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 -1اعتبدیبر گزٍُ پشؽىی ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ لن ،ایزاى
 -2پشؽه ػوَهی گزٍُ پشؽىی ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ لن ،ایزاى
 -3هزثی گزٍُ ثْذاؽت ػوَهی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لن ،داًؾىذُ ثْذاؽت ،ایزاى
* ًَیغٌذُ هغئَل :اثَالفضل هظفزی

E-mail: a_mozafari@hotmail.com

چکیده
مقدمه و هدف :خزخز در کَدکاى ،یکی اس هْنتزیي دالی اخلالّاا خاَا اسا  .اخالالّاا رفلاار
حزکلی خَا ّن یکی اس هَضَعّا هْن در طب اطفال اس کِ ضیَػی بًِسب باال در کَدکاى داضالِ،
تأثیز بسشا در کارّا رٍسهزُ ٍ کیفی سًذگی داردّ .ذف اس ایي هطالؼِ ،بزرسی ٍضؼی اخلالّاا
رفلار -حزکلی خَا در کَدکاى هبلا بِ خزخز بَد.
مواد و روشها :ایي هطالؼِ هقطؼی ،طی سِ هاُ صَرتگزفلِ 100 ،کَدک  2تا  12سال هبالا باِ خزخاز
بِ رٍش ًوًَِ گیز در دسلزس بزرسیضذًذ .ابشار گزدآٍر دادُ دٍ پزسصًاهاِ اسالاًذارد بازلیي ٍ
 Childhood Sleepبَد .اطاػات تَسط رٍش هصاحبِ ساسهاىیافلِ اس ٍالذیي کَدکاى گزدآٍر ضذ ٍ باا
دوماهنامه علمي-پژوهشي

ًزمافشار  SPSSدر سطحی هؼٌیدار ،کولز اس  0/05تحلی ضذ.

دانشگاه شاهد
تیر 5931

خزخز با دفؼات باال ٍ ضذیذ داضلٌذ 17 ،درصذ آپٌِ ٍ  28درصذ خزخزضاى بزا دیگزاى هشاحوا ایجااد-
هیکزد .دًذاىقزٍچِ در  38درصذ ،راُرفلي در طَل خَا در  4درصاذ ٍ صاحب کازدى در خاَا در 30
درصذ بیواراى گشارشضذ.

دریافت2331/3/21 :
آخزین اصالحها2331/2/12 :
پذیزش2931/6/5 :

نتیجهگیریً :لایج حاکی اس ضیَع بًِسب باال بزخی اس اخلالّا رفلار حزکلی خاَا در کَدکااى
هبلا بِ خزخز بَد؛ لذا پزداخلي بِ هَضَع خزخز ٍ اخالالّاا خاَا ٍ تَهاِ دادى ٍالاذیي باِ ایاي
بیوار در هْ تطخیص بِ هَقغ بِطَر ضایاًی کوکخَاّذکزد.
واژگان کلیدی :خزخز ،اخلالّا رفلار حزکلی خَا  ،کَدکاى
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سال بیستم -شماره 501

نتایج :هیاًگیي اخلالّا رفلار  13/87±3بَد .در ایي هطالؼِ  52درصذ ٍ  30درصذ هاَارد باِتزتیاب،
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بررسی اختاللهای رفتاری حرکتی کودکان مبتتال

بزرسی اخلالّا رفلار حزکلی کَدکاى هبلا بِ خزخز در ...

