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عوامل مؤثر بر استرس شغلي فرماندهان و مديران  بندي بررسي و اولويت

  )نزاجا 1مطالعه موردي در يك واحد نظامي( نظامي
  2يبار يرينص ينحس

  4عادل درخشان مهربانو  3يوستهپ كبرا
  چكيده

 و يصنعتانقالب  آغاز با كه است يجهان روز مشكالت از يكي ها سازمان در يشغل اضطراب
 نظران صاحب نظر مد گسترده يها سازمان و يدولت ينهادهاگيري  شكل و انبوه يدتول رواج

 ،يمنيا ،يانسان يها ارزش ،يسالمت همچون يمباحث و گرفت قرار يشناس روان و يريتمد
 طرح آن امثال و يتموفق احساس عدم و يروح بحران، يسرخوردگ ،يناكام اضطراب، آرامش،

تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيق كاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع . يدگرد
مديران و  ةكلي حاضر شامل پژوهش يآمار جامعه .استپيمايشي و همبستگي  –توصيفي
 مربوط، شده از واحدهاي گرفتهبر اساس آمار  كه است ريش عجب 03ان واحد نظامي فرمانده
نفر بوده است  100ريز قيتحق يآمارجامعه  كه اينبا توجه به . استنفر  70بالغ بر  ها آنتعداد 
 كه ،قيتحقجامعه  ياعضا هيكل نيبدر به منظور تمام شماري، نبوده و  يريگ به نمونه يازينلذا 

 نامه پرسشاز  ها براي جمع آوري داده .است دهيگرد عيتوز نامه پرسش ،اند بودهنفر  70تعداد 
براي  )جدول و نمودار توزيع فراواني(از آمار توصيفي ،ها تحليل دادهبراي  شغلي و اضطراب

براي تجزيه و تحليل  )ضريب همبستگي پيرسون(توصيف جامعه آماري و از آمار استنباطي 
بررسي و  يقتحق يناانجام از  ياصل هدفدر واقع  .استفاده شده است اه اطالعات و فرضيه

نظامي  واحد ينا شغلي فرماندهان و مديران نظامي در اضطراببر  مؤثرعوامل  بندي اولويت
عوامل ، يشغل يترضا :عبارتند از در اين پژوهش شغلي اضطراببر  مؤثرعوامل . است

ر يغعوامل ، )يكارهام نقش و بار اب، ض نقشتعار، يطيمحعوامل ( يشغل اضطرابسازماني 
 يجنتا. يجسمو  يروح يفشارهاو  يفردعوامل  ،)ياجتماعو مسائل  يخانوادگمسائل (كاري

فرماندهان و  يشغل اضطراب يانم يعل يهمبستگ يزانم كهحاصل شده از پژوهش نشان داد 
با  اضطراب يفردو عوامل  يرتأث يشترينب 0.78 يبضربا  يشغل يترضاو  مديران نظامي

حاصل از  يجنتا ينهمچن .دارند يشغل اضطرابرا بر  يرتأث ينتر كم% 54 يهمبستگ يبضر
عوامل  ،يكار يرغعوامل ، شغلي اضطراب عوامل سازماني ينب كهنشان داد  ياتفرض يلتحل
 ةفرماندهان و مديران نظامي رابط يشغل اضطراببا  يرفتارمسائل  يتنهادر  و اضطراب يفرد
  .وجود دارد يمثبت

  .رضايت شغلي ،حجم كاري ،شغلي اضطراب ،مديران ،فرماندهان :كليديواژگان 
                                                      

  شير عجب 03مديران و فرماندهان واحد نظامي  1-
  )ع(عضو هيئت علمي دانشگاه افسري امام علي  2-
  دولتي مديريتد ارش كارشناسي 3-
 دولتي مديريتارشد  كارشناسي 4-
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  مقدمه

