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  :چکیده

استرس شغلی امروزه یکی از پدیده هاي مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدي جدي براي سالمتی : مقدمه
 ایجاد ودرنتیجه یشغل وحوادث رویدادها ساز زمینه تواندیمی شغل استرس .نیروي کار در جهان می باشد

آتش نشانی نیز از جمله مشاغل  .کارشود محیطدر تجهیزات به خسارات و افراد به جراحات و  صدمات
 که براي انجام ایمن وظایف و، آتشنشانان درگروه مهمترین مشاغل ویژه هستند. استرس زا می باشد

از این رو در این پژوهش به استرس  .ماموریتهاي شان،نیازبه توان جسمانی وروحی روانی باالیی دارند
  .استشغلی در این حرفه خاص یعنی آنش نشانی پرداخته شده 

  .بررسی فراوانی استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن در آتشنشانان قزوین: هدف

این مطالعه به صورت . تحلیلی بوده است -این پژوهش از نوع اپیدمیولوژیک توصیفی: هاابزار و روش 
راد مقطعی در آتش نشانان شهر قزوین که حداقل به مدت یکسال سابقه داشته اند انجام شده و تعداد اف

همچنین در انجام این پژوهش جهت بررسی میزان .نفر بوده است 118شرکت کننده در این پژوهش 
مورد تجزیه  SPSSو سپس با استفاده از نرم افزار  استفاده شده است HSEاسترس آتشنشانان از پرسشنامه 

  .و تحلیل قرار گرفت

استرس در کارکنان آتشنشانی تغییر ناپذیر بر اساس یافته هاي این پژوهش بیشترین عامل بروز : یافته ها
همچنین بر اساس تجزیه تحلیل صورت گرفته که به . ارزیابی شد%) 40.7(بودن ساعات کاري کارکنان

 P(بررسی فراوانی استرس در حیطه هاي مختلف سنی پرداخته شده است تنها در حیطه کنترل و سن 

Value=0.029 ( رابطه معناداري مشاهده گردیدو در حیطه تغییرات و سطح تحصیالت .  

بر اساس نتایج این پژوهش باالترین عامل ایجاد کننده استرس در کارکنان آتشنشانی قزوین، : نتیجه گیري
  .عدم داشتن اختیار در تنظیم ساعات کاري و همچنین در تنظیم ساعات استراحت بوده است

  . استرس شغلی، آتش نشانی: کلید واژه
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  :مقدمه

الت سازمان ها در جهت با پیچیده تر شدن روز افزون جوامع امروزي، به طور حتم رس

آنچه که امروزه در بین . انتظارات جوامع، حساس تر و با اهمیت تر می شود برآورده شدن

 اصلین به عنوان گرداننده نظر، به یقین تبدیل شده است، نقش اساسی انسااهل فن به اتفاق 

 عمالً و بخشند می جان ها، سازمان روح بی کالبد به که هستند ها انسان. است ها سازمان

 شمار به سازمان هر سرمایه ارزشمندترین کارکنان بنابراین .سازند میسر می را اهداف تحقق

 عملکرد بهبود ايبر. است تأثیرگذار سازمان کل عملکرد در آنان فرد فرد عملکرد و آیند می

 عواملی .هستیم آنان عملکرد بر موثر عوامل و کارکنان به تر عمیق توجه به ناگزیر سازمان،

 کارکنان عملکرد بر ... و تعارض استرس، خالقیت، سازمانی، تعهد شغلی، رضایت چون

  .تاثیرگذارند

 جامعه رد موجود نیروي ترین مخرب و اگیرترین فر ترین، شایع روانی فشار یا استرس

انسان ها ایجاد  براي را فراوانی استرس که زندگی از مهمی بخش جهت بدین .ماست امروزي

آتشنشانان . آتش نشانی نیز از جمله مشاغل استرس زا می باشد .آنهاست» شغل«می کند 

درگروه مهمترین مشاغل ویژه هستندکه براي انجام ایمن وظایف وماموریتهاي شان،نیازبه توان 

از این رو در این تحقیق عامل استرس شغلی شاغلین در . وروحی روانی باالیی دارندجسمانی 

  .سازمان آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفته است
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  بیان مساله

کار فقط راهی براي تامین نیازهاي ضروري زندگی نیست بلکه کار بعنوان یک عنصر حیاتی 

بین نیازمندیهاي شغلی و تواناییهاي هرگاه . )1(در موقعیت اجتماعی افراد بشمار می رود

استرش شغلی امروزه یکی از . )2(کارگر تعادل وجود نداشته باشد استرس بوجود می آید

پدیده هاي مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدي جدي براي سالمتی نیروي کار در جهان می 

ترین پدیده ي باشد بنحوي که سازمان بین المللی کار استرس شغلی را بعنوان شناخته شده 

استرس شغلی از جهت ایمنی در . )3(تهدید کننده ي سالمتی کارگران معرفی نموده است

از طرفی سازمان بهداشت جهانی متذکر شده است که  ).4(محیط کار نیز اهمیت ویژه اي دارد

بهداشت حرفه اي و رفاه اجتماعی کارگران عنصر بسیار مهم و پیش نیاز حیاتی در بهره وري، 

  ).5(اقتصادي و توسعه پایدار است-عه اجتماعیتوس

موسسه ملی ایمنی و سالمت شغلی کشور آمریکا استرس شغلی را پاسخ هاي هیجانی و 

فیزیکی مضري می داند که درصورتیکه نیازمندي هاي شغل با توانایی ها، منابع یا احتیاجات 

ا در محیط هاي کاري برخی از عوامل استرس ز. کارگر هماهنگی نداشته باشد رخ می دهد

، )نظیر بارکاري، فقدان کنترل روي وظیفه، ابهام در وظیفه(شامل نیازمندیهاي وظیفه یا شغل 

، مسائل )نظیر ارتباطات بین فردي ضعیف، رفتارهاي مدیریتی نامناسب(فاکتورهاي سازمانی 

توسعه ي اقتصادي و مالی، تضاد بین نقش ها و مسئولیتهاي کاري و خانوادگی، جنبه هاي 
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عدم تعهد مدیریت (، جو سازمانی ضعیف )نبود فرصتهایی براي رشد و ارتقا(شغلی و آموزش 

   ).6(می باشند...) براي نیروهاي ارزشمند، پیچیدگی ارتباطات سازمانی و

در مطالعات متعددي  ).7(استرس هاي شغلی با بسیاري از بیماریها و پیامدهاي شغلی مرتبطند

 )14-12(اسکلتی–اي عضالنیبیماریه )11-8(بیماریهاي قلبی عروقی  این ارتباط در خصوص

  .و برخی از بیماریهاي دیگر بررسی شده است

استرس یک .)15(استرس شغلی پیامدهاي جدي هم براي کارگران و هم براي کارفرمایان دارد

کاهش  فاکتور موثر در ناکارآمدي سازمانی، جابجایی نیروي انسانی، غیبت هاي ناشی از کار،

کیفیت و کمیت کار، افزایش هزینه هاي مراقبت از سالمتی و کاهش رضایت از شغل می 

در طی دهه هاي گذشته درتحقیقات متعددي نشان داده شده است که وظایف  )8(باشد

سازمانی یا شغلی که توام با بارکاري زیاد و نیازها و مسئولیتهاي بیش از حد می باشند منجر 

الزم بذکر است که همه ي نتایج  ).14و11(المتی زیادي می گردندبه بروز ریسکهاي س

واکنش  ؛)16(استرس منفی نیستند و گاهی استرس می تواند نتایج مثبتی نیز بدنبال داشته باشد

بدن ما به استرس کمک می کند تا تمرکز کنیم و کار را بطور صحیح انجام دهیم؛ درصورتیکه 

    ).14(استرس زا نباشد، استرس می تواند منفی باشد فرصت استراحت و یا فرار از شرایط

 که است ادراکی و روانی - روحی جسمی، واکنشهاي از اي مجموعه استرس،

 طبیعی، تعادل و ثبات زنندة برهم بیرونی و درونی عوامل برابر در انسان ارگانیسم
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 مشخصی شغل در فرد که است استرسی شغلی، استرس ).17(دمیده نشان خود از

