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        فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

  . باشدي ميمالحظات اخالق پژوهش وين فصل شامل روش ا

        روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش    ----۱۱۱۱

        نوع پژوهش   نوع پژوهش   نوع پژوهش   نوع پژوهش       ----الفالفالفالف

ت از خـواب بـر   يـ  آثـار محروم ي اسـت كـه بـه منظـور بررسـ     ي ازنوع همبستگيفيك مطالعه توصين پژوهش  يا   

بهداشتي ي وخدمات  علوم پزشک دانشگاه   وابسته به    يمارستان ها يب شاغل در ب   فت ش ي پرستاران ش  يسالمت عموم 

ف يداسـت توصـ  ي همانطوركه ازنـامش پ  يفيمطالعه توص  .گرفتصورت  ) ۱۳۸۷(ن گلستان در سال        استا درمانيو  

ده هـا  يـ ق پدقـ محكـه درآن    . اسـت  يمـار يك ب يـ ايك موضوع   يايت  يك موقع يات  ي و منظم خصوص   ي،واقع ينيع

 يف مـ يق را توصـ يه حقـا وبراساس مـشاهدات ثبـت شـد     كنديندثبت مي ب ياهده كرده وآنچه راكه م    رابادقت مش 

 علـت   و در روش همبستگي فقط روابط بين متغيير هـا بررسـي مـي شـود و روابـط                  )۱۱۱،ص۱۳۸۶حجازي،. (كند

يچگونـه  متغييرها بطور كامل شناخته وتعريف مـي شـوند ومحقـق در ايـن روش ه               شود بلكه   ومعلول شناسايي نمي  

  ) ۵۶،ص۱۳۸۴عابدسعيدي،(مداخله اي انجام نمي دهد

محيط پژوهش                                                                                                                                                     محيط پژوهش                                                                                                                                                     محيط پژوهش                                                                                                                                                     محيط پژوهش                                                                                                                                                         ----بببب

 انتخاب شودكه يد به گونه ايط پژوهش بايمح. نامنديهش مط پژوي شودرامحي كه پژوهش درآن انجام ميمكان

 هيق را كلين تحقيط پژوهش ايمح)۱۰۱،ص۱۳۸۴،يديعابدسع(ش درآن فراهم باشديا آزماي يط انجام بررسيشرا

ي كه واحدهادرماني  استان گلستان تشكيل دادبهداشتي و ي و خدمات  وابسته به دانشگاه علوم پزشکيمارستان هابي

كه سه بيمارستان درشهرگرگان در مركزاستان و سه بيمارستان در شهرگنبد .ندغول بكاربودا مشش درآنجمورد پژوه

جاورت ترين ناحيه استان در م و سه بيمارستان در شهرهاي كالله،مينودشت و راميان كه درشرقيواقع درشرق استان 

 كه در غرب استان قرار دارند و بيمارستان  و بيمارستان هاي شهر كردكوي،بندرتركمن و بندرگزبا استان خراسان 
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يلومتري شهر ك۱۰كيلومتري شهرگرگان و همچنين بيمارستان شهر آقال در ۳۰شهر علي آبادكتول در مركزاستان در

  .گرگان  انتخاب گرديدند

 نظـر   مـورد يل در دسترس بودن واحدهاين مراكز به دلي مراكز فوق در استان گلستان قرار داشته وانتخاب ا        يتمام

  .              بوده است

                   پژوهش پژوهش پژوهش پژوهشجامعهجامعهجامعهجامعه    ----جججج

 مـشترك ومـوردنظر پژوهـشگر    ي هـا يژگـ يات و وي خـصوص ي است كه دارايه موارديشامل كلجامعه پژوهش       

ل به كسب اطالعات ازآنـان وجـود دارد ،گفتـه           ي ازافرادكه تما  يگروه كامل به  ا  ي )۹۹،ص۱۳۸۴،يديعابدسع(باشد

ان آنهـا انتخـاب ودر      ي باشند ونمونه پژوهش ازم    ي مشترك م  ي ها يژگيات و و  ي خصوص ين گروه دارا  يا. شود يم

ه يـ کلرا ن پـژوهش  يـ اجامعـه  )۱۰۲،ص١،۲۰۰۴يمكنـ ( شـود يم داده مـ ي پژوهش به آنهـا تعمـ   يافته ها يه  يان كل يپا

