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Abstract 
Background and Aim: Considering the importance of job stress and its effects on the performance of military 

forces, this study investigated the level of occupational stress and its relationship with demographic and 

employment parameters in Iranian Navy personnel. 

Methods: This cross-sectional descriptive study was performed on a group of Navy personnel in southern of 

Iran in 2013. Samples were selected by cluster sampling. The Osipow Job Stress Questionnaire and Demographic 

Questionnaire was used for data gathering. Data were analyzed using SPSS 18 software.  

Results: There were 384 Navy personnel with mean age of 29.6±4.2 years. The mean score of job stress in all 

subjects was 163.2 ± 26.1, which is the normal level of job stress. Overall, 13.3% of subjects had no stress, 85.2% 

had normal stress, 1.3% had moderate stress and 0.3% had severe stress. Severe stress was recorded among senior 

officers and those employed in official hiring. The highest level of job stress was related to physical environment 

with average of 68.8% and the lowest level of job stress was in ambiguity role with average of 24.2%. 

Conclusion: Although 85% of Navy personnel experience a normal level of stress, severe stress was recorded 

in senior officers and those employed in official hiring. Also, the highest level of stress was in the physical 

environment, which required measures to improve work environment conditions and reduce stress in this area. 
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 .رانیالله، تهران، ا هیبق یسلامت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق آدرس: 

 

 

بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با برخی از پارامترهای دموگرافیک و استخدامی در کارکنان 

 ایران نیروی دریایی

 
  6، سعید باباجانی وفسی5 زاده، مرتضی خاقانی4جمیله مختاری ،* 3، مهروز جوادی1،1محمد جعفر سپهوند

 
 نرایا تهران، ،للها هیبق یپزشک علوم دانشگاه ،پرستاري دانشکده ،کاربردي اعصاب علوم قاتیتحق مرکز 1

 دانشجوي دکتراي پرستاري، گروه پرستاري، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران 2
 رانیالله، تهران، ا هیبق یسلامت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق 3

 رانیتهران، ا ،الله هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پرستار ث،یقرآن و حد قاتیمرکز تحق ،یپزشک يآموزش پرستار اریاستاد 4
 رانیالله، تهران، ا هیبق ی، دانشگاه علوم پزشکی، پژوهشکده سبک زندگيعلوم رفتار قاتیمرکز تحق 5

 رانیآجا، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یجراح يدپارتمان تکنولوژ 6
 

 11/13/1331 پذیرش مقاله:     11/10/1331 دریافت مقاله:

   دهکیچ
استرس  سطح بررسیپژوهش حاضر به  ،نیروهاي نظامی عملکردبا توجه با اهمیت موضوع استرس شغلی و اثرات آن بر  ف:هدزمینه و 

 .پرداخته است ایران هاي نیروي دریاییدر کارکنان برخی از یگان یو استخدام کیدموگراف ياز پارامترها یو ارتباط آن با برخشغلی 

گیري انجام شد. نمونه ها به روش نمونه 1332در سال ایران این مطالعه توصیفی مقطعی در گروهی از پرسنل نیروي دریایی ها: روش

ا استفاده از نرم ها بپرسشنامه استرس شغلی اُسیپو و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی بود. دادهاي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده خوشه

 . شدتجزیه و تحلیل  SPSS 18افزار 

میانگین نمره استرس شغلی در کل  .حضور داشتندسال  6/23±2/4 با میانگین سنینیروي دریایی  لاز پرسننفر  314تعداد ها: یافته

داراي سطح  %  2/15افراد بدون استرس،  % 3/13د. در مجموع وشبود که سطح نرمال استرس شغلی محسوب می 2/163±1/26 افراد

استرس شدید داشتند. استرس شدید در بین افسران ارشد و آنهایی که استخدام رسمی بودند،  % 3/1استرس متوسط و  % 3/1استرس نرمال، 

و کمترین میزان استرس شغلی در حیطه دوگانگی نقش  % 1/61شد. بیشترین سطح استرس شغلی مربوط به محیط فیزیکی با میانگین  ثبت

 بود.  % 2/24 با میانگین

ر استرس شدید داین وجود با درصد از پرسنل نیرویی دریایی سطح نرمالی از استرس را تجربه می کنند،  15اگرچه نتیجه گیری: 

 بیشترین سطح استرس در حیطه استرس محیط فیزیکی بود که ضروريهمچنین . ثبت شدارشد و کسانی که استخدام رسمی بودند  افسران

 است اقدامات لازم براي بهبود شرایط محیط کاري و کاهش استرس در این حیطه انجام شود.

