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Background and Aim High occupational stress reduces the workers’ concentrations and decision-making 
power. In industries with high risks in term of exposure to hazards, there may be negative consequence. 
This study aimed to investigate relationship between Occupational Stress (OS) and the job-related risks 
in the steel industry. 
Methods & Materials This is a descriptive-analytical study with cross-sectional design carried out in a steel 
industry located in Lorestan province of Iran in 2017. For risk and OS assessments, the Melbourne Univer-
sity’s 3D risk assessment model and the United Kingdom's Health and Safety Executive (HSE) question-
naire were used. Statistical analysis was performed by using Pearson correlation and Kruskal-Wallis tests 
in SPSS V. 22.
Ethical Considerations This study was approved by Ethics Committee of Arak University of Medical Sci-
ences with the Code: IR.NREC.007.1394.05.
Results A total of 182 job-related risks were identified for 14 job titles. 19.3% of subjects had high OS level. 
The risk rank had a statistically significant correlation with overall OS score (P=0.03), and OS dimensions of 
control (P=0.02) and demand  (P=0.02). There was no significant difference between the mean OS score 
and age, work experience, educational level.
Conclusion Due to the relationship of risk amount and OS among workers in the steel industry, Planning 
to control stressors in the workplace and managing occupational risks by reducing the likelihood and 
consequence of job-related risks seems essential.   
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Extended Abstract

Introduction

ccupational Stress (OS) is one of the most 
important phenomena in social life and a 
serious threat to the health of the work-O

force in the world, as the International Labor Organization 
has introduced it as the most well-known phenomenon 
threatening workers' health in recent years [1]. OS is also 
important in terms of safety in the workplace [2]. The US 
National Institute for Occupational Safety and Health de-
fines OS as harmful emotional and physical responses that 
occur if job requirements do not match the worker's capa-
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bilities, resources, or needs. The most important stressors 
in the workplace include job or task requirements (e.g. 
workload, lack of job control, job ambiguity), organiza-
tional factors (e.g. poor interpersonal relationships, inap-
propriate managerial behaviors), economic and financial 
issues, conflict between job and family roles, aspects of 
career development and education (lack of opportunities 
for growth and development), poor organizational climate 
(lack of management commitment for valuable forces, 
complexity of organizational communication, etc.) [3]. 
This study aimed to investigate the relationship between 
OS and job related risks in the steel Industry.

Materials and Methods

This is a descriptive-analytical study with cross-sectional 
design. Study population consists of all workers in one of 
the steel industries in Lorestan province of Iran. All 57 
workers in rolling operations with at least one year of work 
experience were selected for the study. In order to identify 
and assess risks in rolling operations, the Melbourne Uni-
versity’s 3D risk assessment model was used with a system-
atic approach to errors and defects. This method is based 
on determining the three factors of exposure, likelihood of 
release, and consequence. The overall risk score is deter-
mined by multiplying the scores of these there parameters. 

Base on this score, risk levels for prioritizing corrective 
actions fall into four categories: severe/obvious (score 
above 20), high (score 10-20), moderate (score 3-10), 
and low (score less than 3). In order to investigate the 
OS status of workers, the United Kingdom's Health and 
Safety Executive (HSE) Questionnaire was used. It has 

35 items and 7 subscales of demand, control, managerial 
support, peer support, relationships, role and change. The 
questions are rated on a 5-point Likert scale (from 1 to 5). 
Collected data were analyzed in SPSS V. 22 using cor-
relation test and Kruskal-Wallis test.

Results

Figure 1 shows the steel rolling process in the study site. 
The mean of age and work experience of the participants in 
the study were 38.79±7.3 and 12.32±4.9 years, respective-
ly. In terms of educational degree, 26.3%, 19.3%, 38.6% 
and 15.8% of the subjects had high school diploma and 
lower degree, associate degree, bachelor's degree, and mas-
ter's degrees, respectively. Moreover, 91.2% of them were 
married. Figure 2 shows the results of comparing the mean 
scores of different OS dimensions. As can be seen, the di-
mensions of role, change, and managerial support had the 
highest desirability, while the dimension of relationships 
had the lowest level of desirability (desirability indicates 
the level of acceptance). 