 در ضعف و قدرت میزان شاغل، فرد تجربۀ به بسته و میگردد آن تخوشدس

 این که شود ظاهر فرد در بازخوردهایی است ممکن موجود شرایط با مواجهه

 ).18( نماید درگیر را فرد رفتاري و جسمانی ،روانی جوانب میتواند بازخوردها

 سالمتی براي جدي تهدیدي و اجتماعی زندگی در مهم هاي پدیده از یکی شغلی استرس

 تعادلی کارگر هاي توانایی و شغلی هاي نیازمندي بین گاه هر .باشد می جهان در کار نیروي

 که است فرایندي شغلی استرس واقع در). 20- 19(گردد می ایجاد استرس باشد نداشته وجود

 غلیش استرس و کار محیط روانی عوامل .شود می ناشی کار محیط و سازمان با فرد تالقی در

 به اغلشم همه در و خاصی نیستند شغل مختص کار محیط آور زیان عوامل سایر برخالف

  ). 20( دارند وجود متفاوت درجات با و گوناگون اشکال

 سازمان ).21(کرد عنوان بیستم قرن بیماري را شغلی استرس متحد، ملل سازمان 1992 درسال

 از روانی هاي بیماري که کرده برآورد ها بیماري جهانی بار شاخص اساس بر بهداشت جهانی

 استرس موسسه). 22(بود خواهند 2020 سال تا ها ناتوانی علت دومین ها استرس جمله

 دانسته اتحاز جرا% 80 اصلی عامل را استرس، )American Institute of Stress(آمریکا

 از. است تهدانس کار از غیبت علت دومین را استرس)  CBI(انگلیس  صنعتی اتحادیه .است

 استرس عوامل که است داده انشن ناایمن رفتارهاي برروي شده انجام مطالعات دیگر طرف

  .)23(ددار شاغلین سوي از ناایمن اعمال بروز در سزایی به سهم شغلی زاي
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 کشورهاي کار نیروي درصد 30 حدود شده، انجام پژوهشهاي نتایج اساس بر 

 یافته، توسعه کشورهاي در ).21و20،19(دمیباشن شغلی استرس دچار یافته توسعه

 کشور یک امدادي و ایمنی سیستم اصلی رکن آن مأموران و آتشنشانی سازمان

 محیط آور، زیان عوامل با مستقیم مواجهۀ و ریسک بودن باال .میشوند محسوب

 و سخت مشاغل جزء را آتشنشانی مداوم، اضطراب و تنش از پر استرس، پر

  ).24و23،22(است کرده بندي طبقه آور زیان

 سمت به جوامع تدریجى آوردن روى با و اخیر دهه چند طى که اساسى معضالت از یکى

 شدن صنعتى با. باشد مى استرس پدیده است، شده بشرى جوامع گیر گریبان مدرن زندگى

 تأثیر را تحت شاغلین اى، فزاینده و گسترده طور به و یافته اى ویژه اهمیت پدیده این جهان

 عامل یک عنوان به باشد، مى گسترش حال در جهانى تجربه شغلى استرس ).23(مى دهد رارق

 شغلى رضایت و کارى عملکرد کاهش باعث روانى، و جسمى هاى بیمارى در خطرساز مهم

 قابلیت ها، توانایى با شغلى، نیازهاى بین که دهد مى رخ زمانى شغلى استرس .)24(شود  مى

 ).25(نباشد  ماهنگىه فرد هاى خواسته و ها

 در تنهایى به تجهیزات و فرایندها فنى، هاى روش پیشرفت که است شده مشخص امروزه

 نقش روانى، خصوصیات جمله از انسانى فاکتورهاى و نبوده، موثر و حوادث صدمات کاهش

  ).26(دارند برعهده زمینه این در اى مالحظه قابل
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 و صدمات ایجاد نتیجه در و شغلى حوادث و رویدادها ساز زمینه تواند مى شغلى استرس

 روي بر شده انجام مطالعات ).27(شود کار محیط در تجهیزات به خسارات و افراد به جراحات

 حواس تمرکز، کاهش طریق از شغلی زاي استرس عوامل که  است داده نشان ناایمن رفتارهاي

 سزایی به سهم گیري، تصمیم قدرت کاهش و کارها انجام در تردید حافظه، در اختالل پرتی،

  ).28( دارد شاغلین سوي از ناایمن اَعمال بروز در

آتشنشانان درگروه مهمترین مشاغل ویژه . آتش نشانی نیز از جمله مشاغل استرس زا می باشد

هستندکه براي انجام ایمن وظایف وماموریتهاي شان،نیازبه توان جسمانی وروحی روانی باالیی 

ی یک شغل پرمخاطره است به گونه اي که اگرتوانایی یک آتش نشان شغل آتشنشان .دارند

متناسب باانجام وظایف این شغل نباشد میتواند درحین انجام وظیفه خطراتی را گریبانگیر خود 

 .)21- 19(فرد و جامعه نماید 

یک آتشنشان باید از نظرجسمانی و روحی بسیار آماده وماهربوده وقدرت تصمیم گیري سریع 

همچنین آتشنشانان  .انجام عملیات هاي مختلف اطفاءحریق وامداد ونجات داشته باشد براي 

درحین انجام وظیفه باخطرات مختلفی مانند برق گرفتگی،کار درارتفاع، انفجار، استنشاق 

گازهاي سمی وخطرناك وسوختگی مواجه میباشدکه میتواند منجر به حوادث شغلی 

فوق معاینات پزشکی آتشنشانان در بدو استخدام ونیز به دالیل  .وبیماریهاي مختلف شود

معاینات دورهاي آنها باید براساس استانداردهاي پزشکی خاص و ویژه شغل آتشنشانی انجام 

  .)23و 22(شود تا تناسب جسمانی و روحی آنها به طور دقیق وصحیح ارزیابی گردد 
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  :گروه عمده تقسیم میشوند 3 نشانه هاي استرس شغلی به

گی،اضطراب، احساس نشانه هاي روانی مانند مشکالت عاطفی وشناختی، افسرد . 1

 (Mass psychogenic illness)و , Spooner-Laneبیماري روانی گروهی ناکافی،انزوا و

نشانه هاي جسمی مانند افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون،بیماریهاي قلبی،ناراحتیهاي . 2

عضالنى، اختالل درسیستم  ایمنى و همچنین  - تىگوارشی، سردرد، بیمارى هاى اسکل

 .اطالعات ضد و نقیضی درمورد افزایش بروز انواع سرطانها

نشانه هاى رفتارى مانند غیبت از کار سوءمصرف دارو، الکل،مواد مخدر وهمچنین مصرف . 3

  ). 23- 19(دخانیات 

  :تعاریف

 ثر مسایل و مشکالتاسترس نوعی فرسودگی جسمی و یا عاطفی است که بر ا: استرس

: در تعریف دیگر استرس چنین توئصیف شده است). 29.(واقعی و یا تصوري پدید می آید

استرس نیرویی است که هنگامی که فشار آن بر یک مجموعه وارد شود، شکل آن را دگرگون 

یا » رخداد«نیروها و فشارهاي روانی و اجتماعی هنگامی که به شکل به عبارت . می سازد
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تنش هاي روانی هم . خاص تعادل شخص را به هم بزند، استرس نامیده می شود» یتهايموقع«

  .)30(نامید» استرس زا«نوعی استرس است، در این موارد عامل مولد استرس را می توان 

استرس شغلی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی هاي فردي به گونه اي است که خواست 

بیش از آن است که فرد بتواند از عهده ) ارهاي مرتبط با آنو در نتیجه فش(هاي محیط کار 

این تعریف به بافت روابط فرد با محیط نظر دارد و این امکان را فراهم می . انجام آن برآید

کند تا بتوانیم سهم هر یک از ویژگی هاي فردي شاغل، شرایط کار و تاثیر متقابل آنها را در 

  . )31(پدید آمدن استرس شغلی بررسی کنیم

استرس شغلی با هر الگویی که بررسی شود، پیش از هر چیز به نشانه هایی براي شناخت آن 

نشانه هاي روانشناختی، نشانه هاي جسمانی، نشانه هاي : این نشانه ها عبارتند از. نیاز است

این نشانه ها اغلب همراه نا رضایتی شغلی بروز می کنند، یعنی نارضایتی شغلی نیز . رفتاري

آثار و عوارضی دارد که عموماً از نظر اقتصادي و اجتماعی زیان آورند و براي افراد جامعه 

