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ABSTRACT 

Background and Aim: Use of mobile phones by people, especially university students has 
dramatically increased in recent years. One of the important psychological and behavioral 

complications of this issue is sleep disorders or lack of sleep quality among students. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of unsafe and excessive use 
of mobile phones on sleep quality in the students. 

Materials and Methods: This cross sectional study included 230 students of Neyshabur 
University of Medical Science in 2014. To assess the sleep quality we used Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI) and Gennaro’s questionnaire was used for the assessment of unsafe and 
excessive use of mobile phone. Using SPSS 16 software, data were analyzed by Pearson 
correlation, independent T-test, ANOVA and multiple regression tests. 

Results: According to the results of this study 50.9% of the students had poor sleep 
quality.Only10.8% had limited and safe use of their mobile phones. Unsafe and excessive use 

of mobile phone had significant relationship with variables of study year, place of residence 
and nativeness, and PSQI showed a significant relationship with age, gender and place of 
residence (P<0.001).Unsafe and excessive use of mobile phone had significant influence on 

PSQI in the students and on the four dimensions of this index (P<0.001, R2=0.083). 
Conclusion: Unsafe and excessive use of mobile phone can have negative effect on the 

quality of sleep and this consequently, could influence their educational performance and 
daily activities. Teaching the students about these complications, and the importance of the 
quality of sleep and its effect on the educational performance is recommended. 
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 چکیده

. در سیالهای اخییر داشیته اسی      یصوص دانشجویان ر ند ر شه ایزایشاستفاده از تلف  امراه در شی  ایراد جامعه شخ:زمینه و هدف

لیاا  . شاشداب شا کیفی  در شی  دانشجویان مییکی از مهمتری  عوارض ر انشناختی   ریتاری ای  مئلله، اختد  خواب یا یقدان خو

 .شاشد  خواب در دانشجویان میغیر ایم    مفرط از تلف  امراه شر کیفی ادف ای  مطالعه شررسی تاایر   ارتباط استفاده

. انجام رری  ی دانشگاه علوم پزشکی نیشاشورنفر دانشجو 240شر ر ی  1414ای  مطالعه شه صورت مقطعی در سا  : بررسیروش 

از تلفی  امیراه از پرسشینامه جنیار  اسیتفاده      مفرط غیر ایم     استفاده رزشورگ   شرایارزیاشی کیفی  خواب از پرسشنامه پیت جه 

  (ANOVA)مئیتقل، تحلییل  ارییان     تیی تئی    آزمیون  ن، ضیری  امبئیتگی پیرسیو   ایا از  هتجزیه   تحلییل داد  شرای. ردیدر

 .اس  شده استفاده SPSS 16در نرم ایزار  چندرانه رررسیون 

از    ایمی   فاده کی  اسیت  دانشجویان%  4/10تنها . دارای کیفی  خواب ضعی  شودنداز دانشجویان %   1/50شر اساس نتایج : یافته ها

کیفیی  خیواب شیا    شیاخ   استفاده غیر ایم    مفرط شا متغیراای سا  تحصیلی، محل سکون    شومی شیودن،    . تلف  امراه داشتند

تیاایر معنیی    تلفی  امیراه   زا استفاده غیر ایمی    مفیرط  .  (>001/0P) داش  دار   محل سکون  ارتباط معنیمتغیراای س ، جن  

 (.>2r،001/0P=044/0) شاخ  داش    چهار شعد ای  دانشجویان ی  خواب پیترزشورگشاخ  کیف داری شر

-ایی  مئیلله میی      شگااردتواند شر کیفی  خواب دانشجویان تاایر منفی تلف  امراه میاز    غیر ایم  استفاده ایراطی:نتیجه گیری

  اامیی   از ای  مئیلله  عوارض ناشی  خصوص در آموزش. اای ر زانه آنها را تح  تاایر قرار دادتواند عملکرد درسی   یعالی 

 .ررددپیشنهاد می ر عملکرد آموزشی دانشجویان  تاایر آن ش یفی شرخورداری از خواب شا ک

 استفاده غیر ایم ، تلف  امراه، کیفی  خواب، دانشجویان: کلیدی واژه های

 21/3/15:پایرش 14/3/15:اصدحیه نهایی 28/11/13: صو  مقاله
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 مقدمه