In terms of role, relationships, managerial support, peer 
support, control, demand and change, 31.6, 33.4, 19.3, 
22.8, 15.8, 17.5 and 10.5% of the subjects had high levels 
of OS. In total, 19.3% of them showed high level of OS. 
In order to investigate the relationship of OS dimensions 
with age, work experience, and education, Kruskal-Wallis 
test was used. The test results showed no significant statis-
tical relationship between them (P>0.05). By assessment 
of job-related risks using the 3D risk assessment model, 
182 defects were identified in 14 job titles. According 
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Figure 1. Diagram of the steel rolling process in the study area
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or reduce the factors that cause OS, it is necessary to de-
velop a OS management program and corrective measures 
at the same time to improve the status of identified risks. 
Planning to control stressors in the workplace and manag-
ing occupational risks by reducing the likelihood and con-
sequence of job-related risks seems essential.
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to the criteria, 58.3% of the risks were ranked high and 
41.7% were moderate and low risks.

 In addition, a statistically significant relationship between 
mean scores of OS dimensions (control, demand, and over-
all OS) with the risk rank, and the mean scores of OS dimen-
sions including peer support, control, demand, and overall 
OS were statistically significant among the studied jobs.

Discussion

In this study, the mean scores of OS dimensions (peer 
support, control, demand and overall OS) were signifi-
cantly different among the studied jobs, while there was 
no statistically significant difference between the mean 
scores of OS dimensions and age, work experience and 
educational level of the subjects. According to the results 
of risk assessment in this study, severe/obvious risk, high 
risk, moderate risk and low risk accounted for 24.2, 34.1, 
39 and 2.7% of the identified risks in the steel industry, 
respectively. The results show that workers in the steel in-
dustry tolerate unacceptable and unnecessary risk in terms 
of work-related illness and accidents. Therefore, in order 
to reduce the likelihood of release as well as the conse-
quences of exposure to job-related risks, control measures 
within the framework of a codified program are necessary. 
According to the research findings, the risk of spreading 
air pollutants in the steel industry was mostly related to the 
use of grease and oil, welding processes and the release of 
gases and chemical vapors, especially solvents.

Due to the high level of OS in this studied steel industry 
and the significance of the relationship between OS and the 
degree of job-related risks in this study, in order to eliminate 
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زمینه و هدف استرس شغلی زیاد تمرکز و قدرت تصمیم گیری کارگران را کاهش می دهد و در صنایعی که انجام کار مستلزم پذیرش 
ریسک باال از نظر مواجهه با خطرات است، ممکن است پیامدهای منفی به همراه داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نتایج 

ارزیابی استرس شغلی و ریسک های ناشی از کار در صنعت فوالد لرستان انجام شده است.

مواد و روش ها مطالعه حاضر به صورت توصیفی مقطعی است و در یکی از صنایع فوالد لرستان در سال 1396 انجام شده است. در این 
مطالعه برای ارزیابی ریسک و استرس شغلی به ترتیب از روش 3D- ملبورن و پرسشنامه استرس شغلی اداره ایمنی و بهداشت انگلستان 
استفاده شد. تجزیه وتحلیل به وسیله آزمون های همبستگی و آزمون کروسکال والیس با استفاده از از نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت.

مالحظات اخالقی این مطالعه با کد اخالق IR.NREC.007.1394.05 به تصویب کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
اراک رسیده است.

افراد  از  استرس شغلی 19/3 درصد  نمره  از کار در 14 عنوان شغلی شناسایی شدند.  ناشی  یافته ها درمجموع 182 ریسک 
مورد مطالعه در سطح ریسک باال قرار داشت. به عالوه همبستگی آماری معناداری میان رتبه ریسک و نمره کلی استرس شغلی 
)P=0/03(، همچنین ابعاد کنترل)P=0/02( و تقاضا مشاهده شد )P=0/02(. بین میزان استرس شغلی در بین گروه های سنی، 

سابقه کاری و سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه، اختالف آماری معناداری دیده نشد.

نتیجه گیری وجود ارتباط بین میزان ریسک به دست آمده و نمره استرس شغلی کارگران مورد مطالعه در صنعت فوالد نشان می دهد که 
برنامه ریزی برای کنترل عوامل استرس زای محیط کار و مدیریت ریسک های شغلی از طریق کاهش احتمال و پیامد خطرات ناشی از 

شغل ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها: 
3D،ارزیابیریسک

ملبورن،استرسشغلی،
صنعتفوالد

اطالعاتمقاله:
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تاریخپذیرش:24 آذر 1398
تاریخانتشار:13 فروردین 1399

