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بُذاشت کار ي ارتقاء سالمت

مشکالت بهداشتی شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق بر اساس برنامههای نوبتکاری
هحوذ افخوی ػمذا ،1فبئضُ افخوی ػمذا ،2صّشا لبػویبى ،3هشین فالحتی

4

چکیذٌ
مقاله پژوهشی

مقذمٍ :اگش چِ ًَثت کبسی یکی اص دػت آٍسدّبی اجتٌبة ًبپزیش في آٍسی هیثبؿذ ٍ ثِ كَست
جضئی اص جبهؼِ  24ػبػتِ دس ػشاػش جْبى دس آهذُ اػت اهب ثِ ػٌَاى ػبهل تْذیذ کٌٌذُ
ػالهتی تلمی هیؿَد کِ تَاًذ اثشات ًبهغلَثی ثش جٌجِّبی گًَبگَى صًذگی اًؼبى ثِ جب گزاسد.

تاریخ دریافت1396/06/06 :

کبس دس هؼبدى اص هـبغلی اػت کِ افشاد صیبدی ثِ كَست ًَثتکبسی دس آى هـغَل ّؼتٌذ ٍ ثب

تاریخ پذیزش1396/07/26 :

تَجِ ثِ ؿشایظ خبف هؼذى تَاًبیی ػبصؽ ثب آى سا ًذاسًذ لزا تحمیك حبضش ثِ هٌظَس ثشسػی
هـکالت ثْذاؿتی هشتجظ ثب ًَثتکبسی دس ػٌگ آّي هشکضی ثبفك اًجبم گشفتِ اػت.

ارجاع:

ريش بزرسی :هغبلؼِ حبضش اص ًَع تَكیفی  -تحلیلی  -همغؼی هیثبؿذ کِ دس ػٌگ آّي
هشکضی ثِ سٍؽ ًوًَِگیشی تلبدفی عجمِای اًجبم ؿذُ اػت .حجن ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص جذٍل

افخوی ػمذا هحوذ ،افخوی ػمذا

هَسگبى ً 310فش اًتخبة گشدیذ .اعالػبت ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ جوغ آٍسی ٍ ثب

فبئضُ ،لبػویبى صّشا ،فالحتی

اػتفبدُ اص ًشم افضاس  SPSS21هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت.

هشین .هـکالت ثْذاؿتی ؿبغلیي

یافتٍ َاً :تبیج ًـبى داد ثیي ًَثت کبسی ٍ هـکالت ثْذاؿتی ؿبغلیي ساثغِ هؼٌیداسی ٍجَد

ػٌگ آّي هشکضی ثبفك ثش اػبع

داسدّ .وچٌیي ساثغِ هؼٌیداسی ثیي ًَثتکبسی ٍ هـکالت سٍحی سٍاًی هـبّذُ ؿذ .دس

ثشًبهِّبی ًَثتکبسی .ثْذاؿت کبس

خلَف استجبط ثیي ًَثتکبسی ٍ هـکالت للجی ػشٍلی ،اػکلتی ػضالًی ٍ گَاسؿی ساثغِ

ٍ استمبء ػالهت :)2(1;1396
.94-103

هؼٌیداسی هـبّذُ ًـذ.
وتیجٍ گیزیً :تبیج ایي هغبلؼِ ًـبى داد ثیي ًَثتکبسی ٍ هـکالت ثْذاؿتی ٍ هـکالت سٍحی
ٍ سٍاًی ساثغِ ٍجَد داسد ثٌبثشایي ثب تذٍیي ثشًبهِّبی هٌبػت ًَثتکبسی ٍ ثشگضاسی جلؼبت
هـبٍسُ ٍ آهَصؽّبی هٌبػت ثِ ؿبغلیي دس صهیٌِّبی هختلف هیتَاى هـکالت فَق سا
کبّؾ داد.
کلیذ ياصٌ َا :هـکالت ثْذاؿتی ،ثشًبهِّبی ًَثتکبسی ،ػٌگ آّي هشکضی

