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Abstract
Background:Human health has a close relationship with sleep quality and quantity. The aim of the present
study was to determine sleep quality in the elderly suffering from cardiovascular disorders.
Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 147 patients suffering from
coronary artery disease who visited Imam Ali hospital in Kermanshah city. Data collection was performed
using Pittsburgh sleep inventory and Beck’s depression inventory. Descriptive statistics and Pearson’s
correlation test were used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS, version 25.
Results: A total of 131 participants (%89.1) were observed to have poor sleep quality: 84 patients (%64.1)
had a score between 9-5 which indicates mild sleep problems, 41 patients (%31.2) had a score between -10
14 which indicates moderate sleep problems, and 6 patients (4.5) had a score between 21-15 showing severe
sleep problems. Average score for all participants was 3.36±8.29 which indicates that patients suffering from
coronary artery disease have poor sleep quality. Also, it was found that age and education had no significant
effect on sleep quality, while parameters such as gender, body mass index, and psychological variables,
including depression, anxiety, and rumination, were correlated with sleep quality (P<0.05).
Conclusion: Our results demonstrated that coronary disease patiets suffer from poor sleep quality. Also,
since psychological variables, such as depression and anxiety, had a correlation with sleep quality, preventive
actions are required to mitigate these psychological issues.
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 -1گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/07/02:

تاریخ پذیرش مقاله1398/10/04:

چكيده:
سابقه و هدف :سالمت انسان با کمیت و کیفیت خواب ارتباط دارد .هدف مطالعه حاضر تعیین کیفیت خواب در سالمندان با بیماری قلبی-عروقی از نوع عروق
کرونر قلب است.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی روی  147بیمار مبتال به بیماری عروق کرونر قلب مراجعهکننده به بیمارستان امام علی کرمانشاه انجام شد .برای تخصصی
کردن زمینه تحقیق بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر قلب بررسی شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ ،پرسشنامه افسردگی بک
استفاده شده است .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSSنگارش  25و روشهای آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها131 :نفر (89/1درصد) کیفیت خواب ضعیف داشتند .که از این تعداد  84نفر(64.1درصد) نمره در بازه  5تا 9داشتند که نشاندهنده مشکالت خواب
خفیف است 41 .نفر (31.2درصد) نمره در بازه  10تا 14داشتند که حکایت از شدت مشکالت متوسط دارد و شش نفر (4.5درصد) نمره در بازه  15تا 21داشتند
که نشاندهنده مشکالت خواب شدید است .میانگین نمره کل کیفیت خواب در بیماران  8/29±3/36بود که نشاندهنده کیفیت خواب ضعیف بیماران مبتال
به بیماری عروق کرونر قلب است .همچنین نتایج نشان داد که سن و تحصیالت با کیفیت خواب ارتباط نداشت ،ولی متغیرهای جنسیت ،شاخص توده بدنی و
متغیرهای روانشناختی مانند افسردگی ،اضطراب و نشخوار فکری با کیفیت خواب این بیماران مرتبط بود(.)0.05<p
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر قلب کیفت خواب پایینی دارند .همچنین با توجه به رابطهای که بین متغیرهای
روانشناختی مانند افسردگی و اضطراب و کیفیت خواب آنها وجود دارد ،انجام اقدامهایی برای کاهش این مولفهها نیز الزم به نظر میرسد.
واژگان كلیدی :کیفیت خواب ،سالمندی ،بیماری عروق کرونر قلب

مقدمه:
در فرآیند تﺤوﻝ ،پیری پدیدﻩای ﺯیﺴتشناخﺘی است که بروﺯ آن امری اﺟﺘنابﻧاپذیر
تﻠقی شدﻩ و با خاتمه رشد در همه افراد به تدریﺞ ﻧمود مییابد)(2)(1؛ ایﻦ دورﻩ،
همﭽون دورﻩ کودکی ،ﻧوﺟواﻧی ،ﺟواﻧی و میاﻧﺴالی ،ویﮋﮔیها و پیﭽیدﮔیهای مﺨﺘﺺ
خود را داراست .ایﻦ مرﺣﻠه اﺯ ﺯﻧدﮔی با ورود فرد به  65سالﮕی آﻏاﺯ میشود) .(3با وﺟود
رشد سریﻊ ایﻦ ﮔروﻩ سنی در مقایﺴه با دیﮕر ﮔروﻩهای سنی ،تﺨمیﻦ ﺯدﻩ میشود که
بیﻦ ساﻝهای 2000تا  2050ﻧﺴﺒت افراد باﻻی  60ساﻝ دو برابر شدﻩ و ﺟمﻌیت ایﻦ
ﮔروﻩ سنی اﺯ 11درﺻد ﺟمﻌیت ﺟﻬان به  22درﺻد برسد .همﭽنیﻦ تﺨمیﻦ ﺯدﻩ میشود
که در ایﻦ ساﻝها ،ﺟمﻌیت افراد باﻻی  80ساﻝ و باﻻتر اﺯ مرﺯ  395میﻠیون ﻧفر عﺒور
کند؛ ایﻦ رﻗﻢ ﭼﻬار برابر ﺯمان ﺣاﻝ است).(4

