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 مقدمه
 ليه دل متخصصان علم سالمت، موضوع خواب بهه  انيدر م

برخوردار بوده است  ياساس تيآن از اهم يو روان يبُعد جسم

 يکهه بهرا   دههد  يخواب نشان مه  ي نهي[. مطالعات در زم3-1]

 شود يمحسوب م يزندگ ي از چرخه يعموم افراد خواب قسمت

 [.4،5قرار دارد ] يکيولوژيب يها تمير ريکه تحت تأث

و  يريادگيه  م،يدر رشهد و تهرم   توانهد  يمناسب مه  خواب

 يعهاد  نهد يحافظه کمک کند و هرگونه اخهتال  در فرآ  تيتقو

 يسالمت انسان، در کارکردهها  ديعالوه بر تهد تواند يخواب م

-يروان يها يخدشه وارد نموده و باعث ناهنجار زين ياجتماع

 در ياريبسه  کيولوژيزيو ف يرفتار ،يعصب راتييتغ ،ياجتماع

 [.6-9فرد گردد ]
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  در جوامه  در حها    يمعضل عموم کيخواب  اختالالت

 يهها  . گزارش پهووه  شود يمحسوب م افتهي  توسعه ايتوسعه 

افهراد بهالد در لهو      سوم کياز آن است که  يشده حاک انجام

[. در 11،10] کننهد  ياختال  خواب را تجربه م يعمر خود نوع

 نيبه  يجههان  تيمشکالت خواب در جمع وعيش قيتحق اتيادب

نفر  ونيليم 6از   يب رانيشده است که در ا  % گزارش24-15

 [.12-14دچار اختال  خواب هستند ]

از  ياريبسه  يبهرا  يخواب نامطلوب شاخص مهمه  تيفيک

کهه   دههد  ينشان م قاتي[. تحق15] شود يمحسوب م ها يماريب

و  يخواب، عالوه بر خسهتگ  تيفيک ايکاه  کل زمان خواب 

نقهص در   ،يسلول مي[، اشکا  در ترم16] يزندگ تيفيکاه  ک

 ،يا روده-يا معههده يههها ي[، نههاراحت17] يريادگيههحافظههه و 

[، 19] ابهت يد [، خطهر ابهتالب بهه   18] يعروق يقلب يها يماريب

وزن، اخههتال    يو افههزا ي[، چههاق20اخههتال  فشههار خههون ]

 ،ياختالالت خلق رياضطراب و سا ،يسکته، افسردگ سم،يمتابول

 ز،يه ر کهرد دهدد درون   افت عمهل  ،يعصب ستميکرد س افت عمل

دنبها    بدن و مرگ زودرس را به يمنيا ستميکرد س کاه  عمل

 يهها  نهه يهز ليه مشکالت و تحم جاديباعث ا تواند يم هدارد ک

 [.21-25بهداشت و درمان شود ] ستميبه س اديز

 يمطالعات نشان داده است که خطر مهرگ در افهراد   جينتا

 خوابنهد  يسهاعت مه   5/3تهر از   ساعت و کهم  5/8از   يکه ب

ساعت خواب  7است که  ياز کسان تر  ي% ب15لور متوسط  به

آن است که  انگريب يبر متون پووهش ي[. مرور26شبانه دارند ]

