ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﺗﺎن ﺳﻼﻣﺖ
روان ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۶
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﯾﺪ در ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺮآﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ در ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﯽ اﺻﻼح
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺷﻐﻞ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -1ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ،اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس

ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽ
ﺷﻮد.

 -2ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ  7روز ﻫﻔﺘﻪ و  24ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮای ﮐﺎرﺗﺎن در
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﻄﯿﻼت در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.

 -3در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎداﺑﯽ و ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺮاد را در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

 -4ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﺪارﯾﺪ

اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ،
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
اﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان
اﺿﻄﺮاب ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎر ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎوره ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -5ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺮاج ﺷﻮﯾﺪ
ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد اﺿﻄﺮاب و ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺮوج از ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی

رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

 -6ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎری ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﻣﻨﺪان از
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس ﻋﺬاب وﺟﺪان ﯾﺎ آزار روﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﺘﺎن در ﭘﯽ ﺷﻐﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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