در سالمندی ،بدن اﻧﺴان با بیماریهای مﺘﻌدد فیﺰیولوژیکی مواﺟه میشود که تﻈاهراﺕ
بالینی آنها عﺒارتند اﺯ :پرفﺸاری خون ،بیماریهای ﻗﻠﺒی-عروﻗی ،افﺴردﮔی ،فراموشی،
اخﺘﻼﻝهای خواب ،سردرد و اخﺘﻼﻝهای ﮔوارشی ،ﻧارساییهای کﻠیوی ،سکﺘه و
خوﻧریﺰیهای مﻐﺰی ﻗرار میﮔیرد).(5,6مﺸکﻼﺕ خواب شایﻊتریﻦ شکایت افراد در
سنیﻦ میاﻧﺴالی و سالمندی است؛ 35تا  40درﺻد اﺯ افراد اﺯ اخﺘﻼﻝ در خواب رﻧﺞ
میبرﻧد که افﺰایﺶ سﻦ به افﺰایﺶ ایﻦ اخﺘﻼﻝ کمﻚ میکند) .(7تﺨمیﻦ ﺯدﻩ میشود
که بیﺶ اﺯ ﻧیمی اﺯ ﺟمﻌیت سالمندی که بﺴﺘری ﻧﺸدﻩاﻧد به شکل مﺰمﻦ اﺯ اخﺘﻼﻝهای
خواب رﻧﺞ میبرﻧد) .(8ارتﺒاﻁ سﻦ و بیخوابی بهﻧﺤوی است که بﺰرﮔﺴاﻻن و سالمندان
اﻏﻠﺐ به ﺯمان بیﺸﺘری برای به خواب رفﺘﻦ ﻧیاﺯ دارﻧد؛ همﭽنیﻦ ،به دفﻌاﺕ بیﺸﺘری
در ﻃوﻝ شﺐ بیدار میشوﻧد و کیفیت خواب پاییﻦتری را در مقایﺴه با ﺟواﻧان ﮔﺰارش
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بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در سالمندان مبتال به بیماری

بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان 596 /

مواد و روشها:
در ایﻦ مﻄالﻌه  147بیمار با تﺸﺨیﺺ بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ مراﺟﻌهکنندﻩ به مرکﺰ
درماﻧی اماﻡ عﻠی کرماﻧﺸاﻩ در ساﻝ  ،1396شامل بیماران با آﻧﮋیﻦ ﻧاپایدار ،سکﺘه
ﻗﻠﺒی ،بیماران مﺘقاﺿی ﺟراﺣی ﻗﻠﺐcoronary artery bypass graft surgery ،
 or percutaneous coronary angioplastyبه عنوان ﻧموﻧه اﻧﺘﺨاب شدﻧد .روش
ﻧموﻧهﮔیری به ﺻورﺕ هدفمند بودﻩ است .بیماراﻧی که اﺣﺴاﺱ ﻧاراﺣﺘی ﺯیادی اﺯ
بیماری داشﺘند ،بیماران با مﺸکﻼﺕ شناخﺘی یا ماﻧند دماﻧﺲ یا آلﺰایمر و بیماران با سکﺘه
مﻐﺰی و همیﻦ ﻃور بیماران با مﺸکﻼﺕ روانشناخﺘی شدید ماﻧند بیماران دارای عﻼیﻢ
سایکوتیﻚ و مﺸکل ﺟﺴمی که عﻼیﻢ شﺒیه افﺴردﮔی داشﺘند ماﻧند تیروﺋید اﺯ مﻄالﻌه
کنار ﮔذاشﺘه شدﻧد .ایﻦ ﻃرﺡ با کد اخﻼﻕ  1396,286.IR.SBMU.MSPRECدر
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میکنند).(9)(2 ,1اﺯ ﺟمﻠه شایﻊتریﻦ بیماریهای درﺣاﻝ افﺰایﺶ در کﺸورهای
توسﻌهیافﺘه و توسﻌه ﻧیافﺘه ﻧیﺰ ،بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ است) .(12-10تﺨمیﻦ ﺯدﻩ
میشود ﻧیمی اﺯ افرادی که اﺯ عوارﺽ سکﺘه ﻗﻠﺒی رﻧﺞ میبرﻧد بیﺶ اﺯ  65ساﻝ سﻦ
دارﻧد و دلیل  75درﺻد اﺯ مرگ و میرها در ایﻦ ردﻩ سنی ﻧاشی اﺯ بیماریهای عروﻕ
کروﻧر ﻗﻠﺐ باشد .همﭽنیﻦ ﺣداﻗل  20درﺻد اﺯ افراد باﻻی  80ساﻝ به بیماری عروﻕ
کروﻧر عﻼمتدار مﺒﺘﻼ میشوﻧد).(13
خواب و تﻐییرهای سیﺴﺘﻢ ایمنی بدن باهﻢ ارتﺒاﻃی ﻗوی دارﻧد؛ ﭼرخههای خواب
و بیداری در ﻃوﻝ شﺒاﻧهروﺯ اﺯﻃریﻖ تاثیرﮔذاشﺘﻦ بر سﻄﺢ خوﻧی سﻠوﻝهای ایمنی
و ایﺠاد اخﺘﻼﻝ در ﭼرخه خواب و بیداری ﻧقﺶ مﻬمی در عمﻠکرد ایمنی بدن ایفا
میکند) .(16-14عﻼوﻩ بر ایﻦ که سالمندی به تنﻬایی با ﺿﻌﻒ در سیﺴﺘﻢ ایمنی
ارتﺒاﻁ دارد؛ همﺴو با تاثیر خواب بر ایﻦ سیﺴﺘﻢ ،به افﺰایﺶ خﻄر ابﺘﻼ به بیماریهای
مﺰمﻦ دامﻦ میﺯﻧد) .(17براساﺱ مﻄالﻌههای پیﺸیﻦ ،بیماراﻧی که اﺯ مﺸکﻼﺕ خواب
رﻧﺞ میبرﻧد در مﻌرﺽ خﻄر ابﺘﻼ به مﺸکﻼﺕ ﻗﻠﺒی هﺴﺘند؛ بنابرایﻦ ،خواب برای ﺣفﻆ
سﻼمت ﻗﻠﺒی-عروﻗی افراد اهمیت باﻻیی دارد) .(22-18دو خﺼوﺻیت مﻬﻢ در خواب
کامل؛ ﻃوﻝ مدﺕ خواب و کیفیت خواب است .مﻄالﻌهها با تمرکﺰ بر ﻧقﺶ ﻃوﻝ مدﺕ
خواب بر بروﺯ مﺸکﻼﺕ ﻗﻠﺒی-عروﻗی دریافﺘهاﻧد که مدﺕ کﻢ خواب با بروﺯ بیماریهای
ﻗﻠﺒی-عروﻗی ارتﺒاﻁ دارد) .(24 ,23در برخی اﺯ مﻄالﻌهها با تاکید بر ﻧقﺶ مﻬﻢتر
کیفیت خواب در مقایﺴه با کمیت آن ،مﺸﺨﺺ شدﻩ که کیفیت خواب خﻄر ابﺘﻼ به
بیماریهای ﻗﻠﺒی-عروﻗی را باﻻ میبرد) .(26 ,25ﺯیرا اخﺘﻼﻝها در خواب با افﺰایﺶ
ﻗدرﺕ و سرعت اﻧقﺒاﺽ عﻀﻠه ﻗﻠﺐ و افﺰایﺶ ﻧیاﺯ به به اکﺴیﮋن و همﭽنیﻦ ترشﺢ
اپیﻧفریﻦ و ﻧوراپیﻧفریﻦ و تﺤریﻚ سیﺴﺘﻢ سمﭙاتیﻚ سﺒﺐ افﺰایﺶ تﻌداد تنفﺲ ،بروﺯ
آریﺘمی ،تﺸدید ایﺴکمی واﻧفارکﺘوﺱ و درﻧﻬایت سکﺘه ﻗﻠﺒی میشود)(27؛ اﺯ سوی
دیﮕر ،برخی اﺯ مﻄالﻌهها ﻧیﺰ ﻧﺸان دادﻩاﻧد که بﻌد اﺯ سکﺘه ﻗﻠﺒی ،کیفیت خواب کاهﺶ
مییابد؛ برای مﺜاﻝ ،ﻧورا و همکاران در ساﻝ  2012ﻧﺸان دادﻧد که بیماران سکﺘه ﻗﻠﺒی
پﺲ اﺯ تﺠربه سکﺘه کیفیت خواب پایینی دارﻧد).(3
با توﺟه به آﻧﭽه ﮔفﺘه شد ،خواب در سالمندی و به خﺼوﺹ در افراد مﺒﺘﻼ به بیماری
عروﻕ کروﻧر اﺯ اهمیت ویﮋﻩای برخوردار است؛ ﭼناﻧﭽه ﮔفﺘه شد ،بیماراﻧی که مﺸکﻼﺕ
خواب دارﻧد در مﻌرﺽ خﻄر ابﺘﻼ به مﺸکﻼﺕ ﻗﻠﺒی هﺴﺘند .اﺯ سوی دیﮕر ،افرادی
که دﭼار بیماریهایی ماﻧند بیماریهای ﻗﻠﺒی-عروﻗی میشوﻧد اﺯ کیفیت خواب بدی
برخوردار هﺴﺘند .همﭽنیﻦ ،بﺴﺘری شدن در بیمارسﺘان و ﻗرار ﮔرفﺘﻦ در مﻌرﺽ
اسﺘرﺱهای ﻧاشی اﺯ بیماری ﻗﻠﺒی میتواﻧد بر کیفیت خواب ایﻦ بیماران اثرﮔذار
باشد) .(3باتوﺟه به اینکه اکﺜر افراد مﺒﺘﻼ به بیماریهای ﻗﻠﺒی افرادی با سنیﻦ باﻻ
هﺴﺘند و مﻄالﻌههای کمی که در ﺯمینه کیفیت خواب افراد مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ
کروﻧر ﻗﻠﺐ وﺟود دارد ،هدﻑ مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،تﻌییﻦ کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن
در بیماران مﺒﺘﻼ به عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ و مقایﺴه کیفیت خواب بیﻦ ﺯﻧان و مردان سالمند
مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ و در ﻧﻬایت بررسی ارتﺒاﻁ بیﻦ افﺴردﮔی ،اﺿﻄراب
و ﻧﺸﺨوار ﺫهنی با کیفیت خواب است؛ بنابرایﻦ در ایﻦ مﻄالﻌه ﻗﺼد داریﻢ ﺿمﻦ تﻌییﻦ
کیفیت خواب و عوامل موثر در آن در بیماران مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ،
مﺸﺨﺺ کنیﻢ که آیا کیفیت خواب بیﻦ ﺯﻧان و مردان سالمند مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ
کروﻧر ﻗﻠﺐ مﺘفاوﺕ است؟ آیا بیﻦ افﺴردﮔی ،اﺿﻄراب و ﻧﺸﺨوار ﺫهنی با کیفیت خواب
بیماران سالمند مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ همﺒﺴﺘﮕی مﻌناداری وﺟود دارد؟