مقدمه

از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی  استرس شغلی یکی 
است،  جهان  در  کار  نیروی  سالمتی  برای  جدی  تهدیدی  و 
به نحوی که سازمان بین المللی کار آن را به عنوان شناخته شده ترین 
پدیده تهدیدکننده سالمتی کارگران در سال های اخیر معرفی 
کرده است ]1[. استرس شغلی از جهت ایمنی در محیط کار نیز 
اهمیت ویژه ای دارد ]2[. مؤسسه ملی ایمنی و سالمت شغلی 
فیزیکی  و  هیجانی  پاسخ های  را  شغلی  استرس  آمریکا  کشور 
مضری می داند که اگر نیازمندی های شغل با توانایی ها، منابع یا 
احتیاجات کارگر هماهنگی نداشته باشد، روی می دهد. مهم ترین 

یا  وظیفه  نیازمندی های  شامل  کار  محیط  استرس زای  عوامل 
شغل )نظیر بار کاری، فقدان کنترل روی وظیفه، ابهام در وظیفه(، 
فاکتورهای سازمانی )نظیر ارتباطات بین فردی ضعیف، رفتارهای 
مدیریتی نامناسب(، مسائل اقتصادی و مالی، تضاد بین نقش ها 
و مسئولیت های کاری و خانوادگی، جنبه های توسعه شغلی و 
آموزش )نبود فرصت هایی برای رشد و ارتقا(، جو سازمانی ضعیف 
)عدم تعهد مدیریت برای نیروهای ارزشمند، پیچیدگی ارتباطات 

سازمانی و...( هستند ]3[.

جابه جایی  سازمانی،  ناکارآمدی  در  مؤثر  فاکتوری  استرس 
نیروی انسانی، غیبت های ناشی از کار، کاهش کیفیت و کمیت 
کار، افزایش هزینه های مراقبت از سالمتی و کاهش رضایت از 

1.گروهمدیریتمحیطزیستHSE)ایمنی،بهداشتوزیستمحیط(،دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات،تهران،ایران.
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3.گروهبهداشت،دانشگاهآزاداسالمیواحداراک،اراک،ایران.
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شغل است ]4[. طی دهه های گذشته در تحقیقات متعددی نشان 
داده شده است که وظایف سازمانی یا شغلی همراه با بار کاری 
زیاد و نیازها و مسئولیت های بیش ازحد درنهایت ریسک ابتال به 

بیماری و حوادث شغلی را افزایش می دهند ]6 ,5[. 

سازمان جهانی کار در سال 2017 بروز ساالنه 230 میلیون 
حادثه شغلی و 160 میلیون قربانی ناشی از بیماری های حاصل از 
کار را در جهان گزارش کرد ]7[. این در حالی است که هر کدام 
از این حوادث بار سنگینی از هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
را به اقتصاد صنایع و کشورها تحمیل می کند ]8[. آمارها نشان 
می دهد که استرس و عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از 
بین رفتن صدها روز کاری می شود و به طورمتوسط روزانه یک 
میلیون نفر به علت اختالالت ناشی از استرس از حضور در محل 
کار خودداری می کنند ]9[؛ همچنین مطالعات نشان می دهد که 
4 درصد از ساعات کار بر اثر غیبت ناشی از استرس و نارضایتی 
شغلی کارکنان از بین می رود ]10[. بر اساس نتایج این مطالعه 
وجود شرایط ناایمن در محیط کار، اعمال ناایمن و استرس شغلی 
با رخداد حوادث ارتباط معنی داری دارد ]11[. مطالعه محمد فام 
و همکاران نیز ارتباط آماری معناداری بین میزان استرس شغلی 

و حوادث ناشی از کار را نشان می دهد ]12[. 

امروزه تولید فوالد، شاخص پیشرفت ملی و اساس تولید انبوه 
فوالدسازی،  آهن سازی،  فرآیندهای  در  است.  صنایع  سایر  در 
ریخته گری و نورد با مخاطرات شغلی نظیر انفجار گاز، افتادن 
پاتیل ها، شکستن جرثقیل ها، پرتاب فلز مذاب یا گدازه، سقوط 
اجسام سنگین، واژگون شدن واگن ها، مسمومیت با گاز منوکسید 
کربن و آسیب های ناشی مواجهه شغلی با استرس گرمایی همراه 
است. بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که به اثرات منفی 
استرس شغلی همراه با پذیرش ریسک ناشی از مواجهه با خطرات 
ذکرشده کمتر توجه شده است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف 
بررسی ارتباط بین استرس شغلی و ریسک های مرتبط با کار در 

یک صنعت فوالد انجام شد.

