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Abstract
Background and Objectives: In the work environment of all employees, there is a job stress
that affects them in different ways. The aim of this study was to investigate the incidence of
job stress and its impact on the general health of matchmaking industry employees.
Material and Methods: In this descriptive-analytical study, 97 of the employees working in a
match-making factory entered the study by using the census method. The measuring tool was a
questionnaire that consisted of demographic data, Cooper Job Stress Questionnaire, and
General Health (GH28) Questionnaire. The data were analyzed by SPSS16 software using
descriptive statistics and Independent t-test and Spearman correlation coefficient.
Results: Study results showed that 72.8% of the subjects with an average score of 26.9±7.7 for
general health, were suspected of having a mental disorder. Also, the subjects were suspected
of illness in all components of general health (physical health, anxiety symptoms, social
function, and depression symptoms). Findings of the study showed that 35.1% of the subjects
had low stress, 53.6% had moderate stress and 11.3% had high stress. The results of Spearman
test showed a significant relationship between job stress and general health and physical health
components, anxiety symptoms, and also demographic variables such as age, overtime, and
work shift (p<0.05).
Conclusion: The prevalence of job stress among the subjects was moderate. General health,
physical health components, and anxiety symptoms showed a correlation with job stress; so
that the general health components showed a reduction in the high-stress subjects.
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استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت عمومی کارکنان شرکت کبریتسازی

مقاله پژوهشی

استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت عمومی کارکنان شرکت کبریتسازی
پریسا مشعشعی ،1جلیل نظری*

2

چكیده

زمینه و اهداف :در محیط کار همه شاغلین استرس شغلی وجود دارد ،که بهطرق مختلف زندگی آنها را تحتتأثیر قرار میدهد .پژوهش حاضر
با هدف بررسی میزان وقوع استرس شغلی و تأثیر آن بر سالمت عمومی در کارکنان یک صنعت تولیدی کبریت ،انجام گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 97 ،نفر از کارکنان کارخانه کبریتسازی بهروش سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار اندازه-
گیری دربردارنده پرسشنامههای گردآوری اطالعات جمعیتشناختی ،استرس شغلی کوپر و سالمت عمومی گلد برگ بود .دادههای جمعآوری-
شده توسط نرمافزار  SPSS16با کاربرد آمارههای توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحلیل شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد ،که 72/8درصد از افراد موردمطالعه با میانگین نمره سالمت عمومی  ،26/9± 7/67مشکوک به داشتن اختالل
روانی بودند .همچنین افراد ازنظر هر چهار مؤلفه سالمت عمومی (سالمت جسمانی ،عالئم اضطراب ،کارکردهای اجتماعی و عالئم افسردگی)،
مشکوک به بیماری بودند .براساس یافتههای مطالعه35/1 ،درصد از افراد دارای استرس کم53/6 ،درصد استرس متوسط و 11/3درصد دارای
استرس زیاد بودند .نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد ،که میان استرس شغلی با سالمت عمومی کلی و مؤلفههای سالمت جسمانی ،عالئم اضطراب و
همچنین با متغیرهای جمعیتشناختی و مرتبط با کار مانند سن ،اضافه کاری و شیفت کاری رابطه معنادار آماری وجود داشت (.)p<0/05
نتیجهگیری :شیوع استرس شغلی افراد موردمطالعه در حد متوسط بود .سالمت عمومی ،مؤلفههای سالمت جسمانی و عالئم اضطراب با استرس
شغلی ارتباط داشت ،بهطوریکه در افراد با استرس باال ،مؤلفههای سالمت عمومی کاهش یافته بود.
کلیدواژهها :استرس شغلی ،سالمت عمومی ،کبریتسازی ،بهداشت حرفهای
نحوه استناد به اين مقاله :مشعشعی پ ،نظری ج .استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت عمومی کارکنان شرکت کبریتسازی .تصویر سالمت 1397؛ .308-299 :)4(9

 .1گروه ارگونومی و مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران
 .2گروه ارگونومی و مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران )(Email: nazari_j@yahoo.com

