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چکیده
ــم ســامت  ــوده و یکــی از مشــکات مه ــج ب ــت شــاغل بســیار رای ــن جمعی ــاالت خــواب در بی ــه: اخت مقدم
ــا هــدف بررســی ارتبــاط  ــر عملکــرد شــغلی دارد. مطالعــه حاضــر ب می باشــد. اختــاالت خــواب تأثیــر منفــی ب

ــا غیبــت از کار انجــام شــده اســت. کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی ب
ــه  ــر روی 400 نفــر از کارکنــان شــاغل در یــک شــرکت گاز ب ــه صــورت مقطعــی و ب روش کار: ایــن مطالعــه ب
روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده انجــام شــد. در ایــن مطالعــه پرسشــنامه های کیفیــت خــواب پیتزبــورگ و 
خــواب آلودگــی کارولینســکا )KSS( بــه عنــوان ابــزار پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــرای تحلیــل داده هــا 

از آزمــون Mann-Whitney U و شــاخص ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد.
ــواب  ــت خ ــوب و 56/8% دارای کیفی ــواب مطل ــت خ ــه دارای کیفی ــورد مطالع ــراد م ــا: 43/2% از اف يافته ه
ــت از کار در  ــای غیب ــداد روزه ــن تع ــن میانگی ــه بی ــاخت ک ــاری مشــخص س ــای آم ــد. آزمون ه ــوب بودن نامطل
افــراد بــا کیفیــت خــواب مطلــوب و نامطلــوب، اختــاف معنــی داری وجــود دارد )P = 0/0001( شــاخص ضریــب 
همبســتگی اســپیرمن )ρ = 0/777( نشــان داد کــه ارتبــاط نمــره خــواب آلودگــی بــا تعــداد روزهــای غیبــت از کار 

.)P = 0/0001( از نظــر آمــاری معنــادار اســت
نتیجــه گیــری: نتایــج نشــان داد کــه ارتبــاط مســتقیم و قــوی بیــن کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی و غیبــت 
از کار در افــراد مــورد مطالعــه وجــود دارد و بــا کاهــش کیفیــت خــواب و افزایــش میــزان خــواب آلودگــی افــراد، 

تعــداد روزهــای غیبــت از کار آن هــا نیــز افزایــش می یابــد.
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مجله ارگونومی

مقدمه
ــک  ــبانه روزی و ی ــیکل های ش ــن س ــر اهمیت تری ــی از پ ــواب یک خ
ــده زیســت شــناختی می باشــد ]1[. ســیکل خــواب و  الگــوی پیچی
بیــداری از جملــه چرخه هــای بیولوژیــک بــوده کــه توســط عملکــرد 
فیزیولوژیــک، روشــنایی و تاریکــی و برنامه هــای کاری تحــت تأثیــر 
ــن  ــی را در ای ــش مهم ــرد نق ــتی ف ــاعت زیس ــرد و س ــرار می گی ق

ــد ]2[. ــا می نمای ــه ایف چرخ
ــا اختــال در  اختــاالت خــواب گروهــی از عائمــی هســتند کــه ب
کمیــت خــواب، کیفیــت خــواب، زمــان خــواب یــا اختــال در حاالت 
رفتــاری یــا فیزیولوژیکــی کــه حیــن خــواب رخ می دهنــد مشــخص 
ــیار  ــاغل بس ــت ش ــن جمعی ــواب در بی ــاالت خ ــوند ]3[. اخت می ش
رایــج بــوده و یکــی از مشــکات مهــم ســامت می باشــد. اختــاالت 
خــواب بــا طیــف گســترده ای از بیماری هــا، ماننــد بیمــاری قلبــی و 

دیابــت مرتبــط اســت ]4-6[.
اختــاالت خــواب ماننــد بــی خوابــی تأثیــر منفــی بــر ابعــاد 

