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مقدمه
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اختالالت1 خون،1 فشار1 افزایش1 باعث1 می1تواند1 نوبت1کاری1
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1.)P<0/001(1موجود1در1مدل1مفهومی1طراحی1شده،1تأیید1شده1است1و1بین1این1فاکتورها1ارتباط1معناداری1وجود1دارد
همچنین1نتایج1نشان1داد1عالوه1بر1تأثیر1مستقیم1نوبت1کاری1بر1سالمتی،1نوبت1کاری1به1واسطۀ1تأثیر1بر1استرس1شغلی1

.)P<0/001(1و1رضایت1شغلی1به1طور1غیرمستقیم1با1سالمتی1ارتباط1معنی1دار1دارد
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غیرمستقیم1و1از1طریق1تأثیر1بر1فاکتورهایی1مانند1رضایت1شغلی1و1استرس1شغلی1می1تواند1بر1سالمتی1نیروی1کار1
تاثیرگذار1باشد.1بنابراین،1توجه1به1این1پدیدۀ1سازمانی1و1بازطراحی1یا1تغییر1در1آن1می1تواند1نقش1مهمی1در1افزایش1

سطح1سالمت1نیروی1شغلی1و1انگیزش1شغلی1و1همچنین1بهره1وری1سازمانی1داشته1باشد.

واژه های کلیدی:1نوبت1کاری،1سالمتی،1استرس1شغلی،1رضایت1شغلی،1صنعت1پتروشیمی

نویسندة مسئول:
احمد سلطان زاده

بهداشت1 مهندسی1 گروه1 استادیار،1
دانشکدۀ1 کار،1 ایمنی1 و1 حرفه1ای1
بهداشت،1مرکز1تحقیقات1آالینده1های1
قم،1 محیطی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1

قم،1ایران

پست الکترونیک:

چکیدهاطالعات1مقاله

soltanzadeh.ahmad@gmail.com

sili
Stamp

sili
Typewriter
سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ایacgih.ir



احمد سلطان زاده و همکاران | طراحی مدل مفهومی ارتباط نوبت کاری ...

۶۶

صورت1نبوِد1تناسب1بین1خواسته1ها1و1الزامات1شغلی،1منابع1یا1
نیازهای1کارکنان1بروز1می1کند.1نتایج1برخی1از1مطالعات1نشان1
روانی1 و1 جسمی1 بیماری1های1 از1 بسیاری1 با1 استرس1 می1دهد1
پیامدهای1 از1 آن1می1شود.1 موجب1گسترش1 یا1 و1 دارد1 ارتباط1
مهم1استرس1می1توان1به1آسیب1های1سالمتی1و1اقتصادی1اشاره1
از1 سازمانی1 سالمت1 و1 مناسب1 شغلی1 محیط1 کرد]11-13[.1
عوامل1مهم1و1تأثیرگذار1در1کاهش1میزان1استرس1در1محیط1
و1 شغلی1 استرس1 به1عالوه،1 است.1 بهره1وری1 افزایش1 و1 کار1
گذراندن1زمان1طوالنی1در1محل1کار،1با1سالمت1جسمی1ارتباط1
با1 استرس1 است1 داده1 نشان1 مطالعات1 برخی1 1.]14،15[ دارد1
افزایش1مشکالت1خواب1و1سطح1پایین1تر1سالمت1مرتبط1است1
و1افسردگی،1اضطراب1و1فرسودگی1شغلی1در1افرادی1که1شغلی1

پراسترس1دارند،1افزایش1می1یابد1]2،6،7[.
متقابل1 و1 تعاملی1 اثرات1 شد،1 بیان1 آنچه1 براساس1
و1 نوبت1کاری1 نظام1 در1 کار1 مانند1 مختلف1 ریسک1فاکتورهای1
در1 کار1 و1 شغلی1 رضایت1 کاهش1 شغلی،1 استرس1 با1 مواجهه1
و1 کار1 نیروی1 سالمت1 می1تواند1 پیچیده،1 صنعتی1 محیط1های1
در1نهایت1بهره1وری1سازمانی1را1تحت1تأثیر1قرار1دهد.1بنابراین،1
این1مطالعه1با1هدف1ارائه1و1ارزیابی1یک1مدل1مفهومی،1اثرات1
تعاملی1فاکتورهای1نوبت1کاری،1استرس1شغلی،1رضایت1شغلی1

و1سالمتی1را1در1صنعت1پتروشیمی1بررسی1کرده1است.

