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 سادات شیروانی 

 1399  سال   در  خراسانی  میپتروش  شرکت  کارکنان  دری  روان اختالالت  وع یش  انی میزبررس

  *5ی صمد رشاد، ف4نسب   یمهد ونا م، 3ی نکان ید اطمهف،  2ینیعابد  هیرضم، 1ی روانیش سادات بهاره

 ده یچک

د.  باشمی  برخوردارای  هژیو  اریبس  تیاهم  ازها  آن ی  شغل  تیحساس و  تیماه  بهباتوجهی  میپتروش  شرکت  نانکارک  روان  المتسه:  مقدم 

 د.  باشمی 1399 سال در خراسان یمیپتروش شرکت  کارکنان دری روان اختالالت وعیش انمیز نییتع حاضر پژوهش هدف 

  ی میپتروش  شرکت  کارکنان  هیکل  شامل ی  آمار  امعهد. جباش ی میغربالگر  نوع  از  هدف  لحاظ  به  وی  فیتوص  حاضر  پژوهش:  پژوهش  روش

 از استفاده  با   و یآمار جامعه نسبت به  و  ی شغل رده بهباتوجه ینسبت یاطبقه روش  با که بود  نفر 2000ی عن ی 1399 سال در خراسان

  و  استفادهها  دادهآوری  جمع   جهت  سوتا  نهمی  یچندوجه  یتیشخص  نامهپرسش   زاد.  ش  نییتع  نفر  254  نمونه  حجم  کوکران  فرمول

 د.  ش لیوتحلهیتجز spss-24افزار نرم قیطر ازها داده

(،  درصد 7/15) یمارانگاریخودب اختالل  یدارا شتریب کارکنان و است درصد 3/43 اختالالت کل وعی ش که داد نشان  هاافتهیها:  افتهی

 ی مارانگاریخودب  اختالل  معرض  در  کارکنان  از  یشتریب  درصد  ن یمچنه  .دباشنمی  (5/16)  دیزوئیاسک  و  درصد(  00/15)  یفسردگا

های  اختالل   تیوضع  نظر  از  مردان  و   زنان  نیب  نیمچنهد. باشنمی درصد(   2/27)  دیزوئیاسک  و  درصد(  6/23)   یفسردگ(، ادرصد  8/26)

  یمارانگاریخودبهای  اختالل   درو    تداش  وجود  گریکدیبا    یادارمعن  تفاوت  زنانه  و   مردانه  هاییژگیو  و  فیخف  ییدایش،  یمارانگاریخودب

 بهباتوجه   یروان  اختالالت  وعیش  در  کارکنان  نیب  مات. اداش  وجود  یمعنادار  تفاوت  کارکنان  التیتحص  سطح  بر اساس  زین  یافسردگ  و

 ت.  نداش وجود  یتفاوتها آن تأهل تیوضع یسن  دهری، کار ابقهد، سقراردا نوع
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  اختالف  زین  و ها  آنی  شغل  تیحساس  و  تیهما  ،یمیپتروش  شرکت  نانکارک  دری  روان  اختالالت  وعی ش  انمیز  بهباتوجهگیری:  جهینت

  نات یمعا  زین  وی  میپتروشهای شرکت  ریسا  در  سانی یکروش  با  همسوهای پژوهش نجامشناسی، اگیریهمه  متعدد   مطالعات نیب  جینتا

 رسد.  می نظر بهی ضرور و  الزم نانکاری ک روان سالمت نترلک منظور بهی ادوار

 یمیپتروش شرکت ارکنانک غربالگری، ن، روا المتی، س روان ختالالتان:  واژگا  دیکل

  11/6/1400تاریخ پذیرش نهایی:                       4/1400/ 3تاریخ دریافت:   

 

 

 : مقدمه

های  هیسرما   داشتن  مستلزم  یسازمان   هر   ی بالندگ  و  یی ایپو  و   کنندمی  یسپر  کار  طیمح  در  را  خود  عمر  از  ی مین  از  ش یب  شاغل   افراد

  و   یجسم  هاییماریب  جادیا  در  یمهم  خطرساز  عامل   امروز  گسترش  حال  در  جهان  در  یشغل  استرس  ت.اس  کارآمد   و  سالم   یانسان

  یروان  یماریب  جادیا  باعث   توانندمی  یشغل های  استرس   و   یشغل  هایطیمح  که  دهند می  نشانها  ژوهشپ (.  1)  دشومی  محسوب  یروان

  ازکارافتاده  و  شده  مبتال  یروان  یمار یب  به  ردفی،  شغل  استرس   تجربه  دنبال  هب  .دنینما  عیتسر  را  یماری ب  جادیا  روند   ای  و  شده  کارکنان  در

  های استرس   گرید   انیب  بهاند  کرده  یی شناسا  یصنعت  مشاغل  یبرا  را  استرس  از  ییباال   سطح  شده   انجام  طالعاتم(. 2)  گردد می  ناتوان  و

   (.3) است  انینما یشتریب شدت و  یفراوان با یصنعت های طیمح در یشغل

  و ها  یماریب  یرشناسیگهمه  نهیزم  درای  هعمد  راتییتغ  شاهد  نده یآ  دهه  دو   طول  در  جهان  ی جهان  بهداشت  سازمان  گزارش  طبق

  علت  نیومدی،  روان  اختالالت  به  مربوطهای  استرس   جمله   از  یروان  هایی ماریب  که  یاگونه بهد،  بو  میخواه  افراد  یبهداشت  هایازین

  یکل  سهم  از  جهان  در  یروان  اختالالت  سهم  2020  سال   در  که  دشوبینی میپیش  نیمچنه(.  4)  ودب  خواهد  2020  تا سال   هایناتوان

