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 چکیده

ثیر آن بر سالمت عمومی کارمندان برج کنتـرل بـا کارکنـان دفتـری               أرویدادی با هدف مقایسه میزان استرس و ت         این پژوهش پس   :مقدمه
 .ام شده استهواپیمایی انج

نامه   پرسش،اپیمایی که به روش تصادفی انتخاب شدند  و نفر از کارکنان دفتری ه     30 از کارمندان برج کنترل و       نفر 30 :کار  مواد و روش  
 .  مستقل تحلیل شدندtکمک روش آماری  ها به داده.  را تکمیل کردند(GHQ-28)نامه سالمت عمومی  و پرسشکودرون استرس 
دار دارنـد     تفـاوت معنـی    )3/76(کارکنـان دفتـری     بـا    )1/122(نتـرل   کررسی نشان داد که میزان اسـترس در کارکنـان بـرج             این ب  :ها  یافته

)001/0p< ( .چنین میانگین سالمت عمومی در کارکنان برج کنترل  هم)میانگین . دار داشتند تفاوت معنی )3/14(کارکنان دفتری با  )7/19
خـوابی و افسـردگی       دارای اضـطراب، بـی    کارکنـان بـرج کنتـرل       .  بود 1/3 و در کارکنان دفتری      5کنترل  های بدنی در کارکنان برج        نشانه

 .داری دیده نشد تنها از نظر اختالل در کارکرد اجتماعی بین دو گروه تفاوت معنی. ) >05/0p (بودندبیشتری 
 .المت روانی کمتری برخوردارندس از  وکنند  کارکنان برج کنترل میزان باالیی از استرس را تجربه می:گیری نتیجه

 
   کنترل  برج  کارمندان ، عمومی  سالمت ، استرس :کلیدواژه

 
 مقدمه

 بـا ایجـاد   ، شـناختی  روان زیانبـار   هـای  محـرک اسـترس و  

  سـدیم   ترشـح   افـزایش  نـد نتوا میخشم  و تنفر حاد،  اضطراب
 - قلبـی   اخـتالل در کـارکرد  را در پـی داشـته و سـبب      درکلیه
اختالل در دسـتگاه گوارشـی       ،  )1378انصار جعفری،   ( عروقی

ــتمن( ــیمون؛ 1996، 1گلی ــتر ،2س ــینتا، 3اکنیس ــودین4ک ، 5 و گ
هـــای دســـتگاه ایمنـــی  نارســـاییو ) 1378کارلســـون، ؛ 2001

 .شوند) 1379گنجی، (
ا ز تــرین عوامــل اســترس چنــین عوامــل شــغلی از مهــم هــم

شـیوع  هـا    بررسـی ). 1377ری ، رئیسی و ظهیـ   (روند   شمار می  به
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دو برابـر بیشـتر از      هـای کنتـرل      کارکنان بـرج  در  را  زخم معده   
، 1اتکینسـون (انـد   هخطوط هوایی گزارش کرد   دفتری  کارکنان  

چنین اسـترس شـغلی باعـث         هم). 1380،  2گاردلاتکینسون و هی  
های پوستی    ایجاد حساسیت مانند اگزما، سردرد، آسم، اختالل      

افزایش بیمـاری لثـه و دنـدان     مانند کهیر و جوش، ریزش مو و        
هـای شـغلی      اسـترس ). 2001،  5 و شـلیتو   4، هلر 3هانگ(شود    می
پـور،    آقایی و آتش  (توانند مشکالت روانی نیز پدید آورند         می

را استرس  ) 1990 (8 و آراکی  7و کاوا ) 1994 (6فرانک). 1380
آن ) 1993( 10و ویلکینز  9 ببینگتون  و در ایجاد افسردگی شدید   

ــروز ارا  ــؤثر   خــتاللدر ب ــه اســکیزوفرنیا م ــی از جمل هــای روان
 .دانستند
 نفر  121بررسی  در  ) 1996( 13و پرودنزانو  12 پراسی ،11پاکا

 در نیروی هوایی آمریکا که بـین      برج مراقبت   کننده   مرد کنترل 
 سال سن داشتند نشان دادند که سالمت بدنی و روانـی            50-20

نیـز  ) 2003 ( 15ک و پریزمیـ   14 کالیترنا .در این افراد پایین است    
 .احساس خستگی همیشـگی را در نوبتکـاران گـزارش کردنـد           

شناختی ناشی از    های فیزیولوژیک و روان    شدن کنش  دگرگون
مانند خوابیدن در روز در کارمندانی      شبانه و   بیدار ماندن و کار     