ّبی رفتبری حزوتی هبًٌذ دًذاىلزٍچِ ،وبثَط ؽجبًِ ٍ

مقدمه
خزخز یه فذای خؾي یب تٌذ اعت وِ در ٌّگبم

سهبى اس ایي هیشاى وبعتِهیؽَد ثِعَریوِ لذمسدى در

خَاة ثِ دلیل ایجبد اًغذاد در هغیز راُّبی َّایی عی

عَل ؽت اس  36درفذ در عبل عَم سًذگی ثِ حذٍد

تٌفظ اتفبقهیافتذ .خزخز پظ اس ریلىظؽذى ػضالت

 13درفذ در عي  6عبلگی هیرعذ؛ ّویيعَر ،درفذ

راُّبی َّایی در گلَ رخهیدّذ وِ ثِ ػلت لزسػ

هؾىل ثِخَاةرفتي اس  16درفذ در  4عبلگی ثِ 7

ثبفتّبی ًزم ٌّگبم تٌفظ اعتٍ .جَد خزخز در

درفذ در  6عبلگی خَاّذرعیذ ()17؛ ّوچٌیي دًذاى-

وَدوبىً ،ؾبًگز افشایؼ همبٍهت راُّبی َّایی فَلبًی

لزٍچِ تب عي ًَجَاًی ثِ ًحَی چؾوگیز وبّؼهییبثذ

در عَل خَاة ٍ هْنتزیي ػالهت اختالل تٌفغی حیي

(.)18

خَاة اعت ( .)1ػَارك اختاللّبی تٌفغی حیي

در هغبلؼبت هختلف ،ارتجبعی ًشدیه هیبى خزخز ٍ

خَاة ؽبهل «ػَارك للجی ػزٍلی ،ػالئن ػقجی-

آپٌِ تٌفغی ثب اختاللّبی رفتبری -حزوتی هبًٌذ لذمسدى

رفتبری ٍ اختالل در رؽذ» اعت ()2؛ حتی خزخز

حیي خَاة ( ٍ )20ٍ 19هؾىالت تحقیلی ()22ٍ 21

ػبدتی (ٍجَد خزخز در ّز ؽت) هیتَاًذ ثذٍى ٍجَد

هؾبّذُؽذُاعت؛ ّوچٌیي دیذُؽذُ وِ ثب ثزعزفوزدى

ّیپَوغی هؾىالت رفتبری ٍ وبّؼ یبدگیزی را ثِ دلیل

ػَاهل ایجبدوٌٌذُ خزخزً ،ظیز ثزداؽتي ادًَییذ هَجت

ونوزدى ویفیت خَاة ثِدًجبل داؽتِثبؽذ ( .)3ؽیَع

ثزعزفؽذى ایي اختاللّب هیؽَد ()24ٍ 23؛ در هغبلؼِ

خزخز در هغبلؼبت هختلف ،ثغیبر هتفبٍت اعت؛ در-

دیگز رٍی تؼذادی وَدن پلی عَهٌَگزافی اًجبمؽذ،

هجوَع ؽیَع خزخز ػبدتی  3تب  12درفذ اعت (.)4

هؾبّذُؽذ ،اختاللّبی رفتبری -حزوتی ًبى رم پظ اس

اس ریغهفبوتَرّبی خزخز هیتَاى ثِ ریغه ثیؾتز

خزخز ٍ آپٌِ ایجبدهیؽَد ).)25

خزخز در پغزّب (ٍ ،)5جَد اضبفِ ٍسى ( ،)6هقزف

ثب تَجِ ثِ آهبر رٍ ثِ افشایؼ چبلی ٍ ثیتحزوی در

عیگبر در ٍالذیي ( ،)7ػذم تغذیِ ثب ؽیز هبدر (ٍ )8
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وَدوبى ٍ درًتیجِ افشایؼ ؽیَع خزخز در وَدوبى،

ٍضؼیت التقبدی ٍ اجتوبػی ًبهٌبعت اؽبرُوزد (.)9

ثزرعی ارتجبط هیبى آى ٍ اختاللّبی رفتبری حزوتی

در هغبلؼبت ًؾبىدادُؽذُ در ثیوبراى آلزصیه ،هیشاى

خَاة هیتَاًذ در تؾخیـ ثیوبری ٍ ًیش درهبى ثِهَلغ

خزخز ثبالتز اعت ()10؛ در ایي افزاد ،ؽزح حبل آعن ٍ

ٍ هٌبعت هبًٌذ آدًىتَهی ٍ تًَغیلىتَهی ٍ وبّؼ ٍسى

آلزصی در هبدراى ،خظخظ ٍ اگشهب ٍ عزفِّبی ؽجبًِ

ثِهٌظَر ثْجَد ٍ حتی ثزعزفؽذى اختاللّبی خَاة

ؽبیغتز اعت ()11؛ ایي ؽیَع در هیبى وَدوبًی ثب

ًبؽی اس خزخز ووه ؽبیبًیوٌذ؛ لذا ایي هغبلؼِ ثب

اختاللّبی رٍاًی -ػبعفی ثب یه ثیوبری خلمی ؽٌبختِ-

ّذف ثزرعی ؽیَع اختاللّبی رفتبری-حزوتی در

ؽذُ یب ثؼضی اس ثیوبریّبی عجی هبًٌذ آعن ،آلزصی،

ثیوبراى هجتال ثِ خزخز در وَدوبى  2تب  12عبلِ ؽْز لن

ػفًَت حبد گَػ هیبًی ،ریفالوظ هزی ،وَلیه

فَرتگزفت.

