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Background and Objectives: In the automotive industry, assemblers are at the 
risk of job stress. There is relationship between job stress and work ability index, and 
job stress can impact on work ability index negatively. Therefore, this study 
investigates the effect of ergonomic job stress intervention (Ergo-JSI) on the work 
ability index and job stress of assemblers in an auto parts factory. 

Methods: It was an interventional study with pre- and post-test design in the 
assembly section of an auto parts factory. The sample group included 80 persons who 
were working in this section and they were selected totally. The interventional 
Ergonomics-based on Job Stress Program was performed for eight weeks. Job stress 
questionnaires (BJSQ), work ability index (WAI), ergonomic check points (ECP), 
and stress prevention in the workplace (International Labor Organization) were used 
as research tools. 

Results: The ergonomic job stress intervention (Ergo-JSI) was found to be 
significant on the work ability index (P<0.001). The level of work ability index was 
increased by 16.25% for workers (P=0.01). Furthermore, the job stress was decreased 
significantly (P<0.05). The quantitative changes in the level of job stress towards 
reduction were based on the BJSQ criteria A (51.25%) and criteria B (27.5%); these 
differences were found to be significant (P<0.001).  

Conclusion: Individual and organizational approaches which used for the 
interventional Ergonomic based on Job Stress Management Program has been 
effective on the decreasing of job stress and the increasing of work ability index of 
assemblers. Therefore, this Participatory Ergonomics Program which has an 
integrated approach can be improved the mental health of staff. 
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Extended Abstract  
 
Introduction 
In the automotive industry, assemblers are at the 
risk of job stress. There is relationship between 
job stress and work ability index, and job stress 
can impact on work ability index negatively. 
Therefore, this study investigates the effect of 
ergonomic job stress intervention (Ergo-JSI) on 
the work ability index and job stress of 
assemblers in an auto parts factory [1-3]. 

Methods 
 It was an interventional study with pre- and post-
test design in the assembly section of an auto parts 
factory. The sample group included 80 persons 
who were working in this section and they were 
selected totally. The interventional Ergonomics-
based on Job Stress Program was performed for 
eight weeks. Job stress questionnaires (BJSQ), 
work ability index (WAI), ergonomic check 
points (ECP), and stress prevention in the 
workplace (International Labor Organization) 
were used as research tools. 

This study has been approved by the ethics 
committee in the research of the Faculty of Health 
and Neuroscience of Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences in Tehran with the ethics ID 
IR.SBMU.PHNS.REC.1397.092. 

The data obtained in this study were processed 
with SPSS software version 24 (SPSS Inc., 
Chicago, Ill., USA). Data analysis was performed 
by Wilcoxon, paired t-test and sign test at a 
significance level of 0.05. 

Results 
 The ergonomic job stress intervention (Ergo-JSI) 
was found to be significant on the work ability 
index (P<0.001). The level of work ability index 
was increased by 16.25% for workers (P=0.01). 
Furthermore, the job stress was decreased 
significantly (P<0.05). The quantitative changes 
in the level of job stress towards reduction were 
based on the BJSQ criteria A (51.25%) and 
criteria B (27.5%); these differences were found 
to be significant (P<0.001). 

 
Table 1. Frequency distribution of personal-occupational characteristics of workers (n = 80) 

 N % 

Marital status 
Married 65 81.25 

Single 15 18.75 

Education 

Diploma 55 68.75 

Associate’s degree 15 18.75 

Bachelor’s degree and higher 10 12.50 

 M SD Median Minimum Maximum 

Age 34.74 7.00 34.00 24.00 55.00 

Work history 8.84 6.13 8.00 1.00 23.00 
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Table 2. Comparison of scores of ability to do work by areas and total in workers before and after the intervention of Ergo-JSI 
program 

Index of ability to do work by areas and 
total 

Before the intervention After intervention 
P-value 

M SD M SD 
Ability to work in connection with the best 

time of life 8.55 1.19 8.93 0.92 0.001 < *  

Ability to work in relation to the physical 
and mental needs of the job 7.82 1.33 8.19 1.50 0.001 * 

Current diseases diagnosed 4.10 2.22 4.58 2.17 0.001 < *  

Estimating the extent of work-related 
injury due to illness and injury 5.49 0.95 5.58 0.90 0.083 * 

Sick leave for the past year 4.75 0.52 4.75 0.52 0.999 * 

Predict the ability to do work in the next 
two years 5.58 2.02 6.10 1.61 0.001 * 

Intellectual and mental abilities 2.39 0.88 2.64 0.93 0.001 < *  

Total score of work ability index 36.93 3.93 38.08 3.71 0.001 <**  
* Wilcoxon Symptomatic Rank Test  
** Paired t test 
 
Table 3. Comparison of the level of ability to work in workers before and after the intervention of the Ergo-JSI program 

Score status indicator of the ability to do work Before the 
intervention 

After the 
intervention P-value 

Weak 
(7-27) 

N 1 2 

0.012 * 

% 1.25 2.5 

Medium 
(28-36) 

N 30 19 

% 37.5 23.8 

Good 
(37-43) 

N 47 56 

% 58.7 70 

Excellent 
(44-49) 

N 2 3 

% 2.5 3.8 
 
 
Table 4. Comparison of job stress scores by areas and total in workers before and after Ergo-JSI program intervention 

Job stress by areas and total 
Before the intervention After intervention 

P-value 
M SD M SD 

Job needs 38.71 6.37 34.05 3.47 <0.001 * 

Stress reactions 37.09 10.09 28.94 6.00 <0.001** 

Job sources 

8.73 2.07 7.93 1.47 <0.001 *  

7.61 1.66 7.33 1.46 0.003 *  

4.68 1.61 4.16 1.23 0.001 < *   

Total score 96.81 16.66 82.40 10.20 <0.001** 
* Wilcoxon Marked Rank Test 
   ** Paired t test 
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Table 5. Comparison of workers' job stress before and after Ergo-JSI program intervention based on criteria A and B 

Job stress levels N % P-value 

According to criterion A 
before the intervention 

 

Has a very high stress level 16 20.00 

0.001<* 

Has moderate to high stress levels 29 36.25 
Has moderate to low stress levels 35 43.75 

According to criterion A 
after the intervention 

Has a very high stress level 1 1.20 
Has moderate to high stress levels 8 10.00 
Has moderate to low stress levels 71 88.8 

According to criterion B 
before the intervention 

 

Has a very high stress level 23 28.75 

0.001<* 
Has moderate to low stress levels 57 71.25 

According to criterion B 
after the intervention 

Has a high level of stress 1 1.25 
Has moderate to low stress levels 79 98.75 

 
Discussion 
The results of the present study showed that the 
Ergo-JSI program was effective on the work ability 
index of assembly workers. There was also a 
statistically significant relationship between the 
workers' ability to work index before and after the 
implementation of the Ergo-JSI intervention 
program (P<0.001). The mean score of workers' 
ability to work was at a moderate level before the 
intervention (36.93  ± 3.93) and was at a good level 
after the intervention. In fact, the average score of 
the assembly workers' work ability index improved 
from a moderate to a good level (38.08  ± 3.71). It 
seems that the increase in work ability index in this 
study was due to the fact that the Ergo-JSI program 
had an effect on changing working conditions as 
well as changes in employees' knowledge, attitudes 
and behaviors towards job stress problems and how 
to deal with them. In addition, the ergonomic 
situation of the workplace due to the reduction of 
stressful barriers increases work capacity. The 
communication skills taught at Ergo-JSI also help 
employees to communicate their feelings and 
thoughts decisively to co-workers and supervisors, 
which leads to better mental conditions and 
increased job motivation [28]. 
The results of comparing job stress scores related 
to factory assembly workers based on two criteria 
A and B (high stress as the highest level of stress 
response (criterion A) and having a medium or 
higher level of stress response, with the highest 

rate of job stress or the least social support in 
Workplace (criterion B)) before and after the 
intervention showed that employees' stress levels 
decreased. Such a reduction is due to the 
improvement of work environment conditions and 
individual perception of stressors as a result of the 
coping mechanism. Therefore, Ergo-JSI improved 
the work situation by implementing the 
"Continuous Improvement Program" [30-34]. 

