعث شد با 
درک بهتري چک لیست ها را تکمیل نمایند و حیطه های 
طی  در  درنهایت  کنند.  تجربه  را  چک پوینت ها  مختلف 
ارگونومی  فرایند  مختلف  فازهای  در  فنی  نشست های 
درجهت  آن ها  برای  عمل  بر  مبتنی  یادگیری  مشارکتی، 

ستاده تغییر مثبت و بیداری نیاز به تغییر  ایجاد شد. 
ماهیت  مدل  براساس  اجرا،  طول  در  شرکت کنندگان 
و  هینز  توسط  ارائه شده  مشارکتی  ارگونومی  چرخة 
که  هاللی  و  است  مختلف  وقایع  شامل  که   (35) ویلسون 
مشارکتی  ارگونومی  فرایند  را  آن  خود،   2008 مطالعة  در 
مدل  این  از  واقعه  اولین  گرفتند.  قرار   ،(27) است  نامیده 
درگیری به منظور مشارکت و همکاری است. این درگیری 
فرایند  مختلف  مراحل  در  همکاری  و  مشارکت  به منظور 

(از مجموع واقعه های کاری مختلف به منظور مشارکت و 
همکاری) در بین شرکت کنندگان اتفاق افتاد؛ بدین گونه 
که افراد در نشست های فنی با به کارگیری چک لیست ها 
در  چک پوینت ها  از  استفاده  از  بعد  و  قبل  مرحلة  دو  در 
یادگیری  فضای  در  و  شدند  درگیر  مختلف  گروه های 
به  اعتماد  مدل،  این  واقعة  دومین  گرفتند.  قرار  عمدی 
مشارکت.  به  انگیزه  آن  واقعة  سومین  و  است  مشارکت 
نیز  و  پرسش نامه ها  از  حاصل  نتایج  براساس  بنابراین 
فنی  مهارت های  بهبود   (5 و   4 (جداول  ارزشیابی  کارگاه 
مشارکت  به  انگیزه  و  مشارکت  به  اعتماد  اجتماعی،   و 
مراحل  از  هریک  رفتن  پیش  با  و  طرح  طول  در  به تدریج 
روش کار ایجاد شد و افزایش یافت. همان طور که در نتایج 
مشارکت،  به  اعتماد  با  گردید،  ارائه  پرسش نامه ها  آماری 
تمایل و انگیزة افراد برای مشارکِت بیشتر افزایش پیدا کرد 
و موجب شد در مراحل مختلف از روش کار با نشست های 
پی درپی درجهت یادگیری مدوام در طول اجرا و در واقع 
مهارت های  و  توانایی  ایجادشده،  عمدی  یادگیری  فضای 
افزایش  شرکت کنندگان  سازمانی  و  اجتماعی  و  فنی 
به طور  و  مشارکت  و  همکاری  شد  باعث  همچنین  یابد. 
سطوح  از  (شرکت کنندگان  همدیگر  از  یادگیری  اخص 
بیشتر  چک پوینت ها  آشنایی  از  بعد  سازمانی)  مختلف 
گردد و پیامد آن موجب ارائه  و اجرای پیشنهادهایی برای 

پیشگیری از استرس در کار در شرکت مربوطه گردد. 

جدول 6ـ نتایج نشست های کار کارگروه ها درکارگاه ارزشیابی

 
 

 ارزشیابی  درکارگاه هاکار کارگروه  هاينشست نتایجـ 6 جدول
 

 
  

 چگونه؟  چرا؟  موضوع 

ارگونومی  چگونه و  چرا
 مشارکتی؟ 

 با اهمیت دادن به آن و تعهد و حمایت مسئوالن و مدیران  .1 . ایجاد تعامل مناسب و بهبود ارتباطات کاري 1

 . از طریق  ایجاد انگیزه در پرسنل 2 وري سیستم کاري . ارتقاي شرایط کیفی محیط کار و بهره  2

