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 -1استادیار گروه بیهوشي ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز،
شیراز ،ایران.
 .6گروه پرستاری ،واحد توسعه تحقیقات بالیني بیمارستان
پیمانیه ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،جهرم ،ایران.

خالصه
مقدمه
خواب یكي از مهمترین نیازهای جسمي محسوب مي شود و برای حفظ سالمتي الزم است .خواب را مي-
توان یک مكانیسم ترمیم کننده نام برد که به بازسازی جسمي و رواني انسان کمک ميکند .لذا این مطالعه
با هدف تعیین عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستانهای شهرستان جهرم در سال
 1386انجام گردیده است.
روش کار
این مطالعه توصیفي -مقطعي در بین  131بیمار در سال  1386در بیمارستانهای آموزشي شهرستان جهرم
انجام گردید .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بود .دادههای پرسشنامه بعداز
گردآوری در نرم افزار  SPSSنسخه  61ثبت و با استفاده شاخصهای آماری توصیفي و استباطي تجزیه و
تحلیل گردید.

 .3گروه طب اورژانس ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم

نتایج

پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.

نتایج نشان داد  %64/9از بیماران بستری دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند .میانگین نمره کیفیت خواب

 .4مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعي سالمت ،دانشگاه

در مردان پایینتر و بهتر از زنان گزارش گردید .از بین متغیرها ی دموگرافیک ،بین متغیرهای جنس و

علوم پزشكي جهرم ،جهرم ،ایران

وضعیت اشتغال با کیفیت خواب شرکتکنندگان مورد مطالعه ارتباط معني داری وجود دارد ( )p>1/15و

 .5گروه طب اورژانس ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم،

این متغیرها پیشبیني کننده کیفیت خواب ميباشند.

جهرم ،ایران.

نتیجهگیری
کیفیت کلي خواب تقریبا در اکثریت بیماران ضعیﻒ بـود و در زنان پایین تر از مردان بود .لـذا پرستاران و

* گروه طب اورژانس ،دانشگاه علوم پزشكي

سایر افراد تیم درمان باید در مـورد مـشكالت خـواب بیمـاران و عوامل تاثیرگذار روی کیفیت خواب بیشتر
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مقدمه

