
 
 استرس و بیماریهای زنان

 معصىمه کمال الدینی           

کاندیدای دکتری جامعه شناسی
1
 و مددکار اجتماعی 

 مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان انتشاریافته در

 

 یلشاس ٔ یصا دس ثذٖ ا٘سبٟ٘ب ٔٛسد ثشسس یٕبسیاص ػٛأُ ث یىیأشٚص ثٝ ػٙٛاٖ  ػّٓ پضشىیاست وٝ دس  یاص ٔجبحج ٟٕٔ یىیاستشس 

ػّٕىرشد  استشس ثرش  ، أشٚصٜ حبثت شذٜ است ٔتفبٚت است  ضی٘ یتیاص ٘ظش رٙسشیٛع آٖ ص٘بٖ  یِٛٛطیضیٚ ثب تٛرٝ ثٝ تفبٚت ف  شدیٌ

دس  ٔری ٌرشدد ،   تبحیش ٔی ٌزاسد ٚ تؼذادی اص ثیٕبسیٟبی ٔشثٛغ ثٝ ص٘بٖ ثٝ استشس ایرٗ ٌرشٜٚ ثرش   ص٘ب٘ٝ  یٚ ٞٛسٟٔٛ٘ب یدستٍبٜ تٙبسّ

ثب تٛررٝ   ساثؽٝ ، دس ٔٛسد ص٘بٖ  ٗیدس ا ٘ذ وٝٔؼتمذ ستیٙیفٕ شٛد وٝ ربٔؼٝ شٙبسبٖ یٔالحظٝ ٔ ٘ظشیبت ربٔؼٝ شٙبسی ٘یضحٛصٜ 

 یٔٛظٛع تٛسرػ پضشرىبٖ ص٘ربٖ ٚ حتر     ٗیا یٔتفبٚت است ، ِٚ ش٘ذیٌ یوٝ اص ػٛأُ استشس ٔ یشیثٝ ٞش فشًٞٙ ، تبحثٝ  تؼّك آٟ٘ب 

 ت .لشاس ٌشفتٝ اس یػّٕ یوٓ وبسسٚا٘شٙبسبٖ ٔٛسد 

« شرٛد   یِفر  ثرٝ وربس ثرشدٜ ٔر      ٗیٔختّف ثب ٕٞر  یٚ دس صثبٟ٘ب یسیاست اٍّ٘ ی، فشبس ٚ ارجبس، ٚاطٜ ا شٚی٘ یٚاطٜ استشس ثٝ ٔؼٙب»

 یٔرٛاسد  فیتٛصر  یاست ورٝ ثرشا   یٚاطٜ ٔجٟٕ»  ٚ  ٞٓ آٔذٜ است  یفشبس سٚا٘ ی، ثٝ ٔؼٙب شاٖی( اِجتٝ استشس دس ا1371ِٛ  ی)ٞٙش

ٕ  یشٛد ،احسبس ٞب ٚ پبسخٟب یٔ یوٝ ٔٛرت فشبس سٚا٘ یفشد بی ذادیسٚچٖٛ  ،  یسفتربس  یبٔرذٞب یشرذٜ دس فرشد ٚ پ   زربد یا یرسر

 (.1385، سی)وٛست ذیآ یٔ« اص آٖ  ی٘بش هیِٛٛطیضیف بی یشٙبخت

 ثٝ اختصبس ٚ وّی اص تبحیش استشس ثش ػّٕىشد ثذٖ ص٘بٖ تٛظیح خٛاٞٓ داد:

ِرٛ   یوٙٙذٜ تخٕذاٖ ) ٞٙرش  هیتحش یٚ ػذْ تششح ٞٛسٟٔٛ٘ب  ACTHدس ص٘بٖ  ثٝ ٚاسؽٝ  تششح ٞٛسٖٔٛ  یلؽغ لبػذٌ -1 

1968  :47) 

 ص٘بٖ   یٚ سشد ٔضار یرٙس ی٘بتٛا٘ -2

  یرٙس تیوبٞش فؼبِ -3

 یٛیاص غذٜ فٛق وّ ذٞبیٚ تششح ٌّٛوٛستٛئ ضیپٛفیٞ  ACTH شیلٙذ خٖٛ ثٝ ػّت افضا شیافضا -4

