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يف العقود األخرية، تشهد بيئة العمل تغريات رسيعة سواء بنوع املهام أو مدتها. وترية العمل واملتطلبات منها 

تتغري برسعة، تطلب املنتجات يف الشبكة وهي تنقل عىل الفور تقريبا إىل الزبائن من كل مكان إىل كل مكان يف 

العامل –عامل أكرث يعملون بساعات عمل غري اعتيادية.

العمل يف ورديات ليس موضوع جديد وهو معروف جيدا لدى قوات الطوارئ - الرشطة ومكافحة الحرائق - 

يف املستشفيات، فضال عن مصانع اإلنتاج املختلفة التي تعمل عىل مدار الساعة 24 ساعة يف اليوم. يف العرص 

الحديث واالقتصاد العاملي تزداد كثريا دائرة العامل الذين يعملون بورديات أو يف ساعات العمل غري االعتيادية. 

ليس هناك شك يف أن العمل يف ورديات له آثار صحية عىل العامل وسالمتهم.

العمل بنظام الورديات
العمل يف ورديات هو العمل الذي يحدث خارج الفرتات الزمنية املعتادة خالل النهار من الساعة 8:00 حتى 

16:30 من الواضح أن الجدول الزمني ومدة الوردية تتغري من مكان عمل إىل آخر. هناك حاالت حيث يبدل 

العامل الورديات,  ويف أماكن أخرى يعملون بشكل ثابت يف نفس الوردية )مثل ورديات ليلية فقط(.

 تأثري عىل صحة العامل
الساعة البيولوجية

عندما يتعلق األمر بالتأثري عىل اإلنسان, يجب التطرق إىل ساعتنا البيولوجية. الساعة البيولوجية هي آلية 

داخلية لتقييم الوقت وتؤثر عىل العمليات الفسيولوجية والسلوكية يف جسم اإلنسان، مبا يف ذلك عىل أمناط 

النوم واألكل. اختالل الساعة البيولوجية ميكن أن يسبب اضطرابات نوم. )وتسمى الساعة البيولوجية أيضا ساعة 

"اإليقاعية" التي تستمر 24 ساعة يف اليوم وفقا لدوران األرض حول الشمس(.

)NIOSH تأثري العمل بساعات غري اعتيادية عىل الشخص العامل )من
وقد أجريت العديد من الدراسات حول عامل الورديات وفيام ييل بعض النقاط:

• نوم عامل الوردية الليلية عادة ما يكون أقرص وأقل جودة  مقارنة مع العاملني بورديات نهارية.

• قد يكون العاملني بنظام الورديات الليلية أكرث عرضة لرسطان الثدي ومعرضون لخطر أكرب لتطوير أنواع أخرى 

من الرسطان.

• للعاملني بنظام الورديات الليلية احتامل أكرب باإلصابة بأمراض القلب.

• تشري دراسات مختلفة إىل أن عامل الورديات معرضون لخطر أعىل لوالدة مبكرة، واضطرابات يف الجهاز 

الهضمي واألمراض النفسية.

• العاملني بنظام الورديات الليلية أكرث عرضة لإلصابات وحوادث العمل.

نصيحة جيدة للمستخدمني
يف معظم أماكن العمل ميكن تطبيق عىل األقل جزء من االقرتاحات التالية:

• تجنب قدر اإلمكان ورديات ليلية دامئة )ويفضل التناوب(.

• حاول تجنب ورديات ليلية متتالية.

. Quick shift change .تجنب تغيري ورديات رسيع •

• وقف عمل متواصل يف نهاية األسبوع - أفضل من التوقف عن العمل ليوم واحد.

• تجنب عدد أيام عمل متتابعة وبعد ذلك عدة أيام عطلة أقرص.

• حاول أن تتجنب ورديات ليلية طويلة جدا – يفضل أن تكون الوردية اقرص ما ميكن.

بيئة عمل 
متغرية- العمل 

بورديات

• السامح للعامل يف التكيف للتغريات يف الورديات، عىل سبيل املثال، التبديل يف أوقات منتظمة - صباحا 

وظهرا وليال - تعديل أسهل من استبدال يف أوقات متغرية.

• إذا أمكن ال تبدأ وردية الصباح باكرا جدا, وقت مبكر للوردية قد يسبب االستيقاظ يف ساعات أبكر وتقصري 

مدة النوم.

• يستحسن أن تخطط العمل مع العامل.

• تجنب تخطيط أكرث من وردية واحدة للعامل يف اليوم.

ينصح تقييم املخاطر لتنفيذ مهمة التي تتم خالل الوردية.

اقرتاحات للعامل الذين يعملون يف ورديات
تغذية

• يف وردية بعد الظهر - يفضل تناول الطعام يف منتصف اليوم بدال من منتصف الوردية.

• العاملني ليال - من األفضل أكل وجبة خفيفة فقط.

• يجب اخذ قسط من الراحة أثناء الوجبة.

• ارشبوا الكثري من املاء.

• الحفاظ عىل أمناط أكل ثابتة مع وجبات متوازنة.

• يجب الحد من استهالك الكافيني وتناول الكحول.

.)FOOD FAST( تجنبوا الوجبات الرسيعة •

نوم
• يجب تنظيم رسير مريح ليال يف مكان هادئ.

• يف بعض األحيان تكييف الهواء، وسدادات األذن وقناع العني قد يساعد.

• البحث عن وقت للراحة واالسرتخاء قبل الدخول إىل الرسير.

• حاول النوم يف أوقات منتظمة للمساعدة عىل خلق روتني.

• تجنب األنشطة أو التامرين النشطة قبل النوم.

األنشطة االجتامعية / األرسية
نظموا وجبة واحدة عىل األقل مع العائلة.

البقاء عىل اتصال مع العائلة واألطفال عىل أساس يومي.

نظموا وقتا ليكون مخصص ل"تعبئة البطاريات"-  فقط ألجلكم.

نظموا نشاطات أرسية.

حاول أن تقللوا من اإلجهاد 
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