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چکیده
هدف از اجرای این پژوهش تببین نقش واسطهای اضطراب در بین بازداری اجتماعی و
فرسودگی حیاتی در زنان شاغل و غیرشاغل شهرستان بوکان بود .نوع این پژوهش براساس هدف،
کاربردی و از نظر روش اجرا ،توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش ،کلیهی زنان
شاغل آموزش و پرورش شهرستان بوکان و نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری
تصادفی سادهی  100زن شاغل و  100زن غیرشاغل که همسران آنها شاغل آموزش و پرورش
بودند ،انتخاب شد .دادهها از روش پرسشنامههای بک( ،)1990نئو( )1989و فرسودگی حیاتی
ماستریخت( )2005گردآوری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی و ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر انجام گرفت .نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که بین زنان
شاغل و غیرشاغل از نظر بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی و اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد.
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین زنان شاغل از نظر بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی
و اضطراب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .افزون بر این ،نتایج تحلیل مسیر نشان دادند که متغیر
اضطراب ،به صورت مستقیم بر متغیر بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل تأثیر می-
گذارد .براساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اضطراب ،شدت و میزان بازداری
اجتماعی و فرسودگی حیاتی افراد شاغل را پیشبینی میکند.
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مقدمه
اضطراب یکی از مشکالت روز جهانی است که با آغاز انقالب صنعتی و رواج تولید انبوه و شکل-
گیری نهادهای دولتی و سازمانهای گسترده و مدنظر صاحبنظران روانشناسی و مدیریت و علوم
اجتماعی قرار گرفت .مفهوم اضطراب از زمان تحول خود از زمان گذشته تا عصر حاضر هر چه
بیشتر شهرت یافته از دقت آن کاسته نشده است( .)Nasiri bari et al, 2010اضطراب بهعنوان یک
حالت احساسی همراه با تنش ،نگرانی ،دلهره ،عصبانیت و افزایش سیستم عصبی خودکار تعریف
میشود( .)Bally et al, 2003اضطراب بهعنوان یک پیشبین در بیماریها شناخته شده است و
یکی از شایعترین و مهمترین مشکالت روانشناختی در بروز سکتهها و بازداریهای اجتماعی است(
.)Lops et al, 2010

