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Abstract 

 

Background and purpose: Poor quality of sleep and excessive daytime sleepinessare major 

factors that impair health and quality of life. Theoretically, personality factors provide the biological and 

behavioral context that can affect sleep patterns and quality of life. The aim of this study was to present 

the status of sleep quality, excessive daytime sleepinessand quality of life in university students and also 

to determine the relationship between these factors and personality factors. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, the students in Mazandaran University of 

Medical Sciences were selected by convenience sampling. Data were collected using a demographic 

questionnaire and Epworth Sleepiness Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index, SF-12 quality of life, and 

NEO Five-Factor Inventory. Data analysis was performed in SPSS V24. 

Results: A total of 403 students (mean age= 22.83 ± 2.81 years), including 70.97% females 

participated in the study. Among the participants, 120 (29.77%) reported excessive daytime sleepiness, 

64.52% had poor sleep quality, and 56.33% had poor or average quality of life. Good quality of life and 

good quality of sleep were found to be significantly associated with extraversion, agreeableness, and 

conscientiousness (P<0.05). There was a significant relationship between neuroticism and poor sleep 

quality and poor quality of life (P<0.05). Increase in age, decreased quality of life, and extraversion were 

observed to be associated with probability of decreased sleep quality (P<0.05). Conscientiousness and 

neuroticism were associated with excessive daytime sleepiness (P<0.05). 

Conclusion: Daytime sleepiness and poor sleep quality are both linked to neuroticism. Screening 

for sleep problems in students is necessary due to the relationship between personality traits and sleep 

quality that influence the quality of life. 
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 درانــــازنــــي مـكــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (800-881)    8011سال    تیر    891سي و یكم    شماره دوره 

 808      8011، تیر  891دوره سي و یكم، شماره                                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                        

 پژوهشی

روزانه و  یآلودگخواب، خواب تیفیک با یتیشخص یهایژگیرابطه و
 انیدانشجو یزندگ تیفیک

 
       1سعیده بهارلو

       2محمود موسی زاده

 4و3ستاره جواد

 چكیده
 تیهفیهستند کهه الهتمت و ک یروزانه از عوامل مهم ازحدشیب یآلودگخواب و خواب نییپا تیفیک و هدف: سابقه

 توانهدیکه مه کنندیرا فراهم م یو رفتار یشناختستیز یانهیزم ی،تیعوامل شخص ی. ازلحاظ نظرکنندیمرا مختل  یزندگ
 یآلهودگخهواب، خواب تیهفیک تیمطالعهه اراههه و هع نیهقرار دهد. ههد  ا ریرا تحت تأث یزندگ تیفیروند خواب و ک

 .االت یتیعوامل و عوامل شخص نیا نیرابطه ب نییتع زیو ن انیدانشجو یزندگ تیفیروزانه و ک ازحدشیب

صورت مازندران به یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجودر میان  ،یلیتحل-یفیو توص یمقطع مطالعه نیا ها:مواد و روش
 و کیهپرالشهنامه دموگراف کیهانجهام شهد. اعتعهات بها االهتفاده از  9318-9311 یلیالال تحصدر  در دالترس یریگنمونه

 NEO-FFI تیشخصه یههایژگهی، وSF-12 یزنهدگ تیهفی، کPSQIخهواب  تیفی، کاپورث یآلودگخواب یهاپرالشنامه
 شد. لیوتحلهیتجز SPSS 42افزار ها توالط نرمشد. داده یآورجمع

درصد مؤنث در مطالعه 19/90شامل  ،(89/4 اریالال )انحرا  مع 83/44 یالن نیانگیبا م دانشجو 203 تعداد ها:یافته
 تیفیک درصد33/24 و عیف خواب  تیفیک درصد24/42 روزانه، یآلودگدرصد( خواب 99/41نفر) 940. شرکت کردند

بودن و موافق ،ییبرونگرا یتیخواب بهتر با عوامل شخص تیفیکوخوب  یزندگ تیفیداشتند. ک عیف و متوالط  گیزند
رابطه  پایین یزندگ تیفیکو   عیفخواب  تیفیک با زین رنجوریروان عامل. (P >02/0) ارتباط داشت یریپذتیمسئول
 بود خواب همراه تیفیبا احتمال کاهش ک ییو برونگرا یزندگ تیفیالن، کاهش ک شیافزا (.P >02/0) داشت یداریمعن
(02/0< P)بودروزانه در ارتباط  یآلودگبا خواب یرنجورو روان یریپذتیمسئول یژگی. و (02/0< P). 

ی همراه هستند. با توجه بهه ارتبهاط بهین رنجوررواننه با ویژگی ی روزاآلودگخوابکیفیت خواب  عیف و  استنتاج:
بهه  ی رور انیمشکتت خواب در دانشجو یغربالگرروی کیفیت زندگی،  ریتأثی شخصیتی با کیفیت خواب و هایژگیو

 .رالدینظر م
 

 ی روزانهآلودگخوابهای شخصیتی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی، ویژگی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ثبهات  ،یو روانه یمهم الهتمت جسهمخواب عامل 

 انیدانشجو .(9)االت یو عملکرد شناخت یجانیه -یرفتار
 یدر زنهدگ یشهناخت تهرشیبه یههاتیهنقهش فعال رییتغبا 

 بر خواب  تواندیمواجه هستند که م یو اجتماع یلیتحص
 

 :javad.setareh47@gmail.com E-mail                                                پنج جاده الاری نکا، مرکز آموزشی درمانی زارع  کیلومتر  :الاری -جواد ستارهمولف مسئول: 
 پزشکی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، الاری، ایران یدانشجو .9
 غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، الاری، ایران یهایماریبالرعان دالتگاه گوارش، پژوهشکده  قاتیتحق مرکز، اریدانش .4
 ، الاری، ایرانمازندران یپزشک علوم دانشگاه اد،یاعت پژوهشکده ،یرفتار علوم و یپزشک روان قاتیتحق مرکز ،اری. االتاد3
 ، ایرانالاری، مازندران یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک دانشکده ،یپزشک روان گروه. 2
 : 9/2/9200تاریخ تصویب :              4/8/9311: تاریخ ارجاع جهت اصتحات            49/9/9311 تاریخ دریافت 
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در  انیخهواب دانشهجو تیهفیک .(4)داشته باشهد ها اثرآن

 92تههها  3 متفههاوت از یهههاجوامههع مختلههف و در زمان

خهواب  . مشهکتت(3)شده االهتمتفاوت گزارشدرصد

 ،یشههناخت ک،یههاز اخههتت ت متابولتههری میههزان بههیشبهها 

 ،یجسههمان یدردههها ،یهههابالت شیپهه یهههاحافظههه، پاالههخ

 .(2)همراه االت یزندگ نییپا تیفیالوانح و ک

 شهخ  کیه یو رفتار یروان یهایژگیو ت،یشخص

 کیهصهورت دارد و او را به رپهایاالت که جنبه نافهذ و د

محققهان پهنج بعهد از  .(2)کنهدیمه زیمتمها گرانیفرد از د

 ییگرا(، برونNeuroticism) یرنجورشامل روان تیشخص

(Extraversionتجربه ،)یریپههذ (Opennessموافههق ،)بههودن 

(Agreeableness ،)یریپذتیمسهههئول(Conscientiousness) 

