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چكيده
مقدمه :والدین نخستین تامينكنندة نيازهاي رواني و جسماني كودك ميباشد و نقش پدر در تامین این نیازها شناخته شدهاست.
عدم حضور پدر به صورت متناوب (كار اقماري) نهتنها بر همسران بلكه بر روي فرزندان آنها نيز تأثير ميگذارد .هدف پژوهش حاضر مقایسه
وضعيت رشد جسمي فرزندان خانوادههاي اقماري در مقايسه با غيراقماري شركت ملي حفاري ايران ميباشد.
روش :نوع پژوهش كوهورت تاريخي (همگروهي گذشت ه نگر) بود 80 .پسر و  80دختر دانشآموز دبستانهای محل تحصيل فرزندان
كاركنان شركت ملي حفاري ايران ازراه نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات ترازوي ديجيتالي و متر استاندارد
براي اندازهگيري وزن و قد كودكان بود .اطالعات جمعآوري شده به كمك نرمافزار  SPSSبا روشهای آمار توصیفی و همچنین آزمون
رگرسیون لجستیک تجزيه و تحليل آماري شد.
یافتهها :تحليل دادهها نشانداد كه ميانگين قد ،وزن و توده بدني كودكان کارکنان اقماری به ترتيب  18/35 ،35/74 ،137/21و
ميانگين قد و وزن و تودة بدن كودكان غيراقماري  43/74 ،145/8و  20/25بود که ازنظر آماری تفاوت معنیداری را نشان دادند .اما ب ه دلیل
وجود تفاوت سني بین دوگروه فرزندان کارکنان اقماري و غيراقماري ممكن است تفاوت مشاهده شده در ميانگين قد و وزن و توده بدن در
اين گروهها به دليل اين تفاوت سني باشد .لذا با استفاده از نمودار استاندارد كشوري وزارت بهداشت تعداد کودکان دچار تاخیر رشد در دوگروه
محاسبه و مورد مقایسه قرارگرفت که نشان داد بیشترین فراواني در گروه اقماری مربوط به کودکان با توده بدني طبيعي ( 42/8درصد) و
در گروه غيراقماري مربوط به كودكان دارای اضافهوزن ( 52/5درصد) بود .اما نسبت تودة بدني كودكان در گروههاي اقماري و غيراقماري
تفاوت معنیداری نشاننداد .درصد فراواني کوتاهی قد در گروه اقماري  20و در گروه غيراقماري  3/8درصد بود که تفاوت معنيداري داشت.
نتیجهگیری :بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر شغل اقماري (دورهاي) پدر با کاهش رشد قدي كودكان ارتباط دارد اما این ارتباط
برای شاخص توده بدنی معنیدار نبود.
كليد واژه ها :ایران ،كودكان ،رشد جسمي ،صنعتنفت ،كار اقماري.
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مقدمه
رشد به عنوان يكي از شاخصهاي سالمتي از ابتداي دوران
نوزادي تا پايان دوره بلوغ همواره مورد توجه بوده و از چنان ارزشي
برخوردار است كه تمامي سياستگذاران و دست اندركاران مسائل
بهداشت و سالمت كودكان بايد به مفهوم رشد و حدود طبيعي آن
آشنايي داشته تا بتوانند موارد غيرطبيعي را تشخيص داده و علل آن را
شناسايي كنند و در صورت امكان با رفع موانع ،رشد كودك را به حالت
طبيعي بازگردانند ( .)1بیماریها ،فشارهای روانی و تغذیه نامناسب
میتواند برای مدتی کودک را از مسیر رشد جسمی منحرف کنند و
اگر كمبودهاي محيطي براي مدتي ادامه يابند يا خيلي شديد باشند
رشد جسمي كودك به طور هميشگي از مسيرش منحرف خواهدشد.
پايش رشد كودكان يكي از بهترين روشهاي تعيينكننده سوءتغذيه
و اختالل رشد جسمي است که با اندازهگیری قد و وزن کودکان
و مقایسه آن با منحنیهای استاندارد از جمله هنجارهای مرکز
ملی آمارهای سالمت میسر است ( .)1،2رشد وزني و قدي كودك
شاخصهاي دقيق ،حساس و قابل اندازهگيري ميباشد كه بيانگر
وضعيت سالمت كودك هستند .قد و وزن نه تنها به عنوان بهترين
مقياس براي رشد جسمي محسوب ميشوند بلكه در مقايسهكردن
ميزان رشد كودكان هر منطقه با استانداردهاي منطقهای و بينالمللي
به متخصصين در شناسايي اختالالت رشد كمك ميكند (.)3
كودكان آيندهسازان مملكت و كليد پيشرفت اقتصادي هر كشور
ميباشند ( )4و هر چقدر جهت حفظ سالمت و رشد مناسب آنان
كوشش شود ،جامعه در آينده ثروتمندتر و سعادتمندتر ميشود (.)5
خانواده نخستين نهاد اجتماعي تامينكننده نيازهاي رواني و جسماني
كودك است كودكان بيش از سايرين در معرض آسيبهایی قرار
میگیرند كه ناشی از عدم وجود ارتباطات سالم در خانواده هستند.
توجه به خانواده و تالش در جهت رفع مشكالت اين سازمان بنيادي
مي تواند نويدبخش جامعهاي ارزشمند و متعالي باشد (.)6
الگوي كار اقماري عموم ًا به صورت 2هفته كار و  2هفته
استراحت يا  2هفته كار يا  1هفته استراحت يا  3هفته كار و  1هفته
استراحت ميباشد .والدین نخستین تامین کننده نیازهای روانی و
جسمانی کودک می باشند و نقش پدر در تامین این نیازها شناخته
شده است .عدم حضور پدر بطور متناوب (کار اقماری) نه تنها بر
همسران بلکه بر روی فرزندان آنها نیز تاثیر می گذارد .هدف پژوهش
حاضر مقایسه وضعیت رشد جسمی فرزندان خانواده های اقماری در
مقایسه با غیر اقماری شرکت ملی حفاری ایران می باشد.
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روش مطالعه
در این پژوهش از روش کوهورت تاریخی برای تعیین و
مقایسه تاثیر مواجهه کودکان با غیبت مکرر پدر به دلیل کار اقماری
از بدو تولد ایشان ،بر رشد جسمی آنان استفاده شد .در مطالعات
کوهورت دو گروه بر حسب مواجهه و عدم مواجهه با عامل مورد
نظر انتخاب میشوند .از این مطالعات برای بهدست آوردن شواهد
بیشتر برای رد یا قبول فرضیه بهدست آمده از مطالعات توصیفی یا
مورد-شاهدی استفاده میشود .سپس میزان بروز پیامد در هر گروه
تعیین میشود ( .)7در این مطالعه داشتن پدر شاغل به کار اقماری به
عنوان عامل مواجهه در نظر گرفته شد .حجم نمونه بر اساس فرمول

