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Abstract
Introduction: Sleep as one of the basic human needs, has a great role in children's health. Given the importance
and frequency of sleep disorders on health that are often overlooked in children, this study was conducted in
order to evaluate sleep habits and some of its related factors in school-aged children in Bushehr city during
2019.
Methods: In this descriptive-analytical cross-sectional study, 403 school-aged children in Bushehr city were
studied in 2019. Samples were randomly selected from boys and girls from public and non-governmental
schools in each district of Bushehr. Data were collected using a demographic form and a validated children's
sleep habits questionnaire and anthropometric indices.
Results: The mean age of the children was 9.65 ±1.72 years and the mean score of sleep habits was 48.32 ±7.59.
Daytime sleepiness was the most common type of sleep disorder. In terms of sleep domains there was only a
significant difference between boys and girls in the two domains of delayed onset of sleep and wakefulness
at night. Sleep habits with educational below diplomas father (F =8.650, P <0.001) and mother (F =14.897,
P <0.001), also with poor economic status in the family (F =7.227, P =0.001), history of withdrawal (t =2.417,
P =0.016) and no separate bedroom for the child (t =-4.801, P <0.001) was related. There was no statistically
significant relationship between sleep habits and child gender, educational level and age of the child, job of
parents and their age, and growth disorders (P> 0.05).
Conclusions: The results of this study indicate the importance of attention to sleep habits in students, especially
in poorly educated families with poor economic status, and information about proper sleep patterns to enhance
parental awareness through schools.
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چکیده
مقدمــه :خــواب یکــی از نیازهــای اساســی انســان اســت و نقــش بســزایی در ســامت کــودکان دارد .بــا توجــه بــه اهمیــت اختــاالت
خــواب در ســامت کــودکان کــه اغلــب نادیــده گرفتــه میشــود ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی عــادات خــواب و برخــی عوامــل مؤثــر
بــرآن در کــودکان دبســتانی شــهر بوشــهر ســال 1398صــورت گرفــت.
روش کار :در ایــن مطالعــه مقطعــی از نــوع توصیفــی -تحلیلــی 403 ،کــودک ســن مدرســه شــهر بوشــهر در ســال  1398مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد .نمونهگیــری بصــورت تصادفــی خوشـهای از هــر منطقــه شــهر بوشــهر و از مــدارس دولتــی و غیردولتــی پســرانه و دخترانــه
انجــام شــد .ابــزار جمــعآوری دادههــا شــامل فــرم مشــخصات دموگرافیــک و پرسشــنامه اعتباریابــی شــده عــادات خــواب کــودکان
( )CSHQو اندازهگیــری شــاخصهای آنتروپومتریــک بــود.

یافتههــا :میانگیــن ســنی کــودکان شــرکتکننده در پژوهــش  9/65±1/72ســال و میانگیــن نمــره عــادات خــواب  48/32±7/59بــود.
خــواب آلودگــی در هنــگام روز شــایعترین نــوع اختــال خــواب بــود .از نظــر حیط ـ ه هــای خــواب تنهــا در دو حیطــه تأخیــر در شــروع
خــواب و بیــداری در طــول شــب بیــن دختــران و پســران تفــاوت معن ـیداری مشــاهده شــد .عــادات خــواب بــا ســطح تحصیلــی زیــر
دیپلــم پــدر ( )F=8/650, P>0/001و مــادر ( ،)F=14/897, P >0/001همچنیــن بــا ســطح اقتصــادی ضعیــف در خانــواده (P=0/001
ق خــواب جــدا بــرای کــودک ( )t=-4/801 , P >0/001ارتبــاط
 ،)F=7/227,ســابقه گوش ـهگیری ( )t=2/417, P=0/016و نداشــتن اتــا 
داشــت .بیــن عــادات خــواب بــا جنســیت کــودک ،پایــه تحصیلــی و ســن کــودک ،شــغل پــدر و مــادر و ســن آنهــا ،اختــاالت رشــد
ارتبــاط آمــاری معنـیدار دیــده نشــد (.)P<0/05
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن مطالعــه نشــانگر اهمیــت توجــه بــه عــادات خــواب در دانــش آمــوزان بــه خصــوص در خانوادههــای کــم
ســواد و بــا وضعیــت اقتصــادی ضعیــف و اطالعرســانی در خصــوص الگوهــای صحیــح خــواب بـ ه منظــور ارتقــاء ســطح آگاهــی والدیــن
از طریــق مــدارس میباشــد.
کلیدواژه ها :اختالالت رشد ،خواب ،کودک.
مقدمه
خــواب از جملــه نیازهــای اساســی انســان ،فرآینــدی فیزیولوژیــک
و فعــال اســت کــه فــرد از طریــق آن نیــروی خــود را بازمییابــد و
موجــب ارتقــا عملکــرد فــرد میگــردد ( .)1خــواب بهعنــوان یــک
رفتــار عمومــی ،بخــش قابــلتوجهــی از ســاعات شــبانهروز را بــه
خــود اختصــاص میدهــد و شــامل کاهــش پاس ـخهای رفتــاری

بــه محرکهــای خارجــی اســت ( .)2عــادات خــواب فرآینــدی
پویاســت کــه در دوران کودکــی بــا توجــه بــه زمینههــای خانوادگی
ل مــی گیــرد و فــرد ســعی در حفــظ آن دارد.
و فرهنگــی شــک 
عــادات خــواب در ســنین گوناگــون و در افــراد مختلــف متفــاوت
اســت ( .)3 ,1کمیــت و کیفیــت خــواب و ســامتی دوران کودکــی
تــا حــدودی تحــت تأثیــر عــادات خــواب قــرار دارد ( .)4خــواب بــر
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رشــد و تکامــل فیزیکــی ،رفتــاری ،عواطــف و عملکــرد شــناختی
همچنیــن سیســتمهای مختلــف بــدن اثــر میگــذارد (1,5
 .)6,7,ترشــح هورمونهــای رشــد ،نــور اپــی نفریــن ،ســروتونین،
افزایــش تغذیــه ســلولی ،ترمیــم و ســازماندهی مجــدد ،کاهــش
اســترس و اضطــراب و نیــز بازیافــت انــرژی مجدد در طــی خواب
صــورت میگیــرد ( .)9 ,8 ,1اختــاالت خــواب جــزو پدیدههــای
بســیار شــایع در کــودکان میباشــد ( )10و بــه معنــای کاهــش
یــا افزایــش بیشازحــد خــواب متناســب بــا ســن و یــا انــواع
رفتارهــای غیرطبیعــی در طــی خــواب اســت کــه میتوانــد بــر
جســم ،رفتــار و عملکــرد شــناختی کــودکان اثــر بگــذارد ( .)5در
مطالعــات گذشــته شــیوع اختــاالت خــواب در کــودکان حــدوداً
 20الــی  %40بیــان شــدهاســت ()4؛ ضمــن اینکــه ایــن شــیوع
در مطالعــات بینالمللــی از یــک تــا  % 43متفــاوت بــوده کــه در
کــودکان ســنین مدرســه تــا  % 55نیــز گــزارششــده اســت (,5
 .)11طبــق مطالعــات پیشــین حــدوداً  % 25-40از نوجوانــان و
جوانــان دچــار اختــاالت خــواب هســتند ( .)3ســازمان بینالمللــی
خــواب توصیــه میکنــد کــودکان پنــج تا13ســاله بایــد حــدوداً
نــه تــا 12ســاعت و کــودکان  14-17ســاله بایــد حــدوداً هشــت
تــا  10ســاعت در شــبانهروز بخوابنــد ( .)7 ,6متخصصــان در
ایــن حــوزه معتقدنــد کــه اکثــر مشــکالت خــواب بــا پیــروی
از عــادات مناســب بهداشــتی برطــرف میشــوند؛ لــذا تدویــن
نظــم و مقــررات در رابطــه بــا حیطههــای مختلــف خــواب ماننــد
ســاعات خــواب و رعایــت منظــم آنهــا ســبب بهبــود کیفیــت
خــواب شــده ،کــه بــه ایــن نظــم و مقــررات ،بهداشــت خــواب
گفتــه میشــود .عــدم رعایــت بهداشــت خــواب ،میــزان خــواب
مطلــوب را کاهــش داده و بــر ســامت کــودک اثــر میگــذارد؛
بــهگون ـهای کــه کاهــش کیفیــت و کمیــت خــواب مطلــوب در
کــودک عــوارض جســمانی (ســردرد و دلدرد) و رفتــاری -روانــی
(تحریکپذیــری و پرخاشــگری) بــه دنبــال دارد (.)13 ,12
مطالعــات متعــددی در زمینــه خــواب صــورت گرفتــه اســت کــه
بــر ضــرورت تعییــن عــادات خــواب توســط والدیــن ،کارکنــان
بهداشــتی و حتــی سیاســتگذاران حــوزه بهداشــتی تأکیــد
دارنــد ( .)13پیــروی از عــادات ناصحیــح خــواب ،فرآینــد زندگــی
بزرگســالی ،ســامت فــرد و جامعــه را بــه مخاطــره میانــدازد و
باعــث بــروز اضطــراب ،افســردگی ،کاهــش عزتنفــس ،کاهــش
حافظــه و یادگیــری ،اختــال در توجــه و تمرکــز و اختــاالت
رفتــاری میگــردد ( .)13 ,10خــواب فرآینــدی تنظیــم شــده
اســت کــه چندیــن عامــل مهــم از قبیــل عوامــل فــردی (ســن
و جنــس) ،روانــی و محیطــی ،وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی،
تفاوتهــای قومیتــی و فرهنگــی ،رژیــم غذایــی روزانــه ،فعالیــت
فیزیکــی بــر مدتزمــان و کیفیــت آن مؤثرنــد ( .)14 ,2 ,1محیــط

