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چکیده
زمینه و هدف :زمانی كه از استرس صحبت میشود بیشتر جنبههای منفی آن مدنظر است .استرس میتواند در بروز برخی بیماریهای جسمی ،روانگی و اجتمگاعی
نقش داشته باشد .استرس زیاد باعث كاهش عملکرد فرد و افزایش حوادث در محیط كار میشود .در خطوط تولید صنعت سیمان عوامل زیانآور مختلفگی وجگود دارد
كه در بروز استرس نقش داشته و سالمتی كارگران را به مخاطره میاندازد.
روش بررسی :این پژوهش بر روی  111نفر از كارگران خط تولید یک صنعت سیمان انجام شده است .جهت جمعآوری دادههگا در مرحلگه اول ،از پرسشگنامههای
فردی-شغلی و استرس شغلی بلکیک استفاده شد .همچنین بهمنظور سنجش عوامل زیانآور صدا ،روشنایی ،گردوغبار و تنشهای حرارتی به ترتیگ از دسگتگاههای
صداسنج ،لوكس متر ،پمپ نمونهبرداری به همراه متعلقات آن و WBGTمتر استفاده گردید .داده توسط نرمافزار  SPSS20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد میانگین استرس شغلی گروه نمونه  45/41بوده و از نظر آماری ارتباط معناداری بین عوامل زیانآور صدا و گردوغبگار بگا اسگترس شگغلی
وجود دارد ()p< 4/41؛ اما بین استرس شغلی با عوامل زیانآور دیگر از جمله روشنایی و تنشهای حرارتی ارتباطی یافت نشد .همچنین در استرس شگغلی كاركنگان
با مالحظه بر سن ،سابقه كار و محل فعالیت ایشان تفاوت وجود داشت.
نتیجهگیری :بررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد كه صدا و گردوغبار در محیط كار عوامل تأثیرگذار بر استرس شغلی كارگران در خگط تولیگد صگنعت
سیمان میباشند .همچنین با افزایش سن افراد ،استرس شغلی نیز افزایش مییابد .افراد باسابقه در فعالیتهایی مشغول هستند كه بار مسئولیتی زیادی بگرای ایشگان
دارد و همین امر موج افزایش استرس میشود  .در واحدهای مختلف خط تولید كارخانه سیمان ،میزان شدت و مدت زمان مواجهه افراد با عوامل زیگانآور متفگاوت
است كه این موضوع موج بروز تفاوت در استرس شغلی كاركنان با مالحظه بر محل فعالیت ایشان میشود.
کلیدواژهها :استرس شغلی ،عوامل زیانآور ،سیمان.WBGT ،

مقدمه
استرس شگغلی كگنش متقابگل بگین شگرایط كگار و
ویژگگگیهگگای فگگردی شگگاغل ،بهگونگگهای اسگگت كگگه
خواستهای محیط كار و در نتیجه ،فشارهای مرتبط با
آن بیش از آن است كه فرد بتواند از عهده آنها برآیگد
( .)1در دهگگه اخیگگر موضگگوع اسگگترس و آثگگار آن در
سازمانها مورد بسیار توجه قرار گرفته است .بگا وجگود
اینکه استرس مثبت نیز وجگود دارد امگا زمگانی كگه از
استرس صحبت میشود بیشتر به عوارض و جنبگههای
منفی آن توجه میشگود .اسگترس اثگرات فراوانگی بگر
عملکرد فعالیتهای افگراد در محیطهگای شگغلی دارد.
فشارهای عصبی ناشگی از اسگترس ،عگالوه بگر تگأثیر

روانی ،اثرات جسگمانی نیگز دارد .اسگترسهای شگدید
باعگگث تزلگگزل در انتخگگاف اهگگداو مناسگ و راههگگای
رسیدن به آنها میشوند .همچنین ،اسگترس میتوانگد
در بروز برخگی بیماریهگای جسگمی و روانگی و حتگی
اجتماعی نقش زیادی داشته باشد ( .)1از طرفی وجگود
استرس بیشازحد در محیطهای شغلی موج كگاهش
عملکرد فرد ،افزایش خطگا و حگوادث ،كگاهش قگدرت
تصگمی گیری مناسگ و در نتیجگه كگاهش بهگرهوری
خواهد گردیگد .درحالیكگه بگا اسگتفاده از ایگن اصگول
ارگونومیکی ،میتوان عوامل زیانآور محگیط شگغلی را
كنترل و راحتی و مناس سازی را بگرای افگراد شگاغل
فراه نمود و از این طریق موج افزایش بهرهوری در
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تاریخ دریافت94/41/44 :

