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چکیده
خواب يكي از مهمترين فرآيندهاي چرخهي شبانهروزي است كه نقش زيادي در سالمت افراد دارد .ازجمله مشاغلي كه درگير
نوبتكاري و اختالل ناشي از آن هستند ،گروه پرستاران ميباشند ،كه براي بهبود روند خواب خود به راهبردهايي متوسل ميشوند.
از اهداف اين مطالعه بررسي رابطه سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران شهر كرمانشاه ميباشد.
جامعه آماري اين پژوهش را كليه پرستاران شهر كرمانشاه حدود ( )099نفر كه با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي از ميان
تمامي بيمارستانهاي شهر كرمانشاه كه در كل  21بيمارستان ميباشد ،تعداد  5بيمارستان كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بود
انتخاب شد و با استفاده از جدول مورگان تعداد  160نفر از پرستاران (زن و مرد) بهصورت تصادفي انتخاب شد؛ اما با توجه به
ريزش آزمودنيها تعداد  219نفر وارد پژوهش شدند .با كسب رضايت از پرستاراني كه حاضر به همكاري در پژوهش بودند،
پرسشنامههاي كيفيت خواب پترزبورگ ( ،) PSQLسالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي توزيع شد و با استفاده از ضريب
همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره تحليل انجام گرفت .نتايج نشان داد كه سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي
ميتوانند كيفيت خواب را در پرستاران پيشبيني كنند .بنابراين ارزيابي و شناخت كيفيت خواب و ارتباط آن با سالمت روان ،كيفيت
زندگي و سخت رويي ميتواند رهنمودهاي ارزشمندي را در زمينه بهبود كيفيت خواب پرستاران به همراه داشته باشد.
واژههای کليدی :سالمت روان ،كيفيت زندگي ،سخت رويي ،كيفيت خواب ،پرستاران.
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مقدمه
امروزه بخش بهداشت و درمان به دليل ارتباط مستقيم با سالمتي انسانها يكي از مهمترين حوزههاي توسعه پايدار در جوامع بشري
به شمار ميرود و تحقق اين امر نيازمند وجود گروه درمانگر شاداب ،سالم و باانگيزه كاري باال ميباشد .ازجملهي افراد اين گروه،
كادر پرستاري بيمارستانها ميباشند (مسعودي و همكاران .)1992 ،پرستاران به دليل ماهيت حرفهاي حساسي كه دارند بهطور مداوم
در معرض اختالالت خواب قرار دارند .خواب يكي از نيازهاي اساسي انسان است و اختالل خواب در اغلب موارد يك نشانهي
زودرس در بيماريهاي روانپزشكي است .مقدار و چگونگي خواب ميتواند روي عملكرد شناختي و سطح تمركز فرد براي
پرداختن به فعاليتهاي روزمره مؤثر باشد (سيلوا .)1996 ،2خواب با كيفيت نقش ترميمي و حفاظتي براي كاركردهاي روانشناختي
و عصبشناختي دارد و بازسازي قواي جسمي و هيجاني سهيم است (فارت ،بوجيليتا ،وانهما و كركوفس .)1921 ،1با توجه به اينكه
بهطور متوسط حدود يكسوم زندگي هر فرد در خواب ميگذرد ،اختالالت چرخهي خوابوبيداري تأثير گستردهاي بر زندگي افراد
دارد .كيفيت زندگي و فعاليت بيداري تا حد زيادي تحت تأثير كيفيت خواب افراد است بهطوريكه كيفيت خواب نامناسب با كيفيت
