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ارتباط بین کیفیت زندگی و اختالالت خواب در بیماران مبتال به فشار خون
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مقدمه
اختالل خواب يک مشكل شايع در کیفیت زندگي بزرگساالن ،عليالخصوص بیماران مبتال به
فشارخون است که بر سالمت جسمي و رواني تأثیر آنها ميگذارد .لذا در اين پژوهش بر آنیم که
عوامل مرتبط با اختالالت خواب را در کیفیت زندگي نمونه مورد مطالعه ،بررسي گردد.

 -5کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد قوچان ،قوچان،
ايران
 -6کارشناسي ارشد ،مديريت آموزشي دانشكده علوم تربیتي
و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ايران.
 -4دانشجوی کارسناسي ارشد روانشناسي بالیني ،دانشكده
علوم تبیتي و روانشناسس ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد،
ايران.

روش کار
روش پژوهش حاضر توصیفي – تحلیلي بررسب کیفیت زندگي بیماران مبتال به فشار خون اساسي
است .جامعه آماری اين پژوهش ،شامل تمامي بیماران مبتال به فشار خون ساکن شهر مشهد بوده به
منظور انجام پژوهش تعداد  161نفر بیمار مبتال به فشارخون اساسي ،مراجعه کننده به کلینیکهای
تخصصي و مطبهای پزشكان متخصص در اين زمینه با روش نمونه گیری غیر تصادفي و در دسترس
انتخاب شدند .شرکت کنندگان از طريق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خواب

 -2کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني دانشگاه آزاد شیراز،

پترزبورگ( )PSQIو پرسشنامه کیفیت زندگي  42سوالي ( )SF-42ارزيابي شدند .سپس دادهها با

شیراز ،ايران.

استفاده از همبستگي پیرسون ارتباط آنها مورد آزمون قرار گرفت .ساير يافتههای حاصل از نزمافزار

Email: Mojtabaarvin33@gmail.com

 SPSSدر ادامه ذکر شده است.
نتایج
با توجه به يافته های تحقیق مشخص شد که فشارخون باال در افراد مبتال در اين افراد در حیطههای
جسماني ،رواني محیطي و اجتماعي به طور کلي باعث کاهش و نزول کیفیت زندگي ميشود .مردان
کیفیت خوب پايین تری نسبت به زنان داشتند .همچنین افراد متأهل به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر در
زندگي ،بیشتر از سايرين به اختالالت خواب مبتال هستند .که با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان
نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی تاثیر بسزايي در سطح کیفیت خواب افراد مبتال به فشار خون دارد،
به طوری که هرچه شاخص رفاه در زندگي آنها بیشتر باشد ،کیفیت خواب باالتری دارند .باتوجه به
يافتههای پژوهش وضعیت اقتصادی و اجتماعي تاثیر بیشتری بر میزان کیفیت خواب افراد مبتال به
فشارخون داشتند.
نتیجه گیری
در مجموع کیفیت خواب و فشار خون باال به شدت تحت تأثیر سبک زندگي است و افراد مبتال به
فشار خون باال احتماالً اختالالت خواب دارند.
کلمات کلیدی
اختالالت خواب ،کیفیت زندگي ،فشارخون
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توضیح ميدهند که چرا اتفاق ميافتند يا چگونه بر بیمار تأثیر

براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني ،فشارخون باال بعـد از

ميگذارند .اختالالت خواب نیز ميتواند با توجه به رفتارها،

دخانیات ،به عنوان دومین عامل خطر اصلي مرگ در

مشكالت مربوط به چرخه طبیعي خواب ،مشكالت تنفس،

کـشورهای در حال توسعه و سومین عامل خطـر اصـلي بـرای

مشكل در خواب يا چگونگي خوابیدن در طول روز ،گروهبندی

بیمـاریهـای غیر واگیر معرفي شـده اسـت .مطالعـات زيـادی در

شود ( .)2برخي از انواع متداول اختالالت خواب شامل موارد

مـورد شـیوع پرفشاری خون و عوامل خطر آن در دنیا انجام

زير است:

شـده اسـت( )1ايـن بیماری در جوامع گوناگون از شیوع

 -بيخوابي ،که در آن خوابیدن در طول شب مشكل است،

متفاوتي برخـوردار بـوده و از 11%تا بیش از 21%در کشورهای

 -آپنه خواب ،که در آن ،الگوهای غیر طبیعي را در تنفس

مختلف شیوع دارد .بـر اسـاس گزارش اولـین دور از

تجربه ميشود .انواع مختلفي از آپنه خواب وجود دارد.

