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مرتبط  یاختالل خواب و عوامل فرد یفراوان یبررس 

 یکننده به مراکز بهداشت با آن در زنان باردار مراجعه

 1398شهر مشهد در سال  یدرمان
، دکتر محبوبه 3آباد یهاد یفاطمه نصرت دهی، س1،2یمیدکتر فاطمه زهرا کر

 *6یمیکر الی، دکتر ل4،5یعبداله

 . رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یپرستار یها مراقبت قاتیمرکز تحق ار،یاستاد .1

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییماما گروه .2

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،ییارشد ماما کارشناس .3

 .رانیا ه،یدریح تربت ه،یدریح تربت یشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکدان ،یگروه بهداشت عموم اریاستاد .4

 .رانیا ه،یدریح تربت ه،یدریح تربت یدانشگاه علوم پزشک ،یعلوم بهداشت قاتیتحق مرکز .5

دانشگاه علوم  ،یدانشکده پرستار ،یسبک زندگ تویانست ،یعلوم رفتار قاتیبهداشت جامعه، مرکز تحق گروه اریاستاد .6

 .رانیتهران، ا اهلل، هیقب یپزشک

 09/01/1399  تاریخ پذیرش:  11/10/1398تاریخ دریافت: 
1

 
 

 

با توجه به اینکه تغییرات دنبال دارد.  هبپیامدهای نامطلوبی را ت است و اختالل در آن حیات یاورضراب از خو :مقدمه

ر با هدف بررسی اختالل خواب و برخی شوند، مطالعه حاضتوانند منجر به بروز اختالل در خواب  دوران بارداری می

 کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. عوامل فردی با آن در زنان باردار مراجعه

درمانی   -کننده به مراکز بهداشتی نفر از زنان باردار مراجعه 285بر روی  1398این مطالعه مقطعی در سال : کار روش

استفاده شد. تجزیه و کیفیت خواب پیترزبورگ سی کیفیت خواب افراد، از پرسشنامه شهر مشهد انجام شد. برای برر

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس  و آزمون( 16نسخه ) SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تحلیل داده

 دار در نظر گرفته شد. معنی 05/0کمتر از  pمیزان طرفه انجام شد.  یک

بود و میزان  37/12±80/2سال و میانگین نمره کل کیفیت خواب  73/27±37/5میانگین سن زنان باردار  :ها یافته

نتایج آزمون ضریب همبستگی بر اساس ( بود. %100نفر ) 285کننده در مطالعه  اختالل خواب در زنان باردار شرکت

 (.p>05/0) شتود نداداری وج بین متغیرهای دموگرافیک و کیفیت خواب ارتباط معنی ،پیرسون

لذا در جهت بهبود کیفیت خواب زنان باردار عالوه  ،اختالل خواب در زنان باردار شیوع بسیار باالیی دارد: گیری نتیجه

یابی و درمان این اختالل تدوین و اجرا  ای جهت تشخیص و علت دوران بارداری، بایستی برنامه معمولهای  بر مراقبت

 شود.

 ببارداری، خوا ،الت خواباختال :کلمات کلیدی
 

 

                                                
تهران،  اهلل، هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پرستار ،یسبک زندگ تویانست ،یعلوم رفتار قاتیمرکز تحق ؛یمیکر الیدکتر ل ول مكاتبات:ئنویسنده مس *

 leilakarimi1487@gmail.com پست الكترونیك: ؛021-87553492: تلفن. رانیا

 

 خالصه

 IJOGI, Vol. 23, No. 1, pp. 25-32, Mar 2020 1399 ماه فروردین ،25-32: صفحه ،1 شماره ،ومسبیست و  دوره



 

 


 

کر
را 

زه
ه 

طم
 فا

تر
دک

می
 و ی

ن
ارا

مك
ه

 

 

