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چکیده
زمینه و هدف :اختالالت خواب از مشکالت رایج بهخصوص در جوامع مدرن و صنعتی میباشد .میزان بروز آن در جمعی ته ای مختل  ،،گون اگون گزارشش ده
است .بروز این مشکالت در افراد شاغل و کارگر منجر به بروز آسیبهای شغلی و کاهش عملکرد ایشان میشود و میتواند خطرآف رین باش د .در ای ن مطالع ه ب ه
بررسی رابطهی اختالل خواب و توانایی انجام کارپرداخته شد.
روش بررسی :این مطالعه به صورت مقطعی در تمام کارگران یک کارخانه ی تولید لبنی ات در س ال  1393انج ام ش د .در ای ن مطالع ه از پرسش نامهی Stop
 Bangجه ت بررس ی آپن ه ی انس دادی خ واب )ESS-Epworth Sleepiness Scale( ،جه ت بررس ی خوابآل ودگی و (-Work ability index
 )WAIجهت بررسی توانایی انجام کار استفاده شده است .دادههای به دست آمده از این پرسشنامهها به همراه اطالعات دموگرافی ک م ورد تحلی ل و آن الیز ق رار
گرفت.
یافتهها :در این مطالعه در نهایت  212نفر مورد سنجش واقع شدند .ارتباط بین یافتههای سه پرسشنامهی  StopBang ،ESSو  WAIاز لحاظ آماری معنادار
بود .ارتباط سن با  WAIو  ،StopBangوضعیت تحصیلی با  ،ESSسابقه کاری با  ،StopBangاستعمال دخانی ات ب ا  StopBangو  ،ESSس اله ای
استعمال دخانیات با  StopBangو  BMIبا  ،StopBangمعنادار بود .بین دو پرسشنامهی خواب ارتباط معنادار مثبت وجود داش ت و ه ر دو پرس شنام ه ب ا
شاخص توانایی انجام کار ارتباط معکوس معنیدار داشتند.
نتیجهگیری :نتایج بدست آمده ارتباط قوی اختالالت خواب ،آپنه انسدادی خواب و شاخص توانایی کار را نشان میده د .ل ذا جه ت جل وگیری از ب روز ع وار
برگشت ناپذیر و آسیبهای متعاقب اختالل خواب و کاهش عملکرد شغلی در کارگران ،الزم است غربالگری انجام شده و توجه بیشتر ب ه مس الل بهداش ت خ واب
کارگران صورت گیرد.
کلیدواژهها :بیماری خواب ،ESS ،Stop Bang ،Workability index ،کارخانه لبنیات.

مقدمه
اخ تالالت خ واب از مش کالت رای ج بهخص وص در
جوامع صنعتی محسوب میشود .این مش کالت ازآنرو
که افراد در تمام س نین را درگی ر میکنن د و دامن هی
تأثیر آنها جوان ب مختلف ی از زن دگی بش ر را درگی ر
میکن د ،در ردهی مش کالتِ مه س س المت ف ردی و
اجتم اعی محس وب میش وند .می زان ب روز آن در
جمعیتهای مختل  ،،گون اگون و از  12ت ا  42درص د
گزارششده است [ .]1تخمین زده میشود که  4درص د
مردان و  2درصد زن ان از آپن ه انس دادی خ واب رن ج
میبرن د ( )OSAو اکثری ت بیم اران از ای ن مش کل
ب یاطالع ب وده و پیگی ری مناس ب درم انی را انج ام

