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 مقدمه
 کير بشرر بروده و    ياساس کيولوژيزيف ازهاييخواب از ن

است کره برا    سميارگان ريپذ شونده و برگشت حالت منظم تکرار

قابرل توجره آسرتانه واکرن  بره       و براررفت   ينسب يحرکت يب

مشرخ    داريير برا حالرت ب   سره يدر مقا يهاي خارج محرک

 تيعامرل ممرم در و ر     کير [. خواب به عنروان  1] شود يم

  ي[. تخمر 2] مورد توجه بوده است ربازياز د ها انسان يسالمت

رنر    يخرواب  ياز ب ايدن تي% جم54تا  33  يشود که ب يزده م

خرواب   تيو کم تيفيتواند بر ک يم ي[. عوامل مختلف3] برند يم

ها نامنظم بودن ساعات خواب است  از آن يکيگذارد که  ريتاث

 در گررد  هسرتند   فتيشر  يکه دارا يبه خصوص در مشاغل

مطال ه خود گزار  کردنرد   جهيو همکاران در نت ينيحس[. 5]

وجرود   يخرواب و سرالمت عمروم    تيفيک  يب يکه ارتباط قو

افرراد کاسرته    ياز سالمت عموم ،يشب کار  يدارد و با افزا

 [.4] ابدي يم  يا طراب آنان افزا زانيشود و م يم

نامطلوب، نرامنظم   تيفيک ،ي)خواب ناکاف خواب اختالرت

اثر  يتواند بر شناخت، عواطف و تکامل حرکت يبودن خواب( م

[. 6] کنررد جرراديدر م ررز ا کررا يولوژيزيف راتييرربگررذارد و ت 
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توانرد برر    يمر  داريير مختل شدن چرخه خرواب و ب   يچن هم

هرا و   يمرار يب ديحواس، تشرد  فقدان تمرکز ،ياحساس خستگ

 تيمحروم  ي[. عالوه بر ا1] باشد يگذار م اثر يجسم تمشکال

 ياريافراد اثر دارد و سطح هوشر  يارياز خواب بر سطح هوش

 [.7] دهد يقرار م ريکنتر  پوسچرا  را تحت تاث ييکارا زين

 يخواب در مطال ه خود گزار  کرد که کم (Aguiar) آگوار

 يکپرارچگ ينق  توجه و اخرتال  در   جاديتواند منجر به ا يم

کررد کنترر     دو عامل باعث   ف در عمل  يگردد که ا يحس

 يها حس يها داده يکپارچگي رايشود ز يپوسچرا  در افراد م

رزم  يحرکت تيف ال يبرا يو سوماتوسنسور بورريوست ،يينايب

 الرديرري[. رو8] باشررد يمرر يکنتررر  پوسررچرا   رررور   در

(Robillard) يرا منجر بره افرزا   يخواب يب زيو همکاران  ن  

استفاده از  ييتوانا يخواب يب راينوسانات پوسچرا  ذکر کردند ز

کنترر  پوسرچرا  را دشروار     يرزم برا قيدق ياطالعات حس

تواند بر  ياختالرت خواب م قيطر  ياز ا  ي[ بنابرا9] سازد يم

 .افراد اثرگذار باشد د ت ا

 يحرکتر  يهرا  ممرارت   يترر  از ممرم  يکيبه عنوان  ت اد 

 يروزمررره زنرردگ يهررا تيررجمررت اسررتقال  در ف ال ي رررور

 ازمنرد ين يشرود کره عرالوه برر ممرارت حرکتر       يمحسوب مر 

  يباشد بنابرا يم زيو منابع توجه ن ياطالعات حس يکپارچگي

 يهرا  و هماهنر  بخر    حيکررد حرح   حفظ ت اد ، عمل يبرا

 باشرد  يمر  ي ررور  يطر يو مح يکزمر يعصب ستميمختلف س

و  يعامرل ممرم، برر سرالمت     کير به عنروان   زي[. خواب ن13]

