
تحوالت نســلى و تغییــرات تکنولوژیک، 
موجب پیدایــش الگوهاى جدید فرهنگى و 
اجتماعى در جوامع مختلف شده است. این 
تغییرات شــتابان نه تنها جوامع بزرگ بلکه 
جوامع کوچک مانند ســازمان هاى مختلف 
را با دگرگونــى مواجه کرده اســت. تغییر 
درکارکــرد نهادها، خصوصا نهــاد خانواده، 
پیدایــش انواعى از آســیب ها و مســـائل 
اجتماعى پیچیده، تعــارض هنجارها، تغییر 
در رفتارهــاى اجتماعــى و ذائقه گروه ها و 
قشــرهاى اجتماعى حاصل ایــن تغییرات 
شــتابان اســت. امروز متخصصــان علوم 
اجتماعى و روانشناختى براى کاهش و حل 
متفاوتى  الگوهاى هاى  مســـائل  گونه  این 
در ســطح خــرد و کالن ارایــه نموده اند و 

ســازمان ها به فراخور نیــاز و درك اهمیت 
موضوع براى بهبود شرایط کارى مى توانند 
از دانــش علمى این متخصصــان در قالب 
مراکز مشــاوره و غیره بهره مند شوند. رشد 
و توسعه صنعت عظیم نفت درکشور ما طى 
بیــش از یک قرن اخیر به نیروى انســانى 
کارآمد با پشــتوانه نهاد خانواده گره خورده 
است. تالش علمى و هدفمند براى کاهش 
مشــکالت نیروى انســانى و خانواده هاى 
این صنعت با امور روابــط کار و مددکاري 
اجتماعــی بعنوان بــازوي مدیریت در این 
صنعت شــکل گرفت و این امور در شرکت 
ملى پاالیــش و پخش و زیر مجموعه خود 
تقریبا از ســال 72 آغاز شد. شـکل دهـــی 
مطلـوب مناسـبات اداري، تعـدیل مسـائل 

کارکنـان، کـــاهش تعارضات بین فردي و 
گروهـــی در ســازمان، بهبود محیط کار با 
هدف ارتقـــاي بهـره وري و غیره برخی از 

وظایف سازمانی این امور مى باشد.
براي نیــل به این اهداف  نیروي انســانی 
ایــن واحد باید از دانــش روز براي کاهش 
آســیب هاى اجتماعی و مشــکالت مالی، 
شــغلی، روحی و روانی در محیــط کار  و 
غیره برخوردار باشد تا امکان ارایه ایده هاى 
چالش هاى  و  نگرش ها  مناسب  بازخورد  نو، 
تهدید کننده منابع انســانی را داشته باشد. 
همچنین بــا اتخاذ رویکردهاي علمی حوزه 
علوم اجتماعی و روانشناســی و اســتفاده 
از متخصصــان امر زمینه حل مشــکالت 
کارکنــان و خانواده هــا و.... را فراهم نمود. 

دکتر جواد نظرى
مراکز مشاوره روانشنا(، رضورت سازمان
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رفتارهاي کنشگران در چهارچوب هاى اجتماعی اتفاق مى افتد 
و این نشــانگر گره خوردن فعالیت ها و رفتارهاي انسان ها با 
یکدیگر در مجموعه هاى بزرگتر از ســطح خانواده است. پس 
بــه نوعی مى توان گفت بخش مهمــی از موفقیت این مراکز 
با ســاختارهاي اجتماعی ارتباط پیدا خواهد کرد. اگر از سوي 
کارشناسان این مراکز مساله اى در محیط کاري برجسته شد و 
راه حل هاى آن هم تجویز گردید، کاهش و یا حل آن بستگی 
به فراهم نمودن زمینه هــاى اجتماعی و فرهنگی و... مربوط 
به آن مســاله از سوي متولیان سازمان و از سوي دیگر میزان 
تاثیرگــذاري از اجتماع بزرگتر دارد. ایــن همان نکته کلیدي 
است که متولیان امور مشاوره و مسئوالن مربوطه در سازمان 

باید آن را مد نظر داشته باشند.
با توجه به رویکرد ذکر شــده در باال بــراي کارآمدي مراکز 

مشاوره مى توان پیشنهادهاي ذیل ارایه نمود:
ـ گام اول آگاهــی از جامعه خدمات پذیر مى باشــد براي این 
کار باید با اســتفاده از متخصصان از طریق مطالعات میدانی 
و علمی اطالعات مناســب و کافــی از محیط هاى صنعتی، 

کارکنان و خانواده ها جمع آوري نمود.
ـ تهیــه بانک الکترونیک داده هــاى علمی در حوزه اجتماعی 

