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چکیده
مقدمه :خواب ناکافی در کودکان شایع میباشد ،و با توجه به پیامدهای منفی آن برای سالمت ،یکی از نگرانیها در حیطه بهداشت
عمومی محسوب میشود .به نظر میرسد آموزش بهداشت خواب کودک برای والدین سبب بهبود سالمت کودکان میشود .لذا ،این
مطالعه با هدف اجرای برنامه آموزشی بهداشت خواب به منظور افزایش سطح دانش والدین در حوزه خواب کودکان طراحی و انجام
گردید.
روش کار :این مطالعه کمی از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی پیشآزمون-پسآزمون آیندهنگر بود که بر روی والدین  04دانشآموز
 0 -12ساله ( 32نفر گروه مداخله و  32نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی ،در شهرستان نجف آباد اصفهان انجام شد.
اطالعات در سه زمان (قبل ،بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله) با استفاده از پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و دانش والدین محقق
ساخته و معتبر شده با روش روایی محتوایی استفاده گردید که پایایی آن نیز با استفاده از روش پایلوت ،توسط  16نفر از والدین تعیین
و آلفا کرونباخ آن  6/138گزارش گردید .آموزش از طریق آموزش رودررو در جلسات آموزشی و ارائه بوکلت آموزشی و ارسال پیامکهای
پی گیر صورت گرفت .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS10و آزمون  tمستقل ،آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات ،آزمون
تعقیبی  LSDمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای دموگرافیک والدین دو گروه مداخله و کنترل اختالف معناداری وجود نداشت.
آزمون  tمستقل نشان داد ،میانگین نمرات دانش قبل از مداخله ،بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله اختالف معناداری را با هم دارند
(.)P > 6/661
نتیجه گیري :نتایج مطالعه نشان داد ،پس از مداخله افزایش قابل توجهی در سطح دانش و آگاهی والدین درمورد بهداشت خواب
کودکان به وجود آمده است .بنابراین بر اساس نتایج مطالعه حاضر برنامهریزی مدون آموزش بهداشت خواب کودکان به والدین به عنوان
امری مهم جهت ارتقاء سالمت کودکان به مسئولین آموزش و پرورش و مدارس توصیه میگردد.
واژگان کلیدي :آموزش ،بهداشتخواب ،دانش ،والدین ،دانشآموز
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
میزان خواب مورد نیاز برای یک کودک با توجه به تفاوتهای فردی
متفاوت است .با در نظر گرفتن الگوهای پلیسومنوگرافیک ،کودکان
سنین مدرسه ( 0تا  12سالگی) به  1تا  11ساعت خواب در شب نیاز
دارند ،که حداقل  1ساعت خواب توسط متخصصان خواب توصیه شده
است ( .)2مطالعات نشان دادهاند که مدت زمان خواب در طول  16سال
گذشته حدود یک ساعت و نسبت به  56سال قبل حدود یک و نیم تا
دو ساعت کاهش داشته است ( .)5-3افزایش دانش پیرامون مسائل

کودکان قشر آسیب پذیر و سرمایه انسانی مملکت محسوب میشوند و
عدم رسیدگی به آنان نه تنها میتواند نیروی انسانی و سرمایه عظیمی
را به هدر دهد ،بلکه نادیده گرفتن نیازهای اساسی آنان کاری غیرانسانی
محسوب میشود .از سویی دیگر کاسته شدن کارایی جسمی و ذهنی
کودکان و عارض شدن بیماری میتواند هزینههای بهداشتی را افزایش
دهد و بنیان خانوادهها را سست و لرزان نماید (.)1

22

جمشیدیان و همکاران

نظر گرفتن ،تأثیر آموزش در کاهش آثار بیخوابی و کمخوابی ،پژوهشگر
بر آن شد که مطالعهای مداخلهای با هدف تعیین تأثیر آموزش
بهداشتخواب بر سطح دانش والدین و در زمینه خواب دانشآموزان
ابتدائی شهرستان نجفآباد ،انجام دهد .امید آن است نتایج حاصل از
این پژوهش بتواند ،توجه مسئولین آموزش پرستاری را به مسئله خواب
کودکان جلب نماید ،و در جهت کاهش نابسامانیهای خواب اعم از
جسمی ،روانی و اجتماعی بکوشند.

