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  :چكيده
ناپذير جسمي و روحي روانـي   دهند و ضايعات جبران اي جان خود را از دست مي ساالنه در دنيا افراد زيادي در اثر سوانح جاده :مقدمه

باشـد لـذا ايـن پـژوهش بـا هـدف        آلودگي رانندگان كاميون مي يكي از علل اين تصادفات خواب. وانح به همراه داردبراي بازماندگان س
  .باشد بررسي رابطه تصادفات و خسارات ناشي از آن با كيفيت خواب آنها مي

ه شهرستان داراب كه به صـورت  نفر از رانندگان كاميون پايان 150به روش مقطعي در مورد  تحليلي-اي توصيفي مطالعه :روش بررسي
جهت اين كار از پرسشنامه دو قسمتي كه بخش اول آن اطالعات دموگرافيـك و بخـش   . تصادفي ساده انتخاب شده بودند، انجام گرفت

افـزار   آوري شـده بـا اسـتفاده از نـرم     بود استفاده گرديد، اطالعـات جمـع  ) PSQI(دوم آن پرسشنامه استاندارد كيفيت خواب پيتزبورگ
SPSS16 تجزيه و تحليل شد.   

درصد آنها  3/39بوده و كيفيت خواب  98/4 ± 70/2نتايج اين بررسي نشان داد كه ميانگين نمره كيفيت خواب افراد مورد مطالعه :ها يافته
سـابقه  . استآلودگي بوده  درصدشان خواب 3/25علت تصادف . سال گذشته سابقه حادثه رانندگي داشتند 5درصد آنها در  7/22. بد بود

سال گذشته مربوط به رانندگاني با كيفيت خواب مطلوب، كمتر از رانندگاني با كيفيت خواب نامناسب بود و ايـن   5حوادث رانندگي در 
  .دار گرديد  ارتباط از لحاظ آماري معني

ـ   دهد تقريباً يك چهارم تصادفات در اثـر خـواب   هاي اين بررسي نشان مي داده :گيري نتيجه وده اسـت و حـوادث ترافيكـي در    آلـودگي ب
بيش از يك سوم افراد مورد پژوهش كيفيت خواب مناسبي نداشتند، از اين نظر پيشنهاد . باشد رانندگاني با كيفيت خواب مناسب كمتر مي

ز شود بهداشت خواب به رانندگان آموزش داده شود و در معاينات صدور كارت سالمت رانندگان، تسـت خـواب بـه عنـوان يكـي ا      مي
  .آزمايشات در نظر گرفته شود

  ات، رانندگان كاميون، كيفيت خوابتصادف :ها كليد واژه

  فصلنامه علمي تخصصي طب كار
  14- 20تصفحا/ 90بهار/ شماره اول/ سوم دورة
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  مقدمه
ميـر و   و اي يكـي از علـل مهـم مـرگ     تصادفات جـاده 

شدگان در  آمار كشته .)1(باشد ناتواني جسمي در جهان مي
در . اثر راننـدگي در كشـورهاي مختلـف، متفـاوت اسـت     

تا  1يافته به ازاء هر ده هزار وسيله نقليه  كشورهاي توسعه
 15تـا حـداكثر    3توسعه  و در كشورهاي در حال نفر 5/2

اين . دهند نفر در سوانح رانندگي جان خود را از دست مي
در يـك   .)2(گـزارش شـده اسـت    29اخص براي ايران ش

اي منجر بـه جـرح يـا     بررسي ميانگين سن رانندگان جاده
 .)3(سال به دست آمده است ٧/٣۶±4/11فوت در ايران 

تصـادفات در سـن اشـتغال قـرار     در نتيجه اغلب قربانيان 
ــاعي و اقتصــادي    ــارت اجتم ــر خس ــن نظ ــته و از اي داش

بر اساس گزارش . نمايند ناپذيري به جامعه وارد مي جبران
درصـد تصـادفات بـه     80نقل آمريكا  و اداره ايمني و حمل

درصـد ايـن حـوادث،     7دليل خطاي راننده بوده و علـت  
فرمـان   ف در پشـت خواب رفتن رانندگان به علـل مختلـ  

درصد تصادفات منجر بـه مـرگ    31همچنين  .)4(باشد مي
نتـايج   .)5(در آمريكا مربوط به كاميون گزارش شده است

درصــد  5/14دهــد در ســوئد  مطالعــه ديگــري نشــان مــي
-15در  .)6(تصادفات نقليه مربوط به كاميون بـوده اسـت  