   ٗیپشٚالوت شیافضا -5

 (79: 1377ثٝ ٘مُ اص دادستبٖ ،   1985 ىٗی)ٚت   PMS ی٘شب٘ٝ ٞب شیافضا -6

 استشس – ی٘بثبسٚس ٛةیٔؼ ىُیس  -7
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 ٔحشن تخٕذاٖ   یثٛاسؽٝ ػذْ تششح ٞٛسٟٔٛ٘ب یػذْ تخٕه ٌزاس -8

ٞ   یٔ شتشیٔؼٕٛال ٔشدْ ٔؼتمذ٘ذ وٝ ص٘بٖ ثؽٛس خبص دسٍٞٙبْ استشس ث یچبل -9 سرؽح ٌّرٛوض    ذساتٟبیر خٛس٘رذ لٙرذ ٚ وشثٛ

 ٌزاسد    یٔ شیػّٕىشد تخٕذاٖ تبح یخٖٛ سا ثبالتش داسد ٚ ثش سٚ

 دس ریُ اشبسٜ ٔی وٙٓ .ٔٙبثغ استشس  خبص  ص٘بٖ ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ ٔٙبثغ استشسی ٔتفبٚتی سا تزشثٝ ٔی وٙٙذ ، ثٝ تؼذادی اص ایٗ 

 یشٙبخت ستیص استشس  

  PMSٚ دٚساٖ   یلبػذٌ» -1

 ٘ٛصاد ٚ خٛد فشد ( یثشا ٙذٜیاتمبلبت آ  بیشٛٞش ٚ  ی) تشس اص دست دادٖ ربرثٝ ثشا    یحبٍّٔ -2

 بیٚ   یالتصبد یٞب ٙٝیٚ ٞض ٕٝیخب٘ٛادٜ شٛٞش ، ػذْ ث بیثب ػاللٝ شٛٞش ٚ  شیٔغب ی) تشس اص داشتٗ ٘ٛصاد      ٕبٖیصا -3

 فىش ثٝ ٔشي ٘ٛصاد ٚ خٛد (

   یبئسٍی -4

   ( 1377دادستبٖ « ) تِٛذ ٘ٛصاد -5

 خبص ص٘بٖ  یشغّ ستشسا 

 (78:  1377دادستبٖ « ) ٕٞىبساٖ  یتؼصجبت رٙس» -1

،اظؽشاة ،سفتبس پشخبشٍشا٘ٝ ،  یٔخُ افسشدٌ یحبالت یرٙس یاص ص٘بٖ ، ثؼذ اص سٛ سفتبسٞب یسٛء استفبدٜ رٙس -2

 (2:  1385ٚ ٕٞىبساٖ  یشصائیشٛد )ٔ یٔشبٞذٜ ٔ یخٛدوش ٚٚ استشس پس اص ظشثٝ  ٙب٘ٝیاحسبس ٌٙبٜ ، ٚ افىبس ثذث

 ص٘بٖ  رٙسی – یآصاس والٔ -3

 خب٘ٛادٜ تٛسػ ص٘بٖ سشپشست خب٘ٛاس یالتصبد ٗیتبٔ -4

 ٘ٛع وبس » -5

 وبس  ػیفشد ثب ٔح كیتؽج یچٍٛ٘ى -6

 (22: 1377دادستبٖ « ) ثب خب٘ٛادٜ  ییبسٚیسٚ -7

 (83: 1377) دادستبٖ  «یاستمب شغُ سبصٔب٘ ٗیاص لٛا٘ یسشخٛسدٌ» -8

 ٔشداٖ  حمٛق ٚ دستٕضد  ثب  طیتجؼ -9

 تش ٗیسّسّٝ ٔشاتت پبئ -12

 ( 83:  1377خب٘ٝ ٚ خب٘ٛادٜ )دادستبٖ  یٞب تیٔسئِٛ غیاص ؼشف ٕٞسش دس تٛص تیػذْ حٕب -11



