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 يابر نمونه يمطالعه مقطع کي: يزندگ تيفيو شغل دوم با ک يکارفتيرابطه ش

 آهن اصفهانبزرگ از کارکنان کارخانه ذوب

 

 )M.D(4زادگان نضال صراف، )Ph.D(*3 يضيآوات ف، )M.D(2افزا روح درضايحم، )M.Sc(1 يآبادنجف يمغز مهيعظ

 رانيسبزوار، سبزوار، ا يدانشگاه علوم پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -1

 رانياصفهان، اصفهان، ا يقلب، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشک يبازتوان قاتيمرکز تحق - 2

 رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يولوژيدميو اپ يستيقلب، پژوهشکده قلب و عروق، گروه آمار ز يبازتوان قاتيمرکز تحق -3

 رانياصفهان، اصفهان، ا يقلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشک قاتيمرکز تحق -4

 ده يچك
 يو با کنترل اثر مخدوشگرها يزندگ تيفيک ريو شغل دوم با متغ يکار فتيارتباط ش يحاضر با هدف بررس قيتحق هدف:

آهن اصفهان انجام نمونه بزرگ از کارکنان مرد کارخانه ذوب کيدر  يو استرس شغل يسبک زندگ يرهايمتغ ،يشناخت تيجمع
 .ديگرد

آهن اصفهان که با استفاده از روش نفر از کارکنان شرکت ذوب 3063 يبر رو 1394در سال  يمطالعه مقطع نياها: مواد و روش
و  يشناخت تيجمع يرهاينفر انتخاب شده بودند اجرا شد. اطالعات مربوط به متغ 16000 انيم از ياچندمرحله يتصادف ياخوشه

با  بيبه ترت يکيزيف تيو فعال ي، استرس شغلEQ-5Dاستفاده از ابزار  با يزندگ تيفيو ک فاينامه خود اپرسش کيبا  يسبک زندگ
 شد.  يابيارز IPAQپاداش و از -نامه تالشاستفاده از پرسش

 49/80باال ) يزندگ تيفيشغل دوم داشتند. افراد به دو کالس کدرصد  10و  کارفتيافراد شدرصد  7/57در نمونه حاضر  ها:يافته
گرفته شد.  نظر در ونيپاسخ در رگرس ريعنوان متغبه يزندگ تيفيو کالس ک دنديگرد يبنددرصد( دسته 51/19) نييدرصد( و پا

 83/0 (015/683،1/0درصد )) 17اثر مخدوشگرها،  ليباال را پس از تعد يزندگ تيفيکالس کداشتن در  بودن شانس قرار کارفتيش
:(CI95%) OR )نشد دهيد يزندگ تيفيشغل دوم با ک نيب يداري. رابطه معندهديکاهش م. 

با  يارابطه کهيحالتر است در نييپا يداريطور معنهب کارفتيدر افراد ش يزندگ تيفيمطالعه حاضر نشان داد ک گيري:نتيجه
 نيدر ا يوربهره شيکارکنان و افزا نيبه ارتقاء سطح آن در ا ،يزندگ تيفيعوامل موثر بر ک ليبا تعد توانينشد. م دهيشغل دوم د

 .کمک نمود تيجمع
  

 يکارفتيشبهداشت شغلي، اشتغال، صنعت، برنامه  ،يزندگ تيفيکهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
مهم سنجش  يهااز شاخص يکيبه عنوان  يزندگ تيفيک

مفهوم، فراتر از  نيبرخوردار است. ا ياژهيو تيسالمت از اهم
 يصورت درک شخصهب يزندگ تيفياست. ک يسالمت جسمان

 ياجامعه يهاارزش ستمياو در بطن فرهنگ و س گاهيفرد از جا
اش با اهداف، انتظارات، و رابطه کنديم يکه در آن زندگ

 رياخ يها. در دهه[1] شده است فيتعر هايو نگران استانداردها
 ،يعفون يهايماريب زانيکه با کاهش م هايماريب يدر الگو رييتغ

 ريرواگيمزمن غ يهايماريب شيافزا زيطول عمر و ن شيافزا
را به دنبال  يزندگ تيفيبه مفهوم ک ترشي، توجه بهمراه بوده است
 .داشته داده است

تاکنون مطالعات  ،يزندگ تيفيعوامل مرتبط با ک نهيزم در
طور همختلف صورت گرفته است که ب يهاتيدر جمع يمتعدد

 يتأهل، تعداد اعضا تيوضع ت،يسن، جنس رياز تأث يخاص حاک
 ات،يمصرف دخان ،يکيزيف تيفعال الت،يتحص زانيخانواده، م

 تو ... اس ياضطراب و افسردگ ،يو روح يجسم يهايماريب
 ،يکيزيف آورانيعوامل ز رينظ يشغل يپارامترها ي. از طرف[2-7]
کار،  طيمح يهااسترس رينظ يکار طيو شرا يروان ،ييايميش

در طول  يحقوق، مدت ساعات کار زانيکار، م يدرجه سخت
 يکارفتيش ،يکارتجربه ،يشغل گاهيجا ،يروز، اضافه کار

