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Abstract
Currently employees are under a great stress such as excess, role doubt, role conflict, lack of
feedback, and rapid technological change. This article aimed to determine the predictors of
psychological strain and identify multidimensional criteria for psychological strain. The present
study includes review research articles collected from Scopus and Science Direct databases. A
total of 60 articles from 2015 to 2021 have been reviewed. This study is classified into
components of work stress and psychological strain and then its definitions and dimensions are
classified. It was observed that work stress affects different dimensions of psychological strain.
These findings also indicate work-related stressors that can be classified into two main themes,
which are work characteristics and psychosocial work characteristics. This article also helps to
understand the conceptual knowledge of work stress, psychological strain and its causes and
consequences in the workplace. Stress management workshops can be held regularly in
different organizations in different departments, which can educate employees about the
sources of stress and its harmful effects on health and how to reduce stress effectively. A total
of 60 research articles on work-related stress and psychological consequences were reviewed
in this study. In addition, the article is classified based on the main work stressors and
dimensions of psychological strain in heterogeneous occupations.
Keywords: Psychological strain, Work stress, Individual fit with environment.
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فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی  ،)18تابستان  ،1401صفحات 34-45

در حال حاضر کارکنان تحت فشارهای شدیدی مانند افراط ،شک در نقش ،تعارض نقش ،عدم بازخورد و تغییر سریع
انجام شد .مطالعه حاضر شامل مقاالت پژوهشی مروری است که از پایگاههای اطالعاتی  Scopusو Science Direct

جمعآوری شدهاند .در مجموع  60مقاله از سال  2015تا  2021مورد بررسی قرار گرفته است .این مطالعه به مولفههای
استرس کاری و تنش روانی طبقهبندی شده و سپس تعاریف و ابعاد آن میپردازد .مشاهده شد که استرس کاری بر ابعاد
مختلف تنش روانی تأثیر میگذارد .این یافتهها همچنین عوامل استرسزای مرتبط با کار را نشان میدهند که میتوانند به
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تکنولوژی هستند .این مقاله با هدف تعیین عوامل پیشبینی کننده تنش روانی و شناسایی معیارهای چند بُعدی تنش روانی