1

دکتشای ػلَم تشثیتی ،هذسع داًـگبُ پیبم ًَس یضد ،هشکض تحمیمبت ػَاهل اجتوبػی هَثش ثش ػالهت ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ كذٍلی یضد،
یضد ،ایشاى
داًـجَی کبسؿٌبػی ثْذاؿت ػوَهی ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ كذٍلی یضد ،یضد ،ایشاى
(ًَیؼٌذُ هؼئَل(afkhma@yahoo.com :
3
پضؿک ػوَهی ،هشکض ثْذاؿتی دسهبًی ػٌگ آّي هشکضی ثبفك ،ایشاى
4
داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ هـبٍسُ ،داًـکذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ كذٍلی یضد ،یضد ،ایشاى
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مشکالت بهداشتی شاغلین سنگ آهن مرکزی بافق بر اساس...

محمد افخمی عقدا و همکاران

مقدمه
به طور کلی هر نوع کاري که به طور منظم و معین در بیرون

همچنین یکی از جنبههاي بسیار مهم کار در نظام نوبتکاري

از دریچه زمانی کار روزانه انجام پذیرد ،نوبتکاري تلقی می شود.

چرخش روز ،شب نوبتکاران بوده که به ویژه باعث اختالل در

به بیان دیگر نوبتکاري به عنوان برنامههاي غیر استاندارد و

ریتمهاي سیرکادین یا ساعت بیولوژیکی سیستمهاي تنظیم

ضروري که حداقل  05درصد کار در آنها در زمانی به غیر از ۸

کننده عملکرد بدن انسان و بر هم خوردن خواب شبکاران و

صبح تا  ۴بعد از ظهر انجام گیرد تعریف میشود (.)1

پیامدهاي مرتبط با آن میشود (.)15-6

اگر چه نوبتکاري و کار شبانه یکی از ره آوردهاي اجتناب

سالمت جامعه کارگري یک کشور به ویژه کشوري که مبناي

ناپذیر فناوري بوده و به صورت جزئی از جامعه  4۴ساعته در

آن بر پایه صنعت و معدن است از اهمیت باالیی برخوردار است و

سراسر جهان در آمده است این پدیده به عنوان یک عامل تهدید

وجود اختالالت جسمانی روانی در کارکنان از معضالت این

کننده سالمتی تلقی شده که میتواند اثرات نامطلوبی بر

بخشها بوده است ( .)11در این میان ،سالمت کارگران معدن

جنبههاي گوناگون زندگی انسان به جا گذارد (.)4

به علت داشتن شرایط سخت کاري از اهمیت ویژهاي

نوبتکاري یا کار در زمانهاي نامتعارف براي افزایش استفاده

برخوردار است ،طوالنی بودن ساعات کار ،شرایط جوي و عدم

از منابع موجود مانند کارخانجات ،معادن ،تجهیزات و نیروي

وجود وسایل ارتباطی مناسب ،فواصل زیاد معادن تا شهرها ،کار

انسانی به وجود آمده است ( .)4آمارها نشان میدهد که میزان

با ابزار و ادوات سنگین و  ...کارکردن در معادن را دشوارتر

نیروي نوبتکار در کشورهاي در حال توسعه بیش از  10درصد

میکند (.)14

میباشد (.)3

کار در معادن از رشته کارهایی است که وسیع بوده و

نوبتکاري در بسیاري از معادن و صنایع مانند پتروشیمی،

پیچیدگی خاص خود را دارد و افراد زیادي در شیفتهاي مختلف

آهن ،نفت ،فوالد ،سیمان ،شیشه ،زغال سنگ ،تولید ،توزیع و

و به صورت نوبتکاري در آن مشغول به کار هستند .بسیاري از

ذخیره انرژي به علت ماهیت فرایند این صنایع پدیدهاي بسیار

شاغلین در معادن توانایی سازش با نوبتکاري را ندارند و دچار

