
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کاشان
                          کارگرنژاد بيمارستان                      

استرس شغلی 

 
 

 

  مريم ميرزايی: تهيه کننده 

 واحد بهداشت حرفه ای

 

:هوای آلوده   

:تنفس دوده وگازهاي سمي آلوده در آزمايشگاه فراوري  

قرار گرفتن در معرض عوامل بيماري زا   

راديو اكتيوقرار گرفتن در معرض پرتو هاي   

البته در تمامي بيمارتان ها وسايل و لباس ايمني به كاركنان تحويل (
گرديده اين كاركنان هستند كه بايستي با درنظر گرفتن سالمتي 

.)خويش و مسايل اقتصادي و بهداشتي ، از آنها استفاده كنند  

: عوامل ارگونوميک  

 تجهيزات غير استاندارد

ابار كاري زياد بروي ماهيچه ه  

 چگونه بر استرس غلبه کنيم ؟

.خود را از موقعيت استرس زا دور كنيد  

.از واكنش هاي بيش از حد بپرهيزيد  

.به ميزان كافي بخوابيد  

.از خود درماني يا فرار از مشكالت بپرهيزيد  

.راه هاي تمدد اعصاب را بياموزيد  

.اهداف واقع گرايانه براي خود تعيين كنيد  

.سازيدخود را غرق افكارتان ن  

.نگرشتان را نسبت به مسايل تغيير دهيد  

.مثبت انديشي را درخود تقويت كنيد  

 

:عدم امنيت شغلي  
حفظ شغل و در شرايط فعلي دنيا هيچ شغلي دايمي نيست و 

بقا آن بستگي به ميزان فعاليت خود فرد دارد ولي عدم آگاهي 
لغو يا اتمام (از اين موضوع موجب ترس از كنار گذاشته شدن 

و بازنشستگي يكي از فشار هاي رواني ) قرارداد موقت
چنين حالتي موجب مي شودفرد قبل از آنكه به طور .است

گي و كسالت طبيعي از كار باز نشسته شود احساس فرسود
ر گذاشته شدن در افرادي ترس از تنزل مقام يا كنا. روحي كند

كه مي دانندبه مدارج باال و باالترين سطح پيشرفتدر كار خود 
اين افراد به پر كاري مي . رسيده اند بسيار شديدتر است

پردازند تا همچنان خود رادر اوج نگه دارند و در عين حال مي 
غلي را مخفي كنند و بدين كوشند عدم احساس امنيت ش

   .ترتيب بيش از پيش در معرض استرس قرار مي گيرند
  

:امل مادي استرس در محيط كار عو  
:نور   

 نور كافي در كارگاه 
 تابش شديد و خيره كننده نور آزمايشگاه 

:سروصدا  
 قرار گرفتن مداوم در معرض سروصداي ماشين آالت 

 مزاحمت صداهاي بلند در اداره 
:دما  

 سرماي شديد در فضاهاي باز 
 قرار گرفتن طوالني مدت در معرض گرما

 نوسان در دماي فضاي اداره 
 

 

۵۶



 

 

:روابط مافوق   
در شرايط كه كاركنان رئيس خود را فردي با فكر و مالحظه كار 
احساس مي كنند روابط دوستانه اي ايجاد مي شود كه موجب 

كاركناني كه احساس .عدم بروز استرس بر كاركنان خواهد شد
كنند رئيس مراعات آن ها را نمي كند و نسبت به منافع آن ها بي 

رواني معرض اختالل تفاوت است تحت استرس بوده و بيشتردر 
.هستند  

:روابط زير دستان  
دعوت به تقسيم كار و مشاركت مي توانددر برخي ازمديران 
برخي . موجب بروز استرس از جمله احساس تنفر و اضطراب گردد
از عوامل در بروز اين پديده سهيم هستند كه مهمتري انها 

:عبارتند از   
ا توقعاتي كه از او ناهماهنگي و ناهمساني توانائيهاي فردي ب -1

 مي رود ؛
ممكن است فرد در معرض تعارض رواني قرار گيرد مثال در  -2

جزيي ترين كارها دخالت كند وهم انتظار مشاركت و تقسيم كار 
 داشته باشد ؛

ممكن است زير دستان و افرادي كه او رياست آنها را عهده  -3
.دار است از همكاري و مشاركت در امور خودداري كنند  

