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 مقدمه

 کری ال. کوپر و جیمز کمپبل کوئیک

تغییرات بدنی در رابطه بتا درد، گرستنگی، تترس و خشتم:     »ساز والتر برادفورد کانُن با عنوان صدمین سالگرد کتاب جریان 2015سال 

منتشر شده و چندین بار تجدید چاپ شده  1915است که اولین بار در سال  «گزارشی از تحقیقات اخیر درباره عملکرد هیجانی عاطفی

ن مورد استفاده قرار گرفت است، این اصطالح اولین بار توسط کانُ «واکنش اضطراری»بنای دانش معاصر ما از است. این کتاب سنگ

شد. در حالی که کانُن اولین کسی بود کته اجتزای سیستتم    « واکنش استرسی»و  «واکنش جنگ یا گریز»و بعدها تبدیل به اصطالح 

مسیر کانُن را دنبال کرد و به کاوش اجزای سیستتم  ( 1976کرد، اما هانس سلیه )عصبی سمپاتیک در ارتباط با واکنش را مشخص می

هتایی کته بته دلیتل ستازگاری ایجتاد       ای از بیمتاری  ریز در رابطه با واکنش پرداخت و تالش کرد تا استرس را به مجموعهرونغدد د

تواند  شوند، ربط دهد. این دو نفر به عنوان فیزیولوژیست و پزشک، این امکان را برای ما فراهم کردند که بدانیم چگونه استرس می می

 جر به مرگ یا ناتوانی زودهنگام شود. آنها رابطه بین استرس و سالمتی را مشخص کردند.ما را بیمار کند یا حتی من

های بعتدی قترن بیستتم را بته ختود اختصتا  داد،        های بالینی که بیشتر دههتحقیقات علمی ویژه و گسترده و همچنین تمرین

رت مستقیم یا غیرمستتقیم بتا هفتت علتت از ده     جزئیات نقش استرس در رابطه با سالمتی و بیماری را مشخص کرد. استرس به صو

؛ کوئیتک و کتوپر،   1999علت اصلی مرگ در ایاالت متحده، انگلیس و تمام کشورهای توسعه یافته مترتبط استت )کتوپر و کوئیتک،     

 - 9ل، خودکشی/قت - 6جراحات،  - 4سکته مغزی  - #سرطان،  - 2بیماری قلبی،  - 1این هفت علت به ترتیب عبارتند از: (. 2003

میتر  ویافته جهان، استرس نقش مهمی را در مرگآمفیزم، برونشیت مزمن. بنابراین، در کشورهای توسعه - 10بیماری مزمن کبدی و 

های انستانی مترتبط استت.    ای از بیماری ؛ یعنی استرس با طیف گسترده(2007فری، کوئیک و نلسون، -کند )مکیکها ایفا میانسان

کننده بتوده و  های مزمن سالمتی هستند که ناتوانفونی یا مُسری، تعدادی از علل اصلی مرگ، ناشی از عارضههای عبرخالف عارضه

هتای قلبتی، سترطان، بیمتاری متزمنی کبتدی، آمفیتزم و        شوند. این موارد شامل بیمتاری تر شدن رنج پیش از مرگ میباعث طوالنی

نامیده شده است. استرس یتک سرفصتل عتالی در زمینته      «بوسه مرگ»و هم  «چاشنی زندگی»برونشیت مزمن هستند. استرس هم 

 است. شناسی¬روانای برای تمرین و ممارست بالینیی پزشکی و دانش و حوزه

ترین اجتزاء در رابطته بتین استترس و ستالمتی بته حستاب        با اینکه اجزای فیزیولوژیکی و پزشکی واکنش به استرس، از اساسی

توانتد منجتر بته    شناسان کمک کردند تا درک کنیم چگونه استرس و فشار میروان 1970و  1960ر در دهه آیند، اما برای اولین با می

 -نشان دادند که چگونه استرس ستازمانی )یعنتی استترس روانتی    ( 1964های سالمتی شود. رابرت کاهن و همکارانش )انواع اختالل

تواند منجر به افزایش رنج فردی و جمعی شود. تحقیقات کوپر و پاین میهای بزرگ صنعتی( اجتماعی ناشی از قرار گرفتن در سازمان

ای از مشاغل شود. در ایتن زمینته ریچتارد    باعث شد که مفهوم استرس و فرآیند آن، مستقیماً وارد محیط کار و طیف گسترده( 1978)

کرده است. با اینکته مقابلته بهتتر از عتدم مقابلته       توجهی داشته و در تحقیقات خود بر فرایند مقابله تأکیدسهم قابل( 1967الزاروس )

متدیریت پیشتگیرانه   »بتا نظریته   ( 1984کند. کوئیک و کوئیتک )  است، اما این مفهوم به طور کامل به جنبه مثبت استرس اشاره نمی

کالت متزمن  ، مفاهیم پیشگیری در زمینه بهداشت عمومی را وارد حوزه استرس کردنتد و چتارچوبی را بترای متدیریت مشت     «استرس

 ها ایجاد کردند.استرس در سازمان

و کاوش ابعاد مثبت استرس، بیشتر موردتوجه قرار گرفتت. جتورو ویالنتت     حال، با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم، کشفاینبا

است که ما را قادر به ادامه زندگی، زنتدگی پربتار و   کسی بود که برای اولین بار عنوان کرد سازگاری موفق با استرس، چیزی ( 1977)
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این فرایند را با ترسیم علتوم و  ( 1990کنندگان این مسیر به جستجوی ابعاد مثبت استرس پرداختند. سلیگمن )کند. دنبالشکوفایی می

را در دوران ریاستت او بتر انجمتن    گت مثبت شناسیروانبینی آغاز کرد که پایه و اساس تأکید وی بر کارهای عملی مربوط به خوشراه

تتر  های انسان، ما را به ابعاد مثبت استرس نزدیک ها پتانسیلبود. تأکید بر نقاط قوت، ظرفیت 1990آمریکا در اواخر دهه  شناسیروان

 کرده است.

ی ستاختار واکتنش   ای را در تحقیقات مربوط به استرس ایجاد کردنتد و بته بررست    پیشرفت عمده( 2000شلی تیلور و همکارانش )

بخش، یکتی از  تر از مردان است. این واکنش نجاتدر شرایط پراسترس پرداختند، این واکنش در زنان بسیار قوی «مراقبت و دوستی»

عوامل مؤثر در افزایش امید به زندگی در زنان در مقایسه با مردان است. یکی دیگر از ابعاد مثبت استرس با مفهوم استرس چالشی، در 

استرس چالشی، یک استرس مثبت (. 2005ل این قرن مطرح شد که نقطه مقابل استرس بازدارنده است )لپین، پادساکوف و لپین، اوای

شود همانطور که ویالنتت گفتت، زنتدگی    دهد و باعث می های سازگاری ما را توسعه میما را افزایش داده و ظرفیت است، زیرا قدرت

 کنیم و شکوفا شویم.

کننتد. در ایتن کتتاب    بالینی در رابطه با استرس و سالمت فراهم متی  کارو مبانی تاریخی، زمینه را برای تحقیقات و  هااین ریشه

کننتده و  هتا و فرآینتدها، عوامتل تعتدیل    جامع به بررسی آخرین تحقیقات درباره رابطه بین استرس و انواع پیامدهای سالمتی، نظریته 

پردازنتد کته   به بررستی نظریتاتی متی    3تا  1های پردازیم. بخشجهت بهبود نتایج سالمتی می ایمطالعات مربوط به اقدامات مداخله

های سالمتی )همانند ای از تحقیقات مربوط به هر کدام از پیامدها خالصهاند. همچنین در این بخش استرس را با بیماری مرتبط کرده

، کتانون کنتترل( اشتاره    Aکننده )همانند الگوی رفتاری نوع از عوامل تعدیلبیماری قلبی، انواع سرطان و غیره( ارائه شده و به برخی 

ای را بررستی کترده و همچنتین مطالعتات     های مختلف در رابطته بتا اقتدامات مداخلته    ها یا مدلنظریه 6تا  4های شده است. بخش

ها بته بررستی   . همچنین این بخشگیرندمی ، موردبررسی قرارزای استرس را کاهش دهندکنند اثرات بیماریای که تالش می مداخله

 پردازند.های مختلف )همانند خانواده، کار، جامعه( میراهبردهای پیشگیرانه جهت بهبود تندرستی در زمینه

هتا  های مربوط به استرس و ارتباط آنها با پیامدهای بیماری تمرکز دارنتد. ایتن بختش    ای از نظریه بر مجموعه 3تا  1های بخش

هتایی  های مربوط به استرس و فرآیندهای ستالمتی، بیمتاری  دهند: نظریه فصل هستند که موارد زیر را موردبررسی قرار می 20شامل 

