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مقدمه
در سـالهای اخیـر موضـوع اسـترس و آثـار آن در سـازمان
یکـی از مباحـث اصلـی مدیریت رفتار سـازمانی اسـت .فشـار

کار و ویژگیهـای فـردی شـاغل بهوجود میآیـد؛ بهگونـهای که
خواسـتههای محیـط کار و فشـارهای مرتبـط بـا آن ،بیـش از آن
اسـت که فـرد بتوانـد از عهـده آنهـا برآید.

عصبـی در سـازمان مانند آفتی اسـت کـه فعالیتهـا را تضعیف

اسـترس شـغلی هنگامـی رخ میدهـد کـه انتظـارات از فـرد

و یـا از بیـن میبـرد .کار جنبـهای از زندگی اسـت کـه صرفنظر

بیشتر از اختیارات و تواناییهای او باشـد .وقتیکه در محیط کار

از منابـع مالـی ،برخـی از نیازهای اساسـی انسـان نظیـر تحرک

مجال نشـان دادن خالقیـت ،تصمیمگیری و درایـت از فرد گرفته

روانـی و بدنـی ،نیازهـای اجتماعـی و احساسـات شـخصی را

شـود در او اسـترس بـروز میکنـد و درنهایـت منجـر بـه کاهش

ارضاء میکنـد .کار میتوانـد منبع فشـار روانی نیز باشـد .توجه

کارایی میشـود .این امر یکـی از مشـکالت و تهدیدهای بزرگ،

بـه محیطهـای شـغلی و شـرایط کار کارکنـان امـری اسـت کـه

برای سلامت افـراد در جوامـع مدرن امـروزی اسـت .همچنین

بـا افزایـش کیفیـت کار ،حفـظ سلامت و بهداشـت کارکنـان و

بـا کاهـش کارایـی افـراد ،افزایش میـزان غیبـت ،کاهـش تولید،

بهرهمندی بیشـتر و بهتر از توانایی کارکنان مورد توجـه قرار گرفته

جابهجایـی نیـرو ،تعارضهـای کاری ،هزینههـای پزشـکی،

اسـت (کاظمی و همـکاران.)1389 ،

ازکارافتادگی و بودجههـای مربوط به اسـتخدام نیروهای جدید،

علیرغـم وجـود اسـترس مثبـت ،هنگامیکـه از اسـترس

هزینههـای گزافـی بـه سـازمانها و شـرکتها تحمیل میشـود

صحبت میشـود ،اغلب به عـوارض و جنبههای منفـی آن توجه

(حسـینی و همـکاران .)1392 ،اسـترس اثـرات فراوانـی بـر

میشـود .اسـترس ناشـی از شـغل ،استرسـی اسـت کـه فـرد در

عملکـرد و فعالیتهای اعضای سـازمان دارد .مدیـران ،کارکنان

شـغل معینـی دسـتخوش آن میشـود و از کنـش متقابل شـرایط

و اربابرجـوع تحـت تاثیـر فشـارهای عصبـی ،دچـار حـاالت
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روانـی خاصـی میشـوند و دسـت بـه اعمالـی میزننـد کـه در

بـا توجـه بـه اینکـه نیـروی انسـانی ،رکـن اساسـی و اصلـی

فعالیتهـا و بازدهی سـازمان منعکـس میشـود (ابراهیمینژاد

کارآمـدی هـر سـازمانی محسـوب میشـود ،کاهـش توانایی و

و همـکاران.)1395 ،

کیفیت عملکرد آن بـر اثر عوامل اسـترسزای شـغلی ،درنهایت

بـه دلیـل اهمیـت موضـوع اسـترس شـغلی و تاثیـر آن بـر

میتواند منجـر به کاهـش کارایی و بهـرهوری سـازمان و تحمیل

جنبههـای فـردی و شـغلی افـراد ،ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا به

هزینههـای اضافـه بـر آن شـود .ازایـنرو شناسـایی عوامـل

مطالعـه ،بررسـی و دسـتهبندی مجموعـه عوامـل اسـترسزای

اسـترسزای شـغلی و در پـی آن اجـرای برنامههـای مداخلـهای

موجـود در مشـاغل مختلـف بپـردازد .همـه مشـاغل بهنوعـی

هدفمنـد ،از الزامـات حیاتـی بـرای هـر سـازمانی محسـوب

با اسـترس شـغلی در محیـط کار مواجـه هسـتند .هـدف از این

میشـود .کنترل ایـن عوامـل و در نتیجـه ارتقـاء کیفیـتزندگی

پژوهـش ،گـردآوری مجموعـه عوامـل اسـترسزای مشـاغل

و رضایـت شـغلی کارکنـان ،میتواند باعـث کاهش شـکایات و

مختلـف در یـک نـگاه اسـت تـا تصو یـر کلـی در خصـوص

کاهش غیبـت ،افزایـش نگـرش مثبـت و ارتقـاء روحیـه و تعهد

عواملی که در هر شـغل موجب اسـترس میشـوند بهدست آید.

کاری در آنها شـود و این امـر بهنوبه خود میتوانـد موجب تعالی

سـپس دسـتهبندی این عوامل در سـه گروه کلی فردی ،شـغلی و

و افزایـش بهـرهوری و دسـتیابی سـازمان بـه اهداف خود شـود.

سـازمانی و تعیین مهمترین عامـل از میان این عوامل یادشـده از

کارکنان در محیطهای شغلی با عوامل اسـترسزای مختلفی

اهداف دیگـر این مقاله اسـت .در انتهـا نیز راهکارهای مناسـب

مواجه هستند (مکرمی و همکاران .)1396 ،در مورد مفهوم واژه

بـرای رفـع اسـترس در هـر گـروه ارائه میشـود.

«اسـترس شـغلی» تعاریف متعـددی موجود اسـت« .اسـترس

مبانی نظری

شـغلی بـه استرسـی گفتـه میشـود کـه فـرد خـاص بـه خاطـر

موفقیت ،توسـعه و پیشرفت هر سـازمان مرهون منابع انسانی

شـغل معینـی دسـتخوش آن میشـود» .راس و آلتامایـر تعریف

خلاق و سـالم اسـت .سـازمانها همـواره باید در جهـت حفظ

جامعتری از استرس شـغلی ارائه نمودند که هر سـه جنبه فردی،

سلامت و توانمند نگهداشـتن این سـرمایه ،در همـه ابعاد تالش

محیطـی و تعامل بیـن آن دو را مورد توجـه و تاکید قـرار میدهد.

خویـش را بـهکار گیرنـد .در ادامـه بـه تشـریح مفاهیم اسـترس

بر اسـاس ایـن تعریف ،اسـترس شـغلی عبـارت اسـت از کنش

شـغلی و عوامـل ایجادکننده ایـن پدیـده میپردازیم.

