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مروری بر اختالالت خواب در کودکان
مریم کرچگانی

همامی 1

 1دانشجوی کارشناسی روانشناسی ،موسسه غیرانتفاعی امین ،فوالدشهر ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده
امروزه ،شایعترین شکایات والدین مراجعهکننده به کلینیکهای روانشناختی مربوط به مشکالت خواب کودکان است .خواب به
دو بخش اصلی تقسیم می شود که شامل خواب حرکت سریع چشم و خواب غیرحرکت سریع چشم است .بروز هرگونه مشکل
در این دو بخش اصلی ،میتواند منجر به اختالالت خواب همچون بیخوابی ،نابهنجاری خواب ،پرخوابی ،اختالالت تنفسی
مربوط به خواب ،اختالالت ریتم شبانهروزی یا اختالالت حرکتی مربوط به خواب شود .این اختالالت ،از عوامل متعددی چون
عوامل محیطی و اجتماعی ،زیستشناختی و جسمی ،وراثت و ژنتیک نشات میگیرند و میتوانند زندگی اجتماعی ،تحصیلی و
شغلی کودکان را با چالش روبهرو کنند؛ به طوری که کودک مبتال به اختالالت خواب نسبت به همساالن خود ،مهارتهای
اجتماعی ضعیفی دارد ،با مشکالت تحصیلی بیشتری روبهرو است و عالئم افسردگی ،استرس و فشار روانی را نشان میدهد .لذا،
درمان و بهبود بخشیدن به اختالالت خواب در کودکان در اولویت قرار دارد و میتواند به کاهش مشکالت مذکور کمک نماید.
این پژوهش به تعر یف اختالالت خواب ،بررسی تاثیرات اختالل خواب بر عملکرد کودکان ،میزان شیوع اختالالت خواب در
کودکان ،انواع آن در کودکی ،عوامل موثر در بروز اختالالت خواب ،روشهای درمانی و همچنین ،بررسی اختالالت خواب در
کودکان استثنایی پرداخته است.
واژههای کلیدی :اختالالت خواب ،خواب حرکت سریع چشم ،خواب غیرحرکت سریع چشم ،کودکان
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 .1مقدمه
نزدیک به یک سوم عمر انسانها در خواب سپری میشود ] .[1این موضوع حاکی از آن است که خواب یک نیاز مطلق برای
زندگی بشر است و شامل دو فرآیند رشد فیزیولوژیکی و ذهنی است؛ در واقع ،خواب نه تنها یک وضعیت استراحت است ،که به
عنوان یک وضعیت رشدی برای مغز نیز شناخته میشود ،چراکه در آن ،انتقالدهندههای عصبی مخصوص هر مرحله آزاد
میشوند و بر بلوغ مغز تأثیر میگذارند ] .[2طی این فرآیند که از مهمترین چرخههای شبانهروزی بدن نیز به شمار میرود،
مغز فاقد برانگیختگی است و به تحریکات بیرونی از جمله محرکهای شنیداری و دیداری پاسخی ارائه نمیدهد ].[3
به طور کلی ،خواب به دو بخش اصلی تقسیم میشود که شامل خواب حرکت سریع چشم 1و خواب غیرحرکت سریع
چشم2است .خواب حرکت سریع چشم که شبیه به حالت خواب و بیداری است ،خواب متناقض نامیده میشود .تنفس و ضربان
قلب انسان در این مرحله از خواب ،نامنظم است و چشمها حرکت میکنند .همچنین ،امواج مغز شبیه به امواج مغزی انسان در
حالت بیداری و خواب آلودگی است .با این وجود ،در بخش بعدی خواب ،یعنی خواب غیرحرکت سریع چشم ،بدن ویژگیهای
دیگری چون تنفس و ضربان منظم قلب ،شلی عضالت بدن و داشتن خواب عمیق را دارد .الزم به ذکر است که بروز هرگونه
مشکل در این مراحل میتواند به بروز اختالل خواب منجر شود ] .[4امروزه ،شایعترین شکایات در والدین مراجعهکننده ،مربوط
به اختالالت خواب3میشود ].[5
خواب تاثیرات مهمی بر جوانب مختلف زندگی افراد به ویژه کودکان دارد؛ به گونهای که کودکانی که خواب کافی دارند،
