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Abstract 
Background and Aim: Stressors and job psychological pressures lead to reduced physical health, 

productivity, and proper performance of personnel. The purpose of this study was to identify the factors affecting 

job stress management in naval personnel using the grounded theory method. 

Methods: This qualitative research was conducted using the grounded theory method. The statistical 

population included all specialists, psychologists in the field of industrial-organizational and occupational, and 

senior staff of the Iranian Navy, whose 22 of them were selected by purposive sampling method. The data 

collection tool was an in-depth and semi-structured interview that was completed in several sessions. Qualitative 

data obtained from the interviews were analyzed based on Strauss and Corbin (2008) using the coding method in 

three stages open coding, axial coding, and selective coding. 

Results: By open coding; 114 concepts, by axial coding; 23 components and according to the role and position; 

6 main dimensions were extracted as follows: Influential factors (causal conditions) are effective on job stress 

management (main category) and these dimensions affect the top position of job stress management (strategies 

dimension). On the other hand, the dimensions of the context and interveners affect the strategies. Finally, 

strategies affect the use of job stress management (outcomes). The reliability of expert opinions was 0.96. 

Conclusion: Identifying these factors (findings of current model) can help to better manage the job stress in 

naval personnel to increase their personal, family, and work health, as well as increase job productivity. 
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 10/12/1055 پذیرش مقاله:     21/50/1055 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 .شودوری و عملکرد مناسب پرسنل میبه کاهش سلامت جسمی، بهرهشغلی منجر  روانی فشارهای و زا استرس عوامل :فهدزمینه و 

 ری بود. یی با استفاده از روش گراند تئوایدر یروین کارکنان در شغلی استرس مدیریتبر و شناسایی عوامل مؤثر  بررسی پژوهش از این هدف

 شناسانروان متخصصان، همه شاملآماری  جامعه. شد انجامتئوری  گراند روش از استفاده با و کیفی این پژوهش بصورت ها:روش

انتخاب از آنها نفر  22 تعداد گیری هدفمندکه با روش نمونهدر نیروی دریایی بودند ستاد  و صف ارشد کارکنان شغلی، و سازمانی-صنعتی حوزه

 هاصاحبهم از آمده دست به کیفی های. دادهشدتکمیل بود که در چند جلسه  ساختاریافتهنیمه و عمیق مصاحبه داده ها، گردآوری شدند. ابزار

 تحلیل انتخابی مورد کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه در کدگذاری روش با (2552) اشتراوس و کوربین نسخه اساس بر

 .گرفت قرار

اصلی بدین شرح استخراج  بعد 6 جایگاه و نقش به توجه با مؤلفه و 23 با کدگذاری محوری مفهوم، 110با کدگذاری باز تعداد  ها:یافته

 استرس ریتمدی گرفتن قرار سرلوحه بر ابعاد این و است مؤثر (اصلی مقوله) شغلی استرس مدیریت بر (علّی شرایط) تاثیرگذار عوامل: شد

 ،نهایت در .دهندمی قرار تاثیر تحت را آن و مؤثرند راهبردها بر گرهامداخله و زمینه یا بستر ابعاد دیگر سویی از .دارد تأثیر (راهبردها بعد) شغلی

 .به دست آمد 66/5صاحبنظران  اتپایایی نظر .است مؤثر (پیامدها) شغلی استرس مدیریت کارگیری به بر راهبردها بعد

 غلیش استرس بهتر هرچه مدیریت به تواندمی( آمده دست به مدل و پژوهش این هاییافته) عوامل این شدن مشخص گیری:نتیجه

 .یابد افزایش نیز شغلی وریبهره خود، کاری و خانوادگی و فردی سلامت افزایش بر علاوه تا کند کمک دریایی نیروی پرسنل

 
 نیروی دریایی.، تئوری ، گرانداسترس شغلی، مدیریت :هاکلیدواژه
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 و همکاران حسنوند/  02

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه

کارکنان نیروی دریایی، همواره در همه شرایط به دنبال تامین 
 و با مقایسه روند هستندو صیانت از منابع و منافع ملی کشور 

ر توان اثبه خوبی می ،های آنان با گذشتهها و پیشرفتماموریت
 هرشد و بالندگی را در این بخش از نیروهای دفاعی کشور مشاهد

کرد. قدر مسلم شرایط محیطی این کارکنان در دفاع از اقتدار و 
که کارکنان این نیرو با توجه به محدودیت های  شدهامنیت موجب 

موجود تحت تاثیر عوامل استرس زا و فشارهای روانی قرار گیرند، 
خواهد که این عوامل در دراز مدت تاثیرات نامطلوبی را بر فرد 

 (. 1) داشت
 یاز موضوعات اصل یکیبه  عصر حاضردر  یاسترس شغل

 گذاردیم ریافراد تأث یزندگ تیفیشده که بر خانواده، کار و ک لیتبد
 طیشرا نیاست که در آن کنش متقابل ب یتنش ،ی(. استرس شغل2)

که خواست  یطور ؛دآییشاغل به وجود م یفرد هاییژگیکار و و
ه از آن است ک شیمرتبط با آن ب یفشارها جهیکار و در نت طیمح

. در واقع، استرس مربوط به کار، پاسخ دیفرد بتواند از عهده آن برآ
است که با دانش و  یکار یها و فشارهامردم به خواسته

ر کنار آمدن د یآنها را برا ییآنها مطابقت ندارد و توانا یاهییتوانا
  تیاسترس با توجه به نوع شغل، وضع نیکشد. ایکار به چالش م

 دیا شدت فیفرد ممکن است از خف یو اجتماع یروان ،یکیولوژیزیف
 (. 3) متفاوت باشد
در  یو روان یعوارض جسم جادیاز عوامل مهم ا یکیاسترس 

که استرس  یها است. در صورتسازمان یو کاهش بهره ور لپرسن
کنان و کار کار تیفیتواند کینشود، م تیریمد یبه درست شغلی

 طیمح ن،ی( بنابرا0) قرار دهد ریرا تحت تأثآنها  یسلامت روانشناخت
و مداوم را به دنبال داشته باشد و  یطولان هایتنش تواند،یکار م

را فراهم  یروحو  یجسم یهاییموجبات بروز نارسا تیوضع نیا
 یادیبا مشکلات ز یفرد علاوه بر استرس شغل تیکه در نها آوردیم

 و همکاران Soomro(. 0-7) شودیکار و خانه مواجهه م طیدر مح
در پژوهش خود نشان دادند که استرس شغلی منجر به فرسودگی 

 یاسترس شغل(. همچنین 1دهد )شغلی شده و عملکرد را کاهش می
و  یروان و یجسم یکارکرد، سلامت ،یزندگ تیفیدر ک رییباعث تغ

