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مقدمه

خواب مناسب مهيتوانهد در رشهد و تهرميم ،يهادگيري و

در ميان متخصصان علم سالمت ،موضوع خواب بههدليهل

تقويت حافظه کمک کند و هرگونه اخهتال در فرآينهد عهادي

بُعد جسمي و رواني آن از اهميت اساسي برخوردار بوده است

خواب ميتواند عالوه بر تهديد سالمت انسان ،در کارکردههاي

[ .]1-3مطالعات در زمينهي خواب نشان مهيدههد کهه بهراي

اجتماعي نيز خدشه وارد نموده و باعث ناهنجاريهاي رواني-

عموم افراد خواب قسمتي از چرخهي زندگي محسوب ميشود

اجتماعي ،تغييرات عصبي ،رفتاري و فيزيولوژيک بسهياري در

که تحت تأثير ريتمهاي بيولوژيکي قرار دارد [.]5،4

فرد گردد [.]6-9
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...
اختالالت خواب يک معضل عمومي در جوامه در حها
توسعه يا توسعهيافته محسوب ميشود .گزارش پهووه ههاي
انجام شده حاکي از آن است که يک سوم افهراد بهالد در لهو

مهشيد بهرامي و همکاران
زندگي در خوابگاه ميتوانهد بهر کيفيهت خهواب دانشهجويان
تأثيرگذار باشد [.]36
مدت زماني که دانشجويان بهخواب اختصها

