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 چکیده

ل وضعیت و تحلیواده  اهمیت بسزایی دارد. بررسی رسیدگی به روحیات زنان به دلیل نقش اساسی زنان  در تشکیل پایه یک خان

. این پژوهش، باشدنیاز و ضرورت انجام این تحقیق برای رسیدن به راهکارهای اساسی می المت روان زنان شاغل در صنعت نفتس

ت. جامعه از نوع پژوهش های شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون است که در آنها گروه آزمایش و کنترل استفاده شده اس

کارمند زن به  30آماری پژوهش کلیه کارمندان زن شرکت نفت در شیراز بودند. روش نمونه گیری، نمونه در دسترس میباشد. 

عنوان نمونه از روش کوکران انتخاب و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخت میباشد. پرسش نامه شامل سه بعد و هر بعد شامل 

انگین نمرات باقیمانده سالمت روان پس از کنترل متغیرهای مداخله گر پیش آزمون در گروه چندین مولفه است. تفاوت بین می

آزمایش معناداری است. گروه درمانی مبتنی بر افزایش رضایت شغلی و کیفیت زندگی باعث بهبودی سالمت روان در گروه 

ر این مداخله درمانی بر ارتقاء سالمت روان در آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است. میزان تأثی

و  49/0ارتقا یافت. همچنین تفاوت بین میانگین نمرات باقیمانده رضایت شغلی در دو مرحله ابتدا  63/0و سپس به  53/0ابتدا 

 .شد/. درصد موفق آمیز میبا8شغلی تبدیل میشود. در مرحله سالمت روان ده درصد و در مرحله رضایت  57/0سپس به 

 

 ارتقا سالمت روان-عت نفتصن-زنان شاغل-سالمت روان کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

سالمتی به  عموماً بعد جسمی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سخنی به میان آمده از سالمتیهرگاه 

سازمان بهداشت جهانی تاکید دارد که سالمت روانی اجتماعی و جسمی افراد خصوص بعد روانی آن توجه شده است. 

 در کنندهای تعیین بسیار نقش جهان سراسر در زنان اینکه به توجه با (.1387ی،نیحس) دارندبه یک اندازه اهمیت 

وجود تغییرات جمعیتی و  بابود  غافل مختلف ابعاد در زنان مسائل به توجه از نباید دارند، جامعه و خانواده امور اداره

رود و هنگامی شمار می به داری و نگهداری از فرزندان، مسئولیت اصلی زنانخانه نقش ران،یافتاده در ا اجتماعی اتفاق

 دهندنیز انجام می را کارهای درون منازل ٔەدهند، عمداز منزل اختصاص می بیرون ها زمانی را به کار کاردن درکه آن

از صادرات نفت خام،  یکشور ناش درآمد درصد 4 از شیب نیر حال حاضر صنعت نفت، با تأمد(. 1399 ،انیسخرا)

 یاههیها سرماو خانواده آن کارکنان و ثروت کشور است دیتول یاصل گاههیتک ،یمیپتروش تمحصوال و یگاز عاناتیم

ل الاخت رانیگردش اقتصاد ا ندیفرآ درنشود  انتیها صمت آنالکه اگر از س شوندیم محسوب بس ارزشمند و گرانبها

 تیت کارکنان و جمعالمبر س ،یطیمح یهایو آلودگ یصنعت یهابیآس قیصنعت نفت از طرکند. می جادیا یاساس

 ندیفرآ تیفیک به یتوجهیممکن است در صورت ب. (1391 شیران،) ددار میرمستقیو غ میمستق خود اثرات رامونیپ

 ،ییزدا جنگل همچون یریعوارض خط ،یاگلخانه یگازها عیوس انتشار صنعت، و نیا یاجتماع یهاتیو مسئول دیتول

 منطقه شاغل و ساکن در یهاو انسان واناتیدرازمدت به ح بیآسخاک، هوا و آب،  یهایآلودگ بوم، ستیز بیتخر

 و خشونت در سطح جامعه یاجتماع یهابیو بروز آس متالس همجوار رخ دهد و ممکن است بر ینواح گانیهمسا ای

این مطالعه در پی آن است تا مشخص نماید که بر حسب متغییرهای سالمت روان  .(1395د )اسدیان، بگذار ریتأث

درزنان شاغل، درصد تاثیرات شغل بر روحیات مشخص گردد و همچنین چه راهکارهایی را در جهت بهبود یا جلوگیری 

 قرار گرفتن در شاه لیدل به زن ارشد رانیمدهم جلوگیری نماید. در این میان تواند از این ماز عوامل بدست آمده می

هستند.  هاحل راه و هاتیت، ظرفالمشک نییتع یبرا یمنبع مناسب ،یاصل نفعانیذ از یعات و به عنوان گروهالراه اط

شان، از لحاظ روان روحیاتدر حال حاظر در کشور بزرگ ایران مساله سالمت روان بخصوص در مورد زنان شاغل و 

دهد که بر روحیات همسر و همچنین چنین از لحاظ اینکه زن پایه و اساس یک خانواده را تشکیل میزنان و هم

ها و آینده کشور هستند، لذا موضوع رسیدگی به فرزندانش تاثیر بسزایی دارد و از آنجا که فرزندان امروز پیشرفت

باشد. همچنین با توجه به اینکه صنعت نفت خود متوجه این نیاز وافر مت جامعه میروحیات آنان یکی از واجبات سال

 روان سالمت وضعیت و تحلیلردیده است. تالش به منظور بررسی در مورد کارمندان و یاالخص زنان شاغل خود گ

 لنیاز و ضرورتی به دنباباشد و با توجه به اینکه هر نفت نیاز و ضرورت انجام این تحقیق می صنعت در شاغل زنان

ه باشد که پس از بررسی باین تحقیق نیز به دنبال این مهم میباشد. ارتقا آن مساله می جهت پیشنهادی راهکارهای

بررسی  -2 های سالمت روانبررسی زیر مولفه -1اهداف این تحقیق شامل:  راهکارهایی مفید دست پیدا شود.

