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چکـیده
بزرگترین دارایی همه سازمانها کارکنان هستند و باید از عواملی که مانع از توانایی کاری آنها میشود مراقبت کرد .با این
وجود ،بیشتر سازمانها همیشه نگران کسب سود هستند تا حدی که رفاه کارکنان خود را فراموش میکنند .در این راستا،
این مطالعه با هدف بررسی استرس شغلی کارکنان و ارتباط آن با توانایی کاری انجام شده است .این مطالعه بر روی
دستیابی به آثار عمدتاً بررسیشده توسط همتایان برای پیشنهاد یافتههای پژوهشی متمرکز شد ،با این فرض که رویکرد
ادبیات کیفی به محققان اجازه میدهد تا اطالعات عمیق مربوط به مسائل پیچیده را در یک محیط زندگی استاندارد
بررسی کنند .بسیاری از محققین قبلی طرح تحقیق خود را در تحلیل محتوا بکار بردند ،به ویژه در جایی که مفاهیم
مختلفی برای تحلیل وجود دارد .بر اساس منابع متنی کیفی متعدد ،این مطالعه نشان داد که دست اندرکاران منابع انسانی
باید استراتژیهای مدیریت استرس را برای کارکنان خود برنامهریزی کنند تا از پنج نوع راهحلی که مطالعه حاضر پیشنهاد
میکند استفاده کنند ،زیرا اطمینان از رفاه آنها در جهت پایداری عملکردشان ضروری است .در مجموع بر اساس یافتهها،
این مطالعه به این نتیجه میرسد که استرس کاری کارکنان بر توانایی کاری آنها تأثیر منفی میگذارد و بر سالمت روان
آنها تأثیر میگذارد .در نتیجه ،شک کمی وجود دارد که پزشکان باید به طور منظم محیط کار را برای عوامل مرتبط با
استرس ،عالوه بر ایجاد یک محیط کاری سالم برای همه کارکنان ،نظارت کنند.

واژگـان کلـیدی :استرس محیط کار ،مدیریت کارکنان ،تحلیل کیفی متن ،ادارات دولتی.

 -1کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه پیام ،نور مراغه( .نویسنده مسئول) feraidonbehzadi@ymail.com
 -9کارشناسی مدیریت امور اداری ،دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ،بانه ،کردستان.
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 -1مقدمه

سال هفتم ،شماره ( 9پیاپی ،)36 :خرداد  ،1041جلد دو

استرس ناشی از کار یکی از مهمترین مشکالت هم برای کارکنان و هم برای سازمانها است .کارایی و عملکرد کارکنان
بزرگترین نگرانی برای هر سازمانی است که قصد دارد موفقیت خود را به طور کلی بهبود بخشد .توانایی کاری کارکنان به توانایی
فرد در مقابله با نیازهای کار در زمان خاصی با نیروی انسانی خود اشاره دارد .عملکرد و توانایی کاری کارکنان به طور قابل توجهی
با اثربخشی ،بقا و سود سازمان مرتبط است .چندین عامل فزاینده و متغیر بر کار تأثیر میگذارند ،مانند رقابت سخت ،دستاورد قابل
توجهتر ،نوآوریها و فشارهای خدمات با کیفیت(آمایا و همکاران  .)7012 ،بنابراین ،بیشتر سازمانها از کارکنان میخواهند
ساعتهای طوالنی کار کنند تا انتظارات فزاینده در مورد عملکرد کاری برآورده شود و در نتیجه باعث ایجاد استرس در بین
کارکنان در سطح جهانی شود .شکایات روزافزونی توسط کارمندان در مورد رئیس ،شغل و همکارانشان وجود دارد .استرس یکی از
موضوعات فزاینده در سازمانها است زیرا بر عملکرد آنها تأثیر منفی میگذارد .استرس باعث کاهش عملکرد سازمانی ،کاهش
عملکرد کارکنان ،کاهش کیفیت کار و جابجایی باالی کارکنان میشود .همچنین غیبت را به دلیل مشکالت سالمتی ،مانند سردرد،
افسردگی و اضطراب افزایش میدهد .موسسات باید شیوههای خود را بررسی کنند ،که کارکنان خود را در معرض محیطهای کاری
سخت و نامطلوب قرار میدهد ،زیرا خواستههای روانی و فیزیکی کارگران حساسیت آنها را به سطوح باالتر استرس افزایش می-
دهد(چوی  .)7011 ،این مطالعه با هدف بررسی استرس ناشی از کار کارکنان در کنار ارتباط آن با توانایی کاری کارکنان انجام شده
است.
نگرانیهای فزایندهای در مورد استرس در بین کارکنان در سطح جهان وجود دارد .بیشتر سازمانها از ناکارآمدیهای ناشی از
استرس ناشی از کار رنج زیادی میبرند .همهگیری کنونی منجر به تغییرات متعددی در محیط کار در نهادهای دولتی و سازمانهای
غیردولتی در کنار سایر سازمانها شده است(کنیفین و همکاران  .)7071 ،در نتیجه ،کارمندان عالوه بر ساعتهای طوالنی کار،
بارکاری سنگینی را برای دستیابی به اهداف خود متحمل میشوند .بنابراین ،تغییر فعلی در محل کار ناشی از همهگیری کووید،11-
کنجکاوی تحقیقات را به سمت بررسی استرس مرتبط با کار و ارتباط آن با توانایی کاری برانگیخت .اکثر مطالعات قبلی در مورد
استرس ناشی از کار و توانایی کار کارکنان بر روی علل استرس مرتبط با کار متمرکز شدهاند .با این حال ،آنها رابطه بین استرس
مرتبط با کار و کارآمدی کارکنان را بهعالوه ارائه راهحلهای روشن عمیقاً تحلیل نکردند .عالوه بر این ،تحقیقات محدودی در مورد
تأثیر استرس بر کارمندان بر توانایی کاری کارکنان دولتی وجود دارد(کیم  .)7012 ،بنابراین یک شکاف موجود در مورد مدیریت
وجود دارد که در آن کارمندان برای اجرای سیاستهای دولتی سخت کار میکنند .بنابراین ،نیاز به بررسی استرس کاری در
کارکنان ادارات دولتی و تأثیرات آن بر توانایی کاری وجود دارد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی استرس ناشی از کار در بین کارکنان و ارتباط آن با توانایی کاری و عملکرد بود .اهداف شامل
موارد زیر است )1( :ارزیابی عوامل استرس مرتبط با کار در میان کارکنان دولتی )7( .برای تعیین استراتژی های موجود مورد
استفاده در مدیریت استرس در میان سازمانهای دولتی )3( .برای تعیین روابط بین استرس مرتبط با کار و توانایی کار در میان
کارکنان سازمانهای دولتی )4( .برای تعیین اثرات استرسهای روانی و فیزیولوژیکی بر توانایی کاری کارکنان.

