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ABSTRACT
Background and Aim: Sleeping is composed of two physiologic mode of slow and fast eye
movement. Sleeping disorder in elderly people can cause different side effects such as falling,
depression, mind disorders, irritability, tiredness, concentration problems, and so on. Current
study was done with the aim of determining sleep quality among elderly people in Kermanshah.
Materials and Methods: This current survey is a cross-sectional descriptive study which was
performed among 100 elderly people in Kermanshah in 1392.The sample was selected according
to the simple random sampling among the elderly people settling in Mehregan Sanatorium of
elderly. The tools used for data collection were a questionnaire consisted of two demographic
information parts and a questionnaire of Pittsburgh sleep standards, which were completed after
interviewing the participants. Data was analyzed using SPSS16 software.
Results: Mean age of participants was 66.7% ±2.7% years old. Most of the participants (67%),
were undereducated. Half of them were women and the other half were men. 77.6% of
participants were married and the others were single, widow, or got divorce. 10.2% reported
having mental disorders history. 4.1% of participants in this study had used drugs before
according to the achieved information from questionnaire. 39.8% of participants had moderate
and 24.5% of them had severe sleep quality problems.
Conclusion: The findings show that prevalence of improper sleep quality among elderly people
is increasing which can cause serious problems. So, identifying effective factors in sleep quality
in elderly people and designing proper intervention based on those factors in the direction of
improving the quality of elderly people are suggested.
Key Words: Elderly people, sleep quality , Kermanshah.
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چكیده
مقدمه و اهداف
خواب از دو حالت فیزیولوژی حرکت سریع چشم و حرکت غیر سریع چشم تشکیل یافته است .اختالل خواب در سالمندان می تواندد زمینده سداز عدوارع مت دددی مانندد
سقوط ،افسردگی ،اختالالت حافظه ای  ،تحریک پذیری ،خستگی ،اشکال در تمرکز و دمانس شود .مطال ه حاضر با هدف ت یین وض یت کیفیت خدواب در بدین سدالمندان
شهر کرمانشاه صورت گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطال ه توصیفی مقط ی بود که در بین  811نفر از سالمندان شهر کرمانشاه در سال  8338صورت گرفت .آزمودنیها بده رو نمونده گیدری تفدادفی
ساده از بین سالمندان ساکن در خانه سالمندان مهرگان انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد الگوی خدواب
پینزبورگ بود که به صورت مفاحبه با شرکت کنندگان تکمیل گردید .اطالعات به وسیله نرم افزار  SPSSویرایش  81تحلیل شد.
یافته ها
میانگین سن شرکت کنندگان  11/7با انحراف م یار  8/7سال بود .اکثریت شرکت کنندگان ( 17درصد) تحفیالت زیر دیپلم داشتند؛ نیمی از شدرکت کننددگان زن و ندیم
دیگر مرد بودند 77/1.درصد از شرکت کنندگان متاهل و بقیه آنها مجرد ،بیوه یا از همسر خود جدا شده بودند 81/8 .درصد از سالمندان سدابقه بیمداری هدای رواندی و4/8
درصد از شرکت کنندگان در سابقه مفرف مواد مخدر را گزار کردند .بر اساس اطالعات بدست آمده از پرسشنامه 33/1 ،درصد از سالمندان از نظر کیفیت خواب مشکل
متوسط و  84/5مشکل شدید داشتند.
نتیجه گیری
یافته ها حاکی از شیوع باالی کیفیت نامناسب خواب در بین سالمندان می باشد که می تواند مشکالت زیادی را به دنبال داشته باشد ،لذا شناسایی عوامل موثر بدر کیفیدت
