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ـ تکم (CSHQ) كکود خواب يرفتارها و کیدموگراف عوامل يها پرسشنامه کودکان يابر شد. استفاده شاهد گروه در ADHD تشخیص رد  لی
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ـ گرد برآورد 87/45±23/6 و 25/48±61/6 بیترت به شاهد و مورد يها گروه در خواب اختالالت یکل نمره نیانگیم ـ م ).>05/0P( دی  نیانگی
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  مقدمه

ــا ــر عیش ــتالل نیت ــب اخ ــامل یعص ــودک دوران یتک ــتالل یک  اخ
 (attention deficit and hyperactivity disorder)توجه نقص و یفعال شیب

(ADHD) ــا وعیشــ .)1( اســت  و Polanczyk مطالعــه در اخــتالل نی
 اخـتالل  نیـ ا یکل وعیش .)2( شد زده نیتخم درصد 2-18 همکاران

ــان سراســر در ــان در و )2( درصــد 29/5 جه ــتان کودک  5-10 یدبس
 و بوده ناشناخته يماریب نیا يولوژیات ).3( است شده گزارش درصد

ــل ــیژنت عوام ــل مشــابه یک ــیمح عوام ــروز در یط ــوثر آن ب  اســت. م
 کامـل  یوابسـتگ  معلم و نیلدوا يها گزارش به يماریب نیا صیتشخ
 ینـ یب شیپـ  را اخـتالل  نیـ ا توانـد  ینم یشگاهیآزما تست چیه و دارد
  ).1( دینما

 يریادگیـ  در ینـاتوان  شامل عمدتاً اختالل نیا با همراه مشکالت
 عملکـرد  )،اختاللدرصـد 30-35( یزبـان  اختالالت )،درصد25-15(

 الالتاخـت  )،درصـد 15-20( یاحساسـ  يداریـ ناپا و یاجتمـاع  تطابق

 یحرکت یهماهنگ نقص ،یاضطراب اختالالت )،درصد20-25( یخلق
 يبعـد  يهـا  سـال  در و خواب مشکالت ،یچاق )،درصد60( تعادل و

 یسلوک اختالالت )،درصد4( يرفتار يها يناهنجار بالقوه خطر عمر
 درصـد) 15( بزهکارانـه  يرفتارهـا  و مـواد  مصرف سوء )،درصد20(

  ).4( است
 ADHD بـه  مبـتال  بزرگسـاالن  و ودکانک درصد 50 تا 25 حدود
 مشـکالت  نیتـر  عیشـا  .)6و5( نـد ینما یمـ  تجربـه  را خواب اختالالت

 در مقاومـت  خـواب،  شـروع  در ریتاخ شامل کودکان نیا در خواب
 داریـ ب از پـس  مدت یطوالن یخستگ رفتن، رختخواب به ای دنیخواب
 التاخـتال  باالتر وعیش عالوه هب است. روزانه یآلودگ خواب و شدن

 هـا  اندام کیودیپر حرکت اختالل قرار، یب يپاها سندرم مثل خواب
 ADHD بـه  مبـتال  کودکـان  تیجمع در خواب نیح تنفس اختالل و

  ).7و6( است شده گزارش کنترل تیجمع با سهیمقا در
ــه براســاس ــودگ خــواب کیســتماتیس مطالع  روز، طــول در یآل
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 کودکان نیا در پوپنهیه-آپنه اندکس نسبت و خواب هنگام حرکت
 نیـ ا عالوه به ).8( است شده گزارش شتریب کنترل گروه با سهیمقا در

 بـه  در (مقاومـت  ایسـومن  سیـ د حـوزه  در يشتریب مشکالت کودکان
 شـدن  داریـ ب مشـکل  همـراه  به خواب شروع در اشکال رفتن، خواب

ــات و )یصــبحگاه ــغ حرک ــوط يرارادی ــه مرب ــخواب ب ــد دنی  و دارن
  ).9( است تر عیشا افراد نیا در ایمنپاراسو به نسبت ایسومن سید

 یشناسـ  روان میـ عال وجـود  جـنس،  سـن،  انـد  داده نشان مطالعات
 نیبــ  ارتبــاط توانــد  یمــ محــرك  يداروهــا از اســتفاده  و همــراه
 و خـانواده  طیمحـ  و دیـ نما لیتعـد  را ADHD و خواب يها شاخصه