رساني کلیوی شود و این عوامل ميتواند موجب تشدید

انسان دارای نیازهای جسمي ،رواني ،هیجاني و هوشي است که

ایسكمي و انفارکتوس قلبي گردد .از جمله علل پایین بودن

سالمت او وابسته به رفع این نیازها است .خواب یكي از

کیفیت خواب ميتوان به عوامل داخلي مانند درد ،ناراحتي،

مهمترین نیازهای جسمي محسوب ميشود و برای حفظ سالمتي

داروها ،اضطراب ،استرس ،پیری و عوامل خارجي مانند سر و

الزم است( .)1انسان در حالت طبیعي به  6تا  9ساعت خواب

صدای محیط ،مانیتورها ،روشنایي چراغ ها ،درجه حرارت

احتیاج دارد .در خواب ،ترمیم سلولي ،راحتي ،آرامش و

محیط و مراقبتهای پرستاری و درماني اشاره کرد(.)8

استراحت جسمي برقرار ميشود ( .)6قدرت نیرو بخش خواب و

مشخص شده است که تقریبا  %61جمعیت دنیا از بيخوابي رنج

استراحت قابل انكار نیست .عدم توانایي برای خواب و

ميبرند( ،)11ولي این رقم در افراد باالی  21سال به %41

استراحت؛ انرژی ،نیروی زندگي و حتي احساس خوب بودن را

ميرسد .شیوع عالیم بي خوابي در اروپای ﻏربي%61-41%

در فرد از بین مي برد( .)3خواب کافي موجب حفظ انرژی،

گزارش شده است که زنان و سالمندان بیشترین میزان بيخوابي

عملكرد بهتر مغز و پیشگیری از بیماری ميشود( .)4به عبارت

را داشتند( .)6به عبارت دیگر تخمین زده ميشود که بین  31تا

دیگر خواب برای انسان بسیار حیاتي است ،زیرا جهت بازیابي

 %45جمعیت دنیا از بي خوابي رنج ميبرند و با افزایس سن

انرژی برای زندگي روزانه الزم است .بنابراین خواب برای بهبود

مقدار آن افزایش ميیابد( .)11در کشور آمریكا سالیانه 15

کیفیت زندگي مهم است .مطالعات قبلي تأکید ميکنند که

میلیون نفر در بخشهای جراحي به علل مختلﻒ نظیر :درد و

خواب با کیفیت زندگي ارتباط نزدیكي دارد .بنابراین کیفیت

مراقبتهای پي در پي پرستاری دچار اختالل در خواب مي-

پایین خواب و اختالل خواب مانند بيخوابي ،ميتواند کیفیت

شوند( .)16بر اساس گزارش سازمان بین المللي بهداشت و روان

زندگي را کاهش دهد( .)5در واقع خواب را ميتوان یک

به طور تقریبي از هر  3بیمار  1نفر دچار مشكالت خواب شبانه

مكانیسم ترمیم کننده نام برد که به بازسازی جسمي و رواني

بودهاند( .)6بیشترین مشكالت خواب ،ناشي از بستری شدن آنها

انسان کمک ميکند( .)2در هنگام خواب انرژی صرفه جویي

در بیمارستان است( .)13تحقیقـات نشان داده در افراد مبتال به

مي شود و عملكردهای بدن دوباره زنده ميشوند .خواب

بـيخـوابي ،میـانگین تعـداد مـوارد بستری در ماه تقریبا دو برابر

ضعیﻒ با نتایج مختلفي همراه است .به عنوان مثال ،میزان مرگ

افراد بدون سابقه اخـتالل خـواب بوده است( .)14بستری شـدن

و میر در افرادی که کمتر از شش ساعت در روز ميخوابند،

بطـور مـشخص باعـث بـروز اخـتالالت در الگوی خواب و

 %31بیشتر از افرادی است که  6تا  9ساعت ميخوابند( .)6نیاز به

بدخوابي ميشود( .)15این اختالالت ممكـن اسـت توســط

خواب در طول بزرگسالي بدون تغییر باقي مانده است .با این

عوامــل خــارجي مختلفــي از قبیــل سر و صــدای محــیط

وجود توانایي داشتن خواب آرام با افزایش سن مختل ميشود.

بخش ،نور ،مداخالت مكرر پرسنل و یا عوامـل داخلـي از قبیـل

شایعترین اختالالت خواب در بین افراد مسن؛ بيخوابي و آپنه

درد ،هذیان ،افسردگي ،استرس و وضعیت نامناسب تخت ایجاد

خواب است .اختالالت خواب مربوط به خواب عمدتاً توسط

شود( .)1یكي از عوامل مهم مختل کننده خواب ،نور است که

اختالالت روانپزشكي (مانند افسردگي  ،اضطراب و دلهره) و

باعث بر هم زدن ریتم خواب شبانه روزی و سرکوب ترشح

تغییر در ریتم شبانه روزی ایجاد ميشود( .)9کیفیت پایین

مالتونین و در نتیجه فقدان خواب و کند شدن روند ترمیم

خواب به عنوان یک وضعیت استرس زا ميتواند باعث ترشح

ميشود .در بخشهای ویژه ،گستره وسیعي از میزان شدت نور

اپي نفرین و نوراپي نفرین گردد که این موضوع به نوبه خود

وجود دارد .این درحالي است که میزان  111لوکس نور،

باعث افزایش ضربان قلب ،تعداد تنفس ،میزان فشارخون ،میزان

باعث اختالل ترشح مالتونین در شب ميشود ،اما نور طبیعي

نیاز میوکارد به اکسیژن ،دیس ریتمي قلبي و کاهش خون

در طول روز با اثری که بر گیرندههای رتیني چشم دارد ،باعث

مهر-آبان  ،89شماره ،5ویژه نامه ،سال 26
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تنظیم چرخه خواب و بیداری ميشود( .)12از جمله عوامل