گرفتن از آنجا که نارضایتی شغلی، جدا از علت آن به خودي خود موجب . هزینه هایی دارند

  .)32(استرس شغلی می شوند دور معیوبی بکار می افتد

قق اهداف سازمانی یعنی نجات جان تش نشان فردي است که در راستاي تحآ: آتش نشان

، مال آن ها ، حفظ اموال و ثروت هاي عمومی و ملی و )در پاره اي موارد حیوانات(انسان ها 

  .ارائه خدمات بشر دوستانه اقدام می نماید
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بمنظورتحقق اهداف مذکور باالجبار آتش نشان در هرگونه حوادث اضطراري که مردم به او 

بدو ورود و دوره اي ( ، تجهیرات همراه ، آموزش هاي مورد نیاز احتیاج دارند با وسائل

مرتبط با شغل و تجربیات حاصله طی سالیان خدمت، شرکت و اقدامات بایسته را ) مستمر

 )11(.بعمل آورد

ماموریت هاي محوله وي می تواند شامل کوچک ترین حادثه مانند رها سازي پا یا دست گیر 

دروهاي تصادف کرده ، آوارها ، فضاهاي متراکم و محدود ، چاه ها کرده در الي نرده ها تا خو

و یا اطفاء حریق هاي خودروها ، منازل ، ساختمان هاي بلند، صنایع و تاسیسات نفت ، گاز و 

 .با شد........ پتروشیمی و

درجهت انجام بهینه ماموریت هاي محوله بناچار از معابر بسیار باریک ، تاریک ، گرم و 

مانند ساختمان در حال آتش سوزي که داراي راه پله و آسانسور نا ایمن می باشد،  خطرناك

درارتفاع و فضا هاي کامال محدود و بسته ،در سیل، زلزله و حوادث مواد .عبور می نماید

  )11( .شیمیایی با همراه داشتن و سائل و تجهیزات اقدام به عملیات می کند

  ):OBJECTIVE & HYPOTHESIS(اهداف وفرضیات 2- 4

  ):General Objective(هدف اصلی طرح - الف

  .بررسی فراوانی استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن در آتش نشانان استان قزوین
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  :Specific Objectives)(اهداف فرعی -ب

  تعیین فراوانی شدتهاي مختلف استرس در آتش نشانان

نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، (لف تعیین میانگین استرس آتش نشانان در حیطه هاي مخت
  )حمایت همکاران، کنترل، تقاضا، تغییرات

  تعیین نظرات آتش نشانان در مورد مهمترین شرایط ایجاد کننده استرس در محیط کار

  تعیین ارتباط سن با شدت استرس در آتش نشانان

  تعیین ارتباط میزان تحصیالت با شدت استرس در آتش نشانان

  اخص توده بدنی با شدت استرس در آتش نشانانتعیین ارتباط ش

  تعیین ارتباط شاخص سابقه کار با شدت استرس در آتش نشانان

  تعیین ارتباط شاخص تاهل یا تجرد با شدت استرس در آتش نشانان

  

  :یا سؤال هاي پژوهش) Hypothesis(فرضیه ها -د

  فراوانی شدتهاي مختلف استرس در آتش نشانان چقدر است؟

نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت (استرس آتش نشانان در حیطه هاي مختلف  میانگین
  چقدر است؟) همکاران، کنترل، تقاضا، تغییرات
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  نظرات آتش نشانان در مورد مهمترین شرایط ایجاد کننده استرس در محیط کار چگونه است؟

  .بین سن با شدت استرس در آتش نشانان ارتباط وجود دارد

  . حصیالت با شدت استرس در آتش نشانان ارتباط وجود داردبین میزان ت

  .بین شاخص توده بدنی با شدت استرس در آتش نشانان ارتباط وجود دارد

  .بین شاخص سابقه کار با شدت استرس در آتش نشانان ارتباط وجود دارد

  .بین شاخص تاهل یا تجرد با شدت استرس در آتش نشانان ارتباط وجود دارد
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  صل دومف

  بررسی متون و مروري بر مقاالت
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  :بررسی متون

 به وادار را انسان بدن ادراکی، و روانشناختی بیولوژیکی، پروسه یک بصورت شغلی استرس

 انرژي صرف با کار این و کند پیدا تطابق آن با کند می سعی طبیعتا نیز بدن و نماید می تالش

  ).33(است همراه حیاتی پاسخ و بیماري با جنگیدن و

 از مشاغل گروه این. باشد می نشانی آتش شغل دنیا در استرس پر و دشوار مشاغل جمله از

 دل به نشانان آتش گریزند می حادثه در همه که هنگامی و برده سر به باش آماده درحال همیشه

 چیز ههم مواقع این در و شوند می روبرو غیرمنتظره هاي موقعیت و اتفاقات با و زنند می حادثه

 سراسر در پرسنل این از زیادي تعداد ساله هر دلیل همین به و گردیده خارج کنترل ازحالت

 مأموران و نشانی آتش سازمان یافته، توسعه کشورهاي در. دهند می دست از را خود جان دنیا

 باال، ساسیت و ریسک. شوند می محسوب کشور یک امدادي و ایمنی سیستم اصلی رکن آن

 نوبت آور، زیان عوامل و حوادث انواع با مستقیم مواجهۀ نامشخص، و پیچیده کاري شرایط

 از نشانی آتش تا است شده موجب روز شبانه از ساعت هر در پرسنل آمادگی ضرورت و کاري
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 استرس میزان که شده باعث عوامل این لذا. گردد بندي طبقه آور زیان و سخت مشاغل جمله

  ).35- 34(باشد بیشتر دیگر اغلمش به نسبت شغلی گروه این در

 صورت قشر این شغلی استرس با رابطه در زیادى تحقیقات دنیا مختلف نقاط در بنابراین

 طور به نشانی آتش هاي سازمان در شاغل پرسنل از بسیارى که جایى آن از .است گرفته

 کامل، ىهوشیار و دارند مواجهه خاص شرایط در حوادث کنترل و افراد جان نجات با مستقیم

 از مناسب و سریع گیرى تصمیم و نامشخص و خطرناك دشوار، شرایط با آمادگی ضرورت

 و فنی تجهیزات و دانش را ها سازمان این خدمات ارایه محور و باشد مى کارشان ملزومات

 به پرسنل شغلی شرایط دارد ضرورت میان، این در دهد می تشکیل محیط فیزیکی هاي زمینه

 و روانى و جسمى لحاظ به مناسب و سالم ایمن، کاري فضاي یک که رددگ طراحی اي گونه

 بهتر چه هر ارایه در الزم انگیزه تا گردد فراهم سازمانی شغلی رضایت و آسایش نتیجه در

 منابع خیصشت گرو در ها آن خدمات و عملکرد ارتقاء و بهبود لذا. یابد افزایش خدمات

در ادامه . است آنان شغلی رضایت افزایش جهت در مناسب شرایط ایجاد و کارکنان استرس

این فصل به پژوهش هایی که در این زمینه و در ارتباط با مساله استرس شغلی در میان آتش 

نشانان و برخی مشاغل خاص که همانند آتش نشانی با استرس باالیی همراه می باشند 

  .پرداخته شده است
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  مروري بر مقاالت

اي که در کره جنوبی تحت عنوان استرس کار و استرس روانی اجتماعی در بر اساس مطالعه  

نتایج . نفر از آتش نشانان در این مطالعه شرکت نمودند 1712میان آتش نشان ها انجام گرفته، 

حاصل از این پژوهش نشان داد که استرس هاي روانی اجتماعی در میان آتش نشانهایی که 

حقوق کم، محیط شغلی بد، خواسته هاي : بیشتر بوده است داراي فاکتورهاي زیر بوده اند

بر اساس . شغلی زیاد، نداشتن امنیت شغلی، بی انصافی هاي مدیریت و دعوي هاي بین فردي

عوامل روانی اجتماعی آتش نشان ها توسط استرسهاي شغلی تحت تاثیر قرار نتایج این مطالعه 

ئل روانی اجتماعی آنان کاهش س دارند تا مسامی گیرند و آتش نشان ها نیاز به مدیریت استر

  ).36(یابد

  

تحت عنوان مواجهه آتش نشانان ) 2012(بر اساس مطالعه اي که در دو کشور امریکا و کانادا 

