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چكيده
تحقيق حاضربه مقایسه ابعاد مختلف سالمت روانی
(عالئم جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در
کارکردهای اجتماعی و افسردگی) افراد شاغل و غيرشاغل
(بيکار)  22تا  40ساله شهر تهران پرداخته است.
جامعه آماری این تحقيق کليه افراد مذکر شاغل و
غيرشاغل (بيکار)  22تا  40سال شهر تهران میباشد که
از این جامعه تعداد  600نفر ( 300نفر شاغل و  300نفر
غير شاغل) از طریق روش نمونهگيری خوشهای چند
مرحلهای انتخاب گردیدهاند .برای سنجش سالمت روانی از
آزمون  GHO-28استفاده شده است .روش آماری این تحقيق
آزمون  tاستودنت برای مقایسه ميانگينهای مستقل بوده
اس .در این تحقيق  5فرضيه مطرح است که در این
فرضيههای ابعاد مختلف سالمت روانی (عالئم جسمانی،
اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در کارکردهای اجتماعی،
افسردگی و نمونه کل) افراد شاغل و غيرشاغل (بيکار)
مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج این تحقيق نشان
میدهد که  tمحاسبه شده برای مقایسه ميانگينهای
افراد شاغل و غيرشاغل (بيکار) در حوزه عالئم جسمانی
(  ،)-6/926در حوزه اضطراب و اختالل خواب (،)-5/706
در حوزه اختالل در کارکردهای اجتماعی ( ،)-7/487در
حوزه افسردگی ( ،)-7/169و در حوزه نمره کل ()-13/683
ً از لحاظ آماری در سطح  %1معنادار
میباشد که تماما
تشخيص داده شدهاند.
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مقدمه
امروزه سالمت روانی 1یکی از موضوعات و مقوالتی
است که ذهن بسياری از متخصصان حوزههای مختلف را
به خود مشغول کرده است ،علت این مر هم ارتباط و
تأثير سالمت روانی بر کارکردهای مختلف انسانی
است .سالمت روانی اصطالحی است که برای توصيف سطوح
شناختی و هيجانی رفاه و آسایش و نيز عدم وجود
اختالل روانی به کار میرود .طبق دیدگاه کل نگر و
روانشناسی مثبت نگر سالمت روانی در برگيرنده
توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی ،ایجاد
تعادل بين فعاليتهای زندگی و کوشش برای رسيدن
به بهبود پذیری روانی است( .نس.)2005 ،2
سازمان جهانی بهداشت )2008( 3سالمت روانی را
فقط فقدان اختالل روانی نمیداند بلکه آن را
حالتی ازرفاه و آسایش میداند که طبق آن هر شخصی
خودش را توانا و با استعداد میداند ومیتواند با
استرسهای طبيعی زندگی کنار آید ،بطور مفيد و
موفقيت آميزی کار کند و در اجتماع مشارکت داشته
باشد.
با توجه به اهميت سالمت روانی و ارتقاء آن
در بين افراد جامعه جهت پيشرفت ،توسعه و نيز
بهبود زندگی شخصی و اجتماعی افراد پرداختن به
این موضوع و عوامل مؤثر بر آن الزم و ضروری است.
عوامل مختلفی روی سالمت روانی افراد تأثير دارد،
در این بين وضعيت اشتغال (شاغل یا بيکار بودن)
افراد را میتوان یکی از عوامل بسيار مؤثر بر
تمام ابعاد زندگی و وجود انسان از جمله وضعيت
روانی او دانست .کار صرف نظر ازدرآمد مالی،
برخی نيازهای اساسی انسانها نظير تمرین جسمانی