 کننده فرایند استرس.که استرس نقش مستقیم یا غیرمستقیمی در بروز آنها دارد و در آخر عوامل تعدیل

ای مبهم است و هیچ تعریفی در رابطه با آن وجود ندارد که به صورت جهتانی متورد توافتق باشتد.     واژه استرس به شکل خالقانه

های نظری مورداستتفاده در ایتن زمینته و کتاربرد آنهتا بته عنتوان         ها است که چارچوبای از فصلشامل مجموعه 1بنابراین، بخش 

عدم تعتادل بتین   »لنارت لوی گرفته تا مدل  «ترل/ پشتیبانی اجتماعیمطالبات/ کن»دهند: از مدل های ساماندهی را، ارائه میمکانیزم

 کریستینا ماسالچ. «فرسودگی شغلی»یوهانس سگریست و مدل کالسیک  «تالش و پاداش

شتوند،  هایی را که به دلیلی سازگاری نامناسب ایجاد میتر اشاره شد، هانس سلیه ارتباط استرس با انواع بیماریهمانطور که پیش

پردازنتد. استترس بته    هایی است که به بررسی استرس، به عنوان یک عامل خطرساز، میشامل فصل 2کرد. بنابراین، بخش  مشخص

شوند، نقش دارد. در میر میوهای انسانی که منجر به عوارض بیماری یا مرگصورت مستقیم یا غیرمستقیم در طیف وسیعی از بیماری

هتای غتدد   ی قلبی، سرطان، سالمت روان، سندروم خستتگی متزمن، فرستودگی شتغلی، بیمتاری     هایی در رابطه با بیمارنتیجه، فصل

 کننده ارائه شده است.های عضالنی/ اسکلتی، اختالالت خوردن و خستگی مراقبتریز، آسیب درون

گذارند، تأثیر می ای است که بر رابطه بین استرس و بیماریکنندهعوامل تعدیل  هایی درباره مجموعهشامل فصل 3سپس، بخش 

 های شخصیتی و وضعیت اجتماعی/ اقتصادی. زمینه های جنسیتی، پیشهمانند کانون کنترل، تفاوت

ای های مقابله، پیشگیری و تحقیقات مربوط به اقتدامات مداخلته  فصل است که تمرکز آنها بر نظریه 17شامل  6تا  4های بخش

ای و همچنتین  ها در زمینه فرایند مقابلهای از فصلشامل مجموعه 4رس، واکنش استرسی و فرایند استرس است. بخش در زمینه است

های سالمتی است که به دلیل تجربه استرس آغتاز  ای از اختاللای در رابطه با مجموعههایی درباره تحقیقات و اقدامات مداخلهفصل

انتد.  تر از علوم پایه بته رابطته بتین استترس و بیمتاری پرداختته      ای، عقبزمینه اقدامات مداخله اند. تحقیقات درشده یا پیشرفت کرده
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ای از  گیرشناستی استترس شتده استت و مجموعته     دهه گذشته باعتث تغییتر جریتان همته    شده در چندهای حاصلحال، پیشرفت بااین

 و سالمت رفتاری هستند. شناسیروانی پزشکی، کارهاکارهای مبتنی بر شواهد، در حال ادغام کردن خود با راه راه

ها درباره پیشگیری، مدیریت استرس مثبت و بهبود تندرستتی استت. در نهایتت    ای از فصلاز این کتاب شامل مجموعه 5بخش 

 شامل چهارفصل درباره مدیریت پیشگیرانه استرس و بهبود تندرستی از دیدگاه سازمانی و اجتماعی است. 6بخش 
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 پر کردن شکاف بین علم و سیاست و 

 شکاف بین سیاست و اجرای آن

 یک چالش مهم

 لنارت لوی

رد اتحادیه اروپا . این سنگ بنای راهب«بیشتر و بهتر یها شغل»

ایتن   میلیون نفتر ستاکنان   508پایدار برای  ۀجهت اجرای توسع

بیشتتر و بهتتر    یهتا  شتغل که وجتود   یدرست  بهاست و  منطقه

 ۀستال تجربت   60 حتال  نیبتاا پایدار باشد.  ۀاساس توسع تواند یم

حضتورم در  ۀ ستال تجربت   4تحقیق و تدریس فعال و همچنین 

، نشتریات و  هتا  یستخنران  ،هتا  اجالساز طریق و سوئد  مجلس

و  مجلتس با همکاران محقتق، نماینتدگان    شمار یب یها مناظره

وزیران کابینه به من آموخته است که شکاف بتزرگ و عمیقتی   

بین دانش علمی و تبدیل آن به تصمیمات سیاستی وجتود دارد.   

و اجرای موفق آنهتا   ها استیسهمچنین شکاف بزرگی بین این 

 مراجعه کنید(. 2016وجود دارد )برای مقایسه به نوشته لوی، 

شکاف بین علم و سیاست و شکاف بتین سیاستت و   »این 

در و مشتکالت موجتود    یرضترور یغبه تأخیرهتای   «اجرای آن

و همچنین  یریگ میتصمتبدیل دانش علمی به سیاست و   زمینۀ

جترای تصتمیمات )و   یعنتی تتأخیر در ا   به موضوع مهتم دیگتر  

 تأخیر در ارزیابی آنها( اشاره دارد. تیدرنها

استت کته قترار     شتده   رفتهیپذگسترده  طور بهاین موضوع 

گرفتن در معرض طیف وسیعی از عوامل فیزیکی، بیولتوژیکی و  

، هتا  روسیت و، هتا  یبتاکتر شیمیایی مانند قرار گرفتن در معرض 

سترب، جیتوه و   ستت،  ی یونیزه کننتده، الیتاف کوتتاه آزب   پرتوها

اما  و تندرستی آسیب برساند یسالمت  بهتواند  می آلی یها لحال

روانی / اجتماعی ناشی از شرایط  تأثیراتپذیرش این نظریه که 

اجتماعی و اقتصادی و انتقال آنهتا توستط فراینتدهای سیستتم     

مشتابهی را   تتأثیرات تواند  عصبی مرکزی یا رفتار انسان نیز می

امکتان ثابتت کتردن     که یدرحالبسیار دشوارتر است،  ایجاد کند

 ،این نظریه و حتی پتذیرش آن وجتود دارد )کاراستک و تلتورل    

؛ 1979؛ 1972؛ 1971 ،؛ لتتتوی1994 ،؛ کتتتامپیر و لتتتوی1990

؛ 2000 ،؛ شیمومیتستتو1974 ،؛ لتتوی و اندرستتونa2000؛ 1981

 (.2008 ،؛ اداره دولتی علوم2008 ،بلک

تصمیمات مربوط به موضوعات بتزرگ   جا همهو در  روز هر

بتر ستالمت و    غیرمستتقیمی مستتقیم یتا    تتأثیر و کوچکی که 

ن است این تصتمیمات یتا   . ممکشوند یمگرفته  تندرستی دارند

و یتا انتواع    «تشخیصتی »در رابطته بتا فراینتدهای     فقدان آنها

و  «تقتتویتی»، «پیشتتگیرانه»، «درمتتانی»مختلتتف فراینتتدهای 

یک چالش جهانی کته در تمتام ستطوح    باشد.  «دهنده تسکین»

اجرای تصمیمات بته   مدیریتی در این رابطه وجود دارد دولتی و

انسانی، پایتدار، یکپارچته و مبتنتی بتر شتواهد استت.        یا وهیش

 شتد   خواهتد  دادهتاریخی زیر نشتان   یها مثالکه در  طور همان

 ممکن است این موضوع بسیار دور از واقعیت باشد.

 

هههام  م از شههفا هههام موهه و   نمونهه 
 پرهزین 

 سقراط از خدمت در ارتش بازگشتت تتا   سال پیش 2500 تقریباً

از یک لحاظ  ها یتراکیونانی خود بگوید که تمدن  وطنان همبه 
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کته بتدون    دانستتند  یمت  ها یتراکاز تمدن یونانیان جلوتر است: 

 دیت گو یمت بدن را درمان کرد. او در ادامته   توان ینم درمان ذهن

بترای   هتا  یمتار یببه همین دلیل است که درمتان بستیاری از   »

 «اند گرفتهپزشکان یونانی ناشناخته است، زیرا آنها کل را نادیده 

 2000 تقریباً (. در همین راستا3؛ صفحه 1954)به نقل از دانبار، 

پزشتکی واقعتی فقتط از    »کرد کته   تأکیدپاراکلسوس  سال بعد

در  هتا  قتدرت  نیتر قیعمبرگرفته از جدیدترین و  ۀدانش خالقان

شتاید ایتن   (. 3؛ صتفحه  1954) «شتود  یمت کل کائنتات ایجتاد   

اظهارات نمایانگر درکی زودهنگام و درونی از چیزی باشتد کته   

، ستایبرنتیک،  یشتناخت  بتوم رویکردهتای   عنوان  بهامروزه از آن 

 .میکن یمیاد  «ها استیسسالمت در همه »ۀ سیستمی و اید

بسیار  یها روشهای مستند در رابطه با  کی دیگر از نمونهی

 ای پر کردن شکاف بین علم و سیاستت بر وخم پرپیچطوالنی و 

وی در  .مطرح شده استت ( 2009توسط بارون ) بحثی است که

 بتتین بحتتث جالتتب ختتود در رابطتته بتتا بیمتتاری استتکوربوت در

درمان و پیشگیری موفق ایتن   یها نهیگزبه بررسی  دریانوردان

 هتا  قترن در طتول  بیماری با مصرف مرکبتات پرداختته استت.    

