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Abstract 

Background and Objective: With respect to the importance of job stress in 
causing diseases and disorders among workers, the purpose of this study 
was to examine the staff's opinion on the level of implementation and 
prioritization of the most important stressors among Hamadan University 
of Medical Sciences (UMSHA) staff. 
Materials and Methods: The present study was quantitative and descriptive 
in design. The research population was UMSHA staff, that among whom 
250 were selected by simple random sampling method. Research tool was 
ILO Stress prevention checkpoints. Data analysis was done by SPSS 18.0 
software (SPSS, Chicago, IL, USA). 
Results: The results showed that staff opinion about the priority of 
intervention about the causes of stress are as follows: leadership and justice 
at work (32%), job security (32%), job control (29%), job demands (26%) 
and recognition (22%). Also staff opinion about the stressful factors that 
are not running are as follows: leadership and justice at work (52%), job 
demands (57%), job control (53%), social support (57%), physical 
environment (62%), work–life balance and working time (60%), 
recognition at work (58%), protection from offensive behavior (58%), 
Information and communication (59%). 
Conclusion: According to the results of this study, factors related to 
leadership and justice at work, job control, job demands, job security and 
recognition at work are main factors that managers should pay attention to 
them to reduce job stress. 
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 چکیده
ها و اختالالت مختلف در افراد هاي ایجاد بیماريبا توجه به اینکه استرس شغلی یکی از علت سابقه و هدف:
 بنديدیدگاه کارکنان در زمینه میزان اجرا و اولویتهدف از انجام این تحقیق بررسی  ؛شاغل میباشد

 مهمترین عوامل ایجاد کننده استرس در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.
کارکنان دانشگاه علوم شامل  پژوهشجامعه  است. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی ها:مواد و روش

ابزار  نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. 250نفر) بودند که از میان آنها  626(پزشکی همدان 
تجزیه و تحلیل داده ها با نزم . لیست پیشگیري از استرس سازمانی جهانی کار بودگردآوري اطالعات چک

 صورت گرفت. SPSS18 افزار
ها نشان داد که به نظر کارکنان اولویت اقدام درباره عوامل ایجاد کننده حاصل از تحلیل دادهنتایج  ها:یافته

)، کنترل شغلی %32)، امنیت شغلی (%32(رهبري و عدالت در کار بود: استرس به ترتیب به این صورت
اجرا نشدن  همچنین نظر کارکنان در مورد ).%22قدردانی از کارکنان ( و )%26)، تقاضاهاي شغلی (29%(

)، %57)، تقاضاهاي شغلی (%52ابعاد ایجاد کننده استرس در محیط کار به این صورت بود: رهبري و عدالت (
خانواده و زمان کار  -)، تعادل کار%62)، محیط فیزیکی (%57)، حمایت اجتماعی (%53کنترل شغلی (

)، اطالعات و %58رفتارهاي آزارنده ( )، حمایت از کارکنان در مقابل%58)، قدردانی از افراد در کار(60%(
 ) بود.%59ارتباطات در محل (

با توجه به نتایج حاصل از انجام این پژوهش عوامل مربوط به رهبري و ایجاد احساس عدالت،  گیري:نتیجه
مهمترین عواملی هستند که مدیران باید و قدردانی داشتن امنیت شغلی ، تقاضاهاي شغلی ،کنترل شغلی
 د.ها معطوف دارن استرس شغلی توجه خود را به آنجهت کاهش 

 
 استرس شغلی؛ پیشگیري؛ سازمان جهانی کار واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
با رشد اقتصاد جهانی، افزایش رقابت، تغییر روابط بین 

هاي کنونی، زندگی شغلی در دنیاي کارکنان و ورود تکنولوژي
امروز بشدت تغییر کرده است. از جمله این تغییرات مواجه روز 
افزون کارکنان با استرس در محیط کار است. سازمان بهداشت 

