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 چكيده

شد دچهبس مـهن ت خهًاة    خًاة وقؾ ثؼيبس مُمي دس چشخٍ فيضيًلًطيل ثذن داسد امب اغلت تب صمبوي مهٍ فه   :و هدف مقدمه

دس پبتًفيضيًلًطي  مٍدس عًل مذت خًاة مي ثبؿذآن قبثل تًجٍ وخًاَذ ثًد. يني اص مًاسد مـن ت خًاة اخت ل  وـًد، فًايذ

مي مىذ. عًل مذت خًاة مًتبٌ ي عًالوي َهش دي ثهب ػهذح ت مهل زلهًمض ي مقبيمهت ثهٍ         ايفبثيمبسي ديبثت ويض وقؾ مُمي سا 

ً    ذ.ىمشتجظ مي ثبؿ ثضسزؼبليدس وتيجٍ ثب  افضايؾ خغش پيـشفت ديبثت  ي اوؼًليه اة ػ ئم وبتًان مىىذٌ فقش خهًاة ؿهبمل خه

ايه مغبلؼٍ ثب َذف ثشسػي عهًل  ثب صوذزي خبوًادزي، ؿغلي ي فؼبليت َبي اجتمبػي تذاخل داسد.  ،آلًدزي، وبساحتي ي خؼتگي

اوجهبح   ثضسزؼهبلي مذت خًاة ي استجبط آن ثب فؼبليت فيضيني ي ثشآيىذَبي ػملنشدي وبؿي اص خًاة دس ثيمبسان مجت  ثٍ ديبثهت  

 .ؿذ

ؿهُش   ياقهغ دس  مشاجؼٍ مىىذٌ ثٍ اوجمه ديبثهت ايهشان   ثضسزؼبليثيمبس مجت  ثٍ ديبثت  220قغؼي دس ايه مغبلؼٍ م روش کار:

ثًد. جمغ آيسي دادٌ َب ثب اػهتفبدٌ اص   ثصًست تصبدفي ػبدٌسيؽ ومًوٍ زيشي  مًسد مغبلؼٍ قشاس زشفتىذ. 1389دس ػبل  تُشان

سث )ثشسػي ميضان خًاة آلًدزي( ي پشػـىبمٍ ثشآيىذَبي پشػـىبمٍ ايپ ي (،ضينييثشسػي فؼبليت ف) پشػـىبمٍ اع ػبت فشدي

 مًسد تجضيٍ ي ت ليل قشاس زشفت. SPSS v.12دادٌ َب ثب وشح افضاس  ػملنشدي وبؿي اص خًاة صًست زشفت.

 6/72اص وظهش فؼبليهت فيضينهي     ػبػت خًاة ؿجبوٍ سا زهضاسؽ مشدوهذ.   6-8وفش( ؿشمت مىىذزبن  98) دسصذ 6/44 يافته ها :

 ،خًاة تفبيت مؼىي داس آمبسي يجًد وذاؿهت  ت شك ثًدوذ. دس ثشسػي استجبط فؼبليت فيضيني ثب عًل مذت مموفش(  159) دسصذ

مؼهت مشدوهذ. دس ثشسػهي استجهبط ثشآيىهذَبي       33وفش( ثشآيىذ ػملنشدي مغلًثي داؿتىذ ي ومهشٌ ثهبالتش اص    217) دسصذ 6/98

 جًد وذاؿت.تفبيت مؼىي داس آمبسي ي ػملنشدي ثب عًل مذت خًاة

ػهبػت خهًاة ؿهجبوٍ     6-8دس مغبلؼٍ حبضش عًل مذت خًاة امخش ؿشمت مىىذزبن دس م ذيدٌ تًصهيٍ ؿهذٌ    نتيجه گيري:

لزا ثٍ وظش مي سػذ ػلت ػذح يجًد استجبط ثيه متغيش عًل مذت خًاة ثب ثشآيىذ َبي  تًػظ مًػؼٍ خًاة اوجمه آمشينب ثًد.

 .وبؿي اص ايه امش ثبؿذ. امب دس وُبيت مي تًان ثٍ ايه ونتٍ اؿبسٌ مهشد  س ايه مغبلؼٍػملنشدي وبؿي اص خًاة ي فؼبليت فيضيني د

ثب تًجٍ ثٍ تبحيش مُم آن دس ػجل صوذزي ي مىتشل ثيمبسان دس افهشاد ديبثتيهل ثبيؼهتي دس مشاقجهت اص ايهه      اخت الت خًاة مٍ 

  ثيمبسان مًسد تًجٍ قشاس زيشد.

