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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Occupational stress and risk perception are 
considered as the most well-known factors affecting the safety and health of 
employees and the occurrence of occupational accidents. On the other hand, 
occupational accidents also have a very undesirable effect on the performance 
of organizations, companies and their human resources. This study aimed to 
investigate the relationship between risk perception, resources and level of 
occupational stress and occupational accidents in a steel industry.
Methods: This research was a case-control analytical study carried out among 
700 steel rolling workers in a steel industry. The sample number was 248 based 
on the Morgan table. The number of 81 workers with work-related injuries 
during 2013-2017 were assigned as the case group and 167 workers without 
work-related injuries were randomly selected as the control group. Participants 
with informed consent completed 3 questionnaires as a 50-item questionnaire 
for sources of job stress, a 20-item  Davis’s questionnaire for job stress and a 133 
–item  Flynn’s questionnaire for risk perception. The data were analysed using 
SPSS software version 20. 
Results: All study samples were male. The most of participants had the diploma 
degree, 93% were married, and 72% were shift workers. The results showed 
that there was no significant difference between each of the demographic 
characteristics such as shift work, marital status and education degree with 
occupational stress and risk perception variables for both the case and control 
groups. The mean occupational stress in the case and control groups was 54.02 
and 48.09, respectively and there was a statistically significant relationship 
between occupational accidents and level of occupational stress (p value < 
0.05). Also, the value of odds ratio was obtained 1.4, which showed that job 
stress increased the probability of accident by 40%. The overall score of sources 
of job stress for the case and control groups were 127.8 and 121.4, respectively, 
which did not show a statistically significant difference between the two groups, 
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but in some areas the difference was significant (p value <0.05). The highest 
difference was observed in the heavy duty of the role (p <0.05). The case and 
control groups respectively received 66% and 61.8% of the risk perception score 
that showed there was a significant difference between the case and control 
group score (p < 0.05).
Conclusion: The present study showed that there was a significant and direct 
relationship between sources and levels of job stress and occupational accidents 
and the workers with work-related injuries had a higher risk perception than 
non-injured workers. One of the important functions of risk perception 
is its positive effect on the analysis of environmental data and occupational 
processes and appropriate decision-making, as well as improvement of the 
effective reactive approach in the workplace. One of the important results 
of this research was demonstrating the relationship of risk perception on 
workers’ experience of accidents and environmental safety issues. The transfer 
of experience and the development of an experience-based learning program 
are effective in increasing the level of risk perception of workers and in 
strengthening the reactive approach to workplace events and is directly effective 
in reducing the number and severity of occupational accidents. Identifying the 
sources of job stress in the workplace and eliminating, controlling or modifying 
it, as well as implementing an operational plan for managing job stress and 
promoting workers' risk perception, are effective in reducing employee stress 
and accordingly in reducing the incidence of occupational accidents. Thus, 
it promote as a result the level of physical and mental health and the level 
of productivity of employees and the reduction of occupational injuries and 
associated direct and indirect costs.
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بررسی ارتباط درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلي با حوادث شغلي در یک صنعت فوالد

میالد قیامی:  دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE(، دانشکدة بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمدحسین وزیری: )* نویسنده مسئول( مرکز تحقیقات ارتقای سالمت محیط کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و استادیار، گروه سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE(، دانشکدة 

mhvaziri@sbmu.ac.ir .بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا غالم نیا:  دانشیار، گروه سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE(، دانشکدة بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
رضا سعیدی:  دانشیار، گروه سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE(، دانشکدة بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مسعود مطلبی:  استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده
شیوه استناد به این مقاله:

كلیدواژه ها
استرس شغلی

درک ریسک

منابع استرس شغلی

حوادث شغلی

تاریخ دریافت:    1398/8/24 

تاریخ پذیرش:    1399/5/21 

زمینه و هدف: استرس شغلی و درک ریسک از شناخته شده ترین عوامل اثرگذار بر ایمنی و بهداشت کارکنان و رخداد حوادث 
شغلی می باشند. از سوی دیگر حوادث شغلی نیز تأثیر بسیار نامطلوبی بر عملکرد سازمان ها، شرکت ها و منابع انسانی آن ها دارند. 
این مطالعه با هدف بررسي ارتباط بین درک ریسک، منابع و میزان استرس شغلي با حوادث شغلي در یک صنعت فوالد انجام شد. 
روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی مورد ـ شاهد بود که در جامعة 700نفری از کارکنان خط تولید نورد یک صنعت فوالد 
انجام شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونة این تحقیق 248 نفر به دست آمد. تعداد 81 نفر افراد حادثه دیده طی سال 1392 
تا 1396 به عنوان گروه مورد و تعداد 167 نفر به عنوان گروه شاهد )حادثه ندیده( به صورت تصادفی تعیین شدند. مشارکت کنندگان با 
رضایت پرسش نامة 50 سوالی منابع استرس شغلی و  20سؤالی میزان استرس شغلی دیویس و پرسش نامة 133سوالی درک ریسک 

فلین را تکمیل کردند. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS )نسخة 20( انجام گردید.
یافته ها: همة نمونه های مطالعه مرد بودند. در گروه مورد و شاهد، بیشترین مدرک تحصیلی دیپلم بود، 93% افراد متاهل بودند 
و 72% نوبت  کاری داشتند. نتایج نشان داد بین هرکدام از مشخصات دموگرافیک نظیر نوبت  کاری، وضعیت تأهل و مدرک 
تحصیلی با متغیر های استرس شغلی و درک ریسک در بین هریک از دو گروه مورد و شاهد تفاوت معناداری وجود نداشت )0/05 
<p(. میانگین استرس شغلی در گروه مورد و شاهد به ترتیب برابر 54/02 و 48/09 بود و از نظر آماری ارتباط معناداری بین حوادث 
شغلی و میزان استرس شغلی وجود داشت )p< 0/05(. همچنین مقدار نسبت شانس Odds Ratio=1/4 به دست آمد که نشان 
داد استرس شغلی شانس رخداد حوادث را 40% افزایش می دهد. نمرة کلی منابع استرس شغلی برای گروه مورد و شاهد به ترتیب 
127/8 و 121/4 حاصل شد. این نمره در دو گروه تفاوت آماری معناداری را نشان نداد )p > 0/05(؛ اما در بعضی از حیطه ها این 
تفاوت معنادار بود که بیشترین تفاوت در حیطة سنگین باری نقش مشاهده شد )p< 0/05(. در این مطالعه، هریک از دو گروه 
مورد و شاهد به ترتیب 66% و 61/8% از نمرة درک ریسک را کسب کردند که بین نمرة گروه مورد با گروه شاهد اختالف معناداری 

