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  مقدمه 

ر یچند دهه اخ یکه در ط یاز معضالت اساس یکی

 یآوردن به زندگ يو روجوامع تحوالت  بدنبال

را در معرض خطر قرار داده است  ها، انسانمدرن

  . ]1[ ده استرس استیپد

 اگر در ي است وجزء الینفک زندگی امروزاسترس 

و یا  کاريمحیطعواملو در ارتباط باکاري محیط

  چکیده

اهمیت توجه به استرس شغلی زنان تنها به خاطر خسارت اقتصادي آن نیست و اثرات زیانبار آن بر سالمت  :زمینه و هدف

استرس شغلی در زنان مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان . توجه است قابلجسم و روان فرد، خانواده و جامعه از موارد مهم 

  .شاغل شهر اردبیل انجام گرفت

. انتخاب شدند 1388زن شاغل در ادارات مختلف شهر اردبیل در سال  1250مقطعی  -در یک مطالعه توصیفی :روش کار

Chi( ها با آزمون کاي اسکوئرتحلیل داده بود و تجزیه و) Karsek( ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محتواي شغلی کارازاك

square( انجام شد.  

بین میزان . از استرس شدید برخوردار هستند %5/36زنان شاغل از استرس متوسط و  %8/62نتایج نشان داد  :یافته ها 

استرس افراد با تعداد فرزندان، سطح تحصیالت، محل سکونت، سابقه کار، تعداد ساعات کار در شبانه روز، شیفت کاري، 

  ).p>05/0( دار آماري وجود داردهاي روانی ارتباط معنیهاي جسمی و بیماريبیماريوضعیت استخدامی، سابقه 

هاي سالمت روان در فرد، خانواده و جامعه و شاخص با توجه به سطح باالي استرس در زنان شاغل، جهت ارتقاء  :نتیجه گیري

اندرکاران امر ک و جامع توسط مسئولین و دستریزي استراتژیتدوین برنامهکارکنان، مندي وري و رضایتنیز افزایش بهره

  . رسدضروري به نظر می

اشتغال ؛زنان؛ استرس شغلی؛ استرس :کلیديکلمات 
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آوريفنهمچونکاريهايفعالیتدرتغییربدنبال