 (.  5) برسدها یماریب سهم کل  درصد 15 به یکنون درصد 5/10از و افتهیشیافزا درصد 50 هایماریب

 را  جامعه  درها  ی ماریب  عیتوز  نحوه  که  است  یرفتار  علوم  در  پژوهش  ازای  ه شاخ  یروان  اختالالت  (یولوژیدمی)اپ   یرشناسیگهمه

  با  همراه   و   افتد می  انفاق  فرد   کی   در   که  است  ی شناخت  و  یرفتار  یالگو  ک ی  ی روان  یماریب  ای   یروان  ختاللاد.  ده می  قرار  موردمطالعه

 حسب  بر  یروان  ختاللت. ااس  ییایمیش  ای  یکیزیفیک،  نتژ،  یشناختروانی،  اجتماع   یکیولوژیب  اختالل  کی  از  یناش  کارکرد  در  یآشفتگ

،  یرعادیغ  واضح طور به و رندیگنمی قرار جامعه هنجار گستره در راتییتغ نیا ( 6) دشومی دهیسنج یعیطب محدوده از انحراف شنت

 (.  7) هستندکننده  عود ای  مداوم مارگونهیب

ی،  صیتشخ  و  یغربالگرهای  ابزار   بودن  متنوع  ل یدل  به  کنیل  شده  شناخته  جهان  در  یروان  مشکالت  از  یاریبس  امروزه  نکهیا  باوجود

  متفاوت   و   ریمتغ  اریبس  یروان  مشکالت  حجم  مورداستفاده  مختلفهای  بندیطبقه  وگیری  نمونه  روش  در  تفاوت   و   مصاحبه  های ک یکنت

  در  %3/4  نیب  ا یدن  کشور  14  در  یروان  اختالل  وعیش  انمیز  2008  سال   در  ی جهان  بهداشت  سازمان  آمار  ه یپا  رب(.  8)اند  شده  برآورد

سادات شیروانی ب، عابدینی م، دینکانی ف، مهدی نسب م، صمدی ف. بررسی میزان شیوع اختالالت روانی در کارکنان شرکت پتروشیمی خراسان    استناد: 

   81-95(: 4) 11، 1400، خانواده و بهداشت، 1399در سال 
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 سادات شیروانی 

  ده  از  ( 8)  ی جهان  بهداشت  سازمان  کارشناسان  اظهارنظر  هیپا  بر ت.  اس  بوده  ریمتغ  کا یآمر  متحده   االتیا  در  %4/26  تا   نیچ  ی شانگها

ی،  اساس  ی)افسردگ  است  یروانهای  ی مار یب  به  مربوط  آن  مورد  پنجاند  شده  سبب  جهان  در  را  یناتوان   انمیز   نیشتریب  که  یماریب

 ی المللبین پژوهشگرانهای  بینیپیش هیپا رب(. یاجبار یوسواس اختالل  و یزوفرنیسکا، ی دوقطب یخلق  ختاللکل، الو، ادار سوءمصرف

  هم م، ندو  به   چهارم  رتبه  از  بیترت  به   2020  تا  1990  سال   از  خود به   صدمه  و  شونتگ، خجن  وارضح، عسوان  و  وادثحی،  افسردگ  (4)

سازمان جهانی    بینی پیش  نیدتریجد  ر دشود.  می  جاجابه  چهاردهم  به  هفدهم  و   دوازدهم   به  وزدهم م، نهشت  به  انزدهم م، ش سو  به

 در  و نخست رتبه به چهارم رتبه از افتهیتوسعههای کشور  در یدمیال  2030 سال به 2002 سال از یافسردگ اختالل بار (8)بهداشت 

 رسد.  می دوم رتبه به چهارم رتبه از توسعهدرحالهای کشور 

  ماه   12  مدت  در  را  یروان  اختالل  کی  حداقل   یی اروپا  هایکشور   بزرگساالن  از  %27  که  دهدمی  نشان  2005  سال  در  یمرور  مطالعه

نداشته    حال   در  ایهندیفزا  طور  به   یمیپتروش  و   گاز   و   نفت   صنعت  ژهیو بهی  صنعت  یروهاین  عملکرد  در  روان   سالمت  مهم   قشاند. 

 مصون   یروان  اختالالت  به  ابتال  از  یصنعتهای  شرکت  کارکنان  که   است  داده  نشان  گوناگونهای  پژوهش  ج ینتا  ( 6)  است  ییشناسا

  رش یپذ در افراد ی مال تیوضع و شغل به نگرش و نشت، تسالم رابطه یپژوهش در (9) ینورو ی، ری مای، ضیعر مثالعنوان به .دستنین

  بازنشستگان  از  نفر  404  موردمطالعه  مونهد. نکردن  یبررس  را  التیتحص  و   سن  هایریمتغ  بهباتوجه   بازنشسته  افرادمیان    درمیانی    مشاغل

  نیبشیپ   باالتر  التیحصر، تکمت  سن  که  یافراد  که  داد  نشان  جی تاد. نبو  نامهپرسش  موردمطالعه  ابزار  و  اصفهان  ی صنعتهای  کارخانه

 د. هستن روان سالمت یبرا یبهتر

  ج یتات. نپرداخ  نفر  5813ی  بررس  بهی  عموم  تیامن  کارکنان  دری  روان  اختالالت  عالئم   عنوان  با ی  پژوهش در  (10)  1همکاران  و  کارلتون

  به ی  پژوهش  در  ( 11)  2انی تار  و  الل .  دبودن ی  روان  اختالالت  م ی عالی  دارا  کار  محل   به  بسته  کارکنان  درصد   26.7  تا   15.1  که  داد  نشان

