
بررسي  عوامل منجر به بي خوابي در بيماران بستري در بخش هاي سي سي يو 

   1383بيمارستان طالقاني اروميه 

 ، هْيي ًلشتي، طالِ ًبًجخؾ، هؼلَهِ ّوتيكخشالؼبدات ًويجي

  28/4/85:          تبسيخ پزيشؽ هوبل6/4/85ِ: تبسيخ دسيبكت هوبلِ

كللٌبهِ داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي  

 1384                                                                                                                           ػبل ػَم، ؿوبسُ ػَم، پبئيض 

چكيذه  

 ػبػت 8 تب 6يي كشد ثبلؾ دس ؿجبًِ سٍص ثِ .  خَاة يٌي اص ًيبصّبي اػبػي اًؼبى اػت، حذٍد يي ػَم اص ػوش آدهي ثِ خَاة اختلبف داسد:مقذمه

ثشسػيْب ًـبى . ثشاثش هطبلؼبت، تشؿح َّسهَى ّبي سؿذ دس خَاة اكضايؾ هي يبثذ. خَاة خْت تشهين ٍ سؿذ ثبكتْبي ثذى هشٍسي اػت. خَاة ًيبص داسد
ػَاهل هتؼذد هحيطي ٍ كيضيَلَطيٌي هي تَاًذ ًيليت ٍ ًويت خَاة سا تـييش دٌّذ ٍ دس الگَي . هي دّذ ًِ دس صهبى ثيوبسي ًيبص ثِ خَاة كضًٍي هي يبثذ

ثب تَخِ ثِ هـبّذات ٍ تدبسة ثبليٌي ثِ ٌّگبم هَاخِ ثب ثيوبساى ثؼتشي دس ثخـْبي هشاهجتْبي ٍيظُ ػي ػي يَ هـخق . طجيؼي آى اختالل ايدبد ًوبيٌذ
سا اص ... هي ؿَد ًِ، اؿلت ثيوبساى اص ثي خَاثي ٍ يب ثذخَاثي ؿٌبيت داسًذ ٍ ػالئن هحشٍهيت اص خَاة ًظيش خؼتگي، اكؼشدگي، ًؼبلت، ثي حَاكلگي ٍ 

ِ سيضي دس گبم ًخؼت ؿٌبػبيي ػَاهل ٍ ثشٍص هـٌالت اػت، لزا پظٍّـگشاى ثش آى ؿذُ اًذ ًِ دس . خَد ًـبى هي دٌّذ ثب تَخِ ثِ ايٌٌِ اػبع ّش ثشًبه
يي هطبلؼِ تَكيلي، ثب ّذف تؼييي ػَاهل هٌدش ثِ ثي خَاثي دس هيبى ثيوبساى ثؼتشي دس ثخـْبي ػي ػي يَ ثيوبسػتبى طبلوبًي اسٍهيِ ثپشداصًذ ٍ ثب 

.  هؼشكي ايي ػَاهل، پشػتبساى ٍ ػبيش گشٍُ ثْذاؿتي سا خْت پيـگيشي ٍ ًٌتشل ػَاهل اخالل گش يبسي دٌّذ

 ثخؾ ػي ػي يَ ثِ سٍؽ هجتٌي ثش ّذف، اًتخبة ٍ ثب اػتلبدُ اص پشػـٌبهِ 4 ًلش اص ثيوبساى ثؼتشي دس 30هطبلؼِ تَكيلي  دس يي :مواد و روشها

.  چْبس هؼوتي ؿبهل هـخلبت كشدي، اختوبػي، ػَاهل هؤس كشدي، ػَاهل هؤثش هحيطي ٍ ػَاهل هؤثش هشاهجتي، دسهبًي، اطالػبت الصم دسيبكت گشديذ

اطالػبت الصم اص طشين پشػـٌبهِ ثجت .  ًلش اص ثيوبساى ثخـْبي هختلق تحت هطبلؼِ ٍ ثشسػي هشاس سگشكتٌذ30 دس ايي پظٍّؾ، دس هدوَع :نتايج

طجن ًتبيح حبكل اص ايي پظٍّؾ، ػذم . آًبى صى ثَدًذ% 1/30هشد ٍ % 9/69 ػبل ثَد ًِ 47طجن اطالػبت ثِ دػت آهذُ هتَػط ػي ثيوبساى . گشديذ
ثِ تشتيت اص هؤثشتشيي ػَاهل كشدي، هحيطي ٍ هشاهجتي، دسهبًي هٌدش ثِ % 20ٍ هشاهجت اص ػبيشيي % 3/33، ًظبكت آًبى %6/66تَاًبيي اًدبم  كشاين 

