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 3/9/1400پذیرش مقاله:         14/6/1400دریافت مقاله: 
 

ظـام براي کارکنان مراکز بهداشتی و درمان است.با توجه بـه ضـرورت ن"ی خصوصابار شغل یاناز جمله عوامل ز ينوبت کار: مقدمه
 هايیمارستاناتاق عمل بکارشناسان  در ينوبت کاراز  یمشکالت ناش یپژوهش به منظور بررسنوبت کاري در کارکنان اتاق عمل این 

 .انجام گرفت 1399خرم آباد در سال  یدانشگاه علوم پزشک آموزشی

ی آموزش هايیمارستاناتاق عمل شاغل در ب کارشناسان يبود که بر رو یلیتحل -یمطالعه مقطع یکمطالعه حاضر  ها:مواد و روش
 یارهايمع يدارا که نفر آن ها 105مذکور  هايیمارستانعمل شاغل در ب کارشناس اتاقنفر  115 ازانجام شد.  1399در سال  خرم آباد

 Survey of shiftمطالعه پرسشنامه  یناطالعات در ا يابزار جمع آوري انتخاب شدند.ورود به مطالعه بودند به صورت سرشمار
work(SOS) 22با استفاده از نرم افزار يآمار يهاآزمون هیبود. کلSPSS  05/0 يسطح معناداردر<P شد انجام. 

د. یافته ها درصد مرد بودن 10/17درصد آن زن و  90/82بود که  سال 21/30±67/5افراد  مورد مطالعه   یسن یانگینم  :هایافته
مشکالت  یشترینمطالعه ب یندر اندارد.  وجود معنی داريارتباط  ياز نوبت کار یت و مشکالت مختلف ناشیجنس ینبنشان داد که 

و بروز  بت کارکارکنان نو سن ینب نتایج نشان داد که .بود درصد 10/78 ی باافراد مورد مطالعه مشکالت گوارش ينوبت کار همربوط ب
و  يکار نوبت این مطالعه نشان داد که بین نهمچنی. )P>05/0د(داروجود  يارتباط معنادار يبه لحاظ آمار یعروق یمشکالت قلب

 ). P>05/0(دارد وجود  ياختالف معنا دار يبه لحاظ آمار یو اجتماع یمشکالت خانوادگ

 يها یماريباز جمله بروز  یبروز عوارض جسم یلپتانس ي،مطالعه مشخص کرد که نوبت کار ینحاصل از ا یجتان گیري:بحث و نتیجه
ور اب افراد به طانتخ از جمله یداتیتمه یدبا  رو ینرا دارد. از ا یرکادینس يها یتمو برهم زدن ر یروح ی،عروق -یقلب گوارشی،

 ود.شندیشیده ابراي جلوگیري از بروز این عوارض در افراد نوبت کار منظم  یچرخش يو وجود برنامه ها يکار یفتداوطلبانه در نظام ش

 .نوبت کاري، تکنسین اتاق عمل، مشکالت ناشی از نوبت کاري   ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
 لمعمو از ساعت درخارج که کاري نوع رکاري به ه نوبت

فته گشود  انجام ظهر از بعد 6 الی صبح 7روزانه یعنی  کار
وده براه ن هممیشود. نوبت کاري هر چند از دیر باز با زندگی انسا

نوان یکی ساعته، بع 24است. اما امروزه بدلیل ظهور تکنولوژي 
رد واز پدیده هاي اجتماعی مهم در ساختار مشاغل مختلف م

ي ساعته انسان امروز 24توجه جدي قرار است. تکنولوژي 
ي ارائه خدمت، برا نیازمند این است که سرویس هاي مهم

هیا م زشبانه رو در تمام ساعات پیشبرد ابعاد گوناگون زندگی
فت، نظیر صنعت ن مهمیصنایع  عالوه برنوبت کاري  باشند.

 مچونهاتی ها، فوالد و ذوب آهن در برخی مشاغل خدم نیروگاه
ق، ، برپزشکی، پرستاري، آتش نشانی،نیروي انتظامی،خدمات آب

بدیل تو فضاي مجازي به بخش الینفکی از زندگی انسان تلفن 
ان در مشاغل پزشکی، پزشکان و سایر کارکن .)1( شده است

ام س نظمراقبت هاي بهداشتی دائما آماده ارائه خدمات براسا
وبت نساعته می باشند.از طرفی انجام مطالعات مرتبط با 24

ء اثرات سو تواندیم ينوبت کارکاري نشان داده است که  رشد 
 ردگذا ه جابرا بر افراد نوبت کار  یو اجتماع یروان یزیولوژیکف
)2( . 