مهيدهنهد

عمر خود نوعي اختال خواب را تجربه ميکننهد [ .]11،10در

کمتر از مدت زمان خواب مورد نياز بدن آنها است [ .]37در

ادبيات تحقيق شيوع مشکالت خواب در جمعيت جههاني بهين

ميان دانشجويان دانشهگاه ههاي سراسهر جههان محروميهت از

از  6ميليون نفر

خواب مفيد امري رايهج اسهت .مطالعهات انجهام شهده نشهان

 %15-24گزارش شده است که در ايران بي

ميدهد که  %49در دانشجويان دانشگاه تهايوان [ %24 ،]27در

دچار اختال خواب هستند [.]12-14
کيفيت خواب نامطلوب شاخص مهمهي بهراي بسهياري از

انگلستان [ ]38و  %30در کره [ ]39کمتر از  7ساعت خهواب

بيماريها محسوب ميشود [ .]15تحقيقات نشان ميدههد کهه

کيفيهت

مفيد را گزارش نمودند .مطالعهاي  Veldiو همکاران

کاه

کل زمان خواب يا کيفيت خواب ،عالوه بر خسهتگي و

خواب دانشجويان پزشکي دانشگاه تارتو کشور استوني را %7

کاه

کيفيت زندگي [ ،]16اشکا در ترميم سلولي ،نقهص در

نسبتا بد و خيلي بد ارزيابي کردند [ .]28منصوري و همکاران

حافظههه و ي هادگيري [ ،]17نههاراحتيهههاي معههدهاي-رودهاي،

شيوع کيفيت خواب نامطلوب دانشجويان علوم پزشکي تههران

بيماريهاي قلبي عروقي [ ،]18خطهر ابهتالب بههديابهت [،]19

را  %73/3گزارش نمودند [.]32

اخههتال فشههار خههون [ ،]20چههاقي و افههزاي

وزن ،اخههتال

خواب ناکافي و محروميهت از خهواب مفيهد سهبب افهت

متابوليسم ،سکته ،افسردگي ،اضطراب و ساير اختالالت خلقي،

تحصههيلي ،عههدم تمرکههز در کههالس ،ديبههت از کههالس و

افت عملکرد سيستم عصبي ،افت عمهلکهرد دهدد درونريهز،

خوابآلودگي آنان هنگام شرکت در کالسها ميگردد ،لذا اين

عملکرد سيستم ايمني بدن و مرگ زودرس را بهدنبها

کاه

مشکل منجر به بروز صدمات علمي ،رفتاري و عالفي فراواني

دارد که ميتواند باعث ايجاد مشکالت و تحميهل هزينههههاي

در آنان ميشود و ميتواند منجر به کاه

زياد به سيستم بهداشت و درمان شود [.]21-25

[.]41،40

بازده آموزشي شود

نتايج مطالعات نشان داده است که خطر مهرگ در افهرادي

با توجه به اينکه پووه هاي مختلفي در زمينه خواب در

از  8/5ساعت و کهمتهر از  3/5سهاعت مهيخوابنهد

بين دانشجويان انجام شده است ،ليکن مطالعات در اين زمينهه

بهلور متوسط  %15بي تر از کساني است که  7ساعت خواب

در ميان دانشجويان ساکن خوابگاه نادر بوده است .ايهن گهروه

شبانه دارند [ .]26مروري بر متون پووهشي بيانگر آن است که

از دانشجويان بهخالر سکونت در خوابگاه ،دوري از خانواده،

عواملي مانند سن ،جنسيت ،سبک زندگي اجتماعي-اقتصادي،

تنوع فرهنگ ،دروس تحصيلي و ديهره تحهت فشهار زيهادي

شبادراري ،استرس و محرکهاي محيطي و ديره ميتواند بهر

هستند که اين امر ميتواند بر کيفيت و کميت خواب اين گهروه

کميت و کيفيت خواب افراد تأثيرگذار باشد [.]27-31

تأثير بهسزايي داشته باشد .لذا اين مطالعهه بها ههدر ارزيهابي

که بي

محققين مشکالت خهواب را در بهين دانشهجويان  2تها 5

کيفيت خواب و علهل و پيامهدهاي مهرتبط بها آن از ديهدگاه

برابر جمعيت عمومي گزارش نمودهاند که اين روند بهشدت در

دانشجويان ساکن در خوابگاههاي دانشکده بهداشهت دانشهگاه

حا افزاي

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

علوم پزشکي سمنان اجرا شده است.

لو تحصيل خواب ناکافي ،خهواب نهامنظم و انهواع اخهتال
خواب را تجربه مينمايند [ .]35ورود به دانشگاه براي ادلهب

مواد و روشها

دانشجويان با نوعي تغيير جدي در سبک زندگي همراه اسهت.

روش مطالعه از نوع توصيفي-مقطعي بود .جامعه و نمونهه
مورد پووه  ،متشکل از دانشجويان ساکن در خوابگهاهههاي

جلد  ،20شماره ( 1پياپي  ،)69زمستان 1396

کوم
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سمنان در نيمسا او

است .سؤا باز بهاين دليل در پرس نامه گنجانده شده بود که

تحصيلي 1395-96بود که به روش سرشهماري وارد مطالعهه

دانشجويان بتوانند داليل ديگر خود را نيز عنوان نمايند .روايي

شدند .معيار ورود بهمطالعه ،سهکونت رسهمي دانشهجويان در

محتوايي کيفي و کمي اين پرس نامه توسط نظرات هشت نفهر

خوابگاه و معيار خروج نمونه ها ،عدم تکميل کامل پرس نامه

از اسهههاتيد مهههورد تأييه هد قهههرار گرفهههت ( CVR=0/91و

از

 .)CVI=0/89همچنين آلفاي کرونبا برابر با  0/82بهدسهت

توسط پاسخدهندگان در نظر گرفتهه شهد .در نهايهت په

پيگيريهاي صورت گرفته  249پرسه نامهه بههلهور کامهل
جم آوري گرديد.

جنبههههههههاي اخالقه هي پهههووه

ابزار جم آوري دادهها پرسه نامهه چههار قسهمتي بهود.
بخ

او مربوط به مشخصات دموگرافيک دانشجويان (سهن،

جن

کيفيت خواب

و ديره) بود .بخ

پيتزبههورگ

آمده که در مجموع قابل قبو بوده است.

