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تاثير گذارد که يکي از آنها نامنظم بودن ساعات خواب است

مقدمه
خواب از نيازهاي فيزيولوژيک اساسي بشرر بروده و يرک

به خصوص در مشاغلي که داراي شريفت در گررد

هسرتند

حالت منظم تکرارشونده و برگشتپذير ارگانيسم است کره برا

[ .]5حسيني و همکاران در نتيجه مطال ه خود گزار

کردنرد

بيحرکتي نسبي و براررفت قابرل توجره آسرتانه واکرن

بره

که ارتباط قوي بي کيفيت خرواب و سرالمت عمرومي وجرود
شب کاري ،از سالمت عمومي افرراد کاسرته

محرکهاي خارجي در مقايسره برا حالرت بيرداري مشرخ

دارد و با افزاي

ميشود [ .]1خواب به عنروان يرک عامرل ممرم در و ر يت

ميشود و ميزان ا طراب آنان افزاي

مييابد [.]4

سالمتي انسانها از ديرباز مورد توجه بوده است [ .]2تخمري

اختالرت خواب (خواب ناکافي ،کيفيت نامطلوب ،نرامنظم

زده ميشود که بي  33تا  %54جميت دنيا از بيخروابي رنر

بودن خواب) ميتواند بر شناخت ،عواطف و تکامل حرکتي اثر

ميبرند [ .]3عوامل مختلفي ميتواند بر کيفيت و کميت خرواب

بگررذارد و ت يي ررات فيزيولوژيکررا در م ررز ايجرراد کنررد [.]6
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م صومه رسو زاده و همکاران

ارتباط کيفيت خواب با ت اد در دانشجويان
همچني مختل شدن چرخه خرواب و بيرداري مريتوانرد برر

اي مطال ه مقط ي با اخرذ کرد اخرالز از دانشرگاه علروم

احساس خستگي ،فقدان تمرکز حواس ،تشرديد بيمراريهرا و

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

مشکالت جسمي اثرگذار ميباشد [ .]1عالوه بر اي محروميت

پژوهشگران بره بيمارسرتان کروثر و بيمارسرتان اميرالمرومني

از خواب بر سطح هوشياري افراد اثر دارد و سطح هوشرياري

سمنان که دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي سرمنان

نيز کارايي کنتر پوسچرا را تحت تاثير قرار ميدهد [.]7

در آنجا شيفت شب را گذارنده بودند ،مراج ه کردند و پس از

آگوار ) (Aguiarدر مطال ه خود گزار
ميتواند منجر به ايجاد نق

کرد که کمخوابي

توجه و اخرتال در يکپرارچگي

حسي گردد که اي دو عامل باعث

ف در عملکررد کنترر

م رفي خود و بيان اهداف پژوه

و کسب ر ايت نامه کتبري

جمعآوري دادهها آغاز شد .ابتدا افراد پرسر نامره اطالعرات
فردي و کيفيت خواب را تکميرل کردنرد و سرپس بره ترتيرب

پوسچرا در افراد ميشود زيرا يکپارچگي دادههاي حسهاي

آزمون  ،Yيک ربع ساعت استراحت و تست لک لک را اجررا

بينايي ،وستيبورر و سوماتوسنسوري براي ف اليت حرکتي رزم

کردند .اي آزمونها در دانشجوياني اجرا شد کره در طري 25

ررروري مرريباشررد [ .]8رويرريالرد

ساعت گذشته  8ساعت شيفت شب داشرتند و آزمرون ب رد از

نيز بيخوابي را منجر بره افرزاي

اتمام شيفت شب از آنان گرفته شد .در اي مطال ره  42نفرر از

در کنتررر پوسررچرا
) (Robillardو همکاران

تمام شرماري

نوسانات پوسچرا ذکر کردند زيرا بيخوابي توانايي استفاده از

دانشجويان پرستاري داراي شيفت شب به رو

اطالعات حسي دقيق رزم براي کنترر پوسرچرا را دشروار

شرکت کردند .دانشجوياني شراي ورود به مطال ه را داشتند که

ميسازد [ ]9بنابراي از اي طريق اختالرت خواب ميتواند بر

شيفت شب را حداقل به مدت يک ماه گذرانده و حداقل چمار

ت اد افراد اثرگذار باشد.

