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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ،بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .4گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت و تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،لرستان ،ایران.
 .5دانشجوی دکتری ،بهداشت حرفه ای ،مرکز تحقیقات سالمت کار ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 .6کارشناس ارشد ،بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ایران.

چکیده
هدف :نوبت کاری به دلیل ماهیت آن یک پدیده رایج و اجنتابناپذیر است  .اثرات حاد و مزمن نوبت کاری بر روی سالمت به اثبات رسیده است .هدف از
مطالعه حاضر بررسی ارتباط میان نوبتکاری و ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختالالت قلبی و عروقی ،گوارشی و سیستم عصبی در مشاغل عملیاتی
پاالیشگاه نفت آبادان میباشد.
روشها :مطالعه مقطعی و توصیفی – تحلیلی حاضر بروی  323نفر از پرسنل عملیاتی پاالیشگاه که با روش سرشماری انتخاب شده بودند انجاام گرفات.
ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه ) Survey of Shift Workers (SOSبود .پرسشنامه حاوی اطالعات دموگرافیاک ،نااام نوبتکااری ،پیامادهای ساالمتی
مرتبط با آن و اثر نوبت کاری بر رضایتمندی از زندگی شاغلین بود .اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSآنالیز گردید.
نتایج :نتایج نشان داد میان ناام نوبت کاری و اختالالت خواب ( )P-Value=0/001و خستگی شغلی ( )P-Value=0/001ارتباط معناداری وجود دارد .در
کارگران نوبت کاری که اضافه وزن باالیی دارند ،میزان ناراحتیهای گوارشی  35/79درصد ،میزان فشار خون  5/13درصد و ناراحتیهای قلبی و عروقی به
میزان  4/59درصد افزایش یافته است.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که نوبتکاری به عنوان یک ریسک فاکتور مهم و تاثیرگذار برسالمت کارکنان صنایع نفتی می باشد و با توجه به
پیامد های نامطلوب آن بایستی مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژهها :نوبت کاری ،سالمتی ،رضایت شغلی.
نوع مقاله :پژوهشی
ریافت مقاله39/4/41 :

پذیرش مقاله39/9/4 :

ارجاع :موسوی سیدمهدی ،شریفی نیا ساجده  ،یزدانی راد سعید ،اسماعیل زاده آرزو ،حاجی زاده روح اهلل ،مرادی راد روح الدین .ارتباط نوبتکاری و اثرات آن بر سالمتی کارکنان عملیاتی
شرکت پاالیش نفت آبادان .طب پیشگیری4939 .؛ .43-23 :)2(1

مقدمه
نوبتکاااری بااه عنااوان کااار در زمانهااای غیرمعمااو و

نیروهااای کاااری در کشااورهای در حااا توسااعه در ناااام
نوبتکاری مشغو بکار میباشند.

نامتعارف روز تعریف شده است که با توجه به تغییر در ماهیات

در گزارشهای مختلاف ،آمارهاای متفااوتی از تعاداد افاراد

کار فرایندهای صنعتی در دنیای امروزی و نیاز به تولیاد بیشاتر

شاغل در ناام نوبتکاری منتشر شده که نشااندهنده آن اسات

پدیده نوبتکاری در حاا گساترش میباشاد ( .)1گزارشهاای

آمار دقیقی از تعاداد افاراد شااغل در ایان نااام کااری موجاود

آماری حکایت از آن دارند که در حدود 15الی  30درصاد از کال

نمیباشد ( .)2-4نوبتکاری بهعنوان یک عامال زیاانآور شاغلی
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بیولوژیکی بدن بخصوص ریتم سیرکادین باعث ایجاد عاوارض

ارتباط میان نوبتکاری ،اثرات سالمتی آن و رضاایتمندی افاراد

نامطلوبی در فرد نوبتکار شود ( .)5بررسیهای انجام شاده در

عملیاتی شاغل در یک مجتمع پااالیش گااهی آباادان وابساته باه

طی سا های اخیر حکایت از آن دارد که نوبتکاری با عاوارض

وزارت نفت است .