 در بین سطوح مختلف سازمانی  . با ایجاد اعتماد3 . براي استفاده از تجربیات، نظرات و پیشنهادهاي تمام افراد سازمان3

 اعتماد چگونه و  چرا

 مشارکت؟  به

 یکدیگر  نظرات و هادیدگاه  به  احترام. 1 گروهی  کار . اثربخشی 1

 پرسنل  کنار در هاآن  مستمر حضور  و مسئوالن  حمایت. 2 کار  انجام بهتر براي   بستر ایجاد .2

 اخالق  چارچوب  در سازمانی  مناسب رفتار تقویت  از طریق. 3 یکدیگر  با بهتر تعامالت ایجاد.  3

 مشارکت؟ به   انگیزه چگونه و  چرا

 کنندگان شده توسط شرکت . اجراي تعدادي از راهکارهاي ارائه 1 اثربخشی بهتر عملکرد نفرات در جلسات . 1

 . مشارکت و حضور مسئوالن ارشد 2 . افرایش میزان مشارکت پرسنل با یکدیگر 2

 . باال بردن اثربخشی و خروجی جلسات 3 هاي افراد ها و توانمندي. جهت استفاده از پتانسیل3

 چگونه  و  چرا

و    همکاري منظوربه   درگیري
 مشارکت؟

 . افزایش انگیزه پرسنل 1 . بهبود شرایط کاري 1

 ها در سازمان . ایجاد حس مثبت در پرسنل و درك مفید بودن آن 2 . استفاده از نظرات و تجربیات همکاران 2

 . شناخت بهتر مشکالت محیط کار 3
کاري براساس تخصص و  هاي . درگیر کردن پرسنل درحوزه 3

 هامندي آن عالقه 
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 (35  ،27) مشارکتی  ارگونومی  فرایند  براساس 
قالب  در  پژوهش  این   ،(36) پژوهشی  تاکتیک  به عنوان 
ـ  اجرا  ـ  برنامه  شامل   (37) دمینگ  چرخه های  تداوم 
نیاز  بیداری  آن  خروجی  که  شد  انجام  عمل1  و  ـ  مطالعه 
همکاری،  و  مشارکت  به منظور  درگیری  میان  از  تغییر  به 
و  اجتماعی)  و  فنی  مهارت های  از  (اعم  شایستگی  بهبود 
همچنین مهارتهای سازمانی، اعتماد به مشارکت، و انگیزه 
کلی  به طور  است.  بوده  شرکت کنندگان  مشارکت  به 
در  استرس  از  پیشگیری  انجام شده،  مطالعات  به  توجه  با 
تمام  مشارکت  و  درگیری  و  سیستمی  نگرش  نیازمند  کار 
رویکردهاي  از  یکی  اساس،  این  بر  است.  سازمان  سطوح 
مناسب جهت پیشگیری از استرس در کار و بهبود شرایط 

کاري، به کارگیري رویکرد ارگونومی مشارکتی است. 
و  متخصص  مشارکتی،  ارگونومی  رویکرد  در 
غیرمتخصص با هم در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به چرا 
و چگونه مسائل کاری شان و راه حل های آن می پردازند. 
نتایج  همچون  مطالعه،  این  یافته های  براساس   (33  ،27)

(جدول  ارزشیابی  کارگاه  و  چک لیست ها  پرسش نامه ها، 
و  اجتماعی  و  فنی  مهارت های  می دهد  نشان  که  ـ   (3
سازمانی شرکت کنندگان بهبود پیدا کرده است. همچنین 
افزایش انگیزه و فرهنگ درگیری کاری به منظور مشارکت 
و همکاری درجهت تشخیص بهتر حل مسائل استرس در 
کار را بیان می کند که بیانگر آن است که چگونه افراد با 
کمک تسهیلگر داخلی توانستند در تعامل باشند. در این 
پژوهش، برمبنای نظریة ویگوسگی (38)، تسهیلگر داخلی 
نقش داربست را براي این افراد داشته که با راهنمایی و در 
فضاي یادگیري عمدي،  اختیار قرار دادن منابع و ایجاد 
آن ها را از منطقة رشد مجاور عبور داده است؛ همچنان که 
تسهیلگر  برای  را  داربست  نقش  هم  بیرونی  تسهیلگران 