26 

 مقدمه
ترین مراحل زندگی یک زن  دوران بارداری، یکی از مهم

دلیل آنکه با تغییرات جسمی و روانی بسیاری  هاست و ب

تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان برجای  ،همراه است

بروز اختالل در کیفیت  ،یکی از این تغییرات .گذارد می

یکی از  ،فیت خواب(. کاهش کی2، 1باشد ) خواب می

که شیوع آن  طوری به؛ مشکالت شایع دوران بارداری است

% در سه ماهه 94% در سه ماهه اول بارداری به 33از 

(. در 3-5یابد ) در سه ماهه سوم افزایش می %97دوم و 

از زنان گزارش کرده بودند که در دوران % 78یک مطالعه 

چار اختالل بارداری نسبت به سایر دوران زندگی بیشتر د

از  %88/89( نیز 2015) زاکی شوند. در مطالعه خواب می

زنان باردار در سه ماهه سوم بارداری از کیفیت خواب 

 (.7، 6نامطلوبی برخوردار بودند )

 طور بهایجاد شده در دوران بارداری هورمونی  تغییرات

 ثرأمت را خواب ساختار و بیداری -سیکل خواب مستقیم

های مرتبط  از هورمون ،و پروژسترون سازد. استروژن می

روند و افزایش غلظت  با هوموستاز خواب به شمار می

آنها در دوران بارداری باعث ایجاد تغییراتی در الگوی 

مکانیکی مانند  و عالوه عوامل جسمی هشوند. ب خواب می

 وجود حرکات رشد جنین، انقباضات رحم، کمردرد،

مپ پا و رفالکس درد شکم، تکرر ادرار، کرا جنینی،

 از ترس مانند عاطفی خی عواملبر مروی و -معدی

 جدید، نقش پذیرش و های نو تجربه با شدن رو روبه

گذار  بر کیفیت خواب در دوران بارداری تأثیر توانند می

 . (8، 6، 3) باشند

ها  ننساکه ا طوری هب ؛ستت احیات یاورضراب از خو

خواب  بهد را ندگی خوم از دوران زیک سوود حد

ترین  دهند. همچنین خواب یکی از مهم اختصاص می

نیازهای زندگی فردی است که نقش زیادی در تمامی 

تواند  نماید. خواب ناکافی می ابعاد سالمت افراد ایفا می

خوی و سیستم  و عملکرد هموستاز، عملکرد عصبی و خلق

(. در بارداری 10، 9ثیر قرار دهد )أایمنی فرد را تحت ت

بروز پیامدهای  موجب تواند خواب می الگوی تغییرات

منفی چون اختالل عملکرد روزانه، خستگی، فشارخون 

اکالمپسی، دیابت بارداری، زایمان زودرس،  بارداری، پره

کاهش وزن هنگام تولد، مرگ داخل رحمی، افزایش 

طول مراحل زایمانی، افزایش درک دردهای زایمانی و 

ان با ابزار گردد. همچنین عدم تطابق مادر با درد و زایم

گزارش شده است که کاهش طول مدت خواب در ماه 

برابر افزایش  5/4آخر بارداری خطر زایمان سزارین را 

و همکارن  وانگل (. نتایج مطالعه11-15) دهد می

نشان داد که خواب ناکافی خطر سزارین ( 2011)

ر پو دهد. علی برابر افزایش می 57/1اورژانسی را به میزان 

( نیز 2011راد و همکارن ) ( و پارسایی2012و همکاران )

