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  چکیده 
این پژوهش . گیرد  زا را در برمی شغل رانندگی محدوده وسیعی از عوامل استرس :زمینه و هدف

با هدف تعیین وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین رانندگان اتوبوس در 
  . سیستم حمل و نقل عمومی در شهر تهران انجام شد

فر از رانندگان اتوبوس ن 388تحلیلی بر روي  -این مطالعه به روش توصیفی : روش بررسی
سامانه یا منطقه انتخاب  9صورت تصادفی از   ها به نمونه. شد انجام  1391شهري تهران در سال 

اي با مشخصات دموگرافیک  براي بررسی روابط عوامل مؤثر بر استرس شدید از پرسشنامه. شدند
هاي آماري رگرسیون  ز آزمونها با استفاده ا تجزیه و تحلیل داده. و اطالعات رانندگی استفاده شد

  .لجستیک تک متغیره و چند متغیره صورت گرفت
    اظهار داشتند در یک سال گذشته % 7/31کننده در این مطالعه،  از کل افراد شرکت: ها یافته

همچنین متغیرهاي شیفت کاري و . اند در حین کار استرس شدید داشته) یا در زمان انجام مطالعه(
برابري در بین رانندگان عصر کار و چرخشی ماهانه  7/1به ترتیب باعث استرس  مسیر اتوبوسرانی

شده  BRTبرابري رانندگان خطوط عادي نسبت به خطوط  8/1کار و   نسبت به رانندگان صبح
برابري در بین  7/3همچنین مصرف دارو و وجود بیماري، از عوامل مؤثر در ایجاد استرس . بود

  . رانندگان بود
نتایج این مطالعه نشان داد شیفت کاري و مسیر اتوبوسرانی، از جمله عوامل کاري  :یريگ نتیجه

 از طرفی، مصرف دارو و. مؤثر در بروز استرس شدید در بین رانندگان شرکت اتوبوسرانی است
  .دس شدید در بین رانندگان مؤثر باشد در افزایش استرتوان بیماري جسمی و روحی نیز می

  . سترس، روانشناسی؛ رانندگان؛ اتومبیل؛ حمل و نقلا :ها کلید واژه
  

  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
  92 ديـ آذر ، نجمدوره هفتم، شماره پ

  82الی  73صفحه 

 
  مقاله پژوهشیمقاله پژوهشی

(Original Article) 
 

  :نمایید استناد زیر صورت به مقاله این به لطفاً
Varmazyar S, Mortazavi B, Hajizadeh I, Arghami Sh. Evaluation of the status 

of severe occupational stress and its associated factors among public 
transportation bus drivers in Tehran, 2012, Iran.  

Qom Univ Med Sci J 2013;7(5):73-82. [Full Text in Persian] 
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  و همکاران سکینه ورمزیار                          1391سال هاي حمل و نقل عمومی تهران،  بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس
 

  مقدمه 
استرس تحت عنوان فشار ناشی از نیازهاي بیش از حد 

)Extraordinary Demands (ها و محدودیت (Constraint) 

شود و استرسورها، عواملی هستند که منجر به استرس  تعریف می
هاي  استرس شغلی تعامل بین شرایط کار و ویژگی). 1(شوند  می

ها  ها، قابلیت که بین نیازهاي شغلی با توانایی اي گونه فردي است، به
اي محیط کاري نیازه). 2،3(هاي فرد هماهنگی نباشد  و خواسته

متغیرهاي . شامل هر دو متغیرهاي مرتبط با شغل و انسان است
شیفت کاري یا ساعات (زمانهاي کاري : مرتبط با شغل شامل
هاي  ، فشار زمانی، فعالیت)بندي چرخشی نامنظم، برنامه زمان

روتین تکراري یا یکنواخت، شرایط فیزیکی از قبیل گرما، سر و 
حرکت، ارتباط با مردم، وظایف  بی صدا، نور، وظایف فعال یا

کنترل، درجات  قابل کنترل یا غیر تعاملی یا تنها، وظایف قابل
مختلف مسئولیت، توانایی تصمیم یا آزادي عمل و قدرت 

دار با  علت روابط مشکل  استرس همچنین ممکن است به. باشند می
مبهم همکاران یا رفتار ناسازگار یا ناعادالنه مافوق، نیازهاي کاري 

یا متناقض و بارکاري زیاد ایجاد شود، اگرچه حمایت همکاران یا 
  . تأثیر نیست مسئوالن در کاهش اثرات استرس بی

رضایت شغلی، : گذار بر استرس شامل متغیرهاي انسانی اثر
   پذیري شغل، شناخت و پاداش سازماندهی کار، امنیت و انعطاف

