علل استرسهاس شغلی :

خَدؿبى سا ثذٌّذ  .سػبيت هَاسد ريل دس وبّؾ اػتشػْبي

اػتشػَسّبيي وِ دس هحيظ وبس ثب آًْب هَاجِ هي ؿَين

ػوذُ وبسوٌبى هؤثش هي ثبؿذ :

تَػظ خصَصيبت ٍيظُ فشد هبًٌذ ؿخصيت  ،ػيؼتن اسصؿي

 -1دس جْت افضايؾ ػضت ًفغ وبسوٌبى الذاهبت ػولي
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 ،ػالهت  ،جْت گيشي اّذاف  ،ػبثمِ تحصيلي ٍ ادساوْبي

اًجبم دّيذ .

علل استرس های شغلی

هَلؼيت ؿغل تؼذيل ٍ يب تـذيذ هي گشدد  .هْوتشيي

 -2ثِ آًْب اجبصُ دّيذ وِ ثذاًٌذ داساي اسصؽ ّؼتٌذ .

اػتشػْبي ؿغلي دس استجبط ثب صهيٌِ ّبي صيش هي ثبؿذ :

ٍ -3ظبيف اًْب سا ثِ هٌظَس اجتٌبة اص حبلت دلوشدگي ،

 -1اػتشػَسّبي فيضيىي دس هحيظ وبس ًَ :س  ،صذا  ،دهب

وبّؾ ثْشُ ٍسي اػتشع جزاة ٍ هتٌَع ًوبئيذ ٍ ّويي

 -2خصَصيبت ٍيظُ ؿغل  :ػخت ثَدى وبس  ،ػشدسگوي دس

گًَِ ثِ تٌَع هحيظ وبسي تَجِ ًوبئيذ .

ٍظبيف  ،تؼبسض دس ًمؾ  ،هؼئَليت ون يب خيلي صيبد ،

 -4ثشًبهِ ّبي وب سي لبثل اًؼغبف عشح سيضي ًوبئيذ .

تغييش دس ٍظبيف حبصل اص هحذٍديتْبي صهبًي .

 -5هذيشيت هـبسوتي سا استمبء دّيذ .

 -3فـبسّبي گشٍُ ٍ ّوىبساى ٌّ :جبسّبي گشٍُ  ،ػذم

 -6اص پبداؽ ّبي حيي وبس اػتفبدُ وٌيذ .

ّوجؼتگي ثب گشٍُ  ،وبّؾ حوبيت گشٍُ .

 -7اػبع يه تين وبسي ٍ هٌؼجن سا پبيِ سيضي ًوبئيذ .

 -4ػغح ػبصهبًي هذيشيت  :هذيشيت ضؼيف  ،ضؼف

 -8دس ثشًبهِ ّبي تَػؼِ ٍ گؼتشؽ تَاًبيْبي پشػٌل

ػبختبسي  ،حوبيت ضؼيف سئيغ  ،وبغز ثبصي .

هـبسوت فؼبل ًوبئيذ .

ٍ -5جَُ وبس  :اهيذّبي اٍليِ هشثَط ثِ وبس  ،تَلؼبت ٍ

 -9پشػٌل سا ثب ًحَُ پشداخت  ،هيضاى هضايب ٍ استمبءؿغلي

اًتظبسات ثؼذي ً ،گشاًيْبي هشثَط ثِ ثبصًـؼتگي .

آؿٌب وٌيذ .

 -6صًذگي خبسج اص هحيظ وبس  :صًذگي خبًَادگي  ،اصدٍاج ،

 -11وبسهٌذاى صيش دػت سا تحت حوبيت اجتوبػي لشاس

دسگيشيْب ٍ گشفتبسيْبي اجتوبػي  ،هـىالت سيبلي  ،دٍػتبى

دّيذ.

خبسج اص هحيظ وبس .

وبسوٌبى ثِ هظَس همبثلِ ٍ وٌتشل ثيـتش اػتشع الصم اػت :

مالحظات کلی در کنترل استرسهای شغلی :

* اػتشع سا ثش اػبع ادسان چيضّبيي وِ تْذيذ وٌٌذُ

هذيشاى ضوي دسن ػلل ػوذُ اػتشػْبي وبس ( احؼبع ثي

ّؼتٌذ ؿٌبػبيي وشدُ ٍ دسن ًوبيٌذ وِ لذست تغييش ايي

يبٍسي ٍ ًبهغوئي ثَدى ) الصم اػت وِ وبسهٌذاى سا ثشاي

ادسان سا داسًذ .

