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شرکت فوالد خوزستان بود .نمونه مورد بررسی  322نفر از کارکنان
شرکت فوالد ( 89نفر تولید 37 ،نفر تعمیرات و  25نفر اداری) که به
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .این پژوهش از نوع پس
بآوری کانر و
رویدادی بود.ابزار پژوهش عبارتند از  )1پرسشنامه تا 
دیویدسون ) )2 (CD- RISCپرسشنامه سالمت عمومی).)GHQ-28

روش :دادههای بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره
MANOVAو تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا و آزمونهای
تعقیبی  LSDو آزمون تعقیبی شفه و در سطح معنی داری " " α = 50.0

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج :یافتههای پژوهش نشان داد که

بین بخشهای تولید ،تعمیرات (احیاء مستقیم) و امور اداری از نظر
بآوری ،سالمت روان و مؤلفههای وابسته به آن ( نشانگان
تا 
جسمانی،اضطراب،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی ) تفاوت
معنی داری وجود دارد.
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Abstract1
Aim: The research purpose is to draw a
comparison between mental health and
resilience of blue-color and white-color staff
members of Khuzestan Steel Company.
Method: Through carrying out a causalcomparative study a sample of 223 individuals
was selected through stratified random
sampling. Research tools included Resilience
Connor and Davidson (CD – RISC) and
General Health Questionnaire (GHQ – 28).
Results: Findings demonstrated a statistically
meaningful between-group difference between
blue-color and white-color staff members in
terms of mental health and its related
components (somatization, anxiety, social
dysfunction and depression).
Keywords: Resilience, Mental Health, Staff,
Khuzestan Steel Company
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مقدمه

تهای روزانه است .انسان
حیات انسان در جامعه با کار سرشته شده است و بسیاری از جنبههای وجودی انسان از طریق کار و فعالی 

جهای روانی
ًالهای درونی و احتیا 
یرسد ،بلکه بسیاری از خ ًال
یکند و از این رهگذر نه فقط به نیازهای مادی و ظاهری خود م 
کار م 
تهای کاری از نظر
یشود .به نظر میرسد که فعالی 
یسازد .بخش زیادی از زندگی افراد فعال هر جامعه صرف کار م 
خود را مرتفع م 
یآید و حتی برای بسیاری از مردم عامل بنیادی رضایت از زندگی است .همچنین کار
سالمت روانی شخص ،فعالیتی مهم به حساب م 
یآورد و عزت نفس او را افزایش میدهد از سوی دیگر زندگی اجتماعی مستلزم همکاری و
وسیله ای است که برای فرد استقالل م 
همیاری و بر آوردن نیازهای متقابل است .این امر منجر به تقسیم کار شده و روابط اجتماعی و سازمان یافته انسان را در قالب نهادها،
مؤسسات و واحدهای کم و بیش تخصصی گسترش داده است(توسلی.) 75 31،
یدارد به رغم اینکه کار مناسب عامل مهمی در ارضای نیازهای اساسی آدمی و بهبود شرایط اجتماعی
گنجی ( ) 77 31اظهار م 
محیط اطراف است ،گاهی اوقات ممکن است منبع فشار روانی بر انسان باشد .یعنی ممکن است یک شغل رضایت بخش به مرور
زمان به منبع نارضایتی تبدیل شود و فرد را به سمت فرسودگی شغلی سوق دهد .در این میان حمایت از سالمت کارگران باید به عنوان
یکی از ارکان سالمت عمومی مد نظر باشد ،این امر به شکل ساده ،مراقبت از نیروی کار بوده وبرای رسیدن به این هدف به
تهای دولتی و ملی و تحقیقات بسیار در مورد سالم سازی محیط کار نیاز است .شرایط نامساعد اجتماعی و محیطی از عوامل
حمای 
یشود و مسایلی چون
مهم ایجاد فشار روانی 1هستند که سالمت روان 2را به خطر میاندازند و باعث بوجود آمدن استرسهای شغلی م 
یآورد.
تهای مکرر ،کاهش انرژی و کاهش بازده کاری را بوجود م 
استعفاء ،غیب 

لوینسون 3و همکارانش در سال  62 91سالمتی روان را این طور تعریف کردهاند« :سالمتی روان عبارت است از این که فرد چه

احساسی نسبت به خود،دنیای اطراف،محل زندگی و اطرافیان دارد و مخصوصا با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد،
چگونگی سازش وی با در آمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن حائز اهمیت است».

یگوید« :سالمت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش در حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و
کارل مننجر 4م 

برداشت مفید و مؤثر او به طور کامل شود»(میالنی فر.) 1389 ،
توجه ویژه به و ضعیت روانشناختی کارکنان ،موضوع تازه ای نیست .در دهههای اخیر توجه به استرس شغلی و مطالعه پیامدهای
آن گسترش روز افزونی یافته است که از جمله دالیل آن استرس شغلی در بروز بیماریهای روان تنی (مانند فشار خون و مشکالت
گوارشی) و همچنین شیوع استرس شغلی در سطح وسیعی در جامعه است .اما در این رابطه باید گفت که در حیطه شغلی پدیده
تهای خاص ،با استرسهای زیادی همراه
استرس اجتناب ناپذیر اسن که به نوبه خود در برخی از مشاغل به دلیل نوع وظایف و مسئولی 

است .دیک 5معتقد است که وقتی فرد در معرض فشار روانی طوالنی و مداوم قرار گیرد و قادر به تطبیق خود نباشد چار فرسودگی
یشود(نریمانی ،عباسی.) 1388 ،
شغلی م 

