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مقدمه:
) مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    1859در علم زیست شناسی از زمان چارلز داروین(1کلمه استرس

است ودر فرهنگ لغت به مفهوم واکنش انسان نسبت به هرگونه محرك اعـم از روحـی، فکـري و    
جسمانی به کار رفته است.  

وفشـردن گرفتن،آغوشدربه معنايکهاستشدهمشتق2استرینگرالتینکلمهازاسترس
"اجبار"شود،میآن ازمختلفیهايبرداشتومعادالتامروزپزشکیعلماست. در فشردنباز

گـردد، مـی ایجـاد کـه روانـی هـاي واکـنش بهنسبتها، هیجانمحركبهنسبت"اضطرار"و 
هستند(دویل به نقـل  هااین برداشتازآنازناشیفیزیولوژیکتغییراتبهنسبتو اجباراضطرار

)1386از آزادمرزآبادي،
برخـی موجـب نظـام یـک اعمال بـر موقعدرکهاستنیروییاسترسازمرادکلیطوربه

وروانشـناختی، اجتمـاعی  فیزیکی،نیروهايبهاصطالحاینگردد.آن میدرتوجهقابلتغییرات
هـا معلولبعضیمقدمهوعلتیکمفهوماینهاسترس بصورتایندر.شودمیاطالقفشارها

یـا نیروهـا انـواع بوسـیله اسـت کـه  روانشناختیتنشحالتنوعیاسترسدیگر،سوياز.است
معلـول  یـک دوممفهـوم دراسـترس روایـن ازآیـد و مـی بوجـود الـذکر فـوق فشـارهاي 

) 1377است.(دادستان، 
اژه استرس راه خود را بـه حـوزه هـاي علـوم     در اواسط قرن نوزدهم در ایاالت متحده امریکا و

) بـود کـه   1861-65شناسی باز نمود و طی جنگ هاي داخلی امریکا (بین سـالهاي  اجتماعی و روان
به عوارض روانی ناشی از جنگ توجه گردید. علت توجه دانشمندان به این پدیده نیز روشـن بـود،   

گونه آسیب جسمانی و بدنی داشته باشند.ناتوانی سربازان در انجام امور محوله بدون آنکه هیچ
نیـز پـردازان نظریـه شود.متفاوتی ادراكشکلبهمردمنظردراستممکناسترسوفشار

بـه اسـترس  نسـبت منفـی دیـدگاهی ايعـده دارنـد. استرسوپیرامون فشارمتفاوتیهايدیدگاه

١Stressهـا بـار ار، فشار روانی، تنیدگی، تنش را برشـمرده انـد کـه برخـی از ایـن معادلمعادل فارسی استرس کلمه فش
به علـت مصـطلح بـودن در با بار معنایی یکسان معنایی خاص خود را دارند لذا در این مقاله از کلمه استرس و یا فشار روانی 

بین عموم مردم و کارشناسان استفاده گردیده است.
2 Stringer
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انرژيباراآنهاکهزیرایرندگمینظردرعامل مثبتیکعنوانبهرافشاردیگرايعدهدارند،
کند.میآمادهبیرونینیازهايبامقابلهمنظورتوجهی بهقابل

آنچه که باعث شده توجه زیادي در سال هاي اخیر به این اختالل شـود تـاثیر مخـرب آن روي    
باشد. میها زندگی، کار، روابط بین فردي و سایر شئونات فردي و اجتماعی انسان

در او دیهر گـاه شـخص آنهـا را تصـور کنـد اسـترس شـد       که وجود دارد یندکايهاتیموقع
تـر از همـه   و مهـم یعـ یطبيایـ بال،ياضطرارییها خطوط هواتین موقعید. از جمله ایآیبوجود م

سـت در آن انجـام   یبایزا است که افراد ماسترسيهان مکانیتراز مهمیکیعنوان دان جنگ بهیم
حاصـل از  یروانـ فشـار تحـت يادیـ تا حدود زیها و پرسنل نظامکه ارتشند. از آنجاینمافهیوظ

جهـت سـنجش   یمـالك مناسـب  یفشار روانات تحت یپردازند. انجام عملیفه میجنگ به انجام وظ
ار یگر بسیعوامل مهم دیبرخگذشته از،و شکستيروزید. پیآیآنها به حساب مینظامیآمادگ

(گــودرزي، جنــگ قــرار دارد.يزاط اســترسیافــراد ارتــش در شــرایط روانــیر شــرایتحــت تــاث
)73ص:1382

مفهوم استرس:-
: مجموعه واکنش غیراختصاصی کـه تحـت تـاثیر    کندمی، استرس را چنین تعریف 1هانس سلیه

شود. استرس از طریق درجه سوخت و ساز بدن بر اثـر  میهاي گوناگون در ارگانیسم ایجاد محرك
شود. این محقق پاسـخگویی فیزیولـوژي بـه اسـترس را سـندرم تطـابق       میفشارهاي زندگی ارزیابی 

داند:میسترس را سه مرحله هاي ارایه شده در برابر انامید. او واکنش2GASعمومی
در فـاز شـوك،   گـردد.  مـی نام دارد و به مرحله شوك و ضدشوك تقسـیم  3مرحله اول هشدار

بدن محرك وارده یا به عبارت دیگر شرایط نامساعد محیطی را تجربـه مـی کنـد و بایـک واکـنش      
م هـاي  فوري، مانند افزایش ضربان قلب به پاسـخگویی مـی پـردازد و در فـاز ضـد شـوك مکانیسـ       

در این مرحله یک حالت سـازگاري  نام دارد.4مرحله دوم مقاومتدفاعی بدن وارد عمل می شود. 
گیرد. این سازگاري بـا محـیط   و تطابق با محیط به وجود آمده و فرد کامال با موقعیت جدید خو می