 
 .نیروي دریاییاُسیپو، استرس شغلی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
استرس شغلی حاصل ناسازگاري بین افزایش عوامل 

. (1)د باشد براي مقابله با آن میزاي محل کار و توانایی فراسترس
استرس شغلی انواع مختلفی از متغیرها را در بر می گیرد، و از این 

گیري عواملی همچون سلامت جسمی، سلامت متغیرها براي اندازه
. استرس شغلی (2)روان، اضطراب و رضایت شغلی استفاده می شود 

تواند سبب هاي فردي، میاز طریق تعامل با بسیاري از ویژگی
اختلالات روانی نظییر اضطراب، افسردگی، فرسودگی شغلی، اختلال 

. اختلالات روانی ناشی از استرس (3)تبدیلی و دیگر اختلالات شود 
توانند یک روند تدریجی و پیش رونده داشته و سبب شغلی می

اختلال در رفاه افراد در طول زمان شوند. این تغییر تدریجی اغلب 
قل شود و یا حداص از بروز مشکل آگاه نمیاي است که شخبه گونه

تا زمانی که علائم آن براي اطرافیان شخص آشکار نشده است، به 
 . (4)کند آن اذعان نمی

فیت تواند بر کیسایر اختلالات روانی میو  استرسدر هر صورت 
اي تاثیر بگذارد، به خصوص در هاي حرفهعملکرد در فعالیت

هاي نظامی که عواقب ناشی از استرس مشاغل حساسی نظیر نیرو
تواند خطرناک باشد. زیرا نه تنها بر این افراد به طور کاملاً جدي می

اطر بلکه به خ شود،سبب افزایش خطر اختلال در سلامت فردي می
تواند امنیت و سلامت اي که میافزایش اختلال در عملکرد حرفه

عمومی را به خطر اندازد. به عنوان مثال بر اساس گزارش 
Violanti واند تباشد که مییکی از عوارض استرس افسردگی می

یک عامل مهم در بازنشستگی زود هنگام نیروها، خودکشی، 
هاي غیرضروري در محل کار شود خشونت خانگی و بروز خشونت

(5) . 

مشکلات روانی ناشی از استرس شغلی، اغلب جدي در نظر 
هاي نظامی نیز افراد در شود به همین دلیل در نیروگرفته نمی

اي و استفاده از فواید تشخیص زودرس در پیگیري کمک حرفه
نین فواید شروع درمان زودرس، پیشگیري از بیماري و همچ

 شود که اختلالات روانی بهکنند. این مساله سبب میکوتاهی می
یل شوند هاي نظامی تبدترین علل بازنشستگی در نیرویکی از شایع

. اگرچه اجماع در مورد در نظر گرفتن دیسترس )پریشانی( به (6)
عنوان یک احساس ناخوشایند و نامطلوب در مواجهه با استرس 
وجود دارد ولی متاسفانه در کتب هیچ تعریفی که مورد توافق 

ان باشد در مورد آن وجود ندارد، و در نتیجه با توجه به چنین همگ
( تا %5تعریف مبهمی است که شیوع دیسترس در بین کارکنان از )

 .(3-0)( متغیر است 51%)

سازد که عواقب مالی استرس شغلی، همه خاطر نشان می راش 
شود. از آن گذشته تمام می میلیارد دلار زیان 211ساله به قیمت 

درصد همه حوادث صنعتی تحت تاثیر استرس اتفاق  11تا  61بین 
درصد از افراد شاغل، کار را به عنوان منبع استرس  63. (11)افتد می

اند که در طی یک صد از آنها اعلام نمودهدر 41اند و اعلام نموده
درصد نیز استرس را  51نمایند، و روز کاري استرس را تجربه می

. تحقیقات نشان داده (11)اند عامل کاهش کارایی خود ذکر نموده
ابتلا  دکه نیروهاي نظامی به علت ماهیت خطرناک شغلشان مستع

به سطح بالایی از استرس هستند. افراد شاغل در این حوزه به طور 
هاي رسان نظیر درگیريهاي آسیببالقوه در معرض موقعیت

مسلحانه، تصادفات خودرویی و به طور کلی شاهد خشونت 
 . (12)باشند می

؛ در مورد نظامیان در ایران بر اساس نتایج به دست آمده
و  53/1و استرس کلی  نظامی هاي شغلیهمبستگی بین استرس

بوده است.  30/1و خانواده  نظامی همبستگی بین استرس شغلی
نان اد استرس در بین کارکبنابراین استرس شغلی عامل اصلی ایج