مدرســه ،ارتبــاط بــا همکالســیها و همســاالن ،خلــقوخــوی
کــودک ،تأثیــر والدیــن ،عوامــل جغرافیایــی ،شــرایط جــوی
حاکــم بــر خانــواده از جملــه عوامــل مؤثــر بــر الگــوی خــواب
کــودکان اســت کــه کیفیــت و کمیــت آن بــر خوابآلودگــی
در طــی روز و نوســانات خلقوخــوی ،رفتــار و نیــز عملکــرد
شــناختی و عصبــی و ســامت کــودکان تأثیــر میگــذارد (,15
 .)16عســگریان و همــکاران ( )1392در مطالعــه خــود فراوانــی
بــاالی مشــکالت خــواب در دانــش آمــوزان ابتدایــی شــهر
کاشــان گــزارش کردنــد ( .)3ازگلــی و همــکاران ( )1394میــزان
اختــاالت خــواب در کــودکان پیشدبســتانی تهــران را در حــد
متوســط تــا شــدید گــزارش کردنــد ( .)17مطالعــهای بــر روی
دانــش آمــوزان ابتدایــی در شــهر رشــت بیانگــر عــادات خــواب
نامناســب در آنهــا بــود ( .)13در ســنین  6-11ســالگی الگــوی
خــواب کــودکان ماننــد الگوهــای خــواب در دوران بزرگســالی
شــکل خواهــد گرفــت لــذا شناســایی و پیشــگیری از عــادات
نامناســب خــواب ،بررســی اپیدمیولوژیــک اختــاالت خــواب و
پیشــگیری از عــوارض آن در ایــن دوران بســیار حائــز اهمیــت
اســت ( .)13 ,10شــیوع اختــاالت خــواب بــه دلیــل تظاهــرات
متفــاوت کمتــر شناســایی میشــوند ( .)5پرســتاران از یــک
موقعیــت مناســب جهــت بررســی کــودکان ازنظــر اختــاالت
بالقــوه خــواب ،ارائــه آمــوزش بــه افــراد در خصــوص عــادات
مناســب بهداشــتی و بــه اجــرا درآوردن ایــن عــادات بــا توجــه بــه
فرهنــگ برخــوردار میباشــند؛ ضمــن اینکــه در ســنین دبســتان
کــودکان مهارتهــای شــناختی را آموختــه و فرصــت انتخــاب
و پیــروی رفتارهــای ســامتی را کســب میکننــد و میتــوان
بــه بررســی رفتارهــای در حــال شــکلگیری آنهــا پرداخــت
( .)13بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه اهمیــت عــادات خــواب
بــر ســامتی و عملکــرد افــراد و از طرفــی بــه دلیــل بــاال بــودن
میــزان مشــکالت خــواب در کــودکان ســنین مدرســه کــه اغلــب
نادیــده گرفتــه میشــود ،همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن عواملــی
ماننــد ســن ،جنــس ،عوامــل فرهنگــی ،خانوادگــی و اجتماعــی و
ســایر عوامــل کــه همگــی در شــکلگیری چنیــن رفتارهایــی
مــی تواننــد مؤثــر باشــند و نیــز بــه دلیــل آنکــه مطالعــات در
مناطــق مختلــف ایــران انــدک میباشــد ،مطالعــه حاضــر بــا
هــدف بررســی عــادات خــواب و برخــی عوامــل مؤثــر بــرآن در
کــودکان دبســتانی شــهر بوشــهر در ســال 1398صــورت گرفــت.
روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی از نــوع مقطعــی ،بــه بررســی
عــادات خــواب در کــودکان ســنین  6 -12ســال شــهر بوشــهر در
ســال  1398میپــردازد .جامعــه آمــاری مطالعــه دانــش آمــوزان
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کشــور آلمــان بــهدقــت صــد گــرم در حالــی کــه کــودک بــدون
کفــش و بــا حداقــل لبــاس در وســط تــرازو مــی ایســتاد انــدازه
گیــری شــد .قــد دانــش آمــوزان در وضعیــت ایســتاده ،بهوســیله
متــر نــواری و بــدون کفــش و کاله ،بــه صورتــی کــه ســر
بهصورت90درجــه روبهجلــو و پاشــنه پــا ،باســن ،شــانه و پشــت
ســر در تمــاس بــا دیــواری کــه متــر نــواری روی آن نصبشــده
بــود بــا دقت0/1ســانتیمتر اندازهگیــری شــد ( .)18شــاخص
تــوده بدنــی ،از تقســیم وزن برحســب کیلوگــرم بــر مجــذور قــد
برحســب مترمربــع محاســبه شــد .بــرای استانداردســازی تــوده
بدنــی مقادیــر شــاخصها برحســب ســن و جنــس محاسبهشــده
( )Z- Scoreو نمــره  Z- Scoreبه عنوان شــاخص آنتروپومتریک
اســتفاده شــد ( .)19بــرای تبدیــل نمــرات خــام بــه  Z- Scoreاز
نــرم افــزار  WHO AnthroPlusویرایــش  1.04کــه توســط
 )WHO) World Health Organizationتوصیــه شــده
اســتفاده شــد .از نمــره  Z- Scoreبــرای تعییــن وضعیــت نرمــال
یــا اختــال رشــد اســتفاده شــد .اندازهگیــری شــاخصهای
آنتروپومتریــک در ســاعات مدرســه و در زمــان آزاد دانــش
آمــوزان صــورت میگرفــت.
بــرای ســنجش عــادات خــواب کــودک از پرسشــنامه ســنجش
عــادات خــواب کــودکان  )CSHQ) Ownsو همــکاران ()2000
اســتفاده شــد؛ کــه تاکنــون در مطالعــات گوناگونــی بــه کار
گرفتــهشــده اســت .ایــن پرسشــنامه بــهمنظــور مشــخص
کــردن مشــکالت رایــج خــواب در ســنین 4الــی  12ســال
طراحــیشــده ()4؛ کــه شــامل  33گویــه چندگزینـهای میباشــد
و اطالعاتــی در مــورد ســاعت خــواب شــبانه ،نحــوه بیــداری،
خوابآلودگــی روزانــه وغیــره در یــک هفتــه گذشــته (آخریــن
هفتــه) بــه دســت میدهــد .ایــن پرسشــنامه دارای هشــت
زیرمقیــاس شــامل؛ مقاومــت در بــه رختخــواب رفتــن (آیتــم
 ،)8-6-5-4-3-1تأخیــر در شــروع خــواب (آیتــم ،)2مدتزمــان
خــواب (آیتــم ،)11-10-9تشــویش در خــواب (آیتــم -8-7-5
 ،)21بیــداری در طــول شــب (آیتــم  ،)25-24-16پاراســومنیا
(آیتــم ،)23-22-17-15-14-13-12اختــال تنفســی در خــواب
(آیتــم  )20-19-18و خــوابآلودگــی هنــگام روز (آیتــم26
تــا )33در پرسشــنامه مذکــور میباشــد ( .)4گویههــا بــر اســاس
مقیــاس لیکرت(معمــو ًال ،گاهــی اوقــات ،ندرت ـ ًا) از  1تــا  3نمــره
دهــی شــده بدیــن ترتیــب در صــورت تکــرار رفتــار بـ ه صــورت
 5-7روز در هفتــه گزینــه معمــو ًال (امتیــاز 2-4 ،)3بــار در هفتــه
گزینــه گاهــی اوقــات (امتیــاز0-1 ،)2بــار در هفتــه گزینــه
ندرتــ ًا (امتیــاز )1عالمتگــذاری میشــود .آیتــم -10-3-2-1
 26-11معکــوس هســتند ( .)23-20شــیوه نمرهدهــی ابــزار
بدینصــورت بــود کــه هــر چــه نمــره کامــل کسبشــده از