1 Hans Selye
2 General Adaptation Syndrome
3 Alarm
4 Resistance



14فصلنامه علوم و فنون نظامی / شماره. .............................................................................................96

ها و فشـارها مـی شـود. از طـرف دیگـر چنانچـه یـک        سبب کاهش مقاومت نسبت به سایر محرك
رك به مدت طوالنی القا شود، سبب تضعیف و سـرانجام از بـین رفـتن تطـابق در مرحلـه دوم و      مح

بروز ناسازگاري شده و مجددا عالیـم استرس(شـوك) ظـاهر مـی گـردد کـه مـی توانـد منجـر بـه           
(یاسـایی،  یا مرحله سوم گفته می شـود. 2و یا حتی مرگ شود و به آن فرسودگی و تسلیم1کالپس

)1381، احمدي و کولیوند

در حیات سازمانی:3زاهاي تنشمحرك-
داراي اثـرات منفـی جسـمی و روانـی هسـتند،      هاي ناشی از شغل که ضمناًبه فشارها و ناراحتی

زا را به دو دسته کلی، یعنـی، آنچـه مربـوط بـه     هاي تنششود. محركزا گفته میهاي تنشمحرك
متنوع بـودن) و آنچـه مربـوط بـه     -نواخت بودنپیچیده بودن و یک-است (ساده بودن4کارمحتواي
بنـدي  (ابعاد اجتماعی شغل یا روابط با سرپرست و تعارض شغلی) اسـت، تقسـیم  5هاي شغلویژگی

اند. نتایج تحقیقات نشان داده است نوعی رابطه بـین ناسـالم بـودن (بـه ویـژه بیمـاري قلبـی) و        کرده
ودن شـدید و گـوش بـه زنـگ بـودن مـداوم       هاي آن تکراري و یکنواخت بـ مشاغلی که از ویژگی

هاي تنش زاي جسمی (سرما، گرما، صدا) نیـز باعـث فشـار    است، وجود دارد. کار نوبتی و محرك
)331ص:1377شود.(ساعتچی،روانی در کار می

هـاي نقشـی   زاي سـازمانی، ویژگـی  هاي تـنش یکی از  منابع شناخته شده فشار روانی و محرك
گیرد که از او انتظار کند. وقتی فرد در موقعیتی قرار میمحل خود ایفا میاست که افراد در سازمان 

ها نیز در اساس با یکدیگر تعـارض یـا تضـاد دارنـد،     رود دو یا چند نقش را ایفا کند و این نقشمی
شـده اسـت. بـراي مثـال، وقتـی از مـدیر یـک واحـد خواسـته          6گوییم فرد گرفتار تعارض نقشمی
رود نظارت خود را وادار به کار بیشتر کند، و در عین حال، از او انتظـار مـی  شود کارکنان تحتمی

راً نسبت به روابط انسانی در محیط کار توجه خاص نشان دهد، ممکن است این دو نوع انتظـار ظـاه  

1 Collapse
2 Exhaustion
3 stressor
4 task content
5 task properties
6 role conflict
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هـاي  متضاد، موجب فشار روانی فزاینده و تنش گـردد و در نتیجـه فـرد را مسـتعد ابـتال بـه نـاراحتی       
هـاي  ازد. این نوع تعارض بیشتر در نزد نظامیان، نیروهاي انتظـامی، دانشـجویان سـال   بعدي سجسمی

(که ناچار هستند یک شب در میان کشیک بدهند و از میـزان خـواب آنـان بـه میـزان      آخر پزشکی
شـود کـه اختیـار    شود)، پزشکان متخصص و متصدیان مشاغل دیگر نیز مشـاهده مـی  زیاد کاسته می

ریزي اوقات خود و مثال رسیدگی الزم به امور خانواده خویش را ندارند. یکـی از  الزم براي برنامه 
شود مـوقعیتی  گفته می1اشکال تعارض نقش که اصطالحا به آن اضافه نقش(بیش نقشی یا پرنقشی)

است که طی آن فرد ناچار است بین رعایت کمیت و کیفیت کار، نوعی مصالحه برقرار کند. نتایج 
گیرنـد، نیازهـاي شـغلی    هایی قرار میدهد افرادي که در چنین موقعیتون نشان میمطالعات گوناگ

)332ص:1377کنند. (ساعتچی،هاي خود را نیز منفی توصیف میخود را فزاینده و واکنش

ها:ها و شناختادراك-
ت، ها در زمینه فرایند ارزیابی موقعیت یا شرایطی کـه فـرد در آن قـرار گرفتـه اسـ     نتایج بررسی

هاي تنش زا براي افراد مختلف مشابه باشد، اما هر فرد بـه  دهد هرچند ممکن است محركنشان می
زایـی کـه   دهد. به عبارت دیگر، ممکن اسـت محـرك تـنش   اي متفاوت نسبت به آن پاسخ میگونه

براي یک فرد آزارنده است، براي شخص دیگر غیر آزارنده، توصیف شود.
ــولکمن ــاعتچی،  1984(2الزاروس و ف ــل از س ــه نق ــین   332ص:1377ب ــه در چن ــد ک ) معتقدن

پردازنـد  هایی افراد ابتدا فشار روانی را ادراك و سپس به ارزیابی اولیه موقعیت تنش زا مـی موقعیت
کوشد براي خود مشخص سازد کـه  دهند. در ارزیابی اولیه، فرد میو بعد ارزیابی ثانویه را انجام می

ت) مثبت (بی خطر)، منفی(فشارآور) است یا اینکه اثري بر بهبود محرك (شخص، رویداد یا موقعی
پـردازد کـه بـراي بـه     او ندارد و خنثی است. در ارزیابی ثانویه نیز فرد به قضاوت در ایـن زمینـه مـی   

توانـد دوره  توان انجام داد. این نـوع ارزیـابی مـی   را میحداقل رسانیدن محرك موجود، چه اقدامی
شیوه هاي قبلی را براي مقابله به محـرك تـنش زا بـه کـار گیـرد یـا رویـداد        اي باشد و طی آن فرد

جدیدي باشد که الزم است براي آن، شیوه مقابله جدیدي را به کار گیرد.  