یعقوبی5

مطالعه ارتباط بین استرس شغلی با عوامل زیان آور در یک صنعت سیمان

دو ماهنامه

است ،بنابراین طیگف مشگکالت وسگیع بگوده و توجگه
خاصی را در این زمینه میطلبگد .گردوغبارهگا موجگ
اختالل در سیست تنفسی و دیگر انگدامها میشگود .از
مه ترین آالیندههایی كه قدمت زیگادی نیگز در بگروز
بیماریها از جمله سرطان ریه دارد ،میتوان به سیلیس
اشاره كرد .این ماده در معادن سنگ و یا فرآیند تولیگد
مواد معدنی از جمله تولید سیمان وجود دارد ( .)3منابع
عمگگده اسگگترسزا را میتگگوان بگگه سگگه دسگگته كلگگی
تقسی بندی كرد؛ (الف) محرکهای سازمانی كه بهطور
مسگگتقی ناشگگی از كارفرمگگا میباشگگد( ،ف) رخگگدادهای
زنگگدگی و (ج) محرکهگگای فشگگارزای فگگردی ماننگگد
ویژگیهای شخصگیتی ( .)4صگدا و حگرارت دو عامگل
اثرگذار بر استرس شغلی كاركنان است .عالوه بر ایگن
بین استرس و دو عامل فیزیکی محیط كار با مالحظگه
بر متغیرهای جمعیگت شگناختی ماننگد سگن ،جنسگیت،
شرایط تأهل و میزان تحصیالت ارتباط معناداری وجود
داشت ( .)5با افزایش میزان مواجهگه صگوتی ،اسگترس
شغلی و درصد اعمال ناایمن و احتمال رخداد حادثه نیز
باال میرود ( .)6صدا ممکن اسگت باعگث عصگبانیت و
تحریکپذیری شود .برای این منظور الزم نیست صگدا
حتماً شدید باشد ( .)1سروصدا یک عامل اسگترسزای
محیطی بوده و در تركی بگا سگایر عوامگل اسگترسزا
میتواند باعث ایجاد یا تشدید اختالالت روانی گگردد و
حتی تحت شرایط خاص بر كارآیی اثر گگذارد .میگزان
استرس شغلی را میتوان از طریق سن ،سگابقه كگار و
حقوق پیشبینی كرد ولی توان پیشبینی منابع استرس
شغلی از طریق سن ،سابقه كار و حقگوق وجگود نگدارد.
بین كاركنان مجرد و متأهل تفاوتی در میزان اسگترس
وجود ندارد ولی با مالحظه بر تحصیالت آنها تفاوت
وجود دارد ( .)8بین جنسیت ،وضعیت تأهگل ،وضگعیت
استخدام ،شهر محل خدمت و اسگترس شگغلی رابطگه
معناداری وجود دارد اما بین وضعیت تحصیالت ،سن و
سابقه كاری و استرس شغلی رابطه معناداری مشگاهده
نشده است .استرس شگغلی تگأثیر زیگادی بگر كگاهش
بهرهوری كاركنان دارد ( .)9بین استرس شگغلی ،فشگار
كاری و نر حوادث گزارش شگده همبسگتگی درونگی
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محیط كار گردیگد .عوامگل و ویژگیهگای مختلفگی در
محیط كار وجود دارد كه ممکن اسگت باعگث اسگترس
شغلی گردند .این ویژگیها به پنج گروه كلگی تقسگی
شدهاند كه عبارتاند از :ویژگیهای نقش ،ویژگیهای
شغل محولگه ،جگو و سگاختار سگازمانی ،پیشگرفتهای
شغلی ،خصوصیات محیط كار و نوبتكاری.
استرس از عوامل زیانآور روانی اسگت كگه میتوانگد
تأثیر بسیار نامطلوبی از جنبگههای مختلگف بگر انسگان
داشته باشد .سازمان بینالمللی كار هزینههای وارده بر
كشورها به علت استرس شغلی را 1تا 3/5درصد تولیگد
ناخگگالد داخلگگی تخمگگین زده اسگگت ( )2اسگگترس
هزینههای سنگینی را به سازمان و صنعت وارد میكند.
استرس شغلی موج افزایش غیبت از كار میشود كه
ایگگن خگگود هزینگگه زیگگادی در پگگی دارد .البتگگه بگگرآورد
هزینههای ناشی از استرس شغلی دشوار است اما شاید
بزرگترین هزینهای كه بر اثگر اسگترس شگغلی پدیگد
میآیگگگد و محاسگگگبه آن از همگگگه دشگگگوارتر اسگگگت،
خسارتهایی است كه در نتیجگه اشگتباه كاركنگانی ر
میدهد كه به كارهای حساسی اشتغال دارند .همچنین
استرس تگأثیر نگامطلوبی بگر زنگدگی خگانوادگی افگراد
میگذارد (.)1
در محیطهای شغلی عوامل زیگانآور زیگادی وجگود
دارد كه سالمتی شاغلین را تهدیگد مینمایگد .از میگان
این عوامل میتوان به مواجهگه بیشازحگد بگا صگدای
غیراستاندارد ،روشنایی نامطلوف ،تنشهگای حرارتگی و
گردوغبارهگگا اشگگاره نمگگود .امگگروزه صگگدا از مع گگالت
اساسی دنیای صنعتی بوده و خیل عظیمی از افراد چگه
در محیط كار خود یا در محل زنگدگی از آزار ناشگی از
آنها در مخاطرهاند .زندگی ماشینی سب شگده اسگت
كه انسان در محیطی پراسترس با منابع صدا و ارتعاش
همزیستی توأم با ناراحتی را تحمگل نمایگد .تنشهگای
حرارتی یکی از آالیندههای زیانآور محیط اسگت كگه
بخشگگی از آن دارای منشگگأ انگگر ی (حگگرارت) و بخگگش
دیگری مادی (رطوبت) است .نظر به اینکه اختالالت و
بیماریهگگای ناشگگی از تنشهگگای حرارتگگی ،یکگگی از
مشکالت عمده بهداشتی در بسیاری از محیطهای كار
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رضا خانی جزنی و همکاران

روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بهصگورت
مقطعی میباشد .از كل  544نفر كاركنان شركت تولید
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معنیداری وجود دارد .استرس شغلی بگا نگر حگوادث
گزارش شده بگهطور مسگتقی و بگا ادراک كاركنگان از
فشار كاری بهطور غیرمستقی ارتباط دارد ( .)14صدا و
ارتعاش و همچنین تركی این دو عامگل بگر اسگترس
شغلی تأثیر میگذارد ( .)11صدا تأثیری بر رضایتمندی،
زندگی خوف و تعهد ندارد ،اما بر استرس شگغلی تگأثیر
منفگگی داشگگت ( .)13بگگهطوركلی میگگان ارگونگگومی و
استرس شغلی رابطه معنادار منفی وجود دارد ولی میان
آنتروپومتری و فیزیولو ی كار با استرس شگغلی رابطگه
معنادار یافت نشد (.)14
صنعت سیمان در كشور ما از جایگاه خاصی برخوردار
است و از صنایع مه و با ارزش محسوف میشود .این
صنعت زیرسگاختهای اساسگی بسگیاری از طرحهگای
عمرانی كشور را شامل شده و قگدرت رقابگت مگا را در
عرصه تجارت خارجی نیز افگزایش میدهگد .بطوریکگه
سالیانه حدود  14میلیون تگن سگیمان در كشگور تولیگد
میشگگود و ایگگران یکگگی از بزرگتگگرین صگگادركنندگان
سیمان در دنیا میباشد ( .)15عوامل زیانآور متعگددی
مانند عوامل زیانآور فیزیکی از جملگه صگدا ،ارتعگاش،
سرما ،گرما ،پرتوها؛ عوامل زیانآور شگیمیایی از قبیگل
گردوغبگگار سگگنگآهک ،گردوغبگگار سگگنگ سگگیلیس،
گردوغبار پودر سگیمان؛ عوامگل زیگانآور ارگونگومیکی
مانند حمل بارهای سنگین ،انجام كار با اتخاذ پوسگچر
نامطلوف ،نوبتهای كار شبانه؛ عوامل زیگانآور روانگی
مثالً استرس شغلی ،فرسودگی شغلی در صنعت سیمان
وجود دارد كه موج شده این صنعت را در زمره صنایع
سخت و زیانآور قرار دهنگد .ایگن عوامگل زیگانآور در
صنعت سیمان میتواند منجر به بروز برخی بیماریها و
اختالالت در میان كاركنان شود .بیماریها و اختالالت
شگگایع در صگگنعت سگگیمان عبارتانگگد از :بیماریهگگای
تنفسگگی و ریگگوی ،پوسگگتی ،كگگاهش میگگزان شگگنوایی،
اختالالت اسکلتی– ع النی و فشارهای روانی است.