مواد و روش ها

از  به صورت مقطعی در یکی  این مطالعه توصیفی-تحلیلی 
آماری مورد  انجام شد. جامعه  لرستان  استان  صنایع فوالد در 
مطالعه، کارگران شاغل در واحد صنعتی فوالد استان لرستان 
بودند و تمامی 57  نفر شاغل در عملیات نورد با حداقل یک سال 
اهداف  گرفته شدند.  نظر  در  مطالعه حاضر  برای  کاری  سابقه 
مطالعه برای کارگران منتخب تشریح و اطمینان داده شد که 
اطالعات شخصی محرمانه خواهد بود و رضایت نامه مکتوب برای 

شرکت در مطالعه دریافت شد.

ارزیابی ریسک

 در مطالعه حاضر به منظور شناسایی و ارزیابی خطرات در 
از  به عنوان یکی  ملبورن  از روش 3D- دانشگاه  نورد  عملیات 
ابزارهای ارزیابی و مدیریت ریسک که نگرش سیستمی به خطاها 
رویکردی  با  کاربردی  روش  این  شد.  استفاده  دارد،  نقص ها  و 
پیشگیرانه و آینده نگر زمینه شناسایی و رفع خطرات بالقوه را 
 -3D در هر سازمان قبل از تأثیر بر سیستم فراهم می کند. روش
دانشگاه ملبورن بر مبنای تعیین سه عامل مواجهه، احتمال و 

پیامد صورت می گیرد که در جدول شماره 1 ارائه شده است.

به  مربوط  امتیازهای  حاصل ضرب  از  ریسک  کلی  رتبه 
پارامتراهای مواجهه، احتمال و پیامد تعیین می شود و درنهایت با 
توجه به رتبه ریسک به دست آمده، سطوح ریسک به چهار دسته 
ریسک شدید/بارز )رتبه ریسک بیشتر از 20(، ریسک زیاد )رتبه 
ریسک بین 10 تا 20(، ریسک متوسط )رتبه ریسک 3 تا 10( و 
ریسک کم )رتبه ریسک کمتر از 3( برای اولویت بندی اقدامات 

اصالحی طبقه بندی می شود.

ارزیابی استرس شغلی

به منظور بررسی وضعیت استرس شغلی کارگران از پرسشنامه 
Health and Safety Ex- مؤسسه  شغلی  استرس  )استاندارد 

 35 حاوی  پرسشنامه  این  شد.  استفاده  انگلستان   )ecutive

جدول 1 . تعیینرتبهپارامترهایمواجهه،احتمالوپیامددرروشارزیابیریسک3D-دانشگاهملبورن

پیامدرتبه
)Consequence(رتبه)Likelihood( رتبهاحتمال)Exposure( مواجهه

پیوسته1۰تقریباً قطعی1فاجعه2۰
مکرر6محتمل۰/6عمده1۰
گاهًا3ممکن۰/3متوسط۵
منقطع2نا محتمل۰/1خفیف2
`به ندرت1به ندرت۰/۰۵جزئی1
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سؤال با 7 زیرمقیاس، تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت 
همکار، روابط بین همکاران، نقش و تغییر است. نمره دهی در 
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )1 تا 5( است و میانگین 
نمرات عبارات در هر زیرمقیاس بیانگر مقدار اندازه گیری شده آن 
زیرمقیاس است. مشخصات دموگرافیک ازجمله سن، سابقه کار، 
سطح تحصیالت و وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه با توجه به 
سوابق موجود در صنعت و با توجه به پرسش از کارکنان در قالب 
پرسشنامه ای جداگانه جمع آوری شد . اسفندیار آزاد و محمد 
غالمی پرسشنامه استرس شغلی1 را در ایران ترجمه و روایی و 
پایایی آن را بررسی کرده اند؛ همچنین اعتبار این پرسشنامه با 
استفاده از روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن به ترتیب 

0/78 و 0/65 گزارش شده است ]13[.