 ثضسزؼبليعًل مذت خًاة، فؼبليت فيضيني، ديبثت  واشه هاي کليدي:
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 مقدمه

مٍ ثهٍ   ثبؿذ يممتبثًليني ؿبيغ  يَب يمبسيثديبثت يني اص 

دليل ؿيًع ثبال ي ػًاسض وهبتًان مىىهذٌ اي مهٍ ثهش جهبي      

. ؿًد يم ثُذاؿت ػمًمي م ؼًة يَب چبلؾاص  ززاسد يم

دسصهذ تخمهيه    2/2، 2008ؿيًع ثيمبسي ديبثت دس ػبل 

ايه ميهضان تهب    2030تب ػبل  ؿًد يمصدٌ ؿذ، پيؾ ثيىي 

دسصذ سؿهذ مىهذ مهٍ وـهبن دَىهذٌ افهضايؾ تؼهذاد         4/4

 2000ميليًن وفش دس ػبل  171ثيمبسان مجت  ثٍ ديبثت اص 

. ديبثت دس (1) ثبؿذ يم 2030ميليًن وفش دس ػبل  366ثٍ 

ايشان ويض اص ؿهيًع ثهبالئي ثشخهًسداس اػهت ثغًسينهٍ ايهه       

سض وبؿي اص آن جمؼيت قبثل م حظهٍ اي اص  ثيمبسي ي ػًا

تب  14اخيش بت سوج مي دَذ. ثش اػبع مغبلؼ افشاد جبمؼٍ سا

ػهبل دس جبمؼهٍ ايهشان ثهٍ      30دسصذ جمؼيهت ثهبالي    23

 ثيمبسي ديبثت مجت  ثًدٌ ي يهب دچهبس ػهذح ت مهل زلهًمض     

َؼههتىذ. عجهها زضاسؿههبت مىتـههش ؿههذٌ ايههشان اص جملههٍ  

بدي دس مؼهشض افهضايؾ   مـًسَبيي اػت مٍ ثٍ ميهضان صيه  

ػه يٌ ثهش مـهن ت     .(2)خغش اثت  ثهٍ ديبثهت قهشاس داسد    

مختلف وبؿي اص ديبثت، ايه ثيمبسي ثٍ دليل ػهيش مضمىهي   

ثشيص ػًاسض مختلفي دس ثيمبس مي زشدد. مٍ داسد، مىجش ثٍ 

يني اص ػًاسض ي مـن تي مٍ ثىذست دس ثيمبسان مجت  ثهٍ  

ديبثت مًسد تًجٍ ي مغبلؼٍ قهشاس زشفتهٍ اػهت، مـهن ت     

خًاة اػت. َمشاَي اخت ل خًاة ثب ثيمبسي ديبثت مبم  

ؿىبختٍ ؿذٌ اػت، وتبيج مغبلؼهبت وـهبن دادٌ اػهت مهٍ     

مجت  ثٍ ديبثت وؼجت ثٍ زهشيٌ   مـن ت خًاة دس ثيمبسان

ػههبلم ثيـههتش اػههت. َمطىههيه ػههغش زلههًمض وبؿههتب ي    

 استجبط صيبدي ثب اخت ل خهًاة داسد لٍزلينًصي َمًزلًثيه

ـههن ت خههًاة دس ديههبثتي َههب م شيميههت ينههي اص م. (3)

 2006خًاة ي مبَؾ عًل مذت خهًاة اػهت. دس ػهبل    

اخههت الت خههًاة ي » مًػؼههٍ عههت زضاسؿههي ثههب ػىههًان 

مىتـهش  « م شيميت خًاة، مـنل ػ متي ثشسػهي وـهذٌ  

مشد مٍ ثش اَميت خًاة ثشاي ػ متي ي خًة ثًدن تبميذ 

. م شيميت خهًاة مهضمه ثهٍ ػىهًان ؿهشايظ      (4) مي مشد

ي دس ايهه  آوذميل جبمؼٍ مذسن مي ثبؿذ ي مغبلؼبت صيهبد 

يهل مغبلؼهٍ    1995صميىٍ صًست زشفتهٍ اػهت. دس ػهبل    

پيمبيـي ثٍ يػيلٍ مًػؼٍ ملهي خهًاة مهبَؾ ميهبوگيه     

  2004ػبػت زضاسؽ مشد ي دس ػبل  7صمبن خًاة سا ثٍ 

 

 

 6مشدان ي صوبن ميبوگيه خًاة ممتش اص  دسصذ 30ثيـتش اص 

اخهت الت  اص عشفهي  . (5) ػبػت سا دس ؿت زضاسؽ مشدوهذ 

خًاة ي فقذان خًاة دس مقبيمت ثٍ اوؼًليه دخبلهت داسد  

مي ثبؿذ. دس افشادي مهٍ ثيـهتش اص    2مٍ آغبصزش ديبثت وًع 

ػهبػت دس سيص مهي خًاثىهذ خغهش      7ػبػت يب ممتهش اص   8

مشه ثٍ ػلت ثيمبسي قلجي ػشيقي، پيـشفت ػ ئم ديبثهت  

 .(6) ي... افضايؾ مي يبثذ

ي  2ي َمنههبسان ي يههبزي 1دس مغبلؼههبتي مههٍ تًػههظ ايههبع

يي صوبن ي مشدان اوجبح ؿذ، خهًاة  س َمنبسان ثٍ تشتيت ثش

مًتبٌ مذت ثٍ عًس مؼتقل مشتجظ ثب افضايؾ خغهش ديبثهت   

ي َمنبسان ويهض ثشآيىهذَبي    3ضدس مغبلؼٍ چبػى .(7,8ثًد )

