
Investigating the relationship between job stress and obesity in employees of 
Isfahan Steel Company based on a cross-sectional study

Parisa Zakeri, Msc student of Biostatistics, Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Health, Isfahan University 
of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
Hamidreza Roohafza, Psychiatrist, Isfahan Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan 
University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
Shahnaz Amani Tirani, Bsc in Nutrition, Department of Nutrition, Isfahan Khorshid Hospital, Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran.  
Naser Rajabi, Msc student of Epidemiology, Department of Biostatistics & Epidemiology, School of Health, Isfahan University 
of Medical Sciences, Isfahan, Iran.  
Awat Feizi,  (*Corresponding author),  Professor, Isfahan Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research 
Institute, Department of Biostatistics & Epidemiology School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 
awat_feiz@hlth.mui.ac.ir 
Nizal Sarrafzadegan, Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University 
of Medical Sciences, Isfahan, Iran..

Abstract

                    Iran Occupational Health                           http://ioh.iums.ac.ir 
           

                 Iran Occupational Health. 2020 (4 Apr);17:1.              

  Original Article 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Lighting and color temperature assessment in the office workplaces and 
relationship to visual fatigue 

 
Rostam Golmohammadi, (*Corresponding author), Professor, Department of Occupational Health, School of Health and 
Center for Health Sciences Research, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. golmohamadi@umsha.ac.ir  
Zahra Pirmoradi, MSc, Department of Occupational Hygiene, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, 
Hamadan, Iran 
Majid Motamedzadeh Torghabeh, Professor, Department of Ergonomics, School of Health, Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran 
Javad Fardmal, Professor, Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran 
 
 
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: By examining the relationship between job stress and 
the physical and mental health status of employees in the workplace, valuable 
information can be provided, which can be used to improve the quality of work 
in industries. In several studies, the effect of stress on fat and sugar consumption 
in individuals has been studied, but in general, studies on the relationship 
between job stress and health risk factors have been done more in non-working 
occupational groups. In addition, among the studies conducted in Iran and 
other developing countries, no study has examined the relationship between 
job stress and obesity among groups working in the industry. Therefore, 
paying attention to this issue was inevitable. This study aimed to investigate the 
relationship between job stress and obesity in a large sample of male employees 
of Isfahan Steel Factory. The present study was conducted to investigate the 
relationship between job stress and obesity in Isfahan Steel employees.
Methods: In a cross-sectional study in 2016, 2803 male employees of Isfahan 
Steel were selected by multi-stage random cluster sampling. Obesity was 
assessed using body mass index and job stress using a 23-item job stress 
questionnaire validated in Iran and demographic information of individuals 
with a self-administered questionnaire. In this study, the numerical variables 
of the reports were reported as the mean±SD(standard deviation) and for the 
qualitative variables as the percentage. The normality of the data was checked 
by the Kolmogorov-Smirnov test and Q-Q plot. Comparison of quantitative 
variables with normal distribution was performed using the parametric test, 
Student's t-test, quantitative variables with abnormal distribution with the 
non-parametric test, Mann-Whitney, and comparison of qualitative variables 
distribution in normal and overweight/obese groups were performed using 
Chi-square test. In this study, the relationship between the independent variable 
of job stress (in three categories: low, medium, and high) and the dependent 
variable of obesity at both normal and overweight/obese levels in four models 
in the presence of confounding variables of demographic, lifestyle and job 
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using the model Logistic regression was evaluated. Logistic regression results 
were reported in the form of odds ratio(OR) and 95% confidence interval (OR, 
95% CI). SPSS 22 software was used for data analysis.
Results: The mean age of participants was 36.89 with a standard deviation of 
7.35 years. In this study, job stress is classified into three categories based on the 
ER-ratio index score: the first third includes low job stress scores, the second 
third has average scores and the third trilogy is high scores. In addition, the 
subjects were classified according to body mass index with BMI≤25 into the 
normal group (n=1209) and individuals with BMI≥25 into the overweight/
obese group (n=1593). In this study, with increasing job stress, the chances 
of obesity/overweight also increased. After adjusting an important set of 
confounding variables, a positive and significant relationship was observed 
between high job stress and obesity/overweight, and the chance of obesity in 
people with high levels of job stress was 19% higher than those at low category 
(OR= 1.19, 95% CI: 1.03 – 1.41).
Conclusion: The present study provided valuable information about the level 
of job stress of industrial workers and concluded that there is a significant 
relationship between job stress and obesity. Therefore, in order to improve the 
physical health of employees, special attention should be paid to the issue of 
job stress, so that job stress should be given priority in periodic studies of the 
physical condition of employees working in industries. Hence, holding training 
classes on stress control and reduction, psychological counseling sessions, 
employing psychologists, and providing job security with regard to the existing 
infrastructure, can be effective measures in advancing the goal of reducing 
job stress and improving the physical condition of employees. Therefore, by 
managing the job stress situation of industrial workers through training classes, 
psychological counseling sessions, and job security, we can take action to 
improve health indicators, including employee obesity, and thus increase their 
productivity.
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چکیده
کلیدواژه ها

استرس 

چاقی 

رگرسیون 

مدل لجستیک

تاريخ دريافت:    1398/10/26                     

تاريخ پذيرش:    1399/07/15

زمینه و هدف: با بررسي ارتباط استرس شغلي و وضعیت سالمت جسمی و رواني کارکنان در محیط کار مي توان اطالعات ارزشمندی از وضعیت 
سالمت جسمی و رواني کارکنان محیط کار به دست داد و از آن در راستای بهبود و ارتقای کیفیت کار در صنايع استفاده کرد. در مطالعات متعددی، اثر 
استرس بر مصرف چربی و قند در افراد کاوش شده؛ ولی به طور کلی تحقیقات دربارة ارتباط استرس شغلی و عوامل خطر سالمت بیشتر در گروه های 
شغلی غیرکارگری انجام شده اند. همچنین در مطالعات انجام شده در ايران و ساير کشور های درحال توسعه، ارتباط استرس شغلی با چاقی در بین 
گروه های شاغل در صنايع بررسی نشده؛ از اين  رو ضرروت پرداختن به اين موضوع احساس گرديد. اين مطالعه با هدف بررسی ارتباط استرس شغلی با 

چاقی در نمونه ای بزرگ از کارکنان مرد کارخانة ذوب  آهن اصفهان انجام شد. 