در  يينقش بسزا (، داشتن شغل دوم و ...يچرخش ؛يکار)شب
 [.15-8]فرد دارند  يزندگ تيفيک

 22/5/1398 تاريخ پذيرش:                      1/10/1397 تاريخ دريافت:  awat_feiz@hlth.mui.ac.ir         031-37923250:  تلفننويسنده مسئول،  *
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 نيو ب يروز کار 5کار استاندارد، معموالً به صورت  ساعت
عصر و دو روز  18:00-17:00صبح تا  8:00-7:30ساعات 

 يکارها ن،ي. بنابراشودينظر گرفته م در يليتعط يهفته برا يانتها
استاندارد محسوب  ريغ يدر زمره کارها يکارفتيشبانه و ش

کار  يرويناز  درصد20حدود  دهدي. آمارها نشان مشونديم
 ا،يکار آس يروياز ن درصد30به  بيو قر يشمال يکاياروپا و آمر

شـغل دوم،  دهديمطالعات نشان م .[17،16] دارند يفتيکار ش
 جـاديو ا ترشيبه منظور کسب درآمد ب يعمدتاً با اهداف اقتصاد

و به آن مبادرت  اريتوسط افراد اخت يو اجتماع يشـغل ـتيامن
 شياست که  شغل دوم باعث افزا يحال در نيا [18] شوديم

 [22] يو حوادث کار يمشکالت خانوادگ ،[21-19] استرس
مضاعف به افراد، اثرات  يهااسترس ليشده و به علت تحم

. در خصوص [19] کنديم يدرآمد باال را خنث يمحافظت
و  يکيزيف طيچند با توجه به شرا و اثرات آن، هر يکارفتيش

 يهافتيخود را با ش يبه خوب تواننديم ياافراد، عده يقدرت بدن
 جي؛ اما نتا[24،23] دهند قيباال تطب يو حجم کار يطوالن

و رفاه افراد  يبر سالمت يکارفتيش ياز آثار منف يحاک قاتيتحق
باعث اختالل  يکارفتيکه ش دهنديمطالعات نشان م نياست. ا
 سازنهيخود، زم نيافراد شده که ا يکيولوژيزيف يندهايدر فرا

 يفتي. کار ش[28-25] در افراد است يو روح يجسم يهايماريب
 شيخواب و افزا ينظميکه با ب کاهديخواب م تيو کم تيفياز ک

 کارفتيطور معمول کارگران شههمراه است. ب ياحساس خستگ
 تيبودن خوابشان شکا ديمف رياز کارگران روزکار از غ ترشيب
 تيفيو شغل دوم بر ک يکارفتيش ي. آثار منف[29] کننديم

 زيپرستاران، پزشکان و... ن رينظ يصنعت ريدر مشاغل غ ،يزندگ
 نيمحققان قرار گرفته است که اکثر ا يبه وفور مورد بررس

از جمله مشکالت خواب  يمتعدد يهايبر بروز ناراحت قاتيتحق
و تحرک  ي، چاق[38-36] ي، اختالالت گوارش[30-35]

 مزمن يهايماريو ب ب، اضطرا[41-39،33،32] ترکم يجسمان
 .دارند ديتاک [39،35]

و شغل  يکارفتيآثار ش نهيدر زم ايدر دن ياديز يهاپژوهش
 جيصورت گرفته است که اغلب با نتا يزندگ تيفيدوم بر ک

همراه بوده است. اما مفهوم  يمختلف شغل يهاتيمتناقض در جمع
در  ژهيو به و رانيمرتبط با آن در ا يو عوامل شغل يزندگ تيفيک
گرفته است. توجه  رارق يمورد بررستر کم ،يمشاغل صنعت انيم

در  ،يمشاغل نيدر چن نياز شاغل يتعداد قابل توجه کهنيبه ا
قرار دارند،  يشغل يزاو عوامل تنش يکار يمعرض حجم باال

و شناخت عوامل  هاتيجمع نيدر ا ترشيب يهايانجام بررس
. رسديبه نظر م يها ضرورآن يزندگ تيفيمرتبط با ک يشغل
نمونه بزرگ از کارکنان  کي يهاحاضر با استفاده از داده قيتحق

و شغل  يکارفتيرابطه ش يآهن اصفهان به بررسکارخانه ذوب
 .جامعه پرداخته است نيا يزندگ تيفيدوم با ک

 
 هامواد و روش

 قيکنندگان در تحقشرکت
 1394بوده که در سال  يمقطع يمطالعه کيحاضر  مطالعه

و  ينفر از کارکنان رسم 16000منتخب از  يانمونه يبر رو
که  يشرکت ذوب آهن اصفهان، انجام شده است. افراد يقرارداد

 يبه همکار ليکار بودند و تما يسال سابقه کي يحداقل دارا
که  يو افراد ندداشتند، به مطالعه وارد شد يطرح پژوهش نيدر ا

از ده درصد از  ترشياز سؤاالت را )ب يقسمت قابل توجه
سؤاالت( پاسخ نداده بودند از مطالعه خارج شدند. در مطالعه 