وابسته به استرس تا هاي است که اختاللبینی کرده جهانی پیش
شواهد پژوهشی  .]1[دومین علت ناتوانی خواهند بود  2020سال 

دهند استرس با تعداد زیادي از قوي وجود دارند که نشان می

هاي جسمانی و روانی مرتبط است که دامنه آن ها بسیار بیماري
متنوع است مانند: سردرد تنشی، کمر درد، گردن درد، گاستریت، 

 .]2[هاي قلبی و عروقی، میگرن و ... م، بیماريزخم معده، آس
کنند با محیط شغلی آن ها بخشی از استرسی که افراد تحمل می

اي آمریکا درارتباط است. موسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه
)NIOSH(  در تعریفی کلی استرس شغلی را به این صورت

هاي فیزیکی و جسمانی تعریف کرده است؛ استرس شغلی واکنش

 مقاله پژوهشی 

 مجله علمی پژوهان   15 تا 9 صفحات ،1397 پاییز ،1شماره  ،17دوره       

http://psj.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://psj.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://psj.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://psj.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://psj.umsha.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
mailto:z.abdi69@gmail.com
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 انو همکار بابامیري

هاي شغل خطرناکی است که در صورت عدم تطابق بین نیازمندي
استرس شغلی  .]2[دهد ها، منابع و نیازهاي فرد رخ میبا توانایی

دهد و سالمتی ضعیف با سالمت افراد را تحت تاثیر قرار می
پیامدهایی مانند کاهش عملکرد شغلی و بازنشستگی زودهنگام 

زمان بهداشت جهانی در طبق گزارش سا .]3[ارتباط قوي دارد 
درصد  7میزان اختالالت ذهنی در کارگران صنعتی  2000سال 

بود و اختالالت وابسته به استرس به ترتیب شیوع عبارت بودند از: 
 40درصد)، اختالالت اسکلتی و عضالنی ( 16هاي قلبی (بیماري

هاي درصد). طبق نتایج پژوهش 7درصد) و اختالالت تنفسی (
مشکالت ناشی از استرس مانند اختالالت اسکلتی انجام گرفته 

و فرسودگی شغلی  ]5[، کاهش کیفیت زندگی کاري ]4[عضالنی 
و .... شیوع باالیی دارند و زمان و هزینه زیادي صرف  ]8-6[

هاي و علت تعداد زیادي از غیبت ]9[درمان آن ها می شود 
اي مداخلههاي با توجه به این اهمیت برنامه .]10[شغلی هستند 

مختلفی نیز در جهت مدیریت استرس شغلی کارکنان طراحی 
بنابراین به علت شیوع باالي مشکالت ناشی  .]11،12[شده است

از استرس نیاز به پژوهش در زمینه استرس شغلی و عوامل شغلی 
بردن به شود. به عبارت دیگر پیو سازمانی مؤثر بر آن احساس می

هاي شغلی داراي شغلی در موقعیتهاي استرس بینی کنندهپیش
 اهمیت است.

عالوه بر مساله بیان شده نکته قابل ذکر این است که 
هاي زیادي را براي استرس شغلی ذکر بینها پیشپژوهش

هاي صورت گرفته در این زمینه هر کدام اند، ولی پژوهشکرده
مدل تبیینی خاصی را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال 

اند: ها بر روي متغیرهاي دو مدل بسیار تأکید کردهپژوهش
Support -Control-Demand (حمایت  -کنترل -مدل تقاضا

Model( پاداش  -و مدل عدم توازن تالش)Reward -Effort
Imbalance( ]15-13[. اي که باید مورد توجه قرار گیرد نکته

منجر به  هاي انجام شدهاین است که آنچه که در نتیجه پژوهش
تر از متغیرهایی است که شود بسیار گستردهاسترس شغلی می

ها و به صورت منفرد در تبیین عوامل گاهًا بر مبناي این مدل
گیرند. به عبارت منجر به استرس شغلی مورد استفاده قرار می