 -2ادبیات تحقیق
ادبیات بررسی شده بر اثرات استرس بر توانایی کاری و عملکرد کارکنان متمرکز بود .این فصل در تجزیه و تحلیل ادبیات
موجود بسیار مهم بوده و در نتیجه امکان شناسایی شکاف تحقیق فعلی را فراهم میکند .فصل بعدی بر ارائه راه حلهایی برای
مدیریت استرس کاری در میان کارکنان به منظور اطمینان از بهبود توانایی کاری و عملکرد کارکنان تمرکز دارد.

 -1-2استرس محل کار
هریس و فلمینگ ( )7012بیان میکنند که تقریباً همه کارکنان احتماالً از بیماری های مرتبط با استرس یا اختالالت اضطرابی
رنج می برند .عالوه بر این ،تعداد فزایندهای از کارمندان به دلیل افسردگی ،اضطراب یا استرس درخواست مرخصی استعالجی می-
کنند .به گفته نویسندگان ،استرس ناشی از عوامل داخلی و خارجی است .بنابراین ،آنها استرس را پاسخی به فرآیندهای درونی یا
بیرونی میدانند که باعث فشار روانی و فیزیولوژیکی میشود .به گفته الدور ( ،)7011شرایط کاری بد به طور قابل توجهی ناشی از
استرس کاری در بین کارکنان است .این مستلزم امور فیزیکی است .محیط کار ،از جمله نور کم یا زیاد ،سر و صدا ،تهویه ضعیف و
بوی بد در کنار هر محرکی که بر حواس ،خلق و خو و وضعیت روانی کارکنان تأثیر منفی میگذارد .به همین ترتیب ،ال سید،
سنفورد ،و کرلی ( )7011بیان میکنند که یک دفتر با طراحی ضعیف نیز می تواند باعث ایجاد استرس در بین کارکنان شود ،زیرا
میتواند ارتباطات موثر را مختل کند و در نتیجه باعث ایجاد شرایط بد کاری شود .گانستر ،روزن و فیشر ( )7011دریافتند که
ساعات طوالنی کار در محل کار نیز بر کارمندان تأثیر منفی میگذارد .بر سالمت کارکنان تأثیر میگذارد و آنها را از استرس رنج
میدهد .کالوس و گایسباخگرابنر ( )7012همچنین بیان میکنند که ساعات کاری طوالنی ممکن است خواب کافی کارکنان را از
بین ببرد و زندگی کاری و خانوادگی آنها را نامتعادل کند و در نهایت منجر به استرس شود .کار کردن برای ساعات طوالنی توانایی
کاری کارکنان را کاهش میدهد و در نتیجه کیفیت کار آنها را مختل میکند.
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طبق گفته ریچاردسون ( ،)7012فناوریهای جدید همیشه با فشار زیادی همراه هستند و در نتیجه باعث ایجاد استرس در
کارکنانی میشوند که باید با آنها سازگار شوند .داکسبری ،استیونسون و هیگینز ( )7011بیان میکنند که اضافه بار نقش مستلزم آن
است که کارمندان برای رسیدن به یک ضرب االجل سخت کار کنند .انجام کار بیش از حد با ضرب االجل های بسیار کوتاه باعث
ایجاد استرس در کارکنان می شود .ابهام نقش مستلزم عمل الزامات نقش بدون اطالعات واضح و مشخص است .ابهام نقش باعث
میشود کارکنان احساس کنند که در یک سناریوی مشکل ساز قرار دارند زیرا هیچ تعهد روشنی ندارند .ابهام نقش باعث میشود
کارکنان از شغل خود ناراضی باشند ،عالوه بر آن خالقیت آنها کاهش مییابد .یکی دیگر از عوامل استرسزا ،تعارض نقش در
سازمان است .به گفته دین ( ،)7070کارمندان به شدت تحت تأثیر نحوه ارتباط آنها در محل کار با یکدیگر قرار میگیرند .یک
رابطه کاری ضعیف که در آن کارمندان با روسا و همکاران خود رابطه خوبی ندارند ،سطح استرس آنها را افزایش میدهد زیرا آنها
به سختی میتوانند وظایف خود را به اشتراک بگذارند یا به یکدیگر کمک کنند .چنین محیطی ممکن است باعث شود کارمندان به
دلیل تأثیرات منفی یک رابطه کاری ضعیف ،بهترین کار خود را در محل کار ارائه ندهند .نویسنده همچنین بیان میکند که وقتی
کارمندان فاقد امنیت شغلی هستند ،بیشتر احساس استرس میکنند .به همین ترتیب ،زمانی که کارکنان تحت چندین ارزیابی
غیرضروری عملکرد قرار میگیرند ،ممکن است احساس استرس کنند .ناامیدی از عدم ارتقاء شغلی می تواند فرد را دچار استرس
کند.

