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علل فشار عصبی

 -3السامات نقش :

فشار عصبی زندگی

خیلی چیضّب هی تَاًٌذ ثبػث ایدبد فـبس ػلجی ؿًَذ کِ تحت

ًقؾ ػجبست اػت اص هدوَع سفتبسّبیی ،دس یک گشٍُ یب ػبصهبى

فـبسّبی ػلجی دس هحیظ کبس هوکي اػت تحت تبثیش حَادثی

دٍ ػٌَاى فـبسّبی ػلجی ػبصهبًی ٍ فـبسّبی ػلجی صًذگی هی

کِ ثب یک ؿغل ػبصهبًی ّوشاُ ثبؿذ.فـبس ػلجی هوکي اػت

کِ دس خبسج اص ػبصهبى هی افتذ قشاس گیشد  .فـبسّبی ػلجی

تَاى دػتِ ثٌذی کشد .

ًبؿی اص اثْبم ًقؾ ( سٍؿي ًجَدى اًتظبساتی کِ اص فشد داسًذ )یب

صًذگی دس دٍ دػتِ تغییش صًذگی ٍ فبخؼِ صًذگی ثشسػی هی

فشار عصبی سازمانی

تضبد ًقؾ( ًبّوبٌّگی ثیي دٍ یب چٌذ ًقؾ ) ثبؿذ.

ؿًَذ .

ػَاهلی اص هحیظ کبس ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ ثبػث فـبس ػلجی

یکی اص ٍیظگیْبی کِ آًشا هٌـبء دیگشی ثشای اػتشع ؿغلی هی

تغییش صًذگی ػجبست اػت اص ّشگًَِ تغییش قبثل تَخِ دس

ؿًَذ  .ایي ػَاهل دس چْبس هدوَػِ  ،الضاهبت ؿغلی  ،الضاهبت

داًٌذ گشاًجبسی ٍکوجبسی ًقؾ اػت .گشاًجبسی یؼٌی اگش فشد

هَقؼیت ؿخلی یب کبسی فشد هی ثبؿذ .هبًٌذ تغییش هحل

فیضیکی  ،الضاهبت ًقؾ ٍ الضاهبت هشاٍدُ ای ثیبى هیگشًذ.

ًتَاًذ اص پغ اًدبم کبسی کِ ثخـی اص ؿغل هؼیٌی اػت ثشآیذ ،

صًذگی ،ػشسػیذ ٍام ّب ً ،بساحتی اص ثؼتگبى  ،هـبخشُ ٍ...

-1السامات شغلی :

دچبس اػتشع خَاّذ ؿذ ّ .وچٌیي کوجبسی ًقؾ یؼٌی ٍضؼیتی

فبخؼِ صًذگی یک تغییش ٍ دگشگًَی ًبگْبًی دس صًذگی

ثؼضی اص هـبغل ًؼجت ثِ دیگش ؿغل ّب اص فـبس ػلجی ثیـتشی

کِ اص هْبستْبی ؿخلی ثغَس توبم اػتفبدُ ًـَد ٍ صهبًی پیبهذ

اًؼبى اػت ٍ دس هقبیؼِ ثب تغییش صًذگی تَخِ ثِ آى هـخق

ثشخَسداس ّؼتٌذ هبًٌذ خشاحی  ،کٌتشل تشافیک  ،کبس دس هؼذى ،

ًبخَؿبیٌذی داسد کِ تَاى کبسکٌبى ثیؾ اص آى ثبؿذ کِ ثشای

تش  ،هؼتقین تش ٍ صهبى آى کَتبّتش اػت .

حول هَاد هٌفدشُ

ؿغل هحَل ثِ آًْب الصم اػت .

