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مقدمه
از جمله مشاغل اصلي و با اهميت در صنعت ريل ي ش لل

عامل خطري براي مشکالت روحي-رواني و اجتماعي مط ر
شده است که ميتواند زن دگي حرف هاي ش ص

را تهدي د و

لکوموتيوراني است ،چرا که لکوموتيورانان هم مسئول ايمني و

باعث اختالل در عملکرد ،غيبت و ايجاد خش ونت در مح يط

هم انجام کارها در زمان دقيق خود م يباش د ،ش للي ک ه ب ه

ک ار ش ود [ .]3انجم ن مل ي ايمن ي و بهداش ت حرف هاي

خاطر سيگنالها ،اطالعات ،خط و ريل ي و مح يط نزدي ک

) ،(NIOSHاسترس شللي را ناشي از مشکالت زياد در محيط

خود نيازمند سطح بااليي از تمرکز و هوشياري است [.]1

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

استرس يکي از فعالترين ح وزهه اي مطالع اتي در ب ين
محققين بوده است و با توجه به اهميت اين موضوع ،قرن اخير
را عصر استرس ناميدهاند [ .]2امروز استرس ش للي ب هعن وان

اضافه کاري ،ساعت کاري زي اد و ب ينظم ي س اعت ک اري
ميداند [.]4
طب ق گزارش ات اع الم ش ده ،اس ترس ش للي بع د از
بيماريهاي اسکلتي-عضالني بيشترين مشکل شايع در جهان
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کومش

محسوب ميگردد [ .]5در س ال  1332س ازمان مل ل متح د

امري ضروري ميباشد .همچنين بهدليل اهميت مطال ب ارائ ه

استرس شللي را بيماري قرن بيستم اع الم ک رد و م دتي بع د

شده ،مشص

شدن منابع و درک علل استرس شللي بهمنظ ور

سازمان جهاني بهداشت آن را مشکلي فراگير در سراسر جهان

بهبود مداخالت کاهشدهنده استرس بسيار مهم بوده و باع ث

ذکر نمود [ .]6انجمن بينالمللي کار ) (ILOهزينههاي وارده به

افزايش رضايت ش للي ،عم لک رد ش للي و کيفي ت زن دگي

کشورها بهعلت اس ترس ش للي را  %1-3/5تولي د ناخ ال

ميشود [ .]22با توجه به ماهيت پراسترس شلل لکوموتيوراني

داخلي تصمين زده است [ .]0مطالعات انج ام ش ده در کش ور

که مسئوليت خطير ت مين سالمت جان مس افران را ب ر عه ده

انگلستان نشان داده است که نزديک به  42ميلي ون روزک اري

دارند و از آنجايکه مطالعه مشابهي در اين زمينه توس ط ت يم

هر ساله به دليل اختالالتي که توسط استرس ايجاد ميشود از

تحقيق يافت نشد که خود ميتواند نقط ه ق وت اي ن پ ژوهش

دست ميرود [ .]8در اين راستا محققين هزينههاي فرس ودگي

باشد ،مطالعه حاضر با هدف بررسي س طح اس ترس ش للي و

شللي در ايالت متح ده آمريک ا را ب ين  52-05ميلي ون دالر

ارتبا آن با فرسودگي شللي در لکوموتيورانان ايراني در سال

تصمين زدهاند [.]3

 1336اجرا گرديد.

مواجهه مستمر با استرسهاي شللي از داليل مهم در بروز
نارضايتي شللي بوده است که ف رد را ب ه س ندرم فرس ودگي

مواد و روشها

شللي دچار ميکند [ .]12اولين عارضه اين سندرم ،رنج ب ردن

اين مطالعه مقطعي در بهار سال  1336اجرا گرديد .جامعه

از فرس ودگي ب دن اس تب ب هعب ارتي ف رد احس اس

مورد مطالعه لکوموتيورانان استصدام شده در ش رکت راهآه ن

خستگي بيش از اندازه نم وده و ان ر ي الزم را ب راي انج ام

جمهوري اسالمي ايران واح د ته ران بودن د .معي ار ورود ب ه

فعاليت ندارد .از عالئم ديگر فرس ودگي ش للي م يت وان ب ه

مطالعه دارا بودن ح داقل پ نج س ال س ابقه ش للي و تماي ل

اخ تالالت روان ي ،اف ت کيفي ت ارائ ه خ دمات ،درمان دگي،

بهشرکت در پژوهش بود .قبل از جمعآوري دادهها ب راي ه ر

مشکالت خانوادگي ،غيبت از کار ،عدم ک ارآيي الزم ،ک اهش

شرکتکننده در مطالعه هدف از مطالعه و اختياري بودن شرکت

رقابت و کاهش تمايل به ادامه کار اشاره نمود [.]11-14

در تحقيق توضيح داده شد .ه مچن ين ب ه لکوموتيوران ان در

شص

فروي دنبرگر روانپزش ک [ ]15در ده ه هفت اد م يالدي

خصوص محرمانه بودن اطالعات آنها و جنب هه اي اخالق ي

فرسودگي شللي را به عنوان يک وضعيت از بين رفتن س ايش

آن ،اطمينان خاطر داده شد .لکوموتيورانان برگ رض ايتمندي

و تصليه انر ي مشاهده کرد .سپس ماس ال و جکس ون []16

آگاهانه را براي ورود به مطالعه امض ا نمودن د .در نهاي ت از

ابعاد رفتاري مفهوم فرسودگي شللي را در سه بُع د "خس تگي
عاطفي"" ،مسخ شصصيت" و "عملکرد فردي" بيان نمودند.
محققين در مطالعات مصتلف دريافتهاند که ارتبا مستقيمي

