
  مقاله پژوهشي 

ا در دخرتان و پسران يوع پاراسومنيزان شي مياسهي مقايبررس
 دانشجو

 

 1 يال گالبيسه

  
  5/9/87 تاریخ پذیرش،7/7/87تاریخ دریافت 

 
  چكيده

 امـروز بـسيار   اختالالت خواب در دنياي .برند هاي ناشي از اختالالت خواب رنج مي       درصد افراد از نوعي بيماري     ٦٠المللي،    براساس آمار بين   :پيش زمينه و هدف   
هـاي روانـي ريـشه در      رفتاري و ناراحتي، گوارشي، عروقي، ريوي- هاي قلبي ها و مشكالت شايع مانند بيماريمورد توجه قرار گرفته و در واقع بسياري از بيماري         

  .اختالالت خواب دارند
 دانـشگاه   يهاان دختر و پسر ساکن خوابگاه     يا دردانشجو يوع پاراسومن يشزان  يباشد که در آن م    ي م ياسهي مقا – يفي توص يک بررس ين پژوهش   يا :هاروش مواد و 

ان سـاکن   ياز دانـشجو  ) پـسر  ۳۵۰ دختـر و     ۳۵۰( نفـر    ۷۰۰ها شامل    نمونه .نامه بود ها پرسش  داده يابزار گردآور . سه شد يگر مقا يکدي واحد دهاقان با     يآزاد اسالم 
ه و  يـ  مورد تجز  ي و استنباط  يفي توص يها و آزمون  spssاطالعات با استفاده از نرم افزار       .  انتخاب شدند  ي دختران و پسران بودند که به روش سر شمار         يهاخوابگاه

  .ل قرار گرفتيتحل
  درصد ۳/۹۰ در گروه پسران و       درصد SD(، ۶/۹۶ =۷۳/۰ (۵۸/۳و در دختران    ) SD=۷۶/۰ (۴۴/۰ا در پسران    ين نمرات پاراسومن  يانگيها نشان داد م   افتهي :هايافته

ن نمـرات در دو    يانگيـ سه م يـ  و مقا  .)>P ۰۵/۰( وجـود دارد     يدار آمـار  يا تفاوت معن  ين دو گروه پسر و دختر در مورد پاراسومن        ي ب . گروه دختران مجرد هستند    در
  .باشديشتر از پسران مين اختالالت در گروه دختران بيدهد که ايگروه نشان م

ن يهمچنـ  ،دهـد ين دختران و پسران را نشان مـ       يا و اختالالت خواب ب    يوع پاراسومن يزان ش يدر م  ت آشکار ن پژوهش تفاو  يج حاصل از ا   ينتا :يريگجهيبحث و نت  
 يهـا تير آن در فعال   ي از اختالالت خواب و تاث     ي ناش ي و روح  يکند که با توجه به عوارض جسم      ين نکته جلب م   يان را به ا   يپزشکان و خود دانشجو    ،نينظر مسئول 
  . در جهت رفع آن انجام داديد اقدامات اساسيروزمره با

   پسران، دختران،ايپاراسومن :هاكليد واژه
  

 ١٣٨٧ زمستان ،٢٠٥-٢٠٩ ص ششم، شماره چهارم، دورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

  ۰۳۲۱۲۲۳۹۴۵۱-۰۹۱۳۲۲۲۲۷۶۷: ، تلفن شهرضا، جاده دهاقان۳ کيلومتر ،اصفهان :آدرس مكاتبه
Email: golabisoheila@ yahoo.com 

  

                                                 
 عضو هيات علمي گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان۱

 مقدمه

هـاي    درصـد افـراد از نـوعي بيمـاري      ٦٠المللي،    براساس آمار بين  

 خواب در دنيـاي     اختالالت .برند  ناشي از اختالالت خواب رنج مي     

ها امروز بسيار مورد توجه قرار گرفته و در واقع بسياري از بيماري           

 ، عروقـي، ريــوي - هـاي قلبـي   و مـشكالت شـايع ماننـد بيمـاري    

هاي رواني ريشه در اخـتالالت خـواب         گوارشي، رفتاري و ناراحتي   

  .)١ (دارند

 درصد افراد بزرگسال اياالت متحـده در طـول زنـدگي            ۳۰حدود  

ها نشان داده  بررسي.کنندي از اختالالت خواب را تجربه ميخود يک

 . ميليون نفر در ايران دچار اختالالت خواب هـستند         ٦است بيش از    

خوابي در زنان و مردان در زمان بلوغ تشديد شده و با باال رفـتن               بي

زنان در همه سنين بيشتر از مـردان از سـخت        . يابدسن افزايش مي  

اندن و زود بيدار شدن يا سر حـال نبـودن            خواب م  ،به خواب رفتن  

  ) ٢(شاکي هستند 

بيش از نيمي از افرادي که مشکالت خواب دارند در صدد درمان بر             

ضـعف   ،تواند موجـب اشـکال در تمرکـز       کمبود خواب مي  . آيندنمي

 هاي نورو پسيکولوژيک و کاهش ميل مشکالتي در آزمون،حافظه
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ل ين نوع اخـتالالت خـواب را تـشک        يترعي شا يخوابيب.  شود يجنس

