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چکیده
مقدمه :محیط کار یک بستر مهم برای ارتقای سالمت جسمی ،اجتماعی و به خصوص روانی است .اختالل در سالمت روان و استرس
یا فشار شغلی ،هر یک میتوانند موجب آسیبهای فردی و کاهش کارایی سازمانی شوند .مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سالمت
روان و فشار شغلی در کارکنان اداری استان قم ،طراحی و اجرا شد.
روش بررسی :در این مطالعه مقطعی ،از بین کارکنان اداری سازمانهای دولتی استان قم 1500 ،نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند .روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای بود .برای بررسی وضعیت سالمت روان و فشار شغلی از پرسشنامههای  GHQ-28و
محتوای شغلی استفاده شد.
نتایج :بر اساس یافتههای پژوهش  %17/1کارکنان اداری مورد مطالعه ،مشکوک به اختالل در سالمت روان بودند و  %12/8در حیطه
جسمانیسازی عالئم %13 ،در حیطه اضطراب و خواب %7 ،در حیطه عملکرد اجتماعی و  %16از نظر افسردگی ،دچار اختالل بودند .در
 %28موارد ،فشار شغلی کارکنان مورد بررسی باال %26/6 ،غیرفعال %23/7 ،فعال و  %21/7پایین بود .اکثر  %40افرادِ مشکوک به
اختالل در سالمت روان ،فشار شغلی باالیی داشتند.
نتیجهگیری :نزدیک به یک ششم کارکنان اداری مورد مطالعه ،مشکوک به اختالل در سالمت روان بودند .اکثر افراد ،فشار شغلی باال
یا غیرفعال داشتند که هر دو ،وضعیتهای نامطلوبی به حساب می آیند و افرادی که فشار شغلی کمتری داشتند از سالمت روان باالتری
برخوردار بودند.
واژه های کلیدی:سالمت روان ،فشار شغلی ،کارکنان اداری
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تاثیر فشار شغلی بر سالمت روان کارکنان اداری
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مقدمه
جسمانی ،روانی و اجتماعی است( .)1بر همین اساس ،یک

پتروشیمی ارومیه  ،)10( %14/4در کارکنان کارخانه سایپا،

محیط کار سالم فقط با نبود وضعیتهای بالقوه منجر به

 ،)11( %50در کارکنان ذوب آهن اصفهان  ،)12( %53در زنان

بیماری یا معلولیت تعریف نمیشود و وجه مشخصه آن ،وجود

شاغل در اردبیل شیوع استرس متوسط  %62/8و استرس شدید

نشانههای ارتقای سالمت و آسایش است( .)2در واقع محیط کار

 %36/5اعالم شده است( )13که این ناهماهنگی در شیوع فشار

یک محل استراتژیک برای ارتقای سالمت ،در جنبههای

شغلی ،در مطالعات مختلف ،نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه

جسمی ،اجتماعی و به خصوص روانی ،محسوب میشود.

را توجیه مینماید.