متداول است ( .)4از اوایل دهه  1695مطالعات گوناگونی با

مشکالتی میشوند .که نیاز به مراقبت  4۴ساعته دارند با توجه

هدف بررسی اثرات منفی نوبتکاري بر عملکرد ایمنی،

به اثرات سوء نوبتکاري بر سالمت جسمانی ،روانی ،عملکرد

سالمت و کیفیت زندگی کارگران نوبتکار انجام شده

شغلی و ایمنی نوبتکاران از یک سو و تعداد زیاد نیروي کار

است (.)0-۴

شاغل ،حساسیت ،مخاطره آمیز بودن عملیات و فرایندهاي

نوبتکاري داراي دو اثر کوتاه مدت (حاد) و بلند مدت (مزمن)

صنعتی و اهمیت اجتماعی ،اقتصادي ،انجام تحقیقات و ارائه

میباشد .از اثرات کوتاه مدت میتوان به اثر بر سیستم سیر

راهکارهایی براي تنظیم و تدوین یک نظام نوبتکاري مناسب

کادین و چرخه خواب و بیداري ،اثر نامطلوب بر زندگی خانوادگی

جهت حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب آن ضروري به نظر می-

و اجتماعی و اثرات بلند مدت به مشکالت گوارشی و قلبی عروقی

رسد.

و خطر بیماري هاي عصبی روانی اشاره نمود ،برخی مطالعات

با توجه به آنچه بیان شد از کار در نظام نوبتکاري در

نشان دادهاند که در اثر اختالل در ریتمهاي سیرکادین بدن،

صنایع و معادن کشور به ویژه در معادن سنگ آهن انجام

بیماري مختلفی مانند اختالالت خواب ،اختالالت گوارش ،قلبی و

نشده ،لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی مشکالت بهداشتی

عروقی ،ذهنی ،روانی و اسکلتی ،عضالنی با نوبتکاري و کار در

مرتبط با نوبتکاري در سنگ آهن مرکزي بافق انجام گرفته

شیفت شب مرتبط میباشد (.)9-7-۸

است.
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روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی  -مقطعی میباشد و

درصد) و بعد از آن زیر دیپلم ( 40/1درصد) محاسبه گردید .در

جامعه آماري شامل کل شاغلین را در سه شیفت نوبتکاري که

بررسی سابقه کار افراد مورد پژوهش مشخص گردید که بیشتر

 1955در مجموع نفر منظورگردید .حجم نمونه با استفاده از

افراد با  3۴/۸درصد داراي سابقه کار  15-10سال و بعد از آن

جدول مورگان  315نفر انتخاب و روش نمونهگیري تصادفی

سابقه کار 0-15سال با  46/۸درصد قرار داشتهاند .در ارتباط با

طبقهاي میباشد ،که شاغلین بر اساس هر نوع شیفت نوبت-

میزان درآمد افراد نیز درآمد بیشتر افراد بین یک میلیون تا دو

کاري در یک طبقه منظور گردید و به تناسب هر طبقه تعداد

میلیون تومان با  7۴/6درصد و از نظر وضعیت مسکن نیز بیشتر

پرسشنامه تکمیل شد.

آنها با  79/۴درصد داراي منزل شخصی بودهاند .همچنین نوع

جهت جمع آوري دادهها از پرسشنامه دو بخشی محقق

استخدام بیشتر افراد مورد مطالعه با  99/7درصد ،قراردادي و بعد

ساخته که بر مبناي پژوهشهاي قبلی تهیه شده بود استفاده

از آن رسمی با 17/۸درصد محاسبه گردید .از نظر داشتن شغل

شد و بخش اول ویژگیهاي دموگرافیک و بخش دوم شامل

دوم ،تنها  10/9درصد افراد داراي شغل دوم و از نظر شیفت

ویژگیهاي نوبتکاري ،اختالالت گوارشی ،اختالالت قلبی

کاري 93/3،درصد از افراد داراي شیفت کاري چرخشی بودند.

