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  چكيده
 استرس ، شناختيهاز ديدگا. روند شمار مي نظر بروز حوادث به هاي بسيار مهم از نقطه صنايع خودروسازي از كانون: زمينه

گيري در فرد  پرتي، اختالل در حافظه، ترديد در انجام كارها و كاهش قدرت تصميم ز فكر، حواس كاهش تمركموجب

  .ارتباط شغلي و حوادث در يك شركت خودروسازي انجام شدمنظور بررسي  اين مطالعه به. گردد مي

 پرسشنامه استرس باطالعه هاي شغلي تحت م شغلي در گروهاسترس . باشد تحليلي مي - مطالعه حاضر از توع توصيفي:ها روش

. برداري از رفتارهاي ايمني استفاده شد هنمونروش گيري رفتارهاي ناايمن از  براي اندازه. گيري شد اندازهاستانداردشده شغلي 

  ستيك جهاي آمار توصيفي، آناليز واريانس، همبستگي و رگرسيون ل آزمونشده با استفاده از  آوري هاي جمع آناليز داده

  .دانجام ش

كه ارتباط  ضمن آن. باشند  از جامعه مورد بررسي دچار استرس شغلي باال مي درصد88نتايج مطالعه نشان داد كه  :ها يافته

شده حوادث در سال  هاي تحليلي محاسبه داري بين ميزان استرس و سابقه حوادث در افراد و نمره ميانگين استرس با شاخصامعن

  .)>05/0P(عه وجود داشت هاي شغلي تحت مطال  در گروه1385

ثر در ايجاد استرس و ؤشده م شناساييعوامل دار بين استرس و حوادث، تعديل يا حذف ا با وجود ارتباط معن:گيري نتيجه

كارگيري اصول ايمني مبتني بر رفتار با  هو بگذاري و اجراي يك برنامه مديريت كنترل استرس   نيازمند سرمايه،كاهش حوادث

   .باشد نه كردن اصول فرهنگ ايمني در تمام سطوح سازماني ميكيد بر نهاديأت

    حوادث شغلي، صنعت خودرو سازي  استرس شغلي،:ها كليدواژه
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  مقدمه
  دليل ارزش و   ي هر كشور، بهسازصنعت خودرو