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مشعشعی و همكار

مقدمه

امروزه منابع انسانی یکی از عواملل مهلم و تأثیرگل ار بلر
موفقیت یا شکست هر سازمانی تلقی شده و ضامن بقاء و رمز
موفقیت در رسیدن به هدف آن سازمان نیز بهشمار ملیرونلد.
عوامل متنوعی ممکلن اسلت موجلب تحلیلل سلالمت منلابع
انسانی شوند .یکی از این عوامل مهم کله در سلالهلای اخیلر
موردتوجه بسیاری قرار دارد ،عامل روانی "استرس" میباشلد
( .)1باتوجهبه اینکه حداقل یکسوم از عملر افلراد در محلیط
کار سپری میشود ،محیط کار سالم با میزان اسلترس مناسلب،
میتواند سالمت روانی و کارایی مؤثر افراد را موجب شلود و
برعکس ،افرادی که در محیط کاری خود تحت اسلترسهلای
زیللاد باشللند ،ممکللن اسللت از سللالمت و خشللنودی کمتللری
برخوردار باشند ( .)2استرس شلغلی بلهصلورت یلک فرآینلد
بیولوژیکی ،روانشلناختی و ادراکلی ،بلدن انسلان را وادار بله
تالش میکند و بدن نیز طبیعتا سعی میکند با صرف انرژی به
آن پاسخ داده و تطابق پیدا کند (.)3
استرس شغلی بهعنوان یکی از خطرات شلغلی مطلرد در
عصر مدرن ،میتواند زمینهساز غیبت از کار ،جابهجلایی نیلرو،
تعارضهای کاری و هزینههلای هنگفلت بهداشلتی و درملانی
شود ( .)4همچنین ،نتلایج آمارهلا نشلان ملیدهلد اسلترس و
عوارض ناشی از آن ،همهساله موجب از بین رفتن صدها روز
کاری میشود و بهطور متوسط ،روزانه یک میلیون نفر بهعللت
اختالالت و ناخوشیهای ناشلی از حولور در محلل کلار ،از
رفتن به آن خودداری میکنند (.)5
ملور ( )Mooreمعتقللد اسلت ،موقعیللتهلای اسللترسزای
شغلی در سازمان مانند ابهام نقش ،تعارض نقش ،فشار کلاری
و نیز فقدان شرایط مثبت در محیط کلار ،آثلار منفلی بلهدنبلال
خواهد داشت ( .)6در مطالعهای دیگلر ،گلرس ( )McGrathو
همکللاران بیللان کردنللد ،روشهللای مقابللله نادرسللت بللا ایللن
استرسهای شغلی ،ملیتوانلد عواقلب خطرنلاکی را در ابعلاد
فللردی و سللازمانی ایجللاد کنللد ( .)7همچنللین ،سللایمون
( )Simmonsو نلسون ( )Nelsonاظهلار ملیکننلد ،پیاملدهای
فردی استرس شدید به شکل جسمی ،روانی و رفتلاری بلروز
میکند ( .)8نتایج پژوهشی دیگر نشان داد ،که کلار در شلرایط
استرسزا ،سبب بروز غیبتهای مکرر ،تمایل به جابهجلایی و
ترک حرفه ،کاهش عزتنفس ،سوءمصرف داروها و نظلایر آن
میشود ( .)9فشارهای روانی ناشی از شغل ،ازجملله اسلترس
میتواند سبب عوارض جسمی ،روانلی و رفتلاری بلرای فلرد
شده ،سالمت روانی را به مخاطره انداخته ،اهداف سلازمانی را
تهدید و به کاهش عملکرد فرد منجلر شلود ( .)10در زنلدگی
همه افرادی که دارای شغل هستند ،استرس وجود دارد و ایلن
مسئله بهگونههای مختلف بر آنها فشلار روانلی وارد ملیکنلد.
تحللوالت شللغلی ماننللد تغییللرات سللازمانی ،تغییللر حقللوق و
دستمزد ،ترفیعات شغلی ،کاهش یا افلزایش نیلروی انسلانی و

دگرگونیهای اجتماعی ،موضوعاتی هستند که بله شلکلی بلر
فرد فشار آورده و او را دچلار آشلفتگی ،نگرانلی ،تشلویش و
اضطراب میکنلد ( .)5نتلایج مطالعلات بیلانگر آن اسلت ،کله
فرهنگ سازمانی با کاغ بازیهای اداری منشلأ بلروز واکلنش-
های منفی ،نارضایتی ،فشارهای روانلی و اسلترس اسلت ،کله
منجربه توعیف سطح سالمت روان میشود (.)11
در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی که توسط خوشاخالق و
همکاران با عنوان بررسی و تعیین میزان استرس شغلی و تأثیر
نوبت کاری در کارگران کارخانه گندلهسازی یلزد انجلام شلد،
عنوان شد که نوبت کاری ،سیگاری بودن و سن و سلابقه کلار
پایین ،از عوامل تشدیدکننده اسلترس بلهشلمار ملیرود (.)11
پژوهش دیگری از نوریان و همکاران با هدف بررسی ارتبلاط
برخی عوامل استرسزای شغلی و سطح سالمت پرسلتاران در
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصلفهان نشلان
داد ،کلله 76/5درصللد از واحللدهای مللوردپللژوهش ،اسللترس
متوسللطی را تجربلله کللرده بودنللد .همچنللین ازنظللر وضللعیت
سالمت عمومی یافتههای مطالعله نشلان داد ،کله 55/3درصلد
پرستاران موردبررسی در وضعیت ناسالم بهسر میبردند (.)12
لطفیزاده و همکاران نیز ،در مطالعه خود که با هدف بررسلی
استرس شغلی و عواملل ملرتبط بلا آن در کارکنلان ذوبآهلن
اصفهان انجام گرفته بود ،به ایلن نتیجله رسلیدند کله بلیش از
نیمی از کارکنان ذوبآهن اصفهان از استرس رنج میبردنلد و
همچنین ،میزان استرس در کارکنان دارای مشکالت فرزنلدان،
محیط کاری سختتر ،داشتن شغل دوم و حقوق ماهیانه کمتر
از شش میلیون ریال ،بیشتر بود (.)13
استرس با جزء جزء زندگی بشر امروز عجین شده است و
در تعیللین سللالمت یللا بیمللاری انسللان اهمیللت بسللیاری دارد.
پژوهشگران به شناسایی و معرفی منابع متعلدد اسلترس اقلدام
کردهاند ،که این منابع ممکن است در محیط بیرونی یا درونلی
شخص باشد .زندگی در میان جمعیتهلای متلراکم ،آللودگی
صوتی و محیطلی ،ویژگلیهلای مشلاغل موجلود در جواملع
پیچیللللده ،وجللللود یللللا نبللللود ارتباطللللات شخصللللی
در محیطهای شغلی ،گستردگی ارتباطات اجتماعی و تعامل با
طیف گستردهای از خویشان ،دوستان و همکاران و دیگر افراد
جامعه و نقشهای متعدد و چندگانه اجتماعی که افراد عهلده-
دار آنها هستند ،همه و همه از عوامل ایجاد اسلترس بلهشلمار
میآیند ،که سالمت بالقوه بشر را به خطر میاندازد (.)14
درکللل ،اسللترس باعللد ایجللاد عللوارض فیزیولللوژیکی،
عوارض روانی و عوارض رفتاری بسیاری در افلراد ملیشلود.
افرادی که استرس زیادی را تحمل میکنند ،توجه کمتلری بله
انجام کار خود دارند و بنابراین ممکن است به خلود و دیگلر
افراد سازمان آسیبهایی وارد کنند .بهطورکلی استرس شلغلی
با تأثیر مخرب بر سالمت روان ،بازدهی و بهلرهوری کارکنلان
Depiction of Health, 2019; 9(4): 299-308

