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 رانیقم، قم، ا يدانشگاه علوم پزشک ،یابهداشت حرفه يکارشناس ارشد مهندس. 1

               رانیا شاهرود، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، دانشکده بهداشت، تحقيقات سالمت محيط و کار، مرکز ،ایبهداشت حرفه يمهندس گروه ،يعلم أتيعضو ه .2

 رانیا قم، ،یابهداشت حرفه يگروه مهندس قم، دانشکده بهداشت، يعلوم پزشک دانشگاه ،يمرب .3

 رانیا شاهرود، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود، دانشکده بهداشت، تحقيقات سالمت محيط و کار، مرکز ،ایبهداشت حرفه يگروه مهندس دانشجو، .4

 چکيده
 يشوغل ثر در بروز حوواد   ؤرا از جمله عوامل مهم و م يکارکنان و استرس شغل يهمچون سالمت روان يامروزه موضوعات سابقه و هدف:

پوژوه  بوا هودف     نیو . انود یآ يبه شمار مو  ايدر دن عیصنا نیترخطرناک وو مشاغل مختلف جز عیصنا نيدر ب يعمران عیدانند. صنايم

 . انجام شده است 1394در سال   يپروژه عمران کیکارگران  نيبدر  يو استرس شغل يسالمت عموم تيوضع نييتع

پوژوه    ی. ابزارهوا دنود یانتخوا  گرد  يتصادف قینفر به طر 118کارگر،  330 نياز ب يمقطع يفيتوص یمطالعه نیدر ا :ها مواد و روش

( بوود کوه   HSE) ي( و اسوترس شوغل  GHQ28) يسالمت عمووم  یهاو پرسشنامه کيثبت مشخصات دموگراف یبرا يستيشامل چک ل

ها از داده ليو تحل هیمنظور تجزه. برفتیصورت پذ کرتياالت به روش لؤس یرگذابرخوردار بودند. نمره يمناسب یيایو پا یياز روا يهمگ

   .استفاده شد 21نسخه  SPSSنرم افزار  نيو همچن طرفهکی انسیوار ليمستقل و تحل يدو، ت یکا یآمار یهاآزمون

% از کوارگران از  1/33نوامطلو  بودنود.    تيدر وضع ياسترس شغل یپنجگانه یهااسيرمقیاز ز يکی% از کارگران حداقل در 91 ها: یافته

ارتبوا  معنوادار    يو اسوترس شوغل   يسوالمت عمووم   یرهوا يمتغ نيقرار داشتند. بو  يعيرطبيغ تيدر وضع يسالمت عموم تينظر وضع

 .(>001/0p) دیمشاهده گرد

بور   ياثور منفو   ياسترس شوغل  ج،یطبق نتا يباشد از طرفيم ادیز ،يعمران یهاکارکنان پروژه نيدر ب ياسترس شغل وعيش: گيری نتيجه

 یاژهیو توجه و يبه موضوع استرس شغل دیبا کارکنان، يبهتر به سالمت عموم يابيدست یگذارد لذا برايمکارگران  يسالمت عموم یرو

 يمراکوز بهداشوت   یهوا نظوارت   یو افوزا  یاکارشناسوان بهداشوت حرفوه    یريجوذ  و بکوارگ   ،يکنترلو  یداشت که از جمله راهکارها

     .گردديم شنهاديپ يعمران یهابر پروژه يعلوم پزشک یهادانشگاه
 

 يصنعت عمران ،ياسترس شغل ،يسالمت عمومواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایيد:
Malakouti J, Gharibi V, Ebrahimi MH, Arsang Jang S, Khodadadi M, Zeinalipoor M, Vahedi A. Evaluation of General 

health and job stress survey in civil project employees, 2015. Pejouhandeh 2016;21(5):272-281. 
 

 1مقدمه
دهود و  يمو  ليافوراد را تشوک   ياز زنودگ  يبخو  مهمو   ،کار

 یکوار  یهوا طياز شبانه روز را در مح یادیز هایزمان هاانسان

و  يشووغل هوواییازمنوودين ني(. هرگوواه بوو1) کننووديموو یسوو ر

کارگر تعادل وجود نداشوته باشود اسوترس بوجوود      هاییيتوانا

صواح  نظوران، اسوترس را     گور ی(. روانشناسوان و د 2) دیو آيم

فورد را بوا    یکه سازگار يزندگ یدادهایهم جمع شدن رویرو

که در انسان  يدانند، هر محرکيزند ميهم موضع موجودش بر

زا عامول اسوترس   زديو برانگ يتون  کنود و در او واکنشو    جادیا

                                                 
دانشکده  شاهرود، يدانشگاه علوم پزشک ؛وحيد غریبي ل مکاتبات:وؤمس دهونویسن*

پسووووت الکترونيووووک:  ؛ 3618691651؛ کوووود پسووووتي:  رانیوووو، ابهداشووووت
gharibivahid@gmail.com 

قورار   يتيزا انسوان را در وضوع  شود. عامل اسوترس يشناخته م

ن عامول  یا نشان دهد. يرونيب ای يدرون یيهاتا کوش  دهديم

مشکل  ای طیشرا ت،يوضع ای دادیرو کیمحرک ممکن است  ای

هوم رفتوه    یتون  رو  نیو شده و پاسخ به ا جادیباشد و تن  ا

(. 3) ندیگويآورند که به آن استرس ميرا به وجود م یندیآفر

 یموار يرا ب ياسترس شوغل  سازمان ملل متحد، 1992در سال 

 آن بهداشت، يبعد سازمان جهان ياعالم کرد و مدت ستميقرن ب

 (.4) در سراسر جهان ذکر نمود ريرا مشکل فراگ

 International Labourکووار  )  يالمللوونيبوو انجموون

Organization :ILOهوا  اسوترس شوغلا وارده بوه     ( هزینه

اعالم نموده و  يناخالص داخل ديدرصد تول 5/3تا  1کشورها را 
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تهدیود   یتورین پدیوده  شوده عنوان شناختههرا ب ياسترس شغل