با حادثه و شیوع استرس بعد از حادثه، صورت گرفته؛ آمار هر دو کشور از نظر شیوع استرس 
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 PTSDنشانان به علت شغلشان در معرض پس از حادثه نزدیک به هم بوده است و آتش 

  ).37(می باشند) استرس بعد از حادثه(

  

در پژوهش قاسمی و عطار که به بررسی شدت عوامل استرس زاي شغلی پرستاران 

نفر از پرستاران مورد  170بیمارستانهاي شهرهاي بابل، ساري و بهشهر پرداخته اند، تعداد 

عامل تاثیرگذار بر شدت استرس شاغلین مورد بررسی  7در این پژوهش . مطالعه قرار گرفتند

استرس در حد ) درصد76.48(یافته هاي این پژوهش نشان داد که بیشتر پرستاران . قرار گفت

به عالوه بین امتیاز اجزا و امتیاز کلی استرس شغلی ارتباط مثبت . متوسط را تجربه کرده اند

، عامل مرگ و رنج بیماران و بار کاري در بین اجزاي استري شغلی. آماري مشاهده گردید

را با شدت  امل تعارض با پزشک بیشترین ارتباطع. بیشتري امتیاز استرس شغلی را دارا بودند

  )38.(شغلی پرستاران نشان دادکلی استرس 

تحت عنوان بررسی ) 1388(در مطالعه ي زهرا حاجی امینی و همکارانش در شهر تهران 

نفر از رانندگان سرویس دهی  202ی در رانندگان شهر تهران، میزان فراوانی استرس شغل

سال، شرکت  66/41 ±70/8عمومی شهرداري و مراکز نظامی شهر تهران با میانگین سنی 

% 95افراد متاهل، % 97این مطالعه نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه یعنی . نمودند

از درآمد % 5/3شخصی بودند و فقط فاقد منزل مسکونی % 3/66تحصیالت باالي سیکل و 

از مشکل % 16افراد سیگاري و % 3/21. از شغل خود رضایت کامل دشتند% 5/13ماهیانه و 
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نقش فاقد استرس از نظر میزان استرس شغلی نیز در حیطه بارکاري . جسمی شکایت داشتند

و % 5ت ، مسئولی%7/10، محدوده نقش %5/6، دوگانگی نقش %8/20شدید، بی کفایتی نقش 

از آنجایی که استرس شغلی در رانندگان زمینه .داراي استري شدید بودند% 8/18محیط فیزیکی 

ساز بروز مشکالت و عوارض جسمی، روانی و رفتاري گشته و عملکرد سازمانی را کاهش 

می دهد، به عالوه باعث بروز حوادث و تصادفات گشته و معلولیت و مرگ انسان ها را به 

داشت، الزم است ضمن بررسی جامع تر میزان این استرس در رانندگان، تدابیر دنبال خواهد 

  )39.(الزم جهت کاهش پیامدهاي آن اندیشیده شود

  

نفر از آتش نشانان و پرسنل آمبوالنس ها شرکت  2000نیز  آمریکادر پژوهش دیگري در 

وده است که علت نمودند که مهمترین علت استرس شغلی در این افراد، درگیري با مدیریت ب

آن هم کم شدن اطمینان شغلی در شرکت کنندگان بوده است که بر روي عملکرد شغلیشان نیز 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استرسهاي آتش نشانان و پرسنل . تاثیر گذار بوده است

  ).40(ترس ها بسیار پیچیده و متنوع استآمبوالنس بیمارستانها و علت این اس

  

ه اي که در بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد نشان داد که استرس مطالع

همچنین استرس پرستاران در بخش اورژانس باالتر از سایر . پرستاران در حد متوسط است

  ). 17(بخشهاي بیمارستان بود 
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براي  در مطالعه دیگري در پرستاران در زنجان نشان داده شد که موقعیتهاي مختلف شغلی

درصد از تنش کم برخوردار  2.6درصد تنش متوسط و در 20پرستاران تنش زیاد، در % 57.4

  )18(است 

 آتشنشان  55انجام شده،) 1390(بر اساس پژوهش حسین زاده و همکارانش که در تهران 

 از استرس با مرتبط عوامل بررسی براي. شدند انتخاب تصادفی صورت به مرد

 به عمومی سالمت و زا استرس عوامل .گردید استفاده یده خودگزارش پرسشنامۀ

 داده .شدند سنجیده گلدبرگ و لوتانز شده اقتباس پرسشنامۀ از استفاده با ترتیب

 و دو کاي آزمون از استفاده با و SPSS نرم افزار وسیلۀ به شده آوري جمع هاي

 5 هاآزمون معناداري سطح و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد استیودنت تی

 .است شده گرفته نظر در درصد

 34. مجرد بودند%) 84/36(نفر  19از آتش نشانان متأهل و %) 44/44(نفر 36در این پژوهش 

 40بیشتر از %) 8/21(نفر  12سال،  10تا  31بین %) 4/16(نفر  9سال، 30کمتر از %) 8/61(نفر 

نتایج نشان می . ترس بودندداراي اس%) 5/65(نفر  36(نفر مورد بررسی، 55از . سال داشتند

و شیفت ) P=0/01(، سالمت روان )P=0/01(، عملکرد )P= 0/02(دهد که سابقه ي کار 

  .ارتباط معناداري با استرس شغلی دارند) P=0/03(کاري 
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 اختالل خطر معرض در آتشنشانی کارکنان که داد نشان حاصل از این پژوهش نتایج

 این براي اي مقابله مهارتهاي آموزش وملز امر، این .دارند قرار شغلی استرس

  ).41(میسازد نشان خاطر را افراد

  

 کارکنان شغلی عملکرد بر سازمانی زاي استرس عواملضمن بررسی ) 1376(بیک زاده 

 استر سازمانی عوامل که یافت دست نتیجه این به شرقی آذربایجان استان دولتی هاي سازمان

  .دارد معنادار هرابط کارکنان عملکرد کاهش با زا س

 هاي مهارت آموزش تاثیردر یک بررسی آزمایشی، ) 1385(در پژوهش رضایی و همکاران

  .نمودند را تایید پرستاران شغلی استرس کاهش بر ارتباطی

 بی ترس، را اضطراب، شغلی هاي استرس بیمار، اثر 200از  بیش ي مطالعه با بروزسکی

 اختالالت مانند هاي جسمانی بیماري و تمرکز رد ناتوانی و خستگی پذیري، تحریک خوابی،

  .داند می اي روده و معده ، عروقی قلبی،

 پیش در اجتماعی حمایت و شغلی زاي استرس وقایع تعداد نقش به) 1987(همکاران روسل و

 ي کننده تعدیل نقش درخصوص را شواهدي چنین هم آنها .بردند پی معلمان عملکرد بینی

  .یافتند شغلی استرس شکاه در اجتماعی حمایت

» ریشه یابی و پیامدها: استرس شغلی«با عنوان  خود بررسی در) 2006(هیگینس  و کالیگن

 کاري، هاي ساعت انزوا، ، شغلی بار کار، ناسالم را محیط شغلی استرس ایجاد در موثر عوامل
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 روابط اريبرقر در مشکل شغلی، توسعه موانع کاري، فقدان استقالل نقش، تعارض نقش، ابهام

  .برشمردند سازمانی جو اذیت، و آزار مدیریتی، همکاران، تحکم و مدیران با

نفر از کارگران محلی زمان زلزله ي بزرگ شرق ژاپن  1294بر روي  در مطالعه اي که در ژاپن

  :درگیر نجات مردم و نوسازي اماکن بودند انجام شد مشخص گردید 2011در مارس 

نفر کارگران بخش  357نفر کارگر محلی شهرداري و  610ش نشان، نفر آت 327از این تعداد 

  . پزشکی بیمارستان بودند

تجربه جابجایی مصدوم، مردن یا گم شدن اعضاي خانواده، تجربیات نزدیک به مرگ، حوادث 

مربوط به کار و فقدان ارتباط و استراحت از عوامل بالقوه افسردگی و پریشانی هاي کلی 

شیوع افسردگی و پریشانی روانی بین کارگران شهرداري و بیمارستانی  .روانی شناخته شد

فقدان استراحت با افزایش ریسک افسردگی در کارگران شهرداري و . بیشتر از آتش نشانان بود

