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2/11/95: پذیرش مقاله30/7/95: دریافت مقاله
ها سروکار دارنـد و رابطـه آن   از جامعه که با سالمت انسانيقشرعنوانبهیان پزشکیت خواب در دانشجویفیتوجه به مقوله ک:مقدمه

ـ   . رسدیبه نظر ميضرور) و سردردیلیشرفت تحصیخصوصاً پ(یروانشناختيرهایبا متغ ـ  یلذا پژوهش حاضر بـا هـدف بررس ن یارتبـاط ب
.قرار گرفتیمورد بررسیگرنیميبا سردردهایلیشرفت تحصیت خواب و پیفیک
ـ پـژوهش، شـامل کل  يجامعه آمار. بودیو از نوع همبستگیفیپژوهش حاضر توص:هامواد و روش ان دانشـگاه علـوم   یه دانشـجو ی

نفـر  156(نفـر  256ورود به پژوهش يارهایو طبق معايطبقهيریبا استفاده از روش نمونه گ. بودند92- 93یلیتحصالبرز در سال یپزشک
ـ . گرن پاسخ دادندینامه سنجش عالئم سردرد مخواب و پرسشتیفینمونه انتخاب و به پرسشنامه کعنوانبه) نفر پسر100دختر و  ن یهمچن

.دیل گردیتحل19SPSSبا استفاده از نرم افزار هاداده. در نظر گرفته شدیلیت تحصشرفیشاخص پعنوانبهان یمعدل کل دانشجو
ـ یفیکيهااسیر مقیو زیت خواب کلیفی، کیلیشرفت تحصیبا پیگرنیميج نشان داد سردردهاینتا:هایافته تـأخیر خـواب،  یت ذهن

ـ یخواب آور و اختالل عملکرد روزانه همبستگيدر به خواب رفتن، اختالالت خواب، مصرف داروها دارنـد و اخـتالالت خـواب،    يداریمعن
.کردندینیش بیرا پیگرنیميرات مربوط به سردردهاییتغ% 6/25خواب آور، يو مصرف داروهایلیشرفت تحصیاختالل عملکرد روزانه، پ

در آنها همراه بودیلیو افت عملکرد تحصیگرنیميشتر سردردهایان با بروز بیت خواب نامناسب در دانشجویفیک:گیريبحث و نتیجه.

یگرنیمي، سردردهایلیشرفت تحصیت خواب، پیفیک: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
درصـد  90حـدود  . ترین سندرم درد اسـت سردرد، شایع

شـوند و سـردرد   مـی کبار در سال دچار سردرد یافراد حداقل 
درصد مـردم جهـان وجـود دارد    40د و ناتوان کننده در یشد

). 2(هسـتند  یا تنشـ یگرن ین سردردها از نوع میاکثر ا). 1(
يعنوان یک سردرد نوع اولیه مطابق با طبقـه بنـد  میگرن به

سـردرد  . شده اسـت يالمللی اختالالت سردرد دسته بندبین
ه مهمتـرین آنهـا   دسـته تقسـیم شـده اسـت کـ     5میگرن به 

ـ . باشـد میگرن همراه با اورا و میگـرن بـدون اورا مـی    یفراوان
تمایز بین میگرن نوع مزمن و میگرن یحمالت، مشخصه اصل

عنـوان حمـالت وقـوع    نوع راجعه است، میگرن نوع راجعه بـه 
در . تعریـف شـده اسـت   یروز در مـاه قبلـ  15یافته کمتر از 

رد، حمالت میگرن نـوع  المللی اختالالت سردبینيطبقه بند
).3(شود مییمیگرن بدون اورا معرفيمزمن در معیارها

ـ   هاي متعـدد نشـان مـی   بر پژوهشيمرور ن یدهـد کـه ب
وجـود  يت خواب رابطـه معنـادار  یفیو کیگرنیميسردردها

ر است و موجـب  یت برگشت پذیک وضعیخواب ). 4-8(دارد 
و ط، کـاهش حرکـت   یو تعامل با محـ ياریکاهش سطح هوش

در يا کامــل رفتــار ارادیــیو وقفــه نســبیت عضــالنیــفعال
يازهـا یاز نیکـ یعنـوان  همچنین خواب به. شودیاشخاص م

يت ظاهری، وضعيانرژيحفظ و نگه داريانسان، برایاساس
یعصـب ي، کاهش استرس، اضطراب و فشـارها یو رفاه جسم

تمرکـز بهتـر   يبـرا يافت انرژیالزم است و به اشخاص در باز
روزانـه کمـک   يهـا تیـ و لذت بردن از فعاليس، سازگارحوا