شیر  اای ارتباطی در دنییای امیر ز   ینا ری توسعه پررنگ تاایر

ی ارتبیاط غییر   اای شرقیرار ایراد، عادات   راه سبک زندری

از ایر  در ای  شی  تلفی  امیراه شیی     . قاشل چش  پوشی اس 

 ،گاه خود را در جوامع ششیری پییدا کیرده    سیله ارتباطی جای

ای  شیکل توسیعه   شه  که در طو  تاریخ ایچ تکنولوژیطوریش

ایی  تحیو ت شاعید شیده ایی       . (1) گیر نداشیته اسی   چشم

 سیله شیه جیزال  ینفیک زنیدری تبیدیل شیود تیا جیایی کیه          

شید ن آن  را قادر نیئتند ادامه زنیدری خیود    ی از ایرادشئیار

ه را شیی کیفیی      متصور شوند   زندری شید ن تلفی  امیرا   

 تلف  امراهحقیق  استفاده از در . (2) کنندنامناس  تلقی می

   تبیدیل شیده اسی      اشئیتگی شیه نیوعی    در جوامع امر زی

اا در خصوص خطرات احتمالی ناشی از انتشار امواج نگرانی

تلف  امراه   اایرات آنهیا شیر ر ی سیدمتی انئیان در حیا        

استفاده مفرط از تلف  امراه عبارت اس  . (4) رئترش اس 

از  ضعیتی کیه در آن تلفی  امیراه اسیتفاده ییرا ان شیده         

در  در حیا  حاضیر  .(2  3) در پیی دارد اشتغا  ذانی زیادی 

 جیود   میلیون تلف  امراه دائمی   اعتبیاری  40حد د  ایران

ایی    .(5) ر  شه ایزای  اس  البته ای  رق  شه سرع  که دارد

سی  کیه آمیار اسیتفاده کننیدران ایی   سییله در        ی ادر حال

کشوراای توسعه یایتیه ماننید ژاپی    انگلئیتان شیه نیمیی از       

جوانیان     شد ن شک. (6)   یایته اس ایزای کشور جمعی 

-تشکیل میی را  از ای  جمعی شویژه دانشجویان سه  شزرری 

-می ری از خانواده   احئاس تنهایی   شرایطی مثل دداند 

اسیتفاده ایراطیی     تواند شی  از دیگران آنهیا را در معیرض   

شدی  ترتیی   . (5) اای ایجاد شده قرار دادشدنبا  آن آسی 

تحی  تیاایر قیرار     سادریه تواند شتحصیلی آنان می عملکرد

اسی    شاعید شیده  محبوشی  تلف  امیراه  از سویی .(8) ریرد

از سیوی دیگیر      آاار مخیرب ناشیی از آن پنهیان شمانید     که

شیر   ت ایی   سییله  راجع شیه مریرا  خبراای نامطلوشی  ارر زه

تیا  شاعد شیده  موضوع ای     رسدشه روش میر ی سدمتی 

از  مفیرط  فادهشیشیتر اسیت   پژ اشگران شه سیم  شررسیی  ذا  

نجیام  ایای ا شررسیی پیژ ا   .(4) تلف  امراه سوق پیدا کند

مطالعییات  کیه شیشیتر   داید نشیان میی  کشیور  شیده در داخیل   

شیه انجیام رسییده    ار زیئتی   ییزیکی تلف  امیراه  اآ پیرامون

استفاده  اجتماعی، ریتاری   ر انشناختی ااراتشه    (1)اس  

 ،مطالعات نتایج طبق.(2) مفرط از آن توجه کایی نشده اس 

، تمرکییزکاا  ،خئیتگی  شیا  مییراهاز تلفی  ا  اسیتفاده مفیرط  

از  زیاداستفاده  .(1-11) مرتبط اس   اختد  خواب  سردرد

تواند الگوی زنیدری ر زمیره را تحی  تیاایر     میتلف  امراه 

شیر   .شگیاارد  تیاایر   ر حیه اییراد ای     ریتار ر یقرار داده   

رط شا ریتاراایی مانند شییدار  استفاده مف ،اساس نتایج تحقیقات

خیواب در ردیی    . (2  3) ماندن در شی  در ارتبیاط اسی    

نیازایای اساسیی   ییزیولوژییک انئیان قیرار دارد   شیدیهی       

 ن اایر شئیزایی دارد  اس  که خواب شا کیفی  در سدمتی انئا

اای نامناسبی را در عملکرد   یعالی  اختد  خواب اارات  

 ر زانه شدنبا  دارد   اامی  آن شر ایچ ک  پوشییده نیئی   

محر می  از خواب شا کیفی  عد ه شر آاار زیئتی . (8  12)

ایمنیی     رییز،  در نغدد مخرب مثل اختد  سیئت  عصبی، 

ماری قلبی عر قیی،  ریئک یاکتوراای شی امچنی  تاایر ر ی

احئییاس  ایجییاد   حایظیه  ،تمرکییزنقی  مهمییی در کیاا    

  1تیامی  نتیایج مطالعیه کوایورت   . (14) اییراد دارد  خئتگی

استفاده شی  از حد از موشایل  که در سوئد نشان داد امکاران

مطالعییه  نتیایج . (13) شاشییداخیتد ت خییواب میرتبط میی    شیا 

رای شررسی   امکاران که از پرسشنامه پیترزشورگ ش 2یار 

مییزان  کیه شیی     نشان داد کرده شودند،کیفی  خواب استفاده 

ساعات استفاده از تلف  امراه   یاکتوراای موار شیر کیفیی    

تمیامی میوارد ذکیر شیده      .(15) تبیاط  جیود دارد  خواب ار

نفی استفاده مفرط از تلف  امیراه  حاکی از اارات مخرب   م

اای شیشتر در زمینه آاار زیان شیار  شناشرای  انجام پژ ا .اس 

-ناشی از استفاده شی  از حد تلف  امراه ضیر ری شنظیر میی   

سیتفاده  ارتبیاط ا شررسی ،از انجام ای  مطالعهادف  .(2) رسد

 .شاشدمیمفرط از تلف  امراه   کیفی  خواب دانشجویان 
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بررسیروش   

