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ی پیشگیری از ای و اجتماعی خاص را در زمینههای حرفهی منابعی است که گروهاین سند زیرمجموعه

 دهد.خودکشی مخاطب قرار می

شگیری از ، ابتکارعمل سازمان بهداشت جهانی برای پیSUPREی محتوای این سند بخشی از برنامه

 خودکشی در سراسر جهان، است.

 استرس شغلی /نکارگرا /کارمندان /کارفرمایان /محل کار /کار /منابع /پیشگیری /ها: خودکشیکلیدواژه
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 ( WHOاطالعات فهرست نویسی کتابخانه سازمان بهداشت جهانی )

 پیشگیری از خودکشی: منبعی برای محیط کار

 ۸ ;پیشگیری از خودکشی: مجموعه منابع

ی پیشگیری از ای و اجتماعی خاص را در زمینههای حرفهی منابعی است که گروهاین سند زیرمجموعه

، ابتکارعمل سازمان SUPREی دهد. محتوای این سند بخشی از برنامهخودکشی مخاطب قرار می

 ، است.بهداشت جهانی برای پیشگیری از خودکشی در سراسر جهان

     سازمان بهداشت جهانی I. خدمات سالمت روان. ۳. سالمت کار. ۲خودکشی ـ پیشگیری و کنترل. 

II  :۸ ;مجموعه منابع مجموعه: پیشگیری از خودکشی 

 WHO Press, World Healthانتشارات سازمان بهداشت جهانی از کلیه حقوق محفوظ است. 

Organization, 20 Avenue Appia, 1211   Geneva 27, Switzerland   :تلفن(

(  permissions@who.intایمیل:  ;۰۴122۷۹1۴۸۰۶فکس:  ;۰۴122۷۹1۴۸۰۶

 قابل دریافت است. 

عناوین به کار رفته و مطالب ارائه شده در این نشریه ابراز عقیده سازمان بهداشت جهانی در مورد وضعیت 

یارات یا تعیین مرزهای آن نیست. خطوط نقطه دار بر روی نقشه قانونی هر کشور، منطقه، شهر یا اخت

خطوط مرزی تقریبی ای را نشان می دهد که ممکن است در مورد آنها توافق کامل وجود نداشته باشد. 

ذکر نام شرکت ها و یا برخی تولید کنندگان خاص به معنای تایید یا پیشنهاد آنها از طرف سازمان 
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قرار دادن آنها به موارد مشابهی که نام شان ذکر نشده است، نیست. خطاها و  بهداشت جهانی و اولویت

اشکاالت استثنا، نام محصوالت اختصاصی، با حروف بزرگ در اول آنها جدا شده اند. تمام اقدامات 

احتیاطی مناسب توسط سازمان بهداشت جهانی برای تایید اطالعات موجود در این نشریه صورت گرفته 

ین حال مطالب بیان شده چه مستقیما و چه به صورت ضمنی بدون هیچ گونه ضمانتی منتشر با ااست. 

 مسئولیت جهانی بهداشت است. سازمان خواننده عهده بر مطالب از استفاده و تفسیر می شوند. مسئولیت

 .گرفت نخواهد عهده بر را آن از استفاده از ناشی خسارات

 سوئیس در انتشار
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 ۱  پیشگفتار

شناسان و ها توجه فیلسوفان، حکما، پزشکان، جامعهای پیچیده است که طی قرنخودکشی پدیده

، ی سیزیفافسانهی آلبر کامو، فیلسوف فرانسوی، در هنرمندان را به خود جلب کرده است. به گفته

 خودکشی تنها مشکل جدی فلسفی است. 

اما متأسفانه پیشگیری و  طلبد،را می خودکشی یکی از مشکالت بهداشت عمومی است که توجه ما

پذیر باشد، اند پیشگیری از خودکشی، اگر امکانای نیست. تحقیقات نشان دادهکنترل آن کار ساده

هاست که مواردی شامل فراهم کردن بهترین شرایط برای تربیت فرزندان و مستلزم طیفی از فعالیت

 گیرد. انتشار مناسب اخبار و آگاهیامل خطر را دربر میدرمان مؤثر اختالالت روانی تا کنترل محیطی عو

 های پیشگیری از خودکشی هستند.یت برنامهعناصر اساسی موفق دادن از

رای را به اجرا گذاشت که ابتکارعمل جهانی آن سازمان ب SUPRE ۱۹۹۹سازمان بهداشت جهانی در 

های گروه است که SUPREخشی از پیشگیری از خودکشی است. این کتابچه یکی از منابع مهم و ب

دهد. این ای و اجتماعی را که با پیشگیری از خودکشی در ارتباط هستند، مخاطب قرار میخاص حرفه

ها؛ از جمله متخصصان از افراد و گروه یبین زنجیره طوالنی و متنوعکتابچه در صدد برقراری ارتباط 

جریان قانون، جتماعی، مگذاران، رابطان اقانونها، های اجتماعی، دولتمربیان، سازمان بهداشت،

 ها و جوامع است.خانواده

ای تهیه نسخه اولیه این ر، کانادا، ب۳، کینگستون۲، دانشگاه کوینز۱ما به ویژه مدیون دکتر هدر استوارت

کتابچه هستیم. این متن متعاقبا توسط اعضای زیر در شبکه بین المللی پیشگیری از خودکشی سازمان 

 اشت جهانی مرور شده که از آنها سپاسگزار هستیم.بهد

                                                           
1 Heather Stuart 
2 Queen’s University 
3 Kingston 
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 چرچ، نیوزلند، کرایست۵چرچدانشکده پزشکی کرایست، ۴دکتر آنت بوترایس

 ، استرالیا۸، گیلبرتون۷، کلینیک آدالید۶پروفسور رابرت گولدنی

 ، جنوب آفریقا۱۱، دوربان۱۰، دانشگاه ناتال۹پروفسور لورنس شلبوش

 فرانسه ، پاریس ، روانپزشکی جهانی انجمن سوکسیدولوژی بخش رئیس، ۱۲پروفسور جان پیر سوبریر

 ، استونیا۱۵، تالین۱۴، دانشگاه تارتو۱۳دکتر آیری وارنیک

 ، هند۱۸، چنای۱۷نیها، ۱۶دکتر الکشمی ویجیکومار

 بهداشت گروه و روانی بیماری ، مرکز ملی تحقیقات خودکشی و پیشگیری از۱۹پروفسور دانوتا واسرمن

 .سوئد ، استکهلم ، عمومی

 همچنین از افراد زیر برای انرژی ای که گذاشتند تشکر می کنیم:

 بین سازمان ، زیست محیط و کار محل در سالمت و ایمنی ، برنامه ای با محوریت ۲۰خانم جوانا کابورن

 و کار محل در سالمت و ایمنی  محوریت با ای برنامه، ۲۱دکتر دیوید گولد /سوئیس ، ژنو ، کار المللی

 محیطی و ای حرفه ، بهداشت۲۲خانم اولین کورتوم /سوئیس ، ژنو ، کار المللی بین سازمان ، زیست محیط

                                                           
4 Annette Beautrais 
5 Christchurch 
6 Robert Goldney 
7 Adelaide Clinic 
8 Gilberton 
9 Lourens Schlebusch 
1 0 Natal 
1 1 Durban 
1 2 Jean Pierre Soubrier 
1 3 Airi Värnik 
1 4 Tartu University 
1 5 Tallinn 
1 6 Lakshmi Vijayakumar 
1 7 SNEHA 
1 8 Chennai 
1 9 Danuta Wasserman 
2 0 Joannah Caborn 
2 1 David Gold 
2 2 Evelyn Kortum 



۸ 
 

، ۲۳پروفسور ولفگانگ روتز /سوئیس ، ژنو ، جهانی بهداشت سازمان ، زیست محیط و عمومی بهداشت ،

 بیمارستان دانشگاه اوپساال، اوپساال، سوئد

به  –ها است که پیش شرط الزم برای اثربخشی آن –این منابع به امید ترجمه و انطباق با شرایط محلی 

 اهد شد.. از نظرات و درخواست برای ترجمه و انطباق آنها استقبال خومنتشر شده استطور گسترده 

 روان بهداشتبخش  مغزی و روانی اختالالت گروه مدیریت ، کننده هماهنگ ، ۲۴برتولوت. م. جی دکتر

 مواد مصرف سوء و

 جهانی بهداشت سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 3 Wolfgang Rutz 
2 4 J. M. Bertolote 
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 ۲پیشگفتار 

به عنوان یک سازمان مردم  "علمی پیشگیری از خودکشی ایران  جمعیت" ین راهنما توسطا

موزش آوزارت بهداشت، درمان و   دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد و به سفارش  NGO نهاد

شده است. این جمعیت تالش می نماید تا در طرح های علمی و اجرایی ترجمه و ویراستاری  پزشکی

 پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت و نیز سایر نهادهای دولتی و خصوصی همکاری موثر داشته باشد.