| 301

استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت عمومی کارکنان شرکت کبریتسازی

را پایین ملیآورد .ازایلنرو ،شلناخت عواملل تأثیرگل ار روی
استرس و نحوه کنترل آنها در محیطهای کاری بهخصوص در
صنایع تولیدی ،اهمیت بهسزایی دارد.
این پژوهش با اهداف سهگانه بررسی  )1میزان اسلترس و
سالمت روان در بین کارگران صنعت کبریتسازی )2 ،ارتباط
میان دو متغیر فوق با مشخصات جمعیتشناختی و  )3ارتبلاط
میان ابعاد سالمت روان با استرس در این صلنعت ،طراحلی و
انجام شد.

مواد و روشها

مطالعه حاضر بهصورت توصلیفی-تحلیللی و بلا رویکلرد
مقطعی در سال 1395و در یکی از کارخانجات کبریلتسلازی
شهر تبریز ،انجام گرفت .جامعه موردمطالعه را کلیله کلارگران
خطوط تولید تشکیل داد ،نمونهگیری به روش سرشماری بلود
و تمامی کارگرانی که معیارهای ورود بله مطالعله را داشلته و
مایل به شرکت در مطالعه بودند ،وارد مطالعه شلدند .بلرایلن-
اساس ،تعداد  120نفر وارد مطالعه شدند که همگی مرد بودند.
کارگران شاغلی که در زمان پژوهش سابقه مصلرف داروهلای
مؤثر بر روان نداشتند ،دچار مشلکالت ملالی سلنگین نبودنلد،
دچار معلولیت و نقص عوو نبوده ،اعوای درجه یک خانواده
مبتال به بیماریهای مزمن و العلالج یلا معلولیلت جسلمی و
ذهنی و روانی مبتال نبوده و سابقه اسلترس شلدید و نلاراحتی
روانی (مرگ یکی از نزدیکان ،طالق ،تصادفات شلدید و فلرد
معتاد در خلانواده) در طلی شلش ملاه گ شلته نداشلتند ،وارد
مطالعه شدند .جهت جملعآوری اطالعلات از پرسلشناملهای
مشتمل بر سه بخش استفاده شد:
الف) اطالعات جمعیتشناختی و متغیرهای مرتبط با کار
بخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات جمعیتشناختی
فرد شامل سن ،میزان تحصلیالت ،رشلته تحصلیلی ،وضلعیت
تأهل ،وضلعیت درآملد ،میلزان تحصلیالت ،مصلرف سلیگار،
ورزش ،وضعیت استخدامی و غیره بود.
ب) پرسشنامه استرس شغلی کوپر ()Copper
بخش دوم پرسشنامه ،پرسشنامه اسلترس شلغلی کلوپر
( )1981بود ،که حاوی  23سؤال است و هر سؤال جنبهای از
حوزه کاری فرد را شامل میشود ،که برای فرد استرسزا بلوده
و در آن فرد واکنش به هر وجله از حلوزه کلاری خلود را بلا
کمک یک مقیاس شش رتبهای از نبود فشلار روانلی تلا فشلار
روانی باال ،تعیین میکند .دامنه نملرات از صلفر تلا  115قلرار
میگیرد ،که نمره صفر حاکی از عدم فشار روانی و نملره 115
حاکی از باالترین حد فشار روانلی ملیباشلد .در واقلع ،نملره
کمتر یا مساوی  ،46اسلترس کلم و نملره  46تلا  69اسلترس
متوسط و نمره  69و باالتر استرس زیلاد محسلوب ملیشلود.
ضرایب همسانی و بازآزمایی مقیاس م کور به ترتیلب  0/89و
 0/85گزارش شده اسلت ( .)15در ضلمن ،پایلایی (همسلانی
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درونی) ابزار توسط آلفلای کرونبلاد در طلی مطالعلات قبللی
بررسی و عدد  0/93بهدست آمده است (.)15