 اسـتان گلـستان     يدرمـان  يبهداشـت  وخـدمات    يپزشـک علـوم    دانـشگاه    يمارسـتان هـا   يشاغل درب ليسانس  پرستاران  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .ندده يمل يتشك يرپرستا

                                                                                                      .                                                                                                                            .                                                                                                                            .                                                                                                                            .                      نمونــــــــــــــه پــــــــــــــژوهشنمونــــــــــــــه پــــــــــــــژوهشنمونــــــــــــــه پــــــــــــــژوهشنمونــــــــــــــه پــــــــــــــژوهش    ----دددد

مطالعـه    مـشاركت در ي باشـدوبرا يات جامعـه پـژوهش را دارامـ   ي ازافرادجامعه اسـت كـه خـصوص      ينمونه گروه 

فت شـب  ي شـ  انپرسـتار ن  يازبـ  نفـر ۱۲۴به تعداد   ن پژوهش   ي نمونه ا  )۲۶۰،ص٢،۲۰۰۵ت وبك يپول( شود يانتخاب م 

ط ي استان گلـستان كـه شـرا       ي و درمان  ي وخدمات بهداشت  ي وابسته به دانشگاه علوم پزشك     يمارستان ها يشاغل در ب  

        .دي انتخاب گرديرش را داشتند به صورت سر شماريپذ

                                                                                                                                           ييييررررييييروش نمونه گروش نمونه گروش نمونه گروش نمونه گ

 از ين تماس گرفته ومجموعه ايك موقع معي،در ك از افراد جامعه ي كه با هري است عموم روشي يسرشمار

                                                 
1-Macnee 
2-Polit&Beck 
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در دسترس نبودن اطالعات  بعلت ين بررسيجهت انجام ا)۲۷۰،ص۱۳۸۳پارك،.( شودي مياطالعات گردآور

پرستاران انيابتدا ازمبدين ترتيب كه . انجام گرفتي به روش سرشماريرينه،روش نمونه گين زمي والزم در ايكاف

 پرستار۶۱۵ استان گلستانيدرمانبهداشتي  وخدمات ي وابسته به دانشگاه علوم پزشكيمارستان هايب شاغل در

 يبه صورت سر شمارنفر۱۲۴ تعدادبهط پژوهش را دارا بودندي كه شرايئنهاآها نمونهآنان ن يب و ازانتخاب  كارشب

  .شدندانتخابدر يك گروه 

         مورد پژوهش مورد پژوهش مورد پژوهش مورد پژوهشييييمشخصات واحدهامشخصات واحدهامشخصات واحدهامشخصات واحدها

        رشرشرشرشيييي پذ پذ پذ پذييييارهاارهاارهاارهاييييمعمعمعمع

  .    بودندي پرستاريل مقطع كارشناسي فارغ التحص-۱  

  كسال سابقه كارداشتنديوحداقل مارستان ي شاغل درب-۲  

                                                                                       درهرماه را داشتنديفت شبكاريهفت شرحداقل يدرشش ماه اخ -۳  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 حذف نمونه  حذف نمونه  حذف نمونه  حذف نمونه ييييارهاارهاارهاارهاييييمعمعمعمع

 و داشته ي شناخته شده اي رواناي و ي مزمن جسميماريل پرسشنامه بي كه بنا به گفته خودشان قبل ازتكميرستارانپ

               . داده بودنديپاسخ بل؟ديدار يروح  وي جسميماريبا يآادرپرسشنامه به سوال ي

         داده ها داده ها داده ها داده هاييييروش گردآورروش گردآورروش گردآورروش گردآور

 پژوهش از طريق پرسشنامه كه توسط كه توسط واحدهاي مـورد پـژوهش تكميـل شـد،جمع آوري      اطالعات اين 

 اطالعـات  ي جمـع آور  ي است كـه بـرا     يك ابزارنوشتن يسد،پرسشنامه  ي نو يدرموردپرسشنامه م ٣وود هابر    .گرديد

  )۴۹۸،ص۲۰۰۲( شوديه مي موردپژوهش تهيالزم از واحدها

         داده ها داده ها داده ها داده هاييييابزارگردآورابزارگردآورابزارگردآورابزارگردآور::::الفالفالفالف

