سازمانی/فصلنامه روانشناسی صنعتی

Journal of
Industrial/Organization Psychology
Vol. 3/Issue13/Winter 2012
PP: 91-104

1931  زمستان، شماره سیزدهم.سال سوم
91 -014 :صص

ارتباط اختالالت خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان
21

1931 جاده ای شهر اصفهان در سال

Moderating role of burnout in the relationship between Sleep disorders and occupational
accidents on Drivers on roads in esfahan city
Fatemeh Khani
M.A. in Psychology
Seyed Mohammadreza Samsam Shariat

فاطمه خانی

کارشناس ارشد روانشناسی

M.A. in Psychology & Faculty member of Islamic Azad
University, Khorasgan Branch, Khorasgan, Iran.

mohammad5ir@yahoo.com
Seyed Hamid Atashpour

Ph.D. in Psychology & Faculty member of Islamic Azad
University, Khorasgan Branch, Khorasgan, Iran.

Abstract
The purpose of this study moderating role of job
burnout was related to sleep disorders and accidents
on Drivers on roads in esfahan city. The research
method was descriptive correlation. The study
population comprised all drivers of road in Isfahan
in 1391 that 140 of them truck drivers, 110 bus
drivers, 50 taxi drivers suburban practices were
randomly selected. The research tools included; 1.
Mslsh and Jackson Burnout Inventory-2. Pittsburgh
Sleep Quality Inventory (PSQI) and 3.
Questionnaire accident. Regression was used to
analyze the data and the results showed sleep
disorders, 11 percent of road accidents can be
predicted (P <0.01). Personal accomplishment in
relation to sleep disturbances and incidents is
moderating roles (P <0.01).
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مقدمه

حوادث شغلی 3در رانندگی آن دسته از سوانح است که آسیب دیدن وسیله نقلیه ،جراحت یا مرگ سرنشینان یا هر دو منجر را شود

(خداداد .)0931،هر سال در آمریکا ،تقریبًاًا  0 5000نفر در حوادث رانندگی کشته می شوند ،یعنی تقریبًاًا نصف تعداد کل

آمریکاییهایی که در سرتاسر جنگ ویتنام کشته شدند .همچنین براساس آمار .روزانه  60نفر از هموطنان ما در تصادفات جادهای

یبازند (خداداد.)0931،البته اطالعات آماری از وضعیت تصادفات در کشور و استان اصفهان در شکلهای 1الی4نشان داده شده
جان م 

است.در همین حال علل بروز حادثه را می توان به رفتار انسان ،محیط و وسیله نقلیه و معمو ًالًال بر همکنش بین این عوامل منسوب کرد.

شینار ،) 978 1( 4در ارتباط با علت وقوع حادثه ،داده هایی را عرضه می کند که حاکی از آن است که رفتار انسان علت غالب بوده و

در بیش از  % 90حوادث رانندگی مورد بررسی ،کم و بیش ،نقش داشته است .ترکیب انسان و محیط نیز سهم مهمی در وقوع این

حوادث رانندگی داشت.اما بنا به نظر اوانز ( )1 99 1برای شناسایی عاملهای دخیل در وقوع حادثه باید هم حوادث را تحلیل کرد و هم

وضعیتهایی را که به وقوع حادثه منجر می شوند.اما خطاهای رفتاری موثر در حوادث در پژوهشهای متعدد عبارتند از؛الگوهای روبش

دیداری راننده (مورانت و راکول، ) 1972 ،5داوریهای ادراکی در مورد سرعت (میلو سویچ 1986 ،6؛ اوانز، ) 970 1 ،مخاطره کردن
(ساماال، ) 988 1 ،7زمان واکنش (اوگلسبی. ) 1975 ،8همچنین مشخصه های فردی چون ؛تجربه ومهارت(مک کنا ،دانکن و براون،9

، ) 1986سن(سرلی، ) 1989 ، 10جنسیت (اوانز، )1 99 1 ،دید(بویس، )1 98 1، 11سبک ادراکی(گودناف ) 1976 ، 12و شخصیت(اوانز،

 )1 99 1از ویژگی های فردی است که می توانند در بروز حوادث نقش عمده ای داشته باشند.همچنین رانندگان برخی اوقات از
اختالالتی برخوردارند که احتمال سوانح را افزایش می دهد.برخی از این اختالالت موقتی عبارتند از؛.1خستگی (هاریس و مک

کی 1972 ،13به نقل از ساندرز و مک کوریک.2،) 378 1،14الکل و مواد مخدر (اوانز.)1 99 1 ،بنابراین عوامل انسانی مهمترین نقش را
در بروز حوادث جاده ای برعهده دارندکه از میان آنها اختالالت خواب یکی از ابعاد عمده بشمار می آید .خواب طبيعي حالت منظم

 ،تكرار شونده و به آساني برگشت پذير ارگانيسم تعريف ميشود كه با بيحركتي نسبي و باال رفتن قابل توجه آستانه واكنش به

محركهاي خارجي در مقايسه با حالت بيداري مشخص ميگردد.با توجه به تعريف فوق اختالالت خواب 15به مواردي گفته ميشود

كه فرد يكي از ويژگيهاي فوق را در خواب نشان نداده و به نحوي وضعيت منظم و آستانه واكنش او دچار به هم خوردگي شده
باشد (كاپالن -سادوك، 16ترجمه پورافكاري .) 1379 ،تحقيقات نشان داده است كه محروميت از خواب باعث كاهش سيستم ايمني