دو موضوع اصلی طبقهبندی شوند که عبارتند از ویژگیهای کاری و ویژگیهای کاری روانی -اجتماعی .این مقاله
مدیریت استرس را میتوان در سازمانهای مختلف در بخشهای مختلف به طور منظم برگزار کرد که میتواند به
کارکنان در مورد منابع استرس و پیامدهای مضر آن بر سالمتی و چگونگی کاهش مؤثر استرس آموزش دهد .در مجموع
 60مقاله تحقیقاتی در مورد استرس ناشی از کار و پیامدهای روانشناختی در این مطالعه بررسی شده است .همچنین مقاله
حاضر طبقهبندیهایی بر اساس عوامل استرسزای اصلی کار و ابعاد تنش روانی در مشاغل ناهمگن ارائه مینماید.
واژگان کلیدی :تنش روانی ،فشار شغلی ،تناسب فرد با محیط.
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همچنین به درک دانش مفهومی استرس کار ،تنش روانی و علل و پیامدهای آن در محیط کار کمک میکند .کارگاههای
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 .1مقدمه
در چند دهه گذشته فشار به عنوان یک مشکل فزاینده در سازمانها ظهور کرده است .فشار حالت شدیدی است که در آن
فرد با فرصت ،تقاضا یا منبعی مواجه میشود که مربوط به خواستههای فرد است و نتیجه آن مبهم و حیاتی است .عدم تطابق
بین فرد و محیط در محل کار منجر به استرس کاری شده که به نوبه خود منجر به تنش روانی میشود که در اکثر مواقع،
نیازهای محیط کار بیش از توانایی فرد است .در نتیجه ،استرس ناشی از کار به افزایش هزینه کمک کرد که از 221.3
میلیون دالر تا  187میلیارد دالر افزایش یافت (هازارد و همکاران .)2017 ،بنابراین ،از آنجایی که سالمت کارکنان ارتباط
تنگاتنگی با بهرهوری ،موفقیت سازمانی و افزایش اقتصاد سازمان دارد ،این موضوع به دغدغه اصلی کارفرمایان تبدیل
میشود (سالمت و بهرهوری2017 ،؛ بندیکت و آرتربرن2008 ،؛ بلک .)2008 ،این گروه کاری ممکن است در معرض
خطر عوامل روانی -اجتماعی و استرس مرتبط با کار قرار گیرد که اثرات نامطلوب آن بر سالمت و رفاه کارکنان کمتر
برجسته شده است (سیگریست .)2015 ،ادبیات نشان میدهد که بهزیستی و نتایج کار کارکنان مسائلی هستند که باید
بهجای تمرکز بر مفاهیم سنتی رضایت شغلی و استرس کاری ،به طور مشترک مورد بررسی قرار گیرند (جنیدی و همکاران،
 .)2007بنابراین ،نیاز آشکاری برای پرداختن به استرس کاری روانی اجتماعی برای به حداقل رساندن بار بیماریهای مرتبط
با کار و همچنین زیانهای سازمانی وجود دارد (سیگریست2015 ،؛ یائو و همکاران .)2015 ،لوفور و همکاران ()2003
معتقد هستند که اصطالح "فشار" نیرویی را توصیف می کند که باعث تغییر شکل می شود ،در حالی که مفهوم پاسخ با
اصطالح "تنش" که به تجلی استرس در بدن اشاره دارد ،بهتر توصیف می شود.
از این رو این مقاله با بررسی  60مقاله پژوهشی سعی در تحلیل عوامل پیشبینیکننده تنش روانی در کشورهای مختلف و
بخشهای مختلف دارد .عالوه بر این ،هدف مقاله حاضر شناسایی معیارهای چند بعدی تنش روانی است .معانی مختلف
استرس کاری و تنش روانی نیز در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است .مطالعه حاضر شامل مقاالت پژوهشی مرور شده
است که با استفاده از کلیدواژههای «استرس کاری» و «تنش روانی» از پایگاههای اطالعاتی  Scopusو Science Direct

جمعآوری شدهاند .بازه زمانی درج این مقاالت از سال  2015تا  2021است .مقاالت مربوط به استرس کاری و تنش روانی
بر اساس نام نویسنده (نویسندگان) ،سال انتشار ،جمعیت مورد مطالعه ،طرح مطالعه ،کشور ،عوامل استرسزا ،بررسی و
طبقهبندی شدند .پیامد ،و ابعاد تنش روانی (جدول  )3از مجموع  60مقاله بررسی شده ،در مجموع  14مقاله برای تجزیه و
تحلیل مورد استفاده قرار گرفت که معیارهای ورود و هدف تحقیق این مطالعه را برآورده کرده است .عالوه بر این ،تجزیه
و تحلیل دقیق برای شناسایی یافتههای کلیدی ،شکافهای تحقیقاتی ،دامنه تحقیقات آتی ،پیامدها و به دنبال آن نتیجهگیری
انجام شد.
 .2بررسی ادبیات
 .1.2استرس کار به عنوان یک پیشبینیکننده