خواب سالمندان و طراحی مداخالت مناسب بر اساس آن عوامل در جهت بهبود کیفیت خواب سالمندان پیشنهاد می گردد.
واژگان کلیدی
سالمندان ،کیفیت خواب ،کرمانشاه
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مقدمه و اهداف
سالمندی به عنوان یک پدیده زیست شناختی طبی ی و ناگزیر به شمار می آید[ ]8و بر اساس تخمین سازمان ملل متحد جم یت سالمندان جهان
از  351میلیون نفر در سال  8375به یک میلیارد و یکفد میلیون نفر در سال  8185خواهد رسید [ .]8این جم یت کثیر از جام ه نیاز به برنامه
های مدون و بررسی منظم سالمت در دو ب د جسم و روان دارند  .بی شک خواب از جمله اب ادی است که بر سالمت جسم و روان تاثیر گذار
است .خواب یکی از مهم ترین چرخه های شبانه روزی و یک الگوی پیﭽیده زیست شناختی است .منظور از الگوهای خواب ،اثرات مربوط به دو
فرآیند سیرکادین (دوره  84ساعته شبانه روز ) و هومﺌوستاتیک (ت ادلی) همﭽون کفایت خواب شبانه (کمیت خواب)  ،کیفیت ذهنی خواب و
خواب آلودگی روزانه می باشد[.]3
توجه به کیفیت خواب به دو دلیل اهمیدت دارد  :اوال شکایات مربوط به خواب شایع هستند  ،ثانیا خواب بی کیفیت شاخﺺ مورد توجه در
بسیاری از بیماری هاست [.]4
کیفیت پایین خواب یکی از عالﺋم اصلی بی خوابی مزمن و یکی از شایع ترین مشکالتی است که سالمندان با آن روبدرو هدستند .با افزایش سن
تﻐییراتدی در کیفیدت و سداختار خدواب و ریدتم سیرکادین ایجاد می شود .این تﻐییرات منجر به بروز اختالالت خواب و شکایات مکرر ناشی از
آن می گردد .عالوه بر این مهمتدرین علدت مشکالت خواب سالمندان ،تﻐییرات بیولوژیک در ریتم سدیرکادین نمی باشد بلکه بخداطر بدروز
بیمداری هدا ،اثدر داروهدا ،افدسردگی و اضطراب و محدودیت حرکتی اسدت .تحقیقدات ندشان داده اند خواب با کیفیت ض یﻒ ب د از سردرد و
اخدتالالت گوارشدی در رتبده سوم مشکالت سالمندان ﻗرار دارد و یکدی از شدکایات شدایع و دلیدل مراج ه افراد سالمند به پزشکان است.
تخمین زده می شود کده بدین  31تا  45درصد جمیت دنیا از بی خوابی رنﺞ می برند و با افزایش سن مقدار آن افزایش می یابد [.]5
مطال ددات اپیدددمیولوژیک نددشان داده  57درصددد از سالمندان مشکل خواب خدود را گدزار مدی کنند و تنهدا 88درصد از مشکالت
خواب شاکی نیستند [ .]8مطال ات روی کمیت خواب در بین سالمندان افریقایی-امریکایی نشان دهنده ی آن بود که تقریبا  83درصد از این
افراد کمتر از چهار ساعت در شب می خوابند .عالوه بر این 84/5 ،درصد از شرکت کنندگان در طول شب سه بار از خواب بیدار می شوند و
بیداری آنها به طور میانگین سی دﻗیقه طول می کشد .همﭽنین دیده شده که زنان در مقایسه با مردان دف ات بیشتری در طول شب از خواب
بیدار می شوند ]1[.این عوامل اگر چه مربوط به کمیت خواب است اما ناگزیر کیفیت خواب را متاثر می سازد.
با توجه به تاثیرات زیاد خواب روی عملکرد جسمانی و اجتماعی کاهش کیفیت آن فرد را دچار مشکالتی می کند که نهایتا سبب افت کیفیت
زندگی فرد می شود [ .]7حال این فرد اگر سالمند بوده و مشکالت دوران سالمندی را به آن اضافه کنیم میزان بحران تقریبا چند برابر می شود.
سالمندان با توجه به شرایط جسمی و بیماری هایی که اکثرا دچار می شوند نیازمند فرایندهای بازیابی هستند که باید با خواب تامین شود چون
در هنگام خواب واسطه های شیمیایی اپی نفرین و سروتونین و واسطه های شیمیایی رشد ترشح شده و تﻐییرات شیمیایی و افزایش تﻐذیه
سلولی صورت می گیرد تا بدن برای انجام ف الیت روزانه آماده شود .همﭽنین ترمیم مجد حافظه و یادگیری نیز در سیستم عفبی در هنگام
خواب صورت می گیرد؛ به عالوه خواب سبب کاهش تنش  ،اضطراب و فشارهای عفبی می شود و به شخﺺ برای بازیابی انرژی برای
ف الیت روزانه کمک می کند .بدون خواب بدن توانایی و ﻗدرت زندگی را از دست می دهد و ذهن ض یﻒ می شود و خلق وخوی فرد تﻐییر
می کند .تحقیقات اخیر نشان داده است که محرومیت از خواب در کوتاه مدت در افراد سالم منجر به نتایﺞ فیزیولوژیکی ناخواسته مانند کاهش