 یتیشخص یهایژگیو نیا .(2)اندکرده نییو تب فیرا تعر

رفتارها و عملکهرد  جانات،یبا توجه به عادات، ه تواندیم

 . تفههاوت(4)خههواب باشههند مشههکتت یربنههایز ،یشههناخت

 و کیهژنت یههافاوتاز ت یناشهی افهراد تیشخص یهایژگیو

 بر یترشیگرچه توافق ب.(9)االت کیولوژیعملکرد نوروب

شده خواب گزارش تیفیبر ک رنجوریروان یاثرات منف

 گهزارش یمتناقضه جینتها ههایژگیو ریاالت در مورد الا

ههم  یبرخه یهی وبرونگرا یمثال برخ عنوانبه ؛شده االت

. اندبهتهر خهواب مهرتبط دانسهته تیفیرا با ک یریپذتوافق

 ا درخهواب بهتهرموارد ر ریوجدان با  به همراه الا بعضی نیز

. (9-1)اندرا فاقد ارتبهاط دانسهته یدانسته و گشودگ لیدخ

با توجه به  دانشجو 234وی ر 4092درالال  عنوان نمونهبه

ارزیابی  (4)و عیت اقتصادی اجتماعی و بهداشت خواب

ی ریپذتیمسهئولو  یرنجورروان باخواب  تیفیکشد که 

در الهال . داشهت یبودن رابطه معنادارو موافق ییبرونگرا و

رابطهه  الال ایتالیا 92تا  98نفر از افراد  944در بین  4040

 و کیفیهت ی شخصیتی برالی شدهایژگیوکیفیت خواب با 

 .(90)دانسهتندی مهرتبط ریپذتیمسئولخواب را تنها با فاکتور 

 بای خلقی هاتیو عرابطه بین  9319در ایران نیز درالال 

 دانشجوی دانشکده پرالهتاری و 321خواب بر روی  تیفیک

خلقهی  ی قرارگرفت که و هعیتبررال موردمامایی کرمان 

 .(99)نامناالب با کیفیت خواب  عیف رابطه مستقیم داشت

 نفههر از دانشههجویان آمریکههایی بهها  99ی، امطالعهههدر 
 

و  یریپذتیمسههئولالههاله، نمههرات  2/91میههانگین الههنی 

با تر به ترتیب همبستگی مثبت و منفی بها  یرنجورروان

در بررالهی بها حجهم نمونههه . (94)کیفیهت خهواب داشهتند

پهاهین و  یرنجهورروانالهاله،  909تها  30با تر، بر افراد 

برونگرایی با تر با کیفیت خواب بهتر همهراه بودنهد، بهه 

کهه کیفیهت خهواب پهاهین در عهی زمهان،  رالهدیمهنظر 

روی  4001در الال  .(93)کندرا تشدید می یرنجورروان

الال رابطهه کیفیهت  39به مدت  یسکودک در الوه 494

 ریتهأثی شخصهیتی در عهول زمهان و ههایژگیوخواب و 

نشهان دادنهد  ههاها بر یکدیگر النجیده شده االت، آنآن

در  یرنجهههورمشهههکتت خهههواب در بلهههوا عامهههل روان

 مشکتت خواب نیب هستند و علت آن را رابطه یبزرگسال

 .(92)دانستند ،شروع ا طراب االت یبرا یکه عامل

 یبندو زمان تیفیکت،یکمخواب اله عامل یدر بررال

 خهواب ،یاز جهت کمه. (92)ردیگیقرار م یبررال مورد

 یدانسههته شههده االههت کههه بههرا یآن مقههدار خههواب ،یکههاف

خهواب  تیهفیک. (94)باشهد یدر روز بعهد کهاف یاریهوش

خهواب،  یوالهتگیپ دهندهاالهت کهه نشهان یذهن یمفهوم

 .(99)در عول روز االت یاریو هوش یراحت یاحساس ذهن

 .(92)شهودیم یبهتر خواب باعث بهبود عملکرد روان تیفیک

 یرونهیو ب یعوامهل درونه ریخواب تحهت تهأث یبندزمان

 یروزشهبانه یهمچون الاعت داخله یاالت. عوامل درون

و  کیهمئوالهتات ینهدهای(، فرآیعصهرگاه /ی)صبحگاه

کهار و عوامهل  یهاماننهد برنامهه یرونهیعوامهل ب نیهمچن

در مهورد زمهان رفهتن بهه  یریگمیمؤثر بر تصم یاجتماع

 یآلهودگخواب. (98)االت ورشدن و شدت ن داریو بخواب 

از مو وعات مههم و مهرتبط بها مطالعهه خهواب  یکی زین

از  انینههه در دانشههجوروزا یآلههودگخواب زانیههاالههت. م

. (91-49)شهده االهتدرصد متفهاوت گزارش 20تا  2/90

مههم  ینیبال یهاروزانه از نشانه ازحدشیب یآلودگخواب

عتمت اخهتت ت  نیاول یگاه. (44)اختتل خواب االت

. (99)در روز االههت ازحههدشیب یآلههودگخواب ،یروانهه

منجههر بههه  توانههدیروزانههه مهه ازحههدشیب یآلههودگخواب
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 پژوهشی

اخههتت ت  ،یافسههردگ ،4نههوع  ابههتید سههکیر شیافههزا

 یزنهدگ یبهر روو  (43)و فشهارخون بها  گهردد یشناخت

الههازمان بهداشههت  .(42)گههذاردیمهه منفههی ریروزمههره تههأث

 فیههعرت نیچنههنیرا ا یزنههدگ تیههفیک (WHO) یجهههان

االت که افهراد از  یادراک ،یزندگ تیفیک "کرده االت: 

