املساعدة على القضاء على وصمة عار املرض النفس ي في العمل

يمكن أن تكون وصمة العار الناتجة عن اإلصابة بمرض نفس ي واحدة من أكبر الحواجز أمام
الصحة والسالمة النفسية في مكان العمل ،وخاصة بالنسبة للموظفين الذين يعانون من مشاكل
في الصحة النفسية مثل االكتئاب أو القلق ،حيث إن القضاء على الوصمة مع زيادة الوعي
بالصحة النفسية يمكن أن يدعم املوظفين لطلب املساعدة في أسرع وقت ،والتعافي بشكل أسرع
والحفاظ على اإلنتاجية.
كيف يمكن أن يستفيد مكان العمل من الحد من وصمة املرض النفس ي؟
• انخفاض معدل الدوران واالنتقال والتكاليف املرتبطة بالتوظيف والتدريب.
ُ
• جذب املواهب املؤهلة التي تفضل مكان العمل الذي يدعم الصحة النفسية.
• انخفاض اإلجازات املرضية حيث يتم دعم املوظفين للحفاظ على اإلنتاجية في العمل.
• تجنب االنتهاكات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
• املسؤولية االجتماعية للشركات في توفير مكان عمل يدعم جميع املوظفين.
• خدمة عمالء ّ
محسنة عندما يكون املوظفين أكثر صحة وسعادة في العمل.
• تحسين األداء من خالل دعم املوظفين للمساهمة بأفضل عمل.

تقييم الوضع الحالي
يجب أن يشمل تقييم وصمة املرض النفس ي في مكان العمل ما يلي:
• مستوى فهم املوظفين حول الصحة النفسية واألمراض العقلية.
• املخاوف التي ال أساس لها عن العنف املرتبط باملرض النفس ي.
• تصور أن املوظفين الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية ال يمكنهم العمل أو
أداء واجباتهم.
• الخوف أو الخجل الذي قد يمنع شخص من طلب املساعدة.
• معدالت الترقية أو التقدم الوظيفي للموظفين الذين يعانون من مشاكل في الصحة
النفسية ،مقارنة باملوظفين من ذوي املؤهالت املماثلة.
• استجابة اإلدارة املعتادة للموظف الذي يعاني من مشاكل نفسية.

إنشاء خطة عمل
• حدد القادة :من الذي سيقود هذه املبادرة داخل املنظمة؟
• تقديراملوارد :كيف سيكون عمل املوظفين ،وااللتزام بالوقت لكل نشاط؟
• قم بتضمين جدول زمني وميزانية :كلما تعامل مكان العمل بشكل مباشر مع مجاالت
االهتمام الرئيسية ،كلما كان العائد أفضل ،وذلك من خالل:
إنشاء جدول زمني لجميع األنشطة.
•
تحديد املؤشرات لالحتفال بالنتائج.
•
قم بتقدير تكلفة كل نشاط بما في ذلك التدريب والفعاليات الخاصة
•
واملواد الترويجية والدعم.
• تحديد القضايا الرئيسية
• تحديد األهداف

ً
• تطوير الرسائل الرئيسية  -يجب أن يكون لها صدى لدى املوظفين ،وأن تكون أهدافا
واضحة ومنسقة وداعمة ،يجب أن تكون اللغة ً
دائما مبنية على االحترام.
• االستعانة بخبرات اآلخرين.
تنفيذ الخطة

•
•
•
•

إشراك املوظفين :شارك األهداف والفوائد وتفاصيل كيف يمكن أن يشارك املوظفون
وكذلك كيفية قياس النتائج.
بناء القوة الدافعة :نشر مواد التوعية باإلضافة إلى قوائم بفرص تدريب املوظفين
والفعاليات في املواقع ذات األهمية العالية (غرف القهوة واإلنترانت وغيرها).
التواصل :تضمين الرسائل الرئيسية في جميع اتصاالت املوظفين.
إدراك اإلنجازات :متابعة الخطط للتعرف على اإلنجازات والتقدم.

تقييم الخطة
من املهم التأكد من أن الخطة فعالة ،وأن تظل مرنة بما يكفي الستيعاب التغييرات أو
التحسينات.
• تقييم :مراجعة اإلنجازات والتقدم.
• االستجابة :مواجهة التحديات واالحتفال باإلنجازات.
• إعادة التقييم :كرر املسح األصلي لتقييم التغيير والتقدم.
• تعديل :تحليل نتائج االستطالع الجديدة وتعديل االستراتيجيات كما هو مطلوب.
الحفاظ على الخطة
ً
ً
ومتسقا بشأن موقف املنظمة من الحد من الوصمة.
واضحا
كن
•
تحقق من صحة جهود املوظفين من خالل مشاركة النتائج (مثل امللصقات واإلنترنت
•
وغيرها).
ً
كن مرنا وسريع االستجابة للتغيرات التي تؤثر في مكان العمل.
•
التدريب والدعم للقادة ملواصلة الجهد.
•
تكليف القادة للحفاظ على املبادرة على قيد الحياة.
•

