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1.  متخصص اعصاب و روان. استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. مرکز تحقيقات سل باليني و اپيدميولوژي، پژوهشکده سل و بيماريهاي ريوي، مرکز 
آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دکتر مسيح دانشوري، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي

2.  دانشجوي دکتري روانشناسي. مرکز تحقيقات بيماريهاي مزمن تنفسي، پژوهشکده سل و بيماريهاي ريوي، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي 
ريوي بيمارستان دکتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي

3.  کارشناس ارشد مشاوره توانبخشي. بيمارستان دکتر مسيح دانشوري، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.
4. کارشناس ارشد روانشناسي، بيمارستان دکتر مسيح دانشوري، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي.

5. کارشناس ارشد روانسنجی. دانشگاه پيام نور.

مقدمه: خواب يک نياز اساسی انسان می باشد و برای حفظ سالمتی، کيفيت خوب زندگی و عملکرد صحيح در طول روز ضروری 
است. خواب معيار مهمی در حفظ سالمت جسمی و روانی انسان محسوب می شود و هر گونه اختالل در جريان طبيعی آن، عالوه بر 
ايجاد مشکالت روانی، می تواند کارايی فرد را نيز کاهش دهد. از آنجا که کيفيت خواب بسياري از بيماران ريوي به علت تنگي نفس 
دستخوش تغييرات جدي قرار مي گيرد و لذا سالمت آنها را بيشتر تهديد مي کند بررسي آن از اهميت وي ژه اي برخوردار است. لذا 

هدف اين مطالعه بررسي ارتباط سالمت روان با کيفيت خواب در بيماران ريوي است. 

روش: اين مطالعه از نوع کاربردي است. اين پژوهش در بهار 1394 در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري انجام شده است. روش نمونه 
گيري از نوع در دسترس بوده و 250 نفر در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماري تعيين شد. 
از ابزارهاي پرسشنامه سالمت بيمار و کيفيت خواب استفاده شد. نتايج با استفاده از آزمون هاي آماري رگرسيون، T مستقل و خي 

دو مورد بررسي قرار گرفت.  

بودند.  بودند.73/6درصد متأهل  بودند. 74 درصد دارای تحصيالت زير ديپلم  تا 50 سال  بين 41  یافته ها:24/4 % دارای سنين 
50/4درصد را مردان تشکيل می دادند. 7/6درصد از مشکل عميق سالمت روان برخوردار بودند. 52/4 درصد بيماران  يک يا دو بار 
در هفته دچار اختالل خواب مي شدند. با اطمينان 99درصد می توان ادعا کرد که مشکالت  تنفسی در  بيماران  برتاخير دربه خواب 
رفتن واختالل خوابشان  تاثير گذار بوده است. سالمت و خرده مقياس های خواب همبستگی مستقيم و معناداری داشتند. زنان از 
تاخير در خواب و اختالل در عملکرد خواب بيشتری رنج می برند. زنان در اضطراب  وعدم توانايی در کنترل فکر  وکم عالقگی به 

فعاليتها نمره باالتری نسبت به مردان داشتند.   

بحث و نتیجه گیري: با توجه به وجود همبستگي نسبتاً باالي بين سالمت با کليه زير مقياس هاي کيفيت خواب در بيماران ريوي، 
توجه به اين متغيرها از اهميت بااليي برخوردار است زيرا از طرفي مشکالت خواب بيماران مي تواند ناشي از بيماري ريوي آنها باشد 
و از طرفي با وجود ارتباط سالمت روان با خواب ضروري است تا مشکالت خواب و سالمت روان بيماران ريوي مورد توجه تيم درمان 

قرار گيرد. 
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