ها و  شود كه در آن بر عواطف و هيجانمي يدهنام اضطراب فشار عصبي كه به اصطالح

هنگامي كه فشار عصبي  .گذارد يم يرتأثبدني انسان  يها حالتفرايندهاي انديشيدن و 

فشار « .افتددر خطر مي يرامونپتوانايي انسان در سازگاري با  ،دباش اندازهاز  يشب

احساس  يزندگاست كه همه گونه فشاري را كه انسان در  يكليك عبارت  »عصبي

 تاثرا .است يانسانيكي از آفات نيروي  اضطراب يكنوندر دنياي  .گيردكند در برمي مي

بوده و كاركنان يكي از  مشهود كامالًبر زندگي فردي و اجتماعي  اضطرابمخرب 

 ةواژ اخير استفاده از يها سال در هستند، اضطرابرين قشرها در برابر پذيرتآسيب

بودن آن در زندگي اجتماعي  به علت و يافتهرواج مديريت  شناسي رواندر  اضطراب

 1بهداشت رواني يارتقا .است يافتهاختصاص  آنبخشي از مباحث سازماني به  افراد،

در چند دهه  ،انساني منابعابعاد توسعه و بهسازي  ينتر مهميكي از  عنوان محيط كار به

 يدبا .خود جلب كرده است بهمحققان زيادي را در ايران و كشورهاي خارج  توجهاخير 

با  ها آن كه كند يم يجابا فرماندهانشغلي  يچيدگيپو  يتماه كهتوجه داشت 

 يروان يفشارها يجادكنندهاعوامل . داشته باشند سروكار يمتنوع هاي گيري يمتصم

 كه ييآنجااز . تواند دخالت داشته باشد مي ها آن گيري يمتصم يندفرآاحتماالً در 

رو بوده و  خود روبه هاي گيري يمتصم يبرا يزمان يتمحدودطرف با  يكاز  فرماندهان

عامل دو  ينا، لذا يستن يكاف ها گيري يمتصم يبراعمل  يآزادو  ياراخت، يگرد يسواز 

  .نمايد يمرا فراهم  يشترب يروان يفشارهاموجبات بروز 

 بشر متمدن به اصطالح، يزندگ دستاورد كه است يمشكالت جمله از ،اضطراب

 عامل ينا .هستند يبانگر به دست آن با يزندگ يها عرصه همهر د افراد و است يامروز

 جا به خود انسان از بر يمخرب يراتتأث يرفتارو  يشناخت ،يجانيه ،يجسمانلحاظ  از

  )17: 2007، 2پراند( .گذارد يم

                                                      
1-Mental hygiene 

2-Parand  
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  ادبيات تحقيق

گشوده  يتازگبه  يسازمانآن در بحث رفتار  و علل و عوارض يعصب يفشارها مسئله

و آثار  يروانفشارهاي  يلتحلبه  كهاست  يكوتاهدانش مدت  ينا يعلماشده است و 

موجود در مبحث رفتار  هاي يتواقع. اند آن پرداخته ياعضا عملكردآن در سازمان و 

و  يروان هاي يماريباز علل و موجبات  يتوجهدرصد قابل  كه دهد يمنشان  يسازمان

در  توان يمها را  سازمان كاركنان ينبدر  يعشا كار يخستگاز  يناش يها كسالت

نظران  از صاحب يگروه. كردجستجو  يرانمد يتشخص، برخوردها و يرفتار هاي يوهش

 يراستهم به  يدشا. اند كرده يگذار نامقرن  يعشا يماريبرا  يروان، فشار يسازمانر رفتا

از هر زمان  يشبدر آن انسان  كه يا دوره. است يروان يفشارهااين دوران، عصر 

از هر سو  شماري يب مشكالتزا قرار گرفته و مسايل و ردر معرض عوامل فشا يگريد

ها و  سازمان روزافزون يچيدگيپم با فشارها به طور حت ينا. است كردهاو را احاطه 

و  يحصح يزير برنامهابعاد سازمان در صورت عدم  يگرد، ابزارها و ها يكتكنگسترش 

  )23: 1390،يپورعماد( .يابند يمهم  يشافزامناسب، 

 كهدر نظر گرفته شده است  يحالتبه عنوان  يرواننسبتاً جامع، فشار  يفتعر يكدر 

 يجنتا كه گردد يممواجه  ييتقاضاهاو  يداتتهد، ها يتودمحد، ها فرصتدر آن فرد با 

قابل  يرغ مذكور يجنتا تحقق امكاناما . استمهم  يو يبرا ها آن كدامحاصل از هر 

 كههستند  يروهايين» ها يتمحدود«، يفتعر ينادر . ، نامطمئن و نامعلوم استبيني يشپ

عبارت است از » تقاضاها«و  دارند يمبه انجام آن دارند، باز  يلتما كهافراد را از آنچه 

، ينزراب( استمطلوب نظر فرد  كه يزهاييچاز  يبعضاز دست دادن  ياو  ها يافتنيندست 

1998: 513( .  

. هستند يروان يفشارهادر معرض  يشترب يگرداز مشاغل نسبت به مشاغل  يبعض

در  قشرها نپذيرتري يبآساز  يكي يرانمد. است يريتيمد يها شغلمشاغل،  ينااز  يكي

بوده و به  ياريبس هاي يتمسئول يدارا كهگروه  ينا. آيند يمبه شمار  يروان فشاربرابر 
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 ياجتماع يطمحو  يسازمان يطمحرا بر عهده دارند از  يسازمان يها هدفانجام رساندن 

آن به  يمنفآثار  ،يرندگقرار  يروان يفشارهامورد هجوم  كه يصورتو در  يرفتهپذ يرتأث

 يسترسد يميقد  لغت .)10- 9 :1389، يفرخن( سازمان ظاهر خواهد شد عملكرد در سرعت

 در  يدبا  ما  ياستراتژ .شده است   مبدل   اضطراب  روزمره  و  متداول  ي كلمه به   حذف اثر بر

، گملچ(د باش مثبت اضطرابرساندن  حداكثر به و يمنف اضطراب رساندن حداقل به جهت

1375 :12(  

ر يشتب چه هر ينپس عصر يا يريند زمان از خود تحول يندفرآ در اضطراب مفهوم

 گونه ره به كه يهنگام مردم امروزه واقع در است شده كاسته آن دقت از يافته شهرت

 يا ندا اضطراب يرتأث تحت گويند يم ،شوند يم دچار خشم تا گرفته يخستگ از يماللت

 ، يدكن يهج عكس بر را دسر يمعنا بهDesserts  ي كلمه هرگاه .شود يم وارد ها آن بر اضطراب

)stressed( است فشار تحت يمعن به )17: 1384 ،يناپستا(.  

 ،يروان فشار يمعن به (stress) اضطراب ي كلمه ،شناسي روانفرهنگ  كتاب در

 است رفته كار به فشار و صدا يهتك ،يروح فشار تنش، 1يجانيه فشار ،اضطراب ،يدگيتن

  .)368: 1379 خداپرست،(

ترس  و وحشت ،ينگران ،يخستگ ،يروح فشار اضطراب، ينوع واقع در اضطراب

 يكنا( شود يم رنج و يناراحت، يافسردگ ،ها يماريب انواع بروز موجب اضطراب .است

 يكاركردها در اختالل يجادا عامل، ينا مخرب يرفتار اثرات جمله از .)12: 1383،

  . )2،2007كاكيوپو( است ياجتماع

لحاظ  از چه و يذهن لحاظ از چه كه يداديرو نوع هر از است رتعبا اضطراب

  .)12: 1375، لچمگ( آورد وارد شمان بد بر يفشار ،يجسم

                                                      
1-Emotional pressure  

2-Cacioppo JT  
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2بوم و گرانبرك، 1كواتنز
 يدرون يتموقع به اضطراب: اند كرده يفتعر گونه ينا را اضطراب 

