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ABSTRACT
Introduction and purpose: Today, occupational stress is an outcome of
occupational processes, factors, and conditions. The bus driver job is one of the
most stressful occupations. The main objective of this study was the assessment
of occupational stress level in Bojnurd city-bus drivers.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 61
bus drivers in the city of Bojnurd, Iran, who were chosen using the simple random
sampling method in 2016. The data were gathered using Philip el Rice standard
job stress questionnaire. Data analysis was performed in SPSS version 18.
Results: The results showed that all the drivers were male and married. The mean
age of the subjects was 41±5 years, and the average working experience was
12±5 years. The average occupational stress score in drivers was 147.5±24.8.
The results indicated that 97% of the drivers were under high stress. In addition,
the results showed a significant relationship between job stress and work shift.
However, there was not any significant association between job stress and other
variables such as age, work experience, educational level, and employment type.
Conclusion: High stress level in the studied drivers indicated that the
implementation of a comprehensive stress management program is required.
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1 .1کارشناسی ارشد ،بهداشت حرفه ای ،گروه بهداشت
عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
2 .2دکترای آموزش بهداشت ،گروه بهداشت عمومی،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی ،بجنورد ،ایران
3 .3کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ،گروه بهداشت
عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
4 .4کارشناسی بهداشت حرفه ای ،گروه بهداشت عمومی،
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف :استرس شغلی پیامد فرایند کار ،عوامل و شرایط کار میباشد و منجر به بیماریهای

جسمی و روحی -روانی میشود .رانندگی اتوبوس شهری یکی از موقعیتهای پراسترس شغلی است؛ از
اين رو هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی

میباشد.

روش کار :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی -مقطعی ،وضعیت استرس شغلی  61نفر از رانندگان واحد

اتوبوسرانی شهر بجنورد بهصورت تصادفی ساده و با مراجعه حضوری در سال  1395بررسي گرديد .جهت

ارزیابی از پرسشنامه  Philip el Riceبهره گرفته شد و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 18تجزیه و

تحلیل گرديدند.

یافتهها :نتایج نشان داد كه تمامي رانندگان مورد مطالعه مرد و متأهل بودند .میانگین سنی افراد مورد
مطالعه  41±5سال ،میانگین سابقه کاری  12±5سال و میانگین نمره استرس شغلی رانندگان 147/5±24/8

بود؛ بهطوری که  97درصد از رانندگان دارای استرس زیاد بودند .همچنین بر مبناي نتایج مشاهده شد که
* نویسنده مسئول :رجبعلی حکمآبادی ،گروه بهداشت
عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
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استرس شغلی فقط با شیفت کاری ارتباط معناداری دارد ( )P=0/016و رابطه آن با سایر متغیرها از جمله

سن ،سابقه کاری ،سطح تحصیالت و نوع استخدام معنادار نميباشد.

نتيجهگيري :با توجه به اینکه میزان استرس شغلی در بین رانندگان اتوبوسرانی بسیار باال است ،اﺟﺮاي
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس در ﺳﻄح سازمان الزامی می باشد.

کلمات کلیدی :استرس شغلی ،بررسی ،رانندگان واحد اتوبوسرانی
تاریخ دریافت1396/10/17 :
تاریخ پذیرش1397/03/23 :

 استناد :حکمآبادی ،رجبعلی؛ توکلی قوچانی ،حمید؛ اسماعیل زاده کواکی ،مرتضی؛ ابراهیمیان ،حسین .بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت
واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد در سال  .1395مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،بهار 1397؛.27-34 :)1(4

مقدمه
استرس به معنای عدم تعادل در شرایط جسمی و ذهنی است که

بهصورت عالئم جسمانی ،نگرانی ،افسردگی و احساس خصومت
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بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد در سال
1395

رجبعلی حکمآبادی و همکاران 29/

نمایان میشود [ .]1افراد در طول زندگی خود با انواع مختلفی از

کار میگردد [ .]8، 9مطالعات نشان دادهاند كه استرسهاي

که از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر افراد محسوب میشود [.]2،3