  مات پس جايگاه ويژه آن در شبكه توليد صنعت و خد

يافتگي تلقي  هاي توسعه از فروش، يكي از شاخص

 صنعتي ،حق در ايران، صنعت خودروسازي كه به. شود مي

آيد، تأثيري مهم در روند رشد و  كليدي به شمار مي

تنوع مواد و . ها و ديگر صنايع كشور دارد شكوفايي بخش

  هاي مورد استفاده در اين صنعت و همچنين  داده

ساز و مونتاژكار و   و پسين صنايع قطعهارتباطات پيشين

  ها در سطح كشور، اين  عمليات بسيار گسترده آن

صنعت را به صنعتي بسيار مهم تبديل كرده است، 

 صنعت در 60بر   شود افزون كه تخمين زده مي طوري به

اين صنعت، نقش كليدي و حساس از زنجيره قبل و بعد 

   .)1( دارند

توسعه سريع نعت در كنار ها در اين ص ماهيت فعاليت

هاي بسيار  ها موجب شده است كه اين صنايع از كانون آن

صنايع . نظر ميزان حوادث باشند  مهم و حساسي از نقطه

آالت سنگين، تنوع  دليل استفاده از ماشين هخودروسازي ب

ها از نظر  طرات اين نوع دستگاهاخمها و با توجه به  آن

ترين صنايع   زمره مهم همواره در،حوادث ناشي از كار

از سويي ديگر با رشد سريع ). 2( باشند امروزي كشور مي

ها  حضور و نقش نيروي انساني در اين محيطموجود، 

 ،تر و متعاقب آن احتمال مخاطرات و حوادث پررنگ

  در اين ميان برخي از حوادث . افزايش يافته است

  هاي انساني، اجتماعي  موجب بروز خسارات و آسيب

شوند كه اين امر از طريق كاهش  نعتي جدي ميو ص

  وري و توليد  داري بر بهرهاراندمان كاري، تأثير معن

رات سوء اجتماعي و به يثتأتر،  خواهد داشت و نكته مهم

 باشد رات رواني حاصله بر روي نيروي كار مييثتأتبع آن 

 امروزه ،اي حوادث ررسي علل ريشهب مطالعه و  لذا،)3(

گونه صنايع احساس  نياز اساسي در اينعنوان يك  به

هاي مختلفي  تا به حال نيز تحقيقات زياد و مدل. گردد مي

ه شده است كه همگي ياي حوادث ارا در زمينه علل ريشه

طور عمده دو عامل اعمال  كيد داشتند كه بهأبر اين نكته ت

 نقش اصلي ،ناايمن و شرايط ناايمن در وقوع حوادث

 ،ر روي اعمال ناايمندگرفته  انجاممطالعات ). 4( دارند

 كاهش موجبزاي شغلي  نشان داد كه عوامل استرس

پرتي، اختالل در حافظه، ترديد در انجام  تمركز، حواس

 هر چند ،شوند مي... گيري و  كاهش قدرت تصميم،كارها

كه نوع و ميزان اين ارتباط در صنايع خودروسازي 

تايج مطالعات  ن چنانچه).5(حال مشخص نشده است  هتاب

 37در را زاي شغلي  عوامل استرسمختلف نيز نقش 

ايع ديگر داده در صن هاي رخ  از حوادث و آسيبدرصد

وري و  لذا با توجه به اصل بهره ).6( اثبات نموده است

ارتقاء سطح بهداشت جسمي و رواني شاغلين در 

يي آرات مستقيم استرس در كاريثتأهاي كاري و  محيط

يي استرسورهاي مرتبط با هر حوزه كاري شاغلين، شناسا

  رات نامطلوب اين عوامل يثتأو كاهش يا حذف 

  سازي  يكي از اقدامات مهم و اساسي در بهينه

وري شاغلين و پيشگيري از حوادث  مشاغل، افزايش بهره

هدف اصلي مطالعه حاضر ارزيابي ). 7( گردد محسوب مي

   شركتميزان استرس شغلي در ميان كاركنان يك 

هاي حادثه  خودروسازي و همچنين تعيين آن با شاخص

  . باشد مي
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  ها مواد و روش
هاي شغلي  منظور تعيين گروه  ابتدا يك مطالعه پايلوت به