روش کار
مطالعۀ1حاضر1با1استفاده1از1روش1توصیفی-1پیمایشی1اجرا1
است.1 بوده1 پتروشیمی1 آن1یک1شرکت1 مکانی1 قلمرو1 و1 شده1
جامعۀ1آماری1این1پژوهش1شامل1کلیۀ1کارشناسان1و1کارکنان1
صنعت1پتروشیمی1مدنظر1به1تعداد140001نفر1و1تعداد1نمونۀ1

انتخاب1 بوده1است.1 نفر1 براساس1فرمول1کوکران13۶01 آماری1
ساده1 تصادفی1 نمونه1گیری1 روش1 براساس1 مطالعه1 نمونه1های1

صورت1گرفت.
پرسش1نامۀ1 مطالعه،1 این1 در1 اطالعات1 گردآوری1 ابزار1
تلفیقی1استاندارد1و1مبتنی1بر1فاکتورهای1ارزیابی1)نوبت1کاری،1
استرس1شغلی،1رضایت1شغلی1و1سالمتی(1است.1فاکتور1نوبت1
1کاری1براساس1پرسش1نامۀ1مطالعاتChoobineh1 و1همکاران1
پرسش1نامۀ1 براساس1 شغلی1 استرس1 فاکتور1 1،]2،4،6،7[
استرس1شغلی Ahghar ]16[،1فاکتور1رضایت1شغلی1بر1مبنای1
فاکتور1 و1 1]17[ 1(JDI) شغل1 توصیفی1 شاخص1 پرسش1نامۀ1
 (GHQ) سالمتی1نیز1با1پرسش1نامۀ1استاندارد1سالمت1عمومی
]18[ تدوین1شد.1روایی1این1پژوهش1براساس1محتوا1و1در1قالب1
راستی1آزمایی1پرسش1ها1و1با1استفاده1از1نظر1کارشناسان1تعیین1
و1تأیید1شده1است.1برای1سنجش1پایایی1پرسش1نامه1ها1از1روش1
آلفای1کرونباخ1استفاده1شد1و1مقدار1آن10/۸31به1دست1آمد.1
می1توان1گفت1ابزار1اندازه1گیری1فاکتورهای1مختلف1پژوهش1از1
نرم1افزار1 با1 داده1ها1 نهایت1 در1 است.1 برخوردار1 مناسبی1 اعتماد1
نرمال1 بررسی1 برای1 شد.1 تجزیه1وتحلیل1 122 نسخۀ1 1SPSS
بودن1توزیع1داده1ها1از1آزمون1کولموگروف1ـ1اسمیرنوف1و1برای1
بررسی1وضعیت1متغیرهای1تحقیق،1از1آزمون1میانگین1جامعه1
استفاده1شد.1برای1سنجش1معناداری1ارتباط1متغیرها1از1آزمون1
همبستگی1و1برای1ارزیابی1روابط1بین1متغیرها1و1تأثیر1مستقیم1
و1غیرمستقیم1آنها1نیز1از1آزمون1رگرسیون1خطی1استفاده1شد.

مدل مفهومی مطالعه
مدل1مفهومی1مطالعه1در1شکل1شمارۀ111آمده1است.

شکل 1. مدل مفهومی مطالعه

یافته ها
جدول1 در1 مطالعه1شده1 افراد1 دموگرافیک1 و1 فردی1 نتایج1
افراد1 کار1 سابقۀ1 و1 سن1 میانگین1 است.1 شده1 ارائه1 11 شمارۀ1
از1 بیش1 بود.1 سال1 1۸/۵3±3/۸3 و1 13۸/13±۵/14 به1ترتیب1
بودند1و1حدود1چهار-پنجم،1 نمونه1مرد1 چهار-پنجم1جمعیت1

تحصیالت1کارشناسی1و1باالتر1داشتند.
نتایج1ارزیابی1داده1های1مطالعه1براساس1آزمون1کولموگروف-
و1 بوده1 نرمال1 داده1های1جمع1آوری1شده1 داد1 نشان1 اسمیرنوف1
باید1برای1تحلیل1داده1ها1از1آزمون1های1پارامتریک1استفاده1کرد1

)جدول21(.

