درمانفرسودیگشغیل

برای درمان فرســودگی شــغلی ،ابتدا باید علت اصلی که
سبب فرســودگی شــغلی در فرد شده ،شناســایی شود تا
متناسب با آن ،فرد بتواند راهکاری برای غلبه بر آن بیابد.
بهتراستدراینموقعیتبهروانشناسصنعتیوسازمانی
مراجعهکنید.متناسبباعلتفرسودگی،دامنهوسیعیاز
راهکارهامانندرواندرمانیبرایتغییرنگرشهایمنفی
ش مهارتهــای ارتباطی و
و ســازگاری با محیط کار ،آموز 
شغلی ،دارودرمانی یا تصمیم به ترک شغل وجود دارد .در
اینبین،رایجترینسوالازروانشناسهاایناستکهچه
زمانیبایدشغلمانراعوضکنیم؟

فرسودگی شغلی
یا کارزَدگی در
جدیدترین نشست
سازمان جهانی
بهداشت به عنوان یک
بیماری شناخته شد که
باید بیشتر با ابعادش
آشنا شویم

چهموقعکارخویشراترککنیم؟

دکتر آذین تقیپور | روانشناس صنعتی و سازمانی

سازمان جهانی بهداشت یک سال پس از توصیههای متعدد کارشناسان جهانی سالمت در
محوری
کشورهای مختلف ،فرسودگی شغلی را به فهرست خود در طبقهبندی بینالمللی بیماریهای
روانی اضافه کرد .در فهرست طبقهبندی بینالمللی بیماریهای روانی ( )ICDبه این نکته
اشاره شده که فرسودگی شغلی به طور خاص ،پدیدهای در محیط کاری بوده و نباید برای
توصیف تجربیات مشابه در دیگر زمینههای زندگی به کار برده شود .به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل« ،طارق
یاسارویچ» ،سخنگوی سازمان جهانی بهداشت نیز اظهار کرده این نخستین باری است که فرسودگی شغلی به
طور رسمی در این فهرست به رسمیت شناخته شده است .حاال سوال اینجاست که چطور میتوان فهمید واقعا
در آستان ه فرسودگی شغلی هستید یا فقط یک ماه پر چالش را در محیط کار پشت سر میگذارید؟

برریس ابتال به افرسدیگ شغیل اب چند سوال

آیااحساساسترسشغلیزیادیدارید؟آیاتمرکزبرانجام
وظایف شغلی برایتان دشوار اســت و تعداد اشتباه هایتان
زیاد شده است؟ آیا به تازگی به کارتان بدبین شدهاید یا از
شغلخوداحساسرضایتوخشنودینمیکنید؟آیاعادت
خوابشماتغییرکرده،مثالبیخوابیابدخوابشدهایدیا
کابوسزیادمیبینید؟ اگرپاسخشمابهبیشتراینسواالت
مثبت باشــد ،ممکن اســت دچار فرســودگی شغلی شده
باشید.فرسودگیشغلینوعخاصیازاسترسشغلیاست
کهسببایجاداحساسخستگیعاطفی،روانیوجسمانی
درفردمیشودوحالتیاستکهدرآنانرژیوتمایلافراد
برایانجامفعالیتهایشغلیکاهشمییابد.

از دیدن مجسمه پرنده هم
می ترسم چه برسد به خودش!
دختری  18ساله هستم که خیلی از پرندگان
به خصوص از یاکریم وحشت دارم .حتی از
دیدن مجســمه خروس هم بدنم مور مور
میشود .وقتی پرندگان بالهایشان را باز میکنند ،گلویم
خشک و همه موهای تنم سیخ میشود .میدانم پرندهها
به آدم صدمه نمیزنند ولی باز هم از آنها میترســم و
نمیدانم چرا؟ کمکم کنید لطفا.
رمیسا ایزدپناه| کارشناسارشدروانشناسی

درابتداالزماستعلتترسخودراریشهیابی
مشاوره
کنید ،یعنی مشخص کنید از چه زمانی این
فردی
ترس ایجاد شده و چه موقع اولین بار و در چه
سنی این ترس را تجربه کردید؟ آیا به تازگی
این ترس ایجاد شده یا از ســالهای قبل این ترس را داشتهاید؟
پاسخ به این سوالها به شــما کمک میکند تا دلیل ترستان را
بشناسیدوراهکارمنطقیتریبرایدرمانآنپیداکنید.
اطرافیان ترستان را به شوخی میگیرند؟

