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Introduction: Job s tress is a psychological s tate that results from a feeling of inconsis 

tency between capacities and situations and a kind of non-specific response to all factors 
that can affect the immune sys  tem and functional memory. This s tudy was aimed to 
inves tigate the relationship between job s tress with the immune sys tem and functional 

memory of women working in diagnos tic laboratories. Materials and Methods: 
Correlation method was used to evaluate the hypotheses. The s tudy population includes 
all women employed in medical diagnos tic laboratories affiliated to Tehran University of 
Medical Sciences in 2016. The sample group consis ted of women range of 35-55 years old, 
who was working in the laboratory. They were selected randomly from the population. For 
this purpose, job s tress ques tionnaire of the UK executive Health and Safety, blood serum 

cortisol tes t and Wechsler Memory Scale were used to collect information. Results: Statis 

tical analysis showed that job s tress and the immune sys tem of women working in clinical 
laboratories had the positive and meaningful correlation (r=0.66). The mos t important 
factors of the minor scale of job s tress were colleagues support and communication, which 
represnt 29.6% and 23% of the variation of immune sys tem. Functional memory with job 
s tress also had a positive and meaningful correlation (r=0.57). The communication and 
control had the mos t share in es tablishing functional memory variation (18.6%). Using the 
communication as a single tes t, 9.2% of workers had es tablished the variation of functional 

memory. Conclusion: In general, the job s tress and its sub-scale supporting by friends 
and control can be predicted the immunological sys tem and functional memory of employed 
women. It seems that clinicians and professionals could be applying these psychological and 
physical factors for improving the productivity of employees in clinical laboratory services.
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چــــــــكيد  ه

کلید   واژه ها:
1. استرس شغلی
2. سیستم ایمنی

3. حافظه
آزمایشگاه های  4. خدمات 

طبی

و  ظرفیت ها  میان  ناهماهنگی  احساس  از  که  است  روانشناختی  وضعیت  یک  شغلی  استرس  مقدمه: 
موقعیت ها ناشی می شود و نوعی پاسخ غیراختصاصی به تمامی عواملی است که می تواند بر روی سیستم 
ایمنی و حافظة عملکردی تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعة حاضر بررسی رابطة بین استرس شغلی با سیستم 
ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی بود. موادوروشها: براي ارزیابی 
فرضیه ها از روش همبستگی استفاده شد. جامعة تحقیق شامل کلیة زنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص 
طبی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 بود. گروه نمونه شامل زنان 55-35 ساله بود که 
در آزمایشگاه مشغول به کار بودند. آن هابه صورت تصادفی از جامعة آماری انتخاب شدند. براي این هدف، 
پرسشنامة استرس شغلی سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان، آزمایش کورتیزول سرم خون و آزمون 
حافظة وکسلر جهت جمع آوري داده ها استفاده شد. يافتهها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استرس 
شغلی و سیستم ایمنی زنان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی همبستگی مثبت و معنی داری داشتند 
بوده است که 29/6  ارتباط  و  استرس شغلی حمایت همکاران  )r=0/66(. مهم ترین عوامل خرده مقیاس 
درصد و 23 درصد از تغییرات سیستم ایمنی را نشان می دهد. همچنین حافظة عملکردی با استرس شغلی 
همبستگی مثبت و معنی داری داشت )r=0/57(. ارتباط و کنترل بیشترین سهم را در تبیین واریانس حافظة 
از شاغلین  ارتباط به عنوان یک آزمون جدا 9/2 درصد  از  با استفاده  عملکردی دارا بودند )18/6 درصد(. 
تغییرات حافظة عملکردي را ایجاد کردند. نتيجهگيري: به طور کلی استرس شغلی و خرده مقیاس حمایت 
توسط دوستان و کنترل می تواند سیستم ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل را پیش بینی کند. به نظر 
می رسد که پزشکان و متخصصان می توانند از این عوامل روانی و فیزیکی جهت بهبود بهره وری کارکنان در 

خدمات آزمایشگاهی بالینی استفاده کنند.

اطالعات مقاله:
تاریخ د  ریافت: 27 خرداد 1397                                     اصالحیه: 12 آبان 1397                                      تاریخ پذیرش: 23 بهمن 1397 
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و یا روانی، موجب یک افزایش فوری و بارز در ترشح هــورمون 
محرک فوق کلیوی، توسط غدة هیپوفیــز قدامی، و بھ دنبال آن 
ظرف چند دقیقھ منجر بھ افزایش شدید در ترشح کورتیزول از 
بخش قشری غدد فوق کلیوی میشود )6(. همچنیــن تحقیقات 
نشان داده است کــه فشار روانی میتواند کارآیی سیستم ایمنی 
بھ  ابتال  را کم کرده و بدین سان آمادگی موجود زنده جهــت 
ــای قلبی، دیابت،  ــای مختلف نظیر سرطان، بیماری ه بیماری ه
آسم، چاقی، اختالالت گوارشی، کاهــش حافظھ و در نهایــت 
مختلفـی  پژوهشهاي   .)7( دهــد  افزایش  را  زودرس  مرگ 
از رویدادهاي روزمرة  ناشـی  اسـترس  آشـکار سـاختهانـد کـه 
نمــــوده و  را تضعیف  ایمنی  فعالیت سیستم  بهتدریج  زندگی، 
مهــــار مــی ســازد. در نتیجــه انــــسان مــستعد ابــتال بــه 
بــه  استرس  میشود.  جسمانی  و  روانی  بیماريهاي  انــــواع 
دلیــل ارتباط پیچیده و متقابل میان مغـز و سیـستم ایمنـی، 
فعالیـت سیـستم ایمنـی را مهـار می سازد )8(. اســترس حاد 
به طور بالقوه با تنظیم انطباقی بعضی متغیرهاي ایمنی طبیعـی 
اسـت  همراه  ویژه  ایمنی  عملکردهاي  بعضی  پایین  تنظیم  و 
استرس زاهاي طبیعی مختصر تمایـل بـه بــــازداري ایمنــــی 
ســــلولی دارنــــد، در حــــالی کــــه ایمنــــی هومورال حفـظ 
مـیشـود ولـی موقعیـتهـاي اسـترس مزمن با بازداري مقادیر 

