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56-139265تابستان 3شماره2دورهمدیریت ارتقاي سالمت 

جسمی حرکتیدر کارمندان داراي معلولیتو عوامل مرتبط با آن شغلی تنش مقایسه 
در مراکز بهزیستیآنو فاقد 

4، مرجان فرضی3، محمد علی حسینی2مهشید فروغان*، 1ستار برقی

چکیده
هاي محیط کار واستهاي فردي شاغل و حاصل شرایطی است که در آن خکار و ویژگیتنش شغلی کنش متقابل بین شرایط : مقدمه

شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان داراي معلولیت جسمی مقایسه میزان تنش پژوهش حاضر با هدف . گیرداز توان فرد فراتر قرار می
.در مراکز بهزیستی تهران انجام پذیرفتآنحرکتی و فاقد 

پوشش کارمندان شاغل در ستادها و مراکز بهزیستی تحت شاملجامعه آماري ، يمقایسه ا–توصیفیپژوهشدر این:هامواد و روش
شامل تمام کارمندان دچار معلولیت جسمی حرکتی در گروه مورد. در دسترس انجام شدبه روشنمونه گیري.بهزیستی تهران بزرگ بودند

گیري میزان اندازهبه منظور . لولیت بودندهاي فردي و شغلی مشابه و فاقد معنفر با ویژگی61گروه شاهدنفر و 53جامعه آماري فوق شامل 
موسسه "تهیه شده براي(Occupational Stress Scale)"مقیاس تنش شغلی"تنش شغلی و عوامل موثر بر آن به ترتیب از 

Factors Influencing)"عوامل موثر بر تنش شغلی"و پرسشنامهHealth and Safety Executive"سالمت و ایمنی کار

Job Stress)لفاي کرونباخ محاسبه آقرار گرفت و ) نفر30(جامعه پژوهشدر اختیار افراد ها، پرسشنامهبراي بررسی پایایی. استفاده شد
محاسبه و مورد تأیید قرار 80/0"پرسشنامه عوامل مؤثر بر تنش شغلی"و براي 73/0لفاي کرونباخ آ"مقیاس تنش شغلی"که براي شد

.هاي آماري کاي دو و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدو آزمون16نسخه SPPSافزار ا استفاده از نرمهاي حاصل بداده. گرفت
بین کارمندان داراي معلولیت جسمی . هیچ تفاوت معناداري بین دو گروه دیده نشدجمعیت شناسیهاي از لحاظ ویژگی:هایافته

شغلی در کارمندان تنش میزان). >05/0P(آن اختالف معنادار مشاهده شد بامرتبطشغلی و عوامل تنش، در میزانآنحرکتی و فاقد 
و انحراف 2/97=میانگین(بیشتر از کارمندان فاقد معلولیت ) 3/11=و انحراف استاندارد7/113=میانگین(داراي معلولیت جسمی حرکتی 

ر گروه کارمندان داراي معلولیت جسمی حرکتی داراي شغلی نیز دتنشمرتبط بامیزان اهمیت عوامل ). >001/0P(بود ) 2/11=استاندارد
به )5/12=و انحراف استاندارد1/105=میانگین(در حالی که در کارمندان فاقد معلولیت ،بود2/13=و انحراف استاندارد2/119= میانگین

.)>001/0P(دست آمد 
آن متفاوت مرتبط بابیشتر و عوامل آنمندان فاقد کارمندان داراي معلولیت جسمی حرکتی نسبت به کارشغلی تنش:گیرينتیجه

کارمندان داراي معلولیت شغلی مرتبط با تنششغلی و نیز حذف یا کاهش عوامل تنشهاي مدیریت برنامهتوجه بیشتر به کاربرد . است
.شودتوصیه می

.بهزیستی، جسمی حرکتیمعلولیتشغلی،تنش:هاکلید واژه

16/12/1391: تاریخ پذیرش2/8/1391: تاریخ دریافت

.ارشد مدیریت توانبخشی، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانکارشناس-1
نویسنده (. تهران، ایرانانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دروانی سالمندان،- اجتماعی، مرکز تحقیقات مسائل ستادیارا- 2

).مسؤول
foroughanm@gmail.com:پست الکترونیکی

.تهران، ایراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، استادیار- 3
.سنجی، گروه تحصیالت تکمیلی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایرانکارشناس ارشد روان- 4
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مقدمه
هاي شغلی را کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیتنش

هاي محیط کار بیش از تواناي که خواستفردي شاغل به گونه
شغلی تنشدر محل کار یا تنش). 1(اند فرد باشد، تعریف کرده

توان مهمترین و شایعترین عامل روانی مخرب در محیط را می
ملکرد کارکنان را تواند کمیت و کیفیت عکار عنوان کرد که می

سازمان ملل متحد از همین رو). 2(دستخوش تغیرات منفی کند 
شغلی را بیماري قرن بیستم دانست و تنش1992در سال 