 اسـت  کـودك  خواب در موثر عوامل گرید از زین نیوالد نیب روابط
 ناشـناخته  ADHD و خـواب  نیبـ  قیدق ارتباط وجود نیا با ).11و10(

 و يرفتـار  راتییـ تغ بـه  منجـر  اسـت  ممکـن  خـواب  اختالالت است.
 یناش است ممکن زین و دینما دیتقل را ADHD میعال و شود یشناخت

 باشـد  آنـان  توجـه  و عملکـرد  صنق از یناش ییایمیوشیب اختالالت از
 در خواب مشکالت يبرا یمتفاوت لیدال یمطالعات در یطرف از ).10(

 و Douglas .)12-14( اســت شــده انیــب ADHD بــه مبــتال کودکــان
Peters توجـه  در اختالل همان که یاصل مشکل از یناش را آن علت 

 يا جنبـه  را خـواب  مشـکل  همکـاران  و Dahl ).12( داننـد  یم ؛است
 .)13( کنند یم یتلق کودکان نیا يرفتار مشکالت مجموعه از گرید

ــات در ــرید مطالع ــتالل گ ــ اخ ــال شیب ــ را یفع ــتالل از یناش  در اخ
 شود یم خواب در اختالل به منجر خود که دانند یم مغز یختگیبرانگ

 همـراه  خـواب  اخـتالالت  بـه  يادیـ ز توجـه  ریـ اخ يها سال در ).14(
ADHD بـه  مطالعـه  نیـ ا .)8( اسـت  شـده  هیارا یمتناقض جینتا و شده 

 شـهر  در ADHD بـه  مبـتال  نکودکـا  خـواب  مشـکالت  نییتع منظور
  شد. انجام گرگان

  بررسی روش
 بـا  ADHD بـه  مبتال كکود 52 روي يشاهد – مورد مطالعه نیا

 یروانپزشک درمانگاه به نیمراجع از سیستماتیک تصادفی گیري نمونه
 کـودك  52 و گرگـان  یطالقـان  و آذر 5 درمـانی  - آموزشـی  مراکز

 1392 سال اول ماه شش طی گرگان در یدبستان ADHD به غیرمبتال
  گردید. انجام

 شـدند.  انتخاب اي مرحلهدچن اي خوشه گیري نمونه با شاهد گروه
 کیـ  هیـ ناح هـر  از ه،یـ ناح 4 بـه  شهرستان میتقس از پس که يطور به

 مدرسـه  هـر  از یتصادف طور به کودك 13 سپس شد. انتخاب مدرسه
  .شدند انتخاب

 یکتبـ  نامـه  تیرضـا  مطالعه در کننده شرکت کودکان نیوالد از
  شد. گرفته مطالعه در شرکت آگاهانه
 DSM-IV يارهـا یمع براسـاس  مـورد  گروه در ADHD صیتشخ

  شد. انجام کودکان یپزشک روان تخصص فوق دییتا با و )15(
 مصرف عدم ،ADHD ریاخ صیتشخ شامل مطالعه به ورود اریمع

  .بود سال 12 تا 6 یسن محدوده و ماه کی مدت به حداقل دارو
 ،همـراه  مزمن يماریب با کودکان شامل مطالعه به ورود عدم رایمع
 يداروهـا  کننـده  مصـرف  ،یجسـم  تیـ معلول ،یذهنـ  یمانـدگ  عقب

 يدارا مـادر،  و پـدر  جز به يافراد توسط شده ينگهدار آور، خواب
  بود. یفوقان یتنفس يمجار مشکالت سابقه و مطلقه نیوالد

 عوامـل  يهـا  امهپرسشـن  ،نیوالـد  به کامل حاتیتوض هیارا از پس
 DSM-IV پرسشـنامه  از نیهمچن شد. لیتکم CSHQ و کیدموگراف

  د.یگرد استفاده شاهد گروه در ADHD صیتشخ رد يبرا
 ایـ  )CSHQ )Child's Sleep Habits Questionnaire پرسشـنامه 

 تیفیک سنجش يابزارها از یکی کودك خواب يرفتارها پرسشنامه
 مطالعــات در و شـد  اختهســ 2000 سـال  در ابــزار نیـ ا اســت. خـواب 
 مطالعـه  در ابـزار  نیـ ا یـی روا ).5( است هشد گرفته کار به یگوناگون

