عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در مشاغل نظامی در ايران
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پژوهشگران قرارگرفته است .با توجه به اهميت انکارناپذير مشا ل نظامی در هر کشـور ،هـدف
پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی در مشا ل نظامی در ايران بود.
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روش کار :جامعه آماری شامل کليه مقاالت منتشرشده در ايران در بازه سـالهـای  1381تـا
 1376پيرامون اين موضوع بود که پس از پايشهای مختلف ،نهايتا  8پژوهش با جمعيت کـلـی
 783نفر وارد عمليات فرا تحليل شدند.
يافتهها :نتايج نشان داد که عوامل فعاليت بدنی ناکافی ،استرس شغلی ،استفاده از نـمـادهـای

کلید واژگان
فرسودگی شغلی ،نظاميان ،مشا ل نظامی ،سبک رهبری تبادلی ،سبک رهبری تحولی ،اضطراب ،افسردگی ،افکار پارانوييد و شکايات
جسمانی در بروز فرسودگی شغلی نقش م ری دارند و عوامل فعاليت بدنی کافی ،تعهدات فردی،
نظامی ،فرا تحليل.
وجود اعتماد سازمانی ،شرايط مثبت محيط کار ،جوسازمانی مطلوب ،پـايـبـنـدی بـه اخـالق،
فرهن سازمانی مطلوب و سبک رهبری عدم مداخلهگر ازجمله متغيرهايـی هسـتـنـد کـه بـا
نويسنده مسئول
فرسودگی شغلی رابطه معکوس دارند و حضور هرکدام از آنها میتواند نقش م ـری در عـدم
 Email:ابتالی افراد به فرسودگی شغلی در محيطهای نظامی شود.
s.shaahmoradii@ut.ac.ir
نتیجهگیری :نتايج پژوهش حاضر متغيرهای م ر در فرسودگی شغلی نظاميان را که آميختهای
از متغيرهای درون فردی و ميان فردی است مورد ت کيد قرارداد .تبيين مهم در ايـن زمـيـنـه
درهمتنيده بودن و يک سويه نبودن ت ير عوامل مذکور در فرسودگی شغلی است ،بهطوریکه هم
متغيرهای منفی مذکور ممکن است باعث بروز فرسودگی شغلی شود و هم فرسودگـی شـغـلـی
ممکن است باعث تشديد متغيرهای منفی شوند.

مقدمه
محيط بشر شامل عوامل فيزيکی ،اجتماعی و روانی است که هر
يک در وضعيت سالمتی بشر نقش مهمی ايفا میکنند .يکی از
عوامل ت يرگذار بر شرايط روانی و جسمانی انسان محيط شغلی
وی است .قسمت عمدهای از زندگی روزانه هر شـخـص صـرف
اشتغال به کار میشود .يکی از مفاهيمی که در سالهای اخـيـر
توجه روانشناسان را به خود معطوف داشته نشانهها ،عـلـل و
پيامدهای فرسودگی شغلی است .معموالال فرسودگی شغلی در ا ر
فشار مداوم روانی پديد میآيد و موجب کاهش کيفيت خدمـات
و فعاليتهای کارکنان میشود(  .) 1فرسودگی شغلی ،که يکی از
پديدههای رايج در قرن اخير است ،عواقب و هزينههای بسيـاری
مـکـرر
بر سازمانها و کارکنان تحميل میکند ازجمله تعوي
شغل و محل کار ،افزايش درخواست نقل و انتقاالت ،يبتها و
مرخصیهای پی درپی ،افت کميت و کيفيت کار ،کاهش سالمت
روانی فرد ،کاهش کيفيت خدمت ارائهشده بـه اربـاب رجـوع،
افزايش اضطراب ،تحريکپذيری عصبی ،کاهش عزتنفس ،رکود
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و ت خير در سلسله کارهای تخصصی و اداری و.)2( ...
استفادهی فنی و تخصصی از واژهی تحليل رفتگی شـغـلـی و
فرسودگی شغلی  1در اصل به فريدنبرگر ،کسی که اولين مطالب
را در سال  1774در باب اين مفهوم به رشته تـحـريـر درآورد،
برمیگردد .هرچند مسلش و پاينز هم در توسـعـهی مـفـهـوم
فرسودگی شغلی نقش م ری داشتند .تا حدود سی سال پيـش
برای کسانی که به اين سندرم مبتال شده بـودنـد ،تشـخـيـص
افسردگی داده میشد ،ليکن اخيرا به عنوان مشـکـلـی مـجـزا
شناختهشده و برای رفع آن روشهای اختصاصی و مـجـزايـی
توصيف گرديد (.)3
در اواسط دهة  1773اين واژه جدیتر مطرح شـد و پـس از
انتشار مقاالتی در اين زمينه ،در سال  1778سازمان بهـداشـت
جهانی اعالم کرد که نيمی از کارمندان دچار فرسودگی شغـلـی
هستند( .)4تا سال  1783فرسودگی شغلی منحصرا در آمريـکـا
مطالعه میشد ولی بهتدريج توجه کشورهای ديگر بـه خصـوص
1– Job burnout
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-1دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران و نويسنده مسئول-2 .دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تـهـران ،تـهـران،
ايران.