گوناگونی مانند اختال در خواب ،بیماریها و عوارض گوارشی،
بیماریهااای قلباای و عروقاای ،مشااکالت فااردی و خااانوادگی و

مواد و روشها

اجتماعی ،فشارخون باال ،دیابت ،احتما افزایش ریسک اباتال باه

مطالعه حاضر از نوع مقطعی ،توصیفی – تحلیلای میباشاد.

سرطان در ارتباط میباشد ( .)1،6،9مطالعات اخیر نشان میدهاد

تعداد  323نفر از افراد نوبتکار مجتمع پاالیشگاهی نفت آبادان در

که شیوع بیماریها و اختالالت گوارشی در بین افراد نوبتکار به

سا  1375از طریق سرشماری وارد مطالعاه شادند .در مطالعاه

مراتب بیشتر از افراد روزکار است ،در مطالعهای کاه  Segawaو

حاضر جهت جمعآوری اطالعاات از پرسشانامه  SOSاساتفاده

همکارانش انجام دادند به این نتیجه رسایدند نوبتکااری احتماا

گردید .این پرسشنامه جامع دارای  59سااا میباشاد و جهات

ابتال به زخم معده را دو برابر میکند (.)3

جمعآوری اطالعات در زمینه ارتباط میاان نوبتکااری و اثارات

در مطالعات دیگری هم گزارش شده که شاایعترین شاکایت

سالمتی در نوبتکاران استفاده شد.

افراد شاغل در ناام نوبتکاری ،رنج بردن از اخاتال در خاواب

پرسشنامه در بخش او حاوی اطالعات دموگرافیاک فارد

اساات ( .)7در مطالعااه  Knutssonکااه باار روی افااراد نوبتکااار

شاااغل در سیسااتم نوبتکااار ،رضااایت فاارد از زناادگی فااردی،

انجام شده نشان میدهد که شیوع بیماریهای قلبای عروقای در

خااانوادگی و اجتماااعی ،و در بخااش دوم اطالعااات مربااوط بااه

این افراد به مراتب بیشتر از افراد روزکار است .به طوری که پس

اختالالت اسکلتی -عضالنی ،وضعیت سالمتی ،اطالعات شاغلی،

از  10الی  15سا اشتغا در نااام نوبتکااری خطار اباتال باه

وضعیت سالمت فرد از نار روانی ،الگوهاای خاواب و سیساتم

بیماریهای قلبی– عروقی باه میازان دو برابار نسابت باه افاراد

نوبتکاری میباشد که قابلیت اعتماد آن در مطالعات قبلی انجاام

روزکار افزایش مییابد (.)10

شده در کشور مورد آزمون قرار گرفته و مورد تأیید است (.)15

اخااتال در زناادگی فااردی و اجتماااعی ،کاااهش عملکاارد و
بهرهوری ،افازایش میازان خساتگی ،افازایش تعاداد حاواد در

پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/73محاسبه شد.
داده ها با نرمافزار  SPSSنسخه  20تجزیه و تحلیل شد.

خصوص افراد شاغل در ناام نوبتکاری گازارش شاده اسات

برای ارتباط بین متغیرها از آزمون آمار استنباطی  T-Testو

( .)11-13نوبتکاری در صنایع نفتی و برخی دیگر از مشاغل به

 Chi Squareدر سطح معناداری  P-Value<0/05استفاده شد.

عنوان یک جزء الینفک این مشااغل محساوب میشاود ( .)14در
سا های اخیر صنعت نفت جایگاه مهمی در اقتصااد کشاور ماا

یافتهها

داشته است ،به همین دلیل جایگاه و اهمیت نیروهاای انساانی در

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد میانگین سنی پاسخ گویان

این صنعت چندین برابار اسات .در کشاور ماا باا وجاود انجاام

 42/3±1/2بود 9/3 .درصد از افراد شاغل در سیستم نوبتکار

مطالعات فراوان در زمینه نوبتکااری و اثارات ناشای از آن بار

مجرد و  72/9درصد افراد متاهل بودند 4/7 .درصد از

سالمت و زندگی خانوادگی و اجتمااعی افاراد توجاه انادکی باه

نوبتکاران دارای شغل دوم بوده و  43/7درصد از آنان دارای

مسائل مربوط به نوبتکاری و پیامادهای ناشای از آن در میاان

سابقه کاری بین  21تا  30سا بودند .از نار ناام نوبتکاری 11
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شناخته شده که میتواند با ایجاد اختال و بارهم زدن ریتمهاای