هیات مدیره شــرکت ملی نفت ایران در ســال 76 دستور العمل ریاســت جمهوري مبنی بر استفاده از خدمات مشاوره را به صورت 
مصوبه اجرایی در آورد و مرکز خدمات مشــاوره اى با تعداد اندکی از کارشناســان این شرکت راه اندازي شد. در صنعت انتقال نفت 
ایران با توجه به ماهیت کاري متفاوت و عملیاتی بودن از سال 79 خدمات مشاوره اى به کارکنان و خانواده ها در مناطق مختلف این 
شرکت از سوي موسسات تخصصی آغاز شد و تاکنون اکثر مناطق تحت پوشش خدمات مشاوره اى این موسسات قرار گرفته اند به 
گونه اى که در ســطح شــرکت به طور متوسط ساالنه بالغ بر 600 کارگاه و سمینار آموزشی برگزار و بالغ بر 4 هزار مشاوره فردي از 
ســوي مراکز مشــاوره طرف قرارداد اجرا مى شود. هدف از طرح این موضوع عالوه بر آشنایی خوانندگان با سوابق ارایه این خدمات 
در صنعت نفت، تاکید بر ضرورت وجود مراکز مشاوره، تقویت فرهنگ مشاوره و ارایه راهکارهایی براي کارآمدي این مراکز مى باشد 
که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. همانطور که در مقدمه ذکر شد، با توجه به پیچیدگی مســـائل جامعه امروز، نمی توان 
براي حل این موارد با توسل به شیوه هاى سنتی اقدام کرد. خدمات مشاوره اى با زیربناي علمی 
در صنعت انتقال نفت ایران در بســیاري از حوزه هاى فردي و خانوادگی راهگشا بوده 
و شــاید در مواردي خدمات گیرندگان احساس کنند نتیجه مطلوبی از این طریق 
براي حل مشــکالت خود به دســت نیاورده اند که این موضوع ما را به نکته 
مهمی خواهد رســاند و آن اینکه چنین خدماتی به طور معمول در ســطح 
فردي ارایه مى شــود در صورتیکه فعالیت هاى انسان ها با گروه ها و جامعه 

بزرگتر پیوند پیدا مى کند. 
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و روانشــناختی از ویژگی هــاى رفتــاري، 
انواعی از آسیب ها و ... در سطح کارکنان و 
خانواده ها و در صورت لزوم جامعه بزرگتر و 
تعیین دوره زمانی براي نوسازي این داده ها
صنعتــی،  محیط هــاى  ســطح بندي  ـ 
اولویت بنــدي انواعی از آســیب ها و تعیین 
میزانی از وضعیت ســالمت روان در سطح 
فردي تا ساختاري در سازمان مربوطه جهت 

تعیین چگونگی فعالیت مراکز مشاوره
ـ تهیه طرح جامــع چگونگی فعالیت مراکز 
مشــاوره در زمینه هــاى تعیین شــده در 
فعالیت ها  این  ارزیابی  چگونگی  تفاهم نامه، 
و.... در حوزه هــاى پیشــگیري، آمــوزش، 
مشاوره و سایر موارد بر اساس بانک داده ها 
و اولویت بندي ها. پیش بینی تهیه برنامه هاى 
متفــاوت بــراي گروه هــا و محیط هاى با 

ویژگی هاى خاص در مناطق شرکت.
ـ ارزیابــی علمی عملکرد مراکز مشــاوره 
و رتبه بندي آنها بر اســاس شــاخص هاى 
مختلفی مانند برگــزاري کارگاه ها، خدمات 
مشــاوره اي، رضایت ســنجی، قدرت حل 
مشــکالت اولویت بندي شــده و همچنین 

علمی،  تالیفــات  اعضا،  دانشــگاهی  درجه 
سوابق مرکز مشاوره و ....

ـ گردهمایــی ســاالنه مراکز مشــاوره در 
سطح شــرکت جهت هم اندیشــی و یافتن 
ارزیابی  برنامه ریزي،  مناســب،  راهکارهاي 
و ارایه تجربه ها و ایده هاى کارشناســان در 
کارکنان،  روانشناختی  مشکالت  حل  زمینه 
خانواده ها و تشریح جدیدترین دستاوردها در 

حوزه هاى مربوطه
ـ پیش بینی اجراي مطالعات کوتاه مدت و بلند 
نیاز  زمینه هاى مورد  در  جامع  طرح  در  مدت 
مانند امیدآفرینی و نشاط اجتماعی کارکنان و 
خانواده ها در سطح شرکت و مناطق که امکان 

تحلیل عمقی این موضوع ها را فراهم نماید.
ـ بهــره گیــري از شــیوه هاى مناســب 
اطالع رسانی برنامه ها، تهیه و فراهم نمودن 
ملزومات و مکان مناســب ویــژه آموزش 

صحیح در مناطق و مراکز انتقال نفت
ـ پیش بینــی و برنامه ریــزي بــراي تحت 
پوشــش قرار دادن نیروهاي غیر رسمی از 

جمله کارکنان قراردادي و ...
ـ برگزاري تورهاي روانشناسی و مشاوره اى 

ویژه همکاران شــاغل در مناطق عملیاتی 
و خانواده هاى آنها با مشــارکت کارشناسان 
مراکز مشاوره جهت تبادل تجربیات و آگاه 
سازي و رفع مشکالت احتمالی و پیشگیري 

از معضالت رفتاري در خانواده ها
ـ یکپارچه سازي گزارش هاى مراکز مشاوره 
به منظور فراهم نمودن داده هاى مناســب 
تحلیــل و ارایه راهکارهــاي علمی بهبود 
وضعیت سالمت روان کارکنان و خانواده ها

ـ در صورت امکان پیش بینی فراهم نمودن 
درخواست  الکترونیکی  ســامانه  زیرساخت 
مشــاوره همرا با دسترسی مراکز مشاوره به 

این سامانه جهت ارایه خدمات

منابع
shana.ir ،شبکه اطالع رسانی شانا
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