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بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان در شاغلین سنگ آهن مركزي بافق در سال 1393
محمدافخمی عقدا ،1فائزه افخمی عقدا ،*2مریم فالحتی ،3حسین محمد

میرزایی4

چکیده
مقدمه :استرس شغلی از پدیده های مهم و قابل توجه در محیط کار در عصر حاضر محسوب می شود و

مقاله پژوهشی

سالمت روان در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی  ،اجتماعی وشغلی مهم می باشد .پژوهش
حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان در شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق انجام
گرفت.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی ،همبستگی می باشد و جامعه آماری پژوهش  2400نفر

تاریخ دریافت97/10/1۵ :

که در سال 1393در سنگ آهن مرکزی بافق مشغول به کار بودهاند .جهت برآورد حجم نمونه با استفاده
از جدول مورگان وکریجسی  331نفر محاسبه گردید .ابزار جمع آوری داده پرسشنامه استاندارد سالمت
عمومی گلد برک GHQو استرس شغلی  DASSمی باشد .برای آنالیز دادهها از نرمافزار SPSS21
استفاده گردید.

تاریخ پذیرش98/02/1۵ :

ارجاع:
افخمی عقدا محمد ،افخمی عقدا

یافته ها :نتایج نشان داد که سالمت روان درکارمندان و استرس شغلی در کارگران بیشتر می باشد و

استرس شغلی و سالمت روان در

نتیجه گیری :استرس شغلی در هر دو رده شغلی با سالمت روان رابطه داشته که خود می تواند بر سطح

شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق

تولید و کیفیت محصول تاثیر گذار بوده و از طرفی عالوه بر شاغلین افراد تحت پوشش انها و جامعه در
معرض خطرات ناشی از سالمت روحی و روانی و نهایتا جسمی قرار می گیرند .

فائزه،

فالحتی

مریم،

محمد

در سال  .1393بهداشت کار و
ارتقاء سالمت -1۵ :)3(3 ;1398
.226

کلید واژه ها :استرس شغلی ،سالمت روان ،سنگ آهن مرکزی

*2گروه بهداشت عمومی ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
(نویسنده مسئول)afkhma@yahoo.com :
 3کارشناس ارشد مشاوره ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 4پزشک عمومی ،مرکز بهداشتی درمانی سنگ اهن مرکزی بافق ،بافق ،یزد ،ایران
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1گروه آموزش بهداشت ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،مدرس دانشگاه پیام نور ،یزد،
ایران
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میرزایی حسین .بررسی رابطه بین

رابطه معنیداری بین استرس شغلی و سالمت روان در هر دورده شغلی کارمند و کارگر وجود دارد اما از
بین متغیرهای دموگرافیک بغیر از جنس که با سالمت روان در رده شغلی رابطه دارد مابقی متغیرهای
دموگرافیک هیچکدام با سالمت روان و استرس شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد (.)P≥0/0۵

محمد افخمی عقدا و همکاران

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

مقدمه
مهمترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشوری در حال

دستمزد  ،ترفیات شغلی ،نوبت کاری ،کاهش افزایش نیروی

حاضر نیروی انسانی خالق و کار آمد می باشد .جوامع بسیاری

انسانی و دگرگونی های اجتماعی موضوع های هستند که به

با وجود داشتن منابع و امکانات خدادادی وطبیعی سرشار به

شکلی بر فرد فشار وارد آورده و او را دچار آشفتگی ،نگرانی ،

دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و الیق ،توان استفاده از این