Conclusion 
 Individual and organizational approaches which 
used for the interventional Ergonomic based on 
Job Stress Management Program has been 
effective on the decreasing of job stress and the 
increasing of work ability index of assemblers. 
Therefore, this Participatory Ergonomics Program 
which has an integrated approach can be improved 
the mental health of staff. 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

بر شاخص توانایی کار و استرس شغلی کارگران در   ارگونومی مبتنی بر مدیریت استرس شغلی اثربخشی برنامۀ  
 یک صنعت تولید قطعات خودرو 

 
 3یصارم   مهناز  دکتر   ، * 2ییطباطبا  شهناز  ، 1ي صفر  روانیانوش

 

 یران تهران، ا   ی، بهشت   ید شه   ی دانشگاه علوم پزشک   یمنی، دانشکدة بهداشت و ا   ی، کارشناس ارشد گروه ارگونوم .  .۱
   یران تهران، ا   ی، بهشت   ید شه   ی دانشگاه علوم پزشک   یمنی، دانشکدة بهداشت و ا   ی، گروه ارگونوم   یار دانش  .۲
 یران تهران، ا   ی، بهشت   ید شه   ی دانشگاه علوم پزشک   یمنی، دانشکدة بهداشت و ا   ی، گروه ارگونوم   یار دانش  .۳

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 25/02/1399 :افتیدر
 08/10/1399 :رشیپذ

 08/10/1399: نیآنال  انتشار 
 

. هستند  ی در معرض استرس شغل  اد ی ز  ي بار کار  ل یدل، مونتاژکاران بهخودرو  د یتولدر صنعت    :هدفینه و  زم
  ی ارگونوم  برنامۀ   ریتأث  پژوهش  ن یا.  بگذارد  یمنف  ریبر آن تأث  تواندیو م  دارد  ارتباط  کار  ییاسترس با توانا 

  در   رامونتاژکاران    یکار و استرس شغل  یی شاخص توانا  بر  )Ergo-JSI(  ی شغل  استرس  ت یر یبر مد   یمبتن
 .است کرده  یبررسقطعات خودرو    دیتول کارخانۀ   کی
 

  د ی تول   کارخانۀ   ک ی مونتاژ    بخش در    آزمون پس و    آزمون ش ی پ   روش   به و    ي ا از نوع مداخله   مطالعه   ن ی ا   : کار روش 
  ي سرشمار صورت  به   ي ر ی گ بود و نمونه   بخش  ن ی ا  ن از شاغال   نفر   80شامل   نمونه   گروه .  شد   انجام  قطعات خودرو 

.  شد  انجام تست   ن ی و آزمون سا  ی زوج   t لکاکسون، ی و  ي آمار  ي ها روش   به ها  داده  ها ل ی تحل و ه ی تجز . گرفت  صورت 
استرس    ي ها هفته اجرا شد. پرسشنامه   8) به مدت  Ergo-JSI(   ی بر استرس شغل   ی مبتن   ی ارگونوم   ي ا مداخله   برنامۀ 

پ ECP(   ی ارگونوم   ي ها نت ی پو چک )،  WAI(   کار   یی توانا   شاخص )،  BJSQ(   ی شغل  استرس در    ي ر ی شگ ی ) و  از 
  ، Bو  A ار ی دو مع  براساس  ی شغل  استرس   زان ی م  ی اب ی ارز کار) ابزار پژوهش بودند.    ی الملل ن ی ط کار (سازمان ب ی مح 

استرس،    واکنش باالتر    ا ی ) و داشتن سطح متوسط  A  ار ی استرس (مع   واکنش   سطح   ن ی عنوان باالتر استرس باال به 
کارکنان    ي ) برا B  ار ی در محل کار (مع   ی اجتماع   ت ی حما   ن ی کمتر   ا ی   ی شغل   ور استرس   زان ی م   ن ی باالتر همراه با داشتن  

 . شد   ن یی تع 
 

همچنین   ). P>0/ 001(   داد   شی کار کارگران را افزا  ییتوانا ة  نمر   ي طور معناداربه   يا مداخله   ۀ برنام  ها:یافته 
 ی استرس شغل ة  عالوه، نمر ه ب   .) =0P/ 012(  افتی  شیافزا   کارگران  از  درصد  16/ 25  در  کار  انجام  ییتوانا  سطح 

م  به  مع   ی کم  رات یی تغ ).  P>05/0(   افت یکاهش    ی فراوان    زانی کارگران،  براساس  استرس  کاهش   A  ار ی در 
ازلحاظ   که ) مشاهده شد درصد 5/27( BJSQ   ی استرس شغل   ۀ پرسشنام  B  ار ی ) و براساس مع درصد 25/51( 

 . ) P>001/0بود ( دار ا معن  يآمار 
 

بر کاهش   یو سازمان   ي فرد  کردی رو   با)  Ergo-JSIی ( استرس شغل   تیری مد  يا مداخله   ۀ برنام  :نتیجه گیري
 ن،یقطعات خودرو مؤثر بود. بنابرا   د یتول   ۀکار کارگران مونتاژ کارخان   ییشاخص توانا  ش یو افزا  ی استرس شغل

 . دهد   بهبود راکارکنان   ی سالمت روان  تواند ی دارد، م   کپارچهی   ي کردی رو  که  ی مشارکت   یارگونوم  ۀ برنام ن یا 
 

 کار، مداخلۀ ارگونومی، صنعت تولید خودرو ، شاخص توانایی مدیریت استرس شغلی :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو

 یی طباطبا شهناز دکتر
ارگونوم   اریدانش   ةدانشکد   ، یگروه 

 یدانشگاه علوم پزشک   ،ی من ی بهداشت و ا
 رانی تهران، ا  ، یبهشت  د یشه 

 یک:الکترون پست
sh.tabatabaei@sbmu.ac.ir  
tabshahnaz@yahoo.com 
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به اغلب  کاريدلیل  استرس شغلی  نامناسب    مانند   ،شرایط 
حجم کار باال، نوع شیفت کاري، ساعات طوالنی کار و همچنین 
درك مبهم فرد از نقش خویش در محیط کاري و نوع ارتباطات  

انستیتو ملی    فیتعر  براساس  .]1[آید  وجود میبهها با دیگران  آن 

استرس )  NIOSH(   کایآمر  ةمتحداالتیا  سالمت و ایمنی شغلی 
فیزیکی مضر  يهاپاسخی  شغل    که درصورت   استي  هیجانی و 

توانا   یشغل  يهايازمندین  نبودنهماهنگ منابع    هاییبا  و 
به  ازیموردن مفرد،  تنش  .  ]2[  دیآیوجود  متحد،  ملل  سازمان 
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سازمان   بعد  چندي  و  دانست  بیستم  قرن  بیماري  را  شغلی 
 .]3[کرد  گیر در جهان اعالم  بهداشت جهانی آن را مشکلی همه 

 دلیلبه را  به کشورها    شدههاي وارد هزینه المللی کار  بین سازمان  
. تولید ناخالص داخلی تخمین زده است   درصد 1  -3/ 5تنش شغلی  

درصد بیماري افرادي   75- 90شده است که    در تحقیقات مشخص 
. همچنین استرس است دلیل  کنند، به که به پزشکان مراجعه می 

توسعه 30 کشورهاي  در  کار  نیروي  کاري   با  افتهیدرصد  تنش 
از   بیشتر   توسعه درحال   این میزان در کشورهاي   که  مواجه هستند 

 ی امروزه استرس شغلی موضوع   جهتن ی بد   .]4[  است  این مقدار
 ي ور و ارتباط آن با بهره   ]5[سالمت محسوب شده   ة مهم در حوز 

 .]6[کار و توانایی انجام کار موردتوجه قرار گرفته است 
  .شود می نیز  ی انجام کار  استرس شغلی موجب کاهش توانای 