سـلولی و همچنـین هومـورال ارتباط دارند )9(. 
ــة دنیا  ــة اخیر در هم با افزایش نسبت شاغلین زن در چند ده
و از جملھ کشور ما، توجھ بھ تــأثیر استرس هــای شغلی در زنان 
نیز با اهمیــت ویژه ای مورد توجھ پژوهشــگران قرار گرفتھ است. 
از آنجــا کھ زنان نقش بارزتری در امور داخلی منزل دارند، این 
استرس هــا عالوه بر تأثیر سوء بر سالمتی خود آنان، سالمتی 

سایر اعضا خانواده را نیز متــأثر میکند )10(.
بھ طور کلی مطالعات پیشین در زمینــة سایکونوروایمونولوژی، 
تعامل بین روانشناختی، عصبشناسی و ایمنی شناختی )تغییرات 
نتیجة شرایط فشارزای  را کھ در  ایمنی  ایجاد شده در سیستم 
مزمن ناشی از شغل رخ میدهــد(، مورد بررسی قرار داده است، 
نتایج حاصل آشکار ساخت کھ فشار روانی بر متغیرهای سیستم 
را  ایمنی  سیستم  درازمدت،  در  و  تــأثیرگذاشتھ  بدن  ایمنی 

مخدوش و سبب بسیاری از بیماری هــا میگردد )8(.
بر  همچنیــن  شغلی  استرس  گرفتھ  صورت  تحقیقات  طبق 
ــت پرداختن  ــأثیرگذار است و از این جه ــم ت عملکرد حافظھ ه
بھ این مقولھ هــم ضرورت وافری دارد. استرس در بخشی از مغز 
ــای آن ارتباط  ما کھ با حافظة کوتاهمدت، بلندمدت و پردازش ه
ــه مغز  ــأثیر میگذارد. پردازش حافظھ، عملکردی است ک دارد ت
برای تصمیمگیری و جمعآوری اطالعات متعدد کــه در مغز از 
یکدیگر جدا نگهــداری میشود نیاز دارد. فرایند تفکر، درک و 
در  بیشتر  استرس  و  است  پردازش  قدرت  نیازمند  مغز  ارزیابی 
پسزمینة این عملکرد پنهــان است و سرعت پردازش را کمتر 
جنبه هــای  بر  منفی  تأثیر  استرس  از  باالیی  سطح  می کنــد، 
شناختی و ادراکات انسانی از جملھ تمرکز ذهنــی دارد )11(. 
مشکالت در حافظــة کوتاهمدت بھ دلیل پاسخ ایمنی بدن است. 
استخوان  مغز  از  ایمنی  ســلول های  کردن  آزاد  استرس سبب 
می شــود تجمع این سلول هــا در ناحیھای از مغز کھ با فعالیت 

مقدمه

براي بهبود عملکرد سازمان، ناگزیر بھ توجھ عمیق تر بھ کارکنان 
آنان هســتیم، عواملی چون رضایت  بر عملکرد  و عوامل مؤثر 
شغلی، تعهــد سازمانی، استرس و تعارض بر عملکرد کارکنان 
و  فراگیرترین  شایع ترین،  روانی  فشار  یا  استرس  تأثیرگذارند، 
بخش  ماست.  امروزي  جامعــة  در  موجود  نیروي  مخرب ترین 
مهمــی از زندگی کھ استرس فراوانی را براي انسان هــا ایجاد 
می کند و از طرفی جنبة مهمــی از بقای انسان محسوب می شود 
در  کار  مانند  مسئولیت  پر  شــغل های   .)1( آن هــاست  شغل 
ــم استرس  ــداشتی یکی از عوامل مه ــا و مراکز به بیمارستان ه
تأثیر  بدن  ایمنی  بر سیستم  بھ تدریج  کھ  میباشد  کارکنان  در 
تضعیف می سازد.  را  آن  در طوالنی مدت،  و  گذاشتھ  بجا  منفی 
مسلماً شناسایــی منابع استرس تأثیر مثبتی بر بهداشــت روانی 
-جسمانی و طول عمر انسان دارد )2(. کار در آزمایشگاه بالینی 
میباشد،  پزشکی  علوم  شــغل های  استرس ترین  پر  از  یکی 
بافت هــای  و  مایعات، ذرات  آزمایشگاه مکانی است کھ در آن 
بیولوژیک بدن انسان از نظر متابولیت هــا و سایر عناصر موجود 
سنجش  مورد  پاتولوژیک،  یا  و  فیزیولوژیک  تشکیلدهنــده 
آن  از  آمده  دست  بھ  نتیجــة  و  میگیرند  قرار  اندازهگیری  و 
در  تا  میشود  گزارش  و  ثبت  آن  از  غیر  یا  و  ریاضی  زبان  بھ 
تشخیص پزشکی مورد استفاده قرارگیرد )3(. کارشناسان علوم 
آزمایشگاهــی هــر روز عالوه بر استرس هــای رایج در محیط 
پایین، تبعیضهــای صنفی، ســختی  کار همچــون دستمزد 
انگل هــا،  مانند  بیماریــزا  عوامل  مهم تریــن  با  غیــره،  و  کار 
ویروس هــا، میکروب هــا، ترشحات بیماریــزای بیماران و مواد 
و  اشتعال  قابل  مواد  و  اسیدهــا  انواع  مانند  خطرزا  شیمیایی 
غیــره نیز سروکار دارند و کوچک تریــن بیدقتی و ســهل انگاری 

عواقب غیرقابل جبرانی در پی خواهــد داشت )2(. 