سیمان 344 ،نفر از آنها در خط تولید این شگركت در
سال  1393اشتغال به كار داشگتند كگه از میگان آنهگا
گروه نمونه ایگن تحقیگق بگه تعگداد  111نفگر بگهطور
تصادفی انتخاف شدند.
جهت گردآوری دادههای دموگرافیگک از پرسشگنامه
اطالعات فردی-شغلی اسگتفاده شگد .ایگن پرسشگنامه
شامل سؤاالت مربوط به خصوصیات دموگرافیک افراد
از قبیل جنسیت ،سن ،قد ،وزن ،وضعیت تأهگل ،تعگداد
افراد تحت تکفل ،تعداد فرزند ،سطح تحصیالت ،سابقه
كار ،مدت زمان انجام كار در هفته ،بود.
همچنین ،بهمنظور سگنجش سگطح اسگترس شگغلی
گروه نمونه مورد مطالعه ،از پرسشنامه اسگترس شگغلی
بلکیک استفاده شگد .ایگن پرسشگنامه توسگط بلکیگک
( )1991طراحی و ارائه شده است كه دارای  58سگؤال
مختلف بوده و اطالعات مربوط به روابط انسانی محیط
كگگار ،جگگدول زمگگانی و سگگاعات كگگار ،نحگگوه و ارزیگگابی
پرداختهای مالی ،وضعیت فیزیکی محیط كار ،حوادث
و عوامل خطرزای مربوطه در محیط كار ،فشار زمان در
كگگار ،مشگگکالت كگگار ،وظگگایف شگگغلی ،مگگدیریت و
تصمی گیری در كار ،تعامل بین افراد و ماشینآالت در
محیط كار ،مواجهههای مخاطرهآمیز شگغلی اسگترسزا
همانند سروصدا ،لرزش ،گرما و سرمای زیاد و همچنین
تغییرات اخیر استرسزای شغلی در آنان را مورد بررسی
قرار میدهد (16و .)11اعتبار پرسشنامه استرس شگغلی
توسگگط سگگوری و همکگگاران ( )1391در مطالعگگهای در
شركت خودروسازی سایپا مگورد بررسگی قگرار گرفگت.
نتایج حاصل از انجام آزمون آلفای كرونبگا نشگان داد
كه حساسیت و ویژگی نمایه استرس شغلی بگه ترتیگ
 92و  81درصد بوده است.
اعتبار این پرسشنامه در یک گروه نمونه ( 344نفری)
توسط طباطبایی و همکاران از طریق آلفگای كرونبگا
محاسبه و  4/18برآورد شگد .در ایگن پگژوهش اعتبگار
تست از طریق آلفای كرونبا  4/85برآورد شد و روایی
محتگگوایی آن نیگگز توسگگط چنگگد تگگن از متخصصگگان
روانشناسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
بگگهمنظور ارزیگگابی صگگدای ناشگگی از تجهیگگزات و
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نمونهها بر اسگاس حگدود تمگاس شگغلی ایگران مگورد
ارزشیابی قرار گرفت.
پس از اخذ دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامهها
و دسگگتگاههای انگگدازهگیری عوامگگل زیگگانآور ،در ایگگن
پژوهش از آمار توصیفی (جگداول فراوانگی و درصگد) و
آمار استنباطی (آزمون  ،Fآزمون  ،tضری همبسگتگی،
آزمونهای تعقیبی) از طریگق نرمافگزار  SPSSنسگخه
 ،24دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
نتایج این پژوهش نشگان داد كگه میگانگین اسگترس
شغلی كاركنان در خط تولید كارخانه سیمان  45/41بود
و بطوریکگگه  64درصگگد از افگگراد اسگگترس شگگغلی بگگاال
داشتند .میانگین سنی كاركنان  31سال؛ سگابقه كگاری
ایشان  12/32سال؛ میگانگین سگاعات كگاری هفتگگی
 54/19سال بگود .همچنگین  54/2درصگد از كاركنگان
دارای تحصگگیالت زیگگر دیگگپل ؛  93/8درصگگد متأهگگل؛
68/4درصد بهصورت استخدام دائ بودند .نتایج حاصل
از بررسیها نشان داد كه میانگین امتیاز استرس شغلی
كاركنان در خط تولید  45/41بوده كگه 64/4درصگد از
گروه نمونه مورد مطالعه دارای استرس شغلی بگاالتر از
حد متوسط بودند.
میانگین صدای محیط كار در واحدهای مختلف خط

جدول  -1متوسط میزان عوامل زیان آور در واحدهای مختلف كارخانه سیمان
واحد
تعمیرات
روشنایی
روانکاری
تاسیسات
معدن
سنگ شکن
برق خط تولید
مکانیک خط تولید
بگ فیلتر
آسیاف
كوره
بارگیرخانه

صدا ()dB

روشنایی ()LUX

تنش های حرارتی ()C.

3

گردوغبار ( )mg/m

86
19
83
84
91
89
84
81
83
92
88
84

164
214
194
224
144
135
114
184
165
184
234
244

24
25
24
26
28
28
29
34
32
34
44
29

1
4/6
4/2
8
21
34
12
24
18
34
11
34
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دستگاههای گوناگون در قسگمتهای مختلگف محگیط
كار ،از دسگتگاه صداسگنج كگالیبره شگده در شگبکه A
بهصگگورت تگگراز فشگگار صگگوت ( ،)SPLاسگگتفاده شگگد.
اندازهگیری صوت در محل كگار ،بگا توجگه بگه شگرایط
ف ای كار و موقعیت قرارگیری افراد و نحگوه مواجهگه
آنها ،بهصورت شبکهای و یا موضعی انجام پذیرفت.
جهت سنجش میزان روشنایی محل فعالیت كاركنان
از لوكس متر كالیبره شگده اسگتفاده شگد .انگدازهگیری
بهصورت موضعی صورت پگذیرفت .سگپس بگر اسگاس
اسگتاندارد تگگدوین شگگده كشگوری و بینالمللگگی ،نتگگایج
ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.
بهمنظور تعیین مقدار گردوغبار موجود در محیط كگار
از پمپ نمونهبرداری فردی بگه همگراه فیلتگر  PVCو
هولدر استفاده شد .نمونهبرداری بهصورت فردی انجگام
شد؛ بهگونهای كه تجهیزات به فرد متصل شده و فیلتر
نمونهبرداری به یقه فرد و نزدیک محل تنفس اتصگال
داده شگگد .در پایگگان پگگس از تگگوزین فیلترهگگای حگگاوی
گردوغبار سیمان ،با استفاده از استاندارد حگدود تمگاس
شغلی ایگران ( ،)OELنمونگهها مگورد ارزشگیابی قگرار
گرفت .اندازهگیری تنشهای حرارتی محیط كار توسط
دسگگتگاه WBGTمتگگر و بگگر اسگگاس اسگگتاندارد ISO
صورت پذیرفت .در این تحقیق محیط متناجس فگرض
شده و اندازهگیری در ناحیه باال تنه انجام شگد .سگپس