مختلــف عملکــرد در طــول روز، از جملــه عملکــرد شــغلی دارد 
طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه، ارتبــاط قــوی بیــن خــواب ضعیــف 
ــطوح  ــره وری و س ــام کار/ به ــت انج ــش ظرفی ــت از کار، کاه و غیب
پاییــن رضایــت و عملکــرد شــغلی وجــود دارد ]11-7[. بخــش قابــل 
توجهــی از تصادفــات و ســوانح رانندگــی از اختــاالت خــواب ناشــی 
ــه مشــکات خــواب  ــراد مبتــا ب ــات در اف می شــوند. شــانس تصادف
ــر بیشــتر  ــار براب ــا چه ــا خــواب مناســب ســه ت ــراد ب ــه اف نســبت ب
اســت ]13 ,12 ,6[. بــه طــور مشــابه، بســیاری از حــوادث صنعتــی 
نیــز ناشــی از اختــاالت خــواب بــوده اســت. خطــا در تصمیــم گیــری 
ــر  ــواب رایج ت ــاالت خ ــراد دارای اخت ــن اف ــغلی در بی ــوادث ش و ح

ــت ]14 ,6[. اس
ــرا و همــکاران ]15[ در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه اختــاالت  وات
خــواب شــدید و متوســط بــا نــرخ بــاالی غیبــت از کار مرتبــط اســت، 
درحالــی کــه ایلبایــک و همــکاران ]16[ هیــچ ارتباطــی بیــن خــواب 
ضعیــف و افزایــش زیــاد غیبــت از کار از ســال 1996 تــا ســال2003  
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ــورت در  ــه کوه ــک مطالع ــن، در ی ــد. همچنی ــدا نکردن ــروژ پی در ن
ــچ  ــر روی پرســتاران، اریکســن و همــکاران ]17[ هی ــروژ ب کشــور ن
ارتباطــی بیــن اختــاالت خــواب بــا دوره هــای متوســط غیبــت از کار 
نیافتنــد. برخــاف آن هــا، آکرســتد و همــکاران ]18[ دریافتنــد کــه 
ــراد شــاغل دارای  ــدت در اف ــی م شــانس داشــتن غیبت هــای طوالن
ــب  ــواب مناس ــا خ ــراد ب ــتر از اف ــد بیش ــواب 25 درص ــاالت خ اخت

اســت.
همچنیــن خــواب آلودگــی کــه از دیگــر عائــم اختــال خــواب اســت 
ــاالت  ــانه ای از اخت ــوان نش ــه عن ــا ب ــه تنه ــه ن ــت ک ــده ای اس پدی
خــواب در تعــدادی اختــاالت پزشــکی، روانــی و اولیــه بــوده بلکــه 
بــه عنــوان یــک حالــت طبیعــی و فیزیولوژیــک توســط بیشــتر افــراد 
ــده  ــن پدی ــن ای ــه می شــود. همچنی و در هــر دوره 24 ســاعته تجرب
وقتــی کــه در زمان هــای نامناســب رخ دهــد یــا در زمــان مــورد نظــر 
ــا غیــر طبیعــی در  ــه عنــوان ناهنجــاری ی ــد ب مــا رخ ندهــد می توان
ــد  ــات نشــان می ده ــج برخــی از مطالع ــه شــود ]19[. نتای نظرگرفت
کــه ارتبــاط بســیار قــوی بیــن خــواب آلودگــی در طــول روز و غیبــت 

از کار وجــود دارد ]20[.
ــت و گاز،  ــع نف ــت صنای ــده و اهمی ــان ش ــب بی ــه مطال ــه ب ــا توج ب
کثــرت قابــل توجــه نیــروی کار شــاغل در ایــن صنایــع، شــیوع باالی 
ــر  ــواب ب ــاالت خ ــر اخت ــت از کار ]21[ و تأثی ــای غیب ــداد روزه تع
غیبــت از کار در ایــن صنایــع ]22[ و همچنیــن نیــاز بــه شناســایی 
ــه راه کارهــای کاهــش غیبــت  ــر غیبــت از کار و ارائ عوامــل مؤثــر ب
ــه  ــده ک ــبب ش ــی از آن، س ــی ناش ــای منف ــش پیامده از کار و کاه
انجــام پژوهــش حاضــر در ایــن زمینــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
گــردد. بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران پژوهشــی در زمینــه 
بررســی تأثیــر کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی بــر روی غیبــت از 
کار در میــان شــاغلین شــرکت گاز انجــام نشــده اســت، لــذا مطالعــه 
حاضــر بــا هــدف بررســی ارتبــاط کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی 
بــا غیبــت از کار در یــک شــرکت گاز صــورت گرفتــه اســت. اعتقــاد بر 
آن اســت کــه نتایــج تحقیــق می توانــد بســتر الزم را بــرای بررســی 
ــا  ــن ریســک فاکتوره ــر ای کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی و تأثی
بــر روی غیبــت از کار و برنامــه ریــزی بــرای کاهــش غیبــت از کار و 
پیامدهــای منفــی ناشــی از آن در بیــن کارکنــان شــرکت گاز، فراهــم 

