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 (71/77/7017؛ تاریخ پذیرش: 4/7/7017)تاریخ دریافت: 

 چکیده
زیهر نرهر نیهروی انترهامی      همزمهان  که   شودیماجرا  در ادارات منابع طبیعی یاژهیوتوسط یگان  هاجنگلیت حفاظت از مأموربخشی از 

از نفهر   440مطالع  شهامل  تحت جمعیت . گرفتانجام پیمایشی  -روش توصیفیتحقیق حاضر با . ندکنیم تیفعالجمهوری اسالمی ایران 

 . ابهزار شهدند بررسهی   شهده یبنهد طبقه  تصادفی  یریگنمون با روش نفر  704از آن میان، ک  بودند استان گلستان حفاظت یگان  انمأمور

کل منابع طبیعهی و  ادارة ارشناسان کدانشگاه و استادان مراجع  ب  صوری و روش روایی اطالعات پرسشنام  بود ک  روایی آن با  یآورجمع

 .شهدند  لیه وتحل یه تجزو روش تحلیل عهاملی   16SPSS افزارنرمبا  شدهیآورجمعاطالعات . شد دییتأکارکنان یگان حفاظت استان گلستان 

سهترس شهغلی   ا، حلیل عاملیبرمبنای نتایج ت. استتوسط بیش از م هاجنگلاز حفاظت استرس شغلی مأموران نتایج تحقیق نشان داد ک  

ترتیب بها تبیهین   ب  «قوانین و روابط»و « مخاطرات کاری» ،«سازمانی یهاچالش»، ک  از بین آنها ردیگیمعامل نشأت  77از  مأموراناین 

استرس شهغلی مهأموران   زیاد نسبت ب زان میبا توج  د. ندار آنان استرس شغلی شدتنقش را در  نیترمهم ،71/9و  07/9 ،19/77واریانس 

فهردی بها مشهامل مهرتبط بها حفاظهت از        یهها یژگیورعایت تناسب برای کاهش آن اقدامات جدی انجام گیرد.  باید ،هاجنگلحفاظت از 

فراهم آوردن  ،وقعمب حل تضاد با جوامع محلی، پرداخت حقوق کافی و  یهاروشقوانین و دربارة دانش مأموران حفاظتی ارتقای ، هاجنگل

 یهها شنهادیپتحت حفاظت و آموزش راهکارهای فردی مقابل  با استرس از منطقۀ تجهیزات مورد نیاز نیروهای حفاظتی، کاستن از وسعت 

 .ستهاجنگلتحقیق حاضر برای کاهش استرس شغلی مأموران حفاظت از 

 ، منابع طبیعی.، حفاظتسازمانی یهاچالش: کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه
 شدن خست  و فشار ،لیتحم یامعن ب استرس واژه

اسههترس هنگههامی بهه  وجههود . (Rosch, 1984) اسههت

 ییتوانها  درک و طیشهرا  از فشهار  درک نیب ک  دیآیم

 نداشهت  باشهد   وجهود  یمناسب رابطۀ مقابل  با آن برای

(Loker & Gregson, 2006) . در س   زااسترسعوامل

عوامهل  »و « گیزند شرایط»، «عوامل سازمانی»دستۀ 

 طههوربه  اول،  ۀد. دسههتنشهو مههی یبنهد طبقهه « فهردی 

دسهتۀ دوم   ،دارد یبستگ کار طیمح و شغل ب  مستقیم

 مهرتبط اسهت و   کارکنان یخصوص یزندگ مشکالت ب 

 ک  شودمیرا شامل  یتیشخص یهایژگیودستۀ سوم، 

 دهندیمرا شکل  طیمح از انسان یشخص یهابرداشت
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(Abtahi, 2007) .تهوان یمدهای استرس شغلی از پیام 

 زمان ندیکُ و کار اشتباه در افزایش نارضایتی شغلی،ب  

. (Askari & Nakelzadeh, 2010) اشهاره کهرد   واکنش

کهاهش عملکهرد   ضهمن   توانهد یمه  اسهترس همچنین، 

شغلی کارکنان، بر اهداف و مقاصد سازمان تأثیر منفی 

 .(Ekienabor, 2016) گذاردب
 انهد، ماننهد  همراهیشتری برخی مشامل با استرس ب

 وفصهل حلامنیت،  ،برقراری نرمحوزة مشاملی ک  در 

مبارزه بها  اختالفات و همچنین پیشگیری از تخلفات و 

به    تهوان یمه ایهن مشهامل   جملۀ از . دارندقرار  میجرا

ک  افراد شهامل در   اشاره کرد منابع طبیعیحفاظت از 

را ر کشو یهاجنگلو دفاع از منابع طبیعی  ۀوظیف آن،

نگهبانههان جنگهههل  محافرههان و  بههر عهههده دارنهههد.   

ی و نرهارت  یهها تیه فعال ماننهد  یمختلف یهاتیمسئول
در املهب  جنگل محافران . دهندیمرا انجام  یاجتماع

رو  ی روبه و با اجتماعهات  کنندیممناطق دورافتاده کار 

و به    داننهد یمه دولهت   ندگانینماآنها را ک   باشندیم

حفهاظتی   نقهش فراتهر از   وندشیمهمین دلیل مجبور 

جوامهع   یرو شیپه  یهها چالش ریروند تا ساپیش خود 

ناچارنههد  گههاهی همچنههین و نههدکنرا برطههرف  یمحلهه

و قوانین دولتهی مربهوب به  جنگهل را بهرای       هااستیس
این در حالی است ک  جوامع . مردم محلی توضیح دهند

خههود را در نرههر  مههدتکوتههاهبیشههتر نیازهههای  ،محلههی

اما کار محافرهان جنگهل بیشهتر در راسهتای      ،رندیگیم

مدت است و به  همهین دلیهل، آنهان بهین      نیازهای بلند

دولههت گرفتههار خواسههتۀ مههردم محلههی و  یهههاخواسههت 

بههرای ملههال  .(Ojha & Gairola, 2014) شههوندیمهه

 اشهاره کهرد که     هدف مدیریت پایدار جنگهل  ب  توانیم

را ا جنگهل  برد در تعامل انسان به -دستیابی ب  راه حل برد
، اما بهین اههداف دولهت و مهردم محلهی      کندیمپیگیری 

