
آيد  مي  وجود  به  وقتي  زندگي،  و  كار  ميان  تعارض 
كار  محيط  در  آنان  نقش هاي  دريابند  كاركنان  كه 
يكديگر  براي  و  داشته  تداخل  يكديگر  با  خانواده،  و 
منفي  استرس ها،  همه  كنند.  مي  ايجاد  مزاحمت 
محسوب  كار  ماهيت  از  جزئي  و  نيستند  مضر  و 
كانادا  رواني  بهداشت  انجمن  تحقيق هاي  مي شوند. 
كاركناني  مي دهد  نشان  ميالدي،   2001 سال  در 
مي كنند،  تلقي  مثبت  را  كار  از  ناشي  استرس  كه 
كاركنان  از  بسياري  برخوردارند.  بااليي  بهره وري  از 
معتقدند تعارض ميان كار و زندگي به محيط خانواده 
سالمت  مي تواند  كه  مي رساند  جدي  آسيب  كار،  و 
اين  البته  بيندازد.  خطر  به  را  فرد  رواني  و  جسمي 
موجب  تنهايي  به  استرس،  كه  نيست  معني  اين  به 
زياد،  استرس  مي شود.  رواني  بيماري هاي  تشديد 
در  و  شده  خشم  يا  اضطراب  افسردگي،  زمينه ساز 
كاركرد مغز، اختالل ايجاد مي كند و در نهايت، منجر 
عبارتي،  به  بدن مي شود.  ايمني  تضعيف سيستم  به 
غيبت  روحيه،  ضعف  موجب  مي تواند  زياد،  استرس 
و كاهش بهره وري شود. بهداشت رواني را امروزه به 
معني احساس رضايت و بهبود رواني و انطباق كافي 
تعريف  جامعه  هر  قبول  مورد  موازين  با  اجتماعي 
ارتباط  مي تواند  سالم  كاري  محيط  يك  كرده اند. 
نزديكي با بهداشت رواني كاركنان داشته باشد. وقتي 
مديريت، عملكرد خوبي داشته باشد و كاركنان، مورد 

تكريم و احترام قرار بگيرند و به آنان بها داده شود، 
يا  باشد  دردسرساز  كاري  محيط  چنين  است  بعيد 
باعث بروز مشكل هاي رواني شود. محيط كاري مي 
رواني  و  جسمي  سالمت  بر  منفي  عارضه هاي  تواند 

كاركنان داشته باشد اگر: 
و  كار  بين  تعادلي  كه  آورد  وجود  به  فضايي   

زندگي وجود نداشته باشد 
 تبعيض، تجاوز به حقوق كاركنان و انگ رواج 

داشته باشد.

در  رشد  به  رو  مسالة  كه  است  اين  نشانگر  آمارها 
رواني  كاري، مشكل حفظ سالمت  محيط هاي  تمام 
جديد،  تكنولوژي  عصر  حقيقت  در  است.  كاركنان 
افزايش خطرات فيزيكي و فشارهاي اجتماعي فزاينده 
ناشي از صنعتي شدن، تهديدي براي بهداشت رواني 

فرد در دوران كاري اش مي باشد.
به درجات مختلفي  رواني منجر  استرس هاي  امروزه 
كاري مي شود.  در محيط هاي  و هيجان  اضطراب  از 
چنين استرس هايي به عنوان عامل اصلي گريز از كار 
پائين كاركنان شناخته شده اند. مطالعات  راندمان  و 
درصد  چهل  تا  بيست  كه  است  كرده  ثابت  مختلف 
با چنين مشكالتي روبرو هستند به طور  كساني كه 
مداوم به پزشكان عمومي و يا كلينيك هاي تخصصي 

پزشكان مراجعه مي كنند.

بهداشت رواني در محيط كار
به مناسبت هفته بهداشت رواني
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