 ي خودروان آرامش يا و يجسم يتوضع به نسبت را يديتهد كه گردد يم اطالق يفرد

 اضطراب از يناش يها واكنش به يزممكان ينا در تعادل عدم درك .باشد كرده احساس

  .)19: 1387زاده، حسن( باشد يرفتار يا يزيولوژيكيف تواند يم كه انجامد يم

 يزندگ در ما بيشتر كه است يحالت اضطراب ،يروان و يروح يدهپد يك عنوان به

 ينا و نماييم يم تجربه را آن كار يطمح و تماعاج در چه و خانواده يطمح در روزانه چه

  . )9: 2000، يناشتا( گردد يم يمنف گاه و مثبت گاه يجنتا به تجربه، منجر

، يسترسد ،سترسا يو ،يخنث ،يمنف مثبت، انواع به كه دارند يمختلف انواع ها اضطراب

بلند  و تمد كوتاه ،يدرون و يرونيب ،يجمع يا و يفرد مزمن، يا حاد ،يدشد و يفخف

 كه شوند يم بندي طبقه ... و ياجتماع و ينجانش و يافته سازمان ،يجسم و يعاطف مدت،

   :شود يم اشاره ها نآچند نمونه از  به يرز در

  خنثي يها اضطراب

 يرغ، يهاما، توازن عدم، انتقاد پول،، صدا سرو، بحران تعارض، ،مسئله ،ييرتغ مانند يكلمات

 بر را يمنف احساسات ابتدا در كه است ييرفتارها و ها نگرش ،كلمات ... و بودن، منتظره

 كنترل يمناسب نحو به را احساسات ينا اگر يعني ؛يمبدان يخنث را ها آن يدبا اما انگيزد يم

 شمار به يمثبت تجارب توانند يم يحت يمكن اتخاذ ها آن مورد در يطيمح يدگاهد و ييمنما

 كه يحال در .اندازد يم همكاران با يندناخوشا هاي ياروييرو ياد به را ما تعارض مثالً. يندآ

 يتخالق و ينوآور احساسات، يهتخل مثبت، ييراتتغ باعث توانند يم ها ياروييرو ينا

: 1999 ،3يبرل( دنشو يگم در سر و يناكام خشم، موجب خود يافراط شكل در و بشوند

198(.   

                                                      
1-Coatetez  

2-Granenberg & Buom  

3- Lieber 
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  ياجتماع يها اضطراب

 شروع را خود يزندگ فرد كه يا لحظه در درست افراد يزندگ در ياجتماع يها اضطراب

 مواجه يتعصبان و يپرخاشگر ،يگرد افراد يخو و خلق با فرد. دارند وجود كند يم

 خود شغل كه يزمان ،يمكن فراموش را يزندگ بزرگ يعوقا يدنبا ينب ينا در البته. شود يم

مرگ  يا ،شويد يم فرزند صاحب ،كنيد ينم يافتدر درجه و يعترف ،دهيد يم دست از را

 مدت بلند اضطراب اگر اما .)1383:22 ،ينگتونتورگ(  كنيد يم تجربه را خود يزانعز از يكي

 و كند ينم يداپ استراحت يبرا يفرصت بدنتان يدباش نداشته يكنترل آن بر شما و باشد

 يك است، عضله يك يتنها در قلب .دهد يم نشان را خودش، بد اضطراب ينا اثرات

 مواجه قلب ضربان يتند يا و افتاده جا ضربان با كه پايد ينم يريد يستن يدائم يناشم

  .)19 :1380 ،يسك( يردبگ درد يزن قلبتان يروز كه يستن يدبع و شويد يم

 صورت ييشنودها و گفت خانواده در كه شود يم اطالق يطيشرا به: يعاطف اضطراب

  .)284: 1993 والراند،( دشو فوت يزانعز يا بستگان از يكي يا و يردبگ

  1يشغل اضطراب يفتعر

 مانند يمنف احساسات ،يندخوشانا تجارب را يعصب فشار ) 1989( ياكوكر

. است نموده يفتعر كار يها جنبه اثربر  يافسردگ بودن، يعصب ،يناكام تنش،اضطراب،

 هك اي يدهپد يعني شود يم يشغل عملكرد كاهش به منجر يعصب فشار كه است معتقد يو

 با رابطه در .شود يم يتلق موانع از يكي مدارس در يستدر يفيتك يشرفتپ يبرا امروزه

 بر را يعصب فشار )1986( توكار و يتلرف يلقب از محققان از يگروه، يشغل يعصب فشار

 و يحتوض فرد،ر ب ها آن يرتأث و نقش تعارض و نقش ابهام يسازمان يهنجارها اساس

 نسبت افراد يها واكنش را يشغل يعصب فشار )1989( فلدمن و رنولدآ .نمايند يم يينتب

. )73: 1383 ،يكنا( كنند يم يفتعر كارشان هاي يطمح در كننده يدتهد يا يدجد عوامل به

 و كار يطشرا ينب متقابل واكنش از عبارت را آن ،يشغل اضطراب يفتعر در رندال

                                                      
1- Job Stress 
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 يفشارها يجهنت در و ركا يطمح يها خواست كه يا گونه به شاغل يفرد هاي يژگيو

، يويدد( كند يم يفتعر يدبرآها  آن عهده از بتواند فرد كه باشد آن از يشب آن با مرتبط

 شغل و اشخاص ينب تعامل از كه دانند يم يطيشرا را يشغل فشار يومنن و يرب. )32: 1385

 از شدن دور به وادار راها  آن كه ستها آن درون در ييراتيتغ با همراه و خيزد يم بر ها آن

