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Abstract 

Background and Objective: Occupational stress and satisfaction and the 
factors affecting these constructs are among the most important social issues. 
Given the higher frequency of the unexpected risks causing occupational 
stress in military jobs than in other activities, the present study aimed to 
investigate the relationship between occupational stress and occupational 
satisfaction among the military personnel using the structural equation 
modeling approach. 
Materials and Methods: This analytical cross-sectional study was 
conducted on 55 military personnel. The study population was selected 
through simple random sampling technique. Data collection was 
accomplished using the occupational stress questionnaire, namely Health 
and Safety Executive, and police officers' job satisfaction scale. The data 
were analyzed in SPSS (version 20) and LISREL (version 8.8) for modeling. 
Results: In this study, the highest percentage of stress (65.5%) was observed 
in the low level, and the highest percentage of satisfaction (89.1%) was in 
the satisfied level. The factors affecting occupational stress and satisfaction 
included age, marital status, education level, and job type. Based on the 
model, occupational stress could predict 47% of job satisfaction among the 
military personnel. 
Conclusion: Officials' support, proper coworker relationship, and clarity of 
the staff's responsibility have an important role in reducing occupational 
stress, job promotion, empowerment, employees' cooperation, facilities and 
services, appreciation, salary, and benefits that are among the important 
factors affecting the satisfaction of the military personnel. 
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  چکیده
ترین موضوعات اجتماعی هستند. ها از جمله مهماسترس، رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن سابقه و هدف:

باشند در مشاغل نظامی بیشتر از اي که عامل استرس شغلی میاز آنجایی که خطرات احتمالی و غیرمنتظره
ارکنان ی کهاي کاري هستند، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلسایر فعالیت

 معادالت ساختاري انجام شد. سازيمدلنظامی با استفاده از 
طور تصادفی وارد مطالعه شدند. نفر از کارکنان نظامی به 55مقطعی  -در این پژوهش تحلیلی ها:مواد و روش

) و رضایت HSE )Health and Safety Excutiveها با استفاده از دو پرسشنامه استرس شغلی آوري دادهجمع
افزار سازي وارد نرمجهت مدل SPSS 20افزار ها پس از ورود به نرمشغلی نیروي انتظامی صورت گرفت. داده

 شدند. 8/8لیزرل نسخه 
ترین درصد رضایت درصد) در سطح کم و بیش 5/65ترین درصد استرس (در این مطالعه بیش ها:یافته

براین سن، وضعیت تأهل، تحصیالت و نوع شغل از عوامل وهدرصد) در سطح خشنود مشاهده شد. عال 1/89(
درصد از رضایت  47تواند اثرگذار بر استرس و رضایت شغلی گزارش شدند. براساس مدل، استرس شغلی می

 بینی نماید.شغلی را در بین کارکنان نظامی پیش
 لیت کارکنان نقش مهمیبودن مسئوحمایت مسئوالن، ارتباط مناسب بین همکاران و مشخص گیري:نتیجه

در کاهش استرس شغلی دارند و ارتقاي شغلی، توانمندسازي، مشارکت کارکنان، تسهیالت و خدمات، قدردانی 
 باشند.و حقوق و مزایا از جمله موارد مهم در جلب رضایت کارکنان نظامی می

 
 ساختاريمعادالت  سازيمدل ؛کارکنان نظامی ؛رضایت شغلی ؛استرس شغلی واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
ترین مسئله زندگی انسان باشد و استرس شاید عمومی

امروزه چنان همگانی شده است که آن را بخش الینفک و 
طوري که همه افراد در اند؛ بهها دانستهمشخصه اصلی انسان

هاي زندگی در معرض استرس قرار دارند تمام ابعاد و حوزه
شناختی است . استرس نوعی فرسودگی جسمی و یا روان]1[

که بر اثر مشکالت واقعی و یا خیالی به وجود آمده و باعث 
شود و پیامدهاي مختلفی شناختی میخوردن تعادل روانبرهم

را به همراه دارد. استرس شغلی به استرس ناشی از کار اطالق 
استرس شغلی، کنش متقابل بین  . در حقیقت]2[شود می

هاي اي که خواستهگونههاي فردي است؛ بهشرایط کار و ویژگی
محیط کار بیش از آن باشد که فرد از عهده انجام آن برآید 

. یکی از معضالت اساسی که در چند دهه اخیر با ]3[
گیر نآوردن تدریجی جوامع به سوي زندگی مدرن گریباروي

. استرس ]4[باشد جوامع بشري شده است، پدیده استرس می
عف ترین ارتباط با ضفاکتوري است که داراي بیششغلی ریسک
اي و در بین عوامل روانی از اهمیت ویژه ]5[باشد سالمتی می