 ،یدر بعد روان یراتییباعث تغ جهیکارکنان شده و در نت وریهبهر
در بعد  ی. از آثار استرس شغلشودیدر کارکنان م یرفتارو  یجسمان

اب، اضطر ،یافسردگ ،یو شناخت یمشکلات عاطف توانیم ،یروان
 (. 2را نام برد ) یروان یماریانزوا و ب ،یاحساس ناکام

استرس مطرح است که  تیریمدبحث مواجهه با استرس،  در
اشاره دارد  یدرمانروان یهاو روش هاکیاز تکن یعیوس فیبه ط
و بهبود عملکرد روزانه فرد  یهدف کنترل سطح استرس فرد باکه 

 اهشک یافراد را برا ییاسترس توانا تیری(. مد6) شوندیم یطراح
 .دهدیم شیاسترس آور افزا تیمناسب با موقع یسازگار استرس و

 اردیلیاز کار است که سالانه چند م یناش یعلت ناتوان نیاسترس اول
به  یکه استرس شغل یانهیرا به دنبال دارد. هز یاقتصاددلار ضرر 

ناخالص آن کشور است  دیدرصد تول 0/3 کند،یم لیکشور تحم کی
درصد از کارکنان  6/65زده شد که  نیمطالعه، تخم کی(. در 15)

 ینگران هستند و به نوع یکار یدر سطح جهان درباره کار و زندگ
نوع  سببرآورد بر ح نیا(. 11) کنندیرا تحمل م یاسترس شغل

 یکار طیبودن شرا یراستا، نظام نیشغل، متفاوت است. در هم
همچون احتمال وقوع  یلیبه دلا تواندیخاص خود را دارد که م

زا باشد استرس اریشغل، بس رییتغ یبرا روشیجنگ و مشکلات پ
 ،هستند دیشد یاسترس شغل یدارا انیاز نظام یاریبس (.12)

 ییارادر ک رگذاریاز جمله عوامل تأث یو سلامت عموم یاسترس شغل
گوناگون استرس  یهادر بخش انیباشد. اغلب نظامیم انینظام
ر و س ،یحجم کار رینظ یاند. عوامل مختلفرا تجربه کرده یشغل

 یهافتیشغل، ش ینیب شیقابل پ ریغ تیکار داشتن با متهمان، ماه
 شیاو افز اریاخت زانیابهام در م ،یروان تیطاقت فرسا، نداشتن حما

از جمله عوامل  تواندیم( bureaucracry) یروز افزون بوروکراس
در و همکاران  مرزآبادی آزاد(. 13) باشد یگرینظام یزااسترس
 ان،ی در نظامیکه وجود تنش و استرس شغل کردند انیب یپژوهش

که از فرد  یشود و هنگامیباعث کاهش سطح عملکرد افراد م
چار کند، فرد د فایرا ا گریکدیرود چند نقش متعارض با یانتظار م

 شتریب ینظام یها طینوع تعارضات در مح نید که اگردیتعارض م
به صورت  ی(. از آنجا که تعهد به شغل نظام10) شودیم دهید

شغل  نیا تیماه ست،کشور مرتبط ا یداریو پا تیبا امن میمستق
. در شودیدر نظر گرفته م یاسترس شغل یرگیشکل یبرا یمنبع

مسئله  نیا ان،یدر نظام یاسترس شغل یامدهایبا توجه به پ جه،ینت
  .(10،16) استو پژوهش  یبررس یبرا یموضوع مهم
 نیروی در شاغل نظامی نیروهای که اندداده نشان مطالعات

 حاکم یاقلیم شرایط دلیل به فارس، خلیج حاشیه مناطق در دریایی
 میزان رب اقلیمی شرایط مهم بسیار تاثیر به توجه با و مناطق آن بر

 ظامین تحرکات در نیروها این که بسزایی نقش همچنین و استرس
 رارق فراوانی شغلی استرس معرض در دارند، منطقه آن در احتمالی

 رب آن اثرات و شغلی استرس موضوع اهمیت با توجه با لذا. دارند
 نندهایجادک شرایط کهآنجائی از و شد ذکر آنها از برخی که کارکنان
 دیگر هایزمان با تواندمی زمانی هر در و بوده متنوع استرس
 دح تا و مختلف هایدوره در که است ضروری و لازم ؛باشد متفاوت
 رقرا بررسی مورد منطقه در حاضر نیروهای مشابه ابزار با امکان
رسد شناسایی دقیق عوامل میبه نظر  در این راستا، (.10) گیرند

موثر بر مدیریت استرس شغلی لازمه اصلی جهت به دست آوردن 
 ییشناسا درصدد حاضر چشم اندازی در این راستا است. لذا پژوهش

 رد تئوری گراند روش با شغلی استرس مدیریت بر موثر عوامل
و این سوال پژوهشی  است نیروی دریایی ستاد و صف کارکنان

 نانکارک در شغلی استرس مدیریت بر موثر مطرح است که عوامل
 کدامند؟ ییایدر یروین ستاد و صف
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نظر شیوه گردآوری  بنیادی و از ،نظر هدف پژوهش حاضر از 
این پژوهش به . است اکتشافی-توصیفیهای ها جزو پژوهشداده

 تئوری )داده بنیاد( انجام کیفی و با استفاده از روش گراندصورت 
 یفیک پژوهش طرح کی ساده زبان به تئوری گراند .(1-)نمودار شد

 ند،یفرآ کی از( هینظر ای)ی کل نییتب ینوع پژوهشگر آن در که ستا
 یادیز تعداد یهادگاهید حاصل که دهدیم هئارارا  تعامل ای اقدام

های حاصل از این استراتژی، داده. در است کنندگان مشارکت از

ای از کدها، کدهای مشترك را به منابع اطلاعاتی را به مجموعه
شگر کند. پژوهتبدیل می نظریهرا به نوعی  هامؤلفهو آنگاه  مؤلفه
کند و سپس با شوندگان استخراج میها را از سخنان مصاحبهداده

له أخود را درباره مسیه نظربندی و کدگذاری آنها، در نهایت طبقه
 های پژوهش برای زیادی مزایای روش این آوردبه دست می

 خصوص در پذیرانعطاف حال عین در و منظم دقیق، مفصل،
(. 17) دارد چندوجهی و پیچیده هایپدیده

 

. 
 تئوری مراحل انجام پژوهش گراند .1-نمودار

 
شناسان حوزه متخصصان، روانرا  حاضر پژوهشجامعه آماری 

روی در نیسازمانی و شغلی، کارکنان ارشد صف و ستاد -صنعتی
ی گیرتشکیل دادند و از این جامعه آماری، با روش نمونهدریایی 