برآورد قابل اعتماد  کيدست آوردن هب يمذکور حجم نمونه برا
محاسبه شد؛  نيجامعه از شاغل نيدر ا يمشکالت روان وعياز ش

 باشد و با در 05/0حداقل  تمشکال نيا وعيش کهنيبا فرض ا
 يريگنمونه يو خطا 05/0ول به مقدار نوع ا ينظر گرفتن خطا

 3063 تيکه در نها ديگرد نيينفر تع 3500، حجم نمونه 01/0
زن  نينفر در مطالعه شرکت نمودند. با توجه به تعداد اندک شاغل

شغل  يدارا ايو  کارفتيها شاز آن يجزئ ارينسبت بس کهنيو ا
 انينمونه آقا يدر مطالعه حاضر صرفاً بر رو هاليتحل دنددوم بو

 .صورت گرفت
 يابه صورت خوشه يريگمطالعه، نمونه نيدر ا 

بر اساس  ياطبقه يتصادف يريگهمراه با نمونه ياچندمرحله
هر بخش انجام شده و افراد شاغل در  يتيريمد يهاتعداد بخش

مجموعه  ريز يهاتيريها و مدشکل از معاونتها ماست. خوشه
انجام  يريگها نمونهاز آن کيها بوده که متناسب با حجم هر آن

در  يحاتيکنندگان پس از ارائه توضشرکت يهيشده است. از کل
شده و به گرفته نامهتيفرم رضا ،يمورد اهداف طرح پژوهش

 يپزشک يهااخالق در پژوهش تهياند )کممطالعه وارد شده
طالعه را به شماره م نياصفهان پروتکل ا يدانشگاه علوم پزشک

 کيبه عنوان  زيحاضر ن طالعهکرده است. م دييتأ 87115پروژه 
مصوب شده  297021و به شماره  يطرح اصل يرو هيمطالعه ثانو

 .(است
 رهايمتغ يريگپژوهش و اندازه يابزارها

 ييمطالعه با استفاده از ابزار اروپا نيدر ا يزندگ تيفيک ريمتغ
 نامهقرار گرفت. پرسش يابيارزمورد  EQ-5D يزندگ تيفيک

EQ-5D نيترجياز را يکيو  يابيخود ارزش يعموم اسيمق کي 
 نياول ياست که برا يسالمت عموم تيوضع يريگاندازه يابزارها

 يياروپا يدگزن تيفيتوسط گروه ک 1990بار در سال 

(EuroQol Group) نامه از دو جزء پرسش نيا .ديگرد يمعرف
شده است. در قسمت  ليتشک يابيو ارز يسالمت تيوضع فيتوص
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در پنج بعد تحرک، مراقبت از خود،  يسالمت تيوضع ف،يتوص
 ياضطراب و افسردگ ،يدرد و ناراحت ،يمعمول يهاتيفعال

 يسالمت کل تيوضع ز،ين يابي. در قسمت ارزگردديم يريگاندازه
و  يينامه از رواپرسش ني. ا[45-42] شوديم يريگافراد اندازه

 زيو ن [46] فرانس و همکاران باشد؛يبرخوردار م يمناسب ييايپا
 77/0 نيآن را ب ييايدر مطالعات خود پا [47] و همکاران ريبراز
 اينيو عباس بياد زين ياند. در مطالعات داخلکرده انيب 88/0و 

کوهن در  يکاپا بيکرده و ضر ديابزار را تائ نيا ييايو پا ييروا
تا  61/0 نياجزاء مختلف را ب ينامه براپرسش نيآزمون مجدد ا

 [.48]گزارش نمودند  1
سؤال  کيبه صورت  زين يکارفتيش ريمتغ نهيدر زم اطالعات

حاضر، بر اساس  قيشد. در تحق يآورنمونه جمع ياز اعضا
 يبندطبقه کارفتياطالعات فوق، افراد به دو دسته روزکار و ش

 .اندشده
 ز،يشغل دوم ن ريدر مورد متغ ياطالعاتدست آوردن هب يبرا

 ايشد که آ دهيکنندگان در طرح پرسسؤال از شرکت کيدر قالب 
 .ريخ ايشغل دوم دارند 

ها کنترل که اثر آن يمخدوشگر يرهايپژوهش متغ نيدر ا 
)سن )سال(،  يشناخت تيجمع يرهايعبارتند از متغ ديگرد
 12-6ل/ سا 5-0) التيتأهل )متأهل/ مجرد(، تحص تيوضع

 ي)تعداد اعضا يسبک زندگ يرهايسال((، متغ >12سال/ 
 تي( و فعاليگاريس ريغ /يگاري)س گاريخانواده، مصرف س

که با استفاده از  ياسترس شغل ريدر هفته(( و متغ اعت)س يکيزيف
 Effort-Reward) تالش و پاداش نينامه عدم تعادل بپرسش

imbalance questionnaire-ERI) شده است. در  يريگاندازه
 23تالش و پاداش در قالب  نيب ينامه مذکور ناهماهنگپرسش

 نجشمورد س يتالش، پاداش و تعهد کار يهاطهيپرسش در ح
 نيدر ا ياسترس شغل ي. شاخص مورد استفاده برارديگيقرار م

