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زمینه و هدف :افراد برای مقابله با استرس ها ،از راه های مقابله ای مختلف استفاده میکنند .انتخاب راه مقابله ای مناسب ،میتواند
از تأثیر استرس ها بر سالمت روانی فرد بکاهد و به سازگاری هرچه بیشتر منجر شود .هدف پژوهش حاضر نیز بررسی شیوه های
مقابله با استرس شغلی در کارکنان نظامی است.

روش بررسی :روش تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی ،و روش اجرای آن به صورت مقطعی و پیمایشی و با استفاده از ابزار

پرسشنامه بود .ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های مقابله با موقعیت های استرس زا و پرسشنامه استرس شغلی بود ،که
 959نفر از کارکنان نظامی به عنوان نمونه به آنها پاسخ داده اند .از آمار توصیفی برای محاسبه درصد ،فراوانی ،میانگین ها و

انحراف استانداردها و در زمینه ی آمار استنباطی ،روش های آماری  Tبین دو نمونه در مرحله تحلیل اولیه و از مدل رگرسیون
چندمتغیره همزمان استفاده شده است .اطالعات به دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار  SPSSویرایش  18تجزیه و تحلیل

گردید.

یافته ها :نتایج به دست آمده نشان داد که استرس شغلی درمیان گروه نمونه بهترین وضعیت را در خرده مؤلفه نقش با میانگین
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 3/79و انحراف استاندارد  0/86و ضعیفترین وضعیت را در خرده مؤلفه ارتباط با میانگین  2/77و انحراف استاندارد 0/84
دارند .کارکنان نظامی برای مقابله با موقعیت های استرس زا بیشتر از سبک مسئله مدار(با میانگین  51/49و انحراف استاندارد

 )8/74استفاده کرده اند .همچنین ضرايب رگرسيون استاندارد شده نشان داد که تنها سبک هیجان مدار می تواند استرس شغلی را
پیش بینی کند.

واژه های کلیدی :استرس شغلی ،کارکنان نظامی ،مهارت های مقابله
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نتیجه گیری :سبک مسئله مدار بیشترین سبک مورد استفاده در کارکنان نظامی در مقابله با موقعیت های استرس زای شغلی است.

ســبکهای مقابله با اســترس شغلی در ...

مقدمه

در میـان اسـترسهایی کـه افـراد بـا آن مواجـه
میشـوند ،اسـترسهای شـغلی از اهمیـت ویـژه ای
برخـوردار هسـتند .اسـترس شـغلی کـه بـا اصطالحـات
«»Stress in organization» ،«Job stress» ،«Occupational stress
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شـناخته میشـود ،حالتـی اسـت کـه در آن عوامـل مرتبـط با شـغل
بـا سلامت جسـمی و روانـی افـراد تداخـل مینمایـد .یـا اسـترس
شـغلی را میتـوان روی هـم جمـع شـدن عوامـل اسـترس زا و
آن گونـه وضعیتهـای مرتبـط بـا شـغل دانسـت کـه بیشـتر افـراد
در فشـار زا بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد .بـه بیـان دیگـر ،اسـترس
ناشـی از شـغل ،استرسـی اسـت کـه فـرد معین بر سـر شـغل معینی
دسـتخوش آن میشـود( .)1در زندگـی همه افراد شـاغل اسـترس
وجـود دارد؛ و بـه گونـه هـای مختلـف باعـث بـروز اسـترس در
ایـن فـرد میشـود .تحـوالت شـغلی ماننـد :تغییـرات سـازمانی،
تغییـر حقـوق و دسـتمزد ،ترفیعهـای شـغلی ،کاهـش یـا افزایـش
نیـروی انسـانی و دگرگونیهـای اجتماعـی موضوعاتـی هسـتند که
بـه شـکلی بـر فـرد فشـار آورده و او را دچـار آشـفتگی ،نگرانـی،
تشـویش و اسـترس مینمایـد( .)2شـغل هـر انسـانی عامـل بسـیار
مهـم و تأثیرگـذار در میـزان رضایـت و احسـاس خشـنودی او از
زندگـیاش میباشـد .کار جنبـه ای از زندگی اسـت کـه صرف نظر
از منابـع مالـی ،برخی از نیازهای اساسـی آدمی نظیـر :تحرک روانی
و بدنـی ،تمـاس اجتماعـی و احساسـات خـود ارزشـمندی را ارضا
میکنـد .در واقـع حرفـه و شـغل بـه نوعـی شناسـنامه ی اجتماعـی
فـرد اسـت و از ایـن نظـر عوامـل فشـار زا و نیـز رضایـت زای
ناشـی از شـغل و حرفـه میتوانـد راه گشـای ما در کشـف و تعیین
زمینههایـی گـردد کـه باعـث افزایش بهداشـت روانی فرد بـه عنوان
موجـودی سـازگار بـا خـود شـود .ایـن زمینههـا میتواننـد افزایش
میـزان و ماهیـت خالقیـت را در محیـط کار سـبب شـده و در نتیجه
بـه تشـکیل فرهنـگ کار متناسـب بـا یـک جامعـه ی در حـال گذار
شـوند( .)3مـدارک و شـواهد کافـی در ایـن زمینـه نشـان میدهـد
کـه این اسـترس ها ،بر سلامت جسـمی ،روانـی ،کمیـت و کیفیت
عملکـرد ،کاهـش بهـرهوری ،عـدم رضایـت شـغلی ،تـرک خدمت،
تأخیـر ،غیبـت کارکنـان و غیره موثر اسـت( .)4از سـویی دیگر افراد
بـرای مقابلـه با اسـترس هـا ،از راه هـای مقابله ای مختلف اسـتفاده
میکننـد .انتخـاب راه مقابله ای مناسـب در برابر اسـترسهای ایجاد
شـده ،میتوانـد از تأثیـر اسـترس هـا بر سلامت روانی فـرد بکاهد
و در نتیجـه بـه سـازگاری و انطبـاق هرچـه بیشـتر منجـر شـود .در
زمینـه ی روش هـای مقابلـه بـا اسـترس ،مـی تـوان بـه سـه راهبرد

