
 در سازمان استرس و تاثیرات آن

 

 یدر رفتار سازمان یاسترس شغل
 یشامل عوامل استرس در سازمان برای پرسنلباشد. موجود آن کار  طیو شراکارمند   نیتعامالت ب در نتیجهتواند  یم یشغل استرس

اتفاقاتی که در  ای یشخص نیازهای، مانند یکار ریغ مطالبات .کارمند در سازمان باشد موقعیت شغلیو  یطوالن یساعت کار از جمله

 .کمک کند یکارفضای استرس در داخل و خارج از پیش آمدن  تواند به یم زی، ندهدمحیط خانه رخ می

 سازمان کیاسترس در 
یا پرسنل یک  کارمند کی. به عنوان مبدل گردیده استتجارت کارو  یایدر دن ندهیفزا مرکزی و اصلینقطه  کیبه  استرسوجود 

مانده  یکارگران باقمیان استرس در  موجب به وجود آمدنشرکت  کیحجم کار در  کم شدن. دیشنو یدر مورد آن مدائما ، ازمانس

و  یشغل یهاتیمسئول نیتعادل ب افتنی یاغلب برامندان که کار نشان دهنده این است کهیی که انجام شده های. نظرسنجگرددیم

وجود  یشغل تیامنهمین دلیل شوند و به یم کاریب یبترقافضای  یک چنینها در . شرکتدر حال تالش هستند یخانوادگ یهاتیمسئول

 شود.ندارد و همین موجب افزایش استرس در سازمان می

 چه معنایی دارد. سازمان  کی یبرا؟ شود یم یاز کجا ناش ؟ستیاسترس چ این مورد که درک

 ست؟یچ استرس یا اضطراب
 .احساس کندکار  در رابطه بارا  یدیشد استرسفشار و  قادر استنفر  کیاست.  شخصی کامال یتجربه ایک ، زهیمانند انگه استرس

   .باشد زیانگ جانیچالش ه کیبه عنوان  نگاهش به همان کارممکن است  یگریدفرد 

، روبرو گرددمرتبط با خواسته خود  نیازی ای تی، محدودکه فرد با فرصت آیدبه وجود می یزمان .است ایپو شرایط کامال کی استرس

 شود.مجسوب میو مهم نامشخص آن  جهینت

 جانیا، . در استرس فرصت وجود داردردیمورد بحث قرار گ یمنفعرصه و مورد  کیدر اگر  ی، حتستیبد ن همیشه استرسداشتن 

ر، زمانی که جنگنده خود را واک یاسکا ،. به عنوان مثالشودمی یسود بالقوه اموجب ایجاد  رایز یدآیبه حساب م یخوب زیچاسترس 
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 به وسیله یادی، منفجر کند. استرس زکه تنها نقطه ضعف ستاره مرگ بودکوچک  یرا در آن فضا وداژدر خ کرد سعی داشتهدایت می

 .به نفع خود استفاده کرد ضطراباز ا . لوک، اما لوک تمرکز کردشد جادیها و انفجارها اگلوله به وسیله دریو طوفان و خود

 شیسازمان از افزا کیدر  یکارگران معمولکنند. یحداکثر عملکرد خود استفاده م شیافزا یبراورزشکاران و نوازندگان از استرس 

 کنند.دهند، استفاده می شیرا افزا هایخروج تیکمو  تیفیکه ک ینوان چالشها به عتیحجم کار و مسئول

منع  در نظر دارندهستند که فرد را از انجام آنچه  ییروهایها نتیمحدود شود.می یهمراه باشد منف تنگناها و نیازهابا  زمانی کهاسترس 

استرس بالقوه به استرس  لیتبد یاست که مورد نظر است. آنها دو شرط الزم برا یزیچ نتقاضا نشان دهنده از دست دادبودن د. نکنیم

 .هستند یواقع

 

 مدیریت استرس
، کار و یمقابله موثرتر با استرس در زندگ یکمک به افراد برا در جهت ییو برنامه ها فنوناز  یمجموعه اعنی یاسترس  تیریمد

 ها در کار و زندگیآثار آن تقلیل یانجام اقدامات مثبت براو زا عوامل استرس کردن  لیو تحل هیبا تجز . خوددیگر مراحل زندگی 