 و  ي و روان  يت مؤنث، سن باال، ابتال به اختالالت طب       يجنس. دهديم

ند  هـست  وع اختالالت خواب همـراه    يش ش ي با افزا  ،سوء مصرف مواد  

 ، و اختالالت آن   يکل قاعدگ يها و س   در خانم  يرات هورمون يي تغ .)۳(

توانـد  مـي  يائـسگ ي و   ي حـاملگ  ،ي ضـد بـاردار    يهـا قـرص خوردن  

 درصد  ۷۰ک مطالعه حدود    ي يط .ر قرار دهد  يخوابشان را تحت تأث   

 روز در ماه بـه علـت        ۵/۲از دختران جوان گزارش کردند که حدود        

  .)۴( دچار اختالل خواب هستند يکل قاعدگيس

ا نـامطلوب در    يـ رمعمول  ي غ يهادهيا وجود پد  ي پاراسومن يمشخصه

  :دار شدن فرد است و شاملي بيا در آستانهيطول خواب 

   ١اختالل کابوس: الف

  ٢ب ـ اختالل وحشت شبانه

  ٤ يگردا خوابي ٣اختالل راه رفتن در خواب : پ

   :ني نامعياهاي پاراسومن:ت

  شامل

   ٦ا دندان قروچه ي ٥ خوابيي دندان سا-۱

   REM اختالل رفتار خواب -۲

  ٧ حرف زدن در خواب -۳

ن يا در حـ يـ ا بدن که درست قبـل  ياختالل حرکات موزون سر      -۴

  .دهدميخواب رخ 

مـار  ي که دوره فلج با لمس ب      يرمرتبط با نارکولپس  ي فلج خواب غ   -۵

  .)۵(ابد يمي خاتمه يک محرک خارجيا ي

 واب اختالالت خي رويفي توصيدر پژوهش) ۱۳۷۶( يکالگر

ا به شکل کابوس ي پاراسومن:افته استيپرستاران در شهر تهران در 

ک و اختالالت يگردد در رابطه با عوامل دموگرافميشبانه مشاهده 

 ي همبستگيا دارايت با پاراسومنيج نشان داد که جنسي نتا،خواب

                                                 
1 Wiktionary 
2 Sleep terror 
3 sleepwalking  
4 somamalism 
5 sleep bruxism 
6 too thginding 
7 somniloquy 

ن يهمچن. تراز مردان بودعيکه در زنان شايطورهدار است، بيمعن

 ده شدهيشتر دي سال ب۵تر از ا در افراد با سابقه کار کميپاراسومن

شتر ي پژوهش مجرد و بدون فرزند بيا در واحدهاي پاراسومن.است

شتر از يپسران ب: معتقدند) ۲۰۰۵( و همکاران ٨وي ل.)۶( است

 که دختران يدر حال هستند) P=۰۰۹/۰(ا يدختران دچار پاراسومن

نسبت به پسران ) P=۰۱۹/۰ (يترطول مدت خواب  نامناسب

وع يق خود شيز در تحقين) ۲۰۰۱( و همکاران ٩ني است.)۷( داشتند

 و ي شوق.)۸( ا را در پسران گزارش نمودنديشتر پاراسومنيب

 يبررس« تحت عنوان يگريدر مطالعه د) ۱۳۸۴(همکاران 

صحبت در خواب : سدينومي»  ساله۶-۱۱ا در کودکان يپاراسومن

ن يترجيعنوان رابه)  درصد۹/۲۶ (ييو دندان سا)  درصد۹/۲۷(

کودکان مورد مطالعه، وجود داشته   دريياي پاراسومنيرفتارها

 يياي پاراسومني رفتارهايان برخي ميداريضمناً ارتباط معن. است

 يدارين ارتباط معنيهمچن. و سن و جنس کودکان وجود داشت

ن و يالت والدي و سطح تحصيياي پاراسومني رفتارهايان برخيم

ان دفعات ي م.)a≥۰۰۵/۰(ده شده است يها دان آنيروابط م

، صحبت در ي شب ادرارين در طول هفته و رفتارهايمشاجره والد

 وجود يداري ارتباط معني، کابوس، خوابگردييخواب، دندان سا

  .)a( )۹≥۰۰۵/۰(داشته است 

ت خـواب   يـ محروم« تحـت عنـوان      يادر مقاله ) ۲۰۰۶ (١٠ نو ياپال

دارنـد کـه اغلـب      ميان اظهار   يثر دانشجو اک: سدينومي» انيدانشجو

 ينـد کـه در کـالس گـاه       يگومـي  درصـد    ۱۵خواب آلود هستند و     

 ي حرکت يها و مهارت  يمنيستم ا ي به س  يکم خواب . بردميخوابشان  

 ساعت خواب دارند تا     ۸از به حداقل    يان ن يدانشجو. رساندميب  يآس

، يفشار درسـ   که با    يدر حال .  باشند يريادگيسالم بمانند و قادر به      

ــدگ ــانواده و زن ــاعيخ ــشجوي اجتم ــي، دان ــد نيان کم ــ، در ح   از ي

عالوه . شودميد مشکالت يان باعث تشدي دانشجويزندگ. خوابندمي

                                                 
8 Liu & etal 
9 Stein & etal 
10 Apply Now 
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 يبعـض . از است ي مطالعه ن  ي برا يشتري ساعات ب  ي قبل يهاتيبر فعال 

مـه وقـت    ي ن يهـا  شـغل  يلي کمک به مخارج تحص    يان برا يدانشجو

ت کننـد و همـه      يد خانواده را حما   يده و با   ازدواج کر  يو بعض . دارند

 را به دنبال دارد     يخوابيش استرس شده و ب    ين فشارها باعث افزا   يا

)۱۰(. 

  

