
        

        

        

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١ 

 

 : مقدمه

عناويني كه دراين    .فشار رواني وتأثير آن بر كاركنان در محيط كاري در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است 

هاي  فشار رواني و پيامدهاي آن، عوامل ايجاد فشار رواني و عالئم آن، راه: از مقاله مورد بحث واقع مي گرد عبارتند

افراد فقط درمحيط كار زندگي نمي . رويارويي كاركنان با فشار رواني و نهايتاً رسالت سازمانها براي مقابله با فشار رواني

برخي از كاركنان . يز تأثيرگذار مي باشدكنند بلكه آنچه كاركنان را در محيط كار تحت تأثير قرار مي دهد در خانه ن

بسياري ديگر فشار رواني زيادي را . فشار رواني را بهانه اي براي انجام ندادن درست وظايف محوله قرار مي دهند

هدف . كاركناني نيز هستند كه براي انجام صحيح كار مي بايست فشار مناسبي براي آنان ايجاد نمود .متحمل مي شوند

رواني اين است كه به كاركنان كمك شد سطح فشار رواني متناسب با توانائي خود را براي انجام صحيح  مديريت فشار

به ديگر سخن در بعضي شرايط در مورد برخي از افراد براي انجام . دتا مرحله تغيير آن را حفظ نماين كار دريابند و

ريت فشار رواني عبارت است از كنترل فشار رواني به منظور بهينه، كار فشار رواني لزوماً بايد افزايش يابد تا كاهش، مدي

   .فراهم ساختن محيط آرام براي كاركنان جهت انجام وظايف سازماني است
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 فشار رواني چيست؟

فشار رواني معموالً وقتي ايجاد مي گردد كه فرد با چالش، تهديد و يا تحولي مواجه گردد، به عبارت ديگر بين توان فرد 

بنابراين فشار رواني در حاالت خاص ذيل و با تعامل . انجام كار و كار خواسته شده از وي توازن وجود نداشته باشدبراي 

  :فرد ومحيط كاريش افزايش مي يابد

 وقتي فرد در شرايط تهديد، چالش و يا آسيب قرار مي گيرد -

  زندگي او موثر مي باشد وقتي فرد در مي يابد كه كاري كه انجام خواهد داد در آرامش و رفاه -

   .وقتي كه فرد مطمئن نيست بتواند از چالش ايجاد شده با موفقيت بگذرد و يا از تهديد ايجاد شده اجتناب نمايد -

به هر حال . افراد معموالً در پذيرش مقدار،نوع و دوره يا مدت فشار رواني و راههاي مقابله با آن متفاوت مي باشند -

فشار رواني را در مي يابند، ولي مشكل اين جاست كه هيچ كاري براي مقابله با آن  ايجاد تغيير و افراد در اكثر موارد

 .نمي توانند انجام دهند

 انگيزش وفشار رواني

چرخه . براي درك بهتر فشار رواني شناخت چگونگي ايجاد انگيزش كه يك فرآيند چرخشي است ضرورت دارد   

و نتيجتاً آن كار را ) انگيزه(فرد مي خواهد كار را انجام دهد . يك نياز آغاز مي گرددانگيزش معموالً از بروز و ظهور 

   .انجام مي دهد

آن موقع احساس رضايت مي كند و در صورتي كه  كاري را كه انجام مي دهد او را به هدف مورد نظرش نزديك كند در

درهر حال اين چرخه پايان نمي . فشار گردد از وناموفق باشد احساس نارضايتي كرده و ممكناست باع افزايش شدت ني

اين امر بدان معناست كه . پذيرد و فرد آماده مي گردد تا كار جديدي براي دستيابي به هدف جديدي را انجام دهد

 .رضايتمندي افراد دوام ابدي ندارد و اين منبع عمده فشار رواني براي مديران مي باشد

هرچند كه ممكن است ايجاد . اني خود را با ايجاد انگيزش دركاركنان كاهش دهندبراي مديران امكان دارد فشار رو

انگيزش بطور مستقيم دركاركنان اتفاق نيافتد، ليكن مي توان با فراهم نمودن محيط مناسب زمينه ايجاد انگيزش در 

قديمي كه درمورد انگيزش تفكر . كاركنان را فراهم نمود و اين امر براي مديران ساده تر وهم ثمربخش تر مي باشد

ري انگيزشي اين تئو). هرچه فشار بيشتري به كاركنان وارد آيد كار بيشتري را انجام ميدهند(وجود دارد عبارت است از 

تا يك حدي اين امر واقعيت دارد كه هرچه به . حقيقت پيچيده تر از آن است. ل كافي نمي باشدقاشتباه بوده و يا حدا

در اين  فشار بيشتري وارد شود كار بيشتري انجام مي دهند، ولي از آن به بعد كارآئي فرد ثابت مي ماند و نكاركنا

حالت اگر مديري بخواهد از اين طريق كارآئي فرد را افزايش دهد نتيجه معكوس مي گيرد، حتي ممكن است كارآئي 

دو عامل را در ارتباط چرخه  1908در سال  (Dodson) «دادسون " و (Yerks) "يركز ". فرد با نقصان مواجه گردد

اول اينكه هرچه كار ساده تر باشد سطح تحميل انگيزش بيشتر مي باشد، دوم . انگيزش و فشار رواني معرفي نمودند

در نتيجه انگيزش خواه كم باشد و خواه . اينكه هر چه كار كوتاه تر باشد باز هم سطح تحمل انگيزش بيشتر مي باشد

نكته مهم اين است كه براي اكثر مردم فشار رواني باعث عدم كنترل و . جر به بروز رفتار فشارزا مي گرددزياد، من

فشار رواني به معني بدخود وقتي به كار مي رود كه بين فرد، كاري كه از او خواسته شده كه . بيماري آنان نمي گردد

 .شته باشدانجام گردد و روش انجام كار درخواست شده تطابقي وجود ندا
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 ترس و نگراني

تجربه ترس قبل از حادثه و يا در خالل حادثه معموالً تغييرات رواني را ايجاد . ترس نوع خاصي از فشار رواني مي باشد

  .مي كند كه منجر به فشار رواني مي گردد

اني عبارت است از ترس از نگر. انسانها اغلب ترس واقعي را تجربه نمي كنند، ليكن اكثراً به نحوي دچار نگراني شده اند

چيزي كه تا كنون اتفاق نيافتاده است و يا هرگز اتفاق نخواهد افتاد نگراني ممكن است انسان را حتي از شروع كار باز 

وقتي اتفاق مي افتد كه فرد عادت به احساس نگراني كند، حتي اگر چيز نگران كننده اي  1نگراني ناخودآگاهانه. دارد

مواجه با اين نوع نگراني بسيار مشكل مي باشد زيرا منبع و عامل نگراني مشخص نمي باشد تا بتوان  .وجود نداشته باشد

 .آن را از بين برد

  B وA  شخصيت نوع 

 3000از متخصصان قلب آمريكا با مطالعه  (Rosenman) " روزنمن " و (Friedman) " فردمن" 1960در سال 

خاصي از خود بروز مي دهند كه استعداد آنها براي ابتال به بيماري قلبي را دو برابر  نفر دريافتند كه بعضي از افراد رفتار

و آنهايي را كه احتمال كمتري به ابتال به بيماري قلبي داشتند  A آنها نوع اول را تيپ. بيشتر از ساير افراد مي سازد

 .ناميدند B تيپ

 A ويژگيهاي اصلي رفتار تيپ A :عبارتست از  

 ني از موقعيت احساس ناام -

 پرخاشگري زياد  -

 خشم  -

  عجله درانجام امور  -

 خودخوري -

اين تيپ افراد به دليل انتظار باالي خودشان به شدت آسيب . زودتر به فشار رواني پاسخ مي دهند A افراد داراي تيپ 

پس از هر موقعيت  A تيپ. پذير مي باشند و به اصطالح از كاه كوه مي سازند كه در نتيجه دركارآيي آنان تأثير دارد

 مدتي طول مي كشد تا B حاليكه براي تيپ فشارزا، سريعاً خود را براي درگيري در موقعيت بعدي آماده مي سازد، در

 A شايد بيانگر اين باشد كه تيپ A تفسير فوق از تيپ. انرژي از دست رفته خود را بازيافته و آماده نبرد بعدي گردد

 .را تشويق نمايند B انجام بهتر كار مي بايست تيپ نامطلوب بوده و مديران براي

دچار  A تيپ  %11در مطالعه فوق . ارتباط با تيپ ناسالم و غير موثر صادق مي باشد اين نكته درستي نيست و در

 A افراد با تيپ% 89اين بدان معني است كه . مبتال مي شوند B تيپ% 6عارضه قلبي مي گردند، در مقابل فقط 

 A افراد با تيپ .موثر كار مي باشند بنابراين سازمانها نيازمند اين قبيل افراد براي انجام سريع و. لم هستندافرادي سا

غير  A در مقابل افراد داراي تيپ. موثر، كار را سريعتر و بهتر انجام مي دهند و براي كار بعدي سريعتر آماده مي گردند

رف انرژي زياد غير ضروري انجام مي دهند و ديرتر براي انجام كار بعدي موثر، كار را سريع ولي با ضايعات بيشتري و ص

 .آماده مي گردند
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 فيزيولوژي فشار رواني

براي فهم ومقابله با فشار رواني، بهتر است فرد بداند وقتي با ترس،تهديد، نگراني يا فشار رواني مواجه ميگردد دقيقاً چه 

اين تهديد . نوعي از تهديد را دريافت دارد رواني وقتي احساس مي گردد كه فردشروع فشار . اتفاقي براي او رخ مي دهد

منبع هر . مي تواند شامل برخوردي در تاريكي، ظاهر شدن فردي در جلوي ماشين و يا گفته تندي از طرف رئيس باشد

 .ع اتفاق مي افتدچه باشد، به محض اينكه پيام به مغز برسد و احتماالً تهديد زا تلقي گردد، تغييراتي سري

توسط كورتكس  اطالعات مربوط به عوامل فشارزاي خارجي از طريق يك يا چند حس وارد سيستم بدن مي گردد و

زمينه هاي فشارزائي داخلي كه معموالً ناشي از ) سلولهاي خاكستري كه غشاي خارجي مغز را تشكيل مي دهند(

 .نها همراه هستند خود به خود تحريك مي گردندهميشه با انسا خاطرات، افكار و تصورات مي باشند و

مي رسد واز آنجا منشعب ) اندامي به اندازه نخود كه درميانه مغز قرار دارد(در هر صورت عالئم به هيپوتاالموس 

خون و  در (ACTH) انشعاب اول به غده هيپوفيز مي رسد و باعث ترشح هورمون آدرنوكورتيكوتروپيك. ميگردد

اليه . غدد فوق كليوي مانند دو كاله كوچك هر يك بر روي يك كليه قرار گرفته اند. كليوي مي گرددفعاليت غدد فوق 

خارجي غدد فوق كليوي كورتيزول توليد مي كند كه در سيستم دفاعي بدن تأثير داشته و باعث كاهش تورم و نيز 

  .انرژي مي گردد سوخت و سازكربوهيدرات، چربي و پروتئين درتمامي بافتهاي بدن براي توليد

مسير دوم از هيپوتاالموس به سيستم عصب سمپاتيك مي رسد كه مسئوليت تنظيم تمام پاسخ هاي فيزيكي و طبيعي 

سيستم عصب سمپاتيك در جاي خود قسمت مياني غدد فوق كليوي را تحري مي نمايد كه باعث ترشح . بدن را دارد

قلب، هدايت خون از اندامهاي داخلي به ماهيچه ها و باعث افزايش  آدرنالين باعث افزايش ضربان. آدرنالين مي گردد

به هر حال فرداز هيچ يك از اتفاقات فوق آگاهي ندارد ولي از آن به . طريق انقباض رگهاي خوني مي گردد فشارخون از

 .بعداين عوامل به تدريج ظاهر مي گردند

 مي گردد تغييرات فيزيولوژيكي زير پس از اعمال فشار رواني حادث

 .مردمك چشم گشادتر مي شود تا نور بيشتري وارد شده و منبع هر خطر احتمالي بهتر و واضح تر رويت گردد -

 .شنوائي دقيق تر مي شود تا بتوان خطر را از فاصله بيشتري احساس و چاره اي براي آن انديشيده شود -

افزايش مي دهد كه منبع سوخت مورد نياز براي هر خون را  اين واكنش ميزان اكسيژن در. تنفس سريعتر مي گردد -

