
فصل نامۀ کار، شمارۀ بیستم، زمستان381398

زیست  محل  کودکستان های  عمومی  مدیران  از  تن  پنج  و  یک صد  برای 
رهنمود  »پالن گزاری،  آموزشی  برنامه های  فراگیری  از  پس  کار،  محل  و 
تصدیق نامه   کارکنان«  در  انگیزش  ایجاد  روش های  و  اداری  مراسالت 

توزیع گردید.
مدیران  از  تن   1۰5 برای  تصدیق نامه  توزیع  مناسبت  به  که  محفلی  در 
بود گردیده  برگزار  اجتماعی  امور  معینیت  تاالر  در   کودکستان ها 
اجتماعی امور  و  کار  وزارت  سرپرست  سادات  انور  سید   محترم 
 محترم غالم حیدر جیالنی معین امور اجتماعی، محترم مسعود الله اوریاخیل

معین امور مالی و اداری و برخی از رؤسا و آمران اشتراک ورزیده بودند.
وزارت این  بشری  منابع  رییس  امیری  فرخ  فردوس  محترم  نخست   در 
بردن  بلند  و  درست  مدیریت  به  وابسته  را  جوامع  پیشرفت  سخنانی  در 
ظرفیت ها دانسته، ارتقای ظرفیت کارکنان را یک اصل مهم در سازمان 
خویش  ظرفیت  بردن  بلند  در  تا  است  الزم  ما  هریک  بر  افزود:  خوانده، 
کوشا باشیم و هم چنان ظرفیت کارمندان سازمان را باال ببریم تا بتوانیم 

به پیشرفت و توسعه دست یابیم.
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  سرپرست  سادات  انور  سید  محترم  سپس، 
اشاره  با  فراگیران،  و  آموزشی  برنامه های  گردانندگان  از  ستایش  ضمن 
شده است تأکید  نوشتن  و  خواندن  به  آن  در  که  الهی  آیات  نخستین   به 
 ارتقای ظرفیت را یک نیاز مبرم در سازمان ها تلقی نموده، در خطاب به 
داشت:  اظهار  بودند،  کودکستان ها  عمومی  مدیران  که  برنامه  فراگیران 

ما باید در ارتقای ظرفیت مدیران و آموزگاران کودکستان ها توجٔه بیش تر 
این  و  می دهند  آموزش  را  کودکان  آنان  زیرا  باشیم؛  داشته  همیشگی  و 

نونهاالن، آینده سازان سرزمین شان اند.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی؛ هدف اساسی داشتن کودکستان ها 
را پشتیبانی از مادران و آماده  سازی کودکان به دورٔه مکتب دانسته،  گفت: 
بوده پرورش  و  آموزش  دبستان  و  دریچه  کانون،  نخستین   کودکستان ها 

و تنها آموزش کسی را به جایی نمی رساند و باید پرورش نیز با آن همگام 
 باشد و نقش ارزندٔه خویش را ایفا نماید. وی اظهار داشت: بدون تردید
می نمایند سپری  کودکستان ها  در  را  کودکی شان  دورٔه  که   کودکانی 

 نسبت به آنانی که از این روند بی  بهره اند،  بهتر و کامگار تر بوده و همواره 
بیش تر و باشکوه تر می درخشند. 

آقای سادات افزود: 64 در صد از نفوس افغانستان را کودکان و جوانان 
تشکیل می دهد که 6میلیون آن تنها کودکان اند، ۳5هزار تن از آنان در 
کودکستان ها و پرورشگاه ها زیر پوشش خدمات وزارت کار و امور اجتماعی 
کوکستان ها  در  والیت ها  و  کابل  در  آن ها  از  تن  25هزار  داشته،  قرار 
کودکستان ها در  دیگرشان  تن  ده هزار  و  دولتی  پرورشگاه های   و 

و پرورشگاه های خصوصی زیر آموزش و پرورش می باشند.
که  کودکستان ها  عمومی  مدیران  از  تن  پنج  و  صد  یک  برای  پایان؛  در 

برنامه های آموزشی را فراگرفته بودند، تصدیق نامه  توزیع گردید.

توزیع تصدیق نامه برای یک صد و پنج تن از مدیران کودکستان ها
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په ولسواکو نظامونو کې رسنۍ د يوه هېواد د څلورم ځواک په توګه د ملي 
ګټو، ملي ارزښتونو، د اړوندې ټولنې د ذهني، فکري او کلتوري امنيت او 
ټول ټيکاو  په  برخه کې په هماغه کچه مسئوليت لري، څومره مسئوليت چې 

د يوه نظام د دريو بنسټيزو اجرايې ،مقننې ،او قضايې قوې په غاړه دی.
نظم،  د  نظام   يوه  د  او  وايوو  ځواک  څلورم  ولسواکۍ   د  ته  رسنيو  چې  دا 
ګډوډۍ، ټيکاو، نا امنۍ  کې د نورو قواوو ترڅنګ دا ځواک هم وړ رول 
لوبولی شي ، نو  د يوه دولت دريو نورو قواوو ترڅنګ اړتيا ده چې رسنيز 
ځواک يا د يوه دولت څلورمه قوه هم  خپل ټول مسئوليت ادا کړي، او د 
افغانستان نافذو قوانينو په رڼا کې اړتياوو او غوښتونو ته په کتو خپل نشراتي 

سيستم  چمتو کړي .
اړتيا لري، د رسنيو دندې؛   نه ډېره  له تفريح  او دا اولس پوهې ته  دا خاوره 
پوهاوی،  خبرول،  ښوونه او تفرېح ده. تر بل هرڅه دا ټولنه د داسې رسنيو 
په دام کې نيښتې چې د خړوبېدو سرچينې يې بهرنۍ دي، دنورو له لوري د 
ورکړل شوي پالن په عملي کېدو د دې ټولنې د وګړو ذهنيتونه اړول کيږي، 
د نورو کلتور ورباندې منل کيږي، خپل دود او کلتور هيروي، مونږ پداسې 

خاوره کې ژوند کوو چې تر دې مهاله يې هم ډېری وګړي نالوستي دي . 
رسنۍ مو آرې  دندې هېرې کړې ، ډېری رسنۍ مو په سوداګريز او د سياسي 
منځه  له  پلوي اصل پکې  بې  بوختې دي؛  په غيرې سالم  رقابت  نوي   اړخ 
تللی  حقيقت رسول ، د خپلې خاورې عمومي امنيت  ته وفاداري، د ملي ګټو 
خونديتوب، مثبت او منونکي لوري ته د خلکو سوق،   د حکومت ټولو چارو  

سمون ، رغون او يون په برخه کې مرسته، هغسې نده لکه په نورو ټولنو کې 
يې چې دا ځواک په غاړه لري.

په اوسنيو شرايطو کې اړينه دا وه چې رسنيو له هر څه وړاندې د دې ټولنې 
خلکو ته د جګړې تور او د سولې سپين مخ ښودلی وای او پدې برخه کې يې 
د حکومت مال ورتړلې وای، پدې ټولنه کې ډېری ځوانانو د رسنيو دخرابو 
او غيرې شرعي خپرونو سخت قرباني کيږي، له دې اړخه عقده نيسي؛ مبتذل 
ډانسونه، نامشورع اړيکې، سريالونه او نور...  خپروي چې دا کار بيا مخالفين 
په بل ډول تبليغ کوي او وايي چې دا کار د دولت له اړخه ورکړل شوې دنده 

ګڼل کيږي، او لدې کبله  په کفري نوم نومول کيږي.
ټولنو  دهغې  ياديږي،  سرچينه  آره  ټولو  تر  باور  د  کې  ټولنو  نورو  په  رسنيو 
وګړي فکر کوي چې د دوی دولت د خپلو ناسمو کړنو د پټ ساتلو په موخه 
دوی ته هر څه نه وايي، او يوازې رسنۍ دي چې د دولت د ټولو کړنو په تړاو 
دوی ته کره اوپه وخت معلومات خپروي، ولې په افغانستان کې د دې اصل 
په ډېری  او رسنۍ   په برخه کې تر دې دمه ډېرې ستونزې شته،  د مراعات 
مواردو کې د دولت په ضد نشرات کوي، او د عامو وګړو ذهنتيتونه پدې 