اخیراً تعداد بسیار نگران کنندهای از مسائل مربوط به سالمت روان در میان گروه سنی کار مشاهده شده است .مطالعات
گسترده بر استرس کاری و رضایت شغلی تمرکز دارد .علیرغم اهمیت این متغیرها ،اکنون تمرکز بر سالمت عاطفی و روانی
کارکنان تغییر کرده است (ماهیپاالن و شینا .)2019 ،مسئله سالمت روان در درجه اول ناشی از استرس کاری است که منجر
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به کاهش بهره وری کارکنان ،روابط پرتنش و از دست دادن آرامش روانی میشود (شارما و سریواستاوا .)2020 ،محققان
استرس کار عوامل استرسزا را به عنوان یک تقاضای محیطی تعریف کردند که از توانایی یا مهارت فرد برای رویارویی
با چالش فراتر میرود (سیگریست .)2015 ،این تعریف مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی است که استرس شغلی یا
کاری را اینگونه توصیف میکند« :پاسخی که افراد ممکن است در هنگام مواجهه با خواستهها و تنشهای کاری داشته
باشند که با دانش و تواناییهای آنها مطابقت ندارد و توانایی آنها را به چالش میکشد (سازمان بهداشت جهانی.)2020 ،
این تعریف به وضوح نشان میدهد که استرس زمانی اتفاق میافتد که تواناییهای کارکنان با آنچه در نهایت از آنها انتظار
میرود برآورده نشود (ماهیپاالن و شینا .)2019 ،تعاریف بیشتر استرس از مطالعات قبلی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1تعریف استرس کاری
استرس شغلی
تنش
استرس سازمانی

تعریف
سختی ها ،تنگناها ،مصیبتها یا مصیبتها
وضعیتی که در آن عوامل مرتبط با کار با یک کارمند تعامل داشته و در
نتیجه منجر به تغییر در وضعیت روانی و فیزیولوژیکی کارمند میشود.

عوامل استرس زا

تقاضای محیطی که بیش از توانایی یا مهارت فرد برای رویارویی با چالش

منبع
کوپر ()1983
شارما و سریواستاوا
()2020
سیگریست ()2015

است.
استرس شغلی یا کاری

پاسخی که افراد ممکن است در مواجهه با خواستهها و تنشهای کاری داشته

سازمان بهداشت

باشند که با دانش و تواناییهای آنها مطابقت ندارد و توانایی آنها را برای

جهانی ()2020

مقابله به چالش میکشد.
استرس کاری

ناتوانی فرد در برآوردن خواسته های شغلی ناشی از عدم تعادل در ادراکات

هوملند -رایتکنن و

فرد -محیط این وضعیتی است که در آن عملکرد شغلی افراد ،اعم از سالمت

استرادوک ()2005

جسمی و روانی ،تحت تأثیر ضعیفی قرار میگیرد.
استرس شغلی

تنش روانی مرتبط با کار و توانایی کارگر برای پاسخگویی و کنترل وضعیت
خاص در محل کار ماهرانه.

استرس کاری

مجموعهای از پاسخهای فیزیولوژیکی ،روانی و رفتاری ناشی از اثرات

چن و سیلورترون
()2008
یان و خی ()2016

مستمر یک یا چند عامل استرسزا بر افراد در یک سازمان.
 .2.2تنش روانی به عنوان یک نتیجه

تعداد تنش روانی و مفاهیم مرتبط با تنش در جدول  2تعریف و ارائه شده است .اصطالح تنش به طور مشخص توسط
محققان قبلی توصیف شده است ،اما بیشتر آنها به همان مفهوم اثر نامطلوب یا پیامد عوامل استرس زا اشاره میکنند
(الزاروس و فولکمن1987 ،؛ بیهر 995،؛ون داین و همکاران2002 ،؛ باگات و همکاران .)2010 ،مطالعات گذشته تشخیص
دادند که تنش روانی زمانی اتفاق میافتد که خواستههای محیطی بیش از ظرفیت سازگاری فرد درک شود (ساتلر و
همکاران .)2020 ،این ایده مطابق با ایده پانتیک ( )2012است که پیشنهاد کرد تنش ،ناشی از عدم تطابق بین فرد و محیط
است .در سالهای اخیر عالقه فزایندهای به کاوش در حوزه تحقیقاتی در مورد استرس کاری و تنش روانی وجود داشته
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است .تحقیقات قبلی نشان داده است که سطوح بیشتر استرس به طور کلی میتواند منجر به تنش روانی جدی شود (لیو و
همکاران .)2019 ،عالوه بر این ،شواهدی وجود دارد که استرس دورهای یا متناوب منجر به طوالنیتر تنش روانی مانند
افسردگی یا نارضایتی شده است (دیمن .)2021 ،این مطالعه تأثیر عوامل استرسزای متعدد بر تنش روانی را در ابعاد مختلف
دستهبندی کرده است.
جدول  .2تعریف تنش روانی
استرس شغلی

