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 بسمه تعالی

 مدیریت سالمت، امنیت و رفاه و نقش مؤثر در نگهداری کارکنان

 نویسنده: شهره برمه زیار

 چکیده

 اقداماتیکی از رسالتهای اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می باشد. از آنجا که 

نگهداری، مکمل بر سایر اقدامات و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات جذب کارمند، 

انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی، به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج 

مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. امروزه در 

به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است. این درحالی است در دهه های گذشته فقط بر 

 .زندگی شخصی )غیرکاری( تأکید می شده است

 گانکلیدواژ

 مدیریت سالمت، مدیریت امنیت، نگهداری کارکنان

 مقدمه:

در جستتتجوی نظامهای جدید پویاتر وبرای کمب به کارکنان هستتتند تا آنها  . طرفداران نظریه کیفیت کاری

بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند. برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه 

 بهبود در فرهنگ ایمنی و سالمت سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان می شود

ی نشان می دهد که اجزای این برنامه ها موجب کاهش شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت . یافته های مطالعات

از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان و عدم ترک آنها از درون سازمان 

 ]2[است
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اری شد. نظام نگهد داز طرف دیگر رفاه نسبی کارکنان به بهسازی و کارآیی بلندمدت سازمان نیز منجر خواه

منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می شود که می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با 

حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برنامه های ورزشی 

شامل مواردی است که تقویت کننده روحیه عالقمندی کارکنان و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم 

به کار و محیط کار می باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و 

بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنان منتهی می شود که این امر 

ه سزایی برخوردار است. سالمت عمومی یکی از زیرمجموعه های نظام سالمت بوده و خود از اهمیت ب

عبارت است از مجموعه ای از فعالیتها و اقدامات مهم اجتماعی که عمدتاً براساس استراتژی پیشگیری مبتنی 

مورد  می باشد. از مشخصات یب سازمان سالم این است که سالمت جسمی و روانی کارکنان به همان اندازه

توجه قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد نظراست. محیط کاری شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی 

است که هر کدام در وضعیت سالمتی نقش مهمی دارند و می توانند دیگر حیطه های زندگی را تحت تأثیر 

 ]1[قرار دهند

شبانه سوم از زندگی و اوقات  ست کم یب  صرف میروز خود رهر فرد د کند. واقعیت این ا در محیط کار 

سانی می باشد. از جمله تالشهای است که در دنیای امروز آن چه از همه بیشتر دارای اهمیت است نیروی ان

مدیریت در جهت حفظ و نگهداری منابع انستتتانی ایجاد رضتتتایت، حفظ و نگهداری منابع انستتتانی، ایجاد 

ایت آنان استتت. امروزه بیشتتتر مطالعات تجربی که در زمینه رضتتایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضتت

سته به  شغلی و مفاهیم واب شنودی  شم انداز جدیدی از خ ضمنی چ شده، به طور  کیفیت زندگی کاری انجام 

حرفه و شتتغل را پذیرفته اند. اگرچه در برخی فرهنگها کیفیت زندگی کاری و خشتتنودی شتتغلی به عنوان 

شدهمفاهیمی مترادف در نظر گر صنعتی فته  سان  شنا صاحب نظران علم مدیریت و روان سیاری از  اند، لیکن ب

 اعتقاد دارند که کیفیت زندگی کاری است.
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ضایت کارکنان را افزایش داده ابقای آنان   ست که ر سترده ا در کل کیفیت زندگی کاری برنامه ای جامع و گ

یش امنیت و آرامشی است که رضایت کارکنان در سازمان را تضمین می کند. هدف بسیاری از سازمانها افزا

را در تمام سطوح برانگیزد. از سویی رضایت شغلی از ارکان ضروری و ارزشمند ارتقای سالمتی و رضایت 

رود. این موضوع مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و از زندگی نیز به شمار می

است که کارکنان دارای رضایت از سالمت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر اجتماعی ارتباط دارد. ثابت شده 

سمی و روحی کارکنان و عوامل مرتبط با افزایش رفاه و می ضر تأکید بر حفظ و تقویت ج کنند. در مقاله حا

 امنیت شغلی آنان است.

خود را از دست می دهند هر ساله در جهان بیش از یب میلیون نفر بر اثر بیماری و حوادث ناشی از کار جان 

که این وضعیت در کشورهای در حال توسعه از وسعت بیشتری برخوردار است. در حال حاضر حوادث ناشی 

از کار به عنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان به حساب می آید و هر ساله بر تعداد آسیب دیدگان ناشی 

منی و نبود مقررات بهداشت جسم و روان سازمان را از حوادث کار، یا کارکنانی که به دلیل عدم سیستم ای

 ]3[ترک می کنند افزوده می شود

 اهمیت رویکرد سازمان به سالمت و ایمنی 

سانی و انواع معلولیتهای منجر به نقص عضو ناشی از حوادث صنعتی، غیبت یا ترک کارکنان  تلفات باالی ان

ستتازمانی صتتنعتی و غیرصتتنعتی به دلیل عدم یا ناکافی بودن امنیت کاری در قرن هجدم ستتبب گردید که 

رد شتتود. این دو عامل     فشتتارهای زیادی از ناحیه کارگران و همچنین عامم مردم جامعه به ستتیاستتتگذاران وا

سبب گردید که  سانی حادثه  شارهای اجتماعی( همراه با جنبه های ان سوی کارگران و کارکنان و ف شار از  )ف

( انجمن دلفوس تشتتکیل 1867قوانینی در جهت بهبود شتترایط فیزیکی محیط کار وضتتع گردد. در فرانستته )
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صاحبان  شد که  کارخانه عالوه بر پرداخت دستمزد وظیفه دارند گردید که در آن برای نخستین بار تصویب 

که به شتترایط جستتمی و روحی کارکنان توجه نمایند. اولین قانون کار را فرانستته در خصتتوه کارخانه و 

صورت می  ستفاده می نمودند و یا کار به طور مداوم در آنها  سازمانهایی که از انرژی مکانیکی ا کارگاهها و 

کارگر بودند پیش  20ن یب نظام بازرستتی را در کارخانه هایی که داراری گرفت مدون ستتاخت و همین قانو