تشویش و اضطراب می نماید این نگرانی ها و تشویش ها در

امکانات و مواهب الهی را ندارند (.)1

پیشه های گوناگون است (.)6

با توجه به رشد جمعیت و ایجاد شغلها و فناوریهای جدید

بر اساس اعالم سازمان بین المللی کار ( ) (ILOهزینه های

افراد ساعات قابل توجهی از زندگی خودرا در محیط کار صرف

وارده در کشورها به علت استرس شغلی بین  1- 3/۵درصد

مینمایند که این امر تنش ها و حساسیت های مثبت و منفی را

تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود که رقم مذکور آنرا

می تواند به همراه داشته باشد از این روافراد باید در سراسر

در جایگاه پدیده های مهم و قابل توجه محسوب می نماید

زندگی خود پیوسته با تغییرات درونی و تغییرات جهان پیرامون

(.)7

شغلی و خصوصیات شخصیتی افراد گاه پیامدهای منفی را

است که ذهن بسیاری از کارشناسان حوزه های گوناگون را به

متوجه سالمت کارکنان و کارگران بویژه در بخش صنعتی می

خود مشغول کرده است علت این امر هم ارتباط و تاثیر سالمت

کند در چند دهه اخیر استرس شغلی به عنوان یک پدیده آزار

روانی بر کارکردهای گوناگون انسانی است.سالمت روانی

دهنده از سوی محققین و سازمان بهداشت جهانی )(who

اصطالحی است که برای توصیف سطوح شناختی و هیجانی

مورد توجه قرار گرفته است (.)4-2

رفاه و آسایش و نیز عدم وجود اختالل روانی بکار می رودبر

پدیده استرس یکی از معضالت اساسی در طی چند دهه

اساس دیدگاه کل نگر و روانشناسی مثبت نگر سالمت روانی در

اخیر بوده که افراد را به صورت تدریجی به سمت زندگی مدرن

برگیرنده توانایی فرد برای لذت بردن از زرنگی ،ایجاد تعادل

سوق داده که گریبان گیر جوامع بشری شده است .با صنعتی

بین فعالیتهای زندگی و کوشش برای رسیدن به بهبود پذیری

شدن جهان این پدیده اهمیت ویژه ای یافته و به طور گسترده

روانی است (.)8

و فزاینده ای سالمتی شاغلین را تحت تأثیر قرار می دهد

پژوهش های مختلف نشان می دهند که محیط کار و

تنها

استرس های ناشی از محیط کار می توانند باعث بروز اختالل

خطرات محیط کار نبوده و عوامل روانی محیط کار یکی از

روانی در شاغلین شده و یا ایجاد اختالل روانی در آنان سرعت

عوامل خطر ساز اصلی محسوب گردیده که استرس شغلی

ببخشد که این موضوع میتواند موجب بیماری واز کار افتادگی

یکی از مهمترین انها می باشد به طوری که در سال 1992

شده و یا ناتوانی آنها را به همراه داشته باشد (.)9

خطرات فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیک و بیولوژیک

چندی بعد سازمان بهداشت جهانی آن را مشکلی هم گیر در

سی صد میلیون دالر و کشورهای اروپایی هر سال بیش از 30

جهان اعالم کرد (.)۵

میلیون دالر (  20میلیون یورو) خسارت ناشی از استرس و

هر فردی در هر شغلی که مشغول انجام وظیفه باشددر آن

پیامدهای آن را اعالم کرده اند این گزارش حاکی است که ۵0

شغل استرس وجود دارد و به گونه ای بر آنها فشار روانی وارد

الی  80درصد اختالالت روان تنی و 60درصد حوادث شغلی

می کند تحوالت شغلی مانند تغییرات سازمانی ،تغییر حقوق و

ناشی از استرس می باشد (.)10
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سازمان ملل متحد استرس شغلی را بیماری قرن دانست و

براساس گزارش های موجود ایاالت متحده امریکا ساالنه
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خود تطبیق ایجاد کرده و با آنها سازش نماید شرایط محیط