).9(کند یم
ن یتـر از مهـم یکـ یعنـوان  ت از مشکالت خواب بـه یشکا

ت یـ فیبـر ک یطـور منفـ  که ممکن است بهیمشکالت سالمت
ر بگـذارد در  یتـأث یسـت یت بهزیو وضعیت زندگیفیخواب، ک

ت خواب نامطلوب شاخص یفین کیهمچن. شودینظر گرفته م
مـتن  ). 10(هـا اسـت   يمـار یاز بياریابتال به بسيبرایمهم

يو آمــاریتشخیصـ يشـده چـاپ چهـارم راهنمـا    يبـازنگر 
هـاي  ، اخـتالالت خـواب را بـر اسـاس مـالك     یاختالالت روان

سـه  . کرده اسـت يطبقه بندیو علل مرضیبالینیتشخیص
DSM–IV–TRعمـده اخـتالالت خـواب در    يطبقه بنـد 

واب اولیه، اختالالت خواب مربوط بـه  اختالالت خ: عبارتند از
ز ســایر اخــتالالت خــواب ماننــد یــدیگــر و نیاخــتالل روانــ
یـا سـوء مصـرف    یعمومیاز یک اختالل طبیاختالالت ناش

).11(مواد 
ــازنگر المللــی بــینيآمــاريطبقــه بنــديدر دهمــین ب

وابسته، موضوع اختالالت خواب یها و مسائل بهداشتبیماري
این اختالالت به انـواع  . گیردرا در بر میيفقط انواع غیرعضو

هـاي  دیس سـومنیا، اخـتالالت روان زاد کـه در آن آشـفتگی    
در مقدار کیفیت یا زمان خواب وجـود دارد و از علـل   یاساس
اي دورهيشـود و پاراسـومنیاها، رخـدادها   مـی یناشیهیجان

. انـد شـده يدهـد، طبقـه بنـد   میيخواب رونابهنجار که در
و اخـتالل برنامـه   یخوابی، پر خـواب دیس سومنیاها نیز بر بی

).3(مشتمل هستند يخواب و بیدار
یت عمـوم یـ ترین اخـتالل خـواب در جمع  خوابی رایجبی

15یالـ 10ت بزرگسـاالن  یـ وع آن در جمعیباشد که شـ می
. شـود مـی ن زدهیدرصـد تخمـ  2درصد و در افراد مسـن تـا   

ت یـ فیا حفـظ ک یـ در بـه خـواب رفـتن    يخوابی به دشواربی
).12(خواب که در سه شب از هفته قبل رخ دهد، اشاره دارد 

، بـاال  ياز بـه شـب کـار   یبا توجه به نیان پزشکیدانشجو
ــودن م ــب ــار ی ــار ک ــترس و فش ــرض ی، بيزان اس شــتر در مع

ها هدر خوابگاین زندگیهمچن. رندیگیاختالالت خواب قرار م
ن گـروه شـود   یـ ت خـواب در ا یفیممکن است باعث کاهش ک

اکثـر  يي گرفتـار هاي انجام شده نشان دهندهپژوهش). 13(
و واسر يدر مطالعه ولد. ان به اختالالت خواب استیدانشجو

ان یدرصـد دانشـجو  31ان، یت خـواب دانشـجو  یـ فیکيبر رو
ف یضـع یلـ یا خیـ ف و یت خـواب ضـع  یـ فیشرکت کننـده، ک 

ــ ). 14(داشــتند  ــاران در بررس ــر و همک ــفیکیال ت خــواب ی
دند که اخـتالل در بـه   یجه رسین نتیبه ایان پزشکیدانشجو

، خـواب  یصـبحگاه یخواب رفـتن و تـداوم خـواب، خسـتگ    
دار یـ و بیدن در خـواب شـبانگاه  یروزانه و کابوس دیآلودگ
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ـ یدر دانشـجو یشدن زودتـر از معمـول صـبحگاه    یان فراوان
ز مشـخص  یت و همکاران نیمطالعه مارلدر). 15(دارد ییباال

اخـتالل در بـه   يشـتر یزان بیبا میان پزشکیشد که دانشجو
ن کـالس  یدر طول روز و در حـ یخواب رفتن و خواب آلودگ

).16(درس مواجه هستند 
رات ییــت از خــواب ســبب تغیــو محرومیخــواب ناکــاف

و یلیگردد و با افـت تحصـ  یک میولوژیزیو في، رفتاریعصب
ان یروزانـه در کـالس درس دانشـجو   يکاهش عملکـرد عـاد  

هـا در کـالس درس و خـواب    همراه است و مـانع شـرکت آن  
). 17(شـود  یهـا مـ  آنان در هنگام شرکت در کـالس یآلودگ