 1992در سال  طوري که سازمان ملل متحدبرخوردار است؛ به
استرس شغلی را بیماري قرن بیستم دانست. چندي بعد 

گیر در جهان سازمان بهداشت جهانی نیز آن را مشکلی همه
هاي هنگفتی به دلیل فقدان . ساالنه سرمایه]6[اعالم نمود 

ها، ترك سالمت جسمانی و روانی کارکنان، کاهش کارآیی آن
رود. شغل به دلیل استرس شغلی از دست می شغلی و تغییر

 ايحرفه بهداشت مهندسی مجله 24تا  16 صفحات ،1397 بهار ،1شماره  ،5دوره        

 مقاله پژوهشی
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 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان نظامی                      

براساس مطالعات رضایت فرد از شغل، حمایت مسئوالن و 
همکاران و تغییرات ناخواسته در محل کار از جمله عوامل مهم 

 باشند؛ از این رو الزمدر بروز استرس شغلی کارکنان نظامی می
 .]3[است اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد 

رضایت شغلی حالت عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل 
اشد بیا تجارب شغلی است که داراي ابعاد و عوامل گوناگونی می

صورت یک رضایت . پژوهشگران مفهوم رضایت شغلی را به]7[
کلی در اغلب شرایط شغلی خاص شامل: پرداخت، ترفیع، 

معتقد است که رضایت  Kroos. ]8[دانند ره میامنیت و غی
 ]1[ کندشغلی به برداشتی که فرد از کار خود دارد اشاره می

تر باشند، با انگیزه بیشتري و هرچه کارکنان از شغل خود راضی
پردازند و از کارآیی بیشتري هاي روزمره خود میبه فعالیت

رضایت شغلی، انعکاس . در واقع ]9[برخوردار خواهند بود 
مثبت نگرش و احساس فرد است که نسبت به شغل خود ابراز 

پنج بعد اساسی یعنی ماهیت شغل، پرداخت  Smithکند. می
هاي پیشرفت و ترقی، سرپرستان و حقوق و مزایا، فرصت

ترین عوامل مؤثر در احساس افراد همکاران در کار را مهم
هاي براین سبک. عالوه]10[داند نسبت به کارشان می

د کارمندان ها بر نگرش و عملکرمدیریت، ارتباطات و پاداش
غیر از موارد فوق ممکن  اثرگذار هستند. رضایت از شغل به

است به دلیل عملکرد باالي نیروي انسانی، کیفیت روابط کاري 
. ]8[نیروي انسانی و یا در اثر هر دو عامل فوق ایجاد شود 

ر اي بدهند که رضایت شغلی تأثیر بالقوهمطالعات نشان می
یاري از متغیرهاي سازمانی دارد. این متغیرها عبارت هستند بس

انه، گرایاز: عملکرد شغلی، رفتار شهروند سازمانی، رفتار واپس
 . ]11[غیبت از کار و ترك کار 

ها از استرس شغلی، رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن
ر دو دهه ترین موضوعات اجتماعی هستند که دجمله مهم

شناسان گذشته مورد توجه بسیاري از پژوهشگران و روان
. از جمله مشاغلی که با استرس ]1[سازمان قرار گرفته است 

هاي ، فوریت]12[نشانی توان به آتشزیاد همراه هستند می
، مشاغل مرتبط با امور نظامی ]14[، پرستاري ]13[پزشکی 

 و غیره اشاره کرد. ]3[
اي در ارتباط با مجموعه بهداشتی سرابندي در مطالعه

درصد گزارش کرد و اعالم  46نظامی، میزان استرس شغلی را 
ي و اثرات مضرنمود که استرس شغلی به دلیل شیوع باالي آن 

هاي گذارد، یک موضوع مهم در عرصه مراقبتکه بر بیمار می
. آزاد مرزآبادي در مطالعات خود ]15[رود بهداشتی به شمار می

افزایش سطح رضایت را عاملی در کاهش استرس شغلی نظامیان 
دانست و رابطه منفی و معناداري را بین استرس شغلی با رضایت 

. ]2، 3، 16[ست آورد شغلی و رضایت از حقوق و مزایا به
) میزان رضایت شغلی از 1390همچنین در مطالعه درویشی (

نشانان ذکر شده است عوامل مؤثر بر استرس شغلی در آتش
]17[ .Mateescu )2014اي بین رضایت افراد ) نیز در مطالعه

 ها، رابطه منفی و معناداري از شغل خود با سطح استرس آن
از آنجایی که خطرات احتمالی و  .]18[آورد دست را به

اي که عامل استرس شغلی هستند در مشاغل نظامی غیرمنتظره
 باشند، نظامیان نسبت بههاي کاري میبیشتر از سایر فعالیت

روه کنند. این گافراد عادي استرس شغلی بیشتري را تجربه می
از مشاغل با مسائلی رو به رو هستند که به احتمال بسیار زیاد 