شاغلین پاالیشگاهها شده است .هدف از مطالعه حاضر بررسای
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عصر ( 0/3درصد) 13 ،نفر شاغل در نوبتکار ثابت شب (4

کمردرد 27 ،درصد از مشکالت خواب و  24/9درصد از

درصد) و  303نفر شاغل در نوبتکاری چرخشی منام (72/4

کمخوابی رنج میبرند .این در حالی است که استفاده از داروهای

درصد) بودند.

خوابآور با  ،5/2درد قفسه سینه با  4/6/درصد و بیماریهای

جدو  1میزان رضایتمندی شاغلین نوبتکار از زندگی
فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در پاالیشگاه نشان میدهد .نتایج

قلبی عروقی با  3/3درصد کمترین میزان را به خود اختصاص
داده است.

حاصل از بررسی رضایتمندی از زندگی فردی میان نوبتکاران
نشان داد که میان نوبتکاری و رضایتمندی از زندگی فردی
رابطه معنیدار وجود دارد .بدین معنی که افراد شاغل در سیستم
نوبتکار رضایت کمتری از زندگی فردی خود دارند (P-=0/002

.)Value
همچنین بین نوبتکاری و رضایتمندی از زندگی خانوادگی
نیز ارتباط معنیداری وجود داشته و نوبتکاری سبب کاهش
رضایت افراد از زندگی خانوادگی میگردد (.)P-Value=0/024
اختالف معنیداری بین نوبتکاری و رضایتمندی از زندگی
اجتماعی مشاهده گردید (.)P-Value=0/001
نتایج آزمون  Chi Squareنشان داد که نوبتکاران ساعت

جدول  -2پیامدهای بهداشتی ناشی از نوبتکاری
تعداد

درصد

پیامدهای بهداشتی ناشی از نوبتکاری
کمخوابی

31

24/9

مشکالت خواب

75

27

استفاده از داروی خواب آور

19

5/2

کمر درد

79

27/5

درد شانه یا گردن

96

23/2

ناراحتی های گوارشی

259

93/4

بیماریهای قلبی -عروقی

27

3/3

فشارخون

33

11/5

درد قفسه سینه

21

6/4

تنگی نفس هنگام باال رفتن از پله ها

96

23/2

درد دست و /یا مچ دست

50

15/3

درد پا و /یا زانو

77

30/2

تمرکز فکری

55

16/9

قدرت تصمیم گیری

41

12/5

کمتری را در کنار خانواده خود سپری میکنند (P-=0/03

.)Value

نمودار  2میزان تأثیر چاقی بر سالمت نوبتکاران در

جدول  -1مقایسه رضایتمندی شاغلین از زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی
رضایتمندی شاغلین

تعداد افراد ناراضی

پاالیشگاه را نشان میدهد.نتایج حاصل از مقایسه اضافه وزن بر
سالمت نوبتکاران نشان داد که در میان نوبتکارانی که اضافه

P-Value

وزن دارند ،ناراحتیهای گوارشی به میزان  35/79درصد ،میزان

زندگی فردی

)34/1(106

0/002

زندگی خانوادگی

)36/7(121

0/024

فشارخون  5/13درصد و ناراحتی های قلبی و عروقی به میزان

زندگی اجتماعی

)31/9(104

0/001

 4/59درصد باالتر میباشد.

نوبتکار(درصد)

یافتههای حاصل از آزمون نشان داد ارتباط معناداری میان
جدو  2پیامدهای بهداشتی ناشی از نوبتکاری کارکنان را

کار در سیستم نوبتکاری و خستگی ( )P-Value=0/001و

نشان میدهد .همان طور که مشاهده میشود در شاغلین ناام

همچنین اختالالت خواب ( )P-Value=0/001در شاغلین

نوبتکار اختالالت سیستم گوارشی  93/4درصد (افزایش و

پاالیشگاه نفت وجود دارد.