برخه کې خورا ډير مغشوشوي.
اوس مهال زمونږ هيواد داسې يو ډګر ته ورته ده چې  رسنۍ په نشراتي برخه 

کې سلوکې لس سلنه قانون نه عملي کوي.
افغان ډېری  رسنۍ  خپواکې ندي  له بهر نه د خړوبېدو ترڅنګ  تر نيمايي 
زيادې يې په بېال بېلو ګوندونو پورې تړلې دي، دې ډول رسنيو ته له ملي ګټو 
نه د خپل او اړوند حزب ګټې مهم او لومړی دي  د دې رسنيو مهم او لومړی 

خبر  داړوند ګوند بې ارزښته او نا مهمه کړنه وي. 
په تفريحي برخه کې له افترا نيولې ترشخصيت وژنې خصوصي حريم ته دننه 
کېدل  په ټولو سترګې پټيږي. خو د خلکو په تېره د نوو ځوانانو د خندلو په 

موخه له نادودو ډکې  چارې ترسره کيږي.
خپلو  د  وړاندې  ترهرڅه  او  وکړو،  درناوی  ته  دندو  دژوناليزم  مونږ  که 
هېوادولو لپاره داسې ګټور او د دولت د نافذو قوانينو په رڼا کې خپل فعاليتونو 
جاري وساتو او په خپله ټولنه کې  دعمومي ګډوډۍ مخه ونيسو، دا به مو له 

هر اړخه په ګټه کار کړی وي او خپله اصلي دنده به مو تر سره کړې وي.
نړيوالې رسنۍ  د دې سبب شوی چې  نړيواله کچه درسنيو ښه مديريت  په 
خپلو دولتونو او واکمنو ته د رغنده سالوو او الرښونو مسوليت په بشپړه توګه 
ادا کړي .خو زموږ رسنۍ په بې ځايه سياسي اړخ نيونو، بشپړې يواړخيزې 

انتقادي خبريالۍ او بشپړ و تفريحي مسايلو کې بوختې پاته دي.
نړيوالې رسنۍ خپله خپرنيزه منځپانګه دخلکو له اړتيا وو سره سمه تياروي او 

خپلو ولسونو ته داسې څه وړاندې کوي چې دهغوی ورځني ژوند اړتيا ده.

د رسنيو آزادي او فکري ناامني
رحمت ګل عمری
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 Attention Deficit Hyperactivity بیش فعالی/  و  توجه  کسر  اختالل 
Disorder )ADHD( یکی از شایع ترین نوع اختالل سالمت روانی است 
این  می یابد.  ادامه  بزرگ سالی  تا  و  نموده  بروز  کودکی  سنین  در  که 
توجه که شامل دشواری  دوام دار  از چالش های  ترکیبی   اختالل، حاوی 

 یا عدم توانایی تمرکز، فعال بودن بیش از حد طبیعی و تمایل به عمل کرد 
بزر گ ساالن  ولی  می گردد؛  آن  بعدی  عواقب  سنجش  و  فکر  بدون 
و  سازمان دهی  فکری،  تمرکز  در  است  ممکن  اختالل  این  به  مبتال 
از یاد فراموشی رنج ببرند؛ ولی خالق   اتمام کارها چالش هایی داشته و 
 و کنجکاو استند. به گونٔه تخمینی 8,4 در صد از کودکان و 2,5 درصد

 از بزر گ ساالن به اختالل بیش فعالی مبتال می باشند و شیوع این اختالل 
نزد پسران بیش تر از دختران است.

کودکان طبیعی  رفتار  میان  تفریقی  تشخیص  که  گفت  باید   البته 
کودکانی ما  همٔه  این که  به خاطر  است.  دشوار  کار  بیش فعالی،  و    
 را می شناسیم که نمی توانند یک لحظه آرام و ساکت بنشینند و به نظر 
استند خودسر  و  نافرمان  نمی دهند،  گوش  حرف  به  هرگز  که   می رسد 
نافرمانی  دلیل  به  و  پنداشته  شده  و مشکل ساز  نام کودکان شوخ  به  و   
است  ممکن  ولی  می گیرند؛  قرار  انتقاد  مورد  شان  بی توجهی  و  تنبلی 
به بیش فعالی  باشد و کودک مبتال  این رفتار و عادات  دوران کودکی  که 
 نباشد. این بدین معنا است که اگر فقط چند عالیم و نشانه های اختالل
 )ADHD( را خاصتًا در برخی شرایط مشاهده گردید، احتماأل این بیماری

نیست. به گونٔه مثال: اگر به نظر می رسد که یک کودک در جا های بازی 
از خانه و مکتب است، ممکن است که بیش فعالی نداشته باشد  فعال تر 
خانه در  ولی  می شود؛  درگیر  خود  همصنفان  با  مدرسه  در  کودکی  یا   و 

 با برادران و خواهران خویش رفتار خصمانه ندارد، کودک یادشده مبتال 
به بیش فعالی نیست.

از سوی دیگر؛ اگر کودکی پیش از سن 7 سالگی برای مدت 6 ماه تعدادی 
از عالیم و نشانه های بیش فعالی از جمله بی توجهی، سطح باالی فعالیت 
باالتر که  قابل توجهی  میزان  به  را  نشستن  آرام  و  ساکت  در  دشواری   و 

خانه  در  مشکالت  بروز  سبب  و  دهد  نشان   می رود  انتظار  سن اش  از   
مکتب، جاهای بازی، و اجتماعی گردد؛ زمان آن است که نگاه دقیق تری 
داشته  باشید و در تالش کمک های پزشکی شوید. چرا که اگر بیش فعالی 
ایجاد  و  کودک  زندگی  شدن  مختل  سبب  گذاشته  شود،  درمان  بدون 

مشکالت در سنین نوجوانی و بزرگ سالی وی می گردد.
پزشکان ولی  است؛  شایع  اختالل  یک  بیش فعالی،  این که  وجود   با 
باور چیست.  آن  سببی  عامل  که  نیستند  مطمین  هنوز  پژوهش گران   و 
 بر این است که این مشکل  ریشه عصبی دارد و کاهش مقدار دوپامین

 را عامل سببی آن می پندارند. دوپامین یک مادٔه کیمیاوی در مغز است 
که در حرکت سیگنال ها از یک عصب به عصب دیگر کمک می کند و این 

امر در ایجاد واکنش های عاطفی و حرکات نقش دارد.
ساختاری  تفاوت های  که  می دهد  نشان  دیگر  معتبر  پژوهشی  منابع 

  اختالل
    کسر توجه

    و بیش فعالی
انجینیر اسدالله سهاک



41

است آن  بر  حاکی  یافته ها  موجود است.  بیش فعالی  مبتالیان  مغز   در 
متشکل که  را  مغز  خاکستری  مادۀ  مقداری  بیش فعالی،  مبتالیان   که 
از حجرات عصبی بوده و شامل قسمت های مغز است که مسئول گفتار 
کنترول خودی، تصمیم گیری و کنترول عضالت می باشد، نسبت به افراد 

عادی کم تر دارند.
مهمی نقش  وراثت،  و  ژنتیک  که  می دهد  نشان  مطالعات   همچنان 
در ایجاد بیش فعالی دارد و پژوهشگران در پی دریافت جنین هایی استند 
تا 4۰  و سرعت دوپامین می گردند. در حدود ۳۰  که سبب کمی مقدار 
درصد از مبتالیان بیش فعالی، دارای تاریخچٔه خانوادگی استند که نشان 
دهندٔه وراثت  است. عوامل محیطی نیز در بروز بیش فعالی نقش مهمی 
مانند  کیمیاوی  مواد  و  سموم  گرفتن  قرار  معرض  در  جمله  از  که  دارند 
سرب در زمان کودکی خطر مبتال شدن به بیش فعالی را افزایش می دهد. 
نیز  بارداری  و سایر داروها در زمان  الکول  از سگرت،  همچنان استفاده 
خطر مبتال شدن به بیش فعالی را افزایش می دهد. گرچند در گذشته ها 
مصرف بیش از حد شیرینی و محیط ناسالم خانواده و رفتار خشن و زشت 
والدین را نیز از عوامل سببی بیش فعالی می پنداشتند؛ اما در عصر حاضر 
این عوامل صرف در تشدید اعراض و عالیم کمک می نماید؛ ولی سبب 

