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Abstract
Background and Aim: The military structure of military occupations in comparison with civilian occupations
puts employees in a variety of stressful situations related to the work, family, and organizational environment.
The aim of this study was to investigate the prevalence and stressful sources of militarism in a group of military
personnel.
Methods: The present research method was descriptive with a cross-sectional design. The sample studied in
this study was 300 active military personnel who were selected by the available sampling method. The instrument
used in this study was the scale of Azad and Nedaei's (2020) Military Stress Factors Scale. The research questions
were answered through statistical methods of frequency distribution, mean and standard deviation, and t-test.
Results: The results showed that 61.3% of employees are moderately stressed and 19% of them are exposed
to severe stress. Also, the result of the t-test indicates a significant difference between the mean stress of the
sample group and the mean of the population.
Conclusion: Significant military stressors are ongoing among employees that endanger their mental health.
Systematic interventions should be provided to prevent the aggravation of stressors and reduce stress among
employees.
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چکیده

کلیدواژهها :کارکنان نظامی ،نظامیگری ،عوامل استرسزا.
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زمینه و هدف :ساختار نظامیگری مشاغل نظامی در مقایسه با مشاغل غیرنظامی ،کارکنان را در انواع موقعیتهای استرسزای مربوط
به محیط شغلی ،خانوادگی و سازمانی قرار می دهد .این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع و منابع استرسزای نظامیگری در گروهی از
کارکنان نظامی انجام شد.
روشها :روش اجرای تحقیق حاضر ،توصیفی با طرح مقطعی بود .نمونه مورد مطالعه در این تحقیق  300نفر از کارکنان فعال نظامی
بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این تحقیق مقیاس عوامل استرسزای نظامیگری آزاد و ندائی
( )1399بود .به پرسشهای تحقیق از طریق روشهای آماری توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و آزمون  tپاسخ داده شد.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد  61/3درصد از کارکنان استرس متوسط و  19درصد از آنها در معرض استرس شدید قرار هستند.
همچنین ،نتیجه آزمون  tحاکی از معناداری تفاوت میانگین استرس گروه نمونه با میانگین جامعه است.
نتیجهگیری :عوامل استرسزای نظامیگری قابل توجهی بین کارکنان در جریان است که سالمت روان آنها را به مخاطره میاندازد.