آلودگي در  سال گذشته توجه به خطاي ناشي از خواب 10
رانندگان كاميون بـه   .)7(افزايش يافته است حين رانندگي

علت عواملي مانند خستگي، مدت زياد بيداري و خـواب  
آلـودگي بيشـتري قـرار     در معرض خـواب  ،ناكافي و غيره

ــد ــاران Philip. دارن ــدگان  ، و همك ــواب رانن ــت خ كيفي
متوقف  ،را كه براي استراحت در ايستگاه مسير كاميونهايي

قـرار دادنـد و نتـايج كـار آنهـا      شده بودند مورد ارزيـابي  
مشخص نمود كه اختالل تنظيم خواب مربـوط بـه بيـدار    

. باشـد  شدن زودتر در صبح و كـاهش خـواب شـبانه مـي    
سـاعت   6درصد آنها در شب پيش از سفر كمتـر از   3/12

ت تا آن ساع 16درصد آنها حداقل  1/17بودند و خوابيده 
يم خـواب و  اخـتالالت تنظـ   .)8(هنگام بيدار مانده بودنـد 

تواند موجـب   آلودگي شود مي خستگي اگر منجر به خواب
در يك . شود فات خطرناك و خسارات مالي و جانيتصاد

درصد رانندگان كـاميون در   4/25مطالعه مشخص شد كه 
فرمان برايشان اتفـاق  يك سال گذشته خواب رفتن پشت 

در راننـدگان   مسـاجيمز بر اسـاس گـزارش    .)9(افتاده بود
نقليه بيشـتر   داري برخورد وسايل ده به طور معنيآلو خواب
كــارتر و همكــاران حــوادث راننــدگي و     .)10(اســت
اي كاميون و اتوبـوس را   آلودگي در رانندگان حرفه خواب

با مردم عموم جامعه سوئد مقايسه نمودند و مشخص شد 
هــر دو بــه طــور  ،آلــودگي تصــادفات و همچنــين خــواب

در يك  .)6(باشد ي بيشتر ميا داري در رانندگان حرفه معني
ــزارش  ــه      22گ ــوط ب ــاميون، مرب ــادفات ك ــد تص درص

درصـد راننـدگان    3تـا   2 .)11(آلودگي در روز بود خواب
 آلـودگي  كاميون در آرژانتين هنگام رانندگي دچـار خـواب  

از تصـادفات مربـوط بـه كـاميون      درصد 13بودند و  شده
اي  دهدرصد تصادفات جـا  25تا  20در انگلستان  .)12(بود

مربــوط بــه خــواب رفــتن راننــدگان پشــت فرمــان بــوده 
سـال گذشـته رابطـه     20مطالعات مختلفـي در   .)13(است

ــان      ــادفات نش ــواب و تص ــتالل خ ــين اخ ــني را ب روش
شــرايط اجتمــاعي و اقتصــادي و  ،)14،5،7-18(دهــد مــي

سبك زندگي متفاوت از جملـه تعـداد سـاعات كـاري و     
ــا شــب ــار ي ــدد مشــغ  روزك ــودن و تع ــار ب موجــب  ،لهك

مختلفي در نوع و علت تصادفات در منـاطق  خصوصيات 
از طرفي نسبت تصـادفات  . مختلف جغرافيايي شده است

آلـودگي در كشـورهاي مختلـف بـه خـاطر       در اثر خواب
شرايط اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي مربوطـه تفـاوت      

آلودگي با تأثير بر سطح هوشياري  خواب .چشمگيري دارد
زنـدگي افـراد    ،الوه بـر خـود فـرد   در حوادث رانندگي ع

در ايـن  . ديگري را هم ممكن اسـت بـه مخـاطره انـدازد    
شدت تصادفات بيشتر بوده  ،تصادفات به دليل عدم كنترل

هدف ايـن مطالعـه بررسـي وضـعيت ارتبـاط       .)19(است
كيفيـت خـواب پيتزبـورگ     صتصادفات رانندگي با شاخ

)PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index( گان رانند
اين افـراد از  . باشد مي باربري شهرستان داراب كاميون پايانه

 ارائه شهرهاي مختلفياين نظر انتخاب شدند كه در مسير 



  ...اي  بررسي ارتباط شاخص كيفيت خواب پيتزبورگ با تصادفات جاده/  16

بررسي وضعيت يهي است با بد. نمودند مي خدمات
توان با  ارتباط آن با كيفيت خواب ميتصادفات و 