را از طریق کاهش بهرهوري ،غیبت ،حوادث و غرامتهاي

شغلی زمانی اتفاق میافتد که بین نیازهای شغلی با تواناییها،

همدان در سال  1390ميتوان گفت که  76درصد از رانندگان

تعریف عالوه بر عدم هماهنگی با تواناییها و قابلیتهای فرد،

متوسط و  8درصد داراي استرس در سطح پایین ميباشند [.]11

شغلی هر نوع پاسخ احساسی و فیزیکی زیانآور میباشد که در

نقلیه عمومی و ارتباط این استرس با ریسکفاکتورهای قلبی-

استرس مواجه ميباشند .استرس شغلی یکی از این تنشها است

قابلیتها و خواستههای فرد هماهنگی وجود نداشته باشد .در این
به نیازهای فردی نیز توجه شده است؛ به عبارت دیگر ،استرس

بیمه تلف ميكنند [ .]10مطابق با مطالعات انجامشده در شهر
دارای سطح بااليي از استرس هستند 16 ،درصد در سطح
نتايج مطالعات استرس شغلی در مورد رانندگان وسایل

نتیجه عدم تناسب توقعات مورد انتظار از فرد با توانمندیها،

عروقی در سال  1389در ارتباط با  224راننده بدینصورت

رانندگی اتوبوس شهری یکی از مشاغلی است که در آن

درصد در گروه استرس خفیف تا متوسط 78 ،درصد در گروه

نیازها و امکانات فرد در محیط کار به وجود میآید [.]4
فرد در معرض موقعیتهای پراسترس و شرایط نامناسب همچون

حجم باالی ترافیک و بار کاری زیاد قرار میگیرد .شايان ذكر

بود که  0/4درصد از افراد در گروه استرس شغلی خفیف17 ،
استرس متوسط و حدود  4/5درصد در گروه استرس شدید قرار

دارند .در اين زمينه ،در پژوهش دیگری كه در سال 1391در

است كه رانندگان ،مشارکتی در تصمیمگیریهای مربوط به شغل

تهران انجام شد ،یافتهها حاکی از آن بودند که  31/7درصد

باال ،شرایط کاری ،فشار زمانی و بار کاری ذهنی ياد كرد [.]6

استرس شدید در حین کار داشتهاند [ .]12مطالعات بيانگر آن

شرایط آن میتواند باعث افزایش بیماریهای جسمی (بيماري

اتوبوس شهری است که باعث ایجاد استرس شغلی در رانندگان

خود ندارند [ .]1،5در بین منابع عمده استرس میتوان از مسئولیت
مطالعات نشان دادهاند كه محیط کار و استرسهای ناشی از

از افراد مورد مطالعه اظهار داشتند که در یک سال گذشته

هستند که خستگی یکی از رفتارهای پرمخاطره در رانندگان

قلبی -عروقی مانند عروق کرونر و انفارکتوس ،فشار خون،

و در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه میگردد [.]13، 14

غيره)؛ کاهش رضایت شغلی ،سوءمصرف مواد ،فشارهای روانی

افراد شاغل در مشاغل مختلف از جمله شغل رانندگی اتوبوس

افزایش فشار خون توتال ،کاهش مقدار کلسترول  HDLو

شدید ،اعتصاب ،غیبت از کار ،دیابت ،سردرد ،آسم ،کاهش
میل جنسی ،خستگی روحی و جسمی و بیماریهای پوستی که

ممکن است نتیجه استرس شغلی مداوم باشند گردد [ .]7-9در

اين راستا ،مدارکی دال بر افزایش استعمال سیگار ،الکل

و مواد مخدر در اثر استرس وجود دارد .در ارتباط با سایر

مطالعات زیادی به بررسی وضعیت استرس شغلی در مورد

پرداختهاند؛ اما تاکنون پژوهشي در ارتباط با وضعیت استرس

شغلی رانندگان اتوبوسهای شهری بجنورد انجام نشده است.
عالوهبراين ،این مطالعه يكي از موضوعات مهم در معاونت
اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی کشور میباشد .با توجه به
اینکه سازمان اتوبوسراني بجنورد با  60دستگاه اتوبوس و حدود

بیماریها ميتوان به بیماریهای گوارشی بهويژه زخم معده

 100راننده اتوبوس روزانه مسافران زیادی را در فاصلههاي 10

صدمات و جراحات به افراد و خسارت به تجهیزات در محیط

هم بر وضعیت جسمی -روانی فرد و هم بر خانواده وي تأثير

اشاره نمود كه زمینهساز حوادث و در نتیجه واردآمدن

تا  15دقيقهاي جابهجا ميکند و نيز از آنجايي كه استرس شغلی
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براساس تعریف سازمان ملی ایمنی و بهداشت حرفهای ،استرس

شغلی بهطور بالقوه هر ساله میلیونها دالر از هزینههاي سازمانی

 /30بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان

ميگذارند و مهمتر از همه امنیت مسافران به رانندگان اتوبوس

تکمیل نمودند و تعدادی دیگر آن را در منزل تکمیل کردند و به

استرس شغلی رانندگان واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد میباشد.

