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بهبود کیفیت زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارجدول زمان بندي اجراي فرآیند 

مالحظاتمسئولتاریخعنوان فعالیت
کارشناس اداره مشاورهدر ابتداي سالبررسی و تعیین مشکالت عمده زندگی کارکنان و دانشجویان

کارشناس اداره مشاورهابتداي سالدر اولویت هاي آموزشی کارکنانتعیین 
کارشناس اداره مشاورهدر ابتداي سالبرآورد تعد اد کارکنان حوزه هاي مختلف

مسئول اداره مشاورههر ماه15تهیه محتواي آموزشی
امور فرهنگیهر ماه15طراحی و صفحه آرائی

دبیرخانههر ماه1-5چاپ و توزیع کتابچه ها
کارشناس اداره مشاورهبعد از توزیعبازخورددریافت 

کارشناس اداره مشاورهانتهاي هر سالمستندسازي برنامه ها
:)هدف و اهداف اختصاصی( مقدمه-8

خانواده یکی از اساسی ترین و مهمترین .  راهبري رفتار گروه هاي انسانی را بر عهده دارنددر جوامع انسانی ، نهاد ها وظیفه
،خانواده یک گروه خویشاوندي است که در اجتماعی کردن فرزندان و ازدیدگاه جامعه شناسی. نهادهاي هر جامعه است 

.واده از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است ساخت خان. برآوردن برخی نیازهاي بنیادي دیگر، مسئولیت اصلی را عهده دارد
اعضاء این ازیکمختلفی است که هراعضاءدارايکهاستسیستم و یا گروهیخانواده، همچنین ازدیدگاه روان شناسی

. پذیردمیتأثیرهمبیرونازوگذاردمیبیرونبرتأثیرکههستندنقشدارايگروه
هايو توصیههادستورالعملمحکم ،قوانیناست،الهیدینترینکاملوآخریناینکهدلیلبهدر دین مبین اسالم هم اما 

حرکتساختار و سازوکاريمقدس ،از نظر دین اسالم ، خانواده نهاد.استگردیدهبیانخانوادهبارابطهدرفراوانیوجامع
.استبالندگیوشکوفاییگاهتجلّیومعنويوماديپیشرفتتربیت،ورشدبرايبستريوآرامشبرايجایگاهی آفرین،

: فرمایدمیهمسروخانوادهبخشیاطمینانوجایگاه و فلسفه ایجاد خانواده به آرامشدربارهکریمخداوند در قرآن
) خانوادهدر(آنانکناردرتاآفریدهمسرانیخود،جنسونوعازانسانبرايکهاستاینخداوندقدرتهاينشانهوآیاتاز"
" .دادقراررحمتودوستیآنانبینوکنندپیدانیلسکونوآرامشبه

و درخواست راهنمایی و خودلذا با توجه به مراجعات مکرر همکاران دانشگاه علوم پزشکی در اداره مشاوره جهت طرح مشکالت
مشاوره از مشاورین مرکز و همچنین تنوع مسائل و مشکالت و گستردگی آن ، برآن شدیم که در جهت آموزش خانواده ها ي 
کارکنان و مسائلی که در زندگی دچار چالش می باشند ، آموزش مکاتبه اي را در راستاي بهبود عملکرد ، زندگی آنان و برقراري آ 

.و توجه به این مسئله را اجرا و پیاده سازي نمائیم رامش نسبی 
:اهداف کلی

ارتقاء و افزایش کیفیت زندگی کارکنان از طریق آموزش مداوم مکاتبه اي 
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:اهداف اختصاصی
:آشنائی کارکنان با 

راهکارهاي رفع اختالف.1
تربیت جنسی کودکان.2
نیازهاي عاطفی و خلقی همسران.3
رشد ذهنی کودکان.4
برقرار ي ارتباط.5
نحوه برخورد با تغییر نوجوان.6
.........خشونت خانگی و .7

):A4صفحه 3حداکثر در ( ي فرآیندروش اجرا-9
، با استفاده از آمار توصـیفی اقـدام   و موضوعات مراجعات کار کنان جمع آوري اطالعات مربوط به تعداد ،  نحوه در این فرآیند پس از

براساس مراجعات مذکور ، لیست مشکالت عمده خانواده هاي کارکنـان تهیـه گردیـد در مرحلـه بعـد بـا       به تبیین موضوع شد سپس
در مرحلـه  .  استفاده از ماتریس هاي تصمیم گیري و انتخاب ، نسبت  به تعیین اولویت هـاي مشـکالت خـانوادگی آنـان اقـدام شـد       

پـس از طـی مراحـل    . مناسب با مراجعات به متون معتبـر ، شـد   موضوع مناسب در هر ماه تعیین شد و سپس اقدام به تهیه محتوي
و تعیین میزان جزوه مورد نیـاز در هـر   )بطوري که جزوات هر ماه  را بتوان در اوایل همان ماه توزیع کرد(تایپ و تکثیر و آماده سازي

ی محتوائی توسط جمع آور ي نظـرات کارکنـان   و نهایتا ً پس از توزیع ، ارزیابحوزه ، هماهنگی الزم جهت ارسال جزوات بعمل  آورده 
.انجام می شود

:نتایج و پیامدهاي اجراي فرآیند -10
بازخورد هاي دریافت شد ه از سوي کارکنان حاکی از آن است که جزوات بسیار موثر بوده و همچنین باعث :نتایج بدست آمده 

:دستیابی به نتایج زیر شده است 
زندگی کار کنان مهارتهاي میزان افزایش  ) الف
کاهش میزان مراجعات کارکنان به اداره مشاوره ) ب
گسترش آموزه هاي روانی و اجتماعی در بین کارکنان ) ج

کشوري :سطح اثرگذاري - 11
و مشکالت خانوادگی اثرگذار بوده است دانشگاه و جهت کلیه کارکنان مختلف حوزه هاي اجراي این فرآیند در با توجه به اینکه

.می باشد کل کشورلذا این فرآیند قابل تعمیم به نیز تقریباً از یک دسته و طبقه می باشند 

:نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند -12
:چالش ها

چاپی بودن جزوات که در نظر است از طریق ایمیل ارسال گردد .1
پایین بودن کیفیت چاپ معدودي از نسخه ها .2
توزیع با تاخیر.3
هزینه ها.4

:نقاط قوت
خوداظهاري اکثر کارکنان و مدیران واحد ها و ا دارات مبنی بر موثر بودن جزوات- 1
کاهش مراجعات کارکنان به اداره مشاوره - 2
مشاهده عواملی از تغییر در الگوهاي زندگی کارکنان-3


