
مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهار  1397، دوره 4، شماره 1، 27-34

رجبعلی حکم آبادی و همکاران  /27

 Citation: Hokmabadi R, Tavakoli Ghouchani H, Esmailzade Kavaki M, Ebrahimian H, Karimi N. Assessment of Occupational 

Stress among Bojnurd Bus Drivers. Journal of Health Research in Community. Spring 2018;4(1): 27-34. 

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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مقاله پژوهشی  

بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر بجنورد در سال 
1395

استرس شغلی پیامد فرایند کار، عوامل و شرایط کار می باشد و منجر به بیماری های  مقدمه و هدف: 
جسمی و روحی- روانی می شود. رانندگی اتوبوس شهری یکی از موقعیت های پراسترس شغلی است؛ از 
این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت استرس شغلی در بین رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 

می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی، وضعیت استرس شغلی 61 نفر از رانندگان واحد 
اتوبوسرانی شهر بجنورد به صورت تصادفی ساده و با مراجعه حضوری در سال 1395 بررسي گردید. جهت 
SPSS 18 تجزیه و  نرم افزار  از  استفاده  با  بهره گرفته شد و داده ها   Philip el Rice ارزیابی از پرسشنامه 

تحلیل گردیدند. 
افراد مورد  نتایج نشان داد که تمامي رانندگان مورد مطالعه مرد و متأهل بودند. میانگین سنی  یافته ها: 
مطالعه 5±41 سال، میانگین سابقه کاری 5±12 سال و میانگین نمره استرس شغلی رانندگان 147/5±24/8 
بود؛ به طوری که 97 درصد از رانندگان دارای استرس زیاد بودند. همچنین بر مبناي نتایج مشاهده شد که 
استرس شغلی فقط با شیفت کاری ارتباط معناداری دارد )P= 0/016( و رابطه آن با سایر متغیرها از جمله 

سن، سابقه کاری، سطح تحصیالت و نوع استخدام معنادار نمي باشد.
نتیجه گیري: با توجه به اینکه میزان استرس شغلی در بین رانندگان اتوبوسرانی بسیار باال است، اجراي 

یك برنامه جامع مدیریت استرس در سطح سازمان الزامی می باشد. 

کلمات کلیدی: استرس شغلی، بررسی، رانندگان واحد اتوبوسرانی
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مقدمه

به صورت عالئم جسمانی، نگرانی، افسردگی و احساس خصومت استرس به معنای عدم تعادل در شرایط جسمی و ذهنی است که 
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نمایان می شود  ]1[. افراد در طول زندگی خود با انواع مختلفی از 
استرس مواجه مي باشند. استرس شغلی یکی از این تنش ها است 
که از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر افراد محسوب می شود ]3 ،2[. 
براساس تعریف سازمان ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای، استرس 
توانایی ها،  با  شغلی  نیازهای  بین  که  می افتد  اتفاق  زمانی  شغلی 
قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی وجود نداشته باشد. در این 
فرد،  قابلیت های  و  توانایی ها  با  هماهنگی  عدم  بر  عالوه  تعریف 
استرس  به عبارت دیگر،  نیز توجه شده است؛  نیازهای فردی  به 
شغلی هر نوع پاسخ احساسی و فیزیکی زیان آور می باشد که در 
توانمندی ها،  با  فرد  از  انتظار  مورد  توقعات  تناسب  عدم  نتیجه 
.]4[ می آید  وجود  به  کار  محیط  در  فرد  امکانات  و  نیازها 

