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بْداشت کار ٍ ارتقاء سالهت

بررسی سالمت روان و رابطه آن با متغیرهای سن ،تحصیالت و سابقه خدمت در آتشنشان هادر شهرکرد
سال 8931
ٌدا جیيا
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چکیدُ
مقاله پژوهشی

هقدهِ :ةِداطث و شالىث رواٌی یکی از ٌیازُای ازحياؾی اشث؛ چرا کَ ؾيهکرد ىعهّب زاىؿَ ىصحهزم
ةرخّرداری از افرادی اشث کَ از صیخ شالىث و ةِداطث رواٌی در وضؿیث ىعهّةی كرار داطحَ ةاطٍد .در
ایً ىیان آجضٌظاٌان در گروه ىِيحریً ىظاغم ویژه ُصحٍد کَ ةرای اٌسام ایيً وػایف و ىاىّریث
ُاطانٌ ،یاز ةَ جّان زصياٌی و روصی رواٌی ةاال دارٌد پژوُض صاضر ةَ ىٍؼّر ةررشی شالىث روان آجض
ٌظانُا در طِرکرد اٌسام گرفث.

تاریخ دریافت1400/06/18 :
تاریخ پذیزش1400/11/10 :

ارجاع:
جیيا ٌددا .ةررشدی شدالىث روان و
راةعدددَ آن ةدددا ىحغیرُدددای شدددً
،جضػددیالت و شدداةلَ خدددىث در
آجظٍظددان ُددادر طددِرکرد شددال
 .1398ةِداطدددث کدددار و ارجلدددا
شالىث .244-255 :)2(6 ;1401

رٍش بزرسی :ىعانؿَ صاضر یک ىعانؿَ ىلعؿی از ٌّع ُيتصحگی ىیةاطد ،و زاىؿَ آىاری پژوُض 152
ٌفر کَ در شال 1398در شازىان آجضٌظاٌی اشحان چِارىضال و ةخحیاری ىظغّل ةَ کار ةّدهاٌد و صسو
ٌيٌَّ در طِرشحان طِرکرد ٌ 61فر ةّد کَ فلط ٌ 52فر ُيکاری کردٌد اةزار زيؽ آوری دادهُا پرشظٍاىَ
شالىث روان گهدةرگ ىیةاطد .دادهُای جضلیق ةا اشحفاده از ٌرم افزار  GHQجسزیَ و جضهیم طدٌد.
یافتِّاٌ :حایر پژوُض ٌظان داد ةیً شالىث ؾيّىی ةا ىحغیرُای شً ،شعش جضػیالت و شاةلَ خدىث راةعَ
ىؿٍاداری وزّد ٌدارد در صانی کَ ةیً افصردگی و شً ،افصردگی و شعش جضػیالت راةعَ وزّد دارد.
ًتیجِ گیزی :ةا جّزَ ةَ یافحَُای پژوُض ىیجّان ةیان کرد کَ افصردگی در ةیً کارکٍان آجضٌظاٌی
ةاال ىیةاطد کَ افصردگی ىیجّاٌد ةاؾخ اةحال ةَ اٌّاع ةیياریُای زصيی و رواٌی طّد .افرادی کَ دچار
افصردگی طدهاٌد ىيکً اشث در اٌسام وػایف روزاٌَ ٌاجّان ةّده و صحی اصصاس کٍٍد ،زٌدگی ارزش
ٌدارد کَ ایساد چٍیً ظرز جفکری ةا افزایض شً و فظار کاری در طغم صصاشی ىاٌٍد آجضٌظاٌی ىی
جّاٌد ةصیار آشیبزا ةاطدُ .يچٍیً از ىحغیر شعش جضػیالت ىیجّان ةَ ؾٍّان یک ؾاىم ةازدارٌده یا
کاُض دٍُده ةرای ةروز افصردگی اشحفاده کرد.
ٍاژگاى کلیدی :شالىث روان ،شاةلَ خدىث ،آجض ٌظانُا

 1گروه رواٌظٍاشی ،داٌظکده ادةیات و ؾهّم اٌصاٌی ،داٌظگاه آزاد.اراك .ایران
*(ٌّیصٍده ىصئّل)N.Tima3239@gmail.com :
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ًدا تیوا

هقدهِ
ةِداطث رواٌی یکی از ىّضّؾات ىِو در ؾػر صاضر اشث

افزایض ةِره وری ٌلض جؿییً کٍٍده دارد .ةٍاةرایً ُر گٌَّ

کَ جّزَ ةصیاری ازىضللان را ةَ خّد زهب کرده اشث .ةا

ةرٌاىَ ریزی و صحی شرىایَ گذاری در ایً ةخض کَ ىٍحِی ةَ

جّزَ ةَ ایً کَ زصو و روان ةَ ظّر ىحلاةم ةر یکدیگر جادیر

صفغ و ارجلا شعش شالىث کارکٍان گردد ،ىیجّاٌد در ٌِایث

ىی گذارٌد و شالىث ایً دو ىلّنَ ،یکپارچگی و شالىث

ىٍسر ةَ افزایض کار آیی طده و ةا ةازگظث شرىایَ ُيراه

ؾيّىی اٌصان را در ةر ىیگیرد ،پرداخحً ةَ ایً ىّضّع و

ةاطد (.)5

طٍاخث جادیرات دایيی ایً دوةر یکدیگر ازضروریات اشث.