انجیام   1412کیه در سیا     شاشدنوع مقطعی می ازمطالعه ای  

دانشیگاه  جامعه مورد پژ ا  شامل کلیه دانشجویان . رری 

در ایی  مطالعیه تعیداد کیل اییراد      . شیود علوم پزشکی نیشاشور 

نفیر   20شودند که تعداد  نفر 250لعه  اجد شرایط  ر د شه مطا

از  از آنها شدلیل عدم امکاری   یا نق  در تکمیل پرسشنامه

نفیر   240شیدند   در نهایی  مطالعیه شیر ر ی      مطالعه خیارج 

مطالعیه داشیت  تلفی      معیاراای  ر د اییراد شیه  . انجام رری 

پیر کیردن   ماه   معیاراای خر ج از مطالعیه   6امراه شی  از 

عیدم    (سوا ت% 50دای شه کمتر از پاسخ)امه پرسشن ناق 

شیه منظیور ارزییاشی کیفیی      .شیود تمایل شه شرک  در مطالعیه  

 خییواب از پرسشیینامه شییاخ  کیفییی  خییواب پیترزشییورگ 

(PSQI4)   غیییر ایمیی     جهیی  شررسییی اسییتفاده مفییرط   

 (COS3) جنییار دانشییجویان از تلفیی  امییراه از پرسشیینامه  

پیترزشیورگ  خواب کیفی   پرسشنامه شاخ .ده رردیداستفا

سوا  شصورت عدد   پاسیخ   5پاسخ  که سوا  شود 11دارای 

اصید تجرشیه   ") حالتی لیکیرت   3شقیه سوا ت از نوع مقیاس 

شعید   8ایی  اشیزار   . شیود ( "سه شار یا شیشیتر در افتیه  "تا  "نکردم

داید کیه شیامل    کیفی  خیواب را میورد سینج  قیرار میی     

، طیو  میدت   6ییت  اب ر، تاخیر در خو5ذانیکیفی  خواب 

، اسیتفاده از  1اختد ت خیواب ، 4خواب موار شودن، 8خواب

ناشی  11ر زانه  اختد  عملکرد  10دار  شرای شه خواب ریت 

ر اییی   پاییایی ایی  پرسشینامه در     . از مشکدت خواب شیود 

. (12 16  18)مطالعات مختلفی مورد تایید قرار رریته اس 

نشان  5-0اس    نمره  21تا  0دامنه نمرات ای  پرسشنامه از 

شا تر نشان دانده کیفیی   نمره دانده کیفی  خواب خوب   

شیرای شررسیی اسیتفاده مفیرط از     . (12)شاشید خواب پایی  می

                                                                 
3
 Pittsburgh Sleep Quality Index 

4
 Cell phone over and unsafe use scale 

9
subjective sleep quality 

10 
sleep latency 

11
sleep duration  

12
sleep efficiency 

13
sleep disturbance 

14
use of sleep medication 

15
daytime dysfunction 

 (14)استفاده شید    امکارانتلف  امراه، از پرسشنامه جنار 

شناختی از راانمای تشیخی     شاخ  ر ان 10که شر اساس 

ایی  پرسشینامه   . شندی اختد ت ر انی تد ی  شده اس هطبق

حیالتی   6سوا  اس  که سیوا ت از نیوع مقییاس     21رای دا

ر ایی   پایایی ایی  پرسشینامه   . شود( اررز تا امیشه)لیکرت 

در یک مطالعه اختصاصی مورد سنج    تایید قرار رریته   

  پاییایی آن   104/0نباخ شراشیر   ر ایی آن شه ر ش آلفای کر

در  محاسبه شد کیه  r=813/0شراشر شه ر ش شازآزمایی مقیاس

در ایی    85نمیرات شیا     . (14)دار شیود معنیی  001/0سیط   

شیه   25تر از نیوان اسیتفاده کننیده مفیرط   پیایین     پرسشنامه شه ع

عید ه شیر   . (14)شیوند عنوان استفاده کننده ک  مشخ  می  

شیر ر ی  )اای ماکور در یک مطالعه پیایلوت  ای ، پرسشنامه

مورد شررسی قرار رری  کیه ضیری    ( نفر از دانشجویان 40

کیفیی    آلفای کر نباخ محاسبه شده شه ترتی  شرای پرسشنامه

استفاده مفرط از تلفی  امیراه    پرسشنامه  پیترزشورگ خواب 

-آ ری پرسشنامهجمع پ  از .شدس  آمد 41/0   46/0شراشر 

میار  ایای آ شیاخ   اسیتفاده از اای شدس  آمده شیا  اا، داده

تیی تئی     هایآزمونمبئیتگی پیرسیون،  توصییفی، ضیری  ا  

 رررسیییون   (ANOVA13)، تحلیییل  اریییان   12مئییتقل

میورد تجزییه      16  ییرای   SPSSنیرم اییزار   چندرانیه در 

 .تحلیل قرار رری 

 