.   ثي خَاثي دس ثيوبساى ثؼتشي ثَد

 ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل اص ايي هطبلؼِ، ّش ًذام اص ػَاهل هحيطي، كشدي، هشاهجتي ٍ دسهبًي اص ػَاهل هؤثش دس ثشٍص هـٌالت خَاة دس ثيوبساى :بحث

لزا ثب تَخِ ػَْلت ًٌتشل ػَاهل هحيطي ًؼجت ثِ ػبيش ػَاهل، ثِ ًظش هي سػذ ًِ ثتَاى هيضاى صيبدي اص . ثؼتشي دس ثخـْبي ػي ػي يَ اػت
ّوچٌيي لضٍم تَخِ ٍ آهَصؽ ثيـتش ًبدس دسهبًي ٍ پشػتبسي دس صهيٌِ اًدبم اهَس هشاهجتي ٍ دسهبًي، . هـٌالت ثي خَاثي ًبؿي اص هحيط كيضيٌي سا ًبػت

.  ًظيش صهبى تدَيض داسٍ احؼبع هي گشدد

  ثي خَاثي، ثيوبساى ثخؾ ػي ػي يَ، خَاة  :واژه هاي كليذي

  1384، پبئيض 105-109كللٌبهِ داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، ػبل ػَم، ؿوبسُ ػَم، ف 

  0441- 2228818:  اسٍهيِ، خيبثبى ثؼيح، داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي، تللي:آدرس مكاتبه                         

                                                           

 هشثي پشػتبسي داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ػلَم پضؿٌي اسٍهيِ   

 هشثي پشػتبسي داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ػلَم پضؿٌي اسٍهيِ   

 هشثي پشػتبسي داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ػلَم پضؿٌي اسٍهيِ   

 هشثي پشػتبسي داًـٌذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي داًـگبُ ػلَم پضؿٌي اسٍهيِ   