مجموع  03لکوموتيورانان قابل دسترس مش لول ب ه ک ار در
شرکت راهآهن جمهوري اسالمي ايران واحد تهران 60 ،نف ر از
آنان مورد مطالعه قرار گرفتند.

بين فرسودگي شللي با شرايط نامناسب مح يطه اي ک اري و

ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه بين ام متش کل از س ه

اختالالت اسکلتي-عض الني وج ود داش ته اس ت [.]10-13

بصش بود .بصش اولب مشصصات فردي (سن ،وضعيت ت هل و

همچنين مطالعات گذشته نشان داده است ک ه اس ترس ش للي

غيره) بود .بصش دومب پرسشنام ه اس تاندارد اس ترس ش للي

ت ثير معن يداري ب ر روي فرس ودگي ش للي داش ته اس ت

مؤسسه سالمت ،ايمني و محيط زيست ) (HSEانگلستان ب وده

[.]21،22

است که پايايي و روايي پرسشنامه در مطالعه قبلي ب ا آلف اي

بهمنظور به حداکثر رساندن بهرهوري و اثربصشي س ازمان،
درک و شناسايي فاکتورهاي ت ثيرگ ذار روي اس ترس ش للي

کرونباخ  2/08و ضريب همبستگي  2/65محاسبه شده اس ت
[.]23

مهشيد بهرامي و همکاران

...
پرسشنامه  HSEمورد استفاده داراي  35سؤال با  0زي ر

نمرهدهي و طبقهبن دي نم رات در ه ر حيط ه ب هص ورت -1

مقياسب  -1نقش (درک درست کاري کارکنان از سازمان مورد

خستگي عاطفيب نمرات  32يا باالتر (زي اد) ،نم رات 18-23

خدمت خود) -2 ،ارتبا (افزايش تمرين و خصوصيت مثب ت

(متوسط) ،نمرات  10و کمتر (کم)  -2مسخ شصصيتب نم رات

در جه ت اف زايش ارتباط ات جمع ي و ک اهش کش مکش و

12يا باالتر (زياد) ،نمرات ( 6-11متوسط) ،نمرات  5و کمت ر

درگيري در محيط کار) -3 ،حمايت مسئولين (ميزان حم ايتي

(کم)  -3عملکرد فردب نمرات  42يا باالتر (زياد) ،نمرات -33

که فرد از سوي مديريت و نهاد خدمتي خود دريافت ميکن د)،

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

 -4حمايت همکاران (ميزان حمايتي که فرد از سوي همکاران

براي تجزيه و تحليل دادهها از ضرايب همبستگي پيرسون

خود دريافت ميکند) -5 ،کنترل (اينکه تا چه اندازه ميت وان

و اسپيرمن ،آزمون هاي کاي اس کوئرو کروس کال وال يس در

گفت که يک فرد در مسير انجام کارهاي خود م يباش د)-6 ،

سطح معنيداري  2/25استفاده شد .ن رماف زار م ورد اس تفاده

تقاضا (شامل موضوعاتي مانند بارکاري ،خصوصيات و محيط

 SPSSنسصه  22بوده است.

کاري) و  -0تلييرات (نحوه سازماندهي و تلييرات نيروه اي
يک سازمان) تشکيل شده است [.]23

نتایج

هر يک از سؤاالت پرسشنام ه م ذکور  HSEب ر اس اس

از مجموع  60لکوموتيوران مذکر م ورد بررس ي  51نف ر

مقياس پنج درجهاي ليکرت تهيه و برحسب پاس خ هرگ ز ت ا

( )%06/1مت هل بودند که اکثري ت آن ان دو فرزن د ()%43/2

بيشتر اوق ات ب هترتي ب  1ت ا  5امتيازگ ذاري ش ده اس ت.