1 role overload
2 S. Folkman
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زا و مناطق نظامیعوامل استرس-
از انفجار ید ناشیشديصداسر وی،ب بدنیترس از آسط رزم مانندیزا در محعوامل استرس

و از خـانواده يدورجدا شدن از گروه،وزمانفشارفشار کار،سرما،گرما،ها،و بمبها گلوله
هـا و وظـایف   چنین موقعیتهایی اسـت کـه انجـام ماموریـت    و دردارنديدیشدیشی... اثرات فرسا
)73ص:1382باشد. (گودرزي، میخیلی مشکل 

نظامیهايیگانلزوم توجه بر تاثیر استرس در -
به عنوان محـور مطالعـات مـورد عالقـه     یات نظامیعمليرول مطالعه اثرات استرسیبه چند دل

ت یـ نهایط بـ یک محـ یـ ، یاتیـ ط منـاطق عمل یل کـه محـ  یـ ن دلیـ به ااولها قرار گرفته است. ارتش
داشـته باشـند تـا در صـحنه     ید آمـادگ یزات بایسربازان و هم تجهف شده است. همیزا تعراسترس

و بکـار  نـد یفـه نما یوظانجـام يبطور کارآمـد آمادگی نظامی نیروها است) (که مالك واقعی نبرد 
یتـوجه ین است که بـ یا،موضوع استرسيها روارتشیخید تاریل تاکیدلدومین.گرفته شوند

اسـت.  یگزافـ يهـا نـه یعملکرد سربازان مستلزم تحمل هزيو مطالعه اثرات استرس رویدر بررس
دهـد کـه   یرخ مـ یاحتمـاال زمـان  (در شـرایط بحرانـی نبـرد)    س از استریکاهش عملکرد ناشیعنی

. به همین دلیل باید درنظر داشـت کـه انجـام    زان تحمل را داشته باشندین میکمترتوانندیسربازان م
ترین واحد را ناتوان سازد و ایـن  عملیات در یک محیط پر استرس، ممکن است حتی آموزش دیده

)75ص:1382برد. (گودرزي، را سریعا از بین میگونه عملیات یک واحد آموزش ندیده

شغلیفشار روانی
هايوضعیتآنگونهوزااسترسهايشدن عاملجمعهمرويتوانمیشغلی  رافشار روانی

اسـترس دیگـر بیانبه.دارندنظراتفاقآنبودنفشارزادرافرادبیشترکهشغل دانستبامرتبط
فشـار  بررسـی .شودمیآندستخوشمعینیشغلسربرفرد معینکهاستاسترسیشغلازناشی

. اسـت توجـه کـانون عامـل سـه وگیـرد صـورت مـی  محـیط بافردروابطبافتدرشغلیروانی
درکننـده نقـش تعیـین  کـه دوآنکنشیهمبربرآیندوکارشرایطفردي شاغل،هايویژگی
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تـرین عمـده .اسـت سازگار1الزاروستبادلیبا الگويدیدگاهاین.داردشغلیفشار روانیبروز
ازناشـی هـاي حادثهشغل،کردنرهاکار،ازاز غیبتعبارتندشغلینارضایتیهاي رفتارينشانه
کـردن رهاوشغلینارضایتیتوان بهمیشغلیاسترسپیامدهايدیگروري. ازبهرهو فقدانکار

رسـیدن بازنشسـتگی  انتظـار درارکنـان ککهاستایندیگرحالت.کرداشارهتخصصوحرفه
.اسـت گریبانبهدستمصرفبیوبهرهبینیروي انسانیباسازمانیچنین. کنندمیشماريروز

نظربهامااست.بودهآن مبتالبهمتماديقرونطیبشر،کهاستمشکالتیازیکی،فشار روانی
بـر بلکـه نشـده، کاسـته اجتمـاعی -روانیفشارهاي از میزانتنهانهآوري،فنپیشرفتبارسدمی

)1377(دادستان، است.شدهافزودهنیزآنو شدتمیزان

شغلی: فشار روانیهاي نشانه-الف
در کـه راهـایی نشـانه ازدسـته سـه )1386بـه نقـل از آزادمرزآبـادي،   1978(3نیومنو2بیسر

هاينشانهرفتاري.وجسمانیاي روانی،هنشانهاند.بردهنامکندمیبروزشغلیفشار روانیشرایط
فشـار  ازهـاي ناشـی  نـاراحتی اثـر بـر کـه هسـتند شناختیوعاطفیهاياز مشکلدستهآنروانی
شـغلی فشـار روانـی  پیامـدهاي تـرین رایـج یکی ازشغلازنارضایتیکنند.میبروزشغلیروانی
خـود سـر کـار  بـر تـأخیر ولـی میبـی بامعموالدارد،نارضایتیخوداز شغلکهشخصیاست.
دیگـر بینـد. نمـی خـود دردهـد، انجـام بـه خـوبی  راکارشآنکهبرايتمایلیوشودمیحاضر
وانـزوا احسـاس ناکـامی،  اضـطراب، افسـردگی، از:عبارتندفشار روانیروان شناختیهاينشانه

استممکنکهاییجتاوهستندمطرحمشکلعنوان یکبهخودهانشانهاینازبعضیبیزاري،
شوند. میشغلیفشار روانیشدنتروخیمموجب 