کمیﺘه اخﻼﻕ داﻧﺸﮕاﻩ عﻠوﻡ پﺰشکی شﻬید بﻬﺸﺘی تایید شد .شرکتکنندﮔان در ایﻦ
پﮋوهﺶ پﺲ اﺯ توﺿیﺢ در مورد ﻃرﺡ و اخذ رﺿایﺘنامه ،ابﺘدا مورد مﺼاﺣﺒه بالینی ﻧیمه
ساخﺘاریافﺘه ﻗرار میﮔرفﺘند و سﭙﺲ پرسﺸنامههای سﻼمت بیمار  9سوالی و دو سوالی
پرسﺸنامه بﻚ را کامل کردﻧد که در ادامه به آنها میپرداﺯیﻢ.
پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ:1
ایﻦ پرسﺸنامه در ساﻝ  1989توسﻂ بویﺲ 2و همکاران ساخﺘه شد .ایﻦ پرسﺸنامه
 9سواﻝ دارد ولی ﭼون پنﺠمیﻦ سواﻝ دارای  10سواﻝ فرعی است در مﺠموﻉ ایﻦ
پرسﺸنامه  18سواﻝ خواهد داشت .سواﻝهای آن هفت ویﮋﮔی خواب افراد را در ﻃوﻝ
یﻚ ماﻩ ﮔذشﺘه ارﺯیابی میکنند که عﺒارتند اﺯ کیفیت خواب اﺯ ﻧﻈر خود فرد ،مدﺕ
ﺯمان تاخیر در شروﻉ خواب ،ﻃوﻝ مدﺕ خواب رﺿایتبﺨﺶ ،کفایت خواب ،مﺸکﻼﺕ
ﺯمان خواب ،اسﺘفادﻩ اﺯ داروهای خواب آور و اخﺘﻼﻝهای عمﻠکرد روﺯاﻧه .ﺣاﺻل ﺟمﻊ
ﻧﻬایی ﻧمرﻩهای مقیاﺱهای هفتﮔاﻧه بیﻦ ﺻفر تا  21خواهد بود .در بررسی اﻧﺠاﻡ
شدﻩ ﺿریﺐ آلفای کروﻧﺒاﺥ ایﻦ ابﺰار ﺣاﺻل ﺟمﻊ ﻧﻬایی ﻧمرﻩهای مقیاﺱهای هفت
ﮔاﻧه بیﻦ ﺻفر تا  21خواهد بود .در بررسی اﻧﺠاﻡ شدﻩ ﺿریﺐ آلفای کروﻧﺒاﺥ ایﻦ ابﺰار
 0/83ﮔﺰارش شدﻩ است و ویﮋﮔی و پایایی باﺯآﺯمایی آن به ترتیﺐ  89/6،درﺻد 86/5 ،
درﺻد و  0/87بودﻩ است .ﻧﺴﺨه فارسی ایﻦ پرسﺸنامه دارای ﺣﺴاسیت  88/5درﺻد،
ویﮋﮔی  87/1درﺻد بود و ﺿریﺐ آلفای کروﻧﺒاﺥ آن  0/81ﮔﺰارش شد).(43
پرسشنامه افسردگی بک (:)3II-IDB
پرسﺸنامه افﺴردﮔی بﻚ ﻧﺴﺨه دوﻡ :(BDI-II) 4ایﻦ پرسﺸنامه ،یﻚ پرسﺸنامه
 21آیﺘمی خود ﮔﺰارش دهی برای سنﺠﺶ شدﺕ افﺴردﮔی در ﻧوﺟواﻧان و بﺰرﮔﺴاﻻن
است .در ایﻦ پرسﺸنامه پاسخها بیﻦ ﺻفر تا سه ﻧمرﻩﮔذاری میشوﻧد .ﻧقاﻁ برش در
 BDI-IIبا  BDIتفاوﺕ دارد :ﺻفر تا  =13ﻏیر افﺴردﻩ؛  14تا  =19افﺴردﮔی خفیﻒ تا
مﺘوسﻂ 20 ،تا  = 28افﺴردﮔی مﺘوسﻂ تا شدید و  29تا  =63افﺴردﮔی شدید .ﻧمرﻩهای
باﻻتر ﻧﺸاندهندﻩ عﻼیﻢ افﺴردﮔی شدیدتر هﺴﺘند .روایی ساﺯﻩ همﮕرای  BDI-IIبا
مقیاﺱ درﺟهبندی افﺴردﮔی همیﻠﺘون (HRSD) 5همﺒﺴﺘﮕی = 71/0+rدارد و پایایی
باﺯآﺯمایی یﻚ هفﺘﻬای آن  0/93است) .(30مﺸﺨﺼاﺕ روانسنﺠی پرسﺸنامه BDI
در مﻄالﻌههای مﺨﺘﻠفی در ایران بررسی و تایید شدﻩ است).(31
پرسشنامه سبک پاسخدهی نشخواری (:)SRR
مقیاﺱ سﺒﻚ پاسخ ﻧﺸﺨواری ﺯیرمقیاسی اﺯ پرسﺸنامه سﺒﻚهای پاسخ ﻧولﻦ هوکﺴما
و مورو است .ایﻦ مقیاﺱ خودﮔﺰارشی توسﻂ ﻧولﻦ -هوکﺴما و مورو در ساﻝ 1991
ساخﺘه شدﻩ ،دارای  22سواﻝ ﭼﻬار ﮔﺰینهای لیکرﺕ است که مادﻩهای آن در مقیاسی
ﭼﻬار ﻧقﻄهای اﺯ یﻚ )تقریﺒا هرﮔﺰ( تا ﭼﻬار )تقریﺒا همیﺸه( ﻧمرﻩﮔذاری میشود).(4
ایﻦ مقیاﺱ ﻧﺸان میدهد که آﺯمودﻧی ﭼقدر در هر فکر یا رفﺘار ﻧﺸﺨواری درﮔیر
میشود .ﻧمرﻩها میتواﻧد بیﻦ  22تا  88مﺘﻐیر باشد .ایﻦ پرسﺸنامه در ایران توسﻂ
منﺼوری بررسی شدﻩ و روایی آن تایید شدﻩ است .آلفای کروﻧﺒاﺥ در پﮋوهﺶ منﺼوری
 0/90به دست آمد) .(5ایﻦ پرسﺸنامه توسﻂ باﻗری ﻧﮋاد ،ﺻالﺤیفدردی و ﻃﺒاﻃﺒایی به
فارسی ترﺟمه شدﻩ است و اعﺘﺒار آن در ﻧموﻧه ایراﻧی بهواسﻄه ﺿریﺐ آلفای کروﻧﺒاﺥ و
بهعنوان شاخﺼی اﺯ همﺴاﻧی دروﻧی  0/88ﮔﺰارش شدﻩ است).(6
پرسشنامه اضطراب فراگیر :7-DAG
ایﻦ پرسﺸنامه هفت سواﻝ دارد و توسﻂ اسﭙیﺘﺰر و همکاران در ساﻝ  2006ساخﺘه
شد .برای ﻧمرﻩ دهی در ایﻦ پرسﺸنامه اﺯ ﭼﻬار مقیاﺱ هیﭻوﻗت ﺻفر ،بﻌﻀی روﺯها
یﻚ ،ﭼند روﺯ دو و تقریﺒا هرروﺯ اسﺘفادﻩ شدﻩ است .ایﻦ پرسﺸنامه یﻚ سواﻝ ﺿمیمه
دارد که بیان میکند مﺸکﻼﺕ تا ﭼه اﻧداﺯﻩ در عمﻠکرد فرد مﺸکل ایﺠاد کردﻩ است.
ﻧمرﻩ بهدستآمدﻩ بیﻦ ﺻفر تا  21است و در ﻧقﻄه برش  9دارای ﺣﺴاسیت / 89؛
و اخﺘﺼاﺻیت  ./82است) .(7ایﻦ پرسﺸنامه دارای ﺣﺴاسیت و اخﺘﺼاﺻیت ﻗابل
ﻗﺒولی برای اخﺘﻼﻝ وﺣﺸتﺯدﮔی ،اﺿﻄراب اﺟﺘماعی و اخﺘﻼﻝ اسﺘرﺱ پﺲ اﺯ ساﻧﺤه
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است ) ﻧقﻄه برش هﺸت با ﺣﺴاسیت  77درﺻد و اخﺘﺼاﺻیت 82درﺻد و ﻧقﻄه
برش  10با ﺣﺴاسیت 68درﺻد و اخﺘﺼاﺻیت 88درﺻد برای هر اخﺘﻼﻝ اﺿﻄرابی (.
 2-Gadشامل دو سواﻝ اوﻝ پرسﺸنامه  7-GADاست که دارای روایی و پایایی و
دﻗت مناسﺒی است).(8