داشتند .ميانگين و انحراف معيار س ن اف راد ش رکتکنن ده در

بهطوريکه در آن نم ره  1حال ت مطل وب و نم ره  5حال ت
پراسترس و نامطلوب بوده است که ب ا توج ه ب ه نم ره کل ي
استرس ،نمره ( )2-35بهعنوان حالت مطلوب ،نمره ()36-02

مطالعه  30/0±5/4س ال و در مح دوده  32-46س ال ق رار
داشت .ميانگين و انحراف معيار قد ،وزن و شاخ

توده بدني

اف راد م ورد مطالع ه ب هترتي ب  105/8±4/5س انتيمت ر،

استرس خفيف ،نمره ( )01-125استرس متوسط ،نمره (-142

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

 )126استرس شديد و نم ره ( )141-105ب هعن وان اس ترس

سطح تحصيالت  46نفر ( )%68/6دي پلم و بقي ه ف و دي پلم

خيلي شديد در نظر گرفته شد [.]11
بصش سومب پرس شنام ه  22س ؤالي فرس ودگي ش للي

بودند .متوسط و انحراف معيار سابقه شللي  15/2±0/1س ال
و در دامنه  5تا  22سال قرار داشت .اکثري ت لکوموتيوران ان

 Maslachبوده است که ماس ال و جکس ون پاي ايي درون ي

( )%02/1اظهار نمودند وضعيت مالي و معيشتي متوسط دارند.

پرسشنامه را  2/01تا  2/32و پاي ايي درون ي ه ر ي ک از

جدول  1ارتب ا آم اري س طح اس ترس ش للي و ابع اد

خردهمقياسهاي خستگي ع اطفي  ،r=2/32مس خ شصص يت

مصتلف فرسودگي شللي را با متليرهاي فردي لکوموتيوران ان

 r=2/03و موفقيت فردي  r=2/01گزارش نمودند [ .]24اي ن

را نشان ميدهد .بر اساس دادهها به طور معناداري با اف زايش

پرسشنامه متداولترين ابزار سنجش فرسودگي شللي در ب ين

سن ،سطح استرس شللي ک اهش و س طح فرس ودگي ش للي

افراد با سوابق شللي و حرفهاي مصتلف است .اين پرسشنامه،

اف زايش م يياف ت .ه مچن ين ب ا اف زايش س ابقه ش للي

فرس ودگي ش للي را در س ه بُع د خس تگي ع اطفي ،مس خ

لکوموتيورانان از سطح اس ترس ش للي آن ان کاس ته و س طح

شصصيت و عملکرد فردي اندازهگيري ميکند .تمامي سؤاالت

فرسودگي شللي در بين آنان افزايش ميياف ت .در خص وص

پرسشنامه در مقياس هفت گزينهاي هرگز ( ،)2خيلي کم (،)1

وضعيت مالي و معيشتي لکوموتيورانان نيز ارتبا معن يداري

کم ( ،)2متوسط ( ،)3متوسط به باال ( ،)4زياد ( )5و خيلي زياد

بين استرس و فرسودگي شللي مش اهده گردي د .ب ه عب ارتي

( )6نمرهگذاري شده اس ت .در پرس شنام ه  Maslachنح وه

افرادي که از وضع مالي ضعيفي برخوردار بودند سطح استرس

جلد  ،22شماره ( 2پياپي  ،)02بهار  – 1330ويژه نامه عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

کومش

و فرسودگي شللي در آنان به مراتب ب االتر از س ايرين ب وده

همچنين در حيطه نق ش 20/6 ،اف راد داراي اس ترس ش للي

است.

شديد بودند و کمترين سطح استرس شللي در اي ن حيط ه ب ه

به طور کلي يافتههاي اين مطالع ه نش ان داد ک ه ب يش از

لکوموتيورانان وارد گرديده است (شکل .)1

 %85افراد مورد بررسي درجاتي از اس ترس ش للي را تجرب ه

در اين بررسي انواع حيطههاي استرس شللي پرسشنام ه

نمودند .همچنين نتايج بررسي ابعاد سه گانه فرسودگي ش للي

 HSEبا ابعاد مصتلف فرس ودگي ش للي م ورد بررس ي ق رار

لکوموتيورانان حاکي از آن بود که ( )%42/2خستگي ع اطفي

گرفت .در هم ين راس تا حيط ه تقاض ا ب ا خس تگي ع اطفي

متوسط )%38/8( ،مسخ شصصيت متوس ط و ( )%52/2مي زان

( ،)P=2/248حيطه همکاران با مسخ شصصيت (،)P=2/233

عملکرد فردي پاييني داشتند (جدول  .)2همچنين بين استرس

حيطه ارتبا با مسخ شصصيت ( ،)P=2/216حيطه تليي ر ب ا

شللي با ابعاد خستگي عاطفي ( ،)P=2/230مس خ شصص يت

مسخ شصصيت ( )P=2/241و حيطه کنترل ،حمايت مس ئولين

( )P=2/241و عملکرد ف ردي ( )P=2/223ارتب ا آم اري

و نقش با تمام ابعاد مصتلف فرسودگي ش للي ارتب ا آم اري

معناداري وجود داشته است.