همکاری با هسته تحقیقاتی پیشگیری از خودکشی و نیز دفتر همکاری های مشترک سازمان جهانی 

مستقر در دانشکده علوم رفتاری )انستیتو روانپزشکی تهران(، ارتباطات بین بهداشت دربهداشت روان 

می کند. انجام طرح  نقش منطقه ای و بین المللی این جمعیت را تقویت  المللی این جمعیت را توسعه و

از  suicide prevention های تحقیقاتی ملی ، چاپ و نشر مطالب اموزشی و نشریه انگلیسی زبان

  پژوهشی است. -یهای مشترک این جمعیت با سایر نهادهای علمی جمله همکار

 ن با آدرس های زیر در تماس باشید:ارجمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایبرای ارتباط با 

 اینستاگرام

Iranpreventionofsuicide 

 تلگرام

@Isssp 

 سایت

Irssp.iums.ac.ir 

 آپارات 

https://www.aparat.com/irssp.iums.ac.ir 

 یوتیوب

https://www.youtube.com/channel/UCduHiF8553t7Fr0Cu5NRvMw 

 

 

                         

 

https://www.youtube.com/channel/UCduHiF8553t7Fr0Cu5NRvMw
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. اقدام شودختم به مرگ  کهشود انجام میاین انتظار خود است که با  آسیب به یخودکشی عمل آگاهانه

شود. رفتار می است که اغلب با هدف فراخواندن کمک انجام ایکشندهغیر به خود آسیببه خودکشی 

چه . در بسیاری کشورها، شودمیشناخته بهداشت عمومی سر جهان مشکل جدی خودکشی در سرا

کی از یافته، خودکشی یمیزان خودکشی در حال افزایش است. در کشورهای توسعه فقیر، چهثروتمند 

ان سازمبر اساس تخمین  سال است. ۳۵تا  ۱۵مرگ در افراد اصلی علت سه علت مرگ و یکی از  ده

افتد. در نتیجه می یک اقدام به خودکشی اتفاق هر سه دقیقه دقیقه یک خودکشی وهر  بهداشت جهانی،

 حانه است.درگیری مسل بیشتر از مرگ ناشی ازخودکشی ناشی از  مرگِ

و رفاه کارگران  وریبهره رویزیادی  تأثیر اند،مت روانی که منجر به آن شدهو مشکالت سال ،خودکشی

در هر سال معین نفر  دویست تا سیصد، کارمند داشته باشد هزار ی کهشرکتهر برای نمونه در  د.ندار

بار  سال یک دههر و هستند اختالل روانی قابل تشخیص( یک مشکل سالمت روان جدی )حداقل دچار 

دهد، می خودکشی از دستجان خود را از طریق ازای هر کارگری که به .کندمی یک کارگر خودکشی

رفته دستاز کاری روزهای کل هشت درصد . تقریباًه استاتفاق افتاداقدام به خودکشی ده تا بیست 

 .شودمربوط می به خودکشیعلت مرگ به

فردی )مانند مشکالت سالمت روان(، های یپذیرآسیب یمل پیچیدهتعا یخودکشی کارگران نتیجه

 هرچند .است اجتماعی و محیطی( زایعوامل استرسشامل )و شرایط زندگی  زااسترسشرایط کاری 

 کارفرمایاناند خودکشی پیشگیری کرد، تحقیقات نشان داده هاییا اقدام هاخودکشی تمامتوان از نمی
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پیشگیری از خودکشی در محل ند. رمیزان خودکشی کارگران بردا مهمی برای کاهشهای توانند گاممی

است: الف( تغییر سازمانی با هدف پیشگیری پذیر کار به بهترین وجه از طریق ترکیبی از این موارد امکان

شامل افزایش )ی کمک وجوجستزدایی از مشکالت سالمت روان و ب( انگ ،و کاهش استرس شغلی

د( مداخله و  ، وعاطفی مشکالت ج( شناخت و تشخیص زودهنگام مشکالت سالمت روان و ،آگاهی(

بهداشت روان  منابع به کارکنان مربوط به بهداشتی و رسیدگیهای درمان مناسب از طریق برنامه

 ایمنی و سالمتیهای و سیاستها برنامهتوانند ، چه کوچک و چه بزرگ، میهاشرکت .بیرونی یجامعه

 شود. و پیشگیری از رفتارهای خودکشی باعث تقویت سالمت روان کارگران تاداشته باشند 

کار یا به خاطر به خطر نیفتادن کارگران  در این دوران باعث شده است تا شرایط محیطی  تغییر سریع

در  بایدها سازمان برای همین. اجتناب کنند مشکالت سالمت روانشان، از بازگو کردن پیشرفت شغلی

 ازآنجاکهپیشگام باشند.  خود ات مشکالت سالمت روان کارگرانتأثیرحداقل رساندن  شناسایی و به

از کاهش )از مشکالت مربوط به کار ای مشکالت سالمت روان مخرج مشترک متداول طیف گسترده

از دیدگاه  را پیشگیری از خودکشی سند، این خشونت و خودکشی( است ها،تا آسیبگرفته  وریبهره

با منطبق های برنامه. دهدمی مورد توجه قراری ار سالم از لحاظ روانسالمت عمومی در ایجاد نیروی ک

سالمت  حال باعث ارتقایعینده و دراین دیدگاه گسترده خودکشی کارگران را با موفقیت کاهش دا

  اند.وری شدهارگران و بهبود بهروهک
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رگرانی مدیران و کا ،کمک به کارمندانهای دهندگان برنامهاتحادیه، ارائهوالن ئاین منبع کارفرمایان، مس

 نیروی کار سالم از لحاظ روانی سهم دارند.مشترک ایجاد  دهد که در هدفمی را هدف قرار

 

 سالمت روان کارگران 

 و شودیجاد االل شناختی، عاطفی یا ادراکی فرد اخ افتد که در عملکردمی روانی زمانی اتفاق اختالل

شود. اختالالت می عملکرد اجتماعی یا شغلی یدر یک یا چند حوزهباعث اختالل عملکرد معناداری 

 شیمیایی تعادل نبود مانند- زیستیهای هنجاریهکه با ناب هستند جدی و پایداریهای روانی، بیماری

ناتوانی و مرگ را  یعمده، اختالل روانی خطر در دسترس نباشد درمان پزشکی . اگرندمرتبط -مغز در

ت جدیکه مومی ( روانی از مشکالت بهداشت عیهااختالالت )یا بیماری تفکیک به دنبال خواهند داشت.

کوتاه آشفتگی عاطفی و مشکالت انطباقی های ممکن است دوره و-ی دارند ت بیشترو عمومی کمتر

 .حائز اهمیت است -را به دنبال داشته باشندموقت 

خودکشی  آیند. اختالالت روانی خاصی که بامی روانی عامل خطر اصلی خودکشی به شماراختالالت 

اختالالت شخصیت  مواد )الکل و داروها(، اختالالت اضطرابی، سوءمصرفارتباط دارند شامل افسردگی، 

کسانی  در میان همبودی .شوندمی اجتماعی( و اسکیزوفرنی)مانند اختالل شخصیت مرزی یا اختالل ضد

هشتاد تا الکل در  سوءمصرفافسردگی همراه با  است. برای مثال، شایعکنند میبه خودکشی  اقدامکه 

غربی در های اختالالت روانی در فرهنگ وجود دارد.کنند میبه خودکشی  کسانی که اقدام درصدنود 
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احتماالً در  مسألهشواهدی وجود دارد که این اما ، دگیرمی وامل خطر خودکشی قراراول ع یرده

 ست.نیبرجسته  قدرآن ،کشورهای آسیایی خصوصبه ،غربیکشورهای غیر

بهداشت  ی از مطالعاتیک شوند.می اختالالت روانی بیشتر از هر شرایط دیگری باعث بروز رنج و ناتوانی 

که در یک  نسبت بزرگساالنیکه  دهدمی نشان ،کشور چهاردهروانی در  شیوع اختالالتی درباره ،جهانی

کشورهایی  .است درصد ۲۶.۴تا  ۴.۵ ،بسته به کشور ،کنندمی ماهه اختالل روانی را تجربهدوازده یدوره

(، درصد ۲۰.۵اوکراین ) ،(درصد ۲۶.۴) امریکا یایاالت متحده اند،که بیشترین میزان را گزارش کرده