برای پیشگیری از تشدید عوامل استرسزا و کاهش وضعیت استرس در بین کارکنان باید مداخالت سیستماتیکی تدارک دیده شود.
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در قرن حاضر ،استرس یکی از مهمترین زمینههای پژوهش
در علوم مختلف به شمار میآید .این موضوع توجه دانشمندان
رشته های مختلف اعم از پزشکان ،روانشناسان ،فیزیولوژیستها،
زیستشناسان و جامعهشناسان را به خود جلب کرده است و هر
یک جنبههایی از استرس و عوارض آن را مورد بررسی قرار دادهاند.
اما به نظر میرسد با پیشرفت تکنولوژی ،نه تنها از میزان
استرسهای روانی -اجتماعی کاسته نشده ،بلکه بر میزان و شدت
آن نیز افزوده شده است ( .)1استرس ،نوعی واکنش روانی-
فیزیولوژیک است که فرد ،هنگام عدم برقراری تعادل بین "تقاضاها
و نیازهای محیطی" و "توانایی و ظرفیت مواجه شدن با این نیازها"
در خود احساس میکند (.)2
یکی از منابعی که افراد مختلف استرس را به مقدار متفاوت
تجربه میکنند ،استرس شغلی است .امروزه ،یکی از جنبههای مهم
زندگی هر فردی را شغل وی تشکیل میدهد .در زندگی همه
افرادی که شغل دارند ،استرس به درجات مختلفی حضور دارد و به
گونههای مختلف بر آنها فشار روانی وارد میکند .تحوالت شغلی
مانند تغییرات سازمانی ،تغییر حقوق و دستمزد ،ترفیعات شغلی،
ارتباط با مراجعان ،اضافهکاری و دگرگونیهای اجتماعی موضوعاتی
هستند که به شکلی بر فرد فشار آورده و او را دچار آشفتگی ،نگرانی،
تشویش و اضطراب مینماید ( .)3سازمانها یک نهاد اجتماعی
هستند که دارای هدف و نظامی بوده که به سبب داشتن یک
ساختارآگاهانه ،فعالیتهای خاصی انجام میدهد .برای تحقق
اهداف هر سازمان ،نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا
میکند .به نتیجه رساندن وظایف سازمان ،به عهده نیروی انسانی
آن سازمان و عملکرد این افراد ،همان عملکرد سازمان است .از
جمله مهمترین عواملی که بر عملکرد کارکنان اثر میگذارد ،میزان
استرس شغلی و کاهش سطح سالمت ناشی از عوامل مختلف در
محیط کار است (.)4
استرس شغلی میتواند با مشکالت متعدد روانشناختی مانند
اضطراب ،افسردگی ،خستگی عصبی ،ناتوانی در تصمیمگیری،
تخلیه ناگهانی عاطفی ،رفتار تکانشی ،خنده عصبی ،تمرکز ضعیف،
توجه کم ،وقفههای ذهنی و حساسیت نسبت به انتقاد؛ جسمانی
مانند سردردهای میگرنی ،افزایش ضربان قلب و فشار خون،
بیماریهای قلبی -عروقی ،دردهای اسکلتی -عضالنی ،اختالالت
ریوی و گوارشی ،بیماریهای کلیوی و آرتریت روماتوئید؛ سازمانی
مانند غیبت کاری ،جابهجایی ،تولید پایین ،بیگانه شدن با همکاران،
عدم رضایت شغلی ،کاهش تعهد و وفاداری به سازمان و افت
عملکرد شغلی همراه باشد ( .)5به طور کلی ،استرس شغلی را
میتوان انباشته شدن عوامل اضطرابزا و آنگونه وضعیتهای
مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به اضطرابزا بودن آن
اتفاق نظر دارند (.)6
در سطح ملی و بین المللی یکی از مشاغلی که به لحاظ تولید

