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  مقدمه
ــتیاران پزشــکی محیطــی  ــغلی -دس در دوره آموزشــی  1ش

هاي مرتبط با محـیط کـار آمـوزش    دستیاري، در مورد بیماري
هاي آموزشـی، آمـوزش   ترین این دورهجمله مهماز و بینندمی
ماهه در بخش روانپزشکی است. مقاله حاضر با تأکیـد بـر   یک

، گزارشی است از بازدید از کارخانه 2اهمیت بهداشت صنعتی
شود بهداشت روان صنعتی کاال. در این کارخانه سعی مینیک

صورت علمی، با هدایت انستیتو روانپزشکی تهران و کمک به
  تأمین شود.  »ابر«یا  3جمن ارتقاي بهداشت روانان

  
  تاریخچه

مـیالدي، کشـورهاي عضـو سـازمان جهـانی       1974از سال 
اجتمـاعی مـؤثر در امـر     -به عوامـل روانـی   (WHO) 4بهداشت

به مدیرکل  WHOسالمت توجه بیشتري کردند. در آن تاریخ 
این سازمان مأموریت داد که بـه منظـور بررسـی نقـش عوامـل      

هاي اجتماعی و ارایه پیشنهادهایی براي تقویت فعالیت -روانی
ــه   ــه، برخــی برنام ــن زمین ــان ســازمان در ای ــته هــاي می اي را  رش

). از جمله 1987، 7و کوپر 6، کالیمو5دهی کند (البطوي سازمان
ــانایــن برنامــه ــان  اي مــیرشــتههــاي می ــه همکــاري می ــوان ب ت
تأمین  و متخصصان پزشکی کار، برايروانپزشکی متخصصان 

  هاي کاري اشاره کرد.بهداشت روان صنعتی در محیط
ها و اجتماعی در ایجاد بیماري -امروزه نقش عوامل روانی

گیري و تأمین سالمت بسیار جدي اسـت.  پیرو آن در امر پیش
این عوامل به دلیل اثرگذاري بر سالمت کلی جمعیت شـاغل،  

طـور  بـه  طـور عـام و در بهداشـت صـنعتی    در علوم بهداشتی به

خاص نقش اساسی دارنـد. متأسـفانه شناسـایی و مهـار عوامـل      
ناخوشایند بـر سـالمت    ياجتماعی محیط کار که آثار -روانی

دنیا از سـوي مسـئوالن بهداشـت شـغلی، کمتـر       همه دارند، در
تـدریج توجـه بـه ایـن     مورد توجه قرار گرفتـه اسـت،گرچه بـه   

  یابد.موضوع افزایش می
 

  کاال خانه نیکگزارش بازدید ازکار
ــک  ــه نی ــد     کارخان ــی تولی ــه خصوص ــک کارخان ــاال ی ک

هاي گازسوز است. سالمت جسمانی و روانی کارکنان  بخاري
ایـن امـر از    و این کارخانه براي مدیریت آن بسیار مهـم اسـت  

فکـر  «شده روي دیوارها (براي نمونه شعارها و تابلوهاي نصب
) آشکار »بدبختینشدن در برابر خوشبختی یعنی تسلیم«یا  »کن

در ایـن کارخانـه از    )ابـر (است. انجمن ارتقاي بهداشت روان 
کنـد و  درباره بهداشت روان کارکنـان فعالیـت مـی    1387سال 

صـورت هفتگـی در   یک روانپزشک از سوي ایـن انجمـن، بـه   
کارخانه حضور دارد. ابر انجمن غیردولتی و مستقلی است که 

کشـور مجـوز گرفتـه    با هدف ارتقاي سالمت روان از وزارت 
انـدازي درمانگـاه   هـاي ایـن انجمـن، راه   است. از جمله فعالیت

روانپزشــکی، مشـــاوره و بهداشــت روان، مشـــاوره فـــردي و   
ــانواده   ــان و خ ــراي کارکن ــی ب ــزاري    گروه ــان، برگ ــاي آن ه

هاي گوناگون در زمینه بهداشت روان، تنظیم بروشـور   کارگاه
هـاي ایشـان و    براي آموزش غیرحضوري کارکنـان و خـانواده  

تالش بـراي کـاهش مصـرف سـیگار و مـواد مخـدر در میـان        
  کارکنان است.

