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 دهیچک
استرس شغلی را می توان به صورت یک وضعیت روانشناختی تعریف کرد که درنتیجه عدم تعادل بین نیازهاي شغلی و  مقدمه:

ایی هاي فرد و همچنین عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهاي شغلی ایجاد می شود. ژنتیک و محیط دو فاکتور موثر بر سطح توان
با استرس شغلی در کارکنان یکی از  CYP1A1مورفیسم ژن استرس شغلی  می باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی

 اسکله هاي جنوب ایران بود.
نفر کارکنان یکی از اسکله هاي جنوب ایران شرکت داشتند. براي تعیین سطح  170در این مطالعه ي تحلیلی مقطعی کلیه  روش کار:

 3سوال شامل  58استرس ازپرسشنامه استرس شغلی انستیتوي بهداشت روانی آمریکا استفاده شد. این پرسشنامه حاوي 
سئوال) می باشد. هر سئوال این پرسشنامه 10سئوال) و عالقمندي به شغل( 22سئوال) ، شرایط فیزیکی (26بخشروابط بین فردي (

به آنها اختصاص داده شد است. بر اساس این پرسشنامه سطح استرس به شکل استرس  5تا  1گزینه می باشد که نمره  5داراي 
کارکنان از پرسشنامه سنجش پایین، استرس نرمال و استرس باال مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت سنجش میزان رضایت شغلی 

امتیازبندي شده  6تا  1سوال می باشد و گزینه هاي این پرسشنامه نیز از  36رضایت شغلی استفاده شد. این پرسشنامه حاوي 
اند.در این پرسشنامه ابعاد مختلف رضایت شغلی  مورد بررسی قرار می گیرد، این ابعاد شامل حقوق و دستمزد، ارتقاء، سر پرستی، 

از هر یک از  CYP1A1یا، پاداش ها، شرایط کاري، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات می باشد. جهت تعیین پلی مورفیسم ژن مزا
ژنومی از گلبول هاي سفید استخراج گردید و براي تعیین پلی مورفیسم ژنهاي  DNAشد. سپس افراد مورد مطالعه نمونه خون تهیه 

 شد. استفاده PCRمورد مطالعه از تکنیک 
دهد که در کلیه ابعاد، بیشتر افراد بررسی توزیع کارکنان بر مبناي ابعاد استرس در سطوح مختلف استرس شغلی نشان می نتایج:

در سطح استرس باال قرار دارند. درصد افرادي که در سطح استرس شغلی باال قرار داشتند  به ترتیب در ارتباط با ابعاد روابط بین 
درصد از کارکنان به  8/76درصد بود.  همچنین در مجموع  65و  6/40،  5/82یکی  و عالقه مندي به کار  برابر با فردي ، شرایط فیز

و استرس  CYP1A1طور کلی در سطح استرس باال قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن 
 وجود ندارد. CYP1A1انگین امتیاز استرس شغلی در دو مورف مختلف ژن شغلی می توان گفت هیچ تفاوت معنی داري بین می

به طور کلی نتایج این مطالعه رابطه اي را بین عوامل ژنتیکی و سطح استرس شغلی نشان نداد. برعکس این مطالعه  نتیجه گیري:
که می توانند به عنوان پیش بینی کننده نشان داد که عوامل محیطی از جمله شرایط کاري و ارتباطات بین کارکنان عواملی هستند 

هاي سطح استرس شغلی قلمداد شوند. بر این اساس به منظور کاهش سطح استرس شغلی پیشنهاد می شود به عوامل غیر ژنتیکی 
   از جمله حقوق و نیز ارتباطات اهمیت داده شود.