 كار يردرگ مردم از يشمار بي گروه چون كه است معتقد كوپر. كند يم يشانعاد عملكرد

 يشغل اضطراب يرو بر يدبا اضطراب ينهزم در يقاتتحق لذا هستند خانه از يرونب در

  . )11، 1983 ،1هارتوپ( يابد تمركز

 فسردگي،ا اضطراب، :شناختي روان متعدد مشكالت با تواند مي شغلي اضطراب

 خنده تكانشي، رفتار، عاطفي ناگهاني تخليه ،يپرخاشگر تفاوتي، بي عصبي، خستگي

 حساسيت و ذهني يها وقفه كم، توجه ضعيف، تمركز ،گيري يمتصم در ناتواني عصبي،

خون،  فشار و قلب ضربان افزايش ميگرني، يسردردها: مانند) يجسمان(،انتقاد به نسبت

 گوارشي، و يوير اختالالت عضالني، -اسكلتي يردهاد عروقي، -قلبي هاي يماريب

 ،ييجا جابه ،يكار غيبت: مانند )سازماني(و روماتوئيد و آرتريت يويكل هاي يماريب

 به يوفادار و تعهد كاهش ،2شغلي عدم رضايت همكاران، با شدن بيگانه پايين، توليد

 توان يم را يشغل طراباض .)15: 2010، 3آزمن( .باشد همراه شغلي عملكرد افتو  سازمان

 دانست شغل با مرتبط هاي يتوضعگونه  آن و زا اضطراب يها عامل شدن جمع هم يرو

 از يكي نمونه يبرا. نظر دارند اتفاق آن بودن زا اضطراب به نسبت افراد يشترب كه

 در كارمند يا كارگرسو  يك از كه است ينا شغل با مرتبط و اضطرابپر هاي يتوضع

 بر يبرا يگرد يسو از و يردبگ قرار كار يطمح در يادز يفشارها يا ها خواست معرض

 چون كهاست  يعيطب و باشد داشته ياراخت در يمحدود وقت ها خواست ينا آوردن

 شود يم روبرو سرپرستان يپ در يپ هاي يرادگيريا با يدبرآ ها آن انجام پس از تواند ينم

  . )16: 1372،يعلو(

                                                      
1- Hartup 

2- job satisfaction 

3- Azman 
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  يشغل اضطراب ينشانگرها

مانند » يزيولوژيكيفعاليم «است به سه صورت  ممكن يروانو آثار فشار  يمعال

 ،يافسردگ يرنظ »يروان عاليم« ،…فشار خون، ضربان قلب، زخم معده و ييراتتغ

 ،ميلي يب و عالقگي يب نظير »يرفتار يمعال« و…و ترس ،يدشد يجاناته اضطراب،

 بروز ها ينا مانند و نظمي يب مسامحه، و تعلل ،يزدگ شتاب و يلتعج ،يترضا عدم

 يطشرا در كها ر ييها نشانه از دسته سه 1978 در يومنن و يرب. )14 :1373، زاده يمم( يدنما

 يها نشانه و يجسمان يها نشانه ،يروان يها نشانه :اند برده نام كنند يم بروز يشغل اضطراب

  . يرفتار

  ي جسمانيها نشانه

 هاي يماريب يشغل اضطراب با مرتبط يجسمان يماريب يها نشانه ينتر يعموم از يكي

 يزا اضطراب يطشرا ينب رابطه كه دارد وجود يمعتبر يها پژوهش. است يعروق -يقلب

 كه ييها پژوهش .دهند يم نشان يعروق -يقلب يماريب ينآفر خطر عوامل با را كار

 ما ياراخت در باره ينا در را يشتريب اطالعات اند داده انجام )1990( در كوپر و ساترلند

 يها زخم مثل يا روده – يا معده هاي يناراحت كه است شده ثابت طور ينهم .گذارد يم

 كه يجسمان هاي يماريب يگرد از. دارند رابطه هم با يشغل اضطرابو  گوارش دستگاه

 و )ها يآلرژ( ها يتحساس انواع باشند ياپيپ يشغل يها اضطراب يجهنت است ممكن

 برد نام توان يم را يتنفس هاي يناراحت و سردرد خواب در اختالل ،يپوست هاي يماريب

  . )90: 2003 ،1آبالرد(

 يروان يها نشانه

 اضطرابز ا يناش هاي يناراحت اثر بر كه هستند يشناخت و يعاطف يها مشكل از دسته آن

 .است يشغل اضطراب يامدهايپ ترين يجرا از يكي شغل از يتينارضا. كنند يم بروز يشغل

 يبرا و آيد يم خود كار سر به يرتأخ و يليم يب با است يناراض خود شغل از كه يصشخ
                                                      

1- Ablard  
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 يروان يها نشانه يگرد. بيند ينم يچندان يلدل دهد امانج يبه خوب را كارش كه آن

 ينا از يبعض ،يزاريب و انزوا ،يناكام احساس ماللت، اضطراب، ،يافسردگ: از ندا عبارت

 تر يموخ موجب است ممكن كه ييجا تا و هستند ييها مشكل خود يخود به ها نشانه

 و يناكام احساس روز به روز كه يكارگر مثالً ؛شوند يم يشغل اضطراب شدن

 يبانگر در سر و افسرده است ممكن كند يم اش يشغل يطشرا از يشتريب يناخرسند

 بهبود كانام و شود يم تر كم هم باز يشغل يها مشكل با مقابه يبرا او توان يجهنت در. شود

  . )همان منبع( دهد يم دست از را خود يفكر هاي يدگاهد گسترش و كار يطشرا به يدنبخش

 يرفتار يها نشانه

 توان يم كه هستند ييها نشانه اول دسته: شوند يم يمتقس دسته دو به يرفتار يها نشانه

 مثل ؛است ييرفتارها شامل دسته ينا. است شاغل فرد خود متوجه يممستق طور به گفت

 يا يپرخور، دارو و يالكل مشروبات افزون روز مصرف، كردن كار از يخوددار

 يكل طور به و خانواده ياعضا يا همكاران ابر بر در يانهجو يزهست يرفتارها ،يياشتها يب

 . )132: 2005، كامرون( يفرد يانم يها مشكل

 ،گردد يم بر يرادا يالتتشك يا سازمان به يامدشپ يرفتار يها نشانه از دوم دسته

 يور بهره فقدان و كار از يناش يها حادثه يشافزا شغل، كردن رها ،كار از يبتغ ازجمله
  ).37-38: 1377 ،همكاران و رندل(

 ينيمع شغل سر بر ينيمع فرد كه است ياضطراب شغل از يناش اضطراب يگرد يانب به

 اندازه چه تا غلشا شخص :است نهفته نكته چند يفتعر ينا در ،شود يم آن دستخوش

 در او ضعف و قدرت يزانم. كار تازه يا و است آزموده كار ،است برخوردار تجربه از

 نشان كار يطمحر د خود از يتيشخص نوع چه است؛ قدر چه موجود يطشرا با مقابله

  . )99: 1،1983پوهارت( دهد يم

                                                      
1- Hartup 
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ز ا ينيمع يها جنبه به يكي يراز ،است مناسب خود نوع در يك هر ها يفتعر ينا