عروقی ،روحی و روانی ،اختالالت اسکلتی و عضالنی بود.

با توجه به نتایج جدول  ،1میانگین مشکالت بهداشتی 5/3

پرسشنامهها به صورت مصاحبه حضوري توسط پرسشگران در

و باالترین میانگین زیرمقیاسهاي مربوط به مشکالت بهداشتی

بخشهاي مختلف معدن تکمیل گردید .ضمناً روایی پرسشنامه

به ترتیب با میانگین  5/34و  5/31مربوط به مشکالت اسکلتی

تایید و پایایی آن بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ  5/۸3به

عضالنی و مشکالت روحی و روانی میباشد.

دست آمد ( .)13جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی

جدول  4میانگین مشکالت بهداشتی برحسب نوبت کاري در

(درصد ،فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی چون

گروه مورد مطالعه را نشان میدهد .با استفاده از آزمون آنالیز

ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

واریانس و با اطمینان  60درصد f =3/64 ،و p-value=5/54

یافتهها

محاسبه گردید که نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در

در این مطالعه که در معدن سنگ آهن انجام شد  350نفر

میانگین مشکالت بهداشتی در بین گروههاي فوق الذکر میباشد

شرکت داشتند ،نتایج مطالعه نشان میدهد  64درصد افراد

و این بدان معنی است که تفاوت معنیداري در میانگین

متاهل و بیش از  95درصد آنها داراي یک و یا دو فرزند می-

مشکالت بهداشتی بین گروههاي فوق الذکر وجود دارد و افراد با

باشند .از نظر سنی میانگین و انحراف معیار به ترتیب  3۴/79و

شیفت کاري چرخشی ،داراي مشکالت بهداشتی باالتري

 ۸/1۴محاسبه گردید .تحصیالت بیشتر افراد ،دیپلم (۴0/4

میباشند.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مولفههاي مشکالت بهداشتی
شاخصهای آماری متغیرها (اختالالت)

31

میانگین

تعداد

انحراف معیار

اختالالت بهداشتی

35۴

5/3

5/41

اسکلتی عضالنی

353

5/34

5/47

روحی روانی

466

5/31

5/49

گوارشی

355

5/47

5/43

قلبی و عروقی

351

5/16

5/43
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جذٍل  :2هیبًگیي هـکالت ثْذاؿتی ثشحؼت ًَثت کبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ
وًبتکاری

تعذاد

میاوگیه

اوحزاف معیار

وتیجٍ آسمًن

كجح

89

0/25

0/18

كجح ٍ ػلش

22

0/29

0/2

f ;3/92

چشخـی

193

0/32

0/22

p-value ;0/02

کل

304

0/3

0/21

جذٍل  :3هیبًگیي اختالالت اػکلتی ػضالًی ثشحؼت ًَثت کبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ
وًبتکاری

وتیجٍ آسمًن

تعذاد

میاوگیه

اوحزاف معیار

كجح

88

0/27

0/25

كجح ٍ ػلش

22

0/33

0/2

f ;2/14

چشخـی

193

0/35

0/29

p-value ;0/12

کل

303

0/32

0/28

جذٍل  3هیبًگیي اختالالت اػکلتی ػضالًی ثشحؼت ًَثت

تفبٍت هؼٌیداسی دس هیبًگیي هـکالت سٍحی سٍاًی ثیي گشٍُ-

کبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هیدّذ .ثب اػتفبدُ اص

ّبی فَق الزکش ٍجَد داسد ٍ افشاد ثب ؿیفت کبسی چشخـی

آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ ٍ ثب اعویٌبى  95دسكذ ;0/12 ٍ f ;2/14

داسای هـکالت ثْذاؿتی ثبالتشی هیثبؿٌذٍ f ;4/96( .

