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  چكيده
ي سنگين در ي نقش كيفيت و كميت خواب رانندگان وسايل نقليهتحليلي بوده كه در زمينه-شده يك تحقيق توصيفي پژوهش انجام

عالوه بر مدت زمان خواب رانندگان  اين تحقيق درانار استان يزد انجام گرفته است. -آلودگي در محور مهريزتصادفات ناشي از خواب

ي آمار و اطالعات مطالعه .ه استبررسي قرار گرفتتوجه و رد مو ، كيفيت خواب آنان نيزنيهاي طوالدر مسافت ي سنگينوسايل نقليه

آوري شده است. اين اطالعات با استفاده از ي سنگين تكميل گرديد، جمعهايي كه توسط رانندگان وسايل نقليهنامهحاضر از طريق پرسش

كاهش حوادث و بهبود كيفيت خواب رانندگان و در نتيجه و راهكارهاي مؤثر در  همورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS  24افزارنرم

با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي كيفيت و مدت زمان  اين مطالعه در .ه استآلودگي پيشنهاد گرديدخسارات ناشي از خواب

با وجود اينكه بسياري  ه استنتايج اين پژوهش نشان داد .ه استو نتايج حاصل از آن ارائه گرديد هخواب رانندگان مورد ارزيابي قرار گرفت

اما كيفيت خواب نقش  متمر كز استآلودگي رانندگان برروي مدت زمان خواب هاي مسئولين براي مبارزه با خستگي و خواباز تالش

تأثيرگذار بر عملكرد  عامل ترينها دارد و در حال حاضر به عنوان مهمي آنآلودگناشي از خواب مؤثرتري بر خستگي رانندگان و حوادث

  .شودايمن رانندگان تلقي مي

  

  خواب، مدت زمان خواب، كيفيت آلودگيخواب: هاي كليديواژه

 

  مقدمه -1
گيرد و مي جهان قربانيان زيادي دراي هرساله تصادفات جاده

 كند.و جامعه وارد مي به افراد را صدمات و خسارات زيادي

 درو  بوده بيشتر توسعه حال در كشورهاي در صدمات اين شدت

ي شيوه .است باالتر مرتبه چندين يافته توسعه كشورهاي با مقايسه

ي موتوري ي نقليهرانندگي با وسيله زندگي امروزي سبب شده

دهد. از اين رو تعداد زندگي بشر را تشكيل اي از بخش عمده

مردم بيشتر در معرض شود و نقليه روز به روز بيشتر مي وسايل

حق حيات و داشتن از طرفي  اي قرار دارند.خطر تصادفات جاده

امنيت از جمله حقوق طبيعي و مقدم انسان و اساس برخورداري 

هاي اساسي انسان است، مفهوم امنيت به  از ديگر حقوق و آزادي

جاي دنيا و اكثر اسناد  عنوان شرط بنيادين حيات انساني در همه

المللي و قوانين اساسي كشورها قابل درك بوده و همواره  بين

 ار گرفته است و تأثيرات اساسي در زندگي مورد تأكيد قر

   .بشر دارد
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  به عليتي رابطه تعيين هدف با متعددي مطالعاتتاكنون 

 اقدام ايجاده برتصادفات مؤثر فاكتورهاي بنديطبقه و بنديدسته 

 60 در(رفتاري) انساني  فاكتورهاي كه رسدمي نظر اند بهنموده

 كل درصد 95 در و اصلي دليل عنوان از تصادفات، به درصد

 Kopits and[تأثيرگذار باشند  عامل يك عنوان به نيز تصادفات

Cropper, 2003 ،[]Evans, 1996 .[ به طور كلي خطاي

ي درصد و وسيله 15تا  10ها با درصد، جاده 80تا  75راننده با 

د. حوادث نباشدرصد عوامل مؤثر بر تصادف مي 10نقليه حدود 

 ناشي از رانندگي هر ساله جان تعداد زيادي از افراد جهان را 

گيرد. از نظر تعداد قربانيان حوادث رانندگي، متأسفانه ايران با مي

هزار نفر كشته در سال باالترين رتبه را در چند سال  26بيش از 

اخير به خود اختصاص داده است. بر اساس اعالم سازمان پزشكي 

نفر  299هزار و  258تعداد  1389تا  1379از سال  رقانوني كشو

 815هزار و  538ميليون و  2اي ايران كشته و در تصادفات جاده

  ].Hejazi and Alipour, 2016[اند نفر مجروح شده
اين حوادث تأثير قابل توجهي بر اقتصاد جوامع با توجه به 

