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مقـاله تحقیقی 

بررسی مقایسه ای میزان استرس شغلی نگهبانان ثابت و شیفتی 
مناطق شهرداری تهران

زمینه: نظر به اهمیت نقش آرامش و عدم وجود تنش در محیط کار و متعاقباً افزايش بازده کاری، يافتن 
راهكارهايی همراه با بهترين گزينه ها برای کاهش استرس شغلی ضروری بنظر میرسد. شهرداری 
تهران با داشتن خیل عظیم نگهبانان و دغدغه حذف استرس شغلی و افزايش بازده کاری، بطور جدی 
در پی انجام مطالعات کاربردی میباشد. هدف اين مطالعه بررسی و مقايسه میزان استرس شغلی در بین 

نگهبانان ثابت و شیفتی شهرداری های مناطق 18 و 20  تهران میباشد.
روش کار: جامعه آماری اين پژوهش را نگهبانان ساختمان های شهرداری شهر تهران تشكیل می 
دهد. از میان مناطق 22گانه شهر تهران، 160 نفر )شامل 2 گروه، 88 نفر از نگهبانان منطقه 18 و 72  
نفر از نگهبانان منطقه 20( به روش تصادفی در دسترس از بین شیفت های کاری تمام وقت )24ساعت 
کار و24 ساعت استراحت(، شیفت روز )12 ساعت( و شیفت شب )12 ساعت( به عنوان نمونه انتخاب 
از پرسشنامه استرس شغلی Osipow، مقادير استرس در خرده مقیاس ها و  با استفاده  شدند. سپس 
متغیرهای دموگرافیک بدست آمد. تفاوت استرس شغلی و خرده مقیاس های بارکاری نقش، بی کفايتی 
نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزيكی  نگهبانان مناطق 18 و 20 با در نظر 
گرفتن گروه های سنی،  میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، سابقه شغلی، شیفت کاری و منطقه خدمت  
مورد بررسی قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از نرم فزار SPSS )نسخه17( و روش محاسباتی 

Manova مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: رابطه بین متغیر سن و نمرات حاصله از تست اسیپو در خرده مقیاس های "بارکاری نقش" و 
"بی کفايتی نقش" آزمودنی ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود )P> 0/05(. ولی بین ساير خرده 
مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد . همچنین رابطه بین میزان استرس شغلی و هیچ يک از خرده 
مقیاس ها با در نظر گرفتن  میزان تحصیالت، وضعیت تاهل و سابقه شغلی آزمودنی ها تفاوت معناداری 
نداشت. رابطه بین نمرات استرس شغلی و خرده مقیاس های "بی کفايتی نقش" و "دوگانگی نقش"  
با در نظر گرفتن شیفت کاری آزمودنی ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود )P> 0/05(. ولی در 
ساير خرده مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. در آخر رابطه بین نمرات استرس شغلی در خرده 
مقیاس های "محدوده نقش" و "مسئولیت" با در نظر گرفتن منطقه خدمت آزمودنی ها در سطح اطمینان 
95 درصد بین نگهبانان دو منطقه معنادار بود )P> 0/05(. در حالیكه در رابطه بین ساير خرده مقیاس ها 

با در نظر گرفتن همین متغیر تفاوت معناداری مشاهده نگرديد.
کاهش  نگهبانان  سن  رفتن  باال  با  شغلی  استرس  گرديد  مشخص  مطالعه  اين  در  نتیجه گیری: 
می يابد. همچنین شیفت کاری نقش مهمی در میزان استرس شغلی دارد، به گونه ای که کمترين مقدار 
استرس در شیفت شب و در گروه 24-24 ساعت به میزان متوسط و در نهايت در شیفت روز بیشترين 
میزان استرس بدست آمد. البته منطقه خدمتی نیز در میزان ايجاد استرس دخیل بوده و بنظر می رسد 