ازطرفی امروزه سالمت روانی یکی از موضوعات و مقوالتی

محمد افخمی عقدا و همکاران

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

در ایران مطالعات مختلف بیانگر شیوع بین  23/4تا نزدیک

بصورت ( )3-2-1-0نمره داده می شوند .حداکثر نمره آزمودنی

به  ۵0درصد گزارش شده است این مطالعات عمدتاً در بین

با این روش در پرسشنامه مذکور  84خواهد بودجهت روایی و

پرستاران و معلمان صورت گرفته و واحدهای صنعتی و تولیدی

پایایی پرسشنامه حاضر استاندارد بوده و در جمعیت مختلفی

مختلف کشور ما که به طور مرتب با استرس روبرو هستند می

در ایران و کشورهای مختلف هنجاریابی شده است .در یک

بایست مورد توجه قرار گیرند ( .)11-12لذا با توجه به اهمیت

مطالعه این پرسشنامه همزمان با یک آزمون موازی )(MHQ

سنگ آهن در مصارف داخلی و خارجی و به دلیل نقش خاص

سنجیده شد که ضریب همبستگی دو آزمون  ۵۵بوده و ضرایب

خود و نیز سابقه این معدن این مطالعه با هدف تعیین میزان

همبستگی بین خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل بین

رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان در شاغلین سنگ آهن

 0/72تا  0/87بود که بیانگر اعتبار باالی آن می باشد .هم

مرکزی بافق انجام تا از نتایج آن در راستای جنبه های نوآوری

چنین این آزمون از پایائی باالیی برخوردار است که مقدار آلفا

که بهبود و ارتقاءسالمت روح و روان و حتی جسم شاغلین که

محاسبه شده برای کل گویه های آن  0/90می باشد ( )13و در

نهایتا تولید بیشتری را بدنبال خواهد داشت.

بخش سوم  42سوال در خصوص استرس شغلی ، DASSکه

می باشد و جامعه آماری پژوهش  2400نفر ( 1600نفر کارگر

هریک از  14عبارت یک عامل یا سازه روانی را اندازه گیری می

و  800نفر کارمند) در سنگ آهن مرکزی مشغول به کار بوده

کند .جهت روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس مطالعات انجام

که جهت برآورد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و

شده توسط الویبوند و الویبوند ( )199۵نشان داد که اعتبار و

کریجسی  331نفر محاسبه گردیدکه به تناسب  216نفر در

باز آزمایی برای زیر مقیاس های فرعی به ترتیب  0/81برای

بخش کارگری و  11۵نفر در بخش کارمندی مشمول

استرس 0/ 79 ،برای اضطراب و  0/71برای افسردگی به دست

گردیدندابزار جمع آوری داده از دوپرسشنامه استاندارد سالمت

آمد .برای روایی مقیاس نیز ضرایب همبستگی با پرسشنامه

عمومی گلد برک  GHQو استرس شغلی  DASSمی باشد.

های اضطراب و افسردگی بک به ترتیب  0/81و  0/74به دست

پرسشنامه مذکور در سه بخش تدوین شده است در بخش

آمد .بنابراین این مقیاس جهت بکارگیری در فعالیتهای

نخست اطالعات دموگرافیک در قالب 7سوال مورد بررسی قرار

پژوهشی و تشخیصی دارای اعتبار مناسبی است .در پژوهشی

می گیرد .در بخش دوم  28سوال در خصوص سالمت عمومی

توسط افضلی و همکاران ( )1386ویژگی های روان سنجی

که این پرسشنامه توسط گلدبرگ ( )Goldbergساخته شده

آزمون در نمونه  400نفری از دانش آموزان شهر کرمانشاه اجرا

است که سئواالت آن در بر گیرندة چهار خرده مقیاس می باشد

و نتایج نشان داد که همبستگی مقیاس افسردگی این آزمون با

که هر یک از آنها خود شامل  7سئوال می باشند .سئواالت -7

تست افسردگی  0/849همبستگی مقیاس اضطراب نیز با

 1مربوط به مقیاس عالئم جسمانی و وضعیت سالمت عمومی

آزمون زونگ  0/831و همبستگی مقیاس استرس و سیاهه

می باشد .از سوال  8-14مربوط به مقیاس اضطراب ،از سئوال

استرس دانش آموزان 0/7۵7بود .ضریب آلفای محاسبه شده

 1۵تا  21مربوط به مقیاس اختالل عملکرد اجتماعی ،و

برای مقیاس افسردگی برابر با  0/94و مقیاس اضطراب برابر با

سئواالت  22-28نیز مربوط به مقیاس افسردگی می

 0/8۵و مقیاس استرس برابر با  0/87محاسبه شد.نمره گذاری

باشند.روش نمره گذاری روش لیکرتی است که گزینه ها

پرسشنامه بصورت پاسخدهی به پرسشها به صورت  4گزینه
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روش پژوهش در این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی

سازه های روانی « افسردگی « ،اضطراب» و « استرس» که
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روش بررسی