و  یفرهنگه نههیو زم کننهدیم یکه در آن زندگ یتیو ع

ادراک  نیهکه در آن هستند، دارنهد کهه ا یارزش ستمیال

هها آن قیهبر االاس اهدا ، انتظارات، االهتانداردها و عت

 رابطه دارد. در یزندگ تیفیخواب با ک تیفیک .(42)االت

 تیهفینفر توالهط پرالشهنامه ک 342 یکه بر رو یامطالعه

 هاتمیخواب در تمام آ تیفیانجام شد، ک WHO یزندگ

خهواب و  .(44)ارتباط داشهت یزندگ تیفیک یهاتمیبا آ

و کیفیهت  (90)بر التمت هسهتند مؤثرشخصیت دو عامل 

الهتمتی بهر روی زنهدگی  ریتهأثزندگی نیز برآوردی از 

 های شخصیتی تا حدی نوعویژگی. (49)روزمره فرد االت

 توانند بهداشت. این رفتارها میکندیمرا تعیین  رفتار فرد

خواب را تغییر دهنهد. از عرفهی نوروترنسهمیترهایی مثهل 

های بیولوژیک، االهتیل کهولین و الروتونین و الایر آمین

فراینهد در ارکسین که در عوامل شخصیتی نقهش دارنهد، 

یههز نقههش مهمههی خههواب و مشههکتت مههرتبط بهها آن ن

مطالعهات صهورت گرفتهه بهرای  حالنیباا. (48-30)دارند

تعیین رابطه بین عوامل شخصیتی بها خهواب دارای نتهایج 

یها  متنهاق،، بها ابزارههای غیهر یکسهان و گروههای الهنی

شغلی متفاوت بوده االت. غالب این مطالعات به بررالهی 

ی روزانههه را آلههودگخوابرداختههه و کیفیههت خههواب پ

در ایهن مقالهه عهتوه بهر اراههه  رونیازااند. بررالی نکرده

آلههودگی و ، خههوابخههواب تیههفیکو ههعیت موجههود 

در دانشجویان، به رابطهه بهین ایهن  روزانه یزندگ تیفیک

 شود.متغیرها با عوامل شخصیتی نیز پرداخته می
 

 هامواد و روش
 ی درلهیتحل-یفیو توصه یاز نهوع مقطعه مطالعه نیا

 اندانشهجوی از( 83/44 ± 89/4یالن نیانگینفر م 203 نیب

دانشهگاه  یهاتمهام مقهاعع در دانشهکده لیدر حال تحص

 الهال 30تها  98در رده النی بهین مازندران  یعلوم پزشک

بها روش  9311 -9318 یلیالال تحصه ی درواقع در الار

 شهامل خهرو  اریهشهد. معانجهام در دالترس  یریگنمونه

 افراد بوده االت. تمایلعدم 

و  Duggan مطالعهه جیحجم نمونه از نتها نییتع یبرا

 نیبه ی. در مطالعه ذکرشده همبستگشد همکاران االتفاده

روزانهه  یآلهودگخوابو  بهودنموافقویژگی شخصهیتی 

الهطح  جهه،ینت نیه. با در نظر گهرفتن ا(4)بود -98/0برابر 

 درصد، جهت دو دامنهه 10درصد، توان آزمون  12 نانیاعم

در  یهمبسهتگ بیاز فرمهول  هر یریهگآزمون و با بهره

شد.  زم به ذکر  نیینفر تع 340برابر  G-Power افزارنرم

دقت در برآورد، با در نظهر گهرفتن  شیاالت، جهت افزا

 .نفهر بهرآورد شهد 382برابهر  ییاتعداد نمونه نه 4/9اثر عرح 

 دار مدنظر قرار گرفت.یعنوان الطح معنبه P >02/0 مقدار

 دانشهگاه یههادرس و خوابگاه یهامراجعه به کتس با

اههدا   حیتو  ی ومازندران واقع در الار یعلوم پزشک

و اعمینههان  لیدر حههال تحصهه انیدانشههجو یپههژوهش بههرا

مانهدن اعتعههات دادن بهه افهراد در مههورد محرمانهه بههاقی 

 ایههدر دالههترس  یریگبهها االههتفاده از روش نمونههه ،هههاآن

درخواالههت شههد کههه در مطالعههه  انیآالههان، از دانشههجو

افهراد بهه  تیو ر ها لیهشهرکت کننهد و در صهورت تما

ها قهرار گرفهت کهه ها در دالترس آنپرالشنامه یمکاره

و  ینفر وارد مطالعه شدند و بها اراههه اعتعهات کهاف 340

ها نمونهه یاقدام به برراله ،یآزمودن یفهم برابلبه زبان قا

 وعیشد.  مناً به علهت شه ریز یبا شش پرالشنامه قلم کاغذ

 83ها تعههداد بههه نمونههه یو عههدم دالترالهه روسیههکرونهها و

بها االهتفاده از فهرم پرالشهنامه  نیصورت آنتبه مهپرالشنا

 دیهپهس از تاه شهد. لیهتکم نی پهرس تیدر الها نیآنت

پهژوهش از  یاه و کسب مجوز اجرااختق دانشگ تهیکم

 اعتعههات  ،یمازنههدران الههار یدانشههگاه علههوم پزشههک

پرالشهنامه  کیهکنندگان بها االهتفاده از شرکت ازین مورد

  یلیشامل الن، جنس، رشهته و معهدل تحصه کیدموگراف

خوابگاه(  ری)خوابگاه، غ یتأهل و محل زندگ تیو و ع

 ، ESSامه شهههنشهههامل پرال گهههریو چههههار پرالشهههنامه د
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 تیههفی، پرالشههنامه کPSQIخههواب  تیههفیک الشههنامهپر

 شهد. یآورجمهع NEO-FFI، پرالشهنامه SF-12 یزندگ

االهتفاده از پرالشهنامه  ازحد روزانه باآلودگی بیشخواب

ESS (Epworth Sleepiness Scale)  الههؤال 8شههامل  

موقعیههت  8کههه گههرایش و میههل فههرد بههرای خوابیههدن در 

تا  0مقیاس از الؤال در یک  هریرمعمول، النجیده شد. غ

 یانمهرهو  شهوندیباهم جمهع م شود، کهینمره دهی م 3

نقطه برش ز ا . در این مطالعهآیدیدالت مبه را 42تا  0 از

آلههودگی روزانههه در بههرای تعریههف خوابتههر و بههیش 90

حساالهیت  پرالشهنامهاین  .(39)کردیمبزرگسا ن االتفاده 

آلههودگی روزانههه یههابی خوابارزو ویژگههی بهها یی در 

ای همکهاران در مطالعههو  یقهیحق نیهت صادق .(34)دارد

 92/0-84/0 ریب آلفای کرونباخبا  4093ی درالالتوصیف

 پرالشههنامهبههرای  (P >009/0) پایههایی و روایههی مناالههبی

 .(33)گزارش کردنددر ایران  ESSفارالی شده 

 پرالشنامه شهاخ  کیفیهت با االتفاده ازکیفیت خواب 

 PSQI(Pittsburgh sleep quality index) خواب پیتسبورگ

 9را در عی یک دوره زمانی خود کیفیت خواب فرد که 

پرالشهنامه ایهن  .(32)کنهد، الهنجیده شهدیمگزارش  ماهه

 جزء از 9 ،آوری نمراتمورد االت که برای جمع 91شامل 

 زمانبازدهی خواب، تأخیر در به خواب رفهتن، مهدتجمله 

یجادکننههده اخههتتل خههواب )ازجملههه اخههواب، عوامههل 

تهنفس  عهدم بلند هنگام خهواب، خروپف یا کردنالرفه 

راحت در خواب، کابوس دیدن و ...(، االتفاده از داروی 

آور، اختتل عملکرد روزانه، کیفیت ذهنی خواب خواب

 0در یهک مقیهاس از  هایک از آیتمهر . شوداالتفاده می

 اینمرهشوند و حاصل آن یباهم جمع م و دهینمره 3تا 

دهنده کیفیهت و نمهرات بها تر نشهان االت 49از صفر تا 

نقطهه  . در ایهن مطالعهه مها از (94)تر االهتخواب  عیف

 .(32)برای کیفیت خواب  عیف االتفاده کهردیم 2برش 

 4هها حهداقل در آندههد کهه نشهان می 2ز تر انمره بیش

در  او یهاند داشهته یمشکتت جد ،خواب تیفیحوزه ک

 مشههکتت متوالههط ،خههواب تیههفیحههوزه ک 3حههداقل 

ر یهک مطالعهه مهورد فرهی مقدم و همکاران د .(4)ددارن

 99/0با  هریب آلفهای کرونبهاخ  4099در الال  شاهدی

برای این آزمون در ( P >009/0) پایایی و روایی مناالبی

 .(32)ایران گزارش دادند

صورت عملیهاتی بها االهتفاده از پنج بعد شخصیت به

شده توالط های تعریفویژگیکه  NEO_FFI پرالشنامه

شههده از گلههدبرگ پههنج عامههل تئههوری شخصههیت اقتباس

ایهههن  .(34)گیهههرد، الهههنجیده شهههد( را انهههدازه می9114)