) (Recognition and Reward و متغیرهاي شخصی و امکان ارتقا
                     سـفـاد به نـود، اعتمـاي خـه یـایـوانـل از درك تـکـز متشـنی

 (Self-confidence)زا  هاي استرس و توانایی مقابله با موقعیت
همچنین خصوصیات اجتماعی و روانی تغییرپذیر در . باشد می

ي ها زمان مانند سن، وضعیت شغل، وضعیت ازدواج، مکانیسم
مقابله، ابراز خشم و کنترل آن، شخصیت، شیوه زندگی، 

اقتصادي، تحصیالت و حمایت اجتماعی  -فاکتورهاي اجتماعی 
در واقع استرس ). 2(باشد  از جمله فاکتورهاي مؤثر بر استرس می

تواند  در حین کار، هرگونه رویداد فیزیکی یا روانی است که می
مدت  ی شده و در طوالنیمنجر به آسیب فیزیکی یا ناراحتی روان

). 4(باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد فرد یا سازمان شود 
هاي ناشی از  ها نشان داده است محیط کار و استرس پژوهش

تواند باعث افزایش بیماري جسمی و روانی  شرایط محیط کار می
  ، )3(ی ـایت شغلـاهش رضـو ک...) ون،ـار خـی، فشـروقـع -قلبی (

  

صرف مواد، فشارهاي روانی شدید، کاهش انگیزه و سوءم
، همچنین )5(ها، اعتصابات، غیبت از کار  کاري وري، کم بهره

ساز حوادث و در نتیجه صدمات و جراحات به افراد و  زمینه
هاي شغلی  استرس. خسارت به تجهیزات در محیط کار گردد

انی را از هاي سازم ها دالر از هزینه طور بالقوه هرساله میلیون به
هاي بیمه از  وري، غیبت، حوادث و غرامت طریق کاهش بهره

افزایش ریسک سالمتی مربوط به رانندگان ). 6(دهند  دست می
هاي حمل و نقل شهري نه فقط براي سالمتی و  اتوبوس در سیستم

ایمنی رانندگان مهم است؛ بلکه براي افراد زیادي که از این 
نقش مهمی دارد نیز  ر تعامل هستندکنند و د ها استفاده می سیستم

عنوان یک شغل با سطح زیادي از  رانندگی اتوبوس به). 7(
عالوه بر این، شغل ). 8(روبرو است  مشکالت یا فشار کاري

، )9(گیرد  زا را در برمی رانندگی محدوده وسیعی از عوامل استرس
از  و رانندگان اتوبوس نسبت به سایر مشاغل در یک سطح باالتري

رانندگی در سیستم حمل و ). 10(استرس مرتبط با کار قرار دارند 
          روزانه حدود(نقل عمومی در تهران با توجه به ازدحام جمعیت 

و نیاز به تمرکز، دقت زیاد، باال بودن نقش ) میلیون نفر جابجایی 4
بار کاري، مسئولیت جان مسافران و حجم ترافیک باال؛ جزء 

هاي فیزیکی و فیزیولوژیکی  ده که استرسمشاغل پراسترس بو
تواند  بنابراین، استرس در حین کار می. کند زیادي بر فرد وارد می

ساز مشکالت جسمی، روحی و رفتاري بوده که موجب  زمینه
این پژوهش با ). 3(شود   کاهش و اختالل در عملکرد سازمان می

ن در هدف تعیین وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آ
 1391هاي حمل و نقل عمومی تهران در سال  رانندگان اتوبوس

  .انجام شد
  

  روش بررسی 
       بر روي 1391تحلیلی در سال  -این مطالعه به روش توصیفی 

نفر از رانندگان مرد در شرکت واحد اتوبوسرانی در شهر  388
نی سامانه یا منطقه اتوبوسرا 9گیري از  براي نمونه. تهران انجام شد

طور  به تعداد نسبت جمعیت شاغل در هریک از مناطق، افرادي به
و خطاي % 50حجم نمونه با فرض فراوانی . تصادفی انتخاب شدند

  . نفر محاسبه شد 384، 5%
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  و همکاران سکینه ورمزیار                          1391سال هاي حمل و نقل عمومی تهران،  بررسی وضعیت استرس شدید شغلی و عوامل مرتبط با آن در رانندگان اتوبوس
 

از براي سنجش عوامل مؤثر و استرس شدید در حین کار 
پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و وضعیت عمومی رانندگان 

شامل سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، مصرف دارو، ابتال (
به بیماري خاص، مصرف سیگار و وجود یا عدم وجود استرس 