ًَسادیً ،بٌّجبریّبی اعىلتی ػضالًی ٍ اختاللّبی
اجتوبػی ثِعَر چؾوگیزی افشایؼهییبثذ (.)12

روش بررسی

اسعزفی ،اختاللّبی رفتبری حزوتی در وَدوبى ًیش

ایي هغبلؼِ تَفیفی -تحلیلی همغؼی در ثبسُ سهبًی

ثغیبر ؽبیغ اعت ثًِحَیوِ یهعَم وَدوبى پظ اس 5

عِ هبُ اٍل  1390ثِاجزادرآهذُاعت؛ جبهؼِ آهبری ایي

عبلگی ،هؾىل در دیز ثِخَاةرفتي ،دیز رفتي ثِ

هغبلؼِ ؽبهل وَدوبى  2تب  12عبلِ هجتال ثِ خزخز

رختخَاة ٍ ثیذارؽذىّبی پیبپی در عَل ؽت را

هزاجؼِوٌٌذُ ثِ ولیٌیهّب ٍ هغتّبی درهبًی در ؽْز

تجزثِهیوٌٌذ ( 13تب  ٍ )16درول ،حذٍد  88درفذ اس

لن اعت .در ایي هغبلؼِ 100 ،وَدن هجتال ثِ ایي

وَدوبى پیؼ اس دثغتبى دعتون ،یىی اس ایي اختالل-
2
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راُرفتي در خَاة را تجزثِهیوٌٌذ ()17؛ الجتِ ثب گذؽت

ابَالفض هظفز ٍ ّوکاراى

ثب تَجِ ثِ هتغیزّبی دخیل در اختاللّبی رفتبری-

اّذاف هغبلؼِ ،پزعؼًبهِّب ثذٍى ثجت هؾخقبت فزدی

حزوتی ثِػٌَاى هتغیز ٍاثغتِ ،ثِهٌظَر وٌتزل ایي هَارد،

ٍ ثب رضبیت وبهل جوغآٍریؽذًذ .دادُّب درًْبیت ،ثب

ٍ وَدوبى هجتال ثِ اختاللّبی هغشی

ًزمافشار آهبری  SPSS 18تَعظ ؽبخـّبی آهبر هزوشی

توبهی وَدوبى

CP

ٍ تَسیغ فزاٍاًی ٍ ثب اعتفبدُ اس آسهَىّبی وبی دٍ ،ثب

اس هغبلؼِ وٌبرگذاؽتِؽذًذ.

عغح اعویٌبى  95درفذ تحلیلؽذًذ.

در ایي هغبلؼِ وَدوبى هجتال ثِ خزخز ثزاعبط
گشارػ ٍالذیي ٍ ًیش ثزاعبط پزعؼًبهِ اعتبًذارد

نتایج

ثزلیي 1هجتٌیثز ًظز آًبى تؾخیـدادُؽذُ ،ثِ هغبلؼِ،

در ایي هغبلؼِ  65درفذ ًوًَِّب پغز ٍ  35درفذ

ٍارد ؽذًذ .پزعؼًبهِ ثزلیي هؾتول ثز دُ پزعؼ اعت

دختز ثَدًذ ٍ هیبًگیي عٌی آًبى  7/55 ± 2/69عبل ثَد.

وِ در عِ عجمِ« ،خزخز ،خَاةآلَدگی ٍ فؾبر خَى» را

جذٍل  ،1هؾخقبت دهَگزافیه ًوًَِّب را ًؾبىدادُ-

ثزرعیهیوٌذ وِ پیؼتز تَعظ احوذً ٍ 2تشار 3رٍایی ٍ

اعت.

پبیبیی آى هَرد ثزرعی ٍ تأییذ لزارگزفتِاعت؛ الجتِ در

ًتبیج ًؾبىدادًذ وِ  31درفذ وَدوبى هجتال ثِ خزخز

هغبلؼِ حبضز ،تٌْب اس پزعؼّبیی وِ خزخز را ثزرعی-

ّز رٍس ثِ ایي ػبرضِ ،دچبر هیؽًَذ 21 ،درفذ عِ تب

هیوزدًذ ،اعتفبدُؽذ؛ ثذیيهٌظَر ،ثبر دیگز ،پبًل
خجزگبى ٍ هحبعجِ ؽبخـّبی

CVI

ٍ

CVR

چْبر ثبر در ّفتِ 21 ،درفذ یه تب دٍ ثبر در ّفتِ27 ،

رٍایی

درفذ یه تب دٍ ثبر در هبُ ثِ خزخز ،دچبر هیؽًَذ؛

فَری ٍ هحتَایی آى را ثبسًگزی ٍ تأییذوزدًذ؛

ثِػجبرتی در  52درفذ هَارد ،دفؼبت خزخز سیبد ثَد ٍ

ّوچٌیي ّوغبًی درًٍی پزعؼّبی ایي پزعؼًبهِ در

 48درفذ ّن در دفؼبت ون ثِ خزخز ،هجتال ثَدًذ.