  نفر  345  موردمطالعه  مونهد. نپرداختنی  پزشک  مراکز  در  روان  سالمت  و   قابلهی، مشغل  تیضای، رمعنوهای  اوری، بپوچ  نقش  و  وعیش

 ت یشخص  مسخ  وی  جانیهی  فرسودگ  با  هااسترس   نیب  رابطه  وجود  وی  ماریب  درصد  21  نرخ  ازی  حاک  GHQ  آزمون  ج ینتا  که  بودند

د. پرداختن  سالمت  مراکز  در  کردنی  جسمان  اختالالت  با  مرتبط  عوامل  و  وعیش  نییتع  بهی  پژوهش  در  (12)  3همکاران   و  چاندر  رکش.  دبو

  درصد   5  کردنی  جسمان  اختالل  وعد. شیبو  منظمی  تصادفی  ریگنمونه  روش  به  سال   40.5ی  سن  نیانگیم  با  نفر  422  پژوهش  مونهن

  و   تیماه زین و  ( 9)شان یشغل تی وضع با ارتباط در  که یصنعتهای شرکت یروهاین در روان سالمتکننده دیتهد عوامل نی؛ بنابرادبو

 به باتوجه  گر ید  طرف  زا  . ید نمامی  تیاهم  حائز   اریبس  گروه  نیا  در  را  روان  سالمت   ن یتأم  و   یبررس  زوم ت، لاسها  آن  یشغل  تیحساس

  یروهاین  ژهیوبهی  صنعت  یروهاین  عملکرد  در  روان  سالمت   مهم  نقش   و  یروان  اختالالت  وعیش  انمیز  از  متفاوت   اریبسهای  برآورد

  خدمات  ارائه  یبرا  قیدقریزی  برنامه  منظوربه  ه یپا  اطالعات  یآورجمع  باهدف   حاضر   ژوهش پ ی،  میپتروش  و  گاز   و  نفت های  شرکت

 ت.  اس گرفتهانجام یصنعتهای نسازما در روان بهداشت

 
1. Carlton et al   
2. Lal and Tarian   
3. Ruksh Chander et al   
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 پژوهش:   روش

 ی میپتروش  شرکت  کارکنان  هیکل  حاضر  پژوهش ی  آمار  امعهد. جباشی میغربالگر  نوع  از  هدف  لحاظ  به  وی  فیتوص  حاضر  پژوهش   روش

 از استفاده  با   و یآمار جامعه نسبت به  و  ی شغل رده بهباتوجه ینسبت یاطبقه روش  با که بود  نفر 2000ی عن ی 1399 سال در خراسان

ی تیشخص  نامهپرسش  از  استفاده  با   و   اینامهپرسش  روش  اطالعات ی  گردآور  ابزارد.  ش  نییتع  نفر  254  نمونه  حجم  کوکران  فرمول

  نامهپرسش  که  است  آن  ازی  حاک  زین  افتهیانتشاری  امجموعه   در  که 3دالسترام   و 2ولس   هایژوهشپ د.  بو  1سوتا   نهمی  یچندوجه

  بوده ی  روان  بهداشت  مراکز  وها  کینیلکها،  مارستانیب  در  مورداستفاده  اینامهپرسش  هر  از  شیب  نه سوتای میچندوجهشخصیتی  

اباش ی  علم  هایپژوهش  مشوق   است  توانسته   ن یا  ریچشمگ  ارزش  انگریب  کهی  پژوهش  مقاله  689  بر  بالغ  1954  تا  1940  سال  زد. 

 یفیپژوهش در سطح توص  یهاداده  لیوتحلهیمنظور تجزبهت.  اس  شده  نتشرد، مباشنمی  تیشخصی  ابیارزش  و  صیتشخ  در   نامهپرسش

افزار دو با استفاده از نرم  یخ  ی هااز آزمون   یو در سطح استنباط  یدرصد و فراوان  ، یدگیو کش  یانحراف استاندارد، کج   ن،یانگیاز م

SPSS  .استفاده شد 

  سال  در  بارن یاول  یبراسوتا    نهمی  یچندوجه  یتیشخص  نامهپرسش:  (MMPI)   سوتا  نهمی  یچندوجه  یتیشخص  نامه پرسش

  سال   در   که  گذشتمی  آن  کاربرد  از  دهه  5  به   کینزد  و  شد  نیتدو  و   هیته  سوتا  نه می  دانشگاه  در   یل  نیک  مک  و   ی و  هته  توسط  1943

  به   و  گرفت  قرار  دنظریتجد  مورد  بوچر  مزیج  یسرپرست  به  کایآمر  برجسته  شناسانروان  از  تن  چند  از   متشکل  ایه تیکم  توسط  1989

 از   ی گروه  یرو  بارن ی اول  یبرا  همکاران  و  یبراهن  ینق  محمد  دکتر  یبا همکار   ی موتاب  توسط  MMPI-2د.  ش  مشهور  MMPI-2  نام

  _  خودهای  یژگیو  ازای  ه گسترد  دامنه  یفراخوان  یبرا  آزمون  نی(. ا 13)  است  شده  ی مقدمات  ی ابیهنجار  تهران  شهر  یعموم  تیجمع

  دهدمی  دست   به  را  آزمون  در   شرکت  به   نسبت  ی و  نگرش  و   فرد   ی جانیه یسازگار  از  ی کم  شاخص   که   آنهاست گذاری  نمره و  یفیتوص

 ی حتوا ت. ماس شده منتشر آن باره در یقاتیتحق منبع 8000 از ش یب و بوده ینیبال یتیشخص یهانامهپرسش نیترپرمصرف از یکی و