گیر اعالم چندي بعد سازمان جهانی بهداشت آن را مشکلی همه
).3(کرد 
سسه جبران غرامت شغلی تا حدي است که مؤتنشهمیتا

Workers(کارکنان  Compensation Institute( ،
تا 1979هاي لي ساالیفرنیا، گزارش کرد که در فاصلهکدر

برابر 700برندرنج میشغلیتنششمار افرادي که از1988
هاي بیمه آمریکا همچنین، یکی از شرکت. افزایش یافته است

شغل خود اعالم کرد که یک چهارم مستخدمین1992در سال 
سسه مؤ). 4(دانند زندگی میدر تنش زارا مهمترین عامل 

Health and(سالمت و ایمنی  Safety Institute ( در
میلیون روز کاري از 13بیش از 2009تا 2007هاي طی سال

میلیارد پوند خسارت را به خاطر صدمات وارده از 4دست رفته و 
).5(شغلی برآورد نمود تنش

Davis. شغلی نقش دارندعوامل مختلفی در بروز تنش

کار، فشار : ثر دانسته استشغلی مؤتنشبروزعلل زیر را در
هاي کیفیت پایین سرپرست، فضاي سیاسی ناامن، تفاوت ارزش

سازمان، دگرگونی و تغییر به ویژه زمانی که هايارزشفردي با
فراگیر و غیر عادي باشد، تعارض و ابهام نقش، سرخوردگی و 

عواملی که موجب.)6(ناکامی و اختیار نامتناسب با مسئولیت
یک : اندهشوند، در کل، به پنج دسته تقسیم شدشغلی میتنش

شامل نوع شخصیت، کانون کنترل، است کهعوامل فرديدسته 
دسته .باشدمیهاي جسمیها و معلولیتخودپنداره، بیماري

شامل ماهیت شغل، ابهام نقش، است کهعوامل شغلیدیگر 
و روش انجام کاریا کم باري نقش باريها، پرتعارض بین نقش

- یاد میعوامل مدیریتیدسته دیگر که از آن با عنوان. باشدمی

- شامل قدرت مدیریت، شخصیت، سبک مدیریت، برنامه،شود

گروهی دیگر عوامل سازمانی.استریزي و سازماندهی مدیریت
را شامل پاداشنظام است که جو سازمانی، ارگونومی محیط و 

وضعیت اجتماعی، که عوامل بیرونیدر نهایت .شودمی
شودرا شامل میو تغییرات جغرافیایی شغل اقتصادي، فناوري

)7(.
عواملی که در افراد مختلف گفت یکی از تواندر واقع می
شود عوامل میتنشهاي مختلف در برابر موجب واکنش

به عبارت ). 8(فرد است شخصی، به ویژه، وضعیت سالمتی
برابرتواند واکنش افراد درجود بیماري یا ناتوانی میو،دیگر
افرادي که از یک بیماري یا معلولیت رنج در. را تغییر دهدتنش
تواند میهاي آنبرند، خود این بیماري یا معلولیت و نشانهمی

).9(باشد تنشمنبع بزرگی براي 
. اي است که قدمتی به اندازه تاریخ بشر داردمعلولیت پدیده

هاي مادرزادي هر سال ها و تصادفات، امراض و بیماريجنگ
این . گذاردي جسمی به جاي میدیدهها معلول و آسیبمیلیون

دهند گروه عظیم بخش مهمی از اعضاء جامعه را تشکیل می
هاي اخیر، پیشرفت فرهنگ و علوم، افزایش در سال). 10(

ي هاي عمومی و تخصصی و توجه جهانی در زمینهآگاهی
یش از پیش، احقاق حقوق بشر سبب شده است که این گروه، ب

ها و اقدامات به طوري که امروزه برنامهمورد توجه قرار گیرند،
هاي رشد فرهنگی و از شاخصمرتبط با افراد معلول یکی

دنیاي متمدن مشکل . گرددی هر جامعه محسوب میاجتماع
ازي و معلول را مشکل جامعه دانسته و رویکرد عادي س

).11(شود سازي در هر جامعه ستایش مییکپارچه
باشد، از در صورتی که فرد فاقد بیماري مزمن و معلولیت

آسان ،و رسیدن به تعادل، نسبتاًهانشتبین بردن اثر فشارها و
ثیر عوامل انچه فرد داراي معلولیت یا تحت تأاما چن. است

آل بسیار دل ایدهتردید رسیدن به تعازاي مزمن باشد، بیآسیب
ها ادامه پیدا کرده و در صورتی که این فشار. شودمیسخت

شده و ممکن است به بحران روانی تبدیلدرونی شوند
توانند در میعوامل مختلفی ). 12(مشکالت بیشتري ایجاد کنند

توان که از جمله میشغلی افراد معلول نقش داشته باشندتنش
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و احساس خطر، مشکالت رفت و پایین بودن ایمنی محیط به
آمد، توطئه متقاضیان کار در بدنام نمودن فرد معلول، تمسخر، 

ران، همکاران و نگرش منفی و عدم پذیرش فرد از سوي مدی
-این عوامل سبب می). 13(شاره کردکشی اارباب رجوع، و حق