از زيهَ ىظاغم دطّار و پر اشحرس در دٌیا طغم آجض

ُدف از ةِداطث روان ،ایساد شالىث رواٌی ازظریق پیظگیری

ٌظاٌی ىیةاطد .ایً گروه از ىظاغم ُيیظَ در صال اىاده ةاش

از اةحال ةَ ةیياریِای رواٌی و ایساد ىضیعی شانو ةرای ةركراری

ةَ شر ةرده و ٍُگاىی کَ ُيَ از صاددَ ىیگریزٌدآجضٌظاٌان

رواةط غضیش اٌصاٌی اشث .ةر اشاس جؿریف شازىان ةِداطث

ةَ دل صاددَ ىی زٌٍد و ةا اجفاكات و ىّكؿیثُای غیر ىٍحؼره

زِاٌی ( ) WHOشالىث و جٍدرشحی افراد غرفا" طاىم صانث

روةرو ىی طٌّد و در ایً ىّاكؽ ُيَ چیز از صانث کٍحرل خارج

شالىحی کاىم ازنضاظ زصياٌی ٌیصث؛ ةهکَ اةؿاد شالىث

گردیده و ةَ ُيیً دنیم ُر شانَ جؿداد زیادی از ایً پرشٍم

رواٌی ،ازحياؾی  ،كاةهیث ارجتاط ىّزون و ُياٍُگ ةا دیگران،

در شراشر دٌیا زان خّد را از دشث ىیدٍُد .در کظّرُای

ج غییر و اغالح ىضیط فردی و ازحياؾی ،و صم جضادُا و

جّشؿَ یافحَ ،شازىان آجضٌظاٌی و ىاىّران ان رکً اغهی

جيایالت طخػی ةَ ظّر ىٍعلی ،ؾادالٌَ و ىٍاشب را ٌیر در ةر

شیصحو ایيٍی و اىدادی یک کظّر ىضصّب ىیطٌّد .ریصک

ىیگیرد ( .)1،2اىروزه شالىث رواٌی یکی از ىّضّؾات و

و صصاشیث ةاال ،طرایط کاری پیچیده و ٌاىظخع ،ىّازَِ

ىلّالجی اشث کَ ذًُ ةصیاری از کارطٍاشان صّزهُای

ىصحلیو ةا اٌّاع صّادث و ؾّاىم زیان آورٌّ ،ةث کاری و

گٌّاگّن را ةَ خّد ىظغّل کرده اشث ؾهث ایً اىر ُو ارجتاط

ضرورت آىادگی پرشٍم در ُر شاؾ ث از طتاٌَ روز ىّزب طده

و جادیر شالىث رواٌی ةر کارکردُای گٌّاگّن اٌصاٌی اشث.

اشث جا آجضٌظاٌی از زيهَ ىظاغم شخث و زیان آور ظتلَ

شالىث رواٌی اغعالصی اشث کَ ةرای جّغیف شعّح

ةٍدی گردد (.)8-7-6

طٍاخحی و ُیساٌی ،رفاه و آشایض و ٌیز ؾدم وزّد اخحالل

آجضٌظاٌان در ظّل طیفث کاری ةا اىّری ىّازَِ ُصحٍد

رواٌی ةَ کار ىیرود .ةر اشاس دیدگاه کمٌگر و رواٌظٍاشی

کَ رویارویی ةا آنُا ةرای ىردم در اٌدازه اٌدك ٌیز ةیياری زا

ىذتث ٌگر شالىث رواٌی درةرگیرٌده جّاٌایی فرد ةرای نذت

اشث .اىّری ُيچّن :غدای زٌگ صریق ،اشحرس راٌٍدگی و

ةردن از زٌدگی ،ایساد جؿادل ةیً فؿانیثُای زٌدگی و کّطض

جرافیک ،صّادث ،اشحرس زّاةگّیی ةَ ةیشیو ،اشحرس ٍُگام

ةرای ر شیدن ةَ ةِتّد پذیری رواٌی اشث (.)3

رشیدن ةَ ىضم ،دود و گازُای شيی ،صرارت در ىضم آجض

پژوُضُای ىخحهف ٌظان ىیدٍُد کَ ىضیط کار و

شّزی ،جياس یا زذب ىّاد طیيیایی از ظریق پّشث ،غدىات

اشحرسُای ٌاطی از ىضیط کار ىی جّاٌٍد ةاؾخ ةروز اخحالل

فیزیکی ٍُگام اٌسام وػیفَ ،پرجُّای یّن شاز ،جرس و دنِره

رواٌی در طاغهیً طده و یا ایساد اخحالل رواٌی در آٌان شرؾث

اٌسام ةِیٍَ ؾيهیات ،صفغ زان خّد و ُيکاران ،ؾّارض ٌاطی

ةتخظد کَ ایً ىّضّع ىی جّاٌد ىّزب ةیياری و از کار

از وكّع اٌفسار در غضٍَ صاددَ ،ارگٌّّىی وشایم ،جسِیزات و

افحادگی طده و یا ٌاجّاٌی آنُا را ةَ ُيراه داطحَ ةاطد (.)4

ىاطیً آالت ،صيم و ٌلم جسِیزات شٍگیً ،اٌسام خدىث در

از آن زا کَ ٌیروی اٌصاٌی یکی از ةزرگحریً ىٍاةؽ و
شرىایَُای ُر شازىاٌی ىضصّب ىیطّد کَ شالىث آنُا در
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طیفث  24شاؾحٌَ ،تّد جغذیَ غضیش و ىحٍاشب ةا صرفَ آجض
ٌظاٌی (.)9
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ةا جّزَ ةَ ایً کَ شالىث دو ةؿد زصياٌی و رواٌی دارد و در

و اصصاس خصحگی آٌِاشث و ٌظاٌَُای ةدٌی را در ةر ىیگیرد.

