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  مقدمه

بشر و در قرون و اعصار  شيداياز بدو پ يموضوع سالمت

آمده  انيبه م يگاه از آن سخن مطرح بوده است؛ اما هر يمتماد

ابعاد  ريتر به ساآن مدنظر قرار گرفته و کم يعموماً بعد جسم

 يسازمان جهان. آن توجه شده است يبه خصوص بعد روان يسالمت

 نيتأم يراستا رها د کشور نيبهداشت ضمن توجه دادن مسئول

نکته  نيافراد جامعه همواره بر ا يو اجتماع يروان ،يسالمت جسم

ندارد  يبرتر يگريسه بعد بر د نياز ا کي چيدارند که ه ديتأک

 يستيحالت بهز يبهداشت، سالمت يسازمان جهان فيبنابر تعر). ۱(

است و سالمت روان عبارت از  يو اجتماع يروان ،يکامل بدن

اصالح  گران،يارتباط موزون و هماهنگ با د يبرقرار تيقابل

 نيا يها طبق گزارش). ۲( باشد يها م و حل تضاد طيمح

 يا عمده راتييشاهد تغ ندهيسازمان، جهان در طول دو دهه آ

افراد است  يبهداشت يازهايو ن ها يماريب يولوژيدمياپ نهيدر زم

 يانرو يها يماريهمچون ب ريواگر يغ يها يماريکه ب يا به گونه

ر و د دهيگرد رداريو واگ يعفون يها يماريب نيگزيبه سرعت جا

زودرس قرار  يها و مرگ يناتوان جادکنندهيصدر عوامل ا

اختالالت  وعيش زانيسازمان م نيا يطبق برآوردها. رنديگ يم

 ). ۱(است  شيدر حال توسعه رو به افزا يدر کشورها يروان
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مردم جهان از  درصديک بهداشت  يجهانآمار سازمان  هيپار ب