اضطراب واکنش در برابر خطری نامعلوم ،درونی ،مبهم و از نظر منشأ ناخوداگاه و غیرقابل
کنترل بوده و عوامل متعددی آن را ایجاد میکنند( .)Salami,2007اضطراب که نوعی احساس ترس
و ناراحتی است ،اغلب نشانهی بسیاری از اختالالت روانشناختی محسوب میشود که اغلب به-
وسیله ی رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام عمل طبق نظم و آیین
معین کاهش مییابد و در صورت ادامهی اضطراب ،باعث فرسودگی و ناراحتیهای روانی و جسمی
میشود.
هم چنین مطالعات نشان دادهاند که میزان مشکالت سالمتی روان ،نظیر افسردگی و فرسودگی
در حرفههای گوناگون را میتوان به تفاوت آنها و متفاوت بودن میزان تنش و اضطراب در حرفهها
دانست( .)Hosseini, 2007این در حالی است که باقی ماندن تنیدگی ،احتمال کنارهگیری عاطفی و
فرسودگی را در پی دارد(.)Shushtari Hakim, 2004
از مؤلفه هایی که با اضطراب ارتباط تنگاتنگی دارد ،بازداری اجتماعی است .بازداری اجتماعی به
تمایل فرد به اجتناب از ابراز هیجانات در تعامالت اجتماعی اشاه میکند( Pederson & Denollet,
 .)2005فرد دنیای اطراف خود را تهدیدآمیز میبیند و بیشتر از راهبردهای اجتنابی استفاده میکند
و نیز به مبتال شدن به بیماری قلبی و عروقی مستعد است( .)Denollet, 2000پدرسون و همکاران
( )Pedersen et al, 2007در پژوهشی نشان دادند که  11درصد از بیماران قلبی عروقی بازداری
اجتماعی دارند .بازداری اجتماعی نسبت به افراد عادی بهصورت معناداری نمرات زیادتری در
مقیاس وضعیت بهداشتی داشتند .در این مطالعه ،افراد با تیپ شخصیتی بازداری اجتماعی با بیش
از  3تا  6برابر افزایش خطر کیفیت زندگی آسیب دیده در بیماران قلبی ارتباط داشت .مطالعهی ده
سالهی دنولت ( )Denollt, 2005نشان داد که افراد با تیپ شخصیتی بازداری اجتماعی ،بهعنوان
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پیشبینیکنندهی آسیبزای بالینی و پیامدهای روانی در بیماران قلبی میباشد .بروک و
ماتینز) )Broek & Martens, 2007در پژوهشی با بررسی  544بیمار قلبی نشان دادند که افراد با
بازداری اجتماعی به رفتارهای مربوط به تندرستی ،کمتر تمایل دارند و این امر منجر به افزایش
سطح آشفتگی و اضطراب آنها میشوند.
هم چنین پژوهشها نشان میدهد که اضطراب با احساسات و رفتارها و نشانههای نارضایتی از
دیگران همراه است .نظریههای شناختی در زمینهی اضطراب نیز بیان میکنند که توجه انتخابی
به تهدیدها ،اضطراب را شدیدتر میکند و قضاوت در زمینهی رویدادهای اجتماعی را به انحراف
میکشاند( .) Taylor et al, 2012پله و همکاران( )Pelle et al, 2009با بررسی بر روی افراد ،نتیجه-
گیری کردند که متغیرهای عاطفی منفی ،افسردگی ،اضطراب و بازداری اجتماعی ،از متغیرهای
متمایزکنندهی بیماران عروق کرونری هستند .بخشنده و محمد حسین ( & Bakhshandeh
 )Mohammad Hossein , 2014در پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد شغلی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تدوام چرخهی اضطراب و عملکرد میتواند به مرور باعث
فرسایش تواناییهای روانی جسمانی شاغلین شده و پس از مدتی به اختالالت عصبی پایدار و افت
قابل توجه در عملکرد آنان میانجامد .براساس مطالعات انجام شده ،شیوع اضطراب در بیماران مبتال
به قلبی-عروقی از  24تا  50درصد گزارش شده است ( .)Lane et al, 2003عالوه بر نقش عوامل
شخصیتی در وقوع بیماریها ،برخی حاالت هیجانی و احساسی مثل اضطراب نیز در پیشآگهی
وقوع این بیماریها نقش دارند .در مطالعات صورت گرفته بر روی بیماران قلبی – عروقی بر نقش
فرسودگی حیاتی نیز در این بیماری نقشی قابل توجه دارد (.)Denollet et al , 2003
هم چنین تحقیقات ثابت شده است که افسردگی ،اضطراب و فرسودگی شغلی در افرادی که
شغلی پر استرس دارند ،افزایش مییابد(.)Choubineh A, Rajayifard A, Neghab M, 2006
کارنی و همکاران(  )Carney et al , 2004بیان میدارند که فرسودگی(خستگی) حیاتی ،یک
حالت ذهنی است که با خستگی ،تضعیف روحیه و کج خلقی مشخص میشود .فرسودگی حیاتی
یک حالت ذهنی -روانی است و مواقعی که فرد از خستگی غیرمعمول ،کاهش انرژی و احساس
افسردگی شکایت میکند ،ظاهر میشود .از طرفی مطالعهی پدرسون و میلد( Pedersen & Middel,
 )2001حاکی از آن است که تیپ شخصیتی بازداری اجتماعی ،خستگی حیاتی را در بیماران
کرونری و سایر بیماران قلبی پیشبینی کند.
در خصوص نقش استرس در فرسودگی حیاتی در بروز بیماریها میتوان به دیدگاه
رازنسکی( ) Rozanski, 1999اشاره نمود .وی عنوان می کند که فرسودگی حیاتی در وقوع رخدادها
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از دو طریق عمل میکند .از یک سو فرسودگی حیاتی میتواند با زمینهسازی عادت ناسالم زندگی و