[. با توجه به 11] افراد اثرگذار است يهاي مختلف زندگ طهيح

و مشکالت آن در  (تيو کم تيفياز نظر ک) کمبود خواب که  يا

و  ياست که اغلب برا فشرار کرار     يجام ه مدرن رو به افزا

از خرواب برر    تير [ و محروم12] مررتب  اسرت   زير استرس ن

اثرگذار است، هدف  يعصب ستميمختلف س يها کرد بخ  عمل

خرواب و ت راد  در    تير فيک  يارتباط ب يمطال ه بررس  ياز ا

 .باشد ياز خواب م تيافراد دچار محروم

 

 هامواد و روش

با اخرذ کرد اخرالز از دانشرگاه علروم       يمطال ه مقط   يا

آغراز شرد.    (IR.SEMUMS.REC.1395.13) سمنان يپزشک

  يالمرومن ريام مارسرتان يکروثر و ب  مارسرتان يپژوهشگران بره ب 

سرمنان   يدانشگاه علوم پزشک يپرستار انيسمنان که دانشجو

شب را گذارنده بودند، مراج ه کردند و پس از  فتيجا ش در آن

 يکتبر  نامه تياهداف پژوه  و کسب ر ا انيخود و ب ي رفم

نامره اطالعرات    ها آغاز شد. ابتدا افراد پرسر   داده يآور جمع

 بير کردنرد و سرپس بره ترت    لير خواب را تکم تيفيو ک يفرد

ربع ساعت استراحت و تست لک لک را اجررا   کي، Y آزمون

 25 ياجرا شد کره در طر   يانيها در دانشجو آزمون  يکردند. ا

شب داشرتند و آزمرون ب رد از     فتيساعت ش 8گذشته  ساعت

نفرر از   42مطال ره    يشب از آنان گرفته شد. در ا فتياتمام ش

 يشب به رو  تمام شرمار  فتيش يدارا يپرستار انيدانشجو

را داشتند که  ورود به مطال ه  يشرا ياني. دانشجوشرکت کردند

چمار  اقلگذرانده و حدماه  کيشب را حداقل به مدت  فتيش

 يکرره دارا يانيآنرران گذشررته بررود. دانشررجو ليترررم از تحصرر

و   بورريمشکالت وست ،يپزشک روان کا ،ينورولوژ يها يماريب

و مصررف   يعضالن ياختال  اسکلت د،يروماتوئ تيآرتر ،يينايب

سراعت گذشرته بودنرد از مطال ره      25بخ  در  آرام يداروها

 .خارج شدند

خرواب   تير فينامره شراخ  ک   خرواب برا پرسر     تيفيک

 (P.S.I.Q) (Pittsburgh Sleep Quality Index) تزبرور  يپ

 يابرزار خرود گزارشر    کير نامره   پرسر    يشد. ا يريگ اندازه

 1989و همکاران در سرا    سهياست که توس  بو ياستاندارد

 يماه گذشرته طراحر   کيخواب در طو   تيفيک يجمت بررس

 ودخ 4شماره  هياست اما چون گو هيگو 9که شامل است  شده 

است کره   تميآ 19 ينامه دارا کل پرس   ي، بنابرادارد تميده آ

( ي)حرداکرر منفر   3ترا   3از  يا درجره  5 کرتيل فيط کيدر 

باشرد   يب رد مر   7 ينامره دارا  پرس   ي. اشود يم يگذار نمره

خواب،  ي طو  مدت خواب، دوره ،يخواب ذهن تيفيشامل: ک

 يروهرراخررواب، اخررتال  خررواب، اسررتفاده از دا تيرردوره کفا

کل  ي . نمرهباشد يکرد در طو  روز م آور و اختال  عمل خواب

دسرت   ب رد بره   7از جمع نمرات  تزبور ينامه خواب پ پرس 
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 تير فيترر برودن ک   دهنرده نامناسرب   نشان . نمرات بارترديآ يم