روش بررسی: در يک مطالعة مقطعی در سال 1395، تعداد 2803 نفر از کارکنان مرد ذوب آهن اصفهان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 
چندمرحله ای به صورت طبقه بندی انتخاب شدند. چاقی با استفاده از شاخص تودة بدنی و استرس شغلی به کمک پرسش نامة  23سؤالی استرس شغلی 
اعتبارسنجی شده در ايران و اطالعات جمعیت شناختی افراد با يک پرسش نامة خودايفا مورد بررسی قرار گرفت. در اين مطالعه، متغیرهای عددی گزارش ها 
به صورت میانگین ± انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی به صورت درصد گزارش گرديد. نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و 
نمودار Q-Q بررسی شد. مقايسة متغیرهای کّمی با توزيع نرمال با استفاده از آزمون پارامتری  تی استیودنت، متغیرهای کّمی با توزيع غیرنرمال با 
آزمون ناپارامتری  من ويتنی و مقايسة توزيع متغیرهای کیفی در دو گروه نرمال و دارای اضافه وزن/ چاق با استفاده از آزمون کای اسکوئر انجام شد. 
در اين پژوهش، رابطة متغیر مستقل استرس شغلی )در 3 رده: کم، متوسط و زياد( و متغیر وابستة چاقی در 2 سطح نرمال و دارای اضافه وزن/ چاق 
در 4 مدل در حضور متغیرهای مخدوشگر جمعیت شناختی، سبک زندگی و شغلی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک ارزيابی شد. نتايج رگرسیون 
 SPSS  گزارش گرديد. برای تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار )OR,95%CI( %95 و فاصله اطمینان )OR( لجستیک در قالب نسبت شانس

)نسخة 22( استفاده گرديد.

 ER-ratio یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 36/89 با انحراف معیار 7/35 سال بود. در اين پژوهش، استرس شغلی براساس نمرة شاخص
به 3 رده )ترتايل( دسته بندی شده که ردة اول شامل نمرات استرس شغلی پايین، ردة دوم نمرات متوسط و ردة سوم نمرات باالست. همچنین افراد 
مورد بررسی براساس شاخص تودة بدنی با BMI≥ 25 به گروه نرمال )تعداد 1209( و افراد با BMI≤ 25 به گروه دارای اضافه وزن/ چاق )تعداد 
1593( دسته بندی شدند. در اين مطالعه، با افزايش استرس شغلی، شانس چاقی/ اضافه وزن نیز افزايش يافت؛ به گونه ای که بعد از تعديل مجموعة مهمی 
از متغیرهای مخدوشگر رابطة مثبت و معناداری بین استرس شغلی باال با چاقی/ اضافه وزن مشاهده شد و شانس چاق بودن افراد دارای سطوح باالی 

 .(OR=1/19, 95%CI:1/03-1/41) استرس نسبت به افراد واقع در سطوح پايین استرس 19% بیشتر بود

نتیجه گیری: پژوهش حاضر اطالعات ارزشمندی را درمورد میزان استرس شغلی کارکنان صنعتی فراهم آورد و این نتیجه حاصل گردید 
که ارتباط معناداری بین استرس شغلی و چاقی وجود دارد؛ لذا برای بهبود وضعیت سالمت جسمی کارکنان باید به موضوع استرس 
شغلي توجه ویژه ای داشت؛ به طوری که باید در بررسي های دوره ای وضعیت جسمی کارکنان شاغل در صنایع، استرس شغلي در اولویت 
قرار گیرد. از این  رو برگزاری کالس های آموزشی درزمینة کنترل و کاهش استرس، جلسات مشاورة روان شناسی، به کارگیری کارشناسان 
روان شناسی و تأمین امنیت شغلی با توجه به زیرساخت های موجود از اقدامات مؤثر در پیشبرد هدف کاهش استرس شغلي و بهبود 
وضعیت جسمی کارکنان است. بنابراین با مدیریت وضعیت استرس شغلي کارکنان صنایع از طریق کالس های آموزشی، جلسات مشاورة 
روان شناسی و تأمین امنیت شغلی می توان درجهت بهبود شاخص های سالمت ازجمله چاقی کارکنان اقدام نمود و درنتیجه بهره وری 

آن ها را ارتقا داد. 