 (.5) سالمتا کارگران معرفا کرده است یکننده

اند که حودود  برآورد نموده کایآمر يپزشکان خانوادگ انجمن

 نوه یدفتور خوود موورد معا    ایکه در محل کار  يدوسوم از کسان

 (.6) استرس هستند ایاز تن   يهاینهنشا یدارا رندگييقرار م

خوود گوزارش کردنود کوه      یماتتو و همکاران در مطالعه مورور 

 تيفعال یاو تالش افراد بر زشيباعث کاه  انگ ياسترس شغل

همچوون   ياموروزه موضووعات   (.7) شوود  يو ورزش مو  يجسمان

را از جمله عوامل مهم  يکارکنان و استرس شغل يسالمت روان

حاصول   يو مال يجان یامدهايو پ يدر بروز حواد  شغل ثرؤمو 

این رو برای تأمين سوالمت عمووم    از (.8-13) داننديآنها م از

استرس توجوه   وضوعکارکنان و بهبود عملکرد شغلي، باید به م

در غير این صورت، دستيابي به اهداف سازماني بوا   جدی شود.

 (.14) مشکل مواجه خواهد شد

اخوتالالت   ريو نظ يدر سوالمت عمووم   ثرؤماز عوامل  يبرخ 

حووواد  ( در 17،18) اتيوو( و اسووتعمال دخان15،16خوووا  )

در  یهسووتند. توواکنون در مطالعووات متعوودد    ثرؤموو يشووغل

 عیصوونا هووا،مارسووتانيب ريوومختلووف نظ یکووار یهوواطيمحوو

 نيارتبا  بو  يبه بررس يمراکز آت  نشان نيو در ب يکيالکترون

 پرداخته شده است يو استرس شغل يعموم متسال یرهايمتغ

 يسوواختمان عیدر صوونا يتوجووه بووه اسووترس شووغل  (.22-19)

 (.  23) باشد تیدر اولو دیبا ياست و اقدامات کنترل یضرور

 زانيو کوارگران و م  يسوالمت عمووم   ثرؤمو به نقو    باتوجه

 عیصوونا کووهنیووو ا يدر بووروز حووواد  شووغل ياسووترس شووغل

 نیترخطرناک وو مشاغل مختلف جز عیصنا نيدر ب يساختمان

مطالعوات   ،طوور کول  هبو  ،(24) ندیآيبه شمار م ايدر دن عیصنا

 نیو ا .انجوام شوده اسوت    يعمران یهادر پروژه یمحدود اريبس

 کیو کارکنوان   يسالمت عمووم  تيوضع نييتع فمطالعه با هد

)پوروژه تونول و راه( و ارتبوا  آن بوا اسوترس       يشرکت عمرانو 

و  يمنو یا آن در واحود سوالمت،   جیتوا نتوا   دیو انجام گرد يشغل

 يکنترلوو یهوواپووروژه در جهووت بهبووود برنامووه سووتیز طيمحوو

 .استفاده شود يبهداشت شغل

 