برخی از پزشکان کشتی و تعداد کمتی از   ،نوردانبسیاری از دریا

از طریق استفاده از پرتقتال و   در دانشگاه دهید  آموزشپزشکان 

جیمز  1753لیمو به درمان بیماری اسکوربوت پرداختند. در سال 

متورد   1747کته در ستال   را نگتر ختود    درمانی آیندهلیند روش 

 کتامالً ایتن روش   بااینکته توصیف کترد.   آزمایش قرار داده بود

اما گزارش وی باعث شد تتا تومتاس تروتتر و     نبود اعتماد  قابل

نیروی دریایی انگلتیس را ترغیتب    1793گیلبرت بلین در سال 

ا از بتین  بیماری استکوربوت ر  لیمو آبکنند تا با مصرف اجباری 

تتترش  لیمتتو آبو زمتتانی کتته  1860تتتا اینکتته در ستتال  ،ببرنتتد

 ن بیماری بازگشت. این عتدم آگتاهی  ای و شد لیمو آبجایگزین 

ر شتدن و رواو  از زمتان میست   و هتا  قترن باعث شد که در طول 

از دریتانوردان جتان    یشتمار  یبتعداد  سفرهای طوالنی دریایی

 از دست بدهند. لیدل یبخود را 

های دیگری در رابطه با مجادالت بتین دانشتمندانی    نمونه

در ایتن  همانند گالیلته، دارویتن و روحانیتان ارائته شتده استت.       

از سوی روحانیتان بتدعت تلقتی     مجادالت کشفیات دانشمندان

یتتا دانشتتمندان متتورد مجتتازات قتترار  شتتد یمتتشتتده و ممنتتوع 

 گرفتند. می

در ایتن   هیتتوج   قابلاخیر نیز مشکالت  یها سالحتی در 

شتود   آمده است که دو نمونته از آن عنتوان متی    به وجود  زمینه

بتا   ستاله  25ورنتر فورستمن    1929در ستال  (. 1988)اشمیت، 

بتا  موفقیت کاتتریزاسیون قلب را روی خودش انجام داد. او کته  

با یکی از جراحان معروف جهان  موفقیتش انگیزه پیدا کرده بود

یعنی پروفسور فردیناند ساوربروچ تماس گرفت و پیشنهاد کترد  

انجتام شتود.    یتر گستردهتحقیقات  وی یها افتهیکه بر اساس 

 بتا چنتین ترفنتدهایی   »پروفسور در پاسخ به پیشنهاد وی گفت: 

کتار در یتک   شایسته نه  شما مناسب کار در یک سیرک هستید

ا فورستمن پافشتاری کترد و تبتدیل بته یکتی از       ام «درمانگاه 

قلبتی و عروقتی    یهتا  یماریبعلم مدرن تشخیص  گذاران بنیان

نوبتتل را در رشتتته فیزیولتتوژی ۀ جتتایز 1956شتتد. او در ستتال 

 پزشکی دریافت کرد.

کشف انقالبی  ساله 33کارل لودویگ اشلی  1892در سال 

جراحی در بترلین   ۀموضعی را در کنگر یحس یبخود در رابطه با 

 خطتر  یبت  یهتا  روشبتا دسترستی بته    »ارائه داد و عنوان کرد 

دالیتل   بته  موضعی کافی باشتد  یحس یبتوانیم هر زمان که  می

آن را جتایگزین بیهوشتی عمتومی     اعتقادی، اخالقی و قتانونی 

خفیف وی باعث ایجاد طوفتانی   ۀ. روش مداخل«خطرناک کنیم

س جلسته خطتاب بته    از عصبانیت در میان حاضتران شتد. رئتی   

آیا کسی در رابطه با حقیقتی بتودن موضتوعی    »حاضران گفت: 

متقاعد شتده استت؟ اگتر     به سمت ما پرتاب شد االن  نیهمکه 

نشتان   یالعمل عکس کس چیه. «دست خود را بلند کنید لطفاً بله

شود و در سراستر   تائیدطول کشید تا کشف اشلیچ  ها سالنداد. 

 از بیماران به اجرا درآید. یشمار یبجهان به نفع تعداد 

 

 موانع

بر ما از آرمان تسلط یک فرد  در طول قرن گذشته و قرن حاضر

کرده و آن را با آموزش افتراد   یپوش چشمقلمرو دانش بشر  کل

. این آموزش باعث شتده  میا کردهمتخصص جایگزین  عنوان  به

از ما تا حدی در رشته خودمان محتدود باشتیم کته     هرکدامکه 

تتر را   دیگر و تصویر کلی پیچیتده  یها رشتهحتی اصول اساسی 

 طتور   به شدن علوم قطعه قطعهنادیده بگیریم. تخصصی شدن و 

مشکالتی را در رابطه با تغییرات سریع و مستمر شرایط   ندهیفزا

حتال   بهداشت عمومی در سراسر جهان ایجتاد کترده استت. در   
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مزمن و حاد هستند.  یها یماریب حاضر بسیاری از قاتالن اصلی

بسیار پیچیده  ها یماریبو اثرات این  ییزدایماریب، یشناس سبب

 ریپتذ  امکتان ساده با مداخالت پزشکی  صرفاًاست و درمان آنها 

 مراجعه کنید(. 2009نیست )به نوشته لوی، 

توان بسیاری از عوارض و  که می رسد یمهمچنین به نظر  

امتا ایتن امتر مستتلزم      زودرس را پیشگیری کرد ومیرهای مرگ

اقدامی فراتر از اقدامات بخش مراقبت بهداشتی بتوده و ممکتن   

ختارو از   یهتا  حتوزه است مستلزم توانمندستازی متردم باشتد.    

سنتی بهداشت و درمتان کته اهمیتت زیتادی بترای       های زمینه

از: آمتوزش، اشتتغال،    انتد  عبتارت ا دارنتد  سالمتی و بهزیستی م

و ارتباطتات،   ونقتل  حمتل محیط کار، منابع اقتصتادی، مستکن،   

اوقات فراغت و تفریح، روابط اجتماعی، منابع سیاستی، ایمنتی،   

 (.«ها استیسو این یعنی سالمت در کلیه »امنیت و برابری )

 

چ  اطالعهای  ر   ابهه  بها     پیش قرن نیم
 وجور راشت؟ «استرس و سالمت »

محقتق   عنتوان   بهسال پیش کار خود را  60 این کتاب ۀنویسند

 ۀحتی در آن زمان یعنی در اواستط دهت  آغاز کرد.   زمینهدر این 

ستاختارها و فراینتدهای    تتأثیر شواهد زیادی در رابطه با  1950

 ،؛ دانبار1950 ،سلی ۀت وجود داشت )به نوشتاجتماعی بر سالم

مراجعته   1977و هنری و استفنز،  1968 ،؛ وولف و گودل1954

 کنید(.

بسیاری برگزار )برای مثال، پتنج   یها ییگردهما آن از  پس

بتا عنتوان    یا رشتته  انیت مو  یالمللت  نیب یا هفته  کیگردهمایی 

برای ستازمان بهداشتت جهتانی و     «جامعه، استرس و بیماری»

دانشگاه اوپساال، پیمان اروپا برای سالمت روان و بهزیستتی در  

در هلسینکی، بیست و  2008در بروکسل و در سال  1993سال 

، کمیتته  1974ژنتو در ستال    هفتمین مجمع جهتانی بهداشتت  

در کار/ستازمان بهداشتت جهتانی     المللتی  بتین مشترک سازمان 

و  هتتا کتتتاب( و 1986در ستتال  یا حرفتتهبهداشتتت   زمینتتۀ

؛ 1978؛ 1975؛ 1971 ،)برای مثتال، کتتاب: لتوی    ییها کتابچه

 منتشر شد.( 1987؛ 1981

ناشی از کار و که استرس  مینیب یم 2016اکنون و در سال 

هنوز هم در بسیاری از کشورها رایج است.  علل و پیامدهای آن

حدود نیمی از کارگران استرس را امری رایج در محل کار ختود  

نیمی از کل روزهتای کتاری را در    تقریباًو این استرس  دانند یم

. خطتترات روانتتی اجتمتتاعی ناشتتی از طراحتتی،    ردیتتگ یبرمتت

و مدیریت ضعیف کار و همچنین بستتر اجتمتاعی    دهی سازمان

ای کار ممکن است منجر به پیامدهای منفتی روانتی،   ضعیف بر

مانند استترس ناشتی از کتار، فرستودگی،     هجسمی و اجتماعی 

افسردگی و عوارض قلبتی عروقتی و استکلتی عضتالنی شتود.      