طغم آجض ٌظاٌی جٍِا ةَ ةؿد زصياٌی آن جّزَ طده اشث و

خرده ىلیاس دوم (اضعراب) ىرةّط ةَ اصصاس فظار و

ةؿد روان کو اُيیث زهّه داده طده اشث ایً پژوُض ةا ُدف

جٍیدگی ،ؾػتاٌیث و ةد خهق طدن ،جرس و وصظث ةیدنیم،

ةررشی شالىث روان در آجضٌظانُا و جادیر ىحغیرُای شً،

دنظّره و ٌاجّاٌی در اٌسام کارُا اشث .خرده ىلیاس شّم

جضػیالت و شاةلَ خدىث ةر شالىث روان كػد دارد ةا

(اخحالل در کارکرد ازحياؾی) جّاٌایی فرد در اٌسام کارُای

طٍاشایی فاکحّرُای جادیر گذار ةر شالىث روان گاىی در زِث

روزىره ،اصصاس رضایث دراٌسام وػایف،اصصاس ىفید

پیظگیری و کاُض ىظکالت رواٌی کارکٍان ایً شازىان

ةّدن،كدرت یادگیری و نذت ةردن از فؿانیثُای روزىره زٌدگی

ةرداطحَ و نزوم جّزَ ةَ روان و خدىات رواٌظٍاخحی را در ایً

را در ةر ىیگیرد .خرده ىلیاس چِارم (افصردگی طدید) ؾالیو

شازىان یاد آور طّد.

اخحػاغی افصردگی از كتیم اصصاس ةیارزطیٌ ،ا اىیدی ،افکار

رٍش بزرسی

خّدکظی ،آرزوی ىردن و ٌاجّاٌی در اٌسام اىّر را ىّرد ةررشی

روش پژوُض در ایً ىعانؿَ ىلعؿی از ٌّع ُيتصحگی ةّد،.

كرار ىیدُد.

و زاىؿَ آىاری پژوُض ٌ 152فر کَ در شال 1398در شازىان

ٌيره گذاری ایً پرشظٍاىَ ةر ىتٍای درزَ ةٍدی چِار

آجضٌظاٌی اشحان چِارىضال و ةخحیاری ىظغّل ةَ کار ةّدهاٌد

صانحَ اشث .ةر اشاس ایً ىتٍا ةَ ُر شّال از راشث ةَ چپ،

و صسو ٌيٌَّ در طِرشحان طِرکرد ٌ 61فر ةّد کَ فلط 52

ٌيرات  3 ،2 ،1 ،0جؿهق ىی گیرد .ةررشی اٌسام طده در ایران

ٌفر ُيکاری کردٌد دادهُای ىّرد ٌؼر ةا اشحفاده از اظالؾات

ٌظان دٍُده آن اشث کَ ٌلعَ ةرش  ،23صد جؿییً کٍٍده و

دىّگرافیک و پرشظٍاىَ شالىث ؾيّىی گهدةرگ زيؽ آوری

یا ةَ ؾتارجی فرم طاخع ایً آزىّن ةرای زيؿیث ایراٌی اشث

طدٌد.

(ٌّرةاال و ُيکاران .)2009 ،ةر ایً اشاس در غّرجی کَ

پرشظٍاىَ شالىث ؾيّىی یک پرشظٍاىَی رواٌظٍاخحی و

ىسيّع ٌيرات واصدُای ىّرد پژوُض ةیً  0و  23ةاطد ةَ

طٍاخحَ طده جریً اةزار غرةانگری در رواٌپزطکی ىضصّب ىی

ؾٍّان شالىث ؾيّىی ىعهّب و  24یا ةاالجر ةَ ؾٍّان شالىث

طّد (ٍُدرشّن )2011 ،کَ جّشط گهدةرگ و ُیهر ظراصی

ؾيّىی ٌاىعهّب در ٌؼر گرفحَ طد .روایی (اؾحتار ؾهيی)

طده اشث .ایً پرشظٍاىَ دو گروه از پدیدهُای ىِو را در ةر

پرشظٍاىَ جّشط ىحخػػیً شالىث ؾيّىی ىّرد ةررشی و

ىیگیردٌ -1 :اجّاٌی در اداىَ اٌسام ؾيهکرد ؾادی فرد  -2ػِّر

جایید طد و الزم ةَ ذکر اشث کَ ایً پرشظٍاىَ در جضلیلات

پدیده ُایی ةا ىاُیث پریظان شاز.