هاي هاي شغلی وجود ندارند. هر چند بررسییک از گروهیچدر ه
متنوع و فراوانی در زمینه استرس شغلی در جوامع عمومی 

هاي نظامی ها در زمینه شغلصورت گرفته است؛ اما این بررسی
پژوهش حاضر در کمتر بوده است. با توجه به مطالب پیشین، 

 ن بیپی تعیین تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی در 
 سازي معادالت ساختاري کارکنان نظامی با استفاده از مدل

)SEM: Structural Equation Modelingباشد.) می 
 

 هامواد و روش
در ارتباط با  1395مقطعی حاضر در سال  -پژوهش تحلیلی

ها داراي کار اجرایی، درصد از آن 20نفر از کارکنان نظامی که  55
درصد داراي کار دفتري بودند صورت  80شیفتی و گشت و 

سال و داراي حداقل یک سال سابقه کار وارد  50گرفت. افراد زیر 
اي از مطالعه حذف نهمطالعه شدند و افراد داراي بیماري زمی

گردیدند. شایان ذکر است که ورود به مطالعه داوطلبانه بود و 
صورت کامالً محرمانه و بدون ذکر نام کنندگان بهاطالعات شرکت

آوري گردید. تعداد نمونه جهت شرکت ها جمعو نام خانوادگی آن
و با استفاده از  ]91[در این مطالعه براساس مطالعات پیشین 

 دست آمد.به 1رابطه 
 

                            1رابطه 
2

2
2/1 ))(1(

d
zppN α−−

= 

 

صورت تصادفی و با استفاده از دو ها بهآوري دادهجمع
و رضایت شغلی نیروي انتظامی  HSEپرسشنامه استرس شغلی 

ر اها پیش از این مورد سنجش قرکه قابلیت اعتماد و اعتبار آن
 گرفته است، انجام شد. 

جهت سنجش استرس شغلی از پرسشنامه استرس شغلی 
)HSE( 35 اي سؤالی که شامل یک طیف لیکرت پنج گزینه

باشد ندرت، برخی از اوقات، اغلب و همواره) می(هرگز، به
استفاده گردید. نمرات سؤاالت هر آیتم داراي دامنه تغییرات 

حالت مطلوب  5حالت نامطلوب و  1باشند که در آن می 5تا  1
شش حیطه استرس شغلی مورد  پرسشنامهاست. در این 

گیرند که عبارت هستند از: تقاضا (هشت رسی قرار میبر
سؤال)، کنترل (شش سؤال)، حمایت (حمایت همکاران شامل 
چهار سؤال و حمایت مسئوالن دربرگیرنده پنج سؤال)، ارتباط 
(چهار سؤال)، نقش (پنج سؤال) و تغییر (سه سؤال). این 

توسط سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت پرسشنامه که 
ده ش ترجمه مرزآبادي توسط آزاد است، گشته ان تدوینانگلست
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 انو همکار انصاري

گذاري . براي نمره]20[ روایی و پایایی آن بررسی گردید است و
پرسشنامه استرس شغلی، سطوح استرس براساس کمتر از 

داراي استرس  =5/1-5/2داراي استرس زیاد، بین  =5/1
 =5/3س کم و بیشتر از داراي استر =5/2-5/3متوسط، بین 

 .]3[گردند بندي میبدون استرس طبقه
سؤالی  45سنجش رضایت شغلی نیز با استفاده از پرسشنامه 

گیري عامل را اندازه 15رضایت شغلی نیروي انتظامی که 
نماید، انجام شد. این عوامل با توجه به محتواي سؤاالت تحت می

عناوین توسعه ارتقاي شغلی، ارتباطات سازمانی، توانمندسازي، 
مشارکت، رهبري، هاي یکسان در سازمان، ایجاد فرصت

اهداف، قدردانی، تبیین اهداف هاي یادگیري و دستیابی به فرصت
آموزش و توسعه منابع انسانی، تسهیالت و خدمات، ها، و ارزیابی

ایط و شر تحول حقوق و مزایا، ارتباط با همکاران، مدیریت تغییر و
گذاري این پرسشنامه براساس نمره اند.گذاري شدهمحیط کار نام

، موافقم نمره 4طیف لیکرت بوده و به گزینه کامالً موافقم نمره 
گیرد. روایی و تعلق می 1م نمره و کامالً مخالف 2، مخالفم نمره 3

پایایی این پرسشنامه توسط علیزاده و همکاران بررسی گشته و 
 . ]21[تأیید گردیده است 

هاي مربوط به استرس شغلی، رضایت شغلی و داده
توسط آزمون  SPSS 20افزار متغیرهاي دموگرافیک در نرم
و تحلیل قرار گرفتند و سطح  آماري مجذور کاي مورد تجزیه