متقابـل بیـن شـرایط کار و ویژگیهـای فرد شـاغل بهگونـهای که

شغلی

خواسـتههای محیـط کار در نتیجه فشـارهای مرتبط با آن بیشـتر

عصر حاضـر را علاوه بـر عناویـن دیگـر آن ،میتـوان عصر
اسـترس و فشـار روانـی نیـز دانسـت .امـروزه پیچیدهتـرشـدن

از آن اسـت که فـرد بتواند از عهـده آن برآیـد (باکنـد و همکاران،
.)1397

فنـاوری ،روابـط اجتماعـی و بسـیاری از مسـائل ناشـی از آن،

با توجـه به تعاریـف متعددی که از مفهوم اسـترس و اسـترس

باعث شـده اسـت آرامـش و آسـایش از زندگـی انسـانها رخت

شـغلی در متـون علمی آمـده اسـت ابزار سـنجش ایـن پدیده در

بربسـته و اضطـراب و بـه دنبـال آن ،اسـترس و فشـار روانـی،

کارکنان و سـازمانها نیـز متفاوت اسـت؛ بهطوریکـه یافتههای

بسـیاری از جنبههـای زندگـی انسـانها را متأثـر سـازد تـا جایی

پژوهشهـا نشـان میدهـد تعـداد پرسشـنامههای اسـتاندارد

که کمتر جنبـهای از زندگـی را میتـوان یافت که تحـت تاثیر این

برای سـنجش این موضـوع حـدود  23پرسشـنامه اسـت .نتایج

پدیـده روانی قـرار نگرفته باشـد .یکـی از جنبههای مهـم زندگی

ایـن مطالعـه حاکـی از آن اسـت کـه پرسشـنامههای زیـادی

امروزی ،مسـئله اشـتغال و کار اسـت که عالوه بر تامین نیازهای

بـرای ارزیابـی عوامل اسـترسزای شـغلی تدویـن شـدهاند ،اما

مادی انسـانها ،نیازهـای روانـی آنها را نیـز تامین کند (سـلیمی

هـر یـک از آنهـا دارای زیرمقیاسهـای متفاوتـی بـرای ارزیابی

و همـکاران.)1399 ،

بخشـی از عوامل استرسزای شـغلی هسـتند .واکاوی و ارزیابی
بهار 1400
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پرسشـنامههای موجـود میتوانـد بـه محققـان و کارشناسـان

انجام وظایف شـغلی ،نا آشـنایی افراد با وظایف شغلی،

سـازمانهای مختلف در انتخاب پرسشـنامه مناسـب و مرتبط با

نداشـتن روابط مناسـب کاری با مافوق و. ...

اهداف و اسـتراتژیهای سـازمان کمک کند و منبع مناسبی برای
تحقیقـات دانشـگاهی نیز باشـد.

3.3عوامل سـازمانی اسـترس :یک محیط اداری و سازمانی
خوب شـامل محیطی اسـت که در آن عالوه بـر باالبودن

بـا توجـه بـه گسـتردگی پرسشـنامههای موجـود و

بازدهی و کسـب کارایی مطلوب ،به سلامت جسـمانی

زیرمقیاسهای آنها ،پیشـنهاد میشـود محققان و سـازمانهای

و روانـی کارکنـان هـم توجـه شـود و مسـئوالن و مدیران

مختلـف در ایـران برای اجـرای برنامههـای مداخلـهای هدفمند

همانطـور کـه بـه کارایـی و بهـرهوری میاندیشـند و بـر

در جهـت کنترل یـا حذف عوامـل اسـترسزا ،ابتدا با اسـتفاده از

آن تاکیـد میورزند به سلامت روانـی کارکنـان نیز توجه

مطالعـات کیفی ،عوامل اسـترسزای مربوط به سـامانه کار خود

داشـته باشـند؛ امـا ایـن مسـئله کمتـر مـورد توجـه قـرار

را شناسـایی کننـد و سـپس بـا طراحـی مقیاسهـای اسـتاندارد

میگیرد و گاه خود سـازمانها و موسسـات ،سیاستها،

یـا اسـتفاده از زیرمقیا سهـای پرسشـنامههای موجـود کـه

تصمیمات اتخاذشـده ،عملکردها و فرایندهای حاکم بر

پوشـشدهنده مشـکالت خاص آنها باشـد ،اقدام به اندازهگیری

آنها منشـأ بسـیاری از پریشـانیها و ناراحتیهای روحی

و ارزیابـی مشـکالت کننـد (مکرمـی و همـکاران.)1396 ،

و روانی افراد بـوده ،سلامت روانی آنها را تحتالشـعاع

عوامل استرس شغلی

قرار داده و یـا بهطـور جدی بـه مخاطـره میاندازند.

در ایـن پژوهش ،بـرای تحلیل عوامل اسـترسزای شـغلی در

لوتانز عوامل مرتبط با سـازمان را تحت چهار عنـوان کلی نام

مشـاغل مختلـف از نظریـه لوتانـز ( )1992کمـک گرفته شـده

برده اسـت که اکثر ایـن عوامـل فشـارزا در سـازمانهای بزرگ و

اسـت .بر این اسـاس عوامل موثر بر استرس در سـه حوزه فردی،

پیچیده دیده میشـوند:

شـغلی و سـازمانی مورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته اسـت.

1.1سیاسـتهای سـازمانی شـامل مالحظـات غیرعادالنه

1.1عوامـل فـردی اسـترس :شـامل بیـکاری ،مشـکالت

در بررسـی عملکردهـا ،نابرابـری در پرداختهـا،

خانوادگـی ،جدایـی از همسـر ،مـرگ یکـی از اعضـای

مقـررات انعطافناپذیـر ،نوبتهـای کاری غیرثابـت،

خانـواده ،اخـراج از کار ،بازنشسـتگی ،تغییـر محـل

وجـود ابهامـات ،جابجاییهای مـداوم و شـرح وظایف

سـکونت و . ...

غیرواقعـی

2.2عوامل شـغلی اسـترس :ایـن عوامـل بهطور مسـتقیم با

2.2سـاختارهای سـازمانی ماننـد تمرکـز ،عـدم مشـارکت

وظایف شـغلی فرد ارتباط مسـتقیم دارد؛ از جمله امنیت

کارکنـان در تصمیمگیریهـا ،امکانـات انـدک

شـغلی ،تعارض شـغلی ،عدم تسـلط و مهارت کافی در

بـرای پیشـرفت ،صـوری بـودن اکثـر کارهـا ،نیـاز بـه

شکل  .1مدل مفهومی استرس شغلی (بیگزاده و همکاران)1393 ،
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تخصصهای ویژه ،اتـکای متقابل واحدهـا به یکدیگر،
تضـاد صـف و سـتاد

استفاده از شـیوههای مناسـب پیشـگیری و مقابله ،در دو بعد
فـرد و سـازمان در جهت کاهش اسـترس شـغلی میتوانـد موثر

3.3شـرایط مادی از قبیل ازدحام و فقـدان امکانات برای تنها

باشـد .تجزیـه و تحلیـل پژوهـش رامشـک ( )1397بـا عنـوان

کار کردن ،سـر و صـدا ،گرما یا سـرمای شـدید ،آلودگی

«بررسـی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اسـترس شـغلی (مطالعه

هوا ،خطـرات ایمنی ،نور نامناسـب

موردی :کارکنان سـازمانهای دولتی شهرستان رودبار جنوب)»

4.4فرآیندهـا مانند ارتباطـات ضعیـف ،بازخـورد ضعیف/

نشـان داد بهطورکلی میان کیفیت زندگی کاری و اسـترس شغلی

ناکامـی در عملکـرد ،هد فهـای مبهـم /متضـاد،

کارکنان رابطه معنادار منفی وجـود دارد؛ بنابراین اهمیت کیفیت

اندازهگیـری غیردقیـق /مبهـم عملکـرد ،سیسـتمهای

زندگـی کاری میتوانـد باعث کاهش اسـترس کارکنان شـود.

نظارتـی غیرعادالنـه و اطالعـات ناکافـی (بیـگزاده و

در مشاغل غیرپزشکی نیز میتوان به دو نمونه اشاره نمود.

همـکاران.)1393 ،

1.1پژوهـش حقیقیمـود ( )1394کـه نتایـج نشـان داد

بـر اسـاس آنچـه بیـان شـد مـدل مفهومـی ایـن پژوهـش
بهصـورت شـکل  1میباشـد.
پیشینه پژوهش

اسـترس شـغلی حسـابداران در حـد شـدید و بـه میـزان
 95.8درصد میباشـد و تنها  2درصد از نمونه ِ 95
نفر،
اسـترس طبیعـی داشـتند.

