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 مقدمه
ش لل   يل  يدر صنعت ر تيو با اهم ياز جمله مشاغل اصل

و  يمنيهم مسئول ا ورانانياست، چرا که لکوموت يورانيلکوموت

ک ه ب ه    يش لل  باش د،  يخود م   قيهم انجام کارها در زمان دق

 کي  نزد طيو مح   يل  ياطالعات، خط و  ر  ها، گناليخاطر س

 [.1است ] يارياز تمرکز و هوش ييسطح باال ازمنديخود ن

 نيدر ب   يمطالع ات  يه ا  ح وزه  نيتر از فعال يکي استرس

 ريموضوع، قرن اخ نيا تيبوده است و با توجه به اهم نيمحقق

عن وان   ب ه  ي[. امروز استرس ش لل 2] اند دهيرا عصر استرس نام

مط ر    يو اجتماع يروان-يمشکالت روح يبرا يعامل خطر

و  دي  ش ص  را تهد  يا حرف ه  يزن دگ  تواند يشده است که م

 طيخش ونت در مح    جاديو ا بتيکرد، غ اختالل در عمل اعثب

ي ا و بهداش  ت حرف  ه يمن  يا ي[. انجم  ن مل  3ک  ار ش  ود ]

(NIOSH) استرس شللي را ناشي از مشکالت زياد در محيط ،

از کنت رل، جاب ه ج ايي م داوم،     کاري، تلييرات مداوم خارج 

نظم ي س اعت ک اري     اضافه کاري، ساعت کاري زي اد و ب ي  

 [.4داند ] مي

بع  د از  يگزارش  ات اع  الم ش  ده، اس  ترس ش  لل  طب  ق

در جهان  عيمشکل شا نيتر شيب يعضالن-ياسکلت يها يماريب

* dehdashti@semums.ac.ir    
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س ازمان مل ل متح د     1332[. در س ال  5] گردد يمحسوب م

بع د   ياسترس شللي را بيماري قرن بيستم اع الم ک رد و م دت   

در سراسر جهان  ريفراگ يبهداشت آن را مشکل يسازمان جهان

وارده به  يها نهيهز (ILO) کار يالملل ني[. انجمن ب6ذکر نمود ]

ناخ ال    دي  % تول1-5/3را  يعلت اس ترس ش لل   کشورها به

[. مطالعات انج ام ش ده در کش ور    0زده است ] نيتصم يداخل

 يروزک ار  وني  ليم 42به  کيانگلستان نشان داده است که نزد

از  شود يم جاديکه توسط استرس ا ياختالالت ليهر ساله به دل

 يفرس ودگ  يها نهيهز نيراستا محقق ني[. در ا8] رود يدست م

 دالر وني  ليم 52-05 نيرا ب   ک ا يمتح ده آمر  التيدر ا يشلل

 [.3اند ] زده نيتصم

مهم در بروز  لياز دال يشلل يها مستمر با استرس مواجهه

 يبوده است که ف رد را ب ه س ندرم فرس ودگ     يشلل يتينارضا

سندرم، رنج ب ردن   نيعارضه ا ني[. اول12] کند يدچار م يشلل

ف رد احس اس    يعب ارت  ب دن اس تب ب ه    يشص  از فرس ودگ 

انج ام   يالزم را ب را  ياز اندازه نم وده و ان ر    شيب يخستگ

ب ه   ت وان  يم   يش لل  يفرس ودگ  گريندارد. از عالئم د تيالفع

 ،يارائ ه خ  دمات، درمان  دگ  تي  فياف ت ک  ،ياخ تالالت روان   

الزم، ک اهش   يياز کار، عدم ک ارآ  بتيغ ،يمشکالت خانوادگ

 [.11-14به ادامه کار اشاره نمود ] ليرقابت و کاهش تما

 يالديده  ه هفت  اد م  [ در 15پزش  ک ] روان دنبرگري  فرو

 شيرفتن س ا  نياز ب تيوضع کيرا به عنوان  يشلل يفرسودگ

[ 16مشاهده کرد. سپس ماس ال  و جکس ون ]   يانر  هيو تصل

 يخس تگ "را در سه بُع د   يشلل يمفهوم فرسودگ يابعاد رفتار

 .نمودند انيب "يکرد فرد عمل"و  "تيمسخ شصص"، "يعاطف

 يميکه ارتبا  مستق اند افتهيدر مطالعات مصتلف در نيمحقق

و  يک ار  يه ا  طينامناسب مح   طيبا شرا يشلل يفرسودگ نيب

[. 10-13وج ود داش ته اس ت ]    يعض الن -ياختالالت اسکلت

 يمطالعات گذشته نشان داده است ک ه اس ترس ش لل    نيچن هم

داش  ته اس  ت  يش  لل يفرس  ودگ يب  ر رو يدار يمعن   ريت   ث

[22،21.] 