  )16.(بیمارستانی رابطه مثبت داشت

 در. ساله بررسی کردند 10کارمند را در طی یک دوره  4800در یک مطالعه، محققان حدود 

ابتداي مطالعه، از آنها خواسته شد میزان استرس محیط کارشان را طی پرسشنامه ي 

شان هم، به  بندي کنند و به سالمت و احساس رضایت از زندگی استانداردي، توصیف و درجه
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ها و سواالت در اختیار  سال، مجددا این پرسشنامه 10بعد از . وسیله یک نمره، امتیاز بدهند

 .دآنها قرار داده ش

  

  :هاي کارمندان، آنها به چهار گروه تقسیم شدند بر اساس پاسخ

گروه اول آنهایی بودند که هم در ابتداي مطالعه استرس زیاد در محیط کارشان داشتند و هم 

  .در پایان آن

  .یک گروه، افرادي که در هر دو نوبت استرس کمی داشتند

، استرس کم و در نوبت بعد استرس شد که در ابتداي مطالعه گروه سوم شامل کسانی می

  .باالیی داشتند

گروه چهارم به افرادي اختصاص داشت که در نوبت اول استرس باال و در نوبت دوم، استرس 

 .کمی داشتند

درصد  8( داشتند  افسردگیبررسی نتایج نشان داد گروه چهارم، احتمال کمتري براي ابتال به 

همچنین مشخص شد آنهایی که در ابتداي مطالعه استرس کمتري داشتند ) . درصد 4در مقابل 
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و نیز سالمت خود را خوب و کافی ارزیابی کرده بودند، وقتی به مشاغل پراسترس برده شدند، 

 )13( .نتوانسته بودند دوام بیاورند و افسرده شده بودند

با عنوان بررسی رابطه استرس شغلی با سالمت ) 1382(در پژوهش عقیلی نژاد در تهران 

روانی، تیپ شخصیتی و رویدادهاي استرس زاي زندگی در مأموران راهنمایی و رانندگی، 

براي سنجش . نفر از ماموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ شریکت نمودند 250تعداد 

ه عوامل استرس زاي شغلی ماموران راهنمائی ورانندگی استفاده شد استرس شغلی از پرسشنام

بر اساس . و سنجش سالمت روان از طریق پرسشنامه بررسی سالمت عمومی انجام گردید

یافته هاي این پژوهش استرس شغلی و رویدادهاي استرس زاي زندگی با سامت روان رابطه 

رویدادهاي استرس زاي زندگی را مثبت معنی داري داشته و می توان استرس شغلی و 

بین ماموران ستادي و انتظامی از نظر . متغیرهاي پیش بینی کننده براي سالمت روان دانست

سالمت روان و تیپ شخصیتی تفاوت معنی داري وجود ندارد ولی ماموران انتظامی از استرس 

متاهل رویدادهاي همچنین ماموران . شغلی بیشتري نسبت به ماموران ستادي برخوردار بودند

  ).42(استرس زاي بیشتري را نسبت به مجردان تجربه می کنند

و همکارانش انجام شد، استرس شغلی به  Noritoتوسط  1999در مطالعه اي که در سال 

  ).43.(عنوان قویترین عامل ایجاد کننده ضایعات روانی بخصوص افسردگی معرفی شده است
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نفر از ماموران پلیس  262بر روي  1997در سال و همکارانش  Gorlierنتایج مطالعه 

 PTSDاز تمام نمونه ها داراي ضایعات روانی و جسمی % 7جراحت دیده نشان داد که 

)Post traumatic stress disorders ( 34بصورت کامل بوده و %

  ).44(را دارا بودند  PTSDآنها نیز تعدادي از نشانه هاي 

  

در آتش نشانان شهر سنندج انجام شد، میانگین نمره کلی  1393در مطالعه اي که در سال 

ودرسطح باال برآورد گردید  و باالترین میانگین مربوط به بعد   172/7 استرس درپرسنل

آنالیزآماري نشان داد که نوع شغل،سابقۀکار و رضایت ازشغل  .شرایط فیزیکی ومحیط کاربود

   )P<0.001)() .45. ارتباط معناداري بااسترس شغلی دارد

  

در پژوهشی که کاظمی و همکارانش تحت عنوان تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر استرس 

. نفر از کارشناسان به عنوان نمونه انتخاب شدند 46شغلی کارشناسان در شیراز انجام داده اند، 

سپس از در هر دو گروه پیش آزمون . دوگروه از نظر مشخصات دموگرافیک همتاسازي شدند

گردید و پس از مداخله آموزشی که شامل برگزاري کارگاه آموزشی مهارتهاي ارتباطی در  اجرا

براي . گروه آزمایش بود، پس آزمون و به فاصله یک ماه بعد نیز آزمون پیگیري برگزار گردید

نتایج بدست آمده . با روایی و پایایی مناسب استفاده شد HSEاجراي آزمون ها، از پرسشنامه 
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اهش معنادار استرس شغلی گروه آزمایش نسبت به کنترل پس از مداخله ي حاکی از ک

حمایت «بود در زیر مقیاس هاي استرس شغلی فقط در دو بعد  0.05p>آزمایشی در سطح 

کاهش معنادار مشاهده شد، در سایر زیرمقیاس ها  0.05p>و ارتباط در سطح » همکار

معناداري بین دو گروه مشاهده فاوت ت) تقاضا،کنترل، حمایت مسئول، نقش و تغییرات(

  )46(نشد

بررسی شیوع استرس تحت عنوان ) 1390(در پژوهش غریبی و همکارانش در استان البرز

نفر از کارکنان شاغل در  450نفر از مجموع  145، شغلی در کارگران یک صنعت تونل سازي

لی از پرسشنامه جهت تعیین استرس شغ. یک پروژه تونل سازي مورد مطالعه قرار گرفتند

از نظر آماري ارتباط معناداري . انگلستان استفاده گردید HSEاستاندارد استرس شغلی موسسه 

بین استرس شغلی با متغیرهاي ورزش، تحصیالت مرتبط با شغل و سابقه شغلی مشاهده 

افراد داراي تحصیالت مرتبط شغلی، بدون سابقه شغلی و افرادي ، به طوریکه  P<0.05گردید

همچنین  ؛عادت به ورزش کردن داشتند، میانگین استرس شغلی کمتري داشتند؛ همچنین  که

دخانیات، بیماریهاي  تحصیالت، مصرفبین استرس شغلی با متغیرهاي سن، تاهل، سطح 

  .)p( )47<05/0(مزمن، شاخص توده ي بدنی ارتباط آماري معناداري دیده نشد
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  فصل سوم

  روش اجراي تحقیق
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  نوع مطالعه

  .تحلیلی بوده است -این پژوهش از نوع اپیدمیولوژیک توصیفی

  

  روش اجرا وطراحی تحقیق  

آتش نشانانی که . گرفت این مطالعه به صورت مقطعی در آتش نشانان شهر قزوین انجام
آتش نشانان با .مورد بررسی قرار گرفتندحداقل به مدت یکسال سابقه کار دارند در این طرح 

سابقه بیماري جسمی مزمن و روانپزشکی شناخته شده و افرادي که تحت درمان با داروهاي 
  . گردیدندخاصی به مدت طوالنی می باشند از مطالعه خارج 

پرسش نامه جهت جمع اوري اطالعات تکمیل آتش نشانان شرکت کننده در مطالعه، از همه 
ک در مورد سن، میزان تحصیالت،قد پرسش نامه مورد نظر حاوي اطالعات دموگرافی .گردید
  . می باشد و وزن

 تکمیل جهت بررسی استرس شغلی از آتش نشانان )HSE(پرسشنامه استرس شغلیهمچنین 
   .گردیدهمچنین پرسشنامه بررسی شدت بیخوابی نیز از همه آتش نشانان جمع آوري شد و 
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  )HSE(پرسشنامه استرس شغلی 

گزینه اي  5سوال که شامل یک طیف لیکرت  35داراي  (HSE) استرس شغلی پرسشنامه
، نمره امی باشد ، همچنین شیوه ي اجر) هرگز، بندرت، بعضی اوقات، اغلب و همواره(

  .گذاري و تفسیر نمرات را دارا می باشد

 به اختصار Health and Safety Executive سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان

(HSE)  میلیون روزکاري و  13٫4بیش از  2009تا  2007، گزارش می دهد بین سال هاي

شغلی، پیش بینی نموده  هاي استرس خاطر به را خسارت پوند میلیون  3٫8سالیانه بیش از 

 .است

 (Work related accidents) حوادث شغلیاند که استرس شغلی، ثابت کردهطرفی مطالعات از

 .را افزایش می دهند
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 (Health and Safety Executive=HSE) سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان

 :معتقد است که شش ریسک فاکتور می تواند در ایجاد استرس شغلی نقش داشته باشد

 تقاضا (Demands) زي یعنی چیزي که کار از شما تقاضا می کند و در واقع همان چی

 .است که کار بر شما تحمیل می نماید و شما براي انجام آن استخدام شده اید

 کنترل (Control) یعنی اینکه شما بر روي کارتان چقدر تسلط و کنترل دارید. 