دوم پرسشنامه ،ایندکس کیفیت خواب پیترزبرگ ميباشد که

دیگر اختالل خواب ،سر و صدا را ميتوان نام برد که به عنوان

یک پرسشنامه خود گزارشي است و جهت اندازه گیری

صداهای ناخواستهای تعریﻒ ميشود که بر افراد هم از نظر

کیفیت خواب افراد طراحي شده است(.)19
 :یكــــي از بهتــــرین ابزارهــــایي

روان شناختي و هم از نظر جسمي اثر ميگذارد و از جمله

پرسشننن امه پیتر :ننننر

تأثیرات منفي آن ميتوان به تحریكات قلبي -عروقي و

کـــــه در زمینـــــه ســـــنجش کیفیـــــت خـــــواب طراحـــــي و

تحریكات ﻏدد هیپوفیز و آدرنال اشاره کرد( .)16نیاز به خواب

ســـــاخته شـــــده اســـــت ،پرسشـــــنامه کیفیـــــت خـــــواب

بیماران به خوبي توسط فلورانس نایتینگل بحث شده است .او

پیتزبــــورگ ) (PSQIاســــت .ایــــن پرسشــــنامه در ســــال

مينویسد :هرگز بیمار را بیدار نكنید ،بر حسب عمد یا تصادف.

 1898توســــط دکتــــر بــــویس و همكــــارانش در موسســــه

این یک امر خوب در پرستاری از بیمار است( .)6بنابراین یكي

روانپزشـــكي پیتســـبورگ ســـاخته شـــد .ایـــن پرسشـــنامه در

از وظایﻒ مهم و ضروری در بیماران ،شناسایي عوامل مرتبط با

اصـــل دارای  8گویـــه اســـت؛ امـــا چـــون ســـوال  5خـــود

کیفیت خواب نامطلوب در افراد ميباشد ،تا بتوان هرچه سریعتر

شـــامل  11گویـــه فرعـــي اســـت بنـــابراین کـــل پرسشـــنامه

به بهبود این افراد کمک کرد و از تحمیل هزینههای اضافي بر

دارای  18آیــــتم اســــت کــــه در یــــک طیــــﻒ لیكــــرت 4

بیمارستان و خانوادههای این افراد جلوگیری کرد .لذا این مطالعه

درجــــهای از  1تــــا  3نمــــرهگــــذاری مــــيشــــود .ایــــن

با هدف بررسي عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران

پرسشنامه دارای  6زیرمقیاس است که عبارتند از:

کیفیت ذهني خواب (subjective sleep

بستری در بیمارستانهای شهرستان جهرم در سال  1386انجام

.1

پذیرفت.

)quality
تأخیر در به خواب رفتن)(sleep latency
.6

روش کار

.3

این مطالعه توصیفي مقطعي پس از کسب مجوز از ریاست و
کمیته

اخالق

دانشگاه

علوم

()IR.JUMS.REC.1397.087

پزشكي

.4

جهرم

اهداف وی به واحد مربوطه به بررسي عوامل مرتبط با اختالل

)sleeping medication
اختالالت عملكردی روزانه
.6

(بیمارستان مطهری و پیمانیه) درسال  1386صورت گرفت.

بستری مراجعه کرده و لیست بیماران بستری را از سرپرستار
بخشهای مورد نظر دریافت کرد .ابزار جمع آوری اطالعات،
پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ است که پرسشنامه دو
قسمتي ميباشد .قسمت اول سؤاالت مربوط به مشخصات
جمعیت شناسي و عوامل مرتبط با کیفیت خواب ميباشد .این
اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای تهیه شد .قسمت

(daytime

)dysfunction

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران که در زمان جمع

مرکز پزشكي ،اجازه آﻏاز کار را اخذ نمود و به بخشهای

استفاده از داروهای خوابآور (use of

.2

خواب در بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم

دادند .پژوهشگر پس از اخذ معرفي نامه و ارائه آن به مسئولین

میزان بازدهي خواب (habitual sleep

)efficiency
اختالالت خواب)(sleep disturbances
.5

و معرفي پژوهشگر و

آوری اطالعات در بخش های مورد نظر بستری بودند ،تشكیل

مدت زمان خواب)(sleep duration

پرسش امه

پایایی

کیفیت

خواب

روایی

و

پیتز ور

) :(PSQIدکتر بویس و همكاران ( )1898که

این پرسشنامه را برای اولین ساخته و معرفي کردند ،انسجام
دروني پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  1/93به دست
آوردند(.)19
نمره