متبثًليني م شيميت خًاة ؿبمل مقبيمت ثهٍ اوؼهًليه ي   

مىتشل ضؼيف زلًمض ثًد مٍ َش دي ثبػج ؿهشيع ي تـهذيذ   

. دس استجبط ثهب تهبحيش م شيميهت    (4) مي ؿًد 2ديبثت وًع 

خههًاة دس ؿههشيع ي تـههذيذ ديبثههت ثبيههذ ثههٍ تههبحيش آن ثههش 

سٌ زشدد. ػ ئم وهبتًان  ػملنشد ي فؼبليت فشد ديبثتي ويض اؿب

مىىههذٌ خههًاة ؿههبمل وههبساحتي ي خؼههتگي ثههب صوههذزي    

. خبوًادزي ي ؿغلي ي فؼبليت َهبي اجتمهبػي تهذاخل داسد   

ػبػت ثهشيي ثشآيىهذَبي    2-4 دس حذمبَؾ خًاة ؿجبوٍ 

خًاة تبحيش مي ززاسد مٍ ؿبمل ػملنشد سيصاوٍ ي خؼهتگي  

 .  (6) مي ثبؿذ

يني اص ػ ئم وهبتًان مىىهذٌ وبؿهي اص م شيميهت خهًاة،      

مـنل خهًاة آلهًدزي دس ايهه افهشاد مهي ثبؿهذ. خهًاة        

آلًدزي سيصاوٍ اؿبسٌ ثٍ احؼبع خًاة آلهًدزي يهب تمبيهل    

صيههبد ثههشاي خًاثيههذن داسد ي تظههبَشي اص ميفيههت ضههؼيف 

آلًدزي وبتًاوي دس  خًاة يب خًاة مختل ؿذٌ اػت، خًاة

ًَؿيبسي اػت ي ثٍ ػىًان سفتبسَبي پش خًاثي  ؿتهوگٍ دا

 ي اصي مههبَؾ ثشايىههذَبي ػملنههشدي يههبَش مههي ؿههًد.   

چههشت صدن ي خههًاة  .(4)خههًاة اػههت ؿههبيغ اخههت الت 

آلًدزي، ثب اخت ل ػملنهشد فيضينهي، مهبَؾ ثشآيىهذَبي     

ػملنشدي، اخت ل خلا، اضبفٍ يصن، ثيمبسي قلجي ػشيقي، 

ه ي ميهش  ػنتٍ قلجي، وبسػبيي احتقبوي قلت ي ميهضان مهش  

. افههشاد خههًاة آلههًد ثههٍ عههًس مـههخ  (9)مههشتجظ اػههت 

ثشآيىذَبي ػملنشدي پبييه تشي وؼجت ثٍ افشاد غيش خًاة 

ًد داسوذ. استجبط مؼنًع متًػظ تهب قهًي ثهيه افهضايؾ     آل

ي فؼبليهت   خًاة آلًدزي ي مهبَؾ ثشآيىهذَبي ػملنهشدي   

                                                           
1-Ayas 

2-Yaggi 

3 - Chasens 
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م شيميت خًاة ثهب   چًن ثىبثشايه (.4) يجًد داسد فيضيني