محاسبهشد که در آن ضریب اطمینان  95درصد و توان
آزمون  ،0.8همچنین میزان بروز پیامد درگروه مواجهه برابر با 0.3
و در گروه عدم مواجهه  0.1درنظر گرفتهشد که تعداد  80نفر در هر
گروه بدست آمد .نمونهگیری تصادفی ساده پس از اخذ مجوزهای
الزم و مراجعه به مدارس مورد نظر با استفاده از فهرست اسامی دانش
آموزان به تفکیک نوع شغل پدر (اقماری یا غیر اقماری)در دو طبقه
پسر و دختر انجام شد .جامعه پژوهش فرزندان کارکنان اقماری و
غیر اقماری ساکن شهر اهواز بودند و محیط پژوهش ،محل تحصیل
فرزندان کارکنان شرکت ملی حفاری ایران (مدارس دخترانه و پسرانه
دبستان شهدای حفاری واقع در شهرک قاِئم) در شهر اهواز بود .جهت
جمعآوری اطالعات مورد نیاز ،قد و وزن برای محاسبه  BMIتوسط
متر و ترازوي استاندارد اندازهگيري شد .براي اندازهگيري وزن كودكان
از ترازوي ديجيتالي مارک تفال فرانسه با دقت یکصدم کیلوگرم
استفاده شد که در شروع هر روز با استفاده از یک کیسه بزرگ شنی
ده کیلوگرمی که وزن آن قبال با دو ترازوی استاندارد دیگر بررسی
شده بود ،دقت این ترازو تایید شد .اندازهگيري وزن با حداقل لباس به
كمك ترازوي موجود بدون كفش انجام شد .اندازهگيري قد توسط
یک نوار متري استاندارد ساخت چين با دقت یک میلیمتر بصورت
ايستاده ،بدون كفش و چهار نقطه از بدن چسبيده به ديوار (پاشنه پا،
باسن ،كتف و پشت سر) برای همه کودکان انجام شد.
تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمعآوري شده به كمك
نرمافزار  SPSSبا روشهای آمار توصیفی و آزمونهاي تي مستقل
و مجذور كاي و همچنین تحلیل رگرسیون لجستیک انجام شد .براي
مقايسه رشد قدی کودکان نيز از نمودار استاندارد كشوري ابالغ شده
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توسط وزارت بهداشت در سراسر كشور استفاده شد.
این مقاله حاصل یک طرح پژوهشی کارشناسی ارشد پرستاری
کودکان است که از نظر علمی و اخالقی به تایید دانشگاه آزاد ایران
واحد خوراسگان اصفهان رسیده است .اولیاء دانشآموزان مورد مطالعه
پس از توجیه کامل درمورد فرآیند پژوهش ،فرم رضایت آگاهانه را
برای شرکت فرزندانشان در مطالعه امضاء کردند.
یافتهها
دامنه سنی کودکان مورد مطالعه  7-12سال بود میانگین
(انحراف معیار) سن آنها در گروه اقماری ( 9/83 )1/43و در گروه
غیراقماری ( 10/74 )1/05بود و آزمون آماری  tمستقل تفاوت
معنیداری در میانگین سن دو گروه نشان داد ( .)P>0.001 ,t=4.60
عوامل والدینی بررسیشده شامل سطح تحصیالت پدر و مادر در دو
گروه بود که تفاوت معنیداری بین دو گروه نشان نداد .یافتههای
مربوط به مقایسه میانگین قد ،وزن و توده بدنی کودکان مورد مطالعه
در دو گروه در جدول ( )1آمده است .این جدول نشان میدهد که
میانگین نمرات قد ،وزن و توده بدنی در گروه غیراقماری از گروه
اقماری بیشتر است .میانگین توده بدنی کودکان غیراقماری 20/25
میباشد که از کودکان کارکنان اقماری  18/35بیشتر است و بین توده
بدنی کودکان کارکنان اقماری و غیر اقماری ،تفاوت معنیدار آماری
وجود دارد ( .)p>0/01همچنین میانگین قد کودکان غیراقماری از
کودکان کارکنان اقماری بیشتر است و بین قد کودکان کارکنان