مسـئله مـدار ،هیجـان مـدار و اجتنابـی اشـاره نمـود .راهبردهـای
مقابلـه ای مسـئله مـدار شـیوه هایـی را توصیـف مـی کننـد کـه بـر
اسـاس آن فـرد اعمالـی را کـه بایـد بـرای کاهـش یـا از بیـن بـردن
یـک عامـل اسـترس زا انجـام دهـد ،محاسـبه مـی کنـد .رفتارهـای
مسـئله مـدار شـامل :جسـت و جـوی اطالعـات بیشـتر دربـاره ی
مسـئله ،تغییر سـاختار مسـئله از نظر روانشـناختی و اولویت دادن به
گام هایـی بـرای کانـون توجه قرار دادن مسـئله می شـود .برعکس،
راهبردهـای مقابلـه ای هیجان مدار شـیوه هایـی را توصیف می کند
کـه بـر اسـاس آن ،فـرد بـر خـود متمرکـز شـده و تمام تالشـش را
متوجـه کاهش احساسـات ناخوشـایند خـود می کنـد .واکنش های
مقابلـه ی هیجـان مـدار شـامل :گریـه کـردن ،عصبانـی و ناراحـت
شـدن ،پرداختـن بـه رفتارهـای عیـب جویانـه ،اشـتغال ذهنـی و
خیـال پـردازی اسـت .راهبردهـای مقابلـه ای اجتنابـی نیز ،مسـتلزم
فعالیـت هـا و تغییـرات شـناختی اسـت کـه هـدف آنها اجتنـاب از
موقعیـت اسـترس زا می باشـد .رفتارهـای مقابلـه ای اجتنابی ممکن
اسـت بـه شـکل روی آوردن بـه یک فعالیـت جدید و درگیر شـدن
بـا آن یـا روی آوردن بـه اجتمـاع و دیگر افـراد ظاهر شـود(5و.)3
اسـترس ناشـی از شـغل ،استرسـی اسـت کـه فـرد معینی بر
سـر شـغل معینـی دسـتخوش آن میشـود .در بعضـی محیطهـا
مطالعـه ی عـوارض و روشهـای مقابلـه بـا اسـترس از اهمیـت
بیشـتری برخـوردار اسـت ماننـد محیطهـای نظامـی یـا مراکـز
هسـته ای .بـه همیـن دلیـل بررسـی ،مطالعـه و کنتـرل اسـترس در
چنیـن محیطهایـی یـا محیطهـای دیگـری ماننـد مراکـز کنتـرل و
مراقبـت پرواز ،مشـاغل نگهبانـی و کادر پرواز و به طـور کلی انجام
کار بـا وسـایلی کـه نیـاز بـه دقت زیـاد و مـداوم دارد ،بـه مراتب از
اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت( .)5محیطهـای نظامـی از جمله
محیطهایـی هسـتند کـه بـه دلیـل حساسـیت ویـژه و مخاطـرات
موجـود در ایـن گونـه مراکـز ،همچنیـن ضـرورت حفـظ آمادگـی
جسـمی و روانـی بـرای کارکنـان ،زمینـه ی اسـترس و فشـار روانی
در ایـن گونـه محیطهـا بیشـتر اسـت( .)6نظامیـان همـواره با فشـار
روانـی و جسـمانی نظیر کمبود غـذا ،خواب ،تفریحـات ،یکنواختی
محیـط و انجـام امـور تشـریفاتی و تکـراری مواجـه هسـتند(.)7
همچنین اسـترس شـغلی بـاال ،خودمختـاری کم و سـاعات طوالنی
کار از دیگـر ویژگیهـای یـک محیط کاری نظامی اسـت( .)5فشـار
روانـی مشـاغل نظامـی پیامدهـای عمـده و چشـمگیری در محیـط
خانـواده و فضـای سـازمانی ایجاد میکنـد .از جمله ایـن پیامدها در
محیـط خانـواده میتوان به اسـتفاده از روشهای تنبیهی ،اسـتفاده از

اسفندیار آزاد مرزآبادی و همكاران

روشهـای قهـر آمیز و طرد کننـده و همچنین اسـتفاده از روشهای
اسـتبدادی اشـاره نمود .اسـتفاده از ایـن روشهای تربیتـی ،اثرات و
پیامدهـای تربیتـی -رفتـاری را در فرزندان ماننـد ناتوانی در پذیرش
مسـئولیت ،کاهـش اعتمـاد به نفس و سـرانجام ضعف درسـی ایجاد
میکنـد( .)7برخـی از نیروهـای نظامـی بـه طـور مـداوم و شـدیدا ً
احسـاس تنهایـی میکننـد و فرصتـی جهـت دریافـت کمـک پیـدا
نمیکننـد .ناتوانـی در حـل مشـکالت و برخـورد مناسـب بـا آنهـا
ممکـن اسـت منجـر بـه مشـکالت سازشـی شـود کـه خـود را بـه
شـکل آشـفتگیهای هیجانـی ،افزایـش حساسـیت بـه محرکهـای
بیرونـی ،اضطـراب ،ناراحتـی ،تغییـرات خلقـی و افسـردگی نشـان
دهـد .ایـن آشـفتگیها اغلـب بـه ارزیابـی نامناسـب از محیـط و
موقعیـت شـده و موجـب واکنشهایـی بیباکانـه ماننـد اقـدام بـه
خودکشـی میشـود( .)8بنابرایـن بـا توجه بـه این مسـایل و اهمیت
آن بـرای جامعـه نظامـی بررسـی این عامـل در میان این افـراد امری
ضروری اسـت .لـذا هدف پژوهـش حاضر تعیین وضعیت اسـترس
شـغلی در کارکنـان نظامی و سـبکهای مقابلـه ای آن ها در برخورد
بـا موقعیـت های اسـترس زاسـت .این هـدف کلی در سـؤاالت زیر
مـورد ارزیابـی و بررسـی قـرار خواهنـد گرفت.
 .1اسـترس شـغلی در میـان کارکنـان نظامـی در چه سـطحی
میباشـد؟
 .2در موقعیتهـای اسـترس زای شـغلی ،کارکنـان نظامـی
بیشـتر کـدام یـک از سـبک هـای مسـئله مـدار ،هیجـان مـدار و یـا
اجتنابـی را اسـتفاده مـی کننـد؟
 .3ارتبـاط سـبک مـورد اسـتفاده ی کارکنـان نظامـی در
موقعیتهـای اسـترسزای شـغلی بـا اطالعـات دموگرافیـک به چه
صـورت اسـت؟

روش بررسی
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روش اجـرای تحقیـق از نوع توصیفـی– تحلیلی بود و روش
اجـرای آن بـه صـورت پیمایشـی و بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه
انجام شـد.
جامعـه پژوهـش ،کلیـه کارکنـان نظامـی سـپاه پاسـداران
کشـور بـود شـامل نیروهـای زمینـی و مقاومـت ،نیـروی دریایـی
و نیـروی هوایـی کـه در تمـام اسـتان هـای کشـور وجـود دارنـد.
بـرای انتخـاب نمونـه مـورد نظـر در ایـن پژوهـش ،از روش
نمونه گیری تصادفی خوشـه ای اسـتفاده شـد .بنابرایـن ،تعداد 959
نفـر از افـراد جامعـه بـه صـورت خوشـه ای و تصادفـی انتخـاب
شـدند .بـا توجـه بـه جامعـه آمـاری و همچنیـن نـوع نمونـه گیری