 ها و روش مواد
نفور از مجمووع    118 یرو يمقطعو  -يفيتوص یمطالعه نیا

)پروژه تونول   يشرکت عمران کینفر از کارکنان شاغل در  330

موضوع که در  نیبه ا تیانجام شد. با عنا 1394و راه( در سال 

نفور بورای بيوان     50مطالعات همبستگي حداقل حجوم نمونوه   

بوه   لعه(، افراد مورد مطا25) ضرورت دارد يچگونگي همبستگ

 سوت يدر دسترس بوودن ل به همگن بودن جامعه باتوجه  ليدل

 118کوه   یساده انتخا  شدند؛ به طور يتصادف قیطرهب ،افراد

شده و بوا انتخوا     دينرم افزار اکسل تول قیاز طر يعدد تصادف

شد و در صورت عودم   نييها تعمرجع نمونه ستياعداد از ل نیا

 نیگزیجوا  یدافراد بوه شورکت در مطالعوه، شوماره بعو      لیتما

 .  دیگرد

کوه   يسوت ياز چک ل ،یانهياطالعات زم یآورجمع منظورهب

شوده بوود    دیيو أت یابهداشوت حرفوه   ديآن توسط اسوات  یيروا

با توجه بوه   ستيچک ل نیاالت مندرج در اؤ. سدیاده گرداستف

هوول، أدر خصوووس سوون، ت ياالتؤاهووداف پووژوه  شووامل سوو 

 یموار يب ی(، سابقهانيو قل گاري)س اتيمصرف دخان الت،يتحص

هسوتند   یدر کارگاه افوراد  ميافراد مق)در کارگاه  قامتمزمن، ا

در پوروژه اسوکان    يصورت خوابگواه هو ب یروزطور شبانههکه ب

استراحت در طول شبانه روز، انجام   زانيقد و وزن، م (،داشتند

 نیو بود. در ا يشغل یمرتبط با شغل و سابقه التيورزش، تحص

 يالؤس 28از فرم  يسالمت عموم تيوضع يجهت بررس يبررس

 GHQ28 (General Health يسوالمت عمووم   یپرسشنامه

Questionnaire )یپرسشنامهاز  ياسترس شغل نييجهت تع 

 HSE (Health and سسووهؤم ياسووتاندارد اسووترس شووغل 

Safety Executive )(.26-29) انگلستان استفاده شد 

 ف،یوظوا  یتمرکوز رو  یيتوانوا  يسالمت عموم یپرسشنامه

و  ي(، لوذت، نواراحت  نیاختالالت خوا ، احساس فشوار )اسوتر  

 یپرسشنامه(. 30) دهديمافراد را مورد سنج  قرا  يافسردگ

، 30 یکوتاه شوده   یاما فرم ها باشديمال ؤس 60 یدارا ياصل

و  تآن در مطالعات مختلف استفاده شده اسو  يالؤس 12و  28

 نیو ا دیو مو ايمختلف دن یده ها مطالعه انجام شده در کشورها

 زانيو به هموان م  بایتقر يالؤس 28فرم  یيمطل  است که کارا

 یپرسشنامه دارا نیا يالؤس 28(. فرم 31است) يالؤس 60فرم 

(، اضوطرا  و  7توا   1 الؤسو ) يم جسوم یو عال اسيرمقیچهار ز

 الؤس) يجتماع(، اختالل در عملکرد ا14تا  8 الؤس) يخوابيب

پرسشوونامه  نیوواسووت. ا (28تووا  22) ي( و افسووردگ21تووا  15

در جهان مورد استفاده قرار گرفته  یاريتاکنون در مطالعات بس

کرونبوا    یآلفوا   یشده است؛ ضور  دیيأآن ت یيایو پا یيو روا

 (.  32-37) گزارش شده است 97/0مذکور برابر  یپرسشنامه

باشود؛  يم کرتيمطالعه به صورت ل نیدر ا یگذارنمره روش

و در  21هوا از صوفر توا    اسيرمقیاز ز کیهر فرد در هر  ینمره

تووان نمورات هور    يخواهد بود. مو  84پرسشنامه از صفر تا کل 

طور جداگانه محاسبه و گزارش نمووده و پوس از   هرا ب يآزمودن

 ،يخوواب يب واضطرا   ،يم جسمیعال اسيرمقیآن نمرات چهار ز

را جمووع کوورده و  يو افسووردگ ياخووتالل در عملکوورد اجتموواع

متور  ک یپرسشونامه نموره   نیو ه کورد. در ا یو را ارا يکلو  ینمره
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انجوام   یهايبررس طبقسالمت روان بهتر است.  یدهندهنشان

 یآزموون بورا   نیو ، شواخص ا 23بورش   ینقطوه  رانیشده در ا

کوه   یکوه افوراد    يو ترت نی(. بود 38،39) است يرانیا تيجمع

 ي، به عنوان سالمت عمووم شوديم 23صفر تا  نيآنها ب ینمره

 شوود يمو  24باالتر از  ایو  24آنها  یکه نمره یمطلو  و افراد

نووامطلو  محسووو   يعموووم متسووال یبووه عنوووان افووراد دارا

 (.38) گردنديم

با هفوت   الؤس 35شامل  HSE ياسترس شغل یپرسشنامه

همکوار،   تیو حما ن،يمسئول تیتقاضا، کنترل، حما اس،يمقریز

 یوي و روا یيایو که پا باشديم رييهمکاران، نق  و تغ نيروابط ب

شووده و  نيوويو همکوواران  تع یآزادمرزآبوواد یآن در مطالعووه

(. 40) گووزارش شووده اسووت78/0کرونبووا  آن  یآلفووا  یضوور

پرسشونامه اسوتفاده شوده     نیاز ا یدر مطالعات متعدد ونتاکن

توا   1از  هااسيپرسشنامه هر کدام از مق نی(. در ا41،42) است

نموورات عبووارات در هوور  نيانگيووشوووند؛ ميموو ينمووره دهوو 5

است  اسيرمقیهر ز یشده یريگمقدار اندازه انگريب اسيرمقیز

حالوت   1بووده کوه در آن    5توا   1 راتييو تغ یدامنه یکه دارا

 هيحالت پراسترس و نامطلو  است. مطوابق توصو   5مطلو  و 

تور، افوراد در چهوار    قيو دق يمنظور بررسهطراحان پرسشنامه ب

تور از  نیي. افوراد پوا  دنود یگرد یبنود طبقوه  يگروه استرس شغل

 ازيو نامطلو  بوده کوه ن  يليخ ی، افراد در محدوده%20صدک 

 نيصودک بو   بادرخصوس آنها وجود دارد؛ افراد  عیبه اقدام سر

بوه انجوام    ازيو نامطلو  بوده و ن یدرصد در محدوده 50تا  20

وجود دارد؛  نهيزم نیدر ا کینزد ی ندهیدر آ ياقدامات اصالح

 یر محودوده  % د80و باالتر از آن تا صدک کمتر از  50صدک 

بهبوود   یبورا  یيهوا همچنان فرصوت  کنيمطلو  قرار گرفته ول

و  80دارد؛ صودک   وداسترس وجو  زانيکار و م طيمح تيوضع

مطلووو  قوورار گرفتووه و    يلوويخ یبوواالتر از آن در محوودوده 

 نمود ینگهدار  يترت نيکار را به هم طيمح طیشرا ستیبايم

اطالعوات از چوک    یآورمنظوور جموع  همطالعه بو  نیا در (.43)

ذکر شده استفاده شد که  يليخودتکم یهانامهو پرس  ستيل

 یآور. جلسوات جموع  دیو گرد ليو تکم يجلسات گروهو  يدر ط

اطالعات با دعوت از کارگران صنعت مورد نظور انجوام شود. در    

آگاهانوه و   يناموه کتبو  تیمورد نظر ضومن اخوذ رضوا    یجلسه

در  ،يو اسوترس شوغل   يبوا سوالمت عمووم    ارتبوا  آموزش در 

ها بحث شود  نامهو پرس  ستيچک ل ليتکم یخصوس نحوه

کنندگان خواسته شد تا در هموان جلسوه   از شرکت انیو در پا

 هیجهت تجز يبررس نی. در اندیآنها اقدام نما لينسبت به تکم

مسوتقل و   يدو، تو  یکوا  یآموار  هایها از آزمونداده ليو تحل

نسوخه   SPSSنورم افوزار    نيو همچن طرفهکی انسیوار ليتحل

حاضور بوا اسوتفاده از     یتوان مطالعه . ضمناًدیاستفاده گرد 21

و بوا در نظور گورفتن انودازه      15/3نسخه  G*powerنرم افزار 

، درجوه  05/0نووع اول برابور    ی( احتموال خطوا  44) 3/0 ريثأت

 .دست آمدهب 805/0برابر ، 118و حجم نمونه  5برابر  یآزاد

 

