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 هاترین یافتهمهم

 باشداسترس شغلی مأموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی در حد متوسط به باال قابل ارزیابی می. 

 حقوق و دستمزد »، «وسیع بودن محدوده تحت حفاظت»ارتند از: های استرس شغلی عبترین ایجادکنندهمهم

 «.کار بیش از حد»و « ناکافی

  گیرد.بُعد مختلف نشأت می 21از مأموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی استرس شغلی 

 «ترتیب دارای بیشترین وزن در ایجاد استرس شغلی در بین به« مخاطرات کاری»و سپس « امنیت شغلی

 باشند.ان یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی میمأمور

 

 مقدمه )شرح مساله(

دلیل ماهیت و نوع وظایف محوله، دارای استرس شغلی در هر کار و حرفه وجود دارد. اما برخی مشاغل، به

باشد. بخشی از مأموریت حفاظت باشند. یکی از این مشاغل، حفاظت از منابع طبیعی میاسترس شغلی بیشتری می

شود که زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری از منابع طبیعی توسط یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی انجام می

ای درباره استرس شغلی نیروهای این یگان انجام کنون مطالعهباشند. از آنجا که تاکار میاسالمی ایران مشغول به

باشد. بدون روشن نمیروشن  یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعینشده است، وضعیت استرس شغلی در بین مأموران 

زا و راهکارهای مقابله با آن، ممکن است عملکرد این یگان در حفاظت از منابع طبیعی دچار شدن عوامل استرس

ضعف گردد. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان استرس شغلی و عوامل ایجادکننده آن در بین مأموران یگان ویژه 

 از منابع طبیعی استان گلستان بوده است. حفاظت 

 

 اهمیت موضوع

تواند بر عملکرد و سالمت نیروهای یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی تأثیر منفی بگذارد. لذا استرس شغلی می

همواره الزم است وضعیت استرس شغلی در بین نیروهای این یگان مورد پایش قرار گیرد. مشخص کردن مهمترین 

های مقابله با عوامل ایجادکننده استرس و در نهایت کاهش تواند به شناسایی راهیجادکننده استرس میعوامل ا

وری و عملکرد این یگان، ها و افزایش بهرهاسترس نیروهای این یگان کمک نماید تا از این طریق ضمن رفع کاستی

 حفاظت موثرتری از منابع طبیعی کشور به عمل آید.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلی )مشتمل باطالعات تکمیل

 

 ابعاد مختلف استرس شغلی مأموران یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی

 اولویت انحراف معیار دارترکیب خطی غیر وزن ابعاد استرس شغلی

 2 11/2 33/3 امنیت شغلی

 1 43/0 12/3 مخاطرات کاری

 3 43/0 24/3 قوانین و روابط

 7 43/0 23/3 انیهای سازمچالش

 3 02/2 23/3 تعقیب در بین مردم

 3 00/2 03/3 تنهایی در کار

 4 03/2 01/3 تعامالت عمومی

 8 01/2 43/1 اقدامات ناخواسته

 4 10/2 47/1 فضای اداری در خانه

 20 48/0 41/1 حضور در اجتماع

 22 22/2 33/1 تمام کردن کار

 21 41/0 34/1 امور دفتری

 


