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Abstract
Introduction: In the modern industrial world, the health of the employees in
different Occupations can be influenced by the interaction of various risk factors.
So, the purpose of present study was to assess and analyze the relationship between the factors including shift work, job stress, job satisfaction and health in a
petrochemical industry.
Materials & Methods: The present study was conducted using analytical and
cross-sectional method. The statistical population was all employees of a petrochemical company (4000 people). Using the Cochran formula, a sample of 360
individuals were selected using simple random sampling method. Data was collected using a high reliability integrated questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.83).
Data was analyzed using SPSS22.0.
Results: The analytical results of relationship between shift work, occupational stress, occupational satisfaction and health showed that all hypotheses in the
conceptual model were approved and there was a significant relationship between
these factors (P<0.001). Also, the results showed that, in addition to the direct
effect of shift work on health, due to the effect on occupational stress and occupational satisfaction, it was indirectly related to health (P <0.001).
Conclusion: The findings indicated that shift work as a direct factor and as a
mediator and indirect factor through impact on factors such as occupational satisfaction and stress can affect the health of employees. Therefore, considering this
organizational phenomenon and its redesign or its change can play an important
role in increasing the level of occupational health and motivation as well as organizational productivity.
Keywords: Shift work, Health, Occupational stress, Occupational satisfaction, Petrochemical Industry
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مقدمه
امروزه نوبتکاری بهعنوان عاملی مؤثر در سالمت افراد
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .عوارض منفی ناشی
از اختالالتی که در نوبتکاران دیده میشود ،عالوه بر تأثیر بر
زندگی خصوصی باعث کاهش هوشیاری و کاهش بهرهوری
شغلی نیز میشود [ .]1،2بهعنوان یکی از این پیامدها ،الگوی
نامنظم خواب و بیداری باعث کاهش کیفیت خواب و کم
شدن طول مدت خواب و کاهش عملکرد شغلی میشود [-4
 .]2خواب ناکافی میتواند باعث اختالل در عملکرد حافظه،
فراموشی لغات ،کاهش کیفیت زندگی اجتماعی ،اضطراب
و افسردگی ،میگرن ،دیابت ،سرطان کولون و بیماریهای
قلبی-عروقی شود [.]5،6
مطالعات مختلفی اثرات مستقیم و میانجی نوبتکاری
را بر سالمتی بررسی کردهاند .کار در نظامهای مختلف
نوبتکاری میتواند باعث افزایش فشار خون ،اختالالت
خواب ،اختالالت گوارشی ،زندگی فردی ،خانوادگی و
اجتماعی ،اختالالت روحی-روانی ،قلبی-عروقی و اسکلتی-

عضالنی شود [ .]6،7مطالعات  Choobinehو همکاران نشان
میدهد افراد شاغل در نوبتکاری به نسبت افراد روزکار در
معرض انواع ریسکفاکتورهای مرتبط با سالمتی و انواع
اختالالت جسمانی ،روانی و رفتاری هستند .بهعالوه ،این
مطالعات نشان میدهد ارتباط کار در نظام نوبتکاری و انواع
آسیبها میتواند تحتتأثیر متغیرهای مختلف دیگری نیز
باشد [.]2،4،6،7
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت
شغلی و عاملی است که باعث افزایش کارایی و احساس
رضایت فرد میشود .پیامدهای نارضایتی شغلی فقط به
سطح روانشناختی و ابعاد فردی محدود نمیشود و ساالنه
زیانهای زیادی به اقتصاد ملی کشورها وارد کرده و در توسعة 
اقتصادی و اجتماعی جوامع نیز اختالل ایجاد میکند [.]8
بهعالوه ،واکاوی ارتباط نوبتکاری و رضایت شغلی نیز در
برخی مطالعات نشان داده است نوبت کاری با کاهش توانایی
کار و نارضایتی شغلی ارتباط دارد [.]9،10
استرس شغلی پاسخهای هیجانی آزاردهندهای است که در
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صورت نبو ِد تناسب بین خواستهها و الزامات شغلی ،منابع یا
نیازهای کارکنان بروز میکند .نتایج برخی از مطالعات نشان
میدهد استرس با بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی
ارتباط دارد و یا موجب گسترش آن میشود .از پیامدهای
مهم استرس میتوان به آسیبهای سالمتی و اقتصادی اشاره
کرد[ .]11-13محیط شغلی مناسب و سالمت سازمانی از
عوامل مهم و تأثیرگذار در کاهش میزان استرس در محیط
کار و افزایش بهرهوری است .بهعالوه ،استرس شغلی و
گذراندن زمان طوالنی در محل کار ،با سالمت جسمی ارتباط
دارد [ .]14،15برخی مطالعات نشان داده است استرس با
افزایش مشکالت خواب و سطح پایینتر سالمت مرتبط است
و افسردگی ،اضطراب و فرسودگی شغلی در افرادی که شغلی
پراسترس دارند ،افزایش مییابد [.]2،6،7
براساس آنچه بیان شد ،اثرات تعاملی و متقابل
ریسکفاکتورهای مختلف مانند کار در نظام نوبتکاری و
مواجهه با استرس شغلی ،کاهش رضایت شغلی و کار در
محیطهای صنعتی پیچیده ،میتواند سالمت نیروی کار و
در نهایت بهرهوری سازمانی را تحتتأثیر قرار دهد .بنابراین،
این مطالعه با هدف ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی ،اثرات
تعاملی فاکتورهای نوبتکاری ،استرس شغلی ،رضایت شغلی
و سالمتی را در صنعت پتروشیمی بررسی کرده است.