شـمار   بـه هـا    تـرین اسـترس    مأموران برج مراقبت هوایی از مهـم      
 .)2003، 16کاسـتا  ؛1379کـوپر،  البطـوی و   کـالیمو،   (رونـد    می

تعیین میـزان اسـترس و      در این راستا و با هدف       پژوهش حاضر   
سالمت عمومی کارمندان برج کنترل در مقایسـه بـا کارمنـدان           

 در  کـه   افـرادی  آیـا ”و در پاسخ به پرسـش  دفتری هواپیمایی 
  اسـترس  ،دارنـد   فعالیـت   کنتـرل   برج  چون  حساسی  های شغل

 کارهـای   سازمان  همان در  که  افرادی با  مقایسه در را  بیشتری
 و از سـالمت عمـومی   کننـد  مـی   تجربـه انجام می دهند  دفتری

  .انجام شده است“ کمتری برخوردارند؟
  بـرج   کارمنـدان :  عبـارت بودنـد از   پـژوهش   هـای  فرضـیه 

  اسـترس   هواپیمـایی   دفتـری   کارمنـدان  بـا   مقایسـه  در  کنتـرل 
هــای بــدنی بیشــتری نشــان   نشــانه،دکننــ مــی  تجربــه را بیشــتری

 . دارند  بیشتری  خوابی بی وافسردگی، اضطراب و  دهند می
 

 کار روشمواد و 
 آمـاری جمعیـت   . اسـت بررسی از نوع پس رویـدادی        این

ــژوهش   ــرل و   60پ ــرج کنت ــد ب ــری  1800کارمن ــد دفت  کارمن
 30هـا را   آزمـودنی .بودنـد آسـمان تهـران   هواپیمایی فرودگـاه  

تشـکیل دادنـد کـه      دفتـری  کارمنـد  30و   کنتـرل   برج دکارمن
  .شدند  انتخاب  ساده  تصادفی گیری نمونهروش  به

  سـالمت   نامـه  پرسـش   شـامل   ژوهشگردآوری پ  ابزارهای
 و) 1979 ،19ریـ  و هیل18گلـدبرگ ((GHQ-28) 17 28 -یعموم

 . بود)1380گنجی، ( 20نکودرولیونل   استرس  نامه پرسش
  و گلـدبرگ ( (GHQ-28) 28 -المت عمومی نامه س  پرسش

ــر،  ــزار : )1979هیلی ــر روش خــود  یــک اب ــی ب ــالگری مبتن غرب
مقیـاس  زیرهـر   (دهی است که دارای چهار زیرمقیاس        گزارش

 عالیـم بـدنی، عالیـم       : به این شرح اسـت     )دارای هفت پرسش  
اضطراب و اخـتالل خـواب، اخـتالل در کـارکرد اجتمـاعی و              

 1   .)2001 ، 21نابل (عالیم افسردگی 
 تـا   14توانـد از     می ها ها در هر یک از زیرمقیاس      دامنه نمره 

 بـا   پژوهشـی  ابـزار   عنـوان   به  نامه پرسش  این.  در نوسان باشد21
کار بـرده شـده    به  روانیاختالل دارای کردن افراد سرند   هدف
بررســی در زمینــه  70تــاکنون بــیش از ). 1377اســتورا، (اسـت  
، گلـدبرگ و  22ویلیـامز .  انجام شده اسـت   در دنیا  GHQروایی  
 ایـن   24بـا فراتحلیـل   ) 1374عقـوبی،   ی، به نقل از     1988( 23ماری
برابـر بـا    را   GHQ-28نامه   حساسیت پرسش  میانگین   ها،  بررسی

% 78% (82بـا   برابر  را  ویژگی آن   میانگین  و  %) 89تا  % %70 (83
پایـایی   )1375( پاالهنگ و همکـاران      .گزارش کردند %) 85تا  

با فاصله یک هفتـه تـا ده        به روش بازآزمایی و     در مردان   آن را   
گـذاری سـاده     با روش نمره  را   25بهترین نقطه برش    و 91/0روز  

ژگـی و میـزان     ی و  حساسیت، .گزارش نمودند  22 نمره   ،لیکرت
 . بــود% 19  و% 78، % 88ترتیــب   بــه26بنــدی کلــی اشــتباه طبقــه

یت، ویژگی و میزان    ، حساس 21بهترین نقطه برش نمره     در زنان   
بــود % 16  و%79، %88ترتیــب  بنــدی بــه  کلــی اشــتباه طبقــه  