هغبلؼِ حبضز  0/89ثِدعتآهذ.

درخقَؿ ؽذت خزخز 36 ،درفذ دارای فذای ووی

ّوچٌیي در ایي هغبلؼِ ،اختاللّبی رفتبری -حزوتی
خَاة ثزاعبط پزعؼًبهِ اعتبًذارد

Childhood Sleep

Childhood Sleep

وزدى 19 ،درفذ ثلٌذتز اس فحجتوزدى ٍ  11درفذ

ّن پزعؼ-

آًمذر ثلٌذ ثَدًذ وِ اس اتبق هجبٍر ؽٌیذُهیؽذ؛ درٍالغ

ًبهِای اعتبًذارد هؾتول ثز  22پزعؼ ثَدُ وِ در

در ایي هغبلؼِ  70درفذ دارای ؽذت خزخز خفیف ٍ

هغبلؼِ ایَاًىَ ٍ 4اٍثزیي 5لجلی رٍایی ٍ پبیبیی آى

 30درفذ هجتال ثِ خزخز ؽذیذ ،ثَدًذ؛ ثِعَریوِ در

تأییذؽذُاعتّ .وغبًی درًٍی ایي پزعؼًبهِ در هغبلؼِ

 27درفذ ًوًَِّب ٍضؼیت خزخز آًْب هَجت هشاحوت

حبضز  0/91ثِدعتآهذ .دادُّب در ایي پضٍّؼ ثزای

ٍ ؽىبیت دیگزاى هیؽذ؛ ّوچٌیي  18درفذ ًوًَِّب

دلت ثیؾتز ثِ رٍػ هقبحجِ عبسهبىیبفتِ اس ٍالذیي

عبثمِ آپٌِ را گشارػوزدًذ.

وَدوبى هجتال جوغآٍریؽذًذ.
در ایي پضٍّؼ ،پظ ثؼذ اس دػَت ثِ ّوىبری اس

عَی گزٍُ تحمیك اس ٍالذیي وَدوبى اًتخبةؽذُ ،ثِ-
هٌظَر دلت در اهز پزعؾگزی ،پزعؼًبهِّب ثِفَرت
هقبحجِ عبسهبىیبفتِ تَعظ پزعؾگز آهَسػدیذُ تىویل
ؽذًذ؛ درایيخقَؿ ،ثِهٌظَر رػبیت هالحظبت
1

- Berlin
- Ahmed
3
- Netzer
4
- Ivanenko
5
- O’Brien
2
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ثزرعیؽذًذ .پزعؼًبهِ

ثلٌذتز اس فذای تٌفظ 34 ،درفذ ّناًذاسُ فحجت-
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ػبرضِ ثب رٍػ ًوًَِگیزی در دعتزط اًتخبةؽذًذ.

اخاللی پظ اس هغلغوزدى وَدوبى ٍ ٍالذیي آًبى درثبرُ

بزرسی اخلالّا رفلار حزکلی کَدکاى هبلا بِ خزخز در ...

خَاة ٍ  29درفذ ثِ ؽت اداری هجتال ثَدًذ؛ 67

درفذ دارای عبثمِ راُرفتي در عَل خَاة ثَدًذ؛ دیگز

درفذ دارای تىبى عز یب حزوبت تىزارؽًَذُ در عَل

اختاللّبی رفتبری -حزوتی خَاة در جذٍل  2ارائِ-

خَاة 2 ،درفذ هجتال ثِ ٍلَع تؾٌج در عَل خَاة9 ،

ؽذُاعت .ثِعَرولی ،هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ

درفذ دارای ٍلَع ارغَاًیؽذى یب وجَدؽذى لت در

اختاللّبی رفتبری-حزوتی خَاة در ایي هغبلؼِ 3/15

ً 13/78 ±وزُ ثَد.