داخلی در این مطالعه داشته اند.
با  مطالعه  اجرای  از  قبل  شرایط  مقایسة  کلی  به طور 
به کارگیری  نتایج  براساس  آن  اجرای  از  پس   شرایط 

چک لیست ها (قبل و بعد از به کارگیری چک پوینت ها) و 
نتایج پرسش نامه ها در طی دو مرحلة آن، بیانگر آن است 
که ایجاد شایستگی کارکنان و نیز بهبود ارتباطات سازمانی 
دستاورد هاي  مهم ترین  از  آنان  مشارکتی  فرهنگ  و 
 (39) ارگونومی  سیستمیک  پیش مداخلة  این  خروجی 
ستاد  مدیریتي  پشتیباني   با  باید  که  می شود  محسوب 
شرکت ملی گاز و مدیران ارشد و ادامة درگیری  به منظور 

1 Plan-Do-Study-Act (PDSA)   

مشارکت و همکاری (سومین نوع یعنی درگیری به منظور 
مشارکت و همکاری کامل) (34) کارکنان سطوح مختلف 

سازمان اجرا و نهادینه شود. 
و  کاربردی  مطالعات  نوع  این  در  شرکت کنندگان 
قرارگیری  از  را  متنوعی  منافع  عمل،  بر  مبتنی  یادگیری 
این  دستاوردهای  می کنند.  دریافت  آن  فرایند  در  خود 
یادگیری  کارکنان،  شایستگی  بهبود  از:  عبارت اند  رویکرد 
با  خود  دانش  و  تجارب  اشتراک گذاری  به  یکدیگر،  از 
همکاران، درگیری و مشارکت، رویکرد دموکراتیک و تأمل 
احساس  افزایش  اعتماد،  و  انگیزه  افزایش  انتقادپذیری، 
ایجاد  و  مثبت  نگرش  کاری،  مالکیت  حس  ایجاد  احترام، 
در  پرسش نامه ها  نتایج  مطالعه،  این  در  که  چشم انداز 
این  نشان دهندة  ارزشیابی  کارگاه  و  مختلف  حیطه های 

پیامدهاست. 
ایجاد   ،(2014) عبداله پور  و  هاللی  پژوهش  براساس 
در  ارگونومی  به کارگیري  جهت  تغییر  به  نیاز  بیداري 
کشورهاي  صنایع  در  کار  شرایط  اصالح  و  کاري  سیستم 
چرخه هاي  به  عنایت  نیازمند  صنعتی،  توسعة  درحال 
یادگیری PDSA  و تفکر دوباره بر عمل2 است. (40) مفهوم 
تفکر دوباره بر عمل به معنای یک قدم به عقب برگشتن و 
بررسی چیزي است که قبًال به آن اندیشیده  یا آن را بیان 
نیست؛  عمل  خود  مفهوم،  این  دیگر،  عبارت  به  کرده ایم. 