شامل کل (و پرسشنامه اطالعات رانندگی ) شدید در حین کار
نی، شیفت سابقه رانندگی، سابقه رانندگی در شرکت اتوبوسرا

شده در  کاري، مدت زمان رانندگی در روز و هفته، کیلومتر طی
هفته و سال، سامانه یا منطقه کاري، مسیر رانندگی، تعداد 

ها  براي تکمیل پرسشنامه. استفاده شد) سال گذشته 3تصادفات در 
با برگزاري کالس ابتدا پژوهشگر در مورد اهداف مطالعه 

صورت رضایت رانندگان براي توضیحاتی ارائه داد، سپس در 
ها در میان رانندگان توزیع و پس از  مشارکت در تحقیق، پرسشنامه

رانندگانی که . شد تکمیل توسط آنان به پژوهشگر تحویل داده 
در این مطالعه با . مایل به همکاري نبودند، از مطالعه خارج شدند

تعامل نیازهاي (توجه به تعریف استرس کاري براي رانندگان 
، وضعیت استرس شدید )هاي فرد ها و قابلیت محیط کار، توانایی

صورت  وجود یا عدم وجود استرس شدید در حین کار به(
عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهاي مستقل  ، به)خودگزارشی

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر استرس شدید فرض شدند که شامل 
ندگی در شرکت اتوبوسرانی، مانند سن، تجربه ران(متغیرهاي کمی 

  ري ـشده در سال و درگی مدت زمان رانندگی در هفته، مسافت طی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعیت تأهل، (متغیرهاي کیفی و ) سال گذشته 3در حوادث در 
سطح تحصیالت، منطقه کاري، شیفت کاري، مسیر اتوبوسرانی، 

 براي گزارش. بود) مصرف دارو، داشتن بیماري و کشیدن سیگار
وجود یا عدم وجود استرس شدید در هر طبقه مربوط به متغیرهاي 

میانگین، انحراف معیار، فراوانی و (مستقل، روش آمار توصیفی 
منظور بررسی روابط بین  همچنین به. به کار برده شد) درصد

عوامل مؤثر و استرس شدید از آزمون رگرسیون لجستیک و 
  . استفاده گردید مشخص شدن نسبت شانس و فاصله اطمینان آن

  
  ها  یافته

از افراد مورد مطالعه در حین کار استرس شدید %) 7/31(نفر  123
میانگین سن افراد بدون استرس و افراد داراي استرس به . داشتند
میانگین و انحراف معیار . سال بود 3/41±1/6و  4/41±9/5ترتیب 

 1متغیرهاي کمی مرتبط با اطالعات رانندگی در جدول شماره 
همچنین سایر اطالعات دموگرافیک و اطالعات . است  ارائه شده
کننده در جدول  مربوط به افراد شرکت) متغیرهاي کیفی(رانندگی 

ص با استفاده از رگرسیون لجستیک مشخ. آمده است 2شماره 
   گردید بین استرس شدید و شیفت کاري، مسیر رانندگی، 

           داري وجود دارد  مصرف دارو و بیماري راننده، ارتباط معنی
  ). 3جدول شماره (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1391بررسی اطالعات رانندگی در رانندگان با و بدون استرس تهران، سال  :1جدول شماره
  ها گروه

  اطالعات رانندگی
  افراد بدون استرس 

265n=  
  افراد داراي استرس شدید 

123n=  
  انحراف معیار±میانگین  انحراف معیار±میانگین

 8/17±9/6 3/18± 4/6  )سال(کل سابقه رانندگی 

 12±8/4 7/12 ±4/4  )سال(سابقه رانندگی در اتوبوسرانی 

 7/8±98/0 7/8 ±1/1  )ساعت(مدت زمان رانندگی در روز 

 7/60±7 6/60 ±3/8  )ساعت(رانندگی در هفته مدت زمان 

 7/744±7/303 8/709 ±6/274  ) کیلومتر(شده در هفته  مسافت طی

 6/38612±16421 5/36910 ±14281  )کیلومتر(شده در سال  مسافت طی

 2/3±6/4 8/2 ±2/3  )تعداد(سال گذشته  3درگیري در تصادفات در 
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  )افراد بدون استرس و افراد داراي استرس شدید(تعداد و درصد فراوانی اطالعات دموگرافیک و رانندگی درکل افراد : 2جدول شماره