الف) شاخصهای هیجانی :بیعالقه شدن نسبت بـه شـغـل
خود ،افسردگی ،احساس درماندگی و ناتوانی ،احسـاس مـورد
تائيد و تشويق قرار نگرفتن ،احساس جـدايـی از ديـگـران و
بيگانگی ،احساس بیتفاوتی ،مالمت و بيزاری.
ب) شاخصهای نگرشی :بدبينی ،بیاعتـمـادی نسـبـت بـه
مديريت سازمان و محل کار خود ،گلهمندی و بدگمانی.
ج) شاخصهای رفتاری :تخريبپذير و پرخاشگر بودن ،کناره-
جويی از ديگران ،کاهش توانايی برای انجام دادن و ايف شغلی،
محدود شدن فعاليتهای اجتماعی و افـزايـش مشـکـالت بـا
مسئوالن ،ر سا و همکاران و خانواده.
د) شاخصهای روانشناختی  :احساس خستگی ،ابـتـال بـه
دردهای عضالنی ،سردرد ،اختالل در خوابيدن ،اختالل گوارشـی
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هز) شاخصهای سازمانی  :کاهش رسيدگی به خواسـتـههـای
ارباب رجوع ،تنزل ابعاد اخالقی و معنوی ،افزايش تعـداد مـوارد
نق قواعد و قوانين محيط کار ،يبت از کار ،تـرک شـغـل و
سوان و حوادث در کار(.)2
فرسودگی شغلی از عوامل مختلف فـردی (مـانـنـد کـمـبـود
اعتمادبه نفس ،تعارضات زناشويی ،ويژگیهای شخصيتی) ،بـيـن
فردی (مانند اربابرجوعهای مشکلساز ،عدم دريـافـت پـاداش
مثبت متناسب با حجم کار و بیاعتمادی به مدير) و سـازمـانـی
(مانند درآمد پايين ،وجود کنترل بيش ازحد در محيط ،انـجـام
کارهای يکنواخت و انعطافناپذيری قوانين) حاصل میشود(.)4
پژوهشهای متعددی باال بودن ميزان اضطراب و اسـتـرس در
نيروهای مسل و نظامی را ت ييد میکند .کارکنان مشا ل نظامی
با قرار گرفتن در محيط-های نظامی لزوما میبايست يک سـری
از رفتارهای خود را ناديده بگيرند .ازاينرو نخسـتـيـن مـنـبـع
تعار  ،با منع رفتارهای فردی در آنها بروز مـیکـنـد و در
صورت مواجهة نادرست ،موجب فشارهای روانی مختلف میشود
(.)8
طبق پژوهشهای موجود ،نهتنها افرادی که به مشا ل نـظـامـی
اشتغال دارند بلکه ساير افراد مرتبط با محيطهای نظامی نيز در
معر ابتال به فرسودگی شغلی هستند .بهعنوان مثال ،مـيـزان
فرسودگی شغلی در پرستاران نظامی در مطالعات مختلف نسبت
به ساير پرستاران باالتر گزارش شده است که نشـان مـیدهـد
پرستاران نظامی نسبت به ساير پرستاران ،جز گـروههـای در
معر خطر باالی فرسودگی شغلی قرار دارند که اين را میتوان
به انعطافپذيری کمتر محيطهای نظامی و ماهيت طاقتفرسای
آن نسبت داد(.)7
با توجه به اهميت مفهوم فرسودگی شغلی و نيز با توجه به اينکه
نيروهای مسل هر کشوری همواره يکی از شاخصهـای مـهـم
قدرت و توانمندی آن کشور محسوب میشود و وجود نيروهـای
مسل قدرتمند در همه نظامهای سياسی دنـيـا ،از گـذشـتـه