                                                 
3- Wood &Huber  
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قسمت اول مربوط به مشخصات .ن پژوهش پرسشنامه است وشامل سه قسمت مي باشدي داده هادرايرگردآو ابزار

دموگرافيك ،قسمت دوم مربوط به سواالت آثار محروميت از خواب و قسمت سوم مربوط بـه سـواالت سـالمت             

  عمومي مي باشد 

ت تاهـل ، سـطح      يضـع  سن ، جـنس ، و      سوال درمورد ۲۲ شامل قسمت اول كه همان مشخصات دموگرافيك است        

،داشـتن شـغل دوم،نـوع شـيفت     سابقه کارفت شب در ماه ،ي ، بخش محل کار ، تعداد ش       يفت کار يالت ، ش  يتحص

كاري در شغل دوم،تعدادشـبكاري در شـغل دوم،سـابقه بيمـاري جـسمي و روحي،سـاعات خـواب درشـبانه روز                     

ي و نظر واحدها در مـورد سـاعات   وساعات خواب در روزهاي تعطيل و كار وهمچنين ساعات خواب بعد شيكار         

خواب مورد نياز،چگونگي ساعات خواب،مشكالت خواب و نـوع مـشكل و چگـونگي وضـعيت هوشـياري بعـد          

  .  باشدي پرستاران مشبكاري  به همرته نوع خواب بعد شبكاري در

 ۴كـرت ياس ل يـ  براسـاس مق   سوال مي باشدكه سواالت     ۶۰ كه داراي    ت ازخواب يپرسشنامه آثارمحروم قسمت دوم   

بـه   زبنـدرت و در موردمـشکالت جـسمي هميـشه نيـ            اوقات ، هرگز،   ي به صورت اغلب،گاه   تمره گذاري شده و     

مورد نظر را انتخاب كـرده و بـه          پاسخ دهندگان با عالمت ضربدر پاسخ سواالت          كه   موارد فوق اضافه شده است    

ن هـر بخـش از      يانگيـ  گرفـت وسـپس م      تعلـق  ۵شه نمره   ي ، هم  ۴ ، اغلب    ۳ اوقات   ي، گاه ۲ ،بندرت   ۱نه هرگز   گزي

 در سه سـطح   يت از خواب برمشكالت جسم    ي آثارمحروم يل،به بررس يه وتحل يپرسشنامه محاسبه شدو پس از تجز     

-۲(،دقـت وتمركـز، ومـصرف داروهـا درسـه سـطح كـم             يوعملكرداجتماع)۴-۵(ادي،ز )۲-۴(، متوسط )۱-۲(كم

 يم بنـد  يتقـس  )۳-۴(بـد ، )۲-۳(،متوسـط )۱-۲(خـوب  درسـه سـطح      يعملكردخلقو   )۳-۴(ادي،ز )۲-۳(،متوسط)۱

ــد ــرا.ش ــنجش ميوب ــ س ــي ــ آثارمحروميزان كل ــا ي ــواب از آنج ــطح   ييت از خ ــذكور درس ــشنامه م ــه درپرس  ك

 مـشكالت   ي شودوبررسـ  يمحاسبه مـ  ۴، مصرف دارو ازنمره     ي، دقت وتمركز،عملكردخلق وخو   يعملكرداجتماع

محاسـبه  ۱۰۰ي ازات پرسـشنامه را برمبنـا  يـ ه كل امت بدست آوردن نمريلذا برا . گردد ي محاسبه  م   ۵ ازنمره   يجسم

                                                 
4- Likert  
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ت يازات بدست آمده آثارمحروم   يم وبرحسب امت  يكنيمزيادتقسيم بندي   )۶۰-۱۰۰(متوسط،)۴۰-۶۰(كم،)۴۰-۲۰(

-شـامل پرسـش   سـوال كـه    ۲۸داراي   )GHQ-28( يپرسشنامه سالمت عموم  قسمت سوم   .ده شد ياز خواب سنج  

ن يـ ان شـده  يتـدو ۵لـر يتوسـط گلـدنبرگ وه  ۱۹۷۸ است كه در سال مرتبط با سنجش عوامل مختلف سالمت    ييها