ابتدایــی شــهر بوشــهر بــود .بــا توجــه بــه قانــون حجــم نمونــه
بــرای آنالیــز رگرســیون یعنــی انتخــاب  10تــا  30نمونــه بــه
ازای هــر پیشبینــی کننــده ( ،)n=10-30kبــا هشــت متغیــر
پیشبیــن  240نمونــه در نظــر گرفتــه شــد کــه بــا احتســاب
ضریــب  1/5کــه بــه خاطــر روش نمونهگیــری خوشــهای
اعمــال گردیــد حجــم نمونــه  360نفــر و بــا احتســاب ریــزش
دهدرصــدی نمونــه حــدود  400نفــر تعییــن گردیــد .ایــن حجــم
نمونــه بیشــتر از احتســاب حجــم نمونــه طبــق فرمــول گریــن
( )N > 50 + 8pبــود .در نهایــت  420پرسشــنامه توزیــع شــد،
کــه در مجمــوع تعــداد  403پرسشــنامه بازگردانــده شــد؛ و
آنالیــز روی ایــن تعــداد انجــام گردیــد .نمونهگیــری بهصــورت
تصادفــی از نــوع خوشـهای صــورت گرفــت .جهــت نمونهگیــری
ش و پــرورش در ابتــدا لیســت کلیــه
بعــد از اخــذ مجــوز از آمــوز 
مــدارس ابتدایــی تهیــه گردیــد .ســپس بــا توجــه بــه دخترانــه و
پســرانه و همچنیــن دولتــی و غیردولتــی بــودن مــدارس ،ابتــدا
از هــر منطقــه شــهر بوشــهر چهــار دبســتان بهطــور تصادفــی
ســاده (شــامل دو مدرســه دخترانــه ،دولتــی و غیرانتفاعــی و
دو مدرســه پســرانه ،دولتــی و غیرانتفاعــی) بــهعنــوان خوشــه
انتخــاب شــد (جمعــ ًا  20مدرســه) .ســپس ســهم هــر مدرســه
(پســرانه ،دخترانــه ،دولتــی و غیردولتــی) بــا توجــه بــه حجــم
کل دانشآمــوزان مــدارس آن منطقــه (بــه تفکیــک دخترانــه،
پســرانه ،دولتــی و غیردولتــی و بــا لحــاظ پایــه تحصیلــی) و نیــز
بــر اســاس تعــداد دانشآمــوز هــر دبســتان در هــر پایــه ســهم آن
پایــه و نهایت ـ ًا ســهم هــر دبســتان تعییــن و واحدهــای پژوهــش
مشخصشــده بــرای هــر پایــه بهطــور تصادفــی ســاده؛ از روی
شــماره پروندههــای موجــود در مدرســه انتخــاب شــدند.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه بــرای کــودکان شــامل؛ دانــش
آمــوزان ســنین حداقــل  6ســال و حداکثــر 12ســال و  11مــاه
بــا توجــه بــه تاریــخ تولــد ثبتشــده در پرونــده تحصیلــی،
دانــش آمــوزان مشــغول بــه تحصیــل در مــدارس ابتدایــی شــهر
بوشــهر ،برخــورداری از ســامت جســمی و روانــی ،عــدم مصــرف
داروهــای خــوابآور و روانپزشــکی بنــا بــه اظهــار والــد تکمیــل
کننــده پرسشــنامه ،عــدم ابتــا بــه مشــکالت تنفســی فوقانــی
و بــرای والدیــن حداقــل ســواد خوانــدن و نوشــتن در خصــوص
تکمیــل پرسشــنامه بــود.
ابــزار گــردآوری دادههــا شــامل ابــزار اندازهگیــری
شــاخصهای آنتروپومتریــک ،فــرم مشــخصات
جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه عــادات خــواب کــودکان
( )4( Children›s Sleep Habits Questionnaire (CSHQبود.
در خصــوص اندازهگیــری شــاخصهای آنتروپومتریــک؛ وزن
کــودکان بــا اســتفاده از تــرازو دیجیتــال  BeurerGS36ســاخت
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ابــزار بیشــتر باشــد نشــاندهنده نامناســبتر بــودن وضعیــت
خــواب کــودک اســت .حداقــل و حداکثــر نمــره ایــن پرسشــنامه
 33و  99مــی باشــد .همبســتگی درونــی و ثبــات ایــن پرسشــنامه،
بــا ضریــب آلفــا کرونبــاخ ( )α=0/81و آزمــون مجــدد ()r=0/98
تأییــد گردیــده اســت ( .)16در مطالعــه حاضــر نیــز پایایــی آن
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/772تأییــد گردیــد.
پــس از اخــذ مجــوز کتبــی از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی بوشــهر ،آمــوزش و پــرورش و ارائــه بــه مدیــران مدرســه
و انجــام هماهنگــی هــای الزم ،رضایــت شــفاهی و کتبــی از
دانــش آمــوزان و والدیــن جهــت شــرکت آنــان در مطالعــه کســب
گردیــد .جهــت گــردآوری دادههــا ،فــرم رضایــت آگاهانــه کــه
داوطلبانــه بــودن شــرکت در مطالعــه و محرمانــه مانــدن اطالعات
در آن قیــد شــده بــود بــه همــراه فــرم اطالعــات جمعیــت
شــناختی و پرسشــنامه عــادات خــواب بــه کــودکان منتخــب داده
میشــد تــا در صــورت موافقــت والدیــن جهــت تکمیــل توســط
آنهــا بــه منــزل بــرده و فــردای آن روز بــا خــود بــه مدرســه
بیاورنــد و بــه معلمــان و یــا معاونیــن مدرســه تحویــل بدهنــد
و در آخــر هدایایــی کــه بــرای قدردانــی از همــکاری کــودکان
در مطالعــه توســط پژوهشــگر تهیهشــده بــود بــه آنــان تقدیــم
میشــد .پژوهــش طــی مقطــع زمانــی دوماهــه پایانــی ســال
تحصیلــی صــورت گرفــت .ایــن مطالعــه توســط کمیتــه اخــاق
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر (بــا کــد اخــاق IR.BPUMS.
 )REC.1397.109مــورد تصویــب قــرار گرفــت و تمــام موازیــن
اخالقــی اعــم از اخــذ مجوزهــا ،رضایــت کتبــی ،بیــان اهــداف و
محرمانــه مانــدن اطالعــات رعایــت گردیــد.
از روشهــای آمــاری توصیفــی و تحلیلــی بهمنظــور
تجزیهوتحلیــل دادههــا اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه نرمــال
بــودن توزیــع متغیــر خــواب بهطورکلــی و هــم در ســطوح
مختلــف متغیرهــای جمعیــت شــناختی ،از آزمونهــای
پارامتریــک همبســتگی پیرســون ،تــی مســتقل ،آنالیــز واریانــس
یکطرفــه بــا تســت تعقیبــی  LSDاســتفاده شــد .بــه علــت
عــدم پیــروی حیطههــای خــواب از توزیــع نرمــال ،حداقــل در
یکــی از دو گــروه دانشآمــوزان پســر یــا دختــر ،بــرای مقایســه
حیطههــا بیــن ایــن دو گــروه ،از آزمــون ناپارامتریــک مــن
ویتنــی اســتفاده شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS
ویرایــش  19تجزیهوتحلیــل شــدند .ســطح معن ـیداری کمتــر از
 0/05در نظــر گرفتــه شــد.

