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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

بررسی  رابطه ی  سالمت روانی وکیفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم توانیخشی دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه و هدف: کاهش کيفيت خواب و سالمت روانی بر زندگی فردی و تحصيلی دانشجويان از بسياری از جهات حائز اهميت است. 
نظر به اين که دانشجويان از حساس ترين گروهای جامعه و سازندگان فردای هر کشوری هستند و با توجه به اهميت  سالمت روانی 
و مشکالت خواب در يادگيری و افزايش توان علمی، طرح پژوهشی حاضر جهت بررسی سالمت روانی و کيفيت خواب در دانشجويان 

دانشکده توانبخشی طراحی شده است.

مواد و روش ها :  در اين مطالعه توصيفی- مقطعی، 239 نفر از دانشجويان سال اول تا چهارم، از هر مقطعی 60 نفر به صورت 
تصادفی انتخاب خواهد شد  و پرسشنامه ها در کالس ها در چهار رشته تحصيلی مختلف به صورت خوشه ای طبقه بندی شده پاسخ 
داده خواهد شد. اين طرح پژوهشی شامل پرسش نامه های ) دموگرافيک، سالمت روانیGHQ-28 ، شاخص کيفيت خواب پيتز 

برگ PSQI می باشد.

یافته ها: با توجه به نتايج به دست آمده در مطالعه اخير 63/6 درصد از نظر .وضعيت  شکايت جسمانی، 50/2 درصد  از نظر وضعيت 
اظطراب و 65/7 درصد از نظر اختالل در کارکرد اجتماعی و 33/1 درصد از نظر افسردگی، وضعيت نامطلوبی داشتند. ارتباط بين 
سالمت روان و کيفيت خواب 59 درصد به دست آمده که با P>0/001 معنی دار بوده لذا ارتباط مثبت معنی دار بين سالمت روان 

و کيفيت خواب وجود دارد.

نتیجه گیری: رابطه معنا داری بين کيفيت خواب  و سالمت روان وجود دارد، بديهی است که کمبود خواب مفيد در شبانه روز در 
قشر دانشجو باعث افت عمالکرد تحصيلی، اختالل در عماکرد روزانه و به خطر افتادن سالمت جسمی و بهداشت روانی آنها می شود.
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