بلکه بازتاب آن (یادگیري) در عمل است. (40ـ41)
کارگاه  در  شده  ایجاد  عمل  بر  دوباره  تفکر  برمبنای 
ارزشیابی نیز  (جدول 5)، شرکت کنندگان بر روی تجربه 
ارگونومی  (فرایند  طرح  اجرای  طی  در  خود  یادگیری  و 
پژواک  عمل)  بر  مبتنی  یادگیری  رویکرد  با  مشارکتی 
دادند. تفکر دوباره بر عمل این مطالعه و چرخه هاي انواع 
شرکت کنندگان  شایستگی  ارتقای  بیانگر  آن  یادگیري 
در  استرس  از  پیشگیری  مختلف  فاکتورهای  با  رابطه  در 
ایجاد  افراد،  مشارکت  و  درگیری  اساس،  این  بر  است.  کار 
مشکالت  شناسایی  درمورد  کل)  (اثر  سیستمیک  دید 
موجود و ارائة راهکار، ایجاد انگیزه، خودباوری و اعتماد به 
سازمانی،  ارتباطات  بهبود  درون سازمانی،  توانمندی های 
تعامل مناسب تسهیلگران با پرسنل سازمان و بیشتر از آن 
نوعی بیداري نیاز به تغییر برای افراد ستادی شرکت گاز و 
مدیریت ارشد سازمان مربوطه اتفاق افتاد. هرچند با تداوم 
این نوع پژوهش ها و ارتقای آن ها، باید فرهنگ مشارکت 
مدیریتی  سبک  ارتقای  و  گاز  شرکت  سطوح  همة  در 

2 Meta-Reflection
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مناسب آن ایجاد شود؛ زمانی که «نیاز» به «مشارکت» به 
خواستة مدیران ارشد شرکت گاز تبدیل شود. 

پژوهشی  کارهاي  زمانی  داد  نشان  پیشین  مطالعات 
که  جوابگوست  عمل  بر  مبتنی  یادگیري  و  اقدام محور 
به  نیاز  بیداري  مانند  فاکتورهایی  به  سیستمیک  به طور 
کاري،  سیستم  در  ارگونومی  به کارگیري  به منظور  تغییر 
نوع  (از  مناسب  مداخله اي  روش  چشم انداز،  یک  ایجاد 
و  مداوم  یادگیري  ارگونومی)،  مداخلة  کار  سیستمیک 
انواع  شناخت  با  عوامل  این  یک پارچه سازي  درنهایت 
مداخلة  پیش مداخله،  (شامل  ارگونومی  مداخلة  فرایند 

اصالح شده و مداخلة پیشرفته) عنایت شود. (39)
در تحقیق هاللی در سال 2009 که در آن چک پوینت های 
مشارکتی،  ارگونومی  مداخلة  از  حمایت  برای  ارگونومی 
توسعة  درحال  کشورهای  در  عمدی  یادگیری  براساس 
که  شد  مشاهده  گرفت،  قرار  استفاده  مورد  صنعتی 
به کارگیری فرایند ارگونومی مشارکتی در سطح سازمانی 
می تواند یک تغییر مثبت در فرهنگ محل کار ایجاد کند. 
(25) در همین راستا،  نتایج پژوهش حاضر (جدول 3) با 

مطالعة هاللی همسویی دارد. 
همکاران  و  حیدری مقدم  مطالعة  نتایج  دیگر  طرف  از 
ابزاری  به عنوان  چک پوینت ها،  داد  نشان   2016 سال  در 
خالقیت  افزایش  و  کارگران  مشارکت  جلب  ضمن  جامع، 
آن ها منجر به یادگیری مبتنی بر عمل و انجام مداخالت 
درگیر  واحدهای  توسط  اجرا  قابل  و  کم هزینه  ساده، 
می شود و روابط افراد و شرایط کار را نیز بهبود می بخشد. 
این نتایج با یافته های پژوهش حاضر  (جدول3) همخوانی 

دارد. (32) 
و  کوبایاشی1  تحقیق  نتایج  با  مطالعه  این  یافته های 
همکاران در سال 2008 دربارة اثربخشی رویکرد ارگونومی 
مشارکتی در کاهش استرسورهای کاری و تغییرات مثبت 
حمایت  و  شغلی  رضایت  افزایش  ازجمله  کار،  محیط  در 