آن  در  که  است  مشاغلی  از  یکی  شهری  اتوبوس  رانندگی 
فرد در معرض موقعیت های پراسترس و شرایط نامناسب همچون 
حجم باالی ترافیك و بار کاری زیاد قرار می گیرد. شایان ذکر 
است که رانندگان، مشارکتی در تصمیم گیری های مربوط به شغل 
خود ندارند ]5 ،1[. در بین منابع عمده استرس می توان از مسئولیت 
باال، شرایط کاری، فشار زمانی و بار کاری ذهنی یاد کرد ]6[. 
از  ناشی  استرس های  نشان داده اند که محیط کار و  مطالعات 
)بیماري  جسمی  بیماری های  افزایش  باعث  می تواند  آن  شرایط 
خون،  فشار  انفارکتوس،  و  کرونر  عروق  مانند  عروقی  قلبی- 
و   HDL کلسترول  مقدار  کاهش  توتال،  خون  فشار  افزایش 
غیره(؛ کاهش رضایت شغلی، سوء مصرف مواد، فشارهای روانی 
کاهش  آسم،  سردرد،  دیابت،  کار،  از  غیبت  اعتصاب،  شدید، 
که  پوستی  بیماری های  و  و جسمی  روحی  خستگی  جنسی،  میل 
]9 -7[. در  گردد  باشند  مداوم  شغلی  استرس  نتیجه  است  ممکن 
الکل  سیگار،  استعمال  افزایش  بر  دال  مدارکی  راستا،  این 
سایر  با  ارتباط  در  دارد.  وجود  استرس  اثر  در  مخدر  مواد  و 
معده  زخم  به ویژه  گوارشی  بیماری های  به  مي توان  بیماری ها 
واردآمدن  نتیجه  در  و  حوادث  زمینه ساز  که  نمود  اشاره 
به تجهیزات در محیط  افراد و خسارت  به  صدمات و جراحات 

استرس هاي  که  داده اند  نشان  مطالعات   .]8، 9[ می گردد  کار 
شغلی به طور بالقوه هر ساله میلیون ها دالر از هزینه هاي سازمانی 
غرامت هاي  و  حوادث  غیبت،  بهره وري،  کاهش  طریق  از  را 
شهر  در  انجام شده  مطالعات  با  مطابق   .]10[ مي کنند  تلف  بیمه 
همدان در سال 1390 مي توان گفت که 76 درصد از رانندگان 
سطح  در  درصد   16 هستند،  استرس  از  باالیي  سطح  دارای 
متوسط و 8 درصد داراي استرس در سطح پایین مي باشند ]11[. 
وسایل  رانندگان  مورد  در  شغلی  استرس  مطالعات  نتایج 
قلبی-  ریسك فاکتورهای  با  استرس  این  ارتباط  و  عمومی  نقلیه 
بدین صورت  راننده   224 با  ارتباط  در   1389 سال  در  عروقی 
 17 شغلی خفیف،  استرس  گروه  در  افراد  از  درصد   0/4 که  بود 
گروه  درصد در   78 متوسط،  تا  استرس خفیف  گروه  در  درصد 
استرس متوسط و حدود 4/5 درصد در گروه استرس شدید قرار 
1391در  سال  در  که  دیگری  پژوهش  در  زمینه،  این  در  دارند. 
درصد   31/7 که  بودند  آن  از  حاکی  یافته ها  شد،  انجام  تهران 
گذشته  سال  یك  در  که  داشتند  اظهار  مطالعه  مورد  افراد  از 
آن  بیانگر  مطالعات   .]12[ داشته اند  کار  حین  در  شدید  استرس 
رانندگان  در  پرمخاطره  رفتارهای  از  یکی  خستگی  که  هستند 
اتوبوس شهری است که باعث ایجاد استرس شغلی در رانندگان 
 .]13، 14[ می گردد  نقلیه  وسایل  از  ناشی  حوادث  نتیجه  در  و 
مورد  در  شغلی  استرس  وضعیت  بررسی  به  زیادی  مطالعات 
اتوبوس  رانندگی  شغل  از جمله  مختلف  مشاغل  در  شاغل  افراد 
استرس  وضعیت  با  ارتباط  در  پژوهشي  تاکنون  اما  پرداخته اند؛ 
است.  نشده  انجام  بجنورد  شهری  اتوبوس های  رانندگان  شغلی 
معاونت  در  مهم  موضوعات  از  یکي  مطالعه  این  عالوه براین، 
به  توجه  با  می باشد.  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اجتماعی 
اینکه سازمان اتوبوسراني بجنورد با 60 دستگاه اتوبوس و حدود 
اتوبوس روزانه مسافران زیادی را در فاصله هاي 10  100 راننده 
تا 15 دقیقه اي جابه جا مي کند و نیز از آنجایي که استرس شغلی 
تأثیر  وي  خانواده  بر  هم  و  فرد  روانی  جسمی-  وضعیت  بر  هم 
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اتوبوس  رانندگان  به  امنیت مسافران  از همه  مي گذارند و مهم تر 
وضعیت  بررسی  حاضر  مطالعه  از  هدف  است؛  وابسته  شهری 
اتوبوسرانی شهر بجنورد می باشد.  استرس شغلی رانندگان واحد 