نمایــد.

روش  کار
ــک  ــاغل در ی ــان ش ــر از کارکن ــی400  نف ــه مقطع ــن مطالع در ای
شــرکت گاز کــه حداقــل دارای یکســال ســابقه کار بودنــد بــه روش 
نمونــه گیــری تصادفــی ســاده، در ســال  1393مــورد بررســی قــرار 
ــن  ــه در ای ــی ک ــات قبل ــاس مطالع ــر اس ــه ب ــم نمون ــد. حج گرفتن
ــرآورد  ــا اســتفاده از فرمــول ب زمینــه صــورت گرفتــه اســت ]23[، ب

نســبت و بــر اســاس نســبت افــرادی کــه غیبــت از کار دارنــد برابــر 
بــا 18 درصــد )p( و دقــت 3/765 درصــد )d( و ســطح معنــی داری 

5 درصــد )α( تعییــن شــد.
ایــن کارکنــان در دو بخــش اداری و عملیاتــی )روزکار و نوبــت کار( 
شــاغل بودنــد و از لحــاظ ماهیــت شــغلی بــا یکدیگــر متفاوتنــد. بــر 
خــاف بخــش اداری، مشــاغل عملیاتــی، جــزو مشــاغل فضــای بــاز 
دســته بنــدی می شــوند و عــاوه بــر تفــاوت در ماهیــت شــغلی، آب 
ــارزی بیــن دو بخــش اداری و  ــژه منطقــه نیــز تفــاوت ب و هــوای وی
ــا اســتفاده از روش نمونــه گیــری  عملیاتــی ایجــاد می کنــد. افــراد ب
تصادفــی بــرای مطالعــه انتخــاب شــدند. معیارهــای خــروج از مطالعه 
داشــتن ســابقه کار کمتــر از یکســال بــود. قبــل از ورود بــه مطالعــه، 
ــه توســط کلیــه شــرکت کننــدگان در مطالعــه  فــرم رضایــت آگاهان
ــوط  ــن مطالعــه اطاعــات مرب ــاً در ای ــد. ضمن تکمیــل و امضــا گردی
ــه تعــداد روزهــای غیبــت کارکنــان در یکســال گذشــته و ســابقه  ب

کار افــراد از پرونــده کارکنــان بــه دســت آمــد.

ابزار گردآوری داده ها
ــت خــواب  ــک، کیفی ــای دموگرافی ســه پرسشــنامه شــامل ویژگی ه
پیتزبــورگ و مقیــاس خــواب آلودگــی کارولینســکا بــه عنــوان ابــزار 

جمــع آوری اطاعــات مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
1. پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک:

شــرکت کننــدگان پرسشــنامه دموگرافیــک شــامل ســواالتی از 
قبیــل ســن، جنــس، وضعیــت تأهــل، میــزان تحصیــات، ســابقه کار، 
متوســط ســاعت کار در روز، نــوع نظــام کاری و اضافــه کاری را 

