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مقاله اصیل پژوهشی

الگوي خواب و مشکالت شایع خواب 
)1389سال (آموزان ابتدایی شهر بیرجند در دانش

،3نرجس میري،3سمیه خزاعی، 3البنین جمالیام، 2پروانه پرتقالی،1طیبه خزاعی
3سیده مرضیه موسوي،3سرحديصغري 

چکیده
عملکرد روي سالمت و، برتوجهی به مشکالت خواببی. سازدر میثأعادات خواب، سالمت دوران کودکی را مت:و هدفزمینه

افزایش هزینه کاهش کیفیت زندگی وها، عملکرد ناقص،خوشیاختالالت خواب با نا. گذاردمنفی میمدرسه اثرکودکان در خانه و
.نجام شداو مشکالت خواب کودکان ابتدایی شهر بیرجندتعیین الگوتحقیق حاضر با هدف؛ ارتباط دارد

اي یا مزمن اعصاب و سابقه مصرف موز دبستانی که بیماري زمینهآدانش620، یتحلیل-در این مطالعه توصیفی:تحقیقروش 
بزار ارزیابی اختالل خواب کودکاناي انتخاب و با استفاده از اگیري تصادفی چندمرحلهروش نمونهگردان نداشتند، باداروهاي روان

(Bear)نرم افزاراز،هابراي تجزیه و تحلیل داده. مورد بررسی قرار گرفتند،گردیدتکمیل میآموزانلدین دانشکه توسط واSPSS

.استفاده شد>05/0Pيداردر سطح معنیدوو کايتیهاي آماري زمونآو) 15ویرایش (
ترین شایع. سال بودند08/9±1/6ییانگین سندختر با م) %3/51(نفر318پسر و %) 7/48(نفر 302، موزآدانش620از:هایافته

فراوانی نسبی مقاومت در . بود%) 1/11(کردن در خواب و صحبت%)5/20(مقاومت براي رفتن به رختخواب،خوابتمشکال
).>05/0P(آموزان دختر بیشتر بوددر دانش،آموزان پسر و طول مدت خواب کافیتنفس صدادار در دانشوادراريرفتن، شب خواببه

که براي پیشگیري از عوارض کردن در خواب بودو صحبتمقاومت براي رفتن به رختخواب،خوابتترین مشکالشایع:گیرينتیجه
.درمان استپیگیري وبعدي نیازمند توجه و

خواب، اختالالت خواب، کودکان، بیرجند:هاي کلیديواژه

263- 257): 3(9؛ 1391. پزشکی بیرجندو مامایی دانشگاه علومهاي نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاريمراقبت

20/09/1391: پذیرشتاریخ 20/01/1391: دریافتتاریخ 

ایران، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،ییماماو يدانشکده پرستاریعلمتأیعضو ه،يکارشناس ارشد پرستار1
، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران )عج(عصریولمارستانیب، يپرستارکارشناس ول،ؤمسسندهینو2

9717853577:کد پستی-)عج(عصر بیمارستان ولی-خیابان غفاري-بیرجند: آدرس
thayebehk@yahoo.com:پست الکترونیکی05614443001- 9: تلفن

، ایرانرجندیب، دانشگاه علوم پزشکی)عج(عصریولمارستانیب،يپرستارکارشناس3
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مقدمه
هاي بسیار شایع است از پدیده،کودکاناختالالت خواب در 
خانواده او تداخل تواند در عملکرد بیمار وکه اشکال شدید آن می

المت سوت خوابکمیکیفیت و،وابعادات خ).1(ایجاد کند
ناصحیح یادگیري عادات. دهدثیر قرار میأدوران کودکی را تحت ت

ر ساخته و سالمت فرد أثفرایند زندگی بزرگسالی را نیز مت،خواب
افراد از عادات منحصر به فردي .اندازدمخاطره میو جامعه را به

ر بسزایی بر ثیأت،کنند و عادات خواببراي خوابیدن پیروي می
حاصل،ادات نامناسب و برخی مشکالت خوابع.روند خواب دارد

ارثی است که میزان خواب ومحیطیروانی،از شرایط جسمی،
.)2(اندازد مطلوب را کاهش و سالمتی فرد را به مخاطره می

خوابی،بیلانواع اختالالت خواب در کودکان شام
کابوس شبانه،خواب،اختالل تنفسی وابسته به آلودگی،خواب