نکـه مسـائل و مشـکالت    یان عالوه بر ایدانشجویلیافت تحص
یفراوانـ يهـا انیـ کند، زیجاد میخود دانشجو ايبرایفراوان

یلین افـت تحصـ  یهمچنـ . کشور در بـر خواهـد داشـت   يبرا
افراد بـه دنبـال داشـته    يرا برایمنفير رفتارهایتواند سایم

افــت يکــه دارايدهنــد افــرادیقــات نشــان مــیتحق. باشــد
شتر از مواد مخدر استفاده ین باالتر بیهستند در سنیلیتحص

).18(کنند یم
از يشــماريداریــخــواب و بيالگــویپاگــال در بررســ

که معـدل  یانیدرصد دانشجو7/69ان نشان داد که یدانشجو
تري داشتند، در به خواب رفتن مشکل داشـتند  دروس پایین

ان یدانشـجو يبـر رو یو همکـاران در پژوهشـ  يموسو). 19(
بـا سـاعات رفـتن بـه     یلیشرفت تحصـ ین پینشان دادند که ب

رمعمـول بـه خـواب رفـتن،     یت خواب، ساعات غیفیخواب، ک
خـواب آور،  يهـا در به خـواب رفـتن، مصـرف قـرص    اشکال
در طـول روز و خـواب   ی، خـواب آلـودگ  یصبحگاهیخستگ
).17(وجود دارد يداریدر کالس درس ارتباط معنیآلودگ

اخـتالالت  یبـه بررسـ  یو همکـاران در پژوهشـ  یمدرس
ن یـ ج ایدانش آموزان پرداختند، نتایلیخواب و عملکرد تحص

یلیالالت خواب بـر عملکـرد تحصـ   پژوهش نشان داد که اخت
ن دانـش  یهمچن. گذاردیر میتأثیصورت منفدانش آموزان به

دار یـ شـتر از خـواب ب  یا بیـ بـار و  3که در طول شب یآموزان

یلیگر دانش آموزان از عملکـرد تحصـ  یشدند، نسبت به دیم
).20(تري برخوردار بودند ضعیف

کـه از  ياند افـراد گوناگون نشان دادهیهاي پژوهشافتهی
یگرنیميستند، سردردهایبرخوردار نیت خواب مناسبیفیک

خـود تجربـه   یرا در طـول زنـدگ  يشتریو مشکالت خواب ب
يک و همکـاران بـر رو  یسـ یج پژوهش اینتا). 21،4(کنند یم

درصـد افـراد مبـتال،    90گرن نشان داد کـه  یافراد مبتال به م
درصد مشکل به خواب رفـتن دارنـد   53و اختالل در کارکرد 

مطالعات دیگر نشان دادند که افراد مبـتال بـه سـردرد    ). 22(
).23-25(دارند ين خواب کمتریانگی، میگرنیم

ت و همکــاران نشــان داد کــه یــج پــژوهش صــادق نینتــا
مـاران مبـتال بـه سـردرد کمتـر از      یمجموع زمان خواب در ب

ع در یشـا یتیوابی شـکا خباشد و بییماران بدون سردرد میب
بر یز در پژوهشیا و همکاران نیاسدن). 26(ماران است ین بیا

ــ یدانشــجويرو ــد کــه ب ت خــواب و یــفین کیان نشــان دادن
خـواب، تـأخیر در بـه خـواب     یت ذهنـ یـ فیکيهااسیرمقیز

خـواب  يد، اختالالت خواب، مصرف داروهـا یرفتن، خواب مف
یهمبستگیگرنیميآور و اختالل عملکرد روزانه با سردردها

).8(دار وجود دارد یمعن
ن امـر کـه   یـ با توجه به مطالب ذکر شده و با اذعـان بـه ا  

ک یـ عنـوان  هـا، بـه  ص آنیمشکالت مرتبط با خواب و تشـخ 
ن توجه به مقوله یباشد، بنابرایان مطرح میمعضل در دانشجو

از يعنوان قشـر بهیان علوم پزشکیت خواب در دانشجویفیک
رابطـه  یها سروکار دارنـد و بررسـ  سالمت انسانجامعه که با

یلیشرفت تحصیخصوصاً پیروانشناختيرهایگر متغیآن با د
رسـد، لـذا مطالعـه    یبه نظر ميمهم و ضروريو سردرد، امر

شـرفت  یت خـواب و پ یفین کیارتباط بیحاضر با هدف بررس
ان دانشـگاه علـوم   یدر دانشجویگرنیميبا سردردهایلیتحص
.البرز صورت گرفتیدرمانیو خدمات بهداشتیپزشک