اثرات زیانبار نوبت کاري به طور عمده مزمن هستند. این 
-اثرات، اختالالت در فرآیندهاي فیزیولوژیک نظیر چرخه خواب

بیداري ، تضعیف سالمت فیزیکی و فیزیولوژیک، مشکالت 
انوادگی و هوشیاري، کارایی، ایمنی و مشکالت براي زندگی خ

. ریتم هاي بیولوژیک )3( اجتماعی نوبت کاران را شامل می شود
د. افزون بر به میزان زیادي در نوبت کاري شبانه مختل می شون

آن، اختالل در زندگی خانوادگی و اجتماعی که بر عملکرد و 
روابط اجتماعی افراد اثر منفی می گذارد را باعث می شوند. این 
جوانب نامطلوب تاثیرات حاد و مزمن زیادي بر ابعاد مختلف 
زندگی افراد دارند. این تاثیرات نه تنها باعث افزایش تعداد 

بلکه به شکل اختالالت خواب، خواب  )4( حوادث می شوند
روانی  –آلودگی بیش از حد در اوقات روز و اختالالت جسمانی 

. اثرات مزمن نوبت کاري خطر )3( اهر پیدا می کنندنیز تظ
روده اي را -عروقی و معدي -روانی، قلبی-بیماري هاي عصبی

. میزان تاثیر نوبت کاري بر افراد به طور )3( ندافزایش می ده

عمده به شغل فرد، خصوصیات فردي، محیط سازمانی و 
 .)3( نامه نوبت کاري بستگی دارداجتماعی و خصوصیات بر

است  ادهتحقیقات انجام شده در رابطه با نوبت کاري نشان د
یروي ن %20و در امریکا  %20 تا 15که در کشورهاي اروپایی 

ل و . مطالعه میکوئی)5(کار بصورت نوبت کار شاغل هستند 
کار از  کارکنان شب درصد از 60بیش از شان داده که همکاران ن

ت د نوبشایع ترین شکایت افرا اختالالت خواب رنج می برند و
ی که در در پژوهش .)6( آن ها استخواب  کار اختالل در برنامه

ه م شدآمریکاي شمالی بر روي کارکنان صنایع پتروشیمی انجا
 هاي است نشان داد که بیماري هاي نظیر التهاب معده، زخم
، لرژيروده و معده، فشار خون باال، نگرانی مزمن، آسم و آ

ید در میان نوبت کاران نی و چاقی شدعضال -اختالالت اسکلتی
م سابقه بیشتر از نوبت کاران ک %40با سابقه، به طور متوسط 

 . )7( است

اي ههمچنین براساس مطالعات انجام شده بر روي برنامه 
ا بنوبت کاري در پرستاران مشخص شد که یک برنامه کاري 

 طراحی ضعیف می تواند بر کیفیت مراقبت هاي بهداشتی،
 زینهشی هرضایت بیمار، طول دوره بستري، غیبت از کار ، اثربخ

 .)6( ها و بهره وري تاثیرگذار باشد
ه ود کتوان چنین اظهار نمن شده میباتوجه به مطالب بیا

تواند باعث کار طوالنی مدت در برنامه هاي نوبت کاري می
روانی حاد و -ایجاد عوارض سوء جسمانی، فیزیولوژیک و روحی

رت ضرو مزمن در نوبت کاران گردد. از آنجا که نوبت کاري یک
ت شکالآید و شیوع مدر عرصه ارائه خدمات پزشکی به شمار می

 واشتی هاي بهدبا آن بر کیفیت خدمات کارکنان مراقبتمرتبط 
ها ز آنسالمت و رضایت بیماران موثر است پیشگیري و کاستن ا

ین در ب رسد. لذا، تحقیق حاضرامري الزم و ضروري به نظر می
ا بباد آکارشناسان اتاق عمل بیمارستان هاي آموزشی شهر خرم 

یین ق عمل و تعهاي اتاهدف تعیین نظام نوبت کاري در بخش
 ر برمیزان شیوع مشکالت مرتبط با نوبت کاري و عوامل موث