  یجسمان  ا ی  و  یشناختعصب،  یشناخت روان ی،  روانپزشک  یماریبهای  نشانه  به  عمدتاً   و  است  آشکار  نسبتاً  MMPI-2  هایپرسش   شتریب

  و  ییروا  های اسیمق  از  هرکدام  یبرا  یبرافراشتگ  اند. میزباش می  ی نیبال  اسیمق  10  و  ییروا  اسیمق   3  شامل   آزمون  نی. ااندمربوط

 ز ییتم  یبرا  اصل  درها  اسیمق  رچه. گرندیگمی  قرار  ینیبال  صیتشخهای  نمره   دامنه  در  که  است  آن   ازتر  باال  با  T=  65  نمره  ینیبال

  دهند می  نشان  را  یتیشخص  هایریمتغ  ازهایی  دسته  ها اسیمق  که  نکته  نیا  درنظرداشتن  ما د، اشدن  یطراح  نابهنجار  از  بهنجار  رفتار

  برآورد  یبرا  ینیع   روش  کی  آوردندستبه  و  یروانپزشک  هایرماند  دوره  در  بزرگسال  مارانیب  نجشد. سبو  خواهدتر  دیمف  مراتببه

 د.  باش  تواند می آزمون نیا اهداف گری د از ماریب یزندگ  هایریمتغ گرید ا ی  یدرمانروان  از حاصل رییتغ

 :هاافتهی

  ادامه رت. داس دهیگرد ارائه کار ابقهد، سقراردا وعن ، لتأه تیضعیت، سن، وجنس برحسب نمونه  افرادی فراوان عیتوز قسمت نیا در

 ت. اس  شدهدادهنشان ریمتغ هر  در استاندارد انحراف و د، میانگین درص  وی فراوان  هایآماره اساس بر وعیش زین

 
1. MMPI 

2. wellz 
3. Dalstrom 
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 سادات شیروانی 

 تیجنس  اساس   بر   کارکنان  یفراوان   درصد  و ی  راوان: ف 1  جدول

Table 1: Frequency and percentage of employees according to gender 

 درصد  ی فراوان اس یرمقیز ر یمتغ

 3/69 176 مرد ت یجنس

 7/30 78 زن 

 0/100 254 جمع 

 8/11 30 مجرد تأهل  تیوضع

 2/88 224 متأهل 

 0/100 254 جمع 

 23- 28 12 4/7 

 29- 34 32 6/12 

 5/31 80 40 -35 سن

 41- 46 65 6/25 

 6/25 65 باال  به سال 47 

 0/100 254 جمع  

 1- 5 34 4/13 

 6- 10 40 7/15 

 5/29 75 15 -11 ی کار  سابقه

 16- 20 51 1/20 

 21-25 23 1/9 
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 2/12 31 باال   به سال 26 

 0/100 254 جمع  

 4/26 67 پلم ید 

 8/11 30 پلم یدفوق  

  مدرک

 یلیتحص
 سانسیل

128 4/50 

 0/11 28 لیسانس فوق  

 4/0 1 یدکتر 

 0/100 254 جمع  

 3/43 110 ی مانیپ  

 7/56 144 یرسم قرارداد   نوع

 0/100 254 جمع  

 

 پژوهش های  ریمتغی  فیتوص  هایمارهآ:  2  جدول

Table 2: Descriptive statistics of research variables 

 استاندارد انحراف میانگین  ر یمتغ

 04/10 96/63 ی مارانگاریخودب

 15/11 49/63 یافسردگ

 39/11 30/57 ی ستریه

 49/10 81/52 زنانه و مردانههای یژگیو

 32/14 51/57 ا یپارانو

 76/14 25/58 یروانی خستگ
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 سادات شیروانی 

 39/13 39/64 د یزوئیاسک

 42/11 22/54 فیخفیی دایش

 85/10 54/55 ی کوپاتیپس

 62/9 59/52 یاجتماع  ییگرادرون

 83/8 44/61 ی پردازدروغ

 40/12 69/62 ی نابسامد

 90/8 25/50 اصالح 

 

  مربوطمیانگین  نیترکوچک و  (39/64) دیزوئیاسک به مربوطمیانگین  نیتربزرگ که کرد  مشاهده  توانمی 2 جدول ریمقاد بهباتوجه

 ت.  اس شدهدادهنشان کارکنانی کل مرخین زین  1 نمودار رت. داس بوده اصالح به

 

 

 اس یرمقیز  هر  در  نمراتمیانگین   اساس بر  کارکنان  کلی  روان  مرخ: نی1  نمودار

 خراسانی  میپتروش  شرکت  کارکنان  دری  روان  اختالالت وعیش  ان: میز3  جدول

Table 3: Prevalence rate of mental disorders in the employees of Khorasan Petrochemical Company 

 درصد  ی فراوان ر یمتغ اختالل   تیوضع

 5/57 146 ی مارانگاریخودب اختالل عدم
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 8/26 68 اختالل معرض در

 7/15 40 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 یافسردگ

156 4/61 

 23/6 60 اختالل معرض در

 15 38 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 ی ستریه

197 6/77 

 1/16 41 اختالل معرض در

 3/6 16 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 زنانه و مردانههای یژگیو

223 8/87 

 4/9 24 اختالل معرض در

 8/2 7 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 ا یپارانو

179 5/70 

 3/21 54 اختالل معرض در

 2/8 21 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 یروانی خستگ

175 9/68 

 9/20 53 اختالل معرض در

 2/10 26 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 د یزوئیاسک

143 3/56 

 2/27 69 اختالل معرض در

 5/16 42 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 فیخفیی دایش

219 2/86 

 3/10 26 اختالل معرض در
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 5/3 9 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 ی کوپاتیپس