دارای عملکرد بهتری هستند ،در معرض اختالالت خلقی و رفتاری کمتری قرار میگیرند و کمتر دچار خستگی ،بیحالی و
افسردگی میشوند ] .[6همچنین ،خواب ،با بازسازی قوای فیزیکی و هیجانی ،نقش بسیار مهمی در تمدد قوای شناختی کودک
بازی میکند و عملکردهای شناختی او را تحتتاثیر قرار میدهد ] .[7در واقع ،خواب کافی و مولد ،یکی از مهمترین عوامل
تعیینکننده سازگاری روانی -اجتماعی در دوران کودکی است ] [8که بروز هرگونه اختالل در آن ،میتواند بر رشد فیزیکی،
رفتاری ،عواطف و عملکرد شناختی او اثر سو بگذارد .عالوه بر این ،اختالالت خواب کودکان میتواند سبب ایجاد مشکل در
خواب و عملکرد والدین و همچنین ،ایجاد استرس و فشار روانی در آنها شود ] .[9لذا ،این موضوع ،اهمیت شناخت جنبههای
گوناگون خواب و اختالالت خواب در کودکان ،تشخیص به موقع و درمان آنها را بیشاز پیش برجسته میسازد .لذا هدف از
پژوهش حاضر ،بررسی انواع اختالالت خواب در کودکان عادی و استثنایی ،میزان شیوع ،عوامل موثر در بروز اختالل خواب،
پیامدها و راههای درمان آن است.
 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع مروری بود .بر همین اساس ،پیشینههای نظری و پژوهشی در رابطه با مبانی نظری
انواع اختالالت خواب در کودکان عادی و استثنایی ،میزان شیوع ،عوامل موثر در بروز این اختالل ،پیامدها و راههای درمان آن
بررسی شد .به این منظور ،پایگاههای علمی الزویر ،ابسکو ،پروکواست ،ایبوکی ،گوگل اسکوالر و گیگاپدیا با کلیدواژهی خواب و
اختالالت خواب در کودکان بین سالهای  1985تا  2020مورد جستجو قرار گرفت و اطالعات ضروری در حوزه مبانی نظری و
پژوهشی اختالالت خواب جمعآوری شد .در راستای عنوان مقاله ،یافتههایی در وبالگها و سایتهای غیرمعتبر نیز وجود داشت
که این موارد در نظر گرفته نشدند و از مالکهای خروج از پژوهش بودند .اطالعات حاصل از منابع مختلف مورد استفاده از
قبیل سایتهای معتبر ،نشریات ،مقالههای پژوهشی ،اسناد و مدارک و کتابها مورد مقایسه ،تحلیل ،تفسیر و نتیجهگیری قرار
گرفت که نتایج آن به صورت مروری در ادامه گزارش شده است.

1Rapid Eye Movement Sleep
2Non-Rapid Eye Movement Sleep
3Sleep disorders
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 .3تعریف اختالل خواب و عالئم آن
مشکالت خواب در کودکان ،به دلیل پیچیدگی رابطهی میان خواب و مغز در حال رشد ،موضوعی چالشبرانگیز است ].[10
اختالالت خواب در کودکان به معنی کاهش یا افزایش بیش از حد خواب متناسب بـا سن ،انواع غیرطبیعی خواب ،رفتارهای
غیرطبیعی یا بروز اتفاقات غیرعادی در طی خواب است .الزم به ذکر است که الگوهای خواب ناکافی و اختالالت خواب در
دوران کودکی پیامدهای مختلفی همچون کاهش ترشح هورمون رشد ،ناهنجاریهای عملکردی سیستم ایمنی بدن و بدکاری
قلب به دنبال دارد ] [11و در فرهنگهای مختلف ،با تظاهرات گوناگونی همراه است؛ به طوریکه ،عالئم و عوارض خواب ناکافی
در کودکان با بزرگساالن متفاوت بوده و ممکن است خود را به صورت تغییرات خُلقی و کوتاه شدن بیش از حد دامنه توجه
نشان دهد ].[5
م شاهده عالئمی از جمله مشکل مکرر در شروع خواب ،امتناع از خوابیدن به تنهایی ،مقاومت در برابر خواب ،افزایش ترس
در شب و کابوسها ،بی قراری در خواب و مشکالت تنفسی نظیر خروپف کردن در کودکان میتواند نشان دهنده وجود