ایهن در   .(Golich et al., 2016) شهود یمه شهکاف دیهده   

 اسهت و  مشهکل  ،کهار در جنگهل  شهرایط  حالی است ک  

شود. مناطق جنگلهی   مختلفیممکن است موجب سوانح 

وههوایی  آبو دارای شرایط  العبورصعباملب کوهستانی، 

 مسهائل توج  کافی به   مستلزم در آن ک  کار  استمتغیر 

 بهداشتی اسهت  یهامراقبتاستراحت و  یهامحلایمنی، 

(Ghasemi-Feizabadi, 2017).  تهوان یمزمین  در این 

ب  دانش ارگونومی اشاره کرد ک  ابهزاری بهرای بهبهود    

کهاری   یهها طیمحه  ییکهارا ایمنی، بهداشهت، رفهاه و   

 افتنیه  ،جنگهل هدف ارگونهومی در   .شودیممحسوب 

، تهر سهالم ، ترسادهبرای بهترین رابط  بین انسان و کار 

تا از این طریق،  استکردن مشامل مدتر اکار و ترمنیا
فشارهای ناشی از کار و فرسودگی شغلی کهاهش یابهد   

(Lotfalian, 2011) .  بانانطیمحاین در حالی است ک 

ۀ حملههدر معههر  معمههول طههور بهه و جنگلبانههان 

ان چهوب و شهکارچیان میرمجهاز    سودجویان، قاچاقچی

 کهاری  شهرایط  ،زیهاد  حساسهیت  و سه  یرقرار دارند. 

 و حوادث انواع با مواجهۀ مستقیم نامشخص، و پیچیده

 در آمهاده بهودن پرسهنل    ضهرورت  و آورانیه ز عوامهل 

 هها جنگهل حفاظهت از  که    شده است موجب روزشبان 
شهود   یبنهد طبقه   آورانیه ز و سهخت  مشهامل  جهزو 

(International Labour Organization, 1998). 

نبهود   ،کار ادیز ک  حجم ه استنشان دادات تحقیق

 همکهاران بین  نامناسب و سرد روابط ،یاجتماع منزلت

 یشهغل  اسهترس  جهاد یا در کم بهودن حقهوق و مزایها    و

دریافهت   .(Karimi & Moradmand, 2011) نهد مؤثر

در  مشههارکت نداشههتن پههاداش و تشههویق،  نکههردن 
کنترل بر شرایط کهاری و  نبود مهم،  یهایریگمیتصم

عوامهل ایجهاد اسهترس     دیگرشغلی از  یارتقانداشتن 

. (Gholamnejad & Nikpeyma, 2009) اسهت شغلی 

ترس متغیرههای سهازمانی و اسه    ۀرابطه  ةدربارتحقیق 

هههای تعههار  بهها شههغلی نشههان داده اسههت کهه  متغیر

 ،با همکار و تعار  خهانواده بها کهار   سرپرست، تعار  

 دارنهد بها اسهترس شهغلی     یداریمعنه ملبهت و   رابطۀ

(Tabatabaei-Jebeli et al., 2014) . برخهی  همچنین
را شغلی  یزااسترسعوامل ک   انددادهت نشان تحقیقا

 قهوانین  و مقهررات  ،هها تیه مأمور شهامل نهوع   توانیم

 ،هها تیمسهئول  ،آالتنیماش و اداری، تجهیزات خش 

، هها تیه مأمورة دور بودن طوالنی و تعدد و مزایا، حقوق

 و اشهتباهات کهاری   و کم، خطاهها  استراحت یهادوره

  دانسهههت سهههانح  بههها شهههدن روروبههه  احتمهههال

(Bagherieh-Mashhadi, 2015) . عمهههل  یاق یسههل
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سههازمان و دوری از  یریپههذناانعطههافکههردن مههدیر،  

 دارنهد   استرس محیط کهار رابطه  افزایش سرپرست، با 

(McGowan, 2001) .برقهراری نرهم و    ،بهر ایهن  افزون

توقهع  انضباب، کمبود وقت، ارزشهیابی توسهط دیگهران،    

رفتار مناسب با همکهاران و شهرایط نامناسهب کهاری از     

 برخهی . (Kyriacou, 2001) انهد شهغلی منابع اسهترس  
 ۀاستقالل کاری، موانع توسهع ک  نبود معتقدند محققان 

شغلی، مشکل برقراری ارتبهاب بها مهدیران و همکهاران،     

سههازمانی از عوامههل مههؤثر در   ریتی و جههوّتحکههم مههدی

 .(Colligan & Higgins, 2006) ندهستاسترس شغلی 

توج  دقیق به  تناسهب فهرد بها     این در حالی است ک  

 اسههتضههروری  شههغل بههرای کههاهش اسههترس شههغلی

(Deniz et al., 2015) .در کشورهای یونهان   تحقیقات

(Trivellas et al., 2013) تایوان ،(Chu et al., 2003) 
حجهم  نشان داده است که    (Seo et al., 2004)کره و 

شهغلی، دسترسهی به      ۀکار، روابط بین فهردی، توسهع  

از محهیط فیزیکهی،    یرضایتنااطالعات و بازخورد کار، 

شهغلی،   یسهاز یمنشغلی، سب  مدیریت،  یهافرصت

 زااسههترسعوامههل  عنههوانبهه  پهاداش و امنیههت شههغلی 

شههغلی ۀ رتبهه، سههن و حههالنیههبهها ا. انههدمطههر 

(Alexopoulos et al., 2014) ، کاری، وزن بدن تجربۀ
ابهتال   ،(Krishna et al., 2015)محل کار  یهایژگیوو 