یافتهها:
در مﺠموﻉ147بیمار با تﺸﺨیﺺ بیماری کروﻧر ﻗﻠﺐ مراﺟﻌهکنندﻩ به مرکﺰ درماﻧی
اماﻡ عﻠی کرماﻧﺸاﻩ پرسﺸنامهها را تکمیل کردﻧد .اﺯ ایﻦ تﻌداد  40درﺻد کاﻧدیدای
ﺟراﺣی باﺯ یا اسﺘنت بودﻧد و  60درﺻد تﺤت عمل ﺟراﺣی و اسﺘنت ﻗرار ﮔرفﺘه بودﻧد.
میاﻧﮕیﻦ سﻦ شرکتکنندﮔان در ایﻦ مﻄالﻌه  67/57±.5/83بود 72 .ﻧفر)49درﺻد(
شرکتکنندﮔان مرد بودﻧد .اﺯ ایﻦ تﻌداد 19/7)29درﺻد( ﻧفر کارمند 27/9)41 ،درﺻد(
ﻧفر شﻐل آﺯاد و  51) 75درﺻد( بیکار بودﻧد .اﺯ ﻧﻈر تﺤﺼیﻼﺕ  20درﺻد بی سواد،
 38درﺻد تﺤﺼیﻼﺕ ﺯیر دیﭙﻠﻢ 32 ،درﺻد دیﭙﻠﻢ و فوﻕ دیﭙﻠﻢ و  10درﺻد لیﺴاﻧﺲ
و باﻻتر بودﻧد.
ﻧﺘایﺞ تﺤﻠیل دادﻩها ﻧﺸان داد که با توﺟه به در ﻧﻈر ﮔرفﺘﻦ ﻧقﻄه برش  5برای پرسﺸنامه
کیفیت خواب  131 ،ﻧفر)89/1درﺻد( کیفیت خواب ﺿﻌیﻒ داشﺘند که اﺯ ایﻦ تﻌداد 84
ﻧفر)64,1درﺻد( ﻧمرﻩ در باﺯﻩ  5تا 9داشﺘند که ﻧﺸاندهندﻩ مﺸکﻼﺕ خواب خفیﻒ
است 41 .ﻧفر )31,2درﺻد( ﻧمرﻩ در باﺯﻩ  10تا 14داشﺘند که ﺣکایت اﺯ شدﺕ مﺸکﻼﺕ
مﺘوسﻂ دارد و  6ﻧفر )4,5درﺻد( ﻧمرﻩ در باﺯﻩ  15تا 21داشﺘند که دﭼار مﺸکﻼﺕ
شدید خواب بودﻧد .میاﻧﮕیﻦ ﻧمرﻩ کل کیفیت خواب در بیماران  8/29±3/36بود که
ﻧﺸاندهندﻩ کیفیت خواب ﺿﻌیﻒ بیماران عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ است .ﻧمرﻩ آﺯمودﻧیها در
سایر خردﻩ مقیاﺱها در ﺟدوﻝ ﺯیر آمدﻩ است .ﻧﺘایﺞ مرتﺒﻂ به خردﻩ مقیاﺱها ﻧﺸان
میدهد که کفایت خواب بیماران وﺿﻌیت بدتری ﻧﺴﺒت به سایر خردﻩ مقیاﺱها دارد.
ﺟدوﻝ .1ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻل اﺯ بررسی کیفیت خواب در افراد با عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺒی
مﺘﻐیر