 p-valueهحبػجِ گشدیذ کِ ًـبى دٌّذُ ػذم ٍجَد تفبٍت

.)p-value ;0/008

هؼٌیداس دس هیبًگیي هـکالت اػکلتی ػضالًی دس ثیي گشٍُ-

جذٍل ً 5تبیج هیبًگیي اختالالت گَاسؿی ثشحؼت

ّبی فَق الزکش هیثبؿذ ٍ ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ تفبٍت

ًَثتکبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هیدّذ .ثب اػتفبدُ اص

هؼٌیداسی دس هیبًگیي هـکالت ثْذاؿتی ثیي گشٍُّبی فَق

آصهَى آًبلیض ٍاسیبًغ ٍ ثب اعویٌبى  95دسكذ ;0/07 ٍ f ;2/66

الزکش ٍجَد ًذاسد ٍ تفبٍتّبی هـبّذُ ؿذُ ًبؿی اص ػَاهل

 p-valueهحبػجِ گشدیذ کِ ًـبى دٌّذُ ػذم ٍجَد تفبٍت

ؿبًغ ٍ تلبدفی هیثبؿذ.

هؼٌیداس دس هیبًگیي هـکالت گَاسؿی دس ثیي گشٍُّبی فَق

ًتبیج جذٍل  4کِ ثِ همبیؼِ هیبًگیي اختالالت سٍحی سٍاًی

الزکش هیثبؿذ ٍ ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ تفبٍت هؼٌیداسی

ثشحؼت ًَثتکبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ هیپشداصد کِ ًـبى

دس هیبًگیي هـکالت گَاسؿی ثیي گشٍُّبی فَق الزکش

دٌّذُ ٍجَد تفبٍت هؼٌیداس دس هیبًگیي اختالالت سٍحی سٍاًی

ٍجَد ًذاسد.

دس ثیي گشٍُّبی فَق الزکش هیثبؿذ ٍ ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ
جذٍل  :4هیبًگیي اختالالت سٍحی سٍاًی ثشحؼت ًَثت کبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ
وًبتکاری

تعذاد

میاوگیه

اوحزاف معیار

كجح

89

0/26

0/25

كجح ٍ ػلش

22

0/25

0/26

f ;4/96

چشخـی

188

0/35

0/26

p-value ;0/008

کل

299

0/32

0/26
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جذٍل  :5هیبًگیي اختالالت گَاسؿی ثشحؼت ًَثت کبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ
وًبت کاری

وتیجٍ آسمًن

تعذاد

میاوگیه

اوحزاف معیار

كجح

89

0/23

0/21

كجح ٍ ػلش

22

0/28

0/25

f ;2/66

چشخـی

189

0/29

0/24

p-value ;0/07

کل

300

0/27

0/23

جذٍل 6هیبًگیي هـکالت للجی ػشٍلی ثشحؼت ًَثت کبسی

گشٍُّبی فَق الزکش هیثبؿذ ٍ ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ تفبٍت

دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هی دّذ .پغ اص اًجبم آًبلیض

هؼٌیداسی دس هیبًگیي هـکالت للجی ػشٍلی ثیي گشٍُّبی

ٍاسیبًغ ٍ ثب اعویٌبى  95دسكذ ًتبیج ًـبى دٌّذُ ػذم ٍجَد

فَق الزکش ٍجَد ًذاسد.)p-value ;0/07 ٍ f ;2/58( .

تفبٍت هؼٌیداس دس هیبًگیي هـکالت للجی ػشٍلی دس ثیي
جذٍل  :6هیبًگیي هـکالت للجی ٍ ػشٍلی ثشحؼت ًَثت کبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ
وًبت کاری

