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بررسی وضعیت پژوهشهای حوزۀ خواب در ایران 
  

 
 

 
  

هدف: هدف این مطالعه، بررسی کتابسنجی وضعیت پژوهشها در حوزۀ خواب در ایــران 
و مقایسه آن با چند کشور دیگر است. روش: این ارزیابی براساس جستوجو در بانکهای 
ــــت روان  اطالعــاتی داخلــی و بینالمللــی،  شــامل بــانک اطالعــات پژوهــش بهداش

کشور(IranPsych) و بانک راهنمای مقاالت علوم پزشکی ایران(IranMedex) و دو بــانک   
Medline وPsychInfo انجام شد. دوره زمانی مورد نظــر در بانکهـای داخلـی، از اولیـن 

ـا  سال پوشش اطالعاتی تا پایان سال 1382 و در بانکهای بینالمللی، از ابتدای سال 1983 ت
ــردن مقـاالت، جسـتوجوی کلمـات کلیـدی  پایان سال 2002 بود. راهبرد اصلی برای پیدا ک
ــاالت و نـام ایـران و  مرتبط با موضوع خواب  به دو زبان فارسی و انگلیسی در عناوین مق
ــامل تعـداد  شهرهای دانشگاهی اصلی کشور در آدرس مقاالت بود. شاخص های ارزیابی ش
ــبت مقـاالت  کل مقاالت ، تعداد مقاالت برحسب سال، نوع مقاله و طبقهبندی موضوعی و نس
خواب به کل مقاالت بود. برخی شاخصها با مــوارد مشـابه در کشـورهای مصـر، ترکیـه و 
ــاتی  ایاالت متحده  مقایسه شدند. یافتهها:  در دورۀ زمانی این بررسی، در بانکهای اطالع
Medline وPsychInfo از کشور ایران هیچ پژوهشی با موضوع خواب وجود نداشت و در 

ــر بودیـم. در بررسـی بانکهـای اطالعـاتی  این زمینه ما از کشورهای مصر و ترکیه عقبت
داخلی، تعداد کل مقاالت در هر دو بانک، فقط 22 مقاله بود. درصد مقاالت خواب به کل مقاالت 
ــــت.  در بــانک IranPsych ، 0/31 درصــد و در بــانک IranMedex ، 0/13 درصــد اس
نتیجهگیری:  پژوهش در حیطۀ خواب، به دالیل مختلف مورد کمتوجهی واقع شـده اسـت. 
دستیابی به وضعیت مطلوبتر در این زمینه، نیازمند توجه بیشتر پژوهشگران به موضوع 

خواب و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات اختصاصی است. 
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ــتههای مختلـف علمـی بـا شـتاب بسـیار  در چند دهۀ اخیر، رش
پیشرفت کردهاند، بنابراین وجــود شـاخصهای قـابل اعتمـاد بـرای 
ــه نظـر میرسـد. ایـن شـاخصها  سنجش این پیشرفتها ضروری ب

_____________________________________________
ـــز  1 - نشـانی تمـاس: تـهران، خیابـان کـارگـر جنوبـی، بیمارسـتان روزبـه، مرک

تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 
E-mail: nejatisafa@sina.tums.ac.ir

میتواننـد در مـورد وضعیـت پژوهـش در حیطـهای خـاص در یــک 
ــور دیـدگـاهی کلـی فراهـم آورنـد (ویلسـون2 و   سازمان یا یک کش

عصاره3، 2003).2 
فعالیتهای علمی بـه طـور سـنتی بـا اسـتفاده از مـیزان انتشـارات 
علمی، یعنی تعداد مقاالت منتشر شده در مورد یک موضــوع خـاص 
ـــا، 2001). یکــی از  سـنجیده میشـود (ملـکزاده، مکـری و آذرمین
رایجتریـن روشهـای سـنجش فعالیتهـای علمـــی، کتابســنجی4 

_____________________________________________
2- Wilson 3- Osareh
4- bibliometry
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ــرای مطالعـه، بررسـی،  میباشد (لوپز- مانوز1، 2003 ). که روشی ب
ــی متـون علمـی بـا بـهکارگـیری روشهـای  سنجش و ارزیابی کم
ـــارات علمــی و  آمـاری اسـت. بـه بیـان سـادهتر، بـا شـمارش انتش
ــار انتشـاراتی در یـک حیطـۀ خـاص مشـخص  استنادهای آنها، رفت
ــان  میشود و اطالعات پرارزشی همچون تعداد مقاالت و نویسندگ
کلیدی در آن حیطه و نیز روند انتشار مقاالت در سالهای مختلف 