اهمیت استرس شغلی در سالمت منابع انسـانی ،سازمانها

2.2پژوهـش بیـگزاده و همـکاران ( )1393بـا عنـوان

را بر آن داشـته اسـت تـا در خصـوص شناسـایی و اولویتبندی

«شناسـایی و اولویتبنـدی عوامـل موثـر بـر اسـترس و

عوامل موثـر بر ایـن پدیده تحقیقـات زیـادی انجام دهنـد .تاثیر

مدیریت اسـترس (مطالعـه موردی :کارکنان شـرکت آب

اسـترس شـغلی بر جنبههای فردی و سـازمانی کارکنان بر کسـی

و فاضالب آذربایجان شـرقی)» که نتایج نشـان داد در دو
گروه مـورد مطالعه از نمونـه ِ 303
نفر ،گـروه اول 62.5

پارامترهـای سـازمانی نظیـر خالقیـت ،کیفیـت زندگـی کاری،

درصـد و گـروه دوم  37.5درصد و اسـترس کارکنان این

رضایت شـغلی و تعهد سـازمانی اثـر دارد.

شـرکت از حد متوسـط باالتـر بوده اسـت.

پوشـیده نیسـت .اسـترس شـغلی و پیامدهـای آن تقریبا بـر اکثر

نتایـج حاصـل از پژوهش حقانـی و شـهرکی ( )1399تحت

نتایـج پژوهـش یوسـفیان میانـدوآب و همـکاران ()1393

عنوان «بررسـی رابطه استرس شـغلی با رضایت شـغلی کارکنان

تحـت عنـوان «بررسـی اجـزای اسـترس شـغلی کارکنـان اتـاق

پسـت بانـک شـهر زاهـدان» نشـان داد افزایش اسـترس شـغلی

عمل بیمارستانهای آموزشی زاهدان در سـال  »1393نشان داد

باعث کاهـش رضایت شـغلی میشـود .نتایج مقاله کشـاورزی

بیشـترین میزان استرس شـغلی مربوط به سـطح خفیف استرس
در نمونه ِ 105
نفر مورد بررسـی به میزان  58.1درصد میباشـد

عملکرد شـغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت» نیز

کـه درصد قابـل توجهی اسـت.

نشـان داد با افزایش استرس شـغلی ،میزان عملکرد شـغلی افراد

در پژوهش حبیبیمهر و همـکاران ( ،)1391از یک نمونه 80
ِ
نفـر از کارکنان دانشـکده علوم پزشـکی دزفـول 41.25 ،درصد

به «بررسـی عوامل ایجادکننده اسـترس شـغلی در سـازمانها و

دارای استرس تشخیص داده شـدند که  84.8درصد آنها مربوط

نحوه مقابلـه بـا آن» پرداخته اسـت و در نهایـت نتایج نشـان داد

به گروه سـنی  25تا  45سـال بودند.

( )1399بـا عنـوان «بررسـی نقـش و ارتبـاط اسـترس شـغلی با

کاهش مییابد .همچنین پژوهـش احمدی و همکاران ()1397

برخـی عوامـل ماننـد شـرایط محیـط کار و وضعیت درآمـد ،از

در پژوهشـی کـه دنـگ و همکارانـش ( )2019بـا عنـوان

جملـه مـواردی هسـتند کـه میتواننـد در بروز اسـترس شـغلی

«چگونگـی تاثیـر اسـترس شـغلی بـر عملکـرد شـغلی کارگران

موثر باشـند.

بخـش مراقبـت بهداشـتی چیـن» انجـام دادنـد شـواهد تجربی
بهار 1400
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مهمی در مورد اثرات اسـترس شـغلی و انگیـزه خدمات عمومی

روششناسی پژوهش

بر عملکـرد شـغلی در میـان کارکنـان مراقبتهای بهداشـتی در

مقالـه حاضر از نـوع مـروری اسـت .بـرای یافتن مسـتندات

بیمارسـتانهای دولتـی چیـن بهدسـت آمـد و نتایـج نشـان داد

مرتبط در پایـگاه داده گوگل با اسـتفاده از کلمه کلیدی «اسـترس

عملکـرد شـغلی احتمـاال بـا محـدود کـردن اسـترس افزایـش

شـغلی »1جسـتجو شـد .در پایگاههایی نظیر جهاد دانشگاهی،

مییابـد و فشـار روانـی متوسـطی را ایجـاد میکنـد و همچنیـن

سـیویلیکا ،اسـپرینگر ،2الزویـر 3و امرالـد 4نیـز مطالـب مرتبط

انگیـزه خدمـات عمومـی را افزایـش میدهـد.

مـورد جسـتجو قـرار گرفـت و در مجمـوع بیـش از  105مقالـه

در نتایج پژوهش رپتی و همـکاران ( )2017با عنوان «اثرات

بهدسـت آمد .سـرانجام بر اسـاس معیارهای مورد نظـر و پس از

استرس شغلی بر روابط خانوادگی» آمده اسـت :در کوتاهمدت،

مطالعه و بررسـی چکیده ،حـذف موارد تکـراری و غیـر مرتبط،

عوامـل اسـترسزای شـغلی از طریـق تاثیـر بـر روحیه ،افـکار و

تعداد  33مقاله انتخاب و در نگارش مقاله حاضر مورد اسـتفاده

رفتارهـای مقابلـهای فرد شـاغل ،بـر تعاملات خانوادگـی تاثیر

قـرار گرفت .بـرای انتخـاب مسـتندات ،معیارهایی نظیـر ارتباط

میگذارنـد .نتایـج ایـن پژوهـش میتوانـد مؤیـد وجـود اثرات

موضوعی عناویـن ،معتبر بـودن و ارتبـاط چکیده با هـدف مورد

متقابل اسـترس شـغلی بر جنبههای فردی زندگی کارکنان باشد.

نظر بهعنـوان معیـار انتخـاب مورد اسـتفاده قـرار گرفت.

تجزیـه و تحلیـل یافتههـای پژوهـش اسـکانفیلد و همکاران

یافتهها

( )2017با عنوان «پیامدهای اسـترس شغلی برای سالمت روان

مقـاالت و منابـع علمـی منتخـب بـا روشهـای مختلـف

معلمـان» که به بررسـی رابطه میان عوامل اسـترسزای شـغلی و

پژوهـش مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و سـپس عوامـل موثـر بـر

سلامت روان (عالئم افسردگی ،فرسودگی شـغلی و اختالالت

استرس شغلی ،معرفی شـده توسط پژوهشـگران ،شناسایی و به

روانـی ماننـد افسـردگی) در معلمـان پرداخته اسـت ،نشـان داد

تفکیک نوع مشـاغل در جـدول  1درج گردیده اسـت .در جدول

معلمان هر روز در معرض عوامل اسـترسزای شـغلی قرار دارند

 2نیـز تمامـی عوامـل شناساییشـده در سـه طبقـه کلـی فردی،

که با تاثیرات سـوء در سلامت روان مرتبـط اسـت و معلمان در

شـغلی و سـازمانی طبقهبندی و میزان فراوانی هر عامل به درصد

مقایسـه با گروههای مـورد مطالعـه دیگر ،میـزان بیشـتری از این

بیان شـده اسـت .تعداد مشـاغل استخراجشـده بر اسـاس متون

اختلال را تجربـه میکنند.

مقـاالت مـورد مطالعـه 32 ،عنوان شـغل میباشـد.

یافتههـای پژوهـش انشاسـی و همـکاران ( )2015بـا عنوان

نتیجهگیری و پیشنهادها

«استرس ،فرسودگی شـغلی و عملکرد ایمنی در صنعت ساخت

افراد در معرض انواع استرسها و فشارهای روانی هستند و

و سـاز فلسـطین» نشـان داد مهمترین عامـل ایجاد فشـار روانی

عالوه بر تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت زندگی کاری و خانوادگی،

در کارکنـان ،اسـترس رفتاری و فرسـودگی شـغلی اسـت .عالوه

بر سالمت جسم و روح آنان نیز اثر میگذارد .ازاینرو شناسایی و

بر این ،یافتهها نشـان داد متخصصان سـاخت و سـاز از اسـترس

مدیریت عوامل استرسزای شغلی و فشارهای ناشی از آن و نحوه

عاطفـی و فرسـودگی نامرئی رنـج میبرند.