خواب یک عامل بالقوه در بهبود سالمت خواب جمعیت جوان است .با
این حال میبایست آموزش در مراحل ابتدایی صورت گیرد ،و این نتیجه
حاصل دانش اندکی است که در برنامه آموزشی برای کودکان وجود
دارد ( .)0عملکرد پیشرفته پرستاری بر طبق چارچوب ملی انجمن
پرستاری کانادا ،به کار گیری دانش و مهارت دانشآموختگان پرستاری
در رفع نیازهای سالمت افراد ،خانوادهها ،گروهها ،جوامع و جمعیتها
میباشد (.)8
خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است .واقعیت این است که هر کودکی
در خانواده به دنیا آمده ،بین اعضای خانواده رشد کرده و یاد میگیرد
که چرا و چگونه توانمند شود ( .)1خانواده نظامی است که بیشترین
تأثیر را بر رفتار فرد دارد .درواقع خانواده نه تنها رفتار سازشی و
بههنجار ،بلکه رفتارهای نابهنجار افراد را شکل میدهد ( .)1با این حال
میبایست آموزش در مراحل ابتدایی صورت گیرد ،و این نتیجه حاصل
دانش اندکی است که در برنامه آموزشی برای کودکان وجود دارد (.)0
یک عامل زمینهای مهم در بهبود کیفیت خواب ،رفتار پدر و مادر است.
به عنوان مثال کارهای منظم پدر و مادر قبل از خواب ،روال قبل از
خواب ،تشویق پدر و مادر جهت خودمختاری کودک مواردی برای ترویج
خواب بهتر است .در مقابل سهلانگاری در مورد خواب و محدودیتها
سبب مشکالت بیشتر در مورد خواب کودکان میشود ( .)16بهداشت
خواب رفتاری است که سبب تسهیل خواب و افزایش کیفیت خواب
میشود ( .)11در تعریف بهداشت خواب میتوان گفت :شیوههای قابل
اصالح کیفیت خواب ،برای پدر و مادر و کودک که موجب مدت زمان
خواب کافی میشود و از خوابآلودگی در طول روز جلوگیری میکند.
اصول بهداشت خواب دامنه گستردهای از جمله محیط ،روال خواب و
فعالیتهای روزانه را در برمیگیرد (.)4
در مطالعهای جونز و همکاران در سال  2616در ایاالت متحده آمریکا
نشان داد آگاهی والدین درمورد خواب کودکان پس از مطالعه بروشور
به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و باعث برنامهریزی تعدادی از
والدین برای ایجاد تغییرات رفتاری مثبت در مورد شیوههای خواب
کودک خود میباشد .هم چنین مطالعهتان و همکاران در سال 2612
نشان داد ،آموزش بهداشت خواب به عنوان یکی از عوامل مهم در
کیفیت خواب کودکان محسوب میشود .بر پایه گزارش نظرسنجی
خواب در آمریکا توسط بنیاد ملی خواب ( )NSFدر سال ،2664
بسیاری از والدین در حدود  01درصد عقیده دارند کودک آنها دارای
مشکل خواب هستند ،اما بیش از نیمی از پزشکان ،جویای خواب کودک
از والدین نمیشوند و تنها  16 – 14درصد از والدین مسئله خواب
کودک را با پزشک در میان میگذارند .دانش والدین در مورد عادات
خواب سالم و عالئم و عواقب ناشی از کمبود خواب با توجه به سن
کودک آنان نیز کمتر گزارش شد .متخصصان مراقبتهای بهداشتی
کودکان نیز ممکن است به اهمیت خواب در تشخیص ارتباط با سالمت
و غربالگری جهت مشکالت خواب و آموزش بهداشت خواب در مراکز
مراقبتهای اولیه اغلب اطالعات ناکافی دارند .بنابراین بین پیامدهای
خواب ناکافی کودکان و در دسترس بودن و استفاده از دانش بهداشت
خواب فاصله وجود دارد .هدف تغییر رفتار و تالش برای آموختن
شیوههای بهداشت خواب است (.)11
با توجه به اینکه یکی از وظایف پرستار کودک ،پیشگیری از بیماریهای
کودکان و آموزش به آنها و والدینشان در این خصوص میباشد و با در