  و سالم تر زندگی کنید.شادترکند تا  یبه شما کمک ماسترس  کردن تیریمد رد.یگصورت می

 استرس کردن تیریمد کیتکن چند

 پیاده روی  .1

 تمرین برای تمرکز حواس .2
 به وجود آورید. ینیتمرگروه  کی .3
 .دیکن یسازماندهبه طور صحیح را  خودتان .4

و  ی، استرس حاد دوره ااسترس حاد .از استرس وجود دارد یانواع مختلف رایز بسیار پیچیده باشدتواند  یاسترس م کردن تیریمد

 خود را دارند. ویژه یدرمان یکردهایمدت زمان و رو ،، عالئمخصوصیاتهر کدام که استرس مزمن

 د؟یکن یم تیریرا مد خود یچگونه استرس سازمان

 نها را یادداشت کنید تا بیشترین دلیل و موقعیت اضطرابتان را آدو هفته  ای کی. دیکن یابیاسترس زا خود را رد عوامل

 شناسایی کنید.



 .زمان بکذارید و درمورد آن فکر کنید 

 برای خودتان تعیین کنید.را  مرزها 

 خود را مشخص کنید.استراحت  نحوه 

 و درخواست همفکری کنید دیصحبت کن در این زمینه پرست خودسر با . 

 .برای رفع آن زمان بگذارید 

 . یو سازگار رشی، پذریی، تغ: اجتنابکنید تیریمداسترس خود را ، اضطرابمقابله با  یبرا یچهار استراتژتوجه به  با

 

 استرسو منابع  عوامل
،  یشامل مسائل خانوادگ ی. عوامل فردیطیمحعوامل و  یسازمانعوامل ،  یفردعوامل استرس وجود دارد: اصلی برای ه عامل س

و  مدیریت،  ی، ساختار سازمان یفرد نیب ی، خواسته هاهاف و نقشیوظاشامل  یاست. عوامل سازمان یفرد تیو شخص یمسائل مال

 . یو فناور یاسیس طی، مح یاقتصاد طیمح شامل: یطی. عوامل محیسازمان یمرحله زندگ

 

 یعوامل فرد
یا در محیط  استرس زا به محل کار خود را تجربه كنند یهااست. افراد ممکن است رفت و آمد یاسترس فرد ،از سه منبعاولین مورد 

مدت  یتر و طوالن قیما به دنبال استرس عم کنیم.عوامل فردی به آن توجه میكه ما در  موردی نیست هاع استرسنو نیاما اکار 

 در محل کار استکارمند  کی یاست که وقت ییاسترس زا ، بیماری عواملمربوط به فرزندان ، مواردیخانوادگ یها. استرسمیهست

 ینگینقد انیدر مورد جر رمنتظرهیغ دیجد یتقاضا ایقبوض در پرداخت  ی، مانند ناتوانیالتواند آن را در خانه ترک کند. استرس م ینم

 . با مشکل روبرو کندکارمند را  کیباشد که زمان کار  یتواند موضوع یم زیفرد ن کی

 

 یسازمان عوامل
استرس زا ممکن  یفرد است. تقاضا یکار طیشرا ایشغل  ی، از جمله طراحفرد در محل کار کیعوامل مربوط به نقش  نهای: افیوظا

در مدت زمان  دارندباشد که از فرد انتظار  ییاسترس زا ممکن است جا ید. تقاضاارشد شرکت باش میبه ت قیدق یاست ارائه هفتگ

 ای سنگین و نشدنی را انجام دهد.وظیفه ینیمع



مداوم با همکار خود  یریکارمند در حال درگ کی دی. شاآیندبه وجود میهمکاران  توسط  زاعوامل استرس  نی: ایفرد نیب یهاخواسته

 داشته باشد. کینزد یبا او همکار این وجود دارد کهاست که انتظار 

نتوانند مندان ها اشاره دارد. اگر کار یریگ میو مقررات و محل تصم نیقوان زانی، مسازمان کیدر  زیبه سطح تما نی: ایسازمان ساختار

 شوند.احتماال دچار استرس می، شرکت کنند برای آنها اثرگذار استکه  یماتیدر تصم

به وجود اضطراب  و از تنشمملو  یطیتوانند مح یممدیران . کنداشاره میارشد  رانیمد یتیریمدمورد به سبک  نی: ایسازمان یرهبر

 کند.قطعا ایجاد اضطراب می، ادشون راجاخ مدیریت ینکردن استانداردها تیرعا لیکه به دل ترس این را دارنداگر کارکنان  آورند.