فراهم میآید (نارین2، اولیوستره3 و استیونس4، 1994). 
اختالالت خــواب، یکـی از معضـالت اصلـی بهداشـتی اسـت. 
بررسیهایی که در کشورهای مختلف شــده اسـت، نشـان میدهـد 
که میزان خواب آلودگی شدید روزانه در کل جمعیت حدود 4 تا 
5 درصد است. با وجود چنین آمار باالیی، اختالالت  خواب کمتر 
مورد توجه قرار گرفتــه اسـت. هـر سـال گزارشهـای متعـددی در 
مورد تصادفات جاده ای، حوادث صنعتی ناشی از خوابآلودگی، 
کاهش بهرهوری ناشی از اختالالت خواب مربوط به شیفت کاری 
و هزینه باالیی که مصرف داروهای خوابآور بــه جامعـه تحمیـل 
میکند منتشر میشود، اما این آثار اقتصادی و اجتماعی بــه انـدازه 
کافی مورد توجه سیاستگذاران و دستاندرکاران ســالمت و نـیز 
محققان قرار نگرفتهاست (گیومنو5 و لوگارزی6، 1983؛ کمیســیون 

ملی تحقیقات خواب آمریکا7، 1993). 
اختالالت خواب، حیطهای بین رشتهای اســت کـه متخصصـان 
ــیپردازنـد. بـا وجـود ایـن، آمـار  حوزههای مختلف علمی به آن م
پژوهشهای این حیطه در مقایسه با سایر موضوعــات کمـتر اسـت 
ــیر، مؤسسـات پژوهشـی  و  (مارتینسن8، 1995). اما در چند دهۀ اخ
دانشگاههای دنیا بــه ایـن مسـئله توجـه بیشـتری کردهانـد و مراکـز 
پژوهشی متعددی تاسیس شده است. در ایران نیز در سالهای اخیر 
متخصصان مختلف مانند روانپزشکان، متخصصان گوش و حلق و 
ــی متخصصـان امـر بهداشـت،  بینی، مغز و اعصاب، طبکار و برخ
توجه بیشتری به این حیطه کردهاند، امــا در مـورد مـیزان انتشـارات 
بینالمللی و یا داخلی در زمینــه خـواب پژوهشـی نشـده و در واقـع 
شاخصی برای سنجش فعالیتهــای پژوهشـی در حیطـۀ اختـالالت 

خواب فراهم نگشته است. 
ـــای  هـدف پژوهـش کنونـی، بررسـی کتابسـنجی پژوهشه
ــی  مربوط به موضوع خواب است که در مجالت داخلی یا بینالملل

منتشر شدهاند. همچنین وضعیت پژوهش با موضوع خــواب در ایـران 
با چند کشور دیگر مقایسه شده است.1 

 
روش 

ــا موضـوع خـواب در ایـران، دو  برای ارزیابی وضعیت پژوهش ب
بانک اطالعاتی که مجالت داخلی و دو بانک اطالعاتی که مجالت 

بینالمللی در آن نمایه9 میشوند، بررسی شدند. 
یکـی از بانکهـای اطالعـاتی داخلـــی، IranPsych یــا بــانک 
ــــــــــور  اطالعـــــــــات پژوهـــــــــش بهداشـــــــــت روان کش
ــی  (www.nrcms.ir/IranPsych) است که بیش از 3500 مقاله داخل

ــه کردهاسـت. دوره تحـت  و خارجی نویسندگان ایرانی منتشر را نمای
پوشش این بانک از اولین مقاالت ایرانی منتشــر شـده در اوایـل قـرن 
 IranMedex ،ــر حاضر تا کنون میباشد. بانک اطالعاتی داخلی دیگ
یــــــا بــــــانک راهنمــــــای مقــــــاالت علــــــوم پزشــــــــکی 
ایران(www.IranMedex.com) است که مقاالت 61 مجلــه داخلـی 
ــه کـرده اسـت. بـرای ارزیـابی مقـاالت  را از سال 1361 تا کنون نمای
ایرانـی چـاپ شـده در مجـالت خـارجی نـــیز دو بــانک اطالعــاتی 
Medline وPsychInfo جسـتوجو شـدند. دوره مـورد نظـر بـــرای 