در کشورهای توسعه یافته ،اختالالت ذهنی به عنوان نقطه

بر اساس گزارش موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی

مقابل سالمت روان %25 ،کل بیماریها و صدمات را تشکیل

( )NIOSHبه علت فشارهای شغلی %30 ،کارگران از دردهای

میدهند و این اختالالت در  %13موارد به افسردگی منجر

کمر %28 ،استرس %20 ،خستگی %17 ،دردهای عضالنی و

میشوند( .)3مطالعات نشان میدهد تا سال  2020افسردگی

 %13سردرد شکایت دارند(.)14

بعد از بیماریهای قلبی ،دومین دلیل اصلی ناتوانی در سطح

اختالالت جسمی مرتبط با استرس ،نظیر افزایش فشارخون،

جهان خواهد شد( .)4در یک بررسی یک ساله که توسط

اختالالت خواب و مقاومت کم نسبت به عفونتها ،میتوانند

 Sandersonو همکارش انجام شد ،افسردگی به عنوان یک

منجر به افزایش استعالجی کارکنان شود .استرس یا فشار

اختالل شایع در جمعیت در حال کار شناخته شد( .)5سازمان

شغلی از دالیل اصلی استعالجی و معلولیتهای شغلی و

بینالمللی کار ،اختالالت روانی اجتماعی را یکی از دالیل عمده

بازنشستگی زودهنگام است( .)15در واقع ،میتوان گفت که

بیماری ،غیبت از کار و مرگ در محیط کار ،در سراسر جهان

فشار شغلی به عنوان یکی از مخاطرات شغلی اصلی در

اعالم کرده است .مشکالت سالمت روان در محیط کار ،ممکن

کشورهای صنعتی ،به یک موضوع مهم در مقوله سالمت و

است از طریق افزایش خطاهای شغلی ،تصمیمگیری ضعیف ،از

ایمنی شغلی تبدیل شده است( .)16،17هزینههای فشار شغلی

دست رفتن انگیزه و تعهد کاری ،تنش و تعارضات با همکاران

در اروپا  2تریلیون یورو تخمین زده شده است( .)18این حقایق

باشد که باعث کاهش کارایی کارکنان میشود(.)6

نیاز به انجام تحقیقات پیشگیرانه در این زمینه را پررنگتر

از طرفی ،استرس یا فشار روحی ،جزئی از زندگی هر فرد

میکند.

است .با توجه به اینکه حداقل یک سوم عمر افراد در محیط کار

در واقع ،استرس یا فشار شغلی به صورت پاسخ هیجانی

سپری میشود و بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی آنها طی

آزاردهندهای است که به صورت عدم تناسب بین خواستهها و

ساعات کار شکل میگیرد( ،)7همه افراد در محیط کار ،درجاتی

الزامات شغل و استعداد فرد ،و یا منابع و نیازهای فرد بروز

از فشار عصبی و استرس را احساس میکنند و این واقعیت،

میکند(.)19

امری ملموس و انکارناپذیر در سازمانهای مدرن امروزی
است(.)8
بر اساس مطالعهای در سال  %20 ،2005کارگران اروپایی از

تئوریها و مدلهای مفهومی زیادی برای تفسیر ارتباط
بین وضعیت روانشناختی شغلی افراد و سالمت آنها وجود
دارد.

مدل

تقاضا–کنترل

فشار

شغلی

یکی

از

استرس یا فشار شغلی( )Job Strainرنج میبرند و به اعتقاد آنها

شناختهشدهترین و رایجترین تئوریهای مورد استفاده برای

فشار شغلی ،سالمتی آنها را به خطر انداخته است( .)9در ایران،

تعیین تاثیر زندگی کاری بر سالمت است(جدول  .)1بر

آمارهای متفاوتی از شیوع فشار شغلی باال ،گزارش شده است،

اساس این مدل ،فشار شغلی باال( )High Strainبه ترکیبی از
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سالمتی ،نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت ،بلکه رفاه کامل

به عنوان مثال میانگین شیوع آن را در کارکنان شرکت

 34تاثیر فشار شغلی بر سالمت روان کارکنان ...