س ازمان،   يبصشو اثر يور حداکثر رساندن بهره  به منظور به

 ياس ترس ش لل   يگ ذار رو ريت ث يفاکتورها ييدرک و شناسا

مطال ب ارائ ه    تياهم ليدل به نيچن . همباشد يم يضرور يامر

منظ ور   به يشده، مشص  شدن منابع و درک علل استرس شلل

 باع ث مهم بوده و  اريدهنده استرس بس بهبود مداخالت کاهش

 يزن دگ  تي  فيو ک يک رد ش لل   عم ل  ،يش لل  تيرضا شيافزا

 يورانياسترس شلل لکوموتپر تي[. با توجه به ماه22] شود يم

سالمت جان مس افران را ب ر عه ده     نيت م ريخط تيکه مسئول

 ميتوس ط ت    نهيزم نيدر ا يمطالعه مشابه که يجا دارند و از آن

ن پ ژوهش  ي  نقط ه ق وت ا   تواند ينشد که خود م افتي قيتحق

و  يس طح اس ترس ش لل    يبررسباشد، مطالعه حاضر با هدف 

در سال  يرانيا ورانانيدر لکوموت يشلل يارتبا  آن با فرسودگ

 .دياجرا گرد 1336

 

 هامواد و روش
. جامعه دياجرا گرد 1336در بهار سال  يمطالعه مقطع نيا

آه ن   استصدام شده در ش رکت راه  ورانانيمورد مطالعه لکوموت

ورود ب ه   اري  واح د ته ران بودن د. مع    رانيا ياسالم يجمهور

 لي  و تما يمطالعه دارا بودن ح داقل پ نج س ال س ابقه ش لل     

ه ر   ياها ب ر  داده يآور شرکت در پژوهش بود. قبل از جمع هب

بودن شرکت  ياريکننده در مطالعه هدف از مطالعه و اخت شرکت

در  وران ان يب ه لکوموت  نيچن   داده شد. ه م  حيتوض قيدر تحق

 ياخالق   يه ا  ها و جنب ه  خصوص محرمانه بودن اطالعات آن

 يتمنديبرگ رض ا  ورانانيخاطر داده شد. لکوموت نانيآن، اطم

از  تي  . در نهادن د ورود به مطالعه امض ا  نمو  يآگاهانه را برا

دسترس مش لول ب ه ک ار در     قابل ورانانيلکوموت 03مجموع 

نف ر از   60ان، واحد تهر رانيا ياسالم يآهن جمهور شرکت راه

 .آنان مورد مطالعه قرار گرفتند

متش کل از س ه    ن ام  ينامه ب ها پرسش داده يگردآور ابزار

ت هل و  تي)سن، وضع يبصش بود. بصش اولب مشصصات فرد

 ينام ه اس تاندارد اس ترس ش لل     ( بود. بصش دومب پرسشرهيغ

انگلستان ب وده   (HSE) ستيز طيو مح يمنيمؤسسه سالمت، ا

 يب ا آلف ا   ينامه در مطالعه قبل پرسش ييو روا يياياست که پا

محاسبه شده اس ت   65/2 يهمبستگ بيو ضر 08/2 رونباخک

[23.] 



  مهشيد بهرامي و همکاران                                     ...

 

 

 ري  ز 0سؤال با  35 يمورد استفاده دارا HSE نامه پرسش

کارکنان از سازمان مورد  ينقش )درک درست کار -1 اسبيمق

مثب ت   تيو خصوص نيتمر شيارتبا  )افزا -2خدمت خود(، 

و ک  اهش کش  مکش و  يارتباط  ات جمع   شيدر جه ت اف  زا 

 يتيحم ا  زاني)م نيمسئول تيحما -3کار(،  طيدر مح يريدرگ

(، کن د  يم افتيخود در يو نهاد خدمت تيريمد يوکه فرد از س

همکاران  يکه فرد از سو يتيحما زانيهمکاران )م تيحما -4

 ت وان  يه متا چه انداز که نيکنترل )ا -5(، کند يم افتيخود در

 -6(، باش د  يخود م   يانجام کارها ريفرد در مس کيگفت که 

 طيو مح اتيخصوص ،يمانند بارکار يتقاضا )شامل موضوعات

 يروه ا ين راتييو تل يده )نحوه سازمان راتييتل -0( و يکار

 [.23شده است ] ليسازمان( تشک کي

ب ر اس اس    HSE نام ه م ذکور   از سؤاالت پرسش کي هر

و برحسب پاس خ هرگ ز ت ا     هيته کرتيل يا پنج درجه اسيمق

ش ده اس ت.    يگ ذار ازيامت 5ت ا   1 بي  ترت اوق ات ب ه   تر شيب

حال ت   5حال ت مطل وب و نم ره     1ه در آن نم ر  که يطور به

 ياسترس و نامطلوب بوده است که ب ا توج ه ب ه نم ره کل       پر

( 36-02عنوان حالت مطلوب، نمره ) ( به2-35استرس، نمره )