  هاروشمواد و 

ن يـ باشد جامعه ا  مي ياسهي مقا – يفي توص يک بررس ين پژوهش   يا

 ي دانشگاه آزاد اسالميهاان ساکن خوابگاهيه دانشجويپژوهش را کل

 ۷۰۰زان  يـ  پژوهش بـه م    يها نمونه .دهنديمل  يواحد دهاقان تشک  

 از نـوع    يريـ گروش نمونـه   بودنـد و  )  پـسر  ۳۵۰ دختر و    ۳۵۰(نفر  

اطالعـات مـورد نظـر در        .بود) يسرشمار (يراحتمالي غ يريگنمونه

.  خـود سـاخته بـه دسـت آمـد          يانامهق پرسش ين پژوهش از طر   يا

 بـه    هفتـه  ۲ در خوابگاه دختران و پسران حدود        ها داده يجمع آور 

  .ديطول انجام

و  ق روش اعتبـار محتـوا     يـ  از طر  ها داده ي ابزار گردآور  ياعتبار علم 

ل يـ ه و تحل  يـ ده شـد تجز   يق آزمون مجـدد سـنج     ي آن از طر   ييايپا

 اطالعات يوتر انجام گرفت که پس از کدگذارياطالعات توسط کامپ

 و  SPSSله نـرم افـزار      ي بـه وسـ    هات داده يه کد ش  ينامه و ته  پرسش

ل يـ ه و تحل  يـ  مورد تجز  ي و استنباط  يفي توص يهاز آزمون استفاده ا 

  .قرار گرفت

  هايافته

 مـورد   يت واحـدها  ي اکثر :انگر آن بود که   يج حاصل از پژوهش ب    ينتا

 سـال   ۱۸-۲۲ يدر گروه پسران، در رده سن      ) درصد ۱/۶۳(پژوهش  

در گروه دختران، در    )  درصد ۵۰( مورد پژوهش    يت واحدها يو اکثر 

حـداکثر افـراد در گـروه پـسران      . قرار دارند  سال   ۲۳-۲۷ يرده سن 

ت يـ اکثر. مجـرد هـستند   )  درصـد  ۳/۹۰(و دختـران    )  درصد ۶/۹۶(

ــدها   در گــروه پــسران و  )  درصــد۳/۳۲( مــورد پــژوهش  يواح

 تـرم سـاکن خوابگـاه       ۴در گروه دختران بـه مـدت        )  درصد ۳/۲۸(

وع يزان شيم که    در رابطه با اهداف پژوهش نشان داد       هاافتهي. بودند

 ،) درصد۸/۱۶( در پسران و )درصد ۶/۸۲(ابوس شبانه در دختران ک

، ) درصـد  ۲/۷( در پسران  و)  درصد ۲/۹۲(دندان قروچه در دختران     

ــران   ــواب در دخت ــرف زدن در خ ــد۲/۸۵(ح ــسران )  درص   و در پ

و در  )  درصـد  ۹۸(و راه رفتن در خواب در دختـران          ) درصد ۸/۱۶(

ن نمـرات   يانگيـ م) ۱ جـدول شـماره   (باشد  مي)  درصد ۴/۳(پسران  

ــومن ــسران يپاراسـ ــران ) SD=۷۶/۰ (۴۴/۰ا در پـ    ۵۸/۳و در دختـ

)۷۳/۰= SD (را  يدار آمار ي مستقل تفاوت معن   يآزمون ت  .باشدمي 

 و  .)>P ۰۵/۰(ا در دو گـروه پـسر و دخترنـشان داد            ين پاراسومن يب

ن اختالالت  يدهد که ا  مين نمرات در دو گروه نشان       يانگيسه م يمقا

   .)۲جدول شماره( باشدميشتر از پسران يدختران بدر گروه 

   ي دانشگاه آزاد اسالميهاان ساکن خوابگاهيدانشجو ا دريپاراسومن  توزيع فراواني وضعيت :)۱( جدول شماره 

  ک دختر و پسريواحد دهاقان به تفک

  دختر  پسر                               
  جمع   ندارد    دارد   جمع   ندارد    دارد 

                          گروه
  اختالل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 
  ۱۰۰  ۳۵۰  ۴/۱۷  ۶۱  ۶/۸۲  ۲۸۹  ۱۰۰  ۳۵۰  ۲/۸۳  ۲۹۱  ۸/۱۶  ۵۹  کابوس شبانه 
  ۱۰۰  ۳۵۰  ۸/۷  ۲۷  ۲/۹۲  ۳۲۳  ۱۰۰  ۳۵۰  ۸/۹۲  ۳۲۵  ۲/۷  ۲۵  دندان قروچه

  ۱۰۰  ۳۵۰  ۸/۱۴  ۵۲  ۲/۸۵  ۲۹۸  ۱۰۰  ۳۵۰  ۲/۸۳  ۲۹۰  ۸/۱۶  ۵۹  حرف زدن در خواب
  ۱۰۰  ۳۵۰  ۲  ۷  ۹۸  ۳۴۳  ۱۰۰  ۳۵۰  ۶/۹۶  ۳۳۸  ۴/۳  ۱۲  راه رفتن در خواب 
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  ک دختر و پسري واحد دهاقان به تفکي دانشگاه آزاد اسالميهاان ساکن خوابگاهيدانشجو ا دري پاراسومنيفي توصيها آماره:)۲(جدول شماره 
  گروه  دختر  پسر