شرایط ناایمن و  (Hirokawa et al., 2016)ب  بیماری 

د رنهههمؤثدر ایجهههاد اسهههترس شهههغلی محهههیط کهههار 

(Goswami & Dsilva, 2019) .  این در حالی است ک

رضههایت شههغلی کههاهش  بهها افههزایش اسههترس شههغلی،

 .(Yousefi et al., 2015) ابدییم

کارگران جنگل در کارخانجات چوب  ةدربارمطالعۀ 

نکهاچوب مازنهدران نشهان داد که      مازندران و و کامذ 

و  هسهتند بخش مهمی از آنان دچار فرسودگی شهغلی  

و همچنهین راننهدگان    این موضهوع در بهین کهارگران   

 اسههت ، بسههیار شههایع بههوده   یکشههچههوبوسههایل 

(Lotfalian et al., 2017) . تهأثیر   بهارة در یدیگرتحقیق

استرس شهغلی بهر سهالمت روان کهارگران جنگهل در دو      

شرکت تولیدی چوب و کامهذ مازنهدران و فنهاوری چهوب     

تهأثیر   ،نکاچوب نشان داد ک  شرایط کار و اسهترس شهغلی  

جهدی   قهدر آنو راننهدگان  کارگران منفی بر سالمت روان 

الئمهی ماننهد اضهطراب، عصهبی بهودن و      ع که  بوده است 

 .(Lotfalian et al., 2014) انددادهخواب را نشان  کمبود

سهاری نشهان داد   منطقهۀ   یهاجنگلدر  تحقیقنتایج 

رفتارهای ناایمن و شرایط کار ناایمن نقهش مهمهی   ک  

. (Khodaei et al., 2013)در بروز حوادث کهار دارنهد   

تکش ایمنی و لبهاس  استفاده از کفش، کاله و دسالبت  

صدمات ناشی از کار در جنگهل را   تواندیمکار مناسب 

تحقیهق  . (Ghasemi-Feizabadi, 2017)کاهش دههد  

در شههرکت سهههامی جنگههل شههفارود نشههان داد کهه    

قرقبانی از جمل  مشاملی بوده است ک  در واحد احیها  

شهغلی شهده اسهت    حادثهۀ  این شرکت دچار توسعۀ و 

(Khodaei et al., 2013).  نتهایج تحقیهق    ،همچنهین

نگهل شهفارود   کارگران جنگل شرکت سهامی جدربارة 

راب، افسهردگی و خسهتگی   نشان داد ک  احساس اضط

از حههد اسههتاندارد بههوده اسههت   بههیش آنههانعمههومی 

(Nikooy et al., 2017).  این در حالی است ک  کار در

 جنگههل نیازمنههد دریافههت کههالری و انههرژی کههافی     

  اسهههتایی مناسهههب از طریهههق مصهههرف مهههواد مهههذ

(Parsakhoo et al., 2017).  است  دادهنشان تحقیقات

 یهها طیمحه  استرسی کافی و سالم در کاهش مذاک  

 International Labour) ثر اسههههتؤمههههکههههار 

Organization, 2016 .)   در هندوستان نیهز محافرهان

ا بایهد به   شهرایط کهاری مناسهبی ندارنهد. آنهها      جنگل

و  یاحرفه  رفهاه   تهأمین  یدولت برا یناکاف یهاتالش

محهل   سهات یاز تأس یاریبسکنار بیایند. خود  یشخص

و مناسبی نهدارد   طیشراکار محافران در داخل جنگل 

 یخهدمات ارتبهاط   ایه  یدنیآب آشام از موارد بیشتردر 

 .(Dasgupta, 2019) برخهههوردار نیسهههتند مناسهههب

نشان داد که  بها افهزایش    نیز در هندوستان  تحقیقات

عملکرد شغلی محافران جنگل کاهش استرس شغلی، 

 .(Gairola, 2015)یافت  است 

عوامهل   نتیج  گرفت ک  توانیم هاپژوهش مروربا 

بهها نقههش دارنههد. مختلفههی در ایجههاد اسههترس شههغلی 
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متناسب با هر شغل، این عوامل شناسایی  باید حالنیا

 ،هاجنگلمأموران حفاظت از با توج  ب  وظایف شوند. 

که  شهرایط کهاری     دهدیمنشان  میررسمیمشاهدات 

استرس زیادی با ک  ممکن است  آنان ب  صورتی است

پژوهش حاضر بها ههدف   ب  همین دلیل، . واج  باشندم

مهأموران  در بهین  عوامل ایجاد استرس شهغلی  بررسی 

 .گرفتانجام  هاجنگلحفاظت از 

 

 هاروشمواد و 

 منطقۀ پژوهش

 7پیمایشهی -توصیفیپژوهش حاضر ب  روش تحقیق 

از نفهر   440مطالع  شامل تحت جمعیت  .پذیرفتانجام 

حفاظت اسهتان گلسهتان بودنهد که      ویژة یگان  انمأمور

 -کرجسهی  ۀنموننفر از آنان با کم  جدول برآورد  704

 شهده یبندطبق تصادفی  یریگنمون و با روش  4مورگان

آوری اطالعات با ی  جمعانتخاب شدند.  7012در سال 

. ایهن پرسشهنام    گرفهت انجام  ت ساخمحققپرسشنامۀ 

 ةباردر گوی  90 ، حاوییاحرف فردی و  سؤاالتبر افزون

ک  با مهرور منهابع   بود  استرس شغلی ةعوامل ایجادکنند

کل منابع طبیعی ادارة صاحب  با کارشناسان مکتوب و م

حفاظهت  ویژة کارکنان یگان  و همچنیناستان گلستان 

 ک  حد ست  شدخواپاسخگویان از . سپس شدگردآوری 

در ایجاد اسهترس شهغلی    راعوامل این ثیر هر کدام از أت

تها  « خیلهی کهم  » یانه  یگزپهنج  در قالب طیف لیکهرت 

روایی پرسشنام  با مراجع  . کنندمشخص « خیلی زیاد»