.)p< 0/05( وجود داشت
نتیجه گیری: در مطالعة حاضر بین منابع و میزان استرس شغلی با حوادث شغلی ارتباط معنادار و مستقیم وجود داشت و نمرة 
درک ریسک برای کارگراِن دارای تجربة حادثه نسبت به کارگران حادثه ندیده به طور معناداری باالتر به دست آمد. از کارکردهای 
مهم درک ریسک، تأثیر مثبت آن بر تجزیه و تحلیل داده های محیط و فرایندهای شغلی و اتخاذ تصمیم متناسب و نیز تقویت 
رویکرد واکنشی اثربخش در محیط  کار است. یکی از نتایج مهم این تحقیق اثبات وابستگی درک ریسک به تجربة افراد از وقوع 
حوادث و مسائل ایمنی محیط اطراف است. انتقال تجربه و تدوین برنامة آموزشی از نوع یادگیری تجربه محور، در افزایش سطح 
درک ریسک افراد و متناسب با آن بر تقویت رویکرد واکنشی به رویدادهای محیط کار موثر بوده و به طور مستقیم در کاهش تعداد 
و شدت حوادث شغلی اثر می گذارد. شناسایی منابع استرس شغلی در محیط کار و حذف، کنترل و یا تعدیل آن و همچنین اجرای 
برنامه عملیاتی مدیریت استرس شغلی و ارتقای درک ریسک کارگران، در کاهش میزان استرس کارکنان و به تناسب آن در کاهش 
بروز حوادث شغلی موثر بوده و بدین ترتیب، موجب ارتقای سطح سالمت جسمی ـ روانی و میزان بهره وری شاغالن و کاهش 
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مقدمه
از  جدایى ناپذیر  بخش  استرس  حاضر،  درحال   
کم  استرس  وجود  مى رود.  به شمار  بشر  مدرن  زندگى 
انسان  بر  کارى  محیط هاى  و  زندگى  در  بیش ازحد  یا  و 
نامطلوبى  بسیار  اثرات  وى  گوناگون  فعالیت هاى  و 
خصوصیات  با  است  موجودى  انسان  چراکه  مى گذارد؛ 
این  در  که  اجتماعى  و  روان شناختى  زیست شناختى، 
بین،  بُعد روان شناختى ـ  رفتارى  مهم ترین نقش  را در 
عملکرد نیروى انسانى در محیط کار ایفا مى کند. (1) در 
شغلی  استرس  روانی،  ویژگیهاي  و  رفتارها  ایـن  میـان 
از مهم ترین فاکتورهاى تأثیرگذار بر افراد است و ریسک 
فزاینده اى را براى انسان ایجاد مى کند؛ لذا درك ریسک و 
ویژگى هاى آن به عنوان یکى از مفاهیم پایه اى در تحلیل 
است.  حیاتى  استرس،  ازجمله  شغلى،  ریسک فاکتورهاى 
آن  با  مرتبط  رخدادهاى  شناخت  موجب  ریسک  درك 
مى شود  و به تبع آن الیه هاى ایمنى مناسب براى کنترل 

ریسک ایجاد مى گردد. (2ـ5) 
 استرس  شغلى هنگامى پدید مى آید که کنش متقابل 
بین شرایط کار و ویژگى هاى فردى شاغل به گونه اى است 
که خواست هاى محیط کار و درنتیجه فشارهاى مرتبط با 
آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده اش برآید. (6) 
اهمیت  از  کار  محیط  عوامل روانى  بین  در  شغلى  استرس 
ویژه اى برخوردار است؛ به نحوى که سازمان ملل متحد در 
سال 1992میالدى استرس شغلى را بیمارى قرن بیستم 
دانست. چندى بعد سازمان جهانى بهداشت (WHO)1 نیز 
آن را مشکل همه گیر در جهان اعالم نمود.  (7ـ8) برخى 
نیازمندى هاى  شامل  کار  محیط   در  استرس زا  عوامل  از 
وظیفه  بر  کنترل  فقدان  بار کارى،  (نظیر  شغل  یا  وظیفه 
ارتباطات  (نظیر  سازمانى  فاکتورهاى  وظیفه)،  در  ابهام  و 
بین فردى ضعیف و رفتارهاى مدیریتى نامناسب)، مسائل 
مسئولیت هاى  و  نقش ها  بین  تضاد  مالى،  و  اقتصادى 
آموزش  و  شغلى  توسعۀ  جنبه هاى  خانوادگى،  و  کارى 
(نبود فرصت هایى براى رشد و ارتقا) و جّو سازمانى ضعیف 
پیچیدگى  ارزشمند،  نیروهاى  براى  مدیریت  تعهد  (عدم 
ارتباطات سازمانى و غیره) است. (9) تحقیقات نشان داده 
است که 30% نیروى کار کشورهاى توسعه یافته از استرس 
درحال  کشورهاى  در  میزان  این  که  مى برند  رنج  شغلى 
  2(ILO) کار بین المللى  سازمان  است. (10)  بیشتر  توسعه 
هزینۀ وارد بر کشورها به علت استرس شغلى را 1 تا %3/5 
تولید ناخالص ملى تخمین زده است. (11) استرس شغلى 
برجاى  فرد  خود  بر  منفى  اثرات  شغلى،  اثرات  عالوه بر 
مى گذارد که در این زمینه مى توان به مواردى مانند تأثیر بر 
1 . World Health Organization 
2 . International  Labour  Organization

سطح روانى و عاطفى (خستگى، اضطراب و فقدان انگیزه)، 
موارد  برخى  در  و  خطا  احتمال  (افزایش  شناختى  سطح 
(تضعیف  رفتارى  سطح  انسانى)،  خطاى  از  ناشى  حوادث 
تصمیم گیرى،  عدم  تحریک پذیرى،  همکاران،  با  روابط 
مصرف  و  خوردن  غذا  بیش ازحد  کشیدن،  سیگار  غیبت، 
با  مرتبط  بیمارى هاى  (افزایش  فیزیکى  سطح  و  الکل) 
سردرد، درد عمومى و سرگیجه) اشاره کرد. (12) سروش 
کردند  اظهار  خود  پژوهش  در  چاالداز  سیمان  و  کریشنا 
کارشان  از  کمتر  داشتند،  بیشترى  استرس  که  افرادى 
دادند  نشان  را  کمترى  شغلى  تعهد  میزان  و  بودند  راضى 
همچنین   (13) مى کردند.  ترك  را  خود  شغل  بیشتر  و 
استرس  بین  داد  نشان  همکاران  و  نیرى  وثوقى  مطالعۀ 
شغلى و عملکرد شغلى رابطۀ معنادار و منفى وجود دارد. 
روان شناختى،   نامطلوب  آثار  عالوه بر  شغلى  استرس   (14)
درنتیجه  و  شغلى  حوادث  و  رویدادها  بروز  زمینه ساز 
تجهیزات  به  خسارت  و  افراد  به  جراحت  و  آسیب  بروز 
از  شغلى  استرس  بنابراین   (15) مى گردد.  کار  محیط  در 
دارد. (16)  ویژه اى  اهمیت  نیز  کار  محیط  در  ایمنى  نظر 
تحقیقات دربارة اعمال ناایمن حاکى از آن است که عوامل 
حواس پرتى،  تمرکز،  کاهش  طریق  از  شغلى  استرس زاى 
قدرت  کاهش  و  کارها  انجام  در  تردید  حافظه،  در  اختالل 
تصمیم گیرى سهم بسزایى در بروز اعمال ناایمن در میان 
شاغالن دارد. در همین راستا، نتایج مطالعات نقش عوامل 
استرس زاى شغلى را در 37% از حوادث رخ داده در صنعت 
علت  انسانى  خطاهاى  همچنین   (17) است.  کرده  اثبات 
نتیجۀ  مى تواند  خود  که  است  شغلى  حوادث   %80 حدود 
استرس شغلى کارکنان باشد. (18) شیانگ وو و همکاران 
شغلى  استرس  بین  منفى  هم بستگى  خود  مطالعۀ  در 
گزارش  به   (19) کردند.  اثبات  را  کارکنان  ایمنى  رفتار  و 
مواجهۀ  میزان  افزایش  با  نیز،  همکاران  و  دامیار  پژوهش 
و  ناایمن  اعمال  درصد  رانندگان،  شغلى  استرس  و  صوتى 
نتایج  همچنین   (20) مى رود.  باال  حادثه  رخداد  احتمال 
منابع  بین  قوى  بسیار  رابطۀ  همکاران  و  زارع  مطالعۀ 
و  استرس  دربرابر  واکنش  نیز  و  شغلى  حوادث  و  استرس 
شغلى  استرس  ترتیب،  بدین   (21) داد.  نشان  را   حوادث 
پیامدهاى جدى هم براى کارفرمایان و هم براى کارگران 
فردى  فاکتورهاى  دیگر  سوى  از   (22) دارد.  به همراه 
مهم  روان شناختى  فاکتور  سه  شامل  ایمنى  بر  اثرگذار 
است. ریسک  درك  و  انگیزش  نگرش،  حوادث  رخداد  در 
احتمال  از  ذهنى  قضاوت  یا  ارزیابى  ریسک  درك   (23)
پیامد  با  شدن  روبه رو  چگونگى  و  مشخص  حادثه اى  وقوع 
زیادى  اهمیت  از   HSE3 در  ریسک  درك   (24) است.  آن 