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 
انجام گرفت. از آمار توصیفی برای تعیین چگونگی توزیع فراوانی 
و  ریسک  ارزیابی  پارامترهای  و  شغلی  استرس  مختلف  ابعاد 
متغیرهای دموگرافیک استفاده شد. آزمون کولموگروف اسمیرنف 
برای بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد. 
بین  ارتباط  بررسی  برای  نیز  والیس  کروسکال  آماری  آزمون 
ابعاد استرس شغلی با گروه های سنی، گروه های سابقه کاری، 
سطح تحصیالت و گروه های شغلی به کار رفت. از آزمون ضریب 
همبستگی اسپیرمن نیز برای بررسی ارتباط بین ابعاد استرس 

شغلی با رتبه ریسک استفاده شد.

1.HSE

یافته ها

تصویر شماره 1، فرایند تولید خط نورد صنعت فوالد مورد 
مطالعه را نشان می دهد.

بر اساس نتایج به دست آمده میانگین و انحراف معیار سن و 
سابقه کاری افراد شرکت کننده در مطالعه به ترتیب 7/3 ± 38/79 
و 4/9 ± 12/32 سال است. از نظر مدرک تحصیلی، 26/3، 19/3، 
38/6 و 15/8 درصد از افراد مورد مطالعه به ترتیب دارای دیپلم و 
پایین تر، فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند؛ همچنین 

91/2 درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه متأهل بودند.

تصویر شماره 2 نتایج مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات 
ابعاد مختلف استرس شغلی را بر حسب سطح مطلوبیت نشان 
می دهد. همان طورکه مشاهده می شود ابعاد نقش، تغییرات و 
حمایت مسئولین دارای بیشترین مطلوبیت بودند و ُبعد ارتباط، 
کمترین میزان مطلوبیت را داشت )مطلوبیت به معنای سطح 

پذیرش تعریف شده است(.

نتایج ارزیابی استرس شغلی و ابعاد مختلف آن در کارگران 
شاغل در صنعت فوالد در تصویر شماره 3 نشان داده شده است. 
ارتباط،  نقش،  ابعاد  حسب  بر  می شود  مشاهده  همان طورکه 
حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا و تغییرات 
به ترتیب 31/6، 33/4، 19/3، 22/8، 15/8، 17/5 و 10/5 درصد 
از افراد مورد مطالعه سطح استرس باالیی را تحمل می کردند و 
درمجموع 19/3 درصد از افراد مورد مطالعه دارای استرس شغلی 

در سطح ریسک باال بودند.

به منظور بررسی ارتباط بین ابعاد استرس شغلی با گروه های 
سنی، سابقه کاری و سطح تحصیالت از آزمون کروسکال والیس 

تصویر 1. دیاگرامفرایندتولیدخطنوردکارخانهفوالدموردمطالعه
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استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که ارتباط آماری معنی داری 
 .)P<0/05( بین متغییرهای مورد مطالعه وجود ندارد

در مطالعه حاضر ریسک ناشی از کار در صنعت فوالد لرستان 
در سال 1396با استفاده از روش -D3 ملبورن ارزیابی شد. جدول 
شماره 2 نتایج ارزیابی را نشان می دهد. در این ارزیابی 182 نقص در 
14 عنوان شغلی شناسایی شد. با توجه به معیار ارائه شده در روش 
ارزیابی ریسک، 58/3 درصد از ریسک ها در طبقه ریسک شدید و 
41/7 درصد در طبقه ریسک متوسط و کم قرار گرفتند. مشاغل 
برشکاری، نوردکاری و اپراتوری لیفتراک بیشترین تعداد ریسک 
را به ترتیب با 35 )میانگین رتبه ریسک برابر با 10/8±96/02(، 
23 )با میانگین رتبه ریسک برابر با 61/30±19/11( و 17 )با 
میانگین رتبه ریسک برابر با 06/77±7/3( به خود اختصاص دادند 
)در پیوست1 یک نمونه کاربرگ ارزیابی ریسک ارائه شده است(.

جدول شماره 3 نتایج آزمون ارتباط میان ابعاد استرس شغلی 
با رتبه ریسک و مشاغل موجود در فرایند نورد را نشان می دهد. 
همان طورکه در جدول  مشاهده می شود، ارتباط آماری معناداری 
میان ابعاد استرس شغلی شامل کنترل، تقاضا و استرس کلی با 
رتبه ریسک یافت شد؛ همچنین میانگین نمرات ابعاد استرس 
شغلی ازجمله حمایت همکاران، کنترل، تقاضا و استرس کل در 

بین مشاغل مورد مطالعه دارای اختالف آماری معناداری بود. 