سطح استرس حداقل در دو خرده مقیاس در منطقه 18 پايین تر می باشد.  
واژگان کلیدی: استرس شغلی، نگهبان، شیفت کاری، پرسشنامه اسیپو  
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مقدمه
سايه  در  بیشتر  رفاه  کسب  سوی  به  بشری  تمدن  که  همچنان 
عوارض  دارد،  برمی  گام  انگیز  اختراعات شگفت  و  علمی  پیشرفت 
حاصل از اين پیشرفت ها گاهًا ما را به تكاپوی جديدی در راه همگام 
اندازد.  زندگی ماشینی می  با  او  فیزيولوژيكی  بشر و طبیعت  کردن 
استرس يا اضطراب يكی از عوامل کند کردن و حتی مهار افزايش 
بازده کاری است. استرس شغلی از پر طرفدارترين مباحث پزشكی و 
مديريتی است که با شناخت عوامل ايجاد کننده و چگونگی حذف آن 
میتوان به سطوح باالی کاری و رضايت شغلی رسید که هر دو طرف 
کارفرما و کارگر يا کارمند از مواهب آن بهره مند گردند )1(. مطالعات 
بیمارستانی  بستری های  تعداد  افزايش  معنادار  ارتباط  متعددی 
 .)2( است  داده  نشان  را  مواجه اند  شغلی  استرس  با  که  افرادی  در 
بیماری های  کننده  ايجاد  عوامل  مهمترين  از  يكی  شغلی  استرس 
قلبی ريوی، فشارخون، انواع بیمارهای گوارشی از جمله زخم های 
 معده، اثنی عشر، کولیت و سندرم روده تحريک پذير و بیماری های

اسكلتی - عضالنی می باشد )3(. استرس شغلی قويترين عامل ايجاد 
به  هنگفتی  های  هزينه  و  بوده  افسردگی  و  روانی  صدمات  کننده 
اقتصاد يک کشور می زند. بطور مثال هزينه های تحمیلی در صنايع 
امريكا در اثر غیبت از کار، پرداخت بیمه و هزينه های پزشكی بالغ 
بر 200 میلیارد دالر درسال و در انگلیس تا 10% تولید ناخالص ملی 
را شامل می شود )4(. استرس شغلی مهمترين علت ايجاد اضطراب 
و افسردگی در کارگران بوده و بیشترين سبب تمايل در سوء مصرف 
مواد مخدر، دارو، دخانیات و گرايش زياد به مصرف الكل می باشد )5(. 
افزايش ساعات کاری و افزايش استرس کاری پیامدهای شهرنشینی 
مدرن امروزی می باشند )6(. استرس بطور مستقیم در 4 مورد از هر 
10مورد مرگ ناشی از بیماری های قلبی، سكته های مغزی، سوانح 
يافته نقش دارد  امريكا و ساير کشورهای توسعه  و خودکشی ها در 
)7(. سازمان بهداشت جهانی سالمتی را عبارت از حالت رفاه کامل 
جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط عدم بیماری و ناتوانی و با تأکید 
بر اين نكته که هیچ يک از اين ابعاد بر ديگری اولويت ندارد، می 
داند )8(. سالمت روانی عبارت است از احساس مثبت فرد نسبت به 
خود، دنیای اطراف، محل زندگی و اطرافیان با توجه به مسؤلیتی که 
درقبال ديگران عهده دار است )9(. فرويد سالمت روان را همانا تعادل 
نهاد من و من برتر وهمچنین سطوح خودآگاهی و ناخودآگاهی فرد 
با موفقیت  را  میداند و می گويد کسی سالم است که مراحل رشد 
پايان رسانده و درهیچ مرحله ای تثبیت نشده باشد )10(. استورا  به 
اجتماعی  يا  شناختی  روان  جسمانی،  عمل  يک  حاصل  را  استرس 
نامید. سلیه می گويد  می داند که سلیه عامل اين عمل را استرس زا 
"استرس زندگی است و زندگی استرس". البته بسته به نوع استرس، 
میزان فشار و تأثیر جسمی آن به صورت بیماری های حاد يا مزمن 