عمل گلوکز ،افزایش فشار ،افزایش کورتیزول و افزایش ف الیت سیستم عفبی سمپاتیک می شود[.]83
اهمیت خواب از آن جهت است که طبق تحقیقات الگوی نا منظم خواب در بروز افسردگی مؤثر است و دیده شده که دستکاری الگوی خواب
سبب بهبودی افسردگی در ب ضی از افراد شده است[ .]7همﭽنین اختالل خواب سبب کاهش کیفیت زندگی می شود ]1[.کیفیدت ضد یﻒ خدواب
یا خواب آلودگی در طول روز در افراد سالمند با آسیب وض یت سالمت ،عملکرد جسمی ض یﻒ ،ناخوشی و مرگ و میدر ،کداهش کیفیدت
زندگی ،افزایش خطرابتال به بیماری های روانی و کاهش عملکرد روزانه همراه است خدواب بدی کیفیدت مدی تواندد باعدﺚ اخدتالل در
فرد شود]5[.
احساسات ،اندیشه و انگیز
آمارهای متفاوتی از کیفیت خواب سالمندان در مطال ات مختلﻒ گزار می شود ،اگر چه همه ی آنها پایین بودن کیفیت خواب را برای
سالمندان تایید می کنند اما آمارهایی که به صورت درصدی برای بیان کیفیت متوسط و ض یﻒ خواب بیان می دارند با هم متفاوت است.
به عنوان مثال این آمار در مطال ه ی  Chia-Yi Wuو همکاران ( )8188نشان می داد که  43درصد سالمندان کیفیت خواب ض یفی دارند.
آنها همﭽنین در کنار کیفیت خواب ،ویژگی های روانی و ف الیت های فیزیکی سالمندان شهر تایوان را بررسی کردند .داده های بدست آمده از
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این مطال ه نشان می داد که وجود عالیم افسردگی تاثیر ﻗابل توجهی روی کاهش کیفیت خواب همﭽنین ف الیت فیزیکی اثر بهبود دهنده روی
کیفیت خواب دارد[.]84
در مطال ه ی  Hsuو )8115( Linهم که به طور اختفاصی روی کیفیت خواب زنان یاﺋسه انجام گرفته بود؛ دیده شد که در کل  48/8درصد
افراد سالمند دچار کیفیت ض یﻒ خواب هستند[.]85
در مطال ه ای که  Parkو همکاران ( )8183روی کیفیت خواب سالمندان در یک جم یت کره ای انجام داده بودند؛ به این نتیجه رسیدند که 11
درصد از افراد مورد مطال ه کیفیت نامطلوبی را برای خواب خود گزار کردند .همﭽنین میان عدم رضایت از کیفیت خواب و افسردگی رابطه ی
مستقیمی وجود داشت[ . ]3با وجود جام ه ی آماری باال (857نفر) در این پژوهش ،درصد افرادی که کیفیت خواب آنها نامطلوب است بسیار باال
گزار شده است ،نتیجه ی بدست آمده نیازمند بررسی بیشتر است چون بسته به جام ه ی مورد مطال ه ممکن است این آمار متفاوت باشد.
در مطال ه ای  Ancoliو  )8181( Roepkeبیان کردند که بیش از  51درصد از سالمندان به اختالل خواب مبتال می باشند که این اختالالت
عاملی برای کاهش کیفیت خواب به حساب می آیند .از جمله اختالالتی که در این مطال ه ذکر شده سندروم پای بی ﻗرار ،حرکت سریع چشم،
اختالل در ریتم ،بی خوابی  ،اختالل در شروع خواب و ...می باشد[ .]81اختالالت زمینه ساز کاهش هم کیفیت و هم کمیت خواب هستند و
بررسی همه ی آنها برای باال بردن کیفیت خواب الزامی است.
در ایران هم علی اصﻐرپور و عیب پو ( )8313مطال ه ای برای بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن وی سالمندان ساکن در کهریزک
انجام دادند .آنها در این مطال ه به این نتیجه رسیدند که  11/4درصد از افراد مورد مطال ه اختالل خواب دارند که  41/3درصد آنها اختالل
ض یﻒ خواب و  37/8درصد اختالل متوسط خواب داشتند .همﭽینین از اطالعات بدست آمده به ارتباط مستقیم بین اختالل خواب با ف الیت
های بدنی ،گرگرفتگی ،اضطراب ،ارتباط با خویشاوندان ،عوامل جسمی ،روانی و مراﻗبتی پی بردند .طبق اعتراف آنها نتایﺞ بدست آمده با واﻗ یت
امر تفاوت زیادی دارد چون سالمندان داروهای خواب آور زیادی مفرف می کنند و این امر تا حدودی کیفیت خواب را باالتر می برد در صورتی
که بدون مفرف این داروها به احتمال زیاد نتیجه ای که بدست می آید کیفیت پایینتر خواب را نشان خواهد داد[ .]81با اینکه از نظر آنها مفرف
داروهای خواب آور یک عامل مخدو کننده در پژوهش بوده است ،اما به نظر می رسد این داروها هم مثل عوامل ذکر شده به عنوان باالبرنده