نمیدهند و مشخص شده است که  OSAبا هزینههای
پزشکی-سالمتی زیادی در بالغین در س ن ک ار هم راه
است [ .]1مشکالت خواب با بیماریهای قلبی عروق ی
مانند فشار خون که  29درصد جمعیت را درگیر میکند
و مرگ ناشی از بیماریهای قلب ی عروق ی ک ه ت ا 41
درصد از مرگومیر ایرانیان را شامل میشود ارتباط دارد
[.]4-2
کاهش بهرهوری و افزایش غیبت از ک ار ،ش ایعترین
اختالالت عملکرد کاری در افراد دچار بیخوابی اس ت.
حوادث کاری در بین شاغالنی که دچار اختالل خ واب
شدید هستند شایعتر میباشد .نتایج پژوهشی نشان داد
اف راد دچ ار آپن ه انس دادی خ واب هس تند مش کالت
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بیشتری برای تمرکز و یادگیری داشته و میزان باالتری
از حوادث و آس یبهای ک اری را در مقایس ه ب ا گ روه
کنت رل دارن د [ .]2در مطالع ات گذش ته نی ز اث ر
خوابآل ودگی ب ر اس اس پرس شنامهی Epworth
) Sleepiness Scale (ESSو بیماریه ای خ واب در
کارکنان تولیدی کارخانهها مشخص شده است [.]6
همچنین مطالعات همراه ی بیخ وابی را ب ا ک اهش
عملکرد فیزیکی و ذهنی ،اضطراب و عدم توانایی انجام
کارهای پیچی ده ک اهش پیش رفت و رض ایت ش غلی
غیبت از کار بیشازحد و کاهش عملکرد شغلی را نشان
داد [ .]0در مطالعهای که در سال  2212بر دانش جویان
پزشکی سال آخر انجام شد در ایش ان کیفی ت زن دگی
کل ی کمت ر از دانش جویان دامپزش کی هم ان مقط ع
تحصیلی گزارش شد که یکی از دالیل مط ر در ای ن
موضوع کسخوابی ایجادشده به دلیل کشیکهای متعدد
در پزش کان ج وان میباش د [ .]8در مطالع ه دیگ ری
مشخص شد که افراد دچار بیخ وابی ،نق ص تمرک ز و
حافظه ،کاهش توانایی ب رای انج ام کاره ای روزان ه و
همچنین کاهش لذت از روابط شخصی را دارند [.]9
 Labbafinejadو همک اران در س ال 2214
مطالعهای را با هدف بررسی همراهی اختالل خواب ب ا
توانایی انجام کار کارگران در یک شرکت تولی د کنن ده
قطعات ماشین انجام دادند .در این مطالع ه  931ک ارگر
مرد کارخانه بررسی شدند و توانایی کار آنها با استفاده
از پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار و اختالل خ واب
هس توسط پرسشنامهی  MUSIC-Norrtaljeبررس ی
شد .میانگین نمره شاخص توانایی انج ام ک ار ب هطور
معنیداری در گروه با اختالل خواب ( )28/41پایینتر از
گروه بدون اختالل خ واب ( )12/44ب ود .نت ایج آن الیز
رگرسیون لجستیک ،ارتباطی معن یداری ب ین توان ایی
انجام کار و اختالل خواب را نشان داد [.]12
در مطالعه  Swansonو همکاران که در سال 2211
انجام ش د ب ه بررس ی همراه ی اخ تالالت خ واب ب ا
عملکرد ک اری پرداخت ه ش ده اس ت .در ای ن مطالع ه
عملکرد شغلی در افراد در معر خطر برای اخ تالالت
خواب شامل بیخوابی ،آپنه انسدادی خ واب ( )OSAو