و روانی ،تماس یا ارتباط اجتماعی ،احساس خود
ارزشمندی ،اعتماد و شایستگی را ارضاء میکند
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همكاران1997 ،؛ هریس 1و همكاران1998 ،؛ فریر،
1988؛ ماترز و اسكوفيلد 1998 ،2؛ مورل و همكاران،
1998؛ هاتچينگز و گاور 1993 ،3؛ ماسن و بوتيلر،4
1995؛ و نيكور 5و همكاران1991 ،؛ پرودفوت 6و
همكاران )1997 ،موید این است كه عدم اشتغال یا
بيكاري سالمت جسماني و رواني افراد و نيز
خانواده هاي آنها را به مخاطره مياندازد .فریر
( )1995معتقد است كه نتایج بيكاري را ميتوان به
عنوان یك عامل مخرب رواني معرفي كرد .فریر
معتقد است كه اضطراب ،افسردگي ،نارضایتي از
زندگي ،خستگي ،عزت نفس پایين ،نااميدي از آینده
و سایر حاالت هيجاني منفي در بين افراد بيكار،
بيشتر از افراد شاغل است .ماترز و اسكوفيلد
( )1988و مورل و همكاران ( )1998بيان ميدارند كه
تعداد زیادي از افراد بيكار روزانه درمطب
پزشكان عمومي ،بيمارستانها و مراكز مشاوره دیده
مي شوند و همين علت باعث یك نوع نگراني در بين
همه دستاندركاران و سياستگذاران بهداشت شده است
.
جاهودا 1980( 7بهنقل از فریر )1995 ،نيز
معتقد است كه بيكاري روي افكار ،احساسات،
انگيزش و اهداف افراد تأثير منفي دارد .نتایج
سایر تحقيقات حاكي از این است كه پایين بودن
درآمد (بروك و همكاران )1991 ،و كمي ثروت (مورفي
و همكاران )1991 ،با شروع اختالالت رواني مرتبط
هستند .و نتایج دیگر بيانگر این است كه بيكاري
با شروع (گلدبرگ و هاكسي1992 ،؛ ميلترز و
همكاران1995 ،؛ رادجرز1991 ،؛ وار1987 ،؛ فرگوسن
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وهمكاران )1997 ،و ميزان بروز (وار،1987 ،
فرگوسن و همكاران )1997 ،و تداوم (وار)1987 ،
اختالالت رواني مرتبط است به عبارت دیگر بيكاري و
تبعات آن (درآمد پایين و كمي ثروت) ميزان
اختالالت رواني را افزایش داده و باعث تداوم
بيشتر اختالالت ميشود .همچنين نتایج بعضي دیگر از
تحقيقات (كافمن ،1982 ،1فنيمن ،2به نقل از فریر،
1995؛ و ابرین1986 ،؛ فریس و موهر1987 ،؛
اسكایفيلي و وان یپيرن )1992 ،حاكي از این است
كه اشتغال مجدد بيكاران باعث كاهش اختاللت رواني
و ارتقاي سالمت رواني آنها ميشود .همچنين
مطالعات دیگري نشان ميدهد كه بيكاري رضایت از
نفس4
زندگي (وار)1987 ،احترام به خود 3و عزت
(برانت ویت و گارسيا )1985 ،5را كاهش ميدهد.
اثرات بيكاري به فرد محدود نميشود بلكه روي
خانواده و جامعه نيز تأثيرات منفي خواهد گذاشت
(بيل و نتركوت :1985 6اورفورد .)1992 ،7مك ليود8
( ،1988به نقل از فریر )1995 ،در تحقيقي نشان
داد كه كودكاني كه پدرشان بيكار هستند ،مشكالت
عاطفي – اجتماعي ،رفتار انحرافي و كاهش توقعات
و انتظار از خود را بروز ميدهند و در واقع این
كودكان اختاللت رواني ،كنارهگيري از همساالن،
افسردگي ،تنهایي ،حساسيت هيجاني ،بياعتمادي،
كاهش تماسهاي اجتماعي و عزت نفس پایين را تجربه
ميكنند.
الزم به ذكر است ،سئوال اساسي كه در این