تاکنون ،از اهميت و ضرورت فراوانی برخوردار بـوده اسـت ،در
بسياری از کشورها پژوهشگران پژوهشها و طرح های تحقيقاتی
گوناگون سعی در شناسايی عوامل مرتبط با سـالمـت روان و
بهره وری بهتر کارکنان نيروهای مسل خود دارند .ازايـن رو بـا
توجه به اهميت بهداشت روانی در محيطهای شغلی و نـيـز بـا
توجه به شيوع فرسودگی شغلی و ت ير آن در عملکرد کارکنـان
و ميزان بهره وری سازمانی ،پژوهش حاضر در پی بررسی عوامـل
مرتبط با فرسودگی شغلی نظاميان شا ل در نيروهـای مسـلـ
ايران است.
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کشورهای انگليسی زبان مثل کانادا و انگليس نيز به اين پـديـده
جلب شد .سپس مقاالت و کتابها به زبانهای ديگر ترجمه شد
و در نيمهی دوم سال 1783ابزارهای پژوهش بهويژه پرسشنامـه
مسلش به زبانهای فرانسوی ،آلمانی ،هندی ،ايتاليايی ،سوئدی،
اسپانيايی و عربی ترجمه شد و مطالعات بين فرهنگی آ از شد.
مطالعات متعدد حاکی از شيوع باالی فرسودگی شغلی در بـيـن
صاحبان مشا ل مختلف است .حقوقدانـان ،افـراد شـا ـل در
خدمات درمانی ،نظاميان (بهويژه در شرايط آمادهباش) ،مديـران
و کسانی که تعداد ساعات کاری طوالنی دارند ازجملـه افـرادی
هستند که در معر احتمال ابتالی بيشتر به فرسودگی شغلـی
قرار دارند .برخی از پژوهشگران به بررسی سهم متغيرهای درون
فردی و ويژگیهای شخصيتی افراد در بروز فرسودگی شـغـلـی
پرداختهاند .بهعنوانمثال ،بيکر 1و همکاران( )5در تحقيق خـود
نشان دادند که صفاتی مانند اعتمادبه نفس و خـوشبـيـنـی در
کاهش احتمال فرسودگی شغلی و صفاتی مانند عزتنفس پايين
و منبع کنترل بيرونی در افزايش احتمال ابتال بـه فـرسـودگـی
شغلی نقش دارند.
تحقيقات بسياری نشان دادهاند که فرسودگی شغلی عـالوه بـر
عملکرد شغلی ،ساير ابعاد زندگی ،مانـنـد سـالمـت روانـی و
جسمانی را نيز تحت ت ير قرار میدهد .بهعنوانمثـال بـررسـی
جامع سالواگيونی 2و همکاران( )6پيامدهای فرسودگی شغلی را
تحت عنوان عواقب جسمانی مانند ديابت نوع  ،2بيـمـاریهـای
قلبی عروقی ،هيپوکلسترولمی ،درد اسکلتی و عضالنی ،تغيير در
تجربه درد ،خستگی طوالنی مدت ،سردرد ،مشکالت دسـتـگـاه
گوارش ،مشکالت تنفسی ،آسيبهای شديد و مر ومير زير سن
 45سالگی و ا رات روانی مانند بیخوابی ،عـالئـم افسـردگـی،
استفاده از داروهای روان گردان و ضدافسردگی ،کاهش رضـايـت
شغلی ،يبت مکرر از محيط کار ،درخواست بـازنشـسـتـگـی و
خواستههای شغلی متغير معرفی کردند .فرسودگی شغلی نقـش
م ری در کاهش رضايت شغلی و قصد ترک شغل ايفا میکند(.)7
شاخصها و نشانههای فرسودگی شغلی عبارتاند از:

و سرماخوردگیهای مکرر.

1-Bakker
2-Salvagioni
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روش کار

يافتهها
جدول زير خالصهای از پژوهشهای انتخاب شده جهت انجام فرا
تحليل را نشان میدهد:

جدول  :1خالصهای از پژوهشهای انتخابشده
سال

حجم

انتشار

نمونه

1

آتشی

1387

333

بررسی متغيرهای پيشبينیکننده فرسودگی شغلی در کارکنان
پايور آجا

2

شاه حسينی

1376

133

مقايسه فرسودگی شغلی و کيفيت زندگی در کارکنان نظامی با و
بدون فعاليت بدنی

3

رسولی

1371

153

بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با ميزان بهرهوری
در خلبانان

4

ياسايی

1381

35

استرس در خلبانان نظامی :بررسی شيوع عالئم اختالالت
روانشناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان

5

حيدری

1373

153

بررسی رابطه هوش هيجانی و سالمت روان با فرسودگی شغلی
در کارکنان کادر مشغول به خدمت ارتش

6

صمدی

1376

15

تبيين الگوی علی فرسودگی شغلی کارکنان بامطالعهای در يک
سازمان نظامی با رويکرد ديمتل فازی

7

رضايی

1374

133

ت ير استفاده از نمادها و نشانههای نظامی بر فرسودگی شغلی
نظاميان

8

همت پناه

1376

133

رابطه سبکهای رهبری با تنش شغلی ،رفتارهای انحرافی
سازمانی و فرسودگی شغلی در محيطهای نظامی

نام نويسنده اول

آتشی و همکاران(  ) 13در پژوهشی به بررسی عوامل پيشبينی-
کنندهی فرسودگی شغلی در بين کارکنان آجا پرداخته و به اين
نتيجه رسيدند که بين فرسودگی شغلی کارکنان پايـور آجـا و
جوسازمانی ،شرايط محيط کار ،ويژگیهای شغلی و تـعـهـدات
فردی آنها رابطهی منفی معنادار وجود دارد يعنی بـه دنـبـال
بهبود جوسازمانی ،شرايط محيط کار ،ويژگیهـای شـغـلـی و
تعهدات فردی کارکنان ،فرسودگی شغلی آنها کاهـش میيابد و
بالعکـس .همچنين در پژوهـش حيدری( )11رابطه معکوس بين
هوش هيجانی و سالمت روان با فرسودگی شغلی کارکنان کـادر
مشغول به خدمت ارتش به دست آمد.
شاهحسينی و واع موسوی (  ) 12در تحقيق خود دريـکـی از
مراکز نظامی تهران به بررسی فرسودگی شغلی کارکنان نظامـی
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عنوان پژوهش

بدون فعاليت بدنی و کارکنانی که فعاليت بدنی داشتند پرداخته
و به اين نتيجه رسيدند که نمرهی فرسودگی شغلی کـارکـنـان
بدون فعاليت بدنی نسبت به کارکنان دارای فعاليت بدنی تفاوت
معناداری دارد و فعاليت بدنی رفيت کارکنان را جهت مقابله با
فرسودگی شغلی افزايش میدهد .همچنين رسولی در پـژوهـش
خود در سال  1373رابطهی ميزان بهرهوری خلبانان نيـروهـای
مسل و استرس و فرسودگی شغلی آن ها مورد ارزيـابـی قـرار
گرفت که در آن مشخص شد که بهرهوری آنها متغيری اسـت
که از استرس شغلی و فرسودگی شغلی ت ير میپذيرد و میتـوان
از اين متغيرها بهعنوان شاخصهايی در جهت پيشبينی بهرهوری
خلبانان نيروهای مسل استفاده کرد( .) 13ياسايی ،احـمـدی و
کوليوند(  ) 14نيز در پژوهش مشابهی گزارش کردنـد کـه يـن
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در اين پژوهش از مرور نظاممند جهت استخراج منابع منـاسـب
برای ارزيابی پژوهشها و از فرا تحليل بهعنوان يک فن آمـاری
جهت تعيين ،جمعآوری ،ترکيب و خالصه کردن يـافـتـههـای
پژوهشی مرتبط با فرسودگی شغـلـی در مشـا ـل نـظـامـی
استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کليـه مـقـاالت
چاپ شده و پژوهشهای صورت گرفته در خصوص فـرسـودگـی
شغلی در مشا ل نظامی در سالهای  1381الـی  1376بـود.
برای جمعآوری دادهها و پژوهشهای مرتبط ،منابع موجود در
پايگاههای اطالعاتی گوگل اسکوالر ،م ايران  ،نورمگز و سامانه