معنيداري داشته است .همچنين در بين حيط هه اي اس ترس،

همانطور که مشص

است ،در حيطه حماي ت مس ئولين،

 %51/1افراد داراي استرس شللي شديد بودن د و ب يشت رين

حيطه همک اران ب يشت رين ض ريب همبس تگي را ب ا مس خ
شصصيت ( )r=-2/50نشان داد (جدول .)3

استرس شللي نيز در همين حيطه ب ه اف راد وارد ش ده اس ت.
جدول  .1همبستگی استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی با متغیرهای فردی لکوموتیورانان
سطح استرس شغلی

متغیر

*

(-8/33 )8/830
(8/33)8/131
(-8/30)8/300
(-8/33)8/819
(-8/39)8/823
(8/20)8/283

سن
تعداد فرزندان
سطح تحصیالت
وضعیت مالی
سابقه شغلی
شاخص توده بدنی

سطح فرسودگی شغلی
خستگی عاطفی
(8/33)8/830
(-8/28)8/123
(8/10)8/131
(-8/01)8/823
(8/31)8/820
(8/21)8/213

مسخ شخصیت
(8/31)8/818
(8/20)8/111
(-8/23)8/190
(-8/32)8/31
(8/03)8/880
(8/11)8/330

عملکرد فردی
(8/38)8/838
(8/23)8/238
(8/33)8/180
(-8/30)8/38
(8/31)8/833
(8/33)8/830

*)r(p-value
جدول  . 2میانگین  ،انحراف معیار و توزیع سطح استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی در لکوموتیورانان مورد مطالعه
ابعاد فرسودگی شغلی

میزان استرس شغلی

انحراف معیار±میانگین

122/33±0/01

خستگی عاطفی

20/00±0/33

مسخ شخصیت

9/28±3/13

عملکرد فردی

31/32±3/12

طبقات

(درصد) تعداد

فاقد استرس ()8-30

(18)13/9

استرس خفیف ()31-38

(11)11/3

استرس متوسط ()31-180

(13)20/3

استرس شدید ()181-138

(21)31/3

استرس خیلی شدید ()131-130

(0)11/9

خفیف ( 13و کمتر)

(10)21/0

متوسط ()10-29

(23)38/2

شدید ( 38و باالتر)

(22)32/0

خفیف ( 0و کمتر)

(23)30/0

متوسط ()1-11

(21)30/0

شدید ( 12و باالتر)

(13)20/3

خفیف ( 33و کمتر)

(30)02/2

متوسط ()33-39

(21)31/3

شدید ( 38و باالتر)

(11)11/3

...

استرس خیلی شدید
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استرس متوسط

استرس شدید

حالت مطلوب

استرس خفیف

60

51.1

50
39.2
35.8

25.1

23.7

30

22.7

15.8

15.1

13.6

11.1

28.1

20.3 20.6

19.4

30.7

15.2

10.6
5.2
1.9

2.7

20

12.4

10.3

7.9

7.8

30.4

درصد

30.8
27.6

33.7

31.5

30.6

37.9

40

9.5

8.9

7.6

5.2

10
0

تغییر

ارتباط

نقش

حمایت همکاران

حمایت مسئولین

تقاضا

کنترل

شکل  .1در صد فراوانی افراد در سطوح مختلف استرس شغلی در هر حیطه
جدول .3همبستگی حیطههای مختلف استرس شغلی با ابعاد مختلف فرسودگی شغلی لکوموتیورانان
حیطههای استرس شغلی
تقاضا
کنترل
حمایت مسئولین
حمایت همکاران
ارتباط
نقش
تغییر