گذاری

پیتز ور

):(PSQI

برای

نمره

پرسش امه

گذاری

پرسشنامه

کیفیت
کیفیت

خواب
خواب

پیتزبورگ ) (PSQIباید ابتدا به این  18گویه سه نوع نمره
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بدهید .سواالت  1و  :3نمره گذاری صورت نميگیرد اما عدد

قــرار داده شــد و اطالعــات مــورد نیــاز از آنــان جمــع-

به دست آمده در محاسبه سایر مقیاسها استفاده ميشود .سوال

آوری گردید.

 :2کمتر از  15دقیقه (نمره  12 ،)1تا  31دقیقه (نمره  31 ،)1تا

مالحظنننات اخالقنننی :در ایـ ـن تحقیـــق قبـــل از تكمیـــل

 21دقیقه (نمره  ،)6بیشتر از  21دقیقه (نمره  .)3سوال  :4بیشتر

پرسشــــنامههــــا از متخصصــــین شــــرکت کننــــده در ایــــن

از  6ساعت (نمره  2 ،)1تا  6ساعت (نمره  5 ،)1تا  2ساعت (نمره

بررســـي رضـــایت نامـــه شـــفاهي اخـــذ گردیـــد و هـــدف از

 )6و کمتر از  5ساعت (نمره  .)3ما قی سواالت :به هر ماده

انجــام کــار بــه اطــالع آنهــا رســانده شــد .هم نــین بــه آنهــا

نمره  1تا سه بدهید که به این شرح است :گزینه هیچ (نمره ،)1

اطمینــان خــاطر داده شــد کــه پرسشــنامههــا بــي نــام هســتند

گزینه یک بار در هفته (نمره  ،)1گزینه دوبار در هفته (نمره ،)6

و نتایج بررسي به صورت کلي گزارش ميشود.

گزینه سه بار یا بیشتر در هفته (نمره .)3

تجزیننننه و ت لیننننل ا ال ننننات :تجزیــــه و تحلیــــل

در هر مقیاس نمره فرد بین  1تا سه بود که به صورت زیر تفسیر

اطالعـــات بـــا اســـتفاده از آزمـــونهـــای آمـــاری توصـــیفي

ميشوند:

(میــــانگین ،درصــــد و انحــــراف معیــــار) و آزمــــونهــــای

نبود مشکل خواب :نمره ،1مشکل خواب متوسط :نمره،1

اســـتنباطي (کـــای دو و رگرســـیون لجســـتیک) بـــا اســـتفاده

مشکل خواب جدی :نمره ،6مشکل خواب سیار

از نــــرم افــــزار آمــــاری  spssنســــخه  61در ســــطح معنــــي

جدی :نمره  .3کسب نمره کل باالتر از  5در کل پرسشنامه به

داری( )p>1/15صورت گرفت.

معني کیفیت خواب ضعیﻒ است (.)19

نتایج

معینننار ورود و خنننرو  :بیمـــاران در صـــورت داشـــتن

در این پژوهش  131نفر در مطالعه شرکت کردند .میانگین سني

معیارهـــــای ورود بـــــه پـــــژوهش کـــــه شـــــامل توانـــــایي

آنها  44/84±16/69سال بود .دامنه سني

خوانـــدن و نوشـــتن ،هوشـــیاری کامـــل ،عـــدم مشـــكالت

در مطالعه 13 ،تا  95سال بود .جدول  1فراواني متغیرهای

روانـــــي و اظهـــــار رضـــــایت مبنـــــي بـــــر شـــــرکت در

جمعیت شناختي در بیماران بستری را نشان مي دهد .از  131نفر

پژوهش(بــــه صــــورت کتبــــي) مــــي باشــــد ،وارد مطالعــــه

شرکت کننده در مطالعه %56/3 ،زن و  %99/5متاهل بودند.