3 . Health, Safety and Environment
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اینکه  به دلیل  شغلى  حوادث  از  بسیارى  و  است  برخوردار 
افراد درك صحیح و مناسبى از خطرات محیط کار ندارند، 
از  کارکنان  درك  دیگر،  عبارت  به   (23) مى دهند.  رخ 
کار  محیط  در  آنان  ایمنى  رفتار  بر  موجود  ریسک هاى 
تأثیر قابل توجهى مى گذارد. (25) آشنا بودن افراد با منابع 
درك  در  مهم  فاکتور  دو  خطر  بودن  کنترل  قابل  و  خطر 
بر  ریسک  صحیح  درك   (26) مى رود.  به شمار  ریسک 
ایمنى  درنهایت  و  ریسک  مدیریت  دربارة  کارگران  بینش 
ریسک  نادرست  درك  یعنى  دارد؛  بسزایى  تأثیر  کارگران 
موجب بروز رفتارهاى مخاطره آمیز و نامناسب مى گردد. 
(27) شیزن اوه و همکاران در مطالعه اى گزارش کردند که 
تجارب کار و حوادث بر درك ریسک تأثیر مثبت دارد. (28) 
از  شغلى  ریسک  درك  نیز،  اسنایدر  و  تیلور  بررسى   طبق 
جنبه هاى مهم رفتار ایمنى است. (29) همچنین مطالعۀ 
باال  ریسک  درك  با  افراد  داد  نشان  همکاران  و  جهانگیرى 
درك  بنابراین   (30) بودند.  مطلوبى  ایمنى  نگرش  داراى 
رساندن  به حداقل  براى  شغلى  خطرات  شناخت  و  ریسک 

آسیب هاى شغلى اهمیت فراوانى دارد. (31) 
فوالد  صنعت  ایران  در  باارزش  و  مهم  صنایع  از  یکى 
زیان آور  عوامل  معرض  در  صنایع  این  کارکنان  است. 
متعددى مانند فیزیکى، شیمیایى، ارگونومیکى، مکانیکى 
عوامل  این  با  مداوم  مواجهۀ  دارند.  قرار  سایکولوژیکى  و 
منجر به بروز حوادث و بیمارى هاى شغلى و  عوارض ناشى 
از استرس شغلى در کارکنان مى گردد. براساس یافته هاى 
تحقیقات، صنایع فلزى باالترین هزینۀ غرامت هاى مرتبط 
با آسیب هاى شغلى را به خود اختصاص داده است. (32) 
لذا در این مقاله، برخالف مطالعات پیشین، اقدام به بررسى 
هم زمان ارتباط سه مولفۀ درك ریسک، استرس شغلى و 

حوادث شغلى در صنعت پرمخاطرة فوالد گردید.

روش بررسی
 پژوهش حاضر از نوع تحلیلى مورد ـ شاهد است. جامعۀ 
یک  در  فوالد  صنعت  یک  نورد  بخش  کارکنان  را  پژوهش 
دورة 5ساله (1392 تا 1396) تشکیل دادند. حجم جامعۀ  
آمارى در این مطالعه700 نفر بود. مطابق جدول مورگان1، 
سپس  گردید.  محاسبه  نفر   248 تحقیق  این  نمونۀ  گروه 
81 نفر از کارکنانى که طى دورة زمانى مذکور حداقل یک 
حادثۀ غیرمرگبار داشته اند، به عنوان گروه مورد و 167 نفر 
از کارکنانى که دچار هیچ حادثه اى نشده بودند، به عنوان 
گروه شاهد، به طور تصادفى انتخاب شدند. در حین اجراى 
مى توانست  که  شاهدها  ریزش  از  جلوگیرى  به منظور  کار 
از  هرکدام  از  گردد،  نتیجه گیرى  در  اختالل  به  منجر 