در قدم بعدی بررســی کنیــد آیا تجربه یــا خاطرهای از ســنین
گذشته خود دارید مث ً
ال شما را از پرندگان ترساندهاند یا شاهد
ترســیدن فرد دیگری بودهاید؟ برخورد اطرافیان با شما وقتی
که میترســید ،چگونه اســت؟ آیا دلیــل و توجیــه میآورند که
پرنده ترســی ندارد یا با شــما همدالنه رفتــار میکنند و ترس
شما را معتبر می دانند؟ در همین باره باید بدانید اگر خانواده
و اطرافیــان ،راه حــل اول را انتخاب میکننــد و ترستان را به
شــوخی میگیرند ،توجــه کمتر به حــرف آنها تا حــدودی در
کاهش ترستان تاثیرگذار خواهد بود.
تجربه بدی دارید یا توهمات زیاد؟

ابعاد فرسودیگ شغیل

فرسودگیشغلی،مشکلیروانشناختیاستکهسهبعد
اصلیداردکهعبارتنداز:
 -1خســتگی هیجانی یا احساســی :در ایــن حالت،
کارمند احساس فشار و استرس شغلی زیادی میکند،
برای انجام وظایف شغلی خود بی انگیزه می شود و هیچ
شورواشتیاقیندارد.
 -2مسخ شخصیت و بدبینی :در این حالت کارمند نه
تنهااحساسهمدلیخودرانسبتبهکاریااربابرجوعاز
دستمیدهد،بلکهحتیبهآنهااحساسمنفیدارد.در
نتیجهممکناستباآنهابهشکلنادرستیبرخوردکند،
مثالکارشانراناقصانجامدهد.

ســپس به این مســئله بپردازید که وقتی پرندگان بالهایشان
را باز میکننــد ،دیدن این صحنه برای شــما تداعی کننده چه
چیزی اســت و به دنبال آن چه افکاری بــه ذهنتان میآید؟ آیا
به تجربیات گذشــته شــما مربوط اســت یا چیز دیگــری؟ مهم
است بدانیم این مشکل بر اســاس یک تجربه شخصی است یا
شــما بیشــتر به خاطر توهم و تصورات بیش از حــد ،درگیر این
مشکل شدهاید .در پایان توجه داشته باشید که به دلیل خاص
بــودن درمــان چنیــن بیماریهایی ،توصیــه می شــود به یک
مشاور متخصص مراجعه کنید و بدانید بعد از چند جلسه روان
درمانی ،این ترس را حل خواهید کرد.

-3احساسناکارآمدبودن:یککارمندفرسودهمعموال
احساس میکند توانایی و مهارت الزم برای انجام درست
وظایف شغلی خود را از دســت داده ،در کار خویش رشد و
پیشرفتینداردوبهبیانسادهتردارددراینشغلمیپوسد.

مراحل پنجگانه فرسودیگ شغیل

هیــچگاه کارکنان یــک دفعه دچار فرســودگی شــغلی
نمیشوندوفرسودهشدن،مراحلیداردکهآگاهیازاین
مراحلکمکمیکندازفرسودهشدنپیشگیریکنند:
-1مرحلهماهعسل:دراینمرحلهکارمندازاینکهوارد
کار جدید شده ،خوشحال است و در برخورد با چالشها
و مشکالت شغلی ،احساس شــور و هیجان و حتی غرور
میکندامااگراینمشکالتشغلیادامهپیداکندوتوان
مقابلهباآنهارانداشتهباشد،واردمرحلهبعدیمیشود.
 -2مرحلــه کمبــود ســوخت :در این مرحلــه کارمند
نوعیاحساسمبهمخستگیوگیجیراتجربهمیکند.
نشانههایاینمرحلهعبارتنداز:نارضایتیشغلی،کارایی
نداشتن،اختاللدرخوابواحساسخستگی.
 -3مرحله نشــانه مزمــن :در ایــن مرحله نشــانههای
فیزیولوژیکی و جسمانی در فرد آشکار میشود .مانند:
فرسودگیوبیماریجسمی،خشموافسردگی.
 -4مرحله بحران :اگر نشــانههای مرحلــه قبلی ادامه
یابد ،فرد احســاس میکند به او ستم شــده است و دچار