شـــدند .معیـــار هـــای خـــروج از مطالعـــه نیـــز شـــامل :طـــول

 %81/1از آنها دارای تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند%41/6 .

مــــدت بســــتری کمتــــر از 6روز ،اخــــتالالت شــــناختي و

خانه دار و  %62آزاد %15/3 ،بیكار و  %16/2سایر مشاﻏل بودند.

افــــرادی کــــه قــــادر بــــه پاســــخگویي نیستند(مشــــكالت

 %26/2از آنها بیش از یكبار در بیمارستان بستری شده

شــــنوایي و اخــــتالل در صــــحبت کــــردن) مــــيباشــــد .در

بودند(جدول .)1

نهایـــت پـــس از انتخـــاب شـــرکتکننـــدگان پرسشـــنامه-
هــای طراحــي شـده در ایــن خصــو

در اختیــار آنــان

جدول  -1فراواني متغیرهای جمعیت شناختي در بیماران بستری
درصد

تعداد

%56/3

65

زن

%46/6

52

مرد

%11/5

15

مجرد

%99/5

112

متاهل

%22/4

96

زیر دیپلم

جنسیت
وضعیت تاهل
سطح سواد

شرکت کنندگان
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%63/6

31

دیپلم

%9/4

11

کارشاسي

%./9

1

کارشناسي ارشد

%./9

1

دکترا

%15/3

61

بیكار

%8/6

16

کارگر

%9/4

11

کارمند

%62

34

آزاد

%41/6

54

خانه دار

%36/4

48

%26/2

 96بیش از یكبار

شغل

تعداد دفعات

یكبار

بستری

جدول  6فراواني متغیرهای مربوط به زمان خواب را نشان

طور میانگین  2/12ساعت بوده است .میانگین کیفیت خواب

ميدهد .بیماران بستری معموال به طور میانگین در ساعت 8/19

 2/63دقیقه بوده است .هرچه نمره کیفیت خواب باالتر باشد،

شب به خواب میرفتند و مدت زمان به خواب رفتن به طور

آنگاه کیفیت خواب ضعیﻒتر است .نمره باالتر از  5نشان دهنده

میانگین  36/12دقیقه بود .میانگین زمان بیدار شدن از خواب به

کیفیت خواب ضعیﻒ است .کیفیت خواب در  %64/9از آنها در

طور میانگین ساعت  2/56دقیقه و میزان خواب واقعي آنها به

حد نرمال نبوده است(جدول .)6

جدول  -6فراواني متغیرهای مربوط به زمان خواب در بیماران بستری
انحراف معیار

میانگین

3/19

8/19

معموال شب ها چه ساعتي ميخوابید؟

69/21

36/12

از زماني که به رخت خواب میروید چند دقیقه طول میكشد تا خوابتان ببرد؟

1/64

2/56

معموال صبحها چه ساعتي از خواب بیدار مي شوید

1/66

2/12

میزان خواب واقعي شما در شب چند ساعت است

6/63

2/63

کیفیت خواب

جدول  3و نمودار  1فراواني متغیرهای مختل کننده کیفیت

مشكل بسیار جدی داشتند .میزان اختالالت خواب در 21/3

خواب در بیماران بستری را نشان مي دهد %92/6 .از بیماران

درصد از آنها در حد متوسط و  %12/9جدی و  %66/1بدون

بستری در زمینه کیفیت ذهني خواب ،مشكل بسیار جدی

مشكل بود .استفاده از داروی خواب آور باعث شده است که

داشتند %45 .از آنها تأخیر در به خواب رفتن نداشتند و تأخیر در

 %86/6از بیماران بستری مشكل خواب نداشته باشند %91/6 .از

به خواب رفتن در  68/9درصد از آنها در حد متوسط بوده است.