عملي مي باشقلب خون را سريعتر و با فشار بيشتري پمپ مي نمايد، در نتيجه توزيع سوخت سريعتر شده و همچنين 

  .مواد زايدي كه در نتيجه سوخت وساز ايجاد شده خارج مي گردد

سطح مركزي رانده مي شود، بنابراين در صورت جراحت رنگ و روپريده مي گردد، زيرا خون از سطح خارجي بدن به  -

نيز به لخته شدن خون در قسمت بريده شده احتمالي كمك مي كند و نتيجتاً خونريزي  خونريزي كمتري ايجاد شده و

  .كمتر مي گردد

در  اين حالت خون از سيست هاضمه رانده شده و دل به هم خوردگي دست مي دهد، چون در احساس مريضي و -

 .ورت لزوم منجر به استفراغ واسهال مي گردد تا غذاي اضافي را خارج و دويدن را آسانتر نمايدص
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تعويق بيشتري انجام ي شود، براي اينكه فعاليت هاي فيزيكي توليد گرما مي كند و بازده بيشتر كاري دريك درجه  -

اضافي با عرق كردن در سطح بدن از  گرماي بنابراين تعريق باعث خنك شدن شده و. حرارت مطلوب انجام مي شود

  .بين مي رود

درصورتي كه تعريق باعث خنكي زياد بدن گردد لرزش جبران . به دليل سفت شدن عضالت لرزش صورت مي گيرد -

 .آن را نموده و باعث گرمي بدن مي شود

نكته مهم . ايجاد مي گرددتمامي تغييرات فوق طبيعي بوده و بدليل اطمينان براي زنده ماندن در يك حالت اضطراري 

غير  اين است كه انرژي ايجاد شده در يك حالت فشار رواني مي بايست به صورت سازنده و يا غير مضر خالي گردد در

 .اينصورت مضر است

 هزينه فشارهاي رواني

اين مطلب في النفسه . مديران معموالً ترجيح مي دهند در راههايي كه بازده قابل اندازه گيري داشته باشند هزينه كنند

صحيح است ولي اگر براي متعادل كردن فشار رواني هزينه نشود، براي از بين بردن آن هزينه بيشتري مي بايست 

كه مدت آن بيش از سه روز بوده و قابل ثبت (در حال حاضر به جزاز بيماريهاي مرتبط با فشار رواني . صرف گردد

مانند (اي ساده اي كه كممتر از يك روز مدت داشته و غير قابل ثبت مي باشنداگر صرفاً بيماريه) درمراكز درماني است

محاسبه گردد هزينه هنگفتي معادل دو برابر حوادث صنعتي بدست خواهد ) سردرد، بيماريهاي عصبي و رواني و ناتواني

ماهيچه اي و كمردرد و  ساير انواع بيماري كه منشأ رواني دارد مانند سوء هاضمه، بيماريهاي جلدي، دردهاي. (آمد

روزهاياز دست رفته كه منشأ آن فشار رواني مي باشد ). بيماريهاي قلبي در اين محاسبه در نظر گرفته نشده است

اين رقم نگران كننده است ولي تمام داستان . ميليون روز مي شود كه هزينه باالئي را در بردارد 120ساليانه بيش از 

 .فراد مبتال به فشار رواني مرتكب مي شوند هنوز تخمين زده نشده استهزينه اشتباهاتي كه ا. نيست

محاسبه هزينه هاي تحميل شده به سازمان كه ناشي از تصميم گيريهاي اشتباه، اوقات تلف شده، طوالني تر شدن 

حيط كاري كه ناشي از نامتوازن بودن فشار رواني در يك م.... ساعات صرف غذا، مصرف الكل و سيگار بيش از حد و 

  .خستگي هاي صنعتي غالباً ريشه در نامتعادل بودن فشار رواني دارد. است بسيار مشكل مي باشد

 عوامل ايجاد فشار رواني

چيزي كه ممكن است براي گروهي از افراد . مردم به طرق مختلفي نسبت به يك محيط خاص واكنش نشان مي دهند

  .د فشار نمايدانگيزه زا باشد ممكن است درعده اي ديگر ايجا

  :با در نظر گرفتن اين موضوع عوامل ايجاد كننده فشار رواني مورد بررسي قرار مي گيرد 

  عوامل فيزيكي - 1

براي . صدا عامل فشار رواني براي اكثر مردم بوده و تداوم آن متداولترين منبع ايجاد فشار رواني مي باشد و سر - 2

صدا همچنان رو به  و با اين حال خسارات ناشي از سر. مايندكاهش سروصدا اكثر كارگران از گوشي استفاده مي ن

اين نكته را هم بايد به خاطر داشت كه در بعضي حاالت سكوت بيش از حد ممكن است ايجاد خطر . افزايش است

 .نمايد
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اينكه در بدتر از همه . خستگي به دليل اينكه باعث نقصان توانايي انجام كار مي گردد ايجاد فشار رواني مي نمايد  - 3

مرحله اوليه خستگي فرد متوجه عدم كارآيي خود نمي گردد و فكر مي كند همه چيز درست پيش مي رود تا اينكه 

درمرحله پيشرفته نيز بدليل خستگي زياد فرد متوجه اخطار ديگران در مورد . خطاي بزرگي مي شود باعث اشتباه يا

 .كاهش كارآئي خود نيز نمي گردد

به دليل اينكه موقع استراحت خود به انجام كار ديگري مبادرت مي ورند معموالً بدليل خستگي و  افراد نوبت كار،   - 4

اين مشكل بايد برنامه كاري  براي جلوگيري از. ايجاد فشار رواني نمي توانند كاراصلي و كار دوم را درست انجام دهند

 .گري نپردازداوقات استراحت به كار دي طوري تنظيم شود كه حتي االمكان فرد در

پروازهاي هوائي طوالني نيز به دليل تغيير افق زماني باعث نوع خاصي از خستگي مي گردد كه غالباً فشار زا مي    - 5

 .حالت از اتخاذ تصميم هاي مهم ممانعت شود   توصيه شده است دراين. باشد

ساعت استراحت  24از شروع كار كثر سازمانها به كاركنان خود توصيه مي كنند پس از يك مسافرت طوالني قبل ا   - 6

مقررات معموالً سطح كار . رطوبت و درجه حرارت نيز مي تواند عامل فشارزا باشد بهتر است كنترل گردد. نمايند

 .مطلوب را در درجه حرارت و رطوبت مناسب تعيين كرده كه بايد رعايت گردد

 حجم كار - 7

 :و يا تركيبي از اين سه نوع شناخته شده است سه نوع كار اضافي. درخواست كار زياد پديده آشنائي است - 8

 سطح مهارت مورد نياز براي انجام كاردرخواستي ممكن است براي شخص خيلي باال باشد −

 سرعت انجام كارممكن است بيش از توان فرد باشد −

 حجم كار نيز مي تواند بيش از توان شخص باشد −

شود، به هر حال سه نوع كم كاري نيز شناخته شده  كم كاري نيز اتفاق مي افتد هر چند كمتر از آن صحبت مي - 9

 : است

التحصيل درخواست  براي مثال از يك فارغ( سطح مهارت مورد نياز براي انجام كار ممكن است پائين باشد  −

  )گردد كاري در سطح يك ديپلمه انجام دهد

براي كاري كه مي تواند براي مثال يك جلسه درتمام طول روز براي تصميم (سرعت كار بسيار پائين باشد −

   )در يك ساعت انجام شود تشكيل گردد

 )يك منشي در طول روز فقط چند كار ساده انجام دهد( حجم كار بسيار كم باشد  −

هنوز  مي تواند عامل ايجاد فشار رواني گردد، زيرا اطمينان فرد) مانند روز اول شروع كار در سازمان ( محيط كار جديد 

تهديدهاي شخصي، احساس در مخاطره بودن محيط اختصاصي كاري فرد، ايستادن رئيس  احساس. جلب نشده است

فرد را  ....مربوطه درحين انجام كار و صحبت درنزديكي كارمندي كه قرباني تصميمات واهي و غير منطقي شده و 

يز مي تواند باعث حذف كلي تهديدات شخصي در كار ن. دچار فشار رواني كرده درنتيجه كارآيي او نقصان مي يابد

نقصان كارآئي گردد، براي مثال اگر فرد براي كارغير مثبتي كه انجام مي دهد مورد مواخذه قرار نگيرد كارآيي اش 

روشن نبودن نوع كاري كه فرد مي بايست انجام دهد و ياعدم آگاهي از نتيجه كارانجام شده نيز مي . كاهش مي يابد

 .تواند عامل ايجاد فشار رواني گردد
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 مسائل خانوادگي -

هر مرحله زندگي مي  نزاع خانوادگي و مسائل مالي زوجها در عوامل فشارزا در خانه نيز يافت مي گردند فوت بستگان،

براي مثال مرد روز كاري سختي . ايجاد ارتباط مناسب مشكل اساسي زوجها مي باشد. تواند در كارآئي فرد تأثير گذارد

همسر نيز روز طاقت فرسايي را با فرزندان سپري نموده است هر كدام . به منزل آمده استرا گذرانده و براي استراحت 

از اين زوج مي خواهند فقط مسائل خود را مطرح كنند،درنتيجه اين امر منجر به نزاعهاي خانوادگي مي گردد كه يقيناً 

فر كارمند بوده و بخواهند به نحوي مسائل و بدتر از همه اين كه هردو ن. در كارآيي فرد در سازمان نيز تأثير مي گذارد

 .مشكالت كاري خود را به منزل بكشانند

چه كسي مالك است مرد يا . ارتقاء نيز در بين خانواده هاي كارمند مي تواند عامل مهمي براي ايجاد فشار رواني باشد

 .كسي كه درآمد بيشتر وامتياز باالتري براي اداره منزل دارد

 يعالئم فشار روان

در شرايط فشار رواني . و واكنش تدافعي ساده است 2درك عالئم فشار رواني در صورت آگاهي از فشار واكنش دفاعي

تدافعي واكنش ها ساده است، ولي در شرايط فشار طوالني مدت كامالً واضح  كوتاه مدت، تشخيص ماهيت دفاعي و

 .نمي باشد

با فشار رواني كوتاه مدت و با نزاعهاي كوچك لفظي يا فيزيكي صورتيكه فرار از آن ممكن باشد،  واكنش دفاعي در

 همراه مي باشد

اگر  .ديگران اتفاق مي افتد دو صورت تحميل يا انتقال آن به خود و هواكنش دفاعي وقتي كه فرار از آن ممكن نباشد ب

و اگر به خود فرد تحميل گردد تا  فشار رواني به ديگران منتقل شود نتيجتاً كاركنان در طول روز از آن رنج خواهند برد

  .آخر روز دلتنگ و افسرده خواهد بود

هنگام غذا، استعفاء و يا  واكنش تدافعي در صورتكيه فراراز آن ممكن باشد، معموالً با بيماري، صرف وقت طوالني در

اكنش تدافعي وقتي فرار و. نكته اصلي اين است كه فرد خود را از اين موقعيت رها كند. بازنشستگي زودرس همراه است

از آن ممكن نباشد، ممكن است با كندي حركت فرد، احتياط بيش از حد درانجام امور و به هر حال تعلل از درگير 

به اصطالح فرد به خواب  اين حالت آهنگ فرد در انجام امور كندتر شده و در. شدن در مشغله هاي كاري همراه گردد

 .مي رود

 فشار رواني طوالني مدت

دراين حالت ممكن است بيماريهاي رواني . بعضي مواقع براي يك ناراحتي جسمي دليل فيزيكي خاصي وجود ندارد

ناراحتيهاي جلدي،  نارسائيهاي نظير زخم معده، بيماري قلبي، سكته، سوءهاضمه، ميگرن،. عامل بروز بيماري باشد

 .بط باشدكم خوابي و پرخوابي ممكن است تاحدي بافشار رواني مرت آكنه و

فرد معموالً نسبت به بيماريهاي آسيب پذير مي گردد كه  .آمادگي براي ابتال به بيماريها نيز نتيجه فشار رواني مي باشد

غيبت مي . همچنين دراين حالت بهبودي فرد نيز كند مي گردد. ممكن است درحالت عادي بسادگي آن را دفع نمايد

 .ت باشد كه معموالً شامل تأخير يا تظاهر به مريضي ونهايتاً ترك كار مي باشدتواند عالئم ديگر فشار رواني طوالني مد
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مصرف بيش از . مصرف زياد غذا، صرف مشروبات الكلي و سيگار از عالئم مطمئن فشار رواني طوالني مدت هستند