عَل خَاة 46 ،درفذ دارای عبثمِ فحجتوزدى در

جدول  .0میانگین و انحراف معیار سن ،وزن ،قد و  BMIکودکان تحت بررسی
سه
يسن
قذ
BMI

میاوگیه
7/55
28/81
119/91
19/54

اوحزاف معیار
2/69
12/13
18/85
5/41

میىیمم
2
12
65
10/97

ماکشیمم
12
65
161
36/28

جدول  .2توزیع فروانی برخی از اختاللهای رفتاری -حرکتی خواب در کودکان تحت بررسی
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صحثت درخصًص خًابَای تزسىاک اس طزف کًدک
دیذن کًدک در حال تزسیذٌ اس کاتًس شثاوٍ
گزیٍ کًدک در طًل خًاب
يجًد ایست تىفسي در طًل خًاب
اسخًابپزیذن راحت کًدک اس خًاب
اسخًابپزیذن کًدک تا يحشت اس خًاب
پزش یا حزکت پا در طًل خًاب
تاسگذاشته درب اتاق تزای خًاتیذن
تكان دادن کًدک تزای تیذارشذن یا تىفس در خًاب
داشته کاتًس شثاوٍ در کًدک
راحت تیذارشذن کًدک اس خًاب در صثح
تا رغثت تٍرختخًابرفته کًدک
تيقزارتًدن کًدک در خًاب
وشسته در طًل خًاب در رختخًاب یا تخت

دارد
57
36
33
18
54
26
71
35
80
46
39
54
63
15

وذارد
43
64
67
82
46
74
29
65
20
54
61
46
37
85

در ایي هغبلؼِ ،هیبى ثزخی اس اختاللّبی رفتبری-

ّوچٌیي ایي آسهَى هیبى وبثَط ؽجبًِ وَدن ثب

حزوتی خَاة ٍ ؽذت ،دفؼبت ٍ اثتال ثِ آپٌِ ،ارتجبعی

دفؼبت خزخز ٍ ًیش اثتال ثِ آپٌِ ،ارتجبعی هؼٌیدار را

هؼٌیدار ٍجَدداؽت ثِعَریوِ ثزاعبط ًتبیج آسهَى

ًؾبىداد ( .)P;0/001 ٍ 0/028جشئیبت وبهل اختالل-

وبی اعىَئز هیبى ٍجَد ایغت تٌفغی در عَل خَاة

ّبی رفتبری حزوتی خَاة ثب ؽذت ٍ دفؼبت خزخز ٍ

ثب ؽذت خزخز ،ارتجبعی هؼٌیدار ٍجَدداؽت

ًیش آپٌِ در جذٍل  3آٍردُؽذُاًذ.

(.)P>0/001

4
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ًتبیج ًؾبىدادًذ وِ  37درفذ آًبى ثِ دًذاىلزٍچِ در

عَل خَاة 63 ،درفذ دارای تزط اس اتبق تبریه ٍ 4

ابَالفض هظفز ٍ ّوکاراى

جدول  .9ارتباط میان شدت و دفعات خرخر و آپنه با اختاللهای رفتاری -حرکتی خواب در کودکان تحت بررسی

اتتال تٍ دوذانقزيچٍ
صحثت درخصًص خًاب-
َای تزسىاک اس طزف کًدک
داشته تكان سز یا حزکات
تكزارشًوذٌ در طًل خًاب