 در سـاله  11تـا  6 کـودك  10 يرو 1384 سال در همکاران و یشوق
 آزمـون  روش بـا  آن ییایپا و يمحتو اعتبار روش از استفاده با تهران
 شـامل  پرسشـنامه  نیـ ا ).16( گرفت قرار دییتا مورد )r=97/0( مجدد

 خواب، رفتار خواب، اوقات یکل بخش 4 در يا نهیچندگز الؤس 41
 بـه  رفتـار  تکـرار  اسـت.  صـبح  نیحـ  دارشدنیب و شب یط دارشدنیب

ــه در روز 5-7 صــورت ــامت 3 (معمــوالً، هفت ــه در روز 2-4 ،از)ی  هفت
 مــورد از)یــامت 1 نــدرت، (بــه هفتــه در روز 0-1 و از)یــامت 2 ،ی(گـاه 

 شـامل  اسیمق خرده 8 به ها پرسش نیهمچن است. گرفته قرار پرسش
 مـدت  طـول  خـواب،  يریتـاخ  شـروع  رفـتن،  خـواب  بـه  در مقاومت
 ا،یپاراســومن شــبانه، شــدن داریــب خــواب، یاضــطراب عــادات خــواب،

 هشـد  میتقسـ  روزانه یآلودگ خواب و خواب نیح یتنفس اختالالت
 گرفتـه بر در را پرسشـنامه  نیا از الؤس نیچند اسیمق خرده هر است.

 عنــوان بــه 41 از شیبــ يهــا اسیــمق خــرده ازاتیــامت مجمــوع اسـت. 
  .شد گرفته نظر در خواب اختالل

 از شـدند.  لیـ تحل و هیتجز SPSS-16 افزار نرم از استفاده با ها داده
 اریـ مع انحراف و نیانگیم ،یفراوان درصد ،ینسب یفراوان يها شاخص

 از کیـ  هر ازیامت یتیرمالن تیوضع .شد استفاده ها داده فیتوص يبرا
 يهـا  آزمـون  از استفاده با CSHQ پرسشنامه کل ازیامت و ها اسیرمقیز

 شـد.  نیـی تع لـک یو – رویشـاپ  و رنوفیاسـم  - کولموگروف يآمار
 در رهیـ متغ تـک  سهیمقا ها، شاخص نیا یتینرمال از انحراف به اتوجهب

 يرهــایمتغ ســهیمقا و یتنــیو مــن آزمــون بــا شــاهد و مــورد گــروه دو
 .شـد  انجـام  اسـکوئر  يکـا  و یتـ  آزمـون  با گروه دو در کیدموگراف
 اثـر  در سـن  اثـر  لیتعـد  يبرا گروه، دو در سن يدار یمعن به باتوجه

 انسیکووار زیآنال از گروه، دو در خواب اختالالت ازاتیامت سهیمقا
 نظر در 05/0 از کمتر ها آزمون همه يدار یمعن سطح د.یگرد استفاده
  شد. گرفته

  ها یافته
 سال 32/8±13/2 بیترت به شاهد و مورد يها روهگ یسن نیانگیم
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ــال 66/9±2/2 و ــیتع س ــد نی ــم .)>002/0P( ش ــن نیانگی ــدران یس  پ
 و سـال  09/38±56/6 بیـ ترت بـه  شـاهد  و مـورد  يهـا  گروه کودکان

ــم و )>047/0P( ســال 99/5±57/40 ــادران یســن نیانگی  کودکــان م
 76/35±37/6 و سال 36/33±28/4 بیترت به شاهد و مورد يها گروه
  ).>026/0P( شد نییتع سال

 دختـر  درصـد)  7/8( کودك 9 و پسر درصد) 3/91( کودك 95
  بودند. تولد اول رتبه داراي درصد) 9/51( کودك 54 بودند.
 التیتحصـ  یفراوانـ  و پدر سن و مادر سن کودك، سن نیانگیم
 بود يدار یمعن يآمار اختالف يدارا شاهد و مورد گروه دو در پدر

)05/0P<.( عـالوه  هبـ  .بودنـد  شـاغل  شـاهد  و مورد گروه پدران ههم 
 دو نیـ ا در مـادر  شغل و مادر التیتحص تولد، رتبه ت،یجنس یفراوان
  ک).ی (جدول نداد نشان يدار یمعن يآمار اختالف گروه