 توجه فرد يتشخص از ينيمع يها جنبه و ها يژگيو به يگريدو  دارد يدتأك كار يطمح

 شخص كه است يمتقابل يرتأث آن و است افتاه قلم از نكته يك يفتعار ينا در اما. كند يم

  . )24: 1374 پور، آتش( دارد شخص بر يطمح و يطمح بر

 يا گونه به شاغل يفرد هاي يژگيو و كار يطشرا ينب متقابل كنش يشغل اضطراب

 كه است آن از يشب آن با مرتبط يفشارها يجهنت در و كار يطمح يها خواست كه است

  . )1377 ،1يرآلتما، رندال( يدآ برها  آن عهده از بتواند فرد

  اهميت و ضرورت تحقيق

 كه است يامروز يها سازمان در حاد ياربس مسائل از يعصب فشار يا اضطرابة يدپد

 ها سازمان به را ينيسنگ ينههز و انداخته خطر به را كار يروين يروان و يجسم سالمت

 ،كنند يم يسپر كار يطمح در را ياديز ساعات كاركنانچون . است ساخته وارد

 فرد سال چند ظرف اضطرابآن  يپ در رواني روحي و يفشارهاو  يشغل يتينارضا

بر  مؤثردر اين زمينه و عوامل  علت ما با تحقيق ينبه هم ،كند يم يمارب را شاغل

براي  ي الزمها ي موجود را شناسايي كنيم و با آموزشها علل توانيم يم شغلي اضطراب

مديران بتوانيم و زا توسط فرماندهان  اضطرابپيشگيري و يا به حداقل رساندن عوامل 

 عوامل يشگيرانهپ يعمل در توان يم ينچنهم .را بهبود بخشيم يسازمانوري  بهره

  .گرديد در سازمان و باعث خالقيت و پيشرفت داد كاهش كار يطمح از را زا اضطراب

  پيشينه تحقيق

 بر يارتباط يها مهارت آموزش يرتأث ،يشيآزما يبررس يك در) 1385(همكاران و ييرضا

 اثر ،يمارب 2000 از يشب ةمطالع با يبروزسك. نمودند تأييد را پرستاران يشغل اضطراب كاهش

 در يناتوان و يخستگ ،يريپذ يكتحر ،يخواب بي ترس، اضطراب، را يشغل يها اضطراب

                                                      
1- Altmaier 
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 آزاد( داند يم يا روده و معده، يعروق ،يقلب اختالالت مانند يجسمان هاي يماريب و تمركز

  .)1386، يطرخوران و يمرزآباد

 اسملتزر
1
 هك يدرس يجهنت ينا به» اضطرابو  ارتباطات ي رابطه« عنوان تحت يا مطالعه با 

 اضطراب كاهش يبرا و دارند يشغل اضطراب با يقو ياربس ارتباط يگروه و يفرد يها ارتباط

 يگرد يرمتغ هر از قبل بايست يم يارتباط يها مهارت يادگيري و يمت مانند هايي يتفعال ،يشغل

 اضطراب« عنوان با خود يبررس در 2يگينسه و يگنكال .)54: 1987،اسملتزر( يردگ قرار مدنظر

 بار ،كار ناسالم يطمحا ر يشغل اضطراب يجادا در مؤثر عوامل» يامدهاپ و يابي يشهر: يشغل

 توسعه موانع ،يكار استقالل فقدان نقش، تعارض نقش، ابهام ،يكار يها ساعت انزوا،، يشغل

 جو ،يتاذ و آزار ،يريتيمد تحكم ،همكاران و يرانمد با روابط يبرقرار در مشكل ،يشغل

تواند باعث كاهش تمركز مي اضطراب .)90: 2006،يگينسه و يگنكال( برشمردند يسازمان

تصميم قدرتترديد در انجام كارها و كاهش  ، اختالل در حافظه،يپرت حواس فكر،

 هسوء مصرف ماد غيبت از كار، بيمار انگاري، گيري شود و از نظر هيجاني موجب خود

  ).52: 1371، 3فونتانا( روان گردان و كاهش عزت نفس شود

  يقتحق مفهوميارچوب چ

 الگو ينادر . دهد يمرا نشان  يقتحق ينظرارچوب چ 1-1 شكلارائه شده در  الگوي

و  يفردعوامل ، يكار يرغعوامل  يبراوابسته  يرمتغبه عنوان  كاركنان يشغل اضطراب

) يكارابهام نقش و بار ، تعارض نقش، يطيمحعوامل ( يشغل اضطراب يسازمانعوامل 

وابسته  يرمتغبه عنوان  يرفتارمسائل  و يجسمو  يروحسالمت ، يلشغ يترضاو 

در  4الرنس مورفي يآقا كه يا مقالهبر اساس  الگو ينا. باشند يم يشغل اضطراب يبرا

   .)42: 1995، الرنس(. استشده گيري  نجام گرفته الگوا يكاآمر يوياوها يالتا

                                                      
1-Smeltzer  

2- Colligan & Higgins 

3- Fontana  

4- Lawrence R. Murphy  
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  )42: 1995، الرنس مورفي( يقتحقلي تحلي الگوي: 1-1 شكل

  

  ي تحقيقها فرضيه

عوامل ( يشغل اضطرابفرماندهان و عوامل سازماني  يشغل اضطراب ينب -1

  .وجود دارد رابطه معني داري) يكارابهام نقش و بار ، تعارض نقش، يطيمح

  .وجود دارد رابطه معني داري يفردعوامل  فرماندهان و يشغل اضطراب ينب -2

و مسائل  يخانوادگمسائل ( يكار يرغفرماندهان و عوامل  يشغلاضطراب  ينب -3

  وجود دارد رابطه معني داري) ياجتماع

وجود  آنان رابطه معني داري يشغل يترضافرماندهان و  يشغل اضطراب ينب -4

  .دارد

آنان رابطه معني  يجسمو  يروح يفشارهافرماندهان و  يشغل اضطراب ينب -5

  .وجود دارد داري

وجود  آنان رابطه معني داري يرفتارفرماندهان و مسائل  يشغل اضطراب ينب  -6

 .دارد

 يفردعوامل 

 يشغلاسترس 

مسائل (يكار يرغعوامل 

 )ياجتماعو مسائل  يادگخانو

 يشغليت رضا

 يرفتارمسائل 

سالمت روحي 

 جسميو 

  يسازمانعوامل 

  