پیچیده  مفهوم  کار  انجام  از   اي توانایی  استفاده  با  که  است 
  ییشاخص توانا  . ]7[شود می شاخص توانایی انجام کار ارزیابی 

مجموعه  فاکتورها   ي ا کار  که    یی از  ی به است  آن  فرد   ککمک 
انجام   ی خوب کارش را به  ي ها ي ازمندی خاص ن   ط یدر شرا   تواند می 

 . ]8،  9[  دهد 
پا شغل   گذشته،  مطالعات یۀ  بر   مشکالت  از  یک ی  یاسترس 

مونتاژ خطوط  کارگران  در   رود ی م شمار  به   خودروسازي   جدي 
در    . ]10،  11[ اغلب  خودرو  مونتاژ  با   يکار   طی مح   کی کار 

خطرناك   ي ها ن ی ارتعاشات و ماش   مانند سروصدا،   یک ی ز ی مشکالت ف 
کارگران   ان ی عامل مهم استرس در م   تواند ی که م   شودی انجام م 

مطالع   .]12[  باشد همکاران    Sjögren-Rönkäۀ نتایج  نشان   و 
 ی تنگاتنگۀ  روانی در محیط کار با توانایی شغلی رابط   فشار   دهد،می 

می  آن  کاهش  موجب  و  تحقیقات .  ]13[  د شو دارد  برخی 
به استرس  را  شغلی  ریسک هاي  یک  در  عنوان  مهم  بارة فاکتور 

می  مطرح  شغلی  مطالع .  ]14[  کنندتوانایی  در  ۀ همچنین 
Kumasiro  سطح   میانمنفی    ارتباط و  شغلی  توانایی  شاخص 

 . ]15[ استرس مشاهده شد 
  Yong    ازسوي افراد   شده ادراك و همکاران دریافتند، استرس

کار    موردمطالعه  توانایی  کاهش  است؛   ها آن با  همراه 
شغلی   که طوري به  کارکنان  ت   شدهادراك استرس   ری تأث وسط 

 .]16[ی بر توانایی کار آنان دارد  توجه قابل 
 کردی رو   یاثربخش   ی به بررس   ی طور انتخاببه   مختلفی مطالعات  

پرداخته   یسازمان   ا ی  ي فرد  کار  محل  در  استرس  کاهش  اند. در 
 ی ، مطالعات اندکاست  اثبات شده   کردها ی رو   ن ی ا اثربخشی  اگرچه  

روش  به   يها از  ترک فوق  استفاده   کی در    یبی صورت  مداخله 

 ي کردها یرو   ق ی تلف فرض شده است،    ، مطالعه  ن ی ا  در   .]17[  اند کرده 
منابع مختلف استرس مرتبط با شغل   تواند ی برنامه م   ک ی فوق در 

د  قرار  هدف  برنام   هدرا  مح   ت یری مد   ۀ و  در  را   طی استرس  کار 
 دی جد  ۀ مداخل   ۀ برنام   ک ی   در این پژوهش   ن ی بنابرا   کند؛ تر   اثربخش 

یا   JSI-Ergo ی ( بر استرس شغل   ی مبتن  ی ارگونوم  ۀ عنوان مداخل  با 
Ergonomics-based Job Stress  Intervention (   اجرا    و  ی طراح

 ي ساز نه ی به یعنی    ،بر سازمان   تمرکز که متشکل از هر دو جزء م شد  
ي، فرد ي  ها ی ژگ ی همراه با تمرکز بر و   ی کی ز ی ف   ط ی کار و مح   ي محتوا 

 . استرس است   ت ی ر ی صورت آموزش مدبه 
با   ی همراهاسترس شغل   ت یر ی از مد   یب ی ترک   Ergo-JSIۀ  رنام ب
واحد، تمرکز   ي ر ی گ کار بوده و با جهت   طی بهبود شرا   ای  یارگونوم 

 ت ی ری مد   راهبردهاي اعمال  این برنامه   بر هر دو مؤلفه دارد.  ی کسانی 
بر مبناي مدل   ی براي کاهش استرس شغلی کارکنان استرس شغل 

ۀ برنام  . است )  1988  ، ی ن ی ل هارل و مک (  NIOSHاسترس شغلی  
Ergo-JSI    توسط یک  پژوهشگر اندونزیایی به نام  2016در سال 

Susy  -  Purnawati   ي اندونز   یدنپاسار بال   یکارکنان بانک مل   ، بین
این برنامه براي اولین بار در ایران، در   ، اجرا شد. در پژوهش حاضر

بر تأکید  با  و  استرس   بخش مونتاژ صنعت قطعات خودرو  مدل 
 يمتعدد   ي ا یبرنامه مزا   ن ی ا  ي و اجرا شد. ساز ی بوم ،  NIOSHشغلی  

است.   ي فرد   کردی و رو   یمشارکت   ی شامل کاربرد ارگونومدارد که  
بر    ي برا   يکاربرد   راهبردهاي  ا یها  اعمال تالش همچنین مبتنی 
شغل استرس  طر   یکاهش  شرا   قی از  افزا   يکار   طی بهبود   شی و 

 است   ی کارکنان در مقابله با مسائل و مشکالت  ي فرد   ي ها مهارت 
 .]18[با آن مواجه هستند که  

Helali  در   و  ترکیب  از   استفاده  با  خود   مطالعۀ  همکاران 
 ي آموزش ها دوره   برگزاري   مانند  مدیریتی،  و  ي مهندسیها کنترل 

و   کارگران،   براي   متعدد   ارگونومی   بهبود  مدیران،   سرپرستان 
 يها ستگاه ی ا   مناسب  کار، طراحی   محیط   تهویۀ   و  روشنایی  وضعیت 

ابزارآالت   استفاده   کاري،  همچنین   و  مناسب   ي ها ی صندل   و  از 
 ارگونومیکی کارخانۀ  وضعیت   بهبود   سبب   توانستند   بار   کاهش وزن 
  . ]19[شوند   موردمطالعه 
Neag  ارگونومی   همکاران  و مداخلۀ  برنامۀ  با در یک  همراه 

بر   دیدگاه ي  ها جنبه تمرکز  و  سازمانی  و  شغلی  روانشناسی 
شرایط با بهبود  در خط مونتاژ یک صنعت خودرو،  شناسی  جامعه 

(   یمن ی ا   و  شغلیبهداشت   فاکتورهاي  کاهش کارگران   ریسک 
هش  کا با هدف    ،از کار)   ت ی رضا   ش یو افزا   یاسترس شغل   ، یارگونوم 
  تواند یمگرفتند که این نوع مداخله    جهینت،  هاآن   شغلی  استرس
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رفاه    جادیو ا  ی، بهبود سالمت روانی  کاهش خطرات شغل  سبب
 . ]20[  شود دیتول يهاستمیدر س ژهیوبهو کار  طیدر مح

Cervai  وPolo     خود مطالعۀ   ۀ مداخل   ری تأث   منظور به در 
چگونه ی دریافتند که  تی چندمل ی در یک شرکت  مشارکت   یارگونوم 

م ا در ابر    ی مثبت  ری تأث ،  مداخله این   به  نسبت  کارگران   زان ی ك 
همچنین ی دارد و  شغل   ی من ی و ا  ی شغل  تی رضا   شی افزا ی،  خستگ 

 .]21[شته باشد دا  ي ور مثبت بر بهره   ر ی تأث  تواند ی م 
  Kim    همکاران مدیریت   و  به  مربوط  مداخالت  اعمال  با 

نشان در یک شرکت  استرس مبتنی بر دو نوع سازمانی و فردي  
استرس جامع در کاهش استرس مربوط   تی ر ی مد   ۀکه برنام  دادند 

مطالعات یۀ این  بر پا   . ]22[  مدت مؤثر است کوتاه   اي به کار در دوره 
شغل  توان ی م  طراح   ی استرس  با  د بهبو   ا ی  ي کار   ي ندها ای فر   ی را 

 یابد.  شی افزا   ی شغل  شرایط تا کنترل   کاهش داد  ي کار   ط ی شرا 
شغل  ی بررس  استرس  توانا   ی عامل   ن شاغال   کار   یی و شاخص 
 ۀ موفق برنام   اجراي   يبرا   ک ی توجه به عوامل ارگونوم  و  مونتاژکار

ي  زا استرس به وجود عوامل  توجه با   ،ی استرس شغل  تی ر ی مد  مداخلۀ 
کار   بنابراین، است ضروري    ي خودروساز صنعت    در محیط   .