عامل  ،گزارش کردند که کیفیت نامطلوب خواب

کننده افسردگی پس از زایمان است و شانس بروز  مستعد

همچنین  (.16-18دهد ) برابر افزایش می 4 آن را تقریباً

ثیر أتواند بر کیفیت زندگی زنان ت میاختالل خواب 

تل شدن رفاه جسمی، روانی، اجتماعی بگذارد و سبب مخ

رغم اهمیت  (. علی20 ،19شود ) و معنوی در آنان 

اختالل خواب در زنان باردار، تحقیقات انجام شده در این 

های کوچک  موارد بسیار اندک بوده و محدود به نمونه

است و آمار دقیقی از میزان بروز اختالل خواب در 

زیابی کیفیت خواب در بارداری وجود ندارد. از این رو ار

قیمتی را در  تواند اطالعات ذی زنان باردار بارداری می

دهد و موجب  دهندگان خدمات سالمتی قرار  اختیار ارائه

درمانی و بهبود کیفیت  -غنای مداخالت بهداشتی

مرتبط فردی همچنین با شناسایی عوامل  .خدمات شود

 توان مداخالتی را جهت بهبود می با اختالل خواب

لذا مطالعه حاضر  ،کیفیت خواب در زنان باردار انجام داد

اختالل خواب و برخی عوامل مرتبط با  با هدف بررسی

کننده به مراکز بهداشتی  آن در زنان باردار مراجعه

 انجام شد. 1398در سال درمانی شهر مشهد 
 

 کار روش
نفر از  290بر روی  1398مطالعه مقطعی در سال  این

درمانی شهر  -کننده به مراکز بهداشتی اجعهزنان باردار مر

مشهد انجام شد. حجم نمونه با استفاده از مطالعه پایلوت 

نفر و با استفاده از فرمول حجم نمونه برای  10بر روی 

و با در نظر گرفتن انحراف برآورد میانگین نمره خواب 

نفر  290، 05/0ی نوع اول و خطا 3/0، دقت 6/2معیار 

زنان ایرانی  :دست آمد. معیارهای ورود به مطالعه شامل به

عدم وجود حاملگی پرخطر، عدم  ،و ساکن شهر مشهد
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ی خاص، عدم مصرف دخانیات و مواد مخدر، مصرف دارو

ای و عدم بروز حادثه  زمینه  به بیماری ءعدم ابتال

داشتن دلیل  زای شدید طی یک ماه گذشته بهاسترس

کنندگی بر روی نتایج مطالعه بود.  اثرات مخدوش

 -ای ای طبقه گیری با استفاده از روش چند مرحله نمونه

 -صورت که مراکز بهداشتی بدین ؛ای انجام شد خوشه

عنوان طبقات در نظر  گانه شهر مشهد به پنجدرمانی 

گرفته شدند. سپس از هر طبقه، یک مرکز جامع سالمت 

 .صورت تصادفی ساده انتخاب شد هشهری تحت پوشش ب

 ؛نمونه گرفته شد 58از هر خوشه به تعداد مساوی 

صورت که پژوهشگر در هر یک از این مراکز حضور  بدین

لیست انتخاب واحد پژوهش، از  یافته و بر اساس چک

صورت در دسترس، جهت شرکت در  هزنان واجد شرایط ب

 آورد. عمل می همطالعه دعوت ب

پرسشنامه از  ها جهت گردآوری داده در این مطالعه

مشخصات دموگرافیک و مامایی و پرسشنامه کیفیت 

. پرسشنامه کیفیت خواب شدخواب پیترزبورگ استفاده 

سسه ؤدر م (1989) پیترزبورگ دکتر بویس و همکاران

بورگ ساخته شد و کیفیت خواب را در رزپزشکی پیت روان

 19دارای کند. پرسشنامه  هفته گذشته بررسی می 4طی 

 0-3ای از  درجه 4آیتم است که در یک طیف لیکرت 

زیرمقیاس  7شود. این پرسشنامه دارای  گذاری می نمره

: کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب شاملاست که 

رفتن، مدت زمان خواب، میزان بازدهی خواب، اختالالت 

اختالالت  و آور خواب، استفاده از داروهای خواب

دست آمده باالتر  ه. هرچه نمره بباشد می نهعملکردی روزا

 5تر است. نمره باالتر از  باشد، کیفیت خواب پایین

و  روایی. (21)است دهنده اختالل در کیفیت خواب  نشان

پایایی پرسشنامه در ایران در مطالعه فرهادی و همکاران 

( و برای استفاده در 2009( و فراهی و همکاران )2008)

( به 2013مطالعه جهدی و همکاران )زنان باردار در 

  (.23، 22، 13) استتأیید رسیده 

 -ها پژوهشگر در مراکز بهداشتیجهت گردآوری داده

واجد درمانی منتخب حضور یافته، سپس زنان باردار 

شرایط پژوهش که جهت شرکت در مطالعه رضایت 

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و مامایی و داشتند، 

صورت  واب پیترزبورگ را بهپرسشنامه کیفیت خ

 خودگزارشی تکمیل کردند. 