میانگیــن ســنی ( )9/65± 1/72موردمطالعــه قــرار گرفتنــد.
میانگیــن ســنی پــدران ( )41/32± 5/54و مــادران (4/81
 )36/51±بــود .مشــخصات جمعیــت شــناختی واحدهــای
پژوهــش در (جــدول  )1آورده شــده اســت.
میانگیــن کلــی نمــره عــادات خــواب  48/32±7/59بــود.
کمتریــن میانگیــن حیطــه خــواب مربــوط بــه مقاومــت در بــه
خــواب رفتــن و بیشــترین آن مربــوط بــه خــواب آلودگــی در
هنــگام روز بــود .میانگیــن نمــره حیطههــای مختلــف عــادات
خــواب در (جــدول  )2آورده شــده اســت.
از نظــر حیطههــای خــواب تنهــا در دو حیطــه تأخیــر در شــروع
خــواب و بیــداری در طــول شــب بیــن دختــران و پســران تفــاوت
معنــیداری مشــاهده شــد .نتایــج مقایســه نمــره حیطههــای
مختلــف عــادات خــواب بیــن پســران و دختــران در جــدول
شــماره  3آورده شــده اســت.
بیــن نمــره عــادات خــواب بــا ســن کــودک (،P=0/939
 ،)r=-0/004ســن مــادر ( )r=-0/041 ،P>0/407و ســن پــدر
( )r=-0/019 ،P=0/697ارتبــاط آمــاری معنــیدار مشــاهده
نشــد .مقایســه میانگیــن نمــره عــادات خــواب در ســطوح مختلــف
متغیرهــای جمعیتشــناختی در (جــدول  )4آورده شــده اســت.
ازجملــه عوامــل جمعیتشــناختی مؤثــر بــر عــادات خــواب
کــودکان ســن مدرســه ،تحصیــات پــدر و مــادر بــود .بــر اســاس
آزمــون تعقیبــی  LSDکودکانــی کــه پــدر بــا تحصیــات زیــر
دیپلــم داشــتند میانگیــن نمــره عــادات خــواب در آنهــا بیــش
از کودکانــی بــود کــه پــدر بــا ســطح تحصیــات دیپلــم یــا
دانشــگاهی داشــتند ( .)P>0/001همچنیــن کودکانــی کــه
مــادر بــا تحصیــات زیــر دیپلــم داشــتند میانگیــن نمــره عــادات
خــواب در آنهــا بیــش از کودکانــی بــود کــه مــادر بــا ســطح
تحصیــات دیپلــم یــا دانشــگاهی داشــتند ( .)P>0/001کــودکان
دارای خانــواده بــا وضعیــت اقتصــادی ضعیــف میانگیــن نمــره
عــادات خــواب بیشــتری در مقایســه بــا کــودکان دارای خانــواده
بــا وضعیــت اقتصادی متوســط ( )P=0/002و خــوب ()P>0/001
داشــتند .در کــودکان باســابقه گوشــهگیری ،میانگیــن نمــره
عــادات خــواب (کــه هــر چــه میانگیــن ایــن نمــره عــادات خــواب
باالتــر باشــد بیانگــر عــادات نامناســب خــواب یــا اختــاالت
خــواب در کــودکان اســت) ،بیشــتر از کودکانــی بــود کــه ایــن
مشــکل گوشــه گیــری را نداشــتند .در کودکانــی کــه اتاقخــواب
جــدا داشــتند میانگیــن نمــره عــادات خــواب بــهطــور معنـیداری
کمتــر از کودکانــی بــود کــه اتاقخــواب جــدا نداشــتند .بیــن
دیگــر شــاخصهای جمعیــت شــناختی و نیــز اختــاالت رشــد
بــا عــادات خــواب ارتباطــی یافــت نشــد (جــدول.)4

یافتهها
در مجمــوع  403دانشآمــوز (  199پســر و  204دختــر) بــا
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جدول  :1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی واحدهای شرکتکننده در پژوهش درشهر بوشهر سال )N=403( 1398
فراوانی (درصد)

متغیر
جنسیت

(199 )49/4

پسر

(204 )50/6

دختر
پایه تحصیلی
اول

(63)15/6

دوم

(62)15/ 4

سوم

(68)16/9

چهارم

(70)17/4

پنجم

(71)17/6

ششم

(69)17/1

تحصیالت پدر
زیر دیپلم

(69)17/1

دیپلم

(138)34/2

دانشگاهی

(196)48/6

تحصیالت مادر
زیر دیپلم

(66)16/4

دیپلم

(162)40/2

دانشگاهی

(175)43/4

شغل پدر
کارمند

(172)42/7

کارگر

(27)6/7

آزاد

(183)45/4

بیکار

(21)5/2

شغل مادر
خانهدار

(326)80/9

شاغل

(77)19/1

وضعیت اقتصادی
ضعیف

(28)6/9

متوسط

(244)60/5

خوب

(131)32/5

سابقه گوشهگیری و عدم ارتباط با افراد هم سن در کودک
بلی

(20)5/0

خیر

(383)95/0

داشتن اتاقخواب جدا برای کودک
بلی

(274)68/0

خیر

(129)32/0

اختالالت رشد بر اساس نمره استاندارد شده شاخص توده بدنی
چاق و خیلی چاق

(82)20/3

اضافه وزن

(105)26/1

طبیعی

(209)51/9

الغر و خیلی الغر

(7)1/7
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار حیطههای مختلف عادات خواب کودکان شرکت کننده در مطالعه سال 1398
حیطه خواب