به طور کلی ،توانایی کاری به توانایی یک فرد برای مقابله با نیازهای کاری در یک زمان خاص با نیروی انسانی خود اشاره
دارد .توانایی کار به طور قابل توجهی بر رفاه کارکنان در کنار تأثیرگذاری بر مرخصیهای استعالجی ،بهره وری سازمانها و
بازنشستگی پیش از موعد تأثیر میگذارد(اوکمن و همکاران  .)7011،هر چه فرد شایستگی ،انعطافپذیری بیشتری و فضایل شغلی
و راهبردهای مقابله ای بیشتری داشته باشد ،توانایی کار افزایش می یابد .توانایی کاری با هر عاملی از زندگی کاری از جمله فرد،
سازمان ،جامعه و محیط نزدیک مرتبط است .توانایی کاری در تعیین انتظارات کارکنان در مورد شایستگی آنها برای کارهای
مختلف در شرکت بسیار مهم است .یونیتا و ساپوترا ( )7011کارکنان را در صورتی که از سالمت خوبی برخوردار باشند و برای انجام
وظایف کاری خاص به شایستگی مرتبط با کار نیاز داشته باشند ،دارای توانایی کار میدانند .توانایی کاری کارکنان را قادر می سازد
تا وظایف و مسئولیت های خود را در محل کار انجام دهند .استرس شغلی با ظرفیت عملکردی یک کارمند برای برآوردن کارآمد
نیازهای شغلی خود تداخل دارد.
غریبی و همکاران ( )7012استدالل میکنند که کارکنان استرس برآورده کردن انتظارات سازمان خود را چالش برانگیز می
دانند زیرا چنین کارکنانی با فرسودگی روانی ،فیزیولوژیکی و سازمانی مواجه هستند .بنابراین ،استرس ناشی از کار بر رفاه کارکنان
تأثیر منفی میگذارد و در نتیجه باعث ایجاد نارضایتی و احساسات منفی نسبت به کار آنها میشود و در نهایت عملکرد شغلی آنها را
کاهش میدهد .هسلز ،ریتولد و ون در زوان ( )7012بیان میکنند که استرس به شدت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر میگذارد.
کارمندانی که هیچ کنترلی بر کار خود ندارند و پاداشهای مالی ندارند ،بیشتر در محل کار تحت استرس قرار میگیرند و باعث می-
شود مشکالت سالمتی مختلفی مانند سردرد ،بیماری قلبی و فشار خون باال را تجربه کنند .استرس بر تعادل مالی ،روانی و جسمی
کارکنان تأثیر میگذارد .استرس باعث میشود که کارکنان هنگام مراجعه به پزشک از محل کار غیبت کنند و در نتیجه ساعات
کاری آنها کاهش یابد .به همین ترتیب ،استرس باعث افزایش جابجایی کارکنان میشود که بر عملکرد شغلی و عملکرد کلی
سازمان تأثیر منفی می گذارد .در مورد همهگیری کووید ،11-بسیاری از سازمانها مجبور شدهاند برای کمک به جلوگیری از انتشار
ویروس ،مقررات سازمان بهداشت جهانی را رعایت کنند .چنین مقرراتی شامل فاصله گذاری اجتماعی،دورکاری ،اجتناب از تماس
زیاد با دیگران ،ضدعفونی کردن و غیره است .به گفته حبیبی و همکاران ( ،)7070اکثر سازمانها دورکاری را به عنوان راهی برای
جلوگیری از انتشار ویروس پذیرفتهاند ،به این معنی که اکنون کارمندان با کارهای جدید مرتبط با کار مواجه شدهاند .چالشهایی که
میتوان آنطور که سازمان انتظارش را میکشد ،در سطوح بهینه عمل کرد .با توجه به اینکه محیط اداری محیطی با کیفیت برای
حداکثر تمرکز فراهم میکند ،کار در دفتر با کار در خانه متفاوت است.
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 -2-2توانایی کاری کارکنان و رابطه آن با استرس کاری

 -3طراحی تحقیق
 -1-3مجموعه دادههای متنی
جمع آوری دادهها در تحلیل محتوای کیفی طی پنج مرحله مهم انجام میشود .در ابتدا ،یک محقق محتوایی را که نیاز به
تجزیه و تحلیل دارد ،انتخاب میکند .پژوهشگر بر اساس نوع سؤال تحقیق ،از میان بسیاری از متون که برای تحلیل کارآمد
هستند ،انتخاب میکند .در این مرحله ،محقق عوامل بسیاری مانند رسانهای که دادهها از طریق آن جمع آوری میشود را در نظر
میگیرد .چنین رسانههایی شامل کتاب ها ،روزنامهها ،وب سایتها یا ویدئوها میشود .عالوه بر این ،تعیین معیارهای ورود ضروری
است .تجزیه و تحلیل پارامترها برای انتخاب محدوده دادهها و میزان شواهد به دنبال آن است که به موجب آن مقادیر محدودی از
متون منجر به تجزیه و تحلیل همه مفاهیم میشود .در مقابل ،حجمهای عظیم ،فرد را مجبور به انتخاب از یک نمونه میکند .الو و
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کینگاس ( )7001اظهار میدارند که انتخاب محتوا فرآیند حیاتی در جمع آوری دادههای تحلیل محتوا است که شامل آماده سازی
دادهها قبل از تجزیه و تحلیل است .بنابراین ،تمام فعالیتهایی که در طول انتخاب انجام میشوند ،محدوده را قبل از تجزیه و
تحلیل آماده میکنند(سونگ 7071 ،؛ کانگ 7070 ،؛ شین .)7014 ،
مرحله دوم در فرآیند جمع آوری دادهها شامل تعریف واحدها و دستهبندیهای تجزیه و تحلیل است .در این مرحله محقق
تعیین میکند که در چه سطحی تجزیه و تحلیل دادههای انتخاب شده انجام شود .گروههای معنا مانند فراوانی ،ویژگیها ،مضامین
یا حضور تصویری که در آن یک متن خاص ظاهر میشود ،تعیین میشوند .به طور مشابه ،محقق سطح مقولههایی را که فرد
میخواهد در کدنویسی اعمال کند ،تعریف میکند .سطوح طبقهبندی بر اساس ویژگیها ،مفاهیم یا توصیفات شی هستند .طبق نظر
الو و کینگاس( ،)7001تصاویری مانند جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و شغل برخی از واحدهای معنا هستند که محققان هنگام تعریف
تقسیمبندیها و مقولههای مختلف برای تحلیل استفاده میکنند .از این رو ،تعریف واحدها و کالسها به یک مرحله ضروری پس
از فرآیند انتخاب تبدیل میشود.
مرحله سوم در جمع آوری دادهها شامل توسعه مجموعهای از قوانین کدگذاری است .فرآیند کدگذاری مستلزم طبقهبندی
واحدهای مختلف معنا به دستههای مشخصشده آنهاست .زمانی که قوانین به وضوح در مورد مواردی که باید در دستهبندی
گنجانده شده و حذف شوند ،تعریف شده باشند ،کدگذاری یکنواخت تضمین میشود .بکارگیری قوانین کدگذاری ،به ویژه در
مواردی که بیش از یک محقق وجود دارد ،به به حداقل رساندن اختالفات و اطمینان از یکنواختی کمک میکند(الو و کینگاس،
 .)7001به عنوان مثال ،هنگام تجزیه و تحلیل یک کتاب خاص در مورد موضوعات موضوعی ،شیوههای کدنویسی اطمینان حاصل
میکند که قبل از ارائه یک موضوع در کتاب ،جنبههای دیگر در نظر گرفته شده است .بنابراین قوانین کدگذاری یک تحلیل
سیستماتیک ،قابل اعتماد و شفاف از محتوا را ارائه میدهد.
مرحله بعدی شامل کدگذاری مفهوم بر اساس قوانین فرموله شده در مرحله سه است .فرآیند کدگذاری مستلزم گذر از تمام
مواد انتخاب شده و یادداشت اطالعات مربوطه در دستههای مربوطه است .در حالی که برخی از محققان نرم افزارهایی مانند
 Nnvoرا برای انجام این کار ترجیح میدهند ،برخی دیگر به صورت دستی کل فرآیند را انجام میدهند .با این حال ،در مواردی
که دادههای زیادی وجود دارد ،رویکرد دستی خسته کننده و وقت گیر میشود .با پیروی از قوانین کدگذاری ،یک محقق تمام مواد
مونتاژ شده را بررسی میکند و جزئیات خاص را با توجه به دسته بندیهای ارائه شده ثبت میکند(وو 7071 ،؛ الو و کینگاس،
 .)7001اطالعات مشخصههای مختلف را از طریق کدگذاری ،مانند عبارات و مضامین ،از هر داده ارائه شده متمایز میکند.
آخرین مرحله در فرآیند جمع آوری دادهها شامل تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری است .در بیشتر موارد ،محققان از تجزیه
و تحلیل آماری برای ایجاد همبستگی ،روندها و الگوها در اطالعات جمع آوری شده استفاده میکنند(الو و کینگاس .)7001 ،عالوه
بر این ،بحث در مورد یافتهها و تفسیر آنها در این مرحله حیاتی است .بنابراین ،نتیجهگیری از این گونه تفاسیر حاکی از آن است که
دادههای درست ،ارزشمند و دقیق جمعآوری شده و آماده استفاده است(لی 7071 ،؛ ریچارد و کانگ  .)7011 ،بنابراین پس از
انتخاب دادهها ،تعریف واحدها و دسته بندیها ،تنظیم قوانین کدگذاری و تحلیل نتایج نهایی ،فرآیند جمع آوری دادهها در تحلیل
محتوای کیفی را تشکیل میدهد.