سرپرست و همکار، سازگار است. (42)
همچنین نتایج مطالعة حاضر (جداول 3، 4 و 5 و  نمودار 
1) با یافته های پژوهش کوجی و همکاران در سال 2015 
در ژاپن در زمینة اثربخشی به کارگیری چک پوینت های 
ارگونومی  رویکرد  با   ILO کار  در  استرس  از  پیشگیری 
همچنین  و  کار  در  استرس  از  پیشگیری  جهت  مشارکتی 
اشتراک گذاری  به  درون سازمانی،  ارتباطات  اهمیت 
در  استرس  از  پیشگیری  در  اجتماعی  حمایت  و  اطالعات 

1 Kobayashi

کار کارگران همسو است. (31) 
شواهد به دست آمده از صنایع مختلف نشان داد درگیری 
مشارکت افراد، کلید موفقیت اجرای اصالحات محیط  و 
کاری است. کارکنان دانش منحصربه فردی درمورد شغل 
خود دارند که در بسیاری از موارد به پیشنهاد راه حل های 
 معتبر و مؤثر برای مشکالت کاری منجر می شود. عالوه بر 

کاری  این، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های 
موجب ایجاد اعتماد، تعهد و حسن نیت است و به افزایش 
رضایتمندی و درنهایت ارتقای عملکرد آن ها منجر خواهد 

شد. (22، 43)
براساس شواهد نظري می توان گفت اجراي مؤثر چنین 
و  ارشد  مدیریت  حمایت  نیازمند  کاربردی  های  پژوهش 
این  در  است.  مناسب  مداخله ای  برنامه های  به کارگیری 
جهت  می کند  بیان   2008 سال  در  هاللی  مطالعة  راستا، 
به  ارگونومی،  مداخله اي  برنامة  شیوه های  موفق  اجراي 
مناسب  علمی  حمایت  کارکنان،  و  ارشد  مدیریت  حمایت 
مشارکتی نیاز است. (27)  و استفاده از رویکرد ارگونومی 
همچنین برپایة مطالعه عبداله پور (2010) که در صنایع 
بدون  مداخالت  انجام  گرفت،  صورت  ایران  نیروگاهی 
سطوح  پایین  مشارکت  و  مختلف  واحدهاي  تمام  تعامل 

مختلف سازمان، اثربخشی کمتری دارد. (44) 
 با توجه به شواهد نظری (مدل تعامل اجتماعی ویگوسگی) 
 ،(45) اسمیت  و  اسمیت  رفتاری  سایبرنتیک  مدل   ،(38)

فرایند ارگونومی مشارکتی (27، 35) و بیداری نیاز به تغییر 
پرسش نامه ها،  فنی،  (نشست های  تجربی  شواهد  و   (46)

می توان  حاضر  مطالعة  ارزشیابی)  کارگاه  و  چک لیست ها 
مشارکتي،  ارگونومي  فرایند  در  مشارکت  با  افراد  گفت 
مشترک،  یادگیری  فرایند  در  پژوهشی،  تاکتیک  به عنوان 
تغییر  به  نیاز  بیداری  نوع  یک  و  عمل  بر  مبتنی  یادگیری 
قرار گرفتند که خروجی آن یک پیش مداخلة سیستمیک 
و  فنی  مهارت های  افزایش  و  شایستگی  بهبود  راستای  در 
اجتماعی و سازمانی افراد شرکت کننده و تسهیلگر داخلی 
برای  الزم  انگیزش  و  اعتماد  ایجاد  باعث  همچنین  شد. 
تشخیص  درجهت  همکاری  و  مشارکت  به منظور  درگیری 
بهتر مشکالت و راه حل مسائل کاری گردید. برطبق نتایج، 
به کارگیری فرایند ارگونومی مشارکتی با رویکرد یادگیری 
و  اجتماعی  و  فنی  مهارت های  بهبود  با  عمل  بر  مبتنی 
شایستگی  ارتقای  شرایط کاری و  سازمانی افراد، در بهبود 
کارکنان مؤثر است. بنابراین با توجه به نتایج مثبت  اجرای 
فرایند ارگونومی مشارکتی، به کارگیری این فرایند با رویکرد 
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یادگیری مبتنی بر عمل جهت درگیری به منظور مشارکت 
و همکاری با مشارکت تمام سطوح سازمانی برای شناسایی 
مشکالت و ارائه و اجرای راهکار های کم هزینه و بدون هزینه 
در صنایع و سازمان ها و مکان های کاری کشورهای درحال 

