
  باسمه تعالی

  » بهداشت روانی در محیط کار« 
  

  :مقدمه
چشمهایت را بگشا و در پی انسانها باش، یـا کـاري را بـراي کسـانی انجـام بـده کـه نیازمنـد         

... مقداري وقت، کمی دوستی، اندکی همدلی و ذره اي خون گرمی و کار شـاق انسـانی هسـتند   
پس کـاوش کـن و ببـین آیـا جـایی هسـت کـه        . این نیاز در هر گوشه و کناري احساس می شود

  »آلبرت شوالتزر« . مایه گذاري نکرده ايانسانیت را در آنجا سر
  

همچنان که از جسم خود مراقبت مـی  . بهداشت روانی همان سالمت فکر و قدرت سازگاري فرد با محیط و اطرافیان است
بـودن یـا   «خیلـی مهمتـر از   » چگونـه بـودن  «در زندگی، . کنیم روح خود را نیز باید مقاوم تر کنیم تا زندگی بهتري داشته باشیم

ایجاد فرصت براي شکوفایی استعدادها،توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهـم و اساسـی   . است» ودننب
اصـل کلـی در   . جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاستهاي مربوط به بهداشت روانی را سازماندهی کنند. بهداشت روانی است

این نگرش حکـم مـی کنـد کـه افـراد      . ت که افراد جامعه را در بر می گیرداین تالش  سالم سازي محیط فردي و اجتماعی اس
چـون در مواجـه بـا چـالش هـا و      .بیش از پیش با بهداشت روانی و چگونگی پیشگیري و درمان بیماریهاي روحی آشـنا شـوند  

وانـی بیشـتر برخـوردار    هر چه از سالمت ر  مشکالت روزمره، ما بر اساس ویژگی هاي روانی خود با آن ها برخورد  می کنیم،
امید است با برخورداري از سـالمت فکـر و روان بـه موفقیـت هـاي بیشـتري       . باشیم به یقین  آسیب پذیري ما کمتر خواهد بود
  .رسیده و بیش از پیش بر مشکالت غلبه نمائیم

  
  اهداف بهداشت روانی در محیط کار

پریشانیهاي روانی و اخـتالالت رفتـاري در کارکنـان سـازمان و     بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش 
سالم سازي فضاي روانی و اختالالت رفتاري در کارکنان سازمان و سالم سازي فضاي روانی کار به نحـوي کـه هـدف هـاي     

  :چندگانهء زیر تامین شود
  . انی نشوندهیچ یک از کارکنان سازمان به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار اختالل رو -1



هر یک از کارکنان از اینکه در سازمان محل کار خود به فعالیت اشتغال دارند احساس رضایت کنند و عالقه مند بـه ادامـه    -2
  . کار در آن سازمان باشند

 "هر یک از کارکنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به جهـان اطـراف خـود و خصوصـا     -3
  .به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند نسبت

 .همه کارکنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن باشند -4

  
  اصول بهداشت روانی در سازمان 
  .ایجاد جو صمیمیت، همدلی، صداقت، همکاري و احترام متقابل در میان کارکنان سازمان -1
  .از اعمال روش هاي مبتنی بر زور و اجبار در محیط سازمان پرهیز -2
شناسایی استعدادهاي بالقوه کارکنان تحت نظارت سازمان و فراهم ساختن زمینـه رشـد و شـکوفایی ایـن اسـتعداد در حـد        -3

  .توان و امکانات سازمان
  .کارکنان سازمانپرهیز از قضاوت هاي کورکورانه و مبتنی بر پیشداوري در مورد کار و رفتار  -4
شناسایی دالیل واقعی کم کاري، غیبت از کار، بی حوصلگی و بی عالقگـی بـه کـار، کـم تـوجهی و بـی دقتـی کارکنـان          -5

  .توسط مدیر و پرهیز از قضاوتهاي کورکورانه و مبتنی بر پیش داوري نسبت به اساس رفتار انسان
آن دسـته از معیارهـا و عوامـل سـازمانی کـه از لحـاظ اخالقـی،        آشنا ساختن کارکنان با واقعیت هاي محیط کار و حـذف   -6

  . انسانی و فرهنگ سازمانی صحیح تلقی  نمی شوند
بنابراین مدیران باید تالش کنند تا محیط کار براي کارکنان اضطراب آور نباشد و کارمندان احساس امنیـت شـغلی کننـد و بـا     

  .شم و درگیري بیهوده، به وظایف خود عمل نمایندشادي و نشاط و شوق و انگیزه به دور از هر گونه خ
تاکنون براي مدیران، وظایف گوناگونی شناخته شده است و هر یک از صاحب نظران رشـته هـاي   