تعارض منافع: گزارش نشده است.
منبع حمایت کننده: ندارد.
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مقدمه
در قرن حاضر، چاقی عمومی و شکمی روند رو به رشد 
جهان  در  سالمت  چالش های  بزرگ ترین  از  یکی  و  داشته 
به حساب می آید. (1) چاقي از عوامل اثرگذار در کاهش امید 
مزمن ازجمله بیماري هاي  وقوع بیماري هاي  زندگی،  به 
و  استئوآرتریت  2، سرطان ها،  قلبي عروقي، دیابت نوع 
بیماری کبد چرب و افسردگي است. (2ـ4) طبق گزارش 
شیوع  میزان  1975م  سال  از  بهداشت،  جهانی  سازمان 
سال  در  که  به طوری  است؛  داشته  3برابری  افزایش  چاقی 
سال   18 باالی  جمعیت  از   %13 و   39 به ترتیب  2016م، 
(5)  آمار  شدند.  چاقی  و  اضافه وزن  به  مبتال  جهان  در 
چاقی و اضافه وزن در مقایسه با  20سال گذشته  افزایش 
این ارقام تا  پیش بیني شده است که  و  داشته  2برابری 
میلیون   573 میلیارد و   1/3 به ترتیب به  سال2030 م 
   1BMIمیانگین جهان  در  کلی  به طور  (6ـ7)  نفر برسد. 
اضافه وزن رو به افزایش است.  و درنتیجه شیوع چاقي و 
(8) در کشورهاي پیشرفته مانند امریکا، 35/5% مردان و 
35/8% زنان از چاقي رنج مي برند. (9) در ایران نیز، شیوع 
چاقي و اضافه وزن درحال افزایش است؛ به طوري که %42 
چاقي  و  اضافه وزن  دچار  ایراني  زنان  از   %57 و  مردان  از 
درحال  و  اپیدمیک  مشکالت  از  چاقی  (10ـ12)  هستند. 
رشد در ایران بوده و برآوردهای ملی نشان می دهد میزان 
اضافه وزن و چاقی در گروه سنی 15 تا 35 سال به ترتیب 

22 و 16 درصد است. (13ـ14) 
کار بخشی مهم از زندگی افراد بوده و انسان ها زمان های 
زیادی از شبانه روز را در محیط های کاری سپری مي کنند. 
از منابع  کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر   (15)
مالی، برخی از نیازهای اساسی آدمی نظیر تحرك روانی و 
بدنی، نیازهای اجتماعی و احساس ارزشمند بودن را ارضا 
می کند. باوجود این، کار ممکن است منبع فشار روانی نیز 
باشد. مخاطرات محیط کار  منجر به هزینه های وسیعي در 
بیماري ، میرایي، مالي و اجتماعي مي شود که  حوزه های 
تبیین کنندة ضرورت برنامه های ملي براي سالمتي نیروي 

کاراست. (15ـ165) 
کارکنان شاغل نزدیک به یک چهارم از زندگي شان را در 
مي کنند و فشار و درخواست هاي کاري  محل کار سپري 
عادات غذا خوردن و فعالیت آن ها تأثیر  ممکن است بر 
هرگاه   (17) اضافه وزن و چاقي شود.  بگذارد و منجر به 
توانایي های کارگر تعادل  بین نیازمندی های شغلي و 
طبق   (18) می آید.  وجود نداشته باشد، استرس به وجود 

1 . Body mass index

 ،2(OSHA) نظر مؤسسة بین المللی ایمنی و سالمت شغلی
جسمی و  استرس شغلی به معنای پاسخ های مضر 
بین  درصورت عدم تطابق و هماهنگی  روحی است که 
نیازمندی های شغلی و منابع و توانایی های فردی به وجود 
می آید. (19) امروزه استرس شغلی یکی از پدیده های مهم 
نیروی  سالمتی  برای  جدی  تهدید  و  اجتماعی  زندگی  در 
سازمان  که  به نحوی  می گردد؛  محسوب  جهان  در  کار 
استرس شغلي را شناخته شده ترین پدیدة  کار  بین المللی 
 (20) تهدیدکنندة  سالمت کارگران معرفی کرده است. 
را  کشورها  انجمن هزینه های استرس شغلی وارد بر  این 
1 تا 3/5% تولید  ناخالص داخلي اعالم نموده است. (21) 
استرس شغلی با بسیاری از بیماری ها و پیامدهای شغلی 

ارتباط دارد. (22) 
بیماری های  با  استرس  ارتباط  متعدد،  مطالعات  در 
از  برخی  و  عضالنی اسکلتی  (23ـ26)،  قلبی عروقی 
ماتتو  (27ـ29)  است.  شده  بررسی  دیگر  بیماری های 
و همکاران در مطالعة مروری خود گزارش کردند که 
استرس شغلي باعث کاهش انگیزش و تالش افراد  برای 
فعالیت جسماني و فیزیکی مي شود. (30) مطالعة غریبی 
با  آن  ارتباط  و  شغلی  استرس  شیوع  دربارة  همکاران  و 
ارتباط  داد  نشان  تونل سازی  کارگران  فردی  ویژگی های 
تأهل،  سن،  متغیرهای  و  شغلی  استرس  بین  معنا داری 
و  مزمن  بیماری های  دخانیات،  مصرف  تحصیالت،  سطح 

شاخص تودة بدنی وجود دارد. (31)
در تحقیقات بسیاری، اثر استرس بر مصرف چربی و قند 
مطالعة  در یک  افراد  مورد بررسی قرار گرفته است.  در 
مقطعی بزرگ با 12110 نفر شرکت کننده، رابطة استرس 
به طور مثبت با رژیم غذایی پرچربی که ارتباط مستقیم با 
افرادي که در موقعیت فشار  گردید.  دارد، گزارش  چاقی 
کاري و استرس زیاد بودند، در مقایسه با دوره هاي کم فشار 
کاري و کم استرس، افزایش مصرف انرژي و چربی را 

گزارش دادند.
کارگری  جمعیت های  در  چاقی  اقتصادی  هزینه های 
مستقیم  هزینه های  شامل  و  بوده  توجه  قابل  کارمندی  و 
هزینه های  و  درمان)  و  تشخیص  به  مربوط  (هزینه های 
کار،  از  فرد  غیبت  به دلیل  بهره وری  (کاهش  غیرمستقیم 
ناتوانی، بازنشستگی زودرس، مرگ زودرس و...) است که 
در بسیاری از کشورها بررسی و بسیار سنگین برآورد شده 

است. (32ـ33)
مطالعات مربوط به بررسی ارتباط استرس شغلی و عوامل 
خطر سالمت بیشتر در گروه های شغلی غیرکارگری انجام 

2 . Occupational Safety and Health Administration
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شده  است. همچنین هیچ کدام از پژهش های انجام شده در 
ارتباط  بررسی  به  توسعه  درحال  کشور های  سایر  و  ایران 
استرس شغلی با چاقی در بین گروه های شاغل در صنایع 
احساس  تحقیق  این  انجام  ضرروت  این  رو  از  نپرداخته؛ 
گردید. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط استرس شغلی 
ذوب  کارخانة  مرد  کارکنان  از  بزرگ  نمونه ای  در  چاقی  با 

آهن اصفهان انجام شد.