آنها در زمینه اختالالت عملكردی روزانه بدون مشكل بودند

تقریبا نیمي از آنها ( )%46/3در زمینه میزان بازدهي خواب

(جدول  3و نمودار .)1

جدول  -3فراواني متغیرهای مختل کننده کیفیت خواب در بیماران بستری
مشكل خواب بسیار جدی

مشكل خواب جدی

مشكل خواب متوسط

نبود مشكل خواب
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درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

%92/6

116

%6/6

11

%3/1

4

%3/1

4

کیفیت ذهني خواب

%16/6

12

%13

16

%68/9

38

%45

58

تأخیر در به خواب رفتن

%46/3

26

%11/5

15

%11/5

15

%68/9

38

میزان بازدهي خواب

%./9

1

%12/9

66

%21/3

68

%66/1

68

اختالالت خواب

%1/5

6

%./9

1

%1

1

%86/6

169

داروهای خوابآور

%1/5

6

%11/5

15

%5/3

6

%91/6

116

اختالالت عملكردی روزانه

نمودار  -1فراواني متغیرهای مختل کننده کیفیت خواب در بیماران بستری
جدول  4میانگین نمره کیفیت خواب برحسب متغیرهای جمعیت

بین شغل و کیفیت خواب ارتباط معني دار وجود

شناختي در بیماران بستری نشان مي دهد .نتایج آزمون آنالیز

دارد( .)P-value=1/113میانگین نمره کیفیت خواب در افراد

واریانس یكطرفه نشان داد که میانگین کیفیت خواب در زنان و

بیكار و خانه دار بدتر از سایر مشاﻏل دیگر مشاهده شد .اما بین

مردان متفاوت است ( .)P-value=1/162میانگین نمره کیفیت

سایر متغیرهای جمعیت شناختي و کیفیت خواب ارتباط معني

خواب در مردان پایین تر و بهتر از زنان گزارش شد .هم نین

دار وجود ندارد(.) P-value<1/15

جدول  -4میانگین نمره کیفیت خواب برحسب متغیرهای جمعیت شناختي در بیماران بستری
p-value

statistic

./162

=6/656T

./916

./644T=-

./643

=./689F

./113

=3/683F

کیفیت.خواب

تعداد

انحراف معیار

میانگین

6/43

6/11

65

زن

1/93

2/63

52

مرد

6/58

2/21

15

مجرد

6/18

2/65

112

متاهل

6/39

2/94

96

زیر دیپلم

1/66

2/55

31

دیپلم

6/62

2/42

13

کارشناسي و باالتر

6/21

9

61

بیكار

1/21

2/65

16

کارگر

جنسیت
وضعیت تاهل

سطح سواد

شغل
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./188
-1/686
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1/28

2/45

11

کارمند

1/81

5/81

34

آزاد

6/68

2/84

54

خانه دار

6/13

2/41

48

یكبار

6/33

2/83

96

بیش از یكبار

تعداد دفعات بستری

جدول  5پیشبیني کیفیت خواب بیماران بستری براساس

از متغیرهای دیگر است .با توجه به جدول  4ميتوان دریافت که

متغیرهای دموگرافیک را نشان مي دهد .به منظور پیشبیني

مدل مورد نظر معنادار ميباشد ( .)p-value <1/15ضرایب بتا

کیفیت خواب بر اساس متغیرهای دموگرافیک از تحلیل

نشان داد که از بین متغیرهای دموگرافیک ،بین متغیرهای جنس

رگرسیون چندگانه استفاده شد .متغیرهای دموگرافیک ،متغیر

و وضعیت اشتغال با کیفیت خواب شرکت کنندگان مورد

مستقل و کیفیت خواب متغیر وابسته است .مقدار ضریب تعیین

مطالعه ارتباط وجود دارد ( )p>1/15و این متغیرها پیشبیني

نشاندهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته،

کننده کیفیت خواب ميباشند .اثر متغیرهای جنس ()β=-1/692

تحت تأثیر متغیر مستقل ميباشد .مقدار ضریب تعیین

و وضعیت اشتغال ( ،)β=-1/189بر خودکارآمدی بیماران مورد

( )R2=1/116بیانگر این مطلب است که  %11/6از واریانس

مطالعه معني دار ميباشد.

