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استرس شغلی ،تحصیالت و توانایی کار در کارکنان پاالیشگاه
شهرام صفری ،1احسان ا ..حبیبی  ،2حبیب اهلل دهقان ،2بهزاد مهکی ،3اکبر حسنزاده
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .2عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .3دکترای آمار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .4مربی گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ دریافت22/63/60 :

تاریخ پذیرش22/60/14 :

چکیده
مقدمه :استرس شغلی یکی از معضالت اساسی صنایع میباشد که میتواند زمینهساز مشکالت متعددی مانند بیماریهای
قلبی عروقی ،بیماریهای اسکلتی -عضالنی و بازنشستگی زودرس کارکنان باشد .از طرفی خروج زودرس کارگران از
محیط کار نیز بر مشکالت صنایع امروز افزوده است؛ در این خصوص ارتقاء توانایی کار یکی از موثرترین روشهایی
است که از ناتوانی ناشی از کار و بازنشستگی زودرس جلوگیری میکند .هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین
نمره استرس شغلی با شاخص توانایی کار و تحصیالت در کارکنان پاالیشگاه اصفهان بود.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در میان  171نفر از کارکنان شاغل در پاالیشگاه که در
گروههای شغلی مختلف مشغول به کار بودند ،انجام گرفت .بر اساس روش نمونهگیری انتساب متناسب به ترتیب  33نفر
پرسنل اداری 02 ،پرسنل عملیاتی و  02نفر پرسنل تعمیرکار برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد .اطالعات مورد
نیاز از طریق  2پرسشنامه استاندارد استرس شغلی و شاخص توانایی کار به صورت خود گزارشدهی جمعآوری گردید.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  26و آزمونهای آماری و تی تست  ANOVAضریب همبستگی پیرسون،
تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد  %60شرکتکنندگان دارای استرس شدید و  %14ما بقی دارای استرس متوسط بودند .میانگین
نمره استرس  106/7با انحراف معیار  17/3بود که در قسمت استرس شدید قرار گرفت .نمره کل شاخص توانایی کار با
میانگین و انحراف معیار به ترتیب  37/16و  3/60در حیطه خوب قرار گرفت .ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که
نتیجهگیری :استرس یکی از مهمترین عواملی بود که بر توانایی کارکنان موثر است،لذا آموزش به منظور غلبه بر استرس
شغلی در محیط پاالیشگاه به منظور حفظ و ارتقاء توانایی کارکنان توصیه می شود.
کلید واژه:ها :استرس شغلی ،سطح تحصیالت ،شاخص توانایی ،کارکنان پاالیشگاه

نویسنده مسئول :آدرس پستی :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت حرفهای
پست الکترونیکی ،habibi@hlth.mui.ac.ir :تلفن6311 - 7222737 :
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شاخص توانایی کار با نمره استرس ،رابطه معکوس معنادار دارد.

شهرام صفری و همکاران
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مقدمه
یکی از معضالت اساسی که در طی چند دهه اخیر
همراه با صنعتی شدن جوامع سالمت بشر را تهدید

درگیری با همکاران در محیط کار ،که این فاکتورها
میتواند به استرس شغلی در کارکنان منجر شود(.)2

مینماید پدیده استرس میباشد( .)1اگر استرس در

بعد دیگری که باعث عالقهمندی بشر به مطالعه

محیطهای کاری و در ارتباط با عوامل محیط کاری و یا

استرس شده است ارتباط بین استرس و عملکرد است.