و برآورد حجم نمونه در عرصه انجام شد و سپس 

 گروه شغلي 12منظور برآورد ميزان استرس شغلي در  به

ترس شغلي اس پرسشنامه 195شده اقدام به تكميل  تعيين

ييد انستيتوي بهداشت رواني آمريكا با قابليت أمورد ت

  . گرديد92/0اعتماد 

تعداد حجم نمونه مورد نياز در هر رده شغلي براي 

انجام مطالعه اصلي با توجه به نتايج حاصل از مطالعه 

پايلوت و تعيين ميانگين و انحراف معيار حاصل از 

ماتي و در نظر شده در مطالعه مقد هاي تكميل پرسشنامه

 محاسبه  درصد95 و حدود اطمينان  درصد5گرفتن دقت 

  .گرديد

ـ  57پرسشنامه مورد استفاده حـاوي        3ال، شـامل    ؤ س

مندي بـه    بخش روابط بين فردي، شرايط فيزيكي و عالقه       

 تكميل گرديدليكرت اي    گزينه 5كار بود كه در يك طيف       

روش تكميل پرسشـنامه نيـز بـا توجـه بـه شـرايط             ). 8(

نظـارتي در نظـر گرفتـه      اجراي نيمه،رهنگي از نوع خود ف

ـ صـورت ذ   ها بـه   نهي هر كدام از گز    يارزش عدد . شد  لي

  :باشد يم

 و 4= اغلـب  ، 3=  اوقاتيگاه ، 2= ندرت به   ،1= هرگز 

  5= )هميشه( اوقات شتريب

االت با هم   ؤ س هي كردن كل  ي حاصل از كم   جي نتا سپس

استرس هـر گـروه      نمره مربوط به     تيجمع شده و در نها    

 استرس كم، استرس متوسط و      اسي مق 3 از   يكي در   يشغل

ـ  گرد نيـي استرس بـاال تع    ـ  هـر    يارزش عـدد  . دي  از  كي

  :ها عبارتند از اسيمق

 و  117 -140= استرس متوسط ر،  ت  و كم  116= استرس كم 

  و باالتر141= استرس باال

منظور تعيين ارتباط بعضي از مشخصات  در ضمن به

مشخصات  رگران با استرس شغلي،اشناختي ك جمعيت

هل، ميزان تحصيالت، نوع أيادشده نظير سن، وضعيت ت

اي جداگانه  از طريق تنظيم پرسشنامه... شغل، سابقه كار و

است كه افراد اين نكته ضروري ذكر . آوري گرديد جمع

منظور تكميل پرسشنامه به  مورد نياز از هر گروه شغلي به

  . گرديدند تصادفي انتخاب شيوه كامالً

برداري   نمونهروشارزيابي اعمال ناايمن با استفاده از 

همين منظور ليست اعمال  به. انجام شد از رفتارهاي ايمني

ناايمني با توجه به ليست اعمال ناايمن انجمن مهندسين 

، نوع و ماهيت انجام كار، بررسي )ANSI(ايمني آمريكا 

ات حوادث هاي انجام كار و گزارش قوانين، دستورالعمل

منظور از . تهيه گرديدكارخانه و شرايط فرهنگي موجود 

تواند فرد را در معرض   رفتاري است كه مي،عمل ناايمن

هاي  استفاده از فرمولهمچنين با . يك حادثه قرار دهد

  درصد95در نظر گرفتن حدود اطمينان آماري مربوطه و 

 گروه 12 تعداد كل مشاهدات در  درصد5خطاي و 

مشاهدات .  مشاهده تعيين گرديد3376رابر با شغلي ب

 تصادفي در طول سه ماه در ميان صورت كامالً هيادشده ب

  .كاركنان انجام گرديد

در مرحله بعدي بر طبق روابط استاندارد پيشنهادشده 

المللي كار  از سوي كميته كارشناسان آمار سازمان بين

)I.L.O(، شاخص عملكردي حوادث شامل 3 به محاسبه 

 شدت -ضريب تكرار، ضريب شدت و شاخص تكرار

كه شد حادثه در مشاغل مورد بررسي پرداخته 
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پذيري زياد   حادثهخطرهاي شغلي با  ترتيب رده بدين

  . شناسايي شد

مچنين براي تفسير چگونگي وضعيت ايمني كنوني ه

شركت و تغيير آن نسبت به سال گذشته از شاخص 

در اين شاخص . ستفاده شدا ايمن -Tعملكردي ضريب 

استفاده ) AFR(از نتايج محاسبات ضريب تكرار حادثه 

هاي تجزيه و تحليل آماري بهره گرفته  گرديده و از روش

 يك عالمت باصورت كه ارزش اين ضريب  بدين. شد

 عالمت مثبت روش،در اين . جبري مشخص شد

دهنده بدتر شدن شرايط ايمني بوده و عالمت منفي  نشان

هبود در شرايط ايمني موجود نسبت به كننده ب منعكس

  . باشد گذشته در محيط مورد بررسي مي

شده نيز با استفاده  آوري تجزيه و تحليل اطالعات جمع

آزمون هاي آمار توصيفي، آناليز واريانس،  آزموناز 

  .ستيك انجام شدجپيرسون و رگرسيون ل يهمبستگ

  