ابعاد مختلف فرسودگی شغلی
خستگی عاطفی

مسخ شخصیت

عملکرد فردی

*(8/1)8/89
(8/3)8/10
(8/0)8/83
(8/1)8/01
(8/0)8/81
(8/3)8/38
(8/0)8/38

(8/3)8/38

(8/1)8/18

(8/1)8/21
(8/0)8/28
(8/1)8/28
(8/0)8/81
(8/3)8/38
(8/3)8/18

(8/3)8/82
(8/0)8/82
(8/3)8/18
(8/0)8/1
(8/0)8/83
(8/1)8/28

*)r(P-value

بحث و نتيجهگيري

فش ارخون ،ن اراحتيه اي گوارش ي و اخ تالالت اس کلتي-

همانگونه که در بصشهاي پيشين در ميان گذاش ته ش د،

عضالني افزايش مييابد [.]20

هدف مطالعه ،ارزيابي سطح اس ترس ش للي و ارتب ا آن ب ا

در خصوص ارتبا متلير استرس ش للي ب ا گ روه س ني

فرسودگي شللي در لکوموتيورانان ايراني بود .بر اساس نت ايج

لکوموتيورانان ارتبا معن يدار معکوس ي مش اهده ش د .ب ه

اين پژوهش بيش از  %85لکوموتيورانان درج اتي از اس ترس

گونهاي که با افزايش سن ،سطح استرس کاهش ميياف ت ک ه

شللي را گزارش نمودند که نشان از ش يوع ب االي آن در ب ين

علت آن را ميتوان در تجرب ه ف رد و آش نا ب ودن ب ه نح وه

اين گروه داشته است .در مطالعه  Gimsiaنتايج نشان داد تنه ا

برخورد با مشکالت و موانع کاري توجيه نمود .اين ارتبا ب ا

 %11/2رانندگان سيستم حمل و نقل شهري ،سطح استرس باال

نتايج مطالعه  Manshorو همکاران ک ه ب ر روي  442نف ر از

و بيش از  %61استرس متوسط داشتهاند [.]25

مديران مالزيايي انجام گرفته همصواني داشته اس ت [ ،]28ام ا

به طور کلي رانندگي با وسايل نقليه مصتلف به يک ش لل

در مطالعه گ لمحم دي و همک اران ک ه ب ر روي  54نف ر از

مصاطرهآميز تبديل شده است .س اعت ک اري لکوموتيوران ان

رانندگان شرکت واحد اتوبوسراني شهر همدان انجام گرفت ،با

نامنظم و طوالني بوده و در اکثر موارد شامل شيفتهاي کاري

افزايش سن رانندگان سطح استرس شللي آنان روند افزايش ي

در صبح خيلي زود و شب و دورههاي استراحت ک م در ب ين

داشته است [ .]23همچن ين در مطالع ه ورمزي ار و همک اران

شيفتها ميباشد [ .]26مطالعات نشان داده است که رانن دگان

نتايج گوياي آن بود ک ه ب ا اف زايش س ابقه ش للي رانن دگان

در معرض فرسودگي شللي بااليي قرار دارند .در همين راس تا

اتوبوس عمومي شهر تهران از ميزان سطح استرس شللي آن ان

احتمال ابتالي آنها ب ه ان واع بيم اريه اي قلب ي-عروق ي،

کومش
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کاسته ميشود [ ]32که اين ارتبا همسو با نتايج اين مطالع ه

از سطح وضعيت مالي و معيشتي پ اييني برخ وردار بودن د از

بوده است.

ميزان استرس شللي و فرسودگي شللي به مراتب باالتري رنج

در اين مطالعه تفاوت آماري معنيداري بين افراد مت هل و

ميبردند .اي ن اخ تالف را م يت وان ب ه اختالف ات وض عيت

مجرد مورد بررسي با اس ترس ش للي ياف ت نش د .در هم ين

اجتماعي-اقتصادي جامعه نسبت داد .به نظر ميرس د درآم د

راستا در مطالعه  Spectorو همکارانش ک ه ب ر روي م ديران

شللي پ ايين و ع دم تناس ب آن ب ا هزين هه اي خ انواده از

ايراني و آمريکاي با هدف ارزيابي استرس شللي و علل ناشي

مشکالتي است که در دراز مدت ميتواند فرد را با فرس ودگي

از آن صورت گرفته است ارتبا آماري معناداري بين وضعيت

و درمان دگي ش للي مواج ه س ازد .ش ايد الزم باش د

ت هل با استرس شللي يافت نشد [ .]31همچنين بايد ب ه ع دم

لکوموتيوراناني که از پشتيباني مالي کمي برخوردار ميباش ند،

ارتبا آماري بين وضعيت ت هل با ابع اد مصتل ف فرس ودگي

شناسايي گردند تا از سوي مسئولين مورد حمايت قرار گيرند.

شللي نيز در اين مطالعه اشاره نمود .با توجه به اينکه اکثري ت

در مطالعه حاضر ميزان استرس ش للي لکوموتيوران ان ب ا

شرکتکنندگان در اين مطالعه مجرد بودند که ميتواند دليلي بر

ابع اد مصتل ف فرس ودگي ش للي (خس تگي ع اطفي ،مس خ

عدم مشاهده رابطه معنيدار باشد .لذا توصيه ميگ ردد ک ه در

شصصيت و عملکرد فردي) ارتبا معنيداري داشته است .در

مطالعات آتي اين بررسي با تعداد بيشت ري از اف راد م ت هل

همين راستا مطالعه  Ozkanبر روي کادر اداري نش ان داد ک ه

انجام گيرد تا امکان مقايسه بهتر فراهم گردد.