 ،يطيمحعوامل (

 تعارض نقش

ابهام نقش و ،

 )يباركار



 143/  بررسي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر استرس شغلي فرماندهان و مديران نظامي

   يقتحق يشناس روش

 ها ي سازمانها از نتايج حاصل شده در اين پژوهش در مديريت كه اينبا توجه به 

روش  كه اينتحقيق حاضر از نوع كاربردي و با توجه به  نيبنابرا ،استفاده نمود توان يم

 گردد يمو توزيع آن مقدور  نامه پرسشاز طريق  پژوهشاطالعات در اين  جمع آوري

براي  )جدول و نمودار توزيع فراواني(از آمار توصيفي .استلذا تحقيق از نوع پيمايشي 

براي تجزيه و  )ضريب همبستگي پيرسون(توصيف جامعه آماري و از آمار استنباطي 

  .استفاده شده است ها تحليل اطالعات و فرضيه

  يريگ نمونه روشو  نمونهحجم   ،يآمار جامعه

 ريش عجب 03 واحد نظامي كليه مديران و فرماندهان حاضر شامل پژوهش يآمار جامعه

نفر  70بالغ بر  ها آنتعداد  مربوط، شده از واحدهاي گرفتهبر اساس آمار  كه است

به  يازينا لذ ،نفر بوده است 100ريز قيتحق يآمارجامعه  كه اينبا توجه به  .است

 70 تعداد كه قيتحقجامعه  ياعضا هيكل نيبدر  تمام شماري براينبوده و  يريگ نمونه

  .است دهيگرد عيتوز نامه پرسش اند نفر بوده

  ها داده يآورابزار گرد

با  .بوده است نامه پرسش مطالعات اسناد و پژوهش ينااطالعات  يآور ابزار جمع

 1اله جوانمرد حبيب شده توسطتهيه استاندارد  نامه پرسش ،مرتبط ياطالعاتمنابع  يبررس

. گردد ه استفاده ميشد يطراحت بسته سؤاالاز  مركب يا نامه پرسش ،و همكاران

از مجموع  :است زيربه شرح  سؤالبخش و شصت شش  يحاو يقتحق ينا نامه پرسش

شش سؤال ، اضطرابدوازده سؤال مربوط به عوامل محيطي مؤثر بر  ،شصت سؤال

 اضطرابكاري ر پنج سؤال عوامل غي، شغلي اضطرابده سؤال ، اضطرابمل فردي عوا

                                                      
  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراكاستاديار و عضو هيئ -1
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دوازده ، هفت سؤال مربوط به رضايت شغلي، )مسائل خانوادگي و مسائل اجتماعي(

 .سؤال مربوط به سالمت جسمي و روحي و هشت سؤال مربوط به مسائل رفتاري است

ط با همكاران، پيشرفت سادگي و پيچيدگي كار، ارتبا( رضايت شغليي ها شاخص

عوامل محيطي، حجم كاري، ابهام ( ي عوامل سازمانيها شاخص، )شغلي، ارزيابي كار

، مسائل مسائل اقتصادي(ي عوامل غير كاري ها ، شاخص)نقش، تعارض نقش

سالمت ي ها شاخص، )خانوادگي، مسائل اجتماعي، امكانات تفريحي و آموزشي

ي ها شاخص، )درد، احساس ضعف و سستياستفاده از داروها، داشتن سر( جسمي

مسائل  يها شاخص و) نگراني، تحت فشار بودن، اميدوار بودن يرتأث( سالمت روحي

 )وجدان كاري، سوءاستفاده از امكانات سازمان، عدم اهميت به سازمان(رفتاري 

  . باشند مي

  يريگ و اعتبار ابزار اندازه 1ييروا

و پس از اخذ  يدهرسامر  كارشناسانو  استادان تيرؤاستاندارد تهيه شده به  نامه پرسش

 يمتنظ يينها نامه پرسش يتنهاسازي آن اقدام و در  نقطه نظرات آنان نسبت به بومي

حاصل شده  ييمحتوا يقطربه  يريگ اندازه يلهوس ينروااساس  ينااست و بر  يدهگرد

آلفاي  ماداعت بيضربا  قيتحق نيا نامه پرسش يها پرسش يهماهنگ بيضر .است

مقادير آلفاي كرونباخ براي  .ه استشد دهيسنج SPSSكرونباخ و با استفاده از نرم افزار 

طراحي شده را نشان  نامه پرسشباالي  2پايايي شده است كه% 85مقدار  نامه پرسش

  .دهد مي

                                                      
1- Validity  

2- Reliability  
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  ها تحليل دادهو تجزيه 

درصد  6/51كه  دهد يمنشان  1 شمارهمطابق نمودار  مندرجاطالعات : يفيتوصبخش 

 20سال و  40الي  31 ها درصد آزمودني 4/28سال سن دارند،  30الي  20 ها آزمودني

  .سال سن دارند 50الي  41 ها درصد آزمودني
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  ها نمودار مربوط به سن آزمودني: 1نمودار شمارة

ي ها تجزيه و تحليل داده ي ومورد بررس يهفرض شش مطالعه ينادر :بخش استنباطي

    .شود يم يانب يكهر  يجنتا يرزدر  كه هقرار گرفت آماري

 آنان رابطه معني داري يشغل يترضافرماندهان و  يشغل اضطراب ينب :فرضيه اول

 .وجود دارد

  شغلي با رضايت شغلي اضطرابهمبستگي  نييتع يبراپيرسون  rآزمون  - 1جدول شماره 

 سطح اعتبار  همبستگي بيضر انحراف استاندارد نيانگيم  ريمتغشرح 

  شغلي اضطراب

  يشغل تيرضا

7/18  

22/5 

7/5  

26/1 
78/0 001/0 
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فرماندهان و  يشغل اضطراب انيم يهمبستگ زانيممطابق با نتايج حاصل شده 