پ) پرسشنامه سالمت عمومی گلد برگ ( General Health
)Questionnaire: GHQ-28
بخش سوم پرسلشنامله حلاوی پرسلشنامله  28سلؤالی
سالمت عمومی( )GH28بود ،که برای سنجش سالمت کلی و
اختاللهای روانی گروههای مختلف در مراکز درمانی و جامعه
توسط گلد برگ در سال  1972طراحی و تحلیل عواملل شلده
است .پرسشنامه  GHQ28در ایران مورداستفاده قرار گرفته و
روایی و پایایی باالیی برای آن گزارش شده اسلت ( .)16ایلن
پرسشنامه از چهار مؤلفه هفت سلؤالی تشلکیل شلده اسلت.
زیرمؤلفهها جنبههای عالمتشناسی بیماریها را نشان میدهد
و لزوما برابر با تشلخیصهلای قطعلی بیملاری نیسلتند (.)17
پاسخهای هریک از سؤاالت دارای چهار گزینه بلرای انتخلاب
است .درجات باالی آن بیانگر وجود نلاراحتی در فلرد اسلت.
خرده مقیاسهلای ایلن پرسلشنامله عبارتنلد از )1 :سلالمت
جسمانی (سؤاالت  )2 ،)1-7عالئم اضلطراب (سلؤاالت -14
 )3 ،)8اختالل در کارکرد اجتملاعی (سلؤاالت  )15 -21و )4
عالئم افسردگی (سؤاالت  .)22- 28هر سؤال در مقیاس چهار
درجهای ( )3-0نمرهگ اری میشلود .در نظلام نملرهگل اری،
نمره بیشتر افزایش عالئم را نشان میدهد و از مجملوع چهلار
مؤلفه یک نمره کلی بهدست میآید .بهطورکلی ،نملره آزملون
برای هر فرد از ( )0-84متغیر است و نقطه برش این آزملون،
 23درنظرگرفته میشود .بهعبارتی افرادی که نمره آنها بیش از
 23باشد ،مشکوک به کاهش سالمت عمومی بوده و پلایینتلر
از نمره  23نیز ،از سالمت عمومی برخوردار میباشند .درمورد
هریک از مؤلفههای سالمت عمومی نیز ،نمره  6بهعنوان نقطله
بللرش تعیللین مللیشللود .درواقللع ،درمللورد ابعللاد کارکردهللای
اجتماعی ،اخلتالل در خلواب ،عالئلم جسلمانی و افسلردگی
شدید ،نمرات باالتر از  6نشانه کاهش و نمرات پایینتلر از ،6
نشانه سالم بودن است.
با انجام هماهنگی قبلی و اخ مجوز از ملدیریت کارخانله
و پس از آگاهسازی افراد شاغل از هدف انجام مطالعه و جلب
همکاری آنها ،ابتدا فرم رضایتآگاهانه شرکت در مطالعه اخل
و سپس گردآوری اطالعات با تکمیل پرسشناملههلا بلهشلیوه
خوداظهاری انجام شد .پرسشنامه طراحیشده بدون ذکلر نلام
و مشخصات پرسنلی افراد بوده و کامال محرمانله نگهلداری -
شدند .درنهایت ،دادههای بلهدسلتآملده جهلت انجلام آنلالیز
آماری وارد نرمافلزار  SPSS 16شلده و بلرای انجلام آزملون
آماری توصیفی از درصد ،فراوانی ،میانگین و انحلرافمعیلار و
برای تعیین رابطه میان مشخصلات جمعیلتشلناختی و ابعلاد
سالمت روان با استرس ،از آزمون اسلپیرمن (بلرای متغیرهلای
رتبللهای) و آزمللون تللی مسلتقل (بللرای متغیرهللای فاصلللهای)
استفاده شد .پیش از انتخاب و انجام آزمونهلای آملاری ،نلوع
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توزیع دادهها ازطریق آزمونهای کلوموگرف-اسمیرنف مورد-
ارزیابی قرار گرفت .سطح معناداری ( )p<0/05درنظلر گرفتله
شد.

