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از لحاظ روانشناختی ،باال بودن روحیه باعث افزایش کارایی کارکنان میشود .از طرفی به دلیل رعایت نکردن پاره-
ای مسایل کوچک در محیط کار ،ناخواسته باعث افت شدید روحیه میشویم .هر چقدر محیط کاری منظمتر و
دارای چشماندازی روحیه بخش تر باشد ،به همان اندازه ،تاثیر روانشناختی خود را بر روی رفتار و کارایی کارکنان
خواهد گذاشت .بطور یقین ،کارمندی که با رعایت کردن این نکات ریز و در عین حال ساده در محل کار خود
حاظر میشود ،به بینشی بسیار مثبت به آینده شغلی خود خواهد داشت.
مواردی که با آن میتوان محیط کاری را سرشار از انرژی کرد.
 استفاده از گل و گیاهان طبیعی در محل کار تغییر در نوع چیدمان لوازم و هماهنگی رنگ بین لوازم موجود در اتاق استفاده از رنگهای روح بخش در رنگ آمیزی محل کار و همچنین رنگ پرده و کرکرهها یک دست و یک رنگ شدن لباس کارکنان و تفکیک رنگ بصورت واحد به واحد جدا استفاده از آکواریومهای بزرگ در ورودی هر طبقه تدارک دیدن اتاقی با آبشارهای مصنوعی کوچک و با پرندههای خوش صدا ،برای زمانی که کارمندی بهتمدید اعصاب نیاز دارد( .با حضور چند دقیقه ای در این اتاق روح بخش ،تمام مشکالت روزمره ناپدید
میشود).
 برنامهریزی برای کوهنوردی ،حداقل ماهی یکبار( .با اینکار روحیه کار دسته جمعی باال میگیرد). در دسترس بودن کتابهایی معنوی ،مانند قران ،نهج البالغه و انواع دعاها در محل کار برای افزایش روحیهمعنوی.
 استفاده از پوسترهایی در اتاق کار که حاوی تصاویری از سکوهای نفتی و افتخارات ملی همراه با جمالتغرورآفرین در زمینه آنها .یادآوری افتخارات ملی و همیشه جلوی چشم بودن آنها برای افزایش روحیه
خوداتکایی به توان خود ،بسیار مفید میباشد.