بررسی ارتباط  -4 این صنعتبررسی مسائل و مشکالت روان زنان شاغل در  -3 صنعت نفتهای روانی کار در چالش

این تحقیق در صدد آن است که به سواالت زیر  ا محیط کارشان.ب صنعت نفتوضعیت سالمت روان زنان شاغل در 



 

3 
 

-2باشد؟ شاغل در این حوضه چگونه می روان زنانو سالمت  صنعت نفت رابطه بین محیط کار در-1 جواب دهد:

 باشد؟کدام موارد می صنعت نفتراهکارهای پیشنهادی به منظور ارتقا سالمت روان زنان شاغل در 

 

 

 

 

 پیشینه  پژوهش -2

 -1سال این موارد یافت شده :  15در تحقیقی یافته های پژوهشی سالمت روان در ایران بر روی جمعیت باالی 

همه گیری اختالل های روان  -2ن مورد را داشته اند درصد مردان ای 15درصد  زنان  26شیوع اختالالت روانی 

. تحلیل ها نشان درصد را نشان می دهد هم همان 80پزشکی در مورد اختالل های عاطفی و اسکیزوفرنی در سال 

داده است که زنان در عملکرد شناختی بیشتر از مردان زیان دیده اند و بیماری های مزمن و حمایت عاطفی کمتر و 

احمد ). و افسردگی خود را نشان داده است ی بیشتری از سمت خانواده دریافت کرده اند که با عالئم اضطرابانتقاد ها

بین سالمت روان و عوامل استرس زا و روابط خانوادگی و...  2007تحقیق دیگری تکیدا تامیا سال  در (1390نور باال 

در تحقیق خود در 2010نگیا و چان در سال  .یافته استان ارتباط معناداری را صرف نظر از شاغل یا بیکار بودن زن

ال درسهوگ  ،جتماعی یک رابطه معکوس وجود دارد. ریاتر والمورد مادران چینی دریافتند که بین استرس و حمایت ا

باالیی از فرسودگی شغلی زنان نسبت به مردان به  حمردان شاغل نشان دادند که سطدر تحقیقی بین زنان و  2010

 حمدی،)م .فاوت ها مربوط به جنسیت می شودکاری نامساعد و موقعیت های زندگی بستگی دارد که نیمی از ت شرایط

 ادد نشان آمریکایى در زنان افسردگى و اشتغال بین ارتباط پیرامون اى مطالعه انجام (1389 ،فاطمه خلیلی) .(1393

 و زندگى از رضایت)عمومى  سالمت در باالترى نمرات ها آن و شوند مى غیرشاغل افسرده زنان از کمتر شاغل زنان

با بررسی مولفه های ماهوی در اشتغال به این  دارند. اضطراب امنیتو عدم ترى نسبتبه پایین نمرات و( نفس به اعتماد

المت سروانی که از پیامد های شغلی است میتواند بر شتغال شرایط مناسب ومطلوب و توان نتیجه می رسیم که نوع ا

 حمایت بین داد نشان در مورد کار نتایح کاشان شهرستان متاهل زنان دیگر در تحقیقی .اجتماعی زنان تاثیر بگذارد

 بهبود و اجتماعی حمایت بهبود وبا دارد وجود معنادار و مستقیم رابطه روان سالمت با مذهبی نگرش و اجتماعی

 (1390 ،خاورقره دینگه ).یابد می بهبود آنان روان سالمت مذهبی نگرش

 

 مبانی نظری -3
  روان و نشانه های آن تعریف سالمت -1-3

عام ترین تعریف سالمتی در اساس نامه سازمان  بهداشت جهانی : سالمتی یعنی سالمت کامل فیزیکی ، فکری 

دارای ویژگی این تعریف  (1996داونی و همکاران)و اجتماعی و صرفا به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست به نظر 

های مثبت و منفی می باشد که  قسمت اول جنبه مثبت آن است و در قسمت  دوم سالمتی به صورت منفی یعنی 

به عنوان نبود بیماری یا ناتوانی که دارای بار منفی می باشد در نظر گرفته می شود در مجموع از تعریف چنین بر می 
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لم بودن است و هم برخورداری از سالمتی است که دومی در تعریف آید که سالمت واقعی هم شامل پیشگیری از نا سا

 .( 1977مدل انگو )نادیده گرفته شده است .
 

 سالمت روانی()روانی بهداشت  فیتعر -2-3

 یو اجتماع یفرد نهیبه یکارکرد یها وهیبه منظور رشد ش یآدم یذهن ییبه علم و عمل حفظ سالمت و کارآ 

ت بهداش یروان یاز اختالل ها یریگ شیو پ یفطر یها و استعدادها یها توانمند تیشادمانه ظرف یریجهت به کار گ

خود  -3خود اتکایی  -2قول حد معاستقالل در -1نشانه های سالمت روانی :(1390،نورباال)د.شو یگفته م یروان

پایایی یا  -6برای انجام دادن آن  توانایی قبول مسئولیت و تالش -5توانایی انجام دادن وظایف یک شغل  40هدایتی 

یا تحت نظارت  توانایی کار کردن با -9توانایی برای کنار آمدن کار کردن و همکاری با دیگران  -8پایداری  -7ایستایی 

توانایی نشان دادن عشق و دوستی  -10سرپرست( توانایی رعایت مقررات و سختی های کار فرد صاحب صالحیت )

توانایی مشارکت در کارها  -13ی ها توانایی تحمل دیگران و ناکام -12 دریاغت عشق و محبت توانایی ارائه و -11

توانایی  -16توانایی فراتر رفتن از خود و ایثار و فداکاری  -15برخوردار بودن از حس شوخ طبعی  -14همراه با دیگران 

 .برای یافتن و لذت بردن از تفریح و سرگرمی

 

 ر سالمت روان تاثیر سبک زندگی ب -3-3

همانطور که در تعریف سالمتی اشاره شد زمانی که صرفا بر عدم وجود بیماری تاکید می شود ، درک سالمتی 

و روان شناسی ، سالمت کامل نیست در مقابل روانشناسی مدرن سالمت بر فواید حالت های مثبت سالمتی و عرصه 

چون ورزش منظم داشتن برنامه غذایی مناسب در درجه اول  های مرتبط با ترویج آن تاکید میکند در زندگی عواملی

عادت ها و دانش ما در مورد تغذیه تغییرات زیادی کرده است که این تغییرات در داشتن ارد طی یک نسل، قرار د

در تحقیقی درباره سبک شیوه های زندگی بلوک و  (1383 رفیعی فر،) .سبک زندگی سالم تر نقش به سزایی دارند