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

مقاومت در به خواب رفتن

1/07

0/34

0/67

2/83

تأخیر در شروع خواب

1/54

0/76

1/00

3/00

مدتزمان خواب

1/58

0/52

1/00

3/00

تشویش در خواب

1/58

0/57

1/00

3/00

بیداری در طول شب

1/34

0/41

1/00

3/00

پاراسومنیا

1/27

0/30

1/00

2/43

اختالل تنفسی در خواب

1/19

0/33

1/00

2/67

خوابآلودگی هنگام روز

1/61

0/35

1/00

2/63

جدول :3مقایسه میانگین رتبه حیطههای مختلف عادات خواب بین پسران و دختران دانشآموز شرکت کننده در مطالعه سال 1398
حیطه عادات خواب
مقاومت در به خواب رفتن
تأخیر در شروع خواب
مدتزمان خواب
تشویش در خواب
بیداری در طول شب
پاراسومنیا
اختالل تنفسی در خواب
خوابآلودگی هنگام روز

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

دختر

1/05

0/35

197/62

پسر

1/08

0/34

206/49

دختر

1/63

0/80

214/12

پسر

1/44

0/69

189/58

دختر

1/60

0/50

207/29

پسر

1/57

0/54

196/58

دختر

1/61

0/56

210/32

پسر

1/55

0/58

193/47

دختر

1/37

0/40

212/71

پسر

1/30

0/41

191/03

دختر

1/29

0/30

208/83

پسر

1/25

0/29

195/00

دختر

1/18

0/32

202/32

پسر

1/19

0/34

201/68

دختر

1/62

0/36

207/50

پسر

1/59

0/34

196/37

آماره Z

سطح معنیداری

-0/776

0/438

-2/455

0/014

-0/949

0/343

-1/480

0/139

-2/002

0/045

-1/226

0/220

-0/068

0/946

-0/966

0/334

جدول  :4مقایسه میانگین نمره خواب بین سطوح مختلف متغیرهای جمعیت شناختی واحدهای شرکت کننده در پژوهش در شهر بوشهر سال 1398
انحراف معیار

متغیر

میانگین

پسر

48/85

7/98

دختر

47/78

7/16

اول

47/48

7/82

دوم

48/27

8/94

سوم

49/46

8/06

چهارم

48/67

6/41

پنجم

48/63

7/13

ششم

47/35

7/22

آماره * tیا F

سطح معنیداری

جنسیت
*1/410

0/159

پایه تحصیلی

0/738

تحصیالت پدر
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زیر دیپلم

51/71

8/16

دیپلم

47/47

7/47

دانشگاهی

47/73

7/17

زیر دیپلم

52/71

7/84

دیپلم

47/99

7/29

دانشگاهی

46/98

7/20

8/650

> 0/001

تحصیالت مادر
14/897

> 0/001

شغل پدر
کارمند

47/35

7/14

کارگر

49/85

7/79

آزاد

48/96

7/64

بیکار

48/76

9/88

خانهدار

48/30

7/72

شاغل

48/42

7/06

ضعیف

53/04

9/22

متوسط

48/42

7/46

خوب

47/14

7/10

1/774

0/152

شغل مادر
*-0/119

0/905

وضعیت اقتصادی
7/227

0/001

سابقه گوشهگیری و عدم ارتباط با افراد هم سن در کودک
بلی

52/30

9/87

خیر

48/11

7/41

بلی

47/11

7/21

خیر

50/90

7/77

*2/417

0/016

داشتن اتاقخواب جدا برای کودک
*-4/801

> 0/001

اختالالت رشد بر اساس نمره استاندارد شده شاخص توده بدنی
چاق و خیلی چاق

47/77

7/49

اضافه وزن

47/16

7/91

طبیعی

49/00

7/42

الغر و خیلی الغر

52/00

7/35

2/082

0/102

در خصــوص تعییــن عــادات خــواب دانــش آمــوزان ابتدایــی در
ژاپــن ( Cruz ،)25و همــکاران ( )2016بــا انجــام مطالع ـهای بــر
روی کــودکان  4-7ســاله اســپانیایی ( )26میانگیــن نمــره خــواب
کــودکان را پایینتــر از میانگیــن گــزارش کردنــد Gruber .و
همــکاران ( )2019بــا بررســی اختــاالت خــواب کــودکان 7-11
ســال ،عالئــم اختــاالت خــواب را تقریب ـ ًا در نیمــی از کــودکان
گــزارش نمودنــد ( .)27برخــاف مطالعــه حاضــر ،جلیــلالقــدر
و همــکاران ( )2018بــا بررســی عــادات خــواب کــودکان 7-12
ســاله قزویــن ،میانگیــن نمــره اختــاالت خــواب در کــودکان را
باالتــر از میانگیــن گــزارش نمودنــد ( .)28شــاید علــت تفــاوت