استرس شللي بر هر سه بُعد فرسودگي ش للي اث ر معن يداري

از بين متليرهاي ف ردي و ش للي م ورد بررس ي در اي ن

داشته است که باعث افزايش سطح فرسودگي شللي م يش ود

پژوهش ،سابقه شللي ،سن و وضعيت مالي ارتبا معن يداري

[ .]35تحقيقي در کشور چين نشان داده است که استرس شللي

با تمام ابعاد مصتلف فرسودگي شللي داشته است .در اين راستا

اثر مثبت معنيداري بر روي افزايش فرسودگي شللي پزشکان

مطالعهاي در يک محيط صنعتي توسط مهديني ا و ه مچن ين

داشته است [ .]36رسولي در يک مطالعه روي خلبانان نظ امي

مطالعه شهنازدوست بر روي گروه پرس تاران در زمين ه س ابقه

به اين نتيجه رسيد که استرس شللي ميتواند ت ثير معن يداري

گردي د ب ا

بر افزايش فرسودگي شللي داشته و همچنين فرسودگي ايج اد

افزايش سابقه شللي ،سطح فرسودگي شللي نيز زياد ميش ود

شده بر روي بهرهوري اث ر معن يداري داش ته اس ت [ .]30در

[ .]32،11از طرفي ،در تحقيق مؤمني و همکاران ک ه ب ر روي

مطالعه  Garciaکه در سه بيمارستان اسپانيا انجام گرفت ،نتايج

گروه پرستاران اجرا شد ،نتايج از ارتبا معکوس اين دو متلير

نشان داد بين عوامل استرسزا با هر ي ک از ابع اد فرس ودگي

حکايت داشته است [ .]33در اين مطالعه با افزايش سن س طح

شللي ارتبا معنيداري وج ود داش ت ک ه مس خ شصص يت

فرسودگي شللي لکوموتيورانان نيز افزايش م يياف ت .ام ا در

بيشترين ارتبا را در بين س اير گ روهه ا نش ان داده اس ت

تحقيق  Cunradiبر روي رانندگان شهري بين سن با فرسودگي

[ .]38احتماالً شناخت منابع استرس و راهکارهاي رويارويي با

شللي ارتبا معکوس معنادار وجود داشته است [.]34

آن ميتواند به کاهش فرس ودگي ش للي در مش اغل مصتل ف

شللي به نتايج مشابهي دست يافتهاند که مش ص

بر اساس مطالعه صورت گرفته در ش هر س انفرانسيس کو

کمک نمايد.

ايالت متحده آمريکا ،ميزان درآمد ساليانه رانندگان ش هري ب ه

مطالعه حاض ر نش ان داد اکث ر لکوموتيوران ان خس تگي

طور معکوس با فرسودگي شللي ارتبا معنيداري داشته است

عاطفي متوسطي داشتهاند .در مطالعه محقق ين ب ر روي گ روه

که نشاندهنده آن است که با اف زايش من ابع م الي م يت وان

پرستاري و مامايي نتايج مشابه از بروز خستگي شللي گزارش

عليرغم وجود استرس شللي از ميزان فرسودگي شللي کاست

شده است [ .]42،33از داليل اين موضوع ميتوان ب ه مش کل

[ .]34در اين مطالعه نيز به طور معناداري لکوموتيوران اني ک ه

در تطابق با شرايط استرسزاي مح يط ک ار اش اره نم ود ک ه

...

مهشيد بهرامي و همکاران

ميتواند بر سالمت روحي-رواني لکوموتيورانان ت ثير منف ي

استرس خيلط مطلوب ،مربو به حيطه نقش بوده است که اين

گذاشته و آنها را با حس درمان دگي و افس ردگي روي اروي

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

سازد .از آن جايکه لکوموتيورانان مسؤليته اي خطي ري از

آشنا هستند که با يافتههاي ساير محققين همصواني داشته است

جمله ت مين سالمت جاني مسافران را بر عهده دارند ،لذا توجه

[ .]11،0همچنين در اين مطالعه بيشترين اس ترس ش للي در

به سالمت روحي-رواني آن ان از اهمي ت وي ژهاي برخ وردار

حيطه حمايت مسئولين به افراد وارد شده است که اين موضوع

است.

بيانگر اين است که لکوموتيورانان مي زان حماي ت مطل وبي از

مطالعه حاضر نشان داد بيشتر لکوموتيورانان دچار مس خ

سوي سازماني مديريتي دريافت نکردهاند .اين ارتب ا ني ز در

شصصيت متوسطي بودهاند .مسخ شصصيت ،پاسخ منفي و غي ر

نتايج ساير محققين در بين کارکنان محيط صنعتي گزارش شده

معقوالنه به اشصاصي است که معموالً دريافتکنندگان خ دمت

است [ .]11،0در همين خصوص  Olaitanدر مطالعه خود بيان

از سوي فرد هستند [ .]41زماني که فرد در حيطه کاري خ ود

ميدارد که از جمله عوامل استرسزاي شللي ميتواند به دليل

از سوي آحاد نهادها و مردم تشويق مناس بي نش ود ،وظ ايف

ت ثير سرپرستان باشد [ .]40مديران در دو سطح ارشد و مياني

خود را بهخوبي درک نکند و ق وانين و وظ ايف توض يح داده

م يتوانن د ب ا تليي ر نگ رش ب ه ن وع فعالي ت پراس ترس

نشود و رويکردهاي متنوع و جديدي در محيط کار ب هچش م

لکوموتيورانان ،نقش بسزايي در کاهش اس ترس وارده داش ته

نصورد ،فرد ديدگاه ارائه خدمت به مردم را از دست ميده د و

باشند .انجمن ملي ايمني و بهداشت حرفهاي اعالم نموده است

شصصيت ميش ود [ .]42اي ن يافت ه ب ا نت ايج

ک ه ع دم کنت رل روي وظيف ه و فاکتوره اي س ازماني نظي ر

بررسي ميترا پيامي بوساري همصواني دارد [ .]43اما در مطالعه

رفتارهاي مديريتي نامناسب بهعنوان بعضي از عوامل استرسزا

خزايي بيش از  %54پرستاران مسخ شصصيت شديدي داش تند

در محيطهاي کاري ميباشند [.]48

دچار مشص

[ .]44مسخ شصصيت در حد متوسط در مطالعه حاضر ميتواند

از محدوديت اين مطالعه ،اطالعاتي بود که بهصورت خ ود

حاکي از روابط انساني مناسب درون س ازماني ب ين کارکن ان

گزارشدهي بهدست آمده است ک ه ممک ن اس ت در تصم ين

باشد.