ناشی از شوند که احتمال بروز پیامدهاي منفی شامل خستگی
گیري نگیزه، غیبت یا کنارهدگی شغلی، کاهش افشار کار، فرسو

.افزایش یابداز کار
شغلی تنشمعلول، نظر به پایین بودن احتمال اشتغال افراد

مورد توجه قرار ، تاکنون، آن طور که شایسته استاین قشر
که پژوهشیت وجوي گسترده، به رغم جس.نگرفته است

هاي اطالعاتی در بانک،به این امر پرداخته باشداختصاصاً
کشور یافت نشد و تعداد مقاالت مرتبط خارجی نیز در این زمینه 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان تنش ، از این رواندك بود؛
شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان داراي معلولیت جسمی 

در مراکز بهزیستی تهران بزرگ انجام آنحرکتی و فاقد 
.پذیرفت

هامواد و روش
جامعه آماري . استيمقایسه ا-این پژوهش از نوع توصیفی

.مراکز بهزیستی تهران بزرگ بودشاغل درکلیه کارمندانشامل 
شامل تمام گروه مورد. بوددر دسترسبه روشنمونه گیري

که کارمند یکی از مراکز کارمندان دچار معلولیت جسمی حرکتی 
پژوهش رضایت بهزیستی تهران بزرگ بوده و براي شرکت در 

-با ویژگیافراد فاقد معلولیتشاهدگروه.بودندآگاهانه داشتند، 

بودند که از همان واحد کاري هاي فردي و شغلی مشابه
و با نسبت تقریبی یک به یک با احتساب ریزش معلول کارکنان 

نمونه پژوهش، عالوه بر ستادهاي بهزیستی .انتخاب گردیدند
مراکز دولت ر ري، و شهر تهران از استان تهران، شمیرانات، شه

آباد، کورس، غیاثوند، شیرخوارگاه آمنه، مرکز کودکان، خرازي، و 
پرسشنامه توزیع 140جمعاً در این مراکز . رودکی انتخاب شدند

ي از ادامه همکاري خوددارمشارکت کنندگاننفر از18. شد
از . آوري شدپرسشنامه جمع122، به طوري که در نهایتنمودند

عدد به طور ناقص تکمیل 8آوري شده، هاي جمعپرسشنامه

شده بود که کنار گذاشته شدند و به این ترتیب تحلیل نهایی 
53است که شایان ذکر. پرسشنامه صورت گرفت114وي ر

61ها توسط افراد داراي معلولیت و عدد از این پرسشنامه
.پرسشنامه توسط افراد فاقد معلولیت تکمیل شده بود

در این مطالعه افرادي به عنوان معلول جسمی حرکتی در 
اختالل جسمی حرکتی مادرزادي یا نظر گرفته شدند که

اي که باعث محدودیت حرکتی آنند، به گونهه ااکتسابی داشت
شناسایی ،اطالعات موجود در واحد کارگزینی مراکززاو ها شده

،ورود به مطالعههايمعیاراز دیگر یکی .و به آنها مراجعه شد
الزم به ذکر است براي . بودداشتن حداقل یک سال سابقه کار 

افراد داراي معلولیت که معلولیت آن ها اکتسابی بود، سابقه کار 
براي گروه شاهد، فقدان .بعد از معلولیت آن ها در نظر گرفته شد

معلولیت جسمی حرکتی، داشتن حداقل یک سال سابقه کار و 
به مطالعه هاي ورودمعیارگروه مورد،کاري اشتغال در واحد

همکاري مناسب و ، عدم از پژوهشهاي خروجمعیار. بودند
، مجوزپس از انجام مراحل کسب. بودانصراف از ادامه پژوهش

مطالعه معرفی کرده و نحوه انجام خود را به افراد مورد پژوهشگر
ها با ادهدآوري جمع. توضیح دادراو هدف از اجراي آنپژوهش

به منظور . انجام گردیدمشارکت کنندگان موافقت و همکاري 
شد که رعایت قواعد و اصول اخالقی به افراد اطمینان داده 

اطالعات گردآوري شده محرمانه خواهد بود و بدین منظور در 
فرم پرسشنامه از ذکر نام و نام خانوادگی خودداري و به آنها کد 

به .در مطالعه آزاد بودندراي شرکتها بکلیه نمونه. داده شد
توانند صورت تمایل میشد که درافراد شرکت کننده اطالع داده 

.مند شوندآگاه و بهرهاز نتایج پژوهش
.ه سه قسمتی جمع آوري شدماها با پرسشنداده
هایی شامل پرسشاطالعات جمعیت شناسیپرسشنامه)الف

هل، ت تأي کار، وضعیدر خصوص سن، جنس، سابقه
رجوع، وضعیت عدم ارتباط با ارباب/یالت، ارتباطتحص

.عدم وجود معلولیت جسمی حرکتی بود/وداستخدامی و وج
سؤال و هفت خرده 35شامل"شغلیتنش مقیاس ")ب