روش کار

مطالعة حاضر با استفاده از روش توصیفی -پیمایشی اجرا
شده و قلمرو مکانی آن یک شرکت پتروشیمی بوده است.
جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة کارشناسان و کارکنان
صنعت پتروشیمی مدنظر به تعداد  4000نفر و تعداد نمونة 

آماری براساس فرمول کوکران  3۶۰نفر بوده است .انتخاب
نمونههای مطالعه براساس روش نمونهگیری تصادفی ساده
صورت گرفت.
ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه ،پرسشنامة 
تلفیقی استاندارد و مبتنی بر فاکتورهای ارزیابی (نوبت کاری،
استرس شغلی ،رضایت شغلی و سالمتی) است .فاکتور نوبت
کاری براساس پرسشنامة مطالعات  Choobinehو همکاران
[ ،]2،4،6،7فاکتور استرس شغلی براساس پرسشنامة 
استرس شغلی  ،]16[ Ahgharفاکتور رضایت شغلی بر مبنای
پرسشنامة  شاخص توصیفی شغل ( ]17[ )JDIو فاکتور
سالمتی نیز با پرسشنامة استاندارد سالمت عمومی ()GHQ
[ ]18تدوین شد .روایی این پژوهش براساس محتوا و در قالب
راستیآزمایی پرسشها و با استفاده از نظر کارشناسان تعیین
و تأیید شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامهها از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن  0/83به دست آمد.
میتوان گفت ابزار اندازهگیری فاکتورهای مختلف پژوهش از
اعتماد مناسبی برخوردار است .در نهایت دادهها با نرمافزار
 SPSSنسخة   22تجزیهوتحلیل شد .برای بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف و برای
بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ،از آزمون میانگین جامعه
استفاده شد .برای سنجش معناداری ارتباط متغیرها از آزمون
همبستگی و برای ارزیابی روابط بین متغیرها و تأثیر مستقیم
و غیرمستقیم آنها نیز از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.
مدل مفهومی مطالعه

مدل مفهومی مطالعه در شکل شمارة  1آمده است.

رضایت شغلی

نوبت کاری
سالمتی

استرس شغلی
شکل  .1مدل مفهومی مطالعه

یافتهها
نتایج فردی و دموگرافیک افراد مطالعهشده در جدول
شمارة   1ارائه شده است .میانگین سن و سابقة  کار افراد
بهترتیب  38/13±5/14و  8/53±3/83سال بود .بیش از
چهار-پنجم جمعیت نمونه مرد بودند و حدود چهار-پنجم،
66

تحصیالت کارشناسی و باالتر داشتند.
نتایج ارزیابی دادههای مطالعه براساس آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف نشان داد دادههای جمعآوریشده نرمال بوده و
باید برای تحلیل دادهها از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد
(جدول .)2
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بر سالمتی تأثیرگذار است و بزرگی این تأثیر بهخوبی ارزیابی
شده است (.)β=0/439

براساس مدل مفهومی ارائهشده در شکل شمارة  ،1ارزیابی
این مدل با آزمون فرضیات و با بهکارگیری تحلیل رگرسیون
خطی انجام شد .یافتههای این ارزیابی در جدول شمارة  3و
شکل شمارة  2نشان داده شده است.