 ي روانپزشـك يشرفت پـژوهش هـا  ي درپييربسزاي سالمت است كه تاثين ابزارغربالگريترپرسشنامه از شناخته شده 

 يســوال۳۰ كوتــاهرارگرفتــه ودرحــال حاضــربه صــورت فــرم دنظر قيــبطورمكررموردتجد و  دارديم رفتــاروعلــو

 سنجدوشامل نشانه يرميك ماه اخيدر را ت سالمت فرديكه وضع.ردي گيداستفاده قرارم موريسوال۱۲ ويسوال۲۸،

ن يـ در ا )۹۹،ص۱۳۸۵،يلبـاد ( باشـد  ي قابـل مـشاهده مـ      ي اجتمـاع  ي ازافكار واحساسات نابهنجـار و رفتارهـا       ييها

 دارد  پرسـش ۷اس ياس است و هر مقي مق۴ ي که دارا. استفاده شدي سوال۲۸ يپژوهش از پرسشنامه سالمت عموم   

 -۳ ، ۷  واخـتالل خـواب    ياس عالئم اضـطراب   يمق-۶،۲ياس عالئم جسمان  يمق -۱ : مذکور عبارتند از   ياس ها يکه مق 

 ۸موارد  ،يم جسماني  عال۷ ي ال۱ عبارت موارد۲۸ه از   ،ک۹يم افسردگياس عاليمق- ۴ ۸ ياس کارکرد اجتماعيمق

 ي الـ ۲۲تـاًموارد  يونها ي عالئم کارکرد اجتمـاع يابيرزا۲۱ ي ال۱۵ و اختالل خواب و موارد يابعالئم اضطر ۱۴ يال

صالً نمـره   نه ا يبه گز . باشد يکرت  م  ياس ل ين پرسشنامه براساس مق   ي ا ينمره گذار . سنجد ي رام ي عالئم افسردگ  ۲۸

،كـه پـس     رديـ  گ يتعلـق مـ   ۳شتر ازحـد معمـول نمـره        ي ب يلي،و خ ۲ش از حد معمول نمره      ي،ب۱در حد معمول    صفر،

(  مطلوب ويتا حد )۲۸-۵۵(  در حد مطلوبيسالمت عموم )۰-۲۷( ازات كسب شده نمره يل امتيتحل ه ويازتجز

  .نامطلوب در نظر گرفته خواهد شد )۸۴-۵۶

  

                                                 
5-Goldberg & Hillier 
6-Somatic symptoms                                                   

7- anxlety and sleep discrder  

8- Socia function  

9- Depression Symptoms  
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   داده هايات ابزارگردآوريخصوص

         ۱۰ياعتبارعلم

 ظـر ن صورت كه آنچـه مـورد ن  ي موردمطالعه بد يرهايي ودرست متغ  ي واقع يري عبارتست ازاندازه گ   ييا روا ياعتبار

  يريـ ك ابزارانـدازه گ يـ :سنديـ  نويت وبـك مـ  يپول)۱۰۳،ص۱۳۸۶،يحجاز(يگريزدي شودنه چيرياست اندازه گ 

 ح ،درسـت و حـساس باشـد       ي بواسطه آن مناسب،معتبر،صـح    يريج حاصل از اندازه گ    ي است كه نتا   يده آل ابزار  يا

از روش  عات دموگرافيـك     اطال  بخش اول پرسشنامه     ين اعتبار علم  يين پژوهش به منظورتع   يدر ا )۵۲۴،ص۲۰۰۴(

ن،سواالت ي متخصـص ياظهـار نظـر برخـ    پژوهشگرابتدا بامطالعه كتـب مختلـف و   يعني  . استفاده شد  ۱۱ياعتبارمحتو

  .قرارگرفت د نظري وتجدي موردبررس آن يمحتووسپس باكمك استاد راهنماومشاور ك راطرح نموديدموگراف

توسط سبزواري در كرمان مورد استفاده ۱۳۷۳قسمت دوم پرسشنامه آثارمحروميت از خواب مي باشد كه درسال 

 مورد تائيد قرار ۱۳۷۶پايايي آن طي تحقيقي ديگر توسط عباس زاده در سال  قرار گرفت و همچنين روايي و

و % ۲/۹۱  حساسيتاري باقسمت سوم پرسشنامه سالمت عمومي كه براساس نظرسنجي ها ومحاسبات آم.گرفت