 1983بینی نمود. با این وجود، قوانین الزم در خصوه ایمنی و رفاه کارکنان به مفهوم واقعی و دقیق تا سال 

ضتتع  یافت را وقوانین که مکرراً اصالح و بهبود می 1878تا  1845تدوین نگردید. آلمان طی سالهای 

 د که طی آن در نظرگرفتن شرایط ایمنی، رفاه و سالمت کارکنان بطور دقیق و منظم بازبینی می شد.کر

حرکت و پیشتترفت جدی در این زمینه صتتورت  1911در انگلستتتان و آمریکا بطور کلی در ستتالهای قبل از 

سال  ساچوست اولین ایالتی بود که قوانین مربوط به ا 1876نگرفت. مع ذالب در   ستخدام کودکان وایالت ما

به  1886نوجوانان را مورد اصالح و بررسی قرار داد و همین ایالت بود که اعالم اجباری حوادث را در سال 

 تصویب رساند.

بار  1994پس از دستتتامبر  بال حادثه ای که برای نوجوان در کارخانجات ری هیل رخ داد برای اولین  بدن

ضع کارفرما به عنوان مجرم محکوم به زندان شتد . علیرغم دستتورالعملهایی که در قالب شترایط ایمنی که و

گردیده بود همچنان تهدیدات ایمنی و ستالمتی در کارنجات هیل مشتاهده می شتود و کارفرمایان بعدی نیز 

 هیچ گونه اعتنایی به مسئله نداشتند. 

یه و غرامات ناشی از پیترپل کارفرمای راهسازی در ایالت متحده به حبس زندان و پرداخت د 2004در سال 

مرگ دو نفز ار کارگرانش به علت نبود ایمنی کاری و عدم امکانات محافظتی محکوم گردید. به این ترتیب 
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قوانین و ضتتوابط ستتخت تر و اجرایی تری وضتتع گردید و تحول عظیم ستتازمانی مبنا بر الویت ستتالمت و 

غم تمامی این قوانین، مرگ ناشی از تصادفات امنیت و رفاه کارکنان در سازمانها شکل گرفت. مع ذالب علیر

و شرایط ناایمن کاری، غیبت یا ترک سازمان از سوی کارکنان به دلیل نبود یا کمبود امنیت و بهداشت روانی 

 و جسمی درون سازمانی و شغلی وجوددارد و بایستی به شکل مسئله ای جدی و قابل تأمل پیگیری شود.

 

 مهم آن مداخالت اصلی قانونی و عناصر

سالمتی، امنیت و رفاه کارکنان وجود دارد که قدیمی  100امروزه بیش از  نوع قانون مجزا در ارتباط با حوزه 

 گردد.برمی 1875ترین آن به سال 

(HASAWA  )Health and safty at work     سالمت و امنیت به عنوان تغییری در رویکرد قوانین 

اه کارگری شکل گرفت که بطور کلی تعهدات کارفرما و کارکنان نسبت کاری در بریتانیا، سیاست اولویت رف

کرد. وظایف خاضی در این نگرش تدوین شد که به ایمنی و سالمتی خود و سازمان مربوطه شان را تنفیذ می

 دامنم اجرایی آن هر دو گروه کارفرما و کارکنان را شامل گردید.

 ( به شرح زیر است:HASAWAبرخی از ملزومات )

 ارائه سیستم های تجهیزات و محیط امن کاری -1

 ارائه اطالعات کافی و آموزشی و دستورالعمل هایی که امنیت کارمندان را تضمین می کند. -2

اطمینان از اینکه شتترایط ایمنی از ورود تا خروک کارکنان فراهم می شتتود. کارکنان نیز در راستتتای  -3

ستگذاری ) شراHASAWAسیا سازمان کاری ( متعهد به انعکاس هرگونه  یط نامطلوب و عدم امنین 
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به کارفرما هستتتند. به این ترتیب حصتتول اطمینان از عدم اجبار انجام کار در محیط عاری از ایمنی 

شمول جرائم و فراهم می ضوابطی لحاظ گردید که تخطّی از آن، م گردد. برای پیمانکاران فرعی نیز 

 شدند.پرداخت های مشخص می

 یت و مجریان آنکمیسیون سالمت و امن

سیون تحت نظر   ضای مجریان آن از   HASAWAاین کمی شد. تعداد اع ضای  6تنظیم  تا نُه نفر از اع

 مجموعه کارفرمایان واحدهای تجاری و مقامات محلی تعیین گردید.

شورهای مختلف و این که در کل از این نوع  سازمان ها در ک سته به فرهنگ ایمنی  ضر نیز ب در حال حا

 یروی گردد، این کمیسیون در اعضا و نحوۀ اجرای تعهدات اختالفاتی دارد. قانون پ

 الیه دارد که شامل: 5شروط اصلی در مقررات کمیسیون سالمت 

 الف: شناسایی و ارزیابی نوع خطرات سازمانی، اعم از محیط، مواد و غیره.

 ب: سیستم های ایمنی بایستی در مکان های متعدد سازمان برقرار گردد.

 : کارفرما باید از کنترل دقیق و مؤثر امنیت و سالمت سازمان مطمئن گردد.ک

 د: بکارگیری آموزشی و آگاهی کامل از فرآیند و اتخاذ احتیاط های الزم از سوی کارکنان.

 ه: تعهد کارفرما به رسیدگیهای الزم و بررسیهای مستمر.

اهی سازمانها اجرایی بوده و نتایج و رهیافتهای آن که تاکنون چه اندازه از قوانین امنیتی و رفگذشته ازاین

در چه حدی از ایجاد حوادث و یا جبران آنچه که بعلت فقدان اجرایی قوانین در حوزۀ سالمت و امنیت 
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ست. به نظر می سمی و روانی و اتخاذ رخ داده مفید و مؤثر بوده ا شت ج سازمانها بهدا سد هنوز هم  ر

با رویکرد بهتر فاهی  نات ر کا پایین تر قرار می ام های  ئه را در اولویت به ارا های آتی  ند. در بخشتتت ده

بندی رویکردهای جذب و نگهداری منابع انسانی، عناصر برنامم مقاومت و پیشنهادات ارزیابی و اولویت

 پایداری کارکنان و تأثیرات استرس و فشار بر کارمندان و چگونگی کاهش آن خواهیم پرداخت.