کل منابع طبیعی ادارة دانشگاه و کارشناسان استادان ب  

. شهد ید یحفاظت استان گلستان تأویژة و کارکنان یگان 

راهنمها، از  مطالعهۀ  یه   اجهرای  برای بررسی پایایی، بها  

 17/0آن برابهر   ضهریب که    شدنباخ استفاده وکر آزمون

 ةدهنهد نشهان در تحقیقهات اجتمهاعی   آمد که    دستب 

 آمدهدستب اطالعات . استپایایی مناسب ابزار سنجش 

 79نسهخۀ   SPSSآمهاری   افهزار نهرم بها   هها پرسشنام از 

میهانگین،  ن منرهور از آمارههای   . بدیشد لیوتحل یتجز

بها روش واریمهاکس   اکتشهافی  و تحلیهل عهاملی   درصد 

آمهاری   یهها روش تحلیهل عهاملی یکهی از    .شداستفاده 

انجام  هادادهخالص  کردن  با هدفک   استچندمتغیره 

تعهداد زیهادی متغیهر را     تهوان یماین روش با . دگیریم

 .کهرد تبیهین  و  یبندگروهمحدودی  یهاعامل صورتب 

و مقهدار   701/0برابهر   KMOدر تحقیق حاضر، مقهدار  

آمد که  در سهطح    دستب  7/0779آزمون بارتلت برابر 

 هها دادهبود ک  بیانگر مناسهب بهودن    داریمعن 0007/0

 منرهور ب همچنین  .استتحلیل عاملی دادن برای انجام 

از  آمهده دسهت به  بررسی ارتباب ابعهاد اسهترس شهغلی    

یاز ههر بععهد بها جمهع عهددی امتیهاز       تحلیل عاملی، امت

 4 7متغیرهای مربوب ب  همان بععد محاسب  شد.

 

 نتایج
تحهت   افهراد میهانگین سهنی    که   دادنشهان  نتایج 

که    بهود  7/7با انحراف معیهار   سال 7/27برابر مطالع  

 معیهار  با انحهراف  کارسابقۀ سال  0/77متوسط  طورب 

دنهد  بوهل متأمطالع  تحت افراد بیشتر . داشتند 2/70

بهرای  افتاده اتفاقتعداد حوادث ناگوار  درصد( و 1/12)

در طهول مهدت خهدمت    و در حین انجام وظیفه   آنان 

رضهایت  میهانگین  مورد بهود.   7/7متوسط برابر  طورب 
 .بهود ( 14/0)بها میهانگین    0افراد از کار در حد متوسط

شهغلی پاسهخگویان بها جمهع      اسهترس امتیاز شاخص 

اسهترس  ایجادکننهدة  عوامهل   یاهه  یگوعددی امتیاز 

. نتههایج نشهان داد کهه  میههانگین  شهد محاسههب  شهغلی  

و بها انحهراف    42/774شاخص اسهترس شهغلی برابهر    

یکی از دالیل برای انحهراف معیهار   . است 70/07معیار 

وظهایف شهغلی   تنهوع افهراد و   ب   تواندیم آمدهدستب 

بها توجه  به  حهداقل و     محول  ارتبهاب داشهت  باشهد.    
این شهاخص، ایهن یافته  بیهانگر      ممکن امتیازحداکلر 

مهأموران یگهان ویهژه    بیش از متوسهط  استرس شغلی 

سهطو   زمینه ،  . در این استحفاظت از منابع طبیعی 

استرس شغلی براسهاس فواصهل انحهراف اسهتاندارد از     

 محاسب  شد:معادالت زیر  ب  شر  2میانگین

 
1. Descriptive-survey research  

2 .Krejcie-Morgan 

 7تا  7دامنۀ تا خیلی زیاد با  خیلی کم ایگزین پنجدر طیف لیکرت  .0

4. Interval standard deviation from the mean (ISDM) 
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 کماسترس شغلی : 7معادلۀ 
(A): if Min<A≤ Mean- Sd 

 متوسطاسترس شغلی : 4ۀ معادل

(B): if Mean- Sd < B≤ Mean 

 زیاداسترس شغلی : 0ۀ معادل

(C): if Mean<C≤Mean+Sd 

 خیلی زیاداسترس شغلی : 2ۀ معادل

(D): if Mean+Sd<D≤Max 

نشهان   7در جهدول   شهده ارائه  که  نتهایج    طورهمان
تحههت درصههد از افههراد  1/77اسههترس شههغلی ، دهههدیمهه

 7/07درصهد در حهد متوسهط،     9/07م، مطالع  در حد ک
درصهد در حهد خیلهی زیهاد      2/71درصد در حد زیهاد و  

از  پهنجم  یه که  تنهها حهدود     دههد یم. این نشان است
استرس شغلی در حهد   هاجنگلمأموران یگان حفاظت از 

تر افراد در حهد متوسهط یها بهاال    بقیۀ و استرس دارند کم 
دارای استرس افراد  سوم ینزدی  ب   ک  ینحوب ، است

افراد دارای اسهترس شهغلی    ششم یشغلی زیاد و حدود 

حدود نیمی از افراد اسهترس  در . در مجموع، ندادیز یلیخ
 .دارند ادیز یلیخشغلی در حد زیاد یا 

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمهاکس  
از ابعاد قرار  کدامچیهمتغیر )گوی ( در  74نشان داد ک  
نشده بودند. این متغیرها عبهارت بودنهد از:    نگرفت  یا بار

( ناکهافی، دوری از خهانواده   میسه یبتجهیزات ارتباطی )
برای مدت طوالنی، کهار بهیش از حهد، تهوبیخ شهفاهی،      
مصرف دخانیات، تمهاس از خانه  بهرای انجهام وظهایف،      
پایبندی ب  وظایف، بازداشت افراد، اخبار تخلف از رادیهو  

نبهودن   ریپهذ انعطافبازخرید،  و تلویزیون، بازنشستگی و
بنابراین برای افزایش دقهت و   برنامۀ کار و تشویق اداری.

