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 مدیریت استرس و خوشایند کردن محیط کار برای کارکنان

 

، سیاسی، لوژیکیامروزه، عصر انفجار دانش و اطالعات است و سازمانها و مدیران همگام با تغییرات فنی، علمی، تکنو

ت ی تربیاجتماعی و فرهنگی، بایستی دانش خود به روز نگاه دارند و نیروهایی متخصص برای حل معضالت سازمان

 نمایند. 

جتماعی هداف ااهارتهای فردی و مدیریتی را نه تنها برای پیشبرد شتاب روزافزون فن آوری و خالقیت نیاز به کسب م

 است.  و تداوم حیات سازمان، بلکه برای حفظ و تقویت اثربخشی فردی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده

ن اهمیت و ضرورت کسب مهارتهایی چون خود شناسی، ارتباطات موثر، مدیریت استرس و مدیریت زمان بعنوا

 ابزارهای کارآمد و سرنوشت ساز، برای پیشبرد اهداف فردی، گروهی و سازمانی، اثبات شده است. 

شده  نماید، تعریفمی اردود یا شرایطی که فشار روانی یا فیزیکی بر فراسترس بعنوان واکنشی برای سازش با عامل 

ی اه برااست. در این وضعیت فرد تحت تأثیر محرکهای بیرونی استرس زا از وضعیت عادی خارج میشود و ناخودآگ

 .میشود تطبیق خود با محرکهای یاد شده تالش میکند و واکنشهای برآمده از این تالش به صورت استرس نمایان

دپای واقعیت است که ر نمختلف علوم پزشکی روشنگرایهای ته در زمینهپیشرفتهای اخیر علمی در سه دهه گذش

عصبی های ناقل استرس در اکثر اختالالت و بیماریهای انسان دیده میشود. تاثیرات آن بر سیستم ایمنی، هورمونها و

 درون ، غدددستگاه گوارش، گردش خون، تنفس یبخوبی شناخته شده است و نقش آن در بروز بسیاری از بیماریها

 ریز، پوست، دستگاه سیستم عصبی مرکزی و اختالالت روانی تا حدود زیادی روشن شده است. 

دد و میگراانسان موجودی است که پیوسته با بحرانهای مختلف زندگی که باعث به هم خوردن تعادل جسمی و روانی 

 باشد.رای رشد روانی نیز ضروری میروبرو میشود. وجود استرس در محیط زندگی امری اجتناب ناپذیر است و ب

ت. جانی اسابر تحریکات فیزیکی و هیبر در استرس یک اصطالح کلی برای بیان الگوهای پاسخ روانی و فیزیولوژیک

 . پاسخ به استرس زمانی بروز میکند که ظرفیت طبیعی برای سازش با نیازهای بدن تحت فشار قرار بگیرد

ت مکن است و بسته به سطح فشار روانی و توانایی فرد در سازگاری با آن ماسترس جزء جدایی ناپذیر زندگی اس

 منجر به بیماری بشود و یا به رشد فرد منتهی گردد.

دها، رویدا تواند فشارزا باشد، از جمله اینمی حوادث مختلف زندگی تاثیرات متفاوتی بر افراد میگذارد که گاه

شان نیباشند ز تحقیقات مختلف از افرادی که به نوعی در جریان آموزش مآموزشی میباشد. نتایج حاصل اهای برنامه

 شمار ارزا بهباالترین عوامل فش زمرهداده که شرکت در امتحانات و کالسهای آموزشی و عدم موفقیتهای تحصیلی از 

 روند. می
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ینه اند زممیتواسترس بیماری جدید تمدن بشری و مادر همه بیماریهای امروزی نام گرفته است و عوامل بی شماری 

و در وده ابی نمساز آن باشد. برخی افراد در برابر استرس، رویدادهای زندگی را بصورت منفی و غیرقابل کنترل ارزی