تر از بزرگ رينامه، نسبت تالش به پاداش است که مقادپرسش
انجام  يهامطلب است که فرد در قبال تالش نينشانگر ا کي

 نيا يياي. پا[49]نکرده است  افتيمتناسب در قيداده، تشو
و  Cronbach's alpha بيبا استفاده از ضر رانينامه در اپرسش
به  67/0و  85/0، 61/0 ريو مقاد ينفر بررس 227 يبر رو

 گرانيتالش، پاداش و تعهد به دست آمده که هر سه ب يبرا بيترت
 [.50] نامه مذکور استبودن پرسش ايپا

 يآمار ليو تحل هيتجز
 20SPSSافزار بوط به مطالعه با استفاده از نرممر يهاداده

گسسته به صورت  يرهايگرفتنند. متغ قرار ليو تحل هيمورد تجز
انحراف  ±نيانگيبه فرمت م وستهيپ يرهايتعداد )درصد( و متغ

با آزمون  يعدد يرهايارائه شده است. نرمال بودن متغ اريمع
 شد و از آزمون يرسبر Q-Q و نمودار رنوفياسم -کولموگروف

T نرمال، آزمون  يعدد يرهايمتغ سهيمقا يدو نمونه مستقل برا
 يعدد يرهايمتغ سهيمقا يبرا يتنيو-من کيرپارامتريغ
دو  نيب يفيک يرهايمتغ سهيمقا يدو برا يو آزمون کا رنرماليغ

 .استفاده شد نييباال و پا يزندگ تيفيگروه افراد با ک
 تيفينامه کسؤال پرسش 5مطالعه افراد با توجه به  نيا در

کالس پنهان  ونيرگرس ليتحل يبا استفاده از روش آمار ،يزندگ
 نيشدند و ا يبنددسته نييباال و پا يزندگ تيفيکالس با ک به دو
 ونيهمانند رگرس ،ياپاسخ دو رده ريمتغ کيعنوان ها بهدسته

مستقل  يرهايمتغ تابععنوان هب ادشدهيدر مدل  ک،يلوجست
مختلف  يهاشد. در قالب مدل يبندو شغل دوم مدل يکارفتيش

 يزندگ تيفيو شغل دوم با سطح ک يکارفتيرابطه ش يونيرگرس
مخدوشگر   يرهايقرار گرفت. ابتدا رابطه همه متغ يمورد بررس

صورت هب يو استرس شغل يسبک زندگ ،يشناخت تيجمع
مورد آزمون قرار  يزندگ تيفير کيبا متغ رهيمتغداگانه و تکج

از  التيتأهل و سطح تحص ريمجموعه، دو متغ نيگرفت که از ا
از نظر  ياسترس شغل ريو متغ يشناخت تيجمع يرهايمجموعه متغ

نبودند  داريمعن 1/0در سطح  رهيمتغتک يهاليدر تحل يآمار
 يرهايمتغ يچندگانه از مجموعه ونيلذا در ادامه و در مدل رگرس

 ريدر ابتدا با متغ يزندگ تيفيحذف شدند. رابطه ک دوشگرمخ
 يبعد يهاقرار گرفت. در گام يمورد بررس ييبه تنها يکارفتيش

 تيجمع يرهاينمودن اثر مخدوشگرها ابتدا متغ ليجهت تعد
 .به مدل وارد شدند يزندگسبک  يرهايو سپس متغ يشناخت

تکرار شد و رابطه  زيمستقل شغل دوم ن ريمتغ يفوق برا روند
 يو با حضور مخدوشگرها ييبه تنها يزندگ تيفيبا ک ريمتغ نيا

  .قرار گرفت يشد مورد بررس انيکه ب يبيمذکور به ترت

 
 نتايج

 1/91سال است.  89/36 يسن نمونه مورد بررس نيانگيم
 نيهستند. در ا يگاريس ريغدرصد  2/68آنان متأهل و درصد 

طور متوسط هکارکنان ب کارند،فتيافراد شدرصد  7/58نمونه که 
 (.1)جدول  دارند يکيزيف تيساعت در هفته فعال 3/7

ها با کنندگان و ارتباط آنشرکت ياهي: اطالعات پا1 جدول
 يزندگ تيفيک

ارائه شده  2در جدول  کيلجست ونيرگرس يهامدل جينتا
در  يکارفتيمستقل ش ريمربوط به متغ P دارياست که مقدار معن

 نيا يبرا کيتر بودن مقدار نسبت بخت از کم زيمدل خام و ن
 يزندگ تيفيبا ک ريمتغ نيا نيب ياز وجود رابطه منف يحاک ر،يمتغ

 يترنييپا يزندگ تيفياز ک کارفتيافراد ش گريعبارت دهاست. ب
نسبت به افراد روزکار برخوردار هستند و شانس بودن در کالس 

