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  بسمه تعالي
  

  »طرح بهداشت رواني در اردوي مسابقات جهاني مهارت« 
  

  :مقدمه 
ا شرايط و موقعيتهايي كه قبالً تجربـه نـشده انـد بـر اسـاس ويژگيهـاي                  اجتماعي ب سازگاري  

 شخصيتي افراد متفاوت است و شخصيت كه عبارت از عناصر ثابت رفتار يا كليت يكپارچه مـنش ،                 

محيطـي كـه    و   اثر وراثت    رجسم فرد كه موجب تمايز افراد از يكديگر مي شود ب          و   هوش   ،مزاج  

 ساختار شخصيت بعضي از افراد به گونه اي شكل گرفته است        . گيردگون است شكل مي     ابراي همه گون  

دشوار خواهد نمـود    را  كه سازگاري او را تسهيل مي كند و براي بعضي به شكلي است اين امر                

بنابراين براي اين گروه از افراد بايد تمهيداتي تحـت عنـوان پيـشگيري از بـروز مـشكالت يـا                     

   درك و بـا آن سـاز شـده و از آن             را بـه خـوبي     شرايط جديد     اعمال نمود تا بتوانند    بهداشت رواني 

  .بهره و لذت ببرند

  : اهداف -الف
 .فراهم كردن زمينه براي پيشگيري از بروز مشكالت رفتاري  -1

 .تسهيل سازگاري فرد با محيط و موقعيت جديد -2

 .فضا سازي براي كاهش تنش هاي حاصل از رقابت -3

 .گي گروه و تيمفراهم كردن زمينه براي افزايش هماهن -4

  : راهبردهاي اجرائي -ب
  .بررسي ويژگيهاي شخصيتي افراد تيم -1

  .غربال گري تيپ هاي شخصيتي و شناسائي شخصيت هاي مستعد اختالل -2

  .براي شناسائي سطح سازگاري افراداي  تشكيل جلسات مشاوره -3

  .كاهش تنش حاصل از عوامل محيطيبراي تشكيل جلسات مشاوره اي  -4

  .اد نيازمندر تشكيل پرونده مشاوره اي براي اف-5

  : ساختار -ج
    گروه مشاورين بهداشت رواني در سطح سازمان مسئوليت برنامـه ريـزي و اجـراي طـرح را                  

  .به عهده دارد و در سطح استانها يك نفر روانشناس يا مشاوره ، مسئوليت طرح را به عهده دارد



  

  :ساختار ستاد -1

 .مسئول طرح -1-1

 .شناس و مشاور به تعداد مورد نيازكار -2-1

 : شرح وظايف -2

  . تدوين برنامه سنجش شخصيت-1-2

  . تهيه ابزارهاي مورد نياز-2-2

  . پيشنهاد بودجه مورد نياز-3-2

  . تشكيل جلسات مشاوره-4-2

  . تشكيل پرونده محرمانه براي مراجعان-5-2

  .ين تهيه گزارش اقدامات انجام شده براي تحويل به مسئول-6-2

 . اجراي آزمونهاي الزم-7-2

  :ساختار استان -3

 . را به عهده خواهد داشتحدر استان يك نفر روانشناس يا مشاور ارشد مسئوليت طر

 :شرح وظايف  -4

  .اخذ اتوبيوگرامي از كليه رقابت كنندگان -1-4

  مشاهده از رقابت كنندگان هنگام عمل و گزارش وضعيت عملكرد آنان از جهت ارتباط بـا                -2-4

  .عملير رقابت كنندگان و حاالت شخصي وي در مربي ، سا

  . تكميل پرسشنامه ها و آزمونهاي الزم-3-4

   . تشكيل پرونده محرمانه براي كليه رقابت كنندگان-4-4

  . مشاوره با رقابت كنندگان و ثبت نتايج در پرونده آنان-5-4

   .و ارائه به مسئولين (Case) مشخص كردن موارد خاص -6-4

  . تهيه گزارش و ارائه به مسئولين-7-4

  : بودجه -د
بودجه طرح براي امـور پرسـنلي و تجهيـزات و امكانـات از طـرف مـسئول طـرح بـه كميتـه                        

  . تا از طريق سازمان تأمين شود، تخصصي براي تصويب ارائه مي شود

  
 