در کالیفرنیا به نتیجه رسیده اند که که عادت های بهداشتی محیط با وضعیت رضایت بخشی  1972برسلو در سال 

عالوه بر این مطالعات پس سالمتی ارتباط دارند این ارتباط از عواملی چون سن ، جنس و وضعیت اقتصادی جدا بود 

 (1392)کلدی،ی مطلوب با طول عمر ارتباط دارند. های بهداشتال و نیم بعد نشان دادند که عادتس 9م و ل و نیسا 5از 

 

 پریشانی روان افراد برعوامل موثر  -4-3

دارای مهارت شغلی است احساس مسئولیت در او قوی می حقیق نشان داده است وقتی یک فرد نتایج یک ت

ری از سازمان منتقل میکنیم احتمال دارد احد متفاوت دیگوقتی او را به وشود و تنوع وظایف شغلی او زیاد است 

روابط او با کارکنان دیگر در محل جدید به خوبی قبل نباشد که موجب می شود به دلیل تصمیم نسنجیده ی مدیریت 

که بین ( باید دانست  299-277، 1386موجبات کاهش سطح روابط انسانی وی در کارش فراهم شود. ) ساعتچی 

چند متغییر یعنی سطح و ماهیت شغل ، تحصیالت متصدی شغل ، شرایط اقتصادی و روانشناختی شاغل در دوران 

قا اولیه رشد خود در خانواده و همچنین جو و فرهنگ سازمان محل کار او همبستگی مثبت وجود دارد  امروزه دقی

 (1389)صفاری،غل اثر غیر قابل انکاری دارد.آن شمی دانیم که ویژگی های هر شغل بر سالمت روانی متصدی 
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 و عوامل تنش زا شغلی فشار روانی شغلی -5-3

که طی آن الزم است توانمندی  )فشارزاها( فشار روانی پاسخ افراد به اوضاع و احوال یا رویداد های تهدید کننده

بر فشار روانی شامل عوامل زیستی، دستگاه عصبی، های آنان جهت مقابله یا کنارآمدن به کارگرفته شود. عوامل موثر 

 . فشار روانی شغلی به آن دستهشغلی طبقه بندی شده انداجتماعی فرهنگی و شناختی، شخصیت، محیطی و عوامل 

از محرک هایی گفته می شود که در رابطه با ابعاد گوناگون حیات شغلی بر کارکنان یک سازمان ورد میشود و نتایج 

 وناگون حاکی از زیان آور بودن اثرات فشار روانی شغلی بر سالمت روانی و جسمانی کارکنان می باشدبررسی های گ

-ی استفاده کرد. روانشناسان صنعتیبا این فشارها می توان از راهکارهای فردی سازمانی و اجتماعکه برای مقابله 

 خت،)سیمین د. رد بررسی و تحقیق قرارداده اند، علل فشارهای روانی در محل کاررا موبنا به دالیلی مشخصیسازمانی 

-2عدم امنیت شغلی -1 :مدیران  یک سازمان در شهر شیراز عوامل تنش زا در محل کار گروهی از منظر (1391

نداشتن آینده روشن در  -5مدون  وظایف شرح نداشتن -4عدم تطابق شغل با شاغل  -3جذب غیر علمی پرسنل 

پایین بودن  -8عزل و نصی های مکرر و بی مورد  -7بقاتی مادی و معنوی در جامعه وجود فاصله ط -6بازنشستگی 

عدم ارزش گذاری صحیح  -10نه بهداشت روانی در محیط کار فقدان امکانات آموزشی در زمی -9سطح رضایت شغلی 

و دستمزد  ناکافی بودن حقوق -12عدم تدوین سیست کلی تصمیم های فی البداهه مسئولین سازمان  -11مشاغل 

 -15پایین بودن سطح اطالعات مشتریان  -14ایجاد توقعات زیاد و عدم امکان پاسخ گویی متناسب  -13پرسنل 

عدم تناسب بین نیروی انسانی  -17انعکاس مشکالت خانوادگی کارکنان در محل کار  -16فقدان برنامه کاری مدون 

کمبود دانش فنی و  -20ایی مسئولین نسبت به مشکالت نا آشن -19بی ثباتی ضوابط و مقررات  -18و میزان کار 

وجود  -22متفاوت بودن برنامه های رفاهی کارکنان در پست های مختلف  -21تحصصی مدیران در زمینه سازمان 

کمبود  -24نداشتن فرصت کافی برای رسیدگی به امور شخصی و رفاهی زندگی  -23اعتیاد و سایر ناهنجاری ها 

نبود برنامه مدون برای تغذیه  -26عدم عالقه بعضی از کارکنان نسبت به شغل خود  -25کاری  فضاهای استاندارد

وجود روابط به جای ضوابط در ارتباط ها و تعامالت درون  -27پایین بودن سطح رضایت شغلی افراد در سازمان 

د به روزمرگی در حیاط شغلی گرفتار آمدن افرا -29وابستگی ماموریت سازمانی به سایر دستگاه ها  -28سازمانی 

عدم حمایت مدیریت سطوح باالتر از تصمیمات متخذه بوسیله  -31وجود جو حسادت در بین همکاران سازمان  -30

 (1376 )ساعتچی،مدیران سطوح پایین تر

 

 آن بهبود راهکارهای و اجتماعی-روانی سالمت -3-6

 :است شرح بدین خالصه صورت به گیرد، قرار توجه مورد است الزم که آنچه و موجود وضعیت

ضرورت توجه به ابعاد سالمت روان در بسیاری ممالک و همچنین در سازمان بهداشت ایران آنگونه که  -1

آمار بدست آمده حاکی از  -2 .شایسته است در نظر گرفته نشده است که موجب تجدید نظر دراین حیطه شده است

مولفه های ایجاد و بروز مسائل روان تنی تحت تاثیر  -3.روانی در کشور ماستدرصد نگران کننده ای از مسائل روحی 

آمارها در کشور ما حاکی از شرایط بد روحی افراد  -4.هیجان نگرانی غم حرمت شکنی  و... در جامعه ما باال می باشد

آمار طالق در سطح کشور مسائل روحی در افراد متاهل منجر به باال رفتن -5 .متاهل نسبت به افراد مجرد می باشد
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اعتیاد یکی از عوامل تخریب کننده و کنترل نشده در جامعه می باشد که اثرات مخربی بر افراد  و  -6 است. شده