وتیجٍ آسمًن

تعذاد

میاوگیه

اوحزاف معیار

كجح

89

0/16

0/23

كجح ٍ ػلش

22

0/29

0/27

f ;2/58

چشخـی

190

0/19

0/22

p-value ;0/07

کل

301

0/19

0/23

بحث
هؼبدى یکی اص ثخؾّبی هْن تَلیذ ثشای کـَسّبػت ٍ

ّوچٌیي ًتبیج پظٍّؾ چَثیٌِ ًـبى داد اختالل دس صًذگی

ایشاى جضٍ  10کـَس ًخؼت جْبى ٍ ًخؼتیي کـَس خبٍسهیبًِ

فشدی ،خبًَادگی ٍ اجتوبػی ٍ هـکالت گَاسؿی ٍ ثیخَاثی ٍ

اص ًظشداؿتي رخبیش هؼذًی اػت ایي سٍصّب ػوَم هؼذىکبساى

اختالالت اػکلتی ػضالًی ؿیَع ثبالیی دس ثیي کبسگشاى كٌؼت

ثب هـکالت ػذیذُ دػت ٍ پٌجِ ًشم هیکٌٌذًَ .ثتکبسی اص

پتشٍؿیوی داؿتٌذ کِ ایي هیضاى ؿیَع سا هیتَاى ثِ ػذم

ػَاهل صیبى آٍس اسگًََهیک پٌذاؿتِ هیؿَد کِ هیتَاًذ اص

تغبثك ثشًبهِ ًَثتکبسی ٍ ػبػبت کبسی عَالًی ( 12ػبػتِ) ٍ

جٌجِّبی گًَبگَى ،اثشات ٍیشاًگش ثش چگًَگی صًذگی اًؼبى ثِ

ؿشایظ کبسی ًبهٌبػت اؿبسُ ًوَد (.)13-14

جب ثگزاسدً .تبیج ایي پظٍّؾ ًـبى داد کِ فؼبلیت دس ػیؼتن

ّوچٌیي دس هغبلؼِای کِ تَػظ اػکَیشٍل ٍ ّوکبساًؾ

ًَثتکبسی هیتَاًذ اص صٍایبی هختلف اثشات هتؼذدی ثش ؿشایظ

( )2009اًجبم ؿذ ،هـخق ؿذ کِ ًَثتکبسی ثبػث افضایؾ

صًذگی افشاد ایجبد ًوبیذ کِ اص آى جولِ هیتَاى ثِ ًتبیج

اػتشع ٍ اختالالت هتبثَلیکی ٍ گَاسؿی هیؿَد ( .)15دس

فشضیِّب پشداخت.

هغبلؼِای دیگشکِ تَػظ گلَثیک ٍ ّوکبساًؾ ( )2009اًجبم

ًتبیج فشضیِ اٍل :تفبٍت هؼٌیداس ثیي هیبًگیي هـکالت

ؿذ هـخق ؿذ کِ ًَثتکبسی ثبػث افضایؾ اػتشع ٍ

ثْذاؿتی ثشحؼت ًَثتکبسی دس گشٍُ هَسد هغبلؼِ ٍجَد داسد.

اختالالت گًَبگَى دس افشاد هیؿَد ٍ سضبیت کبسی سا کبّؾ

ًتبیج ًـبى داد تفبٍت هؼٌیداس دس هیبًگیي هـکالت ثْذاؿتی

هیدّذ ( .)16چبًگ ٍ ّوکبساًؾ دس ػبل  2009ثیبى کشدًذ

دس ثیي گشٍُّبی فَق الزکش هیثبؿذ ٍ افشاد ثب ؿیفت کبسی

کِ ًَثتکبسی دس دساص هذت ایجبد اختالل دس الگَی خَاة ٍ

ﭼﺮﺧﺸﯽ ،داراي ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

تٌظیوبت ػیؼتن ػوپبتیک هیکٌذ ( .)17دس هغبلؼِای کِ دس
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سال  5002توسط مکی انجام شد به این نتیجه رسیدند که

مضر نوبتکاري به طور عمده مزمن هستند ،اثرات مزمن خطر

نوبتکاري باعث افزایش مشکالت شامل از هم گسیختگی بنیاد

بیماريهاي عصبی روانی را افزایش میدهند (.)52

جسمی و روانی و بروز اختالالتی نظیر مشکالت گوارشی،

فرضیه چهارم :تفاوت معنیدار بین میانگین اختالالت

حمالت عصبی ،توهم ،پرخاشگري ،اختالالت زندگی اجتماعی،

گوارشی برحسب نوبتکاري در گروه مورد مطالعه وجود دارد.