ــد. ــل کردن تکمی
 Pittsburgh Sleep( 2. پرسشــنامه کیفیــت خــواب پیتزبــورگ

:)Quality Index
ــه گذشــته  ــت خــواب در 4 هفت ــه بررســی کیفی ــن پرسشــنامه ب ای
می پــردازد و شــامل هفــت نمــره بــرای مقیاس هــای زیــر می باشــد: 
توصیــف کلــی فــرد از کیفیــت خــواب، تأخیــر در بــه خــواب رفتــن، 
ــدت  ــت خــواب )نســبت طــول م ــد، کفای ــدت خــواب مفی طــول م
خــواب مفیــد از کل زمــان ســپری شــده در رختخــواب(، اختــاالت 
ــود(،  ــف می ش ــرد تعری ــبانه ف ــدن ش ــورت بیدارش ــه ص ــواب )ب خ
میــزان داروی خــواب آور مصرفــی و عملکــرد صبحگاهــی )بــه صورت 
مشــکات تجربــه شــده توســط فــرد در طــول روز ناشــی از بدخوابــی 
ــوب و  ــا 4، کیفیــت خــواب مطل ــف می شــود( ]24[. نمــره 0 ت تعری
نمــره 5 تــا21 ، کیفیــت خــواب نامطلــوب را نشــان می دهــد. نخعــی 
و همــکاران، حساســیت %100 و آلفــا کرونبــاخ89 /0 را برای نســخه 

ــد ]25[. ــن پرسشــنامه گــزارش کرده ان فارســی ای
 Karolinska Sleepiness( 3. مقیــاس خــواب آلودگــی کارولینســکا

  :)Scale – KSS
ایــن مقیــاس در ســال1990  توســط آکرســتد و گیلبــرت طراحــی 
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ــن  ــت ]26[. ای ــوردار اس ــی برخ ــی باالی ــی و روای ــده و از پایای ش
آزمــون یــک مقیــاس 9 عــددی اســت کــه از 1 )شــدیداً هوشــیار( تــا 
9 )تــاش بــرای بیــدار مانــدن( درجــه بنــدی شــده و بــرای ارزیابــی 

ــری می باشــد ]27[. ــون معتب ــی آزم ــواب آلودگ ــزان خ می

روش های آماری
بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از نــرم افــزار آمــاری SPSS نســخه 
ــار  ــه از آم ــن مطالع ــات ای ــل اطاع ــرای تحلی ــد. ب ــتفاده ش 19 اس
توصیفــی و آزمــون ناپارامتــری Mann-Whitney U بــرای تعییــن 
ــواب در  ــاالت خ ــت از کار و اخت ــای غیب ــداد روزه ــن تع ــه بی رابط
ــت بررســی  ــن، جه ــد. همچنی ــه اســتفاده گردی ــورد مطالع ــراد م اف
ــا تعــداد روزهــای غیبــت از کار، از  ارتبــاط نمــره خــواب آلودگــی ب

ــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد. شــاخص ضری
الزم بــه ذکــر اســت جهــت بررســی فــرض نرمالیتــی بــرای 
ــن  ــمیرنوف و همچنی ــروف اس ــون کولموگ ــی از آزم ــای کم متغیره

ــودن  ــال نب ــورت نرم ــد. در ص ــتفاده ش ــی اس ــای گرافیک از روش ه
توزیــع از تبدیل هــای مناســب آمــاری و یــا از روش هــای ناپارامتــری 

ــد. ــتفاده گردی اس

یافته ها
ــراد  ــرایط کار اف ــک و ش ــای دموگرافی ــی ویژگی ه ــدول 1، برخ ج
ــه  ــه ماحظ ــه ک ــان گون ــد. هم ــان می ده ــه را نش ــورد مطالع م
ــا میانگیــن ســنی 33/18 ســال  می شــود، جامعــه مــورد مطالعــه ب
جامعــه جوانــی را تشــکیل می دهــد. از نظــر جنســیت اغلــب آنــان 
ــک  ــا متأهــل می باشــند. نزدی ــرد تشــکیل داده و بیشــتر آن ه را م
ــراد مــورد مطالعــه دارای تحصیــات لیســانس و  ــه 59 درصــد اف ب
ــر آن، نزدیــک  ــد. عــاوه ب ــوده و اغلــب آن هــا روزکار بودن ــر ب باالت
ــغول  ــه کاری مش ــه اضاف ــود ب ــغل خ ــان در ش ــد آن ــه 88 درص ب

