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עייפות בעבודה ועבודה במשמרות

اعداد :دكتوره يوهانا جايجر ,مهندسة برشية (أرجونوميكس) قطرية ,املؤسسه لالمان والصحه املهنيه
جاء فصل الشتاء ،ونحن نحلم باحتضان األريكة أو الرسير لقيلولة قصرية .هل يرتبط التعب فقط بحالة الطقس؟ قد
تكون هناك عوامل يف العمل التي من شأنها أن تزيد من التعب وتأثري التعب عىل أدائنا يف العمل.

عالمات التعب

تشمل عالمات التعب بني العامل النعاس أو الخمول ،غفوات قصرية وال إرادية ،والشعور بنفاذ الصرب أو االكتئاب ،انخفاض
الشهية ،وحتى الرتفاع احتامل االصابه بأمراض مختلفة.

التعب يضعف وظائف إدراكية وجسدية عىل حد سواء .األعراض الشائعة التي تشمل استجابة بطيئة عقليا أو بدنيا،
أخطاء يف الذاكرة ،انخفاض يف مستوى اليقظة ,وعدم االستجابة للمعلومات الواردة أو األحداث التي تقع يف البيئة ،وامليل
ملخاطر ال لزوم لها.

مسببات التعب

دراسات جديدة :العمل بنظام الورديات وأداء الجنود

يطلب من الجنود الحراسة أو أداء مهام أخرى عىل مدار الساعة .اآلثار املرتتبة عىل هذا الرتتيب من الورديات وساعات النوم عىل أداء
الجنود تم بحثه يف دراستني اللتان قدمتا مؤخرا يف مؤمتر بيئة العمل الدويل .فريق الباحثني شاتوك ومتشنجوس انضام إىل إبحار يف
سفينة املدمرة لسالح البحرية األمرييك ،والذي يقسم به الفريق بالحراسة خالل  24ساعة .وأجريت مقارنة بني اثنني من ترتيبات عمل
مختلفة :ورديات  6( 6/6ساعات حراسة 6 ,ساعات اسرتاحة) ،مقارنة مع ورديات ( 9/3ثالث ساعات من الحراسة 9 ،ساعات اسرتاحة).
ومتت مقارنة ردود جنود يف نوعني من الورديات 41 :من الجنود وضعوا للحراسة بورديتني من  3ساعات ،مبا يف ذلك  9ساعات من
دون حراسة .عىل سبيل املثال ،وردية حراسة من ال 0:00 -حتي ال 03:00 -وبني الساعات .15:00 - 12:00
وتألفت املجموعة الثانية من  11جنديا ،الذين نفذوا ورديتا حراسة خالل اليوم ،بني منتصف الليل وحتى الساعة  6:00و الساعات
 12:00حتي  18:00أو بني ال 06:00 -حتى  12:00وبني ال 18:00 -وال.24:00 -
يف قياس اختبارات النوم (أكتيجرافيا) أو مراقبة دورة النوم واليقظة ،وجدت فروق بني املجموعتني:

اإلرضار بفرتة النوم ،نوعية النوم أو توقيت النوم ميكن أن يساهم يف التعب املفرط يف العمل.

• عدد ساعات النوم املطلوبة ألفضل أداء تختلف جدا من شخص آلخر .ومع ذلك ،فإن معظم الناس بحاجة إىل  7.5حتى
 8.5ساعة نوم ليال .قلة النوم قد ترتاكم ،إذا مل نعد إىل مدة النوم املطلوبة .عىل الرغم من انه ميكن للعامل التعامل مع
مستوى معني من التعب ،إال انه يتطلب ما ال يقل عن أربع أو خمس ساعات نوم من اجل العمل بأداء أسايس.
• إرضار بجودة النوم
قد يكون اإلرضار بجودة النوم ناتج عن اضطرابات بيئية ،مثل الضوضاء أو التعرض للضوء ،أو عدم راحة بسبب الحرارة أو
الربد ،أو اضطرابات نوم مثل توقف التنفس أثناء النوم .تناول مواد مثل األدوية ،الكفايني أو الكحول قد مينع استمرارية
النوم أو النوم العميق .عىل سبيل املثال ،رشب الكحول يعزز االستغراق يف النوم رسيعا ،ولكن النوم سطحي وحساس ألي
مضايقة بسيطة.
• توقيت النوم األمثل لكل شخص يعتمد عىل ساعته البيولوجية .الساعة البيولوجية الشخصية تحدد دورية ساعات
االستيقاظ ،ساعات النعاس وساعات النوم .أفضل أداء للفرد هو يف ساعات يقظته الطبيعية .مقارنة بذلك ،النوم القرسي يف
الساعات الغري مالمئة ,بسبب قيود عمل بورديات غري عادية ،عىل سبيل املثال ،قد يكون نوم غري كايف.

التعب يف العمل

العامل يف ورديات الليل ينامون  5-7ساعات أقل يف األسبوع من نظرائهم الذين يعملون خالل النهار ،وفقا لبيانات
دولية .مزيج من الحرمان من النوم وطلب العمل يف الساعات األدىن مستوى بيولوجيا ميكن أن يخلق أرضا خصبة لألخطاء
والحوادث.
العامل الذين يعانون من نقص يف النوم ،أو املستيقظني طوال ساعات طويلة ,قد يغفون لفرتة قصرية ،أو ل"ميكروا -نوم
" ،عىل الرغم من أن هذه الغفوات ليست منعشة مثل النوم اللييل ،وال تؤدي إىل تحسن يف تنفيذ املهام .آثار رضر التعب
ملحوظة باألخص يف اإلرضار بنوعني من الوظائف:
• مهام متكررة ,التي ال تتطلب إدراك عايل ،والتي تستمر ملدة نصف ساعة أو أكرث.