 نوع خطرات سازمان، اعم از محیط مواد و ...شناسایی و ارزیابی 
شناسایی خطرات ایمنی بهداشتی محیط های کاری وظیفه اولیه و اساسی کمیته های بهداشت و ایمنی 

شغلی می باشد. اعضای کمیته های بهداشت و ایمنی باید قادر به شناسایی و معرفی خطر است ایمنی 

صحیح و کاهش و تنزل تعداد خطرات به انجام رسانند. بوده و بتوانند اقداماتی در زمینه مدیریت 

اعضای کمیته می توانند از طریق مشورت با کارفرمایان و کارگران، مراجعه به گزارشات مربوط به 

حوادث و یا صدمات ناشی از کار، مرور گزارشات مربوط به عملکرد ماشین آالت و غیره، با محدود 

ها قرار دارند آشنا گردند و در پیشگیری از بروز آنها اقدام و حوزه خطراتی که افراد در معرض آن

 ]1[نمایند

شتی محیط کار:  شناسایی خطرات بهدا
تر می  کلشدر موارد بسیاری شناسایی خطرات بهداشتی محیط های کاری، به نسبت خطرات ایمنی م

بروز اثرات زیان  باشد و اغلب اوقات از زمان تماس اولیه با مواد شیمیایی و سمی خطرناک تا زمان

اعضای کمیته های بهداشت و ایمنی باید با  نآور این مواد، سالهای زیادی سپری  می شود. بنابرای

یا عدم  برای اطمینان بیشتر از وجود د.نداشته باش لتکنیکهای تشخیص خطرات بهداشتی آشنایی کام

سواالتی در این زمینه، وجود این نوع خطرات صحبت کردن و مشورت با کارگران، به همراه طرح 
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مرور پرونده های پزشکی کارکنان و مطالعه در زمینم سوابق بیماریهای شغلی آنان، مراجعه به اسناد 

 مربوط به بازرسی های انجام شده و کلیم مدارک مربوط در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

 فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمن:

الگوهای رفتاری  و باورها، ست ازمجموعه ارزشهاا انی عبارتفرهنگ سازم  بر طبق تعاریف موجود

ار و . رفتآن سازمان را معرفی می کند منهایت شخصیت وروی در مشترک بین اعضای یب سازمان که

نگرش اعضای سازمان تابعی است از فرهنگ حاکم بر آن. عبارت فرهنگ ایمنی پس از حادثه چرنویل 

ی که به علت وجود یب فرهنگ ایمنی ضعیف و خطاها و تخلفاتی رواک یافت. حادثه ا 1986در سال 

  ]4[رخ داد که باعث اختالل در فرآیندهای عملیاتی و در نهایت آن فاجعم بزرگ گردید.

فرهنگ ایمنی، بخشی از فرهنگ کلی حاکم بر سازمان است که بر رفتار و نگرشهای اعضا، در مورد 

ایمنی تاثیر می گذارد و به آن جهت می دهد. کمیته نظارت بر ایمنی و تاسیسات هسته ای انگلستان 

ACSNI  .فرهنگ ایمنی را اینگونه تعریف می کند 

راکات، صالحیتها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی فرهنگ ایمنی محصول ارزشها، گرایشها، اد

کارکنان آن است که غیر آن تبعیت کارکنان از سبب و شیوۀ مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان به 

 واسطه آن مشخص می گردد. 

از جمله مسائلی که در فرهنگ هر سازمان جای گرفته است، دیدگاه افراد سازمان نسبت به ایمنی است 

عنوان فرهنگ ایمنی یاد می کنند. فرهنگ ایمنی، فرهنگ کلی سطحی از جامعه است که  که از آن به

اعضای آن، ارزشهای سازمانی مشترکی دارند. فرهنگ ایمنی درباره موضوعات رسمی ایمنی در یب 

سازمان صحبت می کند و عمیقاً در رابطه با مدیریت و نظارت سیستمهاست اما محدود به آنها 

  ]2[نیست.
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 زش اصول و مقرارات ایمنی:آمو

نقش آموزش حفاظت و بهداشت کار در جهت باال بردن سطح دانش ایمنی کارکنان، آگاهی از وضع 

سالمت جسمی و روحی، اطالع از عالئم بیماری و نحوه مقابله با آنها، جلوگیری از حوادث ناگوار و 

 ]2[ ایجاد و ترویج فرهنگ ایمنی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

را دارا می باشند تا اطمینان حاصل شود کار به  HESنظارت بر کل سیستمهای  HSEکمیته های 

درستی در حال انجام بوده و آسیبها و بیماریها در حال کاهش می باشند. همچنین تمام فعالیتها و 

 پروژهشهای تاثیر گذار بر ارتقای ایمنی و بهداشت را هماهنگ می نماید.

 

 ارفرما رد کنترل امنیت و سالمت سازمان:نقش مستقیم ک

شواهد مهم و معنا داری مبتنی بر ارتباط بین شیوع تغییرات در سازمان، اعم از استراتژی کاهش هزینه 

و افزایش بهره وری و اثرات منفی بر سالمت کارکنان وجود دارد. هنوز دالیلی وجود دارند که باور 

مان می توان هم موضوع بهره وری و هم سالمت کارکنان را کنیم با سیاستها و اقدامات مناسب ساز

 ]3[ توامان قرین با موفقیت ساخت.

سالمت کارکنان تحت تاثیر ادراک آنها از میزان وجود انصاف و سالمت روحی و جسمی در محیط 

کار است. برای مثال بین سالمت روان و انتظارات قطعی فرد از داد و ستد بین او و سازمان رابطه 

 معنادداری وجود دارد.