 -2-3رویکرد محتوای کیفی
با توجه به تحلیل محتوای کیفی باید به روشهای قابل توجهی ،یعنی نظریه زمینهای ،قوم نگاری و مطالعات موردی طراحی
شود .تجزیه و تحلیل محتوای کیفی که مردمنگاری را به کار میگیرد به موجب آن محققین شخصیت آزمایش را از طریق مشاهده
یا مصاحبه مطالعه میکنند(کرسول و همکاران  .)7002 ،مردمنگاران به راحتی میتوانند با تجزیه و تحلیل عملکردهای فرهنگی
مردم ،نمونه جمعیت را بر اساس مولفههای شخصیتی خاص دستهبندی کنند .در این پژوهش ،پژوهشگران موظفند فنون هنری
موضوعات مورد بررسی را بیاموزند تا از درگیری با آنها بر سر اعمال فرهنگی اجتناب کنند.
تحقیقات قوم نگاری در تحلیل محتوای کیفی بیشتر به دو دسته کالسیک و معاصر تقسیم میشود .در رویکرد قوم نگاری
کالسیک ،محققین شیوههای فرهنگی را دور از کشور مبدا مطالعه میکنند(کرابتری و همکاران  .)7017 ،محقق پس از تعامل با
جمعیت مورد مطالعه ،یافتهها را در گزارشی مفصل بیان میکند .مطالعه قوم نگاری معاصر به بررسی زندگی عادی مردمی می
پردازد که در کشور مبدا زندگی می کنند .با انجام تحلیل محتوای کیفی مطالعات ،اطالعات جمع آوری شده طی پنج مرحله تحلیلی
طی میشود تا به نتایج معتبر ،معتبر و شفاف دست یابد .دادهها هم توصیفی و هم تفسیری هستند.
ثانیاً ،محققان از تحقیقات نظریه زمینهای در طراحی تحقیقات تحلیل محتوای کیفی استفاده میکنند .در این طرح مربوطه،
محققان تجزیه و تحلیل سیستماتیک نظریهها را برای ایجاد دادههای متمرکز و مفهومی انجام میدهند که برای توضیح رفتار یک
یافته تحقیق خاص استفاده میشود .این ایده تنها پس از بررسی انواع مختلف دادهها و طبقه بندی بر اساس آن برای ایجاد
فرضیات معنادار پدیدار میشود .به گفته سلوی ( ،)7011فرآیند نظریه زمینهای شش مرحله مهم در طراحی تحقیق را طی می-کند.
در مرحله اول ،یک محقق تمام موادی را که برای استفاده در مطالعه آینده نگر هستند جمع آوری میکند .ثانیاً ،روشی مؤثر برای
طبقهبندی مواد موجود به اجزای خاص مانند مضامین ارائه میشود .سپس جمع آوری دادهها از گروههای دستهبندی مختلف انجام
میشود .بر این اساس ،ارتباط بین دستههای مختلف را بررسی کنید .با استفاده از ارتباطات دیگر بین کالسها ،میتوان مدلهای
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نظری مختلفی ساخت و در عین حال موارد منفی را حذف کرد .در نهایت ،با استفاده از شواهدی از نمونههای دادههای
جمعآوریشده که داللت بر نظریهای دارند ،دادهها را برای تحلیل ارائه میکند .به طور کلی ،نظریه زمینهای مبنایی را برای محققان
تحلیل محتوای کیفی با دستورالعملهایی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده¬ها فراهم میکند.