تدابير الزم براي كاهش  ،هاي مسئول همكاري سازمان
  .اتخاذ نمودا تصادفات ر

  روش بررسي
در مورد راننـدگان كـاميون    1388اين مطالعه در سال 

نـوع مطالعـه   . پايانه باربري شهرستان داراب انجام گرفـت 
گيـري بـه    روش نمونـه . بـود ) مقطعـي (توصيفي تحليلـي  

در ايـن مطالعــه از   .صـورت تصـادفي آسـان بــوده اسـت    
در قســمت اول آن . پرسشــنامه دو قســمتي اســتفاده شــد

هايي از قبيل سـن،   اطالعات دموگرافيكي كه شامل پرسش
قــد و وزن، ســابقه راننــدگي، ميــزان تحصــيالت، ســابقه  
بيماري، سابقه تصـادفات قبلـي و تعـداد دفعـات مقصـر      
. بودن، ميزان خسارت ناشي از تصادفات بود درج گرديـد 

قسمت دوم آن شامل پرسشنامه شـاخص كيفيـت خـواب    
باشـد و   امه اسـتاندارد مـي  پيتزبورگ بود كه يـك پرسشـن  

روايي و پايـايي آن توسـط پژوهشـگران دنيـا و از جملـه      
اين پرسشـنامه  . كشور ايران در مقاالت گزارش شده است

به وسيله محققين ابتـدا بـه فارسـي ترجمـه و مجـدداً بـه       
بـه انگليسـي برگردانيـده شـده و      آن صـحت  تائيد منظور

و ضريب آلفاي روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفت 
اين پرسشـنامه بـه منظـور     .)3(شد 82/0تا  78/0كرونباخ 

باشـد و داراي سـؤاالتي در    برآورد كيفيت خواب افراد مي
فـرد از كيفيـت خـواب،    شخصـي   هفت زمينه شامل نظـر 

مدت خواب، تأخير در خواب، كارآيي عادت بـه خـواب   

آور  مفيد و مؤثر، خواب ناآرام، استفاده از داروهاي خواب
تا  0اين موارد بين . باشد و مختل بودن عملكرد روزانه مي

شـود در نتيجـه    توسط افراد مورد پژوهش نمره داده مي 3
نمـرات بـاالتر   . آيـد  به دست مي 21تا  0نمرات افراد بين 

بـر اسـاس نظـر    . باشـد  مربوط به كيفيت خواب بدتر مـي 
كيفيت خواب  بيانگر ،5نمره بزرگتر از  ،پرسشنامه طراحان

پرسشـنامه جهـت تكميـل در     .)20-23(دباش امطلوب مين
نفــر از راننــدگان كــاميون كــه بــراي   150اختيــار تعــداد 

بارگيري به پايانه باربري شهرستان داراب مراجعـه نمـوده   
آوري شـده توسـط    اطالعـات جمـع   .بودند قـرار گرفـت  

  .تجزيه و تحليل آماري گرديد SPSS18 افزار نرم

  نتايج
ــاربري  150در ايــن مطالعــه  ــه ب راننــده كــاميون پايان

در جـدول  . شهرستان داراب مورد بررسـي قـرار گرفتنـد   
هاي آماري مربوط به سـابقه كـار، نمـره     توصيف 1شماره 

و سن آنهـا درج   BMI كيفيت خواب، مدت زمان خواب،
از . سـواد بودنـد   درصد ايـن راننـدگان بـي    14. شده است

 7/0درصـد بيمـاري قلبـي،     7/6وضـعيت سـالمتي    لحاظ
درصد  3/5، كليوي بيماري درصد 4درصد بيماري كبدي، 

درصــد بيمــاري  3/3درصــد فشــار خــون و  3/7ديابــت، 
يــوي رعصــبي و روانــي داشــتند و هــيچ كــدام بيمــاري  

درصد آنها تصادفات منجر به خسارت مادي  42 .نداشتند
مقصـر   راننـدگان  تصـادفات درصد  14و  داشتهكي و پزش

 5درصد تصـادفات مربـوط بـه     7/22. شناخته شده بودند
  .سال گذشته بود

  رانندگان كاميون در شبانه روز دموگرافيك و شاخص كيفيت خواب و ميزان ساعات خواب اطالعات: 1جدول
  معيار انحراف ميانگين  حداكثر حداقل متغيرها
  19/10  76/19  43 1 )سال(سابقه كار
  93/3  4/26  62/37 9/17 بدنيتودهشاخص