ارزيابي فاکتورهاي مورد بررسي لکوموتيوران ان ت ا ح دودي

همچنين در اين مطالعه بيش از نيمي از لکوموتيوران ان از

فاصله داشته باشد .توصيه ميگ ردد در مطالع ات آين ده اي ن

ميزان کفايت فردي پاييني داشتند که اين يافته با نتايج پژوهش

روابط مجدداً مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان از نتايج حاص له

خاقانيزاده و همک اران [ ]45همس و ب ود .اي ن يافت ه نش ان

با قاطعيت بيشتري در برنامهريزيها استفاده نمود.

ميدهد استرس طوالني مرب و ب ه ش لل ب ه م رور اف راد را

در کل نتايج مطالعه حاضر از شيوع باالي استرس ش للي

فرسوده ،خسته و عالقه به شلل و شايستگيهاي حرفهاي فرد

در بين لکوموتيورانان حکايت داشته است که از مهمترين علل

را کاهش ميدهد .در همين راس تا  Payneمعتق د اس ت ع دم

مؤثر استرسزا در اين بين حيطه حمايت مسئولين ميباشد ک ه

قدراني از اشصاص يکي از عوامل مؤثر در بروز احساس عدم

بايد عالوه بر توجه به تمامي حيطههاي استرسزا توجه وي ژه

موفقيت فردي ميباشد [.]46

به اين ريسک فاکتور نمود .با توجه به اينکه ارتبا همبستگي

بر اساس يافتهها سه حيط ه تقاض ا ،حماي ت همک اران و

قوي بين متلير وض عيت اقتص ادي لکوموتيوران ان ب ا س طح

تليير ،اثري بر سه بُعد فرسودگي شللي لکوموتيورانان نداش ته

استرس شللي آنان مشاهده گرديد ،لذا توصيه ميگردد توج ه

است ،اما حيطه کنترل ،حمايت مسئولين ،ارتب ا و نق ش ب ر

جدي به وضعيت معيشتي لکوموتيورانان از سوي سازمانهاي

روي يک يا دو بُعد از ابعاد فرسودگي ش للي ت ثيرگ ذار ب وده

ذيربط صورت گيرد .همچنين ب ه نظ ر م يرس د ب ا تش کيل

است .در همين چارچوب ب يشت رين درص د فراوان ط س طح

کارگاههاي آموزشي با موض وع مقابل ه ب ا اس ترس ش للي و
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کومش

چگونگي مديريت استرس براي لکوموتيورانان بتوان آنان را با
عوامل استرسزا محيط کار خود آشنا و براي مواجهه ص حيح
.با عوامل استرسزا آموزش داد
با توجه به مطالعات انجام شده ب ه نظ ر م يرس د پيام د
فرسودگي شللي به طور مستقيم ناشي از استرس شللي نباش د
بلکه عوامل متعدد ديگر به عنوان متليره اي مي انجي وج ود
 بنابراين الزم است در مطالعات آينده نقش عوامل.داشته باشد
مؤثر در ايجاد فرسودگي شللي عالوه بر استرس شللي مد نظر
.قرار داده شود

تشكر و قدردانی
جنبههاي اخالقي اين پ ژوهش ب ه ت يي د کميت ه اخ ال
 از.) رس يده اس تIR.SEMUMS.REC.1396.149( دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکي س منان ک ه من ابع م الي الزم را ب راي
اجراي پژوهش ت مين نمودند و همچنين از کليه لکوموتيورانان
 صميمانه،محترم که در اين پژوهش همکاري الزم را داشته اند
.تشکر و قدرداني ميشود

منابع
[1] Buck L, Lamonde F. Critical incidents and fatigue
among locomotive engineers. Safety Sci 1993; 16: 1-8.
[2] Nastiezaie N, Sabegi F. Relationship between
extreme dependence to work with job stress and job
burnout in teachers. Iran Occup Health 2016; 13: 79-91
(Persian).
[3] Blaser Petarli G, Zandonade E, Bresciani Salaroli L,
Souza Bissoli N. Estresse ocupacionale fatores associados
em trabalhadores bancários, Vitória-ES, Brasil. Revista
Ciência Saúde Coletiva 2015; 20: 3925-3934 (Persian).
[4] Edwards D, Burnard P, Coyle D, Fothergill A,
Hannigan B. Stress and burnout in community mental
health nursing: a review of the literature. J Psychiatr Ment
Health Nurs 2000; 7: 7-14.
[5] Antigoni F, Pediaditaki O, Dimitrios T. Nursing
staff under heavy stress: focus on Greece A critical review.
IJCS 2011; 4: 11-21.
[6] Tangri RP. What stress costs. A special report
presented by shrysalis performance strategies Inc [internet].
2003 [Cited 5 Aug 2009] Available at: http:// www.stress
costs.com.
[7] Babai Heydarabadi A, Mohammadpuor H, Madvari
AR, Qarkhani MM, Madvari RA, Afshin AA. Study the
status of job stress and work-related stressors among the
employees of a Spinning industry. J Health Field 2015; 3:
29-35 (Persian).
[8] Demir A, Ulusoy M, Ulusoy M. Investigation of
factors influencing burnout levels in the professional and
private lives of nurses. Int J Nurs Stu 2003; 40: 807-827.