بحث
ایــن مطالعــه یــک مطالعــه توصیفــی تحلیلــی از نــوع مقطعــی
جهــت بررســی عــادات خــواب و برخــی عوامــل مرتبــط بــا آن در
کــودکان دبســتانی شــهر بوشــهر بــود و مشــخص شــد میانگیــن
کل نمــره عــادات خــواب ایــن کــودکان در مجمــوع پاییــن بــود
کــه نشــاندهنده ســطح پاییــن اختــاالت خــواب در کــودکان
دبســتانی بوشــهری اســت.
در راســتای مطالعــ ه حاضــر Litsenburg ،و همــکاران ()2010
بــا بررســی عــادات خــواب کــودکان  2-14ســاله هلنــدی (،)24
 Iwadareو همــکاران ( )2013نیــز بــا انجــام مطالع ـهای مشــابه
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کمتریــن آن بــود .مطالعــات متفــاوت ،حیطههــای مختلفــی را
بــه عنــوان شــایعترین مشــکل خــواب گــزارش نمــوده انــد کــه
برخــی بــا مطالعــه حاضــر همراســتا ( )28 ,24و برخــی غیــر
همســو بــا پژوهــش حاضــر میباشــد ( .)13علــت ایــن تفاوتهــا
را میتــوان بــا زمــان نمونهگیــری ،نــوع پرسشــنام ه یــا جامعــه
هــدف مرتبــط دانســت .در مطالعــه حاضــر از نظــر حیطههــای
مختلــف عاداتخــواب تنهــا دو حیطــه تأخیــر در شــروع خــواب و
بیــداری در طــول شــب در دختــران بیــش از پســران بــود .جلیــل
القــدر و همــکاران ( Litsenburg ،)2018و همــکاران ()2010
شــیوع اختــال تأخیــر در شــروع خــواب در دختــران بیشــتر از
پســران مشــاهده کردنــد کــه مطابــق بــا یافتــه هــای مطالعــه
حاضــر اســت ( )28 ,24هرچنــد در برخــی مطالعــات اختــاالت
خــواب در ســنین پیــش دبســتانی بیــن دو جنــس تفاوتــی نداشــت
( .)33 ,32احتمــا ًال بدلیــل آنکــه دختــران زمــان بیشــتری در خانــه
میگذراننــد بنابرایــن تمایــل بیشــتری بــه اســتفاده از وســایل
دیجیتالــی دارنــد کــه اســتفاده از ایــن وســایل همانگونــه کــه در
مطالعــات پیشــین ذکــر شــده اســت بــر عــادات خــواب کــودکان
اثــر میگــذارد ( .)28البتــه احتمــا ًال از دالیــل تناقــض در مطالعــات
بتــوان بــه ســن کــودکان اشــاره کــرد .در مطالعاتــی کــه از نظــر
جنســیت تفاوتــی مشــاهده نشــده غالبـ ًا مطالعــه در ســنین پیــش
دبســتانی صــورت گرفتــه اســت .اکثــر کــودکان درســنین پیــش
دبســتانی بــه همــراه والدیــن میخوابنــد ( )32واحتمــا ًال والدیــن
نظــارت بیشــتری بــر عــادات خــواب آنــان دارنــد.
ازجملــه شــاخصهای جمعیــت شــناختی مرتبــط بــا عــادات
خــواب کــودکان ،ســطح تحصیــات والدیــن بــود کــه بــا افزایــش
ســطح تحصیــات والدیــن میــزان اختــال خــواب در کــودکان
کاهــش مییافــت .هــمراســتا بــا مطالعــه حاضــر مهــری و
همــکاران ( )1395تحصیــات پــدر را بــ ه عنــوان عاملــی مؤثــر
و پیشــگوییکننده مشــکالت خــواب کــودکان بیــان کردنــد
( .)16در مطالعــات دیگــر نیــز بیــن ســطح تحصیــات والدیــن بــا
فراوانــی پاراســومنیا ارتبــاط معن ـیداری مشــاهده شــد بهگون ـهای
کــه بــا افزایــش ســطح تحصیــات والدیــن ،میــزان پاراســومنیا
بهطــور معنــیداری کاهــش مییافــت ( .)34 ,28درحالیکــه
 Henseو همــکاران ( ،)2011ازگلــی و همــکاران ( )2016بیــن
اختــاالت خــواب و ســطح تحصیــات پــدر رابطــه معن ـیداری
گــزارش نکردنــد ( .)36 ,35اگرچــه دلیــل ایــن امــر مشــخص
نیســت امــا احتمــا ًال بــه دلیــل اجــرای راهکارهــای انضباطــی
در چنیــن خانوادههایــی و نیــز دانــش و آگاهــی بیشــتر والدیــن
تحصیلکــرده در خصــوص مســائل خــواب و تربیــت کــودک

بیــن مطالعــه جلیلالقــدر و همــکاران بــا مطالعــه حاضــر را
بتــوان در تفــاوت تعــداد ســؤاالت پرسشــنامه مــورد اســتفاده
و مقــدار نمــره در ســنجش عــادات خــواب کــودکان دانســت.
 Hawkinsو  )2016( Takeuchiبــا بررســی نمونههــای ســه
مطالعــه ملــی و پرســش در مــورد خــواب نمونههــای ایــن
ســه مطالعــه از والدینشــان ،شــیوع بــاالی اختــاالت خــواب در
کــودکان آمریکایــی در ســنین  6-17ســالگی را گــزارش کردنــد
( .)29شــاید محتملتریــن علــت تفــاوت مطالعــه ذکــر شــده بــا
مطالعــه حاضــر ناشــی از تعریــف اختــال خــواب باشــد ،در مطالعــه
 Hawkinsاختــال خــواب بــا خــواب ناکافــی تعریف شــده اســت،
در حالــی کــه در مطالعــه حاضــر ویژگیهــای دیگــر خــواب مثــل
زمــان رفتــن بــه رختخــواب ،پاراســومنیا ،خوابآلودگــی روزانــه و
غیــره نیــز مــورد پرســش قــرار گرفتــه و بــر اســاس ویژگیهــای
مختلــف بــه عــادات خــواب نمــره داده شــده اســت .بــه دلیــل آنکه
بــر اســاس یافتههــای مطالعــه  Hawkinsاختــاالت خــواب بــا
افزایــش ســن افزایــش مییافــت میتــوان یکــی دیگــر از دالیــل
شــیوع بــاالی اختــاالت خــواب را گســتردگی دامنــه ســنی در
آن مطالعــه دانســت ( .)28 ,12پاییــن بــودن اختــال خــواب در
کــودکان مشــارکت کننــده در پژوهــش میتوانــد بــه خاطــر ســن
آنهــا باشــد .علــت مشــکالت خــواب در بســیاری از مواقــع بیــش
از آن کــه مربــوط بــه جســم باشــد منشــأ روانــی و عاطفــی دارد.
بــرای مثــال ،نشــخوار ذهنــی ناشــی از وقایــع روزانــه ،ازجملــه
عواملــی اســت کــه بــر اختــاالت خــواب تأثیرگــذار اســت
()30؛ و کــودکان بســیار کمتــر از نوجوانــان و بزرگســاالن ایــن
گونــه مشــکالت را تجربــه میکننــد ( .)31احتمــال دیگــر بــرای
کــم بــودن اختــال خــواب ،کمجمعیــت و جــوان بــودن اکثــر
خانوادههــای شــرکتکننده در مطالعــه و توجــه والدیــن بــه
برنامــه خــواب کــودکان میباشــد .همچنیــن ممکــن اســت بــا
توجــه بــه مقــارن بــودن زمــان نمونهگیــری بــا شــروع امتحانــات
دانــش آمــوزان ،اســتفاده آنهــا از وســایل نمایشــی و دیجیتــال
کمتــر شــده در نتیجــه اختــاالت خــواب کمتــر شــده اســت.
یافتههــای مطالعــه حاضــر بــا نتایــج عســگریان و همــکاران ()3
در ســال  1392در مــدارس ابتدایــی کاشــان همخوانــی نداشــت.
در مطالعــه عســگریان و همــکاران فراوانــی بــاالی مشــکالت
خــواب در کــودکان گــزارش شــد و یکــی از دالیــل آن را فصــل
نمونهگیــری کــه مقــارن بــا بازگشــایی مــدارس بــوده اســت بیــان
نمودنــد.
براســاس یافتههــای مطالعــه حاضــر خــواب آلودگــی در هنــگام
روز شــایعترین اختــال خــواب و مقاومــت در بــه خــواب رفتــن
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داد کــه خلــق افســرده ممکــن اســت بهعنــوان یــک پیشبیــن در
تضعیــف خــواب باشــد ( .)41برخی مطالعــات تفاوت معنـیداری در
خصوصیــات پلــی ســومنوگرافیک در میــان کــودکان بــا افســردگی
شــدید و ســالم گــزارش نکردنــد ( .)42نوجوانــان بــا خلقوخــوی
افســرده ممکــن اســت زمــان بیشــتری در تختخــواب بگذراننــد
کــه باگذشــت زمــان منجــر بــه کاهــش کل زمــان خــواب و
افزایــش زمــان بیــداری در تختخــواب میشــود (.)41
همچنیــن بــر اســاس یافتههــا در مطالعــه حاضــر ازنظــر
داشــتن اتاقخــواب جــدا بــرای کــودک بــا عــادات خــواب
ارتبــاط معنــیداری مشــاهده شــد .بهعبارتــی نمــره عــادات
خــواب در کودکانــی کــه دارای اتاقخــواب جــدا بودنــد نســبت
بــه کودکانــی کــه اتاقخــواب جــدا نداشــتند کمتــر بــود کــه
نشــان دهنــده ســطح پاییــن اختــاالت خــواب در آنــان اســت.
در تأییــد ایــن مســئله مطالعاتــی نیــز بــه تأثیــرات خوابیــدن بــه
همــراه خواهــر و بــرادر و یــا والدیــن بــر بهداشــت و کیفیــت خواب
اشــاره میکننــد ( )44 ,43بهگونــهای کــه در چنیــن کودکانــی
اختــاالت خــواب شــایعتر اســت ( .)45مشــکالت خــواب در
کــودکان پیشدبســتانی کــه بــه همــراه والدیــن میخوابنــد
نســبت بــه کودکانــی کــه بهتنهایــی میخوابنــد بیشــتر اســت
( .)46برخــاف مطالعــه حاضــر ازگلــی و همــکاران ( )2016ارتبــاط
معنــیدار بیــن اختــاالت خــواب و داشــتن اتــاقخــواب جــدا
گــزارش نکردنــد .البتــه تفــاوت در تعــداد ســواالت پرسشــنامه
مــورد اســتفاده و مقــدار نمــره در ســنجش عــادات خــواب ازدیگــر
دالیــل اختــاف در دو مطالعــه مــی توانــد باشــد ( .)36مطالعـهای
نیــز بــه ارتبــاط معن ـیدار عــادات خــواب بــا خوابیــدن بــا خواهــر
و بــرادر در یــک اتــاق اشــاره میکنــد و معتقــد اســت کــه شــاید
احســاس امنیــت بیشــتر و تــرس کمتــر در حضــور خواهــر و
بــرادر در ایجــاد خــواب راحــت مؤثــر باشــد ( .)13بــه دلیــل آنکــه
الگوهــای خــواب کــودکان احتمــا ًال تحــت تأثیــر الگوهــای خــواب
والدیــن قــرار میگیــرد داشــتن اتاقخــواب مشــترک بــا والدیــن
یــا ســایر اعضــاء خانــواده ممکــن اســت ســبب تأخیــر در زمــان
خــواب ،مشــکل در بــه خــواب رفتــن و صــرف زمــان بیشــتری
در تختخــواب قبــل از بــه خــواب رفتــن در کــودکان شــود (.)47
تفــاوت در میــزان داشــتن اتاقخــواب مشــترک تــا حــدودی
مربــوط بــه تفاوتهــای فرهنگــی و نگرشهــای والدیــن در
خصــوص تنظیــم مناســب خــواب بــرای کــودکان اســت .ازجملــه
عوامــل مؤثــر برافزایــش احتمــال اتاقخــواب مشــترک میتــوان
بهانــدازه کوچــک مســکن ،خانــواده پرجمعیــت ،آســم و بلــوغ
جســمی کمتــر درکــودکان اشــاره کــرد ( .)44احتمــا ًال داشــتن اتاق