• وردية  9/3نامت مبتوسط 6.45ساعة يف اليوم.زمالئهم يف وردية  6/6ناموا فقط  5.65ساعة .باإلضافة إىل النوم خارج الوردية تبني
أن حوايل  24٪من الجنود يف وردية  ،9/3و 46 -من الجنود يف وردية  6/6غفوا غفوات قصرية أيضا خالل الوردية.
• وطلب من الجنود يف الورديات املختلفة أن تنفذ اختبار إدرايك  ,)PVT- Psychomotor Vigilance Testوالذي يدرس زمن
االستجابة للتحفيز البرصي .أظهر املشاركني يف ورديات  9/3أداء أفضل قليال ،ولكن ليس عىل مستوى الداللة اإلحصائية .مع ذلك،
كانت املثابره يف األداء يف وردية  6/6عاليه نسبة إىل .9/3
• عيب آخر لوردية  6/6مقارنة ب 9/3 -وجد يف عدد ساعات العمل الفعلية ،مبا يف ذلك مهام روتينية خارج ساعات الحراسة :ساعات
عمل وردية  6/6أطول بحوايل  23%من ساعات عمل  ,9/3مع متوسطوقت عمل  15ساعة يف اليوم.
• وعندما طلب من الجنود ترتيب الثامين ورديات املختلفة ,مبا يف ذلك  9/3و -6/6وفقا لتفضيلهم ،تم تصنيف  9/3كالرتتيب األكرث
مالمئة ،وصنف  6/6األسوأ.
واستنتج الباحثون أن لرتتيب الوردية  9/3مزايا واضحة مقارنة ب ,6/6 -حيث أن الجنود أكرث يقظة ،ويحصلون عىل ساعات نوم
أكرث ،يغفون أقل يف الورديات ويعربون عن قدر أكرب من االرتياح باملقارنة مع الجنود يف وردية .6/6
ويف دراسة أخرى ،تابع فريق الباحثني شاتوك ,شاتوك ومتشنجوس جنود مشاة البحرية ,مع اختبار أدائهم يف مهام حرجة للقتال ،يف
ظروف نوم مختلفة .وسط جميع املشاركني تم قياس دورة النوم (باستخدام أكتيجرافيا ،أو جهاز رصد ميكن ارتدائه) ،ومستوى اإلبالغ
عن النعاس .طلب من الجنود أداء ثالث مهام التي متثل مهارات أساسية يف حالة الطوارئ :تصويب عىل الهدف ،الركض يف مسار مع
عقبات وإجراء االختبار اإلدرايك ،الذي يجمع بني رسعة االستجابة والدقة يف الرد .وكان متوسطمدة النوم حوايل  5.40ساعة .ينام
حوايل  74٪من الجنود أقل من ست ساعات يف اليوم.
• التصويب عىل هدف -ال ميكن العثور عىل عالقة إحصائية بني إطالق النار ومدة النوم أو درجة النعاس.
• مسار مع عقبات  -الجنود الذين ناموا عدد ساعات أقل والجنود الذين أبلغوا عن مستويات أعىل من النعاس يحتاجون إىل وقت
أطول إلنهاء املسار.
• األداء اإلدرايك – ارتبط مستوى نعاس أعىل مع تدين يف األداء اإلدرايك .كان هناك توجه دون داللة إحصائية ,للعالقة بني النوم
لساعات أكرث وبني أعىل نتيجة يف االختبار اإلدرايك.

• مهام معقدة التي تتطلب الرتكيز أو التفكري.

النعاس ووقت الحوادث

ووفقا لدراسات يف العامل ,العمل بعد أقل من خمس ساعات من النوم أو العمل بظروف يقظة التي تستمر أكرث من 16
ساعة ,يزيد من احتامل حدوث أخطاء .ميكن مقارنة تأثري ساعات طويلة من اليقظة بتأثري زيادة تركيز الكحول يف الدم:

• تأثري  17ساعة متواصلة دون نوم مشابه لرتكيز كحول مبستوى  0.05يف الدم (الحد املسموح به من قبل القانون أثناء
القيادة).
• تأثري  21ساعة متواصلة دون نوم مشابه لرتكيز كحول مبستوى  0.08يف الدم.

ويلخص الباحثون ويشريون إىل أن معظم الجنود الذين تم فحصهم كان لديهم نقص يف النوم ,الذي قد يضعف أدائهم أو صحتهم
عىل املدى البعيد .أدائهم يف اثنني من الثالث مهام أساسية للقتال ترضرت بالتالئم.
ويف الختام ،ظروف عمل مختلفة ،مبا يف ذلك العمل يف ورديات ،يرتبط بتعب مفرط يف العمل ونقص يف النوم .يف أماكن عمل
كوحدات قتالية ،االنخفاض يف مدة النوم ونوعيته قد يرض بفعالية العامل ،وحتى سالمته.
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• تأثري  24-25ساعة دون نوم مشابه لرتكيز كحول مبستوى  0.10يف الدم.

Shattuck, NL, Shattuck L, Matsangas, P. 2016. Combat Effectiveness and Sleep Patterns

وتحدث معظم حوادث العمل خالل ساعات التي تتغلب بها الرغبة يف النوم بشكل طبيعي  -بني منتصف الليل وحتى
الساعة  6:00صباحا وبني  15:00 13:00-ظهرا .فمن املمكن أن التعب املفرط يلعب دورا يف الكوارث التاريخية مثل
كارثة تشرينوبيل ،التي وقعت يف  1:30بعد منتصف الليل .يف دراسات بني سائقي الشاحنات وجد أن أكرب عدد من
الحوادث سجلت يف الساعات املبكرة من الصباح.
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