1 . Morgan

به  نهایتاً  و  شد  انتخاب  شاهد  بیشترى  تعداد  زیرگروه ها 
بین  از  ابتدا  شاهد  گروه  تعیین  به منظور  رسید.  نفر   248
تمامى کارگرانى که شرایط شرکت در مطالعه را داشتند، 
تحصیالت  و  کارى  نوبت   کارى،  سابقۀ   متغیر   3 براساس 
شاهدها  انتخاب  درحین  اما  شد؛  انجام  همسان سازى 
مشخص گردید که در بعضى از زیرگروه ها به اندازة کافى 
شاهد وجود ندارد و به همین دلیل متغیر اخیر حذف شد و 
درنهایت براساس سابقۀ  کار و نوبت  کارى همسان سازى 
براساس  فوق  گروه هاى  از  هرکدام  بین  از  گرفت.  صورت 
که  به گونه اى  شدند؛  انتخاب  شاهدها  مورد ها،  تعداد 
به ازاى هر مورد 2 نفر شاهد وارد مطالعه گردید. معیارهاى 
یک  حداقل  سابقۀ   .1 از:  عبارت اند  مطالعه  به  افراد  ورود 
حادثۀ  سابقۀ  نداشتن   .2 مورد؛  گروه  براى  شغلى  حادثۀ 
بیمارى هاى  به  ابتال  عدم   .3 شاهد؛  گروه  براى  شغلى 
روحى و روانى در هر دو گروه مورد و شاهد. در این مطالعه، 
شد:  استفاده  داده ها  گردآورى  جهت  پرسش نامه   3 از 
پرسش نامۀ استرس شغلى که دیویس2 و همکاران در سال 
1991م طراحى کردند. این پرسش نامه خود از دو قسمت 
تشکیل شده است: فرم «الف» که شامل 20 سوال دربارة 
نشانه هاى استرس  شغلى است؛ فرم «ب» که از 50 سوال 
این  است.   شده  تشکیل  شغلى  استرس  منابع  به  مربوط 
پرسش نامه توسط طباطبایى در سال 1394 براى شاغالن 
400نفرى  نمونۀ  با  خدمات  و  صنعت  بخش هاى  در 
آمد.  به دست   0/93 کرونباخ  آلفاى  و  شد  اعتبارسنجى 
انجام  لیکرت  به صورت  پرسش نامه  این  نمره گذارى   (33)
شد که براى هر فرد با جمع نمرات حاصل از کل سواالت 
میزان  پرسش نامۀ  در   مى آید.  به دست  کل  نمرة  یک 
استرس شغلى، کمترین و بیشترین نمره به ترتیب 0 و 80 
است و رتبه بندى میزان استرس شغلى بدین شکل است: 
افراد   55 تا   41 رنج آور،   40 تا   26 سازگار،  افراد   25 تا   0
در مرز فرسودگى شغلى و 56 تا 80 افراد دچار فرسودگى 
شغلى. در پرسش نامۀ منابع استرس شغلى کمترین نمره 
50 و بیشترین نمره 250 است و دسته بندى آن به شکل 
در  شغلى  استرس   منابع  وجود  بیانگر   100 از  کمتر  زیر: 
و  متوسط  سطح  از  بیشتر   200 تا   100 متوسط،  سطح 
باالتر از 200 بیانگر وجود منابع استرس شغلى باالست. در 
این پژوهش، از پرسش نامۀ درك ریسک فلین3 و همکاران 
مطالعه  مورد  افراد  ریسک  درك  میزان  سنجش  جهت 
استفاده گردید. این پرسش نامه توسط سلطانى و همکاران 
در سال 1395 در یک نمونۀ 27نفرى اعتبارسنجى شد و 
آلفاى کرونباخ 0/93 به دست آمد. (34) پرسش نامۀ درك 
ریسک فلین و همکاران حاوى اطالعات فردى (شامل نوع 
2 . Daveis
3 . Flynn
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وضعیت  تاهل  میزان  تحصیالت،  کار،  سابقۀ  سن،  شغل، 
(شامل  بخش   10 در  گزینه اى    5 سوال   133 و  و...) 
وضعیت شغلى، شرایط فیزیکى محیط کار، تجربۀ ریسک 
وظایف  ریسک  تجربۀ  صدمات،  بروز  احتمال  خطرات،  و 
شغلى، رضایت شغلى، ارزیابى ایمنى، ایمنى و پیشگیرى از 
حوادث، حمایت هاى شخصى و کمک از دیگران و تجربۀ 
نمره اى  آزمودنى  سوال  هر  است.  حوادث)  و  رویداد  بروز 
امتیازهاى  مجموع  تقسیم  از  مى کند.  کسب   5 تا   1 بین 
سواالت هر بخش بر تعداد سواالت همان بخش نمرة درك 
ریسک همان بخش به دست مى آید. به طور  کلى آزمودنى 
در هر بخش نمره اى بین 1 تا 5 به دست مى آورد. از تقسیم 
عدد  بر  پرسش نامه  مختلف  بخش هاى  امتیازات  مجموع 
10 (تعداد بخش هاى پرسش نامه) نمرة درك ریسک افراد 

که عددى بین 1 تا 5 است، محاسبه مى گردد.
 در این پژوهش، تمام افراد براى شرکت در مطالعه آزاد 
و  مطالعه  در  شرکت  رضایت نامۀ  دریافت  از  پس  بودند. 
داده هاى  شرکت کنندگان،  توسط  پرسش نامه ها  تکمیل 
آمار  از  استفاده  با  سپس  و  شد  جمع آورى  نیاز  مورد 
توصیفى (جداول فروانى و درصد، میانگین، انحراف معیار) 

من ویتنى،  یا  مستقل  تى  آزمون  (مانند  استنباطى  آمار  و 
و  پیرسون  هم بستگى  و  واریانس  آنالیز  کاى،  مجذور 
 SPSS نرم افزار کمک  با  و  فیشر)  دقیق  آزمون  و  اسپیرمن 
(نسخۀ 20) در سطح معنا دارى 0/05 داده ها مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها
بودند.  مرد  بررسى  مورد  افراد  تمام  پژوهش،  این  در 
و  مورد  گروه  دموگرافیک  متغیرهاى   ،1 جدول  مطابق 
کار،  سابقۀ  نظر  از  گروه  دو  و  بوده  یکسان  تقریباً  شاهد 
وضعیت  تأهل، مدرك  تحصیلى و نوبت  کارى با یکدیگر 
میانگین  اما   .(p>0/05) نداشتند  معنادارى  اختالف 
بود؛  کمتر  شاهد  گروه  سن  میانگین  از  مورد  گروه  سن 
به طورى که آزمون آمارى تى مستقل اختالف معنادار بین 

  .(p=0/042) دو گروه را نشان داد
استرس  متغیرهاى  از  هریک  بین  داد  نشان  یافته ها 
شغلى و درك  ریسک با متغیرهاى نوبت  کارى، وضعیت 
نداشت  وجود  معنا دارى  ارتباط  تحصیلى  مدرك   و  تأهل 
(p> 0/05). همچنین مطابق جدول 2 با استفاده از آزمون 

 خصوصیات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعهـ 1جدول 
 

 167N= ( P-valueگروه شاهد ( ) =81Nگروه مورد (  متغیرهاي دموگرافیک 

 042/0 3/38)  2/5( 9/36)  7/4(  میانگین (انحراف معیار)    سن
 57/0 9/10)  5/3( 6/10)  4/3(  سابقۀ کار   میانگین (انحراف معیار) 

 (درصد) وضعیت تأهل   تعداد  
 9)  4/5( 8)  9/9( مجرد 

193/0 
 158) 6/94( 73) 1/90( متأهل

 (درصد)  تعداد    مدرك تحصیلی

  9)  4/5( 4)  9/4( سواد بی
  17) 2/10( 4)  9/4( ابتدایی 

 319/0 2)  2/1( 1)  2/1( راهنمایی 
  71) 5/42( 42) 9/51( دیپلم 

  68) 7/40( 30)  37( دانشگاهی 

 (درصد)  تعداد   نوبت کاري 
 60) 1/74( 21) 9/25( روزکار 

418/0 
 120) 1/79( 47) 1/28( چرخشی 

 
  

جدول 1ـ خصوصیات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه

 بستگی پیرسون متغیرهاي سن و سابقۀ کار با استرس شغلی و درك ریسک نتایج آزمون هم ـ 2جدول 
 

 متغیر
 شاهد مورد 

P-value بستگی ضریب هم P-value بستگی ضریب هم 

 استرس شغلی 
 -   147/0 058/0 -   132/0 239/0 سن

 -   106/0 174/0 -   142/0 206/0 سابقۀ کار 

 درك ریسک 
 19/0 014/0 085/0 452/0 سن

 221/0 004/0   037/0 747/0 سابقۀ کار 

 
  

جدول 2ـ  نتایج آزمون هم بستگی پیرسون متغیرهای سن و سابقة کار با استرس شغلی و درک ریسک
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هم بستگى پیرسون، بین استرس شغلى و سن و سابقۀ  کار 
و  معکوس  هم بستگى  شاهد  و  مورد  گروه  دو  از  هریک  در 
ضعیف مشاهده شد که از نظر آمارى معنادار نبود (0/05 
<p).  اما متغیر درك ریسک با سن و سابقۀ کار هم بستگى 
مورد  گروه  در  آمارى  نظر  از  که  داشت  ضعیف  و  مستقیم 
رابطه  این  شاهد  گروه  در  اما   .(p>0/05) نبود  معنادار 