نفر از صاحبنظران انتخاب شدند که از این تعداد  22هدفمند تعداد 
 غلی،ش و سازمانی-صنعتی حوزه شناسانروان نفر را متخصصان، 2

 یرویننفر را کارکنان حوزه صف ) 0نفر را کارکنان حوزه ستاد و  15
 یی( تشکیل دادند. ایدر

 و عمیق مصاحبه در این پژوهش، اطلاعات گردآوری ابزار
ند سوالاتی مصاحبه بدین صورت بودبرخی از . بود ساختاریافتهنیمه

 باشد یابعاد چه شامل تواندمی شغلی استرس مدیریت شما نظر به"
 رساست مدیریت با مرتبط بگیرد؟ عوامل بر در را هاییجنبه چه و

 داومت در عواملی هستند؟ چه هاکدام ستاد و صف کارکنان در شغلی
 "ست؟ا تاثیرگذار ستاد و صف کارکنان در شغلی استرس مدیریت

رح تر مطدر ادامه هر سوال با توجه به مسیر مصاحبه، سوالات دقیق
ها در محل کار گرفت. مصاحبهمیشد و مصاحبه عمیق صورت می

متناسب با پاسخ متخصصان و صاحبنظران بود و در صاحبنظران و 
 در هاکشید. مصاحبهدقیقه طول می 05تا  20بین  هر جلسه حدوداً

 کدگذاری سازی وپیاده جداگانه یک هر و یدگرد انجام جلسه چند
های کیفی به دست داده .گرفت اولیه قرار شد. کدها مورد تحلیل

کدگذاری باز،  یها با روش کدگذاری در سه مرحلهآمده از مصاحبه
 رتحلیل قرابررسی و کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مورد 

گرفت. جهت افزایش اتکاپذیری اطلاعات، در هر مرحله کدگذاری 
توسط صاحب نظران گروه نمونه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. 

 به دست آمد.  66/5میزان پایایی نظرات متخصصان )ضریب کاپا( 
 یروینلازم به ذکر است که در ارتباط با کارکنان ستاد و صف )

هت شرکت در پژوهش جلب گردید یی( رضایت آگاهانه آنان جایدر
و موازین اخلاقی برایشان توضیح داده شد. به آنان توضیح داده شد 

توانند از پژوهش خارج شوند، که هر زمان مایل باشند می
ماند و در صورت ترك پژوهش هیچ گونه اطلاعاتشان محرمانه می

 گیرد. خسارتی به آنان تعلق نمی
 اشتراوس و کوربین نسخه اساس بر ها داده تحلیل و تجزیه

 منظم و گام به گام رویکرد گرفت و با استفاده از انجام (2552)
ژوهش پ در ها داده تحلیل. شد استفاده بندیدسته و تحلیل برای

 کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری مرحله سه در حاضر،
 .(2-)نمودار گردید انجام انتخابی

 مجموعه مرور با باز، کدگذاری مرحله باز: در کدگذاری

 در پنهان شد مفاهیم تلاش ها،آوری شده از مصاحبهجمع هایداده

  شوند. بازشناسی آنها
 مرحله، این از محوری انجام شد. هدف در گام بعد، کدگذاری

 باز کدگذاری مرحله شده در ی ایجادهامؤلفه بین رابطه تعیین
صورت  گراند تئوری پارادایم مدل اساس بر فرایند این است.

 را پردازی نظریه فرایند تا کندمی کمک پرداز نظریه به و گیردمی
 از حاصل هایداده از اساس این دهد. بر انجام سادگی به

 و مفهوم )مفاهیم( استخراج 110ها، با کدگذاری باز تعداد مصاحبه
 تبدیل مولفه 23 به شناسایی شد و همگرا مفاهیم بعدی، گام در

مفاهیم  1-بعد اصلی قرار گرفتند. جدول 6 در هااین مولفهگشت. 
دهد. در بعد شرایط ها و ابعاد را نشان میمؤلفه های فرعی،مؤلفه و

 ،فردی اصلی شامل عوامل هایمؤلفه) انتخابی کدگذاری 0علی 
 لی وشغ شرایط با مرتبط شناختی، عواملجسمانی، معنویت، روان

 مفاهیم،) محوری کدگذاری 01نی( و سازما شرایط با مرتبط عوامل
 انتخابی کدگذاری 1 اصلی ، در بعد مقوله(فرعی هایمؤلفه

 محوری کدگذاری 2و  (شغلی استرس اصلی: مدیریت هایمولفه)
 انتخابی کدگذاری 0گرها مداخله بعددر ، (فرعی هایمولفه مفاهیم،)
 اجتماعی، ساختاری، اقتصادی، اصلی شامل عوامل هایمؤلفه)
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 و همکاران حسنوند/  65

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 هایمولفه مفاهیم،) محوری کدگذاری 12سرمایه اجتماعی( و 
 اصلی هایمؤلفه) انتخابی کدگذاری 6زمینه  یا بستر بعددر ، (فرعی

 همکاران، مدیریتی با مرتبط خانوادگی، عوامل شامل عوامل
شغلی، فرهنگی، اقلیمی و  رضایت با مرتبط سازمان، عوامل

در ، (فرعی هایمولفه مفاهیم،) محوری کدگذاری 35محیطی( و 
 هئشامل ارا اصلی هایمؤلفه) انتخابی کدگذاری 3راهبردها  بعد

 کدگذاری 2زندگی( و  و کار بین تعادل توانمندسازی، ایجاد آموزش،
 0بعد پیامدها در و در نهایت  (فرعی هایمولفه مفاهیم،) محوری

شخصی،  شامل پیامدهای اصلی هایمؤلفه) انتخابی کدگذاری
 کدگذاری 10شغلی( و  استرس مدیریت ترویج سازمانی، خانوادگی،

 بود.  (فرعی هایمولفه مفاهیم،) محوری
 و غذایی برنامه رعایت" قبیل از هاییقول نقل مثال طور به
 در "است مهم بسیار استرس کاهش در سالم تغذیه داشتن

 داشتن عنوان به( فرعی هایمؤلفه مفاهیم،) محوری کدگذاری
 عدم و کافی تحرك"قول نقل یا. گرفت قرار مناسب تغذیه

 در (بیمارگونه) شغلی یا روزمره امور به مربوط ذهنی هایمشغولیت
 محوری کدگذاری در ".دارد زیادی اهمیت استرس کاهش

 و جسمی هایفعالیت در عنوان به( فرعی هایمؤلفه مفاهیم،)

