مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شماره  ،3پاییز 89

رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
سید عبداهلل محمودی :عضو هیأت علمی ،گروه معارف ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراك ،اراك ،ایران.
زهرا مسلمی :دانش آموخته کارشناس ارشد علوم تربیتی ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشکده علوم انساانی ،دانشاگاه
اراك ،اراك ،ایران.
مهین قمی* :دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی .گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسای ،دانشاگاه
عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
حسن جعفریپور :عضو هیأت علمی ،گروه معارف ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراك ،اراك ،ایران.
بهمن توان :عضو هیأت علمی ،گروه معارف ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراك ،اراك ،ایران.
اعظم مسلمی :عضو هیأت علمی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اراك ،اراك ،ایران.

چكیده :خواب فاکتور مهمی برای حفظ سالمت و تعادل روانی است .کیفیت خواب نامطلوب میتواند به پیامدهای
نامطلوب تحصیلی و صدمه به سالمت جسمی و روانی دانشجویان منجر گردد .از آنجا که دانشجویان علوم پزشکی نقش
مهمی در بهبود و ارتقای سالمت افراد جامعه دارند  .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت خواب با اشتیاق و
سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك انجام شد .این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی در
سال  6381_89انجام شد .نمونهای با حجم  346به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی بر حسب جنسیت
انتخاب شدند .دادهها از طریق پرسشنامههای استاندارد کیفیت خواب پیترزبورگ( ،)PSQIاشتیاق تحصیلی فردریکز و
همکاران و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده جمع آوری شد .سپس اطالعات با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون  tمستقل تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که  98/6درصد دانشجویان مورد مطالعه از
کیفیت خواب نامطلوب برخوردار بودند .همچنین بین میانگین نمره کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی(r= -0/231؛
 )p=0/020و سرزندگی تحصیلی (r= -0/112؛ )p=0/000رابطه منفی و معناداری وجود داشت؛ بین میانگین نمره
اشتیاق تحصیلی با سرزندگی تحصیلی (r= 0/232؛  )p=0/020نیز یک رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.
همچنین فقط بین میانگین نمره سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود داشت.
با توجه به به درصد باالی کیفیت نامطلوب خواب و ارتباط معنادار آن با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی ،اجرای
مداخالت روانشناختی برای بهبود کیفیت خواب دانشجویان و اقدامات پیشگیرانه و برگزاری جلسات آموزشی به منظور
آموزش در خصوص اهمیت خواب در دانشجویان ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :کیفیت خواب ،اشتیاق تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی.

*نویسندهی مسؤول :دانش آموخته کارشناسی ارشد علاوم تربیتای .گاروه علاوم تربیتای ،دانشاکده علاوم تربیتای و
روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
Email: ghomi_b@yahoo.com
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عالوه بر کیفیت خواب مطلوب ،یکی دیگر از عوامل موفقیت

مقدمه
یک سوم زندگی ما در خواب میگذرد که ایان مادت را

تحصیلی یادگیرندگان ،اشتیاق تحصایلی مایباشاد کاه باه

نباید اتالف زماان تصاور کارد چاون خاواب سابب کااهش

عناوان زماان و انارژی کاه یادگیرنادگان در فعالیاتهاای

استرس ،اضطراب و فشارهای عصبی میشود و به شخص در

هدفمندانه آموزشی صرف مینمایند تعریف شده اسات .باه

بازیافت انرژی مجدد برای تمرکز بهتار حاواس ،ساازگاری و

عبارت دیگر اشتیاق تحصیلی باه کمیات و کیفیات انارژی

لذت بردن از فعالیاتهاای روزاناه کماک مایکناد(قانعی و

جسمانی و روانی دانشجویان اطالق میشاود کاه در دوران

همکاران .)6381 ،کیفیات و کمیات خاواب بار یاادگیری،

تحصیلی صرف میکنند .در زمینه اشتیاق تحصیلی اعتقااد

حافظه و تعداد زیادی از توانااییهاای شاناختی ،باه ویاژه

بر این است که دانشجویان دارای ابعاد رفتااری) انجاام باه

اعمالی که مرتبط با ذخیاره اطالعاات جدیاد و مهاارت در

موقع و از روی رغبت تکالیف درسی( ،عاطفی(احساساات و

محیطهای آموزشی مؤثر است(دهداری و همکاران.)6389 ،

عالیق مثبت نسبت به تحصیل) و شاناختی) نیارو گاذاری

اختالل خواب و محرومیت از خواب یکی از مشکالت شاایع

روانشناختی در امر یادگیری) هستند که هر کدام به نحوی

در قشر دانشجویان میباشد که روز به روز در میان این قشر

عملکرد تحصیلیشان را تحت تأثیر قرار میدهناد(رجبیانده

جوان در حال افزایش است(ولفساون .)0161 ،بایخاوابی و

زیره و همکاران.)6389 ،

کمبود خواب منجر به افزایش الگوهای نامنظم خواب ،خواب

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر موفقیت دانشجویان در دانشگاه،