 سليماني ،۱۳۸۰،نورباال۱۹۸۸تائيد شده است وتوسط محققين بسياري از جمله گلدنبرگ و ويليامز% ۷/۹۴ويژگي 

 با ۱۳۸۰ي كه پژوهشي تحت عنوان بررسي سالمت عمومي در سال ربطو.نائيد شده است۱۳۸۶صميمي و ۱۳۸۵

ه صيفي وآلفاي كرونباخ بررسي و بروش دوباره سنجي تنا استفاده از اين پرسشنامه انجام شده كه اعتبار آن ب

يا تعيين وضعيت ابزارمناسبي براي غربالگري اختالالت رواني  و.گرديدحاصل%۹۰،%۹۳،%۷۰ ضرائب اعتبارترتيب

  )۱۰۱،ص۱۳۸۶لبادي،(سالمت تشخيص داده شد

                                                                                                                                        ۱۲ ابزارياعتمادعلم

 واعتمادكامل محسوب يياي پاي دارايد دارا باشدوابزاري باي است،كه هرابزارگردآوريصه اي خصييايا پاياعتماد

                                                 
10-Validity  
11-Content validity  
12-Reliability  
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 ،۱۳۸۴،يديعابدسع(د ي آيكسان بدست مي يرد داده هاياستفاده قرارگ ط مشابه موردي شودكه اگرنحت شرايم

كارآيي ي صورت گرفته است كه همگي بيانگرمطالعات زيادي در رابطه با پايايي پرسشنامه سالمت عموم )۹۲ص

سوالي ٢٨پايايي فرم )٤٩٩،ص١٩٨٩گ،گلدنبر( مي باشدر تعيين وضعيت سالمت عموميمطلوب اين پرسشنامه د

ب يباضر۱۳۸۵ يميصم)=r% ۸۴( رسوني پيبستگب هميباضر۱۳۸۵  يمانيسلمت عمومي توسط پرسشنامه سال

مشاور  دآن توسط استاديدنظر وتائيتجد كه بعد .دي محاسبه گرد)=r% ۹۱((و شاه محمدي )/.=۸۲r(آلفاكرونباخ

 با ي توسط سبزوار۱۳۷۳ت از خواب درساليپرسشنامه آثارمحروم. ن پژوهش مورداستفاده فرارگرفتيدر ا

درضمن .قرارگرفت مورد تائيد )=r %۹۲( ه باتوسط عباس زاد۱۳۷۶سال ودر)=r %۹۷(رمني اسپيب همبستگيضر

ت ازخواب از روش آزمون ي وآثارمحروميابزارسالمت عموم )ياعتمادعلم( يياين پاييتوسط پژوهشگرجهت تع

 يب كه طبق نظراستادمشاورپرسشنامه ها توسط ده نفراز پرستاران شاغل كه داراين ترتيبه ا.مجدد استفاده شد

تا يل ونهايل وده روز بعد مجددا پرسشنامه ها توسط همان پرستاران تكميكسان با نمونه پژوهش بودندتكمي طيشرا

  ابزاريوبرا ) = ۸۷/۰r(ي ابزار سالمت عمومي برايب هبستگين آنها محاسبه شدكه ضري بيب همبستگيضر

 ر از نمونه پژوهش حذف شدندن ده نفيالزم به ذكر است ا.ديمحاسبه گرد ) = ۸۴/۰r((ت ازخواب يآثارمحروم

  .واطالعات كسب شده از آنها مورداستفاده قرارنگرفت

         داده ها داده ها داده ها داده هاييييابزارگردآورابزارگردآورابزارگردآورابزارگردآور    نحوه استفاده ازنحوه استفاده ازنحوه استفاده ازنحوه استفاده از

مربوط ط  يط ومح يوردموضوع موردپژوهش،شرا  توان اطالعات الزم درم    يم داده ها    يااستفاده از روش گردآور   ب

 )۸۶ص ،۱۳۸۶،يحجـاز .(رديـ ك صـورت گ   يتماتسيـ دبطورمرتب وس يـ  داده ها با   يبه آن بدست آوردكه گردآور    