. شد ادهد قرار استرس سطح و سن با متناسب سالم و مناسب فکری
 و آن مضمون به توجه با مصاحبه قول نقل هر صورت همین به

 . گرفت قرار مشخص هایدسته در صاحبنظران و متخصصان نظر
 و سازییکپارچه فرایند انتخابی انتخابی: کدگذاری کدگذاری

 سازی،یکپارچهاست. در  نظریه یا مدل برآمده از تحقیق پالایش
 دارد، دهندگی توضیح قدرت که مرکزی مفهوم یک حول هامؤلفه

 با مؤلفه محوری بین ارتباط مرحله این شوند. درمرتب می
این مرحله،  گیرد. درقرار می بررسی مورد دیگر هایمؤلفه

 و حال بررسی )بعد( در فرآیند محور ها رامؤلفه از یکی پژوهشگر
در  را دیگر هایسپس مؤلفه )پدیده اصلی( ودهد می قرار اکتشاف

 :از ها عبارتندمؤلفه این دهد؛می ارتباط آن قالب ابعاد مختلف به
 یا هاراهبردها )کنش ،علّی )علل ایجادکننده پدیده اصلی( شرایط
پدیده  به پاسخ و برخورد کنترل، اداره، برای که متقابلی هایکنش
 مؤثر خاص بسترساز ه )شرایطزمین یا شوند( بسترمی انجام اصلی

در  مؤثر عام بسترساز شرایط) گرمداخله شرایط ،راهبردها( در
 مرحله، این بستن راهبردها(. در کار به آوردراهبردها( و پیامدها )ره

در قالب مدل علمی  "پارادایم کدگذاری "عنوان نهایی با نمودار
است.دهنده این فرایند نشان 3-نمودار .گرددترسیم می

 

 
 شناسی مراحل روش .2-نمودار

 

 نتایج
به تفکیک سن، تحصیلات و سابقه  افراداطلاعات دموگرافیک 

است. لازم به ذکر است تمامی اعضای  آمده 1-کاری در جدول

ها، از مصاحبهنتایج به دست آمده  گروه نمونه مرد و متاهل بودند.
.شده است ارائه 2-تحلیل و کدگذاری شد که در جدول

 
 نفر( 22) اطلاعات دموگرافیک گروه نمونه 1جدول 

 سابقه کاری تحصیلات سن فراوانی گروه مصاحبه شونده

 22-12 استاد تمام دکتری، 65-00 2 اعضای هیئت علمی دانشگاه-متخصصصان

 16-13 دانشیار دکتری، 00-02 2 دانشگاه علمی هیئت اعضای-متخصصصان

 16-10 کارشناسی  ارشد 06-03 0 کارکنان ستادی

 17-13 کارشناسی 00-05 0 کارکنان صف

 
  (گرا، بسترساز، راهبردها و پیامدهای، مقوله اصلی، مداخلهعلّ شرایط بعد) تحقیق فرآیند از آمده بدست نتایج .2-جدول
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 فرعی( هایمؤلفه محوری )مفاهیم، کدگذاری اصلی(های )مؤلفه انتخابی کدگذاری ابعاد

 داشتن تغذیه مناسب فردی: جسمانی عوامل یعلّ شرایط

 مناسب و سالم متناسب با سن و سطح استرس های جسمی و فکریفعالیت

 سالیانه های جسمی و روانی آپ چک

 ها و عادات مضرعدم مصرف و استعمال سیگار، مسکن

 بدنی منظم و متناسب با توانایی بدنی فعالیتو  ورزش

 مناسب و کافی راحت، خواب

 بنیه بدنی فرد

 پذیری )که بخشی از آن ناشی از ارث است(میزان تحریک

 تجارب معنوی معنویت: فردی عوامل

 آرامش

 داشتن هدف و معنا در زندگی

 تاب آوری شناختیروان: فردی عوامل

 خودکارآمدی

 سرزندگی شناختی )خلاقیت، سرعت و دقت(

شناسد و چگونه واکنش تعجب( خود را می ترس، شرم؛ غم،) منفی چقدر هیجانات
 دهدمی

 همدلی

 خودکنترلی در مواجهه با استرس در زندگی و استرس شغلی

 پذیر بودنمسئولیت

 نگرش مثبت به خود و زندگی

 مورد استفاده ی فرد )سازگارانه و یا ناسازگارانه(.راهبردهای 

 افکار و باورهای کارآمد

 شفقت به خود

 امیدواری

 خود داشتن دوست

 ادراك حمایت اجتماعی فرد

 (مدار،هیجان مدارمسأله) مسایل حل رویکرد

 روحیه فرد

 زندگی به امیدواری و امید

 بینیخوش

 خودانگیزشی

 هاطولانی بودن ماموریت عوامل مرتبط با شرایط شغلی

 در حالت آماده باش بودن مداوم

 دور مقصدهای ماموریت

 بودن اضطرار حالت در

 کافی استراحت و خواب نداشتن

 معلولیت( و میر و مرگ ها )امکاندر عملیات خطر 

 (هوا آلودگی – هوا زیاد شرجی و گرمی) کاری شرایط و محیط

 کار محیط در حضور زمان بودن طولانی

 علاقمندی به سازمان و یگان سازمانی شرایط با مرتبط عوامل

 سنگینی بار نقش

 تعهد سازمانی 
 

 شغلی و سازمانی - صنعتی حوزه شناسانروان نظرات کارشناسان و متخصصان، شغلی استرس مدیریت اصلی مقوله
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 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 یی(.ایدر یروینستاد ) و صف ارشد نظرات پرسنل

 امنیت شغلی عوامل ساختاری گرهامداخله

 شایسته سالاری

 شغل-علاقمندی به سازمان

 توانمندسازی پرسنل

 اقدامات مدیریتی فرمانده

 های زندگیهزینه عوامل اقتصادی

 تورم و مشکلات اقتصادی

 هادرآمد در مقابل هزینه

 وجود تنش در جامعه عوامل اجتماعی

 ها و مشکلات روزمرهدغدغه

 اجتماعی مشکلات

 هاشبکه سرمایه اجتماعی

 اعتماد

 همکاری

 متقابل فهم

 روابط همکاران

 هاارزش

 تعهد

بستر یا 

 زمینه

 مدیریت استرس در خانواده عوامل خانوادگی

 ارتباط با استرس و علایم آنسطح آگاهی خانواده در 

 استرس با مدیریت ارتباط در خانواده آگاهی سطح

 میزان آرامش در خانواده

 وضعیت سلامتی اعضای خانواده

 حمایت خانوادگی

 دوری از خانواده )فیزیکی(

 آن روانی و عاطفی حمایت منابع و خانواده دوری از

 زندگی خانوادگی همکاران کیفیت همکاران با مرتبط عوامل

 توانمندی همکاران در برخورد با استرس

 وجود تعارض در بین همکاران

 شناختی در بین همکارانوجود سرمایه اجتماعی و روان

 های شخصیتی همکارانویژگی

 خلق و خو و شخصیت فردی همکاران

 (ارشد پرسنل) توانمندی فرماندهان عوامل مدیریتی سازمان

 استرس مدیریت بحث از( ارشد پرسنل) فرماندهان آگاهی میزان

 از بحث مدیریت استرس ( ارشد پرسنل) میزان حمایت فرماندهان

ارشد( به استرس شغلی و مدیریت آن در بین  میزان اهمیت دادن فرماندهان )پرسنل
 پرسنل )صف و ستاد(