ی کیفیت خواب ،با افزایش کمیت خواب روی کیفیت خواب اثر مثبت گذاشته و باید با این عوامل تاثیر گذار دسته بندی شود.
آمارهای بدست آمده از تحقیقات مختلﻒ ممکن است در عمل زیاد به نظر بیاید اما باید در نظر داشت که بیشتر سالمندان اختالالت مربوط به
خواب را یکی از ویژگی های دوران سالمندی تلقی کرده و ممکن است ازگزار آن خودداری کنند.
برای مقابله با اختالالت خواب ،راههدای گونداگونی وجدود دارد .سدالمندان جهدت مقابلده با اخدتالالت خدواب م موال از داروهای خواب آور
استفاده میکنند به طوری کده  33درصدد داروهای خددواب آور بددرای افددراد بدداالتر از  11سددال اسددتفاده می شود]8[.
م یزان کیفیت خواب را در سالمندان با شکایت متوسط از خواب خود می توان با برنامه های ورزشی سبک و منظم بهبود بخشید[ . ]88مطال ه
حاضر با هدف ت یین وض یت کیفیت خواب در بین سالمندان شهر کرمانشاه در سال  8338صورت گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطال ه توصیفی مقط ی بود که در بین  811نفر از سالمندان شهر کرمانشاه در سال  8338صورت گرفت .آزمودنیهای
مطال ه به رو نمونه گیری تفادفی ساده ا ز بین سالمندان ساکن در خانه سالمندان مهرگان انتخاب شدند .افرادی که فاﻗد آلزایمر بودند با
رضایت شخفی وارد مطال ه شدند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامهای شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد الگوی
خواب پیتزبورگ ( )PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Indexبود که به صورت مفاحبه با شرکت کنندگان تکمیل گردید .اطالعات
به وسیله نرم افزار  SPSSویرایش  81مورد تحلیل ﻗرار گرفت .آزمونی آماری که برای بررسی مورد استفاده ﻗرار گرفت آزمون بررسی استقالل
کا  (K2) 8بود.
درﻗسددمت اول پرسشنامه اطالعات دموگرافیکی که شامل ا طالعات مربوط به سن  ،جنس ،سطح تحفیالت ،وض یت تاهل ،سابقه ی
بیماری و سابقه ی مفرف مواد مخدر درج گردیدد .ﻗسمت دوم آن شامل پرسشنامه ی شداخﺺ کیفیدت خدواب پیتزبورگ بود که یدک
پرسشدنامه ی اسدتاندارد مدیباشدد و روایی و پایدایی آن توسدط پژوهشدگران دنیدا و از جملده کشور ایران در مقاالت گزار شده است  .این
پرسشدنامه بده وسیله محققین ابتددا بده فارسدی ترجمده و مجدددا به منظور تاﺋید صدحت آن بده انگلیسدی برگردانیدده شدده و روایی و
پایایی آن مورد تﺄیید ﻗرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ ان  1/71تا  1/18شد .این پرسشدنامه بده منظدور برآورد کیفیت خواب افراد استفاده
می شود و دارای سدؤاالتی در هفت زمینه شامل نظدر شخفدی فدرد از کیفیدت خدواب ،مدت خواب ،تﺄخیر در خواب ،کارآیی عادت بده خدواب
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مفید و مؤثر ،خواب ناآرام ،استفاده از داروهای خواب آور و مختل بودن عملکرد روزانه میباشد .نمرات افراد بین  1تا  88به دست می آیدد که
نمدرات بداالتر مربوط به کیفیت خواب بدتر مدیباشدد]88[.
یافته ها
شرط ورود به این مطال ه رضایت فردی  ،داشتن سن  11سال و باالتر ،عدم ابتال به آلزایمر و توانایی پاسخ گویی به سواالت مفاحبه کننده بود
که بر اساس آن  31سالمند 11تا  75سال به طور کامل به همه ی سواالت جواب دادن و دو نفر به خاطر کامل نبودن پرسشنامه ی آنها از
مطال ه کنار گذاشته شدند.
ابتدا پرسشنامه ی مربوط به اطالعات دموگرافیک تکمیل می شد که بر اساس ان میانگین سن شرکت کنندگان  11/7با انحراف م یار  8/7سال
بود .اکثریت شرکت کنندگان ( 17درصد) تحفیالت زیر دیپلم داشتند نیمی از شرکت کنندگان زن و نیم دیگر مرد بودند 77/1.درصد از شرکت
کنندگان متاهل و بقیه آنها مجرد ،بیوه و یا از همسر خود جدا شده بودند 81/8 .درصد از سالمندان سابقه داشتن بیماری های روانی را گزار
کردند 4/8.درصد از شرکت کنندگان در مطال ه سابقه مفرف مواد مخدر را گزار کردند .جدول  8اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ی
دموگرافیک را نشان می دهد.
جدول :1توزیع فراوانی متغیر های دموگرافیک ()n=39
متغیر
سن