یافتهها

جمعیت موردمطالعه  120نفر از کلارگران ملرد شلاغل در
کارخانه کبریتسازی بودند ،که از این تعداد  97نفر پرسلش-
نامه توزیعشده را بهصورت صلحیح و کاملل تکمیلل کردنلد.
تجزیه و تحلیل صورتگرفته برمبنای اطالعات  97پرسشنامه
کامل بود ،که برخی ویژگیهای جمعیتشناختی افلراد ملورد-
مطالعه در جدول  1و شرایط کلاریشلان در جلدول  ،2آورده
شلده اسللت .همانگونله کلله در جلدول  1مشللاهده ملیشللود،
جدول  .1ویژگیهای جمیعنشناختی کارکنان موردمطالعه ()n= 97
متغییر مستقل
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)

سطح تحصیالت
وضعیت سکونت
وضعیت تأهل
تعداد فرزندان
دست غالب

مصرف سیگار

ورزش
میزان ساعات ورزش در هفته؟
میزان ساعات خواب در طول شبانهروز

بنابر نتایج بهدستآمده (جدول ،)2اکثریت افلراد شلرکت-
کننللده در مطالعلله دارای شللغل اپراتللوری (95درصللد) و بللا
بیشترین میانگین سابقهکاری یک تا نه سلال و سلاعات کلاری
روزانه  8/1±0/4بودند .هیچکلدام از افلراد موردمطالعله دارای

میانگین سنی کلیه افراد شرکتکننده در مطالعه  35±8/8سلال
و اکثریت آنها بومی (76/8درصد) بودند .از جهت تحصیالت،
بیشترین افراد موردمطالعه دارای مدرک دیپلم (57/4درصد) و
کمترین آنها دارای مدرک کاردانی (3/7درصد) بودند .اکثریلت
افللراد شللرکتکننللده متأهللل (64/1درصللد) و دارای فرزنللد
(61/9درصد) بودند .ازلحاظ استفاده از دسلت درحلین انجلام
کار ،بیشتر افراد (72/2درصد) از دست راسلت خلود اسلتفاده
میکردند .در حدود 50درصد از افراد موردمطالعه سلیگاری و
یا قبال سیگاری بوده و بیش از نیمی از افراد (55/7درصد) نیز،
ورزش نمیکردند .متوسط خواب افراد در یک شبانهروز نیلز،
 6/8±1/3ساعت بود.

سطوح متغییر
) (SDمیانگین
) (SDمیانگین
( )SDمیانگین
زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
بومی
غیربومی
متأهل
مجرد
دارد
ندارد
راست دست
چپ دست
هر دو
خیر
بله
قبال مصرف میکردند
خیر
همیشه
گاهی اوقات
( )SDمیانگین
( )SDمیانگین

مقادير
(35)8/8
(74/4)9/7
(176/2)7/4
14/8درصد
 57/4درصد
 3/7درصد
 24/1درصد
 76/8درصد
 23/2درصد
 64/1درصد
 33/7درصد
 61/9درصد
 38/1درصد
 72/2درصد
 14/4درصد
 13/4درصد
 52/6درصد
 38/1درصد
 9/3درصد
 55/7درصد
 10/3درصد
 34/0درصد
(5/7)4/1
(6/8)1/3

شغل دوم نبوده و وضلعیت اسلتخدامی اکثریلت غاللب افلراد
موردمطالعه قراردادی (63/9درصد) و شاغل در شیفت کلاری
صبح (67درصد) بودند.
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جدول  .2ویژگیهای شرایط کاری کارکنان موردمطالعه ()n=97
متغییر مستقل
نوع شغل
سابقه فعالیت (سال)
شغل دوم
وضعیت استخدامی
شیفت کاری
ساعات کاری در روز
ساعات کاری در هفته
اضافه کاری در ماه

توزیع فراوانی و نمره میانگین هریک از مؤلفههای سالمت
عمومی ،در جدول  3مشخص شده است .همانطلوریکله در
جدول  3نشلان داده شلده اسلت ،از میلان  97نفلر آزملودنی،
72/8درصد با میانگین نمره سلالمت عملومی  26/9±7/7بله-
علت کسب نمره باالتر از نقطه برش از پرسشنامه ،GHQ-28
مشکوک به داشتن اختالل روانی بودنلد .همچنلین باتوجلهبله
نتایج جدول  ،3مالحظه میشود که هر چهلار مؤلفله سلالمت
عمومی درصد باالی  70را کسلب کلرده و افلراد موردمطالعله
ازنظر سالمت جسمانی ،عالئم اضطراب ،کارکردهای اجتماعی
و عالئم افسردگی ،مشکوک به بیملاری بودنلد و درنهایلت از
سالمت عمومی برخوردار نبودند.

سطوح متغییر
اپراتور دستگاه
راننده لیفتر
1-9
10-18
19-27
28-36
ندارد
دارد
رسمی
قراردادی
پیمانی
صبح کار
چرخشی
( )SDمیانگین
( )SDمیانگین
( )SDمیانگین

مقادير
97/9درصد
1/2درصد
56/8درصد
31/1درصد
10/8درصد
1/4درصد
100درصد
0درصد
15/5درصد
63/9درصد
20/6درصد
67درصد
33درصد
(8/0)0/4
(47/9)3/1
(19/0 )13/7