  اريانحراف مع  نيانگيم  تيوضع
  

  اريانحراف مع  نيانگيم
  مستقل tجه آزمون ينت

  t = -۱۸/۵۵  ۷۳/۰  ۵۸/۳  ۷۶/۰  ۴۴/۰  ايپاراسومن
۶۹۸ =df 

۰۰۰/۰ =P  
  

  بحث و نتيجه گيري

 يبررسـ « تحت عنوان    يهم در پژوهش  ) ۱۳۸۲(  و همکاران  ياصالن

ر  د ي بستر ي قلب ييماران مبتال به نارسا   يف اختالالت خواب در ب    يط

ده است يجه رسين نتيبه هم» جر شهرکردها مارستانيبخش قلب ب

ـ     يکه ط   برخـوردار  يشتريـ  بيف اختالالت خـواب در زنـان از فراوان

  .)۱۱( است

زان ترشـح   يـ ر م ييـ تغ: سديـ نومـي ن رابطـه    يـ در ا ) ۱۳۸۷ (يصالح

ط خواب از ي و محي، روش زندگ يماري زنانه، استرس، ب   يهاهورمون

 درصـد زنـان   ۳۰حدود . ه خواب زنان است رگذار ب يجمله عوامل تأث  

ــستند    ــواب ه ــتالالت خ ــار اخ ــاغل دچ ــ درا.)۱۲(ش   ) ۲۰۰۷(ور ي

طـور   درصد از زنـان بـه      ۷۰سد براساس مطالعات انجام شده      ينومي

 روز در هر ماه دچار اختالل خواب هستند کـه در اثـر              ۵/۲متوسط  

هـدف   در رابطـه بـا    . )۴(باشـد   مـي  يکل قاعـدگ  ي از س  يم ناش يعال

 و ان دختـر  يا در دانـشجو   يوع پاراسـومن  يزان شـ  ين م ييتع« ژوهشپ

ن يانگيم) ۲(جدول شماره » واحد دهاقان ميپسر دانشگاه آزاد اسال

و در پــسران ) SD=۷۳/۰ (۵۸/۳ا در دختــران را ينمــرات پاراســومن

۴۴/۰) ۷۶/۰=SD (  يبعالوه آزمـون آمـار    . دهدمينشان t   مـستقل 

ا در دختران ين نمرات پاراسومنينگاين مي را بيدار آماريتفاوت معن

ــشان  ــ مقا.)>۰۵/۰P(دهــد مــيو پــسران ن ن نمــرات يانگيــسه مي

ن اخـتالل در    يـ ن آن است که ا    يا در دختران و پسران مب     يپاراسومن

 و همکـاران    يکـه شـوق   يدرحـال . باشـد ميش از پسران    يدختران ب 

 سـاله   ۶-۱۱ا را در کودکـان      ي کـه پاراسـومن    يادر مطالعه ) ۱۳۸۳(

ش از دختـران    ياند که پسران ب   دهيجه رس ين نت ياند به ا   کرده يبررس

 و دندان قروچه دچار هستند و معتقد است استرس          يبه شب ادرار  

ن پژوهش  ي در ا  هاافتهيرا  يا دارد ز  يش پاراسومن ي در افزا  ينقش مهم 

 ين، شـب ادرار يان والـد يـ ش مـشاجره م ينشان داده است که افـزا     

)۰۰۲/۰=P(      حرف زدن در خواب ،)۰۰/۰=P( در خـواب    يقـرار ي، ب 

