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کیفیت خواب و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی کرمان
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علی اکبر حقدوست

چکیده
مقدمه :ارتقاء کیفیت خواب یکی از مؤلفههای مهم در زندگی انسان است و میتواند به افراد در حفظ منابع انرژی کمک ککردو و
همچنین بر بسیاری از رفتارهای انسان تأثیر بگذارد .هدف این مطالعه بررسی کیفیکت خکواب و برخکی موامکت مکرت آ بکا ن در
دانشجویان پرستاری و مامایی کرمان بود.
روشها :در این مطالعه مقطعی 329 ،دانشجو شرکت داشتند .جمع وری دادوها با استفادو از پرسشنامههای مشخصکا جمعیکت
شناختی ،کیفیت خواب پیتس بورگ ،ص حگاهی -مصرگاهی هورن -است رگ ،شفتگی ذهنی و وضکعیت خققکی صکور گرفکت.
اطالما به دست مدو با استفادو از مار توصیفی ،کای دو ،نالیز واریانس ی طرفکه و رگرسکیون لجسکتی دنکد متهیکرو مکورد
تجزیه و تحقیت قرار گرفت.
نتایج :بیشتر دانشجویان مؤنث ( 99/2درصد) ،بکا میکانگین سکن  44/99 ±5/42و مجکرد ( 95/9درصکد) بودنکد 99 .درصکد از
دانشجویان کیفیت خواب نامطقوب داشتند .نتایج نالیز رگرسیون دند متهیرو در این مطالعه ،نشان داد ککه مکاد بکه گکود دادن
موسیقی ق ت از خواب و وضعیت خققی نامناسب (اضطراب ،افسردگی ،مص انیت ،خسکتگی ،گیجکی) ،بکا کیفیکت خکواب نکامطقوب
رابطه مستقیم دارد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج ،نشان دهندو شیوع باالی کیفیت خواب نامطقوب در دانشجویان مامکایی و پرسکتاری بکود .بنکابراین
کاربرد استراتژیهایی برای کاهش موامت منجر به کیفیت خواب نامطقوب پیشنهاد میگردد .مطالعا بیشتر برای بررسکی موامکت
مرت آ دیگر هم توصیه میگردد.
واژگان کلیدی :کیفیت خواب ،دانشجویان پرستاری و مامایی ،خقق ،تیپ ص حگاهی  -مصر گاهی ،استرس ذهنی
مقدمه

کم خوابی کیفیت خواب را کاهش داده و سالمت

خواب اساس سالمتی و طول عمر ( )1و قسمت

جسمی ،روانی ،اجتماعی و عاطفـی را به مخاطره

مهمی از ریتم زندگی انسان میباشد ( )2و در تجدید

میاندازد ( .)5کیفیت خواب اشاره به درک خواب

قوای جسـمی و روانـی انسان نقش مهمـی را ایفا

عمیق دارد و شامل جنبههای کم خوابی طوالنی

مینماید ( .)3بنابراین هر گونه اختالل در جریان آن

مدت ،کفایت و جنبههای ذهنی مانند عمق خواب و

عالوه بر ایجاد مشکالت روانی ،توانایی روانی فرد را

آرامبخشی آن میباشد ( .)7،6بدون تردید افرادی که

نیز کاهش میدهد ( Liu .)4و همکاران بیان میکنند

دچار اختالل خواب هستند ،قادر به انجام وظایف و

 -1کارشناس ارشد ،گروه بهداشت همگانی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2مربی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،پژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3استادیار ،گروه بهداشت همگانی ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4مربی ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -5استاد ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهشی در سالمت ،دانش گاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئوول :منصوره عزیززاده فروزی

Email: m_azzizadeh@kmu.ac.ir

آدرس :کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده پرستاری و مامایی رازی تلفن33230343430 :
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کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و مامایی