 ثٛدٖ   ییآثشٚ یٚ ث ؼبتیدس ٔؼشض شب -12

  یتؼبسض ثب ٕٞسش دس ساثؽٝ ثب ٔسبئُ شغّ -13

 یخب٘ٛادٌ یاستشسٟب  

 ٔبدس  یثشادس ٚ حت بیپذس  بیصٖ تٛسػ شٛٞش ٚ  ٝیخشٛ٘ت ػّ -1

 خب٘ٛادٜ  یاػعب بیٔبدس  ٝیخشٛ٘ت دس خب٘ٛادٜ ػّ ذٖید -2

  یتیرٙس ُیتحت وٙتشَ ثٛدٖ تٟٙب ثٝ دال -3

 (1381 ، وبس ضیٟٔشاٍ٘« ) ا٘تخبة ٕٞسش   یٞب ٜٛیدس ا٘تخبة ٕٞسش ٚ ش یػذْ آصاد» -4

 ٔشداٖ ثش خب٘ٛادٜ  بستیس -5

  ٝیضیرٟ ٝیٚ خصٛصب تٟ یآداة ٚ سسْٛ اصدٚاد سٙت -6

 (  ی)خشٛ٘ت صثب٘ یآصاس والٔ -7

  یارتٕبػ یاستشسٟب •

  ٍشاٖیثب د یسٚاثػ ارتٕبػ یذٌیاص ٞٓ پبش .1

صٖ تٛسػ  یرسٕب٘ ٓی، خذشٝ داس شذٖ حش یرٙس ی، ٔتّه ٞب یتیرٙس طیارتٕبع ) تجؼخشٛ٘ت ٞبی  .2

 ،...( بثبٖی، خ یٔشداٖ دس ٔحُ وبس ، تبوس

 ؼالق .3

 ٚ فمش   یس٘ذ التصبد .4

 رًٙ  .5

    حٛادث ؼجیؼی سیُ ،صِضِٝ ،خشىسبِی ٚ .... .6

  یشذٖ دس وبس خبٍ٘ ضِٚٝیا .7

  یلذست یث .8

    یپذسسبالس .9

 ( 78: 1377دادستبٖ « ) ٘مش ص٘بٖ دس ربٔؼٝ  یبدیثٙ شاتییتغ» .12

دس ٘تیزٝ ٘ظش ٔٗ ثش ایٗ است وٝ ، ص٘بٖ دس ثسیبسی اص ٔٛلؼیت ٞبی ارتٕبػی ،سیبسی ، التصربدی  اسرتشس ثیشرتش ٚ ٘شرب٘ٝ ٞربی      

ٔخبَ دس ؼالق یب اص دست دادٖ حٕبیت ارتٕبػی ٚ ثیىبسی ٚ فمش ایٗ ص٘بٖ ٞستٙذ وٝ ٔتفبٚت تشی اص ٔشداٖ تزشثٝ ٔی وٙٙذ ، ثؽٛس 



ٔتحُٕ ثبس ثیشتشی اص فشبسسٚا٘ی ٞستٙذ وٝ اِجتٝ ایٗ ٔمیبسٟب ثٝ ٔیضاٖ ثشاثشی ص٘ربٖ اص اسرتفبدٜ اص حمرٛق ارتٕربػی ٚ ٔرذ٘ی ٞرش       

دس وشٛس پبوسرتبٖ ٚ ٔىضیىرٛ ٚ ثشصیرُ    »ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ،  وشٛسی ٚ ثشتش اص آٖ ثٝ فشًٞٙ ثش ٔی ٌشدد ٚ سبختبسٞبی ارتٕبػی آٖ ، ثٝ

ٚثٝ ٘ظش ٔی سسذ دس 2«استشس التصبدی ٚ ٔشي وٛدوبٖ ٚ شیٛع  افسشدٌی ػبؼفی ٚ پشیشب٘ی سٚا٘ی دس ص٘بٖ ثیشتش دیذٜ شذٜ است 

خرب٘ٛادٜ ٚ سربختبسٞبی     وشٛسی ٔب٘ٙذ ایشاٖ ٘یض ، وٝ ص٘بٖ ٞٓ اص ؼشف خب٘ٛادٜ تحت فشبس ٞستٙذ ٚ ٞٓ دس ارتٕبع وٝ خٛد ، صائیذٜ

 ٔتؼصجب٘ٝ ارتٕبػی ٚ ٔزٞجی ٚ فشٍٞٙی است ایٗ فشبس ثیشتش است .