بحث 

مطالعه حاضر در یکی از صنایع فوالد استان لرستان با هدف 
بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی استرس شغلی و ریسک های 
ناشی از کار  به صورت مقطعی انجام شد. در این مطالعه به ترتیب 
31/6، 33/4، 19/3، 22/8، 15/8، 17/5 و 10/5 درصد از افراد 
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مورد مطالعه در ابعاد استرس شغلی ازجمله نقش، ارتباط، حمایت 
مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا و تغییرات در طبقه 
ریسک باال قرار گرفتند و 19/3 درصد از افراد دارای نمره کلی 
نتایج برخی  با  نتیجه  این  بودند.  باال  با ریسک  استرس شغلی 
مطالعات از نظر سطح استرس شغلی دریافت شده همخوانی ندارد. 
برای مثال، محمد فام و همکاران در یک شرکت خودروسازی 
نشان دادند که 88 درصد از جامعه مورد بررسی دارای استرس 

شغلی باال هستند ]12[. 

کارگران صنعت  که  دادند  نشان  و همکاران  همچنین جزنی 
سیمان دارای استرس شغلی باالتر از حد متوسط هستند، طوری که 
بیش از 60 درصد از گروه نمونه مورد مطالعه میزان استرس شغلی 
بیش از حد متوسط را گزارش کردند ]14[. دلیل این مغایرت 
می تواند به تفاوت نوع صنعت و همچنین انتظارات شغلی کارگران 
مربوط باشد که در این صورت می توان گفت که سطح توقعات 
کارگران در صنعت فوالد مورد مطالعه کمتر بوده است. در این 
حمایت  ازجمله  شغلی  استرس  ابعاد  نمرات  میانگین  مطالعه، 
همکاران، کنترل، تقاضا و استرس کل در بین مشاغل مورد مطالعه 
دارای اختالف آماری معناداری بود؛ درعین حال بین میانگین ابعاد 
استرس شغلی و گروه های سنی، سابقه کاری و سطح تحصیالت 

این  نشد.  مشاهده  معناداری  آماری  اختالف  مطالعه  مورد  افراد 
یافته ها با نتایج مطالعه حسن زاده و همکاران مطابقت دارد ]15[.

با توجه به نتایج ارزیابی ریسک در این مطالعه، سطوح ریسک 
شامل ریسک شدید/بارز، ریسک زیاد، ریسک متوسط و ریسک 
ریسک های  از  درصد   2/7 و   39  ،34/1  ،24/2 به ترتیب  کم 
شناسایی شده در این صنعت را به خود اختصاص دادند. این نتیجه 
ابتال  از نظر  نشان می دهد که کارگران شاغل در این صنعت 
به بیماری ها و رخداد حوادث ناشی از کار، ریسک غیرقابل قبول 
و غیرضروری را تحمل می کنند؛ بنابراین برای کاهش احتمال 
و همچنین پیامد ناشی از مواجهه با مخاطرات شغلی، اقدامات 

کنترلی در چارچوب یک برنامه مدون ضروری است.

بر اساس یافته های تحقیق، ریسک انتشار آالینده های هوا در 
صنعت فوالد بیشتر مربوط به کاربرد گریس و روغن، فرایندهای 
به ویژه  شیمیایی  مواد  بخارهای  و  گازها  انتشار  و  جوشکاری 
حالل ها بود. این نتیجه با نتایح ارائه شده توسط سایر نویسندگان 
همخوانی داشت. در این مورد، حلوانی و همکارانش در مطالعه 
خود 205 خطر زیست محیطی را در صنعت نورد گرم و فوالد 
کویر شناسایی کردند، طوری که سهم پرسنل تولید، مکانیک و 

جدول 2 . فراوانی،درصدفراوانیوفراوانیتجمعیرتبه/سطحریسکخطراتشناساییشدهدرمشاغلمختلفصنعتفوالدلرستاندرسال1396

درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی دامنه ریسک سطح ریسک

24/2 24/2 44 >2۰ ریسک شدید/بارز
۵8/3 34/1 62 1۰-2۰ ریسک زیاد
97/3 39 71 3-1۰ ریسک متوسط
1۰۰ 2/7 ۵ 3> ریسک کم
1۰۰ 1۰۰ 182 مجموع