 ههاییک پرالشنامه قلم کاغذی در مهورد ویژگی پرالشنامه

الهال و  94برای افراد الهنین خلقی و شخصیتی و رفتاری 

پهنج در الؤال  40پرالشنامه که شامل  در اینبا تر االت. 

، رنجههوریروان ویژگههیالههؤالی االههت پههنج  94مقیههاس 

پذیری ، مسهئولیت بهودنموافق، پذیریتجربهبرونگرایی، 

ای درجهههبههر االههاس مقیههاس پنج و شههودی میگیرانههدازه

گهذاری نمره لیکرت از کهامتً موافهق تها کهامتً مخهالف

 NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) .شهودمی

 Revised NEO Personality Inventory از کوتاه شده یسخهن

(NEO PI-R)  همههاهنگی داخلههی و همگنههی االههت کههه

 NEO PI-R ههای شخصهیتخوبی بها ههر یهک از حوزه

دهنده نمره با تر از هر ویژگی نشان .(39)نشان داده االت

  یههنا یفارالهه نسههخه .االههتالههطح بهها تر از آن ویژگههی 

فا هلی . (38)مناالب االت ییو روا یاییپا یدارا یزابزار ن

آلفههای کرونبههاخ بههرای هههر یههک از ابعههاد و همکههاران 

 ،20/0 رنجهههوریروان صهههورتگانهههه شخصهههیتی بهپنج

، 32/0 بهودن، موافق39/0ی پذیرتجربه، 49/0برونگرایی 

 94/0ایی کل مقیهاس  ریب پایو 94/0پذیری مسئولیت

 .(31)گزارش دادند

پرالشهنامه توالط  یاتیصورت عملبه یزندگ تیفیک

SF_12 (12-Item Short Form Survey) گیریانهدازه 

 ،االههت SF_36الههؤال از پرالشههنامه  94شههد کههه شههامل 

عورکلی فرد و به یو روح یجسم تیای از و عختصه

مهها  اریههفههرد در اخت یمههرتبط بهها الههتمت یزنههدگ تیههفیک

شهود: می ریهز اسیهمق 8الهؤال شهامل  94 نیگذارد. امی

 4)الهؤا ت  یکیزی(، عملکرد ف9)الؤال  یالتمت عموم

(، مشههکتت 2و  2)الههؤا ت  یتمت جسههمان(، الهه3و 
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 پژوهشی

(، عملکهرد 8)الؤال  ی(، درد بدن9و  4)الؤا ت  یجانیه

(، 94و  90)الهؤا ت ی (، التمت روان1)الؤال ی اجتماع

 4تها  9از  الهؤالههر  ی(. نمرات خام برا99)الؤال  یانرژِ

منظور تهوان بههنمرات خهام می  بط. پس از بودند ریمتغ

 (نی)بهتهر 900( تها نی)بدتر 0ام از هرکد اسینمره مق 8اراهه 

 تیهفینشان از ک 39-28دامنه نمره عورکلی به و اراهه داد

متوالهط و  یزنهدگ تیهفیک 42-34خوب، نمره  زندگی

 یدهد. منتظهررا نشان می فی ع یزندگ تیفیک42-94

 94 یبرراله ینسهخه فاراله ییایهو پا یهیو همکاران، روا

 انیههرانیا نیمههاده را در بهه 94الههتمت کوتههاه بهها  یمههورد

 .(39)گزارش کردند

آلفههای ای توالههط منتظههری و همکههاران در مطالعههه

بههها االهههتفاده از دو  SF-12امه بهههرای پرالشهههن کرونبهههاخ

 Physical Component Summary(PCS-12)پرالشنامه 

( بههه MCS-12) Mental Component Summary و

( P >009/0) پایایی و روایی مناالهبیو  94/0و  93/0ترتیب 

 واردها داده .(20)برای این آزمون در ایران گزارش دادند

ها با درصهد، داده فیشد. توص 42 نسخه SPSSافزار نرم

انجهام  راتییهو دامنهه تغ اریچارک، انحرا  مع ن،یانگیم

نرمهال بها آزمهون  عیهاز توز یبرخهوردار یگرفت. بررال

 یرههایمتغ نیبه یصورت گرفت. همبسهتگ لکیروویشاپ

 آن کیهادل ناپارامترمع ای رالونیپ یهمبستگ بیبا  ر یکم

 مربهع کهایبها  یفیک یرهایمتغ نیب سهیشد. مقا نییاالپرمن تع

مسهتقل  T-testدو گروه بها  نیب یکم یرهایمتغ سهیو مقا

انجام شهد. بها توجهه  انسیوار زیاز دو گروه با آنال شیو ب

 یفهیو ههم ک یوابسته هم کمه یرهایمتغ تیماه کهنیبه ا

 لیتعهد ظورمنبهه کیلجسهت ونیرگرالاالت، از  یدوحالت

 االتفاده شد. یکنندگمظنون به مخدوش یرهایاثر متغ
 

 هاافتهی
 (درصهد 19/90زن ) 484نفر شامل  203 در این مطالعه

 (83/44±89/4)کنندگانشهرکتالن شرکت داشتند. میانگین 

بهود.  92/4±89/3ههای تحصهیل الال بود و میهانگین تهرم

د و مجههر کنندگانشههرکت( از درصههد 34/82نفههر ) 324

 ریهغ( الهاکن خوابگهاه و مهابقی درصهد 99/43نفر ) 429

 ( دانشجویدرصد 93/21نفر ) 918بودند. تعداد  خوابگاه

( دانشههجوی درصههد 94/99نفههر ) 41 دانشههکده پزشههکی،

 هادانشهکدهدانشکده پرالتاری و مامایی و مابقی از الهایر 

دانشهجویان در مقطهع ( از درصهد 30/21نفهر ) 431بودند. 