روش بررسی
سال  در  که  است  مقطعی  مطالعة  یک  حاضر  پژوهش 
کارکنان  از  نفر  16هزار  میان  از  که  نمونه ای  در   1395
بررسی  جهت  بودند،  شده  انتخاب  اصفهان  ذوب  آهن 
شاخص های فردی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی 
و سبک زندگی سالم و اختالالت سرپایی جسمی و روانی 
شاغالن  تمام  شامل  مطالعه  به  ورود  شد. معیارهای  انجام 
رسمی و قراردادی ذوب  آهن اصفهان، شرکت های وابسته 
و کارکنانی که حداقل یک سال از شروع کارشان در ذوب 
بیماری های  به  ابتال  عدم  همچنین  و  است  گذشته   آهن 
روانی و جسمی مزمن و تمایل و موافقت برای شرکت در 
مطالعه بود و معیار خروج از مطالعه هم عدم تمایل به ادامة 
مطالعه و پاسخ ندادن به بخش عمده ای از سؤاالت اصلی 

(بیش از 10% صفحات پرسش نامه ها) است. 
برای  کنونی،  اپیدمیولوژیک  مطالعة  در  نمونه  اندازة 
مشکالت  شیوع  از  اعتماد  قابل  و  دقیق  برآورد  تعیین 
صنعتی،  کارکنان  از   0/05 حداقل  شیوع  فرض  با  روانی 
با درنظر گرفتن خطای نوع اول به میزان 0/05 و خطای 
جهت  موردنظر  نمونة  حجم  و  تعیین   0/01 نمونه گیری 
 3063 سرانجام  و  گردید  برآورد  نفر   3500 مطالعه  انجام 
روش  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  نفر   (%88 پاسخ  (نرخ 
با  همراه  چندمرحله ای  تصادفی  خوشه ای  نمونه گیری 
شغلی  رده های  براساس  طبقه بندی  که  بود  طبقه بندی 
هفت  زیرمجموعه  مدیریت های  گرفت. خوشه ها  انجام 
نمونه ها  که  بودند  اصفهان  ذوب  آهن  کارکنان  از  معاونت 
متناسب با حجم هریک از خوشه ها به طور تصادفی انتخاب 
شد. براساس دسته بندی شغلی، 200 معاون و مدیر ارشد 
در این مجموعه مشغول کار بودند که تمامی این مدیران 
وارد مطالعه  شدند. همچنین از کل جمعیت 16هزارنفری 
بودند  زن  نفر   800 اصفهان،  ذوب   آهن  کارخانة  شاغل 
که 260 نفر به طور تصادفی وارد پژوهش شدند. تجزیه و 
تحلیل فقط بر روی جمعیت مردان شامل 2803 نفر انجام 

شد. 
از  یکی  از  روز  هر  نمونه گیری  و  پرسشگری  برای 

اصفهان  ذوب  آهن  معاونت های  زیرمجموعة  مدیریت های 
براساس  قباًل  که  کارکنانی  تا  می آمد  به عمل  قبلی  دعوت 
سیاهة کارکنان به طور تصادفی انتخاب شده بودند، جهت 
پرسشگری دعوت شوند. درصورت عدم حضور هر تعداد از 
افراد انتخاب شده، روز دیگری برای مراجعة آنان مشخص 
در  شرکت  از  قبل  بررسی  مورد  افراد  همة  از  می گردید. 
بیشتر  جزئیات  گردید.  اخذ  آگاهانه  رضایت  فرم  مطالعه، 
و  افزا  روح  مقالة  در  توان  می  را  مطالعه  ساختار  درمورد 

همکاران  یافت. (34) 
مقالة حاضر توسط کمیتة اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
طرح:  (شمارة  است.  گرفته  قرار  تأیید  مورد  اصفهان 

 (IR.MUI.REC.1397.2.025 :297025 و کد اخالق
استفاده  با  شغلی،  استرس  شامل  پژوهش   ابزارهای 
به  که  همکاران  و  سیگرست  23سؤالی  پرسش نامة  از 
 3 دارای  و  می پردازد  پاداش  و  تالش  تعادل  عدم  ارزیابی 
تعهد  و  پرسش)   11) پاداش  پرسش)،   6) تالش  مقیاس 
این  اساس  گردید.  بررسی   ،(35) است  پرسش)   6) کاری 
باید  صورت گرفته  تالش های  که  است  صورت  بدین  الگو 
تالش ها  بین  تعادل  عدم  باشد.  تعادل  در  کافی  پاداش  با 
و  شغلی  استرس  ایجاد  به  منجر  دریافتی  پاداش های  و 
در   (36) می گردد.  سالمتی  مضر  پیامدهای  آن  به دنبال 
ER-) پاداش  به  تالش  نسبت  شاخص  پرسش نامه،  این 
گرفت.  قرار  استفاده  مورد  شغلی  استرس  به عنوان   (ratio
است. هرچه   1 عدد  تعادل  تعیین  برای  برش  نقطة 
بیشتر  تعادل  عدم  باشد،   1 از  بیشتر  به دست آمده  نسبت 
درخور  پاداش  فرد  تالش  به ازای  که  مفهوم  این  به  است؛ 
و  یادگارفر  توسط  پرسش نامه  این  پایایی  نمی شود.  داده 
برای  کرونباخ  آلفای  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  همکاران 
تالش، پاداش و تعهد کاری به ترتیب61 /0 ، 0/85 و 0/67 
شاخص  نمرة  شغلی براساس  استرس   (37) شد.  گزارش 
که  است  شده  دسته بندی  (ترتایل)  رده  سه  به   ER-ratio
ردة اول شامل نمرات استرس شغلی پایین، ردة دوم نمرات 