 ها یافته
سوال و   26/31±35/02بررسي شده، ميوانگين سوني    در افراد

سال بود. اطالعات دموگرافيوک   02/10±43/03ی کاری سابقه

ارایه شده  1های جامعه مورد بررسي در جدول شماره و ویژگي

بوا   ياسوترس شوغل   نيبو  یارتبا  معنوادار  یاز نظر آماراست. 

 يشوغل  یمرتبط با شغل و سوابقه  التيورزش، تحص یرهايمتغ

افوراد   کوه یطوور هبو  ،دیو % مشاهده گرد5 یداريدر سطح معن

 یو افوراد  يشغل یبدون سابقه ،يمرتبط شغل التيتحص یدارا

 ياسوترس شوغل   نيانگيکه عادت به ورزش کردن داشتند، از م

بوا   يارتبا  اسوترس شوغل  . (2)جدول  برخوردار بودند یکمتر

 التي(، تحصووp=089/0) هوولأت (،p=145/0) سوون یرهووايمتغ

(361/0=pمصوورف دخان ،)اتيوو (201/0=pب ،)مووزمن یموواري 

(098/0=pاقامووت در کارگوواه ،) (101/0=pشوواخص توووده ،)ی 

 زانيوو( و مp=262/0( )ي)چوواق 30 یبزرگتوور مسوواو  يبوودن

 (.p>05/0) معنادار نبود یاز نظر آمار ،(p=864/0) استراحت

 
 .مورد مطالعه تيجمع یهايژگیو و کيدموگراف اتيخصوص .1جدول 

 درصد فراواني  متغير

 سن

 63/57 68 سال30کمتر از 

 05/33 39 سال 30 – 40

 32/9 11 سال40بيشتر از 

 تاهل
 29/87 103 متاهل

 71/12 15 مجرد

 تحصيالت
 85/50 60 زیردی لم

 15/49 58 دی لم و باالتر

 تحصيالت مرتبط با شغل
 81/28 34 دارد

 19/71 84 ندارد

 سابقه ی شغلي
 37/42 50 دارد

 63/57 68 ندارد

 مصرف دخانيات
 71/12 15 دارد

 29/87 103 ندارد

 ورزش
 51/30 36 دارد

 49/69 82 ندارد

 19/12 25 دارد بيماری مزمن

 81/78 93 ندارد 

 اقامت در کارگاه
 20/32 38 دارد

 80/67 80 ندارد

 07/94 111 9/29کمتر از  (≥ 30شاخص توده بدني )

 93/5 7 چاقي() 30بيشتر از  
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 .استرس نيانگيو م یانهيزم یرهايمتغ نيارتبا  ب .2جدول 

 P-Value آماره آزمون ميانگين استرس درصد فراواني  متغير

 تحصيالت مرتبط با شغل
-t= 008/2 42/2±51/0 81/28 34 دارد  047/0 

   6/2±45/0 19/71 84 ندارد

 سابقه ی شغلي
t= 62/4 67/2±47/0 37/42 50 دارد  002/0 

   43/2±44/0 63/57 68 ندارد

 ورزش
=t 36/2±44/0 51/30 36 دارد 201/3-  002/0 

   63/2±47/0 49/69 82 ندارد

 

اسوترس   یگانوه هفوت  یهوا اسيمق ریهر کدام از ز براساس

نوامطلو ،   يلو يخ يافراد در چهار گوروه اسوترس شوغل    يشغل

درصود   .دندیگرد یبندمطلو  طبقه يلينامطلو ، مطلو  و خ

   هایاسيمق ریوجه به زواتووح مختلف بوراد در سطواف يراوانوف

 

 

نشوان داده شوده اسوت.     1در نموودار شوماره    ياسترس شوغل 

 یافراد تحت مطالعه با توجه به نقطوه  يعموم سالمت تيوضع

 دهیو ه گردیو ارا 3و  2 یشوماره  یبرش پرسشنامه، در نمودارها

 است. 

 

 
 ي.استرس شغل یهااسيمق ریبراساس ز يمورد بررس تيجمع يدرصد فراوان .1نمودار 

 

 
 .يافراد از نظر سالمت عموم يفراوان عیتوز .2 نمودار
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 .چهارگانه یهااسيرمقیدر ز يافراد از نظر سطح سالمت عموم يفراوان عیتوز .3نمودار 

 

 

بوا   يسوالمت عمووم   ريو متغ نيارتبوا  بو   يبررسو  منظورهب

از   يووبووه ترت يکموو یرهووايو متغ يفوويمسووتقل ک یرهووايمتغ

 ی. از نظر آموار دیمستقل استفاده گرد يدو و ت یکا هایآزمون

 وزن یرهوا يبا متغ يسالمت عموم ريمتغ نيب یارتبا  معنادار

(021/0p<  شاخص تووده بودن ،)ي (0001/0p< و اسوتراحت ) 