-142( استرس متوسط، نمره )01-125نمره ) ف،ياسترس خف

عن وان اس ترس    ( ب ه 141-105و نم ره )  دي( استرس شد126

 [.11در نظر گرفته شد ] ديشد يليخ

 يش لل  يفرس ودگ  يس ؤال  22نام ه   سومب پرس ش  بصش

Maslach   يدرون   يياي  بوده است که ماس ال  و جکس ون پا 

از  کي  ه ر   يدرون   يياي  و پا 32/2تا  01/2نامه را  پرسش

 تي، مس خ شصص   r=32/2 يع اطف  يخستگ يها اسيمق خرده

03/2=r 01/2 يفرد تيو موفق=r [ ا24گزارش نمودند .]  ني 

 نيدر ب   يشلل يسنجش فرسودگ زاراب نيتر نامه متداول پرسش

نامه،  پرسش نيمصتلف است. ا يا و حرفه يافراد با سوابق شلل

مس  خ  ،يع  اطف يرا در س  ه بُع  د خس  تگ يش  لل يفرس  ودگ

سؤاالت  ي. تمامکند يم يريگ اندازه يکرد فرد و عمل تيشصص

(، 1کم ) يلي(، خ2هرگز ) يا نهيهفت گز اسينامه در مق پرسش

 اديز يلي( و خ5) ادي(، ز4به باال ) وسط(، مت3(، متوسط )2کم )

نح وه   Maslach نام ه  شده اس ت. در پرس ش   يگذار ( نمره6)

 -1ص ورت   ب ه  ط ه ينم رات در ه ر ح   يبن د  و طبقه يده نمره

 18-23(، نم رات  ادي  باالتر )ز اي 32نمرات  بيعاطف يخستگ

نم رات   تبيمسخ شصص -2تر )کم(  و کم 10)متوسط(، نمرات 

ت ر   و کم 5)متوسط(، نمرات  6-11نمرات  ،(اديباالتر )ز اي12

-33(، نمرات اديباالتر )ز اي 42کرد فردب نمرات  عمل -3)کم( 

 [.11)کم( بوده است ] تر و کم 33)متوسط(، نمرات  34

 رسونيپ يهمبستگ بيها از ضرا داده ليو تحل هيتجز يبرا

در  سياس کوئرو کروس کال وال     يکا ي، آزمون هارمنيو اسپ

اف زار م ورد اس تفاده     استفاده شد. ن رم  25/2 يدار يسطح معن

SPSS  بوده است 22نسصه. 
 

 نتایج
نف ر   51 يمذکر م ورد بررس    ورانيلکوموت 60از مجموع 

%( 2/43آن ان دو فرزن د )   تي  %( مت هل بودند که اکثر1/06)

کنن ده در   س ن اف راد ش رکت    اريو انحراف مع نيانگيداشتند. م

س ال ق رار    32-46س ال و در مح دوده    0/30±4/5مطالعه 

 يقد، وزن و شاخ  توده بدن اريو انحراف مع نيانگيداشت. م

 مت  ر، يس  انت 8/105±5/4 بي  ترت م  ورد مطالع  ه ب  ه راداف  

بر متر مربع بود.  لوگرميک 0/24±3/3و  لوگرميک 5/0±2/82

 پلمي  ف و  د  هي  و بق پلمي  %( د6/68نفر ) 46 التيسطح تحص

س ال   2/15±1/0 يسابقه شلل اريبودند. متوسط و انحراف مع

 وران ان يلکوموت تي  سال قرار داشت. اکثر 22تا  5و در دامنه 

 متوسط دارند. يشتيو مع يمال تي%( اظهار نمودند وضع1/02)

و ابع اد   يس طح اس ترس ش لل    يارتب ا  آم ار   1 جدول

 وران ان يلکوموت يفرد يرهايرا با متل يشلل يمصتلف فرسودگ

 شيبا اف زا  يها به طور معنادار . بر اساس دادهدهد يرا نشان م

 يش لل  يک اهش و س طح فرس ودگ    يسن، سطح استرس شلل

 يس  ابقه ش  لل شيب  ا اف  زا نيچن   . ه  ماف  تي يم   شياف  زا

آن ان کاس ته و س طح     يسطح اس ترس ش لل   از ورانانيلکوموت

. در خص وص  اف ت ي يم شيآنان افزا نيدر ب يشلل يفرسودگ

 يدار يارتبا  معن   زين ورانانيلکوموت يشتيو مع يمال تيوضع

 ي. ب ه عب ارت  دي  مش اهده گرد  يشلل ياسترس و فرسودگ نيب

برخوردار بودند سطح استرس  يفيضع يکه از وضع مال يافراد
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ب وده   نيريآنان به مراتب ب االتر از س ا   در يشلل يو فرسودگ