دفعات خزخز
P

سیاد

کم

P

دارد

وذارد

19

18

0/921

6

31

خفیف

شذیذ

28

9

0/343

P
0/587

48

19

0/610

34

33

0/721

13

54

0/884

اتتال تٍ شة ادراری

21

8

0/705

12

17

0/194

6

23

0/808

دیذن کًدک در حال تزسیذٌ
اس کاتًس شثاوٍ

21

15

0/056

24

12

0/028

13

23

0/001

گزیٍ کًدک در طًل خًاب

21

12

0/330

19

14

0/433

10

23

0/043

6

12

>0/001

11

7

0/393

17

1

>0/001

35

19

0/220

27

27

0/667

11

43

0/705

13

13

0/508

16

10

0/258

10

16

0/003

51

20

0/532

37

34

0/972

13

58

0/783

22

13

0/253

22

13

0/111

6

29

0/728

1

1

0/516

1

1

0/965

2

0

0/035

3

6

0/012

6

3

0/490

9

0

>0/001

62

18

0/001

40

40

0/423

3

77

>0/001

28

18

0/045

26

20

0/353

12

34

0/057

28

11

0/724

19

20

0/599

4

35

0/075

47

16

0/190

30

33

0/253

13

50

0/587

42

12

0/055

29

25

0/797

10

44

0/924

تيقزارتًدن کًدک در خًاب

42

21

0/343

30

33

0/253

12

51

0/253

صحثتکزدن کًدک در خًاب

25

21

0/002

29

17

0/061

11

35

0/248

راٌرفته کًدک در خًاب

0

4

0/007

3

1

0/341

2

2

0/107

وشسته در طًل خًاب در
رختخًاب یا تخت

4

11

>0/001

8

7

0/911

5

10

0/125

يجًد ایست تىفسي در طًل
خًاب
اسخًابپزیذن راحت کًدک
اس خًاب
اسخًابپزیذن کًدک تا
يحشت اس خًاب
پزش یا حزکت پا در طًل
خًاب
تاسگذاشته درب اتاق تزای
خًاتیذن
يقًع تشىج در طًل خًاب
ارغًاوي یا آتيشذن لة
کًدک در طًل خًاب
تكاندادن کًدک تزای تیذار
شذن یا تىفس در خًاب
داشته کاتًس شثاوٍ در
کًدک
راحت تیذارشذن کًدک اس
خًاب در صثح
تزسیذن کًدک اس اتاق
تاریک
تا رغثت تٍ رختخًاب رفته
کًدک

ارتجبعی هؼٌیدار را ًؾبىداد؛ ثِعَریوِ در وَدوبى

در گزٍُ وَدوبى هجتال ثِ خزخز ،آسهَى وبیدٍ ،تٌْب

هیبى دٍ ؽبخـ اختاللّبی حزوتی -رفتبری خَاة ثز-

هجتال ثِ خزخز هیبى گزٍُ عٌی (ووتز یب ثیؾتز اس  7عبل)

حغت گزٍُّبی عٌی ووتز اس  7عبل ٍ ثبالی  7عبل

ٍ فحجت درخقَؿ خَاةّبی تزعٌبن اس عزف
5
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39

18

0/692

34

23

0/078

13

44

0/264

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 10:39 IRST on Saturday December 15th 2018

شذت خزخز

آپىٍ

بزرسی اخلالّا رفلار حزکلی کَدکاى هبلا بِ خزخز در ...

تبریه ( ،)P;0/048ارتجبعی هؼٌیدار ٍجَدداؽت؛ اهب

در  6درفذ ٍ لذمسدى در خَاة در  17درفذ وَدوبى

درهجوَع ،آسهَى  Tهغتمل ،اختالفی هؼٌیدار را هیبى دٍ

دیذُؽذ (.)31

گزٍُ عٌی ووتز ٍ ثیؾتز اس  7عبل در هیبًگیي اختالل-

در هغبلؼبت دیگز ،ارتجبط اختاللّبی تٌفغی ٍ خزخز
ثب اختاللّبی رفتبر -حزوتی خَاة ثزرعیؽذُاعت.

ّبی رفتبری -حزوتی خَاة ًؾبىًذاد (.)P;0/231

6

ثِعَریوِ در هغبلؼِ اًٍظ  ،ارتجبعی ًشدیه هیبى
بحث و نتیجهگیری

اختاللّبی تٌفغی ٍ خزخز ؽجبًِ ثب اختاللّبی رفتبری-

هغبلؼِ حبضز ،جش هؼذٍد هغبلؼبتی اعت وِ ثِ

حزوتی حیي خَاة وَدوبى یبفتؽذ ( .)32در هغبلؼِ

ثزرعی ٍ همبیغِ راثغِ خزخز ثب اختاللّبی رفتبری-

گیلویٌبلتّ 7ن ،ارتجبعی لبثلتَجِ هیبى وبثَط ؽجبًِ ٍ
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حزوتی پزداختِاعت؛ ایي پضٍّؼ ثٍِعیلِ پزعؼ-