 واحـد  ياسـالم  آزاددانـشگاه    يي و ماما  يشكده پرستار  از دان  ينامه كتب يپژوهشگر پس از اخذ معرف     قين تحق يدرا

سـتان گلـستان    ابيمارسـتان هـاي    استان گلـستان بـه       يوم پزشك ن دانشگاه عل  يتهران وكسب اجازه ازمسئول    يپزشك

 و مـسئول  يزر آموزشـ ي و سـوپروا يپرسـتار ر  يمارستان و سپس مد   يس ب يابتدا رئ  ن ها   بيمارستان  يدر ا مراجعه نمود 

ن كـل جامعـه   يازبـ سـپس   . ديـ  پـژوهش اخـذ گرد   انجـام ي بـرا ان امر قرار داده و موافقت آنانيرا در جرها  بخش
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 ،تان گلستان اسيخدمات درمان وي وابسته به دانشگاه علوم پزشك    يمارستان ها ي پرستاران  شاغل در ب     يعنيپژوهش  

به ق راداشـتند يـ رش تحقيط پذيراكه شرا ين آنها تعداديب ازكهمشخص شدندنفر۶۱۵به تعدادفت شب يپرستاران ش 

 يالزم باسرپرسـتار و ورود بـه بخش،پژوهـشگرخود را بـه واحـدها              يهـا يهمـاهنگ  پس از  وانتخاب  نفر۱۶۶تعداد

طالعات كه ااده شدنان ديپژوهش اطم يهانمونهه يوبه كلكرد ان يب ق رايف از تحقهد نموده ويموردپژوهش معرف

 ١١/٢/٨٧ تـا  ٢٠/١/٨٧خ يپژوهشگر از تـار . ستي به ذكر نام در پرسشنامه نيازين باشد و يبه دست آمده محرمانه م  

ل كـردن پرسـشنامه حـضور       يـ در هنگـام تکم   و  .راجعه نمـود  اكز مورد نظر م   فت صبح، عصر و شب به مر      يسه ش  در

 بـه   ييقبـل و بعـد از پاسـخگو       .داديپژوهش پاسخ مـ   مورد   يواالت واحدها كال به س  داشته ودر صورت وجود اش    

 عالوه بر موارد مذکور، يت اصول اخالقيبه منظور رعا.  شدي پژوهش تشکر و قدردانيه واحدهايسواالت، از کل

ارشـان قـرار    يتج پـژوهش در اخ    يل آنها، نتـا   ينان داده شد که در صورت تما      يها اطم  مارستاني ب ين پرستار يبه مسئول 

 ي وروحي جسميماري پژوهش كه مبتال به بينفراز واحدها٢٥ پرسشنامه هاي پس از جمع آوركه.داده خواهد شد

نفـرهم بـه صـورت نـاقص        ٥و ل ندادنـد  ينفرهم پرسشنامه ها راتحو   ١٢جامعه پژوهش حذف شدندو   مزمن بودند از    

   .... شدند از جامعه پژوهش حذفنفر٤٢جمعا ن تعدادي ا كل ل نمودندكهيتكم

   پژوهشينوع مشخصات دادها

 اسـت كـه     ير وابسته عـامل   ييرمستقل علت بالقوه است ومتغ    ييمتغ:سدي نو ي م يبه نقل ازشاگنس  )۲۰۰۳ (۱۳سانتراك

 اسـت   يرييـ  مـستقل متغ   رييـ متغ)۱۰۱ص.( كند يجادمير ا ييرمستقل تغ ييجادشده است ودرمتغ  يرات ا ييبه متغ درپاسخ  

 است كه تحت يريي،متغر وابستهيي كندومتغين ميياده وتعگرموردمطالعه قراردير ديي متغيكه پژوهشگراثرآن را رو

 ، ۱۳۸۶،يحجــاز(  كننــديرميياتغيــ رودوين مــي شــودوازبير مــستقل ظــاهرمييــر درمتغييردوبــاتغي گير قرارمــيتــاث

 )ي،رتبـه ا  يفيك(ت ازخـواب  يمحرومر مستقل شامل    يي عبارتندازمتغ ي مورد بررس  يرهاييق متغ ين تحق يكه درا )۴ص

) ي،رتبـه ا يفيك(يعملكردخلـق وخـو  وابـسته  ي رهاييرمتغيوسـا )ي ،رتبـه ا   يفـ يك (ير وابسته سالمت عمـوم    ييومتغ