اطالعرسانی جهاد دانشگاهی با کلـيـدواژههـای فـرسـودگـی
شغلی  ،نيروهای مسل  ،نظامی و مشا ـل نـظـامـی
پايش گرديدهاند .سرانجام از ميان پژوهشهای استخـراج شـده،
هشت پژوهش که ازلحاظ روششناسی شرايط الزم را اخذ کرده
و پرسشهای علمی سرراست و آزمونهای آماری صحي انتخاب
کرده بودند ،برای انجام فرا تحليل انتخاب شدند.
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فرسودگی شغلی و ميزان عالئم اختالالت روان شـنـاخـتـی در
خلبانان نظامی رابطه معنی داری وجود دارد .طبق يـافـتـههـای
پژوهش مذکور ،همبستگی بين فرسودگی شغلی خلبانان نظامی
و اختالالت پارانوييد ،شکايات جسمانی ،اضطراب و افسـردگـی
آنها بيش از ساير اختالالت بود.
صمدی و همکاران( ) 15نيز در پژوهشی به اين نتيجه رسيـدنـد
که اعتماد سازمانی ،فرهن سازمانی و اخالق اسالمی ازجـملـه
عوامل م ر بر فرسودگی شغلی کارکنان در محيطهای نظـامـی
است و هرچه اعتماد سازمانی ،فرهن سازمانی و اخالق اسالمـی
در فضای شغلی نظاميان کمتر شود فرسودگی شغلی آنها نـيـز
افزايش میيابد .همت پناه و فارسی( ) 16نيز در پژوهش خود به
بررسی عامل مهمی که در فرسودگی نقش دارد ،يعنی فـاکـتـور
سبک رهبری در محيط شغلی ،پرداختهاند .آنها اين نـتـيـجـه
رسيدند که سبک رهبری ير مداخلهگر با فرسودگی شـغـلـی

رابطه معکوس دارد .رضايی و برزگر در سال  1374با بـررسـی
 133نفر از نظاميان به بررسی ت ير استفاده از نمادهای نظامـی
بر فرسودگی شغلی پرداختند و به اين نتيجـه رسـيـدنـد کـه
ميانگين فرسودگی شغلی نظاميان که از عالئم و نشـانـههـای
نظامی استفاده میکردند به طور معناداری بيشتر از ميـانـگـيـن
نمرات نظاميان بود که از عالئم و نشانههای نظامـی اسـتـفـاده
نمیکردند(.)17
نمودار  1عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی نظاميان در ايـران را
نشان می دهد .اين عوامل با توجه به نـوع ارتـبـاطـی کـه بـا
فرسودگی شغلی دارند به دودسته تقسيم شدهاند :عوامل مثبـت
و عوامل منفی .عوامل مثبت شامل عواملی است که مانع بـروز
فرسودگی شغلی در نظاميان میشود و عوامل منفـی عـبـارت
است از عواملی که منجر به بروز فرسودگی شغلی در نظـامـيـان
میشود.

نمودار :1عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی نظامیان در ايران
عوامل م بت

عوامل منفی

فعاليت بدنی کافی

فعاليت بدنی ناکافی

تعهدات فردی

استرس شغلی

وجود اعتماد سازمانی

استفاده از نمادهای نظامی

شرايط مثبت محيط کار

هوش هيجانی پايين

جو سازمانی مطلوب

اضطراب

پايبندی به اخالق

افسردگی

هوش هيجانی باال

افکار پارانوييد

فرهن

شکايات جسمانی

سازمانی مطلوب

سبک رهبری ير مداخله گر

فرسودگی شغلی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل م ر بر فرسودگی شغلی در
مشا ل نظامی ايران انجام شد و با استفاده از روش فرا تحليل به
جمعبندی و تحليل نتايج هشت پژوهش صورت گرفته در ايـن
زمينه پرداخته شد .نتايج نشان داد که عوامل فعالـيـت بـدنـی
ناکافی ،استرس شغلی ،استفاده از نمادهای نـظـامـی ،هـوش
هيجانی پايين ،اضطراب ،افسردگی ،افکار پارانوييد و شـکـايـات
جسمانی در بروز فرسودگی شغلی نقش م ری دارند و عـوامـل
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  /شماره بيستم /سال ششم  /پاييز77

