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 بررسی کیفیت خواب پرستاران با توجه به شیفت کاری 

 

 2و محسن عمادی 1دکتر مجید میر محمد خانی *،2، دکتر نعمت ستوده اصل2دکتر علی اصغر قدس

 پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات پرستاری مراقبتهای ویژه، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم  -2

 مرکز تحقیقات مطالعات اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران  -1

 

ایفا می  را مهمی نقش انسان روانی و جسمانی را تشکیل می دهد و در تجدید قوای انسان زندگی ریتم از قسمت مهمی : خوابمقدمه

هستند که در معرض بیخوابی قرار دارند و الگوی نامنظم خواب و  شیفت کاری دارای های گروه ترین شاخص از نماید. پرستاران

هدف بررسی میزان کیفیت  با مطالعه این بیداری درآنها باعث کاهش کمیت و کیفیت خواب و کاهش عملکرد حرفه ای آنان می شود.

 گردید. خواب پرستاران بر حسب شیفت کاری انجام

پرستار  شاغل در بیمارستان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  و مورد مطالعه   225ر این مطالعه توصیفی د مواد و روش ها:

( بود. PSQIآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ )قرار گرفتند. ابزار جمع

ز دامنه ی صفر تا سه می باشد. مجموع امتیاز پنج یا بیشتر نشان دهنده کیفیت خواب امتیاز دهی به پاسخ ها بر اساس مقیاس لیکرت ا

 پرسشنامه کاربردترین پر از و گردیده تائید جهان و ایران در تحقیقات متعددی در ها پرسشنامه این پایایی و نامطلوب است. روایی

 گرفت.  قرار تحلیل مورد تحلیلی و توصیفی های آزمون وSPSS 16 افزار نرم از استفاده با ها داده .شود می تلقی خواب حیطه در ها

ساعت و میانگین سابقه کار  50/55±32/37، میانگین اضافه کاری  73/33±25/3نتایج نشان داد، میانگین سن پرستاران  یافته ها:

 41/7± 53/3خواب نمونه های پژوهش   کیفیت نمره متاهل بودند. میانگین %4/54پرستاران مجرد و  %5/27سال بوده است.  01/3±32/22

بود که بیان گر کیفیت نامناسب خواب در پرستاران بود. نتایج هم چنین حاکی از آن بود که بین کیفیت خواب پرستاران بر حسب شیفت 

 (.  =005/0p(کاری تفاوت معنی دار مشاهده می شود

باشند. همچنین پرستاران  پایین می خواب کیفیت دارای از پرستاران ییباال درصد نتایج این تحقیق نشان داد، گیری: نتیجه و بحث

نامطلوب  اثرات به توجه با لذا پایین تری نسبت به پرستاران با شیفت ثابت صبح برخوردار هستند.  خواب کیفیت نوبت کاری از دارای

 می نظر به ضروری خواب کیفیت بهبود جهت مناسب های ریزی برنامه انجام آنها، مراقبت کیفیت بر پرستاران خواب پایین کیفیت

  .رسد

 نوبت کاری خواب، کیفیت پرستاران، :کلیدی واژگان
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