 انجام شده است.  1399بروز آنها در سال 

 هامواد و روش
 يبود که بر رو یلیتحل -یمطالعه مقطع یکمطالعه حاضر 

ی خرم آموزش هايیمارستاناتاق عمل شاغل در ب کارشناسان
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 ،یمیرح دیشه مارستانیب ر،یعشا يشهدا مارستانیبآباد شامل 

اعصاب و روان مهر و  مارستانیب ،یمدن دیشه مارستانیب

نفر  115 ازانجام شد.  1399در سال  انیعسل مارستانیب

نفر  105مذکور  هايیمارستانعمل شاغل در ب کارشناس اتاق

ورود به مطالعه بودند به صورت  یارهايمع يدارا که آن ها

 بیش کار ورود شامل سابقهي انتخاب شدند. معیارهاي سرشمار

تکنسین هاي اتاق عمل در  عنوان به اشتغال ماه، 6 از

 یناطالعات در ا يگردآور ابزار منتخب بود. آموزشی بیمارستان

بود که  Survey of shift work(SOS)مطالعه پرسشنامه 

 یاز واحد روانشناس ينوبت کار یقاتگروه تحق یلهبه وس

 یــنشده است. ا ینلستان تدودر کشور انگ يکاربرد-یاجتماع

ـر یکــیپرسشــنامه   هـاپرسشنامه ینترو کامل یناز معتبرـت

ت کـاري اسـت و  ـکالتمطالعـه مش زمینـه در مرتبط با نوـب

و  یکدموگراف هايیژگیدرباره و ییهـاشـامل پرسـش

 ی،شغل یتفـردي، نوع نظام نوبت کاري، رضا یاتخصوص

 ی،اختالالتعروقـ -یقلبـ ی،شـگوار ی،روان -یمشکالت روح

فردي  یاثرات نامطلوب نوبت کاري بر زندگ ی،عضالن -یاسکلت

ر فعال رات نـامطلوب ـب فـردي ماننـد اسـتراحت،  هـايیـتاـث

ه آزما ک یشگاه،مطالعـه، ورزش، رفـتن ـب  و مراجعه به باـن

ت کاري بر زندگ رات نـامطلوب نوـب . یباشدم یخانوادگ یاـث

و  ینهتوسط چوب یرانپرسشنامه در ا ینا ایییو پا ییروا

. براي گردآوري داده ها، پس از )8(شده است ییدهمکاران تا

ستقیم با کارشناسان اخذ مجوز ورود به اتاق عمل و مالقات م

 از بعداتاق عمل به روش مصاحبه پرسشنامه ها تکمیل گردید. 

 از هاداده فیتوصي برا از،ین مورد اطالعاتي آورجمع

ی و جهت بررسی ارتباط بین متغیرهاي مورد نظر و فیآمارتوص

شیوع مشکالت مرتبط با نوبت کاري از آزمون مجذور کاي و 

. نسبت شانس و حدود اطمینان آزمون دقیق فیشر استفاده شد

درصد آن نیز با استفاده از رگرسیون لجستیک محاسبه  95

 SPSSبا استفاده از نرم افزار  يآمار يهاآزمون هیکل گردید.

عنوان سطح به P<0.05 و با در نظر گرفتن 22نسخه 

 .شد ي، انجاممعنادار

 هایافته
 نفر از کارشناسان اتاق عمل 105این پژوهش بر روي 

ر هاي آموزشی خرم آباد صورت گرفت. دشاغل در بیمارستان

 18زن ودرصد)  90/82نفر( 87نمونه، 105ن مطالعه از کل ای

حداقل  نتایج مطالعه نشان داد که ) مرد بودند.درصد10/17نفر(

سال با  53سال و حداکثر آن  20سن افراد مورد مطالعه 

 سال بود. 21/30±67/5میانگین سنی 

 ) در نظامدرصد 60/87نفر( 92مورد مطالعه نفر  105از 

تی ) در نظام شیفدرصد40/12نفر ( 13شیفتی مشغول بودند و 

 58نبودند. همچنین براساس نوع تغییر شیفت کاري 

هت ) از افراد مورد مطالعه شیف کاري در جدرصد 20/55نفر(

) شیفت کاري خالف درصد 50/30نفر ( 32عقربه هاي ساعت،

 د) روز کار بودندرصد30/14نفر(15عت و جهت عقربه هاي سا

ر پژوهشی مورد مطالعه د.سایر اطالعات دموگرافیک جامعه 

 آمده است. 1 جدول
. توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در مطالعه بر حسب 1جدول 