دیگر استفاده از این مدل ها براي مشخص کردن عوامل منجر 
ناقصی خواهد شد؛ بر همین  به استرس شغلی منجر به نتایج

اساس پیشنهاد شده است که از رویکردهاي یکپارچه نگر جهت 
 .]16[بررسی استرس شغلی استفاده گردد 

جهت دستیابی به این هدف در کشورهاي مختلف مطالعات 
در  ]8[بابامیري و همکاران  .]17،18[مختلفی انجام شده است 

-عدم توازن تالش، عدالت سازمانی پژوهشی حمایت اجتماعی،
خانواده و -پاداش، تعهد افراطی، فشار شغلی، تعارض کار

را به عنوان مهمترین عوامل استرس زاي تهدید  اوباشگري
کننده سالمتی کارکنان مشخص کردند. در پژوهشی دیگر که 

آموزان، دیگران، در ارتباط با شغل معلمی انجام گرفت دانش
خارج از معلم بودن و  ریزي درسی، حجم کاري، وظایفبرنامه

بازشناسی به عنوان مهمترین عوامل استرس زا مشخص شدند 
نیز در پژوهشی که به بررسی  ]20[ولز و همکاران  .]19[

مهمترین عوامل ایجاد کننده استرس پرداخته بود نتیجه گیري 
کردند که عوامل مرتبط با شرایط و محیط کاري مهمترین 

د. زمینه یابی اخیري که عوامل ایجاد کننده استرس هستن
انجام شده نشان داده است  )ILO(توسط سازمان جهانی کار 

که در مطالعه و کاهش استرس در کار، نکات معمول و قابل 
کاربردي وجود دارد. بررسی تجربه بین المللی اخیر در این 
زمینه و ایجاد نکاتی که کاربردشان راحت بوده و در شرایط 
مختلف نیز قابل استفاده باشند، می تواند مفید و ثمربخش 

سازمان جهانی کار با جمع بندي پژوهش  باشد. بر همین اساس
هاي صورت گرفته در این زمینه اقدام به تهیه چک لیستی 
کرده است که جامع ترین چک لیست در زمینه عواملی است 

شوند. نکته مهم در زمینه این که به استرس شغلی منجر می
چک لیست این است که این چک لیست می تواند دیدگاه 

جرا یا عدم اجراي سیاست هاي پیشگیري کارکنان را درباره ا
کننده از استرس مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر 

توانند در زمینه رعایت ترین افرادي هستند که میکارکنان اصلی
این اصول در محیط کاري خود نظر بدهند. بررسی و مشخص 
کردن نظر کارکنان درباره میزان وجود و رعایت اصولی که با 

سازي شرایط محل غلی در ارتباط هستند در بهینهاسترس ش
کار و ساختار کار، جهت پیشگیري از مشکالت مرتبط با استرس 
در محل کار داراي اهمیت است. در مورد چنین مشکالتی 

-اقداماتی عملی وجود دارد که عبارتند از: بهینه سازي استرس
قابله کردن زاها در کار، در خانواده و در جامعه، افزایش توانایی م

در کارکنان و تقویت کردن سیستم هاي حمایت از کارکنان. 
بنابراین این راهنما به دنبال بازبینی و مرور موضوعات مرتبط با 
استرس در محل کار است؛ زیرا در صورت مشخص شدن عوامل 
و موضوعاتی که منجر به استرس میشوند و طبق نظر و دیدگاه 

هایی در شوند؛ میتوان گام کارکنان در محل کار رعایت نمی
جهت رفع عوامل منجر به استرس شغلی برداشت.  بنابراین در 
همین راستا و بر مبناي کاربرد این چک لیست جامع، هدف از 

ترین عوامل در زمینه انجام این پژوهش مشخص کردن مهم
ایجاد استرس شغلی از دیدگاه کارکنان و با یک دیدگاه کل نگر 

دیگر این پژوهش به دنبال مشخص کردن این است. به عبارت 
امر است که به نظر کارکنان از میان عواملی که براساس چک 