گذطحَ در ایران ىّرد اشحفاده كرار گرفحَ اشث ))10( .در

ایً پرشظٍاىَ ٌاراصحی ُایی ةا ظّل ىدت کيحر از ُ 4فحَ

خػّص روایی پرشظٍاىَ شالىث ؾيّىی جاکٍّن ىعانؿات

را طٍاشایی ىیکٍد کَ در ىعانؿات زىیٍَ یاةی در زاىؿَ کم،

فرواٌی غّرت گرفحَ اشث .در یک ىعانؿَ ،پحّن و انحّن

ىعانؿات زىیٍَ یاةی گروهُای خاص و در ىعانؿات ىلایصَ

(.)1987

ةیياریُای رواٌی در یک زيؿیث در زىانُای ىحفاوت ،ةَ کار

فرم  28شّانی ایً پرشظٍاىَ را ةر روی گروُی ازدخحران

ىیرود (گهدةرگ و ویهیام .)2011 ،فرم  28شّانی آن طاىم

ىدرشَ ای ازرا ٌيّدٌد و ٌحایر را ةَ روش جضهیم ؾاىهی و ةا

چِار خرده ىلیاس  7شّانی اشث کَ ؾالئو زصيی ،اضعراب،

اشحفاده از روش جضهیم ىّنفَُای اغهی ىّرد جسزیَ و جضهیم

اخحالل کارکردُای ازحياؾی و افصردگی طدید را ارزیاةی ىی

كرار دادٌدٌ .حایر ایً ةررشی صاکی ازآن اشث کَ طتاُث

کٍد .خرده ىلیاس اول (ؾالیو زصياٌی) ىّاردی درةاره

ةصیاری ةیً ىعانؿَ اغهی ،اٌسام طده جّشط گهدةرگ و ُیهر

اصصاس افراد درةاره اصصاس افراد ٌصتث ةَ وضؽ شالىث خّد

( )1979و جضلیق پحّن و انحّن ( ،)1987وزّد دارد.
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درجضلیلی دیگر ُّدیاىٌّث و ُيکاران ( )1988ةر روی یک

زدول  :1فراواٌی درغدی ةرصصب ىحغیرُای دىّگرافیک ا

گروه ٌيٌَّ در طِر آىصحردام پرشظٍاىَ شالىث ؾيّىی

تعداد

فزاٍاًی درصدی

،ىلیاس ىّازٌَ ؾاظفی و پرشظٍاىَ طرح صال آىصحردام را ازرا

30-20

0

0

ٌيّدٌد و در ُر ىّرد ضریب ُيتصحگی  %6را گزارش کردٌد.

40-31

6

11/538

ُيچٍیً ٍُدرشً و ُيکاران (ٍُ ،)1981گاىی کَ پرشظٍاىَ

50-41

24

46/154

60-51

10

19/231

شالىث ؾيّىی و افصردگی زاٌگ را ةر روی یک گروه ٌيٌَّ در

70-61

12

23/077

اشحرانیا ىلایصَ ٌيّدٌد ،ةَ ضریب روایی  %57دشث یافحٍد.

کم

52

100

در خػّص اؾحتار پرشظٍاىَ شالىث ؾيّىی ىعانؿات

سي

وضؿیث جضػیالت
زیر دیپهو

8

15/385

ىحؿددی غّرت گرفحَ اشث .در یک ةررشی گهدةرگ و ویهیاىز

دیپهو

71

13/462

( ،)1988اؾحتار جٍػیفی ةرای ایً پرشظٍاىَ کَ جّشط 853

فّق دیپهو

14

26/923

ٌفر جکيیم طده ةّد را  %95گزارش کردٌد .چان ( ،)1985پس

نیصاٌس

12

23/077

فّق نیصاٌس

1

1/923

از ازرای پرشظٍاىَ ةرروی  72داٌظسّ در ٍُگ کٍگ دتات

کم

52

100

دروٌی ایً پرشظٍاىَ را ةا اشحفاده ازروش آنفای کروٌتاخ %93

شاةلَ خدىث

گزارش ٌيّد .در ىعانؿَ کی یس ( ،)1984کَ  129داٌض آىّز

6-1شال

914

17/308

12-7شال

9

26/923

در اٌگهصحان در آن طرکث ٌيّدٌد ،ضریب آنفای ایً پرشظٍاىَ

18-13شال

18

17/308

 %93ةدشث آىد (.)11

24-19شال

2

34/615

30-25شال

52

3/846

یافتِّا

100

کم

دادهُای گردآوری طده ةا جّزَ ةَ شّاالت و فرضیَُای
پژوُظی جّغیف و جسزیَ و جضهیم طده اٌد.
انف) یافحَُای جّغیفی :
ةَ ظّر کهی یافحَُا در زدول طياره ٌ 1ظان داد ار ىسيّع
 52آجض ٌظان ٌ 24،فر در گروه شٍی  50-41شال ةا ةیظحریً
فراواٌی درغدی  46/54كرار دارٌدٌ 14 .فر ةا جضػیالت فّق
دیپهو ةیظحریً فرواٌی وٌ 18.فر ةا شاةلَ خدىث  24جا  19شال
ةیظحریً فرواٌی درغدی را ٌظان دادٌد.
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ب) یافحَُای اشحتاظی:
فرضیَ اول ةیً شالىث روان و شً راةعَی ىؿٍی داری
وزّد دارد.
فرضیَ دوم ةیً شالىث روان وشعش جضػیالت راةعَی
ىؿٍی داری وزّد دارد.
فرضیَ شّم ةیً شالىث روان و شاةلَ خدىث راةعَی ىؿٍی
داری وزّد دارد.
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زدول ُ :2يتصحگی پیرشّن زِث ةررشی راةعَ ةیً شالىث روان و شً در آجض ٌظانُا
بعد جسواًی