کیفیت خواب ،تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک و مابقي ناشي
جدول  -1پیشبیني کیفیت خواب بیماران بستری براساس متغیرهای دموگرافیک
متغیر مستقل

R

R2

F

p

تا

T

p-value

ثابت

1/366

1/116

6/46

./166

-

5/138

./111

جنس

-./692

-3/114

./116

سن

./116

1/199

./668

وضعیت تأهل

-./134

-./335

./639

سطح تحصیالت

-./168

-./963

./394

وضعیت اشتغال

-./189

-6/154

./146

تعداد دفعات بستری

./161

./686

./431

ث و نتیجه گیری
نتایج نشان ميدهد  %64/9از بیماران بستری در پژوهش حاضر
دارای کیفیت خواب نامطلوب بودند و میانگین نمره کلي
کیفیت خواب آنها  2/63بوده است .همسو با مطالعه حاضر در
مطالعه  Chenو همكاران در کشور تایوان %64/4 ،بیماران
کیفیت خواب ضعیﻒ داشتند و میانگین نمره کیفیت خواب آنان
 8/12بوده است( .)18در مطالعه  Raymondو همكاران %65
بیماران( )15و در مطالعه  Kumarو همكاران  %56از بیماران
کیفیت خواب نامطلوب داشته اند(.)61
نتایج آزمون آنالیز واریانس یكطرفه نشان داد که میانگین کیفیت
خواب در زنان و مردان متفاوت است (.)P-value=1/162

میانگین نمره کیفیت خواب در مردان پایینتر و بهتر از زنان
گزارش شد .نتایج مطالعه جعفریان و همكاران ﻏیر همسو با
مطالعه حاضر است که نشان داد؛ کیفیت خواب بیماران زن و
مرد تفاوت معنيداری نداشته است( .)61هم نین نتایج مطالعه
عبدی کر و همكاران ﻏیر همسو با مطالعه حاضر است که نشان
داد؛ زنان از کیفیت خواب مطلوبتری نسبت به مردان
برخوردار هستند( .)66یافتههای پژوهش حاضر همسو با مطالعه
 Kiejnaو همكاران ميباشد که نشان داد مؤنث بودن ،سن
باالی  25سال و تنها بودن به طور مشخص با اختالالت خواب
ارتباط دارد( .)63بنابراین احتماالً در جامعه ما وظایﻒ سنگین
زنان در خانه و اجتماع و مشغولیت ذهني آنان در مورد عدم
انجام وظایفشان هنگام بستری شدن باعث اختالل در خواب آنان
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شده است .هم نین ممكن است علت ضعیﻒتر بودن کیفیت

در خواب شبانه در میان بیماران در مطالعه رژه و همكاران شایع

خواب در زنان این باشد که آنان قبل از یائسگي دورههایي از

بود .آنها تالش برای به خواب رفتن دوباره پس از بیدار شدن را

بارداری و شیردهي را داشتهاند .بیداریهای این دوره در طول

عنوان ميکردند(.)69

شب ،شاید باعث اختالل در سیكل خواب آنان شده و به شكل

در مجموع؛ تجربه بستری شدن ،محیط بیمارستان ،وجود بیماری

یک عادت باقیمانده است و هنوز ادامه دارد.