، سطح جامعه و خانواده تهدید مولفه های تنش زا در افراد -7( 1376 )ساعتچی،جامعه و خانواده ها گذاشته است 

موازین اخالقی در کنار آموزه های دینی تاثیر مثبتی بر افزایش سالمت  -8 .ب می شوندوبرای آینده کشور محس

اولین مرحله برای ایجاد سالمت روانی و سالمت اجتماعی ساختن جامعه ای  -9 .روانی جامعه به حساب می آیند

به پایین آمدن  بادفضای آزاد است و مردمانی با نشاط و ایجاد رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی برای جامعه  که منجر

نگرانی در جامعه می شودیک از عوامل موثر بر موفقیت برای این مورد آگاهی بخشی مسئوالن جامعه در عرصه های 

 .(1393 محمدی،). مختلف می باشد

 

 سالمت و زنان اشتغال مورد در شده ارائه های نظریه -3-7

 هغربی از دو منظر مثبت و منفی بررسی شد اشتغال زنان و رابطه ی آن با سالمت روانشان در مدل های نظری

، بار اضافی تضاد و تکثر نقش و..... مواردی از منظر نظری منفی فرضیه ی فشار :است که به توضیح آن می پردازیم

که تماما بازگو کننده ی اسن مطلب هستند که زنان شاغل  به (1395)حیدری ،می باشند که باید به آنها اشاره کرد 

ت باالتر حجم باالی کار مسئولیت های زیاد و استرس زا و پرداختن به چندین نقش توامان وضعیت سختتر دلیل اتظارا

ازمنظر نظریه های مثبت نگر به این داستان تجمع نقش ها و بسط   .از نظر روحی نسبت به زنان خانه دار دارند

مثبتی که بر ایجاد عزت نفس بر زنان دارد و  پذیری آنها موردی با تاثیر مثبت در نظر گرفته می شود .به دلیل اثر

اشتغال همزمان با تعهدات و  :(زنان کار به اشتغال)آربر  (1393)محمدی، درامد  و استقالل مالی می نماید. ایجاد

 .مسئولیت هایی که همراه دارد پاداش مالی نیز در بر داردکه تاثیر مثبت بر شرایط فرد  و خانواده اش می گذارد 

 و مثبت) رویکرد دو این از سنتزی شاهد ظهور نظری ادبیات در ما تدریج به هرچند(. 1999،  دیگران و بارتلی)

. اند شده واقع غفلت مورد همچنان رابطه این در دیگر عوامل از هستیم، برخی زنان سالمت  اشتغال رابطة به (منفی

 (1393عماری،)

 

 عوامل اجتماعی فرهنگی و شغلی  -8-3

فرهنگی اجتماعی بر فشارزاهایی که افراد با آنها مواجه می شوند و همچنین بر انتظاراتی که افراد در باره  عوامل

ادی و اقتص، وضعیت اجتماعی ر این بین سه متغییر فرهنگ پذیریچگونگی مواجهه با فشارزاها دارند اثر دارند که د

انی ناشی از عوارض منفی آن جان بری در سال . در وضعیت فرهنگ پذیری و فشار روجنسیت مهم تلقی می شود

یک  -2درون سازی -1 : بیان می کند که می توان توسط چند شیوه متفاوت با این عوامل سازگاری نشان داد 1980

نداشتن محل اقامت و جدایی یا حاشیه نشینی در قسمت پایگاه اجتماعی اقتصادی شرایط وخیم مانند  -3پارچگی 

هم زندگی افراد را به نام فقر طرناک و مسئولیت های شاق و بی ثباتی اقتصادی و فشارهای مهای خزندگی در محل

حمایت  منابع داند که ضمنافقر با رویدادهای تهدیدکننده و غیر قابل کنترل زندگی ربط دارد ضمنا باعث می شودمی

 (1393)محمدی، .ار منفی فشار روانی دارد سست شوداجتماعی که نقش یک سپر را در مقابل آث

 

 ماهیت و کیفیت تجربه زنان در محیط کار -1-8-3
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از مولفه های موثر بر فهم فشار روانی میتوان به ماهیت و کیفیت تجربه زنن اشاره کرد .برای توضیح بیشتر زنی 

که چنیدین نقش تحت عنوان همسر مادر و  کارمند دارد به دلیل کاهش وقت ممکن است دچار مشکل در سالمت 

 ( 1998)ریونسون و مک فارلین . جسمی و روانی شود

 

 فشار روانی شغلی  -2-8-3

به دلیل فشارهای روانی عالقه به  نفر کارگر 6نفر از هر  5دهد تحقیقی در آمریکا نشانگر این موضوع است که 

درصد  33 است کهقی دیگر نشانگر این موضوع تحقی( 540-1990)شولتز  .عزت نفس خود را از دست داده اند شغل و

به فشار کاری اشاره ای نکرده درصد  5و  فشار متوسط کاریدرصد  62د زنان شاغل به فشار کاری باالاعتراف کرده اناز

 (.1984) پلتیر اند 

 

 فرسودگی شغلی کارکنان  -3-8-3

و  ، عاطفیرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمیمی گوید ف 1983تعریف فرسودگی شغلی : فاربر در سال 

روانی است که در نتیجه مواجهه مستقیم و دراز مدت فرد با مردم در شرایطی هیجانی طاقت فرسا ایجاد می شود و 

. در دویژه به محیط کاری مربوط می شو نتیجه میگیرد که فرسودگی شغلی به نحوی با زندگی دنیای پیشرفته و به

 فتگی است که از کار سخت و بدون انگیزه ناشی میرویکرد بالینی فرسودگی شغلی نوعی حالت خستگی و تحلیل ر

مرحله نشانه مزمن  -3مرحله کمبود سوخت  -2مرحله ماه عسل  -1شود . فرسودگی شغلی دارای پنج مرحله  است : 

و  ،رتند از : جسمی ، نگرشی و احساسینشانگان فرسودگی شغلی نیز عبا-مرحله برخورد با دیوار -5بحران  مرحله -4

 .(1393)محمدی،هویت و همچنین نشانه های رفتاری مسخ شدید 

 

 شناخت مدیران و کارکنان از اختالالت روانی -4-8-3

ترین . یکی از بهد رفتار خود و دیگران را بشناسندآشنایی کارکنان نیز با پریشانی های  روانی  باعث می شو 