رضایت از
بیماری ها
استعمال

ورزش
جنسیت

گویه

تعداد

درصد

11 -15
15 -71
71-75
تﻐذیه
محیط
پرسنل
جسمی
روحی
دارو
سیگار
مواد مخدر
یوگاه
پیاده روی
هردو
زن
مرد

84
71
4
13
18
17
11
81
53
85
4
88
77
3
43
43

84/5
78/4
4/8
71/4
13/7
11/1
13/4
81/8
11/8
85/3
4/8
88/8
71
3/8
51
51

در پرسشنامه ی مورد استفاده هفت جزء کیفیت خواب مورد بررسی ﻗرار می گیرد .اطالعات به صورت جدول  8نشان دهنده ی نتایﺞ بدست
آمده می باشد .کیفیت خواب بین گروه های سنی سالمندان تفاوت م نی داری نداشت میانگین نمره کل کیفیت خواب سالمندان
()8/34±1/135بوده (38نفر  )%38/1که در محدوده مطلوب کیفیت خواب ﻗرار دارند.
جدول :2میانگین وانحراف معیار اجزای کیفیت خواب ()n=39
اجزای کیفیت خواب

میانگین نمره ی بدست آمده

انحراف معیار

کیفیت ذهنی خواب

8/84

1/13

تاخیر در به خواب رفتن

8/33

8/11

مدت زمان به خواب رفتن

8/81

1/33

کارایی خواب

1/13

8/11

اختالل خواب

8/43

1/14

مصرف داروی خواب آور

1/73

8/88

عملکرد نامناسب در روز

8/53

8/31

جمع کل

8/31

1/33
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در بین اجزاء بررسی شده عملکرد نامناسب در روز بیشترین و مفرف داروی خواب آور کمترین نمره را به خود اختفاص داده اند .اجزای کیفیت
خواب بر حسب جنس مورد بررسی ﻗرار گرفت .نتیجه به صورت جدول  3به نمایش درآمده است.
جدول  :3بررسی اجزای کیفیت خواب برحسب جنسیت ()n=39
اجزای کیفیت خواب

زن

مرد

Tمستقل

کیفیت ذهنی خواب

8/37

8/84

1/84

تاخیر در به خواب رفتن

8/85

8/33

1/33

مدت زمان به خواب رفتن

8/14

8/81

1/41

کارایی خواب

1/71

1/11

1/13

اختالل خواب

8/53

8/43

1/41

مصرف داروی خواب آور

1/13

1/73

1/17

عملکرد نامناسب در روز

1/47

8/53

11

جمع کل

8/31

8/38

1/13

کای دو
1/117
1/117

1/117

برسی اجزای کیفیت خواب برحسب جنسیت نشان داد که تفاوت م نی داری بین اختالل عملکرد روزانه سالمندان وجود دارد( . (p=1/118
بر اساس اطالعات بدست آمده از پرسشنامه 33/1 ،درصد از سالمندان از نظر کیفیت خواب مشکل متوسط و  84/5درصد از سالمندان از نظر
کیفیت خواب مشکل شدید داشتند .برای بررسی اجزاء ی که بیشترین تاثیر را در این کاهش دارند ،اجزای خواب در مقابل یکدیگر بررسی شدند
که نتایﺞ به صورت جدول  4می باشد.
جدول  :4بررسی ارتباط اجزای خواب در مقابل یکدیگر ()n=39
کیفیت
اجزای کیفیت خواب