هامواد و روش
جامعـه  . بـود یو از نوع همبسـتگ یفیحاضر توصمطالعه

البرز یان دانشگاه علوم پزشکیه دانشجویپژوهش را کليآمار
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مشـغول بـه   92-93یلیتحصـ که در سال ) نفر750حدود (
ورود بـه مطالعـه  يارهـا یمع. دادندمیل یل بودند تشکیتحص

ل بـودن در  یسال، مشغول به تحصـ 30تا 18ن یشامل سن ب
، اتـاق عمـل، بهداشـت و    ي، هوشبریپزشکيهااز رشتهیکی

ک تـرم  یـ ز نداشتن واحد عرصه، گذراندن حداقل یت و نیفور
156(نفـر  256. ل به شرکت در مطالعـه بـود  یو تمایلیتحص

جدول يارهایبا در نظر گرفتن مع) نفر پسر100نفر دختر و 
نمونه انتخـاب و بـا اسـتفاده از    عنوانبهمورگان يرینمونه گ

تسـبورگ و پرسشـنامه سـنجش    یت خواب پیفیپرسشنامه ک
ن یهمچنـ . قـرار گرفتنـد  یگرن مـورد بررسـ  یعالئم سردرد م

در یلیشرفت تحصـ یشاخص پعنوانبهان یمعدل کل دانشجو
.نظر گرفته شد

ن یبد. بودايطبقهيریشامل نمونه گيریروش نمونه گ
ک طبقـه در نظـر   یـ صـورت بـه صورت که ابتدا هر دانشـکده  

ر طبقه در یک زیعنوانبهیلیسپس رشته تحصوگرفته شد
ان هر رشـته مشـخص شـد و    ینظر گرفته شد، تعداد دانشجو

ان، سهم هر دانشـکده و هـر   یسپس با توجه به تعداد دانشجو
مشـخص شـده و از هـر رشـته     یرشته در حجـم نمونـه کلـ   

ه یـ در کل. انجـام شـد  يریـ سـاده نمونـه گ  یتصادفصورتبه
ــه گ  یفرا ــل نمون ــد و مراح ــن ــا  يری ــب رض ــمن کس ت ی، ض

ح یآنان تشـر يکامل براصورتبهان، اهداف پژوهش یدانشجو
ين اطالعات صرفاً براینان داده شد که از ایشد و به آنها اطم

یده و محرمانـه تلقـ  یـ اسـتفاده گرد یپژوهشـ يانجام کارها
هـا داده. ستینیبه درج نام و نام خانوادگيازیخواهد شد و ن

یآزمون همبسـتگ وسیلهبهو 19SPSSبا استفاده از نرم افزار
.ل شدندیون گام به گام تحلیرسون و رگرسیپ

:ازبودند پژوهش عبارت يابزارها
تسبورگیت خواب پیفیپرسش نامه ک. 1
ت یـ فیعبـارت اسـت کـه ک   18ن پرسش نامـه شـامل   یا

در طـول مـاه گذشـته    یژگـ یو7یابیـ خواب افـراد را بـا ارز  
ت خواب از نظـر  یفیک: ن موارد عبارتند ازیا. سازدیمشخص م

کشد تا فرد به خواب برود، یکه طول میخود فرد، مدت زمان

خـواب، مشـکالت زمـان خـواب،     ییطول مدت خـواب، کـارا  
هر . وزانهردر عملکردخواب آور و اختالل ياستفاده از داروها

را به خود 3ن پرسشنامه نمره صفر تا یاس ایر مقیز7ک از ی
ت خـواب  یـ فیدهد، نمرات باال نشـان دهنـده ک  یاختصاص م

در پژوهشــی،بورخــالتر و همکـاران . )27(باشـد  مــیف یضـع 
83/0کرونبـاخ،  يب آلفـا یآزمون را با اسـتفاده از ضـر  ییایپا

کرونبـاخ  يآلفـا ز یـ ا و همکـاران ن یاسدن). 28(ند گزارش کرد
گـزارش  82/0کل پرسش نامه، يت خواب را برایفیآزمون ک
ــد ــ). 21(کردن ــن در ایهمچن ــژوهش، ضــرای ــب پاین پ ییای

.بدست آمد79/0کرونباخ يق آلفایپرسشنامه از طر
یلیشرفت تحصیپ. 2

از معــدل کــل  یلیشــرفت تحصــ یجهــت ســنجش پ 
.ان استفاده شدیدانشجو

گرنیسردرد مپرسش نامه سنجش عالئم . 3
اس یـ ک مقیـ گـرن  یپرسش نامه سنجش عالئم سردرد م

ــؤالی25 ــه س ــهاســت ک ــیلهب ــنجاروس ــجوی ان یان در دانش
اهـواز سـاخته و   یآزاد اسالمدانشگاه و شهید چمراندانشگاه