. این در حالی است که در ایران در مورد (13) دباشمی ی ایراننظام
استرس شغلی در نظامیان کمتر تحقیق شده و بیشتر تحقیقات در 

هاي درمانی نظیر پرستاران انجام شده است ر روي گروهاین زمینه ب
. نیروهاي نظامی شاغل در نیروي دریایی در مناطق حاشیه (14)

ا توجه و ب خلیج فارس، به دلیل شرایط اقلیمی حاکم بر آن مناطق
به نقش بسیار مهم شرایط اقلیمی بر میزان استرس و همچنین 
نقش بسزایی که این نیروها در تحرکات نظامی احتمالی در آن 
منطقه دارند، در معرض استرس شغلی فراوانی قرار دارند. لذا با 

ه کنان کرتوجه با اهمیت موضوع استرس شغلی و اثرات آن بر کا
از آنجائیکه شرایط ایجاد کننده استرس  برخی از آنها ذکر شد و

هاي دیگر متفاوت باشد تواند با زمانمتنوع بوده و در هر زمانی می
هاي مختلف و تا حد امکان با ابزار لازم و ضروري است که در دوره

. (15)مشابه نیروهاي حاضر در منطقه مورد بررسی قرار گیرند 
بنابراین پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان و سطح استرس 
شغلی و ارتباط آن با برخی پارامترهاي دموگرافیک و استخدامی در 

  هاي نیروي دریایی انجام شد.کارکنان برخی از یگان
 

 هاروش
این مطالعه از نوع توصیفی  :نوع مطالعه، زمان و مکان آن

 یرانامقطعی بود که جامعه هدف آن پرسنل نظامی نیروي دریایی 
 بودند.  1332در سال 

 این آماري جامعه کل به توجه با نمونه حجم :حجم نمونه

 از جدول استفاده با و بودند دریاي نیروي کارکنان که تحقیق
 گیرينمونه روش به که شد، محاسبه نفر 311مورگان و کرسجی
 انتخاب شدند.  ايطبقه ايخوشه تصادفی

 داشتنمعیارهاي ورود به مطالعه؛  :معیارهای ورود و خروج

یی، ایدر يروین يهاگانی از یکی در يکار سابقه سال کی حداقل
 پرونده، نداشتن پژوهش در همکاري آگاهانه جهت تیرضاداشتن 

بود و  دهش شناخته یروان يماریب ای اختلالات به ءابتلا و یروانپزشک
  .معیار خروج عدم تکمیل و یا تکمیل ناقص پرسشنامه بود

شهر  3) شهر هر در اول در مرحله :هانحوه انتخاب نمونه

 انتخاب تصادفی طور به هایگان از کدام هر از واحد یک (در ایران
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تصادفی با کمک  گیرينمونه واحدها اعضاي آن از سپس و شدند
 هایگان کل در نفر 421 از ابتدا شد. در انجام جدول اعداد تصادفی

 ناقص علت به هاپرسشنامه از يدتعدا شد، که انجام گیرينمونه

مورد  پرسشنامه 314 نهایت در و شدند خارج پژوهش روند از بودن
 هایگان جمعیت تعداد اینکه با توجه گرفتند. با قرار تحلیل و تجزیه

  شدند. انتخاب آنها از کدام هر از مساوي تعداد بود، یکسان تقریباً

پس از تصویب و ارائه مجوزهاي  :روش اجرای مطالعه

مربوطه، محقق با مراجعه به شهرها و یگان هاي مربوطه اقدام به 
نمونه گیري نمود. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي 

ه شد. عات دموگرافیک استفاداسترس شغلی اسیپو و پرسشنامه اطلا
به هرکدام از شرکت کنندگان که جهت مشارکت در تحقیق رضایت 
داشتند یک پرسشنامه اُسیپو و یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک 

 )سن، ....( ارائه شد. 