 .(p<0/05) معنادار بود
مطابق یافته ها، میانگین امتیاز استرس شغلى در گروه 
بود.    48/09 و   54/02 با  برابر  به ترتیب  شاهد  و  مورد 
شغلى  استرس  میزان  رتبه بندى  که   3 جدول  براساس 
از   %29/2 و  مورد  گروه  از   %53/2 مى دهد،  نشان  را 
اختالف  این  و  بودند  شغلى  فرسودگى  دچار  شاهد  گروه 
و  میانگین  مقایسۀ   1 شکل    .(0p=/002) بود  معنا دار 
و  مورد  گروه  بین  در  شغلى  استرس  نمرة  معیار  انحراف 
 .(p=0/007) مى دهد  نشان  را  معنادارى  اختالف  شاهد 
دچار  که  کسانى  به  افراد  دسته بندى  بر اساس  همچنین 
شانس نسبت  مقدار  افراد،  سایر  و  بودند  شغلى   فرسودگى 
Odds Ratio=1/4 به دست آمد که نشان مى دهد استرس 

شغلى شانس رخداد حوادث را 40% افزایش مى دهد.
استرس  منابع  کلى  امتیاز  میانگین   ،4 جدول  مطابق 
و   127/8 برابر  به ترتیب  شاهد  و  مورد  گروه  در  شغلى 
121/4 بود و اختالف معنادارى را نشان نداد (p=0/137)؛ 
اما در برخى از حیطه هاى منابع استرس شغلى این تفاوت 
معنادار بود.  بیشترین تفاوت در حیطۀ سنگین بارى نقش 
امتیازهاى  دسته بندى  مطابق   .(p=0/002) شد  مشاهده 
مربوط به منابع استرس شغلى، امتیاز به دست آمده بیانگر 
وجود منابع استرس شغلى، بیشتر از سطح متوسط در هر 

دو گروه مورد و شاهد است. 
جدول  در  ریسک  درك  متغیر  بررسى  از  حاصل  نتایج 
گروه  در  ریسک  درك  کلى  نمرة  که  است  آن  از  حاکى   5
مورد به طور معنادارى از گروه شاهد باالتر است. بیشترین 
اختالف در ابعاد درك ریسک مربوط به حیطۀ تجربۀ بروز 
به ترتیب  شاهد  و  مورد  گروه  پژوهش،  این  در  بود.  رویداد 
66 و 61/8% از نمرة کل درك ریسک را کسب نمودند که 
بین نمرة گروه مورد با گروه شاهد اختالف معنادارى وجود 

.(p< 0/05) داشت

 هاي میزان استرس شغلی در گروه مورد و شاهد توزیع پراکندگی حیطهـ 3جدول 
 

 استرس شغلی  هاي حیطه
 آماره آزمون  شاهد مورد 

P-value  تعداد  درصد  تعداد  درصد 

 9 6/5 6 6/7 سازگار

9/14 =2X 
002/0 P-value= 

 45 28 14 7/17 آور رنج

 60 3/37 17 5/21 مرز فرسودگی شغلی 

 47 2/29 42 2/53 فرسودگی شغلی 

 
  

جدول 3ـ توزیع پراکندگی حیطه های میزان استرس شغلی در گروه مورد و شاهد

 

 استرس شغلی گروه مورد و شاهد معیار نمرة مقایسة میانگین و انحرافـ 1شکل 

 

مورد                              شاهد                                      
 گروه

 
شکل 1ـ مقایسة میانگین و انحراف معیار نمرة استرس شغلی گروه مورد و شاهد
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 هاي منابع استرس شغلی در گروه مورد و شاهد توزیع پراکندگی حیطهـ 4جدول 
 

 هاي حیطه
 منابع استرس شغلی 

 شاهد مورد 
 ماره آزمون آ

P-value میانگین  انحراف معیار میانگین  انحراف معیار 

=T test 79/10 83/3 96/10 52/3 فقدان کنترل  329/0 , P-value= 749/0  

=T test 74/10 30/3 36/11 35/3 شکاف اطالعات  383/1 , P-value= 168/0  

=T test 98/11 31/4 05/13 71/3 (ارزیابی عملکرد) علت و نتیجه  922/1 , P-value= 056/0  

=T test 72/13 67/4 81/14 78/4 تعارض  719/1 , P-value= 087/0  

=T test 56/13 50/4 89/14 74/4 محیط کار  147/2 , P-value= 033/0  

-  =T test 11/11 63/4 05/11 23/4 ناامنی شغلی  106/0 , P-value= 916/0  

-  =T test 06/12 26/4 91/11 89/3 بیگانگی  261/0 , P-value= 794/0  

=T test 98/12 38/3 51/14 07/3 باري نقش سنگین  122/3 , P-value= 002/0  

=T test 71/13 22/4 99/14 79/3 باري نقش سبک 318/2 , P-value= 021/0  

- =Mann-whitny test 75/10 16/4 31/10 33/4 تعارض نقش  106/1  
p value= 269/0  

=T test 40/121 37/33 84/127 5/28 نمرة کلی منابع استرس 492/1 , P-value= 137/0  

 
  

جدول 4ـ توزیع پراکندگی حیطه های منابع استرس شغلی در گروه مورد و شاهد

 هاي درك ریسک در گروه مورد و شاهدتوزیع پراکندگی حیطهـ  5جدول 
 

 هاي درك ریسک حیطه
 آماره آزمون  شاهد مورد 

P-value میانگین  انحراف معیار میانگین  انحراف معیار 

=T test 12/3 38/0 11/3 43/0 وضعیت شغلی  206/0 , P-value= 83/0  

-=Mann-whitney test 82/3 65/0 82/3 67/0 شرایط فیزیکی محیط کار  019/0  
P-value= 958 /0  

=T test 85/2 73/0 01/3 70/0 تجربۀ ریسک و خطرات  656/1 , P-value= 099/0  

=T test 43/3 77/0 47/3 74/0 احتمال بروز صدمات  383/0 , P-value= 702/0  

=T test 87/2 68/0 05/3 67/0 تجربۀ ریسک ـ وظایف شغلی  191/0 , P-value= 057/0  

=T test 64/2 66/0 68/2 70/0 رضایت شغلی  378/0 , P-value= 706/0  

=T test 72/2 68/0 90/2 59/0 ارزیابی ایمنی  066/2 , P-value= 04/0  

-=T test 25/3 34/0 06/3 37/0 ایمنی و پیشگیري از حوادث 988 /3 , P-value< 001/0  

=T test 32/3 60/0 49/3 52/0 حمایت شخصی و کمک از دیگران  240/2 , P-value= 026/0  

- =Mann-whitney test 85/2 93/0 39/4 80/0 تجربۀ بروز رویداد  73/10  
P-value< 001 /0  

=T test 09/3 28/0 30/3 30/0 نمرة کلی درك ریسک  451/5 , P-value< 001/0  

 
  

جدول 5ـ  توزیع پراکندگی حیطه های درک ریسک در گروه مورد و شاهد

مطابق جدول 6، با استفاده از آزمون هم بستگى پیرسون 
گروه  دو  هر  در  ریسک  درك  و  شغلى  استرس  منابع  بین 
مورد و شاهد هم بستگى معکوس و ضعیف مشاهده گردید؛ 
هم بستگى  آزمون  همچنین  نبود.  معنادار  رابطه  این  اما 