ــم در زندگی اجتماعی و  ــای مه استرش شغلی یکی از پدیده ه
تهدیــدی جدی برای سالمتی نیروی کار در جهــان میباشد بــه 
نحــوي کھ سازمان بین المللی کار استرس شغلی را به عنــوان 
شناختھ شدهترین پدیدة تهدیــدکنندة سالمتی کارگران معرفی 
نموده است، از طرفی سازمان بهداشــت جهانــی متذکر شده 
عنصر  کارگران  اجتماعی  رفاه  و  حرفھای  بهداشــت  کھ  است 
ــعة اجتماعی  ــره وری، توس ــم و پیشنیاز حیاتی در به بسیار مه
-اقتصادی و توسعة پایدار است )4(. استرس شغلی یک وضعیت 
روانشناختی است کھ از احساس ناهماهنگــی میان ظرفیت هــا و 
موقعیت هــا ناشی می شود و نوعی پاسخ غیراختصاصی بھ تمامی 
ــم خوردن  ــود آورندة آن است. استرس باعث به ــه وج عوامل ب
تعادل روانشناختی شده و پیامدهــای مختلفی دارد بیش از 40 
درصــد فرسودگی هــای روحی و خطاهــای محرز کارکنان ریشھ 
در استرس هــای محیط کار دارد، کسانی کھ روابط و شــغل های 
پر استرس و با اضطراب باال دارند سیستم ایمنی بدنشان بسیار 
ضعیف تــر است و حافظــة کاری ضعیفتری دارند )5(. امروزه 
تــأثیرات استرس در سیستم ایمنی بــه خوبــی شناختھ شده 
مهــار  و  کرده  تضعیف  را  ایمنی  سیستم  فعالیت  بــه تدریج 
می سازد در نتیجھ انسان مستعد ابتال بھ انواع بیماری های روانی 
و جسمانی می شود )2(. تقریباً هــر نوع استرس، اعم از فیزیکی 
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بهداشــت  و  ایمنی  اجرایی  سازمان  شغلی  استرس  پرسشنامة 
بھ  مربوط  استرس هــای  سنجش  بھمنظور   4)HSE( انگلستان 
کار طراحی شده است کھ شامل 35 عبارت و 7 خرده مقیاس 
شامل 1– تقاضا : شامل موضوعاتی مانند بار کاری، خصوصیات 
خود  کار  انجام  مسیر  در  فرد  یعنی  2-کنترل:  کار،  محیط  و 
دارای انتخاب و اختیار است، 3- حمایت مسئولین، 4- حمایت 
همــکار، 5- ارتباط: وجود ارتباطات جمعی مثبت و مفید، 6- 
نقش: درک درست نقشهــای شغلی توسط کارکنان، 7- تغییر: 
این 35  است.  تغییرات سازمانی،  اجرای  و  نحوة سازماندهــی 
سؤال شامل یک طیف لیکرت 5 گزینھای )هــرگز، به نــدرت، 
بعضی اوقات، اغلب و همــواره( میباشد. نمرات سؤاالت هــر آیتم 
بیانگر مقدار اندازهگیری شدة هــر آیتم میباشد کھ دارای دامنة 
تغییرات 1تا 5 میباشد کھ در آن حالت 1 مطلــوب و حالت 5 
ــواره، 2= اغلب، 3= بعضی اوقات، 4=  نامطلوب میباشد. 1= هم
بھندرت، 5= هرگز. ولی عبارات 34 ،22 ،21 ،20 ،18 ،16 ،14، 
12 ،9 ،6 ،5 ،3 کھ سؤاالت مربوط بھ خرده مقیاس هــای ارتباط 
و تقاضا میشوند بــه صــورت معکــوس نمرهگذاری میشوند. 
ــدة حالت مطلوب و نمرة کمتر  یعنی نمرة بیشتر )5( نشان دهن
)1( نشان دهنــدة حالت نامطلــوب است.1= هرگــز، 2= بھندرت، 
ــس از تکمیل  ــواره، است. پ 3= بعضی اوقات، 4= اغلب، 5= هم
پرسشــنامة نمرات مرتبط با این هفــت زیر مقیاس در اختیار 
پژوهشــگر قرار خواهــد گرفت. نمرات بیشتر یا افراشتگی بیشتر 
در هــریک از زیر مقیاس هــا بھ این معنی است کھ آن مقیاس 
منبع تأثیرگذارتری بر استرس شغلی است. برای ارزیابی روایی 
از چندین روش استفاده شده است. در ابتدا پس از بررسی روایی 
 ، )HSE( ترجمة بیان شده در روش تهیــة مقیاس پرسشنامھ
برای بررسی روایی محتوای پرسشنامھ، نســخة ترجمھ شدة این 
پرسشنامھ برای جمعی از اساتید روانشناسی دانشگاه هــای علوم 
پزشکی بقیھ ا... )عج( تهــران و دانشگاه تربیت معلم تهــران و نیز 
جمعی از اساتید گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهــان و علوم پزشکی بهشــتی تهــران، ارسال گشت 
و نظر نهایــی آنان در مورد روایی محتوای پرسشنامھ مورد سؤال 
قرار گرفت کھ بدون استثنا همگــی بھ روایی ابزار مورد مطالعھ 
در اندازه گیری استرس شغلی اشاره نمودند. اعتبار پرسشنامھ با 
استفاده از ارزیابی ثبات داخلی حیطھ هــاي چند سؤالی تعیین 
شد. داده هــاي کل نمونھ )n=749( وارد تحلیل شدند. ضریب 
برابر 0/78 بود کھ بر اعتبار مطلوب این  آلفای کرونباخ تقریباً 
پرسشنامھ داللت دارد. همچنیــن با استفاده از روش دو نیمھ 
محاسبــة  برای  -براون  اسپیرمن  فرمول  از  استفاده  با  و  کردن 
ــتگی، این ضریب برابر 0/65 برای کل پرسشنامھ  ضریب همبس

حاصل گشت )19(.