روش کار
پژوهش حاضر ،یک مطالعه کمی از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی
پیشآزمون -پسآزمون آیندهنگر است ،که در سال  ،1313باحضور
والدین دانشآموزان مقطع ابتدایی (اول تا ششم دبستان دخترانه نیک
دختر و پسرانه شهید جاللی) شهرستان نجفآباد که شرایط ورود به
مطالعه را داشته ،طراحی و انجام گرفته است .شرایط ورود به مطالعه
والدین شامل :مشغول به تحصیل بودن فرزند در مقطع ابتدایی ،سواد
خواندن و نوشتن ،داشتن تلفن همراه و تمایل به شرکت در مطالعه بود.
از معیارهای خروج والدین از مطالعه ،عدم شرکت در جلسه آموزشی
(مداخله) یا سایر مراحل پژوهش و عدم تمایل واحدهای مورد پژوهش
به ادامه شرکت در مطالعه بود.
روش و ابزارهای جمعآوری دادهها در این مطالعه به روش پرسشنامهای
با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتی بود که بخش اول
آن مربوط به اطالعات دموگرافیک و در برگیرنده سؤاالت مربوط به سن،
جنس و رتبه تولد کودک ،و همچنین سن ،شغل و تحصیالت والدین و
وضعیت اقتصادی خانواده میباشد .بخش دوم پرسشنامه مربوط به
سؤاالت سنجش میزان آگاهی و سطح دانش والدین در مورد بهداشت
خواب کودک بود .این بخش از پرسشنامه میزان دانش (نمره) والدین
دانشآموزان ابتدایی شهرستان نجفآباد در مورد فیزیولوژی و همچنین
مراقبت و بهداشت خواب فرزندان خود دارند را در سه مرحله قبل،
بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله ارائه برنامه آموزشی اندازهگیری
میکرد پرسشنامه شامل  10سؤال چهارگزینهای در مورد فیزیولوژی و
بهداشت خواب بود که به جواب صحیح هر سؤال یک نمره داده میشد
که نمرات  14و باالتر عالی 12 ،تا  14خوب 16،تا  12متوسط و زیر
 16ضعیف در نظر گرفته شد .میانگین نمره سطح دانش میانگین نمره
کسب شده از پرسشنامه بود که توسط والدین شرکتکننده در مطالعه
تکمیل شد .در این پرسشنامه کمترین نمره صفر و بیشترین نمره 10
در نظر گرفته شد .پرسشنامه سطح دانش بر اساس محتوای کتابچه
آموزشی بهداشت خواب کودکان که توسط پژوهشگر تدوین شده بود و
سپس به تأیید  16نفر از اعضای هیات علمی و گروه متخصصین پزشکی
و پرستاری کودک ،روانپرستار ،روانشناس و روانپزشک در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان و تیم تحقیق رسیده بود طراحی گردید .سپس روایی
محتوایی این پرسشنامه مجدداً توسط همین گروه و تیم تحقیق مورد
بررسی و تأیید قرار گرفت .جهت سنجش پایایی آن نیز ،پرسشنامه بین
 16نفر از والدین توزیع و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ همبستگی
درونی آن  6/138گزارش شد.
همچنین جهت غربالگری و دسترسی به واحدهای مورد پژوهش
(والدین کودکان دارای اختالل خواب) ،از ابزار غربالگری اختالالت خواب
برز ( )Bearsاستفاده شد که این ابزار اندازهگیری خواب "برز" به پنج
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ارسالی بر اساس کتابچه اموزشی تدوین و مورد تأیید تیم تحقیق قرار
گرفته بود .در انتهای جلسه چهارم آموزش نیز پرسشنامههای مربوطه
بالفاصله بعد از مداخله در اختیار والدین قرار گرفته و تکمیل گردید.
یک ماه پس از مداخله نیز مجدداً پرسشنامهها با همکاری مدیر مدارس
در اختیار دانش آموزان مورد مطالعه قرار داده شد ،تا بعد از موعد مقرر
(یک هفته) توسط والدین تکمیل و به مدرسه عودت داده شوند .ضمن
اینکه گروه کنترل در طول مطالعه هیچ مداخلهای دریافت نکردند،
پرسشنامههای مربوط به اطالعات جمعیت شناختی و سطح دانش
والدین در زمینه خواب کودک در سه مرحله قبل ،بالفاصله و یک ماه
بعد همزمان با سنجش در گروه مداخله توسط والدین توسط گروه
کنترل نیز تکمیل گردید .پس از اتمام مطالعه جهت احترام به حقوق
مشارکت کنندگان و قدردانی از همکاری ،به والدین گروه کنترل نیز
بوکلت و پمفلت آموزشی بهداشت خواب داده شد.
تجزیه و تحلیل دادههای مطالعه با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه
 10و بکارگیری آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و
آزمونهای آمار استنباطی شامل تی زوجی ،تی مستقل ،کایاسکوئر،
فیشر و آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری با کمک متخصص
آمار انجام شد.