 است و سطح اعتبار حاصل R=  78/0معادل با  يرقم يشغل تيرضامديران نظامي و 

آمده از مقدار  به دستمقدار سطح اعتبار  كه اينبا توجه به  .است p/= 001برابر با 

)05/0=p (تأييد يكشماره  هيفرض كهگرفت  جهينت توان يملذا  ،است تر كوچك 

وجود دار مثبت معنا رابطهشغلي با رضايت شغلي  اضطراب ريمتغدو  نيب يعني ؛شود يم

  .دارد

وجود  داري رابطه معني يفردعوامل  فرماندهان و يشغل اضطراب ينب: فرضيه دوم

  .دارد

  شغلي با عوامل فردي اضطرابهمبستگي  نييتع يبراپيرسون  rآزمون  2جدول شماره 

 سطح اعتبار همبستگي بيضر انحراف استاندارد نيانگيم ريمتغشرح 

  شغلي اضطراب

 يفردعوامل 

7/18  

73/5 

7/5  

83/1 
54/0 001/0 

فرماندهان و  يشغل اضطراب انيم يهمبستگ زانيممطابق با نتايج حاصل شده 

 است و سطح اعتبار حاصل R=  54/0معادل با  يرقمعوامل فردي  مديران نظامي با

آمده از مقدار  به دستمقدار سطح اعتبار  كه اينبا توجه به  .است p/= 001برابر با 

)05/0=p (دشو يم تأييد دوشماره  هيفرض كهگرفت  جهينت توان يملذا  ،است تر كوچك. 

  .وجود دارد يمثبتدار  معني رابطهشغلي با عوامل فردي  اضطراب ريمتغدو  نيب يعني

 آنان رابطه معني داري يرفتارفرماندهان و مسائل  يشغل اضطراب ينب: فرضيه سوم

  .وجود دارد
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  شغلي با مسائل رفتاري اضطرابهمبستگي  نييتع يبراپيرسون  rآزمون  - 3جدول شماره 

 سطح اعتبار همبستگي بيضر انحراف استاندارد نيانگيم ريمتغشرح 

  شغلي ضطرابا

 مسائل رفتاري

7/18  

27/7 

7/5  

71/2 
68/0 001/0 

فرماندهان و  يشغل اضطراب انيم يهمبستگ زانيممطابق با نتايج حاصل شده 

 است و سطح اعتبار حاصل R=  68/0معادل با  يرقممديران نظامي با مسائل رفتاري 

آمده از مقدار  دستبه مقدار سطح اعتبار  كه اينبا توجه به  .است p/= 001برابر با 

)05/0=p (شود يم تأييد سهشماره  هيفرض كهگرفت  جهينت توان يملذا  ،است تر كوچك. 

  .وجود دارد يمثبتمعني دار  رابطهشغلي با مسائل رفتاري  اضطراب ريمتغدو  نيب يعني

و  يخانوادگمسائل ( يكار يرغفرماندهان و عوامل  يشغل اضطراب ينب: چهارم هيفرض

 .وجود دارد رابطه معني داري) يماعاجتمسائل 

  كاري ر شغلي با عوامل غي اضطرابهمبستگي  نييتع يبراپيرسون  rآزمون  - 4جدول شماره 

 سطح اعتبار همبستگي بيضر انحراف استاندارد نيانگيم ريمتغشرح 

  شغلي اضطراب

 يكار ريغعوامل 

7/18  

05/8 

7/5  

83/2  
62/0 001/0 

فرماندهان و  يشغل اضطراب انيم يهمبستگ زانيممطابق با نتايج حاصل شده 

است و سطح اعتبار  R=  62/0معادل با  يرقمكاري  رمديران نظامي با عوامل غي

آمده از  به دستمقدار سطح اعتبار  كه اينبا توجه به  .است p/= 001برابر با  حاصل

 تأييد هارچشماره  هيفرض كهگرفت  جهينت توان يملذا  ،است تر كوچك) p=05/0(مقدار 

و  يخانوادگمسائل (كارير شغلي با عوامل غي اضطراب ريمتغدو  نيبيعني  .شود يم

  .وجود داردمعني دار مثبت  رابطه )ياجتماعمسائل 
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 رابطه آنان يجسم و يروح يفشارها و فرماندهان يشغل اضطراب نيب: فرضيه پنجم

  .دارد وجود داري معني

  شغلي با فشار روحي و جسمي اضطرابهمبستگي  نييعت يبراپيرسون  rآزمون  - 5جدول شماره 

انحراف  نيانگيم  ريمتغشرح 

 استاندارد

 بيضر

  گيهمبست

سطح 

 اعتبار

  شغلي اضطراب

 يجسمو  يروح يفشارها

7/18  

51/5 

7/5  

65/1 
70/0 001/0 

فرماندهان و  يشغل اضطراب انيم يهمبستگ زانيممطابق با نتايج حاصل شده 

ت و سطح اس R=  70/0معادل با  يرقم روحي و جسمي يهافشارمديران نظامي با 

آمده  به دستمقدار سطح اعتبار  كه اينبا توجه به  .است p/= 001برابر با  اعتبار حاصل

 چهارشماره  هيفرض كهگرفت  جهينت توان يملذا  ،است تر كوچك) p=05/0(از مقدار 

 رابطه روحي و جسمي يافشاره شغلي با اضطراب ريمتغدو  نيب يعني .شود يم تأييد

  .وجود دارد يمثبتمعني دار 

عوامل ( يشغل اضطرابفرماندهان و عوامل سازماني  يشغل اضطراب ينب: فرضيه ششم

  .وجود دارد داري رابطه معني) يكارابهام نقش و بار ، تعارض نقش، يطيمح

 ازمانيشغلي با عوامل س اضطرابهمبستگي  نييتع يبراپيرسون  rآزمون  - 6جدول شماره 

 سطح اعتبار همبستگي بيضر انحراف استاندارد نيانگيم ريمتغشرح 

  شغلي اضطراب

 عوامل سازماني

7/18  

26/7 

7/5  

58/1 
74/0 001/0 

فرماندهان و  يشغل اضطراب انيم يهمبستگ زانيممطابق با نتايج حاصل شده 

برابر  حاصلاست و سطح اعتبار  R=  74/0معادل با مديران نظامي با عوامل سازماني 

آمده از مقدار  به دستمقدار سطح اعتبار  كه اينبا توجه به  .است p/= 001با 
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)05/0=p (تأييد چهارشماره  هيفرض كهگرفت  جهينت توان يملذا  ،است تر كوچك 