 عوامل مرتبط با رضایت شغلی
 

 مناسب با فعالیتبازخورد 

 رضایت از نوع کار

 رضایت از محیط کار

 رضایت از همکاران

 رضایت از حقوق و مزایا

 رضایت از عملکرد فرماندهان و مقامات ارشد

 فرهنگ فرد در ارتباط با استرس عوامل فرهنگی
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 شغلی استرس مدیریت با ارتباط در فرد فرهنگ

 محیطی استرس با ارتباط در سازمانی فرهنگ

 استرس مدیریت و تعارضات با برخورد در جامعه فرهنگ سطح

 شرایط آب و هوایی مانند گرمای هوا، شرجی بودن هوا و نظایر آن عوامل اقلیمی و محیطی

ها و تغیرات آب و هوایی ناشی از این تحرکات و تحرکات جغرافیایی ناشی از ماموریت
 پرسنل با آنکمبود زمان تطبیق 

 آموزش مدیریت استرس شغلی ه آموزشئارا راهبردها

 های شغلیآموزش مدیریت تعارض

 ها مدیریت تعارض توانمندسازی

 عزم و اراده شخصی در مدیریت استرس

 توانمندی اثرگذاری بر دیگران

 شغلی تفکیک و تفاوت قائل شدن بین مسایل شخصی و زندگی و کار بین تعادل ایجاد

 دخالت ندادن مسایل و مشکلات شخصی در کار

 زندگی هایهزینه مدیریت و تعادل ایجاد

 مدیریت بهتر استرس شغلی پیامدهای شخصی پیامدها

 افزایش توانایی مقابله با استرس شغلی

 ای مناسب با استرس شغلیاستفاده از راهبردهای مقابله

 روانی و جسمی سلامت افزایش

 بهبود روابط بین فردی در بین همکاران و در محیط کار

 شغلی و کاری زندگی کیفیت بهبود

 افزایش آرامش در خانواده پیامدهای خانوادگی

 بهبود روابط بین اعضای خانواده

 بهبود کیفیت زندگی خانوادگی

 توسعه سرمایه اجتماعی در محیط کار پیامدهای سازمانی

 بهینه شدن عملکرد شغلی کارکنان افزایش و

 وریافزایش بهره

 ارتباط بهتر کارکنان با یکدیگر

 شغلی توسط کارکنان آموزش دیده به همکاران و دوستان استرس مدیریت ترویج مدیریت استرس شغلی ترویج

 کادر ادرای و آموزشی شغلی در سطح محیط کاری توسط استرس مدیریت ترویج

 الگوی عوامل مؤّثر بر مدیریت استرس شغلی اجزای
 زیادی اهمیت از هاداده تلفیق بنیادی، پردازینظریه در

 و هامقوله پدیدآوردن به گرتحلیل باز،درکدگذاری. است برخوردار
 هک کند مشخص تا کوشدمی سپس و پردازدمی آنها هایویژگی
 در .کنندمی تغییر شدهتعیین بعدهای طول در هامقوله چگونه

 با و بهبودیافته مندنظام طوربه هامقوله ،محوریکدگذاری
 کدگذاری، از سوم مرحله در. شوندمی داده پیوند هازیرمقوله
 هدف. باشدمی پژوهش پارادایمی مدل ارائه و گزینشی کدگذاری

 همرحل در شده تولید هایطبقه بین رابطه برقراری مرحله این از
 عنوان 0 در محوری طبقه با هاطبقه سایر ارتباط. است باز کدگذاری

 لهمقو ی،علّ شرایط از عبارتند که باشد داشته تحقق تواندمی
 .پیامدها و ایزمینه شرایط اقدامات، و راهبردها محوری،

 

  یشرایط علّ

 کدگذاری انتخابی طور به هاداده محوری، مقوله انتخاب از پس
 و کند هدایت را کدگذاری محوری، مقوله که شکلی به. شوندمی

 و زیمرک متغیر به نسبت کمی اهمیت که مفاهیمی نگران دیگر
 چنین با دیگر، بیانی به. بود نخواهد دارند، آن هایزیرمجموعه

 رایطش یا فرایند چندین از یکی سطح تا پژوهش گستره عملی،
 ظهور. شودمی ترفشرده دارند، وجود هاداده در که اصلی اجتماعی

 و گردآوری برای راهنمایی عنوان به مطالعه، در محوری متغیر
 محوری همقول یعنی کند،می عمل نیز، بعدی بیشتر هایداده تحلیل
در این راستا،  .شودمی نظری بردارینمونه به دهیجهت سبب

 یمحور مقوله بر که شرایطی به مربوط هاییمقوله علی شرایط
 ا،هموقعیت که است رویدادهایی علّی شرایط. گذارندمی تأثیر

 کنندیم تشریح حدودی تا و خلق را پدیده با مرتبط مسائل و مباحث
 رد. ورزندمی مبادرت پدیده این به هاگروه و افراد چگونه و چرا که
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 و همکاران حسنوند/  60

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 نای بر که است اتفاقاتی و رویدادها علّی، شرایط از منظور واقع،
  .شوندمی آن بروز به منجر و گذاشته تأثیر پدیده

در بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت استرس  در این راستا،
 بطمرت شغلی سه دسته عوامل شناسایی شد عوامل فردی، عوامل

ظر سازمانی که بر اساس ن شرایط با مرتبط عوامل شغلی، شرایط با
ی شناختی عوامل فردروانمتخصصان سه دسته جسمانی، معنویت، 

مناسب،  تغذیه دهند. همچنین، مفاهیم داشتنرا تشکیل می
 سطح و سن با متناسب سالم و مناسب فکری و جسمی هایفعالیت

 و مصرف سالیانه، عدم روانی و جسمی هایآپاسترس، چک
 بدنی فعالیت و مضر، ورزش عادات و هامسکن سیگار، استعمال