تقاضای روانشناختی باال و آزادی عمل یا کنترل پایین در

البته این رقم دربرگیرنده کارکنان اداری بخش خصوصی

شغل ،اطالق میشود که احتمال فشار روانشناختی و

نمیباشد(.)21

 Karasekنیز مشهور است ،مشاغل از نظر دو متغیر تقاضا و

سالمت روان و استرس یا فشار شغلی گروههای مختلف در

کنترل به سه دسته دیگر نیز تقسیم میشوند که شامل

ایران انجام شده است( ،)22-26با این حال ،در ایران پژوهشی

مشاغل فعال( )Activeبا تقاضا و آزادی عمل باال که منجر

به طور اختصاصی به کارکنان اداری نپرداخته است .از طرفی به

به یادگیری فعال و ایجاد انگیزه برای ارتقای الگوهای

نظر میرسد عوامل استرسزا و مخل سالمت روان در افراد و

رفتاری جدید میشوند؛ مشاغل غیرفعال( )Passiveبا دو

محیطهای مختلف ،میتواند متفاوت باشد .در این راستا الزم به

ویژگی آزادی عمل کم و انتظارات کم از کارکنان که منجر

توضیح است که امروزه طبیعت کاری کارکنان اداری نسبت به

به نارضایتی ،تحریکپذیری و بیماریهای جسمی و ذهنی

گذشتههای دور ،دچار تحول عظیمی شده که این تغییر

آنها میشود و در آخر ،مشاغل با فشار کم( )Low Strainبا

میتواند ناشی از پیشرفتهای فناورانه در زندگی کاری کارکنان

تعریف تقاضای روانشناختی کم و آزادی عمل باال ،با

اداری ،نگرانی آنها از منسوخ شدن دانش و اطالعات و افزایش

میانگین سالمت و شادکامی بیشتر ،تقسیم میشوند،

توقعات و انتظارات سازمان و ارباب رجوع از آنها باشد .عواملی از

میباشد(.)20

این دست ،منجر به افزایش تنشهای شغلی آنها شده است که

مطابق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال

گاه با ظرفیت جسمی و روانی آنها سازگار نیست و میتواند

 ،1390تعداد کارکنان امور اداری و دفتری کشور  533488نفر،

موجب بروز فشارهای شغلی شوند و یا سالمت روان آنها را به

معادل  %15کل کارکنان شاغل در بخش دولتی بوده است؛

خطر اندازد(.)27

جدول  :1مدل فشار شغلی()Karasek, 1990
انتظار از کارکنان

پایین

پایین

باال

فشار شغلی غیرفعال

فشار شغلی باال

آزادی عمل کارکنان
باال

فشار شغلی پایین

فشار شغلی فعال

روش بررسی
این مطالعه از نوع  Cross-Sectionalو بخشی از یک مطالعه

کارمند جهت شرکت در طرح و همکاری با آن تا اتمام پروژه و

جامع با عنوان بررسی وضعیت سالمت کارکنان دولت در استان

حداقل  6ماه سکونت کارمـند در قم و معیار خروج فعالـیت در

قم است .جامعه مورد مطالعه ،بالغ بر  50700نفر و شامل کلیه

بخش کارگری در ادارات دولتی بود.

کارکنان ادارات دولتی مشغول به فعالیت در این استان در طی

نمونه مورد مطالعه  1500نفر از جمعیت مورد مطالعه را در

سالهای 1391-92بودند .نیروهای نظامی-انتظامی که از

بر گرفت ،که انتخاب این تعداد با انجام مطالعه  PILOTو شیوع

کارکنان دولت بودند در این پژوهش ،وارد نشدند.

در حدود  %20اختالل در سالمـت روان و با در نظر گرفتن

معیارهای ورود به مطالعه ،شامل رضایت باالترین مسئول
سازمان دولتی ،جهت شرکت کارکنان در طرح فوق ،رضایت
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 α=0/05صورت گرفت.
روش نمونهگیـری در این مطالعه چندمرحلـهای بود؛ به این
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بیماریهای جسمی را باال میبرد .در این مدل که به مدل

طی بررسیهای انجام شده ،چندین مطالعه در زمینه
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قم و تعداد کارکنان آنها به تفکیک جنس تهیه شد .سپس

عملکرد اجتماعی و افسردگی سنجش مینماید .نمره برش ،بر

سازمانها وزندهی شدند؛ به این ترتیب که حداقل هر خوشه

اساس روش نمرهگذاری سنتی در هر حیطه ،نمره  6و در کل

 50نفر در نظر گرفت ه شد و با تقسیم نمودن تعداد کارکنان

 23در نظر گرفته شد(نمره ≤  6در هر حیطه و ≤  23در کل،

آن سازمان بر عدد  50ضریب وزن آن سازمان ،جهت

یعنی فقدان سالمت روان) ( .)28در مورد هر سؤال ،به

نمونه گیری محاسبه شد .سپس مجدداً لیست سازمان ها بر

پاسخهای بهتر از همیشه ،مثل همیشه ،خیر ،کمی ،نمره صفر و

حسب وزن آنها تهیه شد .به طوری که سازمانهای با کارکنان

به پاسخهای بدتر از همیشه ،خیلی بدتر از همیشه ،زیاد و

بیشتر نسبت به سازمانهای با کارکنان کمتر ،شانس بیشتری

خیلی زیاد نمره یک داده شد و از مجموع نمرات سؤاالت برای

برای انتخاب شدن داشتند .سپس با روش نمونهگیری تصادفی

هر فرد ،نمره کلی وی ،محاسبه شد .گزینهها به صورت(-0-0

سیستماتیک ،سازمانهای مورد بررسی تا تکمیل حجم نمونه

 )1-1امتیازدهی شد .مجموع نمرات هر فرد میتواند از صفر تا

 1500نفر انتخاب شدند .تعداد کل کارکنان اداری که به طور

 28متغیر باشد(.)28

تصادفی از بین لیست ادارات انتخاب شدند ،شامل شرکت

در مطالعه  Choobinehو همکاران روایی پرسشنامه تایید و

مخابرات( 42نفر) ،اداره کل اوقاف و امور خیریه( 53نفر)،

برای بررسی پایایی درونی شاخصهای پرسشنامه فشار شغلی،

استانداری( 173نفر) ،بانک ملی( 306نفر) ،سازمان امور

ضریب آلفای کرونباخ از  0/64تا  0/85متغیر بود( .)29روایی و

اقتصادی و دارایی( 279نفر) ،اداره کل فرهنگ و ارشاد

پایایی پرسشنامه  GHQ-28نیز در مطالعه  Noorbalaو

اسالمی( 81نفر) ،ادارات شهرداری( 243نفر) ،اداره مالیاتی (67

همکاران بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ  0/91به دست

نفر) و ادارات کل آموزش و پرورش( 256نفر) بود.