اختالالت خواب در کودکان باشد ] .[12عالوه بر این ،اختالالت خواب میتوانند با شبادراری ،راه رفتن در خواب ،بیداریهای
مکرر و مدت خواب کم در کودکان نیز گزارش شوند ].[13
 .4میزان شیوع اختالالت خواب در کودکی
میزان شیوع اختالالت خواب در کودکان در تحقیقات گوناگون متغیر است .به طور کلی 20 ،تا  30درصد از کودکان ،دارای
مشکالت قابل توجهی هنگام خواب یا بیداری شبانه هستند که در بیشتر موارد ،این مشکالت قابل درمان و پیگیری است ].[13
همچنین ،میزان شیوع اختالالت خواب در کودکان غربی  24تا  40درصد و در کودکان آسیایی  70تا  82درصد گزارش شده
است ] .[9در ایران نیز ،میزان شیوع اختالالت خواب در کودکان ،بین  30تا  50درصد در مطالعات مختلف بیان شده است که
نرخ قابلتوجهی است و اهمیت پرداختن به این موضوع را یادآور میشود ].[14
 .5انواع اختالالت خواب در کودکی
به طور کلی ،سه سیستم برای طبقهبندی اختالالت خواب در دسترس است که شامل سیستم طبقهبندی بینالمللی
اختالالت خواب ،راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی و سیستم طبقهبندی تشخیصی است .ویرایش سوم سیستم
طبقهبندی بینالمللی اختالالت خواب4که یک سیستم طبقهبندی جامع است ،اختالالت مرتبط با خواب را شامل مواردی چون
بیخوابی 5،نابهنجاری خواب 6،پرخوابی 7،اختالالت تنفسی مربوط به خواب 8،اختالالت ریتم شبانهروزی 9،اختالالت حرکتی
مربوط به خواب10و سایر اختالالت خواب میداند .در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی11نیز که یک
سیستم طبقهبندی چند محوره است ،اختالالت خواب -بیداری به اختالل بیخوابی ،پرخوابی ،حملۀ خواب12،اختالالت خواب
مرتبط با تنفس ،اختالالت خواب -بیداری ریتم شبانهروزی ،نابهنجاری خواب ،سندروم پاهای بیقرار13،اختالل رفتاری خواب
حرکات سریع چشم ،پرخوابی و خواب -بیداری مشخص و نامشخص و سایر اختالالت بیخوابی تقسیم میشود .نکته قابل توجه
4The International Classification for Sleep Disorders, 3rd Edition
5Insomnia
6Parasomnia
7Hypersomnia/Hypersomnolence
8Sleep-related breathing disorders
9Circadian-rhythm disorders
10
Sleep-related movement disorders
11
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition
12
Narcolepsy
13
Restless Legs Syndrome
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این است که ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،قادر به تشخیص اختالالت خواب مشاهده شده در
کودکان خردسال ،به ویژه نوزادان و کودکان نوپا نیست .همچنین ،سیستم صفر تا سه طبقهبندی تشخیصی14هم ،یک سیستم
طبقهبندی چندمحوره است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و اختالالت رفتاری و هیجانی را در نوزادان و کودکان نوپا
طبقهبندی میکند ] .[12در ادامه برخی از این اختالالت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بی خوابی کودکان ،به عنوان یک مشکل مکرر در شروع خواب ،مدت زمان ،تثبیت یا کیفیت آن تعریف میشود که علیرغم
وجود زمان و فرصت مناسب برای خوابیدن رخ می دهد و منجر به نقص عملکرد روزانه کودک یا خانواده او میشود ] .[15بر
اساس ویرایش سوم سیستم طبقهبندی بینالمللی اختالالت خواب ،بیخوابی رفتاری ،با تداعی شروع خواب تعریف میشود و