 اطالعات دموگرافیک
 درصد فراوانی گروه نوع ویژگی

 90/82 87 زن جنس

 10/71 18 مرد

 10/58 61 متاهل وضعیت تاهل

 90/41 44 مجرد

 

 میزان تحصیالت

 50/9 10 فوق دیپلم

 80/48 89 لیسانس

 70/5 6 فوق لیسانس

وضعیت شغلی 
 همسر

 60/48 51 شاغل

 50/10 11 بیکار

 00/41 43 مجرد

 40/12 13 بله چند شغله بودن

 60/87 92 خیر

2کمتر یا مساوي تعداد فرزند  58 20/55  
74 2بیشتر از   80/44 

کار در نظام 
 شیفتی

6/87 92 بله  
40/12 13 خیر  

30/14 15 روزکاري                                  روزکاري/شیفتی            
70/85 90 شیفتی  
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فراوانی شیوع مشکالت مربوط به نوبت کاري در . 2جدول
بیمارستان هاي آموزشی شهر خرم آباد  کارشناسان اتاق عمل

 1399در سال 
 درصد فراوانی گروه متغیر

 40/51 54 بله بی خوابی
 60/48 51 خیر

 10/78 82 بله مشکالت گوارشی
 90/21 23 خیر

 30/13 14 بله عروقیمشکالت قلبی
 70/86 91 خیر

 80/63 67 بله                                اختالالت اسکلتی عضالنی         
 20/36 38 خیر

 10/77 81 بله                                      فردي                     مشکالت
 90/22 24 خیر

 40/72 76 بله                                   مشکالت خانوادگی                
 60/27 29 خیر

 40/71 75 بله                                  مشکالت اجتماعی                 
 60/28 30 خیر
 

د مشکالت مربوط به نوبت کاري در افراد مور 2 در جدول

همانطوري که مالحظه می گردد  مطالعه بررسی شده است.

ت درصد مربوط به مشکال 82بیشترین مشکالت نوبت کاري با 

 گوارشی است.
فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تغییر نوع شیفت  .3جدول 

 کاري
 درصد فراوانی ییر شیفتنوع تغ

 20/55 58 هاي ساعتجهت عقربه
 50/30 32 هاي ساعتخالف جهت عقربه
 30/14 15 روزکاري

 100 105 کل

 