ايجبد خًاة آلًدزي ي خؼتگي مىجش ثٍ مبَؾ ثشآيىذَبي 

ػملنشدي وبؿي اص خًاة ي اخت ل دس ػملنشد فيضيني فشد 

اخت ل دس ػملنهشد دس مىتهشل   ي  ثت مي زشددمجت  ثٍ ديب

ثهٍ   ثيمبسي ي تًاوبيي مشاقجت اص خًد ثيمبسان احشات ػهًئي 

ززاسد. لزا ايه مغبلؼٍ ثب َذف ثشسػهي عهًل مهذت     جب مي

خًاة ي استجبط آن ثب ثشآيىذ َبي ػملنشدي وبؿي اص خًاة 

 ثضسزؼهبلي ي دس ثيمبسان مجهت  ثهٍ ديبثهت    ي فؼبليت فيضين

 .اوجبح ؿذ

 روش کار

 220ايه پظيَؾ يهل مغبلؼهٍ مقغؼهي اػهت مهٍ دس آن      

مشاجؼٍ مىىذٌ ثهٍ اوجمهه    ثضسزؼبليثيمبس مجت  ثٍ ديبثت 

  1389 دس تبثؼهتبن ي پهبئيض ػهبل    ؿُش تُشان ديبثت ايشان،

تصبدفي  مًسد ثشسػي قشاس زشفت. سيؽ ومًوٍ زيشي اص وًع

: ثًد ي مؼيبس َبي يسيد ثهٍ مغبلؼهٍ ػجهبست ثًدوهذ اص    ػبدٌ 

؛ ثشخًسداسي اص ػ مت جؼهمي ي  ثضسزؼبلياثت  ثٍ ديبثت 

سياوي؛ ػذح اثت  ثٍ اخت الت سياوي ي ػصجي؛ ػذح اػتفبدٌ 

اص داسيَبي سيان زشدان ي ػذح ػبثقٍ اػتيبد ثٍ مًاد مخذس، 

ػذح اثت  ثٍ آپىٍ اوؼذادي خًاة ي تًاوبيي ثيمبس ثهشاي ساٌ  

  .سفته

جمهغ آيسي اع ػهبت    اثضاس زشدآيسي دادٌ َهب ؿهبمل فهشح   

دمًزشافيههل )ػههه، جههىغ، يضههؼيت تبَههل، ت صههي ت،  

ميهضان خهًاة    ،ؼيت اقتصبدي، عًل مهذت خهًاة ي...(  يض

آلههًدزي اص عشيهها پشػـههىبمٍ خههًاة آلههًدزي ايههپ يسث 

(ESS)1 خهههًاة ي پشػـهههىبمٍ ثشآيىهههذَبي ػملنهههشدي 

(FOSQ)2   جُت اسصيبثي تبحيش خًاة آلًدزي ثش يضهؼيت

خهًاة اص عشيها ػه ال صيهش دس      ثًد. عهًل مهذت   ػملنشد

پشػؾ وبمٍ اع ػبت فشدي ثٍ دػهت مهي آمهذ: ثهٍ عهًس      

ثههش اػههبع  مؼمههًل چىههذ ػههبػت دس ؿههت مههي خًاثيههذ 

مغبلؼبت اوجبح زشفتٍ عهًل مهذت خهًاة ثهٍ ػهٍ دػهتٍ       

ػهبػت( تقؼهيم    8ػبػت ي ثبالي  6-8ػبػت،  6)ممتش اص 

، اسصيبثي فؼبليت فيضينهي ثهب اػهتفبدٌ اص ػهٍ     (10,11)ؿذ

ػ ال ريل مًسد ثشسػي قهشاس مهي زشفهت مهٍ دس مغبلؼهٍ      

آيب ؿمب دس َفتٍ ززؿتٍ  -1مبس سفتٍ ثًد:  ثٍ 2009چبػه 

دقيقٍ متًالي ثهٍ َهش دليهل پيهبدٌ سيي      10حذاقل ثمذت 

چىذ سيص دس َفتٍ ثهشاي حهذاقل    -2 )مشدٌ ايذ  )ثلٍ، خيش

دس  -3( 7-0دقيقههٍ متههًالي پيههبدٌ سيي مههي مىيههذ  ) 10

                                                           
1-Epworth Sleepiness Scale 

2-Functional Outcomes of Sleep Questionnaire 

سيصَبيي مٍ ؿمب پيبدٌ سيي مي مىيذ، ياقؼب چىذ دقيقٍ ساٌ 

ؼبليهت َهش ؿهشمت مىىهذٌ ثهش اػهبع       مي سييذ  ميهضان ف 

مجمًع امتيبصَبي پيبدٌ سيي دس َفتٍ م بػجٍ مي ؿذ. دس 

وُبيت ؿشمت مىىذزبن ثش اػبع ميضان فؼبليت خًد ثٍ دي 

دقيقهٍ دسَفتهٍ( يهب فؼهبل      150زشيٌ غيش فؼبل )ممتهش اص  

دقيقٍ ي ثيـتش دس َفتٍ( تقؼيم ثىهذي ؿهذوذ. ايهه     150)