آلااودگی روزانااه ،باایتااوجهی و خطاارات اخااتالالت خلقاای

سرزندگی تحصیلی است .سرزندگی تحصیلی به عنوان پاسخ

میشود(سانچز .)0163 ،همچنین مشکالت خواب میتواند

مثبت ،موفقیت آمیز ،سازنده و انطباقی به انواع چالشهاا و

سبب افزایش اخاتالالت روحای و روانای ،کااهش ساالمت

موانع در عرصه مداوم و جاری تحصیلی تعریف میشود .یکی

عمومی ،افسردگی ،کااهش عملکارد شاناختی ،اخاتالل در

از شاخصهاای مهام در تربیات و یاادگیری ثمار بخاش و

فرایند یادگیری ،خستگی ،مشکل در انجام وظایف شاللی و

موفقیت آمیز است کاه باعا باه باار نشساتن لیاقاتهاا و

تحصیلی و ناراحتیهای جسمی شده و کیفیت زندگی فرد را

تواناییها و پیشرفتهای علمی میشود .سرزندگی تحصیلی

کاهش دهد(دهداری و همکاران .)6389 ،همچنین اخاتالل

یکی از مؤلفههاای بهزیساتی روانای اسات کاه تااب آوری

در کیفیت خواب موجب بروز رفتارهای پرخطری مانند نزاع،

تحصیلی را در چارچوب زمینه مثبت منعکس میکند .رشد

پرخاشااگری ،کشاایدن ساایگار و اعمااالی چااون خااالکوبی

و بالندگی هر جامعهای به نظام آموزشی آن جامعه بستگی

میگردد(علی میرزایی و همکاران .)6384 ،عاالوه بار ایان،

دارد و اشتیاق و سرزندگی تحصیلی فراگیران نقاش مهمای

خواب ناکافی و محرومیت از خواب سبب تلییارات عصابی،

در موفقیت یا عادم موفقیات نظاام آموزشای دارد(صانوبر و

رفتاری ،فیزیولوژیک ،بروز افت تحصیلی و کااهش عملکارد

همکاران.)6389 ،

عادی روزانه در کالس درس و در پی آن مانع شرکت نمودن

دانشجویان علوم پزشکی به دلیل حجم زیاد مطالب درسای،

دانشجویان در کالس درس و خواب آلاودگی آنهاا هنگاام

باال بودن میزان استرس و فشار کاری و سایر فعالیاتهاای

شرکت در کاالسهاا مایگردد(ایتاون و همکااران.)0161 ،

شبانه و روزی در برخی مراحل تحصایل ،نسابت باه ساایر

اغلب دانشجویانی که افت تحصیلی دارند ،نمیدانند که علت

گروههای تحصیلی بیشتر در معرض مشکالت خاواب قارار

این ضعف ممکن است باه عاادات خاواب ناامطلوب آنهاا

دارند(رحمتی و همکاران .)6384 ،اهمیت کیفیت خواب در

مرتبط باشد .دانشجویانی که کیفیت خواب ناامطلوب دارناد

یادگیری و افزایش توان علمی دانشجویان و اثارات مخارب

به طور معنیداری عملکرد تحصیلی ضعیفتری نسابت باه

اختالل خواب بر سالمت و عملکرد تحصایلی دانشاجویان و

دانشجویان با کیفیت خواب مطلوب دارند(براون و همکاران،

ضرورت شاناخت عوامال ماؤثر بار آن باه منظاور طراحای

.)0111

ماداخالت ماؤثر و کمباود مطالعاات انجاام شاده در ایان
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محمودی و همكاران

خصوص ،در نتیجه این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت

خااواب مفیااد از زمااان سااپری شااده در بسااتر) ،اخااتالالت

خواب با اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانشاجویان دانشاگاه

خواب(بیدار شدن شبانه) ،میزان مصارف داروی خاوابآور و

علوم پزشکی اراك پرداخت.