 یبارکاراز  اند عبارتوجود دارند  معموالًکه  ییزا استرسعوامل 

 ، تقاضتاهای متنتاق ، نتاامنی شتغلی، آزار و اذیتت     حد از  شیب

)بنیتاد و   شده  انجام یها تالشروانی، جنسی و مزد کم در برابر 

 (.2014آژانس اروپایی ایمنی و بهداشت در محل کار، 

طیتف   بته دلیتل   «علت و معلولی ۀرابط»این  ممکن است

ممکن است بته ایتن معنتا     دیگر عبارت به .وسیعی از روابط باشد

بترای ایجتاد    ختا   ۀد که قرار گرفتن در معرض یک پدیدباش

یک بیماری خا  ضروری باشد )مانند قرار گرفتن در معترض  

(، یتا کتافی باشتد و    شود یمسرب که باعث مسمومیت با سرب 

دیگتر وجتود نداشتته     یها یریپذ بیآسو  تأثیراتهیچ نیازی به 

 ختا   ۀاست قرار گرفتن در معرض یک پدید و یا ممکن باشد

 باشد. ندهکن کمکنه ضروری باشد و نه کافی، بلکه 

همچنین این سؤال مطرح است کته آیتا قترار گترفتن در      

 شود یممعرض یک پدیده واقعاً باعث ایجاد یک بیماری خا  

یتا  و  کنتد  یم، روند آن را تسریع کند یمتشدید  آن را «فقط»یا 

را در نظتر   ها نهیگزاین  ۀ. اگر همشود یمموجب بروز عالئم آن 

کته ممکتن استت مواجهته بتا       شتود  یممشخص  داشته باشیم

 یهتا  یمتار یبایجتاد   ازین شیپ خا  در رابطه با کار یها دهیپد

 از طترف دیگتر  امتری نتاگزیر باشتد.     عنتوان   بته شغلی ختا   

مشخص خواهد شد که ممکن استت قترار گترفتن در معترض     

 ومیرهتا  مرگاز عوارض و  یا گستردهخا  به طیف  یها دهیپد

از چیتزی   تتر  عیوست ار کمک کند و این طیف ممکن است بستی 

 .شود یمدر نظر گرفته  معموالًباشد که 

 

 پیوگیرم

در محل کار  توان یماساسی این است که چگونه  سؤال بنابراین

و ستالمت و   گر از چنین روندهایی جلوگیری کردو در اماکن دی

بتر استاس اصتول منتدرو در      تواند یمرفاه را ارتقا داد؟ این کار 

مشتابه   یها دستورالعملو یا دستورالعمل چارچوب اتحادیه اروپا 
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 بر استاس که  ایمنی و سالمت در محل کار انجام شود  در زمینۀ

آن کارفرمایان وظیفه دارند بر اساس اصول کلی پیشگیری زیتر  

 :«از هر نظر امنیت و سالمت کاری کارگران را تضمین کنند»

 

 خطرات؛ اجتناب از ·

 از آنها جلوگیری کرد؛ توان ینمارزیابی خطراتی که  ·

 مبارزه با منبع خطرات موجود؛ ·

 .تطبیق کار با فرد ·

 

بایتد بته علتل اصتلی      هتا  یاستتراتژ  برای اجرای این کتار 

بپردازند )پیشگیری اولیه( تا اثترات آن بتر ستالمتی را کتاهش     

دهنتتد )پیشتتگیری ثانویتته( و همچنتتین بیمتتاری ناشتتی از آن را 

لستون و  درمان )پیشتگیری ثالتث( کننتد )کوییتک، کوییتک، ن     

از پیمتان اروپتایی    152 ۀ(. بر این استاس در متاد  1997هورل، 

اید سطح بتاالیی از محافظتت   ب»که  است آمستردام عنوان شده

و  هتتا استتتیس ۀالمت انستتان در تعریتتف و اجتترای کلیتت از ستت

 .«جامعه تضمین شود یها تیفعال

استرس   در زمینۀکه در راهنمای کمیسیون اروپا  طور همان

 یهتا  برنامته  (a 2000)لتوی، استت   مرتبط بتا کتار ذکتر شتده     

ختلفتی  اهداف م تواند یممرتبط با کار  یها یماریبپیشگیری از 

مختلفتی باشتد. بترای     یها فلسفهو مبتنی بر  هدرا هدف قرار د

یکی  کارگر نباشد «پا»مناسب  «کفش»اگر در شرایط کار  مثال

 «کفتش  یهتا  کارخانه»ترغیب  تواند یماز رویکردهای احتمالی 

مختلتتف و  یهتتا انتتدازهبتته تولیتتد انتتواع بیشتتتری از کفتتش در 

پتا باشتد. در صتورت     هتای مدل ۀمتناسب با هم یها یکربندیپ

بایتد بتر استاس     «کفش یها کارخانه» هایدستورالعمل امکان

 ۀهمت تصتادفی از   ۀیک نمون یریگ اندازهشواهد یعنی بر اساس 

موجود باشد. ایتن   یها تناسبو تمام  ها کفشپا، تمام  یها مدل

در رویکرد پیشتگیری اولیته در ستطح     «تشخیصی»اولین قدم 

 یک جمعیت است.

یتافتن   دیگری که مبتنی بر پیشگیری اولیته استت  رویکرد 

شخص »است، یعنی قرار دادن  «پا»مناسب برای هر  «کفش»

 .«مناسب در جای مناسب

رویکرد مکمل سوم این است که صاحب هر پا باید به یک 

موجتود و متناستب    یها کفشبرای تنظیم  «یریگ قالب ۀوسیل»

فاده از آن کردن آن با پاهای ختود دسترستی داشتته و بته استت     

بر توانمندستازی کتارگران فعتال و     تأکیدترغیب شود. در اینجا 

الزم بترای بهبتود    ۀی است که توانتایی، تمایتل و انگیتز   مسلول

 بهبود یابد. را دارند تا تناسب کار با کارگر شرایط کاری خود

بته   توانتد  یمت  چهارم که رویکرد بسیار مهمی استرویکرد 

مختلتف بپتردازد    یها کفشدر موضوع نابرابری پاهای مختلف 

مراجعه کنیتد(. ایتن رویکترد     2015؛ 2004مارموت،  ۀشت)به نو

شکاف بتین دانتش و    زیآم تیموفقی برای پر کردن مؤثر ۀنمون

کتردن   اثربخشی کمتتری بترای پتر    متأسفانهاما  سیاست است

شتتکاف بتتین سیاستتت و اجتترای آن دارد. تحقیقتتات متتارموت  

بیمتاری در   یهتا  علتت از  یا رهیت زنج( متمرکز بر ایجاد 2015)

محیط اجتماعی بود و شامل اثرات روانی اجتمتاعی، مستیرهای   

در انتتواع  میتتر و  متترگبیولتتوژیکی، رفتتتاری و عتتوارض و   

. او تا حتدودی بته موفقیتت    شد یمجسمی و روانی  یها یماریب

نکردنی دست یافت و رهبران سازمان بهداشتت جهتانی را    باور

 واقعی او حمایت کنند. یها افتهیو  ها دهیامجاب کرد که از 

در ستال   با ابتکار سازمان بهداشت جهانی و در همین راستا

تعداد زیادی از سران دولت، وزرا و نماینتدگان دولتت در    2011

سیاستی ریتو در    ۀبیانیت »ریودوژانیرو گرد هم آمدند و از طریتق  

عزم ختود را بترای    «سالمتۀ کنند نییتعمورد عوامل اجتماعی 

از طریق اقتدام در متورد    تیابی به برابری اجتماعی و سالمتدس

با یک رویکرد جامع  سالمت و رفاه ۀکنند نییتععوامل اجتماعی 

جهتتانی عوامتتل اجتمتتاعی  اجتتالسو مشتتترک بیتتان کردنتتد )

(. در ستال بعتد شصتت و پنجمتین     2011سالمت،  ۀکنند نییتع

را مفصتل آن   یهتا  هیتوصت این بیانیه و  مجمع جهانی بهداشت

کته ایتن اقتدام     (2012کترد )ستازمان بهداشتت جهتانی،      تائید

شریک  یها آژانسافزایش همکاری سازمان ملل و  ۀدهند نشان

آن برای دستیابی به این هتدف و افتزایش حمایتت کشتورهای     

 بود. «امت برای همهس»عضو برای استفاده از رویکرد جامع 

 