اﻧﺤراﻑ اسﺘاﻧدارد ±میاﻧﮕیﻦ

ﻧمرﻩ کل خواب خواب ﺿﻌیﻒ

8/29 ± 3/26

کیفیت ﺫهنی خواب

1/±8413/0

تﺄخیر در به خواب رفﺘﻦ

1/±7155/0

مدﺕ ﺯمان خواب

1/±1756/1

میﺰان باﺯدهی خواب

2/±9753/0

اخﺘﻼﻝ های خواب

1/±672/0

اسﺘفادﻩ اﺯ داروهای خوابآور

0/±0753/1

اخﺘﻼﻝ های عمﻠکردی روﺯاﻧه

0/±56 72/0

برای مقایﺴه کیفیت خواب بیﻦ ﺯﻧان و مردان اﺯ آﺯمون یومﻦ ویﺘنی اسﺘفادﻩ شد .به
ایﻦ دلیل ابﺘدا ،به بررسی ﻧرماﻝ بودن توﺯیﻊ مﺘﻐیر کیفیت خواب پرداخﺘه شد .مﺘﻐیر
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پرسﺸنامهها پﺲ اﺯ اخذ رﺿایت آﮔاهاﻧه اﺯ بیماران تکمیل و دادﻩها با اسﺘفادﻩ اﺯ
ﻧرﻡافﺰار SPSSﻧﮕارش  21تﺤﻠیل شدﻧد .برای اراﺋه آمار توﺻیفی اﺯ میاﻧﮕیﻦ ،اﻧﺤراﻑ
اسﺘاﻧدارد ،فراواﻧی و درﺻد اسﺘفادﻩ شد .برای بررسی ﻧرماﻝ بودن توﺯیﻊ دادﻩها ،اﺯ
آﺯمون کﻠوموﮔروﻑ اسمیرﻧوﻑ ،برای مقایﺴه بیﻦ ﮔروﻩها اﺯ آﺯمون مﻦ ویﺘنی یو و برای
بررسی رابﻄه بیﻦ مﺘﻐیرها اﺯ ﺿریﺐ همﺒﺴﺘﮕی اسﭙیرمﻦ ،آﺯمون خی دو اسﺘفادﻩ شد.