، تحلیهل عهاملی   آمهده دسهت به  های تفسیرپذیری عامل
انجهام پهذیرفت.    ادشهده مجدداً و با حهذف متغیرههای ی  
ی مربهوب به    هها  یه گونتایج این تحلیل نشهان داد که    

رند که   گیعامل مختلف نشأت می 77استرس شغلی از 
درصد از واریهانس متغیرهها را    17/97در مجموع قادرند 

 (.0و  4ی هاجدولتبیین کنند )

 مطالع  تحتسطو  استرس شغلی افراد  -7جدول 

 درصد تجمعی درصد دامن  امتیاز سطح استرس شغلی

 1/77 1/77 17-729 کم

 7/77 9/07 721-774 متوسط

 9/74 7/07 770-471 زیاد

 700 2/71 477-417 خیلی زیاد

 

 شدهها، مقدار ویژه و درصد واریانس تبیینعامل -4جدول 

 درصد تجمعی شدهدرصد واریانس تبیین مقدار ویژه عامل

 19/77 19/77 99/1 ی سازمانی(هاچالشاول )

 07/44 07/9 09/0 مخاطرات کاری(دوم )

 74/47 71/9 19/4 قوانین و روابط(سوم )

 91/02 79/9 17/4 حضور در اجتماع(چهارم )

 70/20 70/7 17/4 پنجم )امور دفتری(

 77/27 07/7 77/4 ششم )امنیت شغلی(

 77/70 11/2 01/4 هفتم )تعامالت عمومی(

 17/72 10/0 71/7 هشتم )تمام کردن کار(

 77/77 70/0 74/7 نهم )اقدامات ناخواست (

 49/94 12/0 11/7 دهم )تعقیب در بین مردم(

 17/97 92/0 17/7 یی در کار(یازدهم )تنها
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 س از چرخش عاملی با روش واریمکاسپ شدهاستخراجهای توزیع بارهای عاملی متغیرهای مربوب ب  عامل -0 جدول

 بار عاملی ها یگو عامل

 سازمانی یهاچالش -7

 970/0 تعار  و چالش با سرپرست

 111/0 توبیخ کتبی

 907/0 حقوق و دستمزد ناکافی

 112/0 هنگام مأموریت تصادف

 107/0 انتقال/تبعید

 107/0 پشتیبانی کافی نبود

 971/0 زدوبندهای گروهی و جناحی توسط اداره

 702/0 مهم یهاپروندهتوانی در حل نا

 779/0 توسط دادستان دادخواست نامعقول

 941/0 شغلی یارتقا نبود

 721/0 دلیل کارب سوءاستفاده از خانواده 

 917/0 مواد مخدر توسط ی  مأمور وظیف  مصرف

 مخاطرات کاری -4

 101/0 احتمال مرگ هنگام انجام وظیف 

 107/0 سروکل  زدن با متخلفان

 721/0 برخورد با شاکیان

 770/0 وسیع بودن منطق  تحت حفاظت

 971/0 صدمات و جراحت در حین کار

 قوانین و روابط -0
 911/0 ینقوان ةدرباراطالعات کم 

 900/0 از دست دادن روابط نزدی  اجتماعی با افراد

 حضور در اجتماع -2

 920/0 شرکت در جلسات عمومی

 970/0 رفتن ب  دادگاه

 121/0 دستگیری مکرر خطاکاران

 امور دفتری -7

 170/0 تغییر مدیران ارشد بخش

 912/0 هاینررسنجانجام 

 770/0 نوشتن ی  گزارش

 172/0 ودن با جنس مخالفهمکار ب

 امنیت شغلی -9

 710/0 تیراندازی حین انجام وظیف 

 911/0 تعلیق از کار

 102/0 تنزل رتب 

 تعامالت عمومی -1

 994/0 گرفتن تماس با ی  متخلف خطرناک

 127/0 تقاضاهای عمومی ک  قابل پاسخ دادن نیستند

 701/0 شکایت شهروندان علی  ی  مأمور

 791/0 مرخصی برای تعطیالت نداشتن

 تمام کردن کار -7
 172/0 تمام کردن موفق ی  کار

 902/0 پرداختن ب  کار دوم

 اقدامات ناخواست  -1
 100/0 زیادرانندگی با سرعت 

 727/0 علی  مأمور دیگر یانضباطاقدام 

 تعقیب در بین مردم -70
 741/0 تعقیب و گریز قانونی

 102/0 در بین مردم عمومی مناسب ۀوجهحفظ 

 تنهایی در کار -77
 191/0 محدودیت رفت و برگشت حین انجام وظیف 

 902/0 کار کردن ب  تنهایی
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 19/77عامهل که     نیتهر مههم  عنهوان ب عامل اول 

ی هها چهالش »کنهد،  درصد از واریهانس را تبیهین مهی   

شود یی میها یگوی شد؛ زیرا شامل گذارنام« سازمانی

و مشکالتی اسهت که  کارمنهدان در     ائلمسک  بیانگر 

های عامهل  . گوی ندرو هستی  نرام اداری با آنها روب 

ک  ممکهن اسهت    شوندیمدوم در ارتباب با خطرهایی 

رو شود. بنابراین، فرد در هنگام انجام وظیف  با آن روب 

ی شهد.  گهذار نهام « مخاطرات کهاری »این عامل ب  نام 

نامیهده شهد، زیهرا    « قهوانین و روابهط  »عامل سوم نیز 

ی آن بیانگر آشنایی با قوانین و نحوة ارتباب بها  ها یگو

حضههور در »محههیط پیرامههون اسههت. عامههل چهههارم   

ی آن بیانگر حضهور و  ها یگونامیده شد، زیرا « اجتماع

شرکت در جلسات و در بین افراد اجتماع بهرای انجهام   

نیز ب  عامل پهنجم  « امور دفتری». عنوان استوظایف 

ة شهرایط  دهندنشانی آن ها یگوصاص یافت، زیرا اخت

و اقداماتی است ک  بابت انجهام امهور عمهومی و اداری    

امنیهت  ». عامل ششم ردیگیمدر محل دفتر کار انجام 

ی آن ب  حفظ و امنیت ها یگونام گرفت، زیرا « شغلی

شههغل و حرفهه  فههرد ارتبههاب دارد. عامههل هفههتم نیههز  

ی آن در هها  یه گو نهام گرفهت که    « تعامالت عمومی»

ارتباب با برقراری ارتباب و تعامل دوجانبه  بها افهراد و    

انجهام کهار و وظیفه  به       منرورب تقاضاهایی است ک  

« تمههام کههردن کههار». عامههل هشههتم نههدیآیمههوجههود 

ی آن در ارتبهاب بها تمهام    هها  یگوی شد، زیرا گذارنام

کردن ی  کار و وظیف  و پهرداختن به  کهار و وظیفه      

نام گرفت، « اقدامات ناخواست ». عامل نهم تاسبعدی 

ی آن در ارتباب با انجام کارهایی است که   ها یگوزیرا 

میل باطنی فرد ممکن اسهت به  انجهام آنهها      رممیعل

« تعقیههب در بههین مههردم»مجبههور شههود. عامههل دهههم 

ی آن در ارتبههاب بهها ههها یههگوی شههد، زیههرا گههذارنههام

ی است که   جو و دنبال کردن متخلفان ب  شکلوجست

شأن و منزلهت فهرد حفهظ شهود. عامهل یهازدهم نیهز        

نام گرفت، زیرا بیانگر شرایطی اسهت  « تنهایی در کار»

ی تحهرک  هاتیمحدودبا وجود  شودیمک  فرد مجبور 

 و بدون حمایت دیگران ب  کار بپردازد.