ــد. بودن

)n=400( جدول 1: برخی ویژگی های دموگرافیک و شغلی جمعیت مورد مطالعه

اطالعات

5/64 ± 33/18سن )سال(

4/99 ± 6/06سابقه کار در شغل فعلی )سال(

1/27 ± 10/54متوسط ساعت کار در روز

جنسیت

)6/3( 25زن

)93/7( 375مرد

وضعیت تاهل

)21/2( 85مجرد

)78/8( 315متاهل

تحصیالت

)5( 20زیر دیپلم

)13/8( 55دیپلم

)22( 88فوق دیپلم

)59/3( 237لیسانس و باالتر

نظام کاری

)19/2( 77نوبت کار

)80/8( 323روزکار

اضافه کاری

)88/3( 353بلی

)11/7( 47خیر

اطاعات در جدول به صورت میانگین ± انحراف معیار و یا تعداد )درصد( آمده است.
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)n=400( در افراد مورد مطالعه KSS جدول 2: میانگین امتیاز مقیاس

میانگین ± انحراف معیارحداقل- حداکثرمتغیر

KSS 2/19 ± 8/255/65- 1مقیاس

)n=400( جدول 3: میانگین تعداد روزهای غیبت از کار بر اساس کیفیت خواب

P value *خواب نامطلوبخواب مطلوب

5/540/0001 ± 0/083/81 ± 0/01تعداد روزهای غیبت از کار در يکسال گذشته
* Mann-Whitney U Test

)n=400( و غیبت از کار KSS جدول 4: ضریب همبستگی بین مقیاس

KSS میزان خواب آلودگی، مقیاسP value

0/7770/0001تعداد روزهای غیبت از کار در يکسال گذشته

کیفیــت و شــدت اختــال در کیفیــت خــواب در افــراد مــورد مطالعــه 
بدیــن گونــه بــود کــه 43/2% از افــراد مــورد مطالعــه دارای کیفیــت 
ــد  ــوب بودن ــواب نامطل ــت خ ــوب و 56/8% دارای کیفی ــواب مطل خ
ــاس  ــل از مقی ــج حاص ــن، نتای ــت(. همچنی ــده اس ــه نش ــج ارائ )نتای
کارولینســکا )جــدول 2( نشــان داد کــه میانگیــن )انحراف اســتاندارد( 
ــا 5/65  ــر ب ــه، براب ــورد مطالع ــت م ــاس KSS در جمعی ــاز مقی امتی
)2/19( می باشــد. بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده میــزان خــواب 

آلودگــی افــراد مــورد مطالعــه در حــد متوســط قــرار دارد.
ــتاندارد  ــراف اس ــن و انح ــه میانگی ــوط ب ــج مرب ــدول 3، نتای در ج
تعــداد روزهــای غیبــت از کار و ارتبــاط بیــن آن بــا کیفیــت خــواب 
ــاری  ــه شــده اســت. آزمون هــای آم ــه ارائ ــورد مطالع در جمعیــت م
مشــخص ســاخت کــه بیــن میانگیــن تعــداد روزهــای غیبــت از کار 
ــوب، اختــاف معنــی  ــوب و نامطل ــا کیفیــت خــواب مطل ــراد ب در اف

.)P = 0/0001( داری وجــود دارد
ــردد جهــت بررســی  ــه در جــدول 4 مشــاهده می گ ــان طــور ک هم
ــا تعــداد روزهــای غیبــت از کار، از  ارتبــاط نمــره خــواب آلودگــی ب
شــاخص ضریــب همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد کــه اســپیرمن 
0/777 وP value  در ســطح 0/0001 معنــی دار اســت. نتایــج نشــان 
دهنــده ارتبــاط مســتقیم و قــوی بیــن خــواب آلودگــی و غیبــت از 

کار اســت.