دوم مربوط به سنج

)Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI

حاضهههر بههها کهههد

 IR.SEMUMS.REC.1395.91مههورد تأيي هد کميتههه اخههال
دانشگاه علوم پزشکي سمنان قرار گرفته است .په

از انجهام

هماهنگيهاي الزم با مسهئوالن آمهوزش ،بهه خوابگهاهههاي
دانشجويان مراجعه و بعد از بيان اهدار پووه  ،پرس نامهه

ميباشد .اين پرس نامه نگرش افراد را پيرامون کيفيت خواب

تههدوين شههده در ب هين دانش هجويان توزي ه و پ ه

در چهار هفته گذشته بررسي ميکند .پرس نامه کيفيت خواب

جم آوري گرديد .شرکت در مطالعه اختياري و با رضايتمندي

 ،PSQIدر هفت جزب شامل  )1توصهيف کلهي فهرد از کيفيهت

آگاهانه بوده اسهت .ههمچنهين بهه دانشهجويان در خصهو

خواب  )2تأخير در بهخواب رفتن  )3لو مدت خواب مفيهد

محرمانه بودن الالعات آنها ،المينان خالر داده شد.

 )4کفايت خواب  )5استفاده از داروهاي مصهرفي  )6اخهتال

از تکمي هل

در اين بررسي جهت تجزيه و تحليل الالعات جمه آوري

عمل در لي روز  )7اختال خواب تعريف ميشود و يک نمره

شده از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شهده اسهت .جههت

کلي (از صفرتا  )21دارد .در مقابل ههر سهؤا  ،چههار گزينهه

تجزيه و تحليل دادههاي آماري از آناليز واريان

يهکلرفهه،

امتيازدهي (امتياز صفرتا  )3وجود دارد ،به گونههاي کهه بهراي

 T-testو مجذور کايدو استفاده شد .سطح معنيداري آزمون

وضعيتهاي نامطلوبتر خواب امتيهاز بهي تهري اختصها

 0/05در نظر گرفته شده است.

مييابد .نمره کلي  6يا بهي تهر نشهاندهنهده کيفيهت خهواب
نامطلوب ميباشد .پايايي پرس نامه فارسي مورد پووه
مطالعهاي قبلي با آلفاي کرونبها  0/86مهورد سهنج

در
قهرار

گرفته بود که مقدار قابل قبو براي تأييد پايايي آن است [.]4

نتايج
ميانگين و انحرار معيار سهني دانشهجويان مهورد مطالعهه
 21/78±2/91و در محهههدوده  18-45سههها بهههود .اک هههر

براي تعيين علل و پيامهدهاي اخهتال خهواب از ديهدگاه

شههرکتکننههدگان در اي هن پههووه  ،دختههر ( ،)%72/7مجههرد

دانشجويان از پرس نامه محقق ساختهاي استفاده شد کهه بها

( )%88/4و دانشههجويي مقط ه کارشناس هي پيوسههته ()%85/5

بررسههي متههون و پووهشههات مشههابه و نظههرات چنههدتن از

بودند .فراواني دانشجويان از لحها رشهته تحصهيلي%31/3 ،

دانشجويان ساکن خوابگاه و بها لهرب برخهي سهؤاالت تهازه

بهداشت عمومي %36/5 ،بهداشت محهيط و  %32/1بهداشهت

توسط پووهشگر در راستاي اهدار پهووه  ،تهيهه و تهدوين

حرفهاي بودند .بي ترين تعداد دانشجويان در ترم )%24/5( 1

شده است .در همين راستا بخ

سوم پرس نامه مشتمل بر 7

سؤا بسته و  1سؤا باز در زمينه علل ايجاد اختال خواب و
بخ

چهارم پرس نامه نيز مشهتمل بهر  6سهؤا بسهته و 1

سؤا باز در زمينه پيامدهاي حاصل از اخهتال خهواب بهوده

و کمترين تعداد مربوط بهترم  )%6/8( 6گزارش شده است.
دانشجويان بههلهور ميهانگين در سهاعت 00:460±1/01
بامداد بهبستر ميرفتند و در سهاعت  07:400±1/25بامهداد از
خواب بيدار ميشدند .بررسيها نشان داد به لور متوسط زمان

مهشيد بهرامي و همکاران

...
لي شده تا شروع بهخواب در دانشهجويان  37±1/73دقيقهه

شکل  ،1علل اختال خواب از ديدگاه دانشجويان سهاکن

بوده است .بر اساس يافتههاي تحقيق %64/7 ،دانشجويان عدم

خوابگاههاي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سمنان را
از نيمهي

مصرر کهافئين در آخهر شهب و  %97/2ههم عهدم اسهتعما

نشان ميدهد .همانلور که از نمودار بر ميآيد ،بي

دخانيات در لو هفته را گزارش نمودند.