و  73/3نامره   پرسر    ير ا ييايو پا يي[. روا13] خواب است

 [.15] گزار  شده است 75/3

آزمون برگرفته از آزمون ت اد  ستاره   ياY  ت اد  آزمون

 يآزمرون م تبرر بررا    کير آن را  (Griebbl) برل ياست که گر

گرر و   درون آزمرون  ييايپا بي.  رداند يم ايت اد  پو يابيارز

 و 84/3  يبر  بير جمرات مختلرف بره ترت    يگر برا آزمون  يب

  يگررر و برر درون آزمررون ييايررپا بيو  ررر 33/1تررا  91/3

توسر    99/3ترا   91/3 بير نمره کرل بره ترت   يگر برا آزمون

آزمون سه جمت   يشده است. در ا  گزار  (Plisky) يسکيپل

و برا   Y حرورت  ( بهيخارج-يو خلف يداخل -يخلف ،ي)قدام

چمرار   ي. آزمودنرنديگ يدرجه قرار م 93و  134،134 يايزوا

 ردير آن را فراگ يترا رو  اجررا   کررد  يم  يبار آزمون را تمر

آزمرون را در خرالف جمرت     اسرت برترر ر  يبا پرا  ي)آزمودن

برترر چر     يبا پرا  يو آزمودن داد يساعت انجام م يها عقربه

 ي. بررا داد يسراعت انجرام مر    يهرا  آزمون را در جمت عقربره 

 ستاديا يبرتر در مرکز دستگاه م يبا پا يآزمون، آزمودن ياجرا

)پرا از   جا که خطا نکند قسمت متحرک را تا آن گريد يو با پا

را  يابيکره عمرل دسرت    ييپرا  يمرکز دستگاه حرکت نکند، رو

و  رانرد  ي( به جلو مر فتدين يآزمودن اينکند  هيتک دهد يانجام م

. فاحرله قسرمت   گشت يدو پا برم يرو ي يسپس به حالت طب

سره   ياست. آزمودن يابي متحرک تا مرکز دستگاه فاحله دست

در  يابير  دسرت   يانگيگر م مونو آز داد يبار آزمون را انجام م

کرده و بر طو  پرا )برحسرب    يريگ جمات را اندازه از کيهر 

 يابي تا فاحله دست کرد ي رب م 133و در  مي( تقسمتر يسانت

از سه جمت به دست  کياندازه طو  پا در هر برحسب درحد 

 ازير آن به عدد سه امت ميآمده و تقس دست . از جمع اعداد بهديآ

 پايرايي داراي  Y [. آزمررون 14] محاسبه شد يآزمودن يبيترک

 باشرد.  يبراي ارزيابي ت راد  پويرا مر   (ICC=0.88-0.99)  بار

کنترر  پوسرچرا     يابير ارز يتسرت بررا    ير ا  يچنر  [ هم16]

قردرت  [ و 17] باشرد  يمر  مناسرب  ينيبرال   يدر مح کيناميدا

 [.18] دارد زيرا ن بيسعامل خطر آ ينيب  يپ

 يرير گ هجمت انداز (Stork Test) آزمون ت اد  لک لک از

افراد استفاده شد. براي اجراي اي  آزمون، فررد   يستايت اد  ا

را به کمر يرا سرينه تکيره      يها بر روي يک پا ايستاده دست

حرورت ثانيره برا     زمان ت اد  ايسرتاي فررد بره     مدت. دهد يم

رسد  ي. آزمون زماني به اتمام مشود ياستفاده از کرنومتر ثبت م

 گاه  هيکه فرد ديگر قادر به حفظ ت اد  خود بر روي پاي تک

)اي  کار  را به طرفي  بدني خود باز کند  يها نباشد و يا دست

 کير تسرت    ير [. ا19] (شود يدر اي  آزمون خطا محسوب م

[. 23] باشرد  يمر  ستايت اد  ا يابيارز يبرا يمناسب ينيابزار بال

 [.21] گزار  شده است 87/3آزمون   يا ييايپا

انجام  16نسخه  SPSSافزار  از نرم ها با استفاده داده ليتحل

و  يمرکرز  لير تما يهرا  شرامل شراخ    يفيآمرار توحر  شد. 