و يا با توجه به دوام و طول مدت استرس از چند ساعت تا ماه ها و 
يا سال ها میتواند ادامه داشته باشد )11(. استرس فشاری است که 
بر جسم وارد شده و در آن ايجاد تنش و تغییر شكل می کند. در اين 
تعريف هر عامل يا محرک بیرونی همانند عوامل فیزيكی )سر و صدا، 
حرارت، سرما، نور و ...( يا عوامل روان شناختی )سوگواری، طالق، 
استرس  می گیرد)12(.  قرار  بحث  مورد   )... و  شغل  دادن  دست  از 
شغلی به استرسی گفته میشود که فرد خاص به خاطر شغل معینی 
دستخوش آن می گردد. راس و آلتاماير تعريف جامع تری از استرس 
شغلی را ارائه نمودند که هر سه جنبه فردی،  محیطی و تعامل بین 
آن دو را مورد توجه و تأکید قرار میدهد. طبق اين تعريف استرس 
شغلی عبارت است از کنش متقابل بین شرايط کار و ويژگیهای فرد 
شاغل به گونه ای که خواست های محیط کار در نتیجه فشارهای 
مرتبط با آن بیشتر از آن میباشد که فرد بتواند از عهده آن برآيد)12(.

بیر و نیومن )13( نشانه های استرس شغلی را به سه دسته تقسیم 
رفتاری  نشانه های  و  نشانه های جسمی  روانی،  نشانه های  می کنند: 
فرد  به  مستقیمًا  که  نشانه هايی  می باشند،  دسته  دو  شامل  خود  که 
يا تشكیالت  يا حاصل استرس های سازمانی و  معطوف می گردد و 
به  وابسته  عوامل  شامل  شغلی  استرس زای  عوامل  می باشد.  اداری 
فرد بصورت ويژگی های شخصیتی افراد، مطرح می شود يا بطور کلی 
پاسخی  همان  که  می زند  سر  کار  محیط  در  فرد  از  که  رفتارهايی 
عوامل  همكاران.  با  متقابل  واکنش  و  شغلی  خواست های  به  است 
نقش،  ويژگی های  موارد  به  کار  محیط  به  وابسته  استرس زای 
راه  سازمانی،  ساختار  و  جو  فردی،  میان  روابط  شغل،  ويژگی های 
تقسیم  فردی  خصوصیات  و  آوری  فن  سازمانی،  مديريت  روش  و 
می شود )14(.  نوبت کاری )Shift work( يكی از ويژگی های نقش 
است و شامل شغل هايی است که مستلزم کار کردن در ساعت های 
 7( ظهر(  از  بعد   5 تا  صبح   9( روزانه  کار  معمول  زمان  از  خارج 
کار  دست  اين  از  شغل هايی  نمونه  می باشد.  بعدازظهر(   6 تا  صبح 
آتش نشان ها، نیروی انتظامی، فعالیت خدماتی بیمارستانی و نگهبانان 
می باشد. مطالعات متعدد نشان می دهد نوبت کاری به طور مستقیم 
و يا غیر مستقیم در بازدهی ذهنی )Mental efficacy(، سالمت و 
انگیزه کاری اثر می گذارد)15(. سیستم بدن انسان دارای يک ساعت 
فیزيولوژيک يا ساعت بدن میباشد که وظیفه آن تنظیم منظم خواب، 
کار و رفتار مناسب در آن زمان ها است )16(. طبق آمار سازمان بین 
پیشرفته  کشورهای  در  کار  نیروی   %25 حدود   )ILO( کار  المللی 
کاری  نوبت  بصورت  توسعه  درحال  کشورهای  در  حدود  همین  و 
به  تهران  شهرداری  در  نگهبانان  کاری  نظام  می کنند)15(.  فعالیت 
 24 و  کار  24ساعت  و  شب  ثابت   ، صبح  ثابت  شیفت  شكل  سه 
کمبود  و  ابنیه  زياد  تعداد  بعلت  می گردد.  تقسیم  استراحت  ساعت 
بهترين روش  از  استفاده  انسانی،  مديريت شهری در صدد  نیروی 
در چینش نگهبانان خود با عنايت به کاهش استرس شغلی در آنها 

