
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


بررسي استرس شغلي و عوامل فردي و شغلي مرتبط با آن در كاركنان يك صنعت نظامي

 احتمال افزايش شغلي، فرسودگي ايجاد زندگي،  كيفيت كاهش باعث شغلي استرس .است شغلي استرس جمله  از سازمان آن رواني عوامل به وابسته توجه اي قابل طور به سازمان يك كاركنان سالمت:زمينه
 متغير هاي با آن ارتباط بررسي و صنعت يك كاركنان شغلي استرس ارزيابي مطالعه اين هدف .مي شود كار نيروي زودرس نشستگي باز و كار نيروي زياد جابجايي كار، از ناشي مصدوميت هاي و حادثه وقوع

.مي باشد (حادثه و دوم شغل روزانه، كار ساعات استخدام، نوع كار، سابقه شغل، نوع)شغلي و (دخانيات استعمال دارو، مصرف بيماري، به ابتال تحصيالت، سن،)فردي
�⅔ سال در  تحليلي توصيفي مطالعه اين :روشها و مواد   �⅔ همه روي بر     و انگلستان HSE سازمان استاندارد شغلي استرس پرسش نامه توسط اطالعات جمع آوري شد انجام صنعت يك پرسنل نفر 

⅔ نسخه در نيز اطالعات تحليل و تجزيه و نظارتي نيمه اظهاري خود صورت به .شد انجام خطي رگرسيون و طرفه يك واريانس آناليز مستقل، تي آزمون هاي از استفاده با و SPSS افزار نرم 
 مطالعه در كننده شركت افراد سن ميانگين :ها يافته /�  � كار سابقه و  � /⅔شغلي استرس نمره ميانگين .بود سال �  /⅓±   /�  سه بررسي، مورد متغير هاي از .بود استرس بدون محدوده در و 
⅓)مي باشند معني داري آماري ارتباط داراي شغلي استرس با دارو، دائمي مصرف و حادثه سابقه استخدام، نوع متغير /⅓>P) نداشتند شغلي استرس با معني داري ارتباط متغير ها بقيه و.

 از بيشتر پيماني و رسمي كاركنان در شغلي استرس هچنين .شود توجه امر اين به است نياز كه مي باشند سايرين از باالتري استرس سطح داراي دارو كننده مصرف و ديده حادثه كاركنان :گيري نتيجه
 .دارد دقيق تر مطالعه به نياز موضوع اين كه است قرادادي كاركنان

صنعت شغلي، متغير هاي فردي، ويژگي هاي شغلي، استرس :كليدي ايه واژه

چكيده

 در است ممكن و است ناپذير اجتناب امري شغلي تقاضاهاي با سازگاري جهت در شغلي استرس هاي
 و بدني مقاومت رفتن تحليل باعث مدت بلند در اما باشد تحمل قابل انساني نيروي براي مدت كوتاه
  نهادهاي توسط شده ارائه آمار هاي .]1[مي شود منجر شغلي فرسودگي به نهايت در و كاركنان رواني

 سالمت موسسه .است موضوع اهميت كننده بيان شغلي استرس از ناشي خسارات مورد در مختلف
 ساليانه و رفته دست از كاري روز ميليون 3/5از بيش 2009 تا 2007 سال هاي طي در انگلستان  ايمني و

 .است نموده پيش بيني شغلي استرس از وارده صدمات خاطر به را خسارت پوند ميليارد 4 از بيش
 و حادثه وقوع احتمال و مي دهد كاهش را زندگي  كيفيت مي گذارد، تاثير افراد سالمت بر شغلي استرس

 در شغلي استرس كه است داده نشان مطالعات همچنين .مي  دهد افزايش را كار از ناشي مصدوميت هاي
 وجود  با .]2[است موثر كاركنان زودرس نشستگي باز و كار نيروي زياد جابجايي بيماري، عالئم بروز

 اما است، شده انجام شغلي استرس روي بر كشور خارج و داخل در متعددي مطالعات اينكه
 و اداري محيط هاي در است شده انجام ايران در  كه مطالعاتي بخصوص آمده بدست بيشترمطالعات