جمه ديبثهت آمشينهب ثهٍ    تقؼيم ثىذي ثش اػبع پيـىُبد او

ثيمبسان مجت  ثٍ ديبثت صهًست زشفتهٍ اػهت مهٍ حهذاقل      

.  (4)دقيقٍ پيبدٌ سيي دس َفتهٍ سا تًصهيٍ مهي مىهذ      150

ميههضان خههًاة آلههًدزي دس ايههه پههظيَؾ ثههب اػههتفبدٌ اص   

مًسد اسصيهبثي قهشاس    ايپ يسثپشػـىبمٍ خًد زضاسؽ دَي 

، ايه پشػـىبمٍ ؿبمل َـت ػ ال اػت مٍ احتمبل زشفت

خًاة آلًدزي يب خًاثيذن سا دس َـت مًقؼيت خهًاة آيس  

اسصيبثي مي مىذ ي ثهب اػهتفبدٌ اص مقيهبع لينهشت اص صهفش      

)ثيـههتشيه احتمههبل خههًاة  3)ػههذح خههًاة آلههًدزي( تههب 

ايهپ  آلًدزي( تقؼيم ثىذي مي ؿًد. امتيبص پشػـهىبمٍ دس  

وـهبن   11مٍ امتيبصَبي ثهبالتش اص   اػت 24اص صفش تب  يسث

دَىذٌ خًاة آلًدزي اػت. ومًوٍ َب ثش اػبع ومشٌ مؼهت  

ؿذٌ اص ايه پشػـىبمٍ ثٍ دي زشيٌ خًاة آلًد )ومهشٌ ثهيؾ   

( تقؼيم ؿذوذ. 11( ي غيش خًاة آلًد )ومشٌ ممتش اص 11اص 

 30پشػـىبمٍ ثشآيىذَبي ػملنشدي خًاة يل پشػـىبمٍ 

جل لينشت مهي ثبؿهذ مهٍ    مًسدي خًد زضاسؽ دَي ثٍ ػ

ثش يضهؼيت ػملنهشد    ويض يجُت اسصيبثي تبحيش خًاة آلًدز

آن سا دس مغبلؼهٍ خهًد    3ي ايض ي فيهشات  عشاحي ؿذٌ اػت

ايه اثضاس اص پىج ثؼذ تـهنيل ؿهذٌ مهٍ     (.12) ثنبس ثشدٌ اوذ

ؿبمل ميضان فؼبليت، مبسايي ػمًمي، ثشآيىذَبي اجتمبػي، 

ثبؿهذ. دس مشحلهٍ   تًجٍ ي مشاقجت ي فؼبليهت جىؼهي مهي    

ي  ثشآيىذَبي ػملنشدي خهًاة پبيلًت ي تؼييه پبيبيي اثضاس 

ثٍ دليل ػذح تهبحيش ومهشٌ ػهٍ ػهًال آخهش پشػـهىبمٍ دس       

ػًال آخش مهٍ مشثهًط ثهٍ ثؼهذ      3َمجؼتگي دسيوي اثضاس، 

جىؼي اثضاس ثًد حزف ي ثؼذ جىؼهي فقهظ ثهب يهل ػهًال      

ػهًال دس   27ثشسػي زشديذ مهٍ دس وُبيهت پشػـهىبمٍ ثهب     

ي مهل   1-4غبلؼٍ ثٍ مبس ثشدٌ ؿذ. امتيبص ثىذي ثٍ صًست م

ثهشدٌ   100مجىهبي   شثًد مٍ ثه  9-108امتيبص پشػـىبمٍ اص 

ثهبالتش   ,33-9/66 ,33)ممتش اص  ؿذٌ ي ػپغ ثٍ ػٍ دػتٍ

 (  تقؼيم زشديذ، ايهه تقؼهيم ثىهذي جُهت    67 يب مؼبيي

 ي تًػظ  ثصًست صشفب ممي تًصيف وتبيج آػبن ثًدن

                                                           
3- Izce & Firat 
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پشػؾ  .ٍ ي وتبيج آن اسائٍ ؿذٌ اػتزشفت پظيَـگش صًست

اثضاسي اػتبوذاسد اػت مهٍ دس   وبمٍ خًاة آلًدزي ايپ يسث

( ثهٍ وقهل اص جهًوض پبيهبيي آصمهًن      2009) ضمغبلؼٍ چبػهى 

رمش ؿذٌ اػت،  88/0( ي آلفب مشيوجبخ آن 82/0مجذد آن )

( ثٍ وقهل اص ييهًس اثهضاس    2009َمطىيه دس مغبلؼٍ چبػه )

ويض اثضاسي اػتبوذاسد ثب پبيهبيي   خًاة ثشآيىذَبي ػملنشدي

. مؼشفهي ؿهذٌ   96/0 ي آلفهبي مشيوجهبخ   91/0آصمًن مجذد

. ثٍ دليل ػذح اػتفبدٌ اص ايه اثضاس َهب دس جبمؼهٍ   (4)اػت 

 50ايشان پبيبيي ايه اثضاسَب مجذدا ثهب يهل ومًوهٍ پهبيلًت     

وفشي ػىجيذٌ ؿذ ي ضشيت آلفبي مشيوجبخ ثهشاي پشػهؾ   

ثشآيىههذَبي ي ثههشاي پشػههؾ وبمههٍ  75/0 ايههپ يسث وبمههٍ

 ثٍ دػت آمذ.  90/0 ػملنشدي خًاة

دس صًست ػذح يجًد مؼيبس َهبي حهزف ي پهغ اص مؼهت     

پشػـىبمٍ َب دس اختيبس ومًوٍ َهب قهشاس    سضبيت وبمٍ متجي،

مي زشفت. يبفتٍ َهبي پهظيَؾ ثهب اػهتفبدٌ اص وهشح افهضاس        

SPSS v.12 آصمًن َبي آمهبس تًصهيفي ي    ي ثب اػتفبدٌ اص

تجضيهٍ ي  ، مهًسد  )آوهبليض ياسيهبوغ يهل عشفهٍ(     اػتىجبعي

 ت ليل قشاس زشفت.
 

 يافته ها 

  52/55ميبوگيه ػه  ،پظيَؾدس ثشسػي ياحذَبي مًسد 

 7/52وفش( ومًوٍ َهب مهشد ي    104دسصذ ) 47/ 3، ػبل ثًد

 وفههش( 197دسصههذ ) 5/89وفههش( صن ثًدوههذ ي  116دسصههذ )

وفش( ت صهي ت ديهپلم ي    131دسصذ ) 5/59متبَل ثًدوذ. 

 دسصهذ  65يضؼيت اقتصبدي ويهض  ثبالتش داؿتىذ ي اص ل بػ 

وفش( داساي يضؼيت اقتصبدي متًػظ ثًدوهذ. اص وظهش    143)

يضههؼيت ؿههغلي امخههشا ثبصوـؼههتٍ يههب خبوههٍ داس ثًدوههذ. دس 

 6-8وفهش(   98) دسصهذ  6/44ثشسػي عهًل مهذت خهًاة،    

ثش عجا يبفتهٍ َهبي    .ػبػت خًاة ؿجبوٍ سا زضاسؽ مشدوذ

       آلههًدزياو ههشاف مؼيههبس ومههشٌ خههًاة  ميههبوگيه يمغبلؼهٍ  

ؿشمت مىىذزبن وفش(  74دسصذ ) 6/33ثًد مٍ  ±4/9 9/4

وفش( غيش خًاة آلًد  146دسصذ) 4/66، ي خًاة آلًد ثًدوذ

ميبوگيه ي او شاف مؼيبس ومهشٌ ثشآيىهذَبي    َمطىيه ثًدوذ.