باشــد ( .)36 ,34تحصیــات والدیــن از یــکســو بــا بهبــود
وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی ممکــن اســت بــر اتخــاذ شــیوه
صحیــح زندگــی و روشهــای تربیتــی تأثیــر مثبــت داشــته باشــد
و از ســویی دیگــر والدیــن تحصیلکــرده بهدلیــل فراهمســازی
محیــط آرام بــرای کــودک ،رعایــت بهتــر توصیههــای بهداشــتی و
روانشناســی ،منجــر بــه کاهــش اضطــراب و اســترس در کــودکان
و نیــز کاهــش پاراســومنیا در کــودکان میشــوند ( .)34 ,28وضعیت
اقتصــادی نیــز از دیگــر شــاخصهای جمعیــت شــناختی مرتبــط
بــا عــادات خــواب کــودکان بــود .بهگونــهای کــه کــودکان در
خانــواده بــا وضعیــت اقتصــادی ضعیــف اختــال خــواب بیشــتری
داشــتند .در راســتای مطالعــه حاضــر ازگلــی و همــکاران ()2016

در مطالعــه خــود بــه ارتبــاط وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی بــا
خــواب اشــاره کردنــد ( .)36یوســف گمرکچــی و همــکاران ()1388
بیــن عــادات خــواب بــا میــزان درآمــد ارتبــاط آمــاری معن ـیدار
گــزارش کردنــد ( .)13در حالــی کــه  Uebergangو همــکاران
( )2017همچنیــن  Poulainو همــکاران ( )2019هــر یــک در
مطالعــات خــود بیــن اختــاالت خــواب و وضعیــت اجتماعــی
اقتصــادی ارتباطــی مشــاهده نکردنــد ( .)37,38وضعیــت اجتماعــی
اقتصــادی بهتــر میتوانــد آرامــش ذهنــی و روحــی بــرای ســایر
اعضــاء خانــواده ازجملــه کــودکان فراهــم ســازد و نیــز باعــث ارتقاء
کیفیــت زندگــی گــردد کــه در نتیجــه میتوانــد بــر مناســب شــدن
کیفیــت خــواب نیــز مؤثــر باشــد ( .)13در مطالعــه  Uebergangو
همــکاران ( )2017بدلیــل آنکــه جامعــه مــورد مطالعــه کــودکان
ســنین  4-6ســال بــوده و احتما ًالکــودکان در ایــن ســن نســبت
بــه ســنین مدرســه و نوجوانــی دغدغــه ذهنــی کمتــری از نظــر
وضعیــت اقتصــادی دارنــد ،و در مطالعــه  Poulainو همــکاران
( )2019شــاید بدلیــل آنکــه ســطح تحصیــات والدیــن ،شــغل و
درآمــد را بــا هــم بــه عنــوان وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی در نظــر
گرفتهانــد ،برخــاف مطالعــه حاضــر ارتبــاط معن ـیداری مشــاهده
نکردنــد .وضعیــت اجتماعــی اقتصــادی پاییــن احتمــا ًال بــه دلیــل
فقــر ،درآمــد کــم و بهداشــت نامناســب منجــر بــه اختــاالت
خــواب میشــود .بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر ،بیــن ســابقه
گوش ـهگیری و عــدم ارتبــاط بــا افــراد همســن بــا عــادات خــواب
ارتبــاط معنــیدار مشــاهده شــد؛ بهگونــهای کــه در کــودکان
باســابقه گوشــهگیری نمــره عــادات خــواب یــا همــان میــزان
اختــاالت خــواب بیشــتر از کودکانــی بــود کــه ایــن مشــکل
را نداشــتند .در راســتای مطالعــه حاضــر مطالعــات متعــددی نیــز
همبســتگی بیــن افســردگی و اختــال خــواب را گــزارش کردنــد
( .)39,40یافتههــای مطالعــه  Lovatoو همــکاران ( )2017نشــان
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نتایــج دقیقتــری را حاصــل نمایــد.