مـورد اسـتفاده ،در مرحلـه اول بـه ایـن صـورت عمـل شـد کـه،
اسـتان هـای کل کشـور بـه  9قسـمت اسـتان هـای شـمالی(گیالن،
مازندران ،گلسـتان ،تهـران ،قزوین) ،شـمال غربی(زنجان ،آذربایجان
غربی ،آذربایجان شـرقی ،اردبیل) ،غربی(کردسـتان ،کرمانشاه ،ایالم،
لرسـتان ،همـدان) ،مرکزی(اصفهـان ،سـمنان ،قـم ،مرکـزی ،یـزد)،
شـمال شرقی(خراسـان رضوی ،خراسـان شـمالی) ،شرقی(خراسـان
جنوبـی ،قسـمت شـمالی از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،قسـمت
شـمالی اسـتان کرمـان) ،جنـوب غربی(فارس ،بوشـهر ،خوزسـتان،
چهارمحـال بختیـاری ،کهگیلویه و بویـر احمـد) ،جنوبی(هرمزگان،
سیسـتان و بلوچسـتان) و جنـوب شرقی(قسـمت جنوبـی سیسـتان
و بلوچسـتان ،قسـمت جنوبـی کرمـان) تقسـیم گردیـد .سـپس در
مرحلـه دوم بـه صـورت تصادفـی اسـتان هـای :تهـران ،مازنـدران،
آذربایجـان شـرقی ،همدان ،اصفهـان ،قم ،مرکزی ،خراسـان رضوی،
فـارس ،هرمـزگان ،کـرج ،ایلام ،زاهدان ،خوزسـتان و کرمـان برای
نمونـه گیـری انتخـاب شـدند .الزم بـه ذکر اسـت کـه بـرای تعیین
حجـم نمونـه از جـدول  ،)1970( Krejcie & Morganبـه نقـل از
بیابانگـرد در سـال  ،1389اسـتفاده شـده اسـت( ،)9اگرچـه حجـم
نمونـه پژوهـش مذکـور خیلـی بیشـتر از عدد تعین شـده بر اسـاس
این جـدول میباشـد.
پرسشـنامه مقابلـه بـا موقعیـت هـای اسـترس زا:
 ،)1990( Endler & Parkerبـا هـدف ارزیابـی انـواع سـبک هـای
مقابلـه ای افـراد در موقعیتهـای اسـترس زا بـه سـه صـورت
سـبکهای مقابلـهای مسـئله مـدار ،هیجـان مـدار و اجتنابـی مـورد
اسـتفاده قـرار گرفـت( .)10ایـن آزمون شـامل  48سـؤال اسـت که
هـر  16سـؤال بـه یکـی از ابعـاد مقابله مربوط اسـت و پاسـخ به هر
سـؤال بـر اسـاس یک مقیـاس  5درجـه ای لیکـرت از هرگـز( )1تا
خیلـی زیـاد( )5مشـخص میشـود .در ایـن پرسشـنامه سـؤالهای
(،44 ،41 ،40 ،39 ،37 ،34 ،26 ،25 ،23 ،21 ،15 ،10 ،6 ،2 ،1
 )45راهبردهـای مقابلهای مسـئله مدار را میسـنجند .سـؤالهای(،5
)43 ،36 ،32 ،31 ،29 ،27 ،24 ،22 ،19 ،17 ،16 ،14 ،13 ،8 ،7
مربـوط بـه سـبک هیجان مـدار اسـت و راهبـرد مقابلـه ای اجتنابی
کـه قابـل تفکیـک بـه دو زیـر مقیـاس اسـت .بـه ایـن صـورت که
بـرای زیـر مقیـاس حـواس پرتـی سـؤالهای(،20 ،18 ،12 ،11 ،9
 )46 ،42 ،38و زیـر مقیـاس مشـغولیت اجتماعی سـؤالهای(،28 ،4
 )35 ،33 ،30سـنجیده مـی شـوند .سـبک غالـب هر فرد بـا توجه به
نمـره ی وی در هـر یـک از ابعـاد سـهگانه ی سـبکهای مقابلـه
تعییـن میشـود .بـه عبـارت دیگـر ،هـر کـدام از رفتارهـا کـه در
مقیـاس نمـره ی بیشـتری کسـب کننـد ،آن رفتـار بـه عنوان سـبک

ســبکهای مقابله با اســترس شغلی در ...

اسـت کـه بعـد از تصویب طـرح ،کار توزیع پرسشـنامه هـا در میان
اسـتان هـای مختلـف کـه در قسـمت نمونـه گیـری بـه آن اشـاره
گردید ،شـروع شـد .پرسشـنامه هـا بعد از آمـاده شـدن و هماهنگی
بـا شـهر یـا قسـمت هـای مشـخص شـده از طریـق پسـت بـه آنها
ارسـال شـد .و فـردی که مسـؤل کار شـناخته شـده بـود ،کار توزیع
و تکمیـل نمـودن آن هـا را انجـام داد .پرسشـنامه های تکمیل شـده
مجـددا ً از طریـق پسـت عـودت داده شـدند .همچنیـن ،شـروع این
فراینـد از اواسـط شـهریور مـاه سـال  1391بـود و تـا پایـان همیـن
سـال نیز بـه طـول انجامید.
در زمینـه ی روشهـای آمـاری مـورد اسـتفاده نیز ،بـا توجه
بـه نـوع داده هـای جمـع آوری شـده ،از آمـار توصیفـی بـرای
محاسـبه ی درصـد ،فراوانی ،میانگیـن ها و انحراف اسـتانداردها در
قالـب جداول و نمودارها اسـتفاده شـد .همچنیـن ،در مرحله ی بعد
نیـز در زمینـه ی آمـار اسـتنباطی روش هـای آمـاری بیـن دو نمونه
در مرحلـه تحلیـل اولیـه و از مـدل رگرسـیون چند متغیـره همزمان
اسـتفاده شـد .تحلیـل هـا نیز ،با اسـتفاده از نـرم افزار آمـاری SPSS
ویرایـش  18انجام شـد.