استرس ،نقش خود را ایفا کند و از سوی دیگر فرسودگی حیاتی با راه اندازی سازوکارهای
پاتوفیزیولوژیایی ویژه ،قادر است وقوع بیماریها را تسریع کند .سندرم فرسودگی حرفهای اساسا
یک اختالل روانی نیست؛ اما به آهستگی در طول زمان پیشرفت میکند و ممکن است به یک
ناتوانی تبدیل گردد(.)Rasulyan, 2004
مطالعات نشان دادهاند که اضطراب و استرس در افراد باعث پاسخهای قلبی نامطلوب میگردد و
به صورت یک سیکل معیوب ،موجب افزایش ضربان قلب و افزایش فشارخون و درد قفسه سینه و
شکایات شایع دیگر و فرسودگی حیاتی افراد میشود و هم چنین ثابت شده است که استرس یک
پیشبین قوی برای تکرار سکتهی قلبی است) .(Clarke, 2008آرتور( )Arthur, 2006نیز بیان می-
کند که اضطراب با افسردگی ،انزوا و حمایت اجتماعی ارتباط دارد.
هم چنین تحقیقات اخیر نشان دادهاند که هیجان منفی خشم و خصومت و اضطراب ،عالوه بر
بروز بیماری ها ،موجب تشدید و وخامت آن و فرسودگی حیاتی در فرد میشود( shapiro et al,
 .)2003هم چنین تحقیقات دیگر که توسط کاواچی و همکاران( )kawachi et al, 2000دربارهی
نقش اضطراب در بروز بیماریها انجام شد ،تأیید کنندهی همین نتایج هستند.
کالیها و همکاران( )Kayalha et al, 2013مشاهده کردند که در زنان سطح اضطراب بهطور
آشکار و پنهان با سن و اشتغال رابطهی معنادار وجود دارد .نتایج زندی و همکاران( Zandi etal,
 )2011در پرستاران بیمارستان نظامی نشان داد که اضطراب با سن ،سابقهی کاری ،نوبت کاری و
تعداد شبکاری ،ارتباط معنیدار دارد .نتایج مطالعهی عطوف و همکاران)(Atoof et al , 2013
نشان داد کیفیت زندگی پرستاران در حد متوسط میباشد .کیفیت زندگی با جنسیت و بخش محل
خدمت رابطهی معناداری دارد.
در پژوهشهایی نشان داده شد که درماندگی روانشناختی که شامل نشانههای بیگانگی
اجتماعی ،بازداری اجتماعی و افسردگی ( Schiffer et al, 2005؛ Williams et al, 2012؛
 ،)Hashemi Nosrat Abad et al, 2012خشم و اضطراب ( Chida & Steptoe, 2009Heidari
 )Pahlavan et al, 2008و فرسودگی حیاتی()Pedersen & Middel, 2001است ،رابطه دارد.
پورشهریارمه ( )Porshhryary Meh, 2007در پژوهشی با عنوان مقایسهی افسردگی ،انزوای
اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانشآموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستانهای تهران
به این نتایج دست یافت ،که از میان کاربران اینترنتی (میانگین  10ساعت یا بیشتر) و غیرکاربر در
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سه متغیر مقایسه شدن که نتایج ،بیانگر تفاوت معنادار بین دو گروه در هر سه متغیر بود .از سویی
دیگر ،تحقیقات ،رابطهی بین اضطراب ( به عنوان یکی از مؤلفههای بازداری اجتماعی) و احساسات
مربوط به اضطراب ،با افزایش بیماریها و فرسودگیحیاتی را نشان میدهد( & Aghayousefi
 shahande, 2012؛  Moradi & zamani, 2014؛ .)Masoudnia, 2011
تداوم چرخهی اضطراب با فرسودگی میتواند به مرور باعث فرسایش تواناییهای روانی-
جسمانی آنان شده و پس از مدتی به اختالالت عصبی پایدار( )Hemati Mastak, 2005و افت قابل
توجه در عملکرد آنان میانجامد( .)Bakhshandeh & Mohamad hossein, 2014در نتیجه مسلم
است که توان و عالقه ی کافی برای فعالیت در سازمان و بیرون از آن را نخواهد داشت .عوامل
موجود در محیط کار ،بهطور وسیعی با سالمت و بیماری افراد شاغل در ارتباط میباشد .به گزارش
سازمان بین المللی کا ر ،از هر سه نفر مستخدم ،یک نفر از کشمکش بین کار و اضطراب بهعنوان
یکی از مشکالت زندگی یاد میکنند(.)Paula, 2005
ایران از جمله کشورهایی است که بخشی از جمعیت زنان آن در ادارات دولتی ،مراکز و
مؤسسات غیرانتفاعی مشغول به فعالیت هستند .از این رو ،پرداختن به بهزیستی روانی آنان و
پویایی این قشر عظیم ،دارای ضرورت و اولویت است .بدیهی است ،هر گونه نارسایی در بهداشت
جسمی و روانی در محیط کار و اجتماع و در نتیجه کاهش تواناییهای این قشر پرتحرک ،بهگونهای
اجتنابناپذیر ،به کندی پیشرفت در جامعه میانجامد .از سوی دیگر ،عدم توجه به میزان اضطراب و
مؤلفه ی مرتبط با آن ،همچون فرسودگی حیاتی و بازداری اجتماعی آنها ممکن است در درازمدت
بر سالمتی و بهزیستی تمامی آحاد جامعه اثر منفی گذارد .بنابراین ،توجه به میزان اضطراب و تأثیر
آن بر میزان فرسودگی حیاتی و بازداری اجتماعی آنها ،دارای ضرورت و اهمیت بسیار زیادی است.
مشاغل یکی از مؤلفه های مورد توجه برای افراد در جامعه است که براساس آن ،فرد سرمایهگذاری-
های روانی و اجتماعی را براساس شغل و حرفه خود انجام میدهد که خود میتواند پیامدهای