رنج  يروان فيخف يمارياز ب درصد۵-۱۵و  ديشد يروان يماريب

 عيو شا ياز مشکالت جد يروان يها در واقع اختالل. برند يم

از کل مراجعان به  درصد۲۰ کيکه نزد روند يبه شمار م يسالمت

 وعيش دهند، يم ليدر جهان را تشک يعموم يمراکز بهداشت

گزارش شده  درصد۱۸-۲۳ رانيدر ا يروان يها اختالل يمقطع

توسعه  يها يزير است که در برنامه يدر حال نيا). ۳(است 

 ليدل. شود يها داده م به آن تياولو نيتر نييپا يو اقتصاد ياجتماع

وابسته به رشد روزافزون  توان يم ياديرا تا حدود ز شيافزا نيا

 يفروپاش ،ينيهمچون شهرنش ياجتماع عيسر راتييتغ ت،يجمع

 يها يبررس). ۱(دانست  يو مشکالت اقتصاد هگسترد يها خانواده

مختلف  يدر کشورها ياختالالت روان وعيش نهيانجام گرفته در زم

درصد در  ۵/۵۲تا  ۳/۷از  وعيش زانيبودن م ريجهان داللت بر متغ

در نقاط مختلف  يچند يها تاکنون پژوهش. ها دارد کشور نيا

و  ها نامه پرسشبه کمک  يروان يها اختالل وعيجهان درباره ش

 نيها ب اختالل وعيش زانيم. گوناگون صورت گرفته است يها آزمون

 يشناس ريگ همه يها يدرصد در نوسان بوده است، بررس ۴۱تا  ۱۰

که  دهند ينشان م ها يبررس نيدر کشور ما با وجود محدود بودن ا

ها و آمار  کشور رياز آمار سا رانيها در ا اختالل نيا وعيش زانيم

 يها يبررس. ستين ترکمبهداشت  يه شده توسط سازمان جهانارائ

در  يعموم تيرا در جمع ياختالل روان زانيم رانيانجام شده در ا

 يقيو در تحق دهند ينشان م درصد۴/۴۳تا  درصد۷/۱۱از  يا دامنه

در تمام  ديام). ۱(گزارش شده است  زين درصد۸/۵۳تا  زانيم نيا

داشتن  باور ييتوانا ديام. است يضرور يعنصر ،يابعاد زندگ

است که پس از  ديام نيو ا باشد، يم ندهيبهتر، در آ ياحساس

 يپس در بهداشت روان. گرداند يها آرامش را به فرد باز م بحران

 يشاخص يو اجتماع يصاحب نظران اقتصاد). ۴(دارد  ينقش مهم

مطرح  يافتگي توسعه اريرا به عنوان مع يبه نام شاخص توسعه انسان

علم و  ،يبه زندگ ديبهداشت و سالمت با شاخص نرخ ام. اند کرده

با شاخص در آمد  ياقتصاد تيو وضع يدانش با شاخص با سواد

را  يکه سه ضلع شاخص توسعه انسان اند ياصل ريسرانه، سه متغ

و به  کند يم يآور جمع ييآمارها يعلم پزشک). ۵( دهند يم ليتشک

را تحت  ها انانس يزندگ ديعوامل، ام يکه برخ رسد يم جهينت نيا

که  يسن اشخاص نيانگيم يعني يزندگ ديام( دهند يقرار م ريتأث

(کنند يسال فوت م کيدر  و  يتوجه به بهداشت عموم). ۶) 

 ها، يماريکنترل ب ،يسالمت کودکان، گسترش خدمات پزشک

در  يبه زندگ دينرخ ام شيافزا يها از راه... به موقع و ونيناسيواکس

 ،يبه زندگ دينرخ ام شيافزا يها از راه گريد يکي. جامعه است

و توجه به بهداشت  يزندگ ياساس يها مجهز کردن افراد به مهارت

 يبهداشت يبه زندگ ديموارد تحت عنوان ام نيکه ا). ۵(است  يروان

 تواند ياست که م يزن موجود. رنديگ يقرار م يمورد بررس

. دهد ورشواال پر يها اصالح جامعه باشد و انسان يبرا يا هيسرما

او تحقق  عتيخانواده و جامعه به برکت وجود زن و طب شيآسا

 تواند يم يانسان يروياز ن يميبه عنوان ن ن،يعالوه بر ا). ۷( ابدي يم

 يو اجتماع يتوسعه اقتصاد يها را در برنامه يتينقش مهم و پراهم

زنان در سراسر جهان نقش  کهنيا با توجه به). ۸( رنديبر عهده بگ

از  ديدر اداره امور خانواده و جامعه دارند، نبا يا کننده نييعت اريبس

بر  قيتحق نيدر ا. توجه به مسائل زنان در ابعاد مختلف غافل بود

زنان را به  يبهداشت يبه زندگ ديکه سالمت روان و ام ميآن شد

  .ميقرار ده يشاغل مورد بررس ريشاغل و غ کيتفک

  

  مواد و روش کار

در ابتدا از سه منطقه  يا سهيمقا_يمطالعه عل نيانجام ا يبرا

 ه،يسه شهر اروم ،يغرب جانياستان آذربا يو جنوب يشمال -يمرکز

سپس با مراجعه به . انتخاب شد يسلماس و مهاباد به طور تصادف

سه  نيشاغل ا ريو بودجه، آمار زنان شاغل و غ يزيمرکز برنامه ر

شاغل به  ريزن غ ۳۹۱زن شاغل و  ۳۹۷شهر بدست آمد و سپس 

بر حسب  يدر مرحله بعد. عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد
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 ه،يزن از اروم ۴۷۲سه شهر  نيشاغل ا ريزنان شاغل و غ تيجمع

و  يزن از سلماس انتخاب شد که فراوان ۱۵۰زن از مهاباد و  ۱۶۶

شاغل سه شهر در جدول  ريمنتخب زنان شاغل و غ يها نمونه

زنان شاغل  تيو بعد بر حسب جمع. شده است وردهآ ۱شماره 

 يتصادف يريبا استفاده از روش نمونه گ يادارات مختلف دولت

شد  نييحجم نمونه مربوط به هر اداره به طور جداگانه تع يا طبقه

پژوهش به زنان  نيدر مورد اهداف ا يو سپس با ارائه اطالعات

به  ديام يها نامه پرسش ،يبه همکار ليدر صورت تما انتخاب شده،

جهت قرار گرفتن . شد ليتوسط آنان تکم يو سالمت عموم يزندگ

 - ياجتماع کساني باًيتقر تيپژوهش در موقع نيا يها نمونه

زنان  يبيگرفتن محل سکونت تقرر با در نظ ياقتصاد -يفرهنگ

همان مناطق به    مطالعه از نيشاغل ا ريشاغل انتخاب شده، زنان غ

. نمودند ليها را تکم نامه پرسشهمان    و دندانتخاب ش يطور تصادف

  .استفاده شد tها از آزمون  داده ليو تحل هيتجز يبرا

  