ترررم از تحص ريل آنرران گذشررته بررود .دانشررجوياني کرره داراي

ت اد به عنوان يکي از ممرمترري ممرارتهراي حرکتري

بيماريهاي نورولوژيکا  ،روانپزشکي ،مشکالت وستيبورر و

ررروري جمررت اسررتقال در ف اليرتهرراي روزمررره زنرردگي

بينايي ،آرتريت روماتوئيد ،اختال اسکلتي عضالني و مصررف

محسوب مريشرود کره عرالوه برر ممرارت حرکتري نيازمنرد

داروهاي آرامبخ

در  25سراعت گذشرته بودنرد از مطال ره

يکپارچگي اطالعات حسي و منابع توجه نيز ميباشد بنابراي

خارج شدند.

براي حفظ ت اد  ،عملکررد حرحيح و هماهنر

بخر هراي

کيفيت خرواب برا پرسر نامره شراخ

کيفيرت خرواب

مختلف سيستم عصبي مرکزي و محيطري رروري مريباشرد

پيتزبرور

[ .]13خواب نيز به عنروان يرک عامرل ممرم ،برر سرالمتي و

اندازهگيري شد .اي پرسر نامره يرک ابرزار خرود گزارشري

حيطههاي مختلف زندگي افراد اثرگذار است [ .]11با توجه به

استانداردي است که توس بويسه و همکاران در سرا 1989

اي که کمبود خواب (از نظر کيفيت و کميت) و مشکالت آن در

جمت بررسي کيفيت خواب در طو يک ماه گذشرته طراحري

است که اغلب برا فشرار کراري و

شده است که شامل  9گويه است اما چون گويه شماره  4خود

استرس نيرز مررتب اسرت [ ]12و محروميرت از خرواب برر

ده آيتم دارد ،بنابراي کل پرس نامه داراي  19آيتم است کره

عملکرد بخ هاي مختلف سيستم عصبي اثرگذار است ،هدف

در يک طيف ليکرت  5درجرهاي از  3ترا ( 3حرداکرر منفري)

از اي مطال ه بررسي ارتباط بي کيفيرت خرواب و ت راد در

نمره گذاري ميشود .اي پرس نامره داراي  7ب رد مريباشرد

افراد دچار محروميت از خواب ميباشد.

شامل :کيفيت خواب ذهني ،طو مدت خواب ،دورهي خواب،

جام ه مدرن رو به افزاي

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

دوره کفايرت خررواب ،اخررتال خررواب ،اسررتفاده از داروهرراي

مواد و روشها

خوابآور و اختال عملکرد در طو روز ميباشد .نمرهي کل
پرس نامه خواب پيتزبور

از جمع نمرات  7ب رد بره دسرت
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کوم
ميآيد .نمرات بارتر نشان دهنرده نامناسربترر برودن کيفيرت