.439

.000

.000

.001

.856

52

52

52

52

52

ُيتصحگیپیرشّن

**.667

1

**.471

**.412

-.050

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.002

.722

52

52

52

52

52

**.488

**.471

1

**.535

.180

.000

.000

.000

.203

52

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

**.439

**.412

**.535

1

**.392

)Sig. (2-tailed

.001

.002

.000

جؿداد
ُيتصحگی پیرشّن
کارکردازحياؾی )Sig. (2-tailed
جؿداد

افصردگی

جؿداد
شً

1

)Sig. (2-tailed
جؿداد

اضعراب

**

.667

**

.488

**

-.026

ُيتصحگیپیرشّن
زصياٌی

بعد اضطزاب

بعدکارکزد اجتواعی

بعد افسزدگی

سي

.004

52

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

-.026

-.050

.180

**.392

1

)Sig. (2-tailed

.856

.722

.203

.004

52

52

52

52

جؿداد

52

ُيان گٌَّ کَ از زدول طياره  2پیداشث ُيتصحگی

ازحياؾی و شً ةراةر ةا  0/180ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش

پیرشّن ةیً شالىث زصياٌی و شً ةراةر ةا  -0/026ىیةاطد؛

ىؿٍی داری آن ةیظحر از  %5اشث( ،)0/203ىیجّان چٍیً ةیان

از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از %5

ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌدارد.

اشث( ،)0/856ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا

در ٌِایث ُيتصحگی پیرشّن ةیً افصردگی و شً ةراةر ةا

یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌداردُ .و چٍیً ُيتصحگی

 0/392ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن کيحر از

پیرشّن ةیً اضعراب و شً ةراةر ةا  -0/050ىیةاطد؛ از آن

 %5اشث( ،)0/004ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً

زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از  %5اشث( ،)0/722ىی

ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد دارد.

جّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی
داری وزّد ٌدارد .ؾالوه ةر ایً ُيتصحگی پیرشّن ةیً شالىث
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فرضیَ دوم ةیً شالىث روان وشعش جضػیالت راةعَی
ىؿٍی داری وزّد دارد.

248

بزرسی سالهت رٍاى ٍ رابطِ آى با هتغیزّای ...

ًدا تیوا

زدول ُ :3يتصحگی پیرشّن زِث ةررشی راةعَ شالىث روان و شعش جضػیالت در آجض ٌظانُا
بعد جسواًی
1

ُيتصحگی پیرشّن
)Sig. (2-tailed

زصياٌی

.000

.000

.001

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

**.667

1

**.471

**.412

.029

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.002

.838

52

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

**.488

**.471

1

**.535

-.179

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.204

52

52

52

52

جؿداد
ُيتصحگی پیرشّن
)Sig. (2-tailed

افصردگی

**

.439

**

.412

52
**

.535

1

.001

.002

.000

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

.005

.029

-.179

)Sig. (2-tailed

.974

.838

.204

.008

52

52

52

52

جؿداد
جضػیالت

.667

.488

.439

.005
52

جؿداد
کارکرد ازحياؾی

**

**

**

.974

جؿداد
اضعراب

بعد اضطزاب

بعد کارکزداجتواعی

بعد افسزدگی

تحصیالت

جؿداد

ُيان گٌَّ کَ از زدول طياره  3پیداشث ُيتصحگی
پیرشّن ةیً شالىث زصياٌی وشعش جضػیالت ةراةر ةا 0/05

**

-.364

.008
52
**

-.364

52
1
52

از  %5اشث( ،)0/204ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً
ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌدارد.

ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از %5

در ٌِایث ُيتصحگی پیرشّن ةیً افصردگی وشعش

اشث( ،)0/974ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا

جضػیالت ةراةر ةا  -0/364ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی

یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌداردُ .و چٍیً ُيتصحگی

داری آن کيحر از  %5اشث( ،)0/008ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد

پیرشّن ةیً اضعراب وشعش جضػیالت ةراةر ةا  0/029ىیةاطد؛

کَ ةیً ایً ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد داردُ .و

از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از %5

چٍیً ةَ دنیم ایً کَ ُيتصحگی پیرشّن دارای ضریب ىٍفی

اشث( ،)0/838ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا

اشث پس ایً راةعَ ىؿکّس اشث.

یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌدارد .ؾالوه ةر ایً ُيتصحگی
پیرشّن ةیً شالىث ازحياؾی وشعش جضػیالت ةراةر ةا

فرضیَ شّم ةیً شالىث روان و شاةلَ خدىث راةعَی ىؿٍی
داری وزّد دارد.