اند که کمترین میزان را گزارش کرده کشورهایی اند.( بودهدرصد ۱۷.۸و کلمبیا ) (درصد ۱۸.۴فرانسه )

 ۸.۸ژاپن ) و (درصد ۸.۳(، ایتالیا )درصد ۴.۷نیجریه ) (،درصد ۴.۳چین )شانگهای( )جمهوری خلق 

 و (پکن) چین خلق جمهوری ،اسپانیا ، هلند ، آلمان ، بلژیک ، سایر کشورها )مکزیک اند.( بودهدرصد

 .گیرندمی بررا در درصد ۱۶.۹تا  ۹.۱( طیفی از لبنان

در  درصد ۱۰.۵از - درصد در سطح جهانی پنجعلت اختالالت روانی سهم ناتوانی به شودمی بینیپیش

ان ه، افسردگی دومین علت اصلی ناتوانی در ج۲۰۲۰. تا یابدافزایش  -۲۰۲۰در  درصد۱۴.۷تا  ۱۹۹۰

و در کشورهای سوم  یدر روزهای ناتوانی رتبهافسردگی ، یافتهتوسعه. در کشورهای خواهد شد

شود میزان خودکشی می بینیپیشهمچنین  هد.دمی اول را به خود اختصاص یتوسعه رتبهدرحال

به  ۲۰۲۰تا که این میزان  هدر جهان بود ومیرمرگمین عامل دوازدهخودکشی  ۱۹۹۰افزایش یابد. در 
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 افزایش درصد شصت گذشته قرن در سراسر جهان در نیم خودکشی میزان. خواهد کردتغییر  ی دهمرتبه

 .است یافته

آنها مشغول به اکثر  چون) هستندکنند نیروی کار می که مشکالت سالمت روان را تجربه اکثر افرادی

کشور های د اختالالت روانی علت اصلی ناتوانی شغلی باشد. دادهشومی باعث وضوعماین و  کار هستند(

از جمعیت مشغول به کار افسردگی، اضطراب،  درصد ۸.۴ روزهسی یدهد که طی یک دورهمی نکانادا نشا

باالترین شیوع اختالل  کنند.می ترکیبی از این موارد را تجربهالکل( یا  غالباً)اختالالت مرتبط با مواد 

 )مانند پزشکی یا حقوق( و مدیران سطح باال دیده دارندتخصصی های شغل که در افرادی اضطرابی

 خصوصبه، مصرف مواد افتد.می اتفاقای حرفهبیشترین فراوانی افسردگی در میان کارگران نیمه شود.می

 دارد. شیوع باالتریاختالالت همبود میان کارمندان دفتری  ، امایان کشاورزان شایع استم ،الکل

و مدیریتی ای گران حرفهرامیان کتحقیقات اخیر شیوع باالی مصرف الکل و بیماری افسردگی را همچنین 

 اند.نشان داده -ایالکل در زنان حرفه سوءمصرفبا سطح بسیار باالی -

 فشار کار 

 هایبه استرس واکنششان و منابع محیطیای افراد بسته به مقاومت روانشناختی، راهبردهای مقابله

کنند می روان را تجربه که مشکالت سالمت به اختالالت روانی و کسانی یاندهند. مبتالمی نشانمتفاوتی 

حمایت  نبود، ی که دارندکمروانشناختی  آوریتابدلیل به-ات منفی استرس تأثیردر برابر  ممکن است

بین شود که می استرس شغلی هنگامی ایجاد باشند.حساس  بسیار -ایاجتماعی و مشکالت مقابله
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استرس شغلی  داشته باشد.نمنابع و نیازهای کارگر تطابق وجود  ها،قابلیت یا محیط کار، تقاضاهای شغلی

عضالنی، فرسودگی شغلی، افسردگی، از جمله اختالالت اسکلتی متعددی مدت با پیامدهای بهداشتیبلند

 شغلی استرساست.  ت در محل کار و خودکشی مرتبط، جراحات، خشون ۲۵نشانگان بیماری ساختمان

 درآمد مشکالت جدی سالمت روانپیشغالباً است که  کار با مرتبط بهداشت اصلی مشکل ده از یکی

پیشگیری  پیشگیرانه از جملههای سالمت روان و فعالیت سالمت عمومی،و هدف مهمی برای ارتقای  است

  .شودمحسوب می از خودکشی

نه تنها در اقتصادهای شود؛ روز بیشتر میی است که روزبههایاز نگرانیدر سراسر جهان استرس کارگران 

سرعت در حال صنعتی شدن هستند مانند ی شمالی، بلکه در مناطقی که بهامریکامثبت مانند اروپا و 

کره. در انگلستان مشکالت سالمت روان مانند استرس، افسردگی  جمهوری یا تایوان ،چین خلق جمهوری

 درصد ویکسی کار است.مرتبط با های دلیل بیماریرفته بهدستاضطراب دومین علت اصلی روزهای ازو 

دو برابر  است.زاسترسیا بسیار  یتا حدکاری  که بیشتر روزهایاند ی گزارش کردهیکار کانادا از نیروی

کنند به اختالالت روانپزشکی می افرادی که استرس مرتبط با کار را تجربهرود که بیشتر احتمال می

 دهی دهندهنشان که ندادهکرگزارش را استرس شغلی کارگران  درصد ۶۳بیش از در ژاپن،  ند.مبتال شو

گزارش  زنان از درصد هفتو  مردان از درصد هشت ،تایوان در سال گذشته است. پانزدهافزایش در  درصد

                                                           
2 5 sick-building syndrome 
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این کارگران نسبت که ممکن است  کنندمی که اغلب یا همیشه خارج از محل کار احساس تنشاند کرده

 داشته باشند.تری سطح استرس شغلی پایین دیگرانبه 

سالمت جسمی و روانی، روحیه، و رضایت شغلی مشابه  با استرس کارگر یی آسیایی، رابطهدر کشورها

 مثال پیدا کردن برای. چشمگیری دارندفاوت تمنابع استرس شغلی  حالبااین .ی استکشورهای غرب

چینی و میان مدیران  سختی کارعلل ترین اصلی مدیریتی ازهای شغل و تقاضاهای مربوط به نقش

روابط، جو سازمانی و مربوط به این سختی کار در میان مدیران انگلستانی در مقابل  ؛استی تایوان

به سازمان  شانکارگران و تعهد همانندسازی. در جمهوری خلق چین، سطح است یولیت شخصمسئ

بیرونی )مانند های نقش مهمی در تعیین پاداش موضوعکه این این رایشاید ب ؛کلیدی استموضوع 

 د.د شناخت و رضایت شغلی( دارذاتی )ماننهای دستمزدها و مزایا( و پاداش

 دمحیط کار و اقدام به خودکشی وجوهای ارتباط مستقیمی بین استرس امکان دارد در برخی موارد

اتفاقات  کند.می اقدام به خودکشی مانند مورد کارگری که توبیخ یا اخراج شده و متعاقباً ؛داشته باشد

شغلی )مانند بازنشستگی، مرخصی یا اخراج از کار(، موارد انضباطی های جاییممکن است با جابهزا آسیب

غیرقانونی  یکه در عمل باشد که در آن فرد شرمسار شده یا مشخص شدهدر ارتباط باشد هایی یا موقعیت

تر اوقات استرس وجود بیش. باایناست دست داشته استفاده از اموال شرکت(ء)مانند تجاوز جنسی یا سو

دلیل اختالالت روانی، مشکالت شخصی و دسترسی به کارگرانی که از قبلمیان  در- مزمن در محیط کار

 برایانجام اقداماتی  دارد.نقشی تسهیلگر  -اندبوده پذیرآسیبدر برابر خودکشی  به ابزارهای کشنده
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توانند می کارفرمایان یشدهمدیریتءشوند و عالیم سومی شناخت عوامل محیطی که باعث استرس

 را بهبود بخشند. وریبهرهسالمت روانی نیروی کار را ارتقا، رفتار خودکشی را کاهش، و 

ای ، عوامل زمینهخارج از کنترلکاری های کمبود وقت، برنامه زاهای استرسمحیطهای مشخصه

و  یاطمینانبیناشی از روابط ضعیف کارکنان، زورگویی یا آزار و اذیت(، کمبود فضا، )پرتی، نزاع حواس

 باعث ممکن است از عوامل محیطی مرتبط با کارای طیف گسترده .استفشار برای انجام کار بیشتر 