ادراري شبهاي ریتمیک حرکتی واختاللهاي بیداري،اختالل
لودگی روزانه، آپنج مشکل اصلی خواب شامل خواب.)3(باشندمی
،نظمی در تداوم خوابرفتن، بیخوابمشکل بهخوابی وبی

.)4(باشندکردن میشدن از خواب و خرخربیدار
شوداوایل کودکی آغاز میتوجهی به مشکالت خواب از کم

درمان نیازمند پیگیري و،ن تا سنین مدرسهآبنابراین تداوم ؛ )5(
افسردگی، تواند موجب اضطراب،می،مشکالت خواب.است

تداوم این ؛)6(عزت نفس کودکان شودکاهش میزان تطابق و
با مصرف الکل و مواد مخدر در ،مشکالت از کودکی تا نوجوانی

.)7(ستینده مرتبط اآ
،در صورتی که اختالالت خواب در کودکان درمان نشود

حافظه وتمرکز،اختالل در توجه ومنجر به عوارضی نظیر
). 8،3(شوداختالالت رفتاري مییادگیري و

کودکان را مستعد اختالل ،مشکالت تنفسی در خواب
بنابراین ؛کندتوجهی و مشکالت یادگیري میکم،فعالیبیش

براي مداخله پیشگیرانه از ،یدمیولوژیک مشکالت خواببررسی اپ
.)9(مهم است،عوارض

اهمیت قابل نشانه،شیوع زیاد مشکالت خواب در کودکان
باشد ودبستانی میدر گروه سنی دبستانی و پیشنهاآتوجه 

کمتر پرداخته نهاآبه ،تندرستی کودکانهايسفانه در مراقبتأمت
.)1(شودمی

گرفتن مشکالت نظردرمروري که با هدف يادر مطالعه

اي اختالالت رفتاري و یادگیري به عنوان مشکل زمینه،خواب
ده شدرمان آن انجام شده، عنوان هاي تشخیص وراهکودکان و
باشد اما اغلب شایع میکودکانمشکالت خواب در است که 

کودکان دچار ،و در اثر این مشکالتشودتشخیص داده نمی
یادگیري حافظه وی مانند اختالل در توجه و تمرکز،عالئم

و تواند باعث قطع خواب عصبی می- مشکالت روحی.دنشومی
.)10(دنروز و شب شوطولعالئمی دربروز منجر به 

مشکالت اي که با هدف تشریح الگوي خواب ودر مطالعه
در یک مرکز مراقبت ،قبل از آنخواب در کودکان سن مدرسه و

مشخص گردید وقوع مشکالت ،دکان در ایران انجام شدکواز 
اي وجود دارد که متأسفانه مورد توجه خواب به طور قابل مالحظه

روي عملکرد کودکان بر تواند این عدم توجه میگیرد وقرار نمی
تأثیر منفی و میزان سالمت کودکان مدرسه، رفتاردر خانه و
.)1(داشته باشد

ط به اختالالت خواب کودکان،مربوترین عارضهيجد
در معرض کودکان را،این مشکلمشکالت شناختی است و

روانی - اجتماعیمشکالت مشکالت خانوادگی واختالل تحصیلی،
نحوه مقابله مطالعه انواع اختالالت خواب و؛ بنابرایندهدقرار می

مطالعات متعددي وجود دارد که نشان . )1(با آنها مهم است
عملکرد ناقص، ها،خوشیبا نا،ی خوابتالالت طبدهد اخمی

غیرمستقیم هاي مستقیم وافزایش هزینهکاهش کیفیت زندگی و
توجه کافی به عدم اغلب ،با وجود این سند تجربی؛ارتباط دارد

.شودروي سالمت میي برموجب اثرات جد،اختالالت خواب
ودر حال افزایش است،مشکالت خواببررسی گرایش به 

درمان کشف وهاي بیشتري براي پیشرفت،هنوز پژوهش
شیوع با توجه به اهمیت و). 11(اختالالت خواب مورد نیاز است

نبودن کلینیک و) 12(مشکالت ناشی از آناختالالت خواب و
با هدف تعیین تحقیق حاضر اختصاصی خواب در این منطقه، 

دکان مقطع الگوي خواب و میزان شیوع اختالالت خواب در کو
.بیرجند انجام شدابتدایی در شهر