ایجاد بیش فعالی نمی گردد.
انواع کسر توجه و بیش فعالی اطفال

تقسیم  کتگوری  یا  گروه  سه  به  را  بیش فعالی  عالیم،  و  اعراض  به  نظر 
نموده اند:

)Inattentive Presentation( بی توجهی بیش فعالی
)Hyperactive Impulsive Presentation( بیش فعالی تحریک پذیر

.)Combined Presentation( بیش فعالی ترکیبی
)Inattentive Presentation( الف- بی توجهی بیش فعالی

دماغی تمرکز  مشکل  که  می گردد  اطالق  افرادی  به  آن  بی توجهی   نوع 
و فکری داشته  باشند.

نشانه ها و رفتارهای این گونه بیماران قرار زیر است:
تمرکز  به سرعت  که شروع می کنند،  را  کار هایی  دارند،  تمرکز  • مشکل 

خود را از دست می دهند و به راحتی از انجام آن کار کنار می روند؛
جزییات  به  دارند،  مشکل  دستورالعمل ها  و  موارد  سپردن  به خاطر  با   •

توجه نمی کنند و اشتباه های بی دقیقی را مرتکب می شوند؛
• غالبًا از کارهایی که نیاز به  توجه و تالش های پایدار دارند؛ مانند خواندن 
کتاب، اجرای کارخانگی و در بزر گ ساالن با تهیه گزارش، تکمیل فورم ها 

و بررسی مقاالت طوالنی مشکالت دارند؛

• غالبًا با محرک های بیرونی به راحتی پریشان می شوند؛
دارند مشکالت  فعالیت ها  و  وظایف  بندی  اولویت  و  سازمان دهی  در   • 

و زمان را به خوبی مدیریت نمی کنند و مشکل در انجام کار های پی در پی 
برای مدت زمان طوالنی دارند؛

• کار و فعالیت شان نظم و ترتیب ندارد، عمومًا نظافت را مراعات نمی کنند 
و مهلت ها و فرصت ها را به آسانی از دست می دهند؛

اگر و حتا  کنند  به حرف های کسی گوش  که  نمی رسد  نظر  به  اغلب   • 
با آن ها مستقیمًا مخاطب باشند. به نظر می رسد که آن ها در دنیای خود 

غرق اند؛
• یاد فراموشی دارند و اکثرًا اشیا و مواردی که برای فعالیت های روزمره 
بازی اسباب  تیلفون،  عینک،  کلید،  کتاب،  مانند:  می کنند   استفاده 

و کیف پول را بی جا و یا مکررًا گم می کنند.
پرداخت  تماس،  برگشت  بیش فعالی،  به  بزر گ ساالن مصاب  و  نوجوانان 

صورت حساب، نگهداشت قرارها و مالقات ها را فراموش می کنند؛
• در امور خانه حصه نمی گیرند، کارهای خانگی خود را در زمان معین 

انجام نمی دهند و اکثرًا به مکتب ناوقت تر می رسند؛
• با خاطر آرام و آسوده مطالعه کرده نمی توانند؛ چرا که با اندکی صدا

و مزاحمت حواس شان مختل می گردد.
تمایل  افراد  این  دارند.  شیوع  دختران  در  بیش تر  بیش فعالی،  نوع  این 
درگیر  کم تر  خود  همصنفی های  با  و  ندارند  را  صنفی  اخالل  ایجاد  به 
می شوند. فلهذا تشخیص درست و به وقت نمی شوند و به نام شاگرد کند 

ذهن و هوش پرک شناخته می شوند.
)Hyperactive Impulsive Presentation( ب: نوع بیش فعالی تحریک پذیر
در این نوع، بیش فعالی افراد مبتال اغلب از فعالیت و حرکات فزیکی غیر 
عالیم که  می برند  رنج  تفکر  بدون  عمل  و  بی قراری  پرحرفی،   طبیعی، 

و رفتار های این نوع مریضان قرار ذیل است:
• مشکل در ساکت و آرام  نشستن را زمانی  که از آن ها توقع می  رود دارند. 
بازی می کنند.  با دست و پای خود  زمانی  که در چوکی نشسته باشند، 
ناآرام و بی قرار می باشند و پاهای خود را مکررًا گاز می دهند و یا به زمین 

می زنند.
همه  دیگران  که  زمانی  کار  محل  یا  صنف  در  نامناسب  زمان های  در   •

نشسته اند، از جا بلند می شوند و به حرکت کردن مداوم می پردازند.
• آرام نشستن زمان طوالنی در سینما و یا رستورانت برای شان غیر ممکن 

است.
• همیشه احساس بی قراری، بی حوصلگی و بی تابی دارند.
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این  که  رانده می شوند  موتور  با  این  که  مانند  •غالبًا در حرکت هستند، 
برای اطرافیان شان خیلی طاقت فرسا است.

مزاحمت  سبب  که  سرحدی  تا  می زنند  حرف  اندازه  و  حد  از  بیش   •
دیگران می گردند.

• با دیدگاه ها و واژه های زشت همیشه دیگران را اذیت می کنند.
• اغلب قادر به بازی فعالیت های اوقات فراغت بی سروصدا نیستند.

• غالبًا در انتظار نوبت خود مشکل دارند.
بدون  دیگران  شخصی  امور  در  و  می کنند  قطع  را  دیگران  مکالمات   •

پرسان مداخله می کنند.
• تندخو و بد مزاج استند و عدم توانایی کنترول احساسات خود را دارند 

که غالبًا سبب تنش های خفیف یا طغیان های عصبی می گردد.
• پیش از اتمام یک پرسش، اکثرًا به پاسخ آن می پردازند و برای دیگران 
اجازه نمی دهند تا جمالت خود را تکمیل کنند و یا منتظر نوبت مکالمه 

باشند.
• بسیاری اوقات، اسباب و لوازم دیگران را بدون اجازه و پرسان تصاحب 

می کنند.
)Combined Presentation( ج: نوع بیش فعالی ترکیبی

در این حالت، افراد مبتال به بیش فعالی برخی از عالیم بیش فعالی را نشان 
فعالیت های  و  پذیری  تحریک  به  گرایش  در   توانایی  شامل  که  می دهند 

باالتر از حد توانایی و انرژی شان می باشد.
بیش فعالی یا )ADHD( یک اختالل روانی مادام العمر است که فرد مبتال 
می تواند در طول زندگی خویش کتگوری های گوناگون آن را تجربه کند. 
به گونٔه مثال یک کودک می تواند بیش فعال باشد؛ ولی یک نوجوان زیادتر 
بی توجه و تحریک پذیر باشد و شکل ترکیبی اختالل بیش فعالی را تجربه 

کند؛ اما یک بزرگ سال می تواند زیادتر از عدم توانایی تمرکز رنج ببرد.
)ADHD( پیامد های بیش فعالی یا

افراد  است.  پایین  به نفس  اعتماد  بیش فعالی  دل خراش  عواقب  از  یکی 
مبتال که از عدم تمرکز فکری، عدم توانایی کنترول حرکات رنج می برند 
مصاب افراد  همچنان  شوند.  حاضر  اجتماع  در  نمی خواهند   دیگر 
دیگر  افراد  که  را  اجتماعی  نورم های  یادگرفتن  در  بیش فعالی  به 
سبب همین  از  و  دارند  مشکالت  می گیرند،  یاد  زحمت  و  تکلیف   بدون 
امر  همین  که  می رسند  نظر  به  غریب  و  عجیب  شخص  یک  جامعه  در 
بیش تر  آن ها در معرض خطر  و  انزوای شان گردیده  و  سبب گوشه گیری 
رفتار  در  اختالل  و  افسردگی  اضطراب،  مانند:  روانی  چالش های 
دارند. قرار  پرخاش گری(  و  نافرمانی  مزمن،  بودن  مزاحم  به   )تمایل 

در نزد بزر گ ساالن، این عوامل منجر به طالق، درگیری های شغلی و حتا 
خودکشی شده می تواند.