 :شودزیر ب موارد از جملهسالمت روان پایین  واسترس های واکنشتحریک 

 گسترش سریع، یا ، گرفتن منبع از خارج از شرکت، شرکت تغییر شغل مرتبط با کوچک شدن

 (یاز جمله ارتقا، تنزل و تحول شغل)تغییر ساختار شغلی 

  های ، اولویتاندشدهنتعریف  خوب که یهایکنترل بر وظایف کاری )نقش نبودبالتکلیفی یا

 کنند(می ناامیدی را تشویق که احساسهایی مشخص، ناامنی شغلی، محدود کردن دیدگاهنا

 مدیریت ناکافی یا غیرحساس، ساز )ارتباط ضعیف کارگران و مدیران، مدیران یا همکاران مشکل

 آزار و اذیت، سیاست منفی اداره( خصومت همکاران،

  تعهد سنگین، خودمختاری، مسئولیت زیاد،ساعات طوالنی، نبود )مطالبات باالی محیط کار 

 زا(حوادث آسیب خطر،
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  یهای فیزیکی )سروصدا، نور ضعیف، کمبود فضا، درجهزاو استرس غیر استانداردشرایط کاری 

سالمت های برنامهنبودن دسترس در انسانی ضعیف، مخاطرات شیمیایی،  عواملحرارت شدید، 

 کارمندان( 

  هاکم از مهارت یتکراری یا استفادهوظایف یکنواخت یا 

 شودمی وقتکاری و کارهای پارهدستمزد کمی که منجر به اضافه 

 مشکالت سالمت روان دارند  افرادی که یدربارهو تبعیض را  انگسازمانی که های فرهنگ

 دهدمی گسترش

ردی زیادی فبینهای مانند جاهایی که کارگران در تماس ؛هستند زااسترس عالوه، مشاغل خاصی ذاتاًبه

قرار آمیز یا خشونتزا در اجرای قانون در معرض حوادث آسیب افرادی کهند، هست با عموم مردم درگیر

 ترافیک هوایی را کنترل کسانی کهدرگیر هستند،  دارند، کارگران خط مونتاژ که با وظایف تکراری

 ،هستند مرتبط با کارهای استرس دچاربه احتمال باال  خصوصبهشت. زنان ان بهداو کارمند کنندمی

به تمرکز روی مشاغل  هده دارند،از فرزند و مدیریت خانواده را نیز بر ع تزیرا اغلب مسئولیت اصلی مراقب

تمایل شان خانوادگیهای ئولیتمس کاری برای انطباق باهای و شیفتتر درآمد و با وضعیت پایینکم

 .هستندکاری و آزار و اذیت های تبعیض دچارو به احتمال بیشتر  ،دارند
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 و هزینه وریبهره 

مشاغل و  .کرده است تبدیل جهانسراسر در  یشیوع باالی اختالالت روانی آن را به بار اقتصادی مهم

مشکالت  مولدترند.سالم هستند لحاظ روانی  از ی کهگرانکارکه اند متوجه شدههرچه بیشتر  کارهاوکسب

: افزایش غیبت، دهدمی ئل مربوط به عملکرد نشانمساصورت خود را بهمعموالً سالمت روان در کار 

مدت و ، افزایش گردش مالی کارمندان، افزایش تعداد روزهای ازکارافتادگی کوتاهوریبهرهکاهش 

 این و استرس شغلی کارگران قضیهبه سالمت روا یتوجهبیبنابراین  افزایش ادعای ناتوانی. و بلندمدت،

 است. برهزینه

به  تازگی شروع شده،های مشکالت سالمت روان در نیروی کار بهگیری( هزینهکمّی کردن )اندازهاگرچه 

 بهداشت یهزینه ،۲۰۰۰برای مثال در سال  .ه استبودکننده مبهم و گیجاین هم از پیش رسد می نظر

بخش  .دادرا تشکیل میاروپا  یایالت اتحادیه پانزدهتولید ناخالص داخلی از  درصدسه تا چهار روان 

رفته بود. در ازدست وریبهرهمربوط به  سوم یا بیشتر( مستقیماًیکاحتماالً )ها از این هزینهای عمده

تا از  کنندمی مت روان از کار خود غیبتدلیل مشکالت سالبه ترکارگران بیش اغلب ،ایاالت متحده

را به خود اختصاص مرتبط با کار  تمشکال ی سومرتبه. افسردگی دیدگیهای جسمانی و آسیببیماری

، ادعای ۱۹۹۴و  ۱۹۸۹های بین سال خانوادگی و استرس قرار دارند.های و به دنبال آن بحران داده

ادعای معلولیت در  ،در کانادا دوبرابر شد. امریکااختالالت روانی در ایاالت متحده  یحوزهمعلولیت در 

تعداد  گیرد.می حقوق و دستمزد را دربرهای هزینهاز  درصد دوازدهاختالالت روانی بیش از  یحوزه
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شد ادامه داشته رود این رمی است و انتظار افزایشل سرعت در حادلیل ناتوانی بهرفته بهدستروزهای از

 باشد.

 خیلیمشکالت سالمت روان کارگران و استرس مرتبط با کار در جوامع غیرغربی  وریبهرههای هزینه

استرس  یبین مدیران تایوان مثالً .است الگوهای پدیدار شدنشان مشابه حالبااین ،شده استکمتر شناخته

قصد تغییر شغل در ارتباط است. عالوه  و جسمی، غیبت، رضایت شغلی پایین و شغلی با سالمت روانی

مدیر سطح باالتری از استرس زنان خانوادگی، های غیرسنتی و مسئولیتهای به نقشبر این، باتوجه

 اند.شغلی را در مقایسه با همتایان مرد خود گزارش کرده

 خودکشی و اشتغال 

شود، قرار می که بر آنها تحمیلای شغلی بسته به فشارهای روزانههای میزان خودکشی در میان گروه

 که منجر به بروز اختالل استرس پس از سانحهآمیز یا خشونتدهنده گرفتن بیشتر در معرض حوادث آزار

داروها  یمانند سالح گرم، دوز کشنده-خودکشی  یشود، یا دسترسی سریع آنها به ابزارهای کشندهمی

دلیل باال شامل پزشکان، داروسازان )بخشی از آن بهمشاغل با میزان خودکشی  متفاوت است. -یا سموم

مشاغلی که محرم اسرار دسترسی باال به مواد شیمیایی کشنده و داروهاست(، وکال، معلمان، مشاوران و 

میزان باالیی از  کسانی که(، کشاورزان )هادر این گروه دلیل شیوع باالی افسردگی)تا حدوی به هستند

دلیل فشارهای اقتصادی و انزوای اجتماعی، دسترسی محیط کار خطرناک، استرس شغلی به افسردگی،

مانند )به میزان باالیی از سموم دفع آفات و دسترسی پایین به خدمات اورژانس( و برخی افسران پلیس 
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عالوه، مطالعات مختلف نشان به ند.( هستانددچار اثرات آسیب روانییا اند بازنشسته شده افرادی که

در نظامی(  کارکنانمتخصصان زن در مشاغل خاص )مانند پزشکان، پرستاران یا ممکن است که اند داده

خانواده و  دلیل تعارضات بینبهممکن است تا حدی که  خودکشی باشند باالیبسیار خطر معرض 

ند داربیکار هستند یا ناامنی شغلی  که کسانیبین خودکشی  ممکن است همچنین پیشرفت شغلی باشد.

 باال باشد.

در محل کار ها با وجود شیوع باالی مشکالت سالمت روان میان جمعیت شاغل، تعداد کمی از خودکشی

در ها از کل خودکشی درصدیک تا سه در ایاالت متحده تخمین زده است که  ایمطالعه افتند.می اتفاق

در هر یک میلیون  خودکشی ۵/۲ تا ۳/۲ی میانگین ساالنه یدهندهنشانکه د نافتمی محل کار اتفاق

میزان باالتر خودکشی  هستند و کنند مردمی ار خودکشیدر محل ک افرادی که درصد نود کارگر است.

با اسلحه از زنان  درصد چهلاز مردان و  درصد وهشتپنجاهشود. می سنی باالتر مشاهدههای در گروه

 روش خودکشی در محل کار است.ترین کشند و اسلحه متداولمی کار در محلخود را 

 نشده ی کمک و نیاز برآوردهوجو جست 

، حتی در کشورهایی که طیف دارندخودکشی تمایل به مشکالت سالمت روان یا  افرادی کهاکثر 

فقط  مثالًند. کندریافت درمان مناسب  توانندنمیصرفه وجود دارد، بهمقرونهای از درمانای گسترده

 ،کمک به کارمندان یبرنامهاز بهداشت روان، یا  انمتخصص ازسوم کارگران مبتال به افسردگی حدود یک

دارو  ،برای رفع این مشکل اند،گزارش کرده اختالل شغلیکه  نفری دهاز هر  ییک د.نگیرمی مشورت
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بهبود ند مناسب افسردگی هست درمانتحت اکثر کسانی که عملکرد شغلی  حالبااین کنند.می مصرف

 کند.می درمان را برای کارفرما جبرانهای یافته و کاهش روزهای ازکارافتادگی هزینه

دالیل در ترین گ یکی از مهمنترس از اعمدتاً  .وندنردرمان  دنبالوجود دارد که کارگران دالیل زیادی 

رو بهرو چشمگیریکارگرانی که مشکالت سالمت روان دارند اغلب با تبعیض کاری  نظر گرفته شده است.