 -4راه حلهای تحقیق
 -1-4استراتژیهای مدیریت استرس
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به گفته یونس ،موسیات و براون ( ،)7011کارکنان داراییهای حیاتی در یک سازمان هستند .بنابراین ،اطمینان از رفاه آنها در
جهت حفظ عملکردشان حیاتی است .بنابراین ،یک سازمان باید از مهارتهای مقابلهای برای اطمینان از مدیریت موثر استرس
کارکنان استفاده کند .راهبردهای مقابلهای به اقدامات اصالحی اشاره دارد که در آن معیشت و بقا درگیر و در خطر است.
راهبردهای مقابلهای مختلفی مانند راهبردهای مقابله ابزاری برای مقابله با مسائل و تغییر واقعیت و مقابله متمرکز بر هیجان وجود
دارد که بر پرورش احساسات فرد در شرایط استرس زا تمرکز دارد .چیسا و سرتی ( )7001بیان میکنند که درگیر شدن در برنامه
های شناخت درمانی در مدیریت استرس در بین افراد بسیار مهم است .با این حال ،استرس را نمیتوان به طور کامل از بین برد.
هدف خدمات مشاوره کمک به کارکنان در ایجاد تکنیکهای مدیریت استرس است که در به حداقل رساندن تأثیر استرس بر آنها و
جلوگیری از استرس آینده آنها بسیار مهم است .روشهای دیگر مستلزم آموزش روشهای بهتر به کارکنان برای مدیریت خوب
زمان است .مدیریت زمان مناسب در رعایت ضرب االجلها بسیار مهم است .هنگامی که یک کارمند بتواند زمان خود را به خوبی
اداره کند ،مطمئن است که ضرب االجلهای کاری خود را رعایت میکند ،بنابراین کمتر احتمال دارد که استرس بیشتری را در
محل کار تجربه کند .همچنین میتوان به کارمندان تکنیکهای مختلفی را که در مدیریت استرس بسیار مهم هستند ،آموزش داد،
مانند راهبردهای ذهنی مانند میانجیگری و تمرینات یوگا .خندیدن مکرر نیز در کاهش استرس کاری حیاتی است .حذف استرس
های محیطی ،به ویژه آنهایی که برای کارکنان استرس ایجاد میکنند ،در مدیریت سطوح استرس در سازمان بسیار مهم است .این
کار را میتوان با کاهش مواد آسیب رسان به کارکنان ،تنظیم جدول زمانی و حجم کاری انجام داد.
آوانزی و همکاران ( )7011بیان میکند که هدف تکنیکهای مدیریت استرس جلوگیری از استرس با کنترل منابع استرس،
مانند بازی فوتبال ،دویدن در کنار سایر فعالیتهای ورزشی است .در عین حال ،هدف تکنیکها کمک به افراد در واکنش به فشار
به روشهایی است که به آنها آسیبی وارد نمیکند .هدف چنین تکنیکهایی عمدتاً به حداقل رساندن سطوح استرس است ،به
عنوان مثال ،افزایش مهارت های خودآگاهی و مدیریت استرس از طریق آموزش و آموزش در مورد حذف استرس و مکانیسمهای
مقابلهای(رودریگز و همکاران  .)7011 ،عالوه بر این ،تکنیکهای مدیریت استرس نیز با هدف بازتوانی افراد تحت استرس وجود
دارد .چنین تکنیکهایی به عنوان یک درمان برای افرادی که از اثرات استرس رنج میبرند عمل میکند.
استرس را میتوان در هر دو سطح سازمانی و فردی مدیریت کرد .با توجه به سطح یک فرد ،استرس را میتوان از طریق
فعالیتهایی مانند ورزش کاهش داد .این بدان معناست که کارکنان میتوانند استرس را از طریق پیادهروی ،دویدن ،بازی فوتبال در
کنار سایر فعالیتها مدیریت کنند .افراد همچنین می توانند استرس را از طریق آرامش مدیریت کنند(پررئولت و همکاران .)7012 ،
آرامش افراد را قادر میسازد تا تنشهایی را که در حین کار تجربه میکنند کاهش دهند .این شامل تکنیکهایی مانند هیپنوتیزم و
مدیتیشن با هدف اطمینان از آرامش فیزیکی کارکنان است .تکنیکهای آرام سازی در به حداقل رساندن استرسهای فیزیولوژیکی
بسیار مهم هستند .عالوه بر این ،روابط صمیمی میتواند یک راه مهم برای مدیریت استرس باشد ،زیرا خودافشایی در کاهش
استرس ضروری است .یک سازمان باید اطمینان حاصل کند که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیدهاند و ارتباطات درون سازمان
برای همه کارکنان سطح موثر است(رابنو و یانیو  .)7012 ،برای کاهش استرس شغلی باید به آنها اجازه داد تا در کنار حمایت
مدیریت و همکارانشان ،کار خود را کنترل کنند.

 -2-4راهحلهای استرس کاری
 -1-2-4برقراری ارتباط
بر اساس مطالعات موجود ،بیشتر استرسهای مرتبط با کار کارکنان از مدیران آنها ناشی میشود .تحقیقات نشان داده است که
اکثر کارمندان در سطوح پایین تر ،روابط خوبی با مدیران خود ندارند .برخی از مدیران معتقد به تهدید و تحت فشار قرار دادن
کارکنان با مهلتهای کاری هستند .به همین ترتیب ،برخی از کارفرمایان معموالً کارمندان خردسال خود را با وظایف زیادی پر
میکنند ،که در نهایت باعث استرس آنها میشود(هاچینز ،پنی و سابلت  .)7011 ،چنین رفتارهایی منجر به روابط کاری خصمانه
بین روسا و کارمندانشان در محل کار میشود .آنها میتوانند منجر به اضطراب ،افسردگی و افزایش خطر ابتال به فشار خون باال و
بیماریهای قلبی شوند .ارتباط ناکارآمد در یک سازمان عالوه بر ایجاد بیاعتمادی و سردرگمی میتواند باعث ناامیدی کارکنان
شود .اگر کارمندان کانالهای ارتباطی واضحی با مدیران خود نداشته باشند ،همیشه احساس نمیکنند که صدایشان شنیده میشود.
در نتیجه ،تعهد و وفاداری آنها به ارتباطات کاهش مییابد(والدن ،یونگ و وسترمن  .)7012 ،بنابراین مدیریت باید از برقراری ارتباط
برای اطمینان از رابطه کاری مثبت با کارکنان خود اطمینان حاصل کند .مدیر میتواند کارکنان خود را از طریق برنامههای آموزشی
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در مورد موضوعاتی مانند اجرای مقررات و مدیریت تعارض راهنمایی کند .چنین برنامههای آموزشی ارتباط بین کارکنان را تشویق
میکند و همچنین به بهبود آگاهی از سطح استرس آنها کمک میکند .کارکنان خودآگاه برای مدیریت استرس محل کار مجهزتر
هستند .با حصول اطمینان از برقراری ارتباطات ،کارکنان تشویق میشوند تا نگرانیها و ایدههای خود را به صورت منفی یا مثبت به
اشتراک بگذارند ،در نتیجه باعث میشود در سازمان احساس ارزشمندی کنند .احساس ارزشمند بودن باعث افزایش انگیزه و روحیه
کارکنان و عملکرد کلی آنها در ازای آن میشود(شین .)7070 ،بنابراین ،حصول اطمینان از برقراری ارتباطات در درون سازمان یکی
از عالیترین راه حلها برای کاهش استرس است ،زیرا ارتباط بین کارمندان را تشویق می کند و باعث می شود آنها صحبت کنند.