 بنیه ،مناسب و کافی راحت، خواببدنی،  توانایی با متناسب و منظم
 ثار از ناشی آن از بخشی که) پذیریتحریک میزان فرد، بدنی
های اصلی( در دسته )مؤلفه انتخابی بر اساس کدگذاری (است

 معنا و هدف آرامش داشتن معنوی، فردی جسمانی؛ تجارب عوامل
 خودکارآمدی، آوری، فردی معنویت و مفاهیم تاب زندگی عوامل در

 نفیم هیجانات ، چقدر(دقت و سرعت خلاقیت،) شناختی سرزندگی
 واکنش چگونه و شناسدمی را خود( تعجب ترس، غم، شرم؛)

 و زندگی در استرس با مواجهه در خودکنترلی همدلی، دهد،می
 زندگی، و دخو به مثبت بودن، نگرش پذیرمسئولیت شغلی، استرس

 و افکار ،(ناسازگارانه یا سازگارانه) فرد استفاده دمور راهبردهای
خود،  داشتن خود، امیدواری، دوست به شفقت کارآمد، باورهای

 مدار،مسأله) لئمسا حل فرد، رویکرد اجتماعی حمایت ادراك
 بینی وخوش زندگی، به امید و امیدواری فرد، ، روحیه(مدارهیجان

تند توانس (اصلی هایمؤلفه) انتخابی کدگذاریخودانگیزشی با 
 شناختی را تشکیل دهند.فردی روان عوامل

 عوامل( اصلی هایمؤلفه) انتخابی همچنین در کدگذاری
 دنبو است: طولانی مفاهیمشامل این  شغلی شرایط با مرتبط

دور های ماموریت مداوم، بودن باش آماده حالت در ها،ماموریت
کافی،  استراحت و خواب نداشتنبودن،  اضطرار حالت ، درمقصد
 شرایط و ، محیط(معلولیت و میر و مرگ امکان) هاعملیات در خطر

 زمان بودن طولانی ،(هوا آلودگی – هوا زیاد شرجی و گرمی) کاری
( اصلی هایمؤلفه) انتخابی کدگذاری در کار. محیط در حضور
 به مفاهیم علاقمندی برگیرندهسازمانی در  شرایط با مرتبط عوامل

 سازمانی است. نقش و تهعد بار سنگینی سازمان و یگان،
 

 بستر یا زمینه
 داماتاق و راهبردها که است شرایطی یا بستر، ایزمینه شرایط

در پژوهش حاضر، بر اساس  .پردازندمی پدیده اداره به آن، تحت
همکاران، خانوادگی، عوامل مرتبط با  مؤلفه عوامل 0صاحبنظران نظر 

ل و عوام شغلی رضایت با مرتبط سازمان، عوامل مدیریتی عوامل
 ر گرفت. قرا (زمینه) بستر بعد و درشد شناسایی  محیطیاقلیمی و 

 در خانواده آگاهی سطح خانواده، در استرس مفاهیم مدیریت
 اب ارتباط در خانواده آگاهی سطح آن، مئعلا و استرس با ارتباط

 ایاعض سلامتی خانواده، وضعیت در آرامش میزان، استرس مدیریت
 از و دوری (فیزیکی) خانواده از خانوادگی، دوری خانواده، حمایت

خانوادگی نامیده  آن عوامل روانی و عاطفی حمایت منابع و خانواده
 شد.

 دگیزن در برگیرنده مفاهیم کیفیت همکارانعوامل مرتبط با 
 ودوج استرس، با برخورد در همکاران همکاران، توانمندی خانوادگی

 شناختی درو روان اجتماعی سرمایه وجود همکاران، بین در تعارض
 و وخوهمکاران و خلق شخصیتی هایهمکاران، ویژگی بین

 همکاران است. فردی شخصیت
 سازمان، در برگیرنده مفاهیم توانمندی مدیریتی عوامل

استرس،  مدیریت بحث از فرماندهان آگاهی فرماندهان، میزان
 اهمیت استرس، میزان مدیریت بحث از فرماندهان حمایت میزان
 لپرسن بین در آن مدیریت و شغلی استرس به فرماندهان دادن

 باشد.می (ستاد و صف)
شغلی شامل مفاهیمی این مفاهیم  رضایت با مرتبط عوامل

 زا رضایت کار، نوع از رضایت فعالیت، با مناسب بازخورداست: 
 رضایت مزایا، و حقوق از رضایت همکاران، از رضایت کار، محیط

 ارشد. مقامات و فرماندهان عملکرد از
،  استرس با ارتباط در فرد در مولفه فرهنگی مفاهیم فرهنگ

 ازمانیس فرهنگ شغلی، استرس مدیریت با ارتباط در فرد فرهنگ
 اب برخورد در جامعه فرهنگ محیطی، سطح استرس با ارتباط در

 استرس قرار دارد. مدیریت و تعارضات
 یهوای و آب محیطی عبارتند از شرایط و اقلیمی مولفه عوامل

 آن، همچنین تحرکات نظایر و هوا بودن شرجی هوا، گرمای مانند
 ینا از ناشی هوایی و آب تغیرات و هاماموریت از ناشی جغرافیایی
 آن. با پرسنل تطبیق زمان کمبود و تحرکات

 

 گرهابعد مداخله
 افض فرهنگ، همچون عامی و وسیع شرایط گر،مداخله شرایط

 ملع راهبردها محدودکننده یا گرتسهیل عنوان به که است غیره و
 به و کرده تسریع و تسهیل را راهبردها اجرای شرایط، این .کندمی

در مدیریت استرس شغلی،  .نمایندمی تاخیر دچار مانع، یک عنوان
اجتماعی  اجتماعی و سرمایه ساختاری، اقتصادی، عامل عوامل 0

الاری، س شایسته شغلی، مشخص شد. در این ارتباط مفاهیم امنیت
 پرسنل و اقدامات شغل، توانمندسازی-سازمان به علاقمندی
لفه مو فرمانده مولفه عوامل ساختاری را تشکیل دادند. مدیریتی

 تمشکلا و زندگی، تورم هایعوامل اقتصادی شامل مفاهیم هزینه
 رد تنش مفاهیم وجود باشد.ها میهزینه مقابل در درآمداقتصادی، 

اعی عوامل اجتم روزمره و مشکلات مشکلات و هادغدغه ،جامعه
بعد  ،گرمداخلهمولفه دیگر در بعد عوامل اجتماعی را تشکیل داد.  