بررسـيهـای نظـام مراقبـت عوامـل خطـر بیماریهای غیرواگیر

نارکولپسي ،شرايطي که با خواب آلودگي شديد در طول روز

در ايران در سـال1492شـیوع پرفـشاری خون در افراد 11تا

مشخص ميشود و به طور ناگهاني در طول روز خواب ميرود.

22سال 1/11%برآورد گرديد (.)6

روشهای بسیاری برای کمک به تشخیص اختالالت خواب

خواب يک فرآيند مهم فیزيولوژيک است که اثرات عمیقي بر

وجود دارد .که با کمک روانشناسان و در موارد حادتر پزشكان

سالمت روحي و جسمي افـراد ميگذارد .به سخن ديگر يكي از

معموالً ميتوانند اکثر اختالالت خواب را به محض تشخیص

مهمترين چرخههای شبانهروزی و يک الگوی پیچیده زيـست-

صحیح درمان کنند.

شناختي است .تحقیقـات نشان داده است که محرومیت از

بیماریهای مزمن حدود نیمـي از بـار جهـاني بیماریها را به

خواب باعث کاهش سیستم ايمني و کاهش عملكرد

خود اختصـاص داده است و پـیشبیني شده که تا سـال ،6141

هیپوتاالموس ،هیپوفیز و آدرنال در طي روزهای بعدی ،کاهش

از هـر  11مـرگ در جهان  1مرگ به علت بیماریهای مزمن

تحمل گلـوکز ،افزايش فشارخون و افزايش خطر حوادث قلبي

باشد ( )1قابل ذکر است فشار خون يكي از اين بیماریها مي-

و عروقي به طور غیر وابـسته ،کاهش توانايي حداکثری سطح

باشد که منتج از کیفیت زندگي بیماران ميباشد .عوامل متعددی

فعالیت افراد و همچنین استعداد فردی و قدرت غیرهوازی افراد

بر کیفیت خواب تاثیر ميگذارد مانند :تأثیرات اجتماعي ،زيست

ميگردد (.)4

محیطي ،عوامل فردی ،فیزيولوژيكي ،عوامل رواني ،ارثي و

اختالالت خواب شرايطي است که منجر به تغییر در نحوه خواب

محیطي ( )2که در ادامه به صورت مبسوط به بررسي آنها

ميشود .يک اختالل خواب ميتواند بر سالمت ،ايمني و کیفیت

پرداخته خواهد شد.

زندگي تأثیر بگذارد .کمبود خواب ميتواند بر توانايي شما در

تأثیرات اجتماعي و زيست محیطي بر روی کیفیت خواب تاثیر

رانندگي ايمن و افزايش خطر ساير مشكالت سالمتي نظیر فشار

بسزايي دارند و بسیاری از مسیرهای بالقوه را در بر ميگیرند.

خون تأثیر مستقیم داشته باشد .برخي از عالئم و نشانههای

ممكن است اين تأثیرات در سطح فردی يا اجتماعي باشد ،اما

اختالالت خواب شامل خواب آلودگي بیش از حد در طول

اين که فرد در چارچوب ساختارهای اجتماعي که عضو آن

روز ،تنفس نامنظم يا افزايش حرکات در هنگام خواب است.