61

62
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جدول  -2بررسی همبستگی استرس شغلی با عوامل ارگونومی محیطی
سطح معناداری
مقدار ضری همبستگی

متغیر

4/6
-4/119
4/1
-4/121

جدول  -3بررسی میانگین عوامل زیان آور مورد مطالعه با متغیراصلی
استرس شغلی زیاد (43تا )86
استرس شغلی ك (4تا )42

متغیر
صدا
روشنایی
گرد و غبار
تنش حرارتی

میانگین (انحراو معیار)
)2/68(81/14
)55/31(168/85
)11/2(21/59
)3/92(21/68

میانگین (انحراو معیار)
)2/94(81/11
)48/25(16/33
)11/41(16/1
)3/83(28/84

جدول  -4تفاوت میانگین در استرس شغلی كاركنان با مالحظه بر سن
میانگین
سن (سال)
انحراو معیار آماره F

استرس شغلی

24-34
31-44
41-54
باالتر از 54

43/19
44/14
41/46
48/2

تولید 86دسیبل بود .روشنایی در اكثر واحگدهای خگط
تولید كمتر از حد استاندارد ( 244لوكس) بود و كاركنان
در محیط نامطلوف از نظر روشنایی فعالیت میكردنگد.
میزان دمای محیط كار با توجه به فرآیند تولید متفاوت
بوده و بهطور متوسط در واحدهای مختلف در حدود 29
درجه بود .الزم به ذكر است كه اندازهگیریها در اواخر
شهریور ماه انجام شگد .میگزان گردوغبگار سگیمان بگر
اساس پروسه تولید ،در واحدهای مختلف سیمان مقادیر
متفاوتی داشت.
بر اساس حدود مواجهه شغلی كشوری ( ،)OELحگد
استاندارد جهت مواجهه با صدا  85دسگیبل ،روشگنایی
مطلوف  244لوكس ،تنشهای حرارتی بگرای مشگاغل
سبک ،متوسط و سگنگین بگه ترتیگ  29 ،31و ،21/5
گردوغبار سگیمان 1میلیگگرم بگر مترمکعگ میباشگد
(.)18
بر اساس نتایج ،بیشترین سابقه كاری در دامنه 11تگا
 15سال ( 4/38درصد) بوده است.
دو ماهنامه
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1/8
1/1
8/12
2/3

2/55

سطح معناداری
<4/41
>4/45
<4/45
>4/45

سطح معناداری
*4/448

نتایج حاصل از تحلیگل دادههگا نشگان داد كگه بگین
استرس شغلی و عامگل زیگانآور صگدا از نظگر آمگاری
رابطه معناداری وجود دارد ()p<4/41؛ همچنگین بگین
استرس شغلی و میزان گردوغبار موجود در محیط كگار
از نظر آماری ارتباط معناداری دیده شد ()p<4/45؛ اما
بگگین اسگگترس شگگغلی و دو عامگگل زیگگانآور روشگگنایی
نامطلوف محیط كار و تنشهای حرارتی در خط تولیگد
كارخانه سیمان رابطه معناداری یافت نشگد (.)p<4/45
نتایج تحلیل دادهها در جداول ( 5 ،4و  )6نشان میدهد
كه در استرس شغلی كاركنان با مالحظه بر سن ،سابقه
كار و محل فعالیت آنهگا تفگاوت وجگود دارد؛ امگا بگر
اساس نتایج جدول  1در اسگترس شگغلی كاركنگان بگا
مالحظه بر مدرک تحصیلی تفاوتی یافت نشد.
بحث و نتیجهگیری
بگگا توجگگه بگگه نتگگایج حاصگگل از تحلیگگل دادههگگا در
قسمتهای مختلف ،كارگران خط تولید كارخانه سیمان
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صدا
روشنایی
تنش حرارتی
گرد و غبار

**4/44
4/116
4/18
4/448

مطالعه ارتباط بین استرس شغلی با عوامل زیان آور در یک صنعت سیمان

جدول  -5تفاوت میانگین استرس شغلی كاركنان با مالحظه بر سابقه كار
انحراو معیار
میانگین
سابقه (سال)
آماره F