 هایافته
پرسشنامه  148شود که  شرگ  240اای تکمیل شده پرسشنامه

مییانگی  سینی   . اسی  تکمییل شیده    دانشجویان دختیر توسط 

سیا    24تیا   14 دانشجویان  محد ده سنی  3/20±6/1ایراد 

 144) % 8/41شیومی    دانشجویان غیر( نفر 131) %4/63. شود

ارتبیاط شیی  مشخصیات دموررایییک     . شودندها مجرد آن( نفر

-کنندران   استفاده مفرط از تلف  امیراه   شیاخ   شرک 

نشیان داده شیده    1اای کیفی  خواب پیترزشورگ در جد  

شی  محل سکون ، س    جن  اییراد   ،اایایتهاساس شر . اس 

                                                                 
12

Independent t-test 
13

Analysis of variance 
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ایای کیفییی  پیترزشیورگ ارتبییاط   کننیده   شییاخ  شیرک  

امچنی  استفاده مفرط از تلفی  امیراه    .داش معنادار  جود 

شا سا  تحصیلی، شومی یا غییر شیومی شیودن   محیل سیکون       

 .داش دانشجویان ارتباط معنادار 

 دانشجویانشا مشخصات دمورراییک  اای کیفی  خواب پیترزشورگتفاده مفرط از تلف  امراه   شاخ ارتباط اس:1جد  

 درصد یرا انی متغیراای دمورراییک
ده مفرط از تلف  استفا

ه  امرا

شاخ  کیفی  خواب 

 پیترزشورگ

aسن
 

≤02 111 7/11 
131/2 211/2 

≥ 01 111 3/14 

 aجنس
 6/11 137 زن

170/2 221/2 
 1/12 13 مرد

 bرشته تحصیلی

 4/07 61 پرستاری

161/2 111/2 

 7/01 12 هوشبری

 3/31 70 اتاق عمل

 3/4 11 بهداشت عمومی

 1/12 01 پزشکیفوریت 

 bسال تحصیل

 12 111 یک سال

 3/01 11 دو سال 233/2 201/2

 7/04 66 بیش از سه سال

 aوضعیت تاهل
 7/41 144 مجرد

713/2 074/2 
 3/14 10 متاهل

 bمحل سکونت

 13 11 خوابگاه

 3/31 70 منزل اجاره ای 211/2 204/2

 7/01 11 همراه خانواده

 بودن aیوضعیت بوم
 0/31 41 بومی

220/2 131/2 
 4/61 111 غیر بومی

 aآزمون تی تئ  مئتقل ،b  آزمون تحلیل  اریان(ANOVA) 

از دانشیجویان  ( نفیر  118) %1/50، 2جید    نتایج شا توجه شه 

اا نشان دانده ایی   یایته. دارای کیفی  خواب ضعی  ائتند

( نفیر  86)  %42   دانشجویان دختر( نفر 101) %40اس  که 

از تلف  امراه استفاده متوسیط داشیتند، تنهیا     دانشجویان پئر

از آن  دانشجویان پئیر از  %3/5   دانشجویان دختراز  1/10%

اییراد مجیرد    % 42امچنیی   . کردنید شطور مفرط استفاده میی 

آنیان اسیتفاده ایراطیی    ( رنفی  10) % 4/5 در استفاده متوسط  

ایراد شطور متوسیط    ( نفر 30% )15اما در متاالی   .دیده شد

آنان استفاده ک  را داشتند   در حقیق  استفاده مفیرط از   5%

 .امراه در شی  متاالی  دیده نشد تلف 

 

نی استفاده مفرط از تلف  امراه   شاخ  اای کیفی  خواب پیترزشورگ : 2جد    در جمعی  مورد مطالعهیرا ا

 خواب پیترزشورگشاخ  کیفی   استفاده مفرط از تلف  امراه 

 ضعی  خوب استفاده مفرط استفاده متوسط استفاده ک  سط 

 118 114 20 145 25 یرا انی

 1/50 1/31 8/4 5/40 4/10 درصد
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نشان دانده ارتباط شی  کیفی  خیواب شیا متغیرایای     4جد   