تحقیقروش 
از بین کودکان شاغل به ،تحلیلی-در این مطالعه توصیفی

آموزکه شرایط دانش620،تحصیل در مقطع ابتدایی شهر بیرجند
گیري از طریق نمونه،در نظر گرفته شده براي مطالعه را دارا بودند
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به این صورت ؛قرار گرفتندانتخاب و مورد بررسی،ايچندمرحله
پرورش، بر موزش وآتهیه فهرست مدارس ابتدایی که پس از

از هر منطقه یک ،)مرکز4(مراکز بهداشتی بندي اساس تقسیم
.دخترانه به طور تصادفی انتخاب شدمدرسه یک مدرسه پسرانه و

آموز دانش15،مقطع تحصیلیدر هر مدرسه از هر،در مرحله بعد
.صادفی ساده انتخاب شدندبه روش ت
اي نداشتن بیماري مزمن یا زمینهبه مطالعه، ورود معیار

طبق گزارش والدین و ،گرداناعصاب و عدم مصرف داروهاي روان
.آموز بودپرونده سالمت دانش

هاي نامهشپرس،خذ مجوز و هماهنگی با مدیر مدرسهپس از ا
نامه ورسشاي تکمیل پاي به عنوان راهنمهمراه نامهبه ،شدهآماده
در خصوص توضیح عادات و مشکالت خواب و آموزشیجزوهیک 

آموزان مزبور داده شد تا در صورت به دانشنها،آنحوه بررسی 
هفته توسط والدین تکمیل و به دفتر مدرسه دورضایت، در طی
. دعودت داده شو
و ابزار فرديشامل مشخصات وقسمتیدو،پرسشنامه

این طبقبر ؛بودBEARS1کودکان تالل خواب درارزیابی اخ
ی مانند مقاومت در رفتن به بستر، سختی در یرفتارها،نامهپرسش

بایستی با ،خوابدرپی در طیهاي پیرفتن و بیداريخواببه
به شمار ،فراوانی سه تا چهار شب در هفته رخ دهد تا اختالل

ه، وحشت خواب و در حالی که رفتارهایی مانند کابوس شبان؛رود
با ،رفتن در خوابشب ادراري با فراوانی یک شب در هفته و راه

این ابزار . رودفراوانی یک شب در ماه نیز اختالل به شمار می
مریکا آدر BROWNتوسط محققین دانشگاه علوم پزشکی 

پزشک متخصص اعصاب و دو روانده و توسط دوشطراحی 
،ت خواب تخصص داشتندکودکان که در زمینه تشخیص اختالال

تاریخچه وفردي شامل اطالعات ،پرسشنامه. ترجمه شده است
با ،پایایی آنروایی ووباشدروانی مشکالت خواب می- پزشکی

ده شیید امطالعات توصیفی در مورد الگوي خواب کودکان ایرانی ت
).1،13(است

هاي نزموآو ) 15ویرایش (SPSSافزاربا استفاده از نرمهاداده
تجزیه و تحلیل >05/0Pيداردر سطح معنی،دوکايتی وآماري 
. شدند

١B: Bedtime Problems, E: Excessive Daytime Sleepiness,
A: Awakenings during the Night, R: Regularity & Duration of Sleep, S:

Sleep-Disordered Breathing

هایافته
پسر و %) 7/48(نفر302آموز مورد مطالعه،دانش620از
آموزان دانشمیانگین سنّ. دختر بودند) %3/51(نفر 318

ترین شایع. سال بود12تا 6دامنه سن آنها سال و 6/1±08/9
مقاومت براي رفتن به رختخواب ،خواب کودکانتمشکال

میانگین طول .بود%)1/11(کردن در خواب و صحبت%)5/20(
دقیقه 42±60نو در دخترا54±65نپسرات خواب روزانه درمد
فراوانی نسبی مقاومت در مقابل خوابیدن، .)P=01/0(بود

. بودنز دخترابیشتر انپسرادرادراري و تنفس صدادارشب
،نآسال و باالتر از9از شدن در سنین کمتربیدارسخت از خواب

از %)8/2(نفر14.)2و 1جدول (داشت يدارتفاوت معنی
در روزهاي %)1/10(نفر49در روزهاي مدرسه و،موزانآدانش

نفر218رفتند و بستر میشب به12بعد از ساعت ،تعطیل
صبح 8ساعت بعد از ،موزان در روزهاي تعطیلآدانشاز %)3/43(

رفتن در روزهاي مدرسه وبستربه زمان . شدنداز خواب بیدار می
جدول (ند دداي نشان داردر سنین مختلف تفاوت معنی،تعطیلی

