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دهه اخیر موضوع فشار عصبی یا استرس شغلی و آثار آن در سازمان، مولد التفاوت و  چنددر : چکیده

استرس توجه بسیار واقع شده و یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. 

یک واکنش نامعین بدن نسبت به هر نیاز یا فشار است.کارکنان به خاطر عوامل درون سازمانی تحت 

گیرند. و این عوامل بر روی هم رفته موجب عدم تعادل شده و در نهایت استرس استرس قرار میتاثیر 

آورند. استرس عامل ناکامی و اضطراب و در نتیجه عدم کارایی کارکنان می شود.  را در فرد بوجود می

در مقاله حاضر، پس از تعریف ای استفاده شده است. دراین پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه

معان نظر قرار عوامل موثر بر استرس شغلی ا، عالئم استرس شغلی، عوامل استرس شغلی، استرس

های سازمانی، خط مشی بر استرس شغلی شامل: گرفته است و در پایان عوامل موثر درون سازمانی

ان متغیرهای اصلی مورد بررسی و به عنو ،ساختار سازمانی، شرایط عینی سازمان و فرآیندهای سازمانی

 تحلیل قرار گرفته و در قالب یک مدل، ارائه گردیده است. 

 کارکنان  -استرس شغلی -عوامل درون سازمانیکلمات کلیدی:  

 

 

 مقدمه

زندگی شخصی در محل کار خود هم تحت استرس و فشار قرار دارند. آنها ناچار هستند در مدت زماان  معینای و بار     مردم عالوه بر

اساس ضوابط و مقررات مختلفی عملکرد کاری موثری داشته باشند. همواره این امکان وجود ندارد که جو ساازمانی مناسابی بارای    

ها و تامین سالمت روانی آناان، نقاش تعیاین    حفظ و نگهداری کارکنان سازمان .(675، ص 3131کار ایجاد کرد)الوانی و همکاران، 

ای در موفقیت سازمان دارد، پرواضح است فشارهای روانی شغلی تاثیر بسیار زیان بخشی بر عملکرد مدیران  و کارکناان دارد،  کننده

گیرند مسلماً در تصمیم گیری، برنامه ریزی، برقراری ارتباط باا دیگاران باه شایوه     افرادی که مورد حمله فشار روانی شغلی قرار می
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تواناد  مای ، اجرای اثربخشی کار، در نهایت کارایی و بهره وری فرد دچار استرس خواهند شد. مهمتر اینکه یک کارمند دچار استرس

ه استرس در سازمان همچون آفتای، نیروهاا را تحلیال    همه کارکنان در ارتباط با خود را دچار استرس نماید و بدین ترتیب است ک

 (.3171سازد)علوی، ها را عقیم میمی برد و تالش

باشد که سالمت جسمی و روانی نیروی انسانی را به خطار انداختاه و   های امروزی میاسترس شغلی از مسائل بسیار حاد در سازمان

ها را تحلیال داده و از باین   وارد ساخته است. فشار عصبی در سازمان همچون آتش فعالیت و ادارات  هاهزینه سنگینی را به سازمان

اند. شااید هام باه راسات     گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده برد.می

قرار گرفته و  مساائل و مشاکالت    زا ر معرض عوامل استرسها است که در آن انسان بیش از هر زمان دیگر ددوران ما عصر استرس

در این مقاله، به بررسی  رابطه عوامل موثر درون سازمانی با استرس شاغلی پرداختاه شاده     زیادی از هر سو او را احاطه کرده است.

 است.  