بوجود آید بیانگر استرس اهداف، تغییر یاجدید

استرس شغلی، یند پیچیده آفر .]2،3[ شغلی است

  .پیامدهاي متعدد جبران ناپذیري دارد

 روانشناختیمتعدد ت مشکالبا  تواندمی یاسترس شغل

 ،پذیريعصبی، تحریکخستگیافسردگی،اضطراب،(

 عاطفی،ناگهانیتخلیه،پرخاشگري،تفاوتیبی

 درناتوانی،عصبیخنده،تکانشی رفتارپرخوري،

 هايوقفهکم،توجهضعیف،تمرکزگیري،تصمیم

سر ( یجسمان، )انتقادبه نسبتحساسیتوذهنی

 خون،فشاروقلببانضرافزایش دردهاي میگرنی،

، یعضالن-یاسکلت ي، دردهایعروق- یقلب يهايماریب

هاي کلیوي و بیماري ،یگوارش و يویاختالالت ر

 کاري،غیبت( سازمانی و) آرتریت روماتوئید

 عدمهمکاران،باشدنبیگانهپایین،تولیدجابجایی،

 و سازمانبهوفاداريوتعهدشغلی، کاهشرضایت

  .]5،4[ باشدهمراه  )و کیفیت کار افت عملکرد شغلی

 بهداشتوایمنیملیموسسهگزارشاساس بر

شغلی
1

 ازکارگران%30شغلی،بعلت فشارهاي، 

 اظهاراسترساز%28برند،میرنجکمردردهاي

% 17 کنند،میخستگیاحساس%20کنند،میشکایت

 سردرد%13ودارندعضالنییاايماهیچهدردهاي

.]7،6[ دارند

بعلت فقدان سالمت  یهنگفت يهاهیساالنه سرما

آنها، ترك  ییکارکنان، کاهش کارا یو روان یجسمان

      از دست  یر شغل بعلت استرس شغلییو تغ یشغل

از آن همه ساله  یاسترس و عوارض ناش .رودیم

شود و بطور یم ين رفتن صدها روز کاریموجب از ب

اختالالت و ون نفر به علت یلیک میمتوسط روزانه 

از استرس از حضور در محل کار  یناش يهایناخوش

% 30حدود  ه استمشخص شد .کنندیم يخوددار

افته از استرس یتوسعه  يکار در کشورها يروین

  ز ین کار یالمللنیسازمان ب .برندیرنج م یشغل

                                     
1 NIOSH: The National Institute for Occupational 
Safety and Health

 یوارده بر کشورها را بعلت استرس شغل يهانهیهز

      ن یتخم یاخلد ناخالص دیتول %5/3تا  1حدود 

  .]8،9[ش است یدر حال حاضر در حال افزا کهزند یم

که استییهاهزینهشدتوعمقازنشانآمارها

 هاي مختلف کاري بهاسترس در محیطسالههر

 ایاالتدر .دکنمیواردمختلفکشورهاياقتصاد

 خسارتدالرمیلیارد 200حدودمتحده، سالیانه

صنعت اي مختلفهبخشدراسترسازناشی

 کار،غیبت ازازناشیغرامتپرداختبصورت

 هايبیماريکردن،کارازمیر ناشیومرگحوادث،

  . شودمیهزینهکارکنانجابجاییومزمن

حوادثوکاربامرتبطهايآسیبسالههر در ایرلند

بهپوندمیلیون500ازبیششایدزاآسیب غیر

نیوزیلنددر .کنندمیتحمیلهزینه این کشور اقتصاد

میلیارد2/4کشوربرايکارمحلوحوادث هزینه

میلیون5تقریباسالههراروپادر. استسال دردالر

روز3 ازبیششاملکاربامرتبطحوادثاز کارگر

بهصنعتبرايبیمههايهزینهوبرندمیغیبت رنج

 باشدمییورومیلیارد20حدوددرمیزانی تنهایی

]10[ .  

شرکت،3درکارمندهزار800ازهمایشیاساس بر

از استرسعلتبهاندکردهاظهارکهکارکنانیتعداد

 برابر3اند،شدهبیمار2000سالتا1996سال

1کهاستآنازحاکیبرآوردي. ]7[ اندشده

        حضورسرکاراسترسعلتبهکارگر روزانه میلیون

افراد بهداشتوایمنیاییاروپموسسه. یابندنمی

 550ازنیمیازبیشکرده است،گزارششاغل

       دستازآمریکادرساالنهکهکاريروزمیلیون

 شغلیاسترسناشی ازکارگریزيدالیلبهروندمی

  . ]12،11[ باشدمی

مطالعات متعدد در داخل و خارج کشور نشان        

تاثیر استرس  ات مختلفی تحتاند زنان به درجداده

  . ]11-14[ هاي شغلی قرار دارند

 اینکهوامروزهزندگیدراسترساهمیتبهنظر

، توجه گذاردمیصنعتیفرادنیايبهپاماجامعه
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الزم در این تحقیقاتواسترس شغلی مسألهجدي به