اندك در این زمینه،   ی و اطالعات پژوهش   به اهمیت موضوع باتوجه 
هدف با  مطالعه  تأثیر   این  بر   ارگونومیبرنامۀ    بررسی  مبتنی 

شغلی  استرس  کار   ) Ergo-JSI(   مدیریت  توانایی  شاخص  و بر 
تولید قطعات خودرو   استرس   شغلی مونتاژکاران در یک صنعت 

 .جام شدان 
 

 کار روش 

مداخلهاین   نوع  از  به  يامطالعه    -آزمونشیپ   روش   و 
یدکی  مونتاژ    قسمتدر    آزمونپس تولید قطعات  کارخانۀ  یک 

شد انجام  نمونهخودرو  روش  نمونه   يریگ .  حجم  تعیین  و 
سرشماربه در    80همۀ    .بود  يصورت  شاغل  مرد  مونتاژکار 

که داراي معیارهاي ورود به مطالعه بودند،    کارخانۀ موردمطالعه
معیار ورود    شدندبررسی    رضایت،  گرفتنو   یتوجیهجلسۀ  پس از  

به مطالعه در    ۀسال سابق داشتن حداقل یک  ، شامل افراد  کار 
به شرکت  ها  روانی و تمایل آنو    سمانی داشتن سالمت ج  ،شرکت

شامل اطالعاتی    افرادشناختی  مشخصات جمعیت   .بوددر تحقیق  
سابق سن،  تحصیالتو  کار    ۀازجمله  توسط  سطح  یی  هابرگه ، 

 الق اخ  ۀکمیت   ازسويین مطالعه  ا  ي شد.آورجمعبدون ذکر نام  
پژوهش اعصاب  در  علوم  و  بهداشت  علوم    دانشکدة  دانشگاه 

تهران  شهیدپزشکی   اخالق  با    بهشتی  شناسۀ 
IR.SBMU.PHNS.REC.1397.092    استمصوب شده. 

دلیل  ؛ بدین انجام شد هفته    8به مدت      Ergo-JSI  ی اصل   ۀ مداخل 
انجام   براي  مدت  طول  این  آموزشی،  ها برنامه که    ژه ی و به ي 

ي  ها پرسشنامه ي آماري با اجراي  ها . داده روانشناسی مناسب است 
و    استاندارد،   از شروع مداخله  اتمام    2  بار دیگر قبل  از  روز پس 

استرس شغلی با استفاده از نسخۀ  اطالعات    شد.   ي آور مداخله جمع 
  روایی آن  . آوري شد جمع  BJSQاسترس شغلی   ۀ پرسشنام   فارسی 

متخصص    10با نظر  روایی صوري    به روش روایی محتوایی و   نیز 
ارگونومی    ي ا بهداشت حرفه   ، روانشناسی  . براي تعیین  شد تأیید  و 

اساس  و براین   شد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده  
  .پرسشنامه است   این   قبول دست آمد که نشانگر پایایی قابل به   0/ 77
  چهار و    کرت ی ل ي  ا درجه   4  مقیاس با    سؤال   41پرسشنامه شامل  این  

استرس    ي ها سؤال، واکنش   13  شغلی   ورهاي استرس   اس ی مق خرده 
  2  ی از کار و زندگ   ت ی سؤال و رضا   9  ی اجتماع   ت ی سؤال، حما   17

این پرسشنامه ابتدا باید در هر عبارت    ي گذار براي نمره   . است   سؤال 
 ) مخالف  ( 1از  موافق  تا  باالتر  .  شود   ي گذار نمره )  4)  نمرات 

ب   ة دهند نشان  نمر در   . است   شتر ی استرس  لزوم،  معکوس    ة صورت 
کارکنان    ف ی تعر   براي   ار ی مع دو    دستورالعمل پرسشنامه،   . شد استفاده  

 کند: می   شنهاد ی پ   BJSQبراساس    ، با استرس باال 
 ). A  ار ی مع ( استرس    سطح واکنش   ن ی عنوان باالتر استرس باال به .  1  
متوسط    . 2 سطح  با    واکنش باالتر    ا ی داشتن  همراه  استرس، 

  ی اجتماع   ت ی حما   ن ی کمتر یا    ی شغل ور  استرس   باالترین میزان داشتن  
با استفاده از    یی کار توانا   ي ر ی گ اندازه  . ]B (]23(معیار   در محل کار 

فارسی   توانا   ۀ پرسشنام نسخۀ   Workیا WAI(   کار   یی شاخص 

Ability Index (   ی  کار فعل   توانایی : بعد است   7که شامل   انجام شد
  ت ی کار در ارتباط با ماه   یی توانا ،  زندگی   ة در مقایسه با بهترین دور 

  ص ی بر تشخ   ی مبتن   ی فعل   ي ها ي مار ی ب تعداد     ، شغل   ی و ذهن   ی ک ی ز ی ف 
ا   ، پزشک  از اختالل  به   جادشده ی برآورد فردي  انجام کار    ۀ واسط در 
ی فرد  ن ی ب ش ی پ ،  ماه گذشته 12مرخصی استعالجی در طول    ، بیماري 

  . ]24[ی  ذهن   ي ها ت ی قابل و    نده ی در دو سال آ   خود   کار   یی توانا   از 
به زبان فارسی و تعیین روایی و پایایی آن   WAI ۀ پرسشنام   ۀ ترجم 

   . ]25[و همکاران انجام شده است  Abdolalizadeh   در ایران، توسط 
چک  از  استفاده  با  ارگونومی  مشکالت  ي  ها نت ی پو شناسایی 

عوامل استرس    ی ی شناسا و    ) ECP( المللی کار  ارگونومی سازمان بین 
پیشگیري از استرس در محیط  ي  ها نت ی پو از چک با استفاده    شغلی 
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، پس از تهیۀ نسخۀ بومی و مناسب محیط کار  سازمان همین  کار  
 قسمت مونتاژ، قبل و بعد از مداخله انجام شد.  

ته به    ست ی ل (چک بومی  متناسب    ي ها ست ی ل چک   یۀ منظور 
استرس در مح   ي ر ی شگ ی پ   ست ی ل و چک   ی ارگونوم  ار  ک کار)    ط ی از 

نما   ی گروه  از  نما کا   ة ند ی متشکل    کارشناس   ت، ی ر ی مد   ة ند ی رگران، 
حرفه   ی من ی ا  بهداشت  کارشناس  و  ا ،    (پژوهشگر)   ست ی ارگونوم ي 

.  شد   تشکیل   ع ی مهندس صنا   ک ی ) و  Facilitator(   گر ل ی عنوان تسه به 
کار  کتابچ   این  راه   ي ها نت ی پو «چک   ۀ براساس    ي ها حل ارگونومی: 

توسط  که  آسان و عملی براي بهبود ایمنی، بهداشت و شرایط کار»  
ب  (   ی الملل ن ی سازمان  شده    ) ILOکار  کتابچ   ]26[تهیه    ۀ و 

راه   پیشگیري   ي ها نت ی پو «چک  کار:  در  استرس  عملی    ي ها حل از 
  کار»   ی الملل ن ی براي پیشگیري از استرس در محیط کار/ سازمان ب 

  ی ارگونوم   ي ها نت ی و پ نخست چک   ۀ . در جلس صورت گرفت   ]27[
کار با    ط ی و از اعضا خواسته شد از مح داده    ح وضی توسط محقق ت 

  ي ا جداگانه   د ی بازد   ی، ارگونوم   ی اصول ن ی بازب   ، جهت استفاده از کتابچه 
براي  اجرا  قابل ي کار  ها ستگاه ی ا   . همچنین خواسته شد داشته باشند 