از آزمون ت اد لک لک ) (Stork Testجمت اندازهگيرري

خواب است [ .]13روايي و پايايي اير پرسر نامره  3/73و

ت اد ايستاي افراد استفاده شد .براي اجراي اي آزمون ،فررد

 3/75گزار

شده است [.]15

را به کمر يرا سرينه تکيره

بر روي يک پا ايستاده دستهاي

آزمون ت اد  Yاي آزمون برگرفته از آزمون ت اد ستاره

ميدهد .مدت زمان ت اد ايسرتاي فررد برهحرورت ثانيره برا

است که گريبرل ) (Griebblآن را يرک آزمرون م تبرر برراي

استفاده از کرنومتر ثبت ميشود .آزمون زماني به اتمام ميرسد

ارزيابي ت اد پويا ميداند .ريب پايايي درون آزمرونگرر و

که فرد ديگر قادر به حفظ ت اد خود بر روي پاي تکيهگاه

بي آزمونگر براي جمرات مختلرف بره ترتيرب بري  3/84و

نباشد و يا دستهاي

 3/91تررا  1/33و ررريب پاي رايي درون آزمررونگررر و ب ري

در اي آزمون خطا محسوب ميشود) [ .]19اير تسرت يرک

آزمونگر براي نمره کرل بره ترتيرب  3/91ترا  3/99توسر

ابزار باليني مناسبي براي ارزيابي ت اد ايستا مريباشرد [.]23

پليسکي ) (Pliskyگزار

شده است .در اي آزمون سه جمت

را به طرفي بدني خود باز کند (اي کار

پايايي اي آزمون  3/87گزار

شده است [.]21

(قدامي ،خلفي -داخلي و خلفي-خارجي) بهحرورت  Yو برا

تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام

زواياي  134،134و  93درجه قرار ميگيرند .آزمودني چمرار

هراي تمايرل مرکرزي و

بار آزمون را تمري ميکررد ترا رو

شد .آمرار توحريفي شرامل شراخ

اجرراي آن را فراگيررد

پراکندگي براي مت يرهاي کمري و محاسربه فراوانري مطلرق و

(آزمودني با پراي برترر راسرت آزمرون را در خرالف جمرت

نسبي براي مت يرهاي کيفي مورد مطال ه به تفکيرک دو گرروه

عقربههاي ساعت انجام ميداد و آزمودني با پراي برترر چر

محاسبه شد .بررسي تحليرل دادههرا از آزمرونهراي شراپيرو

آزمون را در جمت عقربرههراي سراعت انجرام مريداد .برراي

ويلک ،فريدم  ،ويلکاکسون ،تي اسرتودنت (يرا مر ويتنري) و

اجراي آزمون ،آزمودني با پاي برتر در مرکز دستگاه ميايستاد

ريب همبستگي جزيي استفاده شد و سطح م نيداري 3/34

و با پاي ديگر قسمت متحرک را تا آنجا که خطا نکند (پرا از
مرکز دستگاه حرکت نکند ،روي پرايي کره عمرل دسرتيابي را
انجام ميدهد تکيه نکند يا آزمودني نيفتد) به جلو مريرانرد و

در نظر گرفته شد.

نتایج

سپس به حالت طبي ي روي دو پا برميگشت .فاحرله قسرمت

از  42دانشجوي مورد بررسي %74 ،دانشجويان ( 39نفرر)

متحرک تا مرکز دستگاه فاحله دستيابي است .آزمودني سره

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

بار آزمون را انجام ميداد و آزمونگر ميانگي دسرتيرابي در

دانشجويان مجرد و  16( %33/8نفر) متاهل بودنرد .ميرانگي

هر يک از جمات را اندازهگيري کرده و بر طو پرا (برحسرب

(انحراف م يار) س دانشجويان  )1/1( 23/3سرا  ،کرمترري

سانتيمتر) تقسيم و در  133رب ميکرد تا فاحله دستيابي

س  21و بارتري  27سرا بروده اسرت .ميرانگي (انحرراف

برحسب درحد اندازه طو پا در هر يک از سه جمت به دست

م يار) شاخ

توده بدني  )3/6( 23/5کيلوگرم بر مترر مربرع

آيد .از جمع اعداد بهدستآمده و تقسيم آن به عدد سه امتيراز

بوده است %3/8 .از افراد از نظر شراخ

ترکيبي آزمودني محاسبه شد [ .]14آزمررون  Yداراي پايرايي

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

بار ) (ICC=0.88-0.99براي ارزيابي ت راد پويرا مريباشرد.

 %23/1داراي ا ررررافه وزن ( )24-29/99و  %1/9چرررراز

[ ]16همچنري اير تسرت برراي ارزيرابي کنترر پوسرچرا

(بي تر از  )33بودهاند.

دايناميک در محي براليني مناسرب مريباشرد [ ]17و قردرت
پي بيني عامل خطر آسيب را نيز دارد [.]18

تروده بردني رغرر

توزيع نمرات مولفههاي مختلف کيفيت خواب در جدو 1
آمده است .نمرات مولفههاي خواب مفيد و مصررف داروهراي
خوابآور با اي که از ساير مولفهها بمتر بودنرد ،امرا تفراوت

م صومه رسو زاده و همکاران

ارتباط کيفيت خواب با ت اد در دانشجويان
م نيداري با ديگر مولفههرا نداشرت ( .)p=3/237هرمچنري

 ]3[ 4/8بوده است .تفاوت م نيداري در نمرات هيچ يرک از

نمرات کيفيت خواب در مولفههاي اختالرت خواب و اخرتال

مولفههاي ت اد پويا بي دانشجويان با کيفيت خواب مطلروب

عملکرد روزانه ( )p=3/338و مولفههاي تاخير در به خرواب

و نامطلوب ديده نشد ،اما نمره ت اد ايستا (ثانيه) در افرراد برا

رفت و اختال عملکرد روزانه ( )p=3/333تفاوت م نيداري

کيفيت خواب مطلوب به طور م نيداري بي ترر از افرراد برا

داشتند.