 -2-2-4تشویق سالمت محیط کار و شناخت کارکنان
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سازمانها باید اطمینان حاصل کنند که کارکنانشان ورزش میکنند و سالم زندگی میکنند .زندگی سالم و ورزش برخی از
عالیترین تکنیکها برای مدیریت استرس ناشی از کار هستند .از طریق ورزش ،کارمندان میتوانند ذهن خود را از چیزهای استرس
زا به سمت تمرکز بر فعالیتهای در دست دور کنند(آمایا و همکاران .)7012 ،ورزش با افزایش تولید اندورفین که به مغز احساس
خوبی میدهد ،خلق و خوی کارکنان را بهبود میبخشد .یک سازمان میتواند از طریق فعالیتهای مختلف از سالمت محیط کار
اطمینان حاصل کند .به عنوان مثال ،یک سازمان میتواند کارکنان را تشویق کند که در ساعات ناهار پیاده روی کنند .پیاده روی
نوعی ورزش است که در کاهش سطح استرس بسیار مهم است .یک سازمان همچنین میتواند برای کارمندان خود یک سالن
ورزشی ایجاد کند تا آنها را تشویق به انجام ورزش کند ،که در کاهش سطح استرس ضروری است .عالوه بر این ،یک سازمان
همچنین میتواند به طور منظم مربیان بدنی را برای آموزش و آموزش کارمندان در مورد نحوه ورزش و هم در خانه و هم در محل
کار بیاورد .رقابت تناسب اندام در یک سازمان همچنین میتواند کارکنان را به حفظ آمادگی جسمانی از طریق ورزش تشویق
کند(حاتمی و افشاری  .)7011 ،تشویق غذاهای سالم در محل کار نیز در تشویق سالمت محیط کار بسیار مهم است.

 -3-2-4ارائه محیط کاری انعطافپذیر
به گفته چوی ( ،)7011ارائه یک محیط کاری انعطافپذیر به کارکنان در مدیریت سطوح استرس آنها بسیار مهم است .بیشتر
کارمندان از انعطافپذیری در کنار قدرت انجام کارها در زمانی که بهرهوری و خالقیت بیشتری دارند ،شکوفا میشوند .عالوه بر
این ،در بیشتر موارد ،کارمندان ممکن است از بررسی فیزیکی در محل کار خسته شوند .بنابراین ،ارائه یک محیط کاری انعطافپذیر
مانند اجازه دادن به کارمندان برای کار در خانه میتواند سطح استرس آنها از بیدار شدن در صبح زود برای رسیدن به کار را
کاهش دهد(ماولیک  .)7012،به طور کلی ،هر فردی در برنامه خود شکوفا میشود .بنابراین ،دادن محیط کاری انعطاف-پذیر به
کارکنان ،عالوه بر بهبود تعادل بین کار و زندگی ،آزادی انتخاب ساعات کاری خود را نیز برای آنها فراهم میکند.
به گفته برکری و همکاران ( ،)7012ارائه یک محیط کاری منعطف به احتمال زیاد به سازمان در جذب و حفظ کارکنان با
تجربه و ماهر کمک میکند ،زیرا اکثر متخصصان زمان انعطافپذیری را بسیار ترجیح میدهند .دفتر یک سازمان باید شبیه یک
سلول باشد .در عوض ،باید مکانی باشد که انجام کار را تسهیل کند .بسیار مهم است که به کارمندان اطالع داده شود که شغل آنها
بر اساس به موقع بودن و کیفیت کارشان تعریف میشود و نه زمانی که آنها به دفتر مراجعه میکنند و خارج میشوند .اجازه دادن
به کارمندان برای کار از راه دور در کنار ارائه زمان شروع و پایان انعطافپذیر به آنها در کاهش سطح استرس و در عین حال بهبود
توانایی کاری آنها بسیار مهم است(چوی .)7011 ،چنین انعطافپذیری باعث افزایش روحیه کارمندان میشود که استرس را کاهش
میدهد و در عین حال توانایی کاری کارکنان را بهبود میبخشد.