زندگي پايين در ارتباط است (بالدوين 3و همكاران)1992 ،؛ و همين مسئله ضرورت توجه به خواب و درمان بهموقع آن را روشن
ميسازد .كيفيت خواب به اين مسئله اشاره دارد كه خواب چگونه تجربه ميشود .اين شاخص شامل احساس تجديد نيرو و نبود
احساس خوابآلودگي بعد از بيدار شدن ميباشد (دوالد ،4ماير ،5اورت ،كرخوف ،بوگس .)1929 ،بدون ترديد افرادي كه دچار
اختالل خواب هستند ،قادر به انجام وظايف و فعاليتهاي معمول خود نيستند و به نظر ميرسد بعضي از گروههاي خاص بيشتر در
معرض اختالالت خواب ميباشند (آراسته ،6لوكس .)2001 ،كه يكي از اين گروههاي خاص پرستاران هستند .پرستاران بهعنوان
يكي از ارائهدهندگان مراقبتهاي بهداشتي ملزم هستند تا نيازهاي بيماران را برآورده كنند اين در صورتي ممكن است كه آنها
بهطور  14ساعته كار كنند (هارينگتون .)1992 ،1پرستاران بهمنظور ارائهي مراقبت پرستاري در طول شبانهروز ،ناگزير به بيدار ماندن
شبانه هستند كه ميتواند سبب اختالل خواب آنها شود (اسدزندي وهمكاران .)2303 ،نتايج مطالعات منتشرشده در حملهي خواب
نشان داد كه شخص بيخواب از اختالل حافظه ،كاهش توانايي انجام كارهاي روزانه ،كاهش توانايي لذت بردن از رابطهي ميان
افراد ،اختالل در فعاليت و تنظيم برخي هورمونها و كاهش كارايي سيستم ايمني بدن رنج ميبرد (مايكل كروگين .)2321 ،براساس
آخرين آمار منتشرشده توسط مسئولين وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در آذرماه  ،2302تعداد پرستاران شاغل در حوزه
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درمان كشور  219هزار نفر اعالمشده است (شريفي مقدم)1923 ،؛ و بر اساس برخي از گزارشها در حدود  31درصد از پرستاران
در نوبتهاي عصر يا شب مشغول كار ميباشند و  26تا  19درصد از اقدامات درماني نياز در شيفتهاي عصر و شب انجام ميشود
(ادمين .)1923 ،اين در حالي است كه پرستاران به دليل شيفت هاي كاري طوالني و خستگي هاي طوالني ناشي از آن هميشه مستعد
اين هستند كه سالمتي آنها در ابعاد مختلف مورد تهديد قرار گيرد (سوزوكي و همكاران .)1994 ،مسلماً پرستاراني كه از سالمت
روان خوبي برخوردار نباشند ،نميتوانند مراقبتهاي خوبي از بيمار به عملآورند از طرفي خوابآلودگي حين روز كه جزء عوارض
الينفك شيفت هاي كاري مختلف بهخصوص شبكاري ميباشد ،زمان انجام واكنش در موقعيتهاي بحراني ،سطح دقت و تمركز
پرستاران را تحت تأثير قرار داده و حتي ممكن است سبب بروز حوادث شغلي نيز بشود (سليماني و همكاران .)1991 ،يكي از
متغيرهايي كه به نظر ميرسد با كيفيت خواب مرتبط باشد مفهوم كيفيت زندگي است .سازمان جهاني بهداشت 2كيفيت زندگي را به
مفهوم درك و برداشت هر فرد از موقعيت خود در زندگي با توجه به شرايط فرهنگي و نظام ارزشي اجتماعي كه در آن زندگي
ميكند ،تفسير مينمايد و اين درك در ارتباط با اهداف اصلي ،ادراكات و برداشتهاي فرد از حيات ،مفهوم مييابد .اين واقعيت
داراي محدوده گستردهاي است كه به طرق مختلف تحت تأثير وضعيت جسماني ،رواني ،باورهاي فردي و ارتباطات اجتماعي فرد