آمد(.)30

پرسشنامههای مطالعه به صورت خود ایفا تکمیل شدند ،به

وجدان کاری بر اساس معیارهای  Big FiveInventoryمربوط

طوری که با مراجعه همکاران پژوهش به محل کار آنها و ضمن

به مطالعهی  Johnو همکارش( )31و مداخله کار در زندگی

توجیه اهداف ،مراحل و شیوه اجرای پژوهش ،پرسشنامهها در

شخصی بر اساس پرسشنامه  Hillو همکاران( )32سنجیده شد

اختیار نمونهها قرار گرفت و مقرر شد افراد پس از تکمیل ،آنها

و نمره میزان وجدان کاری یا مداخله کار در زندگی شخصی از

را مجدداً عودت دهند .پرسشنامهها شامل پرسشنامه استاندارد

 15معادل بیشترین تا  3معادل کمترین مقدار ،متغیر بود .نمره

 GHQ-28جهت بررسی سالمت روان و پرسشنامه فشار شغلی

برش برای وجدان کاری قابل قبول 8 ،در نظر گرفته شد .نمره

( )Job Strainمعروف به پرسشنامه محتوای شغلی ( )JCQبود.

بیشتر در این دو پرسشنامه به منزله وجدان کاری بیشتر و

پرسشنامه اخیر ،بر اساس مدل تقاضا و کنترل  Karasekبه

مداخله بیشتر کار در زندگی شخصی افراد است.

ارزیابی فشار شغلی کارکنان میپردازد.

تجزیه و تحلیل آماری پس از جمعآوری و کنترل کیفی

در پرسشنامه فشار شغلی  ،Karasekبا توجه به

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  16صورت گرفت.

فرمولهایش ،شاخصهای توانایی در بهکارگیری مهارتها،

عالوه بر محاسبه شاخصهای توصیفی مثل فراوانی ،فراوانی

قدرت تصمیمگیری در مورد کار ،آزادی تصمیمگیری در مورد

نسبی ،میانگین ،انحراف معیار و دامنه ،در آنالیزهای تک متغیره

کار ،میزان انتظار از فرد در محل کار ،حمایت از طرف همکاران،

از آزمون آماری  Chi Squareاستفاده شد p-value .کمتر از

حمایت از طرف مسئول بالفصل ،حمایت اجتماعی و فشار

 0/05معنادار در نظر گرفته شد.

شغلی کلی محاسبه میشوند(.)20
پرسشنامه  ،GHQ-28سالمت عمومی روان را در  4مقیــاس
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نتایج
جدول  ،1برخی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان اداری مورد

دوره هفتم ،شماره دوم ،تابستان 1394

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 23:40 IRDT on Friday July 20th 2018

صورت که ابتدا لیستی از کلیه سازمانهای دولتی استان

جسمانیسازی عالئم ،اضطراب و اختالالت خواب ،اختالالت

 36تاثیر فشار شغلی بر سالمت روان کارکنان ...

مطالعه را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود اغلب

یا رسمی با سازمان خود ،رابطه استخدامی داشتند .میانگین(انحراف

( )%92/2افراد مورد مطالعه مرد ،با میانگین سنی  35/99سال و

معیار) سن جمعیت مورد مطالعه  )7/68( 35/99با حداقل 20

میانگین سابقه کار  12/33سال بودند )%88/9( .این افراد متأهل،

سال و حداکثر  68سال بود .حداقل و حداکثر سابقه کار آنها به

( )%37/5دارای تحصیالت لیسانس و( )%75/8به صورت پیمانی

ترتیب  1و  32سـال با میانگین(انحراف معیار)  )7/5(12/33بود.