کاهش اشتها ،یبوست ،سوءهاضمه زخم دستگاه گوارش درد
معده یا ترش کردن اسها ) نسبت به سایر پیامدهای بهداشتی
یشترین درصد را به خود اختصاص داده است.
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نفر شاغل در نوبتکار ثابت صبح 1 ،نفر شاغل در نوبتکار ثابت

همچنین  30/2درصد از درد پا و یا زانو 27/5 ،درصد از
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در مطالعهایی دیگر که توسط  Garbarinoکه در سا 2005

بحث و نتیجهگیری
به مناور بررسی ارتباط نوبتکاری و اثرات آن بر سالمتی

انجام گردید نتایج نشان داد کاه نوبتکااری موجاب اخاتال در

کارکنان عملیاتی این مطالعه در مجتمع پاالیشگاهی آباادان واقاع

زندگی اجتماعی و خانوادگی افراد میشود ( .)5نتایج این مطالعات

در استان خوزستان انجام گرفت  .نتایج حاصال از ایان مطالعاه

با این پاووهش همخاوانی دارد .نتاایج مطالعاات مختلاف نشاان

نشان داد نوبتکاری با زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی رابطه

میدهد که کاهش ساعات کار شاغلین نوبتکاار سابب افازایش

معناداری دارد به طوری که با افزایش نوبت کااری رضاایتمندی

ساعات سپری شده شاغلین در کنار خاانواده شاده و در نهایات

در هر سه ماورد کااهش مییاباد .مطالعاه مقطعای انجاام شاده

سبب افزایش رضاایتمندی افاراد از زنادگی خاانوادگی و فاردی

توساط  Grosswaldبر روی میزان رضایتمندی شاغلین نوبتکار

میشود (19-17و .)11این در حالی است که نوبتکاران سااعت

از زناادگی خااانوادگی حاااکی از کاااهش معناایدار رضااایتمندی

کمتری را در کنار خانواده خود سپری مایکنناد کاه هماین امار

شاغلین نوبتکار در ناام کار عصر و شب نسابت باه شااغلین

سبب کاهش رضایتمندی شاغلین نوبتکار از زندگی خاانوادگی

مشغو به کار در ساعات کار استاندارد میباشد ( .)16همچناین

میگردد.

در مطالعه ایی که توسط اصغری و همکاران نجام شد نشان داد

همچنااین یافتااههااا ارتباااط معنااادار میااان کااار در سیسااتم

بین نوبتکاری و رضاایت شاغلی و زنادگی فاردی و اجتمااعی

نوبتکاااری و اخااتالالت خااواب را نشااان میدهااد (P-=0/001

رابطااه معنااا داری وجااود دارد ( .)19در مطالعااه کنگاااوری و

 .)Valueساعات کار نامتعارف در سیستم نوبتکاری شب سبب

همکاران نیز مشاکالت مرباوط باه نوبتکااری در بعاد مساائل

جابهجایی ساعات کار و ساعت خواب شده و سابب اخاتال در

زندگی اجتماعی باالتر بود (.)13

ریتم سیرکادین میگردد .اختالالت خاواب در مطالعاات مختلاف

00
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نمودار  – 2تأثیرات شاخص توده بدنی بر سالمت شاغلین

سید مهدی موسوی و همکاران

بررسی ارتباط نوبتکاری و اثرات آن برسالمتی

به عناوان یکای از شاایعتارین پیامادهای ناشای از نوبتکااری

خون ،ناراحتی های گوارشی و بیماریهای قلبی عروقای شاوند.