قرار دارد .كيفيت زندگي هم يكي از شاخصهاي مهم در بعد رواني و جسمي افراد ميباشد كه توجه به اين مقوله ميتواند باعث
افزايش كارايي افراد و جلوگيري از تشنجات رواني شود (گويات و همكاران2003 ،؛ ادينگتون و كارال .)1992 ،پسازاين محققين
سعي كردند ارتباط كيفيت خواب را با متغيرهايي همچون سخت رويي در حوزه شغلي مختلف ازجمله پرستاري بسنجند .بهعنوانمثال
والكر مارشا ( )1994با انجام تحقيقي بر روي پرستاران نشان داد كه استفاده از تكنيك تماس قلبي( 1يك تمركز دروني كوتاه مدت)
ميتواند بر روي سخت رويي ،هوش معنوي و دريافت استرس تأثير بگذارد .يافتههاي او نشان داد تكنيك تماس قلبي ،فوايدي
معنوي ،عاطفي و رواني در ك ار و زندگي خانوادگي پرستاران دارد كه شامل كاهش استرس و افزايش كنترل و ارتباطات معنادار با
ديگران و يك نيروي باالتر است و با سخت رويي 3ارتباط معنادار و مثبتي دارد (والكر .)1996 ،واژه سخت رويي را سوزان اولت
(كوباسا) و سالواتور مدي ابداع كردند (كوباسا .)2021 ،آنها و ديگر محققين ازجمله هريسون( 4هريسون .)1991 ،وگت 5و همكاران
(وگت و همكاران )1992 ،و لمبرت( 6لمبرت )1991 ،نشان دادند افرادي كه از سخت رويي بااليي برخوردارند در شرايط پر استرس
بيمار نميشوند .افراد سخت رو عميقاً درگير فعاليتهاي زندگي هستند و بر پيچيدگي زندگي چيره ميشوند .آنها معتقدند
زندگيشان هدفمند است ،تماشاگر منفعلي نيستند و براي معنادار كردن زندگي خود مسئوليت ميپذيرند .افراد متعهد ،رويدادهاي
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زندگي را بهعنوان تجارب معنادار تعبير ميكنند و معتقدند كه همه فعاليتهاي زندگي آنها يك هدف كلي دارد (كوباسا.)2010 ،
بحري ،شمشيري ،مشكي و مقرب ( )2301در پژوهشي تحت عنوان بررسي كيفيت خواب و ارتباط آن با سالمت روان در پرستاران
به اين نتيجه رسيدند كه كيفيت خواب نامطلوب در پرستاران اثرات منفي بر سالمت روان آنها بر جاي ميگذارد .اكبري زاده ،باقري،
حاتمي و حاجيوندي ( )2309در پژوهشي تحت عنوان ارتباط بين هوش معنوي ،سخت رويي و سالمت عمومي در بين پرستاران
به اين نتيجه رسيدند كه ارتقا هوش معنوي و تقويت ويژگي شخصيتي سخت رويي ميتواند به افزايش سالمت عمومي در پرستاران
كمك كند .با توجه به پيشينه پژوهشهاي انجامشده و نيز اهميت كيفيت خواب در پرستاران به نظر ميرسد پرستاراني كه دچار
كمبود خواب چه ازلحاظ كميت و چه ازلحاظ كيفيت هستند براي اصالح و بهبود خواب خود از راهبردهاي مناسبي جهت افزايش
سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي خود استفاده ميكنند تا بهبودي خواب خود را ارتقا دهند .بنابراين مطالعهي حاضر
باهدف بررسي رابطهي سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران شهر كرمانشاه طراحي گرديد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي است كه باهدف تعيين رابطه بين سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت
خواب پرستاران شهر كرمانشاه انجامگرفته است .متغيرهاي سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي بهعنوان متغيرهاي (پيشبين)
و كيفيت خواب بهعنوان متغير (مالك) است .جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه پرستاران زن و مرد ( 099نفر) شهر كرمانشاه
تشكيل دادهاند كه بر اساس مالك ورود و خروج و مطابق با جدول مورگان ( )160نفر؛ بهعنوان نمونه و به روش نمونهگيري
خوشهاي انتخاب شدند اما به دليل مخدوش بودن تعدادي از پرسشنامهها تعداد  219پرسشنامه وارد تحليل گرديد .به اين صورت
كه از بين بيمارستانهايي كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بودند تعداد  4بيمارستانان به شكل تصادفي وارد پژوهش شدند و از
ميان  4بيمارستان ،بخشهاي درماني به شكل تصادفي انتخاب شدند و با كسب رضايت از آن دسته از پرستاراني كه حاضر به
همكاري در پژوهش بودند پرسشنامه شرح داده شد و اجرا شد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه کيفيت خواب پترزبورگ ( :)PSQIاين شاخص وسيلهاي خود ارزياب ،براي تعيين كيفيت و الگوي خواب افراد است.
نمرهگذاري اين پرسشنامه بدينصورت بود كه سؤاالت  2تا  4به شكل جاي خالي بايد توسط آزمودني پر ميشد .بقيهي سؤاالت
بهصورت ليكرتي مرتبشدهاند كه هر ماده نمرهي  9تا  3در طي ماه گذشته اصالً رخ نداده است (امتياز  ،)9كمتر از يكبار در طول
هفته (امتياز  ،)2يك يا دو بار در طول هفته (امتياز  ،)1سه مرتبه يا بيشتر در طول هفته (امتياز )3را به خود اختصاص ميدهد.
پرسشنامه داراي  1زيرمقياس است كه شامل كيفيت ذهني خواب؛ عبارت شماره  22كه برگيرندهي گزينههاي خيلي خوب (امتياز،)9
نسبتاً خوب (امتياز  ،)2نسبتاً بد (امتياز )1و خيلي بد (امتياز  )3ميباشد .تأخير در به خواب رفتن كه شامل مجموع امتيازات  1و 5
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ميباشد ،كمتر يا مساوي  25دقيقه (امتياز ،)9كمتر يا مساوي  26تا  39دقيقه (امتياز  ،)2كمتر يا مساوي  32تا 69دقيقه (امتياز )1و
بيش از  69دقيقه (امتياز )3را دارا ميباشد .خرده مقياس سوم طول مدت خواب است كه نمرهگذاري آن به اين صورت است ،بيش
از  1ساعت (امتياز) 6 ،9تا  1ساعت (امتياز  5 ،)2تا  6ساعت (امتياز  )1و كمتر از  5ساعت (امتياز  .)3خرده مقياس بعدي خواب
مفيد است كه مربوط به سؤال  4پرسشنامه است .اختالالت خواب مجموع امتيازات سؤاالت  6تا  ،24داروهاي خوابآور ،امتياز
سؤال  25و اختالل در عملكرد روزانه مجموع سؤاالت  26و  21را دربرمي گيرد .پرسشنامهي كيفيت خواب پتربورگ از اعتبار 26/5
و پايايي  20/5برخوردار است .در پژوهش حيدري و همكاران ،ضرايب پايايي اين پرسشنامه به روشهاي آلفاي كرونباخ و تنصيف
محاسبه گرديد .كه اين ضرايب به ترتيب برابر با  9/46و  9/51بودند كه بهطوركلي بيانگر ضرايب قابل قبولي ميباشند .روايي ابزار
اين مطالعه با استفاده از نوع اعتبار محتوي و پايايي آن توسط آزمون مجدد بود ضريب همبستگي بين نتايج ( )r=9/20به دست آمد.
اعتبار آن توسط مدرسين دانشگاه تربيت مدرس تأييد و پيوستگي دروني آن توسط ضريب آلفاي كرونباخ بررسي شد كه  04درصد