دلبستگي به تصاحب گاهي . نتيجه فشار رواني صورت مي گيرد زيان آور مي باشد حدهر يك از اقالم فوق كه در

تمايل جنسي بيش از حد به جنس مخالف نيز اغلب نتيجه فشارهاي . زيورآالت نيز مي تواند نتيجه فشار رواني باشد

 .غيرقابل حل است شديد و

درحد بلند كردن (مي تواند شامل دزديهاي بزرگ و يا حتي كوچك    دزدي نيز تحت فشار رواني افزايش مي يابد كه

) صرف غذا و يا استفاده شخصي از وقت اداري اداري، استفاده شخصي از تلفن، تلف كردن وقت هنگاملوازم التحرير 

كنترل است، ولي دزدي زمان و وقت نامشخص و پيشگيري و كنترل آن مشكل  دزديدن كاال و مواد قابل كشف و. باشد

كار اصلي خود انجام مي دهد عالمت ديگر  فعاليت هاي جايزگين نيز كه طي آن فردهر نوع كاري را به غير از. مي باشد

 .فشار رواني كه نهايتاً ايجاد مشكل مي نمايد

رئيس براي انجام يك كار معمولي فرد را فرا مي . واكنش هاي اضافي به حوادث عادي عالمت ديگر فشاررواني مي باشد

تغيير بارزترين مشخصه بروز فشار رواني . خواند، كارمند گرفتار فكر مي كند ممكن است ارتقاء يافته يا اخراج شده باشد

 ممكن است شخصيت اصلي يك مدير را تشكيل دهد ولي تغيير آني و..... غمگيني، افسردگي، خوشحالي و . مي باشد

  .از حاالت فوق نشان دهنده بروز فشار رواني دراو مي باشد   مكرر به هر يك

 روشهاي مقابله با فشار رواني

كه مي تواند به نحو مثبتي تغييراتي ايجاد نمايد كه طي آن فرد بتواند فشار رواني را كنترل چهار روش و تكنيك    

  :نمايد وجود دارد

 ورزش - 1

قدم زدن تاحدي كه باعث تعريق اندكي شود، شنا كردن و يا هر كار لذت بخشي كه باعث مي شود حركات قلبي     - 2

درهر كال تمرينات بايد با توان فرد .ر در هفته ادامه يابدو ريوي كمي تندتر از حالت عادي صورت گيرد بايد سه با

 .هماهنگي داشته باشد

 بازخورد حياتي - 3

بازخورد حياتي به فرد مي آموزد چگونه و به طور آگاهانه بعضي از واكنشهاي فار رواني فيزيكي را كه در شرايط     - 4

. ههاي سنجش نبض و پوست مناسب مي باشدبراي مثال استفاده اي دستگا. عادي حالت خودكار دارند كنترل نمايد

معموالً در حالت فشار رواني شديد ضربان قلب افزايش و مقاومت پوستي كاهش مي يابد بااستفاده از بازخورد حاصل از 

بعداز چند جلسه آموزشي . دستگاه فرد مي آموزد چگونه ضربان قلب را كاهش و يا مقاومت پوستي خود را افزايش دهد

 .تفاده از دستگاه مي تواند مقداري از ضايعات فشار رواني خود بكاهدفرد بدون اس

 روش هاي شناختي - 5

اين روش به فرد كمك ميكند كه فشارهاي رواني گذشته وراههاي مقابله باآن را به خاطر آورد و بتواند با انديشه  - 6

براي افرادي كه حالتي احساسي دارند  اين روش بيشتر. بهتر راههاي موثرتري براي مقابله با اكثر فشارهاي رواني بيابد

 .مناسب مي باشد
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 روش تمديد اعصاب - 7

تمرينهاي تنفسي و بعضي از روشهاي پزشكي باعث افزايش تحمل فيزيولوژيكي و رواني در فرد مي شود، البته  - 8

س در صورتي موثر مي باشد و برعك A تكنيكهاي فوق در صورتي كه با دقت و احتياط به كار رود براي افراد داراي تيپ

 .كه درست بكارگرفته نشود تاثير منفي دراينگونه افراد بجا خواهد گذاشت

عالوه بر چهار تكنيك گفته شده تكنيكهاي ذيل نيز براي كنترل فشار رواني در بعضي از افراد كارسازو موثر مي  - 9

 .باشد

 نترل پرخوريك -10

زمان مي گردد و مي تواند باعث افزايش فشار رواني  پرخوري به هر شكل كه باشد مضر و باعث صرف انرژي، هزينه و

هر چه ميزان مصرف بيشتر . افراد مي گردد مشروبات الكلي وسيگار در هر صورت باعث تشديد فشار رواني در. شود

سابقاً عقيده براين بود كه موارد فوق آرامش  .شود فشار رواني وارده افزايش مي يابد و كنترل آن دشوارتر مي گردد

 .ده اند درحاليكه تحقيقات علمي اخير خالف آن را ثابت كرده استدهن

 طريقه صحيح نشستن و حركت كردن -

طوري بنشينيد كه تنفسي راحت داشته و جهاز هاضمه فضاي عمل داشته باشد، درست راه برويد، طوري بايستيد كه 

  .ستون فقرات كشيده و سر راست باشد ونهايتاً حركت داشته باشد

 تنفسكنترل  -

سپس اجازه دهيد به آرامي . احت گوشه اي بنشينيد و بطور طبيعي نفس بكشيد و آن را براي سه ثانيه حفظ كنيدر

اين كار را روزي دوبار براي مدت سه هفته انجام  .اين حالت بسته نگه داشته شود بهتر است كه چشمها در. خارج گردد

وشيارتر و آرامتر شده ايد و در نتيجه بهتر مي تواني با فشار رواني بعد از آن درخواهيد يافت كه بطور طبيعي ه. دهيد

  .احتمالي مقابله كنيد

 روش هاي متضاد -

اواخر هفته تغيير داده و كار ديگري با ماهيت متفاوت انجام  سعي كنيد كاري را كه در روز انجام مي دهيد در عصر و

 .دهيد

  روش هاي مقابله با فشار رواني در محيط كار

به هر حال . راد در هر شرايطي مي توانند قرياني فشار رواني گردند و هيچ كس نمي تواند از فشار رواني در امان باشداف

  .است) براي مهار و ياكنترل آن ( غلبه بر اين فشار نيازمند صرف وقت وانرژي زياد 

 :رعايت موازين ذيل در اين خصوص مي تواند كار ساز باشد

كشف علل فشارهاي رواني مشكل نيست، آنچه . رواني مي بايست مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد علل احتمالي فشار -  

 .مشكل است پذيرش آن است

.... در صورت امكان سعي بر رهايي و خالصي از موقعيت فشار زا گردد، شركت در دوره هاي آموزشي، مسافرت و -  

 .مقاومت در برابر آن ضرورت داردولي مقايسه مزاياي فرار از موقعيت و .مناسب مي باشد
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در موقعيت فشارزا بخصوص اگر قرار است كسي با طرح سواالت سريع وتند تنش ايجاد نمايد بهتر است فرد در ارائه  -

 .پاسخ عجله نكند، اين كار نه تنها باعث آرامش خود فرد بلكه باعث آرام نمودن فرد فشارزا نيز مي گردد

اگر آخر روز فشار رواني را همراه خود داشته باشيد مانند اين است كه مواد منفجره اي را با اطمينان داشته باشيد كه  -

اينكار مي تواند شامل ورزش . سعي كنيد به هر نحو كه مي توانيد انرژي خود را تخليه نمائيد. خود حمل مي كنيد

 .باشد...... سنگين، كندن زمين، فرياد زدن و 

  ني در منزلراههاي مقابله با فشار روا

توجه داشته باشيد فشار رواني براي هر زوج و خانواده اي اتفاق مي افتد، لذا سعي كنيد علل آن را مشخص وتحليل 

با يكديگر مطرح ) قبل از اينكه آنقدر مشكل شود كه ديگر نتوان درباره آن صحبت كرد(مشكل را صريح و باز . نمائيد

 همسر و با. ا يكديگر مشاركت داشته باشيد و سعي نشود خوسرانه عمل گردددر طرحها و فعاليت هاي زندگي ب. نمائيد

 .خانواده ارتباط برقرار كنيد و مسائل پولي ومالي را با خانواده درميان بگذاريد

براي مثال بدون اطالع قبلي . در امور با يكديگر مشورت شود و بدون مشاوره و اطالع كاري نشود كه باعث فشار شود

قلمرو هر فرد هر چند كوچك باشد مي بايست رعايت گردد و دوست، . عوت همكاران به منزل اقدام نشودنسبت به د

احترام بدان  درك اين موضوع براي همسر مهم و. همسر و ساير اعضاي خانواده نيازمندند در بعضي مواقع تنها باشند

 .مي تواند از خيلي از موقعيت هاي فشارزا جلوگيري نمايد

 ي در مراحل پيشرفتهفشار روان

سطح هورمون  دراينگونه از افراد سطح هورمون آدرنالين باال و. فعال و خشنود مي باشند سالم A افراد داراي تيپ

فشار رواني در اين گونه افراد  .عالقمندي به كار با استقالل و تالش فرد دو چندان مي گردد. كورتيزول پايين مي باشد

عالقمندي به كار در آنها غير قابل كنترل . فعال و مضطرب مي باشند) ناسالم A تيپ(داراي افراد . مثبت وسازنده است

دراين حالت سطح آدرنالين و كورتيزول به شدت در . هم به نگراني ختم مي گردد نتيجه هم به فعاليت و است كه در

 .فرد افزايش مي يابد

افراد . سطح آدرنالين و كورتيزول هر دو پايين مي باشد .خشنود و كم تحرك مي باشند) سالم  B تيپ(افراد داراي 

اين بدان معني . اضطراب در آنها ديده نمي شود ساكن هستند كه نشانه تالش و افرادي آرام و) سالم B تيپ(داراي 

رند نيازكاري نيست كه اينگونه افراد قادر به انجام هيچگونه كاري نيستند، بلكه آنها مي توانند افراد خالقي باشند كه قاد

سطح آدرنالين . افرادي منفعل و مضطربند) ناسالم B تيپ(افراد داراي . خود را با آرامش و بدون عصبانيت انجام دهند

افرادي منفعل و مضطرب ) ناسالم B تيپ( افراد داراي . باشد دراين افراد اندكي باال وسطح كورتيزول به شدت باال مي

 .ي انجام كار از خود نشان نمي دهند و در حقيقت افرادي درمانده به شمار مي روندهستند كه هيچگونه عالقه اي برا

تعداد زيادي از مديران سطح باال نتايج ذيل حاصل شده  از مطالعات به عمل آمده در ارتباط با كنترل فشار رواني در

 :است

 ود مي گردد و توان حل مسائل درمحيط اطراف خ افراد سطح معلومات وتحصيالت باعث درك وسيعتر فرد از جهان و

 .او افزايش مي يابد
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افرادي كه از نظر فيزيكي فعال هستند باعث مصرف انرژي و كاهش فشار رواني شده و در عين حال داراي سيستم 

 .قلبي و عروقي فعالتر هستند

نظر رواني وابستگي زيادي به كار ايجاد  زا ضرورت دارد درانجام وظايف كاري وغير كاري توازن وجود داشته باشد تا

 .نگردد

توان مقابله فرد در   تأثير مثبتي در افزايش روحيه فرد و در نهايت افزايش) حمايتي(ارتباطات اجتماعي و دلگرم كننده 

  .حل مشكالت و تعادل فشار رواني دارد

خالق، سازنده و سالم براي حيات كاري ضرورت دارد به طور سيستماتيك در محيط كاري تغيير ايجاد گردد تا فضاي 

 .فرد بوجودآيد

 وظايف سازمان در قبال فشار رواني

اين  اين مديران هستند كه مي توانند قدمي در. اين زمينه نمي توانند انجام دهند سازمانها به تنهائي هيچ كاري در

  :مي توان به سازمان نسبت دادآنچه را كه مديران و كاركنان دراين زمينه انجام مي دهند . زمينه بردارند

  اقدامات درماني

 .اگر مشكلي پيش آيد بايد سريعاً با آن مقابله شود

 .قبول كنيد كه مشكلي پيش آمده است، آن را ناديده نگرفته و به اميد اينكه خودش برطرف مي گردد نباشيد 

نيست رهاييش دهيد وبراي مقابله با آن آيا فرد گرفتار مجبور است در موقعيت پيش آمده باقي بماند؟ اگر چنين  