هستند عمل کند ،بسیار حائز اهمیت است .برخي از اين

عالئم و نشانههای ديگر شامل چرخه خواب نامنظم ،بیداری و

ساختارها ،خارج از عوامل فردی وجود دارد .به عنوان مثال،

مشكل در خوابیدن است .انواع مختلفي از اختالالت خواب

داليل ژنتیكي ،روانشناختي و داليل ديگر .اما ساختارهای

وجود دارد .آنها اغلب به گروههايي تقسیم مي شوند که

اجتماعي که بخشي از آن هستند؛ خارج از فرد وجود دارد

مجتبي آروين و همكاران

 -63ارتباط بین کیفیت زندگی و اختالالت خواب در بیماران مبتال به فشار خون

(مانند شغل ،جنسیت ،تاهل ،وضعیت سواد و  )...نقش خود را در

اطالعات منسجمتر و دقیقتری داشته باشیم :فشار خون باال1يک

رفتار آن فرد ايفا کنند ( .)1بايد توجه داشت که در سطح فردی،

بیماری مزمن غیر قابل انتقال و يكي از مهمترين چالشهای

عواملي که در خواب فرد تأثیر ميگذارد شامل ژنتیک ،دانش،

بهداشت عمومي در سراسر جهان محسوب ميشود ( )11که

اعتقادات و نگرش فرد در مورد خواب و موارد ديگر ميباشد.

حدود  ٪14از کل مرگ و میر جهاني را تشكیل ميدهد .اين

سطح فردی در هر سطح اجتماعي تعبیه شده است ،که تاثیر همه

بیماری تقريباً  ٪61از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار ميدهد و

آنها موجب میزان کیفیت زندگي افراد (و به طور اخص در

 ٪21موارد تخمین زده شده را تا سال  6161افزايش مييابد .اين

تحقیق ما ،افرادی که دارای بیماری فشارخون هستند) ميگردد.

يک بیماری شايع است که به شدت با عوارض قلبي و عروقي و

فشارخون بـاال يكـي از معـضالت مهـم بهداشـت عمـومي

مرگ و میر همراه است .از طرفي تخمین زده ميشود در سراسر

درکشورهای پیشرفته و در حال توسعه محـسوب مـيشـود .ايـن

دنیا ،تقريباً  ٪21از بیماران مبتال به فشار خون باال و  ٪91از

بیماری ،عالمت نداشته و با تجهیزات اندك قابل تشخیص بوده

بیماران مبتال به فشار خون مقاوم و حدود  ٪11افراد مبتال به

و به راحتي ميتوان با دارو آنرا درمان و کنترل نمود (.)9

اختالالت خواب هستند.

با توجه به مسائل مطرح شده ،کیفیت زندگي يكي از مهمترين

در بیماران فشار خون باال ،شیوع اختالالت خواب ،باالتر از آن

متغیرها در انتخاب و ارزيابي گزينههای درماني اختالالت خواب

است که در بین جمعیت عمومي يافت ميشود ،و شواهدی

است .با اين حال ،تعداد اقداماتي که کامال تأيید شده و به اندازه

وجود دارد که تشخیص با فشار خون همزمان همراه است.

کافي پاسخگوی کیفیت زندگي باشد ،محدود است .هرچند

بنابراين ،نیاز به درمان ترکیبي ،احساس ميشود .کیفیت خواب و

هنوز اقدامات خاصي در استفاده مشترك برای ساير اختالالت

فشار خون باال به شدت تحت تأثیر سبک زندگي است و افراد

خواب انجام نشده است ،نتايج در مورد اختالالت خواب که

مبتال به فشار خون باال احتماالً اختالالت خواب دارند .بنابراين

مورد بررسي قرار گرفته است ،در درجه اول بي قراری و بي

درك کیفیت خواب در افراد مبتال به فشار خون باال برای کمک

خوابي ،کیفیت زندگي ضعیف را نشان ميدهد .قابل ذکر است

به برنامهريزی مراقبت از اين جنبه در اين جمعیت ضروری است.

کیفیت زندگي افرادی که دارای بیماریهای مزمن ديگر مانند

تحقیقاتي که مشخصات بیماران فشار خون باال را نسبت به

فشار خون باال هستند ،از اهمیت بااليي برخوردار هستند .با توجه

کیفیت خواب مشخص ميکند ،کمیاب است ( )16برخي از

به اينكه کیفیت زندگي نمرات زندگي ممكن است به سطح

مطالعات پیشین ،اختالالت خواب را عامل اصلي ايجاد فشار

هنجارهای جمعیت بهبود يابد يا نباشد ،نشان ميدهد که در حال

خون باال عنوان کردهاند .در اين زمینه ،شكافي در ادبیات وجود

حاضر درمانهای موجود ممكن است اثرات اختالالت خواب

دارد که به فشار خون باال به عنوان يک عامل علل اختالالت

معمولي را کامالً معكوس نكند ( )8برخي از بیماران اختالالت

خواب اشاره مي کند .لذا اين مطالعه با هدف ارزيابي کیفیت

خواب را ناديده ميگیرند و به عالئم آن توجه نميکنند ،در

خواب وکیفیت زندگي در افراد مبتال به فشار خون باال انجام

حاليکه نیاز به مراقبتهای پزشكي دارند .عالئم اختالل خواب

شده است.