معني دار مثبت  رابطه عوامل سازماني شغلي با اضطراب ريمتغدو  نيب يعني .شود يم

  .وجود دارد

  گيري بحث و نتيجه

 كهمشخص شد  يقتحق ينادر  .قرار گرفت يبررسمورد  يهفرض شش يقتحق ينادر 

ابهام نقش و ، تعارض نقش، يطيمحعوامل شغلي مانند  اضطراب عوامل سازماني ينب

 يكار يرغعوامل  ينب ينهمچنفرماندهان و مديران نظامي و  يشغل اضطراببا  يكاربار 

و  يجسمسالمت  ،يشغل يترضا ،باضطرا )ياجتماعو مسائل  يخانوادگمسائل (

با  يرفتارمسائل  يتنهادر  ،يشغل اضطراببا  اضطراب يفردعوامل  ينب و يروح

 يقتحق ينادر . وجود دارد يمثبتفرماندهان و مديران نظامي رابطه  يشغل اضطراب

 يشغل اضطراب يجادادر  يمهمگذار عوامل اثر الذكر فوق يرهايمتغ كهمشخص شد 

مطابق  يقتحق ينادر . بودند آموزشي ران نظامي در واحد نظامي مركزفرماندهان و مدي

فرماندهان و مديران  يشغل اضطراب يانم يعل يهمبستگ يزانمبا نتايج حاصل شده 

نشان  يشغل اضطرابرا بر  يرتأث يشترينب كه 0.78برابر است با  يشغل يترضاو  نظامي

و  يروحمت سال، %74 يهمبستگ يبضربا  اضطراب يسازمانعوامل . داده است

فرماندهان و مديران نظامي  يشغل اضطراب بررا  يرتأث% 70 يهمبستگ يبضربا  يجسم

 يكار يرغل و عوام% 68 يهمبستگ يبضربا  يرفتارمسائل  .است كرده ياننما

ماندهان و فر يشغل اضطراب يجادارا بر  يرتأث% 62 يهمبستگ يبضربا  اضطراب

 يكم يرتأث% 54 يهمبستگ يبضربا  اضطراب يفردعوامل . اند مديران نظامي نشان داده

  .فرماندهان و مديران نظامي داشته است يشغل اضطراب يجادارا در 
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  تحقيق نتايج پيشنهادات در راستاي

به  ها آنو تشويق  يآموزش مركز ينا در كاركنانبرقراري جلسات منظم براي  -1

  .و اقدام به حل مشكل موجود در محيط كار ينارساناهاابراز مشكالت و 

اضطرابافزايش سطح آگاهي و ميزان سازگاري كاركناني كه در معرض عوامل  -2

  .زاي شغلي هستند

  .يآموزش مركز ينامراكز مشاوره بهداشت رواني در اندازي راه -3

هر گيري  و تصميمريزي برنامه و مديران در زمينه فرماندهانافزايش سطح آگاهي -4

  .يهاي محيط كاراضطراب چه بهتر و كاهش

 يستيزمناسب  يطشرا يجاداجهت  يريتدابالزم است  ها اضطراب كاهشجهت  -5

مورد  يآموزش يها كارگاه و يشغل يزيربرنامه  و كار يطمح يارگونوم، يمنيا و

  .يردگقرار  يجدتوجه 

به  مند عالقهي را كه كاركنان ،يروان يها تنشاز  يريجلوگ منظور به -6

 يتيشخص هاي يژگيواز  و هستندبه نحو مطلوب  كار ياجراو  ذيريپ يتمسئول

 و را شناسايي باشند مي برخوردار يشغلف يانجام دادن درست وظا يبرا الزم

  .دانتخاب گردن ها براي تصدي شغل

 يبرا كار يطمحتا  كنندتالش  يدبا يآموزش مركز ينا يرانمدفرماندهان و  -7

و نشاط و  يشادو با  كنند يشغل يتامنحساس ا تااضطراب آور نباشد  كاركنان

خود عمل  يفوظابه  يهودهب يريدرگبه دور از هر گونه خشم و  يزهانگشوق و 

  .يندنما

در  يعمل يراهكارها يريكارگ هببا  يدبا يآموزش مركز ينا يرانمدفرماندهان و  -8

تا  كنند حركتسازمان  يروانبهداشت  يارتقاو  كار يطمح يسازسالم  يراستا

عوامل موجود در سازمان گرفتار اختالل  يلدلسازمان به  كاركناناز  يك يچه

 همكاران، مرئوسينسازمان نسبت به خود،  كاركناناز  يكهر و نشوند  يروان



 151/  بررسي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر استرس شغلي فرماندهان و مديران نظامي

 يگاهجانسبت به  خصوصبه و  نسبت به جهان اطراف خود يكلور خود و به ط

  .داشته باشند يمثبتسازمان احساس  در خود

شغلي در كاركنان و  اضطراب شناسيهاي بيشتر در زمينه سببسيانجام برر -9

  در  ارائه راه كارهاي كاربردي

، يتمسئول، يمختار خود احساسو تقويت  زااضطرابراستاي كاهش عوامل 

  .كاركناندر  يتمالك و نترلك حس و يناناطم

 يزشآمو مراكزواحدها و  هيكلبه  ميتعمپژوهش قابل  نيا يها افتهيچون  -10

 نيا شود يم پيشنهاد نيبنابرا، يستن ياسالم يجمهورارتش  ينيزم يروين

توسعه به همه  تيقابلتا  رديگانجام  يتر بزرگ يآماردر جامعه  قيتحق

  .نزاجا را داشته باشد يواحدها
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