ه آن بر اساس متون یاوليهاماده. )29(شده استیابیاعتبار
يهـا اسیـ ربط در مقیـ ذيهـا و مـاده یو پزشکیروان شناس

HADS ،MMPI وAAIــته ــاس لوه ی ــر اس ــار یب ــرت چه ک
اوقـات و اغلـب اوقـات نمـره     یاز هرگز، بندرت، گاهايدرجه
ن یـ اییایـ ب پایضـر در پژوهشـی انینجار. شده استيگذار

کـل  يبـرا یدرونـ یو همسـان بـاز آزمـایی  آزمون را با روش 
ن آزمـون را بـا پرسـش    یـ و اعتبار همزمان ا80/0ها یآزمودن

، 46/0ب یبه ترتAAIو پرسش نامه یاضطراب، افسردگنامه
يا و همکـاران آلفـا  یاسـدن ). 29(گزارش کـرد  44/0و 41/0

کـل  يگـرن را بـرا  یسـردرد م عالئمکرونباخ آزمون سنجش 
ن یـ ن در ایهمچنـ ). 21(گـزارش کردنـد  87/0پرسش نامه، 
کرونبـاخ  يق آلفـا یـ پرسشنامه از طرییایب پایپژوهش، ضرا

.آمدبدست 90/0
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هایافته
ــات دموگراف ــاطالع ــجوی ــده در  یک دانش ــرکت کنن ان ش
نفـر  156شرکت کننده، يدانشجو256مطالعه نشان داد، از 

154ت سـکونت،  یاز نظـر وضـع  . نفر پسر بودند100دختر و 
ان بـه  یدانشـجو یفراوان. بودندیر بومینفر غ102و ینفر بوم

نفــر از 69ل نشــان داد کــه یک دانشــکده مــورد تحصــیــتفک
، یراپزشـک ینفر از دانشکده پ66، ییو مامايدانشکده پرستار

و ینفـر از دانشـکده پزشـک   38نفر از دانشکده بهداشت، 54
ن ســن یانگیــم. بودنــدیت پزشــکیــنفـر از دانشــکده فور 29

. بـود 29/2ار یـ سـال بـا انحـراف مع   45/21شرکت کنندگان 
سن نیسال و باالتر18ن شرکت کننده ین سن کمتریهمچن

.سال بود30

مــورد يرهــاین متغیبــیس همبســتگیمــاتر1جــدول 
.دهدیپژوهش را نشان م

ن یرســون نشــان داد کــه بــیپیج آزمــون همبســتگینتــا
خـواب،  یت ذهنـ یـ فیکيهااسیر مقیو زیت خواب کلیفیک

يدر به خواب رفتن، اختالالت خواب، مصـرف داروهـا  تأخیر
بـا  یلیشـرفت تحصـ  یآور، اخـتالل عملکـرد روزانـه و پ   خواب

ـ  ؛ دار وجود داردیمعنیهمبستگیگرنیميسردردها ن یامـا ب
یگرنـ یميد بـا سـردردها  یـ طول مـدت خـواب و خـواب مف   

ت یـ فین کین بـ یهمچنـ . مشاهده نشـد يمعناداریهمبستگ
در بـه خـواب رفـتن و    تـأخیر يهـا اسیر مقیو زیخواب کل
دار یمعنـ یمنفـ یهمبستگیلیشرفت تحصید با پیخواب مف

.مشاهده شد
ــایج 2جــدول  ــهون گــامیل رگرســیــتحلنت ــگــام زب ری

يبا سـردردها یلیشرفت تحصیخواب و پتیفیکهايمقیاس
.دهدیرا نشان میگرنیم

ماتریس همبستگی بین متغیرهاي مورد پژوهش.1جدول 
123456789متغیر

-سردردهاي میگرنی. 1
-24/0کیفیت ذهنی خواب. 2

001/0يسطح معنادار
-13/016/0تأخیر در به خواب رفتن. 3

020/0006/0يسطح معنادار
--08/008/010/0طول مدت خواب. 4

108/0093/0050/0يسطح معنادار
-08/003/004/025/0خواب مفید. 5

101/0335/0277/0001/0يسطح معنادار
-35/042/014/009/002/0اختالالت خواب. 6

001/0001/0011/0085/0401/0يسطح معنادار
-28/028/008/007/006/027/0مصرف داروهاي خواب آور. 7

001/0001/0095/0150/0225/0001/0يسطح معنادار
-39/049/012/007/003/038/020/0اختالل عملکرد روزانه. 8

001/0001/0032/0122/0320/0001/0001/0يسطح معنادار
-39/063/039/052/045/056/045/061/0نمره کلی کیفیت خواب. 9

001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0يسطح معنادار
-09/007/015/0-01/0-06/013/0-02/015/0-22/0پیشرفت تحصیلی. 10