معنادار تلقی گردید. جهت بررسی چگونگی و  05/0کمتر از 
میزان تأثیر استرس شغلی کارکنان نظامی بر رضایت شغلی 

سازي معادالت ساختاري استفاده گردید و ها از روش مدلآن
افزار وارد نرم SPSSافزار هاي خام با استفاده از نرمداده
شدند. مدل معادالت ساختاري در  8/8نسخه سازي لیزرل مدل

عنوان یک ابزار تحلیلی مفید جهت ارزیابی به 1980سال 
و  ]22[ارتباطات پیچیده علی در علوم اجتماعی توسعه یافت 

امروزه براي تحلیل ارتباطات بین متغیرهاي پنهان (نهفته) و 
گیرد. در مدل مورد شده) مورد استفاده قرار میآشکار (مشاهده

متغیر  عنواناستفاده در پژوهش حاضر، استرس شغلی به
ته عنوان متغیر وابسمستقل و پنهان بیرونی و رضایت شغلی به

هاي براین، حیطهالوهو پنهان درونی در نظر گرفته شدند. ع
مربوط به هریک از دو متغیر استرس شغلی و رضایت شغلی 

منظور ارزیابی عنوان متغیرهاي آشکار لحاظ گردیدند. بهبه
برازش مدل از چندین شاخص استفاده شد که از آن جمله 

 CFI )Index Comparative Fit ،(RMSEA توان بهمی
)Approximation Root Mean Square Error of و (

SRMSR )Standardized Root Mean Square Residual( 
) بین صفر و یک در CFIشاخص برازش تطبیقی (اشاره نمود. 

تر باشد، برازش مدل نوسان است و هرچه این شاخص بزرگ
. در رابطه با آماره ریشه میانگین توان دوم بهتر خواهد بود
هرچه مقدار آن کمتر ) باید گفت که RMSEAخطاي تقریب (

از برازش بهتر مدل دارد. از سوي دیگر، هرچه ریشه  باشد، نشان
باشد،  05/0) کمتر از SRMSRمانده (میانگین توان دوم باقی

برازش مدل باالتر خواهد بود. شاخص دیگر، نسبت مجذور کاي 
باشد،  2به درجه آزادي است که اگر این نسبت کمتر از 

ب مدل است و اگر بیشتر از دو باشد، دهنده برازش خونشان
دهنده برازش قابل قبول مدل خواهد بود. در پژوهش نشان

ها از این منظور تعیین کفایت برازش مدل با دادهحاضر به
هاي مورد استفاده در ها استفاده گردید. سایر شاخصشاخص
 شده است. ارائه 3جدول 

 

 هایافته
مورد بررسی  مطالعه حاضر میانگین سنی افراددر 

سال بود. میانگین،  23-49ها سال و دامنه سنی آن 79/5±9/30
انحراف معیار و درصد سایر متغیرهاي دموگرافیک و شغلی افراد 

 ).1ارائه شده است (جدول  1کننده در جدول شرکت
نتایج حاصل از بررسی استرس و رضایت شغلی در میان 

از استرس کمی  کارکنان نظامی نشان داد که بیشتر کارکنان
برخوردار هستند. بیشترین درصد رضایت شغلی کارکنان در 

  ).1سطح خشنود بود (نمودار 
در بررسی روابط متغیرهاي دموگرافیک و شغلی با استرس و 
 رضایت شغلی براساس آزمون مجذور کاي نشان داده شد که بین 

 )n=55اطالعات دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه ( :1جدول 
 یا درصد انحراف معیار±میانگین نوع اطالعات 

 وضعیت تأهل
 درصد 2/18 مجرد

 درصد 8/81 متأهل

 وضعیت تحصیالت

 درصد 2/47 دیپلم و کمتر
 درصد 20 کاردانی

 درصد 3/27 کارشناسی
 درصد 5/5 کارشناسی ارشد

 کاري در روزساعت 
 درصد 9/18 ساعت و کمتر 7

 درصد 2/81 ساعت 7باالتر از 

 نوع وظیفه
 درصد 20 اجرایی
 درصد 80 دفتري
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 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان نظامی                      

 
 )n=55(درصد میزان استرس شغلی و رضایت شغلی در میان کارکنان نظامی  :1نمودار 

 
سن و حیطه کنترل، بین حیطه تقاضا با وضعیت تأهل و بین 
حیطه ارتباط و تقاضا با نوع شغل ارتباط معناداري وجود دارد. 
رابطه تحصیالت با حیطه حمایت همکاران و نقش نیز معنادار 

هاي تبیین بود. عالوه بر روابط فوق، وضعیت تأهل با حیطه
مات رابطه معناداري ها و حیطه تسهیالت و خداهداف و ارزیابی