تال ا برای ابربیشتری  نمایند و به همین دلیل آمادگیمی آغازها سترسناسازگارانه ای را برای مقابله با اهای نتیجه شیوه

 نمایند.می به بیماری کسب

 ی دیگر درلی برخوبیشتر مشاغل تا اندازه ای استرس زا هستند، گروهی از افراد قادرند با اثرات استرس مقابله کنند 

نوان د و به تدریج مبتال به سندرمی تحت عشونمی طی زمان به واسطه تماس مکرر با استرس، خسته و فرسوده

 شوند.می Burn outفرسودگی شغلی یا 

 ایجاد این پدیده عبارت است از هر نوع محرک یا تغییری در محیط داخلی و خارجی که قادر به تعریف استرس:

 اختالل در تعادل جسمانی و روانی باشد.

ن و روا قرار گرفتن تلقی شده است. در این حالت جسم ی و روانیحدر روانشناسی استرس به معنای تحت فشار رو

 دهند. می آدمی به تقاضاهای درونی و بیرونی با فشار پاسخ

پیامد  یند کهدهد که فرد واکنشهای خود را در مواجهه با محرکهای درونی و بیرونی ناتوان ببمی استرس هنگامی رخ

 آن از دست رفتن تعادل روانی فرد است.

یت محرک، توانایی مقابله فرد و برداشت ذهنی وی از محرک بیرونی، عوامل دیگری چون حما عالوه بر شدت

تواند یم در فرد نیز قبلی اجتماعی و خانوادگی، سن، وضعیت اقتصادی، طبقه اجتماعی و وجود اختالالت روانی

 تاثیرپذیری شخص را از استرس کم یا زیاد کند.

جر به پاتیک منتخریبی در اندامهای بدن داشته باشد. افزایش فعالیت سیستم سممزمن میتواند اثرات هر گونه استرس 

م تواند باعث اسپاسمی شود. استرس حادمی بیماری قلبی، افزایش فشار خون، تغییرات قند خون و تشدید دیابت

 عروق کرونر و مرگ ناگهانی شود. 

کاهش  ارها و، اختالل در حافظه، تردید در انجام کاز نظر روانشناختی، استرس باعث کاهش تمرکز فکر، حواس پرتی

 قدرت تصمیم گیری میشود.

 ه است .بی همرافیزیولوژیک،روانی و رفتاری مانند تغییر ضربان قلب ،عصبانیت و بیخواهای استرس با عالیم و نشانه

نترل هار و کمی از استرس ، موثر برای پیشگیرهای بر این اساس مدیریت استرس را میتوان به عنوان مجموعه راهکار

 استرس و به حداقل رسانیدن نتایج و پیامدهای زیان بار آن تعریف نمود.

به  رس کم،افرادی که سطوح باالیی از استرس را گزارش کرده اند سه برابر بیشتر از کارکنان برخوردار از است

 شوند.می بیماریهای دائمی دچار
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 ای شدیدسردرد، کمردرد، اضطراب، خستگی مفرط و گرفتگی( و هم بیماریههم بیماریهای خفیف و کم اهمیت )مثل 

رس را از است افرادی که سطوح باالیی درو آزار دهنده )مثل حمله قلبی، زخم معده، فشار خون باال و سکته مغزی( 

 . مشاهده میشودکنند، به مراتب بیش از دیگران می تحمل

ثر تنها ا بزرگترین دلیل استرس در محل کار است. استرس، نه ،و ضعیفمطالعات نشان داده که مدیریت ناکارآمد 

 منفی بر کارکنان دارد، بلکه پیامدهایی هم برای خود مدیران دارد که کمتر قابل مشاهده است.