تولد و مرحله ، کارکنان یگذارد. برا ی، زوال( را پشت سر ماز مراحل )تولد، رشد، بلوغ ی: سازمان چرخه ایسازمان یزندگ مرحله

تواند کاری می ندهیدر مورد آ تیعدم قطعوجودو  باال یحجم کار بامراحل  نیا رایز  بسیار اضطراب آور است.سازمان  کیافول 

  مملو از استرس باشد.

 یطیمح یفاکتورها
کند.  جادیا یبانک یو حساب ها یشغل ندهیآ یبرا نانی. اقتصاد ممکن است در رکود باشد و عدم اطماستاسترس  نیز منبع یطیمنابع مح

 یها شرفتیپ رایاسترس شود ، ز جادیتواند باعث ا یم یشود. سرانجام ، فناور جادیاسترس ا ایود ش جادیا یاسیس یممکن است ناآرام

 نیهمقادر باشد شوند که  نیگزیجا سیستمیکه با  کارمندان ترس این را دارند کشد.به چالش میرا  مندانکار یهادائماً مهارت دیجد

 را انجام دهد. وظیفه

 

 بر استرس یسازمان راتیتأث
 

 ست؟یچ شرایط خاص کیاسترس در  یاصل علت

 گذارد.  یم ریو اضطراب تأث یکه بر سرخوردگ میریگ یرا در نظر م یدر حال حاضر عوامل متعدد ما

  اصلی شامل:چهار عامل  .گذاردمی ریاسترس افراد در کار تأث زانیکار بر م طیدر مح یادیعوامل ز 

 یتفاوت شغل 



 در وظیفه ابهام  

  وظیفه و مسدولیتدر تعارض 

  آن وظیفهاضافه بار و کم استفاده شدن 

استرس بر  گزارشات حاکی از آن است که. وجود دارددر مشاغل مختلف  .است عیشابسیارما  امروزیدر جامعه  یتنش و استرس شغل

 دارند و یکمتر یشغل تی، رضاکنندیرا گزارش م یاسترس باالتر زانیمدارند که   مندانیکه در آن کار دارد یمنف ریتأث ییهاسازمان

 ییکه تقاضا از توانا افنددر سازمان اتفاق می یاسترس زمان کمتری را دارا هستند. یو بهره ور بتیغ شی، افزایگردش مال شیافزا

از حد  شیرا ب یتیکارمند موقعشود که زمانی دیده میاسترس در محل کار  دچار اختالل کند.او را  یو تعادل روان رودفرد فراتر 

 کند. دیاو را تهد راحتی  جهیو در نت ببیند نیسنگ

 

 پیامدهای اصلی استرس در سازمان
عوامل به  نیا .یماریو ب ی، حضور فعلبتیغ شامل:سازمان داشته باشد  ایکسب و کار  کیتواند بر  یکه استرس م یراتیاز تأث یبرخ

 گذارد.می یقابل توجه ریسازمان تأث ای، بر کسب و کار ارمندانک ریآن بر سا ری، از دست دادن دانش و تجربه و تأثکمبود منابع لیدل

 باشد: ریشامل موارد ز در سازمان افراد یرواضطراب اثرات 

 فیضع یو بهره ور عملکرد 

 نییپا هیروح 

 کارکنان اتیشکا شیافزا 

 توسط افراد. فیضع یریگ میتصم 

 شود. یمشتر ای یمشتر تیهات ، که به نوبه خود ممکن است منجر به شکااشتبا شیافزا 

 سازمان. یبرا یجار یها نهی، با هزبتیو غ یماریب شیافزا 

 کارکنان باال. گردش 

 محل کار.در  کارکنان نیب فیضع روابط 

  یعاطفمشکل 

 و اختالالت خواب یافسردگ 

 دست دادن تمرکز از 



 زهیانگ کمبود 

 تفکر ندیدر فرآ مشکل 

 دست دادن حافظه از 

 رفتار نامناسب شینما 

 یوقت شناس ریغ 

 فیداشتن زمان ضع نگه 

 

