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  چكيده

و رفتـار تحـت تـأثير     بـوده مقابله با استرس از رفتارهاي ارتقاي سالمت . تر از ماهيت خود استرس است با استرس مهمهاي مقابله  شيوه

شناختي ـ اجتماعي است كه چارچوب مفيدي براي درك و پـيش بينـي     نظريهرفتار برنامه ريزي شده يك  نظريه. اي است عوامل پيچيده

  . دهد را افزايش مي آنيق آن با سازه خودكارآمدي توان پيشگويي كنندگي نمايد و تلف رفتارهاي بهداشتي فراهم مي

با هدف شـناخت عوامـل مـؤثر بـر     » رفتار برنامه ريزي شده و خودكارآمدي نظريهتلفيقي  الگوي«اين مطالعه يك رويكرد كيفي بر پايه 

سـاله شـاغل در كارخانجـات شـهرك      ۴۵تـا   ۲۰زنان كارگر  نفر از ۷۰هاي مورد مطالعه  نمونه. رفتار مقابله با استرس در زنان كارگر است

نمونـه گيـري مبتنـي بـر      .صنعتي عباس آباد پاكدشت بودند كه در قالب ده گروه هفت نفره در جلسات بحث گروهي متمركزحضور يافتند

ليت تصديق و قابليت انتقال رعايت پس از جمع آوري اطالعات، قابليت اعتبار، قابليت اطمينان، قاب. هدف و با حداكثر تنوع صورت پذيرفت

  .ها نيز باروش تحليل محتوا به شيوه قرارداد انجام شد تحليل داده. شد

هاي مقابله  اكثر شيوه .بودنگرش اكثر زنان كارگر به استرس به عنوان عامل مؤثر بر سالمت جسم و روح، غيبت از كار و افت كيفيت كار 

ن، تخليه استرس به ديگران، صبر و سكوت، دعا خواندن و معنويات، گوش دادن به موسيقي و قـدم  فرياد كشيد: از بودند با استرس عبارت

؛ همچنين روحيه حساس و ضعيف، نداشتن امنيت انتزاعيترين هنجار  اهميت به نحوه درك و حمايت از سوي خانواده و كارفرما مهم. زدن

هاي  با آموزش مهارت. بودترين موانع درك شده  هاي برخورد با استرس، مهم تشغلي، شرايط كار پرفشار، خستگي و نداشتن آگاهي از مهار

  .زندگي، درك و حمايت اجتماعي بهتر و ايجاد امكان مشاوره خودكارآمدي و قصد زنان در مقابله با استرس افزايش خواهد يافت

هاي مقابله بـا اسـترس و راه انـدازي     آموزش مهارت ها و مشكالت محيط كار، برقراري جلسات منظم، تشويق زنان به انعكاس نارسايي با

  .توان گامي مؤثر در جهت پيشبرد ارتقاي سالمت روان در زنان كارگر برداشت مراكز مشاوره در محل كار مي
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  ٦٨٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

هـاي طبيعـي و اجتنـاب ناپـذير زنـدگي       هاسترس را يكي از جنبـ 

. كه به اشكال مختلف تعريف شده اسـت ] ۱[اند  انسان معاصر خوانده

برخي آن را در يك كلمه به فشار رواني يا تنيـدگي تعريـف كـرده و    

هاي محيطي تهديد  گروهي آن را پاسخ فيزيولوژيك انسان به محرك

  ]. ۲[اند  كننده دانسته

غيير در محيط داخلي و خارجي است استرس، موضوع محرك يا ت

و در شـرايط خاصـي    هديـ كه ممكن است باعث اختالل حيـاتي گرد 

  ]. ۳[بيماري زا باشد 

دهد كه ميزان اسـترس   هاي ساليان اخير نشان مي نتيجه پژوهش

و عوارض ناشي از آن به حدي در زندگي مـردم افـزايش يافتـه كـه     

هـا از جملـه سـازمان     ها و سـازمان  موجب نگراني بسياري از مؤسسه

بهداشت جهاني شده است؛ به طوري كه بعـد از اخـتالل عضـالني و    

تـرين عامـل مراجعـه افـراد بـه پزشـكان اسـترس و         اسكلتي، شـايع 

تواند باعث افزايش ميزان افسردگي،  استرس مي]. ۴[افسردگي است 

كــاهش رضــايت شــغلي، نقــص در ارتباطــات فــردي و حتــي افكــار 

  ]. ۵[خودكشي شود 

زندگي همه افرادي كه داراي شـغل هسـتند، اسـترس وجـود      در

تحـوالت  . كند هاي مختلف بر آنها فشار رواني وارد مي دارد و به گونه

شغلي مانند تغييرات سازماني، تغييـر حقـوق و دسـتمزد، ترفيعـات     

هـاي اجتمـاعي،    شغلي، كاهش يا افزايش نيروي انساني و دگرگـوني 

ر فـرد فشـار آورده و او را دچـار    هايي هستند كه به شكلي بـ  موضوع

ــي   ــطراب م ــي، تشــويش و اض ــفتگي، نگران ــد  آش ــزان ]. ۶[نماين مي

مسئوليت افراد و شيوه ارتباط افراد با همكاران و سرپرسـتان خـود،   

سر و صدا، ميزان نور و نوبت كـاري نيـز از عـواملي هسـتند كـه بـر       

 هـاي شـغلي بـر    اسـترس ]. ۷[گذارنـد   سالمت روان افراد تـأثير مـي  

دهنـد و   سالمتي افراد تأثير مي گذارند، كيفيت زندگي را كاهش مي

]. ۸، ۹[كننـد   هاي ناشي از كار را بيشتر مي احتمال وقوع مصدوميت

هاي قلبي و عروقي  هاي شغلي از عوامل مهم در بروز بيماري استرس

هـا را نيـز    شناخته شده است و كاهش آنها شانس وقوع اين بيمـاري 

  . ]۱۰[دهد  كاهش مي

هايي است كه اگر بيش  فشار رواني ناشي از شغل از جمله استرس

تواند سبب عوارض جسمي، روانـي و رفتـاري بـراي     از حد باشد، مي

فرد شده، سالمت وي را بـه مخـاطره انداختـه، اهـداف سـازماني را      

طـي  ]. ۱۱[تهديد كرده و به كاهش كيفيت عملكرد فرد منجر شود 

هـزار نفـر از    ۵۰۰شد كه بيش از يك بررسي در انگلستان مشخص 

برند و اين مسئله دومين  شاغالن اين كشور از استرس شغلي رنج مي

  ].۱۲[شود  علت غيبت از كار محسوب مي

در چند دهه اخير بـه واسـطه تغييـر الگوهـاي مربـوط بـه شـيوه        

زندگي و با افزايش نسبت شاغالن زن در همه دنيا و از جمله كشـور  

اي  هاي شغلي در زنان نيز با اهميـت ويـژه   سترسما، توجه به تأثير ا

از آنجا كه زنان نقش بـارزتري در امـور   . مورد توجه قرار گرفته است

ها عالوه بر تـأثير سـوء بـر سـالمتي      داخلي منزل دارند، اين استرس

  ].۱۳[كند  خود آنان، سالمتي ساير اعضاي خانواده را نيز متأثر مي

شـود   ناشـي از آن گفتـه مـي   در مطالعه اسـترس و بررسـي آثـار    

تر از ماهيت خود  هاي مقابله با استرس در نوع پاسخ به آن مهم شيوه

هـاي شـناختي و    مقابله بـا اسـترس عبـارت از تـالش    . استرس است

هاي فشار زا، كـاهش يـا    رفتاري است كه به منظور تسلط بر تعارض

هـاي   هرچـه در مواجـه بـا اسـترس شـيوه     ]. ۱۴[تحمل آنهـا اسـت   

تري به كار گرفته شود، آسيب ناشي از آن كمتر خواهد بـود   مناسب

تواند معطوف به برخوردهـاي مسـئوالنه بـراي     ها مي اين شيوه]. ۱۵[

رفع مشكل، جلب حمايت اجتماعي و عاطفي ديگـران، برخوردهـاي   

احساسي، انكار و فرار از مشكل يا پرخاشگري و بـي قيـدي يـا پنـاه     

مثل مصـرف مـواد مخـدر باشـد      هاي غيرمفيد و مؤثر بردن به روش

]۱۶ .[  

ترين ابعـاد   ارتقاي بهداشت رواني محيط كار به عنوان يكي از مهم

ها در چند دهه اخير توجه  توسعه و بهسازي منابع انساني در سازمان

محققان زيادي را در ايران و در كشورهاي خارج به خود جلب كرده 

ابتـدا بايـد از    هـا  براي پيشرفت و رشد كشـور در همـه زمينـه   . است

زيـرا اسـتفاده از    ؛نيروي انساني سالم، متفكر و خالق اسـتفاده كـرد  

نيروهاي سالم جسـمي و فكـري در مؤسسـات اقتصـادي، خـدماتي،      

آموزشي و صنعتي در باال بردن سطح بهره وري تـأثير بسـزايي دارد   

ها و عوامل توليد كننـده از ايـن بابـت حـائز      شناخت استرس]. ۱۷[

تواند سالمت جسمي و رواني نيروي كار را مورد  ه مياهميت است ك

براي كاهش تأثيرات منفـي اسـترس بـر    ]. ۱۸، ۱۹[تهديد قرار دهد 

هـا، آمـوزش    هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از ايـن راه  عملكرد راه