 حمایت (Support)  به این معنی است که به چه میزان از طرف سایرین مورد حمایت

 .و پشتیبانی قرار می گیرید

 ارتباط (Relationships)  منظور این است که شیوه هاي ارتباط برقرار کردن فرد با

 .همکاران خود چگونه است

 نقش (Role) یعنی اینکه نقش شما در سازمانتان چیست؟ 

 تغییر (Change)  به این معنی است که محیط کار همواره براي پیشرفت نیازمند تغییر

د و یا مثال تکنولوژي هاي مثال پروسه هاي کاري ممکن است دچار تغییر شون. است

 . … تولید دچار تغییر گردند و یا اصال محیط کاري کارمند دچار تغییر شود و

 انگلستان بهداشت و ایمنی اجرایی سازمان   که توسط (HSE) استرس شغلی پرسشنامه

ترجمه و روایی و پایایی آن  دکتر اسفندیار آزاد ، ایران ي برجسته قمحق توسط و تدوین

  ).48(تبررسی گردیده اس



34 

 

  

  

  

  

  توزیع سواالت پرسشنامه با توجه به استرس در حیطه هاي مختلف

  توزیع سواالت پرسشنامه با توجه به استرس در حیطه هاي مختلف: 1- 3جدول 

  شماره سواالت  متغیر

  1،4،11،13،17  نقش

  5،14،21،34  اطارتب

  8،23،29،33،35  حمایت مسئولین

  7،27،24،31  حمایت همکاران

  30،10،15،19،25،2  کنترل

  18،6،9،12،16،3،20،22  تقاضا

  32،28،26  تغییرات

  جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري
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تعداد کل آتش  .مورد مطالعه قرار گرفتکلیه آتش نشانان شاغل در شهر قزوین وارد 
  .بوده است نفر 118نشانان

  روش جمع آوري وتجزیه وتحلیل داده ها 

پس از جمع اوري اطالعات و تکمیل پرسشنامه ها ،کلیه اطالعات حاصل وارد نرم افزار 
SPSS مورد تجزیه و تحلیل  قرار  آزمون همبستگی پیرسونتوسط روش اماري  گردیده و
  .گرفت

  :جدول متغیرها

  جدول متغیرها: 2- 3جدول 

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابسته  مستقل  تغیرعنوان م

  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

  سال   بر اساس شناسنامه        ×    ×  سن 

  مرد / زن       ×        ×  جنس 

  مجذور قد/ وزن              ×  شاخص توده بدنی

/ لیسانس/فوق دیپلم          ×    ×  سطح تحصیالت
  فوق لیسانس

  متاهل-مجرد      ×        ×  تاهل

  شدید/ متوسط/ خفیف  بر اساس نتایج پرسشنامه        ×    ×  س شغلیاستر

                  سابقه کار  

                  تعداد ماموریت روزانه
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  :محدودیت هاي اجرایی طرح وروش حل مشکالت

عدم همکاري ، با توجه به اینکه جهت انجام این طرح نیاز به همکاري آتش نشانان می باشد
  .بوده استطرح  آنان یکی از محدودیتهاي اجراي

  

  

  مالحظات اخالقی 

که اطالعات آنان محرمانه باقی خواهد  شدبه کلیه شرکت کنندگان در مطالعه اطمینان داده 
  . در صورت ارائه اطالعات ، اطالعات به صورت کلی و بدون نام اعالم خواهد شد. ماند 

هی از نتایج ارزیابی دادن یک کد محرمانه به افراد تحت مطالعه که در صورت تمایل به آگا
  . شخصی آنها در اختیارشان قرار داده شود
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  :فصل چهارم

  یافته ها
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  یافته ها

  افراد شرکت کننده اطالعات دموگرافیک توزیع فراوانی :1-4جدول

  درصد  فراوانی  
  11  13  مجرد  تاهل

  89  105  متاهل
  
  

  تحصیالت

  1.7  2  زیردیپلم
  28.8  34  دیپلم

  42.4  50  فوق دیپلم
  24.6  29  لیسانس

  2.5  3  فوق لیسانس و باالتر
  0.8  1  600کمتر از   درآمد

600-900  38  32.2  
  66.1  78  میلیون 1بیشتر از 
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   HSEپرسشنامه  پاسخ به درصد و فراوانی :2-4جدول

 
 
 

  پرسشهاي پژوهش

رگز
ه

رت  
 ند

به
ات  

 اوق
ضی

بع
  

لب
اغ

واره  
هم

  

صد
در

  

فر
انی

او
  

صد
در

انی  
راو

ف
  

صد
در

انی  
راو

ف
  

صد
در

انی  
راو

ف
  

صد
در

انی  
راو

ف
  

  84  71.2  19  16.1  9  7.6  3  2.5  3  2.5  .به روشنی آگاهم در محل کار چه انتظاراتی از من دارند. 1
  21  17.8  30  25.4  27  22.9  12  10.2  28  23.7  .میتوانم تصمیم بگیرم چه زمانی استراحت کنم. 2
محل کار از من کارهایی می خواهند انجام گروه هاي مختلف در . 3

  .دهم که ترکیب کردن آنها سخت است
12.7  15  22.0  26  27.1  32  27.1  32  11.0  13  

  54  45.8  49  41.5  5  4.2  5  4.2  5  4.2  .می دانم چه روشی را براي انجام دادن کارهایم به کار ببندم. 4
  21  17.8  16  13.6  21  17.8  17  14.4  43  36.4  .ض آزارمبا تحمل الفاظ زشت و کردار نامطلوب دیگران در معر. 5
  10  8.5  27  22.9  24  20.3  27  22.9  30  25.4  .فرصت کافی براي انجام دادن کارها و وظایفم را ندارم. 6
  28  23.7  32  27.1  36  30.5  17  14.4  5  4.2  .زمانی که با مشکل کاري مواجهم، همکارانم کمکم می کنند.7
  36  30.5  41  34.7  32  27.1  7  5.9  2  1.7  .اظهار نظر دیگران را دریافت میکنمدرباره کارهایم . 8
  45  38.1  29  24.6  33  28.0  8  6.8  3  2.5  .باید خیلی سخت کار کنم. 9

  45  38.1  44  37.3  21  17.8  3  2.5  5  4.2  .درباره سرعت عمل در کارهایم اختیار دارم. 10
  84  71.2  23  19.5  4  3.4  2  1.7  5  4.2  .به وظایف و مسئولیت هایم آگاهی دارم. 11
  19  16.1  20  16.9  22  18.6  37  31.4  20  16.9  .به علت حجم زیاد کار، باید از برخی وظایفم غفلت کنم. 12
  63  53.4  36  30.5  12  10.2  3  2.5  4  3.4  .نسبت به اهداف و دیدگاه هاي محیط کار خود واقفم. 13
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  14  11.9  24  20.3  35  29.7  23  19.5  22  18.6  .ود داردمیان همکارانم نوعی برخورد و تنش وج. 14
  31  26.3  33  28.0  25  21.2  20  16.9  9  7.6  .از حق انتخاب در کارهایم برخوردارم. 15
  21  17.8  25  21.2  .39  33.1  17  14.4  16  13.6  .وقت کافی براي استراحت ندارم. 16
ن را واقفم کاري که انجام می دهم چه بخشی از اهداف سازما. 17