شامل موضوعاتی ): Demands(تقاضا .1: به قرار زیرمقیاس 
کنترل .2.اري، خصوصیات و محیط کاريمانند بارک
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)Control :( اینکه تا چه اندازه فرد در مسیر انجام کارهاي
Managerial(حمایت مسؤلین .3.خود قرار گرفته است

support :( میزان حمایتی که فرد از سوي مدیریت و نهاد
Peer(حمایت همکاران .4. کندخدمتی خود دریافت می

support :(ز سوي همکاران خود میزان حمایتی که فرد ا
افزایش ): Relationships(ارتباط .  5.کنددریافت می

تمرین و خصوصیت مثبت جهت افزایش ارتباطات جمعی و 
): Role(نقش .6. گیري در محیط کاراهش کشمکش و درک

و در سازمان مورد خدمت خودکارکناني درك درست نقش کار
شامل نحوه سازماندهی و تغییر نیروهاي ): Change(تغییر .7

مقیاس تنش "دستورالعمل اجراي بر اساس.یک سازمان
ها بر حسب مقیاس مؤسسه ایمنی و سالمت، پاسخ"شغلی

البته . گذاري شدندنمره) هرگز(تا پنج ) همواره(لیکرت از یک 
گذاري در زیر مقیاس تقاضا به طور معکوس و به شکل نمره

5=و همواره4=، اغلب3=، بعضی اوقات2=، به ندرت1=هرگز
تا 35ترتیب دامنه نمرات در این مقیاس از به این. انجام گرفت

.متغیر بود175
سؤال 33شامل "عوامل مؤثر بر تنش شغلی"پرسشنامه )پ

Work(ماهیت کار .ا: و هفت خرده مقیاس به قرار زیر

nature ( شامل مواردي مانند بار و تخصص کار، تعامل و
) Work time(زمان کار .2. در شغلهاي موجودچالش

گر ساعات کاري زیاد و غیر ثابت، چارچوب زمانی دشوار و بیان
Organizational(سیاست سازمانی .3. فشارهاي کاري

policy (روکراسی، نوآوري، انطباق با وشامل مواردي چون ب
جایگاه .4. تغییرات شغل، تضاد و آگاهی از اهداف سازمانی

شامل سنجش ) Organizational position(سازمانی 
ارتقاء و مشاوره شغلی، حقوق، میزان اختیار و ابهام در ثبات، 

عوامل .5. شغل با توجه به جایگاه و مقام فرد در سازمان
شامل تضادهاي ) Environmental factor(محیطی 

موجود در نقش و نگرش مدیران، ضعف محیط کاري و تقسیم 
بیانگر ارتباط ) Relationships(روابط .6. ناعادالنه بار کار

ا مدیران و همکاران، قدردانی از کار انجام شده و رضایت از ب
Personal(عوامل شخصی .7سبک مدیریت مدیران و 

factor (هاي ها، یادگیري مهارتشامل استفاده از توانمندي
در این . جدید، تضاد بین کار و خانواده و کافی نبودن تعطیالت

بر اساس هامقیاس نیز بر اساس دستورالعمل موجود، پاسخ
-نمره) بسیار مهم(تا پنج ) اهمیتبی(مقیاس لیکرت از یک 

33توانست  از گذاري شدند که به این ترتیب دامنه نمرات می
.متغیر باشد) حداکثر نمره(165تا ) حداقل نمره(

تنشمقیاس"و پایایی ابزار اعتبارکه شایان ذکر است
از . رفته استمختلف مورد تأیید قرار گهايپژوهشدر "شغلی

تنشمقیاس "اعتبار پایایی و بررسی با عنوان پژوهشیجمله در 
نفر 749روي توسط مرزآبادي بر 1389که در سال "شغلی

در ). 14(معرفی گردید پایاو معتبرصورت گرفت، این پرسشنامه 
نیز براي بررسی پایایی این پرسشنامه از روش حاضر پژوهش

ها نفر از نمونه30بر روي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ
تنشمقیاس "استفاده شد، بر این اساس همسانی درونی 

محاسبه و مورد 73/0با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ "شغلی
.تأیید قرار گرفت
2005در سال "شغلیتنشثر بر عوامل مؤ"پرسشنامه 

ثر بر همکاران به منظور بررسی عوامل مؤوThomasتوسط 
کارگران شرکت کننده در یک پروژه ساخت در شغلی درتنش

یت مدیرمدرسینو توسط ) 15(کنگ تدوین دانشگاه هنگ
نیز پژوهشدر این ). 16(استهو پایا شدمعتبردانشگاه تهران، 

به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه از روش محاسبه ضریب 
این بر ها استفاده شد؛نفر از نمونه30ي آلفاي کرونباخ بر رو

"شغلیتنشثر بر عوامل مؤ"س همسانی درونی پرسشنامه اسا

محاسبه و مورد تأیید 80/0با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 
.قرار گرفت