(03/0p<و )یافوراد دارا  کوه یطوور ه(؛ ب3داشت )جدول  جود 

 نيانگيو م یدارا ،افوراد  رینسبت به سوا  يعيطب يسالمت عموم

 ريو بوده و در متغ یترکمتر و مناس  يوزن و شاخص توده بدن

داشوتند.   یشوتر يزموان اسوتراحت ب   نيانگياستراحت، م زانيم

(، p=0953/0) سون  یرهايبا متغ يسالمت عموم ريارتبا  متغ

   اتيرف دخانو(، مصp=0863/0) التي(، تحصp=153/0) هلأت

 

(0742/0=pب ،)مووزمن یموواري (105/0=pاقامووت در کارگوواه ،) 

(174/0=pورزش ،) (0=094/0pتحص ،)مرتبط بوا شوغل   التي 

(072/0=p و )يشووغل یسووابقه (101/0=p از نظوور آمووار )ی 

 (.p>05/0) معنادار نبود

بوا   يسوالمت عمووم   یها اسيرمقیارتبا  معنادار، در ز تنها

 ریو مربوو  بوه ز   ،يکمو  یرهوا يو متغ يفيمستقل ک یرهايمتغ

 باشود يمو  اتيو مصورف دخان  ريو بوا متغ  يم جسوم یعال اسيمق

(007/0p< ،18/7=χ
مصورف   یکوه افوراد دارا    يترت نی(. بد2

افراد در معرض خطر قرار گرفتن در  ریبرابر سا 41/3 ات،يدخان

 سالم هستند.  ريغ يم جسمیعال اسيرمقیز
 

 

 

 ي.کم یرهايو  متغ يسالمت عموم ريمتغ نيارتبا  معنادار ب .3جدول 

 استراحت )ساعت( شاخص توده بدني (Kg) وزن  

GHQ 
 82/7 ± 9/1 56/24± 6/2 71/75 ± 7/8 طبيعي

 53/6 ± 6/1 63/25± 9/2 55/79 ± 2/10 غير طبيعي

 p-value 021/0 0001/0> 03/0 

 

و  ياسوترس شوغل   ريو دو متغ نيارتبوا  بو   يبررس منظورهب

 نیا جیدو استفاده شد. نتا یکا یاز آزمون آمار يسالمت عموم

و  ياسوترس شوغل   یرهوا يمتغ نيآزمون، فرض وجود ارتبا  بو 

ارتبوا    ي(. در بررسو >001/0p) نمود دیيأرا ت يسالمت عموم

 ر يبا متغ يسالمت عموم ريمتغ یچهارگانه یهااسيرمقیز نيب

 

اخوتالل   اسيمق ریکه تنها در ز دیمشخص گرد ياسترس شغل

% وجوود  10در سوطح   یداريارتبا  معن يدر عملکرد اجتماع

 یتوان اظهار نمود که افراد دارايگونه م نیا (.p=094/0) دارد

 زانيو بوه م  ،ينسبت به افراد بدون استرس شغل ياسترس شغل

 یدر معورض خطور قورار گورفتن در گوروه دارا      شتريدو برابر ب
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( OR=2( 881/0-51/4)) يعووويطبريغ يعملکووورد اجتمووواع 

 .هستند

 

 بحث
بور عودم ارتبوا  معنوادار اسوترس       يمطالعه مبنو  نیا جینتا

مصورف   الت،يهول، سوطح تحصو   أسون، ت  یرهوا يبوا متغ  يشغل

مطالعووات  جیبووا نتووا يمووزمن و چوواق هوواییموواريب ات،يوودخان

 اس کتور و کووونن مطابقوت دارد   ،یسور ادگارفرد،یزاده، يلطف

(05/0p<( )49-45). 