جامعه شناس آمریکایی بنام جانیس سیگرسیت با جوانانی که دچار بیماریهای قلبی  1980در اوایل دهه 

بودند مصاحبه کرد او بطور شگفت آوری فهمید که اکثر آنها نه سنگین وزن بودند و نه دارای فشار 

نها بودند. سیگرسیت دریافت که خون باال. همچنین اکثر پزشکان نیز در جستجوی علل بیماری آ
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ساعت کار هفتگی، مواجهه با پیامدهای بدشغلی مانند اخراک  80تا  70تعدادی از آنها تجربیاتی نظیر 

 و مورد بی توجهی قرار گرفتن در کار داشته اند.

کارکنان بطور کلی نسبت به بدرفتاری بسیار حساسند و بنابراین کارفرمایان ملزم به تعهد نسبت به 

 موضوع سالمت و رضایت شغلی کارکنان هستند.

گسترش غیر استاندارد استخدام یکی از دالیل شورش اقشار کم درآمد و زمانی است که کارفرما در 

پرداخت به آنها عدالت و انصاف را منظور نکند. در جوامع ثروتمند احتیاجات اساسی کارکنان به 

شود به این دلیل شدت استرسها نیز کاهش می  شکلی متفاوت از جوامع در حال توسعه برطرف می

 ]1[ یابد.

کارفرما ملزم است با فراهم نمودن شرایط امنیت اقتصادی، خدمات اجتماعی و عمومی با کیفیت، 

مراقبت از سالمتی افراد و ایجاد زمینه های تفریحی توام با کار، شرایط کلی کار در سازمان را به نحوه 

 مطلوبتری قابل تحمل کند.

 ]2[ اتثیرات استرس کار رب سالمتی

طبیعت کار با سرعتی بدون توقف، در حال تغییرات است. وقتی الزامات یب کار با توانائیها، منابع و 

نیازهای کارمند جور نباشد، نتایج زیان آور جسمی و احساسی برای او به دنبال خواهد داشت. شواهد 

روابط فرد با  عنوان می کنند که اختالالت مزاک و خراب، احتماالت گوارشی و سردرد و اختالل در

خانواده و دوستان از نمونه هایی است که در وجود کارکنان ناراضی که ناچار به تحمل محیط و سازمان 

فاقد امنیت و بهداشت روانی شغلی هستند به سرعت نمو می کند. تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از 

یز کار و سازمان مرتبطشان ن عصبی در کارکنان نه تنها برخورد آنها بلکه بر محل –عملکردهای تنشی 

گزارش  %50بسیار مشهود است. هزینه های مراقبتهای سالمتی و بهداشتی برای افراد پر استرس تا 

 شده است..

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 1[ کارفرمایان و مدریان ربای کاهش این استرس هچ می توانند بکنند؟[ 

  استرس در محل محل کار باید سازمانی سالم و سالمت باشد. راههای مختلفی برای کاهش

کار وجود دارد. با اینکه کارفرمایان ممکن است کنترلی روی این مسئله نداشته باشند که آیا شرکتشان 

ویژگیهای الزم برای کاهش استرس کامندان را دارد یا خیر، اما چند تغییر می تواند کمب کننده باشد. 

 آنها مناسب است یا نه؟همچنین افراد خود می توانند تصمیم بگیرند که محیط برای کار 

 -سیاستهایی که به نفع سالمت کارکنان باشد، در واقع به نفع کل سازمان است. یب سازمان سالم

ت معموال در ردۀ اول رقاب -سازمانی است که میزان کمی بیماری، آسیب یا ناتوانی در کار را تجربه کند

کار سالم و کم استرس و همچنین  خصوصیاتی را دریافته است که با NIOSHجهانی است. تحقیقات 

 میزان باالی بازدهی مرتبط است.

 

 1[ . تغییرات سازمانی[ 

کمپانیهایی که برای توصیه راههای برای ارتقاء شرایط کاری برای کارمندان خود مشاور متخصص می 

گیرند، در کاهش میزان استرس کارمندان در محیط کار موفقیت بیشتری داشته اند. طبق اظهارات 

NIOSH برنامه هایی که بر جوانب استرس زا محیط کار تمرکز دارند، عوامل ریشه ای استرس در محل ،

کار را بررسی می کنند. این برنامه ها می توانند تغییراتی در برنامم معمول شرکتها، برنامه های تولیدی 

لی امه هایی نیستند بطور کو ساختارهای سازمانی آن ایجاد کنند. البته مدیران، زیاد راغب به چنین برن

فعالیتهایی که برای کاهش استرس در محل کار انجام می گیرند، باید اولویت را در تغییرات سازمانی 

برای ارتقاء شرایط کاری قرار دهند. اما بیشترین تالشها نیز برای شرایط کار قادر نخواهد بود استرس 
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دلیل ترکیبی از تغییرات سازمانی و برنامه های  را بطور کلی درهمم کارمندان ریشه کن کند به همین

کنترل استرس معموال مفیدترین و کارآمدترین رویکرد برای پیشگیری از ایجاد استرس در محل کار 

 بوده است.

 ]4[  2000ات  1992مقررات مربوط هب محیط کار از سال 

تهویه و نورپردازی را ایجاد این مقررات مستلزم این است که کارفرمایان محیطی مناسب از نظر دما، 

نموده و استراحتگاهی برای استعمال دخانیات در آن محل فراهم نمایند. این مقررات شروط خاصی 

برای کارفرمایان ایجاد می نماید که باعث کاهش خطر صدمات از طریق کم کردن ریسکهای درون 

ود می آورد. در این دهه قوانینی گردد. هدف از اجرای این قوانین ضمانت دو طرفه را بوجسازمان می

وضع گردید که کارفرمایان، کارکنان خود را موظف به معاینات مستمر ساالنه یا چند ماهانم چشمی و 

بدنی می کردند. آموزشهای الزم نیست در خصوه خود ایمنی در محیط کار وضع و اجرا گردید. در 

مود نه ها به دلیل بار مالی برصنعت خودداری میابتدا دولت محافظه کار بریتانیا از پذیرش این بخشنام

اما دادگاه اروپایی سرانجام قوانین را به نفع کارکنان و کارگران تصویب و نهایی کرد. اصل قوانین براین 

 11ساعت در هفته نمود. کارمندان بایستی  48اساس بود که نمی توان کارکنان را مجبور به کار بیش از 