به دنبال تغییر در فعالیتهای کاری همچون فنآوری

اگرچه عموماً از استرس تصویری منفی در ذهن مردم

جدید یا تغییر اهداف به وجود آید بیانگر استرس شغلی

وجود دارد اما برای انجام بهینه فعالیتها ،انسان به سطح

است( .)3 ,2استرس در یک طیف گستردهای از شرایط

متعادلی از استرس نیاز دارد ،زیرا بدون وجود استرس

کار رخ میدهد ،اما اغلب زمانی که کارکنان احساس کنند

افراد تالش الزم را به منظور انجام امور از خود نشان

که از حمایت کمی از سوی سرپرستان و همکاران

نخواهند داد ،اما استرس زیادتر از حد باعث اختالل در

برخوردارند و جایی که آنها کنترل کمی بر کار داشته

عملکرد و کاهش بهرهوری کارکنان در سازمان

باشند و یا اینکه آنها نتوانند بر نیازها و فشار غلبه کنند

میشود(.)16،11

این شرایط بدتر میشود(.)4

یکی از مشکالت جهان صنعتی کنونی خروج زودرس

استرس شغلی استرسی است که فرد معینی در شغل

کارگران از محیط کار است .علیرغم افزایش امید به

معینی دچار آن میشود ،یعنی هم خصوصیات فرد و هم

زندگی وضعیت بهتر سالمتی در جوامع ،در دهه اخیر در

عوامل مربوط به شغل در ایجاد آن دخالت دارند و چون

بیشتر کشورهای اروپایی متوسط زمانی که افراد ،شاغل

فرد و محیط تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند ،بنابراین

هستند کاهش یافته است(.)12

استرس شغلی در چنین بافتی به وجود میآید(.)0

در سالهای اخیر ارتقاء توانایی به عنوان یکی از

طبق تعریف  NIOSHاسترس شغلی پاسخهای مضر

موثرترین روشهایی که از ناتوانی ناشی از کار و

فیزیکی و ذهنی است که وقتی نیازمندیهای شغلی با

بازنشستگی زودرس جلوگیری میکند ،شناخته شده

تواناییها و منابع مورد نیاز فرد هماهنگ نباشد به وجود

است( .)13،14توانایی کار یک مفهوم پیچیده میباشد که

میآید(.)0

میتواند با استفاده از شاخص توانایی کار ارزیابی گردد.

استرس شغلی با بسیاری از بیماریهای محیط کار

شاخص توانایی کار مجموعهای از فاکتورهایی است که

همچون بیماریهای قلبی عروقی ،بیماریهای اسکلتی-

یک فرد را قادر میسازد در شرایط خاص نیازمندیهای

عضالنی ،فشار خون و برخی دیگر از بیماریها ارتباط

کارش را به خوبی انجام دهد( .)10،10به عبارت دیگر

دارد( .)7مطالعات اخیر نشان دادهاند که  06تا  %06از کل

یک پروسه پویا است که به دنبال تداخلی از شرایط

روزهای کاری از دست رفته با استرس شغلی مرتبط

کاری ،ویژگیهای فردی و جامعه میباشد(.)11،17

مشغول به کار هستند با ریسک فاکتورهای سالمتی

که زمینه وسیعتری از وضعیت اجتماعی در نظر گرفته

متفاوتی مواجهه دارند که عبارتند از :خطرات موارد

شود برای مثال توانایی کار با سالمت فردی( ،)16به

شیمیایی ،حریق ،انفجار ،خطرات الکتریسیته ،کار بیرون و

عالوه ،نشان داده شده است که تحصیالت و یا محروم

مواجهه با آب و هوای نامناسب ،سر و صدای زیاد ،زیاد

ماندن از آموزش به طور وسیعی بر وضعیت سالمتی فرد

ماندن در محیطهای جدا ،برای مدت زیادی تنها ماندن،

موثر میباشد(.)12
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است( .)6کارکنان پاالیشگاه بسته به اینکه در چه قسمتی

در رابطه با سطح تحصیالت با توانایی کار نیاز هست

 /3استرس شغلی ،تحصیالت و توانایی کار در کارکنان پاالیشگاه

مطالعهای که در میان افراد سوئدی انجام گرفت نشان

قبل از شروع مطالعه از داوطلبانی که در این پژوهش

داد که سطح تحصیالت پایین ،توانایی کار افراد را از بین

شرکت نمودند رضایتنامه کتبی و از کمیته اخالقی

میبرد .در این مطالعه نشان دادهاند که افراد با سطح

شرکت موافقتنامه گرفته شد .میانگین سنی و انحراف

تحصیالت باالتر از لحاظ بیولوژیکی جوانتر از افرادی

معیار شرکتکنندگان بخش اداری ( 34/70و ،)6/07

هستند که دارای سطح تحصیالت پایینتر ولی در همان

بخش عملیات ( 30/70و  )12/02و بخش تعمیرات

رده سنی هستند( .)26به عالوه سطح تحصیالت باالتر در

( 30/47و  )6/03بود.