مقابلـه ای ترجیحـی فـرد در نظـر گرفتـه میشـود( .)11نمـره های
حداقـل و حداکثـر هـر سـه شـیوه ی مقابلـه ،بـه ترتیـب برابـر بـا
 16و  80اسـت و بـرای  8مـاده ی زیرمجموعـه رویکـرد اجتنابـی
از  8تـا  40و  5مـاده مشـغولیت اجتماعـی آن از  5تـا  25اسـت.
روایـی و پایایی این پرسشـنامه نیـز در مطالعات مختلف تایید شـده
اسـت( .)12و در ایـن پژوهـش نیـز ،آلفـای کرونباخ به دسـت آمده
بـرای ایـن پرسشـنامه  0/84بـود.
اسـترس شـغلی در ایـن تحقیـق بـه وسـیله پرسشـنامه ی
خـود گزارشـی اسـترس شـغلی HSEبـه دسـت آمـده اسـت .ایـن
پرسشـنامه شـامل  7حیطه(تقاضا ،کنترل ،حمایت مسـئوالن ،حمایت
همـکاران ،ارتبـاط ،نقـش و تغییـرات) میباشـد .ضریـب پایایـی
مطالعـات خارجـی این پرسشـنامه  0/7و نیز ضریـب آلفای کرونباخ
حیطـه هـای ایـن پرسشـنامه از  0/63تـا  0/83گـزارش شـده
اسـت( .)13در ایـن پژوهـش نیـز آلفـای کرونبـاخ بـه دسـت آمـده
بـرای ایـن پرسشـنامه  0/80بـود .نحوه امتیـاز بندی به ایـن  7حیطه
در جدول  1بیان شـده اسـت .سـؤاالت پرسشـنامه ی  HSEشـامل
یـک طیـف لیکـرت  5گزینـه ای بـا دامنـه تغییـرات  1تـا  5اسـت
کـه در آن  1حالـت نامطلـوب و  5حالـت مطلـوب آن میباشـد.
نمـره هـای باالی آن نشـان دهنده ی سلامت و ایمنی بیشـتر از نظر
اسـترس و نمـره هـای کمتـر نشـاندهنده ی اسـترس بیشـتر افـراد
است(.)14
در مـورد فراینـد اجـرای طـرح ،بـه ایـن صورت عمل شـده

یافتهها
وضعیـت اسـترس شـغلی در کارکنان نظامی در چه سـطحی
می باشـد؟

جدول  :1آزمون تی تک نمونه ای برای متغیر استرس شغلی در گروه نمونه

		

نقطه  75درصدي

نقطه  50درصدی

کل مقیاس استرس شغلی

3/11

0/61

958

41/90

0/000

-0/64

958

-44/23

0/000

تقاضا

2/93

0/43

958

20/88

0/000

-0/82

958

-40/05

0/000

کنترل

3/11

0/61

958

24/71

0/000

-0/64

958

26/01

0/000

حمایت مسئوالن

3/06

0/56

958

19/42

0/000

-0/69

958

-23/86

0/000

حمایت همکاران

3/13

0/63

958

29/14

0/000

-0/62

958

-28/50

0/000

ارتباط

2/77

0/27

958

9/77

0/000

-0/98

958

-36/08

0/000

نقش

3/79

1/29

958

46/64

0/000

0/04

958

1/44

0/15

تغییرات

2/95

0/45

958

19/77

0/000

-0/80

958

-34/81

0/000
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میانگین گروه
نمونه

تفاوت
میانگینها

درجه
آزادی

مقدار t

سطح
معناداری

تفاوت
میانگینها

درجه
آزادی

مقدار t

سطح
معناداری

اسفندیار آزاد مرزآبادی و همكاران

همانطـور کـه ً
قبلا بیان شـد؛ نمره هـای باال در ایـن مقیاس
نشـاندهنده ی سلامت و ایمنی بیشـتر از نظر اسـترس و نمره های
کمتـر نشـاندهنده ی اسـترس بیشـتر افـراد میباشـد .یافتـه هـای
جـدول بـاال نشـان میدهند کـه میانگین نمره هـای کارکنـان نظامی
در کل مقیـاس اسـترس شـغلی و خـرده مؤلفـه های آن بـا وضعیت
معمـول تفاوت معنـاداری دارد( .)p>0/001برای مشـخص سـاختن
نمـره وضعیـت معمـول از نقطـه  50درصـدی و بـرای مشـخص
سـاختن وضعیت مطلوب از نقطه  75درصدی اسـتفاده شـده اسـت.
بـا محاسـبه ی نقـاط درصدی ،بـرای نقطه ی  50درصـدی عدد 2/5
و بـرای نقطـه ی  75درصـدی عدد  3/75به دسـت آمد کـه میانگین

اسـترس و خـرده مولفـه هـای آن با این اعداد مقایسـه شـده اسـت.
کـه چنانکـه نتایـج جـدول نیز نشـان می دهـد ،تفاوت معنـی داری
بـرای تمـام خـرده مولفه های به دسـت آمده اسـت .از طـرف دیگر
مقایسـه میانگیـن نمـره هـای کارکنـان نظامـی بـا وضعیـت مطلوب
نشـان میدهـد کـه میانگین نمره کارکنـان نظامی در مقیاس اسـترس
شـغلی و خـرده مؤلفه هـای آن(به غیر از خرده مؤلفـه نقش) معنادار
میباشـد( .)p<0/001از آنجایـی کـه تفـاوت بیـن میانگینهـا منفـی
اسـت ،میتـوان گفـت که کارکنـان نظامی از نظر اسـترس شـغلی و
خـرده مؤلفـه هـای آن کمتر از حـد مطلوب قـرار دارند.

جدول  :2شاخص های توصیفی برای متغیر سبک های مقابله با موقعیتهای استرس زا
سبکهای مقابله ای

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مسئله مدار

959

51/49

8/74

هیجان مدار

959

47/80

9/21

اجتنابی

959

49/00

8/30

بـا توجـه بـه نتایج جدول باال سـبک مسـئله مدار بـا میانگین
 51/49و انحـراف اسـتاندارد  8/74باالتریـن میانگیـن و سـبک
هیجـان مـدار بـا میانگیـن  47/80و انحـراف اسـتاندارد 9/21
پایینتریـن میانگیـن را دارنـد.

بـه منظـور بررسـي ایـن مسـئله کـه کداميـک از سـبک های
مقابلـه بـا اسـترس بـه تنهايـي قـادر بـه پيشبينـي متغيـر ملاک
اسـترس شـغلی اسـت ،نتايـج ضرايـب رگرسـيون گـزارش ميشـود:

جدول  :3ضرايب رگرسيون استاندارد شده ی سبک مقابله با موقعیت های استرس زا در
پیش بینی استرس شغلی

عدد ثابت

119/16

3/41

117/19

34/95

0/001

سبک مسئله مدار

0/123

0/074

0/069

1/68

0/093

سبک هیجان مدار

-0/182

0/074

-0/106

-2/46

0/014

سبک اجتنابی

-0/164

0/091

-0/087

-1/81

0/071

متغيرهاي پيش بين ضرايب رگرسيون ( )Bخطاي انحراف استاندارد ضرايب رگرسيون استاندارد شده()β

بـا توجـه بـه جـدول  ،3ضرايب رگرسـيون اسـتاندارد شـده
نشـان ميدهنـد کـه تنهـا سـبک هیجـان مـدار میتوانـد اسـترس
شـغلی را پیـش بینـی کنـد.