. در  کنند مشخص    ست ی ل و در چک   بیابند کار    ط ی بهبود را در مح 
از اعضاء بحث    ک ی هر   ة شد ه ی ته   ي ها ست ی ل چک دربارة  دوم    ۀ جلس 
متناسب    و   واحد   ي ها ست ی ل کارگروه، چک   ی و براساس نظر جمع   شد 

  همۀ با حضور    ي، . در جلسات بعد شد   ه ی با قسمت مونتاژ کارخانه ته 
  م ی مختلف تقس   روه مونتاژ) که به شش گ  کارکنان کنندگان ( شرکت 

بحث  ة  و ی کارگروه، به ش   ي اعضا   ر ی ا و س   ت ی ر ی مد   ة ند ی شده بودند و نما 
مشکالت    ات ی شد تا جزئ خواسته  ها  آن از    ) FGD(   متمرکز   ی گروه 

  ست ی ل چک کنند.  ارائه    را   ي شنهاد ی پ   ي ها حل و راه کرده    ادداشت ی   را 
جلس   ، شده ه ی ته   ی دست  سه  شد  جداگانه    ۀ در  نظرات  بررسی  و 

آنان در    ي ها ده ی و ا   ها ست ی ل موضوعات مختلف چک بارة کارکنان در 
  یی نها   ست ی ل چک   ب ی ترت ن ی د . ب مدنظر قرار گرفت کار    ط ی مح   ي بهساز 

  ط ی از استرس در مح  ي ر ی شگ ی پ   ست ی ل و چک   تم ی آ   35با   ی ارگونوم 
،  بروشور صفحات متناظر کتابچه   ی و به همراه کپ   ه ی ته   تم ی آ   25کار با  

 کارگروه قرار گرفت.   ار ی مداخله در اخت   ۀ برنام   ي اجرا منظور  به 
بهبود    ي برا   ل ی مداخالت ذ    شده ه ی ته   ي ها ست ی ل براساس چک 

شر  و  بهساز   ط ی مح   ط ی ا سازمان  بخش  سه  در    کار،   ط ی مح   ي کار 
مداخله مبتنی    انجام گرفت:   ي آموزش فرد   و   ی استرس شغل   ت ی ر ی مد 

ي و مشارکت کارگران  ر ی گ م ی تصم ،  ها ست ی ل چک بر نتایج حاصل از  
) و آموزش استرس شغلی،  FGDمتمرکز ( بحث گروهی    صورت به 

زمینه   در  بهسازي  موارد  مداخله،  این  در  ایمنی،  بود.  وضعیت 
کار  شرایط  و  نگهداري   بهداشت  (   حمل   و   شامل:  مورد)،  6مواد 

(   ابزارهاي  ایمنی 1دستی  طراحی 1(   آالت ن ی ماش   مورد)،    مورد)، 
(   ایستگاه  ( 4کار  روشنایی  ساخ   محوطه   مورد)، 2مورد)،  تمان  و 

( رفاه   الت ی تسه مورد)،  1(  سازماندهی 1ی  (   مورد)،  و    مورد) 3کار 
رهبري و عدالت در    شامل استرس    جادکننده ی اقدام درباره عوامل ا 

 ) ( مورد 1کار  شغلی  کنترل  ( مورد 2)،  شغلی  تقاضاهاي    ، ) مورد 2)، 
اطالعات و    و   مورد) 1، محیط فیزیکی ( ) مورد 1( حمایت اجتماعی  

 . د ) بو مورد 1ارتباطات در محل ( 
فردي  آموزش  مد   ک ی شامل    Ergo-JSI  بخش    ت ی ر ی برنامه 

  ي برا   یی بود آموزش مبنا   ن ی . ا بود   ی آموزش   دوره   بر   ی استرس مبتن 
استرس    ي ها سم ی مکان   ر ی تأث   ی درك چگونگ   جهت کنندگان  شرکت 

مهارت   ی شغل  بهبود  هدف  با  بدن،  با    ي ها بر  مقابله  در  کارکنان 
  ن ی ا   . گرفته شد   درنظر ی  منظور کاهش استرس شغل مشکالت و به 
ها  استرس، نشانه   م ی و مفاه   ف ی با تعار   یی شامل آشنا   ی جلسات آموزش 

ا  عوامل  آن،  عالئم  مد   جادکننده ی و  مهارت   ت ی ر ی آن،    ي ها زمان، 
مهارت ی  ارتباط  بهبود  استرس   ي فرد   ي ها و  کاهش    بود.   جهت 

،  ی ان رو  کاهش مشکالت جسمی و   منظور برنامه به   همچنین در این 
و  آگاهی  نگرش   افزایش  کاري،  ها عادت و    ها اصالح  نادرست  ي 

شامل  ارگونومی،  جامع  با    آموزش  آشنایی  ارگونومی،  کلیات 
اسکلتی  کاري،  اختالالت  نوبت  بار،  دستی  حمل   ، 5Sعضالنی، 

براي   ورزشی  اصالح  مونتاژکاران تمرینات  و  بهسازي  اصول   ،
  گنجانده شد.   اصل ارگونومی در محیط کار   10ي کار و  ها ستگاه ی ا 

آموزش    اساس، براین  بر  پکیج  مبتنی  ارگونومی  مداخلۀ  برنامۀ 
شغلی   دو    1جلسۀ  16صورت  به   ) Ergo-JSI( استرس  در  ساعته 

  بخش آموزشی، شامل مباحث ارگونومی و مدیریت استرس شغلی 
شامل توضیحات کامل و تصاویر بسیار    هاي پاورپوینت فایل در قالب  
ي  ها پ ی و کل کالس آموزشی و همچنین پمفلت  صورت  به و    مناسب 

   برگزار شد.  و  طراحی    آموزشی 
  نسخۀ   SPSSافزار  نرم   با   تحقیق   این   در آمده  دست به   ي ها داده 

24   )SPSS Inc., Chicago, Ill., USA (   شد   پردازش  .
زوجی و   tویلکاکسون،   ي آماري ها روش  به ها  داده  ها ل ی تحل و تجزیه 

   . شد   انجام   0/ 05  ي معنادار   سطح   آزمون ساین تست در 
 

 ها یافته 

این تحقیق نشان داد که بیشتر  هاافتهی از  افراد   ي حاصل 
نمونه   تحص   بودند  متأهل  )درصد25/81(گروه  سطح    التیو 

ددرصد75/68(  ها آن  آن   .بود  پلم ی)  بیشتر  ها  همچنین 
درصد    0/30قرار داشتند و    30-34درصد) در ردة سنی  5/32(
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کمتر  آن  و  کار  سابقۀ  سال  چهار  داراي  و  بودند ها  میانگین   .
به  انحراف کارگران  کار  سابقۀ  و  سن  با  معیار  برابر  ترتیب 

 بود. 84/8±13/6و  0/7±74/34

 کارگران   یشغل   -يفرد  مشخصات  ی فراوان  عیتوز  ،1جدولدر  
 . آمده است

 
 )n= 80( کارگران یشغل - يفرد مشخصات یفراوان عیتوز. 1جدول

 درصد  تعداد  

 تأهل  تیوضع
 25/81 65 متأهل 

 75/18 15 مجرد 

 التیتحص

 75/68 55 پلمید

 75/18 15 پلم یدفوق

 50/12 10 باالتر  و یکارشناس

 حداکثر  حداقل  انه یم ار یمع انحراف نیانگیم 

 00/55 00/24 00/34 00/7 74/34 سن

 00/23 00/1 00/8 13/6 84/8 کار ۀسابق

 تواناییي توانایی کار فعلی،  هاطهیح، در  2با توجه به جدول  

،  فعلی يهايماریب،  ذهنی و فیزیکی نیازهاي با رابطه در کار
 فکري هايقابلیت،  آینده سال دو در کار انجام توانایی بینیپیش