در شیی   . اس    ضعی  شومی محل سکون   ،جنئی ، تاال

دانشییجویان در شییی     % 3/56 دانشییجویان دختییر جمعییی  

. ایییراد دارای کیفییی  خییواب ضییعی  شودنیید    %6/34پئییر

-از ایرادی که امراه خیانواده زنیدری میی    %3/63امچنی  

کردنید دارای کیفیی  خیواب خیوب شودنید درحالیکیه اییی        

 .شاشدمی %3/44در ایراد مقی  خواشگاه   میزان

نی متغیراای دمورراییک شرحئ  سطوح کیف: 4جد    ی  خوابدرصد   یرا ا

 کیفی  خواب ضعی  کیفی  خواب خوب متغیر

 (تعداد)درصد  (تعداد)درصد  جنئی 

 (88) 3/56 (60) 6/34 زن

 (30) 6/34 (54) 3/56 مرد

   ضعی  تاال

 (12) 31 (16) 51 مجرد

 (25) 5/51 (18) 5/30 متاال

  محل سکون 

 (61) 6/61 (44) 3/44 خواشگاه

 (45) 6/34 (48) 3/51 منز  دانشجویی

 (21) 6/45 (44) 3/63 امراه خانواده

   ضعی  شومی

 (48) 8/35 (33) 4/53 شومی

 (40) 8/54 (61) 4/36 غیر شومی

اای شی  زیرعامل (شدت   معنی داری) شررسی امبئتگیدر 

اسیتفاده مفیرط   غییر     کیفی  خواب دانشیجویان شیا  شاخ  

ی پیرسیون  ایم  تلف  امیراه شیا اسیتفاده از ضیری  امبئیتگ     

شد که، استفاده مفرط   غیر ایم  تلف  امیراه تیاایر    همشااد

( از مجمیوع افی  زییر عامیل    )دار شر چهار زییر عامیل   معنی

، اخییتد   13تییاخیر در شییه خییواب ریییت   )کیفییی  خییواب  

  اسییتفاده از دار ی  16، اخییتد  عملکییرد ر زانییه 15خییواب

جهیی  شررسییی میییزان    (. >001/0P)دارد ( 18خییواب آ ر

  ارتباط شی  استفاده مفرط   غیر ایم  تلف  امیراه   امبئتگی

دانشیجویان شیه   ( PSQI)شا شیاخ  کلیی  کیفیی  خیواب     

 ن چندرانه یو  امبئتگی پیرسون   رررسیترتی  از ضر

                                                                 
14

Sleep latency 
15

Sleep disturbance 
16

Day time dysfunction 
17

Use of sleep medication  

امبئیتگی شیی  ایی  د      ساده استفاده شد که نتایج نشیان داد  

شیا  )   ارتبیاط آنهیا  ( 211/0امبئیتگی میزان ضری  شا )متغیر

دار معنیییی( =2r    036/0B=044/0یون ضییری  رررسییی 

 .(3جد   ) (>001/0P)بود
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 ارتباط شی  استفاده مفرط از تلف  امراه   اف  شاخ  کیفی  خواب پیترزشورگ: 3جد   

اشعاد 

  یکیف

 خواب

کیفی  خواب 

 یردی

تاخیر در شه 

 خواب ریت 

طو  مدت 

 خواب

موار شودن 

 خواب
 اختد  خواب

استفاده از 

 دار ی خواب

  رآ

اختد  

عملکرد 

 ر زانه

PSQI 

ضری  

 پیرسون
ه  رررسیون چندران

ضری  

امبئتگی 

 پیرسون

204/2 371/2 233/2 231/2 012/2 176/2 071/2 011/2 B P value 

P 674/2 ˃221/2 637/2 663/2 ˃221/2 227/2 ˃221/2 ˃221/2 216/2 ˃221/2 
 

ب شییه امبئییتگی شیییی  اشعییاد کیفییی  خیییوا     5در جیید    

شُعد اختد  عملکیرد ر زانیه شیا    . پیترزشورگ اشاره شده اس 

اشعیاد اخیتد  خیواب   مصیرف دار ی خیواب آ ر ارتبیاط       

امچنیی  اخیتد  خیواب شیا اشعیاد کیفیی        . معناداری داشتند

، تیاخیر در خیواب، اسیتفاده از دار    اخیتد      ذانیی خواب 

 شیاخ  کیفیی    ،در ای  شی . شاشدعملکرد ر زانه مرتبط می

شییا تمییامی اشعییاد دارای راشطییه معنییادار      (PSQI)خییواب 

 (.=P/ 000)اس 
 امبئتگی شی  اشعاد کیفی  خواب: 5جد   

  
کیفی  خواب 

 ذانی

تاخیر در 

 خواب

طو  مدت 

 خواب

موار شودن 

 خواب
 اختد  خواب

استفاده از 

 دار ی خواب

 آ ر

اختد  

عملکرد 

 ر زانه

PSQI 
cc 241/0 315/0 528/0 412/0 483/0 210/0 313/0 

P ˃001/0 ˃001/0 ˃001/0 ˃001/0 ˃001/0 ˃001/0 ˃001/0 

 ذانیخواب کیفی  
cc     234/0 281/0  

p     ˃001/0 ˃001/0  

 تاخیردر خواب
cc   132/0  405/0  163/0 

p   042/0  ˃001/0  014/0 

 طو  مدت خواب
cc  132/0  438/0    

p  042/0  ˃001/0    

 شودن خواب موار
cc   438/0     

p   ˃001/0     

      cc 234/0 405/0 اختد  خواب

p ˃001/0 ˃001/0      

استفاده از دار ی 

 آ ر خواب
cc 281/0    241/0  114/0 

p ˃001/0    ˃001/0  004/0 

اختد  عملکرد 

 ر زانه
cc  163/0   464/0 114/0  

p  014/0   ˃001/0 004/0  

CC: Correlation Coefficient, P: P-value 
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 بحث