شهناز باکند و همکاران
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نشان  پیشرفته  کشورهای  در  شده  انجام  متعدد  مطالعات  می باشد. 
ايجاد  در  کاری  نوبت  همچنین  و  طوالنی  کار  ساعات  است  داده 
استرس شغلی نقش دارد)24-17 و 5(. در داخل کشور نیز گروه های 
مدل   .)25-33( داده اند  انجام  زمینه  اين  در  پژوهش هايی  مختلف 
مدل  همانند  دارد  وجود  شغلی  استرس  مطالعه  برای  مختلفی  های 
مبتنی بر پاسخ، مدل مبتنی بر محرک، مدل تعاملی، مدل پردازش 
پايه  البته  که  )14و9(،  استرس  سیستمی  بررسی  مدل  و  اطالعات 
مدل  اين  در  زيرا  است.  استوار  تعاملی  مدل  روی  بر  مطالعه حاضر 
اين  ارزيابی کرد. هرچند  با هم  را همزمان  پاسخ  میتوان محرک و 
تحقیق تمامی جنبه های دموگرافیک استرس شغلی را پوشش نداده 
بر شیفت های کاری نگهبانان  با تمرکز  است ولی سعی شده است 
برای اين گروه راهكار مناسبی ارائه دهد لذا اين مطالعه با هدف کلی 
تعیین تاثیر کار شیفتی و ثابت در ايجاد استرس شغلی در نگهبانان 

مرد شهرداری های مناطق 18 و 20 تهران انجام گرديد. 

روش بررسی
تا   1390 ارديبهشت  از  تحلیلی(  )توصیفی-  مقطعی  مطالعه  اين 
شهرداری   20 18و  مناطق  در  شاغل  نگهبانان  در   1390 شهريور 
از 2  نفر متشكل  تحقیق شامل 160  مورد  انجام شد، گروه  تهران 
گروه، 88 نفر از نگهبانان منطقه 18 و 72 نفر از نگهبانان منطقه 20 

که بصورت قراردادی مشغول بكار بودند، می باشد. 
افراد مورد مطالعه و حجم نمونه: روش نمونه گیری به روش 
تصادفی در دسترس انجام شد. در مرحله اول از بین مناطق 22 گانه 
انتخاب شد و سپس به طور  شهرداری تهران دو منطقه 18 و 20 
تصادفی نگهبانان شیفت های روز)12 ساعت( شب )12 ساعت( و 
نوبت کاری )24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت( انتخاب شده و 
مورد آزمون قرار گرفتند. نگهبانان زن احتمالی حذف و فقط افرادی 
که بیش از يكسال از سابقه کاريشان گذشته و حداقل در شش ماه 
مطالعه  اين  در  بودند،  کرده  پیروی  نگهبانی  روش  يک  از  گذشته 
شرکت داده شدند. از آن جا که واريانس جامعه در دست نبود با قبول 
فرض نرمال بودن توزيع نمره های مقیاس در جامعه و با استفاده از 
دامنه نظری نمره ها، واريانس نظری برآورد گرديد. نمره گذاری بر 
اساس مقیاس 5 درجه ای لیكرت می باشد و تعداد گزاره ها نیز 60 
گزاره است بنابراين حداقل نمره 60 و حداکثر آن 300 و متوسط آن 