 آماری افزار نرمبا استفاده از ها  تجزیه و تحلیل داده

SPSS ( 16نسخه )شد. جهت توصیف مشخصات  انجام

واحدهای پژوهش از آمار توصیفی شامل جدول فراوانی 

و میانگین و انحراف معیار و برای بررسی عوامل مرتبط 

های آماری ضریب  فراد از آزمونبا عملکرد خواب ا

طرفه استفاده  همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک

  دار در نظر گرفته شد. معنی 05/0کمتر از  pمیزان شد. 
 

 ها یافته
زن باردار شرکت داشتند که پس از  290 مطالعهدر این 

 285های ناقص، در نهایت از اطالعات  حذف پرسشنامه

شد. میانگین سن زنان باردار نفر برای تحلیل استفاده 

سه ماهه اول،  ( در%24نفر ) 68سال بود.  37/5±73/27

سه  ( در%32نفر ) 91سه ماهه دوم و  ( در%44نفر ) 125

ماهه سوم حاملگی قرار داشتند. نتایج حاصل از اطالعات 

 گزارش شده است. 1دموگرافیک افراد در جدول 

بود و  37/12±80/2میانگین نمره کل کیفیت خواب 

کننده در  میزان اختالل خواب در زنان باردار شرکت

نتایج حاصل از بر اساس ( بود. %100نفر ) 285مطالعه، 

ارتباطی بین سن مادر  ،ضریب همبستگی پیرسونآزمون 

(48/0=p ،05/0=r( و سن حاملگی )51/0=p ،04/0=r )

های پژوهش  با کیفیت خواب مشاهده نشد. سایر یافته

که بین سایر متغیرهای دموگرافیک و نیز نشان داد 

 شتداری وجود ندا کیفیت خواب ارتباط معنی

(05/0<p 1( )جدول). 
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 ها با کیفیت کلی خواب در مطالعه و رابطه آن هکنند شرکتزنان ویژگی های دموگرافیك  -1جدول 

 داری سطح معنی تعداد )درصد( متغیر 

 تحصیالت

 (8/36) 105 کمتر از دیپلم
 

63/0 
 (9/38) 111 دیپلم

 (2/24) 69 دانشگاهی

 شغل
 (9/90) 259 دار خانه

79/0 
 (1/9) 26 شاغل

 تحصیالت همسر

 (8/42) 122 کمتر از دیپلم

 (4/35) 101 دیپلم 31/0

 (8/21) 62 دانشگاهی

 شغل همسر
 (6/11) 33 کارمند

09/0 
 (4/88) 252 آزاد

 زایمان قبلی
 (5/63) 181 بلی

07/0 
 (5/36) 104 خیر

 *حاملگی ناخواسته
 (4/21) 61 بلی

12/0 
 (6/78) 224 خیر

 .شود حاملگی ناخواسته به حالتی از بارداری که از پیش قصدی برای بارداری وجود نداشته باشد، گفته می*                                        

میانگین نمره کل کیفیت خواب در سه ماهه اول 

در و  55/12±02/3سه ماهه دوم در ، 33/2±11/12

 .(2بود )جدول  32/12±65/2 بارداریسه ماهه سوم 
 

 

 های آن به تفكیك سه دوره حاملگی توصیف نمره کل کیفیت خواب و حیطه -2جدول 

 متغیر
 سه ماهه اول

 معیارانحراف  ±میانگین
 سه ماهه دوم

 معیارانحراف  ±میانگین
 سه ماهه سوم

 معیارانحراف  ±میانگین
 نمره کل

سطح 
 داری معنی

 52/0 37/12±75/2 32/12±65/2 55/12±02/3 11/12±33/2 نمره کل کیفیت خواب

 69/0 96/0±64/0 97/0±66/0 99/0±66/0 89/0±57/0 کیفیت ذهنی خواب

 89/0 31/1 ± 94/0 29/1±96/0 34/1±89/0 28/1±02/1 رفتنتأخیر در به خواب 
 98/0 88/7±24/2 85/7±26/2 90/7±25/2 88/7±25/2 مدت زمان خواب