ثر بر عوامل مؤ"ت که در انتهاي پرسشنامه الزم به ذکر اس
: یک سؤال باز نیز با محتواي زیر گنجانده شد"شغلیتنش

شغلی شما نقش داشته شتنچنانچه عامل دیگري در ایجاد 
هاي مذکور پس از اخذ پرسشنامه. است، لطفا ذکر بفرمایید

ت آگاهانه، در میان مشارکت کنندگان توزیع و یک هفته قمواف
هاي حاصل از این تجزیه و تحلیل داده. بعد جمع آوري گردید

16نسخه SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمپرسشنامه
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جهت محاسبه هاي آمار توصیفیوشاز ر.صورت پذیرفت
میانگین و انحراف معیار و به منظور مقایسه دو گروه، از آزمون

.تی مستقل استفاده شدکاي دو  و 

هایافته
مورد پژوهش در مطالعه هاي نفر از کارمندان سازمان 114

مشارکت کنندگان از هر دو جنس مذکر و مؤنث . شرکت نمودند

حداقل سن سال،20تا 1ار این افراد از ه کدامنه سابق. بودند
سال با 37/38میانگین سنی . سال بود56و حداکثر سال 23

سال 69/13و متوسط سابقه کاري سال 154/8انحراف معیار 
سایر اطالعات مربوط به . بودسال 215/8با انحراف معیار 

آمده 1هاي فردي و شغلی افراد مورد مطالعه در جدولویژگی
.تاس

بر حسب مشخصات فرديپژوهشتوزیع فراوانی کارمندان شرکت کننده در :1جدول 
سطح معناداريفاقد معلولیت) درصد(تعداد داراي معلولیت) درصد(تعداد شرحمتغیر

)مردجنسیت 07/32 ) 17( 95/22 ) 14
275/0 )زن 93/67 ) 36( 05/77 ) 47

)سال40-20سن 03/66 ) 35( 37/57 ) 35
343/0 )سال41-60 97/33 ) 18( 63/42 ) 26

)دانشگاهیسطح تحصیالت 37/60 ) 32( 95/22 ) 14
054/0 )زیر دانشگاهی 63/39 ) 21( 05/77 ) 47

)متأهلوضعیت تأهل 92/67 ) 36( 85/68 ) 42
915/0 )مجرد 08/32 ) 17( 15/31 ) 29

)رسمیوضعیت استخدامی 41/26 ) 14( 06/36 ) 22
269/0 )غیر رسمی 59/73 ) 39( 94/63 ) 39

)سال10-1سابقه کار 28/45 ) 24( 34/39 ) 24
522/0 )سال11-20 71/54 ) 29( 66/60 ) 37

)وجود ارتباطارتباط با ارباب رجوع 35/77 ) 41( 13/72 ) 44
523/0 )طعدم ارتبا 65/22 ) 12( 87/27 ) 17

.تفاوت معناداري بین دو گروه وجود ندارد)  1جدول (و شغلی جمعیت شناسیهاي حاظ ویژگینشان داد که از لکاي دوآماريآزمون
تنش،نسبت به معلولینارمندان فاقد معلولیت جسمی حرکتیک،نشان داد که در کل"شغلیتنشمقیاس"نتایج به دست آمده از 

.استجدول زیر به خوبی مؤید این مطلب. شغلی کمتري را تجربه کرده بودند

"تنش شغلیمقیاس "پرسشنامه آن بر اساسداراي معلولیت جسمی حرکتی و فاقد رات کارمنداننممیانگین و انحراف معیار :2جدول 

هاي آنو خرده مقیاس
گروه

هانمره کل و خرده مقیاس
سطح معناداريفاقد معلولیت جسمی حرکتیداراي معلولیت جسمی حرکتی

انحراف استانداردمیانگینداردانحراف استانمیانگین
7/1133/112/972/11000/0نمره کل

274/38/229/5000/0تقاضا
8/204/17/168/3000/0کنترل

6/177/35/158/3003/0حمایت مسؤلین
8/133/38/108/3000/0حمایت همکار

3/157/25/143/3214/0ارتباط
6/85/26/86/3996/0نقش
6/106/23/86/2000/0تغییر
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هاي نگاهی به خرده مقیاس.دهدنشان میي بین میانگین هاي دو گروهمعنادار، آزمون تی مستقل اختالف آماري جدول باالطبق
معنادار هاي تقاضا، کنترل، حمایت مسؤلین، حمایت همکار و تغییردهد که این تفاوت در خرده مقیاسنشان می"شغلیتنشمقیاس "

هاي ده مقیاساند، حال آنکه در خرشغلی بیشتري داشتهتنشها در واقع افراد داراي معلولیت جسمی حرکتی در این خرده مقیاس. است
. شودشغلی دو گروه تقریباً یکسان بوده و اختالف معناداري دیده نمینقش و ارتباط، سطح تنش 

ثر بر اهمیتی که دو گروه براي عوامل مؤ، نشان داد که در میزان"شغلیتنشثر بر مؤعوامل "به دست آمده از پرسشنامه یافته هاي 
شغلی را معنادار نشان مرتبط با تنشدست آمده در میزان اهمیت عوامل انجام آزمون تی، تفاوت به . تفاوت وجود دارد،شغلی قائلندتنش