1 stress
2 mental health
3 Levinson
4 Karl Menninger
5 Dik
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مسلش 1و همکاران (  ،) 1976فیلیان ( ،)1 38 1بدری گرگری(  ) 1384و زارع(  ) 1382در پژوهشهایی نشان دادند که عواملی وجود

دارند که میتوانند بر روی فرسودگی افراد در مشاغل تأثیر بگذارند که یکی از این عوامل پذیری تابآوری 2است .تابآوری به

عنوان یکی از سازههای اصلی شخصیت برای فهم انگیزش ،هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است(بالک .)2 00 2،3ورنر 4و اسمیت

5

بآوری،
یدانند" افزون بر آن به باور ورنر (  ) 1997خود تا 
بآوری را "ساز و کار ذاتی خود اصالح گری انسان م 
(  ) 1992خود تا 
صرف نظر از خطرات تهدید کننده ،عاملی بالقوه در همه افراد است .بالک ( )2 00 2بر این باور است که خود تابآوری ،توانایی

سازگاری سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی است(نریمانی ،عباسی.) 1388 ،

بها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در
یدارد که تابآوری ،تنها پایداری در برابر آسی 
(والر .) 2001 ،6اظهار م 

رویارویی با شرایط خطرناک نمیباشد ،بلکه شرکت فعال 7و سازنده در محیط پیرامونی خود است.

کامپفر ) 1999 ( 8باور داشت که تابآوری ،بازگشت به تعادل سطح باالتر (در شرایط تهدید کننده) است و از این رو سازگاری

ینماید که سازگاری مثبت با زندگی ،هم میتواند پیامد
یکند.در عین حال کامپفر به این نکته نیز اشاره م 
موفق در زندگی را فراهم م 
بآوری را سبب شود .وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف
بآوری به شمار رود و هم به عنوان پیش آیند،سطح باالتری از تا 
تا 
یداند.
و نگاه فرایندی به تابآوری م 
یکی از مسائل مهم در تابآوری ،خوش بینی است .خوش بینی روشی برای توصیف توانایی استقامت در مواجهه با شرایط ناگوار
یشوند ودر نتیجه
و فائق آمدن بر مشکالت است .تابآوری یعنی با وجود آن که برخی از افراد با عوامل خطر متعددی رو به رو م 
بآوری سپر بالی افراد در معرش خطر است و آنها را
یشوند ،.تا 
احتمال بروز اختالل در آنها بیشتر است ،ولی دچار آن اختالل نم 
یکند(سبز علی سنجابی.) 13 98،
در برابر سوء مواجهه با عوامل خطر محافظت م 
بآور دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند؛ از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس زا را دارند
افراد خود تا 

یدهد که "فطرتی زیست شناختی" برای رشد و کمال
(بالک ) 005 2،هسته مرکزی سازه خود تابآوری را این پیش فرض تشکیل م 
در هر انسان وجود دارد (برای نمونه طبیعت خود اصالح گری ارگانیسم انسانی) که به طور طبیعی و در شرایط معین محیطی میتواند
بآوری
یکه فاجعه از سر بگذرد و نیازهای اولیه انسانی تأمین گردد،آن گاه تا 
آشکار شود (ورنر .) 1997 ،به باور ماستن (  ) 2001هنگام 
یگردند(فردریکسون 9و
یشوند و یا حتی ناپدید م 
یرسد .در نتیجه فرایند تابآوری،اثرات ناگوار،اصالح یا تعدیل م 
به ظهور م 

توگد 004 2،10؛ انزلیچت 11و همکاران 2006 ،؛ فریبرگ 12وهمکاران ) 2006 ،در مواجهه با استرسهای شغلی و آسیب شناسی و میزان
سازس یافتگی افراد در مشاغل مطالعه سبکهای دفاعی مورد توجه و اهمیت است(پوربابکان،جاویدی.) 1389 ،

1 Maslach
2 resiliency
3 Block
4 Werner
5 Smith
6 Waller
7 active participant
8 Kumpfer
9Fredrickson
10 Tugade
11 Inzlicht
12 Friborg
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شها نشان دادهاند که تابآوری دارای همبستگی مثبت با بهزیستی روان شناختی ،سرسختی روان شناختی ،و خلق و هیجان
پژوه 
مثبت بوده ،و با در ماندگی روانشناختی،افسردگی ،اضطراب و مشکالت سالمت روانی ،همبستگی منفی دارد ( بشارت و همکاران،
، 1386رحیمیان بوگر و اصغرنژاد  ، 1387و بونانو( ،) 004 2فردریکسون و توگد (.) 004 2
بآوری و سالمت روانی دانشجویان ورزشکار در مقایسه با
خدابخشی و خدایی (  ) 2011در تحقیقاتشان نشان دادند که تا 
دانشجویان غیر ورزشکار بسیار متفاوت بود ،به عبارت دیگر ،دانشجویان ورزشکار در پرسشنامههای تابآوری و سالمت روانی
امتیازات بیشتری داشتند.
حدادی ،بشارت (  ) 2010به بررسی رابطه تابآوری با شاخصهای آسیب پذیری شامل درماندگی،افسردگی و اضطراب و سالمت
بآوری با سالمت روانی رابطه مثبت و با درماندگی روانی ،اضطراب
روانی در نمونه ای از دانشجویان پرداختند ونتایج نشان داد که تا 
و افسردگی رابطه منفی داشت ،سالمت روانی و آسیب پذیری از طریق اعتماد به نفس ،شایستگی شخصی ،سرسختی و تحمل پذیری
تحت تأثیر سطوح متفاوت تابآوری قرار گرفتند.