روز هفته داشته باشند عالوه  6ساعت استراحت در  24ساعت و  24ر طول ساعت استراحت مستمر د

دقیقه استراحت داشته باشند این قوانین تا کنون با  20ساعت بود،  6بر این اگر سیفت کاری بیش از 

اصالحات و تغییراتی به کار خود ادامه می دهد و همچنان پابرجاست. با این حال کارفرمایان و کارکنان 

از مشاغل سخت حتی با آن آشنایی هم ندارند به این دلیل قوانین موجود در مکان و زمان  در بعضی

 ]4[ آنها، نمی توانند به صورت دقیق ارزیابی شوند.
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 سالمت، ایمنی و رافه کارکنان

مدیران پرسنلی یا امور اداری مسئولیت اجرای قوانین مربوط به سالمت و ایمنی کارکنان را بر عهده 

دارند و این در صورتی است که مدیران منابع انسانی نه تنها در لفظ بلکه در عمل هم کامالً متعهد 

باشند ایجاد و توسعم فعالیتهایی که موجب تامین ایمنی فردی، رفاه و امنیت اجتماعی کارکنان می گردد 

دارد  نی ارتباط مستقیمبا آموزش و بهسازی مدیران سطوح باالی سازمانی و به ویژه مدیران منابع انسا

بنابراین بایستی با برنامه ریزی های آموزشی و توسعم مدیران، آنان را نسبت به برنامه مذکور متعهد 

 ]1[ ساخت.

گذشته از موارد بی شمار کارشکنی از سوی کارفرمایان در راستای ایجاد، ثبات و تحقق نظام سالمت 

نیز، در شکل گیری و نمو بسیاری از مشکالت محل کارشان و رفاه در سازمانها، در اغلب مواقع کارکنان 

دخیل هستند. مقاومت در برابر تغییرات و خو گرفتن به شرایط پیشین، خمودگی و تشدید اینرسی 

کسالت را در سازمان به دنبال خواهد داشت. بنابراین نقش آموزش و فرهنگ سازمان در ایجاد پذیرش 

 جسمی و کارکنان نباید نادیده گرفته شود. و بسترسازی امنیت و سالمت روحی و

 

ف اجرایی ارتقاء سالمت  خالهص اهدا
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تجربیات برنامه های ارتقاء سالمت در محل کار در کشورهای مختلف نسان داده است که در مجموع 

 ]6[سالمت در محل کار می توان ترسیم کرد:  ءاهداف نهایی زیررا برای برنامه های ارتقا

 ،فرصت دو جانبه ای را هم برای کارفرما و هم کارمندان ایجاد می کند که با  یب محل کار سالم

 بکار بستن عادات خوب سالمتی منجر به افزایش بهره وری و خود رضایتی سازمانی فردی خواد شد.

]5[ 

  ارتقاء سالمت در محل کار شامل تعهد سازمانی پایدار به سالمت و نشاط همم کارکنان سازمان

 استاندارد ارتقاء سالمت در محل کار به چهار عامل مهم توجه می کند:است. برنامم 

 کارمند به طور مجزا (1)

 محیط فیزکی کار (2)

 سازمان (3)

 اجتماع (4)

 مهمترین هدف برنامه های ارتقاء سالمت در سازمان، پیشرفت شیوه کاری سودمند برای سالمتی است.

  این موضوع است که هیچگونه هدف کلیه مداخالت پیشرفت رفاه و سالمت در سازمان، تضمین

جراحت یا بیماری توسط کار یا در محل کار به وجود نیاید تا حد ممکن کار یا حضور در محل کار 

 موجب ارتقاء سالمت نیز بشود.

  هدف نهایی در ارتقای سالمت در سازمان این است که فرهنگی را ایجاد نماید که نیازهای فردی

 رآورده سازد و برای آنها ارزش قایل شود. و سازمانی برای بهبود سالمت را ب

  برنامه ارتقاء سالمت در محل کار شامل تالشهای مداوم و سازگار برای بهینه کردن سالمت سازمانی

 و فردی است که از طریق بهینه سازی اقتصاد کلی، محیط فرهنگی و ساختاری سازمان انجام می شود.
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 ت رد سازمانوژیگیهای ربانهم اهی مورث رد ارتقا سالم 

( و 2012( و همچنین مطالعه چو و همکاران)2010مطالعه مرور جامع پیرزمن و همکاران)بررسی در 

( نشان می دهد که در مجموع 2009های مدلهای سالمت در محیط وزارت رفاه و سالمت کانادا )بررسی

 ]9[ شود:برای موثربودن برنامه های ارتقاء سالمت در محل کار باید موارد زیر رعایت 

 حمایت آشکار مشتاقانه و درگیر شدن در مداخالت، از جانب مدیریت ارشد. -1

 درگیری داوطلبانه کارمندان کلیه سطوح سازمانی در برنامه ریزی، اجرا و فعالیتهای مداخله . -2

تمرکز برروی عوامل خطر قابل تعریف و قابل تغییر برای گروه خاه کارکنان امری ضروری  -3

 است.

 ل قبول تر شدن مداخله و افزایش مشارکت می شود)ارزیابی خطر(که موجب قاب

ها، تغییرداده شوند به عبارت دیگر، مداخله باید طبق ویژگیهای، نگرشها و نیازهای دریافت کننده  -4

 ساختار، فرهنگ و قوانین و سیاستهای محل کار را در نظر بگیرید.

 سازماندهی و اجرای مداخالت صورت گیرد.مطلوبترین استفاده از منابع اصلی باید در  -5

 .نیاز تمامی کارکنان بدون توجه به سطح سالمتی کنونی انان مد نظر باشد 

 .باید برنامم سه را تاثیر )عوامل فردی، محیط، عادات( را شامل شود 

 .ارتقاء سالمتی کارکنان باید جزء اساسی رسالت یب سازمان باشد 

 اعی باشد.بر مبنای رعایت اصول عدالت اجتم 

  تخمیر همزمان در فرهنگ سازمانی و شیوه های مدیریتی برای ارتقای سالمت محل کار یب ضرور

 است.