مورد مطرح ميشود ،عبارت است از اینكه بيكاري از
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چه طریق روي افراد تأثير ميگذارد؟ جاهودا (،1988
به نقل از كاسيدي)1999 ،طي رویكرد كاركردي 1خود
در این زمينه بيان ميكند كه چون كار هم داراي
كاركردهاي آشكار مثل ایجاد امنيت مالي و هم
داراي كاركردهاي پنهان مثل تنظيم وقت و تماس
اجتماعي است ،تأثيرات اصلي بيكاري را باید بر
حسب فقدان یا عدم این كاركردها مورد بررسي قرار
داد و تشریح كرد .او معتقد است كه یك فرد خواه
به كار خود عالقمند باشد یا از آن نفرت داشته
باشد ،درهرحال كار وقت او را در روز ،هفته و
سال سازمان ميدهد .همچنين شغل افق و دید
اجتماعي 2فرد را به وراي خانواده و دوستان
گسترش مي دهد ،شغل فرد را وادار به شركت
دركارهاي گروهي و جمعي ميكند كه این عمل تحت
عنوان اعتبار یا منزلت اجتماعي 3تعریف ميشود.
همچنين در سالهاي اخير رویكردي تحت عنوان
نظریه هویت اجتماعي در حال گسترش است كه این
نظریه سطح باالتري از سطح فرد را مد نظر قرار
ميدهد و این نظریه به یكپارچه كردن طبقه وسيعي
از عوامل سطح  -فردي 4در یك چشم انداز سطح -
گروهي 5كمك ميكند در اصل این نظریه پيشنهاد
ميكند مفهوم خود افراد داري دو عنصر است .یك
عنصر هویت اجتماعي 6و دیگر هویت شخصي است 7و بخش
عظيمي از مفهوم خود افراد قسمت اجتماعي آن است
و این قسمت منعكس كننده این است كه افراد چگونه
خودشان را به عنوان قسمتي از جامعه به طبقه
وسيعي از گروههاي مختلف اجتماعي مربوط ميسازند.
در واقع افراد خودشان را به وسيله عضویت در
بعضي از گروهها و عدم عضویت در گروههاي دیگر
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شناسایي ميكنند و هویت خود را تعيين ميكنند .در
نتيجه افراد خودشان را طوري با اعضاي گروههایي
كه در آنها عضویت دارند و اعضاء سایر گروهها كه
عضو آنها نميباشند ،مقایسه ميكنند تا به آنها
اجازه دهد یك هویت مثبت اجتماعي براي خودشان
بسازند و احساس عزت نفس مثبت را افزایش دهند.
دردنياي اجتماعي كه كار مهم و تعيين كننده است
و كار قسمتي از منبع هویت افراد را تأمين
ميكند ،بيكاري بخش اساسي و اصلي هویت اجتماعي
افراد را تهدید و نابود ميكند (كاسيدي.)1999 ،
الزم به ذكر است كه اثرات بيكاري بوسيله مهارت
اجتماعي ،اعتبار ومنزلت اجتماعي بر حسب مسئوليت
و ثبات مالي ،جنسيت ،سن ،بازار كار ،سطوح
بيكاري و تفاوتهاي فردي تعدیل ميشوند (برانت
ویت و ترومن .)1989 ،1آنهایي كه از مهارت
اجتماعي بيشتري برخوردارند یا این كه از لحاظ
مالي داراي امنيت هستند و كساني كه نسبت به
خانواده و دیگران احساس مسئوليت كمتري دارند،
احتماالً كمتر در رنج ميباشند .همچنين جایي كه
شغلهاي جایگزین زیادي وجود دارد ،احتماالً افراد
كمتر به اختالالت رواني و جسماني مبتال ميشوند.
آنجایي كه نرخ بيكاري زیاد است و بيكاري
پدیدهاي عادي محسوب ميشود ،افراد بيكار كمتر
احساس بدنامي و لكه ننگ بودن ميكنند و مقداري
از پيامدهاي رواني بيكاري كاسته ميشود .مطالعات