جدی روانی را ایجاد کند ،بهویژه در زنان شاغل که با چندگانگی نقش روبهرو هستند ،موجب
تأثیرات منفی بر آنها و فرزندان و افراد مرتبط گردد .هنگامی که زنان شاغل ،احساس فرسودگی
کنند و به این نتیجه برسند که توانایی انجام کار و مسئولیت خود را ندارد و تغییری در جهان
موجود ایجاد نمیکنند ،احساس ناامیدی و کنارگیری از اجتماع میکنند و باعث کاهش فعالیت
آنها در اجتماع و فرسودگی حیاتی آنان میشود.
از آن جایی که پدیده ی اضطراب ،فرسودگی حیاتی و بازداری اجتماعی از مسایل مورد بحث
جوامع حال حاضر است و سازمان بهداشت جهانی بر حل و برخورد مؤثر آن تأکید میکند و
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عملیاتی کردن تأث یرات آن مستلزم شناسایی عوامل دخیل در آن است؛ لذا اجرای این پژوهش ،در
شناسایی این عوامل کمک شایانی خواهد کرد و از این روست که ضرورت و اهمیت اجرای این
پژوهش احساس میشود .از سویی ،کاربست یافتههای این پژوهش در عرصهی بهداشت عمومی،
بهخصوص بهداشت محیط کار ،اه میت دو چندان اجرای این پژوهش را تضمین میکند .لذا ،با
توجه به پژوهشهای انجام گرفته و شیوع اضطراب بهعنوان عامل بازدارندگی در کار و فعالیت
اجتماعی و فرسودگی حیاتی در افراد شاغل و تحمیل هزینههای هنگفت بر جوامع ،ضرورت بررسی
نقش واسطهای اضطراب در رابطهی با زداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی در زنان شاغل به چشم
میخورد .لذا ،این تحقیق ،هم از جنبهی نظری و هم از جنبهی کاربردی ،حائز اهمیت است .از
جنبهی نظری ،این پژوهش درصدد بررسی نظاممند نقش واسطهای اضطراب در رابطهی بازداری
اجتماعی و فرسودگی حیاتی در زنان شاغل و غیرشاغل میباشد و از جنبهی کاربردی نیز این
پژوهش می تواند برای مسئوالن و افرادی که با مسائل اشتغال زنان سروکار دارند ،مفید و مؤثر باشد.
براساس یافته های موجود ،پژوهش حاضر با یک هدف اصلی انجام شده است :تعیین نقش واسطهای
اضطراب بین دو مؤلفهی بازداری اج تماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل و دو هدف فرعی :اول
تعیین تفاوت بین اضطراب زنان شاغل و غیر شاغل به میزان است؛ دوم ،تعیین میزان تفاوت بین
اضطراب ،بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل و غیر شاغل مورد مطالعه قرار گرفتند و
هم چنین به بررسی یک فرضیهی اصلی و دو فرضیهی فرعی زیر پرداخت:
 .1اضطراب در بین بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل نقش واسطهای دارد.
 .2بین اضطراب زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنادار وجود دارد.
 .3بین اضطراب ،بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل رابطهی معنادار وجود
دارد.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی است ،زیرا هدف پژوهش ،توسعهی دانش کاربردی است
و از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی میباشد و براساس دستهبندی
پژوهشهای توصیفی ،به این دلیل که پژوهشگر با استفاده از نمونهگیری اقدام به گردآوری دادهها
با استفاده از پرسش نامه نموده و سپس با استفاده از تحلیل آماری ،نتایج را به جامعه تعمیم داده
است ،جزو پژوهشهای پیشمایشی بهشمار میرود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی زنان
شاغل آموزش و پرورش شهرستان بوکان میباشد که تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول
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کوکران مربوط به جامعه محدود(خطای نمونهگیری برابر  0/05در نظر گرفته شد) 109 ،نفر تعیین
شد که در نهایت ،براساس دادههای  100پرسشنامه ،عودت داده شد و نمونهگیری به روش نمونه
گیری تصادفی ساده بود .نمونهی غیرشاغل از طریق همتاسازی همسران خانهدار معلمان آموزش و
پرورش بوکان (از لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی) بودند انتخاب شدند و نمونه پژوهش در
جامعهی افراد غیرشاغل  100نفر بودند که به صورت نمونهگیری به روش نمونهگیری تصادفی ساده
بود ،انتخاب شدند .از نمونه  100نفری شاغل مورد مطالعه ،میانگین سنی آنها برابر با 46/74
سال و با انحراف استاندارد  5/57بود .از نظر وضعیت تأهل  17/45درصد متاهل و  12/55مجرد
بودند .از نمونهی  100نفری غیرشاغل مورد مطالعه ،میانگین سنی آنها برابر با  44/67و انحراف
استاندارد؛  5/93بودند .از نظر وضعیت تأهل 100 ،درصد متأهل بودند .حداقل سطح سواد برای
نمونهی غیر شاغل ،پایه ی سوم راهنمایی برای حصول اطمینان از این که افراد بتوانند به سؤاالت
پرسشنامه پاسخ دهند ،در نظر گرفته شد.
در این پژوهش ،از سه پرسشنامهی استاندارد اضطراب بک ،فرم بلند پرسشنامهی شخصیتی
نئو و فرسودگی حیاتی ماستریخت استفاده شد.
بک( Beck,