گیـری از ضـریب      بـا بهـره    GHQ-28بررسی پایایی    .)جا همان(
  کرونبــاخ آن برابــریو میــزان آلفــا 91/0همبســتگی پیرســون 

 .دست آمد  به89/0
  آزمـون   یـن ا. )1380گنجی،   (کودروننامه استرس    پرسش
ــغل اســترس ــا را یش ــاپرســش  32  کمــک ب ــیبی ارزی ــد م  . کن

_______________________________________ 
1- Atkinson   2- Hilgard 
3- Huang    4- Heller  
5- Shellito   6- Frank  
7- Kawa   8- Araki  
9- Bebbington   10- Wilkins 
11- Puca    12- Perrucci  
13- Prudenzano  14- Kaliterna   
15- Prizmic   16- Costa   
17- General Health Questionnaire-28 
18- Goldberg    19- Hillier  
20- Lionel Coudron Stress Questionnaire 
21- Noble  22- Williams  
23- Mari    24- meta-analysis  
25- cut-off point    
26- overal misclassification rate 



 

 کمبـود  بـا  آخـر  پرسش دو و  شغلی  استرس با  اولپرسش   30

  یک وجود  نشانه  مثبت  پاسخ هر .دارد ارتباط به کار   مشغولیت
 هـر  و  اسـت   ای گزینـه  دو  صورت به  نامه پرسش. است  استرس

پاسخ مثبت به هر یـک  برای نمونه  .ای  دارد  ویژهامتیاز  پرسش
 در حالی که پاسخ ،چهل امتیاز دارد 30 و 26، 1های  پرسشاز 

 .، پـنج امتیـاز دارد  14  و4، 2هـای   مثبت به هر یک از پرسـش 

  استرس  گفت  توان می باشد، 30از کمتر امتیازها  کل  جمع اگر
 باشـد،  60تـا   30  بین امتیازها  جمع اگر. است  طبیعی  آزمودنی

دارای  باشـد،  60از  بیشتر راگو  شغلی استرسدارای   آزمودنی 
 را  آن  آسـانی   به تواند نمی  کهاست  شدید بسیار  شغلی  استرس

دور از انتظـار  او هـای روانـی در    وجـود اخـتالل   و کنـد تحمل 
 . بـوده اسـت  70/0 روش بازآزمایی باروایی این آزمون    . نیست

شـناخته شـده و معتبـر       ضریب همبستگی این آزمون با آزمـون        
ــودرون  ــر ک ــه  دیگ ــام  ب ــدگی   ”ن ــی از زن ــترس ناش ــون اس آزم

 شـناختی   هـای بـالینی و روان    بررسـی . بوده است 80/0“شخصی
 .)1380گنجــی، (انــد  نیــز روایــی ایــن آزمــون را تأییــد کــرده 

دسـت   بـه  87/0برابـر   برای این آزمـون     باخ  ونرکضریب آلفای   
 .آمد

ــودنی    ــومی آزم ــالمت عم ــطح س ــژوهش س ــن پ ــا  در ای ه
. دست آمـد، سـنجیده شـد        به GHQ-28ای که از    کمک نمره   به

نامـۀ   هـا از پرسـش      کـه آزمـودنی   بـود   ای     نمـره  ،از استرس مراد  
 .آوردند میدست  استرس لیونل کودرون به

 .انجام شدمستقل  tکمک آزمون آماری  ها به تحلیل داده
 

 ها یافته
 در دامنـه  سـال    2/35میانگین سـن کارمنـدان بـرج کنتـرل          

در سـال    9/36کارمنـدان دفتـری     و میانگین سن    سال   53 تا   24
 ،کارمندان برج کنترل% 10تحصیالت .  سال بود 56 تا   28دامنه  

لیسانس بـود، در حـالی کـه        % 3/18فوق دیپلم و    % 7/21 دیپلم ، 
ــپلم و   % 3/48 ــری دی ــدان دفت ــوق  آن% 7/1کارمن ــا ف ــپلم  ه  دی

 . داشتند
آزمــون شــود،  مشــاهده مــی 1جــدول گونــه کــه در  همـان 

  بـرج   کارمنـدان بین استرس شغلی داری  معنی تفاوت tآماری 
  عمـومی   المت سـ  میـزان و نشـان داد    دفتری  کارمندانو  کنترل

 .داری با یکدیگر داشت این دو گروه نیز تفاوت معنی
 طـور  بـه   دفتـری   کارمنـدان  بـه   نسبت  نترل کبرج  کارمندان

و نیــز  خــواب بیشــتراخــتالل  و  اضــطرابدچــار   داری یمعنــ
 ).1جدول ( بیشتری بودند افسردگی