سندروم پای بیقرار ( )RLSمورد بررسی قرار گرفت .از
 1222آمریکایی که هفت های ب یش از  32س اعت ک ار
میکردند در مورد وضعیت استخدام ،عملک رد ش غلی و
وضعیت و کیفی ت خ واب س اال ش د .س اعات ک اری
طوالنی با میزان خواب کمتر همراه بود و میزان خ واب
کمتر با اختالالت شغلی بیشتری همراهی داشت .نتایج
این مطالعه حاکی از این بود که ساعات کاری ط والنی
میتواند به کمبود م زمن خ واب منج ر ش ده و پیام د
اختالل عملکرد کاری را به دنبال داشته باشد [.]11
 Omachiو همکاران در سال  2229مطالعهای جهت
بررس ی آپن ه ی انس دادی خ واب ،ب هعنوان ریس ک
فاکتوری برای ناتوانی ش غلی طراح ی نمودن د .در ای ن
مطالعه  122فرد شاغل بررسی شدند که از ب ین آنه ا،
 83نفر در پلی سونوگرافی ،مبتال به  OSAبودن د و در
مقایسه با بیمارانی که مبتال به  OSAنبودن د ،در خط ر
باالتری از ناتوانی اخیر شغلی قرار داشتند [.]2
 Mulgrewو همکاران در س ال  2220مطالع های را
جهت بررسی اثر آپنه ی انسدادی خواب و خوابآلودگی
روزانه بر محدودیت کاری انجام دادند .در ای ن مطالع ه
 428نفر مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج مطالعه ح اکی
از این بود که رابطهی معنیداری ب ین ش دت  OSAو
محدودیت کاری وجود ندارد .البت ه تف اوت معن یداری
بین کسانی که  OSAخفی ،و  OSAشدید داش تند از
لحاظ مدیریت زم ان  %1/23زم ان مح دود در مقاب ل
 )p=2/22( ،%8/43و تعامالت ذهنی/ف ردی  %9/10در
مقابل  )p=2/22( ،%33وجود داشت .همچنین در مقابل
ارتباطاتی معنیدار بین خوابآلودگی روزانه ارزیابیش ده
توس ط پرسش نامه Epworth Sleepiness Scale
) (ESSو معیارهای مح دودیت ک اری وج ود داش ت.
بیماران با امتیاز کس ب ش ده  2و کمت ر از پرسش نامه
 ESSمحدودیت کاری ،کمتری به نس بت کس انی ک ه
امتیاز  18و بیشتر داشتند ،بروز میدادند ک ه از جنب هی
مدیریت زمان ( %0/19در مقاب ل  ،)%6/38رواب ط ب ین
شخصی-ذهنی ( %2/12در مقابل  )%36و خروجی ک ار
( %8/16در مقاب ل  )%36ب ود .همچن ین اف رادی ک ه
اختالالت خواب آنها تحت درمان قرار گرفته بود بهبود
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روش بررسی
این مطالعه به روش مقطعی در س ال  2213در ی ک
کارخانه لبنیات در شهر تهران انجام شد .تمام ک ارگران
این کارخانه که سابقهی حداقل یک سال ک ار داش تند
وارد مطالعه شدند .از  280نفر کارگر تولید لبنیات241 ،
نفر رضایت برای همکاری داشتند و در مطالعه ش رکت
کردند .برای همه شرکتکنندگان اطالعات دموگرافیک
(شامل سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأه ل ،مص رف
سیگار و ،)...اطالعات پزشکی (سابقه بیم اری ،مص رف
دارو و ،)...اطالعات شغلی مانند سابقه کار ،شیفت کاری
بر اس اس مطالع ات ق دیس [ ]12 ،14و پرسش نامههای
ش اخص توان ایی انج ام ک ار ESS ،و StopBangاز
طریق مصاحبه مستقیس جمعآوری گردید .همچنین وزن
و قد شرکتکنندگان اندازهگیری و شاخص ت وده ب دنی
برحسب کیلوگرم ب ر مترمرب ع محاس به ش د .ش اخص
خروج از مطالع ه ع دم پاس خ ب ه حت ی ی ک س اال از
پرسشنامهی مرتبط با توانایی انجام کارStopBang, ،
) Epworth Sleepiness Scale (ESSب ود .در ای ن
پژوهش اصول رازداری رعایت و تایید کمیت ه اخ ال
دانشگاه و رضایت آگاهانه شرکتکنندگان اخذ شد.
توانایی انج ام ک ار ش رکتکنندگان توس ط ش اخص
توانایی انج ام ک ار م ورد ارزی ابیقرار گرف ت .در ای ن
پژوهش ما از نسخه فارسی این پرسشنامه که روای ی و
پای ایی آن در مطالع ات پیش ین مش خص ش ده اس ت
دو ماهنامه