150 است. 
آزمون  از  ها  داده  آوری  جمع  برای  داده ها:  آوری  جمع  ابزار 
استرس شغلی اسیپو)Osipow’s job stress( استفاده شد که شامل 
از سه   )1987( اسیپو  نقش های شغلی  پرسشنامه  است.  60 سوال 
شش  از  فرد  استرس  ارزيابی  برای  که  است  شده  تشكیل  قسمت 
بعد بارکاری نقش، بی کفايتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، 
شده  ياد  گانه   6 ابعاد  می کند.  استفاده  فیزيكی  محیط  و  مسئولیت 

گیرد.  می  قرار  ارزيابی  مورد  عبارت   10 توسط  ترتیب  به  کدام  هر 
همچنین از يک پرسشنامه ديگر اطالعات دموگرافیک )شامل سن، 
بر اساس نمره های  تأهل، تحصیالت، سابقه کار و...( بدست آمد. 
به دست آمده فرد در يكی از گروه های زير قرار می گیرد: 1- بدون 
استرس، 2- طبیعی، 3- استرس کم 4- متوسط 5- شديد. پايايی 
اين آزمون به شیوه آزمون - آزمون مجدد در سطح رضايت بخشی 
محاسبه شد )آلفای کرونباخ برابر 0/89(. برای تعیین اعتبار تكنیكی 
به  مجددا  اصلی،  زبان  از  پرسشنامه  ترجمه  از  پرسشنامه، پس  اين 
مترجم مستقلی سپرده شد تا به زبان اصلی )انگلیسی( ترجمه شود. 

انجام اين کار جهت اطمینان از انتقال مفاهیم به زبان فارسی بود.
گروه  استرس شغلی سه  میزان  تعیین  برای  آماری:  روش های 
کاری و تأثیر متقابل ساير متغیرها و خرده مقیاس های پرسشنامه 
افزار  نرم  از  استفاده  با  شد.  استفاده   MANOVA آزمون  از  اسیپو، 
اطمینان  سطح  در   0/05 از  کمتر  آلفای  مقادير  )نسخه17(   SPSS

95% به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها   
تعداد نمونه ها 160 نفر بود که از نظر سنی بیشترين فراوانی در گروه 
سنی 41 تا 50 سال )40%( قرار داشتند. از نظر سابقه کار 146 نفر 
نقطه نظر وضعیت تأهل، 132  از  از 20 سال،  )91%( سابقه کمتر 
نفر )83%( از آزمودنی ها متأهل و از نقطه نظر میزان تحصیالت، 
84  نفر)53%( زير ديپلم بودند. 35% افراد روزکار، 24% شب کار 
و 41% شیفت 24-24 ساعت بودند. همچنین از نظر محل خدمت، 
88 نفر ) 55%( از منطقه 18 و 72 نفر ) 45%( نیز از منطقه 20 

انتخاب شدند. ) شكل 1(   

شکل-1: توزیع فراوانی سن ، سابقه کاری، شیفت کاری، تحصیل و تأهل نگهبانان 
مناطق 18 و 20 

در بررسی ويژگی های دموگرافیک مشخص گرديد میزان استرس 
شغلی در خرده مقیاس های بارکاری نقش و بی کفايتی نقش با در 
معنی داری  رابطه   %95 اطمینان  سطح  در  سن  متغیر  گرفتن  نظر 
داشته است )P> 0/05( يعنی کمترين مقدار استرس در گروه سنی 

51 تا 60 سال ديده شد. )شكل 2 و 3( 

استرس شغلی در نگهبانان مناطق شهرداری
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با  ها  مقیاس  خرده  از  هیچكدام  در  شغلی  استرس  رابطه  همچنین 
درنظر گرفتن متغیرهای سابقه کار، تأهل و میزان تحصیالت معنی 
دار نبود )P> 0/05(. اما تفاوت نمرات کلی استرس شغلی و دو خرده 
مقیاس بی کفايتی نقش و دوگانگی نقش با توجه به متغیر شیفت 
کاری در سطح اطمینان 95% معنی دار بود )P> 0/05( )شكل های 
شیفت  در شیفت شب،  بترتیب  استرس  کمترين سطح   .)6 و   5  ،4

24-24 و در آخر شیفت روز بود.    
در نهايت تفاوت نمرات خرده مقیاس های محدوده نقش و مسئولیت 
با درنظر گرفتن منطقه خدمت آزمودنی ها در سظح اطمینان %95 

 )P> 0/05( معنی دار بود
جدول 1 مدل رگرسیون معنی داری خرده مقیاس ها را با متغیر های 

آزمودنی ها نشان می دهد.