افراد باعث حفظ و نگهداری توانایی کار حتی با وجود
استرس فیزیولوژیکی ،میشود(.)21

اطالعات از طریق  2نوع پرسشنامه استاندارد استرس
شغلی و پرسشنامه شاخص توانایی کار گردآوری شد.

سالمتی و توانایی کار فاکتورهای مهمی برای ایمنی

پرسشنامه استرس شغلی مورد تائید انستیتوی بهداشت

شغلی در کارکنان پاالیشگاه میباشد .بنابراین با توجه به

روانی آمریکا با قابلیت اعتماد  ،%22حاوی  07سوال

مسائل بهداشتی و شغلی محیط کار مطالعه حاضر با هدف

میباشد که در  3بخش روابط بین فردی ،شرایط فیزیکی

تعیین ارتباط شاخص توانایی کار و سطح تحصیالت

و عالقهمندی به کار ،در یک طیف  0گزینهای لیکرت از

کارکنان پاالیشگاه در مواجهه با استرسورهای مختلف

 =1هرگز تا  =0همیشه ،تکمیل گردید.

پاالیشگاه انجام گرفت.

روش بررسی

نتایج به دست آمده از پرسشنامه استرس شغلی به
صورت کمی بیان و در نهایت نمره مربوط به استرس هر
گروه شغلی در یکی از  3مقیاس استرس کم ( 110و

این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در

کمتر) ،استرس متوسط ( )117-146و استرس باال (141

سال  1321در کارکنان شاغل در پاالیشگاه اصفهان انجام

و باالتر) تعیین میگردید ،ترجمه پرسشنامه استرس شغلی

گرفت .حجم نمونه مورد نیاز با توجه به هر دو متغیر

به زبان فارسی و تعیین روایی و پایایی آن در ایران،

مورد بررسی (شاخص توانائی کار +استرس شغلی) ،در

توسط  Mohammadfamو همکاران انجام شده

سطح معنیداری  %0و میزان خطای یک واحد برآورد

است(.)24

نظر گرفته شد .انحراف معیار نمره شاخص توانایی کار

شغلی فعلی در مقایسه با بهترین دوره زندگی ،توانایی

با توجه به مطالعه جوزو برسیک( )22برابر با  2/2بود که

شغلی در ارتباط با نیازهای جسمی و روانی شغلی ،تعداد

حجم نمونه مورد نیاز در این قسمت  34نفر برآورد شد.

بیماریهای فعلی تشخیص داده شده توسط پزشک،

انحراف معیار نمره استرس با توجه به مطالعه جهانبحش

مرخصی استعالجی در طول  12ماه گذشته ،پیشبینی فرد

و همکاران( )23برابر با  0/02بود که حجم نمونه مورد

از توانایی شغلیاش در طی دو سال آینده ،منابع روانی و

نیاز در در این قسمت  171نفر برآورد شد.

تخمین زیان کاری به علت بیماری میباشد(.)20

از میان  1666نفر افراد شاغل در پاالیشگاه شامل:
 266نفر پرسنل اداری 466 ،نفر پرسنل عملیاتی و 466

جدول ،1گزینههای مورد بررسی در پرسشنامه
شاخص توانایی انجام کار را نشان میدهد .

نفر پرسنل تعمیرکار ،بر اساس روش نمونهگیری انتساب

ترجمه پرسشنامه  WAIبه زبان فارسی و تعیین

متناسب به ترتیب  33نفر پرسنل اداری 02 ،پرسنل

روایی و پایایی آن در ایران ،توسط  Abdolalizadehو

عملیاتی و  02نفر پرسنل تعمیرکار برای شرکت در

همکاران انجام شده است( .)20این شاخص با جمع

مطالعه دعوت به عمل آمد.

