مقدمه:
استزس شغلی در جمعیت کاری به طور جدی در حال
افشایش می باشد و امزوسه استزس شغلی ،یک جشء

استزس شغلی

گرانباری نقش:
گزاًجبری ًقؼ زر کبر ثِ ایي هعٌی اعت کِ زر هیبى یک
گزٍُ کبر کِ کبرّبی ثغیبر سیبزی ثزای اًجبم ؽسى ٍجَز

جدایی ناپذیز سندگی هز فزد شده است و  WHOاس آن

زارًس ،فززی هوکي اعت زچبر کضکبری ٍ ثس عول کززى

به اپیدمی جهانی نام بزده است.

ؽَز.

اعتزط را پبعد غیزاذتصبصی ثسى ثِ ّز هَقعیتی هی

کمباری نقش:

زاًٌس کِ ًیبس ثِ عبسگبری زاؽتِ ثبؽس؛ ذَاُ هَقعیت
ذَؽبیٌس ثبؽس (ارتقبی ؽغلی ( ٍ ذَاُ ًبذَؽبیٌس) اذزاج
اسکبر(؛ الجتِ یبفتِ ّبی جسیس ًؾبى هی زّس کِ ثیى
اعتزط ًبؽی اس هَقعیت هطلَة ٍ ًبهطلَة تفبٍت ّبی
فیشیَلَصیک ٍجَز زارز.

کوجبری ىقؼ یعٌیٍ ،ضعیتی کِ زر آى اس هْبرت ّبی
ؽرص ثِ طَر توبم ٍ کوبل اعتفبزُ ًوی ؽَز .ثِ ثیبى
زیگز  ،هْبرت ّب ٍ تَاًبیی ّبی فزز کوتز اس اًساسُ هوکي
ثِ کبر گزفتِ هی ؽًَس.

عوامل ایجاد کننده استزس :

ناساسگاری نقش:

ابهام نقش:

ًبعبسگبری ًقؼ سهبًی رخ هی زّس کِ تي زازى ثِ
هجوَعِ ای اس الشام ّبی ؽغلی ثب پذیرػ هجوَعِ

ٍضعیت ؽغلی هعیٌی کِ زر آى پبرُ ای اس اطالعبت السم

زیگزی اس الشام ّبی ؽغلی  ،هغبیز ٍ یب ثِ کل ًبهوکي

ثزای اًجبم ؽغل ثِ طَر هطلَة ً ،برعب یب گوزاُ کٌٌسُ

اعت.

اًس زر ًتیجِ فزز ًوی زاًس کِ چِ اًتظبری اس ٍی ثزای
اًجبم ؽغل اػ زارًس.
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آهنگ کار:
عزعت  ،یب ثْتز ثگَیین ،آٌّگی اعت کِ فزز ثبیس ثب آى
کبر کٌس.

تکرار کار:
تعساز زفعبت تکزار زر کبر یکی اس ٍیضگی ّبی ؽغل اعت
کِ هی تَاًس عبهل هَثزی زر اعتزط ؽغل ثبؽس.

پیامدهای استزس شغلی:
عَارض رٍاًی :
*اضطزاة  ،حغبعیت  ،افغززگی ً ،برضبیتی  ،ذغتگی

نوبت کاری:

 ،هالهت ً ،بکبهی  ،ثیشاری ،اًشٍا ٍ ذَزکؾی

ؽغل ّبیی کِ هغتلشم کبر کززى زر عبعت ّبیی ذبرج

عَارض جغوی :

اس عبعبت هعوَلی کبر رٍساًِ اعت ،عبهل زیگزی اعت

کِ هوکي اعت ثِ اعتزط ؽغلی هٌجز ؽَز.

*ثیوبری ّبی قلجی ٍ عزٍقی  ،اذتالالت اعکلتی
عضالًی  ،سذن ّبی گَارؽی ،تضعیف عیغتن ایوٌی ٍ
عزطبى

پیشگیزی اس استزس شغلی:
 تٌبعت هغئَلیت ّب ثب ظزفیت ٍ تَاًبیی ّبی
کبرکٌبى.
 طزاحی هؾبغل ثِ ًحَی کِ ّسف ،اًگیشػ ٍ
فزصت اعتفبزُ اس هْبرت ّب را فزاّن ًوبیس.
 ؽفبف عبسی ٍظبیف ٍ هظئٍلیت ّبی کبرکٌبى.
 فزاّن ًوَزى فزصت ثزای هؾبرکت کبرکٌبى
زرتصوین گیزی ّب.

عَارض رفتبری فززی :
*ذَززاری اس کبر کززى  ،هصزف رٍس افشٍى زارٍ  ،پز
ذَری یب ثی اؽتْبیی ٍ رفتبر عتیشُ جَیبًِ زر ثزاثز
ذبًَازُ

اثزات عبسهبًی :
*غیجت  ،رّبکززى ؽغل  ،افشایؼ ذطب ٍ حبزثِ  ،افشایؼ
آعیت ّب ٍ ضبیعبت ،کبّؼ کبرایی  ،کبّؼ کیفیت کبر ،

رٍاثط کبری هیبى فززی:

فقساى ثْزُ ٍری  ،افشایؼ ّشیٌِ ّبی پشؽکی ٍ
ثْساؽتی ،افشایؼ هزذصی اعتعالجی  ،ثبسًؾغتگی

کیفیت رٍاثط کبرکٌبى زر هحیط کبر ّ ،وَارُ راثطِ

سٍزرط ّ ،شیٌِ ّبی جبیگشیٌی افزاز  ،فقساى ذالقیت ٍ

هَثزی ثب اعتزط ؽغلی زارز .پضٍّؾگزاى اظْبر کززُ

ًَآٍری  ،افشایؼ هربلفت ّب ٍ اس ّن پبؽیسگی عبسهبى.

اًس کِ زر ثزرعی ّبی اًجبم ؽسُ زعت کن عِ ًَع
رٍاثط هیبى فززی زیسُ ؽسُ اعت .رٍاثط ثب ّوکبراى
،رٍاثط زرٍىِ گزٍُ ّبی کبر ٍ رٍاثط عزپزعتبى ٍ رّجزاى.

 ثْجَز ارتجبطبت ،فزاّن ًوَزى فزصت ثزای
تعبهل اجتوبعی هیبى کبرکٌبى.
 تْیِ ثزًبهِ کبری عبسگبر ثب ًیبسّب ٍ مطئٍلیت
ّبی ذبرج اس ؽغل.
 افشایؼ عطح آگبّی کبرکٌبى ٍ هسیزاى اس

اعتزط ؽغلی ٍ پیبهسّبیؼ.
 افشایؼ اهٌیت ٍ اهکبى ارتقبی ؽغلی.
 افشایؼ تَاسى ثیي تالػ ٍ پبزاػ.