 که   دادنشهان  آزمون همبسهتگی اسهپیرمن   نتایج 

رابطهۀ  ای ابعاد اسهترس شهغلی بها یکهدیگر دار    بیشتر 

که  افهزایش اسهترس    معنها  ، بدین ندداریمعنملبت و 

بیشهتر  شغلی در ی  بععد، با افزایش استرس شغلی در 

 .(2)جدول  استابعاد همراه 

 حفاظت از منابع طبیعی ةویژماتریس همبستگی ابعاد استرس شغلی مأموران یگان  -2 جدول

 70 1 7 1 9 7 2 0 4 7 ابعاد استرس شغلی

          - سازمانی یهاچالش-7

         - ns729/0 مخاطرات کاری-4

        - 272/0** 029/0* قوانین و روابط-0

       - ns040/0- **417/0 ns702/0 حضور در اجتماع-2

      - ns079/0- **077/0 *711/0 **717/0 امور دفتری-7

     - -ns700/0 **477/0 ns044/0- ns700/0 974/0** امنیت شغلی-9

    - 711/0** 011/0** 022/0** 229/0** 797/0** 041/0** تعامالت عمومی-1

   - ns700/0 **097/0 **017/0 491/0** 400/0** 447/0** 200/0** تمام کردن کار-7

  - ns779/0 ns709/0 **241/0 **024/0 **071/0 207/0** 419/0** 271/0** اقدامات ناخواست -1

 - ns741/0 **072/0 **414/0 **047/0 **401/0 **410/0 **711/0 474/0** 041/0** مردم تعقیب در بین-70

 474/0** 041/0** 404/0** 044/0** 711/0* 470/0** 771/0* 412/0** 070/0** 077/0** تنهایی در کار-77

 داریرمعنیغ ns    درصد 1در سطح  یداریمعن**    درصد 5در سطح  یداریمعن*
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 بحث

حاضر نشان داد که  اسهترس شهغلی    تحقیق تایج ن

. ایهن  بودمتوسط  بیش از هاجنگلمأموران حفاظت از 

افهراد دارای   سهوم  یه در حالی است که  نزدیه  به     

افهراد دارای   ششهم  یه استرس شغلی زیهاد و حهدود   

د. در مجموع نیز حهدود  بودن ادیز یلیخاسترس شغلی 

 ادیه ز یلیخنیمی از افراد استرس شغلی در حد زیاد یا 

اشهاره شهود که  کهار در     در این رابطه  بایهد   داشتند. 

  شههودیمههجنگههل جههزو کارهههای پرخطههر محسههوب  

(Klun & Medved, 2007) . نیههز نشههان تحقیقههات

نسههبت بهه   یجنگلههدارنههرخ حههوادث در  کهه  انههدداده

. (Lefort et al., 2003) سهت بیشهتر ا دیگهر  مشهامل  

بهودن   آورنایه ز سهخت و  کار نیز بهر  یالمللنیبسازمان 

 تأکید کرده است هاجنگلنیروهای حفاظتی در مشامل 

(International Labour Organization, 1998). 