امتیازات به دست آمده برای هر آیتم محاسبه میگردد.
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شده و در نهایت حجم نمونه بیشتر برای انجام مطالعه در

شاخص توانایی شغلی ( )WAIشامل  7بعد توانایی
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بهترین برآورد ممکن از شاخص ،امتیاز  42و بدترین

 4سطح لیسانس و باالتر ،فوق دیپلم ،دیپلم و پایینتر

برآورد ،امتیاز  7میباشد .در نهایت بر اساس امتیازات به

تقسیمبندی شدند .توصیف و تحلیل دادهها با استفاده از

دست آمده توانایی کار در  4طبقه ضعیف (،)7-27

نرمافزار  SPSSویرایش  26و با بهرهگیری از آزمونهای

متوسط ( ،)26-30خوب ( )37-43و عالی ()44-42

آماری پیرسون ،تی مستقل ،توکی ،آنالیز واریانس

گروهبندی میشود( .)0در این مطالعه سطح تحصیالت به

یکطرفه انجام شد.

جدول  –1آیتمهای مورد استفاده در پرسشنامه شاخص توانایی کار()0
آیتم

امتیاز

توانایی کار فعلی در مقایسه با بهترین زمان زندگی

1-16

توانایی در ارتباط با ماهیت شغلی (فیزیکی و روانی)

2-16

بیماریهای فعلی تشخیص داده شده توسط پزشک

1-7

برآورد فردی از اختالالت ایجاد شده در انجام کار به واسطه بیماری

1-0

مرخصی استعالجی طی  12ماه گذشته

1-0

پیشبینی از توانایی کار طی  2سال آتی

1،4،7

قابلیتهای ذهنی

1-4

یافتهها
میانگین سنی شرکتکنندگان  30/0±16/3سال ،با رده

فوق دیپلم ،دیپلم و پایینتر به ترتیب  33/3 ،13/0و %0/6

سنی  23-06سال بود .در این میان پرسنل بخش اداری با

در ردههای بعدی قرار گرفتند .همچنین  %62/0از

میانگین سنی  34/7و پرسنل عملیات با  30/7سال به

جمعیت مورد مطالعه متاهل و بقیه مجرد بودند.

ترتیب جوانترین و مسنترین گروههای شغلی مورد

آزمونهای آماری همبستگی پیرسون ،آنالیز واریانس

مطالعه را شامل میشدند.

یکطرفه و آزمون تی مستقل ارتباط معناداری را بین

تعداد شرکتکنندگان زن و مرد به ترتیب در بخش

میانگین نمره کل استرس با متغیرهای سن و سابقه کار

اداری برابر 16نفر ( )%36/3و  23نفر ( )%02/7بود .در

نشان نداد( .)P<6/60ضمن آنکه بین نمره کل استرس با

بخش عملیات و تعمیرات کلیه شرکتکنندگان مرد بودند.

میزان تحصیالت ارتباط معناداری از نوع معکوس برقرار

میانگین سابقه کار افراد  11/6سال با انحراف استاندارد

بود ،بدین صورت که با افزایش میزان تحصیالت ،نمره

 16/7بود (از  1تا  36سال) .بیشترین میانگین سابقه کاری

کل استرس کاهش پیدا میکرد(( )P>6/60نمودار .)1

کاری در پرسنل اداری با  11سال بود .از نظر توزیع

وانحراف معیار به ترتیب  37/16و  3/60قرار گرفتند.

جمعیت بر حسب میزان تحصیالت ،افرادی که دارای

کمترین نمره توانایی کار مربوط به افراد اداری با

تحصیالت لیسانس و باالتر بودند با  ،47/4بیشترین

میانگین 30/3و بیشترین نمره توانایی کار مربوط به افراد

درصد جمعیت را شامل میشدند و افراد با تحصیالت

تعمیرکار با میانگین 37/0بود.
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تمام کارکنان پاالیشگاه در رنج خوب و با میانگین
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نمودار -1مقایسه میانگین نمره کلی استرس ناشی از کار و میزان تحصیالت

نتایج نشان داد  %60شرکتکنندگان دارای استرس

نتایج حاصل از پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار

شدید و  %14مابقی دارای استرس متوسط بودند .بیشترین

نشان داد ،نمره کل شاخص توانایی کار برای تمام کارکنان

میانگین نمره استرس شغلی با میانگین  106به پرسنل

پاالیشگاه در رنج خوب و با میانگین و انحراف معیار به

تعمیرات تعلق گرفت و پرسنل عملیات و اداری با

ترتیب  37/16و  3/60قرار دارد .کمترین نمره توانایی کار

میانگین  106و  100به ترتیب در رده دوم و سوم قرار

مربوط به افراد اداری با میانگین 30/3و بیشترین نمره

گرفتند.