استرس شغلی

5/35
1/48
1/14
1/59
5/5

سطح معناداری
*4/415

جدول  -6تفاوت میانگین استرس شغلی كاركنان به تفکیک محل فعالیت

استرس شغلی

محل فعالیت

میانگین

انحراو معیار

آماره F

تعمیرات
سنگ شکن
بگ فیلتر
كوره
بارگیرخانه

46/26
48/39
43/49
44/14
36/85

1/3
5/13
6/98
9/34
3/44

13/49

جدول  -1مقایسه استرس شغلی به تفکیک مدرک تحصیلی كاركنان
انحراو معیار
میانگین
مدرک تحصیلی

استرس شغلی

سیکل
دیپل
باالتر از دیپل

45/35
44/21
41/69

بگگهطور متوسگگط دارای اسگگترس شگگغلی بگگاالتر از حگگد
متوسگگط میباشگگند (بگگاالتر از )43؛ بطوریکگگه بگگیش از
64درصد از گروه نمونه مورد مطالعگه میگزان اسگترس
شغلی بیشازحد متوسط را گگزارش نمودهانگد .عوامگل
زیانآور اندازهگیری شده (صدا ،روشگنایی ،گردوغبگار و
تنشهای حرارتی) در بیشتر واحدهای خگط تولیگد ،در
حدود استاندارد قرار نداشته و نگامطلوف بگود .میگانگین
صدای اندازهگیری شده در واحدهای مختلف خط تولید
 86دسیبل بود .درحالیكه طبق استانداردهای پذیرفته
شده كشوری میزان  85دسیبل بگرای هشگت سگاعت
مواجهه در روز و  44ساعت در هفته توصیه شده است.
این امر بیانگر آن است كه كارگران بهطور متوسگط در
معرض صدای بیشازحد مجاز قرار دارند .از طرفگی بگا
توجگگه ماهیگگت كگگار در خگگط تولیگگد صگگنعت سگگیمان،
بهطورمعمول مدت زمان ح ور كارگران در محل كگار
بیش از  8سگاعت در روز و یگا بگیش از  44سگاعت در
دو ماهنامه

1/23
1/1
1/84

سطح
معناداری
**4/44

آماره F

سطح معناداری

4/91

4/38

هفته میباشد و دز دریگافتی ایشگان از صگدا در اغلگ
موارد بیشازحد مجاز میباشگد (بگیش از 144درصگد).
مواجهه با صگدای غیراسگتاندارد از جنبگههای مختلگف
ماننگگد كگگاهش قگگدرت شگگنوایی ،افگگزایش فشگگارخون
همچنین از جنبه عصبی و روانی مانند كاهش تمركگز،
افزایش تحریکپذیری میتواند بر شگاغلین تأثیرگگذار
باشد .نتایج اندازهگیریها نشگان میدهگد كگه سیسگت
روشنایی در بیشتر واحدها نامطلوف میباشد و كارگران
در معگگرض روشگگنایی كمتگگر از حگگد اسگگتاندارد فعالیگگت
مینمایند كه این امگر بگروز مشگکالتی ماننگد كگاهش
قدرت دید و خستگی جسمی و روانی را به همراه دارد.
در برخی قسمتها از جمله واحد كوره ،به دلیل ماهیت
تولید ،كارگران در معرض تنشهگای حرارتگی بگاالیی
قگگرار دارنگگد؛ مواجهگگه بگگا تنشهگگای حرارتگگی و گرمگگا
مشکالت جسمی مانند كرامپ ع گالنی ،گرمگازدگی،
شگگوک گرمگگایی و همچنگگین تگگأثیرات روانگگی از جملگگه
دوره  ،31شماره  ،2خرداد و تیر 3131
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1-5
6-14
11-15
16-24
باالتر از 24