معنا  ذهنی و آماري  حیطۀ تفاوت  در  اما  داشت،  وجود  داري 
و  به  کار به لطمه میزان برآورد آسیب  بیماري،   مرخصیدلیل 

نبود که    دارمعناگذشته تفاوت آماري    سال  کی طی استعالجی

طی    لیدلبه  تواندیم کارگران  استعالجی  مرخصی  از  استفاده 
ماهۀ مداخله باشد. در رابطه با نمرات کل شاخص توانایی    2دورة  

برنامۀ   مداخلۀ  از  بعد  و  قبل  مونتاژ،  بخش  کارگران  کار  انجام 
Ergo-JSIآماري معنا تفاوت   ،) ).  P>0/ 001داري وجود داشت 

در   کار توانایی  شاخصدهد،  میانگین نمرة کل  نتایج نشان می
 در بعد از مداخله رسید.   08/38به  93/36ه از مداخل از قبل

 

 
 Ergo-JSI ۀبرنام ۀو کل در کارگران قبل و بعد از مداخل هاطهیح کیانجام کار به تفک یینمرات شاخص توانا  سۀیمقا. 2 جدول

 و کل  هاطهیح  کیانجام کار به تفک ییتوانا شاخص
 مداخله  از بعد مداخله  از قبل

P-value 
 نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 انحراف
 اریمع

 * >001/0 92/0 93/8 19/1 55/8 ی زندگ زمان نیدر ارتباط با بهتر یکار فعل ییتوانا

 * 001/0 50/1 19/8 33/1 82/7 شغل  یذهن و یکیزیف يازهاین با رابطه در کار ییتوانا

 * >001/0 17/2 58/4 22/2 10/4 شده داده صی تشخ یفعل يهايماریب

 * 083/0 90/0 58/5 95/0 49/5 ب یآس و يماری ب لیدلبه  کار به لطمه زانیم برآورد

 * 999/0 52/0 75/4 52/0 75/4 سال گذشته کی یط  یاستعالج یمرخص

 * 001/0 61/1 10/6 02/2 58/5 ندهیآ سال دو در کار انجام ییتوانا ینیبشیپ

 * >001/0 93/0 64/2 88/0 39/2 یذهن و يفکر يهاتیقابل

 ** >001/0 71/3 08/38 93/3 93/36 کار  ییتوانا شاخص کل  ةنمر
 ویلکاکسون دارعالمت*آزمون رتبۀ 

 زوجی  t**آزمون 
ي نمرة توانایی انجام کار  بند دسته، پس از  3براساس جدول  

نفر جمعیت موردمطالعه، نمرة توانایی کار یک    80از تعداد کل  
نفر   47درصد)، 5/37نفر متوسط ( 30درصد)،25/1نفر ضعیف (

) و  7/58خوب  (  2درصد)  عالی  کار  5/2نفر  این  بود.  درصد) 
- 27  ةز نمر(ا  عیفتوانایی انجام کار ض  زیر انجام شد:  صورتبه
وانایی انجام  )، ت28-  36  ةاز نمر( توانایی انجام کار متوسط)،  7
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-49  ةاز نمر(  عالی  توانایی انجام کار  )37-43  ةاز نمر( کار خوب
و تعیین وضعیت توانایی انجام کار. پس از مداخله نیز نمرة   )44

کار   (  2توانایی  ضعیف  متوسط   19درصد)،  5/2نفر  نفر 

خوب  56درصد)،  8/23( و70(  نفر  عالی    3درصد)  نفر 
رتبۀ  8/3( آزمون  براساس  اختالف  این  پیدا کرد.  تغییر  درصد) 

 ). P=012/0است (دار آماري معنا ازلحاظدار ویلکاکسون عالمت
 

 Ergo-JSI  ۀبرنام  ۀانجام کار در کارگران قبل و بعد از مداخل ییتوانا سطح سۀی.  مقا3 جدول

 P-value مداخله  از بعد مداخله  از قبل کار  انجام ییتوانا شاخص نمره تیوضع
 ف یضع

)27-7 ( 
 2 1 تعداد

012/0 * 

 5/2 25/1 درصد 

 متوسط 
)36-28 ( 

 19 30 تعداد

 8/23 5/37 درصد 

 خوب 
)43-37 ( 

 56 47 تعداد

 70 7/58 درصد 

 ی عال
)49-44 ( 

 3 2 تعداد

 8/3 5/2 درصد 
 ویلکاکسون  دارعالمت* آزمون رتبۀ 

 
جدول  توجهبا به  4به  تغییرات  همچنین  و  کل  تغییرات   ،

  استدار  ها معنیآماري در همۀ حیطه  ازلحاظها  تفکیک حیطه 
)05/0>P  .(شغلی  ی  طورکلبه استرس  نمره  کاهش  میزان 

 نمره بوده است. 41/14±24/12کارگران برابر با 
 

 Ergo-JSI ۀبرنام ۀو کل در کارگران قبل و بعد از مداخل هاطهیح کیبه تفک ینمرات استرس شغل سۀی. مقا4 جدول

 و کل  هاطهیح کیبه تفک  یشغل  استرس
 مداخله  از  بعد  مداخله  از قبل

P-value 
 نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 انحراف
 اریمع

 * >001/0 47/3 05/34 37/6 71/38 شغل  يازهاین

 ** >001/0 00/6 94/28 09/10 09/37 استرس  يهاواکنش

 شغل منابع

 * >001/0 47/1 93/7 07/2 73/8 سرپرستان تیحما

 * 003/0 46/1 33/7 66/1 61/7 همکاران  تیحما

 * >001/0 23/1 16/4 61/1 68/4 ر یسا دوستان و ، خانواده  تیحما

 ** >001/0 20/10 40/82 66/16 81/96 کل  ة نمر
 ویلکاکسون  دارعالمت* آزمون رتبه 

 زوجی   t** آزمون   

شغلی   استرس  پرسشنامۀ  دستورالعمل  ،  BJSQبراساس 
عنوان استرس باال به،  Bو    A  اریمعدو    میزان استرس شغلی در

یا  داشتن سطح باال ) و  A اریمع (استرس  سطح واکنش  نیباالتر
ور  استرس   باالي  میزاناسترس، همراه با داشتن    واکنشمتوسط  

) براي B) (معیار در محل کار ی اجتماع   تیحما  نی(کمتر  یشغل
گرفتهکارکنان   کارگران    .شد   درنظر  شغلی  استرس  سطوح 

 بررسی شده است.   5  در جدول، Bو  A  براساس معیار
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 B وA  اریمع يبر مبنا  Ergo-JSI ۀکارگران قبل و بعد از مداخله برنام یاسترس شغل ۀسی. مقا5 جدول

 P-value درصد  تعداد ی شغل استرس   سطح

 مداخله  از قبل A اریمع براساس

 00/20 16 باال   یلیخ استرس   سطح يدارا

001/0<* 

 25/36 29 سطح استرس متوسط به باال  يدارا

 75/43 35 ن ییپا  به  متوسط استرس   سطح يدارا

 مداخله  از بعدA  اریمع براساس

 20/1 1 باال   یلیخ استرس   سطح يدارا

 00/10 8 باال  به  متوسط استرس   سطح يدارا

 8/88 71 ن ییپا  به  متوسط استرس   سطح يدارا

 مداخله  از قبلB  اریمع براساس
 75/28 23 سطح استرس باال  يدارا

001/0<* 
 25/71 57 ن ییسطح استرس متوسط به پا  يدارا

 مداخله  از بعد B اریمع براساس
 25/1 1 سطح استرس باال  يدارا

 75/98 79 ن ییپا  به  متوسط استرس   سطح يدارا

 ویلکاکسون  دارعالمت* آزمون رتبۀ 

 
ي استرس) قبل از ها واکنش (  A، مطابق معیار 4براساس جدول   

استرس   ( 43/ 75مداخله وضعیت  در   35درصد  کارگران  از  نفر) 
نفر) در سطح متوسط   16درصد ( 36/ 25،  نیی پا سطح متوسط به 