اختالل در عملکرد روزانه( مشکالت ناشای از بایخاوابی در

مواد و روشها

طی روز) را میسنجد .ساؤاالت 6تاا  4باه صاورت پاساخ

ایان پاژوهش توصایفی از ناوع همبساتگی در ساال

تشریحی و موارد  9تا  8به صاورت طیاف لیکارت چهاار

تحصیلی  ،6381_89بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشاکی

امتیازی (هیچ وقت ،کمتر از یک بار در هفته ،یک یاا دو

اراك انجااام شااد .روش نمونااهگیااری در ایاان پااژوهش

بار در هفته ،سه بار در هفته یا بیشتر) باود و نماره هار

«نمونه گیری تصادفی طبقهای» بود .بدین صورت کاه ابتادا

سؤال به ترتیب بین صفر (نبود مشکل) تا (3مشکل بسایار

پس از هماهنگی با معاونات آموزشای دانشاگاه ،آماار کال

جدی و مشخص کننده حداکثر منفی) در نظر گرفته شده

دانشجویان مشلول به تحصیل به دست آمد ،ساپس تعاداد

است .ساپس از روش امتیاازدهی کاارول اسامیت بارای

کل دانشجویان هر دانشاکده باه تفکیاک جنسایت تعیاین

محاسبه جمع امتیازات استفاده گردید .نمره کل در ایان

شدند و سپس با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان ،تعداد

پرسشنامه بین  06_1میباشد که نمره صفر تا  4به منزلاه

پرسشنامههایی که باید در هر دانشکده و به نسبت جنسیت

کیفیت خواب مطلاوب و نماره کلای  9و بااالتر در ایان

بین دانشجویان توزیاع شاود ،تعیاین شاد .در نهایات 346

پرسشنامه نشان دهنده وضعیت باد (ناامطلوب) کیفیات

دانشجو از  1دانشکده (پزشکی ،دندانپزشکی ،پرساتاری و

خواب تلقی میشود .الزم به ذکر است که نمره بااال در هار

مامایی ،پیراپزشاکی ،بهداشات و توانبخشای) باه نسابت

مؤلفه و یا در نمره کلی نشان دهنده کیفیت خواب نامناسب

جنسیت انتخاب شدند .معیار ورود دانشجویان ،تمایل به پر

ماایباشااد .پایااایی ایاان مقیاااس  1/93و اعتبااار آن نیااز در

کردن پرسش نامه به صورت داوطلبانه و با رضایت کامل بود

مطالعااات مختلااف بااین  %91/9تااا  %98/1گاازارش شااده

و همچنااین معیااار خاارور از طاارا عاادم تمایاال بااه ادامااه

است(عطادخت .)6384 ،در مطالعه آقاجانلو و همکاران نیاز

همکاری و عادم تکمیال پرساش ناماه باود .دادههاای ایان

ضااریب آلفااای کرونبااا  %91بااه دساات آمااد(آقاجانلو و

پژوهش از طریق چهار پرسشنامه مجزا شامل پرساشناماه

همکاران.)6381 ،

مشخصااات دموگرافیااک ،پرسااشنامااه کیفیاات خااواب،

مقیاس اشتیاق تحصیلی :این مقیاس به وسیله فردریکاز

پرسااشنامااه اشااتیاق تحصاایلی و پرسااشنامااه ساارزندگی

و همکاران سااخته شاده و دارای  69گویاه اسات کاه ایان

تحصیلی جمعآوری شد.

گویهها سه خرده مقیاس اشتیاق رفتاری ،عاطفی و شناختی

مقیاس کیفیت خواب پیترزبوور

The ( (PSQI

 :)Pittsburgh Sleep Quality Indexایااان
پرسشنامه توسط بویس و همکاران در سال  6898طراحی
شد(دهداری و همکااران .)6389 ،در ساال  0119توساط
کارول اسمیت بازبینی و طراحی شده(آقاجانلو و همکااران،
 ،)6381در ایران نیز توسط فرهی و همکاران هنجاریاابی
شده است(دهداری و همکاران .)6389 ،ایان پرساشناماه

را میسنجند .پاسخ هر کدام از گویهها دارای نمرات  6تاا 9
است که از "هرگز" تا "در تمام اوقات" را شاامل مایشاود.
طراحان مقیاس ،ضریب پایایی این مقیاس را  1/91گازارش
نمودهاند(فردریکز و همکاران .)0114 ،روایی این پرسشنامه
در پژوهشی تأیید شده و پایایی  1/11به دست آمد(عباسای
و همکاران.)6384 ،
پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی :الگاویی از مقیااس

برای اندازهگیری کیفیت خواب خوب و بد در طول یک ماه

سرزندگی تحصیلی  4گویه مارتین و ماارش اسات(مارتین و

گذشته باه کاار مایرود و دارای  8ساؤال کلای در  9بعاد

همکااار .)0111 ،کااه توسااط دهقااانیزاده و حسااین چاااری

می باشد که کیفیت ذهنی خواب ،تأخیر در به خواب رفاتن،

توسعه داده شد و به  8گویه رساندند .به صاورت مقیااس 9

طول مدت خواب مفید ،کفایات خواب(نسابت طاول مادت

درجهای لیکرت (کامالً مخالفم  6تا کامالً ماوافقم  )9اسات،
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ضریب آلفای کرونبا به دست آمده برابر با  1/91و ضریب