ٔؽبِؼبت رذیذی ٞٓ وٝ سٚاٖ شٙبسبٖ ٚ ٞٓ پضشىبٖ ا٘زبْ دادٜ ا٘ذ ٚ ٔی دٞٙذ ، ثٝ احجبت سسیذٜ اسرت ورٝ ص٘رب٘ی ورٝ اص     » ؼجك   

 ایشا٘ی ػالٜٚ ثرش  سیبسی اص ص٘بٖ شبغُی ثشخٛسداس ٞستٙذ ، ثحٕبیت ػبؼفی دس ٔحُ وبس ٚ خب٘ٝ ثشخٛسداس ٘یستٙذ ، اص استشس ثیشتش

وٛتربٞی دس  ٚ وبس ٍٕٞبْ ثب ٔشداٖ  ایٗ ٔسبِٝ سا اص ؼرشف دیٍرشاٖ ٚ خٛدشربٖ     سبػبت سٚص دس ثیشٖٚ اص ٔٙضَ ثخشی اص سپشی وشدٖ

ایٗ ایفربی ٘مرش   ،  دٞٙذ تصبص ٔیافتبدٜ اخ وٙٙذ ٚ سبػبت استشاحت شجب٘ٝ سا ثٝ رجشاٖ وبسٞبی ػمت ا٘زبْ دادٖ أٛس خب٘ٝ تّمی ٔی

ٔؽبِؼٝ ای وٝ تٛسرػ سفتبسشٙبسربٖ ٘یرض  ا٘زربْ     ( ثب تٛرٝ ثٝ 1385،ٔیشصاصادٜ «)ذافضای دٌٚب٘ٝ ثش فشبس سٚا٘ی ٚ استشس ٚاسد ثش صٖ ٔی

ٔمبٚٔرت   حیٛا٘بت داسای ٔٛلؼیت ثٟتش دس ٌشٜٚ خٛد ، ثٟتش اصحیٛا٘بت ٚارذ ٔٛلؼیت تبثغ دس تغییرشات »شذٜ است ٘شبٖ دادٜ شذ وٝ 

( شبیذ ثتٛاٖ  ایٗ ٔسبِٝ سا ٘یض ثٝ ا٘سبٖ وٝ ٔٛرٛدی ارتٕبػی است تب حذی  تؼٕیٓ دٞیٓ ٚ ایرٗ  22:  1377دادستبٖ «) ٔی وٙٙذ 

 –سٛاَ سا ثپشسیٓ وٝ ٚلتی فشدی دس ربٔؼٝ ، ٔٛسد ثی ٟٔشی ٚ ٘بثشاثشی ٚ ظّٓ لشاس ٌیرشد ، چٍٛ٘رٝ ٔری تٛا٘رذ ، اص سرالٔت سٚا٘ری       

ٔشبثٝ ؼشف دیٍش ثشخٛسداس ثبشذ ، ٞش چٙذ وٝ ٚلتی ٘بثشاثشی ثٝ دالیُ ترٛریٟی ، ثرٝ ٚررٛد ٔری آیرذ ، ثرشای       ارتٕبػی ٚ رسٕب٘ی 

دیٍشی ثٝ ظبٞش لٛی ٘یض ٔشىالتی دس ثش داسد ، چشا وٝ لشاس است صٖ ٚ ٔشد دس وٙبس یىرذیٍش ربٔؼرٝ ای سا ثسربص٘ذ، أرب ثرذٖٚ ثربٚس       

 ٍ٘بٜ ٔی داسد چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ربٔؼٝ ای سبِٓ سسیذ .وشدٖ ایٗ ٘ىتٝ وٝ سالٔت یه ػعٛ ، ٕٞٝ سا سبِٓ 

ص٘بٖ صشف ٘ظش اص سّسّٝ ٔشاترت ص٘ربٖ ٚ   »دوتش پشیشخ دادستبٖ ٕٞچٙیٗ  ثش اسبس ، ٔؽبِؼبت آٔبسی ا٘زبْ شذٜ ٘ظش ثٝ ایٗ داسد وٝ

ٝ ٔشاتت شذیذتش اص وبسٔٙذاٖ ٔشداٖ دس ٔحُ وبس ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ، ٚظؼیت التصبدی ٚ ارتٕبػی ص٘بٖ وبسٔٙذ تحت تبحیش تٙشٟبیی ث

ٔشد ٞستٙذ وٝ ایٗ ٔسبِٝ ثؽٛس ٔستمیٓ تحت تبحیش تؼصجبت ٚ تجؼیط ٞبی رٙسی  دس ٔحیؽی وٝ صیش سرّؽٝ ٔرشداٖ اسرت  لرشاس     