هاي سیاست سازمانی، جایگاه شغلی تنها در خرده مقیاسمرتبط با تنشامل که تفاوت در میزان اهمیت عوهاي آماري نشان داد تحلیل. داد
ابط تفاوت معنادار سازمانی، عوامل محیطی و عوامل شخصی به سطح معناداري رسیده و در سه خرده مقیاس ماهیت کار، زمان کار و رو

.)3ول جد(نبوده است

تنشثر بر عوامل مؤ"پرسشنامهآن بر اساس نمرات کارمندان داراي معلولیت جسمی حرکتی و فاقد میانگین و انحراف معیار :3جدول 
هاي آنو خرده مقیاس"شغلی
گروه

هاخرده مقیاسونمره کل
سطح معناداريفاقد معلولیت جسمی حرکتیداراي معلولیت جسمی حرکتی

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
2/1192/131/1055/12000/0لنمره ک

4/138/29/122/3339/0ماهیت کار
4/1335/131/3838/0زمان کار

9/172/35/162/3015/0سیاست سازمانی
6/214/43/194004/0جایگاه سازمانی
2/202/15/144/3000/0عوامل محیطی

2/189/3185/373/0روابط
5/147/24/103000/0عوامل شخصی

کارکنان فاقد معلولیت نفر از9ن داراي معلولیت و نفر از کارکنا23شغلی، تنشثر بر در پاسخ به سؤال باز مبنی بر ذکر سایر عوامل مؤ
.به وجود عوامل تنش زاي دیگر اشاره کردند

ب دیدگاه آنان در مورد سایر عوامل موثر بر تنش شغلیبر حسآنداراي معلولیت جسمی حرکتی و فاقد توزیع فراوانی کارمندان :4جدول 
فاقد معلولیت جسمی حرکتیداراي معلولیت جسمی حرکتیگروه

درصدوانیافردرصدفراوانی
118/2015/2نگرش منفیوجود 

101915/2موانع معماري
28/3915تغییر مدیر و خط مشی سازمان

306/564980بدون پاسخ
5310060100کل

درصد به موانع 19نگرش منفی و وجود کارمندان داراي معلولیت جسمی حرکتی به درصد از 8/20که نشان می دهد 4نتایج جدول 
درصد از کارمندان فاقد معلولیت تغییر مدیر و خط 15این در حالی است که . ره کردندشغلی اشاتنشبر موثر معماري به عنوان عوامل 

درصد مورد توجه 5تنها از جانب وجود نگرش منفیشغلی خود قلمداد نمودند و موانع معماري وتنشن را عاملی اثرگذار بر مشی سازما
ولی درصد قابل توجهی را در این میان افرادي بودند که همزمان به چند مورد اشاره کرده بودندالزم به ذکر است که . استقرار گرفته
.شدندشامل نمی
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بحث
وجود تنش شغلی حاضراصلی پژوهشهاي یافتهی از یک

تنشتجربه . کتی بودر در افراد دچار معلولیت جسمی حرباالت
شغلی باالتر در افراد دچار معلولیت جسمی حرکتی نسبت به 
افراد فاقد معلولیت امري غیر قابل انتظار نیست، چرا که معلولیت 

ه در ظاهر فرد جسمی حرکتی، در غالب موارد، معلولیتی است ک
منفی ایجاد نگرشدهد و باعثو تحرك وي خود را نشان می

نگرش منفی دیگر افراد سازمان و .)13(شودمیبه این افراد 
تواند میافراد داراي معلولیت جسمی حرکتیتفاوت ظاهري

آنها به طوري که حتی خود ،را کاهش دهداین افراد عزت نفس 
به اندازه دیگر افراد آیی شان به غلط باور کنند که کارنیز

شغلی بیشتري را تجربه کنندتنشسازمان نیست و الجرم 
)17(.

هاي ، محدودیتباشدثیرگذار تأمی توانددیگري که عامل 
است که قدرت یت جسمی حرکتی معلولناشی از کارکردي

داده و با کار و محیط کارش کاهش سازگاري فرد معلول را 
فرد داراي . نش تحت تاثیر قرار می دهدروابط او را با همکارا

ها باید وظایف محوله را همانند معلولیت با وجود این محدودیت
باعث فشار روانی ومی تواند دیگر افراد انجام دهد که این امر

و )Coehlo(کویلو. گرددشغلی بیشتر در این افراد تنش
ات و همکاران، در مطالع)Rydstedt(یدستتاهمکاران و نیز ر

خود، به ترتیب، بر عوامل فیزیکی محیط کار و کیفیت روابط 
اجتماعی در محیط کار به عنوان عوامل تاثیر گذار بر تنش 

، 17(دصحه گذاشته اندچار معلولیت شغلی و سالمت کارکنان 
18(.