رضایت1شغلی

نوبت1کاری

سالمتیاسترس1شغلی
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براساس1مدل1مفهومی1ارائه1شده1در1شکل1شمارۀ1،11ارزیابی1
این1مدل1با1آزمون1فرضیات1و1با1به1کارگیری1تحلیل1رگرسیون1
خطی1انجام1شد.1یافته1های1این1ارزیابی1در1جدول1شمارۀ131و1

شکل1شمارۀ121نشان1داده1شده1است.
به1دست1آمده1در1جدول1شمارۀ1،31سطح1 نتایج1 براساس1
معنی1داری1ارتباط1بین1نوبت1کاری1و1استرس1شغلی10/0011
محاسبه،1و1رابطۀ1بین1این1دو1فاکتور1تأیید1شد.1براساس1ضریب1
پتروشیمی،1 صنعت1 این1 در1 1،)β=0/۸3۷( آزمون1 همبستگی1
نوبت1کاری1بر1استرس1شغلی1تأثیرگذار1است1و1شدت1ارتباط1
1به1خوبی1ارزیابی1می1شود.1به1عالوه،1با1توجه1به1سطح1معنی1داری،1
تأثیر1نوبت1کاری1بر1رضایت1شغلی10/0011و1ضریب1همبستگی1
آنβ=0/۶0۹(1(1تأیید1شد.1نتایج1ارزیابی1ارتباط1نوبت1کاری1و1
سالمتیP<0/001(1(1نیز1نشان1داد1نوبت1کاری1به1طور1معنی1دار1

بر1سالمتی1تأثیرگذار1است1و1بزرگی1این1تأثیر1به1خوبی1ارزیابی1
.)β=0/43۹(1شده1است

رضایت1 فاکتور1 براساس1 ارائه1شده1 مفهومی1 مدل1 ارزیابی1
و1 شغلی1 استرس1 بر1 فاکتور1 این1 تأثیر1 داد1 نشان1 شغلی1
سالمتی1معنی1دار1استP<0/001(1(1و1نتایج1مربوط1به1ضریب1
همبستگی1نیز1شدت1و1بزرگی1این1رابطه1را1به1خوبی1تأیید1کرد1

.)β1=0/۷2۶11وβ=0/۶031به1ترتیب(
نتایج1این1مطالعه1در1بخش1ارزیابی1ارتباط1استرس1شغلی1
است1 معنی1دار1 مؤلفه1 دو1 این1 ارتباط1 کرد1 معلوم1 سالمتی1 و1

.)β=0/3۸0(11و1همبستگی1مناسبی1دارد)P<0/001(
ارائه1 12 شمارۀ1 شکل1 براساس1 مطالعه1 این1 مفهومی1 مدل1

شد.

جدول 1. یافته های فردی و دموگرافیک

مقادیرمتغیر

۵/14±3۸/13سن1)سال(

3/۸3±۸/۵3سابقۀ1کار1)سال(

جنسیت
)1۵/۸%(۵۷1زن

)۸4/2%(3031مرد

تحصیالت

)4/2%(1۵1دیپلم

)1۵/۸%(۵۷1فوق1دیپلم

)۵۹/۷%(21۵1لیسانس1و1باالتر

)20/3%(۷31فوق1لیسانس1و1باالتر

جدول 2. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

وضعیت نرمالP-Valueآمارة آزمونفاکتور

تأیید0/0۶۷0/1۹0نوبت1کاری

تأیید0/3۹۹0/0۸۸استرس1شغلی

تأیید0/2۷۵0/0۹1رضایت1شغلی

تأیید0/۹320/0۷۵سالمتی

جدول 3. نتایج ارزیابی مدل مفهومی

فاکتور وابستهفاکتور مستقل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tP
Bخطای استاندارد)β( بتا

0/۸۹۵0/0310/۸3۷2۸/۸۸۶0/001استرس1شغلینوبت1کاری

0/۶۶۹0/04۶0/۶0۹14/۵2۸0/001رضایت1شغلینوبت1کاری

0/3۶20/03۹0/43۹۹/24۷0/001سالمتینوبت1کاری

0/۵۸۷0/0410/۶0314/3040/001استرس1شغلیرضایت1شغلی

0/۵440/02۷0/۷2۶1۹/۹۶20/001سالمتیرضایت1شغلی

0/2۹30/03۸0/3۸0۷/۷۸20/001سالمتیاسترس1شغلی
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شکل 2. مدل نهایی مطالعه