از  346پرسشنامه توزیع شده 339 ،پرسشنامه تجزیاه

باز آزمایی برابر با  1/93بود(دهقاان زاده و همکاار.)6386 ،

و تحلیل شد .لذا بازگشت پرسشنامههاا  89درصاد باود .از

در پژوهشی پایایی  1/93به دست آمد(ویسکرمی و همکاار،

این تعداد  683نفار( )%99/1دانشاجوی دختار و  640نفار

.)6389

( )%40/4دانشجوی پسر بودند .همچنین  690نفر ()%41/0

ایان مطالعاه باه تأییاد کمیتاه شاورای اخاالق دانشاگاه

از نمونااههااا در رده ساانی  69_01سااال 639 ،نفاار ()%40

علااااااااااااااااااااااااوم پزشااااااااااااااااااااااااکی

 06_03سال و  03نفار ( 04_01 )%9ساال 8 ،نفار ()%0/9

اراك( )IR.ARAKMU.REC.1396.64رسااااااااایده

 31_09سال و  9نفر ( 31 )%0/6سال به باال بودناد .از نظار

اساات .پرسااشنامااههااا توسااط محققااان بااین دانشااجویان

توزیع فراوانی نمونهها در دانشکدهها تعاداد  664نفار()%34

شااش دانشااکده و در داخاال کااالس و بااا اجااازه از اساااتید

در دانشااکده پزشااکی 41 ،نفاار( )%66/8بهداشاات 89 ،نفاار

دروس در ابتدای یا پایاان کاالس توزیاع شاد .در ابتادا در

( )%09/4پرستاری و مامایی 34 ،نفار( )%61/6پیراپزشاکی،

مااورد هاادف پااژوهش توضاایح داده شااد و پااس از جلااب

 09نفر( )%9/4دندان پزشاکی 04 ،نفار ( )%9/0توانبخشای

رضاایت آنهااا بارای شاارکت در پاژوهش و اطمینااان دادن

بودند .از نظر وضعیت تأهل  081نفار( )%99/8مجارد و 39

بااه دانشااجویان جهاات محرمانااه بااودن اطالعااات فااردی،

نفر( )%66/6متأهال بودناد .از نظار وضاعیت ساکونت 683

آنهااا بااه صااورت داوطلبانااه و بااا رضااایت کاماال در طاارا

نفاار( )%99/1ساااکن در خوابگاااه و  640نفاار( )%40/4غیاار

شاارکت کردنااد .همچنااین بااه منظااور رعایاات مالحظااات

خوابگاهی بودند .همچنین  681نفر ( )%91/9کمتر از ترم 4

اخالقاای در ایاان پااژوهش از ذکاار نااام و نااام خااانوادگی

و  649نفر ( )%43/3ترم  4و باالتر بودناد .در ایان پاژوهش

دانشاجو امتنااع گردیاد .دادههاا از طریاق نارمافازار v21

میانگین معدل دانشجویان( 61/43±6/30کمینه و بیشاینه

 SPSS (IBM,و باااا

به ترتیب  60و  )01بود .الزم به ذکر است که این ارقاام بار

اسااتفاده از آزمااون ضااریب همبسااتگی پیرسااون ،آزمااون t

اساس اطالعاتی که دانشجویان در پرسش نامه وارد کردهاند،

مستقل و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد.

به دست آمده است .میانگین نمره کیفیت خواب دانشجویان

یافتهها

دانشگاه علاوم پزشاکی اراك ()9/09±0/96باود .همچناین

NY,

)USA

Armonk,

میانگین نمره اشتیاق تحصیلی دانشاجویان ()41/84±9/89
و سرزندگی تحصیلی ( )09/89±9/99بود.
جدول  .1فراوانی ،حداقل و حداکثر ،میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنیها در متغیرهای کیفیت خواب ،اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
شاخص آماری
N

پایین ترین نمره

باالترین نمره

میانگین

انحراف معیار

کیفیت خواب (از  11نمره)

333

0

11

3/13

1/11

اشتیاق تحصیلی(از  13نمره)

311

13

33

90/19

1/19

سرزندگی تحصیلی(از  93نمره)

311

9

93

19/13

9/11

نوع متغیر

در جدول شماره  ،0فراوانی موارد مطلوب (کسب امتیاز صفر

باالتر از مقیاس پیترزبورگ) ،کیفیات خاواب در نموناههاای

تا  4از مقیاس پیترزبورگ) و نامطلوب (کسب امتیاز  9و

مورد مطالعه و همچناین باه تفکیاک جنسایت آورده شاده
است.
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جدول .1فراوانی وضعیت کیفیت خواب دانشجویان مورد مطالعه
سطح متغیرها

مطلوب

N

نامطلوب

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کیفیت خواب دختران

113

90

91/3

113

39/3

کیفیت خواب پسران

191

31

90/1

93

31/1

کیفیت خواب (کل دانشجویان)

333

131

90/1

119

31/1

متغیر

به منظور بررسی رابطه بین متلیرهای کیفیت خواب با

بدین ترتیب که با افزایش اشتیاق تحصیلی ،سرزندگی

اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی از روش تحلیل

تحصیلی دانشجویان نیز افزایش مییابد.