  عوامل مؤثر
  کل افراد  مقیاس یا طبقه

388=n 
  افراد بدون استرس

265=n 
  افراد داراي استرس شدید

123=n  
درصد افراد داراي استرس 

  )7/31(شدید از کل افراد 

  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد   )درصد(تعداد 

  9/29  23) 7/18(  54) 4/20(  77) 8/19(  >35  ) سال(سن 

45-35  )2/55 (214  )54 (143  )7/57 (71  2/33  

45>  )25 (97  )7/25 (68  )6/23 (29  9/29  
  ) سال(تجربه رانندگی در شرکت اتوبوسرانی 

10<  )6/37 (146  )2/36 (96  )7/40(50  2/34  

15-10  )9/38 (151  )4/37 (99  )3/42 (52  4/34  

15>  )5/23 (91  )4/26 (70  )1/17 (21  1/23  

  1/31  80) 65(  177) 8/66(  257) 2/66(  >60  ) ساعت(مدت زمان رانندگی در هفته 

65-60  )5/8 (33  )4/9 (25  )5/6 (8  2/24  

65>  )3/25 (98  )8/23 (63  )5/28 (35  7/35  

  ) کیلومتر(مسافت طی شده در سال 
25000<  )2/23 (90 )2/24 (64 )1/21 (26 9/28  

40000-25001  )4/31 (122 )2/33 (88 )6/27 (34 9/27  

40000>  )4/45 (176 )6/42 (113 )6/51 (15 1/35  

  4/32 47) 2/38( 98) 37( 145) 2/55(  >1  سال گذشته  3تعداد حوادث در 

4-1  )33 (164 )8/43 (116 )39(48 3/29  

4>  )9/11 (79 )2/19 (51 )8/22 (28 4/35  

  تأهلوضعیت 
  

  2/31  5) 1/4(  11) 2/4(  16) 1/4(  مجرد

  7/31  118) 9/95(  254) 8/95(  372) 9/95(  متأهل
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 :2ادامه جدول شماره 

  کل افراد  مقیاس یا طبقه  عوامل موثر
388n= 

  افراد بدون استرس
265=n 

  استرس شدیدافراد داراي 
123=n 

درصد افراد داراي استرس 
  )7/31(شدید از کل افراد 

 3/35 6) 4/9( 11) 2/4( 17) 4/4(  ابتدایی  سطح تحصیالت

 33 43) 35( 87) 8/32( 130) 5/33(  راهنمایی

  8/28 26) 1/21( 64) 2/24( 90) 2/23(  دبیرستانی

 31 45) 6/36( 100) 7/37( 145) 4/37(  دیپلم

 50 3) 4/2( 3) 1/1( 6) 5/1(  دیپلم فوق

 8/26 11) 9/8( 30) 3/11( 41) 6/10(  1سامانه   سامانه یا منطقه کاري

 2/26 16) 13( 45) 17( 61) 7/15(  2سامانه 

 2/18 4) 3/3( 18) 8/6( 22) 7/5(  3سامانه 

 4/29 20) 3/16( 48) 1/18( 68) 5/17(  4سامانه 

 46 29) 6/23( 34) 8/12( 63) 2/16(  6منطقه 

 7/18 6) 9/4( 26) 8/9( 32) 2/8(  7منطقه 

 1/35 20) 3/16( 37) 14( 57) 7/14(  9منطقه 

 9/41 13) 6/10( 18) 8/6( 31) 8(  10سامانه 

 7/30 4) 3/3( 9) 4/3( 13) 4/3(  اتوبوس برقی

 3/26 51) 5/14( 143) 54( 194) 50(  صبح کار  شیفت کاري

 9/37 33) 8/26( 54) 4/20( 87) 4/22(  عصر کار

 9/37 36) 9/23( 59) 3/22( 95) 5/24(  چرخشی ماهانه

 25 3) 4/2( 9) 4/3( 12) 1/3(  ساعتی 12

 6/36 75) 61( 130) 1/49( 205) 8/52(  عادي  مسیر اتوبوسرانی

BRT )7/23 (106 )6/30 (81 )3/20 (25 6/23 

 0 0) 0( 3) 1/1( 3) 8(  ویژه

 31 23) 7/18( 51) 2/19( 74) 1/19(  عادي و ویژه

 3/24 72) 5/58( 41) 5/15( 296) 3/76( خیر  مصرف دارو

 4/55 51) 5/41( 224) 5/84( 92) 7/23( بله

 5/17 33) 8/26( 110) 5/41( 188) 5/48( خیر  داشتن بیماري

 45 90) 2/73( 155) 5/58( 200) 5/51( بله

 8/30  78) 4/63( 90) 34( 253) 2/65(  خیر  کشیدن سیگار

  3/33 45) 6/36( 175) 66( 135) 8/34(  بله
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  شانس استرس شدید با توجه به عوامل مؤثر بر آن در بین رانندگان شرکت اتوبوسرانی بررسی نسبت: 3جدول شماره 
 )CI %95(متغیري  چند )CI %95(متغیري  تک  مقیاس یا طبقه  متغیرها