لذمسدى در عَل ؽت ثب خزخز ٍ اختاللّبی تٌفغی

ًبهِّبی اعتبًذارد ثزلیي وِ ٍجَد خزخز ٍ ؽذت ٍ

حیي خَاة هؾبّذُؽذ ( .)33در هغبلؼِ هب ،ثِعَر

دفؼبت آى را ثزرعیهیوٌذ ٍ پزعؼًبهِ اعتبًذارد

هتَعظ ،وَدوبى اس  22گشیٌِ اختاللّبی رفتبری-

خَاة وَدوبى فَرتگزفت .در هغبلؼِ ثیذد 1وِ رٍی

حزوتی 13.75 ،هَرد را داؽتٌذ وِ رلوی لبثلهالحظِ

ًَ 2900جَاى  11تب  17عبل فَرتگزفت ،ؽیَع

اعت ٍ ًؾبىهیدّذ در هیبى وَدوبى هجتال ثِ خزخز،

خزخز 7/9 ،درفذ ( 4/8درفذ در دختزاى ٍ 12/4

ؽیَػی ثبال داردّ .زچٌذ هیبى ؽذت ٍ تؼذاد دفؼبت

درفذ در پغزّب) گشارػؽذ ( .)26در هغبلؼِ آلجزت،2

خزخز ٍ ؽزح حبل آپٌِ ثب اختاللّبی رفتبری -حزوتی

 7/2درفذ در هیبى وَدوبى  5تب  14عبلِ (ً ٍ )27یش در

در غبلت هَارد ،ارتجبعی هؼٌبدار یبفتًؾذ ٍ تٌْب در

هغبلؼِ جَلی 3در وَدوبى  2تب  12عبل ،ؽیَع آى 7/4

ثؼضی هَارد هبًٌذ تىبىدادى وَدن ثزای ثیذارؽذى یب

درفذ ثَد وِ حذٍد  1/5تب  6/2درفذ آًْب خزخز

تٌفظ در خَاة ٍ ارغَاًی یب آثیؽذى لت وَدن در

هذاٍم ٍ ثًِغجت ؽذیذ داؽتٌذ ( .)28در هغبلؼِ هب 52

عَل خَاة ،ارتجبط ٍجَدداؽت وِ ؽبیذ یىی اس دالیل

درفذ خزخز ثب دفؼبت ثبال 30 ،درفذ خزخز ؽذیذ ٍ

آى ،ونثَدى حجن ًوًَِّب ثبؽذ؟!

 27درفذ هَارد هشاحوت ثزای دیگزاى ایجبدهیوزد ٍ

درفذ لبثلتَجْی اس افزادی وِ خزخزهیوٌٌذ ،آپٌِ

در  18درفذ ،آپٌِ ًیش ّوزاُ خزخز ٍجَدداؽت .در ایي

تٌفغی دارًذ ٍ ایي افزاد ثب عبختبرّبی هختلف اسجولِ

هغبلؼِ ،دًذاىلزٍچِ در  37درفذ ،تىبى عز در 67

ّیپَوغی ٍ فؾبر هٌفی لفغِ فذری ًبؽی اس آپٌِ ثِ

درفذ ،ؽت ادراری در  29درفذ ،ایغت تٌفغی در 18

فزاووٌتبعیَى خَاة ٍ وبّؼ ویفیت خَاة ،دچبر

درفذ ،پزػ پب در  71درفذ ،وبثَط ؽجبًِ در 46

هیؽًَذ ٍ ثًِظزهیرعذ ّویي هَضَع ،ػبهل اختالل-

درفذ ٍ فحجتوزدى در خَاة در  36درفذ اس

ّبی رفتبری-حزوتی وَدوبى ثبؽذ؟! در هغبلؼِای،

وَدوبى دیذُؽذ وِ رلوی ثًِغجت لبثلتَجِ اعت ٍ

ارتجبعی ًشدیه هیبى خزخز ٍ اختاللّبی تٌفغی ثب

تَجِ ثِ آى در وَدوبى اّویتدارد؛ در هغبلؼِای دیگز

اختاللّبی رفتبری-حزوتی حیي خَاة وَدوبى

وِ عزاج 4اًجبمداد ،ؽیَع دًذاىلزٍچِ در  26/3درفذ،

گشارػؽذُاعت ( )25وِ هؾبثِ ًتبیج هغبلؼِ حبضز

اختاللّبی رفتبری -حزوتی در  53/2درفذ ٍ خزخز

اعت؛ در هغبلؼِ آلجزت ًیش ثیؾتز افزادی وِ آپٌِ تٌفغی

در  4/5درفذ وَدوبى هؾبّذُؽذ ( .)29در هغبلؼبت

داؽتٌذ ،خزخزهیوزدًذ ٍ ٍجَد خزخز ،ریغهفبوتَر

هختلف ،هیشاى دًذاىلزٍچِ اس  7تب  88درفذ هتغیز

لَی ثزای آپٌِ تٌفغی حیي خَاة هحغَةهیؽذ ()27؛

1

- Bidad
- Albert
3
- Julie
4
- Seraj

5

2

- Cash
6
- Owens
7
- Guilleminault

6
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وَدن (ً ٍ )P;0/030یش ثب تزعیذى وَدن اس اتبق