آزمایش کورتیزول سرم خون
این آزمایش جهــت اندازه گیری کمی آنالیت کورتیزول نمونھ 
الکتروکمی  روش  بــا  لیاســون5  دستگاه  توسط  انسان  سرم 
ــون آزمایشگاه کاربرد دارد. آزمایش  لومینسانس در بخش هورم

نورون هــا در پاسخ بھ استرس مرتبط است منجر بھ کاهــش 
حافظھ می شود. پژوهشــگران نشان داده اند کــه یکی از عوامل 
مؤثر بر یادگیری و حافظــه انواع مختلف استرس است )12(. 
استرس مزمن می توانــد رشد یادگیري و حافظــه را مختل کند. 
این موضوع یکی از مسائل پیشروي دســت اندرکاران آموزش 
بیاموزند  باید  یادگیري،  و  پرورش خالقیت  براي  مربیان  است. 
برسانند،  حداقل  بھ  را  استرس زا  موقعیت هــای  چگونھ  کــه 
هــرچند کــه استرس مستقیماً علت ابتال بھ بیماری نیست ولی 
با واسطھهــای عصبی هــورمونی و کاهــش قابلیت ایمنولوژیایی 
بدن، غیرمستقیم خطر ابتال بھ بیماری را افزایش میدهد )13(. 
مطالعات حیوانی براي اولین بار نشان داد که وقوع استرس پس 
از فعال شدن مجدد حافظه، حافظــة بعدي را کاهش میدهد 
)16-14(. بر اساس یافتههاي حیوانی و یافتههاي زاهــو1، وولف2 
و شــوواب3 و همکاران میتوان فرض نمود که استرس، حافظه 

را مختل کند )16-18(.
مواد و روش ها

اســتفاده  از روش تحقیق همبســتگی  در پژوهــش حاضــر 
شــده است. جامعة آماری تحقیق شامل کلیــة زنان شاغل در 
ــای تشخیص طبی وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی  آزمایشگاه ه
تهــران در شــهر تهــران می باشد. دانشگاه علوم پزشکی تهــران 
در شــهر تهــران، 14 بیمارستان دولتی را نظارت میکندکھ 
بیمارستان،   14 این  آزمایشگاه هــای  در  شاغل  پرسنل  تعداد 
نفر   160 و  زن  نفر   400 تعداد  این  از  کھ  میباشد  نفر   560
شیوة  بھ  بیمارستان   14 این  میان  از  ابتدا  در  هســتند.  مرد 
نمونھگیری خوشھای 4 بیمارستان شریعتی، امام خمینی، مرکز 
طبی کودکان و مرکز قلب تهــران انتخاب شد و از بین کارکنان 
زن شاغل در این 4 بیمارستان 66 زن 55-35 سالھ کھ حداقل 
3 سال سابقة کار داشتند و ســابقة مشکالت روانشــناختی و 
گروه  بھعنوان  تصادفی  نمونھگیری  روش  بھ  نداشتند  جسمانی 
نمونھ تحقیق انتخاب شدند. روش کلــی اجــرا بــه ایــن صــورت 
بــود کــه بعد از انتخاب گروه نمونھ، پرسشنامة استرس شغلی در 
ــی  ــر نفر بھ تنهای اختیار آنان قرار گرفت بعد از تکمیل آن از ه
پرسیده شد. مدت  بھ حافظة عملکردی وکسلر  مربوط  سؤاالت 
زمان برای هــر نفر حدود 15-10 دقیقھ بود. بعد از تکمیل و 
جمعآوری پرسشنامھهــا در هــریک از 4 بیمارستان نمونھ سرم 
در 4 روز مختلف با رعایت موازین استاندارد در ساعت 8 صبح 
گرفتھ شد و بھ بیمارستان مرکز قلب تهران برده شد و فریز شد. 
ــای گرفتھ شده در یک روز و با یک کیت مشخص  همــة سرم ه
مورد آزمایش قرار گرفتند. در نهــایت جواب هــای حاصل از 66 
آزمایش  و  وکسلر  حافظة  پرسشنامة  شغلی،  استرس  پرسشنامة 

کورتیزول سرم، تحلیل و بررسی شد.

ابزار گردآوری اطالعات
و  ایمني  اجرایي  سازمان  شغلي  استرس  پرسشنامة 

انگلستان بهداشــت 

1 Zaho
2 Wolf
3 Schwabe

4 Health and safetyexecutive
5 Liason
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تجزیه و تحلیل داده ها
مقیاس  بھ  توجھ  با  را  آن هــا  داده هــا  جمعآوری  از  پس 
پرسشنامه هــا، چگونگی توزیع و سؤاالت مطرح شده بھ دو صورت 
توصیفی؛ از جملھ فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار 
استفاده شد و استنباطی؛ با استفاده از آزمون ھمبستگی پیرسون 
و رگرسیون چند متغیره استفاده شد و بھ وسیلة نرم افزار تحلیل 

