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کاھش استرس شغلی چگونه انجام می شود ؟ چگونه می توان با به کارگیری تکنیک ھای شناسایی عوامل
استرس زای مجیط کار و حذف آنان ، استرس شغلی را در محیط کار و سازمان کاھش داد ؟ در این مقاله از وب

.سایت دلیران دنا به بررسی این موضوع می پردازیم

کاھش استرس شغلی
آموزش مدیریت استرس ممکن است به سرعت نشانه ھای استرس را کاھش دھد مانند مشکالت اضطراب و

اختالل درخواب؛ ھمچنین مزیت به صرفه بودن و سھولت اجرا را دارند. گرچه، برنامه ھای مدیریت استرس دو ضرر
مھم ھم دارند: اثرات مفید این آموزشھا کوتاه مدت ھستند، به عالوه این آموزشھا اغلب اھمیت دالیل ریشه ای

.استرس را انکار می کنند زیرا بر کارمند متمرکز ھستند نه بر محیط

یکی از راھھای کاھش استرس شغلی دعوت از مشاوران و کارشناسان جھت مشاوره در زمینه راھھای توصیه
شده در بھبود شرایط کاری می باشد. این نگرش مستقیم ترین راه برای کاھش استرس در کار است که شامل

شناسایی جنبه ھای موفق کار و طراحی استراتژی برای کاھش یا حذف عوامل استرس زا می باشد. مزیت نگرش
این است که به طور مستقیم با دالیل ریشه ای استرس در کار سر و کار دارد. گرچه، مدیران گاھی با این نگرش

موافق نیستند زیرا باعث تغییرات در کارھای معمول یا برنامه ھای تولیدی، یا تغییراتی در ساختار سازمانی
.می شود

به عنوان یک قاعده کلی، فعالیتھایی که برای کاھش استرس شغلی در محل کار انجام می گیرند باید اولویت را
به تغییرات سازمانی برای بھبود شرایط کاری قرار دھند. ترکیبی از تغییرات سازمانی و مدیریت استرس مفیدترین

.روش برای پیشگیری از استرس در محیط کار می باشد

پیشگیری از استرس شغلی
ارائه یک راه حل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممکن نیست اما می توان دستورالعملھایی برای

پیشگیری از آن بیان کرد. در تمام موقعیتھا، فرایندی برای برنامه ھای پیشگیری استرس شامل سه مرحله متمایز
.می شود: تعیین مشکل، مداخله، و ارزیابی

:حداقل آمادگی برای جلوگیری از استرس شامل موارد زیر می باشد
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ایجاد آگاھی عمومی درباره استرس شغلی
اطمینان از حمایت مدیران مافوق از برنامه

مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری

مشارکت کارمندان به ھمراه مدیران با ھم در یک گروه حل مشکل می تواند یک نگرش ویژه و مفید برای توسعه
.برنامه پیشگیری استرس باشد

مراحل پیشگیری از استرس
شناسایی مشکل: برای شناسایی مشکالت موجود در سازمان در ابتدا باید به اندازه سازمان و منابع در .1

دسترس آن توجه کرد. بدون توجه به روش به کار رفته برای جمع آوری اطالعات، داده ھا باید شامل درک
کارمندان از شرایط کاری آنھا باشد و سطوح استرس، سالمت، و رضایت را در برگیرد. فھرست شرایط کاری که

ممکن است منجر به استرس شود، عالئم ھشدار دھنده و اثرات استرس نقاط شروع خوبی را برای
تصمیم گیری در مورد اطالعات جمع آوری شده، فراھم می کند. معیارھای عینی مانند غیبت، بیماری و میزان

جابجایی کارکنان، یا مشکالت عملکردی می توانند دالیلی برای حضور استرس شغلی باشند. گرچه، این
.معیارھا تنھا نشان دھنده ھای غیر دقیق استرس شغلی ھستند

طراحی و اجرای مداخله ھا: از آنجا که منابع استرس در کار تعیین شده اند و جنبه ھای این مساله درک .2
می شود، این مرحله برای طرح و اجرای استراتژی مداخله تنظیم می شود. در سازمانھای کوچک، مباحث غیر

رسمی که به شناسایی مشکالت استرس کمک می کند، ممکن است عقاید مثمر ثمری را نیز برای پیشگیری
به وجود آورد. در سازمانھای بزرگ یک فرایند رسمی ممکن است نیاز باشد. برخی مداخله ھا ممکن است به
سرعت اجرا شوند (به طور مثال بھبود ارتباطات، آموزش مدیریت استرس)، اما سایرین ممکن است احتیاج به