را نشان داد. نوع شغل نیز رابطه معناداري با حیطه توسعه 
هاي یادگیري و ارتقاي شغلی، ارتباطات سازمانی، فرصت

دستیابی به اهداف، آموزش و توسعه منابع انسانی و تسهیالت 
اند ارائه شده 2و خدمات داشت. سایر روابط معناداري در جدول 

 ).2(جدول 
 

 هاي استرس و رضایت شغلی با استفاده از آزمون مجذور کايبررسی رابطه متغیرهاي دموگرافیک و شغلی با حیطه :2جدول 

 حیطه
 متغیر

 نوع شغل تحصیالت وضعیت تأهل سن
 **000/0 336/0 *024/0 818/0 تقاضا

 253/0 25/0 522/0 **005/0 کنترل
 135/0 **009/0 229/0 13/0 همکاران حمایت

 791/0 363/0 615/0 183/0 حمایت مسئوالن
 **004/0 827/0 195/0 063/0 ارتباط
 241/0 *043/0 912/0 463/0 نقش

 525/0 425/0 182/0 432/0 تغییرات
 *HSE 727/0 215/0 220/0 017/0استرس 

 *045/0 163/0 449/0 891/0 توسعه ارتقاي شغلی
 **000/0 173/0 078/0 432/0 ارتباطات سازمانی

 119/0 123/0 508/0 567/0 توانمندسازي
 508/0 317/0 648/0 229/0 هاي یکسان سازمانایجاد فرصت

 059/0 355/0 548/0 496/0 مشارکت
 104/0 451/0 157/0 052/0 رهبري

 *034/0 848/0 057/0 599/0 فرصت یادگیري و دستیابی به اهداف
 091/0 652/0 152/0 362/0 قدردانی

 056/0 838/0 *026/0 613/0 هاتبیین اهداف و ارزیابی
 **005/0 644/0 630/0 2/0 آموزش و توسعه منابع انسانی

 **000/0 821/0 *027/0 112/0 تسهیالت و خدمات
 132/0 426/0 617/0 417/0 حقوق و مزایا

 475/0 903/0 539/0 365/0 ارتباط با همکاران
 188/0 519/0 744/0 664/0 مدیریت تغییر و تحول

 095/0 667/0 388/0 478/0 شرایط محیط کار
 431/0 858/0 889/0 579/0 رضایت شغلی

 درصد 5* معناداري در سطح               
 درصد 1** معناداري در سطح               
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 انو همکار انصاري

دیاگرام مسیر بارهاي عاملی استانداردشده مدل  2در شکل 
آمده از ارتباط استرس شغلی و رضایت شغلی در کارکنان دستبه

نظامی ارائه شده است. در تحلیل عاملی پژوهشگر همواره فرض 
ده) شکند که متغیرهاي نهفته علت متغیرهاي آشکار (مشاهدهمی

هاي نهفته منشأ گرفته و ها از متغیرهستند؛ به همین دلیل فلش
شوند. در این شکل، اعداد سمت چپ به متغیرهاي آشکار ختم می

هاي دوطرفه بیانگر کوواریانس بین دو متغیر آشکار با پیکان
 گیري یک متغیرداده در اندازهباشند؛ به این معنا که خطاي رخمی

گیري متغیر دیگر نیز رخ داده باشد. اعداد ممکن است در اندازه
ر دهنده همبستگی بین همیانی یا بارهاي استانداردشده نیز نشان

شده و عامل مربوط به آن هستند. در بارهاي متغیر مشاهده
استانداردشده، روابط بین متغیرها در قالب همبستگی ارائه 

شوند که این امر به شناسایی نقش نسبی متغیرهاي نهفته می

کند. ه درونی کمک میمستقل در تأثیرگذاري بر متغیرهاي نهفت
دهنده نوع رابطه (مثبت یا عالمت و بزرگی ضرایب زیر نشان

ند باششده بین متغیرها میبینیمنفی) و شدت ارتباط پیش
 ).  1(شکل 

 tشده از مقدار براي تعیین معناداري پارامتر یا بار محاسبه
طور دهند که پارامترها بهنشان می tشود. مقادیر استفاده می

 tمعناداري با صفر تفاوت دارند. زمانی که مقدار قدر مطلق 
و هنگامی که مقدار قدر  05/0باشد، در سطح  96/1تر از بزرگ

معنادار خواهد  01/0باشد، در سطح  56/2تر از مطلق آن بزرگ
 tلق دهند که قدر مطنشان می 3شده در شکل ارائه tبود. مقادیر 

؛ باشدمی 96/1غیر از توانمندسازي باالتر از ها به در تمامی حیطه
طور معناداري با رضایت شغلی به این معنا که استرس شغلی به

 ).2در ارتباط است (شکل 
 

 
Chi-square= 08/320 ,        df=204,            P-value= 10159/0 ,           RMSEA= 049/0  