بـا کـاري شـرایط کـه حـالی زیـرا در داد،تشخیصتوانمیترمشکلراجسمانیهاينشانه
ایـن فهمید کـه توانمیدشواريبههستند،همراهمعینیهاي جسمانیناراحتیوهابیماريبعضی

اغلب.هستندزندگیهايجنبهدیگرنتیجهچه اندازهوشغلمعلولصرفااندازهچهتاهاناخوشی
آنهـا اکثـر هـدف واندیافتهاي تخصیصحرفهفشار روانیبررسیبهاخیرهايسالهايپژوهش

1 R.S. Lazarus
2 Baser
3 Newman
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بـر بهداشـت  پدیـده ایـن پیامـدهاي دربـاره دولتیهايسازمانوموسسات خصوصیکردنقانع
خسـارات بهمربوطهايهزینهتااندوهشگر کوشیدهپژهزاراناست.بودهافرادجسمانیوروانی

نخسـت گونـه مطالعـات  اینبزنند.تخمینجامعهسطحدرهمچنینودر موسساترافشار روانی
وکندثابتراهاییپژوهشچنینسودمنديتااندقرار دادهبررسیموردرازیادخطربامشاغل

.اندکردهمعطوفدیگرهايحرفهسويبهراتوجهتدریجسپس به

ایرلندواسکاتلندفنالند،جهانی، انگلستان،بهداشتسازمانتوسطمنتشرشدهآماراساسبر
ومرگنرخ.دارندقراردیگرکشورهايرأسدرقلبیهايبیماريعلتمیر بهومرگلحاظاز

سـیر قـرن آغـاز زابـار نخستینبراينروژوژاپن، اتریشآمریکا،درهابیمارياینازناشیمیر
پیشـگیري هـاي برنامهعلت اجرايبهعمدهطوربهکاهشاینواستکردهآغازخود رانزولی

.استشدهبردهبکارصنعتدر قلمرواخیراًکهاستفشار روانیاز

بیماريایجادباعثتوانندمیهاي شغلیاسترسوشغلیمحیطکهدهندمینشانهاپژوهش
فرد،تجربه شغلیبدنبالنمایند.تسریعراروانیبیماريایجادروندیاوند وشکارکناندرروانی

گردد.ناتوان میوافتادهکارازومبتالروانیبیماريبه

شغلی روي کارکنان: فشار روانیتاثیر -ب
مـورد کارکنـان جسموروانبر سالمتشغلیهاياسترستاثیرمختلفمطالعاتاساسبر
شـغلی و محـیط کـه اسـت شـده مشـخص مطالعـات ایـن اسـاس اسـت، بـر  گرفتـه قـرار تأکیـد 

روان دارد.وجسمسالمتبرمنفیاثراتشغلیهاياسترس
وجاذبـه بدونتکراري،به کارهايکهاستدیگريزايتنیدگیعاملکار،کیفینارسایی

واکـنش هش ظرفیتکابهاغلبنیزکاربهعالقگیبییاوحوصلگیبی.استوابستهیکنواخت
.شودمیمنجرنشدهبینیپیشوهاي اضطراريموقعیتدرکارمندانوکارگران

کـل ازکـه دادهاي شهر تهران انجام شد، نشـان در یک بررسی که روي پرستاران بیمارستان
درصد8/1داراي تنیدگی متوسط و 1/54درصد داراي تنیدگی باال و 1/44مطالعهمورديهانمونه

رابطـه يلحـاظ آمـار  ازمارسـتان یبنـوع ویشغلیدگیتنزانیمنیباشند. بیمکمیدگیتنيدارا
مارسـتان یببـه نسـبت یآموزشـ مارستانیبدریدگیتنزانیمکهيطوربهداشتوجوديمعنادار
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وجـود يمعنـادار رابطـه یدگیـ تنزانیـ موکـار سـابقه نیبـ نیهمچنـ . بـود شـتر یبیرآموزشـ یغ
)1383و آخوند، داشت.(رحیمی، احمدي

گرفـت انجـام نظـامی روي کارکنـان کـه دیگـري تحقیـق درآمـده بدسـت نتایجاساسبر
حد زیـاد درتنیدگیدارايمسئولیتازناشیتنیدگیبعددردرصد افراد62/8کهشدمشخص

و متوسـط تنیـدگی دارايافـراد درصـد 22/6فیزیکی محیطازناشیتنیدگیعاملدرواندبوده
که توسطدیگريمطالعهدر)1383اند.( آزادمرزآبادي،بودهزیادتنیدگیآنان دارايددرص28

ناشـی تنیـدگی میـزان نیـز تحقیـق در ایـن آمـد. بدسـت مشـابهی نتایجشدانجاممذکورمحقق
نقش در حـد متوسـط   محدودهازناشیتنیدگیوافراددرصد56در حد متوسطدرازمسئولیت

نقـش محدودهازناشیتنیدگیکهرسدمینظرزمینهبهایندرچندهراست.بودهدرصد88/4
)1383(آزادمرزآبادي،.استبودهبیشترمذکورواحدسپاهپرسنلدر

تحقیق دیگري با هـدف شناسـایی اخـتالالت روانـی شـایع و میـزان فرسـودگی شـغلی در بـین          
دت عالیم بیماري در بـین گـروه   خلبانان سپاه انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داده شاخص کلی ش
درصـد از افـراد داراي عالیـم    5/8مورد بررسی بیشتر از جامعه عادي است و به طـور کلـی حـدود    

اختالالت روانی هسـتند. شـیوع عالیمـی از اخـتالالت پارانوئیـد، شـکایات جسـمانی، اضـطراب و         
اد کـه بـین فرسـودگی    پرخاشگري بیش از سایر اختالالت است. از سوي دیگر این مطالعـه نشـان د  