بود (سليماني و همكاران.)1991 ،
پرسشنامه سالمت روان :پرسشنامه سالمت عمومي در سال  2010توسط گلدبرگ و هيلر ساختهشده و بهوسيله پاالهنگ ،نصر،
براهني و شاه محمدي ( )2315به فارسي ترجمه و هنجاريابي شده است (فرهادي مطلق .)2302 ،اين پرسشنامه يك ابزار غربالگري
شناخته شده روانپزشكي در جمعيت عمومي است و براي شناسايي اختاللهاي رواني و غير سايكوتيك در شرايط گوناگون در
سطح گستردهاي به كار ميرود .اين مقياس داراي چهار مؤلفه نشانههاي بدني ،اضطراب و بيخوابي ،اختالل در كاركرد اجتماعي و
افسردگي ميباشد و هر مؤلفه داراي هفت ماده است .اين پرسشنامه داراي جملههايي ساده پيرامون وضعيت رواني فرد است كه با
چهار گزينه اصالً ( ،)9خيلي كم ( ،)2كم ( )1و زياد ( )3نمرهگذاري ميشود .پاالهنگ و همكاران ( )2315ضريب پايايي اين
پرسشنامه را  9/02و تقوي ( )2329ضريب پايايي آن را از طريق سه روش بازآزمايي ،تنصيف و آلفاي كرونباخ به ترتيب ،9/19
 9/03و  9/09گزارش نموده است .همچنين تقوي ( )2329براي مطالعه روايي اين پرسشنامه از دو روش روايي همزمان ،همبستگي
خرده مقياسهاي اين پرسشنامه با نمره كل استفاده نمود كه به ترتيب  9/55و همبستگي خرده مقياسها بين  9/11تا  9/21متغير
بود (فرهادي مطلق.)2302 ،
پرسشنامه کيفيت زندگي ( :(SF-36اين پرسشنامه  36عبارتي توسط واروشربون ( )2001در كشور آمريكا طراحي شد ،هدف از
طرح اين مقياس ارزيابي حالت سالمت از ابعاد جسماني و رواني است .اين پرسشنامه يك پرسشنامه معتبراست كه بهطور گسترده
براي ارزيابي كيفيت زندگي بهكاربرده ميشود .نمره حاصل در اين پرسشنامه بين صفر تا صد ميباشد .كه هرچه نمره باالتر باشد
حاكي از باالتر بودن كيفيت زندگي فرد ميباشد .نقطه برش در نظر گرفتهشده براي اين مقياس حدوداً  46ميباشد (وار وشربورن،
 .)2001روايي و پايايي اين پرسشنامه در مطالعات متعددي بررسيشده است و مطالعات متعددي در ايران نيز از آن استفاده كردهاند.
وار وشربورن ،ثبات دروني اين پرسشنامه با بررسي آلفاي كرونباخ  9/04اعالم كردهاند.
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پرسشنامه سخت رويي اهواز ( :)7711اين پرسشنامه يك ابزار خود گزارشي مداد-كاغذي است كه داراي  11ماده ميباشد .اين
پرسشنامه بهوسيله تحليل عوامل نجاريان ،كيامرثي و مهرابي زاده هنرمند ( )2323اعضاء هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد
چمران اهواز ساختهشده است .در سال  2311بر روي يك نمونه  513نفري از دانشگاه آزاد اسالمي اهواز اعتبار يابي شد كه سرسختي
را موردسنجش قرار ميدهد .اين آزمون يك نمره كل از سرسختي افراد ميدهد و فاقد مؤلفههاي تعهد ،كنترل و مبارزهجويي است.
شيوه نمرهگذاري اين پرسشنامه  11مادهاي به اين صورت است كه آزمودنيها به يكي از چهار گزينهي هرگز ،بندرت ،گاهي اوقات
و اغلب اوقات پاسخ گفته و بر اساس مقادير  3 ،1 ،2 ،9نمرهگذاري ميشود .بهجز مادههاي  6 ،1 ،29 ،23 ،21 ،12كه در اين