  ]. ۲۰[نحوه مقابله با استرس است 

ار يها بس يمارير رفتار بر بييآموزش بهداشت و تغ يها ر برنامهيثأت

ــه .ر اســتيچشــمگ ــه ر نظري ــار برنام ــرفت ــشــده  يزي ــهک ي    نظري

و  ينـ يش بيپـ  يبـرا  يدياست که چارچوب مف ياجتماع ـ  يشناخت

. ديـ نما يفـراهم مـ   و طراحي مناسب آموزشـي  يدرک رفتار بهداشت

کنـد کـه نگـرش بـه      يان ميشده ب يزيرفتار برنامه ر نظريهزن در يآ
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  ٦٨٧

    زهره كشاورز و همكاران                                                                                               ...     عوامل تأثير گذار بر نحوه مقابله با استرس در زنان كارگر

ار و کنتـرل رفتـار درک شـده    در مورد رفت انتزاعي يرفتار، هنجارها

و کنتـرل رفتـار    قصد رفتـاري هسـتند  ن کننده ييتع يسه سازه اصل

. انجـام رفتـار هسـتند    يهـا  ن کنندهيي، تعقصد رفتاريدرک شده و 

 يا آسـان يـ  يدرک فـرد از سـخت   يدرک شده به معن يکنترل رفتار

 وامـل درک شـده شـامل ع   ياگرچه کنتـرل رفتـار   .انجام رفتار است

هـا،   ييتوانـا ( يداخلـ  وامـل و ع) هـا و منـابع   ان، فرصـت زمـ ( يخارج

ن باورنـد کـه   ين بر اااز محقق يبرخاست؛ ) ها، فشارها و غيره مهارت

 بنـدورا  ياز رفتارها، اسـتفاده از مفهـوم خودکارآمـد    يدر مورد برخ

بـروز رفتـار    ينيش بير کنترل رفتار درک شده، امکان پيبهتر از متغ

ــ ــراهم م ــنما يرا ف ــده. دي ــعق اي ع ــودن  ي ــافه نم ــه اض ــد ک ده دارن

در  تريثرؤعامـل مـ   ،شـده  يزيرفتار برنامه ر نظريهبه  يخودکارآمد

   .]۲۱[است  ل و رفتاريتما ينيش بيپ

بنـدورا دارد   ياجتمـاع  ـ  يه شـناخت يـ شه در نظرير يخودکارآمد

ن عنصـر آن  يتـر  کند که مهم يم مياز رفتار را ترس يريو تصو] ۲۲[

ر ييـ بر انتخاب رفتـار، بـر تغ   يودکارآمدخ]. ۲۳[ است يخودکارآمد

ن يرا در تـدو  ي؛ لـذا نقـش مهمـ   ]۲۴[ثر اسـت  ؤرفتار و بر رفتـار مـ  

فـا  يا يآموزشـ  يهـا  مـداخالت و برنامـه   يثر در طراحـ ؤم يها روش

مطالعات داخلي و خارجي بسـياري بـه ارتبـاط بـين      .]۲۵[ کند يم

يطـي،  استرس و سالمت جسمي و رواني در افراد و تأثير عوامـل مح 

اجتماعي و اقتصادي بر سالمت روان افراد و نيز كاهش اثرات منفـي  

  ].۲۶-۲۹[اند استرس با آموزش شيوه مقابله با استرس اذعان نموده

شناخت اثرات زيان بار مشكالت رواني بـر كيفيـت و ميـزان كـار     

هاي رويـارويي بـا    هاي آنها و شناخت روش كارگران، بررسي استرس

بـا   .به افراد براي مقابله بـا اسـترس كمـك كنـد    تواند  ها مي استرس

 يت کـارگران در چرخـه اقتصـاد   يـ نقش گسترده و بـا اهم توجه به 

ژه به کـارگران  يتوجه و نيز هدف انسان سالم محور توسعه وو  کشور

نــده کشــور، يو نســل آ يزن و نقــش مولــد آنهــا درچرخــه اقتصــاد

لـذا   .اسـت برخـوردار   ييت بسـزا يدر آنان از اهم يمداخالت آموزش

تحقيق حاضر با هدف شناخت عوامل تأثير گذار بر نحـوه مقابلـه بـا    

هـاي زنـان در    استرس در زنان كارگر طراحي گرديده است تا ديدگاه

مورد عوامل تأثير گذار بر نحوه مقابله با اسـترس در چـارچوب يـك    

مهم  يها يژگيکه از ومدل رواني ـ اجتماعي مورد ارزيابي قرار گيرد  

اين كه فرايند شـكل گيـري نيازهـا در     با توجه به .است لعهن مطايا

ها بسيار پيچيده است و ريشه در بافت فرهنگـي، اجتمـاعي و    انسان

اقتصادي هر جامعه دارد، لذا بسـياري از تجـارب، ادراكـات و عقايـد     

افراد قابليت كمي شدن را ندارند و ضروري است تـا ايـن مـوارد بـه     

هاي تحقيـق كيفـي،    روش. ي قرار گيرنداي مناسب مورد ارزياب شيوه

ها و تجـارب انسـاني را امكـان     توصيفي غني و دركي عميق از پديده

كه با توجـه بـه هـدف مطالعـه روش مناسـبي      ] ۳۰[سازند  پذير مي

  .جهت اين پژوهش هستند

  

  كار  مواد و روش

كيفـي ـ   (اين مطالعه كيفي بخشي از يك پژوهش تركيبي متوالي 

بـا   ۱۳۸۸روش بحـث گروهـي متمركـز در سـال     است كه به ) كمي

هدف تبيين عوامل مؤثر بر نحوه مقابله بـا اسـترس در زنـان كـارگر     

رفتـار برنامـه ريـزي     نظريـه  تلفيقي الگوي«سنين باروري بر اساس 

هاي مختلف زنان كارگر انجام گرفتـه   در گروه» شده و خودكارآمدي

  .است

زنان كـارگر سـنين   نفر از  ۷۰مشاركت كنندگان در اين پژوهش، 

ساله شاغل در كارخانجات شهرك صنعتي عبـاس   ۴۵تا  ۲۰باروري 

آباد پاكدشت بودند و به روش نمونـه گيـري هدفمنـد و بـا حـداكثر      

از نظر رتبه كاري، سـالمتي و بيمـاري، سـن، تأهـل و سـطح      (تنوع 

درقالـب ده گـروه هفـت نفـره تقسـيم       وانتخـاب شـده   ) تحصـيالت 

  .گرديدند

هـاي جديـدي بـه     هـا كـه يافتـه    ا زمـان اشـباع داده  ها تـ  مصاحبه

ها دراتـاق   جلسات مصاحبه. هاي موجود اضافه نگردد ادامه يافت داده

مختص آموزش كارگران واقع در كارخانجات محل كار زنـان كـارگر   

هر مصاحبه با حضور پژوهشگر و يادداشت بردار انجـام   .انجام گرديد

اي غيركالمي زنان كارگر نظير ها به رفتاره انجام مصاحبه طيشد تا 

هـا   و در يادداشت شدهتوجه  نيز هاي چشمي تغييرات چهره و تماس

. از اعداد به جاي نام شـركت كننـدگان اسـتفاده گرديـد    . ثبت گردد

ها بـه   مصاحبه. متغير بود دقيقه ۹۰تا  ۶۰بين مدت زمان هر جلسه 

شده براي يافته و با استفاده از چارچوب تدوين  صورت نيمه ساختار

راهنماي مصاحبه به . شدانجام  )ها راهنماي مصاحبه(انجام مصاحبه 

عنوان پيش آزمون از نظر قابليت اعتماد سؤاالت و زمـان الزم بـراي   

  .طرح سؤاالت و بحث بر روي آن بررسي شد

  :ر بوديبه شرح ز يها شامل سؤاالت سؤاالت مصاحبه يراهنما

  ؟دارد ييبه نظر شما استرس چه معنا -۱

  ست؟يجاد استرس در زنان کارگر چيعلل ا -۲

  مقابله با استرس در زنان کارگر چگونه است؟ يها راه -۳

در نحـوه مقابلـه بـا     يريان چـه تـأث  يـ نقش و نظـر اطراف  -۴

  استرس در زنان کارگر دارد؟
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  ٦٨٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ها در  به عنوان مانع برخورد درست با استرس يچه عوامل -۵