کیفیت خواب با اسﺘفادﻩ اﺯ آﺯمون کﻠوموﮔروﻑ اسمیرﻧوﻑ اسﺘفادﻩ شد و ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد
که مﺘﻐیر کیفیت خواب اﺯ توﺯیﻊ ﻧرماﻝ برخوردار ﻧﺒود .ﻻﺯﻡ به ﺫکر است که هیﭻکداﻡ اﺯ
مﺘﻐیرهای اسﺘفادﻩ شدﻩ در ایﻦ مﻄالﻌه توﺯیﻊ ﻧرماﻝ ﻧداشﺘند) .(0,05>Pمقایﺴه کیفیت
خواب بیﻦ مردان و ﺯﻧان ﻧﺸان داد که میاﻧﮕیﻦ کیفیت خواب ﺯﻧان 9/24±3/43
و میاﻧﮕیﻦ کیفیت خواب مردان  7/31±2/78بود که ﻧﺸاندهندﻩ کیفیت خواب
بدتر در ﺯﻧان است ) .(P=0/001همﭽنیﻦ ﺿریﺐ همﺒﺴﺘﮕی اسﭙیرمﻦ ﻧﺸان داد که
کیفیت خواب بیماران کروﻧر ﻗﻠﺒی با مﺘﻐیرهای اﺿﻄراب فراﮔیر )،(0,001>P,0,45=r
افﺴردﮔی) ، (0,001>P, 0,45=rﻧﺸﺨوار ﺫهنی ) (0,001>P ,0,50=rو شاخﺺ تودﻩ
بدﻧی) (0,02=P ,0,21=rرابﻄه مﺜﺒت مﻌناداری دارد .به ایﻦ مﻌنا که با افﺰایﺶ ایﻦ
مﺘﻐیرها ،کیفیت خواب بیماران ﺿﻌیﻒتر میشود.
بﺤﺚ:
با توﺟه به اهمیت و ﻧقﺶ کیفیت خواب در سﻼمت روان و به تﺒﻊ آن تاثیری که بر
سﻼمت ﺟﺴﻢ دارد؛ هدﻑ اﺯ ایﻦ مﻄالﻌه ،بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن
در سالمنداﻧی است که اﺯ بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ رﻧﺞ میﺒرﻧد .ایﻦ تﺤقیﻖ ﻧﺸان داد
که )93/2درﺻد( کیفیت خواب ﺿﻌیفی داشﺘند؛ ایﻦ امر ﮔویای کیفیت پاییﻦ خواب در
سالمندان مﺒﺘﻼ به عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ است .در مﻄالﻌهای که روی سالمندان کﻬریﺰﻙ
اﻧﺠاﻡ شد  88/4اﺯ افراد مﺸکل خواب) خفیﻒ ،مﺘوسﻂ و شدید( داشﺘند که با مﻄالﻌه
ﺣاﺿر همﺴو است).(35
در ایﻦ مﻄالﻌه مﺸﺨﺺ شد که ﺯﻧان سالمند مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ در
مقایﺴه با مردان سالمند مﺒﺘﻼ به بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺒی اﺯ کیفیت خواب کمﺘری
رﻧﺞ میبرﻧد؛ بیماری ﻗﻠﺒی توﺟیه کنندﻩ تفاوﺕ ﺟﺰﺋی مﺸاهدﻩ شدﻩ در مﻄالﻌه ﺫکر شدﻩ
با مﻄالﻌه ماست .همﭽنیﻦ مﻄالﻌه ﺣاﺿر با مﻄالﻌه اﻧﺠاﻡ شدﻩ توسﻂ ﻧورا و همکاران
) (2012همﺴو است؛ براساﺱ آﻧﭽه ﻧورا و همکاران در ساﻝ  2012ﮔﺰارش دادﻧد
بیماران سکﺘه ﻗﻠﺒی پﺲ اﺯ تﺠربه سکﺘه کیفیت خواب پایینی دارﻧد) .(3مﻄالﻌهای که
توسﻂ مﻬدی کﻬندﻝ و همکاران در ساﻝ  1393روی سالمندان ﺯن و مرد مﺒﺘﻼ به
بیماری کروﻧر ﻗﻠﺐ اﻧﺠاﻡ شد ،ﻧﺘایﺞ مﺸابﻬی با مﻄالﻌه ما به دست آوردﻩ است و به
ایﻦ شکل بیان کردﻩاﻧد ﺯﻧان ﻧﺴﺒت به مردان کیفیت خواب پاییﻦتری داشﺘند).(36
همﭽنیﻦ ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد که مﺘﻐیرهای اﺿﻄراب فراﮔیر ،افﺴردﮔی ،ﻧﺸﺨوار ﺫهنی
و تودﻩ بدﻧی با کیفیت خواب در ایﻦ بیماران ارتﺒاﻁ دارد .به ایﻦ شکل که هر ﭼه
میﺰان مﺘﻐیرهای ﺫکر شدﻩ در ایﻦ افراد باﻻتر باشد ،کیفیت خواب پاییﻦتری خواهند
داشت .همﺴو با مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،اﺣمد بﻬﭙﮋوﻩ و سیمیﻦ سﻠیماﻧی در ساﻝ 2016