در سال  199۵توسط الویبوند و الویبوند تهیه شد .که شامل

محمد افخمی عقدا و همکاران

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

ای است که به صورت خود سنجی تکمیل می شود .دامنۀ پاسخ

برای گزینه”کمی” ،نمره دو برای گزینه “گاهی” و نمره سه

ها از ” هیچ وقت ” تا “همیشه” متغیر است ،به طوری که افراد

برای گزینه “همیشه” در نظر گرفته شده است .به این ترتیب

می توانند پاسخ های خود را به صورت یکی از گزینه های

نمرهی هر آزمودنی در هر یک از خردهمقیاسهای افسردگی،

مقابل پرسش مربوطه به صورت “هیچ وقت” “کمی” ” گاهی” و

اضطراب و استرس بین صفر تا … متغیر است .نقاط برش بر

“همیشه” با عالمت ضربدر (×) مشخص نمایند .نمره گذاری از

حسب شدت خردهمقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس در

“صفر” “سه” و نمره صفر برای گزینه “هیچ وقت” ،نمره یک

جدول … نمایانده شده است.

جدول  :1نقاط برش برحسب شدت خردهمقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس
شدت
عادی
خفیف
متوسط
شدید
بسیار شدید

افسردگی

اضطراب

استرس

0-9
10-13
14-20
21-27
 28بیشتر

0-7
8-9
10-14
1۵-19
 20و بیشتر

0-14
1۵-18
19-2۵
33-26
 34وبیشتر

آموزش و توجیح و سپس با هماهنگی مدیران بخش کارگری و

درصد صبحکاری و  2/۵درصد صبح وعصر بوده اند .در بررسی

اداری و حفاظت و حراست ،پرسشگران به واحدهای مذکور

سابقه کار افراد مورد پژوهش مشخص گردید که بیشتر افراد با

مراجعه و به تناسب حجم نمونه در بخش کارگری و اداری

 39/8درصد دارای سابقه کار  10-1۵سال و بعد از آن سابقه کار

پرسشنامه ها را تکمیل و جمع آوری نمودند .برای آزمون فرضیه

 ۵-10سال با  21/9درصد قرار داشتهاند .در ارتباط با وضعیت

ها با استفاده از نرم افزار  SPSS18از آزمون های  ،t-testتحلیل

مسکن نیز بیشتر آن ها با  71/3درصد دارای منزل شخصی و

واریانس رگرسیون ،پیرسون استفاده گردید.

 28/7درصد استیجاری بوده اند.

یافته ها
داده های گردآوری شده با توجه به سواالت و فرضیه های
پژوهشی توصیف و تجزیه و تحلیل شده اند.

با توجه به نتایج جدول  ،2میانگین استرس شغلی به ترتیب
در گروه کارمندان  18/18±14/66و کارگران  24/26±16/74و
سالمت روان به ترتیب در گروه کارمندان  81/77±8/۵و

الف) یافته های توصیفی:

کارگران  77/12/68مشاهده گردید .همچنین میانگین استرس

بطورکلی یافته ها نشان داد از مجموع  331شرکت کننده در

شغلی بطورکلی  22/1۵±16/29و سالمت روان 79/23±11/۵6

این طرح 6۵/3 ،درصد کارگر و  34/7درصد کارمند بوده اند.

محاسبه گردید.

میانگین سنی به ترتیب  3۵/19±6/1حاصل شد و از نظر جنس،

ب ) یافته های استنباطی

بیشتر افراد را با  9۵/6درصد مردان و در ارتباط با وضعیت تاهل،

فرضیه اول :بین سطح سالمت روان بامتغیر های دموگرافیک

تشکیل دادند .از نظر سنی بیشتر افراد در گروه سنی سی تا چهل

همانطور که در جدول باالمشاهده میشود با استفاده از آزمون

سال با ۵7.8درصد قرار گرفته اند .تحصیالت بیشتر افراد (48/4

تحلیل واریانس و با اطمینان  9۵درصد ،جهت مقایسه میانگین

درصد) دیپلم و بعد از آن فوق دیپلم با  19/2درصد محاسبه

سالمت روان در دو گروه کارمند و کارگر برحسب متغیرهای
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بیشتر افراد را با  94/4درصد متاهلین و  ۵/6درصد مجرد،