  ر شاغل هر شهرستانيمنتخب زنان شاغل و غ يها نمونهو  يفراوان :)۱(جدول شماره 

  شهرستان کيتفکتعداد نمونه به   منتخب يها شهرستان

  زنان شاغل  ر شاغليزنان غ

  ۲۳۶  ۲۳۶  هياروم

  ۷۷  ۷۳  سلماس

  ۸۴  ۸۲  مهاباد

  ۳۹۷  ۳۹۱  جمع

به  ديو ام يسالمت عموم نامه پرسشپژوهش از دو  نيدر ا

که شامل  يسالمت عموم نامه پرسش. استفاده شده است يزندگ

اضطراب و  - ب ،يبدن يها نشانه - الف: مؤلفهسوال است با چهار  ۲۸

 ديشد يافسردگ -و ت ياختالل در عملکرد اجتماع - پ ،يخواب يب

واقع شده  دييمورد تا ها ارب نامه پرسش نيا يياياعتبار و پا. باشد يم

الف، ب و پ استفاده شده  اسيپژوهش از سه مق نيار د). ۹(است 

 يبه زندگ ديام نامه پرسش. سوال است ۲۱شامل  جمعاًاست که 

به  ديعوامل مربوط به امسواالت  نيسوال است که ا ۳۰شامل 

و  يشخص ،يپزشک - يستيز ،يکيعوامل ژنت( يبهداشت يزندگ

از  نامه پرسش نيا ييروا نييبه منظور تع. سنجد يرا م) يطيمح

 يآلفا بياز ضر نامه پرسش ييايپا يبررس يعوامل و برا ليتحل

اعتبار آن  يتوسط شهرام واحد(کرونباخ استفاده به عمل آمد 

  ).واقع شده است دييو مورد تا يبررس

  

  ها افتهي

زنان شاغل و  يبدن يها نشانه نيپژوهش ب نيا جيبر اساس نتا

در جدول  جينتا نيا. وجود ندارد يداريمعنشاغل تفاوت  ريغ

  .آورده شده است ۲شماره 

  ر شاغليزنان شاغل و غ يبدن يها نشانهن نمرات يانگيسه ميدر رابطه با مقا tج آزمون ينتا :)۲(جدول شماره 

  شده مشاهده t  يبحرانdf  t  استاندارد يخطا  اريمعانحراف   نيانگيم  تعداد  ها گروه

  ۱۸۴/۰  ۶۴/۳  ۰۸/۲۳  ۳۹۱  شاغل
۷۷۰  ۶۴۵/۱  ۵۸/۱  

  ۱۸۳/۰  ۵۸/۳  ۴۹/۲۳  ۳۸۱  شاغلر يغ

(p=۰/۱۱۴>۰/۰۵) 
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زنان  ين عملکرد اجتماعيپژوهش نشان داد که بن يج اينتا

در  ها افتهي نيوجود دارد که ا يداريمعنر شاغل تفاوت يشاغل و غ

  .آورده شده است ۳جدول شماره 

  ر شاغليغزنان شاغل و  ين نمرات عملکرد اجتماعيانگيسه ميدر رابطه با مقا tج آزمون ينتا ):۳(جدول شماره 

  شده مشاهده t  يبحرانdf  t  استاندارد يخطا  اريمعانحراف   نيانگيم  تعداد  ها گروه

  ۱۶/۰  ۲۰/۳  ۳۶/۲۲  ۳۸۸  شاغل
۷۶۵  ۵۷۶/۲  ۵۴/۳  

  ۱۷/۰  ۳۴/۳  ۵۲/۲۱  ۳۷۹  شاغلر يغ

(p=۰/۰۰۰<۰/۰۵) 
  ن اضطراب و ين پژوهش نشان داد که بيج اين نتايهمچن

. وجود ندارد يداريمعنر شاغل تفاوت يغو زنان شاغل  يخوابيب

  .آورده شده است ۴ج در جدول شماره ينتان يا

  ر شاغليزنان شاغل و غ يخواب يبن نمرات اضطراب و يانگيسه ميدر رابطه با مقا tج آزمون ينتا ):۴(جدول شماره 

  شده مشاهده t  يبحران df  T  استاندارد يخطا  اريمعانحراف   نيانگيم  تعداد  ها گروه

  ۲۱/۰  ۲۰/۴  ۸۵/۱۲  ۳۸۹  شاغل
۷۵۹  ۶۴۵/۱  ۳۳۵/۰  

  ۲۲/۰  ۳۳/۴  ۹۶/۱۲  ۳۷۲  شاغلر يغ

(p=۰/۷۳ >۰/۰۵) 
زنان شاغل  يد به زندگين امين پژوهش بيا يها افتهيبر اساس 

در  ها افتهين يکه ا. وجود ندارد يداريمعنر شاغل تفاوت يغو 

  .آورده شده است ۵جدول شماره 

  ر شاغليزنان شاغل و غ يد به زندگين نمرات اميانگيسه ميدر رابطه با مقا tج آزمون ينتا ):۵(جدول شماره 