مجــزا و کاهــش ســروصدا و تــردد باعــث میشــود کــه کــودک
احســاس راحتــی بیشــتری در هنــگام بــه خــواب رفتــن داشــته
باشــد .لــذا احتمــال اختــال خــواب در آنهــا کاهــش مییابــد .در
مطالعــه حاضــر نیــز بــا توجــه بــه جــوان بــودن اکثــر خانوادههــای
شــرکتکننده در مطالعــه و داشــتن اتاقخــواب در اکثریــت
کــودکان مــورد مطالعــه ،اختــال خــواب کمتــری در آنهــا
مشــاهده شــد.
همچنیــن در مطالعــه حاضــر ارتبــاط اختــاالت رشــد ماننــد
چاقــی بــا عــادات خــواب ســنجیده شــد .علــی رغــم اینکــه در
مطالعــات متعــددی بیــن چاقــی بــا اختــاالت خــواب ارتبــاط
معنــیداری مشــاهده شــده اســت؛ در مطالعــه حاضــر ارتبــاط
معنـیداری بیــن چاقــی بــا عــادات خــواب یافــت نشــد .همراســتا
بــا مطالعــه حاضــر  Hiscockو همــکاران ( )2011در یــک
مطالعــه ملــی بــرروی کــودکان هلنــدی ســنین  0-7ســال
ارتبــاط بیــن )BMI) Body Mass Indexو مــدت زمــان خــواب
مشــاهده نکردنــد ( Hense .)48و همــکاران ( )2011نیــز در
مطالعــه خــود بیــن اضافــه وزن بــا مــدت زمــان خــواب ارتباطــی
مشــاهده نکردنــد ( Chan .)35و همــکاران ( )2018در مطالعــه
خــود بــا بررســی مطالعــات طولــی در ارتبــاط بیــن چاقــی و عالیــم
بــی خوابــی بیــان کردنــد کــه چاقــی احتمــال افزایــش عالیــم
بیخوابــی را ایجــاد نمیکنــد ( .)49برخــاف مطالعــه حاضــر
ازگلــی و همــکاران ( Melinda ،)2016و  )2019( Sekartniبیــن
شــاخص تــوده بدنــی بــا اختــاالت خــواب ارتبــاط معنــیداری
گــزارش کــرد ( .)50 ,17جعفــری ( )1394نیــز در مطالعــه خــود بــه
همبســتگی ضعیفــی بیــن  BMIو عــادات خــواب اشــاره کــرد (.)4
بعــاوه از آنجایــی کــه در مطالعــه حاضر درصــد اندکــی از کودکان
بــه اختــاالت خــواب مبتــا بودنــد احتمــا ًال میتوانــد یکــی از
دالیــل عــدم ارتبــاط بیــن خــواب بــا نمــره اســتاندارد  BMIباشــد.
عــاوه بــر آن اســتفاده از پرسشــنامه جهــت بررســی عــادات خواب
کــودکان ،و تکمیــل ایــن پرسشــنامه توســط والدیــن ،کــه ممکــن
اســت آگاهــی کامــل از عــادات خــواب کــودکان خــود نداشــته
باشــند؛ و همچنیــن بــا توجــه بــه مقطعــی بــودن مطالعــه حاضر ،و
نیــز بــه دلیــل اینکــه پرسشــنامه مورداســتفاده در مطالعــه حاضــر
عــادات خــواب کــودکان را در طــی هفتــه گذشــته میســنجد،
حالآنکــه تغییــر در شــاخصهای آنتروپومتریکــی بــازه زمانــی
بیشــتر را میطلبــد؛ لــذا نمیتــوان نتیجهگیــری قطعــی در
خصــوص عــدم ارتبــاط عــادات خــواب بــا  BMIبــه عنــوان یکــی
از شــاخصهای آنتروپومتریکــی مطــرح نمــود .انجــام مطالعــات
طولــی بــا در نظرگرفتــن فاکتورهــای مؤثــر برخــواب ،میتوانــد

نتیجهگیری
مطالعــه حاضــر نمــره عــادات خــواب در کــودکان را پایینتــر از
میانگیــن نشــان داد کــه بیانگــر ســطح پاییــن اختــاالت خــواب
در کــودکان اســت .همچنیــن نتایــج نشــانگر ایــن موضــوع بــود
کــه برخــی از ویژگیهــای جمعیــت شــناختی از جملــه تحصیــات
والدیــن ،وضعیــت اقتصــادی و برخــی شــرایط کــودک مثل داشــتن
اتــاق خــواب جــدا یــا ســابقه گوشــهگیری بــا عــادات خــواب
مرتبــط میباشــند .از جملــه نقــاط قــوت مطالعــه حاضــر میتــوان
بــه انــدازه نمونهکافــی و تصادفــی بــودن نمونهگیــری اشــاره کــرد.
همچنیــن از جملــه محدودیتهــای مطالعــه حاضــر میتــوان
بــه مقطعــی بــودن آن ،عــدم ســنجش میــزان خــواب ،اســتفاده
از پرسشــنامهی بازگــو  7روزه در ســنجش عــادات خــواب کــه
نمیتوانــد بازگــوی خوبــی از عــادات خــواب همیشــگی کــودکان
باشــد ،همچنیــن احتمــال عــدم دقــت بــاال در تکمیــل پرسشــنامه
عــادات خــواب کــودکان توســط والدیــن اشــاره کــرد .در مجمــوع
بــا توجــه بــه نقــش مهــم خــواب در ســامت و ارتقــاء ســامت
جســمی و ذهنــی کــودکان ،ارائهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی
درمانــی بایــد توجــه بیشــتری بــه مشــکالت خــواب کــودکان
داشــته و راهکارهــای مناســب درزمینــه اصــاح الگــوی خــواب را
بــه ویــژه بــا تأکیــد بــر گروههــای پرخطــر بــه مســئولین مــدارس
و خانوادههــا آمــوزش دهنــد .از آنجایــی کــه الگــوی خــواب در
کــودکان میتوانــد متأثــر از فرهنــگ هــای مختلــف باشــد؛ لــذا
پیشــنهاد میشــود در تحقیقــات آتــی بــه بررســی عــادات خــواب
در ســایر گروههــای ســنی و شــهرهای مختلــف پرداختــه شــود.
ضمــن اینکــه بررســی عوامــل اجتماعــی ،فرهنگــی و زیســت
شــناختی عــاوه بــر عوامــل دموگرافیــک میتوانــد بــه شــناخت
بهتــر عوامــل مؤثــر بــر اختــال خــواب کمــک کنــد .بــا توجــه بــه
مقطعــی بــودن مطالعــه حاضرجهــت انجــام پژوهشهــای آتــی
پیشــنهاد میشــود کــه تحقیقــات تجربــی ،مطالعــات آیندهنگــر
و طولــی اســتفاده گــردد .بدلیــل آنکــه در مطالعــه حاضــر از
پرسشــنامه بازگویــی  7روزه در ســنجش عــادات خــواب کــودکان
اســتفاده شــده اســت کــه نمیتوانــد بازگــوی دقیقــی از عــادات
خــواب همیشــگی کــودکان باشــد ،همچنیــن احتمــال عــدم دقــت
بــاال در تکمیــل فــرم ارزیابــی عــادات خــواب کــودکان توســط
والدیــن ،لــذا توصیــه میشــود در مطالعــات آتــی از ابزارهــای
دقیقتــر ماننــد آکتــی گرافــی درتعییــن کمیــت و کیفیــت خــواب
کــودکان اســتفاده شــود.
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 اســتان بوشــهر و مــدارس شــهر/ آموزشوپــرورش شهرســتان
 والدیــن و دانــش آمــوزان عزیــز بــه جهــت همــکاری در،بوشــهر
اجــرای طــرح و کلیــه عزیزانــی کــه در انجــام ایــن مطالعــه کمــال
.همــکاری داشــتهاند ابــراز میدارنــد
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