نشان ميدهد كه مردان بسيار بيشتر اززنان تحت
تأثير بيكاري قرار ميگيرند و دليل این امر این
است كه مردان نان آور خانواده هستند (كاسيدي،
.)1999
با توجه ب ه اهميت موضوع سالمت رواني و ضرورت
شناسایي عومل مؤثر بر آن ،در تحقيق حاضر سالمت
رواني افراد شاغل و غير (بيكار)  22تا  40ساله
تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.
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فرضيههاي تحقيق حاضر عبارتند از:
 بين ميزان عالئم جسماني افراد شاغل و غير شلغلتفاوت وجود دارد.
 بين ميزان اضطراب و اختالل خواب افراد شاغل وغيرشاغل تفاوت وجود دارد.
 بين ميزان اختالل در كاركردهاي اجتماعي افرادشاغل و غيرشاغل تفاوت وجود دارد.
 بين ميزان افسردگي افراد شاغل و غيرشاغلتفاوت وجود دارد.
 بين ميزان سالمت رواني افراد شاغل و غير شاغلتفاوت وجود دارد.
روش
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ّ
علي -مقایسهاي
درتحقيق حاضر ،روش تحقيق
است .جامعه آماري تحقيق حاضر كليه افراد مذكر
شاغل و غير شاغل (بيكار)  22تا  40ساله تهران
ميباشند .در این تحقيق حجم نمونه  600نفر
ميباشد كه از این تعداد  300نفر شاغل و  300نفر
غير شاغل (بيكار) ميباشند.
در این تحقيق جهت انتخاب نمونه از روش
نمونهگيري چند مرحلهاي استفاده شده است به این
صورت كه براي جمعآوري اطالعات در مورد افراد
شاغل ابتدا از بين ادارات ،سازمانها و نهادهاي
شهر تهران به طور تصادفي  5اداره و سازمان
انتخاب شدند ،سپس ازهر اداره و سازمان دو منطقه
ً  10منطقه) به طور تصادفي انتخاب و با
(جمعا
مراجعه به هركدام ا زمناطق انتخاب شده ليست
ً300
كاركنان آنها اخذ و از بين آنها  30نفر (جمعا
نفر) به صورت تصادفي انتخاب گردیدند.
براي انتخاب افراد غيرشاغل یا بيكار نيز به
اداره كل كار و امور اجتماعي شهر تهران مراجعه
و  5منطقه به صورت تصادفي انتخاب ،سپس با
مراجعه به مناطق انتخاب شده ليست بيكاراني كه
ثبت نام كرده بودند اخذ و از بين آنها  60نفر
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ً  300نفر) به طور تصادفي انتخاب شدند .بعد
(جمعا
از تعيين و انتخاب افراد نمونه به آنها مراجعه
و آزمون  GHQ-28در مورد آنها اجرا شد .بعد از
تكميل و دریافت این آزمون به تجزیه و تحليل
دادههاي جمعآوري شده پرداخته شد.
در این تحقيق براي جمعآوري اطالعات در مورد
سالمت رواني افراد مورد مطالعه از آزمون GHQ-28
استفاده شده است.
1
 پرسشنامه  GHQتوسط گلدبرگ ( )1972ابداعشده و هدف وي از طراحي آن كشف و شناسایي اختالالت
رواني در مراكز و محيطهاي مختلف بوده است.
سوالهاي پرسشنامه كه به بررسي وضعيت روان فرد
در یك ماهه اخير ميپردازد شامل نشانههایي مانند
افكار و احساسات نابهنجار و جنبههایي از رفتار
قابل مشاهده ميباشد .به همين جهت سوالها بر
موقعيت »اینجا و اكنون» تأكيد دارد .این
پرسشنامه ،شناخته شدهترین ابزار غربالگري در
روانپزشكي است كه تأثير شگرفي در پيشرفت