مشخص شده طبق تحقيقات انجام شده  .دارد تعداد قربانيان جوان

هاي ادراك خطر در رانندگان باتجربه نسبت به است كه مهارت

تجربه از حد نرمال باالتر است. همچنين رانندگان جوان و كم

آلودگي در بين دهد كه تصادفات ناشي از خوابها نشان مييافته

تجربه بيشتر است كه بخشي از آن به دليل رانندگان جوان و كم

 Smithبيني خطرات ترافيكي است [ر پيشها دكاهش توانايي آن

and et  al., 2009 [ بر اساس گزارش سازمان بهداشت و

هاي هزينه اثر سانحهها در غير غعال شدن آن) WHOجهاني (

   .باالي پزشكي و توانبخشي را به دنبال دارد

به دليل رشد روزافزون حمل و نقل كاال و حركت بسيار زياد  

ا مسيرهاي پرتردد آزادراهي ب ،ي سنگينليهها و وسايل نقكاميون

 ,Sheykoleslami[كاهش سطح ايمني همراه شده است 

Baghalishahi and Goharpour, 2011.[  بنابراين در نظر

هاي مديريت گرفتن مبحث ايمني به عنوان اولويت اول در برنامه

 Hejazi[آيد حساب مياي به حمل و نقل كار معقول و پسنديده

and Alipour, 2016.[ آلودگي رانندگان يكي از عوامل خواب

 ,.Aidman et  alرود [اي به شمار مياصلي تصادفات جاده

ي سنگين هايي كه به رانندگان وسايل نقليهدر آسيب] و  2015

شود وارد ميهاي طوالني به علت رانندگي كردن در مسافت

 Philip, 2005[ ]Howard[ كندخواب نقش مؤثري را ايفا مي

et  al., 2004آلودگي ] بنابراين كمبود خواب و افزايش خواب

ي محروميت از خواب (خواب ناكافي) و يا ناشي تواند نتيجهمي

ي خوابي مزمن و يا آپنهاز اختالالت خواب مانند ناركولوپسي، بي

آلودگي بيش از حد باعث ضعف انسدادي باشد. به هر حال خواب

شود. چنين اشخاصي هيجاني افراد مي عملكردي و كاهش هوش

مدت بيني دچار خواب كوتاهممكن است به صورت غيرقابل پيش

اطالع شوند از محيط اطراف خود بيشوند و هنگامي كه بيدار مي

  ].Pack et  al., 1995[ باشند

و تحت برآورد شده متوسط خواب روزانه تابعي از زمان روز 

 ,.Garbarino et  al[ شودبيان ميعنوان ريتم سركادين 

 خواب، بودن نامنظم شامل امروزي زندگي شيوهطرفي از ]. 2016

 تعداد تصادفات ،طوالني مسيرهاي پيمايش و طوالني كار ساعات

است.  داده افزايش را راننده خستگي مشاركتي يا اصلي علت با

 كندي مستقيم، مسير از انحراف نظير عاليمي با راننده خستگي

 بروز آلودگيخواب و پلكها سنگيني تمركز، العمل، كاهشعكس

 ايجاد كاهش در تواندو محيطي مي فردي اقدامات كند.مي پيدا

 همچنين شود. واقع مؤثر آن متعاقب آلودگيخواب و خستگي

 نامناسب شرايط در رانندگي از جلوگيري جهت نظارتي اقدامات

 علت با تصادفات بروز تواند خطرمي كافي تمركز عدم و جسمي

دهد  كاهش عمومي نقليه وسايل ميان در بخصوص را خستگي

]Howard et  al., 2004.[  

راي امروزه نرخ تصادفات رانندگي به عنوان موضوع مهمي ب

زيرا ] Ma et  al., 2016[ مديريت ايمني شناخته شده است

همانطور كه گفته شد تصادفات رانندگي هرساله عالوه بر تلفات 

در شود. باعث خسارات مالي سنگيني در سراسر جهان ميجاني 

براي باشد، ي سنگين نيز قابل توجه مياين ميان سهم وسايل نقليه

توسط سازمان فدرال  2011طبق آمار گزارش شده در سال مثال 

ي آمريكا، خسارات مالي وارده ناشي از تصادفات وسايل نقليه

يد. بنابراين هر گونه رس ميليارد دالر 87به سنگين در مجموع 

تواند ي سنگين ميتالش براي كاهش در تصادفات وسايل نقليه

هاي اجتماعي گردد بل توجه هزينهمنجر به كاهش قا

]Anderson and Hernandez, 2017.[   
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همكارانش نشان داد كه محدوديت خواب و  مايا و هاييافته

 آلودگي وكاهش طول مدت زمان خواب باعث افزايش خواب

ها دريافتند كه آنشود. كاهش عملكرد رانندگان هنگام رانندگي مي

آلودگي روز باعث ايجاد خوابساعت در شبانه 7خواب كمتر از 

ده از تجزيه و تحليل تفاها با اسآنشود، هنگام رانندگي مي

 5خواب خيلي كوتاه (خواب كمتر از  رگرسيوني نشان دادند كه

خواب كوتاه (خواب برابر و  8/3 تا 6/3 )روزدر شبانه ساعت

برابر باعث  2 تا 9/1 ) به ميزانروزدر شبانه ساعت 6كمتر از 

 8در حالي كه گردد. آلودگي هنگام رانندگي ميافزايش خواب

آلودگي برابر، خواب 9/0تا  7/0روز ساعت خواب در شبانه

به هر  ].Maiaa et  al., 2013[ دهدرا افزايش ميرانندگان 

عملكرد  باعثي رانندگان كمبود خواب مداوم و پيوستهحال 

 هاي مزمن عصبي بيماري بروزها حين رانندگي و ضعيف آن

 ,Lim and Dinges, 2010]، [Lim and Dinges[ شودمي

بر روي  فلتچرو  ادر تحقيق ديگري كه توسط بالك ].2008

كه،  رانندگان كاميون در جنوب استراليا انجام گرفت نشان داده شد

كنند كيفيت خواب رانندگاني كه در شب داخل خانه استراحت مي

خوابند به مراتب نسبت به رانندگاني كه داخل كابين كاميون مي

ها پس از بيدار شدن از خواب بسيار و ميزان خستگي آنبيشتر 

ها حين رانندگي بهتر است لكرد آنباشد در نتيجه عمكمتر مي

]Baulka and Fletchera, 2012.[  تحقيقاتي كه توسط

 انجام شد، نشان داد كه  2013كومادا و همكارانش در سال 

ترين مسئله براي جلوگيري از حوادث ترافيكي اين است كه مهم

روز خواب كافي داشته باشند. همچنين رانندگان در طول شبانه

 6روز كمتر از ها دريافتند رانندگاني كه به طور مداوم در شبانهآن

شوند كه اين خوابند دچار اختالالت مزمن خواب ميت ميساع

 Komada[ دهداختالالت خطر تصادفات رانندگي را افزايش مي

et  al., 2013.[  پژوهشي را بر روي  2012كرخف در سال

سال بودند در هلند  70تا  18ي سني نفر كه داراي رده 2089

ني به اين نتيجه انجام داد و با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيو

كه بين مدت زمان خواب و شيوع اختالالت خواب رسيد كه 

ي مستقيم وجود دارد، به طوري كه مدت زمان خواب كمتر رابطه

تا  7درصدي، مدت زمان خواب بين  80ساعت باعث شيوع  5از 

 8درصد و مدت زمان خواب بيش از  25ساعت باعث شيوع  8

شود الت خواب ميدرصدي اختال 1/39ساعت باعث شيوع 

]kerkhof, 2017.[  پيزا و همكارانش در طي تحقيقي كه در

رانندگاني كه در طول شب  اكثرايتاليا انجام دادند، دريافتند 

اند و دچار سوانح رانندگي و آلودگي داشتهاحساس خواب

الزم  اند.، اغلب داراي خواب با كيفيت پايين بودهاندتصادف شده

يت خواب در كيفزيادي به ذكر است كه عوامل فردي و محيطي 

بلنكي و ]. Pizza et  al., 2010 رانندگان مؤثر بوده است [

چن و ، 2005داوسون در سال ، 2007در سال  همكارانش

هانوسكي و همكارانش در سال  و 2016همكارانش در سال 

دريافتند كه مدت زمان خواب رانندگان به طور قابل  2007

اي با ميزان حوادث و تصادفات اتفاق افتاده براي رانندگان مالحظه

 Belenky et  al., 2007] ،[Chen[ ارتباط داردكاميون 

et  al., 2016] ،[Hanowski et  al., 2007[ . هيتن در سال

با انجام  2000و ام. سي كارت و همكارانش در سال  2009

افزايش  سببكه كاهش مدت زمان خواب  ندپژوهشي نشان داد

شود كه اين مسئله به آلودگي و ناپايداري عملكردي ميخواب

باعث كاهش توانايي رانندگان و افزايش اي طور قابل مالحظه

 ,Heaton[ ها در هنگام رانندگي خواهد شدخطا و لغزش آن

2009] ،[McCartt et  al.,2000.[  طور خالصه مطالعات به

و ميزان  طول مدت زمان خواب رانندگانبيشتر بر روي  نپيشينيا

ها آنهمچنين  ،ساعات مناسب براي خوابيدن متمركز شده است

اشي از آلودگي را نيكي از علل مهم تصادفات ناشي از خواب

محروميت از خواب، مدت زمان كوتاه خوابيدن و خستگي شديد 

رسد اند در حالي كه به نظر ميدانسته(اختالالت حاد خواب) 

كيفيت خواب ارتباط بيشتر و بهتري با عملكرد ايمن رانندگان 

الزم به ذكر است ها نسبت به طول مدت زمان خواب دارد. كاميون
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كيفيت خواب رانندگان داشتن خواب در اين پژوهش منظور از 

منظور از خواب خوب شده است. در واقع خوب شبانه تعريف 

هاي جايگاه(زيرا  خوابيدن در مكاني راحت شبانه مواردي از قبيل

خواب رانندگان اغلب كابين كاميون است كه داراي كيفيت پايين 

سر و به دور از باشد) و با امنيت كافي و ميكننده و ناراحت

ها به هنگام توقف و سرو صداي ترمز صداي موتور كاميون

 اگزوز آلودگي ناشي از دود و به هنگام پارك كردن هاكاميون

بنابراين توجه به اين نكته كه كيفيت و  .است هاي سنگينماشين

كميت خواب نقش مهمي در حوادث و خسارات جاني و مالي 

آلودگي دارد گامي مؤثر در كاهش اينگونه حوادث ناشي از خواب

با استفاده از يك نظرسنجي از در اين پژوهش  خواهد بود.

ي سنگين كه مجبور به رانندگي كردن در نقليه رانندگان وسايل

باشند و همچنين تجزيه و تحليل آماري هاي طوالني ميمسافت

رانندگان در مقايسه با طول مدت خواب ميزان اهميت كيفيت 

مورد ارزيابي قرار گرفته براي اولين بار در ايران ها زمان خواب آن

 است.

  اهميت موضوع 
 شهريبرون هاي اصلي و پر ترددجادهانار يكي از - جاده مهريز

 نزديك ايآينده در انار-نطنز بزرگراه ايجاد با  كه است يزد استان

 مسير اين در نقل و حمل و شده چندان دو جاده اين اهميت

 95ي اين محور در سال متوسط ترافيك روزانه .يابدمي افزايش

  كيلومتر  116ي نقليه و طول اين بزرگراه وسيله 4975بالغ بر 

شكل يك موقعيت  ].Tarhe tafzili yazd, 2016[باشد مي

اي اين محور در منطقه دهد.ان ميشجغرافيايي اين مسير را ن

كويري با آب و هواي گرم و خشك واقع شده و طول زيادي از 

باشد و در برخي از نقاط آن آن به صورت مستقيم و يكنواخت مي

هاي نسبتاً كيلومتري از مبدأ مهريز) داراي قوس 76و  50(مانند 

يكنواختي و بياباني بودن و طول زياد اين مسير  باشد.ماليم مي

 آلودگي را در آن دوچندان كرده استخطر خستگي و خواب

  (شكل دو).

نانار و روستاهاي اطراف آ- مهريزر محو .1شكل 
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انار- مسير يكنواخت و بياباني مهريز. 2شكل 

آمارهاي موجود حاكي از آن است كه اكثر تصادفات شديد در اين 

محور در ساعات پاياني شب و اوليه صبح ناشي از خواب آلودگي 

   .استرانندگان 

  

  ابزار و روش تحقيق -2

  آوري اطالعاتروش جمع -1- 2

ي ما بر هاي روزانهتوان گفت كه بيشتر فعاليتبه جرأت مي

كند تا شود. آمار به افراد كمك ميريزي مياساس آمار برنامه

هاي مختلف زندگي به محاسبه اعمال و رفتار بتوانند در عرصه

ريزي كنند. پژوهشگر نيز از شان برنامهخود بپردازند و براي آينده

آورد. پژوهشگر با استفاده از ي فراواني به عمل ميآمار استفاده

پردازد هايش ميهبندي، تلخيص، توصيف و تفسير دادآمار به طبقه

برد. با استفاده از مفاهيم و ها پي ميو به روابط احتمالي بين آن

هاي معتبري گيريتوان از روي نمونه، نتيجههاي آماري ميروش

در مورد جامعه به عمل آورد. به همين دليل براي بدست آوردن 

نامه پرسشي مورد نظر از روش اطالعات مورد نياز از جامعه

توان گفت كه امروزه از آمار و در كل ميشده است.  استفاده

شود و تبيين و ي زيادي ميهاي آماري موجود، استفادهآزمون

هاي مرتبط نامهابتدا با پر كردن پرسشهاي اجتماعي تحليل پديده

با كمي كردن و عملياتي كردن مفاهيم انتزاعي اجتماعي از و سپس 

  گردد.ميپذير هاي آماري امكانطريق آزمون

رابطه كيفيت و طول مدت زمان خواب  پژوهشاين  در

مورد بررسي انار -مهريز اي در محورگان با تصادفات جادهرانند

آوري اطالعات از است. در اين تحقيق به منظور جمع قرار گرفته

  نامه و بررسي آمار موجود استفاده شده است.روش توزيع پرسش

مدت زمان خواب اين سؤال گيري كميت و طول براي اندازه

روز در روزهاي كاري شما در شبانه"از رانندگان پرسيده شد كه: 