در خصـوص بررسـی وضعیـت تأهـل کارکنـان نظامـی و
سـبکهای مقابلـه بـا موقعیتهـای اسـترس زا از آزمون تی مسـتقل
اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جـدول زیـر ارائه شـده اسـت:

جدول  :4نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین گروه ها در متغیر سبکهای مقابله با
موقعیتهای استرس زا بر اساس وضعیت تأهل

مسئله مدار

303

وضعیت تأهل

میانگین

انحراف
استاندارد

مجرد

51/26

9/06

متأهل

51/50

8/68

تفاوت
میانگینها

درجه آزادی

مقدار T

معناداری

0/24

944

0/33

0/74
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معناداري

ســبکهای مقابله با اســترس شغلی در ...

هیجان مدار

اجتنابی

مجرد

48/90

8/85

متأهل

47/41

9/04

مجرد

49/79

7/44

متأهل

48/73

8/47

1/50

944

2/02

0/04

1/06

944

1/55

0/12

جهـت بررسـی ارتبـاط بیـن داشـتن شـغل دوم در کارکنـان
نظامـی و اسـتفاده از سـبکهای مقابلـه از آزمـون تـی مسـتقل
استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است:

همانطـور کـه نتایـج ارائه شـده در جدول باال نشـان میدهد
تفـاوت بـه دسـت آمـده تنهـا در خـرده مؤلفه هیجـان مـدار معنادار
میباشـد( .)p>0/05بنابرایـن ،مـی تـوان گفت کارکنان مجرد بیشـتر
از کارکنـان متأهـل از سـبک های هیجان مـدار اسـتفاده می کنند.

جدول  :5نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین گروه ها در متغیر سبکهای مقابله با
موقعیتهای استرس زا بر اساس داشتن شغل دوم

مسئله مدار
هیجان مدار
اجتنابی

شغل دوم

میانگین

انحراف
استاندارد

دارد

50/60

7/86

ندارد

51/38

8/76

دارد

47/68

8/00

ندارد

47/48

9/22

دارد

49/19

9/16

ندارد

48/80

8/17

تفاوت
میانگینها

درجه
آزادی

مقدار T

معناداری

0/78

944

0/95

0/35

0/20

944

0/23

0/82

0/39

944

0/49

0/63

جهـت بررسـی ارتباط بین سـطح تحصیالت ،سـابقه خدمت
و وضعیـت اسـکان گـروه نمونـه از آزمـون تحلیـل واریانـس چنـد
متغیـره اسـتفاده شـد کـه نتایج آن بـه صورت زیر اسـت:

همانطـور کـه نتایـج ارائـه شـده در جـدول بـاال نشـان
میدهـد تفـاوت بـه دسـت آمـده در هیـچ یـک از خـرده مؤلفـه ها
معنـادار نمیباشـد(.)p>0/05

جدول :6نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه میانگین گروه ها در متغیر سبکهای
مقابله با موقعیتهای استرس زا بر اساس سطح تحصیالت ،سابقه خدمت ،وضعیت اسکان
بر اساس سابقه خدمت

سبک مسئله مدار

47/65

0/61

0/69

295/99

4/05

0/001

47/09

0/65

0/59

سبک هیجان مدار

352/51

4/45

0/001

314/84

4/01

0/001

374/58

4/69

0/01

سبک اجتنابی

163/36

2/43

0/56

404/25

5/99

0/001

170/05

2/47

0/06

میانگین مجذورات

مقدار  Fمعناداری میانگین مجذورات

میانگین
مقدار  Fمعناداری
مجذورات

مقدار F

معناداری

در خصـوص بررسـی ارتبـاط بیـن سـطح تحصیلات
کارکنـان نظامـی و اسـتفاده از سـبکهای مقابلـه ،مقـدار آمـاره
 )0/04( Pillai'sTraceو  )0/97( Wilks' lambdaشـان از معنـاداری
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بر اساس سطح تحصیالت