 ی،همکار اعتماد، ها،سرمایه اجتماعی است که شامل مفاهیم شبکه
 ها و تعهد است.ارزش همکاران، روابط متقابل، فهم

 بعد راهبردها 
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 60/  یفیک یا: مطالعهییایدر یرویدر کارکنان ن یاسترس شغل تیریعوامل موثر بر مد ییشناسا 

J Mar Med                          Spring 2022, Vol. 4, No. 1 

 منتنج محوری پدیده از که خاصی هایکنشبرهم یا هاکنش
 طراحی به که اندهاییکنش و هاطرح اقدامات، و راهبردها. شودمی

در پژوهش حاضر متخصصان مشخص  .نمایندمی کمک مدل
از سه مولفه  راهبردها در مدیریت استرس شغلی کردند که بعد

 عادلت آموزش، توانمندسازی و ایجاد هئتشکیل شده که عبارتند از ارا
 زندگی. و کار بین

 مدیریت شغلی و آموزش استرس مدیریت مفاهیم آموزش
 آموزش را تشکیل دادند.  شغلی مولفه ارایه هایتعارض

 تگرفته است: مدیریمولفه توانمندسازی از این مفاهیم شکل 
 استرس، توانمندی مدیریت در شخصی اراده و ، عزمهاتعارض

 دیگران. بر اثرگذاری

 تفاوت و زندگی از مفاهیم تفکیک و کار بین تعادل مولفه ایجاد
 و لمسای ندادن شغلی، دخالت و شخصی ایلسم بین شدن قائل

 هایهزینه مدیریت و تعادل کار و ایجاد در شخصی مشکلات
 زندگی شکل گرفت.

 

 بعد پیامدها
 است نامشهودی و مشهود تاثیرگذار هایخروجی شامل پیامدها

 در ندبر به تعلق حس بر مبتنی مکان برند مدل طراحی اثر در که
 راهبردها استخدام از حاصل هایخروجی و گرددمی ایجاد جامعه
های در این راستا پیامدهای مدیریت استرس شغلی از مولفه .هستند

 رویجت سازمانی، پیامدهای خانوادگی، پیامدهای پیامدهای شخصی،
 شغلی بود.  استرس مدیریت

 غلی،ش استرس بهتر بعد پیامدهای شخصی از مفاهیم مدیریت
 هایراهبرد از شغلی، استفاده استرس با مقابله توانایی افزایش
 روانی، و جسمی سلامت افزایش شغلی، استرس با مناسب ایمقابله
 کار و بهبود محیط در و همکاران بین در فردی بین روابط بهبود

 شغلی شکل گرفت. و کاری زندگی کیفیت

 اعضای بین روابط بهبود خانواده، در آرامش مفاهیم افزایش
انوادگی خخانوادگی مولفه پیامدهای  زندگی کیفیت خانواده و بهبود

 را شکل داد.
 کار، محیط در اجتماعی سرمایه همچنین مفاهیم توسعه

وری، بهره کارکنان، افزایش شغلی عملکرد شدن بهینه و افزایش
ا در بر سازمانی ر یکدیگر مولفه پیامدهای با کارکنان بهتر ارتباط

 گرفت.می
 دیریتم شغلی از مفاهیم ترویج استرس مدیریت مولفه ترویج

تان دوس و همکاران به دیده آموزش کارکنان توسط شغلی استرس
 ادرک توسط کاری محیط سطح در شغلی استرس مدیریت و ترویج

 آموزشی تشکیل شد. و ادرای
 گردآوری از پس آمده دست به فوق، مدل اطلاعاتبا توجه به 

 اب برگشتی و رفت فرآیند طی و هامصاحبه از میدانی هایداده
. (3-شد )نمودار طراحی بالا بسیار نظری حساسیت

 

 
 الگوی داده بنیاد مدل اساس بر نهایی مدیریت استرس شغلی مدل .3-نمودار

 

 بحث
 استرس مدیریت بر موثر عوامل هدف پژوهش حاضر شناسایی

 روش اب کیفی ایمطالعهیی در قالب ایدر یروین کارکنان در شغلی
 های با روش مصاحبه از متخصصان،بود. یافته تئوری گراند
 فص ارشد کارکنان شغلی، و سازمانی-صنعتی حوزه شناسانروان

 110ها، در اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ستاد بهدست آمد، و

مؤلفه از آن به دست آمد که در نهایت در  23بندی و مفهوم دسته
گرها، بسترسازها، ی، مقوله اصلی، مداخلهعلّ شرایط بعد) صلیبعد ا 6

قرار گرفت. با توجه به اطلاعات به دست آمده  (راهبردها و پیامدها
مدل نهایی تنظیم گردید. بر اساس مدل به دست آمده، شرایط علّی 

عوامل تاثیرگذار بر مدیریت استرس شغلی  که در بر گیرنده
های عوامل فردی )فردی، هستند از مؤلفهیی( ایدر یروین)کارکنان 
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 و همکاران حسنوند/  66

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 شغلی و عوامل شرایط با مرتبط شناختی(، عواملمعنویت، روان
بر مقوله  یاند. این شرایط علّسازمانی تشکیل شده شرایط با مرتبط

اصلی پژوهش حاضر که مدیریت استرس شغلی است، تأثیر مستقیم 
ر مل مؤثدارد. در بحث مدیریت استرس شغلی هدف شناسایی عوا

بر مدیریت استرس شغلی مدنظر بود. مقوله اصلی این پژوهش که 
باشد، بر راهبردها تأثیرگذار است. مدیریت استرس شغلی می

گر نیز بر بعد راهبردها همچنین بعدهای بستر یا زمینه و مداخله
مؤثرند. در بعد بستر یا زمینه که در مدیریت استرس شغلی مؤثر 

 خانوادگی، عوامل رد که عبارتند از عواملاست چند عامل وجود دا
 با مرتبط عوامل سازمان، مدیریتی عوامل همکاران، با مرتبط

. اقلیمی و محیطی و سرانجام عوامل شغلی، عوامل فرهنگی رضایت
همانطور که پیشتر ذکر شد، بعد دیگر که بر راهبردها مؤثر است 

توان د قرار دارند میگر است. از عوامل مؤثر که در این بعبعد مداخله
 ، عواملاجتماعی اجتماعی، سرمایه اقتصادی، عوامل به عوامل

ساختاری اشاره کرد که در روند مدیریت استرس شغلی مؤثر است. 
ر راهبردها ب گرابعاد بستر یا زمینه و مداخله همان گونه که بیان شد،

 مدیریت کارگیریمؤثر هستند. در راهبردها موضوع اصلی به
 هئبر ارا یی است. این فرایندایدر یروینشغلی توسط پرسنل  ترساس

 زندگی مؤثر است و و کار بین تعادل آموزش، توانمندسازی و ایجاد
غلی ش استرس مدیریت کارگیری به نتیجه ،سرانجام، بعد پیامدها