  ها يك سري و براي پاسخ آن "خوابيد؟حدودا چه مقدار مي

  باشد:بندي صورت گرفت كه به شرح زير ميطبقه

  ساعت (كم) 6خواب كمتر از 

  ساعت (نسبتاً كم) 15/7تا  6خواب 

  ت (متوسط)ساع 15/8تا  15/7خواب 

  ساعت (زياد) 30/8خواب بيشتر از 

همچنين در اين پژوهش كيفيت خواب رانندگان داشتن 

منظور از خواب شده است. در واقع خواب خوب شبانه تعريف 

هاي جايگاه(زيرا  خوابيدن در مكاني راحت مواردي از قبيلخوب 

خواب رانندگان اغلب كابين كاميون است كه داراي كيفيت پايين 

سر و به دور از و  با امنيت كافيباشد) و ميكننده ناراحتو 
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 آلودگي ناشي از دودها به هنگام توقف و صداي موتور كاميون

   .است هاي سنگينماشين اگزوز

از آنان پرسيده شد كه:  براي سنجش كيفيت خواب رانندگان

هاي كاري خواب خوب شبانه شما هر چند وقت يكبار در روز "

  سخ رانندگان به شرح زير بود:و پا ”داريد؟

  هيچگاه (كيفيت خواب پايين)

  به ندرت (كيفيت خواب نسبتاً پايين)

  تقريبا هرشب (كيفيت خواب متوسط)

  هرشب (كيفيت خواب باال)

در اين تحقيق ميزان تمركز و عملكرد شغلي رانندگان با اين 

- هرچندوقت يكبار خواب "پرسش مورد ارزيابي قرار گرفت: 

عملكرد شغلي شما و ايجاد حوادث ميزان تمركز و  برآلودگي 

ها شامل: (هيچگاه)، و پاسخ آن "رانندگي تاثيرگذار بوده است؟

  بار در هفته) بود. 4تا  3( بار در هفته) و 3تا  2در هفته)، ( (يكبار

همچنين ميزان تصادفات يا خطر تصادف كه در ماه گذشته به 

تهديد كرده است با اين سؤال آلودگي رانندگان را علت خواب

اصوال حوادث اتفاق افتاده براي شما "مورد ارزيابي قرار گرفت: 

  آلودگي جزء كدام موارد زير در حين رانندگي هنگام خواب

ها شامل: (باعث ايجاد يك خطاي كوچك و پاسخ آن "باشد؟مي

و قابل جبران)، (باعث ايجاد يك تصادف خفيف و بدون 

يجاد يك تصادف متوسط و ايجاد مصدوميت) خسارت)، (باعث ا

و (باعث ايجاد يك تصادف شديد و خسارات زياد مالي و جاني) 

 )3(جدول شماره  بود.

در اين پژوهش اطالعات گردآوري شده در دو بخش مورد 

ها انجام تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بخش اول توصيف داده

و كيفيت خواب شد و در بخش دوم رابطه بين مدت زمان خواب 

آلودگي رانندگان مورد با حوادث و تصادفات ناشي از خواب

بررسي قرار گرفت، سپس نتايج با استفاده از تجزيه و تحليل 

  ارزيابي و ارائه گرديد. SPSSافزار رگرسيون خطي در نرم

  

  ي آماري پژوهشجامعه -2- 2

اي از افراد يا واحدهايي ي آماري هر تحقيقي مجموعهجامعه

است كه حداقل داراي يك صفت مشترك باشند. براي رسيدن به 

  رانندگان وسايل  ي آماري اين پژوهشاهداف تحقيق جامعه

ي آماري هاي مسافربري و نمونهي سنگين و اتوبوسنقليه

  ي سنگين و نفر از رانندگان وسايل نقليه 200 پژوهش

انار استان يزد را شامل - ر مهريزهاي مسافربري در محواتوبوس

  شود.مي

  

  نامهاعتبار و پايايي پرسش -3- 2

آزمون با با استفاده از يك پيش سنجيدر اين پژوهش اعتبار

ها، كه ها و پرسشنامه انجام گرفت و برخي گويهپرسش 30تعداد 

  داراي ابهام و اشكال بودند، اصالح يا حذف شدند.

ي آلفاي نامه از روش محاسبهبراي آزمون پايايي پرسش

تعيين گرديد كه بيانگر  7/0كرونباخ استفاده گرديده كه ميزان آن 

  نامه از پايايي خوبي برخوردار بوده است.اين است كه پرسش

 توان محاسبه نمود:مقدار آلفاي كرونباخ را از فرمول زير مي

� = 	 �
� − 1 �1 −

∑ 	
��
��� � 
  كه در آن:

Kتعداد سؤاالت =  

Si
  = واريانس هر سؤال2
2

σواريانس كل سؤاالت =  

  

  

  نتايجتحليل و بررسي  -3

  آمار توصيفي -1- 3

هايي است كه براي سازمان اي از روشمجموعهآمار توصيفي 

ي جدول، رسم نمودار، توصيف، دادن، خالصه كردن، تهيه

آوري شده به كار گرفته هاي جمعبرقراري ارتباط و تفسير داده

  شود.مي

هاي بدست آمده از آمار و سمت آمار توصيفي دادهدر ق

ها در اين پژوهش با پرسشنامه آوري شده ازجمعاطالعات 

ارزيابي قرار گرفت كه نتايج مورد  SPSSافزار استفاده از نرم

  .استنمودارهاي زير  اطالعات وبه صورت  حاصل
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  رانندگان و تحصيالت ي سنينمودار ستوني رده .3شكل                                                               

  

  

 5/11( نفر 23باشد: مي بدين شرح 3شكلنمودار  يخالصه

 37( نفر 74 سال، 30تا  20ي سني داراي رده )درصد رانندگان

 )درصد 5/27( نفر 55 سال، 40تا  30ي سني داراي رده )درصد

ي داراي رده )درصد 21( نفر 42 سال، 50تا  40ي سني داراي رده

 60ي سني ها داراي ردهدرصد آن 3 نفر 6 سال و 60تا  50سني 

 40تا  30ي سني با توجه به نمودار باال رده باشند.سال به باال مي

فراواني بيشتري است. هاي سني داراي ي ردهسال نسبت به بقيه

و انحراف معيار آن  سال 05/42متوسط سن رانندگان  همچنين

)SD همانطور كه در نمودار فوق مشاهده  .است 638/9) برابر

رانندگان تا مقطع  )درصد 5/20( نفر 41 تحصيالتشود مي

 )درصد 4( نفر 8 راهنمايي، )درصد 5/35( نفر 71 ابتدايي،

فوق  )درصد 5/4( نفر 9 ديپلم، )درصد 34( نفر 68 دبيرستان،

همچنين با . استتا مقطع ليسانس  )درصد 5/1( نفر 3 ديپلم و

رانندگان داراي مقطع  درصد 70حدود توجه به نمودار فوق 

ي اطالعات فوق در خالصه باشند.تحصيلي راهنمايي و ديپلم مي

  نشان داده شده است. 1جدول 
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  رانندگان يي نقليهو نوع وسيله نمودار ستوني ميزان سابقه در رانندگي .4شكل           