ــن سـال پوشـش اطالعـاتی تـا  جستوجوی بانکهای داخلی از اولی
ــی از ابتـدای سـال 1983 تـا  پایان سال 1382 و در بانکهای بینالملل

پایان سال 2002 میالدی بود. 
ــرای پیداکـردن مقـاالت، جسـتوجوی کلمـات   راهبرد اصلی ب
کلیدی مرتبط با موضــوع خـواب در عنـاوین مقـاالت بـود. کلمـات 

ـــرای جســتوجوی مقــاالت فارســی شــامل ‹‹ خــواب،   کلیـدی ب
ــه خـواب ››   بیخوابی، اختالالت خواب، پرخوابی،  نارکولپسی و آپن
 ،hypersomnia ،insomnia ،sleep ـــــگلیسی و بـــرای مقـــاالت ان
ــالوه بـر ایـن،   narcolepsy ،somnolence و sleep apnea بودند. ع

در بانکهای بینالمللی نام ایران و شهرهای بــزرگ آن مثـل تـهران، 
اصفهان، مشــهد، شـیراز، تـبریز و اهـواز در قسـمت آدرس مقـاالت، 

همزمان با عنوان، جستوجو شدند.      
_____________________________________________
1- Lopez – Munoz 2- Narin
3- Olivastre 4- Stevens
5- Guilleminault 6- Lugaresi
7-  National Commission on Sleep Disorder Research
8- Martensen 9- Index
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ـــا مراجعــه بــه  پـس از شناسـایی مقـاالت، متـن کـامل آنـها ب
ـــهران،  کتابخانـههای دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی ت
بیمارستان روزبه و مرکز ملی تحقیقات علوم پزشــکی کشـور تهیـه 
گردید. شاخصهای  ارزیابی شامل تعداد کل مقاالت بــه تفکیـک 
ــاالت در هـر سـال، تعـداد مقـاالت بـر  داخلی و خارجی، تعداد مق
ــالینی یـا علـوم پایـه)،  حسب نوع و حوزۀ مقاله (مروری یا اصلی، ب
ــاالت بـر حسـب طبقـهبندی موضوعـی و نسـبت مقـاالت  تعداد مق

خواب به کل مقاالت بود. 
ــوق، ایـران بـا مصـر بـه  همچنین بر اساس برخی شاخصهای ف
عنوان کشوری تقریباً هم سطح با ایران از نظر انتشارات بینالمللـی، 
ترکیه به عنوان همســایۀ ایـران و ایـاالت متحـده امریکـا بـه عنـوان 
کشـوری کـه بیشـترین انتشـارات بینالمللـی را دارد مقایســـه شــد 

(کینگ، 2004).  
 

یافتهها 
ـــه در دورۀ  در بررسـی بانکهـای بینالمللـی مشـخص شـد ک
زمانی آغاز سال1983 تا پایان سال2002، نویسندگان ایرانــی هیـچ 
پژوهشی با موضوع خواب در مجالت خــارجی کـه در بانکهـای 
اطالعاتی Medline وPsychInfo نمایه میشوند، چاپ نکردهانــد. 
ـــه در محــدوده زمــانی فــوق و فقــط در  ایـن در حـالی اسـت ک
Medline، بیش از 21200 مقاله با موضوع خواب از سراسر جهان، 

ــه از مصـر  3269 مقاله از ایاالت متحده، 23 مقاله از ترکیه و 4 مقال
منتشـر شـده اسـت. سـایر شـاخصهای مقایسهشـــده در جــدول 1 
آمدهاست.  روند انتشار مقاالت بینالمللی با موضوع خواب در سه 
کشور ایاالت متحده امریکــا، ترکیـه و مصـر در جـدول 2 نمـایش 

داده شده است. 
در بررسی بانکهای اطالعــاتی داخلـی، تعـداد مقـاالت نمایـه 
شده در بانکهای IranPsych وIranMedex،  به ترتیــب 11 و 17 
مقاله میباشد که با در نظــرگرفتـن مـوارد تکـراری و همپوشـیها، 
تعداد کل مقاالت در هر دو بانک 22 مقاله اســت. نسـبت مقـاالت 
خواب به کــل مقـاالت در بـانک IranPsych ، 0/31 درصـد و در 
ــه بـا موضـوع  بانک IranMedex، 0/13 درصد میباشد. اولین مقال

خواب، در سال 1370 منتشر شده است. 