  03/1) 97/0-09/1(  1) 96/0-04/1(  سال  سن 
  93/0) 86/0-1(  97/0) 92/0-01/1(  سال  تجربه رانندگی در اتوبوسرانی 

  1) 97/0-04/1(  1) 97/0-03/1(  ساعت  مدت زمان رانندگی در هفته 
  1) 1-1(  1) 1-1(  کیلومتر  شده در سال  مسافت طی
  03/1) 96/0-09/1(  02/1) 97/0-08/1(  تعداد  سال گذشته 3حوادث در 

  1 1  مجرد  تأهلوضعیت 
  88/0) 25/0- 1/3(  02/1) 34/0-3(  متأهل

 1 1  ابتدائی  سطح تحصیالت

  55/0) 14/0-15/2(  91/0) 31/0- 6/2(  راهنمایی
  46/0) 11/0- 9/1(  75/0) 25/0- 2/2(  دبیرستانی

  56/0) 13/0- 3/2(  82/0) 28/0- 3/2(  دیپلم
  29/1) 13/0-4/12(  8/1) 28/0-01/12(  فوق دیپلم

 1 1  1سامانه   سامانه یا منطقه کاري 

  37/0) 10/0-29/1(  97/0)4/0- 4/2(  2سامانه 
  58/0) 14/0- 3/2(  63/0) 17/0- 2/2(  3سامانه 
  44/0) 13/0- 4/1(  1/1) 48/0- 7/2(  4سامانه 
  3/1) 34/0- 8/4(  3/2) 99/0- 4/5(  6منطقه 
  35/0) 8/0- 6/1(  63/0) 2/0- 9/1(  7سامانه 
  1) 26/0-86/3(  4/1) 6/0- 5/3(  9منطقه 
  57/0) 13/0- 5/2(  9/1) 73/0- 3/5(  10سامانه 
  28/0) 4/0- 8/1(  2/1) 31/0- 7/4(  برقیاتوبوس 

 1 1  صبح کار  شیفت کاري

  * 47/2) 18/1-18/5(  *7/1) 1- 9/2(  عصر کار
  * 25/2) 14/1- 4/4(  * 7/1) 01/1- 8/2(  چرخشی ماهانه

  74/1) 33/0-01/9(  93/0) 24/0- 6/3(  ساعتی 12
 1 1  عادي  مسیر اتوبوسرانی 

BRT )91/0-31/0 (53/0 *  )2/2 -33/0( 85/0 *  
  00/0) 00/0-00/00(  00/0) 00/0-00/00(  ویژه

  3/1) 56/0-03/3(  78/0) 44/0-38/1(  عادي و ویژه
  1  1 خیر  مصرف دارو

  ** 5/2) 46/1-37/4(  **76/3) 8/1- 8/7(  بله
  1  1 خیر  داشتن بیماري

  **6/3) 1/2-18/6(  **84/3) 4/2- 1/6(  بله
  1  1  خیر  کشیدن سیگار

  3/1) 78/0- 2/2(  1/1) 72/0-75/1(  بله
*05/0p **001/0p<  
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  بحث 
ها،  ترین آفات سازمان عنوان یکی از مهم استرس ناشی از کار به

شرایط مرتبط با هر هاي ناشی از روابط و  نقش مهمی در تنش
رو استرس مشکل فردي نیست که فرد به  از این. سازمان دارد

اندیشی  تنهایی بتواند با آن مقابله کند؛ بلکه براي حل آن به چاره
هاي  ویژگی بنابراین، باید سهم هریک از). 5(سازمانی نیاز است 

فردي شاغل، شرایط کار و تأثیر متقابل آنها در ایجاد استرس حین 
در این مطالعه سعی گردید تا میزان . ر مورد بررسی قرار گیردکا

تأثیر عوامل مؤثر بر استرس شدید رانندگان در حین کار مشخص 
کننده در مطالعه، تقریباً  طبق نتایج، از کل افراد شرکت. شود
یا در زمان انجام (سال گذشته  سوم اظهار داشتند در طی یک یک

که این میزان استرس در بین  اند، استرس شدید داشته) پژوهش
رانندگانی که مسافت بیشتري را پیموده بودند، گزارش شد، که 