برخورد با این عوامل اهمیت دارد .در این مقاله تعداد  32عنوان

نتایج پژوهش جونیز و همکاران ( )2008با عنوان «اسـترس

شغل از مجموعه مقاالت و پژوهشهایی که با موضوع استرس

شـغلی و رضایـت شـغلی» بیـان میکنـد میان اسـترس شـغلی

شغلی مورد بررسی قرار گرفته بودند استخراج و با کمک از نظریه

و رضایـت شـغلی پرسـتاران رابطـه معنـاداری وجـود دارد .این

لوتانز ( )1992در سه دسته عوامل فردی ،سازمانی و شغلی

پژوهشها و بسـیاری پژوهشهـای دیگر در این زمینـه که مجال

سزا در مشاغل
دستهبندی شدند .در نهایت مهمترین عوامل استر 

پرداختن به همه آنها نیسـت ،به تاثیرات اسـترس شـغلی بر ابعاد

مختلف سازمانها به ترتیب عامل سازمانی و سپس عامل شغلی

فردی و سـازمانی زندگـی کارکنـان پرداختهاند.

شناسایی شدند.
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
کارکنان شرکتهای صنابع غذایی (لبنی)

کارکنان بخش مدارک پزشکی

کارکنان شرکت توزیع برق

معلمان و دبیران

حسابداران

کارکنان دانشگاه دولتی

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

اعضای هیات علمی

مشاغل

فراوانی 37.5 :درصد
سختی کار و حجم کاری زیاد ،تحت فشار قرار گرفتن
برای انجام کار ،نیاز به تمرکز و توجه بیشازحد به
وجود تنش بین همکاران ،عدم منزلت اجتماعی
کار ،عدم وجود فضای فیزیکی مناسب در محل کار،
شغل ،مغایرت نیازهای شخصی با نیازهای سازمان
عدم حمایت از سوی مسئولین و مدیران ،اعمال
روشهای ضد و نقیض در محل کار
فراوانی 30 :درصد
فراوانی 70 :درصد
حجم زیاد کار ،فقدان فرصت رشد حرفهای ،روابط سرد و نامناسب میان همکاران ،مسائل
مربوط به دانشآموزان و مشکالت انضباطی
عدم پیشرفت شغلی ،تغییرات مداوم در
ایشان ،کمبود وقت و کنترل دانش آموزان
برنامه درسی ،جو سازمانی بسته ،ساختار
بدرفتار ،دشواری تعامل متقابل با والدین،
کالس ،حمایت محدود از طرف دولت ،عدم
درک مشکالت از سوی مدیر ،کم بودن حقوق اشتباه در کار ،عدم استقالل و عدم انگیزه،
عدم منزلت اجتماعی شغل
و مزایا ،آموزش ناکافی
فراوانی 41 :درصد
فراوانی 59 :درصد
ارزیابی عملکرد ،گرانباری نقش (تحمیل وظایف فقدان کنترل در شغل ،ابهام نقش ،تعارض
مناسبات انسانی در محیط کار ،تعارض نقش
شغلی بیش از توان فرد) ،سبک باری نقش
فراوانی 57 :درصد
فراوانی 43 :درصد
عدم ثبت درست اطالعات در پرونده (واحد
کمبود فضا (واحد بایگانی) ،کمبود کارکنان
کدگذاری)
واحد پذیرش و آمار
فراوانی 33 :درصد
فراوانی 67 :درصد
عدم فرصت ارتقاء شغلی ،زمان استراحت
غیرقابل انعطاف ،شرایط کاری غیر ایمن
فراوانی 100 :درصد

فرهنگ سازمانی ،بافت سازمانی ،خ ط مشی
سازمانی

فراوانی 33 :درصد

محیط فیزیکی کار ،سختی کار

سازمانی
بوروکراسی ،فشار زمانی ،محدودیتهای
زمانی تدریس
فراوانی 30 :درصد

شغلی
نوع شغل ،ارتباط با دیگران ،انجام تحقیقات،
تقاضای دانشجویان
فراوانی 40 :درصد
مسئولیت شغل ،دوگانگی نقش ،بیکفایتی
نقش ،محدوده نقش
فراوانی 67 :درصد
فشار نقشها ،عدم امنیت شغلی /مالی ،روابط
بین فردی ،شایستگی نقش ،تطبیق با شرایط
شغلی
فراوانی 62.5 :درصد

فردی
تقاضای خانوادگی ،مشکالت مالی ،تعدد
نقش اجتماعی
فراوانی 30 :درصد

جدول  .1تحلیل و دستهبندی عوامل موثر بر استرس شغلی به تفکیک مشاغل مختلف (برگرفته از مقاالت)
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کارکنان زندان

مدیران مدارس

کارکنان بهداشت و درمان

پرستاران

آتشنشانان

کارکنان پاالیشگاه
(مجتمع گاز پارس جنوبی)

کارکنان مناطق عملیاتی انتقال گاز

مشاغل

فراوانی 50 :درصد

شرایط محیط زندان ،سطوح امنیتی زندان

فراوانی 37.5 :درصد
تحت فشار قرار گرفتن برای انجام کار ،انجام
دو کار بهطور همزمان ،انجام کار در روزهای
تعطیل ،زیاد بودن حجم کار ،اعمال روشهای
ضد و نقیض در محل کار ،مشورت نکردن
سرپرستان با کارمندان در مورد تغییرات
شغلی ،عدم درک مشکالت افراد از سوی
مدیریت
فراوانی 87.5 :درصد
حساسیت بیشازاندازه در محیط کار،
اهمیت و تعدد موارد تصمیمگیری ،نگرانی
از عدم موفقیت در کار ،ارزشیابی ناعادالنه،
انتظارات روسای آموزش و پرورش ،انتظارات
و توقعات زیاد معلمان ،ضعف فرهنگ حاکم
بر منطقه آموزشی ،تغییرات سریع در قوانین
و مقررات نظام جدید ،عدم رعایت قوانین و
مقررات نظام جدید
فراوانی 64.3 :درصد

روابط حمایتی ضعیف ،محیط فیزیکی ،سختی
کار

فراوانی 40 :درصد

شرایط و محیط فیزیکی کار ،نوبت کاری

سازمانی
فقدان ارزیابی عملکرد
فراوانی 33 :درصد
عدم ارزشیابی صحیح کارکنان ،تبعیض
در پاداشها ،انتقال نادرست نیروی کاری
به پاالیشگاههای جدید ،خطر مواد سمی و
شیمیایی
فراوانی 100 :درصد

فراوانی 28.6 :درصد
نوع شغل کارکنان ،تعداد زندانیان در بند ،نوع
جرائم زندانیان در بند
فراوانی 50 :درصد

مسئولیت زیاد و بیشاز اندازه ،درصد ترک
خدمات از پست مدیریت ،فقدان جو محبت و
دوستی ،احساس تبعیض در محیط کار

فراوانی 12.5 :درصد

مغایرت نیازهای شخصی با نیازهای سازمان

عالقهمندی به کار ،روابط میان گروهی،
فشارهای روانی
فراوانی 60 :درصد
نداشتن کنترل کافی روی کار ،نیازهای باالی
شغل ،مواجهه با مرگ ،تماس با بیماران مختلف
در بخشهای مراقبتی ،مسئولیت شغلی
فراوانی 62.5 :درصد

شغلی
ابهام نقش ،فقدان کنترل در شغل
فراوانی 67 :درصد

فراوانی 7.1 :درصد

عوامل خانوادگی

فردی
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مدیران مراکز درمانی

کارکنان سازمان بهزیستی

کارکنان ناجا

کارکنان مراکز پزشکی قانونی

کارکنان اتاق عمل

کارکنان ذوب آهن

کارکنان هواشناسی

نظامیان

نگهبانان شهرداری

مهمانداران پرواز

مشاغل

کمبود بودجه و امکانات و تجهیزات مراکز
درمانی ،محیط کار استرسزا ،آلودگیهای
زیستمحیطی
فراوانی 45 :درصد