 36 و مـورد  گـروه  از درصد) 5/86( نفر 45 در خواب اختالالت
 نیانگیـ م ).>033/0P( شـد  مشاهده دشاه گروه از درصد) 2/69( نفر

 گـروه  و 25/48±61/6 مـورد  گـروه  در خواب اختالالت یکل ازیامت
  ).>006/0P( دیگرد برآورد 87/45±23/6 شاهد
 يهـا  اسیـ مق خرده نیانگیم تنها مورد گروه در اسیمق خرده 8 از

 خواب یاضطراب عادات ،)05/11±13/2( رفتن خواب به در مقاومت
 گـروه  با سهیمقا در )42/4±39/1( شبانه شدن داریب و )05/2±46/7(

 90/3±30/1 و 50/6±75/2 ، 25/10±72/1 ریمقاد با بیترت به شاهد
 )>05/0P( داد نشــان دار یمعنــ يآمــار اخــتالف بــا يبــاالتر نمــرات
  .)2(جدول

 التیتحصـ  و سـن  کـودك،  تولـد  رتبـه  و تیجنس يرهایمتغ نیب
 يهـا  اسیـ مق خـرده  از کـدام  هـر  و خـواب  یکل مشکالت با نیوالد
ــ يآمــار ارتبــاط ابخــو ــ نشــد. افــتی يدار یمعن  و مــادر شــغل نیب

  .نشد افتی يدار يدار یمعن يآمار ارتباط خواب یکل مشکالت
 يهـا  اسیـ مق خـرده  دار خانـه  مـادران  بـا  مـورد  گروه کودکان در
 بخوا نیح یتنفس اختالالت و )>001/0P( بخوا یاضطراب عادات

  1392 سال اول ششماه طی گرگان در ADHD به غیرمبتال و بتالم کودکان یکدموگراف يها شاخص : 1 جدول

  
  مورد گروه

)52=n(  
 (درصد) تعداد

  شاهد گروه
)52=n(  
  (درصد) تعداد

p-value  

 NS  )3/92( 48  )4/90( 47 پسر  کودك جنس
  )7/7( 4  )6/9( 5 دختر

 تولد رتبه
  کودك

1 27 )9/51(  27 )9/51(  NS 
  )1/48( 25  )1/48( 25 شتریب و 2

  پدر التیتحص
 01/0 *  )1/23( 12  )48( 25 پلمید ریز

  )9/51( 27  )5/38( 20 پلمید فوق و پلمید
  )25( 13  )5/13( 7 باالتر و سانسیل

  پدر التیتحص
 NS  )25( 13  )27( 14 پلمید ریز

  )8/55( 29  )5/61( 32 پلمید فوق و پلمید
  )2/19( 10  )5/11( 6 باالتر و سانسیل

 یشغل تیوضع
  مادر

 NS  )75( 39  )6/84( 44 شاغل
  )25( 13  )4/15( 8 دار خانه

  دار غیرمعنی : NS ، دار معنی *
  
 
  

  خواب مختلف يها اسیمق خرده در خواب عادات ازاتیامت نیانگیم : 2 جدول
  1392 سال اول ماهشش طی گرگان در ADHD به غیرمبتال و بتالم کودکان

 اسیمق خرده
 اریمع انحراف و ینانگیم

p-value مورد گروه  
)52=n( 

  شاهد گروه
)52=n(  

 005/0 * 25/10±72/1 05/11±13/2 رفتن خواب به در مقاومت
 NS 13/2±9/0 98/1±72/0 خواب يریتاخ شروع
 NS 13/6±02/1 76/5±42/1 خواب مدت طول
  001/0 * 50/6±75/2 46/7±05/2 خواب یاضطراب عادات
 001/0 * 90/3±30/1 42/4±39/1 شبانه شدن داریب

 NS 57/8±88/1 25/9±23/2 ایپاراسومن
 NS 73/3±26/1 92/3±16/1 خواب یتنفس اختالالت
 NS 07/8±58/1 65/8±01/2 روزانه یآلودگ خواب