ثهًد. وتيجهٍ    55/69 ± 17/16ػملنشدي وبؿهي اص خهًاة   

عهًل   آصمًن آوبليض ياسيبوغ يل عشفٍ دس ثشسػهي استجهبط  

ش )متغي ثب ثشآيىذَبي ػملنشدي ش ميفي()متغي مذت خًاة

 وبؿي اص خهًاة استجهبط مؼىهي داس آمهبسي وذاؿهت      ممي(

(059/0;p)  (.  1)جذيل 

 

 . تًصيغ امتيبصمؼت ؿذٌ ثشآيىذَبي ػملنشدي ثشحؼت عًل مذت خًاة دس ثيمبسان مًسد مغبلؼ1ٍجذيل  

 

دسثشسػههي فؼبليههت فيشينههي ينههي اص ومًوههٍ َههب ثههٍ دليههل 

پشامىذزي ثبالي ومشٌ فؼبليت فيضيني حزف زشديذ. اص وظش 

 مهم وفهش( ومًوهٍ َهب     159دسصهذ )  6/72فؼبليت فيضينهي  

دقيقهٍ پيهبدٌ سيي دس َفتهٍ     150ت شك ثًدٌ ي ممتهش اص  

وفش( فؼبل ثًدوذ. دس ثشسػي  60) دسصذ 4/27 فقظ ي داؿتىذ

 مذت خًاة ثهب فؼبليهت فيضينهي دس دي زهشيٌ    استجبط عًل 

ياسيبوغ يهل عشفهٍ    آوبليض آصمًن عشيا اص فؼبل غيش ي فؼبل

 (.2)جذيل  (p;29/0) داسي يجًد وذاؿت استجبط مؼىي

 

 . تًصيغ امتيبصمؼت ؿذٌ فؼبليت فيضيني ثشحؼت عًل مذت خًاة دس ثيمبسان مًسد مغبلؼ2ٍجذيل  

 

 عًل مذت خًاة ػبػت 6ممتش اص  6-8 ػبػت ي ثيـتش 8

 

 ثشآيىذَبي ػملنشدي
 فشاياوي دسصذ فشاياوي دسصذ فشاياوي دسصذ

0 0 1/3 3 0 0 <33 

2/51 22 7/32 32 6/45 36 99/66-33 

8/48 21 3/64 63 4/54 43 ≥67 

 عًل مذت خًاة ػبػت 6ممتش اص  ػبػت 6-8 ػبػت ي ثيـتش 8

 فؼبليت فيضيني
 فشاياوي دسصذ فشاياوي دسصذ فشاياوي دسصذ 

دقيقٍ(150غيشفؼبل)ممتشاص  50 1/64 73 5/74 36 7/83  

3/16 7 5/25  25 9/35  دقيقٍ يثيـتش( 150فؼبل ) 28 
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 بحث 

افههشاد خههًاة دس دس ثشسػههي عههًل مههذت خههًاة امخشيههت 

ػهبػت   7-8)  م ذيدٌ تًصيٍ ؿذٌ تًػظ مًػؼٍ خهًاة 

يبفتٍ مغبيش ثب وتهبيج  خًاة ؿجبوٍ( سا زضاسؽ مشدوذ مٍ ايه 

ثهًد، دس مغبلؼهٍ يي امخشيهت     ىض ي َمنهبسان مغبلؼٍ چبػه 

ؿشمت مىىهذزبن مهبَؾ عهًل مهذت خهًاة سا زهضاسؽ       

. َمطىههيه مغههبيش ثههب يبفتههٍ مشمههض ملههي آمههبس  (4) مشدوههذ

 سصهذ د 30ثًد مٍ ثيؾ اص  2004ػبل  آمشينب دس1ثُذاؿتي

ػهبل ميهبوگيه    30-64مشدان ي صوهبن ثهب ميهبوگيه ػهىي     

 .(5)ػبػت دس ؿت سا زضاسؽ مشدوذ  6خًاة ممتش اص 

عًل مذت خهًاة اص ػًامهل مُمهي اػهت مهٍ دس خهًاة       

دس مغبلؼهٍ   آلًدزي ي ميفيت خهًاة وقهؾ ثؼهضايي داسد.   