001/0391/0007/0182/0019/0191/0070/0145/0008/0يسطح معنادار
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یگرنیميبا سردردهایلیشرفت تحصیت خواب و پیفیکهايمقیاسریون زیل رگرسیتحل.2جدول 

شده معنادار مشاهدهFنتایج تحلیل رگرسیون،بر اساس
درصـدي ضـریب تبیـین متغیـر     6/25است و از کـل مقـدار   

ــدل    ــیون و م ــل رگرس ــام اول تحلی ــالك، در گ ــمتغ1م ر ی
عنی اختالل عملکرد روزانه وارد معادله شد یکننده ینیبشیپ

درصـد از تغییــرات متغیــر  5/15، 393/0و بـا ضــریب بتــاي  
متغیـر  2مالك را تبیـین کـرد، سـپس در گـام دوم و مـدل      

، 228/0اختالالت خواب به آن اضافه شد و بـا ضـریب بتـاي    
درصد از تغییرات متغیر مـالك را تبیـین کـرد، در گـام     4/4

متغیر پیشرفت تحصیلی به آن اضافه شد و بـا  3سوم و مدل 
غییرات متغیر مـالك را  درصد از ت7/3، -193/0ضریب بتاي 

متغیـر مصـرف داروهـاي    4تبیین کرد و در گام چهارم مدل 
درصـد از  2، 149/0آور اضافه شـد و بـا ضـریب بتـاي     خواب

هـاي مقیاسضمناً زیر. کندیتغییرات متغیر مالك را تبیین م
در به خواب رفـتن، طـول مـدت    تأخیر کیفیت ذهنی خواب، 
داري براي متغیر معنیکننده ینیبشیخواب و خواب مفید پ
ست و درنتیجـه در معادلـه رگرسـیون    یسردردهاي میگرنی ن

.اندوارد نشده

بحث و نتیجه گیري
ت خـواب  یفین کیارتباط بیپژوهش حاضر با هدف بررس

ان یدر دانشـجو یگرنـ یميبـا سـردردها  یلیشرفت تحصیو پ
البرز انجـام  یدرمانیو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشک

ر یـ و زیت خـواب کلـ  یـ فینتـایج نشـان داد کـه بـین ک    . شد
در به خـواب رفـتن،   تأخیرخواب، یت ذهنیفیکيهااسیمق

آور، اختالل عملکـرد  خوابياختالالت خواب، مصرف داروها

. دار وجـود دارد یهمبستگی معنیگرنیميروزانه با سردردها
لعـات همسـو   ج حاصـل از بسـیاري مطا  یهـا بـا نتـا   افتهین یا
.باشدیم

ت خـواب بـا   یفین کیا و همکاران نشان دادند که بیاسدن
کـه  يوجود دارد و افراديرابطه معناداریگرنیميسردردها

یگرنـ یميبرخوردارنـد سـردردها  یت خواب مناسـب یفیاز ک
یآلبرتـ ). 8(کننـد  یخود تجربه میرا در طول زندگيکمتر

گـرن  یداري با سردرد ممعنیطور ت خواب بهیفیکعنوان کرد
ن طول مـدت  یت خواب و همچنیفیر در کییمرتبط بوده و تغ

گـرن باشـد  یختن سـردرد م یمهم در برانگیتواند عاملیآن م
)7.(

ا و همکاران نشان دادند افراد با خـواب  یاسدنپژوهشیدر 
، یگرنـ یمير سـردردها یرا در متغين باالتریانگیم،نامناسب

یت ذهنـ یـ فیکیعنـ یآن يهـا اسیـ قر میت خواب و زیفیک
در به خواب رفتن، طول مـدت خـواب، خـواب    تأخیرخواب، 

خواب آور و اخـتالل  يد، اختالالت خواب، مصرف داروهایمف
و یگرنیميجه سردردهایعملکرد روزانه کسب نموده و در نت

خـود تجربـه   یرا در طـول زنـدگ  يشـتر یمشکالت خـواب ب 
جـه  ین نتیـ به اايمطالعهینس طیکلمن و را). 21(کنندیم

) ساعت6ن یانگیدوره خواب با م(دند که افراد کم خواب یرس
سه یدر مقايدارتریشتر و معنیبید با فراوانیشديسردردها

دهنـد و  یخوابنـد نشـان مـ   یمیکه به مدت طوالنيبا افراد
ن مشکل در شروع به خواب رفـتن و حفـظ خـواب و    یهمچن