این  ان، می توسرپرستان، با نشانه های اختالل روانییوه ها برای ارزیابی وضعیت روانی، آشنایی مدیرا ن و به ویژه ش

ر در دوره اختالل هایی که معموال نخستین با -1: رست اختالل های روانی عبارتند ازفه .اختالل ها را طبقه بندی کرد

اختالل  -3دلیریوم زوال عقل و اختالل های یادزدایی  -2جوانی تشخیص داده می شوند شیر خوارگی کودکی یا نو

 -5اختالل های مرتبط با مواد  -4ای روانی ناشی از بیماری های جسمی که جای دیگر طبقه بندی نشده اند ه

اختالل های جسمانی  -8 اختالل های اضطرابی -7ت خلقی اختالال -6اسکیزوفرنی و سایر اختالل های روان پریشی 

اختالل  -12ی جنسی و هویت جنسی اختالل ها11اختالل های تجزیه ای   -10اختالل های ساختگی  -9شکل 

 -15اختالل های کنترل تکانه که به گونه ای دیگر طبقه بندی نشده اند  -14اتالل های خواب  -13های خوردن 

 (1390.)نورباال،اختالل های شخصیت  -16اختالل های سازگاری یا انطباق 

 

 ترور شخصیت  -5-8-3
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می توان آن را ترور شخصیت  ت که، پدیده ای اسر یا  قهرسل به زوشکل شدیدتر و مخرب اعمال قدرت با تو

و اگر مدیران سازمان یا افراد تحت نظارت آنان به این رفتار غیر انسانی و مخرب  خو کنند آثار نامطلوبی را در  نامید

 گذاشت.، بر جای خواهند ه ای که که در آن زندگی می کنندواحد محل کار خود در کل سازمان و در نهایت در جامع

آثار مخرب ترور شخصیت در سازمان بسیار زیاد هستند و برای مقابله با ترور شخصیت در سازمان  (1394 )عطاری،

نیز باید آسیب شناسی روانی و سازمانی و همچنین عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمان را شناخت و در جهت 

 (1376 )ساعتچی، .داد نی، اقدامات موثری را انجامبالندگی فردی و سازما

 

 امکانات مشاوره ای -6-8-3

یکی از وظایف مدیر کارآمد امروزی راهنمایی افراد تحت نظارت خود و فراهم آوردن امکانات مشاوره ای برای 

آنان است پس از آشنایی مقدماتی و در حد اطالعات عمومی چنین مدیری با معیارها نشانه شناسی و طبقه بندی 

انی الزم است ویژگی های شخصیت سالم را بشناسد تا بتواند اقدامات موثری را در زمینه تخفیف اختالل های رو

لغ(، راجرز نظریه انسان بای شخصیت سالم از دیدگاه آلپورت )ویژگی ها مشکالت افراد تحت نظارتش انجام دهد.

فردیت  انسانگ( )تار تحقق خویشتن، یونانسان خواسنش کامل(، فروم )انسان بارور یا مولد، مزلو( )، واک)نظریه انسان

 .(1393)تبعیدیان شاهوردی، .یافته و....(

 

 مشکل استرس -7-8-3

 ، علل و منابع مختلفی داردبه واسطه شغل با آن روبرو هستند استرسی که افراد شاغل به ویژه در مناطق شهری

، حجم بسیار یاد کار انجام کار به صورت شیفتی زمان کاار طوالنی تضاد ن جمله می توان به شرایط بد شغلیکه از آ

وجود . پاسخ ها و عکس العمل هایی که افراد از خود نشان میدهند بیانگر نقش ارتباطت ضعیف میان اشاره کرد

ن تنش اعوامل دیگر شغلی که بر میز . شغل در ابتالی کارکنان به فشار عصبی نقش اساسی دارداسترس در آنهاست

شهروندان موثر هستند عبارتند از: از میزان حقوق در قبال کاروضعیت مهارت شغلی مالکیت محل کسب و کاردسترسی 

 .(1389 )سهرابی،ی سرمایه گذاری و...هاو فرصت به وام ها

 

 شاغل زنان در روان سالمت و شغلی ردة ارتباط -3-9

 حائز آن به پرداختن که باشد می شغل و حرفه افراد، مت سال بر مؤثر اجتماعی گذار اثر های جنبه از یکی 

دارند.  قرار مردان از تر پایین درسطحی ها از شاخص بسیاری در زنان ایران درجامعة. دارد بحث جای و بوده اهمیت

 دستمزد پرداخت در تفاوت شغل و تنوع نبود: از عبارتندبرد؛  نام زنان اشتغال مورد در توان می که مشکالتی جمله از

 تنش، منفی، های احساس ایجاد مفهوم به فشار روانی مثل مشکالتی کار، مساوی شرایط در مردان و زنان بین

. فرزندان و همسر با رابطه مثل خانوادگی تمشکال همکاران، با ناراحتی ارتباط همچنین و بودن عصبی اضطراب،

 توانند مسئولیت می چگونه افراد که است این مهم و مسئول مشاغل در زنان مسائل ترین از عمومی یکی همچنین

 (1385 )ابیانه،دهند.  تطبیق کننده خسته و دقیق شدید، کار با را خانوادگی های
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 مولفه های اصلی مستخرج از متن -10-3

 ابراز اجتماعی، روابط همکاری، پذیری،مسولیت مدیریت، خوداتکایی، استقالل،: روان سالمت هایمولفه 

 سرگرمی و تفریح طبعی، شوخ آرامش، شرایط، پذیرش احساسات،

 حجم شتر،بی مسولیت نقش، اضافی بار فشار نقش، تضاد نقش، تکثر شاغل: زنان سالمت در متاثر های مولفه 

 بیشتر انتظارات زیاد، کار

 و اه بیماری از اطالعی شغلی، شخصیت رفتن باال سازمان، در مشاوره شغلی: داشتن رضایتی های مولفه 

روش نمره گذاری در -کار محیط در زنان تجربه کیفیت و ماهیت شغلی، روانی فشار کاهش کار، به عالقه شرایط،

 جدول زیر آمده است.