بحث
ــا  ــی ب ــواب آلودگ ــواب و خ ــت خ ــاط کیفی ــه ارتب ــن مطالع در ای
ــد.  ــی ش ــرکت گاز بررس ــک ش ــان ی ــن کارکن ــت از کار در بی غیب
ــواب در  ــاعت خ ــن س ــه میانگی ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
کارکنــان مــورد مطالعــه 5/76 ســاعت بــود و 56/8% از افــراد دارای 
ــان داد  ــا نش ــن، یافته ه ــد. همچنی ــوب بودن ــواب نامطل ــت خ کیفی
کــه میــزان خــواب آلودگــی افــراد مــورد مطالعــه در حــد متوســط 

ــر روی 1161 کارگــر  اســت. ناکاتــا و همــکاران در مطالعــه ای کــه ب
ــد،  ــام دادن ــن انج ــی در ژاپ ــزات الکتریک ــدات تجهی ــه تولی کارخان
اظهــار داشــتند کــه اختــاالت خــواب در بیــن کارگــران روزکار یقــه 
ســفید بســیار رایــج اســت و میانگیــن خــواب کارگــران یقــه ســفید 
6/7 ســاعت بــود ]23[. در مطالعــه جعفــری و همــکاران کــه بــر روی 
513 پرســتار نوبتــکار انجــام شــد، مشــخص شــد کــه 83/2 درصــد 
از پرســتاران دارای خــواب نامطلــوب و نیمــی دارای درجــات متوســط 
ــد و میانگیــن ســاعات خــواب آن هــا  و شــدید خــواب آلودگــی بودن
ــا و  ــی نی ــه عباس ــود ]28[. در مطالع ــاعت ب ــبانه روز 4/81 س در ش
همــکاران کــه بــر روی 120 کارگــر شــاغل در صنعــت خودروســازی 
انجــام شــد، نشــان داد کــه میــزان شــیوع اختــاالت خــواب و میــزان 
ــران  ــتر از کارگ ــب بیش ــیفت ش ــران ش ــی در کارگ ــواب آلودگ خ
ــاالت خــواب در شــیفت شــب  ــودن اخت ــاال ب شــیفت روز اســت. ب
می توانــد بــه دلیــل عــدم انطبــاق چرخــه ســیرکادین باشــد. عــاوه 
بــر ایــن کیفیــت و کمیــت خــواب کارکنــان شــب کار در طــول روز 
بــه دلیــل عوامــل مزاحــم کمتــر از خــواب و اســتراحت کارکنــان در 
طــول شــب اســت ]29[. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیشــتر 

ــند. ــوب می باش ــواب نامطل ــت خ ــان دارای کیفی کارکن
یکــی از اهــداف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی ارتبــاط بیــن غیبــت از 
کار بــا کیفیــت خــواب بــود. نتایــج ارتبــاط آمــاری معنــاداری را بیــن 
ــا  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــان داد. ب ــت از کار نش ــواب و غیب ــت خ کیفی
ماحظــه شــد کــه میانگیــن تعــداد روزهــای غیبــت از کار در افــراد 
بــا کیفیــت خــواب نامطلــوب بیشــتر از مقــدار آن در افــرادی اســت 
کــه دارای کیفیــت خــواب مطلــوب می باشــند. لــذا می تــوان چنیــن 

گفــت کــه کیفیــت خــواب بــر غیبــت از کار افــراد مؤثــر اســت.
طبــق یافته هــای مطالعــه ای کــه توســط اللــوکا و همــکاران بــر روی 
1875 زن و 1885 مــرد در فنانــد انجــام شــد، اختــاالت خــواب از 
عوامــل مؤثــر بــر غیبــت از کار اســت. همچنیــن بــا کنتــرل اختاالت 
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ــوان غیبت هــای ناشــی  خــواب و افزایــش طــول مــدت خــواب می ت
از کار را کاهــش داد ]30[. همچنیــن آیلــی و همــکاران در مطالعــه ای 
مشــاهده نمودنــد کــه اختــاالت خــواب یکــی از عوامــل پیــش بینــی 
کننــده غیبــت از کار اســت و تعــداد روزهــای غیبــت از کار در افــراد 
ــال اســت ]31[.  ــدون اخت ــراد ب ــاالت خــواب بیشــتر از اف ــا اخت ب
در مطالعــه ای کــه توســط دیلــی و همــکاران در کانــادا انجــام شــد، 
مشــخص گردیــد کــه بــی خوابــی و خســتگی عاملــی تأثیــر گــذار بــر 
حــوادث، غیبــت از کار و کاهــش بهــره وری شــغلی هســتند ]32[. 
واتــرا و همــکاران در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه نــرخ غیبــت از 
کار درمــاه در افــراد دارای اختــاالت خــواب نســبت بــه افــراد بــدون 
اختــال 2/08 برابــر بیشــتر اســت ]15[. یافته هــای مطالعــه حاضــر 
ــوب  ــواب نامطل ــت خ ــه دارای کیفی ــرادی ک ــه اف ــان داد ک ــز نش نی
هســتند تعــداد روزهــای غیبــت از کار بیشــتری را نســبت بــه افــراد 
بــا کیفیــت خــواب مطلــوب تجربــه می کننــد. زیــرا کیفیــت خــواب 
نامطلــوب، در درازمــدت منجــر بــه خســتگی در افــراد شــده و ممکــن 
ــام کار  ــن انج ــا را در حی ــت و هشــیاری آن ه ــیت، دق اســت حساس
ــری و  ــم گی ــا در تصمی ــروز خط ــث ب ــرار داده و باع ــر ق ــت تأثی تح
حــوادث شــغلی گــردد. همچنیــن، می توانــد باعــث کاهــش ظرفیــت 