 کنند تمایل دارند:می هنگامی که مدیران استرس را تجربه

 بصورت گزینشی اطالعات را درک کنند. .1

 شوند.می ابهام بسیار ناشکیبااز عدم شفافیت و  .2

 شوند.می در برخورد با یک مشکل بر دیدگاهها و نگرش واحدی متمرکز .3

 دهند.می کنند و کارها را سریع انجاممی سرعت گذشت زمان را زیاد برآورد .4

 کنند.می با پذیرش وجود بحران، از توجه به مفاهیم بلند مدت صرفنظر .5

 دهند.می ان دیگران گوشکنند و کمتر به سخنمی کمتر مشورت .6

 منحصر به فرد ابداع کنند.های فکرهای خالق و راه حل ،کمتر میتوانند برای حل مشکالت .7

صمیمات تخاذ تاپیامدهای استرس ضمن ایجاد اثر منفی بر کارکنان، از بروز رفتارهای مدیریتی موثر مثل گوش دادن، 

 کنند.می نوین شدیداً جلوگیریهای یدهمناسب، حل مشکل به نحو موثر و برنامه ریزی و خلق ا

ر ین کننده بتواند تأثیری تعیمی بخشد، بلکهمی توان مواجهه با استرس، نه تنها توان فرد را برای پرورش خویش بهبود

 کل سازمان داشته باشد.

د، اشته باشنسی نداستر آورد آثار مثبت نیز دارد. اگر افراد هیچگونهمی استرس به همان اندازه که اثرات منفی به بار

 کنند و هیچ تمایلی برای انجام کار نشان نمی دهند. می کاماًل احساس خستگی و بیزاری

کافی  شود، اگر از انعطاف پذیری و قدرت بازگشت پذیریمی هنگامی که فرد به سطوح باالتری از استرس دچار

 تواند، به حالت تعادل بازگردد. می برخوردار باشد، به سرعت

 گیرند:می ار دفاعی را بکاروکساز  نوع 5اغلب افرادی که سطوح گسترده ای از استرس را تجربه کردند، 

 ا حتییکند که ممکن است متوجه خود فرد، دیگران می فرد مستقیماً به عامل استرس زا حمله :پرخاشگری .1

 اشیاء شود.

 رده وکی که در زمان گذشته استفاده بصورت استفاده از یک الگوی رفتاری یا واکنش :بازگشت به گذشته .2

 موفقیت آمیز بوده است.
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 بصورت انکار و فراموش کردن منبع استرس. :سرکوبی یا واپس زنی .3

 رفت.می که فرد در یک حالت بی توجهی یا فراموشی عمدی فرو :گریز یا عقب نشینی .4

 به معنای پافشاری در یک واکنش، بدون توجه به اثربخشی آن. :تثبیت .5

اب د، اضطردهد، اثرات منفی مانند فشار خون شدیمی این ساز و کارهای دفاعی، احساس استرس افراد را کاهشاثر 

 فکری هرگز آشکار نخواهد شد.های یا بی نظمی

ی رهای دفاعز و کاهنگامی که استرس آنقدر قوی باشد که مقاومتها را در هم بشکند و یا آنقدر تداوم یابد که توان سا

 .آیدمی ماندگی بوجوددررا تحلیل ببرد، حالت 

 د. شخصاندازخیر میر آن عوامل را بیشتر به تاآنها برای دفاع در برابهای بازگشت پذیری افراد یا تواناییهای قابلیت

 شود.یاهده می مثل سکته قلبی، افسردگی شدید و یا قطع رابطه با نزدیکان مشیکند و بیماریهامی احساس درماندگی

د تاا ای از اساترس و فشاار نیااز دارها برای انسان مضر نیستند، بلکه انساان یاه ساطح بهیناهتمام فشارها و استرس

 هایی برای رفتار وی فراهم شود.گیزهان

تواند اثار معینی استرس برای عملکرد درست فرد الزم است ولی استرس بسیار زیاد یا واکنش نامتناسب به آن میمیزان 

 منفی به جای بگذارد.