استرس به میزان زیادی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است،
شغل نظامی است .کامال واضح است مشاغل نظامی به دلیل شرایط
محیطی و نوع مدیریت سازمانی و ساختار وظایف آن ،در دستهبندی
مشاغل پرتنش هستند .در مواردی افراد به عنوان منابع انسانی برای
رسیدن به اهداف جمعی سازمان و حرکت روبه رشد جامعه در
شرایطی قرار میگیرند که زندگی شخصی و خانوادگی خود را
همگام با اهداف کلی سازمان اداره میکنند که در برخی موارد این
غلبه سازمانی میتواند سالمت روان سرمایه انسانی را تحت شعاع
قرار دهد .همچنین ،طبق نتایج مطالعه آزادمرزآبادی و نیکنفس،
سطح استرس شغلی در میان کارکنان نظامی باال و قابل توجهه
است ( .)11کارکنان این سازمان در واکنش به تجاوزها ،اغتشاشات
و بالیای طبیعی معموال اولین گروهی هستند که فراخوانده میشوند.
این ماموریتها که حتی ممکن است مدتها به طول انجامد ،عمدت ًا
منجربه جدایی این نیروها از خانواده و خویشاوندانشان میشود.
با وجود اینکه شدیدترین حالت استرس در کارکنان نظامی،
مواجهه با جنگ و شرکت در عملیاتهای نظامی است ،اما تجربه
استرس و تنش ناشی از تقاضاهای نقش نظامیگری محدود به این
موقعیتها نبوده و در موقعیتهای غیرجنگی و غیرعملیاتی همچنان
استرس نظامیگری تجربه میشود ( .)12برخی از عوامل استرسزا
از قبیل مواجهه با افراد درحال مرگ یا با جراحتهای اساسی،
شرایط بهداشتی و جوی سخت ،انتظار و آمادگی برای شروع
عملیات ،سلسله مراتب و مافوق ،دوری از خانواده ،شرایط خانواده،
دسترسی ضعیف به امکانات فرهنگی -تفریحی ،جابجاییهای دورهای
نسبتاً منحصر به مشاغل نظامی است ( .)13درجه حرارت محیط،
کمبود پزشک متخصص و درمانگاه مناسب نیز از عوامل استرسزا
در این مشاغل است .شرایط اقلیمی و جغرافیایی مهمترین عامل
استرسزا در نظامیان ایرانی شناسایی شده است ( .)14در ایران
حدود  67درصد نظامیان تحت استرس زیاد و  11درصد تحت استرس
خیلی زیاد هستند .باال بودن میزان استرس میتواند سبب بروز
اختالل روانی در نظامیان شود (.)15
بنابراین نمیتوان با هیچ توجیحی نسبت به نیازها و تقاضاهای
نظامیان بیتفاوت بود .با توجه به نقش استرس در بهداشت روانی
افراد و استرسزا بودن نظامیگری در کارکنان نظامی ،شناخت
عوامل ایجادکننده فشار و استرس در کارکنان و نیروهای شاغل در
این واحد نظامی ،میتواند به تدوین بستهها و خط مشیهایی جهت
ارتقای سطح سالمت روان کارکنان در شرایط مختلف ،کمک کرده
و در عین حال ،زمینه امنیت کشور را فراهم نماید .از این رو ،مطالعه
حاضر در صدد وضعیتسنجی و رتبهبندی عوامل استرسزا درمیان
کارکنان نظامی بود .در این تحقیق هدف کلی محققان از طریق
بررسی و ارزیابی سواالت زیر حاصل میشود:
 .1استرس شغلی در میان کارکنان نظامی در چه سطحی است؟
 .2کدام عوامل بیشترین حد از استرس را در کارکنان نظامی
ایجاد میکنند؟.
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روشها