 .كمكش كنيد

اگر فرد دچارمشكل جدي است و عليرغم اينكه مشكل ظاهراً از بين رفته گرفتاري همچنان باقي است از متخصص  

حساسيت زياد به مسئله خود  ذيربط كمك گرفته شود و سعي نشود اينكار راساً توسط مدير انجام شود، زيرا توجه و

  .باشد فشارزا مي

وظايف كوتاه مدتي كه در حد توانائي فرد . بازخورد مكرر كارآيي فرد باعث بازگشت اعتماد به نفس و توان او مي گردد

   بتدريج وظايف مشكلتر. مي باشد به او محل نمائيد و به او اطمينان دهيد كه مي دانيد خودش كار را انجام داده است

حال از بازخوردهاي مثبت استفاده نمائيد، تا زماني كه فرد به قدرت واقعي خود و طوالني تر را محول نمائيد و در هر 

 .دست يابد

. قدمي عقب گذارده و دوباره شروع كنيد اگر فرد درانجام پاره اي از وظايف محوله شكست خورد آن را بزرگ نكنيد و

اند، پس اجازه دهيد روي پاي خود نفس  آنان نيازمند احساس اعتماد به .قدرداني نداشته باشيد انتظار تشكر و

 .قسمتي از سازمان براي درمان و كنترل فرد فشارزده مي باشد مطالب فوق پاره اي از وظايف مديران . بايستند

 اقدامات پيشگيرانه

براي مديران بهتر است از ايجاد فشار رواني جلوگير نمايند تااين كه صبر كنند و پس از ظهور درصدد مداواي آن  

سعي شود اطالعات مرتبط بافشار رواني . به هر حال اقدامات ذيل براي جلوگيري از فشار رواني مفيد مي باشد. برآيند
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. مانند اخراج كارگران، غيبت، تأخير،دزدي، حوادث، ميزان شايستگي ساليانه وفرم نظرخواهي كاركنان جمع آوري شود

 .به هر حال گوش به زنگ هر گونه تغييري باشيد

ايجاد فشارهاي عمومي مانند انتقال ناگهاني و بدون اطالع فرد ويا در انتظار گذاردن طوالني و بدون دليل كارمند از 

 .براي دريافت هايي كه مستحق آن است اجتناب گردد

سعي شود . سازمانهايي هستند كه به دليل عدم تخصص درگماردن افراد درجاي واقعي خود از بدو كاراشتباه مي كنند 

بويژه اگر فرد روي پستي قرار گيرد كه باالتر . جايي كه بايد باشد قرارگيرد كس باتوجه به عالقه و لياقت وتخصص درهر

نهايت تعادل رواني كار به هم  در اين كار هم باعث خراب شدن كارمند و هم كارخواهد شد و. از سطح كارآيي وي باشد

  .خواهد خورد

اختيار قراردادن امكانات و  در را در سمت هاي كليدي و مديريتي قرار دهيد و باسعي كنيد افراد كاردان وبا تجربه 

 .نهايت سازمان را فراهم نمائيد اطالعات مورد نياز زمينه موفقيت وي و در

بقول معروف اگر . آموزش كاركنان مي تواند درايجاد محيطي آرام با افزايش بنيه علمي ودانش كاركنان موثر باشد 

هم  ر كارخود باشد باعالقه كار خواهد كرد و هميشه مورد تشويق و ترغيب قرار مي گيرد كه عامل اصلي بركارمند سوا

 .خوردن تعادل در فشار رواني مي باشد

سعي شود اضافات شايستگي به صورت يك روان اداري و . از طرز انجام كار كارمند به طور مكرر بازخورد داشته باشيد 

 .ضمناً روي نتايج آن حساس باشيد نان يابيد آنچه را كه بايد اندازه بگيريد، عمل نمودهنيايد و اطمي روتين در

اگر عوامل شغلي طوري تعريف گردند كه . طراحي شغلي اگر درست انجام گيرد در موفقيت سازمان تأثير بسزائي دارد

 .خشنودي سازمان و كارمند خواهند شد استاندارد و باتوانائي هاي افراد سازگاري و مطابقت داشته باشند يقيناً باعث

 .اخبار ناخوشايندي جدي گرفته شود و اگر واقعي است از ابتدا و قبل ازاينكه خيلي دير شود با آن مقابله شود

انتقال خلق و خوي دمدمي مزاجي و عدم تمايل به تصميم گيري قاطع وسازنده آفتي براي سازمان به شمار مي رود، 

همانطور كه . زيرا اين خالق وخو اگر در صف گسترش يابد باعث اضمحالل رواني و درنهايت افت ستاد سازمان ميگردد

و متعادل باشند سازنده مي باشند، پس سعي شود از گفته شد انگيزش و فشار اگر به درستي به كار گرفته شده 

در پايان ضرورت دارد اين نكته يادآوري گردد كه در هر سازمان بايد قسمتي  .فشارهاي رواني نتايج مثبت گرفته شود

و  براي مشاوره و بهداشت رواني وجود داشته باشد تا كارمند بتواندمشكالت خود را مطرح و در واقع مشاوره بگيرد

ايجاد  مشاوره اگر به صورت دوستانه و محرانه صورت پذيرد عامل موثر و مثبتي در. دابي روحي خود را حفظ نمايدشا

  :زير نويس .روحيه كارمند، حل مشكالت و تعادل رواني در وي است

1. Free floating2. Figth Reaction3.  
Fight Reaction  
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        رواني فشار فردي پيامدهاي -1

 پيامدهاي. كرد تقسيم رفتاري و شناختي روان فيزيولوژيكي، گروه سه به توان مي را رواني فشار فردي پيامدهاي

 ـ زيستي هاي اندازه ،)خون كلسترول سطح و خون فشار مثل(عروقي- قلبي نشانگان: از عبارتند فيزيولوژيكي

  ) .گوارشي هاي زخم مثل(اي روده -معدي نشانگان و) اوريك اسيد مثل(شيميايي

 ابهام خود شغل و كار در بعدي ارتقاي و رشد زمينه در است، شده نقش تعارض گرفتار فرد وقتي كه است شده گزارش

، 2000( كند مي پيدا افزايش او قلب ضربان ميزان باشد، مي خود كار از ناشي رواني فشار تحت كلي طور به يا دارد

Cao  & Leung(  .پذير  تحريك و خصومت ناكامي، خشم،: از عبارتند رواني فشار به افراد شناختي روان هاي پاسخ 

 رمقي، بي مالمت، احساس آورند مي در فعال غير حالت به را فرد كه ديگري هاي پاسخ. )Murphy،2002( شدن

 به اعتماد كاهش: از عبارتند كار از ناشي رواني فشار شناختي روان آثار از ديگر بعضي. هستند افسرده خلق و خستگي

 شغل، از ناشي رواني فشارهاي به افراد رفتاري هاي پاسخ زمينه در تاكنون چند هر.  نفس عزت سطح تنزل و خود

 داد قرار بررسي مورد توان مي كه را رفتاري هاي پاسخ از نمونه چند وجود اين با است؛ نگرفته انجام وسيعي تحقيقات

 ،)عمدي تخريب و دزدي(كار در تخريبي رفتار كار، هنگام در مخدر داروهاي مصرف شغلي، عملكرد كاهش: از عبارتند

 ،)فرزندان و همسر با رفتار سوء(زندگي ديگر ابعاد در و نقش ايفاي در تنزل ،)شغل ترك كار، از غيبت( شغل از فرار

  ).1386 ، ساعتچي. (آور زيان هاي نوشيدني و مخدر مواد مصرف قبيل خوداز به صدمه آوردن وارد بر مبتني رفتارهاي

  رواني فشار سازماني پيامدهاي -2

 حال، هر به. بگذارد اثر نيز سازمان بر تواند مي گرفت، قرار بررسي مورد فردي پيامدهاي عنوان تحت آنچه است بديهي

 مناسب عملكرد كاهش شديد، رواني فشار واضح پيامدهاي از يكي .دارند سازمان بر تري مستقيم اثر سازماني پيامدهاي

 در و گردد مي متجلي وري بهره افت و كار ضعيف كيفيت صورت به اجرايي كارگران مورد در كاهش اين. است درست و

 و عصبانيت دليل به ديگران با كاري روابط خوردن هم بر يا و غلط گيري تصميم معني به است ممكن مديران مورد

  ).1370نظري،( باشد ناسازگاري

 كه اشخاصي. استعفا و غيبت از عبارتند گيري كناره انواع مهمترين. باشد رواني فشار نتيجه تواند مي نيز گيري كناره

 پيدا منظور به يا و شوند مي بيمار بيشتر احتماال گذرانند مي كار محيط در را سختي ،دوران عصبي فشار با مقابله براي

 به. باشد داشته هم ديگري پيامدهاي تواند مي رواني فشار. انديشند مي خود سازمان ترك به بهتري، سازمان كردن

 يكي .شود توجه بي مربوطه سازمان و شغل به نسبت و كرده رواني گيري كناره به مبادرت فرد است ممكن مثال، عنوان

 و كاركنان روحيه شغلي، رضايت. شود مي مربوط تلقي طرز به كاركنان رواني فشار سازماني مستقيم پيامدهاي از ديگر

  ).1386، الواني. (بينند مي صدمه رواني فشار از فرد انگيزش با همزمان سازماني تعهد

 نياز خونمان در آدرنالين يافتن جريان به. كنيم ايجاد روحي فشار و تنش بايد اي، شيوه نيكوترين به كار انجام براي ما

 بي خستگي، از عبارتند شغل نهايت بي فشار عالمتهاي ترين شايع.است متفاوتي موضوع حد، از زياده تنش ولي. داريم

 افسردگي چنانچه. اشتهايي بي و آرميدن يا تمركز در ناتواني كردن، ترش ، معده زخم سردرد، خون، فشار خوابي،

 اعمال عنوان به افسردگي اين بسا چه نگيرد، قرار توجه مورد گردد مي ناشي كار محل تنش از احتماالً هك باليني
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 از جستن دوري به تمايل و رسيدن دير خشم، و) تندمزاجي( زودرنجي نتيجه، بي يا) ناگهاني انگيزش براساس( تكانشي

  ).1368، سادات. (گردد نمايان همكاران

  رواني خوب و فشار رواني بد  فشار - 3

 را مساله اين خالف سليه دكتر آنكه حال است، نامطلوب و بد هميشه رواني فشار كه برسد نظر به است ممكن 

 اندازه به تواند مي كم، بسيار رواني فشار و دهد مي قرار زا تنش هاي محرك با مواجهه در را ما الجرم زندگي. گويد مي

 هنگامي. سازد تهييج و چالش از سرشار را زندگي تواند مي رواني فشار. باشد نامطلوب ما براي زياد، بسيار رواني فشار

 كار در  شدن غرق كه را شنگولي حالت يك توانيم مي درآيند، جور كامال ما هاي توانايي با موقعيت يك هاي خواست كه

 سرانجام. كنيم مي غرق كارمان در لذت با را خود و داشته را كارآيي حداكثر حالت، اين در. كنيم تجربه شود، مي ناميده

 كمتري پذيري آسيب آينده زاي تنش هاي محرك برابر در تا شود مي باعث زا تنش هاي محرك بر غلبه و رويارويي اينكه

  ).1373كوپر،( باشيم داشته

 از استفاده با كه است خوب هنگامي رواني فشار. است قائل تفاوت بد رواني فشار و خوب رواني فشار ميان سليه، هانس

 كه دهد مي رخ هنگامي خوب رواني فشار. آورد وجود به زا تنش محرك با آمدن كنار براي را هايي پاسخ برانگيختگي،

 ما هاي توانايي بر زا تنش محرك كه زماني. كند نمي غلبه آن بر اما انگيزد، برمي چالش به را ما توانايي زا تنش محرك

. دهد مي رخ بد رواني فشار نشود، استفاده سازنده اي گونه به شده ايجاد برانگيختگي از آنكه يا كند غلبه آمدن كنار براي

  ).1379 ، شاهي حسين(

  رواني فشار و نقش تعارض -4

 سازمان در افراد كه است نقشي هاي ويژگي سازماني، زاي تنش هاي محرك و رواني فشار شده شناخته منابع از يكي  

 اين و كند ايفا را نقش چند يا دو رود مي انتظار او از كه گيرد مي قرار موقعيتي در فرد وقتي. كنند مي ايفا خود محل

 از وقتي مثال، براي. است شده نقش تعارض گرفتار فرد گوييم مي دارند، تضاد يا تعارض يكديگر با اساس در نيز ها نقش