از نرمافزار  SPSS 18و آزمونهای آماری  T-testو

شهری وابسته است؛ هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت

کیوسکهای مستقر در خیابانها تحویل دادند .دادهها با استفاده
ANOVA

روش کار
در این مطالعه توصیفی -تحلیلی -مقطعی  61راننده از بین

یافتهها

 100راننده واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد به روش نمونهگیری

در این مطالعه  61نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی

انجام شد ،وضعیت استرس شغلی رانندگان اتوبوسرانی براساس

مطالعه مرد و متأهل بودند .عالوهبراين ،محدوده سنی رانندگان

Philip el Rice

آنها  4تا  35سال بود .همچنين ،میانگین سنی افراد مورد مطالعه

 92درصد میباشد و پايايي آن در مطالعه محمدفام با استفاده

نتايج در ارتباط با تحصیالت رانندگان حاكي از آن بودند

تصادفی ساده انتخاب گرديدند .در این مطالعه كه در سال 1395

شهر بجنورد مورد مطالعه قرار گرفتند .تمامي رانندگان مورد

پرسشنامه و بهصورت حضوری بررسی گردید .در این پژوهش

شرکتکننده در اين پژوهش  33تا  59سال و محدوده سابقه کاری

برای اندازهگیری استرس شغلی از پرسشنامه

که مورد تأيید انستیتوی بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اعتماد

 41±5سال و میانگین سابقه کاری آنها  12±5سال بود (جدول .)1

از ضریب آلفاي کرونباخ معادل  89درصد گزارش شده است

كه  13نفر ( 21/3درصد) بیسواد 9 ،نفر ( 41/8درصد) داراي

این پرسشنامه حاوی  50سؤال است که در یک طیف پنج

مدرك دیپلم و باالتر بودند .بايد خاطرنشان ساخت كه تنها 8/2

و بیشتر اوقات) تکمیل میشود .روش نمرهدهی به این صورت

( 73/8درصد) بهصورت دولتی -قراردادی مشغول به کار بودند،

استفاده گردید [.]15،16

تحصيالت در سطح زیر دیپلم و  39نفر ( 63/9درصد) داراي

گزینهای لیکرت (هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقات ،اغلب اوقات

درصد از شركتكنندگان سیگار میکشیدند .عالوهبراين 48 ،نفر

است که دامنه پاسخ هر سؤال بهترتیب از  1تا  5نمرهگذاری

 56نفر ( 91/8درصد) بهصورت چرخشی در صبح و عصر و پنج

معکوس میباشد .در ادامه ،نمرات سؤاالت با يكديگر جمع

بجنورد بودند (جدول .)2

افراد میباشد و در یکی از سه سطوح استرس پايین (،)≤ 81

بهطوری که دو نفر از رانندگان دارای استرس کم و سایر رانندگان

ميشود که این نمرهگذاری در تعدادی از سؤاالت بهصورت

نفر ( 5درصد) بهصورت ثابت مشغول خدمترسانی به مردم شهر

ميشوند که نمره بهدستآمده تعیینکننده نمره استرس شغلی

از سوي ديگر ،میانگین نمره استرس شغلی  147/5±24/8بود؛

متوسط ( 82تا  )105و باال (≤  )105قرار میگیرد .شايان ذكر

است كه تکمیل پرسشنامهها در شرایطی که رانندگان درحال
استراحت بودند (قبل از حرکت از ایستگاه اول ،بعد از توقف

در ایستگاه آخر و یا هر زمانی که راننده احساس آسایش کند تا
در نتیجه پژوهش اختاللی صورت نگیرد) بهصورت نیمهنظارتی
انجام شد .تعدادی از رانندگان در همان زمان پرسشنامهها را

جدول  :1توزیع فراوانی سن و تجربه کاری رانندگان مورد مطالعه
متغیر

کمترین

بیشترین

انحراف معیار±میانگین

سن

33

59

41±5

سابقه کاری

4

35

12±5
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تجزیه و تحلیل گرديدند.