شبانه ممكن است نسبت به عواقب روزانه آزاردهندهتر باشد.

روش کار

درمان اختالالت خواب بسیار ضروری است چرا که جنبههای
جسمي ،رواني ،اجتماعي و بهزيستي را مختل ميکند (.)11
به هرحال ،موضوع مورد مطالعه حاضر در ارتباط با بررسي
زندگي افراد مبتال به فشار خون ميباشد که بد نیست راجع به
ارتباط بین فشار خون ،کیفیت زندگي و اختالالت خواب

روش پژوهش حاضر توصیفي – تحلیلي بررسي کیفیت زندگي
بیماران مبتال به فشار خون اساسي است .جامعه آماری اين
پژوهش ،شامل تمامي بیماران مبتال به فشار خون ساکن شهر

HBP

1
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مشهد بوده به منظور انجام پژوهش تعداد 161نفر بیمار مبتال به

دکتر بويس و همكاران ( )1898که اين پرسشنامه را برای اولین

فشارخون اساسي ،مراجعه کننده به کلینیکهای تخصصي و

ساخته و معرفي کردند انسجام دروني پرسشنامه را با استفاده از

مطبهای پزشكان متخصص در اين زمینه با روش نمونهگیری

آلفای کرونباخ  1/94به دست آوردند .در نسخه ايراني اين

غیر تصادفي و در دسترس انتخاب شدند .شرکت کنندگان از

پرسشنامه روايي  1/92و پايايي  1/98به دست آمد (شهریفر،

طريق ابزار سنجش تحقیق شامل پرسشنامه کیفیت خواب

 1499به نقل از حیدری ،احتشام زاده و مرعشي.)1498 ،

پترزبورگ( )PSQIو پرسشنامه کیفیت زندگي 42سوالي

همچنین در پژوهشي ديگر پايايي پرسشنامه به روش آلفای

( )SF36ارزيابي شدند .سپس دادهها با استفاده از همبستگي

کرونباخ  1/22و به روش تنصیف  1/16به دست آمد (حیدری،

پیرسون ارتباط آنها مورد آزمون قرار گرفت .ساير يافتههای

احتشام زاده و مرعشي.)1498 ،

حاصل از نزمافزار  SPSSدر ادامه ذکر شده است.

 -6پرسشنامه کیفیت زندگي  42سوالي ()SF-36

معیارهای ورود به برای شرکت در پژوهش عبارتند از -1

پرسشنامه کیفیت زندگي  42سوالي ( )SF-36مشهورترين و

رضايت داوطلب برای مشارکت در تحقیق -6داشتن حداقل

پراستفادهترين ابزار برای سنجش کیفیت زندگي است.

مدرك ابتدايي-4نداشتن اختالل روانپزشكي  -2نداشتن بیماری

پرسشنامه کیفیت زندگي سازمان بهداشت جهاني  62سوالي

مزمن ديگر -1عدم سوء مصرف مواد

)(WHOQOL-BREFيک پرسشنامه  62سوالي است که
کیفیت زندگي کلي و عمومي فرد را ميسنجد .اين مقیاس در

ابزار پژوهش

سال  1882توسط گروهي از کارشناسان سازمان بهداشت

-1پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ(PSQI
اين پرسشنامه در سال  1898توسط دکتر بويس و همكارانش در
موسسه روانپزشكي پیتسبورگ ساخته شد .اين پرسشنامه در اصل
دارای  8گويه است اما چون سوال  1خود شامل  11گويه فرعي
است بنابراين کل پرسشنامه دارای  18آيتم است که در يک
طیف لیكرت  2درجهای از  1تا  4نمرهگذاری ميشود .اين
پرسشنامه دارای  1زيرمقیاس است که عبارتند از:

جهاني ساخته شد .اين پرسشنامه دارای  2زيرمقیاس و يک نمره
کلي است .اين زير مقیاسها عبارتند از :سالمت جسمي ،سالمت
روان ،روابط اجتماعي ،سالمت محیط اطراف و يک نمره کلي.
پايايي آزمون بازآزمون برای زيرمقیاسها به اين صورت به
دست آمد :سالمت جسمي  ،1/11سالمت رواني  ،1/11روابط
اجتماعي  ،1/11سالمت محیط  1/92به دست آمد .سازگاری
دروني نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول

.1

کیفیت ذهني خواب)(subjective sleep quality

.6

تأخیر در به خواب رفتن)(sleep latency

.4

مدت زمان خواب)(sleep duration

نتایج

.2

میزان بازدهي خواب)(habitual sleep efficiency

در اين پژوهش91نفر زن و 21نفر مرد با داامنه سني 41تا  21سال

.1

اختالالت خواب)(sleep disturbances

شرکت نموده که از بین آنها تعداد  18نفر دارای مدرك ابتدايي،

.2

استفاده از داروهای خوابآور

(use of sleeping

)medication

.1

اختالالت عملكردی روزانه

(daytime

زير آمده است (جات و همكاران.)1491 ،

تعداد  68نفر دارای مدرك سیكل و تعداد 16نفر دارای مدرك
ديپلم و تعداد  1نفر دارای مدرك کارشناسي بودند.

)dysfunction

جدول  -5ويژگيهای جمعیت شناختي نمونه آماری

تحصیالت

ابعاد

فراواني

درصد فراواني

ابتدايي

18

11/6

سیكل

68

64/6

ديپلم

16

11/2

مد (نما)
ديپلم
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کارشناسي

1

2 /1

41تا21

2

2 /9

21تا21

9

2 /2

21تا11

11

9 /1

 11تا11

61

61/1

 11و باالتر

12

21/9

161

111

سن

 21سال به باال

شغل يكي از مولفههايي است که در کیفیت پايین يا باالی زندگي تاثیر مستقیم دارد.
جدول  -2توزيع فراواني متغیر شغل پاسخگويان
شغل

فراواني

درصد

درصد تجمعي

کارمند

61

11

22

آزاد

29

22

11

خانه دار

21

42

81

بیكار

16

8

111

جمع

161

111

نزديک به نیمي از پاسخگويان يعني  %22آنان شغل آزاد%11 ،

جدول  4جنسیت پاسخگويان را نشان ميدهد:

کارمند هستند %42 ،خانه دار و  %8ديگر از پاسخگويان بیكار

اکثر قريب به اتفاق پاسخگويان يعني  %12آنان مرد هستند و

ميباشند.

 %62ديگر زن ميباشند.
جدول  -5توزيع فراواني جنسیت پاسخگويان
جنسیت

فراواني

درصد

مرد

21

62

زن

91

12

جمع

161

111

جدول  -4خالصه نتايج آماره های توصیفي برای متغیرهای پژوهش
1

ضريب برجستگي

6

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

ضريب چولگي

کیفیت زندگي

4/2112

1/16114

-1/222

1/811

اختالالت خواب

4/9921

1/11161

-1/819

-1/612

جدول -4نمرات کیفیت زندگي در بیماران
حیطه

میانگین نمره کیفیت زندگي

جسماني

11/12

رواني

11/92

اجتماعي

16/81

1. Skewness
2. Kurtosis
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 -50مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
محیطي

16/96

کل

16/12

بحث و نتیجهگیری

بطوريكه نتايج نشان داد که با افزايش اختالل د رخواب در

فشارخون باال در حال حاضر از شايع ترين بیماريهای مزمن و

بیماران مبتال به فشارخون کیفیت زندگي اين بیماران نیز کاهش

سومین علت مرگ در جان به شمار ميآيد (سازمان بهداشت

مييابد بطويكه نتايج نشان داد کیفیت زندگي اين بیماران به

جهاني).