نتایج
ویژگيهای دموگرافیگ کارکنان
درصد فراوانی سن شرکت کنندگان  32/9درصد بین  20تا 30
سال 54/5 ،درصد  30تا  45و  12/3درصد باالی  45سال بود.
همچنین ،وضعیت تاهل و تحصیالت شرکتکنندگان به شرح زیر
بود 18/7 .درصد مجرد و  81/3درصد متاهل 18/7 ،درصد دیپلم،
 53/3درصد لیسانس 26/7 ،درصد فوقلیسانس و  3/1درصد
دکتری 44 .درصد  1تا  10سال 26/7 ،درصد  10تا  20سال و
 29/3درصد کارکنان  20تا  30سال سابقه خدمت داشتند .حوزه
شغلی کارکنان شامل واحدهای زرهی 18/7( ،درصد) ،بهداشت
( 14/7درصد) ،توپخانه ( 13/7درصد) ،مقاومت ( 10/7درصد) ،پیاده
نظام ( 15/7درصد) و عملیات ویژه ( 11درصد) بود (جدول .)1
جدول .1-مشخصات دموگرافیک کارکنان
مشخصات

99

32/9

164
37

54/5
12/3

سن

 20تا  30سال
 30تا  45سال
باالی  45سال
سابقه

 1تا  10سال
 10تا  20سال
باالی  20سال

132
80
88

44
26/7
29/3

تحصیالت

دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

64
160
73
3

21/3
53/3
24/3
1

تاهل

مجرد
متاهل

58
242

19/3
80/7

رسته

زرهی
اداری

56
22

18/7
7/3

بهداری
توپخانه
مقاومت
پیاده
عملیات ویژه

15
32
69
62
44

5
10/7
23
20/7
14/7
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روش اجرای تحقیق توصیفی -تحلیلی با طرح مقطعی بود و
با استفاده از ابزار پرسشنامه خودگزارشی انجام شد .جامعه پژوهش،
شامل کلیه کارکنان نظامی در واحدهای نیروی زمینی و مقاومت
بود .نمونۀ پژوهشی به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد.
فرایند اجرای طرح به این صورت بود که ابتدا دو بهداری نظامی از
میان واحد های مختلف نیروی زمینی انتخاب و هماهنگیهای
اداری و حفاظتی الزم انجام شد .توزیع و تکمیل پرسشنامه به
صورت حضوری بین کسانی که برای ارزیابیهای ساالنه مراجعه
کرده بودند انجام شد .در مجموع  350نفر از کارکنان نظامی بطور
داوطلبانه وارد این مطالعه شدند 300 .مورد از  350پرسشنامه
تکمیل شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ابزار تحقیق
مقیاس عوامل استرسزای نظامیگری :این مقیاس در سال
 1399توسط آزاد و ندائی ( ) 1399ساخته شد که دارای  74گویه
است که عوامل موثر بر ایجاد استرس بین کارکنان نظامی را مورد
سنجش قرار میدهد .زیر مقیاسهای این مقیاس شامل؛ روابط
سازمانی ،ابهام در نقش ،بهداشت محیط ،ناامنی شغلی ،شرایط جوی
و جغرافیایی ،تعارض کار-خانواده ،خانواده ،بیعدالتی سازمانی،
ساختار سلسله مراتبی ،گرانباری نقش و شایستهساالری پایین در
سازمان میشود .روایی سازه این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی (چرخش واریماکس) و تاییدی تایید شد .همچنین ،روایی
مالکی همزمان با پرسشنامههای رضایت شغلی اسپکتور (JSS؛
 )1985و استرس شغلی اسیپو (OSIPOW؛  )1987مورد بررسی
و تایید قرار گرفته که در سطح  0/01معنادار است .ضریب پایایی
این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای  12زیرمقیاس از 0/80
تا  0/90و برای کل مقیاس  0/90به دست آمد .گویههای این
ال
مقیاس بر اساس طیف لیکرت  5درجهای با دامنه تغییرات از "کام ً
موافقم" نمره  5تا "کامالً مخالفم" نمره  1است .نمرات باال نشان
دهندۀ استرسنظامیگری باال و نمرات کمتر نشاندهندۀ استرس
پایین افراد است" .شرایط شغلی من به گونهای است که معموالً
تنها هستم هم صحبتی ندارم" " ،دستورالعمل و بخشنامههای
سازمان شفافیت الزم و کافی را ندارند" و "نمیتوانم سیستم
نظامیگری را در خانه کنار بگذارم" نمونهای از گویههای این
مقیاس است.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها
دادههای جمعآوری شده با روشهای آمار توصیفی از جمله
محاسبۀ درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی
ازطریق ماتریس همبستگی و آزمون  tبا استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSویرایش  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مالحظات اخالقي
ناشناس بودن افراد در تمامی مراحل تحقیق از ابتدای نمونهگیری
و جمع آوری اطالعات تا قسمت گزارش و انتشار رعایت شد.

رضایت آگاهانه شرکتکنندگان اساس مشارکت در تحقیق بود و
کارکنان آزاد بودند حتی پس از دریافت مقیاس از تکمیل آن صرفنظر
کنند .همچنین ،اطمینان داده شد که از اطالعات خصوصی آنها
محافظت خواهد شد و هیچ تاثیرسوء روانی و اقتصادی برای آنها
در برنخواهد داشت.
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جدول .2-میانگین و انحراف معیار کارکنان در عوامل استرسزا
ردیف