پیامدهای فشار عصبی

ایوٌی ًیض یکی اص الضاهبت ؿغلی هْن اػت کِ هی تَاًذ ثبػث

 -4السامات مراوده با دیگران :

اگش فـبس ػلجی هثجت ثبؿذ هوکي اػت ًتیدِ آى فؼبلیت ،

ایدبد فـبس ػلجی گشدد  .هبًٌذ کؼی کِ اهٌیت ؿغلی ًذاؿتِ ٍ

گبّی اٍقبت فـبس ّبی گشٍّی  ،هثل فـبس ثشای هحذٍد کشدى

خذیت ٍ اًگیضؽ ثیـتش ثبؿذ ٍ .اگش فـبس ػلجی هٌفی ثبؿذ

ّش لحظِ هوکي اػت ثذالیل هختلف اص خولِ تؼذیل ًیشٍ یب

تَلیذ ،فـبس ثشای اًدبم ٌّدبس ّبی گشٍّی ٍ ًظبیش آى هی تَاًذ

داسای پیبهذّبی فشدی ٍػبصهبًی هیجبؿذ .

ادغبم ٍاحذّب اص کبس ثشکٌبس ؿَد دس هقبیؼِ ثب کؼی کِ ثِ ؿغل

ثبػث ایدبد فـبس ػلجی گشدد .

پیامدهای فردی

ؿذُ.
هغوئٌی هٌلَة
رتينول

ػجک سّجشی ًیض هی تَاًذ ثبػث ایدبد فـبس ػلجی ؿَد  .ساثغِ

ثِ ػِ گشٍُ سفتبسی ،سٍاًی ٍ خؼوی تقؼین هی ؿًَذ .

 -2السامات فیسیکی :

کبسهٌذ ثب سئیغ یب ػشپشػت اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس هی

پیبهذّبی سفتبسی فـبسّبی ػلجی ٍاکٌـْبئی ّؼتٌذ کِ هوکي

الضاهبت فیضیکی ثؼتگی ثِ هکبى ؿغل داسد.

ثبؿذ .فشدی سا دس ًظش ثگیشیذ کِ ًیبص ثِ تَخِ ٍحوبیت اختوبػی

اػت ثبػث آػیت ثِ فشد یب دیگشاى ؿَد هبًٌذ ػیگبس کـیذى .

درجه حرارت :یکی اص ػَاهل ایدبد فـبس ػلجی هی ثبؿذ

هذیش ثبؿذ ٍاگش هذیش فشدی خـي ثَدُ ٍ ثِ اٍ تَخِ چٌذاًی

پیبهذّبی سٍاًی ثؼتگی ثِ ػالهت خؼوبًی-سٍاًی فشد داسد

ثؼٌَاى هثبل کبس دس هحیظ ثبص ٍگشهبی ؿذیذ ٍ یب کبس دس پشٍطُ

ًکٌذ ٍی احتوبالً احؼبع فـبس ػلجی هی کٌذ.

.ػبدُ تشیي ٍآؿکبستشیي اثش سٍاًی تٌؾ ثِ كَست ًبسضبیتی اص

دس هٌبعق گشهؼیشی.

سٍاثظ ثب هشاخؼبى ( اسثبة سخَع ) ًیض هی تَاًذ ثغَس ثبلقَُ

ؿغل پذیذاس هی گشدد ّ .وچٌیي فشدی کِ دس هحیظ کبس ثب

طرح دفتر کار :دفتشّبی کِ داسای عشح ًبهٌبػجی هی ثبؿٌذ

اػتشع صا ثبؿذ  ،کٌـْبی هتقبثل ثب اسثبة سخَع دس هحیظ کبس

فـبس ػلجی هَاخِ اػت هوکي دچبس افؼشدگی گشدد .