نشاندهندهی تداعیهای ناسازگارانه ی ایجادشده توسط کودک یا ناشی از ضعف در تعیین محدوده والدین است که منجر به
عدم به خواب رفتن کودک هنگام فقدان تداعی های رفتاری همچون تکان دادن و تماشای تلویزیون و در دست گرفتن یک
عروسک پارچهای مورد عالقه میشود .اکثر کودکانی که از بیخوابی رفتاری رنج میبرند ،پس از بیداریهای شبانهی طبیعی،
در بازگشت به خواب مشکل دارند که منجر به از دست دادن خواب میشود ].[12
حمله خواب نیز ،یک اختالل نادر است که به اختالل در کارکرد سیستم مغز هایپوکرتین نسبت داده میشود و با حمالت
ناگهانی خواب ،توهم خوابآور ،کاتاپلکسی15و فلج خواب16مشخص می شود .شروع حمله خواب معموأل در دوران بلوغ و در
مواردی نادر از شروع کودکی اتفاق میافتد .عوامل ژنتیکی و محیطی نیز ،به عنوان دالیل احتمالی آن پیشنهاد شدهاند ].[16
سندروم نشانگان کالین لوین 17،نوعی دیگر از اختالل عودکننده ،نادر و تعریف شده توسط ویرایش سوم سیستم طبقهبندی
بینالمللی اختالالت خواب است که با دورههای شدید پرخوابی همراه با نشانههای اعصاب و روان ،از جمله گیجی ،کندی،
فراموشی ،غیرواقعیسازی ،بیعالقگی ،افزایش اشتها ،فزون خواهی جنسی ،اضطراب ،روحیۀ افسرده ،توهم ،هذیان و مشکالت
رفتاری توصیف میشود ] . [17شیوع این سندرم ،در حدود یک تا دو مورد در هر میلیون با شروع مکرر در نوجوانان تخمین
زده میشود ،اگرچه مواردی از آن نیز ،در کودکان کوچکتر گزارش شده است .اختالل پرخوابی نیز ،به عنوان خوابآلودگی
بیش از حد ،با وجود یک دوره خواب اصلی که حداقل  7ساعت طول میکشد ،تعریف میشود .در این اختالل که همراه با
دورههای مکرر خواب است ،دوره اصلی خواب بیش از  9ساعت در روز طول میکشد و فرد در بیدار شدن کامل مشکالتی دارد.
این اختالل ،حداقل  3بار در هفته و به مدت حداقل  3ماه اتفاق میافتد ].[12
به طور کلی ،خروپف معمول ،با آپنه18،هایپوپنه19،ناهنجاریهای تبادل گاز یا اختالل خواب معماری20همراه نیست ].[18
از نظر تاریخی ،خروپف معمول ،یک بیماری خوش خیم در نظر گرفته شده است؛ با این حال ،شواهد در حال رشد نشان
میدهد که کودکانی که خروپف میکنند ،ممکن است مشکالت عصبی و رفتاری مشابه کودکان مبتال به سندرم آپنه انسدادی
خواب21داشته باشند .خروپف معمول ممکن است بیش از سه بار در هفته تکرار شود .سندرم آپنه انسدادی خواب ،حدود  2تا
 3.5درصد کودکان را تحتتاثیر قرار میدهد .اولین اوج در کودکان از  2تا  8سال ،با حضور لوزهها رخ میدهد .عوامل خطرناک
شایع برای این سندرم کودکان عبارتند از :نژاد سیاهپوست ،چاقی ،هایپرتروفی آدنوتونسیالر 22،مشکالت سینوسی ،آلرژی ،سابقه
خانوادگی ،نارس به دنیا آمدن ،اختالل در ساختار جمجمه و صورت ،تون عضالنی پایین و اختالالت عصبشناختی که باعث
اختالل در کنترل تنفس میشود ].[12
14
The Diagnostic Classification, Zero to Three
15
Cataplexy
16
Sleep paralysis
17
Kleine-Levin Syndrome
18
Apnea
19
Hypopnea
20
Architectural sleep disorder
21
Obstructive Sleep Apnea Syndrome
22
Adenotonsillar Hypertrophy
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عالوه بر این ،تصور می شود که اختالل تأخیر در فاز خواب-بیداری ،شایعترین اختالل خواب-بیداری با ریتم شبانهروزی
است .این اختالل که در نوجوانان شایعتر است ،همپوشانی قابلتوجهی با بیخوابی دارد ] .[19اختالل تأخیر در فاز خواب-