( در درصهد 91/8نفهر ) 33ی یا تخصصی، احرفهدکتری 

مقطع  درصد( در 29/34نفر ) 939کارشناالی ارشد و  مقطع

 ESSبراالههاس پرالشههنامه  کردنههد.کارشناالههی تحصههیل مههی

(، درصهد 92/92نفهر ) 29ی روزانه خفیف در آلودگخواب

( و درصهد 44/99نفر ) 29ی روزانه متوالط در آلودگخواب

( درصهد 19/3) نفهر 94در  دیشهد روزانهه یآلودگخواب

( از درصهههد99/41نفهههر ) 940 مجمهههوع درشهههد. دیهههده 

ی روزانههه را آلههودگخوابدرجههاتی از  کنندگانشههرکت

 24/42نفهر ) 440کیفیت خواب  PSQIداشتند. بر االاس 

 SF-12( از دانشهجویان نیهز پهاهین بهود. بهر االهاس درصد

( دانشههجویان درصههد 14/2نفههر ) 42کیفیههت زنههدگی در 

 ( در حد متوالط بهود.درصد 39/20نفر ) 403پاهین و در 

هههای شخصههیتی، نمههرات ویژگههی NEO-FFIبههر االههاس 

، 13/44±80/2، برونگرایهی 01/43±00/4ی رنجورروان

، 41/48±39/2 بههودنموافق، 09/48±48/2ی ریپههذتجربه

 محاالبه شد. 09/34±20/4ی ریپذتیمسئول

میههانگین و انحههرا  االههتاندارد  9در جههدول شههماره 

به تفکیک کیفیهت خهواب  NEO-FFIشنامه نمرات پرال

 شخصهیت هایجهت مقایسه ویژگیشده االت.  نمایش داده

 تیهفیکبها بین دو گروه باکیفیت خواب متناالب و گروه 

ایههن  از آزمههون تههی مسههتقل االههتفاده شههد. فیخههواب  ههع

بهودن و آزمون نشان داد کهه میهانگین برونگرایهی، موافق

 گروه باکیفیهت خهوابداری دریعور معنپذیری بهمسئولیت

 رنجهوریو میانگین روان (P >009/0) تر االتمتناالب بیش

 فیخهواب  هع تیهفیکداری در گهروه بها یعور معنهبهه

 9جههدول شههماره همچنههین  .(P >009/0) تههر االههتبههیش

های بنهدیهای شخصهیت بهین عبقهیژگیوجهت مقایسه 

 One-way ANOVAآلودگی روزانهه از آزمهون خواب

یهههن آزمهههون نشهههان داد کهههه میهههانگین االهههتفاده شهههد. ا
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داری بهین یعور معنهپذیری بههرنجوری و مسئولیتروان

 تعقیبی نشان داد. آزمون (P >09/0) ها متفاوت االتگروه

روزانه خفیهف  آلودگیدرگروه با خواب رنجوریکه روان

 (P >02/0) تر ازگهروه نرمهالعور معناداری بیشو متوالط به

 تهرداری بهیشیعور معنهنرمال بهپذیری درگروه و مسئولیت

 .(P >02/0) آلودگی خفیف االتاز گروه با خواب

 میانگین و انحهرا  االهتاندارد 9در ادامه جدول شماره 

از پرالشهنامه  آمدهدالهتبههای شخصیتی نمرات ویژگی

NEO-FFI شهده به تفکیک کیفیت زندگی نمهایش داده

 هایدیبنهبین عبقه های شخصیتییژگیومقایسه االت.جهت 

االهتفاده  One-way ANOVAکیفیت زندگی از آزمون 

، رنجهوریروانشد. ایهن آزمهون نشهان داد کهه میهانگین 

عور بهههه پذیریمسهههئولیتو  بهههودنموافق، برونگرایهههی

. آزمون (P >09/0) ها متفاوت االتداری بین گروهیمعن

در گهروه باکیفیههت  رنجهوریروانتعقیبهی نشهان داد کهه 

تهر از گهروه کیفیهت داری بهیشیمعن عورزندگی  عیف به

، برونگرایههی. (P >02/0) زنههدگی متوالههط و خههوب االههت

در گههروه باکیفیههت زنههدگی  پذیریمسههئولیتو  بههودنموافق

 هها باکیفیهت زنهدگیتر از گروهعور معناداری بیشخوب به

 .(P >02/0) متوالط و  عیف االت

جهههت  رالههونیآزمهون پ جینتهها 4 در جهدول شههماره

خهواب،  تیهفیک یههانمهرات آزمون نیب ارتباط یبررال

آزمهون  جیروزانه و با نتا یآلودگخواب ،یزندگ تیفیک

NEO-FFI با همه  یزندگ تیفیشده االت. کداده شینما

 پههذیریتجربهروزانههه و  یآلههودگخواب رازیغمههوارد بههه

خواب با همه  تیفیک .(P >02/0) دار داشتیارتباط معن

 دار داشههتیتبههاط معنههار پههذیریتجربه رازیغمههوارد بههه

(02/0< P)تیههفیک از ریههغ روزانههه بههه یآلههودگ. خواب 

 ریبا الها برونگراییو  بودنموافقو  پذیریتجربه ،یزندگ

 .(P >02/0) دار داشتیموارد ارتباط معن

 
 یزندگ تیفیروزانه و ک یآلودگخواب، خواب تیفیک یرهایو متغ یتیشخص یهایژگیو نیرابطه ب :1جدول شماره 

 

 عوامل شخصیتی

 پذیریمسئولیت بودنموافق پذیریتجربه برونگرایی رنجوریروان متغیر

 میانگین ±انحرا  معیار میانگین ±انحرا  معیار میانگین ±انحرا  معیار میانگین ±انحرا  معیار میانگین ±انحرا  معیار

 کیفیت خواب     

 خوب 08/32±09/4 42/30±08/2 44/49±44/2 82/48±21/2 99/49±42/4

  عیف 14/30±28/4 82/49±32/2 44/48±39/2 89/42±42/2 92/42±4/2

 *یداریمعنالطح  >009/0 >009/0 441/0 >009/0 >009/0

 آلودگی روزانهوابخ     

 حد پایین نرمال 92/33±92/2 44/41±24/2 21/49±42/2 01/49±84/2 94/49±03/4

 حد با ی نرمال 24/34±24/4 42/48±11/2 08/48±02/2 42/49±82/2 92/43±2420

 خفیف 34/41±09/4 22/48±09/2 94/49±3/2 98/49±92/2 29/42±2480

 متوالط 94/30±04/9 44/49±03/4 99/48±89/2 42/42±22/4 92/42±9492

 شدید 89/30±34/9 92/44±82/4 94/39±32/4 39/42±82/4 41/42±4489

 **یداریمعنالطح  >009/0 941/0 921/0 399/0 009/0

 کیفیت زندگی     

  عیف 33/44±92/9 41/49±29/2 49/30±34/4 14/40±23/2 49/48±4423

 متوالط 18/30±13/2 89/49±30/2 81/49±34/2 2/42±42/2 84/42±2402

 خوب 99/32±30/4 83/41±42/2 82/49±11/2 20/41±39/2 20/40±2491

 **یداریمعنالطح  >009/0 009/0 908/0 >009/0 >009/0

 

* :  tnedndnednI I IdeI  

** : end-yaw AVeNA  

 