یافتههای ناشی از بررسی شدت استرس شغلی نشلان داد،
که 35/1درصد افراد دارای استرس کلم53/6 ،درصلد اسلترس
متوسط و 11/3درصد دارای استرس زیاد بودند.
یافتههای موجود در جلدول  ،4ارتبلاط میلان مؤلفلههلای
سالمت عمومی با استرس شغلی و تأثیرگل ارترین متغیرهلای
جمعیتشناختی و مرتبط با کار را براساس آزملون همبسلتگی
اسپیرمن ،نشان میدهد .همانطورکه مشلاهده ملیشلود ،میلان
استرس شغلی با سالمت عمومی کللی و مؤلفلههلای سلالمت
جسمانی ،عالئم اضطراب و همچنین بلا متغیرهلای جمعیلت-
شناختی و مرتبط با کار چون سن ،اضافه کاری و شیفت کاری
رابطه معنادار آماری وجود داشت (.)p<0/05

جدول  .3توزیع درصد فراوانی و نمره میانگین افراد موردمطالعه در هریک از مؤلفههای سالمت عمومی
انحرافمعیار
میانگین
درصد افراد
وضعیت سالمتی
مؤلفه
21/9
سالم
0/41
0/78
سالمت جسمانی
78/1
بیمار
24/7
سالم
0/43
0/75
عالئم اضطراب
75/3
بیمار
22/8
سالم
0/42
0/77
کارکرد اجتماعی
77/2
بیمار
25
سالم
0/43
0/75
عالئم افسردگی
75
بیمار
27/2
سالم
0/44
0/73
سالمت عمومی
72/8
بیمار
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وضعیت کلی
بیمار
بیمار
بیمار
بیمار
بیمار
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جدول  .4نتایج آزمون تی تک گروهی درخصوص وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

* رابطه معنا دار آماری وجود دارد.

ازطرف دیگر ،میان سالمت جسمانی با سلن ،سلابقه کلار،
اضافه کاری و ورزش کردن رابطه معنادار آماری مشاهده شلد
( .)p<0/05همچنللین میللان عالئللم اضللطراب بللا تحصللیالت،
سیگاری بودن و ساعات خواب ،بلین اخلتالل در کارکردهلای
اجتماعی با ورزش کلردن ،میلان مؤلفله عالئلم افسلردگی بلا
اضافه کاری نیز ،رابطه معنادار آماری وجود داشت (.)p<0/05
درنهایت ،میان متغیرهای سن ،تحصیالت ،تأهل ،اضافه کلاری
و ورزش کردن با سالمت عمومی نیلز رابطله معنلادار آملاری
مشاهده شد (.)p<0/05

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استرس شغلی با مؤلفله-
های سالمت عمومی در یک کارخانه کبریلتسلازی انجلام شلد.
نتللایج مطالعلله نشللان داد ،کلله 53/6درصللد از افللراد موردمطالعلله
استرس متوسطی را تجربه کردند .فاکتورهای کاری ازقبیلل حجلم
کار باال ،فعالیت جسمی باال ،احساس فشار ناشی از اتملام مهللت
مقرر برای انجام کارها ،عدمامیدواری به ارتقاء شغل ،پلایین بلودن
سطح دستمزد ،فقدان قدرت تصمیمگیلری ،تعلارض در نقلش و
بیتوجهی رؤسلا بله مشلکالت کلاری ،از مهمتلرین فاکتورهلای
استرسزای محیطکاری بودند .نتایج تحقیق ساتزکی ()Sawatzky
در کانادا نیز ،بیانگر این بود که حجم کاری باال از مهمترین عوامل
استرسزای کاری محسوب میشود ( .)18همچنین ،باتوجهبه ایلن
مطالعله ،علدمرضللایت از میلزان حقلوق ،سللاعات طلوالنی کللار،
فعالیلت جلسمی بیش از حد بهدلیل کمبود پرسنل ،گوشبهزنلگ
بودن در کار ،باال بودن حجم کار ،خستهکننده بودن کلار ،سلرعت