  ژنتیکی، رضایت شغلی استرس شغلی، پلی مورفیسم کلمات کلیدي:
 : پژوهشیلهنوع مقا

 1/6/95پذیرش مقاله:  31/4/95: ریافت مقالهد
طب . با استرس شغلی در کارکنان یکی از اسکله هاي جنوب ایران CYP1A1مورفیسم ژن بررسی ارتباط بین پلیمهدي.  زارع مهدين مرضیه، خادمیا، آقامالیی تیمور، زارع فاطمه:ارجاع

 49-56 ):3(3؛ 1395پیشگیري. 

5139وم ، پاییز  سال سوم، شماره س، طب پیشگیريمجله      



 فاطمه زارع و همکاران                                                                                  با استرس شغلی CYP1A1مورفیسم ژن بررسی ارتباط بین پلی 

 ٥۰   1395اول، بهار ، شماره سومسال ، طب پیشگیري مجله 

 

 مقدمه: 
شغلی را می توان به صورت یک وضعیت روانشناختی  استرس

تعریف کرد که درنتیجه عدم تعادل بین نیازهاي شغلی و توانایی 
هاي فرد و همچنین عدم توانایی فرد جهت غلبه بر نیازهاي شغلی 

در قرن حاضر اهمیت استرس در رفتار ). 1(ایجاد می شود
و به سازمانی مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است 

بررسی استرس و آثار و عواقب آن در سازمان و کارکنان 
پرداخته شده است. اما در عین حال استرس ماهیتاً بد و مخرب 
نمی باشد زیرا مقداري از استرس براي تالش و تحرك و 
پیشرفت کاري نیاز می باشد و روي عملکرد کارکنان و بازده 

 .)2(کار آنان تاثیر می گذارد 
براي افرادي که با آن درگیر هستند و هم براي  استرس باال هم

ها مشغول به مؤسسات و واحدهاي تولیدي که این افراد در آن
هاي گزافی را تحمیل کار هستند و همچنین اقتصاد ملی هزینه

میلیارد دالر غرامت  200کند. در ایاالت متحده ساالنه حدود می
رامتهاي ناشی از استرس در بخش صنایع به صورت پرداخت غ

ناشی از بیماري، غیبت از کار، حوادث و مرگ ناشی از سوانح، 
بیماریهاي مزمن، کاهش بهره وري، جابجائی و مرگ زودرس 
هزینه می شود که نزدیک به ده درصد تولید ناخالص ملی 

. از سوي دیگر استرس زیاد در محیط کار )3(برآورد شده است 
 . موجب کاهش رضایت شغلی کارکنان می گردد

ارتباط « و همکاران تحت عنوان  )Kuei-Yun(مطالعه کوي یون 
بین تعهد شغلی ، رضایت شغلی و استرس شغلی در پرستاران 

نشان داد که با افزایش سطح استرس میزان رضایت » در تایوان 
. همچنین مطالعه ناکاتا و همکاران که در )4(شغلی کاهش می یابد 

کالت تنفسی در هنگام خواب ارتباط با اثر استرس شغلی بر مش
انجام شد نشان داد که استرس شغلی می تواند به عنوان عامل 

اثرات  ).5(بروز اختالالت تنفسی در هنگام خواب مطرح باشد 
را نیز شامل  DNAبالقوه استرس شغلی می تواند آسیبهاي 

شود به طوریکه مطالعه آکیومی و همکاران نشان داد که استرس 
. )6(مرتبط باشد  DNAبا آسیب اکسیداتیو شغلی می تواند 

مطالعه هانا و همکاران نیز نشان داد که استرس شغلی و به ویژه 
 ).7(بار کاري زیاد می تواند با اختالالت خواب در ارتباط باشد 

همچنین مطالعات نشان می دهند که استرس زیاد و یا طوالنی 
تغییرات مدت باعث بروز تغییرات فیزیولوژیکی شده که این 

ممکن است منجر به بیماري و یا مرگ و میر گردد. استرس با 
فشار خون باال، بیماري قلبی عروقی، اختالل در سیستم ایمنی، 

-12(چاقی، افسردگی و اختالالت اسکلتی عضالنی ارتباط دارد 
8.( 

در مطالعات اثبات شده است که استرس مانع از عملکرد دوپامین 
هایی که منجر به احساس لذت و ل پیامدر مغز شده و از انتقا

