
 به نام خدا

 ))  ارتقاء سالمت روان کارکنان  ((

سالمت  جسم وروان ، انبساط خاطر ودر نهایت شادکامی 

وتن آرامی پدیده هایی هستند که در ارتباط محیط زیست 

انسانها تحقق می پذیرندکارکرد نامناسب نهادها ، نظام های 

اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی بهداشتی ، درمانی دریک 

جامعه در ارتباط مستقیم با بهداشت روانی  وجسمی آن 

جامعه است وسالمت افراد را دچار مخاطره می کند..ارتباط 

یک فرآیند دو طرفه است ، ارتباط رفتار خاصی است که 

شکل آن از آدمی سر می زند و او را از سایر موجودات  زنده 

متمایز می کند انسان ها در تمامی  احوال احتیاج به برقراری 

ارتباط با دیگران دارند وبدون برقراری  ارتباط با دیگران نمی 

توانند به حیات خود ادامه دهند.سازمانی که افراد آن برخورد 

نافذ وموثر با یکدیگر نداشته باشد توانمندی های الزم را 

 برای اجرای وظایف  خود ندارد ونمی تواند در کارکنان 

 سالمت روان وابعاد آن

یک حالت عملکرد موفقیت آمیز واکنش سالمت روان : 

روانی است که از فعالیت های آفرینشی  ورضایت بخش با 

افراد دیگر ، توانایی سازش یافتگی  وسازگاری با تغییرو    

 کنارآمدن با مشکالت  وپریشانیها نتیجه می شود.

موضوعات  سالمت روان شامل ارتقاء مفهوم سالمت روان : 

واکنش  بهینه و به همان میزان مداخله و کاهش   واکنش 

 نارسا  می باشد .

 ابعاد سالمت روان :  

سالمت روان شامل  ، عدم حضور واکنش نارسا در   -1

جنبه های  روان شناختی ، هیجانی ، رفتاری واجتماعی  

می باشد . )منظور از واکنش نارسا اختالل در زندگی 

 روزمره می باشد( . 

سالمت روان واکنش بهینه در ابعاد روان شناختی  و  -2

 اجتماعی  می باشد

 نقش بهداشت روانی محیط کار درکاهش وقوع حوادث شغلی

دردنیای امروز با استرس های مختلفی روبرو هستیم که 

بعضی از این استرس ها مختص محیط کار است  .نزاع با 

یک همکار ، محروم شدن از پاداش ،دیر رسیدن به سرکار 

 و... را می توان نمونه هایی از استرس های  محیط کار نامید.

بهداشت روانی درمحیط کار یعنی مقاومت در مقابل 

پیدایش پریشانی های  روانی  واختالالت رفتاری در 

 کارکنان سازمان وسالم سازی فضای روانی  کار به نحوی که 

انگیزه الزم را ایجاد نماید. زیر ارتباط بستر مبادله اطالعاات            

است بدون برقراری ارتباطات اثربخش مبادله اطالعات امکان        

پذیر نمی باشد لذا با عنایت به اهمیت روزافزون ماباادالاه              

اطالعات در دنیای پرتالطم  کنونی ، لزوم  عنایت  بیشتر باه              

مقوله ارتباط مشخص  می شود. ارتباطات موثر یکی ازعناصر           

کلیدی موفقیت مدیران است چرا که اطالعات به عنوان یاک      

داده مهم درسیستم سازمانی در سایه ارتباطات موثار وارد           

سازمان می شود وهمین که به سازمان  راه یافت ، باز نیازمند             

یک سیستم ارتباطی کارآمد است . تا مورد پاردازش قارار              

 گیرد.