 استرس فردی و سازمانی اثرات

 .کارمندان گردد مشاجرهشاید منجر به . تجربه نماییدرا  یاز آثار منف ی، انواع مختلفپرسنلممکن است سازمان شما در اثر استرس 

 زیدر محل کار ن رکردنید ایمکرر  بتی. غمنجر شوداست كاركنان اشتباهات بیشتري مرتكب شوند و كاهش كلي عملكرد را  ممكن

، عدم ثبت سفارش امناتم ی، پروژه هاانیعدم ارائه خدمات به مشتر لیتواند به دل یاسترس باشد. کسب و کار شما م از دالیل ممکن است

 صدمه ببیند. یریکاهش محسوس فروش به طور چشمگ ای

به  یاحترام یدر کارکنان ، ب یتیشخص راتییکند ، که ممکن است شامل تغ جادیکار معکوس ا یتواند رفتارها یم نیهمچن استرس

 یمنیا یگرفتن روش ها دهیموارد ، کارکنان ممکن است ناد یباشد. در برخ رانیبه مدنسبت  دیو بروز خشم شد انیمشتر ایهمکاران 

 اندازند. یرا در محل کار به خطر م گرانید ایخود  نی، بنابرا دشرکت را آغاز کنن یها استیو س

قرار گرفتن  لیبه دل انی. اگر مشترافتدکار اتفاق میباشد که در خارج از  یاز مسائل شخص یتواند ناش یم زیدر کارکنان ن استرس

 .شودب از دست دادن درآمد شرکت میموج، نکنند استفادهکسب و کار شما از  گری، دکارمنداناسترس  یمنف راتیمداوم در معرض تأث

منجر به از دست تواند یم انیمشاغل کوچک شود. کاهش خدمات به مشتر یبرا یمال میمستق هایزیان باعثتواند  یکارکنان م استرس

سفارش مواد.  ای، مانند حمل و نقل نادرست برطرف شود دیشود که با یتواند منجر به اشتباهات یم فیشود. توجه ضع انیدادن مشتر

 یم نهیسرعت هز شی، آموزش مجدد و افزا ینیگزیجا یبرا یا نهیکنند هز یمحل کار خود را ترک م سترسا لیکه به دل یکارمندان

 در محصول شود. یکمتر یها یو نوآور اتی، فروش ، عمل یابیتواند منجر به بازار یم تیکنند. کاهش خالق

 سخن پایانی
، به نوبه اثراتت نی. ابا شرکا و فرزندان و خانواده و دوستان:گذار استریتأث نیز خانهداخل بر روابط افراد در  زیاسترس در محل کار ن

و  یتواند بر سالمت جسم یم نیدهد. همچن یقرار م ریتحت تأث گریروابط د قیرا از طر یشتریشود و افراد ب یظاهر م رونی، بخود

دانند ، اما همانطور  یم یکامالً منف یزیاست. مردم معموالً استرس را چ ندهیچالش فزا کیاسترس  تیریمد. بگذارد ریتأث هو رفا یروح

 شود. تیریمد یدارد اگر به درست یملموس یای، استرس مزا میدیکه د

که در  یو کارکنان خود داشته باشند. هرکس هامیها و ت، سازماناز استرس در محل کار یاست که درک بهتر نیا رانیمهم مد فهیوظ

خوب احتماالً با بهبود  تیریمد یهاوهی، ش یموضوع استرس را دنبال کند. به طور کل دیقرار دارد با یمیت ای یسازمان یمقام رهبر

 .دهدیم را کاهش م، استرس ناسالیتیحما یهاستمی، سی، توسعه شغلهاکار، برنامه طی، شرا، آموزشناناستقالل کارک

 

با  یو همراه رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

 ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یردمختلف، مفتخر به کسب دستاو یها شیاصناف در گرا انیمتول

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق

 

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

 



خود دارد. آنچه در گروه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

 ییکسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفا جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعمل یانجام م یدیمشاوره س

 . باشدیم

 

 021-44050300تماس : شماره