توانایی کار در بین افراد تعمیرکار با میانگین 37/0بود.

نتایج جدول  2نشان میدهد بیشترین نمره میانگین

 %06/0نمره توانایی کار شرکتکنندگان رضایتبخش

استرس شغلی به تفکیک حیطههای مورد سنجش

( )30>WAIبود .آزمون توکی به منظور مقایسه میانگین

پرسشنامه با  72/61در بخش روابط میان گروهی به افراد

نمره شاخص توانایی کار در وظایف شغلی کارکنان نشان

واحد عملیات تعلق گرفت .در بخش شرایط فیزیکی

داد که تفاوت معناداری بین شاخص توانایی کار و

محیط کار با میانگین  01/66نیز افراد تعمیرکار بیشترین

وظایف شغلی مورد بررسی وجود ندارد(.)P<6/60

کار نیز بیشترین نمره میانگین استرس با  26/43به

گروههای مختلف شغلی نشان میدهد .ضریب همبستگی

تعمیرکاران تعلق گرفت .الزم به ذکر است در مجموع

پیرسون نشان داد که شاخص توانایی انجام کار با نمره

نتایج حاصل از کمی کردن  3بخش پرسشنامه میانگین

کل استرس ،روابط بین فردی ،و شرایط فیزیکی محیط

نمره استرس  106/7با انحراف معیار  17/3بود که در رنج

کار رابطه معکوس اما با نمره عالقهمندی به کار رابطه

استرس شدید قرار گرفت .نتایج نشان داد که میانگین

مستقیم داشت(جدول .)3میانگین توانایی کار در شغلهای

شاخص توانایی کار به طور معناداری تحت تاثیر سطح

با ماهیت فیزیکی  37/41و در شغلهای با ماهیت فکری

تحصیالت قرار دارد( ،)P>6/60در حالی که بین میانگین

و ذهنی  30/27میباشد .بر اساس دستهبندی نمره توانایی

نمره شاخص توانایی کار با متغیرهای سن ارتباط

کار ،میزان توانایی کار افراد با ماهیت شغلی فیزیکی در

معناداری دیده نشد(.)P<6/60

محدوده خوب و افراد با ماهیت شغلی فکری و ذهنی در

طبق آزمون همبستگی پیرسون بین سابقه کاری افراد

محدوده متوسط بودند .همچنین نتایج آماری تی مستقل،

و ن مره شاخص توانایی کار رابطه مستقیم وجود دارد ولی

تفاوت معنیداری بین نمره توانایی کار در ماهیت شغلی

این ارتباط معنادار نبود(.)r=6/6610(،)P<6/60

فیزیکی و فکری -ذهنی نشان نداد.
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جدول  -2میانگین نمره حیطههای استرس و شاخص توانایی کار در گروههای شغلی متفاوت
متغیر

انحراف معیار

میانگین
الف .واحد اداری
روابط بین گروهی

71/16

2/16

شرایط فیزیکی

00/40

7/06

نمره عالقمندی به کار

26/10

4/10

-

ب .واحد عملیات
روابط بین گروهی

72/6

7/01

شرایط فیزیکی

06/22

13/16

نمره عالقمندی به کار

20/00

4/70

روابط بین گروهی

71/0

2/67

شرایط فیزیکی

01/66

2/22

نمره عالقمندی به کار

26/43

4/41

واحد اداری

30/32

4/03

-

واحد عملیات

37/16

3/71

-

واحد تعمیرات

37/00

3/00

-

استرس

-

ج .واحد تعمیرات
-

شاخص توانایی انجام کار

جدول  -3ارتباط بین میانگین نمره حیطههای استرس با نمره توانایی انجام کار
ابعاد استرس