هستند کنج کاو  و  خالق  خیلی  کودکان  این  از  بعضی   خوش بختانه 
یک  در  کودکان  این  اگر  می کنند؛  تحول  مؤفق  بسیار  بزر گ ساالن  به  و 
فضای خانوادگی پر از محبت و صمیمیت بزرگ شوند و در محیط مکتب 
برای تأمین نیازهای شان کمک نماید، شانس آن ها برای رسیدن به نتیجۀ 
مثبت و یا تحول به یک بزرگسال مؤفق زیادتر است. همچنان مهم است تا 
بدانیم که پتانسیل فکری کودکان مبتال به بیش فعالی هیچ تفاوتی با بقیه 
جمعیت عمومی ندارد. افراد زیاد مسلکی چون وکال، پزشکان مدیرمکتب 
می کنند زندگی  بیش فعالی  با  که  جامعه  گوناگون  اقشار  از  افرادی   و 
نموده برخورد  بیش فعالی  چالش های  با  مؤفقیت  با  تا  توانسته اند    

و در پیش برد  زندگی روزمره خود مؤفق باشند.
)ADHD( درمان رفتاری کسر توجه یا بیش فعالی

مختل  را  رفتار  و  عادات  که  است  روانی  اختالل  یک  بیش فعالی  چون 
می کند؛ فلهذا رفتار های درمانی در بهبود حالت فرد مبتال نقش مهمی 
است  بیش فعالی  اختالل  برای  درمان  مؤثر ترین  داروها  کل  بطور  دارد. 
اما در مورد عالیم خفیف درمان رفتاری، آموزش مهارت های اجتماعی 
افرادی  در  باشد.  اصلی  درمان  ممکن است  مسلکی  افراد  با  مشاوره  و 
استفاده  یکجا  دارو ها  با  همراه  روش ها  این  از  دارند،  شدید  عالیم  که 

می نمایند.
هرچند مؤثریت رفتار های درمانی بیش تر به کودک وابسته است تا رفتار 
توانایی  احتماال  بیش فعالی  به  مبتال  کودک  ولی  دهد؛  تغییر  را  خود 
تغییر در رفتار خود را بدون کمک و راهنمایی بزر گ ساالن ندارد. فلهذا 
که مسوولیت  بزر گ ساالن  و سایر  معلمین  والدین،  به  درمانی  رفتار های 

کودک مبتال را دارند می آموزد که چگونه او را کمک کنند.
استفاده می شوند  فعالی  بیش  برای درمان  اغلب  که  رفتاری  برنامه های 

عبارت  اند از:
کودکی به  می توانند  پاداش  و  زمان  سیستم های  مدیریت رفتار:   الف- 
که دارای اختالل بیش فعالی است کمک کنند تا رفتار های مناسب برای 

مکتب و خانه بیاموزد.
کودک  به  تکنیک ها  این  آموزش  اجتماعی:  مهارت های  آموزش  ب- 
باشد.  تحرک  کم  و  پرخاش گر  کم تر  که  بیاموزد  تا  می نماید  کمک 
خانه در  و  کنند  مدیریت  را  عصبانیت  چگونه  تا  می آموزند   کودکان 
مربوط مشکالت  از  بسیاری  خوش بختانه  نمایند.  رفتار  مکتب   و 

به بی حوصله گی اجتماعی، بی احتیاطی مزمن و مزاحمت، غالبًا با رفتار 
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درمانی و مشاوره پاسخ می دهند.
والدین نیز در بهبود وضعیت کودک مبتال نقش مهم دارند و باید در مورد 
بهتر قادر خواهند  بیا موزند. در صورت درک شرایط، والدین  بیش فعالی 
 بود تا اطفال مصاب شان را کمک نمایند. صبر، استقامت و تفکر خالق 
بگیرند یاد  را  مهارت ها  تا  کند  کمک  فرزندان شان  به  می تواند   والدین 
 و وظایف خود را در خانه و مکتب انجام دهند. والدین باید اطفال شان
را در ایجاد اعتماد به نفس، احساس تعلق، یادگیری مهارت ها و آگاهی 
از مشارکت ها تشویق نمایند. والدین باید قاطع و با محبت باشند، قوانین 
مؤفقیت ها تا  نمایند  کوشش  و  کنند  ارایه  را  اختصاصی  نظارت های   و 
باز نگه  انتقادات  شان را محدود سازند، درب گفتگو را همیشه  تأیید،  را 

دارند و شنونده خوب باشند.
می گیرد  قرار  یادگیری  و  آموزش  راه  سد  بیش فعالی  که  است  بدیهی 
مکتب  در  مؤفقیت  به  قادر  مبتال،  کودکان  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
نیستند. آموزگاران کارهای زیادی برای کمک به کودکان مبتال در صنف 
دارند که این کارها با ارزیابی نقاط ضعف و قوت فردی هر کودک شروع 
می شود و سپس به کارهای خالقانه برای کمک به کودک در کانون توجه 

ماندن در کار و یادگیری توانایی های کامل می انجامد.
روش  با  بیش فعالی  کنترول  عدم  صورت  در  که  است  دهانی  یاد  قابل 

در  که  گیرد  قرار  پزشک  درمان  زیر  باید  مصاب،  شخص  رفتاری  درمان 
آن صورت داکتر معالج باید با والدین، آموزگاران و افراد شامل در درمان 
رفتاری یکجا کار کرده، درمان و داروی مورد نیاز را برای شخص مصاب 

هدایت خواهد داد. 
)ADHD( درمان پزشکی بیش فعالی

بخش  دو  به  می گردد،  استفاده  بیش فعالی  درمان  برای  که  دارو هایی 
دسته بندی می گردند: دارو های محرک و دارو های غیر محرک. این دارو ها 
نارایپنفرین  و  دوپامین  مانند  مغز؛  کیمیاوی  ماده های  روی  عمل کرد  با 
سطح  کاهش  و  فکری  تمرکز  بهبود  سبب  که  دارد  کننده  آرام  تأثیرات 
بلند فعالیت و حرکات عجوالنه و خودسر می گردد. این داروها با کاهش 
مبتال فرد  زندگی  چالش های  حل  زمینٔه  بیش فعالی،  اختالل   عالیم 

اغتشاشات  همصنفان،  با  روابط  مکتب،  نا مطلوب  نتایج  قبیل  از  را 
خانوادگی و کمبود اعتماد به نفس را فراهم می سازد.