عوامل استرسزا

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

1

ساختار سلسلهمراتبی

3/493

0/88

1/50

5

2

گرانباری نقش

3/396

0/71

1/67

5

3

بیعدالتی

3/574

0/81

1

5

4

ناامنی شغلی

3/126

1/26

1

5

5

محدودیت اجتماعی

3/042

1/30

1

5

6

تعارض کار-خانواده

3/131

0/88

1

5

7

ابهام در نقش

3/198

1/01

1

5

8

شایستهساالری پایین

3/204

0/88

1

5

9

روابط سازمانی

3/323

2/22

1

4/20

10

بهداشت محیط

2/124

0/72

1

4/50

11

شرایط جوی

1/913

0/94

1

4

12

خانواده

2/892

1/03

1

5

13

کل مقیاس

3/061

0/38

1

5

جدول .3-میزان استرس در کارکنان
میزان استرس

کم

59

19/7

متوسط

184

61/3

زیاد

57

19

جمع

300

100

ردیف

عوامل استرسزا

میانگین

تفاوت میانگین

درجه آزادی

مقدار t

سطح معناداری

1

ساختار سلسلهمراتبی

3/493

0/493

299

9/68

0/001

2

گرانباری نقش

3/396

0/395

299

9/64

0/001

3

بیعدالتی

3/574

0/570

299

12/06

0/001

4

ناامنی شغلی

3/126

0/123

299

1/69

0/091

5

محدودیت اجتماعی

3/042

0/048

299

0/64

0/518

6

تعارض کار-خانواده

3/131

0/135

299

2/62

0/009

7

ابهام در نقش

3/198

0/196

299

3/33

0/001

8

شایستهساالری پایین

3/204

0/204

299

4/01

0/001

9

روابط سازمانی

3/323

0/205

299

5/39

0/001

10

بهداشت محیط

2/124

-0/437

299

-9/30

0/001

11

شرایط جوی

1/913

-1/088

299

-20/01

0/001

12

خانواده

2/892

-0/107

299

-1/80

0/079

13

کل مقیاس

3/061

0/061

299

2/75

0/006

جدول .4-نتایج آزمون تی تک نمونهای
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فراواني

درصد فراواني
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میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان گروه نمونه به
ترتیب  34/66و  8/21و دامنه سنی آنان از  20تا  53سال بود.
همچنین ،میانگین و انحراف استاندار طول سابقه کارکنان به ترتیب
 13/24و  8//80با دامنه  1تا  29سال سابقه خدمت بود .جدول 2
میانگین و انحراف معیار عوامل استرسزای نظامیگری کارکنان را
نشان میدهد .بیشترین نمره میانگین مربوط به عامل استرسزای
بیعدالتی سازمانی ( )3/57و کمترین میانگین مربوط به عامل
شرایط جوی ( )1/91در بین کارکنان نظامی است.
همانطور که در جدول  3مشاهده میشود 19/7 ،درصد از کارکنان
استرس کم را طبق مقیاس عوامل استرسزای نظامیگری تجربه

میکنند .همچنین 61/3 ،درصد از آنان استرس متوسط و  19درصد
از آنان استرس شدید را تجربه میکنند که به نظر میرسد این
میزان استرس در بین کارکنان از لحاظ آماری قابل توجه است.
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود 19/7 ،درصد از کارکنان
استرس کم را طبق مقیاس عوامل استرسزای نظامیگری تجربه
میکنند .همچنین 61/3 ،درصد از آنان استرس متوسط و  19درصد
از آنان استرس شدید را تجربه میکنند که به نظر میرسد این
میزان استرس در بین کارکنان از لحاظ آماری قابل توجه است.
جدول  4نشان می دهد میانگین نمرات کارکنان نظامی در کل
مقیاس استرس تفاوت معناداری با میانگین جامعه دارد و در بخش
زیر مقیاسها ،به جز مولفههای خانواده ،ناامنی شغلی و محدودیت
اجتماعی میانگین بقیه مولفهها تفاوت معناداری از وضعیت استرس
معمول در کارکنان نظامی دارند ( .)P<0/01همانطور که مشاهده
میشود معناداری مولفههای شرایط جوی و بهداشت محیط منفی
است .به عبارتی مقدار استرسزایی این دو مولفه در کارکنان کمتر
از وضعیت معمول در جامعه کارکنان نظامی است.