فراوانی 33 :درصد
پایین بودن دستمزدها ،تغییر محل خدمت،
سنگینی کار ،فشار ناشی از اتمام یا رسیدن
مهلت مقرر برای انجام کارها ،احساس عدم
امیدواری به ارتقاء شغلی ،بیتوجهی روسا
به مشکالت کاری
فراوانی 67 :درصد
نگرشهای مختلف مدیران ،محیط کاری
ضعیف (خستهکننده و نامطلوب) ،زمان
کار ،جایگاه پست سازمانی تخصیصهای
ناعادالنه حجم کاری
فراوانی 57 :درصد

محیط فیزیکی ،سختی کار

فراوانی 40 :درصد
محیط کار
فراوانی 33 :درصد

کمبود امکانات ،کمبود بودجه

پیچیدگی و تناقض در دستورات نوبت روز،
منطقه خدمتی
فراوانی 50 :درصد
حمایت مسئوالن ،حمایت همکاران ،تعارض
نقش ،ابهام نقش ،سختی کار
فراوانی 42 :درصد

سازمانی

فراوانی 29 :درصد
تعارض نقش ،ابهام نقش
فراوانی 100 :درصد
احساس مسئولیت بیشازحد ،مسئولیت در
قبال سالمت بیماران ناآگاهی مراجعین نسبت
به معیارهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
فراوانی 33 :درصد

تضاد بین کار و خانواده

فراوانی 11 :درصد

فراوانی 22 :درصد

گرانی ،تورم ،هزینه زندگی و مسکن

فراوانی 14 :درصد

کمبود فرصت برای یادگیری مهارتهای جدید،
وجود دشواری و مسئله در به کار بردن
توانمندیها ،ماهیت کار

فراوانی 22 :درصد

ارتباط مستقیم با مردم ،اشتباه در کار ،ابهام
تکالیف شغلی

عوامل اقتصادی
فراوانی 33 :درصد

مسائل خانوادگی و اجتماعی ،فشارهای
روحی و جسمی
فراوانی 16 :درصد

فشارهای ناشی از اثرات نامطلوب کار بر
زندگی خصوصی

فراوانی 50 :درصد
احترام و جایگاه شغلی ،ترس از تغییرات
ناخواسته شغلی ،کنترل ،نقش تقاضا
فراوانی 42 :درصد
مسئولیت شغل ،شدت عوامل استرسزا ،تکرار
عوامل استرسزا
فراوانی 60 :درصد
شرایط شغلی
فراوانی 33 :درصد
محدوده نقش ،دوگانگی نقش ،بیکفایتی
نقش ،مسئولیت شغلی
فراوانی 67 :درصد

تعداد زیاد اربابرجوع ،تعداد دستورات صادره

شغلی
نوع استخدام ،مزایای شغلی ،امکانات رفاهی
فراوانی 40 :درصد

فردی
شرایط و مشکالت خانواده ،مشکالت مالی
فراوانی 60 :درصد
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مربیان ورزشی

کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی

روسای شعب تامین اجتماعی

کارکنان شرکت گاز

کتابداران کتابخانههای عمومی

کارکنان تربیت بدنی

کارکنان نظام مهندسی کشاورزی

مشاغل

مسائل سازمان و مدیریت ،مسائل مالی،
مسائل فنی و رقابتی
فراوانی 60 :درصد

فراوانی 63.6 :درصد

فرآیندهای سازمانی ،خطمشیهای سازمانی
ساختار سازمانی

سازمانی
محیط فیزیکی ،سختی کار
فراوانی 67 :درصد
تغییر و تحول در ساختار سازمان ،عدم
حمایت مسئولین و کارفرمایان ،تغییر و
تحول در شرایط فیزیکی کار در سازمان،
تغییر و تحول در سیاستها و خطمشیهای
سازمان ،تغییر و تحول در فرآیندهای
سازمان
فراوانی 71.4 :درصد
عدم حمایت سرپرستان ،عدم همکاری
مدیر کتابخانه ،روشهای غیرعلمی ارزیابی
عملکرد ،نبود معیارهای صحیح تشویق
فراوانی 80 :درصد
انتظارات سازمانی ،عدم حمایت مسئولین،
عدم حمایت همکاران ،ارتباطات ضعیف،
عدم مشورت با کارکنان در هنگام تغییرات،
جو قانونمدار گرانباری نقش (تحمیل
وظایف شغلی بیش از توان فرد)
فراوانی 77.8 :درصد

فراوانی 40 :درصد

محدودیت زمانی ،مسائل مربوط به تیمها

فراوانی 11.1 :درصد
گرانباری نقش (تحمیل وظایف شغلی بیش از
توان فرد) ،عدم امنیت شغلی ،عدم تسلط بر
کار ،قبول مسئولیتهای کاری ،شرایط شغلی،
وظایف تکراری ،ابهام در نقش
فراوانی 27.3 :درصد
سقوط از ارتفاع ،سقوط اشیا و برخورد،
آتشسوزی و سوختگی ،حوادث مربوط به
وسایل نقلیه ،گیر کردن در میان بار ،قطعات و
ماشینها ،ابزارهای برنده سنگین وزن
فراوانی 100 :درصد

مسئولیت سنگین شغلی

فراوانی 20 :درصد

فراوانی 9.1 :درصد

ترس از آینده

فراوانی 11.1 :درصد

عدم مهارت و آموزش الزم برای تطبیق با
تغییرات

فراوانی 14.3 :درصد

ترس از بیکار شدن

عدم امنیت شغلی

فراوانی 14.3 :درصد

نداشتن امنیت شغلی

شغلی
مسئولیت شغلی
فراوانی 33 :درصد

فردی
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جدول  .2تحلیل و دستهبندی عوامل موثر بر استرس شغلی مشاغل مختلف در سه دسته فردی ،شغلی و سازمانی
مشاغل

مجموع عوامل
استخراجشده

فراوانی عوامل
فراوانی عوامل
سازمانی (درصد) شغلی (درصد)

فراوانی عوامل
فردی (درصد)

معلمان و دبیران

17

59

41

-

حسابداران

9

67

33

-

کارکنان دانشگاه دولتی

8

37.5

62.5

-

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

6

33

67

-

اعضا هیات علمی

10

30

40

30

کارکنان پاالیشگاه (مجتمع گاز پارس جنوبی)

4

60

40

-

کارکنان مناطق عملیاتی انتقال گاز

3

33

67

-

کارکنان شرکتهای صنایع غذایی (لبنی)

3

100

-

-

کارکنان بخش مدارک پزشکی

3

67

33

-

کارکنان شرکت توزیع برق

7

43

57

-

کارکنان اتاق عمل

6

33

67

-

کارکنان مراکز پزشکی قانونی

10

67

22

11

کارکنان ناجا

9

57

29

14

کارکنان سازمان بهزیستی

2

-

100

-

مدیران مراکز درمانی

9

45

33

22

کارکنان نظام مهندسی کشاورزی

3

67

33

-

کارکنان تربیت بدنی

7

71.4

14.3

14.3

کتابداران کتابخانههای عمومی

5

80

20

-

کارکنان شرکت گاز

9

77.8

11.1

11.1

روسای شعب تامین اجتماعی

11

63.6

27.3

9.1

آتشنشانان

5

40

60

-

پرستاران

8

37.5

62.5

-

کارکنان بهداشت و درمان

8

87.5

12.5

-

مدیران مدارس

14

64.3

28.6

7.1

کارکنان زندان

5

40

60

-

مهمانداران پرواز

5

-

60

40

نگهبانان شهرداری

4

50

50

-

نظامیان

11

27.3

54.5

18.2

کارکنان هواشناسی

5

40

60

-

33

33

33

کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی

6

-

100

-

مربیان ورزشی

5

60

40

-

3

کارکنان ذوب آهن
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از مجمـوع  32شـغل مـورد بررسـی« ،عامـل سـازمانی»

به یک نسـبت موجب اسـترس شـغلی شـدهاند .در ایـن مطالعه

در  50درصـد از شـاغلین بهعنـوان مهمتریـن عامـل اسـترس

کارکنـان ذوب آهن و نگهبانان شـهرداری به یک انـدازه از عوامل

شـغلی شـناخته شـد .چنانکـه در تعریـف آمـده اسـت عوامـل

شغلی و سـازمانی دچار اسـترس میشوند.