افهزایش اسهترس شهغلی    یکهی از دالیهل   ، بر اینافزون

وسهعت  به    توانهد یمه  هها جنگهل مأموران حفاظهت از  

و کمبهود نیهروی انسهانی در     تحت حفاظت یهاعرص 

ک  موجب شده است  باشدمربوب  ادارات منابع طبیعی

وظایف زیهادی بهر دوش نیروههای حفهاظتی گذاشهت       

در  یسوزآتشک  در برخی موارد مانند  یطورب شود، 

 بهاش آمهاده در  روزشهبان  ، این نیروها چندین هاجنگل

این در حالی اسهت که     .هستندکامل و مقابل  با آتش 

و چگهونگی   یسهوز آتشپدیدة هنوز شناخت کاملی از 

  ایههران وجههود نههدارد  یهههاجنگههلبهها آن در  مقابلهه 

(Jahdi et al., 2013) . جنهوب  یهها الهت یادر  تحقیهق 

و  یههم اسهترس شهغل   نشان داد ک  نیز شرقی آمریکا 

افهراد در   یفرسهودگ  سبب هخانوادو کار تضاد بین هم 

 شهده اسهت که  بهر اسهتفاده از      یسهوز آتشمقابل  با 

یمنهی  اصول اب   یبندیپا ی وحفاظت شخص زاتیتجه

 .(Smith et al., 2018) اسهت گذاشهت    یمنف کار تأثیر

فشهار   تواندیماجرای طر  تنفس جنگل  بر اینعالوه 

، زیهرا قبهل از   را افزایش دههد کاری مأموران حفاظتی 

در حهال فعالیهت    جنگهل کارگران زیادی در این طر  

های جنگلداری متحمل بیکاری توقف طر  بابودند ک  

انگیهزة   توانهد یمه که    انهد شهده صهادی  اقت مشکالتو 

 میرقانونی از جنگل را فراهم آورد. یبرداربهره

نشان داد که  اسهترس شهغلی    حاضر  تحقیقنتایج 

اصلی نشهأت   عامل 77از  هاجنگلمأموران حفاظت از 

بیشترین « سازمانی یهاچالش»در این بین، . ردیگیم

که    در تغییرات استرس شغلی را دارد کنندهنییتباثر 

گوشههزد زمینهه  ایههن سههازمانی را در  مسههائلاهمیههت 

این بععد شامل تعار  و چهالش بها    یهامؤلف . دکنیم

سرپرسههت، تههوبیخ کتبههی، حقههوق و دسههتمزد ناکههافی، 

پشهتیبانی  نبهود  تصادف هنگام مأموریت، انتقال/تبعیهد،  

وانی ناتکافی، زدوبندهای گروهی و جناحی توسط اداره، 

توسهط   نهامعقول دادخواسهت   ،مههم  یهاپروندهدر حل 

اسهتفاده از خهانواده    شغلی، سهوء  یارتقانبود دادستان، 

مهواد مخهدر توسهط یه  مهأمور       مصهرف دلیل کار و ب 

برقهراری نرهم و    ک  انددادهتحقیقات نیز نشان . دشویم

کههار زیههاد، ارزشههیابی توسههط انضههباب، کمبههود وقههت و 

لی و شرایط نامناسب کاری از منابع استرس شغدیگران 

همچنین کمبود اسهتقالل  . (Kyriacou, 2001) ندهست

شغلی، مشکل برقراری ارتباب  ۀکاری، وجود موانع توسع

با مدیران و همکاران، تحکم مدیریتی و جوّ سهازمانی از  

  هسهههتندعوامهههل مهههؤثر در اسهههترس شهههغلی دیگهههر 

(Colligan & Higgins, 2006) ب  همین دلیل، نتایج .

که  در آنهها   دیگهر  یقهات  تحقیق حاضر بها نتهایج تحق  

شهده اسهت،   معرفهی  ی  امهر شهایع    یزمانسااسترس 

ب  همین . (Sonnentag & Frese, 2013) ستراستاهم

بهرای   که   انددهیرسمحققان ب  این نتیج  دلیل برخی 

ب  تناسب فهرد بها شهغل و     باید کاهش استرس شغلی

 توج  کهافی صهورت گیهرد   تنریم کارکنان در سازمان 

(Deniz et al., 2015). 

و در نتیج  کهاهش  سازمانی  یهاچالشکاهش  برای

نحو ب  سازمانی یهاچالش یهامؤلف  بایداسترس شغلی، 

زمینهۀ  تها   مدیران و مسئوالن قهرار گیهرد   مدنررمناسبی 

 هها جنگهل کاهش اسهترس شهغلی مهأموران حفاظهت از     

یکهی از ابعهاد   سهازمانی تنهها    یهاچالشالبت  . آیدفراهم 

و  اسهت مطالعه   تحهت  افراد در بین ایجاد استرس شغلی 
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بهرای  . کهافی صهورت گیهرد   نیز توجه    دیگر ب  ابعاد باید

قهوانین  »، «مخاطرات کهاری » یهاعاملب   توانیم ملال،

بعهد از   اشهاره کهرد که    « حضور در اجتمهاع »و « و روابط

استرس  عوامل در ایجاد نیترمهم« سازمانی یهاچالش»

وامهل  تایج تحقیق حاضر نشهان داد که  ع  ن. هستند شغلی

آن کهاهش   یهها راه، امها  کدام استایجاد استرس شغلی 

کهاهش زمهان کهار،    با  توانندیم هاسازمان. استمهم  نیز

و مسهئولیت  تسهیل جریان امور، کاهش ابهام در وظهایف  

ش اسهترس شهغلی   افراد و همچنین سختی کار به  کهاه  

 بایهد البت   .(Sparks et al., 1997)کنند کارکنان کم  

کهاهش اسهترس شهغلی     یهها راههمزمان از ترکیبی از 

اسهتفاده از  استفاده شود، زیرا تحقیقات نشان داده است 

 & Sonnentag) سهت ینتنهایی اثهربخش  ب  حلراهی  

Frese, 2013).      ایجهاد  عوامهل   نیتهر مههم بها توجه  به

اسههترس شههغلی در بههین مههأموران حفاظههت از منههابع   

برای کاهش استرس شهغلی  اجرایی ارهای طبیعی، راهک

 شده است.پیشنهاد  7جدول در 

 راهکارهای پیشنهادی برای کاهش استرس شغلی مأموران حفاظت از منابع طبیعی -7جدول 

 شغلی استرسراهکارهای پیشنهادی برای کاهش  عامل ایجاد استرس شغلی 

 ی شخصیتیهاخصلت، توانمندی و تیقابلمناسب با توج  ب   یهاحلمی مأموران حفاظتی در ریکارگب  تعار  و چالش با سرپرست

 توبیخ کتبی
ی آموزشی کاربردی و ضمن خدمت برای ارتقای دانش و آگاهی مأموران حفاظتی دربارة هادورهبرگزاری 

 یدهگزارشاختالفات با جوامع محلی، اجرای دقیق قوانین و رعایت اصول  وفصلحل

 حقوق و دستمزد ناکافی
آن ب  مأموران حفاظتی و الزام پیمانکار ب  تنریم دقیق قراردادها و پرداخت  موقعب افزایش حقوق و پرداخت 

 حقوق و مزایای کامل ب  نیروهای حفاظتی

 ی الزم ب  مأموران حفاظتی برای رانندگی ایمنهاآموزشی و ارائۀ احرف استفاده از رانندگان  تصادف هنگام مأموریت

 برای برخورد با مأموران خاطی  تعلیق از کار، انتقال و تبعیدی دیگر ب  میر از هاروشاستفاده از  ار، انتقال/تبعیدتعلیق از ک

 نبود پشتیبانی کافی
فراهم آوردن پشتیبانی کافی از نرر تجهیزات و مقدورات الزم و انجام حمایت کافی از مأموران حفاظتی در 

 فرایند دادرسی در مجامع قضایی

 ی حساسهاپروندهادارات حراست و بازرسی در پیگیری نرارت مستقیم  دوبندهای گروهی و جناحی توسط ادارهز

 ی آموزشی مناسبهادورهاجرای  ی مهمهاپروندهاطالعات کم دربارة قوانین و ناتوانی در حل 

نوشتن ی  گزارش، رفتن ب  دادگاه و دادخواست 

 نامعقول توسط دادستان

ی، فرایند دادرسی و برقراری سینوگزارشآشنایی با حقوق منابع طبیعی،  ژهیوب ی آموزشی هادورهبرگزاری 

 با دیگران مؤثرارتباب 

 ی مشامل برای مأموران حفاظتیبندطبق  نبود ارتقای شغلی

 و تعقیب و گریز زاتنشی هاتیمأموراز آنان در مواد مخدر و استفاده نکردن  کنندگانمصرفشناسایی و برخورد با  مصرف مواد مخدر توسط ی  مأمور وظیف 