جدول 3. نتایجسنجشارتباطمیانابعاداسترسشغلیبارتبهریسکومشاغل

P
ابعاد استرس شغلی

مشاغل رتبه ریسک

۰/97۵ ۰/۵34 نقش
۰/87۵ ۰/731 ارتباط
۰/۵41 ۰/۵79 حمایت مسئولین
۰/۰1 ۰/۵89 حمایت همکاران
۰/۰۰3 ۰/۰۰1 کنترل
۰/۰۰1 ۰/۰۰1 تقاضا
۰/961 ۰/31۵ تغییرات
۰/۰۰1 ۰/۰۰1 استرس کل
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تعمیرات، بستر، خدمات و پرسنل آبرسانی در این بین به ترتیب 
برابر با 81، 44، 9، 33، و 38 خطر گزارش شده است؛ همچنین 
مهم ترین عوامل ایجاد ریسک انتشار آالینده ها در هوا در صنعت 
فوالد، دود شدن گریس و روغن در اثر مواجهه با شمش و میلگرد 
داغ در فرآیند تولید، فعالیت های جوشکاری و برشکاری، انتشار 
بوی مواد شیمیایی، سوختن چوب، انتشارات بخارهای حالل و 
انتشار بخار روغن گزارش شد ]17[. نتایج این مطالعه با نتایج 
هوای  آالینده های  تولید  ریسک های  شناسایی  در  ما  مطالعه 
محیط کار همخوانی دارد. در مطالعه دیگری که با هدف شناسایی 
و ارزیابی ریسک زیست محیطی در صنعت فوالد انجام شد، پنج 
فعالیت کوره، حرارت شمش، تراشکاری و برشکاری، پوسته زدایی و 
مونتاژ قفسه دارای بیشترین آثار مخرب زیست محیطی بودند ]18[.

معناداری  آماری  همبستگی  حاضر،  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
میان ابعاد استرس شغلی شامل کنترل، تقاضا و استرس کلی با 
رتبه ریسک به دست آمد. بر اساس این یافته می توان گفت که 
همبستگی بین استرس شغلی و رتبه ریسک می تواند منجر به 
رخداد حوادث شود، چراکه کارگرانی که دارای استرس باالیی 
به  افراد  این  را متحمل می شوند.  بیشتری  کاری  فشار  باشند، 
دلیل استرس باال ممکن است در انجام وظایف خود شتاب زده 
عمل کنند و در صورت فراهم بودن شرایط رخداد حادثه، آسیب 
ببینند. از طرفی دیگر، ارتباط بین ُبعد تقاضا و سطح رتبه ریسک 
نیز مؤید این مطلب خواهد بود که هرچه فشار و بار کاری افراد 
در وظایف محوله بیشتر باشد یا درواقع، وظایف متناسب با توانایی 
افراد نباشد، طبیعتًا افراد در انجام این وظایف به طور ایدئال رفتار 
نخواهند کرد و ممکن است دچار خطا و حادثه شوند، طوری که 
این موضوع در سایر مطالعات تأیید شده است و افراد حادثه دیده 

دارای نمره استرس شغلی باالتری بودند ]18 ,12[.

همچنین محمد فام و همکاران در بررسی ارتباط استرس شغلی 
و حوادث در یک شرکت خودروسازی، ارتباط آماری معنی داری را 
بین میزان استرس و سابقه حوادث نشان دادند، طوری که در این 
مطالعه نشان داده شده است که با افزایش یک واحد نمره استرس 
شغلی، میزان رخداد حوادث دو برابر افزایش یافته است ]19[. لی 
و همکاران نیز در مطالعه خود در سکوهای نفتی دریای شمال 
بین استرس شغلی و رخداد حوادث گزارش  ارتباط معناداری 
کردند ]20[. همچنین وجود ارتباط آماری معنادار بین استرس 
شغلی و آسیب های وارده در بین کارگران نفت و گاز شرکت شلف 
]21[ و در مطالعه ای دیگر در کارگران صنایع پتروشیمی تایوان 

تأیید شده است ]20[.

در مطالعه ای دیگر نشان داده شده که عوامل زیان آور محیط 
کار ازجمله سروصدا، گردوغبار و حتی میزان و شدت مواجهه با 
این عوامل زیان آور باعث بروز استرس های متفاوت و معنی داری 
در بین افراد در معرض مواجهه شده است ]22[. کیانی و همکاران 
در مطالعه خود بین متغیرهای استرس شغلی، فشار کاری و نرخ 

حوادث، همبستگی درونی معنی داری را نشان دادند ]23[. نتایج 
تمام مطالعات ذکرشده با نتایج این مطالعه همخوانی دارد.