و كاهش عملكرد هيپوتاالموس ،هيپوفيز و آدرنال در طي روزهاي بعدي ،كاهش تحمل گلوكز ،افزايش فشارخون و افزايش خطر

حوادث قلبي و عروقي به طور غير وابسته ،كاهش توانا يي حداكثري سطح فعاليت افراد و همچنين استعداد (آیاز 17و همکاران،
3
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 .) 2003فردي و قدرت غيرهوازي افراد مي گردد (لیرثارت.) 2000 ،18كمبود خواب مي تواند احتمال خواب آلودگي در طي روز

و به دنبال آن حوادث شغلي و اجتماعي را افز ايش بخشد .همچنين زودرنجي،رفتارهاي تهاجمي و كاهش ارتباطات اجتماعي در

افرادي كه دچار محروميت از خواب هستند ،نسبت به ساير افراد به طور قابل توجهي باالتر است(کلمان، 1999 ،گاربارینو 19و
همکاران .) 20 08 ،اختالالت مربوط به خواب عبارتند از(كاپالن  ،سادوك ،ترجمه پورافکاری:) 1376 ،الف.اختالل بيخوابي

تزدگي در خواب، 23ر.كابوسهاي شبانه
،ب.اختالل پر خوابي، 21ج.پرخوابي مفرط يا ناركولپسي، 22د.اختالل هراس يا وحش 

20
24

،س.راه رفتن در خواب، 25ص.فشردن دندانها در خواب يا بروكسيسم، 26ط.گفتار در خواب . 27متغیرهای موثر بر کیفیت و کمیت

خواب شامل ؛.1سن (مورین و گراملینگ.2،) 1999 ،28جنسیت (مونتگومری.3، ) 998 1، 29نوع تمرین( هوازی و بی هوازی) (باکلند و
السکی 1996 ،؛ داویس 998 1 ،30و شاپیرو و همکاران.4، ) 1995 ،رژیم غذایی (جانسون 31و همکاران 5، ) 990 1 ،شاخص توده بدنی

(( )BMIبجورواتن و همکاران 2007 ،و نامارا 32و همکاران.6، ) 1993 ،مصرف دارو (مارک 33و همکاران.) 998 1 ،در عین حال بی

خوابی34به طور کلی به فقدان خواب کافی در زمان معینی اطالق می شود (نجفی 1379 ،و نئوبار 1999 ،35و شامل خواب مختل با
کیفیت پایین و نیز خواب با مدت زمان کوتاه می شود ،به طوری که قادر به تأمین انرژی الزم و کافی جهت هوشیاری شخص نیست

(هاری ، 19 92 ،اوهایون 36و همکاران .)2 00 2 ،افرادی که دچار بی خوابی مزمن هستند  2/5برابر بیشتر از کسانی که وضعیت خواب

منظمی دارند دچار سوانح رانندگی می شوند .اختالالت شدید در وضعیت خواب همچنین ممکن است باعث افسردگی ،اختالالت

ادراکی ،کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه های درمانی شود (بانکووسکی .) 2006 ،اغلب راه های درمانی باری مشکالت خواب

به استفاده از دارو ختم میشود (درایور و تیلور.) 2000 ،تغییرات آنسفالوگرافی در زمان خواب در مقایسه با آن با بیداری گویایی این

است که در هنگام خواب فعالیت الکتریکی مغز تغییرات بارز می نماید (کولبراس .) 1996 ،37اهمیت خواب زمانی بیشتر روشن می
شود که بپذیریم اختالالت خواب خصوصًاًا در اشکال مزمن خود باعث کاهش فعالیت روزمره افراد می شود .این افراد در عملکرد

اجتماعی خود ضعیفند و توان فراگیری آنها به حداقل می رسد (گیلین 38و همکاران.) 1992 ،درصد باالیی از تصادفات رانندگی در
بزرگراه ها و یا حوادث زمان کار به علت خواب آلودگی و یا از دست رفتن دقت و مهارت ناشی از اختالالت آشکار و پنهان خواب

است .بنابراین کاهش تولید ،افت اطالعات یا تضعیف بهداشت روانی فردی و اجتماعی و افزایش بیماری ها و حتی مرگ و میر ،در
18
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نتیجه مشکالت خواب یا بهداشت نامناسب و ضعیف آن است (پافنبرگ 39و همکاران 1999 ،و گیلین و همکاران.) 1992 ،اما عامل

بهداشتی مهم دیگری که به نظر می آید در رانندگان حائز اهمیت است که می تواند ناشی از تحمل استرس های ناشی از شغل

رانندگی باشد ،فرسودگی است.به طور کلی فرسودگی شغلی 40به خستگی ناشی از فشارهای موجود در محل کار ،نفس کار و

همچنین عالیم و حاالت تحلیل رفتگی قوا ،سرخوردگی و گوشه گیری در کارکنان گفته می شود که این موضوع ،یک مشکل

بالقوه در تمام مشاغل به شمار می آید .در این حالت ،کار اهمیت و معنای خود را برای فرد از دست می دهد و فردی که دچار

فرسودگی شده احساس تحلیل رفتگی و خستگی مزمن می کند ،خلق و خوی پرخاشگرانه پیدا کرده و در روابط بین فردی تا اندازه
ای بدگمان و بدبین شده و عمدتًاًا حالت منفی بافی خواهد داشت (مسلش ،جکسون .) 98 11، 41اصلی ترین ویژگی و واضح ترین
تجلی این سندرم پیچیده ،خستگی است(شیروم