 ،ياقتصاد-ياجتماع يسبک زندگ ت،يمانند سن، جنس يعوامل

بهر   تواند يم رهيو د يطيمح يها استرس و محرک ،يادرار بش

 [.27-31گذار باشد ]ريخواب افراد تأث تيفيو ک تيکم

 5تها   2 انيدانشهجو  نيمشکالت خهواب را در به   نيمحقق

شدت در  روند به نياند که ا نموده  گزارش يعموم تيبرابر جمع

[. تقريبها  نيمهي از دانشهجويان در    32-34است ]  يحا  افزا

خهواب نهامنظم و انهواع اخهتال       ،يخواب ناکاف ليلو  تحص

[. ورود به دانشگاه براي ادلهب  35] ندينما يخواب را تجربه م

همراه اسهت.   يجدي در سبک زندگ رييتغ يبا نوع انيدانشجو

 انيخهواب دانشهجو   تيه فيبهر ک  توانهد  يدر خوابگاه م يزندگ

 [.36گذار باشد ]ريتأث

 دهنهد  يخواب اختصها  مه   به انيکه دانشجو يزمان  مدت

[. در 37ها است ] بدن آن ازيزمان خواب مورد ن  تر از مدت کم

از  تيه سراسهر جههان محروم   يهها  دانشهگاه  انيدانشجو انيم

شهده نشهان    اسهت. مطالعهات انجهام     جيه را يامر ديخواب مف

% در 24[، 27] وانيدانشگاه تها  اني% در دانشجو49که  دهد يم

ساعت خهواب   7تر از  [ کم39% در کره ]30[ و 38] انگلستان

 تيه فيو همکاران  ک Veldi يا را گزارش نمودند. مطالعه ديمف

% 7را  يدانشگاه تارتو کشور استون يپزشک انيخواب دانشجو

و همکاران  ي[. منصور28کردند ] يابيبد ارز يلينسبتا  بد و خ

تههران   يپزشکعلوم  انيخواب نامطلوب دانشجو تيفيک وعيش

 [.32% گزارش نمودند ]3/73را 

سهبب افهت    ديه ناکافي و محروميهت از خهواب مف   خواب

از  کههالس و  بههتيتحصههيلي، عههدم تمرکههز در کههالس، د   

لذا اين  گردد، يها م آنان هنگام شرکت در کالس يآلودگ خواب

مشکل منجر به بروز صدمات علمي، رفتاري و عالفي فراواني 

شود  يمنجر به کاه  بازده آموزش تواند يو م شود يدر آنان م

[40،41.] 

خواب در  نهيدر زم يمختلف يها پووه  که نيتوجه به ا با

 نهه يزم نيمطالعات در ا کنيانجام شده است، ل انيدانشجو نيب

گهروه   نيه ساکن خوابگاه نادر بوده است. ا انيدانشجو انيدر م

از خانواده،  يخالر سکونت در خوابگاه، دور به انياز دانشجو

 ياديه ز ارفشه  تحهت   رهيه و د يليتنوع فرهنگ، دروس تحص

گهروه   نيخواب ا تيو کم تيفيبر ک تواند يامر م نيهستند که ا

 يابيه مطالعهه بها ههدر ارز    نيداشته باشد. لذا ا ييسزا هب ريتأث

 دگاهيه مهرتبط بها آن از د   يامهدها يخواب و علهل و پ  تيفيک

دانشکده بهداشهت دانشهگاه    يها ساکن در خوابگاه انيدانشجو

 .سمنان اجرا شده است يعلوم پزشک

 

 هامواد و روش
بود. جامعه و نمونهه   يمقطع-يفيروش مطالعه از نوع توص

 يهها  ساکن در خوابگهاه  انيمورد پووه ، متشکل از دانشجو
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او   سا  ميسمنان در ن يبهداشت دانشگاه علوم پزشکدانشکده 