.(زمان اضافه برای اجرا داشته باشند (به طور مثال طراحی مجدد شغل
مداخله ھا را ارزیابی کنید: ارزیابی یک مرحله ضروری در فرایند مداخله است. ارزیابی برای تعیین این که .3

آیا مداخله اثرات مطلوب را به وجود می آورد یا نه، و آیا تغییرات در مسیر مورد نیاز است یا نه ضروری است.
فرایند پیشگیری استرس شغلی با ارزیابی خاتمه نمی یابد. در عوض، پیشگیری استرس شغلی باید مانند یک

فرایند مستمر نگریسته شود که اطالعات ارزیابی را برای اصالح یا تغییر مسیر استراتژی مداخله، استفاده
.می کند

مھارتھایی برای کاھش استرس شغلی کارمندان -٢-٨
:در زیر چند مورد از مھارتھایی که کارکنان برای کاھش استرس شغلی می توانند انجام دھند، آورده شده است

تفکر عمیق و آرمان دار و متوجه ھدف
(مدیریت زمان (تدوین برنامه زمان بندی شده

روی آوردن به طنز و شوخی
استرس دیگران را تقبل نکنید و به خاطر داشته باشید که شما می توانید تنھا خودتان را تغییر دھید نه دیگران

.را
حمایتھای اجتماعی

.وظایف با بیشترین استرس یا سخت ترین کارھا را اول از ھمه در طول روز انجام دھید و برنامه ریزی کنید
ورزش

خودخواھی دیگرخواھانه و احساس مفید بودن

 

مقاله زیر شاید در این زمینه برای شما مفید باشد

مدیریت استرس شغلی : آیا از تاثیر مخرب استرس شغلی بر عملکرد کارکنان و بازدھی کلی
مقاله این در ؟ رفت شغلی استرس جنگ به باید چگونه دانید می آیا ؟ دارید آگاھی شرکت
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شرکت آگاھی دارید ؟ آیا می دانید چگونه باید به جنگ استرس شغلی رفت ؟ در این مقاله
عوامل استرس زای محیطط کاری و سازمانی و شیوه مقابله با آنھا توضیح داده شده است.

.مقاالت بیشتر در بخش آموزش ھای وب سایت دلیران دنا (دناکو) موجود است

 

مدیریت استرس شغلی

کار جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز ھای اساسی آدمی نظیر
تحرک روانی و بدنی، نیاز ھای اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با
وجود این کار می تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دھه اخیر موضوع استرس و آثار آن در

سازمانھا مورد توجه بسیار واقع گردیده است. با وجود این که استرس مثبت نیز وجود دارد و
نباید به استرس به عنوان یک پدیده منفی نگریست، زمانی که از استرس صحبت می شود
بیشتر به عوارض و جنبه ھای منفی آن توجه می شود. به ھر حال استرس اثرات فراوانی بر

عملکرد و فعالیت ھای اعضای سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر
فشارھای عصبی دچار حاالت روانی خاصی می شوند و دست به اعمالی می زنند که

مستقیما در فعالیت ھا و بازدھی سازمان منعکس می گردد. فشارھای عصبی عالوه بر تاثیرات
روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. استرس ھای شدید باعث تزلزل در اھداف و راه ھای نیل به

آن می شوند. در این مقاله قصد داریم استرس شغلی را تعریف، عوامل ایجاد کننده آن را
.شناسایی و راه ھای مدیریت آن را بیان کنیم

 

توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو) در زمینه خدمات بازاریابی و فروش ، آموزش و پژوھشی ، تحقیق و توسعه ،
مشاوره مدیریت و تحقیقات بازار ، ایده پردازی برای خدمات و محصوالت جدید و مدیریت تکنولوژی به شرکت ھای

ایرانی خدمات ارائه می کند. شما می توانید از بخش آموزش ھای رایگان وب سایت دلیران دنا (دناکو) به
مقاالتبازاریابی و فروش ، خالقیت و نوآوری ، مشاوره مدیریت ، تحقیق و توسعه ، تجارت الکترونیک و طراحی

.سایت دسترسی پیدا کنید

 

: منابع
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(VLA) آکادمی یادگیری مجازی

دانشکده مدیریت دانشگاه تھران

(واحد توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو
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