بین  در  نقش  بارکاری  نمرات  حداقل  و  حداکثر  میانگین،  مقایسه  شکل-2: 
گروه های آزمودنی )نگهبانان مناطق 18 و20( به تفکیک گروه سنی آزمودنی ها

بین  در  نقش  کفایتی  بی  نمرات  حداقل  و  حداکثر  میانگین،  مقایسه  شکل-3؛ 
گروه های آزمودنی ها )نگهبانان مناطق 18 و20( به تفکیک گروه سنی آزمودنی ها 

بین  در  شغلی  استرس  نمرات  حداقل  و  حداکثر  میانگین،  مقایسه  شکل-4: 
گروه های آزمودنی )نگهبانان مناطق 18 و 20( به تفکیک شیفت کاری آزمودنی ها

بین  در  نقش  کفایتی  بی  نمرات  حداقل  و  حداکثر   ، میانگین  مقایسه   :5 - شکل 
گروه های آزمودنی )نگهبانان  مناطق 18 و 20 ( به تفکیک شیفت کاری آزمودنی ها

شکل-6: مقایسه میانگین، حداکثر و حداقل نمرات دوگانگی نقش در بین گروه های 
آزمودنی )نگهبانان   مناطق 18 و 20 ( با در نظر گرفتن شیفت کاری آزمودنی ها

جدول-1: مدل رگرسیون معنی داری خرده مقیاس ها با متغیر های آزمودنی ها

p-value F (fisher) متغیر باقیمانده در مدل 

سن: 

P >0/01 7/400 بارکاری نقش

P > 0/05 2/740      بی کفایتی نقش  

شیفت کاری:

P > 0/05 4/544 استرس کلی

P > 0/05 4/076 بی کفایتی نقش

P > 0/05 3/866       دوگانگی نقش

منطقه خدمتی:

P > 0/05 4/654 محدوده نقش

P > 0/05 6/796 مسئولیت

بحث و نتیجه گیری
مشاهده میشود میانگین نمرات استرس شغلی حاصله از پرسشنامه 
اسیپو در گروه سنی 60-51 سال در دو خرده مقیاس ياد شده کمتر 
از  فرد  تجربه  و  آگاهی  سن  رفتن  باال  با  رسد  می  بنظر  میباشد. 
تقاضاهای محیط کار و مهارت برخورد با اطرافیان بیشتر شده و اين 
توانائی ها به او کمک میكند تا در مواجهه با مشكالت شغلی دچار 
استرس شغلی کمتری گردد. هر چند برخی تحقیقات ديگر معنی دار 

شهناز باکند و همکاران
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بودن رابطه استرس شغلی و خستگی ناشی از آن و سن را بشكل 
منفی به دست آوردند )34و33و29و27(.

همچنین در اين مطالعه نشان داده شد میزان تحصیالت ، تأهل و 
رابطه  منطقه  دو  نگهبانان  در  استرس شغلی  میزان  با  سابقه شغلی 
نتايج  تأهل  و  مورد تحصیل  در  داخلی  مطالعات  ندارد.  داری  معنی 
تأيید می کنند )34و33(، ولی درمورد سابقه کار برخالف مطالعه  را 
دار  معنی  معكوس  بصورت  را  رابطه  اين  ها  پژوهش  ساير  حاضر، 
يافته اند )29،33،34 ،25،27(، که ممكن است ناشی از کسب تجربه 
بواسطه  کاری  بار  کاهش  يا  و  بوده  مشكالت  با  مواجهه  در  بیشتر 