مجرد
متأهل
مطلقه
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
قراردادی شرکتی

*)%7/8( 117
49-20
)%92/2( 1383
68-20
)%10/8( 162
)%88/9( 1343
)%0/3( 4
)%15/7( 235
)%28/5( 428
)%13( 195
)%37/5( 563
)%5/1( 76
)%0/2( 3
)%24/2( 339

پیمانی رسمی

)%75/8( 1061

زن
جنس
مرد
وضعیت تأهل

تحصیالت

نوع استخدام
* تعداد(درصد)

بررسی نتایج نشان داد که میانگین(انحراف معیار) سالمت

میزان تحصیالت همسر با سالمت روان افراد مورد بررسی

روان د ر کارکنان اداری مورد مطالعه  )1/4(2/8با میانه  1و در

ارتباطی نداشتند .فشار شغلی کارکنان اداری مورد مطالعه بر

کل  254(%17/1نفر) از آنها مشکوک به اختالل در سالمت

اساس مدل تقاضا و کنترل ،در  351(%28نفر) موارد باال،

روان بودند .از مجموع افراد مورد بررسی در زمینه سالمت

 334(%26/6نفر) غیرفعال 297(%23/7 ،نفر) فعال و

روان و بر اساس نقطه برش تعیین شده 190(%12/8 ،نفر) در

 272(%21/7نفر) پایین بود .ارتباط فشار شغلی با

حیطه جسمانی سازی عالئم 193(%13 ،نفر) در حیطه

سن(،)p=0/01

میزان

اضطراب و خواب 103(%7 ،نفر) در حیطه عملکرد اجتماعی و

تحصیالت( ،)p=0/006تعداد فرزندان( )p=0/01و درآمد

 237(%16نفر) از نظر افسردگی ،دچار اختالل بودند.

خانواده( )p=0/003از نظر آماری معنادار بود؛ به طوری که با

در بررسی ارتباط سالمت روان با جنس %83/7 ،از مردان و
 % 72/6از زنان دارای سالمت روان بودند(.)p=0/002

سابقه

کار(،)p<0/01

افزایش سن ،سابقه کار و درآمد خانواده از فشار شغلی باال و
غیرفعال کاسته شده است.

تحصیالت باالتر از کارشناسی ارشد و دکترا با سالمت روان

افرادی که بیش از دو فرزند داشتند در مقایسه با افرادی

باالتری ،همراه بود( %92/4در برابر  .)p=0/02 ،%82/3اما

که کمتر از دو فرزند داشتند یا بدون فرزند بودند و کارکنانی

متغیرهای سن ،سابقه کار  ،سابقه استخدام ،وضعیت مالکیت

که تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا داشتند ،فشار شغلی

محل سکونت ،وضعیت تأهل ،تعداد فرزندان ،درآمد خانواده و

باال و غیرفعال کمتری داشتند .جنس ،نوع استخدام ،وضعیت
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جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک کارکنان اداری

37

سیده شهره علوی و همکاران

مالکیت محل سکونت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت همسر با فشار

فشار شغلی حاصل از فرمولها ی محاسباتی پرسشنامه

شغلی ارتباط معناداری نداشت .نتایج بررسی ارتباط دو متغیر

محتوای شغلی( )JCQو مدل تقاضا و کنترل  Karasekبه

سالمت روان و فشار شغلی از دو دیدگاه مبتنی بر شاخصهای

ترتیب در جداول  2و  3دیده می شود

جدول  :2مقایسه پارامترهای فشار شغلی در افراد دارای سالمت روان و مشکوک به اختالل در سالمت روان
کل افراد مورد مطالعه

فشار شغلی

سالمت روان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

t

p-value

9

1/9

9/1

1/8

8/5

2/1

5/0

> 0/001

34/3

6/3

34/7

6

32/6

7/3

4/6

> 0/001

قدرت تصمیمگیری در مورد کار

30/7

6/4

31/2

6/2

28/7

7/2

5/3

> 0/001

آزادی تصمیمگیری در مورد کار

65

11/1

65/8

10/5

61/2

12/8

5/7

> 0/001

میزان انتظار از فرد در محل کار

45/8

9

45/6

8/8

47/1

9/8

2/3

0/02

حمایت از طرف همکاران

12/3

1/9

12/4

1/8

11/7

2/3

5/5

> 0/001

حمایت از طرف مسئول بالفصل

11/6

2/3

11/7

2/2

10/8

2/7

5/2

> 0/001

حمایت اجتماعی

23/9

1/9

24/2

3/6

22/5

4/5

5/9

> 0/001

مهارتهای کسبشده
توانایی در به کارگیری مهارتها
نحوه انجام کار

 p<0/05معنادار در نظر گرفته شد .از آزمون آماری  student’s t testاستفاده شد.