در چند دهه اخیر  .شودمیبیشترروزبهروززمینه

افزایش جهت  در تمام دنیا از جمله کشور ما به

         شاغلین زن با ساختار شخصیتی متفاوت و 

، توجه به پدیده هاپذیري در مقابل استرسآسیب

اي هاي شغلی در زنان از اهمیت ویژهاسترس

چرا که زنان نقش بارزتري در . برخوردار شده است

ها دارند و فشارهاي روانی در امور داخلی خانواده

ضمن اثر بر سالمت جسم و تواند محیط کار آنها می

روان آنها منجر به توسعه اختالالت فردي به ابعاد 

صرفدر چنین شرایطی.خانوادگی و اجتماعی شود

درکالنايسرمایهحتیودانشانرژي،زمان،کردن

 اقتصاديتوجیهتوانداینکه می برعالوهاین زمینه

   .یک ضرورت بحساب آیدتواندمیباشدداشته

 بررسیبهکهبه اینکه در کشور ما تحقیقاتیت یبا عنا

 در حجم وسیعشغلیکننده استرس عوامل ایجاد

 اغلبو استکمبسیارتعدادشان باشند،پرداخته

 بررسیبهکشورداخلدرانجام گرفته تحقیقات

 اداراتمدیرانکارکنان و میان دراسترسمیزان

 قاتلذا تعداد کم تحقی. اندپرداخته خاصمحدود و 

 الزم را گیريشود نتیجهباعث می گرفتهصورت

 محدود به جهت حجمنتایج حاصله را و یا کرد نتوان

 تعمیمتوان نمی تربه جوامع وسیع ،تحت مطالعه افراد

سه با مطالعات ین مطالعه با حجم باال در مقایالذا  ،داد

 یزان استرس شغلین مییران و با هدف تعیدر ا یقبل

 1388ل در سال یشهر اردبات مختلف ادارزنان شاغل 

  . انجام گرفتو بررسی برخی عوامل موثر بر آن 
  

  