در انجام این مطالعه هیچ گونه محدودیت کاری وجود نداشت 
و با توجه به اینکه این پژوهش اولین مطالعه درباره این صنعت 
بود، استقبال و همکاری از سوی مدیرت کارخانه نیز وجود داشت.

نتیجه گیری

در این پژوهش افراد مورد مطالعه در ابعاد استرس شغلی ازجمله 
نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا 
و تغییرات در طبقه ریسک باال قرار گرفتند. با توجه به میزان 
استرس شغلی باال در این واحد صنعتی و معنادار بودن ارتباط 
بین استرس شغلی و میزان رتبه ریسک در این مطالعه، به منظور 
می بایست ضمن  استرس  ایجادکننده  عوامل  کاهش  یا  حذف 
تدوین یک برنامه مدیریت کنترل استرس، اقدامات اصالحی در 

برای بهبود وضعیت ریسک های شناسایی شده انجام گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

ایــن مطالعــه بــا کــد اخــالق IR.NREC.007.1394.05 بــه 
ــوم  ــت پژوهشــی دانشــگاه عل ــه اخــالق معاون ــب کمیت تصوی

پزشــکی اراک رســید. 

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

ــرکت  ــه ش ــن مقال ــازی ای ــندگان در آماده س ــی نویس تمام
داشــته اند.

تعارض منافع

در این مطالعه هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

تمام  و  مطالعه  مورد  فوالد  صنعت  مدیریت  از  نویسندگان 
کسانی که در انجام این مطالعه همکاری داشتند، تشکر و قدردانی 

می کنند. این پژوهش هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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پیوست 1.یکنمونهکاربرگتکمیلشدهارزیابیریسکباروش3D–ملبورن

کاربرگ شماره 13:                                   نام واحد: نورد                                    سرپرست تیم:                                         تاریخ :    1396/10/27                                 

ف
غلردی
ش

فه
ظی

و

حادثه/اثرات بالقوهعلتخطرات
رتبه ارزیابی ریسک

ریسک
سطح 
ریسک )E( تماس )L( احتمال)C( پیامد

21

ان
فرم

ق 
 اتا

تور
اپرا

تعمیرات برق برق گرفتگی
2۰/62۰24Eنقص عضو/ مرگالکتروموتورها

22
برخورد میلگرد 

پیچیده شده در قفسه ها 
به افراد

نامناسب و قدیمی بودن 
3۰/32۰18Hنقص عضو/ مرگپروسه کاری 

سقوط باکس سیلندر 23
اکسیژن و متان 

نقص فنی چرثقیل 
سقفی/ نقص سیم بکسل

نقص تجهیز/ 
1۰/62۰12Hآتش سوزی/ انفجار

1

د( 
نور

ند 
است

د )
نور

لیز خوردن/سقوط از 
ارتفاع

تردد از پله ها برای 
استقرار در اتاق فرمان 

نورد 

اختالالت اسکلتی/ 
2۰/32۰12Hنقص عضو/ مرگ

2 IR مواجهه با اشعه
کوره

نظارت چشمی استند/
3۰/31۰9Mآسیب چشمعدم عینک مناسب

3 IR مواجهه با اشعه
کوره

نظارت چشمی استند و 
مواجهه تابشی هنگام 
تخلیه شمش از استند

عوارض پوستی/
3۰/31۰9Mسوختگی

کار در وضعیت 4
نامناسب ارگونومیکی 

نشستن طوالنی مدت 
در فضای محدود اتاق 

کنترل

اختالالت اسکلتی/ 
6۰/6۵18Hکمردرد

مواجهه استنشاقی با ۵
گرد و غبار آهن

عدم تهویه مناسب در 
6۰/61۰36Eعوارض تنفسیاتاق فرمان 

6
کار در شرایط جوی 
نامناسب/رطوبت 

و گرما

گرمای تابشی ناشی 
از شمش/ عدم وجود 
سیستم تهویه مناسب

بروز استرس های 
3۰/6۵9Mگرمایی

7
مواجهه با آالینده های 
گازی و ذره ای ناشی 

از استند

عدم فیلتراسیون مناسب 
جریان خروجی از کوره

عوارض تنفسی/ 
6۰/31۰18Hآلودگی هوا

8
مواجهه مستقیم با 
هوای داغ خروجی 

از استند

خروج مستقیم و بدون 
خنک سازی هوا به محیط

استرس گرمایی/ 
3۰/61۰18Hآلودگی هوا
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