متوسط و ردة سوم نمرات باالست.  
 BMI متغیر چاقی در این پژوهش با استفاده از شاخص
برمبنای  شد.  اندازه گیری  مترمربع  بر  کیلوگرم  واحد  با 
تعریف سازمان جهانی بهداشت، اضافه وزن و چاقی تجمع 
غیرطبیعی یا بیش از اندازة چربی در بدن است که سالمتی 
فرد را مختل می کند. نمایة تـودة بدن (BMI) بـه عنـوان 
و  اضافه وزن  تعریف  براي  بین المللی  اسـتاندارد  و  مرجـع 

چاقی توصیه شده اسـت. (38) 
به صورت  چاقی  موجود،  استانداردهای  براساس 
نرمال  و    25≤BMI≤30صورت به  اضافه وزن   ،BMI≥30 
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با افراد  مطالعه،  این  در  شد.  گرفته  درنظر   BMI<25 
گروه  به   BMI≥25 با  افراد  و  نرمال  گروه  BMI≤25  به 

دارای اضافه وزن/ چاق دسته بندی شدند.
شامل  پژوهش  این  در  بررسی  مورد  متغیرهای  سایر 
تأهل  وضعیت  (سال)،  سن  (ساعت)،  خواب  زمان  مدت 
(متأهل/ مجرد)، تحصیالت (0ـ5 سال/ 6ـ 12سال/ باالتر 
دوم  شغل  شیفت کار)،  (روزکار/  شغل  نوع  سال)،   12 از 
تعداد  هفته)،  در  (ساعت  فیزیکی  فعالیت  ندارد)،  (دارد/ 
اعضای خانواده (نفر). فعالیت فیزیکی به وسیلة پرسش نامة 
فعالیت فیزیکی جهانی (IPAQ)1  ارزیابی گردید که شامل 
توسط  پرسش نامه  این  بازآزمایی  پایایی  است.  سؤال   11

1 . International physical activity questionnaire 

بشیری و همکاران 0/86 گزارش شده است. (39) 
 در این مطالعه، متغیرهای عددی به صورت میانگین ± انحراف 
گردید.  گزارش  درصد  معیار و متغیرهای کیفی به صورت 
اسمیرنوف  کولموگروف ـ  آزمون  با  داده ها  بودن  نرمال 
با  متغیرهای کّمی  مقایسة  شد.  بررسی   Q-Q نمودار  و 
توزیع نرمال با استفاده از آزمون پارامتری  تی استیودنت، 
ناپارامتری   غیرنرمال با آزمون  توزیع  با  متغیرهای کّمی 
گروه  توزیع متغیرهای کیفی در دو  مقایسة  و  من ویتنی 
از آزمون کای  چاق با استفاده  اضافه وزن/  دارای  و  نرمال 
مستقل  متغیر  رابطة  پژوهش،  این  اسکوئر انجام شد. در 
متغیر  و  زیاد)  و  متوسط  کم،  رده:  سه  شغلی (در  استرس 
اضافه وزن/  دارای  و  نرمال  سطح  دو  در  چاقی  وابستة 
مخدوشگر  متغیرهای  حضور  در  مدل  در چهار  چاق 

 زن واضافه دارای  /کنندگان چاقای شرکتهای پایهارتباط ویژگی  ـ 1جدول 
 

 گروه نرمال  متغیر 
 ( 1209تعداد )

 وزن/چاقروه دارای اضافه گ
 *P-value ( 1593تعداد )

 <0001/0 06/38±18/7 34/35±31/7 سن )سال( 
 007/0 07/7±17/1 20/7±16/1 مدت زمان خواب )ساعت(
 024/0 67/3±03/1 57/3±14/1 تعداد اعضای خانواده )نفر( 

 006/0 48/7±77/3 08/7±47/3 فعالیت فیزیکی )ساعت در هفته( 
 845/0 58/0±24/1 59/0±39/1 استرس عمومی )نمره( 

 058/0 62/10±91/3 33/10±12/4 تالش 
 007/0 24/15±65/2 50/15±49/2 تعهد کاری 

 565/0 50/16±04/6 37/16±70/5 پاداش
 312/0 65/6±90/2 55/6±70/2 شایستگی و لیاقت کاری 

 887/0 65/6±90/2 64/6±77/2 ارتقای شغلی 
 928/0 19/3±60/1 18/3±60/1 ناامنی شغلی

 21/0±65/0 23/0±67/0 007/0 (1ERIاسترس شغلی )
 های استرس شغلی رده
 اول )سطح استرس پایین(  ةرد
 دوم )سطح استرس متوسط(  ةرد
 سوم )سطح استرس باال( ة رد