213 9/83 

 2/10 26 اختالل معرض در

 9/5 15 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 یاجتماع  ییگرادرون

236 9/92 

 1/5 13 اختالل معرض در

 2 5 اختالل ی دارا

 اختالل عدم

 یروان مرخین

48 9/18 

 67.3 171 اختالل ک ی حداقل معرض در

 43.3 110 اختالل  کی حداقلی دارا

  

ی  فسردگ(، ادرصد  7/15)  خودبیمارانگاری  اختاللی  دارا  کارکنان  ازی  شتریب  درصد   که  کرد   مشاهده  توانمی  3  جدول   ر یمقاد  بهباتوجه

(،  درصد  8/26)  خودبیمارانگاری  اختالل  معرض   در   کارکنان  ازی  شتریب  درصد  نیمچند. هباشنمی  (5/16)  دیزوئیاسک  و   درصد(  00/15)

بهستن  درصد(   2/27)  دیزوئیاسک  و   درصد(   6/23)   یفسردگا  اختاللی  دارا  ا ی  اختالل  معرض  دری  شتریب  کارکنان  نینابراد، 

  دوی خ  اند. میزبودن  اختالل  کی  حداقلی  دارا  کارکنان  درصد  3/43  کل درنهایت    رد. دهستن  دیزوئیاسک  وی  فسردگ، اخودبیمارانگاری

 05/0)  خودبیمارانگاری  ریمتغ  در  اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  دری  تیجنس  گروه   دو های  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل  آمدهدستبه

p<  2=   50/15؛χ)  زنانه  و  مردانههای  یژگ یو  و  (05/0  p<  2=  97/42؛χ)  ؛  دباشمی  معناداری  آمار  لحاظ  به   انمیز  نیا  که  باشدمی

  دهدمی  نشان  مردان  و  زنان  ها یفراوان   سهیقاد. مدارن  گریکد یبا  ی  معنادار  تفاوت  اختالل  تیوضع  نظر  از  موردمطالعه  گروه   دو   نیبنابرا

 ی مارانگاریخودب  اختاللی  دارای  شتریب  درصد  زنان   و   هستند  خودبیمارانگاری  به  اختالل  معرض  دری  شتریب  درصد   مردان  در  که

 از ی  شتریب  درصد  و  اختاللی  دارا  ای  اختالل  معرض  در  زنان  ازی  شتریب  درصد  زنانه  و  مردانههای  یژگیو  ریمتغ  در  نیمچند، ههستن

  در   اختالل  تی وضع  ریمتغ  طبقه  سه  در  گروه  دوهای  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل  آمدهدستبه  دویخ  اند. میزهستن  اختالل  بدون  مردان

؛  دباشنمی  معنادار  یآمار  لحاظ  به  انمیز  نیا  که  باشدمی  (2χ=  048/0؛  <p  05/0)  یستریه  و  (2χ=  26/2؛  <p  05/0)  یافسردگ  ریمتغ

  سهیمقا  از  حاصل  آمده دست به  دویخ  انت. میزنداش  وجودی  تفاوت  یستریه  و   یافسردگ   یهااختالل  در  مردان  و   زنان  نیب  نیبنابرا

  33/0؛  <p  02/0)  ی روانی  خستگ؛  (2χ=   14/3؛  <p  05/0)  ایپارانو  ریمتغ  در  اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  در  گروه   دو های  یفراوان

=2χ)  دیزوئیاسک  و  (05/0  p>  2=  004/0؛χ)  بنابرادنبو  معنادار  یآمار  لحاظ  به  انمیز  نیا  که  باشدمی   در   مردان  و  زنان  نیب  نی؛ 
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  گروه   دوهای  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل   آمدهدستبه  دویخ  انت. میزنداش  وجودی  تفاوت   د یزوئیاسک  و  ی روانی  ستگیا، خپارانو  یهااختالل 

 معنادار  یآمار  لحاظ  به  انمیز  نیا  که  باشدمی  (2χ=  55/8؛  >p  0/ 05)  فیخفیی  دایش  ریمتغ  در  اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  در

 نشان   مردان  و  زنان هایفراوان  سهیقاد. مدارن  گریکدیبا  ی  معنادار  تفاوت  اختالل  تیوضع  نظر  از  موردمطالعه گروه   دو  نیبنابرا؛ دباش می

  گروه دوهای  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل  آمده دستبه  دویخ  انمیز  نیمچند، ههستن  اختالل  معرض  دری  شتریب  درصد زنان  که دهدمی

  (2χ=  68/1؛  <p  05/0)ی  اجتماع   ییگرادرون  و   (2χ=  91/0؛  <p  05/0)  یکوپات یپس  ریمتغ  در  اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  در

ی  اجتماع   ییگرادرون و  یکوپاتیپس هایاختالل   در  مردان  و  زنان  نیب  نی؛ بنابراد باشنمی  معنادار  یآمار  لحاظ  به  انمیز  نیا  که  باشدمی

  در   اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  در  التیتحص  سطحهای  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل  آمدهدست به  دویخ  اند. میزندار  وجودی  تفاوت

  معنادار  یآمار لحاظ به انمیز ن یا که باشد می (2χ=  28/27؛ >p 05/0) ی افسردگ و  (2χ= 78/18؛ >p 05/0) خودبیمارانگاری ریمتغ

  سهیقاد. مدارن  گری کدیبا  ی  معنادار  تفاوت   ی افسردگ  و   خودبیمارانگاری  اختالل  تیوضع  نظر  از  موردمطالعه  گروه   دو   نی؛ بنابرادباش می

