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رابطه ی سالمت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیالن
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Abstract
aim:The goal of this study was to examine the
relationship between mental health and sleep quality in
the Fire Department personnel in guilan province.
Method: The population consisted of all fire
department personnel in the province, according to
Morgan, and randomly ,180 of them were selected by
simple random. Of these, 116 people were married and
64 were unmarried. Questionnaire and interview data
were collected at the workplace. The questionnaire
used in the survey questionnaire,were the Pittsburgh
Sleep Quality Scale and Mental Health Goldberg Hiller.The data were analyzed using Pearson
correlation and Spearman. The results showed that the
mental health and quality of sleep are related.
Discussion and conclusions: One way to increase
mental health, improve quality of sleep and if it was
not good maybe the mental health would be decrease.
Keywords : mental health, sleep quality, fire
department personnel
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مفهوم سالمت روانی  ،در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سالالمتی اسالت و بالر کلیاله روشهالا و تالدابیری اطالالق مالیشالود کاله بالرای
جلوگیری از ابتال به بیماریهای روانی ،درمان و توان بخشی آنها به کار میرود .در تعریف سالمت روانی مشکلی که وجالود دارد
این است که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری وجود نالدارد .سالازمان جهالانی بهداشالت ،در تعریالف سالالمتی آن را
حالت رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری میداند و بر این نکته تأکید دارد که هیچ یال

از ایالن ابعالاد بالر

دیگری اولویت ندارد .در گذشته در بسیاری از کشورهای جهان ،به دلیل توجه اصلی به اولویتهای بهداشتی همچون بیماریهای
عفونی و واگیردار ،سالمت روان کمتر مورد توجه قرار گرفته است .امروزه در اکثر کشورهای جهالان تالالش بالرای صالنعتی شالدن
هرچه بیشتر از ی

سو و از سویی دیگر رشد سریع جمعیت ،شهرنشینی و مهالاجرت باله چشال مالیخالورد .باله دنبالال ایالن تغییالرات

بنیادین ،روز به روز بر استرسها و مشکالت روانی اجتماعی جوامع افالزوده شالده و جهالان شالاهد تغییالرات عمالده در اپیالدمیولویی
بیماریها و نیازهای بهداشتی افراد خواهد بود .به گونه ای که بیماریهای روانی ،در صدر عوامل ایجادکننده ناتوانی و مرگهالای
زودرس قرار میگیرند .شیوع باالی این بیماریها و ناتوانی طوالنی مدت و مزمن همراه آنها ،باعث شده تا این مشکالت در تمامی
جوامع به عنوان ی

اولویت بهداشتی مورد توجه قرار گیرد) .)WHO3, 2013مرور مطالعالات انجالام گرفتاله در زمیناله وضالعیت

سالمت روان افراد  51سال و باالتر در ایران ،نشان دهنده این است که به طور متوسط حدود  ٪15افراد جامعه از اختالالت روانی
رنج میبرند و زنان نسبت به مردان از آسیب پذیری باالتری برخوردارند(نورباال .)5931 ،4عوامل بسیاری باعالث بالر هال خالوردن
سالمت روانی میشود که از جمله آنها میتوان به عدم رعایت عدالت اجتماعی ،فراه نبودن فرصتهای شالکوفایی بالرای افالراد،
وجود تبعیضهای غیرمنطقی و عدم ایجاد امنیت اجتماعی اشاره نمود(کاپالن و سادوک.)5931 ،5
یکی از فاکتورهایی که نقش مهمی در سالمتی انسان دارد ،خواب 6است(آماگای 7و ات ال) .خواب ،مکانیزم فیزیولویی