پرسشنامه نشاندهنده سرسختي روانشناختي باال در افراد است .نجاريان و همكاران براي سنجش پايايي مقياس  AHIاز دو روش
بازآزمايي و همساني دروني استفاده كرده است .ضريب همبستگي بين آزمون و آزمون مجدد بافاصله زماني  6هفته در نمونه 220
نفري براي آزمودنيهاي دختر و پسر به ترتيب  9/24و  9/25گزارش شد و درروش همساني دروني پرسشنامه سرسختي روانشناختي
از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه براي كل آزمودنيها  9/16به دست آمد كه كامالً ضريب قابل قبولي ميباشد .در پژوهش
حاضر ضرايب آلفاي كرونباخ پرسشنامه سخت رويي در كل نمونه به دست آمد .در زمينه اعتبار يابي آزمون مزبور از روش اعتبار
مالكي همزمان استفاده نمود و اين پرسشنامه را همزمان با چهار پرسشنامه اضطراب عمومي  ،ANQپرسشنامه افسردگي اهواز
 ،ADIپرسشنامه خود شكوفايي مازلو  MASAIو مقياس سازهاي سرسختي به دو روش تنصيف و آلفاي كرونباخ به كاربرد كه
ضريب همبستگي بين نمرههاي كل آزمودنيها به ترتيب  9/19 ،9/55و  9/44كه در سطح  9/992معنادار است .همچنين ضريب
همبستگي خود شكوفايي  9/65بوده است .بين اعتبار سازهاي سرسختي و مقياس سرسختي همبستگي در سطح  9/95معنيدار بود.
(كيامرثي و همكاران .)2311 ،بنابراين با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه و تحقيقات فراواني كه درباره آزمون سخت رويي صورت
گرفته ،همگي از اعتبار باالي اين آزمون حكايت ميكند و نشان ميدهد كه يكي از بهترين ابزارهاي سنجش سرسختي در افراد
ميباشد .تجزيهوتحليل دادههاي جمعآوريشده با استفاده از نرمافزار آماري  spss21انجام شد و عالوه بر استفاده از روشهاي
آمار توصيفي و شاخصهاي آماري همچون ميانگين و انحراف استاندارد ،از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره
و همزمان نيز استفاده شد.
يافتهها
براي بررسي رابطهي سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران از ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شد .يافتههاي پژوهش بيانگر آن است كه بين كيفيت خواب و خرده مقياسهاي سالمت روان شامل نشانههاي جسمي ،اضطراب و
بيخوابي و افسردگي به ترتيب ضريب همبستگي  9/12 ،9/22و  9/11وجود دارد كه در سطح  9/992 ،9/992و  9/91معنادار است؛
و از ميان خرده مقياسهاي كيفيت زندگي خرده مقياسهاي قلمرو جسمي ،عملكرد اجتماعي ،ايفاي نقش جسمي ،سالمت رواني،
سرزندگي و درد بدني به ترتيب با كيفيت خواب داراي ضرايب همبستگي  9/15 ،9/13 ،9/20 ،9/22 ،9/15و  9/26است و اين
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همبستگيها در سطح  9/95معنيدار هستند .همچنين بين مقياس سخت رويي با كيفيت خواب ضريب همبستگي  9/16وجود دارد
كه در سطح  9/992معنيدار است؛ اما بين خرده مقياسهاي نارساكنش وري اجتماعي و ايفاي نقش هيجاني با كيفيت خواب رابطه
معناداري وجود نداشت .نتايج تحليل همبستگي و دادههاي توصيفي در جدول ( )2آمده است.
جدول  .7دادههای توصيفي و همبستگي متغيرهای سالمت روان ،کيفيت زندگي و سخت رويي با کيفيت خواب