بر اساس وضعیت اسکان
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بحث
در میـان اسـترسهایی کـه افـراد بـا آن مواجـه میشـوند،
اسـترسهای شـغلی از اهمیت ویـژه ای برخوردار هسـتند .به همین
دلیـل افـراد بـرای مقابلـه بـا ایـن اسـترسها از راههـای مقابلـه ای
مختلفـی اسـتفاده میکننـد .انتخـاب راه مقابلـه ای مناسـب در برابر
اسـترسهای ایجـاد شـده ،میتوانـد از تأثیـر اسـترسها بر سلامت
روانـی فـرد بکاهـد و در نتیجـه بـه سـازگاری و انطبـاق هرچـه
بیشـتر منجـر شـود( .)4بـا توجـه بـه ایـن مهـم ،در ایـن پژوهـش،
وضعیـت اسـترس شـغلی در میـان کارکنـان نظامـی ،بـا توجـه بـه
نتایـج در سـطح متوسـط اسـت .در مـورد میزان اسـترس شـغلی در
کارکنـان نظامـی نیـز ،نتایـج نشـان میدهـد کـه سـطح اسـترس در
کارکنـان نظامـی بـه صـورت کلی بـه جز خـرده مؤلفه هـای تقاضا،
ارتبـاط و تغییـرات کـه پایینتـر از میانگیـن فرضـی جامعـه اسـت،
در سـطح متوسـط بـوده و در وضعیـت خطرناکـی نمیباشـد؛ کـه
ایـن بـا پژوهشهـای حاجـی امینـی و همـکاران( ،)1390سـیرتی
نیـر و خاقانـی زاده( ،)1382خاقانی زاده و همکاران( )1387همسـو
میباشـد( .)15-17و بـا پژوهش اسـدی زندی و همـکاران(،)1390
آزاد مرزآبادی و همکاران( ،)1385آزاد مرزآبادی و سـلیمی(،)1383
همسـو نیسـت(19و18و .)6در واقـع ،وجـود اسـترس در افـراد و
سـازمانها مـی توانـد دالیـل زیـادی داشـته باشـد کـه کارکنـان نیز
از ایـن عوامـل مسـتثنی نیسـتند .بـرای مثـال یکـی از عواملـی کـه
ایـن افـراد بـا توجـه بـه اظهـارت خـود خیلـی بـر روی آن تاکیـد
داشـتهاند زمینـه هـای مالـی و میـزان حقـوق و درآمـدی اسـت کـه
بـه آنهـا پرداخـت مـی شـود ،و ایـن عاملی اسـت که سـازمان باید
در جهـت مرتفـع نمـودن آن و ایجاد تسـهیالت بیشـتر در این زمینه
تلاش نمایـد .چـرا کـه رفـع ایـن مهـم میتوانـد بـه نوبـه ی خود
سـهم زیـادی در کاهـش اسـترس این افـراد داشـته و وضعیت آنها
از لحـاظ میـزان سـطح مطلـوب اسـترس بـه سـطح باالتـری ارتقـا
دهـد .از سـوی دیگر بـرای کاهش اسـترس ناشـی از کار تکراری و
مـوارد سـاده و ماللانگیـز ،مدیـران بایـد برنامههایی برای پرسـازی
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تحصیلات کارکنـان نظامـی ،بیـن آنهـا در اسـتفاده از سـبکهای
هیجـان مـدار تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .بـرای بررسـی بیشـتر
تفاوتهـا آزمـون تعقیبـی  Tukeyاسـتفاده شـد کـه نتایج آن نشـان
داد کـه در سـبک هیجـان مـدار بیـن گروه سـیکل با فوق لیسـانس،
دیپلـم بـا گـروه لیسـانس و فـوق لیسـانس تفـاوت معنادار میباشـد.
در خصـوص سـابقه کاری کارکنـان نظامـی نتایـج جـدول
نشـان مـی دهـد کـه بیـن آنهـا در اسـتفاده از سـبکهای مختلـف
مقابلـه بـا موقعیتهـای اسـترس زا تفـاوت معنـاداری وجـود دارد.
برای بررسـی بیشـتر تفاوتها آزمـون تعقیبی  Tukeyمورد اسـتفاده
قـرار گرفـت .نتایـج آن نشـان داد کـه در سـبک مسـئله مـدار بیـن
گـروه  1تـا  5بـا گـروه هـای  11تـا  16 ،15تـا  20و  21تـا ،25
در سـبک هیجـان مـدار بیـن گـروه  1تـا  5بـا گـروه هـای  11تـا
 16 ،15تـا  20و  21تـا  25و در سـبک اجتنابـی بیـن گـروه  1تـا
 5بـا گـروه هـای  11تـا  16 ،15تـا  21 ،20تـا  25و  25بـه بـاال و
همچنیـن بیـن گـروه  6تـا  10بـا گـروه هـای  11تـا  15و  16تـا
 20تفـاوت معنادار میباشـد .مقـدار آمـاره  )0/06( Pillai'sTraceو
 )0/94( Wilks' lambdaنشـان از معنـاداری تفـاوت بین اسـتفاده از
سـبکهای مختلـف مقابلـه بـا موقعیتهـای اسـترس زا بـا توجه به
سـابقه خدمـت داشـت(.)p<0/01
همانطـور کـه نتایـج جـدول بـاال نشـان میدهـد بر اسـاس
وضعیـت اسـکان کارکنـان نظامـی بیـن آنهـا در اسـتفاده از سـبک
هیجـان مـدار ،تفاوت معنـاداری وجـود دارد .جهت بررسـی ارتباط
بیـن وضعیـت اسـکان کارکنـان نظامـی و اسـتفاده از سـبکهای
مقابلـه بـا موقعیتهـای اسـترس زا نتایج نشـان داد که مقـدار آماره
 )0/024( Pillai'sTraceو  )0/98( Wilks' lambdaنشان از معناداری
تفـاوت بیـن اسـتفاده از سـبکهای مختلـف مقابله بـا موقعیتهای
اسـترس زا بـا توجه بـه وضعیت اسـکان داشـت(.)p<0/01
جهـت بررسـی ارتبـاط بیـن شـیفت کاری کارکنـان نظامی و
اسـتفاده از سـبکهای مقابلـه از آزمـون ( Manovaتحلیـل واریانس
چنـد متغیـره) اسـتفاده شـد .مقـدار آمـاره )0/01( Pillai'sTrace
و  )0/99( Wilks' lambdaنشـان از عـدم معنـاداری تفـاوت بیـن
اسـتفاده از سـبکهای مختلـف مقابله بـا موقعیتهای اسـترس زا با
توجـه بـه شـیفت کاری داشـت(.)p>0/05
بـرای بررسـی رابطه بین میـزان حضور در جبهـه ی کارکنان
نظامـی و اسـتفاده از سـبکهای مقابلـه بـا موقعیتهـای اسـترس زا
در آنهـا از آزمـون ( Manovaتحلیل واریانس چند متغیره) اسـتفاده
شـد .مقـدار آمـاره  )0/02( Pillai'sTraceو )0/98( Wilks' lambda
نشـان از عـدم معنـاداری تفاوت بین اسـتفاده از سـبکهای مختلف
مقابلـه بـا موقعیتهـای اسـترس زا بـا توجـه بـه میـزان حضـور در

جبهه داشـت(.)p>0/05
در خصـوص بررسـی رابطـه ی بیـن تعـداد سـاعات
کاری کارکنـان نظامـی و اسـتفاده از سـبکهای مقابلـه از آزمـون
( Manovaتحلیـل واریانـس چنـد متغیـره) اسـتفاده شـد .مقـدار
آمـاره  )0/01( Pillai'sTraceو  )0/99( Wilks' lambdaنشـان از
عـدم معنـاداری تفـاوت بیـن اسـتفاده از سـبکهای مختلـف مقابله
بـا موقعیتهـای اسـترس زا بـا توجـه بـه تعـداد سـاعات کاری
داشـت(.)p>0/05

ســبکهای مقابله با اســترس شغلی در ...
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شـغل کارکنـان در نظـر بگیرند که هـدف از انجام این کار آن اسـت
کـه موجـب میشـود شـغل بـا معناتـر ،هیجانانگیزتـر و در واقـع
ثمربخشتـر شـود.
در خصـوص سـؤال دوم کـه کارکنـان نظامی بـرای مقابله با
موقعیتهای اسـترس زا بیشـتر از چه سـبکهایی اسـتفاده میکنند،
نتایـج نشـان داد که سـبک غالب و مـورد اسـتفاده ی کارکنان نظامی
در موقعیتهای اسـترس زای شـغلی ،سـبک مسـئله مدار است .این
که کارکنان نظامی بیشـتر از سـبکهای مسـئله مدار استفاده میکنند،
میتوانـد بـه موقعیـت کاری آنان نیز وابسـته باشـد .مخصوص ًا برای
افـرادی کـه سـابقه ی حضـور در جنگ تحمیلی را داشـته انـد .زیرا
بـرای حـل مشـکالت خـود و رهایـی از اسـترس ،موقعیـت آن هـا
اقتضـا نمـوده اسـت کـه چنیـن رویکـردی داشـته باشـند و در واقع
بـه نوعـی بـه خـود و میـزان تواناییهـای خـود وابسـته باشـند تـا
اینکـه بخواهنـد از آن اجتنـاب کنند یـا از دیگران کمـک بگیرند .در
ایـن مـورد نیـز که ،سـبک مقابلـه ای کارکنـان نظامی چه نقشـی در
میزان اسـترس شـغلی آنها دارد ،از تحلیل رگرسـیون اسـتفاده شـد.
نتایـج ضرايـب رگرسـيون اسـتاندارد شـده نشـان داد که تنها سـبک
هیجـان مـدار میتوانـد اسـترس شـغلی را پیـش بینـی کنـد.
شـیوه هـای مقابلـه بـا اسـترس به خصـوص مقابلـه ی مسـئله مدار
تحـت تأثیـر عوامـل مختلفـی چـون ویژگیهـای روانشـناختی،
شـخصیتی ،جنسـیتی و شـرایط محیطـی میباشـد .مقابلـه کـردن،
مسـتلزم حفـظ خویشـتن داری هنـگام رویارویـی بـا چالشهـای
زندگـی و انجـام یـک رشـته اقـدام مناسـب اسـت .هیـچ پاسـخ
مقابلـه ای ضمانـت شـده ای وجـود نـدارد کـه بتـوان آن را در
تمـام شـرایط بـه کار بـرد و انتظـار تأثیـر مشـابه داشـت .بلکـه این
نـوع دیـدگاه افـراد و ارزیابیهایشـان اسـت کـه تعیین کننده اسـت.
بنابرایـن ،تغییـر در سیسـتم ارزیابـی فـرد در مقابلـه بـا اضطـراب و
اسـترس ،در پاسـخهای هیجانـی آنهـا و سازگاریشـان نقش بسـیار
مهمـی دارد .در واقـع ،آگاهـی از اسـترس و آمـوزش راهبردهـای
مقابلـه بـا اسـترس ،سـازگاری افـراد را بـاال میبـرد و ارزیابـی
شـناختی نقـش شـایان توجهـی در ایـن زمینـه دارد .بـه طـور کلـی
تحقیقـات نشـان داده اسـت ،افـراد زمانـی کـه اسـترس دارنـد بـه
شـیوه هـای هیجان محور و مسـئله محـور با مشـکالت و هیجانات
خـود برخـورد میکننـد(21و ،)20و نشـان داده شـده اسـت کـه
برخـورد مسـئله مدار با مشـکالت و موقعیتهای اسـترس زا باعث
بهبـود کیفیـت زندگی نیـز میشـود(23و.)22
در پاسـخ بـه سـؤال سـوم کـه :ارتبـاط سـبک مـورد
اسـتفاده ی کارکنـان نظامـی در موقعیتهـای اسـترسزای شـغلی با
اطالعـات دموگرافیـک چگونـه اسـت؟ بـه ایـن صورت عمل شـد