  98/9  07/44  67 25 )سال(سن

  71/2  98/4  14  0  شاخص كيفيت خواب پيتزبورگ
  28/1 3/6  12 2 تعداد ساعات خواب در شبانه روز
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آلــودگي در  توزيــع فراوانــي تصــادفات بــه علــت خــواب
مشخص شـده اسـت و توزيـع فراوانـي كيفيـت       1نمودار

  .ارائه گرديده است 2خواب رانندگان در جدول

توزيع فراواني شاخص كيفيت خواب در رانندگان كاميون: 2جدول

شته تصادف دا

شته تصادف ندا

  :1نمودار         
  توزيع فراواني تصادف به علت خواب آلوگي در رانندگان كاميون

  
  

ل گذشته بـر  سا 5توزيع فراواني حادثه در  3در جدول
روز و همچنـين زمـان بـه     حسب مدت خـواب در شـبانه  

خواب رفتن و نيز خسارات مـادي و پزشـكي درج شـده    
دار مــدت خــواب در شــبانه روز و  ارتبــاط معنــي. اســت

سـال   5همچنين زمان خـواب شـبانه و سـابقه حادثـه در     
گذشته با توزيع فراواني نمره كيفيت خـواب افـراد مـورد    

  .نشان داده شده است 4 مطالعه در جدول

روز، زمان به خواب رفتن در شب و  سال گذشته و رابطه آن با مدت خواب در شبانه 5توزيع فراواني حادثه رخ داده در : 3جدول
  كاميون خسارات مادي و پزشكي در رانندگان

  
PQSI  
  متغيرها

  

  سال گذشته 5حادثه در 

P-value بلي  خير  

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  روز مدت خواب در شبانه

  4/29  10  4/16  19  5كمتر از 

15/0 
6 -5  40  5/34  14  2/41  
7 -6  33  4/28  7  6/20  

  8/8  3  7/20  24  7باالتر از 

  زمان به خواب رفتن در شب
  5/26  9  7/14  17  بامداد 5الي  1

09/0  
  5/73  25  3/85  99  شب 24:30الي 20

  خسارات مادي و پزشكي
  9/31  37  1/68  79  ندارند

001/0<  
  5/76  26  5/23  8  دارند

  

شاخص كيفيت خواب 
  ورگپيتزب

  درصد  فراواني

  7/60  91  5كمتر يا مساوي با 

  3/39  59  5باالتر از 

  100  150  جمع كل

7/74 

3/25 
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ن با تعداد دفعات مقصر بودن، تعداد خسارات مادي و پزشكي، حادثه آزبورگ و رابطه زيع فراواني شاخص كيفيت خواب پيتتو: 4جدول
  سال گذشته، مدت و زمان خواب در رانندگان كاميون 5در 

PSQI 
  

  متغيرها

  زبورگشاخص كيفيت خواب پيت
P-value  5باالتر از   5كمتر از يا مساوي با  

  درصد  فراواني  درصد  فراواني

تعداد دفعات مقصر 
  بودن

  7/84  50  8/86  79  مقصر نبوده
  6/13  8  2/13  12  بار 1- 2 46/0

  7/1  1  0  0  بار 2بيشتراز 

تعداد خسارات 
  مادي و پزشكي

  8/50  30  6/62  57  اند نداشته
  8/45  27  2/35  32  بار 1- 2  36/0

  4/3  2  2/2  2  بار 2بيشتراز 
سال  5حادثه در 

  گذشته
  2/32  19  5/16  15  اند داشته

02/0  
  8/67  40  5/83  76  اند نداشته

مدت خواب در 
  روز شبانه

  3/37  22  7/7  7  5كمتر از 

001/0 
6 -5  28  8/30  26  1/44  
7 -6  30  33  10  9/16  

  7/1  1  6/28  26  7بيشتر از 

ب رفتن زمان به خوا
  در شب

  4/25  15  1/12  11  بامداد 5الي  1
الي  20  03/0

24:30  80  9/87  44  4/74  

  
  گيري و نتيجه بحث

تصـادفات، تعـداد دفعـات مقصـر     اين مطالعه فراواني 
بودن و خسارات مادي و پزشكي اين تصـادفات را مـورد   
بررسي قرار داده و به ارتباط آن با كيفيت خواب و زمـان  

در ايـن تحقيـق راننـدگان كـاميون     . ته استخواب پرداخ
پايانه باربري شهرستان داراب كـه در مسـيرهاي طـوالني    

آلـودگي و كيفيـت خـواب     قرار دارند و خستگي، خـواب 
مـورد   هـا مـؤثر باشـد    تواند در تصادفات آن مطلوب مينا