پیرسون هم بستگى ضعیف و معکوس بین میزان استرس 
شغلى و درك ریسک را نشان داد. این رابطه در گروه مورد 
از نظر آمارى معنا دار نبود (p=0/289)؛ اما در گروه شاهد 

.(p=0/007) این رابطه معنادار بود
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بحث
از  هرکدام  بین  که  بود  آن  پژوهش بیانگر  این  نتایج 
تأهل  وضعیت  نوبت  کارى،  نظیر  دموگرافیک  مشخصات 
درك  و  شغلى  استرس  متغیرهاى  با  تحصیلى  مدرك  و 
ریسک در هریک از دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنادارى 
و  اسپکتور  این یافته ها با نتایج مطالعۀ  نداشت.  وجود 
مدیران  بین  مقایسه اي   به شکل   که    (35) همکاران 
امریکایی و ایرانی صورت گرفته و بیانگر نبود رابطۀ معنادار 
دموگرافیک است، همخوانى  بین استرس و ویژگی هاي 
در  هنرى و کراوفورد   پژوهش  همچنین نتایج  داشت. 
ویژگی هاي دموگرافیک و  (36) که رابطۀ بین  انگلستان 
استرس را قابل اغماض می داند، یافته هاي مطالعه حاضر 
 (37) همکاران  نتایج بررسى سوري و  را تأیید می کند. 
استرس در کارکنان جوان کارخانۀ  مى کند شیوع  تأکید 
سایپا بیشتر از سایرین است که این یافته با نتایج پژوهش 
مقالۀ حاضر با  برایند  ندارد. همچنین  حاضر مطابقت 
در  کارخانه هاي   (38) همکاران  و  منشور  یافته هاي  
چندملیتی مالزي، مطالعات کالگري و همکاران (39) در 
گرگان و نیز حلوایی و همکاران (40) در معدن آهن ایران 
در زمینۀ رابطۀ سن و استرس مطابقت نداشت؛ چراکه این 
تحقیقات حکایت از رابطۀ معنادارى بین سن و استرس 
شدن  به نظر می رسد این اختالف به دلیل غالب  داشتند. 
عامل اقتصادي درمجموع عوامل  ایجاد کنندة استرس  در 
جامعۀ مورد پژوهش است. همچنین نتایج مطالعۀ حاضر 
صنعت  در   (30) همکاران  و  جهانگیرى  بررسى  برخالف 
ساختمانى است که نشان داد میزان تحصیالت و وضعیت 
تأهل بر درك ریسک کارکنان موثر است. براساس یافته هاى 
به دست آمده از پژوهش حاضر مى توان گفت درك ریسک 
تجربه هاى  به  وابسته  و  فردى  تفاوت هاى  از  مستقل 
رخ داده در محیط کار است. در تعامل با رویدادهاى مختلف 
در  زیادى  تأثیر  کارکنان  واکنشى  رویکرد  کار،  محیط  در 
پژوهش  این  در  همچنین   (41) دارد.  افراد  ریسک  درك 
یافته ها حاکى از آن بود که در هردو گروه مورد و شاهد، 
بین هرکدام از مشخصات دموگرافیک سن و سابقۀ کار با 
استرس شغلى هم بستگى معکوس و ضعیف وجود داشت؛ 
شغلى  استرس  کار،  سابقۀ  و  سن  افزایش  با  به طورى  که 

افراد به تدریج کاهش مى یافت؛ هرچند این ارتباط از نظر 
آمارى معنادار نبود. به هر حال، نتایج این پژوهش برخالف 
است  سیمان  صنعت  در   (42) همکاران  و  جزنى  مطالعۀ 
که نشان داد با افزایش سن و سابقۀ افراد، استرس شغلى 
پژوهش  یافته هاى  مطابق  همچنین  مى یابد.  افزایش 
حسن زاده و همکاران (43) در شرکت گاز کردستان، بین 
ارتباط  کارى  سابقۀ  و  سن  متغیرهاى  با  شغلى  استرس 
و  طباطبایى  مطالعۀ  نتایج  اما  ندارد.  وجود  معنادارى 
همکاران (44) در صنعت سیمان جوین سبزوار حاکى از 
طریق  از  شغلى  استرس  میزان  کردن  پیش  بینى  توانایى 
کلى  به طور  است.  بوده  دریافتى  حقوق  و  سابقۀ  کار  سن، 
از نتیجۀ پژوهش حاضر مى توان چنین استنباط کرد که 
با افزایش سن و سابقۀ  کار، به تدریج تجربه و مهارت افراد 
جاافتاده تر  شغلشان  در  کارکنان  و  مى یابد  افزایش  نیز 
 ،2003 سال  در  همکاران  و  لوپز  مطالعۀ  در  مى شوند. 
افراد  شغلى  استرس  بر  ناگوار  رویدادهاى  و  حوادث  شدت 
که  گروه هایى  براى  و  بوده  اثرگذار  آن ها  ریسک  درك  و 
کار  محیط  در  را  ناگوار  رویدادهاى  یکسان  شدت هاى  با 
على رغم  معنادارى،  تفاوت  شغلى  استرس  کردند،  تجربه 
تفاوت در مشخصات دموگرافیک افراد، نداشته است. (41) 
بنابراین در بررسى تأثیر عوامل مختلف بر استرس شغلى 
درنظر  نیز  استرس  بر  اثرگذار  عوامل  وزن  است  الزم  افراد 

گرفته شود.  
    نتایج نشان داد بین سن و سابقۀ کار با درك ریسک در 
که  داشت  وجود  مستقیم  و  ضعیف  هم بستگى  مورد  گروه 
از نظر آمارى معنادار نبود. ولى در گروه شاهد این ارتباط 
کار،  سابقۀ  و  سن  افزایش  با  که  معنا  بدین  بود؛  معنادار 
میزان درك ریسک کارکنان افزایش  مى یافت. دپاکسورن 
با  ریسک  درك  ارتباط  که  کردند  گزارش  نیز  همکاران  و 
همچنین   (45) است.  بوده  معنادار  کارى  تجربۀ  و  سابقه 
صنعت  در  همکاران  و  جهانگیرى  پژوهش  مطالعۀ  نتایج 
بر   کار  سابقۀ  و  سن  که  است  مطلب  این  موید  ساختمانى 
درك ریسک کارکنان مؤثر است. (30) در بررسى شیزن 
اوه و همکاران نیز تأثیر تجارب کار بر درك ریسک مثبت 
بوده است. (28) اما یافته هاى باشا و مایتى نشان داد که 
سن و تجربه تأثیرى بر درك ریسک شاغالن ندارد. (46) 

 بستگی پیرسون متغیر درك ریسک با میزان و منابع استرس شغلی نتایج آزمون همـ 6جدول جدول 6ـ نتایج آزمون هم بستگی پیرسون متغیر درک ریسک با میزان و منابع استرس شغلی
 

 متغیر
 شاهد مورد 

 P-value بستگی ضریب هم P-value بستگی ضریب هم
 007/0 -   208/0 289/0 -   120/0 استرس شغلی و  درك ریسک 