منبع

تعریف

الزاروس و فولکمن ()1987

تنش

پیامدهای روانشناختی افراد نسبت به عوامل استرس زا

تنش

وضعیتهایی که مضر هستند و معموالً بر روی افرادی که آنها را تجربه

بیهر ()1995

میکنند ،تأثیرات نامطلوبی دارند.
تنش

لی و اشفورث ()1996

حاالت عاطفی و احساسی فرد که با کمبود منابع عاطفی و کمبود انرژی
مشخص میشود.

تنش روانی

احساسات ذهنی افراد نسبت به عوامل استرس زا که در محیط اطراف خود

ون داین و همکاران ()2002

با آن مواجه هستند.
تنش روانی

باگات و همکاران ()2010

پیامد استرس سازمانی تجربه شده در سطح فردی.
جدول  .3خالصه جستجوی ادبیات

نویسندگان/سال

جمعیت مورد

کشور

عامل استرس زا

نتیجه

ابعاد تنش روانی

استرالیا

ویژگی های شغلی

تنش روانی،

عالئم روانی ()GHQ

یکی از ایالتهای

(تقاضای شغل ،کنترل شغل

رضایت شغلی،

استرالیا

و پشتیبانی شغلی)

تعامل کاری

زمینه ارزیابی عملکرد

تنش روانی

مطالعه
یک وکیل شاغل در

1

برو و بواس ()2019

2

ذیمان ()2021

3

ریوکین ،دیستل و

ارائه دهنده خدمات

اشمیت

بهداشتی

شرکتهای

هندوستان

خانوادگی هندی

اضطراب نارضایتی

فرهنگی ،اجزاء و زمینه
عدالت
آلمان

خواستههای خودکنترلی

تنش روانی

()SCD

کاهش اعتماد به نفس،
نیاز به بهبودی،
فرسودگی شغلی

()2015

(خستگی عاطفی و مسخ
شخصیت)
4

واینبرگ ()2015

عضو پارلمان بریتانیا
(نمایندگان پارلمان)

بریتانیا

اصالح ساعات کار و

تنش روانی،

عالئم روانی()GHQ

بحران هزینهها

تجربه عملکرد

عالئم فیزیکی()OSI

شغلی ،تعادل
زندگی کاری
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نویسندگان/سال
5

جمعیت مورد
مطالعه

وایس و ساس

کمک به افراد

()2017

حرفهای (بهزیستی)

کشور

عامل استرس زا

نتیجه

ابعاد تنش روانی

آلمان

تالش -پاداش

تنش روانی

افسردگی

عدم تعادل

و افراد غیرحرفهای
6

لیو و همکاران

کادر پزشکی و غیر

()2019

پزشکی

ژانگ و همکاران

کارمندان چینی

()2021

سازمانی که ویچت

چین

ساعات کار طوالنیتر

تنش روانی

حمایت اجتماعی کمتر

تنش ارزش ،تنش تنفس،
تنش محرومیت نسبی ،و
تنش مقابلهای.

7

چین

استفاده بیش از حد از

خالقیت ،تنش

اندازه گیری کرنش تک

ویچت

روانی (واسطه)

بعدی

در محل کار استفاده
میکنند
8

هلند

ویژگیهای روانی-

پریشانی

پریشانی غیر اختصاصی-

قصد ترک شغل

(نمایشگر پریشانی)

باکر و همکاران

لیسانس پرستاری از

()2021

دانشگاه علمی

اجتماعی کار (خواستههای

کاربردی

روانی ،حمایت سرپرست و

مطالعه کوهورت

همکار ،و اعمال رفتار
توهین آمیز)