در کارمندان و کارگران سنگ آهن بافق رابطه وجود دارد.
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می باشد ( )14جهت جمع آوری داده ها تعدادی پرسشگر را

گردید .شیفت کاری بیشتر افراد با  ۵0/۵درصد چرخشی و 47

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

محمد افخمی عقدا و همکاران

دموگرافیک نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار در هر یک

متغیر استرس شغلی در گروه مورد مطالعه می
پردازدکه با اطمینان  9۵درصد محاسبه گردیدومی توان نتیجه

فرضیه دوم :بین استرس شغلی بامتغیر های دموگرافیک در

گرفت که توان پیش بینی سالمت روان از روی متغیر استرس

از موارد فوق می باشد.
کارمندان و کارگران سنگ آهن بافق رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول باال مشاهده میشود با استفاده از آزمون
تحلیل واریانس و با اطمینان  9۵درصد ،جهت مقایسه میانگین
استرس شغلی در دو گروه های مورد مطالعه برحسب متغیرهای

شغلی وجود دارد .لذا ،تاثیر در سالمت روان افراد ناشی از میزان
استرس شغلی مشاهده می شود.
فرضیه پنجم :بین سالمت روان با استرس شغلی در کارگران
سنگ آهن بافق رابطه وجود دارد.

دموگرافیک محاسبه گردید که نشان دهنده عدم وجود تفاوت

نتایج جدول  7نشان داد بین سالمت روان و استرس شغلی

معنی دار در میانگین استرس شغلی در هر یک از موارد فوق می

در کارگران شاغل در سنگ آهن مرکزی بافق ارتباط وجود دارد

باشد.

که نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین

فرضیه سوم :بین سالمت روان با استرس شغلی در کارمندان
سنگ آهن بافق رابطه وجود دارد.

سالمت روان و استرس شغلی می باشد .این بدان معنی است که
میزان استرس شغلی در سالمت روان تاثیر معنی داری دارد و

جدول باال نشان دادبین سالمت روان و استرس شغلی در
کارمندان شاغل در سنگ آهن مرکزی بافق ارتباط وجود دارد که
نشان دهنده وجود همبستگی معکوس و معنی دار بین سالمت
روان و استرس شغلی میباشد .این بدان معنی است که میزان

هرچه میزان استرس شغلی افزایش یابد سالمت روان کاهش می
یابد و برعکس.
فرضیه ششم :سالمت روان پیش بینی کننده متغیر استرس
شغلی در گروه کارگران سنگ آهن بافق می باشد.

میزان استرس شغلی افزایش یابد سالمت روان کاهش می یابد و

متغیر استرس شغلی در گروه کارگران می پردازد .همانطور که در

برعکس.

جدول مشاهده می شود می توان نتیجه گرفت که توان پیش

فرضیه چهارم :سالمت روان پیش بینی کننده متغیر استرس
شغلی در گروه کارمندان سنگ آهن بافق می باشد.

بینی سالمت روان از روی متغیر استرس شغلی وجود دارد .لذا،
تاثیر در سالمت روان افراد ناشی از میزان استرس شغلی مشاهده

جدول باال به توان پیش بینی سالمت روان براساس

می شود.

جدول  :2میانگین نمره استرس شغلی و سالمت روان در شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق
رده شغلی
کارمند
کارگر

219

استرس شغلی
سالمت روان
استرس شغلی
سالمت روان
استرس شغلی
سالمت روان

11۵
113
216
216
331
329

18/18
81/77
24/26
77/9
22/1۵
79/23

14/66
8/۵
16/74
12/68
16/29
11/۵6
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کل

متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار
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استرس شغلی در سالمت روان تاثیر معنی داری دارد و هرچه

نتایج جدول  8به توان پیش بینی سالمت روان براساس

محمد افخمی عقدا و همکاران

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

جدول  :3تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین سالمت روان برحسب متغیرهای دموگرافیک در گروه های مورد مطالعه
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