خرده

همبستگي باكيفيت

سطح

متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

خواب

معناداري

نشانههاي جسمي

25/22

2/11

22

20

9/22

9/992

اضطراب و بي

22/01

1/11

23

14

9/12

9/992

مؤلفهها

مؤلفهها
ي
سالمت
روان

مؤلفهها
ي
كيفيت
زندگي

سخت

خوابي
نارساكنش وري

2/61

2/09

5

22

9/90

9/5

اجتماعي
افسردگي

20/24

4/56

13

4

9/11

9/91

قلمرو جسمي

30/66

2/12

12

62

9/15

9/91

عملكرد اجتماعي

21/11

4/16

24

11

9/22

9/992

ايفاي نقش جسمي

12/92

4/22

22

15

9/20

9/92

ايفاي نقش هيجاني

22/23

1/65

3

23

9/92

9/6

سالمت رواني

11/90

5/22

6

20

9/13

9/91

سرزندگي

15/21

5/02

1

19

9/15

9/95

درد بدني

21/00

4/46

5

21

9/26

9/92

سخت رويي

46/23

22/09

20

53

9/16

9/992

رويي

براي پيشبيني كيفيت خواب (متغير مالك) بر اساس متغيرهاي سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي از تحليل رگرسيون
استفاده شد .نتايج تحليل نشان داد كه مدل رگرسيوني استفادهشده معنادار است ( )F =24/1و اين مدل با ضريب تعيين  9/32توان
تبيين رابطه بين متغيرها را دارد .همچنين نتايج نشان داد كه از بين متغيرهاي پيشبين نشانههاي جسماني ،اضطراب و بيخوابي،
افسردگي ،قلمرو جسمي ،عملكرد اجتماعي ،ايفاي نقش جسمي ،سالمت رواني ،سرزندگي ،درد بدني و سخت رويي به ترتيب با
ضريب بتاي  9/20و  9/23 ،9/12 ،9/9،20/21 ،9/12 ،9/22 ،9/12 ،9/22و  9/11قادر هستند كه متغير مالك (كيفيت خواب) را
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پيشبيني كنند .بهمنظور بررسي اينكه چه مقدار از واريانس كيفيت خواب پرستاران ،توسط متغيرهاي سالمت روان ،كيفيت زندگي
و سخت رويي تبيين ميشود ،از روش رگرسيون گامبهگام استفاده شد .بدين منظور ،متغير كيفيت خواب بهعنوان متغير مالك و
مؤلفههاي سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي بهعنوان متغير پيشبين وارد مدل رگرسيوني شدند .نتايج تحليل رگرسيون
گامبهگام براي پيشبيني كيفيت خواب در جدول ( )1آمده است
جدول .2نتايج تحليل رگرسيون گامبهگام برای پيشبيني کيفيت خواب توسط سالمت روان ،کيفيت زندگي و سخت رويي