ارزیابی مدل مفهومی ارائهشده براساس فاکتور رضایت
شغلی نشان داد تأثیر این فاکتور بر استرس شغلی و
سالمتی معنیدار است ( )P>0/001و نتایج مربوط به ضریب
همبستگی نیز شدت و بزرگی این رابطه را بهخوبی تأیید کرد
(بهترتیب  β=0/603و .)β =0/726

براساس نتایج به دست آمده در جدول شمارة  ،3سطح
معنیداری ارتباط بین نوبت کاری و استرس شغلی 0/001
محاسبه ،و رابطة بین این دو فاکتور تأیید شد .براساس ضریب
همبستگی آزمون ( ،)β=0/837در این صنعت پتروشیمی،
نوبت کاری بر استرس شغلی تأثیرگذار است و شدت ارتباط
بهخوبی ارزیابی میشود .بهعالوه ،با توجه به سطح معنیداری،
تأثیر نوبت کاری بر رضایت شغلی  0/001و ضریب همبستگی
آن ( )β=0/609تأیید شد .نتایج ارزیابی ارتباط نوبتکاری و
سالمتی ( )P>0/001نیز نشان داد نوبتکاری بهطور معنیدار

نتایج این مطالعه در بخش ارزیابی ارتباط استرس شغلی
و سالمتی معلوم کرد ارتباط این دو مؤلفه معنیدار است
( )P>0/001و همبستگی مناسبی دارد (.)β=0/380
مدل مفهومی این مطالعه براساس شکل شمارة   2ارائه
شد.

جدول  .1یافتههای فردی و دموگرافیک
متغیر

مقادیر

سن (سال)

38/13±5/14

سابقة کار (سال)

8/53±3/83
زن

(57 )%15/8

مرد

(303 )%84/2

دیپلم

(15 )%4/2

فوقدیپلم

(57 )%15/8

لیسانس و باالتر

(215 )%59/7

فوقلیسانس و باالتر

(73 )%20/3

جنسیت

تحصیالت

جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
فاکتور

آمارة آزمون

P-Value

وضعیت نرمال

نوبت کاری

0/067

0/190

تأیید

استرس شغلی

0/399

0/088

تأیید

رضایت شغلی

0/275

0/091

تأیید

سالمتی

0/932

0/075

تأیید

جدول  .3نتایج ارزیابی مدل مفهومی
ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