رضوان علی میرزایی و همکاران

فعالیتهای معمول خود نیستند و به نظر میرسد

معرض استرسهای محیط بالینی قرار دارند و

بعضی از گروههای خاص بیشتر در معرض اختالالت

کارآموزی و کارورزی بالینی یکی از چالشها و به

خواب باشند ( Vail-Smith .)9،8و همکاران به نقل

عبارت دیگر دغدغههای اساسی آنان میباشد

از  Karniو همکاران بیان میکنند دانشجویان ،گروه

( .)16،17قریـشی و آقـاجـانی در این خـصوص

ویژهای هستند که نسبت به جمعیت عمومی به میزان

مینویسند که دوری از کانون خانواده ،تغییر الگوی

زیادی در معرض تجربه اختالالت خواب قرار دارند

خواب و بیداری باعث ایجاد استرس ،نگرانی و

( Dallas .)11به نقل از  Pichlerو همکاران بیان

تغییرات خلق در دانشجویان میگردد ( .)19یافتههای

میکنند که عادات خواب در ابتدای ورود به دانشگاه

مطالعهای که  Hidalgoو  Caumoبر روی گروهی

دچار تغییر میگردد ( Lund .)11و همکاران اظهار

از دانشجویان پزشکی انجام دادند ،نشان داد که 44/3

میکنند پیامد اختالالت خواب ،نظیر خواب با کیفیت

درصد از دانشجویانی که خواب کمتر از  6ساعت در

پایین در بین دانشجویان بسیار جدی بوده و بر

شب و در نتیجه کیفیت خواب نامطلوب داشتند ،در

عملکرد و فعالیتهای روزانه آنها تأثیر میگذارد

معرض اختالالت خلقی قرار داشتند ( .)18نتایج

( )12و از طرفی اختالل در کیفیت خواب موجب

مطالعات نشان میدهد که دانشجویان مبتال به

بروز رفتارهای پرخطری مانند نزاع ،پرخاشگری،

اختالالت خلق ،کیفیت خواب ضعیفتری داشته و

کشیدن سیگار ،رابطه جنسی محافظت نشده و اعمالی

همچنین کیفیت خواب نامطلوب ،با تقویت خلق

چون خالکوبی میگردد ( .)13،11با توجه به مطالعات

منفی در دانشجویان همراه است ( .)21محققان

ذکر شده ،باید متذکر شد که خواب همیشه به راحتی

دانشگاه پنسیلوانیا نیز دریافتند افرادی که محرومیت

میسر نمیگردد .عوامـل جانبی متـعددی بر روی آن

از خواب را تجربه کرده بودند ،بعد از یک دوره

تأثیر میگذارند؛ عواملی که موجب تسهیل خواب در

خواب طبیعی ،خلق آنها بهبود یافته است (.)21

یک فرد میگردند ،میتوانند موجب اختالل خواب

 Trockelو همکاران نیز بیان میکنند که افزایش

در فرد دیگر شوند ( .)14تالشهای زیادی برای

کیفیت خواب در دانشجویان سبب بهبود اختالالت

تعیین عواملی که ممکن است علت بیخوابی و یا

خلقی در آنان میگردد ( .)22نتایج یک مطالعه،

موجب اختالالت خواب گردند ،صورت گرفته است

تغییرات خلق را عامل پیشبینی کننده اختالالت

( .)8عوامل روانی و عاطفی نظیر افسردگی و

خواب اعالم کرده است ( .)23مطالعه دیگری تیپ

اضطراب در وضعیت خواب تداخل ایجاد میکنند.

شبانهروزی افراد ،یعنی تیپ صبحگاهی  -عصر گاهی

محیط ناآشنا ،بوهای ناخوشایند ،صدا و نور زیاد

را یکی از عوامل مرتبط با اختالالت خواب ذکر می-

همگی میتوانند به اختالالت خواب منجر شوند

کنند ( .)24در واقع مشکالت خواب دانشجویان یک

( .)15استرس و اضطراب که تقریباً همزمان با ورود

موضوع جهانی است .در نتیجه نگرانیهای رو به

به دانشگاه شروع میشود ،میتواند منجر به مشکالت

افزایشی در مورد مشکالت عادات خواب دانشجویان،

خواب در دانشجویان گردد ( .)11دانشجویان

مخصوصاً در ارتباط با سالمتی و تندرستی آنها

پرستاری عالوه بر استرسهای محیط آموزشی ،در

وجود دارد ( .)25با این حال تحقیقات کمی در مورد
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کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و ماما یی

خواب دانشجویان وجود دارد ( )14و مطالعات

) ،(Horn-Ostburgپرسشنامه وضعیت خلق و

کمتری در مورد بررسی عوامل پیشبینی کننده کیفیت

پرسشنامه آشفتگی ذهنی یا (مقیاس واحدهای ذهنی

خواب نوجوانان بعد از ورود به دانشگاه انجام گرفته

ناراحتی) بود.

است ( )12و از طرفی هزینه مراقبتهای بهداشتی،

پرسشنامه کیفیت خواب پیتس بورگ

ناشی از اختالالت مرتبط با خواب در سال15 ،

) ،(Pittsburgh Sleep Quality Indexپرسشنامه

میلیون دالر در آمریکا برآورد شده است (.)27

ای خود ارزیاب است ،که به منظور تعیین کیفیت

شناخت عوامل مرتبط با کیفیت خواب دانشجویان،

خواب دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت .نمره

میتواند در مدیریت کیفیت خواب مؤثر باشدLund .