در . مدیریت و علوم رفتاري نیز نسبت بـه دسـته اي از ایـن وظـایف توجـه بیشـتري نشـان داده انـد        
تاکیـد مـی   ... ینه برنامه ریزي سازماندهی و کتابهاي مدیریت نسبت به وظایف خاص مدیران در زم

شود و در مباحث مربوط به روان شناسی صنعتی بالینی، ابعاد انسانی محـیط کـار مـورد توجـه قـرار      
سازمانی را در نظر بگیرید که هر چند مـدیریت آن بـه همـه وظـایف خـود عمـل کـرده        . می گیرد
کم تحرك هستند و کمتر شـادي مـی کننـد و    اما کارکنان سازمان، افسرده، ناامید ناراضی و . است

  . چهره آنان کمتر خندان است



در این صورت آیا می توان گفت که مدیریت سازمان به وظـایف اساسـی خـود عمـل کـرده و ایـن حالتهـاي کارکنـان متـأثر          
 .خیر "مشکل دیگري است که باید در جاي دیگري حل شود؟ مسلما

  
  سازمان سالم 

سالم آن است که سالمت جسمی و روانی کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و عالقه مدیریت از مشخصات یک سازمان 
سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وري مورد تاکید قرار گرفته است یکی از دالیل عمده وجود و پیدایش اختاللهاي روانی و 

ازمان آن دسـته از کـارگران و کارمنـدانی کـه احسـاس      در یک س. رفتاري، نداشتن امنیت شغلی و اضطراب ناشی از آن است
امنیت شغلی در آنان پایین است و در نتیجه گرفتار اضطراب ناشی از بیکاري، تبعید، عزل از موقعیـت مطلـوب و محرومیـت از    

لذا مـدیریت  . بیش از دیگران براي ادراك منفی حوادث و اتفاقات آمادگی دارند "سایر امتیازات و امکانات می باشند احتماال
اینگونه سازمانها دایم با افرادي بی انگیزه و یا کم انگیزه مواجه است که هیچوقت  نمی تواند در رسیدن به اهـداف مطلـوب و   

  .دستیابی به  بهره وري قابل قبول موفق گردد
من مـدیر   یـک   در ضـ . بطور کلی نقش مدیریت طرح ریزي محیطی است که از لحاظ مادي و اجتماعی خشنود کننـده باشـد  

سازمان باید به تمام مسایل توجه داشـته باشـد و زمینـه اي را   از نظـر روحـی و روانـی و ارضـاي انگیـزه هـا فـراهم آورد کـه             
در چنـین شـرایطی اسـت کـه خالقیـت افـراد تحـت        . کارکنان، خود را شریک و سهیم در کارها و عواقب ناشـی ازآن بداننـد  

اموش نشود که ایجاد   زمینه مناسب و فراهم آوردن شرایط رشد و شکوفایی وارضـاء نیازهـاي   البته فر. نظارت افزایش می یابد
داروي . مادي و روحی کارکنان به منظور ایجاد  انگیزه بدون رعایت اصل مهم و غیر قابل اجتناب یعنی عدالت، ممکن نیسـت 

ي و در هـر زمـانی بایـد اسـاس کـار باشـد در غیـر         تمام دردها وگرفتاري هاي مادي و روانی، عدالت است که در هر  زمینـه ا 
 .اینصورت رضایت و موفقیت حاصل نمی گردد

  
  روشهاي آرامش درونی در محیط کار 

براي رهایی از پیامدهاي منفی اي که استرس و تنش هاي شغلی ایجاد میکنـد، بهتـرین روش،تنظـیم یـک برنامـه مـنظم کـاري        
معموال این شیوه موفق ترین، مـوثرترین و رضـایت بخـش تـرین      .ولویت بندي کنیدکارهاي خود را ا. همراه با استراحت است

زمـان   براي سازماندهی امور همچنین کارهاي زیادي می توانید انجام دهید مثـل اینکـه در  . است روش براي انجام دادن کارها
زمـانی را بـراي فکـر کـردن     . ورد نکنیدبرخ با موقعیت هاي کاري، عجوالنه. پاسخگویی به تلفن فقط همان کار را انجام دهید
مثال اینکه صبح ها کدام یک از کارهـا را انجـام   . عمل خود را مشخص کنید به نحوه برخورد با مسایل اختصاص دهید و شیوه