  زنان کارگر هستند؟

ها توانمند  ارگر در برخورد درست با استرسچگونه زنان ک -۶

  گردند؟ يم

هـا در شـما    برخورد درست بـا اسـترس   يريادگيا قصد يآ -۷

  وجود دارد؟

در اين تحقيق از روش تحليـل محتـوا بـه شـيوه قـراردادي و بـا       

هـا اسـتفاده گرديـد     و همزمـان بـا گـردآوري داده    الگوياستفاده از 

در اولـين  ها  ر جلسه از مصاحبه؛ بدين معني كه پس از پايان ه]۳۱[

فرصـت اطالعـات ضـبط شـده توســط پژوهشـگر شـنيده شـد و بــا        

مطالـب يكـي شـده و    و هاي يادداشت بـردار مقايسـه گرديـد     نوشته

سپس متن چندين بار خوانده شـد تـا درك عميـق و    . دياصالح گرد

دار  مد و بـه كـوچكترين واحـدهاي معنـي    دست آه صحيحي از آن ب

) هـاي فرعـي   تـم (هاي فرعـي   كدها در درون مايه. شكسته شد) كد(

هاي اصلي  هاي فرعي در قالب درون مايه درون مايه. جاگذاري شدند

رفتار برنامه ريـزي شـده و    نظريهتلفيقي  الگوي«كه در اين مطالعه 

  .است؛ قرار گرفت» خودكارآمدي

هـا،   در اين پژوهش به جهـت حصـول بـه دقـت و اسـتحكام داده     

]. ۳۱[رعايـت شـد    ، همساني و تكرار پذيريانتقال مقبوليت، قابليت

ها، محقق زمان كافي جهت جمع آوري  براي اطمينان از اعتبار يافته

هـا، درگيـري    ها در نظر گرفت و با رفت و برگشت مكرر در داده داده

همچنين از حـداكثر تنـوع نمونـه    . طوالني مدت خود را حفظ نمود

اسـتفاده  ) الت و رتبـه كـاري  سني، تأهل، سالمتي و بيماري، تحصي(

بـه جهـت تأييـد بيشـتر اعتبـار      . ها تضمين گـردد  شد تا اعتبار داده

هـاي كـد بنـدي شـده بـه       محتواي مستخرجه، تعدادي از مصـاحبه 

. مشاركت كنندگان عودت داده شد تا بـازنگري اعضـا محقـق گـردد    

قابليت اطمينان از طريق بازنگري همكـاران و اعضـاي تـيم تحقيـق     

سي قرار گرفت؛ بدين ترتيب كه بعد از نوشتن مـتن از روي  مورد برر

اند  ها سهيم نبوده نوار، محققان همكار كه در مرحله جمع آوري داده

اند و تغييـرات   به نوار گوش داده و با متن نوشته شده مقايسه نموده

به منظور تضمين قابليت تصديق، محقـق اصـلي   . الزم اعمال گرديد

اي خود را تا حد امكـان در رونـد جمـع    ه سعي نمود كه پيش فرض

قابليت انتقال پذيري از . ها و تجزيه و تحليل دخالت ندهد آوري داده

ها توسط پنج نفر از زنان كـارگر كـه در فراينـد     طريق بازنگري يافته

  .تحقيق حضور نداشتند، رعايت گرديد

  

  ها يافته

رخانـه  نفر از زنان كارگر مربـوط بـه ده كا   ٧٠اين مطالعه بر روي 

). ١جـدول شـماره   (واقع در شهرك صنعتي عباس آباد انجام گرديد 

ها و جاگذاري آنها در اين مطالعه نشـان   استخراج كدها و درون مايه

داد كه نحوه مقابله با اسـترس در زنـان كـارگر تحـت تـأثير عوامـل       

، انتزاعـي نگرش، هنجار (پنج محور اصلي قالب مختلفي است كه در 

مورد بررسـي  ) شده، خودكارآمدي و قصدرفتاري كنترل موانع درك

  ).٢جدول شماره (قرار گرفت 

  
  هاي زنان كارگر شركت كننده در مطالعه ويژگي -١جدول شماره 

  درصد  تعداد  

      )سال(گروه سني 

٤٩  ٣٤  ٢٠-٣٢  

٥١  ٧٠  ٣٣-٤٥  

      مقطع تحصيلي

  ١٤  ١٠  سواد بي

  ١٦  ١١  پنجم ابتدايي

  ٢١  ١٥  سيكل

  ٣٦  ٢٥  ديپلم

  ١٣  ٩  كارشناس

  

  نگرش: محور اول

  نگرش به استرس -الف

زنان كارگر استرس را عامل تأثير گذار بر سـالمت جسـمي و    اكثر

شايد . تر هستن ها حساس خانم« -١ :ها نمونه .رواني زنان ذكر كردند

در يك محيط كاري واكنشي نشون ندن، ولـي همـه رو ميريـزه تـو     

اش بهـم ميريـزه و    ال تغذيهخودش خب همه اينها يه ضربه ميشه حا

  . »كنه همين طور مشكل روحي پيدا مي

شـن،   ها يه مشكلي كه دارند وقتـي دچـار اسـترس مـي     خانم« -۲

شـن و خـب روي سـالمتي جسـمي      دچار مشكل روحي و رواني مي

  . »خورند كنند و نمي اونها هم مؤثره مثالً تغذيه شون رو فراموش مي

شـده و برخوردهـاي بـد روي    هاي ايجـاد   به نظر من استرس« -۳

هـاي   گذاره و اكثراً مريض هسـتند سـردرد   هاي كارگر تأثير مي خانم

  .»عصبي دارند يا حوصله ندارند
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  ٦٨٩

    زهره كشاورز و همكاران                                                                                               ...     عوامل تأثير گذار بر نحوه مقابله با استرس در زنان كارگر

  هاي اصلي و فرعي دسته بندي درون مايه -۲جدول شماره 
  درون مايه فرعي  درون مايه اصلي
  ثير گذار بر سالمت جسم و روحأاسترس عامل ت  نگرش به استرس

  ثير گذار بر كيفيت كارأس عامل تاستر
  ارتباط استرس با تيپ رفتاري افراد

محدوديت در كنترل و احاطه بر محيط كار عامـل اسـترس     علل ايجاد استرس
  در زنان كارگر

  تبعيض در محل كار عامل استرس در زنان كارگر

مشكل در برقراري ارتبـاط بـا همكـاران عامـل اسـترس در      
  محيط كار

نحــوه  نگــرش بــه 
مقابله با استرس در 

  زنان كارگر

  گريه كردن
  دادو فرياد زدن

  تخليه استرس به ديگران
  ترك محيط استرس زا

  صبر و سكوت
  قدم زدن

  گوش دادن به موسيقي
  رو آوردن به معنويات

در  انتزاعيهنجار 

نحــوه مقابلــه بــا 

  استرس

  

به عنوان  )ر و مادر يا همسرپد(حمايت خانواده مثبت ثير أت  هنجارهاي مثبت
  مرجع اصلي

درك متقابـل زنـان كـارگر توسـط همكـاران در       مثبتثيرأت
  محيط كار

از جمله ( ثير منفي توقعات همسر و فرزندان از زنان كارگرأت  هنجارهاي منفي
  )غيره توقع شاد بودن، عدم خستگي و

  هاي زنان كارگر توسط كارفرما عدم درك استرس
  دم واكنش زن در هنگام استرس در جامعهتوصيه به ع

ــرل  ــاري كنت رفت

  درك شده

  