 های شخصیتییژگیوه با روزان یآلودگو خواب خواب تیفیک ،یزندگ تیفیک نیب میزان همبستگی :2جدول شماره 
 

 پذیریمسئولیت بودنموافق پذیریتجربه برونگرایی رنجوریروان آلودگی روزانهخواب خواب تیفیک کیفیت رندگی  

 Pearson Correlation 9 - 283/0 - 029/0 -04292 04243 -04049 04492 399/0 یت زندگیکیف

 000/0 000/0 980/0 000/0 000/0 423/0 000/0  الطح معنی داری

 Pearson Correlation -284/0 9 949/0 449/0 - 389/0 089/0 -04941 - 429/0 خواب تیفیک

 000/0 009/0 904/0 000/0 000/0 04090  000/0 الطح معنی داری

 Pearson Correlation 029/0 949/0 9 944/0 -04048 031/0 -04081 -04409 آلودگی روزانهخواب

 000/0 092/0 234/0 993/0 009/0  090/0 423/0 الطح معنی داری
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 کیلجست ونیآزمون رگرال جینتا 3شماره در جدول 

 یرهایمتغهیت که مابا توجه به اینشده االت. داده شینما

ی االت، از رگرالهیون دوحالتکیفی کمی و هموابسته هم

ی مظنههون بههه رهههایمتغتعههدیل اثههر  منظوربهههلجسههتیک 

مهدل  نیهوابسته در ا ریمتغی االتفاده شد. کنندگمخدوش

 Omnibusخواب افراد موردمطالعه بهود. آزمهون  تیفیک

آزمههون  جی. نتهها(P >009/0) دار نشههان دادیمههدل را معنهه

و ویژگهی برونگرایهی  یزنهدگ تیفیاد که الن، کنشان د

 .(P >02/0)خواب هسهتند تیفیک نییدرتع یمؤثر یفاکتورها

 و یزنههدگ تیههفیالههن، کههاهش ک شیبهها افههزا کهههیعوربههه

 دایهپ شیافهزا فیخهواب  هع تیهفیک برونگرایی شانس

ذکرشهده در  یرههای. نسبت شانس هرکدام از متغکندیم

 .شده االتداده شینما 3شماره  جدول
 

 بحث

 کننده التمتینیبشیپهر دوعامل خواب و شخصیت 

ی زیربرنامههدر  توانهدیمههها هستند و بررالی ارتبهاط آن

. بها توجهه بهه شهیوع (4)باشهد کننهدهکمکبرای التمت 

، در (3)خواب در ایران نسهبت بهه جههان اختت تی با 

اینجا العی کردیم ارتباط بین عوامل خواب و شخصهیت 

و کیفیت زندگی را در دانشگاه علوم پزشهکی مازنهدران 

بررالی کنیم، تا با شهناخت عوامهل مهرتبط بها مشهکتت 

 اشته باشیم.گذ خواب قدمی در راه بهبود کیفیت خواب

نتههایج حاصههل از ایههن پههژوهش نشههان داد کیفیههت 

ی، در ریپهذتجربه جزبههخواب با تمام عوامل شخصهیتی 

ههر دو عامهل کیفیهت خهواب و  نیهمچنهارتباط هستند، 

زنهدگی  تیهفیک بای( ریپذتجربه جزبهعوامل شخصیتی )

در ارتباط هسهتند. نتهایج رگرالهیون لجسهتیک نشهان داد 

 با احتمهال ییو برونگرا یزندگ تیفیالن، کاهش ک شیافزا

اخههتت ت  وعیشه .خهواب همهراه االهت تیهفیکهاهش ک

 92تها  3 نیمختلهف به یکشهورهادانشهجویان خواب در 

 درصد 3 لندیآن در تا نیترشده االت، کمدرصد گزارش

درصهد بهوده  4/92 یآن در عربستان صهعود نیترشیو ب

دانشهجوی  304در عربستان بهین  4099در الال  .(3)االت

، گهزارش شهددرصد  94پزشکی کیفیت خواب  عیف 

این پژوهش علهت بها  بهودن شهیوع کیفیهت خهواب در 

پایین در دانشجویان پزشکی در این دانشگاه ملهزم بهودن 

ها و حضور در آنان برای تحقیقات و شرکت در کارگاه

ههای اجتمهاعی دانسهته یتفعالی دهالازمانو  هاکنفرانس

ههای رزیهدنتی کهم یتموقعین وجهود همچنشده االت و 

جههت  زااالهترسمحهیط  باعث شده دانشجویان در یهک

رقابت برای رزیدنتی قرار بگیرند این در حالی االت کهه 

یی بهها رتبههه هادانشههگاهشههیوع کیفیههت خههواب پههایین در 

 شهههدهگزارشدرصهههد  20تهها  30تر در عربسهههتان یینپهها

 انینفهر از دانشهجو 380 نیبه 4092الال  ،رانیدر ا .(29)االت

  درصد 9/49را  نییخواب پا تیفیک وعیقم ش یپزشک

 
 بر کیفیت خواب مؤثرنتایج آزمون رگرالیون لجستیک عوامل  :3شماره جدول 

 

 
B S.E. Wald df P-value Odds ratio 

95.0% C.I.for EXP(B) 

 Lower Upper 

 94910 94004 94012 04032 9 24242 04023 04010 الن

 94801 04499 94904 04909 9 04929 04423 04019 جنس

 94929 04441 94091 04922 9 04018 04422 04094 مکان

 94440 04849 94022 04424 9 04494 04012 04022 معدل

 94990 04441 04249 04943 9 44398 04392 04298- تأهل یتو ع

 94024 04310 04431 04092 9 34949 04424 04228- طروزانه متوال آلودگیخواب

  خوب یزندگ کیفیت

 914438 34233 944232 04000 9 944432 04804 44802 یف ع یزندگ یفیتک

 24293 44091 34382 04000 9 424093 04421 94491 متوالط یزندگ کیفیت

 94084 189. 94032 04943 9 94129 04042 04033 رنجوریروان

 04111 04199 04122 04029 9 34148 04042 04029- راییبرونگ

 94084 04114 94034 04908 9 44280 04044 04034 پذیریتجربه

 94039 04132 04184 04242 9 04233 04042 04098- بودنموافق

 94030 04120 04181 04402 9 04441 04049 04099- پذیریمسئولیت
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(CI 0.95; 57.1%, 66.3%گهزارش ) در  .(24)انهدکرده

 بر روی دانشهجویان 9319-9310ی هاالالی که در امطالعه

درصد  99دانشکده پرالتاری و مامایی کرمان انجام شد، 

میهانگین . داشتند نامطلوباز دانشجویان کیفیهت خهواب 

 مجههردهها آنتر بیش کهالال بود 41/44 این دانشجویان الن

 دند.کرمی تحصیل پرالتاریکارشناالهی و در رشهتهمقطهعو در 

درصهد در  4/48دانشجویان بهومی و  این درصد 29

بر  9319ای که در الال مطالعه .(99)خوابگاه الاکن بودند

انجهام  علههوم پزشههکی جههرمدانشهگاه دانشجویان  روی

درصد دانشهجویان موردمطالعهه کیفیهت  80بیش از شد، 

 .(23)خواب نامطلوب داشتند

در مطالعات صورت گرفته کیفیت خواب پهایین در 

بیش تر االهت (22)و افراد الاکن خوابگاه(22)مؤنثجنس 

 .که همسو با مطالعه حا ر االت

ی آلهودگخواباالهتفاده از شهاخ   ی باادر مطالعه

کشهور  90نفهر از  32349 نیب ( که بر رویESSاپورث )