اس تفاده نم ودیس [ .]16ای ن پرسش نامه دارای  0آی تس
میباشد که هر ک دام از آنه ا دارای مح دوده نم رات
مختل ،می باشند .آیتس اول وضعیت توانایی انجام ک ار
در حال حاضر در مقایسه ب ا بهت رین وض عیت توان ایی
انجام کار در طول زندگی بوده و دارای محدوده  2تا 12
امتیاز میباشد .آیتس دوم توانایی انجام کار در ارتباط ب ا
نیازهای شغلی ب وده و دارای مح دوده  2ت ا  12امتی از
میباشد .آیتس سوم و چهارم به ترتیب تعداد بیماریهایی
که در حال حاضر توسط پزش ک تش خیص داده ش ده
است و تخمین تأثیر این بیماریها بر توانایی انج ام ک ار
بوده و به ترتیب دارای محدوده  1تا  0امتیاز و  1ت ا 6
امتیاز میباشند .آیتس پ نجس تع داد مرخص ی ب ه عل ت
بیماری در یک سال گذشته بوده و دارای محدوده  1ت ا
 2امتیاز میباشد .آیتس ششس پیش بینی و پ یش آگه ی
توانایی انجام کار در دو سال آینده توسط شرکت کننده
بوده و دارای امتیاز  1یا  4ی ا  0میباش د .آی تس هف تس
منابع ذهنی بوده و دارای محدوده  1تا  4امتیاز میباشد.
در تمام آیتس ها بهترین وض عیت ف رد دارای بیش ترین
نمره میباشد .شاخص توانایی انجام کار از حاصل جمع
امتیازات این  0آیتس محاسبه می گردد .باالتر بودن نمره
شاخص توانایی انجام کار ،نشان دهنده وضعیت توانایی
انجام کار مناسب تر میباشد .محدوده نمره این شاخص
از  0ت ا  49امتی از میباش د .همچن ین م ی ت وان
شرکتکنندگان را برحسب نمره این ش اخص در چه ار
گروه با توانایی انجام کار ض عی( ،نم ره  0ت ا  ،)20ب ا
توانایی انجام کار متوسط (نمره  28ت ا  ،)36ب ا توان ایی
انجام کار خوب (نمره  30تا  )43و با توانایی انجام ک ار
عالی (نمره  44تا  )49طبقه بندی نمود.
ب رای ارزی ابی اخ تالل خ واب ،از دو پرسش نامه
 StopBangو Epworth Sleepiness Scale
) (ESSاستفاده شد .پرسشنامه  StopBangیک روش
غربالگری برای آپنه انسدادی خواب است که به بررسی
 8ایتس شامل جنسیت (جنس یت م ذکر ریس ک ف اکتور
تلقی میشود) ،س ن (س ن بیش تر از  22س ال ریس ک
فاکتور تلقی میشود) ،شاخص توده بدنی (شاخص توده
بدنی بیشتر از  32کیلوگرم بر مترمرب ع ریس ک ف اکتور
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واضحی در مدیریت زمان و روابط بین شخصی-ذهن ی
پیدا کردند [.]12
البته در مطالعه  Lianو همکاران مشخص شد ک ه
میزان کسخ واب ب هطور معن یداری ب ا ن اتوانی ک اری
متعاقب آن ،ارتباط ندارد [ .]13به نظر میرسد تحقیقات
بیشتر برای شفافسازی ارتباط اختالل خواب و عملکرد
کاری مورد نیاز است.
علیرغس ش یوع ب االی اخ تالالت خ واب ،در ای ران
مطالعات اندکی بر روی اثرات آنها بر عملک رد ک اری
انجام شده است .در این مطالعه ما ب ه بررس ی ارتب اط
اختالل خواب با توانایی انجام کار پرداختهایس.

92

96

یاسر لبافی نژاد و همکاران

دو ماهنامه

دوره  ،41شماره  ،2خرداد و تیر 4931

یافتهها
از بین  280نفر 212 ،پرسش نام ه ی کام ل بدس ت
آمد (می زان پاس خ ده ی  0409درص د) .ب یش از %92
شرکتکنندگان مذکر بودند .داده های دموگرافیک ای ن
جمعیت را در جداول  1و  2مشاهده م ی کنی د .از نظ ر
توانایی انجام کار هیچ ف ردی در س طح ض عی ،وج ود
نداش ت .از نظ ر پرس ش نام ه ی %0/10 StopBang
افراد دارای ریسک متوسط و باال برای آپنه ی انسدادی
خواب بودند و در پرسش نام ه ی  %8/12 ،ESSاف راد
پاسخ غیر طبیعی داده بودند (جدول  1و.)2
برای بررسی اثر متغیر های گوناگون روی مقدار کمی
بدس ت آم ده از پرس ش نام ه ه ای  ESS ،WAIو
 StopBangاز آزمون  ANOVAاستفاده شد که نتایج
آن را در جدول  3مشاهده می کنید.
جنسیت با هیچ کدام از پرسش نامه های ذک ر ش ده
ارتباطی نداشت .وضعیت تأهل ب ا توان ایی انج ام ک ار
مرتبط بود .متوسط عدد بدس ت آم ده در اف راد متاه ل
( 42/88با انحراف معیار  )16/2و در افراد مج رد ،بی وه
یا مطلقه ( 20/41با انحراف معیار  )12/2بود که نش ان
می دهد افراد متاهل دارای توانایی انجام ک ار ب االتری
م ی باش ند .س طح تحص یالت ب ا پرس ش نام ه ی
 StopBangارتباط داشت که در آن متوسط ای ن ع دد
در افراد با سطح تحصیالت تا دیپلس ( 28/1ب ا انح راف
معیار  )24/1و در افراد با تحصیالت دانشگاهی مع ادل
جدول  – 1آنالیز توصیفی و بررسی متغیر های کمی
سن
سابقه ی کار
BMI
ساعات کاری در روز
عدد نهایی ESS
عدد نهایی StopBang
عدد نهایی WAI