رجبعلی حکمآبادی و همکاران 31/

جدول  :2وضعیت رانندگان مورد مطالعه از نظر تحصیالت ،تأهل،
سیگارکشیدن ،نوع استخدامی و شیفت کاری

تحصیالت

تأهل

سیگاری

نوع استخدامی

شیفت کاری

متغیر

تعداد

درصد

وضعیت
کم

2

3/3

زیاد

59

96/7

مجموع

61

100

وضعیت

تعداد

درصد

بیسواد

13

21/3

زیر دیپلم

9

14/8

دیپلم و باالتر

39

63/9

مجرد

0

0

متأهل

61

100

نمیباشد

56

91/8

میباشد

5

8/2

کاری ارتباط معناداری دارد و ارتباط آن با سایر متغیرها از جمله

دولتی

48

87/7

خصوصی

13

21/3

نميباشد .نتايج آزمون آماری تی مستقل نيز نشان داد كه میانگین

ثابت

5

8/2

نمره استرس فقط بین افراد با شیفت ثابت کاری با افراد با شیفت

چرخشی

56

91/8

چرخش تفاوت معناداري به لحاظ آماری دارد ( )P=0/016و در

بقیه متغیرها تفاوتی مشاهده ميشود .عالوهبراين ،نتايج آزمون

استرس شغلی

نتایج حاكي از آن بودند که استرس شغلی فقط با شیفت

سطح تحصیالت ،وضعیت سیگارکشیدن و نوع استخدام معنادار

آماری آنالیز واریانس یکطرفه به روش توکی بيانگر آن بود که
میانگین نمره استرس در افراد با سطح تحصیالت مختلف ،تفاوت

دارای استرس زیاد بودند (جدول .)3

معناداري به لحاظ آماری ندارد (جدول .)4

جدول  :4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
متغیر
وضعیت سیگار

نوع استخدام

شیفت کاری

سطح تحصیالت

وضعیت

میانگین ( ±انحراف معیار)

معناداري

میکشد

29/09±139/8

0/501

نمیکشد

24/46±147/65

دولتی

26/13±148/06

خصوصی

19/78±145/38

ثابت

27/14±122/2

چرخشی

23/5±149/75

بیسواد

19/95±144

زیر دیپلم

39/02±156

دیپلم و باالتر

22/41±146/69

0/733

0/016

0/515
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متغیر

جدول  :3وضعیت استرس رانندگان مورد مطالعه
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(جدول  )5ﻣﻘﺪار معناداري برای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺮس

ميباشد [ .]1ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي اﺳـﺘﺮس در بین رانندگان

بهدست آمد که بزرگتر از  0/05میباشد .بر مبناي نتايج مشاهده

ﮐـﻪ ﺷﻐل آنها در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،

به لحاظ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎری معنادار بوده و معادل  0/42ميباشد که

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ضروری است.

ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﻴﺎن گروههای ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ رانندگی برابر با 0/501

بزرگتر از  0/05است؛ بنابراین ميتوان گفت كه ارتباط معناداری
بین استرس شغلی با سن و سابقه کاری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي تأثیرگذار در اﯾﺠـﺎد اﺳـﺘﺮس از ﻃﺮﯾﻖ اجرای

بايد خاطرنشان ساخت كه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در ﮔﺮوههای
ﺳﻨﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪﻫﺎي ﻛﺎري متفاوت توسط آزمونهای آماری ﻣﻮرد

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ گردید كه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
آﻣﺎري ﻣﻌﻨادار ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ( .)P=0/05کمبودن استرس در گروه
سنی جوان را ميتوان ناشي از پایینبودن مسئولیت زندگی،

استرس شغلی بهعنوان یکی از مهمترین آفات سازمانها،

باالبودن قدرت و توان کاری و تحمل بیشتر شرایط استرسزا

هر سازمان دارد؛ از این رو ميتوان گفت كه استرس مشکل

بیشتر شرایط کاری ،داشتن توقع منطقی از نیازها مطابق با شرایط

نقشي اساسی در تنشهای ناشی از روابط و شرایط مرتبط با

و در گروه سنی باالتر ناشي از افزایش سازگاری و پذیرش

فردی نیست که فرد بهتنهایی بتواند با آن مقابله کند؛ بلکه برای

موجود و کسب تجربه بیشتر در تعامالت دانست؛ بهطوری که

مشاهده شد كه بيشتر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮس باالیی

ﺳﻦ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎیی ﻛﺎر و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﺎن

حل آن به تدبیر سازمانی نیاز میباشد [ .]17در مطالعه ﺣﺎﺿﺮ

در پژوهش  Kloimullerو همکاران که در آن به بررسي راﺑﻄﻪ

داشتند ( 96/7درصد) و میانگین نمره کلی استرس شغلی در

راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮسرانی پرداخته بودند ﻧﻴﺰ ارتباط ﺑﻴﻦ بيشتر عالئم

ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺗﻮﺑﻮس شهری بسیار پراسترس بوده

و همکاران نیز همخوانی داشت [ .]11،18ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ میﺗﻮاﻧﺪ

رانندگان  147/5±24/8بود؛ از اين رو ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ

استرس با سن معنادار نبود كه اين مهم با نتایج مطالعه گلمحمدی

و عواملی همچون شیفت کاری و شرایط نامناسب مانند حجم

ناشي از اثرات ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ تأثیرگذار در ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس در راﻧﻨﺪﮔﺎن

راستا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌات  Kloimullerو همکاران و گلمحمدی و

داد كه رضایت شغلی ،تداوم کار ،ﺳﻦ و ﺣﻘﻮق ارتباط ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻻيي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲکنند؛ بهطوری که در مطالعه

همکاران حاكي از آن بود كه استرس رانندگان رابطهاي با

باالی ترافیک و بار کاری زیاد در آن اثرگذار میباشند .در اين

همکاران حاكي از آن بودند كه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
گلمحمدی و همکاران اﻏﻠﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮس

باالیی داشتند ( 76درصد) و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در

آنها  161/4بود [ .]11،18،19در مطالعه  Gimsiaنيز نشان داده

شد كه تنها حدود  11درصد از رانندگان سطح استرس بااليي
دارند و سطح استرس حدود  62درصد از آنها در حد متوسط

در گروههای ﺳﻨﻲ متفاوت ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ پژوهش  Gimsiaﻧﺸﺎن

ﺑﺎ ﺗﺮاز اﺳﺘﺮس دارند [ .]1همچنین نتایج مطالعه ورمرزیار و
سابقه کاری ندارد که اين مهم با نتایج مطالعه حاضر همخوانی
داشت [ .]20در پژوهش خوینژاد و همکاران نيز گزارش شد كه
تفاوت معناداری ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ مختلف وجود دارد؛

بهطوری که افراد با سابقه باالی  10سال نسبت به افراد با سابقه
کار پایینتر از پنج سال استرس کمتری را تجربه میکردند که
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گرديد كه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﻧﻤﺮه اﺳـﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ در بین گروههای ﻣﺨﺘﻠﻒ

اتوبوسرانی و تأثیرات ﻣﻨﻔﯽ استرس ﺑﺮ بازدهی و کارايی راﻧﻨﺪگان

رجبعلی حکمآبادی و همکاران 33/

اين يافته با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت؛ اما نتایج این

سازگاری با سیکلهای مختلف خواب و بیداری منجر به استرس

از سوي ديگر ،بر مبناي نتايج مشخص گرديد كه ارتباط ﺑﻴﻦ

میزان استرس در بین رانندگان سیگاری و غیرسیگاری نشان داد

مطالعه با يافتههاي پژوهش گلمحمدی همراستا بود [.]11،21

آماری معنادار نميباشد ()P=0/05؛ بهطوری که در مطالعات
ﻓﺎﻃﻤﻲ و همکاران و گلمحمدی و همکاران ﻧﻴﺰ گزارش گردید

كه ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ارﺗﺒﺎط

كه عامل سیگاریبودن ارتباط معناداری با استرس ندارد که اين

مهم با نتایج مطالعه ورمرزیار و همکاران همخوان ميباشد؛ اما با
نتایج مطالعه آزاد مرزآبادی مغایرت دارد [ .]7،20عالوهبراين،

ﻧﺘﺎﻳﺞ حاكي از آن بودند كه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ باالبودن ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس در

ﻣﻌﻨﺎداري به ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري وﺟﻮد ندارد [ .]11،22بهطور ﻛﻠﻲ

بین راﻧﻨﺪﮔﺎن ،اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ

ضروری میباشد که اين مهم با نتایج مطالعه  Sergoو همکاران

دالیل ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨادار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن شرایط جادهای ،موضوعات

مرتبط با زندگی خصوصی و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ

آنها ﺧﺎرج از ﺣﻴﻄﻪ اﻳﻦ مطالعه ميباشد .بررسی میزان استرس

در بین رانندگان در شیفتهای مختلف نشان داد كه عامل

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮسراﻧﻲ

همسويي دارد [.]24
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شیفت کاری با استرس ارتباط معناداری دارد که اين مهم با

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از زحمات تمامي پرسنل

شیفت کاری بهعنوان یک عامل مؤثر بر استرس عمل میکند
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