عدم سالمت عاطفی ،عدم تمرکز حواس در کارکنان مراقبت-

نتایج نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در میانگین

هاي بهداشتی میشود ( .)۸۱در مطالعه اصغري تحت عنوان

مشکالت گوارشی در بین گروههاي فوق الذکر میباشد .نتایج

بررسی اختالالت و مشکالت ناشی از نوبتکاري در صنایع

پژوهشی نشان داد که نوبتکاري خطر بیماريهاي معدهاي

خودروسازي نشان داده شد که مشکالت بهداشتی چون

رودهاي را افزایش میدهند ( .)52همچنین  ۱5درصد نتایج

ناراحتی عضالنی اسکلتی ،گوارشی و قلبی عروقی وجود دارد

پژوهش دیگري نشان داد افراد حداقل یک عالمت گوارشی را

( ،)۸۱که همگی با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارند.

بیان نمودند و بیشترین مشکالت اشاره شده شامل کاهش

فرضیه دوم :تفاوت معنیدار بین میانگین اختالالت اسکلتی

اشتها ،درد معده و ترش کردن میباشد .راتنفرانز و همکارانش

عضالنی برحسب نوبتکاري در گروه مورد مطالعه وجود دارد.

اعالم داشتند که بیتردید نوبتکاري اثرات نامطلوبی بر

نتایج نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در میانگین

دستگاه گوارش دارد این اثرات به صورت کاهش یا افزایش

مشکالت اسکلتی عضالنی در بین گروههاي فوق الذکر میباشد.

اشتها ،یبوست یا اسهال ،زخمهاي دستگاه گوارش و سوء

نتایج مطالعات مروتی و همکارانش و مطالعات جیسن و

هاضمه مزمن بروز میکند .شیوع این اثرات به گونهاي است

همکارانش در سال  5002نیز نشان دادهاند که در اثر اختالل

که تقریبا تمام نوبتکاران تا حدي از مشکالت گوارشی

چرخههاي بیولوژیکی بدن تحت تاثیر نوبتکاري و کار در

شکایت دارند ( .)52در مطالعهاي که دي بیکر و همکارانش با

شیفت شب ،بیماريهاي مختلفی مانند اختالالت اسکلتی

عنوان نوبتکاري چرخشی و سیندروم متابولیک در سال

عضالنی رخ میدهد ( ،)50-5۸همچنین نتایج پژوهشی دیگر

 500۱انجام دادند اعالم کردند که نوبتکاري باعث افزایش

نشان داد که مشکالت اسکلتی عضالنی برحسب نوبتکاري در

تنش شغلی و ریسک اختالالت گوارشی میشود (.)5۲

کارگران شاغل در صنایع فوق افزایش داشته است ( )5۲-55که

مطالعات دیگر نیز به نقش نوبتکاري در بروز اختالالت

نتایج آنها با نتایج پژوهش حاضر مغایر میباشد.

گوارشی اشاره داشتهاند که میتوان به مطالعات فیشر ( )5۲و

فرضیه سوم :تفاوت معنیدار بین میانگین اختالالت روحی

مطالعات نوتسون ( )5۱اشاره کرد.

روانی برحسب نوبتکاري در گروه مورد مطالعه وجود دارد .نتایج

نتایج مطالعات مروتی و جیسن به تفکیک در سال 5002

نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار در میانگین اختالالت روحی

نیز نشان دادهاند که بدن تحت تاثیر نوبتکاري و کار در شیفت

روانی در بین گروههاي فوق الذکر میباشد و افراد با شیفت کاري

شب ،بیماريهاي مختلفی مانند اختالالت گوارشی رخ میدهد

چرخشی داراي مشکالت بهداشتی باالتري میباشند.