  نداشتن امنيت شغلي  موانع فردي
  آگاهي نداشتن از شيوه صحيح مقابله با استرس

  روحيه حساس زنان
  كاري پر فشارمحيط   موانع محيطي

  تداخل مشكالت خانه و محيط كار با يكديگر
  كار و عدم رضايت شغلينداشتن پول علت اجبار   موانع مالي

  وقت كم جهت استراحت و انجام كارها  موانع زماني

ــدي در  خودكارآمــ
  مقابله با استرس

از جملـه توانـايي   (هـا   توانمندي زنان در برخورد با اسـترس 
  )ايجاد ارتباط مؤثر

توانمندي بـاالي زنـان كـارگر در يـافتن راه حـل در زمـان         
  و مديريت استرس استرس

عامـل ايجـاد    ارزش قايل شدن براي زنان كارگربها دادن و   
  توانمندي بيشتر در برخورد با استرس

عامـل ايجـاد    فراهم شدن امكانـات مشـاوره در محـل كـار      
  توانمندي در مقابله با استرس

هاي صحيح مقابله با استرس عامـل افـزايش    آموزش مهارت  
  توانمندي زنان کارگر در مقابله با استرس

  
کارگر عامـل ايجـاد    و اعتماد به نفس در زنانتقويت روحيه 

  توانمندي در مقابله با استرس 

ــاري در  ــد رفتـ قصـ
  مقابله با استرس

هاي آينده به  هاي مقابله با استرس در ماه قصد يادگيري راه
  شرط فراهم شدن امكانات آموزشي

بيش از نيمي از زنان كارگر وجود اسـترس در محـيط كـار عامـل     

اسـترس  « -۱: هـا  نمونـه . ار كارگران قلمداد نمودندمؤثر بر كيفيت ك

اينجا كـار بـه   . كنيم هم كه به وجود مياد فقط كارامون رو خراب مي

هم پيوسته است و وقتي يه كار كوچيك خراب بشه، باعث ايجاد يـه  

اگه استرس باشه كار خوب پـيش نميـره   « -۲. »مشكل بزرگ ميشه

ب اونهـم بـه همـين    كنه به همكارش خ چون استرس رو منتقل مي

  . »العمل نشون بده و كار پيش نميره خواد عكس ترتيب مي

اقليتي از زنان كارگر به ارتباط بين تيپ شخصيت و رفتاري افـراد  

شخصيت افـراد هـم   « -۱ :ها نمونه .ها اشاره داشتند و ميزان استرس

مهمه، مثالً من آدم حساسي هستم و زود رنجم براي همين هـم در  

ت فشار زيادي به من وارد ميشه، اما كساني هستند كـه  برابر مشكال

من هـر  « -۲. »بينند كنند و كمتر هم آسيب مي تر برخورد مي راحت

وقت ناراحت ميشم يا دچار استرس ميشم با خودم مـيگم، ايـن نيـز    

  .»بگذرد و اونوقت راحت ميشم و كالً به مسايل زياد اهميت نميدم

از زنـان بـه وجـود اسـترس      در مورد علل ايجاد استرس، تعـدادي 

بيشتر در محيط كار اشاره كردنـد و عـدم كنتـرل زنـان بـر شـرايط       

محيط كار، وجود تبعيض در محل كار و مشكل برقـراري ارتبـاط بـا    

   .همكاران را به عنوان عامل استرس زا ذكر نمودند

تـوي محـيط خونـه خيلـي مشـكل      موقع اسـترس  « -١: ها نمونه

بنـديم يـه كـم موسـيقي گـوش       در رو مـي ريم توي اتاق  نداريم، مي

حتي يه لحظـه هـم   . ولي تو محيط كار نميشه. ديم و حل ميشه مي

هـايي کـه قايـل     مـثالً تبعـيض  « -٢ .»نميشه محل كار رو ترك كرد

هايي كه توسط  ها و تشويق ميشن بين دو کارگر هم تراز مثل پاداش

اره و عامـل  کارفرما داده ميشه باعث ميشه نارضايتي براي اون فرد بي

تونه برخوردي داشته  استرس ميشه و به خاطر حفظ شغلش هم نمي

ارتباط توي محيط كـار سـخته؛ يعنـي بـه هـر حـال       « -۳. »...باشه 

درسته همكار منه اما يه فرد جدا از منـه بـا خصوصـيات متفـاوت و     

سطح فكر جدا و يه مقدار ارتباط برقرار كردن سخته و نميشه موقع 

  .»و دل كرد داسترس با كسي در

  هاي مقابله با استرس نگرش به راه -ب

بيش از نيمي از زنـان كـارگر گريـه كـردن، داد و فريـاد كـردن و       

تخليه استرس به ديگران را بـه عنـوان راه مقابلـه بـا اسـترس ذكـر       

ها که  وقت يبعض« -٢ .»كنم من فقط گريه مي« -١: ها نمونه .كردند

م خونـه  يبـر  يم امـا مـ  ينـ ک يم کنترل ميشيم يط کار عصبيدر مح

م و سـر  يم داد بـزن يم بلند صحبت کنيکن يم يم سعيکن يش ميخال
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  ٦٩٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

