
  عوامل خطر مصرف مواد و الکل در محیط کار

عوامل متعددی وجود دارند که در محیط کار بر سالمت افراد تاثیر گذار است. این عوامل می توانند به طبقات مختلف دسته بندی شود. 

عوامل فیزیکی، محیطی، روانی و اجتماعی. به عنوان مثال در زمینه عوامل فیزیکی محیط کار برخی مشاغل در محیط باز و برخی دیگر در 

روشنایی در محیط بسته بسیار حائز اھمیت است. کمی و زیادی نور می تواند تاثیرات متضادی بر رار دارند. میزان مکان ھای بسته ق

 نیروی کار داشته باشد. برخی تاثیرات نوری بر بینایی و برخی دیگر بر مسائل روانی تاثیر گذار است. کار در محیط بسته کم نور و ھمچنین

تگی و تحریک پذیری فرد است. افرادی که در چنین محیط ھایی فعالیت می کنند بازده مناسبی نخواھند در فضای پر نور اغلب موجب خس

  داشت و اغلب ویژگی ھای منفی روانی از خود نشان می دھند. 

ریک پذیری در افراد دارد و ھم چنین باعث ایجاد اضطراب، پرخاشگری، بی اعتمادی و تحصوت نیز مانند نور تاثیر بسزایی در روح و روان 

دیگر مشکالت در محیط کار است. مشکالتی از جمله درد مفاصل، پایین آمدن  ازافراد می شود. کار در محیطی بسیار سرد یا گرم نیز 

  سطح مقاومت بدن، سرماخوردگی و ... 

رنگ ھا، با تاثیری که بر روحیه و از طرف دیگر عوامل متعدد دیگری وجود دارند که در محیط کار بر سالمت افراد موثر ھستند. از جمله 

شرایط روانی فرد می گذارند، به عنوان یک عامل محرک یا کسالت آور عمل می کنند. رنگ محیط کار عالوه بر تناسب آن با محیط کار و 

  بھداشت محیط کار نیز کامال روشن و واضح است. تراکم کار، ساعات کار و زمان کار نیز از دیگر عوامل مھم ھستند. 

در خصوص عوامل مربوط به کار، تراکم زیاد کاری، انجام کار در ساعات نامناسب که با خستگی و ضعف جسمی و روانی برای فرد ھمراه 

در طول زمان، سالمت جسمی و روانی فرد را تھدید خواھند کرد. عوامل مربوط به مسائل ارتباطی از عوامل مھم دیگری با تداوم  ؛ھستند

  فرد اعم از سالمت یا عملکرد او در محیط کار تاثیر می گذارند. ھستند که بر روی 

در بھداشت روانی فرد و نوع ارتباطات موجود در محیط کار، نفوذ و اعمال قدرت مدیر، شیوه ارتباطی و شخصیت و اھداف او نقش مھمی 

  میزان خشنودی او از محیط کار دارند. 

نقش مدیر به عنوان تامین کننده بھداشت روانی در محیط کار  بسیار مھم است. بدیھی است که در این نقش از مدیر انتظار می رود تا با 

  محیط کار تالش کند. کسب مھارت ھای شناختی، عاطفی و رفتاری خاص، در ارتباط با کارکنان زیر نظر خود، برای افزایش بھداشت روانی 

  رف مواد و الکل در محیط کار عوامل خطر مص

بین فردی، سنگینی کار، استرس، یکنواختی کار، خستگی، خشم، سرعت در کار، مشکالت کاری، تبعیض، خشونت، درگیری و مشکالت 

ه، حاالت و مشکالت عاطفی/ روانی از رقابت کاری و عدم ارتقای شغلی، شیفت کاری نامناسب، دوری از عوامل محافظ مانند خانواد

دیره یا روسای ھمچنین نزاع با یک ھمکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سرکار و فشار ھیآت مله عوامل خطر ھستند. جم

   می توان نمونه ھایی از استرس ھای محیط کار نامید. سازمان به مدیر را

  در ذیل به توصیف برخی از دالیل استرس ھای کاری پرداخته ایم : 

  شیفت ھای کار :

درصد از کارگران شب  ١۵قبل از جنگ جھانی دوم فقط یکی از عوامل استرس و اضطراب در محیط کار افزایش شیفت ھای کاری است.  

ساعته و در سه شیفت کار کنند. شیفت ھای کاری  ٢۴کار بودند اما اخیرا تمایل به دستیابی به تولید باال باعث شده که اکثر کارخانجات 

بیخوابی، بی اشتھایی، عدم تمرکز و ضعف حافظه  ت بیولوژیک کارکنان شده که پیامد آن بروز خستگی، کج خلقی،باعث به ھم زدن ساع

  است.   

  ساعات کار زیاد :

مطالعات نشان داده که شرایط کاری در اکثر کارخانجات نسبت به گذشته مضرتر شده است. فشار به پرسنل جھت کار بیشتر و اضافه  

کنند بین کار و روابط خانوادگی کار برای کسب بھره وری بیشتر باعث شده که کارکنان کمتر به مسائل خانوادگی بپردازد و احساس می 

  اب کنند که این مسئله باعث عدم رضایت آنھا می شود. می بایست یکی را انتخ



  فن آوری :  

 کارکنان از اینکه توسط ابزارھای کنترلی زیر نظر گرفته شوند و اینکه برده فناوری شده اند و ھمین فن آوری عاملی شده که کارشان را از

  دست بدھند و احساس عدم اطمینان در کار می کنند. 

  : اذیت و آزار ھای شغلی 

عدم رسیدگی به شکایات و پرداخت غرامت به کارکنان، کارھای تکراری، رقابت غیرمعمول بین پرسنل و نادیده گرفتن خواسته ھا، باعث 

  کاھش روحیه پرسنل، افزایش حمالت روانی و خشونت ھای شغلی می گردد. 

   حقوق کم :

که این اختالف ناشی از  عملکرد انجام گرفته؛ خصوصا ھنگامیزیابی عدم پرداخت حقوق و امکانات مناسب و اختالف بین نتایج کار و ار

    تعصبات نژادی و مسائل جنسیتی باشد. 

   عدم امنیت شغلی :

عدم امنیت شغلی به دلیل کوچک شدن سازمان ھا در اثر تجدید ساختار و مھندسی مجدد که راھکارھایی برای مقابله با کم شدن 

   حاشیه سود و سھم بازار و بھره وری است. 

  :  سبک مدیریت

در یک مدیریت سلسله تکنیک ھای سنتی مدیریت در جھت جلوگیری از ناامیدی و خشم در کار بی اثر است و این مسئله خصوصا 

تر نمایان می شود. شرکت ھا به دلیل کمبود متخصصانی در امر اضطراب و افسردگی و ھم چنین عدم توجه مراتبی و استبدادی بیش

پرسنل به بیماری ھای مغزی و روانی خود به علت جایگاه بد اجتماعی آن و اولویت قرار ندادن این مشکل توسط سازمان ھا، باعث 

  یت پرسنل و به وجود آمدن افسردگی شده اند. کاھش قابل

   

منبع : کتاب پیشگیری اولیه از اعتیاد با تمرکز بر محیط کار، مولف: حمیدرضا طاھری نخست، با مشارکت مرکز مشاوره دانشجویی 

  ) . ١٣٩١دانشگاه تھران و ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

  بالینی روانشناسی مرکز بھداشت شھید بلندیان شھرستان قزوینکارشناس مھسا سادات امامیه تھیه و تنظیم : 

  

  

  

  

   

  

  