 ر یمتغ  در  نیمچند، ههستن  خودبیمارانگاری  اختالل  بدونی  شتری ب  درصد   لیسانسفوق   و   سانسیل  کارکنان  که دهدمی  نشان  ها یفراوان

 و   اختالل  بدونی  شتریب  درصد  زین  پلم یدفوق   افراد  و  هستند  اختالل  بدونی  شتریب  درصد  سانیل  فوق  و  سانسیل  افراد  در  یافسردگ

 در   اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  در  گروه   5های  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل  آمده دستبه  دویخ  اند. میزهستن  اختاللی  دارا  سپس

ی  آمار  لحاظ  به  انمیز  نیا  که  باشد می  (2χ=   22/11؛  <p  05/0)  یستریه  (2χ=   38/4؛  <p  05/0)   زنانه  و  مردانههای  یژگیو  ریمتغ

د. ندار  وجودی  تفاوت  یستریه  و  زنانه  و  مردانههای  یژگ یو  یهااختالل   در  کارکنان  الت یتحص  سطح  بر اساس  نی؛ بنابراد باشنمی  معنادار

  05/0) ایپارانو ریمتغ در اختالل ت یوضع ریمتغ طبقه سه در التیتحص سطحهای یفراوان سهیمقا از حاصل  آمده دستبه دویخ انمیز

p>  2=  29/13؛χ)  ی روانی  خستگ؛  (05/0  p>  2=   47/13؛χ)  دیزوئی اسک  و  (05/0  p>  2=   04/13؛χ)  لحاظ  به  انمیز  ن یا  که  باشد می  

ی  تفاوت  دیزوئیاسک  و ی  روانی  ستگیا، خپارانو  ی هااختالل  در  التیتحص  سطح   بر اساس  کارکنان   نیب   نی؛ بنابرادباشنمی  معنادار  یآمار

 در   اختالل  تیوضع  ریمتغ  طبقه  سه  در  التیتحص  سطح های  یفراوان  سهیمقا  از  حاصل  آمده دستبه  دویخ  انمیز  نیمچند. هندار  وجود

  (2χ=  34/5؛  <p  05/0)ی  اجتماع   ییگرادرون  و  (2χ=   92/9؛  <p  05/0)  یکوپات یسپ   ،(2χ=   28/6؛  <p  05/0)  فیخفیی  دایش  ریمتغ

یف، خفیی  دایش  هایاختالل   در متفاوت  التیتحص  سطح  با  افراد  نیب  نی؛ بنابراد باشنمی  معنادار  یآمار  لحاظ  به  انمیز نیا  که  باشدمی

 ت.  نداش وجودی تفاوتی اجتماع  ییگرادرون و  یکوپاتیسپ 

 : یر یگجهینت  و  بحث

  بهباتوجه ی نسبتی اطبقه روش با  منظور نیهم  هد، ببو خراسانی م یپتروش  شرکت کارکنان روان سالمتی بررس  حاضر پژوهش هدف 

شخصیتی   نامهپرسش  نامهپرسش  به  و   شدی  ریگنمونه  نفر  254  کوکران  فرمول  از  استفاده  با   وی  آمار   جامعه  نسبت  به  و ی  شغل  رده

  اختالل  معرض در  شتریب  کارکنان  و   است  درصد   3/43  اختالالت  کل   وعیش  که داد  نشان ها  افتهی.  ددادن پاسخ2   نه سوتا ی میچندوجه

اخودبیمارانگاری  اختاللی  دارا  ای ههستن  دیزوئیاسک  و ی  فسردگ،    هایاختالل  تیوضع  نظر  از  مردان  و   زنان  نیب  نیمچند. 

  و   خودبیمارانگاری  های اختالل   در  و   داشتند  گر یکدیبا  ی  معنادار  تفاوت  زنانه  و   مردانههای  یژگیو  و   فیخفیی  دا، شیخودبیمارانگاری

 نوع   بهباتوجهی  روان  اختالالت  وعیش  در  کارکنان  نیب  مات. اداش  وجود  معنادار  تفاوت  کارکنان  التیتحص  سطح  بر اساس  زینی  افسردگ

 اختالالت   عالئم   عنوان  با ی  پژوهش  در   (10)  همکاران  و  ارلتونت. ک نداش   وجودی  تفاوت  ها آن  تأهل  تیوضعی  سن  دهی، رکار  ابقهد، سقراردا

ی  روان  اختالالت  م یعالی  دارا  کار  محل   به  بسته  کارکنان   درصد  26.7  تا   درصد   15.1  که  افتند یدری  عموم  تیامن  کارکنان   دری  روان

ی،  معنوهای  اوری، ب پوچ  نقش   و  وعیش  بهی  پژوهش  در  زین  (11)  انی تار  و   ل ت. الداش  پژوهش  نیا  افتهی  با ی  ریچشمگ  تفاوت  که  بودند
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 سادات شیروانی 

 رابطه   وجود  و  اختاللی  درصد  21  نرخ  ازی  حاک  GHQ  آزمون  جی تاد، نپرداختنی  پزشک  مراکز  در  روان  سالمت  و   قابلهی، مشغل  تیضار

  عوامل  و  وعیش  نییتع  بهی  گرید   پژوهش  در  (12)  همکاران  و  چاندر  کشد. ربو  تیشخص  مسخ   وی  جانیهی  فرسودگ  با  استرس  نیب

  آمده دستبه  فاوت د. تبو  درصد  5  کردن ی  جسمان  اختالل  وعیش  آن  در   که  پرداختند  سالمت   مراکز  در  کردن ی  جسمان  اختالالت  با   مرتبط