 خانوادگی، سازمانی و ترویج شخصی، پیامدهای است که شامل
  .باشدمییی ایدر یروینشغلی در پرسنل  استرس مدیریت

موضوع  ان،یدر نظام یاسترس شغل یامدهایبا توجه به پ
مطالعاتی در حوزه (. 10)اهمیت زیادی دارد  شغلی استرسمدیریت 

استرس شغلی، مدیریت استرس شغلی و آموزش آن وجود دارد، اما 
 متغیر ندچ بررسی با اثربخشی یا و یابیمدل صورت به مطالعات این

 استرس مدیریت زمینه در که ایمطالعه و است، گرفته صورت
 گراند روش با دریایی نیروی ستاد و صف کارکنان بین در شغلی
 سایر اب مطالعه این مقایسه امکان لذا است نگرفته صورت تئوری

 طی و همکاران به عنوان مثال، قاسمی .ندارد وجود مطالعات
 استرس مدیریت آموزشی هایبرنامه بیان داشتند که ایمطالعه
 نیروا و جسمی سلامت و شودمی استرس با مقابله ارتقای موجب

و  Lehmann ای دیگر،(. در مطالعه12دهد )می افزایش را
که موضوع مدیریت استرس از اهمیت بالایی  همکاران اظهار داشتند

 ه آموزشئبرخوردار است و با شناسایی این عوامل در وهله اول و ارا
توان سلامت روان این افراد را بهبود می اسب با این عوامل،های متن

افزایش ها، گیریتصمیم بخشید که تاثیرات آن در زندگی شغلی،
وری و در نهایت سلامت جسمانی و روانی این افراد تاثیرات بهره

 شناسایی به اقدام حاضر (. پژوهش16سزایی را در پی دارد )به
 کردهیی ایدر یروینشغلی کارکنان  استرس مدیریت بر موثر عوامل
در پژوهش خود شال و همکاران  سلطانی از سویی دیگر، .است

 نیروهای مشاغل از ناشی روانی عوارض و روانی شناسی آسیب
 تحلیل تئوری بررسی کردند. دریایی را با روش گراند نظامی

 و زیرمقوله 12 اولیه، کد 71 شناسایی به کنندگانشرکت مصاحبه
 بکس شخصیتی، شناختی، خانوادگی، عوامل شامل اصلی مقوله 2
 نجرم رهبری سبک و هیجانی معنوی، محیطی، زندگی، کیفیت و

 روانی بهداشت در روانشناختی عوامل کردند بیان محققان. شد
 لزوم ان برآن کنند،می ایفا مهمی بسیار نقش دریایی نیروی نظامیان

 وانیر و جسمی سلامت به پرداختن در عوامل این به بیشتر توجه
ترین این مطالعه نزدیک .(25ند )دتاکید کر نظامی دریایی نیروهای

مطالعه به پژوهش حاضر است اما در پژوهش حاضر عوامل موثر 
شد.  برررسییی ایدر یروینکارکنان بر مدیریت استرس شغلی 

 آموزش پژوهشی را مبنی بر همچنین جمشیدی عینی و رضوی
ان مراکز پرستار روانشناختی بهزیستی و استرس میزان بر آوریتاب

 درمان بر مبتنی هاینظامی انجام دادند و نشان دادند که آموزش
 پر مشاغل جمله از جامعه مختلف اقشار بر آوری،تاب مانند شناختی
 اختیروانشن بهزیستی افزایش و استرس دارمعنی کاهش و استرس

  .(21است ) آنها موثر در
 لحاظ به نظامی توان گفت، نیروهایبندی میجمعدر 
 تندهس مواجه بیشتری مسائل شغلی با ایحرفه ویژه هایمأموریت

 کارکنان با مقایسه در شناختی بیشتری روان مشکلات در نتیجه و
 ایهمأموریت و شغل نوع از روانی ناشی فشار. دیگر دارند مشاغل
 از ترس معلولیت، احتمال مجروحیت، سخت، قوانین ،پیچیده

 نهاآ احتمال که است مسائلی از جمله مرگ حتی و اسارت شکست،
 .دباشمی غیرنظامی مشاغل از بسیار بیشتر نظامی مشاغل در

مدیریت استرس شغلی اهمیت زیادی دارد و در این راستا شناسایی 
عوامل موثر بر مدیریت استرس شغلی در بین این کارکنان نظامی 

 اهمیت است.  بیش از پیش حائز
 کیفی پژوهش هر مانند این پژوهش، در بعنوان محدودیت،

ی بررس با ولی است، مطرح پژوهشگر ذهنیت دخالت احتمال دیگر
 .یافت کاهش این احتمال گام به گام مراحل کار با متخصصان،

ه بست ،شود با توجه به نتایج و مدل به دست آمدهپیشنهاد می
ی تدوین یایدر یروینپرسنل  برایآموزشی مدیریت استرس شغلی 

 گردد. 
 

 گیرینتیجه
)شرایط علی( همانند  تاثیرگذار عوامل حاضربر اساس نتایج 

جسمانی، روان شناختی و معنویت، عوامل مرتبط با  ،عوامل فردی
لی( شغلی )مقوله اص استرس شرایط شغلی و سازمانی بر مدیریت

)عوامل مرتبط با ساز تاثیرگذار است و همزمان عوامل زمینه
همکاران، خانوادگی، مدیریتی سازمان، رضایت شغلی، فرهنگی، 

گر )عوامل ساختاری، اقتصادی، اقلیمی و محیطی( و عوامل مداخله
 رساست مدیریت کارگیریاجتماعی، سرمایه اجتماعی( نیز بر به

 تعادل ه آموزش، توانمندسازی و ایجادئ( نظیر اراشغلی )راهبردها
دهد در زندگی موثر است و آن را تحت تاثیر قرار می و کار بین

ط شغلی )پیامدها( توس استرس مدیریت کارگیری موجب بهنتیجه 
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شود. بدین صورت که این پیامدها خود را به صورت افراد می
 رساست مدیریت شخصی، خانوادگی، سازمانی و ترویج پیامدهای

ای این هدهد. مشخص شدن این عوامل )یافتهشغلی نشان می
تواند به مدیریت هرچه بهتر پژوهش و مدل به دست آمده( می

ش ییی کمک کند تا علاوه بر افزاایدر یرویناسترس شغلی پرسنل 
 د.یابوری شغلی افزایش ، بهرهسلامت فردی و خانوادگی و کاری

از تمامی صاحب نظران، متخصصانی و  تشکر و قدردانی:

پژوهش شرکت کردند تشکر و یی که در این ایدر یروینپرسنل 
 .کنیمقدردانی می
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