ويژه در بعد جسماني و به طور کلي کاهش يافته ودر ابعاد ديگر

فشار خون به معنای فشاری است که از طرف خون بر هر واحد

رواني ،اجتماعي و محیطي نیز کاهش کمتری داشته است .که

از ديواره رگ وارد ميشود( )1با اين وجود علت فشار خون در

نتايج اين مطالعه با نتايج پژوهش فدايي اقدم و همكاران()1481

بسیاری ازموارد قابل توجیح نیست .که اين نوع از فشارخون،

نشان داد کیفیت زندگي بیماران مورد مطالعه (بیماران مبتال به

فشارخون اولیه يا اساسي نامیده ميشود(ماير و سالمون .)1899

بیماری انسداد مزمن زيه) در بعد جسمي رواني و کلي پايین

که ازبین علل مطرح شده در اين زمینه به عللهای مختلفي در

بود( .)6همچنین کیفیت زندگي در مطالعه حاضر با سطح

تحقیقات متعدد اشاره شده که ازآن جمله مشخص گرديد

تحصیالت شعل سن و جنسیت ارزيابي شد که کیفیت زندگي با

مولفههای اختالالت خواب و کیفیت زندگي در برخي افراد

شغل و سن رابطه معنادارتر ی نسبت به مابقي موارد داشت.

زمینه را برای بروز يا تشديد اين بیماری آماده ميسازد ،به

درمطالعه حاضر افرادی که فشار خون باالتری داشتند از کیفیت

طوريكه بازداری رفتاری ميتواند مولفهی مناسبي در تحلیلي

خواب مناسبي برخوردار نبودند که اين يافته با نتايج مطالعه ولز

روانشناختي بروز بیماری فشار خون باشد(.)4

 6119همخواني داشت بطوريكه افرادی که فشارخون باالتری

حال در ادامه به نتايج انجام شده اين مطالعه ميپردازيم.

داشتند در طي روز خواب آلودگي بیشتری را گزارش

همانطور که در نتايج مطالعه حاضر مشاهده شد ،فشارخون يكي

نمودهاند( .)16همچنین گوتلیب و همكارانش در يافتند افرادی

از عوامل اصلي خطر برای ايجاد اختالل خواب است .مطالعات

که کمتر از  2ساعت در روز مي خوابند در مقايسه با کسانیكه 1

مختلفي گزارش کردهاند که اختالالت خواب با بیماری ابتال به

تا  9ساعت در شیا نه روز ميخوابند میانگین فشار خون بیشتری

فشار خون مرتبط است .احتماالً در ايجاد يک چرخه سالمتي،

دارند( )14در مطالعه حاضر همچنین بین سن و اختالل خواب

بيخوابي ميتواند يک عالمت باشد که منجر به فشارخون مي-

رابطه معناداری يافت شد به طوريكه با افزايش سن کیفیت

شود يا بالعكس ،فشار خون در مواردی ميتواند موجب اختالل

خواب کاهش مييابد که به تبع آن بر روی کیفیت زندگي نیز

خواب گردد( ،)11بنابراين بايد تشخیص داد که بیماراني که از

تاثیر میگذارد .ای دو اونجي( )6111معتقد است که اختالل

بيخوابي و اختالالت خواب شكايت دارند ،آيا در معرض خطر

خواب در افراد مسن تر با آسیب جسمي،ناخوشي ،مرگ و میر و

ابتال به فشارخون هستند يا خیر .و در پس آن به ارزيابي و درمان

کاهش کیفیت زندگي همراه است(.)12

مناسب برای آن بپردازند که موضوع بسیار ضروری ميباشد.

آروني و همچنین الرونس و و همكاران در مطالعات خود

در اين مطالعه به بررسي عوامل مرتبط با بروز میزان کیفیت

دريافتند که دلیل کاهش کیفیت زندگي عالوه بر عوامل ديگر

زندگي و اختالالت خواب در بیماران مبتال به فشار خون بود که

مثل اختالل خواب و ....مراجعات مكرر اين افراد به مراکز

هرچند يک مطالعه در مقیاس بزرگ نیست ،اما نقش مهمي در

درماني هت کنترل فشارخون ،که اين مساله باعث استرس شده

دانش موجود دارد ،به اين دلیل که به بررسي رابطه بین کیفیت

و کیفیت زندگي اين بیماران را عالوه بر مشكالت جسماني به

خواب و عوامل مختلف بیمار ،از جمله عادات شیوه زندگي

لحاظ رواني و اجتماعي نیز تحت تاثي قرار میدهدنیز تحت

مانند عوامل اقتصادی ،فیزيولوژيک و اجتماعي پرداخته است.