به استرس شغلی منجر میشوند؛ کدام عوامل در  ILOلیست 
 آید.سازمان ملموس نیست و یا به اجرا در نمی

 

 هامواد و روش
باشد. جامعه پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی می

هاي دانشگاه تمامی کارکنان ستادي شاغل در معاونت مورد نظر
علوم پزشکی همدان بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول 
کوکران تعیین گردید. با توجه به اینکه حجم جامعه برابر با 
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 نفر است تعداد اعضاي نمونه با استفاده از فرمول  626
 

 
 

گان نیز براي نفر محاسبه گردید. طبق جدول مور 238با برابر 
نفر مشخص  234نفري تعداد اعضاي نمونه برابر با  626جامعه 

ها شد. با توجه به احتمال عدم بازگشت تعدادي از پرسشنامه
نفر به روش نمونه گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه  250

انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه دارا نبودن بیماري مزمن 
به صورت یک سوال کلی از پاسخ جسمانی یا روانی بود که 

دهندگان پرسیده شد و معیار خروج نیز عدم تمایل به ادامه 
 در کتبی رضایتنامه فرم پرسشنامه، تکمیل از همکاري بود. قبل

 آن مفاد از آگاهی از پس تا شرکت کنندگان قرار گرفت اختیار
 به مطالعه و نموده اقدام آن امضاي به نسبت تمایل صورت در

در این مطالعه از چک لیست پیشگیري از استرس . وندش وارد
آوري اطالعات استفاده شد. این چک در محیط کار جهت جمع

نکته مهم در زمینه پیشگیري از استرس در  50لیست شامل 
حوزه مهم را در جهت پیشگیري از  10محیط کاري است که 

دهد. در استفاده از این چک استرس تحت پوشش قرار می
ها استفاده کرد و یا نکاتی را که به توان از همه آنلیست می

محیط کاري مشخصی مرتبط است مورد استفاده قرار داد. 
آیتم  30تا  20معموال چک لیستی مناسب است که شامل 

باشد. اعتبار و پایایی این چک لیست توسط سازمان ارائه دهنده 
پایایی این چک  .]21[سنجش و مورد تایید قرار گرفته است 

لیست در پژوهش حاضر نیز به روش دو نیمه کردن برابر با 

محاسبه گردید. از آنجایی که در پژوهش حاضر هدف  78/0
بررسی نظر کارکنان در زمینه رعایت اصولی است که طبق چک 

شوند بنابراین از تمام لیست به پیشگیري از استرس منجر می
تفاده گردید. نحوه نکته ارائه شده در چک لیست اس 50

پاسخگویی به این چک لیست به این صورت است که اگر فرد 
-گمان میکند که نکته ارائه شده در محیط کاریش رعایت می

کند که این نکته در محیط شود گزینه بله و اگر گمان می
زند. در هر دو شود گزینه خیر را عالمت میکاریش رعایت نمی

ر فرد منجر به استرس شغلی صورت اگر نکته ذکر شده از نظ
شود و باید در اولویت کار مسئوالن و سرپرستان قرار بگیرد می

فرد پاسخ دهنده باید گزینه اولویت دارد را نیز انتخاب نماید و 
اش از در صورتی که نکته ذکر شده از نظر فرد در محیط کاري

اولویت برخوردار نیست نیازي به عالمت زدن این گزینه نیست. 
هاي آمار توصیفی با ها نیز از شاخصت تجزیه و تحلیل دادهجه

 استفاده گردید. SPSS18استفاده از نرم افزار 
 

 هایافته
 هاينفر در پژوهش حاضر شرکت کردند که ویژگی 250

 ذکر شده است. 1اختی آن ها در جدول جمعیت شن
بود که  47/34میانگین سن افراد شرکت کننده در پژوهش 

) داراي تحصیالت کارشناسی بودند. %67بیشترین تعداد آن ها (
 42نفر) زن و  145درصد ( 58از مجموع افراد شرکت کننده 

 نفر) نیز مرد بودند.  105درصد (
کارکنان در زمینه اجراشدن یا  نشان دهنده نظر 2جدول 

اجرا نشدن هر کدام از عوامل ده گانه در جهت کاهش استرس 
 است.