پژوهشها داشته است .این پرسشنامه به صورت فرمها
 60 ،30 ،28 ،12سوالي ميباشد( .زهراكار)1382 ،
فرم  28سوالي این پرسشنامه ) (GHQ-28در ایران
توسط پاالهنگ ( )1374و یعقوبي ( )1374هنجاریابي
شده است .از این پرسشنامه جهت سنجش مالكهاي سالمت
شامل :عالئم جسماني ،و اختالالت خواب ،اختالل در
كاركرد اجتماعي و افسردگي استفاده ميشود.
مقياسهاي چهارگانه این پرسشنامه ،هر كدام داراي
 7سوال ميباشند .سوالهاي هر مقياس به ترتيب پشت
سرهم آمده است به گونهاي كه از سوال  1تا 7
مربوط به مقياس عالئم جسماني ،از سوال  8تا 14
مربوط به مقياس اضطراب و اختالالت خواب ،از سوال
 15تا  21مربوط به مقياس اختالل در كاركرد
اجتماعي و از سوال  22تا  28مربوط به مقياس
افسردگي ميباشند.
- Goldberg
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روش نمره گذاري این پرسش به شيوه نمرهگذاري
ليكرت ميباشد كه به صورت ( )3-2-1-0است یعني
گزینه الف یا خير نمره صفر ،گزینه ب یا كمي
نمره  ،1گزینه ج یا زیاد نمره  2و گزینه د یا
خيلي زیاد نمره  3ميگيرد .حداكثر نمره آزمودني
با این روش نمرهگذاري در پرسشنامه  GHQ-28برابر
با  84خواهد شد.
همانطور كه ذكر شد این آزمون توسط پاالهنگ
( )1374و یعقوبي ( )1374هنجاریابي شده است.
پاالهنگ ()1374در بررسي اعتبار این آزمون به این
نتيجه رسيد كه بهترین نقطه برش با روش
نمرهگذاري سازده ليكرب براي مردان  22و براي
زنان  21است حساسيت ،ویژگي ،كارائي و ميزان كلي
اشتباه طبقهبندي در مردان به ترتيب ،0/78 ،0/88
 0/81و  0/19و براي زنان به ترتيب ،0/79 ،0/88
 0/84و  0/16بدست آمده است .ضریب پایاني آزمون
هم از طریق روش بازآزمایي برابر با  0/91بوده
كه در سطح  %1معنادار بوده است .یعقوبي ()1374
نيز بهترین نقطه برش این آزمون را  23ميداند كه
در این نقطه ،حساسيت و ویژگي این آزمون به
ترتيب  0/86/5و  0/82بدست آمده است .ضریب پایایي
به وسيله روش بازآزمایي و آلفاي كرونباخ نيز
برابر با  0/88بوده است.
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يافتهها
در تحقيق حاضر جهت تعيين تفاوت بين
ميانگينهاي دو گروه افراد شاغل و غيرشاغل در
مولفههاي سالمت رواني (عالئم جسماني ،اضطراب
اختالل خواب ،اختالل در كاركردهاي اجتماعي،
افسردگي ،سالمت رواني به صورت كلي) از آزمون
پارامتر  tاستودنت براي مقایسه ميانگينهاي دو
گروه مستقل استفاده شده است .یافتههاي مربوط به
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فرضيههاي مطرح شده در این تحقيق در جدول شماره
 1آورده شده است.
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جدول شماره  :1آزمون مستقل برابر ميانگينهاي افراد شاغل
و
غيرشاغل در حوزههاي مختلف سالمت رواني
شاخصهاي آماري
وضعيت اشتغال
و مولفهها و سالمت
رواني
شاغل
عالئم
جسماني
غيرشاغل
شاغل
اضطراب و
اختالل
غيرشاغل
خواب
شاغل
اختالل در
كاركردهاي غيرشاغل
اجتماعي
شاغل
افسردگي
غيرشاغل
شاغل
سالمت
رواني كلي غيرشاغل
(نمره كل)