 -0/179ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر
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زدول ُ :4يتصحگی پیرشّن زِث ةررشی راةعَ ةیً شالىث روان و شاةلَ خدىث در آجض ٌظانُا
بعد جسواًی
ُيتصحگی پیرشّن
زصياٌی

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.001

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

**.667

1

**.471

**.412

.071

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.002

.618

52

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

**.488

**.471

1

**.535

.166

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.240

52

52

52

52

52

**.439

**.412

**.535

1

**.402

.001

.002

.000

جؿداد
ُيتصحگی پیرشّن
Afsordegiافصردگی )Sig. (2-tailed
جؿداد
ىدت

.667

.488

.439

.114
52

جؿداد

کارکرد ازحياؾی

1

**

**

**

.421

جؿداد

اضعراب

بعد اضطزاب

بعد کارکزد اجتواعی

افسزدگی

هدت

.003

52

52

52

52

52

ُيتصحگی پیرشّن

.114

.071

.166

**.402

1

)Sig. (2-tailed

.421

.618

.240

.003

52

52

52

52

جؿداد

ُيان گٌَّ کَ از زدول طياره  4پیداشث ضریب ُيتصحگی

52

بحث

پیرشّن ةیً شالىث زصياٌی و شاةلَ خدىث ةراةر ةا 0/114

ٌحایر ةررشیُا ىّید ایً ٌکحَ اشث کَ ىعانؿَ وضؿیث

ىیةاطد؛ ازآن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از %5

رواٌی افراد ىیجّاٌد اظالؾات ارزطيٍدی را در اخحیار ىصئالن،

اشث( ،)0/421ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا

ةرٌاىَ ریزان و ىدیران شازىانُا كرار دُد .نذا زِث ؾيهی

یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌداردُ .و چٍیً ضریب

طدن ایً اىر پژوُض صاضرةا ُدف طٍاشایی و ارایَ درىانُای

ُيتصحگی پیرشّن ةیً اضعراب و شاةلَ خدىث ةراةر ةا 0/071

ىظاورهای اٌسام طد .و زِث ازرایی طدن خدىات درىان در

ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از %5

ایً پژوُض جأکید ةر ٌّطحً ىظخػات فردی و ىضفّظ ةّدن

اشث( ،)0/618ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً ىحغیرُا

اظالؾات افراد ةّد جا زىیٍَ خدىث رشاٌی در ىراصم ةؿد آشان

یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌدارد .ؾالوه ةر ایً ضریب

جر طّد کَ ىحاشفاٌَ ةَ دنیم ؾدم ُيکاری شازىان ىرةّظَ

ُيتصحگی پیرشّن ةیً شالىث ازحياؾی وشاةلَ خدىث ةراةر ةا

پژوُض صاضردر صد یک جضلیق و ارایَ گزارش ةاكی ىاٌد.

 0/166ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از

ٌحایر ایً پژوُض ةَ غّرت کهی ٌظان داد ةیً شالىث روان

 %5اشث ( ،)0/240ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً

ةا شً ،جضػیالت ،شاةلَ خدىث راةعَ وزّد ٌدارد .از آن زا کَ

ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌدارد .در ٌِایث ضریب

شالىث روان  4ةؿد (ؾالیو زصياٌی و شالىث ؾيّىی،

ُيتصحگی پیرشّن ةیً افصردگی و شاةلَ خدىث ةراةر ةا

اضعراب ،ؾيهکرد ازحياؾی و افصردگی) را ىیشٍسید ةَ غّرت

 0/402ىیةاطد؛ از آن زایی کَ شعش ىؿٍی داری آن ةیظحر از

زداگاٌَ ایً  4ةؿد ةا ىحغیرُای (شً ،ىیزان جضػیالت و شاةلَ

 %5اشث( ،)0/003ىیجّان چٍیً ةیان ٌيّد کَ ةیً ایً

خدىث) ىّرد ةررشی كرار گرفحٍد .کَ در ٌحیسَ ةیً افصردگی

ىحغیرُا یک راةعَی ىؿٍی داری وزّد ٌدارد.

ةا شً و شعش جضػیالت راةعَ ٌظان داده طد.
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ٌحایر صاغم از ایً پژوُض ةیاٌگرؾدم راةعَ ةیً جضػیالت

جتییً ایً ٌحایر ىیجّان گفث ةا وزّد ایً کَ طغم آجض

و اضعراب در کارکٍان ةّد کَ ایً یافحَ ةا ٌحایر یافحَُای

ٌظاٌی از ىظاغم صصاس ،پرخعر و اشحرس زا ىیةاطد ةَ ٌؼر

صصیً زاده و ُيکاران )10( ،غریتی و ُيکاران ( ،)11ىِصا

ىی رشد کَ ىدت زىاٌی کَ فرد در ىؿرض ایً اشحرسُا و

رشحگار ( ،)12افخيی ؾلدا ( ،)13فّالدوٌد ( ،)14درویظی و

فظارُا كرار ىیگیرد ةَ جٍِایی در وضؿیث شالىث روان جادیر

ُيکاران (ُ ،)15يخّان ةّد.

ٌدارد و فاکحّرُای طخػیث و ىکاٌصیوُای ىلاةهَ در ایً

ُيچٍیً پژوُضُای ىیٍّ اشد زٌدی و ُيکاران ( ،)16كادر

زىیٍَ ىّدر ىیةاطٍد.

زاده ةاكری و ُيکاران ( ،)17افخيی ( ،)18غادكی (،)19

ٌحایر صاغم از ایً پژوُض ٌظان داد ةیً اضعراب و شً

ىّالیی ( )20طِرکی واصد ( )21راةعَ ةیً اشحرس طغهی و

راةعَ وزّد ٌدارد .کَ ةا پژوُضُای خاكاٌی زاده ( ،)23ىّالیی

شعش جضػیالت را ٌظان دادٌد .کَ ةا ٌحایر پژوُض صاضر

( ،)20فّالدوٌد ( ،)14درویظی و ُيکاران(ُ )15يخّاٌی دارد.