تصوين گيشي دس حيغِ وبس خَد تمَيت ًوبيٌذ  ،ثِ آًْب دس

* ثِ ؿغل ثِ ػٌَاى يه هبهَسيت ًگبُ وشدُ ٍتؼْذ ٍ اػتمبد

اًجبم صحيح ٍظبيف اػتوبدوشدُ ٍ اجبصُ دسن هَلؼيت

ثِ وبس سا گؼتشؽ دٌّذ .

و روش های کنترل آن

تهیه و تنظیم  :معصومه جمالی
کارشناس پرستاری
گروه هدف  :کارکنان مرکس
تحت نظارت واحد آموزش
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* هْبستْبي ؿغلي اضبفي سا گؼتشؽ دّذ هبًٌذ وتبة

 -1سٍيبسٍيي هتوشوض ثش هـىل وِ ثِ ػوت هٌجغ اػتشع

د) وٌتشل اػتشع ثب اػتفبدُ اص داسٍ  ،الىل  ،هَاد هخذس ،

خَاًذى ،ؿشوت دس ػويٌبسّب  ،دٍسُ ّبي ضوي خذهت سا

جْت گيشي ؿذُ اػت .

خَسدى ٍ  : ...اػتفبدُ اص هَاد هوىي اػت ثِ صَست هَلت

عي ًوَدى .وبسهٌذ ّش چِ دس ؿغل ؿبيؼتِ تش گشدد احؼبع

 -2سٍيبسٍيي هتوشوض ثش ّيجبى وِ ثِ ػوت ٍاوٌؾ ؿخصي

ثبػث وبّؾ اػتشع گشدد ٍلي دس دساص هذت اثشات

وٌتشل ثيـتشي ثش آى خَاّذ ًوَد .

فشد ًؼجت ثِ اػتشع هؼغَف هي ؿَد .

صيبًجبسي داسد .

* اص ووبل گشايي اجتٌبة ًوَدُ ٍ ثشاي ػول ثِ ثْتشيي

ثغَس ولي ثشاي وٌتشل اػتشع هي تَاًين اص اػتشاتظيْبي صيش

 -2حوبيتْبي اجتوبػي  :صهبًيىِ يه فشد دس هؼشض اػتشع

ؿىل دس حذ تَاى الذام ًوبيذ .

اػتفبدُ ًوبئين  .اػتفبدُ اص چٌذ سٍؽ ثِ صَست تشويجي

لشاس هيگيشد ثؼتِ ثِ هيضاى حوبيت اجتوبػي ثِ اػتشع

چٌبًچِ اػتشع اداهِ يبثذ ٍ ثب سٍؽ هٌبػجي وٌتشل ًگشدد

ثبػث افضايؾ وبسايي دسهبى هي گشدد :

ٍاوٌؾ ًـبى هي دّذ  .افشاد دس ٌّگبم اػتشع هي تَاًٌذ اص

ثبػث ايجبد ٍضؼيتي هي گشدد وِ تحت ػٌَاى ػٌذسم

 -1اػتشاتظيْبي فشدي  :دس ثشگيشًذُ چٌذيي سٍؽ فشدي

تجبسة يىذيگش ( يبدگيشي ؿيَُ ّبي همبثلِ اي ديگشاى ،

فشػَدگي سٍاًي هغشح هي ؿَد  .ايي ػٌذسم دس عي دٍ

وٌتشل اػتشع هي ثبؿذ ٍ آًْب ػجبستٌذ اص :

تـَيك ؿذى تَػظ آًْب ٍهَسد حوبيت لشاس گشفتي ) اػتفبدُ

هشحلِ اٍليِ ٍ ًْبيي اتفبق هي افتذ ٍ ثبػث ايجبدهـىالتي

الف ) همبثلِ هؼتمين ( يب همبثلِ هتوشوض ثش هؼئلِ ) وِ دس ايي

وشدُ ٍ ثِ ًحَُ هغلَة اػتشع ّب سا وٌتشل ًوبيٌذ .