میزان اهمیت کهپژوهش حکایت از این داشتیافته دیگر 
از . ور متفاوت استشغلی در دو گروه مذکتنشبر رتبط عوامل م

پرسشنامه، عوامل محیطی در توسط ارزیابی شده میان عوامل 
را داشت، در حالی لیت جسمی حرکتی رتبه دومافراد داراي معلو

این . رااشغال کرده بوددر افراد فاقد معلولیت مکان چهارمکه 
دهد که افراد داراي معلولیت نسبت به مطلب به خوبی نشان می

دارند کمتري سازگاري خود فیزیکیولیت با محیطافراد فاقد معل
سازي و به عواملی چون عدم مناسبتوان میکه در این میان

براي یا رفت و آمد به آن /وکاربودن محیط فیزیکیخطرساز
ال باز نیز، نتایج حاصل از سؤ. اشاره کردافراد دچار معلولیت 

ج مطالعه کوئلو و این یافته با نتای.استبر این ادعادلیل دیگري
که مشکل مناسب سازي محیط و رفت و آمد را در همکاران

).17(همسویی دارد دخیل دانسته اند،شغلی معلولینتنش 
کرد آن ب توجه میاز اختالفات دیگري که در این زمینه جل

لیت جسمی حرکتی که عوامل شخصی در افراد داراي معلوبود
فراد فاقد معلولیت رتبه هفتم ، حال آنکه در ارتبه پنجم را داشت

با توجه به ،رااین اختالف. به خود اختصاص می دادو آخر را
که افراد می توان چنین تفسیر کردسؤاالت این خرده مقیاس

خود استفاده توانند از حداکثر توانائیداراي معلولیت از سویی نمی
هاي جدیدفرصتی براي یادگیري مهارت،از سوي دیگروکنند

تواند نامناسب علت این امر می. آنان قرار نمی گیرددر اختیار
هایی باشد که بودن محیط کار اجتماعی این افراد و محدودیت

براي این افراد ایجاد کرده و یا در نتیجه نگرش منفی و عدم 
هاي افراد معلول باشد که توجه کارفرما به استعداد و توانائی

این ها بهبراي بهبود مهارتکافی و الزمسبب می شود فرصت 
یسایافته فوق در مطالعه دیگري توسط دور. افراد داده نشود

)de Vries( به تایید رسیده استو همکاران)از دیگر . )19
توان وجود تضاد بین کار و خانواده را ذکر دالیل این اختالف می

-افراد داراي معلولیت جسمی حرکتی به سبب محدودیت. کرد

دارند ممکن است نیاز به مراقبت و توجه بیشتري هایی که 
داشته باشند و حتی براي رفتن به محل کار به کمک افراد 

ممکن است معلولیت باعث ،خانواده نیازمند باشند، از سوي دیگر
، بنابراین. باشدداشتهشده باشد که فرد رتبه پایینی در سازمان

عالوه بر ازدیاد از حقوق و امکانات کمتري برخوردار باشد که 
سبب شود که اختالفات و تضاد ،فشارهاي مرتبط با رفت و آمد

وارکمپ و واندایک.در خانواده نیز شعله ور گردد
)Varekamp & van Dijk( نیز در مطالعه خود به نتیجه

).20(مشابهی دست یافته اند
شغلی معلولین جسمی تنشمقایسه اگرچه در خصوص 

معلولیت مشابه، بر اساس جستجوهایی با شاغالن فاقدحرکتی
مطالعه جام دادیمدر پایگاه هاي اطالعاتی اندر حد توانمان که 
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انجام شده که با پژوهش حاضر ییهاپژوهش، اما اي یافت نشد
تنشی با عنوان مقایسه میزان پژوهشاز جمله مشترکاتی دارد

ختالل اي در بیماران مبتال به اتجربه شده و راهکارهاي مقابله
قره توسط حیدري پهلویان و که عروق کرونر قلب و افراد سالم 

که روي پژوهشهاي این یافته. انجام شد1389در سال خانی
نفر در بیمارستان اکباتان همدان صورت گرفت، حاکی از 264

- تنشاین بود که بیماران مبتال به انفارکتوس قلبی، رویدادهاي 

در مقایسه با افراد سالم تجربه اجتماعی بیشتري را -زاي روانی
تنشزا، فشارهاي مالی، تنشترین عوامل عمده. کرده بودند

). 21(هاي جسمی دیگر بودند شغلی و وجود بیماري
با عنوان 2007در سال همچنین پژوهش دیگري را که

تریت انجام گیري تنش شغلی درك شده در افراد دچار آراندازه
در این . مطالعه حاضر مشابه دانسته تا حدودي می توان با شد

صورت گرفت، افراد مبتال به آرتریتبیمار 17روي مطالعه که 
دانستند و علت زا تنشخود را شرکت کننده در مطالعه بیماري

این بیماران . هاي بیماري عنوان کردندآن را آشکار بودن نشانه
هايهمچنین تالش براي پذیرش تغییرات و مقابله با نشانه