تهای اجتماعی و سالمت روان دانشجویان کره پرداختند ،آنها به این نتیجه رسیدند
لی 1وهمکارانش ( ) 004 2به مطالعه رابطه حمای 

که حمایت اجتماعی رابطه مثبتی با سالمت روان دارد و افرادی که دارای سطح باال هستند ،فشارهای روانی و استرس و فرهنگ
پذیری کمتری دارند.

در پژوهشی که توسط تسی ) 2007 ( 2درباره عوامل مؤثر بر احساس بهزستی محیط کار در کارکنان صنعت نفت فن آوری

بآوری و احساس خود کارآمدی بر
تهای عاطفی از طریق تا 
اطالعات انجام شد نتایج نشان داد که صفات مثبت و ثبات حال 

بآوری از همدلی و عواطف مثبت و منفی تاثیر
احساس ذهنی بهزیستی از محیط کار تاثیر میگذارند .پیش از هرچیز دیگری تا 

یپذیرد که از این میان تاثیر
یپذیرد .همچنین احساس خود کارآمدی از نوع -دوستی ،عاطفه مثبت و منفی و تابآوری تاثیر م 
م 
بآوری از همه بیشتر است .و باالخره اینکه تابآوری بر رضایت روان شناختی و اجتماعی تاثیر دارد و خود کارآمدی بر
تا 

یگذارد.
رضایت روانشناختی و اجتماعی و رضایت شغلی اثر م 

در پژوهشی  4ساله گو 3و دی ) 2006 ( 4نقش تابآوری را در کار آمدی معلمین مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که دارا

بآوری در مدیریت کنش متقابل بین کار و زندگی معلمین در سراسر دوره استخدامی ،بر معیارها،کیفیات و تداوم امور
بودن تا 
مربوط به کار و زندگی مؤثر است.
بآوری بر سالمت روانی و رضایت از زندگی پرداختند و نتایج رگرسیون
سامانی،جوکار و صحراگرد (  ) 1386به بررسی رابطه تا 
چند گانه بیانگر معنی داری نقش واسطه ای هیجانهای منفی ( افسردگی ،اضطراب و فشار روانی) در رابطه میان تابآوری خانواده و
رضایت از زندگی و تابآوری به واسطه کاهش مشکالت هیجانی (و یا افزایش سطح سالمت روانی) رضایتمندی از زندگی را در
پی داشت.
پوربابکان و جاویدی(  ) 1389به بررسی رابطه بین استرس شغلی و سالمت روانی پرداختند ،نتایج نشان داد استرس شغلی مهم ترین
عامل تأثیر گذار بر بهداشت روان در بین دو گروه از کارکنان است و اینکه کارکنان اقماری شرایط حساس تری نسبت به کارکنان
1Lee
2 Tsai
3 Gu
4 Day
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روز کار دارند و افزایش استرس شغلی ،سالمت روان کارکنان اقماری را بیش از کارکنان روز کار تحت تأثیر قرار میدهد و با توجه
یهای روانی و جسمانی آنها را در پی دارد.
به این نتایج،استرس شغلی،کاهش سالمت روان کارکنان و به دنبال آن کاهش توانای 
کهای تنش زای فراونی وجود دارد ،در واحدهای احیاء مستقیم شرکت فوالد
در محیطهای صنعتی ،مانند شرکت فوالد محر 
یهای
نهای دمنده ای که صدای آنها خارج از حد استاندارد است باعث بوجود آمدن ناهنجار 
صداهای ناشی از کمپرسورها و ف 
یگذارند ،ضمن ًاًا
شنوایی و در نتیجه تأثیر منفی بر روی اعصاب و روان پرسنلی که به طور مستقیم با دستگاهها سر و کار دارند م 
یطلبد،
تهای واحدهای احیاء پراکنده است لزوم استفاده از تجهیزات تنفسی را م 
یهای تنفسی که به طور مستمر در فضای سای 
آلودگ 
یهایی برای آینده این
سهای شغلی در حین کار برای افراد میگردد و این خود باعث نگران 
یها باعث بوجود آمدن استر 
این آلودگ 
یهای تنفسی) ،کارکنان تولید و تعمیرات شرکت فوالد به دلیل سختی و مشکالت و
یهایی ناشی از بیمار 
یباشد (نگران 
افراد م 
بآوری
یکردند و با این وجود ازتا 
مهای دفاعی (رشد یافته ،رشد نایافته و روان آزرده ) استفاده م 
شهای فراوان از انواع مکانیس 
تن 
باالیی برخوردار بودند از آنجا که تابآوری مواجهه با موقعیت سخت و چالش برانگیز و سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید
شهای تولید و تعمیرات بیشتر و متفاوت با گروه دیگر است و میزان
کننده است این میتواند دلیل بر این مدعا باشد که تابآوری بخ 
شهای تولید و تعمیرات بیشتر از گروه اداری است و
اضطراب و افسردگی و نشانههای جسمانی و اختالل در عملکرد اجتماعی در بخ 
همچنین در میان پرسنل تولید و تعمیرات به دلیل اقماری بودن کارشان اختالالتی در چرخه خواب و بیداری آنها نیز وجود دارد و این
سهای شغلی ،بهره وری پایین ،حوادث و نارضایتی شغلی برای افراد میگردد که در سالمت
مسایل در کل باعث بوجود آمدن استر 
یطلبد که به شرایط روانشناختی و ارگونومی محیط کار در این شرکت توجه
جسمانی و روانی آنها تأثیر فراوان دارد و این نیاز را م 
بیشتری شود تا گوشه ایی از این مشکالت را بتوان حل کرد و خواستههای کارکنان را برای بهبودی شرایط کار تا حدودی برطرف
کرد.
یشود:
با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد نظر ،یک سوال کلی در نظر گرفته م 
بآوری و سالمت روان کارکنان تولید و تعمیرات ( احیاء مستقیم و کارکنان امور اداری شرکت فوالد تفاوت وجود
آیا بین تا 
دارد؟

متغیرهای تحقیق

1

2

بآوری :گارمزی و ماستن ( )1 99 1تابآوری را «یک فرایند ،توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده»،
تا 

تعریف نموده اند .به بیان دیگر تابآوری ،سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.
سالمت روان« :سالمت روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و
حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی،عادالنه و مناسب».