 52/0 23/0±76/0 29/0±87/0 18/0±67/0 22/0±75/0 میزان بازدهی خواب

 06/0 31/1±59/0 31/1±63/0 39/1±58/0 18/1±57/0 اختالالت خواب

 60/0 67/0±87/0 65/0±94/0 73/0±86/0 60/0±79/0 اختالالت عملکردی روزانه
 

اختالف  ،طرفه بر اساس نتایج آنالیز واریانس یک

داری بین زنان باردار در سه ماهه اول، دوم و سوم  معنی

های  بارداری از نظر نمره کل کیفیت خواب و حیطه

 (.p>05/0مختلف کیفیت خواب وجود نداشت )

کنندگان بر حسب نمره کیفیت  توزیع فراوانی شرکت

که  گزارش شده است 3های آن در جدول  خواب و حیطه

کنندگان از نظر کیفیت  امی مشارکتتم ،نتایج بر اساس

های  خواب در سطح ضعیف بودند. بر اساس حیطه

کیفیت خواب در  مختلف نیز نتایج نشان داد که

 از اختالالت خواب و خیر در به خواب رفتنأت های حیطه

%( در 9/38نفر ) 111که  طوری به ؛تر بود همه ضعیف

در  (%8/34)  نفر 99 خیر در به خواب رفتن وأحیطه ت

جدی و بسیار جدی حیطه اختالالت خواب، مشکالت 

کنندگان  از مشارکت( %11/2نفر ) 6همچنین  داشتند،

آور استفاده  نیز گزارش کرده بودند که از داروی خواب

 .کردند می
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 نآکنندگان در مطالعه بر حسب نمره کیفیت خواب و حیطه های  توزیع فراوانی شرکت -3جدول 

 کل د(تعداد )درص متغیر 

 نمره کل کیفیت خواب
 (5بیشتر از  ضعیف )نمره

 (5کمتر از  طبیعی )نمره

285 (100) 

0 (0) 
75/2±37/12 

 کیفیت ذهنی خواب

 (0مشکل خواب )نمره  نبودِ

 (1مشکل خواب متوسط )نمره 
 (2مشکل خواب جدی )نمره 

 (3مشکل خواب بسیار جدی )نمره 

57 (20) 

190 (7/66) 
32 (2/11) 

6 (1/2) 

64/0±96/0 

 تأخیر در به خواب رفتن

 (0مشکل خواب )نمره  نبودِ

 (1مشکل خواب متوسط )نمره 
 (2مشکل خواب جدی )نمره 

 (3مشکل خواب بسیار جدی )نمره 

60 (1/21) 

114 (40) 
75 (3/26) 

36 (6/12) 

94/0±31/1 

 میزان بازدهی خواب

 (0مشکل خواب )نمره  نبودِ

 (1مره مشکل خواب متوسط )ن

 (2مشکل خواب جدی )نمره 
 (3مشکل خواب بسیار جدی )نمره 

260 (2/91) 

4 (4/1) 

3 (1/1) 
18 (3/6) 

76/0±23/0 

 اختالالت خواب

 (0مشکل خواب )نمره  نبودِ

 (1مشکل خواب متوسط )نمره 

 (2مشکل خواب جدی )نمره 
 (3مشکل خواب بسیار جدی )نمره 

15 (3/5) 

171 (60) 

94 (33) 
5 (8/1) 

59/0±31/1 

 اختالالت عملکردی روزانه

 (0مشکل خواب )نمره  نبودِ

 (1مشکل خواب متوسط )نمره 

 (2مشکل خواب جدی )نمره 
 (3مشکل خواب بسیار جدی )نمره 

155 (4/54) 

80 (1/28) 

37 (13) 
13 (6/4) 

87/0±67/0 

 آور استفاده از داروهای خواب

 (0مشکل خواب )نمره  نبودِ

 (1خواب متوسط )نمره مشکل 

 (2مشکل خواب جدی )نمره 

 (3مشکل خواب بسیار جدی )نمره 

279 (89/97) 

6 (11/2) 

0 (0) 

0 (0) 