9

بومهوف رودینک و

شرکت کننده در

همکاران ()2015

مطالعه هلند

هلند

ترومای دوران کودکی

افسردگی

عالئم افسردگی و

استرس زندگی اخیر

اضطراب

اضطراب

افسردگی و
اضطراب 20 ،تا 66
سال ،با یا بدون
اختالالت افسردگی
و اضطراب.
10

بیانکی و شونفلد

افرادی شاغل در

ایاالت

شدت عالئم افسردگی

افسردگی ناشی

()2020

آمریکا ،نیوزلند و

متحده،

ناشی از کار

از شغل

فرانسه

نیوزلند و

عالئم افسردگی

فرانسه
11

فرناندز کاسترو و

پرستار بخش

همکاران ()2017

بیمارستان

اسپانیا

درک تقاضا ،کنترل،

اثر روانی

تالش ،پاداش و سطح

لحن لذت طلبانه و
خستگی

خستگی عاطفی
12

گارسیا و همکاران

ارائه دهندگان سالمت

تگزاس،

ادراک سیاسی

()2018

روانی که در اداره

ایاالت

نظارت بوروکراتیک

بهداشت جانبازان کار

متحده

می کنند

فرسودگی شغلی

خستگی ،بدبینی ،و
کارآمدی حرفه ای
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نویسندگان/سال
13

جمعیت مورد

کشور

عامل استرس زا

نتیجه

ابعاد تنش روانی

مایرل و همکاران

افراد شاغل  50سال

کشورهای

مدل عدم تعادل تالش-

سالمت روان

عالئم افسردگی

()2021

یا بیشتر

اروپایی

پاداش (( )ERIتالش زیاد

پرم و همکاران

کارگر سالمند

استرالیا

مطالعه

و پاداش کم)
14

()2016

کار تنظیمی(تنش زمان،

تنش روانی

کاهش نفس

برنامهریزی و تصمیم
گیری ،ناهماهنگی عاطفی،
تالش برای کنترل خود)

 .3نتایج و بحث
 .1.3توزیع زمانی مقاالت استرس کاری و تنش روانی

در سالهای اخیر ،مطالعه استرس کار و تنش روانی هم در علم و هم در علوم اجتماعی اهمیت پیدا کرده است .جدول زیر
تعداد مقاالت منتشر شده از سال  2015تا ( 2021ژوئیه) را نشان میدهد.
جدول  .4انتشار مقاالت بر اساس سال
سال

تعداد مقاالت

2015

3

2016

1

2017

2

2018

1

2019

2

2020

1

2021

4

 .2.3توزیع نشریات در کشورهای مختلف

تحقیق در مورد استرس کاری و تنش روانی در کشورهای مختلف در حال انجام است و از این بررسی میتوان نتیجه گرفت
که نیمی از مطالعات تأثیر استرس کار بر تنش روانی کارکنان در کشورهای اروپایی انجام شده است .باقی مانده از ایاالت
متحده و استرالیا هستند .در مقابل ،آسیا حدود  16درصد از مطالعات را تشکیل میدهد که نشان دهنده نیاز به انجام مطالعات
مرتبط در این منطقه است.
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شکل  .1توزیع بین کشورها
 .3.3عوامل استرسزای اصلی کار