فعاليت بدنی کافی ،تعهدات فردی ،وجود اعتـمـاد سـازمـانـی،
شرايط مثبت محيط کار ،جوسازمانی مطلوب ،هوش هيـجـانـی
باال ،پايبندی به اخالق ،فرهن سازمانی مطلوب و سبک رهبری
عدم مداخلهگر ازجمله متغيرهايی هستند که با فرسودگی شغلی
در محيطهای نظامی رابطه معکوس دارند و حضور هـرکـدام از
آن ها میتواند نقش م ری در عدم ابتالی افراد به فـرسـودگـی
شغلی در محيطهای نظامی شود.
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نتايج فوق از چند بعد قابل تبيين است .میتوان گفت تحرک و
فعاليت بدنی به دليل تعديل شرايط فيزيولوژيکی افراد ،يکی از
مهم ترين عواملی است که در شادابی و دور شـدن افـراد از
احساس يکنواختی و کسالت نقش بسزايی دارد و ازآنجاکه يکی
از محوریترين ويژگیهای يک فرد مبتالبه فرسودگی شـغـلـی،
احساس کسالت و خستگی روانی است ،احتمال ابتالی افـرادی
که فعاليت بدنی بااليی دارند به فرسودگی شغلی در مقايسه بـا
ساير افراد کمتر است .به همين دليل احتمال شکايات جسمانی
در افراد مبتالبه فرسودگی شغلی بيشتر است.
همچنين ،استرس شغلی يکی از مهمترين عـوامـلـی اسـت
باعث تحليل رفتن و کاهش انرژی شخص مـیشـود و وجـود
استرس در محيط شغلی و يا ماهيت ذاتی پراسترس بـرخـی از
مشا ل باعث میشود که افراد برای مقابله بـا اسـتـرسهـا ،از
توانمندیها و ذخاير روانشناختی خود استفاده کرده و نيروهای
جسمی و روانی خود را جهت مبارزه با آن استـرسهـا بسـيـج
کنند .اما حتی اگر يک فرد به داليلی مانند سبـک تـربـيـتـی
والدين ،يادگيری محيطی و حتی برخورداری از صفات ورا ـتـی
م ر در مقابله با استرس بتواند با استرسهای شغلی بـه نـحـو
م ری مبارزه کند و خود را با شرايط پراسترس محيط شغـلـی
خود انطباق دهد ،بازهم پس از مدتی به دليل تحلـيـل رفـتـن
نيروهايش به احساس خستگی و فرسودگی سوق میيابد.
در مورد يکی ديگر از عوامل م ر در فرسودگی شغلی نظاميـان،
يعنی استفاده از نمادهای نظامی ،میتوان گفـت اسـتـفـاده از
نمادهای نظامی فضای ساختارمند محيط را بيشتر کرده و بـه
احساس در چهارچوب بودن افراد دامن میزند .همانطـور کـه
پيشتر ذکر شد وجود محيط انعطافناپذير يکی از علل و عوامل
م ر در بروز فرسودگی شغلی است و استفـاده از نـمـادهـای
نظامی احتمال تقويت اين عامل را در محيط شغلـی افـزايـش
میدهد و استفاده از نمادهای يکسان در محيط های شـغـلـی،
هرچند ممکن است فوايدی مانند نظم و احساس تعلق کارکنان
به يک شغل را در پی داشته باشد ،اما درعينحال ممکن اسـت
ناخودآگاه تداعیکنندة فضای خشک و انعطافناپذير مـحـيـط
شغلی در ذهن بسياری از افراد باشد.
همچنين سبک رهبری در همة مشا ل ازجملـه در مشـا ـل
نظامی همواره يکی از مهمترين عوامل م ر در چگونگی عملکرد
کارکنان شا ل در محيطهای شغلی است .سبک رهبری ـيـر
مداخلهگر کمترين فرسودگی شغلی در نظاميان را در پی دارد،
يعنی سبکی که در آن ،مدير يک مجموعه از ااعمال مـديـريـت
مستقيم اجتناب کرده و با زيردستان خود کمترين مـراوده را
دارد .تبيين قابلتوجه در اين زمينه اين است که افراد شا ل در
محيطهای نظامی که دارای محيطهايی سـاخـتـارمـنـد و در