کـه سـبکهای مقابلـه ی کارکنـان نظامی بـا اطالعـات دموگرافیک
ماننـد :وضعیـت تأهـل ،سـطح تحصیلات ،شـیفت کاری ،سـابقه
خدمـت ،میـزان حضـور در جبهـه ،تعـداد سـاعات کار ،وضعیـت
اسـکان و دارا بـودن شـغل دوم بررسـی شـد .بـا توجـه بـه نتایجی
کـه بـه دسـت آمـد در برخـی از ایـن عوامـل دموگرافیـک ارتبـاط
معنـی داری بـا سـبک مقابلـه ای کارکنـان نظامـی وجـود دارد و در
برخـی مـوارد ارتبـاط معنـی دار نیسـت .بـه ایـن صـورت کـه بیـن
اسـتفاده از سـبکهای مختلـف مقابلـه با شـغل دوم ،شـیفت کاری،
میـزان حضـور در جبهـه و تعـداد سـاعات کار تفـاوت معنـی داری
وجـود نـدارد .در زمینـه ی شـیفت کاری ایـن نتیجـه بـا پژوهـش
 )2006( Wan Koo & Jung Kimغیـر همسـو اسـت( .)24و
در زمینـه ی تعـداد سـاعات کار نیـز بـا پژوهـش سـیرتی نیـر و
خاقانـی زاده( )1387غیـر همسـو اسـت( .)16امـا ایـن ارتبـاط
میتوانـد بـا متغیرهـای دیگـر بـه صـورت معنـاداری باشـد؛ بـه
ایـن صـورت کـه بیـن اسـتفاده از سـبکهای مختلـف مقابلـه بـا
وضعیـت تأهـل رابطـه معنـی دار وجـود دارد یعنـی کـه بـه ایـن
صـورت کـه کارکنان مجـرد بیشـتر از کارکنان متأهل از سـبک های
هیجـان مـدار اسـتفاده مـی کننـد؛ کـه ایـن بـا نتایـج پژوهشهـای
سـیرتی نیر و خاقانـی زاده( ،)1387خاقانـی زاده و همکاران()1387
و  Heو همـکاران( )2002همسـو می باشـد(25و17و .)16و با نتایج
پژوهشهـای آزاد مرزآبـادی و غالمی فشـارکی( ،)1390غیرهمسـو
اسـت( .)14سـطح تحصیلات افـراد نیـز بـا سـبک مقابلـه هیجـان
مـدار در ارتبـاط اسـت بـه ایـن صـورت کـه میتـوان گفـت کـه
افـراد گـروه سـیکل از سـبک هیجـان مـدار بیشـتر از گـروه فـوق
لیسـانس اسـتفاده میکننـد .افـراد گروه دیپلم از سـبک هیجـان مدار
بیشـتر از گـروه هـای لیسـانس و فـوق لیسـانس اسـتفاده میکننـد.
بنابرایـن ،بـا افزایـش مـدرک تحصیلـی ،افـراد ،کمتـر از شـیوه های
هیجـان مدار اسـتفاده مـی کنند .که ایـن نتیجه با نتایـج پژوهشهای
آزاد مرزآبـادی و غالمـی فشـارکی( ،)1390همسـو مـی باشـد(.)14
و بـا نتایـج پژوهـش هـای رضائـی راد و همـکاران( ،)1388آزاد
مرزآبـادی( )1388و  Heو همـکاران( )2005غیـر همسـو اسـت
( .)26-28نتایـج تجزیـه و تحلیـل نشـان داد کـه رابطـه ی سـابقه
خدمـت افـراد بـا سـبک مقابلـه میتوانـد معنـی دار باشـد .بـه ایـن
ترتیـب مـی تـوان گفت ،افـراد گروه با سـابقه ی بین  1تا  5سـال از
سـبک مسـئله مـدار بیشـتر از گروه هـای  11تا  16 ،15تـا  20و 21
تـا  25اسـتفاده میکننـد .افـراد گروه با سـابقه ی بین  1تا  5سـال از
سـبک هیجـان مدار بیشـتر از گروه هـای  11تا  16 ،15تـا  20و 21
تـا  25اسـتفاده میکننـد .افـراد گـروه بـا سـابقه ی بین  1تا  5سـال
از سـبک اجتنابـی بیشـتر از گـروه های  11تا  16 ،15تـا  20و  21تا