از   16درصد ( 20به باال و   باال بود که بعد  نفر) در سطح خیلی 
به  درصدها  این  به  مداخله،   ودرصد  10درصد،  88/ 8ترتیب 

آماري   ازلحاظکمی این  تغییرات    طور به درصد تغییر یافت.  1/ 2
رتبۀ   آزمون  است   دارا معنویلکاکسون    دار عالمت براساس  بوده 

 )001 /0<P  .(  براساس معیارB    درصد 28/ 75نیز استرس شغلی
درصد افراد داراي 71/ 25افراد داراي سطح استرس خیلی باال، و  

از  پایین در قبل  به مداخله، به   سطح استرس متوسط به  ترتیب 
درصد در بعد از مداخله رسید و این اختالف 98/ 75درصد و  1/ 25

دار ویلکاکسون معنا   دار عالمت آماري براساس آزمون رتبۀ   ازلحاظ 
در دو معیار فوق   درصدها). گفتنی است تفاوت  P>0/ 001است ( 

ي گذار نمره ي سطوح استرس شغلی و  بند رده دلیل تفاوت در  به 
 . است ط برش در دو معیار  براساس نقا 

 

 بحث 

شاخص    بر   Ergo-JSI  ۀ برنام دهد،  نتایج پژوهش حاضر نشان می 
بود. همچنین بین نمرة شاخص    کارگران قسمت مونتاژ مؤثر   کار   یی توانا 

برنامۀ مداخل  اجراي  از  بعد  و  قبل  در  کار کارگران  -Ergo ۀ  توانایی 

JSI ) 0/ 001ازلحاظ آماري ارتباط معناداري وجود داشت<P  .(  میانگین
  سطح در    کارگران موردمطالعه، قبل از مداخله شاخص توانایی کار    ة نمر 

  سطح خوب در   ه ) و بعد از مداخل 36/ 93±3/ 93داشت ( قرار    متوسط 

کارگران مونتاژکار  شاخص توانایی کار    ة میانگین نمر   درواقع گرفت.  قرار  
نظر  ). به 38/ 08±3/ 71از سطح متوسط به سطح خوب  ارتقا یافت ( 

  بوده   ل ی دل   ن ی مطالعه به ا   ن ی در ا شاخص توانایی کار   ش ی افزا   رسد ی م 
در    ر یی تغ   ن ی کار و همچن   ط ی شرا   ر یی در تغ   Ergo-JSIبرنامۀ   است که 

مربوط به استرس    مشکالت دانش، نگرش و رفتار کارکنان نسبت به  
چگونگ   ی شغل  با   ی و  تأث آن   مقابله  است دا   ر ی ها  عالوه شته  ،  ن ی برا . 

زا  کاهش موانع استرس   دلیل ترشدن وضعیت محیط کار به ک ی ارگونوم 
م   ت ی ظرف   ش ی افزا   سبب    ی ارتباط   ي ها مهارت   ن ی همچن   . شود ی کار 

تا بتوانند    کند ی به کارکنان کمک م   Ergo-JSIشده در  زش داده آمو 
و   را    افکار احساسات  و    شکلی به خود  به همکاران    سرپرستان قاطع 

  ة ز ی انگ   ش ی افزا و    ی هتر ازنظر ذهن ب   ط ی به شرا این امر  منتقل کنند که  
 .  شود ی منجر م   ی شغل 

تع به    Purnawatiپژوهش در   از    ر ی تأث   ن یی منظور  استفاده 
کارکنان بانک    ان ی کار در م   یی شاخص توانا   ش ی بر افزا      Ergo-JSIۀ برنام 

بال   ی خصوص   ی مل  مشابهی  اندونز   ، ی دنپاسار،  نتایج  .  آمد   دست به ي 
مداخله    40/ 54±2/ 39از    WAI  ن ی انگ ی م   همچنین  از  قبل  به  در 

خود    Yong  .]28[رسید    42/ 2±60/ 67 مطالعۀ  در  همکاران  و 
ادراك   ر ی تأث   ی بررس  منظور به  توانا استرس  بر  م   یی شده  در    ان ی کار 

در کشور آلمان دریافتند که    مختلف   ی شغل   ي ها ت ی کارکنان با موقع 
  ها آن توسط افراد موردمطالعه، با کاهش توانایی کار    شده ادراك استرس  

  ر ی تأث کارکنان    توسط   شده ادراك استرس شغلی   که طوري همراه بود؛ به 
آنان داشت  توجه قابل  کار  توانایی  بر  پژوهش   .]16[ی  و     Wu Sدر 
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  پس از مداخله ،  36/ 35±4/ 15  همکاران میانگین شاخص توانایی کار از 
 .]29[ افت ی   ش ی افزا   ی توجه قابل   زان ی به م   رسید و   39/ 25±4/ 34به  

Addley  12 به مدت و همکاران در مطالعۀ خود در یک مداخله  
نفر از کارمندان در کشور ایرلند شمالی بررسی    180ماه که در آن  

شدند، به نتایجی مبنی بر افزایش شاخص توانایی کار دست نیافتند  
ي  ا هفته   10و همکاران، در یک مداخلۀ    Sundstrupۀ  در مطالع   .]30[

نفر از کارکنان    66مرینات ورزشی روي  مبتنی بر آموزش ارگونومی و ت 
درصد  95کشتارگاه در دانمارك، افزایش شاخص توانایی کار با اطمینان  

)  2014و همکاران (  Gram. در پژوهش ]31[) P>0/ 05بود (  دار معنا 
ي،  ا هفته   12نفر از کارکنان ساختمانی پس از مداخلۀ مدت    67دربارة  

. همچنین  ]32[رگران ایجاد نشد  ي در توانایی کار کا معنادار هیچ تغییر  
مبتنی بر    ساله ک و همکاران در یک مداخلۀ ی   Karazmanدر مطالعۀ  

ي ارگونومی و بهداشتی بر روي رانندگان سالمند با میانگین  ها آموزش 
  ها آن ي در نمرة شاخص توانایی کار  معنادار ساله، هیچ تغییر    50سنی  

   .]33[بعد از مداخله ایجاد نشد  
  بر    Ergo-JSI  ۀ برنام دهد،  همچنین نتایج این مطالعه نشان می 

تأثیر دارد. همچنین بین نمرة  کارگران قسمت مونتاژ    استرس شغلی 
 -Ergo استرس شغلی کارگران قبل و بعد از اجراي برنامۀ مداخلۀ  

JSI بدین   ازلحاظ داشت؛  وجود  معناداري  ارتباط  این  م آماري  که  عنا 
ی  سازمان   دگاه ی هر دو د   ، استرس مربوط به محل کار   ي برنامه بر مبنا 

وضع (  وضع   ، کار   ط ی مح   ی ک ی ز ی ف   ت ی بهبود  بهبود    ي کار   ت ی بهبود  و 
  ی استرس مبتن  ت ی ر ی مد  ۀ شامل برنام ي ( و فرد  ) سازمان  ي کار  ط ی شرا 
ک  آموزشی  بر  مهارت ارگاه  بهبود  هدف  با    ي ها با  مقابله  در  کارکنان 

  بررسی کرد. همچنین   ، ی مشارکت   کرد ی از رو   فاده با است   ی) را استرس شغل 
ی،  ک ی ز ی کار ف   ط ی مح   ی توجه طور قابل برنامه به   ن ی ا ،  دهد ی نشان م   نتایج 

و کاهش  داده    بهبود   ی مونتاژکاران کارخانۀ موردمطالعه را اجتماع   ی، روان 
 . همراه داشته است را به   ها آن استرس  

Purnawati    ر ی تأث   ن یی تع   ي برا اي تجربی،  در مطالعه و همکاران  
استرس شغل   ی مبتن   ی ارگونوم   ۀ برنام  بر کاهش  )  Ergo-JSI(   ی بر 

ي،  اندونز   ی دنپاسار بال   ی کارکنان بانک مل در میان      ی استرس شغل 
در    ی استرس شغل   اهش ک   سبب   Ergo-JSIکه کاربرد    ند گرفت   جه ی نت 
م ک   ان ی م  مطالعات  همچنین    . ]34[  شود ی ارکنان   و    Neagدر 