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی و پس رویدادی است .جامعه آماري اين پژوهش شامل  2 80نفر از کارکنان شرکت فوالد خوزستان در

سال  90بود که در سه بخش مجزا ( تعمیرات ،تولید و اداری) مشغول به کار بودند و نمونه انتخاب شده شامل  322نفر از کارکنان در
شهای ذکر شده بودند که به روش تصادفی طبقه ای و براساس جدول مورگان انتخاب شدند ،دادهها با استفاده از روش تحلیل
بخ 
نها
واریانس چند متغیره  MANOVAو تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا تجزیه تحلیل شدند ،و به منظور تعیین تفاوت میانگی 

1 Garmezy
2 Masten
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در بین گروهها از آزمونهای تعقیبی  LSDو شفه استفاده گردید .کلیه دادهها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه
تحلیل قرار گرفتند.

ابزار اندازهگيري

1

ـ پرسشنامه مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون  :این مقیاس دارای  52گویه پنج گزینه ای ( هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،اغلب

و همیشه) است که محمدی (  ) 1384آن را برای استفاده در ایران انطباق داد .محمدی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب
بهای بین  0.41تا  0.64به دست
پایایی مقیاس را به دست آورد و اعتبار مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ضری 
شهای آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شــد كه براي كل
آورد .در تحقيق حاضر براي تع يي ن پايا يي پرسشنامه تابآوری از رو 
پرسشنـامه به ترتيب برابر با  0.93و  0.85كه بيانگر ضرايــب پايا يي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي باشد.به منظور تع يي ن اعتبار پرسشنامه
ياد شده نمره آن را با پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز همبسته نموده و مشخص شده است که بين آن دو رابطه مثبت معنی
بآوری از اعتبار الزم است.
داری وجود دارد(=p10.0و  ،)r= 0.20که بيانگر برخورداری پرسشنامه تا 

ی :این پرسشنامه توسط گلدبرگ 2در سال  1972ابداع شده و هدف از طراحی آن کشف و
ـ پرسشنامه مقیاس سالمت عموم 

تهای مختلف بوده است این پرسشنامه از جمله شناخته ترین ابزار غربالگری اختالالت روانی
شناسایی اختالالت روانی در موقعی 
ی،
شهای علوم رفتاری و روان پزشکی داشته است فرم  28سؤالی پرسشنامه سالمت عموم 
است که تأثیر به سزایی در پیشرفت پژوه 
توسط گلدبرگ و هیلیر در سال  1979تدوین یافته و سؤالها در برگیرنده  4مقیاس نشانگان جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد
اجتماعی و افسردگی است ،روش نمره گذاری پرسشنامه سالمت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ،نمره صفر ،یک،
دو ،و سه تعلق میگیرد .در نتیجه نمره فرد در هریک از خرده مقیاسها از صفر تا  20و در کل پرسشنامه از صفر تا  84خواهد
بود.نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات  4زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به
یباشد .به منظور اعتبار یابی در بررسی چن و چن ()3891
یآوریم .در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سالمت روان بهتر م 
دست م 
جهت بررسی روایی همزمان از پرسشنامه چند جنبه ای مینه سوتا استفاده نمودند و به ضریب همبستگی  0.54دست یافتند ،ویلسون و
کالمن ( )3891دو پرسشنامه سالمت عمومی ،مقیاس نا امیدی بک را اجرا نمودند و ضریب روایی همزمان  0.69را گزارش نمودند.
ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه  28ماده ای پرسشنامه سالمت عمومی با روش بازآزمایی به میزان  0.91برآورد شده است.
یعقوبی ( ) 74 31ضریب اعتبار کلی این آزمون را  0.88و ضریب اعتبار خرده آزمونها را بین  0.50تا  0.81گزارش کرده است .در
شهای آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شــد كه براي
تحقيق حاضر براي تع يي ن پايا يي پرسشنامه اختالل در سالمت روان نيز از رو 
كل پرسشنـامه به ترتيب برابر با  0.86و  0.60كه به طور کلی بيانگر ضرايــب پايا يي قابل قبول است.

یافتهها

فرضیههای پژوهش همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل هریک در این بخش ارائه میگردد.

شهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری تفاوت وجود دارد.
فرضيه اول :بين تابآوری کارکنان بخ 

)1 Conner& Davidson Resiliency Scale(CD-RISC
2Goldberg
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مقایسه تا 
جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداكثر نمره متغيرهای تابآوری وسالمت روان کارکنان
صهاي آماري
شاخ 