  روش کار

حجم . مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است

و با در نظر  n=z2pq/d2نمونه با استفاده از فرمول 

5/0p گرفتن 02/0dو  = نفر برآورد 1225، =

به  نفر  1250ها، گردید و با احتمال ریزش نمونه

عنوان نمونه از زنان شاغل شهر اردبیل در سال 

 .گیري آسان انتخاب گردیدبا استفاده از نمونه 1388

رهاي موجود در این مطالعه استرس، استرس متغی

   .بودند زنان شاغل وشغلی 

شرکت کردند که در زمان  ین مطالعه فقط زنانیدر ا

ل یشهر اردب یدر ادارات مختلف دولتانجام مطالعه 

- فتیدر شغیره  و ي، قراردادیمانی، پیصورت رسمب

ن یاز ب. بودند مختلف مشغول به خدمت يها

پرسشنامه بعلت نقص  18، ل شدهیتکم يهاپرسشنامه

 با استفاده از پرسشنامهها داده. کنار گذاشته شد

کارازاك یشغل يمحتوا
1

 یروش خودگزارشه و ب 

و سواد یشرکت کنندگان ب يبرا اما شد يجمع آور

ن و با مصاحبه یتوسط محققپرسشنامه کم سواد 

دو بخش بود که قسمت  يدارا پرسشنامه .ل شدیتکم

کرد و یم یک را بررسیاول مشخصات دموگراف

اس یبراساس مق وبود  مولفه 34 يدارا قسمت دوم

کرتیل يادرجه چهار
2
  .شده بود يبندازیامت 

کامال ( 3تا ) کامال مخالفم(مولفه از صفر  پاسخ هر

 5در  یزان استرس شغلیمو شد  يبنددرجه )وافقمم

 کار، گیري یا کنترل بر رويدامنه تصمیم(اس یمق

ناراحتی از  ،عدم امنیت شغلی کار، تقاضاي روانی

مورد  )و حمایت اجتماعی خطر شرایط کاري پر

   .قرار گرفت یابیارز

ییرواجهت تامین
3

کنترلروایینوعپرسشنامه دو 

صوريقرار گرفت،  رواییمورد استفاده شده

دانشگاه اساتیداز تعدادي ازنظرخواهیپرسشنامه با

بصورتواصالحعلوم بهزیستی و توانبخشی تهران

شرحبانیزپرسشنامهساختاردرآمد و روایینهایی

نحوهنیزوپژوهشاهداف ازروشنیوساده

طراحیطوريشد و سواالتشروعپاسخگویی

جوابآنهابهبراحتی بتوانندپاسخگویانکهشدند

ییایپا.دهند
4

 8 يز با اجرا بر روینپرسشنامه  

  .]15[ ن شده استییتع 732/0 یآزمودن

                                     
1 Karazak
2 Likert
3 Validity
4 Reliability
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  تجزیه و تحلیل آماري

پرسشنامه با استفاده از  1232 يهات دادهیدر نها

ن و انحراف یانگی، درصد، میفراوان( یفیآمار توص

ب یو ضر اسکوئر يآزمون کا( یلیو تحل )اریمع

مورد  SPSS-16نرم افزار  توسط )رسونیپ یهمبستگ

  .ل قرار گرفتیه و تحلیتجز

  

  یافته ها

و  19اقل سن شرکت کنندگان ها نشان داد حدافتهی

 6/33± 3/7  آنان ین سنیانگیم. سال است 60حداکثر 

دو  زنان شاغلن تعداد فرزندان یانگیم. بود سال

  . فرزند بود

 .سال بود 8/10 ± 3/7 سابقه کار آنانن یانگیم

 248. ساعت بود 8ن ساعات کار در شبانه روز یانگیم

متاهل  )%5/77(نفر  944 از افراد مجرد، )%4/20(نفر 

موارد مشابه شده و مطلقه، همسر فوت  هیو بق

نفر  467و شاغل  از زنان )%6/60( نفر 725 .بودند

الت یاز همسران افراد تحت مطالعه تحص )9/48%(

، یمنزل شخص ياز زنان دارا %8/62 .سانس داشتندیل

فت در یبصورت ش %7/35ساکن شهر،  6/98%

  .اشتغال داشتند یبصورت رسم %5/46گردش و 

کردند به یادعا م )%55( نفر 643در مطالعه حاضر 

نده یسال آ 2چ وجه احتمال از دست دادن شغل در یه

اد، ی، زیکم(متفاوت  يهاه با نسبتیوجود ندارد اما بق

 2دست دادن شغل خود در  از احتمال از )ادیز یلیخ

   .نده نگران بودندیسال آ

از زنان شاغل سابقه  )%8/10( نفر 129نشان داد  جینتا

 یروان يماریسابقه ب )%1/2(نفر  29و  یجسم يماریب

 یجسم يمارین بیترعیشا یگرنیسردرد م کهدارند 

اضطراب و وسواس  ،یاختالل افسردگو  )5/12%(

 16/15، 2/4 بیبه ترت( بود یاختالالت روان نیترعیشا

 %8/62تحت مطالعه  زنانن یاز ب .)درصد 5/7و 

. د داشتندیاسترس شد %5/36استرس متوسط و 

مورد مطالعه  يواحدها ین نمره استرس شغلیانگیم

  .)1جدول ( بود 8/11±75/81

توزیع فراوانی میزان استرس شغلی در واحدهاي مورد . 1جدول 

  بررسی

  درصد  فراوانی  ن استرسمیزا

  7/0  9  استرس کم

  8/62  774  استرس متوسط

  5/36  449  استرس شدید

  100  1232  جمع

  انحراف معیار ±میانگین =  75/81 ± 8/11

  

  