آماری spss نســخة 21 تجزیھ و تحلیل شد.
یافته ها

طبــق یافته هــای پژوهــش مشــاهده می شــود کــه تعــداد افراد 
متأهــل در نمونــه بیشتر از افراد مجرد می باشد زیرا افراد متأهــل 
71/2 درصــد از افراد نمونھ را تشکیل می دهنــد و افراد مجرد 
نیز 28/8 درصــد از افراد نمونھ را تشکیل می دهنــد. همچنیــن 
از میان کل افراد نمونــه 53 درصــد از گــروه ســنی 30 تــا 40 
ــر  ــال و باالت ــروه ســنی 51 س ــز از گ ــال و 15/2 درصــد نی س
ــن درصــد و  ــب دارای بیشــترین و کمتری ــه ترتی ــه ب ــد ک بودن
فراوانــی بودنــد. مشاهــده می شود کھ از میان کل افراد نمونھ 
54/5 درصــد دارای مدرک تحصیلی لیسانــس و 6/1 درصــد نیز 
دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودند کھ بھ ترتیب دارای بیشترین 
و کمترین درصد و فراوانی بودند. مشــاهدات نشــان می دهــد 
ــای مختلف تقریباً یکسان  ــه در سازمان ه ــه توزیع افراد نمون ک
انتخاب شده است. اکثریت افراد نمونھ را افراد دارای سابقھ بین 
11 تا 15 سال تشکیل می دهنــد؛ زیرا افراد از این گروه 34/8 
درصــد از افراد نمونــه را تشکیل می دهنــد و افراد دارای ســابقة 
1 تا 5 سال نیز 4/5 درصد از افراد نمونھ را تشکیل می دهنــد 

ــه کمترین درصد و فراوانی می باشد. ک
بــر اساس نتایج بھ دست آمده از جدول 1 و با توجھ بھ شیوة 
اینکھ  بھ  توجھ  با  نیز  و  شغلی  استرس  پرسشنامة  نمرهگذاری 
متغیر  نمرات  میانگین  این متغیر 109 میباشد،  نمرة  باالترین 
در افراد نمونھ 80/89 با انحراف معیار 13/05 محاسبھ و برآورد 

خون کورتیزول میتواند در حدود ساعت 8 صبح گرفتھ شود، 
در حدود 4  یا  و  باشد  اوج خود  در  باید  کورتیزول  زمانی کــه 
بعد از ظهــر، وقتی کھ سطح کورتیزول باید کاهــش یابد. بهتــر 
است فرد روز قبل از دادن آزمایش از انجام ورزش هــای سنگین 
خودداری کند، زنان در زمان عادت ماهیانــه نباشند و اگر در 
زمان نزدیک بھ دادن آزمایش دچار سانحھ شدند مثل تصادف 
آزمایش  دادن  از  کردند  تجربھ  را  نزدیکان  دادن  دست  از  یا  و 
خودداری کنند در صورت داشتن این شرایط، دادن یک نمونھ 
خون ناشتا در صبح ممکن است برای تشخیص کاهــش و یا 

باشد. کافی  کورتیزول  غلظت  افزایش 

آزمون حافظة وکسلر
ــلر  ــد وکس ــط دیوی ــلر )W.M.S(6 توس ــة وکس ــون حافظ آزم
ــن آزمــون  در ســال 1945 ســاخته شــده اســت )21 ،20(. ای
ــة حافظة عملی،  ــق و بررســی در زمین ــال تحقی نتیجــة 10 س
ساده و فوری بوده و اطالعاتی را برای تفکیک اختالالت عضوی 
ــد. از مزایای استفاده از این  ــت می ده ــه دس و کنشی حافظھ ب
بھ اجرای سریع در 15 دقیقھ، استاندارد شده  مقیاس میتوان 
در حد رضایتبخش و توجھ بھ تفاوت حافظھ در سنین مختلف 
اشاره کرد. این آزمون 7 خرده مقیاس دارد کھ شامل 1- آگاهی 
شخصی در مورد مسائل روزمره و شخصی اطالعات شخصی و 
عمومی 2- آگاهــی نسبت بھ زمان و مکان جهــتیابی 3- کنترل 
ذهنی 4- حافظة منطقی 5- تکرار ارقام رو بھ جلو و معکوس 6- 
حافظة بینایی 7- یادگیری تداعیهــا است. نمرة کل حافظھ از 
جمع نمرات خرده آزمون هــای آزمودنی بــه دســت می آید. طبق 
ثابت  این نمرات خام، نمرة  بھ جمع  فرم اصلی آزمون میتوان 
اصالح شده ای کھ در جدول مربوط بھ گروه هــای سنی مختلف 
آورده شده را اضافھ نمود کھ با جمع این دو نمرة میزان شده 
نمرة حافظھ بــه دســت می آید و با مراجعھ بھ جدول می توان 
معادل بهــرة حافظھ (MQ)7 را کھ در مقابل نمرات میزان شده 

ــه دســت آورد )22(. آمده، ب

6 Wechler memory sclale
7 Memory quotient

جدول 1- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش.
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با توجــه بــه داده های جدول 3 چون مقدار r در رابطة بین مؤلفة 
ارتبــاط، حمایــت مســئولین، مؤلفــة کنتــرل، مؤلفــة تقاضــا و 
نمــرة کل اســترس شــغلی بــا حافظــة عملکــردی زنــان شــاغل 
در آزمایشــگاه های طبــی در ســطح 0/05 بــه صــورت مثبــت و 
مســتقیم معنــی دار اســت، بنابرایــن فــرض صفــر )عــدم وجــود 
ــه  ــود رابط ــق )وج ــرض تحقی ــر( رد و ف ــن دو متغی ــه بی رابط
استرس  بین  بھ عبارت دیگر  تأیید میگردد؛  متغیر(  بیــن دو 
شغلی با حافظة عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه هــای طبی 
رابطة معنــی داري بھ صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و با 
باال  )نمرة  شغلی  استرس  از  ایمنی  و  سالمت  میزان  افزایش 
نشان دهنــدة استرس شغلی پایین میباشد( در افراد نمونــه، 
حافظة عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه هــای طبی آن هــا 

افزایش پیدا خواهــد کرد و بالعکس.