میانگین

انحراف معیار

33/42
2/02
22/24
8/82
2/42
1/12
42/38

0/268
4/298
2/82
1/309
3/32
1/44
2/19
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تلقی میشود) ،فشارخون (وجود فشارخون باال یا تح ت
درمان بودن بعلت  32فش ارخون ب اال ریس ک ف اکتور
تلقی میشود) ،اندازه دور گردن (اندازه دور گردن بیشتر
از  42سانتی متر ریسک فاکتور تلقی میشود) ،خستگی
و خوابآلودگی (خستگی ی ا خوابآل ودگی در ط ی روز
ریسک فاکتور تلقی میشود) ،خروپ ( ،وج ود خروپ ،
ریسک فاکتور تلقی میشود) و قطع تنفس شبانه م ی-
پردازد .افراد برحس ب اینک ه  3ی ا بیش تر از  3ریس ک
فاکتور یا کمتر از  3ریسک فاکتور داشته باشند در گروه
با خطر باال و کس برای آپنه انسدادی خ واب ق رار م ی
گیرند .البته طبقه بندی دیگری هس وجود دارد که اف راد
بدون ریسک فاکتور تا  2ریسک ف اکتور دارای ریس ک
کس ،افراد دارای  3ی ا  4ریس ک ف اکتور دارای ریس ک
متوس ط و اف راد دارای  2ت ا  8ریس ک ف اکتور دارای
ریسک باال برای آپنه انسدادی خواب ق رار م ی گیرن د
[ .]10در مطالعه ی صاد نیت و همکاران حساسیت و
ویژگی و روایی و پایایی نسخه فارسی ای ن پرسش نامه
مشخص شده است [.]18
پرسش نامه،Epworth Sleepiness Scale
پرسشنامه ای است که سطح کلی خوابآلودگی روزانه
فرد را می سنجد .ای ن پرسش نامه ح اوی  8س اال ب ه
صورت لیکرتی و  4حالته است که فرد میتواند امتیاز 2
تا  3را ب رای ه ر س اال کس ب م ی نمای د و در ک ل
سواالت ،یک فرد میتواند امتیاز  2تا  24را کسب نماید.
منابع کسب امتیاز  2تا  12را نرمال و  11تا  24را غی ر
نرمال دانسته اند [ .]19در مطالعه ی یزدی و همکاران
روایی و پایایی نسخه فارسی این پرسش نامه مش خص
شده است [.]22
داده ها از مطالعه وارد رایان ه ش دند و ب ا ن رم اف زار
 SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در
آنالیز توصیفی از میانگین و انحراف معیار اس تفاده ش د.
در آنالیز تحلیل ی ب رای متغیره ای کم ی و متغیره ای
کیفی از تست  ANOVAاستفاده ش ده .ب رای ارتب اط
سنجی بین متغیره ا از آزم ون  Corrleationو ب رای
بررسی میزان اثرات نسبی ه ر متغی ر و بررس ی اث رات
مداخله گر آنالیز رگریشن خط ی اس تفاده ش د .در ای ن

مطالع ه س طح معن یداری کمت ر از  2022و مح دوه
اطمینان  %92در نظر گرفته شد.

شیوع اختالالت خواب در کارکنان یک کارخانهی تولید لبنیات و اثر آن بر توانایی انجام کار...
جدول  – 2آنالیز توصیفی و بررسی متغیر های کیفی
جنسیت

سطح
تحصیالت
نوع شیفت
کاری

نوع شغل
مصرف
دخانیات
طبقه بندی
WAI

طبقه بندی
StopBang
طبقه بندی
ESS

( 82/2با انحراف معیار  )10/1بود که نش ان م ی ده د
آپنه ی انسدادی خواب در افراد با تحصیالت پ ایینت ر
بیشتر میباشد .بین شیفت کاری و ن وع ش غل و ه یچ
کدام از اعداد پرسش نامه ه ا ارتب اطی مش اهده نش د.
مصرف دخانیات با تمامی پرسش نامهها ارتباط معنیدار
داشت که به ترتیب عدد بدست آمده از پرسش نامههای
 ESS ،WAIو  StopBangدر افراد س یگاری مع ادل
 23/0 ،08/39و  81/1و در افراد غیر سیگاری به ترتیب
معادل  23/2 ،92/42و  90/2ب ود .ای ن دادهه ا نش ان
میدهد که سیگار کشیدن باعث کاهش توان ایی انج ام
کارو افزایش خوابآلودگی روزان ه و آپن ه ی انس دادی
خواب می گردد .بین تمامی پرسش نامه ها به ص ورت
کمی و کیفی ارتباط معنیدار وجود داش ت ک ه بع دا در
دو ماهنامه

جدول  – 3ارتباط بین مقادیر کمی پرسش نامه ها و متغیر های کیفی
(تست )ANOVA
جنسیت
وضعیت تاهل
سطح تحصیالت
نوع شیفت کاری
نوع شغل
مصرف دخانیات
طبقه بندی WAI
طبقه بندی
StopBang
طبقه بندی ESS