دس ػغَح ػولىشد ؿغلي ٍ ،ضؼيت عجي  ،هـىالت سفتبسي

سٍؽ فشد ثِ صَست هؼتمين هـىل هَجَد سا هَسد ّذف

 -3تىٌيىْبي سٍاًـٌبختي  :ثب تَجِ ثِ خصَصيبت ٍيظُ

 ،هصشف هَاد ٍ خغبّبي ؿٌبختي هي گشدد  .ػالئن ػٌذسم

لشاس دادُ ٍ تالؽ ثشاي ثش عشف وشدى آى هي ًوبيذ  .ايجبد

ؿخصيتي دس تىٌيىْبي سٍاًـٌبختي تبويذ ػوذُ ثش ػالئن

فشػَدگي دس جذٍل ؿوبسُ ػِ هٌؼىغ ؿذُ اػت .

تغييشات دس هحيظ ٍ يبدگيشي هْبستْب تَػظ فشد ثبػث

جؼوبًي اػتشع ٍ وٌتشل هٌجغ اص عشيك آهَصؽ ٍ يبدگيشي

روشهای کنترل استرس :

وبّؾ اػتشع ٍ افضايؾ ػضت ًفغ اٍ هي گشدد.

ؿيَُ ّبي همبثلِ اي جذيذ اػت  .آساهؾ تذسيجي ػضالت

اًؼبًْب ثِ اؿىبل هختلف ثب تؼبسضبت  ،هـىالت  ،خغشات

ة) همبثلِ غيش هؼتمين ( يب همبثلِ سفتبسي )  :دس ايي سٍؽ ثِ

 ،آهَصؽ اتَطًيه  ،ثيَفيضيه  ،اػتشاتظيْبي ؿٌبختي ٍ  ...اص

ٍ ًباهيذي خَيؾ ثشخَسد هي ًوبيٌذ ٍ اص ؿيَُ ّبي هتؼذد

ػَض تغييش دادى ًيبص ٍ تمبضبي فشدي ثش ًحَُ صحيح

جولِ تىٌيىْبي ػوذُ سٍاًـٌبختي اػت وِ دس ثحث وٌتشل

وٌتشل اػتشع اػتفبدُ هي ًوبيٌذ ايي سٍؿْب ػوذتب ثش وبّؾ

وؼت آى ًيبص تبويذ هي ؿَد ٍ( .لتي سٍؿْبي هؼتمين همبثلِ

اػتشع هغشح هي گشدًذ .

اضغشاة ٍ ثشاًگيختگي جؼوبًي هتوشوض ؿذُ اًذ  ٍ .الصم

ًبهوىي يب ًب هتٌبػت اػت ).همبثلِ غيش هؼتمين هي تَاًذ ثِ

 -4داسٍ دسهبًي  :دٍ دػتِ ػوذُ اص داسٍّب ( ثٌضٍديبصپيٌْب ٍ

اػت وِ دسهبًگشاى ثب گؼتشُ اي اص ايي اػتشاتظيْب آؿٌبيي

پبػخْبي ػبصگبساًِ هبًٌذ ثشًبهِ ّبي اصالح سفتبس ،

ثتبثلَوشّب ) ثب اثشات آساهجخؾ ٍ تبثيش ثش ػيؼتن ّبي

داؿتِ تب ثتَاًٌذ ثِ ًحَُ هغلَثي اص تىٌيىْبي فشدي ٍ

ثبصػبصي ؿٌبختي  ... ٍ ،ووه ًوبيذ .

ثشاًگيختگي هحيغي ( ثتبثلَوشّب ) ثِ هٌظَس وبّؾ اثشات

اجتوبػي وٌتشل اػتشع اػتفبدُ ًوبيٌذ  .الصاسٍع ( ) 1991

ج) همبثلِ ججشاًي  :ايي ؿيَُ دس ثشگيشًذُ اػتشػْبيي اػت

اػتشع ثِ وبس ثشدُ هي ؿًَذ  .هجذدا خبعش ًـبى هي ػبصين

ٍ فبلىوي (  ) 1984ثِ دٍ ًَع اص پبػخْبي سٍيبسٍيي ثب

وِ اص اثشات اػتشع هي وبّذ هبًٌذ ٍسصؽ وشدى  ،ايجبد

وِ هؤثشتشيي ثشًبهِ ّب ثشاي همبثلِ ثب اػتشع هؼوَال تشويجي

اػتشع اؿبسُ وشدُ اًذ :

ػشگشهي ٍ  ..وِ ّوشاُ ثب ػبيش سٍؿْب دس وٌتشل اػتشع

ّؼتٌذ.

ًمؾ داسًذ .
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