42

. ) 1989البته خستگی چیزی نیست که به سادگی تجربه شود ،بلکه فعالیتها و اعمالی

را سبب می شود که باعث ایجاد فاصله احساسی و شناختی بین فرد و کارش می شود .احتما ًالًال به عنوان یک راه سازش با کار زیاد

است (مسلش .) 2001مسخ شخصیت ،43تالشی است که برای ایجاد فاصله بین خود و شخص دریافت کننده خدمات ،از طریق نادیده
گرفتن خصوصیات و صفاتی که آنها را انسانی جالب و بی نظیر می سازد .فاصله سازی یک عکس العمل فوری به خستگی است و

یک ارتباط قوی از خستگی به نگرش منفی در پاسخ به دیگران در تحقیقات فرسودگی شغلی همواره یافت می شود (مسلش

.) 2001بایرن ) 1994 ( 44عدم موفقیت فردی ،کاهش موفقیت شخصی جنبه دیگر فرسودگی شغلی تا حدی دارای پیچیدگی بیشتری

است .در بعضی از موارد به نظر میرسد که آن عملکردی از خستگی ،نگرش منفی در پاسخ به دیگران و یا ترکیبی از هر دو می باشد.

به احتمال زیاد یک موفقیت شغلی با درخواستهای کاری بیش از حد که باعث خستگی و یا بدگمانی (نگرش منفی در پاسخ به

دیگران) می شود حس موثر بودن در افراد را از بین می برد؛ لذا بسیار مشکل است که شخص احساس موفقیت کند (لی و اشفورت

45

 .) 1996فقدان حس موثر بودن که بیشتر از فقدان منابع مناسب نشأت می گیرد (به وجود می آید) به نظر می رسد در صورتی که

خستگی و یا نگرش منفی در پاسخ به دیگران و یا بدگمانی 46از ویژگی های اجتماعی و کار بیش از حد ناشی می شود (مسلش ،لیتر
و شفیلد.) 2001 47عوامل این رویداد را می توان در شش مورد ناسازگاری مردم و شغلشان جستجو کرد که عبارتند از -1بار شغلی
(کار زیاد)  -2فقدان کنترل  -3 49پاداش ناکافی

50

 -4شکاف در ارتباطات -5، 51بی عدالتی

52

48

 -6ارزشهای مغایر در جامعه .53هر

چه فرسودگی شغلی مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد ،تأثیر این عوامل در سالمتی مردم بیشتر تصدیق می شود (مسلش و همکاران،

 ) 2001ومسلش و لیتر و شفیلد.) 2001 ، 54عوامل و فاکتورها موثر بر فرسودگی نیز عبارتند از ؛عامل فردی نظیر متغیرهای دموگرافیکی
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(نظیر سن یا تحصیالت رسمی) و خصوصیات شخصیت (بروک و گرینگلس

55

 ) 2001و خصوصیات نوع کار (بیرن

56

 ) 1994و عامل

سازمانی (مسلش ،اسکانفیلد و لیتر  . ) 2001طبق یافته های شینار () 978 1دررانندگان تریلیهای باربری ،که غالبًاًا باید ساعت طوالنی

رانندگی کنند ،خستگی از علل مهم تصادف است .به طوری که  % 38این حوادث در نتیجه خوابیدن راننده پشت فرمان یا بی توجهی

روی داده است (هاریس و مک کی .) 1972 ،همچنین بر اساس گزارش تحقیقاتی از اداره ایمنی و حمل و نقل آمریکا حدود

 80درصد تصادفات به خطاهای انسانی مربوط می شود که از این ها 7درصد مربوط به خواب رفتن راننده پشت فرمان

است(لگر .) 1994 ،57هورنر و رینر ) 1995 (58در پژوهشی نشان دادند که در انگلستان  20تا  25درصد تصادفات رانندگی مربوط به

خواب رفتن رانندگان پشت فرمان بوده است.فیلیپ 59وهمکاران(  ) 1996نیز در مطالعه ای نشان دادند  12 /5درصد رانندگان بیشتر از

3ساعت و 3درصد بیشتر از 6ساعت همواره دارای کمبود خواب بوده اند.در تحقیقی دیگر فیلیپ وهمکاران(  ) 1999در مطالعه ای

نشان دادند  12 /3درصد از رانندگان پیش از مسافرت در شب کمتر از 6ساعت خوابیده اند و  17 /1درصد نیز بیشتر از  16ساعت بیدار
بوده اند.در پژوهشی سیمون و کویرت(  ) 1999نشان دادنداسترس باعث ميشود رانندگان قوانين راهنما يي و رانندگي را رعايت نكنند

با سرعت برانند و به چراغ قرمز و به عالئم هشدار دهنده توجه ننمايند(به نقل از امینیان.) 1384 ،همچنین استرس باعث افزايش

خستگي فكري و شناختي شده و باعث كاهش يك فيت كارراننده ميشود.مک کارت 60و همکاران(  ) 2000نشان دادند در سوئد

 24 /5درصد تصادفات جاده ای مربوط به کامیون ها بوده است.کانر 61و همکاران ( )2 00 2در پژوهشی نشان دادند در نیوزلند تصادفات

ناشی از خواب آلودگی حدود  19درصد برآورد گردیده است.کارتر 62و همکاران ( ) 2003در مقایسه بین رانندگان عادی با کامیون و
اتوبوس نشان دادند تصادفات و خواب آلودگی به طور معنی داری در رانندگان حرفه ای بیشتر است.فیلیپ و آکرسدت ) 2006 (63