بحث
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مشاغل نظامی به طور کلی و بخصوص کارکناه نظامی سپاه
جایگاه حساس و ماهیت ویژهای نسبت به مشاغل غیرنظامی و
حتی سایر کارکنان ارگانهای نظامی و نیروی مسلح دارند .کارکنان
در تحرکات منطقهای و بحرانهای طبیعی و ماموریتهای برون -
مرزی شرایط ویژهای را تجربه میکنند .حتی در زمان صلح با
استقرار در پادگانها و مراکز نظامی چالشهایی متعددی را از سر
میگذرانند .با توجه به اهمیت نقش مخرب استرس در این جامعه
و گروه حساس شغلی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل و
میزان استرس در کارکنان نظامی سپاه انجام شد .در مورد میزان
استرس شغلی در کارکنان نظامی ،نتایج نشان میدهد  19درصد از
کارکنان در معرض استرس شدید و  61/3درصد در معرض استرس
متوسط هستند که با نتایج تحقیق سرابندی و همکاران (،)16
 Pflanzو  ،)17( Ogleآزاد مرزآبادی و طرخورانی ( ،)1و Hoge
و همکاران ( )18همسویی دارد .همچنین نتایج حاکی از این است
که میزان استرس کلی کارکنان باالتر از میانگین جامعه و معنادار
است .نمره میانگین برخی از زیرمقیاسهای استرسزا از جمله؛
سلسله مراتب نظامی ،گرانباری نقش ،بیعدالتی ،تعارض کار-خانواده،
ابهام در نقش ،روابط سازمانی و شایستهساالری تفاوت معناداری با
میانگین جامعه داشت که با نتایج تحقیقات حاجیامینی و همکاران
( Day ،)19و  )20( Livingstoneهمسویی دارد.
در بخش دیگر پژوهش که مربوط به اولویت عوامل از لحاظ
میزان استرسزایی میشد ،بیشترین میزان استرس مربوط به عامل
بیعدالتی سازمانی و کمترین عامل مربوط به شرایط جوی و
جغرافیایی بود .عدالت سازمانی مهمترین عامل در یک سازمان
است که همبستگی نیرومندی با تعهد به سازمان و فرسودگی شغلی
کارکنان دارد ( .)21در این تحقیق "بیعدالتی سازمانی" بیشترین
میانگین استرس کارکنان را به خود اختصاص داده است .در صورت
مشاهده این عامل میتوان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخت

که چه موضوعات اساسی با محوریت بی عدالتی دقیقاً کارکنان را
رنج میدهد .همچنین ،این عامل میتواند همپوشی بیشتری با
عامل "شایستهساالری پایین" داشته باشد .وقتی انتصاب در
سازمان سوگیرانه ،سلیقهای و غیرکارشناسیشده باشد ،عادالنه
بودن جایگاه شغلی ،مزایا ،ارتقای درجه ،تشویقیها و توجه سازمانی
زیر سوال می رود و کارکنان این رخداد را زودتر از هر کسی درک
می کنند .بی عدالتی سازمانی معموالً منجر به احساس ناکارآمدی
و فرسودگی شغلی کارکنان نظامیمیشود ( .)22هرچند که این
عامل در نتیجه خودگزارشی پرسشنامه رتبه آخر را کسب کرده اما
اثرات غیرمستقیم قابل توجهی بر کیفیت عملکرد فرد و سازمان از
طریق تنش و استرس دارد.
دو بعد کار و خانواده از ابعاد اساسی زندگی یک فرد است .وقتی
این دو بعد دچار تعارض و تداخل میشوند ،هر دو سیستم خانواده
و سازمان اثر مستقیم و غیرمستقیم را متحمل میشود که عمده
فشار و استرس به فرد وارد میشود ( Judge .)23و Colquitt
( )24میانجیگری عامل "تعارض کار -خانواده" بین بیعدالتی و
استرس را حتی با کنترل رضایت شغلی و حضور سیاستهای سازمانی
کار -خانواده تایید کردهاند .تحقیق  Huffmanو همکاران ()25
و  Adamsو همکاران ( )26نیز تعارض کار -خانواده را یکی از
مهمترین عوامل تاثیرگذار در استرس کارکنان معرفی کردهاند که
حتی نقطه تجمع تنش حاصل از سایر عوامل استرسزا در محیط
کار ،فردی و خانواده است.
"گرانباری نقش" عامل مهم دیگری است که کارکنان
احساس سنگینی نقش خود را از لحاظ کمّی و کیفی تجربه میکنند.
ساعت های طوالنی کار ،مرخصی محدود ،شرح وظایف چندگانه،
بوروکراسی و جلسات کاری غیرضروری در کارکنان نظامی سبب
فشار کاری میشود .این حالت میتواند با حضور عوامل استرسزای
فردی و محیطی دیگر تشدید و منجر به افسردگی ،اضطراب و
ناامیدی و کاهش تعهد شغلی شود ( .)27شفافیت ناکافی در تقاضای
سازمان زمانی تشدید میشود که ماهیت سازمان ایجاب کند هر
ساله تغییرات ساختاری در سطوح مختلف ایجاد شود .ماهیت هر
شغلی تمایل شدیدی به سمت ثبات و عادت دارد و هر گونه تغییری
در سیستم کارکنان را با مشکل جدی مواجه میکند (" .)28مبهم
بودن نقش" میتواند منجر به ابهام در اولویت و ضروت کارها نیز
شود که این مهم اثر مستقیم و غیر مستقیمی بر سایر عوامل
استرسزا بخصوص تنشهای روابط سازمانی کارکنان دارد (.)29
از طرفی در شغل نظامیگری با وجود ماهیت سلسلهمراتبی
موازیکاری ،جابجایی های سرعتی و بدون اطالع قبلی ،تداخل
وظایف کارکنان ،دخل و تصرف سلیقهای مسئول یا مافوق و شرح
وظایف کلی پر رخداد است که احساس تعلق به سازمان و
خوشنودی شغلی را کاهش میدهد ( ) 30و تاثیر زیانباری بر رضایت
و عملکرد شغلی ( )31دارد .ماهیت سلسلهمراتبی واحدهای نظامی
ابعاد مختلفی برای سلب احساس کنترل کارکنان در شغل خود دارد.
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نتیجهگیری
کارکنان نظامی در طول خدمت خود تحت موقعیتهای
استرسزای متعددی قرار میگیرند که این عوامل و موقعیتها
همپوشی قابل توجهی با هم دارند .تنش در هر نقطه از سیستم
فردی ،سازمانی و خانوادگی سالمت روان نظامیان و عملکرد آنان
را در حوزههای مختلف به مخاطره میاندازد .عوامل  12گانه
استرسزا در این مطالعه بیشتر مربوط به محیط کار و نقش بود که
درصد قابل توجهی از کارکنان را تحت استرس نشان میدهد .این
مهم نشاندهنده اهمیت مداخله در سیستمهای محیط کار و
تصمیمگیریهای مربوط به نقشها است.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