بررسی ارتباط بین میزان استرس و وضعیت تاهل 

ها نشان داد میزان استرس در بین افراد مجرد یافته

به (توسط است و متاهل در اغلب موارد از نوع م

اما استرس شدید در این  )%5/62و  %1/68ترتیب 

است و این ارتباط از  %8/36و  %31افراد به ترتیب 

میزان استرس . ) p<05/0(دار نبود نظر آماري معنی

نفر افزایش  4شدید با افزایش تعداد فرزندان تا 

   .)2جدول )( p=000/0 (نشان داد 

با افزایش سطح ها نشان داد میزان استرس یافته

شود و این ارتباط از تحصیالت زنان شاغل بیشتر می

   .)p=000/0(دار بود نظر آماري معنی

همچنین میزان استرس با افزایش سطح تحصیالت 

همسران زنان شاغل نیز، افزایش نشان داد و از نظر 

  .)p=006/0(دار بود آماري نیز این ارتباط  معنی

ترس شدید در افراد ها نشان داد میزان اسیافته

و در  %5/32، در افراد با شیفت ثابت %30عصرکار 

بود و این ارتباط از نظر آماري  %50افراد شبکار 

  .)3جدول ( ) p=000/0( دار بودمعنی

همچنین میزان استرس متوسط در زنان شاغل 

بود و  %3/72و  %3/76 قراردادي و پیمانی به ترتیب

 )p=000/0(بود  دارارتباط از نظر آماري معنی

  .)4جدول (

  

  بحث 

در چند دهه اخیر، افزایش میزان اشتغال زنان در 

جهی از آنها در جامعه باعث شده است درصد قابل تو

زاي متعدد محیط کار قرار  معرض عوارض استرس
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تواند ضمن اثر سوء بر عملکرد این امر می گیرند و

  .امدسالمت خانواده و جامعه بیانج آنها، به اختالل در

افراد تحت مطالعه  %4/36مطالعه حاضر نشان داد 

داراي استرس متوسط  %8/62داراي استرس شدید، 

   .بودندداراي استرس خفیف  %7/0و 

موگاورو مطالعه
1

 تقریباشاغل زنانکهداد نشان 

 بهمربوطمشکالتمردهمکارانازبیشتر40%

 ايمالحظهقابلطورو ب کنندمیگزارشسالمتی

   .]16[هستندبیشترياسترسايدار

ازباالییدرصددهدنشان می مطالعه دیگر نیز

روبروشغلیفشاربامتحده ایاالتزنکارگران

                                     
1  Mogavero

  توزیع فراوانی تعداد فرزندان افراد تحت مطالعه بر حسب میزان استرس شغلی. 2جدول 

  میزان استرس                 

  تعداد فرزندان

  جمع  رس شدیداست  استرس متوسط  خفیفاسترس 

1  0  )6/72(%244  )4/27(%92  )100(%336  

2  )1/1(%4  )7/52(%196  )2/46(%172  372  

3  0  )5/43(%20  )5/56(%26  46  

4  0  )31/8(%7  )2/68(%15  22  

5  )20(%1  )60(%3  )20(%1  5  

6  0  )80(%8  )20(%2  10  

  791%)100(  308%)9/38(  478%)4/60(  5%)6/0(  جمع

  
  شیفت کاري واحدهاي تحت مطالعه بر حسب میزان استرس شغلی توزیع فراوانی. 3جدول 

  میزان استرس                

  شیفت کار

  جمع  استرس شدید  استرس متوسط  استرس خفیف

  406  132%)5/32(  271%)7/66(  3%)7/0(  شیفت ثابت 

  330  125%)9/37(  201%)1/60(  4%)2/1(  صبحکار

  20  6%)30(  14%)70(  0  عصر کار

  4  2%)50(  1%)25(  1%)25(  شبکار

  427  161%)7/37(  266%)3/63(  0  شیفت در گردش

  10  4%)40(  6%)60(  0  سایر موارد

  1197  430%)9/35(  759%)4/63(  8%)7/0(  جمع 

  

  

  توزیع فراوانی وضعیت استخدامی واحدهاي تحت مطالعه بر حسب میزان استرس شغلی. 4جدول 

  میزان استرس               

  میوضعیت استخدا

  جمع  استرس شدید  استرس متوسط  استرس خفیف

  562  268%)7/47(  290%)6/51(  4%)7/0(  رسمی قطعی

  55  20%)4/36(   35%)6/63(   0  رسمی آزمایشی

  159  44%)7/27(   115%)3/72(   0  پیمانی

  278  61%)9/21(   212%)3/76(   5%)8/1(   قراردادي

  26  11%)3/42(   15%)7/57(   0  روزمزد

  52  7%)5/13(   45%)5/86(   .  شرکتی

  76  24%)6/31(   52%)4/68(   .  سایر موارد

  1208  435%)36(   764%)2/63(  9%)7/0(   جمع
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ازناشیاسترسزنکارگران هستند و اکثریت