متغير

ميانگين

کارکنان بخش توليد

69.28

19.23

20

411

89

کارکنان بخش تعميرات

69.21

18.66

52

106

37

کارکنان بخش امور اداری

60.44

28.81

28

811

25

کارکنان بخش توليد

21.88

9.72

3

51

89

آزمودنيها

ب آو ر ی
تا 

اختالل در سالمت
روان

نشانگان جسمانی

اضطراب

اختالل در عملکرد
اجتماعی

افسردگی

انحراف

حداقل

حداكثر

تعداد

معيار

کارکنان بخش تعميرات

27.47

9.55

5

47

37

کارکنان بخش امور اداری

19.79

5.38

13

73

25

کارکنان بخش توليد

4.78

3.21

0

13

89

کارکنان بخش تعميرات

6.26

.37 3

0

14

37

کارکنان بخش امور اداری

3.65

2.10

1

11

25

کارکنان بخش توليد

4.90

.37 3

0

14

89

کارکنان بخش تعميرات

10.6

3.86

0

کارکنان بخش امور اداری

1.73

3.38

0

کارکنان بخش توليد

10.55

50.4

0

کارکنان بخش تعميرات

11.94

2 .8 2

2

37

15

25

13

89

17

37

17

کارکنان بخش امور اداری

13.98

1.74

8

16

25

کارکنان بخش توليد

1.65

2.60

0

11

89

کارکنان بخش تعميرات

3.46

.47 3

0

13

37

کارکنان بخش امور اداری

0.420

1.27

0

7

25

بآوری و سالمت روان کارکنان بخشهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری
جدول  :2نتايج تحليل واريانس يک راهه در متن مانوا روی تا 
متغيرها

مجموع مجذورات

درجه

ميانگين

آزادي

مجذورات

F

سطح
معني داري

تابآوری

3090.40

2

02 1545.

3. 29

0.039

سالمت روان

86 .40 21

2

.43 2 105

13.44

10 00 .0

شهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری
بآوری کارکنان بخ 
جدول  :3نتايج آزمون تعقيبيLSDبراي مقايسه ميانگين نمرات تا 
ميانگين

گروهها
1

بخش توليد

69.28

2

بخش تعميرات

69.21

3

بخش امور اداری

60.44

1

2

3

ــــ

)p= 0.018 ( 
)p= 0.027 (

شهای توليد و تعميرات(احياء مستقيم)تفاوت معني داري از لحاظ تابآوری وجود
بين کارکنان بخش امور اداری و کارکنان بخ 

شهای توليد و
نها،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
دارد(  p = 0.039و  .) F = 3.29به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگي 
تعميرات(احياء مستقيم)،از تابآوری پا يي ن تری برخوردارند.بين بقيـه موارد تفاوت معني داري مشاهده نمي شود.
شهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری تفاوت وجود دارد.
فرضيه دوم :بين سالمت عمومی کارکنان بخ 

شهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری
جدول  :4نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات سالمت روان کارکنان بخ 
ميانگين

گروهها

21.88

1

بخش توليد

2

بخش تعميرات

27.47

3

بخش امور اداری

19.79

1

2

3

)p=400.0(

ــــ
)p=500.0(
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شهای توليد و امور اداری تفاوت معني داري از لحاظ سالمت روان
بين کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم)و کارکنان بخ 
شهای توليد و امور
وجود دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم) نسبت به کارکنان بخ 
اداری،از سالمت روان پا يي ن تری برخوردارند.بين بقيـه موارد تفاوت معني داري مشاهده نمي شود.الزم به توضيح است نمره باال در
مقياس سالمت روان بيانگر سالمت کمتر است.

شهای توليد ،تعميرات(احياء
 1،2،3،4-2بين نشانگان جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی کارکنان بخ 

مستقيم)وامور اداری تفاوت وجود دارد.

جدول  :5نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) روي نمرات مؤلفههای سالمت روان کارکنان بخشهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور
اداری

نام آزمون

DF
فرضيه

مقدار

DF
خطا

F

سطح
معني داري ()p

آزمون اثر پيال يي

0.390

8

434

13.15

10 00 .0

آزمون المبداي ويلكز

0.641

8

2 43

1 3.43

10 00 .0

آزمون اثر هتلينگ

0.510

8

430

1 .7 31

10 00 .0

آزمون بزرگترين ريشه روي

0.381

4

712

20.67

10 00 .0

شهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری حداقل از لحاظ كي ی از متغيرهاي وابسته (مؤلفههای سالمت
بين کارکنان بخ 
روان) تفاوت معني داري وجود دارد( p =00.0 01و .)F = 13.43

جدول  :6نتايج تحليل واريانس يک متغيری در متن مانوا روی مؤلفههای اختالل درسالمت روان کارکنان بخشهای توليد ،تعميرات(احياء
مستقيم)وامور اداری

متغيرها

مجموع مجذورات

درجه

ميانگين

آزادي

مجذورات

F

سطح
معنيداري

نشانگان جسمانی

219.29

2

109.64

11.74

10 00 .0

اضطراب

2 594.4

2

297.21

.78 32

10 00 .0

اختالل در عملکرد اجتماعی

401.67

2

83 .002

59.81

10 00 .0

3.67 92

2

146.84

20.11

100.0

افسردگی

شهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم)وامور اداری از لحاظ نشانگان
همان طوري كه در جدول  5مشاهده میشودبين کارکنان بخ 
جسمانی تفاوت معني داري وجود دارد( p =10 00 .0و  .)F = 11.74بنابراين فرضيه1ـ2تأ يي د مي گردد .معنی دار شدن تحليل
واريانس مشخص نمیکند که بين کدام گروهها تفاوت وجود دارد ،لذا بدنبال اين تحليل ،تحليل تعقيبي شفه انجام شد كه نتايج آن
در جدول  6نشان داده شده است.
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مقایسه تا 
جدول :7نتايج آزمون تعقيبي شفه براي مقايسه ميانگين نمرات نشانگان جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی کارکنان
بخشهای توليد ،تعميرات(احياء مستقيم) و امور اداری
ميانگين