WAI
2/442
2/238
2/862
2/822
2/094
2/221
2/221

ESS
2/488
2/622
2/042
2/922
2/213
2/221
2/221
2/221

StopBang
2/293
2/228
2/220
2/048
2/142
2/222
2/221
-

2/221

-

2/221

آزمون  Correlationبه آنها بیشتر خواهیس پرداخت.
برای بررسی اثرات متغیر های کمی ب ر ع دد نه ایی
حاص ل از پرس ش نام ه ه ا ،آزم ون Pearson
 correlationانجام ش د ک ه نت ایج آن را در ج دول 4
مشاهده میکنید.
بین سن و پرس ش نام ه ه ای  ESSو StopBang
ارتباط معنیدار مثبت و بین آن و پرسش نامه ی WAI
ارتباط معنیدار منفی مشاهده شد ک ه ای ن نش ان م ی
دهد با افزایش سن احتمال آپن هی انس دادی خ واب و
خوابآلودگی روزانه افزایش می یابد و توانایی انجام کار
کاهش نشان می دهد .سابقه ی کار فقط با پرسش نامه
ی  StopBangارتباط مثب ت معن یدار داش ت .می زان
شاخص ت وده ی ب دنی ) (BMIیک ی از مالف ه ه ای
پرسش نامه ی  StopBangمیباشد و بدیهی است که
با افزایش آن ،عدد نهایی حاصله از این پرسش نامه نیز
باال برود .شاخص توده ی بدنی با عدد حاصل از پرسش
نامه ی  WAIنیز ارتباط معن یدار ول ی از ن وع منف ی
داشت که نشان می دهد با افزایش این شاخص توانایی
انجام کار کاهش پی دا میکن د .س اعات ک اری در روز
ارتباط معنیداری با هیچ کدام از پرسش نامه ها نداشت.
هنگام بررسی ارتباط این سه پرسش نام ه ب ا یک دیگر
مشخص گردید که عدد حاصل از پرسشنامهی WAI
با دو پرسش نامه ی دیگر ارتباط معنیدار و منف ی دارد
که نشان می دهد توانایی انجام کار ب ا می زان آپن ه ی
دوره  ،41شماره  ،2خرداد و تیر 4931
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وضعیت تاهل

زن
مرد
متاهل
مجرد یا مطلقه
بدون تحصیالت دانشگاهی
تحصیالت دانشگاهی
روز کار
عصر کار
شب کار
چرخشی
اداری
تولیدی
هرگز
ترک کرده
آری
ضعی،
متوسط
خوب
عالی
ریسک کس ()2-2
ریسک متوسط ()4-3
ریسک باال ()8-2
طبیعی ()8-2
غیر طبیعی ()24-9

تعداد
9
226
122
62
142
03
122
9
6
22
2
163
100
4
34
2
32
02
124
100
31
0
181
34

درصد
4/2
92/8
69/8
32/2
66/2
34/2
69/8
4/2
2/8
23/3
23/3
02/8
82/3
1/9
12/8
2
14/9
34/9
48/4
82/3
14/4
3/3
84/2
12/8

90

98

یاسر لبافی نژاد و همکاران

جدول  - 4ارتباط بین مقادیر کمی پرسش نامه ها و متغیر های کمی ()CORRELATION
WAI

ESS
p

Pearson correlation

p

2/221
2/183
2/226
2/286
2/221
2/221

2/224
2/283
2/294
-2/124
-2/248
2/303
-

2/223
2/220
2/104
2/129
2/221
2/221
-

Pearson
correlation
2/490
2/222
2/423
-2/222
-2/220
2/303

2/221
2/221
2/221
2/010
2/221
2/221

جدول  – 2آزمون رگرسیون خطی برای بررسی توانایی انجام کار بر اساس پرسش نامه ی StopBang
عدد بتا
سن
BMI
وضعیت تاهل*
عدد پرسش نامه ی Stop bang

-2/211
2/124
-1/982
-1/919

p-value
2/832
2/293
2/224
2/221

*مرجع افراد متاهل ،عدد ثابت معادل  44032با معنی داری 20221

جدول  –6آزمون رگرسیون خطی برای بررسی توانایی انجام کار بر اساس پرسش نامه ی ESS
عدد بتا
p-value
سن
BMI
وضعیت تاهل*
عدد پرسش نامه ی ESS