وارد مطالعهه   يبود که به روش سرشهمار  1395-96يليتحص

در  انيدانشهجو  يمطالعه، سهکونت رسهم   ورود به اريشدند. مع

نامه  کامل پرس  ليها، عدم تکم خروج نمونه اريو مع وابگاهخ

په  از   تيه دهندگان در نظر گرفتهه شهد. در نها    توسط پاسخ

لهور کامهل    نامهه بهه   پرسه   249صورت گرفته  يها يريگيپ

 .ديگرد يآور جم 

بهود.   ينامهه چههار قسهمت    ها پرسه   داده يآور جم  ابزار

)سهن،   انيدانشجو کيبخ  او  مربوط به مشخصات دموگراف

خواب  تيفي( بود. بخ  دوم مربوط به سنج  کرهيجن  و د

 Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) تزبههورگيپ

خواب  تيفيک رامونينامه نگرش افراد را پ پرس  ني. اباشد يم

 خواب تيفينامه ک . پرس کند يم يدر چهار هفته گذشته بررس

PSQI تيه فيفهرد از ک  يکله  في( توصه 1، در هفت جزب شامل 

 ديه ( لو  مدت خواب مف3خواب رفتن  در به ري( تأخ2خواب 

( اخهتال   6 يمصهرف  ي( استفاده از داروها5خواب  تي( کفا4

نمره  کيو  شود يم في( اختال  خواب تعر7روز  يعمل در ل

 نهه ي( دارد. در مقابل ههر سهؤا ، چههار گز   21صفرتا  ز)ا يکل

 يکهه بهرا   يا گونهه   ( وجود دارد، به3صفرتا  ازي)امت يازدهيامت

اختصها    يتهر   يبه  ازيه تر خواب امت نامطلوب يها تيوضع

خهواب   تيه فيدهنهده ک   نشهان  تهر   يبه  اي 6 ي. نمره کلابدي يم

مورد پووه  در  ينامه فارس پرس  يياي. پاباشد ينامطلوب م

مهورد سهنج  قهرار     86/0کرونبها    يبا آلفا يقبل يا مطالعه

 [.4آن است ] ييايپا دييتأ يگرفته بود که مقدار قابل قبو  برا

 دگاهيه اخهتال  خهواب از د   يامهدها يعلل و پ نييتع يبرا

استفاده شد کهه بها    يا نامه محقق ساخته از پرس  انيدانشجو

متههون و پووهشههات مشههابه و نظههرات چنههدتن از    يبررسهه

سهؤاالت تهازه    يساکن خوابگاه و بها لهرب برخه    انيدانشجو

 نيو تهدو  هيه اهدار پهووه ، ته  يتوسط پووهشگر در راستا

 7امه مشتمل بر ن راستا بخ  سوم پرس  نيمشده است. در ه

اختال  خواب و  جاديعلل ا نهيسؤا  باز در زم 1سؤا  بسته و 

 1سهؤا  بسهته و    6مشهتمل بهر    زينامه ن بخ  چهارم پرس 

حاصل از اخهتال  خهواب بهوده     يامدهايپ نهيسؤا  باز در زم

نامه گنجانده شده بود که  در پرس  ليدل نيا است. سؤا  باز به

 يي. روانديعنوان نما زيخود را ن گريد ليبتوانند دال انيودانشج

نامه توسط نظرات هشت نفهر   پرس  نيا يو کم يفيک ييمحتوا

و  CVR=91/0قهههرار گرفهههت ) دييهههمهههورد تأ دياز اسهههات

89/0=CVI .)دسهت   به 82/0کرونبا  برابر با  يآلفا نيچن هم

 .آمده که در مجموع قابل قبو  بوده است

 پهههووه  حاضهههر بههها کهههد ياخالقههه يهههها جنبهههه

IR.SEMUMS.REC.1395.91 اخههال   تهههيکم دييههمههورد تأ

سمنان قرار گرفته است. په  از انجهام    يدانشگاه علوم پزشک

 يهها  الزم با مسهئوالن آمهوزش، بهه خوابگهاه     يها يهماهنگ

نامهه   پرس   اهدار پووه ، انيمراجعه و بعد از ب انيدانشجو

 ليههو پهه  از تکم  يههتوز انيجودانشهه نيشههده در بهه نيتههدو

 يتمنديو با رضا ياري. شرکت در مطالعه اختديگرد يآور جم 

در خصهو    انيدانشهجو  بهه   نيچنه  آگاهانه بوده اسهت. ههم  

 .خالر داده شد نانيها، الم محرمانه بودن الالعات آن

 يآور الالعات جمه   ليو تحل هيجهت تجز يبررس نيا در

استفاده شهده اسهت. جههت     22نسخه  SPSSافزار  مشده از نر

 لرفهه،  کيه  ان يوار زياز آنال يآمار يها داده ليو تحل هيتجز

 T-test آزمون  يدار ياستفاده شد. سطح معن دو يو مجذور کا

 .در نظر گرفته شده است 05/0
 

 نتايج
 مهورد مطالعهه   انيدانشهجو  يسهن  اريو انحرار مع نيانگيم

سههها  بهههود. اک هههر  18-45و در محهههدوده  91/2±78/21

%(، مجههرد 7/72پههووه ، دختههر ) نيههکننههدگان در ا شههرکت

%( 5/85) وسههتهيپ يمقطهه  کارشناسهه يي%( و دانشههجو4/88)

% 3/31 ،يلياز لحها  رشهته تحصه    انيدانشجو يبودند. فراوان

% بهداشهت  1/32و  طي% بهداشت محه 5/36 ،يبهداشت عموم

%( 5/24) 1در ترم  انيتعداد دانشجو نيتر  يبودند. ب يا حرفه

 %( گزارش شده است.8/6) 6ترم  تعداد مربوط به نيتر و کم

 00:460±01/1در سهاعت   نيانگيه لهور م  بهه  انيدانشجو

بامهداد از   07:400±25/1و در سهاعت   رفتند يبستر م بامداد به

لور متوسط زمان  نشان داد به ها ي. بررسشدند يم داريخواب ب
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 قهه يدق 37±73/1 انيخواب در دانشهجو  شده تا شروع به يل