 ووقتی ما تحت استرس قرار داریم، افکار، تصایر و احساسات بسایاری از مغزماان میگاذرد، اگار احسااس نگرانای 

 ماهیت منفی خواهد داشت. ،دلشوره کنیم، این افکار، تصاویر و احساسات

ای باا زهای با توجه به نوع کار وشاغل و تاا انادااسترس آور که توسط افراد درک میشود، تا اندازههای ماهیت تجربه

 توجه به شرایط آن سازمان تعیین میشود.

ن میکنناد، هام چنایاسترس جزئی از برخی حرفه هاست و بنظر میرسد پرسنل نظامی میزان استرس بیشتری را تحمال 

در  آموزش و کسب علم بخصوص در زمانی که فرد آمادگی الزم را ندارد و در موقعیت نامناسب انجاام میشاود و یاا

یم علمای موضوعاتی که مورد عالقه و توجه آموزش گیرندگان نباشد و یا مربی و استاد تجرباه الزم را در بیاان مفااه

 میشود.نداشته باشد، موجب پیدایش استرس در فرد 

شادید بایستی آگاهی کامال از علال و عوامال ایجااد و ت و یا مسئول یک سازمان فرد آموزش دهنده )مربی یا استاد(

 .همچنین عالئم آن و روشهای پیشگیری و مهار استرس داشته باشد ،استرس

 توانایی انسان برای تحمل استرس بستگی به فراوانی، شدت و نوع محرک تنش زا دارد.
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 خارجی موثر در استرس:عوامل 

 کار بیش از حد -1

 تعارض خانوادگی -2

 فقدان خودمختاری -3

 ترس از دست دادن شغل -4

 تعارضات بین فردی یا تعارض با عوامل خارجی -5

 فرهنگ -6

 یفمنابع مالی ناکا -7

 ها و ارزشهای شخصینگرش -8

 تجارب گذشته  -9

 سالمت جسمی. -10

 استرس سه دسته عالئم جسمی، روانی و رفتاری دارد. عالیم اضطراب و استرس:

  عالئم روانی:

 اختالل تمرکز .1

 تیرگی هشیاری .2

 اختالل یادگیری .3

 تحریک پذیری .4

 نوسانات خلقی و افسردگی .5

 کاهش احترام به خود و گوشه گیری. .6

 عالئم جسمی:

 )تپش قلب، درد جلوی قلبی و احساس سنگینی در قفسه سینه( قلبی عروقیقلبی عروقی -1

 )تنگی نفس و افزایش تعداد تنفس( تنفسیتنفسی -2

 )نفخ شکم، اسهال، یبوست، لش رفتن سردل، افزایش اشتها( گوارشیگوارشی -3

 )احساس ادرار داشتن( ادراری تناسلیادراری تناسلی -4

 )تعریق ارزش، بیقراری و رنگ پریدگی، بیخوابی، سردرد، درد پشت و احساس خستگی(. اسکلتیاسکلتی -5
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  عالئم رفتاری:

 ناتوانی در تصمیم گیری -1

 تعارض در ارتباط بین فردی  -2

 اختالل در قضاوت و خالقیت  -3

 کاهش کارآیی. -4

ای نیز هر دو دساته برخی افراد نسبت به استرس عالئم جسمی و فیزیکی پیدا میکنند و برخی دیگر عالئم روانی و عده

 عالئم را نشان میدهند.

یات ار کرد اهموز آن جلوگیری کرد و یا آن را مهتأثیر استرس بسیار فراگیر است و اینکه بیاموزیم چگونه میتوان از بر

 بسزایی دارد. مهارتهای کنترل و مهار استرس موثرند ولی نیاز به تمرین و مهارت دارند.

 دو روش کلی برای مقابله با استرس وجود دارد:

 پیشگیری از استرس  -1

 مهار استرس -2

اگر یک موقعیت استرس آور در انسان این احساس را بوجاود آورد، بهتارین روشای کاه  روش پیشگیری از استرس:

گی خود موجب رهایی از استرس میشود، فعالیتی است که وی را از آن منحرف میکند و اصوالً فرد بایستی بخوبی زند

 را سامان بخشد که استرس در آن به تعداد کافی و سازنده باشد، نه زیاد.