  ها يافته
العه در اين پژوهش ميانگين سني افراد تحت مط

افراد در سنين بين  درصد 4/48 سال بود و 96/5±83/29

 و 8/25با ميانگين سني كاربرها . اند  سال بوده29-25

ترين  ترين و مسن ترتيب جوان  سال به6/31ها با  مكانيك

. هاي شغلي مورد مطالعه را به خود اختصاص دادند گروه

 23/6±43/5 ميانگين سابقه كار در افراد تحت مطالعه نيز

 سال 0-5ها داراي سابقه كاري   نمونه درصد3/65سال و 

بودند كه گواهي ديگر بر جوان بودن نيروي كار اين 

  1 ،كه بر طبق آزمون رگرسيون جايي از آن. شركت دارد

  داري دارد، باز هم اسن با سابقه كار ارتباط معن

 سال 5/7ها با  بيشترين ميانگين سابقه كاري به مكانيك

كاران با ميانگين  يناتي در رديف بعدي نيز تزتعلق دارد و

  ترين ميانگين   سال قراردارند و كم6/6سابقه كاري 

   .گردد  سال برمي4/3رها با باركسابقه كاري نيز به 

سابقه حادثه قبلي  ها داراي  از نمونه درصد8/46همچنين 

  . بودند

 در بخش روابط 9/78بيشترين نمره ميانگين استرس با 

در بخش شرايط . هي به مونتاژكاران تعلق گرفتگرو ميان

فيزيكي محيط كار نيز رانندگان ليفتراك و صافكاران به 

 بيشترين نمره ميانگين استرس را 4/76 و 8/76ترتيب با 

مندي به  هبه خود اختصاص دادند و باالخره در بخش عالق

كار نيز بيشترين نمره ميانگين استرس باز هم به 

كاران  كه رنگ ضمن آن.  تعلق گرفت4/28مونتاژكاران با 

 رتبه دوم را به 1/28نيز در اين بخش با نمره ميانگين 

اين نكته ضروري كر  ذ).1جدول (خود اختصاص دادند 

 بخش 3است كه در مجموع نتايج حاصل از كمي كردن 

پرسشنامه بيشترين ضريب همبستگي استرس در كل به 

. لق گرفتبخش دوم و شرايط فيزيكي محيط كار تع

زاي مورد   عامل استرس20طور كلي از بين  بههمچنين 

 شرايط فيزيكي محيط كار ، عامل ريتم كار3، )9( سنجش

و شرايط ارگونوميكي محيط كار به ترتيب بيشترين سهم 

از سطح استرس موجود در سازمان را به خود اختصاص 

زاي روابط با همكاران  عامل استرسهمچنين . دادند

مره ميانگين استرس شغلي را در كليه مشاغل ترين ن كم

كسب كرد و به عبارت ديگر عامل مذكور در مجموع 

كمترين سهم را از سطح استرس موجود در سازمان را 

  . شامل مي شود
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آوري اطالعات مربوط به كل ساعات كاركرد،  با جمع

تعداد شاغلين، تعداد حوادث و ماهيت حوادث،  

همچنين با . اسبه شدهاي تحليلي حوادث مح شاخص

برداري از رفتارهاي ايمني درصد  استفاده از روش نمونه

 1385اعمال ناايمن كاركنان تفكيك مشاغل در سال 

هاي آماري آناليز  آزمون). 3 و 2جدول (تعيين گرديد 

ستيك ارتباط جواريانس، همبستگي و رگرسيون ل

معناداري را بين استرس شغلي و فرايند، محل كار و نوع 

كه بين حوادث شغلي و فرايند،  ضمن آن. شغل نشان داد

محل كار، نوع شغل، سابقه كار، ميزان تحصيالت و سن 

  .اداري از لحاظ آماري برقرار بودنيز ارتباط معن

  