گذاری این پرسشنامه بدین صورت بود که هر سؤال،

معتقدند بررسی اختالالت خواب و

نمرهای از صفر (تجربه نکردهام) تا ( 3سه بار یا

عوامل مربوط با آن در گروههایی چون پزشکان،

بیشتر در هفته تجربه کردهام) به خود اختصاص داد.

دانشجویان دانشگاهها که دارای حرفههای مراقبت

نمرات  3،2،1،1به ترتیب بیانگر وجود وضعیت خیلی

بهداشتی هستند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است

مطلوب ،نسبتاً مطلوب ،نسبتاً نامطلوب و خیلی

( .)12با توجه به این مطلب که افزایش کیفیت خواب

نامطلوب بود .مجموع نمرات هفت گانه از صفر تا

مطلوب از طریق بررسی عوامل مرتبط امکانپذیر

 21بود؛ نمره صفر تا  5پرسشنامه به عنوان کیفیت

است ،میتوان با شناسایی این عوامل ،تدابیری در

خواب مطلوب و نمره  7تا  21به عنوان کیفیت

آغاز به تحصیل دانشجویان جهت شناسایی مشکالت

خواب نامطلوب در نظر گرفته شد (.)26

خواب و تعدیل عوامل مؤثر اندیشید .از این رو این

اعتبار این پرسشنامه برای جمعیت ایرانی ،توسط

خواب دانشجویان

مطالعه ثبت شده به شماره  2631از انستیتو

دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان ،عوامل

روانپزشکی تهران مورد تأیید قرار گرفته است (.)29

تعیین کننده آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.

فراهی و همکاران نیز جهت بررسی ویژگیهای

و همکاران

مطالعه ،ضمن بررسی کیفیت

مواد و روشها

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی میباشد که در نیم
سال اول تحصیلی  1381-81اجرا شد و در آن عوامل
تعیین کننده کیفیت خواب در دانشجویان دانشکده

PSQI

روانسنجی این پرسشنامه ،مطالعهای انجام دادند که
در نتیجه حساسیت  111درصد و ویژگی  83درصد
و آلفای کرونباخ  98درصد را برای نسخه فارسی این
پرسشنامه به دست آوردند (.)28
پرسشنامه صبحگاهی – عصر گاهیMES (Horne-

پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

)Ostberg Morningness– Eveningness Scale

مورد بررسی قرار گرفت .نمونه پژوهش در این

شامل  18سؤ ال است که عادات زمان خوابیدن و بر

مطالعه ،همه دانشجویان دانشکده پرستاری و مـامـایی

خاستن از خواب ،ترجیح زمان فعالیتهای ذهنی و

و شـامل  348نفر بود .ابـزار گردآوری دادههـا در

جسمـانی و همچنین هـوشـیاری افراد قبـل و بعد از

این مطـالـعه ،شامـل پـرسشـنامه اطالعات جمعیت-

خواب را مورد سنجش قرار میدهد .نمرات سؤال-

شناختی ،پرسشنامه کیفیت خواب پیتس بورگ،

های  16،11،2،1و  19بین  1-5میباشد .سایر سؤال-

پرسشنامه صبحگاهی -عصرگاهی هورن-استبرگ

ها چهار گزینـهای با حداقـل نمـره  17و حـداکثر 97
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کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و مامایی

میباشند .بیشتر محققان در پژوهشهای خود دو

پرسشــنامه آشــفتگی ذهنــی SUDS (Subjective

گروه کلی صبحگاهی و عصرگاهی ،یعنی در طیف

) Units of Distress Scaleیا مقیاس واحـدهای

انتهایی یا حداکثر سه گروه را لحاظ کردهاند .امتیاز

ذهنی ناراحتی ،مقیاسـی خودسـنج اسـت و شـدت

نوع عصرگاهی  ،17-41نوع میانی  42-59و نوع

ناراحتی یا پریشانی ذهنی با آن درجهبندی مـیشـود.

صبحگاهی  <59است ( .)31از این پرسشنامه در

از این پرسشنامه به منظور تعیین میزان اسـترس پایـه

مطالعه ضیائی و همکاران استفاده شده است و روایی

فرد استفاده میگردد .این مقیاس از  1تا  111درجـه-

آن تأیید و پایایی آن  66درصد برآورد شده است

بندی شد که عدد  1کمترین نـاراحتی ممکـن و عـدد

( .)31در پژوهش عیسیزادگان و همکاران نیز این

 111بیشترین ناراحتی را نشان میدهد .در ایران شاره

پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی مورد استفاده

و همـکاران از این پرسشـنامه استفاده کردهانـد (.)35

قرار گرفته است .پایایی پرسشنامه از طریق آزمون

روایی این پرسشنامه در مطالعه حاضر نیـز بـرآورد و

مجدد 1/64 ،به دست آمد (.)32

 1/93محاسبه گردید.