 -4-2-4تعیین اهداف واضح
مدیران باید اطمینان حاصل کنند که تیم هایشان اهداف مشخصی دارند .تعیین اهداف روشن به کارکنان کمک میکند تا از
ابهام اجتناب کنند و وظایف خود را به طور مؤثر انجام دهند .اهداف واضح باعث میشود که کارمندان به جای انجام کارهایی که
میتواند منجر به نتایج اشتباه شود ،روی وظایفی که در دست دارند تمرکز کنند .زمانی که یک سازمان اهداف مشخصی برای
کارمندان نداشته باشد ،کارمندان به احتمال زیاد زمان بیشتری را صرف کار میکنند که این امر باعث کاهش عملکرد آنها می شود.
اهداف روشن همچنین در دادن ذهنی آرام به کارکنان بسیار مهم است زیرا آنها میدانند که چه کاری باید انجام دهند و روی
دستیابی به آن تمرکز میکنند(گروور و همکاران .)7012 ،
بر اساس مطالعات قبلی ،ابهام میتواند سطح استرس را در بین کارکنان مختلف در محیط کار افزایش دهد .کارمندانی که
تکالیف کاری نامشخصی دارند ،بیشتر دچار سردرگمی و استرس میشوند .بنابراین بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که
یک سازمان همیشه خطوط کلی مشخصی برای انجام وظایف در کنار نحوه انجام آنها دارد .عالوه بر این ،مدیران باید به طور
منظم بررسی کنند که آیا افرادی که به یک شغل خاص منصوب میشوند آموزش و تجربه مرتبط دارند یا خیر(ژانگ و پارکر ،
 .)7011اغلب کارمندان وقتی که مدیرانشان بدون دستورالعمل و اهداف صریح به آنها تکلیف میدهند همیشه استرس دارند.
بنابراین با تعیین اهداف و دستورالعملهای روشن برای این گونه کارکنان ،میزان استرس آنها به میزان قابل توجهی کاهش مییابد
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و عملکرد کاری آنها افزایش مییابد .عالوه بر این ،تعیین دستورالعملها و اهداف روشن برای کارکنان به اطمینان از اینکه آنها
نقشهای مناسبی را که میتوانند بدون استرس زیادی انجام دهند ،میدهند ،کمک میکند(گروور و همکاران.)7012 ،

 -5-2-4افزایش ایمنی روانی و وقفههای کاری منظم

جدول  :1یافتههای تحقیق
راهحل
تشویق برقراری ارتباط
تشویق به سالمت محیط کار و شناخت
کارکنان
ارائه محیط کاری انعطافپذیر
تعیین اهداف روشن
افزایش ایمنی روانی و وقفههای کاری منظم

جمعبندی
برقراری ارتباطات عالوه بر ارزش بخشیدن به کارکنان ،رابطه کاری مثبتی را در بین کارکنان
ایجاد میکند و باعث میشود آنها کمتر احساس استرس کنند.
سالمت محیط کار ،مانند عادات غذایی سالم و ورزش ،سالمت کلی کارکنان را بهبود می-
بخشد .عالوه بر این ،شناخت کارکنان در محل کار ،روحیه و انگیزه شغلی آنها را افزایش می-
دهد و در نتیجه سطح استرس آنها را کاهش میدهد.
یک محیط کاری منعطف کارمندان را قادر میسازد تا ساعات کاری خود را انتخاب کنند و از
این رو تعادل کاری خود را بهبود بخشند.
اهداف روشن برای جلوگیری از ابهام نقش و سردرگمی بسیار مهم هستند.
وقفههای کاری منظم به کارکنان این امکان را میدهد تا ذهن خود را تازه کنند و در نتیجه
سطح استرس را کاهش دهند.
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کارمندان نمیتوانند اعتماد مورد نیاز برای اطمینان از نوآوری و همکاری واقعی را هنگامی که محل کار را تهدیدی برای رفاه
خود میدانند ایجاد کنند(رابنو ،تزینر و شارونی  .)7012 ،راههای مختلفی برای بهبود ایمنی روانی در محل کار وجود دارد .به عنوان
مثال ،اطمینان از آشکار شدن انتظارات از طریق تعیین اهداف روشن .اطمینان از اینکه صدای همه شنیده میشود نیز در افزایش
ایمنی روانی بسیار مهم است .جلسات سازمانی و جلسات طوفان فکری نسبت به تحمیل تصمیمات از باال به پایین در سازمان
بسیار مهم است زیرا باعث می شود کارکنان احساس مشارکت و مشارکت داشته باشند(ادموندسون  .)7011 ،ایجاد یک محیط
کاری که تهدید کننده اما چالش برانگیز باشد نیز بسیار مهم است .مدیران باید به کارکنان خود اطالع دهند که شکست خوردن
اشکالی ندارد .درخواست بازخورد کارمندان باعث میشود احساس مشارکت و شناخت بیشتری داشته باشند.
همچنین بسیار مهم است که کارکنان را تشویق کنید تا در زمان استراحت از دفاتر خود خارج شوند و از نظر ذهنی از وظایف
چالش برانگیز رها شوند .حرکت در زمان استراحت ،ظرفیت ذهنی آنها را برای کار موثر افزایش میدهد .عالوه بر این ،اطمینان از
اینکه کارکنان در محل کار برای بهبود ایمنی روانی خود انتقادات حمایتی و سازنده دریافت میکنند ضروری است .فرهنگ محل
کار که تشویق به کار بیوقفه است ،تأثیرات مختلفی بر کارمندان دارد .بار بیش از حد کارمندان باعث میشود کارمندان اوقات
فراغت خود را برای رسیدن به هدفشان فدا کنند .چنین کارمندانی باید تشویق شوند تا عالوه بر تغییر انتظاراتشان ،به استراحت
های کاری خود بپردازند تا کمتر احساس استرس کنند (پراوز و مجتبی .)7014 ،