 135/0 -   117/0 215/0 -   140/0 منابع استرس شغلی و  درك ریسک 
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به طور کلى با افزایش سن و سابقۀ کار، کارکنان به تدریج 
کار،  حین  مستمر  آموزش هاى  و  تجربه اندوزى  طریق  از 
ریسک هاى مرتبط با شغل  درك بهترى از محیط کار  و 
آنان  ریسک  درك  افزایش  موجب  که  مى کنند  پیدا  خود 
مى گردد. درك ریسک کارکنان از طرق مختلف همچون 
تجربۀ  یا  و  نگرش  تغییر  آگاهى،  افزایش  و  دانش  دریافت 
رویدادهاى مختلف در محیط کار حاصل مى شود که تمام 
کار  محیط  در  کارکنان  ریسک  درك  ارتقاى  روش هاى 
درك  ارتقاى  براى  بنابراین  است.  زمان  مولفۀ  تأثیر  تحت 
نیاز  صنعتى  مجموعه هاى  در  تازه وارد  کارکنان  ریسک 
است از روش هاى انتقال آگاهى و دانش، انتقال تجربه ها 
و رویدادهاى مستندشدة گذشته و مستقل از تجربۀ فردى 
اقدام کرد. ارتقاى درك ریسک از یک طرف از مولفه هاى 
مهم در کاهش حوادث ناگوار و کاهش هزینه هاى مستقیم 
دیگر  طرف  از  ولى  است؛  حوادث  با  مرتبط  غیرمستقیم  و 
و محیطى  فردى  تجربه هاى  طریق  از  آن  از  زیادى  بخش 
حاصل مى شود که اتخاذ رویکرد مناسب در این خصوص 
کلى  نمرة  یافته ها،  مطابق   (47) دارد.  بسیارى  اهمیت 
تفاوت  شاهد  و  مورد  گروه  دو  در  شغلى  استرس  منابع 
آمارى معنادارى را نشان نداد. اما در بعضى از حیطه هاى 
بود.  معنادار  تفاوت  این  شغلى  استرس  منابع  ده گانۀ 
بیشترین تفاوت در حیطۀ سنگین بارى نقش مشاهده شد. 
نتایج مطالعۀ زارع و همکاران نشان داد بین منابع استرس 
و حوادث شغلى ارتباط بسیار قوى وجود دارد. (21) بدین 
تفسیر  این گونه  را  حاضر  پژوهش  نتیجۀ  مى توان  ترتیب، 
کرد که منبع اصلى استرس شغلى و مؤثر در بروز حوادث 
است.  بوده  نقش  سنگین بارى  پژوهش  مورد  جامعۀ  در 
مهم ترین منابع استرس شغلى در هر دو  اما به طور کلى 
گروه مورد و شاهد جامعۀ مورد بررسى شامل سبک بارى 
نقش، محیط کار و تعارض بود. از طرفى در تحقیق دیگرى 
انتقال  عملیات   3 منطقۀ  در  همکاران  و  جزنى  توسط  که 
فقدان  شغلى  استرس  اصلى  منبع   3 شد،  انجام  ایران  گاز 
عملکرد  ارزیابى  و  اطالعات)  (شکاف  نقش  ابهام  کنترل، 
نتایج،  این  مطابق   (48) شد.  شناسایى  نتیجه)  و  (علت 
کارى  محیط هاى  و  صنایع  از  متأثر  شغلى  استرس  منابع 
استرس  منابع  مى تواند  کارى  محیط  هر  و  بوده  گوناگون 
بزرگى  سهم  درضمن  باشد.  داشته  را  منحصربه فرد  شغلى 
از منابع استرس شغلى از طریق تأثیر روانى بر فرد سبب 
ایجاد استرس مى شود و از پارامترهاى فشار روانى موجود 
و  الیتر  تحقیق  براساس  مى آید.  به شمار  کار  محیط  در 
همکاران در سال 2005، خستگى، بى طاقتى و کم طاقتى 
استرس  پارامترهاى  به  وابسته  چندبعدى  ساختار  شغلى 
گرفته اند  نشئت  استرس  منابع  از  که  دارند  کار  محیط  در 

هیجان  و  انرژى  کاهش  یا  احساسى  خستگى  موجب  و 
و  مى شوند  همکاران  و  شغل  با  مرتبط  فردى  احساس  در 
همچنین  و  شغلى  استرس  شغلى،  نارضایتى  به  مى توانند 
بر  عوامل  این  همۀ  و  بینجامند  فرد  در  شغلى  خستگى 
است.  موثر  شغل  با  مرتبط  و  کار  محیط  از  ریسک  درك 
(49) همچنین در این پژوهش بین منابع استرس شغلى و 
درك ریسک در هریک از دو گروه مورد و شاهد هم بستگى 
نظر  از  که  هرچند  گردید.  مشاهده  ضعیف  و  معکوس 
یافته  این  نبود.  معنادار  متغیر  دو  این  بین  رابطۀ  آمارى 
استرس  منابع  افزایش  که  کرد  تفسیر  چنین  مى توان  را 
روان  بهداشت  بر  کار  محیط  در  مختلف  درجات  با  شغلى 
و ذهن کارکنان تأثیر گذاشته و موجب اختالل و کاهش 
عملکرد ذهن و در نتیجه کاهش میزان درك ریسک شده 
بین  مورد  گروه  در  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  است. 
میزان استرس شغلى و درك ریسک هم بستگى ضعیف و 
معنادار  رابطه  این  آمارى  نظر  از  و  داشت  وجود  معکوس 
نبود. اما در گروه شاهد این رابطه معنادار بود؛ بدین معنا 
که هرچه میزان استرس شغلى در محیط کار بیشتر باشد، 
میزان درك ریسک کارکنان کمتر است و برعکس. لوپز و 
همکاران (47) در سال 2001 تأثیر میزان استرس شغلى 
بر درك ریسک در دو گروه جمعیتى با تجربۀ ریسک هاى 
شرایط  در  که  جمعیتى  گروهى  و  باال  سطح  در  صنعتى 
بحرانى از نظر بالیاى طبیعى قرار دارند، بررسى کردند و به 
این نتیجه رسیدند که سطح استرس افراد بر درك ریسک 
آن ها تأثیر مى گذارد و درك ریسک افراد نیز نقش میانجى 
مى کند.  ایفا  ریسک  به  فرد  پاسخ  در  مهمى  تعاملى  و 
ریسک در رویکرد واکنشى و  یافته ها، درك  براساس این 
تصمیمات  نوع  و  صنعت  در  مهم  رویدادهاى  به  لحظه اى 
اتخاذشدة افراد نقش مهمى ایفا مى نماید و براى پیشگیرى 
فرایندهاى  در  انسانى  عامل  با  مرتبط  حوادث  وقوع  از 
ناشى  خسارت هاى  و  اثرات  کاهش  همچنین  و  صنعتى 
ارتقاست.  و  بهبود  نیازمند  صنعتى  حوادث  و  رویدادها  از 
کارکنان  ریسک  درك  بر  مؤثر  و  مهم  مولفه هاى  از  یکى 
در محیط کار، سطح استرس شغلى است که براى کاهش 
آن الزم است برنامه ریزى هایى در محیط هاى کارى انجام 