POMS (Profile of

پرسشنامههای مذکور در شرایط مناسب و در نیمه ترم

) Mood Scaleدارای  36گویه ( فرم کوتاه) در 7

تحصیلی پس از اخذ رضایت شفاهی در اختیار

مقیاس فرعی میباشد که شامل (افسردگی ،اضطراب،

دانشجویان قرار داده شد .پس از اتمام گردآوری

خستگی ،گیجی ،احساس نیرومندی و عصبانیت)

اطالعات ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم

بودند .این پرسشنامه توسط  Mac Nirو همکاران

افزار آماری  SPSSنسخه  19صورت گرفت و با

ساخته شده است و به منظور بررسی شدت تجربه

توجه به اهداف مطالعه از شاخصهای مرکزی و

هر یک از مقیــاسهای فـرعی ذکـر شده استفـاده

پراگندگی ،آزمونهای تی ،مجذور کای ANOVA ،و

میشود .پرسشنامه مذکور براساس مقیاس پنج درجه-

آنالیز رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره

ای لیکرت از (به هیچ وجه تا خیلی زیاد) نمرهگذاری

جهت بررسی عوامل همراه با کیفیت خواب یعنی

میشود .جهت برآورد مجموع اختالالت خلقی ،نمره

مطلوب و نامطلوب استفاده شد.

پرسشنامه وضعیت خلق

 5عامل منفی خلق شامل (افسردگی ،اضطراب،
خستگی ،گیجی ،و عصبانیت) با یکدیگر جمع و نمره
عامل مثبت خلقی (نیرومندی) از آن کسر میگردد.
نمره باال به معنی داشتن خلق و خوی منفی است که
با رفتارهایی همچون اضطراب ،عصبانیت ،افسردگی
و نظایر آن همراه است و نمره پایین به معنی خلق و
خوی مثبت است ( .)33ضریب پایایی این پرسشنامه
در مطالعهای در ایران بین  1/78تا  1/96اعالم
گردیده است (.)34
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نتایج

بیشتر دانشجویان مؤنث بودنـد ،میـانگین (±انحـراف
معیار) ،سن( 22/78)±5/24بـا حـداقل  19و حـداکثر
 51سال بـود .بیشـتر دانشـجویان مجـرد ،شـاغل بـه
تحصیل در مقطـع کارشناسـی و در رشـته پرسـتاری
بودند و  41درصد دانشجویان بـومی و  72/9درصـد
در خوابگاه سـاکن بودند 9/3 .درصد مبتال به بیماری
جسمی یا روانپزشـکی بودنـد .مصـرف سـیگار فقـط
در 3/6درصد دانشجویان گزارش گـردید29/6 .درصد

941

رضوان علی میرزایی و همکاران

کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و ماما یی

قبل از خواب به موسـیقی گـوش مـیدادنـد و 62/5

درصد مشغولیت فکری غیر از درس داشتند.

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دانشجویان دانشکده پرستاری و مامابی رازی و مقایسه کیفیت خواب دانشجویان بر اساس این ویژگیها
متغیرها
جنس
تأهل