سازمانی شامل سیاستهای سازمانی ،سـاختارها و فرآیندهای

بر اسـاس مطالعه نتایج مقاالت و متون علمی ،نقش استرس

سـازمانی ،ارتباطـات سـازمانی ،امکانـات فیزیکـی محـل کار

شـغلی در بسـیاری از جنبههای زندگی کارکنـان از جمله کیفیت

میباشـد .بر اسـاس نتایج جمعبندی که در جـدول  2بهصورت

زندگـی کاری ،تعهـد سـازمانی ،سلامت جسـمی و روانـی بـه

خالصه بیان شده اسـت شـاغلینی مانند مدیران مدارس ،مدیران

اثبـات رسـیده اسـت .امیـد اسـت مطالعـات و پژوهشهـای

مراکز درمانی ،روسـای تامیـن اجتماعی ،حسـابداران ،معلمان

صـورت گرفتـه توسـط متخصصـان علـوم سـازمانی بهصورت

و دبیران ،کارکنان سـازمان مدارک پزشـکی ،بهداشـت و درمان،

کاربردی در سـازمانها مورد بررسـی و اسـتفاده قرار بگیـرد و از

پزشـکی قانونی به دلیل عوامل اسـترسزای سـازمانی موجود در

طریـق روشهـای قانونـی و درونسـازمانی نسـبت به رفـع آفت

محیـط کار دچار اسـترس شـغلی میشـوند.

اسـترس شـغلی اقدامـات درخـور و شایسـته صـورت پذیـرد.

یـک سـازمان بهـرهور بـرای نیـل بـه اهـداف خـود نیازمنـد

از جملـه محدودیتهـای ایـن پژوهـش میتـوان بـه ایـن مورد

کارکنانـی خلاق ،بـا انگیـزه ،شـاداب و توانمنـد میباشـد کـه

اشـاره نمود که سـطح مشـاغل مـورد بررسـی یکسـان نیسـتند.

بـدون دغدغه به انجـام وظایف سـازمانی خود بپردازنـد .بدیهی

مشـاغل مورد مطالعه شـامل انواع مشـاغل دولتـی ،خصوصی،

اسـت عدم تمرکز و توجه نیروی انسـانی در محیـط کار ،لطمات

آموزشـی ،خدماتـی ،امـدادی و غیـره میباشـد .بدیهـی اسـت

بسـیاری بـه عملکـرد سـازمان وارد میکنـد .محیـط کار جایی

سـطح رسـیدگی به کارکنان در هر سازمان ،شـرایط محیط کاری

اسـت کـه کارکنـان بیشـتر اوقـات زندگـی کاری خـود را در آن

و استرسهای ناشی از کار در همه مشـاغل مورد مطالعه یکسان

میگذراننـد .چنانچـه ایـن محیـط از نظـر فیزیکی و سـاختاری

نمیباشـد .در پایان ،با توجه به شناسـایی و مطالعه منشـأ عوامل

مناسـب نباشـد به مرور زمان سلامت جسـمی و روانی کارکنان

اسـترسزای سـازمانی و شـغلی ،میتوان راهکارهایی برای رفع

آسـیب میبیند و یکـی از پیامدهای آن ،اسـترس شـغلی خواهد

استرس شـغلی و آسـیبهای ناشـی از آن پیشـنهاد داد .در ادامه

بو د .

راهکارهـای پیشـنهادی در رفع اسـترس شـغلی ناشـی از عامل

عوامـل وابسـته بـه شـغل نظیـر امنیـت شـغلی ،تعارضـات

سـازمانی به شـرح زیـر ارائه میشـود.

و مسـئولیتهای شـغل موجـب اسـترس در میـان گروههایـی

◙مشـارکت و بهکارگیـری کارکنـان در تصمیمگیریهـا ،بـا

نظیـر اعضا هیـات علمـی ،کارکنـان دانشـگاهها ،آتشنشـانان،

توجـه بـه توانمندیهـا و تخصـص آنان

پرسـتاران ،کارکنـان اتـاقعمـل ،کارکنـان زنـدان و نظامیـان

◙شـفافیت و پیشبینی راهکارهـای ارتقاء و توانمندسـازی

میشـود« .عامل شـغلی» سـهم  43.75درصـدی در این میان

کارکنـان ،بـا توجـه بـه ظرفیتهـای موجـود در قانـون

دارد .وجود اسـترس شـغلی در ایـن گروههـا دور از انتظـار نبوده

اسـتخدام کشـوری و مدیریـت خدمـات کشـوری

و اجتنابناپذیـر اسـت .مشـاغل ایـن گروه بـه دلیل حساسـیت

◙بازطراحی ساختارهای سازمانی در صورت لزوم

شـغل و مواجهه با فشـارهای روانی شـغل ،شـرایط محیط کاری

◙رفع خألهـای موجـود در زمینه آمـوزش کارکنـان و ایجاد

خـاص ،نوبتهـای کاری و مسـائل حیاتـی نیازمنـد حمایـت

فرصتهـای شـغلی جدید بـرای کارکنـان توانمند

عاطفی و سـازمانی از سـوی مسـئولین و تدبیری جهـت کاهش

◙ترمیـم حقـوق و مزایـا در حـوزه اختیـارات سـازمانها از

فشـار روانـی روی کارکنان هسـتند.

طریـقپیشـنهادبـهمراجـعباالدسـتیوپیگیریهـایالزم

در  6.25درصد از موارد نیز هر دو عامل شـغلی و سـازمانی
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◙رویکـرد فنی و انسـانی به کلیه سـطوح کارکنـان در هنگام
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تصمیمگیـریبرایمعیشـت،ارتقـاءوبهکارگیـریکارکنان

بر استرس شـغلی نظامیان ،مجله طب نظامی ،دوره  ،13شماره .1-6 ،1

◙ارتقـاء و بازتعریـف فضاهـای فیزیکـی محیـط کار و

 .2ابراهیمینـژاد ،مهـدی و دیگـران ( ،)1396شناسـایی و رتبهبندی عوامل

بهینهسـازی آن بـا تکنیکهایـی نظیـر  5Sو اسـتفاده از

موثر بر استرس شـغلی در کارکنان (شـرکت صنایع غذایی) با تکنیک AHP

اصـول ارگونومـی

فصلنامه رسـالت مدیریت دولتی ،سال هفتم ،شـماره .1-13 ،23

◙اسـتفاده از شـاخصهای منطقی و موثـر بـرای ارزیابی و

 .3اصالنـی ،یوسـف و دیگـران (  ،)1398تحلیـل ابعـاد و عوامـل

مدیریت عملکـرد کارکنان و بازخورد واقعـی نتایج جهت

تاثیرگـذاری بـر اسـترس شـغلی در کارکنان اتـاق عمـل بیمارسـتانهای

بهبود شـرایط

آموزشـی شـهرکرد در سـال  ،96مجله بالینی پرسـتاری و مامایی دوره ،8

◙توجه به مسـیرهای ارتقاء شـغلی کارکنـان و اولویتدهی

شـماره .308-1،316

به ترفیعات درونسـازمانی

 .4البـرزی ،محبوبـه ،اسـماعیلزاده ،محبوبـه ( ،)1395بررسـی اسـترس

◙برقـراری ارتباط صحیـح و مطلوب با کارکنـان و آگاهی از

شـغلی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان اداره کل هواشناسـی استان فارس،

دغدغههـای آنان

مجلـه علمی-ترویجی نیـوار (دو فصلنامه) ،شـماره .17-24 -95-94

همچنین بـرای رفع اسـترس شـغلی ناشـی از عامل شـغلی،
راهکارهـای زیر پیشـنهاد میشـود.