-2/298
-2/124
-2/138
-2/823

2/226
2/332
2/221
2/221

*مرجع افراد متاهل ،عدد ثابت معادل  22022با معنی داری 20221

انسدادی خواب و خوابآلودگی روزانه ارتب اط معک وس
دارد .ع دد حاص ل از پرس ش نام ه ه ای  ESSو
 StopBangنی ز ب ا یک دیگر ارتب اط معن یدار مثب ت
داشتند.
برای بررس ی ش اخص ه ای پ یش بین ی کنن ده ی
توانایی انجام ک ار ،متغی ر ه ای معن یدار وارد آزم ون
رگرسیون خطی شدند (جدول .)2
بعد از رگرسیون سن و  BMIاهمیت خود را از دست
دادند ولی عدد پرس ش نام ه ی  StopBangوض عیت
تأهل معنیدار باقی ماندند .در بررسی موازی دیگ ر ب ه
جای عدد پرسش نامه ی  ،StopBangع دد پرس ش
نامه ی  ESSوارد آزمون شد (جدول .)6
در این آزمون عالوه بر وضعیت تأهل و عدد پرس ش
دو ماهنامه

دوره  ،41شماره  ،2خرداد و تیر 4931

نامه ی  ،ESSسن نیز ارتباط معنیدار خود را حفظ کرد
که این میتواند به علت ارتباط خطی بین عدد پرس ش
نام ه ی  StopBangو س ن باش د ک ه در آزم ون
رگرسیون اول باعث از بین رفتن معنیداری س ن ش ده
بود.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه بین وضعیت تأهل و توانایی انجام کار،
میزان تحصیالت و ریسک آپن ه ی انس دادی خ واب و
همچنین بین مصرف سیگار و تمامی اندکس های مورد
نظر (توانایی انجام کار ،آپنه ی انسدادی خواب و میزان
خوابآلودگی روزانه) ارتباط معنیداری بدست آم د .ه ر
سه اندکس نیز با یک دیگر ارتب اط معن یداری داش تند.
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سن
سابقه ی کار
BMI
ساعات کاری در روز
عدد نهایی WAI
عدد نهایی StopBang
عدد نهایی ESS