کند. در نتیجه هنگامی که شوند جلوگیري میخوشی در مغز می
شود فرد دچار مشکالتی همچون به بدن استرس وارد می

اختالل خواب، فقدان انرژي و از بین رفتن انگیزه و عالقه 
شود. همچنین ممکن است فرد دچار افسردگی یا اضطراب می

کرد دوپامین به عملکرد آندورفین وابسته است و مزمن شود. عمل
هاي استرس طوالنی مدت منجر به کاهش هر دو هورمون دوره

شود. شده که این باعث ضعف دفاع طبیعی بدن در مقابل درد می
شود. استرس مزمن نیز باعث کاهش اثرات دوپامین در بدن می

طان این کاهش، باعث افزایش خطر حمله قلبی، سکته و حتی سر
 )13-14(شود می

ژنتیک و محیط دو فاکتور موثر بر بیماري هاي مرتبط با استرس 
شغلی  می باشند. مشخص شده است که عوامل ژنتیکی از جمله 

هاي مرتبط با استرس مورفیسم برخی از ژنهابا بیماريپلی
اي تاثیر استرس . به عنوان مثال در مطالعه)15-16( ارتباط دارد

مورد  HTT-5مورفیسم ژن رتباط آن با پلیبر افسردگی و ا
بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد افرادي که داراي 

را  Lهستند نسبت به کسانی که هر دو الل  Sیک یا هر دو الل 
دارند، در پاسخ به وقایع استرس زاي زندگی به میزان بیشتري 

در  .)17(افسردگی قابل تشخیص و تمایل به خودکشی دارند 
با  HTT-5ي دیگري ارتباط بین پلی مورفیسم ژن مطالعه

استرس شغلی کارگران ژاپنی بررسی شد. در این مطالعه 
مشخص شد میزان افسردگی ( که در نتیجه استرس شغلی ایجاد 

بودند به طور معنی داري  S/Sشده بود) در افرادي که داراي آلل 
 .)18(را داشتند  Lآلل باالتر از سایر افرادي بود که یک یا هر دو 

مطالعات نشان داده اند که بروز استرس اکسیداتیو می تواند به 
 ,)19دنبال آسیب به نرونها آسیبهاي روانشناختی ایجاد کند (

مطالعه ي ملکی راد و همکاران نیز نشان داد که استرس 
اکسیداتیو منجر به اختالالت روانشناختی شده و سطح رضایت 

 ).20دهد (شغلی را کاهش می 
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در میزان استرس  CYP1A1با توجه به اینکه پلی مورفیسم ژن 
)، و نیز این مساله 21اکسیداتیو ناشی از بیان این ژن موثر است (

که استرس اکسیداتیو می تواند از طریق آسیب نرونی منجر به 
)، این مطالعه با هدف بررسی 19آثار مخرب روانشناختی شود (

با استرس شغلی در  CYP1A1م ژن مورفیسارتباط بین پلی
 .کارکنان یکی از اسکله هاي جنوب ایران انجام شد

 

 کار:روش
ـاي  ـان اداري یکـی از اسـکله ه جمعیت مورد مطالعه کلیـه کارکن

ـامل  نفـر بـوده و بصـورت  170جنوب ایران مـی باشـد کـه ش
 سرشماري وارد مطالعه شدند.