ضیعی  شیودن کیفیی  خییواب    ایای پیژ ا  نشییان از   یایتیه 

  امکاران  اسدشا نتایج مطالعه که ارداز دانشجویان د 1/50%

درصییدی را در شییی     8/52کییه کیفییی  خییواب ضییعی      

. (14) دانشجویان دانشیگاه لبنیان نشیان داد، امخیوانی دارد    

از  %6/30  امکاران نییز نشیان داد کیه     ینتایج مطالعه قریش

دانشیجویان پزشیکی زنجییان دارای کیفیی  خیواب ضییعیفی     

 ائیییتند کیییه تقریبیییا شیییا مطالعیییه حاضیییر امخیییوانی دارد  

در ییک میاه   دانشیجویان  میانگی  زمان شه خواب ریت  .(20)

  میانگی  ساع  شییدار شیدن   ش   24:54راشته در ساع  

میانگی  ساع   ان داد کهاا نشیایته .شودصب   8:21از خواب 

شاشید  میی سیاع    5/6در ار ش  نیشاشور دانشجویان خواب 

مییییانگی  سیییاع  خیییواب در شیییی  دانشیییجویان   کیییه شیییا 

ررچه نیاز شه ا. (14) دارد امخوانی (اع س 3/6±1/1)لبنانی

توجه شه مطالعات  خواب در ایراد مختل  متفا ت اس  اما شا

-میی ساع   4یا  8ایراد جامعه شطور متوسط انجام شده اکثر 

نتایج حیاکی از   ،در مطالعه مونزا ا   امکاران. (14) خواشند

ای  شود که استفاده از تلف  امراه ارتباط معناداری شا کیاا   

اا میانگی  زمیان  اساس یایتهشر .(21) د ره خواب داردمدت 

از طرییی    دقیقیه شیود    22:54د نیاز شرای شه خواب ریت  مور

دقیقه   ییا شیشیتر شیرای شیه خیواب       40شه ( نفر 83)ایراد % 42

% 32لبنیان نییز   انجیام شیده در   در مطالعیه  . ریت  نیاز داشیتند 

نیاز داشیتند  شه خواب ریت  رای دقیقه ش 40دانشجویان شی  از 

ای  موضیوع نشیان   . (14) نزدیک اس  مامطالعه  که شه نتایج

د معمو  شرای شه خیواب  دانده ای  اس  که زمان شی  از ح

توانید شیه   ریت  در شی  دانشجویان شیوع زیادی دارد کیه میی  

شاشید  ... مشغولی  یکری   ،عل  سرررم شودن شا تلف  امراه

  شه نوشه خود زمان شیدار شدن از خواب، عملکیرد درسیی     

 %48 ایا طبیق یایتیه   .یعالی  ر زمره را تح  تاایر قیرار داید  

دانشییجویان ( نفیر  85)  % 10  ردانشیجویان دختی  ( نفیر  124)