  هاي شغلي  وضعيت كلي استرس در افراد مورد مطلعه به تفكيك گروه-1جدول 

  ميانگين استرس

 كل مندي به كار هعالق يط فيزيكي محيط كارشرا روابط ميان گروهي

  نوع شغل
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  كار رنگ

  جوشكار

  كار يناتيتز

  رگ كنترل

  مونتاژكار

  كار تنظيم

  مكانيك

  صافكار

  كاربر

  راننده ليفتراك

  اركپرس

  تراشكار

1/73  

6/76  

1/75  

5/71  

9/78  

9/75  

8/73  

5/78  

1/69  

1/74  

76  

4/80  

9/2  

3  

8/2  

8/2  

3  

3  

8/2  

3  

5/2  

9/2  

92/2  

3  

3/59  

68  

6/73  

7/63  

1/68  

7/72  

5/65  

4/76  

1/58  

8/76  

2/69  

8/66  

5/2  

7/2  

9/2  

5/2  

6/2  

8/2  

5/2  

9/2  

2/2  

9/2  

85/2  

77/2  

1/28  

9/24  

3/24  

1/26  

4/28  

3/26  

1/26  

27  

4/23  

3/25  

8/22  

2/26  

8/2  

8/2  

5/2  

5/2  

8/2  

7/2  

6/2  

8/2  

4/2  

8/2  

5/2  

9/2  

6/160  

6/169  

2/173  

4/161  

5/175  

175  

6/165  

182  

6/150  

2/176  

1/168  

5/173  

8/2  

3  

3  

7/2  

8/2  

3  

7/2  

3  

5/2  

3  

85/2  

88/2  
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  هاي شغلي  به تفكيك گروه85ه محاسبه شده در سال  شدت حادث- ضرايب تكرار، شدت و شاخص تكرار-2جدول 

 شدت -شاخص تكرار

(FSI) 

 ضريب شدت حادثه

 (S.R) 

 ضريب تكرار حادثه

(F.R) 

مجموع كار در اختيار 

 85سال 

  نوع شغل

34/0  

14/0  

15/0  

09/0  

43/0  

12/0  

21/0  

51/0  

07/0  

2/0  

36/0 

36/0  

29/0  

31/0  

11/0  

69/0  

30/0  

36/0  

87/0  

18/0  

29/0  

62/0 

76/335  

5/70  

9/81  

7/78  

7/278  

7/49  

8/123  

3/310  

6/33  

1/140  

4/218 

48/1241958  

05/1218952  

915688  

8/737128  

2/480736  

44/462422  

14/428084  

9/331936  

6/297598  

66/121328  

28/54941  

  جوشكار

  كار رنگ

  كار يناتيتز

  رگ كنترل

  مونتاژكار

  كار تنظيم

  مكانيك

  صافكار

  راننده ليفتراك

  كارپرس

  تراشكار

  جمع كل 55/6290775  5/156  4/0 222/0

 

  توزيع اعمال ناايمن در گروههاي شغلي مورد مطالعه-3 جدول

  درصد اعمال ناايمن  تعداد كل اعمال ناايمن  تعداد كل مشاهدات  تعداد افراد شغل

 رنگ كار

  جوشكار

  كار يناتيتز

  رگ كنترل

  مونتاژكار

  كار تنظيم

  تعميركار خودرو

  صافكار

  اپراتور

  راننده ليفتراك

  پرسكار

  تراشكار

20 

20  

17  

16  

18  

17  

16  

17  

9  

14  

13  

9  

256  

348  

400 

191  

384  

256  

340  

384  

160  

336  

256  

145  

97  

67  

173  

64  

179  

125  

82  

169  

36  

120  

53  

58  

8/37  

2/19  

2/43  

5/33  

6/46  

8/48  

1/24  

44  

5/22  

7/35  

7/20  

40  

  5/34  1223  3456  430  جمع كل
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 ارتباط معناداري را بين ،ي آماريها آزمون