 بررسی استرس شغلی 
لی ازپرسشنامه استاندارد استرس براي تعیین میزان استرس شغ

شغلی انستیتوي بهداشت روانی آمریکا استفاده شد. این 
بخش روابط بین فردي  3سوال شامل  58پرسشنامه حاوي 

سئوال) و عالقمندي به  22سئوال) ، شرایط فیزیکی (26(
 5سئوال) می باشد. هر سئوال این پرسشنامه داراي 10شغل(

به آنها اختصاص داده شد. در  5 تا 1گزینه می باشد که نمره 
نهایت امتیازات مربوط به هر بخش از پرسشنامه جمع شده و به 
عنوان امتیاز ان بخش قلمداد می شود. بر اساس این پرسشنامه 
سطح استرس به سطوح استرس پایین، استرس نرمال و 
استرس باال تقسیم می شود. پایایی و روایایی  پرسشنامه ي 

توسط حمیدي و همکاران مورد تأیید قرار  استرس شغلی قبأل
 ).22گرفته است(

 بررسی رضایت شغلی
جهت سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه 

) 1386سنجش رضایت شغلی که توسط شفیعی و همکاران (
 36تهیه  و استاندارد شده بود استفاده شد. این پرسشنامه حاوي 

 6تا  1امه نیز از سوال می باشد و گزینه هاي این پرسشن
متغیر  6تا  1امتیازبندي شده اند در نتیجه امتیاز هر پاسخ بین 

و در سواالت منفی به  6تا  1است که در سواالت مثبت از 
نمره گذاري می شود. در این  1به  6صورت معکوس از 

پرسشنامه ابعاد مختلف رضایت شغلی  مورد بررسی قرار می 
دستمزد، ارتقاء، سر پرستی، مزایا،  گیرد، این ابعاد شامل حقوق و

پاداش ها، شرایط کاري، همکاران، ماهیت کار و ارتباطات می 
سوال مورد سنجش قرار می  4باشد که هر بعد آن به وسیله 

خواهد بود و  24و حداکثر  4گیرد. بنابراین، امتیاز هر بعد حداقل 
 36سوال از  36نمره کل رضایت شغلی بر اساس مجموع نمرات 

 متغیر خواهد بود. 216تا 
 CYP1A1بررسی پلی مورفیسم ژن 

افراد مورد مطالعه با استفاده از  DNAاستخراج نمونه هاي 
با  EDTAنمونه هاي خون جمع آوري شده در لوله هاي حاوي 

که  QIAamp DNA Blood Mini kitاستفاده از کیت 
بصورت تجاري در دسترس می باشد انجام شد. تعیین پلی 

انجام شد.  PCR، با استفاده از روش CYP1A1سم ژن مورفی
در این ارتباط توالی پرایمرهاي مورد استفاده به این ترتیب می 

 باشد:
Forward: 5' CAGTGAAGAGGTGTAGCCGCT3' 
Reverse: 5' TAGGAGTCTTGTCTGATGCCT3'       

 
پس از تهیه پرایمرهاي  CYP1A1جهت تعیین پلی مورفیسم ژن 

نانوگرم  100میکرولیتري حاوي  25در یک حجم  1مربوطه تکثیر
DNA  ،20  ،میلی مول بر لیتر  2پیکومول از هر پرایمرMgCl2 

 dNTP  ،5میکرومول بر لیتر  KCl  ،25میلی مول بر لیتر  50، 
 Taqو یک واحد   Tris-HCl(pH=8.3)میلی مول بر لیتر 

polymerase  انجام شد. برنامه دماییPCR ود: به این ترتیب ب
سیکل با دماي  30درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه، سپس  95
درجه سانتی گراد به مدت  72و  57ثانیه،  30درجه به مدت  95

درجه سانتی گراد به  72یک دقیقه. پایان سیکلهاي حرارتی نیز 
ساعت و در دماي  2به مدت  PCRدقیقه بود. محصوالت  5مدت 

شده و بوسیله  هضم Msp1درجه سانتی گراد در  37
درصد به مدت  )Amplification(الکتروفورز در ژل آگارز

دقیقه جداسازي انجام شد. در این ارتباط، رنگ آمیزي بوسیله  40
جفت باز نشان  340اتیدیم برماید انجام گردید. باند هضم نشده با 

جفت باز نشان  140و  200، وجود باندهاي  TTدهنده ژنوتیپ 
و وجود باندهاي   )CCافته هموزیگوت (دهنده ژنوتیپ جهش ی