ارتقاء شغلی مرتبط با سنوات شغلی باشد.
با نمره کلی  اين پژوهش در بررسی رابطه متغیر شیفت کاری  نتايج 
استرس شغلی و در خرده مقیاس های بی کفايتی و دوگانگی نقش نشان 
دهنده معنی دار بودن اين ارتباط بین آنها می باشد. اين رابطه بیانگر اين 
مطلب است که میانگین نمرات استرس شغلی در شیفت های کاری 
در گروه روزکاران باالترين، در نوبت کاران 24-24 کمتر و باالخره در 
شب کاران در پائین ترين سطح قرار دارد. مطالعات حلوانی مؤيد اين 
مطلب است که استرس در روزکاران بیشتر از شب کاران می باشد)29(، 
لذا با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد. ولی تعدادی از مطالعات خارجی 
)3،5،23،24( و مطالعات داخلی )34-27 و 25( معنی دار بودن اين رابطه 
را بصورت باال بودن سطح استرس در کارکنان شب کار و نوبت کاران 
يافته اند. علیرغم تأيید استرس در شب کاران و نوبت کاران 24-24 
بصورت منطقی، بنظر میرسد باال بودن استرس در روزکاران می تواند 
ناشی از تعدد دستورات صادره، تعداد زياد ارباب رجوع و گاهاً پیچیدگی و 
تناقض در دستورات ارسالی در شیفت روز  باشد. لذا ايجاد انگیزه و پايش 
مداوم استرس شغلی در آنها و حتی برخورداری بیشتر از تسهیالت رفاهی 
ضروری بوده و در اين بین نبايد از نقش آموزش و استفاده دوره ای از 

مشاوره روانشناسان، پزشكان و متخصصین طب کار غافل ماند.
همچنین در بررسی متغیر منطقه خدمت وايجاد استرس شغلی فقط در 
خرده مقیاس های محدوده نقش و مسئولیت، ارتباط معنی داری وجود 
داشت. اين رابطه نشان می دهد که احتماال نگهبانان منطقه 18 تضاد 
کمتری از نظر نقش محوله و مورد انتظار از آنها با آنچه وجدان کاريشان 
تعیین میكند، دارند. همچنین با استناد به نتايج بدست آمده از اين يافته 
بیان میگردد که نگهبانان منطقه 18 احساس مسئولیت بیشتری در قبال 
کار خود دارند. شهرداری منطقه 18 بیشتر از روش نوبت کاری 24-24 
در چینش نگهبانان خود بهره میبرد که مشخص گرديد اين گروه از سطح 

استرس شغلی پايین تری برخوردار میباشد. آمارهای توصیفی پژوهش 
نشان می دهد منطقه 18 در قبال 24 نفر نگهبان روزکار )%27(، 64 
نفر )73%( را در شیفت های ديگر بكار گرفته است )20 نفر شیفت 
شب و 44 نفر شیفت 24 ساعته(. ولی در منطقه 20 در قبال 32 نفر 
)45%(  شیفت روز، 40 نفر )55%( در ساير شیفت ها مشغول بكار 
میباشند. )18 نفر شیفت شب و 22 نفر 24 ساعته(. لذا با عنايت به پايین 
بودن میزان استرس در اين گروه ها، بطور طبیعی می توان انتظار داشت 
نگهبانان منطقه 18 از سطح استرس پايین تری برخوردار باشند. لذا با 
توجه به جمیع جهات به داليل زير بكارگیری نگهبانان در قالب شیفتهای 
24 ساعته می تواند منطقی باشد: 1( امكان دسترسی بیشتر به نیروها از 
نظر طول زمان کاری، 2( آزادی بیشتر در اعطای مرخصی، 3( امكان 
 کاهش نیروها و کاهش هزينه ها )مقرون به صرفه بودن هزينه / درآمد(