اسفندیار آزاد مرزآبادی و همكاران

 25اسـتفاده میکننـد .در واقـع ،هـر چـه سـابقه خدمت افـراد کمتر
باشـد اسـتفاده از سـبک هـای مقابله بـا موقعیت های اسـترس زا از
تنـوع بیشـتری برخـوردا اسـت .ایـن نتایج نشـان مـی دهـد افرادی
کـه داری سـابقه خدمـت کـم هسـتند در سـال هـای اول خدمـت
خـود بـه علـت نداشـتن تجربـه و شـناخت کافـی در برخـورد بـا
موقعیـت هـای اسـترس زا معمـوالً پاسـخ هایـی متفـاوت
ارائـه مـی دهنـد .ایـن نتیجـه بـه دسـت آمـده بـا نتایـج
پژوهـش هـای آزاد مرزآبـادی و غالمـی فشـارکی( ،)1390اسـدی
زنـدی و همـکاران( )1390و  )2011( Ivie & Garlandهمسـو
مـی باشـد(29و18و .)14بیـن وضعیـت اسـکان افـراد و سـبک
مقابلـه ای هیجـان مـدار نیز رابطه معنی داری به دسـت آمده اسـت،
بنابرایـن ،افـراد گروهـی کـه سـایر را ذکـر کـرده بودنـد از سـبک
هیجـان مـدار بیشـتر از گـروه مالک شـخصی اسـتفاده کردند.
محدودیـت پژوهـش مذکـور نیـز ،در زمینـه ی اجـرای
کار و پـر نمـودن پرسشـنامه هـا و جمـع آوری اطالعـات بـود کـه
ایـن امـر ناشـی از همـکاری نکـردن و دیـر پـر نمـودن برخـی از
پرسشـنامه های ارسـالی بـه بعضی از شـهرهایی که به عنـوان نمونه
انتخـاب شـده بودند ،مربوط بوده اسـت.

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی
پژوهـش حاضـر برگرفتـه از طـرح تحقیقاتـی شـماره
 90-347مصـوب مرکـز تحقیقـات علوم رفتـاری دانشـگاه بقیه ا...
(عـج) تهـران ،در سـال  1390بـوده اسـت .لـذا از تمامـی اسـتادان
ارجمنـد مرکـز تحقیقـات علـوم رفتـاری و همچنین عزیزانـی که ما
را در توزیـع و تکمیـل پرسشـنامه ها یـاری نموده اند ،کمال تشـکر
و قدردانـی را دارد.
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نتایـج ایـن پژوهـش نشـان داد کـه ،اسـترس شـغلی کارکنان
نظامـی در سـطح متوسـط اسـت .همچنیـن ،سـبک غالـب و مـورد
اسـتفاده ی کارکنـان نظامی در موقعیتهای اسـترس شـغلی ،سـبک
مسـئله مـدار اسـت .تفـاوت معنـاداری بیـن اسـتفاده از سـبکهای
مختلـف مقابلـه بـا شـغل دوم ،شـیفت کاری ،میـزان حضـور
در جبهـه و تعـداد سـاعات کار وجـود نـدارد .امـا ایـن ارتبـاط
بـا متغیرهـای دیگـر بـه صـورت معنـاداری درآمـد .بـه طـور کلـی
مـی تـوان گفـت کـه اسـترس افـراد معمـوالً یـا ناشـی از شـرایط
محیطـی اسـت کـه افـراد در آن زندگـی مـی کننـد و یـا ناشـی از
شـرایط کاری و جـو سـازمانی کـه در آن مشـغول بـه کار هسـتند.
بنابرایـن ،بـا توجـه بـه ایـن نتایـج ،پیشـنهاد مـی شـود که افـراد در
محیـط هـای کاری درسـت بنشـینند؛ درسـت تنفـس نمایند؛ سـعی

کننـد قـدم بزننـد ،دعا کنند؛ تغذیه ی مناسـب داشـته باشـند؛ کیفیت
هـوا و نـور اتاق مناسـبی داشـته باشـند؛ داشـتن دکوراسـیون و نظم
و ترتیـب در سـر کار و توجـه و کمـک خواسـتن از دوسـتان نیـز
توصیـه مـی شـود .انجـام دادن ایـن امـور از عواملـی هسـتند کـه
خـود افـراد مـی تواننـد بـه واسـطه ی انجـام دادن آن هـا از میـزان
اسـترس خـود بکاهند .امـا در خصوص سـازمان ها نیـز مدیران می
تواننـد بـا بـه کار گرفتن اسـتراتژی هایی کـه در ادامه بیان می شـود
محیـط کـم اسـترس تـر و ایمـن تـری را بـرای کارکنـان خـود مهیا
نماینـد .از جملـه :ایجـاد یـک جو سـازمانی حمایتـی در محیط کار،
ایجـاد یـک نوع سـاختار عـدم تمرکز بـا مشـارکت دادن کارکنان در
تصمیـم گیری ها ،غنی سـازی طـرح وظایف یا شـغل ،راهکارهایی
بـرای کاهـش تعـارض و روشـن نمـودن نقـش هـای سـازمانی ،به
کارگیـری برنامـه هـای مدیریـت اسـترس و کالس های آموزشـی،
طراحـی و اصلاح سیسـتم حقـوق و دسـتمزد بر اسـاس نـوع کار،
تأمیـن نیازهـای اجتماعـی افـراد و ارتباطـات آنهـا در محیـط کار
بـا سرپرسـتان و مراجعـان ،جـذاب و چالشـی نمـودن مشـاغل و
محیـط هـای کاری ،ایجـاد فرصـت هـای ترفیـع بـه طـور مسـاوی
بـرای همـه ی اعضـای سـازمان ،بـه روز نمـودن سیاسـت هـای
سـازمان بـا توجه بـه مقتضیات روز افـراد و سـازمان ،تامین نیازهای
اطالعاتـی و ارتباطـی افـراد بـا اسـتفاده از تکنولـوژی های مناسـب
و برگـزاری کالس هـای توجیهـی جهـت آمـوزش آن هـا ،تصحیح
نحـوه برخورد سرپرسـتان مسـتقیم با کارکنـان و همچنیـن ،اطمینان
از تناسـب حجـم کار بـا اسـتعدادها و توانایـی هـای افـراد.
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Background and Aim: People use various ways against the stresses. Choosing a
suitable confront ways can reduce the influence of stresses on individuals is mental
health and lead to more compatibility. Therefore, the purpose of the current survey
was to investigate the methods of opposing against job stress in military staff.
Materials and Methods: The procedure was of descriptive-analytical type, and it
was implemented through questionnaires. Two types of questionnaires, job stress
and coping with stressor situation, were handed in to number of 959 individuals
as the sample of the research. Percentiles, frequencies, averages and standard
deviations were obtained through descriptive statistics. Statistical method of T
between the two samples and multi-variable regression model were used to analyze
the data. All analyses were performed in SPSS package version 18.
Results: Results showed that job stress within sample group had the best condition
concerning sub-component of "role" with average of 3.79 and standard deviation of
0.86, whereas the worst condition was related to sub-component of "communication"
with average of 2.77 and standard deviation of 0.84. Military staff use
problem-base mode to cope with their stressors. Regression coefficients also
suggested that only exciting-base mode can predict job stress.
Conclusion: Problem-base mode is the most used method by military in coping
with stressful situations.
Keywords: Occupational Stress, Military Personnel, Coping Skills
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