 
 متغیرهاي دموگرافیک شرکت کنندگان: 1جدول 

 سن میانگین (انحراف معیار)
 جنسیت (درصد) تعداد تحصیالت تعداد (درصد)

 زن مرد کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
47/34 )89/7( 47 )19%( 168 )67%( 35 )14%( 105 )42%( 145 )58%( 

 
 هاي کاهش دهنده استرس در زمینه ابعاد ده گانه از دیدگاه کارکنانمیزان اجرا شدن سیاست :2جدول 

 ابعاد
 شوداجرا می

 تعداد (درصد)
 شوداجرا نمی

 تعداد (درصد)
 )52(454 )48( 420 و عدالت رهبري

 )57(480 )43(360 تقاضاهاي شغلی
 )53(456 )47(413 کنترل شغلی

 )57(489 )43(373 حمایت اجتماعی
 )62(536 )38(323 محیط فیزیکی

 )%60(544 )%40(366 خانواده و زمان کار –تعادل کار 
 )%58(495 )%42(367 قدردانی از افراد

 )%58(491 )%42(351 مقابل رفتار آزارندهحمایت از کارکنان در 
 )%50(403 )%50(410 امنیت شغلی

 )%59(499 )%41(349 اطالعات و ارتباطات در محل کار
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از بین عوامل ده گانه ایجاد کننده  2نتایج جدول بر اساس 
استرس شغلی، از دیدگاه کارکنان عوامل مربوط به محیط 

) کمتر از دیگر عوامل در جهت کاهش استرس %38فیزیکی (
) عاملی است که بیشتر %50شوند و امنیت شغلی نیز (اجرا می

 گیرد.از سایر عوامل مورد توجه قرار می
نشان دهنده اولویت هر کدام از ابعاد ده گانه در  1نمودار 

 جهت کاهش استرس از دیدگاه کارکنان است.

از بین عوامل به نظر کارکنان  که دهدنشان می 1نمودار 
 رهبري و عدالت در کار غلیده گانه منجر به استرس ش

باید در  )%29کنترل شغلی (و  )%32)، امنیت شغلی (32%(
اولویت اقدامات الزم در جهت کاهش استرس قرار بگیرند. 

بندي انجام کار، محیط فیزیکی و تعادل کار، خانواده و زمان
از دیدگاه کارکنان کمترین اولویت را حمایت اجتماعی نیز 

 اند.داشته
 

 
 استرس ابعاد اولویت داشتن یا نداشتن درباره کارکنان نظر :1 نمودار

 
بحث

نشان داد که به  این پژوهش هانتایج حاصل از تحلیل داده
نظر کارکنان اولویت اقدام درباره عوامل ایجاد کننده استرس به 
ترتیب به این صورت است: رهبري و عدالت در کار، امنیت 
. شغلی، کنترل شغلی، تقاضاهاي شغلی، قدردانی از کارکنان

همچنین به نظر کارکنان عوامل مرتبط با محیط فیزیکی 
) و اطالعات و %60زمان کار ()، تعادل کار، خانواده و 62%(

) جزء مهمترین عواملی بودند که %59ارتباطات در محل کار (
هاي گیرند. پژوهشدر محیط کاري آن ها مورد توجه قرار نمی

 .باشندپیشین تائید کننده این پژوهش می
از پیش بین نتایج نشان داد که رهبري و عدالت در کار 

بین عدالت و رهبري و هاي مهم استرس شغلی هستند. رابطه 
هاي مشابه نیز مورد تایید قرار گرفته است استرس در پژوهش

توان فرهنگی در محیط کار ، میبا رهبري متعهد و عدالت .]22[
ایجاد کرد که در آن به شیوه هاي مثبت به پیشگیري از 
استرس در محیط کار پرداخته شود. استرس در کار کامال به 