.]17[کنندمیتجربه راکارمحلدرتبعیض

 باروابطعلیرغم توجه بهزنانجالب توجه اینکه

 ودوستیخانواده،دوستان،ابارتباطهمکاران،

 نسبت به مردانبیشترياسترساحترامو مهربانی

 اجتماعی کهحمایترسدبه نظر می.کنندتجربه می

 در، باشدمیاسترسکاهشبراينیرویی مؤثر

  . نیستمؤثرچندانزنانکاهش استرس در

فراد در بعد از ا %1/63 در مطالعه آزاد مرزآبادي

لیت داراي استرس متوسط و سئوتنیدگی ناشی از م

و در مطالعه انجذاب  ]12[ داشتند استرس زیاد 28%

  . ]11[ مدبدست آ ز نتایج مشابهیو فرنیا ن

ایمنیوبهداشتملی موسسهگزاش طبقهمچنین 

آمریکاشغلی
1

کهاندکردهگزارشکارگراناز40% 

 از%25. استبودهزااسترسشدتبهشانشغل

مهمترینازیکیعنوانبهراشانشغلکارگران

. اندگرفتهنظردرشانزندگیدرزااسترس عوامل

پیشنسلازبیشآنهاکهمعتقدندکارکنان از75%

بهکهکنندمیاحساسکارگران%29.دارند استرس

%26. هستندزدهاسترسکاردراياندازهتا یاشدت

 وسیلهبهمیشه یااغلبآنهاکهاندگفتهکارگران از

   .]7[اندبودهفشارتحتکارشان

باال بودن نمره استرس افراد  ،فوقمطالعات هاي یافته

را تحت تاثیر عوامل مختلف مانند نامناسب بودن 

محیط فیزیکی، فقدان محیط کار ثابت، نقل و انتقال 

پی در پی، غیر قابل تحمل بودن محیط فیزیکی براي 

حل کار و حضور بیش از حد پرسنل در م پرسنل،

نشان ها هاي مقابله با استرسعدم آشنایی با روش

  .دهدمی

میزان استرس در زنان با ارتقاء  در مطالعه حاضر،

این یافته با  که شتر شده بودیآنها بسطح تحصیالت 

مبنی بر وجود استرس زیاد  باديآنتایج مطالعه مرز

و  يو مطالعه سور ]12[در افراد با تحصیالت باال 

                                     
1!!NIOSH: The National Institute for Occupational 
Safety and Health

بر باال بودن فشار روانی محیط کار در  ینحاتمی مب

زنان با تحصیالت باال و معلمین به اقتضاي تحصیالت 

در یک  باال و نارضایتی از الگوي کار خود در محیط کار

  . ]18[ راستا است

ارتباط  زاده و همکاران ایناما در مطالعه خاقانی

ک مطالعه یج ینتا. ]19[ دار گزارش نشده استمعنی

معلم  1500سال حدود  هر تان نشان داد در در انگلس

با مشاوران مدرسه به خاطر استرس شغلی 

راس .در ارتباط هستند یروانشناس
2

معتقد است  

ترین سطح ینیپا الت باال،یرغم تحصیعل پرسنلی که

             شغلی را دارند بدلیل عدم مشارکت در 

   .]20[ کنندها، استرس زیادي دریافت میگیريتصمیم

تگرو
3

 کهدریافتندخود مطالعهباهمکارانو 

 منظموسیستماتیکتأثیري،وآموزشتحصیالت

انجلیز ،]21[ ندارنداسترسروي
4

 معتقد استنیز 

بر اندنتوانستهتحصیالت باالوآموزشاینکهعلت

 وظایف،بگذارندتاثیرکارکناناسترسمیزانروي

 بهکه هستضروري و غیر مرتبط غیر،تکراري

  .]22[ استداده شدهکارکنان

 انتصابوگزینشهنگامدررسد اگر یبه نظر م

آموزشی و مهارت هايدوره کارکنان به تحصیالت،

 متناسب کارکنان توجه بیشتري شود و جهت بروز

 شاغل درکارکنانهايتوانایی وهامهارتکردن