روشکار

بین  از  راننده   61 مقطعی  تحلیلی-  توصیفی-  مطالعه  این  در 
نمونه گیری  روش  به  بجنورد  شهر  اتوبوسرانی  واحد  راننده   100
تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در این مطالعه که در سال 1395 
براساس  اتوبوسرانی  رانندگان  استرس شغلی  انجام شد، وضعیت 
پژوهش  این  در  بررسی گردید.  به صورت حضوری  و  پرسشنامه 
 Philip el Rice پرسشنامه  از  شغلی  استرس  اندازه گیری  برای 
اعتماد  قابلیت  با  انستیتوی بهداشت روانی آمریکا  تأیید  که مورد 
استفاده  با  محمدفام  مطالعه  در  آن  پایایي  و  می باشد  درصد   92
است  شده  گزارش  درصد   89 معادل  کرونباخ  آلفاي  از ضریب 

استفاده گردید ]15،16[. 
پنج  طیف  یك  در  که  است  سؤال   50 حاوی  پرسشنامه  این 
اوقات  اغلب  اوقات،  گاهی  به ندرت،  )هرگز،  لیکرت  گزینه ای 
این صورت  به  نمره دهی  روش  می شود.  تکمیل  اوقات(  بیشتر  و 
نمره گذاری    5 تا   1 از  به ترتیب  سؤال  هر  پاسخ  دامنه  که  است 
به صورت  سؤاالت  از  تعدادی  در  نمره گذاری  این  که  مي شود 
جمع  یکدیگر  با  سؤاالت  نمرات  ادامه،  در  می باشد.  معکوس 
شغلی  استرس  نمره  تعیین کننده  به دست آمده  نمره  که  مي شوند 
 ،)≤  81( پایین  استرس  سطوح  سه  از  یکی  در  و  می باشد  افراد 
ذکر  شایان  می گیرد.  قرار   )105 ≤( باال  و   )105 تا   82( متوسط 
درحال  رانندگان  که  شرایطی  در  پرسشنامه ها  تکمیل  که  است 
توقف  از  بعد  اول،  ایستگاه  از  حرکت  از  )قبل  بودند  استراحت 
در ایستگاه آخر و یا هر زمانی که راننده احساس آسایش کند تا 
نیمه نظارتی  به صورت  نگیرد(  اختاللی صورت  پژوهش  نتیجه  در 
را  پرسشنامه ها  زمان  همان  در  رانندگان  از  تعدادی  شد.  انجام 

تکمیل نمودند و تعدادی دیگر آن را در منزل تکمیل کردند و به 
کیوسك های مستقر در خیابان ها تحویل دادند. داده ها با استفاده 
 ANOVA و   T-test و آزمون های آماری   SPSS 18 نرم افزار  از 

تجزیه و تحلیل گردیدند. 

یافتهها
 
اتوبوسرانی  واحد  رانندگان شرکت  از  نفر   61 مطالعه  این  در 
مورد  رانندگان  تمامي  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  بجنورد  شهر 
رانندگان  سنی  محدوده  عالوه براین،  بودند.  متأهل  و  مرد  مطالعه 
شرکت کننده در این پژوهش 33 تا 59 سال و محدوده سابقه کاری 
آن ها 4 تا 35 سال بود. همچنین، میانگین سنی افراد مورد مطالعه 
5±41 سال و میانگین سابقه کاری آن ها 5±12 سال بود )جدول 1(.