 نیدر ا دموگرافیک اعاتلاط يگردآور يبرا :پرسشنامه ها

 نیمربوطه در ا دیو کسب نظرات اسات یمطالعه، پس از هماهنگ
 طهیشد که اطلاعات ح هیته اي ماده 11پرسشنامه  کی نه،یزم

ورد پژوهش را م نیمرتبط با ا یو خانوادگ یاجتماع ،یشغل ،یشخص
  .ی دادپرسش قرار م

( Osipowابزار مورد استفاده پرسشنامه استرس شغلی اُسیپو )
د: ع( بود. این پرسشنامه براي ارزیابی استرس فرد از شش ب1310)
محدوده  -4دوگانگی نقش،  -3کفایتی نقش، بی -2بار کاري،  -1

گانه یاد شده  6محیط فیزیکی است. ابعاد  -6مسئولیت،  -5نقش، 
گیرد. بعد عبارت مورد ارزیابی قرار می 11هرکدام به ترتیب توسط 

وضعیت شخص را نسبت به تقاضاهاي محیط  "بار کاري نقش"
میزان  تناسب "کفایتی نقشبی". بعد دهدکار مورد بررسی قرار می

هاي آموزشی و تجربی فرد را با نیازهاي مهارت، تحصیلات و ویژگی
 آگاهی فرد از "دوگانگی نقش"کند. بعد محیط کار ارزیابی می

هاي محیط کار و معیارهاي ارزشیابی را ها، چشم داشتاولویت
ر فرد از نظهایی را که تضاد "محدوده نقش"کند. بعد ارزیابی می

رود مورد وجدان کاري و نقشی که از او در محیط کار انتظار می
احساس مسئولیت فرد از نظر  "مسئولیت"ارزیابی قرار داده و بعد 

محیط "سنجد و بعد کارایی و رفاه دیگران در محیط کار را می
شرایط نامساعد فیزیکی محیط کار که فرد در معرض آن  "فیزیکی

گزینه، از هرگز )برابر  5کند. براي هر عبارت سی میقرار دارد را برر
امتیاز( وجود دارد. برخی از عبارات  5امتیاز( تا بیشتر اوقات )برابر  1

تا بیشتر  امتیاز 5گذاري شده است )هرگز برابر به طور معکوس نمره
هاي به دست آمده فرد در یکی اساس نمره (. برامتیاز 1اوقات برابر 

نرمال  -2بدون استرس،  -1گیرد: یر قرار میاز چهار گروه ز
شدید. امروزه این پرسشنامه، به  -4متوسط،  -3)استرس کم(، 

گیري استرس شغلی به کار عنوان یک آزمون معتبر براي اندازه
معرفی شد و چندین بار  1311شود. این آزمون در سال گرفته می

ر سطح آزمایی دتجدید نظر شده است. پایایی این آزمون به شیوه باز
(. براي تعیین 13/1رضایت بخشی محاسبه شد )آلفاي کرونباخ برابر 

اعتبار تکنیکی این پرسشنامه، پس از ترجمه پرسشنامه از زبان 
اصلی، مجدداً به مترجم مستقلی سپرده شده است تا به زبان اصلی 

محاسبه شده  15/1)انگلیسی( ترجمه شود. اعتبار این پرسشنامه 
 . (16)است 

س ه خلیج فاراز آنجائیکه نیروهاي مورد مطالعه در مناطق حاشی
رسید شرایط محیطی اثر فراوانی بر میزان قرار داشتند و به نظر می

استرس شغلی آنها داشته باشد و با توجه با اینکه یک حیطه از 
پرسشنامه اُسیپو مختص محیط فیزیکی است، از این پرسشنامه 

 استفاده شد. 

به منظور رعایت اصول اخلاقی در  :ملاحظات اخلاقی

 رح در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکیتحقیق، این ط
ام ن)عج( مورد تایید قرار گرفت. در مورد اهداف تحقیق، بیاللهبقیه

ها، اختیاري بودن شرکت در تحقیق، ناشناس و بودن پرسشنامه
محرمانه ماندن اطلاعات افراد شرکت کننده، براي آنها توضیحات 

یق اده شد که این تحقلازم ارائه شد. به شرکت کنندگان اطمینان د
 رساند و در هرهیچ خطري براي آنها نداشته و آسیبی به آنها نمی

اي که تمایل به ادامه شرکت در تحقیق را نداشته باشند، مرحله
 توانند از روند تحقیق خارج شوند. می

پس از تکمیل و  تجزیه و تحلیل آماری داده ها:

روند تحقیق خارج شد. تعداد ها، موارد ناقص از آوري پرسشنامهجمع
هاي توصیفی و و آزمون SPSS 18افزار مورد باقیمانده با نرم 314
اسکوئیرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داري کاي

در نظر گرفته شد. براي بررسی اطلاعات  p<15/1آزمون ها 
دموگرافیک از شاخص هاي آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف 

حیطه پرسشنامه اَسیپو از  6و درصد استفاده شد. در بررسی  معیار
شاخص هاي آماري درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 
در بررسی نتایج و حیطه هاي مختلف پرسشنامه اسیپو با 