 هوبلِ پظٍّـي
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مقذمه 

خَاة يي حبلت هٌظن، تٌشاس ؿًَذُ ٍ ثِ آػبًي 

ثشگـت پزيش اسگبًيؼن اػت ًِ ثب ثي حشًتي ًؼجي ٍ 

ثبال سكتي هبثل تَخِ آػتبًِ ػٌغ الؼول ثِ هحشًْبي 

. (1)خبسخي دس هوبيؼِ ثب حبلت ثيذاسي هـخق اػت 

خَاة يٌي اص ًيبصّبي اػبػي اػت ٍ حذٍد يي ػَم 

يي كشد . اص ٍهت اًؼبى سا ثِ خَد اختلبف هي دّذ

 ػبػت خَاة ًيبص داسد توبم 8 تب 6ثبلؾ دس ؿجبًِ سٍص ثِ 

ػلَلْبي ثذى ثِ دٍسُ اي اص اػتشاحت ًيبصهٌذ ّؼتٌذ تب 

خَاة . تدذيذ هَا ًشدُ ٍ ًيشٍي تبصُ اي ًؼت ًٌٌذ

دس . خْت تشهين ٍ سؿذ ثبكتْبي ثذى هشٍسي اػت

.  (2)خَاة تشؿح َّسهًَْبي سؿذ، اكضايؾ هي يبثذ 

هحشٍهيت اص خَاة تأثيش ػويوي ثش تَاًبيي ّبي اكشاد 

ؿخق هحشٍم اص خَاة . اػن اص ػبلن يب ثيوبس هي گزاسد

ثؼيبس ػلجي، تٌذ هضاج ٍ ًگشاى اػت ٍ حتي هوٌي 

هحشٍهيت اص خَاة . اػت ثي ػبطلِ ٍ خًَؼشد ًيض ثبؿذ

ًوجَد خَاة . هي تَاًذ ثبػث اهطشاة دس ؿخق ؿَد

ثبػث ًبّؾ َّسهَى سؿذ دس خشيبى خَى هي ؿَد ًِ 

هَخت هي گشدد ؿخ احؼبع خؼتگي، اكؼشدگي ٍ 

هحشٍهيت اص خَاة ثِ خلَف . ًبخَؿي ػوَهي ًٌذ

دس اكشادي ًِ دس حبل ثْجَدي ٍ دسهبى ثيوبسي ٍ يب 

.  (3)كذهبت ّؼتٌذ، صيبى آٍس اػت 

حلَل اطويٌبى اص اػتشاحت ًبكي ٍ ثِ خَاة سكتي 

پشػتبساى . ثيوبس اص هؼئَليتْبي ػوذُ پشػتبساى اػت

ثبيذ آگبّي ًبكي اص ػلل ٍ ػَاهل ايدبد اختالل خَاة 

ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ ػي ػي يَ داؿتِ ثبؿٌذ تب 

ثتَاًٌذ ًيبصّبي خَاة ٍ اػتشاحت ثيوبساى سا ثشآٍسدُ 

ّش چٌذ ًِ هبّيت ثيوبسي ٍ ػَاسم ًبؿي اص . ًوبيٌذ

آى هبًغ اص خَاة ٍ اػتشاحت ًبكي هي گشدد ٍ هحيط 

ثيوبسػتبى ٍ يب هشاهجتْبي طَالًي هذت ٍ كؼبليت 

اػوبي هشًض دسهبًي هي تَاًذ هَخت اختالل دس خَاة 

ثيوبساى گشدد، ٍلي دس ّش حبل، ٍظيلِ پشػٌل دسهبًي 

اػت ًِ ثِ ّش طشين هوٌي دس خْت تأهيي ايي ًيبص 

.  (4)اػبػي ثيوبساى ػؼي ٍ تالؽ ًٌٌذ 

مواد و روشها  

دس يي پظٍّؾ تَكيلي ثب ّذف تؼييي ػَاهل هٌدش 

ثِ ثي خَاثي ثيوبساى ثخـْبي ػي ػي يَ ثيوبسػتبى 

 ًلش اص ثيوبساى 30، 1383طبلوبًي اسٍهيِ دس ػبل 

 ثخؾ ػي ػي يَ ثِ سٍؽ هجتٌي ثش ّذف 4ثؼتشي دس 

دس ايي پظٍّؾ اثضاس گشدآٍسي . اًتخبة گشديذًذ

 هؼوت هـخلبت 4اطالػبت، پشػـٌبهِ ثَد ًِ ؿبهل 

كشدي اختوبػي ٍ ًليِ ػَاهل هٌدش ثِ ثي خَاثي اػن اص 

ثشاي . هشاهجتي ثَد- ػَاهل هحيطي، كشدي ٍ دسهبًي

تدضيِ ٍ تحليل آهبسي دادُ ّب اص آهبس تَكيلي ثِ 

ِ ثٌذي اهتيبصات اػتلبدُ ؿذ .  كَست خذٍل ستج
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نتايج  

ِ ّبي پظٍّؾ اًثشيت ثيوبساى  ، %4/69)طجن يبكت

.  (1خذٍل ؿوبسُ )هشد ٍ ثي ػَاد ثَدًذ  (6/56%

 

 

 

 

 CCUاختوبػي ثيوبساى ثؼتشي دس -  هـخلبت كشدي(1جذول شماره 

دسكذ تؼذاد  

 9/69 21هزًش خٌغ 

 1/30 9هؤًث 

 
تحليالت 

 6/56 17ثي ػَاد 

 3/23 7اثتذائي ٍ ساٌّوبيي 

 4/13 4هتَػطِ ٍ ديپلن 

 7/6 2ثبالتش اص ديپلن 

 ػبل 5/47هيبًگيي ػي 

 سٍص 25/3هيبًگيي سٍصّبي ثؼتشي 
 

 