بودند  آن  از  حاکي  رانندگان  تحصیالت  با  ارتباط  در  نتایج 
داراي  درصد(   41/8( نفر   9 بی سواد،  درصد(   21/3( نفر   13 که 
داراي  درصد(   63/9( نفر   39 و  دیپلم  زیر  سطح  در  تحصیالت 
تنها 8/2  باید خاطرنشان ساخت که  بودند.  باالتر  مدرك دیپلم و 
درصد از شرکت کنندگان سیگار می کشیدند. عالوه براین، 48 نفر 
)73/8 درصد( به صورت دولتی- قراردادی مشغول به کار بودند، 
56 نفر )91/8 درصد( به صورت چرخشی در صبح و عصر و پنج 
نفر )5 درصد( به صورت ثابت مشغول خدمت رسانی به مردم شهر 

بجنورد بودند )جدول 2(.
از سوي دیگر، میانگین نمره استرس شغلی 24/8±147/5 بود؛ 
به طوری که دو نفر از رانندگان دارای استرس کم و سایر رانندگان 

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

انحراف معیار±میانگینبیشترینکمترینمتغیر

5±335941سن

5±43512سابقه کاری
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دارای استرس زیاد بودند )جدول 3(. 

شیفت  با  فقط  شغلی  استرس  که  بودند  آن  از  حاکي  نتایج 
کاری ارتباط معناداری دارد و ارتباط آن با سایر متغیرها از جمله 
معنادار  استخدام  نوع  و  سیگارکشیدن  تحصیالت، وضعیت  سطح 
نمي باشد. نتایج آزمون آماری تی مستقل نیز نشان داد که میانگین 
نمره استرس فقط بین افراد با شیفت ثابت کاری با افراد با شیفت 
چرخش تفاوت معناداري به لحاظ آماری دارد )P= 0/016( و در 
آزمون  نتایج  عالوه براین،  مي شود.  مشاهده  تفاوتی  متغیرها  بقیه 
آماری آنالیز واریانس یك طرفه به روش توکی بیانگر آن بود که 
میانگین نمره استرس در افراد با سطح تحصیالت مختلف، تفاوت 

معناداري به لحاظ آماری ندارد )جدول 4(. 

درصدتعداد وضعیت متغیر                       

تحصیالت

1321/3بی سواد

914/8زیر دیپلم

3963/9دیپلم و باالتر

تأهل
00مجرد

61100متأهل

سیگاری
5691/8نمی باشد

58/2می باشد

نوع استخدامی
4887/7دولتی

1321/3خصوصی

شیفت کاری
58/2ثابت

5691/8چرخشی

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

جدول 3: وضعیت استرس رانندگان مورد مطالعه

درصدتعداد وضعیت متغیر

استرس شغلی

23/3کم

5996/7زیاد

61100مجموع

معناداريانحراف معیار±میانگینوضعیت متغیر 

وضعیت سیگار 
29/090/501±139/8می کشد

24/46±147/65نمی کشد 

نوع استخدام 
26/13±148/06دولتی

0/733
19/78±145/38خصوصی

شیفت کاری 
27/14±122/2ثابت

0/016
23/5±149/75چرخشی

سطح تحصیالت 

19/95±144بی سواد

0/515 39/02±156 زیر دیپلم 

22/41±146/69دیپلم و باالتر 

جدول 4: نتایج مقایسه میانگین استرس شغلي در حاالت مختلف متغیرهاي مورد بررسي
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استرس  کلي  نمره  مقایسه  برای  معناداري  مقدار   )5 )جدول   
 0/501 با  برابر  رانندگی  مختلف  سني  گروه های  میان  در  شغلي 
به دست آمد که بزرگ تر از 0/05 می باشد. بر مبناي نتایج مشاهده 
گردید که میانگیـن نمره اسـترس شغلي در بین گروه های مختلف 
که  مي باشد   0/42 معادل  و  بوده  معنادار  کاری  سابقه  لحاظ  به 
بزرگ تر از 0/05 است؛ بنابراین مي توان گفت که ارتباط معناداری 

بین استرس شغلی با سن و سابقه کاری وجود ندارد. 