تاشحا  شیرای شیه خیواب رییت  تجرشیه اسیتفاده از دار ی       پئیر 

 %6/1   دانشییجویان دختییر% 4/4. انییدنداشییتهخیواب آ ر را  

  کردنید  یکبیار در افتیه از آن اسیتفاده میی     دانشجویان پئر

در افتیه از  سیه شیار   ییا شیشیتر      دانشجویان دختیر  %4/1 یقط

کردنیید در حالیکییه در شییی  ده میییدار ی خیواب آ ر اسییتفا 

-ایچ ک  از ای  مقیدار دار  اسیتفاده نمیی    دانشجویان پئر

اسیتفاده از دار  شیرای شیه    مطالعیه حاضیر    نتایج اساسشر .کرد

شیا  شییوع دارد    شیشیتر   دانشجویان دختیر خواب ریت  در شی  

توجه شه معنادار شودن راشطه اسیتفاده از دار  شیا اشعیاد کیفیی      

اخیییتد  خیییواب   اخیییتد  عملکیییرد    ، ذانییییخیییواب 

تواننید شیشییتر در معییرض اییی   مییی دانشیجویان دختییر ،ر زانه

شی  استفاده مفیرط از   نتایج نشان داد که .عوارض قرار ریرند

تلف  امراه شا سا  تحصییلی،  ضیعی  شیومی شیودن   محیل      

سیییییکون  دانشیییییجویان راشطیییییه معنیییییاداری  جیییییود  

  ا     د م شر ای  اسیاس دانشیجویان سیا   (.>001/0p)دارد

نئب  شه دانشجویان سیا  سیوم   چهیارم   دانشیجویان غییر      

شومی نئب  شه دانشجویان شومی   امچنی  دانشیجویان مقیی    

دارای منیز   امیراه خیانواده     خواشگاه نئب  شه دانشجویان 

د ر . ای، استفاده ایراطی شیشتری از تلف  امراه داشیتند اجاره

اشگاه از خانواده یکی از شودن دانشجویان غیر شومی ساک  خو

. شاشدد یل استفاده ایراطی ای  دانشجویان از تلف  امراه می

 اشئیتگی دانشییجویان سییا  ا     د م شیه خییانواده شیشییتر از    

-شاشد   امیی  عامیل میی   دانشجویان سا  سوم   چهارم می

 .تواند یکی از د یل استفاده ایراطی آنها از تلف  امراه شاشید 

رط از تلف  امراه شا جنئیی     ضیعی  تاایل    شی  استفاده مف

نشان داد کیه دانشیجویان   شدس  آمده  نتایجمشااده نشد اما 

مجرد شه میزان شیشتری از تلف  امراه استفاده ایراطی دارند   

دانشیجویان  حد داً د  شراشر جمعی   دانشجویان دختردر شی  

( دانشییجویان پئییر % 3/5   دانشییجویان دختییر %1/10)پئییر

در ای مطالعهنتایج . ه ایراطی از تلف  امراه  جود دارداستفاد

شیی  از ییازده    زنیان % 23میردان    % 22کیه  نشان داد سوئد 

طبقیه   جیزال آنها   دارند  تماس تلفنی   پیام کوتاه در ار ر ز

. (13) قیرار دارنید  دارای استفاده زییاد از تلفی  امیراه    ایراد 

از توانید یکیی   داشت   ق  آزاد شیشیتر در شیی  مجیردی  میی    

قاشیل  . د یل استفاده ایراطی از تلف  امراه در شی  آنهیا شاشید  

ذکر اس  که نتیایج نشیان داد کیه شیشیتری  درصید اسیتفاده       
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ایای تحصییلی، مرشیوط شیه     مفرط از تلف  امراه در شی  رشته

ارتبییاط  نتییایج نشییان داد کییه  .شییود( % 4/6)رشییته پرسییتاری 

ان شیا  معناداری شی  س ، جنئیی    محیل سیکون  دانشیجوی    

 (>001/0p) شاخ  کیفی  خواب پیترزشورگ  جیود دارد 

که شا نتایج مطالعه سوئ    امکاران که شیر ر ی دانشیجویان   

 شاشید دانشگاه در اونگ کنگ انجام شیده شیود، مشیاشه میی    

شر ای  اساس دانشجویان شا سی  شیشیتر نئیب  شیه سینی        .(22)

   پئییرنئییب  شییه دانشییجویان    دختییرکمتییر   دانشییجویان  

نئب  شیه دانشیجویان دارای منیز     دانشجویان مقی  خواشگاه 

ای   دانشییجویان امییراه خییانواده از کیفییی  خییواب  اجییاره

ارتبییاط معنییاداری شییی  شییاخ    .کمتییری شرخییوردار شودنیید

کیفی  خواب پیترزشورگ شا  ضعی  شومی مشااده نشید امیا   

دانشجویان غیر شیومی  % 8/54نتایج شدس  آمده نشان داد که 

 .خیواب ضیعیفی دارنید    دانشیجویان شیومی کیفیی    % 8/35  

اسیتفاده   مییزان امبئیتگی شیی    نشیان داد کیه    امچنیی  نتایج 

پیترزشیورگ  کیفیی  خیواب   شاخ  چهار شامفرط از موشایل 

تاخیر در شه خواب ریت ، اختد  خیواب، اخیتد  عملکیرد    )