افرادی که دچار فرسودگی شغلی شدهاند ،روزها و حتی
ســالها را در آرزوی ترک شــغل خود ســپری میکنند اما
خیلی از آنها تا بازنشســتگی در شغل خویش میمانند و
زجر میکشند .پاسخ به پرســشهای زیر میتواند کمک
کندتاتصمیمگیریبرایترکشغلبرایتانآسانترشود.
آیا شغل شما با شخصیت ،ارزشها ،اهداف و عالیق
شخصیشماسازگاراست؟
آیا امکان ارتقا و پیشــرفت شــغلی وجود دارد و شما
خودتانراجزواعضایارشدسازمانمیبینید؟
آیااحساسمیکنیدشغلتانبهشماکمکمیکند
تاباباالترینتواناییوخالقیتخودکارکنید؟
فرسودگیشغلیچههزینهایبرایسالمت،آسایش
ورفاهشماوخانوادهتانبههمراهدارد؟
پس از پاسخ به سواالت ،اگر به این نتیجه رسیدید که ترک
شغلبهترینتصمیمبرایشماست،چندتوصیهداریم.
رزومهخودرابهروزودرسایتهایکاریابیمختلف
 1ثبتنامکنید.
ازفرستادنرزومهخودبرایسازمانهایمختلف
 2وردشدننترسید.
اگر شــغل جدید ،نیاز به مهارت خاصی دارد بهتر
 3استدورههایآموزشیالزمرابگذرانید.
بهایننکتههمتوجهداشتهباشیدکهدرنهایتباتوجه
 4بهشرایطاقتصادی،ترکشغلبهراحتیامکانپذیر
نیستوبایدصبورباشیدتابتوانیدشغلموردعالقهخودرا
پیداوسپستصمیمبهترکشغلفعلیتانبگیرید.
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 5تصور اشتباه درابره تفاهم در زندیگ مشرتک

1

مدام به
خودمان گوشزد کنیم
که همسر ما از جنس و در جسم
دیگری است و با قلب ،مغز و مدل
منحصر به فرد خودش مسئولیتهای
زندگی را بر عهده میگیرد بنابراین
قرار نیست دقیقا مثل ما فکر و
عملکند.

2

تفاهم
چیزی نیست جز
داشتن زبان مشترک با همسر.
تا زمان یافتن این زبان از صبر کمک
بگیرید چراکه تا نقاط مشترک بین
شما دو نفر پررنگ نشوند ،مسیر
خوشبختی برایتان روشن و
شفاف نخواهد شد.

سپیده پورحسین
روان شناس

4

اگر
دارید شرایط را تحمل
میکنید تا زمان همسرتان را به
فرشتهای مهربان تبدیل کند ،راه را
اشتباه میروید چراکه تا خودتان تغییر
نکنید ،کم و کاستیهای رفتاری
و گفتاری طرف مقابل تان
اصالح نخواهد شد.

3

هیچگاه
در دام عشقهای
هالیوودی و بالیوودی نیفتید
چراکه تفاهم برخالف آنچه در این
فیلمها میبینید ،ساختنی است نه
اینکه به صورت مادرزادی در یک
زن و شوهر باشد!

5

در
میان درد دلهایمان
حواسمان باشد آبی که ریخته
شد ،دیگر جمع نمیشود! بنابراین با
خیال این که با داشتن تفاهم هر حرفی
را میتوان به همسر زد به ریشههای
زندگیمشترکتانتیشه
نزنید.

روز یادگرفتن یه تردستی!

زندگیسالم
یک شنبه
     27مرداد    1398
شماره 1397

امــروز توی اینترنت جســت
وجو کن و یه تردســتی ساده
یــاد بگیــر و تمرین
کــن .بعــدش هم
برای اعضای خانواده
انجــام بــده و از
متعجب شدن شون
لذت ببر! سر همه کلی
گرم میشه و خوش هم
می گذره...
تصویرساز :ندا طاهری

 8توصیه برای چیدمان
یک اتاق برای  2کودک

خانوادهومشاوره

خستهام
از شغلم!

شک و بدبینی به خود ،شغل و آینده اش میشود .ممکن
استدچاربیماریهایجسمانیشدیدمانندزخممعده،
سردردهایمزمن،کمخوابییاپرخوابیهمشود.
-5مرحلهبنبست:دراینمرحله،فشارواسترسناشیاز
کار،باعثتمامشدنانرژیفردمیشودوکارمنداحساس
میکنددیگرنمیتواندمحیطکاریخویشراتحملکند.
احتمالترکشغلدراینمرحلهبسیارزیاداست.