( .)5۸-50نتایج پژوهشی نشان داد که مشکالت گوارشی

در مطالعهاي که در سال  5002توسط گاربارینو با عنوان

برحسب نوبتکاري در کارگران شاغل در صنایع فوق افزایش

تاثیر نوبتکاري بر سالمت و ایمنی محیط کار انجام شده بود

داشته است ( ،)5۲-55نتایج این مطالعات با نتایج مطالعات

نیز نشان داد که نوبتکاري باعث اختالل در زندگی اجتماعی و

حاضر مغایر میباشد.

خانوادگی میشود و بر عملکرد و روابط اجتماعی افراد اثر منفی

فرضیه پنجم :تفاوت معنیدار بین میانگین مشکالت قلبی و

میگذارد و اثرات نامطلوب حاد و مزمن به همراه دارند .اثرات

عروقی برحسب نوبتکاري در گروه مورد مطالعه وجود دارد.
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نتایج نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنیدار در میانگین

تقدیر و تشکر

مشكالت قلبی عروقی در بین گروههای فوق الذکر میباشد ،در

بدینوسیله از تمامی عزیزانی که در انجام این پژوهش ما را

مطالعهای نشان داده شد که نوبتکاری خطر بیماریهای قلبی

یاری کردند کمال تشكر و قدردانی می شود .همچنین از سنگ

عروقی را افزایش میدهند ( .)۴۲نتایج پژوهشی نشان داد که

آهن مرکزی بافق که حمایت مالی این پژوهش را عهدهدار

مشكالت قلبی و عروقی برحسب نوبتکاری در کارگران شاغل

شده اند ،صمیمانه سپاسگزاریم.

در صنایع فوق ،افزایش داشته است ( )۴۲-۴۴که نتایج آنها با

مشارکت نویسندگان

نتایج پژوهش حاضر مغایر میباشد.

طراحی پژوهش :م.ا.ع

نتیجهگیری

جمع آوری داده :ف.ا.ع

نتایج نشان داد بین شیفت نوبت کاری و مشكالت بهداشتی

تحلیل داده :ز.ق

شاغلین و همچنین بین شیفت نوبتکاری و مشكالت روحی و

نگارش و اصالح مقاله :س.ع

روانی رابطه وجود دارد ،بنابراین با تدوین برنامههای مناسب شیفت

تضاد منافع

کاری و همچنین با برگزاری جلسات مشاوره و آموزشهای مناسب

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده

به شاغلین در زمینههای مختلف و فراهم نمودن ابزار کار مناسب و

است.

وسایل حفاظت فردی میتوان مشكالت فوق را کاهش داد.
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Bafgh Central Iron Ore Workers' Health Problems Based on Work Schedules
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Abstract

Original Article

Introduction: Work-shifting is one of the inevitable achievements of
technology and has become a part of the 24-hour community around the
world. However, it has been considered as a health hazard, which can have
adverse effects on various aspects of human life. Working in mines is a job
that many people work in shifts in it and according to the specific conditions
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of the mine, they cannot adapt to it. So, the present study was conducted to
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investigate the health problems associated with work shifts in Bafq Central
Iron Ore.
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Methods: This cross-sectional descriptive analytical study was carried out in

AFKHAMI AGHDA M,

central iron ore using stratified random sampling. The sample size consisted

AFKHAMI AGHDA F,

of 310 workers using the Morgan table. Data were collected using a
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researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS 21 software
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Results: The results showed a significant relationship between work shift and
health problems of the employed workers. There was also a significant
relationship between shifting and psychosocial problems. There was no
significant relationship between work-shift and cardiovascular, skeletal, and
gastrointestinal problems.
Conclusion: The results of this study showed that shift-working is related
with health problems and mental and psychological problems. Therefore, by
developing appropriate shift schedules and holding counseling sessions and
appropriate training for employees in different fields, the above problems can
be reduced.
Keywords: Health Problems, Work Schedules, Central Iron Ore
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