همبستگی پیرسون استفاده شد .بر اساس نتایج ،بین

نتایج به دست آمده از مقایسه میانگینها با استفاده آزمون

میانگین نمره کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی(-1/630

 tمستقل نشان داد که بین میانگین نمره کیفیت خواب و

= r؛  )p=1/161و سرزندگی تحصیلی (r=-1/006

اشتیاق تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر

؛ )p=1/111رابطه منفی و معناداری وجود داشت؛ یعنی

تفاوت معناداری وجود نداشت .ولی بین میانگین نمره

با افزایش نمره خواب (کاهش کیفیت خواب) ،اشتیاق

سرزندگی تحصیلی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر

تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان نیز کاهش

تفاوت معناداری در سطح  1/16وجود داشت .بدین ترتیب

مییابد .عالوه بر این بین میانگین نمره اشتیاق تحصیلی با

که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از

میانگین نمره سرزندگی تحصیلی( r= 1/636؛)p=1/169؛

سرزندگی باالتری برخوردار بودند(جدول .)3

یک رابطه مثبت و معنادار در سطح  1/19مشاهده شد؛
جدول .3نتایج حاصل از آزمون  tمستقل بر روی میانگین نمونههای دانشجویان دختر و پسر در کیفیت خواب ،اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان
شاخص آماری
متغیرها

دختران

پسران

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار
3/13±1/93

کیفیت خواب

3/31±1/91

اشتیاق تحصیلی

91/13±1/19

90/30±1/09

سرزندگی تحصیلی

11/93±9/13

30/11±9/01

**P>0/01

درجه آزادی

t

333

0/301

311

0/991

311

-3/313

p

0/313
0/319
**0/000

*P>0/03

همچنین نتایج به دست آمده از مقایسه میانگینها با

همچنین بین میانگین نمره کیفیت خواب دانشجویان

استفاده آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس نشان داد که

دانشکدههای مختلف نیز تفاوت معناداری وجود داشت.

تفاوت میانگین نمره کیفیت خواب ،اشتیاق تحصیلی و

بدین صورت که به ترتیب دانشجویان دانشکدههای

سرزندگی تحصیلی دانشجویان مجرد با دانشجویان متأهل

پیراپزشکی ،پزشکی و توانبخشی کیفیت خواب نامطلوبی

از لحاظ آماری معنادار نبود .اما نتایج یافتهها نشان داد که

داشتند .اما بین میانگین نمره اشتیاق تحصیلی و

بین میانگین نمره کیفیت خواب در دانشجویان خوابگاهی

سرزندگی تحصیلی در دانشکدههای مختلف تفاوت

و غیر خوابگاهی متفاوت بود .به عبارتی دانشجویان

معناداری مشاهده نشد(جدول.)4

خوابگاهی کیفیت خواب نامطلوبتری(پایینتری) داشتند.
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جدول  : 9مقایسه متغیرهای دموگرافیک(سن ،وضعیت تأهل ،وضعیت سکونت و دانشکده) با کیفیت خواب ،اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
کیفیت خواب
متغیرها