خاﻃرﻧﺸان کردﻧد که بیﻦ کیفیت خواب سالمندان و افﺴردﮔی ارتﺒاﻁ وﺟود دارد؛ یﻌنی
بیﻦ افﺴردﮔی با کاهﺶ کیفیت خواب ارتﺒاﻁ دو ﻃرفه وﺟود دارد) .(37در مﻄالﻌه
دیﮕری که توسﻂ مﻬران پارسافر و همکاران در ساﻝ  1394اﻧﺠاﻡ شد؛ ارتﺒاﻁ بیﻦ
افﺴردﮔی و اﺿﻄراب با کیفیت خواب بررسی شدﻩ است که ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد اﺿﻄراب و
افﺴردﮔی با کیفیت خواب ارتﺒاﻁ منفی داشت .ﻧﺘایﺞ ﮔﺰارش شدﻩ در پﮋوهﺶ ﺫکرشدﻩ
با مﻄالﻌه ما همﺴو است) .(38در مﻄالﻌه دیﮕری که توسﻂ فرشﺘه پورمﺤﺴنی کﻠوری
که در ساﻝ  1392اﻧﺠاﻡ شد ،ارتﺒاﻁ بیﻦ ﻧﺸﺨوار ﺫهنی و خواب ارﺯیابی شد که ﻧﺘایﺞ
ﻧﺸان داد ﻧﺸﺨوار ﺫهنی با خواب ارتﺒاﻁ دارد .به ایﻦ شکل که ﻧﺸﺨوار ﺫهنی باﻻ با
کیفیت خواب پاییﻦ در داﻧﺸﺠویان ارتﺒاﻁ دارد) .(39همﭽنیﻦ در مﻄالﻌهای که توسﻂ
ترکماﻧی و همکاران در ساﻝ  1396به اﻧﺠاﻡ رسید ،مﺸﺨﺺ شد که بیﻦ شاخﺺ تودﻩ
بدﻧی و درﺻد ﭼربی با کیفیت خواب همﺒﺴﺘﮕی مﻌکوﺱ وﺟود دارد؛ یﻌنی با افﺰایﺶ
شاخﺺ تودﻩ بدﻧی و درﺻد ﭼربی در بدن افراد پیﺶبینی میشود افراد اﺯ کیفیت خواب
ﺿﻌیﻒتری بﻬرﻩ بﺒرﻧد).(40
با توﺟه به اینکه بیماران بﺴﺘری در بﺨﺶ بودﻧد ،مﺤقﻖ تواﻧایی کنﺘرﻝ برخی مﺘﻐیرها
را ﻧداشت که میتواﻧﺴﺘند در کیفیت خواب اثر داشﺘه باشند ماﻧند :آداب خواب،
وابﺴﺘﮕیهای بیمار به مﺤل خوابیدن خود و  ...و یا رفتوآمدها در بﺨﺶ ،سرو ﺻدا
و تمامی عوامل مﺤیﻄی موثر درایﺠاد اخﺘﻼﻝ در خواب بیمار .همﭽنیﻦ عدﻡ کنﺘرﻝ
دفﻌههای بیماری ﻗﻠﺒی ﻧیﺰ میتواﻧﺴت اثر ﮔذار باشد که در ایﻦ مﻄالﻌه در ﻧﻈر ﮔرفﺘه
ﻧﺸد .منﻈور ایﻦ است که کﺴی که برای ﻧﺨﺴﺘیﻦ بار مﺒﺘﻼ شدﻩ برخورد با بیماریاش
مﺘفاوﺕ باشد و با کﺴی که ﭼند بار بﺴﺘری شدﻩ ﻧیﺰ تفاوﺕ دارد .پیﺸنﻬاد میشود که در
مﻄالﻌههای آیندﻩ مﺘﻐیرهای مﺰاﺣﻢ فوﻕ کنﺘرﻝ شوﻧد و ایﻦ مﺘﻐیرها مﻄالﻌه و بررسی
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کیفیت خواب ﺯﻧان سالمند مﺒﺘﻼ به ایﻦ بیماری در مقایﺴه با مردان سالمند مﺒﺘﻼ به
 اﻧﺠاﻡ مداخﻠههایی برای بﻬﺒود کیفیت خواب سالمندان،بیماری عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ
 به دلیل ارتﺒاﻁ کیفیت، اﺯ سوی دیﮕر.مﺒﺘﻼ به ایﻦ بیماری ﺿروری بهﻧﻈر میرسد
 افﺴردﮔی و ﻧﺸﺨوار ﺫهنی بهﻧﻈر میرسد بﻬﺘر است ایﻦ عوامل در،خواب با اﺿﻄراب
 همﭽنیﻦ پیﺸنﻬاد میشود در مﻄالﻌههای.پروتکلهای درماﻧی درﻧﻈر ﮔرفﺘه شوﻧد
آیندﻩ در بیماران سالمند مﺒﺘﻼ به عروﻕ کروﻧر ﻗﻠﺐ و بیماران ﻏیرسالمند مﻄالﻌههای
 باتوﺟه به اینکه کیفیت خواب ﻗﺒﻠی و کیفیت خواب، عﻼوﻩ بر ایﻦ.مﺸابﻬی اﻧﺠاﻡ ﮔیرد
 اﻧﺠاﻡ مﻄالﻌههای ﻃولی درمورد کیفیت خواب،بﻌد اﺯ بﻬﺒودی میتواﻧد افﺰایﺶ یابد
 ﺿمﻦ توﺟه به اینکه عوامل ﺯیﺴﺘی میتواﻧند بر کیفیت خواب، در پایان.ﺿروری است
 بﻬﺘر است مﻄالﻌههایی برای بررسی هرﭼه بﻬﺘر عوامل ﺯیﺴﺘی اﻧﺠاﻡ،تاثیرﮔذار باشند
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