بیداری ،که شیوعش در پسران نسبت به دختران باالتر است ] ،[20با مشکالت بهداشت روان ،از جمله افسردگی ،اختالل نقص
توجه-بیش فعالی23و اختالل طیف اوتیسم24همراه بوده است .سندرم پاهای بیقرار نیز ،یک اختالل حسی-حرکتی شایع
است .شیوع این اختالل در کودکان  8تا  11ساله برابر با  %1.9و در کودکان  12تا  17ساله برابر با  %2گزارش شده است .به
نظر می رسد سندرم پاهای بیقرار از الگوی وراثتی پیروی میکند ،به گونهای که تا  %50از بیماران مبتال به آن ،دارای سابقهی
خانوادگی و ارثی هستند ].[12
سندرم حرکات دورهای اندام 25،با تکرار حرکات کلیشهای اندام در خواب مشخص میشود .این سندرم در انواع اختالالت
خواب از جمله سندرم پاهای بی قرار ،نارکولپسی ،سندرم آپنه انسدادی خواب و اختالل رفتاری خواب رخ میدهد و ممکن است
توسط برخی داروها ایجاد شود ] .[21این سندرم ممکن است قبل از شروع نشانههای حسی موردنیاز برای تشخیص سندرم
پاهای بیقرار در کودکان ظاهر شود .میزان شیوع این اختالل ،حدود  5تا  25درصد در کودکانی که برای مطالعه خواب مراجعه
می کنند ،نشان داده است و تفاوت معناداری از نظر جنسیتی وجود ندارد ].[12
نابهنجاری خواب نیز از دیگر اختالالت خواب رایج در دورا ن کودکی است که شامل حوادث جسمی نامطلوب یا تجربیات
ناخوشایند در هنگام شروع خواب ،طول خواب یا هنگام برانگیختگی از خواب است .نابهنجاری خواب به پاراسومنیای حرکت
سریع چشم و پاراسومنیای غیرحرکت سریع چشم تقسیم می شود .پاراسومنیای حرکات سریع چشم که شامل کابوسها و
اختالالت رفتاری است ،بیشتر در سنین  5تا  10سال اتفاق میافتد ] .[22در این اختالل ،وقوع کابوسها به شدت با راه رفتن
و صحبت کردن در خواب و همچنین ،سابقه خانوادگی پیوند دارند ] .[23عالوه بر این ،پاراسومنیای غیرحرکت سریع چشم نیز
از اختالالت شایع خواب در میان کودکان تلقی میشود ،به طوریکه  %88کودکان  2.5تا  6سال ،حداقل یک بار تجربهی این
اختالل را به شکلهای مختلفی چون وحشت در خواب ( ،)40%راه رفتن در خواب ( ،)15%شبادراری ( ،)25%دندان قروچهی
شبانه )%46(26و اختالل حرکتی ریتمیک )%9(27داشتهاند .الزم به ذکر است که پاراسومنیای کودکی عمدتاً به دلیل عوامل
ژنتیکی و رشدی است ].[12
 .6عوامل مؤثر در بروز اختالالت خواب
عوامل متعددی در ایجاد آشفتگیها و اختالالت خواب مؤثرند که به طور کلی در دو دستهی عوامل زیستی و محیطی جای
می گیرند .در این میان ،از جمله عوامل زیستی که موجب تشدید اختالالت خواب میشوند ،میتوان به مواردی از جمله عدم
مراقبتهای دوران بارداری و شیردهی همچون استفاده از مواد مخدر و الکل توسط مادر اشاره نمود که میتواند بر جنین یا
کودک شیرخواره تاثیر منفی برجای بگذارد ] .[24عالوه بر این ،نوشیدن بیشاز حد مایعات در شب ،کمبود ویتامین دی و
اثرات جانبی که داروها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،از طریق مادر بر کودک برجای میگذارند ،از دیگر عوامل زیستی موثر بر
خواب کودک به شمار میروند ].[25
همچنین ،بسیاری از عوامل اجتماعی و جمعیتشناسی دیگر ،همچون وضعیت نامساعد اجتماعی-اقتصادی ،وضعیت روانی
کودک و مشکالت عاطفی او وجود دارند که میتواند در بروز اختالالت خواب موثر باشد ] .[5در این میان ،یکى از شایعترین