هثالً دس هکبى تشدد صیبدی ثبؿٌذ ثبػث خذا کشدى فشد اص ٍظیفِ

ثخلَف ثشای کبسکٌبًی کِ کبسؿبى ػشضِ خذهبت ثِ دیگشاى

پیبهذّبی خؼوی ثبػث ثشٍص ًبساحتی ّبیی هثل ػشدسد  ،صخن

اؽ هی ؿَد ٍ اگش دفتش کبس دس هکبًی ٍاقغ گشدد کِ هشاٍدات

اػت  .ؿخلیت ٍسفتبس ًیض هوکي اػت ثبػث ایدبد فـبس ػلجی

هؼذُ ٍ ...ؿَد.

اختوبػی خیلی کن ثبؿذ ثبػث خؼتگی ٍ یب اًضٍا هی ؿَد،

گشدد .تضبد صهبًی ثَخَد هی ایذ کِ دٍ یب چٌذ ًفش ثب ٍخَد

ّوچٌیي ًَس کن ٍ فضب ًیض هی تَاًٌذ ثبػث ایدبد فـبس ػلجی

تفبٍتْبیی کِ ثب یکذیگش داسًذ هدجَس ثِ ّوکبسی ثبؿٌذ  .ثغَس

گشدد.

هثبل دًٍفش کِ یکی ػیگبسی ٍدیگشی غیش ػیگبسی ثبؿذ دس یک
دفتش هـغَل ثکبس ثبؿٌذ .
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پیامد های سازمانی

استراتژی های مقابله با فشار عصبی در سازمان

ػولکشد :یکی اص پیبهذّبی ٍاضح فـبس ػلجی ؿذیذ کبّؾ

هؼئَلیت ایدبد قؼوتی اص فـبس ػلجی ثش ػْذُ ػبصهبى اػت ٍ اص

ػولکشد هٌبػت ٍدسػت اػت  .کبّؾ ػولکشد هوکي اػت

عشفی چَى ثیـتشکبسکٌبى ػغَح پبئیي فـبس ػلجی سا تحول هی

ثلَست کبّؾ کیفیت ٍکویت کبس دس کبسگشاى ٍ دس هذیشاى

کٌٌذ  ،دس كَست کبّؾ فـبس هی تَاًٌذ ثِ هشاتت هَثشتش اًدبم

ثـکل تلوین گیشی غلظ ٍ ثش ّن خَسدى سٍاثظ کبسی ثبؿذ .

ٍظیفِ ًوبیٌذ.ثِ کوک ساّْبی ریل هی تَاى تٌؾ سا دسػبصهبى

 کٌبسُ گیشی هی تَاًذ ًتیدِ فـبس ػلجی ثبؿذ .هْوتشیي

حزف یب کبّؾ داد .

اًَاع کٌبسُ گیشی غیجت  ،تشک ػبصهبى ٍ اػتؼفبء هی ثبؿذ.

ػبصهبى ثب گضیٌؾ كحیح ٍ اػتفبدُ اص کبسکٌبى دس پؼت ّبی

ٍاهبًذگی  :پیبهذ ًْبیی فـبس ػلجی کِ ّن ثش ؿخق ٍ ّن

هٌبػت ٍ سػبیت ًکبت فٌی عشاحی ؿغل ٍ سفغ اثْبهبت هَخَد دس

ثشػبصهبى اثش هی گزاسد ٍاهبًذگی اػتٍ .اهبًذگی یک

ٍظبیف هحَلِ ثِ کبسکٌبى صهیٌِ ثشٍص اػتشع سا ثشعشف ًوبیذ .

احؼبع تحلیل سفتگی اػت ٍ ٌّگبهی ثَخَد هی آیذ کِ فشد

عشح سیضی هدذد ؿغل:اگش هیضاى کبس فشد صیبد اػت یب ثِ گًَِ ای

احؼبع کٌذ فـبسّبی خیلی صیبدی سا تحول هیکٌذ ٍ هٌبثغ

اػت کِ هَخت کؼبلت سٍحی ٍی هی گشدد ثبیذ آى سا هدذداً

سضبیت ًیض خیلی کن اػت .