  .تشکیل می دهد
1.7  2  3.4  4  7.6  9  30.5  36  56.8  67  

  21  17.8  30  25.4  33  28.0  26  22.0  8  6.8  .تحت فشار قرار دارم که ساعات طوالنی کار کنم. 18
  20  16.9  26  22.0  33  28.0  20  16.9  19  16.1  .از انتخاب برخوردارم که در محیط چه کارهایی انجام دهم. 19
  37  31.4  35  29.7  29  24.6  11  9.3  6  5.1  .زیاد کار کنمباید با سرعت . 20
  11  9.3  13  11.0  22  18.6  32  27.1  40  33.9  .در محل کار در معرض اذیت قرار دارم. 21
  14  11.9  23  19.5  39  33.1  29  24.6  13  11.0  .فرصتی که براي انجام کاري می دهند واقعی و کافی نیست. 22
  30  25.4  25  21.2  29  24.6  18  15.3  16  13.6  .توانم روي کمک مدیرم حساب کنمدر برخورد با مشکالتم می . 23
  36  30.5  38  32.2  21  17.8  19  16.1  4  3.4  .در صورت نیاز همکارنم کمکم می کنند. 24
  42  35.6  44  37.3  20  16.9  8  6.8  4  3.4  .روي کاري که می کنم نظراتی دارم. 25
دیر درباره تغییرات پرسش از فرصت کافی برخوردارم تا از م. 26
  .کنم

11.0  13  13.6  16  28.0  33  24.6  29  22.9  27  

از احترام الزم و کافی از سوي همکارانم در محل کار . 27
  .برخوردارم

0  0  3.4  4  9.3  11  39.0  46  48.3  57  

در محیط کار من، درباره تغییرات همواره با کارکنان مشورت می . 28
  .شود

10.2  12  9.3  11  22.9  27  30.5  36  27.1  32  

درباره مطلبی که مرا ناراحت کرده می توانم با رئیسم صحبت . 29
  .کنم

5.1  6  19.5  23  24.6  29  28.0  33  22.9  27  

  16  13.6  11  9.3  22  18.6  21  17.8  48  40.7  .ساعت کارم می تواند تغییرپذیر باشد. 30
  22  18.6  24  20.3  37  31.4  27  22.9  8  6.8  .همکارانم آماده اند به مشکالت کاري ام توجه کنند. 31
وقتی تغییراتی در کارهابه وجود می آید به روشنی به عملی بودن . 32

  .آن آگاهم
4.2  5  12.7  15  24.6  29  31.4  37  27.1  32  

هنگام انجام کارهایی که از نظر روحی سنگین است کمکم می . 33
  .کنند

4.2  5  18.6  22  32.2  38  28.0  33  16.9  20  

  9  7.6  12  10.2  31  26.3  38  32.2  28  23.7  .ابط در محیط کار من دچار تنش استرو. 34
  32  27.1  31  26.3  24  20.3  20  16.9  11  9.3  .سرپرست من در محل کار مرا تشویق می کند. 35

 

بیشترین عاملی که سبب   HSEو همچنین دسته بندي سواالت پرسشنامه  جدول فوقبر 

عامل تغییر ناپذیر بودن ساعت در درجه اول اغلین میگردد ش و افزایش استرس در کارکنان
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و در درجه دوم  نداشتن %) 40.7(درصد آتش نشانی است با باالترین حرفه کاري کارکنان در 

  .می باشد%) 23.7(اختیار در تصمیم گیري براي زمان استراحت

  

  

  

  

  

وضعیت تاهل و اس بررسی تفاوت میانگین حیطه هاي مختلف استرس شغلی بر اس: 3- 4جدول 
 افراد شرکت کننده در مطالعه تحصیالت

  تحصیالت  وضعیت تاهل  

  متاهل  مجرد  

P
 v

al
ue

 

لیسانس و فوق   فوق دیپلم  زیر دیپلم و دیپلم
  لیسانس

P
 v

al
ue

 

  متغیرها

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

 

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

عیار
ف م

حرا
ان

  

میان
ات

مر
ن ن

گی
  

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

  

  0.504  16.64  3.28  16.64  3.49  17.41  2.97  0.128  16.72  3.33  17.93  2.65  نقش

  0.988  3.32  3.56  6.22  4.18  6.36  4.07  0.433  6.40  3.95  5.53  3.94  ارتباط

  0.355  13.23  3.34  12.29  4.69  11.75  4.67  0.395  12.24  4.22  13.46  5.18  حمایت مسئولین

  0.434  11.35  2.37  10.58  3.83  10.41  3.08  0.632  10.68  3.15  11.20  3.87  حمایت همکاران

  0.062  15.47  3.81  13.54  4.56  13.00  5.19  0.336  13.76  4.62  15.06  4.77  کنترل
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  0.76  17.64  6.19  17.85  5.92  16.91  5.71  0.775  17.44  5.90  17.93  6.08  تقاضا

  0.034  8.47  2.28  6.79  2.82  7.41  2.35  0.97  7.38  2.58  8.60  2.50  تغییرات

  

بر اساس جدول فوق تنها حیطه تغییرات و تحصیالت داراي رابطه معنادار بوده 
)Pvaleu=0.034 (اما درسایر حیطه ها رابطه معنی داري وجود ندارد.  

  

  

 

ر و درآمد و بررسی تفاوت میانگین حیطه هاي مختلف استرس شغلی بر اساس نوع کا: 4- 4جدول 
 سن افراد شرکت کننده در مطالعه

  سن    درآمد  نوع کار  
گین

سن
سط  

متو
 P

 v
al

ue
 

60
0

-
90

0
  

 از 
شتر

بی
1 

ون
میلی

  

P
 v

al
ue

 

    

P
 v

al
ue

 

  متغیرها

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

 

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

عیار
ف م

حرا
ان

ات  
مر

ن ن
نگی

میا
  

  

معی
ف 

حرا
ان

ات  ار
مر

ن ن
نگی

میا
  

  

  0.577  33.34  5.74  0.779  16.82  3.37  17.00  3.10  0.186  16.18  3.93  17.23  2.89  نقش

  0.599  33.34  5.74  0.466  6.48  4.06  5.92  3.71  0.162  7.05  3.36  5.88  4.14  ارتباط

حمایت 
  مسئولین

4.25  12.78  4.46  11.43  0.167  4.64  12.30  4.22  12.44  0.861  5.74  33.34  0.331  

حمایت 
  همکاران

3.17  11.21  3.23  9.75  0.077  3.48  11.02  3.11  10.61  0.518  5.74  33.34  0.894  
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  0.029  33.34  5.74  0.206  14.32  4.56  13.17  4.76  0.123  12.72  4.74  14.43  4.53  کنترل

  0.384  33.34  5.74  0.425  17.82  6.47  14.90  4.61  0.257  18.08  4.91  17.13  6.27  تقاضا

  0.640  33.34  5.74  0.638  7.46  2.62  7.70  2.55  0.244  7.00  2.90  7.81  2.42  یراتتغی

بر اساس این جدول میان استرس شغلی در حیطه کنترل و سن ارتباط معنی داري و جود دارد 
)Pvaleu=0.029 (در سایر حیطه ها رابطه معناداري وجود ندارد و. 

  قه کار و توده بدنیمیانگین نمرات وانحراف معیار ساب: 5- 4جدول 

 P Value  میانگین نمرات  انحراف معیار  

  0.780  101.1  6.7  سابقه کار
  0.393  25.29  3.21  توده بدنی

 استرس در آتش نشانان در حیطه هاي مختلفمیانگین و انحراف معیار : 6- 4جدول 

   انحراف معیارو میانگین نمرات   

  3.37 ±  0.65  نقش

  1.57 ±  0.98  ارتباط

  2.74 ±  0.86  مسئولین حمایت

  2.68 ±  0.80  حمایت همکاران

  2.32 ±  0.77  کنترل

  2.18 ±  0.73  تقاضا

  2.51 ±  0.86  تغییرات
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میزان را نشان می دهد  بیشترین 3.37بر اساس جدول فوق میانگین استرس در حیطه نقش با 

   .بوده است 1.57رین میزان استرس نیز مربوط به حیطه ارتباط با همچنین کمت

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فصل پنجم
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  بحث و نتیجه گیري
 

  

  

  

  

  