از دانشههجويان وجههود مشههغوليت ذهنههي و فکههري خههود را

نتايج آناليز دادهها نشان داد که بين سن ،مقطه تحصهيلي،

زمينهساز علل اختال خواب دانستهاند .همچنين مهمترين علل

رشته تحصيلي ،مصرر کهافئين و اسهتعما دخانيهات ارتبهاط

اختال خواب بهر اسهاس پاسهخ دانشهجويان بهه سهؤا بهاز

آماري مستقيم با کيفيت خواب دانشجويان وجود نداشته است،

پرس نامه %40/8 ،استفاده از فضاي مجهازي حهين خهواب،

در حاليکه بين ترم تحصيلي با کيفيت خواب دانشجويان رابطه

 %33/5شبنشيني لوالني با دوستان %21/1 ،انواع استرس و

معنههيداري وجههود داشههته اسههت ( ،)P=0/031بهههعبههارتي

کمتر از  %4هم ساير موارد را اشاره نمودند.
در همين راسهتا ارتبهاط آمهاري معنها داري بهين وجهود

دانشجويان جديدالورود نسبت بهسهاير دانشهجويان از کيفيهت

مشغوليت ذهني و فکري ،شرايط فيزيکهي نامناسهب خوابگهاه

خواب نامطلوبتري برخوردار بودند.
 %66/7افراد مورد بررسي ،کيفيت خواب خهود را خيلهي

(نور ،سرما ،سر و صهدا و ديهره) ،داشهتن بيمهاري جسهمي و

خوب و نسبتا خوب ارزيابي نمودند .فقهط  %8/4دانشهجويان

مشکالت روحي و استفاده لوالني از فضاي مجازي بها نمهره

اعالم داشتهاند که يکبار و بي تر شبها از داروهاي مصرفي

کلي کيفيت خواب دانشجويان وجود داشته اسهت (،)P<0/05

و خوابآور استفاده کردند .تأخير در بهخهواب رفهتن بهين دو

در حاليکه در ساير مؤلفه ههاي علهل اخهتال خهواب رابطهه

تفاوت معنيداري داشته است ( ،)P=0/021بهلوريکه

معنيداري با کيفيت کلي خهواب دانشهجويان مشهاهده نشهده

جن

است.

مشکل تأخير در بهخهواب رفهتن در بهين دانشهجويان دختهر
بي تر بوده است .ساير شاخصهاي هفتگانه کيفيهت خهواب

در تعيين پيامدهاي اختال خواب از ديهدگاه دانشهجويان

نداشته اسهت (جهدو  .)1ميهانگين

ساکن خوابگاه که در شکل  2نشهان داده شهده اسهت ،نتهايج

نمره کلي  PSQIدر دانشجويان مورد مطالعه 8/06±3/34بود.

پووه

از نيمهي از دانشهجويان احسهاس

کيفيت خواب در  %21/7از دانشجويان مطلهوب و در %78/3

خوابآلهودگي بهي

رابطه معنيداري با جن

نامطلوب بود .کيفيت خواب نامطلوب به تفکيک جهن

نشان داد که بهي

از انهدازه را در کهالس تجربهه نمودنهد.

بهراي

مهمترين پيامدهاي اختال خواب بر اساس پاسخ دانشهجويان

دانشههجويان پسههر ( )%72/1و دانشههجويان دختههر ()%80/7

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

گزارش شد که بين دو جن

کمتر از  %3هم ساير موارد را عنوان نمودند.

