
مقابله با خواب آلود بهاری

ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺗﺤﺮک و ﮐﺴﺎﻟﺖآور زﻣﺴﺘﺎن متﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪن
ﺑﺮای ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﻧﺮژی ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
منﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪن و ﺧﻤﯿﺎزه ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﻮای ﻟﻄﯿﻒ و دﻟﭙﺬﯾﺮ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل،
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر
در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن روزﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺜﻞ
ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺎدیﺑﺨﺶ )ﴎوﺗﻮﻧﯿﻦ( و ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﮕﯿﺰه )دوﭘﺎﻣﯿﻦ( ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﱰس )ﮐﻮرﺗﯿﺰول( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن اﺣﺴﺎس ﯾﺎس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژی ﺑﻪ
ﴎاﻏامن ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Cو  Dاﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎ در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺗﺎزه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻤﱰ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺑﻬﺎر ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن روزﻫﺎ ،ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،دﻣﺎی ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻣﯿﺰان
ﻣﴫف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .ﺑﺪن ﺑﺮای
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی
ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژی ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات
روزﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻬﺎر از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دﭼﺎر
ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻫﻨﻮز دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﺸﺎن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﱰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﯽ
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺪن اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ دروﻧﯽ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻬﺎری
ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوم ،ﮐﺎﻫﺶ متﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ،ﴎدرد ،ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ
و واﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰﮔﯽ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺣﺲ و ﺣﺎل و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی
راهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻬﱰﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻬﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﱰس و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی درون
ﺑﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژی ﺑﺪن ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﻟﮕﻮی
ﺧﻮاب را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .منﻮﻧﻪای از راهﻫﺎی ﴎﺣﺎل ﻧﮕﻪ داﺷنت ﺑﺪن در اداﻣﻪ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺎری ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺎم آزﻣﻮن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن زﯾﺎد ﻓﺸﺎر وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﱰسزا ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا در اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدهروی ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،اﺳﱰس وارد ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺪن را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷام ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﻃﻮل روز وﻗﻔﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﱰسزا
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .آب ﺳﻤﻮم را از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯽآﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﴎدرد و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آب
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎدهﺗﺮن و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﻐﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
روزاﻧﻪ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B۱ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﴐوری اﺳﺖ از
آﺟﯿﻞ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻏﻼت ،ﻣﺎﻫﯽ و اﺳﻔﻨﺎج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  ۳ﺑﺎر در روز  ۱۰ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
از ﻫﻮای ﺑﻬﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ورزش ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی و ﺣﺲ و ﺣﺎل ﺷام را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻤﺒﻮد
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﺎﻋﺚ اﻓﴪدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ روز  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮازی ﻣﺘﻌﺎدل،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎدهروی ﯾﺎ دوﯾﺪن آﻫﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ورزش ﻣﺪاوم ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی روش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی دروﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ
ذﻫﻦ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ورزش ۵-۱۰ ،دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺗﺠﻤﻊ اﺳﯿﺪ
ﻻﮐﺘﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ورزش در ﺑﺪن و ﮐﻮﻓﺘﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوش وﻟﺮم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوش آب
ﮔﺮم ﺷام را ﴎﺣﺎلﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻂ روز ﯾﮏ ﭼﺮت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاب
راﺣﺖ و دامئﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای داﺷنت ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،از روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﯿﻦ و
رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه ،ﺷﮑﻼت و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎری را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺛﺮﺷﺎن ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮق ﺑﻬﺎرﻧﺎرﻧﺞ ،ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ و
ﮔﻼب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﯽ زﻋﻔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪ آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب ﮐﻤﮏ منﻮده و در
رﻓﻊ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﻧﯿﺰ
از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