مقطع تحصیلی

رشته

بومی بودن

محل سکونت

مصرف سیگار

قهوه

موسیقی قبل از خواب

داشتن مشغولیت فکری به جزء درس

تعداد

درصد

کیفیت خواب ()%
خواب مطلوب

خواب نامطلوب

معنی داری

مرد

12

21/4

21/4

19/4

1/11

زن

211

11/4

21/9

11/1

مجرد

242

15/9

21/2

12/1

متأهل

11

24/1

34/9

45/1

لیسانس

211

11/1

21/3

12/1

باالتر

11

21/9

35/3

44/1

پرستاری

244

11/5

31/9

41/1

مامایی

913

21/5

24/3

13/1

بومی

943

49/1

34/2

43/1

غیربومی

214

51/1

23/1

14/9

خوابگاه

291

42/1

24/1

15/9

غیره

931

31/2

35/1

44/3

بلی

93

3/1

25/1

15/1

خیر

334

14/3

21/9

11/1

بلی

55

95/1

25/5

14/5

خیر

214

14/2

21/4

11/4

بلی

911

21/1

91/4

11/4

خیر

241

19/3

32/1

41/9

بلی

253

12/5

24/9

15/1

خیر

14

21/5

42/2

51/1

1/22

1/91

1/41

1/194

1/134

1/11

1/55

1/193

1/119

در مجموع  28درصد از دانشجویان کیفیـت خـواب

قبل از خواب به موسیقی گوش میکردند و مشغولیت

مطلوب داشتند .در مقاسیه کیفیت خواب با توجه بـه

فکری به جزء درس داشتند ،بیشتر بود (جدول .)1

ویژگیهای ذکر شده در جدول فـو فقـط در مـورد

کیفیت خواب دارای هفت جزء میباشد که در چهار

متغیرهای بومی بودن ،محل سکونت ،گـوش دادن بـه

طبقه از نظـر مطلوبیت تقسیـمبندی شدهاند .بیشترین

مو سیقی قبل از خواب و داشتن مشغولیت فکـری بـه

میانگین نمره مربوط به کیفیت خواب ذهنی ( )1/84و

جزء درس ،تفـاوت معنـیداری مشـاهده گردیـد .بـه

کمترین آن مربوط به استفاده از داروهـای خواب آور

طوری که کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان غیر

( )1/12بود ( جدول.)2

بومی ،ساکن در خوابگاه بیشتر و در دانشـجویانی کـه
951
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رضوان علی میرزایی و همکاران

کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و مامایی

جدول  :2وضعیت اجزای شاخصهای کیفیتت ختواب دانشتجویان دانشتکده پرستتاری و مامتایی رازی و میتانیین و انرترام معیتار نتتران ایتن اجتزاء
شاخصهای کیفیت خواب

خیلی مطلوب

نسبتاً مطلوب

نسبتاً نامطلوب

خیلی نامطلوب

میانگین نمره

انحراف معیار

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

کیفیت خواب

کیفیت خواب ذهنی

5/5

94/2

49/4

91/1

9/14

1/14

تأخیر در خواب

24/4

31/1

25/9

99/5

9/24

1/15

مدت خواب

22/5

21/1

45/3

3/4

9/31

1/14

کفایت خواب

15/9

94/1

5/3

2/1

1/35

1/19

اختالل خواب

91/1

11/5

1/3

1/3

1/11

1/45

استفاده از داروهای خواب آور

12/1

3/1

2/1

9/4

1/92

1/41

اختالل عمل در طی روز

31/9

49/1

91/4

1/5

9/11

1/13

در مورد آشفتگی ذهنی که میتوانست نمرهای بین

نمره خلق باالی  24داشتند .مقایسه میانگین نمرات

صفر تا  111داشته باشد ،میانگین (±انحراف معیار)

خلق ،آشفتگی ذهنی و تیپ صبحگاهی -عصرگاهی

نمره ( 37/95)±25/71بود .میانگین (±انحراف معیار)

براساس کیفیت خواب ،فقط در

مورد خلق و

نمره خلق هم ( 27/76 )±27/31بود .در مورد این

آشفتگی ذهنی تفاوت معنیداری را نشان داد .در هر

متغیر نمرههای کسب شده از  121تا  -24بود .نمره

دو مورد نمره دانشجویانی که کیفیت خواب مطلوب

خلق  16/7درصد دانشجویان صفر یا منفی بود47/1،

داشتند ،کمتر بود و این دانشجویان وضعیت بهتری

درصد نمرهای بین  1تا  24داشتند و  37/3درصد

داشتند (جدول .)3

جدول  .3مقایسه نتران خلق و آشفتیی ذهنی و تیپ صبریاهی و عصر گاهی بر اساس کیفیت خواب
کیفیت خواب

نامطلوب

مطلوب

معنی
داری

متغیرها

انحراف

میانگین

میانگین

خلق

91/21

91/14

معیار

انحراف
معیار

24/41

24/31

1/1119

آشفتگی ذهنی

25/42

29/49

34/15

25/41

1/1119

تیپ صبحگاهی و عصر گاهی

53/41

1/43

52/41

1/21

1/32

در رگرسیون لجستیک دو متغیره ،کلیه ویژگیهای

دانشجویان ساکن در غیر خوابگاه (زندگی با والدین،

دانشجویان و نمرات خلق ،آشفتگی ذهنی و نمره

منزل شخصی ،استیجاری و )...بود .شانس خواب

صبحگاهی و عصرگاهی آنالیز شدند که در مورد

نامطلوب در دانشجویانی که قبل از خواب به موسیقی

متغیرهای محل سکونت ،گوش دادن به موسیقی قبل

گوش میکردند  2/14برابر و در آنهایی که

از خواب و داشتن مشغولیت ذهنی به جزء درس،

مشغولیت فکری به جزء درس داشتند  2/31برابر بود.