بدن در

بازیابی توان ازدست رفته و خستگی ناشی از فعالیتهای بدن در طول زندگی روزمره است و معیار مهمیدر حفظ سالمت جسمی
و روانی انسان محسوب میشود(آراسته .)1159 ،8خواب یکی از نیازهای اساسی انسان است و هرگونه اختالل در جریالان طبیعالی
آن ،عالوه بر ایجاد مشکالت روانی ،می تواند کارآیی فرد را نیز کالاهش دهالد(نورباال .)5931 ،اخالتالالت خالواب 9در جمعیالت
کلی ،شیوعی بین  ۵۱تا  %21دارد .این اختالالت منجر به بروز نتایج منفالی و نالامطلوب در کیفیالت زنالدگی و عملکالرد افالراد مالی
شود(نجومی .)1113 ،10ک خوابی با کاهش کیفیت زندگی ،سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی و عالاطفی فالرد را باله مخالاطره مالی
اندازد(کشاورز اخالقی .)1113 ،111کیفیت خواب 12نامناسب با افالزایش تالنش ،تحریال

پالذیری ،افسالردگی و باله طالور کلالی بالا

رضایت کمتر از زندگی ارتباط دارد(آلوبا 13ات ال.)1151 ،
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یکی از مهمترین مشکالتی که نوبت کاران از آن رنج میبرند ،اختالل در خواب است(هارینگتون .)1159 ،14نوبتکالاری ،باله ویالژه
شب کاری ،باعث میشود که افراد بر خالف سیست زیستی طبیعت بدن خود عمل کنند .این وضعیت باعث پیدایش نوعی اخالتالل
به نام کمبود خواب تجمعی میگردد .تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که کالار در سیسالتمهای نامتعالارف و مشالکالت ناشالی از
خواب میتواند باعث بروز بسیاری از اختالالت جسمی و روانی از جمله ک شدن اشتها ،خستگیهای جسمی و روانی ،عدم تمرکز
حواس ،ناسازگاریهای عاطفی ،کاهش شوق و اشتیاق به کار و بسیاری از مشکالت دیگر برای شخص نوبتکار شود (مانال

 15ات

ال.)1151 ،
استرسهای روانی عوامل دیگری هستند که میتوانند سالمت روان افراد را به خطر اندازند .بررسیهای گونالاگون در جهالان نشالان
داده اند استرسهای روانی ،برای هر فرد و سازمانی ،هزینه و خسارات زیالادی را باله همالراه دارنالد .در محالیطهالای کالاری اسالترس
موجب کاهش کارآیی و غیبت شده جابجایی کارگران را موجب میگردد و آموزش نیروی جایگزین به جای کارگرانی کاله باله
علت ابتال به بیماری روانی کار خود را از دست میدهند ،هزینههای سالنگینی را بالر سالازمان و مؤسساله تحمیالل مالیکنالد .تالا کنالون
مطالعات متعددی در زمینه بررسی وضعیت سالمت روان و کیفیت خواب ،در موقعیتهای مختلف انجالام گرفتاله اسالت .نتالایج ایالن
بررسیها همگی مؤید این مطلب میباشند که مطالعه وضعیت سالمت روان و کیفیت خواب افراد میتواند اطالعات ارزشمندی را
در زمینهی برنامه ریزیهای آموزشی ،درمان و پیشگیری از بروز اختالالت روانی واختالالت خالواب در اختیالار مسالؤوالن ،برناماله
ریزان و مدیران سازمانها و مراکز ارایه دهندهی خدمات قرار دهد .ضعف پیشینه مطالعاتی در زمینه بررسی وضعیت سالالمت روان
و کیفیت خواب کارکنان سازمان آتش نشانی ما را بر آن داشت تا با انجام چنین پژوهشی ،اطالعات مفیدی را در اختیار مسؤوالن
و مدیران این مجموعه قرار دهی تا با استفاده از نتایج آن ضمن باال بردن کارآیی ،از افت عملکرد شغلی و دلزدگی در کارکنالان
سازمان جلوگیری به عمل آورند.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری :پژوهش حاضر رابطهی سالمت روان و کیفیت خواب ،در بین کارکنان سازمان آتش نشالانی
کل استان گیالن را مورد بررسی قرار داد .جامعهی مورد نظر شامل کلیهی کارکنان سازمان آتش نشانی در کل استان گیالن بود ،کاله
بر طبق جدول مورگان ،و به روش تصادفی ساده ،تعداد  081نفر از آنها انتخاب شالدند .از ایالن تعالداد 001 ،نفالر متاهالل و  16نفالر
مجرد بودند .دامنهی سنی آنها بین  46تا  60سال و میانگین سنی آنها  ..34بود .3 .نفر از آنها دارای تحصالیالت زیالر دیالپل 10 ،
نفر دارای تحصیالت دیپل  6. ،نفر دارای تحصیالت فوق دیپل و  64نفر دارای تحصالیالت لیسالانب بودنالد .دادههالا بالا اسالتفاده از
پرسشنامه و به صورت مصاحبه در محل کار جمع آوری شد.
ابزار
برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه استفاده گردید:
پرسشنامه سالمت عمومی : 16ی

