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 تقدیم به همسر مهربانم 

برایم ناچیز ساخته و لحظاتم را پر از شادي و نامالیمات روزگار را که همواره با قلبی سرشار از عشق و مهربانی 

 زیبایی کرده است.

 و

و خود را سپر  ،سختی ها را به جان خریدند آنان که از خواسته هایشان گذشتند، ؛پدر بزرگوار و مادر مهربانم

 .که اکنون در آن ایستاده ام برسم تا من به جایگاهی ،کردندبالي مشکالت 

 

 

 و با سپاس فراوان

بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه  سرکار خانم دکتر صادقی موحد و سرکار خانم دکتر شرقی که از

 .مطلوب نمی رسید

 

 

د و آقاي دکتر امیرمحمد عزیزم آقاي دکتر امیر زمانی، آقاي دکتر امیر میکاییل وناز دوستان  قدردانیو با 

 همواره یاریگر و پشتیبان من بوده اند. پزشکی حریري که در دوران تحصیل 

  



 ج     در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل insomniaشیوع انواع اختالل خواب بررسی 

 

 چکیده

 در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل insomniaشیوع انواع اختالل خواب بررسی   عنوان:

اختالل در ریتم خواب عالوه بر تهدید سالمت انسان، در کارکردهاي اجتماعی نیز خدشه وارد  مقدمه:

رسد برخی گروههاي ویژه بیشتر  گردد. به نظر می اجتماعی بسیار می -نموده و باعث ناهنجاریهاي روانی

از این رو ما برآن  شوند، که در میان این گروهها، دانشجویان نیازمند توجه ویژه هستند. خوابی می دچار بی

) را در دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی insomniaبی خوابی ( انواعشدیم تا با طراحی مطالعه شیوع 

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به دست آوریم.

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رشته هاي مختلف به صورت تصادفی و  500: روش ها

جویی وارد مطالعه شدند و پرسشنامه استاندارد بی خوابی همراه با اطالعات بر اساس شماره دانش

دموگرافیک در اختیار آنان قرار گرفت. سپس اطالعات پرسشنامه ها وارد نرم افزارهاي تجزیه و تحلیل 

 آماري شد.

 06/3مرد بودند. میانگین سنی  ٪17/37از نمونه ها زن و  ٪8/62نفر در مطالعه شرکت کردند.  468 :نتایج 

نفر ساکن  168) که از این تعداد ٪4/49دانشجو دچار بی خوابی بودند( 468نفر از  231بود.   91/23 ±

از مبتالیان به بی خوابی مربوط  ٪4/53) ساکن منزل شخصی بودند و ٪6/40نفر( 63) و ٪7/53خوابگاه (

ی دار بود. بیشترین گروه مبتال به بی خوابی مربوط به به دختران بود که این اختالف از نظر آماري معن

) بود. بین وضعیت اشتغال و تاهل با بی خوابی رابطه معنی داري ٪7/61دانشجویان گروه پزشکی عمومی (

 وجود نداشت.

در این مطالعه نشان داده شد که بی خوابی در در دانشجویان شیوع زیادي دارد و در این  :نتیجه گیري

جویان گروه پزشکی بیشتر از سایرین مستعد بی خوابی هستند و وضعیت مسکن و جنسیت بر میان دانش

شیوع بی خوابی تاثیر داشته است. همچنین پیامدهاي روزانه بی خوابی به طور واضح باعث احساس 

 خستگی در طی روز می شود که می تواند بر عملکرد دانشجویان تاثیر بسیاري داشته باشد.

  DSM-IV-TRدانشجو، ،  ، بی خوابیاختالل خواب :کلمات کلیدي
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 مقدمه و بیان مسأله

اختالالت خواب به صورت اشکال در به خواب رفتن، حفظ خواب و عدم  DSM-IV-TRطبق 

داشتن خواب کافی و بیدار شدن زود هنگام به مدت یک ماه یا بیشتر تعریف می شود. در بی خوابی اولیه 

)Primary insomnia اتیولوژي نباید ریشه در شرایط روحی ، پاراسومنیا ، مصرف و سومصرف مواد (

به طور کلی علل مختلفی دارد که گاهی با هم همپوشانی دارند که براي تعیین  Insomnia. و... داشته باشد

 )1،2یک پالن درمانی مناسب باید به طور همه جانبه مدنظر قرار گیرد.(

تعریف افراد از بی خوابی طی دو دهه ي گذشته کامال تغییر یافته است و از یک شکایت همراه با 

می تواند به اشکال  Insomniaایت ایزوله ي غیروابسته تغییر یافته است. سایر بیماري ها به یک شک

) ، بی خوابی در Sleep onset insomniaگوناگون بروز کند که شامل بی خوابی در شروع خواب (

 Early morning) و بی خوابی برخاستن زودهنگام (Sleep maintenance insomniaحفظ خواب (

awakingو یا از نظر باز ( ه ي زمانی به اشکال Transient,Short term, Long term ).1است( 

اختالل گذراي خواب احتماال به دنبال یک استرس بیرونی  Adjustment Insomniaدر نوع 

حاد، مناقشه و یا تغییر بزرگ در زندگی رخ می دهد. دوره ي آن کوتاه بوده و از یک هفته تا چندین ماه 

ي بی خوابی به تدریج منجر به افت عملکرد فرد در صحنه ي اجتماعی تحصیلی متغییر است. این دوره ها

و خانوادگی می شود و هزینه ي پشت پرده ي ناشی از اتالف سرمایه ، کاهش بازده مورد انتظار و هزینه 

 )1هاي تشخیص و درمان را به دوش فرد تحمیل می کند.(

ه می کنند که در این افراد ریسک سایر را تجرب Insomniaیک سوم افراد در طول زندگی خود 

 ). 3،4برابر جمعیت عادي افزایش می یابد( 4بیماري هاي روانپزشکی مثل افسردگی تا 


