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تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

فراوانی بی خوابی و عوامل مرتبط با آن  در دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان 

فرح مويدی 1، فيصل رسا 2، عليرضا شهاب جهانلو3، پيام صادقی2  

1.  روان پزشک ،استاديار
2. پزشک عمومی

3. متخصص تغذيه 

مقدمه: بنظرميرسد دانشجويان پزشکی به دليل حجم زياد مطالب درسی، باال بودن استرس و فشار کاری و ساير فعاليتهای شبانه 
روزی از جمله کشيک های شبانه، نسبت به ساير دانشجويان بيشتر در معرض مشکالت خواب قرار دارند.در پژوهش حاضر فراوانی 

بيخوابی و عوامل مرتبط  در دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان بررسی گرديد.

روش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفی تحليلی می باشد که بر روی 400 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان در 
سال 1392انجام شد.جهت ارزيابی بی خوابی از پرسشنامه شاخص شدت بی خوابی )insomnia severity index ( استفاده 

شد. برخی عوامل مرتبط با بی خوابی از طريق پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت .داده ها با استفاده از آمار توصيفی 
، t-test و chi- square  تحليل شد.

یافته ها:340 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .   ميانگين سن دانشجويان 22/42 سال با دامنه 27-18 سال بود. 46/2 
درصد  مرد و53/8 درصد زن بودند.74/7 درصد ساکن خوابگاه بودند. فقط 4/1 درصد دانشجويان بی خوابی را گزارش نکردند. 
50/6 درصد بی خوابی زير آستانه ، 38/2 درصد بی خوابی با شدت متوسط و 7/1 درصد بی خوابی شديد داشتند. 14/6درصد 

دانشجويان شدت تداخل مشکالت خواب در عملکرد روزانه شان را زياد و خيلی زياد گزارش کردند.

شدت بی خوابی  با جنسيت، محل سکونت، و سابقه ورزش منظم رابطه ای نداشت ليکن با مصرف سيگار، مشروبات الکلی و مقطع 
تحصيلی رابطه معنا داری  نشان داد.

نتیجه گیری: اين مطالعه نشان داد که بی خوابی در دانشجويان پزشکی شايع ميباشد و ميتواند منجر به اختالل در عملکرد روزانه 
آنها شود.

کلید واژه : بی خوابی ، دانشجويان پزشکی ، هرمزگان

3,2,1. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
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