كنيم يـا يـه    ما ميريم خونه داد و فرياد مي« -٣. »ميکن يه نفر خالي

  .»شكنيم تا اعصابمون راحت بشه چيزي رو مي

تعدادي از زنان كارگر صبر كردن و سكوت، ترك محيط اسـترس  

ه موسيقي و رو آوردن به معنويـات را بـه   زا، قدم زدن، گوش دادن ب

راهـش  « -١: ها نمونه .هاي اصلي مقابله با استرس دانستند عنوان راه

م اگـه  يد مقابلـه کنـ  يش اومده بايمشكلي كه پ. فقط صبره و سكوت

مـن  « -٢. »...مشکل از خود منه بايستي كه خودم رو درسـت کـنم   

و بـرم کـه خلـوت     در کـل دور . كنم اي اونجا رو ترك مي چند دقيقه

اگه بشه چند دقيقه از محـل پـر اسـترس    « -٣. »...شم يبشه آروم م

كـنم بـه يـه     مـن سـعي مـي   « -٤. »دور شم و قدم بزنم آروم ميشم

م يريـ گيهمون که وضـو م « -٥. »...موسيقي گوش بدم تا آروم بشم 

ت نمـاز  يـ ن که نيم هميشيم يعصب. ده يم سر سجاده آرامش ميريم

آدم يـه جـوري خـودش رو    « -٦. »ميکنـ  يدا مـ يم آرامش پيکن يم

گه گاهي اتفاق افتـاده مـن بـا سـه     . تخليه كنه با قران يا ذكر گفتن

  . »چهار تا صلوات يا با جمله اال به ذكر اهللا تطمئن القلوب

هـاي زنـدگي در    اقليتي از زنان كارگر مطالعه و استفاده از مهـارت 

بـراي  . سـترس دانسـتند  هـاي مقابلـه بـا ا    برخورد با استرس را از راه

و مـردم   يزنـدگ  يهـا  خونم مثل مهارت يکتاب م يليمن خ«: نمونه

ده با خوندن کتاب سعه صبرم بـاال   يم يانرژ يليکه بهم خ يشناس

  .»رهيم

  انتزاعيهنجار : محور دوم

اكثر زنان كارگر به تأثير مثبت حمايـت خـانواده خصوصـاً پـدر و     

هنگـام اسـترس و درك   مادر و همسر به عنـوان مراجـع اصـلي زن    

شرايط زنان به عنوان هنجار ذهني مثبت مؤثر در مقابله با اسـترس  

با صحبت کردن اگـه بـا مـادر صـحبت     « -١ :ها نمونه .اشاره داشتند

صحبت کردن با طـرف مقابـل   . ميشيم اون سنگ صبوره آروم ميکن

درون ماسـت   يهم اگه ما رو آروم کنه و آرامش داشـته باشـه هرچـ   

خيلي از مشـكالت اينجـا كـه معضـل بزرگيـه و      « -٢. »شهيم يخال

باعث خستگي روح و جسم ميشـه، ميـريم خونـه وقتـي اون رو بـاز      

اي كه مادر حرف بزنه آروم  كنيم و مشكل رو ميگيم با دو تا كلمه مي

خانواده مرجع اصليه چـه در سـالمت جسـمي چـه روحـي      . ميشيم

امش محيط منـزل  آر« -٣. »تونه خيلي نقش داشته باشه خانواده مي

مـن اگـه بـدونم شـوهرم مـن رو      . اش اينـه  خيلي مهمه اولين درجه

   .»...گم  كنه من هم مشكلم رو بهش مي فهمه و درك مي مي

بيش از نيمي از زنان به عدم درك شرايط زنـان كـارگر از جملـه    

توقع روحيه شاد و عدم خستگي از زن در محـيط خـانواده خصوصـاً    

نيز عدم درك شرايط زنان در محيط كـار  توسط همسر و فرزندان و 

از طرف كارفرما به عنوان هنجـار ذهنـي منفـي مـؤثر در مقابلـه بـا       

از محـل کـار وارد خونـه     يوقت« -١: ها نمونه. استرس اشاره داشتند

، بايد شـاد  ... يننت دوست ندارن خسته باشيب يم و خانواده ميشيم

کـه   يثالً خـانم مـ « -٢ .»...گن خب سـر كـار نـرو     باشيم وگرنه مي

ره كه خسته است يـا مشـكل داره،   يپذ يمتأهل هستش همسرش نم

د بـه خونـه و   يـ ه طـرف با يـ ه طرف زن دوست داره کار کنـه از  ياز 

خــب، « -٣. »شــهيهــاش کــم نم تيهــم برســه و از مســئول يزنــدگ

ها به خاطر شـرايط سـخت    ها توي محيط كار يه جوره و زن استرس

ر فشار هستن از طرفي توي خونه هـم  كار و برخوردهاي كارفرماها د

كنـه و بـه خـاطر همـين از نظـر       پذيره و دركشـون نمـي   كسي نمي

  .»بينند و زود از كار افتاده ميشن جسمي و روحي خيلي آسيب مي

تعداد محدودي از زنان به توصيه به سكوت زن در هنگام استرس 

ابله به عنوان عرف حاكم بر جامعه به عنوان هنجار ذهني مؤثر بر مق

كـالً هميشـه تـوقعي كـه از     «: براي نمونـه . با استرس اشاره داشتند

ها هست اينه كه اگه يه حرفي به خانمي زده ميشـه اون خـانم    خانم

بايد ساكت باشيم، ولي باألخره من ... چيزي نگه چون اين كار زشتيه

هم يه آدم هستم و بايد از خودم دفاع كنم شايد اشتباه باشه ولي تو 

  .»...ريزم  خودم نمي

  درك شده يكنترل رفتار: محور سوم

نداشتن امنيـت شـغلي، ندانسـتن    : اكثر زنان موانع فردي از جمله

شيوه صحيح مقابله با استرس و روحيه حسـاس زنـان كـارگر را بـه     

درک شده مقابله بـا اسـترس ذكـر     يترين کنترل رفتار عنوان اصلي

  .نمودند

 -١ :داشـتن امنيـت شـغلي   در مـورد ن هايي از اظهار نظرهـا   نمونه

براي همين ميترسـه كـه نكنـه    . ترس از دست دادن كار هم مهمه«

اگـه آدم  ... من رو از كار بيرون بيندازه يا نكنه حقـوقم رو كـم كنـه    

تونـه   تر مـي  افته و اخراج نميشه راحت ها نمي مطمئن باشه اين اتفاق

 امنيـت شـغلي نـدارن چـون اكثـر     « -۲ .»...با اسـترس مقابلـه كنـه   

كننـد بـا يـك قـرارداد موقـت       ها كار مـي  كارگرهايي كه در كارخونه

كننـد كـه تـو ايـن      پذيرفته ميشن و امنيت شغلي ندارند و سعي مي

هـا بسـازند    فرصت بيشتر نظر كارفرما رو جلـب كننـد و بـا اسـترس    

دونند كه آينده شون چيه و حقي ندارن كه اعتـراض   آخرش هم مي

  .»كنن و حرف بزنند

هـايي از   نمونـه . انستن شيوه درست مقابله بـا اسـترس  در مورد ند

اشكال اينه كه ما خوب گوش دادن و خوب صحبت « -۱ :اظهار نظر
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  ٦٩١

    زهره كشاورز و همكاران                                                                                               ...     عوامل تأثير گذار بر نحوه مقابله با استرس در زنان كارگر