توسعة صنعتی و به طور اخص ایران توصیه می شود.
فنی،  (جلسات  تجربی  شواهد  تحلیل  کلی  به طور 
اهم  و  ارزشیابی)  کارگاه  و  چک لیست ها  پرسش نامه ها، 
اثربخشی  بیانگر  آن ها  در  تأکید  مورد  و  مشترک  موارد 
ارائة  و  مشکالت کاری  بهتر  شناسایی  در  طرح  این 
بهبود  سازمانی،  سطوح  تمام  مشارکت  عملی،  راهکارهای 
مشارکت،  به  اعتماد  و  انگیزه  افزایش  سازمانی،  ارتباطات 
ارائة  و  مشکالت  شناسایی  در  یافتن  سیستمیک  دید 
ایجاد  یکدیگر،  تجارب  و  دانش  از  یادگیری  راهکارها، 
مختلف  سطوح  بین  گروهی  کار  و  مشارکت  فرهنگ 
(مهارت های  شایستگی ها  ارتقای  درنهایت  و  سازمانی 
فنی و اجتماعی) و همچنین مهارت های سازمانی افراد در 

ارتباط با پیشگیری از استرس در کار بود. 
نوع  این  چالش های  و  محدودیت ها  برخی  درضمن 
پژوهشی  تعامل  عدم  شامل  کاربردی  پژوهش های 
شرایط  نبودن  فراهم  صنعت،  و  دانشگاه  بین  مناسب 
اعتماد  پژوهش،  اجرای  برای  الزم  اولیة  بستر  و  رفاهی 
اندک پرسنل به پژوهش های دانشگاهی، ایجاد اخالل در 
به دلیل  کارگروه ها  نشست های  برگزاری  و  برنامه ریزی 
ماهیت عملیاتی کار پاالیشگاه، حجم زیاد کار و تعداد کم 
نیروهای کاری، مأموریت ها و شیفت های کاری مختلف 
و نیز برگزاری جلسات درون سازمانی به لحاظ بحران های 
خط  تجهیزات  و  ماشین آالت  فرسودگی  و  گاز  نشتی 
مانورهای  برون سازمانی،  جلسات  همچنین  و  تولید 
در  مذهبی  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای  و  منطقه ای 
زیاد  وقفه های  ایجاد  باعث  که  بود  شرکت  در  خاص  ایام 
موفقیت  می گردید.  کارگروه ها  جلسات  تشکیل  در 
اصلی این نوع پژوهش، صبوری گروه تحقیق و همچنین 
و  (دانشجو)  داخلی  تسهیگر  مداوم  پیگیری  و  پشتکار 
مورد  گاز  پاالیشگاه  از  شرکت کننده  عالقه مند  افراد 

مطالعه بوده است.

تشکر و قدردانی
به  ایران  گاز  ملی  شرکت  مالی  حمایت  با  پژوهش  این 
کارشناسی   پایان نامة  قالب  در   964008 قرارداد  شماره 
ارشد رشتة ارگونومی جهت اخذ درجة کارشناسی ارشد در 

گروه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 
مسئوالن  از  پژوهش  گروه  وسیله  بدین  است.  شده  اجرا 
شرکت ملی گاز ایران، ستاد انتقال گاز، منطقة 3 عملیات 
مربوطه،  گاز  پاالیشگاه  پرسنل  و  مدیریت  گاز،  انتقال 

قدردانی و تشکر می کنند. 
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