این مطالعه نشان داد که بیشترین متغیر تاثیر گذار در بروز 

مشکالت مربوط به نوبت کاري افراد شاغل در اتاق عمل، نوع 

ساعت و شیفت خالف  تغییر شیفت(شیفت جهت عقربه هاي

عقربه هاي ساعت) است. بطوري که این متغیر بیشترین تاثیر 

را در بروز مشکالت مربوط به نوبت کاري داشته است و نتایج 

–نشان داد که تغییر شیفت کاري باعث بروز مشکالت اسکلت 

گی و اجتماعی در پرسنل عضالنی و مشکالت فردي،خانواد

ري مجذور کاي نشان داد که آزمون آما گردد ونوبت کار می

بین تغییر شیفت کاري و متغیرهاي ذکر شده رابطه معنی 

 .)P>001/0(داري وجود دارد

ز ) ادرصد 40/76نفر (80نتایج این مطالعه نشان داد که 

 25د و افراد مورد مطالعه از کار در نظام شیفتی رضایت داشتن

 د.) از کار در نظام شیفتی ناراضی بودندرصد 80/23نفر(

یافته هاي این مطالعه نشان داد که بین متغیرهاي 

د جنسیت، وضعیت تاهل،چند شغله بودن و تعداد فرزند افرا

 مورد مطالعه و مشکالت مربوط به نوبت کاري رابطه معنی

اد دداري وجود نداشت. نتیجه آزمون آماري مجذور کاي نشان 

عروقی در -که بین میزان تحصیالت و بروز مشکالت قلبی

ارشناسان اتاق عمل رابطه معنی داري وجود ک

اما بین میزان تحصیالت و بروز سایر  .)P>001/0(دارد

 مد.مشکالت مربوط به نوبت کاري رابطه معنی داري بدست نیا

نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیر سن و بروز 

ت کاري رابطه معنی داري وجود عروقی در نوب-مشکالت قلبی

ت از اما سن نوبت کاران در بروز سایر مشکال .)P>001/0(دارد

شت. جمله مشکالت فردي،خانوادگی،اجتماعی و غیره تاثیر ندا

ه در بررسی نقش سابقه کار در بروز سایر مشکالت مربوط ب

ه اد کنوبت کاري در افراد مورد بررسی ،نتایج مطالعه نشان د

ري ادفقط بین سابقه کار و بروز مشکالت گوارشی رابطه معنی 

اري دو در  سایر زمینه ها رابطه معنی  )P>001/0(وجود دارد

 نوع یافت نشد.یافته هاي این پژوهش حاکی از آن بود که بین

نظام نوبت کاري کارشناسان اتاق عمل و بروز مشکالت 

 داردوادگی و اجتماعی رابطه معنی داري وجود خان

)001/0<P(. شتغال به عبارتی افرادي که در نظام نوبت کاري ا

رار دارند، بیشتر در معرض اختالفات خانوادگی و اجتماعی ق

 دارند.

دن یافته هاي این پژوهش بیانگر آن بود که چند شغله بو

ان کارشناسان اتاق عمل می تواند در بروز مشکالت فردي آن

و ین دموثر باشد و از نظر آماري نیز رابطه معنی داري بین ا

 .)P>001/0(متغیر وجود داشت
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 گیريث و نتیجهبح
کننده  یدعامل تهد یکامروزه به عنوان  ينوبت کار

 ينبه هاجبر  یاثرات نامطلوب تواندیشده که م یتلق یسالمت

عات تاکنون مطال. )9( گذارد یانسان به جا م یزندگ ونگوناگ

برعملکرد،  ينوبت کار یاثرات منف یبا هدف بررس يمتعدد

ه افراد نوبت کار انجام شده است ک یزندگ یفیتسالمت و ک

ارض و بروز عو يمطالعات ارتباط نوبت کار یناز ا یبرخ

 ررسیبه ب مطالعه حاضر )10( اندرا نشان داده یو روان یجسمان

 اتاق کارشناساندر  يمشکالت مرتبط با نوبت کار یینو تع

 1399شهر خرم آباد در سال  یآموزش يها یمارستانعمل ب

 پرداخته است.

د افراد مور یشترمطالعه نشان داد ب ینحاصل از ا نتایج

 می . به نظرداشته اند یترضا یفتیمطالعه از کار در نظام ش

ایج نکه پدیده نوبت کاري همانطوري که در نترسد علیرغم ای

این تحقیق مالحظه می گردد، می تواند سبب مشکالت 

مختلف جسمی و روانی متعدي در افراد شود، لیکن دلیل 

 رضایت افراد از کار در نظام نوبت کاري را می توان به

ی اتوماسیون شدن زندگی انسان عصر جدید، مشغله هاي زندگ

قتصادي و معیشتی آنان نسب داد. به امروزي و مشکالت ا

امع عبارتی با توجه به تنگناهاي زندگی امروزي در اکثر جو

ر افراد به سمت چند شغله بودن و داشتن نقش هاي مختلف د

یدي جامعه سوق پیدا کرده اند. که این اتفاق می تواند تهد

 جدي براي سالمتی جسمانی و اجتماعی انسان باشد. 