تر از گروه درصد کم 23 کارفتيافراد ش يباال برا يزندگ تيفيک
اثر مخدوشگر سن، از شدت  ليو با تعد 1روزکار است. در مدل 
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 ياگونههکاسته شد ب يزندگ تيفيبا ک يکارفتيرابطه ش يداريمعن
 يبرا يتردرصد شانس کم 17 کارفتيمدل افراد ش نيکه در ا

باال نسبت به افراد روزکار  يزندگ تيفيبودن در کالس ک
 يدارياست و معن 05/0مدل،  نيدر ا Pبرخوردارند و مقدار 

چنان حفظ نسبت به مدل خام هم يتربا شدت کم فتيش ريمتغ
 بکس يرهايمتغ ياثر مخدوشگر ليو با تعد 2شده است. در مدل 

(، يکيزيف تيفعال گار،يخانواده، مصرف س ي)تعداد اعضا يزندگ
کاسته شده  يزندگ تيفيبا ک فتيش ريمجدداً از شدت ارتباط متغ

است و شانس  يزندگ تيفيچنان عامل کاهش کهم ياست ول
باال را نسبت به روزکار بودن  يزندگ تيفيبودن در کالس ک

 (.OR=83/0) دهديکاهش م
در  يزندگ تيفيبا ک يکارفتيش ري: رابطه متغ2 جدول

 کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان
خام  يهااز مدل کدامچيمستقل شغل دوم، در ه ريمتغ رابطه

 نيمربوط به ا جيدار نبود. نتايمعن يزندگ تيفيشده با ک ليو تعد
 آمده است. 3ها در جدول مدل

 
 

 يت زندگيفيکنندگان و ارتباط آنها با کشرکت يه اياطالعات پا .1جدول 

 کل  ريمتغ
 باال  يت زندگيفيک

 نفر( 2256)

 نييپا يت زندگيفيک

 نفر( 547)
*value-P 

 <001/0 38/7±65/235 36/7±47/321 36/7±89/354  سال(سن )

 تأهلت يوضع
 مجرد

 متأهل

(9/8)249 

(1/91)2554 

(5/9)215 

(5/90)2041 

(2/6) 34 

(8/93)513 
18/0 

 سال() التيتحص

0-5 

6-12 

12< 

(0/9)253 

(40/65)1832 

(60/25)718 

(4/9)212 

(1/65)1468 

(5/25)576 

(5/7)41 

(5/66)364 

(0/26)142 

19/0 

 001/0 3/1±77/084 3/1±59/079 3/1±63/082 نفر(خانواده ) يتعداد اعضا

 گاريمصرف س
 ريخ

 بله

(2/68)1911 

(8/31)892 

(5/69)1569 

(5/30)687 

(5/62)342 

(5/37)205 
017/0 

 003/0 7/3±743/664 7/3±205/646 7/3±308/655 )هفته/ساعت( يکيزيت فيفعال

 915/0 0/0±667/224 0/0±666/219 0/0±667/223  ياسترس شغل

 يکارفتيش
 يفتيش

 روزانه

(7/57)1618 

(3/42)1185 

(0/59)1331 

(0/41)925 

(5/52)287 

(5/47) 260 
001/0 

 شغل دوم
 ريخ

 بله

(0/90)2524 

(0/10)279 

(9/89)2029 

(1/10)227 

(5/90)495 

(5/9)52 
56/0 

 .شده است ستفادها 2χ   ناز آزمو يفيک يرهايمتغ يو برا يتنيو-وآزمون من 𝒕 از آزمون يکم يرهايمتغ يبرا *

 

 در کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان يت زندگيفيبا ک يکارفتير شيرابطه متغ .2جدول 

 ريمتغ  
 نسبت بخت

(OR) 

 يبرا %95 نانيفاصله اطم

 (OR) نسبت بخت 
P-value 

 006/0 0/0-925/636 77/0 رده مرجع(-کار )روزکارفتيش  مدل خام

 1مدل 
 کارفتيش 

 سن

83/0 

96/0 

004/686-0/0 

975/95-0/0 

05/0 

 يت شناختيجمع <001/0

 2مدل 

 کارفتيش 

 سن

 خانواده يتعداد اعضا

 گاريمصرف س

 يکيزيت فيفعال

83/0 

97/0 

97/0 

77/0 

96/0 

015/683-1/0 

983/954-0/0 

064/870-1/0 

947/628-0/0 

989/939-0/0 

070/0 

001/0> 

449/0 

013/0 

005/0 

 يت شناختيجمع

 يسبک زندگ
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 در کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان يزندگ تيفيک باشغل دوم  داشتن رابطه .3جدول 

 (OR) نسبت بخت ريمتغ  
 يبرا %95 نانيفاصله اطم

 (OR) نسبت بخت
 P-value 

 697/0 1/0-462/776 065/1  رده مرجع(-ندارد) شغل دوم  مدل خام

 1مدل 
 شغل دوم 

 سن

102/1 

961/0 

516/800-1/0 

973/948-0/0 

552/0 

 کيدموگراف <001/0

 2مدل 

 شغل دوم 

 سن

 خانواده يتعداد اعضا

 گاريمصرف س

 يکيزيت فيفعال

111/1 

966/0 

967/0 

776/0 

964/0 

541/801-1/0 

981/952-0/0 

069/847-1/0 

953/632-0/0 

989/939-0/0 

528/0 

001/0> 

509/0 

015/0 

005/0 

 کيدموگراف

 يسبک زندگ

 