39/11
43/89
45/46
41/4
49/61

3/19

63
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احساس خستگی را به وجگود مگیآورد گردوغبارهگا در
اكثر قسمتها بیشازحد استاندارد بوده است؛ گردوغبار
یکی از عوامل زیانآور شایع در صنعت سیمان میباشد
كه میتواند پیامدهای فردی از جمله مشکالت تنفسی
و پوسگتی و پیامگدهای زیسگتمحیطی ماننگد آلگگودگی
هوای محیط را در پی داشته باشد.
تحلیلها حاكی از آن است كه بگین اسگترس شگغلی
كاركنان با صدا رابطه معناداری از نظگر آمگاری وجگود
دارد ( .)p<4/41نتایج مطالعه طباطبایی و همکاران در
صنعت سیمان پیوند گلستان نیز مؤید این ارتباط بگوده
است ( .)5مطالعات دیگر هگ ارتبگاط بگین اسگترس و
میزان صدای نامطلوف محیطگی را نشگان داده اسگت؛
همچنین تحقیقات جسیکا ک .الجگونبرگ و همکگاران
( )11و فیل لیدر و همکاران ( )12رابطگه بگین صگدا و
استرس شغلی را بیان كرده بود .یافتههای این تحقیگق
نشان میدهد كه صدای نامطلوف محیط كار با استرس
شغلی در این مطالعه مقطعی همراهی دارند .مواجهه با
صدای بیشازحد مجاز بر روی سیست عصبی و روانی
فرد تأثیرگذار بوده و میتواند منجر به افزایش استرس
شغلی در محیطهای صنعتی گردد .بگر اسگاس نظریگه
الگوی تبادلی الزاروس ،هنگامیكه فرد در معرض یک
عامل استرسزا قرار گیرد ،ابتدا سعی میكند یک روش
مقابلهای از خود بروز دهگد و وقتگی شگرایط نگامطلوف
محیطی بیش از ظرفیگت فگرد باشگد ،منجگر بگه بگروز
استرس خواهد گردیگد .در ایگن میگان هرچنگد ارتبگاط
معناداری از نظر آماری بین اسگترس شگغلی بگا دیگگر
عوامل مورد مطالعگه (روشگنایی ،تنشهگای حرارتگی و
گردوغبار) یافت نشد اما این عوامل میتوانند در تشدید
استرس شغلی نقش داشته باشند و بر عملکرد فگرد در
محیط كار مؤثر باشند؛ بهعبارتدیگر ،عوامل یاد شگده
كه در اكثر واحدهای مورد مطالعه در صگنعت سگیمان،
در حدود استاندارد قرار نداشتند ،تأثیرات گونگاگونی بگر
سگگالمتی فگگرد از جنبگگههای جسگگمانی ،روانگگی و حتگگی
اجتماعی دارند و تجمع ایگن عوامگل زیگانآور و عگدم
تحمل و اتخاذ تدابیر مناس جهگت واكگنش در برابگر
آنها ،اثر تشدیدكننده خواهگد داشگت؛ ادامگه مواجهگه،

درصورتیكه فرد از توانگایی و ظرفیگت الزم را نداشگته
باشد ،میتواند به صورتهای مختلف از جمله افگزایش
استرس شغلی نمایان شود و در طول زمان مشگکالتی
را در فرد به وجود آورد.
همچنین یافتهها نشان داد كه بگین اسگترس شگغلی
كارگران در خط تولید كارخانه سیمان بگا مالحظگه بگر
سن ،سابقه كاری و محل فعالیگت تفگاوت وجگود دارد؛
یافتههای مطالعه طباطبایی و همکاران [ ]8در صگنعت
سیمان جوین سبزوار نیز حگاكی از توانگایی پیشبینگی
میزان استرس شغلی از طریق سن ،سابقه كار و حقوق
دریافتی بوده اسگت ،درحالیكگه پگژوهش حسگنزاده و
همکاران [ ]9در شركت گاز كردستان نشان داد كه بین
اسگگترس شگگغلی بگگا متغیرهگگای سگگن ،سگگابقه كگگاری و
وضگگعیت تحصگگیلی ارتبگگاط معنگگاداری وجگگود نگگدارد.
همچنین ،در این پژوهش بین استرس شغلی و مگدرک
تحصیلی افراد ارتباط معنگاداری یافگت نشگد كگه ایگن
بخگگش از یافتگگهها در تقابگگل بگگا قسگگمتی از مطالعگگه
طباطبایی و همکاران در صنعت سگیمان سگبزوار قگرار
دارد .در این رابطه میتوان چنین استنباط نمود كه سن
عاملی مهمی در بروز و افزایش استرس شغلی میباشد
كه پژوهش طباطبایی و همکگاران در صگنعت سگیمان
پیوند گلستان نیز در تأیید این موضوع بگوده اسگت .بگا
افزایش سن افراد ،استرس شغلی نیز افگزایش مییابگد
كه ناشی از افزایش مشگکالت و دغدغگههای كگاری
كگگارگران در سگگنین بگگاالتر میباشگگد و از طرفگگی،
ظرفیتهای جسمانی و روانی فرد نیز در سنین بگاالتر،
كاهش مییابد كه این امر كاهش توانایی فرد در مقابله
با مشکالت و استرسها را بگه همگراه دارد .همچنگین
افراد باسابقه در سمتهایی مشغول به فعالیگت هسگتند
كه بار مسئولیتی زیادی برای آنها به همراه دارد و این
امر موج افزایش استرس آنها میشود .در محلهای
مختلگگف فعالیگگت در صگگنعت سگگیمان ،میگگزان عوامگگل
زیانآور محیط كار نیز متفاوت بوده و تگأثیر آنهگا بگر
استرس شغلی افگراد در یگک سگطح نیسگت؛ اسگترس
شغلی در میان كارگران واحد سنگشکن و تعمیرات در
كارخانه سگیمان بیشگتر گگزارش شگده اسگت .در ایگن
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خصوص میتوان چنین استنباط نمود كه كارگران این
واحگگدها در معگگرض انگگواع عوامگگل زیگگانآور از جملگگه
گردوغبار و صدا بوده و شدت و مقدار عوامگل زیگانآور
در این واحگدها نیگز اغلگ بیشگتر از دیگگر قسگمتها
میباشد و فعالیت در چنگین محیطهگایی كگه مواجهگه
افراد با عوامل زیگانآور از نظگر شگدت و مگدت زمگان
 میتواند تأثیر بیشتری بگر سگالمت،غیراستاندارد است
.شاغلین داشته باشد
 بر اساس نتگایج حاصگل از ایگن مطالعگه،بهطوركلی
میتوان نتیجهگیری نمود كه برخی از عوامل زیگانآور
از جمله صدای نامطلوف در صنعت سیمان نیز میتواند
بگگر اسگگترس شگگغلی كاركنگگان تأثیرگگگذار باشگگد و در
 همچنگین.ارزیابیها میبایست به آنهگا توجگه نمگود
 به دلیگل وجگود،واحدهای مختلف كارخانجات سیمان
 تأثیرات متفگاوتی،عوامل زیانآور با شدتهای مختلف
بر سالمتی كاركنان از جنبههای جسمانی و روانی مانند
استرس دارند كه در هنگام انتصگاف افگراد در مشگاغل
.باید به آنها توجه نمود
از مه ترین مشکالت این پژوهش میتوان به عگدم
تکمیل پرسشنامهها توسط كاركنگان بگه دلیگل كمبگود
 وضعیت روانی، عدم همکاری برخی از سرپرستان،وقت
،برخی از كاركنان در حین تکمیل كردن پرسشگنامهها
 همچنین عدم انجام مطالعات جامع در این.اشاره نمود
.زمینه از محدودیتهای این پژوهش میباشد
بگگهمنظور بهبگگود شگگرایط و كگگاهش اسگگترس شگگغلی
كاركنان در این صنعت پیشنهاداتی به شرح زیگر ارائگه
:میگردد
. شناسایی و ارزیابی عوامل زیانآور محیط كار انجام اقدامات اصالحی جهگت كنتگرل و كگاهش.عوامل زیانآور
 برگزاری دورههای مدیریت و مقابلگه بگا اسگترس.جهت كاركنان
 شناسایی افرادی كه استرس شغلی باالتری دارنگدو استفاده از چرخش شغلی بهمنظور بکار گماری آنهگا
.در محیطهای مناس تر
دو ماهنامه