  

 43( نفر 86 ميزان سابقه رانندگي 4شكلنمودار  براساس

 20تا  10 )درصد 5/33( نفر 67 سال، 10تا  1 )رانندگاندرصد 

 )درصد 5/5( نفر 11 سال، 30تا  20 )درصد 5/17( نفر 35 سال،

با  .استسال  50تا  40 )درصد 5/0( نفر 1 سال و 40تا  30

ي نمودار فوق اين نكته واضح است كه ميزان سابقه در مشاهده

 76سال داراي فراواني بيشتري است، همچنين  10تا  1رانندگي 

در  باشند.سال مي 20تا  1ي رانندگي رانندگان داراي سابقه درصد

توان گفت كه ميزان سابقه در رانندگي اكثر رانندگان در نتيجه مي

 5/52( نفر 105 همچنين حد كم و متوسط ارزيابي شده است.

داراي  )درصد 5/35( نفر 71 داراي تريلي، )درصد رانندگان

باشند داراي اتوبوس اسكانيا مي )درصد 12( نفر 24 كاميون و

  ).1 شماره (جدول
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رانندگان و استراحتگاه ميزان ساعات رانندگي روزانه .5شكل                 

  

رانندگان  )درصد 5/2( نفر 5 دهدنشان مي 5شكلنمودار 

 41 ساعت، 7تا  5 )درصد 5/8( نفر 17 ساعت، 5روزانه كمتر از 

 11تا  9 )درصد 36( نفر 72 ساعت، 9تا  7 )درصد 5/20( نفر

  ساعت رانندگي  11بيشتر از  )درصد 5/32( نفر 65 ساعت،

 درصد 68همانطور كه در نمودار باال قابل مشاهده است كنند. مي

ساعت  11يشتر از ساعت و ب 11تا  9رانندگان روزانه بين 

توان گفت كه اكثر رانندگان به داليل و مي كنندرانندگي مي

ي كمكي، عجله براي انجام نداشتن راننده مختلفي از جمله

هاي بعدي، فشار كارفرمايان، عدم استراحتگاههاي سرويس

مناسب در مسير و مشكالت اقتصادي مجبورند روزانه بيش از 

حد مجاز رانندگي كنند كه اين موضوع باعث كاهش مدت زمان 

 گردد.آلودگي رانندگان ميتشديد خستگي و خوابخواب و 

پمپ  )درصد رانندگان 10( نفر 20 با توجه به نمودار باال همچنين

 5/23( نفر 48 هاي بين راهي،نمازخانه )درصد 14( نفر 27 بنزين،

) درصد 5/42( نفر 85 ي سنگين،هاي وسايل نقليهايستگاه )درصد

درون ماشين را براي استراحت  )درصد 10( نفر 20 پليس راهها و

با توجه به  كنند.آلودگي انتخاب ميدر هنگام خستگي و خواب

هاي خواب شود كه جايگاهمشخص ميگزارشات آماري فوق 

و در  ي سنگينهاي توقف وسايل نقليهايستگاه رانندگان اغلب

راهي است كه هاي بينكابين كاميون و تريلي و نمازخانهداخل 
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باعث كاهش  وباشد كننده ميداراي كيفيت پايين و ناراحت

  شود. كيفيت خواب رانندگان مي

مانند ( يي از آلودگي هواها شامل سطح باالاين استراحتگاه

مانند  سر و صداي موتور ( اگزوز ديزل) و آلودگي صوتي

ها به هنگام توقف و سرو صداي ترمز كاميون به هنگام كاميون

منقطع شدن خواب ي اين عوامل سبب پارك كردن) است كه همه

رانندگان  ست كهشود و اين نكته بيانگر اين مطلب امي رانندگان

ها هاي زماني زيادي را در جادهي سنگين اغلب دورهوسايل نقليه

كنند كنند و همواره خطرات شغلي متعددي را تحمل ميسپري مي

هاي جدي به رانندگان رواني و آسيب-كه باعث فشارهاي روحي

شود. پس براي چنين مشاغلي مدت زمان و كيفيت خواب يك مي

همانگونه كه  ).1آيد (جدول شماره فاكتور بحراني به حساب مي

شود پاسخ رانندگان به مدت ي دو مشاهده ميدر جدول شماره

باشد: مدت زمان زمان خواب در روزهاي كاري بدين شرح مي

درصد  32ساعت،  6درصد رانندگان، روزانه كمتر از  56خواب 

ساعت و  15/8تا  15/7درصد بين  5/9ساعت،  15/7تا  6بين 

. همچنين همانطور كه قبالً ساعت است 5/8درصد بيشتر از  5/2

اشاره شد منظور از كيفيت خواب داشتن يك خواب خوب شبانه 

در روزهاي كاري تعريف شده است. پاسخ رانندگان به داشتن 

درصد  28باشد: يك خواب خوب شبانه بدين صورت مي

ي (به درصد رانندگان گزينه 5/58ي (هيچگاه)، رانندگان گزينه

ي درصد گزينه 5/1(تقريباً هرشب) و  يدرصد گزينه 2ندرت)، 

   .اند(هرشب) را انتخاب نموده

در جدول شماره سه نيز پاسخ رانندگان در خصوص 

آلودگي بر ميزان تمركز و عملكرد متغيرهاي وابسته (تأثير خواب

تصادف كه در ماه شغلي رانندگان و ميزان تصادفات يا خطر 

تهديد كرده است) آلودگي رانندگان را گذشته به علت خواب

 گاههيچدرصد رانندگان)  8نفر ( 16باشد: بدين صورت مي

تأثيرگذار  آنان آلودگي بر ميزان تمركز و عملكرد شغليخواب

 5/55نفر ( 111درصد) يكبار در هفته،  29نفر ( 58به عالوه نبوده 

درصد) سه تا چهار  5/7نفر ( 15درصد دو تا سه بار در هفته) و 

 هاآن آلودگي بر ميزان تمركز و عملكرد شغليخواب بار در هفته

درصد  2/48( از رانندگان نفر 95همچنين  تأثيرگذار بوده است.