  شده مشاهده t  يبحرانdf  t  استاندارد يخطا  اريمعانحراف   نيانگيم  تعداد  ها گروه

  ۱۹/۰  ۱۳/۳  ۱۰/۱۴  ۲۶۴  شاغل
۵۷۸  ۶۴۵/۱  ۰۳۳/۱  

  ۱۷/۰  ۰۸/۳  ۸۳/۱۳  ۳۱۶  شاغلر يغ

(p=۰/۳۰>۰/۰۵) 

  
  يريجه گينتو بحث 

بـه   ديـ ام يا سـه يمقا يپژوهش کـه بـا هـدف بررسـ     نيا جينتا

شاغل استان انجام شد،  ريزنان شاغل و غ يو سالمت عموم يزندگ

 يبه زندگ دياضطراب و ام ،يبدن يها نشانه زانيم نينشان داد که ب

که  يوجود ندارد، در حال يداريمعنشاغل تفاوت  ريزنان شاغل و غ

شـاغل   ريـ زنـان شـاغل و غ   ياعاختالل عملکـرد اجتمـ   زانيم نيب

 شـتر ياختالل در زنان شـاغل ب  نيوجود دارد و ا يداريمعنتفاوت 

سو هم يقبل يها از پژوهش يا پاره جيپژوهش با نتا نيا جينتا. است

کـه توسـط    يدر پژوهشـ . باشـد  يم سو ناهم گريد يا پاره جيو با نتا

 غلزنان شـا  يسالمت روان نيانجام شد ب) ۱۳۸۴( اياحمد ن نيريش

اضـطراب زنـان   ). ۱۰(وجود نداشت  يداريمعنشاغل تفاوت  ريو غ

ز ا شـتر يانجـام شـد ب  ) ۱۳۸۴( يو ابو نجم يالتيشاغل که توسط ا

و پـژوهش انجـام شـده    ) ۲(اضطراب زنان شاغل مطالعه حاضر بود 

افـراد در   اتيشـکا  نيشترينشان داد که ب) ۱۳۷۸( زاده انيتوسط ب

 ). ۱۱( باشد يو اضطراب م يبدن يها نشانه نهيزم

مشخص اسـت کـه    کامالً ۴و  ۳، ۲جداول شماره  مراجعه به با

 يبدن يها نشانه اسيشاغل در مق رينمرات زنان شاغل و غ نيانگيم
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 )۱۳۸۶( يجان غربيآذربار شاغل استان يزنان شاغل و غ يد به زندگيسالمت روان و ام اي يسهمقا يبررس
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. اضـطراب اسـت   اسيتر از مق باال اريبس يو اختالل عملکرد اجتماع

خود را به صـورت   يکه زنان مشکالت روان رسد يبه نظر م نيبنابرا

پس  دهند، ينشان م يو اختالل در عملکرد اجتماع يبدن يها نشانه

جهت ارتقاء سـالمت روان زنـان اعـم از شـاغل و      شود يم شنهاديپ

 نيپژوهش ب نيدر ا. انجام شود نيتوسط مسئول يشاغل اقداماتريغ

وجـود   يشـاغل تفـاوت معنـادار    ريـ زنان شاغل و غ يبه زندگ ديام

 نينـو  وهيبـه شـ   قيتحق نيدر ا يبه زندگ ديام يبررس وهيندارد، ش

متوسـط عمـر بـه عنـوان      ،يقبلـ  قـات يبوده است چرا کـه در تحق 

کـه   يقـ يدر تحق. در نظر گرفته شده اسـت  يبه زندگ ديشاخص ام

 هيلويکهکاستان  ييو همکاران انجام شد زنان روستا انيتوسط غفار

 ديسال برآورد گرد ۷۰/۸استان  ييمردان روستا يسال و برا ۷۳/۸

)۱۲ .( 

 : شود يمطرح م ليذ شنهاداتيپژوهش پ نيا جيتوجه به نتا با

مخـتص   يورزش -ياماکن فرهنگ ،يا فراهم نمودن مراکز مشاوره -

تــنش زا و آمــوزش  يهــا تيــزنــان جهــت کاســتن از اثــرات موقع

 مقابله با تنش يها وهيش

 زنان يعلل مشکالت روان يبررس -

 يهـا  وهيشـ  و يمانند جـرات آمـوز   ياجتماع يها آموزش مهارت -

 کنترل خشم

 يو خانوادگ ياجتماع ارتباطات حيصح يها آموزش راه -

  و خانه طيمح يزا تنشکاستن عوامل  -
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