t

سطح
معناداري
)(P

تعداد
)(N

ميانگين
)(x

انحراف
استاندارد
)(S

-6/926

0/01

300
300
300
300

1/4767
3/2000
1/8467
3/0700

1/8167
3/9078
1/7512
3/2743

-5/706

0/01
0/01

300
300

1/5167
3/5333

1/8223
4/2946

-7/487

300
300
300
300

1/5467
3/2467
6/3800
13/1233

1/5581
3/8001
3/6063
7/5971

-7/169

0/01

-13/683

0/01

نتایج و دادههاي مندرج در جدول شماره 1
نشانگر این است كه در مورد كليه فرضيههاي مطرح
شده و مولفههاي مختلف سالمت رواني چون tهاي
محاسبه شده بزرگتر از  tجدول در سطح  1درصد
( )2/576با درجه آزادي ( )df=300+300-2=598است،
لذا فرض صفر رد ميشود و نتيجه گرفته ميشود كه
بين ميانگينهاي مورد مقایسه افراد شاغل و
غيرشاغل تفاوتي معنيداري وجود دارد.
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بحث و نتيجهگيري
با توجه به نتایج حاصل از تحليل دادهها
مشخص گردیده كه در مورد همه فرضيههاي مطرح شده
تفاوت بين ميانگينهاي دو گروه افراد شاغل و
غيرشاغل (عالئم جسماني ،اضطراب و اختالل خواب،
اختالل در كاركردهاي اجتماعي ،افسردگي و سالمت
رواني به صورت كلي) با اطمينان  99درصد فرض صفر
بين
كه
ميشود
گرفته
و نتيجه
ميشود
رد
ميانگينهاي دو گروه شاغل و غير شاغل تفاوت معني
داري وجود دارد .با توجه به این كه در آزمون
 GHQ-28نمره باال مبين افزایش اختالل و نمره
پایين بيانگر كاهش یا عدم اختالل است و نيز با
توجه به این كه در تمام موارد ميانگين گروه
غيرشاغل از گروه مشاغل بيشتر بوده است ،ميتوان
نتيجه گرفت كه افراد شاغل در ابعاد عالئم
جسماني ،اضطراب و اختالل خواب ،اختالل در
كاركردهاي اجتماعي و افسردگي نسبت به افراد
بيكار از سالمت روان مطلوبتر و بهتري برخوردار
بود و در این زمينه اختالل كمتري را نشان
ميدهند.
یافتههاي تحقيق حاضر با یافتههاي تحقيق
بالتون و اوآتلي ()1987؛ كالیسين ،بجاراندل و
هجرت()1993؛ دیو ،بروميت و پينكوور()1992؛ فيدرو
اوبرین ()1986؛ فریس و موهر()1987؛ گراتيز
()1993؛ هام()1993؛ ایوریسن و سابروي ()1988؛
لویتون()1986؛ ليم و ليم ()1988؛ مورل ،تایلر،
كوین و ویسترن ()1994؛ پاني و جونيز ()1987
اسكایوفيلي و وان پيرین ()1992؛ شامپر()1986؛
وانبرگ ()1995؛ هریس ،وبستر ،هریس ولي ( )1998و
فریر ( )1995مبني بر این كه سالمت رواني افراد
شاغل نسبت به افراد بيكار بهتر و مطلوبتر است،
همخواني دارد.
یافتههاي تحقيق حاضر از ابعاد و دیدگاههاي
مختلف قابل توجيه است ،یكي از این ابعاد بحث
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مربوط به نيازهاي انسان ،نحوه ارضاي آنها و
تاثيرشان بر كاركردهاي مختلف انسان است.
نياز را باید یكي از عوامل موثر بر سالمت
رواني انسانها معرفي كرد ،عدم ارضاي نيازهاي
اساسي و یا ارضاي نامناسب آنها ميتواند برسالمت
رواني اثر سوء داشته باشد .همان طور كه ذكر شد
داشتن كار خوب نيز ميتواند منبعي براي برآوردن
نيازهاي مختلف و بيكاري ميتواند مانعي بر سر
راه ارضاي مناسب آنها باشد و در واقع یكي از
مباحثي كه ميتواند به وسيله آن تاثير اشتغال و
بيكاري را بر سالمت رواني افراد مي شود این است
كه بيكاري مانعي بر سر راه ارضاي مناسب نيازهاي
اساسي است .در مورد نيازهاي طبقهبنديها و
تعاریف مختلفي ارائه شده است .یكي از جامعترین
طبقهبنديهاي توسط مازلو )1970( 1ارائه شده است.
وي سلسله مراتبي از نيازها را معرفي كرد .و
معتقد است كه این نيازها فطري بوده و فعال
كننده و هدایت كننده رفتار انسانها هستند .این
نيازهاي از لحاظ اهميت به ترتيب قرار ميگيرند
یعني این كه نيازهایي كه در پلههاي پایينتر
هستند باید پيش از نيازهایي كه در پایينتر الاقل
تا حدودي ارضا شده باشند.
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شكل  :2-1سلسله مراتب نيازهاي مزلو (اقتباس از ایكن ،
 .1993ص)171
1

با كمي دقت ميتوان دریافت كه بيكاري مانعي
بزرگ بر سر راه ارضاي هر كدام از نيازهاي
فوقالذكر است به عبارت دیگر بيكاري باعث ارضاي
عشق،
ایمني،
فيزیولوژیك،
نيازهاي
نامناسب
تعلقپذیري و به دنبال آن سایر نيازها ميشود .و
به این طریق روي سالمت رواني افراد تأثير سوء
خواهد داشت.
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