 یآلههودگدرصههد افههراد خواب 4/99انجههام داده االههت، 

 نیدر به 9384در الهال  .(24)روزانه گزارش کردند دیشد

 مازنهدران یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یدانشجو 900

 .(34)بهوده االهت شهدهگزارشدرصد  42 ،1 با نقطه برش

ی روزانه با االهتفاده آلودگخوابحا ر شیوع در مطالعه 

درصهد  99/41، 90و بها نقطهه بهرش اپورث  پرالشنامهاز 

مها در مطالعهه  کهآن وجود باعبارتی  ی شد. بهریگاندازه

آلهودگی روزانهه را یهک نمهره حا ر نقطه برش خهواب

 94آلودگی بهه نسهبت با تر در نظر گرفتیم میزان خواب

الال قبهل اخیهر بهین دانشهجویان دانشهگاه علهوم پزشهکی 

 تر شده االت.مازندران بیش

در بههین دانشههجویان  9312ی در الههال امطالعهههدر 

  الههنی نیانگیههمدانشههجو بهها  498دانشههگاه آزاد در بههین 

الال در مقطع کاردانی و کارشناالی پیوالهته  13/9±1/40

ط و درصد افراد کیفیت زندگی متوال 88/23و ناپیوالته، 

در  .(29)درصد افراد کیفیت زندگی خوب داشتند 39/22

و  بهداشت کارکناننفر از  80با  9312ی در الال امطالعه

، 34/33±02/9درمان شهرالتان کامیاران با میانگین الهنی

درصد کیفیهت  92/33بودند  متأهلدرصد افراد 2/49که 

درصههد  42/4درصههد متوالههط و  40زنههدگی خههوب و 

 .(28)کیفیت زندگی  عیف داشتند

و  بهودنموافق، برونگراییمیانگین در مطالعه حا ر 

عور معنههاداری در گههروه باکیفیههت پذیری بهههمسههئولیت

رنجهوری تهر االهت و میهانگین روانخواب متناالب بهیش

 فیخهواب  هع تیهفیکداری در گهروه بها یعور معنهبهه

در معرض ابتت به  تر شیرنجور بافراد روانت. تر االبیش

اخهتت ت  یبهه افسهردگ هسهتند و افهراد مبهتت یافسردگ

رنجهور افهراد روان .(21)دهندیرا نشان م یترشیخواب ب

 تهری بهه درک االهترس و افسهردگی دارنهد،تمایل بهیش

 االترس حاد با کاهش مو  آهسته و حرکت الریع چشم

(REM)  ،یههک  عنوانبههههمههراه االههت و کمبههود خههواب

، تأثیرات چشهمگیری بهر خهواب و ریهتم زااالترسعامل 

ی دارد، ایههن تغییههرات الکتروانسههفالوگرام در زروشههبانه

اخههتت ت عههاعفی ماننههد افسههردگی نیههز  مبتتبهههبیمهاران 

تهرین پذیر بهیشیتمسئولین افراد همچن .(29)صادق االت

 تر،شیب یبدن تی)ازجمله فعالی موافق با التمتی رفتارها

و بهداشت تر و ...( مصر  مواد کم ،یترالالم یهامیرژ

 یافهراد عمهدتاً دارا نیادهند، یمخواب را از خود نشان 

خهواب را  یعهاد یهسهتند و رفتارهها یصبحگاه یالگو

ی کوچههک نیههز ارتبههاط هانمونهههو حتههی در  (20)دارنههد

 دهند.یمخواب از خود نشان  تیفیک بامعناداری 

در بهین  4040ای مقطعی تحلیلی در الهال در مطالعه

الال ایتالیها، کیفیهت خهواب را  92تا  98نفر از افراد  944

در  .(90)ی مههرتبط دانسههتندریپذتیمسهئولتنهها بهها فههاکتور 

نفهر از  99در بین  4001ای عولی دو ماهه در الال مطالعه

الهاله، کیفیهت  2/91دانشجویان آمریکا با میهانگین الهنی 

پذیری تر و مسهئولیترنجهوری پهایینخواب بهتر با روان

 .(94)تر در ارتباط االتبا 

بهه درک احساالهات  یتهرشیب لیافراد برونگرا تما

دارنهد. افهراد  یترمثبت دید ایمثبت دارند و نسبت به قضا

 دیهو تفکرات جد هادهیا به تجربه یترشیب لیتما ختق

 یحل مشهکتت زنهدگ یبرا یترشیب لیتما جهینت و در
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پههذیری باعههث زه تجربهاز انههدایش بههافههزایش . (39)دارنههد