ــتم  ــی سیس بر اساس نتایج رگرسیون گام بھ گام در پیش بین
از  همــکاران(  حمایت  و  )ارتباط  مقیاس  زیر  دو  ایمنــی 
ــج جــدول  مؤلفھ هــاي استرس شغلی در مدل وارد شدند. نتای
نشان میدهــد، مقدار F محاســبه شــده برای تحلیل رگرسیون 
انجام  رگرسیون  معادلة  بنابراین،  است )P>0/05(؛  معنــی دار 
نشان  جــدول  این  است.  معنــی دار  آماری  لحاظ  از  شده 
میدهــد کھ »ارتباط «ســهم بیشتری در تبیین سیستم ایمنی 
 t ــن مقادیر ــای طبی دارد. همچنی زنان شاغل در آزمایشگاه ه
و سطح معنــی داري متغیرهــای معنــی دار )SIG( کــه همگــی 
کمتر یا مساوی با 0/05 هســتند، نشان میدهــد همــة ضرایب 

ــتند. ــی دار هس از لحاظ آماری معن
ــی  ــن بر اساس نتایج رگرسیون گام بھ گام در پیش بین همچنی

شده است. لذا میزان استرس شغلی در افراد نمونھ کمتر از حد 
بھ معنای  باال در مقیاس استرس شغلی  نمرات  متوسط )چون 
برخورداری از سالمت و ایمنی بیشتر از نظر استرس میباشد( 
ارزیابی شده است. همچنیــن بر اساس نتایج بھ دست آمده و 
با توجھ بھ نمرة آزمایش کورتیزول سرم، و نیز با توجھ بھ اینکھ 
متغیر  نمرات  میانگین  میباشد،   625 مقیاس  نمرة  باالترین 
سیستم ایمنی افراد نمونھ 310/0303 با انحراف معیار 107/94 
محاسبھ و برآورد شده است. لذا افراد نمونھ در حد متوسطی از 
بھ دست  سیستم ایمنی قرار دارند. همچنیــن بر اساس نتایج 
آمده و با توجھ بھ شیوة نمرهگذاری پرسشنامة حافظة عملکردی 
میباشد،   119 مقیاس  نمرة  باالترین  اینکھ  بھ  توجھ  با  نیز 
با  نمونھ 99/84  افراد  عملکردی  حافظة  متغیر  نمرات  میانگین 
انحراف معیار 8/92 محاسبھ و برآورد شده است. لذا افراد نمونھ 

در حد نسبتاً مطلوبی از حافظــة عملکردی قرار دارند.
ــدار r در رابطــة  ــای جــدول 2 چــون مق ــه داده ه ــا توجــه ب ب
بیــن مؤلفــة حمایــت همــکاران، تقاضا و نمرة کل استرس 
ــای طبی در  شغلی با سیستم ایمنی زنان شاغل در آزمایشگاه ه
سطح 0/05 بھ صورت مثبت و مستقیم معنــی دار است، بنابراین 
فرض صفر )عدم وجود رابطھ بین دو متغیر( رد و فرض تحقیق 
دیگر  عبارت  بھ  میگردد؛  تأیید  متغیر(  دو  بین  رابطھ  )وجود 
بین استرس شغلی با سیستم ایمنی زنان شاغل در آزمایشگاه 
هــای طبی رابطة معنــی داري بھ صورت مثبت و مستقیم وجود 
دارد و با افزایش میزان سالمت و ایمنی از استرس شغلی )نمرة 
ــدة استرس شغلی پایین میباشد( در افراد نمونھ،  باال نشان دهن
آن هــا  طبی  آزمایشگاه هــای  در  شاغل  زنان  ایمنی  سیستم 

افزایش پیدا خواهــد کرد و بالعکس.

جدول 2- ماتریس همبستگی پیرسون در رابطة بین استرس شغلی و سیستم ایمنی.

جدول 3- ماتریس همبستگی پیرسون در رابطة بین استرس شغلی و حافظة عملکردی.
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ــال های کاری  نتیجة تضعیف سیستم ایمنی شده کھ در طول س
ناراحتی هــای جسمانی را بھ همــراه دارد.

نتیجــة این فرضیھ با نتایج تحقیقات مارتــا و همــکاران )2004(، 
ــکاران )1389(،  ــان و هم ــکاران )1385(، غفوری ــی و هم گنج
کارانان )2013(، آگاروال )2001(، بوســکلو )2011(، اســتونویچ 

)2010(، بوســکلو )2009( همخوانــی دارد )23-30(.
گردید  مـشخص  شـد  انجـام  سالزانو  توسط  که  تحقیقــی  در 
فـردي و شخـصیتی، شـبکة حمایـت  بر ویژگیهاي  که عالوه 
ایفاء  مهمی  نقش  روانی  فشار  به  واکنش  کاهش  در  اجتماعی 
ــات  ــا تحقیق ــی ب مـیکنـد یعنی نتایج حاصل از پـژوهــش فعل

ــت )31(. ــوده اس ــوان ب ــین همخ پیش
بر اساس مطالعات محققین آمریکایی اثر مستقیم فشار روانی در 
محیــط کار بر سیستم ایمنی ممکن است از طریق پپتیدهاي 
مرکزي  سیستم  سمپاتیک  شاخة  و  هیپوفیزي  هیپوتاالموسی 
طریق  از  میتواند  روانی  فشار  همچنین  شود.  اعمال  عصبی 
ارتباطات دو جانبهاي که میان سیستم عصبی مرکزي، سیستم 
مؤثر  ایمنی  سیستم  بر  دارد  وجود  ایمنی  سیستم  و  اندوکرین 