جفت بازي نشان دهنده ژنوتیپ هتروزیگوت   140و  200، 340
TC .داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  می باشدSPSS 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا امتیاز هر کدام از سطوح 
استرس محاسبه می شود. جهت مقایسه سطح استرس در 

 استفاده شد. t-testاز آزمون  CYP1A1ختلف ژن مورفهاي م
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 :نتایج

پرسشنامه داراي  160از پرسشنامه هاي توزیع شده تعداد 
کیفیت الزم جهت آنالیز بود. نتایج حاصل از ارزیابی میانگین 
استرس شغلی بر اساس ابعاد مختلف (شرایط فیزیکی ، روابط 

 1لی در جدول بین فردي و عالقه مندي به کار) و نیز بصورت ک
ارایه گردیده است. بر اساس نتایج حاصله، میانگین امتیاز روابط 

باشد که طبق پرسشنامه مورد استفاده می 26/75بین فردي 
سطح استرس در بعد روابط بین فردي باال و نیز باالتر از صدك 

باشد. همچنین میانگین امتیار  مربوط به شرایط فیزیکی نودم می
باشد. این سطح از استرس، بر اساس پرسشنامه می   59برابر با

قرار  80تا  70مورد استفاده، زیاد محسوب شده و بین صدکهاي 
 25/27دارد. میانگین امتیاز استرس در بعد عالقه مندي به کار 

باشد که این سطح از استرس نیز در رده بندي استرس زیاد می
استفاده قرار داشته واز صدك نودم نیز بر پرسشنامه مورد 

  58/161باشد. میانگین امتیاز استرس بطور کلی برابر با باالتر می
بود که این سطح از استرس بر اساس روش مورد استفاده در 

 این مطالعه باال بوده و بین صدکهاي هشتادم تا نودم قرار دارد.
بررسی توزیع کارکنان بر مبناي ابعاد استرس در سطوح 

دهد که در کلیه ابعاد، بیشتر مختلف استرس شغلی نشان می
افراد در سطح استرس باال قرار دارند. درصد افرادي که در 
سطح استرس شغلی باال قرار داشتند  به ترتیب در ارتباط با ابعاد 
روابط بین فردي ، شرایط فیزیکی و عالقه مندي به کار  برابر با 

 77درصد بود. همچنین در مجموع حدود  65و  6/40،  5/82
رصد از کارکنان به طور کلی در سطح استرس باال قرار د

 داشتند.
بر اساس نتایج حاصل از بررسی پلی مورفیسم ژن  

CYP1A1 63 ) درصد) از افراد مورد مطالعه حامل  3/39نفر
درصد) از مورد مطالعه حامل  7/60نفر ( 97و  TTژنوتیپ 
 بودند (با توجه به کم بودن حاملین ژنوتیپ CC/CTژنوتیپ 

CT این گروه با حاملین ژنوتیپ ،CC .(ادغام شدند 
نتایج حاصل از مقایسه میانگین امتیاز ابعاد مختلف استرس 
شغلی  و نیز امتیاز کل استرس شغلی در دو مورف مختلف ژن 

CYP1A1  ارائه شده است. بر اساس نتایج این  2در جدول
یاز جدول می توان گفت هیچ تفاوت معنی داري بین میانگین امت

وجود  CYP1A1استرس شغلی در دو مورف مختلف ژن 

می توان  2ندارد. همچنین بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
گفت هیچ تفاوت معنی داري بین میانگین امتیاز ابعاد مختلف 
استرس شغلی شامل روابط بین فردي، شرایط فیزیکی و عالقه 