).9(زاترین مسئله شغلی خود عنوان کردند تنشبیماري را 
ن مطالعات با مطالعه ما از آن جهت استاینتایجهمسویی

، همانند نیز می توانندقلبی و آرتریتايهاي زمینهبیماريکه 
یی ایجاد هامحدودیتبراي این افراد ،معلولیت جسمی حرکتی

ها سبب بیماريهمچنین ممکن است وجود این . باشندکرده
نگرش منفی همکاران و کارفرمایان به این افراد شده باشد، یا 

ثیر منفی تأهاد و بالطبع کارآیی آنافرابه نفس اعتماد بر 
شغلی در این افراد تنشگذاشته و از این طریق سبب تجربه

.شده باشد
ها و متغیرهاي غیر قابل کنترل توسط از محدودیت

یافتن افراد داراي : ارد زیر اشاره کردبه موتوان پژوهشگر می
جمعیت هاي معلولیت جسمی حرکتی و فاقد آن که داراي ویژگی

کامالً یکسان باشند غیر ممکن بود، که احتماالً و شغلیشناسی
دیگر محدودیت .در مقایسه این دو گروه تأثیرگذار بوده است

مشابه داخلی و خارجی بود کههاي پژوهشاین پژوهش کمبود
از سوي . ها را با دشواري رو به رو کردباره یافتهسازنده دربحث 

تهران کالنشهر حاضر تنها در پژوهشدیگر، نظر به این که 
انجام شده، در تعمیم نتایج آن به کارکنان توانبخشی داراي 

.معلولیت در سایر نقاط کشور یا کل کشور باید احتیاط کرد

گیري نهایینتیجه
که کارمندان داراي معلولیت دادنشان حاضرمطالعه نتایج 

جسمی حرکتی در قیاس با کارمندان فاقد معلولیت در اکثر خرده 
میزان اهمیت ،شغلی باالتري دارند و به عالوهتنش،هامقیاس
. شغلی در این دو گروه متفاوت استتنش ایجاد مرتبط باعوامل 

راهکارهاي شغلی وتنشرسد شناخت پدیده از اینرو به نظر می
مقابله با آن، باید در دستور کار متخصصین امر توانبخشی قرار 
گیرد تا بتوانند به افراد داراي معلولیت در کنترل این پدیده و 

وري این انطباق با محیط کارشان کمک کنند و در نهایت بهره
هاي مشابه در انجام پژوهش. را ارتقاء دهندهاافراد در سازمان

هاي نظام ها و نیز در سایر بخشي سایر معلولیتداراکارکنان 
اي به منظور یافتن هاي مداخلهمت و نیز انجام پژوهشسال

توصیه میشغلی در معلولینبا تنشمقابله ثر مؤراهکارهاي 
.شود

تشکر و قدردانی
ستار آقاي نامه کارشناسی ارشد پایانحاصلمقاله حاضر 

رشته مدیریت فروغان در دکتر مهشیدخانم برقی به راهنمایی 
کلیه از. باشددانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی میتوانبخشی

که نهایت همکاري را در اجراي این کارکنان بهزیستی تهران
.می شودو قدر دانیپژوهش داشتند، تشکر 
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Comparing job stress and related factors between welfare organization’s
employees with and without physical disability in Tehran

Barghi S1, *Foroughan M2, Hosseini MA3, Farzi M4

Abstract
Introduction: Job stress is an interaction between working conditions and the individual

characteristics of the employee. The aim of this study was to compare job stress and related
factors of welfare organization employees with and without physical disability in Tehran.

Materials and Methods: In this descriptive-comparative study, the statistical population

included all employees of welfare centers in Tehran. The type of sampling method was
convenience and the cases included all the 53 employees affected by physical disabilities and
the control group included 61 people with similar characteristics and job positions, without
disabilities. In order to measure the job stress severity and its influencing factors, the
“Occupational Stress Scale” prepared for Health and Safety Executive (HSE) and “Factors
Influencing Job Stress” questionnaire were used respectively. In this study reliability was
measured by Cronbach's alpha which for “Occupational Stress Scale” and was 0.73 and
“Factors Influencing Job Stress” had reliability of 0.80. The collected data were analyzed by
SPSS-16 software using statistical tests K2 and independent t-test.

Findings: No significant differences were found in demographic characteristics between
the two groups. The job stress in employees with physical disabilities was significantly
different with the employees without (P<0.05), with higher stress in the physically disabled
(mean=113.7 and standard deviation=11.3) compared to non-disabled (mean=97.2 and
standard deviation=11.2) (P<0.001). The importance of factors influencing job stress was
also higher in the employees with disability (mean=119.2 and standard deviation=13.2)
compared to non- disabled (mean=105.2 and standard deviation=12.5) (P<0.001).

Conclusion: Job stress of employees with physical disabilities is more than the employees
without physical disability and also the factors influencing the stress are different. Paying
more attention to the programs designed to promote the skills of job stress management and
also decreasing and/or eliminating factors related to job stress of employees with disabilities
are recommended.

Keywords: Job stress, physical disability, Welfare.
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