ثَدُاعت ()30؛ ّوچٌیي در هغبلؼِ وؼ ،5وبثَط ؽجبًِ

ابَالفض هظفز ٍ ّوکاراى

ثِّزحبل ثِ ّز دلیلی وِ وَدن ثیخَاثی را تجزثِوٌذ

ایي همبلِ حبفل پبیبىًبهِ هقَة داًؾگبُ آساد

 اختاللّبی رفتبری را خَاّذداؽت؛ در ایي،ثِاحتوبل

ٍ  اعت15410101892038 ُاعالهی ٍاحذ لن ثِ ؽوبر

 ثیوبریّبی جغوی ًظیز آعن در ؽت ؽذیذ،خقَؿ

لذا اس توبهی وبروٌبى ایي ٍاحذ ثٍِیضُ حَسُ پضٍّؼ

ٌِهیؽًَذ؛ حتی چبلی ثبػث افشایؼ ؽیَع خزخز ٍ آپ

 هحممبى ثز خَد السم هیداًٌذ،لذرداًیهیؽَد؛ درضوي

.تٌفغی هیؽَد
آپٌِ تٌفغی اسعزفی ثِ ّیپَوغی هغشی هٌجزهیؽَد

وِ اس ّوِ ًوًَِّب ثِخقَؿ ٍالذیي آًبى ثِهٌظَر

 ثغیبر خغزًبن اعت ٍ هیتَاًذ،وِ ثزای وَدن

.ؽزوت در هغبلؼِ لذرداًیوٌٌذ

فذهبتی ججزاىًبپذیز ثِدًجبل داؽتِثبؽذ ثِ ّویي دلیل
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 حتی یه آپٌِ در عبػت در،اعت ٍ ثزخالف افزاد ثبلغ
ٌِ خزخز ٍ آپ،ثچِّب هْن تلمیهیؽَد؛ اسعزفدیگز
ِهَجت ثیذارؽذىّبی فزاٍاى در عَل خَاة هیؽَد و
 وبّؼ ویفیت خَاة ثِ دلیل ونؽذى خَاة،ًتیجِ آى
رم ٍ هزحلِ عَم ٍ چْبرم خَاة ًبى رم اعت؛ ایي
-هؾىل ثبػث هیؽَد ػالٍُثز اختاللّبی رفتبری
ِ در عَل رٍس ًیش وَدن هجتال ث،حزوتی در عَل ؽت
ٍ  خَاةآلَدگی ٍ افغزدگی،هؾىالتی ًظیز ػذم توزوش
 هجتال ؽَد؛ ایي هغبلؼِ هحذٍدیتّبیی ًیش،اضغزاة
 «ػذم ّوىبری ثزخی اس ٍالذیي در:ِداؽت اسجول
ٍ  ػذم آؽٌبیی خبًَادُّب ثب ػالئن،ِپزوزدى پزعؼًبه
 خزٍپف ٍ هحذٍدیت،ًؾبًِّبی اختاللّبی خَاة
ووجَد هٌبثغ ػلوی ٍ تحمیكّبی پیؾیي درخقَؿ
.» حزوتی-خزخز ٍ اختاللّبی رفتبری
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Background and Objective: Snoring is one of the most significant
causes of sleep disturbance in children. Sleep behavior and movement
disturbance (SBMD) is common and important and has prominent effect
in quality of daily life in this age group. This study aimed to assess
SBMD in children with a history of snoring in Qom.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, we have chosen
100 children (2-12 years old) with a history of snoring for 3 months. Their
parents fill out two questionnaire of Berlin and Childhood Sleep
Questionnaire. Data was collected by organized interview and then data
analysis was done using SPSS. A p value less than 0.05 was significant.
Results: The mean SBMD was 13.78±3. There were also 52% and 30%
frequent and severe snoring, respectively, apnea was observed in 18%
of cases and snoring with troubling others was noted in 27% of cases. In
addition, bruxism was in 37% of cases, sleep walking was in 4% of cases
and sleep talking was reported in 30% of cases.
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Conclusion: This study showed the high prevalence of SBMD in
children. It is important to educate subject with sleep disturbance and to
train their parents for helping to achieve better sleep and early diagnosis
of sleep problem in children.
Key words: Snoring, Sleep behavioral and movement disturbance,
Children
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