 

 روش تحقیق -4

آزمون است که در آنها گروه آزمایش و کنترل  پس آزمون، پیش تجربی با شبه های پژوهش نوع از پژوهش، این

گیری، نمونه  پژوهش کلیه کارمندان زن شرکت نفت در شیراز بودند. روش نمونهاستفاده شده است. جامعه آماری 

کارمند زن به عنوان نمونه از روش کوکران انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر،  30در دسترس است که 

دین سوال می باشد که شامل سه بعد و هر بعد شامل چن 32پرسشنامه محقق ساخت است. این پرسشنامه که شامل 

پردازیم و ابتدا، طی روش مصاحبه به بررسی مشکالت زنان شاغل می در توضیح مطالب گفته شده: در مولفه است.

 مشکالت زنان در این هایی ازپرسش بانکشناس مورد اعتماد کارکنان همچنین در ارتباط با همین موضوع با روان

 هاییاهتشب بودن دارا نظر از و نظری سالمت روان زنانو سپس با توجه به مبانی گیرد بررسی قرار میحوزه مورد 

برای بررسی  کارشناسان و نظران صاحب اختیار در نامهپرسش قالب در و مشکالت روحی جامعه دست بندی لحاظ به

 تکرار به رسیدن به از طریق جدول فرمول کوکران منوط هانمونه حجم ها،داده آوری جمع منظور گیرد بهقرار می

 استفاده متخصصان از نفر 20-30 نظرات از تحقیق این روایی این در ترتیب بدین و شودمی گرفته نظر در نتایج

باشد. ه که سالمت روان میو متغییر وابست صنعت نفتشود و با مشخص کردن متغییر مستقل: کیفیت محیط می

پرسشنامه  ،مربوط به مشکالت در محیط -2روان مربوط به سالمت  -1 گرددپرسش نامه به دو قسمت تبدیل می

 احتمالی غیر و انتخابی روش طریق از نامه پرسشسپس دو گروه آزمایش و گواه تشکیل میدهیم  کامل میگردد.

پایایی پرسش نامه را از طریق روش آلفای  ،اساسپیررسی توسط نرم افزار اسدر آخر با ب .گرددمی پخش هدفمند

نفر از کارشناسان، روایی صوری آن بررسی شده است  30که توسط در آخر طبق جدول  شود.کرونباخ، سنجیده می

جدول نمره گذاری طبق امتیاز بندی لیکرت مطابق  محاسبه شده است. 92/0و پایایی  آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

 زیر میباشد.

 
 . نمره گذاری1جدول

کامال 

 موافقم

 مخالفمکامال  مخالفم نظری ندارم موافقم

5 4 3 2 1 
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 روند اجرای پژوهش -5
 روند پخش پرسشنامه -5-1

آزمودنی  عینی وضعیت ارزیابی منظور به ،(آزمون پیش) اول مرحله در در دوره شرکت جهت افراد مراجعه از پس

 معیار یک انحراف آنان نمرات که کسانی از نفر 30 و گردید اجرا آن ها پرسشنامه محقق ساخت همگی مورد در ها،

 دو در شیقرعه ک با و صورت تصادفی به آزمودنی ها سپس. شدند نمونه انتخاب عنوان به بود کل میانگین از تر پایین

نفر همگی پرسش نام اولیه را پر کرده اند سپس  30تعداد. شدند جایگزین (نفر 15 گروه هر) گواه و آزمایش گروه

 کنندگان شرکت از اول جلسه در درمان، فرمت مطابق با که ای جلسه 10 درمانی های جلسهگروه آزمایش طی 

 مداخله جهت نیاز مورد و اصلی حوزه 7 که انتخاب کنند را مهم ترین مداخالت اصلی حوزه 12 بین از خواسته شد

 صورت به جلسات. شد پرداخته ها حوزه به این فرمت مطابق جلسات در و گردید مشخص گروه همه اعضا توسط

 مداخله اصلی حوزه هفت در درمانی جلسات و محتوای ساختار خالصه. شد برگزارهفته ای  5 جلسه دو ای هفته

 استانداردهای و پول روانی، و جسمی تفریح، سالمت و بازی جوامع، و همسایه خانه معنوی، زندگی عزت نفس،)

حث ب سخنرانی، شیوه به و گروهی صورت به ضمن جلسات در بودند زیر شرح به روزمره زندگی در زندگی، ارتباطات

 .شد نجاما جلسات بین در انجام برای درمانی بسته در تهیه شده تکالیف و جلسه حین در تکالیف اساس بر و گروهی

 
 . روند پخش پرسشنامه؛ منبع: نگارندگان2جدول

 مطالب مربوط به آن جلسه بر اساس مبانی نظری و عناصر اصلی جلسات

 تاثیر گذار برکیفیت زندگی و تاثیر آن بر سالمت روان و معرفی مدل کاسیوشناخت عوامل  اول

 های تکنیک سایر و استعدادها و ها، دستاوردها قدردانی تکنیک آموزش و روان در سالمت نفس عزت نقش و مفهوم دوم

 .شناختی

کرگزار بودن بایت هرانچه بدست شناختن و بررسی عوامل ایجاد کننده نگرانی و مشخص کردن هدف های ارزشمند و ش سوم

 آورده  برای ایجاد حس ارزشمندی

 جلسه

 چهارم

 آگاه) ارتباط برای افزایش قدم چهار و آن ها به رسیدن برای گانه سه های و گام ارتباطات مرکزی های انگاره آموزش

 .محور ارتباط های انگارهو  ارتباطی های مهارت تمرین(.  سازی مهارت هدف گذاری، و شناختی بازسازی سازی،

 ایه چسب بر و شناسایی ، زندگی مالی سطح ارتقای و حفظ بر کیفیت زندگی بر مبتنی درمان استراتژی پنج ارائه پنجم

 افراد هب کمک برای تغییر نگرش های استراتژی از استفاده کاری، های نگرانی جهت تشخیص در آمیز، تحقیر و پاتولوژیک

 بودجه های مهارت اموزش رفع نمایند، مالی مسائل مورد در را، خود وار افسرده و نشخوارهای ها نگرانی ها، ناراحتی تا

 .بندی

دوست »سه مرحله ای  کارهای راه و اطرافیان و زندگی محیط از رضایت خاطر جهت کاسیو ای مرحله پنج مدل ارائه ششم

 ها، نگرش با مرتبط و اصول جامعه یا محله لیست چک تمرین اجرای، و«. یا ترمیم آن»و « ترک کردن آن»، «داشتن آن