وضعیت تأهل
وضعیت
سکونت

اشتیاق تحصیلی

سرزندگی تحصیلی

میانگین و

آزمون آماری

میانگین و انحراف

آزمون آماری

میانگین و انحراف

آزمون آماری

انحراف معیار

()P value

معیار

()P value

معیار

()P value

مجرد

3/31±1/13

t=1/111

91/11±1/11

t= 0/113

11/10±9/19

t=0/199

متأهل

9/13±1/31

P=0/131

31/11±9/03

P=0/311

19/11±9/01

P=0/909

خوابگاهی

3/31±1/90

t= 1/013

90/91±1/91

t= -0/113

11/01±9/31

t= 0/390

غیر
خوابگاهی

9/10±1/33

*P=0/099

91/03±9/11

دانشکده

پزشکی

3/19±1/90

پیراپزشکی

3/93±1/90

93/33±3/93

توانبخشی

3/09±3/39

91/13±1/99

دندانپزشکی

9/13±1/91

پرستاری و

9/99±1/93

F=1/331
*P=0/091

P=0/930

19/13±1/31

90/11±1/33

19/33±1/93
30/99±1/30
13/13±1/30

31/91±1/03
90/31±9/99

F=0/911
P=0/393

11/91±9/09
11/39±9/39

P=0/139

F=0/939
P=0/303

مامایی
بهداشت

9/91±1/31

91/13±1/99

19/19±9/39

*P>0/03

مطالب درسی این دانشجویان ،امتحانات پی در پی در

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت خواب با

فواصل کوتاه ،کشیک کاری شبانه در برخی از مراحل

اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه

تحصیلی هم به عنوان یک وظیفه تحصیلی و هم به عنوان

علوم پزشکی اراك بود .بررسی توزیع نمرات شاخص کل

مسؤول بیمار در نبود پزشک معالج که سبب استرس و

کیفیت خواب نشان داد که  %41/8دانشجویان کیفیت

نگرانی زیادی برای دانشجویان است و مشکالت خواب

خواب مطلوب و  %98/6کیفیت خواب نامطلوب داشتند

یکی از پیامدهای آن میتواند به شمار رود .افزون بر آن،

که با نتایج سایر مطالعات همخوان بود .در پژوهش فرزانه

کیفیت خواب نامطلوب میتواند سبب تلییرات عصبی،

و همکاران( %16/0 )6381دانشجویان پزشکی یزد کیفیت

رفتاری و فیزیولوژیک ،پیامدهای زیانبار برای سیستم

خواب نامطلوب داشتند .اکبری و همکاران ( )6389نیز

قلبی_عروقی و سامانه ایمنی بدن ،کاهش عملکرد عادی

نشان دادند که  %91/8از دانشجویان پزشکی نیشابور

روزانه در کالس درس ،عدم شرکت در کالس درس و

دارای کیفیت خواب ضعیف بودند( .)41همچنین پژوهش

خواب آلودگی در هنگام حضور در کالسها ،افزایش

اسد و همکاران( )0164کیفیت خواب ضعیف  %90/9را در

اشتباهات ،اُفت عملکرد تحصیلی ،خستگی ،اضطراب و

بین دانشجویان دانشگاه لبنان نشان دادند( .)94همچنین

افسردگی ،کاهش کیفیت زندگی و ناخشنودی از آن را در

در مطالعه مِسکوییتا و ریمائو ( )0161بر روی دانشجویان

پی داشته باشد(موسوی و همکاران .)6398 ،از این جهت

برزیلی ،کیفیت خواب  %11/39از دانشجویان نامطلوب و

ضرورت مداخله مؤثر جهت بهبود کیفیت خواب

فقط در  %38/90مطلوب گزارش شد.

دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است.

در زمینه کیفیت خواب نامطلوب در دانشجویان پزشکی

بر اساس یافتههای پژوهش ،بین کیفیت خواب دانشجویان

باید گفت که گذشته از دوری بسیاری از آنها از کانون

با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی رابطه منفی و

خانواده و نبود حمایتهای اجتماعی ،خانوادگی و مالی،

معناداری وجود داشت .بدین معنا که با ارتقاء و بهبود

تلییر الگوی خواب و بیداری آنها و بیدار ماندن به دالیل

کیفیت مناسب خواب (کاهش نمره در تست) ،اشتیاق

گوناگون تا ساعتهای طوالنی و با توجه به حجم زیاد

تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان نیز افزایش
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مییابد .به دلیل عدم وجود مطالعات پژوهشی در این

ناامیدی به او دست نمیدهد ،بلکه احساس میکند انرژی

زمینه امکان مطابقت دادن نتایج حاصل از این پژوهش با

و نیروی او افزایش یافته است .به طور کلی حس درونی

مطالعات پیشین وجود نداشت .اما با توجه به این که

سرزندگی ،شاخص معنادار سالمت ذهنی است .در واقع

مفهوم فرسودگی تحصیلی با مشکل خواب و نگرانی هم

سرزندگی بازتاب سالمت روانشناختی و جسمی

پوشانی دارد ،میتوان به چند پژوهش اشاره کرد .نتایج

است(عطایی و همکاران.)6383 ،

مطالعه طهماسب زاده شیخالر و همکاران( ،)6389امینی

یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین اشتیاق تحصیلی و

و همکاران( )6381و ساالنووا و همکاران( ،)0161ژانگ و

سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

همکاران( )0119نشان دادند که بین فرسودگی تحصیلی

یعنی با افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان ،سرزندگی

و اشتیاق تحصیلی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.