ازمشخصات یک سازمان سالم آن است  که سالمت جسمی و           

روانی کارکنان  مورد توجه وعالقه ی  مدیریت سازمان قارار            

گیرد مشکلی که اکثرا درسازمان ها باآن مواجه هستیم ایان           

است که افراد حرف یکدیگر را نمی فهمند ومسائل زود جنبه           

ی شخصی پیدا می کند . بنا بر ضرورت واهمیت ماوضاوع                

فرسودگی  شغلی  مرتبط به محیط کار وعدم هماهنگی بیان            

خصوصیات ذاتی افراد وماهیت شغلشان نیزهست .باه هار            

میزان عدم  هماهنگی  بیشتر باشد به همان میزان پتانسیال            

فرسودگی شغلی باال می رود وباعث کاهش اهمیت ارزش ها ،           

ضعیف شدن اراده وروحیه می شود .فرسودگی شغلی  ناه              

تنها با بهداشت  روانی یک شخص بلکه با میزان  بهاره وری      

فرسودگی شغلی  باعث غیبت کارکنان از محل        او نیز رابطه دارد.      

کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همکاران ،مشکالت          

 جسمی ، روانی ، تغییر شغل و سرانجام  ترک خدمت  می شود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقاء سالمت  روان  کارکنان

 هدف های چندگانه نیز تامین شود:

هیچ یک از کارکنان سازمان به دلیل عوامل موجاود            -1

 در سازمان گرفتار اختالل روانی  نشوند.

هریک از کارکنان از این که درسازمان محل کار خود            -2

به فعالیت اشتغال دارند احساس رضایت کنند وعالقمند        

 به ادامه کار درآن سازمان باشند.

هریک از کارکنان سازمان نسبت به  روسا همکااران           -3

خود وبه طور کلی نسبت به جهان اطراف وباخاصاو             

نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته         

 باشند.

همه کارکنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب باا            -4

 محیط کار وعوامل موجود درآن باشند.

همان سالمت فکر وقدرت ساازگااری       بهداشت روانی :     

فرد با محیط واطرافیان است.همچنان که از جسم خاود           

مراقبت می کنیم روح خود را نیز باید مقاوم ترکنیم تاا         

 زندگی بهتری  داشته باشیم .

استرس شغلی را می توان جمع شادن     استرس شغلی :     

عامل های  استرس زا در وضعیت های مرتبط با شاغال             

دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا باودن آن            

اتفاق نظر دارند. استرس شغلی  به عنوان  کنش متقابال      

بین شرایط کار وویژگی های فردی شاغل ، میزان بیاش           

از حد خواست های محیط کار ودر نتیجاه فشاارهاای              

 مرتبط با آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید.

 راههای  مقابله با استرس وفشار روانی 
 شناخت موقعیت     -1
 تجربه در کار-2
 استراحت   -3
 پرهیزاز اشتغال به چند کار -4
 هدف گرا بودن -5

 اصول بهداشت روانی درسازمان 
 ایجاد جو صمیمیت ، همدلی  ، صداقت   -1  
 همکاری  واحترام متقابل در میان کارکنان سازمان -2
پرهیزاز اعمال روش های  مبتنی بر زور واجبار در محیط    -3

 سازمان
شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان تحت نظارت سازمان -4

وفراهم ساختن رشد وشکوفایی  این استعداد درحد توان 
 وامکانات سازمان

پرهیز ازقضاوت های کور کورانه ومبتنی بر پیشداوری در  -5
 مورد کار ورفتار کارکنان سازمان

شناسایی دالیل واقعی کم کاری ، غیبت از کار، بی  -6
حوصلگی وبی عالقگی  به کار ، کم توجهی وبی دقتی کارکنان 
توسط مدیر وپرهیز از قضاوت های کورکورانه ومبتنی بر پیش 

 داوری نسبت به اساس رفتار انسان
آشنا ساختن کارکنان با واقعیت های محیط کار وحذف آن  -7

دسته از معیارها وعوامل سازمانی که از لحاظ اخالقی ، انسانی 
 وفرهنگ سازمانی صحیح تلقی نمی شود.

 تهیه کننده :   

 اداره ارزیابی  عملکرد

 دبیرخانه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 