گروهها
1

بخش توليد

4.78

2

بخش تعميرات

6.26

3

بخش امور اداری

3.65
ميانگين

گروهها
1

بخش توليد

2

بخش تعميرات

3

بخش امور اداری

گروهها

1

2

3

ــــ

)p=10 00 .0( 

10.6

)p=10 00 .0( 

1.73

1

بخش توليد

10.55

2

بخش تعميرات

11.94

بخش امور اداری

13.98

3

)p=700.0( 

ـــــ
)p=10 00 .0( 

4.90

ميانگين

گروهها

1

2

3

ميانگين

1

بخش توليد

1.65

2

بخش تعميرات

3.46

3

بخش امور اداری

0.420

1

2

3

)p= 0.024 (

)p=10 00 .0( 
)p=300.0( 

1

2

3

)p=10 00 .0(

)p= 0.031 (
)p=10 00 .0(

شهای توليد وامور اداری تفاوت معني داري از لحاظ نشانگان جسمانی
بین کارکنان بخش تعمیرات ( احیاء مستقیم)و کارکنان بخ 
شهای توليد وامور
وجود دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم)نسبت به کارکنان بخ 
اداری،از نشانگان جسمانی باالتری برخوردارند.بين بقيـه موارد تفاوت معني داري مشاهده نميشود.
شهای توليد وتعميرات(احياء مستقيم)تفاوت معني داري از لحاظ اضطراب وجود
بين کارکنان بخش امور اداری و کارکنان بخ 
شهای توليد وتعميرات(احياء مستقيم)،از
دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
اضطراب پا يي ن تری برخوردارند.بين بقيـه موارد تفاوت معني داري مشاهده نميشود.
شهای توليد و تعميرات(احياء مستقيم)تفاوت معنيداري از لحاظ اختالل در
بين کارکنان بخش امور اداری و کارکنان بخ 
شهای توليد و
عملکرد اجتماعی وجود دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
تعميرات(احياء مستقيم)،از اختالل در عملکرد اجتماعی باالتری برخوردارند.همچنين بين کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم)و
کارکنان بخش توليدتفاوت معني داري از لحاظ اختالل در عملکرد اجتماعی وجود دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،
کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم) نسبت به کارکنان بخش توليد،از اختالل در عملکرد اجتماعی باالتری برخوردارند .بين بقيـه
يداري مشاهده نميشود.
موارد تفاوت معن 
شهای توليد و تعميرات(احياء مستقيم)تفاوت معنيداري از لحاظ افسردگی وجود
بين کارکنان بخش امور اداری و کارکنان بخ 
شهای توليد و تعميرات(احياء مستقيم)،
دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
نتری برخوردارند .همچنين بين کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم)و کارکنان بخش توليدتفاوت معني داري از
از افسردگی پا يي 
لحاظ افسردگی وجود دارد .به عبارت ديگر ،با توجه به ميانگينها،کارکنان بخش تعميرات(احياء مستقيم) نسبت به کارکنان بخش
توليد ،از افسردگی باالتری برخوردارند.بين بقيـه موارد تفاوت معني داري مشاهده نميشود.
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بحث و نتیجهگیری

شهای
بآوری و سالمت روان و همچنین مؤلفههای سالمت روان دربخ 
یشود که بین تا 
با توجه به تحقیق حاضر نشان داده م 