16/0±02/0 

 ثبح
بر اساس نتایج مطالعه حاضر میزان کلی اختالالت خواب 

درمانی -کننده به مراکز بهداشتی در زنان باردار مراجعه

یکی از نکات قابل  بود که این موضوع %100شهر مشهد 

زیرا  ،های جدید و مهم این مطالعه بود توجه و از جنبه

رغم این که در مطالعات قبلی اختالل خواب  علی

اما وجود اختالل  ،شد درصدهای باالیی را شامل می

در این  ای بود که صرفاً موارد، نتیجه% 100خواب در 

که در مطالعه جهدی و  طوری  به ؛مطالعه حاصل شد

زن باردار انجام شد،  312 ( که بر روی2013ران )همکا

نژاد و همکاران  احمدی ، در مطالعه سید%2/87این میزان 

 %89 (2011) طالعه تاسکرانو در م 89/88%( 2014)

موضوع که  رغم این علی .(24، 13، 6) استگزارش شده 

کلی درصد باالی اختالل خواب طی بارداری در   طور به

مطالعه اخیر همسو است، علت تفاوت مطالعات مختلف با 

تواند این  بودن اختالل خواب می% 100مطالعه اخیر و 

مسئله باشد که مطالعات دیگر اختالالت خواب را 

که  طوری به ؛اند های متفاوت از بارداری بررسی نموده زمان

( در سه ماهه دوم 2013در مطالعه جهدی و همکاران )

( در 2014د و همکاران )نژا احمدیسید بارداری و مطالعه

 ،اند سه ماهه سوم بارداری به بررسی این اختالل پرداخته

اما در مطالعه حاضر اختالل خواب در دوره زمانی 

تری در بارداری یعنی از ابتدا تا انتهای بارداری  طوالنی

چنین در این دو مطالعه معیارهای ورود  هم .بررسی شد

نژاد و  العه سیداحمدیکه در مط طوری به ؛اند متفاوت بوده
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 قلو و شاخص ( زنان با بارداری اول، تک2014همکاران )

بدنی طبیعی وارد مطالعه شدند و در مطالعه جهدی  توده

سال مورد  20-40( زنان بین سن 2013و همکاران )

که در مطالعه حاضر  حالی در ،دنبررسی قرار گرفت

قلو بودن و  تک ،شاخص توده بدنی ،زا بودن نخست

جزء معیار ورود و خروج نبوده و از  ،دود کردن سنمح

های سنی و وزنی و  این رو جمعیت مادران باردار در طیف

چنین بررسی اختالل خواب  تعداد بارداری مختلف و هم

از ابتدا تا انتهای بارداری باعث شد تا میزان اختالل نیز 

  .(13، 6) گزارش شودبیشتر از دو مطالعه فوق 

( اختالالت 2007اکبری و همکاران ) علیدر مطالعه 

ذکر شد که با توجه به % 5/61 خواب در مادران باردار

هفته مورد  37-39باردار در سن بارداری  زنانکه  این

 ،نفر( 85بررسی قرار گرفتند و نیز حجم نمونه کم بود )

  (.26)است این تفاوت قابل توجیه 

رتباط بین اختالل خواب و سن مادر احاضر در مطالعه 

، در مطالعه حاضر مشابه با مطالعه .معناداری یافت نشد

 اکبری و همکاران و علی (2013) جهدی و همکاران

 ،ارتباط بین سن و کیفیت خواب معنادار نبود (2007)

مطالعات بیانگر این  رخیب حاضر،اما مغایر با مطالعه 

که کیفیت خواب با افزایش سن، کاهش  بودندمسئله 

 ،(2014) و همکاران نژاد احمدی سید همطالعدر  .یابد می

( 1989) بویس و همکاران ،(2011پارسایی و همکاران )

( افزایش سن مادر با کیفیت خواب 2011تاسکران )و 

ا (. ب26، 24، 21، 18، 13، 6)بود تری همراه  نامطلوب

حجم نمونه باالتر در این مطالعه نسبت به  توجه به

. نمود توان این یافته را توجیه یم ،مغایر جمطالعات با نتای

با افزایش نشان داد که نیز ( 2008)اسپیریتو مطالعه 

حاضر اما در مطالعه  ،شود کیفیت خواب کمتر می ،سن

بودن میانگین سنی زنان نسبت به  تر علت پایین به

 (. 25) این رابطه معنادار نبود ،مطالعه اپسترین

ک دیگر مانند بین متغیرهای دموگرافی در مطالعه حاضر

 ارتباطکیفیت خواب  بازایمان قبلی  و تحصیالت ،شغل

در مطالعه وجود نداشت. مشابه با این مطالعه،  یدار معنی

اکبری و همکاران  ( و علی2011راد و همکاران ) پارسایی

مشاهده ( بین تحصیالت و اختالل خواب ارتباطی 2007)