ُيخّاٌی ٌداطث .در آگّشث  ،2002پژوُظی جّشط ویهیام

در جتییً ایً ٌحایر ىیجّان گفث کَ ؾاىم شً ةَ جٍِایی ٌيی

داٌگهّ در داٌظکده آجضٌظاٌی ىیظیگان طركی غّرت گرفث .ةر

جّاٌد در ىیزان اضعراب ىّدرةاطد و ادر گذاری آن ىٍّط ةَ

ظتق ایً جضلیق ىظخع گردید کَ صصً اٌسام کار در

طرایط ىضیعی و طخػیحی دیگری ىاٌٍد جیپ طخػیث،

شرویسُای آجضٌظاٌی ةَ ظّر گصحرده واةصحَ ةر ظرز ىِار

ىکاٌیزمُای ىلاةهَ ای و جسرةیات طخع اشث.

خعر در ىّكؿیثُای دطّار و ىدیریث ؾکسانؿيمُای ٌاطی از

 -در ایً پژوُض ةیً افصردگی و شً کارکٍان راةعَ ةّد

اشحرسُای آجضٌظاٌان اشثٌ .حایر ایً جضلیق اؾالم داطحَ کَ

کَ ةا ٌحایر ٌّرةاال و ُيکاران ( )25کَ ةا اشحفاده از پرشظٍاىَ

طرایط صاکو ةر ىضیط ایصحگاه آجضٌظاٌیٌّ ،ع ارجتاط ةا

شالىث ؾيّىی در شراشر کظّر غّرت پذیرفحَ اشث و ةیان

افصران و فرىاٌدُان ،طرایط ىدیریحی رایر ،اةزارُای ىضافؼحی

کرده ةا افزایض شً ،طیّع اخحالالت رواٌی افزایض ىییاةد

آٌان ،اشحرسُای زٌدگی طخػی کارکٍان از ؾّاىم ىِو

ُيخّاٌی دارد .ةررشی یؿلّةی و ُيکاران ةر روی زيؿیث

اشحرس اشث .در ایً جضلیق ىظخع گردید کَ :آجظٍظاٌان ةا

طِری و روشحایی ةا اشحفاده از پرشض ٌاىَ ىذکّر و ىػاصتَ

داطحً جضػیالت و جيریٍات رواٌظٍاخحی و ىظاوریً

ةانیٍی ٌیز ىّید ایً ىعهب اشث.؛ ُر چٍد در دیگر ةررشیُای

رواٌظٍاشی ىحخػع در ىّازَِ ةا صّادث ،ةِحر ىیجّاٌٍد اٌسام

اٌسام طده در ایران ةا افزایض شً ،طیّع اخحالالت رواٌی

وػیفَ ٌيایٍد و کار آیی و روصیَ ةاالجری دارٌد .نذا از اشحرس

کاُض یافحَ اشث (.)12

کيحری ةرخّردارٌد (.)8

 -در پژوُض صاضر ةیً افصردگی و شعش جضػیالت راةعَ

در جتییً ایً ٌحایر ىیجّان گفث جضػیالت ةَ جٍِایی ٌيی

ىؿکّس وزّد داطث .در خػّص جادیر شعش جضػیالت یر روی

جّاٌد ؾاىم جضيیً کٍٍده در ىلاةم اشحرس ةاطد و در ایً ىیان

ىیزان طیّع افصردگی پژوُظی یافث ٌظد اىا پژوُض كّاىی و

آىّزشُای الزم در زىیٍَ ىِارت زٌدگی ( ىدیریث اشحرس،

ُيکاران ةر روی داٌض آىّزان پایَ شّم راٍُيایی ()26و

ارجتاط ىّدر ،کٍحرل خظو و ).....زِث ىلاةهَ ةا ىظکالت و

اةراُیو پّر آزاد ةٍی ةر روی داٌظسّیان جضػیالت جکيیهی

فظارُای رواٌی را ىیجّان ىّدر جر داٌصث.

ٌظان داد ةیً افصردگی و شعش ٌيرات درشی راةعَ ىؿکّس

در پژوُض صاضر ةیً شالىث روان و شاةلَ خدىث را ةعَ

وزّد دارد (.)27کَ ىیجّان چٍیً ةیان کرد کَ ةا ةاال رفحً

وزّد ٌداطث کَ ةا پژوُضُای افخيی ( ،)18زؿفری (،)22

شعش جضػیالت و ىیزان افصردگی کاُض ىییاةد و یا ایً کَ

افخيی ؾلدا (ُ )13يخّاٌی داطحَ و ةا پژوُضُای خاكاٌی

افصردگی ةاؾخ کاُض اٌگیزه و شعش ؾيهکرد ازحياؾی ىیطّد

زاده ( ،)23ىّالیی ( ،)20اشد زٌدی ( )16ىغایر ىیةاطد در

کَ ُيیً ىصئهَ ىیجّاٌد ةر ىیزان جضػیالت ٌیز ادر ةگذارد .در
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ٌحیسَ ةیً شعش جضػیالت و افصردگی یک راةعَ ؾهث و

و ةا جّزَ ةَ ایً کَ در ایً پژوُض ىظخػات فردی دتث ىی

ىؿهّنی ىیجّاٌد وزّد داطحَ ةاطد.