در معرض شان منیت شغلیمحدود شود، نظارت بر آنها افزایش یابد، اشان هستند. ممکن است استقالل

معموالً  .شان را از دست بدهندحمایت اجتماعی همکاران یامحدود شود، شان پیشرفت گیرد،بخطر قرار 

شان بیماری ازانی که مشکالت سالمت روان دارند، برای اطمینان از اینکه همکاران و مدیرانشان کارگر

 گیرند یافاصله میکمک به کارکنان های از برنامهاینکه  از جمله ؛کنندمی یبسیارتالش  ،مطلع نشوند

شان سالمت روان. زنان بیشتر از مردان برای مشکالت عاطفی و گذارندرا کنار می مؤثردرمانی های گزینه

این  .روندمی ه احتمال کمتر دنبال درمانمردان جوان با تحصیالت پایین ب ند.رومیبه دنبال درمان 

گزارش شده است: وارد شده بودند،  المللیبین ایدر مقایسه که ،کشور پنجی کمک در وجوجستالگوی 

روانی های ی درمان برای استرسوجوجستبه تمایلی مردان هلند، آلمان، ایاالت متحده، کانادا و شیلی. 

خودکشی ممکن است میزان تر کشندههای استفاده از روش بهبا ترجیح آنها همراه ندارند که و عاطفی 

 باالتر خودکشی در آنها را توجیه کند.

های یژه گروهوبه، را مشکالت سالمت روان کارگران خودها باید فعاالنه رمانی، سازمانبرای غلبه بر موانع د

کنند. شناسایی و مدیریت  داشته باشند،ای ویژه و مداخله خطری که ممکن است نیاز به اقداماتپر
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 د.باشاجتماعی بهبود روانی حامیرا تقویت کنند که  فرهنگ سازمانیای از گونهباید ها سازمانهمچنین 

و ها روانپزشکی مانع از گسترش برنامههای درمانی ءتفاهم دربارهگ و سوندر بسیاری موارد، ا

برای افراد دارای شده مزایای ارائه کهشود می از این و اطمینانها سازمان بهداشت روانهای سیاست

 .استبرابر برای افراد دارای معلولیت جسمی  فراهم شده مزایای باروانی معلولیت 

 نیروی کار سالم خلق 

از -محل کار  سوم یا بیشتر از ساعات بیداری خود را در محل کار بگذرانند.بزرگساالن ممکن است یک

سالمت جسمی و رفتارهای  را در چشمگیریبهبود  -بهداشتی و ایمنیهای و سیاستها طریق برنامه

در عملکرد شغلی ناشی از اختالالت روانی مشکالت  شدهامروزه که مشخص  .کنندمیایجاد کارگران 

بهداشت های و برنامهها اختالالت جسمانی است، کارفرمایان سیاست همانند یا بدتر از مشکالت مربوط به

ل برای ارتقای سالمت ئااید یهایمکانرا محیط کار دانند و میراهبردی گذاری تجاری سرمایه راروان 

 ند.بینمیروان و پیشگیری مبتکرانه 

کنند که برای داشتن نیروی کار سالم از می کار پیشنهاد المللیبینسازمان بهداشت جهانی و سازمان 

اول کارفرمایان و مدیران باید بدانند که مسائل مربوط  یدر مرحله :لحاظ روانی سه چیز ضروری است

و ها گر آنها، سیاستعوامل تسریعفهرست قدر هم که هر -در رابطه با کار به سالمت روان 

دوم اینکه کارفرمایان باید  .نگرانی بر حقی است -برای رسیدگی به آنها تهیه شودهایی دستورالعمل

قوانین مربوط به معلولیت و نیاز به مساعدت با افراد مبتال به اختالالت روانی را درک کنند. سوم، 
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و گسترش دهند. موارد کنند مناسب ارتقا و پیشگیری را تدوین های و برنامهها ایان باید سیاستکارفرم

شامل تغییر سازمانی برای بهبود شرایط کاری و کاهش آمیز اضافی برای ارتقا و پیشگیری موفقیت

خدمات کمک و غنی کردن ی وجوجست ،سالمت روانی ن و مدیران دربارهاسترس شغلی، آموزش کارگرا

 .هستند سالمت روان

نوعی  SOLVEاست.  را برای پاسخ به سه نیاز ذکرشده تهیه کرده SOLVEکار برنامه  المللیبینسازمان 

 مسائل به پرداختن برای ها،سیاست یکمک به توسعه برایتعاملی است که  آموزشی یبرنامه

طراحی شده ای نهمرکزی به گوگذاری سیاست یدوره .است شده طراحی ،کار محیط در روانشناختی

رس و مانند است-اجتماعی از جمله موارد مرتبط با خودکشی  د از مشکالت روانکه مدیران بتوانن

 -ه باشدتشدید و کاهش این مشکالت نقش داشت تواند درمی اینکه چگونه محیط کارمواد و  سوءمصرف

 درک اساسی داشته باشند.

برای پرداختن به مسائل  یتوانند سیاست جامعمی عیتی هستند کهمدیران در موق همسو با این نظر،

دهند که هم بارائه  -انی استدر پرورش فرهنگ سازمها که یکی از ابزارهای اصلی شرکت-روانشناختی 

 یبه همه بایدها ، شرکتدر تکمیل این سیاست .کندمی حمایت دارهم از افراد مشکل و پیشگیرانه است

میکرو که با نام  ،هونیمساعتنیز در فرمت مداخالت یک SOLVEکه  آموزش بدهندسطوح نیروی کار 

تواند محیط کار می است روشنگر و نیروی کار آگاهیاین ترکیب س شود.می ارائه شود،میشناخته ۲۶سولو 

                                                           
2 6 MicroSOLVEs 
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عالوه بر این  تواند شکوفا شود.می که در آن پیشگیری و حمایت همساالنایجاد کند را  یحمایتگر

برای  آموزشی ایل نهایی کردن دورهدر حا، SOLVEی بخشی از برنامه ، درکار المللیبینسازمان 

آگاهی از پیشگیری  در محل کار است.مشاوران ی پیشگیری، کاهش و مقابله با مشکالت روانی اجتماع

 مخصوصاً، SOLVE یآموزشی است. هنوز اثربخشی برنامه یاساسی در این برنامه یاز خودکشی عنصر

  اثبات نشده است. ،برای پیشگیری از خودکشی

 امریکانیروی هوایی  یتجربه ازمانی در پیشگیری از خودکشی درگسترده و س یاهمیت اتخاذ رویکرد

سطحی برای کاهش چندای برنامهها خودکشی یدر پاسخ به تعداد فزایندهآنها  نشان داده شده است.

فردی در کل جمعیت خطر در نظر گرفتند که هدف آن طیف وسیعی از عوامل خطر سازمانی، فرهنگی و 

مشکالت بهداشت روان، تقویت عوامل محافظتی  در زودهنگام یاین برنامه با مداخله .نیروی هوایی بود

به  و ترویج درخواست کمک انگای کاهش برهایی ترویج حس تعلق و اجرای سیاست محیطی،اجتماعی

و مانند مراقبان  دریافت یران آموزش متمرکزو رهبکنندگان نظارت کاهش خودکشی دست یافته است.