نتایج مشابهی     Kimو همکاران و    Cervai، همکاران  و همکاران، 
و    استرس جامع   ت ی ر ی مد   ۀ برنام ی،  ارگونوم   ۀ مداخل   ر ی تأث مبنی بر  

در کاهش استرس    اعمال مداخالت از هر دو نوع سازمانی و فردي 
   . ]20-22[آمده است    دست مربوط به کار به 

نمرات استرس شغلی مربوط به کارگران    مقایسۀ نتایج حاصل از  
  ن ی عنوان باالتر استرس باال به (  Bو   Aار ی مع مونتاژ کارخانه براساس دو 

واکنش  متوسط  و    ) A  ار ی مع ( استرس    سطح  باالتر    ا ی داشتن سطح 
با داشتن    واکنش    ا ی   ی شغل ور  استرس   باالترین میزان استرس، همراه 

) در قبل و بعد از  B(معیار    در محل کار   ی اجتماع   ت ی حما   ن ی کمتر 
  ن ی چن   مداخله نشان داد که سطح استرس شاغالن کاهش یافته است. 

بهبود    ی ناش   ی کاهش  محیط از  فرد   شرایط  درك  و  عوامل  از    ي کار 
 Ergo-JSI بنابراین، مقابله با استرس است.    سم ی مکان   ۀ ج ی زا درنت استرس 

  . همچنین د ی کار را بهبود بخش   ت ی وضع »  بهبود مستمر   ۀ برنام «   اجراي با  
ي  کار   ت ی بهبود وضع   منظور به   کرد تا فراهم    کنان کار   ي برا   ی را فرصت 
ارائه شنهاد ی پ   خود  با   ي خورد باز   نیز   ت ی ر ی مد   . دهند   هایی  که    د ی را 

.  کرد اجرا شود، ارائه  ی  استرس شغل   ت ی ر ی مد   ۀ در برنام   م ی مستق شکلی  به 
  گذار بود و ر ی کارکنان تأث   ی سازمان   یدگاه د و    ي کار   ت ی وضع بر  امر    ن ی ا 

سازما   گر ی د عبارت به  گرفت.    ی مثبت   نی رفتار    ۀ برنام بنابراین،  صورت 
کار    ط ی شرا   م ی طور مستق به استرس شغلی    ت ی ر ی بر مد   ارگونومی مبتنی  

شود  تر  کار مثبت   ط ی از شرا   ي شد تا درك فرد   سبب و    د ی را بهبود بخش 
 . ابد ی زا کاهش  استرس عوامل    جه ی درنت   و 

مخدوش ی  طورکل به  شغلی  استرس    بر متعددي    ة کنند عوامل 
  ي ها غیرشغلی، تفاوت   ي ها این عوامل شامل استرس   هستند.   رگذار ی تأث 

زا، میزان حمایت اجتماعی و خانوادگی  فردي در پاسخ به عوامل تنش 
از شغل    غیر غیرشغلی شامل مواردي    ي ها استرس   .غیره هستند   از فرد و 

  ۀ نکت   . مانند مشکالت خانوادگی و مسائل شخصی افراد   ؛ اد هستند افر 
شغلی بسیار   ي زا این عوامل از عوامل تنش  تفکیک مهم این است که 

  .گذارند ی و بر هم تأثیر م   اند خته ی هم آم   شدت به زیرا به  ؛ است  مشکل 
ساختار    دلیل به   تواند ی زا م فردي در پاسخ به عوامل تنش   ي ها تفاوت 

و  افراد  ( ا مقابله   ي ها وه ی ش   شخصیتی  و  ي  باورها  تفکرات،  از  ترکیبی 
فرد  مهارت   منظور به   . باشد   ) رفتارهاي  فردي ها بهبود  در    ي  کارکنان 

  ی استرس شغل   ي ها سم ی مکان   ر ی تأث   ی درك چگونگ و    مقابله با مشکالت 
بدن  منحصربه   ، بر    ت ی ر ی مد   ۀ برنام   ک ی شامل    Ergo-JSIفرد  بخش 

مبتن  به آموزش   دورة   بر   ی استرس  (شامل   8مدت  ی    آموزش   هفته 
تنفس  ی،  ارتباط   ي ها مهارت ،  زمان   ت ی ر ی مد   مقابله با استرس،   ي ها روش 

  با   شن ی لکس ی ر   نات ی انجام تمر   و   کنترل رفتار   ت، ی درك موقع   ق، ی عم 
میزان    . گرفته شد   درنظر ارگونومی    بر آموزش ی) عالوه عضالن   ی دگ ی آرم 

  مورداستفاده نیز در پرسشنامۀ استرس شغلی  حمایت اجتماعی کارگر  
 )BJSQ (   ) سرپرستان  حمایت  همکاران  سؤال   3شامل  حمایت   ،(
 ) ارزیابی شد. سؤال 3) و حمایت از خانواده و دوستان ( سؤال 3( 

ي این طرح نداشتن کنترل بر وضعیت جسمانی و  ها ت ی محدود از  
نکردن  ها، کنترل ن تکمیل پرسشنامه روانی کارکنان موردمطالعه در حی 

برخی متغیرهاي مخدوشگر ازجمله وضعیت اقتصادي کشور و نوسانات  
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در   و  صنایع  اقتصادي  وضعیت  بر  مستقیمی  تأثیر  که  بود  ارز  بازار 
 .حقوق کارگران داشت و خارج از کنترل پژوهشگر بود   موقع به پرداخت  

 

 گیري نتیجه 

  ت ی ر ی مد   ۀ مداخل   ۀ استفاده از برنام   دهد، می حاضر نشان    ۀ مطالع 
بر کاهش استرس  با رویکرد فردي و سازمانی    ، Ergo-JSI  استرس 

خودرو  قطعات  تولید  کارخانۀ  یک  مونتاژ  قسمت    ج ی نتا ،  کارگران 
میزان توانایی کار    پس از مداخله،   . دنبال داشته است مثبتی را به 

شغلی   استرس  واکنش  همچنین  یافت.  افزایش  مونتاژکاران 
رو این برنامه با  کاهش یافت؛ ازاین   Bو     Aرگران، براساس معیار کا 

  و   است   مؤثر سالمت روانی کارکنان  رویکرد یکپارچۀ خود در بهبود  
عوامل   عنوان به   تواند ی م  دربردارندة  برنامۀ    اجتماعی ی روان   یک 

نیز بر افزایش توانایی   ت ی درنها مطرح باشد.  کار  ط ی مح اثربخش در 
.  است   مؤثر استرس شغلی کارکنان بخش صنعت    و کاهش انجام کار  
مشابه با    مطالعات   شود پیشنهاد می   مطالعه،   این  ي ها افته ی   براساس 

پژوهش  تعداد    این  با  بیشتر ها نمونه و  ادارات    ها شرکت   در   ي  و 

گیرد.  انجام  مدیریت عالوه   مختلف  ضمن    تواند ی م   شرکت   براین، 
ي  ها آموزش رار این برنامه در بعد سازمانی و همچنین از طریق  استم 

فرآیند   این  فردي،  بعد  در  استرس    طور به را    ي ا مداخله مدیریت 
مزایاي اثربخش   تا   دهد   ادامه   ادواري  و  برنامۀ   ی  اجراي  از    حاصل 

Ergo-JSI   آشکار    کارکنان هرچه بیشتر   استرس   مبتنی بر مدیریت
 . شوند   مند بهره شود و سازمان و کارکنان از آن  

 

 تقدیر و تشکر 

و   گرامی  کارکنان  و  محترم  مدیران  از  مقاله  نویسندگان 
زحمتکش شرکت تولید قطعات خودرو که در انجام این تحقیق  

 . کنند یممساعدت و همکاري کردند، صمیمانه تشکر 
 

 تعارض منافع 

 .منافع وجود نداردبین نویسندگان تعارضی در 
 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.  
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