
 استرس در محيط كار  

 

روبرويي با اين چالش -

 

  

ميزان  نگران كننده ي  وقوع استرس گزارش شده در ميان كاركنان در سالهاي اخير  و اثر آن  روي نتيجه ي  

تبديل كرده عملكرد مالي ، مديريت استرس را به يك راهبرد تجاري فوري براي شركت  هاي آمريكايي  

تقريباً سه چهارم از كارگران آمريكايي . و ارقام در حال افزايش را ناديده بگيريم سخت است كه اعداد. است

جسماني  استرس بخاطر كار  را گزارش ) نشانگان ( مورد بررسي قرار گرفتند تجربه ي عالئم  ۲۰۰۷كه در سال 

از آمريكايي ها  طور شگفت انگيزي دو سوم به)  APA(طبق آمار حاصله از انجمن روانشناختي آمريكا. دادند

بيان  ميكنند  كه كار منبع عمده ي  استرس در زندگي شان است 

 

درصد از  آنهايي كه فشار كاري  ۱۵تقريباً  –

درصد از كارگران  تحت بررسي  ۳۰تقريباً  . را درست در سال قبل در باالترين  حد رده بندي  كردند ) استرس(

موقتي قتصاد متزلزل ، درآمدهاي درحال كاهش و اخراج هاي ا. استرس را گزارش دادند   »افراطي « سطوح 

كار از توقعات شغلي نامشخص و فشار را در حين محرك هاي تنش . شايع ، فاكتورهاي انكار ناپذير هستند 

يك فاكتور مهم فقدان محل سكونت  براي تعادل كار و  . و صدا در نوسان هستند تا ايستگاه هاي كاري  زماني 

باشد كه مي تواند حجم استرس را بخصوص براي خانم يي كخ تمايل دارند تا سرايدار كودكان و زندگي مي 

اين استرس است در هر صورت  كارگران داراي استرس  هر آنچه كه منشأ. افراد مسن  باشند ، افزايش دهد

مهم تر از همه  اينكه ،  و  . خسته شدن ، آماده  ي اشتباه  و جراحت  مي باشند و بيشتر  غيبت مي كنند مستعد 

با تمامي  تلفات ، پيامدهاي بيماريهاي  . دو برابر  كاركنان ديگر متحمل  هزينه هاي باال ي درمان  مي شوند 

ميليارد دالر  در سال  براي بهره  ۳۰۰تا  ۲۰۰مربوطه به استرس  از افسردگي  گرفته  تا بيماري قلبي  ، حدود  

بيشتر كاركنان در حال  تشخيص  اين امر هستند كه اكنون  . ها  خرج بر مي دارد وري از دست رفته ، براي شركت

. كارگراني  كه امروز استرس دارند ممكن  است فردا ناتوان گردند . زمان آن است كه دست بكار شوند  

حتماالً استرس و ميزان مراقبت  از افراد مسن  افزايش  مي يابد ، ا) مردم اجتماع (همچنين وقتي كه سن اجتماع 

.رشد مي كند و همراه با آن هزينه هاي پرتورم مراقبت سالمت نيز زياد مي شوند  به عنوان يك مسئله 

 

  