قرار و مدار

بانوان

ســبک زندگیهای امروزی و آپارتماننشینی در خانه
های  60و  70متری ،استفاده از یک اتاق مشترک برای
کودکان را اجتنابناپذیر کرده است و خبری از خانههایی
با متراژ باال و تعداد اتاق زیاد نیست .این اتفاق چالشهای
متعددی دارد؛ احساس نابرابری ،تفاوت سلیقه ،کمبود
فضا و  . ...ما در این مطلب به شما الزامات مربوط به اتاق
مشــترک را بازگو میکنیم تا فرایند اشتراکگذاری یک
اتاق بین فرزندان با دغدغه کمتری همراه باشد.
 -1برای کودکانی که اختالف ســنی کمی دارند ،تقسیم
کام ً
المساویاولیننکتهایاستکهبایدمدنظرقراردهید.
در این صــورت ،این حــس را به فرزنــدان القــا کردهاید که
بهترینفضایاتاقرادارند.
-2درانتخابوسایلسعیکنیدازوسایلدوقلووشبیهبههم
استفادهکنید؛کتابخانه،کمد،تختدوطبقهو ....اگرهردو
فرزندشمادخترهستند،تختههاییبرایگذاشتنخاطرات
ونوشتنآنوانجامکارهابهصورتقرینهقراردهید.
-3تفاوتدرانتخابوسایلبچههادرانتخابوسایلکوچک
باشد؛مثلاسباببازی،کوسنهایرنگیو....
 -4اگر کودکان شما نوجوان هســتند ،طراحی را به آنها
واگــذار کنید تــا صمیمانه بــه توافق برســند و همزیســتی
مسالمتآمیزیداشتهباشند.
 -5در اتاقهای مشــترک ،کشــوهای زیر تخت ،کنجهای
مفیداتاقیاشبکهبندیکردنبخشهاییازدیواربرایقرار
دادن وسایل و اسباب بازی بسیار به مادر خانه و حتی خود
بچهها(زمانمرتبکردناتاق)کمکمیکند.
 -6اگر جنســیت فرزندانتــان متفاوت اســت ،فضای اتاق
مشــترک را با رنگهای آبی ،ســبز یا رنگهای خنثی نظیر
کرم و سفید بیارایید .همچنین ،برای بافتهای پارچهای از
نقشحیواناتمثلماهی،ستارهدریاییوانواعپرندگانیااز
عناصرطبیعی،هماننددرختوگلوستارهاستفادهکنید؛به
طوریکهتداعیکنندهمحیطصرفادخترانهیاپسرانهنباشد.
 -7اگر فرزند دوم شــما نوزاد اســت ،برای اینکــه این حس
ناراحتیراازفرزنداولبگیریدمیتوانیدبااودربارهعضوجدید
خانواده صحبت کنیــد و از او برای تغییر چیدمان اتاق کمک
بگیرید .مثال بگویید «دوست داری تخت خواهر یا برادرت را
کجابگذارم؟»یادربارهانتخابرنگواسباببازیهاینوزاد
ازفرزندبزرگترتانکمکبگیرید.اوراازمشکالتیکهبرایش
پیش خواهد آمد ،آگاه کنید .مثــا بگویید «اگر نینی خواب
بود،میتوانیمباهمدرهالبازیکنیم».
-8همیشهیکچراغخوابدراتاقفرزندانتانروشننگه
داریدتااگرخواستیدبهیکیسربزنید،باروشنکردنچراغ
کودکدیگررابیدارنکنید.
منابع:چیدانه،نینیبان،تزیین،نینیسایت
مـا و شمـا
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999

دست خودم نیست که به خانمم توهین میکنم!
جوانی 26ساله هستم .شش سال است ازدواج کرده ام و دو بچ ه دارم .هر وقت با همسرم
دعوا میکنیم ،از کوره زود در مــیروم و حرفها و توهینهایی میکنم که بعدش به
عذرخواهی میافتم .خسته شدم از عذرخواهی و اعصاب خرابم.
راهله فارسی| مشاور

اینطور که در پیامکتان مطرح
مشاوره
کرده اید ،توانایی کنترل خشم
زوجین
نداریــد .حتما بــه شــما توصیه
میکنــم کــه دنبــال رفــع ایــن
مشکلباشیدچراکهیادنگرفتنمهارتکنترلخشم
باعثمیشودفرزندانشماهمبهجایارتباطدرست
با اطرافیانشان ،پرخاشگر شوند یا به خاطر ترس از
پرخاشگریهایشمابهافرادیبدوناعتمادبهنفس
تبدیلشوند.درادامهچندتوصیهبهشماداریم.
خشمچیست؟

عصبانیشدن،احساسیاستکهب هجایسرکوبآن
بایدبهفکرشیوههایکنترلشباشیم.خشمنیزهمانند
سایر احساسات حامل پیامی است .ممکن است این