نمرات خلق و آشفتگی ذهنی نتیجه معنیداری نشان

همچنین با افزایش هر نمره خلق ،شانس خواب

داده شد .به طوری که شانس کیفیت خواب نامطلوب

نامطلوب  1/135و با افزایش هر نمره آشفتگی ذهنی،

در دانـشـجویان سـاکن در خـوابـگاه  1/79بـرابـر

شانس خواب نامطلوب  1/121برابر میشد .در آنالیز
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رضوان علی میرزایی و همکاران

کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و ماما یی

لجستیک چند متغیره ،شش متغیر مذکور وارد شدند

گوش میکردند  2/14برابر بود .همچنین با افزایش

که دو متغیر گوش دادن به موسیقی قبل از خواب و

هر نمره به خلق ،شانس خواب نامطلوب  1/13برابر

نمره خلق معنیدار بودند ،به طوری که شانس خواب

بود (جدول .)4

نامطلوب در دانشجویانی که قبل از خواب به موسیقی
جدول  :4آنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره عوامل مرتبط با کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
متغیرها

تعدیل شده

خام
 CI 95%نسبت شانس

معنی داری

 CI 95%نسبت شانس

معنی داری

محل سکونت (خوابگاه نسبت به سایر)

(9/41)9/14-2/19

1/135

(9/21)1/15-2/91

1/34

گوش کردن به موسیقی (بلی نسبت به خیر)

(2/14)9/95-3/49

1/194

(2/94)9/95-3/11

1/194

مشغولیت فکری (بلی نسبت به خیر)

(2/31)9/31-3/14

1/119

(9/11)1/11-2/11

1/144

نمره خلق

(9/135)9/129-9/141

1/1119

(9/13)9/19-9/15

1/1119

نمره آشفتگی ذهنی

(9/129)9/19-9/133

1/1119

(9/11)1/11-9/12

1/52

بحث

نتایج این پژوهشها با نتیجه پژوهش اخیر تـا حـدود

پــژوهش حاضــر نقــش تعیــین کننــده خلــق ،تیــپ

زیادی مشابهت دارد.

صــبحگاهی و عصــرگاهی و آشــفتگی ذهنــی را در

عادات خواب یکی از اولین عادات روزانه است که

دانشجویان مورد بررسی قرار داد .نتـایج ایـن مطالعـه

در ابتدای ورود به دانشگاه تغییر مییابد ( .)11در هر

نشان میدهد که تنها  28درصد از دانشجویان کیفیـت

دوره تحصیلی شرایط زندگی هر فرد تحت تأثیر قرار

خواب مطلوب داشتهانـد و  61درصـداز دانشـجویان

میگیرد که میتواند بر بسیاری از فرآیندهای

کیفیت خواب نـامطلوب داشـتهانـد .در تحقیقـی کـه

فیزیولوژیک مانند خواب و استراحت تأثیر بگذارد.

 Hicksو همکاران بـر روی دانشـجویان رشـتههـای

افرادی که وارد دانشگاه میشوند با محیط جدید و

علوم پزشکی انجام دادند ،نیز  61درصـد دانشـجویان

شرایط جدید روبه رو میشوند .به طوری که Taylor

کیفیت خواب نامطلوب داشتند ( .)37در مطالعهای که

و  Bramowethمینویسند ورود به دانشگاه دانشجو

آراسته به منظور بررسی کیفیت خواب در دانشجویان

را با مشکالتی چون کاهش نظارت والدین ،دروس

دانشگاه علوم پزشکی کردستان انـجام دادهانـد66/1 ،

سخت ،سبک زندگی آشفته و محرومیت از خواب

درصد از دانشجویان پرستاری ایـن دانشـگاه کیفیـت

روبه رو میکند (.)39

خــواب نــامطلوب داشــتند ( .)9در مطالعــه  Lundو

در این مطالعه بین کیفیت خواب نامطلوب و آشفتگی

همکاران در دانشگاه میدوسترن ایاالت متحده آمریکـا

ذهنی رابطه معنیداری مشاهده شد Dallas .معتقد

بیش از  71درصد از دانشجویان مورد بررسی کیفیـت

است که استـرس و اضـطراب که تقریباً همـزمان با

خــواب نــامطلوب داشــتند ( .)12در مط ــالعهای کــه

ورود به دانشگاه شروع میشود ،میتواند منجر به

اسالمـی اکبــر بـر روی دانشـجویان علـوم پزشـکی

مشکالت خواب و اختالالت دیگر در دانشجویان

جهرم انجام داد ،بیش از  91درصد دانشجویان مـورد

گردد ( .)11فقدان هماهنگی بین آموزش و بالین،

مطالعه کیـفیت خــواب نـامطلوب داشـتند ( )36کـه

نگرانی در زمینه اشتغال ،عدم کفایت حرفهای می
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کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری و مامایی