 .است شده پرداخته موضوع اين به  صنعت بخش در كمتر و شده انجام بيمارستان ها در مخصوصاً خدماتي
 شركت يك در آن با مرتبط شغلي و فردي عوامل و شغلي استرس بررسي هدف با مطالعه اين بنابراين

 .است شده انجام صنعتي ماشين آالت كننده توليد

 يك پرسنل نفر 149 همه روي بر 1392 سال در و مقطعي صورت به تحليلي توصيفي مطالعه اين
 در اطالعات جمع آوري ابزار .گرفتند قرار مطالعه مورد سرشماري صورت به كه شد انجام صنعتي شركت

 استعمال دارو، مصرف بيماري، به ابتال تحصيالت، سن،(فردي اطالعات پرسش نامه يك شامل مطالعه اين
 و )حادثه و دوم شغل روزانه، كار ساعات استخدام، نوع كار، سابقه شغل، وع(افراد شغلي و )دخانيات

 رسيده اثبات به آن پايايي و روايي كه است انگلستان HSE سازمان شغلي استرس سوالي 35 پرسش نامه
 بدست 65/0 و 78/0 ترتيب به كردن نيمه دو و كرونباخ  آلفاي ضريب توسط پرسش نامه اعتبار و است
 حمايت مسئولين، حمايت كنترل، تقاضا، حيطه هفت در را شغلي استرس پرسش نامه اين .]2[آمد

 دهي نمره 5 تا 1 از مقياس ها از كدام هر ابزار اين در .مي كند بررسي تغييرات و نقش ارتباط، همكاران،
  اين در .است حيطه هر شده اندازه گيري مقدار بيانگر حيطه هر در عبارات نمرات ميانگين مي شوند؛

 5/2 نمره متوسط، استرس عنوان به 5/2 تا 5/1 نمره زياد، استرس عنوان به 5/1 از كمتر نمره پرسش نامه
 براي .]3[مي شود طبقه بندي استرس بدون عنوان به 3/5 از باالتر نمره و كم استرس عنوان به 3/5 تا

 دقت با دقيقه 20 حداكثر زمان مدت در را پرسش نامه كه شد خواسته افراد از اطالعات جمع آوري
 افراد سواالت به شد وارد سواالت در اشكالي  كه صورتي در .دهند پاسخ سواالت همه به و نمايند تكميل
 و تجزيه .شد دريافت شده تكميل پرسش نامه نهايت در و گرديد برطرف آمده پيش  ابهام و داده پاسخ

  شاخص هاي از اطالعات آناليز جهت .شد انجام 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با اطالعات تحليل
  آزمون و 95/0 اطمينان سطح با طرفه يك واريانس آناليز آزمون مستقل، تي آزمون هاي توصيفي، آمار

 نوع دارو، مصرف شغل، نوع سن،( مستقل متغيرهاي ارتباط بررسي براي .شد استفاده(Tukey) توكي
 )نقش ارتباط، همكاران، حمايت كنترل، تقاضا،(شغلي استرس حيطه هاي با )دوم شغل و حادثه استخدام،

.شد استفاده خطي رگرسيون مدل از

3صادقي، عباس 2، خليل دانشور*و1محسن مهدي نيا

قم پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده حرفه اي، بهداشت گروه حرفه اي، بهداشت ارشد كارشاس - 1
تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده ،حرفه اي بهداشت گروه حرفه اي، بهداشت كارشناس -2
بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه ، HSE دانشكده صنعتي، ايمني گروه صنعتي، ايمني ارشد كارشناس دانشجوي  -3

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
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 افراد از .بود مطالعه مورد نمونه در سال 8/39±31/6سن ميانگين دهنده نشان دموگرافيك اطالعات نتايج
  سيكل، از پايين تر تحصيالت %4/9 تحصيالت سطح نظر از همچنين .بودند متأهل %3/97 مطالعه مورد
 نمره ميانگين .داشتند باالتر و ليسانس فوق %4/9 و ليسانس %2/28 ديپلم، فوق %8/18 ديپلم، 2/34%