عدم  اني% دانشجو7/64 ق،يتحق يها افتهيبوده است. بر اساس 

% ههم عهدم اسهتعما     2/97در آخهر شهب و    نيمصرر کهافئ 

 در لو  هفته را گزارش نمودند. اتيدخان

 ،يليسن، مقطه  تحصه   نيها نشان داد که ب داده زيآنال جينتا

ارتبهاط   اتيه و اسهتعما  دخان  نيمصرر کهافئ  ،يليرشته تحص

وجود نداشته است،  انيخواب دانشجو تيفيبا ک ميمستق يآمار

رابطه  انيخواب دانشجو تيفيبا ک يليترم تحص نيب که يحال  در

 يرتعبهها (، بهههP=031/0وجههود داشههته اسههت )  يدار يمعنهه

 تيه فياز ک انيدانشهجو  ريسها  الورود نسبت به ديجد انيدانشجو

 برخوردار بودند. يتر خواب نامطلوب

 يله يخواب خهود را خ  تيفيک ،ي% افراد مورد بررس7/66

 اني% دانشهجو 4/8نمودند. فقهط   يابيخوب و نسبتا  خوب ارز

 يمصرف يها از داروها شب تر  يو ب بار کياند که  اعالم داشته

دو  نيخهواب رفهتن به    در به ريآور استفاده کردند. تأخ و خواب

 که يورل (، بهP=021/0داشته است ) يدار يجن  تفاوت معن

دختهر   انيدانشهجو  نيخهواب رفهتن در به    در به ريمشکل تأخ

خهواب   تيه فيگانه ک هفت يها شاخص ريبوده است. سا تر  يب

 نيانگيه (. م1با جن  نداشته اسهت )جهدو     يدار يرابطه معن

بود.  06/8±34/3مورد مطالعه انيدر دانشجو PSQI ينمره کل

% 3/78مطلهوب و در   اني% از دانشجو7/21خواب در  تيفيک

 يجهن  بهرا   کيتفک خواب نامطلوب به تيفينامطلوب بود. ک

%( 7/80دختههر ) اني%( و دانشههجو1/72پسههر ) انيدانشههجو

 .نشد افتي يدار يدو جن  تفاوت معن نيگزارش شد که ب

سهاکن   انيدانشجو دگاهي، علل اختال  خواب از د1 شکل

سمنان را  يدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک يها خوابگاه

 يمه ياز ن  يب د،يآ يلور که از نمودار بر م . هماندهد ينشان م

خههود را  يو فکههر يذهنهه تيوجههود مشههغول انياز دانشههجو

علل  نيتر ممه نيچن اند. هم علل اختال  خواب دانسته ساز نهيزم

بهه سهؤا  بهاز     انياختال  خواب بهر اسهاس پاسهخ دانشهجو    

خهواب،   نيحه  يمجهاز  ي% استفاده از فضا8/40نامه،  پرس 

% انواع استرس و 1/21با دوستان،  يلوالن ينينش % شب5/33

 موارد را اشاره نمودند. ري% هم سا4تر از  کم

وجهود   نيبه  يمعنها دار  يراسهتا ارتبهاط آمهار    نيهم در

نامناسهب خوابگهاه    يکه يزيف طيشرا ،يو فکر يذهن تيمشغول

 و يجسهم  يمهار ي(، داشهتن ب رهيه )نور، سرما، سر و صهدا و د 

بها نمهره    يمجاز ياز فضا يو استفاده لوالن يمشکالت روح

(، >05/0Pوجود داشته اسهت )  انيخواب دانشجو تيفيک يکل

علهل اخهتال  خهواب رابطهه      يهها  مؤلفه ريسا در که يحال در

مشهاهده نشهده    انيخهواب دانشهجو   يکل تيفيبا ک يدار يمعن

 .است

 انيدانشهجو  دگاهيه اختال  خواب از د يامدهايپ نييدر تع

 جيشهده اسهت، نتها    نشهان داده   2شکل ساکن خوابگاه که در 

احسهاس   انياز دانشهجو  يمه ياز ن  يپووه  نشان داد که به 

از انهدازه را در کهالس تجربهه نمودنهد.        يبه  يآلهودگ  خواب

 انياختال  خواب بر اساس پاسخ دانشهجو  يامدهايپ نيتر مهم

در لهو  روز و   تي% عصهبان 6/20نامهه،   به سؤا  باز پرسه  

 .را عنوان نمودند موارد ري% هم سا3تر از  کم
 

 (=942Nدر واحد پژوهش ) PSQIگانه  های هفت . میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس1جدول 

 خیلی مطلوب خواب  های کیفیت شاخص

 )درصد(

 نسبتاً مطلوب

 )درصد(

 نسبتاً نامطلوب

 )درصد(

 خیلی نامطلوب

 )درصد(

 P-value میانگین±معیارانحراف 

 941/3 93/1±11/3 9/3 1/33 4/33 3/13 کیفیت ذهنی خواب

 391/3 03/1±22/3 1/33 1/39 1/92 1/11 خواب رفتن تأخیر در به

 243/3 09/1±23/3 1/93 4/41 3/99 4/13 طول مدت خواب مفید

 332/3 39/1±32/1 1/10 2/92 3/94 3/33 کفایت خواب

 331/3 11/3±32/3 4/3 2/1 4/2 2/21 آور خوابمیزان داروی 

 191/3 10/3±04/3 4/4 1/14 3/31 9/44 عملکرد صبحگاهی

 322/3 10/1±33/3 9 3/12 2/13 0/4 اختالل خواب
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 . فراوانی علل اختالل خواب از دیدگاه دانشجویان1 شکل

 پیامدهای اختالل خواب از دیدگاه دانشجویان. فراوانی 9شکل

 

اختال  خهواب نشهان    يامدهايدر رابطه با پ قيتحق جينتا 

 تيه فيک يو عدم نشاط در لو  روز با نمره کل يداد که خستگ

 کهه  يحهال  نداشته است، در يدار يرابطه معن انيخواب دانشجو

اختال  خواب  امديپ يها مؤلفه ريسا نيب ميمستق يمارارتباط آ

وجههود داشههته اسههت  انيخههواب دانشههجو يکلهه تيههفيبهها ک

(05/0P<.) 
 