 بارهاي عاملی استانداردشده مدل بین استرس و رضایت شغلی: 1شکل 
 

 
 ساختار مدل بین استرس و رضایت شغلی tمقادیر  :2شکل 
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 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان نظامی                      

ها یا ها براساس آزموننتایج بررسی برازش مدل با داده
نشان داده شده است. چنانچه  3هاي آماري در جدول شاخص

تر اي بزرگشود، شاخص برازش تطبیقی یا مقایسهمشاهده می
باشد که بیانگر برازش خوب بین مدل ) می97/0(یعنی  95/0از 

گیري اندازههاي برازندگی براي ها است. سایر شاخصو داده
برازش مدل نیز تناسب خوب، سازگاري و توافق کل مدل با 

دهند. در این پژوهش عالوه بر تعیین برازش ها را نشان میداده

(مجذور همبستگی چندگانه) نیز تعیین گردید.  2Rمدل، مقدار 
دهد که چه میزان از تغییرات متغیر وابسته این مقدار نشان می

در جدول زیر  2Rشود. مقدار ن میتوسط متغیر مستقل تبیی
 47بیانگر آن است که متغیر مستقل مدل (استرس شغلی) 
بینی درصد از متغیر وابسته مدل (رضایت شغلی) را پیش

اي هنمایند. این مقدار حاکی از اعتماد و پایایی باالي شاخصمی
  ).3مورد نظر است (جدول 

 
 هاي برازش کل مدل تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلیشاخص :3جدول 

تست مجذور 
 )2xکاي (

 درجه آزادي

کاي مجذور/ 
 درجه آزادي

 3<یا  2<

 سطح معناداري
05/0>P 

شاخص برازش 
 ايمقایسه

9/0> 
 <95/0ترجیحاً 

ریشه میانگین توان 
 دوم خطاي تقریب

05/0≤ 
 >08/0قابل قبول 

 معیار اطالعات
معیار مدل 

تر از کوچک
معیار مدل اشباع 

 و مستقل

08/230 204 128/1 1/0 97/0 049/0 
و  45/2706
506<08/328 

ریشه میانگین 
توان دوم 

 ماندهباقی
ترجیحاً  >08/0

05/0< 

شاخص 
 برازش طبیعی

9/0> 

شاخص 
برازش 

غیرطبیعی 
9/0> 

شاخص 
 برازندگی

9/0> 
 <95/0ترجیحاً 

شاخص برازش 
 امساك

5/0> 

برازندگی شاخص 
 یافتهتعدیل

 <8/0یا  9/0
 

ارزیابی مدل 
 ساختاري

3/0>2R 

09/0 9/0 97/0 72/0 58/0 65/0 47/0 
 
 بحث

در پژوهش حاضر باالترین میزان استرس شغلی در سطح کم 
و سپس در سطح بدون استرس گزارش گردید که این امر نشان 

دهد سطح استرس شغلی در بیشتر کارکنان نظامی پایین می
باشد. بنا بر نتایج مطالعه آزاد مرزآبادي، سطح استرس شغلی می

. در مطالعه ]23[در کارکنان سپاه در وضعیت خطرناکی است 
حاجی امینی نیز باالترین درصد استرس در رانندگان نظامی در 

توان ها را می. یکی از دالیل این مشابهت]6[سطح کم گزارش شد 
 تشابه در گروه مورد بررسی در این مطالعات دانست. 

حیطه کنترل رابطه  براین، در پژوهش حاضر بین سن وعالوه
معناداري مشاهده شد. این حیطه به معناي تسلط و کنترل بر 

باشد که طبیعتاً افراد با سن باالتر به دلیل کسب تجربه کار می
 باشند. از سوي دیگر، در این مطالعهتر میبیشتر بر کار خود مسلط

) مشاهده نشد. HSEارتباط معناداري بین سن با استرس شغلی (
زاده و همکاران در مورد ارتباط در مطالعه حسین این عدم

و همچنین در مطالعه سابوته و همکاران تأیید  ]12[نشانان آتش
. البته در برخی از مطالعات از جمله پژوهش ]11[شده است 

و مطالعه  ]13[مشتاق عشق و همکاران در مورد کارکنان اورژانس 
به رابطه معنادار  ]3[آزاد مرزآبادي در ارتباط با کارکنان نظامی 

بین سن و استرس شغلی اشاره شده است که این امر مغایر با 
 توانها را میباشد. دلیل این مغایرتهاي پژوهش حاضر مییافته

و ماهیت مشاغل در مطالعه مشتاق  به تفاوت در وظایف کاري
هاي شخصی مؤثر بر استرس در بودن ویژگیعشق و متفاوت

 هاي مطالعه آزاد مرزآبادي نسبت داد. نمونه
براین، در این مطالعه حیطه تقاضا رابطه معناداري با عالوه