هـا رو   بايد يـاد بگيـريم كـه اسـترس    « -٢ .»...كردن رو بلد نيستيم 

كنترل كنيم بايد ياد بگيريم حق خودمون رو چطـور بگيـريم و يـاد    

اگه مهارت مقابله « -۳. »...بگيريم چطوري حرف خودمون رو بزنيم 

ط خاص درسـت  يبا استرس رو زنان کارگر بلد باشن بهتره تا در شرا

  .»رنديم بگيتصم

براي . تر بودن روحيات زنان در برخورد با استرس در مورد حساس

هـا   ها احساسي هستن و ايـن طـور مسـايل روي خـانم     خانم« :نمونه

شن غيرمنطقي  تي ميگذاره و وقتي احساسا بيشتر از مردها تأثير مي

كنه كه درسـت تصـميم    كنن بيشتر احساساتشون عمل مي عمل مي

  »گيرند نمي

برخي از زنان به موانع محيطي از جملـه فشـار كـاري زيـاد زنـان      

كارگر، تداخل مشكالت خانه و محيط كار به عنوان عامل تأثير گذار 

ترس اسـ « -١ :ها نمونه .بر مديريت استرس زنان كارگر اشاره نمودند

هاي كارگر خيلي زياده چون يه خانمي كه شـاغل هسـت    توي خانم

فشار كـاري و برخوردهـاي بـد صـاحب كارهـا تـوي محـيط كـار از         

توي محيط كـار كـه هسـتيم و تـوي     « -۲. »...مشكالت عمده است 

زنند روي كارمون تـأثير ميـذاره و    افته و زنگ مي خونه يه اتفاقي مي

هاي خونـه رو   وي محيط كار استرست. اي بشه شايد يه استرس ديگه

  . »هم داريم

تعدادي از زنان به موانع مالي مانند نداشتن پول و اجبار به كار در 

هاي كارگري و سخت و نداشـتن رضـايت شـغلي، بـه عنـوان       محيط

 -۱ :هـا  نمونـه  .مانعي براي برخورد مناسب با استرس اشاره داشـتند 

اگه ما پول داشتيم كه . هگرد فشارهاي عصبي همه به پول بر مي... «

توي زندگيمون اينقدر مشكل نبود و مجبور نبوديم كـه بيـايم تـوي    

. »اگه پول باشه اعصاب هـم آرومتـره  . كارخونه مثل مردها كار كنيم

ها رو سير كنيم و گرنـه   باألخره مجبوريم كار كنيم تا شكم بچه« -۲

 -۳ .»ما هم دوست نداريم تـوهين بشـنويم و اينقـدر فشـار بكشـيم     

  .»مجبوريم كار كنيم وگرنه اصالً راضي نيستيم«

وقـت  «: بـراي نمونـه   .اقليتي از زنان به موانع زماني اشاره داشتند

كنـيم و   اينجا كه تمـام وقـت از صـبح تـا عصـر كـار مـي       . هم مهمه

استراحت نداريم توي خونه هم كه ميريم تازه بايد كارهاي خونـه رو  

كه حتي به كارهـا برسـيم و يـا يـه     انجام بديم و اصالً فرصت نداريم 

  .»لحظه استراحت كنيم

  خودكارآمدي: محور چهارم

اكثر زنان كارگر به توانمند بودن زنان در كنتـرل اسـترس اشـاره    

 ين فـرد يبهتر بلد هستند كه روابط ب ها خانم« -۱: ها نمونه. داشتند

 -۲. »...ت کنند و توانايي بيشتري براي حـل مسـايل دارنـد    يرو رعا

مـا اآلن داريـم بـه خـاطر     . تونـه مقابلـه كنـه    ود شخص هم مـي خ«

ماهـايي كـه   . كنيم هامون و خونه و خانواده تالش مي زنگيمون و بچه

مسئوليت قبول كرديم بايد راهش رو پيدا كنيم و سعي كنيم مقابله 

هاي مقابله  بايد مهارت«: نيز بيان شددر مورد تأثير آموزش،  .»كنيم

وزش بدن و بلد باشيم كـه در هـر مـوقعيتي    درست با استرس رو آم

  .»تر است چه رفتاري درست

برخي از زنان بها دادن و ارزش قايـل شـدن بـراي زنـان كـارگر و      

فراهم شدن امكانات بهتر از جمله مشاوره در محيط كـار و آمـوزش   

 يهـاي درسـت مقابلـه بـا اسـترس را باعـث افـزايش توانمنـد         شيوه

 :ها نمونه .ت و كنترل استرس دانستنديريزنان در مد) يخودکارآمد(

فكر كنم اگه اين امتياز رو براي قشر كارگر قايل بشـن بـاألخره   « -۱

كارفرما بايد بگه براي . اين كارگر بايد از نظر روحي رواني تأمين بشه

اين كه كار من خوب پيش بره بايد كارگرهام از نظر روحي و روانـي  

ون ارزش قايل هستند و به اون خوب باشند و كارگر بدونه كه براي ا

كـارگر مطمئنـاً   . تلقين بشه، توي كاهش استرس و اسـترس مـؤثره  

 -۲. »كشـه  گه اين كارفرما برام ارزش قائله فقط از من كـار نمـي   مي

اگه شرايط مهيا باشه و كـارگر تـوي محـيط كـار درك بشـه مـثالً       «

 كنـه كـه بهتـر    مشاوره داشته باشه يا آموزش داشته باشه كمك مـي 

تعـداد محـدودي از   . »بتونه با مشكالت كنار بياد و راه حل پيدا كنه

زنان كارگر تقويت روحيه زنان و باال بردن اعتماد به نفـس در زنـان   

. كارگر را عامل توانمندتر شدن زنان در مقابله بـا اسـترس دانسـتند   

ف نداشـته  يت بشه تا رفتار ضـع يها تقو ه اونيد روحيبا« -١: ها نمونه

تر از اون هستن که بتونن مقابلـه   فيضع يليها خ خانم« -٢ .»باشند

تونن از خودشون دفـاع   يم نميديط کار خودمون ديمح يما تو. کنن

 يه خودشـون رو قـو  يـ کنن اگه روحيه ميان دفاع کنن گريکنن تا م

در « -٣. »شـه يل حل ميمسا يلياد خيع اشکشون در نيکنن که سر

. باال بره و خودشو بـاور كنـه   مجموع، يه كاري كنه اعتماد به نفسش

  .»حاال يه مشكل بوجود اومده و رفع ميشه ديگه

  قصد رفتاري: محور پنجم

اكثر زنان كارگر بيان داشتند كه با فـراهم شـدن امكـان آمـوزش     

براي . هاي درست مقابله با استرس را دارند همگي قصد يادگيري راه

زش بـدن بـه زن   طبيعيه كه اگه يه بروشور بـدن يـا آمـو   ... «: نمونه

تونه روحيه خـودش رو تقويـت كنـه و چـه      كارگر كه چه جوري مي

جوري موقع استرس درست تصميم گيري كنه، حتمـاً ميـاد و تـوي    

  .»كنه ها شركت مي كالس

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
91

.1
1.

5.
14

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

es
hj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1391.11.5.14.4
https://payeshjournal.ir/article-1-427-fa.html


  

  ٦٩٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

اين مطالعه براي اولين بار در كشور به بررسي عوامل تـأثير گـذار   

ر به روش كيفي در چـارچوب  بر نحوه مقابله با استرس در زنان كارگ

شـرايط نامسـاعد اجتمـاعي و    . پـردازد  رواني ـ اجتمـاعي مـي    الگوي

محيطي از عوامل مهم ايجاد فشار روحي و تنش هستند كه سـالمت  

توانـد در اثـر    سالمتي انسان مي]. ۳۲[اندازند  روان را به مخاطره مي

وجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل در حالت جسمي و روانـي  

تواند باعـث   هاي طوالني و مداوم محيط كار مي استرس. پديدار شود

هـاي مكـرر،    بروز فرسودگي شغلي شده، مسائلي چون استعفا، غيبت

آمارهـا نشـان   ]. ۳۳[كاهش انرژي و بازده كـاري را بـه دنبـال آورد    

دهد استرس و عوارض ناشي از آن همه ساله موجب از بين رفتن  مي

به طور متوسط روزانه يك ميليون نفر بـه   شود و صدها روز كاري مي

هاي ناشي از اسـترس از حضـور در محـل     علت اختالالت و ناخوشي

درصد  ۴دهد  مطالعه ديگري نشان مي]. ۳۴[كنند  كار خودداري مي

از ساعت كار بر اثر غيبـت ناشـي از اسـترس و نارضـايتي شـغلي از      

ها نيز مؤيـد   هاي استخراج شده از مصاحبه يافته]. ۳۵[رود  دست مي

اين بود كه اكثر زنان كارگر استرس را عامل تأثير گذار بـر سـالمتي   

در همين ارتباط رئيسـي معتقـد اسـت    . جسم و روح قلمداد نمودند

ضعف اعصاب كـه در اثـر عـدم كنتـرل صـحيح و درمـان بـه موقـع         

تواند در كاهش انرژي افراد و آسيب پذير  شود مي استرس حاصل مي

]. ۳۶[قابـل بيمـاري نقـش مهمـي داشـته باشـد       ساختن آنـان در م 

هاي ديگري در ارتبـاط بـا اسـترس و سـالمت      همچنين در پژوهش

در ]. ۳۷، ۳۸[روان ماماها و پرستاران نتـايج مشـابهي ذكـر گرديـد     

مطالعه ديگري كه روي كـارگران دو كارخانـه صـنعتي ژاپـن انجـام      

بـه  گرديد، استرس شغلي يك عامـل خطـر بـراي ابـتالي كـارگران      

  ].۱۹[افسردگي معرفي گرديد 

در پژوهش حاضر زنـان كـارگر اسـترس را عامـل تـأثير گـذار بـر        

در مطالعه ديگري نيز نشـان داده شـد كـه    . كيفيت كار ذكر نمودند

داري بين استرس شغلي و احسـاس تحليـل    ارتباط مستقيم و معني

رفتن و خستگي در پايان كار، تمايل بـه تـرك كـار و كـار در محـل      

غير از محل فعلي و در نتيجه كاهش كيفيت كار و افزايش بـار   ديگر

همچنـين مـارگوليس   ]. ۳۹[سازماني وتحميـل هزينـه وجـود دارد    

هـايي چـون    نشان داد كه در افراد با استرس زياد ناشي از كار، نشانه

غيبت از كار، بي تفاوتي در كار و كـاهش انگيـزش كـاري بيشـتر از     

رئيســي نيـز نشــان داده شـد كــه    در مطالعـه ]. ۴۰[سـايرين اســت  

استرس، تمركـز فكـر را جهـت تصـميم گيـري مـؤثر در مـديران و        

هاي بيمارستان كـاهش داده و مـديران گـزارش نمودنـد كـه       مترون

بدين ترتيـب  ]. ۴۱[استرس بر كيفيت كار آنان اثر سوء داشته است 

رسد شناخت عوامل استرس زا و ارتقـاي بهداشـت روانـي     به نظر مي

هاي شغلي به جهت ارتقـاي كيفيـت    كار و كاستن از استرسنيروي 

  .كار سازماني بايستي مورد توجه مديران قرار گيرد

نتايج نشان داد كه زنان كارگر به ارتباط بـين تيـپ شخصـيتي و    

رفتاري افراد و ميزان استرس اشـاره داشـتند كـه بـا نتـايج مطالعـه       

اد افراد با تيپ نشان د ، كهديگري در مورد تيپ شخصيتي پرستاران

وقـايع اســترس زاي كمتـر و همچنــين شـدت اســترس     Bرفتـاري  

 كننـد  درك مـي  Aكمتري را در مقايسه بـا افـراد بـا تيـپ رفتـاري      

  ].۴۲[ مطابقت دارد

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه محدوديت در كنتـرل و احاطـه   