تاثیرقرارميدهد(.)18
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چگونگي تأثیر خواب در اثر اين عوامل اجتماعي را تحت تأثیر

همه عوامل مطرح شده در اين پژوهش نهايتاً از طريق فرد اثر

 مي، از طريق خواب،قرار دهد و اينكه چگونه اين تأثیرات

 و هنوز مطالعاتي در سطح اجتماعي در جامعه تعبیه.ميپذيرد

.توانند در سالمت نقش داشته باشند

 شغل، نیروهای اجتماعي خارج از چیزهايي مانند کار.نشده است

در اين راستا همكاری پزشكان و روانشناسان بسیار حائز اهمیت

و جنسیت و سطح رفاه فردی وجود دارد؛ که ميتوان به مواردی

- مي،است چرا که عالوه بر متغیرهای مطرح شده در اين تحقیق

 اين. سیاستهای عمومي اشاره کرد، فناوری،همچون جغرافیا

بايست فنوتیپهای خواب و آندو فنوتیپها را نیز همزمان مورد

 از طريق ساختارهای اجتماعي که در، در اين سطح،عوامل

 از طرفي مطالعات ژنتیكي در فنوتیپهای.بررسي قرار داده شود

، به عنوان مثال. فیلتر ميشوند،نهايت بر فرد تحمل ميشود

 مطالعات، همچنین بايد توجه داشت.خواب محدود است

 باعث ايجاد،هنگامي که جامعه اينترنت را در آغوش گرفت

 بالیني و اجتماع نیاز،مداخالت بیشتری نیز در سطح آزمايشگاه

تغییر در مشاغل و خانوادهها شد که در نهايت منجر به تغییرات

دارد که نگرانيهای مربوط به اختالالت خواب در دنیای واقعي

 اين تغییرات در چگونگي روند خواب نقش خاصي.فردی شد

.را برطرف کند

ايفا ميکنند (مانند شبكههای اجتماعي در رختخواب يا مرور

 در، عالوه بر مطالعات انجام شده در اين پژوهش،سرانجام

 تحت، مدت زمان خواب و کیفیت آن.)اينترنت در اواخر شب

نهايت ميتوان افراد جامعه را نسبت به عوامل متعددی چون

تأثیر عواملي در سطح فردی است که در يک سطح اجتماعي

کیفیت خواب و بیماریهايي مثل فشارخون که تحت تاثیر

 که خود در يک سطح اجتماعي تعبیه شده،تعبیه شده است

عوامل متعددی هستند آگاه کرد که در اين صورت شاهد

 لذا عالوه بر مواردی که در اين تحقیق مورد کنكاش قرار.است

.افزايش کیفیت زندگي در همه افراد و حتي مبتاليان باشیم

گرفت پیشنهاد ميشود همه اين مفاهیم با هم تجمیع گردد تا
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Abstract
Introduction: Sleep disorder is a common problem in adult quality of life,
especially in patients with hypertension, which affects their physical and
mental health. Therefore, this study aims to investigate the factors related to
sleep disorders in the quality of life of the sample.
Methods: The present study is a descriptive-analytical study on the quality
of life of people with essential hypertension. The statistical population of
this study included all patients with hypertension residing in Mashhad in
order to conduct a study on 125 patients with major hypertension referred to
specialized clinics and physicians' offices specialized in this field by nonrandom sampling method. were chosen. Participants were assessed through a
research instrument including the Petersburg Sleep Quality Questionnaire
(PSQI) and the 36-item Quality of Life Questionnaire (SF-36), and then the
data were analyzed using Pearson correlation. The following is SPSS
software.
Results: According to the findings of the study, it was found that high blood
pressure in those affected in these physical, psychological and
environmental domains generally decreases and decreases the quality of life.
To women. Married people are also more likely to have sleep disorders due
to their greater responsibility in life. Based on the results, it can be
concluded that the economic status has a significant effect on the quality of
sleep in people with hypertension, so that the higher the welfare index in
their lives, the higher the quality of sleep. According to the findings of the
study, socioeconomic status had a greater impact on sleep quality in
hypertensive individuals.
Conclusion: Overall, the quality of sleep and hypertension are severely
affected by lifestyle, and people with hypertension may have sleep
disorders.
Key words: W Sleep Disorders, Quality of Life, Blood Pressure ife abuse