مختلف تولید و تعمیرات و امور اداری تفاوت معنی داری وجود دارد.
شهای تولید و تعمیرات و امور اداری تفاوت وجود دارد؛
در خصوص فرضیه اول شواهد نشان داد که بین تابآوری کارکنان بخ 
(میانگین نمرات انعطاف پذیری کنشی بخش تولید  ، 69.2 8بخش تعمیرات  69.21و بخش امور اداری  60.44میباشد ).و فرضیه اول
مورد تایید قرار گرفت ،،با توجه به میانگین کارکنان بخش تولید و تعمیرات نسبت به کارکنان بخش اداری از تابآوری باالتری
بآوری
برخوردار بودند ،حال این سوال مطرح است که با وجود سختی کار باال در بخش تولید و تعمیرات چگونه این دو گروه از تا 
بآوری مواجهه با موقعیت سخت و چالش برانگیز و
یتوان گفت از آنجا که تا 
باالتری برخوردار هستند؟در تبیین این یافته م 
بآوری کارکنان تولید و تعمیرات باالتر
یتواند دلیلی بر این باشد که تا 
سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده است پس م 
تهای سخت و تهدید کننده در بخش تولید و تعمیرات به مراتب بیشتر و بیشتر از کارکنان امور اداری
شها و موقعی 
باشد زیرا چال 
یشد که
است و همچنین منابع حمایتی گروه تولید و تعمیرات به دلیل موقعیت کاری و نزدیک بودن افراد با هم بیشتر بود واین سبب م 
بهتر بتوانند با شرایط سخت سازگار شوند .زیرا بر اساس یافتههای سیمایی(  ) 1389افرادی که از تابآوری باالیی برخوردارند ،در
هنگام مواجهه با شرایط تهدید کننده امیدوار هستند بنابراین احتماال کارکنان این بخش به دلیل شرایط کاری خود را در موقعیتی
یبینند که ناچارند استقامت و امیدواری بیشتری را از خود نشان دهند.
م 
شهای تولید و تعمیرات و امور اداری تفاوت وجود
لهای مربوط به فرضیه دوم نشان داد که بین سالمت روان کارکنان بخ 
تحلی 
یباشد ).و به این ترتیب
دارد؛ (میانگین نمرات سالمت روان بخش تولید  ، 21.88بخش تعمیرات  27.47و بخش امور اداری  19.79م 
شهای تولید و امور اداری ،از
نها کارکنان بخش تعمیرات نسبت به کارکنان بخ 
فرضیه دوم مورد تایید قرار گرفت ،با توجه به میانگی 
سالمت روان پایین تری برخوردارند .محیط کار سالم در جهت تأمین سالمت روان کارکنان خود گام برداشته و سالمت روان آنها
یتوان گفت که کار بخش تعمیرات به دلیل اینکه از نظر محیطی سنگین و پر
یآورد .در تبیین این یافته م 
را تضمین کرده و بوجود م 
دغدغه است و سختی بیشتری نسبت به دو گروه دیگر دارد پس سالمت روان پایین ترو اختالل در سالمت روان باالتری به دلیل
سختی کار داشتند .شرایط بخش تعمیرات ،تعمیر جزئی یا کامل یک دستگاه درحین کار سایر دستگاههاست وضمن ًاًا خطرات محیطی
ازجمله نشت گازسمیموجود در تجهیزات و وجود غبار صنعتی برای آنها وجود دارد که این موارد خود باعث طاقت فرسایی و تنش
سهای محیط کار برای این گروه
تهای مقابله با استر 
کاری فراوان را بوده به همراه خطر در حین کار که خود باعث سطح پایین مهار 
یباشد و نسبت به سنگینی و تنش کاری دستمزد متوسطی
یشود و درضمن سطح تحصیالت بیشتر گروه بخش تعمیرات زیر دیپلم م 
م 
یتوانند از عوامل
دارند و با گروه تولید که کارشان نسبت به گروه تعمیرات کم خطر تر است تقریب ًاًا برابر است که همگی این موارد م 
افزایش مشکالت جسمانی و مشکالت روانی همچون افسردگی و اضطراب در کارکنان این بخش باشد.
شهای تولید و تعمیرات و امور
با توجه به نتایج آزمون در مورد فرضیه مؤلفه اول نتایج نشان داد بین نشانگان جسمانی کارکنان بخ 
اداری تفاوت وجود دارد؛ (میانگین نمرات نشانگان جسمانی بخش تولید ، 4.78بخش تعمیرات  6.26و بخش امور اداری 3.65
نها کارکنان بخش تعمیرات نسبت به کارکنان به کارکنان
یباشد ).بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار گرفت ،با توجه به میانگی 
م 
یتوان گفت از آنجا که کار بخش تعمیرات نیاز به
شهای تولید و امور اداری از نشانگان باالتری برخوردارند .در تبیین این یافته م 
بخ 
کار یدی و دستی دارد افراد هم از نظر جسمی قویتر از دو گروه دیگر هستند وهم اینکه به مراتب دچار مشکالت جسمی بیشتری
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مقایسه تا 
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یکند جبارزاده در مطالعه خود نشان
یشوند .افراد تولید و تعمیرات به دلیل کار شیفتی که دارند سالمت جسمانی آنها کاهش پیدا م 
م 
یتواند به سه تظاهر خستگی یعنی اختالل در رفتار،تغییرات عملکرد فیزیولوژیکی و مشکالت
یدهد که کارشیفتی و شب کاری م 
م 
فردی منتهی گردد.
شهای تولید و تعمیرات و امور اداری تفاوت
در خصوص فرضیه مربوط به مؤلفه دوم نتایج نشان داد که بین اضطراب کارکنان بخ 
یباشد ).بنابراین این فرضیه نیز
وجود دارد؛ (میانگین اضطراب بخش تولید ،تعمیرات و امور اداری به ترتیب  10.6 ، 4.90و  1.73م 
شهای تولید و تعمیرات از اضطراب
نها ،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
مورد تایید قرار گرفت ،با توجه به میانگی 
یتوان گفت از آنجا که کار امور اداری دغدغهها و تنش کاری بخش تولید و تعمیرات را
نتری برخوردارند .در تبیین این یافته م 
پایی 
شها و خطرات احتمالی و
ندارد پس بنابراین طبیعی است که اضطراب کمتری هم داشته باشند در بخش تولید و تعمیرات به دلیل تن 
یشود که از اضطراب باالتری برخوردارباشند.
تهدیدهایی که در حین کار با آن مواجه هستند باعث م 
شهای تولید و تعمیرات و امور اداری
در مورد فرضیه مؤلفه سوم نتایج نشان داد که بین اختالل در عملکرد اجتماعی کارکنان بخ 
یباشد ).بنابراین این
تفاوت وجود دارد؛ (میانگین اختالل در عملکرد در بخش اول  ، 10.55بخش دوم  11.94و بخش سوم  13.98م 
شهای تولید و تعمیرات از
نها ،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت ،با توجه به میانگی 
اختالل اجتماعی باالتری برخوردارند.در تبیین این یافته میتوان گفت وقتی انسانها درشرایط دشوار و استرس زا قرار میگیرند ،به
یشوند و وبا نشان دادن همدردی و همکاری و یا حمایت اجتماعی از یکدیگر ،سعی
عنوان نوعی مکانیسم دفاعی بیشتر گردهم جمع م 
سهای موجود مینمایند .این صمیمیت و احساس تجربههای استرس زای مشابه در کارکنان بخش تولید و تعمیرات
در کاهش استر 
یتر داشتند و به صمیمی بودن بخش تولید و
یخورد .اما کارکنان امور اداری احتماال با هم رابطه ایی خشک و رسم 
بیشتر به چشم م 
تعمیرات نبودند و بخش تولید و تعمیرات با دیگر اعضای خود به دلیل کار جمعی که داشتند رابطه شان به مراتب بهتر بود تا در کار
شها از اختالل
یتواند خود دلیلی برای این باشد که کارکنان امور اداری نسبت به دیگر بخ 
پشت میز نشینی امور اداری همین م 
عملکرد اجتماعی باالتری برخور دار باشند.
شهای تولید و تعمیرات و امور اداری تفاوت وجود
در خصوص فرضیه مؤلفه چهارم نتایج نشان داد که بین افسردگی کارکنان بخ 
یباشد ).بنابراین آخرین فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت ،با توجه
شها به ترتیب  3.46 ، 1.65و 02 04 .م 
دارد؛ (میانگین افسردگی بخ 
شهای تولید و تعمیرات از افسردگی پایین تری برخوردارند و همچنین
نها،کارکنان بخش امور اداری نسبت به کارکنان بخ 
به میانگی 
یتوان گفت که کار
کارکنان بخش تعمیرات نسبت به کارکنان بخش تولید از افسردگی باالتری برخوردارند .در تبیین این یافتهها م 
کارکنان بخش امور اداری به مراتب سبک تر و دارای تنش کمتر از گروههای تولید و بخصوص بخش تعمیرات است که کاری بس
شهای تولید و تعمیرات است و باز کار بخش
سخت و با تنشی باال دارند پس به همین دلیل افسردگی بخش اداری کمتر از بخ 
تعمیرات در نوع خود دشوارتر و پردغدغه تر از کار بخش تولید است ،وجود دستمزد ناکافی با وجود سنگینی کار و خطرات احتمالی
یشود که بخش تعمیرات
که این گروه در حین کار در زمان تعمیرات تجهیزات با آن دست به گریبان است همه این موارد باعث م 
نسبت به بخش تولید از افسردگی باالتری برخوردار باشند .یک علت احتمالی دیگر ممکن است نوعی بیان تمارض گونه پرسنل این
شها و یا کاهش دشواری شرایط کاری
شها به دلیل داشتن این تصور باشد که ممکن است ابراز عالئم بیمارگونه ،به افزایش پادا 
بخ 
آنها به وسیله انتشار این نتایج به مسئولین ،بینجامد.
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بآوری و سالمت روان و مؤلفههای آن و مقایسه
به طور کلی با توجه به نتایج این مطالعه در خصوص تفاوت معنی دار بین تا 
آنها با یافتههای سایر تحقیقات( برای نمونه رحیمیان بوگر و اصغر نژاد فرید  ، 1387بشارت و همکاران  ، 1387سیمایی  ، 1389رستمی
ُ ، 1387دُدرتاج  ، 1386تابع بردبار،کاظمی ورنجبران  ، 1389پور بابکان ،جاویدی  ، 1389حجتی ، 1389سوزان  ، 2007اسمیت ، 2006
یتوان قضاوت
تایلور  ، 2008تابع بردبار و همکاران  ، 1389فوالدوند  ، 1386پور بابکان ،جاویدی  ، 1389لی و همکارانش  ) 004 2م 