هاي دموگرافیک و استخدامی، از آزمون کاي اسکوئر با ویژگی
 استفاده شد. p < 15/1سطح معنی داري 

 

 جنتای
پرسنل از نفر  314 در مطالعه حاضر تعداد کل شرکت کنندگان

بود که همگی مرد بودند. میانگین سنی نظامی نیروي دریایی 
ر د افرادبود. سن بیشترین تعداد  سال 6/23±2/4 شرکت گنندگان

 46سال قرار داشت و کمترین تعداد در محدوده  31تا  26محدوده 
 43و حداکثر سن مشاهده شده  21سال بود. حداقل سن  51تا 

( فرزند نداشتند و پس از آن افراد % 3/33)افراد  سال بود. بیشتر
( بیشترین درصد را به خود اختصاص % 1/33داراي یک فرزند )

ساعت  4کنندگان در یک طیف از  دادند. تعداد ساعت کار شرکت
( حداکثر تا % 0/36ساعت قرار داشت. بیشترین افراد ) 24در روز تا 

 23تا  1کردند. سابقه کاري افراد بین روز کار میساعت در شبانه 1
(. % 0/11سال بودند ) 11و 1سال بود، بیشتر افراد داراي سابقه 

 ت.اس آمده 1-سایر اطلاعات جمعیت شناختی در جدول
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، بیشترین سطح استرس شغلی آمده 2-همانطور که در جدول
( افراد استرس % 1/61مربوط به محیط فیزیکی بود به طوري که )

( استرس متوسط داشتند و میانگین نمره آنها در % 0/10شدید و )
سطح  افراد( بود، که با توجه به مرد بودن همه 01/21این حیطه )

قش کفایتی ناین حیطه، حیطه بیآمد. پس از شدید به حساب می
( داراي % 2/11قرار داشت که در این حیطه ) 34/20با میانگین 

( داراي استرس متوسط بودند. با وجود % 4/23استرس شدید و )
حیطه بار کاري نقش سومین  63/20اینکه با توجه به میانگین 

به  41/20زا بود ولی حیطه محدوده نقش با میانگین حیطه استرس
( استرس شدید و متوسط بودند. % 3/33( و )% 6/21تیب داراي )تر

( 26/24کمترین میزان استرس شغلی در حیطه دوگانگی نقش )
( % 3/21( داراي استرس شدید و )% 5/11بود، که در این حیطه )

داراي استرس متوسط بودند. میانگین نمره استرس شغلی در کل 
بود که سطح  15/26 با انحراف معیار 22/163شرکت کنندگان 

( افراد % 3/13شد. در مجموع )نرمال استرس شغلی محسوب می
( % 3/1( داراي سطح استرس نرمال، )% 2/15بدون استرس، )

 ( استرس شدید داشتند.% 3/1استرس متوسط و )
 نفر از پرسنل نظامی نیروي دریایی 314 داده هاي دموگرافیک .1-جدول

 هایداده

 دموگرافیک
 )درصد(تعداد  

 (1/53) 214 افسران ارشد درجه
 (3/46) 111 افسران جزء 

 (1/11) 341 متاهل وضعیت تاهل
 (2/11) 43 مجرد 

 (12) 315 رسمی نوع استخدام
 (11) 63 غیر رسمی 

 (3/1) 34 سیکل تحصیلات
 (4/42) 163 دیپلم 
 (3/35) 131 فوق دیپلم 
 (1/12) 43 لیسانس 

 (6/3) 14 هزار تومان 611کمتر از  سطح درآمد
 1هزار تومان تا  611بین  

 میلیون
210 (5/56) 

 (1/33) 153 میلیون تومان 1بیشتر از  

 (1/1) 31 دارد یابیماری زمینه

 (3/31) 353 ندارد 

 اُسیپوهاي مختلف پرسشنامه توزیع میانگین استرس شغلی بر حسب حیطه. 1-جدول
 سطح استرس

 حیطه

بدون 

 استرس

استرس 

 نرمال

استرس 

 متوسط

استرس 

 شدید

انحراف  میانگین حداکثر حداقل

 معیار

 2/6 63/20 44 13 % 5/1 % 1/12 % 3/01 % 2/10 بار کاری نقش

 3/0 34/20 51 11 % 2/11 % 4/23 % 1/45 % 5/6 کفایتی نقشبی

 6/6 26/24 41 11 % 5/11 % 3/21 % 4/61 % 3/6 دوگانگی نقش

 6/6 41/20 46 1 % 6/21 % 3/33 % 2/43 % 3/1 محدوده نقش

 6/5 10/20 44 14 % 1/1 % 2/61 % 2/23 % 1/6 مسئولیت

 1/0 01/21 51 11 % 1/61 % 0/10 % 5/13 % 1/1 محیط فیزیکی

 1/26 22/163 261 33 % 3/1 % 3/1 % 2/15 % 3/13 نمره کلی اُسیپو

-معنی بطور، سطح استرس افسران ارشد 3-مطابق اطلاعات جدول

در مورد نوع استخدام نیز بین  می باشد. ءجزران افس داري بالاتر از
. است داراستخدام رسمی و غیررسمی اختلاف آماري معنی باافراد 