تفاوت معنيداري يافت نشد.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاسهای هفتگانه  PSQIدر واحد پژوهش ()N=942
شاخصهای کیفیت خواب
کیفیت ذهنی خواب
تأخیر در بهخواب رفتن
طول مدت خواب مفید
کفایت خواب
میزان داروی خوابآور
عملکرد صبحگاهی
اختالل خواب

خیلی مطلوب
(درصد)

نسبتاً مطلوب
(درصد)

نسبتاً نامطلوب
(درصد)

خیلی نامطلوب
(درصد)

انحراف معیار±میانگین

P-value

13/3
11/1
13/4
33/3
21/2
44/9
4/0

33/4
92/1
99/3
94/3
2/4
31/3
13/2

33/1
39/1
41/4
92/2
1/2
14/1
12/3

3/9
33/1
93/1
10/1
3/4
4/4
9

1/93±3/11
1/03±3/22
1/09±3/23
1/39±1/32
3/11±3/32
3/10±3/04
1/10±3/33

3/941
3/391
3/243
3/332
3/331
3/191
3/322
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عربستان کيفيت خهواب نهامطلوب داشهتهانهد [ Assaad .]7و
درصد

60
50
40
30
20
10
0

همکاران

اعالم داشتهاند که بي

از  %47دانشجويان لبنهاني

از کيفيت خهواب پهاييني برخهوردار بودنهد [ .]21ههمچنهين
فرهادينسب و عظيمي شيوع اخهتال خهواب در دانشهجويان
پزشکي را  %48گزارش نمودهاند [.]42

شکل  .1فراوانی علل اختالل خواب از دیدگاه دانشجویان
60

درصد

30

در نمونهي تحت بررسهي  8/06±3/34محاسهبه گرديهد کهه
نسبتا باالست .در مطالعه انجام شده توسط  Alobaو همکاران

50
40

ميانگين نمرهي کلي کيفيت خواب بر اساس

مقياس PSQI

20
10
0

بر روي دانشجويان دانشگاه نيجريه ميانگين نمره کلي مقايسهه
 2/67±4/43 PSQIگزارش شده است [ .]12اسهد زنهدي و
همکههاران نيههز ايههن ميههانگين را در بههين پرسههتاران نظههامي
 7/133/68برآورد نمودند [ .]17شايد يکي از داليهل بهاالتر
بودن شيوع کيفيت خواب نامطلوب دانشجويان در اين مطالعهه

شکل .9فراوانی پیامدهای اختالل خواب از دیدگاه دانشجویان

نسبت بهساير مطالعات انجام شده بر جمعيتههاي دانشهجويي
آن باشد که جمعيت مورد مطالعه مها همگهي سهاکن خوابگهاه

نتايج تحقيق در رابطه با پيامدهاي اختال خهواب نشهان

بودند در حاليکه ساير مطالعات وضعيت خواب دانشجويان را

داد که خستگي و عدم نشاط در لو روز با نمره کلي کيفيهت

بهلور کلي صررنظر از محل زنهدگي ارزيهابي نمهودهانهد .در

خواب دانشجويان رابطه معنيداري نداشته است ،در حهاليکهه

همين راستا آراسته حضور در محيط خوابگاه را عامل خطري

ارتباط آماري مستقيم بين ساير مؤلفههاي پيامد اختال خواب

براي بروز بيماريهاي مرتبط با خواب ميداند [.]43

بهها کيفيههت کل هي خههواب دانشههجويان وجههود داشههته اسههت

عدم وجود تفاوت معنيدار بين دانشجويان دختر و پسر از
لحا کيفيت کلي خواب با نتايج عليميرزايي و همکاران [،]5

(.)P<0/05

موعودي و همکاران [ ]20و قهانعي و همکهاران [ ]31همسهو

بحث و نتيجهگيري

بوده ،ولي با نتايج برخي مطالعات مانند منصوري و همکهاران

نتايج اين تحقيق بيانگر آن بهود کهه اک ريهت دانشهجويان

[ ]32و محمديفرخران و همکاران [ ]40مبني بر وجود تفاوت

مورد بررسهي کيفيهت خهواب پهايينتهر از وضهعيت مطلهوب

معنيدار بين کيفيت خواب دختران و پسران ،ناهمسو ميباشد.

داشتهاند .اين رقم در مقايسه با مطالعات قبلي که ميزان شهيوع

از داليل اين عدم اختالر ميتوان به نزديکي سن افراد مهورد

اختالالت خواب را در جمعيت عمهومي ( )%15-24گهزارش

بررسي و شباهتهاي موجود در زندگي خوابگاهي دانشجويان

نمودند [ ]14شيوع بااليي است .مطالعههاي  Lundو همکهاران

اشاره نمود.