معده  درد  سردردی،  قبیل  از  جانبی  عوارض  دارای  دارو ها  این  البته 
بین  از  هفته  چند  مدت  در  که  است  خواب  تشوشات  و  کم اشتهایی 
می رود؛ اما اگر این عوارض پابرجا بماند، بهتر است تا به پزشک معالج 
تان مراجعه نمایید تا وی با تغییر مقدار دارو و یا تبدیل آن با داروی دیگر 

به شما کمک نماید.
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دا هغه کتاب دی چې وياړمن اوسېدل تر زده کيږي او هغه وړتياوې درته 
په ګوته کوي چې د وياړلي ژوند لپاره تاسې ورته اړتيا لرئ؛ اړوند کتاب 
مشهور نړيوال ليکوال شيوکهرا ليکی او عبداهلل عابد راپښتو کړی دی. دغه 
کې  ژوند  ورځني  په  مونږ  چې  اچوي،  رڼا  اړه  په  مسائلو  هغه  ټولو  د  کتاب 
ورسره مخ يو. وياړلی ژوند کتاب مې په غور ولوست او ځينې ډېر مهم او 
تاسې  له  يې  کې  برخو  پنځو  په  غواړم  کړل،  راټول  ترې  مې  ټکي  اغېزمن 
ګرانو لوستونکو سره شريک کړم. هغه څوک چې د ټول کتاب مطالعه نشي 

کوالی، دا نقطې يې هم ژوند وربدلوالی شي.
په  ژوند  وياړلی  ندي،  کول  السه  تر  بريا  د  کې  چارو  په  يوازې  ژوند  وياړ 

برياليتوب سره د چارو پای ته رسول دي.
د وياړلي ژوند لپاره دوه مهم ټکي: وياړ: له عزت څخه برخمن ژوند کول او 

وياړمن اوسېدل : د درناوي وړ اوسېدل .
خواخوږي:  کيږي،  المل  عدالت  د  چې   : انصاف   : احساس  ژوند  دوياړلي 
المل  اعتماد  او  باور  د  چې  ريښتنولي  کيږي،  المل  مهربانۍ  او  شفقت  چې 

کيږي.
د  او  وړتياوې  شخصيت  د  زمونږ  دي،  ذاتي  کې  ژوند  په  زمونږ  ارزښتونه 

باورونو ريښتنولي پياوړې کوي.
برياوې ژر تېردونکې دي خو ارزښتونه تل پاتې دي .

کله چې مونږ معيارونه نشوو پوره کوالی څه کوو! دوه انتخابه يا به خپلې 
هڅې تېزوو يا به قواعد راټيټوو.

يوه  پروړاندې  ويجاړېدو  د  اخالقو  د  زمونږ  باور  کلک  ارزښتونو  خپلو  په 
غوره دفاع ده .

تقوا او ګناه ، لټي او زيار، رښتنولي او ريا هېڅکله سره نه شوو جمع کوالی .
د شخصيت اغېزمنتيا د ارزښتونو په تناسب ده، ښه شخصيت وياړ دی استقرار 

په ارزښتونو والړ چلند.
له خپلو ارزښتونو سره د پلورل کېدونکو توکو په شان چلند، شخصيت ليالم 

کول دي .
شخصيت خپله ريښتنولي، اخالق، کمال، زړورتيا او استقرار دی .

شخصيت کوم توکی نه، بلکي د ځانګړتياوو ټولګه ده .
له لېوالتيا او ارادې څخه جوړه رښتينولي د وياړلی ژوند المل ګرځي .

زه خپل مسلکي وخت پلورم ولې د وجدان پلورنکی نه يم .
رښتينولی د ډاډ احساس را ژوندی کوي .

تر ټولو غوره ارزښت چې يو انسان په بل کې پرې حساب کوي رښتنولي ده .
ځواکمنتيا  ته  مونږ  څو  کيږي،  ځای  يو  سره  دواړه  رښتنولي  او  هوښياري 

راوبښي.
له  هم  هوښياری  ده،  هوښياري  اخستل  کار  پوهې  له  کې  وخت  مناسب  په 

مغزو او هم له زړه راټوکيږي.
يې  کې  کار  کېدونکي  ترسره  په  چې  پوهيږي  څوک  يو  چې  دې  له  سره 
د  باور  د  کې  وجود  په  هغه  د  دا  کوي،  ترسره  هم  يې  بيا  خو  شته؛  غلطي 

کموالي نښه ده .
مونږ د خپلو ځانونو په اړه د خپلو نيتونو په پر بنسټ قضاوت کوو، خو خلک 

بيا زمونږ په اړه زمونږ د کړنو په اساسی قضاوت کوي.
مونږ تر ډېره ارزښتونه د واقعتونو په توګه نه خپلوو بلکي له خپل پالر، مور او 

هغه چا يې خپلوو چې په ژوند کې زمونږ اېډيال دی.
رښتينولي او نه رښتينوالي دواړه اکتسابي ځانګړنې دي.

تل خپلې چارې په رښتينولۍ سره ترسره کوئ، ان که څوک تاسې څاري 
هم نه .

خپل فردي اخالقي معيارونه بايد لوړ شي .
رښتيا د اعتماد او عدالت يو شرط دی .

شخصيت لرونکي خلک د اعتبار وړ دي.
خورا  راته  نيول  تصميم  وي،  روښانه  سيستم  ارزښتونو  د  زمونږ  چې  کله 

اسانيږي، ان که ډېر سخت تصميم هم وي.
د لوړو اخالقو ارزښتونو پر وړاندې ژمنتيا او د ښو او بدو ترمنځ توپير کول 

دي .
په ژوند کې د ښو او بدو ترمنځ تصميم اسانه دی، خو د ښه او ډېر ښه ترمنځ 

تصميم خورا سخت دی .

ویارلی
           ژوند

راټولونه او غورچاڼ: رحمت ګل عمری

ه
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نامناسب  او ښه  مناسب  اتومات ډول ښه  په  منځ تصميم  تر  او ډېر ښه  د ښه 
ثابتوي .

او غوره الرې څخه منحرف کېدل د يوه بدمرغه وجدان رامنځته  له سمې 
کېدو المل کيږي.

وجدان يو داسې څراغ دی چې د ښو کړنو ترسره کولو ته موهڅوي،هغه هم 
يوازې د دې لپاره چې ښې کړنې ښې دي.

وفاداري د پياوړي وجدان نښه ده .
ژوند هغه وخت آسانه وي چې کله سم مخ ته الړ شي.

غوره رهبران له ننګونو سره مخامخ کيږي. دا دی هغوی فکري پوخوالی دی 
چې کړاو زغمي.

حيرانېدونکو پېښو ته يه تمه واوسې، خو بايد په هرحال کې مخ پر وړاندې 
تګ ته دوام ورکړې.

ويره د يوه خطر يا ګواښ يو طبيعي غبرګون دی .
ويره د اور په څېرده ، که تر کنترول الندې وي ګټه ورڅخه اخيستل کيدای 

شي او که له کنترول ووته ويجاړي رامنځته کوي.
تشويش هغه مهال په طبيعي ډول په انسان کې پيدا کيږي کله چې خپله او يا 

دوستان يې له کړاو ستونزو سره مخامخ کيږي.
د عدالت پلي کول کفايت او زړورتيا غواړي.

غوره شخصيت پر غوره چلند او غوره عقايدو باندې باور لري.
غوره چلند بيا له اخالقی ارزښتونو څخه سرچينه اخلي چې د هڅې او عمل 

له برکته د انسان په وجود کې راټوکيږي.
پر  فلج کېدو  د  او  ولرو  رابښي څو غښتلی موقف  دا وړتيا  ته  مونږ  زړورتيا 

وړاندې مقاوم و اوسو .
د دوښمنۍ او ضد په وړاندې  صبر او حوصله د جرئت او زړورتيا نښه ده .

اکثريت  کې  ځای  يو  په  وي  ورسره  زړورتيا  او  جرئت  چې  خو  کس،  يو 
جوړوي.

له نيوکو سره د مخامخ کېدو وړتيا لرل د زړورتيا بل نوم دی .
ناسمې   ، باورونه  محدودونکي  څوخپل  لرو  اړتيا  ته  جرئت  داسې  مونږ 

انګېرنې او پلمې وننګوي.
ريښتنې زړورتيا په خبرو نه بلکي په عمل ښودل کيږي.

اخالقي جرئت په ارزښتونو کې ريښه لري.
اصولي خلک زړور دي خو ټول زړور خلک اصولي ندي.

د زړورتيا يوه ځانګړتيا داده چې انسان ته وړتيا وربښي چې له ستونزو سره 
مخامخ شي، خو ورته تسليمېږي به نه .

هغه قدرت او ځواک چې په مټ يې بېچاره او بېوسه خلک ځورول کيږي، 
جرئت او زړورتيا نه ده

زړور تيا د يوه وخت عمل ندی، بلکي يو اتومات ځواب دی .
زړورتيا او جرئت مونږ ته د ژوند په څلور الرو کې ځواک رابښي.