ذهنی
خواب

کیفیت ذهنی خواب

تاخیر در به

مدت زمان

خواب رفتن
1/111
**1/185

تاخیر در به خواب رفتن

به خواب

کارایی خواب

رفتن
1/115
**-1/157
1/458
1/144

مدت زمان به خواب رفتن
کارایی خواب
اختالل خواب
مصرف داروی خواب آور
عملکرد نامناسب در روز

1/113
**1/813
*1/145
*1/1851
1/353
1/811

اختالل

مصرف داروی

عملکرد

خواب

خواب آور

نامناسب در روز

1/185
*1/481
*1/184
*1/848
1/317
1/18
1/184
-1/151

1/115
**1/333
1/413
1/838
1/444
1/151
1/841
1/837
**1/111
1/874

1/885
1/151
*1/138
*1/111
1/811
1/888
*1/187
1/837
1/713
1/845
**1/111
1/831

جمع کل
*1/111
*1/511
**1/111
1/584
**1/138
1/344
**1/118
1/413
**1/11
1/483
**1/111
1/551
**1/117
1/333

** =در سطح  α : 1/18و در سطح  α : 1/15م نی دار
* =در سطح  α : 1/18م نی دار
بررسی اجزای کیفیت خواب با مفرف داروی خواب آور ارتباط م نی داری دارد  ،عالوه بر این کیفیت خواب ذهنی با سایر اجزای خواب نیز
ارتباط آماری م نی داری دارد() p=1/111
بحث
داده های مطال ه ی حاضر و تحلیل آنها نشان داد که  33/1درصد مشکل متوسط و  84/5درصد مشکل شدید کیفیت خواب داشتند ،با این
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وجود می توان گفت که اکثریت سالمندان مورد مطال ه با پایین بودن کیفیت خواب مواجه بودند و بیشتر در اجزاء ی مانند عملکرد نامناسب در
] در حالی که آمار3[ درصد از افراد مورد مطال ه کیفیت نامطلوب خواب داشتند11 )8183(  و همکارانPark  در مطال ه ی.روز مشکل داشتند
 بود که اختالف زیادی با هم ندارند و هردو شیوع باالیی از کیفیت نامطلوب خواب را در دو جام ه ی متفاوت14/3 بدست آمده از این مطال ه
 در مطال ه ی علی پور و.]81[ درصد بیان شده بود51 ) این آمار بیش از8181( Roepke  وAncoli نشان می دهند و درمطال ه ی دیگر از
 درصد کیفیت متوسط37/8  درصد کیفیت ض یﻒ خواب و41/3  درصد برای اختالل خواب گزار شد که به صورت11/4 عیب پو هم
 آمارهای بدست آمده از مطال ات مختلﻒ اگرچه از نظر کمی همسان نیستند ولی به صورت کلی پایین بودن کیفیت خواب را در.]81[خواب بود
 در مطال ات به تفاوت آماری بین سالمندان ساکن در منزل و یا خانه ی سالمندان اشاره ای نشده است ولی در هر.سالمندان نشان می دهند
صورت این مشکل با این وس تی که در این مطال ه و سایر مطال ات دیده شد کیفیت زندگی سالمند را بسیار تحت تاثیر ﻗرار داده و آنها را دچار
.مشکالت ناشی ازاین کاهش می کند که در بررسی های مربوط به بهداشت روانی سالمندان باید مورد توجه ﻗرار گیرد
نتیجه گیری
،یافته ها حاکی از شیوع باالی کیفیت نامناسب خواب در بین سالمندان می باشد که با توجه به مشکالت عدیده ی آنها در زمینه سالمت
 لذا شناسایی عوامل موثر،جایگزین شدن خواب باکیفیت پایین به جای خوابی مفید و با کیفیت آنها را در م رع مشکالت زیادی ﻗرار می دهد
.بر کیفیت خواب سالمندان و طراحی مداخالت مناسب بر اساس این عوامل در جهت بهبود کیفیت خواب سالمندان پیشنهاد می گردد
تشكر و قدردانی
 خانم ماریه حقی و همه ی سالمندان عزیز ساکن آسایشگاه مهرگان که ما را در،  دکتر بهروز حمزه، دکتر فرزاد جلیلیان،از دکتر بهنام خالدی
.این مطال ه یاری فرمودند کمال سپاس و ﻗدردانی را داریم
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