وجود نـدارد. سـاعت کـار     8در این کارخانه شیفت کاري
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هـاي پژوهشـی نشـان داده    است. یافته 16:30تا  7:45ثابت و از 
است شیفت کاري باعث ایجـاد مشـکالت جسـمانی و روانـی     

اعتیاد به  و ت گوارشیگوناگونی مانند فشار خون باال، مشکال
ــواد مخــدر مــی  ــرودکین2، کــولن1شــود (روزنشــتاك م و  3، ب

). بنـابراین مشـکالت یادشـده در ایـن کارخانـه      2005، 4ردلیچ
. باشــدهــاي صــنعتی کمتــر  نســبت بــه دیگــر محــیطتوانــد  مــی

کارگري، دو هفتـه مرخصـی     اقداماتی مانند دادن پاداش و بن
نـوروز، افـزون بـر مرخصـی     ساالنه در مردادماه و دو هفتـه در  

اســتحقاقی، ســرویس رفــت و برگشــت بــراي کارکنـــان و      
نیـز  هاي بهداشت روان و...  ها براي شرکت در کارگاه خانواده

در ارتقـاي سـالمت روان کارکنـان کارخانـه مـؤثر      تواننـد   می
پزشک کارخانه، بیشتر کارکنان از فضـاي  . به گفته روانباشند

ــه راضــی هســتند  ــه د ؛کارخان رصــدکمی از نارضــایتی در البت
هاي کاري طبیعی اسـت، زیـرا اگرچـه شخصـیت نقـش      محیط

چندانی در رضایت شغلی ندارد، در افراد با شخصیت ناراضـی  
، 5ممکن است نارضایتی شغلی نیز وجود داشته باشـد (فارنهـام  

  ).2002، 8وکوتر 7، جکسون6پتریدس
ن است آمار اعتیاد به مواد مخدر در این کارخانه بسیار پایی

هاي زیادي شده است؛ براي نمونه در و براي کاهش آن تالش
شـود،  این کارخانـه اعتیـاد نـوعی بیمـاري در نظـر گرفتـه مـی       

شوند، بلکه براي درمـان ارجـاع   بنابراین افراد معتاد اخراج نمی
) بر این باورنـد کـه   2005( 11و لنکستر 10، هی9شوند. موهر می

)، پرداخت پاداش بـراي  مشاوره روانپزشکی (فردي و گروهی
ترك سیگار و درمان دارویی براي کاهش اعتیاد به نیکـوتین،  

  هاي صنعتی کارآمد است.در سازمان
فعالیت باارزش دیگـر در ایـن کارخانـه، سـرند و بررسـی      

هاي مربوط نامه مندي کارکنان است؛ پرسشاسترس و رضایت
در ایـن   ها موجود است. ابتداي تشکیل درمانگاهنیز در پرونده

و  کارخانه، مراجعه کارکنان وخانواده ایشان به روانپزشک کم 
کـاري و نگرانـی بـوده اسـت، ولـی بـا بـاالرفتن        همراه با پنهان

آگــاهی و تغییــر نگــرش آنهــا در ایــن مــورد کــه مراجعــه بــه  
روانپزشـک، لزومـاً بــه معنـی بیمـاري روانــی نیسـت، در حــال      

ــه روان   ــه ب ــر مراجع ــاد   حاض ــیار زی ــک بس ــت،  پزش ــده اس ش
صــورت ارادي و کــه بیشــتر افــراد ایــن کارخانــه بــه طــوري بــه

، داوطلبانه، داراي پرونده روانپزشکی هستند. این تغییر نگـرش 
بـر  . باشـد هاي برگزارشـده  ها و کارگاه پیامد آموزشتواند  می

هـاي بهداشـتی    هاي روانپزشک کارخانه و پرونده اساس تجربه
نـان و خـانواده ایشـان در    ترین مشـکالت کارک  شایعکارکنان، 

، 12مراجعــه بــه روانپزشــک عبــارت بــوده اســت از: افســردگی 
ــا دیگــران (همســر، همکــار و...)،    ــاطی ب اخــتالل مشــکل ارتب

، مشکل تربیتـی فرزنـد، مشـکالت جنسـی،     13وسواسی اجباري
هـاي پژوهشـی نشـان داده     . یافتـه 14استرس و اختالل شخصیت

هـاي کـاري،   محـیط تـرین اخـتالل روانپزشـکی در     است شایع
  ).2005افسردگی بوده است (روزنشتاك و همکاران، 

ــاه ــالمت روان    کارگ ــاي س ــراي ارتق ــده ب ــاي برگزارش ه
 -کــه کارخانــه تعطیــل اســت-شــنبه کارکنــان، روزهــاي پــنج

هـا اختیـاري اسـت و    شود. شرکت در ایـن کارگـاه   برگزار می
افـــزون بـــر اختصـــاص ســـرویس رفـــت و برگشـــت بـــراي  

کاري در نظر  ها اضافهشرکت در این کالسکنندگان،  شرکت
هـاي  هـا بیشـتر مهـارت   شـود. موضـوع ایـن کارگـاه     گرفته می

هـاي حـل مسـأله، مـدیریت زمـان،      چنـین مهـارت  ارتباطی، هم
ــدپروري، اضــطراب مهــارت و افســردگی اســت.  15هــاي فرزن

هـا بـه   هـاي پژوهشـی نشـان داده اسـت ایـن نـوع کارگـاه        یافته
کنـد   وانی مرتبط با کار کمک مـی کاهش مشکالت ذهنی و ر