****************************** 
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 ]5[ مراحل ایپده سازی ربانهم ارتقاء سالمت رد محل کار

  توجهگام اول  : 

  سازماندهیگام دوم  : 

  برآورد نیازهاگام سوم  : 

  ارزیابی و نگارش شرح سالمت در محل کار:  ام چهارمگ 

  برنامه سالمت در محل کار کوچبگام پنجم  : 

  برنامه عملیاتی ساالنهگام ششم  : 

  بازنگری پیشرفت گام هفتم : 

 

 

 

 ]5[ اتثیرات جو سازمانی رب سالمت روانی کارکنان

ش بهداشت روانی و پیتقریباً در همم کشورها اقدامات وسیعی برای سازماندهی سیاستهای مربوط به 

ه تواند ارزشهای انسانی و اقتصادی بسیار باالیی داشتبینی بیماریهای کاری صورت گرفته است که می

 باشد. این امر ایجاب م یکند که قبل از هر چیز نیازهای بهداشت روانی در محیط کار شناخته شود.

تی روانی و نهایتاً جسمانی در ایران تا کنون از این حرکت جامعه بشری در جهت رسیدن به سالم

 ترین حق خود یعنی بیمه خدمات درمانیسازمانها به دور مانده است. بطوریکه کارکنان بعضاً از ابتدایی

و بهداشتی نیز محروم هستند و تا کنون حرکت چشمگیری که نشان دهنده اهمیت بهداشت و سالمتی 
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نشده است. عمده مردم بیشتر وقت مفید خود را  برای سازمانها به طور موثر باشد از سوی دولت دیده

در محیط کار می گذرانند به همین دلیل شرایط محیط کاری تأثیرات به سزایی را در تأمین سالمت 

 ]2 [افراد دارد.

هایی هستند که هر روزه افراد را در نقش های مختلف پذیرا هستند سازمانها و نهادها مهمترین محیط

افراد در غالب نیروی انسانی و کارکنان سازمانها، ساعات بسیاری را در آن سپری بخش عظیمی از این 

کنند. در زمینه ترکیب و ساختار نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی که بعنوان قلمرو حرفه ای و می

 هتخصصی از پدیده های قرن اخیر است. می توان از زوایای متعددی این مسأله را مورد بررسی و تجزی

و تحلیل قرار داد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یب سازمان را تشکیل می دهد. بهداشت روانی در 

محیط کار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی های روانی و اختاللهای رفتاری در کارکنان سازمان، 

ان اندازه مورد از مشخصات یب سازمان سالم آن است که سالمت جسمی و روانی کارکنان آن، به هم

 ]2 [ توجه و عالقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد تاکید قرار گرفته است.

 

 

 

 عوامل استرس زای محیط کار:

 عوامل استرس شغلی درمحیط کار عبارتند از : ویژگیهای نقش، روابط کاری، ساختار و جو سازمانی.

]6[ 

ساعات  ،فیزیکی یامطلوب کاری، تندکاری، تالش طاقت فرساعواملی چون شرایط نشرایط کاری:   -1

بسیاری را در محیط کارگذراندن و پرکاری مفرط، موجب اختالل در سالمت روانی می شود. کار خسته 
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کننده و تکراری و محیط نامطلوب فیزیکی و روانی از جمله، سر و کار داشتن با افراد تند خو و 

 شود. این -ل سالمت روانی، موجب کاهش سالمت جسمانی نیز میهمکاران پرخاشگر عالوه بر اختال

 افراد زودتر و بیشتر از افراد دیگر به بیماری مبتال می شوند و دیرتر بهبود می یابند.

 -بعضی افراد زمانی که خیلی نزدیب به دیگران کار می کنند احساس ناراحتی می تراکم کاری:  -2

کنند. در هر حالت تراکم کاری بقیه کار نکنند، احساس تنهایی میای در کنار کنند در حالیکه اگر عده

 ]5[)مثبت یا منفی( می تواند ایجاد استرس نماید.

اگر شخصی اطالع کافی از شغل و کاری که به عهده گرفته نداشته باشد، بدین معنی که  ابهام نقش: -3

با این اهداف و انتظارات خود،  اهداف کاری وی چنانچه باید و شاید صریح و واضح نباشد و او نتواند

همکاران و مسئولیتهای محوله ارتباط درستی برقرار سازد، این حالت باعث ایجاد نارضایتی شغلی و 

 ]6[استرس و اضطراب در کارمند می شود.

اگر شخصی در محیط کار خود با وظایف یا نیازهایی مواجه شود که واقعاً عالقه  تعارض شغلی: -4

باشد متداولترین مورد در این زمینه هنگامی دیده می شود که فرد بین دو گروه مختلف  ای به آنها نداشته

که دو خودست و دو هدف متفاوت دارد واقع شود و به دو سو کشیده شود و یا در شرایطی قرار گیرد 

ری اکه بین خواسته ها و انتظاراتی که از او می رود تعارض وجود داشته باشد. افرادی که به مشاغل اد

 ]7[ و تخصصی اشتغال دارند بیشتر از بقیه در معرض این فشارها قرار داشته و آسیب پذیرترند.

در ساختار ایجاد و عدم تعادل آسایش فیزیکی  در باال چند نمونه از عوامل مهم که به آن اشاره گردید

تفاده ن به ویژه با اسو روانی کارکنان سازمان با محیط کار نقش اساسی داشتند. در این باره پژوهشگرا

از نظریه نقش سعی کرده اند مسائل مربوط به استرس را شناسایی کنند و دریابند که فشارهای ناشی از 

نقش تا چه اندازه در پدید آمدن استرس شغلی تأثیر دارند. در نتیجماین پژوهشها چهار نوع ویژگی مهم 

 ]7[ برای نقش بر شمرده اند:
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 ابهام نقش 

 کمباری نقش 

 انباری نقشگر 

 ناسازگاری نقش 

 اگر فرد نداند چه انتظاراتی از وی برای انجام شغلش دارند منجر به استرس خواهد شد. ابهام نقش:

 شود.: وضعیتی که در آن مهارتهای شخصی به طور کامل و تمام استفاده نمیکمباری نقش

د رآید که دچار استرس خواهفرد نتواند از پس انجام کاری که بخشی از شغل اوست ب گرانباری نقش:

 شد.