کيفيت خواب نامطلوب بوده است ( .)p=3/332اما برا حرذف
س و شاخ

کيفيت خرواب  21( %53/5نفرر) از دانشرجويان مطلروب

توده بدني همبستگي م نيداري بي نمره کيفيت

(نمره حفر تا  )5و مابقي  %49/6نامطلوب (نمره  4يا برارتر)

خواب و هيچيک از مولفههاي و يت ت راد پويرا و ايسرتا

بوده است .ميانگي (انحراف م يار) کيفيت خواب دانشرجويان

ديده نشد (.)p>3/34

جدول  .1توزیع نمرات ،میانگین ،انحراف معیار و میانه نمرات مولفه های مختلف کیفیت خواب در دانشجویان پرستاری با شیفت شب دانشگاه علوم پزشکی
سمنان( سال )1931
شدت کیفیت
نام مولفه

 (0عدم وجود
مشکل)

1

( 9وجود مشکل
جدی)

2

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

میانگین

انحراف معیار

میانه

کیفیت ذهنی خواب

10

13/2

90

17/7

11

21/2

1

1/3

1/00

0/70

1/00

تاخیر در به خواب رفتن

11

21/2

22

22/9

11

21/2

8

11/2

1/91

1/00

0/38

طول مدت خواب

11

28/8

22

22/9

7

19/1

8

11/2

1/11

1/00

1/02

درصد خواب مفید

29

82/7

0

11/1

9

1/8

-

-

0/29

0/11

0/0

اختالالت خواب

2

7/7

93

71

8

11/2

1

1/3

1/12

0/11

1/00

مصرف داروهای خوابآور

27

30/2

2

7/7

1

1/3

-

-

0/12

0/98

0/0

اختالل عملکرد روزانه

21

20/2

22

22/9

7

19/1

2

9/8

0/81

0/82

1/00

جدول  .2میانگین،انحراف معیار ،میانه و دامنه بین چارکی نمرات مولفه های تعادل پویا و ایستا در دانشجویان پرستاری با کیفیت خواب مطلوب و نامطلوب
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (سال )1931
نوع تعادل

مطلوب () n =21

مولفه

نامطلوب() n =91

پویا
ایستا

میانگین

انحراف
معیار

میانه

قدامی

108

11/1

107/3

29/7

خلفی خارجی

101/1

12/8

102/1

20/0

38/7

خلفی داخلی

38/0

12/7

30/2

27/1

32/3

11/8

ترکیبی

109/0

12/2

109/2

22/1

38/0

12/7

33/2

صدم ثانیه

92/8

99/0

20

09

22/1

91/2

21

11

ثانیه

10/8

21/8

10

21/1

99/2

17/2

91
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بحث و نتيجهگيري
نتاي مطال ه ما ارتباط م نيداري بي مولفرههراي ت راد

p-value

کیفیت خواب
دامنه بین
چارکی

انحراف
معیار

دامنه بین
چارکی

میانه

میانگین

0/201

100

27/1

109/1

12/0

22/2

0/103

10/3

30/0

0/200

39/8

20
22/8

0/299
0/923
0/002

مشخصاً کيفيت نامطلوب خواب برر شرناخت ،عواطرف و
تکامل حرکتي اثرگذار است [ .]6از آنجايي که در مطال ه مرا

پويا و ايستا با کيفيت خواب را نشان نداد .عالوه بر اي ارتباط

تست ت ادلي به حورت تکليف منفرد و بردون چرال

حسري

بي هيچ يک از مولفههاي کيفيت خواب با ت اد نيز م نريدار

ارائه شده بود و نمونههاي مورد مطال ه داراي چرال

حسري

نبود.