.)32( واقع شود 
ــط کاری باعث  هر نوع استرس اعم از فیزیکی یا عصبی در محی
غدة  )از  آدرنوکورتیکوتروپین  ترشح  شدید  و  فوري  افزایش 
هیپوفیز قدامی و متعاقب آن افزایش زیاد ترشح کورتیزول ظرف 
دقایقی میشود. کورتیزول نیز داراي اثر ایمونوساپرسیو میباشد 

. لذا میتواند سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد )33(.
نتیجــة دیگــر ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بین استرس شغلی 
ــة  ــای طبی رابط با حافظة عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه ه
معنــی داري بھ صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و با افزایش 
شغلی  استرس  نشان دهنــدة  باال  )نمرة  شغلی  استرس  میزان 
پایین میباشد( در افراد نمونھ، حافظــة عملکردی زنان شاغل 
در آزمایشگاه هــای تشخیص طبی نیز افزایش پیدا خواهــد کرد 

و بالعکس )31(.

در این قسمت از پژوهــش دو مؤلفــة ارتباط و کنترل از استرس 
حافظــة  کارکرد  با  را  همبســتگی  و  رابطھ  بیشترین  شغلی 
عملکردی داشتند زیرا یکی از منابع مهــم استرس در محیط 

از  کنترل(  و  )ارتباط  مقیاس  زیر  دو  عملکــردی  حافظــة 
مؤلفھهــای استرس شغلی در مدل وارد شدند. نتایــج جدول 
نشان میدهــد، مقدارF  محاســبه شــده برای تحلیــل رگرسیون 
معنــی دار است )P>0/05(؛ بنابراین، معادلــة رگرسیون انجام 
شده از لحاظ آماری معنــی دار است. ایــن جــدول نشان می دهد 
کھ »ارتباط« ســهم بیشتری در تبیین حافظة عملکردی زنان 
شاغل در آزمایشگاه هــای طبی دارد. ھمچنین مقادیر t و سطح 
معنــی داري متغیرهــای معنــی دار )SIG( کــه همگــی کمتر یا 
مساوی با 0/05 هســتند، نشان میدهــد همــة ضرایب از لحاظ 

ــی دار هســتند. آماری معن
بحث و نتیجه گیری

مطالعــة حاضــر بــا هــدف بررســی رابطــة بیــن اســترس شــغلی 
ــردی در زنان 35 تا 55  ــة عملک ــی و حافظ ــتم ایمن ــا سیس ب
ــت.  ــورت گرف ــای تشخیص طبی ص سالة شاغل در آزمایشگاه ه
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان دادنــد کــه بین استرس شغلی 
با سیستم ایمنی زنان شاغل در آزمایشگاه هــای طبی رابطــة 
با  یعنی  دارد  وجود  مستقیم  و  مثبت  صورت  بھ  معنــی داري 
استرس  نشان دهنــدة  باال  )نمرة  شغلی  استرس  نمرة  افزایش 
ایمنی  سیستم  شاخص  نمونھ،  افراد  در  میباشد(  پایین  شغلی 
یعنی کورتیزول کاهــش می یابد و بالعکــس ،کاهــش کورتیزول 
در حد نرمال نشان دهنــدة این است کھ سیستم ایمنی فرد در 
ــة خود را کھ دفاع از بدن در برابر  آرامش است و میتواند وظیف
تهاجــم میکروب هــا است بــه خوبــی انجام دهــد در نتیجھ 
سالمت بدن تضمین میگردد و افزایش کورتیزول بیشتر از حد 
نرمال نتیجــة عکس داد. همانطــور کھ در ماتریس همبســتگی 
بین استرس و سیستم ایمنی دیده میشود از 7 مؤلفــة استرس 
ــکاران و تقاضا بیشترین  ــة آن یعنی حمایت هم شغلی دو مؤلف
ــهم را در رابطھ با سیستم ایمنی ایفاء میکنند چون نداشتن  س
ارتباط مناسب بین همکاران در محیط کاری سبب عدم حمایت 
عاطفی کافی آنان از همدیگــر میشود کھ در نهایــت سبب از 
بین رفتن عالقھ بھ کار و نارضایتی و خستگی از شغل میشود. 
از طرفی مسایلی همچــون بار کاری زیاد و تکراری بودن آن در 
طول ساعات کاری )تقاضا( سبب استرس در محیط کار میشود 
بھ  از طرف همــکاران  بنابراین کمبود حمایت عاطفی مناسب 
ــراه بار کاری زیاد در محیط کار سبب افزایش کورتیزول در  هم

جدول 4- متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیون گام به گام در پیشبینی سیستم ایمنی و حافظة عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه های طبی.
a پیش بینی کننده ها: )ثابت(، استرس شغلی.

ــان شــاغل در آزمایشــگاه های طبــی  ــان شــاغل در آزمایشــگاه های طبــی آمــارة دوربیــن واتســون: 2/206 و حافظــة عملکــردی زن متغیــر وابســته: سیســتم ایمنــی زن
آمــارة دوربیــن واتســون: 1/007.
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نتیجھ میتوان گفت از مؤلفھهای استرس شغلی ارتباط و بعد از 
آن حمایت همــکاران و همچنیــن کنترل هــم در سیستم ایمنی 
و هــم در حافظة عملکردی زنان شاغل نقش مهمــی را ایفاء 
میکند و شایستھ است برای ارتقا بهــره وری در آزمایشگاه هــای 