دار معنییییی ( ر زانییییه، اسییییتفاده از دار ی خییییواب آ ر   

رانیه سیاده   شر اساس نتایج رررسییون چند    (>001/0P)شود

 شیاخ  کلیی   داری شیر استفاده مفرط از موشاییل تیاایر معنیی   

دانشییییییییجویان دارد  (PSQI) کیفییییییییی  خییییییییواب 

(001/0,P<044/0=2r .)   تییییامیدر مطالعیییه کوایییورت   

ارتباط شی  استفاده مفرط از تلف  امراه شیا اسیترس،   امکاران 

ه اختد  خواب   عدی  ایئردری مورد شررسیی قیرار رریتی   

% 22میردان    % 14 مطالعه تیامی نشیان داد کیه   اس    نتایج 

% 42مردان   % 22  دارند زنان استفاده مفرط از تلف  امراه 

ایای  ائتند   شیر طبیق یایتیه   زنان از اختد ت خواب شاکی 

آماری ارتباط معناداری شی  استفاده مفرط از تلفی  امیراه شیا    

اختد ت خواب مشیااده شید کیه شیا نتیایج مطالعیه حاضیر        

راشطه شی   در مطالعه یار    امکاران .(13) انی داردامخو

ساعات استفاده از موشایل   پارامتراای کیفی  خیواب در د   

سیاع    2اسیتفاده شیشیتر از   )رر ه دانشجویان پزشکی نمونه 

میورد  ( سیاع  در ر ز  2استفاده کمتر از )  کنتر  ( در ر ز

 راشطیه معنیاداری شیی    آنالیز قرار رری    نتایج نشان داد کیه  

میزان ساع  استفاده از موشایل   اختد ت خواب در ایر د   

طیو   جن   جود دارد اما راشطه معنیاداری شیی  پارامترایای    

تاخیر در شه خیواب رییت      موار شودن خواب، مدت خواب، 

شیا مییزان سیاع  اسیتفاده از موشاییل       اختد  عملکرد ر زانه

امخوانی نتایج مطالعه ییار  شیا مطالعیه     .(15)  جود ندارد

تیاخیر  شاشد   در شُعد حاضر یقط در شُعد اختد ت خواب می

امخوانی نیدارد   در شه خواب ریت    اختد  عملکرد ر زانه

توان تعیداد نمونیه کی     که یکی از علل ای  ناامخوانی را می

در یییک مطالعییه دیگییر نیییز  . (15) مطالعییه یییار  دانئیی  

مشخ  شد کیه شیی  اسیتفاده از تلفی  امیراه شیا اخیتد ت        

کوتیاه شیدن میدت د ره خیواب، کیاا  کیفییی       )خیواب  

خواب ذانی، ایزای  خواب آلودری ر زانه   سیندرم کی    

که شا نتایج مطالعیه   (21) راشطه معناداری  جود دارد( خواشی

استفاده شی  از د  ساع  در ر ز از )یار  حاضر   مطالعه 

  خواب آلودری در ر ز  تلف  امراه شا محر می  از خواب

امچنی  نتایج مطالعیه  . (15) امخوانی دارد( در ارتباط اس 

حاضیر نشییان داد کیه شییاخ  اخییتد  عملکیرد ر زانییه شییا     

شاخ  اختد  خواب ارتبیاط معنیاداری دارد کیه شیا نتیایج      

 مطالعیه ییک  شیر اسیاس   . (15)امخوانی دارد  ییار  مطالعه 

ای یکبیار تلفی  امیراه    ایراد حداقل افتیه % 20در ژاپ  دیگر

خود را انگام خواب امیراه دارنید   ارتبیاط ایی  عیادت شیا       

در  .(21) شاشید اختد ت خواب   سبک زندری معنادار می

مطالعیه حاضیر شیه طیور اختصاصییی شیه شررسیی ارتبیاط شییی         

ایای کیفیی  خیواب    استفاده مفرط از تلف  امراه   شاخ 

ر ی سدم  عمومی میورد شررسیی      اار آن شر پرداخته شد

مطالعات دیگر ارتباط شیی  اسیتفاده از موشاییل      . قرار نگری 

اضطراب، ایئردری، اختد ت اجتمیاعی،  )سدم  عمومی 

سردرد، خئتگی، کاا  تمرکیز، کیاا    عدئ  شدنی شامل 

حایظه، خیواب آلیودری، مشیکدت شینوایی   شینیایی،  رم      

، کاا  تعیداد  روش پوس  صورت، احئاس ررما در  له

. (11 24 23) را مورد شررسی قرار داده انید ( اسپرم، سرطان
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 کمیک شیر  مطالعه حاضر   مطالعات یوق می توانند عد ه شر 

شاعیید اابیات قطعییی تیاایر موشایییل شیر ر ی سییدمتی انئیان،     

استفاده ایزای  آراای عمومی از عوارض شهداشتی مرتبط شا 

 .از تلف  امراه رردد
 

 گیرینتیجه
شا توجه شه اینکه ارتباط معناداری شی  اسیتفاده مفیرط از تلفی     

امراه   کیفی  خواب دانشجویان در نتایج مطالعیه مشیااده   

کیفییی  شید   از آنجیا کییه عیدم شرخیورداری از خییواب شیا      

توانید عملکیرد تحصییلی      مطلوب در شیی  دانشیجویان میی   

ر زانه آنها را تح  تاایر قرار داد، در نتیجه شاید اای یعالی 

در میورد عیوارض ناشیی از    شه دانشجویان اای  زم آموزش

اسییتفاده ایراطییی از تلفیی  امییراه   اامییی  شرخییورداری از  

شییه آنهییا داده شییود تییا کیفییی  خییواب   خییواب شییا کیفییی   

دانشجویان از سیط  مطلیوشی شرخیوردار ریردد   عید ه شیر       

اییای ییزیولوژیییک   پیشییگیری از آسییی حفی  سییدمتی    

  ر زانییه   سییایکولوژیک، شییه شهبییود عملکییرد آموزشییی    

 .دانشجویان   استفاده مفید از زمان کمک کرد

 

 قدردانیتشکر و 
ای  مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات 

 12در سا   8انشگاه علوم پزشکی نیشاشور شا کددانشجویی، د

ا حمای  می شدینوسیله . ، اجرا رردیدای  دانشگاهشاشد که ش

.تقدیر   تشکر را دارند نویئندران مقاله کما 
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