،فیلیپ ( ،) 2005آلدریچ ) 1989 ( 64و هارالدسون 65و همکاران( ) 1995در پژوهش هایی جداگانه نشان دادند بین اختالالت خواب و

تصادفات رانندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.گاربارینو) 2008 (66نشان داد حدود 22درصد تصادفات کامیون ها مربوط به

خواب آلودگی رانندگان در طول روز بوده است .همچنین بر اساس یافته های نجفی(  ) 1379فعالیت بدنی و طرح برنامه های منظم و
متناسب در جلوگیری و درمان بی نظمی های خواب موثر است.ياسا يي و همكاران ( )1 38 1در پژوهشي به اين نتايج اشاره مي كنند

بين فرسودگي شغلي و ميزان عاليم اختالالت روانشناختي رابطه معني داري وجود دارد .صبا و همکاران( ) 388 1در پژوهشی نشان

دادند ؛ در حدود  70درصد از عوامل موثر در تصادفات جاده اي ،وابسته به خطاهاي انساني مخصوصا مشكالت جسمي و فشارهاي

روحي است.ملك و همکاران( )0931در پژوهشی نشان دادند ؛ علت تصادف  25 /3درصدشان خواب آلودگي بوده است .سابقه

حوادث رانندگي در  5سال گذشته مربوط به رانندگاني با کيفيت خواب مطلوب ،کمتر از رانندگاني با کيفيت خواب نامناسب بود و
اين ارتباط از لحاظ آماري معني دار گرديد.رحماني و همکاران( ) 38 15در پژوهشی نشان دادند ؛ بر اساس بررسي هاي به عمل

آمده ،عوامل موثر بر تصادفات عبارتند از )1 :عامل انساني حدود  70تا  75درصد )2 ،عامل اتومبيل حدود  01تا  15درصد )3 ،عامل
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جاده اي حدود  01تا  15درصد .حمید و همکاران( )0931نیز در مطالعه ای نشان دادند کارکنان دارای خستگی هیجانی و مسخ
شخصیتی باال دنتسه یرتمک یناور تمالس یاراد رتشیب لامتحا هب رت .شیخی ساری و اسماعیلی فر (  ) 1389در مطالعه ای نشان دادند

کارکنانی که میزان باالتری از روان رنجوری را نشان می دهند از فرسودگی شغلی باالتری برخوردارند و کارکنانی که نمره باالیی در
برون گرایی کسب کرده اند فرسودگی شغلی پایین تری را نشان می دهند و بالعکس .در هر حال باتوجه به اهمیت آنچه ذکر گردید
در این پژوهش به بررسی نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی در ارتباط و تبیین ارتباط اختالالت خواب با حوادث شغلی در

رانندگان جاده ای شهر اصفهان پرداخته شد.

فرضیه :فرسودگی شغلی رابطه اختالالت خواب و حوادث شغلی تعدیل می کند .

روش پژوهش :این مطالعه کاربردی با روش توصیفی از نوع همبستگی است  .جامعه آماری شامل کلیه رانندگان جاده ای اتوبوس
و ماشین های باربری و نیز تاکسی های مسافربری برون شهری از شهر اصفهان در سال  1931بوده است .تعداد  300نفر شامل  041نفر

راننده کامیون  011 ،نفر راننده اتوبوس و  05نفر راننده تاکسی های برون شهری که ویژگی مشترک آنها داشتن تمرکز در شهر
اصفهان به عنوان مبدأ و ساکن آن شهر بودن  ،می باشد به شیوه تصادفی ساده در ترمینال های مسافربری ،پایانه های باربری  ،و آژانس

های مسافرتی ،از بین تمامی رانندگان بین شهری اصفهان انتخاب گردیدند .در بررسی فرضیه تحقیق از همبستگی پیرسون و تحلیل

رگرسیون گام به گام و همزمان استفاده شد.
ابزار گردآوری اطالعات

.1پرسشنامه فرسودگي شغلي:اين پرسشنامه توسط مسلش وجكسون()1 98 1تدوين شده است وداراي 22ماده مي باشد و

فرسودگي شغلي را در سه مقياس فرسودگي عاطفي،مسخ شخصيت وعدم موفقيت فردي مي سنجد .اعتبار پرسشنامه درتحقيق
حاضراز طريق آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد،در بعد خستگي عاطفي(،)α=0/467مسخ شخصيت(  )α=0/ 684وعدم موفقيت
فردي(  )α=0/ 796و دركل آزمون ( )α=0/918بود.همچنين در محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط مسلش و جكسون دربعد خستگي
عاطفي(،)α=0/9مسخ شخصيت(  )α=0/ 79وعدم موفقيت فردي(  )α=0/ 71گزارش شده است.خالدي(  ) 1375نيزاعتبار پرسشنامه را به
طور كلي(  )α=0/ 91گزارش نموده است.مطالعات مختلفي در مورد روا يي پرسشنامه ازجمله مسلش و جكسون بيان كننده روا يي
باالي پرسشنامه بود (احمدي وخليفه سلطاني.)1 38 1،

 .3پرسشنامه کيفيت خواب پيتزبورگ :اين پرسشنامه از ميزان حساسيت  % 89 /6و ويژگي  % 86 /5برخوردار است .اين پرسشنامه

نگرش بيمار را پيرامون کيفيت خواب در طي  4هفته گذشته بررسي مي نمايد .نمره کلي پرسشنامه  6و يا بيشتر به معني نامناسب بودن