( عًل خًاة مًتهبٌ ثهب افهضايؾ    2009) ض ي َمنبسانچبػى

ً  (4) خًاة آلًدزي مهشتجظ ثهًد   ي  2/23 2. دس مغبلؼهٍ جه

دسصذ ومًوٍ َبي خًاة آلًد ثٍ تشتيت خًاة ممتهش   2/19

دس ؿههت سا زههضاسؽ  سا ػههبػت 8ػههبػت ي ثيـههتش اص  6اص 

مشدوذ ي خًاة آلًدزي ثٍ عًس مؼنهًع ثهب ميهضان خهًاة     

فشادي مٍ ثيـتش يب ممتهش  . ثىبثشايه ا(10) ؿجبوٍ مشتجظ ثًد

اص مقذاس تًصهيٍ ؿهذٌ مهي خًاثىهذ ثيـهتش دچهبس خهًاة        

آلًدزي مي ؿًوذ ي يني اص ساٌ َبي مبَؾ خًاة آلهًدزي  

سػبيت ثُذاؿت خًاة اػت دس حبلي مٍ ثش عجها مغبلؼهٍ   

 6دسصهذ افهشاد خهًاة ممتهش اص      16مًػؼٍ خًاة آمشينب 

ػههبػت سا  8دسصههذ افههشاد خههًاة ثيـههتش اص  26ػههبػت ي 

ثب تًجٍ ثٍ مغبلت رمهش ؿهذٌ ممنهه     .(11) زضاسؽ مشدوذ

اػت عًل مذت خًاة عجيؼي يني اص ػًامل ؿيًع پبييه 

خًاة آلًدزي احشات  اة آلًدزي دس مغبلؼٍ حبضش ثبؿذ.خً

جذي ثش ثشآيىذ ػملنشدي سيصاوهٍ ي ميفيهت صوهذزي افهشاد     

داسد ي ثب دسمبن ايه مـنل ثؼيبسي اص ػملنشدَبي سيصاوهٍ  

            . وتههبيج مغبلؼههٍ حبضههش وـههبن  (12)ثُجههًد مههي يبثههذ   

       دسصههذ  6/98امخشيههت ومًوههٍ َههب مههٍ مؼههبدل   مههي دَههذ

ثشآيىذ ػملنشدي مغلًثي داؿتىذ ي ومشٌ ثبالتش اص  مي ثبؿذ

مؼت مشدوذ. ثىظش مهي سػهذ دليهل ايهه امهش آزهبَي        33

مىبػت ي ػجل صوذزي وؼجتب خًة آوبن اػت. ؿهشمت دس  

اوجمه ي يهب ػهبيش مشامهض آمًصؿهي ي      م ع َبي آمًصؿي

دسمبوي دس افضايؾ آزبَي ي ثُجًد وگشؽ افهشاد وؼهجت ثهٍ    

مىتشل ثُتش ثيمبسي وقؾ ثؼضايي داسد. دس ثشسػهي استجهبط   

عًل مذت خًاة ثب ثشآيىذَبي ػملنشدي، آصمًن ثنبس سفتٍ 

                                                           
1-National Center for Health Statistics 

2-Joo 

تفبيت مؼىي داسي سا وـبن وذاد. َش چىذ ايه يبفتٍ مغبيش ثب 

مىتـشٌ ؿذٌ اػت. وتبيج ثشخي مقهبالت   يبفتٍ َبي مقبالت

حبمي اص ايه اػت مٍ عًل مذت خًاة ثب خهًاة آلهًدزي   

مشتجظ مي ثبؿذ ي خًاة مًتبٌ يهب عهًالوي مهذت مًجهت     

ثشيص خًاة آلًدزي دس افشاد مي ؿًد ي ثهٍ دوجهبل افهضايؾ    

, 13) يبثهذ  مهي  مهبَؾ  ػملنهشدي  ثشآيىذَبي آلًدزي خًاة

10). 

دسصذ ومًوهٍ َهب غيهش فؼهبل      6/72اص وظش فؼبليت فيضيني 

ثًد مٍ  ض  ي َمنبسانثًدوذ مٍ مًافا ثب وتبيج مغبلؼٍ چبػى

     . َمطىههيه (4)دسصههذ ومًوههٍ َههب غيههش فؼههبل ثًدوههذ   60

سا دس  دس آمشينب ميضان پهبييه فؼبليهت فيضينهي    ي ا مغبلؼٍ

خهًد   ثيمبسان مجت  ثٍ ديبثت وـهبن داد مهٍ ايهه مًضهًع    

. فؼبليهت  (14)خغش پيـشفت ديبثهت سا افهضايؾ مهي دَهذ    

فيضينههي ينههي اص ػًامههل مُههم دس مىتههشل ي پيـههگيشي اص 

ثيمبسي ديبثت مي ثبؿذ، ت قيقهبت وـهبن دادٌ اػهت مهٍ     

ليت فيضيني مي تًاوذ ػغش قىذ ي فـبس خًن سا پهبييه  فؼب

ثيبيسد، ػغش ملؼتشيل ثذ سا پهبييه ي ملؼهتشيل خهًة سا    

افضايؾ دَذ، تًاوبيي ثذن سا دس اػتفبدٌ اص اوؼهًليه ثُجهًد   

ثخـذ، خغش ثيمبسي ي حملٍ قلجي سا مبَؾ دَهذ، قلهت ي   

اػتخًان َب سا تقًيت مىذ، مفبصهل سا مىؼغهف وگهٍ داسد،    

ًط سا مبَؾ دَذ، ثٍ مبَؾ يصن ممل ومبيهذ ي  خغش ػق

ثب ايه يجًد ثش اػهبع   .(15)ػغش اػتشع سا مبَؾ دَذ 

ثًدوهذ.  مغبلؼٍ حبضش امخشيت ؿشمت مىىذزبن غيهش فؼهبل   

ثىظش مي سػذ يني اص داليل ثي ت شمي ثٍ ييهظٌ دس صوهبن،   

خبوهٍ  ػقيذٌ اي مجىي ثش جهبيگضيىي فؼبليهت َهبيي وظيهش     

داسي ي خشيذ ثٍ جبي يسصؽ ثبؿذ. َمبن عهًس مهٍ وتهبيج    

مغبلؼٍ ميفي فشاَهبوي ي َمنهبسان ويهض وـهبن داد، مهشدح      

خصًصب صوبن ثش ايه ثبيسوذ مهٍ مبسَهبي سيصاوهٍ جهبيگضيه     

ثىهبثشايه الصح اػهت تهب    . (16)مىبػجي جُت يسصؽ اػهت  

آمًصؽ َبي الصح دس استجبط ثب وًع ي ميهضان فؼبليهت َهبي    

 فيضيني مىبػت ثٍ ثيمبسان مجت  ثٍ ديبثت اسائٍ زشدد.