وضعیت تأهل داشت و افراد متأهل در این حیطه استرس کمتري 
را گزارش کردند. افزایش تقاضاي بیشتر کار از افراد مجرد در 

س ساز استرتواند زمینههاي کاري نسبت به افراد متأهل میمحیط
د. باید عنوان نمود که در سایر بیشتر در این گروه از افراد باش

هاي استرس شغلی، رابطه معناداري با وضعیت تأهل حیطه
مشاهده نشد که این مهم در برخی از مطالعات مانند پژوهش 

در مورد افراد شاغل با تخصص مامایی و مطالعه  ]11[سابوته 
ه نی تأیید شدنشادرویشی و همکاران در ارتباط با پرسنل آتش

 .]17[است 
از سوي دیگر، در پژوهش حاضر رابطه معناداري بین 

دست آمد؛ هاي حمایت همکاران و نقش بهتحصیالت با حیطه
اي که افزایش تحصیالت منجر به کاهش استرس شغلی گونهبه

ي آبادشود که این مهم با نتایج مطالعه آزاد مرزها میدر این حیطه
. دلیل این همسویی را ]3[باشد و غالمی فشارکی همسو می

توان مشابهت در مشاغل مورد بررسی، شرایط تقریباً یکسان و می
ماهیت حرفه نظامی دانست. حمایت همکاران به معناي کمک 
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 انو همکار انصاري

ها به یکدیگر در مسائل شخصی و کاري و حمایت از یکدیگر آن
سلم است که با افزایش سطح تحصیالت، درك افراد باشد. ممی

در رابطه با کمک به همکاران خود نیز افزایش یافته و بیشتر 
براین با دهند. عالوههمکاران خود را تحت حمایت قرار می

باالرفتن تحصیالت، نقش افراد در سازمان مشخص شده و وظایف 
 گردند. محوله به وضوح تعیین می

شود در بین متغیرهاي آشکار چنانچه در مدل مشاهده می
ترین استرس شغلی، حمایت مسئوالن، نقش و ارتباط بیش

دهند. این مهم بیانگر آن است که این همبستگی را نشان می
سزایی در کاهش استرس شغلی کارکنان نظامی ها نقش بهحیطه
ن از این سه حیطه تشویق و حمایت سرپرستا منظور ازدارند. 

هاي ارتباط برقرارکردن فرد با همکاران شیوهکارمندان خویش، 
بودن نقش فرد در سازمان است؛ بنابراین انتظار و معین خود
اي جهت افزایش رود با تشویق کارمندان الیق، ایجاد زمینهمی

نمودن نقش هر فرد در سازمان ارتباط میان همکاران و مشخص
 منظور، الزم استسته شود. بدینتا حدودي از استرس کارکنان کا

مدیریت در راستاي ایجاد محیطی پویا و برانگیزاننده تالش نماید 
 گروهی در نظر گرفته شود.و در تعریف وظایف افراد، ارتباط درون

از سوي دیگر، بر مبناي نتایج نوع شغل رابطه معناداري با 
سترس اي که میزان اگونههاي تقاضا و ارتباط داشت؛ بهحیطه

شغلی در هر دو حیطه در مشاغل دفتري باالتر بود که این مهم 
تواند ناشی از بیشتربودن تعداد افراد مشغول در کار دفتري می

براین، رابطه نوع شغل با استرس نسبت به کار اجرایی باشد. عالوه
شغلی معنادار بود که این مهم با نتایج پژوهش غالمی فشارکی و 

هاي مختلف رسی استرس شغلی در گروههمکاران در مورد بر
و همچنین با نتایج پژوهش درویشی و همکاران در  ]24[شغلی 

؛ از این رو با ]17[نشانی همخوانی دارد ارتباط با پرسنل آتش
واند تتوجه به فشار کاري و روانی متفاوت در مشاغل، نوع شغل می

ز جمله عوامل مؤثر بر استرس شغلی باشد که در این راستا با ا
توان از تحمیل استرس زیاد بر یک گروه شغلی چرخش شغلی می

 جلوگیري نمود. 
از سوي دیگر، بیشترین درصد رضایت شغلی کارکنان نظامی 
مربوط به سطح خشنود بود که به معناي رضایت بیشتر کارکنان 

براین، وضعیت تأهل با دو عالوه باشد.نظامی از شغل خود می
ها و تسهیالت و خدمات رابطه حیطه تبیین اهداف و ارزیابی

 آمده، رضایت از تبییندستمعناداري داشت. با توجه به نتایج به
اهداف عملکردي و ارزیابی عملکرد کارکنان در افراد مجرد و 
رضایت از امکانات تفریحی، خدمات پزشکی و مددکاري و غیره 