کيفيت خواب و وجود اختالالت خواب خواهد بود(بویس و همکاران .)1 998 ،این آزمون كي

پرسشنامه استاندارد مي باشد و

روا يي و پايا يي آن توسط پژوهشگران دنيا و از جمله كشور ايران در مقاالت گزارش شده است .اين پرسشنامه به وسيله محققين

ابتدا به فارسي ترجمه و مجددًاًا به منظور تائيد صحت آن به انگليسي برگردانيده شده و روا يي و پايا يي آن مورد تأ يي د قرار گرفت
و ضريب آلفاي كرونباخ  0/ 78تا  0/ 82محاسبه شده است(حسن زاده و همکاران.) 1387 ،

.4پرسشنامه حوادث رانندگی:این ازمون محقق ساخته بوده و از  7سوال با استنتاج تعداد حوادث رانندگی می باشد که با توجه
به مطالعه متون تحقیقی پیرامون این موضوع ساخته شده است.میزان پایایی آن در پیش آزمونی  ./ 83محاسبه شده است.

نتایج:

در جدول  1وضعيت گروه نمونه پژوهش بر حسب تعداد حوادث جاده ای ارائه شده است.
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جدول  :1فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش بر حسب تعداد حوادث جاده ای
شاخصهاي آماري

رديف

فراواني

تعداد حوادث

درصد فراواني تجمعي

درصد فراواني

1

بدون حادثه

95

31 /7

31 /7

2

2-1حادثه

541

48 /3

80

3

4-3حادثه

37

12 /3

92 /3

3

5حادثه و بیشتر

23

7/7

00 1

4

كل

300

00 1

-

جدول  2آمار توصیفی مربوط به فرسودگی شغلی و اختالل خواب

متغییرها

میانگین

تعداد

انحراف پراکندگی

واریانس

فرسودگی عاطفی

300

2/ 38

0/ 87

0/ 76

مسخ شخصیت

300

2/ 15

0/ 99

0/ 99

احساس عدم پیشرفت

300

3/ 94

1/ 02

1/ 03

فرسودگی شغلی

300

2/ 88

0/ 64

0/ 40

30 0

17 / 99

7/ 19

51 / 64

اختالل خواب

همانگونه که در جدول 2مالحظه ميشود ،میانگین ابعاد فرسودگی شغلی ؛ فرسودگی عاطفی (  ، )2/ 38مسخ شخصیت (  )2/ 15و

احساس عدم پیشرفت ( )3/ 94و فرسودگی شغلی در کل(  )2/ 88در رانندگان جاده ای شهر اصفهان می باشد.همچنین میانگین اختالل

خواب (  ) 17 / 99در رانندگان جاده ای شهر اصفهان می باشد که نشان دهنده میزان متوسطی از این اختالل در نمونه تحقیق است.
جدول  :3همبستگي بين فرسودگی شغلی  ،اختالالت خواب و حوادث جاده ای
حوادث
شغلی

اختالل خواب
فرسودگی عاطفی
مسخ شخصیت
احساس عدم پیشرفت
فرسودگی شغلی

ضريب همبستگي

**0/ 336

معناداري

0/ 000

ضريب همبستگي

اختالل
خواب

فرسودگی
عاطفی

مس خ

شخصیت

**0/522

**0/993

معناداري

0/ 000

0/ 000

ضريب همبستگي

**0/ 230

**0/ 433

**0/ 533

معناداري

0/ 000

0/ 000

0/ 000

-0/ 059

0/270

-0/570

0/ 002

0/ 155

0/ 08 1

0/ 097

ضريب همبستگي
معناداري

**-0/661

ضريب همبستگي

*0/411

**0/943

**0/867

**0/846

معناداري

0/520

0/ 000

0/ 000

0/ 000

احساس عدم
پیشرفت

**0/ 585
0/ 000

چنانكه در جدول  3مشاهده ميشود ،بين حوادث جاده ای با اختالل خواب رابطه معناداري وجود دارد( .)p<0.01واريانس مشترك
اختالل خواب ،فرسودگی عاطفی  ،مسخ شخصیت  ،احساس عدم پیشرفت و فرسودگی شغلی با حوادث جاده ای به ترتیب؛ ،11

2/7 ،5،5و  1/3درصد ميباشد .در جدول 4نتايج مربوط به تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيشبيني حوادث جاده ای از طریق
اختالل خواب همراه با نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی و ابعاد آن به طور جداگانه ارائه شده است.
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جدول . 4نتایج تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برای حوادث جاده ای از طریق اختالل خواب همراه با نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی
گام 1

اختالل خواب

گام 2

F

R2

∆R2

37 / 858

0/ 336

0/311

81/968

0/ 336

0/311

اختالل خواب

-0/ 004
20 /645

0/943

0/221
**0/ 291

اختالل خواب

اختالل خواب* مسخ شخصیت
گام 2

0/ 104
23 / 034

0/663

0/ 134

اختالل خواب

**0/723

اختالل خواب* احساس عدم پیشرفت

گام 2

**-0/741
20 /847

0/ 350

0/321

اختالل خواب

اختالل خواب* فرسودگی شغلی

**P<0.01

**0/ 336
**0/ 337

اختالل خواب* فرسودگی عاطفی
گام 2

ß

**0/ 293
0/ 08 1

*P<0.05

همانطور که مشاهده شد در گام اول اختالل خواب به تنهایی قادر به پیش بینی حوادث جاده ای بود ( P<0/10و  .) ß=0/ 336در گام