بسياری از موارد ،فاقد اختيار عمل هستند ،سبک رهبری ـيـر
مداخلهگر را بيشتر میپذيرند و درواقع اين عامل ،يـک عـامـل
متعادلکننده برای آنها است.
متغير مهم ديگری که در فرسودگی شغلی نظاميان نقـش دارد،
فقدان هوش هيجانی کافی است .ازآنجاکه هوش هيجانی يکی از
مهمترين متغيرهای م ر در روابط ميان فردی است و ازآنجاکـه
روابط ميان فردی رضايتبخش نقش مهمی در رضايت فـرد از
ساير ابعاد زندگی(مانند رضايت زناشويی و رضايت شغلی) دارد،
می تواند در پيشگيری از ابتال به مشـکـالت مـتـعـدد مـانـنـد
افسردگی ،اضطراب و فرسودگی شغلی نقش بسزايی ايفا کـنـد،
زيرا هوش هيجانی دربرگيرندة م لفه هايی مانند قدرت همـدلـی
باال ،آگاهی از هيجانات منفی خود و مديريت آنها ،آگـاهـی از
هيجانات و نيازهای ديگران ،قدرت سازگاری و انعطافپذيری و
خالقيت در حل مسائل است .ناگفته پيداست که مجهـز بـودن
فرد به م لفههای مذکور میتواند وی را در روابط ميان فردی در
محيط شغلی بسيار موفق و توانمند سازد .بهعنوانمثال ،آگاهی و
اشراف بر هيجانات منفی خود مانع بروز تنشهای ميان فردی و
فوران خشم در محيط شغلی میشود و درنتيجه ،تعامالت مثبت
بيشتری بين فرد با همکارانش برقرار میشود و فـرد در بـرابـر
فرسودگی شغلی ،ايمنتر شده و احتمال ابتالی او به فرسودگـی
شغلی کاهش میيابد.
متغيرهای ديگری که حضور معنادار در بروز فرسودگی شـغـلـی
دارند عبارت اند از اضطراب ،افسردگی و افکار پارانوييدی .نکتهی
قابلت مل در تبيين اين يافتهها اين است که در تبيـيـن اکـثـر
پديده ها در علوم انسانی ،به دو روی سکه بايد تـوجـه داشـت:
بهعنوانمثال هم فرسودگی شغلی میتواند مـنـجـر بـه بـروز
افسردگی ،اضطراب و افکار پارانوييدی در فرد شود و هم ابتـالی
فرد به اين اختالالت میتواند زمينهساز بروز فرسودگی شغلی در
وی شوند و نمیتوان هي گونه قطعيتی درباره وجود رابطة خطی
يکسويه بين متغيرها فر کرد .بهعبارتديگر ،ممـکـن اسـت
افسردگی ،اضطراب و يا افکار پارانوييدی در زندگی بـرخـی از
افراد ناشی از ساير مشکالت زندگی آنها باشد و باعث تضعـيـف
عملکرد شغلی و بروز فرسودگی شغلی در آنها شود .ولـی ايـن
مسئله در مورد برخی ديگر از افراد مصداق نداشته و فرسودگـی
شغلی باعث بروز مشکالتی مانند افسردگی ،اضطراب و افـکـار
پارانوييدی شود.
با توجه به يافتههای فوق و با توجه به اهميت بهداشـت روانـی
نظاميان در هر کشور و نيز ت ير منفی فرسودگی شـغـلـی در
چگونگی عملکرد نظاميان در محيطهای شغلی پيشنهاد میشود
پژوهشهای بيشتری در اين زمينه صورت گيرد.
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Abstract
Introduction: Job burnout is one of the most important issues that has been considered by researchers
in recent years. Considering the undeniable importance of military occupations in each country, the
purpose of this study was to investigate the factors associated with job burnout in military in Iran.
Method: The statistical population consisted of all articles published in Iran between 2002 and 2018
on this issue. After various surveys, eight studies with a total population of 983 were eventually
included in the meta-analysis.
esults: The results showed that inadequate physical activity, occupational stress, the use of military
symbols, exchange leadership style, transformational leadership style, anxiety, depression, paranoid
thoughts and physical complaints have a significant effect on burnout and have sufficient physical
activity factors. Individual commitment, organizational trust, positive working environment, favorable
organizational climate, adherence to ethics, desirable organizational culture and non-interventional
leadership style are among the variables that have inverse relationship with burnout and the presence
of each of them. Can play an effective role in preventing people from burnout in military environments.
Conclusion: The results of this study emphasize the effective variables of military burnout, which is
a mixture of interpersonal and interpersonal variables. An important explanation in this regard is the
interconnectedness and non-one-sided of the effect of the factors in burnout, so that the negative
variables may cause job burnout and job burnout may exacerbate the negative variables.
Key Words: Job burnout, military personnel, military jobs, meta-analysis
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