يكي از نكات مهـم  . در محيط كار عامل استرس در زنان كارگر است

توانـد   ست كه احساس كنترل بر ميزان يا طول دوره فشار، مـي اين ا

نتـايج  ] ۴۳[در مطالعـه شـريفي   . در ميزان احساس فشار مؤثر باشد

نشان داد كه از ميان دو دسته كلي عوامل فشارزاي بيروني و درونـي  

بيشــترين فشــار و نگرانــي از ناحيــه عوامــل بيرونــي بــر ) شخصــي(

ه خـارج از كنتـرل آنهاسـت و    گردد ك واحدهاي پژوهش تحميل مي

مسايل بيروني كه وابسته به تصميم گيري و دخالـت مـؤثر ديگـران    

بدين ترتيب بـه عنـوان   . كند است، فشار بيشتري بر آنان تحميل مي

توان با آموزش مهـارت هـا و مشـاوره و افـزايش      يك نكته مثبت مي

توانمندي دروني افراد، قـدرت آنـان را در كنتـرل عوامـل فشـارزاي      

  .بيروني تقويت نمود

از جمله عوامل استرس زا در تحقيـق حاضـر، وجـود تبعـيض در     

هـا يـا برخوردهـاي تبعـيض      ها و تشـويق  محيط كار از جمله پاداش

در مطالعـه مشـابهي نيـز    . آميزكارفرما در بين كارگران ذكـر گرديـد  

، بـه عنـوان عامـل    شدكه براي انجام كار به كاركنان داده » پاداشي«

]. ۳۵[نمايد قلمداد گرديد  كه آنان را دستخوش استرس مي اي بالقوه

هــاي ديگــري نيــز كمبــود حقــوق و مزايــا و انتظــارات   در پــژوهش

مسئوالن باالتر از افراد به عنوان عامل استرس زا در محيط كار ذكـر  

ــا نتــايج حاصــل از پــژوهش حاضــر  ] ۴۴، ۴۵[گرديــد  كــه نتــايج ب

  .همخواني دارد

اضــر مشــكل در برقــراري ارتبــاط بــا زنــان كــارگر در پــژوهش ح

همكاران و سرپرستان را به عنوان يك عامل اسـترس در محـل كـار    

روابـط كـاري ميـان    «در پـژوهش راس و التمـاير نيـز    . ذكر نمودنـد 

ايـن  . از جملـه عوامـل اسـترس زاي شـغلي قلمـداد گرديـد      » فردي
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  ٦٩٣

    زهره كشاورز و همكاران                                                                                               ...     عوامل تأثير گذار بر نحوه مقابله با استرس در زنان كارگر

روابط  -الف: پژوهشگران سه نوع رابطه ميان فردي را معرفي نمودند

ــاران؛ ب ــا همك ــي كوچــك و ج  -ب ــط درون گروه ــا  -رواب ــط ب رواب

هاي ديگري نيز مشـكالت بـا    در پژوهش]. ۳۵[سرپرستان و رهبران 

كاركنان و زيردستان و مشكالت با سرپرسـتان و انتظـارات آنـان در    

  ].۴۴، ۴۵[زمره عوامل استرس زاي شغلي مطرح گرديد

هش حاضر نشان داد در رابطه با شيوه مقابله با استرس، نتايج پژو

هـاي هيجـان محـور در برخـورد بـا       كه اكثـر زنـان كـارگر از شـيوه    

گريه كردن، پرخاشگري، ترك : نمايند از جمله ها استفاده مي استرس

ايـن در حـالي اسـت كـه     . محيط و تخليه استرس به ديگران و غيره

هاي شناختي و رفتاري است كه بـه   مقابله با استرس عبارت از تالش

]. ۱۴[سلط بر تعارض هاي فشارزا، كاهش يا تحمل آنهاست منظور ت

مقابلـه  : عبـارت اسـت از  هاي مقابله با استرس،  دو نوع غالب از شيوه

در مقابله مسـئله محـور، هـدف    . و مقابله مسئله محور هيجان محور

اصلي فرد تسلط يافتن بر موقعيت و ايجـاد تغييـر در منبـع فشـارزا     

هيجان محور، هـدف اصـلي كـاهش يـا     است؛ در حالي كه در مقابله 

در مطالعـه شـريفي نيـز    ]. ۱۵[تعديل سريع آشفتگي هيجاني است 

ها از شـيوه مقابلـه هيجـان     نتايج نشان داد كه به طور كلي، آزمودني

محور استفاده نمودند كـه ايـن شـيوه ناكارآمـد هيجـاني منجـر بـه        

افزايش عاليـم جسـماني، اضـطراب و اخـتالل خـواب و اخـتالل در       

  ]. ۴۳[هاي اجتماعي و افسردگي گرديد  كنش

هاي كـاهش   نتايج نشان داد كه رو آوردن به معنويات، از جمله راه

هـاي پژوهشـي در    اين يافتـه بـا يافتـه   . استرس در زنان كارگر است

رابطه با ارتباط معنويات و مقابله با استرس كه به تأثير مثبت گـوش  

ي اشـاره دارد همسـو   دادن به قرآن در كـاهش اضـطراب و افسـردگ   

  ]. ۴[است 

در پژوهش حاضر، زنان كـارگر بـه تـأثير مثبـت حمايـت توسـط       

هـاي زنـان    و كارفرما در كاهش استرس) پدر، مادر و همسر(خانواده 

يكي از متغيرهـايي  . كارگر به عنوان هنجار ذهني زنان اشاره داشتند

حمايـت  «ها روي آن انجام گرديـده اسـت متغيـر     كه بيشتر پژوهش

تـرين ويژگـي تعـديل كننـده در      است كه به عنوان مهـم » اجتماعي

بـه ايـن   . واكنش مردم به استرس مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت    

هـاي زيـادي، تـأثير مفيـد حمايـت اجتمـاعي را در        ترتيب، پژوهش

كاهش ابتال به بيماري در هنگام رويارويي با عوامل استرس زا نشـان  

يگري نيز نتايج نشان داد كـه هرچـه   در مطالعه د]. ۱۵، ۴۷[اند  داده

هاي مـؤثر در مقابلـه    حمايت اجتماعي بيشتر باشد، استفاده از روش

هــاي هيجــان محوركــاهش  بــا اســترس افــزايش و اســتفاده از روش

در مطالعه ادوارد نيز حمايت مديريتي و امنيت شغلي ]. ۴۷[يابد  مي

ي شغلي، و محيط حمايت كننده براي افراد در پيشگيري از فرسودگ

  ]. ۴۸[مؤثر بوده است 

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه از جمله موانع فـردي مقابلـه بـا    

نتـايج  . استرس در محيط كار مسئله امنيت شغلي كارگران زن است

دار ميان ميزان اسـترس شـغلي    اي نشان داد كه تفاوت معني مطالعه

رد؛ بـه  پيماني نسبت به كاركنان رسمي وجـود دا /كاركنان قراردادي

طوري كه ميزان استرس در كاركنـان قـراردادي بيشـتر از سـايرين     

است و اين موضوع، متأثر از نامشخص بـودن وضـعيت شـغلي آنـان     

  ].۲۷[است و با نتايج ما همخواني دارد 

در مطالعـه حاضـر از ديگـر موانـع فـردي در مقابلـه بـا اســترس،        

و مقابلـه بـه   ندانستن شيوه درست مقابله با استرس در زنان كـارگر  

شيوه هيجان مدار بيشترين شيوه مـورد اسـتفاده ذكـر گرديـد كـه      

ناشي از عدم آگاهي زنان از شيوه هـاي درسـت مقابلـه بـا اسـترس      

اي ديگر نيـز نتـايج نشـان داد كـه اكثـر واحـدهاي        در مطالعه. است

عصـبانيت،  : هاي رفتـاري از قبيـل   پژوهش در محدوده ضعيف پاسخ

ر كار، اشتباه در كار، تمايل به تـرك كـار و يـا    غيبت از كار، تأخير د

و ايـن  ] ۳۹[اند كه ناشي از استرس شغلي آنان اسـت   كم كاري بوده

 كـه بيانگر مهارت ناكافي افراد در برخورد صحيح بـا اسـترس اسـت    

عوارض  از بسياري ساز سبب ومنجر به مقابله هيجان محور گرديده 

هـاي   لـذا آمـوزش تكنيـك   . جسماني و رواني براي ايشان خواهد بود

صحيح مقابله با استرس در زنان كارگر باعث ارتقاي سـالمت روانـي   

  .انجامد آنان گرديده و به سالمت و بهره وري بيشتر در جامعه مي

زنان كارگر در پژوهش حاضر به ميـزان اسـترس بيشـتر در زنـان     

كارگر نسبت به مردان و روحيه حساس زنان به عنوان مانع ديگـري  

در مورد استرس شغلي و رابطـه  . خورد با استرس اشاره داشتنددر بر

آن با سالمت روان نيز نتايج تحقيقي نشان داد كه استرس در زنـان  

تـوان شـرايط    و دليل اين مسـئله را مـي  ] ۲۷[بيشتر از مردان است 

زيست شناختي، موفعيت اجتماعي، فرهنگي و نيز وظايف دوگانه در 

و در محيط كار به عنوان كارگر دانسـت   منزل به عنوان زن خانه دار

در پژوهش حاضر به موانع محيطي از جمله فشار كاري زيـاد  ]. ۴۹[

درک شده در  يو تداخل مشكالت خانه و كار به عنوان کنترل رفتار

در ديگر تحقيقات . ها اشاره شد برخورد درست زنان كارگر با استرس

ترس شـغل محسـوب   نيز بار كاري زياد از عوامل افزايش دهنده اسـ 

مارگوليس نشان داد كه استرس ناشـي از ميـزان   ]. ۳۸، ۴۱[شود مي

هاي روان نژنـدي در ارتبـاط    هاي استرس و بيماري كار زياد، با نشانه
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  ٦٩٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