بعدی برای پیش بینی حوادث جاده ای  ،فرسودگی شغلی و ابعاش هر کدام به صورت جداگانه به عنوان تعدیل کننده در کنار
اختالل خواب تحلیل شد و نتایج نشان داد که احساس عدم پیشرفت به طور جداگانه نقش تعدیل کننده در رابطه اختالل خواب و

حوادث جاده ای داشته اند.سایر ابعاد فرسودگی و فرسودگی شغلی در کل نیز نقش تعدیل کننده در رابطه اختالل خواب و حوادث

جاده ای نداشته است(.)P>0/50در جدول  5نتايج مربوط به تحليل رگرسيون سلسله مراتبی براي پيشبيني حوادث جاده ای از طریق
اختالل خواب همراه با نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی و ابعاد آن به طور همزمان ارائه شده است.

جدول . 5نتایج تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برای حوادث جاده ای از طریق اختالل خواب
همراه با نقش تعدیل کننده فرسودگی شغلی به طور همزمان
F
گام 1

اختالل خواب

گام 2

37 / 858

0/ 336

0/311

12 /919

0/ 386

0/941

اختالل خواب

-0/041

اختالل خواب * مسخ شخصیت

-0/240

اختالل خواب * احساس عدم پیشرفت
اختالل خواب * فرسودگی شغلی

**0/ 336
**0/462

اختالل خواب * فرسودگی عاطفی

**P<0.01

R2

∆R2

ß

**-0/772
*P<0.05

0/112

همانطور که در جدول جدول  5مشاهده شد در میان تمام ابعاد  ،تنها احساس عدم پیشرفت نقش تعدیل کننده در رابطه اختالل خواب

و حوادث جاده ای برخوردارند( .)P<0.01به طوری که در شرایط احساس عدم پیشرفت باال  ،رابطه اختالل خواب و حوادث جاده
ای باال و در شرایط احساس عدم پیشرفت پایین  ،رابطه اختالل خواب و حوادث جاده ای ضیف و پایین است.
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_______

احساس عدم پیشرفت پایین -------احساس عدم پیشرفت باال

بحث و نتیجه گیری

شكل  :5رابطه اختالل خواب و حوادث جاده ای در احساس عدم پیشرفت باال و پایین

بين اختالالت خواب و حوادث جاده ای رابطه معناداري وجود داشت ( )p<0.01به طوری که واريانس مشترك اختالالت خواب و

حوادث شغلی 11درصد بود.بدین معنی که با افزایش نمره اختالالت خواب در رانندگان  ،تعداد حوادث جاده ای نیز افزایش می

یافت .همچنین در تحليل رگرسيون همزمان و گام به گام اختالالت خواب داراي توان پيشبين معنادار به میزان 11درصد براي

شبيني حوادث جاده ای بود.یافته های پژوهش با نتایج تحقیقات کارتر و همکاران (  ،) 2003فیلیپ و آکرسدت ( ، ) 2006فیلیپ
پي 

( ،) 2005آلدریچ (  ) 1989و هارالدسون و همکاران( ) 199 0که نشان دادند بین اختالالت خواب و تصادفات رانندگی رابطه مثبت و

معنی داری وجود دارد ،همخوان است.این در حالی است که آمار ارتباط مشکالت خواب و حوادث جاده ای در نتایج هورنر و

رینر(  ) 1995در انگلستان  20تا  25درصد ،در یافته های گاربارینو(  ) 2008حدود 22درصد و بر اساس گزارش تحقیقاتی از اداره ایمنی
و حمل و نقل آمریکا حدود 7درصد (لگر ) 1994 ،و نتایج کانر و همکاران ( )2 00 2حدود  19درصد برآورد گردیده است.آمار حاصل

از نتایج به دست آمده نزدیکی بیشتری به یافته های فیلیپ وهمکاران(  ) 1996که نشان دهنده  12 /5درصد و فیلیپ وهمکاران(  ) 1999با

عدد  12 /3درصد وجود اختالل خواب را در رانندگان نشان دادند،دارد .همچنان نتایج این پژوهش با یافته های پژوهشگران داخلی
نظیر كاكو يي و همکاران ( ، ) 1389حسن زاده و همکاران (  ) 1387ونیز کریمی (  )01 20هماهنگ است.تحقيقات نشان داده است كه

محروميت از خواب باعث كاهش سيستم ايمني و كاهش عملكرد هيپوتاالموس ،هيپوفيز و آدرنال در طي روزهاي بعدي ،كاهش

تحمل گلوكز ،افزايش فشارخون و افزايش خطر حوادث قلبي و عروقي به طور غير وابسته ،كاهش توانا يي حداكثري سطح فعاليت

افراد و همچنين استعداد فردي و قدرت غيرهوازي افراد مي گردد(آیاز67و همکاران 2003 ،؛لپرولت 68و
همکاران 1997 ،؛لیرتارت .) 2000 ،69همچنین كمبود خواب مي تواند احتمال خواب آلودگي در طي روز و به دنبال آن حوادث

شغلي و اجتماعي را افزايش بخشد  .همچنين زودرنجي ،رفتارهاي تهاجمي و كاهش ارتباطات اجتماعي در افرادي كه دچار

محروميت از خواب هستند ،نسبت به ساير افراد به طور قابل توجهي باالتر است(کلمان 1999 ،70؛ گاربارینو و همکاران71
.) 2003 ،این در حالی است که تصادفات رانندگي به علت خواب آلودگي در افرادي كه بيش از  60ساعت در هفته كار مي كنند،