طد ایً اصحيال کَ کارکٍان اؾحياد الزم را ةَ آزىٌّگر ٌداطحَ

ًتیجِ گیزی

ةاطٍد وجرس از افظای ٌحایر ةَ شازىان و جادیر آن در وضؿیث

ةر اشاس ٌحایر ةدشث آىده ةیً شالىث ؾيّىی ةا ىحغیرُای

طغهی خّد داطحَ ةاطٍد ىیجّاٌد ىٍسر ةَ غادكاٌَ پاشخگّ

شً ،شعش جضػیالت و شاةلَ خدىث راةعَ ىؿٍاداری وزّد

ٌتّدن و اٌکارةرخی از ىظکالت از شّی آنُا طده ةاطٍد کَ ةَ

ٌدارد در صانی کَ ةیً افصردگی و شً ،افصردگی و شعش

جتؽ ةر ٌحایر پژوُض ُو جادیر گذار ةّده اشثُ .يچٍیً پاییً

جضػیالت راةعَ وزّد دارد.

ةّدن صسو ٌيٌَّ از ىضدودیثُای ایً پژوُض ةّد کَ جؿيیو

یکی از ؾّاىم ىّدر در ةروز افصردگی را ىیجّان افزایض شً

پذیری ٌحایر آن ةاید ةا اصحیاط غّرت ةگیردپیظٍِاد ىیطّد

داٌصث کَ ىصهيا ایً افزایض شً ةَ جٍِایی ٌيی جّاٌد ؾاىم

در پژوُضُای آجی ىحغیرُای دیگرىاٌٍد جیپُای طخػیث و

ةروز افصردگی ةاطد و و زّد ؾّاىم دیگری ىاٌٍد اشحرس ،فظار

ٌگرش ٌصتث ةَ طغم و جادیر آنُا در شالىث روان ىّرد

طغهی ،ىظکالت صم ٌظده ،ؾدم جّزَ ةَ ةِداطث روان ىیجّاٌد

ةررشی كرار گیرٌد.

زىیٍَ راةرای ةروز افصردگی ىِیا شازد .افصردگی درىان ٌظده

تقدیز ٍ تشکز

ةاؾخ ةَ وزّد آىدن ىظکالت ؾاظفی ،رفحاری و زصيی ىاٌٍد،

از کهیَ کارکٍان ىضحرم شازىان آجضٌظاٌی طِرکرد کَ در

درد ىفاغم ،کيردرد،ىظکالت گّارطی ،ىظکم خّاب ،جغییر

ایً پژوُض ُيکاری الزم را داطحٍد ،کيال جظکر و كدرداٌی را

اطحِا ،اؾحیاد ةَ انکم ،اؾحیاد ةَ ىّاد ىخدر ،اضعراب ،ىظکالت

دارا ىیةاطو.

کاری ،ىظکالت خاٌّادگی ،ىٍزوی طدن ،خّدکظی ،آشیب

هشارکت ًَیسٌدگاى

رشاٌدن ةَ ةدن ىیطّد.

ظراصی و زيؽ آوری دادهُا :ن،ت

ةاال ةّدن ىیزان افصردگی در کارکٍان آجضٌظاٌی نزوم

ٌگارش ،جضهیم دادهُا :ن،ت

ازرای ةرٌاىَُای ىداخهَای زِث کاُض ىظکم در ةیً

تضاد هٌافع

کارکٍان ىّرد ىعانؿَ و نزوم ایساد ٌگرش ىذتث ٌصتث ةَ ارایَ

در ایً ىعانؿَ ُیچ گٌَّ جضاد ىٍافؿی از شّی ٌّیصٍده

خدىات رواٌظٍاشی در شازىان ،ةرگزاری دورهُای ىظاوره و

گزارش ٌظده اشث.

درىان ،ةرٌاىَُای پیظگیراٌَ و آىّزش صم ىظکم را ىیظهتد.
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Investigating Mental Health and Its Relationship with the Variables of Age,
Education, and Service History in Firefighters in Shahrekord in 2018
Neda TIMA*1

Abstract

Original Article

Introduction: Mental health is one of the social needs, since the proper
functioning of a society requires people who are in a good condition in terms
of mental health. Firefighters are the most important special occupations that
need high physical and mental strength to perform their duties and missions
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safely. The present study was conducted to evaluate the mental health of
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Shahrekord firefighters.
Methods: The present cross-sectional correlational study was conducted on

Citation:

152 people who were working in Chaharmahal and Bakhtiari province fire

TIMA N. Investigating

department in 2018 and the sample size in Shahrekord was 61 people and

Mental Health and Its

only 52 people cooperated. The data collection tool was Goldberg General

Relationship

Health Questionnaire. The data were analyzed using GHQ software.

with

the
Age,

Results: The results showed that there was no significant relationship

Education, and Service

between general health and the variables of age, level of education, and

History in Firefighters in

service history. However, there was a relationship between depression and

Shahrekord

age, and also depression and level of education.

Variables

Occupational
and

Health

of

in

2018.
Hygiene

Conclusion: The study findings reveal that depression level is high among

Promotion

firefighters, which can cause a variety of physical and mental illnesses.

2022; 6(2): 244-255.

People who are depressed may be unable to perform daily tasks and even feel
that life is worthless. Creating such a mindset with increasing age and work
pressure in sensitive jobs, such as firefighting can be very traumatic. The
education level variable can also be used as a deterrent or reduction factor for
depression.
Keywords: Mental Health, Service History Firefighters
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