سازماندهی کار بستگی دارد. بنابراین شرایط کاري و شیوه 
هاي ها و استراتژيپیشگیري از استرس در محل کار به سیاست

روشن براي تضمین انجام درست کار وابسته است. به عنوان یک 
نقطه شروع، همکاري نزدیک مدیریت و کارکنان الزم و ضروري 

هاي عدالت براساس نظر مسلچ  که براساس نظریه .]21[است 
عدالتی در کارکنان بوجود است، زمانی که ادراك بیشدهبنا 
یابند که مقدار کار با حقوق و توقعات آنها یا آید و آنها در میمی

انتظار و توقع فرد با سنجش وي در مقایسه با دیگران نامتناسب 
شود و در است، شخص از نظر روانی خسته و فرسوده میبوده

گردد عمیق نسبت به کار میگام بعدي سبب پیدایش بدبینی 
هاي روشن ضد تبعیض و انجام اقدامات بنابراین رویه .]23[

ها، منجر به اصالح و یا حتی حذف مناسب در ارتباط با شکایت
 شرایط استرس زا و پیشگیري از استرس در کار خواهد شد.

ارتباط بین تقاضاهاي شغلی و کنترل شغلی با استرس نیز 
تقاضاهاي  .]24،25[دیگر همخوان است هاي با نتایج پژوهش

تواند شامل مقدار کار، سرعت کار، شدت کار و شغلی می
است که تقاضاي شغلی زیاد بندي کار است. مشخص شدهزمان

در بسیاري از کارکنان با آشفتگی روانشناختی همراه است 
تقاضاهاي شغلی باید به شیوه اي متعادل به کارکنان  .]26[

داده شود. براي پیشگیري از استرس در کار باید از  اختصاص
تقاضاهاي شغلی بیش از حد که کارکنان خاص را تحت تاثیر 
قرار می دهد اجتناب کرد. بار کاري غیر ضروري منجر به 
گرانباري، فقدان زمان کافی براي انجام شغل یا اجبار باري انجام 

32%
26% 29%

19% 19% 17%
22% 20%

32%
20%

68%
74% 71%

81% 81% 83%
78% 80%

68%
80%

0%
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60%
70%
80%
90%

اولویت دارد اولویت ندارد
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تن کیفیت کار سریع وظایف (به عنوان مثال از طریق نادیده گرف
و یا نداشتن استراحت) میگردد. اگر توزیع کار نابرابر و ناعادالنه 
باشد، این خطر وجود دارد که بهترین کارکنان دچار فرسودگی 
و دیگران دچار کم انگیزشی شوند. در این شرایط ممکن است 

وري کاهش پیدا کند. از آن جایی که کارکنان در زمان بهره
هاي فرآیند انجام ام یک شغل و محدودیتمورد نیاز براي انج

ها مورد کار تخصص دارند، بنابراین باید در ایجاد ضرب االجل
 مشورت قرار بگیرند.

در زمینه کنترل شغلی نیز باید گفت زمانی که کارکنان 
بتوانند نحوه انجام کارشان را کنترل کنند، از کارکردن لذت می 

رسد که کنترل ادراك نظر میبرند و مولدتر نیز خواهند بود. به
شود که دهد و باعث میشده حس اطمینان را افزایش می

نظر برسند و در این شرایط انجام زا بهوظایف کمتر استرس
ي وظایف به صورت درونی پاداش دهنده خواهد بود. در نتیجه

پذیري با سالمت این پیامدهاي مثبت روانشناختی، کنترل
تمرکز و عملکرد شغلی مرتبط ذهنی و جسمی، طول عمر، 

گردد. کارکنان نسبت به دیگر افراد دانش بیشتري درباره می
کارشان دارند، بنابراین پیشنهاد آنها براي اصالح و بهبود کار به 