)۰۰/۰=P(ي، خــوابگرد) ۰۰۱/۰=P(  يي، دنــدان ســا) ۰۰/۰=P ( و

ابـد  يمـي ش  يدر کودکان مورد مطالعه افزا    ) P=۰۰/۰(کابوس شبانه   

 کـه اخـتالالت     يدر پژوهـش  ) ۱۳۷۶ (ين رابطـه کالگـر    يدر ا . )۹(

ت بـه   ي نشان داده است که جنس     ، کرد يخواب را در پرستاران بررس    

ل در شروع خواب، با اختالل در تداوم خواب و اختالل در            جز اختال 

ا ي مفرط در طول روز و پاراسومن      يدار شدن زودرس، خواب آلودگ    يب

تـر از   عي که در زنـان شـا      يطورهب. دار داشته است  ي معن يهمبستگ

ده اسـت کـه     يجـه رسـ   ين نت يـ  بـه ا   ين و يباشـد همچنـ   ميمردان  

ـ    يپاراسومن  در .)۶(باشـد  مـي متأهـل  ش از افـراد  يا در افراد مجرد ب

 کـه بـر     يادر مطالعـه  ) ۱۳۸۲( و همکاران    يا اصالن يمورد پاراسومن 

انـد کـه    افتـه ياند در  انجام داده  ي قلب ييماران مبتال به نارسا   ي ب يرو

  درصـد  ۳/۲۸. ننـد يبمـي  ترسـناک    يها معموالً خواب   درصد ۸/۴۹

. انـد ه کردن را تجربه کـرده     ياد زدن و گر   يدار شدن از خواب با فر     يب

 در خـواب     درصد ۴۱.  دچار راه رفتن در خواب شده اند        درصد ۸/۷

 و  ي اصالن .)۱۱( دندان قروچه داشتند      درصد ۲۰کنند و   ميصحبت  

ــاران  ــژوهش خــود در) ۱۳۸۲(همک ــه ط يدر پ ــه اســت ک ــافت ف ي

 برخوردار است و معتقد     يشتري ب ياختالالت خواب در زنان از فراوان     

ـ   يولوژيزيظ ف شتر جنس زن از لحا    يت ب ياست حساس   و از   يک و روان

ل يـ ج حاصـل دخ يتوانـد در نتـا  مـي ر مـشکالت    ي وجـود سـا    يطرف
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اسـترس  « تحـت عنـوان      يادر مقاله ) ۲۰۰۷ (يني فرانس .)۱۱(باشد

ـ : سديـ نومـي » شـود مي آنان   يخوابي باعث ب  ييکايزنان آمر  ش از  يب

ـ  )  درصـد  ۶۰ (ييکاي از زنان آمر   يمين  ي در شـب شـاک   يخـواب ياز ب

ور يـ درا. )۱۳(برنـد  ي از اختالالت خواب رنج مـ      رصد د ۶۷هستند و   

 زنان،  ي هورمون يارات دوره ييتغ: سدينومين باره   يهم در ا  ) ۲۰۰۷(

  .)۴(دهد مير قرار يخوابشان را تحت تأث
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