مهشيد بهرامي و همکاران
staff. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2011; 19: 42-52
(Persian).
[40] Sotodeh Asl N, Bakhtiari AH. Occupational
exhaustion and its related factors in nurses and midwives of
Semnan University of Medical Sciences. J Kurdistan Univ
Med Sci 2006; 11: 77-83 (Persian).
[41] Matziari A, Montgomery AJ, Georganta K,
Doulougeri K. The relationship between organizational
practices and values with burnout and engagement. Curr
Psychol 2017; 36: 276-285.
[42] Peng J, Li D, Zhang Z, Tian Y, Miao D, Xiao W,
Zhang J. How can core self-evaluations influence job
burnout? The key roles of organizational commitment and
job satisfaction. J Health Psychol 2016; 21: 50-59.
[43] Payami Boosari M. Burnout syndrome in nurses,
working at educational hospitals. IJN 2002; 15: 20-26
(Persian).
[44] Khazaei T, Khazaei T, Sharif Zadeh Gh. Nurses'
professional burnout and some predisposing factors. J
Birjand Univ Med Sci 2006; 13: 57-62 (Persian).
[45] Khaghanizadeh M, Sirati M, Abdi F, Kaviani H.
Determination of the amount Burnout in nursing staff. J
Behav Sci 2008; 2: 51-59 (Persian).
[46] Payne N. Occupational stressors and coping as
determinants of burnout in female hospice nurses. J Adv
Nurs 2001; 33: 396-405.
[47] Olaitan L, Oyerinde OO, Obiyemi O, Kayode OO.
Prevalence of job stress among primary school teachers in
South-west, Nigeria. African J Microbiol Res 2010; 4: 339342.
[48] NIOSH. Exposure to stress, occupaional hazards in
hospitals. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention, National
Institute for Occupational Safety and Health.Cincinnati:
DHHS (NIOSH) Publication; 2008.

...
city-bus drivers, 2011. Toloo-e-behdasht 2013; 12: 24-32
(Persian).
[30] Varmazyar S, Mortazavi B, Hajizadeh I, Arghami
S. Evaluation of the status of severe occupational stress and
its associated factors among public transportation bus
drivers in Tehran, 2012, Iran. Qom Univ Med Sci J 2013;
7: 73-82 (Persian).
[31] Spector PE, Cooper CL, Aguilar‐ Vafaie ME. A
comparative study of perceived job stressor sources and job
strain in American and Iranian managers. J Appl Psychol
2002; 51: 446-457.
[32] Shahnazdoust, Maghsudi, Tabari, Kazemnegad.
Relationship between nursing burnout and occupational
support. J Guilan Univ Med Sci 2012; 20: 49-59 (Persian).
[33] Momeni H, Salehi A, Seraji A. The comparison of
burnout in nurses working in clinical and educational
sections of Arak University of Medical Sciences in 2008.
Arak Med Univ J 2010; 12: 113-123 (Persian).
[34] Cunradi CB, Chen MJ, Lipton R. Association of
occupational and substance use factors with burnout among
urban transit operators. J Urban Health 2009; 86: 562-570.
[35] Ozkan A, Ozdevecioğlu M. The effects of
occupational stress on burnout and life satisfaction: A study
in accountants. Quality Quantity 2013; 47: 2785-2798.
[36] Wu S, Zhu W, Li H, Wang Z, Wang M.
Relationship between job burnout and occupational stress
among doctors in China. Stress Health 2008; 24: 143-149.
[37] Rasoli Z. Survey relationship job stress and
burnout with rat productivity in helicopter pilots. Ann Mil
Health Sci Res 2012; 10: 133-137 (Persian).
[38] García-Izquierdo M, Ríos-Rísquez MI. The
relationship between psychosocial job stress and burnout in
emergency departments: an exploratory study. Nurs
Outlook 2012; 60: 322-329.
[39] Zeighami Mohammadi Sh, Asgharzadeh Haghighi
S. Relation between job stress and burnout among nursing

Koomesh

Spring 2018, 20 (2) Social Determinants of Health Supplement: 291 - 299

Assessment of occupational stress and associated burnout
among locomotive drivers in Iran
Mahshid Bahrami (B.Sc Student)1, Alireza Dehdashti (Ph.D)*2, Meysam Karami (B.Sc Student)3
1- Research Committee, Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2- Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3- Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan,
Iran
* Corresponding author. +98 9122113783 dehdashti@semums.ac.ir

Received: 24 Oct 2017; Accepted: 1 Jan 2018

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.
Keywords: Occupational Stress, Burnout, Railroads.
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