اقماری و غیراقماری ،تفاوت معنیدار آماری وجود دارد (.)p>0/001
میانگین وزن کودکان غیراقماری نیز از کودکان کارکنان اقماری
بیشتر است و بین وزن کودکان کارکنان اقماری و غیراقماری ،تفاوت
معنیدار آماری وجود دارد (.)p>0/001
با توجه به تفاوت سن دو گروه ب ه منظور بررسی ارتباط بین
شغل پدر با متغیرهای رشد کودکان ابتدا بهمنظور حذف اثر تفاوت
سن کودکان ،با استفاده از منحنیهای رشد کودکان که توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منتشر شدهاست ،جایگاه هریک از
کودکان از نظر قد و توده بدنی در منحنی مربوط به سن آنها مشخص
شد و از نظر هریک از این متغیرها در یکی از گروههای پائین ،متوسط
یا باال قرار گرفتند .این نتایج در جدول شماره ( )2آورده شده است .در
این جدول مشخص است که فرزندان کارکنان اقماری از نظر شاخص
توده بدن با غیراقماری تفاوت معنیداری ندارند اما این تفاوت ازنظر
رشد قد در دو گروه معنیدار میباشد بهطوری که فراوانی کودکانی
که قد آنها بهنسبت سن خودشان کوتاه میباشد در گروه اقماری و
فراوانی کودکان قد بلند بهنسبت سن خود آنها در گروه غیراقماری
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بیشتر میباشد.
در مرحله نهایی تحلیل آماری بهمنظور مشخصکردن تأثیر
احتمالی سایر متغیرهای بررسیشده با رشد جسمی کودکان در
دوگروه ،از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد .در مدل رگرسیون
لجستیک چندگانه ،ارتباط کار اقماری پدر بهعنوان یک عامل خطر با
تاخیر رشد فرزندان درحضور سایر متغیرهایی تعیین شد که ممکن بود
بهنحوی بر رشد جسمی کودکان موثر باشند .بهاین منظور متغیرهای
نوع شغل پدر (اقماری یا غیراقماری) ،سطح تحصیالت پدر و مادر
(کمتر و مساوی یا باالتر از دیپلم) و جنسیت کودک وارد مدل شدند.
همچنین متغیرهای وابسته قد کودک (کوتاه یا معمولی و بلند) و توده
بدنی (طبیعی یا غیرطبیعی) بطور مجزا بررسی شدند .مدل آزمونشده
با رگرسیون لجستیک برای توده بدنی معنیدار نشد اما نتایج این
آزمون درمورد قد کودکان نشانداد که کل مدل با  χ2=13.75و
 p>0.01معنیدار است .مقدار واریانس متغیر وابسته که توسط این
مدل تبیین میشود براساس دو تخمین برآورد شدCox & Snell :
و  R2=0/16، Nagelkerke R2 =0/08که نشانداد بین  8تا
16درصد از واریانس کوتاهی قد کودکان توسط این مدل قابل
تبیین است .همچنین آزمون  Hosmer and Lemeshowبا
 χ2=4.76و  P<0/57معنیدار نبود که نشاندهنده برازندگی
( )Good fitمدل میباشد.
نتایج محاسبات مربوط به متغیرهایی که به مدل وارد شدند
در جدول شماره  3آمده است .در این جدول مشاهده میشود که تنها
عاملی که در این مدل درحضور سایر متغیرها معنیدار بود ،نوع کار
پدر میباشد که با خطر منتسب تصحیحشده (Adjusted Odds
 )Ratioمعادل  6.24نشان میدهد که فرزندان کارکنان اقماری
بیش از شش برابر کارکنان غیر اقماری در معرض خطر کوتاهی
قد بودهاند.
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جدول  :1مقایسه میانگین و انحرافمعیار نمرات قد ،وزن ،توده بدنی ،در گروههای مورد مطالعه
شاخص های آماری