، %3/33ثٌبثِ اظْبسات ثيوبساى ثِ تشتيت ًظبكت اتبم 

، ثبص ٍ ثؼتِ ؿذى دس ٍ %6/26ػشكِ يب ًبلِ ثيوبساى 

هؤثشتشيي ػَاهل هحيطي هٌدش ثِ % 3/23پٌدشُ ّب 

. (2خذٍل ؿوبسُ)ثي خَاثي ثَدُ اػت 

ػَاهل هحيطي هٌدش ثِ ثي خَاثي  (2خذٍل ؿوبسُ 

                              هيضاى تأثيش 
ػبهل 

ّويـِ گبّي ثٌذست ّيچگبُ 

دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي 

 7/6 2 7/16 5 20 6 6/56 17َّاي ًبهطجَع اتبم 

 10 3 7/6 2 20 6 3/63 19گشهبي ثيؾ اص حذ 

- -  3/13 4 30 9 6/56 17ػشهبي ثيؾ اص حذ 

 7/16 5 7/6 2 20 6 6/56 17ًبهٌبػت ثَدى تخت 

- -  3/13 4 3/13 4 4/73 22ًَس صيبد اتبم  

 2 6 7/6 2 20 6 3/53 16كذاي صيبد دػتگبُ 

 7/16 5 7/6 2 20 6 6/56 17حول ٍ ًول ٍػبيل 

 3/23 7 20 6 7/16 5 3/53 16ثبص ٍ ثؼتِ ؿذى پٌدشُ ّب  

 4/23 7 20 6 20 6 6/36 11كحجت ثيوبساى 

 6/26 8 7/16 5 20 6 6/36 11ػشكِ يب ًبلِ ثيوبساى 

- -  3/13 4 20 6 7/66 20صًگ تللي  

 7/6 2 6/26 8- -  6/66 20كذاي ّوشاّبى  

 3/33 10 10 3 10 3 7/46 14ًظبكت ثي هَهغ اتبم 

 10 3 3/23 7 7/6 2 60 18كذاي كحجت ًبسًٌبى 

- -  20 6- -  80 24كذاي خبسج اص ثخؾ 

-  -  7/16 5 6/26 8 6/56 17تؼذاد صيبد ثيوبس دس ثخؾ  
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، ػذم (%26)ّوچٌيي ػذم تَاًبيي ًبسّبي سٍصهشُ 

ٍ ثِ ّن خَسدى  (%20)تَْع ٍ اػتلشاؽ  (%23)تحشى 

اص هؤثشتشيي ػَاهل  (%20)ثشًبهِ تـزيِ ٍ ػذم تحشى 

خذٍل )كشدي هٌدش ثِ ثي خَاثي، دس ثيوبساى ثَدُ اػت 

. (3ؿوبسُ 

 

ػَاهل كشدي هٌدش ثِ ثي خَاثي  (3خذٍل ؿوبسُ 

                              هيضاى تأثيش 
ػبهل 

ّويـِ گبّي ثٌذست ّيچگبُ 

دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي 

 7/6 2 7/16 5 20 6 6/56 17ًگشاًي ثؼلت دٍسي اص هٌضل 

 10 3 7/6 2 20 6 3/63 19تشع اص دسهبى 

- -  3/13 4 30 9 6/56 17ًگشاًي دس هَسد ؿـل  

 16 5 7/6 2 20 6 6/56 17ًگشاًي اص ّضيٌِ  

- -  3/13 4 3/13 4 6/36 11احؼبع دسد 

 20 6 7/6 2 20 6 3/53 16... تَْع، اػتلشاؽ ٍ 

 16 5 7/6 2 20 6 6/56 17ثْن خَسدى ػبدت خَاة 

 23 7 20 6 7/16 5 3/53 16ثْن خَسدى ثشًبهِ تـزيِ 

 23 7 20 6 20 6 6/36 11ػذم تحشى  

 26 8 7/16 5 20 6 6/36 11ػذم تَاًبيي ًبسّبي سٍصهشُ 

- -  3/13 4 20 6 7/66 20ػذم تَاًبيي اًدبم كشائن  
 

ِ ّبي پظٍّؾ، هشاهجت پشػتبساى اص ػبيشيي ٍ  طجن يبكت

ٍ ثيذاس ؿذى   (%20)ثيذاس ؿذى ثشاي ػبيش هشاهجتْب 

- اص هؤثشتشيي ػَاهل هشاهجتي (%7/16)ثشاي داسٍ 

خذٍل )دسهبًي هٌدش ثِ ثي خَاثي دس ثيوبساى ثَدُ اػت 

. (4ؿوبسُ 

ػَاهل هشاهجتي دسهبًي هٌدش ثِ ثي خَاثي  (4خذٍل ؿوبسُ 

                              هيضاى تأثيش 
ػبهل 

ّويـِ گبّي ثٌذست ّيچگبُ 

دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي دسكذ كشاٍاًي 

 7/16 5 6/36 11 3/13 4 3/23 10ثيذاس ؿذى ثشاي داسٍ 

 4/13 4 7/6 2 20 6 3/63 19ثيذاس ؿذى ثشاي ػشم 

 20 6 3/13 4 30 9 6/56 17ثيذاس ؿذى ثشاي ػبيش هشاهجتْب 

 V/S  17 6/56 6 20 2 7/6 3 10ثيذاس ؿذى ثشاي ًٌتشل 

 3/13 4 3/13 4 3/13 4 6/36 11ثيذاس ؿذى ثشاي هشتت ًشدى تخت  

-  6 7/6 2 20 6 3/53 16ػذم سكغ ًيبصّبي اػبػي ثيوبس 

 7/6 2 7/6 2 20 6 6/56 17ػذم تؼٌيي دسد 

 20 6 20 6 7/16 5 3/53 16هشاهجت پشػتبس اص ػبيشيي 

 7/6 2 20 6 20 6 6/36 11ثيذاس ؿذى ثشاي تْيِ ًوًَِ  

 4/13 4 7/16 5 20 6 6/36 11پَصيـي ّبي خبف دسهبًي 

- -  20 6 3/23 7 7/56 17ػذم دسهبى هـٌالت  

- -  3/23 7 3/13 4 3/63 19ثي تَخْي ثِ احؼبػبت ثيوبس 

- -  20 6 7/16 5 3/63 19تٌذخَيي ًبدس ثيوبسػتبى 

 10-  3/13 4 20 6 7/66 20هؼبيٌبت پضؿٌي هٌشس 

 