مقایسه متغیرها بـین کارمنـدان بـرج کنتـرل و کارمنـدان              -1جدول  
 دفتری هواپیمایی

برج 
 کنترل

 دفتری

 میانگین میانگین متغیر
 t*نمره 

سطح 
 داری معنی

001/0 19/4 3/76 1/122 میزان استرس  
میزان سالمت 

 عمومی
7/19 3/14 026/3 01/0 

 01/0 04/3 1/3 5 های بدنی نشانه
 05/0 206/2 5/3 6/5 میزان اضطراب
 05/0 53/2 1 5/2 میزان افسردگی

اختالل در 
 کارکرد اجتماعی

6/6 6/6 072/0- N.S. 

*df=58 

 
دهنـده   هـای بـدنی در دو گـروه نشـان     نتایج مربوط به نشانه   

  اجتماعی  اختالل در کارکرد نظر ازدار است ولی  تفاوت معنی
 ).1جدول  (نشددیده   داری یمعن  اوتتف  گروه دو  بین

 
 بحث 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کـه کارمنـدان بـرج کنتـرل             
خــاطر حساســیت شــغلی بــاال اســترس بیشــتری را نســبت بــه  بــه

،  ملکوتی ،خوان با این یافته    هم. کنند دفتری تجربه می  کارکنان  
سـطح اسـترس در     کـه   نشان دادنـد    ) 1373(بخشانی و زهروی    

ــ  ــتاران ب ــروه اداری    هپرس ــاالتر از گ ــغلی ب ــیت ش ــت حساس عل
 1 .باشد می

تـوان گفـت کارمنـدان بـرج کنتـرل        در تبیین این یافته مـی     
جبـران ناپـذیر     آگـاهی از پیامـدهای       علت حساسیت شغلی و    به

 سطح استرس باالتری را نسبت به       ،انگاری درکار  ناشی از سهل  
در یـز   ن) 1376 (نصر اصفهانی و بـاقری    . دارنددفتری  کارکنان  

 در  روابط انسـانی  پژوهش خود نشان دادند مشکالت مربوط به        
تـرین عامـل نـاراحتی و فشـار روانـی            عنـوان مهـم    محیط کار به  

  وکسانی ها شرکت  رؤسای  دیگری بررسی در. شمار می رود به
 و  اداری  انکنـ باکار  مقایسـه  در دارنـد   بیشـتری   مسـئولیت   کـه 

  و1نالنـا ک(انـد   دانسـته شـده    بیشـتری   اسـترس دارای  دفتردارها
تواند   شرایط فیزیکی کار نیز می     ، افزون بر این   ).2001 ،2دیوید
ــابع اســترس باشــد دیگــر یکــی  ــه . از من ــرای نمون ــالیموب  و ک

  نشـان   هوایی  ترافیک  کنترل  مورانأمدرباره   )1379 (همکاران 
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1- Calnan   2- David 
 



 

دارای  مـأموران ایـن  ، کـار  فیزیکـی  شـرایط علـت   کـه بـه   ندداد
 ازسـایر  بیشـتر   اسـت   ممکـن   وهستند  استرس از  ییباالسطوح 
 و  داشـته   شکایت خود  شغل و کار  فیزیکی شرایط از  کارکنان
در این پژوهش نیز کارمندان برج کنترل هوایی  .باشند ناراضی

 .از شغل خود ناراضی بودند
در زمینـه کنتـرل و      انـد کارهـایی کـه        ها نشـان داده    ررسیب

ماننـد  ( یکی فـرد  ژفیزیولـو  -نگهبانی هستند بر کارکرد عصـبی     
بازده ذهنی   چنین بر  هم و) ساز سوخت و و   حرارت بدن  درجۀ

خـوان بـا یافتـه       هـم . گذارنـد  اثـر مـی    کـار  انگیزش نسـبت بـه     و
های زخـم    نشان داد که بیماری   ) 1377(  استورا ،پژوهش حاضر 

در کارکنــان شــاری خــون دیابــت قنــدی خفیــف و پرف معــده،
های  کنترل هوایی چهار برابر گروه گواه یعنی کارمندان بخش        

 .دیگر حمل ونقل هوایی است
این بررسی میـزان اضـطراب و افسـردگی کارمنـدان بـرج             

ــه  داری بیشــتر از  طــور معنــی کنتــرل و مراقبــت هواپیمــایی را ب
 ،خـوان بـا یافتـه پـژوهش حاضـر         هم. کارکنان دفتری نشان داد   