 دارد.وجود ن CYP1A1مندي به کار در دو مورف مختلف ژن 
 

میانگین ابعاد استرس شغلی و استرس کل در جمعیت -1جدول 
 مورد مطالعه

 میانگین تعداد 
انحراف 
 استاندارد

 9/15 2/75 160 روابط بین فردي

 160 شرایط فیزیکی
59 5/17 

 38/10 3/27 160 عالقه مندي به شغل

 160 استرس کل
6/161 8/36 

 
مختلف استرس شغلی در  مقایسه میانگین امتیاز ابعاد  -2جدول 

  CYP1A1دو مورف مختلف ژن 

 
 

CYP1A1 
morphs میانگین تعداد 

انحراف 
 p-Value استاندارد

 TT 63 2/162 1/37 8/0 استرس کل

TC/CC 97 2/161 8/36  

روابط بین 
 فردي

TT 63 76 7/15 6/0 

TC/CC 97 8/74 1/16  

شرایط 
 فیزیکی

TT 63 2/59 8/17 9/0 

TC/CC 97 59 4/17  

عالقه مندي 
 به شغل

TT 63 27 5/10 8/0 

TC/CC 97 4/27 3/10  

 
و  3میانگین امتیاز رضایت شغلی در ابعاد مختلف در جدول 

نتایج حاصل از مدل رگرسیونی جهت پیش بینی سطح استرس 
ارائه گردیده  4بر اساس ابعاد مختلف رضایت شغلی در جدول 

 است.
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 ضایت شغلی در ابعاد مختلفمیانگین امتیاز ر -3جدول 

 انحراف معیار میانگین ابعاد رضایت شغلی
 87/0 3/31 حقوق و دستمزد

 88/0 84/2 ارتقاء
 02/1 89/2 سر پرستی

 92/0 78/2 مزایا
 81/0 15/3 پاداش ها

 71/0 28/3 شرایط کاري
 70/0 72/2 همکاران

 23/1 88/2 ماهیت کار
 01/1 02/3 ارتباطات

 67/0 98/2 غلیکل رضایت ش

 
مدل رگرسیونی جهت پیش بینی سطح استرس بر  -4جدول

 اساس ابعاد مختلف رضایت شغلی

Sig 

 
Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

Model Beta 
Std. 

Error B 

001/0  76/5 42/19 
(Constant) 

000/0 23/0- 63/2 67/9- 
 حقوق

95/0 004/0 82/2 16/0 
 ارتقا

38/0 084/0- 81/3 36/3 
 مزایا

005/0 18/0- 96/2 39/8- 
 پاداش

115/0 08/0- 64/2 19/4- 
شرایط 

 کاري

834/0 01/0 11/3 65/0 
 همکاران

214/0 11/0- 63/2 29/3- 
 ماهیت کار

0001/0 27/0- 34/2 85/9- 
 ارتباطات

 گیري:حث و نتیجهب
لی مورفیسم ژن هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین پ

CYP1A1  و استرس شغلی بود. بر اساس نتایج حاصل از این
مطالعه، میانگین امتیاز کلی استرس در افراد مورد مطالعه بطور 

می باشد که این سطح از استرس بر اساس  58/161برابر با 

روش مورد استفاده در این مطالعه باال تلقی شده و بین 
رد. همچنین با توجه به آنالیز صدکهاي هشتادم تا نودم قرار دا

نتایج حاصل از بررسی ابعاد مختلف استرس، شامل روابط بین 
فردي، شرایط فیزیکی و عالقه مندي به کار مشخص شد که 

 بندي موجود درمیانگین امتیاز هر یک از این ابعاد طبق تقسیم
روش مورد استفاده، در سطح باال قرار داشته و در هر سه مورد 
باالتر از صدك هفتادم قرار دارد. بررسی توزیع کارکنان بر 
مبناي ابعاد استرس در سطوح مختلف استرس شغلی نیز نشان 
 داد که در کلیه ابعاد، بیشتر افراد در سطح استرس باال قرار دارند. 