نمره توانایی کار
r

p-value

نمره روابط بین فردی

-6/107

6/64

شرایط فیزیکی محیط کار

-6/126

6/662

عالقهمندی به کار

6/213

6/660

نمره کل استرس

-6/100

6/64

بحث
شدید شغلی که با نتایج مطالعه  Mohammadfamو

زیانآور فیزیکی (صدا ،روشنایی) ،عوامل شیمیایی

همکارانش بر روی استرس شغلی کارگران خودروسازی

زیانآور محیط کار (فیومهای ناشی از جوشکاری،

همخوانی دارد( .)24در مطالعه Jahanbakhsh Ganjeh

وضعیت تهویه سالن) ،شرایط ارگونومیکی محیط کار

و همکاران اشاره شده که میانگین استرس شغلی برابر با

(برداشتن و بلند کردن قطعات ،داشتن پوسچر نامناسب

 36/62بود که از میانگین استرس شغلی مطالعه حاضر

در حین کار ناشی از شرایط تکنولوژیکی یا عدم آگاهی

کمتر بود(.)23

به شیوه صحیح انجام کار) بیشترین سهم را از استرس

به خاطر ماهیت کار افراد تعمیر کار ،بیشترین نمره

کلی موجود در افراد مورد بررسی دارا بود .در بخش

استرس در حیطه شرایط فیزیکی محیط کار به این افراد

عملیات از سه حیطه پرسشنامه مورد بررسی روابط میان
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مطالعه حاضر نشان داد که  %60افراد دچار استرس

تعلق دارد و در این بخش عوامل استرسزایی نظیر عوامل
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فردی به عنوان قویترین استرسور و در بخش

ظرفیت هوازی افراد کاهش مییابد این متغیر نیز رو به

عالقهمندی به کار میانگین نمره استرس این بخش در بین

کاهش میگذارد( ،)34ولی با این وجود در مطالعه حاضر

تعمیرکاران با اختالف ناچیزی بیشتر از افراد اداری بود.

و بعضی از مطالعات انجام گرفته بر روی این متغیر نشان

در این پژوهش افرادی که دارای سطح تحصیالت باالتر

داده شده است که توانایی کار کاهش نیافته و حتی در

بودند دارای استرس شغلی کمتری بودند .دلیل این امر را

مطالعهای که توسط  Marinaدر میان کارکنان مراقبتهای

میتوان در تناسب پست سازمانی با میزان تحصیالت و

بهداشتی انجام گرفت نشان داده شده که توانایی کار افراد

استفاده از مهارتها و تواناییهای فرد دانست .در این

جوان نسبت به افراد مسن کمتر میباشد(.)30

راستا  Rossبه این نکته اشاره میکند کارکنانی که

طبق آزمون همبستگی پیرسون بین سابقه کاری افراد

شغلشان در پایینترین سطح سلسه مراتب سازمانی قرار

و نمره شاخص توانایی کار رابطه مستقیم وجود دارد ولی

دارد به دلیل مشارکت کمتر در تصمیمگیریها بیشتر

این ارتباط معنادار نبود که با مطالعات  Mazlomiو

دستخوش استرس میشوند( Silva-Junior .)27و

همکاران که بر روی شاخص توانایی کار و استرس شغلی

همکاران نیز در مطالعه خود بر روی رانندگان در برزیل

کارکنان پتروشیمی در سال  1326انجام گرفت مغایرت

نتایج مشابهی را گزارش کردند(.)26

داشت(.)30

در مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین میانگین نمره

نتایج حاصل از پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار

کل استرس با سن افراد شرکتکننده در مطالعه یافت نشد

نشان داد ،میانگین نمره شاخص توانایی کار برای کارکنان

که با نتیجه مطالعه  Lambertو همکاران در بررسی

پاالیشگاه در رنج خوب و با میانگین و انحراف معیار به

استرس و رضایت شغلی کارکنان همخوانی دارد(.)22

ترتیب  37/16و  3/60قرار دارد.