گرن یخواب در افراد مبتال به من مشکالت یترعیسردرد از شا

مجموع شاخصمتغیرها
مجذورات

درجه 
Fآزادي

سطح 
Rمعناداري

ضریب 
تبیین

ضریب 
βtتغییرات

سطح 
معناداري

اختالل 
عملکرد

18/5927146/46001/0393/0155/0155/0393/082/6001/0رگرسیون
32/32407254باقیمانده

اختالالت 
خواب

78/7622240/31001/0446/0199/0044/0228/074/3001/0رگرسیون
72/30711253باقیمانده

پیشرفت 
تحصیلی

001/0-49/3-36/9041393/25001/0486/0136/0037/0193/0رگرسیون
79/3013252باقیمانده

مصرف 
داروها

35/9815460/21001/0506/0256/0020/0149/061/2010/0رگرسیون
15/25519251باقیمانده
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گرن یان به میگرن مزمن نسبت به مبتالیان به میبوده و مبتال
.)25(دارند يحاد مدت خواب شبانه کمتر

ک سـو یـ اند که خـواب از  مطرح کردههاي پژوهشیافتهی
گـرن  یان دهنده بـه حمـالت م  یعامل پاعنوانبهعمده طوربه

ا برنامـه خـواب   یـ ت از خـواب  یـ گر محرومیدییبوده و از سو
گـرن  یم) ماشه چکان(از عوامل راه انداز یکیعنوانبهنامنظم 

یات پژوهشـ یـ مربـوط بـه ادب  يبازنگر). 3-5(گرددیمیتلق
ــه میدهــد در بینشــان مــ اخــتالالت ،گــرنیمــاران مبــتال ب

وع یشـ ،يو خواب گردخوابیبیخصوصاً ، از خوابیگوناگون
).30(دارد يشتریب

اختالالت خواب را در ییربنایدرمان زو همکارانکیسیا
تأکیـد  گـزارش کردنـد همچنـین   د و مؤثر یبهبود سردرد مف

هـم  جزئـی ت خواب، هرچند یفیر در الگو و کییکه تغکردند 
گرن دخالت داشته یک و بروز سردرد میتواند در تحریباشد م

جه گرفتند که اصـالح  یز نتینو همکارانيخسرو). 22(باشد
سـالمت عمـومی در پرسـتاران و کـادر     ءالگوي خواب و ارتقا

تواند در پیشگیري از ابتال به سردرد نوع تنشـی  یبهداشتی م
ن یـ به الر و همکارانیم). 31(گر سردرد مؤثر باشدیو انواع د

جه رسیدند که اصالح عادات خواب ممکـن اسـت موجـب    ینت
اسـت  ز ممکن ین درمان سردرد نیبهبود سردرد شود و همچن

).6(در بهبود خواب داشته باشدیر مثبتیتأث
بـا  یلیشرفت تحصیگر پژوهش نشان داد بین پیديافتهی

دار همبسـتگی معنـی  یگرنـ یميت خـواب و سـردردها  یفیک
ج حاصل از بسیاري از مطالعات یها با نتاافتهین یا. وجود دارد

يالگـو یپاگـال در بررسـ  بـراي مثـال  . )32(باشدیهمسو م
7/69افـت کـه   یان دریاز دانشـجو يشـمار يداریـ بخواب و

بود، در بـه  ترپایینها آنیکه معدل درسیانیدرصد دانشجو
در و همکـاران یمدرسـ ). 19(خواب رفتن مشـکل داشـتند  

ـ    یپژوهش قبـل از بـه   ینشان دادند کـه وجـود تـرس و نگران
مه شب، اختالل تنفس در یدن در نیخواب رفتن، از خواب پر

و چـرت زدن در  ی، خـواب آلـودگ  یصـبحگاه خواب، سردرد
یلیگر انواع اختالالت خواب بـا عملکـرد تحصـ   یطول روز و د

3که در طول شـب  یمرتبط هستند و دانش آموزانترضعیف
گر دانـش  یشدند، نسبت به دیدار میشتر از خواب بیا بیبار و 

). 20(برخوردارنـد تـري ضـعیف یلیآموزان از عملکرد تحصـ 
کادون در مطالعـه خـود نشـان دادنـد دانـش      ولفسون و کارس

ن یریاز سـا يبهتـر یلیکه عملکـرد تحصـ  یرستانیآموزان دب
رفتنـد و زمـان خـواب    یها زودتـر بـه خـواب مـ    داشتند شب

).33(داشتند تريطوالنی
همچنین نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون در این مطالعه 
نشــان داد کــه اخــتالالت خــواب، اخــتالل عملکــرد روزانــه، 

خـواب آور توانسـتند   يو مصـرف داروهـا  یلیشرفت تحصـ یپ
ش یرا پـ یگرنـ یميرات مربوط به سردردهاییدرصد تغ6/25
ج حاصـل از مطالعـه   یتـا حـدي بـا نتـا    افتهین یا.کنندینیب