تواند از جمله عواملی باشند که استرس ایجاد کرده

دوری از والدین و فشار درسی دانشجویان میتواند

تأثیر گذار باشد

باعث کاهش طول مدت خواب و اختالل خواب آن-

( .)16،17نتایج مطالعه  Lundو همکاران بر روی

ها شود .در نهایت اختالل خواب منجر به افسردگی و

گروهی از دانشجویان نشان داد که بیشترین عامل

کاهش عملکرد تحصیلی آنها میانجامد (.)39

مختل کننده خواب که باعث کاهش کیفیت خواب و

افسردگی و اضطراب از اختالالت خلقی شایع

خواب آلودگی در آنها شده ،آشفتگی ذهنی میباشد

میباشند (.)38

و  79درصد از دانشجویان گزارش نمودند که

در این مطالعه وضعیت خلق دانشجویان تعیین کننده

آشفتگی ذهنی بزرگترین مانع در شروع خواب آنها

کیفیت خواب آنها بود .به طوری که رفتارهای منفی

بوده است ،به طوری که  38درصد از دانشجویان

خلق نظیر (اضطراب ،افسردگی ،عصبانیت ،گیجی،

استرس دانشگاهی و  25درصد از آنها استرس

خستگی) ،در افراد با کیفیت خواب نامطلوب بیشتر

عاطفی را عوامل مداخلهگر در خواب خود بیان

مشاهده شد .در مرور مطالعات ،تنها مطالعهای که در

کردند ( .)12انسان در مواجهه با هر تغیییر دچار

آن از ابزار بررسی خلق مشابه پژوهش حاضر استفاده

استرس و اضطراب میشود و تا سازگار شدن با

شده بود ،مطالعه  Lundو همکاران بود که نتایج آن

شرایط ،ممکن است این حالت ادامه داشته باشد و

از نظر بررسی نقش پیشبینی کننده مشابه مطالعه

تغییرات ایجاد شده در روند زندگی نیز منجر به بروز

حاضر میباشد و رفتارهای منفی خلق در

کیفیت خواب نامطلوب شده و در نتیجه استرس و

دانشجویانی که کیفیت خواب نامطلوب داشتند ،بیشتر

اضطراب را به دنبال دارد؛ که الزمه آن انجام اقداماتی

مشاهده گردید ( .)12در مطالعهای که  Hidalgoو

جهت رفع کمخوابی و استرس میباشد.

 Caumoبر روی گروهی از دانشجویان پزشکی انجام

 Trockelو همکاران در این زمینه بیان میکنند که

دادند ،نتایج مطالعه نشان داد  44/3درصد از

افزایش کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری سبب

دانشجویانی که خواب کمتر از  6ساعت در شب و

بهبود استرس در آنان میگردد (.)22

در نتیجه کیفیت خواب نامطلوب داشتند ،در معرض

در این مطالعه بین کیفیت خواب نامطلوب و غیر

اختالالت خلقی نظیر افسردگی و اضطراب قرار

بومی بودن دانشجویان رابطه معنیداری مشاهده شد.

داشتند (.)18

مطالعهای که  Owensو

در مطالعه قریشی و آقاجانی نیز شیوع کیفیت خواب

همکاران بر روی گروهی از نوجوانان انجام داد ،نشان

نامطلوب در دانشجویان ساکن در خوابگاه بیشتر بود

داد که با افزایش دوره خواب ،کیفیت خواب بهتر

( .)19در مطالعه آراسته نیز کیفیت خواب نامطلوب

گشته و در نتیجه اختالالت خلق کاهش مییافت

در دانشجویان خوابگاهی بیشتر بود ( .)9اگرچه طول

( .)41در مطالعه  Tsuiو  Wingبر روی گروهی از

مدت خواب توصیه شده برای بالغین  9/5تا 8/5

دانشجویان ،نتایج مطالعه نشان داد که  48درصد از

ساعت میباشد؛ اما طول مدت خواب دانشجویان در

دانشجویان با کیفیت خواب نامطلوب ،اختالالت

سالهای اخیر به علت استفاده از تکنولوژیهای رایانه

خلقی نظیر افسردگی و اضـطراب را تجـربه کردهاند

ای و مسائل دیگر به هفت ساعت کاهش یافته است.

( .)25خواب نه تنها بر عملکرد مغزی بلکه بر روی

و میتواند بر الگوی خواب
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خلق و سالمت عمومی افراد اثر میگذارد .مطالعات

میرود نوع موسیقی که دانشجویان در زمان خواب

نشان میدهد که دانشجویان مبتال به اختالالت خلق

گوش میدادهاند از نوع موسیقی نبوده است که ایجاد

نظیر افسردگی کیفیت خواب ضعیفتری داشته و

آرامش نماید بلکه موجبات تحریک ،یا برانگیختن

تأخیر در شروع خواب و بیدار شدنهای مکرر شبانه

هیجان آنها شده است .در این مطالعه بین کیفیت

را گزارش میدهند .همچنین کیفیت خواب نامطلوب

خواب و تیپ صبحگاهی – عصرگاهی بر خالف

با عالئم افسردگی ،عصبانیت ،تحریکپذیری و

سایر مطالعات ( )44،43رابطه معنیداری مشاهده نشد

خستگی و تقویت خلق منفی در دانشجویان همراه

که لزوم مطالعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میگردد.