 اندک؟ یأثیرهیاهوم زیار و 
 ارتقتای پیشتگیری اولیته و    ۀزیتادی دربتار   یهتا  بحتث  تاکنون

اما اکثر رویکردهای پیشگیری  سالمت شغلی وجود داشته است

از استرس در جهت پیشگیری ثانویه یا ثالث هستند )متالزون و  

اکثر رویکردهای مبتنی بر پیشگیری ثانویه یتا   (.1992لیندسی، 
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 تسهیالت تناستب  ۀل مواردی از این قبیل هستند: تهیشام ثالث

ترک سیگار، کنترل رژیم غذایی،  یها برنامهاندام در محل کار، 

ورزش و تمدد اعصاب، غربالگری سالمت، مشتاوره   یها کالس

کته تحتت عنتوان     ها بستهیا گاهی ترکیبی از این  شناختی روان

 ردیتتگ یمتتچندبخشتتی در اختیتتار کارمنتتدان قتترار  ۀیتتک برنامتت

(. ایتن  1999کتوپر،  ؛ کامپیر و 1995 ،)کارترایت، کوپر و مورفی

چستب  »مشتابه دادن   صترفاً  «چسب زخمی»رویکرد اصطالحاً 

 ۀدارنتد یتا بته معنتای ارائت      درد پابه افرادی است که  «میخچه

برای مقابله با پیامدهای عتدم   یدرمان روانیا  بخش آرامسکن، م

مراجعته   2009 ،تناسب کارگر با شرایط کار است )به نوشته لوی

به معنای انتقاد از رویکردهتای   وجه  هیچ  به موضوع کنید(. این

یکترد  تا زمانی که رو خصو  بهپیشگیری ثانویه و ثالث نیست، 

 دهتد  یمرا تشکیل  تر بزرگ ستۀپیشگیری ثالث بخشی از یک ب

 .شود یمکه شامل پیشگیری اولیه نیز 

مشکل آشکاری که در رابطه با پیشگیری اولیه وجتود دارد  

. «مناسب همه نیست یک سایز»ه در این حقیقت نهفته است ک

بترای   چندبعتدی مشکل اینجاستت کته متا بته یتک رویکترد       

نیاز  ها شرکتشرایط کار سالم در  ارتقایپیشگیری از استرس و 

ملی ایمنی و سالمت شغلی آمریکا در استتراتژی   ۀسسمؤداریم. 

ملی خود برای پیشگیری از اختتالالت روانتی مربتوط بته کتار      

تالش کرد تا چنین رویکردی را طراحی کنتد )ستاتر، متورفی و    

 :پردازد یمد زیر ار. این رویکرد به مو(1990هرل، 

 

ر کاری کم بااجتناب از  ر:بار کاری و سرعت کااضافه ·

جتام  ان از  پسفرصت برای استراحت  ۀزیاد، ارائ و بار کاری

 یهتا  یژگت یووظایف سخت و افزایش کنترل کارمندان بتر  

 مختلف کاری؛

جهت تطابق با  یبند زمان ۀطراحی برنام کار: یبند زمان ·

ختارو از کتار و کنتار آمتدن بتا       یها تیمسلولو  ها خواسته

مسائل مربوط به ساعات کاری تغییرپذیر، کتار اشتتراکی و   

 کاری چرخشی؛ یها نوبت

 یهتا  فرصتت اجتناب از ابهام در رابطته بتا    شغلی: ۀآیند ·

و پیشرفت کاری یا مهارتی و موضوعات مربوط بته   ارتقای

 امنیت شغلی؛

برای تعامل  ییها فرصتفراهم آوردن  محیط اجتماعی: ·

 و و پشتیبانی از کارکنان

 کته  ینحتو   بته طراحی وظتایف شتغلی    رضایت شغلی: ·

دارای مفهوم باشند، انگیزه ایجاد کنند و فرصتتی را بترای   

جدیتد   یهتا  مهارت ۀموجود و توسع یها مهارتاستفاده از 

 فراهم کنند.

 

 ازوجود دارد این است که   زمینهکلیدی که در این  سؤال اکنون

نابرابری در مواجهته  کاری و  یزا استرسمواجهه با عوامل  نظر

بستیاری از   .استت  یریگشیپقابل  یزچه چی واقعاً با این عوامل

 ،اما باید به نفع عمتوم انجتام شتوند    ذاتاً پراسترس هستند ارهاک

در  تتوان  یمت کار شبانه در بخش اورژانس. همچنین  برای مثال

کرد که چه میتزان از واکتنش بته ایتن عوامتل       بحث مورداین 

مربتوط استت و چته     حد از  شیببه تقاضاهای شغلی  زا استرس

 در عمتل  حال  نیا بافردی کارگر.  یریپذ بیآسمیزان از آن به 

شغلی وجود دارد که اکثریت  یزا استرسحجم زیادی از عوامل 

تجربته   زا یمتار یبعوامتل مضتر و    عنتوان   به را آنهانیروی کار 

خواهند کرد. این به نفع همه در بازار کار است که تا حد امکتان  

پیشگیری کنند. اگتر بته    زا استرساز مواجهه کارگران با عوامل 

کته   دیگتری  رویکتردی  نباشتد  ریپتذ  امکتان هر دلیلی این امتر  

تالش برای کاهش زمتان مواجهته بتا عوامتل      شود یمپیشنهاد 

اثترات   ر آن یا کتاهش ایتن  یا جلوگیری از اثرات مض زا استرس

 ؛ مراجعه کنید(.2009لوی،  ۀاست )به نوشت

شتامل بهبتود وضتعیت     توانتد  یمت پیشگیری ثانویه و ثالث 

عمیتق و   یهتا  آب» تتوان  ینمت نیز باشتد. اگتر    انمقابله کارگر

یتاد   «شتنا »باید تالش کرد تا به افتراد   را حذف کرد «خروشان

رآیند شناختی و رفتاری داد؛ این یعنی مقابله کردن. مقابله یک ف

برای تسلط، تحمل یا کاهش مطالبات داخلتی و ختارجی استت    

متمرکتز بتر    توانتد  یماین مقابله (. 1984 ،)الزاروس و فولکمن

مشکل )تالش برای تغییر مواجهه واقعی(، متمرکز بر احساسات 

 )تالش برای تغییر احساسات ناشی از مواجهه( یا هر دو باشد.

 

 ا وپا ابتفا ات ایحاری 
رئیس بلژیکی اتحادیه اروپتا، کمیستیون اروپتا و     1993در سال 

مشترک یک  صورت  به اروپایی بهبود شرایط زندگی و کاربنیاد 

/ فراخوانی برای  استرس در کار»سطح باال را با عنوان  اجالس



 استرس و سالمتی       18

 

 