يا ساعت هاي كاري نامنظم داشته(براون ،) 1994 ،72يا شب كار بودند(هورنر و رینر ) 1995 ،73و يا محروميت از خواب دارند
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شيوع بيشتري دارد(فیلیپ ،) 2001 ، 74رانندگي همراه با خواب آلودگي بيش از چهار برابر ،خطر تصادف رانندگي را افزايش مي

دهد با وجود اين الگوي رانندگي با حالت خواب آلودگي در دنيا از شيوع باال يي برخوردار است(اداره ایمنی ترافیک بزرگراه
ها.) 2006 ،75در ادامه نتایج در بررسی همبستگی پیرسون بین متغییرها نتایج نشان داد بين حوادث جاده ای با اختالل خواب ،

فرسودگی عاطفی  ،مسخ شخصیت  ،احساس عدم پیشرفت و فرسودگی شغلی رابطه معناداري وجود داشت (. )p<0.01اما نتايج
شبيني حوادث جاده ای از طریق اختالل خواب همراه با نقش تعدیل
مربوط به تحليل رگرسيون سلسله مراتبی و همزمان براي پي 

کننده فرسودگی شغلی و ابعاد آن به طور جداگانه نشان داد احساس عدم پیشرفت نقش تعدیل کننده در رابطه اختالل خواب و

حوادث جاده ای برخوردار است( .)P<0.01به طوری که در شرایط احساس عدم پیشرفت باال  ،رابطه اختالل خواب و حوادث جاده
ای باال و در شرایط احساس عدم پیشرفت پایین  ،رابطه اختالل خواب و حوادث جاده ای ضعیف و پایین است.نتایج در کل نشان می

دهد در رانندگان با انگیزه و احساس پیشرفت باال در زندگی شغلی شان ،به طور معنی داری نسبت به رانندگان کم انگیزه و با احساس
پیشرفت پایین  ،کمتر اختالالت خواب عامل تصادف بوده است.در همین حال یافته ها تأیید می کنند افراد کم انگیزه کیفیت شغلیشان

پایین تر می آید (مسلش ) 1976 ،و یافته های قرا يي و همکاران(  ) 1386نشان دادند ؛ افسردگي که در نتیجه آن بی میلی ایجاد می شود

 ،در افزايش تعداد تصادفات رانندگي موثر مي باشد.ضمن آن که شینار ( ) 978 1گزارش می دهد که خستگی ،که می تواند ناشی از

کم انگیزگی باشد ،از علل مهم تصادف است(هاریس و مک کی.) 1972 ،همچنین كورمن 76و همكاران( )1 98 1فرسودگي متأثر از
احساس عدم پیشرفت و انگیزه ،باعث کاهش موفقیت در زندگی شغلی و فردی می گردد(راس و آلتماير، 1994 ،77ترجمه خواجه

پور ) 1377 ،که نتایج غیرمستقیم آن کاهش کارایی رانندگان در جاده هاست که می تواند موجب افزایش حوادث گردد.نتایج

كاكو يي و همکاران (  ) 1389شيوع موارد مشكوك به يك فيت خواب نامطلوب در کنار موضوع رضايت شغلي قرار دارد،.موردی که
می تواند نتیجه احساس پیشرفت فردی باشد.ضمن آنکه ياسا يي و همكاران ( )1 38 1همبستگي بين فرسودگي شغلي و اختالالت

پارانوئيد ،شكايات جسماني،اضطراب و افسردگي را نشان دادند،مواردی که می تواند در کاهش کارایی شغلی و افزایش تصادفات

موثر باشد.این در حالی است که پانیز و کنیان ) 2005 ( 78فرسودگی را عاملی در جهت نارضایتی شغلی  ،تمایل به ترک شغل ،عالئم

جسمانی هیجانی ،و سطح عملکرد ادراک شده می دانند.مواردی که هر کدامشان در افزایش احتمال خطر در رانندگان و بروز حادثه

می توانند نقش داشته باشند .بایرن ) 1994 ( 79احساس عدم پیشرفت را جنبه ای از فرسودگی شغلی می داند که تا حدی دارای
پیچیدگی بیشتری است.این موضوع باعث عملکردی توأم با احساس خستگی ،نگرش منفی در پاسخ به دیگران و یا ترکیبی از هر دو

می باشد که می تواند حس موثر بودن در افراد را از بین ببرد؛ لذا بسیار مشکل است که شخص احساس موفقیت کند (لی و
اشفورت. ) 1996 80در رانندگان هرچه این احساس بیشتر باشد  ،توجه به مواردی مهم چون وضعیت خواب و جلوگیری از ایجاد

حوادث می تواند کاهش یافته و بنابراین فراوانی آنها نیز که نتیجه نوعی بی تفاوتی است ،افزایش یابد.در تحقیق حاضر ترس ناشی از
امنیت شغلی که ممکن است بر تکمیل پرسشنامه ها اثرگذار بوده و نیز انتخاب نمونه آماری بر اساس توافق طرح پژوهشی اولیه می

تواند از محدودیت پژوهش تلقی گردد.اما پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج عبارتند از؛.1اطالع رساني در مورد عوامل اختالل
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خواب و آموزش بهداشت خواب؛ تدوین بروشورهای آگاهی دهنده به زبان ساده و توزیع ان در کاربری ها و پایانه ها و دفاتر بیمه و