استجبط عًل مذت خًاة  ،دس ايه مغبلؼٍ ازش چٍ دس ثشسػي

، امهب  مـهبَذٌ وـهذ  ثب فؼبليت فيضيني تفبيت مؼىهي داسي  

فؼبليهت فيضينهي   اوتظبس مي سفت مٍ عًل مذت خًاة ثهش  

 ؿشمت مىىذزبن تبحيش ززاؿتٍ ي ايه دي متغيش ثب ينذيگش

دس استجبط ثبؿىذ، صيشا خًاة آلهًدزي ي مؼهبلت وبؿهي اص     

خًاة عًالوي مذت مىجش ثٍ مهبَؾ فؼبليهت فيضينهي دس    

( مهٍ يهل   2003فشد مي زشدد. ثغًسي مٍ مغبلؼٍ ايهبع ) 
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مغبلؼٍ خًد زضاسؽ دَي عًل مذت خًاة ي ثشيص ديبثهت  

ػبػت يهب   9دس صوبن ثًد، وـبن داد افشادي مٍ عًل خًاة 

مبَؾ فؼبليت  دسصذ 15ثيـتش دس ؿت سا زضاسؽ مشدوذ، 

    فيضيني دس َفتٍ سا وؼجت ثٍ افشاد ثهب عهًل مهذت خهًاة    

. ممنهه اػهت عهًل مهذت     (7)ػبػت وـهبن دادوهذ    8-7

خًاة عجيؼي ي ؿيًع پهبييه خهًاة آلهًدزي دس مغبلؼهٍ     

ًامل مًحش دس ػذح يجًد استجبط مؼىهي داس ثهيه   حبضش اص ػ

 ثبؿذ. دي متغيش فؼبليت فيضيني ي عًل مذت خًاة

مـن ت غيشقبثل مىتشل تبحيشززاس ثهش خهًاة مهٍ تًػهظ     

ثيمبس زضاسؽ ومي ؿهذ ي يهب دس مىتهشل پظيَـهگش وجهًد ي      

ٍ    ل مٍ دس پبػه  ياصدحبح ي ؿلًغي مليى  دَهي ثيمهبسان ثه

َبي  مينشد اص جملٍ م ذيديتَب اخت ل ايجبد  پشػـىبمٍ

  .مغبلؼٍ حبضش ثًد

 نتيجه گيري

دس مغبلؼٍ حبضش عًل مذت خًاة امخش ؿشمت مىىهذزبن  

ػبػت زضاسؽ ؿذ مٍ مغهبثا ثهب تًصهيٍ     6-8دس م ذيدٌ 

مًػؼٍ خًاة مي ثبؿذ. احتمبال يني اص ػلل ػهذح يجهًد   

ثيه عًل مذت خًاة ثب ثشآيىهذ َهبي ػملنهشدي ي     استجبط

عهًل مهذت   ثبؿذ امب چهًن   امش َميهفؼبليت فيضيني ويض 

ي  داؿتٍ خًاة ػبمل ثؼيبس مُمي دس تؼييه ميفيت خًاة

اص جملهٍ مهبَؾ ثشآيىهذَبي     وتبيج وبؿي اص اخت ل خًاة

وقؾ مُمي دس امش مشاقجت اص ثيمبسان ديبثتيهل  ػملنشدي 

آمًصؽ َبي مىبػهت دس جُهت سػبيهت    ي  . لضيح اسائٍداسد

ثُذاؿت خًاة ي ثُجًد ميفيهت آن دس ثيمهبسان مجهت  ثهٍ     

 .ضشيسي ثٍ وظش مي سػذديبثت 
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ABSTRACT 

 

Bacgrand & objective: Sleep has an important role in body physiologic cycle but  its 

advantages wouldn’t be considerable till the person experiences sleep problems. One of the 

sleep problems is sleep duration disorder which is related to diabetes pathophysiology. Both 

short and long sleep duration are related to glucose intolerance and insulin resistance and 

eventually with risk of adult-onset diabetes progress. This study was aimed to determine 

Sleep duration and it’s correlation with functional Outcomes of Sleep and physical activity in 

patients with adult-onset diabetes. 

Methods: In this cross-sectional study 220 diabetic patients were studied that referred to the 

Diabetes Association of Iran in at 2010. Simple random sampling method was used in this 

study. Data collection was using questionnaires personal information, Epworth Sleepiness Scale 

and Functional Outcomes of Sleep. Data were analyzed using SPSS v.12 and descriptive and 

analytical statistics. 

Results: The results showed that 44.6% (98 people) of participants reported 6-8 hours’ sleep 

of night. About 72.6% (159 people) of samples were sedentary. There was no significant 

difference between physical activity and sleep duration 98.6% (217 people) functional outcome 

scores of the total samples were ≥
 

33. A significant statistical difference showed between sleep 

duration and the functional outcomes (P=0.059). 

Conclusion:At present study, length of night sleep in majority of studyis is the samples was 

at the range of recommended by American sleep Association (6-8h). so, it seems that, this is 

the cause of lack of relationship between sleep duration variade with functional outcomes of 

sleep and physical activity. But finally we can notice that, sleep duration must be considered 

at care of diabetic patients, for its important role in control of patients and their life style. 

Keywords:sleep, physical activity, diabetes type II 
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