پرسشنامهی روانشناختی و شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی محسوب میشود

(هندرسون )4100 ،17که توسط گلدبرگ و هیلر 4طراحی شالده اسالت .ایالن پرسشالنامه دو گالروه از پدیالدههالای مهال را در بالر

میگیرد:
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 -0ناتوانی در ادامه انجام عملکرد عادی فرد  -4ظهور پدیدههایی با ماهیت پریشان ساز
این پرسشنامه ناراحتیهایی با طول مدت کمتر از  6هفته را شناسایی میکند که در مطالعات زمینالهیالابی در جامعاله کالل ،مطالعالات
زمینهیابی گروههای خاص و در مطالعالات مقایساله بیمالاریهالای روانالی در یال

جمعیالت در زمالانهالای متفالاوت ،باله کالار مالیرود

(گلدبرگ و ویلیام .)1155 ،18فرم  48سؤالی آن شامل چهار خرده مقیاس  3سؤالی است که عالی جسمی ،اضطراب ،اختالل در
کارکردهای اجتماعی و افسردگی شدید را ارزیابی میکند .خرده مقیاس اول(عالی جسمانی) مواردی درباره احساس افراد نسبت
به وضع سالمت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانههای بدنی را در بالر مالیگیالرد .خالرده مقیالاس دوم(اضالطراب) مربالوط باله
احساس فشار و تنیدگی ،عصبانیت و بدخلق شدن ،ترس و وحشت بی دلیل ،دلشوره و ناتوانی در انجام کارها است .خالرده مقیالاس
سوم (اختالل در کارکرد اجتماعی) توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ،احساس رضایت در انجام وظایف ،احساس مفید بالودن،
قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیتهای روزمره زندگی را در بر میگیرد .خرده مقیاس چهارم(افسردگی شدید)عالی اختصاصی
افسردگی از قبیل احساس بی ارزشی ،ناامیدی ،افکار خودکشی ،آرزوی مردن و ناتوانی در انجام امور را مورد بررسی قرار میدهد.
نمره گذاری این پرسشنامه بر مبنای درجه بندی چهارحالته است .بر اساس این مبنا به هر سوال از راست به چپ ،نمالرات  1 ،5 ،1و
یا  ،9تعلق میگیرد .بررسی انجام شده در ایران نشان دهنده آن است که نقطاله بالرش  ،4.حالد تعیالین کننالده و یالا باله عبالارتی فالرم
شاخص این آزمون برای جمعیت ایرانی است(نورباال و همکاران .)1113 ،بر این اساس در صورتی که مجموع نمرات واحالدهای
مورد پژوهش بین  1و  4.باشد به عنوان سالمت عمومیمطلوب و  46یا باالتر به عنوان سالمت عمومی نامطلوب در نظالر گرفتاله
شد .روایی(اعتبار علمی) پرسشنامه توسط متخصصین سالمت عمومی بررسی و تأیید شد و الزم به ذکر است که این پرسشنامه در
تحقیقات گذشته در ایران مورد استفاده قرار گرفته است(هاشمینظالری  ،1111تقالوی ،1111حلالوانی  .)1112در ایالن تحقیالق ،باله
منظور تعیین پایایی آزمون ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است ،که مقدار آن برای کل سواالت 1939 ،به دست آمد.
پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ :19این پرسشنامه برای اندازه گیری کیفیت و الگوهای خواب افراد بزرگسالال در  7حیطاله
استفاده میشود .این حیطهها شامل کیفیت ذهنی خواب ،دوره نهان خواب ،طول دوره خواب ،کارآمالدی عالادات خالواب ،مختالل
کنندههای خواب ،استفاده از داروهای خواب آور و سوء کارکرد روزانه فرد طی مالاه گذشالته اسالت(ب