حوزه عمده تقسیم میشود ،که اطالعات جامعی برای اختالالت خواب
کودکان در محدوده سنی  2تا  11سال فراهم میکند .این حیطهها
شامل :مشکالت قبل از خواب ( ،)Bedtime Issuesخواب آلودگی
فزاینده در طول روز (،)Excessive Daytime Sleepiness
بیداری در طول شب ( ،)Night Awakeningsنظم و طول مدت
خواب ( )Regularity and Duration of Sleepو خروپف
( )Snoringمیباشد.
برای جمع آوری دادهها و دسترسی به واحدهای مورد پژوهش،
پژوهشگر پس از اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علومپزشکی اصفهان جهت انجام تحقیق با در دست داشتن مجوز
رسمی از دانشکده پرستاری و مامایی به محیط مورد پژوهش مراجعه و
با ارائه مجوز و توضیح اهداف پژوهش از مدیران مدارس جهت دسترسی
به نمونهها و جمع آوری دادهها کسب اجازه به عمل آمد .به این صورت
که جهت انجام پژوهش ،دو دبستان از کل شهرستان نجف آباد ،به
صورت قرعه کشی (دخترانه و پسرانه) انتخاب شد .سپس  466عدد
پرسشنامه غربالگری اختالالت خواب کودکان در هر کدام از مدارس که
 466دانشآموز داشت( ،جمعاً  166دانشآموز) توزیع شد 156 .کودک
با اختالالت خواب شناسایی شد .بر اساس فرمول حجم نمونه  86کودک
به روش قرعه کشی وارد پژوهش شدند .سپس به دو گروه آزمون و
کنترل (در هر گروه  35نفر) تقسیم شدند.
قبل از جمع آوری دادهها رضایتنامه آگاهانه کتبی از واحدهای مورد
پژوهش دریافت و به انان اطمینان داده شد که در صورت عدم تمایل،
در هر زمانی امکان خروجشان از مطالعه وجود دارد ،همچنین در مورد
بی نامی و محرمانه بودن اطالعات به آنها اطمینان الزم داده شد .برای
گروه آزمون ،در جلسه اول ،نمره دانش والدین از بهداشت خواب و
فیزیولوژی خواب کودک و اطالعات مربوط به خواب یک هفته قبل
دانشآموزان ،با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط والدین محاسبه شد.
آموزش به صورت چهار جلسه آموزش گروهی  45تا  56دقیقهای در
رابطه با بهداشت خواب به شکل سخنرانی ،پرسش و پاسخ به کمک نرم
افزار پاورپوینت در مکان مدرسه اجرا شد .در حین جلسات آموزشی از
والدین پذیرایی به عمل آمد .سپس پمفلت و کتابچهای حاوی محتوای
تدریس شده جهت یادآوری مطالب گفته شده در کالس ،در جلسه اول
در اختیار والدین قرار گرفت تا در منزل مطالعه کنند .در روزهای شنبه،
دوشنبه و چهارشنبه در ساعت  0بعدازظهر پیامکهایی حاوی نکات
بهداشت خواب کودک برای والدین ارسال گردید .محتوای پیامکهای