تواند تعامل بیشتر رانندگان با مسافران و قرار  دلیل این امر می
هاي محیطی، در نتیجه خستگی ناشی از  گرفتن در معرض استرس

ل نیز بیانگر افزایش باالي یفشارکاري باشد و مجموع این مسا
  . ادث در بین افراد با استرس شدید استحو

سال نسبت به دو گروه دیگر  35-45در مطالعه حاضر، گروه سنی 
تا حدودي میزان استرس ) سال 45سال و بیش از  35کمتر از (

که دلیل این امر احتماالً مسئولیت بیشتر رانندگان  بیشتري داشتند،
تر فرزندان آنها از در این دور از زندگی از جنبه اقتصادي و نیاز بیش

سوم  نظر مسایل مالی است، هرچند در هر سه گروه به میزان یک
افراد هر گروه سنی؛ وجود استرس شدید گزارش شده است، اما 

علت  توان به سال را می 35کمتر بودن استرس در گروه سنی زیر 
مسئولیت کم زندگی، قدرت و توان کاري بیشتر و تحمل بیشتر 

   کاهش مجدد استرس در گروه سنی بیش از زا و شرایط استرس
سال ناشی از سازگاري و پذیرش بیشتر شرایط کاري و توقع  45

منطقی نیازها، مطابق با شرایط موجود و کسب تجربه بیشتر در 
روند کاهش استرس با افزایش سن در مطالعه . تعامالت دانست

ن تجربه رانندگی در رانندگا). 5(است   مرزآبادي تأیید شده
میزان  اتوبوس گویاي آن است که با افزایش سابقه کاري، از

شود که این یافته با نتایج بررسی رابطه  استرس رانندگان کاسته می
سابقه کار و کاهش استرس در بین پرستاران و کارکنان نظامی 

  ). 4،5(همخوانی داشت 

در مدت %) 35تقریباً (در مطالعه حاضر، باال بودن استرس شدید 
بیش (و مسافت ) ساعت در طول هفته 65بیش از (رانندگی  زمان

تواند به دلیل برخورد رانندگان با  می) کیلومتر در سال 40000از 
حجم ترافیک سنگین، تعامل زیاد با مسافران و بارکاري بیشتر در 

نژاد در  نتایج این مطالعه با نتایج غالم. طی ساعات کاري باشد
ی با توجه به افزایش ساعات خصوص روند افزایش استرس شغل

افزایش ). 4(کاري و بارکاري در بین پرستاران همخوانی نشان داد 
چند درصدي میزان استرس شدید در بین رانندگان با آمار حوادث 

نسبت به سایر ) حادثه 4بیش از (سال گذشته  3بیشتر در طی 
ي تواند به دلیل ایجاد ذهنیت منفی، نگرانی و ترس برا ها می گروه

رابطه استرس و حوادث شغلی در سایر . باشد بروز مجدد حادثه 
است  مطالعات در شرکت خودروسازي نیز مشخص شده 

در مطالعه حاضر، تأهل در افزایش یا کاهش استرس ). 11،12(
نقش نداشت و هر دو گروه مجرد و متأهل به میزان یکسانی در 

ر سطح در مورد متغی. حین کار به استرس دچار شده بودند
تحصیالت نیز باید اذعان داشت که میزان استرس شدید در مقاطع 

بود و %) 5با اختالف (راهنمایی، دبیرستان و دیپلم تقریباً مساوي 
دیپلم نیز کمی بیشتر گزارش شد، که  در دو گروه ابتدایی و فوق

که در آن استرس شغلی ) 5(این نتیجه با مطالعه آزاد مرزآبادي 
مجرد و استرس کمتر در تحصیالت باال در مشاغل بیشتر در افراد 

مرتبط با امور نظامی مطرح شده بود، مغایرت داشت، دلیل این امر 
تواند شرایط کاري یکسان و فقدان طبقات کاري در بین  می

  . رانندگان باشد
تأثیر منطقه کاري بر استرس شدید  همچنین در این مطالعه نقش

 3در منطقه % 18میزان تقریباً  نشان داد کمترین استرس شدید با
بوده است، کمتر بودن میزان استرس در این منطقه نسبت به سایر 

در این منطقه  HSEمناطق احتماالً به دلیل وجود مرکزیت مسئولین 
میزان استرس در رانندگان مناطق . باشد و توجه و نظارت بیشتر می

ش شد که به ترتیب نسبت به سایر مناطق بیشتر گزار 9و  10، 6
تواند عدم رعایت  شده می هاي انجام علت این امر براساس مصاحبه