3(.در بقیه داري معنیماري آتفاوت ،ت خواببه جز طول مد
.حسب جنس وجود نداشتموزان برآعادات خواب در دانش

بحث
مقاومت ،ین مشکل خواب کودکانترشایع،در این مطالعه

تحقیق در . کردن در خواب بودو صحبتبراي رفتن به رختخواب
نیزمدارس ابتدایی شهر تهرانکودك در692روي بریغپنا

مقاومت در رفتن به رختخواب،ترین اختالل خواب کودکانشایع
خوابی، عادات کم،شوقی گزارش نمود.)8(گزارش شد% 6/41

،رابر خوابیدن و پاراسومنیما در مقایسه با سایر عاداتمقاومت در ب
در کهحالیدر؛ )12(است تردر جمعیت مورد مطالعه شایع

عادات رایج در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب تحقیقی مشابه
شده خوابی، پاراسونیما و مقاومت در برابر خوابیدن گزارش کم

سایر ، با پژوهشن ایمقاومت در رفتن به رختخواب در .)8(است
از دالیل ؛ احتمال دارد)10،8،3،1(مشابه همخوانی دارد مطالعات

نداشتن برنامه مشخص براي رفتن به ،مقاومت در برابر خوابیدن
نها، آعادت به همخوابی با الگوي رفتاري والدین و، رختخواب

. بیدار شدن شبانه باشدو ترس و نگرانی پیش از خواب
کردن در خواب راوانی مشکل صحبتف،مطالعهاین در 
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و %6/2زدن در طول روز آلودگی و چرت، خواب1/11%
، %9/36به ترتیب را این موارد محمدي ؛بود% 3/5خرخرکردن 

حاضر، پژوهش ؛ در)1(گزارش کرده است% 3/19و 4/11%
و بود % 8/9زحمت بیدارشدن باو% 9/6بیدارشدن در طول شب 

Paavonenو در مطالعه )1% (7/37و% 5/32در مطالعه محمدي

به % 1/3اختالل وحشت خواب .)13(است گزارش شده % 1/7
مشابه هاي در بررسیی غبه نقل از پنادست آمد؛ این اختالل 

در پژوهش ؛)8(شده گزارش% 3/1و%1، %7/5،%4/1،شدهانجام
.بوده است)Paavonen4/5) %13و در مطالعه % 2/3نیزیغپنا

مقایسه فراوانی مشکالت خواب در کودکان بر حسب جنس و رده سنی-1جدول

مشکالت خواب
افرادکلپسردختر

يدارسطح معنی
)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد 

02/0)5/20(127)5/24(74)7/16(53مقاومت در به خواب رفتن
03/0)2/6(40)6/8(26)4/4(14دارتنفس صدا

01/0)6(37)3/8(25)8/3(12ادراريشب
04/0)5/10(65)9/7(24)9/12(41بودن طول مدت خوابکافی
26/0)6/2(16)3/3(10)9/1(6آلودگی روزانهخواب
98/0)93/6(43)7(21)9/6(22شدن در طی شببیدار

28/0)5(31)6(18)1/4(13رفتن در خوابراه
37/0)5/9(59)6/10(32)5/8(27کابوس شبانه

9/0)1/3(19)3(9)1/3(10وحشت از دوباره خوابیدن
72/0)1/11(69)6/11(35)7/10(34کردن در خوابصحبت

مقایسه فراوانی مشکالت خواب در کودکان بر حسب رده سنی-2جدول 

مشکالت خواب
کلسال<9سال≥9

يدارسطح معنی
)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد 

9/0)100(228)6/20(47)4/79(181مقاومت در به خواب رفتن
001/0)4/44(114)2/27(62)2/17(52سخت از خواب بیدار شدن