).8(باشد میا و همکاران همسو یاسدن
در میـان دانشـجویان   در پژوهش خودا و همکارانیاسدن

که اختالالت خـواب، اخـتالل عملکـرد روزانـه و     نشان دادند
رات ییـ درصـد تغ 6/22در به خـواب رفـتن توانسـتند    تأخیر

ن کننـد یـی و تبینـ یش بیرا پیگرنیميمربوط به سردردها
)8.(

توانـد بـه   یمـ يپژوهش حاضر در سـطح نظـر  يهاافتهی
در مـورد متغیرهـاي مـورد پـژوهش     دانش يحوزهيگستره

نــه یدر زميبعــديهــاپــژوهشيبــراايپیشــینهو بیفزایــد 
ــأثیــفیک ــامطلوب و ت ــروز ســردردهایت خــواب ن ير آن در ب
د رابطه معنادار ییز با توجه به تأینیاز نظر عمل. باشدیگرنیم
يهـا از بـه برنامـه  یـ ن اخـتالالت خـواب و بـروز سـردرد، ن    یب

. کنـد یت خـواب را آشـکار مـ   یـ فیبهبـود ک يبـرا ايمداخله
ان ین پژوهش، الزم است دانشجویج ایتوجه به نتان با یهمچن

و مشاوره قرار گرفته و ییت، راهنمایمناسب مورد حماطوربه
هـا صـورت   خـواب آن ير الزم در خصوص بهبـود الگـو  یتداب
توان گفت کـه  ین مطالعه میايهاتیدر مورد محدود. ردیپذ

ان علـوم  یدانشـجو يق صرفاً در شهر البـرز و بـر رو  ین تحقیا
يرهـا یر متغیسـا یبررسـ يمجال برا. اجرا شدالبرزیشکپز

مـورد پـژوهش وجـود    يرهـا یبـا متغ ینیو بالیروان شناخت
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بودن ابزار مورد اسـتفاده نیـز   یخود گزارشنداشت، همچنین 
.باشدمیپژوهش حاضر هايمحدودیتاز دیگر 

شـود کـه در   یشـنهاد مـ  یق، پیـ ج تحقیت بـه نتـا  یبا عنا
يرهـا یر متغیمورد پژوهش بـا سـا  يرهاینده متغیقات آیتحق

ســنی، مقــاطع يهــاان ســایر گــروهیــو در میروان شــناخت
يهاگر بر حسب مؤلفهیديهاان دانشگاهیتحصیلی و دانشجو

همچنـین در درمـان انـواع    . شـود یک اجرا و بررسیدموگراف
سردرد، متغیر کیفیت خواب نیز مد نظر قرار داده شـود و در  

آموزش بهداشت خواب توسـط  ،ردخصوص پیشگیري از سرد
شود دیگر محققـان بـا رفـع    یپیشنهاد م. گرددارائهمشاوران 

ن پـژوهش، مشـارکت فعـالی در سـنجش و     یايهاتیمحدود

دانشـجویان کشـور   یلیشرفت تحصیت خواب و پیفیبهبود ک
.داشته باشند

تشکر و قدردانی
ن مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم یا
باشـد، لـذا از   یمـ 2225403البرز به شماره قـرارداد  یپزشک
یي کسانان و کلیهید، دانشجویقات، اساتیمحترم تحقيشورا

انـد کمـال تشـکر و    گر مـا بـوده  یارین پژوهش یکه در انجام ا
.میرا داریقدردان
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Abstract

Background : Considering the issue of sleep quality in medical students as a stratum of society
who are concerned with human health and its relationship with other psychological variables (in
particular academic achievement and headaches) seems essential. So, the present study was done to
evaluate the relationship between Sleep Quality and academic achievement with migraine
headaches.
Materials and Methods: The present study was descriptive _ correlation. The population in this
study includes all the students in Alborz Medical Sciences University in the academic year of 2014. 256
students (156 females and 100 males) who were selected according to research entrance criteria by
stratified sampling method; and they answered to the Sleep of Quality Test and Examine Migraine
Headaches Symptom Questionnaires. Also, the mean of first term scores were considered as an index of
the academic achievement. The data were analyzed by SPSS 19 software.
Results: The results showed that there were statistically significant correlation between migraine
headaches with academic achievement, Sleep of Quality and substandard mental sleep quality, delay
into going to sleep, sleep disorders, taking hypnotic pills, and daily function disorder; and sleep
disorders, daily function disorder, academic achievement and taking hypnotic pills could predict and
explain 25/6 changes associated to migraine headaches.
Conclusion: Those students with inappropriate Sleep of Quality; they experienced more migraine
headaches and failure in academic achievements.
Keywords: Sleep Quality, Academic achievement, Migraine headaches.
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