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مدیریت استرس شغلی : آیا از تاثیر مخرب استرس شغلی بر عملکرد کارکنان و بازدھی کلی 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

استرس شغلی -١
استرس شغلی را می توان روی ھم جمع شدن عاملھای استرس زا و وضعیتھای مرتبط با شغلی دانست که اکثر

افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. ھمچنین استرس شغلی را می توان کنش متقابل بین
شرایط کار و ویژگیھای فردی شاغل به گونه ای که خواستھای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عھده
آنھا برآید تعریف کرد. در بعضی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی ھا و اطالعات او ھمخوانی ندارد و یا

.تغییر در فعالیت کاری او می تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود
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عوامل استرس شغلی -٢
:عواملی که باعث استرس شغلی در محیط کار می شوند را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد

عوامل فردی: مثل تضاد در نقش، ابھام در نقش، تعارض در ھدفھای فردی، اتفاقات غیر منتظره شخصی و 
مسائل اقتصادی

عوامل سازمانی: شامل ساختار سازمانی، فرآیندھای سازمانی، خط مشی ھای سازمانی، عوامل 
ارتباطی، الزامات شغلی، شرایط فیزیکی سازمان و مراحل حیات سازمان

عوامل محیطی: شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تکنولوژیکی

بر طبق یک مکتب فکری، تفاوت در مشخصات فردی مانند شخصیت و شیوه سازگاری فرد، مھم ترین عوامل در
ایجاد استرس کاری در افراد است. به عبارت دیگر، چیزی که برای یک نفر استرس زا است ممکن است برای

دیگری مھم نباشد. این دیدگاه استراتژیھای پیشگیرانه ای را به دنبال داشته است که تمرکز بر کارمندان و
.راھھایی برای کمک به آنھا برای سازگاری با موقعیتھای مختلف شغلی است

عوامل سازمانی استرس شغلی -٣
:عوامل استرس شغلی در محیط کار عبارتند از

ویژگیھای نقش: شناخت عوامل روان شناختی محیط کار را روشی می دانند که از آن راه می توان
درک درستی از استرس شغلی به دست آورد. چھار ویژگی مھم نقش را می توان ابھام نقش، گرانباری

.نقش، کمباری نقش و ناسازگاری نقش بیان کرد
ابھام نقش: وضعیت شغلی معینی که در آن پاره ای اطالعات الزم برای انجام شغل به طور مطلوب .1

نارسا یا گمراه کننده اند. ابھام نقش در واقع زمانی به استرس می انجامد که فرد را از بھره وری و پیشرفت
.باز می دارد

گرانباری نقش: اگر فرد نتواند از عھده انجام کاری که بخشی از شغل معینی است برآید، دچار .2
.استرس خواھد شد

.کمباری نقش: در این وضعیت از مھارتھای فرد به طور کامل استفاده نمی شود .3
ناسازگاری نقش: ھنگامی اتفاق می افتد که پذیرش مجموعه ای از الزامات شغلی با پذیرش .4

.مجموعه ای دیگر در تضاد است

ویژگیھای شغل: ویژگیھای شغلی که بر استرس شغلی تاثیر دارند را می توان در چھار دسته کلی آھنگ
.کار، تکرار کار، نوبت کاری و ویژگیھای مربوط به وظیفه تقسیم بندی کرد

.روابط میان فردی: کیفیت روابط کارکنان در محیط کار بر میزان استرس شغلی تاثیر دارد
ساختار و جو سازمانی: ساختارھایی که قدرت تصمیم گیری بیشتری به کارکنان خود می دھند استرس

.کمترس ایجاد می کنند
روش مدیریت منابع انسانی: شیوه ھای کار در مدیریت منابع انسانی بر میزان استرسھای وارده بر افراد 

.تاثیر دارد
فناوری و خصوصیات مادی: در رابطه با متغیرھای مادی استرس زمانی رخ می دھد که حداقل شرایط 

.زیستی فراھم نباشد

چرا مدیران باید نگران استرس شغلی کارمندانشان باشند؟ -۴
استرس باعث ایجاد عوارض فیزیولوژیکی، عوارض روانی و عوارض رفتاری بسیاری در افراد می شود. افرادی که
استرس زیادی را تحمل می کنند توجه کمتری به انجام کار خود دارند و بنابراین ممکن است به خود و دیگر افراد
سازمان آسیبھایی وارد کنند. به طور کلی استرس شغلی بازدھی و بھره وری کارکنان را پایین می آورد. شرایط

.کاری نقش اساسی در ایجاد استرس در کارمندان دارد اما نمی توان از عوامل فردی چشم پوشی کرد



شرایط شغلی که می تواند موجب ایجاد استرس شود -۵
طراحی وظایف: حجم کار زیاد، کم بودن ساعات استراحت، شیفت کاری طوالنی، کارھایی که از

.مھارت کارمند استفاده نمی کنند، و حس کنترل در آنھا کم است
سبک مدیریت: فقدان مشارکت کارمندان در تصمیم گیری، ارتباطات ضعیف

نگرانیھای کاری: عدم امنیت شغلی و فقدان فرصت برای رشد، پیشرفت، یا ارتقاء؛ تغییرات سریع
.برای آنچه که کارمندان برای آن آماده نیستند

ارزشھای جامعه: وقتی ارزشھای جامعه در میان افراد مختلف باشد ممکن است باعث ایجاد
.استرس شود

.فشار کاری کم: انجام دادن کار کم نیز یکی از علل استرس است

استرس و عملکرد کاری -۶
سطوحی از استرس ممکن است به بھتر شدن عملکرد کاری کمک کنند. وقتی استرس وجود نداشته باشد
کارکنان دچار تنبلی و کسالت می شوند. چنان که استرس افزایش پیدا کند عملکرد به سمت بھبود می رود و

.کارکنان آمادگی ذھنی و روانی باالیی برای رویایی با چالشھا پیدا می کنند

اگر مقدار استرس از سطح بھینه فراتر رود، تقاضاھا از توانایی کارکنان بیشتر و در نتیجه سطح عملکرد افت
.می یابد

نتیجه گیری 
با اینکه نمی توان به استرس به عنوان یک پدیده منفی ھمیشگی نگریست و استرسھای مثبت نیز وجود دارد اما

به ھر حال استرس اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیتھای 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

مستقیماً در فعالیتھا و بازدھی سازمان منعکس می گردد. بنابراین مدیریت کردن استرس و استفاده از آن در
جھت خالقیت و حرکت سریعتر به سمت اھداف سازمانی یکی از اھدافی می باشد که به تازگی در سازمانھا

رواج پیدا کرده است. سازمانھا با آموزش موثر کارکنان خود و مدیران با ھدف شناخت بھتر عوامل به وجود آورنده
.استرس و مدیریت کردن بھتر آن می توانند از استرسھای منفی و عواقب آن پیشگیری کنند

 

مدیریت استرس شغلی : آیا از تاثیر مخرب استرس شغلی بر عملکرد کارکنان و بازدھی کلی
شرکت آگاھی دارید ؟ آیا می دانید چگونه باید به جنگ استرس شغلی

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
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دانشکده مدیریت دانشگاه تھران
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