(بينايي ،وستيبورر و سوماتوسنسروري) و يرا نيازمنرد تقسريم
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کوم
توجه (تکليف دو يا چندگانه) نبودند بنابراي در چني شرايطي

) (Gribbleو همکاران در مطال هاي اثر محروميرت از خرواب

نيازمند منابع توجه و سطوح باري شناخت براي حفظ ت راد

بر کنترر پوسرچرا را در  58سراعت محروميرت از خرواب

نيز نبودند [ .]22بنابراي ميتوان گفت م نيدار نشدن ارتبراط

بررسي کردند .آنان کنتر پوسچرا نمونهها را هرر  6سراعت

ميان ت اد افراد با کيفيت خواب آنران شرايد بره علرت نرو

يک بار ثبت کردند و در نتيجه مطال ه خود گزار

کردند کره

تکليف ت ادلي در اي مطال ه بوده اسرت کره نيراز بره مطال ره

کنتر پوسچرا در روز او کاه

بي تر دارد.

شد و در روز دوم نيز همچنران نوسرانات بري ترر و کنترر

فارتادو ) (Furtadoو همکاران در بررسري ارتبراط ميران

يافت و نوسانات بري ترر

پوسچرا کمتر شد ،اما محروميت از خواب بر کنتر پوسچرا

کيفيت خواب و کنت ر پوسچرا در افراد سالم که کمخروابي

در طي  58ساعت يرک رو

مزم داشتند ،به اي نتيجه رسيدند که افرادي که کيفيت خواب

ميرسد که زماني که در روز کنترر پوسرچرا انردازهگيرري

پايي مزم دارند ،آزمون کنتر پوسچرا برا چشرمان براز را

ميشود در افزاي

نوسانات موثر بوده است [ ]23ما

مانند افرادي که کيفيت خواب بارتري داشتند ،اجرا کردند .اما

) (Maو همکاران ( )2339نيز در مطال ه خرود محروميرت از

آزمون کنتر پوسچرا با چشمان بسته و روي سطح بيثبرات

خواب را در کاه

احسراس

در افرادي کره کيفيرت خرواب پرايي ترري داشرتند بره طرور

خستگي م نيدار گزار

م نيداري بدتر بروده اسرت [ .]12شرايد بتروان گفرت دريرل

يا کاه

ثابرت اثرگرذار نبرود .بره نظرر

کنتر پوسچرا افراد و افزاي
کرد [.]25

هر چند در برخي از مطال ات اخير اشاره شرده اسرت کره

م ايرت نتاي مطال ه فارتادو و مطال ه حا ر عالوه بر تفاوت

افزاي

در آزمونهاي ت اد مورد اسرتفاده ،دسترسري بره اطالعرات

وجررود دارد و ت رراد را کرراه

حسي در هنگام اجراي آزمرون ت راد بروده اسرت .زيررا در

آزمونهايي که در اي مطال ات ذکر شده مرورد اسرتفاده قررار

مطال ه آنان در مواردي که اطالعات حسي براي کنتر ت راد

گرفته بود ،يا به بررسي نوسانات پوسچرا در افرراد پرداختره

چررال

ايجرراد شررده بررود (حررذف بينررايي و کرراه

نوسانات پوسچرا در افراد دچار محروميت از خواب
مرريدهررد [ ،]24امررا کليرره

حررس

است و يا از تکليف دوگانه و توجه تقسيم شده برراي بررسري

سوماتوسنسوري) نتاي م نريدار شرده برود و در مطال ره مرا

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

چالشي در زمينه دسترسي به اطالعات حسي حورت نگرفرت

افراد دچار محروميت از خواب کاه

با

و افراد مورد مطال ه اطالعات حسي را به طور کامل در اختيار

کيفيت خواب مطلوب و يا نرامطلوب آنران ارتبراط م نريدار

داشتند و در مطال ه فارتادو نيز در شرايطي که اطالعات حسي

نداشت .از طرفي در مطال ات پيشي ذکرر شرده ت راد را برا

در دسترس افراد بود ،آزمون ت اد در افراد با کيفيرت خرواب

استفاده از بررسي نوسانات پوسچرا انردازهگيرري کردنرد در

از مطال ه آنان

واقع ارتباط ميان کيفيت خواب و نوسانات پوسچرا م نريدار

همسو با مطال ه ما بوده است کره در شرراي تکليرف ت رادلي

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

ساده کيفيت خواب ت اد افراد را تحت تاثير قرار نميدهد.