 .است

از  شيمطالع ه نش ان داد ک ه ب      نيا يها افتهي يبه طور کل

تجرب ه   را  ياز اس ترس ش لل   يدرجات ي% افراد مورد بررس85

 يش لل  يابعاد سه گانه فرسودگ يبررس جينتا نيچن نمودند. هم

 يع اطف  ي%( خستگ2/42از آن بود که ) يحاک ورانانيلکوموت

 زاني  %( م2/52متوس ط و )  تي%( مسخ شصص8/38متوسط، )

استرس  نيب نيچن (. هم2داشتند )جدول  ينييپا يفرد کرد عمل

 تي(، مس خ شصص   P=230/2) يعاطف يبا ابعاد خستگ يشلل

(241/2=Pو عمل )  يکرد ف رد (223/2=P  ارتب ا  آم ار )ي 

 .وجود داشته است يدار معنا

 ن،يمس ئول  تي  حما طهيطور که مشص  است، در ح همان

 نيت ر  شيبودن د و ب    ديشد ياسترس شلل ي% افراد دارا1/51

ب ه اف راد وارد ش ده اس ت.      طهيح نيدر هم زين ياسترس شلل

 ياس ترس ش لل   ياف راد دارا  6/20نق ش،   طهيدر ح نيچن هم

ب ه   ط ه يح ني  در ا يسطح استرس شلل نيتر بودند و کم ديشد

 (.1 شکلاست ) دهيوارد گرد ورانانيلکوموت

نام ه   پرسش ياسترس شلل يها طهيانواع ح يبررس نيدر ا

HSE  ق رار   يم ورد بررس    يش لل  يبا ابعاد مصتلف فرس ودگ

 يع اطف  يتقاض ا ب ا خس تگ    ط ه يراس تا ح  نيگرفت. در هم  

(248/2=Pح ،)تيهمکاران با مسخ شصص طهي (233/2=P ،)

ب ا   ريي  تل طهي(، حP=216/2) تيارتبا  با مسخ شصص طهيح

 نيمس ئول  تيکنترل، حما طهي( و حP=241/2) تيمسخ شصص

 يارتب ا  آم ار   يش لل  يو نقش با تمام ابعاد مصتلف فرسودگ

اس ترس،   يه ا  ط ه يح نيدر ب نيچن داشته است. هم يدار يمعن

را ب ا مس خ    يهمبس تگ  بيض ر  نيت ر  شيهمک اران ب    طهيح

 (.3( نشان داد )جدول r=-50/2) تيشصص

 
 .  همبستگی استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی با متغیرهای فردی لکوموتیورانان1جدول 

 سطح استرس شغلی متغیر
 سطح فرسودگی شغلی 

 عملکرد فردی مسخ شخصیت خستگی عاطفی

 38/8(838/8) 31/8(818/8) 33/8(830/8) -33/8( 830/8)* سن

 23/8(238/8) 20/8(111/8) -28/8(123/8) 33/8(131/8) فرزندان تعداد

 33/8(180/8) -23/8(190/8) 10/8(131/8) -30/8(300/8) سطح تحصیالت

 -30/8(38/8) -32/8(31/8) -01/8(823/8) -33/8(819/8) وضعیت مالی 

 31/8(833/8) 03/8(880/8) 31/8(820/8) -39/8(823/8) سابقه شغلی

 33/8(830/8) 11/8(330/8) 21/8(213/8) 20/8(283/8) بدنیشاخص توده 

    r(p-value)* 

 

 . میانگین ، انحراف معیار و توزیع سطح استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی در لکوموتیورانان مورد مطالعه2جدول 

 ابعاد فرسودگی شغلی میانگین±انحراف معیار طبقات )درصد( تعداد

   (8-30)فاقد استرس  18(9/13)

   (31-38استرس خفیف ) 11(3/11)
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 های مختلف استرس شغلی با ابعاد مختلف فرسودگی شغلی لکوموتیورانان  . همبستگی حیطه3جدول