 .5احمدی ،جلیلـه؛ محمدیزاده ،سـید علیرضا ( ،)1397بررسـی عوامل
ایجادکننده اسـترس شـغلی در سـازمانها و نحـوه مقابلـه بـا آن ،یازدهمین

◙طراحـی مجـدد مشـاغل موجـود از نظـر سـختی کار،

کنفرانـس بینالمللی روانشناسـی و علـوم اجتماعـی ،تهران.

حساسـیت و شـرایط احـراز

 .6امیدی نجفآبادی و دیگران ( ،)1394بررسـی عوامـل موثر بر اضطراب

◙بازنگـری و تدویـن شـرح وظایف مشـخص و شـفاف در

شـغلی کارشناسـان سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی

راسـتای رفـع ابهـام و دوگانگـی نقش فرد در شـغل

شهرسـتان گرمسـار ،مجله پژوهشهای ترویج و آموزش کشـاورزی ،سـال

◙مطالعـه میـزان تطابـق توانمنـدی کارکنـان بـا شـغل

هشـتم ،شـماره ( 2پیاپی .21-32 ،)30

واگذارشـده بـه ایشـان و رفـع خألهـای موجـود از طریق

 .7بابالحوائجـی ،فهیمـه؛ پاشـازاده ،فاطمـه ( ،)1389بررسـی میـزان

آمـوزش

اسـترس شـغلی کتابـداران و مدیـران کتابخانههای عمومی وابسـته بـه نهاد

◙فرهنگسـازی و آگاهسـازی جامعـه نسـبت بـه مشـاغل

کتابخانههـای عمومـی کشـور (مطالعـه مـوردی شـهر تهـران) ،فصلنامـه

مختلـف بـا بهرهگیـری از ظرفیـت آمـوزش و پـرورش

علمی-پژوهشـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور ،دوره  ،16شـماره 3

◙برگزاری دورههای آموزشـی پیرامون تـابآوری ،مدیریت

(پیاپـی .103-122 ،)62

اسـترس و مقابله با آن

 .8باکنـد ،شـهناز و دیگـران ( ،)1397بررسـی مقایسـهای میـزان اسـترس

◙آموزش مهارتهای ارتباطی

شـغلی نگهبانـان ثابـت و نوبتـی مناطـق شـهرداری تهـران ،مجلـه علمی-
پژوهشـی سـازمان نظـام پزشـکی ،دوره  ،36شـماره .227-232 ،4

پینوشتها

 .9بیگزاده ،یوسـف و دیگـران ( ،)1393شناسـایی و اولویتبنـدی عوامل
1. Job Stress

موثر بر اسـترس و مدیریت اسـترس (مطالعه موردی شـرکت آب و فاضالب

2. Springer

آذربایجـان شـرقی) ،کنفرانـس بینالمللـی علـوم رفتـاری و مطالعـات

3. Elsevier

اجتماعـی ،دوره  ،1تهـران.

4. Emerald

 .10توکلـی ،احمـد و دیگـران ( ،)1393شناسـایی و اولویتبنـدی عوامل

منابع

استرسزای سـازمانی با اسـتفاده از روش ویکور (روسای شـعب بیمه تامین

 .1آزاد مرزآبادی ،اسفندیار؛ غالمی فشـارکی ،محمد ( ،)1390عوامل موثر

اجتماعـی مشـهد) ،دومیـن همایـش مدیریـت ،حسـابداری و مهندسـی
بهار 1400
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مقاالت
صنایـع.

 .20خاتمـی فیروزآبادی ،سـید علی؛ حیـدری ،ایوب ( ،)1391شناسـایی

 .11جبـهدار ،علیرضـا و دیگـران ( ،)1396بررسـی عوامل موثر بر اسـترس

و رتبهبنـدی عوامـل اسـترسزای سـازمانی در محیطهای صنعتـی با AHP

شـغلی کارکنان ناجا (مـورد مطالعه کارکنـان معاونت نیروی انسـانی ناجا)،

(مـورد مطالعـه مجتمـع گاز پـارس جنوبـی) ،نشـریه تحقیـق در عملیـات

فصلنامـه علمی-ترویجی منابع انسـانی ناجا ،سـال دوازدهم ،شـماره ،50

و کاربردهـای آن (ریاضیـات کاربـردی) ،دوره  ،9شـماره ( 1پیاپـی ،)32

.45-66

.93-105

 .12جزنـی ،نسـرین و دیگـران ( ،)1389تحلیـل عوامـل موثـر بر اسـترس

 .21خاتونـی ،مرضیه و دیگران ( ،)1390بررسـی اسـترس شـغلی و عوامل

شـغلی و راهکارهای مدیریـت آن (مـورد پژوهی منطقـه  3عملیاتـی انتقال

مرتبط با آن در حسابداران دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین ،فصلنامه سالمت

گاز) ،نشـریه مدیریت منابع انسـانی در صنعت نفت ،سـال چهارم ،شـماره

کار ایران ،دوره  ،8شماره .66-76 ،2

یازدهـم.127-148 ،

 .22درویشـی ،ابراهیم و دیگران ( ،)1394بررسـی عوامل موثر بر اسـترس

 .13چهاردولـی ،سـمیه و دیگـران ( ،)1394بررسـی ارتبـاط عوامـل

شـغلی در کارکنـان آتشنشـانی ،مجلـه تحقیقـات نظـام سلامت ،سـال

اسـترسزای روانـی -اجتماعـی کار ،سـاختار سـازمانی و رضایت شـغلی

یازدهـم ،شـماره .184-192 ،1

کارکنان بانک ،فصلنامه بهداشـت و ایمنی کار ،جلد  ،5شماره .59-47 ،4

 .23رامشک ،بهروز ( ،)1397بررسـی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر استرس

 .14حبیبـی مهـر ،لیال و دیگـران ( ،)1392بررسـی اسـترس شـغلی در بین

شـغلی (مطالعـه مـوردی کارکنـان سـازمانهای دولتـی شهرسـتان رودبـار

کارکنان دانشـکده علـوم پزشـکی دزفول در سـال  ،1392هشـتمین همایش

جنـوب) ،پنجمیـن کنفرانـس ملـی پژوهشهـای کاربـردی در مدیریـت و

سراسری بهداشـت و ایمنی کار ،دانشگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی

حسـابداری ،تهران.

و درمانـی مازندران.

سزای
 .24رمضانینـژاد رحیـم و دیگـران ( ،)1379بررسـی عوامـل اسـتر 

 .15حسـنزاده ،حبیباله ( ،)1389اسـترس شـغلی ،تاثیـرات و پیامدهای

شـغلی در بیـن مربیـان تربیـت بدنـی و ورزش دانشـگاههای دولتی کشـور،

آن ،ماهنامـه اجتماعـی ،اقتصـادی ،علمی و فرهنگـی کار و جامعـه-119 ،

نشـریه حرکت ،شـماره پیاپـی .59-72 ،6

.98-103 .118

 .25زارع ،محسـن و دیگـران ( ،)1388بررسـی اسـترسهای شـغلی در

 .16حسـینزاده ،ادریس و دیگران ( ،)1392بررسـی برخی عوامل مرتبط با

کارگران سـازمان بنـادر و کشـتیرانی اسـتان هرمـزگان ،مجله دانشـگاه علوم

استرس شـغلی آتشنشانان سـازمان آتشنشـانی تهران در سـال  ،90نشریه

پزشـکی و خدمات بهداشـتی -درمانی شـهید صدوقی یـزد ،دوره هفدهم،

جنتا شاپیر ،دوره ،شـماره ویژهنامه.129-136 ،

شماره سـوم.142-148 ،

 .17حسـینی ،سـید صمـد و دیگـران ( ،)1393مـدل اسـترس شـغلی

 .26سـلیمی ،مهدی ،محمدیان ،مسـلم ( ،)1399عوامل مؤثر بر اسـترس

در محیطهـای آموزشی-دانشـگاهی ،فصلنامـه پژوهشهـای نو یـن

شـغلی کارکنـان و تاثیر آن بـر کیفیـت زندگی کاری (مـورد مطالعه :شـرکت

روا نشـناختی ،دوره نهـم ،شـماره .61-89 ،33

توزیع برق اسـتان ایلام) ،فصلنامه پژوهشهـای معاصر در علـوم مدیریت

 .18حسـینی ،منیره و دیگـران ( ،)1392تحلیل رابطه بین حمایت سـازمانی

و حسابداری ،سال دوم ،شـماره .86-100 ،5

ادراکشـده بـا ادراک اسـترس شـغلی و رفتارهـای انحرافـی بر اسـاس مدل

 .27شـکیباراد ،عاطفـه ( ،)1394بررسـی عوامـل موثر بر اسـترس شـغلی

معادالت سـاختاری ،مجله روانشناسـی -اجتماعی ،سـال هشـتم ،شماره

مهمانداران پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایـران ،همایش یافتههای

.17-29 ،28

نوین در هـوا و فضـا و علوم وابسـته ،تهران.