انجــام کار و افزایــش غیبــت از کار شــود.
ــا یافته هــای مطالعــه حاضــر هــم  اگــر چــه نتایــج مطالعــات فــوق ب
خوانــی دارنــد ولــی مطالعــات دیگــری نیــز انجــام شــده کــه نتایــج 
متفاوتــی را گــزارش کرده انــد. مثــًا ایلبایــک و همــکاران در مطالعــه 
خــود هیــچ ارتباطــی بیــن خــواب ضعیــف و افزایــش میــزان غیبــت 
از کار نیافتنــد ]16[. همچنیــن در مطالعــه ای کــه توســط اریکســن 
ــچ  ــز هی ــروژی انجــام شــد نی ــر روی 5563 پرســتار ن و همــکاران ب
ــدا نشــد  ــه ارتباطــی بیــن اختــاالت خــواب و غیبــت از کار پی گون
]17[. دلیــل ایــن موضــوع ممکــن اســت بــه علــت تفــاوت در جامعــه 
آمــاری مــورد بررســی بــوده کــه مطالعــه بــر روی پرســتاران انجــام 
شــده اســت و همچنیــن تفــاوت در طــول مــدت مطالعــه )دوره مــورد 

بررســی در ایــن مطالعــه 3 ماهــه بــوده( باشــد.
مطالعــات نشــان دادنــد کــه خــواب آلودگــی یکــی از عوامــل مؤثــر 
ــون  ــج آزم ــر نتای ــه حاض ــت ]20[. در مطالع ــت از کار اس ــر غیب ب
آمــاری نشــان داد کــه )جــدول 4(، ارتبــاط مســتقیم و قــوی بیــن 
ــزان  ــش می ــا افزای ــود دارد و ب ــت از کار وج ــی و غیب ــواب آلودگ خ
خــواب آلودگــی، غیبــت از کار افزایــش می یابــد. فیلیــپ و همــکاران 
ــه  ــرق و گاز فرانس ــرکت ب ــان ش ــر روی کارکن ــود ب ــه خ در مطالع
نشــان دادنــد کــه ارتبــاط بســیار قــوی بیــن خــواب آلودگــی در طول 
ــن مطالعــه نشــان داد  روز و غیبــت از کار وجــود دارد. یافته هــای ای

کــه کارکنانــی کــه از خــواب آلودگــی در طــول روز رنــج می بردنــد 
ــای کاری از دســت  ــداد روزه ــکاران خــود تع ــر هم ــه دیگ نســبت ب
ــد ]20[.  ــه می کنن ــت از کار تجرب ــل غیب ــه دلی ــه بیشــتری را ب رفت
طبــق نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز خــواب آلودگــی از عوامــل مؤثــر بــر 
غیبــت از کار می باشــد و افــرادی کــه دارای تعــداد روزهــای غیبــت 
از کار بیشــتری می باشــند، از میــزان خــواب آلودگــی بیشــتری نیــز 
ــراد  ــرد شــغلی اف ــر روی عملک ــی ب ــد. خــواب آلودگ برخــوردار بودن
تأثیــر گذاشــته و باعــث کــم دقتــی در انجــام کار شــده کــه می توانــد 
بــر روی کمیــت و کیفیــت عملکــرد افــراد تأثیــر نامطلــوب گذاشــته و 
همچنیــن در اثــر خطاهــای فــردی، باعــث بــروز آســیب بــه خــود و 
دیگــران شــده و میــزان غیبــت از کار را در افــراد افزایــش می دهــد.