کله چې د ژوند په بېالبېلو برخو سره مقابله ونشي، هرو شرايطو ته په الزم 
وخت ځواب ونه ويل شي، نو د  ماتې او ناکامۍ احساس به کوې.

ويالی شوو چې ثبات د صبراو زړورتيا ترکيب دی.
ډارن خلک له خپل اصلي مرګ څخه مخکې څو ځله مري، خو زړورخلک 

يوازې يو ځل د مرګ خوند څکي. ( ويليم شکسپير).
لوبغاړي ګټونکي کيږي، لوبغاړي بايلي، لوبغاړي چمتوالی نيسي، لوبغاړی 

هڅه کوي، لوبغاړي لويږي خو بيرته پاڅيږي، لوبغاړي مخ ته ځي، مهمه نده 
چې پايله څه ده .

د زړورتيا پر وړاندې تر ټولو لويه آزموينه داده چې له ماتې وروسته زړه مات 
نشي.

له نورو سره مرسته له خواخوږۍ څخه سرچينه اخلي.
د منطق لرونکو موجوداتو په توګه مونږ کوالی شوو قصداٌ د خپل فکر بڼې 

او چلند ته بدلون ورکړو .
د لنډ مهاله ننګونې او کړاو له څنګه تېردل اوږ مهاله سرخوږی رامنځته کوي.

زوړتيا په بانک د پيسو په څېر نده چې څومره ترې مصرفوې هغومره کميږي، 
بلکې څومره زړورتيا چې کاروې هغومره بيرته زياتيږي.

سم تمرين د چمتو اوسېدو المل کيږي.
کمزوری خلک هېڅکله مخلص کېدالی نشي، او ډارن خلک هېڅکله د 

چارو په ترسره کولو کې له ځانه زړورتيا نه ښيي.
تجربه ډېره ښه ښوونځۍ خو فيس يې خورا لوړ دی .

هوښيار خلک له خپلو تېروتنو درس اخلي خو ډېر هوښيار خلک د نورو له 
تېروتنو درس اخلي.

زمونږ ژوند دومره اوږد ندی چې هر څه د خپلو تېروتنو زده کړو.
د وړتيا او شخصيت ترمنځ توپير دادی چې وړتيا مو يو لوړځای ته رسوي، 

خو شخصيت مو بيا په هماغه موقف کې ساتي .
کرکټر کومه ډالی نه بلکي هوښياري ده .

غوره کرکټر لرونکي خلک له خپلو ارزښتونو سره ژوند کوي .
شخصيت ورونه پرانيزي خو کرکټر بيا هغه پرانيستي ساتي.

شهرت هغه څه دی ې نور خلک زمونږ په اړه فکر کوي خو کرکټر بيا هغه 
څه دی چې مونږ  د خپل ځان په اړه پوهيږو چې څه يو.

يو غوره او مسئوالنه ژوند هېڅکله د يوه کمزوري شخصيت پر بنسټ نشي 
کېدالی.

ژوند د روح او اخالقو سفر دی .
يو غوره کرکټر لرونکی انسان هېڅکله ناسم کار نه کوي که څه هم چې پوه 

شي چې هېڅوک يې نشي ليدالی .
د استقامت او ضدبارۍ ترمنځ يوه کرښه شته او هغه شهرت دی .

نور بيا .....
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استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عوامل استرس زا و آن گونه 
وضعیت های مرتبط با شغل دانست که بیش تر افراد نسبت به استرس زا 

بودن آن دیدگاه یک سان دارند. 
معینی فرد  که  استرسی است  شغل،  از  ناشی  استرس  دیگر؛  بیان   به 
چند  تعریف،  این  در  می شود.  آن  دست خوش  معین  شغل  یک  سر  بر 
است  برخوردار  تجربه  از  چه اندازه  تا  شاغل  شخص  نهفته است:  نکته 
)کار آزموده است یا تازه کار(  میزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرایط 
نشان  کار  محیط  در  خود  از  شخصیتی  نوع  چه  و  است  چقدر  موجود 
کار شرایط  میان  متقابل  کنش  چنین است:  شغلی  استرس   می دهد.  
کار گونه ای است که خواست های محیط  به  فردی شاغل  ویژگی های   و 

و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهدۀ 
 آن ها برآید. این تعریف به بافت روابط فرد با محیط نظر دارد و این امکان
را فراهم می کند تا بتوانیم سهم هر  یک از ویژگی های فردی شاغل، شرایط 

کار و تأثیر متقابل آن ها را در پدید آمدن استرس شغلی بررسی کنیم.
نشانه های استرس شغلی چیست؟

شرایط  در  که  را  نشانه هایی  از  دسته  سه   1978 در  »نیومن«  و  »بیر« 
نشانه های  روانی،  نشانه های  برده اند:  نام  می کنند  بروز  شغلی  استرس 

جسمانی و نشانه های رفتاری.

تأثیر عوامل متغیر فردی در استرس شغلی
عواملی را که از راه های گوناگون موجب استرس شغلی می شوند می توان 
محیط  به  عواملی که  دارند،  بستگی  فرد  به  که  عواملی  برشمرد:  چنین 
بستگی دارند و کنش های متقابلی که میان این عوامل )فردی و محیطی( 
بپذیریم، رفتارهایی  رخ می دهد.  ویژگی های شخصیت، منطقی است. 
خواست های  به  که  پاسخی  یعنی  می زند؛  سر  کار  محیط  و  فرد  از   که 
شغلی اش می دهد و کنش های متقابلی که با همکاران دارد، مانند آیینٔه 
تمام نما است که تصویر کلی کنش های متقابل او را در دیگر حوزه های 
این  که  بدانیم  تا  دارد  اهمیت  ما  برای  رو،  ازاین  می دهد.  نشان  زندگی 
ویژگی های شخصی که در دیگر حوزه های زندگی بررسی شده اند، چگونه 
ویژگی  دو  بحث،  این  در  می گذارند.  اثر  کار  محیط  در  شاغل  تجربۀ  در 
شخصیتی را بررسی می کنیم: الگوی رفتاری نوع الف و احساس کنترول. 
آن ها  افراد و شخصیت  از طرز فکرهایی  که دربارٔه  رفتاری؛ یکی  الگوی 
متخصصان میان  هم  که  مفهومی است  بر  مبتنی  یافته است،  عام   قبول 

از اعتبار زیادی برخوردار است و هم میان افراد عادی رواج  دارد که این 
الف نوع  رفتاری  الگوی  نامیده اند.   الف  نوع  رفتاری  الگوی  را   مفهوم 

یا شخصیت نوع الف، چند مؤلفه یا جزء تشکیل دهنده دارد، اول آن که 
اغلب  چون  و  شتاب زده اند  همیشه  الف  نوع  شخصیت های  دارای  فرد 

استرس شغلی چیست؟
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دهند  انجام  بیش تری  هرچه  کارهای  محدودی  زمان  در  می کوشند 
همواره دچار کمبود وقت هستند، از همین رو به علت آن  که در یك زمان 
چند کار را با هم انجام می دهند، در صورتی  که وقت شان با فعالیت های 

پیش پا افتاده تلف می شود.
دالیل استرس شغلی چیست؟

• استرس ناشی از ناامنی شغلی: تحوالت درون سازمانی، نقل و انتقاالت 
کارمندان، ادغام شرکت ها، کنترول های شدید، همه و همه احساس عدم 
امنیت شغلی را ایجاد می کنند. بسیاری از کارکنان نمی دانند تحوالت چه 

تأثیری در استخدام آنان دارد.
روز  تکنالوژی های  از  بهره گیری  تردید  بدون  پیشرفته:  تکنالوژی های   •
سازمان  یک  در  کارآیی  افزایش  به  منجر  هوشمند  فن آوری های  و  دنیا 
دستگاه های  هوشمند،  گوشی های  کمپیوتر،  همین  سویی  از  می شود. 