عمل در کار ،دقیق و حساس بودن کار و غیره از مهمترین عواملل
اسلللترسزا در میللان افللراد موردمطالعلله بودنللد ( .)18در مطالعلله
نوریان و همکاران کله بلا هلدف بررسلی ارتبلاط برخلی عواملل
استرسزای شغلی و سطح سلالمت کلادر پرسلتاری انجلام شلد،
نتللایج نشللان داد کلله 73/47درصللد از واحللدهای مللوردپژوهش
استرس متوسطی را تجربه کردند ( )12براسلاس نتلایج مطالعلات
صورتگرفته ،ارتباط معناداری میان استرس باالی کاری و سلطح
آسللیبدیللدگی کارکنللان وجللود دارد ( .)19در مطالعلله گللادزال
( )Gadzellaو همکاران  194نفر از  336نفر ،اسلترس متوسلط را
گزارش کرده بودند ( .)20طی یک بررسی در انگلستان مشلخص
شد ،که حدود  500هزار نفر از شاغلین صنایع مختلف این کشور
از استرسهای شغلی رنج میبردنلد و ایلن مسلئله دوملین عللت
غیبت از کار محسوب میشد ( .)21در بیلان تفلاوت درصلدهای
مطالعه موردنظر با سایر پژوهشها ملیتلوان بیلان کلرد ،کله ایلن
مطالعات بر روی جمعیتهلایی بلا ویژگلیهلا و اسلترسزاهلای
متفاوت انجلام شده است .ازطرفلی ممکلن اسلت ایلن اخلتالف
شیوع با ابزار جمعآوری دادهها ارتباط داشته باشد؛ بهعنلوان مثلال
در مطالعه نوریان و همکاران ،پرسلشنامله اسلترس گلری تفلت
( )Gray-Toftو اندرسون ( )Andersonکه حاوی  34گزینه ملی-
باشد ،بلهکار رفته است.
یافتههای پژوهش نشان داد ،کله 72/8درصلد از افلراد ملورد-
مطالعه با میانگین نمره سالمت عملومی  ،26/87± 7/67مشلکوک
به داشتن اختالل روانی بودند .این یافته همسو با نتایج حاصلل از
مطالعه بلقن آبلادی و همکلاران کله میلانگین وضلعیت سلالمت
عمللومی کارکنللان یللک صللنعت تولیدکننللده مللواد غلل ایی را
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 28/12±3/9برآورد کردند ،میباشد ( .)22همچنین ،این یافتلههلا
نسبت به نتایج حاصل از مطالعه نورباال و همکلاران کله در افلراد
 15سال و باالتر در ایلران انجلام گرفلت ،بلاالتر ملیباشلد (.)23
همینطور وضعیت سالمت عمومی بهدستآمده در ایلن مطالعله،
نسبت به نتایج حاصل از مطالعه کالنان ( )Calnanو همکلاران کله
در محیطهای کاری در کشور انگلستان انجلام دادنلد ،بلاالتر بلود
(.)24
باتوجهبه نتایج کسبشده در رابطله بلا مؤلفلههلای سلالمت
عمومی کارکنان ،افراد موردمطالعه ازنظر هلر چهلار بعلد سلالمت
عمللومی شللامل سللالمت جسللمانی ،عالئللم اضللطراب ،کللارکرد
اجتماعی و عالئم افسردگی در سطح مطلوبی قلرار نداشلتند ،کله
این امر میتواند موجب افلزایش سلطح اسلترس شلغلی در آنلان
شللود .در مطالعلله نوربللاال و همکللاران 50/7 ،درصللد در بعللد
اضطراب ،در حد باالیی قرار داشتند (.)25
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد ،که رابطه معنادار منفلی میلان
مؤلفههای سالمت عمومی و استرس شلغلی وجلود داشلت .ایلن
یافته با نظریههای مربوط بله تلأثیر اسلترس بلر سلالمت عملومی
همسو میباشد ،که درصورت باال بلودن میلزان اسلترس ،فلرد در
معرض خطر بیماریهای جسمی و روانی قرار گرفتله و سلالمت
عمومی وی کاهش مییابد ( .)26نتایج مطالعه نشان داد ،که نملره
عوامل استرسزا با نمره سالمت عمومی در کلل و هملینطلور بلا
نشانههای جسمانی ،اضلطراب ،اخلتالل در عملکلرد اجتملاعی و
افلسردگی کله بخللشهلایی از پرسلشنامله  GHQ-28هسلتند،
همبستگی منفی دارد؛ یعنی با باال رفلتن میلزان اسلترس ،سلالمت
عمومی کاهش مییابد .در مطالعله اشلکانی نیلز ،بلین اخلتالالت
روانی و تجربه استرس ارتباط معناداری گزارش شده اسلت ()27
.این یافته همچنین با نتایج مطالعههای بیگدلی و کلریم زاده (،)28
قاسمی پیر بللوطی و همکلاران ( ،)29معظملی گلودرزی ( )30و
صادقیان و همکاران ( )31همسو میباشد .نتایج مطالعله دمیلری و
همکاران نیز نشان داد ،که بین استرس شغلی و سلالمت عملومی
در کارکنان شرکت نفت رابطه منفی و معناداری وجلود دارد (.)26
عقیلی نژاد و همکاران نیز ،در بررسلی رابطله اسلترس شلغلی بلا
سالمت روانی ،تیپ شخصیتی و رویدادهای استرسزای زنلدگی
در مأموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ دریافتند ،که استرس
شغلی و رویدادهای استرسزای زنلدگی بلا سلالمت روان رابطله