: روابط با همكاران  
نبودن روابط خوب بين همكاران عامل اساسي و محور بي 
اعتمادي ، عدم صميميت و رقابت ناسالم يكي از عوامل مهم 

روابط خوب و سالم مي تواند عالوه بر . موجب استرس است 
كه نقش اساسي در (سالمت روان باعث تعادل ميزان كورتيزول 

اهش خون و ميزان مصرف ك)تسريع بهبود آسيب ديدگي دارد
.                                                                             دخانيات گردد  

 

:                          ابهام نقش   
اگر شخص اطالع كافي از شغل و كاري كه به عهده گرفته 

معني كه اهداف كاري وي چنانچه بايد و  نداشته باشد بدين
شايد واضح و صريح نباشد و او نتواند بااين اهداف و انتظارات 
خود، همكاران و مسئوليت هاي محوله ارتباط درستي برقرار 
سازد، اين حالت موجب افسردگي ، كاهش اعتماد به نفس ، عدم 
احساس رضايت از وضع زندگي ، عدم رضايت شغلي و كاهش 

                                                                .زه شغلي مي شودانگي
                                                     :                      تعارض شغلي 

اگر شخص در محيط كار خود با وظايف با نياز هايي مواجه شود 
ها نداشته باشد ويا اينكه كه واقعا عالقه اي نسبت به انجام آن

متداول ترين .قبال تصوري از انجام آن كار ها در هن نداشته باشد
مورد در اين زمينه هنگامي ديده ميشود كه فرد بين دو گروه 
مختلف كه درخواست و دو هدف متفاوت دارند واقع شود و به 
دو سو كشيده شود و يا در شرايطي قرار گيرد كه بين خواسته 

   .ظاراتي كه از وي مي رود تعارض وجود داشته باشدها و انت
  

: مسئوليت  
موجب استرس است و به نحو چشمگيري به افسردگي ، 

هرچه ميزان مسئوليت . اضطراب و روانپريشي منجر مي شود
فرد در مقابل ديگران بيشتر شود وي بايد دقت و زمان بيشتري 

كند و در نتيجه را را در واكنش و برخورد با سايرين صرف 
مسئوليت افراد به ميزان قابل .استرس نيز بيشتر خواهد شد

توجهي با سيگار كشيدن، فشار خون و ميزان كلسترول خون در 
                                                                                .ارتباط است

 
 

 
 

 

اعتقاد بر اين است كه بيماري هاي مانند حساسيتها ،سردرد هاي 
، زخم هاي گوارشي با حتي هاي قلبياميگرني ، فشار خون ، نار

عموم مردم بيشتر وقت خود را در  .فشار هيجاني ارتباط دارند
محيط كار مي گذرانندبه همين دليل شرايط محيط كار اهميت 
بسياري در تامين سالمتد جسماني و رواني دارد و به اختصار 
برخي از عوامل كه تاثير زيادي در ايجاد استرس ناشي از كار 
:   دارند در ذيل ذكر گرديده است

ابهام نقش ، تعارض شغلي ، شرايط كاري ، تراكم كاريي ، 
مسئوليت ، روابط با مافوق ، روابط با زير دستان، روابط با 

                                             .همكاران ، عدم امنيت شغلي

: شرايط كاري   

عوامل چون شرايط نامطلوب كاري ، تند كار كردن ، تالش طاقت 
فرساي فيزيكي ، ساعات بسياري را در محيط كار گذراندن و 

كار .پركاري مفرط، موجب اختالل در سالمت رواني مي شود
خسته كننده و تكراري و محيط نامطلوب فيزيكي و رواني از 

سر كگار داشتن با افراد تندخو و همكاران پرخاشگرعالوه : جمله 
ماني نيز مي بر اختالل سالمت رواني موجب كاهش سالمت جس

شود اين افراد زودتر و بيشتر از افراد ديگر به بيماري مبتال مي 
                                            .شوند و ديرتر بهبود مي يابند

: تراكم كاري  

بعضي افراد زماني كه خيلي نزديك با ديگران كار كنند احساس 
يه كار نكنند مي كگنند در حالي كه اگر عده اي  در كنار بق

در هر حالت تراكم كاري مي تواند . احساس تنهايي مي كنند
   .گردد ايجاد استرس باعث

   ٢٣۴ 