 دۀفزاینت  تتأثیر بر  اجالساین  تأکیدکردند.  دهی سازمان «اقدام

استرس بر کیفیت زندگی کاری، ستالمت کارکنتان و عملکترد    

 هتا  یبررست استاس ایتن    بتر  (.1993بتود )یوروفانتد،    ها شرکت

استترس در  »  در زمینتۀ کمیسیون اروپا یک گروه تک منظتوره  

بهداشتتت و ایمنتتی تشتتکیل داد و مشتتورتی  ۀرا در کمیتتت «کتتار

آمتادگی   «راهنمتا »از طریق کمیسیون ( 1997مشورتی ) ۀکمیت

 را اعالم کرد.  زمینهخود در این 

 بتر استاس  کته   کنتد  یمت  تأکید (a2000، این راهنما )لوی

وظیفه دارند تتا  »کارفرمایان  روپاادستورالعمل چارچوب اتحادیه 

مربتوط بته کتار را     یها جنبهایمنی و سالمت کارگران در تمام 

کارفرمایتان بترای    ۀ. همچنین این راهنما وظیفت «تضمین کنند

را مشتخص   «منستجم  و یک سیاست پیشگیری کلتی » ۀوسعت

 یهتا  طیمحت صتورت گرفتته بتر     یها نظارت. بر اساس کند یم

یتا  بترای پیشتگیری    یا منطقته کاری و نظارت در سطح ملی و 

از  ریناپتذ  ییجدابخشی  عنوان  به مقابله با استرس مربوط به کار

کوچتک و   یهتا  شترکت یک سیستم متدیریت کلتی حتتی در    

از طریتق   متثالً باید اقدام بته طراحتی مجتدد کتار )     نیز متوسط

، بهبتود  توانمندسازی کارکنان و اجتناب از بار کاری زیاد یا کم(

انجام  یها تالشپاداش منطقی برای  ۀپشتیبانی اجتماعی و ارائ

این پیشگیری و مقابلته   توان یمشده توسط کارگران نمود. البته 

یکتتی شتتغلی بتتا فیز یهتتا یژگتتیورا از طریتتق متناستتب کتتردن 

 ، نیازها و انتظارات منطقی کارگران انجام داد.ها ییتوانا

باشتد بلکته   باید شتامل تحقیقتات    تنها  نهاقدامات حمایتی 

، متدارس  کتار  و  کستب درسی مدارس  ۀباید شامل تطبیق برنام

فناوری، پزشکی، علوم رفتاری و اجتمتاعی، تطبیتق آمتوزش و    

مدیران و  و بهداشت شغلی مأمورانبازآموزی بازرسان کارگری، 

 دربتتا چنتتین اهتتدافی باشتتد. ایتتن رویکتترد کلتتی    سرپرستتتان

قترار   تائیتد اروپتا نیتز متورد     ۀرئیس سوئدی اتحادی یریگ نتیجه

که بر اساس آن موضوع ( 2001گرفت )شورای وزیران اروپایی، 

بلکته تمرکتز بتر     شامل تمرکز بر مشاغل بیشتر تنها  نهاشتغال 

بیشتری بترای تترویج    یها تالش. باید شود یممشاغل بهتر نیز 

برابر  یها فرصت ازجملهمحیط کار خوب برای همه انجام شود، 

کتاری   دهی سازمانبرای افراد دارای معلولیت، برابری جنسیتی، 

که امکان تلفیق بهتر کار و زندگی شخصی  ریپذ انعطافخوب و 

کتار،  ، ستالمت و امنیتت در   العمتر  مادامرا فراهم کند، یادگیری 

 مشارکت کارکنان و تنوع در زندگی کاری.

 
 پیمان ا وپا

ستالمت روان و    در زمینتۀ پیمتان اروپتایی   یک  2008در سال 

و دانشتمندان   رنتدگان یگ میتصمتوسط تعداد زیادی از  بهزیستی

در رابطه با سالمت شتغلی  این پیمان مضاء شد. اروپا ا رتبه یعال

 :دیگو یم

 

ت. ستالمت  روان مفیتد است  اشتغال برای سالمتی جسم و 

منبتع اصتلی کارآمتدی و نتوآوری      روان و رفاه نیروی کار

در حال تغییر است و ایتن   دائماًاست. سرعت و ماهیت کار 

. بایتد  کنتد  یمرا بر سالمت روان و رفاه وارد  هاییامر فشار

اقداماتی برای مقابله با افزایش مداوم غیبت از کار، ناتوانی 

جهتتت بهبتتود  نشتتده  استتتفاده یهتتا لیپتانستتو استتتفاده از 

انجتام شتود.    استرس و اختالالت روانی کارآمدی مرتبط با

افتراد  اجتمتاعی   یریت گ یجتا محیط کار نقش مهمی را در 

 .کند یمایفا  سالمت روان ل دردارای مشک

، شرکای اجتماعی و ذینفعتان دیگتر   گذاران استیساز 

 کتار ستالمت روان در محتیط     در زمینتۀ تا  شود یمدعوت 

 اقداماتی مانند موارد زیر را به انجام برسانند:

ستازمانی و   یهتا  فرهنتگ کتار،   دهتی  ستازمان بهبود  ·

ستالمت روانتی در    ارتقتای ت جهت  رهبتری  یها وهیش

 وفق دادن کار و زندگی خانوادگی؛ ازجمله محل کار

 ستالمت روان و رفتاه    در زمینتۀ  ییهتا  برنامته اجرای  ·

مربتوط بته ارزیتابی ریستک و      یهتا  برنامته همراه با 

اثرات ستوء بتر    تواند یمکه  ییها تیموقعپیشگیری از 

سالمت روان کارگران داشته باشد )استرس، رفتارهای 

ماننتد خشتونت یتا آزار و اذیتت در     ه زیت آمسوءاستفاده

محل کتار، الکتل، متواد مختدر( و همچنتین اجترای       

 مداخله زودهنگام در محل کار؛ یها طرح

ت الزم بتترای حمایتتت از استتتخدام،   انجتتام اقتتداما  ·

و بازگشت به کار افتراد دارای   بخشی تواننگهداری یا 

   (.2008روانی )اتحادیه اروپا، های مشکالت یا اختالل
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قواعد مربوط ب  شرایط مهلهو  زنهد     
 و کا 

 .فیت زندگی را باید هدف قرار دهتیم چه سطحی از زندگی و کی

سنجش واقعتی جایگتاه یتک    برای »(، 2007یونیسف ) ۀبه گفت

؛ کننتد  یمچه میزان به کودکان خود توجه  هاآنت باید دید که لم

مادی، تحصیالت و معاشترت و   تیامنو ایمنی آنها،  سالمتی به

حس دوست داشته شدن آنها، ارزش داشتن و جای داشتن آنهتا  

. ستازمان  «نتد یآ یمت و جوامعی که در آن بته دنیتا    ها خانوادهدر 

ختود در متورد عتدالت اجتمتاعی بترای       ۀر در بیانیکا یالملل نیب

اشتتغال کامتل، کارآمتد و کتار     »خواستتار   النهعاد یساز یجهان

کتار،   المللتی  بتین شتد )ستازمان    «مناسب و معقول برای همته 

 ۀو با تمرکز بر قستمت دیگتر چرخت    2014(. آنها در سال 2008

ارائته   «پیتر شتدن ستالم   »ی را در ارتباط با مؤثرفرمول  زندگی

بترای ستالمتی    هتا  فرصتت  یستاز  نته یبه»که معنای آن  دادند

بتواننتد بتدون    تتر  مسنجسمی، اجتماعی و روانی است تا افراد 

تبعی ، نقش فعالی در جامعه داشتته باشتند و از یتک زنتدگی     

و مستقل لذت ببرند. این به معنای اتخاذ یک رویکترد   تیفیباک

جامع و در نظر گرفتن ابعادی از زندگی است که نقش مهمی را 

 :کنند یمایفا 

 

 مشارکت اجتماعی ·

 فعالیت بدنی ·

 رژیم غذایی و تغذیه ·

 دسترسی به خدمات ·

 العمر مادامآموزش و یادگیری  ·

 نوین یها یفناور ·

 اشتغال و انجام کار داوطلبانه ·

 به آن یط اطراف و دسترسیمح ·

 مراقبت بلندمدت ·

 

ستعی   یالمللت  نیبت مستلوالن ذینفتع    خالصته  طتور  بهپس 

تا بتا پیشتنهاد مطالتب و اهتداف عمتومی مربتوط بته         اند کرده

را از   استت یسشکاف بتین علتوم و    هداشت و رفاهب یها استیس

 هتا  دستتورالعمل این پیشنهادها و  معموالًگهواره تا گور پر کنند. 

 مبتنی بر شواهد محکم علمی هستند.

 یهتا  چتالش نهایتاً باید یک رویکرد جامع برای مقابلته بتا   

 رایتتز ،پیچیتتده اجتمتتاعی و محتتیط کتتار وجتتود داشتتته باشتتد  

 هتا  وزارتخانته یتا   مجلتس رویکردهای فعلی با موانعی از سمت 

: بستیاری از  کنتد  یمت آنها را محتدود   ۀکه دامن شوند یمرو هروب

یتا   2ینت یب کیت بار، 1استاس ذهنیتت ستیلو    مقررات بتر قوانین و 

وجتود یتک   این در حتالی استت کته    . اند ماندهباقی  ییگرا لهیقب

زیرا ممکن  ،رویکرد جامع در مورد مسائل پیچیده ضروری است

 یهتا  رشتته و  هتا  بخشبرای مقابله با مشکالت پیچیده در است 

 از اقدامات هماهنگ شده داشته باشیم. ییها بستهنیاز به  مختلف

 

 بر سالمت مؤثرعوامل 
است. آنها  شده  ینیب شیپ ها دولتاز سوی  یخوب  بهاین موضوع 

 :کنند یمعوامل مؤثر بر سالمت را در پنج دسته معرفی 

 

 عوامل ثابت مانند ژن، جنسیت و روند پیری. .1

عوامتتل اقتصتتادی و اجتمتتاعی ماننتتد فقتتر، بیکتتاری و      .2

 اجتماعی یها تیمحروم

عوامل محیطی مانند کیفیت هتوا و آب، مستکن و محتیط     .3

 اجتماعی

عوامل مربوط به سبک زندگی مانند فعالیتت بتدنی، رژیتم     .4

الکتل و ستایر    ،رفتارهای جنسیغذایی، استعمال دخانیات، 

  مواد

سالمت، ختدمات   مانند خدمات ملیه دسترسی به خدمات .5

و اوقتات فراغتت )وزارت    نقتل  و  حمتل اجتماعی، آموزش، 

 (.1998بهداشت، 

 

 اجتماعی ۀشد مشکالت پیچید تأکید ارهاب تر شیپکه  طور همان

، تشتتخیص، درمتتان و زا یمتتاریببتترای تحلیتتل علتتل، عوامتتل 

نیازمند یک رویکرد سیستمی یا رویکردی در  معموالًپیشگیری 

یتا   ینت یب کیت بارهستند. رویکردهتای مبتنتی بتر     «کل دولت»

 رویکردهای سیلویی بسیار پرهزینه و ناکارآمد هستند.
 
