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تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

کیفیت خواب وعوامل موثرو نقش آن درسالمت روانی رانندگان بین شهری استان کرمانشاه

نسرين عبدلی، علی دالو،رفريبرز درتاج ،عليرضا اسماعيلی، نورعلی فرخی ،مجيد کرمی،رقيه اسدی ،علی اکبر عبدالهی ، غالم رضا اميدی 
،محمد مرادی ،محمد رضا آمويی ، فرزاد پورنظر، ايرج رستمی

بالغ برای برخورداری از ظرفيت   مقدمه:  خواب يک جزء ضروری زندگی برای حفظ عملکرد و سالمتی انسان است. يک انسان 
عملکردی مناسب در طول روز به 8 تا 9 ساعت خواب در طول شب با حداقل دوره های قطع شبانه نياز دارد. مشخص شده است 
که حدود 45 درصد از افراد 18 تا 64 ساله دارای اختالل خواب به صورت خواب آلودگی شديد در طول روز هستند که اين حالت با 
اختالل در فعاليت های اجتماعی فرد به صورت کاهش ظرفيت عملکرد و بهره وری، مشکالت شناختی،  افزايش فشار خون، حوادث 
قلبی عروقی و در مجموع با اختالل در سالمت عمومی فرد همراه است. تحقيقات نشان داده است بخش قابل توجهی از حوادث شغلی 
از جمله تصادفات جاده ای از اختالالت خواب ناشی می شود؛ بطوريکه 20 – 50 درصد سوانح جاده ای در کشورهای مختلف دنيا بر اثر 
خواب آلودگی و خستگی راننده رخ می دهد براساس آمارهای موجود 96 درصد تصادفات مرتبط با اختالل خواب در رانندگان حمل 
مسافر رخ می دهد از اين رو شناسايی وضعيت سالمت رانندگان اتوبوس از نظر جسمی و روانی و نيز شناسايی رفتارهای پرخطر آنها 
از اهميت بسزايی برخوردار است. بر همين اساس  اين پژوهش با هدف تعيين کيفيت خواب و بررسی برخی از عوامل مرتبط و نقش 

آن در سالمت روانی در بين رانندگان  بين شهری مستقر در استان کرمانشاه انجام شده است. 

روش ها :اين مطالعه در سال 93-92 انجام شد. 250 نفر از رانندگان بين شهری کرمانشاه با روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب 
شدند داده ها با استفاده از يک پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد کيفيت خواب پيترزبورگ و سالمت عمومی گلد برگ 
جمع آوری شد. داده ها سپس با اسنفاده از آزمون های T مستقل ،ANVAضريب همبستگی پيرسون و مجذور x2به استفاده از 

نرم ابزار spss version 22تجزيه و تحليل شد..

یافته ها :ميانگين سنی برابر با 35/6 و ميانگين ساعات رانندگی آنها در شبانه روز9/81 ساعت بود  و نمره کلی برابر با با   7/96 که 
کل 22 نمره بود که 61/. از آنها دارای کيفيت خواب نامطلوب بودند . بين کيفيت خواب و سالمت روانی رانندگان همبستگی معنادار 
وجود داشت )p>.01(. و بين سن و کيفيت خواب ارتباط معناداری داشت(. )p>.05(.بطوريکه رانندگانی که در 5 سال گذشته سابقه  

  .)p>.01( تصادف داشتند از لحاظ کيفيت خواب وضعيت نامطلوبی داشتند

تنیجه گیری :کيفيت خواب رانندگان وسيله نقليه جاده های بين شهری کرمانشاه مطلوب نيست و سالمت روانی آنها را تحت تاثير 
قرار داده بنابراين برای جلو گيری از تصادفات و آسيب ناشی از آن  به رانندگان و سرنشين ها بايد تدابير اجباری  برای ارتقا کيفيت 

خواب رانندگان و استراحت به موقع و مناسب و محدود کردن ساعات کار رانندگان اتخاذ شودد.

کلید واژه ها:  کيفيت خواب ،سالمت عمومی،رانندگان بين شهری
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