 .است استوار جامعه یا خانه ،محل کار از رضایت بیشتر بر که اقداماتی و ها طرح

 نکرد ، مشخص انگیزش ایجاد: گانه پنج های گام«. فعالیت های خواستن»، « فعالیت های باید»آموزش تفاوت های بین  هفتم

 ای فراغت طرح کردن اجرا . هدف به نسبت گشایی مسأله موانع. شخصی ارزش های ها و هدف با متناسب امکانات و عالیق

 خاص عادت یک ایجاد به وسیله تفریح از خاطر رضایت در بهبود برای ارزیابی کارآمدی.  تفریح جاری عادت
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 جلسه

 هشتم

 یک:  سی ای تی ثبت. درونی انگیزه شدن، متعهد. سالمتی عادت ای کنترل مرحله شش برنامه ارائه و سالمتی نقش

 و طراحی . کنند می کمک ناسالم عادات حفظ و رشد هکه ب. استرس مدیریت.  عادت یک به محرک، عمل و پیامد مربوط

. اوست تحت کنترل که هایی عادت مورد در افراد، دستاوردهای و حفظ عودها از جلوگیری منظور به طرح، یک به عمل

 .مزمن های بیماری اصل پذیرش و عودها با مقابله منظور به طرح ایجاد

آموزش ارزش گذاری در زندگی روزمره شناختن حوزه های عالقمندی و هدف گذاری و شناختن مراحل درمان در صورت  نهم

 بروز مشکالت روحی و....

 جلسات. اتمام و آزمون پس سؤاالت، اجرای به پاسخ قبل، جلسات بر مروری دهم

نفر پخش گردید تا بتوان میزان تغییر در زمینه سالمت  30از این مرحله یکبار دیگر پرسش نامه در بین  پس

 مورد SPSS-22 افزار نرم از استفاده با پژوهش از حاصل های دادهروان بر اساس مولفه های تحقیق بررسی گردد.

 موجود های تفاوت( تحلیل کواریانس) استنباطی آماری های روش از استفاده با ابتدا که گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 آزمون سپ نمرات روی از پیش آزمون کنترل متغیرهای تأثیر تحلیل و تجزیه این در. بررسی شد پژوهش گروه دو بین

 کل نمرات ارمعی انحراف و میانگین .شدند مقایسه باقیمانده نمرات به توجه با گروه دو و سپس شد برداشته پیگیری و

دازه گیری شده است ان آزمایشی گروه دو در پیگیری پس آزمون، آزمون، پیش مرحله هردو روان در سالمت به مربوط

 جمعیت متغیرهای لحاظ از و کنترل آزمایش گروه دو بین که داد نشان همبستگی معناداری T(. آزمون 2)جدول

 داخلهم متغیر عنوان به آزمون پیش تنها و ندارد وجود معناداری رابطه و تفاوت تحصیالت، سن، جنس، نظیر شناختی

 .شود می کنترل گر

 
 آزمون پس آزمون و پیش مراحل در گواه و آزمایش گروه دو روان، سالمت نمرات معیار انحراف و میانگین .مقایسه3جدول

 آزمون پس آزمون پیش تعداد متغیر گروه

 معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین  نفر 15 تعداد هر گروه

 20/11 6/143 14/13 8/91 15 سالمت روان آزمایش

 15/13 4/91 36/12 5/87 15 سالمت روان گواه

 
 مشاهده که طور همان. است شده ارائه 3 در جدول ها واریانس تساوی فرض پیش بر مبنی لون آزمون نتایج

 مرحله رد کواریانس تحلیل نتایج. گردد می آن تأیید های مقیاس زیر و وابسته متغیر دو در لون فرض شود، پیش می

 است. شده ارائه 3 جدول در روان، سالمت متغیر آزمون برای پس

 
 آزمایش گروه در واریانس ها تساوی فرض پیش بر مبنی لون آزمون . نتایج4جدول

 معناداری 2درجه آزادی 1درجه آزادی Fضریب متغیرها

 37/0 28 1 07/2 سالمت روان

 54/0 28 1 19/5 رضایت شغلی

 

 نتایج مبتنی بر افزایش دو مولفه اصلی میباشد.
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 روان سالمت متغیر در گروه دو کواریانس تحلیل . نتایج5جدول

 توان آماری مجذور اتا معناداری Fضریب میانگین مجذورات درجه آزادی  متغیر

 99/0 53/0 009/0 18/32 54/142 1 پیش آزمون سالمت

 99/0 63/0 008/0 03/13 31/56 1 پس آزمون روان

 1 49/0 001/0 62/29 08/132 1 پیش آزمون رضایت

 1 57/0 001/0 22/19 14/78 1 پس آزمون شغلی

 
رل کنت از پس کلی طور به روان سالمت نمرات باقیمانده میانگین بین تفاوت می شود، مشاهده که طور همان

گروه  که گرفت نتیجه توان می (. پسP<0.001معناداری است) آزمایش گروه در آزمون پیش گر مداخله متغیرهای

 با قایسهم در آزمایشی گروه روان در سالمت بهبودی باعث افزایش رضایت شغلی و کیفیت زندگی بر مبتنی درمانی

است یعنی  63/0روان  ارتقاء سالمت بر درمانی مداخله این تأثیر میزان. است شده پس آزمون مرحله در کنترل گروه

رابر ب آماری توان. است درمانی تأثیر مداخله یا گروهی عضویت به مربوط باقیمانده کل درصد واریانس از نمرات 63

 مداخله کنترل متغیرهای از پس کلی طور به رضایت شغلی نمرات باقیمانده میانگین بین یک است . همچنین تفاوت

 بر مبتنی گروه درمانی که گرفت نتیجه توان می (. پسP<0.001معناداری است) آزمایش گروه در آزمون پیش گر

 در نترلک گروه با مقایسه در آزمایشی گروه رضایت شغلی در بهبودی باعث زندگی افزایش رضایت شغلی و کیفیت

درصد  57است یعنی  57/0ارتقاء رضایت شغلی  بر درمانی مداخله این تأثیر میزان. است شده پس آزمون مرحله

 است. 99/0برابر  آماری توان. است درمانی تأثیر مداخله یا گروهی عضویت به مربوط باقیمانده کل واریانس از نمرات