آلودگي بر ميزان تصادفات يا رانندگان) معتقدند كه تأثير خواب

ك خطاي كوچك خطر تصادف آنان در ماه گذشته باعث ايجاد ي

ب ايجاد يك درصد) سب 8/21نفر ( 43و قابل جبران، براي 

درصد) باعث  8/18نفر ( 7براي تصادف خفيف و بدون خسارت، 

نفر از  22ايجاد يك تصادف متوسط و ايجاد مصدوميت و براي 

درصد) باعث ايجاد يك تصادف شديد و  2/11رانندگان (

  خسارات زياد مالي و جاني شده است.

  

  

  آمار استنباطي-2- 3

هاي ي ويژگيدربارهگيري آمار استنباطي عبارتست از نتيجه

ي مورد مطالعه از آن گرفته شده است. در واقع اي كه نمونهجامعه

آمار استنباطي برآورد يا استنباط يك نتيجه براي جامعه از روي 

ي برگرفته از همان جامعه است. در  هاي مربوط به يك نمونهداده

آن هاي مهم ها، ويژگيحالي كه آمار توصيفي با خالصه كردن داده

هاي الزم در ذهن پژوهشگر براي سازد تا ايدهرا نمايان مي

ي دوم (آمار استنباطي) آماده شود. در واقع تفاوت اصلي مرحله

گاه آمار توصيفي و استنباطي در اين است كه در آمار توصيفي هيچ

ي ي آماري را به كل جامعهتوان نتايج بدست آمده از نمونهنمي

ي مورد بررسي و فقط مختص به نمونه آماري تحقيق تعميم داد

است در حالي كه آمار استنباطي نتايجي را در مورد جامعه بيان 

ي آماري تحقيق تعميم داد. در اين توان به كل جامعهكند كه ميمي

پژوهش براي اولين بار از آمار توصيفي براي ارزيابي كيفيت و 

دگي زماني طول مدت رانندگي، تجارب رانندگان در هنگام رانن

اند و تأثير خواب بر عملكرد شغلي و ميزان آلودهكه خواب

ها استفاده شده است. سپس همبستگي بين متغيرهاي تصادف آن

مدت زمان خواب و كيفيت خواب مورد بررسي قرار گرفت. 

 SPSS 24.0افزار ي نرمهاي آماري بوسيلهي دادهسرانجام همه

داري بين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و روابط آماري معني

  .است 5و 4جداول متغيرها بدست آمد كه نتايج آن به شرح 
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  نامهي آمار توصيفي پرسشخالصه .1جدول شماره 

  فراواني تجمعي  درصد فراواني (%)  فراواني  پارامترها

  سني رانندگاني رده

 سال 30-20

 سال 40-30

 سال 50-40

 سال 60-50

  باال سال به 60

  

23 

74 

55 

42 

6  

  

5/11 

37 

5/27 

21 

3  

  

5/11 

5/48 

76 

97 

100  

  ميزان تحصيالت رانندگان

 ابتدايي

 راهنمايي

 دبيرستان

 ديپلم

 ديپلم فوق

  ليسانس

  

41 

71 

8 

68 

9 

3  

  

5/20 

5/35 

4 

34 

5/4 

5/1  

  

5/20 

56 

60 

94 

5/98 

100  

  ي رانندگاني مورد استفادهي نقليهنوع وسيله

 تريلي

 كاميون

  اسكانيا اتوبوس

  

105 

71 

24  

  

5/52 

5/35 

12  

  

5/52 

88 

100  

 رانندگي رانندگان در سابقه ميزان

 سال 10-1

 سال 20-10

 سال 30-20

 سال 40-30

  سال 50-40

  

86 

67 

35 

11 

1  

  

43 

5/33 

5/17 

5/5 

5/0  

  

43 

5/76 

94 

5/99 

100  

  مكان استراحت رانندگان

 بنزين پمپ

 راهي بين هاينمازخانه

 سنگين نقليه وسايل ايستگاههاي

 راهها پليس

  ماشين درون

  

20 

27 

48   

85 

20  

  

10 

14 

5/23 

5/42 

10  

  

10 

24 

5/47 

90 

100  
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  كيفيت و مدت زمان خواب رانندگان ،ميزان ساعات رانندگي. 2جدول 

  (%)فراواني درصد   فراواني  پارامترها

  ي رانندگانميزان ساعات رانندگي روزانه

  ساعت 5كمتر از 

  ساعت 5-7

  ساعت 7-9

  ساعت 9-11

  ساعت 11بيشتر از 

  

5  

17  

41  

72  

65  

  

5/2  

5/8  

5/20  

36  

5/32  

  خواب رانندگان در روزهاي كاريمدت زمان 

  ساعت 6كمتر از 

  ساعت 15/7تا  6

  ساعت 15/8تا  15/7

  ساعت 30/8بيشتر از 

  

112  

64  

19  

5  

  

56  

32  

5/9  

5/2  

  كيفيت خواب رانندگان (داشتن خواب خوب شبانه در روزهاي كاري)

  هيچگاه

  به ندرت

  تقريباً هرشب

  هرشب

  

56  

117  

24  

3  

  

28  

5/58  

12  

5/1  

  

ان تصادفات يا خطر تصادف رانندگانآلودگي بر ميزان تمركز و عملكرد شغلي و ميزتأثير خواب .3جدول 

  درصد فراواني (%)  فراواني  پارامترها

  آلودگي بر ميزان تمركز و عملكرد شغلي رانندگانتأثير خواب

  هيچگاه

  يكبار در هفته

  بار در هفته 3تا  2

  بار در هفته 4تا  3

  

16  

58  

111  

15  

  

8  

29  

5/55  

5/7  

  آلودگي بر ميزان تصادفات يا خطر تصادف رانندگان در ماه گذشته تأثير خواب

  باعث ايجاد يك خطاي كوچك و قابل جبران

  باعث ايجاد يك تصادف خفيف و بدون خسارت

  ايجاد مصدوميتباعث ايجاد يك تصادف متوسط و 

  باعث ايجاد يك تصادف شديد و خسارات زياد مالي و جاني

  

95  

43  

37  

22  

  

2/48  

8/21  

8/18  

2/11  
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 spssافزار خروجي نتايج نرم .4جدول 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.654 3 1.218 2.269 .082
b
 

Residual 105.221 196 .537   

Total 108.875 199    

a. Dependent Variable: Job Performance and Concentration 

b. Predictors: (Constant), Sleep Quality, Sleep Duration, Daily driving Hours 

 

 

 
 spssافزار خروجي نتايج نرم .5جدول 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.398 3 2.466 2.249 .084
b
 