تحت  ایمطالعه 2016و همکاران در سال  یدرآباديح البته

زا  عنوان بررسا وضوعيت اسوترس شوغلا و عوامول اسوترس     

مرتبط بوا کوار بوين کارکنوان شواغل در یکوا از کارخانجوات        

آنهوا نشوان داد کوه     یهاافتهیریسندگا کشور انجام دادند که 

 یطور معنادارهب سال بودند، 30افرادی که دارای سن کمتر از 

 .(50کردند )استرس بيشتری را تجربه مي يزانم

 نيبو  یارتبوا  معنوادار   یکه ذکر شد از نظر آموار  همانطور

 یسابقهمرتبط با شغل،  التيتحص یرهايبا متغ ياسترس شغل

 .دی% مشاهده گرد5 یدار يو ورزش در سطح معن يشغل

مطالعوات موورد    ریمرتبط بوا شوغل در سوا    التيتحص ريمتغ

 ريوومطالعووه ارتبووا  متغ نیووقوورار نگرفتووه اسووت. در ا يبررسوو

اسوت کوه    ینحوو هبو  يبا استرس شغل يمرتبط شغل التيتحص

اسووترس  نيانگيوواز م يموورتبط شووغل التيتحصوو یافووراد دارا

 ليو دلهتوانود بو  يموضووع مو   نیبرخوردار بودند. علت ا یکمتر

باشد کوه   يفیکار و وظا طيافراد از مح نیشتر ايهرچه ب يآگاه

دهنوود. ابهووام در يافووراد در محوول کووار خووود انجووام موو   نیووا

از منوابع اسوترس    يکو یعنوان هشغل ب ای فهيوظ هاییازمندين

 (.51) است دهیمطرح گرد

 یاسوت کوه افوراد دارا    نیو پوژوه  ا  نیو ا یا افتهی گرید از

کار روبرو هستند  طيدر مح یشتريبا استرس ب ،يشغل یسابقه

دسوته از   نیو ا ينمره استرس شغل نيانگيکه البته با توجه به م

توانود  يموضووع مو   نیمتوسط قرار دارد؛ ا تيکارکنان، در وضع

افوراد از   نیو ا تسطح انتظارا  یافزا رينظ یمتعدد لیبنابر دال

 یافووراد باشوود. افووراد دارا نیوواز ا رانیسووازمان و موود رانیموود

بوا مشوکالت    یيارویو در رو یشوتر يب یتجربوه  ،يشغل یسابقه

 یهوا تیو کار و تعامول بوا همکواران دارنود و عودم حما      طيمح

 مؤسسوه تواند منجر به بوروز اسوترس شوود.    يمناس  از آنها م

دارد کووه ياعووالم موو کووایکشووور آمر يو بهداشووت شووغل يمنوویا

فقودان کنتورل    ،یبارکوار  ريو شوغل نظ  ای فهيوظ هاییازمندين

 يتیریمود  یرفتارهوا  ريو نظ يسوازمان  یو فاکتورها فهيوظ یرو

 یهوا طيدر محو  زااسوترس از عوامول   يعنوان برخهنامناس ، ب

 (.51) مطرح است یکار

و  ياسترس شوغل  نيکه ب افتندیپژوه  در نیدر ا نيمحقق

(؛ p<05/0) ورزش ارتبا  معنادار و معکوس وجود دارد ريمتغ

 يرا در طو  يورزشو  هوای تيو کوه فعال  یکه افوراد   يترت نیبد

 نيانگيو از م یطور معنوادار هخود داشتند ب یروزانه یهابرنامه

 دیو ؤم قواً يموضووع دق  نیو برخوردار بودنود. ا  یترنیياسترس پا

را در  يورزشو  هوای تياست که انجام فعال یها و شواهدهيتوص

 (.12،52،53) داننديم ثرؤماسترس  تیریکنترل و مد

% از افوراد تحوت   1/33کوه   دیو مشوخص گرد  يبررس نیا در

 نیو برخووردار نبودنود؛ از ا   يمناسوب  يمطالعه از سالمت عمووم 

متوسط و  ي% ناراحت5/5 ف،يخف ي% از افراد ناراحت2/26مقدار 

و همکواران    يداشتند. حلوان دیشد یهاي% از افراد ناراحت4/1

کوشوک   یکارکنوان معودن سور  و رو    یکه رو ایدر مطالعه

 ي% از کارگران از سالمت عموم8/25که  افتندیانجام دادند، در

 يکوه هاشوم   ایه(. در مطالعو 35) سوتند يبرخووردار ن  يمناسب

تهوران   يکارکنان سازمان آت  نشوان  یو همکاران  رو ینظر

% از افوراد موورد   2/15کوه در مجمووع    افتنود یانجام دادنود در 

تفواوت در   نیو (. ا31) انود يمطالعه، مشکوک به اختالالت روان

تفواوت   ريو نظ یمتعد لیمطالعات مختلف ممکن است بنابر دال

 یهوا تفواوت در سوبک   ،يمورد بررسو  یدر نوع صنعت و حرفه

و  ن یگوز  ،یريکارگهب طشرای ها،در سازمان تیریو مد یرهبر

 باشد. يآت  نشان ريکارکنان در مشاغل مختلف نظ یهاتيقابل

% از افوراد از نظور   3/30کوه   دیو مطالعه مشخص گرد نیا در

% از 3/31 ،يخوواب ي% از نظر اضطرا  و بو 8/31 ،يم جسمیعال

در  ياز نظر افسوردگ  3/19و  ينظر اختالل در عملکرد اجتماع

توور مالحظووه قيوودق يبررسوو هسووتند. بووا يعوويرطبيغ تيوضووع

در  دیمتوسوط و شود   یهوا يناراحت يکه درصد فراوان گردديم

اختالل در  ،يخوابياضطرا  و ب ،يم جسمیعال یهااسيرمقیز

% و 9/6%، 8/11%، 6/7  يو ترتهب يو افسردگ يعملکرد اجتماع

 يخوواب ياضوطرا  و بو   اسيو رمقیکوه ز  شوديم% مشاهده 8/2

را در  يفراوانو  نیکمتر يافسردگ اسيرمقیو ز يفراوان نیشتريب

 اند.  ادهچهارگانه به خود اختصاس د یهااسيرمقیز نيب

 اسيرمقیدر ز دیمتوسط و شد یهايناراحت يفراوان باالبودن

 اد،یو ز یمانند بارکوار  يلیتواند بنابر داليم يخوابياضطرا  و ب

و  یل اقتصواد یمسا فه،يابهام در وظ فه،يوظ یفقدان کنترل رو

 يو خوانوادگ  یکوار  هوای تيولؤها و مسو نق  نيتضاد ب ،يمال

از  يروانو  یارهافشو  ،يعدم اسوتراحت کواف   ،ی(، نوبت کار51)

 باشد. انيکار و جامعه و اطراف طيجان  مح
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 نیها کمتور اسيرمقیز ریسا نيکه در ب يافسردگ اسيرمقیز