P-value

سن

رده شغلی
سن
گروه و سن

268/76
378/19
۵1/74

1
2
2

268/7
189/09
2۵/87

2/1۵
1/۵1
0/21

0/14
0/22
0/81

میزان تحصیالت

رده شغلی
میزان تحصیالت
گروه و میزان تحصیالت

0/92
894/19
128/42

1
4
4

0/92
223/۵4
32/1

0/007
1/72
0/24

0/93
0/14
0/91

سابقه کار

رده شغلی
سابقه کار
رده شغلی و سابقه کار

78/22
1191/9
۵۵1/1

1
4
4

78/22
297/97
137/77

0/62
2/37
1/09

0/43
0/0۵
0/3۵

وضعیت مسکن

رده شغلی
وضعیت مسکن
رده شغلی و وضعیت مسکن

810/77
8/74
7/96

1
2
2

810/77
8/74
7/96

6/2۵
0/06
0/06

0/01
0/79
0/8

نوبت شیفت کار

رده شغلی
نوبت شیفت کار
رده شغلی و نوبت شیفت کار

109/66
793/۵7
40/86

1
2
2

109/66
396/78
40/86

0/86
3/13
0/32

0/3۵
0/04
0/۵7

جدول  :4تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین استرس شغلی برحسب متغیرهای دموگرافیک در گروههای مورد مطالعه

میزان تحصیالت

رده شغلی
میزان تحصیالت
گروه و میزان تحصیالت

260/23
806/26
49۵/0۵

1
4
4

260/23
201/۵6
123/76

1/02
0/79
0/48

0/31
0/۵2
0/74

سابقه کار

رده شغلی
سابقه کار
رده شغلی و سابقه کار

2۵0/33
32۵1/38
1۵3۵/۵8

1
4
4

2۵0/33
812/84
383/89

1
3/2۵
1/۵3

0/31
0/01
0/19

وضعیت مسکن

رده شغلی
وضعیت مسکن
رده شغلی و وضعیت مسکن

2746/89
176/49
244/39

1
2
2

2746/89
176/49
244/39

10/۵3
0/67
0/93

0/001
0/41
0/33

نوبت شیفت کار

رده شغلی
نوبت شیفت کار
رده شغلی و نوبت شیفت کار

61898
12۵9/44
38۵/13

1
2
2

898/61
629/72
38۵/13

3/46
2/42
1/48

0/06
0/09
0/22
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سن

رده شغلی
سن
رده شغلی و سن

807/۵۵
211/۵6
672/43

1
2
2

807/۵۵
1090/78
336/21

3/1۵
4/26
1/31

0/07
0/01
0/27

منابع
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مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

P.value

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

محمد افخمی عقدا و همکاران

جدول  :۵ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سالمت روان و استرس شغلی در کارمندان
شاخص ها
متغیرها
سالمت روان
استرس شغلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

113
11۵

81/77
18/18

8/۵
14/66

-0/68

0/000

جدول  :6توان پیش بینی سالمت روان براساس متغیر استرس شغلی در گروه مورد مطالعه (کارمندان)
منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده

واریانس

درجه آزادی

میانگین مجذورات

f

سطح معنی داری

3801/۵9
4297/46

1
111

3801/۵9
38.71

98/19

0/000

جدول  :7ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سالمت روان و استرس شغلی در کارگران
شاخص ها
متغیرها
سالمت روان
استرس شغلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