کرد که بین نتایج این مطالعات با یافتههای این تحقیق همسویی وجود دارد( .نتایج این آزمون در سطح معنی داری "  p = 50.0بود).

شهای تابآوری حاکی از این واقعیت است که برای عوامل خطر ،قدرت پیش گویی مطلق وجود ندارد(کیانی دهکردی،
پژوه 
یدهد .ورنر و
بآوری نوعی مصون سازی در برابر مشکالت روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش م 
 .) 1383تا 

تهایی از قبیل برقراری
یتواند با افزایش مهارتهای اجتماعی تقویت گردد ،مهار 
یدارند تابآوری م 
اسمیت ) 1992 ( 1اظهار م 
تهای رهبری حل مسأله ،مدیریت منابع ،توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه ریزی.تابآوری در سالمت روان
ارتباط ،مهار 
یتوان گفت که افراد آسیب دیده تحت تأثیر پیامدهای منفی پیشامدهای ناگوار قرار
افراد تأثیر دارد در خصوص سالمت روان م 
یتوانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نمایند و
یگیرند .سرسختی و تابآوری از منابع درون فردی هستند که م 
م 
اثرات منفی استرس را کم رنگ تر جلوه دهند (ویسی و همکاران.) 79 31،

منابع

آشتیانی ،ع .) 1389 ( .آزمونهای روانشناختی(ارزشیابی شخصیت وسالمت روان) .تهران :انتشارات بعثت.

بآوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سالمت
بشارت ،م ،.صالحی ،م ،.شاه محمدی ،خ ،.نادعلی ،ح ،.و زبردست ،ع .) 1386 ( .رابطه تا 
روانی در ورزشکاران .فصلنامه روانشناسی معاصر. 38 - 49 ،)2(3 ،

پوربابکان،ک ،.و جاویدی ،ح .) 1389 ( .بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهداشت روانی و مقایسه آن در کارکنان اقماری و روز کار مناطق
عملیاتی زاگرس جنوبی ،فصلنامه اکتشاف و تولید. 30 - 29 ، 75 ،

توسلی ،غ .) 75 31( .جامعه شناسی کار و شغل .تهران :انتشارات سمت.

رحیمیان بوگر ،ا ،.و اصغر نژاد فرید ،ع ) 1387 ( .رابطه سرسختی روانشناختی و خود تابآوری با سالمت روان در جوانان و بزرگساالن بازمانده
زلزله شهرستان بم .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 70 - 61 ، 14 ،

سهای شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان
زارع ،م .) 1382 ( .مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و سخت رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبو 
شرکت تاکسیرانی شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.

ساعتچی ،م .) 76 31( .روانشناسی بهره وری .تهران :انتشارات نشر و ویرایش.

سبزعلی سنجابی ،ب .) 1389 ( .تابآوری نوجوان .فصلنامه آموزش راهنمایی و تحصیلی.) 16 (1،
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