مطلرق و   يو محاسربه فراوانر   يکمر  يهاريمت  يبرا يپراکندگ

دو گرروه   کير مورد مطال ه به تفک يفيک يرهايمت  يبرا ينسب

رو يشراپ  يهرا  هرا از آزمرون   داده لير تحل يمحاسبه شد. بررس

( و يتنر يو مر   اير ) اسرتودنت  يت لکاکسون،ي، ودم يفر لک،يو

 34/3 يدار ياستفاده شد و سطح م ن ييجز يهمبستگ بي ر

 .در نظر گرفته شد
 

 نتایج
نفرر(   39) انيدانشجو %74 ،يبررسمورد  يدانشجو 42از 

نفررر( از  36)% 2/69نفررر( پسررر بودنررد.   13)% 24دختررر و 

  يانگير نفر( متاهل بودنرد. م  16)% 8/33مجرد و  انيدانشجو

  يترر  ( سرا ، کرم  1/1) 3/23 اني( س  دانشجواري)انحراف م 

انحرراف  )  يانگير سرا  بروده اسرت. م    27  يو بارتر 21س  

بر مترر مربرع    لوگرمي( ک6/3) 5/23 يبدن ( شاخ  تودهاريم 

رغرر   ي% از افراد از نظر شراخ  تروده بردن   8/3بوده است. 

(، 4/18-99/25نرمررا  ) %2/71( بودنررد، 4/18 تررر از )کررم

 % چرررراز9/1( و 24-99/29ا ررررافه وزن ) ي% دارا1/23

 اند. ( بوده33از  تر  ي)ب

 1در جدو  خواب  تيفيمختلف ک يها نمرات مولفه عيتوز

 يو مصررف داروهرا   ديخواب مف يها آمده است. نمرات مولفه

ها بمتر بودنرد، امرا تفراوت     همولف ريکه از سا  يآور با ا خواب
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  يچنر  (. هرم p=237/3هرا نداشرت )   مولفه گريبا د يدار يم ن

اخرتال    واختالرت خواب  يها خواب در مولفه تيفينمرات ک

در به خرواب   ريتاخ يها ( و مولفهp=338/3کرد روزانه ) عمل

 يدار ي( تفاوت م نp=333/3کرد روزانه ) رفت  و اختال  عمل

 داشتند.

مطلروب   انينفرر( از دانشرجو   21% )5/53خرواب   تيفيک

برارتر(   اي 4% نامطلوب )نمره 6/49 ي( و مابق5)نمره حفر تا 

 انيخواب دانشرجو  تيفي( کاري)انحراف م   يانگيبوده است. م

از  کير  چيدر نمرات ه يدار يم نتفاوت بوده است. [ 3]  8/4

مطلروب   ابخو تيفيبا ک انيدانشجو  يب ايت اد  پو يها مولفه

( در افرراد برا   هي)ثان ستاينمره ت اد  انشد، اما  دهيو نامطلوب د

از افرراد برا    ترر   يب يدار يخواب مطلوب به طور م ن تيفيک

اما برا حرذف    (.p=332/3) خواب نامطلوب بوده است تيفيک

 تيفينمره ک  يب يدار يم ن يهمبستگ يس  و شاخ  توده بدن

 سرتا يو ا اير ت راد  پو  تيو   يها از مولفه کي چيخواب و ه

 .(<34/3p) نشد دهيد
 

ی توزیع نمرات، میانگین، انحراف معیار و میانه نمرات مولفه های مختلف کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری با شیفت شب دانشگاه علوم پزشک .1جدول 

 (1931سمنان) سال 

 نام مولفه

 شدت کیفیت

 میانه انحراف معیار میانگین
) عدم وجود 0

 مشکل(
1 2 

)وجود مشکل  9

 جدی(

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 00/1 70/0 00/1 3/1 1 2/21 11 7/17 90 2/13 10 کیفیت ذهنی خواب

 38/0 00/1 91/1 2/11 8 2/21 11 9/22 22 2/21 11 تاخیر در به خواب رفتن

 02/1 00/1 11/1 2/11 8 1/19 7 9/22 22 8/28 11 طول مدت خواب

 0/0 11/0 29/0 - - 8/1 9 1/11 0 7/82 29 درصد خواب مفید

 00/1 11/0 12/1 3/1 1 2/11 8 71 93 7/7 2 اختالالت خواب

 0/0 98/0 12/0 - - 3/1 1 7/7 2 2/30 27 آورمصرف داروهای خواب

 00/1 82/0 81/0 8/9 2 1/19 7 9/22 22 2/20 21 اختالل عملکرد روزانه

 