سال9سال و کمتر و باالي 9آموزان مقایسه الگوي خواب در دانش-3جدول 

داريسطح معنی جمع سال<9 سال≥9 )ساعت(زمان متغیر

05/0
)6/84 (368
)6/12 (56
)5/2 (11

)4/81 (153
)17 (32
)6/1 (3

)87 (215
)7/9 (24
)2/3 (8

22<
24-22

24>

رفتن در روزهاي مدرسهزمان به بستر

04/0
)2/61 (255
)3/28 (118
)6/10 (44

)55 (99
)4/34 (62
)6/10 (19

)8/65 (156
)6/23 (56
)5/10 (25

22<
24-22

24>

مان به بستر رفتن در روزهاي تعطیلز

91/0
)5/3 (142
)4/66 (290

)1/1 (5

)5/33 (63
)4/65 (123

)1/1 (2

)7/31 (79
)1/67 (167

)2/1 (3

6<
30/7-6
30/7>

زمان بیدار شدن در روزهاي مدرسه

63/0
)5/9 (41
)8/45 (197
)7/44 (192

)1/8 (15
)3/47 (88
)6/44 (83

)7/10 (26
)7/44 (109
)7/44 (109

6<
30/7-6
30/7>

زمان بیدار شدن در روزهاي تعطیل
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مشابه و تقریباً% 6میزان شیوع شب ادراري در تحقیق حاضر 
و همکاران فراوانی آن را Stein؛است)%6/6(پناغیگزارش با 
10% ،Fischer 3و همکاران% ،Simond وParraga3/2 % و

Bladerابه را به کار برده بودنداي مشو همکاران که پرسشنامه،
.)8(نداهگزارش کرد% 5

در پژوهش ،%5/9رفتن در خواب راه،پژوهشاین در 
و %3/5به ترتیب) 8(و همکارانپناغیو )1(و همکاران محمدي

و همکاران Bladerبه نقل از پناغی،.گزارش شده است3/1%
همکاران وFischer، %4/2و همکاران Stein، %1فراوانی آن را 

2% ،Paavonen3/3%وSimond وParraga5 %نداهگزارش نمود
)8(.

بیشتر ندخترات خواب روزانه درطول مدمطالعه حاضر،در 
بر حسب ،و زمان رفتن به رختخواب در روزهاي مدرسه و تعطیل

.ولی در دو جنس تفاوتی نداشتمتفاوت بود؛سن 
ت خواب در روزهاي مدرسه طول مدTim Olds،مطالعهدر

؛داري داشتو تعطیل بر حسب سن و جنس تفاوت معنی
زمان ؛خوابیدندمینتر از پسراقدري طوالنیانهمچنین دختر

رفتن به رختخواب در روزهاي مدرسه و تعطیل بر حسب سن 
زمان و نیزدو جنس تفاوتی نداشتولی در بودتفاوتم

بر حسب سن و جنس شدن از خواب در روزهاي مدرسهبیدار
.)14(تفاوتی نداشت

هاي فرهنگی، ها حاصل تفاوتشاید این اختالف در یافته
هاي جوامع مختلف و اصول انضباطی رایج میان خانواده

راهکارهاي اجرایی والدین براي تنظیم برنامه خواب و تکالیف 
.مدرسه کودکان باشد
ري بیدا،ترین رفتارهاي خوابرایج،یغدر بررسی پنا

بار بیداري در طول و حداقل یک% 86صبحگاهی توسط والدین 
نشان داد با افزایش سن در کودکان Lieoz.باشدمی%67شب 

مورد مطالعه میزان مقاومت در برابر خوابیدن، عادات اضطرابی 
.)8(یابدهاي شبانه کاهش میبیداريوخواب

ي الگوهاتبعیت از ،خیر خواب کودکانأممکن است علت ت
ماندن در بستر یا پرداختن به کارهاي رفتاري والدین مثل بیدار

.باشد... دیگر مثل تماشاي تلویزیون در اتاق خواب و 
ت خواب، مقاومت در مقابل خوابیدن، در این بررسی طول مد

در مطالعه .پسرها بیشتر بوددرشب ادراري و تنفس صدادار

Paavonenشب ، وس شبانهشامل کابهاالت خواب پسرنیز مشک
.)13(بیدارشدن در طول شب بیشتر از دخترها بودوادراري

و)P=009/0(جنس کودك با پاراسومنیا،در مطالعه شوقی
019/0(ت نامناسب خوابطول مد=P( کودك با مقاومت سنّو

)>001/0P(عادت اضطرابی خواب،)>001/0P(در برابر خوابیدن
.)12(داشتيدارط معنیارتبا)P=01/0(و بیداري شبانه 

از شدن در سنین کمترسخت از خواب بیدار،در این مطالعه
.دار داشتن تفاوت معنیآسال و باالتر از9

مقاومت در به خواب رفتن، Chi-Yungدر مطالعه 
اختیاري در دفع ادرار با افزایش سن هاي شبانه و بیوحشت
.)15(شترفتن در خواب افزایش داراهامایافتهکاهش