شغلی و میزان عالیم اختالالت روان شناختی رابطه معناداري وجود دارد. به عـالوه همبسـتگی بـین    
فرسودگی شغلی و اختالالت پارانوئیـد، شـکایات جسـمانی، اضـطراب و افسـردگی بـیش از سـایر        

)1381اختالالت بود.(یاسایی، احمدي و کولیوند، 
زیادفشار روانیبامعموالکهمشاغلی هستندجملهازنظامیمشاغلرسدمیبنظرکلیبطور

.شودمیگروهایندرشاغلافراددردائمیفشار روانیمساله سبباینوهستندهمراه

کارکنان نظامی:شغلیمنديرضایتوشغلیهاياسترسبینارتباط-پ
اسـترس سـنجش رسشـنامه سـپاه پاسـداران بـا اسـتفاده پ    واحدهايازدر تحقیقی که در یکی

انجـام شـد.   کارکنـان شغلیرضایتپرسشنامهواسپیوشغلیتنیدگیپرسشنامه سنجشکارکنان،
دارد. همچنـین معنـاداري وجـود  کلی رابطـه تنیدگیوخانوادهوکاراسترسنتایج نشان داد بین

ارتباطکلیدگیتنیوخانوادهبین استرسنداشتند،داريمعنیارتباطتنیدگیوکارازرضایت
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ازرضـایت وکـار ازناشـی اسـترس کلـی، تنیـدگی بینهمچنین ارتباطاست،بودهداريمعنی
بـین کهمشاهده شدمختلفعواملبیننتایجبررسیدرکلیبطور.استبودهمعنی دارمسؤول
وجـود دارمعنیارتباطمزایاوحقوقرضایت ازومسئولازکار، رضایتازرضایتبااسترس

آزادمرزآبـادي و  (.اسـت گرفتـه قـرار تائیـد مـورد نیـز دیگـر در مطالعـات نتایجایناست.داشته
)1386طرخورانی، 

:تاثیر استرس در واحدهاي نظامی-ت
آنها يرا برايادیتواند مشکالت زیمینظاميافراد در واحدهايبر روزاط استرسیر شرایتاث

ن یهـا، از بـ  ش تـنفس، لـرزش انـدام   یضربان قلب، افـزا شیفزا، ایجانیهیختگیبوجود آورد. برانگ
،جسـتجوگرانه ين رفـتن رفتارهـا  یاز بـ ی،طـ یمحيهـا بـه نشـانه  ش زمان واکنشیافزا،زهیرفتن انگ

بـدن در  یمنـ یکـاهش ا یحل مساله به عدم انعطاف در عملکرد و حتـ ییکاهش توانای،نیک بیبار
دهـد  یقات نشـان مـ  یج حاصله از تحقیافراد هستند. نتايرورات استرسیتاثها و ... ازيماریمقابل ب

ن یهمچنـ . ش دهـد یات به سه برابر افـزا ین عملیعملکرد افراد را در حيتواند خطاهایمکه استرس
يهـا تیـ در موقعک دسـتورالعمل یـ ل یـ تکميدهند کـه زمـان الزم بـرا   ینشان ميگریقات دیتحق

کننـد، زمـان   یکار مـ یآهستگکنند، بهیار کند عمل مید بسافرایعنیرسد. یزا به دو برابر ماسترس
را بطـور  یک دسـتور کالمـ  یـ توانند ینمکهيشود بطوریف میدهند و حافظه آنها تضعیرا هدر م

يهـا یماریزا ممکـن اسـت اخـتالالت و ب   استرسدیشديهاافت و ارسال کنند. در حالتیدریواقع
ن عـوارض  یاست. همچنـ 1PTSDایپس از سانحه سترسفرد بروز کند مثل اختالل ايبرایروان

. شـود یزا گـزارش مـ  ط سـخت اسـترس  ید و شـرا یشـد يهـا بعد از جنـگ یو روانیمختلف عصب
)77ص:1382(گودرزي، 

شغلی و حوادث شغلی:فشار روانی-ث
هـاي  لی هستند که عمـدتا بـه خـاطر اسـترس    رخداد حوادث شغترین علتخطاي انسانی عمده

هاي شغلی و حوادث حین کار کمتر مورد توجه قرار گرفتـه  استرسدهند. ارتباط بینمیشغلی رخ 

1 Post Traumatic Stress Disorder
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هـاي شـغلی و حـوادث ناشـی از     ارتباط بین استرستعیین) به منظور1384سوري و همکاران(است. 
فـرد داراي  100. در این مطالعـه  مطالعه اي انجام دادندکار در کارکنان شرکت خودروسازي سایپا

نفـر فـرد فاقـد حادثـه     508عنـوان گـروه مـورد و    ثه شغلی طی یک سال قبل از مطالعه بهسابقه حاد
نفـر کـار کنـان در عـرض خطـر حـوادث       6199میـان  شغلی در همان زمان به عنوان گروه شاهد از

استرس زاي شغلی مشخص و نسبت شـانس رخـداد   ل انواع عوام.شغلی شرکت سایپا انتخاب شدند
ایـن مطالعـه نشـان داد    با استرس شغلی تعیـین شـد.   ورد مطالعه در ارتباطحادثه شغلی در جمعیت م

در درصد بـود.  35/1مورد درصد و در جمعیت21/3میزان شیوع استرس شغلی در جمعیت شاهد 
پرداخـت و ارزیـابی   درصد)، نحوه78/5زاي شغلی فشار زمان (مهمترین عوامل استرساین مطالعه 
درصـد) بودنـد.   41/3آالت (ل کارکنان با سایر همکاران یـا ماشـین  درصد) و تعام56/4کارکنان (