طبی مورد نظر قرار گیرد.
در نهایــت ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه هــر پژوهشــی بــا 
ــای  ــه محدودیت ه ــت؛ از جمل ــه رو اس ــی رو ب محدودیت های
در  حاضر  تحقیق  کــه،  اســت  ایــن  پژوهــش  ایــن 
آزمایشگاه هــای تشخیص طبی شــهر تهــران انجام شده است. 
دقیق  شــهرها،  سایر  مراکز  بھ  نتایج  تعمیم  است  ممکن  لذا 
روی شاغلین  فقط  پژوهــش  این  نباشد. همچنیــن  کامل  و 
زن انجام شده است. از آن جایی کھ جنسیت عامل مهمــی 
بهتــر  میباشد،  شخصیتی  و  رفتاری  ویژگیهــای  تمایز  در 
طبی  تشخیص  مراکز  مرد  شاغلین  بھ  نتایج  تعمیم  در  است 
از  احتیاط شود. همینطــور برای گردآوری اطالعات تحقیق، 
پرسشنامھ استفاده شده است. یکی از محدودیت هــاي استفاده 
صداقت  و  دقت  میزان  اطالعات،  جمعآوری  در  پرسشنامھ  از 
کھ  است  بدیهــی  می باشــد.  پاسخگویی  در  شرکت کنندگان 
سیستم ایمنی و حافظة عملکردی میتواند تحت تأثیر عوامل 
خانوادگی،  مشکالت  ژنتیک،  بیماری هــای  مانند  دیگری 
این  در  کھ  شغلی  استرس  بجز  غیــره  و  اجتماعی  اقتصادی، 
مطالعھ بررسی شد، قرار گیرد بنابراین در تبیین و تفسیرهــاي 
ــت دیگــر  ــر است مورد توجھ قرار گیرد. محدودی احتمالی بهت
پژوهــش ایــن اســت کــه در این تحقیق برای سالمت سیستم 
ایمنی از آزمایش کورتیزول سرم ناشتای 8 صبح استفاده شده 
کھ بھ دالیل زیادی مانند بیخوابی شبانھ، استفاده از برخی از 
ــای روحی و جسمی  ــا قبل از انجام آزمایش، استرس ه داروه
و  بانوان  ماهیانــة  عادت  فیزیکی سخت،  فعالیت هــای  مانند 

غیــره میتواند جواب کاذب داده باشد.
تشکر و قدردانی

ــة کارشناســی ارشــد مشــاوره  ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال ای
ــاع شــده در  ــا شــماره مصــوب 930381325 دف ــی ب و راهنمای
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم تحقیقــات تهــران می باشــد. 
بدینوســیله، از تمامی کارشناســان زن شــاغل در آزمایشــگاه های 
تشــخیص طبــی شــهر تهــران کــه در انجــام ایــن پژوهش مــا را 

یــاري کردنــد، کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم.

کار از این احساس ناشی میشود کھ فرد نمیتواند هیــچ اختیار 
و کنترلی روی شیوة عمل خود داشتھ باشد و این مسئلھ برای 
با تجربھ  گروه نمونة این پژوهــش کھ زنان با سابقة کار باال و 
هســتند و در کار خود تبحر دارند سبب ایجاد نگرانی و استرس 
با  ارتباط مناسب  نداشتن  بھ همــراه  امر  این  تداوم  و  میشود 
مسئولین و سرپرستان سبب کاهــش حافظــة عملکردی در آنان 
بھ نظر میرسد ارتباط مناسب بین کارکنان  میگردد. بنابراین 
زن و مسئولین و در میان گذاشتن مشکالت کاری سبب کاهش 

استرس شغلی و عملکرد بهینــه میگردد.

نتایج این فرضیھ با تحقیقات خیر و همــکاران )1393(، ولــی 
پــور و همــکاران )1393(، عظیمــی )1390(، وولــف )2010(، 
وگل و همــکاران )2013(، لوتــی )2009(، کلمن و تی ولف 
ناکاتا )2002(، کلیــن )2010( همخوانــی  اکنوری   ،)2005(

.)34-41( دارد 

امروزه استرس هــای شغلی منجر بھ درجات مختلفی از اضطراب 
و هیجــان در محیطهــای کاري میشود و یکی از عواملی است 
کھ موجب رکود ذهــن در مرحلــة فکر کردن میشود. استرس در 
دو مرحلة مهــم باعث اختالل در عمل حافظھ میشود کــه یکی 
ــة یادآوری اطالعات  در مرحلة ثبت اطالعات و دیگری در مرحل
است. پردازش حافظھ، عملکردی است کھ مغز برای تصمیمگیری 
و جمعآوری اطالعات متعدد کھ در مغز از یکدیگر جدا نگه داری 
اختالل در عملکرد حافظھ  ایجاد  با  استرس  دارد.  نیاز  میشود 
منجر بھ افزایش میزان خطا در تکلیف یادآوري محرک ارائــه 
شده میگردد )42(. یافتــة ایــن پژوهــش در راستاي مطالعات 
ــر حافظه در موش و  اخیر میباشد که اثرات مضر استرس را ب

انسان نشان داده اند )14-16(.

ــه هورمونهاي آدرنال تولید شده به  ــد ک ــات نشــان دادن تحقیق
وسیلة استرس میتوانند بر ساختار هیپوکامــپ تأثیر بگذارند )44 
،43(. قرار گرفتن بلندمدت در معرض استرس یا گلوکوکورتیکوئیدها 
تغییر  جمله  از  هیپوکامــپ  ساختار  در  زیادي  تغییرات  موجب 
نوروشــیمیایی، تحریکپذیري، نورون زایــی8، ریخت شناســی9 

نورونی و حتی مرگ سلولی میشود )46 ،45(.

اسـترس  پـژوهش،  ایـن  یافتـه هـاي  اسـاس  بـر  کلی  طور  به 
موجــب اخــتالل در عملکــرد حافظــه گردیــد )34( که این 
یافتهها در راستاي دیگـر مطالعـات اخیـر اسـت )48 ،47(. در 

8 Neurogenesis
9 Morphology
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