 نامطلوب و مطلوب خواب تیفیک بادر دانشجویان پرستاری   ستایا و ایپو تعادل یها مولفه چارکی نمرات بین دامنه و انهیم ار،یمع ن،انحرافیانگیم .2 جدول

 (1931)سال  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

p
-v

alu
e

 کیفیت خواب 

 فهولم

دل
تعا

ع 
نو

 

 (  n= 21مطلوب ) (  n= 91نامطلوب)

دامنه بین 

 چارکی
 میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین

دامنه بین 

 چارکی
 میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین

 قدامی 108 1/11 3/107 7/29 1/109 0/12 100 1/27 201/0

ویا
پ

 

 خلفی خارجی 1/101 8/12 1/102 0/20 7/38 3/10 0/30 2/22 103/0

 خلفی داخلی 0/38 7/12 2/30 1/27 3/32 8/11 8/39 20 200/0

 ترکیبی 0/109 2/12 2/109 1/22 0/38 7/12 2/33 8/22 299/0

 صدم ثانیه 8/92 0/99 20 09 1/22 2/91 21 11 923/0

ستا
ای

 ثانیه 8/10 8/21 10 1/21 2/99 2/17 91 28  002/0 

 

 گيريبحث و نتيجه
ت راد    يهرا  مولفره   يب يدار يمطال ه ما ارتباط م ن  ينتا

ارتباط   يخواب را نشان نداد. عالوه بر ا تيفيبا ک ستايو ا ايپو

دار  يم نر  زيخواب با ت اد  ن تيفيک يها از مولفه کي چيه  يب

 نبود.

نامطلوب خواب برر شرناخت، عواطرف و     تيفيک مشخصاً

که در مطال ه مرا   ييجا [. از آن6] گذار استاثر يتکامل حرکت

 يمنفرد و بردون چرال  حسر    فيبه حورت تکل يتست ت ادل

 يچرال  حسر   يمورد مطال ه دارا يها ارائه شده بود و نمونه

 ميتقسر  ازمنرد ين اير ( و يو سوماتوسنسرور  بورريوست ،ييناي)ب
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 يطيشرا  يدر چن  يچندگانه( نبودند بنابرا ايدو  في)تکل هتوج