پرسشنامهی اضطراب بک :1این پرسشنامه برای سنجش میزان اضطراب توسط
 )1990طراحی شده است و شامل  21عبارت است که در برابر هر عبارت ،چهار گزینه برای انتخاب
وجود دارد .هر عبارت ،بازتاب یکی از عالئم اضطراب است که معموالً افرادی که از نظر بالینی
مضطرب هستند یا کسانی که در وضعیت اضطرابانگیز قرار میگیرند ،تجربه میکنند .مطالعات بک
و همکاران( )Beck and et al, 1990با ارائهی یافتههای معتبر ،مبنی بر هماهنگی درونی این
مقیاس 0/93و پایایی آزمون-بازآزمون  0/75و نیز روایی همگرا و تمایزی قابل اعتماد برای
پرسشنامه با آزمودن نمونه بالینی و نیز با آزمودن دانشجویان ،پایایی و روایی این پرسشنامه را
تأیید کردند .هم چنین کاظمی ( ،)kazemi, 2010پایایی این آزمون در ایران را با روش آلفای
کرونباخ ،برابر با  0/71گزارش شده است .هم چنین ،در بررسی روایی این آزمون با کاربرد روش
تجربی افتراقی بین دو گروه اضطرابی و بهنجار ،در سطح کم تر از  ،0/001معادل  12/3گزارش
شده است .هم چنین برای اندازهگیری پایایی این مقیاس ،از آلفای کرونباخ استفاده شد که 0/77
بوده است.
فرم بلند پرسشنامهی شخصیتی نئو :2این پرسشنامه برای سنجش و اندازهگیری  5عامل اصلی
شخصیت که عبارتند از :نوروتیسم( ،)Nبرون گرایی( ،)Eانعطاف پذیری( ، )Oدلپذیر بودن( )Aو با
. beck Anxiety
. Neo Personality Inventory