 
(81/35 )433 
(91/33 )410 
(27/30 )366 

 
(83/32 )523 
(02/32 )510 
(15/35 )560 

 
023/0 

 شیفت کاری 
 روزانه 

 
(68/42 )516 

 
(93/41 )668 

 
7/0 

 شغل دوم 
 دارد

 
(18/9 )111 

 
(55/10 )168 

 
252/0 

 سیگاری 
 بله

 
(67/31) 383 

 
(89/31) 508 

 
419/0 

 تحصیالت 
 سال  5تا  0

 
(01/10 )121 

 
(41/8 )134 

 
25/0 

 هل أوضعیت ت
 هل أمت

 
(52/86) 1046 

 
(6/94) 1507 

 
0001/0> 

  عیبا توز یکمّ  یرها یمتغ تی، نرمال از آزمون عیبا توز یکمّ یرها یمتغ یبرا نی. همچنگزارش شد (درصد) یفراوانصورت به یفیکو مقادیر   اریمع انحراف ± نیانگیصورت مبهی کمّ ریمقاد* 
 . داستفاده ش رئاسکو کایاز آزمون  یف یک یرها یمتغ یو برا یتنیواز آزمون من رنرمالیغ

  

 
1. Effort Rewards Imbalance 

جدول 1ـ ارتباط ويژگی های پايه ای شرکت کنندگان چاق/ دارای اضافه وزن
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استفاده  شغلی با  و  زندگی  سبک  جمعیت شناختی، 
رگرسیون  نتایج  شد.  ارزیابی  لجستیک  رگرسیون  از 
فاصله اطمینان  شانس (OR) و  قالب نسبت  لجستیک در 
تجزیه و تحلیل  برای  گردید.  گزارش   (OR,95%CI) %95

داده ها از نرم افزار SPSS (نسخة 22) استفاده گردید.

یافته ها
کارخانة  در این پژوهش، 2803 نفر از کارکنان مرد 
ذوب آهن اصفهان با میانگین سنی (انحراف معیار)36/89 

(7/35) سال و دامنة سنی 21 تا 64 سال حضور داشتند. 
این افراد براساس شاخص تودة بدنی شان به دو گروه نرمال 
(41%) و دارای اضافه وزن/ چاق (59%) دسته بندی شدند. 
بعد از تعیین گروه ها، ویژگی های پایه ای شرکت کنندگان 
با توجه به جدول 1 مشخص  و  شد  در هر گروه مقایسه 
خواب،  زمان  مدت  میانگین متغیرهای سن،  گردید که 
شغلی،  استرس  کاری،  تعهد  خانواده،  اعضای  تعداد 
فعالیت فیزیکی و توزیع وضعیت تأهل در دو گروه تفاوت 
شغلی  معناداری داشت؛ به گونه ای که میانگین استرس 

 وزن اضافه  نتایج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط استرس شغلی با چاقی/ ـ 2جدول 
 

 نسبت شانس  متغیر  
(OR ) 

برای    %95ن بازه اطمینا
 (OR) نسبت شانس

P-value 

مدل  
 خام

 )سطح استرس پایین((  اول  ردة مرجع: )ردة استرس شغلی
 دوم )سطح استرس متوسط(  ردة
 سوم )سطح استرس باال(  ردة

1 
03/1 
27/1 

- 
24/1-86/0 
52/1-06/1 

- 
751/0 
011/0 

 )سطح استرس پایین((  اول  )ردة مرجع: ردة استرس شغلی 1مدل  
 سطح استرس متوسط( دوم ) ردة
 سوم )سطح استرس باال(  ردة
 سن

 مرجع: مجرد( )ردة هلتأ
 تحصیالت 

1 
1 
21/1 
05/1 
51/0 
32/1 

- 
20/1-83/0 
44/1-04/1 
06/1-04/1 
68/0-38/0 
52/1-15/1 

- 
98/0 
03/0 
0001/0> 
0001/0> 
0001/0> 

 )سطح استرس پایین((  اول  )ردة مرجع: ردة استرس شغلی 2  مدل
 استرس متوسط( دوم )سطح  ردة
 سوم )سطح استرس باال(  ردة
 سن

 مرجع: مجرد( )ردة هلتأ
 تحصیالت 

 مدت زمان خواب 
 تعداد اعضای خانواده 

 مرجع: سیگاری(  ة)رد سیگار کشیدن 
 فعالیت فیزیکی 

1 
96/0 
15/1 
05/1 
52/0 
24/1 
97/0 
98/0 
93/0 
02/1 

- 
16/1-79/0 
36/1-03/1 
06/1-03/1 
72/0-38/0 
44/1-07/1 
04/1-90/0 
07/1-90/0 
10/1-78/0 
05/1-00/1 

- 
66/0 
044/0 
0001/0> 
0001/0> 
004/0 
322/0 
715/0 
376/0 
028/0 

 )سطح استرس پایین((  اول  )ردة مرجع: ردة استرس شغلی 3مدل  
 دوم )سطح استرس متوسط(  ردة
 سوم )سطح استرس باال(  ردة
  سن

 مرجع: مجرد( )ردة هلتأ
 تحصیالت 

 مدت زمان خواب 
 ای خانواده تعداد اعض

 مرجع: سیگاری(  )ردة سیگار کشیدن 
 فعالیت فیزیکی  

 کار( شیفت کاری )ردة مرجع: شیفت 
 مرجع: ندارد(  شغل دوم )ردة

 استرس عمومی 

1 
96/0 
19/1 
05/1 
54/0 
28/1 
95/0 
98/0 
92/0 
02/1 
25/1 
93/0 
98/0 

- 
16/1-79/0 
41/1-03/1 
07/1-04/1 
74/0-39/0 
49/1-10/1 
02/1-89/0 
07/1-90/0 
10/1-78/0 
05/1-00/1 
48/1-06/1 
21/1-71/0 
04/1-92/0 

- 
661/0 
048/0 
0001/0> 
0001/0> 
001/0 
173/0 
625/0 
372/0 
036/0 
008/0 
581/0 
530/0 

 .  کندشناختی ارزیابی میچاقی را در حضور متغیرهای جمعیت  : ارتباط استرس شغلی با 1 مدل
 .  نماید و متغیرهای سبک زندگی ارزیابی میشناختی ضور متغیرهای جمعیت چاقی را در ح : ارتباط استرس شغلی با 2 مدل
 . کندندگی و متغیرهای شغلی ارزیابی می، متغیرهای سبک زشناختیچاقی را در حضور متغیرهای جمعیت  : ارتباط استرس شغلی با 3 مدل

 

جدول 2ـ نتايج حاصل از مدل رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط استرس شغلی با چاقی/ اضافه وزن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 11

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2998-fa.html


پریسا ذاکری و همکاران

8Iran Occupational Health. 2020 (30 Dec);17: 88.