وري بیشتر منجر می گردد. سازمان کاري مولدتر و ایجاد بهره
کارگري که فعال و قادر به داشتن آزادي عمل (انجام وظایف 

گانه) است، سازندتر و همچنین قادر به حمایت از کارگران چند
دیگر خواهد بود. زمانی که میزان تقاضاي شغلی باال است و 
کارگران محدود شده اند و یا بر کارشان کنترل ندارند، پتانسیل 

 .]21[کند استرس افزایش پیدا می
 در استرس از پیشگیري از مهمی قدردانی در کار بخش

 و خوب کاري عملکرد درست هايتشخیص وسیله به .است کار
 کار خود از قدردانی میتواند سازمان کارگران، مثبت نقش
قدردانی از کارکنان به عنوان یک دهد.  نشان ها راآن خوب

عامل بازدارنده مهم در مقابل اثرات منفی استرس عمل 
شود پرسنل به این دیدگاه برسند که کند چرا که باعث میمی

یکی از انواع شود. ها به عنوان یک انسان ارج نهاده میبه آن
تواند وجود امنیت شغلی باشد که در این بازشناسی می

پژوهش نیز از نظر کارکنان مهم تشخیص داده شد. عدم وجود 
. است کار محل در استرس ایجاد مهم عوامل از امنیت شغلی

 و مشروطهاي قرارداد مدت، دراز در شده تضمین اشتغال عدم
در  استرس افزایش عوامل عنوان به ثباتشغلی بی شرایط

 عملکرد به تعهد حفظ موارد این. اندشده شناخته کار محل

 سالمت بر و کرده مشکل خوب را انسانی روابط و کاري خوب
 بدون ناپایدار، اشتغال. گذاردمنفی می تاثیر کارگران رفاه و

 عملکرد به تعهد حفظ عادالنه، و مداوم اشتغال شرایط تضمین
 می افزایش را کار با مرتبط استرس و ساخته دشوار را خوب
 شرایط توسط اشتغال آمیز مخاطره اشکال در کارگران. دهد

 به ابتال مستعد و گرفته قرار تاثیر تحت اقتصادي و اجتماعی
 .]21[هستند  کار محل در استرس

 تحت متغیرهاي سنجش جهتذکر این نکته الزم است که 
 گزارشی خود هايپرسشنامه از حاضر پژوهش در بررسی

استفاده گردید که این روش مشکالت خاص خود را دارد. 
هاي شود عالوه بر استفاده از پرسشنامهبنابراین پیشنهاد می
هاي هاي دیگري مانند مشاهده و بررسیخود گزارشی، از روش

 میدانی نیز براي سنجش متغیرها استفاده شود.
 

 گیرينتیجه
توانند باعث ایجاد استرس عوامل متعدد و مختلفی می
ها از دید ما به دور باشند. در شغلی بشوند که شاید بعضی از آن

این راستا مدیران باید توجه کنند که مهمترین عامل در راه 
ها و برنامه ها بر مسایلی کاهش استرس؛ این است که سیاست

نان در یک محیط شغلی خاص متمرکز شود که از دیدگاه کارک
باعث ایجاد استرس شده است. بنابراین اولویت اقدامات باید با 
توجه به دیدگاه کارکنان مشخص گردد. استفاده از چک پوینت 
سازمان جهانی کار در راستاي مشخص کردن اولویت اقداماتی 
است که باید در یک محیط کاري انجام بگیرد تا پیشگیري از 

به عنوان پیامد به دنبال داشته باشد. بنابراین  استرس شغلی را
استفاده از راهنماي سازمان جهانی کار در راستاي دستیابی به 

 گردد.این هدف توصیه می
 

 تشکر و قدردانی
اعضاي تیم پژوهش از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 
بدلیل حمایت مالی از انجام این پژوهش و همچنین از کلیه 

 کنندگان تشکر و قدردانی میکنند.شرکت 
 

 تضاد منافع
گونه تضاد منافعی نداشته این مطالعه براي نویسندگان هیچ

 .است
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