مطالعه نشان داد نوبت  ینحاصل از ا یجنتا همچنین  

 یتبر وضع ديمتعدگوناگون،اثرات  يهااز جنبه تواندیم يکار

ت مشکال  یتوانگذارد که از آن جمله م يبه جا ی افرادزندگ

مشکالت  ی،روان یروح يها یشامل ناراحت یبهداشت

. را نام برد یاجتماع يو مشکالت فرد یخواب،مشکالت گوارش

 و مشکالت یو اجتماع ياد که مشکالت فردها نشان د یبررس

 ینااتاق عمل داشت  کارشناسان یندر ب ییباال یوعش یگوارش

 ياه ریتمبا  به عدم  تطابق برنامه کار توانیرا م یوعش یزانم

 اتاق عمل نوبت کار نسبت داد. کارشناسان ینکارد یرس

رد درصد از افراد جامعه مو 83مطالعه در حدود  ینا در 

 ینها نشان داد ب یبررس .یدادندم یلرا زنان تشک مطالعه

 ارتباط معنا ياز نوبت کار یو مشکالت مختلف ناش یتجنس

 یجتاحاصل از مطالعه حاضر با ن یجکه نتا .وجود نداشت يدار

و همکارانش که نشان دادند  یحاصل از مطالعه کرومپل

 زن نسبت به همکاران مرد خود با مشکالت خواب تارانپرس

 . )6(تندنداش یهستند،همخوان ههمواج يیشترب

اتاق  کارشناساناز  ٪63,7مطالعه مشخص شد  ینا در

د دارن یتشکا یعضالن یها از اختالل اسکلت یمارستانعمل ب

 يها یاز جمله ناراحت یعضالن یهرچند که اختالل اسکلت

مختلف  ینابع علماما م ،)13-11( در غالب مشاغل است یعشا

 یسکمعلول ر یعضالن یکلتاند که اختالل اسخاطر نشان کرده

است.  یگوناگون از جمله کار در نظام نوبت يفاکتور ها

 مییپتروش یعدر صنا )14( و همکاران ینهکه چوب يامطالعه

ین یج اه و با نتارا به همراه داشت یجینتا ینچنانجام دادند، 

ر ر نظمطالعه همسو می باشد.در این رابطه می توان چنین اظها

 نمود که شیفت هاي کاري طوالنی خصوصا در خارج از ساعت

 یکلتاختالل اسروزانه می تواند یکی از علل عمده  کار معمول

 ی در افراد نوبت کار باشد.عضالن

 يمشکالت مربوط با نوبت کار ترینیشمطالعه ب ینا در

 یج) بود که نتا٪78,1( یافراد مورد مطالعه مشکالت گوارش

 و یرگرحاصل از مطالعه ت یجحاصل از مطالعه حاضر با نتا

وبت در افراد ن مشکالت یشترکه نشان دادند ب) 15( همکارانش

 امر که دلیل این داشت. یبود همخوان یاختالالت گوارش کار،

ژگی ساعت زیستی بدن انسان برمیگردد. یکی از ویبه ساختار 

ی گهانساعت زیستی بدن انسان مقاومت آن در برابر تغییرات نا

وبت ام نبرنامه عادي و روزمره است. در نتیجه افرادي که در نظ

کاري اشتغال دارند،ساعت زیستی بدن در برابر تغییرات 

یل قب وشایندي ازناگهانی برنامه کاري دستخوش تغییرات ناخ

، بدخلقی و بخصوص کاهش ساعات خواب، کاهش بازده کاري

 .)2( مشکالت گوارشی می گردد
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ر ب يحاصل از مطالعه حاضر نشان داد که نوبت کار یجنتا 