1
2
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وجدان بودن( )Cدر سال  1919توسط کوستا و مک کری ساخته شده است و هر عامل نیز شامل 6
خرده آزمون میباشد .اضطراب ،افسردگی ،خشم و خصومت و هم چنین بازداری اجتماعی استفاده
شد .مک کری و کوستا پایایی پرسشنامه را از طریق ضریب آلفا برای مقیاسهای اصلی از  0/56تا
 0/17گزارش کردهاند .همچنین ،حق شناس( )Haghshenas,2008در پژوهشی در زمینهی
هنجاریابی این پرسشنامه در ایران ،ضریب آلفای  0/13همبستگی آزمون -آزمون مجدد0/64
گزارش کرده است .اعتبار این پرسشنامه نیز از طریق ضریب همبستگی بین گزارشهای شخصی
افراد (فرم  )Sو ارزیابی مشاهدهگر(فرم  )Rبرای مقیاسهای اصلی از  0/45تا  0/66گزارش شده
است( .)GarusiFarshi et al, 2001برای اندازهگیری پایایی این مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده
شد که آلفای آن  0/76بوده است.
پرسشنامه فرسودگی حیاتی ماستریخت :1این پرسشنامه توسط ماستریخت ساختهشده و
شامل  21سؤال است .هر آیتم برحسب مقیاس سه درجهای(خیر= ، 2؟= ، 1بلی= )0ارزیابی می-
شود .کمترین نمره ،صفر است و بیشترین نمره 42 ،است .نمرهی باال ،نشان دهندهی سطح شدید
فرسودگی حیاتی است .نمرهی متوسط در جمعیت سالم است( .)Appels et al, 2005در مطالعهی
هاشمی و همکاران ( )Hashemi Nosrat Abad et al, 2012پایایی این پرسشنامه را براساس آلفای
کرونباخ  0/92گزارش کرده است .همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 0/79 ،بهدست آمد.
به منظور آزمون فرضیهها ،ابتدا با استفاده از آزمون نرمال بودن (کولموگروف-اسمیرنوف) این
که آیا دادهها از جامعهی نرمال میباشد یا نه ،بررسی شد .در ادامه برای تجزیه وتحلیل دادهها ،از
روشهای آمار توصیفی ،شامل میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی با توجه به
فرضیهها ،از روش آماری ضریب همبستگی ،تفاوت میانگینها و تحلیل مسیر استفاده شد.