 -5نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی رابطه بین استرس کاری و توانایی کاری در بین کارکنان بر اساس نتایج مطالعات قبلی پرداخته است .بر
اساس یافته ها ،استرس ناشی از کار کارکنان بر توانایی کاری آنها تأثیر منفی میگذارد .استرس شغلی بر سالمت روحی و جسمی
کارکنان تأثیر می گذارد که در نهایت بر توانایی کاری آنها تأثیر میگذارد .واضح است که کارمندان اداره دولتی بیشتر در محل کار
خود استرس را از بررسی ادبیات موجود تجربه میکنند .عواملی که باعث افزایش سطح استرس آنها میشود ،حجم کاری باالتر و
منابع ناکافی برای برآورده کردن انتظارات را به دنبال دارد .استرس ناشی از کار بر بخشهای ذهنی ،جسمی ،عاطفی و معنوی
زندگی کارکنان تأثیر میگذارد .قرار گرفتن در معرض یک محیط کاری استرس طوالنی مدت بر کارمندان تأثیر منفی میگذارد زیرا
خطر ابتال به مشکالت شدید سالمت روانی مانند افسردگی ،اضطراب و حتی بیماری قلبی را افزایش میدهد.
با توجه به ادبیات موجود ،استرس کاری با توانایی و عملکرد کاری بسیار مرتبط است .از کارکنان انتظار میرود که برای بهبود
توانایی کاری خود با شرایط استرسزا کنار بیایند .بنابراین ،سازمانها و کارکنان باید با استرسهای مرتبط با کار در جهت افزایش
عملکرد مقابله کنند .ادبیات قبلی استراتژیهای مدیریت استرس بهتری را ارائه نکرده است .با این حال ،این تحقیق برخی از
استراتژیهای مؤثر مدیریت استرس را که در کاهش سطوح استرس کاری حیاتی هستند ،شناسایی کرده است .استرس عاملی است
که اکثر کارمندان اداره دولتی تحمل میکنند ،زیرا واضح است که اکثر کارمندان تحت فشار کار میکنند و در محل کار خود
احساس ناشناخته بودن میکنند .بر اساس بررسی ادبیات ،نتیجهگیری میشود که استرس کاری یک چالش بزرگ برای کارکنان
اداره دولتی است.
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بنابراین نظارت منظم محیط کار برای عوامل مرتبط با استرس عالوه بر ایجاد یک محیط کاری سالم برای همه کارکنان
ضروری است .تعارض نقش ،ابهام نقش ،و حجم کاری به طور قابل توجهی به استرس کاری کمک میکند .یافتهها نشان داده
است که استرس بر توانایی کاری کارکنان تأثیر منفی میگذارد .با این حال ،سازمان و کارکنان میتوانند استرس کاری را به منظور
افزایش توانایی کاری کارکنان ،به ویژه در طول همهگیری فعلی کاهش دهند .این مطالعه حاکی از آن است که سازمانها باید از
نیروی کار خود با توجه به تنوع مهارتها ،تجربه و فرهنگ کاری موجود برای مقابله موثر با استرس کاری آگاه باشند .به همین
ترتیب ،تحقیق حاکی از آن است که هم کارکنان و هم سازمان مسئول مدیریت استرس محل کار هستند .استراتژیهای مدیریت
استرس در سطح فردی و سازمانی انجام میشود .سازمان هایی که کار تیمی را تشویق میکنند و به سالمت کارکنان احترام می
گذارند به کاهش استرس کمک میکنند .این مطالعه همچنین حاکی از آن است که کارکنان باید مشکالت مربوط به شغل مرتبط
با مشکالت کاری ،انتظارات کاری و عدم حمایت را مورد توجه قرار دهند.
تحقیق در مورد استرس ناشی از کار و تأثیر مرتبط با ادبیات در همان زمینه به طرق مختلف .بررسی ادبیات و تحقیق تأثیرات
را به عنوان کاهش عملکرد برجسته کرد و بر تواناییهای کارکنان تأثیر گذاشت .کارکنان و مدیران نقش دارند تا از اثرات منفی
استرس ناشی از کار جلوگیری کنند .برخی از راه حل های پیشنهادی در بررسی ادبیات و تحقیقات نشان میدهد که استرس را
میتوان هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی مدیریت کرد .مطالعات استرس مرتبط با کار که توسط سایر محققان انجام
شده است عمدتاً بر علل استرس مرتبط با کار و راه حلهای مبتنی بر روش تحقیق مورد استفاده متمرکز شده است .با این حال،
آنها جدا از ارائه راه حلهای روشن ،نتوانستند رابطه بین استرس مربوط به کار و کارایی کارکنان را تجزیه و تحلیل کنند .روش
مورد استفاده در انجام پژوهش ،رویکرد ادبیات دیدگاه است که در این پژوهش از ادبیات گوناگونی در انجام تحقیق استفاده شده
است .مطالعات قبلی در این موضوع ،مسائل فنی ،حقوقی و منابع را در این مطالعات برجسته کرد .این مطالعه به شکاف بررسی
استرسهای کاری در کارمندان اداره دولتی و تأثیر استرس کاری بر توانایی کاری میپردازد .محققانی مانند الدور( )7011منشأ
استرس کارگر را کارکنان شناسایی میکنند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که بیشتر استرس ناشی از مدیران است .ارتباط و
ارتباط بین مدیران و کارکنان تعیین کننده میزان استرس کاری در بین کارکنان است .این گزارش نشان میدهد که مدیران مسئول
افزایش یا کاهش استرس ناشی از کار در بین کارکنان هستند .راهحلهای مدیریت استرس کاری نیز شامل کارهایی است که باید
توسط مدیران انجام شود.
عالوه بر این ،پیگیری مطالعات استرس ناشی از کار کارکنان و ارتباط آن با توانایی کاری کارکنان ضروری است .این به ویژه
در مورد راه حلهای کیفی تر در مورد چگونگی کاهش مشکل برای ارائه یک محیط کاری کارآمد و با کیفیت برای کارکنان برای
دستیابی به بهترین چیزی است که میتوانند در محل کار به دست آورند .بررسی عمیق موضوعات بسیار مهم است زیرا مطالعات
نشان میدهد که انواع مختلفی از افراد وجود دارند که در هنگام استرس به روشهای متفاوتی واکنش نشان میدهند .کسانی
هستند که بیشتر کار میکنند و می توانند در شرایط استرس بهترین کار خود را انجام دهند و کسانی هستند که تعطیل میشوند و
کارایی آنها تحت تاثیر استرس قرار میگیرد .تشویق به سالمتی محل کار و شناخت کارکنان نیز باید از نظر توانایی آن در کاهش
استرس ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد .رابطه بین تشویق سالمت محیط کار و شناخت کارکنان و توانایی کاری کارکنان را
میتوان برای یافتن کاربرد آن در یک سازمان بیشتر پیگیری کرد .همچنین مطالعات بیشتری در مورد افزایش ایمنی روانی و
استراحتهای منظم کاری و ارتباط آن با توانایی کاری کارکنان و استرس ناشی از کار ضروری است .عالوه بر این ،همچنین مهم
است که بررسی کنیم که چگونه یک محیط کاری منعطف میتواند در تأثیرگذاری بر توانایی کاری کارکنان ضروری باشد.
سازمانها بر دریافت حداکثر عملکرد از کارکنان خود متمرکز هستند و از این رو ،یافتن راههایی برای افزایش بهرهوری کارکنان
بسیار مهم است.
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