در گروه 2 (افراد دارای اضافه وزن/ چاق) بیشتر از گروه1  
(افراد دارای وزن نرمال) بود. به عالوه میانگین متغیرهایی 
دارای  افراد  کاری در  تعهد  و  خواب  زمان  همچون مدت 
همچنین نتایج نشان داد درصد  بود.  کمتر  اضافه وزن 
بیشتری از افراد متأهل، شیفت کاران، سیگاری ها، کسانی 
که دارای تحصیالت 6 تا 12 سال بودند و افرادی که شغل 
دوم داشتند، در گروه  2(افراد دارای اضافه وزن/ چاق) قرار 

داشتند.
بررسی  نتایج برازش مدل رگرسیون لجستیک برای 
جدول 2 گزارش شده  در  چاقی  با  شغلی  استرس  ارتباط 
با چاقی  شغلی  استرس  در مدل خام، تنها ارتباط  است. 
مورد  (بدون حضور هیچ یک از متغیرهای مخدوشگر) 
بررسی قرار گرفت که نشان دهندة ارتباط مثبت و معنا دار 
بود؛ به گونه ای که شانس چاقی در افراد واقع در ردة سوم 
 (OR=1/27) استرس شغلی (باالترین سطح)، 27% بیشتر
نظر  از  تفاوت  این  و  بود  شغلی  استرس  اول  ردة  افراد  از 

 .(P=0/011) آماری معنا دار بود
مخدوشگر   متغیرهای  که  اثر  در مدل1   ارتباط  این 
بود  معنا دار  بازهم  گردید،  تعدیل  جمعیت شناختی 
داشتن/  اضافه وزن  احتمال  که  به گونه ای  (P=0/03)؛ 
چاق بودن افراد دارای سطوح باالی استرس شغلی نسبت 
بود  21% بیشتر  استرس  پایین  سطوح  در  واقع  افراد  به 

 .(OR=1/21)
در مدل2 ، اثر مخدوشگرهای  جمعیت شناختی و 
و  دوباره رابطة مثبت  تعدیل گردید و  زندگی  سبک 
چاقی دیده  و  شغلی  استرس  بین   (P=0/044) معناداری 
بودن  چاق  داشتن/  اضافه وزن  احتمال  که  به گونه ای  شد؛ 
بود  بیشتر   %15 شغلی  استرس  باالی  سطوح  دارای  افراد 

 .(OR=1/15)
در مدل آخر، اثر تمامی مخدوشگرها، اعم از متغیرهای 
جمعیت شناختی، سبک زندگی و شغلی، تعدیل گردید. در 
این مدل هم، احتمال اضافه وزن داشتن/ چاق بودن افراد 
واقع در باالترین سطح استرس شغلی (سطح سوم استرس 
شغلی) به طور معناداری (P=0/048) نسبت به افراد واقع 

در سطوح پایین استرس (OR=1/19) 19% بیشتر بود. 
در  آن ها  اثر  از میان همة متغیرهای مخدوشگری که 
رابطة استرس شغلی  با چاقی تعدیل گردید، در مدل نهایی 
کاری و فعالیت  شیفت  تحصیالت،  تأهل،  سن، وضعیت 

فیزیکی رابطة معناداری با چاقی/ اضافه وزن داشتند. 

بحث
در  چاقی  و  شغلی  استرس  بین  ارتباط  در این مطالعه، 

جمعیت کارکنان کارخانة ذوب آهن اصفهان که یکــي از 
مهم تــرین واحــدهاي صنعتي کشور است، مورد بررسی 
قرار گرفت. در این پژوهش،  جمعیت مورد بررسی از نظر 
وضعیت چاقی در دو گروه افراد با وزن نرمال و افراد دارای 
اضافه وزن یا چاق دسته بندی شدند. نتایج گویای آن است 
چاقی بودند. به عالوه  یا  اضافه وزن  دچار  که اکثر کارکنان 
این نتیجه حاصل گردید که با تعدیل اثر همة متغیرهای 
شغلی  مثبت و معناداری بین استرس  رابطة  مخدوشگر، 
به گونه ای که با افزایش استرس  گردید؛  مشاهده  چاقی  با 

شغلی، احتمال چاقی نیز افزایش یافت.
شغل از طریق سه مکانیسم می تواند منجر به افزایش 
استرس شغلي بر رفتارهایي  اول،  مکانیسم  در  وزن شود. 
در  فیزیکی اثر می گذارد؛  الکل و فعالیت  نظیر نوشیدن 
رواني ممکن است منجر به  فشارهاي  دوم،  مکانیسم 
مرتبط با افزایش وزن شود؛  تعدیل فاکتورهاي اندوکرین 
کاري و  نوبت  ساعات کاري طوالني،  سوم،  مکانیسم  در 
اضافه کاري ممکن است باعث خستگي و کاهش رفتارهاي 
پیشگیری کننده از چاقي و درنهایت منجر به چاقي شکمي 