در دانشگاه ميدوسهترن ايالهت متحهده شهيوع کيفيهت خهواب

لبق نتايج اين تحقيق ،کيفيت کلي خواب در پسران نسبت

از  %60گهزارش نمودنهد [.]1

به دختران مطلوبتر گزارش شهده اسهت کهه بها يافتههههاي

عليميرزايي و همکاران کيفيت خواب دانشجويان پرسهتاري و

[ ]44و  Abdulghaniو

نامطلوب دانشهجويان را بهي

مامههايي را  %71نههامطلوب ارزيههابي نمودنههد [ .]5تحقيههق
 Alsaggafو همکاران

نشان داد که  %30دانشجويان پزشکي

مطالعههههات  Pallosو همکههههاران
همکاران

[ ]45همخواني داشته است ،امها نتهايج مطالعههاي

 Giriو همکاران بهر روي دانشهجويان هنهد نشهان از کيفيهت

مهشيد بهرامي و همکاران

...
خواب مطلوب دانشجويان دختر نسبت به پسر دارد [ .]46بهر

کارشناسي پيوسته مشغو به تحصيل بودنهد و سهابقه مصهرر

اساس گزارش گالبي و همکاران ،از جمله داليل باالتر بهودن

کافئين در اواخر شب در بي تهر دانشهجويان گهزارش نشهده

شيوع اختال خواب در خهانمهها نسهبت بهه آقايهان تفهاوت

است.

فيزيولوژيک ،تغييرات هورموني ،سيکل قاعدگي و اخهتالالت

عدم وجود تفاوت معنيدار بين مصهرر سهيگار از لحها

مرتبط با آن را ميتوان از جمله داليل نامطلوبتر بودن کيفيت

کيفيت کلي خواب با نتهايج علهيميرزايهي و همکهاران [ ]5و

خواب دختران نسبت به پسران دانست [.]13

منصوري و همکاران [ ]32همسو بوده ،ولي با نتهايج پهووه

در بررسي رابطه متغيرهاي مختلف با کيفيت خواب در اين

قريشي و آقاجاني [ ]36در تضاد ميباشد .با توجه به ايهنکهه

مطالعه ،بين وضعيت تأهل با کيفيت خواب دانشهجويان رابطهه

اک ريت شرکتکنندگان در اين مطالعه سابقه مصرر سهيگار را

معنيداري يافت نشد که با نتهايج مطالعههاي علهيميرزايهي و

نداشتهاند که ميتواند دليلي بر عهدم مشهاهده رابطهه معنهيدار

همکاران [ ]5همسو بوده ،اما در مطالعهاي رحمتي و همکاران

باشد.

کيفيت خواب مجردها به لور معنيداري نامطلوبتهر گهزارش

در ارتبههاط بهها تعيههين علههل اخههتال خههواب از دي هدگاه

شده است [ ]9در حاليکه در مطالعهاي قريشي و آقاجاني اين

دانشجويان ،نتايج پووه

حاکي از وجود علل متنوعي در اين

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

زمينه بوده است .در اين بين بي ترين علت مربوط بههوجهود

داليل اين اختالر شايد ميتواند بهدليل جهام آمهاري مهورد

مشغوليت ذهني و فکري در بين دانشهجويان بهوده اسهت کهه

بررسي ،استرسههاي ناشهي از ازدواج و فشهارهاي روحهي-

رابطه معنيداري با نمره کلي کيفيت خواب دانشهجويان داشهته

رواني و ديره باشد .مشخص کردن عوامل مؤثر بر اين موضوع

علهيميرزايهي و همکهاران

نياز به بررسيهاي بي تر و دقيقتري در اين زمينه دارد.