تحصیلی آنها نیز افزایش مییابد .که با نتایج یاراحمدی و

در تبیین این یافته پژوهشی میتوان بیان کرد که ارتقای

همکاران( )6389عظیمی و همکاران ( )6381همخوان

کیفیت خواب یکی از مؤلفههای مهم در زندگی انسان

بود .همچنین با نتایج پژوهشی هیکس و همکار (،)0169

است که میتواند به افراد در حفظ منابع انرژی کمک

آرچامباُلت و همکاران( )0118که در پژوهش خود بر تأثیر

کرده و همچنین بر بسیاری از رفتارهای انسان تأثیر

اشتیاق تحصیلی در بهبود عملکرد تحصیلی تأکید کردند،

بگذارد .بدون تردید افرادی که دچار اختالل خواب

همسو بود .با توجه به این که اشتیاق تحصیلی یک سازه

هستند ،قادر به انجام وظایف و فعالیتهای معمول خود

چند بُعدی است ،بنابراین از یک سو بُعد شناختی اشتیاق

نیستند(علی میرزایی و همکاران .)0169 ،محرومیت از

تحصیلی باع

میشود دانشجویان از انواع راهبردهای

خواب سبب تلییرات عصبی ،رفتاری و فیزیولوژیک

شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری استفاده کنند و

میگردد؛ با اُفت تحصیلی و کاهش عملکرد عادی روزانه

از سوی دیگر بُعد رفتاری باع

افزایش تالشها ،پایداری

در کالس درس دانشجویان همراه است(موسوی و

و درخواست کمک از دیگران توسط فراگیران در برخورد با

همکاران)6398 ،؛ سبب خستگی و افسردگی و مانع

تکالیف درسی میشود .بُعد انگیزشی نیز از طریق افزایش

شرکت آنها در کالس درس و خواب آلودگی آنها در

جذابیت محیط تحصیلی در میان دانشجویان باع

هنگام شرکت در کالسها میشود(الند و همکاران،

میشود که اشتیاق شناختی آنها در چارچوب

 .)0118در نهایت افرادی که فرسودگی تحصیلی و مشکل

فعالیتهای دانشگاهی و علمی رشد یابد و این موضوع

خواب دارند ،معموالً عالئمی مانند بی اشتیاقی نسبت به

دانشجویان را از حاالت منفی نظیر خستگی و فرسودگی

مطالب درسی ،عدم تمایل به حضور مستمر در کالس،

تحصیلی محافظت و در نهایت منجر به سرزندگی

عدم مشارکت در فعالیتهای کالسی ،غیبتهای مکرر و

تحصیلی شود(عظیمی و همکاران.)6381 ،

احساس بیمعنایی و بیکفایتی در یادگیری مطالب درسی

بر اساس نتایج پژوهش فقط در سرزندگی تحصیلی

را تجربه میکنند(طهماسبزاده؛ شیخالر و همکاران،

دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود داشت و

 .)6389سرزندگی افراد تأثیر شگرفی بر افزایش توان

نمره سرزندگی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان

مقابلهای دانشجویان در مقابل مشکالت تحصیلی آنها

دختر بود .این نتیجه با نتایج پژوهشی قدمپور و

خواهد داشت(مارتین و همکار )0119 ،و یکی از

همکار( )6381و صادقی و همکار( )6389و دایتو و

مؤلفههای بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظامهای

یانگ( )0161همخوانی داشت .در واقع دانشجویان پسر در

پژوهشی به شمار میآید .وقتی فردی کاری را به طور

برخورد با موانع و مشکالت تحصیلی توانایی باالتری دارند

خود جوش انجام میدهد ،نه تنها احساس خستگی و

و در برابر استرس و چالشهای تحصیلی سرسختی
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بیشتری از خود نشان میدهند به خصوص در حوزه علوم

همچنین استرسهای برخاسته از این شرایط ،منجر به

پزشکی که نیازمند داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف،

افزایش برانگیختگی و به هم خوردن تعادل حیاتی دانشجو

ایجاد اِسنادهای مثبت دربارهی خود و تحمل کردن

میشود و در نتیجه به هم خوردن تعادل ،الگوی خواب و

مشکالت است(صادقی و همکار.)6389 ،

بیداری دانشجو مختل میشود (عطادخت .)6384 ،لذا

با توجه به نتایج پژوهش بین میزان کیفیت خواب با

پیشنهاد میشود ،این موضوع توسط متخصصان سالمت و

وضعیت تأهل تفاوت معناداری مشاهده نشد .نتیجه اخذ

بهداشت جامعه و به ویژه مسؤوالن مراکز بهداشت و

شده با نتایج پژوهشی بهرامی و همکاران( )6381همخوان

مشاوره دانشگاه جدی گرفته شده و تمهیدات الزم را برای

بود .شاید عدم تناسب نسبت افراد متأهل به مجرد در این

کاهش کیفیت نامطلوب خواب تدارك ببینند.

پژوهش علت نبود تفاوت بین کیفیت خواب و وضعیت

از جمله محدودیتهای این پژوهش ،گردآوری دادهها به

تأهل باشد.

صورت خود گزارشی بود .از این رو میبایست تفسیر نتایج

بر اساس نتایج پژوهش فقط در کیفیت خواب دانشجویان

با احتیاط انجام گیرد .بهتر است که تحقیق حاضر در

خوابگاهی و غیر خوابگاهی تفاوت معنیداری وجود داشت.