درصد 95(حدود اطمینان 2معادل نسبت شانس رخداد حادثه شغلی در گروه معرض استرس بیشتر
تر بیشتر در معرض استرس شغلی بودند. تجربه) بود. افراد جوان تر و کارکنان کم3/3تا 1/2معادل 

در بین کارکنان نظامیاسترسباجمعیت شناختیوحیطیممتغیرهايرابطه بین-
) روي گروهی از نظامیان در یکی از مناطق ایران انجـام  1388(آزادمرزآبادياي که در مطالعه
وجـود معنی داررابطهاسترسباجمعیت شناختیومحیطیمتغیرهايها رسید بینداد به این یافته

حـرارت، درجـه وضـعیت بـه مربوطرتبهباالترینزا،رساستعوامل اصلیبنديرتبهداشت. در
وسـن بـا اسـترس شـدت بـود. رابطـه  هاي مناسبدرمانگاهوحاذقومتخصصپزشکانکمبود
يدارمعنـی تفاوتهاي روانیاسترسمیزانوکارسابقهبینولینبود،دارمعنیتحصیالتمیزان

بـر جمعیـت شـناختی  ومحیطـی کـه متغیرهـاي  شد. نتیجه بدست آمده مبین این نکته بود مشاهده
واقلیمـی شـرایط بـه وابسـته یـا اياست و مشـکالت منطقـه  موثرینظامکارکناناسترسمیزان

هستند.ینظامکارکناندرزااسترسعاملمهمترینجغرافیایی،
کـه این اسـت ازحاکی،ي نظامینیروهابیندراسترس زاعواملبررسینتایجکلیبه طور

گـري، نظـامی شـغلی، شخصـی، خـانوادگی،  از: مشـکالت عبارتنـد اسـترس زا عوامـل تـرین مهم
کـه مشـکالتی عبـارتی بـه یـا ايمنطقهمشکالتنمونه تحقیق،کلدرکهاجتماعی؛وايمنطقه
خودبهزااسترسعنوان عاملبهرارتبهباالتریناست،منطقهجغرافیاییواقلیمیبه شرایطوابسته

قـرار بعديهايرتبهدرخانوادگیوشخصیاجتماعی، شغلی،مشکالتواستدهدااختصاص
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داراي کمتـرین گـري نظـامی نظـر ازمنطقـه کارکنانکهاستتوجهجالبسوي دیگردارند. از
نظـامی خودبـاوري بـه آنهـا کـه این استآندلیلگفت،بتوانهستند. شایداسترسوناراحتی

شغلشـان  یاخودوجودناپذیرجداییبخشیکعنوانبهراگريامیو نظاندرسیدهخودبهنسبت
وخـانوادگی سازمان، زنـدگی دريتغییرهرگونهکهآنجاازرسد،مینظربهبنابراین.اندپذیرفته

اسـت الزملـذا نماید،روانیفشاردستخوشفرد راتواندمیآن،اهمیتبهتوجهباافراد،شغلی
آن، مناسـب شـرایط ایجـاد بـدون مـوارد، سـایر وجایگـاه ار، مسـئولیت، کـ درزیـاد تغییراتاز

تغییـرات آمـاده پـذیرش  روانـی نظـر ازراافـراد لـزوم، صـورت دریـا کـرده خـودداري 
)1388(آزادمرزآبادي،.نمایند

فشار روانیدر ایجاد فردينقش عوامل-
طـی . استفشار روانیهايبذرروییدنبرايمساعديبسیاربسترمتعدددالیلبهکاريمحیط

ایجـاد سـبب کـه ورندآوجودبهشرایطیاستممکننیزمشاغلکهموضوعاینگذشتههايسال
شـغلی فشـار روانـی  .اسـت بـوده بسـیار توجـه موردشود،هاسازمانکارکنانبرايروانیفشارهاي
شغلی،نارضایتیراب،اضطافسردگی،مانندرفتاريوفیزیولوژیکیروانشناختی،آورزیانتاثیرات

هـاي حادثهافزایششغل،تركکار،ازغیبتسردرد،اي،روده-معدهناراحتهايقلبی،بیماریهاي
ازشـغلی آوردهـاي دسـت وهـا فرصت.داردهاسازمانکارکنانبروريبهرهفقدانوکارازناشی
بهشود،میواردافرادندگیزکیفیتبهکهايلطمه. بیندمیلطمهزندگیکیفیتوروند،میدست
اقتصـادي ابعادکهاستمشکلیشغلیفشار روانیکهاستآنگویاياقتصاديواقعیهزینهاضافه

بـه کـه عواملیبرعالوهشغلیفشار روانیمدنآبوجوداست. دربسیارتوجهشایانآناجتماعی-
میـان کـه متقـابلی هايکنشوفردشخصیتیهايویژگینظیرفرديهايعاملدارد،بستگیمحیط

.دارندنقشنیزدهدمیرخ) محیطیوفردي(هاعاملاین
کارکنـان بـین درروانـی سـالمت وشـغلی فشار روانـی بینرابطهبررسیاي که بهنتایج مطالعه

مهـار جایگـاه وAشخصـیتی تیـپ کننـده تعـدیل نقشبهتوجهباامام(ره)بندرپتروشیمیشرکت
وجـود داريمعنـی منفـی رابطـه ،کارکنانروانیسالمتوشغلیفشار روانیداد بینپرداخته نشان

)1386سلیمانی، جوهریرنگ و احمدپور، (.دارد



105.............................................................هاي مقابله با آنفشار روانی شغلی در نیروهاي نظامی و شیوه

هاي مقابله با فشار روانی:شیوه
بـر  فشـار روانـی  تواند در تـاثیر  میسازمان از دو طریق نقش سازمان در تخفیف فشار روانی:-1