زمـان  میزان پنج دقیقه در مـدت   سراغ نامه ها بروید یا ابتدا کارتان را با خواندن نامه ها شروع کنید حتی اگربه دهید و عصر به
یادداشت کنید و اگر نمی توانید در یک روز به چندین نفـر پاسـخگو باشـید     قرار مالقات روزانه را در دفتر. صرف ناهار باشد
 .حد و حدود تعیین کنید براي روابط خود

یادداشت هـا  با این روش از نوشتن . شغلی و خانگی را بنویسید اطالعات مربوط به ساعات مالقات، زمان هاي اوج کاري امور
ر روي تکه کاغذها که در صـورت مواجـه بـا   . ممکن است گم شوند، خالص شده و همه چیز در یـک جـا قـرار مـی گیـرد      ب 

موقعیت هایی که حالت روحی شما را دگرگون می کند و باعث عصبانی شدن شما می شود  به جاي داد و فریاد راه انـداختن  
مثل تنفس عمیق کمک بزرگی در کـاهش عصـبانیت بـه    »ریلکسیشن«ش هاي رو. روش هاي آرام سازي ذهنی را پیش گیرید

همان طور که پشت میز نشسته اید روي صندلی لم دهیـد، چشـمانتان را ببندیـد، تمـام ماهیچـه هـاي خـود را بـه         . شما می کنند
آن گـاه از  . آرمیـدگی برسـند   هایتان به این کار را از پاها شروع کنید و ادامه دهید تا تمام ماهیچه. آرمیدگی در آورید حالت

  .یک دوباره نفس بکشید و هنگام بازدم بگویید. خود توجه کنید و هنگام بازدم بگویید یک راه بینی نفس بکشید و به تنفس
تکرار کلمـات تاکیـدي مثـل آرام بـاش یـا       .سعی کنید فقط صداي نفس کشیدنتان را بشنوید. دقیقه ادامه دهید 20این کار را 

تمرین را هر روز به ویژه زمانی کـه در موقعیـت تـنش زا قـرار مـی گیریـد،        این. ز می تواند   کمک کننده باشدسخت نگیر نی
سـرزنش کنیـد کـه چـرا      مثال به جاي اینکـه خـود را  . موقع عصبانیت افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید در. انجام دهید

ن انجام دهید،به خودتان امیدواري بدهید که این اتفاق تـاثیري در رابطـه   نتوانستید اموري را که به شما محول شده به نحو احس
  .همکارتان   نمی گذارد و اشتباه یا اهمال کاري شما از طرف مدیرتان قابل درك است  شغلی شما با رییس یا

د کـه همیشـه آدم هـا در    به خاطر داشته باشی این نکته را. تیپ شخصی همکار یا مدیرتان را بشناسید و روحیه او را درك کنید
بـه همـین علـت    . از افراد صبح هـا سـرحال و پرانـرژي انـد و عصـرها خسـته       بعضی. روانی نیستند -یک وضعیت و حالتروحی
بهتـر اسـت    در این گونه مـوارد . است سطح تحمل شان بسیار پایین باشد و آماده عصبانی شدن باشند عصرها  و شب ها ممکن

  .رانگیز را در ساعاتی با آنها مطرح کنید که صحبت هایتان با بحث و جدل پایان پذیردموضوعات و مسایل حساس بحث ب
زاي  هـاي مطلـوب ضداضـطراب در زنـدگی اسـترس      یکی از بهتـرین روش ” درمانی خنده“

هـاي ایجـاد آرامـش و یـا روشـهاي       این روش قابل مقایسـه بـا انـواع دیگـر راه    . امروزي است
صـورت فیزیکـی، افکـار خـود را بـا       در درمان داروئی شما نیاز دارید به. درمان داروئی است

توانید بـه چیـز دیگـري     ، در صورتی که با خندیدن، شما نمیدنیاي فیزیکی اطراف قطع کنید
  . شوند خندید، هر دو با هم انجام نمی کنید یا می فکر کنید یعنی شما یا فکر می

    



هاي درمانی، نیاز دارید با توان زیادي تمرکز کنید تا شما را از فکرهاي ناخواسـته دور کنـد کـه گفتـنش      در سایر روش
هاي درمانی است کـه شـما را بـه آرامـش      ترین روش از روش درمانی، ساده بنابراین، خنده. است ساده ولی انجامش مشکل

  .که در نشریه بعد به خنده و کاربرد آن در محیط کار می پردازیم. رساند سریع می
 

  اداره درمان و رفاه – امور کارکنان و رفاه – منابع انسانی معاونت
 ...استروزگار خوشی را براي شما آرزومند 
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