گزارش شده است (.)17،20-22

نتایج سایر پووهشها نشان داد که در افراد چاق نوبتکار ،میزان

را تایید میکند .در واقع شاغلین نوبتکاار بایش از شااغلین روز

شیوع بیشتری نسبت باه افاراد نرماا و الغار دارناد .مطالعاات

کار در طی ساعات کاری از خستگی رنج میبرند .خساتگی یاک

انجام شاده ارتبااط معناادار باین نوبتکااری و چااقی و باروز

شکایت شایع در میان افراد شاغل در سیستم کار با ساعات غیر

بیمارهای قلبی را تایید میکند که یافته های پووهش حاضر نیز با

متعارف است ( .)11همچنین نتایج حاصل از یافتهها شیوع بااالی

این نتایج همخوانی دارد (.)27

عوارض و ناراحتیهای گوارشی در بین پرسانل نوبتکااری در

در نهایت با توجه به نتایج که نشاان داد فعالیات در سااعات

پاالیشگاه مذکور را نشان میدهد که با نتایج مطالعات انجامشاده

کاری غیرمتعارف (12ساعته) یا اضاافه کااری خاارز از زماان

توسط زمانیان و همکاران و همچنین چوبینه و همکاران که رابطه

شیفت کاری باعث افازایش مشاکالت در میازان رضاایتمنادی

معنا داری بین نوبتکاری و میازان شایوع عاوارض و ناارحتی

زندگی فردی ،خانوادگی و زندگی اجتماعی میشاود و همچناین

های گوارشی را نشان میدهد همراستا است (.)23،24

در برآورد اثرات نوبت کاری بر سالمت که از اختالالت گوارشی

با توجه به نتایج این پووهش و مطالعات انجام شاده باهناار

(افزایش و کاهش اشتها ،یبوست ،ساوء هاضامه زخام دساتگاه

می رسد می توان نوبتکاری را بهعنوان یک ریساک فااکتور در

گااوارش درد معااده یااا تاارش کااردن اسااها ) ،فشااارخون و

ایجاد مشکالت و عوارض گوارشی مد نار داشت (.)19،25

ناراحتهای قلبی عروقی بااال رناج مایبرناد .پیشانهاد میشاود

در مطالعااه گلآبااادی و همکاااران مشااخد گردیااد ارتباااط

مسئوالن و متولیان امر با تدوین برنامه زمانبندی مناسب بارای

معنیداری بین فشاارخون بااال و نوبتکااری وجاود دارد (.)26

سیستمهای نوبتکااری و حمایات مادیریت اخاتالالت ساالمت

همچنین در مطالعات دیگری رابطه معنیداری باین فشاارخون و

روانی ،فیزیکی و اجتماعی کارکنان نوبتکار را به حداقل برسانند.

نوبتکاری گزارش گردیده اسات کاه باا نتاایج مطالعاه حاضار
همخوانی دارد ( .)19،29،23نتایج نشان داد چااقی و اضاافه وزن

تشکر و قدردانی

بهعنوان یکای از عاوارض ناامطلوب نوبتکااری میباشاند کاه
میتوانند باعث ایجااد مجموعاهای از عاوارض مانناد پرفشااری

نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه کارکناان پاالیشاگاه
که در انجام این مطالعه همکاری نموده قدردانی و تشکر نمایند.
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ABSTRACT
Introduction: Shift working is a common and inevitable phenomenon. The acute and chronic effects of the shift work on the
health have been proven. The aim of this study was to investigate the relationship between shift working and the risk factors of
cardiovascular, digestive, and nervous system disorders in the operational employees of Abadan oil refinery.
Methods: This analytical and cross-sectional study was performed on 328 operational workers of the refinery who were
selected by the census method. The study instrument was the Survey of Shift workers (SOS) questionnaire. The questionnaire
included questions about the workers demographic information, shift work system, the health effects of the shift working, and
the effect of the shift working on the workers life satisfaction. Data were analyzed using the SPSS software.
Results: The results showed that there is a significant relationship between shift work and sleep disorders (P-Value=0.001)
and job fatigue (P-Value=0.001). The effect of the shift working in workers with overweight included 35.97% increase in
gastrointestinal disorders, 5.18% increase in blood pressure, and 4.75% increase in cardiovascular disorders.
Conclusion: The results of this study showed that shift working is an important risk factor for the health of the oil industry
workers and due to its undesirable consequences, it should be considered.
Key words: Shift Work Schedual, Health, Job Satisfaction.
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