کارگري و وارد کردن  -احترام متقابل در روابط کارفرمایی 
استرس به دلیل سرعت در انجام کار، رضایت ناکافی از شرایط 
حاکم بر کار از قبیل حقوق، عدم توجه به محل نگهداري 

    واجههـوس و مـغبار در داخل اتوبشدن گرد و  نشین ها و ته اتوبوس
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ها، آشنا  راننده با اعتراض مردم، دور بودن محل توقفگاه اتوبوس
بودن مسافران برخی مناطق به حقوق خود، اعتراض به راننده و طی 

بررسی میزان استرس . باشد نشیب کردن برخی مسیرهاي پرفراز و 
عصرکار، چرخشی (هاي مختلف  شدید در بین رانندگان در شیفت

متغیري و   و تجزیه و تحلیل تک) ساعتی 12ماهانه، صبح کار و 
چند متغیري نشان داد عامل شیفت کاري با استرس، ارتباط 

عنوان یک عامل مؤثر بر  بنابراین، شیفت کاري به. داري دارد معنی
همچنین افزایش میزان استرس در بین . کند ترس عمل میاس

رانندگان عصر کار و چرخشی ماهانه در مقایسه با رانندگان صبح 
متغیري نشان داد   کار در تجزیه و تحلیل چند متغیري نسبت به تک

گیرد؛   متغیر شیفت کاري احتماالً از سایر متغیرهاي مطالعه تأثیر می
باال بودن . افزایش استرس تأثیرگذار استکه این متغیر در  طوري به

استرس در رانندگان عصر کار و چرخشی ماهانه نسبت به 
هم خوردن تنظیم ریتم  تواند به دلیل به رانندگان صبح کار نیز می

ه باشد؛ سیرکادین در رانندگان عصر کار و چرخشی ماهان
 متفاوت خواب هاي سیکلشدن با   نیاز بدن به سازگارنحوکه  بدین

). 13(شود  می و بیداري منجر به استرس و اختالالت سالمتی
افزایش استرس شغلی با افزایش تعداد شیفت شب در بین پرستاران 

متغیري مانند  زیه و تحلیل چند در تج). 4(است  نیز تأیید شده 
تغیره، بین مسیر اتوبوسرانی و بروز استرس شدید، رابطه م تک
 BRTکه رانندگان خطوط  رتداري وجود داشت؛ بدین صو معنی

نسبت به رانندگان خطوط عادي در معرض ریسک کمتري قرار 
مسیر اتوبوسرانی در حالت چند متغیره نسبت به حالت . داشتند

دهد اثر این  تأثیر بیشتري داشت، که این امر نشان میتغیره م تک
همچنین از دالیل . یابد متغیر نیز در تعامل با سایر عوامل افزایش می

توان به استفاده از  باالبودن استرس در بین رانندگان مسیر عادي می
آوري هزینه و  جمع(مسیرهاي پرحجم ترافیک، بارکاري زیاد 

، فقدان سیستم سرمایش و گرمایش در فصول )تعامل با افراد
یکی از دالیل وجود استرس در بین . مربوطه اشاره نمود

وانین مربوط به این تواند عدم رعایت ق نیز می  BRTرانندگان
خصوص  ورود موتوري، دوچرخه سوار، گاري دستی به(خطوط 

باشد، ...) ها و  ز میان حفاظدر مسیر بازار، ورود افراد ا
خود به (BRT) که رانندگان در مسیر اختصاصی  صورت بدین
  . شوند بینی مواجهه می قابل پیش باره با وقایع غیر یک

  

مصرف دارو و بیماري با وجود استرس در مطالعه حاضر، بین 
که رانندگانی که  نحوي داري وجود داشت، به شدید، رابطه معنی

برابر، و رانندگانی که بیماري  7/3کردند به میزان  دارو مصرف می
برابر، داراي استرس بیشتري  8/3جسمی و روحی داشتند حدود 

دو عامل در  متغیره نیز نشان داد اثر این  نتایج تجزیه چند. بودند
هرچند خود . یابد تعامل با سایر عوامل تا حدودي کاهش می

. یماري و مصرف دارو مؤثر استاسترس نیز در ایجاد ب
قلبی، فشار (که بین استرس، بیماري جسمی و روحی  مفهوم بدین

و مصرف دارو تعاملی دوطرفه وجود دارد؛ ...) خون، افسردگی و 
اي استرس باشد که به این نتایج در تواند از پیامده یعنی بیماري می

  . نیز اشاره شده است) 2،4،7،14(مطالعات  سایر
داري  همچنین بین سایر متغیرهاي مستقل و استرس هیچ رابطه معنی