 جیتان یندارد. ا ییبسزا یرافراد تاث یو اجتماع يفرد یزندگ

ان در پرستار) 16( و همکاران ئیسیرمطالعه  یجبا نتا همسو

 می باشد. یرجندب یآموزش يها یمارستانشاغل در ب

سن و بروز مشکالت  ینارتباط ب یمطالعه بررس ینا در

 يمشکالت مرتبط با نوبت کار یننشان داد،در ب ينوبت کار

 يبه لحاظ آمار یعروق یسن و بروز مشکالت قلب ینتنها ب

ر حاض حاصل  از مطالعه یجنتا وجود داشت که يارتباط معنادار

 هک )17( و همکارانش korompeilحاصل از مطالعه  یجبا نتا

از جمله  یسن بروز مشکالت جسم یشان دادند با افزانش

 داشت. یهمخوان یابد یم یشافزا یعروق یمشکالت قلب

ز مطالعات متعدد نشان داده است که عامل سن افراد یکی ا

 روحی، جسمی،سک فاکتورهاي مهم در بروز مشکالت ری

جه . در نتی)18و4( اجتماعی و وقوع حوادث  به حساب می آید

بر برا همانطوري که نتایج این مطالعه نشان داد  سن افراد در

ر ر دثیرگذافشار کاري ناشی از پدیده نوبت کاري از عوامل تا

 ی است.عروق یبروز مشکالت قلب

 وبتو مشکالت مربوط به ن ينظام نوبت کار ینارتباط ب در

ت نظام نوب ینمطالعه نشان داد ب ینحاصل از ا یجنتا يکار

به  یو اجتماع یمشکالت خانوادگ یرو مشکالت آن نظ يکار

 ینز ااحاصل  یجاختالف معنا دار وجود دارد که نتا يلحاظ آمار

که  )19( و همکارانش یحاصل از مطالعه موک یجلعه با نتامطا

 مشکالت شامل از هم یشباعث افزا ينشان دادند نوبت کار

 یرنظ یو  بروز اختالالت یو روان یجسم یادبن یختگیگس

دم و ع یو خانوادگ یاجتماع یاختالالت  زندگ ی،حمالت  عصب

، گردد یی مبهداشت يکارکنان مراقبت ها تمرکز حواس در

 داشت.  یهمخوان

 ي،مطالعه مشخص کرد که نوبت کار ینحاصل از ا نتایج

 ی،روح يها یمارياز جمله بروز ب یبروز عوارض جسم یلپتانس

را دارد.  یرکادینس يها یتمو برهم زدن ر یعروق -یقلب

 کارشناساندر  یو اجتماع یمشکالت بهداشت یج،براساس نتا

 یم ينوبت کار ینهمچناست و  ییاتاق عمل در سطح باال

در افراد شاغل  یبروز اختالالت روان يبرا یعامل خطرناک اندتو

از  یريجلوگ يبرا یداتیتمه یدرو، با یندر اتاق عمل باشد، از ا

شود. انتخاب افراد  یشیدهعوارض در افراد نوبت کار اند ینبروز ا

 يو وجود برنامه ها يکار یفتبه طور داوطلبانه در نظام ش

افراد و  یتمنديرضا یشتواند سبب افزا یمنظم م یچرخش

نامنظم  یچرخش يمشکالت کمتر نسبت به برنامه ها یجادا

نوع مطالعه با  ینا یندهشود در مطالعات آ یم پیشنهادگردد. 

 کارشناسان ینمختلف در ب يها یرو متغ یشترحجم نمونه ب

انجام شود.  یرانا ياستان ها یرسا یمارستانهاياتاق عمل ب

تر در  یقدق یجبه نتا یابیشود جهت دست یم یهتوص ینچنهم

  یربهتر است در سا يمشکالت مرتبط با نوبت کار ینهزم

 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یکارکنان درمان

 .انجام گردد یزمتفاوت ن يها یرلرستان،مطالعات مشابه با متغ

  IR.LUMS.REC.1399.141این پژوهش با کد اخالق

 ت.انجام شده اس

 تشکر و قدردانی  
 از معاونت تحقیقات و فنآوري، مسئولین اتاق عمل و

 روساي بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی لرستان به

 خاطر مساعدت و همکاري در انجام این تحقیق و همچنین

ل کما کلیه افرادي که ما را در این پژوهش یاري نموده اند

 تشکر را داریم.
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Abstract 

Background: Shift work is one of the harmful factors of work, especially for the staff of health 
centers. Due to the necessity of the shift system in the operating room staff, this study was 
conducted in order to investigate the problems caused by shift work in the operating room experts 
of Khorramabad University of Medical Sciences teaching hospitals in 2020. 
Materials and Methods: The present study was a cross-sectional-analytical study that was 
performed on operating room experts working in Khorramabad teaching hospitals in 2020. Out of 
115 operating room experts working in the mentioned hospitals, 105 of them who met the inclusion 
criteria were selected by census. The data collection tool in this study was the Survey of shift work 
(SOS) questionnaire. All statistical tests were performed using SPSS 22 software at a significant 
level of P <0.05. 
Results: The mean age of the subjects was 30.21 5± 5.67 years, of which 82.9% were female and 
17.1% were male. Findings showed that there is no significant relationship between gender and 
different problems caused by shift work. In this study, most of the problems related to shift work 
were gastrointestinal problems with 78.1%. The results showed that there was a statistically 
significant relationship between shift age and the incidence of cardiovascular problems (P <0.05). 
This study also showed that there is a statistically significant difference between shift work and 
family and social problems P-value <0.05. 
Conclusion: The results of this study showed that shift work has the potential to cause physical 
complications such as gastrointestinal, cardiovascular, mental and circadian rhythm disorders. 
Therefore, measures should be considered such as selecting people voluntarily in the work shift 
system and having regular rotation programs to prevent the occurrence of these complications in 
shift workers. 
Keywords: Shift work, Operating Room technician, problems caused by Shift work. 
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