است ( .)21در مطالعهای که آراسته بر روی

البته یکی از محدودیتهای مطالعات مقطعی و

دانشجویان پزشکی انجام داد ،نتایج مطالعه نشان داد

مطالعه حاضر این است که امکان نشان دادن رابطه

که  35درصد آزمودنیها اضطراب و  22/8درصد

علّی وجود ندارد.

آزمودنیها افسردگی را به عنوان بیشترین عامل زمینه-
ساز بیخوابی و کاهش کیفیت خواب گزارش کردند

نتیجهگیری

( .)9بسیاری از مشکالت خواب در دانشجویان از

نتایج این تحقیق نشان دهنده شیوع باالی کیفیت

افسردگی و اضطراب ناشی میشوند ( .)41محققان

خواب نامطلوب در دانشجویان مورد مطالعه میباشد

دانشگاه پنسیلوانیا نیز دریافتند افرادی که محرومیت

و همچنین عادت به گوش دادن موسیقی قبل از

از خواب را تجربه کرده بودند ،به میزان بیشتری

خواب و وضعیت خلقی از عوامل همراه با کیفیت

استرس ،عصبانیت و غمگینی ،دلواپسی ،اغتشاش

خواب نامطلوب در دانشجویان میباشد .این یافته،

فکری را گزارش کردند و بعد از یک دوره خواب

ضرورت انجام برنامهریزیها و تدابیر مناسب با تأکید

طبیعی به طور چشمگیری خلق آنها بهبود یافت

بر علل تعیین کننده کیفیت خواب ،در راستای کاهش

( McNamara .)21نیز بیان میکند که خواب

پیامدهای سوء ناشی از آن را بیشتر آشکار میسازد.

) REM )Rapid Eye Movementباعث بهبود
عملکرد شناختی و اختالالت خلقی میگردد (.)42
در این مطالعه ،عادت به گوش دادن موسیقی قبل از
خواب به عنوان یکی از پیشبینی کنندههای کیفیت
خواب مشخص شد .به طوری که نمره کیفیت خواب
دانشجویانی که عادت به گوش دادن موسیقی قبل از
خواب داشتند ،کمتر بود که نشان دهنده کیفیت
خواب نامطلوب میباشد .در مطالعه اسالمی اکبر ،نیز
نتایج مطالعه نشان داد که دانشجویانی که عادت به
گوش دادن موسیقی قبل از خواب داشتند ،کیفیت

تشکر و قدردانی

این مطالعه بخشی از نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد
آموزش پرستاری میباشد که با استفاده گرنت
پژوهشی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه
علوم پزشکی کرمان به شماره ( )81/31به انجام
رسید .پژوهشگران همچنین مراتب تقدیر و تشکر
خود را از مسئوولین محترم دانشکده پرستاری و
مامایی رازی کرمان ،اساتید گرامی و دانشجویان
شرکت کننده در این مطالعه ،اعالم میدارند.

خواب نامطلوبتری را گزارش نمودند ( .)36احتمال
954
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Abstract
Background: Improvement of sleep quality is one of the major issues of human life that can
help people maintain their energy resources and has beneficial effects on many behaviors. The
aim of this study was to determine the sleep quality and its associated factors among students
of Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman, Iran.
Methods: A total of 349 students were included in this cross-sectional study. The
demographic, PSQI, POMS, MES and SUDS questionnaires were used for data gathering.
The obtained data were analyzed by descriptive statistics, X2, ANOVA and multivariate
logistic regression.
Results: Results of this study showed 79.4% of students were females with mean (±SD) age
of 22.69 (± 5.24) years. Most students were single (75.1%). 71% of students had poor sleep
quality. The results of multivariate regression showed a significant relationship between
unsuitable sleep quality and the habit of listening to music before bedtime and negative mood
states (anxiety, depression, anger, fatigue and confusion).
Conclusion: These results demonstrated a high prevalance of poor sleep quality in nursing
and midwifery students. It seems that implementation of strategies for reducing the associated
factors is very important. Also, more studies are recommended to find other related factors.
Keywords: Sleep Quality, Nursing and Midwifery Students, Mood, MorningnessEveningness state, Distress
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