رضا خانی جزنی و همکاران
16. Nunnaly JC. Psychometric theory, McGrawHill, New York, NY. 1987.
17. Belkic k. Occupational Stress Index. Permission
to use any of the OSI instruments: Center for social

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 4:15 IRDT on Monday June 18th 2018

Epidemology, Room 202, 1528 6th Stress, Sanata
Monica, California email: Kbelkic @hsc.usc.edu.
18. Occupational Expoosure Limits (OEL). 2011.

3131  خرداد و تیر،2  شماره،31 دوره

دو ماهنامه

66

Abstract

67

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 4:15 IRDT on Monday June 18th 2018

Ergonomic study of the relationship between job stress and harmful
factors in the cement industry
Reza Khani Jazani1, Shahnaz Tabatabaei2, Amir Kavousi3, Seyed Mohammad Seyedmehdi4
Mehdi Mohagheghan Yaeghoobi5
Received: 2015/03/24

Revised: 2015/05/23

Accepted: 2015/06/22

Abstract
Background and aims: When speaking of stress, its negative aspects are mostly
considered. Stress can develop some of physical, psychological and social illness. Too much
stress can reduce performance and increase accidents in the workplace. In the cement
production lines, there are many deleterious effects that play role in outbreak of stress and
endanger the health of workers.
Methods: 177 workers of a cement production line were studied. In the first phase of data
collection, individual-job and Belkyk job questionnaire were used. In order to assess the
deleterious effects of sound, lighting, dust and thermal stress, sound gauge, lux meter,
sampling pump, WBGT meter were used. Data were analyzed by SPSS v.20 software.
Results: The results of this study shows that the average job stress was 45.01 and
statistically there was significant relationship between the deleterious effects of job stress
and noise and dust (p<0.01). But no significant relationship was found between job stress
and other harmful elements such as lighting and thermal stresses. Also, there was difference
in job stress of workers regarding their age, experience.
Conclusion: It can be inferred from the results that noise and dust in the workplace are
affecting factors in production line workers of cement industry. Also, with increasing age,
job stress increases. Experienced workers burden is too much for them and this may lead to
increase the stress. In different units of cement production line, the intensity and duration of
exposure to harmful factors varies, and this may cause differences in job stress with respect
to their activities on the site.
Keywords: Job Stress, Harmful factors, Cement, WBGT.
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