یافتهها
تجزیه و تحلیل روی دادههای حاصل از پرسشنامههای تکمیل شده
توسط  04نفر از والدین دانش اموزان در هر گروه  32نفر (در طول
مطالعه  0نفر ریزش نمونه در هر گروه سه نفر به دلیل طالق ،عدم
تمایل به ادامه شرکت در مطالعه ،فوت بستگان درجه اول ،و تغییر
شماره تلفن والدین وجود داشت) انجام شد .نتایج حاصل نشان داد که
واحدهای مورد پژوهش بر حسب متغیرهای جمیعتشناختی و زمینهای
در دو گروه کنترل و آزمون بطور یکسان توزیع شده و اختالف معنی
داری از نظر متغیرهای شغل والدین ،میانگین سن دانشآموزان ،سن
والدین ،رتبه تولد ،سطح تحصیالت والدین ،وضعیت اقتصادی و تعداد
فرزندان خانواده در دو گروه نداشتند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مطالعه با استفاده از آزمون t
مستقل نشان داد که قبل از مداخله آموزشی ،میانگین نمره سطح دانش
والدین بین دو گروه اختالف معنادار نداشت ( )P = 6/44اما بالفاصله
بعد ( )P = 6/661و یک ماه بعد از مداخله آموزشی ()P = 6/661
میانگین نمره دانش والدین در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر از
گروه کنترل بود.

جدول  :1شاخصهای آماری نمره دانش والدین قبل ،بالفاصله و یک ماه بعد از مطالعه در دو گروه

*

گروه آزمون ،انحراف معیار  ±میانگین

گروه کنترل ،انحراف معیار  ±میانگین

قبل از مداخله

1/0 ± 3/3

1/1 ± 2/4

t
6/81

P
6/44

بالفاصله بعد از مداخله

11/0 ± 2/0

1/2 ± 2/5

3/84

>6/661

یک ماه بعد از مداخله

14/1 ± 1/2

1/4 ± 2/0

1/68

>6/661

36/54
> 6/661

1/12
6/34

زمان

F
P

24

جمشیدیان و همکاران

16

14.1

14
11.6
9.4

12

9.2

9.1

8

فراوانی

8.6

10

6

4
2
0

یک ماه بعد از مداخله

قبل از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله

زمان
گروه کنترل

گروه مداخله

تصویر  :1میانگین نمرات دانش والدین در زمانهای مختلف در دو گروه

باعث تغییرات مثبت در خواب و بهبود خواب کودکان گردیده است
(.)12
در مطالعه دیکسیت و همکاران در سال  ،2613بر روی  366دانش آموز
 0تا  12سال شیفت صبح ،نشان داد همه کودکان جهت جلوگیری از
محرومیت خواب در آینده نیاز به مداخله دارند .همچنین پدر و مادر
خود نیز باید آموزش بهداشت و روش صحیح آموزش خواب را فراگیرند
(.)13
ویلسون و همکاران در مطالعهای در سال  2614برنامه آموزش خواب
برای کودکان پیش دبستانی و خانواده آنها که کم درآمد بودند را مورد
ارزیابی قرار دادند 152 .خانواده در برنامه آموزشی  45دقیقهای دو
هفتهای (جمعاٌ  326دقیقه) شرکت کردند .یافتهها در سه زمان قبل،
بالفاصله و یک ماه بعد مورد ارزیابی قرار گرفت .کودکان بالفاصله بعد
از مداخله بهبود خواب داشتند ولی یک ماه بعد از مداخله تفاوت معنا
داری نداشت ( .)14مغایرت نتایج بعد از یک ماه در این مطالعه با مطالعه
حاضر ممکن است به دلیل ادامه نداشتن روند توسط والدین و فراموشی
مطالب آموزشی باشد .در صورتی که پژوهشگر با پیشبینی این امر و
قرار دادن بوکلت و پمفلت آموزشی در اختیار والدین از این امر
جلوگیری کرده است.
همچنین در مطالعه تن و همکاران در سال  ،2612که بین کودکان 16
تا  11سال (سن متوسط  12/1سال؛  )M/F / = 6/1انجام شد ،نتایج
حاکی از مؤثر بودن برنامه آموزش بهداشت در بهبود خواب کودکان بود
(.)15
ریگنی و همکاران در مطالعهای اجرای برنامه آموزشی در کودکان سن
مدرسه و بررسی بهبود دانش خواب و بهداشت و رفتار خواب با روش
کارآزمایی تصادفی کنترل شده در سال  2615انجام داد .نمونه گیری
به روش خوشهای تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل و در سه زمان
قبل ،بالفاصله و شش هفته پس از شروع مطالعه انجام شد 210 .دانش
آموز (با سن متوسط =  12/2 ± 6/0سال ٪51 ،دختر) از  12مدرسه
در آدالید ،استرالیای جنوبی بود 141 .شرکت کننده در گروه مداخله و

آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد که در گروه کنترل،
میانگین نمره دانش والدین بین سه زمان اختالف معنادار نداشت (6/34
=  )Pاما در گروه آزمون ،میانگین نمره دانش والدین بین سه زمان
اختالف معنادار داشت ( .)P = 6/661ضمناً آزمون تعقیبی  LSDنشان
داد که در گروه آزمون ،میانگین نمره دانش والدین بالفاصله بعد از
مداخله آموزشی به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله (= 6/661
 )Pو یک ماه بعد از مداخله آموزشی نیز به طور معناداری بیشتر از
بالفاصله بعد از مداخله بود (( .)P = 6/661جدول ()1تصویر .)1

بحث
یک عامل زمینهای مهم در توسعه مقررات مربوط به خواب ،رفتار پدر
و مادر است .به عنوان مثال کارهای منظم پدر و مادر قبل از خواب،
روال قبل از خواب ،تشویق پدر و مادر جهت خودمختاری کودک
مواردی برای ترویج خواب بهتر است .در مقابل سهلانگاری در مورد
خواب و محدودیتها سبب مشکالت بیشتر در مورد خواب کودکان
میشود ( .)16داشتن دانش خوب از خواب و رعایت اصول بهداشت
خواب منجر به یک خواب خوب و با کیفیت میشود .مطالعات نشان
دادهاند که آگاهی در این رابطه کم است .لذا والدین نیاز به دانش درمورد
خواب و بهداشت خواب کودکان خود دارند (.)11
در مطالعه حاضر ،نتایج نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به
افزایش دانش والدین شده است .از آنجا که باال بردن دانش والدین اولین
قدم در انجام مراقبتهای صحیح میباشد .که نتایج آن نیاز به اجرای
برنامههای آموزشی را در این زمینه آشکار ساخته و همچنین نشان داد
که پس از اجرای برنامه آموزشی بهبود قابل توجهی در دانش والدین
در زمینه خواب فرزندان آنان ،ایجاد شد.
در تأیید نتایج فوق ،نتایج مطالعه جونز و همکاران تحت عنوان"اجرای
مداخله آموزشی کوتاه جهت بهبود دانش پدر و مادر از خواب کودکان
سالم" در سال  ،2612بر روی  15پدر و مادر کودکان  3ماه تا  12سال
در دو زمان قبل و بعد ،نشان داد که پس از مداخله افزایش قابل توجهی
در دانش والدین در مورد خواب کودکان صورت گرفته است .همچنین
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 پیشگیری از، با توجه به اینکه یکی از وظایف پرستار کودک،بنابراین
بیماریهای کودکان و آموزش به آنها و والدینشان در این خصوص
 تأثیر آموزش در کاهش آثار بیخوابی و،میباشد و با در نظر گرفتن
 توجه، امید آن است نتایج حاصل از این پژوهش بتواند،کمخوابی
 به،مسئولین آموزش پرستاری را به مسئله خواب کودکان جلب نماید
طوری که خواب را به عنوان یک بخش مهم و اساسی برنامههای آموزش
پرستاری و بهداشت کودکان در نظر داشته باشند و در جهت کاهش
. روانی و اجتماعی بکوشند،نابسامانیهای خواب اعم از جسمی