 های استرس شغلی حیطه
 ابعاد مختلف فرسودگی شغلی

 عملکرد فردی مسخ شخصیت خستگی عاطفی

 1/8(18/8) 3/8(38/8)   1/8(89/8)* تقاضا

 3/8(82/8) 1/8(21/8) 3/8(10/8) کنترل

 0/8(82/8) 0/8(28/8) 0/8(83/8) حمایت مسئولین

 3/8(18/8) 1/8(28/8) 1/8(01/8) حمایت همکاران

 0/8(1/8) 0/8(81/8) 0/8(81/8) ارتباط

 0/8(83/8) 3/8(38/8) 3/8(38/8) نقش

 1/8(28/8) 3/8(18/8) 0/8(38/8) تغییر

r(P-value)* 

 

 گيريبحث و نتيجه
گذاش ته ش د،    انيدر م نيشيپ يها گونه که در بصش همان

و ارتب ا  آن ب ا    يسطح اس ترس ش لل   يابيهدف مطالعه، ارز

 جيبود. بر اساس نت ا  يرانيا ورانانيدر لکوموت يشلل يفرسودگ

از اس ترس   يدرج ات  وراناني% لکوموت85از  شيپژوهش ب نيا

 نيب  آن در  يب اال  وعيگزارش نمودند که نشان از ش   را  يشلل

نشان داد تنه ا   جينتا Gimsiaگروه داشته است. در مطالعه  نيا

سطح استرس باال  ،يحمل و نقل شهر ستمي% رانندگان س2/11

 [.25اند ] % استرس متوسط داشته61از  شيو ب

ش لل   کيمصتلف به  هينقل ليبا وسا يرانندگ يطور کل به

 وران ان يلکوموت يشده است. س اعت ک ار   ليتبد زيآم مصاطره

 يکار يها فتيبوده و در اکثر موارد شامل ش ينامنظم و طوالن

 نياستراحت ک م در ب    يها زود و شب و دوره يليدر صبح خ

 نن دگان [. مطالعات نشان داده است که را26] باشد يم ها فتيش

راس تا   نيقرار دارند. در هم ييباال يشلل يدر معرض فرسودگ

 ،يعروق  -يقلب   يه ا  يم ار يها ب ه ان واع ب   آن ياحتمال ابتال

-يو اخ  تالالت اس  کلت يگوارش   يه  ا يفش  ارخون، ن  اراحت

 [.20] ابدي يم شيافزا يعضالن

 يب ا گ روه س ن    ياسترس ش لل  ريخصوص ارتبا  متل در

مش اهده ش د. ب ه     يمعکوس   دار يارتبا  معن   ورانانيلکوموت

ک ه   اف ت ي يسن، سطح استرس کاهش م شيکه با افزا يا گونه

در تجرب ه ف رد و آش نا ب ودن ب ه نح وه        توان يعلت آن را م

ارتبا  ب ا   نينمود. ا هيتوج يبرخورد با مشکالت و موانع کار

نف ر از   442 يو همکاران ک ه ب ر رو   Manshorمطالعه  جينتا

[، ام ا  28داشته اس ت ]  يانجام گرفته همصوان ييايمالز رانيمد

نف ر از   54 يو همک اران ک ه ب ر رو    يمحم د  در مطالعه گ ل 

شهر همدان انجام گرفت، با  يران رانندگان شرکت واحد اتوبوس

 يش  ياآنان روند افز يسن رانندگان سطح استرس شلل شيافزا

و همک اران   اري  در مطالع ه ورمز  نيچن   [. هم23داشته است ]

رانن دگان   يس ابقه ش لل   شيف زا آن بود ک ه ب ا ا   يايگو جينتا

آن ان   يسطح استرس شلل زانيشهر تهران از م ياتوبوس عموم
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مطالع ه   نيا جيارتبا  همسو با نتا ني[ که ا32] شود يکاسته م

 بوده است.