است .در همين راستا در پهووه
بي

از  %72دانشجويان داشتن مشغوليت فکهري را گهزارش

يافتهها همچنين گوياي اين بود که بين تهرم تحصهيلي بها

نمودهاند که ارتباط آماري مستقيم با نمره کلي کيفيهت خهواب

کيفيت خواب رابطه معنيداري وجود داشته است ،بهعبارتي با

دانشجويان داشته است [ .]5با توجه به اينکهه درگيهريههاي

باالتر رفتن ترم تحصيلي از ميهزان کيفيهت خهواب نهامطلوب

ذهنهي از عوامههل مههؤثر در ايجههاد کيفي هت خههواب نههامطلوب

دانشجويان کاسته ميشد .در مطالعهاي رامبد و همکهاران بهين

دانشجويان بوده است ،لذا بهنظر ميرسد بايد مطالعات جام و

تههرم تحصههيلي و کيفيههت خههواب ارتبههاط وجههود داشههت و

دقيقي در اين راستا صورت گيرد تا عوامل زمينهسهاز مشهغله

دانشجويان سا سوم و چهارم تحصيلي کيفيت خواب ضهعيفي

ذهني دانشجويان شناسايي شود تا بتوان تدابير مناسبي در اين

داشتند [ .]35شايد عدم سازگاري دانشجويان جديد با محهيط

زمينه اتخاذ نمود.

خوابگاه ،دوري از خهانواده ،اسهترس و ديهره را مهيتهوان از
داليل اين موضوع دانست.

در مطالعهاي  Veldiو همکاران [ ]28و اسالمي اکبر []47
ارتبههاط آمههاري معن هيداري ب هين کيفي هت خههواب نههامطلوب

رابطه معنيداري بين مصرر کافئين و مقطه تحصهيلي بها

دانشجويان با شرايط فيزيکي نامناسب محيط خوابگاه مشاهده

کيفيت کلي خواب دانشجويان مورد بررسي يافت نشهد کهه بها

شده است که مشابه با يافتههاي پووه

حاضر ميباشهد .لهذا

نتايج مطالعهاي عليميرزايي و همکاران [ ]5مشابه بهوده ،امها

بهنظر ميرسد بايد عوامل زمينهساز در اين رابطه شناسهايي و

قريشي و آقاجاني [ ]36خالر اين ارتبهاط را نشهان

در جهت برلرر کردن اين عوامل محيطي اقهدام نمهود .يکهي

داده است .بهنظر مهيرسهد از داليهل عهدم ارتبهاط معنهيدار

ديگر از اقداماتي که ميتواند مورد توجه قرار گيهرد آمهوزش

ميتوان بهجام آماري افراد مهورد بررسهي در ايهن پهووه

مهارتهاي زندگي دسته جمعي براي دانشهجويان در مراحهل

پووه

اشاره نمود ،بهلوريکه اک ر دانشجويان مورد پووه

در مقط

ابتدايي ورود به محيطهاي خوابگاهي است.
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از  %21دانشجويان مورد بررسهي ،انهواع

نزديک است .اين ارتباط ميتواند نشاندهنهده بهبهود کهارکرد

لبق نتايج بي

استرس را زمينهساز اختال خواب خود عنوان نمهودهانهد کهه

تحصيلي با افزاي

کيفيت خواب دانشجويان باشد و يا به ايهن

مطالعهههاي  Lundو همکههاران نشههان داده اسههت کههه %39

دليل باشد که در افراد با وضعيت تحصيلي مناسبتر شرايط به

دانشههجويان اسههترس دانشههگاهي و  %25اسههترس عههالفي را

گونهاي است که کهمتهر دچهار مشهکالت خهواب مهيشهوند.

عوامل مداخلهگر در خواب خود بيهان کردنهد [ .]1انسهان در

عصبانيت در لو روز بهعنوان پيامد سهوب ناشهي از اخهتال

مواجهه با هر تغيير دچار استرس ميشود و ممکن اسهت ايهن

خواب از ديدگاه دانشهجويان مطهرب شهده اسهت کهه رابطهه

حالت ادامه داشته باشد و منجر به بروز کيفيت نامطلوب خواب

معنيداري با کيفيت نامطلوب خواب دانشجويان داشهته اسهت.