 مباحثی مانند مدیریتبرنامه آموزشی آنها به

 تخصصیآن، آموزش بر غلبههايراهواسترس

کار برايالزمدانشو و مهارت  شغلهر نیازمورد

ریزي هدفمند و برنامه تازهتجهیزاتوهادستگاهبا

و مواردي مانند ارتقاء، دداشته باشوجود مدون 

حقوق و مزایاي پرسنل بر اساس شایستگی و نمره 

 توان قدم بزرگی درارزشیابی صورت پذیرد، می

کاهش استرس افراد با تحصیالت باال در محیط کار 

   .برداشت

                                     
2 Roos
3 Groot
4 Angelis
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زان استرس در افراد با سابقه کار یم ،مطالعهن یادر 

در مطالعه یعقوبی و  .بودافراد ه یشتر از بقیب ،کم

داراي ر بیشتر و سن باالتر، افراد با سابقه کا همکاران

  مطالعه خاقانی و همکارانو در  ]23[استرس کمتر 

بیشتر فرسودگی شغلی  دارايبا سابقه کاري کم افراد 

   .]19[ بود

ریدم
1

تجربه باال، آمادگی براي رویارویی : نویسدمی 

ش سن و افزایش یزا با افزاهاي استرسبا موقعیت

با آموزش توان فرد را براي برخورد با  یسطح آگاه

   .]24[ کندیعوامل استرس زا بیشتر م

هاي آن در سال استرس شغلی و فرسودگی ناشی از

اولیه زندگی شغلی و در افراد جوان بدلیل عدم 

  . ]25[ دهدانطباق با شرایط جدید رخ می

توان با یم حاضرج مطالعات یبا در نظر گرفتن نتا

، يادوره يهاکارگاه يمنظم و برگزار يزیبرنامه ر

با  يو سازگار ییآموزش الزم را جهت شناسا

و کار به افراد  یط زندگیمتعدد مح يهااسترس

وجود ارتباط حاضر  گر مطالعهیافته دی. شاغل داد

بود  شاغل زنان يفت کارین استرس و شیبدار معنی

نژاد عقیلی. رددا یج مطالعات متعدد همخوانیکه با نتا

در مطالعات خود  ]19[ زاده، خاقانی]1[ و همکاران

نشان دادند نوبت کاري بطور مستقیم و غیر مستقیم 

در بازده ذهنی، انگیزه شغلی و استرس شغلی افراد 

کراو  .وردآیکیفیت زندگی را پایین م تاثیر گذاشته و

فورد
2

افزایش ساعات کاري پرسنل را عامل افزایش 

تعارض در وظایف شغلی و بروز استرس شغلی 

  . ]26[مطرح کرد 

گردش از جمله شیفت شب باعث کار در شیفت در

تغییر در الگوي خواب و استراحت، اختالل در ریتم 

فیزیولوژي بدن، برخی اختالالت پاتولوژیکی مانند 

زخم معده، بیماري عروق کرونري و دیگر عوارض 

   .]25[شود جسمی می

                                     
1 Demir 
2!!Crow ford

پاتل
3

اي با هدف با انجام مطالعههنداحمدآباددر

متوجه کارنوبتافرادبیندرلیشغبررسی حوادث

 شغلی، درزاي شغلی مانند حوادثشد عوامل استرس

 و بدنبال خستگیصبح تفشیاولیهساعاتنیمه

 درکاريساعات ششمینوپنجمیندرمتراکم

  . ]27[ رسدمیخوداوجبهشبشیفت

دستاورد مطالعه حاضر و دیگر مطالعات به  بر اساس

ردن امکان اشتغال زنان رسد با فراهم کمی نظر

بصورت نیمه وقت و با بررسی مجدد ساعات کار 

توان قدم موثر را در کاهش استرس زنان شاغل می

  .کاري زنان شاغل برداشت

  