آینده با جامعهی آماری متفاوت و در دانشگاههای علوم

بدین صورت که دانشجویان خوابگاهی نسبت به غیر

پزشکی و غیر علوم پزشکی تکرار گردد و یا با یکدیگر

خوابگاهی از کیفیت خواب نامطلوبتری(پایینتری)

مقایسه شوند .از آنجایی که دانشجویان علوم پزشکی با

برخوردار بودند .نتیجه اخذ شده با مطالعه رحمتی و

توجه به ماهیت شللی آتی خود مسؤولیت سنگینی بر

همکاران( )6384هماهنگ است؛ در این مطالعه نیز

دوش دارند و کیفیت خواب آنها ارتباط مستقیمی با

کیفیت خواب دانشجویانی که خوابگاهی بودند ،نسبت به

کارآییشان در دوران تحصیل دارد ،بررسیهای بیشتر در

سایرین نامطلوبتر بوده است .مناسبتر بودن شرایط

زمینه خواب ،افزودن آگاهیهای دانشجویان علوم پزشکی

محیطی ،کمتر بودن نگرانیها و حمایتهای خانواده در

در مورد بهداشت خواب ،توجه به تشخیص و درمان

زمینههای مختلف از علل بهتر بودن کیفیت خواب در

اختالالت خواب و سایر اختالالت ،انجام مطالعات طولی در

دانشجویان غیر خوابگاهی است.

این زمینه و مقایسه نتایج آن با مطالعات مقطعی ،تشکیل

در نهایت نتایج یافتهها نشان داد که بین کیفیت خواب

کارگاههای آموزشی تحت عنوان بهداشت خواب توسط

دانشجویان دانشکدههای مختلف تفاوت معناداری وجود

مراکز بهداشت دانشگاه برای کلیه دانشجویان مخصوصاً

داشت .بدین صورت که کیفیت خواب دانشجویان

دانشجویان جدید الورود پیشنهاد میگردد .با توجه به این

دانشکدههای پیراپزشکی ،پزشکی نسبت به سایر

که سرزندگی تحصیلی از مفاهیم روانشناسی مثبتگرا

دانشجویان دانشکدههای دیگر نامطلوبتر(پایینتر) بود .در

است ،آموزش آن میتواند به عنوان بخشی از برنامههای

تبیین این یافته پژوهشی میتوان بیان داشت که

مثبت اندیشی تحصیلی ،برای بهبود ویژگیهای تحصیلی

دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی به عنوان یکی از

مثبت به خصوص اشتیاق تحصیلی به کار گرفته شود.

اقشار فعال و مهم جامعه به طور ویژه تحت تأثیر این

نتیجه گیری

مسأله هستند ،این دانشجویان به دلیل حجم زیاد مطالب

در فرایند رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی جوامع،

درسی ،باال بودن میزان استرس و فشار کاری و سایر

نیروی انسانی کارآمد نقش تعیین کنندهای ایفا میکند.

فعالیتهای شبانه و روزی در برخی مراحل تحصیل،

بدون شک توجه به جنبههای مختلف زندگی نیروهای

نسبت به سایر گروههای تحصیلی بیشتر در معرض

تحصیل کرده از عوامل مهم این توسعه میباشد.

مشکالت خواب قرار دارند(رحمتی و همکاران.)6384 ،

دانشجویان آیندهسازان جامعه هستند و رشد و توسعه
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Abstract: Sleep is an important factor in maintaining mental health and balance. So
undesirable sleep quality can result in undesirable academic performance and damage to
students’ physical or mental health. Considering the important role that medical students
have in improvement and promote the health of society people, the present descriptive correlation study was conducted to investigate the relationship between Sleep quality
with academic motivation and academic vitality in students at Arak University of
medical sciences during 1396-97.
341 students were selected through stratified random sampling method with considering
gender variable. Data were collected by standard questionnaires Sleep quality (PSQI),
academic motivation Fredericks et al and academic vitality HossenChari and
Dehghanizadeh. Then, data were analyzed using Pearson correlation, independent t-test
and multiple regression analysis. Afterwards, findings showed that % 59/1 of
participants had poor sleep quality. The results of Pearson correlation test also showed
that there was a significant negative relationship between Sleep quality with academic
engagement (P=0/016, r= -0/132), and academic vitality (P=0/000, r= -0/221). Although,
there was a significant positive relationship between academic motivation with academic
vitality (P=0/018, r=0/131). Moreover, there was a significant difference between male
and female students in academic vitality. Accordingly, due to the high percentage of
poor sleep quality and significant relationship with academic motivation and academic
vitality, developing psychological interventions to improve the sleep quality in college
students and intervention and preventive actions, and education about the importance of
sleep in students seem essential need.

Key words: quality of Sleep, Academic motivation, Academic vitality.
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