 .19حقانـی ،فاطمـه؛ شـهرکی ،علیرضا ،)1399( ،بررسـی رابطه اسـترس

 .28صفـای مهـر ،سـمیه ( ،)1398نقـش عوامـل سـازمانی اسـترسزا بـر

شغلی با رضایت شـغلی کارکنان پسـت بانک شـهر زاهدان ،اولین کنفرانس

عملکرد کارکنان ادارات تربیت بدنی لرسـتان ،اولین کنفرانـس بینالمللی و

بینالمللـی چالشها و راهکارهـای نوین در مهندسـی صنایـع و مدیریت و

سـومین کنفرانـس ملـی در نوآوریهای علـوم ورزشـی ،اردبیل.

حسـابداری ،ساری.

 .29صمـدیراد ،بهـرام و دیگـران ( ،)1399بررسـی عوامـل ایجادکننـده
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور
اسـترس شـغلی در کارکنـان واحدهـای مختلـف مراکـز پزشـکی قانونـی

.50-57 ،11

اسـتانهای شـمال غرب ایران ،فصلنامـه بهداشـت و ایمنـی کار ،جلد ،10

 .39مکرمـی ،حمیدرضـا و دیگـران ( ،)1396مـروری نظا ممنـد بـر

شـماره .189-200 ،3

پرسشـنامههای موجـود بـرای سـنجش عوامـل اسـترسزای مرتبط بـا کار،

 .30عالئـی ،مرضیـه ( ،)1382بررسـی عوامـل اسـترسزا در بیـن مدیران

دوماهنامـه سلامت کار ایـران ،دوره  ،14شـماره .62-74 ،5

دورههـای تحصیلـی مـدارس آمـوزش و پـرورش اسـتان ایلام در ،1381

 .40میرصمدی ،میرمنصور؛ جعفرپور ،اعظم ( ،)1384عوامل ایجادکننده

مجله علمی دانشـگاه علوم پزشـکی ایالم ،سـال یازدهم ،شـماره  40و ،41

اسـترس در مدیـران مراکـز درمانـی شـهر تهـران ،مجلـه روانپزشـکی و

.20-25

روانشناسـی بالینی ایران (اندیشـه و رفتار) ،دوره  ،11شـماره ( 4پیاپی ،)43

 .31عنایتی ،ترانـه و دیگـران ( ،)1391رابطه منابع اسـترسزای سـازمانی با

.449-454

اسـترس شـغلی کارکنان شـرکت گاز اسـتان مازندران ،نشـریه روانشناسـی

 .41میرمندی ،علیرضـا و دیگران ( ،)1397شناسـایی ،رتبهبنـدی و تحلیل

تربیتی ،دوره  ،3شـماره ( 1پیاپـی .69-84 ،)9

عوامل موثر بر اسـترس شـغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد،

 .32کاظمـی ،سـلطانعلی و دیگـران ( ،)1389تاثیـر آمـوزش مهارتهای

دومین کنفرانس بینالمللـی نوآوری و تحقیق در اخالق و تربیت ،مناسـبات

ارتباطی بر استرس شـغلی کارشناسـان ،فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی

دین و روانشناسـی ،تهران.

نو در مدیریت آموزشـی ،سال اول ،شـماره .63-80 ،4

 .42نصیـری بـاری ،حسـین و دیگـران ( ،)1391بررسـی و اولویتبنـدی

 .33کبیرزاده آذر و دیگران ( ،)1386سلامت عمومی و اسـترس شـغلی در

عوامـل موثـر بـر اسـترس شـغلی فرماندهـان و مدیـران نظامـی ،فصلنامـه

کارکنان بخش مدارک پزشـکی شـاغل در بیمارسـتانهای اسـتان مازندران،

علمی-پژوهشـی مدیریت نظامی ،سال دوازدهم ،شـماره .131-154 ،46

نشریه مدیریت اطالعات سلامت ،دوره  ،4شـماره .215-222 ،2

 .43یوسـفیان میاندوآب ،نازنین و دیگران ( ،)1393بررسی اجزای استرس

 .34کشـاورزی ،نجمـه ( ،)1399بررسـی نقـش و ارتباط اسـترس شـغلی

شـغلی کارکنان اتاق عمل بیمارسـتانهای آموزشـی زاهدان در سال ،1393

بـا عملکرد شـغلی معلمـان مقطع ابتدایی شهرسـتان مرودشـت ،هشـتمین

مجله دانشگاه علوم پزشکی شـیراز ،دوره  ،21شماره .960-967 ،6

همایش علمی پژوهشـی علوم تربیتی و روانشناسـی ،آسـیبهای اجتماعی

44. RenaRepetti1Shu-wenWang2- (2017), Effects of job

و فرهنگـی ایـران ،تهران.

stress on family relationships, Volume13, Pages 15-18.

 .35کریمی ،فریبا؛ مرادمند ،رضا ( ،)1390بررسـی ابعاد اسـترس شـغلی

45. Jianwei Deng, Yilun Guo, Tengyang Ma, Tian-

دبیران دوره متوسـطه ،فصلنامه علوم تربیتی ،سال چهارم شـماره -122 ،13

an Yang , Xu Tian(2019)  , How job stress influences

.107

job performance among Chinese healthcare workers: a

 .36لطفیزاده ،مسعود و دیگران ( ،)1390بررسـی استرس شغلی و عوامل

cross-sectional study,Environmental Health and reventive

مرتبط با آن در کارکنان ذوب آهن اصفهان سـال  ،1388مجله دانشـگاه علوم

Medicine ,volume 24, Article number: 2

پزشکی شهرکرد ،دوره  ،13شماره .37-45 ،5

46. Enshassi, A., El-Rayyes, Y. and Alkilani, S. (2015),

 .37مامی شـهرام و دیگران ( )1394بررسـی میزان اسـترس شـغلی و رابطه

“Job stress, job burnout and safety performance in the

آن با تعهـد سـازمانی و عملکرد شـغلی در بین کارکنـان سـازمان زندانهای

Palestinian construction industry”, Journal of Financial

اسـتان ایلام ،مجلـه تحقیقـات نظـام سلامت ،سـال یازدهـم ،شـماره ،2

Management of Property and Construction, Vol. 20 No. 2,

.338-348

pp. 170-187

 .38محمدخانـی ،پروانـه ( ،)1379منابـع اسـترس شـغلی گروهـی از

)47. Schonfeld I.S., Bianchi R., Luehring-Jones P. (2017

کارکنـان سـازمان بهزیسـتی و رابطـه ایـن اسـترسآورها بـا میـزان رضایت،

Consequences of Job Stress for the Mental Health of Teach-

نشـریه توانبخشـی دانشـگاه علوم بهزیسـتی و توانبخشـی ،دوره  ،1شماره

ers. pp 55-75.
بهار 1400

57