Residual 211.607 193 1.096   

Total 219.005 196    

a. Dependent Variable: Accident or Accident risk 

b. Predictors: (Constant), Sleep Quality, Sleep Duration, Daily driving Hours 

  

در بخش تجزيه و تحليل رگرسيوني ميزان تمركز و عملكرد 

ي شغلي رانندگان به عنوان متغير وابسته و ميزان رانندگي روزانه

ها ي آنرانندگان، مدت زمان خواب روزانه و كيفيت خواب شبانه

نظر گرفته شده است. همچنين تصادف  به عنوان متغير مستقل در

و يا خطر تصادف رانندگان در طول هفته  به عنوان متغير وابسته 

ي رانندگان، مدت زمان خواب روزانه و و ميزان رانندگي روزانه

ها به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته ي آنكيفيت خواب شبانه

 7و  6جداول در اصل از تحليل رگرسيوني حنتايج  شده است.

   p < 0.05* ) بيانگر*نماد ستاره ( (در جداول زير آمده است

باشد).مي

جدول ضرايب رگرسيوني تمركز و عملكرد شغلي .6جدول 

 Β  95% CI  پارامترها

  -  -  شغلي ايمن تمركز و عملكرد

  - 155/0و  050/0  -074/0  روزانهساعات رانندگي 

  - 177/0و  095/0  -042/0  خواب (كميت خواب) زمان مدت

  099/0و  329/0  152/0*  كيفيت خواب

R� = 0.28                                                                                                                                
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آلودگيجدول ضرايب رگرسيوني تصادف و يا خطر تصادف به علت خواب .7جدول 

  Β  95% CI  پارامترها

  -  -  آلودگيعلت خوابتصادف و يا خطر تصادف به 

  - 088/0و  394/0  091/0  ساعات رانندگي روزانه

  - 342/0و  300/0  -009/0  مدت خواب (كميت خواب)

  -891/0و  -138/0  -196/0*  كيفيت خواب

R� = 0.30                                                                                                                                  

 25دهد كه مينيمم سن رانندگان تحقيق نشان مياين هاي يافته

پاسخگويان سال و ميانگين سن  66ها سال، ماكزيمم سن آن

درصد  5/20پاسخگو تحصيالت  200سال است. از ميان  05/42

صد در 4درصد راهنمايي،  5/35رانندگان تا مقطع ابتدايي، 

درصد تا  5/1فوق ديپلم و درصد  5/4درصد ديپلم،  34دبيرستان، 

ي رانندگان بدين قرار ي نقليهنوع وسيله باشد.مقطع ليسانس مي

درصد داراي  5/35 داراي تريلي، درصد رانندگان 5/52است: 

ميزان سابقه  باشند.درصد داراي اتوبوس اسكانيا مي 12كاميون و 

درصد  43 :كه است اين صورتدر رانندگي پاسخگويان به 

 تا 10درصد  5/33سال،  10تا  1ي رانندگي رانندگان داراي سابقه

سال  40تا  30درصد  5/5سال،   30تا  20درصد  5/17سال،  20

درصد رانندگان روزانه  5/2  باشند.مي 50تا  40درصد  5/0و 

 9تا  7درصد  5/20ساعت،  7تا  5درصد  5/8ساعت،  5كمتر از 

 ساعت 11درصد بيشتر از  5/32ساعت،  11تا  9درصد  6ساعت، 

 9 درصد رانندگان روزانه بين 68به طور خالصه كنند. رانندگي مي

مدت زمان . كنندندگي ميساعت ران 11ساعت و بيشتر از  11تا 

درصد  32ساعت،  6درصد رانندگان، روزانه كمتر از  56خواب 

ساعت و  15/8تا  15/7درصد بين  5/9ساعت،  15/7تا  6بين 

در واقع اكثر رانندگان  ساعت است. 5/8درصد بيشتر از  5/2

باشد. خوابند كه استاندارد نميساعت مي 6روزانه كمتر از 

 14ندگان درون ماشين و پمپ بنزين، درصد ران 10همچنين

درصد درون ماشين و  5/23هاي بين راهي، درصد نمازخانه

درصد درون ماشين و  5/42ي سنگين، هاي وسايل نقليهايستگاه

درصد درون ماشين را براي استراحت در هنگام  10پليس راهها و 

  انتخاب هاي طوالني در مسافت آلودگي خستگي و خواب

 βي دهندهدر آزمون رگرسيون خطي ستون دوم نشان كنند.مي

گويند. (وزن بتا) است كه به آن ضريب رگرسيون استاندارد مي

هنگامي است كه بيشتر از يك متغير مستقل در  بتاكاربرد ضريب 

به ما كمك مي كند كه  بتامدل داشته باشيم. در اين صورت مقدار 

و  بررسي كردهوابسته سهم نسبي هر متغير را در پيش بيني متغير 

ثير را بر أترين تتوانيم تعيين كنيم كه كدام متغيرها بيشبه عبارتي ب

ي فاصله دهندههمچنين ستون سوم نشان متغير وابسته دارند.

ي اين مطلب است دهنده) نيز نشانp>05/0اطمينان است. مقدار (

- يكه متغيرهاي مستقل به خوبي تغييرات متغير وابسته را تبيين م

گوياي اين مطلب  نيز 7و  6 در جداول ��مقدار ضرايب  كنند.

است كه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته همبستگي وجود 

 152/0براي كيفيت خواب برابر  βمقدار  6شماره در جدول  دارد.

ي اين مطلب است دهندهكه چون مقدار آن مثبت شده نشان است

تر باشد ميزان تمركز و پايينكه هرچه كيفيت خواب رانندگان 

طور كه ها نيز بدتر خواهد شد همچنين همانعملكرد شغلي آن

- نمي 05/0تر از براي كميت خواب كم pگردد ميزان مشاهده مي

توان است بنابراين مي 05/0تر از باشد اما براي كيفيت خواب كم

نتيجه گرفت كه متغير مستقل كميت خواب به خوبي تغييرات 

كند ولي متغير وابسته (تمركز و عملكرد شغلي) را تبيين نمي متغير
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مستقل كيفيت خواب تغييرات متغير وابسته (تمركز و عملكرد 