 
 گيرينتيجهبحث و 

رابطه  ياست که به بررس يمطالعه جزء معدود مطالعات نيا
 رانيا يدر جامعه کارکنان صنعت يزندگ تيفيبا ک يشغل يرهايمتغ

بزرگ از  يانمونه يحاضر، با بررس قيپرداخته است. در تحق
و  يکارفتيش ريارتباط دو متغ يبه بررس يجامعه کارکنان صنعت

آوردن دستهب جهتپرداخته شد.  يزندگ تيفيشغل دوم با ک
در  يزندگ تيفيمذکور با ک يرهايارتباط متغ تر،قيدق يهاجواب

و سبک  يشناخت تيجمع يرهايمتغ رينظ ييحضور مخدوشگرها
اثرات  يبه بررس يشد. مطالعات فراوان يابيارز يزندگ

 ،يافسردگ ،يخستگ جادي)ا يزندگ تيفيک بر يکارفتيش
اند بدن و ...( پرداخته نيرکاديس ستميس يهاينظميو ب يخوابيب

ان، )پرستار يصنعت ريمطالعات اکثراً در جوامع غ نيا يول
 يدر حال نيو ا [41،36،34-30]اند پزشکان،...( صورت گرفته

 .باشديم جيرا يکارفتيش ستميس زيکه در صنعت ن است
با  يداريرابطه معن ،يکارفتيش ريمتغ يمطالعه حاضر برا در

مطالعات  جيراستا با نتاهم جهينت نيمشاهده شد که ا يزندگ تيفيک
عنوان نمونه هاست. ب يصنعت ريو غ يدر هر دو رده صنعت گريد
تن از  1400 يبر رو 2002که در سال  يقيبه تحق توانيم

صورت گرفت اشاره کرد که در آن با استفاده از  ياکارگران کره
 يزندگ تيفيچندگانه مشخص شد که ک کيلجست ونيروش رگرس
 يزندگ تيفيک از ترنييپا يداريطور معنهب کارفتيکارگران ش
که در سال  گري. مطالعه د[51] است کارفتيش ريکارگران غ

انجام شد  ليقطار در برز کارفتيکارگر ش 336 يبر رو 2012
. [52] افراد بود يزندگ تيفيبر ک يکارفتيش ياز اثر منف يحاک زين
 260 يبر رو 2013که در سال  يقيدر تحق زيو همکاران ن برمنيل

از  يگرفتند که اختالالت ناش جهيانجام دادند نت ييکايکارگر آمر
. [53] شوديکارگران م يزندگ تيفيبه ک بيباعث آس يکارفتيش

 يمنف ريتأث دهندهنشان قاتيتحق جينتا 2014در سال  زيکانادا ن در
و  ي. مطالعه توتا[35] افراد بود يزندگ تيفيبر ک يکارفتيش
در افراد  يزندگ تيفياز کاهش ک يحاک زين 2019در  ونگيب

. [54]در زنان است  ژهيروز( و به و-شب ي)چرخش کارفتيش
خواب  يفياز فقر ک يحاک زين قاتيتحق گريد جينتا نيعالوه بر ا

حال، همه مطالعات  نيبا ا .[57-55] است کارفتيدر افراد ش
عنوان نمونه، اند. بهنکرده دييرا تأ يداريرابطه معن نيوجود چن

و  2007 يهاکه  با استفاده از اطالعات سال يقيبه تحق توانيم
 يکرواس مارستانيب 7پرستار شاغل در  1124مربوط به  2008

 نيا نيب يداريبه رابطه معن نيصورت گرفت، اشاره کرد که محقق
 يهانامه. قابل ذکر است که پرسش[58] افتنديدست ن رهايمتغ

 گري. از طرف دستندين کساني قاتيتحق نيمورد استفاده در ا
کارکنان در  يزندگ تيفيبر ک رگذاريمرتبط و تاث يانهيعوامل زم

مطالعات اثر  نيو در همه ا ستين کسانيجوامع مختلف 
منشاء  توانديکه م انددهينگرد ليعوامل تعد نيا يمخدوشگر

 باشد.  جيوجود تفاوت در نتا
 يکه با ورود بعض ميمساله بود نيحاضر شاهد ا قيتحق در

 يزندگ تيفيبر ک  يکارفتيش ريمخدوشگرها به مدل، اثر متغ
در مدل  يکارفتياثر ش يکرد. به عنوان مثال در بررس دايکاهش پ

با و  1در مدل  کهياست در حال داري، رابطه به شدت معنخام
در مرز  يکارفتيمخدوشگر سن، اثر ش ريوارد کردن متغ

مخدوشگر  ريحاصل اثر متغ جهينت نيکه ا رديگيقرار م يداريمعن
 يسن نيانگياست. در مطالعه حاضر م يزندگ تيفيمذکور بر ک