216
216

77/9
24/26

12/68
16/74

-0/۵1

0/000

جدول  :8توان پیش بینی سالمت روان براساس متغیر استرس شغلی در کارگران
منبع تغییرات

9012/03
2۵609/29

1
214

9012/03
119/67

7۵/3

0/000

بحث
سالمت روان در کارکنان وکارگران سنگ آهن بافق می باشدکه با

شهرکی واحد )20( ،مغایرمی باشد .بین استرس شغلی و سالمت

نتایج پژوهشهای کردگار ( )1۵افخمی (،)16وسیی ()17عقیلی نژاد

روان در کارکنان و کارگران پژوهش مذکور بر حسب سابقه کار

( ،)18هاشم زاده ( ،)19شهرکی واحد ( ،)20الندا ( ،)21ووانگ،

رابطه وجود ندارد .که با پژوهشهای افخمی( )16و جعفری ()31

کنگجی ر( ،)22اندروز و ون (- ،)23هیوی ،گیوی ،وی و ون ()24

همخوانی داشته و با پژوهش های خاقانی زاده (  ، )26موالئی

همخوانی و با پژوهش کبیر زاده ( )2۵مغایر می باشد .همچنین

( .)27اسد زندی ( )32مغایر می باشد .لذا ،در تبیین این نتایج

بین استرس شغلی و سالمت روان در کارکنان وکارگران بر حسب

میتوان گفت استرس شغلی به عنوان یک فرایند بیولوژیکی ،روانی

سن رابطه وجود ندارد که با پژوهش افخمی ( .)16کبیرزاده (.)2۵

و ادراکی بدن فرد را وادار به انجام فعالیت می کند و بدن طبیعتا

همخوانی و با پژوهش خاقانی زاده )226( ،و ( موالئی )27( ،و

با آن تطابق نشان میدهد و این تطابق در افراد و محیطهای کاری

فوالدوند ( ،)28مشتاق ( ) 29مغایر میباشد .بین استرس شغلی و

متفاوت می باشد وهمچنین میزان بروز بیماری با استرس در

سالمت روان در کارکنان و کارگران پژوهش مذکور بر حسب سطح

محیط های کاری وافراد شاغل در آن محیط ها متفاوت است لذا

تحصیالت رابطه وجود ندارد .که با پژوهش فوالدوند ()28

عوامل فشارزای محیط کاردر بخش های کارگری واداری سنگ
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نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر رابطه بین استرس شغلی و

همخوانی و با پژوهشهای افخمی ( ،)16صادقی ( .)30موالئی ()27
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رگرسیون
باقیمانده

واریانس

درجه آزادی

میانگین مجذورات

f

سطح معنی داری

بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان...

محمد افخمی عقدا و همکاران

بارگیری ،تخلیه و  ...از یک طرف و از طرفی دیگر ،موقعیت

که بر اساس نتایج مطالعات قبلی از مهمترین آنها تاثیرات زیان آور

جغرافیایی شهر بافق از لحاظ آب و هوایی با گرمای بیش از 4۵

روانشناختی فیزیولوژیکی و رفتاری مانند افسردگی اضطراب،

درجه در تابستانها و شرایط سخت زندگی ،کمبود منابع حمایتی،

نارضایتی شغلی ،بیمارهای قلبی ،ناراحتی های معده ،روده ای

حجم کاری زیاد ،تعارض بین بخش اداری و کارگری ،فرسودگی

سردرد ،غیبت از کار ،ترک شغل ،افزایش حادثه های ناشی از کار و

ماشین آالت ،شیفت کاری و چرخشی بودن آن موجب افزایش

فقدان بهره وری برشاغلین دارد آثار و بازتاب های استرس شغلی

سطح اضطراب و ایجاد تغییرات در سیستم و کاهش قدرت

چه بسیار که موجب تیرگی روابط افراد خانواده و جامعه می شوند

سازگاری را در افراد بوجود آورد که در شرایط مشابه موجب

رنج و ناراحتی های پدرو مادر به کودکان منتقل می شوند فرصت

بروز خستگی جسمانی و روانی ،پیدایش نشانه های رفتاری از

ها و دستاورهای شغلی از دست می روند و کیفیت زندگی لطمه

جمله غیبت از کار،ترک خدمت و افزایش حادثه های ناشی از

می بیند لطمه ای که به کیفیت زندگی افراد وارد می شود به

کاررا به دنبال دارد ( )33و بروز نشانه های روانی و جسمی

اضافه هزینه واقعی اقتصادی گویای آن است که استرس شغلی

مانند افسردگی ،اختالالت اضطرابی ،اختالل خواب ،زخمهای

مشکلی است که ابعاد اقتصادی اجتماعی باورنکردنی داشته باشد

گوارشی ،افزایش فشار خون ،بیماریهای قلبی  ،ناراحتیهای معده

که شایان توجه بسیار است لذا ایجاب می نماید که با تفکیک دو

ای  -رودهای ،سردرد ،ناراحتیهای تنفسی و بیماریهای پوستی

گروه مذکور با استفاده ازراهبردها و برنامه های مداخله ی و تنظیم

شده و سالمت جسم و روان را به خطر میاندازد ( .)20از سوی

و هماهنگی با بخشهای فوق ،آگاهی و نگرش شاغلین را افزایش تا

دیگر ،برخورداری از سالمت روان یکی از عوامل مهارکنندهی

بنحو مطلوب توانایی سازگاری با محیط کاری راکسب نموده تا

اثرات منفی استرس زای شغلی است ویکی از ویژگیهای افراد

نهایتا رفتار مناسبی را انجام و سالمت روان آنها بهبود و ارتقاء یابد.