گذاری اطالعات با کارمنندان  اشتراک)مترجم: عدم تمایو به . 1

 گویند(های یك شرکت را ذهنیت سیلو میسایر بخش
)مترجم: توجه به یك چینز و از نرنر دور داشنتن جوانن      . 2

 امر(.
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ر   منگهر  نهد  یآ مهها  پهروه  یک نمونه    
 انگلیس

دانتش در   یآور جمتع بارز رویکردهتای سیستتمی بترای     ۀنمون

 یهتتا پتتروژه ۀمجموعتت»در  ارتبتتاط بتتا مشتتکالت پیچیتتده  

شتده استت )وزارت علتوم،    دولتت انگلتیس ارائته     «ینگر ندهیآ

هستتند   یا ستاله  2شامل مطالعات عمیتق   ها پروژه(. این 2013

کتته شتتواهد جتتامعی را در رابطتته بتتا موضتتوعات اساستتی ارائتته 

سال آینده است. یکتی   80تا  20آنها برای  انداز چشمو  دهند یم

ستالمت روان و رفتاه: استتفاده از تمتام     » هتا  پروژه ترین مهماز 

مطالعته   80رش نهایی آن بر اساس بیش از است که گزا «توان

(. پیتام  2008دانشتمند استت )وزارت علتوم،     400توسط حدود 

در حتال   ۀجامعت در  میخواه یماگر »: این استاصلی این پروژه 

و رقتابتی   پیوسته  هم  به یا ندهیفزا طور بهتغییر و در دنیایی که 

هم منابع ذهنی و هم  شکوفایی داشته باشیمپیشرفت و  شود یم

منابع مادی ما بسیار مهم و حیاتی خواهند بود. اینکه همگان را 

ن را خودشتا  یهتا  لیپتانستشویق کنیم و آنها را قادر سازیم که 

متا   ۀبرای ستعادت و رفتاه آینتد    در طول زندگی شناسایی کنند

 .«بسیار مهم خواهد بود

مهمی بتر مستیر    تأثیرافراد  و سالمت ذهنی ذهنی ۀسرمای

ایتن عوامتل بترای عملکترد ستالم       همچنتین زندگی آنها دارد. 

، اجتماعات و جامعه از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. ها خانواده

اساستی بتر رفتتار، انستجام      تتأثیر  هتم این دو عامتل در کنتار   

مهتم   ۀما دارنتد. نتیجت  اجتماعی و سعادت  یریگ یجااجتماعی، 

ذهنتی و ستالمت ذهنتی بتا     ۀ وژه این است کته سترمای  این پر

بته یکتی از    دستتیابی دام برای یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند: اق

. این بتدان معناستت کته هنگتام     گذارد یم تأثیربر دیگری  آنها

این عوامتل   یدو هرو طراحی مداخالت باید  ها استیستدوین 

 در کنار هم در نظر گرفته شوند.

ی است هایاز پیشنهاد توجهی  قابلاین گزارش شامل تعداد 

و تعتدادی از   رنتد یگ یمت را در بتر   فترد  زنتدگی مستیر  که کتل  

 :دهند یمقرار  مدنظراساسی را  یها چالش

 

 تغییر سن جمعیت؛ ·

 تغییر در اقتصاد جهانی و دنیای کار؛ ·

 در حال تغییر جامعه؛ تیماه ·

 و انتظارات جدید جامعه؛ ها ارزش، ها نگرشتغییر  ·

 تغییر ماهیت خدمات عمومی؛ و ·

 علم و فناوری جدید. ·

 
 علم و رولت
غلبه کرد این است کته علتم و   که باید بر آن  یکی از مشکالتی

احتمال  علم که یدرحالمتفاوتی دارند.  یها تیاولو معموالًدولت 

 به دنبال قطعیت است. علتم رویکترد   دولت معموالً ردیپذ یمرا 

ممکن است دولت فکر کند که زمتان   که درحالی دارد هنانیب شیپ

علتم   . عتالوه بتر ایتن   رستد  یمت با انتخابتات بعتدی بته پایتان     

و اکتشتاف استت،    مستلله استت و تمرکتز آن بتر     ریپتذ  انعطاف

بتوده و   یریت گ ستخت تمایل دولت بیشتر بته ستمت    که درحالی

استتت. شکستتت و   هتتا تیتتمأمورتمرکتتز آن بتتر ختتدمات و   

امتا اغلتب توستط     توسط علم پذیرفته شده است یریپذ سکیر

. علتم نتوآوری را بستیار    شتود  یمت تلقتی   تحمل  غیرقابلدولت 

علم مشتتریان   نظر ازو  داند یمباارزش و تکرار را یک ضرورت 

 دولتت  نظر از که درحالی نوآوری افرادی پراکنده و متنوع هستند

بته   نوآوری مشکوک است، اعتقادات افراد نسب به آن بستتگی 

ر و مصت  واستطه  یبت موقعیت دارد و مشتریان آن افرادی خا ، 

 (.2000هستند )برادشاو و بورچرز، 

بته لحتاظ    اساسی این است که وضعیت متا  سؤال بنابراین

رک آنهتا مستائل روانتی    مشکالت سالمتی کته علتت یتا محت    

به چه صورت است؟ )یوروفاند و آژانس اروپتایی   اجتماعی است

 (2014ایمنی و سالمت در محل کار، 

کیفیت زنتدگی اروپتایی     در زمینۀبر اساس سومین بررسی 

 ویژهب (، بیکاریb 2012که توسط بنیاد اروپا انجام شد )یوروفاند،

بتر ستالمت ذهنتی خواهتد      بزرگتی  تأثیر مدت طوالنیبیکاری 

بیشتر  احتماالً کنند یمکار  وقت تمام ورتص  بهکه  یانداشت. زن

از مردان با مشکالت مربوط به برقراری تعادل بین کار و زندگی 

. کشورهایی که کیفیت زندگی بهتری را گتزارش  شوند یمروبرو 

اروپا هستتند. متردم    ۀدر مناطق شمالی و غربی اتحادی کنند یم

در متورد آینتده را    ینت یب ختوش یونان، اسلواکی و پرتغال میزان 

درصد بیان کردند، این در صورتی استت کته متردم     30کمتر از 

درصد بیتان نمودنتد.    80دانمارک و سوئد این میزان را بیش از 

یعنی افرادی با کمتترین میتزان درآمتد،     ها گروه نیرتریپذ بیآس
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بیشتترین   فتراد مستن در اروپتای مرکتزی و شترقی     بیکاران و ا

. دهند یمیوروفاند نشان  یها یبررس کاهش سالمت ذهنی را در

و  هتا  دولتت اعتماد بته   ژهیوب اعتماد عمومی به مؤسسات دولتی

رو به افول استت. اختالفتات بیشتتری     در سطح ملی ها مجلس

و تعتتداد  شتتود یمتتنتتژادی و قتتومی مشتتاهده  یهتتا گتتروهبتتین 

 . هستنداز مردم با تنش بین ثروتمندان و فقرا روبرو  یا ندهیفزا

از تولتدها در ختارو از چتارچوب ازدواو اتفتا       یا ندهیزافتعداد 

مربوط به  های زمینهدر بیشتر الدی و  های تکخانوادهو  افتد یم

حتاکی از   ها افتهیکیفیت زندگی با محرومیت روبرو هستند. این 

 بین اهداف اروپا و نتایج واقعی است. وجود شکافی بسیار بزرگ

 

 پر کررن شفا 
اقدامات باید جامع )مثالً فراهم کردن شغل برای طور منطقی  به

دار زندگی یا بلندمدت( و دوست زا یماریب همه(، پایدار )مثالً غیر

 یهتا  استت یسالمت( باشند. چترا؟ زیترا در تمتام س    ۀ)ارتقادهند

دالیل منطقی بترای هتر اقتدام     ئۀروش مطلوب ارا دموکراتیک

 .شود یم معینی است که احتماالً منجر به یک هدف مطلوب

از طریتق )التف(    .به این هدف دست یافتت  توان یچطور م

افزایش کشش به سمت شواهد مربوط به پیامدهای اهدافی که 

انتد و )ب( از طریتق تستهیل استتفاده از      تدوین شده یروشن  به

چنتتین شتتواهدی (. 2005شتتواهد بهتتتر )ستتاتکلیف و کتتورت،  

دارای درجات متفاوتی از قدرت باشند، مانند مطالعتات   توانند یم

متتوردی، اظهتتارات کارشناستتی، مطالعتتات تطبیقتتی، تطبیتتق   

 کنترلی، مطالعات گروهتی و پنلتی، مطالعتات کنتترل     یها گروه

مند )برای مقایسه به کمپبتل،   قاعده یها یتصادفی و بررس ۀشد 

اجعه مر 2016مرکز ملی تحقیقات اجتماعی دانمارک،  و ؛2016

شتامل ایتن    تواند یاجرا شده م یها استیارزیابی نتایج سکنید(. 