افراد مت هل و  نيب يدار يمعن يمطالعه تفاوت آمار نيا در

 نينش د. در هم    اف ت ي يبا اس ترس ش لل   يمجرد مورد بررس

 رانيم د  يو همکارانش ک ه ب ر رو   Spector  راستا در مطالعه

 يو علل ناش ياسترس شلل يابيبا هدف ارز يکايو آمر يرانيا

 تيوضع نيب يدار معنا ياز آن صورت گرفته است ارتبا  آمار

ب ه ع دم    ديبا نيچن [. هم31نشد ] افتي يت هل با استرس شلل

 يت هل با ابع اد مصتل ف فرس ودگ    تيوضع نيب يارتبا  آمار

 تي  اکثر که نيمطالعه اشاره نمود. با توجه به ا نيدر ا زين يشلل

بر  يليدل تواند يبودند که م مطالعه مجرد  نيکنندگان در ا شرکت

ک ه در   گ ردد  يم هيباشد. لذا توص دار يعدم مشاهده رابطه معن

از اف راد م  ت هل    يت ر  شيبا تعداد ب يبررس نيا يمطالعات آت

 بهتر فراهم گردد. سهيتا امکان مقا رديانجام گ

 ني  در ا يم ورد بررس    يو ش لل  يف رد  يرهايمتل نيب از

 يدار يارتبا  معن   يمال تيسن و وضع ،يپژوهش، سابقه شلل

راستا  نيداشته است. در ا يشلل يبا تمام ابعاد مصتلف فرسودگ

 نيچن   و ه م  اي  ن يتوسط مهد يصنعت طيمح کيدر  يا مطالعه

 قهس اب  ن ه يگروه پرس تاران در زم  يدوست بر رو مطالعه شهناز

ب ا   دي  که مش ص  گرد  اند افتهيدست  يمشابه جينتا  به يشلل

 ش ود  يم اديز زين يشلل يسطح فرسودگ ،يسابقه شلل شيافزا

 يو همکاران ک ه ب ر رو   يمؤمن  قيدر تحق ،ي[. از طرف11،32]

 ريدو متل نيارتبا  معکوس ااز  جيگروه پرستاران اجرا شد، نتا

سن س طح   شيافزا امطالعه ب ني[. در ا33داشته است ] تيحکا

. ام ا در  اف ت ي يم   شيافزا زين ورانانيلکوموت يشلل يفرسودگ

 يسن با فرسودگ نيب يرانندگان شهر يبر رو Cunradi قيتحق

 [.34ارتبا  معکوس معنادار وجود داشته است ] يشلل

 س کو يفرانس اساس مطالعه صورت گرفته در ش هر س ان   بر

ب ه   يرانندگان ش هر  انهيدرآمد سال زانيم کا،يمتحده آمر التيا

داشته است  يدار يارتبا  معن يشلل يطور معکوس با فرسودگ

 ت وان  يم   يمن ابع م ال   شيدهنده آن است که با اف زا  که نشان

 استک يشلل يفرسودگ زانياز م يوجود استرس شلل رغم يعل

ک ه   يوران ان يلکوموت يدار به طور معنا زيمطالعه ن ني[. در ا34]

برخ وردار بودن د از    ينييپ ا  يشتيو مع يمال تياز سطح وضع

رنج  يبه مراتب باالتر يشلل يو فرسودگ ياسترس شلل زانيم

 تيب ه اختالف ات وض ع    ت وان  ياخ تالف را م    ني  . ابردند يم

درآم د   رس د  يجامعه نسبت داد. به نظر م ياقتصاد-ياجتماع

خ انواده از   يه ا  ن ه يو ع دم تناس ب آن ب ا هز    نييپ ا  يشلل

 يفرد را با فرس ودگ  تواند ياست که در دراز مدت م يمشکالت

الزم باش   د  ديمواج   ه س   ازد. ش   ا يش   لل يو درمان   دگ

 باش ند،  يبرخوردار م يکم يمال يبانيکه از پشت يورانانيلکوموت

 .رنديقرار گ تيحمامورد  نيمسئول يتا از سوگردند  ييشناسا

ب ا   وران ان يلکوموت ياسترس ش لل  زانيمطالعه حاضر م در

مس  خ  ،يع  اطف ي)خس  تگ يش  لل يابع  اد مصتل  ف فرس  ودگ

داشته است. در  يدار ي( ارتبا  معنيکرد فرد و عمل تيشصص

نش ان داد ک ه    يکادر ادار يبر رو Ozkan  راستا مطالعه نيهم

 يدار ياث ر معن    يش لل  يبر هر سه بُعد فرسودگ ياسترس شلل

 ش ود  يم   يشلل يسطح فرسودگ شيداشته است که باعث افزا

 ينشان داده است که استرس شلل نيدر کشور چ يقي[. تحق35]

پزشکان  يشلل يفرسودگ شيافزا يبر رو يدار ياثر مثبت معن

 يخلبانان نظ ام  يمطالعه رو کيدر  ي[. رسول36داشته است ]

 يدار يمعن   ريت ث تواند يم يکه استرس شلل ديرس جهينت نيبه ا

 ج اد يا يفرسودگ نيچن داشته و هم يشلل يفرسودگ شيبر افزا

[. در 30داش ته اس ت ]   يدار ياث ر معن    يور بهره يشده بر رو

 جيانجام گرفت، نتا اياسپان مارستانيکه در سه ب Garciaمطالعه 

 ياز ابع اد فرس ودگ   کي  زا با هر  عوامل استرس نينشان داد ب

 تيوج ود داش ت ک ه مس خ شصص       يدار يارتبا  معن يشلل

ه ا نش ان داده اس ت     گ روه  ريس ا  نيارتبا  را در ب نيتر شيب

با  ييارويرو يکارها [. احتماالً شناخت منابع استرس و راه38]