 گيريبحث و نتيجه
 انيدانشهجو  تيه آن بهود کهه اک ر   انگريب قيتحق نيا جينتا

مطلهوب   تياز وضهع  تهر  نييخهواب پها   تيه فيک يمورد بررسه 

 وعيشه  زانيکه م يبا مطالعات قبل سهيرقم در مقا نياند. ا داشته

%( گهزارش  15-24) يعمهوم  تياختالالت خواب را در جمع

و همکهاران   Lund يا است. مطالعهه  ييباال وعي[ ش14نمودند ]

خهواب   تيه فيک وعيمتحهده شه   الهت يا دوسهترن يدانشگاه م در

[. 1% گهزارش نمودنهد ]  60از   يرا به  انينامطلوب دانشهجو 

و  يپرسهتار  انيخواب دانشجو تيفيو همکاران ک ييرزايم يعل

 قيهه[. تحق5نمودنههد ] يابيهه% نههامطلوب ارز71را  ييمامهها

Alsaggaf  يپزشک اني% دانشجو30و همکاران  نشان داد که 

و  Assaad[. 7انهد ]  خهواب نهامطلوب داشهته    تيفيک انعربست

 يلبنهان  اني% دانشجو47از   ياند که ب همکاران  اعالم داشته

 نينه چ [. ههم 21برخهوردار بودنهد ]   ينييخهواب پها   تيفياز ک

 انياخهتال  خهواب در دانشهجو    وعيش يميو عظ نسب يفرهاد

 [. 42اند ] % گزارش نموده48را  يپزشک

 PSQI اسيخواب بر اساس مق تيفيک يکل ي نمره نيانگيم

کهه   ديه محاسهبه گرد  06/8±34/3 يتحت بررسه  ي در نمونه

و همکاران  Alobaشده توسط   نسبتا  باالست. در مطالعه انجام

 سهه يمقا ينمره کل نيانگيم هيجريدانشگاه ن انيدانشجو يبر رو

PSQI 43/4±67/2  و  ي[. اسهد زنهد  12شده است ] گزارش

 يپرسههتاران نظههام نيرا در بهه نيانگيههم نيهها زيههن همکههاران

بهاالتر   ليه از دال يکي دي[. شا17برآورد نمودند ] 68/133/7

مطالعهه   نيدر ا انيخواب نامطلوب دانشجو تيفيک وعيبودن ش

 ييدانشهجو  يهها  تيشده بر جمع مطالعات انجام  ريسا نسبت به

 بگهاه سهاکن خوا  يمورد مطالعه مها همگه   تيآن باشد که جمع

را  انيخواب دانشجو تيمطالعات وضع ريسا که يحال  بودند در

انهد. در   نمهوده  يابيه ارز ينظر از محل زنهدگ  صرر يلور کل به

 يخوابگاه را  عامل خطر طيراستا آراسته حضور در مح نيهم

 [.43] داند يمرتبط با خواب م يها يماريبروز ب يبرا

دختر و پسر از  انيدانشجو نيب دار يوجود تفاوت معن عدم

[، 5و همکاران ] ييرزايم يعل جيخواب با نتا يکل تيفيلحا  ک

[ همسهو  31و همکهاران ]  ي[ و قهانع 20و همکاران ] يموعود

و همکهاران   يمطالعات مانند منصور يبرخ جيبا نتا يبوده، ول

تفاوت  وجودبر  ي[ مبن40و همکاران ] فرخران ي[ و محمد32]

. باشد يخواب دختران و پسران، ناهمسو م تيفيک نيب دار يمعن

سن افراد مهورد   يکيبه نزد توان يعدم اختالر م نيا لياز دال

 انيدانشجو يخوابگاه يموجود در زندگ يها و شباهت يبررس

 اشاره نمود.

خواب در پسران نسبت  يکل تيفيک ق،يحقت نيا جينتا لبق

 يهها  افتهه يتر گزارش شهده اسهت کهه بها      به دختران مطلوب

و  Abdulghani[ و 44و همکههههاران  ] Pallosمطالعههههات 

 يا مطالعهه  جيداشته است، امها نتها   ي[ همخوان45همکاران  ]

Giri  تيه فيهنهد نشهان از ک   انيدانشهجو  يو همکاران بهر رو 
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 و همکاران مهشيد بهرامي                                        ...