جدول  :3ارتباط سالمت روان و فشار شغلی بر اساس مدل تقاضا و کنترل karasek
وضعیت سالمت*

دارای سالمت روان

مشکوک به اختالل در سالمت روان

فشار شغلی

N= 1003

N= 215

)%23/1(238

)%15/3(33

-

)%24/9(257

)%18/1(39

(1/09)0/65-1/85

)%26/6(275

)%26/5(57

(1/49)0/92-2/44

)%25/4(262

)%40(86

(2/37)1/5-3/76

فشار کم
(آزادی تصمیمگیری باال-انتظار از فرد پایین)
فعال
(آزادی تصمیمگیری باال-انتظار از فرد باال)
غیرفعال
(آزادی تصمیمگیری پایین-انتظار از فرد پایین)
فشار باال
(آزادی تصمیمگیری پایین-انتظار از فرد باال)

)** OR (95% CI

*ارتباط سالمت روان و فشار شغلی از نظر آماری معنادار بود() p value> 0/001 ،chi square= 21/9

**برای محاسبه مقادیر ) ،OR (95%CIهریک از سطوح فشار شغلی با سطح " فشار کم" مقایسه شده اند.
بر اساس جدول  ،2افراد دارای سالمت روان نسبت به گروه

آزادی تصمیمگیری در مورد کار ،حمایت از طرف همکاران و

مشکوک به اختالل در سالمت روان ،میانگین شاخصهای

مسئول بالفصل و حمایت اجتماعی باالتر میانگین میزان انتظار از

مهارتهای کسب شده ،توانایی در به کارگیری مهارتها ،قدرت و

کارمند پایینتری داشتند که همه این ارقام مبیّن پایینتر بودن
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شاخص آماری

افراد دارای سالمت روان

افراد مشکوک به اختالل در

مقدار

 38تاثیر فشار شغلی بر سالمت روان کارکنان ...

فشار شغلی در افراد دارای سالمت روان باالتر است و البته ارتباط

باال و ارتباط آنها از نظر آماری معنیدار بود(.)p>0/001

کلیه این شاخصها با وضعیت سالمت روان از نظر آماری

بحث

معنادار بود.

نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت سالمت روان در کارکنان

به اختالل در سالمت روان 40 ،درصد فشار شغلی باالیی داشتند.

نسبت به پرستاران مورد مطالعه در تحقیق  Barzidehو

در کارکنان مورد بررسی میانگین(انحراف معیار) نمره وجدان

همکاران( %64/7مشکوک به اختالل در سالمت روان) بهتر بود.

کاری  )1/9(8/1از حداقل  3تا حداکثر 15بود .با در نظر گرفتن

علت این امر ،شاید حجم و تنوع کاری و حساس بودن شاغلین

نمره بـرش تعیین شده ،در کل  455( %37/7نفر) نـمره وجدان

رسته بهداشتی درمانی به خصوص پرستاران نسبت به مشاغل

کاری قابل قبول داشتند.

رسته اداری باشد( .)23نتایج مطالعه حاضر با یافتههای تحقیق

ارتباط وجدان کاری و سالمت روان از نظر آماری معنادار بود

 Noorbalaو همکاران همخوانی دارد(.)30

( )P> 0/001به طوری که افراد مشکوک به اختالل در سالمت

میانگین امتیاز شاخصهای توانایی در به کارگیری مهارتها،

روان نسبت به کارکنان دارای سالمت روان ،از نمره وجدان کاری

قدرت و آزادی تصمیمگیری در مورد کار ،حمایت از طرف

باالتری برخوردار بودند؛ ارتباط دو متغیر وجدان کاری و فشار

همکاران و مسئول بالفصل و حمایت اجتماعی در گروه مشکوک

شغلی از نظر آماری ،معنادار بود( )p> 0/001و بررسی ارتباط

به اختالل در سالمت روان ،کمتر از گروه دارای سالمت روان بود.

آنها نشان داد که اغلب( )%28/5افرادی که نمره وجدان کاری در

لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که شاخصهای مذکور بر سالمت

حد غیرقابل قبول داشتند از نظر فشار شغلی در دسته فشار

روان فرد تاثیر دارند؛ یعنی کارکنان اداری که اختیاری برای به

شغلی فعال(آزادی تصمیمگیری باال-انتظار از فرد باال) قرار

کارگیری مهارتهای خود ندارند ،قدرت و آزادی تصمیمگیری

گرفتند؛ اما در گروهی که وجدان کاری قابل قبول داشتند

کمی دارند ،از طرف همکاران و مسئول خود ،حمایت کمی

اغلب(به ترتیب  33/4و  )%33/2فشار شغلی غیرفعال(آزادی

دریافت میکنند و حمایت اجتماعی ضعیفی دارند و از سالمت

تصمیمگیری پایین-انتظار از فرد پایین) و فشار شغلی باال(آزادی

روان کمتری برخوردار هستند .این نتایج با مطالعه  Barzidehو

تصمیمگیری پایین-انتظار از فرد باال) داشتند.