 رود مي انتظار او از حال، عين در و كند بيشتر كار به وادار را خود نظارت تحت كاركنان شود مي خواسته واحد يك مدير

 فشار موجب متضاد، ظاهرا انتظار دو اين است ممكن دهد، نشان خاص توجه كار محيط در انساني روابط به نسبت

 شود، مي گفته نقش اضافه آن به اصطالحا كه نقش تعارض اشكال از يكي). 1963، كرتيس( گردد تنش و فزاينده رواني

 فرد صورت اين در. كند برقرار مصالحه نوعي كار، كيفيت و كميت رعايت بين است ناچار فرد آن طي كه است موقعيتي

 نشان گوناگون مطالعات نتايج. كرد خواهد تجربه كم زمان و باال كيفيت با كار از زيادي حجم انجام بين را تعارض نوعي

 نيز را خود هاي واكنش و فزاينده را خود شغلي نيازهاي گيرند، مي قرار هايي موقعيت چنين در كه افرادي دهند مي

  ).1377 ، ساعتچي. (كنند مي توصيف منفي

 با منظور اين به. شود مشخص كار هاي محيط در رواني فشارهاي يا تنش ايجاد بر موثر عوامل است الزم ابتدا در

  .شدند شناسايي سازماني زاي استرس عامل 28 مديران، با مصاحبه و شده انجام پژوهشهاي مطالعه

 اضافه و كار طوالني ساعات ،)شيفتي كار( كاري نوبت صوتي، آلودگي رطوبت، و گرما هوا، آلودگي: از عبارتند عوامل اين

 محيط وجود عدم كار، شرايط يكنواختي زياد، كاري فشار زيادكاري، بار شغلي، آينده در ابهام و تامين نداشتن كاري،

 پاداش در تبعيض و كاركنان صحيح يابي ارزش عدم هم، با كاركنان تضادهاي ها، درگيري و همكاران بين در دوستانه
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 با سازماني پست هماهنگي عدم ، پزشكي كادر تجهيزات مانند درماني خدمات سيستم ضعف سازماني، جو مصوب، هاي

 وجود عدم مورد، بي و مكرر نصبهاي و عزل شغلي، ارتقاء و پيشرفت وجود عدم نقش، تضاد و ابهام تحصيلي، مدرك

 نبود دستمزدها، در تبعيض مشاغل، صحيح گذاري ارزش عدم كار، محيط در دهنده آزار هاي كنترل ساالري، شايسته

 و انتصاب كار، نيروي نامناسب انتقال درست، نبودآموزش سازمان، در شايعات كثرت و صحيح رساني اطالع سيستم

  . آوري فن و سرپرستان ضعيف روابط كار، شرايط بودن ناعادالنه احساس ضوابط، نه و روابط اساس بر ارتقاء

 با هايي مصاحبه سازماني، زاي س استر و رواني فشار موجود عوامل اهم نمودن مشخص و اوليه سازي غربال براي

 10 اين لذا و داشتند را فراواني بيشترين عامل،10كه شد مشخص اوليه، عامل 28 بين در. گرفت انجام سابقه با مديران

  .شدند شناخته سازماني زاي استرس اصلي عوامل عنوان به عامل،

 تر شفاف خود نظرات بيان براي دهندگان پاسخ تا گرفتند، قرار محيطي و مديريتي كلي مجموعه دو در عامل 10 اين

 به مربوط ها آن از كداميك و است محيطي عوامل به مربوط ميك كدا باشند متوجه كه معني اين به نمايند، عمل

  :نمود پيشنهاد بهبود، منظور به را اصلي عامل دو هر به مربوطه راهكارهاي بتوان نهايتاً تا مديريتي، عوامل

  رواني فشار مديريتي عوامل -2-1

 روابط-تحصيلي مدرك با سازماني پست هماهنگي عدم-ها  پاداش در تبعيض و كاركنان صحيح ارزشيابي عدم -

 نيروي مناسب نا انتقال-ضوابط ونه روابط اساس بر ارتقا و انتصاب- شغلي ارتقا و پيشرفت وجود عدم-سرپرستي ضعيف

   كار

  رواني فشار محيطي عوامل -2-2

  كار شرايط بودن يكنواخت- كار طوالني ساعات يا نوبتكاري- رطوبت و گرما-الكترومغناطيسي امواج خطر -

 ناسازگاري، نرخ به توجه با و تشكيل گيري تصميم هاي ماتريس پرسشنامه، در مديران هاي ديدگاه بيان از پس

 تحليل فرآيند و گرديد استفاده مثلثي فازي اعداد از پژوهش، اين در. شدند ادغام هم در مناسب هاي پرسشنامه

MATLAB اعداد به فازي اعداد ناسازگاري نرخ محاسبه براي. شد انجام چانگ نظريه اساس بر فازي مراتبي سلسله 

 ماتريس باشد سازگار قطعي زوجي مقايسات ماتريس اگر كه شد استفاده نظريه اين از سپس و شدند تبديل قطعي

  .بود خواهد سازگار نيز فازي زوجي مقايسات

 اولويت براي آن از توان مي كه است معياره چند گيري تصميم شهاي رو از يكي مراتبي سلسله تحليل فرآيند روش

 سلسله درخت نخست، گام در مراتبي سلسله تحليل فرآيند اجراي براي. كرد استفاده گيري تصميم هاي گزينه بندي

 زير و معيارها زوجي مقايسات ماتريس بعد، درگام. شد تشكيل را زيرمعيارها و معيارها هدف، شامل مساله مراتبي

 نرخ لحاظ از مديران توسط شده تكميل جداول بعد، گام در. گرفت قرار تحقيق مديران اختيار در و شد تهيه معيارها

 قضاوت در آنها تا شد بازگردانده افراد به دارند 1 از بيشتر ناسازگاري نرخ كه هايي ماتريس و گرديد بررسي ناسازگاري

 تا گرديد تلفيق يكديگر با نظرات، تك تك هندسي ميانگين كارگيري به با افراد نظر درنهايت. كنند نظر تجديد خود

  :باشند مي زير بشرح ها بندي رتبه اين.  آيد دست به ها گزينه نهايي رتبه
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  زندگي و كار بين تعادل -1

 موجود هاي بحران. نكند ايجاد خللي فرد شخصي و خانوادگي زندگي در كار كه معناست بدان زندگي و كار بين تعادل

 سازمان و شخصي زندگي تقاضاهاي بين تعارض شركت، و شخصي اعتقادات بين تعارض مالي، مشكالت زندگي، در

 طوالني و سنگين كار درگير مديران كه زماني. هستند زندگي و كار مواجهه از ناشي بالقوه هاي استرس از اي نمونه

 هاي جابجايي و مسافرت. شوند مي مواجه مشكل با عاليق و ها سرگرمي خانوادگي، مسائل به رسيدگي در شوند

  . كند مي روبرو استرس با را مديران كه است داليلي از يكي روزمره زندگي از بخشي عنوان به مكرر و طوالني

  گيري تصميم در عمل آزادي و كنترل-2

 كه زماني. دارد اشاره شخصي بصيرت از استفاده و قضاوت جهت الزم فرصت داشتن به گيري تصميم در عمل آزادي

 و دارند رضايت احساس افراد. است روبرو كاري تقاضاهاي با و است برخوردار گيري تصميم در الزم عمل آزادي از فرد

 و عمل آزادي از ولي روبروست متعدد كاري تقاضاي با فرد كه زماني يعني بلعكس، اما. يابد مي كاهش افسردگي

  . شود مي رضايت عدم و استرس دچار نيست، برخوردار الزم كنترل

  ابهام- 3

 كه دهد مي رخ زماني ابهامي چنين. دارد اشاره كاري محيط يك در ها نقش و وظايف انتظارت، نبودن روشن به ابهام،

 شغل، ترك به تمايل فرسودگي، و تنش به منجر كار در ابهام. باشد نداشته آگاهي كاري وتقاضاهاي انتظارات از مدير

 به سازمان اهداف نبودن مشخص از ناشي استرس. ميگردد رواني، و فيزيكي خستگي و ناراحتي از بااليي سطح غيبت،

  . شود مي انگيزش كاهش افسردگي، نفس، به اعتماد كاهش شغلي، نارضايتي

    ارتباطات- 4

 روابط و ارتباطات كه زماني و شود مي فردي و سازماني سالمت افزايش باعث است، خوب و مناسب ارتباطات كه زماني

 حسادت،. گردد مي زيردستان و همكاران جانب از تهديد احساس و رضايت كاهش باعث باشد، نامناسب فردي بين

 .دارند همراه به را فرسودگي نتيجه در و استرس كار محيط در كه هستند مسائلي از توبيخ، و جدل و بحث تحقير،

 ارتباطات. كارشود در استرس بروز داليل از تواند مي كنند، برقرار ارتباط يكديگر با كار محيط در افراد چگونه اينكه

 كه شخصي تعارضات ها، مسئوليت تفويض در ها دشواري زيردستان، و همكاران با ضعيف ارتباطات مديران، با ضعيف

  .هستند موارد ازاين اي نمونه مديريت، يا همكاران از نگرفتن بازخور گيرد، مي نشات ها تفاوت از

  مسئوليت -5

 در ها مسئوليت. آيد مي حساب به استرس منابع ديگر از عملكردي تقاضاهاي و تيم اعضاي قبال در بودن مسئول  

 مدير يك بر را بيشتري فشار انسان قبال در مسئوليت ولي است استرس منابع از نيز تجهيزات و مالي منابع قبال

 بين اين در. يابد مي افزايش قلبي هاي بيماري به ابتال احتمال رود باالتر مسئوليت سطح چه هر. ميكند تحميل

  .كند مي ايجاد را استرس سطح بيشترين افراد زندگي و ايمني قبال در مسئوليت

  مديريتي نقش - 6

 روز طول در بايد آنها. هستند روبرو كاركنان ازساير متفاوتي هاي استرس با معموالً خود شغلي جايگاه علت به مديران

 انتقاد معرض در آنها. گيرد مي قرار تأثير تحت تيم اعضاي كل سرنوشت آن اثر در كه كنند اتخاذ مهمي تصميمات
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 مختلفي هاي نقش خاطر به اغلب مديران اين بر عالوه. دهند مي دست از را خود شهرت شكست صورت در و هستند

 با كنند مي بازي سازمان در كه نقشي علت به مديران. ميشوند روبرو نقش سرباري با كنند، مي بازي سازمان در كه

  .شوند درنقش تعارض دچار است ممكن و هستند مواجه گوناگوني انتظارات

  كار محيط -7 

. آيد مي حساب به كار محيط در زا استرس عوامل از نيز نامناسب كاري محيط وظيفه، و نقش با مرتبط عوامل بر عالوه

 ناكافي فضاي. آيد مي حساب به كار محيط در زا س استر عوامل از زير موارد با مرتبط ضعيف كاري شرايط كل طور به

 پر كاري فضاي شود، مي فرد دستپاچگي باعث كه شخصي حريم نبودن مشخص امن، و راحت صورت به كار انجام براي

 كه زياد هواي گرماي و رطوبت غيرانساني، كاري فضاي شود، مي پرتي حواس و تمركز عدم به منجر كه صدا و سر

 ماه در مخصوصاً نامناسب تهويه سيستم بيندازد، خطر به را ايمني و سالمت كه ناكافي كند،نور ايجاد فرد براي ناراحتي

  .است كاركنان بين در استرس ايجاد منابع از نيز اتكا قابل غير و قديمي،نامناسب كاري تجهيزات و سال گرم هاي

  سازمان جو و ساختار -8

 همه. باشند زا استرس داليل از توانند مي كار انجام سبك و ،فرهنگ كار انجام  هاي رويه و ها مشي خط سازمان، در 

  .شود ناشي سازماني جو و سبك از است ممكن استرس. دارند مختلفي هاي فرهنگ ن سازما اعضاي

 پرسنل ناكافي تعداد: نظير مواردي. شد خواهند شغلي استرس به منجر نبودن مناسب صورت در نيز فرايندها و ساختار

 كافي تخصص از كه فردي توسط متعدد وظايف انجام به نياز و زياد خالي هاي پست تعداد كار، حجم با متناسب

 با رابطه در ناكافي اطالعات كارها، درست انجام براي ناكافي آموزش واحدها، بين ضعيف هماهنگي نيست، برخوردار

 در گرفته صورت تغييرات با تطبيق براي ناكافي منعطف،زمان غير و خشك كاري هاي رويه سازمان، در فرد جايگاه

 از استفاده انتقادي، سبك به مديريت رقابت، بر تأكيد مختلف، مديران بين در نگرش تفاوت و ثبات عدم سازمان،

 به نياز اهداف، پيشبرد منظور به زيردستان باالي كاري اضافه به نياز قدرت، اعمال براي ابزاري عنوان به اطالعات

  .دارد منفي تأثير افراد استرس سطح بر كاري، هاي شيفت

  پاداش و تالش تناسب عدم -9

 تناسب آنها غيرمادي و مادي پاداش و كاركنان تالش ميزان بين كه زماني تالش - پاداش تناسب عدم مدل اساس بر

 يك عنوان به نيز شغلي مسير توسعه و ارتقا اين در. شوند مي بلندمدت در استرس دچار باشدكاركنان نداشته وجود

 همچون مواردي شامل شود مي مربوط شغلي مسير يا و ارتقا به مستقيماً كه استرسي. شود مي گرفته نظر در پاداش

 طلبي جاه ميكند، القا فرد به را شدن نديده احساس كه كند و كم ارتقاي زياد، و سريع ارتقاء شغلي، امنيت نداشتن

  .است مشابه هاي شغل ساير دريافتي  با دريافتي تناسب عدم شغل، نامناسب اجتماعي پايگاه ها، توانايي از خارج هاي

    تغييرات - 10

 و مهم علل از يكي تغيير همين ولي آيد مي حساب به مثبت ويژگي يك تغيير امروز رقابتي دنياي در كه چند هر

 دچار آينده به نسبت را كاركنان و كند مي دگرگون را شده روتين كه كارهايي تغيير،. آيد مي شمار به استرس آشكار

 زنده تا دهند تغيير را خود هاي استراتژي و ساختار تكنولوژي، كاري، هاي رويه تا هستند مجبور مديران. ميكند ابهام
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 براي را بااليي رواني فشار نپذيرد صورت مناسب انتقالي فرايند با و نشده ريزي برنامه تغييرات اين اگر ولي. بمانند

  .دارد پي در كاركنان

 چند راه مناسب جهت مقابله با استرس و كاهش آن

خورد با عوامل اجتماعي به خصوص در كاهش استرس ناشي از برخورد با افراد عصباني در بر » ابراز وجود«تكنيك  - 1

 .و پرخاشگر و يا در مواجهه با شرايط سخت درون فردي بسيار مؤثر است

گوش دادن فعاالنه به جاي واكنش نشان دادن سريع، به شما كمك مي كند با افرادي كه خودشان تحت فشار  - 2

 .بياييدعصبي هستند به نوعي كنار 

طرحواره ها وسيستم اعتقادي خودبراي منطقي تر و  اشتغال ذهني منفي را مي توان با بازسازي شناختي، تغيير - 3

اگر از خود انتظار داشته باشيد  .واقع گرانه تر شدن و در نتيجه زندگي را بر خود ساده تر گرفتن، تحت كنترل در آورد

كه هميشه همه كارها را بي نقص و كامل انجام دهيد ، چنانچه بعضي اوقات موفق نشويد، آن وقت نياز داريد كه شيوه 

 . اي مثبت براي مقابله با اشتغال ذهني منفي خود پيدا كنيد

توان در صورت امكان شرايطي براي تغيير مي ) حتي در خانواده (براي كنترل فشار عصبي در مورد عوامل سازماني 

 .ايجاد كرد و هم به نوعي با شرايط غير قابل تغيير سازگاري نمود

و به ) افرادي ناشكيبا، بسيار رقابت جو، وقت شناس و پرخاشگر در برابرناكامي(اگر از سنخ شخصيتي الف هستيد  - 4

شكيبا شويد، و زمان توقف خود را صرف دشنام و بدو عنوان مثال، اگر پشت چراغ قرمز منتظر بمانيد و بي طاقت و نا

پس در مواجهه با محركهاي تنش . بيراه گفتن به راننده جلويي و غيره بكنيد احتمال حمله قلبي شما باال خواهد رفت

 .زا احساس خصومت را بايد كنار گذاشت و سعي كرد كه ويژگيهاي شخصي افراد مقاوم در برابر فشار رواني را فرا گرفت

و نفسهاي عميق كشيدن از جمله شيوه هاي بسيار خوب و مؤثر جهت مقابله با ) تن آرامي ( تمرينات ريلكسيشن  - 5

 :دمده دو هدف اصلي را دنبال مي كننفشارهاي رواني مي باشد كه به طور ع

كه  هدف اول جهت كاهش يا جلوگيري از نشانه هاي جسماني فشار عصبي است كه در موقعيت هاي استرس زايي

 .قابل تغيير نيستند بوجود مي آيد

هدف دوم زماني است كه برخي از ما در شرايط نامناسب ، به قدري ناراحت و بي حوصله هستيم كه قادر به اتخاذ شيوه 

اي مفيد جهت مقابله با محركهاي تنش زا را نداريم مگر اينكه ناراحتي ما تا اندازه اي فروكش نموده، تا شرايط 

 . كنترل شود نامناسب قابل

در زمان هاي متفاوتي انجام دهيد تا ببينيد كداميك برايتان ) تن آرامي، تنفس عميق(شما مي توانيد اين تمرينات را 

 . بيشتر مؤثر است

هدف مديريت فشار . تأثير آن بر كاركنان در محيط كاري در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است فشار رواني و

به كاركنان كمك كند سطح فشار رواني متناسب با توانائي خود را براي انجام صحيح كار دريابند و  رواني اين است كه

به ديگر سخن در بعضي شرايط در مورد برخي از افراد براي انجام بهينه، كار فشار . تا مرحله تغيير آن را حفظ نمايند



١٩ 

 

ارت است از كنترل فشار رواني به منظور فراهم ساختن رواني لزوما بايد افزايش يابد تا كاهش، مديريت فشار رواني عب

 .محيط آرام براي كاركنان جهت انجام وظايف سازماني است

تيپ  - مدل فشار رواني حرفه اي  -مفهوم فشار عصبي : اين سمينار مورد بحث واقع مي گرد عبارتنداز عناويني كه در

روش هاي مقابله با  -يزيولوژيكي پس از اعمال فشار رواني تغييرات ف -فيزيولوژي فشار رواني  -  BوA هاي شخصيتي 

 .فشار رواني در محيط كار و نهايتا رسالت سازمانها براي مقابله با فشار رواني

  مقابله با فشار رواني در محيط كار هايروش 

بهتر است فرد در تند تنش ايجاد نمايد  موقعيت فشارزا بخصوص اگر قرار است كسي با طرح سواالت سريع و در - الف

  .ارائه پاسخ عجله نكند، اين كار نه تنها باعث آرامش خود فرد بلكه باعث آرام نمودن فرد فشارزا نيز مي گردد

كشف علل فشارهاي رواني مشكل نيست، آنچه . احتمالي فشار رواني مي بايست مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد -ب

  .مشكل است پذيرش آن است

  

 : زهايي نيستفشار عصبي چه چي

  فشار عصبي دلواپسي ساده نيست )1

  فشار عصبي لزوما بد مخرب يا اجتناب پذير نيست  )2

فشار عصبي به عنوان يك واكنش حسي به وضعيت خارجي كه نتيجه آن تغيير وضع جسمي : در يك تعريف كلي 

  .رواني و رفتاري كاركنان است تعريف ميشود 

 سطح فراسازماني

   بيماري افراد خانواده –دوري ازخانواده : خانواده

   انجام كار دوم براي تامين معاش –ركود اقتصادي : اقتصادي/اعتبار اجتماعي

   جنس و نژاد

   آلودگي هاي صوتي، گرما، شلوغي و آلودگي هوا

  سطح سازماني

   شرح وظايف غير واقعي –جا به جايي هاي مكرر  –دستور العمل هاي مبهم  –ارزيابي غير واقعي كاركنان : سياست ها

   پاگيرتشريفات اداري دست و  –فرصت كم براي پيشرفت  –عدم وجود مشاركت : ساختار

   بسيستم كنترل نامناس–معيارهاي نادرست براي سنجش عملكرد  –ارتباطات ضعيف : مراحل و فرآيندها

 سطح گروهي

  عدم انسجام گروهي

  عدم حمايت هاي اجتماعي
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  سطح فردي

  ناسازگاري بين وظايف منابع قواعد و مقررات : تعارض نقش در سازمان

ارتباطات -به علت كارآموزي ناكافي(كمبود اطالعات يا آگاهي اندك از نحوه انجام كار : ابهام در نقش در سازمان

  )مضايقه كردن اطالعات توسط همكاران- ضعيف

   كار بيش از حد

   كار كمتر از ظرفيت

  ي در كاريكنواخت

 رفتار نفر دريافتند كه بعضي از افراد 3000از متخصصان قلب آمريكا با مطالعه ) 2(و روزنمن) 1(فردمن 1960در سال 

آنها . خاصي از خود بروز مي دهند كه استعداد آنها براي ابتال به بيماري قلبي را دو برابر بيشتر از ساير افراد مي سازد

 .ناميدند B كه احتمال كمتري به ابتال به بيماري قلبي داشتند تيپ و آنهايي را A نوع اول را تيپ

    

  :عبارت است از A ويژگيهاي اصلي رفتار تيپ

  امني از موقعيت احساس نا −

  پرخاشگري زياد −

  خشم −

  عجله درانجام امور −

   خودخوري −

  

 :  Aويژگي اصلي افراد تيپ

  ساعت هاي طوالني تحت فشار عصبي و حجم زياد كار فعاليت ميكنند ) 1

  كار را شب ها و اوقات تعطيل به خانه مي آورند و قادر به استراحت نيستند ) 2

  وري را براي خود تعريف ميكنند بهره مرتب خود را با ديگران مقايسه ميكنند و استانداردهاي باالي) 3 

   گين ميشوند و مورد سو تفاهم همكاران قرار ميگيرندخشم –بيشتر به وسيله شرايط كار سرخورده ميشوند ) 4

اين تهديد مي تواند شامل برخوردي . نوعي از تهديد را دريافت دارد شروع فشار رواني وقتي احساس مي گردد كه فرد

منبع هر چه باشد، به محض اينكه . ز طرف رئيس باشددر تاريكي، ظاهر شدن فردي در جلوي ماشين و يا گفته تندي ا

طالعات مربوط به عوامل فشارزاي ا. پيام به مغز برسد و احتماال تهديد زا تلقي گردد، تغييراتي سريع اتفاق مي افتد

سلولهاي خاكستري كه غشاي خارجي (خارجي از طريق يك يا چند حس وارد سيستم بدن مي گردد وتوسط كورتكس 

هميشه  زمينه هاي فشارزائي داخلي كه معموال ناشي از خاطرات، افكار و تصورات مي باشن و) شكيل مي دهندمغز را ت

در هر صورت عالئم به هيپوتاالموس مي رسد واز آنجا منشعب . با انسانها همراه هستند خود به خود تحريك مي گردند

غدد فوق كليوي مانند دو . مون آدرنوكورتيكوتروپيكانشعاب اول به غده هيپوفيز مي رسد و باعث ترشح هور. ميگردد

اليه خارجي غدد . هيپوفيز مي رسد و باعث ترشح هورآدرنوكورتيكوتروپيك درخون و فعاليت غدد فوق كليوي مي گردد
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فوق كليوي كورتيزول توليد مي كند كه سيستم دفاعي بدن تأثير داشته و باعث كاهش تورم و نيز سوخت و 

مسير دوم از هيپوتاالموس به . چربي و پروتئين درتمامي بافتهاي بدن براي توليد انرژي مي گردد سازكربوهيدرات،

سيستم عصب . سيستم عصب سمپاتيك مي رسد كه مسئوليت تنظيم تمام پاسخ هاي فيزيكي و طبيعي بدن را دارد

آدرنالين . آدرنالين مي گردد سمپاتيك در جاي خود قسمت مياني غدد فوق كليوي را تحري مي نمايد كه باعث ترشح

باعث افزايش ضربان قلب، هدايت خون از اندامهاي داخلي به ماهيچه ها و باعث افزايش فشارخون ازطريق انقباض 

به هر حال فرداز هيچ يك از اتفاقات فوق آگاهي ندارد ولي از آن به بعداين عوامل به تدريج . رگهاي خوني مي گردد

  .ظاهر مي گردند

 .شم گشادتر مي شود تا نور بيشتري وارد شده و منبع هر خطر احتمالي بهتر و واضح تر رويت گرددمردمك چ