)155ص:1373را کاهش دهد.(کوپر،کارکنان مداخله کرده و آن

کنـد و عملیـات   که سازمان اعمال مـی یهاي فوري یا کوتاه مدتسیاستاقدامات عملیاتی:-الف
بکاهـد. برخـی از ایـن    فشـار روانـی  نمایـد تـا از شـدت    اي اصـالح مـی  پرسنلی موجود را بـه گونـه  

ها به شرح زیر است:سیاست
تـوان فشـارهاي روانـی حـاکم بـر      میعملکرد کارکنان، ) ارزیابی عملکرد: در حین ارزیابی 1(

آنان را متوجه شد و فرد را جهت بهبود راهنماي و یا به مشاور ارجاع داد.
) مشاوره در باره فشار روانی: استفاده از گرئه هاي نیمه حرفه هاي و حرفـه اي(روانشناسـان)   2(

یه شده است.کارکنان به عنوان یک روش مناسب توصفشار روانیبراي کاهش 
هاي آموزش آگاهی از استرس، ضمن جـدا کـردن   ) آموزش آگاهی از استرس: ایجاد دوره3(

شود.تر فرد را سبب میزا شناسائی و برخورد سالمفرد از محیط استرس
) تخفیف وابستگی سازمانی: وابستگی بیش از حد کارکنان بـه بـه سـازمانی کـه در آن کـار      4(

دارد. کارمندي که بیش از اندازه به سـازمان خـود متکـی اسـت احتمـاال      کنند، مشکالتی در پی می
بیش از حد محتاط، نگران و بی میل است و اغلب ارتباط استخدامی خود را بـا سـازمان نـه از روي    

کند.میقصد و رضایت، که از روي اجبار تلقی 
اي هاي حرفـه تگیهایی براي بهبود بخشیدن به شایسافزایش ایمنی شغلی، فراهم آوردن فرصت

کارکنان، ایجاد زمینه اشتغال در سازمان دیگر یا انتقال، کاهش وابستگی افراد به امکانات سـازمانی  
ها است.از جمله این روش

هـا و  ) روشن بودن معیارهاي ترفیع: فرد باید بدرستی بداند سازمان بـا توجـه بـه چـه ویژگـی     5(
تبه خدمتی باالتري به او اعطا خواهد کرد. معیارهایی، وي را ارتقا داده و شغل و یا ر

) تمرینات خودکـاوي: فـرد پـس از اخـذ آمـوزش آگـاهی از اسـترس، بـا انجـام تمرینـاتی           6(
تواند استرس را در خود کشف و نسبت به کاهش آن اقدام نماید.می
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لـی  اقداماتی که با نفوذ و دخالت متخصصان پرسنلی در فلسفه و سیاسـت ک اقدامات نفوذي:-ب
گیرد.مدیریت، در جهت تخفیف استرس صورت می

هاي تصمیم گیري.) دموکراسی: دخالت کارکنان و مشورت با آنها در زمینه1(
شـود و هرگونـه   ) تغییر در ماهیت شغل: خیلی از اوقات مشاغل یکنواخت و کسل کننده می2(

جـاد تنـوع و تـازگی در    شـود، بـا ای  مـی تازگی، تضاد و هماوردجویی از برنامه کاري افـراد حـذف   
توان این مشکل را اصالح کرد.میماهیت شغل 

) معیار انتخاب و ترفیع: اگرچه تغییر شغل در محدوده سازمان در حکم ترفیع است امـا اگـر   3(
شخص ترفیع گرفته احساس کند به سطح بی صالحیتی رسیده است ممکن است در حالت اسـترس  

ین موقعیت و راه احتراز از ایـن اشـتباه ایـن اسـت کـه کارکنـان       باقی بماند. راه متعارف برخورد با ا
تشویق شوند که به جامعیت شرح وظایف و معیارهاي انتخاب خود توجه نمایند.

هاي ارتباطی مناسب براي تمام کارکنان تا بتوانند در موقـع  هاي شکایت: ایجاد کانال) روش4(
آنها مورد بررسی قرار گیرد.لزوم به مراجع مسئول سازمان شکایت تا علت شکایت

) تغییر مکان: تغییر مکان یکی از عوامل ایجاد استرس در کارکنان است که با کاهش میـزان  5(
توان از ایجاد این استرس جلوگیري کرد.میتغییر مکان به دلیل ارتقا شغلی یا ترفیع  

هش دهد:تواند فشارهاي روانی ناشی از کار را کامیاقدامات زیر به طور کلی 
طراحی دوباره مشاغل براي کاهش ویژگی هاي فشارزاي مشاغل.-1
کاهش بار کاري.-2
مناسب سازي جنبه هاي فیزیکی و تکلیفی شغل.-3
شرح وظایف روشن تر و به حداقل رساندن ابهام و تضادهاي شغل.-4
بهبود روابط شخصی در کار.-5
ایجاد محیط کاري صمیمانه تر.-6
سطح آگاهی و آموزش افراد براي شناخت استرس.افزایش -7
)178ص:1373ایجاد ارتباط میان محیط کار و خانه. (کوپر،-8
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راهبردهاي کاهش تاثیرات استرس در واحدهاي نظامی-2
نـد  یتوانند در فرایماین راهبردها کهوجود داردیکاهش اثرات استرس سه راهبرد اساسيبرا

:ازندعوامل عبارتاین .رات آنها را به حداقل برسانندیتاثمداخله کنند ویفشار روان

ن یـ اده کـردن ا یـ پيبـرا : یا طرح ریزي کردن محیط کارطرح ریزي عوامل انسانی) 1(
ط مناسب کار و ... مورد نظـر قـرار   ین شراییتع،فیوظايو واگذارفیوظا،روابطیعوامل طراح

ر ین تـاث یشـود کـه کمتـر   یاده مـ یـ ف پیتباط با انجام وظادر اریطین و شرایقوانیرد. به عبارتیگیم
.جاب کنندیااسترس را