) مطالعه كورن و هـاوزر بـه نقـل از عطـار    (اي  در مطالعه]. ۴۰[است 

بين شرايط نامطلوب كاري، تندتند كار كردن، كار زياد و طـوالني و  

داري پيـدا شـد    اهش سالمت روان و خشنودي شغلي ارتباط معنيك

در مطالعه سوري نيز نشان داده شد كه عدم استراحت كافي، ]. ۵۰[

تـرين   نارضايتي از ساعات كار و وجود فشار رواني محـيط كـار، مهـم   

  ].۱۳[عوامل استرس زا در محيط شغلي زنان مورد مطالعه بود 

نداشتن پـول و اجبـار بـه كـار و     در پژوهش حاضر، زنان كارگر به 

نداشتن رضـايت شـغلي، از جملـه موانـع مـالي برخـورد درسـت بـا         

اي مشابه نتايج نشان داد كه كـار   در مطالعه. ها اشاره داشتند استرس

كردن به ويژه در شغلي كه مورد عالقه فرد است، افـزون بـر كسـب    

و درآمد و برآوردن نياز مادي و معنوي، موجب احسـاس رضـامندي   

در مطالعه ويسي نيز بين خوشـنودي  ]. ۵۰[شود  خوشنودي فرد مي

]. ۴۶[دار و مثبتي گزارش گرديـد   شغلي و سالمت روان رابطه معني

در پژوهش سوري نيز نشان داده شد كه نارضـايتي شـغلي در زنـان    

كـه مؤيـد آن   ] ۱۳[هاي شغلي بوده است  كارگر بيشتر از ساير گروه

اد رضايت مندي شغل در زنان و امكـان  است كه توجه بيشتر به ايج

استمرار اشتغال زنان كارگر با كاهش عوامـل اسـترس زا در محـيط    

كار عالوه بر افزايش سطح سالمتي زنان و جامعـه، موجـب افـزايش    

  .گردد راندمان كاري و توسعه اقتصادي مي

نتايج نشان داد كه وقت كم و فرصت ناكافي براي استراحت و نيـز  

انجام كارها از جمله موانـع زمـاني برخـورد درسـت بـا      برنامه ريزي 

مطالعـه مشـابهي نيـز نشـان داد كـه      . استرس در زنان كارگر اسـت 

نداشتن وقت استراحت كافي و عدم رضايت زنان از ساعات كار خود 

هاي داخل خانواده و  احتماالً ناشي از مشغله آنان در انجام مسئوليت

انجام شده در ساير كشـورها   مطالعات]. ۱۳[محيط شغلي آنان است 

نشان داده است كه استرس شغلي در زناني كه به صورت نيمه وقـت  

، ۵۲[كنند، كمتر از زنان شاغل به صورت تمـام وقـت اسـت     كار مي

در پژوهش رئيسـي نيـز نشـان داده شـد كـه از ديگـر عوامـل        ]. ۵۱

آيـد كـه    استرس زا وقت كم است و زماني ايـن اسـترس پـيش مـي    

هايي كه دارنـد يـا    كنند قادر نيستند در حد مهارت ر ميكاركنان فك

در حد كوششي كه از آنها ساخته است، از عهده انجام كارها به طور 

در پژوهش حاضر نتـايج نشـان داد كـه زنـان     ]. ۴۱[شايسته برآيند 

كارگر معتقدند كه توانمندي زيادي در برنامه ريزي و يافتن راه حـل  

هـا و ارزش   آمـوزش مهـارت  : نات از جملهدارند و با فراهم شدن امكا

دادن به كارگران و ايجاد امكانات مشـاوره در محـيط كـار و تقويـت     

هـا   روحيه زنان، ميزان خودكارآمدي زنان كارگر در مقابله با استرس

دهـد   هـا نشـان مـي    شواهد حاصـل از پـژوهش  . افزايش خواهد يافت

ــي   ــه م ــي ك ــزان كنترل ــراد در خصــوص مي ــاي اف ــ باوره ــر توانن د ب

آنان بر فائق  كارآمديهاي استرس زا اعمال كنند و نيز خود موقعيت

آمدن بر مشكالت و رويدادهاي آزاردهنـده بـر ميـزان برانگيختگـي     

هاي مذكور، تأثيرگذار است  هيجاني و عملكردهاي فردي در موقعيت

تري برخوردارند و سطوح بـاالتري   و افرادي كه از خود ادراكي مثبت

دهنـد، برانگيختگـي    را نشان مـي  كارآمديترلي و خوداز باورهاي كن

كنند و به دنبال آن عملكرد آنان كمتـر   هيجاني كمتري را تجربه مي

ايجاد ايـن باورهـا جـز در    ]. ۵۳، ۵۴[گردد  دچار تخريب و ركود مي

سايه بها دادن و ارزشمند دانستن نيروي انساني خصوصـاً زنـان كـه    

عـه دارنـد و كـاهش شـرايط     نقش مهمي در سالمت خـانواده و جام 

استرس زا در محيط كار و امكانات آموزشي و مشـاوره امكـان پـذير    

در راستاي ارتقاي سالمت جامعه و با توجه به نقش پـر   .نخواهد بود

هـاي   اهميت زنان كارگر در جامعه و چرخه اقتصـاد كشـور، بررسـي   

هـاي شـغلي آنـان و ارائـه      بيشتر در زمينه آسيب شناسـي اسـترس  

همچنـين بـا   . نمايـد  رهاي كاهش استرس بسيار ضـروري مـي  راهكا

ها و  برقراري جلسات منظم و تشويق زنان كارگر، به انعكاس نارسايي

مشــكالت محــيط كــار و افــزايش ســطح آگــاهي آنــان بــا آمــوزش  

هاي مقابله با استرس و در نتيجه سازگار نمودن كـارگران در   مهارت

مشـاوره در محـل كـار؛    معرض استرس بيشـتر و راه انـدازي مراكـز    

همچنين افزايش سطح آگاهي كارفرمايان و مديران در زمينه برنامه 

هـاي محـيط كـار، تـا حـد زيـادي        ريزي بهتر در جهت رفع استرس

توان به بهبود سـالمت روان در زنـان كـارگر و ايجـاد انگيـزش و       مي

  .رضايت مندي شغلي و افزايش كيفيت كار و توسعه قدم برداشت

آنـان   يت کـار يل موقعيبه زنان کارگر، به دل يترست دسيمحدود

در . در گـروه کـارگران اسـت    يدر هـر پژوهشـ   ياز جمله موانع کلـ 

ت يـ زيه ويـ هد يها پژوهش حاضر، پژوهشگر با در نظر گرفتن کارت

ت يـ زيتعـداد پـنج و  (گان جهت زنان شرکت کننـده در پـژوهش   يرا

جـاد  يشـتر و ا يب يتا با جلب همکـار  نمود يسع) هر زن يگان برايرا

د و باعث مشـارکت فعـال افـراد در    يت ها غلبه نمايزه بر محدوديانگ

  .دها گرد مصاحبه
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  ٦٩٥

    زهره كشاورز و همكاران                                                                                               ...     عوامل تأثير گذار بر نحوه مقابله با استرس در زنان كارگر

  تشكر و قدرداني

انجـات و مسـئوالن   از تمامي زنان كـارگر و نيـز كارفرمايـان كارخ   

مركز سالمت شهرك صنعتي عباس آباد پاكدشت كـه مـا را در ايـن    

اميـد كـه نتـايج ايـن     . پژوهش ياري نمودند، كمال تشـكر را داريـم  

هـاي بهتـر در جهـت ارتقـاي      پژوهش گامي به سـوي برنامـه ريـزي   
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