 006/0 * 87/45±23/6 25/48±61/6 خواب یکل اختالالت
  دار رمعنیغی : NS ، دار معنی *
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)022/0P<( کودکــان در کــه یحــال در بــود. شــاهد گــروه از بــاالتر 
 بـود  شـاهد  گـروه  از بـاالتر  شبانه يداریب شاغل مادران با مورد گروه

)049/0P<.(  
  بحث

 2/69 و مـورد  گـروه  از درصـد  5/86 مطالعه نیا جینتا به توجه با
ــد ــروه از درص ــاهد گ ــکالت يدارا ش ــ مش ــواب یکل ــد خ  و بودن

 از شـاهد  گـروه  بـا  سـه یمقا در مورد گروه در خواب یکل اختالالت
  بود. برخوردار يباالتر نمره نیانگیم

ــه مبــتال کودکــان در خــواب مشــکالت  اســت. عیشــا ADHD ب
 3/73 ایاسـترال  ملبـورن  در همکـاران  و Sung مطالعـه  در که يطور به

 درصـد 79 کایآمر در همکاران و O’Brien مطالعه در و )17( درصد
 همکـاران  و Mayes مطالعـه  در نیهمجنـ  .اسـت  شـده  گزارش )18(

 را خـواب  یکلـ  اختالالت از يباالتر نمره ADHD به مبتال کودکان
 بــا کــه )19( دادنــد اختصـاص  خــود بــه کنتـرل  گــروه بــا سـه یمقا در

  .دارد یهمخوان ما مطالعه يها افتهی
 تنهـا  ،یبررسـ  مـورد  اسیـ مق خرده 8 مجموع از حاضر مطالعه در

 خـواب  یاضطراب عادات رفتن، خواب به در مقاومت نمرات نیانگیم
 .بود شتریب شاهد گروه با سهیمقا در مورد گروه در شبانه شدن اردیب و
 مطالعـه  در ).20-23و18( اسـت  مطالعـات  گـر ید بـا  همسـو  افتهی نیا

Golan يا مالحظـه  قابـل  طـور  به رفتن خواب به در ریتاخ همکاران و 
ــ در ــتال کودکــان نیب ــه مب ــاالتر ADHD ب ــرل گــروه از ب ــود کنت  و ب

 اخـتالالت  و شـتر یب روزانه یآلودگ بخوا ADHD به مبتال کودکان
 بــه مبـتال  نکودکـا  یمطالعـات  در ).20( داشـتند  خـواب  نیحـ  یتنفسـ 

ADHD رفـتن،  خـواب  بـه  ریـ د شـبانه،  شـدن  داریـ ب از يشتریب زانیم 
 انـد  داده نشان را روزانه یآلودگ خواب و رفتن خواب به در مقاومت

 بـه  مبتال کودکان از درصد75 همکاران و Zaki مطالعه در ).21و18(
ADHD خـواب  شـروع  در ریتـاخ  3/58و رفتن خواب به در مقاومت 

 بـه  مبتال کودکان يروو همکاران  Ivaneko مطالعه در ).22( داشتند
ADHD يریتاخ شروع رفتن، خواب به در مقاومت از يشتریب زانیم 
 و شـبانه  شـدن  داریـ ب ا،یپاراسومن تر، کوتاه خواب مدت طول خواب،
  ).23( شد مشاهده نهروزا یآلودگ خواب
 هـا  نمونه کم حجم به توان یم مطالعه نیاي ها تیمحدود جمله از
 تعـداد  یبررسـ  امکـان  یزمـان  تیمحـدود  بـه  توجـه  با که کرد اشاره

 عـادات  و خواب ساعات عالوه به .نداشت وجود کودکان از يشتریب
 کـه بـر بهداشـت خـواب کودکـان اثرگـذار اسـت؛        خـانواده  خواب

ن دو گروه مورد یو والد انکودک یتفاوت سنن ینهمچ .دنش دهیپرس
 عوامـل  رظـ ن از گـروه  دون مطالعه بـود. اگرچـه   یص ایو شاهد از نقا

 اکثـر  در کـه  مـادر  شغل و التیتحص کودکان، تولد رتبه مثل یمهم
 از بودنـد.  کسـان ی ؛انـد  شـده  بـرده  نـام  اثرگـذار  میعال جزء مطالعات

 تنهـا  و نداشـت  ياثـر  جیانتـ  در تولد رتبه و نیوالد التیتحص یطرف
  .بود مادر شغل گذاراثر عامل