ميانگين نمره كيفيت خواب پيتزبورگ  .گرفتند بررسي قرار
درصد آنهـا مطـابق    3/39. بود 98/4 ± 71/2رانندگان اين

داشتند كه نشانگر  5نمره كيفيت خواب بيشتر از  2 جدول
راننـدگان   مـورد ايـن نمـره در   . باشد كيفيت بد خواب مي

نقليه مختلف در ايران كه تصادفات منجر به جـرح   وسايل

     ،بودنـد  و مقصـر شـناخته شـده    داشـتند  شديد و يا فوت
تري  يفيت خواب نامناسبو در نتيجه ك )3(بود 5/6 ± 8/2

نمـره   .رانندگان كاميون در ايـن مطالعـه داشـتند    نسبت به
 95/4 ± 56/2 برزيـل  كيفيت خواب رانندگان كـاميون در 

با مقدار آن در اين مطالعه  گزارش شده كه وضعيتي مشابه
بـه علـت    رانندگان درصد 3/25 در اين مطالعه. )24(دارد

ر مطالعـات متعـدد   د. آلودگي سابقه تصادف داشتند خواب
آلودگي با تصـادفات گـزارش شـده      ديگر نيز رابطه خواب

ــت ــر   .)14،5،7-18(اس ــاميون در اث ــادفات ك ــبت تص نس
آلـودگي در كشـورهاي مختلـف بـه خـاطر سـبك        خواب

در . باشـد  زندگي و شرايط كاري گونـاگون يكسـان نمـي   
آلودگي  ها در اثر خواب درصد برخورد كاميون 67كاليفرنيا 
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 دردر حالي كـه ايـن نسـبت     .)25،26(ده استگزارش ش
مطـابق  . )28،27(درصـد بـوده اسـت    20تـا   10انگلستان 

گزارش مؤسسه ملي تحقيقـات اخـتالل خـواب آمريكـا،     
درصد تصادفات منجر به فوت و در  36آلودگي در  خواب

درصد كل تصادفات وسايل نقليه وجـود داشـته    54تا  42
تصادفات به خاطر  درصد 3/25در اين مطالعه  .)28(است

باشـند   اي مـي  اين رانندگان چون حرفه. آلودگي بود خواب
برنـد و   آلودگي را گاهي به كار مي هاي مقابله با خواب راه

تواند  آلودگي مي از اين نظر نسبت تصادفات در اثر خواب
 در اين مطالعه ميانگين مدت. كمتر از عموم رانندگان باشد

ميـانگين مـدت   . بـود  سـاعت  30/6 ± 28/1خواب شبانه 
در  اي شديد مسئول تصادفات جادهخواب شبانه رانندگان 

گزارش شـده اسـت كـه مشـابه هـم       3/6 ± 5/1ايران نيز 
 ،نظر به اهميـت مـدت خـواب و زمـان خـواب     . باشند مي

نمره كيفيـت خـواب    يدار آنها با توزيع فراوان رابطه معني
مطـابق ايـن جـدول    . نشان داده شـده اسـت   4 در جدول

سال گذشته بـا توزيـع فراوانـي نمـره      5ارتباط حادثه در 
رسـاني   اطـالع  .)P= 02/0(دار شد كيفيت خواب آنها معني

در مورد عوامل اختالل خواب و آموزش بهداشت خواب 
 .)29(دهد درصد كاهش مي 19خطر تصادفات را به ميزان 

سـاعت   6شـود راننـده قبـل از سـفر حـداقل       پيشنهاد مي
آور و اسـتعمال   دن داروها و مواد خواببخوابد و از خور

دهنـده هوشـياري    الكل و ساير مـواد كـاهش   ،مواد مخدر
ــا مشــاهده هــر يــك از نشــانه . خــودداري نمايــد هــاي  ب

در  مختصـر جهـت اسـتراحت و خـواب     ،آلـودگي  خواب
آلـودگي   ف نشـدن خـواب  توقف نمايد و تا برطر ايستگاه

پاركينـگ   بعد از هر دو ساعت رانندگي در .حركت ننمايد
ايمنـي جـاده و    همچنين نظارت بيشتري بـر . توقف نمايد

وسايل نقليـه اجـرا گـردد و در معاينـات صـدور كـارت       
سالمت رانندگان تست خواب به عنوان يكي از آزمايشات 
در نظر گرفته شـود و از نتـايج تحقيقـات در ايـن زمينـه      

  .جهت بهبود ايمني ترافيك استفاده شود
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