R

R1

F

sig

9/40

9/32

24/12

9/992

متغير پيشبين

B

β

t

sig

نشانههاي جسمي

9/36

9/20

3/32

9/992

اضطراب و بيخوابي

9/31

9/22

1/26

9/992

افسردگي

9/32

9/12

1/11

9/992

قلمرو جسمي

9/32

9/22

1/22

9/991

عملكرد اجتماعي

9/11

9/12

1/90

9/93

ايفاي نقش جسمي

9/15

9/21

1/24

9/92

سالمت رواني

9/32

9/20

1/55

9/990

سرزندگي

9/31

9/12

1/90

9/93

درد بدني

9/12

9/23

2/12

9/92

سخت رويي

9/46

9/11

3/92

9/990

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه سالمت روان ،كيفيت زندگي و سخت رويي با كيفيت خواب پرستاران شهر كرمانشاه است.
در اين مطالعه ارتباط معنيداري بين كيفيت خواب پرستاران و سالمت روان آنها مشاهده شد و پرستاراني كه كيفيت خواب
نامطلوبتري داشتند ،در بعد سالمت روان نيز وضعيت نامطلوبتري را نشان دادند .اين يافتهها مشابه با نتيجه مطالعات اكبري زاده
و همكاران ( ،)2309بحري و همكاران ( ،)2301سليماني و همكاران ( )1991و حجتي و همكاران ( )1990ميباشد .باقري در
مطالعهاي مشابه با عنوان ارتباط كيفيت خواب و كيفيت زندگي پرستاران به ارتباط آماري معنيداري بين كيفيت خواب و كيفيت
زندگي در ابعاد مختلف اشاره و گزارش كرده است ،در مطالعه وي بيشترين تأثير منفي كيفيت خواب به ترتيب بر ابعاد درك سالمت
عمومي ،وضعيت ذهني و درد جسماني بوده است (باقري .)1996 ،هاياشينو نيز در مطالعه خود ارتباط خطي معنيداري را بين كيفيت
ضعيف خواب با افسردگي گزارش كرده است (هاياشينو و همكاران .)1929 ،همچنين باگليوني مي نويسد :به نظر ميرسد كه كيفيت
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خواب نامطلوب با خلقوخوي منفي باال و خلق مثبت پائين همراه ميباشد (باگيلوني و همكاران .)1929 ،ساسائي در مطالعهاي به
بررسي اثرات بيخوابي بر سالمت عمومي پرداخت .وي گزارش كرده است كه بيخوابي در ارتباط با نمرات پائين تر در ابعاد رواني
و جسماني كيفيت زندگي بوده است (ساسائي و همكاران .)1929 ،شچلتر در مقاله اي با عنوان " ريتم هاي سيركاردين و زنان نوبت
كار " مي نويسد :زناني كه كار شيفتي انجام ميدهند از عدم هماهنگي بين ريتم سير كاردين و ساعات خواب خود رنج ميبرند كه
اين امر ممكن است منجر به بروز انواع اختالالت رواني ،بيماريهاي قلبي عروقي و گوارشي و اثرات منفي بر خلقوخوي اين زنان
شود (شچلتر و همكاران .)1992 ،ازجمله محدوديتهاي اين مطالعه؛ تكميل پرسشنامهها در محيط كار بود كه به نظر ميرسد به
دليل ازدحام بخشها مسئوليتهاي كاري محيط چندان مناسبي نباشد .براي كنترل اين محدوديت ما سعي كرديم كه تكميل
پرسشنامهها در زمان استراحت كاركنان و در موقعيتهاي زماني مناسب انجام شود .محدوديت ديگر؛ استفاده از ابزار پرسشنامه براي
سنجش متغيرهاي كيفيت خواب و سالمت روان بود .اگرچه اين پرسشنامهها استاندارد هستند اما به نظر ميرسد استفاده از روش
مصاحبه توسط يك روانشناس باليني بتواند ارزيابي دقيقتري از اين دو متغير ارائه دهند .در همين رابطه پيشنهاد ميشود كه در
مطالعات آينده اين متغيرها توسط مصاحبه يك روانشناس باليني كنترل شوند .بهطوركلي يافتههاي اين پژوهش نشان داد كه كيفيت
خواب نامطلوب مي تواتد سالمت روان و كيفيت زندگي را در پرستاران به مخاطره اندازد .از آنجائي كه سالمت پرستاران در ارتباط
مستقيم با كيفيت خدمات مراقبتي ارائهشده توسط آنان است ،لذا پژوهش گران پيشنهاد مينمايند كه كيفيت خواب بهعنوان يك
پارامتر مهم در پرستاران مورد ارزيابي و پايش مداوم قرار گيرد.
منابع
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The relationship between mental health, quality of life and hardship with the quality of
nurses' sleep
Abstract
Sleep is one of the most important processes in the circadian cycle, which plays an important role in people's
health. Among the occupations that are involved in shift work and the resulting disorder are the group of
nurses, who resort to strategies to improve their sleep patterns. One of the goals of this study is to investigate
the relationship between mental health, quality of life and hardship with the quality of sleep of nurses in
Kermanshah. The statistical population of this study selected all nurses of Kermanshah city, about (900)
people, who used cluster sampling method from among all hospitals of Kermanshah city which is in 12
hospitals, 5 hospitals under the supervision of the University of Medical Sciences. 269 nurses (male and
female) were randomly selected using Morgan's table. However, due to the drop in the number of subjects,
120 people entered the study. With the consent of the nurses who participated in the study, the Petersburg
Sleep Quality Questionnaire (PSQL), Mental Health, Quality of Life, and Hardship were distributed and
analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results showed that mental
health, quality of life and well-being could predict the quality of sleep in nurses. Therefore, evaluating and
recognizing the quality of sleep and its relationship with mental health, quality of life, and hardship can
provide valuable guidelines for improving the quality of sleep of nurses.
Keywords: Mental Health, Quality of Life, Hardship, Sleep Quality, Nurses
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