های پیام دهند.بمناسب انتقال های و آنها را به آژانس شناسایی راد در معرض خطر راعمل کردند تا اف

مانند - شانکه برای مقابله با مشکالتکنند را تحسین افرادی  تاشود می پخش ایگستردهالکترونیکی 

ن نظامی کنند. رهبرامی یافتدرای کمک حرفه -سالمت روان یا مسائل زناشویی، خانوادگی، قانونی

مراقبت و حمایت از واحد نظامی خود  تحت استرس باالافراد  حاصل کننداطمینان گرایش داشتند که 

رهبران نقش  حاصل شود کهاطمینان  اتخاذ شد تاسازمانی های سیاست و کنندمی فتاجتماعی دریا

برای کاهش عوامل خطر خودکشی  مذکور یبرنامه با انجام این کار، کنند.می اجرا درستمراقبتی خود را 
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در  ۱۶.۴میزان خودکشی از  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۴های بین سال نظامی را تغییر داد. یفرهنگ کل جامعه

خودکشی در  ۲/۲ اتفاق افتاد و به یکاهش بیشتر ۱۹۹۹ماه اول  هشترسید. در  ۹.۴نفر به  صدهزار

را نشان  (۱۹۸۰شده )در بیش از باالترین میزان ثبت یدرصد هشتصدکاهش رسید که  صدهزارهر 

 داری در مرگ تصادفی، قتل و خشونت خانوادگی اشاره کردند.معنیهای . آنها همچنین به کاهشدادمی

 سازمانیتغییرات  

های شعلی های شغلی است. استرسراهکار کلیدی در ارتقا نیروی کار سالم، حذف یا کاهش استرس

 عبارتند از:

 ای راجع به چگونگی انجام کار ای که کارگر اطالعات ناکافی یا گمراه کنندهابهام نقش به گونه

 داشته باشد. 

 شود که او را در موقعیت مواجه میکارگر با مطالبات متعارضی  که اینقش به گونه تعارض

 دهد. ای قرار میناراحت کننده

 فشار کاری زیاد یا فقدان مهارت های الزم برای انجام کار 

 آورکسالت تکراری انجام کارهای یا های کارگرگیری ناکافی از مهارتبهره 

 دهند.رکت نمیکارگران را در حل مسئله و تصمیم گیری مشا اقتدارگرا که مدیریتی ساختارهای 

  عدم امنیت شغلی یا مالی 

  فرهنگ مدیریتی یا سازمانی تقویت کننده تخاصم، غیبت، جانبداری غیر منصفانه و رقابت های

 بی مورد 

  سالمت جسمی، مخاطرات امنیتی، یا مواجهه با عوامل آسیب رسان، آزار و اذیت عاطفی، یا

 تبعیض جنسی
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محیطی که منجر به ایجاد استرس در مشاغل دارای ماهیت استرس عالوه بر این، بسیاری از عوامل خطر 

توانند از طریق ارتقا فن آوری یا تجهیزات ایمنی بمنظور کاهش مواجهه، یا ایجاد محیط شوند، میزا می

کاری دوستدار خانواده برای حمایت از زنان شاغل برطرف شوند. به عالوه، بسیاری از کشورها قوانینی را 

ا و استانداردهایی را نیز برای مدیریت امنیت شغلی کارگران و اصالح روند اخراج وضع کرده برای بهبود

 از کار افتادگی آنها تدوین کرده اند.

 کارگران است، فردی هایپذیریآسیب و محیطی عوامل متقابل اثر از ناشی شغلی استرس که به دلیل این

 وجود، این با داشته باشند. همکاری زای شغلی با هماسترس عوامل جهت کاهش در باید هاسازمان و

و صرف تمرکز بر روی کاگر به عنوان  شوند،می استرس ایجاد منجر به که سازمانی توجه به عوامل بدون

 پیامدهای یا استرس از ناشی مشکالت از های مربوط به سالمت و بهزیستی کارگران،در برنامه یک فرد

 جلوگیری نخواهد کرد. آنها مرگبار احتمالی

 برای کارگران آموزش و  اطالعات 

 مشکالت مدیریت و تشخیص برای کافی مهارت و دانش مدیران از از معدودی تعداد حاضر حال در

 بر عالوه. برخوردارند کارگران دارای گرایش به خودکشی با نحوه برخورد یا کار محیط در روان سالمت

 هایبحران و مواجهه با مسائل بهداشت روان مشخصی برای هایبرنامه ها،سازمان از کمی تنها تعداد این،

 دارند تا از این طریق از آگاهی مدیران کلیدی خود از کارکنان توسعه هایبرنامه خودکشی کارگران یا

 کار محیط عوامل ایجاد کننده کارگران، وریبهره بر روان سالمت مشکالت تأثیر خودکشی، از پیشگیری

در پیمایشی که اخیرا بر  مثال، عنوان به دهنده مشکالت، اطمینان حاصل کنند.نشان عوامل و سالم،

 روی کارفرمایان در کانادا به عمل آمده نتایج زیر حاصل شد:

 ۹۱٪  .از کارفرمایان افزایش بار کاری کارگران را گزارش کردند 

 ۷۲٪ کارگران را گزارش کردند. تغییر در وظایف شغلی 

 ۶۸٪  را گزارش کردند کارگران غیبت یشافزا. 
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 ۶۴٪  را گزارش کردند کارگران میان در تنش های هیجانی شیوع 

 ۶۱٪ را گزارش کردند. وری بهره کاهش 

 ۴۴٪ .درخواست تنظیم ساعات کار از سوی کارگران را ذکر کردند 

 به رسیدگی برای مشخصی برنامه ها همچنان فاقدسازمان اکثر بارز، دهنده هشدار عالئم این رغمعلی

 مسائل به رسیدگی و شناسایی برای که داشتند آنها مدیرانی  ٪۱۰ از کمتر و بودند کارگران روان سالمت

 بر روی بریتانیا صنعت نتایج پیمایش کنفدراسیون ، ترتیب همین به". بودند دیده آموزش روان سالمت

از مسائل مورد  باید کارگران روانی سالمت که معتقد بودند از کارفرمایان ٪۹۸ که داد نشان شرکت ۸۰۰

 این با. در خط مشی شرکت منظور شود این موضوع باید که معتقد بودند ٪۸۱ و باشد شرکت توجه

  برخوردار بودند. روان سالمت آنها از خط مشی رسمی درصد ۱۰ از کمتر حال،

 تقویت شده خدمات سالمت روانی اجتماعی 

 طیف و شودمی تامین هاشرکت اعتبار آن توسط که هستند هاییبرنامههمیاری کارکنان  هایبرنامه

 در هااین برنامه. دهندمی ارائه را درمانی و ایمشاوره ارجاعی، تشخیصی، حمایتی، خدمات از وسیعی

از آن زمان   اما بودند، شده ایجاد الکل مصرف به ویژه سوء مواد، مصرف سوء موارد به رسیدگی برای ابتدا

نیز شامل  را روان سالمت از دیگری هایجنبه تا اندداده گسترش را حوزه تعهدات خود آنها از بسیاری

 شوند. 

 مستقیم هایهزینه اگر ویژه به) هستند صرفه به مقرون همیاری کارکنان هایبرنامه با وجود این که اغلب

چندان توسعه نیافته  کشورها از بسیاری در با این حال حوزه طب کار ،(شود گرفته نظر در غیرمستقیم و

 هایبرنامه یا( موسسات خرد در ویژه به) است محدود اغلب همیاری کارکنان هایبرنامه است، مزایای

 ملی بررسی یک. مرتبط نیستند محلی جامعه در درمانی خدمات و سالمت روان متخصصین با موجود

 ، ۲۰۰۱ سال در که داد نشان متحده ایاالت در کارفرمایان حمایت تحت بهداشتی هایبرنامه درباره

 در موسسات بزرگ با هااین برنامه .همیاری کارکنان بودند های برنامه موسسات دارای ٪۲۰ از کمتر

و به ( ٪۲۰) کارگر ۵۰-۱۰۰ با کوچکتر موسسات در اما ، بودند متداول( ٪۸۰) کارگر ۲۰۰۰۰از بیش
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 ها شاملبرنامه سوم از دو حدود تقریباً. بودند نادر نسبتاً( ٪۱۰) کارگر ۵۰ از ویژه در موسسات با کمتر

 درمان به ارجاع و داوطلبانه غربالگری ، مواد مصرف سوء مشکالت و رفتاری سالمت برای مختصر درمان

 طور اخص، به کارکنان همیاری هایبرنامه و ، اعم طور طب کار به جهان، نقاط از بسیاری در. بودند

 به طور کل در دسترس نیستد. اند یاکافی نیافته توسعه

حاکم  فرهنگ است، دسترس در همیاری کارکنان هایبرنامه که هنگامی حتی که است این دوم مسئله

 یا همکاران زنی از سویترس افشای اسرار، انگ از کارگران که هستند ایگونه اغلب به هابر سازمان

 انگ کاهش از موسسات برای معدودی تنها تعداد. ندارند آنها از استفاده به تمایلی مدیران از جوییانتقام

 کنند.ها، به صورت خودجوش و جامعه محور فعالیت میمزایای این برنامه به استفاد از کارگران تشویق و

 بایستدستیابی به عملکرد بهینه می  برای همیاری کارکنان و ایحرفه بهداشت هایبرنامه بنابراین،

 خدمات و متخصصان به مراجعه و همیاری کارکنان هایبرنامه جمله از) درمان مناسب به دسترسی

 موانع بردن بین از به منظور انگ زدایی که راهکارهای و روان سالمت دانش با را( محلی روان سالمت

درمان ناکافی تحت  و پرخطر هایگروه به موثر همینطور دسترسی و های درمانیبه مراقبت دسترسی

 را ایاتحادیه همیاری کارکنان هایبرنامه هاشرکت از برخی حاضر حال در ایجاد شده را تلفیق کنند.