علل محیطی اختالل خواب ،رعایت نکردن اصول مربوط به بهداشت خواب است .منظور از بهداشت خواب ،مجموعهاى از
رفتارها ،شرایط محیطى و فاکتورهاى دیگر مرتبط با خواب است که میتواند در درمان بیمارانى که از اختالالت خواب رنج
23
Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
24
Autism Spectrum Disorder
25
Periodic Limb Movements Syndrome
26
Nocturnal Bruxism
27
Rhythmic movement disorder
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میبرند ،موثر باشد .به طور کلی ،فعالیتهاى بهداشت خواب را میتوان در چهار گروه عوامل محیطى ،برنامهریزى ،تمرینات
خواب و عوامل فیزیولوژیک طبقهبندى کرد ].[1
در کنار تمام مواردی که بیان شد ،وضعیت خانوادگی نیز در این ایجاد و تشدید این اختالل بیتاثیر نیست ] ،[26به
گونهای که عواملی چون رفتارهای پرخطر والدین ،عدم توجه یا کم توجهی آنها نسبت به کودک ،تعامل ضعیف کودک با مادر،
خواسته یا ناخواسته بودن فرزند ،شیوه فرزندپروری و سازگاری زناشویی والدین میتوانند باعث بروز اضطراب ،تنش و ترس در
کودکان شوند و در نتیجه ،بیکیفیت بودن خواب در کودکان را به به دنبال داشته باشند ].[5
 .7روشهای درمانی اختالل خواب
گزینههای درمان برای اختالالت خواب ،از اصالح شیوهی زندگی و مداخالت رفتاری تا درمانهای دارویی و پزشکی متغیر
است ] .[27با این وجود ،والدین معموال مداخالت رفتاری را نسبت به دارو ترجیح میدهند و به همان اندازه مؤثر میدانند
] . [28بر این اساس ،اولین قدم برای بهبود مشکالت خواب در کودکان ،مشاوره والدین جهت ایجاد عادات خوب و اجرای
تکنیک های رفتاری است .با این حال ،برای تضمین موفقیت در استفاده از این تکنیکها ،باید ترجیحات والدین و انگیزهی
مراقبان در نظر گرفته شود ].[29
در صورتی که درمانهای غیردارویی ،نتیجهای را که والدین و درمانگر انتظار داشتهاند ،به دنبال نداشته باشد ،درمانهای
دارویی به عنوان یک گزینهی درمانی اضافه به کار گرفته میشوند .آگونیستهای گیرنده آلفا ،2بنزودیازپینها ،داروهای ،Z
داروهای ضد روان پریشی و داروهای ضد افسردگی از جمله داروهایی هستند که در این روش درمانی تجویز میشوند ].[30
همچنین ،در درمان اختالالت خواب کودک ،ممکن است برخی از داروهای بدون نسخه ،مانند آنتیهیستامین و مالتونین مورد
استفاده قرار گیرند ].[31
در کنار روشهای اصالح رفتار و دارو درمانی ،گزینهی طب مکمل و جایگزین نیز مطرح است که عموما ،برای بهبود
مشکالت خواب و سایر مسائل ذهنی استفاده میشود ] .[32این مداخالت ،شامل مواردی چون پتو و جلیقه های وزنه دار،
فناوری های مبتنی بر تشک ،ماساژ ،رایحه درمانی ،یوگا ،ورزش و فعالیت بدنی است ].[29
 .8اختالل خواب در کودکان استثنایی
شواهد متعددی وجود دارند که نشان می دهند شیوع اختالالت خواب در میان کودکان با نیازهای خاص و همچنین،
کودکان دارای اختالالت روانپزشکی بیشتر از کودکان عادی است؛ به طوریکه میزان باالیی از بیداری شبانه و کابوسها ،در
کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی -نقص توجه ،افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم و همچنین ،کودکان با اختالالت خلقی و
اضطرابی دیده میشود و رابطه ی مستقیمی میان مدت زمان خواب با شدت اختاللی که دارند ،کشف شده است ] .[12در این