مجامع برگزارکننده دوره های آموزشی در گروه های رانندگان بین شهری و نیز تدوین  CDهای صوتی و تصویری آموزشی برای
استفاده رانندگان و خانواده هایشان با مضامین اختالالت و کیفیت خواب و بهداشت خواب می تواند اثربخش باشد.همچنین این

موضوع به عنوان سرفصلی مهم در دوره های آموزشی مورد نیاز رانندگان مورد توجه قرار گرفته و از وجود متخصصانی جداگانه به

منظور آموزش مبحث استفاده گردد.2.معاینه طبی و بالینی به وسیله پزشک و مشاور روانشناس در کنار استفاده از آزمون تشخیصی
برای وضعیت خواب هر فرد که در حداقل زمان در پایانه ها و کاربری ها انجام می گیرد ،می تواند در صدور کارت سالمت و اجازه

رانندگی برای جامعه آماری انجام پذیرد .3 .با توجه به وجود نوعی بی نظمی در سفرهای بین شهری از نظر زمانی ،پیگیری مراجع
قانونی و کسب گزارش برای کسب اطالع از استفاده رانندگان از دوره های استراحتی مورد نیازشان و نیز ساعات رانندگی می تواند
محدودیتی ،مانند جریمه نمودن ،را در استفاده بیش از حد از رانندگان توسط کاربری ها  ،پایانه ها و کارخانه ها ایجاد نماید .4 .با
توجه به یافته های مطالعه پاپاداکاکی 81و همکاران (  ) 2008سبک زندگی برخی رانندگان در برگیرندده مصرف مواد مخدر و الکل و

نیز ارتباطاتی است که آنها را از بهداشت روانی دور نموده و مشکالت مربوط به خواب در ایشان ایجاد می نماید  .افزایش بهداشت

عمومی این گروه آماری که می تواند با چکاب های مستمر توسط کارفرمایان و مدیران پایانه ها و کاربری ها انجام گیرد ،از موارد

مورد پیشنهاد می باشد.5 .تدوین و طراحی نقشه های راه های بین شهری با ذکر اطالعاتی مبنی بر میزان استراحت مورد نیاز در این

مسیر برای یک بدن استاندارد  ،موارد ایمنی و سایر اطالعات شامل استراحتگاه ها و پارکینگ های جاده ها و نظایر آن در ترمینال ها

و کاربری ها به گونه ای که در دیدگاه رانندگان قرار داشته باشد.6.با توجه به آنکه اغلب تصادفات برون شهری اصفهان بین ساعات

 14الی  20اتفاق می افتد ،پیشنهاد می گردد در این ساعات کنترل جاده ها افزایش یافته و از نیروی انسانی بیشتری پلیس راهور در

جهت کنترل تخلفات استفاده نمود.7.همچنین در آموزش های راهنمایی و رانندگی جهت اخذ گواهینامه پایه دو ،پیشنهاد میگردد با

توجه به آنکه بسیاری اوقات سواری ها عامل تصادفات کامیون ها و اتوبوسها به شمار می آیند ،موارد عمده ای که یک راننده سواری

در جاده های برون شهری الزم است رعایت کند و شرایطی که رانندگان جاده ای حرفه ای دارند،به طور ویژه آموزش داده شود..8.

با توجه به یافته های پژوهش که نشان داد رابطه اختالل خواب و حوادث در رانندگان کم انگیزه و با احساس عدم پیشرفت ،بیشتر و

قوی تر از رانندگان با احساس پیشرفت باالتر است ،باید به عوامل برانگیزاننده در رانندگان توجه بیشتری نمود.همانطور که گفته شد

رانندگان کم انگیزه تر دارای نوعی احساس بی اثری بوده و نقش مهمی برای خود قایل نیستند.اهمیت شغل رانندگی و معرفی آن در

مجالت و روزنامه ها ،مصاحبه با رانندگان باتجربه در تلویزیون اصفهان و رادیوهایی که مخاطبشان بیشتر رانندگانند و تبلیغ رسانه ای

آن و استفاده از شعارها و پیام هایی در تابلو ها و بیلبورد های شهری و بین شهری برای نشان دادن احترام به این حرفه و انجام
هماهنگی با اموزش و پرورش برای حضور رانندگان در مدارس در مرحله انتخاب رشته دانش آموزان به مانند پزشکان و مهندسان و

 ...می توانند احتماال مواردی انگیزاننده برای رانندگان و خانواده هایشان تلقی گردند.همچنین با توجه به اینکه در اغلب مشاغل ارتقاء

از موارد مهم انگیزاننده است ولی در رانندگان نمی توان چندان انتظار آن را داشت پیشنهاد می شود بازخوردهای آماری توسط

کارفرمایان و سرپرستان پایانه ها از تعداد سفرها باری یا مسافری سالم به ایشان به طور مرتب ارائه گردد.استفاده از تقدیرنامه و بازتاب
نظرات احساسی برای ایشان و خانواده هایشان از حداقل مواردی است که توسط سرپرستان می بایست اعمال گردد.

Papadakaki

81

102

فصلنامه روانشناسی صنعتی /سازمانی  /سال سوم  /شماره  / 13زمستان 1931

تشکر و قدردانی

در پایان الزم دانسته از مدیریت محترم دفتر تحقیقات پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان و نیز مسئوالن پایانه ها و کاربری های
شهر اصفهان که بدون همکاریشان تحقق مطالعه حاضر امکان پذیر نبود ،نهایت قدردانی و سپاس انجام گیرد.
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