 ارائه را هاییبرنامه دیگر نیز و برخی. باشند تردر دسترس کارگران برای تواندکه می دهندمی ارائه

 وندشمدیریت می اتحادیه و شرکت توسط مشترک طور به که دهندمی

 هایفعالیت طریق از خودکشی و روان سالمت با مرتبط انگ کاهش هدف با که هاییبرنامه از اینمونه

ابتدای این  در که است کار المللیبین سازمان SOLVE برنامه شود،می خودجوش جامعه محور انجام

 کتابچه در مورد آن صحبت شد

 کند.اجرا می همتایان حمایت از با بهره گیری ای را های نوآورانهدر کانادا برنامه کبک کار فدراسیون

 که کمکی منابع درباره اطالعاتی و دادن گوش هایمهارت زمینه در پایه هایآموزش اعضای اتحادیه

 تریعمیق هایآموزش توانندعالقه مندان می. کنندمی دریافت شوند،می نگهداری و ایجاد اتحادیه توسط
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 همتایان آگاهانه حمایت مزایایی مانند برنامه این. کنند دریافت خودکشی از پیشگیریدر زمینه  جمله از

 هستند دسترس در راحتی مشاوران همتا به. کندرا فراهم می ای حرفه هایکمک به دسترسی هدایت و

 ای در پیشگیری از خودکشی ایفا کند.نقش عمده توانندو به همین جهت می

 به کارگر دارای گرایش به خودکشی کمک کندچگونه می تواند  مدیر یک 

که دارای  افرادی. ندارد وجود تشخیص گرایش به خودکشی در کارگران برای مشخصی قانون هیچ

اظهار کنند  است ممکن و کنندسرخوردگی می و افسردگی احساس معموالً گرایش به خودکشی هستند،

افراد به بازگو کردن مشکالتشان برای دیگران به  اگرچه تمایل ..انجام دهند چه کار باید دانند نمی که

 در کنندسرانجام خودکشی می که افرادی اکثر وجود این با ویژه همکاران و مدیرانشان، متفاوت است.

این . اندداده نشان خودکشی قصد بارزی مبنی از دهنده هشدار عالئم مرگ، از پیش هایماه یا هاهفته

 جدی باید که فریادهای کمک خواهی هستند بلکه نیستند توجه برای جلب ضرریبی هایتالش عالئم

 :از عبارتند دهنده هشدار عالئم. شوند گرفته

 همکاران و دوستان با در برقراری ارتباط ناتوانی و جویی از دیگرانکناره 

 تنهایی و انزوا درباره احساس صحبت 

 نفس دادن عزتنا امیدی یا از دست  مصرفی، بی ناکامی، احساس ابراز 

 نارضایتی یا پذیریتحریک قراری،بی افزایش. 

  پرخاشگری یا عصبانیت 

 منقطع خواب 

 هیچ راه حلی برای آنها وجود نداردای که گویا به گونه شرح دائم مشکالت 

 سیستم به اعتقاد یا فقدان حمایت ابراز 

 رتق و فتق امور مورد در کردن صحبت 
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  وجود نقشه قبلی یا در صورت مورد پرسش قرار گرفتن، بیان وجود برخی عالئم دیگر دال بر

  خودکشی نحوه مورد های مشخص درایده

دارای گرایش به خودکشی در صورت وجود عالئم هشدار دهنده زیر در معرض خطر  افراد این، بر عالوه

 بیشتر خودکشی هستند:

 فروپاشی اخیر یک رابطه نزدیک 

 ،شغلی تغییرات سایر رتبه یاتنزل  بازنشستگی پیش از موعد 

 یا انضباطی اقدام رسمی، توبیخ مانند) آور مرتبط با کارناراحت کننده و خجالت عمده رویداد 

 رفتارهای جنسی نامناسب( یا مالی سوءاستفاده مانند فاش شدن رویدادی

 وضعیت سالمتی در تغییر 

 دیگر مواد یا الکل مصرف سوء افزایش 

 خانواده در خودکشی به اقدام سابقه یا خودکشی رفتار تاریخچه 

 توجیه ناپذیر خستگی یا شغلی فرسودگی کنونی، افسردگی 

 در هنگام مواجهه با کارگر دارای گرایش به خودکشی، به طرق زیر می تواند به او کمک کند. یک مدیر

 نگرانی و بیان پذیرش 

 مرگ تردید دارند. سوال دارای گرایش به خودکشی درباره  افراد بیشتر) گفتگو به فرد تشویق

دهد بلکه در حقیقت پرسیدن در مورد قصد خودکشی، اقراد را به سمت خودکشی سوق نمی

 (تواند آغازگر حل مشکل باشد.باعث احساس تسکین شده و  می

 بخواهند با او تماس بگیرند، یا تماس  که دارد وجود کسی آیا که سؤال پرسیدن در مورد این

 گرفته باشند.

 مانند ، ذیربط در سازمان افراد به رسانیاطالع برای راز داری بگویید اصل آنها ی بهآرام به 

شکسته خواهد ( شرکت خط مشی به بسته) کارگزینی یا ایحرفه نمایندگان واحدهای بهداشت

 .کند موافقت این اسرار حفظ با نباید هرگز مدیر یک. شد
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 سالمت روان یا ایحرفه بهداشت متخصص یک به فرد ارجاع برای مناسب فوری اقدامات انجام 

 محلی جامعه در پزشک یا روان بهداشت برنامه متخصص توانداین فرد می کوچک موسسات در)

 صورت در. خواهد کرد تسهیل را روند این مراکز این با معین شده پیش از هایتوافق. باشد

 (است.خودکشی قابل پیشگیری  ، مناسب و به موقع هایمراقبت دریافت

 اطمینان برای نزدیک همکاران یا دوستان ، خانواده اعضای میان در فرد از حمایت و شناسایی 

 نخواهند ماند تنها بحران خودکشی در که این از

 مستندات مربوطه در باشد الزم است ممکنرعایت مستندسازی ) با شرکت مشی خط پیروی از 

 (فرد ثبت شود. بهداشتی پرونده یا پرسنلی پرونده

 از وقت اسرع در نمایندگان که سایر یا پرسنل مدیر ، ایحرفه بهداشت متخصص یک دارا بودن 

به محل کار  بازگشت هر چه سریعتر ، او را به کارگر از کارافتاده دیدن کنند و ضمن ابراز نگرانی

 کاری برنامه قبیل های الزم ازدر زمان بازگشت کارگر به شغل سابقش، مساعدت ترغیب کنند.

 اذیت، و آزار مانند) برخی شرایط خاص شغلی اینکه مگر بسیار حائز اهمیت است. پذیر انعطاف

 کند. جلوگیری امر این از( شدید شغلی استرس یا نامناسب شرایط ، همکاران با درگیری

 تغییرات ، شغلی الزامات مورد در روان کارگر سالمت یا متخصص پزشک سازی آگاه جهت تالش 

 .تسهیالت و احتمالی

 روان سالمت مشکالت پیامدهای و ماهیت از کارگران آگاهی افزایش 

 به خودکشی به کار باز خواهد گشت پس از اقدام که کارگری برای حمایتی محیط یک ایجاد 

 کار با مرتبط اجتماعی -روانی مخاطرات سایر و شغلی استرس کاهش یا رفع 

 گرایش به خودکشی کمک کند.به کارگر دارای می تواند چگونه یک همکار  

دوری "رد رویک وفاصله بگیرند  اواز های فردی که دارای مشکالت سالمت روان است، ممکن است همکار

نگران هستند که زیرا آنها ممکن است تمایلی به مداخله نداشته باشند،  را انتخاب کنند. "و دوستی

 فرصتدر نتیجه، ممکن است  مخاطره بیاندازند.مشکالت فرد را بیشتر کنند یا روابط کاری خود را به 
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می توانند اقدام موثری انجام دهند که  ذیریط در سازمان افرادیبا  اطالعاتگذاری به اشتراک  حساس