ررسی ارتباط بین پلی مورفیسم با توجه به نتایج حاصل از ب
و استرس شغلی می توان گفت هیچ تفاوت معنی  CYP1A1ژن 

داري بین میانگین امتیاز استرس شغلی در دو مورف مختلف ژن 
CYP1A1  وجود ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادند

که هیچ تفاوت معنی داري بین میانگین امتیاز ابعاد مختلف 
روابط بین فردي، شرایط فیزیکی و عالقه استرس شغلی شامل 

وجود ندارد.  CYP1A1مندي به کار در دو مورف مختلف ژن 
ي نتایج این بخش از مطالعه مغایر است با نتایج مطالعه ي مطالعه

گاسپی و همکاران که نشان دادند بین وقایع روانشناختی و پلی 
و مورفیسم ژنتیکی رابطه وجود دارد. در مطالعه ي گاسپی 

مورفیسم همکاران تاثیر استرس بر افسردگی و اثر مداخله اي پلی
مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید افرادي  HTT-5ژن 

هستند نسبت به کسانی که هر دو  Sکه داراي یک یا هر دو الل 
را دارند، در پاسخ به وقایع استرس زاي زندگی به میزان  Lالل 

یل به خودکشی بیشتري افسردگی قابل تشخیص و تما
ي کاتسویاما و همکاران نیز ارتباط بین پلی ). در مطالعه23دارند(

مورفیسم ژنتیکی و استرس شغلی کارگران ژاپنی بررسی مورد 
بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مشخص شد میزان افسردگی 
( که در نتیجه استرس شغلی ایجاد شده بود) در افرادي که داراي 

طور معنی داري باالتر از سایر افرادي بود که  بودند به S/Sآلل 
. همچنین نتایج این بخش از )24(را داشتند  Lیک یا هر دو آلل 

مطالعه مغایر است با نتایج مطالعه جمووا و والکو که اظهار کردند 
بروز استرس اکسیداتیو می تواند به دنبال آسیب به نرونها 

کرد روانی افراد موثر آسیبهاي روانشناختی ایجاد کرده و بر عمل
). همچنین یافته هاي این پژوهش در مغایرت است با 19باشد (

نتایج مطالعه ي ملکی راد و همکاران که نشان دادند استرس 
اکسیداتیو منجر به اختالالت روانشناختی شده و سطح رضایت 
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). علت تفاوت نتایج این مطالعه با 20شغلی را کاهش می دهد (
می تواند این مساله باشد که در جمعیت مورد مطالعات ذکر شده 

مطالعه عوامل محیطی بیش از عوامل ژنتیکی در وضعیت 
روانشناختی افراد (از جمله سطح استرس شغلی آنها) اثر دارد. به 
منظور اثبات این مدعا، در ادامه ي این پژوهش، ارتباط بین سطح 

ایط کاري، استرس شغلی و عواملی مانند حقوق، ارتقا، مزایا، شر
همکاران و ماهیت کار (که به عنوان ابعاد رضایت شغلی در نظر 
گرفته می شوند مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این 
بررسی از مدل رگرسیونی استفاده شد. در این مدل رگرسیون 
چندگانه، ابعاد رضایت شغلی به عنوان متغیرهاي وابسته و 

غلی به عنوان متغیر پیشگو در نظر گرفته شدند و استرس ش
 مستقل در نظر گرفته شد.  

آمده  4با توجه به ضرایب بتاي مدل رگرسیون که در جدول 
است می توان گفت عواملی همچون حقوق، پاداش و ارتباطات از 
جمله مواردي هستند که بر سطح استرس شغلی تاثیر گذارند. با 
مقایسه ضرایب بتاي مدل رگرسیون می توان گفت که در 

معیت مورد مطالعه، ارتباطات بیشترین تاثیر را بر سطح ج
استرس شغلی دارد و در درجه بعدي میزان حقوق بیشترین 
تاثیر را بر سطح استرس دارد. به طور کلی نتایج این مطالعه 
نشان داد که بین رضایت و استرس شغلی رابطه وجود دارد و 

