خواب )(۱

ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﻮم از زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن در ﺧﻮاب ﻣﻲﮔﺬرد .ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد
و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﴐوری اﺳﺖ .ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل روز ،ﺑﻪ  ۸اﻟﯽ  ۹ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
دورهﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد .ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ،در روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری،
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ وﻏﯿﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺧﻮاب ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻧﻮع و
زﻣﺎن ﺧﻮاب ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰدهای از ﺗﻐﯿﯿﺮات را در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
آورد ،ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﺪاﺷنت ﺧﻮاﺑﯽ آﺳﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴎ و ﺻﺪا• ﻣﺴﻠام ﴎوﺻﺪای زﯾﺎد در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺪار ﺷﺪنﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﺳﺖ .آﭘﺎرمتﺎنﻫﺎی ﭘﺮ ازدﺣﺎم ﺑﺎ دﯾﻮار و ﺳﻘﻒﻫﺎی
ﺑﺪون ﻋﺎﯾﻖ ﺻﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮاب ﺷﻮد.
• دﻣﺎی ﻫﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﴎد ﺑﻮدن ﯾﺎ ﮔﺮم ﺑﻮدن
دﻣﺎی ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب ﻓﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻓﺮد را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻧﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب ﻓﺮد ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر اﺗﺎق ﺑﯿﺸﱰ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘامل اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮاب راﺣﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﱰ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻋﻠﻞ رواﻧﯽﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﴪدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،اﺳﱰس ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
اﯾﺠﺎد ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 داروﻫﺎداروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﴪدﮔﯽ ،ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ؛ داروﻫﺎی ﺿﺪ درد
ﺣﺎوی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ؛ دﯾﻮرﺗﯿﮏﻫﺎ ،ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﱰوﺋﯿﺪﻫﺎ ،ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ،و داروﻫﺎی ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮارض ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 وﺿﻌﯿﺖ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪﭘﺮﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﻢﮐﺎری ﻏﺪهی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓنت
ﯾﺎ در ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
 -رﻓﻼﮐﺲ اﺳﯿﺪ

در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﯿﺪ از ﻣﻌﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎی وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺷﮑﻢزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺎدی در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﮑﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪن ﺷام زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دراز ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮﺑﯽ ﺷﮑﻢ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻟﺘﻬﺎب را در ﺑﺪن ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪن اﺧﺘﻼل در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﱰل ﺧﻮاب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺳﯿﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاب:در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ را ﺑﯿﺪار مبﺎﻧﻨﺪ .ﺷﺐ ﺑﯿﺪاری
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨنت رﯾﺘﻢ ﺧﻮاب و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان اورژاﻧﺲ ،آﺗﺶﻧﺸﺎنﻫﺎ ،ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ،راﻧﻨﺪﮔﺎن و
ﻏﯿﺮه .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب ﯾﺎ ﴍق دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب و
ﺑﯿﺪاری ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ
روال ﻗﺒﻠﯽ ،ﺧﻮاب آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ،
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری دﯾﮕﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﱰ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ،در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﴫف
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ ﯾﮑﯽ از درﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﻓﻊ متﺎم ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در داﺷنت ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻬﱰ ﻣﻮﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای داﺷنت ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﺖﺗﺮ:
 ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮوﻳﺪ و ﻳﺎ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪارﺷﻮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌني ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاري ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاب ﺑﺮاي
ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ  ۷-۹ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻬﱰﻳﻦ زﻣﺎن ﺑني ﺳﺎﻋﺎت  ۱۰ﺷﺐ ﺗﺎ  ۵ﺻﺒﺢ اﺳﺖ.
 ﴍﻃﯽ ﺷﺪن ﺑﺪ ﺧﻮاﺑﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪﯾﺪ و متﺮﯾﻦﻫﺎی آرامﺳﺎزی ذﻫﻦ و ﻋﻀﻼت راﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
 از ﭼﺮت زدن در ﻃﻮل روز ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .ﭼﺮت زدن در ﻃﻮل روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﮔﺮم ﭼﺎی ﺑﺪون ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ،دوش ﮔﺮﻓنت ،و ﯾﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽرﻓنت ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﺳﺨﺖﺗﺮ منﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷام اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﺮت زدن دارﯾﺪ ،آن را آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷام ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ازﺳﺎﻋﺖ  ۳:۰۰منﺎﯾﯿﺪ.
 زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در رﺧﺖ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﻮاﺑﺘﺎن منﯽﺑﺮد ،از ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓنت ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮑﺎر اﺿﻄﺮاﺑﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺼﯿﺒﻪ ﻣﯿﺮ ﻓﻼح
دﻫﺪ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ،اﺗﺎق ﺧﻮاب را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ