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

شناخته شده است. اثارات مخارب اساترس بار زنادگی فاردی و       های نیروی انسانی در دنیای کنونی، استرس به عنوان یکی از آفت

(. 6، ص 3131اجتماعی کامالً مشهود است و کارکنان، یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابار اساترس هساتند)داره و همکااران،     

باا توجاه باه ناوع     دهند، که فشارهای شادید  تواند معلول عوامل متعددی باشد، مطالعات صورت گرفته  نشان میاسترس شغلی می

 آگااهی شاوند.   های مثبت و کاهش خودتواند،  باعث مختل شدن الگوهای رفتاری، کاهش تقویتشغل، محیط و محل کار  افراد می

در این تحقیق برآنیم، که با  شناخت عوامل موثر درون سازمانی و تعیین رابطه  این عوامل با استرس شغلی، تاالش نماایم باا ارائاه     

 عوامل موثر درون سازمانی بر استرس شغلی را کاهش دهیم.  نقش ربردی، پیشنهادات کا

 

 مبانی نظری تحقیق

برای تشریح مکانیسم پاسخ بیولاوژیکی  « استرس»از واژه  3313در سال  یک پژوهشگر علم پزشکی برای نخستین بار 3هانس سیلی

او اعتقااد  « پاسخ  نا مشخص بدن به هر نیاز و درخواست.»یا زیستی بدن انسان استفاده کرد. بنابر تعریف او استرس عبارت است از 

یمارهاای قلبای و مصار     دارد که استرس چاشنی زندگی بوده و زندگی بدون استرس مرگ است. استرس ناشی از غیبت از کاار، ب 

این استرس حامل نگرانی  و شود دالیل نا مطلوبی دارد. بنابرمشروبات الکلی منفی یا مخرب است. بطور کلی استرس منفی تلقی می

، 1استرس از نگااه بیهار و نیاومن   «. تعامل فرد با محیط»کنند: ، استرس را این طور تعریف می1ناراحتی است. ماتسون و اینوانسویچ

-های آن تغییرات درون افراد است کاه آنهاا را وادار مای   یت و حالتی است که حاصل تعامل افراد و مشاغل آنها بوده و از نشانهوضع

هاا و مواناع بسایار در    سازد از رفتار طبیعی و معمولی خود منحر  شوند. استرس حالت متغیری است که طی آن فرد با محدودیت

شود. عامل بوجود آوردنده ناراحتی بوده و تفکر و ذهنیت فرد را از حالت تعادل خارج ساخته و حین کار خود در سازمان مواجهه می

                                                           
1- Hans selye 

 Ivancerich & Matteson -2 

3- Beehr & Newman 



999-933، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی  

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

313 
 

تر نوعی احساس مابهم و ناا مشاخص اسات خاواه      کند. استرس همواره جنبه منفی ندارد. در مفهوم وسیعدچار اختاالت فکری می

 .(677 -675، صص 3131مشکل ساز باشد خواه نباشد)الوانی و همکاران، 

 تواند عملکرد بهتر افراد را در پی داشته باشد. زمانیاسترس همچنین منبع الهام بخش است. اگر در سازمانی استرس بوجود آید می

تواند بهره وری کارکنان را کاهش دهد اما مواردی وجود دارد که افاراد ممکان اسات پاس از     که در شدیدترین حالت خود باشد می

شوند. چنین تاثیر منفی آن قرار نگیرد و عملکردشان تغییری نیابد. چنین افرادی دچار تنش و نگرانی نمیاسترس پیدا کردن تحت 

 (.675های مداوم است)همان، صمصونیتی حاصل کسب تجارب مستمر و آموزش

 

 تعریف مفاهیم)نظری و عملیاتی(

فتن و فبض شدن گرفته شده است. در زبان انگلیسی این به مفهوم به هم ر  1استرس، استرس از نظر لغوی از کلمه التین استرینگر

مایالدی   37کاربرد عام داشاته اسات. در اوایال قارن      6میالدی متداول بوده است و به عنوان فشار بدنی 33اصطالح، الاقل از قرن 

ل فشار کار، زور و اجبار با موضوع هایی از قبی 35رفت و در سالهای آخر قرن استرس به مفهوم سختی کار و عذاب شغلی به کار می

اناد )داره و  های عصبی، فشار روانی، تنیدگی و ... آوردهکار، فشار فکری و کوشش زیاد متراد  بوده، در زبان فارسی استرس را تکانه

 (.33، ص 3131همکاران، 

 

 انواع استرس

هاای  کنایم. اساترس  اساترس را تجرباه مای   استرس بیرونی، منابع خارجی استرس همه جا هستند. هار روزه اناواع مختلفای     -الف

کند، وجود دارند. زماانی کاه شاغل خاود را از     ای که فرد زندگی خود را شروع می اجتماعی پایدار در زندگی افراد، درست از لحظه

 ارد.دهای بیرونی، ما را در وضعیت تنش و استرس نگه میکنیم و... این قبیل استرسدهیم، ترفیع درجه دریافت نمیدست می

-های فکری یا انتخاب شرایط نامطلوب است که ما را در موقعیت استرس قارار مای  استرس درونی، استرس در مجموعه فعالیت -ب

 حوزه بررسی نمود: 1توان در دهد. به طور کلی این عوامل را می

 کنیم که در اغلب موارد با دیگران قابل مقایسه نیستیم. تفکرات منفی: بسیاری از ما به خودمان تلقین می    -3

 های نادرست زندگی است.ها با انتخاب شیوهزندگی در شرایط ناسالم: روش عمومی دیگر، تعمیم استرس  -1

گرایای، تکارار بع ای    گیری، ناتوانی در تمرکز فکار، منفای  ها، مشکل در تصمیمهای ذهنی: مانند مشکالت حافظهمشغله  -1

 ها.و حرفهکارها 

 نامند.ها چند لحظه بوده و زیان کمی فرد را درگیر نموده ، استرس کوتاه مدت میهای که اثر آناسترس کوتاه مدت، استرس -ج

مانناد.  هایی که زمان زیادی فرد را مشغول به خود کرده و یا در زندگی فرد مادت زیاادی بااقی مای    استرس بلند مدت: استرس -د

 (.3156نامند)خدادادی، می های بنلد مدتاسترس

 

 

                                                           
4- Stringere  

5- Phisical Strain 
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  استرس شغلی

های مرتبط با شغلی دانست کاه اکثار   زا و وضعیتهای استرستوان روی هم جمع شدن عاملرا می ، استرس شغلی5استرس شغلی

تعریف شاود  های فیزیکی و احساسی م ر تواند به عنوان پاسخزا بودن آن اتفاق نظر دارند. استرس شغلی میافراد نسبت به استرس

تواناد باه   ها، منابع یا نیازهای کارمندان مطابقت نداشته باشاد. اساترس شاغلی مای    دهد که الزامات شغلی با تواناییو زمانی رخ می

های ضعف و سالمت و حتی آسیب دیدن افراد منجر شود. هم چنین استرس شغلی به عنوان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی

های محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده آن برآیاد. در  ش از حد خواستفردی شاغل، میزان بی

تواناد ایجااد   ها و اطالعات او هم خوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او، مای بع ی موارد به کارگیری فرد در کاری که با توانایی

   (.1ص ،3136استرس در فرد شود)سازگارگرایی، 

  

 علل ایجاد استرس شغلی

دهد در حالیکه عوامل خارج از محیط کار بطور قابل توجهی بر استرس فرد نقش دارد، مشاکالت کااری   مروری بر ادبیات نشان می

نقش احساسات را به دلیل واکانش     3و پین  5، لووالو 7(. الزاروسPatching & Best ,1131شایع ترین عوامل استرس زا هستند)

ی در اساترس  احساسات را به دلیل انگیزش برای تغییرات فیزیولاوژ  33و اسپکتور 31فوری افراد به شرایط استرس زا و کارت و کوپر

 (. ,Sert et al 1131اند)شغلی مهم دانسته

اناد کاه   همگای بیاان داشاته    35همکااران ، جیورجی و 36و همکاران ، سیگریست31، کاراسیک و ترول31، کوکس و همکاران 31کوستا

که اجتماعی محل کار وی در نظر گرفته شاود  -استرس شغلی ممکن است حاصل تعامل پویا میان فرد و سازمان و ساختار سازمانی

 (. ,1136Mucci et alباشد)های تحمیلی شغل و وظیفه و توانایی مقابله متصدی شغل میمساوی میان استرسبر آمده از روابط نا

دهاد  شارح وظاایف زیااد)حجم     نشان می 11، گیلبوال و همکاران33ادورادز و همکاران ، 35، پادساکو  و همکاران37تحقیقات بهاگات

(، )خودگردانی شغلی، وسعت تصمیم گیری،(، فقدان حمایت از جانب سرپرستان و همکاران)بطور کلی کارو فشار کاری،  کنترل کم

)زمانی که افراد وظایف مبهم و مت ادی در ساازمان دارناد(، همگای تااثیر     سازمان( و ابهام و ت اداختال  میان همکاران، مدیران و 

اند که در واقع، ادبیات بطور گسترده به بررسی روابط لی دارند. ادواردز و همکاران و  سیگریست نیز بیان نمودهزیادی بر استرس شغ

 (.,1136Giorgi et al)سود آن( پردخته است اثرات )میان این شرایط کاری و پیامدهای منفی استرس

                                                           
6- Job stress 

7 - Lazarus 

8 - Lovallo 
9 - Payne 
10 - Cartwright & cooper 
11 -Spector 
12 - Costa 
13 - Cox et al 
14 - Karasek & Theorell 
15 - Siegrist et al 
16 - Giorgi et al 
17 - Bhagat 
18 -Podsakoff et al 
19 - Edwards et al  
20 - Gilboa et al  
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-تواند معلول عوامل متعددی باشد، برخی از این عوامل به شخصیت فرد بستگی دارند. مدارک و شواهد نشان میاسترس شغلی می

هاای  یات تواند یا باعث مختل شدن الگوهای رفتاری، کااهش تقو دهند که فشارهای شدید با توجه به نوع الگوی شخصیتی افراد می

مثبت و کاهش خودآگاهی شوند و یا افراد را در برابر این مشکالت مصاون کنناد. در واقاع عوامال شخصایتی در تعیاین چگاونگی        

ها در زندگی تاثیر گذارناد)طباطبایی جبلای و همکااران،    زا و هم چنین در تداوم آنسازگاری افراد با فشارهای ناشی از شرایط تنش

3131.) 

 

                                                          شغلیعالئم استرس  

-شود عوارض خود را به صورت عالئم رفتاری، شناختی و جسمانی ظاهر مای هنگامی که فشار روانی برای انسان مخاطره آمیز می  

ساه دساته از عالئمای را کاه در      3357در سال    21سازد و عالئم آن این است که دیگر نتوانستیم با آن مدارا کنیم. بیرو و نیومن

 اند:کند را نام بردهشرایط استرس شغلی بروز می

عالئم روانی، عالئم روانی عبارتند از: نارضایتی از شغل، افسردگی، اضطراب، مالمت، احسااس ناکاامی و ... بع ای از ایان       -3

 شوند. تر شدن استرس شغلی میعالئم به خودی خود موجب وخیم

های جسامانی  ها و بیماریتوان تشخیص داد، شرایط کاری معین با ناراحتیی، عالئم جسمانی را مشکل میعالئم جسمان  -1

ی دیگر ها تا چه اندازه صرفا معلول شغل و چه اندازه نتیجهتوان فهمید که این ناخوشیمعین همراه هستند، اما دشوار می

 های زندگی شخصی است. جنبه

شوند: دسته اول عالئمی هستند که به طور مستقیم متوجه خود فرد عالئم رفتاری، عالئم رفتاری به دو دسته تقسیم می  -1

شاغل است، مانند خوداری از کار کردن، مصر  روز افزون دارو، رفتارهای ساتیزجویانه و ... دساته دوم، عالئمای رفتااری     

د. از جمله غیبت از کار، رها کردن شغل، افزایش حادثه های ناشی از کار پیامدش به سازمان یا تشکیالت اداری برمی گرد

 (.31، ص3131و فقدان بهره وری)داره و همکاران، 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        عوامل موثر بر استرس شغلی

رز بهنجاری به کار و کوشش بپردازد، بایستی کمی استرس احساس کند. برانگیختگی هیجانی مالیم آدمهاا را  آدمی برای آنکه به ط

دارد. آدمی هنگام روبرو شدن با استرس به آن دساته از الگوهاای رفتااری    در جریان اجرای کاری که بر عهده دارند هوشیار نگه می

هاا، ساردردهای   هاایی مانناد  حساسایت   ا ست. اعتقاد بر این است کاه بیمااری  آورد که پیش از آن برایش کارایی نداشته روی می

های قلبی، زخم های گوارشی با فشار هیجانی ارتباط دارند. عموم افراد بیشاتر وقات مفیاد خاود را در     میگرنی، فشار خون، ناراحتی

مت جسمانی و روانی آنها دارد)محمدرضایی، گذارنند. به همین دلیل شرایط محیط کار اهمیت بسیاری در تامین سالمحیط کار می

 (.  1، ص3131

 که تاثیر زیادی در ایجاد استرس ناشی از کار دارند اشاره می شود.   ی رادر این قسمت به اختصار برخی از عوامل

شرایط کاری، عواملی چون شرایط نا مطلوب کاری، تندکار کردن، تالش طاقات فرساای فیزیکای، سااعات کااری بسایاری را در         -

محیط کار گذراندن و پر کاری مفرس، موجب اختالل در سالمت روانی می شود. کر خساته کنناده و تکاراری و محایط ناامطلوب      
                                                           

12 - Bear & neuman 
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اد تند خو و همکاران پرخاشاگر عاالوه بار اخاتالل ساالمت روانای، موجاب کااهش         فیزیکی و روانی از جمله سرو کار داشتن با  افر

 سالمت جسمانی نیز می شود. این افراد بیشتر از افراد دیگر به بیماری مبتال می شوند و دیرتر بهبود می یابند)همان(.

وظیفه یا نقش مجموعه فعالیات هاای   ابهام نقش، نقش و وظیفه هر فرد به طرز درست و روشنی تعیین گردد. بر طبق نظر کاهن  -

ها بدرستی تعیین نشاوند آنگااه فارد طباق آنجاه کاه       های خاص در سازمان یا اجتماع است. اگر این فعالیتکاری مربوط به سمت

ارکناان  دیگران از او انتظار دارند کار خود را انجام نخواهد داد. زمانیکه ابهامات بسیاری در مورد وظایف ماورد انتظاار وجاود دارد ک   

شوند. بطور کلی نقش و وظیفه فرد با سمتی که به آن منصوب می شاود ارتبااط دارد. وظاایف    سازمان هم دچار استرس خاصی می

گیرند. چنانچه فردی مسئول ایساتگاه  های مختلف بدرستی تعیین می شوند و با گذشت زمان مورد ارزیابی و آزمایش قرار میسمت

وده و جای کمتری برای ابهام وجود دارد. این حالت فقط در سازمان های سنتی یا بوروکراتیک دیده باشد وظایف او روشن و واضح ب

می شود. ابهام وظایف بیشتر در سازمان های مشهود است که ماهیت شناور داشته و تحت تاثیر عوامل محیطی دائماً دچار تغییراتی 

های شغلی آنان بخااطر ماهیات کلای شاغل     شود که وظایف و ویژگیه میشوند. ابهام وظایف همچنین در بین کادر مدیرانی دیدمی

شود و در نتیجه همواره مسایرهای گزارشاگری مابهم و    آنها به وضوح تعیین نشده است. اصل اتحاد فرماندهی بدرستی رعایت نمی

 درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ابهام وظایف: 11نامشخص هستند. فرنچ و کاپالن

 روانی ونارضایتی را بدنبال دارد. -ار روحی فش  -3

 شود تا از منابع انسانی بدرستی بهره برداری به عمل نیاید.  باعث می -1

 (.  655،ص 3131شود تا افراد برای سازگاری با محیط سازمان احساس پوچی کنند)الوانی و همکاران، سبب می -1

یا نیازهایی مواجه شود که واقعاً عالقه ای نسبت به انجام آنها نداشته باشد تعارض نقش، اگر شخصی در محیط کار خود با وظایف  -

شود که فرد باین  ترین مورد در این زمینه هنگامی دیده میو یا ا ینکه قبالً تصوری از انجام آن کارها در ذهن نداشته باشد، متداول

هاا و انتظااراتی کاه از او    سو کشیده شود و یا بین خواساته دو گروه مختلف که دو خواست و هد  متفاوت دارند واقع شود و به دو 

ود تعارض وجود داشته باشد، افرادی که به مشاغل اداری و تخصصی اشتغال دارند بیشتر از بقیه در معارض ایان فشاارها قارار     رمی

 داشته و آسیب پذیرترند.  

-ای ایجاد مای کنند روابط دوستانهو مالحظه کار احساس میروابط با مافوق، در شرایطی که کارکنان رئیس خود را افرادی با فکر  -

شود که براساس اعتماد متقابل، احترام و صمیمیت موجب عدم بروز استرس بر کارکنان خواهد شد، کارکناانی کاه رئایس مراعاات     

 ی هستند.  کند و نسبت به منافع آنها بی تفاوت است، تحت استرس بوده و بیشتر در معرض اختالل روانآنها را نمی

عدم امنیت شغلی، در شرایطی دنیا هیچ شغلی دایمی نیست و حفظ و شان و بقا آن بستگی به میزان فعالیت خود فرد دارد ولای   -

عدم آگاهی از این موضوع موجب ترس از کنار گذاشتن شدن)لغو یا اتمام قارارداد موقات( و بازنشساتگی یکای از فشاارهای روانای       

شود فرد قبل از آنکه به طور طبیعی از کار بازنشسته شود احساس فرسودگی و کسالت روحی کناد و  است. چنین حالت موجب می

اند بسایار  دانند به مدارج باال و باالترین سطح پیشرفت در کار خود رسیدهترس از تنزل مقام یا کنار گذاشته شدن در افرادی که می

چنان خود را نگه دارند و عدم احساس امنیت شغلی خود را مخفی کنند و بدین پردازند تا همشدیدتر است. این افراد به پرکاری می

 (.3155گیرند)محمدی و همکاران، ترتیب بیش از پیش در معرض استرس قرار می
 

                                                           
21- French & Caplan 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بر استرس شغلی                                                                                                                        درون سازمانی عوامل موثر

تواند بیانیه ماموریت، راهبردها و استراتژیها، ساختار و طرح سازمانی مسیرهای گزارشگری، ارتباطاات،  سازمانی میهای علل استرس

فرآیندهای مختلف، سیستم ها و شرایط کاری باشند. ماموریت سازمانی و اهدا  بخشی مربوطه تااثیرات بلناد مادتی بار کارکناان      

هاا، قواعاد و مقاررات مناساب ساازمانی      ها، برنامهآورد. سیاستاهدا  بسیار بلند پروازانه استرس مفرطی بر کارکنان وارد می دارند.

های موقت و گذار، حقاوق و مزایاای کام، ضاوابط خشاک و انعطاا        دارد. برعکس برنامهروحیه کارکنان را در سطح باالیی نگاه می

آوردناد)الوانی و همکااران،   هاای بسایاری را بوجاود مای    نی و طراحی نادرست مشاغل، اساترس های نامشخص سازماناپذیر، سیاست

 (.651، ص3131

توانیم نوعی عوامل موجد اساترس  این عوامل را میعوامل متعددی از محیط درون سازمانی  براسترس شغلی کارکنان اثرگذار است. 

شوند.  بط جمعی در سازمان، بین افراد، یا بین افراد و محیط سازمان حاصل میگروهی به شمار آوریم، زیرا در سازمان ایجاد و از روا

 شوند.    های شغلی هستند، در ادامه ذکر میهایی از این گروه عوامل که ایجاد کننده استرسنمونه

 خط مشی های سازمانی  -3

سازد. هر سازمانی با توجه به خص میها و موسسات را در آینده مشخط مشی یک جهت گیری کلی است که چگونگی عمل سازمان

ساازد.  های خاص خود، در ابتدای تاسیس و فعالیت، خط و سیر آینده خود را تعیین نموده و جهت کلی حرکت را روشن میویژگی

(. خط مشی در سطح سازمان، ناوعی برناماه   5، ص3153شود)دانش فرد، های کلی، خط مشی سازمان گفته میبه این جهت گیری

باشاد. سیاسات یاا خاط     ها میکند و راهنمای عمل برای آن گونه برنامههای همیشگی و تکراری کمک میکه به اجرای برنامهاست 

کند و حاوزه رفتاار مسائوالن اجرایای ساازمان را      مشی، یک برنامه عمومی عملی است. به بیان دیگر، نحوه اجرای هد  را بیان می

 (.31، به نقل از همان، ص3153کنترل عملیات است)رضائیان، موثر برای کند و در عین حال وسیله ای تعیین می

باشند و باید به هم تکیه نمایند. عدم همکاری دیگران با فرد کارمند موجب باروز خشام و   کارکنان در سازمان به یکدیگر وابسته می

شاود. ایان   کااری، تظااهر باه آن مای    گردد، به خصوص چنانچه کارمند یقین حاصل کند که به جاای هم احساس محرومیت او می

گردد. به منظور رفع این مسائل مدیران عالی سازمان باید سیاست گذاری و وضعیت موجب بروز فشار عصبی شدیدی در کارمند می

های جامع حدود روابط رسمی کارکنان با یکدیگر تعیین نمایند تا روابط غیر رسمی نیز بر اساس روابط رسمی شکل ارائه خط مشی

 ای مستقر باشد.  گیرد و در موضع مناسب و سازنده

 گردد.  شود، اشاره میبنابراین به تعدادی از مواردی که خط مشی سازمانی منجر به استرس شغلی کارکنان می

 های ناعادالنه و عدم وجود عدالت شغلی،  ها و سیاستخط مشی  -

 قوانین خشک و غیر قابل انعطا ،    -

 های نابجا،  مکرر و انتقالهای جا به جایی  -

 (.111، 3155)الوانی، های غیر واقعیشرح شغل  -

 ساختار سازمانی -1

شاوند.  های سازمانی بصورت رسمی، تقسیم، گروه بندی و هماهنگ میای است که فعالیتراه یا شیوه« ساختار سازمانی»مقصود از 

دهد و به اع اء کمک کند و به این ترتیب به سازمان ثبات میبرقرار می ساختار سازمانی روابط نسبتاً پایداری را میان اجزاء سازمان

تاوان دساتیابی باه اهادا      های سازمانی برسند. پس هد  از ایجاد سااختار ساازمانی را مای   کند تا با همکاری یکدیگر به هد می



999-933، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی  

  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir 

     

323 
 

های سااختاری  ت همه و همه با راه حلسازمانی دانست.  تخصیص کار، گروه بندی کارکردها، تصمیم گیری، هماهنگ سازی و نظار

-به طور کلی با استفاده از ساختار سازمانی، قانونمندی و نظاام درونای ساازمان معاین و بقاای آن ت امین مای       شود. آن آسان می

 (.63، ص 3133گردد)حقیقی و همکاران، 

هاست. قاوانین و مقاررات   محل تصمیم گیری ها در سازمان، میزان قوانین و مقررات وساختار سازمانی، تعیین کننده سطح اختال 

تواناد باه عناوان یاک     هایی از متغیرهای ساختاری است که میدست و پاگیر یا مشارکت ندادن فرد در فرآیند تصمیم گیری، نمونه

 (.3171زا عمل کند)رابینز، منبع بالقوه تنش

 گردد.  شود، اشاره میشغلی کارکنان میبنابراین  به تعدادی از مواردی که ساختار سازمانی منجر به استرس 

 تمرکز بیش از حد و عدم وجود اختیار کافی برای تصمیم گیری،  -

 عدم امکان ارتقاء و پیشرفت،   -

 تخصص گرایی افراطی و جزئی شدن وظایف شغلی،   -

 (.111، 3155ت ادهای صف و ستاد)الوانی،  -

 

 سازمان عینیشرایط  -1

شاود شارایط عینای ساازمان     سازمانی که منجر به فشارهای عصبی و استرس شغلی در کارکنان مییکی از مهمترین عواملی درون 

یط فیزیکی محیط کار شامل: شلوغی و سر و صدای بایش از انادازه، گرماا یاا سارمای      است. در این شرایط کارکنان با توجه به شرا

و امکان آسیب دیدگی از کار، نور کام و ناکاافی بارای    بیش از حد در محیط کار، وجود گازهای سمی در محیط کار، خطرات شغلی 

    شود.  کار ، فشار عصبی)همان(،  مواجه شده و در نتیجه استرس شغلی بر آنان وارد می

 

 فرآیندهای سازمانی -1

عاواملی  فرآیندهای سازمانی به عنوان چهارمین عامل موثر درون سازمانی بر استرس شغلی کارکنان  است. در فرآیندهای ساازمانی  

هاای ناعادالناه و   های بی مورد و آزار دهناده، ارزیاابی  شامل: ارتباطات ناقص و عدم انتقال موثر اطالعات، عدم وجود بازخور، کنترل

 ارائه اطالعات نادرست)همان( بر استرس شغلی کارکنان موثر هستند.  

کناد.  نان باه فشاار عصابی نقاش مهمای ایفاا مای       دهند که نوع مشاغل کارکنان در دچار شدن آمطالعات صورت گرفته نشان می 

هاای  مشاغلی که تحت فشارهای زمانی هستند و زمان برای آنها اهمیت بسایار دارد، کساانی کاه درشاغل خاود خطارات و آسایب       

ر ها نسبت به فشار عصابی بیشات  فیزیکی مواجه هستند، مشاغل پرمسئولیت و پاسخگو نسبت به مسائل انسانی یا مالی، و امثال این

 حساسیت دارند. 
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 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

های امروزی می باشد که سالمت جسمی و روانی نیروی کاار را باه خطار انداختاه و     پدیده استرس شغلی از مسائل حاد در سازمان

ها و شرکت ها وارد ساخته است. گروهی از صاحب نظران رفتاار ساازمانی، اساترس ناشای از شاغل را      هزینه سنگینی را به سازمان

ها است که در آن انسان بیش از هر زمان دیگر در معرض هم به راستی دوران ما عصر استرس اند، شایدبیماری قرن نامگذاری کرده

استرس یک واکنش نامعین بدن نسبت به هر نیاز یاا  زا  و مسائل و مشکالت زیادی از هر سو او را احاطه کرده است.  عوامل استرس

گیرند. استرس بایش از حاد باعاث اخاتالالت ذهنای و      ار میکارکنان بخاطر جو سازمانی و محیط کار تحت استرس قر فشار است.

توانند شامل عواطف، هویت فردی، نگرش، برداشات و ساطح   استرس جنبه روحی و روانی دارند و می یشود. عوامل درونجسمی می

استرس شغلی ناشای  آورند. انگیزش باشد. این عوامل روی هم رفته موجب عدم تعادل شده و در نهایت استرس را در فرد بوجود می

های سازمانی، ساختار سازمانی، شرایط عینی سازمان و فرآیندهای ساازمانی  تواند شامل: خط مشیاز عوامل موثر درون سازمانی می

 ،هاا شود. در هماین راساتا مادیران ساازمان    باشد. شناخت این عوامل از آن جهت اهمیت دارد که موجب بهبود کارایی کارکنان می

 سازمانی: هایخط مشی
هاای  خط مشای و سیاسات   -3

 ناعادالنه

قوانین خشک و غیار قابال    -1

 انعطا 

هاای مکارر و   جا باه جاایی   -1

 انتقال های نابجا

 شرح شغل های غیر واقعی -1

 ساختار سازمانی:
تمرکز بیش از حاد و عادم    -3

برای تصمیم وجود اختیار کافی 

 گیری

 عدم امکان ارتقا و پیشرفت -1

گرایاای افراطاای و  تخصااص -1

 جزئی شدن وظایف شغلی

 ت ادهای صف و ستاد -1

 شرایط عینی سازمان:
سر و صدا و ازدحام بیش از  -3

 حد در محیط کار

 گرما یا سرمای بیش از حد -1

وجااود گازهااای ساامی در   -1

 محیط کار

 خطرات شغلی   -1

 و  نا کافی برای کارنور کم  -6

 فرآیندهای سازمانی:
ارتباطااات ناااقص و عاادم    -3

 انتقال موثر اطالعات

 عدم وجود باز خور -1

کنترل های بی ماورد و آزار   -1

 دهنده

 ارزیابی های ناعادالنه -1

 ارائه اطالعات نادرست -6
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