( 2013که در مطالعه جهدی و همکاران ) صورتی ، درنشد

ولی  ،اختالل خواب در افراد با تحصیالت باال کمتر بود

معناداری  ارتباطبین شغل و سن و اختالل خواب 

  (.26، 18، 13)نشد  مشاهده

حیطه مشخص شده در  5حاضر، در بین  در مطالعه

بیشترین درصد اختالل خواب مربوط به  پرسشنامه،

خیر در به خواب رفتن و اختالل خواب و أحیطه ت

های میزان  مترین درصد اختالل خواب مربوط به حیطهک

بازدهی خواب و اختالالت عملکردی روزانه بود. همسو با 

( نیز 2013این نتیجه در مطالعه جهدی و همکاران )

اختالل  خوابی در حیطه بیشترین درصد اختالل بی

 .(13) دخواب برآورد ش

های  مطالعات مختلف، سن بارداری یکی دیگر از مؤلفه در

. در مطالعه حاضر بین بودگذار بر کیفیت خواب  تأثیر

نمره کل کیفیت خواب در سه دوره بارداری، اختالف 

مشابه با این یافته در مطالعه  .وجود نداشت یدار معنی

( 2011تاسکران )و ( 2014نژاد و همکاران ) سیداحمدی

داری با کیفیت خواب  نیز سن بارداری ارتباط معنی

 ،(2013بر اساس مطالعه جهدی و همکاران )اما  ،نداشت

اختالالت خواب در سه ماه دوم بارداری شیوع بیشتری 

دلیل سن  به این تفاوت احتماالً . علت(24، 13، 6) دارد

معنا که مطالعه  یندب ؛های پژوهش است بارداری نمونه

( بر روی زنان باردار در سه 2013جهدی و همکاران )

 ،ارداری( انجام گرفتب 28-32)هفته  ماهه دوم

 تماماختالالت خواب در  مطالعه حاضر در که حالی در

 (. 13) گرفته بوددوران بارداری مورد مطالعه قرار 

توان به تأثیرگذاری  های این پژوهش می از محدودیت

عوامل ناشناخته فردی و سایر فاکتورهای روحی، روانی 

آنها از مادر بر کیفیت خواب زنان اشاره کرد که کنترل 

عهده پژوهشگر خارج بود. یکی از نقاط قوت مطالعه 

که برای اولین بار در شهر مشهد انجام  بودحاضر این 

عالوه بررسی اختالل خواب در سراسر  هب .گرفته است

که در مطالعات دیگر، بررسی  حالی دوران بارداری بود، در

بارداری های دوران  اختالل خواب را در یکی از سه ماهه

از  ،زیاد حجم نمونه نظر قرار داده بودند. تعداد نسبتاًمد

 دیگر نقاط قوت این مطالعه بود.
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  گیری نتیجه
اختالل خواب در دوران بارداری شیوع باالیی دارد، لذا با 

توجه به اهمیت اختالالت خواب در این دوران و 

نظر گرفتن اهمیت حفظ سالمت جسمی  همچنین با در

شود تمهیداتی اندیشیده  ر، توصیه میو روانی مادران باردا

های معمول دوران بارداری،  شود تا عالوه بر مراقبت

ای مدون جهت غربالگری اختالالت خواب و  برنامه

این مشکل تدوین گردد  مشاوره برای پیشگیری و درمان

سالمت مادران باردار و  یوسیله در جهت اعتال تا بدین

انواده گامی تبع آن تضمین سالمت کودکان و خ به

 برداشته شود.
 

 قدردانی  و  تشكر
یید کمیته اخالق دانشگاه علوم أمطالعه حاضر به ت

پزشکی مشهد با کد 

IR.MUMS.NURSE.REC.1398.021  رسیده

وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه  است. بدین

 .شود علوم پزشکی مشهد تشکر و قدردانی می
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