شود. (49) 
همچنین یافته هاى پژوهش حاکى از آن بود که میزان 
درك ریسک در گروه مورد به طور معنادارى با گروه شاهد 
درك  حادثه دیده  کارکنان  که  معنا  این  به  دارد؛  تفاوت 
نتایج  داشته اند.  حادثه ندیده  کارکنان  از  بیشترى  ریسک 
نیز  ساختمانى  صنعت  در  همکاران  و  جهانگیرى  مطالعۀ 
ریسک  درك  بر   حوادث  تجربۀ  که  است  مطلب  این  موید 
کارکنان موثر است. (30) تیلور و اسنایدر نیز اعالم کردند 
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که وقوع حوادث شغلى در افراد حادثه دیده (داشتن تجربۀ 
حادثه) منجر به افزایش درك ریسک آنان مى گردد. (29) 
بر  حادثه  تجربۀ  تأثیر  همکاران  و  اوه  شیزن  بررسى  در 
درك ریسک کارگران مثبت بوده است. (28) به طور  کلى 
یافته هاى پژوهش حاضر  بدین شکل قابل تفسیر است که 
توجه به رویکرد واکنشى1 در کاهش دامنه و خسارت هاى 
جلوگیرى  و  سو  یک  از  حوادث  غیرمستقیم  و  مستقیم 
همان  به  صنعت  در  دیگر  سوى  از  مشابه  حوادث  وقوع  از 
فراوانى  اهمیت  از  پیشگیرانه  و  کنشى2  رویکردهاى  اندازه 
رویکردهاى  تقویت  ابزارهاى  از  یکى  است.  برخوردار 
و  صنعتى  حوادث  و  رخدادها  با  رویارویى  در  واکنشى 
درك  ارتقاى  مشابه،  حوادث  وقوع  از  جلوگیرى  همچنین 
ریسک کارکنان از مخاطرات قابل وقوع مرتبط با شغلشان 
و فرایندهاى شغلى درگیر در آن است. (27) یافته هاى این 
تحقیق بیانگر وجود ارتباط معنادار و مستقیم  بین استرس 
شغلى و بروز حوادث شغلى است. پژوهش انجام شده توسط 
کیانى و همکاران ارتباط معنادار بین استرس شغلى و نرخ 
گزارش حوادث شغلى را اثبات کرد. (50) همچنین مطالعۀ 
غیرمرگبار  حوادث  رخداد  بر  استرس  اثر  همکاران  و  زارع 
بین  همکاران،  و  وو  شیانگ  بررسى  در  کرد. (21)  تایید  را 
استرس شغلى و رفتار ایمنى هم بستگى منفى وجود داشت. 
نقش  شغلى  استرس  نیز،  راندمو  یافته هاى  براساس   (19)
عمده اى در تکرار حوادث، صدمات و خطاهاى انسانى دارد. 
مطالعات  و  زمینه  این  در  حاضر  پژوهش  نتیجۀ  لذا   (51)
استرس  بین  معنادار  ارتباط  وجود  بیانگر  همگى  پیشین 
شغلى و حوادث شغلى است. در تفسیر این نتیجه مى توان 
گفت وجود استرس شغلى بیش ازحد در محیط کار از طریق 
کاهش عملکرد فرد و کاهش قدرت تصمیم گیرى مناسب 
و بموقع سبب افزایش بروز خطا و اعمال ناایمن و درنتیجه 

منجر به رخداد حوادث مى گردد.

نتیجه گیری
شغلى  حوادث  با  شغلى  استرس  میزان  و  منابع  بین 
نقش  سنگین بارى  دارد.  وجود  مستقیم  و  معنادار  ارتباط 
یکى از عوامل موثر در رخداد حوادث در این صنعت بود. 
بنابراین با شناسایى منابع استرس شغلى و حذف، کنترل 
کارکنان  استرس  میزان  از  مى توان  منابع  این  تعدیل  یا  و 
پژوهش  این  نتایج  همچنین  کاست.  شغلى  حادثۀ  بروز  و 
افراد  از  بیشترى  ریسک  درك  حادثه دیده  افراد  داد  نشان 
از  کارکنان  ریسک  درك  موضوع  دارند.  حادثه ندیده 
مخاطرات شغلى و فرایندهاى صنعتى در محیط کار به طور 
مستقیم تحت تأثیر میزان آگاهى، دانش و تجربیات افراد 
1 . Active (Reactive) Approach
2 . Proactive Approach

در زمان گذشته بوده و تأثیر آن بر تصمیم گیرى و واکنش 
حال و  زمان  مخاطرات پیرامون منوط به  محیط و  فرد به 
اثرگذارى آن در لحظه است و به طور غیرمستقیم نیز این 
همانند  اجتماعى  ـ  روانى  پارامترهاى  تأثیر  تحت  مقوله 
سازمانى  فرهنگ  و  کارى  زندگى  کیفیت  شغلى،  استرس 
ارتقاء  تحقیق،  این  از  آمده  بدست  نتایج  براساس  است. 
درك ریسک کارکنان مرتبط با ماهیت شغلى و فرایندهاى 
کارى افراد، در نوع رویکرد واکنشى به رویدادهاى محیط 
کار موثر بوده و در شرایط خاص، تحلیل اطالعات بدست 
آمده از محیط و شغل در شرایط مناسب از درك ریسک 
درك  شود.  بهتر  تصمیات  اتخاذ  به  منجر  مى تواند  افراد، 
ریسک باالى کارکنان از محیط و فرایندهاى کارى مرتبط 
مى تواند از بروز حوادثى که در گذشته رخ داده، جلوگیرى 
کار،  محیط  در  ناخوشایند  رویداد  بروز  درصورت  و  کند 
منجر به کاهش هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیم مرتبط 

با آن شود. 
ذیل  موارد  پژوهش  این  محدودیت هاى  مهم ترین  از 

است: 
حال  وضعیت  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  ابزارهاى   -
حاضر افراد شرکت کننده در مطالعه را از نظر میزان درك  
است  ممکن  اما  است.  سنجیده  شغلى  استرس  و  ریسک 
در زمان وقوع حادثۀ شغلى براى فرد، وضعیت به گونه اى 
گروه  دو  مقایسۀ  بسا  چه  مسئله  این  و  باشد  بوده  متفاوت 
این  که  کند  مواجه  محدودیت هایى  با  را  شاهد  و  مورد 

موضوع از کنترل محقق خارج بوده است.
- عدم همکارى و تکمیل پرسش نامه ها توسط کارکنان 

به دلیل مشغلۀ زیاد. 
در پایان براساس نتایج مطالعه راهکارهاى اصالحى ذیل 

ارائه مى گردد:
سنجش میزان عوامل زیان آور محیط کار به عنوان یکى   -

از منابع مهم استرس شغلى و بروز حوادث شغلى؛
انجام اقدامات اصالحى براى عوامل زیان آورى که میزان   -

آن ها در محیط کار بیش از حد مجاز شغلى است؛
تدوین  و اجراى برنامۀ عملیاتى مدیریت استرس شغلى   -

در محیط کار؛
استفاده از متخصصان بهداشت روان در تیم HSE جهت   -

ارتقاى سطح بهداشت روانى محیط کار؛
درك  ارتقاى  جهت  مناسب  برنامۀ  اجراى  و  تدوین   -
ریسک کارکنان از طریق شناخت خطرات محیط کار و 

مرور حوادث گذشته در این صنعت و صنایع مشابه؛ 
سنجش و ارزشیابى درك ریسک کارکنان از مخاطرات   -
دوره هاى  در  کارى  فرایندهاى  و  محیط  در  پیرامون 

زمانى مشخص.
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