میانگین

انحراف معیار

P

T

قد

اقماری
غیر اقماری

137/21
145/78

11/33
7/91

0/001

-5/42

وزن

اقماری
غیر اقماری

35/74
43/74

12/75
13/78

0/001

-2/814

توده بدن

اقماری
غیر اقماری

18/35
20/25

4/09
4/84

0/008

-2/676

متغیرها

جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحد های مورد پژوهش بر حسب قد و توده بدن
اقماری

گروه
شاخص آماری

کل

غیر اقماری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

توده بدن

کم
طبیعی
چاق
مجموع

15
35
30
80

18/7
43/8
37/5
100

12
26
42
80

15
32/5
52/5
100

27
61
72
160

16/9
38/1
45
100

قد

کوتاه
متوسط
بلند
مجموع

16
45
19
80

20
56/3
23/8
100

3
47
30
80

3/8
58/8
37/5
100

19
92
49
160

11/9
57/5
30/6
100

χ2= 3.66
P= 0/16

χ2 =11.41
P =0 /00

جدول :3متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون لجستیک :آیا فرزندان کارکنان اقماری بیش از غیراقماری مستعد کوتاهی قد هستند؟
متغیرها

B

*SE

Adjusted Odds
Ratio

*CI 95%

p-Value

نوع شغل (اقماری)
سطح تحصیالت پدر (باالی دیپلم)
سطح تحصیالت مادر (باالی دیپلم)
جنس کودک (دختر)