از  يداريصورت معنهب نييپا يزندگ تيفيافراد واقع در کالس ک
 ياست و از طرف ترشيباال ب يزندگ تيفيافراد واقع در کالس ک

 کارفتيافراد روزکار و ش نيکارگران در ب ينس عيدر مطالعه ما توز
 يياز سن باال کارانفتياز ش يمتفاوت است و درصد قابل توجه

واسطه هاثر سن ب نيارائه نشده است( و بنابرا جيبرخوردارند )نتا
 عنوانبه يکارفتيو ش يزندگ تيفيک ريبا متغ هيرابطه دو سو

بود لذا  جهوابسته و مستقل در پژوهش حاضر قابل تو يرهايمتغ
تحت  ياديرا تا حد ز يزندگ تيفيبا ک يکارفتيش ريرابطه متغ

کرده است.  دايپ فيشدت رابطه تخف جهيقرار داده و در نت ريتأث
 شوديم دهيد زيو همکاران ن ترنايدر مطالعه کال ياجهينت نيچن

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.1
.1

22
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.1.122
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5374-fa.html


 همکارانو  آباديعظيمه مغزي نجف                           ...کاري و شغل دوم با کيفيت زندگيرابطه شيفت

127 

 

 يفتينشان داد که جوانان از کار ش جينتا . در مطالعه مذکور[59]
را نسبت به افراد  يترنييپا يزندگ تيفيک ونداشته  تيرضا

 يريپذوفق زيمطالعه ن نيتر گزارش کردند. در امسن کارفتيش
ذکر شد.  جهينت نيا ليبه عنوان دل يکارفتيبهتر افراد مسن با ش

 يمطالعات حاک جينتا زين يعوامل مرتبط با سبک زندگ نهيدر زم
کارگران  نيب درتر کم يکيزيف تيو فعال ترنييپا التياز تحص

با  ياارتباط شناخته شده زيعوامل ن نيکه خود ا است کارفتيش
 .[60] دارند يزندگ تيفيک

 ،يزندگ تيفيشغل دوم و رابطه آن با ک ريمورد متغ در
و اغلب  [63-61،20] محدود است اريمطالعات انجام شده بس

به آن پرداخته شده است. در مطالعه حاضر  رهايمتغ گريدر کنار د
مشاهده  يزندگ تيفيبا سطح ک ريمتغ نيا نيب يداريارتباط معن

 1393در سال  ياو همکاران در مطالعه يضيف کهينشد در حال
دانشگاه  يآموزش مارستانيسه ب اريپرستار و به 620 يبر رو

که اشتغال به شغل دوم  دنديرس جهينت نيکرمان به ا يعلوم پزشک
و  اني. محمد[62] ارتباط دارند يزندگ تيفيبا ک يکارفتيو ش

 يشرق جانيمعلم آذربا 137 نيداشتن شغل دوم در ب زيهمکاران ن
 کردند يمعرف يزندگ تيفيبر ابعاد مختلف ک ؤثراز عوامل م يکيرا 
 يو همکاران  در بررس زادهيلطف زين ي. در جامعه صنعت[63]

 400نمونه  کيو عوامل مرتبط با آن با استفاده از  ياسترس شغل
آهن شرکت ذوب يو فن يدياز کارکنان مرد بخش تول ينفر

که شغل دوم از جمله عوامل  دنديرس جهينت نياصفهان به ا
. در مطالعات [20] کارگران است نيگذار بر استرس در اريتأث

 يطلوب شغل دوم در مقاالت معدوداثرات نام زين يخارج
به مطالعه آربونا و  توانيگزارش شده است که از آن جمله م

صورت  ييکاينشانان آمردو گروه از آتش يهمکاران که بر رو
استرس در  شيگرفت اشاره کرد که اشتغال به شغل دوم با افزا

 تيفيو البته اثرات نامطلوب استرس بر ک [64] افراد همراه بود نيا
 .[67-65] ستين دهيپوش يبر کس زين يزندگ
مطالعه با مطالعات مذکور  نيا جياختالف نتا لياز جمله دال 
مخدوشگر متفاوت،  يرهايکردن اثر متغ ليبه تعد توانيرا م

متفاوت  گر،يکديبا  اسيمطالعات در ق نيا يهانمونه يناهمگن
متفاوت،  يامورد استفاده، حجم نمونه يهانامهبودن پرسش

 قيتحق نيکرد. در ا هو... اشار رهايمتغ ليمختلف تحل يهاروش
متعدد و حجم نمونه باال  يلحاظ نمودن مخدوشگرها رغميعل

حذف زنان از مجموعه  زيو ن يداخل قاتيتحق گريبا د اسيدر ق
اثر  ،ينمونه مورد بررس يسازمورد مطالعه جهت همگن

مشاهده نشد.  يزندگ تيفيشغل دوم با ک ريمتغ يبرا يداريمعن
تعداد زنان در کل نمونه مورد  کهنيا ليدلهدر مطالعه حاضر ب

افراد  نياز ا ينفر( و تعداد اندک 3063 نفر از 260کم بود ) يبررس
دست آوردن هب يشغل دوم نداشتند برا کدامچيبودند و ه کارفتيش