 مراکز  نسبت  به  نفت  صنعت  در  سختی  شغل  بافت   علت  به  تواندمی  خراسانی  میپتروش  شرکت  در  اختالالت  باالتر   وعیش  و   ج ینتا  در

  ر یچشمگ  کاهش  باعث  ریاخ  سال  چند  در  زینها  میتحر  رینظی  گری دی  طیمحهای  شارد. فباش  (12)  همکاران  و  چاندر  قیتحق  در  بهداشت

 خود  کارکنان ی  برا  تواند می  سازمان  کهی  مختلف  التیتسه  و  ها پاداش  کاهش   در  ناچاربه  که  شده  صنعت  نیا  در  محصوالت  فروش

  فشار  ش یافرا  باعث ی  ذهن  صورتبه  چه  و   ( هایافتیدر  کاهش )   یرون یبی  عامل   صورتبه  چهی  مسائل  نینت. چاس  گذارریأثت د،  کن  فراهم

  با  لیدل  نیا  بهی  بارز  تفاوت  رانیا  در  نفت  شی پاال  صنعت  کارکنان  رسدی  ک   نظر  به  واقع   رد. دش  خواهد  عیصنا  نیا  کارکنان  دری  روان

  و ی  خانوادگهای  فشار  باشد  رگذاریتأث  تواندمی  شتریبی  ابتال  در  کهی  گرید  مهم  کتهد. ندارنها  کشور   ریسا  در  صنعت  نیهم  کارکنان

ی  روان  مرخین  در  دیزوئیاسکی  باال  وعیش  رصدت. داس  شانیزندگ  محل  از  کارکنانی  دور  علت   به  آن  ازی  ناش  کار خانواده  تعارضات

  فشار  عامل  کی  عنوانبه   قاتیتحق  در  کار  محل  ازی  زندگ  محل  اصلهد. فباش   عامل  نیا  به  مربوط  تواندمی  زین  درصد(  5/16)  کارکنان

  دارند   سکونتی  گرید  شهر  در  اغلب  صنعت  نیا  کارکنان  نکهیا  بهباتوجه  زین  پژوهش  نیا  ر ت. داس  بوده  محققان  موردتوجه  هموارهی  روان

  کرده   فایا  نقش  استرسور  عنوانبه  تواند می  اشتغالی  متماد  هایسال  ندیفرا  در  که  اندمواجه   زینی  گرید  مسئله  بای  کار  مسائل  از  فارغ

ی  رانیا  کارکنان  یدوبرابری  ابتال  درصد  تواند می  کهی  گرید  نییبد. تشو  منتجی  روان  هایسندرم  شدن  بالفعل  به  الزاروس  مدل  طبق  و

 در   تواند می  درسمی  نظر  به  که  است  شده  عیتوز  کرونای  ریگهمه  طی شرا  در  پژوهش   نیا  یهانامهپرسش  که  است  نیا  کند  هی توج  را

 به   نموده  جادیا  آن  عیصنا  و  رانیا  جملهمن  و  ایدن  کل  در  کرونا  روسیو  کهی  حراند. بباش  مؤثری  روان  اختالالت  هاینشانه   شتریب  بروز

ی  باال  وعیش  در  توانمی  را  فشار  ن یا  مودت. ناس  سابقهیبی  فشار  نیچن  کرده  وارد  کارکنان  به  رای  شتریبی  روان  فشار   د رسمی  نظر

ااس  فرد  دی شد  اضطراب  حاصل  معموالً  خودبیمارانگارید.  کر  مشاهده  کارکنان  (درصد  7/15)ی  مارانگاریخودب  ضطراب ت. 

ماطالعا  و ی  بدن  عالئم  نادرست  ریتفس  ازی  ناش  و  آوردمی  وجود  به  را  خودبیمارانگاری خ14)  است  آن  با  رتبطت،  ی اصل  صهیص(. 

  عالئم  عنوانبهی  عیطب  هایحس  وی  جسمان  عالئمی  رواقعیغ   ریتعب  آن  برجسته  اختالل  که  استی  ن یبالی  تابلو  کی  خودبیمارانگاری

ی  روان  اختاللی  نوع ی  مارانگاری ودب(. خ15)  دشومی  دیشدی  ماریک، بی  از  ترس  به  اعتقاد   ا ی یذهن  اشتغال  به  منجر  که  استی  عیرطبیغ 

د.  شومی  ناختهن، شآ  به  نسبتی  نگران  و   خود  در ی  جدی  ماریب  کی   وجود  به   فرد  اعتقاد  بای  بدن  سالمت  ازی  برخوردار  وجود  با   که  است

 ارتباط   اضطراب  وی  افسردگ  اختالالت  با  همه  از  شیب  و  استی  روان  اختالالت  ریسا  ازی  گرید  شکل  اختالل  نیا  یروانکاو  هینظر  بقط

 (.  16) دارد

  بر اساست.  نداش  وجودی  معنادار  تفاوت  (ی پومانیه  وی  مارانگاریخودب  جزبه)  اختالالتی  کل  وعیش  در  مردان  و  زنان  نیبهای  افتهی  طبق

ی تیجنسی  ژگیو  نیترسازگارانه  و   نیترینطباقاد،  فر  ک ی  در  جنس  دو  هر  صفات  ازیی  باال  سطوح  جودم، و ب ی  تیجنسهای  طرحواره  هینظر

  و یراحتبه که هستندی افراد گرید  مناسب وقت  در  و باشند داشتهی ادیزی مهربان توانندمی موقعبه کهی  شخاصد. اآورمی وجود به را