مقاوم در برابر رویدادهای استرس زا ،برخورداری از سالمت

تقدیر و تشکر

روان می باشد در واقع میتوان گفت ،هرچه سطح سالمت روان

این مقاله حاصل طرح مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم

افراد پایین تر باشد ،مواجهه با استرس های شغلی با دشواری

پزشکی شهید صدوقی با مشارکت سنگ آهن مرکزی بافق به

بیشتر و اثرات آن به مراتب مخرّب ترخواهد بود)34( .

شماره طرح  2869می باشد که از حمایت مالی و همکاری

هماهنگی با واحدهای حفاظت فیزیکی و حراست ،همچنین بعد

مدیران

قدردانی

مسافت تا مرکز استان ونوبت کاری کارگران و کارکنان از

میشود.

محدودیت های پژوهش حاضر بودند.

و

شاغلین

آن

مرکز

مشارکت نویسندگان

نتیجه گیری

طراحی پژوهش :م.الف.ع ،م.م.ح

براساس نتایج بدست آمده بین استرس شغلی و سالمت روان

جمع آوری داده :ف.الف.ع ،م.ف

چه استرس شغلی در شاغلین بیشتر باشد سالمت روان آنها کمتر

نگارش و اصالح مقاله :ف.الف.ع ،م.الف.ع ،م.م.ح

خواهد شد لذا محیطهای کاری به ویژه در معادن و بخشهای

تضاد منافع

مرتبط با آن وبا سختی های خاص خود بستر بسیار مناسبی برای

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده

ایجاد استرس می باشد و شرایطی را به وجود می آورد که سبب
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در کارکنان وکارگران سنگ آهن بافق رابطه وجود دارد در واقع هر

تحلیل داده :م.الف.ع ،ف.الف.ع ،م.ف

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-06-27
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The Relationship between Occupational Stress and Mental Health in Central Bafgh
Iron Workers
Mohammad AFKHAMI AGHDA1. Faezeh AFKHAMI AGHDA2*, Maryam FALAHATI3, Hossein
MOAHAMMAD MIRZAEE4
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Abstract
Introduction: Occupational stress is one of the most important phenomena in
Original Article
the workplace and mental health, as an important factor in all personal, social,
and occupational life aspects. The purpose of this study was to determine the
relationship between job stress and mental health among workers of central
iron ore in Bafgh City, Iran.
Methods: This was a descriptive correlational study and the statistical
population included 2400 people working in central Bafgh iron ore in 2014.
Received: 2019/01/04
The sample size was estimated as 331 using the Morgan and Krejcie table.
Accepted: 2019/05/05
Data collection tools included the Goldberg general health questionnaire
(GHQ) and Depression Anxiety Stress Scales (DASS). Spss21 was used for
analyze the data.
Citation:
Results: The results showed that mental health was higher in employees,
AFKHAMI AGHDA M.
while job stress was higher among the workers and this indicated a
AFKHAMI AGHDA F,
significant association between job stress and mental health in both
FALAHATI
M,
employees and workers. However, regarding the demographic variables, only
MOAHAMMAD
gender was related to mental health and rest of the demographic variables had
MIRZAEE
H.
The
no significant relationship with mental health and job stress (5≥P).
Relationship
between
Conclusion: Occupational stress was related to mental health in employees and
Occupational Stress and
workers; this can affect the level of production and product quality. Furthermore,
Mental Health in Central
occupational tress and mental health not only affect the workers and employees,
Bafgh Iron Workers.
but also expose the society and other people at risk. Consequently, it is necessary
Occupational Hygiene and
to plan and render different services at the occupation environment to decrease
Health Promotion 2019;
job stress and improve the current situation.
3(4): 215-26.
Keywords: Work Stress, Mental Health, Central Bafgh Iron
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