بحث
فاکتور1 نوبت1کاری،1 نظام1 در1 کار1 داد1 نشان1 مطالعه1 نتایج1
به1شمار1 چالش1زای1عمده1ای1در1محیط1های1صنعتی1پیچیده1
می1رود.1نوبت1کاری1هم1به1عنوان1فاکتور1مستقیم1و1هم1به1عنوان1
میانجی،1می1تواند1از1طریق1تأثیر1بر1فاکتورهایی1مانند1رضایت1
تأثیرگذار1 نیروی1شغلی1 بر1سالمتی1 شغلی1و1استرس1شغلی،1
مؤلفۀ1 برای1 که1 مطالعات1 از1 برخی1 نتایج1 با1 یافته1 این1 باشد.1
و1 کار1 محیط1 از1 ناشی1 استرس1 با1 رابطه1 در1 عمومی1 سالمت1
ندارد؛1 مطابقت1 است،1 قائل1 واسطه1ای1 نقش1 شغلی،1 عملکرد1
زیرا1فاکتور1سالمتی1در1این1مطالعه1نقش1واسطه1ای1ندارد؛1بلکه1

متغیر1وابسته،1و1براساس1نتایج1تأثیرپذیر1بوده1است1]13[.
همچنین1 و1 مطالعه1 این1 در1 ارائه1شده1 مدل1 براساس1
نظام1 در1 کار1 فاکتور1 گفت1 می1توان1 به1دست11آمده1 یافته1های1
بر1کاهش1سطح1مطلوب1 تأثیر1مستقیم1 بر1 نوبت1کاری،1عالوه1
سالمتی،1باید1به1عنوان1فاکتور1غیرمستقیم1نیز1مورد1توجه1قرار1
گیرد.1نوبت1کاری1عاملی1تنش1زا1است1و1نتایج1آن1مانند1استرس1
را1 سالمتی1 سطح1 کاهش1 احتمال1 شغلی،1 رضایت1 کاهش1 و1
بیشتر1کرده1و1ابتال1به1انواع1آسیب1های1روانی1و1رفتاری1مانند1
در1 کار1 مخرب1 اثرات1 بنابراین1 می1دهد.1 افزایش1 را1 افسردگی1
نوبت1کاری،1باید1هم1در1حوزۀ1اثرات1مستقیم1و1هم1پیامدهای1
غیرمستقیم1مورد1توجه1و1کنکاش1بیشتر1قرار1گیرد1]2،4-7[.1
در1بررسی1های1انجام1شده1دربارۀ1ارتباط1نوبت1کاری1با1استرس1
شغلی1و1سالمتی،1به1خواب1ناکافی،1استرس1شغلی،1گذراندن1
زمان1طوالنی1در1محل1کار1و1سالمت1جسمی1ضعیف1کارکنان1
افزایش1 با1 نوبت1کاری1 همچنین1 است.1 شده1 اشاره1 نوبت1کار1
استرس1شغلی1و1اجتماعی،1نارضایتی1شغلی1و1مشکالت1خواب1

در1پی1دارد1]10،19[.
رضایت1 تأثیرپذیری1 مطالعه1 این1 مهم1 یافته1های1 از1 یکی1
شغلی1از1نوبت1کاری1و1تأثیرگذاری1آن1بر1سالمتی1بوده1است.1
نتایج1مطالعۀ1Munir1و1همکاران1)2012(1نشان1می1دهد1سطح1
رضایت1شغلی1با1نوبت1کاری1در1ارتباط1است1و1این1فاکتور1نیز1
بر1سطح1آسایش1و1رفاه1و1سالمت1عمومی1تأثیر1مستقیم1دارد1