آثار اخیر ادبیات ،عوامل متعددی را نشان میدهد که مولفههای استرس زا کار را تشکیل میدهند (شکل  .)2این عوامل
استرس زا را می توان به دو موضوع اصلی طبقهبندی کرد که عبارتند از ویژگیهای کاری و ویژگیهای روانی -اجتماعی.
عوامل استرس زا ویژگیهای کاری شامل تقاضاهای شغلی ،کنترل شغل و حمایت شغلی (برو و بواس ،)2019 ،خواستههای
خودکنترلی (ریوکین ،دیستل ،و اشمیت2015 ،؛ پرم و همکاران  ،)2016اصالح ساعات کار (واینبرگ ،)2015 ،عدم تعادل
تالش و پاداش (وایس و ساس2017 ،؛ مایرل و همکاران ،)2021 ،ساعات کاری طوالنیتر (لیو و همکاران ،)2019 ،استفاده
بیش از حد از شبکههای اجتماعی در محل کار(ژانگ و همکاران ،)2021 ،نیازهای روانی(باکر و همکاران ،)2021 ،شدت
کار (بیانچی و شونفلد ،)2020،ادراک از تقاضا ،کنترل ،تالش ،پاداش و سطح خستگی عاطفی (فرناندز -کاسترو و
همکاران )2017 ،و همچنین ناهماهنگی عاطفی(پرم و همکاران  )2016هستند .در حالی که ویژگیهای کار روانی-
اجتماعی بهعنوان حمایت اجتماعی کمتر (لیو و همکاران  ،)2019حمایت کمتر سرپرست و همکار ،و رفتار توهینآمیز
(باکر و همکاران ،)2021،ادراک کنترل بوروکراتیک سیاسی (گارسیا و همکاران )2018،گزارش شد .یک شغل نظارتی
که به تنش زمان ،برنامهریزی و تصمیمگیری (پرم و همکاران 2016 ،و زمینه ارزیابی عملکرد ( )PAاشاره دارد (ذیمان،
 .)2021اینها عوامل استرس زای کار جمعی هستند که به طور تجربی منجر به تنش روانی میشوند ،که ممکن است
سازمانها برای به حداقل رساندن تأثیر استرس در محل کار به آنها توجه کنند.
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شکل  .2عوامل تنشزای کار شناسایی شده
 .4.3ابعاد تنش روانی

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،این مطالعه به طور خالصه نشان داد که تنشهای روانشناختی دارای ابعاد
چندگانه هستند که از عالئم روانشناختی (برو و بواس2019 ،؛ واینبرگ ،)2015 ،اضطراب و نارضایتی (دیمان2021 ،؛
بومهوف -روردینک و همکاران )2015 ،تشکیل شده است .همچنین کاهش عزت نفس ،نیاز به بهبودی ،فرسودگی شغلی
که خستگی عاطفی و مسخ شخصیت را پوشش میدهد (ریوکین ،دیستل ،و اشمیت2015 ،؛ پرم و همکاران ،)2016 ،عالئم
فیزیکی (واینبرگ ،)2015 ،افسردگی (وایس و ساس2017 ،؛ بومهوف -رودینک و همکاران2015 ،؛ بیانکی و شونفلد،
2020؛ مایرل و همکاران ،)2021 ،تنش ارزش ،تنش تنفسی ،تنش محرومیت نسبی و تنش مقابله (لیو و همکاران،)2019 ،
غربالگر پریشانی (بیکر )2021 ،لحن لذتطلبانه و خستگی (فرناندز -کاسترو و همکاران )2017 ،و خستگی ،بدبینی ،و
کارآمدی حرفهای (گارسیا و همکاران )2018 ،نیز اشاره شدهاند .به طور خالصه ،تنش روانی با تقریباً بیست بُعد مختلف
در هفت سال گذشته با جمعیتهای مختلف مطالعاتی در کشورهای مختلف اندازهگیری میشود .این بدان معناست که
اندازه گیری تنش روانی را میتوان به ابعاد مختلفی گسترش داد که به بهترین وجه پیامدهای عوامل استرسزای کار را
توضیح میدهد .توضیح قابل قبول در محیطهای مختلف مطالعه ،ناهمگونی حرفهها و همچنین در متغیرهای پیش بینی است
که بر ابعاد مختلف تنش روانی تأثیر میگذارد .شکل زیر پیامدهای استرس کاری را نشان میدهد که به عنوان ابعاد تنش
روانی طبقهبندی شده است:
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شکل  .3ابعاد تنش روانی
 .5.3محدودیتها و توصیهها