لیتالل ،1151 20ناتسالون

21

 ،1155بویسه .)1159 22درجه بندی انجام شده ،از صفر تا سه است .به طوری که عدد  3باله معنالای نامناسالب و عالدد صالفر) (0باله
معنای بسیار مناسب میباشد .برای بررسی کیفیت خواب از مجموع امتیازات نامناسب استفاده شد .بر این اساس امتیالاز 4باله عنالوان
کیفیت خواب مناسب و  5و بیشتر به عنوان کیفیت خواب نامناسب طبقه بندی شد(تاکاهاشی 23ات ال.)1151 ،
روایی(اعتبارعلمی) پرسشنامه توسط متخصصالین مربوطاله بررسالی و تاییالد شد(ساللیمانی  ،1112تالوالیی  ،1112بالاقری  .)1113در
پژوهش حاضر به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن برای کل سواالت 1923،به دست آمالد.
دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 20و روش تحلیل آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن به دست آمد.
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Goldberg & William
Pittsburgher Sleep Quality index
20
Beck-Little
21
Knutson
22
Buysse
23
Takahashi
19

97

رابطهی سالمت روان و کیفیت خواب در...

یافتهها
یافتهها نشان داد در مجموع  8.93از کارکنان سالازمان آتالش نشالانی ،وضالعیت سالالمت عمالومی نالامطلوب داشالتند .بالر اسالاس خالرده
مقیاسهای سالمت عمومی 8.93 ،درصد از نظر وضعیت شکایات جسمانی39.5 ،درصد از نظر وضالعیت اضالطراب اضالطراب2599 ،
درصد از نظر اختالل در کارکرد اجتماعی 195 ،درصد از نظر افسردگی ،وضعیت مناسبی نداشتند .بین تمامی نمرات مقیالاس هفتگاناله
کیفیت خواب ،با نمرهی کلی پرسشنامهی  ،PSQIارتباط مثبت معناداری وجود دارد(جدول .)1
جدول )1نتایج بررسی همبستگی نمرات مقیاسهای هفت گانه با نمره کلی پرسشنامه PSQI
مقیاس کیفیت خواب

ضریب همبستگی

کیفیت ذهنی خواب

0/38

تاخیر در به خواب رفتن

0/685

طول مدت خواب مفید

0/5.

کیفیت خواب

0/77.

اختالالت خواب

0/58.

میزان داروی خواب آور مصرفی

0/7..

اختالل عملکرد صبحگاهی

0/5.8

بین مقیاسهای کیفیت خواب و همچنین نمره کلی کیفیت خواب با سطح سالمت عمومی ،ارتباط معنی داری مشاهده شالد(جدول
.)1
جدول  )2نتایج بررسی ارتباط بین نمرات مقیاسها و نمره کل کیفیت خواب با سطح سالمت عمومی براساس آزمون مجذور کای
مقیاس کیفیت خواب

مقدار P

کیفیت ذهنی خواب

0/0008

تاخیر در به خواب رفتن

0/00.

کیفیت خواب

0/008

اختالالت خواب

0/008

میزان داروی خواب آور مصرفی

0/000

اختالل عملکرد صبحگاهی

0/00.