گردد. (17)
از این رو استرس شغلی به عنوان عاملی مؤثر بر اضافه وزن 
و چاقی دارای اهمیت است. اکثر مشارکت کنندگان در این 
فرایند  بر  مؤثر  روانی  عامل  را  شغلی  استرس  نیز  مطالعه 
داد  نشان  نیز  نتایج  اینکه  ضمن  برشمردند؛  خود  چاقی 
نمایة تودة بدني  باال از  شغلی  استرس  نمرة  دارای  افراد 
بود.  نیز معنادار  که از نظر آماري  بودند  برخوردار  باالتري 
این نتایج با یافته های مطالعة مروری که در سال 2016م 
منظم  بررسی  به  و  شد  منتشر  همکاران  و  سانتانا  توسط 
2016م  تا   2000 سال های  بین  انجام شده  تحقیقات 
درخصوص رابطة استرس شغلی با چاقی و عادات خوردن 
مقاالت  از  که%50  به طوری  داشت؛  همخوانی  پرداخت، 
استرس  بین  مثبت  هم بستگی  نشان دهندة  بررسی شده 
نتایج  همچنین   (40) بود.  بدنی  تودة  شاخص  و  شغلی 
سال  در  که  همکاران  و  بندگال  مطالعة  با  حاضر  پژوهش 
2018م بر روی 372نفر از کارمندان هتل در ترکیه انجام 
شد و نشان دهندة اثر قابل توجه استرس شغلی بر شاخص 
بررسی  یافته های   (41) داشت.  سازگاری  بود،  بدنی  تودة 
هدف  با  2006م  سال  در  که  نیز  همکاران  و  نیشیتانی 
بررسی رابطة استرس شغلی با چاقی و عادات غذا خوردن 
در 208 کارگر مرد 60 تا 70 سال ژاپنی انجام شد، با نتایج 
بر  استرس زا  شرایط  تأثیر  و  داشت  تناسب  حاضر  مطالعة 

عادات غذا خوردن و چاقی را مثبت ارزیابی کرد. (42)  
در مطالعة حاضر، افراد دارای سن باال، تحصیالت زیاد و 
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متأهل نمایة تودة بدني بیشتری داشتند که از نظر آماري 
که  همکاران  و  مجتهدزاده  بررسی  نتایج  با  و  بود  معنا دار 
در721  نفر از  اضافه وزن  و  چاقی  شیوع  بررسی  هدف  با 
پرسنل پاالیشگاه آبادان در سال 1392 انجام شد، همسو 

بود. (43)
صنایع،  کارکنان  و  کارگران  استرس شغلي در بین 
به علت نبود امنیت شغلی، شیفت کاری و حقوق و مزایای 
نتایج  دیگر طبق  پایین، باال گزارش شده است. از سوی 
(چاقی)  بدنی  تودة  نمایة  این مطالعه، استرس شغلي با 
سطح  با  افراد  و  دارد  معنا داری  رابطة  کارگران صنایع  در 
اضافه وزن/  خطر  معرض  در  بیشتر  زیاد،  شغلی  استرس 
وضعیت سالمت جسمی  بهبود  بودند. لذا برای  چاقی 
کارکنان باید به موضوع استرس شغلي توجه ویژه ای کرد 
و در بررسي های دوره ای وضعیت جسمی کارکنان شاغل 
این  از  داد.  در اولویت قرار  را  در صنایع، استرس شغلي  
و  کنترل  درخصوص  آموزشی  کالس های  برگزاری   رو 
کاهش استرس، جلسات مشاورة روان شناسی، به کارگیری 
کارشناسان روان شناسی و تأمین امنیت شغلی با توجه به 
زیرساخت های موجود می تواند از اقدامات مؤثر در پیشبرد 
جسمی  وضعیت  بهبود  و  کاهش استرس شغلي  هدف 

کارکنان باشد. 
از محدودیت های این مطالعه مي توان به مقطعی بودن 
بین  علت ومعلولی  استنباط های  انجام  نبودن  ممکن  و  آن 
حوزة  در  ارزیابی ها  بدنی،  تودة  شاخص  و  شغلی  استرس 
متغیرهای روان شناختی براساس پرسش نامه های خودایفا 
اشاره کرد؛ همچنین کمبود پژوهش های مشابه در داخل و 
حتی خارج از کشور که قابلیت مقایسه و بحث دربارة نتایج 
را محدود مي كند. از نقاط قّوت مطالعة حاضر می توان به 
حجم نمونة بزرگ و نیز تعدیل اثر مجموعة قابل توجهی از 
مخدوشگرها را هنگام ارزیابی رابطة بین استرس شغلی و 

چاقی اشاره کرد. 

نتیجه گیری
بین استرس شغلی و چاقی ارتباط معناداری وجود دارد و 
افرادی که دارای سطوح باالتر استرس شغلی بودند، بیشتر 
در معرض خطر اضافه وزن/ چاقی قرار داشتند. بنابراین با 
مدیریت وضعیت استرس شغلي کارکنان صنایع از طریق 
کالس های آموزشی، جلسات مشاورة روان شناسی و تأمین 
و بهبود شرایط درجهت فراهم کردن امنیت شغلی می توان 
و  پیشگیری  ازجمله  سالمتی،  وضعیت  بهبود  راستای  در 
بهره وری  درنتیجه  و  نمود  اقدام  کارکنان،  چاقی  کنترل 

آن ها را ارتقا داد. 

تشکر و قدردانی
از حمایت مالی کارخانة ذوب آهن اصفهان و پژوهشکدة 
قلب و عروق در انجام این تحقیق تشکر و قدردانی می شود. 
تشکر  مراتب  می دانند  الزم  خود  بر  نگارندگان  همچنین 
آهن  ذوب  شرکت  محترم  مسئوالن  از  را  خود  صمیمانة 
اصفهان و کارکنان این کارخانه به واسطة حضور در مطالعه 
و نیز کارکنان پژوهشکدة قلب و عروق که ما را در انجام و 

ارتقای کیفی این پژوهش یاری کردند، اعالم نمایند. 
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