همکاران ،همخوانی دارد(.)23

میانگین(انحراف معیار) مداخله کار در زندگی شخصی در افراد

در  351(%28نفر) موارد ،فشار شغلی کارکنان اداری مورد

مورد مطالعه با طرح  3سوال )2/7(8/8 ،بود .حداقل و حداکثر نمره

مطالعه ،باال بود که با نتایج مطالعه  Mohanو همکاران هماهنگ

مداخله کار در زندگی شخصی به ترتیب  3و  15بود .از کل افراد

است( .)33در کل فشار شغلی در اکثریت جمعیت مورد بررسی

مورد مطالعه  613(%43نفر) معتقد بودند که کارشان در زندگی

به صورت باال و غیرفعال بود که هر دو این حاالت با عوارض و

شخصی آنها مداخله میکند .ارتباط مداخله کار در زندگی شخصی

بیماریهای جسمی و روانی همراه است(.)20

و سالمت روان از نظر آماری معنیدار بود( )p>0/001به طوری که

در این مطالعه فشار شغلی باال و غیرفعال با افزایش سابقه کار

افرادی که کارشان در زندگی شخصیشان دخالت بیشتری داشت،

و سن کاهش یافتند .در پژوهش  Yaghoubiو همکاران نیز افراد

از سالمت روان کمتری برخوردار بودند؛ در بررسی ارتباط مداخله

دارای سابقه کار و سن بیشتر ،استرس کمتری داشتند(.)34

کار در زندگی شخصی و فشار شغلی مشخص شد در افرادی که

 Demirو همکاران معتقدند که افزایش سابقه کار از طریق ارتقای

کار آنها در زندگی شخصی شان مداخلهای نداشت ،فشار شغلی،

آگاهی و مهارت و افزایش سن با کمک افزایش تجربه و آمادگی

اغلب( )%28/4به صورت غیرفعال بود؛ در صورتی که در گروهی که

رویارویی با موقعیتهای استرسزا ،توان افراد در مقابله با فشارهای

کار با زندگی شخصی مداخلـه داشت ،فشار شـغلی بیشتر(،)%36/4

روانی را باال میبرد و انطباق آنها با شرایط مستعد فشار و استرس
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همانطور که از جدول شماره  3برمیآید اغلب افراد مشکوک

اداری مورد بررسی( %17/1مشکوک به اختالل در سالمت روان)،

39

سیده شهره علوی و همکاران

را افزایش میدهد(.)35

شغلی میتواند موجب اختالل در روابط افراد به خصوص روابط

در مطالعه ما افراد دارای سالمت روان باالتر فشار شغلی

همسران گشته و رنج و ناراحتی آنها به کودکان منتقل شود،

پایینتری را تجربه میکردند .در مطالعه  Hashemzadehو

همچنین کیفیت زندگی لطمه وارد کند(.)40

سالمت روان در کارکنان بیمارستانهای مورد بررسی همبستگی

در این تحقیق ،مشخص شد که درصد قابل توجهی از

معنادار و معکوسی داشتند(.)22
در مطالعه  Kabirzadehو همکاران( )26و  Hashemzadehو

کارکنان اداری ،مشکوک به اختـالل در سـالمت روان بودند .این
امر ،نشان میدهد توجـه به سـالمت روان کـارکنان از اولـویت

همکاران( )22نظیر مطالعه حاضر ،مردان از سالمت روان بیشتری

باالیی برخوردار است و الزم است تمهیدات الزم برای بهبود

برخوردار بودند .پایینتر بودن سالمت روان در زنان را شاید بتوان

شرایط آن ،مورد توجه تصمیمگیرندگان سازمانهای اداری قرار

به فشار وظایف متنوع و سنگین منزل در کنار کار به عنوان یک

گیرد.

کارمند در محیط کار دانست( .)36مطالعه  Koreningنشان داد

همچنین ،شاخصهای فشار شغلی شامل مهارتهای کسب

که در کارگران زن ایاالت متحده فشار شغلی باال بود و اکثریت

شده ،توانایی در به کارگیری مهارتها ،قدرت و آزادی

آنها با استرس ناشی از تبعیض در محل کار مواجه بودند(.)37

تصمیمگیری در مورد کار ،حمایت از طرف همکاران و مسئول

در مطالعه حاضر با افزایش سطح تحصیالت ،سابقه کار و

بالفصل و حمایت اجتماعی ،در افراد دارای سالمت روان بیشتر ،در

تعداد فرزندان ،فشار شغلی کاهش یافت .این نتایج بر خالف

وضعیت بهتری قرار داشت .لذا به نظر میرسد تالش در جهت

یافتههای مطالعه  Molaieو همکاران( )13و هم جهت با

ارتقای سالمت روان کارکنان ،منافع دو جانبه دارد زیرا موجب

یافتههای مطالعه  GholamNejadو همکاران( )38بود .به نظر

بهبود وضعیت شاخصهای فشار شغلی کارکنان و در کل کاهش

میرسد با افزایش تحصیالت و سابقه کار شرایط برای واگذاری

فشارهای شغلی آنها میگردد.