این مقاله شامل مقاالت تحقیقاتی جمع آوری شده از پایگاههای داده  Science Directو  Scopusاست .منابعی مانند
گزارشهای منتشر شده توسط دولتها و سایر شرکتها ،کتابهای الکترونیکی ،مجموعه مقاالت کنفرانسها و پایاننامهها
گنجانده نشده است .عالوه بر این ،این مقاالت جستجو شده فقط بر استرس کاری و نتیجه تنش روانی تمرکز دارند که
ممکن است سایر پیامدهای استرس کاری را نادیده بگیرد .بنابراین مطالعه آینده برای بررسی سایر پیامدهای بالقوه عوامل
استرسزای کار ،مانند پیامدهای سالمتی که میتواند با ارزیابی عالئم بیماری کارکنان از طریق مقیاس سالمت جسمانی به
صورت کمی اندازهگیری شود ،پیشنهاد میشود .این مطالعه نشان میدهد که اگرچه عوامل استرسزای مختلف کار و تأثیر
آنها بر تنش روانی شناسایی شده است ،بخشهای کمی روی ایجاد یک محیط عاری از استرس کار میکنند .تحقیقات
آتی میتوانند بر طراحی یک چارچوب سازمانی متمرکز شود که باید مطابق با جنبه های توسعه باشد و محیطی مساعد
برای کارکنان فراهم کند که استرس را کاهش دهد .تحقیقات نشان میدهد که کارگاههای مدیریت استرس باید بهطور
منظم برگزار شود که بتواند به کارگران در مورد منبع استرس و پیامدهای مضر آن بر سالمتی و چگونگی کاهش مؤثر
استرس آموزش دهد .عالوه بر این ،باید با تکنیک های عملی کاهش استرس که کارکنان می توانند در داخل و خارج از
کار از آن استفاده کنند ،پشتیبانی شود.
 .4نتیجهگیری
مقاله حاضر بر زمینه استرس کاری تمرکز کرده است تا مفهوم و درک اساسی استرس کاری را از طریق مرور ادبیات ارائه
دهد .این مقاله همچنین دانش عمیقی در مورد تحقیقات انجام شده در مورد استرس کاری در کشورهای مختلف و بخش-
های مختلف در هفت سال گذشته ارائه می دهد .به طور خالصه ،دانش و درک اولیه استرس کاری و ابعاد تنش روانی را
می توان از شواهد تجربی مقاالت پژوهشی در مورد استرس کاری استخراج کرد .این مطالعه با ارائه مروری بر معیارهای
چند بُعدی استرس محیط کار و تنش روانی به پیشرفت تحقیقات در مدیریت منابع انسانی کمک می کند .عالوه بر این،
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 زمینههای نظری را برای تحقیقات استرس شغلی،مطالعه حاضر با بررسی عوامل فردی و محیطی استرس کاری و نتایج آن
 عالوه بر. این مطالعه اهمیت درک عوامل زمینهای را برای ارزیابی سطح استرس کارکنان برجسته می کند.فراهم میکند
 مطالعه حاضر میتواند توسط صنایع برای ارزیابی سطوح استرس مرتبط با کار با در نظر گرفتن تأثیر استرس کاری بر،این
 اکثر، به طور خالصه.دیدگاه تنش روانی و همچنین ایجاد یک دستورالعمل مؤثر مدیریت استرس کارکنان استفاده شود
 مقاالت توسط کشورهای مختلف در سراسر.مطالعات از طرح تحقیقات مقطعی در مقایسه با مطالعات طولی استفاده کردند
 در تحقیقات مورد بررسی مشاهده شد.جهان ارائه شده است که کشورهای اروپایی بیشترین تعداد مقاله را ارائه کردهاند
 این مطالعات نشان میدهند که استرس کاری.که از مکانیسم و ابزار مناسب مقابلهای برای کاهش استرس استفاده نمیشود
. عملکرد و بهرهوری کارکنان نیز تأثیر میگذارد، بلکه بر نارضایتی شغلی،نه تنها بر وضعیت جسمی و روانی تأثیر میگذارد
. تأثیر نامطلوبی بر ابعاد مختلف تنش روانی دارد، این مطالعه به این نتیجه رسید که استرس کاری،به طور کلی
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