پیام به معنی وجود یا بروز شرایطی ناگوار ،ناعادالنه
یــا تهدیدآمیز در حق شــما باشــد .شــما بایــد دالیل
عصبانیتخودرابشناسید،مثالخستگی،گرسنگی،
احساسطردشدنو....شناساییعلتخشمیکیاز
عوامل مهم است چراکه میتواند در مرحله بعدی در
کنترلآنبهشماکمککند.
عصبانیت،ناگهانیرخنمیدهد

گفتهاید« :دست خودم نیســت که به خانمم توهین
میکنم».ایننکتهرابدانیدکهاگرعالیمونشانههای
عصبانیشدنرابشناسید،کنترلشخیلیراحتتر
می شود .عالیم فیزیکی در بدن وجود دارند که بروز
چنینلحظهایرابهشماهشدارمیدهنداینعالیم
عبارتند از :دنــدان قروچه کردن ،احســاس داغی و
خیسعرقشدن،تندترنفسکشیدن،سردرد،تند
تندقدمزدن،دشواریدرتمرکزو....

چندتوصیهبرایمدیریتخشمتان

زمانی كه عصبانی هســتید ،میتوانید به خودتان
بگویید «ایســت» یا «صبر كــن» .این فرمــان باعث
میشــود بتوانید تا حدودی از اسیر بودن در دست
احساســاتتان رهایــی یابیــد و موقعیــت را بهتــر
ارزیابــی كنیــد .در ضمــن ایــن موضوع هــم مورد
تأیید است كه عموم ًا خشــم و عصبانیت یک پدیده
روانی صرف نیســت چــرا كــه اجزای جســمانی و
فیزیولوژیک ،نقش مهمی در بروز آن دارند بنابراین
تنفس عمیق هم در لحظاتی که عصبانی میشوید،
تاثیرگذار خواهد بود.
در مواقع عصبانی شــدن با ترک موقعیت ،شما به
خود فرصــت فكر كــردن میدهیــد و میتوانید به
موقعیت فراسوی نیازها و خواستههای خود توجه
كنید .در چنین شــرایطی ،میتوانید از همسرتان
بخواهید در زمان دیگری درباره آن مسئله صحبت
كنید .توصیه پایانی هم این است پس از آنکه خشم
شما فرو نشست ،زمانی را به آرامی بنشینید و فکر
کنید آیا خشــم من منطقی بود؟ نتایج واکنش من
چه بــود؟ االن چه احساســی دارم؟ در آینــده نیاز
اســت چه کاری انجام دهم؟ چه اتفاقــی افتاد که
خشم من برانگیخته شد؟ فکر کردن به همین چند
ســوال هم ناخودآگاه شــما را بــرای مدیریت بهتر
خشم ،فعالتر خواهد کرد.

و تلگرام 09354394576

* به تازگی کتاب روزهای بیآیینه را خوانده ام و خیلی
دوست داشتم که نظر نویسندهاش را درباره این کتاب
بدانم.خیلیروایتجالبیدارد.
دختربزرگحاجآقابارانی

*عکسمطلبصبحانهدرصفحهسالمتخیلیعجیب
بود!چیهدقیقااونا؟
* مــا جانبــازان و آزادگان بــرای رضای خــدا رفتیم در
صورتی که اون موقع نــه درصد جانبازی بود نه حقوقی
که کسی فکر کنه ما به خاطر این چیزا رفتیم .حیف که
فقطروزآزادیاسرا،شماومسئوالنبهفکرمامیافتید.
* تیتر مطلب «چه خبرتونه؟» خیلــی خفن بود .خخخ.
واقعاچهخبرمونه؟!
* اینکه چون پیامک ندارین ،هر پیامکی به دستتون
برسهروچاپکنین،درستنیست.یعنیچیکهچوناز
شنیدناسمکرفسحالمبدشدوحالهمههمبدمیشه،
پسدستورپختکوکویکرفسروچاپنکنین؟!
* مطلب دزدی به خاطر گذاشــتن الیو ،بیشتر آموزش
شیوهجدیددزدیبودتاآموزندهبودن.
* کاش با یک آزاده که ســال ها به عشــق وطــن و نظام با
شــکنجه ،صبح را شــب کرده هم یک مصاحبــه بگیرید و
ببینیمآیاآنهاازشرایطفعلیکشورراضیهستندیاخیر؟
* گزارش پنج قلوها خیلی جالب بــود .ای کاش آدرس
اینستاگرامشونروهممیگذاشتید.ممنون  .مرتضی
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