


 

 

اجتماعی محیط –عوامل روانی                
 کار  

 ارتقا سالمت روان در محیط کار
                                        

 دکتر راضیه زارع: ارانه دهنده

  سازمانی-روانشناس صنعتی



 کار محیط اجتماعی-روانی ابعاد به توجه اهمیت 
کار محیط در روانی فشار عوارض و ها نشانه 
 کار محیط در روانی فشارهای کننده ایجاد عوامل 
در روان سالمت ارتقا و روانی فشار ایجاد از پیشگیری راهکارهای 

 کار محیط
های محیط در کارکنان روانی سالمت به نظامند توجه از مثالی 

 کاری
مداخله موردی نمونه و صنعت و کار در روانشناسی نقش   

 

  

 



اجتماعی، ویژگی های اداراکی محیط کار هستند که مفهوم عاطفی  -عوامل روانی
برای کارکنان و مدیریت دارند، و می توانند منجر به استرس، اضطراب و اختالل در 

 .عملکرد شوند
 
  استرس شغلی در جمعیت کاری به طور جدی رو به افزایش است و سازمان بهداشت

 جهانی از آن به عنوان اپیدمی جهانی نام برده است

 

 



افزااش غیبتزاغاکغر،کارز،م غابزاارغ وزی،غفکااافزااش غدز ا  غ کغغغغغغغغ:پیامدهای ساازمانی •
غاحبطاافااش غماشنهغم،اغاستقبمغفغیبیغاستقبماغ وی،غفکاغفغعملکی غشغلیغپ،شبن

غ:پب،ادم،اغفی اغش،الغا اک غذشلغایغ ،شد•
غ
غتپ غقلبا یافیفختگیالیکشاتحیشکغپذشیا: کر ت،،غادت-1:پیامدهای جسمانی •
 بم،کشو،اغقلتزیااختالتتغو اکشیارزی ک ااختالخغخز اخااختالخغعملکزی غغغغغ: کغ لندغادت-2

غجنسی
غ
غافک،کاغپیشغفغتمیراغعدمغن،د ش،شنداافسی ویاانافااغاضظیاخاادس،سغ:روانی پیامدهای

غادافمغخستگیغادس،س
غ
غکفت،کم،اغخ،ن ا ویاافااش غد ا  ااشکالتغر،کاافااش غن،انظمغانج،مغ:رفتاری پیامدهای

 افک،کغپیشغفغتمیراغعدمغضعتفاغم،اغوبیاغتصمبمغاغالکلغفغربگ،کغاصیفغپیخطیاافااش 

 

 پیامدهای ناشی از فشار روانی در محیط کار



 مهمترین عوامل روانی زیانبار در محیط کار

سیاست های بهداشتی و ناایمنی  -1
 کافی

 
شیوه های ارتباطی و مدیریتی -2

 ضعیف
 
 سطوح پایین حمایت از کارکنان-3
 
 فشار عملکرد-4
 
 عدم امنیت شغلی-5



غشن،ر،شیغفرنتیخغع االغارتیسغکا
غاشج، غصمبمباغفغممدلیغفغممک،کاغفغادتیامغاتق، لغ بنغر،کرن،ر
پیمباغاکغکفشغم،اغاتتنیغ یغکفکغفغاجت،کاخ   اکاغاکغانتق، اشن،ر،شیغ

غارتعدا م،اغ ،لق ،غ
غافااش غاو،میغر،کرن،رغاکغطیشقغفبلمو،غفغ ستهغم،اغغآا کشی
غ رتیریغفغاکج،عغ هغکفانشن،سغفغاش،فکغ کغص کتغنب،ک
غ یوااکاغ فک،غم،اغاو،کتغکندویغفغادشیشاغارتیس
غارتف، ،غاکغکنگو،اغش، غفغان،ربغ کغپ ش غفغاحلغر،کغر،کرن،ر
غ(اک فم،امم،ششو،اجلس،تغویفمی)ارتف، ،غاکغااک،ن،تغکف،میغ

 کارفرما



دتم،غرعیغرنبدغ کغفع،لباغم،اغدم،شتیغرهغر،کفیا،غ یااغ:غمشارکت در فعالیت ها
غ.اکتق،اغرالااغکفارغ کغاحبطغر،کغتیتببغ ا ،غاراغاش،کراغرنبد

 

کغص کتیغرهغاجت کغمستبدغاشنغر،کغکاغانج،مغ مبداغ یااغ: نبردن کارها به خانه 
 هغعن ارغاث،خغمنگ،ایغرهغفیکندانت،رغاشغ خغانج،مغ.غآرغکا،رغان،رتیغقیاکغ مبد
غ.تک،لبفغش،غخ اخغمستند

 

انج،مغتمیشنغم،اغخ  غایاقتتیغ کغکا،رغارتیاداغفرطغغ:غانجام بعضی تمرین ها
و شغغ ا رغ هغپ، رساغم،اغ.غکفکغشکیغاکغع االغ سب،کغت،ثبیوذاکغارا

الو،مغ خ اغادشتبشناغتنفسغآو،م،نهغفغپب، ،غکفاغتمیشنغم،شیغ یااغ ،کش، یغ
غ.آکاا غفغرالااغکفارغ کغاحبطغر،کغمستند

 

ت جهغ هغرالااغجسم،نیغ ،غتغذشهغر،لمغفغفککشغکاغمبچغ:غتوجه تغذیه و سالمت
 .ا قعغفیاا شغنکنبد