راه بهودن االهت کهه باعهث کهاهش بیهان مطیهع و الهر بهه 

گههردد. مکانیسههم احساالههات و نیازهههای درونههی فههرد می

دفاعی بسیاری در مقابهل ایهن مهوارد، االهتفاده از خهواب 

االههت کههه معمههو ً بهها آشههفتگی و نههاآرامی و عههدم رفههع 

حهال کهاهش الهازگاری و عین خستگی همراه االت. در

یری، عهدم تمایهل بهه ناپهذانعطا افراد موجب توافق در 

شههود. ایههن صههفات نیههز در آرامههش و کنتههرل خشههم می

کهه مهرتبط بها افزایش اختت ت خواب و نیز کیفیهت آن

 نیها. (29)آرامش در زندگی هر فرد االهت، مهؤثر هسهتند

بهها توجههه بههه عههادات،  توانهدیمهه یتیشخصهه یهههایژگهیو

اخهتتل  یربنهایز ،یرفتارها و عملکرد شهناخت جانات،یه

در نتایج مربوط به تحلیل رگرالهیون  .(4)در خواب باشند

بینههی کیفیههت خههواب از عریههق پیشگام بههرای بهههگام

های شخصهیتی نشهان دادنهد از بهین تمهامی ابعهاد ویژگی

پههذیری و رنجههوری، تجربههههای شخصههیتی، روانویژگی

خههواب  بینههی معنههادار کیفیههتبههودن قههادر بههه پیشموافق

ی برراله مهورددر این تحقیهق بهداشهت خهواب  .(24)بود

در الههال تحلیلهی  مقطعهی یامطالعهه قهرار نگرفتهه االهت؛

با و عیت اقتصهادی اجتمهاعی  دانشجو 234وی ر 4092

درصهد کیفیهت  24متوالط و بهداشهت خهواب متوالهط، 

خواب  عیف داشتند، نشان دادند کیفیت خهواب پهایین 

همهراه  ترنییپهای ریپذتیمسهئول تر و رنجوری بابا روان

االت، همچنهین قسهمتی از رابطهه بهین کیفیهت خهواب و 

کهه  شهودیمشخصیت مربوط به رعایت بهداشت خواب 

ی و رنجهوررواندر این صورت کیفیت خواب عتوه بر 

ههم رابطهه  بهودنموافقیهی و گرابرونی با ریپذتیمسئول

 .(4)داری داشتیمعن

 یمقطعه مطالعه کیحا ر  مطالعه کهنیبا توجه به ا

راجع بهه غلبهه هرکهدام از  ینظر قطع توانیبوده االت نم

در  دانسهت. فی هع را خهواب تیهفیعوامل، بهر بهروز ک

تهر از کهه در بهین بهیش 4098یک مطالعه عولی در الال 

الهال  90تها  2الاله در عهول  909تا  30نفر افراد  44000

ی پهایین و برونگرایهی رنجورروانانجام شد، نشان دادند 

با  بها کیفیهت خهواب در ابتهدا و در عهول زمهان ارتبهاط 

 زمهههان  باگذشهههتی پهههایین ریپذتیمسهههئولداشهههت و 

باعث کاهش کیفیت خواب شهد و نشهان دادنهد کیفیهت 

ههای برونگرایهی، یژگیوکهاهش در ب پایین باعث خوا

 .(93)شودپذیری مییتمسئولو  بودنموافق

تهری در دانشجویانی که نمرات بهیش در این مطالعه

عور معنهاداری رنجوری کسب کرده بودند بههروانعامل 

، برونگرایهیی داشهتند. همچنهین ترنیپاهکیفیت زندگی 

پذیری در گروه باکیفیت زنهدگی و مسئولیت بودنموافق

 ها باکیفیت زنهدگیتر از گروهداری بیشیعور معنخوب به

، رنجوریرواننظر  که از کسانیمتوالط و  عیف االت. 

صههورت مضههطرب، افسههرده و غیرمنطقههی هسههتند، به  بهها

ههای کیفیهت زنههدگی را شهوند ایهن ویژگیتوصهیف می

. مطالعات دیگر نیهز نشهان داده االهت (23)دنآورپایین می

، رنجهوریروانکه از بین پهنج عامهل بهزرگ شخصهیت 

های کیفیههت زنههدگی افههراد کننههدهبینههیترین پیشقههوی

 رنجوری باعث کاهش کیفیت زندگیروان .(23-29)االت

 پذیریو مسهئولیت پهذیریتجربه، بهودنوافقم، برونگراییو 

 معنهادارو عهدم  شهوندیمهباعث افزایش کیفیت زنهدگی 

عواملی ماننهد بودن هر ویژگی با کیفیت زندگی ناشی از 

پهژوهش بهر  یمحهل، جامعهه و زمهان اجهرا تعداد نمونه،

ی در امطالعههه .(22،28-24)االههت یههک پهژوهش هاییافتهه

 رنجههوریروانهههای شخصههیتی، از میههان ویژگی 9314

 دارد کهه ایهن زنهدگی باکیفیهت را رابطه منفی ترینبیش

هههای شخصههیتی بههین ویژگی .(22)دار االههترابطههه معنههی

 پههذیریتجربهو  یریپذتیمسهئول پهذیری،برونگرایهی، توافق

باکیفیت زندگی دانشجویان، رابطه مثبت وجود دارد، اما 

کیفیهت زنهدگی و  رنجهوریروانبین ویژگی شخصهیتی 

در  9312در مطالعه الال . (22،28)رابطه منفی االت ،هاآن

نتایج حاصل از  ریب دانشجوی پرالتاری،  912قم بین 

ههای شخصهیتی همبستگی پیرالون نشان داد بهین ویژگی

کیفیههت  بهها ابعههاد پذیریمسههئولیتبرونگرایههی، توافههق و 

ن الههازما یزنهدگ یفیهتپرالشههنامه ک)حاصهل از زنهدگی 

 داردانشجویان پرالتاری، همبسهتگی معنهیی( بهداشت جهان
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بها ابعهاد کیفیهت  رنجوریروانوجود دارد، اما بین  یمثبت

زنهدگی و کیفیهت زنهدگی کلهی دانشهجویان پرالهتاری، 

 ، همبستگیپذیریتجربهدار منفی االت و همبستگی معنی

داری با ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کلی معنی

 .(22)دارددانشجویان ن

 مبتتبهههدانشههجویان  درصههد 99/41در ایههن مطالعههه 

کیفیههت خههواب  درصههد 24/42ی روزانههه، آلههودگخواب

 درصد39/20کیفیت زندگی پاهین و  درصد14/2و پاهین 

کیفیت زندگی متوالط داشتند، تمام این مهوارد بها عامهل 

 ی مرتبط بودند.رنجورروانشخصیتی 

به ایهن مهوارد  توانیمی این مطالعه هاتیمحدوداز 

اشاره کرد: در این مطالعه دانشهجویان یهک دانشهگاه در 

 میتعمقابل نیبنابراشهر الاری مورد بررالی قرار گرفتند، 

دانشجویان نیست. شخصهیت بها مهرور زمهان تغییهر  کلبه

کند و این تحقیق بر روی افراد جوان صورت گرفت، می

انههد توتحقیهق بههر روی افهراد بهها الهن بهها تر مهی رونیهازا

در  کنندهشهرکتکننده این پژوهش باشهد. افهراد تکمیل

این تحقیق در دالترس بودند، االتفاده از نمونهه تصهادفی 

 .شودیمبرای تحقیقات بعدی پیشنهاد 

 توانهدیمهکهه  اندنشهدهی نیز هنوز پاالخ داده الؤا ت

که چهه این جمله ازی بعدی باشد. هاپژوهشمو وعات 

فیت پاهین خهواب بهه دلیهل ی و کیآلودگخوابمیزان از 

ی االهت. رنجهورروانعوامل ژنتیکهی مشهترک بها عامهل 

کهه منجهر بهه  شودیمی باعث چه رفتارهایی رنجورروان

ی و کاهش کیفیهت آلودگخواب ب،کاهش کیفیت خوا

که با درمان مشکتت خواب شدت شود. اینزندگی می

ی چهه تغیههری خواههد کهرد، از مو ههوعات رنجهورروان

 دی باشد.مطالعات بع

بها نمهرات  یداریعور معنهبه یتیشخص یهایژگیو

ی روزانهه و آلهودگخوابی کیفیت خواب و هاپرالشنامه

ارتباط دارند. با توجه به این مو وع کهه  کیفیت زندگی

و امکانهات آن  ترآالانمداخله بر روی مشکتت خواب 

 یغربهالگر تر از مداختتی شخصهیتی االهت،در دالترس

تمرکههز بههر  زیههمشههکتت خههواب و ن ازنظههر انیدانشههجو

خهههواب در  تیهههفیمهههرتبط بههها بهبهههود ک یههههاآموزش

 یافههراد دارا نی. همچنههشههودیمهه شههنهادیپ انیدانشههجو

)و برعکس( مورد  یرنجورمشکتت خواب ازنظر روان

 .ردیقرار گ یبررال
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