 

 نتیجه گیری -6
 جهت پیشنهادی راهکارهای و شرکت نفتدر شاغل زنان روان سالمت وضعیت پژوهش حاضر با هدف تحلیل

 این از حاکی نتایج. شد شغلی و کیفیت زندگی و سالمت روانی انجام درمانی مبتنی بر رضایت گروه قالب ارتقا در

مبتنی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی باعث افزایش سالمت روان در مرحله پس آزمون شده  درمانی گروه که بودند

 ثبتم های درمانی روان اند که داده نشان حاضر پژوهش های یافته با همسو پژوهشی 1لیمبومیرسکی و است. سین

 بین ای مقایسه بررسی در 2و کلین میرویک استانی میتچل، همچنین. است اثرگذار سالمت آزمودنی ها افزایش در

 ینا طول در منفی و مثبت ی عاطفه ممکن است اگرچه که کردند مشخص پالسپو، کننده های دریافت درمانی روان

 درمان دو به نسبت را آزمودنی ها میزان سالمت روان مثبت، های درمانی روان اما باشد، نکرده تغییر پیدا ها درمان

 هم مستقل از روانی بیماری با روانی، سالمت یا ذهنی که بهزیستی است معتقد 3بیشتر افزایش می یابد. کیز دیگر

 نتیجهتوان  یم بنابراین. هستند وابسته همدیگر به محورها بلکه این نیستند، پیوستار یک سوی دو صرفاً اما هستند،

 کشود، ی می توجه آن به مثبت شناسی روان در که شناختی بهینه روان کارکردهای و ذهنی بهزیستی که گرفت

ا روان در ابتد ارتقاء سالمت بر درمانی مداخله تأثیر همچنین میزان. نیست روانی بیماری های درمان در اضافی عامل

                                                           
1 Sin & Lyubomirsky 
2 Mitchell, Stanimirovice, & Klein 
3 Kayes 
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درصد بر سالمت روان زنان شاغل در این روند اضافه گردید که ارتقا یافت. بدین معنا که ده  63/0و سپس به  53/0

رضایت  دهنمرات باقیمان میانگین بین خود پیشرفت بسیار خوبی را در مدتی کوتاه بدست آورده است و همچنین تفاوت

تبدیل میشود بدین معنا که هشت درصد به رضایت شغلی آن ها  57/0و سپس به  49/0شغلی در دو مرحله ابتدا 

 د.تحقیق موفقیت آمیز سنجیده میشو فزوده گردید پس در کل اینا

 

 
 

این پژوهش میتواند از منظر محیطی نیز بررسی گردد که در آن صورت عوامل تاثیر گذار در محیط بر سالمت 

 الیلد یکی ازروان مورد سنجش قرار میگیرد که خود میتواند تحقیقی جداگانه را شامل شود. در انتها باید افزود که 

 آزمودنی، کارکردی اجتماعی بد و جسمانی های نشانه اضطراب، میزان افسردگی، کاهش یعنی روان سالمت افزایش

 گروه در ردد.گ می بر روانی سالمت با بین کیفیت زندگی و افزایش رضایت شغلی تعامل دوسویه و متقابل تأثیر به

 سالمت جزء ضروری را ذهنی بهزیستی که می شود داده آموزش ها،به آزمودنی  زندگی کیفیت بر مبتنی درمانی

 از خاطر رضایت افزایش دنبال به باید روانی سالمت در که کنند پیدا دیدگاه دست این از فراتر به و بدانند خود روانی

 مندارزشهای  حوزه بین تعادل ایجاد با که می گیرند یاد رویکرد شناختی، با افراد دلیل همین به.  باشند زندگی

 از رضایت خاطر و رضایت شغلی میزان است، آنان نظر مد الی که ایده آن با دارد وجود حاضر حال در که زندگی

 خصیتیش عوامل وراثتی، نقش به باید میان این کنند. در ایجاد در خود را باالتری روانی سالمت آن دنبال به و زندگی

 و یشغل بر رضایت گذار تأثیر و گر مداخله متغیرهای عنوان به نیز های محیطی سیستم و کالن حد در اجتماعی و

 امکان حد ات باشند سعی داشته ترکیبی، و نگر کلی رویکرد یک با باید ها درمان و توجه کرد افراد، زندگی کیفیت

درت در ن اینکه این روش درمانی به به توجه با .کنند شناسایی را هستند، مرتبط این عامل با که بیشتری متغیرهای

ن ای کنترل با آتی مطالعات در شود می پیشنهاد که باشد حاضر می پژوهش محدودیت های مطالعات بکار رفته از

 .گیرد قرار بررسی ترمورد دقیق و تر صورت گسترده به ا ر درمانی روش این ها،کارایی محدودیت
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Analysis of mental health status of women working in the oil industry and 

proposed strategies for promotion 

 
Sahar salahi 1, hadi keshmiri2,  fakhrsadat tabatabaei 3 

 

Considering the basic role of women in society and family in this study, the aim is to study and 

analyze the mental health status of women working in the oil industry in order to achieve basic 

solutions. This research is a quasi-experimental research with pre-test and post-test in which 

the experimental and control groups have been used. The statistical population of the study was 

all female employees of the oil company in Shiraz. Sampling method, sample is available. 30 

female employees are selected as an example of Cochran's method and the tool is a researcher-

made questionnaire. The difference between the mean scores of the remaining mental health 

after controlling the pre-test intervening variables in the experimental group is significant. The 

effect of this therapeutic intervention on mental health promotion was first 0.53 and then 

increased to 0.63. Also, the difference between the mean scores of remaining job satisfaction 

in the two stages first becomes 0.49 and then 0.57. Ten percent in the mental health stage and 

8 / in the job satisfaction stage. The percentage is successful. This research can also be 

examined from an environmental perspective, in which case the factors affecting the 

environment on mental health are assessed, which can include a separate study. 

Keywords: Mental health, working women, oil industry, mental health promotion 
 

                                                           
1 PhD student in Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Fars, Iran.(responsible author) 

Sahar.salahi@hotmail.com 
2 PhD, Associate Professor and Faculty Member, Department of Architecture, Shiraz Branch, Islamic 

Azad University, Shiraz, Fars, Iran 
3 PhD student in Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Fars, Iran 

mailto:Sahar.salahi@hotmail.com