 

 کارکنان



 امروزی کار و کسب دنیای در سازمانی و صنعتی روانشناسی اهمیت
 در کارفرمایان و کارکنان مشکالت فصل و حل با صنعتی روانشناس ای مشاوره خدمات-

 و اهداف اختیار در را انسانی نیروی توان و انرژی تخصص، تواند می مختلف ابعاد
 .دهند قرار سازمان های ماموریت

 
 سازمانی-صنعتی روانشناسی فعالیت های حیطه

 کارکنان سالمت توسعه و پایش-
 فرد بهترین استخدام جهت استخدام و جذب فرآیند در مشاوره-
 انسانی نیروی آموزش و ریزی برنامه-
 ایمنی افزایش و سوانح کاهش-
 کار محیط شرایط بهبود-
 ارتباطات بهبود و روانی فشار کاهش-
 ... و مناسب تغییرات ایجاد-
 
 

غنقش روانشناسی در کار و صنعت









  اجرای نحوه با شرکت اولیه آشنایی جهت مدیریت به ارایه و مداخله پلن تهیه
 برنامه کلی مدل ارایه و مداخالت نهایی هدف و مداخالت

 
 

با هدف عارضه .…نمونه اقدامات صورت گرفته  در شرکت 
غیابی مشکالت جهت ارتقا سالمت روان کارکنان 

عقد قرارداد کاری و •

 ورود به مجموعه

 شروع کار

جستجوی مشکالت و •

 موانع و اولویت بندی آنها

 عارضه یابی
رفع عارضه های مکشوفه •

و برداشت موانع رشد 

 وتوسعه نیروی انسانی

 برنامه ریزی و اجرا تغییر 

ارزیابی اثرات برنامه و •

مدیریت نهادینه سازی 

 برنامه های موفق تغییر

ارزیابی و نهادینه سازی 

 تغییر



اهداف عارضه یابی در سطح 

 سازمانی

 

بررسی میزان اثربخشی سازمان مثل 

 عملکرد، بهره وزی، رضایت ذینفعان

 اهداف عارضه یابی در سطح گروهی

 

بررسی هنجارهای رسمی و -

 غیررسمی گروهها

بررسی نحوه طراحی کار گروهی-  

 بررسی شفافیت  هدف گروه

بررسی اینکه آیا عضویت در گروه 

برای فرد رضایت بخش است یا 

 استرس زا

 اهداف  عارضه یابی در سطح فردی

 

بررسی میزان استرس شغل-  

بررسی تناسب شغل با فرد-  

بررسی انگیزش شغلی-  

بررسی نگرش کارکنان نسبت به 

 شغل و شرکت

بررسی میزان رضایت شغلی -

 کارکنان



کفشغش،الغپیرشن،اهاغاص،دتهاغاش،مد،غفغش امدغغ4اشنغایدلهغاکغ کغ
غ.شداستندغارتف، ،غ

 

یکریغپیفند،غپیرنلیغر،کرن،ر:غش امدغاستند  

،اش،مد،غکفت،کغر،کرن،رغ کغاحبطغر،کا:غاش،مد 

اجیااغجلس،تغاعتم، ر،کاغ کغ) یوااکاغاص،دتهغم،اغویفمیغ:غاص،دته
 فغاص،دتهغفی اغ(غق،لبغ یوااکاغر،کو،مو،اغویفمی

پسغاکغایدلهغاعتم، غر،کاغفغاشج، غکا طهغاتتنیغ یغاعتم، غ بنغ:غپیرشن،اهغ
پیرنلغفغکفانشن،سغصنعتیاغپیرشن،اهغم،شیغطیادیغشد،غ هغانظ کغ راغ

 .غغشدش، یغغ هغامدافغا ک غانتظ،کغ کاشنغرطحغاکغع،کضهغش، یغاجیاغ
 
 

 تکنیک گردآوری داده های عارضه یابی 



 مداخالت

 برنامه های تغییر و تحول
 اولین سطح سازمانی که از این برنامه تاثیر می پذیرد

 سازمانی گروهی فردی

 فرایندهای انسانی

     * مشاوره روانشناختی فردی

   *   مشاوره روانشناختی گروهی در قالب گروه درمانی

   * * برگزاری جلسات آموزشی مهارت های زندگی کاری

   * * برگزاری جلسات آموزشی خود مراقبتی شخصی و شغلی

   * * Tاجرای تکنیک گروه های 

 *     برگزاری جلسات هم اندیشی سازمانی
 مدیریت منابع انسانی

 * * * اجرای برنامه های حل و فصل تعار های شغلی و سازمانی
     * برنامه ریزی و توسعه مشاغل

 * * * پیشنهاد در راستای بهبود سیستم های پاداش
 راهبردی

 *     ارائه راهکارهای اصالح و بهبود فرهنگ سازمانی
 *     مدیریت دانش و یادگیری سازمانی



غر،م غتع،کض،تغ کفرغر،کا،نی
غ
غر،م غتعداغض،شع،تغاحص تتغت لبدا
غ
،غاکتت،طغان،ربغتیغ بنغاعض،اغر،کا،رغاکغجملهغر،کویغفغر،کفیا

 

 
 
 

 نتایج حاصل از اجرای اقدامات مداخله ای



غ ،غتشکیغاکغممیامیغشم،غعاشاار
 

دکتر راضیه زارع 
دکتری تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی 

 
09305444078: شماره تماس 

ایمیل :R_zare24@yahoo.com 