                                                 
13-Santrac 
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،مـصرف  )ي،رتبـه ا  يفيك(ي،مـشكالت جـسم   )ي،رتبـه ا  يفيك(،دقـت وتمركـز     )ي،رتبـه ا  يفيك(ياجتماع عملكرد

،سـابقه  )ياسـم ،يفيك(ت تاهـل  ي،وضـع )ي،اسـم يفيك(،جـنس ) ي،رتبه ا گسـسته ،يكم(سـن ،)يرتبه ا  ، يفيك(دارو

فت يشـ )ي،رتبه ا گسسته ،يكم( فرزندان تعداد )يرتبه ا ،گسسته،يكم( يط اقتصاد يشرا)ي نسبت وسته،يپ ،يكم(كار

 )پرسـتاران شـبكار   (داراي يك گروه   يك گروه يا  ن برحسب تعدادگروه ه   يوهمچن )يگسسته،نسب ، يكم( يكار

يـر مـستقل و وابـسته اسـت كـه متغييـر مـستقل        متغي  دوداراي  كـه  . باشـد يمـ  يرييـ متغ دورها  ييوبرحسب تعدادمتغ 

  آثارمحروميت ازخواب و متغيير وابسته سالمت عمومي مي باشد

    ل اطالعات                                                                                                                                          يه و تحليروش تجز

 .ديـ  اسـتفاده نما   يداز روش آمـار   يـ  كندبا ي پـژوهش راجمـع آور     ينكـه پـژوهش پژوهـشگربتواند دادهـا       ي ا يبرا

             ق جـواب   يـ   بـه سـواالت تحق      ييك مطالعـه بـه تنهـا      يـ  شده در  ي جمع آور  يداده ها )۱۲۶،ص۱۳۸۴،يديعابدسع(

اطـات  ارتب يكه رونـدالگو يل شـوندبطور يـ نظم تحلبطورمدهـا از است دايلذان. كندي راتست نم ياتي دهندوفرض ينم

  )۲۷۰،ص۱۳۸۳،ي ونوغابيرين.(بتواندآشكارگردد

- اس-ي پ-اسافزارنرموتر ويبا استفاده ازكامپ پژوهش در ابتدا يل داده ها يه وتحل ين پژوهش به منظور تجز    يدر ا 

 ۱۵يفيتوصـ  مـار  آ ن پژوهش از  ي ا يل داده ها  يه وتحل يسپس جهت تجز  . انجام گرفت  ي آمار يبررس ١٤نسخه  ١٤اس

انس يز واريآنال  به شكل آزمون يآماراستنباطار و ين وانحراف معيانگي ملي از قبييشاخص هابه صورت جداول و 

   .ديگرد استفاده ۰۱۹ شفهو از روش  ١٨رسوني پيهمبستگ ١٧انسيز واريآنال ١٦شري،فآزمون  از٤

                                                 
14-SPSS 

   15-Descriptive  

16-Fishertest  
17-Analysis of variance(ANOVA)  

18-Pearson 
19- Schaffer 
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ورد بررسـي يكـسان نباشـد ومحقـق قـصد         زماني قابل استفاده است كه حجم نمونه هـا در گروهـاي مـ              روش شفه 

  )۱۶۸،ص۱۳۸۰فشاركي،.(مقايسه به خصوصي را داشته باشد قابل استفاده است

            ييييمالحظات اخالقمالحظات اخالقمالحظات اخالقمالحظات اخالق

  .ح داده شد ي توضي موردبررسي اهداف پژوهش به واحدها-۱

  .  مورد پژوهش جهت شرکت در پژوهش حق انتخاب داده شد ي به واحدها-۲

  .ه اطالعات اخذ شده محرمانه خواهد ماند ي شود که کلينان داده ميطم مورد پژوهش اي به واحدها-۳

 ديـ  واحـد ق يم و نـام خـانوادگ   داده هـا نـا  يدر ابزار گـردآور نان داده شد كه ياطم مورد پژوهش  ي واحدها  به -۴

  .شد ننخواهد 

  . ار آنها قرار خواهد گرفت يج در اختي مورد پژوهش نتايل واحدهاي در صورت تما-۵
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