 روند انتشار مقاالت داخلی در دو دهۀ گذشته در نمودار 1 نشان 
داده شـده اسـت. تعـداد و درصـد مقـاالت بـا موضـوع خـواب، بــه 
تفکیک نوع و حوزۀ مقاله (مروری یا اصلی، بالینی یا علوم پایه) و بر 

حسب طبقهبندی موضوعی در جدول 3 آمده است.  
 

جدول 1 – مقایسه کل انتشارات و انتشارات با موضوع خواب که از ابتدای سال 
1983 تا پایان سال 2002 و نیز در سال 2002 به تنهایی،  از کشورهای ایران، مصر، 

ترکیه و ایاالت متحده درMedline  نمایه شدهاند. 

ایاالت ترکیه مصر ایران شاخص 
متحده 

8261900 24197 6579 2213 تعداد کل مقاالت 
ــا موضـوع  تعداد مقاالت ب

خواب 
 0 4 23 3269

درصد مقاالت با موضــوع 
خواب 

 0 0/06 0/09 0/03

تعـداد کـــل مقــاالت در 
سال 2002 

 525 694 4940 153071

تعداد مقــاالت خـواب در 
سال 2002 

 0 1 7 456

درصد مقاالت خـواب در 
سال 2002 

 0 0/14 0/14 0/29
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نمودار 1- روند انتشار مقاالت داخلی با موضوع خواب که تا پــایان سـال 1382 
ـــش بهداشــت روان کشــور (IranPsych) و بــانک  در بـانک اطالعـات پژوه
ــران (IranMedex) نمایـه شـدهاند (تـا قبـل از  راهنمای مقاالت علوم پزشکی ای

سال 1370، هیچ مقالهای با موضوع خواب نمایه نشده بود). 
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ــدای سـال 1983 تـا  جدول 2- روند انتشار مقاالت با موضوع خواب که از ابت
  Medlineــر، ترکیـه و ایـاالت متحـده، در پایان سال 2002 از کشورهای مص

نمایه شدهاند. 
تعداد مقاالت با موضوع خواب  ایاالت متحده ترکیه مصر سال 

 1983 0 0 1
 1984 0 0 1
 1985 0 0 0
 1986 0 0 0
 1987 0 0 1
 1988 0 1 1
 1989 0 0 0
 1990 0 0 1
 1991 0 0 2
 1992 0 0 5
 1993 0 0 6
 1994 0 0 12
 1995 0 0 290
 1996 1 3 350
 1997 1 4 338
 1998 1 4 369
 1999 0 2 391
 2000 0 3 474
 2001 0 1 492
 2002 1 7 456

 
جدول 3- تعداد و درصد مقاالت داخلی با موضوع خواب، به  تفکیک نــوع 
ــا پایـان سـال 1382  مقاله، حوزه مقاله و طبقهبندی موضوعی مقاالت بالینی که ت
در بـانک اطالعـات پژوهـش بهداشـت روان کشـور (IranPsych) و بـــانک 

راهنمای مقاالت علوم پزشکی ایران (IranMedex)، نمایه شدهاند. 
درصد تعداد شاخص تقسیمبندی 

13/63 3 مروری  نوع 
86/36 19 اصلی مقاالت 

59/09 13 بالینی  حوزه 
40/90 9 علوم پایه مقاالت 

13/63 3 اختالل خواب و شغل 
9/09 2 اختالل خواب در کودکان 

13/63 3 اختالل خواب در بیماران جسمی 
4/54 1 اختالل خواب در سالمندان 

4/54 1 اختالل خواب و محیط فیزیکی 

طبقهبندی 
مقاالت 
بالینی 

13/63 3 درمان اختالل خواب 

بحث 
این مطالعه دارای محدودیتهایی است؛ نخست اینکه بانکهای 
اطالعاتی مــورد بررسـی تنـها بخشـی از مجـالت را نمایـه میکننـد، 
بنابراین برخی مقاالت با موضوع خواب که در ســایر مجـالت چـاپ 
ـــه نشــدهاند، مــورد ارزیــابی قــرار  شـدهاند و در ایـن بانکهـا نمای
نگرفتهاند. محدودیت دیگر این است که پژوهشهایی کــه در قـالب 
پایاننامهها و یا برنامههای اجرایی سازمانها انجــام میشـوند، ممکـن 
ــه منتشـر نگردنـد و بنـابراین بـه وسـیله بانکهـای  است به شکل مقال