 

 

[. بهر  46دختر نسبت به پسر دارد ] انيدانشجو وبخواب مطل

باالتر بهودن   ليو همکاران، از جمله دال ياساس گزارش گالب

تفهاوت   انيه هها نسهبت بهه آقا    اختال  خواب در خهانم  وعيش

و اخهتالالت   يقاعدگ کليس ،يهورمون راتييتغ ک،يولوژيزيف

 تيفيتر بودن ک نامطلوب لياز جمله دال توان يمرتبط با آن را م

 [.13خواب دختران نسبت به پسران دانست ]

 نيخواب در ا تيفيمختلف با ک يرهايرابطه متغ يبررس در

رابطهه   انيخواب دانشهجو  تيفيتأهل با ک تيوضع نيمطالعه، ب

و  يهي رزايم يعله  يا مطالعهه  جينتها  نشد که با  افتي يدار يمعن

و همکاران  يرحمت يا [ همسو بوده، اما در مطالعه5همکاران ]

گهزارش   تهر  وبنامطل يدار يلور معن خواب مجردها به تيفيک

 نيا يو آقاجان يشيقر يا در مطالعه که يحال [ در9شده است ]

[. از 36تهر عنهوان شهده اسهت ]     ها نامناسب ارتباط در متأهل

مهورد   يجهام  آمهار   ليدل به تواند يم دياختالر شا نيا ليدال

-يروحه  ياز ازدواج و فشهارها  يناشه  يهها  استرس ،يبررس

موضوع  نيباشد. مشخص کردن عوامل مؤثر بر ا رهيو د يروان

 دارد. نهيزم نيدر ا يتر قيو دق تر  يب يها يبه بررس ازين

بها   يليتهرم تحصه   نيبود که ب نيا يايگو نيچن هم ها افتهي

با  يعبارت وجود داشته است، به يدار يخواب رابطه معن تيفيک

خهواب نهامطلوب    تيه فيک زانيه از م يليباالتر رفتن ترم تحص

 نيرامبد و همکهاران به   يا . در مطالعهشد يکاسته م انيدانشجو

خههواب ارتبههاط وجههود داشههت و   تيههفيو ک يليتههرم تحصهه

 يفيخواب ضهع  تيفيک يليسا  سوم و چهارم تحص انيدانشجو

 طيبا محه  ديجد انيدانشجو يعدم سازگار دي[. شا35داشتند ]

از  تهوان  يرا مه  رهيه از خهانواده، اسهترس و د   يخوابگاه، دور

 موضوع دانست. نيا ليدال

بها   يليو مقطه  تحصه   نيمصرر کافئ نيب يدار يمعن رابطه

نشهد کهه بها     افتي يمورد بررس انيخواب دانشجو يکل تيفيک

[ مشابه بهوده، امها   5و همکاران ] ييرزايم يعل يا مطالعه جينتا

ارتبهاط را نشهان    ني[ خالر ا36] يو آقاجان يشيپووه  قر

 دار يعهدم ارتبهاط معنه    ليه از دال رسهد  ينظر مه  داده است. به

پهووه    نيه در ا يافراد مهورد بررسه   يجام  آمار به توان يم

مورد پووه  در مقط   انياک ر دانشجو که يلور اشاره نمود، به

بودنهد و سهابقه مصهرر     ليمشغو  به تحص وستهيپ يکارشناس

گهزارش نشهده    انيدانشهجو  تهر   يدر اواخر شب در ب نيکافئ

 است.

از لحها    گاريمصهرر سه   نيب دار يوجود تفاوت معن عدم

[ و 5و همکهاران ]  يهي رزايم يعله  جيخواب با نتها  يکل تيفيک

پهووه    جيبا نتها  ي[ همسو بوده، ول32و همکاران ] يمنصور

 کهه  نيه . با توجه به اباشد ي[ در تضاد م36] يو آقاجان يشيقر

را  گاريمطالعه سابقه مصرر سه  نيا کنندگان در شرکت تياک ر

 دار يبر عهدم مشهاهده رابطهه معنه     يليدل تواند ياند که م نداشته

 باشد.