Pearson
correlation
-2/226
2/292
-2/124
2/118
-2/220
-2/248

StopBang
p
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دو ماهنامه

بر اس اس ای ن مطالع ه در م ورد اف رادی ک ه در ای ن
زیرگروه قرار می گیرند حرفی به می ان آورد .مطالع هی
حاضر یک مطالعه ی مقطعی میباشد که در آن ارتباط
علیتی قابل بررسی نمیباشد و فقط م ی ت وان ارتب اط
متغیر ها ب ا یک دیگر ( )Correlationرا بررس ی ک رد.
نحوه ی جمع اطالعات از طریق پرسش نامه بوده است
و با وجودی که پرسش نامه ها دارای روای ی و پای ایی
خوبی می باشند ،نمی ت وان ب هطور ک ل ت ورشه ای
یادآوری و غیره را از میان برد.
مطالعه ی ما در اکثر موارد همسو با مطالعات پیش ین
میباشد .یک مزیت مهس بررسی مقادیر پرسش نامه ها
به صورت کمی میباشد که نشان می ده د خ ود ع دد
حاصل از پرسش نامه ها نیز میتواند در آنالیز ها م ورد
استفاده قرار گیرد .چنین مطالعهای در کارکن ان لبنی ات
سازی صورت نگرفته بود و بررسی ارتباط بیماریه ای
خواب و کار کردن در کارخانه ی تولید لبنی ات ای ده ی
جدیدی میباشد .میزان پاسخ دهی به پرسش نامه نی ز
در حد  %02بود که میزان باالیی ب ه حس اب م یآی د.
پیشنهاد میش ود مطالع ات بع دی اث رات متغی ر ه ای
بیشتری را روی توانایی انجام ک ار م ورد بررس ی ق رار
دهند و طراحی مطالعه ب ه ص ورت کوه ورت باش د ت ا
بتوان ارتباط علیتی را مورد بررسی قرار داد.
در پایان نشانه ه ای پ یش بین ی کنن ده ی توان ایی
انجام کار که ارتباط قوی ب ا ای ن متغی ر دارن د عب ارت
بودند از سن ،وض عیت تأه ل و ع دد پرس ش نام ه ی
( ESSکه در آزمون رگرسیون با توجه ب ه ارتب اط ب ین
سن و پرس ش نام ه ی  StopBangارتب اط مش خص
تری داشت) که می توان از این شاخص ها در م واردی
که دسترسی به داده ه ای توان ایی انج ام ک ار ن داریس
استفاده کرد.
ارتباط بین وضعیت تأهل و توانایی انجام کار ،میزان
تحص یالت و ریس ک آپن ه ی انس دادی خ واب و
همچنین بین مصرف سیگار و تمامی پرسش نامه های
مورد نظر (توانایی انجام کار ،آپنه ی انسدادی خواب و
میزان خوابآلودگی روزان ه) در ای ن مطالع ه معن یدار
بودند و هر سه اندکس نیز با یکدیگر ارتباط معنیداری
دوره  ،41شماره  ،2خرداد و تیر 4931
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شاخص توانایی انجام کار ارتباط معکوس نسبتا قوی ب ا
عدد پیرسون کمتر از  2/2-با پرسش نامه ه ای دیگ ر
داشت .عدد نهایی پرسش نامه ی  ESSو StopBang
با یکدیگر ارتباط مثبت ولی با عدد پیرسون نسبتا پایین
(معادل  )303/2داشتند.
در مطالعهای که در چین روی  906شاغل در صنعت
شیمی به بررسی توانایی انجام کار پرداخته ب ود نش ان
داده شد که توانایی انجام کار در افراد غیر متاه ل ب اال
تر میباشد [ .]21می توان این تفاوت را در جنبه ه ای
فرهنگی متفاوت پیدا کرد و بررسی اثر این متغی ر روی
توانایی انجام کار نیاز به بررسی های بیش تری دارد .در
مطالعهای در کش ور اس ترالیا روی ب یش از  3222نف ر
مشخص شد که سطح تحصیالت پایین در کنار درآم د
پایین ریسک آپنه ی انسدادی خواب را باال می برد که
مطالعه ی ما نیز همسو با این مطالعه میباشد [ .]22اثر
سیگار نیز بر بیماریهای گون اگون بررس ی ش ده و در
مطالعات گذشته اثر آن بر آپنه ی انسدادی خ واب (ک ه
با  StopBangبررسی شده) [ ،]23میزان خوابآلودگی
روزانه (که با  ESSم ورد بررس ی ق رار گرفت ه) [ ]24و
توانایی انجام ک ار [ ]22مش خص ش ده اس ت .اث رات
مشکالت خواب بر توانایی انجام ک ار نی ز در مطالع ات
قبلی بررسی شده است [ ]12ولی این مطالعات بیشتر به
بررسی اثر متغیر ها در پیش بین ی توان ایی انج ام ک ار
خوب و پایین پرداخته است .در مطالعه ی حاضر ما ب ه
بررس ی ارتب اط کم ی امتی از ه ای ه ر پرس ش نام ه
پرداختیس که نشان داده شد این سه پرسش نامه از نظر
مقادیر کمی نیز با هس ارتباط معنیداری دارند و الزام ی
به تعیین نقطه برش برای آنالیز این داده های نمیباشد.
محدودیت هایی در این مطالعه وجود داشتند .یکی از
آنها تعداد پایین زنان شرکت کننده در مطالعه بود ک ه
چون در محیط های کاری تعداد زن ان بس یار کمت ر از
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Abstract
Background and aims: Sleep disorders are among the most prevalent disorders today and
especially in the industrial and developed countries. Their prevalence have been varied in
different populations. The occurrence of these disorders in working population can cause
occupational injuries and reduces the performance of the employees. It also can be
hazardous. In this article, the association between sleep disorders and the work ability index
are considered.
Methods: This is a cross-sectional study performed in a dairy company on all the employees
in the year 2013. In this study, the StopBang questionnaire for assessment of the sleep
apnea, Epworth Sleepiness Scale (ESS) questionnaire for assessment of sleepiness, and the
work ability index (WAI) for assessment of work ability were used. The gathered data from
these questionnaires were analyzed in conjunction with the demographic data.
Results: In this study, 215 workers were finally considered. The associations between the
three questionnaires (WAI, ESS, and STOP Bang) were statistically significant. There were
also significant associations between age and WAI and STOP Bang; the level of education
and ESS; work history and STOP Bang; smoking and all three questionnaires; pack-years of
smoking and STOP Bang; and also the employee's body mass index (BMI) and STOP Bang.
There was positive correlation between ESS and STOP Bang and both these questionnaires
were negatively correlated with WAI.
Conclusion: The results showed a strong correlation between sleep disorders (sleepiness
and sleep apnea) and the work ability index. It is important to consider the sleep hygiene
and performance of screening for sleep disorders in the employees to reduce the irreversible
injuries and associated problems and also reduce the problem of lowered productivity.
Keywords: Sleep disorders, ESS, Workability index, StopBang, Dairy factory.
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