 كخشالؼبدات ًويجي، هؼلَهِ ّوتي، طالِ ًبًجخؾ، هْيي ًلشتي 
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بحث  

ًتبيح حبكل اص ايي هطبلؼِ ًـبى داد ًِ ّش ًذام اص 

ػَاهل هحيطي، كشدي، هشاهجتي ٍ دسهبًي  ثِ دسخبتي 

خضٍ ػلل هختل ًٌٌذُ خَاة دس ثيوبساى ثؼتشي دس 

هطبلؼبت هختلق اًدبم ؿذُ دس . ثخؾ ػي ػي يَ اػت

ايشاى ًيض هَيذ ايي اهش اػت ًِ ثخؾ هبثل تَخْي اص 

ثيوبساى ثؼتشي دس ثيوبسػتبى، ثِ داليل گًَبگَى ًِ 

- تحت ػِ دػتِ ًلي ػَاهل كشدي، هحيطي ٍ هشاهجتي

ِ ثٌذي ؿذُ اًذ، دچبس هـٌل ثي خَاثي ٍ  دسهبًي طجو

تجؼبت ًبؿي اص آى ًظيش خؼتگي، ثي حَكلگي، ػذم 

ثب . (5)احؼبع ؿبداثي ٍ ًبّؾ توشًض حَاع هي ؿًَذ 

تَخِ ثِ ػَْلت ًٌتشل ػَاهل هحيطي ًؼجت ثِ ػبيش 

ػَاهل ثِ ًظش هي سػذ ًِ ثتَاى ثِ هيضاى صيبدي اص 

هـٌالت ثي خَاثي ًبؿي اص هحيط كيضيٌي ًظيش گشهب، 

.  ثيوبساى ًبػت... ػشهب، ًَس، كذا، سختخَاة ٍ 

اهيذ اػت ثب دس ًظش گشكتي ػَاهل هٌدش ثِ ثي خَاثي ٍ 

تَخِ ثِ ايي ًٌتِ ًِ ثؼيبسي اص ػَاهل هؤثش ثش 

ثي خَاثي هبثل ًٌتشل اػت، پشػتبساى ثب اتخبر تذاثيش 

الصم ثتَاًٌذ هوي كشاّن ًوَدى آػبيؾ ٍ خَاة 

ثيوبساى، هذهْبي هؤثشي خْت تخليق آالم ثيوبساى ٍ 

.  تؼشيغ دس سًٍذ ثْجَدي آًبى ثشداسًذ
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A Survey of Sleep Disturbing Factors in Patients of CCU 

Wards of Taleghani Hospital in Urmia 

Nughibi F , Hematy M , Nanbakhsh Zh , Nosrati M 

 

Abstract: 

Introduction: Sleeping is one of the essential needs of human and approximately. composes 

one third of one's lifetime. An adult person needs about 6-8 hours sleep daily. Sleep is 

necessary for growth and repair of body tissues and increases honnow release. Studies 

showed that need for sleeping increases in illness. Multiple factor-ss such as physiologic and 

environmental factors can change the quality and quantity of sleep. Most patients in CCU 

ward complain of insomnia or normal sleep pattern changes and show signs of sleep 

deprivation such as fatigue, depression, lack of patience, and etc. At first it is necessary to 

recognize the problems. The researchers decided to do a descriptional study to determine 

sleep disturbance f,,t(,iors and help health personnels to prevent and control these factors. 

Methods & Materials: This study is a descriptive study and includes about 3.0 patients in 

CCU wards. A four-part questioner was used for data collection. Each question sheet included 

questions about personal identification marks, social mad,~.-,. personal-environmental and 

medical care factors. 

Results: This study showed that samples complained of inability in praying (66.61o), room 

cleaning (33.3%), and care of other patients (20%) so personal, environmentaL and medical 

nursing factors respectively cause sleep disturbance in CCU patients. 

Discussion: The results show that each of environmental, personal, and medical nursing 

factors are effective in patients' sleep disturbance, therefore with control of environmental 

factors we can decrease the problems of the patients. 

 

Key words: Insomnia, CCU Patients, Sleeping 
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