حفظ ت راد    يشناخت برا يمنابع توجه و سطوح بار ازمندين

دار نشدن ارتبراط   يم ن توان گفت يم  ي[. بنابرا22نبودند ] زين

بره علرت نرو      ديخواب آنران شرا   تيفيت اد  افراد با ک انيم

بره مطال ره    ازير ن همطال ه بوده اسرت کر    يدر ا يت ادل فيتکل

 دارد. تر  يب

 انير ارتبراط م  يو همکاران در بررسر  (Furtado) فارتادو

 يخرواب  ر  پوسچرا  در افراد سالم که کم خواب و کنت تيفيک

خواب  تيفيکه ک يکه افراد دنديرس جهينت  يمزم  داشتند، به ا

مزم  دارند، آزمون کنتر  پوسچرا  برا چشرمان براز را      ييپا

. اما دند، اجرا کرداشتند يخواب بارتر تيفيکه ک يمانند افراد

برات  ث يسطح ب يآزمون کنتر  پوسچرا  با چشمان بسته و رو

داشرتند بره طرور     يترر   ييخرواب پرا   تير فيکره ک  يدر افراد

 لير بتروان گفرت در   دي[. شرا 12] بدتر بروده اسرت   يدار يم ن

 ه حا ر عالوه بر تفاوت مطال ه فارتادو و مطال  ينتا رتيم ا

اطالعرات   بره  يت اد  مورد اسرتفاده، دسترسر   يها در آزمون

در  راير آزمرون ت راد  بروده اسرت. ز     يدر هنگام اجرا يحس

کنتر  ت راد    يبرا يحسکه اطالعات  يمطال ه آنان در موارد

و کرراه  حررس  يينررايشررده بررود )حررذف ب جرراديچررال  ا

دار شرده برود و در مطال ره مرا      يم نر   ي( نتايسوماتوسنسور

حورت نگرفرت   يبه اطالعات حس يدسترس نهيدر زم يچالش

 اريرا به طور کامل در اخت يو افراد مورد مطال ه اطالعات حس

 يکه اطالعات حس يطيدر شرا زيداشتند و در مطال ه فارتادو ن

خرواب   تير فيدر دسترس افراد بود، آزمون ت اد  در افراد با ک

بخ  از مطال ه آنان   يا  ينداشتند. بنابرا يتفاوت  ييبار و پا

 يت رادل  فير تکل  يدر شررا  کره همسو با مطال ه ما بوده است 

 دهد.  يقرار نم ريخواب ت اد  افراد را تحت تاث تيفيساده ک

 انير ارتبراط م  نره يدر مطال ه خود در زم ((Fabbri يفابر

شرب   کير خواب و کنتر  پوسچرا  گزار  کرد کره پرس از   

و علرت   ابدي يم  ينوسانات پوسچرا  در افراد افزا يخواب يب

 يبررا  يينايب ژهيبه و يحس يکپارچگيدر  رييآن را ت  ياحتمال

م رز   يشدن نرواح  ف ا  ريداند که در اثر غ يکنتر  پوسچرا  م

 برل ي[. گر7باشرد ]  ي، مر توجره و نظرارت نقر  دارنرد     درکه 

(Gribble) از خرواب   تير اثر محروم يا و همکاران در مطال ه

از خرواب   تير سراعت محروم  58بر کنترر  پوسرچرا  را در   

سراعت   6ها را هرر   کردند. آنان کنتر  پوسچرا  نمونه يبررس

مطال ه خود گزار  کردند کره   جهيبار ثبت کردند و در نت کي

 ترر   يو نوسانات بر  افتيدر روز او  کاه   را کنتر  پوسچ

و کنترر    ترر   يچنران نوسرانات بر    هم زيشد و در روز دوم ن

از خواب بر کنتر  پوسچرا   تيتر شد، اما محروم پوسچرا  کم

رو  ثابرت اثرگرذار نبرود. بره نظرر       کير ساعت  58 يدر ط

 يرير گ ز  کنترر  پوسرچرا  انردازه   که در رو يرسد که زمان يم

 [ ما23] کاه  نوسانات موثر بوده است اي  يفزاشود در ا يم

(Ma) از  تير در مطال ه خرود محروم  زي( ن2339) و همکاران

احسراس    يخواب را در کاه  کنتر  پوسچرا  افراد و افزا

 .[25] دار گزار  کرد يم ن يخستگ

اشاره شرده اسرت کره     رياز مطال ات اخ يدر برخ چند هر

از خواب  تيافراد دچار محروم نوسانات پوسچرا  در  يافزا

 هيرر، امررا کل[24دهررد ] يوجررود دارد و ت رراد  را کرراه  مرر 

مطال ات ذکر شده مرورد اسرتفاده قررار      يکه در ا ييها آزمون

 تره نوسانات پوسچرا  در افرراد پرداخ  يبه بررس ايگرفته بود، 

 يبررسر  يبررا  شده ميدوگانه و توجه تقس فياز تکل اياست و 

چند کره ت راد  در    ت اد  استفاده شده است. در مطال ه ما هر

کاه  با   ياما ا افت،ياز خواب کاه   تيافراد دچار محروم

دار  ينرامطلوب آنران ارتبراط م نر     ايخواب مطلوب و  تيفيک

را برا   ت راد  ذکرر شرده     يشيدر مطال ات پ ينداشت. از طرف

کردنرد در   يرير گ نوسانات پوسچرا  انردازه  ياز بررساستفاده 

دار  يخواب و نوسانات پوسچرا  م نر  تيفيک انيواقع ارتباط م

ت راد  لرک    يها اما در مطال ه حا ر که از آزمون شده است.

