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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

درمان های روانشناختی برای اختالالت خواب کودکان و نوجوانان

دکتر حسن شاهرخی: روان پزشک کودک و نوجوان 

 مرکز تحقيقات روان پزشکی و علوم رفتاری  دانشگاه علوم پزشکی تبريز  تبريز  ايران

زمینه و اهداف: اختالالت خواب در شيرخواران کودکان و نوجوانان پديده ای شايع است و با مشکالت عصب شناختی روانشناختی 
و رفتاری و نيز افزايش مشکالت خانوادگی همراه است. اين اختالالت بر رشد و تکامل آن ها نيز تاثير منفی بر جای می گذارند. 
هرچند درمان های دارويی در کلينيک های روان پزشکی و کودکان به کرات مورد استفاذه قرار می گيرند يافته های کافی و مناسبی 
برای تاييد استفاده از اين نوع درمان ها وجود ندارد. بنابراين در حال حاضر روش های روانشناختی سودمند ترين روش برای مواجهه 

با اين اختالالت هستند و در حال حاضر درمان انتخابی بسياری از اشکال اختالالت خواب کودکان و نوجوانان محسوب می گردند.

روش: در جهت بررسی کامل تر اين موضوع  ما منابع مختلف را در مورد اشکال مختلف درمان های روانشناختی که به عنوان روش 
های موثر درمان در طيف وسيعی از مشکالت خواب کودکان و نوجوانان مطرح شده اند  جستجو کرديم. زمينه های جستجوی ما 
شامل ديس سومنيا ها ) اختالالت شروع حفظ و خواب و خواب زياد ( و پاراسومنياها ) رفتارهای غير معمولی که ترجيحا در خواب 

رخ می دهند ( بودند.

یافته ها: در جريان اين جستجو ما اعمال روش های شناختی- رفتاری متعددی را برای ديس سومنيا های مختلف اميدوار کننده 
بيدارسازی  روتين  های  کنترل محرک  تکنيک  تدريجی  و  استاندارد  به خاموش سازی  توان  ها می  اين روش  از جمله ی  يافتيم. 
برنامه ريزی شده و تاخير تدريجی خواب برای مشکالت شروع و بيذار شدن های شبانه اشاره کرد. مداخالت شناختی- رفتاری برای 
پاراسومنياهای کودکی ) خوابگردی کابوس شبانه وحشت شبانه و رفتارهای ريتميک ( نيز مطرح شده اند؛ اما يافته ها برای تاييد تاثير 
آن ها اندک هستند. عالوه بر آن ما نقش بهداشت خواب را در تمام مشکالت خواب مورد توجه قرار داده ايم و در نهايت نقش بررسی 

و تصحيح ديناميسم خانواده را در مقابله با مشکالت خواب بررسی کرده ايم.

از مشکالت خواب  بسياری  برای  رفتاری  درمان های شناختی-  از  بعضی  گيريم که  نتيجه می  ها  يافته  بررسی  از  نتیجه گیری: 
شيرخواران و کودکان موثر هستند و با توجه به قلت يافته ها در تاييد اثربخشی بسياری از درمان های دارويی و نيز نمای نامناسب 

عوارض جانبی اين داروها درمان های شناختی- رفتاری در حال حاضر درمان انتخابی در اين زمينه محسوب می گردند.

واژه های کلیدی: درمان های روانشناختی  اختالالت خواب  کودکان و نوجوانان درمان شناختی- رفتاری
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