)دادسرتبٖ  « داس٘ذ ، صٖ یه الّیت رٙسی است ، چشا ص٘بٖ ثیشتش استشس داس٘ذ ،چٖٛ وٝ ص٘بٖ دس تغییش ٔٙجغ ترٙش ٘ربتٛاٖ ٞسرتٙذ   

( ثٝ ٘ظش ٔی سسذ وٝ ثخش اػظٓ  ایٗ ٘بتٛا٘ی ثٝ ػذْ ثشخٛسداسی ص٘بٖ اص لذست ارتٕبػی ٚ حمٛلی ثش ٔی ٌشدد ، شربیذ   83:  1377

ثب لبؼؼیت ثتٛاٖ ٌفت وٝ ٔٙبثغ استشس ص٘بٖ دس ایشاٖ ٚ سبیش وشٛسٞبی دس حبَ تٛسؼٝ ،ورٝ ٔتبسرفب٘ٝ ٔرٛسد ٔؽبِؼرٝ آٔربسی لرشاس       

 ارتٕبػی ٚ سبختبسٞبی سٙتی است . –فشٍٞٙی  –تٛسؼٝ یبفتٝ اص ٘ظش التصبدی  ٍ٘شفتٝ است ثیشتش ٚ ٔتفبٚت تش  اص رٛأغ
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٘بوبٔی ٚلتی ظٟٛس ٔی وٙذ ورٝ ٔرٛا٘ؼی   »ٚ اٌش ثخٛاٞیٓ ؼجك ٘ظش وّٕٗ فشبس سٚا٘ی سا ثٝ ٘بوبٔی ٚ وشٕىش تمسیٓ وٙیٓ ٚ ایٙىٝ  

ٛد وٝ دس ربٔؼرٝ چرٝ وسرب٘ی ثیشرتش ثرب      ( ایٗ سٛاَ ٟٔٓ ٔؽشح ٔی ش114: 1376ٞبشٕیبٖ « ) ثشای پیششفت ثٝ سٛی ٞذف ثبشذ

 التصبدی ٔٛارٝ ٔی شٛ٘ذ، اِجتٝ ص٘بٖ ... . –٘بوبٔی دس سسیذٖ ثٝ ٔٙضِت ارتٕبػی 

ٚ حتی وشٕىش یؼٙی تؼبسض فشد ثب دٚ ٔٛلؼیت یؼٙی ا٘تخبة یىی ثٝ خبؼش سسیذٖ ثٝ چیض دیٍش ثبص ثشای ص٘بٖ ثیشرتش پریش ٔری    

ٛادٜ ٚ شغُ ٚ تحصیالت ٌبٞی ٔزجٛس٘ذ ، یىی سا ا٘تخبة وٙٙذ چشا ورٝ ایرٗ ٔٛلؼیرت ،    آیذ ، ثؽٛسیىٝ ص٘بٖ شبغُ دس سسیذٖ ثٝ خب٘

3استشس ٔعبػفی 
ثشای  ص٘ی وٝ دس ٔؼشض خٛاستٝ یب فشبسٞبی صیبد دس ٔحُ وبس ٚ خب٘ٛادٜ  لرشاس داسد ٚ اص ؼشفری ثرشای ثرشآٚسدٖ       

 ( .1377،ساس لت ٔحذٚدی  داسد ایزبد ٔی وٙذ )ایٗ خٛاستٝ ٞب ٚ

 

 منابع  

، ترجمه ی غالمرضا خواجه پور ، تهران ،سازمان  استرس شغلی( ، 7711راس ، رنذال ، الیسابت ، آلتایمر ) -

 مذیریت صنعتی 

 ، تهران نشر رشذ ،چاپ اول  تنیدگی یا استرس، ( 7711دادستان ،پریرخ ) -

، ترجمه ی شهناز محمذی ،تهران ،نشر ویرایش  روان شناسی سالمت،( 7731)آنتونی جی ، کورتیس  -

 ،چاپ اول 

،تهران ،نشر روشنگران و مطالعات  پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران ( ،7737)مهرانگیس ، کار  -

 زنان ،چاپ اول 

،مجله «   PTSD تاثیر خشونت جنسی در بروز اختالل استرس» ( ، 7731،جعفر و همکاران )میرزائی  -

  1،دوره  4،شماره  توانبخشی

 ،ترجمه ی عباس قریب ، تهران ،نشردرخشش ،چاپ  اول  استرس دایمی( ا 7717)پیرلو  ، هنری لو -
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