هاي شده در بین حیطهافراد متأهل بیشتر بود. در مدل تبیین در
مرتبط با رضایت شغلی، تسهیالت و خدمات با بیشترین 

دهنده نقش مهم این حیطه در افزایش همبستگی نشان
مندي کارکنان نظامی بودند. بر این اساس بهتر است رضایت

ه یدگی باي فراهم شود که افراد در کنار کار و رسگونهشرایط به
وظایف خود از تسهیالت تفریحی، پزشکی و غیره نیز برخوردار 

توان امیدوار بود که کارکنان از گردند. با چنین اقداماتی می
دادن وظیفه در سازمان لذت ببرند و رضایت بیشتري از شغل انجام

 خود داشته باشند.
هاي توسعه ارتقاي شغلی، براین، نوع شغل با حیطهعالوه

هاي یادگیري و دستیابی به اهداف، ت سازمانی، فرصتارتباطا
آموزش و توسعه منابع انسانی، تسهیالت و خدمات رابطه 

هاي توسعه ارتقاي شغلی، معناداري داشت. در این سطح در حیطه
هاي یادگیري و دستیابی به اهداف و آموزش و توسعه فرصت

د را به خومنابع انسانی، مشاغل اجرایی درصد باالتري از رضایت 
هاي الزم اختصاص دادند؛ بنابراین رضایت از امکانات و فرصت

هاي سازمانی براي افزایش مقام و سطح شغلی، رضایت از فرصت
هاي سازمانی جهت جهت شکوفایی استعدادها و رضایت از تالش
 باشد.تسهیل یادگیري در مشاغل اجرایی باالتر می

تگی منفی و معناداري دهند، همبسچنانچه نتایج مدل نشان می
بین استرس شغلی و میزان رضایت شغلی در بین کارکنان نظامی 
وجود دارد؛ بنابراین با بهبود فاکتورهاي مرتبط با استرس شغلی 

توان بر رضایت شغلی کارکنان نظامی افزود. در محیط کار می
ارتباط معکوس بین استرس و رضایت شغلی در مطالعه حاضر با 

دو متغیر در سایر مطالعات در مورد نظامیان و  روابط بین این
. همبستگی چندگانه در ]2، 17، 18[نشانان همخوانی دارد آتش

درصد  50تواند تقریباً مدل نیز بیانگر آن بود که استرس شغلی می
بینی نماید؛ بنابراین نظامی را پیش از رضایت شغلی کارکنان

توانند عالوه بر فاکتورهاي مرتبط با استرس، عوامل دیگري نیز می
در رضایت شغلی کارکنان مؤثر باشند که در مطالعات آینده 

 توانند مد نظر قرار گیرند.می
 

 گیرينتیجه
طور کلی میزان استرس شغلی کارکنان نظامی در سطح به

 1/89میزان رضایت شغلی در سطح خشنود (درصد) و  5/65کم (
توان گفت که حمایت درصد) قرار داشت. بنا بر نتایج می

مسئوالن، ایجاد زمینه ارتباط مناسب بین همکاران و 
بودن مسئولیت کارکنان نقش مهمی در کاهش استرس مشخص

شغلی دارند و ارتقاي شغلی، توانمندسازي، مشارکت کارکنان، 
قدردانی و حقوق و مزایا از موارد مهم در تسهیالت و خدمات، 

 براین، میزان رضایتباشند. عالوهجلب رضایت کارکنان نظامی می
درصد از  50توان تقریباً به میزان شغلی در کارکنان نظامی را می

طریق بهبود فاکتورهاي مرتبط با استرس شغلی در محیط کار 
ورتی که افزایش داد. به عبارت دیگر، در این مشاغل در ص

اي جهت افزایش حمایت مسئوالن از کارکنان و بهبود زمینه
نان تک کارکارتباطات میان کارکنان ایجاد گردد و مسئولیت تک

ها ارائه گردد، تا حدود هاي کافی به آنمشخص شده و آموزش
وري توان میزان رضایت شغلی و به تبع آن بهرهدرصد می 50

هاي این د. جهت تأیید یافتهشغلی در این گروه را افزایش دا
اي در این زمینه در شود پژوهشی مداخلهمطالعه پیشنهاد می
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 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان نظامی                      

ارتباط با مشاغل نظامی انجام شود و رابطه بین رضایت شغلی و 
 وري در این گروه در مطالعات آینده مورد بررسی قرار گیرد.  بهره

در پایان باید عنوان نمود که عدم بررسی تأثیر بسیاري از 
اي هتغیرهاي شغلی از جمله سابقه کاري، بیماري، نوع شیفتم

کاري، ساعات کاري، جایگاه شغلی و غیره بر استرس و رضایت 
هاي مطالعه حاضر بود که امید است در شغلی از محدودیت

 مطالعات آینده در نظر گرفته شوند.
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