موارد باشد: )الف( ارزیابی اثربخشتی )آیتا مداخلته انجتام شتده      

کارایی داشتته استت؟(، )ب( ارزیتابی     رفت یآنگونه که انتظار م

قبول بتوده استت؟( و )و(    کنندگان قابل تناسب )آیا برای مصرف

 ابی هزینه، عوارض جانبی، تغییر رویه(.)ارزی یریپذ ارزیابی امکان

هرگونه پر کردن شکاف بتین علتم و سیاستت بته شتکل      

 آل باید شامل موارد زیر باشد: دهیا

 

 مطلوب؛ۀ درک مسلله یا درک توسع ·

جستجو و ارزیابی بهترین شواهد در دستترس و شناستایی    ·

 دانش؛  موجود در زمینۀ یها شکاف

ها و شناستایی   شکافتحقیقات تکمیلی برای پر کردن این  ·

 ؛ها استیس  اهداف روشن در زمینۀ

 ، یافتن منابع مالی و انسانی؛ها استیتدوین س ·

 ؛ها استیتحقق س ·

 اجرایی. یها هیارزیابی تحقق اهداف و رو ·

 

که استاس اقتدامات پیشتگیرانه     ییها در نظر گرفتن ارزش

 ییها و/یا ترویجی هستند نیز به همین اندازه اهمیت دارد، ارزش

مانند دموکراستی، برابتری، مشتروعیت، انصتاف، یکپتارچگی و      

 (.2014آزادی عقیده و اطالعات )بیانیه پوزنان، 

 یهتتا استتتیموانتتع رایجتتی کتته در مستتیر اجتترای متتؤثر س

 اند از: اصالحی وجود دارد عبارت

 

 مربوط به دانش یها شکاف ·

 مالحظات سیاسی ·

 کمبود منابع ·

 ها رسانهۀ تأثیر مداخل ·

رخطی که با تغییر مداوم اهتداف، آمتوزش و   یک فرآیند غی ·

 دستمزد همراه است یها سامانه

 مشکالت مربوط به ارتباطات ·

 حد از  شیب یساز خطر ساده ·

 .معیارهای متفاوت ·

 

 زمان اجرا
کتار در رابطته بتا اقتدامات      یالملل نیها )اجالس ب نتایج پژوهش

مشتترک  ۀ ؛ کمیتت 1984شرایط و محیط کتاری،    آینده در زمینۀ

المللی کار و سازمان بهداشت جهتانی در رابطته بتا     سازمان بین

 دهتد  یمجمع جهانی بهداشت( نشان مو  1986سالمت شغلی، 

که بهبود شرایط محیط کاری و ارتقای سالمت و رفاه کارگران 

و بخشی از معیارهتای   کند یملی ایفا م ۀنقش مثبتی را در توسع

موفقیت در هر سیاست اقتصادی و اجتماعی استت. ایتن نتتایج    

که اصول زیر برای پیگیری سالمت شغلی بستیار   دهد ینشان م

 مهم هستند:
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 کار باید در محیطی امن و سالم انجام شود؛ ·

شرایط کار باید با رفاه کتارگران و منزلتت انستانی ستازگار      ·

 باشد؛

ی را بتترای دستتتاوردهای فتتردی، کتتار بایتتد امکانتتات واقعتت ·

بته جامعته فتراهم     یرسان احساس رضایت از خود و خدمت

 کند.

ۀ عنتوان یتک مستلل     بهبود شرایط و محیط کاری باید بته  ·

جهانی در نظر گرفته شود که در آن بسیاری از عوامل مؤثر 

بر سالمت جسمی و روانی کارگر ارتباط نزدیکی با یکدیگر 

 دارند؛

 

بترای بهبتود    یا رویکرد جهانی و چندرشتته  بنابراین وجود یک

اثربخش شرایط محیط کاری و ارتقای سالمت و رفاه کتارگران  

ستوئدی   ۀسست ؤاز این موضوع توسط م یا ضروری است. نمونه

( 2015ارزیابی فناوری ستالمت و ارزیتابی ختدمات اجتمتاعی )    

دولتی بترای بهبتود    یها ارائه شده است که اخیراً تمامی تالش

را  2015تتا   1995 یهتا  وانی در سطح ملی بین ستال سالمت ر

 رستد  یمورد بررسی قرار داده است. این گزارش به این نتیجه م

 ستاله و بتا   20 ۀها در طول این دور این تالش ۀوجود هم که با

 یها مختلف سیاسی همچنان چالش یها وجود تعدادی از دولت

انتد.   شتده  جدیدی نیز پدیتدار  یها اند و چالش بزرگی باقی مانده

 کنتد  یمت  یریگ جهیگزارش خود اینگونه نت ۀسسه در ادامؤاین م

 جامعته از های ارگانتمام  باید که برای رسیدگی به این موضوع

هتا، مقامتات، متدارس، کارفرمایتان و      ، استانها یجمله شهردار

 جامعه مدنی همکاری کنند.

( طبتق مشتاهدات   2000در همین راستا برادشاو و بورچرز )

 :ندیگو یخود م

 

نتاتوانی در تتدوین    یهتا  تعارض و تردید از دالیل و نشانه

کتته  کننتتد یسیاستتت هستتتند. برختتی چنتتین استتتدالل متت

اطالعات و قطعیت الزم در مقایسه با استانداردهای علمتی  

برختی دیگتر چنتین    . ناکتافی هستتند   یریت گ میبرای تصم

علتم نیستت و ایتن عتدم      ۀکته مستلل   کننتد  یاستدالل مت 

سیاستی   ۀفقتدان اراد  ۀدهنتد   و تردیتد نشتان   یریگ میتصم

عتدم   است. یکی از دشوارترین ابعاد تبدیل علم به سیاست

که دانشمندان با موضوع عدم   حالی قطعیت علمی است. در

مربوط به آن آشنا هستند اما مردم  یها یدگیچیقطعیت و پ

هتای قطعتی و    حتل  اغلتب بته دنبتال راه    گذاران استیو س

که به بهتترین   ییها استیس ن زمینهایمشخص هستند. در 

گونته تعریتف   نای کنند یعلمی استفاده م یها افتهیشکل از 

 یهتا  ینیب شیکاملی از پ ۀکه دامن ییها استیس»: شوند یم

 «.علمی را شامل شوند

 

« بررستی شترایط کتاری اروپتا    »این نویسندگان با مترور کلتی   

 که: رندیگ ی، اینگونه نتیجه م(a2012)یوروفاند، 

 

زمتانی کوتتاه در حتداقل     یهتا  سختی کار یعنتی فرصتت   ·

)بترای مثتال ترکیته،     است از مواقع بسیار متغیر چهارم کی

قبرس و آلمان با باالترین میزان سختی کار مواجه هستتند  

و  شتود  یدرصتد از نیتروی کتار مت     70که شتامل بتیش از   

کشورهای پرتغال، لیتوانی و بلغارستان بتا کمتترین میتزان    

 درصد از نیروی کار(. 50تر از  کم سختی کار در

کار )برای  یها استقالل یعنی توانایی انتخاب یا تغییر روش ·

در مالت، دانمتارک، نتروژ و ستوئد بتاالترین میتزان       مثال

و در بلغارستتان، قبترس و کرواستی    « درصد 80بیشتر از »

 «(.درصد 60کمتر از »میزان  نیتر نییپا

و همچنتین بترای    التآ نیبرای اپراتورهای کارخانه، ماشت  ·

نقل، صنعت و تجارت، ستختی کتار    و  حمل ۀکارگران حوز

که برای مدیران، ختدمات   درحالی ،باال و استقالل کم است

هتم میتزان ستختی کتار و هتم میتزان        ها نیمالی و تکنس

 استقالل باال است.

اند از حرکات تکتراری دستت    اغلب خطرات فیزیکی عبارت ·

روند افزایشی(، بارهای سنگین  ،درصد 60یا بازو )بیشتر از 

کننده یا   روند کاهشی( و شرایط خسته ،درصد 30)بیشتر از 

 روند افزایشی(.، درصد 40دردآور )بیشتر از 

ستاعت یتا بیشتتر کتار      48در میان کستانی کته در هفتته     ·

درصد مشکالتی را در ارتباط با برقراری تعادل  38 کنند یم

ن میزان برای کستانی  بین کار و زندگی گزارش کردند و ای

درصتد   16 کننتد  یستاعت کتار مت    48که در هفته کمتر از 

 گزارش شده است.