t

P
0/001

فاکتور مستقل

فاکتور وابسته

نوبت کاری

استرس شغلی

0/895

نوبت کاری

رضایت شغلی

0/669

0/046

نوبت کاری

سالمتی

0/362

0/039

0/439

رضایت شغلی

استرس شغلی

0/587

0/041

0/603

14/304

رضایت شغلی

سالمتی

0/544

0/027

0/726

19/962

0/001

استرس شغلی

سالمتی

0/293

0/038

0/380

7/782

0/001

B

خطای استاندارد

بتا ()β

0/031

0/837

28/886

0/609

14/528

0/001

9/247

0/001
0/001
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رضایت شغلی

0/609

0/603

0/837

0/726

نوبت کاری

0/439

0/380

استرس شغلی

سالمتی

شکل  .2مدل نهایی مطالعه

بحث
نتایج مطالعه نشان داد کار در نظام نوبتکاری ،فاکتور
چالشزای عمدهای در محیطهای صنعتی پیچیده به شمار
میرود .نوبتکاری هم بهعنوان فاکتور مستقیم و هم بهعنوان
میانجی ،میتواند از طریق تأثیر بر فاکتورهایی مانند رضایت
شغلی و استرس شغلی ،بر سالمتی نیروی شغلی تأثیرگذار
باشد .این یافته با نتایج برخی از مطالعات که برای مؤلفة 
سالمت عمومی در رابطه با استرس ناشی از محیط کار و
عملکرد شغلی ،نقش واسطهای قائل است ،مطابقت ندارد؛
زیرا فاکتور سالمتی در این مطالعه نقش واسطهای ندارد؛ بلکه
متغیر وابسته ،و براساس نتایج تأثیرپذیر بوده است [.]13
براساس مدل ارائهشده در این مطالعه و همچنین
یافتههای به دست آمده میتوان گفت فاکتور کار در نظام
نوبتکاری ،عالوه بر تأثیر مستقیم بر کاهش سطح مطلوب
سالمتی ،باید بهعنوان فاکتور غیرمستقیم نیز مورد توجه قرار
گیرد .نوبتکاری عاملی تنشزا است و نتایج آن مانند استرس
و کاهش رضایت شغلی ،احتمال کاهش سطح سالمتی را
بیشتر کرده و ابتال به انواع آسیبهای روانی و رفتاری مانند
افسردگی را افزایش میدهد .بنابراین اثرات مخرب کار در
نوبتکاری ،باید هم در حوزة اثرات مستقیم و هم پیامدهای
غیرمستقیم مورد توجه و کنکاش بیشتر قرار گیرد [.]2،4-7
در بررسیهای انجامشده دربارة ارتباط نوبتکاری با استرس
شغلی و سالمتی ،به خواب ناکافی ،استرس شغلی ،گذراندن
زمان طوالنی در محل کار و سالمت جسمی ضعیف کارکنان
نوبتکار اشاره شده است .همچنین نوبتکاری با افزایش
استرس شغلی و اجتماعی ،نارضایتی شغلی و مشکالت خواب
در پی دارد [.]10،19
یکی از یافتههای مهم این مطالعه تأثیرپذیری رضایت
شغلی از نوبتکاری و تأثیرگذاری آن بر سالمتی بوده است.
نتایج مطالعة  Munirو همکاران ( )2012نشان میدهد سطح
رضایت شغلی با نوبتکاری در ارتباط است و این فاکتور نیز
بر سطح آسایش و رفاه و سالمت عمومی تأثیر مستقیم دارد
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[ .]20بهعالوه ،مطالعات مختلف نشان دادهاند رضایت شغلی
در افزایش بهرهوری ،تعهد نسبت به سازمان ،تضمین سالمت
جسمی و روانی ،تسریع در یادگیری مهارتهای جدید شغلی،
افزایش روحیة فرد و همچنین امید به زندگی بیشتر نقش
مهمی دارد [ .]12،21،22بهعالوه ،باید این نکتة مهم مورد
توجه قرار گیرد که علیرغم قطعی نبودن نتایج مطالعات
انجامشده روی ارتباط رضایت شغلی و نوبت کاری [،]22،23
این نتایج نشان داد رضایت شغلی نیز مانند نوبتکاری
میتواند با دو اثر مستقیم و غیرمستقیم (بهواسطة تأثیر بر
استرس شغلی) بر سالمتی تأثیرگذار باشد.
از فاکتورهای مهمی که بر سالمتی تأثیر میگذارد،
استرس شغلی است .سطح باالی استرس شغلی و هیجانات
منفی ناشی از آن به شکلگیری تعارضات ،تنش و پریشانی،
کاهش کارایی ،آسیب به بهرهوری سازمانی و فردی و
همچنین کاهش سطح سالمتی منجر میشود [.]24،25
همراستا با یافتههای این مطالعه ،برخی مطالعات نشان داد
مدیریت استرس موجب افزایش رضایت شغلی و سالمت
عمومی میشود[ .]21بهعالوه ،میزان با ِر کاری و استرس،
تأثیر مستقیمی بر عالئم جسمی و از طریق رضایت شغلی
اثرات غیرمستقیم بر عالئم جسمی دارد [ .]12بهعالوه ،نباید
از تأثیرپذیری مضاعف استرس شغلی از نوبتکاری و در نهایت
اثرات سینرژیستی این تأثیرپذیری بر سالمتی غافل شد؛ زیرا
این تأثیرات متقابل و اثرات شدید مرتبط با آن میتواند باعث
به وجود آمدن چالشهای عمده در صنایع پیچیدهای مانند
پتروشیمی و پیامدهای گاهی فاجعهبار آن مانند انواع حوادث
کمیت و کیفیت تولید
و دیگر چالشهای عمده مانند کاهش ّ
و بهرهوری شود [.]26
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