  .(۲۸، ۲۷بدهند )از دست را 

کنند پریشانی ممکن است احساس  وی همکاران ، خودکشی کرده استاقدام به  یکی از همکاران اگر

، اگر چه با صحبت نکردن یا انکار این رویداد .کنند رفتاربگویند یا چگونه  باید دانند چهزیرا نمی 

 کنندمیهنگامی که افراد خودکشی  در آنها شوند.احساس انزوا و فاصله اجتماعی باعث ایجاد د نتوانمی

آنچه آنها  .ستحمایت همتایان بسیار حائز اهمیت ا، در حال بهبودی از یک بیماری روانی هستند یا و

 :خواهندنمی

 ؛احساس طرد شدن توسط دوستان و همکاران 

 عوض کندرا  صحبت کسی موضوع 

 عنوان کردن این موضوع که رفتار یا احساسات آنها احمقانه یا اشتباه است.، یا نصیحت شدن 

 تحلیل و دسته بندی واقع شدن، انتقادمورد تحقیر ، 

  آوردنشان یا تشویق آنها جهت خروج از وضعیت صحبت کردن با آنها و تالش برای سر حال

 ؛کنونی

احساس و  بازیابی عزت  نفس فرد، حمایت و احترام از طرف دوستان و همکاران به  بخشی اطمینان

 کند.یکپارچگی مجدد با محیط کار کمک می

 چه کاری می توانند انجام دهند نیروی کار برای ارتقاء سالمت روان کارفرمایان 

 :توانند نیروی کار دارای سالمت روان داشته باشند کهزمانی میکارفرمایان 

  و قدردان دستاوردها و مشارکت های افراد به وجود آورند.، هماهنگ  حمایتگریک محیط کاری 
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  حل و فصل  تعارصاتمؤثر و مدیریت  ط، ارتباآزاد بحثاز طریق مشکالت و تعارضات کاری

 شوند.

 با  مواجههیک سیاست جامع در مورد چگونگی  از جمله ، اثربخشهای سالمت روان سیاست

تدوین ؛ مداخله بعد از اقدام به خودکشیو قبل خودکشی کارگران در زمینه پیشگیری ، مداخله 

 شود. و اجرا

 تغییر  هایجنبههای منصفانه و مؤثر برای رسیدگی به شکایات ، بررسی عملکرد و از روش

 .شودسازمانی استفاده 

 اجتماعی  -هایی برای شناسایی زود هنگام و کاهش استرس شغلی و سایر خطرات روانیروش 

 درنظر گرفته شود.

  مانند تنزل رتبه، اخراج و قطع همکاری و یا ترومای  یمشاوره برای کسانی که رویدادامکان

 شود.فراهم  ندامرتبط با کار را تجربه کرده 

  برای مدیران اجتماعی کارگران  یمشکالت روانشناسایی و مدیریت دوره های آموزشی برای

 . برگزار شود

  رفتارهای کمک طلبی ارتقاناشی از مشکالت سالمت روان و اقدامات الزم برای کاهش انگ 

 شود. انجام کارگران؛

 رفتن کلیه منظور اطمینان از تحت پوشش قرارگبه روان سالمت ها و اقدامات ، رویه خط مشی

 شود.ارزیابی به طور منظم های کارگران و سازمان نیاز
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 انجام دهند یان در هنگام مواجهه با خودکشی یک کارگر چه کاری می توانند کارفرما 

 بر همکارانبسیاری اجتماعی  تأثیر روانیچندان شایع نیست اما محل کار  درخودکشی  با وجود این که

و  از اعضای خانوادهشش نفر  می تواندخودکشی در خارج از محل کار بر جای خواهد گذاشت. وقوع 

صدها نفر را ممکن است خودکشی در محل کار  وقوع اما، قرار دهد جدی تحت تأثیردوستان نزدیک را 

محل  هایخودکشیآن می تواند سال ها در سازمان باقی بماند. عالوه بر این  اثرتحت تأثیر قرار دهد و 

 .دندهافزایش مینیز را های خوشه ای خودکشیآمار کار 

نقش  فرد ، همکاران ممکن است احساس کنند که به نوعی در خودکشیعلت خودکشیدر جستجوی 

د که نممکن است احساس کن اند. مدیرانرا سرزنش کنند که مانع این امر نشده شاناند یا خودداشته

به ویژه و نسبت به سبک مدیریتی خود بدگمان شوند )، داشتندمیارتباط بهتری باید با زیردستان خود 

عذاب وجدان احساس  دچار یا شده باشند( و انضباطیائل مساخیراً درگیر مشکالتی در روابط یا اگر 

مدیران ممکن است از طرف دیگران نیز به دلیل اینکه به فرد  شوند.زا عوامل استرس شدید برای ایجاد

همکاران و دوستان نزدیک ممکن بیش از حد فشار آورده اند سرزنش شوند و وجهه آنها خدشه دار شود. 

 شدید و طرد شدگی کنند.  است احساس عصبانیت

در بین همکاران و  ار تواند عوارض جانبی بعدیخودکشی در محل کار میهنگام وقوع به موقع  اقدام

 :توانند، کارفرمایان میدر محل کار  خودکشی )یا اقدام به خودکشی( به دنبال .کاهش دهد دوستان

 مقامات محلی مانند فورا  و خودکشی اطمینان حاصل کردهصحنه  از دست نخوردن و عدم تغییر

 پزشکی قانونی را از حادثه مطلع کنند.پرسنل اورژانس، پلیس یا 

 ران شفاف و صادقانه در باره نحوه مرگ صحبت کنند. اگرچه ذکر جزئیات و روش با کارگ

 شود.خودکشی توصیه نمی

 خطر آن به کارگران داده شود.در مورد خودکشی و عوامل  آموزش های کافی 
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  ای ترتیب دهند.مراسم یادبود شایسته فرد متوفیبرای 

  کنند؛خود را مدیریت می خوبی سوگبه فرد که همکاران کنند اطمینان حاصل 

 برنامه از طریق تخصصیهای را که ممکن است به حمایت در معرض خطرپذیر یا افراد آسیب-

به ، شناسایی و احتیاج داشته باشندجامعه روان  سالمت خدمات یا همیاری کارکنان و های

 .بد(خودکشی های تقلیدی کاهش می یا)از این طریق امکان  مراکز مربوطه ارجاع دهند

 توانند از طریق تغییر سازمانی بهبود بالقوه که میموثر عوامل  و شناسایی یک بررسی سازمانی

 دهند. انجام یابند

  کنند.های پیشگیری استفاده و استراتژیای حرفهاز این اطالعات برای بهبود بهداشت 

 خالصه و نتیجه گیری 

های فردی )مانند مشکالت سالمت روان( و شرایط پذیرینتیجه تعامل پیچیده آسیب انخودکشی کارگر

)الف( تغییر بهترین راه کار پیشگیری از خودکشی در محل کار تلفیقی است از  .ستااسترس کاری پر 

زدایی از مشکالت سالمت سازی و انگعادیسازمانی با هدف جلوگیری و کاهش استرس شغلی )ب( 

سالمت  زودهنگام مشکالت)ج( شناخت و تشخیص )از جمله افزایش آگاهی(  روان و جستجوی کمک

همیاری کارکنان و  سالمت هایبرنامه عاطفی و )د( مداخله و درمان مناسب از طریقمشکالت  وروان 

پر احترام ایجاد یک محیط کاری  می بایست عمدههدف است.  روانسالمت  منابع خارجیمرتبط با 

برسد به حداقل استرس محیط کار از بین رفته یا و  دهتمامیت کارگر حفظ ش که در آن باشدبرای افراد 

مورد سازی کارگران و توانمندیکپارچگی احساس  ، مثبت سازمانی هویت، در عین حال روابط اجتماعیو 

بهداشتی و ایمنی های ، خط مشی و برنامههای حمایتی توانند محیطمیها همه شرکت .تقدیر قرار گیرد

د، توسعه دهنداین شوخودکشی می رفتارهای از پیشگیریو  روان نیروی کار سالمتکه باعث تقویت   را

ای از قوی بهداشت حرفههای به معنای توسعه زیرساخت تواندمی بزرگ شرکت هایر ، د موضوع

شرکت های کوچک نیز  های جامعه باشد درارتباط آن با مراقبتو  همیاری کارکنان هایبرنامه جمله



3۷ 
 

هر ها در شرکت ارتباط و هماهنگی با متخصصان و مراکز سالمت روان محلی باشد.. همی تواند به منزل

خواهند  بهرهشوند، انجام می نیروی کار سالمت روان با هدف ارتقاء که هاییاز فعالیت د،نکه باش ابعادی

 .برد.
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