  .شنوائي دقيق تر مي شود تا بتوان خطر را از فاصله بيشتري احساس و چاره اي براي آن انديشيده شود

وخت مورد نياز براي هر اين واكنش ميزان اكسيژن درخون را افزايش مي دهد كه منبع س. تنفس سريعتر مي گردد

  .عملي مي باشد

قلب خون را سريعتر و با فشار بيشتري پمپ مي نمايد، در نتيجه توزيع سوخت سريعتر شده و همچنين مواد زايدي كه 

  .ساز ايجاد شده خارج مي گردد در نتيجه سوخت و

ود، بنابراين در صورت جراحت پريده مي گردد، زيرا خون از سطح خارجي بدن به سطح مركزي رانده مي ش رنگ و رو

خونريزي كمتري ايجاد شده ونيز به لخته شدن خون در قسمت بريده شده احتمالي كمك مي كند و نتيجتا خونريزي 

  .كمتر مي گردد

در صورت  احساس مريضي ودل به هم خوردگي دست مي دهد، چون دراين حالت خون از سيست هاضمه رانده شده و

  .اسهال مي گردد تا غذاي اضافي را خارج و دويدن را آسانتر نمايدلزوم منجر به استفراغ و

تعرق بيشتري انجام ي شود، براي اينكه فعاليت هاي فيزيكي توليد گرما مي كند و بازده بيشتر كاري دريك درجه 

ز بين بنابراين تعريق باعث خنك شدن شده وگرماي اضافي با عرق كردن در سطح بدن ا. حرارت مطلوب انجام ميشود

  .مي رود

صورتي كه تعريق باعث خنكي زياد بدن گردد لرزش جبران آن  در. به دليل سفت شدن عضالت لرزش صورت مي گيرد

  .را نموده و باعث گرمي بدن مي شود

نكته مهم اين است كه انرژي ايجاد شده در يك حالت فشار رواني مي بايست به . تمامي تغييرات فوق طبيعي بوده 

   .و يا غير مضر خالي گردد درغير اينصورت مضر است صورت سازنده

 ورزش

قدم زدن تاحدي كه باعث تعريق اندكي شود، شنا كردن و يا هر كار لذت بخشي كه باعث مي شود حركات قلبي و 

هر كال تمرينات بايد با توان فرد  در .ريوي كمي تندتر از حالت عادي صورت گيرد بايد سه بار در هفته ادامه يابد

  .هماهنگي داشته باشد

  بازخورد حياتي)  2
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بازخورد حياتي به فرد مي آموزد چگونه و به طور آگاهانه بعضي از واكنشهاي فشار رواني را كه در شرايط عادي حالت 

معموال در . براي مثال استفاده اي دستگاههاي سنجش نبض و پوست مناسب مي باشد. خودكار دارند كنترل نمايد

استفاده از بازخورد حاصل از دستگاه  ي شديد ضربان قلب افزايش و مقاومت پوستي كاهش مي يابد باحالت فشار روان

بعداز چند جلسه آموزشي فرد . فرد مي آموزد چگونه ضربان قلب را كاهش و يا مقاومت پوستي خود را افزايش دهد

  .هدبدون استفاده از دستگاه مي تواند مقداري از ضايعات فشار رواني خود بكا

  روش هاي شناختي)  3

راههاي مقابله باآن را به خاطر آورد و بتواند با انديشه بهتر  اين روش به فرد كمك ميكند كه فشارهاي رواني گذشته و

اين روش بيشتر براي افرادي كه حالتي احساسي دارند مناسب . راهها موثرتري براي مقابله با اكثر فشارهاي رواني بيابد

  .مي باشد

  تمدد اعصاب روش) 4

تمرينهاي تنفسي و بعضي از روشهاي پزشكي باعث افزايش تحمل فيزيولوژيكي و رواني در فرد مي شود، البته 

   .تكنيكهاي فوق در صورتي كه درست بكارگرفته شود موثر ميباشد 

نيست، آنچه كشف علل فشارهاي رواني مشكل . علل احتمالي فشار رواني مي بايست مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد

 .مشكل است پذيرش آن است

مناسب .... در صورت امكان سعي بر رهايي و خالصي از موقعيت فشار زا گردد، شركت در دوره هاي آموزشي، مسافرت و

  .ولي مقايسه مزاياي فرار از موقعيت و مقاومت در برابر آن ضرورت دارد.مي باشد

تند تنش ايجاد نمايد بهتر است فرد در ارائه  ح سواالت سريع ودر موقعيت فشارزا بخصوص اگر قرار است كسي با طر

   .پاسخ عجله نكند، اين كار نه تنها باعث آرامش خود فرد بلكه باعث آرام نمودن فرد فشارزا نيز مي گردد

 براي مديران بهتر است از ايجاد فشار رواني جلوگير نمايند تااين كه صبر كنند و پس از ظهور درصدد مداواي آن

فشار رواني  سعي شود اطالعات مرتبط با. به هر حال اقدامات ذيل براي جلوگيري از فشار رواني مفيد مي باشد. برآيند

مانند اخراج كارگران، غيبت، تأخير،دزدي، حوادث، ميزان شايستگي ساليانه وفرم نظرخواهي ( جمع آوري شود

 )كاركنان

و بدون اطالع فرد ويا در انتظار گذاردن طوالني و بدون دليل كارمند  از ايجاد فشارهاي عمومي مانند انتقال ناگهاني

  .براي دريافت هايي كه مستحق آن است اجتناب گردد

سعي شود . اشتباه مي كنند سازمانهايي هستند كه به دليل عدم تخصص درگماردن افراد درجاي واقعي خود از بدو كار

به ويژه اگر فرد روي پستي قرار گيرد كه . كه بايد باشد قرارگيرد تخصص درجايي هركس باتوجه به عالقه و لياقت و

نهايت تعادل رواني كار  در اين كار هم باعث خراب شدن كارمند و هم كارخواهد شد و. باالتر از سطح كارآيي وي باشد

  .به هم خواهد خورد

اختيار قراردادن امكانات و  در يد و بابا تجربه را در سمت هاي كليدي و مديريتي قرار ده سعي كنيد افراد كاردان و

   .اطالعات مورد نياز زمينه موفقيت وي و درنهايت سازمان را فراهم نمائيد
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بقول معروف اگر . دانش كاركنان موثر باشد ايجاد محيطي آرام با افزايش بنيه علمي و كاركنان مي تواند در آموزش

و هميشه مورد تشويق و ترغيب قرار مي گيرد كه عامل اصلي برهم كارمند سوار كارخود باشد باعالقه كار خواهد كرد 

 .خوردن تعادل در فشار رواني مي باشد

سعي شود اضافات شايستگي به صورت يك روان اداري و . از طرز انجام كار كارمند به طور مكرر بازخورد داشته باشيد

  .ضمنا روي نتايج آن حساس باشيد. نيايد روتين در

اگر عوامل شغلي طوري تعريف گردند كه . اگر درست انجام گيرد در موفقيت سازمان تأثير بسزائي داردطراحي شغلي 

  .استاندارد و باتوانائي هاي افراد سازگاري و مطابقت داشته باشند يقينا باعث خشنودي سازمان و كارمند خواهند شد

ائه شده است كه زمينه مشترك همه تعاريف اين تنش ار تعاريف مختلفي در باره فشار عصبي، استرس، فشار رواني و

است كه علت ايجاد فشار عصبي وجود محركي بصورت فيزيكي يا رواني است، وفرد بطريقي خاص نسبت به آن عكس 

  .العمل نشان ميدهد

 فشار عصبي-

فيزيكي يا رواني در اين مقاله فشار عصبي عبارت است از عكس العمل فرد براي سازگاري نسبت محركي كه بصورت  

   .الزامات گسترده اي را براي او بوجود آورده است 

 مقاومت : مرحله دوم 

عاطفي خود را دربربر  تمام توانائيهاي فيزيكي و فرد در مقابل عامل ايجاد فشار عصبي شروع به مقاومت مي كند و  - 

ارد در مرحله مقاومت، به سندرم خاتمه افراد ممكن است در بسياري از مو .اثرات منفي فشار عصبي بكار مي گيرد

   .بدهد

  واماندگي   : مرحله سوم 

در . واماندگي مي شودفرد را حلي براي آن نيابد فرد وارد مرحله  ادامه داشته باشد و اگر فشار عصبي شديد باشد و –

 .بيش از آن قادر به مقاومت نمي باشد اين مرحله فرد به ناچار تسليم مي شود و

 علل فشار عصبي 

خيلي چيزها مي توانند باعث ايجاد فشار عصبي شوند كه تحت دو عنوان فشارهاي عصبي سازماني و فشارهاي عصبي 

  .زندگي مي توان دسته بندي كرد

  فشار عصبي سازماني 

    :اين عوامل در چهار مجموعه. عواملي از محيط كار هستند كه مي توانند باعث فشار عصبي شوند

  الزامات  شغلي - 1  

  الزامات فيزيكي  - 2  

  الزامات  نقش  – 3  

  .  الزامات مراوده اي بيان ميگرند - 4  
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 : الزامات شغلي-

بعضي از مشاغل نسبت به ديگر شغل ها از فشار عصبي بيشتري برخوردار هستند مانند جراحي، كنترل ترافيك، كار در 

   .يسه با شغلهاي  پزشكي عمومي ، مسئول بار هواپيما وكار در اداره  درمقا... معدن، حمل مواد منفجره  و

مانند كسي كه امنيت شغلي . ايمني نيز يكي از الزامات شغلي مهم است كه مي تواند باعث ايجاد فشار عصبي گردد

در مقايسه با  نداشته وهر لحظه ممكن است بداليل مختلف از جمله تعديل نيرو يا ادغام واحدها از كار بركنار شود

   .كسي كه به شغل مطمئني منصوب شده

 : الزامات فيزيكي  -

  . الزامات فيزيكي بستگي به مكان شغل دارد

يا كار در پروژه  يكي از عوامل ايجاد فشار عصبي مي باشد بعنوان مثال كار در محيط باز وگرماي شديد ودرجه حرارت 

   .در مناطق گرمسيري

مراودات زيادي باشند  در مكان تردد و "، دفترهاي كه داراي طرح نامناسبي مي باشند مثالنيز مهم استطرح دفتر كار 

اگر دفتر كار در مكاني واقع گردد كه مراودات اجتماعي خيلي كم باشد  باعث جدا كردن فرد از وظيفه اش مي شود و

  . د فشار عصبي گردديا انزوا مي شود همچنين نور كم وفضا نيز مي توانند باعث ايجا باعث خستگي و

 :الزامات نقش  -

فشار عصبي . در يك گروه يا سازمان كه با يك شغل سازماني همراه باشد نقش عبارت است از مجموع رفتارهايي، 

ناهماهنگي بين دو يا چند ( يا تضاد نقش ) روشن نبودن انتظاراتي كه از فرد دارند (ممكن است ناشي از ابهام نقش 

   .باشد) نقش

ديگري براي استرس شغلي مي دانند گرانباري وكمباري  يكي از ويزگي هاي كه آنرا منشاء–اري وكمباري نقش گرانب

پس انجام كاري كه بخشي از شغل معيني است برآيد، دچار استرس خواهد  گرانباري يعني اگر فرد نتواند از.ت نقش اس

بطور تمام استفاده نشود و زماني پيامد همچنين كمباري نقش يعني وضعيتي كه از مهارتهاي شخصي . شد 

   .ناخوشايندي دارد كه توان كاركنان بيش از آن باشد كه براي شغل محول به آنها  الزم است

     :الزامات مراوده با ديگران  -

نظاير آن  فشار براي انجام هنجار هاي گروهي و ، مثل فشار براي محدود كردن توليد،فشار هاي گروهيگاهي اوقات 

  .تواند باعث ايجاد فشار عصبي گردد  مي

اي برخوردار  رابطه كارمند با رئيس يا سرپرست از اهميت ويژه. نيز مي تواند باعث ايجاد فشار عصبي شودسبك رهبري 

اگر مدير فردي خشن بوده و به او  فردي را در نظر بگيريد كه نياز به توجه وحمايت اجتماعي مدير باشد و. مي باشد 

  . احساس فشار عصبي   مي كند چنداني نكند  وي احتماالًتوجه 

نيز مي تواند بطور بالقوه استرس زا باشد، كنشهاي متقابل با ارباب رجوع در محيط ) ارباب رجوع ( روابط با مراجعان 

   .كار بخصوص براي كاركناني كه كارشان عرضه خدمات به ديگران است
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يد كه دو يا چند نفر با وجود آتضاد زماني بوجود مي  .اد فشار عصبي گرددنيز ممكن است باعث ايجرفتار  شخصيت و

ديگري غير سيگاري باشد  نفر كه يكي سيگاري و بطور مثال دو. تفاوتهايي كه با يكديگر دارند مجبور به همكاري باشند

  . در يك دفتر مشغول بكار باشند

 فشار عصبي زندگي 

فشارهاي . تحت تاثير حوادثي كه در خارج از سازمان مي افتد قرار گيرد فشارهاي عصبي  در محيط كار ممكن است

  . دسته تغيير زندگي وفاجعه زندگي بررسي مي شوند عصبي زندگي در دو

مانند تغيير محل  .تغيير زنگي عبارت است از هرگونه تغيير قابل توجه در موقعيت شخصي يا كاري فرد مي باشد

دگرگوني ناگهاني در زندگي انسان  فاجعه زندگي  يك تغيير و و... از بستگان، مشاجره و سررسيد وامها، ناراحتي زندگي،

  . در مقايسه با تغيير زندگي توجه به آن مشخص تر ،مستقيم تر  وزمان آن كوتاهتر است و. است

 پيامدهاي فشار عصبي 

واگر فشار عصبي منفي باشد . باشداگر فشار عصبي مثبت باشد ممكن است نتيجه آن فعاليت، جديت وانگيزش بيشتر 

   .سازماني ميباشد داراي پيامدهاي فردي و

   .پيامدهاي فردي به سه گروه رفتاري ،رواني وجسمي تقسيم مي شوند

پيامدهاي رفتاري فشارهاي عصبي واكنشهائي هستند كه ممكن است باعث آسيب به فرديا  ديگران شود مانند سيگار 

   .كشيدن

ساده ترين وآشكارترين اثر رواني تنش به صورت  .رواني  فرد دارد-تگي به سالمت جسمانيپيامدهاي رواني بس

همچنين  فردي كه در محيط كار با فشار عصبي مواجه است ممكن دچار افسردگي .نارضايتي از شغل پديدار مي گردد 

   .گردد

 . شود... پيامدهاي جسمي باعث بروز ناراحتي هايي مثل سردرد، زخم معده  و

  به علت فشار عصبي  انواع كناره گيري مهمترين

  غيبت  - الف

  ترك سازمان  -ب

  استعفاء مي باشد-ج

 پيامد هاي سازماني 

بديهي است كه پيامدهاي فردي فشار هاي عصبي مي تواند بر سازمان نيز تاثير بگذارد اما برخي از پيامدها اثر مستقيم 

   .تري بر سازمان دارند 

كاهش عملكرد ممكن است . يكي از پيامدهاي واضح فشار عصبي شديد كاهش عملكرد مناسب ودرست است   :عملكرد

   .بصورت كاهش كيفيت وكميت كار در كارگران ودر مديران بشكل تصميم گيري غلط وبر هم خوردن روابط كاري باشد

   .غيبت ، ترك سازمان واستعفاء مي باشد مهمترين انواع كناره گيري .مي تواند نتيجه فشار عصبي باشد  كناره گيري
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   .تعهد سازماني،  انگيزش ورضايت از فشار عصبي صدمه مي بيند همانطور كه اشاره شد روحيه،  طرز تلقي ها 

واماندگي يك . پيامد نهايي فشار عصبي كه هم بر شخص وهم برسازمان اثر مي گذارد واماندگي است  : واماندگي

وهنگامي بوجود مي آيد كه فرد احساس كند فشارهاي خيلي زيادي را تحمل ميكند  احساس تحليل رفتگي است

  . ومنابع رضايت نيز خيلي كم است

 پيامدهاي فشار عصبي

اگر فشار عصبي مثبت باشد نتيجه آن فعاليت، جديت و انگيزش بيشتر . باشد فشار عصبي داراي پيامدهايي نيز مي   

پيامدهاي منفي شامل دو دسته . باشد پيامدهاي منفي فشار عصبي است البته آنچه بيشتر مورد توجه مي. است

  .باشند پيامدهاي فردي و پيامدهاي سازماني مي

  پيامدهاي فردي  

پيامدهاي . شناختي و رفتاري تقسيم كرد توان به سه گروه فيزيولوژيكي، روان پيامدهاي فردي فشار عصبي را مي   

هاي زيستي ـ  ، اندازه)مثل فشار خون و سطح كلسترول خون(نشانگان قلبي ـ عروقي: فيزيولوژيكي عبارتند از

  ).اي گوارشيه مثل زخم(اي و نشانگان معدي ـ روده) مثل اسيد اوريك(شيميايي

گزارش شده است كه وقتي فرد گرفتار تعارض نقش شده است، در زمينه رشد و ارتقاي بعدي در كار و شغل خود ابهام 

هاي  پاسخ. كند باشد، ميزان ضربان قلب او افزايش پيدا مي دارد يا به طور كلي تحت فشار رواني ناشي از كار خود مي

هاي ديگري كه فرد را  پاسخ. پذير شدن خشم، ناكامي، خصومت و تحريك: رتند ازشناختي افراد به فشار رواني عبا روان

بعضي ديگر از آثار . رمقي، خستگي و خلق افسرده هستند آورند احساس مالمت، بي به حالت غير فعال در مي

  .كاهش اعتماد به خود و تنزل سطح عزت نفس: شناختي فشار رواني ناشي از كار عبارتند از روان

هاي رفتاري افراد به فشارهاي رواني ناشي از شغل، تحقيقات وسيعي انجام نگرفته است؛  ند تاكنون در زمينه پاسخهر چ

كاهش عملكرد شغلي، : توان مورد بررسي قرار داد عبارتند از هاي رفتاري را كه مي با اين وجود چند نمونه از پاسخ

غيبت از كار، ترك (، فرار از شغل)دزدي و تخريب عمدي( كارمصرف داروهاي مخدر در هنگام كار، رفتار تخريبي در 

، رفتارهاي مبتني بر وارد آوردن )سوء رفتار با همسر و فرزندان( ، تنزل در ايفاي نقش و در ابعاد ديگر زندگي)شغل

  ) 1386: ساعتچي ). (هاي زيان آور سوء مصرف دارو و نوشيدني( صدمه به خود

  پيامدهاي سازماني

به هر حال، . تواند بر سازمان نيز اثر بگذارد آنچه تحت عنوان پيامدهاي فردي مورد بررسي قرار گرفت، ميبديهي است 

  .تري بر سازمان دارند پيامدهاي سازماني اثر مستقيم

اين كاهش در مورد كارگران اجرايي . يكي از پيامدهاي واضح فشار عصبي شديد، كاهش عملكرد مناسب و درست است

گيري  گردد و در مورد مديران ممكن است به معني تصميم وري متجلي مي يت ضعيف كار و افت بهرهبه صورت كيف

  .غلط و يا بر هم خوردن روابط كاري با ديگران به دليل عصبانيت و ناسازگاري باشد
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اشخاصي كه . اگيري عبارتند از غيبت و استعف مهمترين انواع كناره. تواند نتيجه فشار عصبي باشد گيري نيز مي كناره

شوند و يا به منظور پيدا  گذرانند احتماال بيشتر بيمار مي براي مقابله با فشار عصبي، دوران سختي را در محيط كار مي

به . تواند پيامدهاي ديگري هم داشته باشد فشار عصبي مي. انديشند كردن سازمان بهتري، به ترك سازمان خود مي

  .توجه شود گيري رواني كرده و نسبت به شغل و سازمان مربوطه بي به كنارهعنوان مثال، ممكن است فرد مبادرت 

رضايت شغلي، روحيه . شود يكي ديگر از پيامدهاي مستقيم سازماني فشار عصبي كاركنان به طرز تلقي مربوط مي

  )1386:الواني . (بينند كاركنان و تعهد سازماني همزمان با انگيزش فرد از فشار عصبي صدمه مي

 .هم برسازمان اثر مي گذارد واماندگي است پيامد نهايي فشار عصبي كه هم بر شخص و

هنگامي بوجود مي آيد كه فرد احساس كند فشارهاي خيلي زيادي را تحمل ميكند  يك احساس تحليل رفتگي است و

  .اين نيز واماندگي ميباشد .ومنابع رضايت نيز خيلي كم است

  صبياستراتژيهاي مقابله با فشار ع

   استراتژيهاي مقابله فردي

   .افرادي كه بطور منظم ورزش مي كنند احساس تنش وفشارعصبي كمتر  و اعتماد به نفس بيشتري دارند –ورزش - 1

استفاده منظم از  :مانند. استراحت مناسب يكي از بهترين راههاي موثر براي مقابله با فشار عصبي است –استراحت - 2

  تعطيالت، آرام نشتن، بستن چشم ها به مدت ده دقيقه هر روز بعداز ظهر 

كارهاي است كه مي بايد طي روز انجام يكي از روشهاي مديريت زمان تهيه فهرستي از –مديريت زمان  - 3

 كارهاي اختياري ميباشد و گروه سوم بعد كارهاي عادي كه بايد انجام شود و. بايد انجام گيرد  كارهاي كه حتماً.شود

   .مي توان انجام آن را به فرد ديگري واگذار كرد يا آن را انجام نداد

عصبي مديريت نقش است به عنوان مثال اگر شما ندانيد از  يكي از استراتژي هاي مقابله با فشار –مديريت نقش - 4

بايد از رئيس خود بخواهيد در اين مورد توضييح  بلكه شما چه انتظاري دارند نبايد بنشينيد وبه اين مسئله فكر كنيد،

   .همچنين با گفتن نه وقبول نكردن كار هاي غير مرتبط فشار عصبي را از خود دوركنيد. بدهد

يك گروه پشتيبان گروه ساده اي متشكل از اعضاي خانواده يا دوستاني است كه فرد مي تواند  –گروههاي پشتيبان  - 5

  . يا بعد از كاربه ديدن مسابقه اي بروند.اند و با آنها صحبت كند وقت خود را با آنها بگذر

 اقدامات پيشگيرانه

اين كه صبر كنند و پس از ظهور درصدد مداواي آن  براي مديران بهتر است از ايجاد فشار رواني جلوگير نمايند تا

سعي شود اطالعات مرتبط بافشار رواني . به هر حال اقدامات ذيل براي جلوگيري از فشار رواني مفيد مي باشد. برآيند

فرم نظرخواهي  مانند اخراج كارگران، غيبت، تأخير،دزدي، حوادث، ميزان شايستگي ساليانه و( جمع آوري شود

 )كاركنان

از ايجاد فشارهاي عمومي مانند انتقال ناگهاني و بدون اطالع فرد ويا در انتظار گذاردن طوالني و بدون دليل كارمند 

  .يافت هايي كه مستحق آن است اجتناب گرددبراي در



٢٨ 

 

سعي شود . اشتباه مي كنند سازمانهايي هستند كه به دليل عدم تخصص درگماردن افراد درجاي واقعي خود از بدو كار

به ويژه اگر فرد روي پستي قرار گيرد كه . جايي كه بايد باشد قرارگيرد تخصص در توجه به عالقه و لياقت و هركس با

نهايت تعادل رواني كار  در اين كار هم باعث خراب شدن كارمند و هم كارخواهد شد و. ز سطح كارآيي وي باشدباالتر ا

  .به هم خواهد خورد

دراختيار قراردادن امكانات و  با تجربه را در سمت هاي كليدي و مديريتي قرار دهيد و با سعي كنيد افراد كاردان و

   .و درنهايت سازمان را فراهم نمائيداطالعات مورد نياز زمينه موفقيت وي 

بقول معروف اگر . ايجاد محيطي آرام با افزايش بنيه علمي ودانش كاركنان موثر باشد آموزش كاركنان مي تواند در

هم  عالقه كار خواهد كرد و هميشه مورد تشويق و ترغيب قرار مي گيرد كه عامل اصلي بر كارمند سوار كارخود باشد با

 .در فشار رواني مي باشدخوردن تعادل 

سعي شود اضافات شايستگي به صورت يك روان اداري و . از طرز انجام كار كارمند به طور مكرر بازخورد داشته باشيد

  .ضمنا روي نتايج آن حساس باشيد. روتين درنيايد

طوري تعريف گردند كه اگر عوامل شغلي . طراحي شغلي اگر درست انجام گيرد در موفقيت سازمان تأثير بسزائي دارد

  .استاندارد و باتوانائي هاي افراد سازگاري و مطابقت داشته باشند يقينا باعث خشنودي سازمان و كارمند خواهند شد

 