 دگاهيههعلههل اخههتال  خههواب از د نيههيارتبههاط بهها تع در

 نيدر ا ياز وجود علل متنوع يپووه  حاک جينتا ان،يدانشجو

وجهود   علت مربوط بهه  نيتر  يب نيب  نيبوده است. در ا نهيزم

بهوده اسهت کهه     انيدانشهجو  نيدر ب يو فکر يذهن تيمشغول

داشهته   انيخواب دانشهجو  تيفيک يبا نمره کل يدار يرابطه معن

و همکهاران   يهي رزايم يراستا در پهووه  عله   نياست. در هم

را گهزارش   يفکهر  تيداشتن مشغول اني% دانشجو72از   يب

خهواب   تيه فيک يبا نمره کل ميمستق ياند که ارتباط آمار نموده

 يهها  يريه درگ کهه  ني[. با توجه به ا5داشته است ] انيدانشجو

خههواب نههامطلوب  تيههفيک جههادياز عوامههل مههؤثر در ا يذهنهه

مطالعات جام  و  ديبا رسد ينظر م بوده است، لذا به انيدانشجو

مشهغله   سهاز  نهيتا عوامل زم رديراستا صورت گ نيدر ا يقيدق

 نيدر ا يمناسب ريشود تا بتوان تداب ييشناسا انيدانشجو يذهن

 اتخاذ نمود. نهيزم

[ 47اکبر ] ي[ و اسالم28و همکاران ] Veldi يا مطالعه در

خههواب نههامطلوب  تيههفيک نيبهه يدار يمعنهه يارتبههاط آمههار

خوابگاه مشاهده  طينامناسب مح يکيزيف طيبا شرا انيدانشجو

لهذا  . باشهد  يپووه  حاضر م يها افتهيشده است که مشابه با 

و  ييناسها رابطه ش نيدر ا ساز نهيعوامل زم ديبا رسد ينظر م به

 يکه ياقهدام نمهود.    يطيعوامل مح نيدر جهت برلرر کردن ا

آمهوزش   رديه مورد توجه قرار گ تواند يکه م ياز اقدامات گريد

در مراحهل   انيدانشهجو  يبرا يدسته جمع يزندگ يها مهارت

 است. يخوابگاه يها طيورود به مح ييابتدا
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انهواع   ،يمورد بررسه  اني% دانشجو21از   يب جينتا لبق

انهد کهه    اختال  خواب خود عنوان نمهوده  ساز نهياسترس را زم

% 39و همکههاران نشههان داده اسههت کههه     Lund يا مطالعههه

را  ي% اسههترس عههالف25و  ياسههترس دانشههگاه انيدانشههجو

[. انسهان در  1کردنهد ]  انيه گر در خواب خود ب عوامل مداخله

 نيه و ممکن اسهت ا  شود يدچار استرس م رييهر تغ امواجهه ب

نامطلوب خواب  تيفيحالت ادامه داشته باشد و منجر به بروز ک

در جههت رفه  اسهترس     يشود؛ لذا الزمهه آن انجهام اقهدامات   

 نيبه  ميمسهتق  يارتباط آمهار  اين يشاکر يا . در مطالعهباشد يم

 نيدر حه  يمجهاز  ينامطلوب خواب با استفاده از فضا تيفيک

پهووه    نيه ا جي[ که همسو با نتا6خواب وجود داشته است ]

موضوع اشاره نمود کهه   نيبه ا ديراستا با نيبوده است. در هم

در هنگهام خهواب    يتر  يب يمجاز يکه از فضا يانيدانشجو

بودنهد و لبهق    ينييخواب پها  تيفيک يدارا نمودند ياستفاده م

شهده   ارشگهز تهر   کم زيگروه ن نيدر ا ديخواب مف زانيم جينتا

 است.