 خطي رگرسيون آناليز نتايج 1 جدول در.بود استرس بدون محدوده در و ๔๕/๐±๕๙/๓ شغلي استرس
 همكاران، حمايت كنترل، تقاضا،(آن حيطه هاي برخي و شغلي استرس با شغليو فردي متغير هاي ارتباط
.است شده ارائه )نقش ارتباط،

آنبا استرس شغلي و حيطه هاي فردي و شغلي متغيرهاي رگرسيون ارتباط نتيجه آناليز  -1جدول 

 اندازه به شغلي استرس دارند دارو نوع يك دائمي مصرف كه گروهي در داد نشان مطالعه اين نتايج
 حادثه سابقه كه افرادي در همچنين .نمي كنند مصرف دارويي هيچ كه است افرادي از بيشتر واحد 408/0

 همچنين .نداشته اند حادثه كه است افرادي از بيشتر واحد 085/0 اندازه به شغلي استرس سطح داشته اند
 سطح واحد 079/0 اندازه به قرارداي به پيماني از و پيماني به رسمي از استخدام نوع وضعيت تغيير با

 استرس سطح واحد 302/0 اندازه به كارگران در هم، حيطه ها زير مورد در .مي يابد كاهش شغلي استرس
 واحد 022/0 اندازه به سن افزايش سال هر با همچنين و مي باشد كارمندان از بيشتر كنترل حيطه در

 استرس واحد 471/0 اندازه به ديده حادثه افرا در تقاضا حيطه مورد در .مي شود كمتر كار روي بر كنترل
  اندازه به ...و پيماني به رسمي از استخدام نوع تغيير با و است نديده حادثه افراد از بيشتر تقاضا حيطه در

 اندازه به ديده حادثه افرا در ارتباط حيطه مورد در .يابد مي افزايش تقاضا حيطه در استرس واحد 154/0
  رسمي از استخدام نوع تغيير با و است نديده حادثه افراد از بيشتر ارتباط حيطه در استرس واحد 629/0

 .يابد مي افزايش ارتباط حيطه در استرس واحد 141/0 اندازه به ...و پيماني به
 استرس بدون محدوده در مطالعه مورد گروه در شغلي استرس نمره ميانگين شد مشخص كه همانطور

 متغير هاي برخي شد مشخص همچنين .كرد ارزيابي مطلوب را شرايط مي توان اساس اين بر و دارد قرار
 .دارند اثر شغلي استرس سطح بر دارو مصرف به عادت و حادثه سابقه استخدام، نوع مانند شغلي و فردي

  و جوان افراد ديده، حادثه افراد به بيشتر توجه مانند اقداماتي مي شود پيشنهاد آمده بدست نتايج اساس بر
 .شود انجام باشند، مي كار مشغول كارگري بخش در كه افرادي همچنين و وارد تازه

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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Sig. Std. Error B متغير هاي فردي و شغلي  
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٠٠۵/٠حي ٠٠٨/٠ ٠٢٢/٠ سن
٠٠٠/٠ ١٢٢/٠ ۴٧١/٠ حادثه

تقاضا
٠٠۴/٠ ٠۵٢/٠ ١۵۴/٠ نوع استخدام
٠٠٠/٠ ١۴٧/٠ ۶٢٩/٠ حادثه

ارتباط
٠٢٣/٠ ٠۶١/٠ ١۴١/٠ نوع استخدام
٠٢٨/٠ ٢۴١/٠ ٣۵٢/٠ مصرف دائمي دارو حمايت همكاران
٠٠٧/٠ ٠٨٩/٠ ٢٢٣/٠ حادثه

٠٠۵/٠استرس شغلي ١۴۴/٠ ١٨۵/٠ مصرف دائمي دارو
٠٢٣/٠ ٠٣٧/٠ ٠٧٩/٠ نوع استخدام
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