  گیريجه ینت

حقیقت این است که زنان به دلیل تعارض بین 

و ساختار شخصیتی هاي شغلی و خانوادگی مسئولیت

معرض استرس در  ]روانشناختی و فیزیولوژیکی[

سطح باالي استرس در زنان علیرغم . باالیی هستند

هاي داشتن تحصیالت باال و برخورداري از آموزش

اي آنها و تواند با اختالل در عملکرد حرفهمتعدد، می

وري در در نتیجه کاهش رضایتمندي و کاهش بهره

هاي همچنین وجود ارتباط بین نوبت .سیستم شود

تحصیالت  زنان شاغل ضرورت کاري، سوابق کاري و 

هاي علمی و فنی افراد با توجه به تناسب توانمندي

اي آنها و بکارگیري افراد بر اساس موقعیت حرفه

ریزي بر پایه استراتژي مدیریت تجارب و برنامه

  . طلبدموثر و کارآمد را می

با شود بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می

ح ی، تشرتصمیم گیري کارکنان در امرمشارکت دادن 

وظایف افراد در موقعیت شغلی خود،  روشن

تمهیدات الزم جهت کنترل، نظارت و ارزیابی محیط 

       ور کافی در محیط کار، تعدیل ـــامین نـــ، تارــک

هاي محیطی و استرس زا نظیر صدا، گرما و محرك

کننده کار، اقدامات سرما و دیگر امکانات تسهیل

                                     
3!!Patel
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 بیمه افراد در مقابل حوادث احتمالی وحمایتی مانند 

مشکالت آموزشی و تربیتی فرزندان و  توجه به

ز مداخالت ینیازهاي اعضاء خانواده زنان شاغل و ن

مختلف  يهاتیاسترس را در موقعروانشناختی الزم، 

.کاهش دادافراد  یو شغل یزندگ

  

  

  یو قدردانتشکر 

آوري محترم تحقیقات و فنله از معاونت ین وسیبد

علوم پزشکی اردبیل که هزینه انجام این  دانشگاه

 يمحترم شورا ياعضا ،اندطرح را متقبل شده

ه زنان شاغل در ادارات یو کل دانشگاه یپژوهش

 پژوهش،که در انجام این  لیمختلف شهر اردب

  .گرددیر و تشکر میتقد دمحققین را یاري کردن
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ABSTRACT
Background and Objectives: The importance of considering to job stress among women is 
not related to loss of economics alone, but it makes an unsafe condition in health of body and 
soul of person, family and society, too. This study was aimed to determine the rate of job 
stress among employed women in Ardebil during 2010.
Methods: In a descriptive cross-sectional study, 1250 governmental-employed women were 
selected in different offices of Ardabil city. Data were collected by job-contained Karasek 
questionnaire and results were analyzed by chi-square test.
Results: The results showed that 62.8% of women experienced medium level of stress and 
36.5% revealed to have severe stress. Our findings significantly showed that there are  
relationship between stress rate of individuals with number of children, level of education, 
place of living, job experience, rate of work hours per day and night work shift, employment 
status, physical and mental diseases (p <0.05). 
Conclusion: With respect to severe stress found in employed women in study setting, it 
seems to need to increase mental health indices in individuals, families and community, and 
the authorities should develop a comprehensive plan to enhance productivity and satisfaction 
among employees.
Key words: Stress; Job Stress; Employed Women
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