همچنین بین نمره استرس و سابقه کار کارکنان پاالیشگاه

در برخی مطالعات یافتههای مشابهی مطابق این

رابطه معناداری دیده نشد که با یافتههای مطالعه  Farajiو

مطالعه گزارش شده است به عنوان مثال  kissبا مطالعه

همکاران که بر روی استرس شغلی پرستاران در کردستان

بر روی کارگران آتشنشانی کشور بلژیک میانگین

انجام گرفت همخوانی داشت(.)36

شاخص توانایی را برابر  46/0گزارش کرد که از میانگین

نتایج نشان داد که میانگین نمره شاخص توانایی کار
به طور معناداری تحت تاثیر سطح تحصیالت قرار دارد

مطالعه حاضر بیشتر ولی با این وجود هر دو مطالعه در
رنج خوب قرار داشتند

کرده بودند پرستارانی که سطح تحصیالت باالتری دارند

روی کارگران ساختمانی  )36(WAIدر کشور هلند انجام

دارای نمره شاخص توانایی کار بیشتری هستند ،در یک

شد و توانایی کار این افراد برابر با 46/2؛ و با کارگران

راستا میباشد( .)31همچنین بین میانگین نمره شاخص

شهرداری کشور فنالند که توانایی کار آنها برابر با  46و

توانایی کار با متغیر سن ارتباط معناداری دیده نشد که این

افسران کشور فنالند که برابر با  )32(32و پرستاران

یافتهها همسو با مطالعات انجام گرفته توسط Goedhard

دانشگاه زاگرب که نمره توانایی کار آنها برابر  37/0بود،

( )32و مطالعه  Kloimullerو همکاران میباشد(.)33

همخوانی دارد(.)31

باید توجه نمود که تاثیر سن ،بیشتر در میان گروههای

همچنان که جدول  3نشان میدهد بین روابط فردی

سنی خود را نشان میدهد چنانچه اکثر مطالعات انجام

در محیط کار با توانایی کار کارکنان در پاالیشگاه ارتباط

شده بر روی توانایی کار افراد به این نتیجه رسیدهاند که

مستقیم و معناداری وجود دارد که نتایج به دست آمده

توانایی کار افراد بعد از سن  46سالگی به این دلیل که

همسو با مطالعه  van den Bergو همکاران میباشد که
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) که43(کشور فنالند مشغول به کار بودند مغایرت دارد

نشان داد کارهای تیمی و روابط فردی مناسب در

در آن مطالعه ذکر گردید که نیازهای فیزیکی باالی شغل

 اجتماعی بر-محیطهای کاری به عنوان یک فاکتور روانی

، پوسچرهای کاری ضعیف،مانند انجام کارهای عضالنی

.)46(روی توانایی کار دارای اثری مثبت میباشد

انجام حرکات تکراری به عنوان مهمترین عوامل
.)44(کاهشدهنده توانایی کار شناسایی شدهاند

نتیجهگیری

 بر روی افراد اداری وKawakami در مطالعهای که
 ساله در ژاپن انجام داد نشان داده3 کارگران در یک دوره
شد که شغل نامناسب یا عالقهمند نبودن به کار و ارتباط
ضعیف بین افراد در محیط کار آنها علت اصلی استرس

یافتههای مطالعه حاکی از مطلوب بودن شاخص

 شاخص.)41(شغلی و ناراحتی اصلی این افراد میباشد

توانایی کار در افراد با سطح تحصیالت باالتر و باال بودن

توانایی کار با نمره کل استرس رابطه معناداری داشت که

میزان استرس شغلی در کارکنان با سطح تحصیالت

 که بر رویBresic ، و همکارانKumasiro با مطالعات

 با توجه به موارد ذکر شده به نظر.پایینتر میباشد

.)41،42(کارکنان صنعت نفت انجام شد همخوانی دارد

،میرسد ارائه برنامههای آموزشی بیشتر برای این افراد

در مطالعه حاضر میانگین نمره شاخص توانایی کار در

ارتقاء مهارتهای ارتباطی و همچنین ایمن سازی محیط

افرادی با ماهیت شغلی فیزیکی باالتر از افرادی بود که

بتواند در کاهش استرس شغلی و به تبع آن ارتقاء

ماهیت شغلی آنها ذهنی بود که با نتیجه مطالعات انجام

.بهرهوری سازمان نتایج سودمندی را در پی داشته باشد

شده در میان زنان و مردان در مشاغل مختلف شهری
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