دارند.  برخی از ابعاد رضایت شغلی بر سطح استرس شغلی اثر
این بخش از مطالعه با  نتایج مطالعه کوي یون و همکاران 

و همکاران  )Kuei-Yun(). مطالعه کوي یون4همخوانی دارد (
ارتباط بین تعهد شغلی ، رضایت شغلی و استرس « تحت عنوان 

نشان داد که بین سطح استرس » شغلی در پرستاران در تایوان 
افزایش سطح استرس  و رضایت شغلی رابطه وجود دارد و با

همچنین نتایج این مطالعه  .میزان رضایت شغلی کاهش می یابد
همخوانی دارد.  مطالعه ي   با نتایج  مطالعه ي حمیدي و همکاران

حمیدي و همکاران در یک صنعت شیشه سازي نشان داد که  
بین اجزاي استرس،  به ویژه شرایط فیزیکی محیط کار،  با سطح 

معناداري وجود دارد، ضریب همبستگی  رضایت شغلی رابطه
/. بدست 834استرس شغلی با شرایط فیزیکی  در مطالعه مذکور 

 ).22آمد(
به طور کلی نتایج این مطالعه رابطه اي را بین عوامل ژنتیکی و 
سطح استرس شغلی نشان نداد. برعکس این مطالعه نشان داد که 

ن کارکنان عوامل محیطی از جمله شرایط کاري و ارتباطات بی
عواملی هستند که می توانند به عنوان پیش بینی کننده هاي سطح 
استرس شغلی قلمداد شوند. بر این اساس به منظور کاهش سطح 
استرس شغلی پیشنهاد می شود به عوامل غیر ژنتیکی از جمله 

 حقوق و نیز ارتباطات بین کارکنان اهمیت داده شود.  
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Original Article 
Abstract 

Introduction: Job stress can be defined as a psychological state which results from an imbalance 
between job demands and human capabilities as well as the inability of a person to overcome the 
job demands. Genetics and environment are two factors affecting the level of job stress. The aim 
of this study was to investigate the relationship between CYP1A1 gene polymorphism and job 
stress in workers of a jetty in the south of Iran. 
Methods: In this cross-sectional study enrolled all 170 employees of Bandar Abbas Shahid 
Bahonar jetty. The US Institute of Mental Health job stress questionnaire was used to determine 
the job stress level. The questionnaire contained 58 questions including 3 dimensions as 
interpersonal (26 items), physical conditions (22 items) and job interest (10 questions). Each 
question is scored from 1 to 5. Based on this questionnaire the stress levels categorized as lower 
stress, normal stress and high stress. Another questionnaire was used to measure the job 
satisfaction. Job satisfaction questionnaire contained 36 questions and the options of the 
questionnaire were scored from 1 to 6. The questionnaire examined the various dimensions of job 
satisfaction including salary, promotion, supervision, benefits, rewards, working conditions, 
colleagues, nature of work and communication. To determine genetic polymorphisms of 
CYP1A1, DRD4 and 5-HTT blood samples were taken from each of the subjects. Then, genomic 
DNA was extracted from white blood cells and genetic polymorphisms were determined by PCR 
technique. 
Results: The distribution of employees on different levels of job stress showed that in all 
dimensions, most of workers had high level of job stress. In addition, in total, 76.8 percent of the 
all studied workers had high level of job stress. Since using the available methods and instruments 
in this study the polymorphism of 5_HTT and DRD4 genes were not determined, the 
polymorphism of CYP1A1 gene and its relationship with job stress was considered.  According to 
the results no significant difference between the mean stress scores of two different morphs of 
CYP1A1 gene was observed. 
Conclusion: The results of this study did not show a relationship between genetic factors and 
the level of job stress. On the contrary, this study showed that environmental factors such as 
working conditions and communication are factors that can be considered as predictors of job 
stress level. Accordingly, it is recommended to consider non-genetic factors such as 
communication and salary to reduce the job stress level 
Keywords: Job stress, Genetic polymorphism, Job satisfaction 
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