  ). 2007، 16؛ روم2005(روزنشتاك و همکاران، 
کنـد. بـه    فضاي سبز حیاط کارخانه بسیار جلب توجـه مـی  

اي کارخانـه، سـاالنه بـراي زیبـا      گفته مسـئول بهداشـت حرفـه   
شود، که البته در بهبـود   نگهداشتن فضاي سبز هزینه زیادي می

روحیه کارکنان مؤثر اسـت. در حیـاط کارخانـه یـک مسـجد      
تئاتر است و  بزرگ و زیبا وجود دارد، که طبقه باالي آن آمفی

ذهبی در آنجا برگزار سمینارهاي علمی، خانوادگی و مراسم م
شود. بدون تردید ایجاد فضـاي مـذهبی و روحـانی در ایـن      می

ــی     ــمانی و روان ــالمت جس ــود س ــی در بهب ــل مهم ــان، عام مک
  1 ). 2004، 17هاست (کوئینککارکنان و خانواده

در خــط تولیــد کارخانــه و در قســمت پــرس قطعــات،      
سروصدا وجود دارد. با توجه به مدارك کارخانه، سروصداي 

ط تولید بـاالتر از حـد مجـاز نبـود، ولـی بیشـتر و در برخـی        خ
در  19و درپـوش گـوش   18موارد، همه کارکنان محافظ گـوش 

اختیار داشتند، که کاربرد آن هماهنگ با قوانین، اجباري نبود. 

_______________________________________ 
1- Rosenstock   2- Cullen 
3- Brodkin  4- Redlich 

5- Furnham  6- Petrides 
7- Jackson  8- Cotter 
9- Moher   10- Hey 
11- Lancaster  12- depression 
13- obsessive-compulsive 14- personality disorder 
15- anxiety  16- Rom 
17- Koenig  18- ear muff 
19- ear plug 
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هاي پژوهشی نشان داده است سروصداي زیـاد در محـیط   یافته
سبب  کار، افزون بر کاهش شنوایی و دیگر مشکالت جسمی،

شـود (روزنشـتاك و همکـاران،     افسردگی و اضطراب نیـز مـی  
اي ایـن کارخانـه،   هـاي واحـد بهداشـت حرفـه    ). بررسی2005
ترین مشکالت پزشکی کار را آلودگی صـوتی و پـس از   شایع

اند، ولی با توجـه بـه   دانسته 1اسکلتی -هاي عضالنیآن اختالل
هـا،  بگیرانـه بـراي اسـتانداردبودن رنـگ و لعـا      نظارت سخت

)، MSDS( 2برگه اطالعات ایمنی مـواد   رعایت امور مربوط به
هــاي هـا و کـاربرد ماسـک   هـاي مهندسـی ماننـد تهویـه    کنتـرل 
  آلودگی شیمیایی کم است. ،فردي 3تنفسی

دیده (شغلی و غیرشغلی)، از بررسی فوري کارکنان حادثه
شناختی حادثه روي فـرد  نظر علل روانی ایجاد حادثه، اثر روان

توانایی ادامه کـار وي در کارخانـه، از اقـدامات انجمـن ابـر      و 
آوردن امکان اهداي  است. از دیگر اقدامات این انجمن، فراهم

اند هاي پژوهشی نشان دادهخون داوطلبانه کارکنان است. یافته
اهداي خون افزون بـر سـودمندي جسـمانی، اثـر مفیـد روانـی       

ز دارد دلــی) نیــ دوســتی و هــم (ماننــد تقویــت حــس نــوع   
  ).2002، 5و پول 4ولد جارس (ون

به دلیل تأمین علمی بهداشت روان صنعتی در این کارخانـه،  
کاررفتـه در ایـن کارخانـه، در اختیـار     شود الگوي بـه پیشنهاد می

جامعــه علمــی و صــنعتی کشــور قــرار گیــرد، تــا عوامــل مخــل   
  هاي کاري کنترل شود. اجتماعی در محیط -بهداشت روانی

  
  سپاسگزاري

وسیله از آقاي دکتـر جعفـر بـوالهري، رئـیس محتـرم      بدین
آوردن امکان بازدیـد از  انستیتو روانپزشکی تهران، براي فراهم

شــان، از هیـأت مــدیره  هـاي ارزنـده  ایـن کارخانـه و راهنمــایی  
لوهـا،  تقـی  کـاال، از آقـاي دکتـر عبـاس    محترم کارخانه نیـک 

تر راضیه پزشک مسئول بهداشت صنعتی کارخانه، از خانم دک
پور صالحیان، روانپزشک کارخانه و از خانم دکتر فرزانه رحیم

و آقاي دکتر احمد سلیمی، دستیاران پزشکی شغلی، که مـا را  
  شود.راهنمایی کردند، صمیمانه قدردانی می

بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالی و تعارض منافع [
  .]وجود نداشته است
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