در مش اغل مصتل ف    يش لل  يبه کاهش فرس ودگ  تواند يآن م

 .ديکمک نما

 يخس تگ  وران ان يحاض ر نش ان داد اکث ر لکوموت    مطالعه

گ روه   يب ر رو  نيدر مطالعه محقق   اند. داشته يمتوسط يعاطف

گزارش  يشلل يمشابه از بروز خستگ جينتا ييو ماما يپرستار

مش کل    ب ه  توان يموضوع م نيا لي[. از دال33،42شده است ]

ک ار اش اره نم ود ک ه      طيمح   يزا استرس طيدر تطابق با شرا
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 يمنف   ريت  ث  ورانانيلکوموت يروان-يبر سالمت روح تواند يم

 ياروي  رو يو افس ردگ  يها را با حس درمان دگ  گذاشته و آن

از  يري  خط يه ا  تيمسؤل ورانانيلکوموت که يسازد. از آن جا

مسافران را بر عهده دارند، لذا توجه  يسالمت جان نيجمله ت م

خ وردار  بر يا ژهي  و تي  آن ان از اهم  يروان-يبه سالمت روح

 است.

دچار مس خ   ورانانيلکوموت تر شيحاضر نشان داد ب مطالعه

 ري  و غ يپاسخ منف ت،ياند. مسخ شصص بوده يمتوسط تيشصص

کنندگان خ دمت   افتياست که معموالً در يمعقوالنه به اشصاص

خ ود   يکار طهيکه فرد در ح ي[. زمان41فرد هستند ] ياز سو

 فينش ود، وظ ا   يمناس ب  قيها و مردم تشو آحاد نهاد ياز سو

داده  حيتوض   فيو وظ ا  نيدرک نکند و ق وان  يخوب هخود را ب

چش م   کار ب ه  طيدر مح يديمتنوع و جد يها کردينشود و رو

و  ده د  يارائه خدمت به مردم را از دست م دگاهينصورد، فرد د

 جيب ا نت ا   افت ه ي ني  [. ا42] ش ود  يم تيدچار مشص  شصص

مطالعه  در[. اما 43دارد ] يهمصوان يبوسار ياميپ ترايم يبررس

داش تند   يديشد تي% پرستاران مسخ شصص54از  شيب ييخزا

 تواند يدر حد متوسط در مطالعه حاضر م تي[. مسخ شصص44]

کارکن ان   نيب   يمناسب درون س ازمان  ياز روابط انسان يحاک

 باشد.

از  وران ان ياز لکوموت يمياز ن شيمطالعه ب نيدر ا نيچن هم

پژوهش  جيبا نتا افتهي نيداشتند که ا ينييپا يفرد تيکفا زانيم

نش ان   افت ه ي ني  [ همس و ب ود. ا  45و همک اران ]  زاده يخاقان

مرب و  ب ه ش لل ب ه م رور اف راد را        ياسترس طوالن دهد يم

فرد  يا حرفه يها يستگيفرسوده، خسته و عالقه به شلل و شا

معتق د اس ت ع دم     Payneراس تا   ني. در همدهد يرا کاهش م

از عوامل مؤثر در بروز احساس عدم  يکياز اشصاص  يقدران

 [.46] باشد يم يفرد تيموفق

همک اران و   تي  تقاض ا، حما  ط ه يسه ح ها افتهياساس  بر

نداش ته   ورانانيلکوموت يشلل يبر سه بُعد فرسودگ ياثر ر،ييتل

ارتب ا  و نق ش ب ر     ن،يمسئول تيکنترل، حما طهياست، اما ح

گ ذار ب وده   ريت ث يش لل  يدو بُعد از ابعاد فرسودگ اي کي يرو

 حت رين درص د فراوان ط س ط     چارچوب ب يش  نياست. در هم

نقش بوده است که اين  طهياسترس خيلط مطلوب، مربو  به ح

موضوع بيانگر اين است که کارکنان ب ه وظ ايف ش للط خ ود     

داشته است  يهمصوان نيمحقق ريسا يها افتهيآشنا هستند که با 

در  ياس ترس ش لل   نيتر شيمطالعه ب نيدر ا نيچن [. هم0،11]

موضوع  نيابه افراد وارد شده است که  نيمسئول تيحما طهيح

از  يمطل وب  تي  حما زاني  م ورانانياست که لکوموت نيا انگريب

در  زي  ارتب ا  ن  نياند. ا نکرده افتيدر يتيريمد يسازمان يسو

گزارش شده  يصنعت طيکارکنان مح نيدر ب نيمحقق ريسا جينتا

 انيدر مطالعه خود ب Olaitan خصوص ني[. در هم0،11است ]