هــای روزانــه بــا  دریافــت کــه افــزایش اســترس) 1998 (1نویــت
چنـین ارتبـاط  اسـترس بـا          هـم . های خلقـی ارتبـاط دارد      نوسان

، افسـردگی و اضـطراب      )1380 آقایی و آتـش پـور،     (اضطراب  
 ،)1373؛ ملکـوتی و همکـاران،       2002،  3مکمـن  ؛1999،  2رند(

سـیمون و   (اخـتالل یـا بزهکـاری جنسـی           و خوابی،کـابوس  بی
 ،4کـی (نفـس ضـعیف    افسـردگی و عـزت  و  ) 2001 ، همکاران

تـوان گفـت    در تبیین این یافتـه مـی     . گزارش شده است    )2001
کارکنان برج کنترل و سایر کارکنانی که مسئولیت بـاالیی در           

 از اشـــتباه در کـــار و  هـــا دارنـــد، برابـــر جـــان و مـــال انســـان
شـوند    دچـار اسـترس و تشـویش مـی          های خـود،   گیری تصمیم

 .)1380ن وهمکاران، اتکینسو(
  برج  کارمندان  اجتماعیکارکرد این بررسی نشان داد که 

  تبیـین  در. نـدارد   داری  معنـی   تفاوت  دفتریکارکنان  با  کنترل
  کـه  آن بـا   کنتـرل   بـرج   کارمندان  که  گفت  توان می  یافته  این

  کمتری عمومی  سالمت از و نندک  می  تجربه را  بیشتری  استرس
ممکـن   خـود   شـغل   نـدادن   دست از خاطر به  ولی ،خوردارندبر

  سطح در را خود، اجتماعی  کارکرد  سطحاست در زیرمقیاس 
) 1377(های رئیسی و ظهیری  این یافته با یافته. نشان دهند  بهینه

هـای مختلـف عملکـرد       که در بررسی اثرات اسـترس بـر جنبـه         
 در محـیط    ف روحیـه مـدیران    ی استرس را موجب تضع    ،مدیران
 یکاهش انگیزه و کیفیت کار و از بین رفتن تمرکز فکـر            کار،

 .سو نیست گیری گزارش نمودند، هم مدیران برای تصمیم

رو شود کـه     که فرد در محیط کار با بایدهایی روبه        هنگامی
دچـار ناهمـاهنگی و     باشـد   وی  های کنـونی     مندی بیشتر از توان  

رایط سـازگار کنـد،    نتواند خود را بـا شـ     اگر شود و  تعارض می 
 کـاهش کـارایی باعـث       .افتـد     مـی خطـر    او به یی  اکارسالمت و   

 وری، افـــزایش خطاهـــا و نارضـــایتی شـــغلی، کـــاهش بهـــره
نـدی زمـان واکـنش       ک هـا، کـاهش سـطح قضـاوت و         تصادف

 1  ).1377استورا، (شود  می
 محدودیت در دسترسی    ،پژوهش حاضر مشکالت  یکی از   

)  تهـران (هواپیمـایی آسـمان     به کارمندان برج کنتـرل ودفتـری        
حساسیت شغلی آنها بود که انجـام پـژوهش را دشـوار             خاطر به

کرده بود و در طول روز بیش از یک یا دو کارمند برج کنترل              
دیگــر مشــکل . نامــه نبــود گــویی بــه پرســش حاضــر بــه پاســخ

هــا در مــورد محرمانــه بــودن اطالعــات  اعتمــادی آزمــودنی بــی
 کــه GHQ-28 نامــۀ  پرســششخصــی بودکــه مایــل نبودنــد بــه

 .سـنجد پاسـخ دهنـد      های مرضی را می    سالمت عمومی و نشانه   
 ها و مراکز پژوهشی بـا ایـن سـازمان هـا،            ارتباط پیگیر دانشگاه  

معرفی پژوهشگران و دانشجویان و ارایه نتایج پژوهش به آنان،          
هـایی   سبب برانگیختن همکاری بیشتر در انجام چنین پـژوهش        

 .شود می
 

 سپاسگزاری
ــرواز و   ــاهنگی پــ ــر دادرس رئــــیس همــ ــای امیــ  از آقــ
آقای منوچهر امامی کارمند و مـدرس دروس مراقبـت هـوایی            
که در تهیه فهرست اسـامی کارکنـان بـرج کنتـرل و کارکنـان              

ــم    ــران و ه ــمان ته ــایی آس ــری هواپیم ــرای   دفت ــین در اج چن
 .شود نامه نهایت همکاری را داشتند سپاسگزاری می پرسش
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