 3و ) S.R،FSI(شده  هاي تحليلي حوادث محاسبه شاخص

 گروهي، روابط ميان(دهنده استرس شغلي  جزء تشكيل

 .نشان داد) مندي به كار هشرايط فيزيكي محيط كار و عالق

هاي شغلي  گونه نتيجه گرفت كه در گروه توان بدين مي

ها بيشتر  شغلي در آناي كه ميزان استرس  تحت مطالعه

داده  ميزان حوادث رخ) صافكاران و مونتاژكاران(است 

  ).>05/0P (باشد نيز بيشتر مي

داري را بين سابقه اآزمون همبستگي نيز ارتباط معن

داده در افراد مورد بررسي با  حادثه و تعداد حوادث رخ

  ).>05/0P(استرس شغلي موجود نشان داد 

  درصد95 ناني اطماصلهبا فپيرسون  يآزمون همبستگ

بطه رابين  يمي ارتباط معنادار مستق درصد5 يو خطا

داده در افراد   حوادث رخضريب تكرار با ياسترس شغل

  ).>05/0P( وجود داشتمورد مطالعه 

  

  بحث 
 از جمعيت مورد مطالعه  درصد88نتايج نشان داد كه 

 2 داراي استرس متوسط و  درصد10داراي استرس باال،

هاي  براساس نمره. اي استرس پايين بودند داردرصد

هاي شغلي   كليه گروه،ها استرس حاصل از پرسشنامه

 قرار) استرس باال(  استرس3مورد مطالعه در درجه 

 كه در اين بين صافكاران داراي باالترين ميزان ،گرفتند

با . ترين ميزان استرس بودند  داراي كمكاربرهااسترس و 

گيري استرس، اعمال  اندازهتوجه به نتايج حاصل از 

 6 ،ناايمن و محاسبه ضريب شدت حادثه در اين شركت

 تراشكار، راننده ليفتراك، مونتاژكار، گروه شغلي صافكار،

 ، گروه شغلي مورد مطالعه12ينات كار از يكار و تز تنظيم

عبارت ديگر  هب. باشند هاي بحراني مشاغل مي  گروهوجز

اي يادشده نسبت به ه در مشاغل يادشده ميزان شاخص

همچنين چون . ساير مشاغل در وضعيت بدتري قرار دارند

بيشترين سهم از نمره استرس را شرايط فيزيكي محيط 

 زايي گردد و در اين بخش نيز عوامل استرس كار شامل مي

، )روشنايي و صدا(آور فيزيكي  نظير عوامل زيان) 10(

ناشي از هاي  فيوم(آور محيط كار  عوامل شيميايي زيان

، شرايط ارگونوميكي )جوشكاري، وضعيت تهويه سالن

برداشتن و بلند كردن قطعات، داشتن پوسچر (محيط كار 

ژيكي يا عدم ونامناسب در حين كار ناشي از شرايط تكنول

ها  و سطوح كارگاه) آگاهي به شيوه صحيح انجام كار

هاي بدنه متمركز و   سالنشامل كف و ديوارها مخصوصاً

شود كه  بيشترين سهم از استرس   را شامل ميP.Kمونتاژ 

هاي شغلي مورد  كلي موجود در سازمان در تمام گروه

منظور   بيشترين تالش به لذا. باشند مطالعه را دارا مي

كاهش استرس و حوادث شغلي در اين سازمان بايد 

. زاي نامبرده صورت گيرد حذف عوامل استرسمنظور  به

گرفته با همين پرسشنامه در  گر انجاماين يافته با مطالعه دي

خواني دارد و در آن مطالعه هم  كارخانه شيشه همدان هم

هاي شغلي مورد بررسي در حد  كه تمام گروه  ضمن آن

استرس باال قرار گرفتند، بيشترين ضريب همبستگي نيز در 

دهنده استرس به شرايط فيزيكي محيط  ميان اجزاي تشكيل

طالعه مروري انجام گرفته از در م. كار اختصاص يافت

هاي ارسال شده از سوي  سوي جانستون بر روي گزارش

،  1995 واحد صنعتي و توليدي انگلستان در سال 20

شرايط ارگونوميكي و فيزيكي محيط كار باز هم از 
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 با زاي شغلي بودند كه دقيقاً ترين عوامل استرس مهم