داري مشاهده نشد. در این همین در سایر موارد اختلاف آماري معنی
اري درابطه بین سن و سطح بندي نمره استرس شغلی ارتباط معنی

(. بین تعداد فرزندان با سطوح استرس شغلی P=11/1مشاهده نشد )
(. ارتباط بین سطح استرس P=33/1) نبوددار نیز ارتباط آماري معنی

دار نبود شغلی با تعداد ساعات کار در روز از نظر آماري معنی
(11/1=Pسابقه کاري با سطح استرس شغلی ارتباط معنی .)ار د

 .(P=33/1آماري نداشت )

 بحث
نفر از پرسنل نظامی نیروي دریایی  314میانگین استرس شغلی  
. بیشترین سطح می گیرددر محدوده نرمال قرار  کهبود  2/163

 اشی ازنکه می تواند  استرس مربوط به حیطه محیط فیزیکی بود
گرمی و شرجی زیاد هوا، نبود وسایل خنک کننده مناسب به 

کنند، آلودگی هوا خصوص در مواردي که افراد در فضاي باز کار می
ناشی از گرد و غباري که در هواي آن مناطق وجود دارد و قرار 

ها در جزایر و مناطق دور از مراکز شهري باشد. این داشتن یگان
 .(13،10) استهماهنگ در این زمینه  نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی

 

 توزیع فراوانی نسبی جامعه مورد بررسی براساس سطوح مختلف استرس شغلی. 3-جدول
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 1331 پاییز، 3 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 
هاي که به بررسی ارتباط استرس Garbarinoدر مطالعه 

محیط کاري با سلامت روان پرداخته بود نیز محیط کاري به عنوان 
یکی از عوامل بسیار موثر در سلامت روان افراد تعیین شده بود. در 
آن مطالعه مشخص شد که بالا بودن استرس ناشی از محیط کاري 

تواند سبب ایجاد و گسترش مشکلات روانی از جمله افسردگی می
. در تحقیق آزاد مرزآبادي و همکاران (11)د در نیروهاي نظامی بشو

درصد  21نیز استرس ناشی از محیط فیزیکی بالا بود به طوري که 
که در افراد داراي استرس زیاد در این حیطه بودند. از آنجائی

تحقیقات قبلی نیز محیط فیزیکی به عنوان یکی از عوامل مهم 
رسد که این موضوع زا شناخته شده است، لذا به نظر میرساست

زا باقی مانده است همچنان به عنوان یکی از عوامل اصلی استرس
. این در حالی است که در تحقیق حاجی امینی و همکاران بر (13)

خلاف این مطالعه حیطه محیط فیزیکی تاثیر کمی در ایجاد استرس 
تواند ناشی از این باشد که . این موضوع می(21)شغلی داشته است 

پژوهش مذکور در شهر تهران انجام شده است که شرایط محیط 
اي هتر است. در مطالعه مذکور حیطه فیزیکی آن بسیار مناسب

کفایتی نقش و مسئولیت بیشترین میزان استرس شغلی افراد را بی
کی، حیطه محیط فیزی گرفتند. در پژوهش حاضر نیز پس ازدر بر می
کفایتی نقش بالاترین عامل ایجاد استرس شغلی تعیین حیطه بی

توان آن را جزء عوامل اصلی ایجاد استرس در نیروهاي شد. لذا می
که سوالات مربوط به حیطه . از آنجائی(11)نظامی به حساب آورد 

اي همیزان مهارت، تحصیلات و ویژگیکفایتی نقش، تناسب بی
، بالا کندآموزشی و تجربی فرد را با نیازهاي محیط کار ارزیابی می

ا هاي فرد بتواند نشان از عدم تناسب تواناییبودن میزان آن می
دهد باشد که در این صورت عوارض فراوانی کاري که انجام می