یافته های پژوهش
در بخش آمار توصیفی ،ابتدا میانگین و انحراف استاندارد برای هر یک از گروهها با توجه به
متغیرهای وابسته ،یعنی اضطراب ،فرسودگی حیاتی و بازداری اجتماعی را که توسط آزمونها به-
دست آمده ،در جدول  1ارائه شده است.

).Maastricht vital E Xhaustion Questionnaire (MVEQ

1
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جدول  -9میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اضطراب ،فرسودگي حیاتي و بازداری اجتماعي
در زنان شاغل و غیر شاغل
زنان غیرشاغل
متغیر

میانگین

انحراف استاندا رد

زنان شاغل
میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب

41 / 55

4 / 47

59 / 63

4 / 34

بازداری اجتماعی
فرسودگی حیاتی

54 / 71
10 / 01

5 / 42
2/4

51 / 01
21 / 20

5 / 34
3 / 41

براساس نتایج جدول  1که نشان میدهد که در متغیرهای اضطراب ،بازداری اجتماعی و
فرسودگی حیاتی ،میانگین گروه شاغل نسبت به گروه عادی بیشتر است و از سویی پراکندگی این
شاخص در گروه شاغل نسبت به گروه غیرشاغل بیشتر است.
برای بررسی تفاوت بین دو گروه شاغل و غیرشاغل از لحاظ متغیرهای پژوهش ،از آزمون
آماری لوین استفاده شد تا مشخص شود آیا واریانس های دو گروه همگون هستند یا نه؟ در صورتی
که واریانس ها همگون باشند ،الزم است که از شاخصهای پارامتریک استفاده شود؛ که نتایج به-
دست آمده از آزمون لوین در اضطراب ،بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی بهترتیب برابر ،1/54
 0/36و  0/49است که در سطح  0/05معنیدار نیست .بنابراین آزمونهای دو گروه همگون
هستند.
فرضیهی اول :بین اضطراب زنان شاغل و غیرشاغل تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول شماره  -2تفاوت میانگین اضطراب زنان شاغل و غیر شاغل
متغیر مستقلتعداد میانگین  Tسطح اطمینان
زنان شاغل 0/000 4/91 59/63 100
زنان غیرشاغل 41/55 100

جدول شمارهی  ،2تفاوت میانگین اضطراب را براساس اشتغال پاسخگویان میسنجد .با توجه با
مقدار  Tاین جدول  4/91که در سطح  % 95اطمینان ( )Sig=0/000میباشد ،تفاوت معناداری بین
زنان شاغل و غیرشاغل در اضطراب وجود دارد .همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد،
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میانگین نمرهی خانمهای شاغل ،بیش تر است .نتایج جدول حاکی از آن است که زنان شاغل نسبت
به زنان غیرشاغل ،اضطراب بیشتری دارند ،بدین صورت که زنان شاغل اضطراب بیشتری از این
بابت داشتهاند.
فرضیهی دوم :بین اضطراب ،بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل ،رابطهی معنادار
وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین نمرههای اضطراب ،بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی
با زنان شاغل در جدول  3نشان داده شده است .براساس دادههای این جدول ،بین اضطراب،
بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی با زنان شاغل همبستگی مثبت و معنادار ( )P> 0/01وجود
دارد.
جدول  -3ضرایب همبستگي پیرسون بین نمرههای اضطراب ،بازداری اجتماعي و فرسودگي
حیاتي زنان شاغل
متغیر

زنان شاغل

اضطراب
بازدار ی اجتماع ی
فرسودگ ی ح ی ات ی

0 / 33
0 / 29
0 / 27

همهی ضرایب همبستگی در سطح ᵅ =0/01معنادار است.
فرضیهی سوم :نقش اضطراب در بین بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل ،رابطهی
معنادار وجود دارد.
برای تعیین نقش واسطهای اضطراب در رابطهی بین بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی
زنان شاغل ،تحلیل مسیر انجام شد .با توجه به این مدل ،فرض شده است که بازداری اجتماعی و
فرسودگی حیاتی از طریق اضطراب زنان شاغل رابطه دارد .نتایج ضرایب غیراستاندارد و استاندارد
مسیرهای مستقیم موجود در مدل مربوط به اضطراب ،در جدول شمارهی  4گزارش شده است.
بررسی ضرایب غیراستاندارد و استاندارد مسیرهای موجود در مدل اضطراب نشان میدهد که اثر
بازداری اجتماعی با زنان شاغل ،اثر اضطراب با زنان شاغل ،اثر بازداری بر اضطراب و اثر فرسودگی
حیاتی بر اضطراب در سطح  P> 0/05معنادار است.