]20[.1به1عالوه،1مطالعات1مختلف1نشان1داده1اند1رضایت1شغلی1
در1افزایش1بهره1وری،1تعهد1نسبت1به1سازمان،1تضمین1سالمت1
جسمی1و1روانی،1تسریع1در1یادگیری1مهارت1های1جدید1شغلی،1
بیشتر1نقش1 زندگی1 به1 امید1 و1همچنین1 فرد1 افزایش1روحیۀ1
نکتۀ1مهم1مورد1 این1 باید1 به1عالوه،1 1.]12،21،22[ مهمی1دارد1
مطالعات1 نتایج1 نبودن1 قطعی1 علی1رغم1 که1 گیرد1 قرار1 توجه1
انجام1شده1روی1ارتباط1رضایت1شغلی1و1نوبت1کاری ]22،23[،1
نوبت1کاری1 مانند1 نیز1 شغلی1 رضایت1 داد1 نشان1 نتایج1 این1
بر1 تأثیر1 )به1واسطۀ1 اثر1مستقیم1و1غیرمستقیم1 با1دو1 می1تواند1

استرس1شغلی(1بر1سالمتی1تأثیرگذار1باشد.
می1گذارد،1 تأثیر1 سالمتی1 بر1 که1 مهمی1 فاکتورهای1 از1
استرس1شغلی1است.1سطح1باالی1استرس1شغلی1و1هیجانات1
منفی1ناشی1از1آن1به1شکل1گیری1تعارضات،1تنش1و1پریشانی،1
و1 فردی1 و1 سازمانی1 بهره1وری1 به1 آسیب1 کارایی،1 کاهش1
1.]24،25[ می1شود1 منجر1 سالمتی1 سطح1 کاهش1 همچنین1
با1یافته1های1این1مطالعه،1برخی1مطالعات1نشان1داد1 هم1راستا1
سالمت1 و1 شغلی1 رضایت1 افزایش1 موجب1 استرس1 مدیریت1
استرس،1 و1 کاری1 باِر1 میزان1 به1عالوه،1 می1شود]21[.1 عمومی1
از1طریق1رضایت1شغلی1 و1 بر1عالئم1جسمی1 تأثیر1مستقیمی1
اثرات1غیرمستقیم1بر1عالئم1جسمی1دارد1]12[.1به1عالوه،1نباید1
از1تأثیرپذیری1مضاعف1استرس1شغلی1از1نوبت1کاری1و1در1نهایت1
اثرات1سینرژیستی1این1تأثیرپذیری1بر1سالمتی1غافل1شد؛1زیرا1
این1تأثیرات1متقابل1و1اثرات1شدید1مرتبط1با1آن1می1تواند1باعث1
به11وجود1آمدن1چالش1های1عمده1در1صنایع1پیچیده1ای1مانند1
پتروشیمی1و1پیامدهای1گاهی1فاجعه1بار1آن1مانند1انواع1حوادث1
و1دیگر1چالش1های1عمده1مانند1کاهش1کمّیت1و1کیفیت1تولید1

و1بهره1وری1شود1]26[.

نتیجه گیری
موضوع1 اهمیت1 به1 دیگر1 بار1 حاضر1 مطالعۀ1 یافته1های1
صنعتی1 محیط1های1 در1 عمده1 چالشی1 به1عنوان1 نوبت1کاری1
هم1 نوبت1کاری1 داد1 نشان1 به1عالوه،1 کرد.1 تأکید1 پیچیده1
فاکتورهایی1 بر1 تأثیر1 از1طریق1 فاکتوری1مستقیم1است1و1هم1

رضایت1شغلی

نوبت1کاری

سالمتیاسترس1شغلی

0/۷2۶
0/۶0۹ 0/۶03

0/۸3۷0/43۹

0/3۸0



فصلنامة علمی ـ پژوهشی ارگونومی | دورة 6  شمارة 2 | تابستان 1397

۶۹

و1 میانجی1 به1عنوان1 شغلی،1 استرس1 و1 شغلی1 رضایت1 مانند1
دارد.1 تأثیر1 شغلی1 نیروی1 سالمتی1 بر1 غیرمستقیم1 فاکتوری1
بنابراین1توجه1به1این1پدیدۀ1سازمانی1و1بازطراحی1یا1تغییر1آن1
می1تواند1نقش1مهمی1در1افزایش1سطح1سالمت1نیروی1شغلی1و1

انگیزش1شغلی1و1بهره1وری1سازمانی1داشته1باشد.

سپاسگزاری
پتروشیمی1 صنعت1 مجموعۀ1 از1 مطالعه1 این1 محققان1

شغلی1 نیروی1 همچنین1 و1 پژوهش1 این1 در1 مطالعه1شده1
مشارکت1کننده1تشکر1و1قدردانی1می1کنند.
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