خوشبختانه فراوانی اختالالت خواب در این مطالعه نسبت به 
ارقام گوناگون ذکر شده در مورد .باشدسایر مطالعات کمتر می

به دلیل استفاده از ابزارهاي مختلف، احتماالً،اختالالت خواب
تعاریف متفاوت در متون براي تفاوت در جامعه پژوهش و

رفی تشخیص این اختالالت با از ط؛ باشداختالالت خواب می
پزشک کودکان و روانکودکانمشاوره متخصصین اعصاب،

چه منابع کسب اطالعات در مورد کیفیت هر.پذیر استامکان
از جمله گزارش کودك و والدین و (خواب کودکان بیشتر باشد 

در این . اطالعات معتبرتري اخذ خواهد شد،)یید متخصصینأت
نجا که اطالعات آاز ،قبلی به والدینموزشآبا وجودمطالعه 

ممکن است ،شده تنها از طریق گزارش والدین بودهوريآجمع
به غربالگري ،مراکز درمانیتوانند در پرستاران می؛ دقیق نباشد

مذکور کمک نموده و با شناسایی عوامل گروههاین اختالالت ب
هاي مهبرنا،نمایدمختلفی که سالمت خواب کودکان را مختل می

در جهت پیشگیري ،خانهموزشی مناسبی براي اولیاي مدرسه وآ
. طراحی و اجرا نمایندنهاآاز

گیرينتیجه
،شدهفراوانی باالي مشکالت خواب در کودکان مطالعه

ولی ن در گروه سنی دبستانی باشدآتواند نشانگر اهمیت می
ت به این مشکال،تندرستی کودکانهايسفانه در مراقبتأمت

الزم است راهکارهاي مناسب در زمینه اصالح .شودپرداخته نمی
استرس آموزش داده سواد و پرهاي کمبه خانواده،الگوي خواب

.شود
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شناسایی و ،بسیاري از این مشکالت با مداخالت بموقع
نه تعداد کمی از کودکان با أدر حالی که متاسف؛شونددرمان می

الزم است .گیرنداوره قرار میتحت درمان یا مش،اختالل خواب
خواب و بیداري کودکان این گروه سنی و زمان آغاز به کار ساعت

شود همچنین پیشنهاد می؛ قرارگیردمدارس ابتدایی مورد توجه
هاي سنی مختلف و در سطح وسیع بررسی در گروه،الگوي خواب

توان به عدم دقت کافی والدینمیاز محدودیتهاي مطالعه.شود

. و عدم گزارش دقیق آنان اشاره کردالگوي خواب کودکان به

تقدیر و تشکر
معلمان موزش و پرورش و مدیران وآاز مدیریت محترم 

و قدردانی تشکر ،مدارسی که ما را در این امر یاري نمودند
. شودمی
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Abstract Original Article

Sleep pattern and common sleep problems

of school children in Birjand

T. Khazaie1, P. Portaghali2, O. Jamali3, S. Khazaei3, N. Miri3, S. Sarhadi3, M. Moosavi M3

Background and Aim: Sleep habits affect childhood health. Paying no attention to sleep problems can have
a negative effect on children's health and performance, both at home and school. Sleep disorders have a
relationship with illnesses, imperfect operations, decrease of life quality, and increase in living costs. The
purpose of the present study was to pinpoint sleep pattern and sleep disorders in elementary school children
in Birjand.

Materials and Methods: In this descriptive and comparative study , 620 elementary students, who did not
have any underlying diseases and had no history of taking psychogenic drugs ,were selected through multi-
stage randomized sampling were assessed. Assessment tool for sleep disorders in children (Bear's
questionnaire) was filled out by parents.The obtained data was analysed by means of SPSS software (V: 15);
and statistical tests t and 2 at the significant level P<0.05.

Results: Out of 620 students, 302 (48.7%) were boys and 318 (51.3%) were girls. Mean age of them was
9.08±6.1 yrs .The most common sleep problems in children were: resistance to going to bed (20.5 %) and
chatting while sleeping (11.1%). Sleep duration (in girls), resistance to sleep, enuresis, and noisy breathing
(in boys) had a higher relative frequency.

Conclusion: The most prevalent sleep problems in children were resistance to going to bed and chatting
while sleeping which require attention, following up, and treatment in order to prevent probable following
complications.

Keywords: Sleep; Sleep Disorders; Child; Birjand
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