 ليبه دل تواند يم يشلل يزا که از جمله عوامل استرس دارد يم

 يانيدر دو سطح ارشد و م راني[. مد40سرپرستان باشد ] ريت ث

اس  ترس پر تي  نگ  رش ب  ه ن  وع فعال ريي  ب  ا تل توانن  د يم  

در کاهش اس ترس وارده داش ته    يينقش بسزا ورانان،يلکوموت

اعالم نموده است  يا و بهداشت حرفه يمنيا يباشند. انجمن مل

 ري  نظ يس  ازمان يو فاکتوره  ا ف  هيظو يک  ه ع  دم کنت  رل رو

زا  از عوامل استرس يعنوان بعض نامناسب به يتيريمد يرفتارها

 [.48] باشند يم يکار يها طيدر مح

صورت خ ود   بود که به يمطالعه، اطالعات نيا تيمحدود از

 نيدست آمده است ک ه ممک ن اس ت در تصم      به يده گزارش

 يت ا ح دود   وران ان يلکوموت يمورد بررس يفاکتورها يابيارز

 ني  ا ن ده يدر مطالع ات آ  گ ردد  يم هيفاصله داشته باشد. توص

 اص له ح جيتا بتوان از نتا رديقرار گ يروابط مجدداً مورد بررس

 استفاده نمود. ها يزير هدر برنام يتر شيب تيبا قاطع

 ياسترس ش لل  يباال وعيمطالعه حاضر از ش جيکل نتا در

علل  نيتر داشته است که از مهم تيحکا ورانانيلکوموت نيدر ب

ک ه   باشد يم نيمسئول تيحما طهيح نيب نيزا در ا مؤثر استرس

 ژهي  زا توجه و استرس يها طهيح يعالوه بر توجه به تمام ديبا

 يارتبا  همبستگ که نيفاکتور نمود. با توجه به ا سکير نيبه ا

ب ا س طح    وران ان يلکوموت ياقتص اد  تيوض ع  ريمتل نيب يقو

توج ه   گردد يم هيلذا توص د،يآنان مشاهده گرد ياسترس شلل

 يها سازمان ياز سو ورانانيلکوموت يشتيمع تيبه وضع يجد

 ليب ا تش ک   رس د  يب ه نظ ر م     نيچن . همرديصورت گ ربطيذ

و  يش لل  اس ترس با موض وع مقابل ه ب ا     يآموزش يها کارگاه
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بتوان آنان را با  ورانانيلکوموت ياسترس برا تيريمد يچگونگ

 حيمواجهه ص ح  يکار خود آشنا و برا طيزا مح عوامل استرس

 زا آموزش داد. با عوامل استرس

 ام د يپ رس د  يتوجه به مطالعات انجام شده ب ه نظ ر م     با

نباش د   ياز استرس شلل يناش ميبه طور مستق يشلل يفرسودگ

وج ود   يانجي  م يره ا يبه عنوان متل گريبلکه عوامل متعدد د

نقش عوامل  ندهيالزم است در مطالعات آ نيداشته باشد. بنابرا

مد نظر  يعالوه بر استرس شلل يشلل يفرسودگ جاديمؤثر در ا

 .قرار داده شود

 

 تشكر و قدردانی
اخ ال    ت ه يکم ديي  پ ژوهش ب ه ت    نيا ياخالق يها جنبه

اس ت. از   دهي( رس  IR.SEMUMS.REC.1396.149دانشگاه )

 يالزم را ب را  يک ه من ابع م ال     س منان  يدانشگاه علوم پزشک

 ورانانيلکوموت هياز کل نيچن نمودند و هم نيپژوهش ت م ياجرا

 مانهياند، صم الزم را داشته يپژوهش همکار نيمحترم که در ا

 .شود يم يتشکر و قدردان
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Introduction: Many studies have indicated that the professional driving is as a stressful occupation in 

the world. Few studies explored the effect of work-related stress on burnout among locomotive drivers. 

This study aimed to examine the association between work-related stress and burnout among Iranian 

locomotive drivers. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 67 locomotive engineers of the 

Islamic Republic of Iran Railroad Company in 2017.Occupational stress was assessed by the standard 

questionnaire from health and safety executive, and burnout was assessed by the Maslach survey 

questionnaire.  

Results: More than 43% of the participants experienced high and very high levels of work-related stress. 

Occupational burnout dimensions were predominantly deteriorated personal efficacy (52.5%), emotional 

exhaustion (40.2%) and depersonalization (38.8%). The high level of occupational stress was significantly 

associated with emotional exhaustion (p=0.037), depersonalization (p=0.041), and personal efficacy 

(p=0.009). 

Conclusion: Considerably, our study highlighted high work-related stress among locomotive drivers. 

Additionally, occupational stress showed to be linked to various dimensions of burnout. It is crucial for 

occupational health and safety division to decrease occupational stress to improve physical and mental 

health of locomotive drivers. 
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