  :بحث

نفر مورد  55از انجام شده،) 1390(بر اساس پژوهش حسین زاده و همکارانش که در تهران 

 =P(نتایج نشان می دهد که سابقه ي کار . داراي استرس بودند%) 5/65(نفر  36(بررسی،

ارتباط ) P=0/03(و شیفت کاري  )P=0/01(، سالمت روان )P=0/01(، عملکرد )0/02

رابطه بین سابقه کار و استرس شغلی  اما در پژوهش حاضر .معناداري با استرس شغلی دارند

با وجود استرس )  P<0.05( حیطه کنترل در ارتباط با سن و تحصیالتتنها معنادار نبود و 

با رابطه معنی داري در کارمندان رابطه معنی داري داشته است و سایر آیتم هاي مورد بررسی 

  .استرس نداشته اند
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در پژوهشی که کاظمی و همکارانش تحت عنوان تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر استرس 

. نفر از کارشناسان به عنوان نمونه انتخاب شدند 46شغلی کارشناسان در شیراز انجام داده اند، 

نتایج بدست . ی مناسب استفاده شدبا روایی و پایای HSEبراي اجراي آزمون ها، از پرسشنامه 

حاکی از کاهش معنادار استرس شغلی گروه آزمایش نسبت به کنترل پس از مداخله ي آمده 

حمایت «بود در زیر مقیاس هاي استرس شغلی فقط در دو بعد  P<0.05آزمایشی در سطح 

ا کاهش معنادار مشاهده شد، در سایر زیرمقیاس ه P<0.05و ارتباط در سطح » همکار

معناداري بین دو گروه مشاهده نشد؛ تفاوت ) تقاضا،کنترل، حمایت مسئول، نقش و تغییرات(

 حیطه تغییرات در ارتباط با حیطه کنترل در ارتباط با سن واما در پژوهش حاضر تنها 

با وجود استرس در کارمندان رابطه معنی داري داشته است و سایر )  P<0.05(تحصیالت 

که با نتایج پژوهش  )P>0.05(ی رابطه معنی داري با استرس نداشته اندآیتم هاي مورد بررس

  .کاظمی مغایرت داشته است

  

بررسی شیوع استرس تحت عنوان ) 1390(در پژوهش غریبی و همکارانش در استان البرز

نفر از کارکنان شاغل در  450نفر از مجموع  145، شغلی در کارگران یک صنعت تونل سازي

جهت تعیین استرس شغلی از پرسشنامه . سازي مورد مطالعه قرار گرفتندیک پروژه تونل 

از نظر آماري ارتباط معناداري . انگلستان استفاده گردید HSEاستاندارد استرس شغلی موسسه 

بین استرس شغلی با متغیرهاي ورزش، تحصیالت مرتبط با شغل و سابقه شغلی مشاهده 
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تحصیالت مرتبط شغلی، بدون سابقه شغلی و افرادي  افراد داراي، به طوریکه  P<0.05گردید

همچنین بین استرس  ؛یانگین استرس شغلی کمتري داشتندکه عادت به ورزش کردن داشتند، م

دخانیات، بیماریهاي مزمن، شاخص  تحصیالت، مصرفشغلی با متغیرهاي سن، تاهل، سطح 

ایج آن تا حدودي با پژوهش که نت) p<05/0(توده ي بدنی ارتباط آماري معناداري دیده نشد

حاضر مطابقت دارد چراکه در پژوهش حاضر تنها بین تحصیالت و سن رابطه معناداري با 

با استرس شغلی ) ،سابقه کارتاهل، توده بدنی(میزان استرس شغلی وجود داشته و سایر متغیرها

  .مشاهده نشدرابطه معناداري وجود 

  

  

  :نتیجه گیري

جهت  .کارکنان شاغل در آتش نشانی استان قزوین شرکت نمودندنفر از  118در این پژوهش 

استفاده گردید و  HSEبررسی فراوانی استرس در آتش نشانان از پرسشنامه استرس شغلی 

از پاسخ دهندگان % 11جدول دموگرافیک،  بر اساس  .سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

داراي مدرك زیر % 1.7ه با میزان تحصیالت، همچنین در رابط. نیز متاهل بوده اند% 89مجرد و 

نیز فوق % 2.5مدرك لیسانس و % 24.6فوق دیپلم، % 42.4مدرك دیپلم، %  28.8دیپلم، 

  . لیسانس و باالتر بوده اند
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نیز % 66.1هزار تومان و  900تا  600بین % 32.2هزار تومان،600زیر % 0.8بعالوه سطح درآمد 

  .میلیون تومان بوده است 1باالي 

. هر یک از سواالت در جدولی جداگانه ارائه گردید درصد و فراوانیدر این پژوهش ابتدا 

حطیه هاي نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت (سپس رابطه میان هریک از متغیرها 

سن مورد و  با وضعیت تاهل، تحصیالت، نوع کار، سطح درآمد) همکاران، تقاضا و تغییرات

  . بررسی قرارگرفت

 HSEکه فراوانی و درصد مربوط به هر یک از سواالت پرسشنامه  2-4اساس جدول بر 

بیشترین عاملی که سبب   این پرسشنامه،همچنین دسته بندي سواالت و مشخص گردید 

در درجه اول عامل تغییر ناپذیر بودن ساعت  ،افزایش استرس در کارکنان و شاغلین میگردد

و در درجه دوم  نداشتن %) 40.7(ست با باالترین درصد کاري کارکنان در حرفه آتش نشانی ا

  .می باشد%) 23.7(اختیار در تصمیم گیري براي زمان استراحت

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هاي این پژوهش بین نقش و سایر گزینه هاي 

). P>0.05(مربوط به اطالعات دموگرافیک افراد رابطه معنا داري وجود نداشته است 

باالترین میزان میانگین نمرات مربوط به حیطه نقش در ارتباط با سن بوده با میانگین نمره 

و کمترین میزان نیز مربوط به نوع کار در سطح متوسط با میانگین نمره  5.74±33.34

  .بوده است 3.93±16.18
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اهده نشد در حیطه ارتباط نیز رابطه معنا داري با اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان مش

)P>0.05( و کمترین میانگین نمره نیز  33.34±5.74؛ باالترین میانگین نمره مربوط به سن

  .بوده است 3.32±3.56مربوط به تحصیالت در سطح لیسانس و باالتر 

و  33.34±5.74در سایر حیطه ها نیز باالترین میزان میانگین نمرات مربوط به سن بوده است 

در حیطه حمایت مسئولین مربوط به نوع کار در سطح متوسط بوده  اما پایین ترین میزان آن

، در حیطه 9.75±3.23، در حیطه حمایت همکاران نیز مربوط به نوع کار متوسط 4.46±11.43

، در حیطه تقاضا مربوط به تحصیالت  12.72±4.74کنترل مربوط به نوع کار در سطح متوسط 

ر حیطه تغییرات مربوط به تحصیالت در سطح ، د16.91±5.71در سطح دیپلم و زیر دیپلم 

  .بوده است 6.79±2.82فوق دیپلم 

همچنین در حیطه تغییرات و سطح ) P Value= 0.029(تنها در حیطه کنترل و سن 

  . رابطه معنی داري با استرس مشاهده شد) P Value=0.034(تحصیالت 

بیشترین  3.37ه نقش با در حیطهمچنین میانگین و انحراف معیار استرس در آتش نشانان 

بوده  1.57میزان را نشان می دهد همچنین کمترین میزان استرس نیز مربوط به حیطه ارتباط با 

  .است
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Abstract 

Background: The stress induced by job is an important factor and an serious 

threaten for work health in the world. Job stress can give birth accidents on 

work place and can cause physical trauma to the working persons and can cause 

damage to equipments .firefighting is also a stress full job. fire fighters are one 

of the most important group who need a very good physical and mental health 

to do their jobs. That is why in this study we work on the fire fighter job stress. 
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Objective: the study of abundance of job stress and factors effecting on it in 

Qazvin firefighters. 

Method  : This study was descriptive analytical analysis.118 firefighters who at 

least working as a fire fighter for one year participated in this study. We use 

HSE questionaire and we analysis the data by using SPSS 

Results  : According to this study the most stress full factor was the 

unchangeable working hours(40.7%) only in age and control section our p value 

was ( P Value=0.029). 

Conclusion:The conclusion of this study was the most stress full factor for fire 

fighters in their working environment was that they do not have control on 

changing their working scadual and they cannot decide the time when they want 

to take rest. 

Key words: Job stress, Firefighters. 

 