ر یزان تـاث یـ ننـد م یبیشـده آمـوزش مـ   يه سـاز یط شبیروها در شراینیوقت:آموزش نیروها) 2(
اتیـ از عملیف متفـاوت یـ هـا در ط يه سازین شبیابد. اییکاهش میط واقعیبر آنها در شرااسترس

آمـوزش  اتیعمل،و بقا در آبیزندگ،ط سختیات زنده ماندن در شرایملمتفاوت مانند عینظام
یواقعـ يهاآموزشويسازهین نوع شبیشود. ایها را شامل مر آتش گلولهیات زیفرار و انجام عمل

.زا استاسترسيهاطیمحات دریآماده کردن کارکنان جهت عمليک راهبرد الزم برایبه عنوان 

اسـترس  در برابریمتفاوتيهاوهیدهد که افراد به شیت انجام شده نشان مقایتحق:گزینش) 3(
نش یسـت گـز  یباکند که افـراد را یان مین مطلب را بیاین امر بطور ضمنیدهند. ایواکنش نشان م

انتخاب شوند. در واقع زا دارند،ط استرسین عملکرد را تحت شرایکه بهتریکه کسانيکرد. بطور
برابـر اسـترس مـرتبط هسـتند.     در افراد وجود دارد که با مقاومت دریتیشخصيهایژگیويتعداد

اسـترس کمـک   کـه افـراد را در تحمـل   یتیشخصـ يهـا یژگـ ین ویـی تعيبـرا یمختلفيهاآزمون
تـوان  یگـر مـ  یديهـا روشهـا و ها و مصاحبهن آزمونیکنند به وجود آمده است. با استفاده از ایم

)81ص:1382. (گودرزي، نش کردیگزینظاميواحدهايرارا بيترمقاوميهاتیشخص
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گیري:نتیجه
استرس به عنوان یک عامل مداخله گر و مزاحم در محیط کار و زندگی می تواند تـاثیر منفـی   
روي کارکنان داشته باشد. ایـن تـاثیر منفـی اثراتـی روي ایجـاد بیمـاري جسـمی و روانـی، کـاهش          

بین فردي، افزایش سوانح، مشکالت خـانوادگی و ایجـاد رفتارهـاي    وري، تداخل در ارتباطات بهره
زا بر کارکنان داشته باشد.آسیب

زاي محـیط خـدمتی ضـمن دارا    هاي استرسنیروهاي نظامی به خاطر حساسیت شغلی و ویژگی
پـذیري روي  توانند آسیب پذیري بیشتري داشته باشند و ایـن آسـیب  ي ایجاد استرس میبودن زمینه

ملیاتی یگان تاثیر منفی خواهد داشت.توان ع
هـاي  توانند عالئم و زمینـه هاي آن میفرماندهان نظامی با آگاهی و شناخت فشار روانی و زمینه

اي مناسب سـطح  هاي مقابلهبروز آن را در بین نیروهاي تحت امر خود شناسایی و با استفاده از شیوه
ل قبولی پایین بیاورند. فشار روانی را در کارکنان یگان تا اندازه قاب

اي  به منظور کاهش فشار روانی در ایـن مقالـه ارایـه شـده     هاي مقابلهبرخی از راهبردها و شیوه
گـردد مسـؤوالن بـا اسـتفاده از     است، لیکن راهبردهاي موثر دیگري نیز وجود دارند که پیشنهاد می

ــان روان  ــدمات کارشناس ــدهان و    خ ــه فرمان ــا را ب ــن راهبرده ــی ای ــوزش داد و  شناس ــان آم کارکن
عملیاتی یگان را در شرایط گوناگون رزم حفظ نمود. توان

هـا و  هـاي مشـاوره در تمـام پادگـان    سـازي هسـته  ها، ایجاد و فعالترین روشیکی از کاربردي
هـا تشـکیل شـده ولـی     خصوصا مراکز آموزشی است. اگرچه این مراکز اکنـون در برخـی از یگـان   

ها و مراکز، بهره مورد انتظار را ندارند. خصوصـا اسـتفاده صـرف از    گانضمن عدم فراگیري تمام ی
کارکنان وظیفه در این مراکز موجب گردیده با تـرخیص وظیفـه مسـتقر در مرکـز تـا مـدتی هسـته        
مشاوره تعطیل گردد و همچنین استفاده از کارکنان وظیفـه بـراي مشـاوره کارکنـان پـایور خـالی از       

ی جداگانه دارد) نخواهد بود.مسائل جانبی (که جاي بررس
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2NCSEH_094.html-2NCSEH-ca.com/Paperhttp://www.EChemi
هاي شـغلی و  بررسی ارتباط بین استرس. حسینی،محسن،محسنی،رحیم؛ حمیدي،سور-9

مـدیریت وایمنیمهندسیملیهمایشاولین.مورد شاهديحوادث ناشی از کار: یک مطالعه
HSE ، ــران ــنعتی شــــــــــــریف -تهــــــــــ ــال -دانشــــــــــــگاه صــــــــــ . 1384ســــــــــ

http://www.EChemica.com/Paper-01HSE-01HSE_034.html
ترجمه: مهدي قراچـه داغـی   .هاي شناخت و مقابلهفشار روانی راه.)1373کوپر، کاري.ال(-10

و ناهید شریعت زاده، تهران: انتشارات رشد.
مترجم ناصر گـودرزي، تهـران:   .روانشناسی نظامی.)1382گال، ریون؛ منگلزدورف،دیوید(-11

انتشارات آن.
در خلبانان نظـامی: بررسـی   استرسیاسایی، ایرج؛ احمدي، خدابخش؛ کولیوند، علیرضا. -12
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