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317
373

جدول  -3ضرایب غیر استاندارد و استاندارد مسیرهای مستقیم موجود در مدل مربوط به
اضطراب
مسیر

B

اثر بازداری اجتماعی با افرادشاغل
اثر بازداری اجتماعی بر اضطراب
اثر اضطراب با افراد شاغل
اثر اضطراب بر فرسودگی حی اتی
اثر فرسودگی حیاتی با افراد شاغل

0 / 29
0 / 31
0 / 13
0 / 45
0 / 51

β
0 / 20
0 / 17
0 / 15
0 / 21
0 / 24

t

* 2 / 17
* 2 / 11
* 2 / 07
* 3 / 32
* 2 / 35

*درسطح  P > 0/05معنادار است.

در آخر ،مهمترین یافتهی پژوهش ،رسیدن به یک مدل معادلهی ساختاری است که عالوه بر
تبیین نقش واسطهای اضطراب در رابطهی بین بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی با زنان شاغل،
از برازش و معناداری کافی برخوردار است .همانگونه که در جدول  5مالحظه می شود ،برازش
مدل مطلوب است.

جدول  -3شاخصهای برازش مدل مربوط به اضطراب
df
0

p

X 2 /df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

ECV

1 / 00

0 / 01

0 / 001

1 / 00

1 / 001

1 / 00

1 / 00

در مدل مناسب X2/df ،باید کوچکتر از  2باشد که در مدل حاضر 0/01 ،است و نشان دهندهی
برازش کامل مدل است .همچنین شاخص  RMSEAباید کوچکتر از  0/05باشد که در این مدل
 0/01بهدست آمده است .شاخص های  ECV ،CFI ،AGFI ،GFIدر مدلهای مناسب باید بزرگتر
از  0/95باشد که در این مدل 1/00 ،به دست آمده است و نشان دهندهی این است که اعتبار این
مدل ،مطلوب و رضایت بخش است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه با اینکه هدف این پژوهش تعیین نقش واسطهای اضطراب در رابطهی بازداری
اجتماعی و فرسودگی حیاتی در زنان شاغل و غیرشاغل بود ،نتایج پژوهش نشان دادند که میانگین
نمرهی آزمودنیهای گروه شاغل در اضطراب از میزان بیشتری نسبت به نمونهی غیرشاغل برخوردار
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است .که بیانگر این مطالب است که اضطراب یک حالت هیجانی است و بهدنبال ارزیابی اطالعات
درباره ی رویداد تهدید کننده یا ادراک توانایی شخصی برای رویارویی با آن پدید میآید( Gaudiano
 .)& Herbert, 2003طبق نظر بندورا ،ناکارآمدی شغلی ادراک شده ،نقش مهمی در اضطراب،
استرس ،روان آزردگی و دیگر حالتهای عاطفی بازی میکند .وقتی افراد خود را در کنار آمدن با
محرکها ناتوان ببینند ،مضطرب خواهند شد( .)Muris, 2002
نتایج پژوهش نشان میدهد که بین دو گروه زنان شاغل و غیرشاغل از لحاظ بازداری اجتماعی
و فرسودگی حیاتی ،تفاوت معنادار وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای جونک و
همکاران()Jonge et al, 2007؛ دنولت و همکاران( )Denollet et al, 2003همسو است .این نتایج
حاکی از این است که تنشهای ناشی از بازداری اجتماعی از طریق تغییرات رفتاری و فیزیولوژیکی
بر سالمتی اثر می گذارند .افراد با تنش و اضطراب باال تمایل افراطی به انجام رفتارهایی دارند که
امکان بیمار شدن و آسیب دیدن آنها را افزایش میدهد( .)Sarafino, 2002همچنین شرایط
اضطرابزا موجب ترشح آدرنا لین و نورآدرنالین شده و ضربان قلب را افزایش میدهد .که این امر
سبب ناراحتی قلبی -عروقی میشود؛ به عبارت دیگر ،در نتیجهی تغییراتی مانند افزایش ضربان
قلب و باال رفتن فشار خون ،نیاز قلب به اکسیژن افزایش مییابد و این خود میتواند در افرادی که
بیماری قلبی دارند ،سبب حملههای قلبی و فرسودگی حیاتی در فرد شود .متغیرهای رفتاری و
روانشناختی این امکان را فراهم میسازند که افراد را از طریق مسیرهای رفتاری و عملکردی ،از
جمله اختالل در عملکرد رفتار یا شکست در رفتارهای مثبت مرتبط با سالمت ،تحت تأثیر قرار
دهند.
نقش اضطراب در بین بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی زنان شاغل رابطهی معنادار وجود
دارد ،تأیید شد و این یافته با نتایج دنولت و همکاران(،)Denollet et al, 2003
سیلکمن( )Seligman, 2003مبنی بر این که زنان شاغل در مقایسه با زنان غیرشاغل بازداری
اجتماعی بیشتری در تعامالت اجتماعی خود دارند ،همسو است و همچنین با یافتههای شاپیرو و
همکاران( )Shapiro et al, 2003هانسن و بری( )Hansen & Berry, 2001مبنی بر وجود ارتباط بین
بازداری اجتماعی و بروز بیماری قلبی -عروقی و فرسودگی حیاتی است .نتایج این تحقیق حاکی از
آن است که اضطراب احتمال خطر حملههای قلبی را در زنان شاغل که مبتال به نوعی از
بیماریهای قلبی هستند ،افزایش میدهد .همچنین احتمال سکته و نارسایی قلبی در این افراد
بیشتر خواهد بود .نتایج مطالعات بیانگر این است که اضطراب به صورت نامطلوبی کیفیت زندگی
فرد را تحت تأثیر قرار میده ند و در موارد بسیار شدید ،ناتوان کننده است و سطح باالی اضطراب،
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روی سالمت تأثیر میگذارد؛ به همین دلیل بایستی توجه خاصی به موضوع اضطراب و کیفیت
زندگی کاری شود).(Sreeramareddy et al, 2007
در حد یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان پیشنهادهای زیر را به منزلهی پیامدهای پژوهش در
دستور کار اقدامات آموزشی ،بهداشتی و بالینی ،مخصوصا در چهارچوب امور زنان شاغل قرار داد.
بنابراین بهتر است مسئواالن و دست اندرکاران مسائل بانوان راهکارهایی بیندیشند که در زمینه و
کیفیت زندگی کاری ،نه تنها پاسخگوی درک کارکنان زن شاغل از کار خود باشد ،بلکه اضطراب
آنان را نیز در محیط کار کاهش دهد .با توجه به یافتههای این مطالعه ،برنامههای آموزش ضمن
خدمت برای شاغلین زن در زمینهی مهارتهای کنترل اضطراب با توجه به باالتر بودن سطح
اضطراب در آنان ،ایجاد تنوع در نوع فعالیت کاری شاغلین زن بپردازند .افراد را به راهبردهای
مهارتهای اجتماعی تجهیز کرد .این مهارتها ،مجموعه مهارتهایی هستند که تحتتأثیر آموزش
و تجربه آموخته میشوند و نسبتا قابل تغییرند .تدوین برنامههای آموزشی متناسب با سطح تحول،
سبکهای مقابلهی معمول و مسلط ،نیازها و مشکالت مقابلهای آزمودنی و تعیین شیوههای مطلوب
به عنوان اهداف و اقدامات اساسی محسوب میشوند .اهمیت برنامههای پیشگیرانه وقتی برجسته
میشود که مطابق یافتههای موجود بر پیدایش بیماریهای استرس محور و تهدید سالمت عمومی
افراد کمک نماید .همچنین به مدیران بخش بهداشت و درمان ،ایجاد مراکز مشاورهی تخصصی و
برنامه های منظم و مستمر آموزش بهداشت روانی ،بهسازی محیط سازمانی نسبت به شناسایی و
رفع عوامل ایجاد کننده ی اضطراب و فشار عصبی ،توجه به مسائل و مشکالت معیشتی و
خانوادگی -اجتماعی ،برقراری جلسات منظم و تشویق شاغلین به ابراز مشکالت و نارسایی موجود
در محیط کار ،ارتقای مهارتهای حل تعارض بین فردی و ارتباطی از طریق آموزش ابرازگری و
مدیریت خشم و تدابیری جهت ایجاد شرایط مناسب زیستی و ایمنی ،محیط کار و برنامهریزی
شغلی با استفاده از فن آوری جدید و پیشرفته و تجارب مشاوران (با بهکارگیری کارشناسان
مهندسی ،متخصصین بهداشت کار ،روانشناسان) پیشنهاد میشود .محدودیت جامعه آماری پژوهش
بهدلیل شرایط شغلی و حرفهای ،سطح دانش آنها ،محدودیتهایی را در زمینهی تعمیم یافتهها،
تفسیرها و اسنادهای علتشناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح میکند که باید در نظر گرفته
شوند.
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