کنار گذاشته  يآمار يهاليو قابل اعتمادتر از تحل قيدق جينتا
 شدند.
اشاره کرد:  ريتوان به موارد زيم قيتحق نيا يهاتيمحدود از

به سبک  يمورد بررس يرهايمتغ يتمام کهنيبا توجه به ا
 يادآوري يبيشده بودند، امکان وجود ار يآورجمع يخودگزارش

 ،ياز اطالعات فرد يبخش ن،يمحتمل است. عالوه بر ا جيدر نتا
 ،ييايميش ،يکيزيف آورانيعوامل ز ريافراد نظ يو شغل يسازمان

هر چند با ) کار طيمح يهااسترس رينظ يکار طيو شرا يروان
(، درجه ديگرد ليشاخص نسبت تالش به پاداش در مطالعه ما تعد

در طول روز،  يحقوق، مدت ساعات کار زانيکار، م يسخت
در  [69،68،13،12] يکارو تجربه يشغل گاهيجا ،ياضافه کار

مورد استفاده قرار  جهينشده و در نت يآورجمع قيتحق نيا
ها اطالعات در مدل نيا يريکارگهبا ب کهياند در حالنگرفته

 جينمود و نتا ليعنوان مخدوشگر تعدهها را باثر آن توانيم
 يمورد بررس يتر نمود. کارکنان صنعتقيرا دق هايارتباط سنج

آهن مطالعه تنها مربوط به استان اصفهان و کارخانه ذوب نيدر ا
و  هيمربوط به کارکنان مرد مورد تجز يهاو صرفاً داده هاناصف
تر کارکنان به جامعه بزرگ جينتا نيا ميقرار گرفت لذا تعم ليتحل

با  ديزن( با اياعم از مرد  يرانيکارکنان ا) رانيا عيشاغل در صنا
 انجام شود.  اطياحت

و فراهم بودن  ترعيوس يها به منابع مالخانواده ازيتوجه به ن با
توام شدن  کار،فتياشتغال به شغل دوم در کارکنان ش يبرا نهيزم

افراد  يزندگ تيفيبر ک يتوجهاثر قابل توانديعوامل م نيهر دو ا
 تيفيبا ک يکارفتيداشته باشد. مطالعه حاضر نشان داد که ش

داشتن شغل  نيب يدارياما رابطه معن تهمراه اس نييپا يزندگ
 يآگاه شينشد. با افزا دهيد يکارکنان صنعت يزندگ تيفيدوم و ک
 تيفيآورنده کنييعوامل پا ليآموزش در جهت تعد قياز طر
داد  شيدسته از کارکنان افزا نيسطح آن را در ا توانيم ،يزندگ

 کمک يدر کارکنان صنعت يورسطح بهره يبه ارتقا جهيو در نت
ارتباط شغل دوم  نهيتر در زمقاطع جيبه نتا يابيدست ينمود. برا

 يصنعت يهاطيدر مح ترشيب قاتيانجام تحق يزندگ تيفيبا ک
 .شوديم شنهاديپ رانيا

 
 تشكر و قدردانی

پژوهشکده قلب و عروق  يقاتيمطالعه حاصل طرح تحق نيا
. از باشديم 297021اصفهان به شماره  يدانشگاه علوم پزشک

 نيواسطه مشارکت در اهآهن اصفهان بکارکنان کارخانه ذوب
 .شوديپرسنل پژوهشکده قلب و عروق تشکر م زين مطالعه و
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steel company's employees 
 

Azimeh Maghzi Najafabadi (M.Sc)1, Hamidreza Roohafza (M.D)2, Awat Feizi (Ph.D)*3, Nisal Sarrafzadegan (M.D)4 

1 -  Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 

2 -  Cardiac Rehabilitation Research Center,  Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

3- Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute and Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public 
Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

4- Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

 

 
 

Introduction: The present study was performed in order to investigate the association between shift work and 

having second job, with quality of life in a large sample of male employees in Isfahan steel company adjusting for the 

effects of demographic, lifestyle and job stress confounders. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 3063 employees of Isfahan steel company, 

who were selected through a multistage cluster sampling among 16000 employees in 2016. Demographic and lifestyle 

data were obtained from a self-administered questionnaire. Relatively, for evaluating the quality of life (QoL), EQ-

5D, for job stress, the Effort-Reward Imbalance (ERI) questionnaire and for physical activity IPAQ were used. Latent 

class regression was used for data analysis.  

Results: In study sample, 57.7% were shift workers and 10% had second job. Participants were classified into two 

classes, high (80.49%) and low (19.51%) QoL, and this variable was considered as the response variable in latent 

class regression. Shift workers had17% lower odds for being in high quality of life class in adjusted model (OR=0.83; 

95% CI: (0.683, 1.015)). No significant relationship was observed between second job and quality of life 

Conclusion: The present study showed that the shift workers has significant lower quality of life, while no 

significant association was found with the second job. Through moderating the effective factors on quality of life, it 

is possible to enhance it and as a result, increase the productivity of this population. 

 

Keywords: Quality of Life, Occupational Health, Employment, Industry, Shift Work Schedule. 
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