4( کاهش استرس شغلی در 104 نفر ) 65% ( از کل نگهبانان شامل 
شیفت شب و 24 ساعته، 5( ايجاد امكان فعالیت معیشتی بیشتر به گروه 
24-24 در روزهای تعطیلی، 6( امكان برگزاری کالس های آموزشی 
بیشتر برای گروه های هدف، 7( اعطای آزادی عمل بیشتر به نگهبانان در 
جهت انتخاب داوطلبانه شیفت خود و متعاقباً افزايش رضايت شغلی بیشتر. 
پیشنهاد می شود در مطالعات آينده از تعداد نمونه بیشتری استفاده شود، 
مطالعه در تعداد مناطق بیشتر و در تمامی ادارات ستادی شهرداری اجرا 
گردد، از پرسشگرهای بیشتر و تست های اختصاصی تر در بعد نوبت 
کاری مثل تست ) SOS (Survey Of Shift workers و يا پرسشنامه 
استرس شغلی )OSI (Occupational Stress Inventory بهره گرفته 
شود و همچنین مطالعات آتی در زمینه مداخله آموزشی و يا روانشناسی و 

تاثیر آن درکاهش میزان استرس، طراحی و اجرا گردد. 

تقدیر و تشکر
اين مقاله حاصل بخشی از پايان نامه تحت عنوان بررسی مقايسه ای 
میزان استرس شغلی نگهبانان ثابت و شیفتی شهرداری های مناطق 
علوم  دانشگاه  حمايت  با  که  می باشد   MPH مقطع  در   20 و   18
پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران اجرا شده است. همچنین 
الزم است از مسئولین و کارکنان محترم شهرداری مناطق 18 و 20 
تهران و نیز نگهبانان زحمتكش مناطق فوق که نهايت همكاری را 
داشتند، تشكر نمايیم. همچنین از سرکار خانم منیر صادقیان که در 
قسمت تحلیل های آماری ما را ياری دادند نیز کمال تشكر را داريم.

استرس شغلی در نگهبانان مناطق شهرداری
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)1388( بررسی استرس شغلی زنان شاغل در شهرداری  

28. قاسم خانی، م / ضیائیون، م ) 1383( / ارزیابی خستگی در کارگران یک 
شرکت سازنده تجهیزات و تابلوهای برق / فصل نامه سالمت کار دوره دوم، شماره 

3و4  پائیز و زمستان 1384 

29. حلوانی، غ ) 1383 (/ بررسی وضعیت خستگی در کارگران کارخانجات یزد / 
فصل نامه سالمت کار دوره چهارم، شماره 3و4 پائیز و زمستان 1386 

30. نجفی، ا ) 1388 ( / بررسی ارتباط استرس و بهره وری دانشکاران در مجتمع 
مس سرچشمه / فصل نامه سالمت کار دورهفتم، شماره 1 بهار 1389

31. غالم نژاد، ح / نیک پیما، ن )1387( / علل ایجاد کننده استرس شغلی در 
پرستاران/ فصل نامه سالمت کار دوره ششم، شماره 1 بهار 1388

32. چوبینه، ع )1388(/ بررسی مشکالت مرتبط با نوبت کاری در تکنسین های 
اتاق عمل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز / فصل نامه 

سالمت کار دورچهارم ، شماره 1و2  بهار و تابستان 1386

33. چوبینه، ع )1388( بررسی مشکالت بهداشتی مرتبط با نوبت کاری در نظام 
“12 ساعته” در صنایع پتروشیمی/ فصلنامه سالمت کار دوره هفتم ، شماره 1، 

بهار 1389

روانی  سالمت  بر  شغلی  استرس  اثرات  بررسی   /)1382( ر  زاده،  عباس   .34
مأموران راهنمایی و رانندگی مناطق 12 گانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

شهناز باکند و همکاران
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