فکس و …  از جملٔه عواملی در ایجاد استرس در فضای کاری است.
• افزایش مسوولیت: حجم کاری زیاد، ساعات کار طوالنی، کارهای نیمه 
تمام، پروژه های در دست اقدام و عوامل بسیاری وجود دارند که  استرس 
شغلی را به همراه دارند. افزایش مسوولیت و ارجاع کارهای بیش از حد 
شاید که  دارند  وجود  زیادی  کارهای  همیشه  است.  زا  استرس  فرد،   به 
به موقع انجام نشوند و این تنش موجب آسیب روحی و جسمی می شود.

 شرایط بد کاری: سر و صدای زیاد، نداشتن حریم خصوصی، فضای • 
عواملی  از  استندرد  غیر  اداری  فرنیچر  و  موبل  حتی  و  نامناسب  کاری 
چالش های  از  بسیاری  می دهند.  افزایش  را  شغلی  هستند.که استرس 
مدیران حمایت  عدم  و  کاری  بد  شرایط  به  مربوط  روحی  و   جسمی 

از کارکنان در رسیدن به شرایط مطلوب می باشد.
کنترول استرس شغلی

• آموزش منابع انسانی و باال بردن توان علمی و تجربی کارکنان بهترین 
شغلی  امنیت  احساس  ایجاد  و  سازمان  در  بهتر  جایگاه  کسب  برای  راه 
تغییرات  تأثیر  زیر  کم تر  دارند،  بیش تری  توانایی  که  کارمندانی  است. 
درون سازمانی قرار گرفته و جایگاه شغلی مناسب تری دارند. تالش برای 
یادگیری راه های مقابله با استرس در زندگی منجر به تصمیم گیری بهتر 

و کنترول بحران شغلی می شود.
تأثیر  فرد  و خوی  بهبود خلق  و  افکار منفی  اندیشی: رهاکردن  • مثبت 
مثبت در بهبود روحیه و سازگاری با تحوالت درون سازمان دارد. افرادی که 
به لحاظ فردی شخصیت قوی تری دارند کنترول بیش تری در محیط های 

استرس زای کاری نشان می دهند.

همیشه  می شود،  انجام  که  تالش هایی  همه  با  ذهنی:  سازی  آماده   •
احتمال بروز حوادث غیر مترقبه وجود دارد. برای کنترول استرس شغلی 
تغییرات با  شدن  روبه رو  آمادگی  کسانی که  بود.  تحولی  هر  آمادٔه   باید 
را دارند، چشم انداز روشنی از آینده  داشته و بر اوضاع مسلط تر هستند.

• آموزش مدیریت زمان: مثبت اندیشی و ارزیابی مثبت شرایط یک ترفند 
این که مدیریت زمان به  از استرس شغلی است منوط   عالی برای دوری 
عمل کرد  روی  و  بوده  همیشه  استرس زا  وقت  کمبود  نکنید.  فراموش  را 

فردی تأثیر منفی دارد.
استرس شغلی در محیط کار و راه های جلوگیری از آن

بپردازد  کوشش  و  کار  به  )عادی(  بهنجاری  طرز  به  که  آن   برای  آدمی 
 بایستی کمی استرس احساس کند. برانگیختگی هیجانی مالیم آدم ها

 را در جریان اجرای کاری که برعهده دارند هوشیار نگه می دارد.
رفتاری  الگوهای  از  دسته  آن  به  استرس،  با  شدن  روبه رو  هنگام  آدمی 
به عنوان مثال  برایش کارآیی نداشته است؛  از آن  روی می آورد که پیش 
یك آدم محتاط ممکن است. محتاط تر هم شود و سرانجام به کلی کناره 
بدهد دست  از  را  خود  کنترول  ممکن است  پرخاش گر  آدم  یك  و   بگیرد 
و بی مهابا همه چیز را در هم بکوبد. اعتقاد بر این است که بیماری هایی 
مانند حساسیت ها، سردردها، فشار خون، ناراحتی های قلبی، زخم های 
گوارشی با فشار هیجانی ارتباط دارند. عموم مردم بیش تر وقت مفید خود 
اهمیت  کار  محیط  شرایط  دلیل  همین  به  می گذرانند،  کار  درمحیط  را 
بسیاری در تأمین سالمت جسمانی و روانی آن ها دارد و به اختصار برخی 
از عوامل که تأثیر زیادی در ایجاد استرس ناشی از کار دارند در زیر ذکر 

گردیده است.
شرایط کاری، تراکم کاری، ابهام نقش، تعارض شغلی، مسوولیت، روابط 

با مافوق، روابط با زیردستان، روابط باهمکاران، عدم امنیت شغلی...
شرایط کاری

عواملی چون شرایط نامطلوب کاری، تندکارکردن، تالش طاقت فرسای 
مفرط  پرکاری  و  گذراندن  کار  محیط  در  را  بسیاری  ساعات  فزیکی، 
تکراری و  کننده  خسته  کار  می شود.  روانی  سالمت  در  اختالل   موجب 

و محیط نامطلوب فزیکی و روانی ازجمله: سروکار داشتن با افراد تندخو 
کاهش  سبب  روانی،  سالمت  اختالل  بر  افزون  پرخاش گر  همکاران  و 
دیگر افراد  از  بیش تر  و  زودتر  افراد  این  می شود.  هم  جسمانی   سالمت 

به بیماری مبتال می شوند و دیرتر بهبود می یابند.
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تراکم کاری
احساس  می کنند،  کار  دیگران  با  نزدیك  خیلی  که  زمانی  افراد  بعضی 
نکنند  کار  بقیه  کنار  در  عده ای  اگر  حالی که  در  می نمایند.  ناراحتی 
منفی(  یا  )مثبت  کاری  تراکم  حالت،  هر  در  می کنند.  تنهایی  احساس 

می تواند سبب ایجاد استرس گردد.
ابهام نقش

 اگر شخص اطالع کافی از شغل و کاری که به عهده گرفته نداشته  باشد
 بدین معنا  که اهداف کاری وی چنانچه باید و شاید واضح و صریح نباشد 
مسوولیت های  و  همکاران  انتظارات خود،  و  اهداف  این  با  نتواند  او  و 
افسردگی بروز  سبب  حالت  این  سازد،  برقرار  درستی  ارتباط   محوله 
 کاهش اعتماد به نفس، عدم احساس رضایت از وضع زندگی، عدم رضایت 

شغلی و کاهش انگیزٔه شغلی می شود.
تعارض شغلی

اگر شخص در محیط کار خود با وظایف یا نیازهایی مواجه شود که واقعًا 
انجام  از  این که قباًل تصوری  یا  و  انجام آن ها نداشته  به  عالقه ای نسبت 
آن کارها در ذهن نداشته  باشد. متداول ترین مورد در این زمینه هنگامی 
دو هدف  و  دو خواست  که  گوناگون  گروه  دو  بین  فرد  که  می شود  دیده 
متفاوت دارند واقع شود و به دو سو کشیده  شود و یا در شرایطی قرار گیرد 
که میان خواسته ها و انتظاراتی که از او می رود تعارض وجود داشته باشد. 
افرادی که به  مشاغل اداری و تخصصی اشتغال دارند، بیش تر از دیگران 

در معرض این فشارها قرارداشته و آسیب پذیرتر اند.

مسوولیت
افسردگی به  چشم گیری  گونٔه  به  و  است  استرس  موجب   مسوولیت؛ 
دیگران  برابر  در  فرد  مسوولیت  میزان  هرچه  می شود.  منجر  اضطراب   
برخورد و  واکنش  در  را  بیش  تری  زمان  و  دقت  باید  وی  شود،   بیش تر 
شد.  خواهد  بیش تر  نیز  درنتیجه  استرس  که  کند  صرف  سایرین  با 
فشارخون کشیدن،  سگرت  با  توجهی  قابل  میزان  به  افراد   مسوولیت 
بیماری های  به  ابتال  خطر  است.  ارتباط  در  خون  کلسترول  میزان  و 
اشیا  برابر  در  را  مسوولیتی  که  افرادی  به  روانی  و  جسمانی  گونه گون 

برعهده دارند به مراتب کم تر است.