1.83
0.31
-0.26
0.78

0.66
0.53
0.70
0.54

6.24
1.36
0.77
2.17

22.74-1.71
3.85-0.48
3.05-0.19
6.26-0.76

0.006
0.57
0.71
0.15

* SE= Standard Error, CI=Confidence Interval

بحث
بررسی قد کودکان مورد مطالعه در دو گروه نشان داد که
میانگین قد کودکان کارکنان اقماری کمتر از غیر اقماری است در
مورد وزن و تودهبدنی کودکان نیز نتایج مشابهی به دست آمد (جدول
شماره  )1اما با توجه به تفاوت میانگین سنی دو گروه این یافتهها
قابل استناد نبود بهعالوه استفاده از مقادیر مطلق وزن و تودهبدن در
معادله رگرسیون مطلوب نبود زیرا درواقع چاقی یا الغری کودک
مالک قضاوت است نه میانگین این شاخصها .لذا با مقایسه قد و
تودهبدنی تک تک کودکان مورد مطالعه با منحنی استاندارد مربوط
به این گروه سنی ،برای هر فرد مشخص شد که در کدام قسمت؛
متوسط ،باال ،یا پایین منحنی قرار دارد .نتایج مقایسه دو گروه از
نظر قد و توده بدن در این طبقات در جدول ( )2آمده است .در این
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جدول مشاهده میشود که توزیع نمونه از نظر شاخص توده بدنی
در دو گروه فرزندان کارکنان اقماری و غیراقماری با یکدیگر تفاوت
معنیداری نداشته است اما فراوانی کودکان کوتا ه قد در گروه اقماری
بطور معنیداری بیش از گروه غیراقماری بودهاست.
با توجه به بدیع بودن موضوع پژوهشگران موفق با یافتن
مطالعات قبلی در مورد تاثیر فقدان پدر بر رشد جسمی کودک نشدند
اما مطالعاتی درمورد رشد جسمی کودکان وجود داشت که نتایج این
مطالعه با برخی از آنها مقایس ه شد.
در مطالعهاي كه ساالركيا و همكاران در سال  1380در مورد
تغييرات رشد جسمي دانشآموزان روستاي زايگان تهران ده سال
پس از يدرساني انجام داد ،نشان داد كه  10سال پس از يدرساني
ميانگين قد و وزن دانشآموزان بويژه در گروه سني زير  10سال كه از
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بدو تولد در برنامه يدرساني قرار گرفته بودند نشانههای بهبود رشد را
نشان داد ( .)8این پژوهش تأثیر ریزمغذیها بر رشد کودکان را نشان
داد هرچند از نظر بررسی تأثیر همزمان عوامل دیگر محدودیتهایی
داشتهاست.
در مطالعهاي كه كبيري و همكاران در سال  1382در مورد
بررسي رابطه رشد جسمي كودكان  0تا  2ساله مراجعه كننده به مراكز
بهداشتي درماني شهرستان كرج با وضعيت اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و والدين آنها انجام داد نتايج حاصله نشان داد كه ميزان
تحصيالت مادر و وضعيت اقتصادي خانواده بر افزايش وزن كودك
موثر ميباشد ( .)9در پژوهش حاضر ،سطح تحصیالت پدر و مادر
ب ه عنوان متغیر زمینهای در مدل رگرسیون وارد و مورد بررسی قرار
گرفتهاست اما برخالف پژوهش فوق ،ارتباط معنیداری با تغییرات
وزن کودکان نشان نداد.
در مطالعهاي كه جعفرنژاد جهت تعيين الگوي رشد
كودكان سنين پيش دبستان در سال  1371انجام داد نشان داد كه
شاخصهاي رشد كودكان نسبت به استانداردهاي بينالمللي كاهش
داشته و عواملي چون سطح تحصيالت ،شغل مادر ،بعد خانوار ،رتبه
تولد ،جنس و نواحي مختلف شهري در ميزان اين كاهش تاثير داشته

است ( .)10در پژوهش حاضر نیز سطح تحصیالت والدین و جنسیت
کودک بهعنوان متغیرهای کنترل وارد مدل رگرسیون لجستیک شدند
اما چنان که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود تنها نوع کار پدر
بطور معنیداری با رشد قد کودکان ارتباط داشتهاست.
نتیجهگیری
بطور کلی یافتهها نشان داد که شغل اقماری (دوره ای) پدر
با کاهش رشد قدی کودکان ارتباط دارد اما این ارتباط برای شاخص
توده بدنی معنیدار نبود .با توجه به این که فرزندان کارکنان اقماری
بیشتر از غیراقماری درمعرض تأخیر رشد قد بودهاند ،بهنظر میرسد
که الزم است در نظام سالمت و در مدارس توجه بیشتری به استفاده
از راهکارهایی نظیر مداخالت مشاورهای ،روانشناسی و تغذیهای برای
جلوگیری از اختالالت رشد در این کودکان مد نظر قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران از والدین و کودکان شرکتکننده در مطالعه،
مدیران مدارس و مسئولین شرکت ملی حفاری ایران که به انجام
این مطالعه کمک کردند تشکر و قدردانی مینمایند.
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Abstract
Introduction: Parents are the first providers of psychological and physical needs of the
children, and the role of father in fulfillment of these needs is clear. Periodical absence of a man due
to offshore work not only affects his spouse but also the children as well. The present study aimed
to compare the physical growth status of the children of offshore staff working for Iranian National
Drilling Company with based staff.
Method:This is an historical Cohort (retrospective cohort) study in which 80 male and 80 female
primary school students of the staff working in Iranian National Drilling Company were selected
through random sampling method. Data collection tool was a digital scale and a standard tape meter
to measure weight and height of the children. Collected data were analyzed by descriptive statistics
and binary logistic regression through SPSS.
Results:Data analysis showed that mean weight, height and BMI were 137.21 cm, 35.74 kg,
and 18.35 among the offshore staff’s children, and 145.8 cm, 43.74 kg and 20.25 in based staff’s
children respectively. By use of National Standard growth charts of Iranian Ministry of Health,
the number of children with delayed growth was calculated, and compared in both groups. The
results showed that the highest frequency in offshore staff group was for the children with normal
BMI (42.8%), and in based staff group, it was for the overweight children (52.5%). Meanwhile,
the BMI showed no significant difference between the children in offshore and based groups. The
percentages of short stature among the children in offshore and based staff groups were 20% and
3.8% respectively, which shows a significant difference.
Conclusions:Based on the findings, fathers’ periodical offshore work is associated with a
reduction in children’s height growth, but this association is not significant for BMI.
Keywords: Children, Iran, offshore work, oil industry, physical growth.
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