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اختالل در خَاب ًقؼ هْوی در افشایؼ  تاؽذ ٍ یمیز گذار تأثیکی اس عَاهلی اعت کِ در عالهتی اًغاى خَاب : زمینه و هدف

تا تا تَجِ تِ ؽیَع تاالی اختالل خَاب در عالوٌذاى ٍتاثیز آى تز کیفیت سًذگی ٍ اس طزفی . هزگ ٍ هیز ٍ کاّؼ عالهت افزاد دارد

ؽًَذ، ًیاسهٌذ فزایٌذّای تاسیاتی ّغتٌذ کِ ایي تایذ تا خَاب تا  کِ اکثزاً عالوٌذاى دچار هی یتیواریْای تَجِ تِ ؽزایط جغوی ٍ

ّای غیز دارٍیی ؽذُ اعت کِ اسجولِ ایي  ّای سیادی در جْت ارتقای کیفیت خَاب تِ رٍػ در ًتیجِ تالػ. کیفیت تأهیي ؽَد

تأییذ تز کیفیت خَاب ُ تحقیقات علوی هثثت تَدى اثز هَعیقی را ّن .تَاى تِ هَعیقی درهاًی اؽارُ کزد ّای غیز دارٍیی هی رٍػ

ٍ یا ایٌکِ تأثیز کوی تز  اًغاى ًذارد خَابّا ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ هَعیقی تأثیز خاؿ ٍ هثثتی تز در تزخی پضٍّؼ. کٌٌذ ًوی

ر در ایي سهیٌِ تیؾتز اس گذؽتِ کیفیت خَاب دارد اس ایي رٍ تَجِ تِ اًتخاب ًَع هَعیقی تکار گزفتِ ؽذُ ٍ تحقیقات تیؾت

ی هَسٍى ٍ دلٌؾیي ّا صَتیک هَعیقی عزفاًی تا ریتن ٍیضُ ٍهٌحصز تِ فزد خَد اس  قزآى کزین تِ عٌَاى. ؽَد احغاط هی

آٍای قزاى تز کیفیت خَاب  ریتأثایي پضٍّؼ تا ّذف تزرعی  لذا دیآ یماس اعجاس ایي کتاب آعواًی تؾوار  ّا یصگیٍکِ ایي  تاؽذ یم

 .عالوٌذاى هقین در خاًِ عالوٌذاى هالیز اًجام ؽذُ اعت

 70جاهعِ پضٍّؼ، عالوٌذاى عاکي در خاًِ عالوٌذاى در هالیز تَدًذ، . هطالعِ حاضز یک کار آسهایی تالیٌی اعت: مواد وروش ها

( ًفز 35)کٌتزل ٍ ( ًفز 35)تصادفی در دٍ گزٍُ هذاخلِ  ًفز عالوٌذ تز اعاط هعیارّای ٍرٍد تِ هطالعِ اًتخاب ؽذًذ ٍ تِ صَرت

دقیقِ قثل اس خَاب آٍای قزآى تا صذای اعتاد  15ّفتِ ّز ؽة، تِ هذت  4هذت تزای گزٍُ آسهَى هذاخلِ تِ . قزار گزفتٌذ

ٍ  20ًغخِ  spssسار ، اس ًزم افّا دادُجْت تجشیِ ٍ تحلیل . گذاؽتِ ؽذ تا اعتواع کٌٌذ 1پزّیشگار اس طزیق دعتگاُ پخؼ صذا

 .اعتفادُ ؽذ (>05/0p)آًالیش کٍَاریاًظ در عطح هعٌادار  ٍ ٍیتٌی-هاىی آهاری ّا آسهَى

 

هیاًگیي عي عالوٌذاى در گزٍُ  ًفز هَرد تزرعی قزار گزفتٌذ 33ٍ در گزٍُ کٌتزل  32در پایاى هطالعِ در گزٍُ هذاخلِ : ها یافته

 ّوچٌیي هیاًگیي دیٌذاری عالوٌذاى در گزٍُ آسهَى ٍ تَد 53/64±75/12 ٍ در گزٍُ کٌتزل 97/73±91/9 آسهَى

ّای  هیاًگیي ًوزات کیفیت کلی خَاب قثل اس هذاخلِ، در گزٍُ.. تذعت آهذ 09/101±73/5 ٍ در گزٍُ کٌتزل 41/10±39/96

تغییز  81/7±92/2ٍ  60/6±87/3 تَد کِ پظ اس اجزای هذاخلِ تِ هقادیز 16/7±16/3 ٍ 27/9±37/3تِ تزتیة  هذاخلِ ٍ کٌتزل

 .(>05/0p) هیاًگیي ًوزات کلی کیفیت خَاب در گزٍُ هذاخلِ پظ اس اجزای هذاخلِ، تفاٍت آهاری هعٌاداری را ًؾاى داد. یافت
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درٍى گزٍّی، تغییزات هیاًگیي ًوزات تاسدّی خَاب، هیشاى هصزف دارٍّای خَاب آٍر ٍ کیفیت کلی خَاب  ّوچٌیي در هقایغِ

 .(>05/0p) قثل اس هذاخلِ ٍ تعذ اس هذاخلِ در گزٍُ آسهَى هعٌا دار ؽذ

تِ ًتایج ایي هطالعِ،  لذا تا تَجِ. هطالعِ حاضز ًؾاى داد کِ آٍای قزآى تز ارتقاء کیفیت خَاب عالوٌذاى هؤثز اعت: نتیجه گیری

 .اعتفادُ کٌٌذ ؽَد در هزاکش عالوٌذی اس ایي رٍػ جْت تْثَد کیفیت خَاب عالوٌذاى تَصیِ هی
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