ی  روانهای  فشار  با  توانندمی  ترستهیشای  نحو  به  و  مندند بهرهی  بهتری  روانی  ستیبهز  زد، اکننمیی  ریگمیتصمی  دودل  و  دی ترد  بدون
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  در   یتیدوجنس  نخد، سدا  نشان  پژوهش  نیا  جینتا  که  دادند  انجامی  پژوهش  ژاپن  در  (17)  همکاران  و  1موناکا د. شیکنن  مقابلهی  زندگ

؛  ددارن قراری روان سالمت سطح  نیبدتر ای نیترنییپا  در یبعدتک سنخ و هستند تیوضع نیبهتر دری روان سالمت لحاظ از مرد و زن

 وعیش  دری  معنادار  تفاوت  شود  باعث  که  باشند   مردانههای  طرحوارهی  دارای  صنعت  مشاغل  در  شاغل  زنان  اکثر  است  ممکن  نیبنابرا

های  فشار  کار   طیمح  در   شاغل  مردان  و   زنان  ویاگنی  عموم  فشار  هینظر  طبق  نیمچند. هباش  نداشته  وجود  مردان  و  زنان  در  اختالل

 نداشتهی  تفاوت  و  بوده  کسانی  هاآن   دری  روان  اختالالت  وعیش  لیدل  نیهم  به  است  ممکن  و  کنندمی  تجربه  رای  کسانی  باًیتقری  عموم

ی  ضیعر  پژوهش  با  همسو  افتهی  نت. ایداش  وجودی  معنادار  تفاوتی  مارانگاریخودب  وعیش  در  مختلف  التیتحص  نیبها  افتهی   بقد. طباش

  الیستانسیاگز  هینظر  بقد. طهستن  برخورداری  شتریب  روان  سالمت  از؛  دارند   باالتر  التیتحص  با   افراد  داد   نشان   که  (9)  همکاران  و

 الت یتحص  کهی  افراد  است  ممکن  ل یدل  نیهم  هت، بداش  خواهندی  کمتر   مشکالت  باشند   داشته  خودشان  ازی  شتریب  شناخت  کهی  افراد

 به  و  باشند  داشته  را  آن  بهی  کاف  نشیب  باشند  داشتهی  مشکل  اگر  و  باشند  داشته  خودشان  ازی  شتریب  و  بهتر  شناخت  دارندی  باالتر

ی  برا  خودشان  ازی  باالتر  توقع  ها آن  نیهمچن  هستند  برخوردار  هم ی  بهتر  روان  سالمت  از  جهیرنتد، درون می  مشکل  آن  حل   دنبال

  شده انجام  خراسانی  میپتروش  شرکت   کارکنانی  رو  بر  حاضر  قیحقد. تداننمیی  ضرور  شرفتیپ ی  برا  را  خود  از  شناخت  و  دارند  شرفتیپ 

ی  قوم  و ی  فرهنگ  هایتفاوت  نگرفتن  نظر  درد.  کر  ت یرعا  را  اطیاحت  جانب  دی باها  شهر  و  کارکنان   گرید  ج ینتا  میتعم  در   نینابرات، باس

  گوناگون  عیصنا وها  شهر در و گری دهای تیجمع در مشابه  هایپژوهش  انجام ؛ لذادباش ها تیمحدود  گرید از تواندمیش، پژوه نیا در

 د.  گردمی شنهادیپ  پژوهش   جینتا میتعم جهت

  ی هاتیمحدود   زد. اکر  اشاره  نامهپرسش  پرکردن  در  افراد  یانگارسهل  و ی  هماهنگ  یدشواربه   توانمی  حاضر  پژوهش  هایتیمحدود  از

 ابزار   به  مربوط  پژوهش  نیا  گرید  تیحدودین، منابراد، ببو  یدهخود گزارش  اسیمق  اساس  بر  اطالعاتی  آورمعجش،  پژوه  نیا  گرید

  شنهادیپ   نی؛ بنابرادهستن  فیتحر  مستعد   یده پاسخ  در  تعصب  و  ناخودآگاه   هایدفاع  لیدل  به  هاگزارش  نیا  رایز؛  باشد میی  ریگاندازه

 از ی  کی  نکهیا  بهباتوجه   .یدآ  دست  به  یاتکاترقابل  جینتا  که  ردی گ  قرار  لحاظ  مورد  موارد  نیا  یبعد   هایپژوهش  در  که  دشومی

  پژوهش  کی  از  ندهیآ  قاتیتحق  در  گردد می  شنهاد د، پیباشمی  یده خود گزارشهای  اسیمق  از  استفاده  پژوهش  ن یاهای  تیمحدود

های  برنامه  از  استفاده   و   کارکنانی  روان  رخمین  به  توجه  ضرورتبه  دی با  پژوهش  ن یا  ج ینتا  بهباتوجه د.  شو  استفاده  مصاحبه  بری  مبتنی  فیک

  یفرهنگ   و   ی تیقوم  تنوع  که  است  اشاره   به  الزم د.  کر  د یتأکی  روان  مشکالت  بهبودی  برای  آگاه   و  ها آن  به   کمک  جهت  در  مناسب  یِآموزش

   . دگرد لحاظ  یستیبا زین

 ی اخالق  مالحظات

 ؛  پژوهش مورد های نمونه  از تیرضا اخذ (1

 ؛ مطالعهی اجرا نحوة رامونیپ   هانمونه  از کیهر  بهی کاف اطالعات دادن (2

 ؛  افراد اطالعات محرمانه بودن نظر ازی اخالق مالحظات  تیرعا (3

 د.  کردنی همکار  پژوهش انجام  با ارتباط در کهی افراد هیکل ازی قدردان و تشکر (4

 
1. Shimonaka 
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 یم.  کن تشکر  مانهیصم کردند مشارکت  پژوهش
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