ی یا استاد در پیشگیری، درک موقعیت شارکت کننادگان در امار آماوزش و بیاان مطالاب بصاورت مرب رئیس، نقش

باشاد و بایساتی تواناایی کاربردی شرکت دادن فعال افراد در جریان آموزش و عمدتاً بصورت پرساش و پاساخ مای

 ند.کرا اداره  دستانو زیر پذیرش انتقاد را داشته و از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشد و بتواند کالس

ار بکار بردن روشهایی که بشود با بکار بردن آن، زمانی که در معارض تجربیاات اساترس آور قار روش مهار استرس:

 گرفتیم، از اثرات آن بکاهیم.

ساتی باشد. در مرحله بعاد بایمی بهترین روش برای مدیریت استرس، حذف عوامل استرس زا یا به حداقل رساندن آن

 شود. قابلیت کلی افراد برای اداره استرس، بوسیله افزایش بازگشت پذیری یا انعطاف پذیری فردی انجامافزایش 

ل ر اثر عوامپرورش قابلیت و توانمندی بیشتر برای ایستادگی در برابر اثرات منفی استرس و تجهیز انرژی ایجاد شده د

 استرس زا در مدیریت استرس نقش دارد.
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 کنند.می گروه تقسیم 4عوامل استرس زا را در سازمانها و ادارات به جدید یک طبقه بندی 

 عوامل سازمانی )سیاست ها، ساختارها و فرایندها( .1

 عوامل گروهی )عدم انسجام گروهی و عدم حمایت اجتماعی( .2

 عوامل فردی )تعارضات فردی، نقش فرد در سازمان( .3

 مالی و تکنولوژیکی( عوامل فراسازمانی )تغییرات اجتماعی، خانوادگی، محلی، .4

ن آیاد، در مجماوع مطلاوبتریمای از آنجا که حذف عوامل استرس زا استراتژی پایداری برای کاهش استرس به شمار

 باشاند غیارممکن و حتای ناامطلوبمی استراتژی است. اگرچه حذف همه عوامل استرس زایی که افراد با آن مواجه

 بار را به گونه ای موثر حذف نمایند.توانند عوامل استرس زای زیانمی است، افراد

 روشهای مدیریت استرس

 .مطالعه گزینشی مطالب و پرهیز از مطالعه جزئیات غیرضروری .1

 تهیه فهرست کارهایی که بایست در یک روز انجام شود. .2

 نگهداری هر چیز در جای خود. .3

 اولویت بندی وظایف. .4

 انجام یک کار مهم در یک زمان مشخص. .5

 در چند مرحله.تقسیم کارهای مهم  .6

 بهترین اوقات را برای مهمترین مساله بگذارید. .7

 در انجام کارها تعلل و سستی نکنید. .8

 برای انجام هر کار مهلت و موعدی مشخص تعیین کنید. .9

 اوقاتی را برای امور شخصی خود اختصاص دهید. .10

 درباره هیچ چیز بطور دائم و مستمر نگران نباشید. .11

 اهداف بلند مدت داشته باشید. .12

 مالقاتهای معمولی و روزمره را به پایان روز موکول کنید. .13

 شود:استرس با سه روش مهار می

 آرمیدگی عضالنی )ریالکسیشن( -1

 تنفس عمیق -2

 تجسم موقعیتهای بدون استرس. -3
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 میگردند. بیخوابی، بی بندوباری، افراط در کار، بیکاری و افراط در تفریح موجب اضطراب و اختالل در تمرکز حافظه

رورش پاهوای آزاد، ورزش، تنفس عمیق، خوش بینی و امیدوار بودن، پیاده روی روزانه و توجه کامل به امور موجب 

 و تقویت حافظه و مهار استرس میشود.

 دکتر پرویز مظاهری         

 روانپزشک                                 

 دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران        

 