زمانی رخ می دهد که فرد مجبور می شود به الزاماتی که با خصوصیات وی ناسازگار  ناسازگاری نقش:

 است تن دهد که موجب استرس می شود.

 

شت روانی محیط کار رد بهره وری فردی و سازمانی  نقش بهدا

روانی قرار دارند که مهمترین این  –عصبیتقریبا همم افرادسازمانی از ابعاد مختلف تحت فشارهای 

 ]8[ ابعاد عبارتند از :

 عوامل شخصی -1

 عوامل گروهی -2

 عوامل سازمانی یا آنچه به ساختار محل کار او ارتباط پیدا می کند. -3

 عوامل برون سازمانی -4
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هایی که بر جسم افراد وارد می شود به راحتی قابل تشخیص و درمان است فرسودگی جسمی و تنش

تنشهایی که به روح کارکنان سازمان وارد می شود قابل مشاهده نبوده، براحتی نیز قابل سنجش و ولی 

درمان نمی باشد. بدین لحاظ تأثیرات نامطلوبی در فرسودگی نیروی انسانی پرورش یافته سازمانی دارد. 

لف را ند تاثیر عوامل محتدر این پاره سازمانها باید میزان تحمل کارکنان خود را باال ببرند تا آنها بتوان

خنثی کرده، کمتربا استرس روبرو شوند. افزایش تحمل کارکنان در مقابل تنشهای شغلی و سازمانی، 

 موجب صرفه جویی در وقت، نیرو و انرژی کارکنان شده، بهره وری فردی و سازمانی را بدنبال دارد.

 

 ]8[ شیپ ینیب کننده اهی موفقیت

اء سالمت ویژگیها و مشخصه های مشترکی وجود دارد که به پیش بینی در برنامه های مختلف ارتق

موفقیت می پردازد. اعم از این که برنامه در باره منع استعمال دخانیات، کنترل استرس، تغذیه، فعالیت 

فیزیکی و یا هر چیز دیگر باشد یا هدف آن صرفاً اطالع رسانی و افزایش آگاهی یا تغییر عقاید و 

 تغییر رفتارهای واقعی باشد. اول طرح ریزی فعالیتهای سالمت در محل کار عبارتند از: نگرشها و یا

]8[ 

توجه به نیازهای افراد به منظور تعیین اهداف سالمتی و رویارویی با آنها به شیوه ای عاقالنه و    

 مترقی.

 توجه به نیازهای گوناگون افراد به پشتیبانی اجتماعی  

 توجه به این که فعالیتهای سالمتی غالبا وابسته به هم می باشند.  

برنامه ها به منظور پرداختن به اولویتها، صالحیتها و نیازهای مجموعه وسیعی از کارکنان طرح   

 ریزی شود.
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توجه به این واقعیت که کارکنان سازمان، از لحاظ زمان، انرژی و نیازها محدود هستند و برنامه و  

 باید در حد امکان در راستای آنها باشند تا دیگر مسائل.خدمات 

****************************** 

 ]9[نیازهای آموزشی مجریان و برنامه ریزان ارتقای سالمت در محل کار

 ]9[نیازهای عمومی تیم ارتقای سالمت در محل کار  -

نیازهای آموزشی نیروهای تیم برای ارائه هر خدمت جدید در بخش سالمت رفاه سازمان الزم است 

ارائه دهنده آن استخراک شود. با توجه به اهداف پروژه تدوین و پیاده سازی برنامم پیشرفت سالمت و 

 امنیت بازه های زمانی برای آموزش خود نگهداری پرسنل فراهم می گردد.

 برخی از مهارتها بصورت ترکیبی در کنار سایر مهارتها قابل اجرااست.

 از روش آموزش کارگاهی برای مهارتها ضروری است.استفاده 

با توجه به این که گروه آموزش گیرنده کارکنان سازمان و طبعاً بزرگسال هستند رعایت و اصول 

 یادگیری با تفهیم سالمت جسمی و روحی در محل کار امکانپذیر می گردد.

 

 ]9[مهارتهای پایه تیم سالمت  -

شخصی که به نوعی در کار تعیین مشکل و تدوین راهبرد و ارزیابی درگیر این مهارتها تقریباً برای هر 

است الزم بوده و شامل، مدیریت فردی، اصول و فنون ارتباط بین فردی، مدیریت پروژه، مهارتهای 

 کارگروهی، مهارت سخنرانی، مهارت استفاده کردن، تفویض کار و غیره می باشد.
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 ]9[المتمهارتهای تخصصی تیم ارتقاء س -

در نسل جدید از برنامه های پیشرفت ایمنی و سالمت سازمان باید در مورد دسته ای از خطرزای 

 محیط کار ارزیابی و بررسی شود.

 عوامل خطر ناشی از شغل و کار اختصاصی کارکنان و کارگران -1

 عوامل خطر ناشی از سازمان کار ) شیوه مدیریت سازمان و اجرای آن( -2

 فردی)مانند عادات بهداشتی، چاقی، دخانیات و ...(عوامل خطر  -3

لذا با توجه به گسترۀ عوامل خطر و تخصصی بودن هر یب از حوزه ها الزم است که تیم ارتقای 

سالمت در محل کار از متخصصین متنوع تری تشکیل شود. این تیم می تواند متشکل از افراد زیر 

 باشد:

 متخصص طب کار  -1

 و حرفه ایمتخصص بهداشت صنعتی   -2

 ارگونومیست  -3

 متخصص سم شناسی  -4

 متخصص مدیریت و مهندسی مجدد سازمانی  -5

 متخصص آموزش سالمت  -6

 

 توسعه سیستم اهی حمایت سازمانی
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های سنتی ارتقاء سالمت غالباً اشکال جدیدی از حمایت سازمانی را ارائه می دهند. این برنامه برنامه 

سیستم های ارتباطی و آموزش اضافه می شوند. به منظور کم ها مجموعه موجود پاداش های سازمانی، 

کردن آشفتگی های سازمان، باید به بررسی سیاستهای سازمانی موجود، آیین نامه ها و برنامه ها)خارک 

از برنامم ارتقاء ایمنی سالمت( پرداخت تا اطمینان حاصل شود که می توان آنها را طوری تنظیم کرد 

به عنوان مثال می توان سیستمی  ]10[نتخاب شیوۀ زندگی و کار سالم پشتیبانی نمایند.که بهتر بتوانند از ا

را برپا کرد که از طریق کاهش حق بیمه کارمندان، به انتخاب شیوه زندگی سالم پاداش داد. با این روش، 

ا، با ارتقای سالمت را می توان به طور کامل وبدون افزودن مرحله جدیدی از برنامه ها و فعالیته

 ]10[ فعالیتهای روزمره تلفیق نمود.