و وضعیت نامناسب روحي  -هیجاني و مقررات خشک

در مطالعه  Leiو همكاران نیز نمره میانگین کیفیت خواب

بیمارستان از عواملي هستند که باعث تشدید مشكالت خواب

بیماران  6/34+4/11بیان شده است که  %45/2بیماران کیفیت

ميشوند .بنابراین فراهم آوردن محیطي آشنا و تا حد امكان

خواب را ضعیﻒ گزارش کردند( .)64در مطالعه حاضر نشان

هماهنﮓ با عادات قبلي خواب ،در بهبود خواب ،تأثیر مثبت و

داده شد که میانگین کیفیت خواب بیماران  2/63ميباشد .در

چشمگیری خواهد داشت( .)69برخي دیگر از مطالعات نشان

این پژوهش بین شغل و کیفیت خواب ارتباط معنيدار وجود

دادهاند که بین برنامههای روتین مراقبت پرستاری و اختالل

دارد( .)P-value=1/113میانگین نمره کیفیت خواب در افراد

خواب در بخش مراقبتهای حاد ،ارتباط وجود دارد(.)69

بیكار و خانه دار ،بدتر از سایر مشاﻏل دیگر مشاهده شد .اما بین

نتیجه گیری

سایر متغیرهای جمعیت شناختي و کیفیت خواب ارتباط معني
دار وجود ندارد( .)P-value <1/15در این راستا مطالعه ایزدی
اونجي و همكاران نشان داد که کیفیت خواب در افراد بيسواد،
کمتر از سایر رده های تحصیلي بوده است(Adams and .)65
 Friedmanبه این نتیجه رسیدند که وضعیت اجتماعي-
اقتصادی بیماران سالمند مثل شغل ،سطح درآمد و سواد با
کیفیت خواب ارتباط دارد ( .)62-66افراد بي سـواد کمتر با
روشهای حل مشكل آشنایي دارنـد .از طرفـي در اکثـر مواقـع،
وضعیت اقتصادی افراد بيسواد نامناسب است و بستری شدن
یـک بـار اضافي بر اقتصاد خانواده وارد ميکند .بنابراین با
بستری شـدن بیـشتر دچار استرس مي شوند که خود یكي از
عوامـل روانـي مختـل کننـده خواب است(.)65
یافته ها نشان داد  %92/6از بیماران بستری در زمینه کیفیت ذهني
خواب ،مشكل بسیار جدی داشتند %45 .از آنها تأخیر در به
خواب رفتن نداشتند و تأخیر در به خواب رفتن در  %68/9از آنها
در حد متوسط بوده است .تقریبا نیمي از آنها ( )%46/3در زمینه
میزان بازدهي خواب مشكل بسیار جدی داشتند .میزان اختالالت
خواب در  %21/3از آنها در حد متوسط و  %12/9جدی و %66/1

کیفیت کلي خواب تقریبا در اکثریت بیماران ضعیﻒ بـود و در
زنان پایینتر از مردان بود .لـذا پرستاران و سایر افراد تیم درمان
باید در مـورد مـشكالت خـواب بیمـاران و عوامل تاثیرگذار
روی کیفیت خواب ،بیشتر حساس باشـند و مداخالت مناسبي
برای بهبودی خواب بیماران انجام دهند .پیشنهاد ميشود با به
کارگیری مداخالت متناسب با نیازهای بیماران ،ميتوان روند
تغییر الگوها و نیازهای خواب بیماران را در حوزه بالیني کنترل
کرد.
تقدیر و تشکر
این طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشكي جهرم به شماره
IR.JUMS.REC.1397.087

تأیید

گردیده

است.

نویسندگان بر خود الزم ميدانند تا از معاونت محترم پژوهشي
دانشگاه بخاطر حمایت مالي و افراد شرکت کننده در این
پژوهش ،تشكر و قدرداني نمایند .هم نین از واحد توسعه
تحقیقات بالیني مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني پیمانیه
دانشگاه علوم پزشكي شهرستان جهرم بابت تامین تسهیالت الزم
برای انجام این مطالعه ،تقدیر و تشكر ميشود.

بدون مشكل بوده است .در راستا با مطالعه حاضر ،بروز اشكال
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Abstract
Introduction: Sleep is one of our most important physical needs and also
necessary for maintaining health. Sleeping is considered a healing
mechanism that aids in rebuilding a person's physical and mental well-being.
Thus this study was conducted to determine the factors impairing the quality
of sleep in the patients hospitalized in Jahrom in 2018.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was
conducted among 131 patients hospitalized in designated wards at the time
of gathering the information using the Pittsburgh Sleep Quality Index
(PSQI) questionnaire. The data gathered were then put into SPSS software
version 21 and analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: Results showed 74.8% of patients in the study had poor sleep and
men’s quality of sleep on average had a lower and better score than women.
Among the demographical variables that determine the quality of sleep,
gender and employment status had a direct relation with the quality of sleep
in the patients (p<0.05).
Conclusion: The general quality of sleep in most of the patients was low with
women having it worse than men. Thus, nurses and the rest of the medical
team in hospitals must pay more attention to patients’ wellbeing during sleep
and the factors impairing patients’ quality of sleep must be dealt with by
proper intervention.
Key words: sleep impairing factors, quality of sleep, hospitalized patients.
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