اطالعاتی نمایه نشوند. 
با وجود محدودیتهای مذکور، نتایج این مطالعه نشــان میدهـد 
که پژوهش بــا موضـوع خـواب از نظـر کمـی  وضعیـت مطلوبـی در 
کشور ندارد، به طوریکه تا پایان سال 2002 ، در مجالت بینالمللی 
هیچ پژوهشی با موضوع خواب از ایران چاپ نشــده اسـت و در ایـن 
زمینه ما از کشورهای مصر و ترکیه عقبتر هستیم. همچنیـن، شـمار 
ــرای  پژوهشهای منتشر شده در مجالت داخلی نیز اندک است. اما ب

تبیین یافته های فوق چه دالیلی میتوان ذکر کرد؟ 
بررسـیها نشـان دادهانـد کـه موضوعـاتی بیشـــتر مــورد توجــه 

پژوهشگران قرار میگیرند که دارای خصوصیات زیر باشند: 
ــدی جامعـه (گـروس1،  1- موضوعات مورد عالقه افراد خاص و کلی

اندرسون2 و راو3، 1999؛ اسپراک4 و هرمان5، 2000) 
2- موضوعات نادر و یا «مُد روز»  (الشاهی6، ویل7 و وارلو8، 2001) 

ــــپراک  3- موضوعـــات مـــورد عالقـــه تبلیغـــات رســـانهای (اس
وهرمان،2000) 1 

ــالالت ناشـی از آن، در  شاید در کشور ما، موضوع خواب و اخت
هیچ یک از گروههای فوق قرار نگرفته و بنابراین کمتر بــه آن توجـه 
ــل دیگـری کـه احتمـاالً توجیـه کننـده کمبـود شـمار  شده است. دلی
ــم توجـهی یـا عـدم آگـاهی از بـار  پژوهشها در این حوزه است، ک
اقتصادی– اجتماعی است کــه اختـالالت خـواب بـر جامعـه تحمیـل 
میکند. اختالالت خواب در تصادفات جادهای، حوادث محیط کـار 
ـــو و  و کـاهش بـهرهوری نـیروی کـار نقـش عمـدهای دارنـد(گیومن

_____________________________________________
1- Gross 2- Anderson
3- Rowe 4- Sprock
5- Hermann 6- Al – Shahi
7- Will 8- Warlow
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ـــه ایــن  لـوگـارزی،1983)، امـا چـون ممکـن اسـت افـراد مبتـال ب
اختـالالت، کمـتر بـه مراکـز درمـانی مراجعـه کننـد، پژوهشــگران 
احتماالً درک کاملی از شدت بار اقتصادی- اجتماعی آن ندارند و 
این مسئله باعث کاهش جذابیت موضوع خواب برای پژوهشـگران 
ــاتی اختصـاصی در  شده است. فقدان فرصتهای پژوهشی و مطالع
ــن  حیطۀ خواب و کمبود امکانات، تجهیزات و بودجه الزم برای ای
نـوع پژوهشهـا میتوانـد دلیـل دیگـری در توجیـه یافتـههای ایــن 

بررسی باشد. 
در مجموع، این بررسی نشان داد که در کشور مــا پژوهـش در 
حیطـۀ خـواب، مـورد کمتوجـهی قـرار گرفتـه اسـت. دسـتیابی بــه 
وضعیت مطلوبتر در این زمینه، نیازمند توجه بیشتر متخصصــان و 

پژوهشگران رشتههای مختلف به موضوع خــواب و آثـار اقتصـادی- 
اجتماعی آن است. انجام پژوهشهای پایه و بالینی منسجم و هدفمند 
ـــه اختصــاصی بــرای  و فراهـم آوردن امکانـات، تجـهیزات و بودج

پژوهش در این حیطه میتواند راهگشا باشد. 
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از همکاران محترم گروه سالمت روان مرکز ملی تحقیقات علوم 
ــدی، خـانم دکـتر  پزشکی کشور به ویژه آقای دکتر محمدرضا محم
ــتر ونـداد شـریفی و خـانم زهـرا بیـات  آفرین رحیمیموقر، آقای دک

تشکر و قدردانی مینمایم.  
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