 

 اهمیت اتمین سالمت و امنیت رد محیط کار

کارگر از خطرات یا اتفاقات ناشی از قیقه در جهان، یب  15بنابر گزارش سازمان بین المللی کار، هر

ر مزبور، ه کارگر با حادثه ای مرتبط با کار مواجه می شوند بنابر آمار 160دقیقه،  15کار می میرد و هر 

نفر در نتیجه حوادث یا عوارض ناشی از کار یا مرتبط با آن می میرند و این امر ساالنه می  6300روز

 ]10[ تواند خالء جدی در نیروی کار ایجاد کند.

ناشی از رویه های نامطلوب ت و بارمانی هزینه های انسانی ناشی از اتفاقات و حوادث گسترده اس

تولید ناخالص ملی در کشورها عنوان شده است. شرایط امنیت  %4النه حدودسالمت و امنیت شغلی، سا

و سالمت کار در کشورهای مختلف و نیز بخشهای اقتصادی و گروههای اجتماعی مختلف بسیار 

ی امتفاوت است. مرگ و میر و صدمات ناشی از کار در کشورهای در حال توسعه که بخش قابل مالحظه

فعالیتهای خطر آفرین نظیر کشاورزی، ماهیگیری و معدن اشتغال دارند، موجد هزینه از جمعیت آنها در 
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های سنگین است. در سراسر جهان، مردم فقیر و گروههای نیازمند حمایت، همچون زنان، کودکان و 

مهاجرین بیشترین تأثیر را از این تهدید می بینند. از جمله مهمترین موضوعات یا دغدغه های مطرح 

 ]10[ . بطه با امنیت و سالمت کار موارد ذیل است.در را

 امنیت و سالمت کار در نظامهای مدیریتی -1

حمایت از کارگران در مقابل اشکال غیر قابل پذیرش کار که ناظر بر اشتغال خطرناک کودکان کار   -2

 اجباری و قاچاق انسانی برای کار، خشونت در محیط کار و کودکان محیط کار است.

غل بیشتر و مطلوبتر برای رشد همه جانبه که راهبردهای فنی و اخالقی برای پایش ارتقای مشا  -3

سالمت کارگران، حمایت از امنیت و سالمت در شرایط اقتصادی دشوار و تعامل امنیت و سالمت در 

 کار، با توسعه اقتصادی پایدار را شامل می شود.

 اشتغال و مهارتهای جوانان  -4

 تهای اجتماعیایجاد و توسعم اقسام حمای  -5

 کار شایسته در اقتصاد روستایی  -6

رسمیت بخشیدن به مشاغل غیر رسمی از جمله مشاغل خانگی و لزوم ارائه آموزشهای الزم در   -7

 این زمینه

 بهبود وضعیت محیط کار با افزایش و ارتقای نظارت و بازرسی -8

 

 هجیتن گیری و پیشنهاد:

با توجه به ارتباط بسیار نزدیب سالمت و رفاه عمومی کارکنان و رضایت شغلی، به منظور سالمت 

کارکرد یب سازمان الزم است مدیران موسسات و نهادهای کارگری و کارمندی نسبت به افزایش شغلی 

ن می کارکنان، از جمله فراهم نمودن ترفیع شغل، که یکی از عوامل مهم انگیزش روحی و اجسمی آنا
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، حفظ ایمنی و استاندارد، بهبود  شرایط کاری، بهبود  وضعیت بهداشتی محیط کار، نحوه سرپرسی باشد

نهادات آنان بیش از پیش اقدام نمایند. همچنین کارفرمایان با تشویق و تقدیر شو توجه به نظرات و پی

از دیگر سو، طراحی برنامه  و خالقیت را در محیط کار فراهم سازند. از کارکنان برجسته زمینم نوآوری

هایی جهت ارتقای سالمت عمومی کارکنان به منظور نگهداشت و ایجاد رضایت کامل شغلی آنان 

 همواره مد نظر باشد. 

نزدیب تر محیط سالم و ایمنی و کارایی کارکنان می باشد این بدان معناست که با باال  دیگرنکته مهم 

رفتن شاخص محیط سالم و ایمنی کار، کارایی نیز افزایش می یابد و با باال رفتن کارایی شاخص محیط 

ردارند خوسالم و ایمنی کار هم زیاد می شود. به عبارتی دیگر افرادی که از محیط سالم و ایمنی کار بر

کارایی باالیی نیز دارند. ترک محل کار کمتر شده، غیبتها کاهش می یابد. بنابراین کارفرمایان باید ضمن 

آشنایی با کیفیت زندگی کاری، با توجه به بیشتر و تمایل وافرتر نسبت به کار بست مولفه های آن، 

یری، تامین رفاه نسبی، آرامش همچون محیط ایمن کاری، قانون گرایی، مشارکت کارکنان در تصمیم گ

فضای کلی کاری و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در حیطم کاری خود و در ارتباط با کارکنان مربوطه 

اقدام نمایند تا با دستیابی به توافق جمعی و تالش همگانی بتوانند به اهداف و آرمانهای سازمان دست 

ردی و تاثیر گذار در سازمانهای مختلف می باشد، یابند.کیفیت زندگی کاری و کارآیی دو مفهوم کارب

لذا برای دستیابی به یب برنامم جامع و منسجم جهت پیاده سازی این دو مفهوم در سازمانها، شایسته 

است پژوهشگران به این دو مقوله که برای توسعه و اعتالی حمایت از حقوق سالمت و رفاه کارکنان 

 ضروری است توجه کافی مبذول دارند.
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