 βمقدار  7شماره جدول  در كند.شغلي) را به خوبي تبيين مي

باشد كه چون مقدار آن منفي مي -196/0براي كيفيت خواب برابر 

هرچه كيفيت خواب  ي اين مطلب است كهدهندهشده نشان

تر باشد ميزان تصادف و يا خطر تصادف به علت رانندگان پايين

طور كه مشاهده آلودگي بيشتر خواهد شد و همچنين همانخواب

باشد اما نمي 05/0تر از براي كميت خواب كم pگردد ميزان مي

توان نتيجه است بنابراين مي 05/0تر از براي كيفيت خواب كم

متغير مستقل كميت خواب به خوبي تغييرات متغير گرفت كه 

كند ولي متغير وابسته (تمركز و عملكرد شغلي) را تبيين نمي

مستقل كيفيت خواب تغييرات متغير وابسته (تمركز و عملكرد 

  كند.شغلي) را به خوبي تبيين مي

  

  گيرينتيجه -4
كيفيت خواب در مقايسه با كميت خواب، ارتباط بيشتر و    

ها دارد و از آنجايي كه ري با عملكرد ايمن رانندگان كاميونبهت

هاي طوالني تصادف يا خطر تصادف رانندگان كاميون در مسافت

گيرد و در بيشتر آلودگي تحت تأثير قرار مياغلب توسط خواب

 اوقات با تصادف و جراحات همراه است، بهتر است به جاي

ها بيشتر بر روي مدت زمان خواب رانندگان تمركز ناينكه سازما

همچنين . تالش كنند رانندگانكنند براي بهبود كيفيت خواب 

هاي طوالني عملكرد شغلي و تمركز رانندگان كاميون در مسافت

گيرد و در بيشتر آلودگي تحت تأثير قرار مياغلب توسط خواب

ليست كه اوقات با تصادف و جراحات همراه است و اين در حا

هاي مديريتي هنوز بر طول مدت زمان خواب رانندگان سازمان

نشان داده شد  6همانگونه كه در جدول شماره  كنند.تمركز مي

متغير مستقل مدت زمان  براي) CI %95مقدار فاصله اطمينان (

باشد كه حد باالي آن مي -177/0و  095/0خواب رانندگان برابر 

است  177/0حد پايين آن مقدار منفي و  095/0برابر مقدار مثبت 

بيشتر از حد نرمال   pي اين مطلب است كه مقدار كننده و بيان

نتيجه متغير مستقل (مدت زمان خواب) تغييرات  است، در 05/0

را به خوبي تبيين  (تمركز و عملكرد ايمن شغلي)متغير وابسته 

متغير  براي) CI %95كند. از طرفي مقدار فاصله اطمينان (نمي

باشد كه مي 099/0و  329/0مستقل كيفيت خواب رانندگان برابر 

و  329/0حد باال و پايين آن به ترتيب برابر مقادير مثبت 

 05/0كمتر از حد نرمال   pكه مقداردهد مي است و نشان099/0

است، در نتيجه متغير مستقل (كيفيت خواب رانندگان) تغييرات 

را به خوبي تبيين  كرد ايمن شغلي)(تمركز و عملمتغير وابسته 

نشان داده شد كه مقدار  7كند. همچنين در جدول شماره مي

متغير مستقل مدت زمان خواب رانندگان  براي فاصله اطمينان

باشد كه حد باالي آن برابر مقدار مثبت مي - 342/0و  300/0برابر 

 يكننده است و بيان -342/0و حد پايين آن مقدار منفي  300/0

است، از  05/0بيشتر از حد نرمال   pاين مطلب است كه مقدار

متغير مستقل كيفيت  براي CI %95طرفي مقدار حد باال و پايين 

بدست آمده و نشان   - 891/0و  -138/0خواب به ترتيب برابر 

و قابل  05/0كمتر از حد نرمال   pمقداري آن است كه دهنده

متغير مستقل (مدت زمان  توان گفتدر نتيجه مي باشد.قبول مي

تصادف و يا خطر تصادف به علت (خواب) تغييرات متغير وابسته 

كند، در حالي كه متغير را به خوبي تبيين نمي )آلودگيخواب

مستقل (كيفيت خواب رانندگان) به خوبي بيانگر تغييرات متغير 

- مي )آلودگيتصادف و يا خطر تصادف به علت خواب(وابسته 

براي كيفيت خواب رانندگان  7و  6در جداول   βضرايب  باشد.

  بدست آمده است. -196/0و  152/0به ترتيب برابر 

افزار به طور كلي مطالب فوق و اطالعات بدست آمده از نرم

دهد كه ارتباط و تأثير كيفيت خواب نشان مي SPSSپرقدرت 

ها در افزايش رانندگان در مقايسه با طول مدت زمان خواب آن

به علت  آنانتصادف و كاهش خطر  و عملكرد ايمن شغلي تمركز

 توان گفتتر است بنابراين ميبيشتر و با اهميت آلودگيخواب

د به اهميت زياد كيفيت خواب براي عملكر اين پژوهشهاي يافته

 كند. اين هاي طوالني اشاره ميايمن رانندگان كاميون در مسافت

ها با توجه به اينكه در سراسر كشور، مدت زمان خواب يافته

هاي ي سنگين و اتوبوسسايل نقليهوخصوصاً در ميان رانندگان 

هاي طوالني بسيار كوتاه است حائز اهميت مسافربري در مسافت

. بنابراين در حال حاضر كيفيت خواب در ميان رانندگان از است
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ر است. در نتيجه مدت زمان خواب از اهميت بيشتري برخوردا

گردد اقدامات چندسطحي و وسيعي براي بهبود كيفيت پيشنهاد مي

 هاي طوالني صورت گيرد و خواب رانندگان در مسافت

هايي با امنيت كافي و داراي امكانات رفاهي مناسب براي ايستگاه

رانندگان احداث گردد چرا كه اين اقدامات باعث كاهش 

آلودگي خواهد تگي و خوابتصادفات و جراحات ناشي از خس

اي جزء تحقيقات ميداني و نامهاز آنجايي كه تحقيقات پرسششد. 

هاي و حمايت شود الزم است كه تالشگسترده محسوب مي

ي جامع و كامل انجام شود در نامهزيادي براي طراحي يك پرسش

گردد كه در تدوين نتيجه براي انجام تحقيقات آينده پيشنهاد مي

نيز استفاده گردد. همچنين به دليل  AHPمه از نظرسنجي ناپرسش

هاي اصلي و هاي موجود در راهكيفيت پايين اكثر استراحتگاه

  ي سنگين توصيه ارتباطي كشور براي رانندگان وسايل نقليه

شود در تحقيقات آتي بررسي دقيق و جامعي بر روي اين مي

هاي آيندگان وهشها انجام شود و از نتايج آن در پژاستراحتگاه

  استفاده گردد. 
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