لک و  Yکه آزمونهاي ت ادلي باليني هستند ،استفاده شده بود،

بار و پايي تفاوتي نداشتند .بنابراي اي بخ

فابري ) )Fabbriدر مطال ه خود در زمينره ارتبراط ميران
خواب و کنتر پوسچرا گزار

کرد کره پرس از يرک شرب

بيخوابي نوسانات پوسچرا در افراد افزاي

يافت ،اما اي کاه

ثبات پوسچرا مورد بررسي قرار گرفته است .عالوه بر اي در
نتيجه مطال ه آلمديا ) (Almeidaو همکاران ( )2317گرزار

مييابد و علرت

شده است که بي آزمون  Yو دستگاه بايودکس که در بسياري

احتمالي آن را ت يير در يکپارچگي حسي به ويژه بينايي برراي

مطال ات براي ارزيرابي حرکرات نوسراني مرکرز فشرار برراي

کنتر پوسچرا ميداند که در اثر غير ف ا شدن نرواحي م رز

بررسي کنتر پوسچرا استفاده ميشوند ،همبستگي م نريدار

که در توجره و نظرارت نقر

دارنرد ،مريباشرد [ .]7گريبرل

وجود ندارد [.]26

م صومه رسو زاده و همکاران

ارتباط کيفيت خواب با ت اد در دانشجويان
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در مطال ه حا رر در تسرتهراي ت رادلي مرورد بررسري
چرال

اطالعات حسي در دسترس بود و افراد مورد پژوه

 هرمچنري افرراد تسرت ت راد را در.حسي را تجربه نکردند
 در واقرع نمونرههراي مرورد.شراي تکليف منفرد انجام دادند
بررسي ما تستهاي ت ادلي را در شراي ايدهآ و بدون وجود
 در شراي وجرود.حسي و با تکاليف منفرد اجرا کردند

چال

چال هراي ت رادلي افرراد نيازمنرد منرابع توجره و شرناخت
] و6[ ] و اختالرت خواب ميتواند برر شرناخت13[ ميباشند
 در مطال ره مرا کره هريچگونره.] اثرگذار باشرد8[ توجه

نق

 ارتباط ميان ت راد و کيفيرت خرواب،چالشي ايجاد نشده بود
.م نيدار مشاهده نگرديد
از محدوديتهاي مطال ه اير کره ت رداد دانشرجويان
واجد شراي ورود به مطال ه (سابقه محروميرت از خرواب) در
 لذا انجام مطال ات مشابه با حجم نمونره.سمنان کم بوده است
در گرروه سرني

 همچني اي پرژوه.بارتر توحيه ميگردد

،جوانان که سابقه شيف شب را در کمتر از يرک سرا داشرتند
 لذا ت ميمپرذيري نتراي آن محردود بره اير گرروه،انجام شد
.خواهد بود
يافتهها نشان داد در اجراي تکليف ت ادلي منفررد و بردون
 کيفيت،حسي در افراد جوان دچار محروميت از خواب

چال

 به نظر ميرسد از آنجا.خواب با ت اد ارتباط م نيدار ندارد
حسري نيازمنرد منرابع

که تکاليف ت ادلي منفرد و بدون چال

 اي ارتبراط م نريدار،توجه و سطوح باري شناخت نميباشد
.نشده است

تشكر و قدردانی
بدي وسيله از دانشگاه علوم پزشکي سمنان بابت حمايت
مالي اي طرح تحقيقاتي سپاسگزاري مريشرود هرمچنري از
 مسررئولي، همکرراري افررراد شرررکتکننررده در پررژوه
بيمارستانهاي کوثر و اميرالمومني سمنان که حرميمانه مرا را
. تشکر و قدرداني ميشود،ياري نمودند
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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.
Keywords: Sleep Quality, Balance, Postural Control, Sleep Deprivation.
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