در موقعیتهای مختلف قرار دارند که سالمت روانی و
جسمانی آنان را به مخاطره میاندازد.
 شناسایی نقاط تنش و استرس در واحدهای نظامی و آسیب-
پذیری ها در هنگام به کارگماری کارکنان از آسیبهای
زیانبار پیشگیری میکند.
 استرس و تنش قابل توجه محیط کار ،خانواده و حیطههای
نقش به صورت یک زنجیره به همدیگر متصلاند که بی -
توجهی در یک حیطه مثال؛ بیعدالتی سازمانی سایر عوامل
را تحریک و تشدید میکند.
تشکر و قدرداني :از تمامی کارکنان نظامی شرکتکننده
در این مطالعه و همه افرادی که به نحوی ما را در پیشبرد این
تحقیق ارزشمند با شناسه اخالق IR.BMSU.REC.1395.156
یاری کردند ،نهایت تشکر را داریم.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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سلسله مراتب ابتکار عمل و احساس آزادی شغلی را محدودتر
می کند .ساختار سلسله مراتب سفت و سخت ،رقابت شدید و احتمال
وجود تغییرات سریع در برابر خواستههای فرد قرار میگیرد .این
خصوصیات منابع مهمی از استرس شغلی در سازمان نظامی در نظر
گرفته شده است ( .)32وجود نظام سلسلهمراتبی در سازمانهای
نظامی ،یک فرهنگ سلسلهمراتبی را نیز حاکم میسازد که
سرپرست جهت تسلط و اقتدار بر کارکنان ردهپایین از ابزار تنبیه و
تشویق استفاده میکند .حاکم شدن این فضای سلسلهمراتبی
اثربخشی و تعلق سازمانی را کاهش میدهد (.)33
عامل استرسزای دیگری که کارکنان در معرض آن هستند
"روابط سازمانی" است .کیفیت روابط بین کارکنان و همکاران در
محیط کار می تواند باعث اصطکاک ذهنی بین کارکنان در قالب
خرده ائتالفها شود .هر فرد شاغلی در سازمان این استعداد بالقوه
را دارد تا تنشهای ناشی از منابع مختلف را به زمینه ارتباطی و
بین فردی انتقال دهد که معموالً یا در محیط خانه یا محیط کار
بروز پیدا میکند .روابط بین فردی در سازمان یکی از پیشبینی
کنندههای قوی فرسودگی شغلی است (.)34
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به عدم مقایسه میزان
و عوامل استرسزا در نیروی دریایی و هوایی اشاره کرد که به سبب
موانع نمونهگیری قابل اجرا نبود .همچنین ،در جامعه منتخب که
کارکنان نظامی نیروی زمینی بود ،به دلیل حفاظتی امکان مانور
زیاد در مرحله نمونهگیری به صورت طبقهای یا تصادفی وجود
نداشت و کارکنان در دسترس و مراجعه کننده به بهداریهای
نظامی مورد مطالعه قرار گرفتند .رفع این محدودیتها نیازمند یک
پژوهش گسترده با حمایت سازمانی تسهیلکننده است .پیشنهاد
میشود میزان و عوامل استرسزای نیروی دریایی و هوایی در
مقایسه با نیروی زمینی مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین ،در کنار
عوامل تنشزا برای کارکنان ،شیوههای مقابلۀ آنان با موقعیتهای
تنشزا نیز مورد بررسی قرار گیرد .مطلوب است زمینه تحقیقات
پیمایشی بیشتر را در رابطه با عوامل استرسزا بصورت مجزا در
سازمان فراهم کنند و همکاری اداری و اجرایی الزم را جهت
جمع آوری و اشباع اطالعات از واحدهای مختلف داشته باشند.
کارکنان برای مدیریت صحیح چالشهای مربوط به نقش ،خانواده
و محیط کاری به توانمندسازی مهارتهای مقابلهای مسالهمحور و
آموزشهای ضمن خدمت در راستای اصالح الگوهای ارتباطی در
بین کارکنان به صورت دورهای و منسجم نیاز دارند .مدیران
سازمانهای نظامی در تمامی واحدهای نظامی مسئله احساس
بی عدالتی سازمانی را مورد پایش قرار دهند و در زمینه استخدام
نیروهای جدید ،انتصابها ،تناسب تخصص و تجربه ،سیستم
تشویق و ارتقا ،دقت نظر بیشتری به خرج دهند .جهت خنثی کردن

جنبههای تنشزای ساختار سلسلهمراتبی ،سامانههای نظرسنجی
آنالین برای جلب مشارکت ردههای مختلف در تصمیمات ساختاری
تدارک ببینند .عامل ابهام در نقش ،تداخل یا تعارض کار-خانواده
در کنار ساعات کار طوالنی و گستردهکاری ،گرانباری نقش را رقم
میزند .شرح وظایف و اولویتهای روشن و ابالغ ساالنه بعد از هر
تغییر و تحول سازمانی و برگزاری دورههای ضمن خدمت برای
مدیریت چالش های خانوادگی و محیط کار ضروت قابل توجهی
دارد.
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