مشاغل با آزادی عمل بیشتر برای کارکنان فراهم شده است و با

در این مطالعه ،نزدیک به نیمی از کارکنان از مداخله کار در

افزایش میزان کنترل بر محیط و شرایط کاری بسیاری از

زندگی شخصیشان شکایت داشتند؛ بنابراین توصیه میشود

تنشهای شغلی برطرف شده است.

راهکارهای برنامهریزی نحوه استفاده از زمانهای شخصی و اداری

در مطالعه  Hassaniو همکاران افراد با وجدان ،استرس باالیی

و تفکیک آنها از یکدیگر به کارکنان آموزش داده شود.

داشتند اما در شرایط با احساس کنترل باال ،استرس شغلی

در این مطالعه ،افراد دارای وجدان کاری قابل قبول ،فشار

کاهش مییافت( .)39در مطالعه حاضر افراد دارای وجدان باال،

شغلی باال و غیرفعال داشتند ،که بر اساس مدل تقاضا و کنترل

آزادی عمل پایینی داشتند و از نظر استرس و فشار شغلی در دو

 Karasekاین دو نوع فشار شغلی با میزان آزادی عمل و کنترل

وضعیت غیرفعال و فشار شغلی باال قرار گرفتند که هر دو

پایین همراه است( .)20این بدان معناست که افراد با وجدان

وضعیت ،نامطلوب است و زمینه را برای ایجاد فشارهای

کاری باال ،نتوانسته بودند در سازمان خود،موثر واقع شوند .لذا

روانشناختی فراهم میکند(.)20

شناسایی این افراد و سپردن امور با آزادی عمل باالتر ،هم فشار

نزدیک به نیمی از کارکنان مورد مطالعه( )%43از تداخل کار
در زندگی شخصی خود ،شکایت داشتند و ارتباط این متغیر با

کاری این افراد را کاهش میدهد و هم بهرهوری آنها را در
سازمان افزایش میدهد.

فشار شغلی باال ،معنادار بود Grzywacz .و همکاران فشار شغلی

سپاسگزاری

را عاملی برای تعارض بین کار و زندگی دانستند .به نظر آنها آثار

همانطور که پیش از این نیز بیان شد مقاله حاضر بخشی از یک

استرس از محیطی به محیط دیگر سرایت میکند .آثار استرس

مطالعه جامع با عنوان وضعیت سالمت کارکنان دولت در استان
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خود الزم میدانند که مراتب تقدیر و تشکر خود را از

 این پروژه. است، مصوب دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم،قم

،کلیه افرادی که در انجام این مطالعه همراهی و همکاری داشتند

با بودجه سازمان مذکور و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و

.ابراز نمایند

 نویسندگان مقاله بر. اجرا شده است،خدمات بهداشتی درمانی قم
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Abstract
Introduction: The workplace is considered as a strategic location for physical, social and especially mental

health promotion. Mental health problems and job stress or strain, each, can cause individual damage and
decline in organizational performance. This study was designed and performed to determine the association
between mental health and job strain among office workers who were working in Qom province.
Methods: During a cross-sectional study, 1500 office workers in Qom using multi-stage cluster sampling

were selected. To assess mental health and job strain in this study population, the data were collected through
questionnaires including General Health Questionnaire (GHQ-28) and job content Questionnaire (JCQ).
Results: According to the GHQ‑28 scores, 17.1% of study populations was suspected to have mental

health problems in four subscales including; 12.8% in Somatic symptom disorder, 13% in anxiety/insomnia,
7% in social dysfunction and 16% in severe depression. Job strain in 28% of office workers was classified as
high, 26.6% passive, 23.7% active and in 21.7% was low. Most of people with mental health problems had
high job strain(40%).
Conclusion: Near one sixth of office workers were suspected to mental health problems. Most of people

had high or passive job strain that both considered as undesirable conditions and employees with low job
strain had better mental health.
Keywords: Mental Health; Job Strain; Office Worker
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