نتیجهگیری بحثو
 
سازمان ها،  آفات  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  شغلی  استرس 
با  مرتبط  شرایط  و  روابط  از  ناشی  تنش های  در  اساسی  نقشي 
مشکل  استرس  که  گفت  مي توان  رو  این  از  دارد؛  سازمان  هر 
فردی نیست که فرد به تنهایی بتواند با آن مقابله کند؛ بلکه برای 
حاضر  مطالعه  در   .]17[ می باشد  نیاز  سازمانی  تدبیر  به  آن  حل 
باالیی  استرس  بررسي  مورد  رانندگان  بیشتر  که  شد  مشاهده 
در  شغلی  استرس  کلی  نمره  میانگین  و  درصد(   96/7( داشتند 
نتیجه  چنین  ميتوان  رو  این  از  بود؛   147/5±24/8 رانندگان 
بوده  پراسترس  بسیار  شهری  اتوبوس  رانندگي  شغل  که  گرفت 
حجم  مانند  نامناسب  شرایط  و  کاری  شیفت  همچون  عواملی  و 
باالی ترافیك و بار کاری زیاد در آن اثرگذار می باشند. در این 
و  گلمحمدی  و  همکاران  و   Kloimuller مطالعات  نتایج  راستا 
نقل  و  سیستم حمل  رانندگان  که  بودند  آن  از  همکاران حاکي 
عمومي استرس باالیي را تجربه مي کنند؛ به طوری که در مطالعه 
استرس  بررسي  مورد  رانندگان  اغلب  همکاران  و  گلمحمدی 
باالیی داشتند )76 درصد( و میانگین نمره کلي استرس شغلي در 
آن ها 161/4 بود ]11،18،19[. در مطالعه Gimsia نیز نشان داده 
باالیي  استرس  رانندگان سطح  از  درصد   11 تنها حدود  که  شد 
دارند و سطح استرس حدود 62 درصد از آن ها در حد متوسط 