 یمووارد  رنوده يرا به خوود اختصواس داده اسوت دربرگ    يفراوان

مرتبطنود.   يبوه خودکشو    یو گرا ميوخ ياست که با افسردگ

 اسيو مق ریو ز نیو در ا يبودن درصد فراوانو  نیيپا لیاز دال يکی

 يودکشخ یکارگران نسبت به مقوله يتواند اعتقادات مذهبيم

(. 54) شده است يموضوع نه نیاسالم ا نيمب نیباشد که در د

 يحاالت سوالمت  يابیارز ،يسالمت یريگاندازه یهاروشاز  يکی

دربواره   يم جسمانیعال اسيرمقی(. ز55) افراد از خودشان است

 ياحساس افراد نسبت به وضع سالمت خود و احساس خسوتگ 

دوم را از  یتبهر اسيمق ریز نیپژوه  ا نیدر افراد است. در ا

است.  دادهبه خود اختصاس  دیمتوسط و شد یهاينظر ناراحت

و نشوا    يتوان به عدم شادابيها ميناراحت نیا لیاز جمله دال

نادرسووت،  يسووبک زنوودگ ،يعوودم اسووتراحت کوواف ،يدر زنوودگ

 يزنودگ  نیيپوا  تيفيک يطور کلهو ب يچاق ات،ياستعمال دخان

اخوتالل در   اسيو رمقیز يبررسو  نیو ا يط درافراد نام برد.  نیا

متوسوط و   يسووم را از نظور نواراحت    یرتبوه  يعملکرد اجتماع

افوراد در   یيبوه خوود اختصواس داده اسوت. عودم توانوا       دیشد

روزموره از   يل زنودگ یو مسوا  يشوغل  هاییازمنديبا ن یيارویرو

 .باشود يمو افوراد   يجمله عوامول اخوتالل در عملکورد اجتمواع    

سوالمت   ريو متغ نيبو  یارتبا  معنوادار  یاز نظر آمار نيهمچن

 یافراد دارا کهیطورهاستراحت وجود داشت؛ ب زانيو م يعموم

روز، افراد در طول شبانه رینسبت به سا يعيطب يسالمت عموم

 داشتند. یشتريزمان استراحت ب نيانگيم

و همکواران  کوه در ارتبوا  بوا      يپوژوه  مکرمو   براساس

 کیو خووا  کارکنوان نوبوت کوار در      تيفيو ک يسالمت عموم

% از کارکنوان  7/36کوه   دیکارگاه پرس انجام شد مشخص گرد

% آنهوا  50نوامطلو  قورار دارنود و     يسالمت عموم تيدر وضع

 تيو فيک نيبو  يبررسو  نیو خوا  نامناس  داشتند. در ا تيفيک

(. در 38) شود  افوت یارتبوا  معنوادار    يعموم متخوا  و سال

و همکاران  کوه بوا هودف     يجتکه توسط ح یگرید یمطالعه

در راننودگان   يخوا  و سوالمت عمووم   تيفيارتبا  ک يبررس

 یرابطوه  یکوه از نظور آموار    دیاتوبوس انجام شد مشخص گرد

 يخووا  و سوالمت عمووم    تيو فيک نيبو  یو معنوادار  ميمستق

در مطالعات انجام شده در  ني(. همچن39) رانندگان وجود دارد

بور سوالمت    يخوواب يگروه پرستاران ذکر شده است که اثور بو  

 يخوواب يمعنادار بوده است و بو  یپرستاران از نظر آمار يعموم

(. 56) گوردد يمآنها  يدر پرستاران باعث کاه  سالمت عموم

مطالعات مذکور  جیمطالعه با نتا نیا جیکه نتا گردديممالحظه 

 دارد. يانهمخو

 ارتبا  یر آماروکه از نظ افتندیمطالعه در نویدر ا نيمحقق

وزن و  یرهوا يبوا متغ  يسوالمت عمووم   ريو متغ نيبو  یمعنوادار 

سوالمت   یکه افراد دارا ینحوهوجود دارد ب يشاخص توده بدن

وزن و شواخص   نيانگيافراد از م رینسبت به سا يعيطب يعموم

و  رانانود. داو برخووردار بووده   یتور کمتور و مناسو    يتوده بدن

 نیکه ا افتندیمردان چاق در نيخود ب یهمکاران  در مطالعه

و ضوعف   یمارانگوار يخودب یهااسيرا در مق یيافراد نمرات باال

 یدهنوده نشان اسيمق نیباال در ا یاند. نمرهکس  کرده يروان

 نیو ا جی(. نتوا 57) اسوت  يمبهم و نامشخص جسم یهاتیشکا

 دارد.  يهمخوان ثيح نیاز ا مذکور یمطالعه با مطالعه

 نیو ا یاز مطالعات، ذکر شده است که شوواهد بورا   يبرخ در

بوا اخوتالالت و    الزامواً  يبودن  یشاخص توده  یکه افزا هيفرض

در  نيهمچن .(58است ) يهمراه است، ناکاف يروان هاییماريب

سون،   یرهوا يبوا متغ  يسالمت عمووم  ريمطالعه ارتبا  متغ نیا

در  تموزمن، اقامو   یموار يب ات،يمصرف دخان الت،يهل، تحصأت

از  يشوغل  یسوابقه مرتبط با شغل و  التيکارگاه، ورزش، تحص

 (.p>05/0) معنادار نبود ینظر آمار

 ريو بوا متغ  يسالمت عموم ريمتغ نيب ،يميصم یمطالعه در

معنوادار و معنوادار    ريارتبا  غ  يترتهب گاريسن و استعمال س

 ريو عدم ارتبا  معنادار در خصوس متغ نی( که ا59شد ) افتی

کوه  ای دارد. در مطالعوه  يمطالعوه همخووان   نیو ا جیسن با نتوا 

 تفوواوتپرسووتاران انجووام دادنوود   یو همکوواران  رو يگوودليب

هل و مجرد مشواهده  أسالمت روان پرستاران مت نيب یمعنادار

دارد. در  يپژوه  همخوان نیا یافتهیبا  جهينت نی(؛ ا60) نشد

 نيبو  يکارکنان آت  نشان یو همکاران  رو يهاشم یمطالعه