وجود نداشت، هرچند عدم رابطه دلیل بر فقدان استرس در بین 
تواند ناشی از اختالفات چند  رانندگان نیست و عدم ارتباط می

ها باشد، که حداقل استرس  گزارش استرس بین گروه درصدي در
در . در افراد بدون بیماري جسمی گزارش شد% 5/17به میزان 

کننده سیگار  مطالعه حاضر، میزان استرس در رانندگان مصرف
سیگاري باالتر بود،  نسبت به رانندگان غیر) 2جدول شماره (

  ه نیز با نتیجهدار نبود، این یافت هرچند این اختالف جزئی و معنی
دار افزایش استرس شغلی با  مرزآبادي مبنی بر رابطه معنی  مطالعه

براساس نتایج و مباحث فوق ). 5(مصرف سیگار مغایرت داشت 
مشخص گردید اکثر فاکتورهاي سازمانی بر استرس رانندگان در 

ساز بیماري  حین کار مؤثر است، لذا با توجه به اینکه استرس زمینه
باشد،  حی بوده، که خود دلیلی براي مصرف دارو میجسمی و رو

همچنین وجود سیکل چرخشی و تعاملی بین برخی فاکتورها و 
ها و نیازهاي  استرس، ضروري است اصالحاتی براساس خواسته

با توجه . رانندگان صورت گیرد تا بتوان بر استرس شغلی فایق آمد
توان به  گان میشده توسط پژوهشگر با رانند هاي انجام به مصاحبه

این نکات اشاره نمود که کاهش مسافت بین منطقه مسکونی تا 
، در نظر گرفتن زمان )نزدیک بودن محل کار راننده(منطقه کاري 

کاهش فشار (مبدأ خطوط  الزم براي انتقال اتوبوس از سامانه تا
، در اختیار قرار دادن سرویس براي رانندگان بدون وسیله )زمانی

  بررسی وضعیت اقتصادي رانندگان، رعایت  ایاب و ذهاب،
  والن، ـایت مسئـه، حمـوعـاحترام متقابل مافوق و کارکنان زیرمجم
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زمان مورد نیاز (گرفتن زمان مناسب براي رفع نیازهاي اولیه ـرنظدر

، رفع نقص فنی وسایل ...)براي استفاده از سرویس بهداشتی و 
          BRT، رعایت قوانین مربوط به خطوط )ایمنی اتوبوس(نقلیه 

پیاده، دوچرخه سوار  عدم ورود سایر وسایل نقلیه، موتوري، عابر(
منظور رفع  بازدید از مسیرهاي رانندگی به، )به این مسیرها... و 

مشکالت، دریافت پاداش و تشویق، بارکاري متناسب، توجه به 
توجه به مسئله سرما و گرما در فصول (استرسورهاي محیطی 

هاي مرتبط با  گیري ، مشارکت رانندگان در برخی تصمیم)مربوطه
اي شدن بر  قایل  شده در خطوط و مسیرها، ارزش تغییرات اعمال

سازي براي عموم مردم در خصوص  کش، فرهنگ این قشر زحمت
مشکالت رانندگان در حین انجام وظیفه، آموزش رانندگان در 

کاري و نکات ایمنی در حین  زمینه رعایت مسایل بهداشتی، نوبت
کار و مشاوره جهت رفع مشکالت شخصی از جمله عوامل مؤثر 

احد اتوبوسرانی بر کاهش استرس رانندگان اتوبوس در شرکت و
  . باشد می
  
  
  

  گیري نتیجه
سوم رانندگان اتوبوس  با توجه به اینکه در مطالعه حاضر یک

وجود استرس شدید در حین کار را در سازمان اتوبوسرانی 
داري نیز بین استرس شدید و شیفت  گزارش کردند و ارتباط معنی

 کاري، مسیر اتوبوسرانی، مصرف دارو و بیماري جسمی و روانی
تر عوامل مؤثر بر استرس، از طریق  وجود داشت، لذا شناسایی دقیق

هاي سازمانی مؤثر بر استرس ضروري است  مشخص کردن حیطه
تا بتوان از طریق اجراي یک برنامه مدیریت کنترل استرس در 
سازمان، نقش مؤثري در کاهش استرس و پیامدهاي ناشی از آن 

  . ایفا نمود
  

  تشکر و قدردانی
دانیم از ریاست محترم شرکت  در پایان بر خود الزم می

، مسئولین HSEاتوبوسرانی تهران و حومه، مسئول و کارشناسان 
آوري اطالعات ما را  برداري و روابط عمومی که در جمع بهره

  . یاري کردند، سپاسگزاري نماییم
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