لی را در بر غنظیر کاهش کیفیت کار، نارضایتی شغلی، فرسودگی ش
 . (21)دارد 

 کفایتی نقش، بیشترین میزانپس از محیط فیزیکی و بی
ضعیت و کاري نقش در واقعکاري نقش بود. باراسترس مربوط به بار

هد. دشخص را نسبت به تقاضاهاي محیط کار مورد بررسی قرار می
تواند ناشی از این باشد که در بسیاري از بالا بودن این حیطه می

مناطق براي انجام کارها نیروي انسانی کافی وجود ندارد و بسیاري 
زان ترین میاز پرسنل ملزم به انجام وظایف متعدد هستند. پائین

ن مطالعه مربوط به دوگانگی نقش بود، در حالی در استرس در ای
یکی از مطالعات آزاد مرزآبادي که بر روي گروهی از کارکنان 

 هاي با میانگین بالا ونظامی انجام شده، دوگانگی نقش جزء حیطه
که . از آنجائی(13)از عوامل مهم ایجاد استرس شناخته شده است 

انجام شده بود و ضمن متفاوت بودن  1316آن مطالعه در سال 
ربط فته مسئولین ذیمحیط پژوهش، در این فاصله زمانی بنا بر گ

اقدامات متعددي در جهت کاهش استرس شغلی کارکنان انجام 
تواند شده است، کاهش میزان استرس در این حیطه عوامل می

هاي محیط کار ها، چشم داشتناشی از بهبود آگاهی افراد از اولویت
 هاي ارزشیابی باشد.و معیار

ه نشد شاهدداري مبین سن و میزان استرس شغلی ارتباط معنی
و این بدان معنی است که افزایش یا کاهش سن بر میزان استرس 
شغلی شرکت کنندگان تاثیري ندارد. که در تحقیقات دیگر نیز 

در حالی که در  .(22،23) اي مشاهده شده استاینگونه نتیجه
پژوهشی دیگر از آزاد مرزآبادي با افزایش سن میزان استرس 

اي سن از جمله متغیرهاي زمینه .(24) کارکنان افزایش یافته است
هاي مختلف ارتباطات متفاوت و متناقضی از است که در پژوهش

 سطح استرس                   

 شناختیویژگی جمعیت 

 راسکوئآزمون کای شدید متوسط کم)نرمال( بدون استرس

P value 

 افسر ارشد درجه
 افسر جزء

3/4 % 
3/1 % 

3/46 % 
3/31 % 

1/1 % 
3/1 % 

3/1 % 
1/1 % 

*140/1 

 متاهل ازدواج
 مجرد

0/11 % 
6/1 % 

5/05 % 
6/3 % 

3/1 % 
1/1 % 

3/1 % 
1/1 % 

15/1 

 رسمی نوع استخدام
 رسمیغیر

6/1 % 
0/4 % 

3/01 % 
3/13 % 

3/1 % 
1/1 % 

3/1 % 
1/1 % 

*115/1 

 سیکل تحصیلات
 دیپلم
 دیپلمفوق

 لیسانس

1/1 % 
6/0 % 
3/3 % 
1/1 % 

1/1 % 
3/34 % 
0/31 % 
5/11 % 

1/1 % 
1/1 % 
1/1 % 
3/1 % 

1/1 % 
1/1 % 
3/1 % 
1/1 % 

13/1 

 611> درآمد
611-1 

> 1 

1/1 % 
6/1 % 
3/3 % 

3/2 % 
1/40 % 
2/35 % 

1/1 % 
1/1 % 
5/1 % 

1/1 % 
1/1 % 
3/1 % 

51/1 

 بله ایبیماری زمینه
 خیر

3/1 % 
1/13 % 

1/0 % 
3/00 % 

1/1 % 
3/1 % 

1/1 % 
3/1 % 

31/1 
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تواند ناشی از تفاوت در نوع جوامع می شود کهآن حاصل می
 پژوهش باشد.

هاي این مطالعه عدم وجود تفاوت در میزان یکی از یافته
استرس بین افراد متاهل و مجرد بود. به طوري که در هیچ کدام از 
سطوح استرس، تفاوتی بین افراد متاهل و مجرد مشاهده نشد. این 

برخلاف مطالعه حاضر، ي است که در مطالعه آزاد مرزآباد در حالی
 در مطالعه سوري و .(15) افراد متاهل استرس کمتري داشتند

نیز مشابه مطالعه حاضر و همکاران همچنین سوري  حاتمی و
د متاهل و مجرد مشاهده داري بین سطح استرس افراتفاوت معنی
 .(23،25)نشده است 