روابط با مافوق
در شرایطی که کارکنان رییس خود را فرد با فکر و مالحظه کار احساس 
متقابل اعتماد  مبنای  بر  که  می شود  ایجاد  دوستانه ای  روابط   می کنند، 
خواهد  کارکنان  بر  استرس  بروز  عدم  سبب  و  بوده  صمیمیت  و  احترام 

شد. کارکنانی که احساس کنند رییس مراعات آن ها را نمی کند و نسبت 
بیش تر درمعرض  و  بوده  استرس  تفاوت است، تحت  بی  آن ها  منافع  به 

اختالل روانی هستند.
روابط با زیردستان

دعوت به تقسیم کار و مشارکت می تواند در برخی از مدیران سبب بروز 
استرس از جمله احساس تنفر و اضطراب گردد. برخی از عوامل در بروز 
فردی  توانایی های  ناهمسانی  و  ناهم آهنگی  هستند:  سهیم  پدیده  این 
روانی  تعارض  معرض  در  وی  است  ممکن  رود،  می  او  از  که  توقعاتی  با 
انتظار مشارکت و هم  کند  کارها دخالت  در جزیی ترین  مثاًل  گیرد،   قرار 

و تقسیم کار داشته باشد یا ممکن است زیردستان و افرادی که او ریاست 
آن ها را عهده دار است از همکاری و مشارکت در امور خود داری کنند.

روابط با همکاران
بی اعتمادی محور  و  اساسی  عامل  همکاران،  میان  خوب  روابط   نبود 

عدم صمیمیت و رقابت ناسالم یکی از عوامل مهم موجد استرس است. 
روابط خوب و سالم می تواند عالوه بر سالمت روانی سبب تعادل میزان 
آسیب  بهبود  تسریع  در  اساسی  نقش  که  بدن  مهم  )هورمون  کورتیزول 

دیدگی دارد( کاهش فشار خون و میزان مصرف دخانیات گردد.
عدم امنیت شغلی

بقای  و  شغل  حفظ  نیست.  دایمی  شغلی  هیچ  دنیا،  کنونی  شرایط  در 
این  از  آگاهی  عدم  ولی  دارد؛  فرد  خود  فعالیت  میزان  به  بستگی  آن 
مؤقت( قرارداد  اتمام  یا  )لغو  شدن  گذاشته  کنار  از  ترس  سبب   موضوع 

و بازنشستگی یکی از فشارهای روانی است. چنین حالتی سبب می شود 
احساس  شود،  بازنشسته  کار  از  طبیعی  گونٔه  به  آن  که  از  پیش  فرد  که 
فرسودگی و کسالت روحی کند. ترس از تنزل مقام یا کنار گذاشته شدن 
کار  در  پیش رفت  سطح  باالترین  و  باال  مدارج  به  می دانند  افرادی که  در 
می پردازند پرکاری  به  افراد  این  است.  شدیدتر  بسیار  رسیده اند،   خود 

عدم  می کوشند  حال  درعین  و  نگه دارند  اوج  در  را  خود  هم چنان  تا 
پیش از  بیش  ترتیب  بدین  و  کنند  مخفی  را  شغلی  امنیت   احساس 

در معرض استرس قرار می گیرند.
نشانه های استرس شغلی

 عبارت اند از: نشانه های روانی، نشانه های جسمانی و نشانه های رفتاری
احساس  مالمت،  اضطراب،  افسردگی،  نارضایتی،  روانی:  نشانه های   •

ناکامی، انزوا و بیزاری.
سردرد  مانند:  داد  تشخیص  می توان  مشکل تر  جسمانی:  نشانه های   •
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خواب در  اختالل  آلرژی ها،  انواع  و  وعروقی  قلبی   بیماری های 
و ناراحتی های تنفسی را می توان نام برد.

نشانه های رفتاری که خود بر دو نوع است: نشانه های رفتاری فردی مانند 
خود داری از کارکردن، مصرف روزافزون دارو، پرخوری و یا بی اشتهایی 

رفتار ستیزه جویانه در برابرخانواده.
اداری  تشکیالت  یا  سازمان  به  پیامدش  رفتاری  نشانه های  طورکلی  به   
برمی گردد؛ از جمله غیابت از کار، رهاکردن شغل، افزایش حوادث ناشی 

از کار و فقدان بهره وری.
به گونٔه فشرده، استرس شغلی را می توان با توجه به نشانه هایی که در فرد 
ظاهر می شوند؛ مانند زخم معده، خلق و خوی افسرده یا دشمنی و عناد 
ورزی مشاهده کرد و هم چنین استرس را می توان با مالحظۀ عمل کرد فرد 
در محیط کار مانند غیابت از کار یا از دست دادن بهره وری تشخیص داد.

استراتیژی های مربوط به استرس شغلی
می شود  غرق  کار  در  کارگر  زمانی که  هشداردهنده:  عالیم  شناسایی 
کج خلق است  ممکن  و  می دهد  دست  از  را  خود  نفس  به   اعتماد 
  و کناره گیر شود. نتیجٔه این وضعیت بهره وری کم تر است و کار ارزش خود 
 را از دست می دهد. نادیده گرفتن عالیم هشداردهندٔه استرس شغلی منجر
به چالش سالمتی فزیکی و احساسی می شود. عالیم هشداردهندٔه اولیه 

عبارت اند از:
• نگرانی، کج خلقی؛

• احساس افسردگی؛
•کناره گیری اجتماعی؛

• خستگی، مشکل خواب؛
• مشکل تمرکز؛

• گرفتگی عضالتی یا سردرد؛
• از دست دادن میل جنسی؛

تحمل  برای  مخدر  مواد  یا  الکول  از  استفاده   •
مشکالت.

از خودتان مراقبت کنید!
زندگی  و  شغلی  عمل کرد  در  کار  استرس  وقتی 
بر  نامطلوبی  تأثیرات  و  می کند  مداخله  فردی 
وقتی  دهید.  انجام  کاری  باید  می گذارد  سالمتی 
انعطاف پذیرتر  و  قوی تر  شوند،  برآورده  نیازها 
خلق  می توانند  کوچکی  مسایل  شد.  خواهید 
دهند افزایش  را  انرژی  ببخشند،  بهبود  را  خو   و 

و سبب احساس کنترول شوند.
این مسایل عبارت اند از:

هم  باز  شود،  تبدیل  هم  روزمره  وظیفۀ  به  اگر  حتا  منظم  ورزش   -1
تسکین دهندٔه قوی استرس است.

انرژی  می شوند،  تعریق  و  قلب  ضربان  افزایش  سبب  هوازی  تمرینات 
آسوده  را  بدن  و  ذهن  و  می سازند  شفاف  را  تفکر  می دهند،  افزایش  را 

می کنند.
قند  داشتن  نگاه  ثابت  به  مکرر  و  کوچک  وعده های  در  غذا  خوردن   -2
تغییرات خلق وخو  این کار جلو  و تمرکز کمک تان می کند.  انرژی  خون، 

را می گیرد.
۳- مصرف الکول سبب بیش تر شدن نگرانی ها می شود. نوشیدن الکول 
سوء استفاده موجب  است  ممکن  شغلی،  استرس  کاهش  منظور   به 

و اعتیاد شود. سیگار کشیدن در هنگام استرس و غرق شدن در کار هم 
 ممکن است به نظر آرامش بخش باشد؛ اما نیکوتین تحریک کننده است

و موجب نگرانی بیش تر می شود.
موجب  هم  بی خوابی  شود.  بی خوابی  موجب  می تواند  استرس   -4
زمان بندی  خواب تان  برای  می شود.  احساسی  تعادل  عدم  و  استرس 

داشته باشید؛ هدف تان باید هشت ساعت خواب در شب باشد.
هستند. حیاتی  استرس  دوره های  بر  غلبه  برای  نزدیک  روابط   -5 
ویژه به  دوستان،  و  خانواده  اعضای  با  احساسات  گذاردن  اشتراک   به 

به صورت رو در رو، به تسکین استرس کمک می کند.
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