 ياز اختال  خهواب بهر مبنها    يمهم سوب ناش يامدهايپ از

بهه احسهاس    تهوان  يپهووه  مه   نيه در ا انينظرات دانشهجو 

در کالس اشاره نمود.  انياز اندازه دانشجو   يب يآلودگ خواب

بها   يآلودگ آن است که احساس خواب انگريب زيها ن داده ليتحل

ارتبهاط   يظهر آمهار  از ن انيخواب نهامطلوب دانشهجو   تيفيک

 يا آمهده در مطالعهه   دسهت  بهه  جيداشته است که نتها  يدار يمعن

راسهتا   ني[. در همه 48] ديه نما يم دييو همکاران را تأ يموسو

نشهان داده   نيچ انيدانشجو يو همکاران بر رو Lu يا مطالعه

   يب يآلودگ احساس خواب اني% دانشجو90از   ياست که ب

 [.49اند ] از اندازه را در کالس درس تجربه نموده

 بيپووه  د نيدر ا يمورد بررس اني% دانشجو5از   يب

از اخهتال  خهواب خهود     يسوب ناش يامدهاياز کالس را از پ

 يو همکهاران بهر رو   Pallos جياند که مشابه نتها  عنوان نموده

 انگريه مطالعه حاضر ب جي[. نتا44بوده است ] يژاپن انيدانشجو

 خواب تيفيبا ک يليتحص شرفتياز پ تيآن است که عدم رضا

داشهته اسهت کهه بهه      يدار يرابطهه معنه   انينامطلوب دانشجو

[ 48و همکاران ] ي[ و موسو36] يو آقاجان يشيقر يها افتهي

دهنهده بهبهود کهارکرد     نشان تواند يارتباط م نياست. ا کينزد

 نيه به ا ايباشد و  انيخواب دانشجو تيفيک  يبا افزا يليتحص

به  طيتر شرا مناسب يليتحص تيباشد که در افراد با وضع ليدل

. شهوند  يتهر دچهار مشهکالت خهواب مه      است که کهم  يا گونه

از اخهتال    يسهوب ناشه   امديعنوان پ در لو  روز به تيعصبان

مطهرب شهده اسهت کهه رابطهه       انيدانشهجو  دگاهيخواب از د

داشهته اسهت.    انيشجونامطلوب خواب دان تيفيبا ک يدار يمعن

کهه   يافراد افتنديدر ايلوانيراستا محققان دانشگاه پنس نيدر هم

 يتهر   يبه  زانياز خواب را تجربه کرده بودند، به م تيمحروم

 [.50را گزارش کردند ] ينيو دمگ تيعصبان

مطالعه حاضر آن بهود کهه جامعهه     يها تياز محدود يکي

دانشکده بهداشت دانشهگاه   انيمورد مطالعه محدود به دانشجو

مطالعهه   جيصهحت نتها   دييتأ يسمنان بود که برا يعلوم پزشک

 يهها  در جامعهه  يشه يماياست که مطالعهات پ  يحاضر ضرور

اجهرا گهردد. از    يمختلهف دانشهجو   يهها  طيتر از محه  بزرگ

نامه  مطالعه، پاسخ به سؤاالت پرس  نيا گريد يها تيمحدود

پاسهخ   يريبا سوگ تواند يبود که م يده صورت خود گزارش به

از  ياريدر مهورد رابطهه بسه    که نيداده شده باشد. با توجه به ا

 جينتا يسازگار ردم يعل ان،يخواب دانشجو تيفيبا ک رهايمتغ

 گردد يه مينشد، توص افتي يدار يمعن جهيمطالعات، نت ريبا سا

تا  رديقرار گ يروابط مجددا  مورد بررس نيا ندهيدر مطالعات آ

 هها  يزيه ر در برنامه يتر  يب تيحاصله با قالع جيز نتابتوان ا

 استفاده نمود.

خهواب   تيه فيک يبهاال  وعيدهنده ش نشان قيتحق نيا جينتا

 نيچنه  و ههم  باشهد  يمورد مطالعهه مه   انينامطلوب در دانشجو

 جهاد يعنوان فاکتور مهم در ا به يو فکر يذهن تيوجود مشغول

از انهدازه در    يبه  يآلهودگ  اختال  خواب و احساس خهواب 

 انيدانشهجو  دگاهيمهم اختال  خواب از د امديعنوان پ کالس به

دانشگاه  نياست که مسئول يضرور جهيمطرب شده است. در نت

 يرو ديه مناسب بها تأک  ريبا انجام اصالحات الزم و اتخاذ تداب

 يامهدها يکهاه  پ  ياختالالت در راسهتا  نيکننده ا جاديعلل ا

و  يليتحصه  شرفتيپ يرو ميمستق ريها که تأث از آن يسوب ناش

 .دهند انجام يدارد، اقدامات مناسب انيدانشجو يريادگي



 و همکاران مهشيد بهرامي                                        ...

 

 

 تشكر و قدردانی
الزم را  يکهه منهاب  مهال     سهمنان  ياز دانشگاه علوم پزشک

 يانياز دانشهجو  نيچن نمودند و هم نيپووه  تأم ياجرا يبرا

تشکر و  مانهياند، صم الزم را داشته يمطالعه همکار نيکه در ا

 .شود يم يقدردان
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Introduction: Living in a dormitory can affect the quality and quantity of student’s sleep, which reduces 

student’s academic failure and performance. Therefore, this study was conducted to assess the quality of 

sleep and its causes and also consequences from the viewpoint of students residing in dormitories of the 

Faculty of Health of Semnan University of Medical Sciences (SUMS). 

Materials and Methods: This study was descriptive-cross sectional. Relatively, the sample consisted of 

249 dormitory students of the Faculty of Health of SUMS (Semnan, Iran, 2016) who were studied by 

census method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire using Pittsburgh Sleep 

Quality Measurement completed by the participants themselves 

Results: The mean age of students in this study was 21.78 ± 2.91 years. In total, 80.7% of female 

students and 72.1% of male students had poor sleep quality. The most common cause of sleep disorder was 

the presence of mental and intellectual involvement (53.8%). Also, about half of the students expressed 

excessive sleepiness in class as a consequence of sleep disorder.  

Conclusion: According to this study, the sleep quality of student’s living in a dormitory is in an 

unfavorable situation. Conclusively, sleep disturbances should be considered as a major health problem 

among dormitory students. Appropriate and compatible measurements in order to investigate the causes of 

sleep disorders in students and also reducing their adverse consequences can improve the quality of students 

sleep and their academic performance. 
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