 و درصد از شرکت کنندگان افسر ارشد 1/53در مطالعه حاضر، 
ها به جزء حیطه بودند. در تمامی حیطهدرصد افسر جزء  3/46

جزء  از افسران محیط فیزیکی، میزان استرس شغلی افسران ارشد
که دار بود. از آنجائیبیشتر بود که این تفاوت از نظر آماري معنی

افسران ارشد در محیط کار خود داراي مسئولیت هستند به نظر 
 آنها، همین داشتنرسد که یکی از عوامل ایجاد استرس در می

زاده نیز استرس مسئولیت در محل کار است، در تحقیق خاقانی
شغلی افسران ارشد و افراد داراي مسئولیت، بالاتر از سایرین بوده 

 دافسران ارشحقیق آزاد مرزآبادي نیز سطح استرس در ت .(26)است 
است که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.  بیشتر بوده جزء از افسران

بخش قابل توجهی از افراد داراي مدارج بالاي سازمانی، بیشتر از از 
 د. یکی از علل احتمالی ایندرجات دیگر با فشار روانی مواجه هستن

هاي متعدد، عدم تناسب بین برنامه کار و مشکل وجود مسئولیت
در  هاي تفریحیاستراحت، فقدان برنامه ورزشی منظم و نبود برنامه

برخلاف  Bridgerدر پژوهش  .(24) زندگی آنان ذکر شده است
پژوهش حاضر میزان استرس در افسران جزء بیشتر از افسران ارشد 

  .(20)ذکر شده است 
در رابطه با نوع استخدام، میزان استرس شغلی در افرادي که 
به صورت رسمی استخدام شده بودند از افراد با استخدام غیر رسمی 

 هر شش حیطه استرس شغلی به همینبیشتر بود که این تفاوت در 
صورت بود و در واقع در هر شش حیطه میزان استرس شاغلین 
رسمی بالاتر بود. تحصیلات شرکت کنندگان در چهار سطح سیکل، 

ي در داردیپلم و لیسانس بود که تفاوت آماري معنیدیپلم، فوق
سطح استرس نداشتند. در مطالعه آزاد مرزآبادي با افزایش سطح 

 مورد . در(15)یلات از میزان استرس افراد کاسته شده است تحص
 شده گزارش متناقضی روابط نیز شغلی تنیدگی بر تاثیر تحصیلات

 گزارش افزایش تحصیلات با را تنیدگی کاهش برخی است.
 .(25،31) اندکرده ذکر را رابطه وجود عدم برخی .(21،23) اندنموده

 دست شغلی تنیدگی و تحصیلات بین برخی دیگر به رابطه افزایشی

 و جمعیت، شغل در تفاوت وجود به شاید مساله این که اندیافته
. پیشنهاد می شود (31) باشد مربوط اجتماعی فرهنگی هايویژگی

یروي که مطالعاتی مشابه مطالعه حاضر، در سایر یگان هاي ن
دریایی در سایر شهرها و همچنین در سایر نیروها نظیر نیروي 
هوایی و زمینی انجام شود و با مقایسه نتایج مطالعات با یکدیگر، 
اطلاعات و نتایج جامع تري در رابطه با وضعیت استرس شغلی در 

 رابطه با اطلاعات دموگرافیک و استخدامی کسب شود. 
 

 گیرینتیجه
سطح استرس اکثر افراد در  نکهیپژوهش با وجود ا نیدر ا
سطح  يحدود دو درصد از آنها دارا یقرار داشت ول نرمالمحدوده 

ب اقدامات مناس ازمندیبودند که نشغلی استرس  دیمتوسط و شد
همچنین با توجه به اینکه استرس  .ی باشندجهت کاهش آن م

طی و کاري، محیشغلی ماهیتی پویا دارد و با هر تغییري در شرایط 
اجتماعی می تواند تغییر کند، در آینده تحقیقات مشابه در فواصل 

 زمانی منظم و مشخص انجام شود. 

نامه دوره  انیاز پا یپژوهش بخش نیا و قدردانی: تشکر
ا کد ب الله هیبق یدانشگاه علوم پزشکمصوب ارشد  یکارشناس

احل انجام که در تمام مر افرادياز  سندگانیاست. نو /پ131/341
گاه دانش دیو اسات نمسئولی جمله از اند نموده ياریرا  آنهاپژوهش 

رکت ش یو تمام ایدر طب تحقیقاتالله، مرکز  هیبق یعلوم پزشک
  .رندو تشکر را دا ریکنندگان کمال تقد

بدین وسیله نویسندگان اعلام می دارند که هیچ  تضاد منافع:
  .ندارد گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود
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