 در پایان ارتباط معنا داری بر دانش. در گروه کنترل قرار گرفتند148
 علت اختالف نتایج مطالعه.خواب و یا بهداشت خواب وجود نداشت
حاضر با مطالعات فوق ممکن است به دلیل اختالف در روش و مدت
.)10( زمان مطالعه و همچنین نحوه آموزش باشد

نتیجهگیری
نظر به اینکه عادات خواب در دوران کودکی با توجه به زمینههای
فرهنگی و خانوادگی شکل گرفته و فرد در طول عمر سعی در حفظ آن
 کیفیت و کمیت،خواهد نمود و پیروی از عادات و رفتارهای نامناسب
خواب مطلوب را کاهش داده و به تدریج کودک را دچار عوارض بسیاری
 با رسیدن کودکان به سنین مدرسه انتظار میرود در ادامه.مینماید
 الگوهای خواب تثبیت شده و رفتارهای،روند طبیعی رشد و تکامل
 کودکان در این سن وارد مرحله.نامطلوب خواب سیر نزولی یابند
 و باید در ساعت مشخصی در مدرسه حضور،جدیدی از زندگی میشوند
. و مانند گذشته نمیتوانند هر زمانی از روز را به استراحت بپردازند،یابند
همین امر و همچنین کاهش زمان خواب دانشآموز داشتن برنامه
منظمی برای کودک و خانواده را مسجل میکند تا کودک کمترین
.آسیب را متوجه شود

سپاسگزاری
پژوهشگران در پایان الزم میدانند از مشارکت و همکاری کلیه والدین
و دانشآموزان شرکت کننده و حمایت مسئولین محترم دبستانهای
شهید جاللی و نیکدخت شهرستان نجف اباد در این پژوهش تشکر و
 در313151  این پژوهش حاصل طرح مصوب به شماره.قدردانی نماید
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد لذا از کلیه
مسئولین حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و همچنین مرکز
تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی در خصوص تصویب و حمایت
.مالی نهایت تقدیر و تشکر بهعمل میاید
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Abstract
Introduction: Inadequate sleep is common in children. With respect to its negative results on health,
it is one of the biggest concerns in public hygiene. It seems that if parents learn child’s sleep hygiene,
the child’s heath can be improved. The aim of the following study was to enhance the level of
parental knowledge regarding child sleep by applying a sleep hygiene educational program.
Methods: This was a quantitative quasi-experimental study with two-group pretest-posttest
provident design, conducted on 64 pupils’ parents (the pupils were between 6-12 years old). Thirty
two students were allocated to the intervention group and 32 to the control group by random
selection in Najafabad-Isfahan. The data were gathered in three periods (pre-intervention,
immediately after, and one month after the intervention) using the survey of knowledge level
questionnaire which was validated by content validity in parents. The reliability of the questionnaire
was also determined by a pilot study including 10 parents, and Cronbach's alpha = 0.837 was
reported. The parents were educated by face-to-face education meeting and sending follow-up short
messages (SMS) as well as through representing educating sleep hygiene package (Booklet). Data
were analyzed by SPSS 16.0 software and independent t-test, Analysis of Variance (ANOVA),
Repeated Measure ANOVA, and The Latin square design (LSD) test.
Results: Results shows that there was no significant difference between parents’ demographic
variables in the two groups. The independent t-test showed that there was a significant difference
between the mean scores of parents’ knowledge in the three phases (pre-intervention, immediately
after, and one month after the intervention).
Conclusions: The study showed that there was a significant enhance in parents’ awareness and
knowledge level regarding child sleep hygiene after the intervention and in some cases it led to the
parent making a program to create a positive manner change in their children’s sleep. Therefore, the
current study results propose a written program education to parents for child sleep hygiene, which
is an important matter to improve child’s hygiene; it is also proposed to the education system
principals.
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