تطابق دست آمده در اين مطالعه  هاسترسورهاي كليدي ب

در ادامه گزارش جانستون ذكر شده است كه ). 11( دارد

زاي مذكور بيشترين سهم را در حوادث  عوامل استرس

همچنين بررسي اعمال ناايمن . شدند شغلي شامل مي

روش اي حوادث با استفاده از  عنوان يكي از علل ريشه به

 4/35برداري از رفتارهاي ناايمن نشان داد كه  نمونه

ل كارگران مورد مطالعه از نوع اعمال ناايمن  اعمادرصد

در مطالعه مشابهي كه توسط آقاي تايلور نيز بر روي . بود

داري يك  اعمال ناايمن كارگران گروه تعمير و نگه

، ميزان اعمال )12( كارخانه فلزكاري صورت گرفت

ترين عمل ناايمن  مهم. گزارش شده بوددرصد  27 ،ناايمن

 استفاده يا استفاده ناصحيح از  عدم،شده گيري اندازه

 از كل  درصد8/23باشد كه  وسايل حفاظت فردي مي

در آمار . دهد اعمال ناايمن را به خود اختصاص مي

شده در كشور نيز  هيارا) 1366-77( ساله 9حوادث 

كه خود تنها بخشي از عدم » استفاده از لباس خطرناك«

گردد  استفاده از وسايل حفاظت فردي محسوب مي

  علت عمده حوادث شغلي بوده است6 وهمواره جز

و در مقايسه درصد رشد علل مختلف حوادث از ) 13(

تنها كاهش   استفاده از لباس خطرناك نه،1378-83سال 

  درصدي هم برخودار بوده است97نيافته بلكه از رشد 

رسد كه در سطح شركت مورد  بنابراين به نظر مي). 14(

 تغيير نگرش منظور بهيمني مطالعه به مقوله فرهنگ ا

كارگران به رعايت كامل اصول ايمني و از آن جمله 

صورت   استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردي بايد به

تري پرداخته شده و در اين راستا از متخصصين  جدي

نتايج يك مطالعه بر روي ). 15( مربوطه كمك گرفته شود

افته اين كارگران سكوهاي نفتي در درياي شمال نيز با ي

مطالعه در خصوص معنادار بودن ارتباط استرس شغلي و 

مطالعه مذكور نشان داد كه . خواني دارد حوادث هم

كارگران شاغل در سكوهاي نفتي در مقايسه با كارگران 

تر، تنيدگي  مناطق فراساحلي داراي سالمت رواني كم

 و حوادث ها آسيبشغلي بيشتر و متعاقب آن دچار 

 روي كارگران يدر مطالعه ديگر). 16( بيشتري بودند

 همبستگي معناداري بين shelfنفت و گاز شركت نروژي 

 دست آمد هها ب هاي وارده به آن استرس شغلي و آسيب

چنين ارتباطي در كارگران صنايع پتروشيمي تايوان ). 17(

همچنين آزمون برازش مدل رگرسيون ). 18( ييد شدأنيز ت

ير ميزان استرس شغلي بر ثألجستيك درباره چگونگي ت

 نمره به ميزان استرس شغلي 1حوادث نشان داد چنانچه 

 يرابر افزايش خواهد 2اضافه گردد، ميزان حوادث به 

  ).>05/0P (يافت

  گيري نتيجه
با توجه به ميزان استرس شغلي باالي موجود در سازمان 

مورد بررسي و معنادار بودن ارتباط بين استرس و 

 عواملين مطالعه، تعديل يا حذف حوادث شغلي در ا

گذاري  ثر در ايجاد استرس نيازمند سرمايهمؤشده  شناسايي

و اجراي يك برنامه مديريت كنترل استرس در سازمان 

است كه با حمايت و تعهد مديريت انجام مداخالت 

باشد،  سازماني پيشنهادي توسط اين برنامه مقدور مي

بايد به ارزيابي كه در حين اجراي اين برنامه  ضمن آن

مستمر وضعيت سطح استرس سازمان در قبل و بعد از 

  .اين مداخالت پرداخته شود
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