ــوع  ــودن ن ــی ب ــه مقطع ــوان ب ــق می ت ــن تحقی ــای ای از محدودیت ه
ــت  ــه کیفی ــوط ب ــای مرب ــن، داده ه ــود. همچنی ــاره نم ــه اش مطالع
ــده و  ــه ش ــان ارائ ــط کارکن ــی توس ــورت خودگزارش ــه ص ــواب ب خ
ممکــن اســت اعتبــار آن را کاهــش دهــد، در صــورت امــکان بهتــر 
اســت کــه کیفیــت خــواب توســط دســتگاه های ثبــت امــواج مغــزی 

ــه نتایــج بهتــری دســت یافــت. ــا بتــوان ب ســنجش شــده ت

نتیجه گیری
کیفیــت خــواب نامطلــوب و خــواب آلودگــی در بین کارکنــان صنعت 
ــن  ــت. همچنی ــوردار اس ــی برخ ــیوع باالی ــه از ش ــورد مطالع گاز م
کیفیــت خــواب و خــواب آلودگــی از عوامــل مؤثــر بــر غیبــت از کار 
ــر عملکــرد شــغلی و بهــره وری  ــر خــود را ب ــت تأثی ــوده و در نهای ب
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای ــان می کن ــراد نمای اف
ــه ای جهــت  ــه برنامــه مداخل مطالعــه پیشــنهاد می شــود کــه هرگون
ــردد.  ــز گ ــده متمرک ــاد ش ــل ی ــر روی عوام ــت از کار ب ــش غیب کاه
ــان  ــوان میــزان غیبــت از کار کارکن ــا بهبــود کیفیــت خــواب می ت ب
ــود در کمیــت و  ــه بهب ــه خــود منجــر ب ــه نوب را کاهــش داده کــه ب

ــردد. ــراد می گ ــرد اف ــت عملک کیفی

سپاسگزاری
ــم رضــوان زارع دانشــجوی  ــان نامــه خان ــه برگرفتــه از پای ــن مقال ای
کارشناســی ارشــد مهندســی بهداشــت حرفــه ای دانشــکده بهداشــت، 
ــر اســاس  دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز می باشــد. ایــن مطالعــه ب
ــت  ــط معاون ــماره 7314-93 توس ــه ش ــوب ب ــی مص ــرح تحقیقات ط
ــی  ــت مال ــیراز حمای ــوم پزشــکی ش ــرم پژوهشــی دانشــگاه عل محت

شــده اســت.
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Abstract
Introduction: Sleep disorder is very common among employees and is considered as one 
of the crucial health problems. Sleep disorders have a negative impact on job performance. 
The present study was regarding the relationship of sleep quality, sleepiness and sickness 
absence.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 400 employees of a gas company 
through random sampling. The study data were collected using the Pittsburg Sleep Quality 
Index )PSQI( and the Karolinska Sleepiness Scale )KSS(. Mann-Whitney U test and 
Spearman’s correlation coefficient were applied for data analysis.
Results: While %43.2 of the participants enjoyed satisfactory sleep quality, %56.8 had 
unsatisfactory sleep quality. Statistical tests indicated a significant difference in sickness 
absence of the personnel with good and poor sleep qualities )P = 0.0001(. Spearman’s 
correlation coefficient )ρ = 0.777( indicated a statistically significant correlation between 
sleepiness index and sickness absence )P = 0.0001(.
conclusions: The results showed a strong positive correlation in sleep quality, sleepiness 
index of the personnel and sickness absence; i.e. along with decline in sleep quality and 
incline in sleepiness, the personnel’s sickness absence increased.
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