شود؛ لذا الزمهه آن انجهام اقهداماتي در جههت رفه اسهترس

در همين راستا محققان دانشگاه پنسيلوانيا دريافتند افرادي کهه

ميباشد .در مطالعهاي شاکرينيا ارتباط آمهاري مسهتقيم بهين

محروميت از خواب را تجربه کرده بودند ،به ميزان بهي تهري

کيفيت نامطلوب خواب با استفاده از فضاي مجهازي در حهين

عصبانيت و دمگيني را گزارش کردند [.]50

خواب وجود داشته است [ ]6که همسو با نتايج ايهن پهووه

يکي از محدوديتهاي مطالعه حاضر آن بهود کهه جامعهه

بوده است .در همين راستا بايد به اين موضوع اشاره نمود کهه

مورد مطالعه محدود به دانشجويان دانشکده بهداشت دانشهگاه

دانشجوياني که از فضاي مجازي بي تري در هنگهام خهواب

علوم پزشکي سمنان بود که براي تأييد صهحت نتهايج مطالعهه

استفاده مينمودند داراي کيفيت خواب پهاييني بودنهد و لبهق

حاضر ضروري است که مطالعهات پيمايشهي در جامعههههاي

نتايج ميزان خواب مفيد در اين گروه نيز کمتهر گهزارش شهده

بزرگتر از محهيط ههاي مختلهف دانشهجوي اجهرا گهردد .از

است.

محدوديتهاي ديگر اين مطالعه ،پاسخ به سؤاالت پرس نامه

از پيامدهاي مهم سوب ناشي از اختال خهواب بهر مبنهاي

بهصورت خود گزارشدهي بود که ميتواند با سوگيري پاسهخ

مهيتهوان بهه احسهاس

داده شده باشد .با توجه به اينکه در مهورد رابطهه بسهياري از

از اندازه دانشجويان در کالس اشاره نمود.

متغيرها با کيفيت خواب دانشجويان ،عليردم سازگاري نتايج

تحليل دادهها نيز بيانگر آن است که احساس خوابآلودگي بها

با ساير مطالعات ،نتيجه معنيداري يافت نشد ،توصيه ميگردد

کيفيت خواب نهامطلوب دانشهجويان از نظهر آمهاري ارتبهاط

در مطالعات آينده اين روابط مجددا مورد بررسي قرار گيرد تا

معنيداري داشته است که نتهايج بههدسهتآمهده در مطالعههاي

بتوان از نتايج حاصله با قالعيت بي تري در برنامهريهزيهها

موسوي و همکاران را تأييد مينمايهد [ .]48در همهين راسهتا

استفاده نمود.

نظرات دانشهجويان در ايهن پهووه
خوابآلودگي بي

مطالعهاي  Luو همکاران بر روي دانشجويان چين نشهان داده
است که بي

از  %90دانشجويان احساس خوابآلودگي بي

از اندازه را در کالس درس تجربه نمودهاند [.]49
بي

از  %5دانشجويان مورد بررسي در اين پووه

نتايج اين تحقيق نشاندهنده شيوع بهاالي کيفيهت خهواب
نامطلوب در دانشجويان مورد مطالعهه مهيباشهد و ههمچنهين
وجود مشغوليت ذهني و فکري بهعنوان فاکتور مهم در ايجهاد

ديب

اختال خواب و احساس خهوابآلهودگي بهي

از انهدازه در

از کالس را از پيامدهاي سوب ناشي از اخهتال خهواب خهود

کالس بهعنوان پيامد مهم اختال خواب از ديدگاه دانشهجويان

عنوان نمودهاند که مشابه نتهايج  Pallosو همکهاران بهر روي

مطرب شده است .در نتيجه ضروري است که مسئولين دانشگاه

دانشجويان ژاپني بوده است [ .]44نتايج مطالعه حاضر بيهانگر

با انجام اصالحات الزم و اتخاذ تدابير مناسب بها تأکيهد روي

آن است که عدم رضايت از پيشرفت تحصيلي با کيفيت خواب

علل ايجادکننده اين اختالالت در راسهتاي کهاه

پيامهدهاي

نامطلوب دانشجويان رابطهه معنهيداري داشهته اسهت کهه بهه

سوب ناشي از آنها که تأثير مستقيم روي پيشرفت تحصهيلي و

يافتههاي قريشي و آقاجاني [ ]36و موسوي و همکاران []48

يادگيري دانشجويان دارد ،اقدامات مناسبي انجام دهند.
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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.
Keywords: Sleep Hygiene, Causality, Social Environment, Student.
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