، استفاده شده بود، هستند ينيبال يت ادل يها که آزمون Yلک و 

در   يقرار گرفته است. عالوه بر ا يثبات پوسچرا  مورد بررس

( گرزار   2317) و همکاران (Almeida) ايمطال ه آلمد جهينت

 ياريکه در بس ودکسيو دستگاه با Yآزمون   يشده است که ب

 يمرکرز فشرار بررا    يحرکرات نوسران   يابير ارز يمطال ات برا

دار  يم نر  يشوند، همبستگ يکنتر  پوسچرا  استفاده م يبررس

 [. 26] وجود ندارد



 زاده و همکاران م صومه رسو                             ارتباط کيفيت خواب با ت اد  در دانشجويان 

 

 

 يمرورد بررسر   يت رادل  يهرا  در تسرت  مطال ه حا رر  در

مورد پژوه  چرال    در دسترس بود و افراد ياطالعات حس

افرراد تسرت ت راد  را در      يچنر  را تجربه نکردند. هرم  يحس

مرورد   يهرا  نفرد انجام دادند. در واقرع نمونره  م فيتکل  يشرا

وجود آ  و بدون  دهيا  يرا در شرا يت ادل يها ما تست يبررس

وجرود    يدر شرااجرا کردند.  منفرد فيو با تکال يحس ال چ

منرابع توجره و شرناخت     ازمنرد يافرراد ن  يت رادل  يهرا  چال 

[ و 6برر شرناخت ]  تواند  يو اختالرت خواب م [13باشند ] يم

 گونره  چيگذار باشرد. در مطال ره مرا کره هر     [ اثر8نق  توجه ]

خرواب   تير فيو ک  ت راد  اني، ارتباط منشده بود جاديا يچالش

 . ديدار مشاهده نگرد يم ن

 انيکره ت رداد دانشرجو     ير مطال ه ا يها تياز محدود     

از خرواب( در   تير )سابقه محروم ورود به مطال ه  يواجد شرا

لذا انجام مطال ات مشابه با حجم نمونره  سمنان کم بوده است. 

 يپرژوه  در گرروه سرن     يا  يچن گردد. هم يم هيبارتر توح

 داشرتند، سرا    کير تر از  شب را در کم فيجوانان که سابقه ش

گرروه    ير آن محردود بره ا    ينترا  يريپرذ  ميلذا ت م انجام شد،

 خواهد بود. 

منفررد و بردون    يت ادل فيتکل يها نشان داد در اجرا افتهي

 تيفياز خواب، ک تيدر افراد جوان دچار محروم يچال  حس

جا  رسد از آن يندارد. به نظر مدار  يخواب با ت اد  ارتباط م ن

منرابع   ازمنرد ين يمنفرد و بدون چال  حسر  يت ادل فيکه تکال

دار  يارتبراط م نر    ياباشد،  يشناخت نم يتوجه و سطوح بار

 .نشده است

 

 تشكر و قدردانی
 تيسمنان بابت حما ياز دانشگاه علوم پزشک لهيوس  يبد

از   يچنر  شرود هرم   يمر  يگزار سپاس يقاتيطرح تحق  يا يمال

  يکننررده در پررژوه ، مسررئول    افررراد شرررکت   يهمکررار

مرا را   مانهيسمنان که حرم   يرالمومنيکوثر و ام يها مارستانيب

 .شود يم ينمودند، تشکر و قدردان ياريپژوه    يدر انجام ا
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Introduction: Prevalence of sleep disorders is increasing in modern societies and is often associated 

with work strain and stress. Remarkably, sleep disorders affect the various parts of the nervous system 

function. So, this study aimed to investigate the relationship between sleep quality and balance in 

individuals suffering from sleep deprivation 

Materials and Methods: In this cross sectional study, 52 students of Semnan Kowsar hospital night shift 

participated. Pittsburgh Sleep Quality Inventory, Y dynamic balance test and stork static balance test were 

used to collect data. 

Results: 40.4% of the participants had good sleep quality (scores 0-4) and 59.6% of them had poor sleep 

quality (5 or higher). There was no significant correlation between sleep quality and static and dynamic 

balance (P>0.05).  

Conclusion: Results showed that for young people with sleep deprivation, there is no significant 

relationship between balance ability and sleep quality. It seems that, since individual balance task without 

sensory challenges does not require attention and high levels of cognition, there is no significant 

relationship. 
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