معناداری دارد ،بهطوریکه هرچله اسلترس شلغلی و رویلدادهای
استرسزای زندگی افزایش مییابلد ،سلالمت روانلی در ملاموران
کاهش مییابد ( .)32نتایج مطالعه المبرت ( )Lambertو همکاران
نیز نشان داد ،که بین حجم کاری باال (یکی از عوامل اسلترسزای
محیط کار) و سالمت عمومی رابطه معنادار وجود دارد (.)33
ازسویدیگر نتایج مطالعه حاضر وجلود رابطله معنلادار میلان
استرس با مؤلفه سالمت جسمانی و عالئم اضطراب را نشلان داد.
این یافته همسو با مطالعه نوریان و همکاران بلود ( ،)12همچنلین
مطالعات مختلف دیگری نیز اثرات استرس را بر سالمت جسمی
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بررسی کردنلد؛ ازجملله المبلرت و همکلاران نشلان دادنلد ،کله
استرس شغلی کیفیت کار شاغلین را کلاهش داده ،احتملال ابلتالء
فرد به بیماریهلای روانلی را بلاال بلرده و منجربله بلروز برخلی
بیماریهای جسمی در فرد میشد ( .)34در قرن گ شته نیلز ،ایلن
تفکر که استرس روانشناختی در سر کار ملیتوانلد بلر سلالمت
جسمانی فرد تأثیر بگ ارد ،توسط پزشکانی مطرد شد کله عقیلده
داشتند دلبستگی کاری مفلرط ،یکلی از ویژگلیهلای افلراد دارای
بیماریهای قلبی-عروقی است ( .)26عالئم ناشی از اسلترس ،بله
اشکال مختلف ممکن است در فلرد بلروز کنلد .دسلتهای از ایلن
عالئم را میتوان بهعنوان عالئم جسلمانی و فیزیکلی طبقلهبنلدی
کرد ،مانند ناراحتیهای عوالنی و ماهیچهای که اغلب بهصلورت
کشیدگی ،سفتی و دردناک شلدن عولالت احسلاس ملیشلوند.
پشت درد ،گردن درد ،سردرد ،فشار خون باال ،کاهش مقاوت بدن
درمقابل عفونتهلا و غیلره ازجملله تلأثیرات جسلمانی اسلترس
هستند ،که هریک از آنها با اعمال تأثیرات خلود بلر روی شلرایط
روحللی و روانللی افللراد ،وضللعیت فللرد را سللختتللر و غیرقابللل
تحملتر میسازد.
در عرصه روانشناسی و روانپزشلکی ،اضلطراب را حلالتی از
استرس میدانند که فرد وقتی آن را تجربه میکنلد کله حلواد و
مسئولیتها ،افزون بر آن مقداری است که او بتواند بلا آنهلا کنلار
بیاید .نتایج مطالعات متعدد ازجملله نتلایج مطالعله نوریلان (،)12
صادقیان ( )31و اسفندیاری و همکاران ( )35کله نشلان داد نملره
عوامل استرسزا با عالئم اضطراب همبستگی منفی دارد ،با نتلایج
این مطالعه همخوانی داشت.
براسللاس نتللایج مطالعلله حاضللر همچنللین ،بللین اسللترس بللا
متغیرهای جمعیتشناختی و ملرتبط بلا کلار چلون سلن ،اضلافه
کاری ،شیفت کاری و سالمت عمومی با سن ،تحصیالت ،تأهلل،
اضافه کاری و ورزش کردن نیز ،رابطه معنادار بهدست آمد .که بلا
نتایج مطالعه قاسمی پیر بلوطی و همکاران ( )29کله میلان سلابقه
کار ،شیفت کاری و اضافه کاری با استرس شلغلی و سلن ،تأهلل،
اضافه کاری و ورزش کردن با سالمت روان رابطه معنادار آملاری
را گزارش کردند ،همسو میباشد .نظر بله تلأثیر مثبلت و معنلادار
فعالیت ورزشی در سالمت روان ،الزم است شاغلین فعالیتهلای
ورزشی منظم را در برنامه زندگی خود قرار دهنلد و بلدینوسلیله
موجبات ارتقاء سالمت عمومی خلود را فلراهم آورنلد .ازطرفلی
نتایج مطالعات نوریلان ( ،)12اسلفندیاری ( ،)35بلاقری یلزدی و
همکاران ( ،)36فرد بخش و همکلاران ( ،)37ارتبلاط بلین نملره
سالمت روان و وضعیت تأهل را معنادار نشان دادند .بهطلوریکله
میانگین نمره کسبشده افراد متأهل ،بیشتر از افراد مجلرد بلود .در
منابع مختلف ،بر ارتباط وضلعیت تأهلل و اخلتالل روانلی تأکیلد
شده است .تأهلل بلا سلالمت روانلی بلاالتر ،رضلایت بیللشتر از
زندگی و احساس حمایت اجتماعی باالتر ،همبستگی دارد.
ازجمله محدودیت عمده این پژوهش ،استفاده از پرسشنامه-
های خودگزارشی بود .پاسخها ممکن است بهوسیله جلوابهلای

مشعشعی و همكار

نادرست تحتتأثیر قرار گیلرد .بلرای مقابلله بلا ایلن تهدیلد ،بله
شرکتکنندگان این مطالعه اطمینان داده شد کله دادههلا محرمانله
باقی خواهند ماند و راهنماییهای الزم حین تکمیل پرسشنامههلا
به شلرکتکننلدگان داده ملیشلود .همچنلین ،تعلداد کلم نمونله
موردبررسی در این تحقیق نیز ،میتواند جزء محدودیتهای ایلن
مطالعه قلمداد شود .چهبسا که افزایش تعداد نمونهها روابلط میلان
متغیرهای موردبررسی را بهتر نمایان میساخت.
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