میان %25 ،تا  %50درصد از والدین دارای کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی -نقص توجه ،شکایاتی در رابطه با خواب فرزند
خود داشتهاند .همچنین ،اکثر افراد مبتال به اختالل بیشفعالی -نقص توجه ،نشانههایی مانند مقاومت در برابر خواب ،تأخیر در
شروع خواب و بیدار شدن مکرر در شب را گزارش دادهاند ].[33
عالوه بر این ،آشفتگی های خواب بیانگر یک ویژگی مشترک در میان کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم است که  50تا
 80درصد آنها را درگیر میکند ] .[34عموما آشفتگیهای خواب گزارش شده در کودکان با اختالل طیف اوتیسم شامل
نابهنجاری خواب ،اختالل تنفسی خواب ،اختالالت حرکتی مربوط به خواب و خوابآلودگی بیش از حد در طول روز است
] .[27الزم به ذکر است که بروز اختالالت خواب در چنین کودکانی ،میتواند به تشدید نشانههای اوتیستیک بینجامد ].[35
کودکان با اختالالت خلقی نیز از دیگر گروههایی هستند که با مشکالت خواب دستوپنجه نرم میکنند .مطالعات نشان
داده است که در میان کودکان افسرده %72.7 ،دارای اختالل خواب %53.5 ،فقط دارای مشکل بیخوابی %9 ،با مشکل پرخوابی
و  %10.1هم درگیر بی خوابی و هم پرخوابی هستند .کودکانی که افسردگی شدیدتری دارند ،خواب آشفتهتری نیز دارند و در
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افرادی که به شدت تحتتأثیر این اختالل خلقی قرار گرفتهاند ،هم بیخوابی و هم پرخوابی مشاهده میشود ] .[36عالوه بر
این ،اختالالت خواب به شدت در بین کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل اضطرابی شایع است ،به طوریکه گزارش پزشکان و
والدین نشان میدهد حدود  %85کودکان و نوجوانان مبتال به اختالالت اضطرابی دارای مشکالت خواب گذرا هستند و تا %50
نیز ،اختالل خواب مزمن دارند ].[37
 .9نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعریف اختالالت خواب ،بررسی تاثیرات اختالل خواب بر عملکرد کودکان ،میزان شیوع اختالالت
خواب در کودکان ،انواع آن در کودکی ،عوامل موثر در بروز اختالالت خواب ،روشهای درمانی و همچنین ،بررسی اختالالت
خواب در کودکان استثنایی بود .نتایج حاصل از مطالعات و پژوهشهای انجامشده حاکی از آن است که اختالالت خواب تاثیر
چشمگیری بر عملکرد کودکان دارند و میتوانند زندگی اجتماعی ،تحصیلی و شغلی آنها را با چالش روبهرو کنند .لذا ،با توجه
به این موضوع ،توجه به اختالالت خواب در کودکان در اولویت قرار میگیرد و استفاده از روشهایی که به درمان و بهبود این
اختالالت در کودکان بپردازد ،پیشنهاد میشود .در این راستا ،پژوهشهای گستردهای جهت طراحی مداخالت درمانی اختالالت
خواب و بررسی اثربخشی آن در خارج از کشور انجام شده است ولی پژوهشهای داخلی در این حوزه کمتر هستند .لذا انتظار
میرود در پژوهشهای آتی ،به طراحی مداخالتی جهت درمان و بهبود اختالالت خواب در سنین مختلف و گروههای گوناگون
کودکان پرداخته شود و از نتایج مطالعه حاضر ،در راستای ایجاد چنین برنامهای برای کودکان ،مطابق با فرهنگ ایران استفاده
شود .عالوه بر این ،با توجه به اهمیتی که مقولهی درمان اختالالت خواب در موفقیت فردی و اجتماعی کودکان مبتال دارد،
شایسته است که این امر ،بیش از پیش مورد توجه اولیای امور آموزشی و تربیتی کودکان قرار بگیرد.
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