 استفاده از مأموران حفاظتی ورزیده و مجهز ب  تجهیزات و امکانات الزم  احتمال مرگ هنگام انجام وظیف 

دستگیری مکرر خطاکاران، سروکل  زدن با متخلفان، 

 برخورد با شاکیان

حقوقی و قانونی و  مسائلو مهارت کافی در رعایت اطمینان یافتن از برخورداری مأموران حفاظتی از دانش 

 همچنین توانایی کافی برای برخورد صحیح با متخلفان

 کاستن از وسعت منطقۀ تحت حفاظت و افزایش تعداد مأموران حفاظتی وسیع بودن منطقۀ تحت حفاظت

 حریق مناسبی ضد هالباسو  سال تجهیز مأموران حفاظتی ب  ابزار،  صدمات و جراحت در حین کار

 بهبود شناخت مردم محلی از ماهیت کار مأموران حفاظتی منرورب ی ترویجی هابرنام استفاده از  از دست دادن روابط نزدی  اجتماعی با افراد

 شرکت در جلسات عمومی
و مشکالت  هاچالشمحدود شدن مأموران حفاظتی ب  شرکت در جلساتی ک  در راستای آشنایی با قوانین، 

 صادی و اجتماعی حفاظت از منابع طبیعی باشداقت

 ی مختلف مدیریتیهاردهاستفاده از مشارکت و همفکری مأموران حفاظتی در  تغییر مدیران ارشد بخش

 نررسنجی دربارة مأموران حفاظتی از مردم محلی برای کسب دیدگاه جامعی دربارة آنان هاینررسنجانجام 

 خاب نیروهای ورزیده و آماده و همچنین آموزش تیراندازی ب  مأموران حفاظتیانت تیراندازی حین انجام وظیف 

 استفاده از مأموران حفاظتی باتجرب  برای پاسخگویی ب  مردم در جلسات عمومی تقاضاهای عمومی ک  قابل پاسخ نیستند

 از آن شدهیزیربرنام افزایش مدت مرخصی مأموران حفاظتی و استفادة  نداشتن مرخصی برای تعطیالت

 ی محول هاتیمأموری تعداد کافی مأموران حفاظتی برای پرداختن ب  نیبشیپ تنهایی و تمام کردن موفق ی  کارکار کردن ب 

 ب  مأموران حفاظتی و تنریم شرایط کار برای اشتغال دوم هایپرداختاصال   پرداختن ب  کار دوم

 ی تحت حفاظتهامحدودهبرای تسهیل انجام وظایف در  هاشهرستانش هماهنگی بین مأموران حفاظتی افزای محدودیت رفت و برگشت حین انجام وظیف 
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نتایج تحقیهق حاضهر نشهان داد که  بیشهتر ابعهاد       

اسههترس شههغلی بهها یکههدیگر دارای ارتبههاب ملبههت و   

غلی در . ب  بیان دیگر، افهزایش اسهترس شه   دارندیمعن

ر ابعهاد همهراه   در بیشهت  ی  بععد، بها افهزایش اسهترس   

. این یافت  با نشان دادن چندبععدی بودن استرس است

. بنابراین استهمۀ ابعاد شغلی، بیانگر اهمیت توج  ب  

کاهش استرس شهغلی مهأموران    منرورب اقدامات الزم 

نبایههد بهه  بهانههۀ  هههاجنگههلیگههان ویههژه حفاظههت از 

ب  تهأخیر  عاد منابع برای پرداختن ب  همۀ اب تیمحدود

بیفتد، زیرا کاهش استرس شغلی در ی  بععد با کاهش 

در ابعهاد دیگهر همهراه خواههد شهد. بنهابراین       استرس 

ک  مدیران و مسئوالن ضهمن اسهتفاده    شودیمتوصی  

ی پیشنهادی برای کاهش اسهترس شهغلی   راهکارهااز 

 مأموران حفاظتی، ب  عواملی اولویت دهند که  از نرهر  

داشت  است. البت  در کنار پاسخگویان اهمیت بیشتری 

اسههتفاده از راهکارهههای سههازمانی، راهکارهههای فههردی 

ی مقابله  بها اسهترس و ارتقهای     هها راهمانند آشنایی با 

ی فههردی نیههز هههایسههتگیشای و احرفهه ی هههاتیههقابل

نههد به  کههاهش اسههترس شهغلی کمهه  کن   تواننههدیمه 

(Demerouti et al., 2001) شودیم. بنابراین پیشنهاد 

ی آموزش ضمن خدمت مأموران حفاظت از هادورهدر 

منابع طبیعی، راهکارههای فهردی مقابله  بها اسهترس      

 شغلی آموزش داده شود.

 

 سپاسگزاری

معاونهت پهژوهش و    توسهط تحقیهق حاضهر   هزینۀ 

ی گرگان فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

 شده تأمین 12-009-21شمارة پژوهشی  طر  طیو 

 است.
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Abstract 

Part of the forest protection mission is carried out by a special unit in the Natural Resources Offices, 

which is currently operating under the supervision of the IRI's police. The present study was 

conducted using the descriptive-survey method. The study population consisted of 220 forest guard 

officers in Golestan province, which 132 of them were studied by stratified random sampling method. 

The data gathering tool was a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by face 

validity and referring to university professors and experts from the Natural Resources Department and 

officers of the Protection Unit of Golestan province. Collected data were analyzed by SPSS16 software 

through factor analysis. The results showed that the occupational stress of the forest guard officers is 

more than a moderate level. The occupational stress of the forest guard officers comes from 11 factors, 

among which "organizational challenges," "work hazards" and "laws and relationships," with an 

explained variance of 15.96, 6.38 and 6.17 respectively, have the most critical role occupational stress. 

Given the relatively high level of job stress of forest conservation officers, serious action needs to be 

taken to reduce it. Ensuring the suitability of individual characteristics with forest conservation jobs, 

upgrading conservation officers' knowledge of laws and procedures to resolve conflicts with local 

communities, paying adequate and timely salaries, providing the necessary equipment, reduce the 

extent of the area under the protection and training of individual strategies for coping with stress is the 

suggestions of the present study to reduce job stress. 
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