مي باشد ]1[. بـا توجـه بـه سـطح بـاالي اسـترس در بین رانندگان 
اتوبوسرانی و تأثیرات منفي استرس بر بازدهی و کارایی رانندگان 
مـيباشـد،  جامعـه  افـراد  سـالمت  بـا  ارتباط  در  آن ها  شغل  کـه 
تعدیل فاکتورهاي تأثیرگذار در ایجـاد اسـترس از طریق اجرای 
یك برنامه جامع مدیریت استرس از سوي سازمان ضروری است. 
گروه های  در  شغلي  استرس  میانگین  که  ساخت  خاطرنشان  باید 
سني و سابقههاي کاري متفاوت توسط آزمون های آماری مورد 
بررسي قرار گرفت و مشخص گردید که افزایش فوق به لحاظ 
گروه  در  استرس  کم بودن   .)P= 0/05( نميباشد  معنادار  آماري 
زندگی،  مسئولیت  پایین بودن  از  ناشي  مي توان  را  جوان  سنی 
استرس زا  شرایط  بیشتر  تحمل  و  کاری  توان  و  قدرت  باالبودن 
پذیرش  و  سازگاری  افزایش  از  ناشي  باالتر  سنی  گروه  در  و 
بیشتر شرایط کاری، داشتن توقع منطقی از نیازها مطابق با شرایط 
که  به طوری  دانست؛  تعامالت  در  بیشتر  تجربه  کسب  و  موجود 
Kloimuller و همکاران که در آن به بررسي رابطه  در پژوهش 
سن، شاخص توانایی کار و فاکتورهاي منجر به استرس در میان 
عالئم  بیشتر  بین  ارتباط  نیز  بودند  پرداخته  اتوبوسرانی  رانندگان 
استرس با سن معنادار نبود که این مهم با نتایج مطالعه گلمحمدی 
و همکاران نیز همخوانی داشت ]11،18[. علت این امر میتواند 
ناشي از اثرات سایر عوامل تأثیرگذار در بروز استرس در رانندگان 
در گروه های سني متفاوت باشد؛ اما نتایج پژوهش Gimsia نشان 
داد که رضایت شغلی، تداوم کار، سن و حقوق ارتباط معکوسي 
و  ورمرزیار  مطالعه  نتایج  همچنین   .]1[ دارند  استرس  تراز  با 
با  رابطه اي  رانندگان  استرس  که  بود  آن  از  حاکي  همکاران 
همخوانی  مطالعه حاضر  نتایج  با  مهم  این  که  ندارد  کاری  سابقه 
داشت ]20[. در پژوهش خوی نژاد و همکاران نیز گزارش شد که 
تفاوت معناداری بین استرس شغلي با سوابق مختلف وجود دارد؛ 
با سابقه  افراد  به  نسبت  باالی 10 سال  با سابقه  افراد  به طوری که 
که  می کردند  تجربه  را  استرس کمتری  سال  پنج  از  پایین تر  کار 
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این  نتایج  اما  نداشت؛  همخوانی  مطالعه حاضر  نتایج  با  یافته  این 
 .]11،21[ بود  همراستا  گلمحمدی  پژوهش  یافته هاي  با  مطالعه 
بین  ارتباط  که  گردید  مشخص  نتایج  مبناي  بر  دیگر،  سوي  از 
لحاظ  به  رانندگان  دموگرافیك  وی ژگي هاي  با  شغلي  استرس 
مطالعات  در  که  به طوری  )P= 0/05(؛  نمي باشد  معنادار  آماری 
فاطمي و همکاران و گلمحمدی و همکاران نیز گزارش گردید 
که بین میزان میانگین استرس شغلي و میزان تحصیالت ارتباط 
کلي  به طور   .]11،22[ ندارد  وجود  آماري  لحاظ  به  معناداري 
با  بین استرس شغلي  ارتباط معنادار آماري  برقراري  دالیل عدم 
متغیرهاي مورد بررسي را ميتوان تأثیرگذاري سایر عوامل قابل 
بررسي و غیر قابل بررسي همچون شرایط جاده ای، موضوعات 
با زندگی خصوصی و رضایت شغلي دانست که بررسي  مرتبط 
استرس  میزان  بررسی  این مطالعه مي باشد.  از حیطه  آن ها خارج 
عامل  که  داد  نشان  مختلف  شیفت های  در  رانندگان  بین  در 
با  مهم  این  که  دارد  معناداری  ارتباط  استرس  با  کاری  شیفت 
بنابراین  داشت؛  همخوانی  همکاران  و  ورمرزیار  مطالعه  نتایج 
می کند  عمل  استرس  بر  مؤثر  عامل  یك  به عنوان  کاری  شیفت 
که این امر می تواند ناشي از برهم خوردن تنظیم ریتم سیرکادین 
به  بدن  نیاز  که  بدین صورت  باشد؛  چرخشی  رانندگان  در 

سازگاری با سیکل های مختلف خواب و بیداری منجر به استرس 
بررسی  مطالعه حاضر  ]20،23[. در  مي شود  مشکالت سالمتی  و 
میزان استرس در بین رانندگان سیگاری و غیرسیگاری نشان داد 
که عامل سیگاری بودن ارتباط معناداری با استرس ندارد که این 
مهم با نتایج مطالعه ورمرزیار و همکاران همخوان مي باشد؛ اما با 
]7،20[. عالوه براین،  دارد  مغایرت  مرزآبادی  آزاد  مطالعه  نتایج 
نتایج حاکي از آن بودند که با توجه به باالبودن سطح استرس در 
بین رانندگان، اجراي یك برنامه جامع مدیریت استرس به منظور 
اتوبوسراني  سازمان  توسط  رانندگان  استرس  سطح  کاهش 
Sergo و همکاران  ضروری می باشد که این مهم با نتایج مطالعه 

همسویي دارد ]24[. 
 

قدردانی

پرسنل  تمامي  زحمات  از  می دانند  الزم  خود  بر  پژوهشگران 
سازمان اتوبوسرانی از جمله رانندگان زحمتکشي که در راستای 
معاونت تحقیقات  از  نیز  و  داشتند  مشارکت  مطالعه  این  انجام 
طرح  )کد  پژوهشي  طرح  این  تصویب  بابت  دانشگاه  فناوری  و 

862/ت/94( تشکر و قدردانی نمایند. 
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