  گیري نتیجه
 اخــتالل بــه مبــتال کودکــان در کــه داد نشــان مطالعــه نیــا جینتــا

 ییبـاال  نسـبتاً  یفراوانـ  از خـواب  مشـکالت  ،هتوج نقص و فعالی بیش
 سـبب  توانـد  یمـ  خـواب  مشـکالت  کـه  ییآنجـا  از است. برخوردار

 روزانـه  عملکـرد  کـاهش  و یآلـودگ  خـواب  ،ADHD میعال دیتشد
 ،کودکـان  نیـ ا تیـ زیو زمـان  در شود یم هیتوص لذا ؛گردد انکودک

  گردد. کنترل و یبررس زین خواب اختالالت هیاول میعال
 قدردانی و تشکر

 درجـه  اخـذ  يبـرا  ینیحسـ  فاطمه خانم نامه انیپا حاصل مقاله نیا
 علـوم  دانشـگاه  یپزشک دانشکده از یپزشک رشته در یعموم يدکتر

 و مطالعـه  در کننـدگان  شـرکت  از لهیوسـ  نیبـد  بـود.  گلستان یزشکپ
 گرگـان  آذر 5 و یطالقـان  یدرمان - یآموزش کزامر محترم کارکنان

 م.یینما یم يسپاسگزار مانهیصم
References 
1. Rowland AS, Lesesne CA, Abramowitz AJ. The epidemiology 
of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a public health 
view. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2002;8(3):162-70. 

2. Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. 
The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and 
metaregression analysis. Am J Psychiatry. 2007 Jun;164(6):942-8. 

3. Scahill L, Schwab-Stone M. Epidemiology of ADHD in school-
age children. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2000 Jul; 
9(3):541-55, vii. 

4. Pliszka SR. Psychiatric comorbidities in children with attention 
deficit hyperactivity disorder: implications for management. 
Paediatr Drugs. 2003;5(11):741-50. 

5. Owens JA. The ADHD and sleep conundrum: a review. J Dev 
Behav Pediatr. 2005 Aug;26(4):312-22. 

6. Weiss MD, Salpekar J. Sleep problems in the child with 
attention-deficit hyperactivity disorder: defining aetiology and 
appropriate treatments. CNS Drugs. 2010 Oct;24(10):811-28. 

7. Liu X, Liu L, Owens JA, Kaplan DL. Sleep patterns and sleep 

problems among schoolchildren in the United States and China. 
Pediatrics. 2005 Jan;115(1 Suppl):241-9. 

8. Lim CG, Ooi YP, Fung DS, Mahendran R, Kaur A. Sleep 
disturbances in Singaporean children with attention deficit 
hyperactivity disorder. Ann Acad Med Singapore. 2008 Aug; 
37(8):655-61. 

9. Cortese S, Konofal E, Yateman N, Mouren MC, Lecendreux M. 
Sleep and alertness in children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder: a systematic review of the literature. Sleep. 2006 Apr; 
29(4):504-11. 

10. El-Sheikh M, Buckhalt JA, Mize J, Acebo C. Marital conflict 
and disruption of children's sleep. Child Dev. 2006 Jan-Feb; 
77(1):31-43. 

11. Cohen-Zion M, Ancoli-Israel S. Sleep in children with 
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a review of 
naturalistic and stimulant intervention studies. Sleep Med Rev. 
2004 Oct;8(5):379-402. 

12. Douglas VI, Peters KG. Toward a clearer definition of the 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  توجه نقص و یفعال شیب اختالل به مبتال کودکان خواب مشکالت / 56

  )52(پی در پی  4/ شماره  16/ دوره  1393 زمستان / گرگان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله

attentional deficit of hyperactive children. In: Hale GA, Lewis M 
(eds.). Attention and the development of cognitive skills. 
New York: Plenum Press. 1979; pp: 173-248. 

13. Dahl RE, Pelham WE, Wierson M. The role of sleep 
disturbances in attention deficit disorder symptoms: a case study. J 
Pediatr Psychol. 1991 Apr;16(2):229-39. 

14. Fisher BE, Rinehart S. Stress, arousal, psychopathology and 
temperament: A multidimensional approach to sleep disturbance in 
children. Pers Individ Differ. 1990; 11(5): 431-8. 

15. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders. Text Revision (DSM-IV-TR). 4th. 
Arlington: American Psychiatric Association Publication. 2000. 

16. Shoghy M, Khanjari S, Farmany F, Hosseini F. [Sleep habits of 
school age children]. Iran J Nurs. 2005; 18(41-42): 131-8. [Article 
in Persian] 

17. Sung V, Hiscock H, Sciberras E, Efron D. Sleep problems in 
children with attention-deficit/hyperactivity disorder: prevalence 
and the effect on the child and family. Arch Pediatr Adolesc Med. 
2008 Apr;162(4):336-42. 

18. O'Brien LM, Holbrook CR, Mervis CB, Klaus CJ, Bruner JL, 

Raffield TJ, et al. Sleep and neurobehavioral characteristics of 5- 
to 7-year-old children with parentally reported symptoms 
ofattention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics. 2003 Mar; 
111(3):554-63. 

19. Mayes SD, Calhoun SL, Bixler EO, Vgontzas AN, Mahr F, 
Hillwig-Garcia J, et al. ADHD Subtypes and Comorbid Anxiety, 
Depression, and Oppositional-Defiant Disorder: Differences in 
Sleep Problems. J Pediatr Psychol. 2009 Apr; 34(3): 328-37. 

20. Golan N, Shahar E, Ravid S, Pillar G. Sleep disorders and 
daytime sleepiness in children with attention-deficit/hyperactive 
disorder. Sleep. 2004 Mar;27(2):261-6. 

21. Shur-Fen Gau S. Prevalence of sleep problems and their 
association with inattention/hyperactivity among children aged 6-
15 in Taiwan. J Sleep Res. 2006 Dec;15(4):403-14. 

22. Zaki AA, Salah N, Elshahawi H. Sleep Disturbances in 
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Egypt J 
Neurol Psychiat Neurosurg. 2005 July;42(2):527-36. 

23. Ivanenko A, Crabtree VM, Obrien LM, Gozal D. Sleep 
complaints and psychiatric symptoms in children evaluated at a 
pediatric mental health clinic. J Clin Sleep Med. 2006 Jan;2(1):42-
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

57 / Journal of Gorgan University of Medical Sciences 
Winter 2015 / vol 16 / no 4 

This paper should be cited as: Derakhshanpour F, Vakili MA, Nomali M, Hosseini F. [Sleep problems in children 
with attention deficit and hyperactivity disorder]. J Gorgan Uni Med Sci. 2015; 16(4): 52-57. [Article in Persian] 

 
Original Paper 

 
 

Sleep problems in children 
with attention deficit and hyperactivity disorder 

 
Derakhshanpour F (M.D)1, Vakili MA (Ph.D)2, Nomali M (B.Sc)3, Hosseini F (M.D)*4 

 

1Assistant Professor, Department of Psychiatry, Golestan Psychiatric Research Center, Golestan University of Medical 
Sciences, Gorgan, Iran. 2Assistant Professor, Department of Health and Social Medicine, Medical Faculty, Golestan 
University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. 3Nurse, Research and Technology Department, Golestan University of 

Medical Sciences, Gorgan, Iran. 4General Physician, Golestan University of Medical Sciences, Minoodasht, Iran. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is the most common 
neurodevelopmental disorder in childhood. 20-50% of ADHD affacted children have sleep disorders 
which can cause cognitive and behavioral disorders. This study was done to determine the sleep problems 
in children with ADHD. 

Method: In this case control study, 52 children with ADHD was considered as cases and 52 school age 
children without ADHD as a control group in Gorgan, northern Iran during 2013. Sleep habits (CSHQ) 
and DSM-IV questionnaires were filled for each child. 

Results: Sleep problems were observed in 45 (86.5%) and 36 (69.2%) of children in case and control 
group, respectively (P<0.05). The mean score of sleep problems in case and control group was 
48.25±6.61 and 45.87±6.23, respectively (P<0.05). The score of resistance to sleep, anxious habits of 
sleep and waking during night in cases were more than controls (P<0.05). 

Conclusion: Sleep problems in children with ADHD are more frequent than children without ADHD. 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Sleep problem, Children 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
* Corresponding Author: Hosseini F (M.D), E-mail: f_hoseini96@yahoo.com 
 
 Received 4 Jan 2014 Revised 21 Jul 2014 Accepted 21 Jul 2014 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