همچنین ،نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین سالمت عمومی و کیفیت خواب مبتالیان ،در کل
بود(جدول .)8
جدول  )3رابطهی سالمت عمومی و کیفیت خواب کارکنان سازمان آتش نشانی کل استان گیالن
کیفیت خواب

خوب

بد

جمع

مطلوب

%7.

%.8

%800

نسبتا مطلوب

%..

%73

%800

نامطلوب

% 8/ 8

%.6/.

%800

جمع

%6./.

%87/3

%800

P.Valu
سالمت روان
0/008

 =0/5..ضریب همبستگی اسپیرمن

بحث و نتیجه گیری
یافتهها ی پژوهش نشان داد بین سالمت روان و کیفیت خواب کارکنان سازمان اشت نشانی ،رابطه وجود دارد .بنابراین فرضیهی وجود
همبستگی بین سالمت روان و کیفیت خواب ،مورد تایید قرار گرفت .نتایج مطالعه صالالحی و همکاران(صالالحی )1111 ،نشالان داده
است که  9291درصد از کارکنان مورد مطالعه از یکی از اختالت روانی در رنج بودند که بیشترین میزان مربوط به عامل
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اضطراب بود .در مطالعات زمانیان و همکاران(زمانیان ))1112 ،و رادمنالد و همکالاران ،مشالخص گردیالد باله ترتیالب  2991و 2295
درصد کارکنان ،مشکوک به وضعیت اضطراب نامناسب بودند.یافتههای ما با این مطالعات مشابه اسالت .در مطالعاله ای کاله توسالط
محمدفام و همکاران ،بر روی کارکنان ی

شرکت خودروسازی صورت گرفت ،مشخص شد 88درصد کارکنان از میزان استرس

باالیی برخوردار بودند و مهمترین عامل استرس زای کاری ،شرایط فیزیکی کار(صدا ،روشنایی ،و )...بود .ی

تبیین احتمالی برای

مشاهده میزان اضطراب باال در بین کارکنان مطالعه حاضر میتواند به دلیل قالراردادی بالودن وضالعیت اسالتخدامی در نیمالی از ایالن
کارکنان و احساس عدم امنیت شغلی ناشی از آن باشد .همچنین باال بودن عوامل استرس زایی فیزیکی کار در ایالن شالغل خالاص،
میتواند از دیگر عوامل تأثیرگذار باشد.همچنین یافتههای این بررسی در طیف نتایج باله دسالت آمالده توسالط باالهنال

و یعقالوبی،

صادقی و همکاران ،شمب علیزاده و همکاران ،نورباال و همکاران ،اُمیدی و همکاران ،است.
در پژوهش حاضر بین سالمت عمومی و کیفیت خواب ،ارتباط مستقی و معناداری وجود داشت .این یافته با یافتههالای ساللیمانی و
همکاران در توافق است .و فورد 24و همکارش گزارش کردند که بین کیفیت خواب و افسردگی شالدید ،ارتبالاط معنالاداری وجالود
دارد .همچنین باقری و همکاران به ارتباط بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی اشاره میکنند.
با توجه به باال بودن شیوع موارد مشکوک به سالمت عمومی نامطلوب و کیفیت خواب نامناسب و همچنین وجود ارتباط معنالادار
میان سالمت عمومی نامطلوب و کیفیت خواب نامناسب در بین کارکنان مورد مطالعه ،بهتر است هرگونه برنامههای مداخله ای در
جهت پیشگیری یا کاهش مشکالت سالمت عمومی و کیفیت خواب کارکنان ،بر کاستن شرایط استرسزای فیزیکی محالیط کالار و
آموزش اصول بهداشت خواب متمرکز شود .پیشنهاد میشود در مورد افراد نوبتکاری که در سیستمهای ثابت روزانه ،شالروع کالار
آنها در ساعات اولیه روز است تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
سپاسگزاری
از کلیه کارکنان و مسووالن محترم سازمان آتش نشانی استان گیالن که در این پژوهش ما را یاری رساندند ،قدردانی میشود.
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