سون، مودت     یو افوزا  يموارد مشکوک به اختالل روانو  وعيش

 يهول ارتبوا  معنوادار م بتو    أو ت التياشتغال در پست، تحصو 

 ياز علل عدم همخووان  يکیرسد که ينظر مه(. ب31) شد افتی

مطالعات بوا موضووع مشوابه،     ریمطالعه با سا نیا جیاز نتا يبرخ

 .باشديم يمورد بررس یهاتفاوت در مشاغل و گروه

و  يسوالمت عمووم   یرهوا يمتغ نيارتبوا  بو   يبررسو  جینتوا 

 نيبو  يو معکوسو  ینشان داد که ارتبا  معنادار ياسترس شغل

وجووود دارد  يو سووالمت عموووم ياسووترس شووغل یرهووايمتغ

(05/0>p که با مطالعات وثووق )و دانو  و   (61) و همکواران  ي

 يگميشو  یدر مطالعه نيهمچن. ( مطابقت داشت62) همکاران

در  يکو يشورکت الکترون  کیو کارکنان  نيدر ب کهو همکاران  

و سوالمت   ياسترس شغل نيب یژاپن انجام شد ارتبا  معنادار

در مطالعوووات  ني(. همچنووو63) شووود افوووتیروان کوووارگران 

 یرتبا  آمارپرستاران انجام شده است، ا نيکه در ب یاجداگانه

 شد افتی يو سطح سالمت عموم ياسترس شغل نيب یمعنادار

و همکاران  انجام دادند  نیکه گود یا(. در مطالعه60،64،65)
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و  ياسوترس شوغل   ياثورات تجمعو   نيب یمعنادار یارتبا  آمار

 یرينص یدر مطالعه (.20) افتندی يسالمت عموم یهاشاخص

 یمعنوادار  طوور هبو  ،يو همکاران مشخص شد که استرس شغل

 شوود يکارکنوان مو   يو عضالن ياختالالت اسکلت  یسب  افزا

 جیمطالعوات موذکور بوا نتوا     جیکه نتوا  گردديم مالحظه (.66)

رسد نوع استرس ينظر مهمطالعه مطابقت دارد؛ ب نیحاصل از ا

محول کوار    هوای يژگیبا نوع و ياثرات روان یکنندهجادیا يشغل

 يرود در بررسو يکوه انتظوار مو    طوور هموان  (.21ارتبا  دارد )

بوا   يناموه سوالمت عمووم   پرسو   یهوا اسيرمقیز نيارتبا  ب

اخوتالل در عملکورد    اسيو مق ریو ز نيتنهوا بو   ،ياسترس شوغل 

 ی% ارتبوا  معنوادار  10در سوطح   يبا استرس شوغل  ياجتماع

 ياسوترس شوغل   ی(. در واقوع افوراد دارا  p=094/0) شود  افتی

 شوتر يدو برابور ب  زانيو به م ،ينسبت به افراد بدون استرس شغل

 ريو غ يدر معرض خطر قرار گرفتن در گوروه عملکورد اجتمواع   

 ( هستند. OR=2( 881/0 -51/4)) يعيطب

 شوود يممطرح  يعملکرد اجتماع اسيرمقیکه در ز ياالتؤس

 يشوغل  هوای یازمنديبا ن یيارویافراد در رو یيدر ارتبا  با توانا

در  زااسوترس بوا عوامول    يکو یاالت ارتبا  نزدؤس نیاست که ا

 .ستيارتبا  دور از ذهن ن نیکار دارد، فلذا ا یهاطيمح

 

 گيری نتيجه
 .باال گزارش شده اسوت  يعمران یهادر پروژه ياسترس شغل

بور   ياثور منفو   يمطالعوه اسوترس شوغل    نیبر طبق ا ،ياز طرف

 یگذارد لوذا بورا  يم يعمران یهاکارگران پروژه يسالمت عموم

بوه موضووع    دیو با کارکنوان،  يبهتر به سالمت عمووم  يابيدست

در هنگوام   کوه یطوور هداشوت بو   یاژهیو توجه و ياسترس شغل

، يعمرانو  یهوا کارکنان شاغل در پروژه يسالمت عموم يرسبر

 باشود.  يبررسو  تیو در اولو دیو با ياسترس شغل وعيتوجه به ش

کارکنان و استرس  يسالمت عموم تيوضع یو مطالعه يبررس

را در  یتوانود اطالعوات ارزشومند   يکار م یهاطيدر مح يشغل

 يپنهوان  یهوا هیو کارکنوان و ال  يسالمت روان تيارتبا  با وضع

در  یثرؤمو  قیو تواند بوه طر يم جینتا نیه دهد. ایکار ارا طيمح

 شوود.  سوتفاده کوار ا  یهاطيمخاطرات مح يکنترل رياتخاذ تداب

قدم در  نياول یاکارشناسان بهداشت حرفه یريکارگهجذ  و ب

 یهوا اقدام فوق است چرا که استفاده از افراد بوا رشوته   شبرديپ

 یدهيو چيپ یازهوا ين یگوو پاسوخ  گور ید ،مورتبط  ريغ يليتحص

بوا   دیو غلوط با  یهیرو نیکارکنان نخواهد بود و ا يسالمت شغل

 يعلووم پزشوک   یهوا هدانشگا يمراکز بهداشت شتريب یهانظارت

 ،مطالعوه  نیو ا جیبا توجه بوه نتوا  طور کل هب اصالح و رفع شود.

و اسوترس   يبر ارتبا  معنادار سالمت عموم يمبن هياول هيفرض

مطالعوه   نیو ا هایتیمحدود از .رديگيقرار م دیيأمورد ت يشغل

طور اخص در هو ب عیتوان به کمبود مطالعات مشابه در صنايم

 یو بحوث رو  سوه یمقا تيو اشاره نموود کوه قابل   يعمران عیصنا

 ،يآت یهادر پژوه  گردديم هيتوص د؛ینمايرا محدود م جینتا

 .توجه گردد عیگروه از مشاغل و صنا نیبه ا شتريب
 

 تشکر و قدرداني
و  يمنو یمحتورم ا  تیریاز زحمات پرسونل و مود   لهينوسیبد

 .  دیآيبه عمل م يبهداشت پروژه کمال تشکر و قدردان
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