عشح سیضی کشد ٍ ثلَست کبسی دسآٍسد کِ ثشای فشد چبلـگش ٍ

استراتژیهای مقابله با فشار عصبی

ّوأٍسد علت ٍ اص ثبس ػٌگیي کبس کبػتِ ؿَد ٍ هَخت ایدبد

استراتژیهای مقابله فردی :

فشكتْبی خذیذی ثشای کبسکٌبى ؿَد ٍآًْب ثتَاًٌذ دس تلوین ّب

ٍ-1سصؽ افشادی کِ ثغَس هٌظن ٍسصؽ هی کٌٌذ احؼبع

هـبسکت کٌٌذ .

تٌؾ ٍ فـبسػلجی کوتش ٍ اػتوبد ثِ ًفغ ثیـتشی داسًذ.

دل اًگیض کشدى هحیظ کبس:ایدبد هحیظ کبس هٌبػت  ،دسخِ حشاست

-2اػتشاحت اػتشاحت هٌبػت یکی اص ثْتشیي ساّْبی هَثش

هٌبػت ًَ ،س کبفی  ،تویض ؿذى اتبقْب ٍ هحل کبس  ،فضبی ػجض ٍ...

ثشای هقبثلِ ثب فـبس ػلجی اػت .

ػجک سّجشی هٌبػت ثبػث کبّؾ فـبس ػلجی هیگشدد ثؼٌَاى

-3هذیشیت صهبى یکی اص سٍؿْبی هذیشیت صهبى تْیِ

هثبل دس ػبصهبًْبی کِ کبسکٌبى داسای سٍحیِ خالقیت ٍ ًَآٍسی

فْشػتی اص کبسّبی اػت کِ هی ثبیذ عی سٍص اًدبم ؿَد

ّؼتٌذ تفَیض اختیبس هَخت کبّؾ فـبس ػلجی هی گشدد.

-4هذیشیت ًقؾ یکی اص اػتشاتظی ّبی هقبثلِ ثب فـبس ػلجی

تَخِ ثِ هؼبئل کبسکٌبى :ثبیذ تَخِ داؿت ٍسٍدی ّب ثیـتش اص

هذیشیت ًقؾ اػت ثِ ػٌَاى هثبل اگش ؿوب ًذاًیذ اص ؿوب چِ

خشٍخی ثبؿذ .افشاد اًتظبس داسًذ ثِ هؼبئل ٍهـکالت آًْب تَخِ

اًتظبسی داسًذ ًجبیذ ثٌـیٌیذ ٍثِ ایي هؼئلِ فکش کٌیذ ،ثلکِ

ٍسػیذگی ؿَد.

ثبیذ اص سئیغ خَد ثخَاّیذ دس ایي هَسد تَضییح ثذّذ

.
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حبکویت قبًَى  :یکی اص هؼبئلی کِ کبسکٌبى سا سًح هیذّذ ثی

ّوچٌیي ثب گفتي ًِ ٍ قجَل ًکشدى کبس ّبی غیش هشتجظ فـبس

تَخْی ثِ قبًَى ٍ تکیِ سٍاثظ ثدبی ضَاثظ هی ثبؿذ.

ػلجی سا اص خَد دٍسکٌیذ .

ایدبد ًـبط دس کبسکٌبى  :هـبسکت کبسکٌبى دس اهَس گًَبگَى ٍ دس

-5گشٍّْبی پـتیجبى یک گشٍُ پـتیجبى گشٍُ ػبدُ ای

ًظش گشفتي ثشًبهِ ّبی تفشیحی ٍػیبحتی  .ایدبدهکبًْبی ٍسصؿی ٍ

هتـکل اص اػضبی خبًَادُ یب دٍػتبًی اػت کِ فشد هی تَاًذ

ثشگضاسی هؼب ثقبت هختلف

ٍقت خَد سا ثب آًْب ثگزساًذ ٍ ثب آًْب كحجت کٌذ .

ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصؿی هذیشیت اػتشع ثشای کبسکٌبى
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