بیشتر بدانیم...

خواب خوب در شب
پودمان سالمتی ۶

Wellness Module 6

  آیا شبها خوب نمیخوابید؟
  آیا خستهاید؟
  آیا در رختخواب غلت میزنید؟

مردم چه نوع مشکالتی در خوابیدن دارند؟

   مشـکل در بـه خـواب رفتـن :دراز کشـیدن در رختخـواب برای بیش از سـی
دقیقـه بـدون اینکـه به خـواب بروید
   مشــکل در پیوســتگی خــواب :در طــول شــب بارهــا از خــواب بیــدار
میشــوید
   بیــدار شــدن در ســاعات اولیــه صبــح :در ســاعات اولیــه صبــح قبــل از
اینکــه مجبــور بــه بیــدار شــدن باشــید از خــواب بیــدار شــوید و دیگــر نتوانیــد بــه
خــواب برویــد
   رفتارهــای مخــل خــواب :از قبیــل خروپــف کــردن ،دنــدان غروچــه کــردن،
راه رفتــن درخــواب و مشــکل در زمینــه تنفس
   خوابیدن زیاد یا به مدت بسیار طوالنی
   خواب آلودگی شدید یا نیاز به خواب نیمروز در طول روز
   خستگی شدید یا نبود انرژی

Translation and resources section provided by:

نمیتوان گفت خواب ایدهآل چه قدر است
افـراد بـا هـم تفاوت دارنـد و برخی افراد بیشـتر از بقیه نیـاز به خواب دارنـد .کودکان
و نوجوانـان بیشـتر از بزرگسـاالن نیـاز بـه خـواب دارند .سـالمندان نیز در مقایسـه با
جوانـان دیرتـر بـه خـواب میروند و بیشـتراز آنها نیز در طول شـب بیدار میشـوند.
اکثـر بزرگسـاالن و کـودکان بدون وجود سـاعت یـا برنامه روتین ،هر شـب بین  ۰۱تا
 ۲۱سـاعت میخوابنـد .زمانـی که در طول روز احسـاس خسـتگی یا خـواب آلودگی
نمیکنیـد میفهمیـد که شـب خـوب خوابیدهاید.
بـا ایـن حـال بیشـتر ما ،شـبها خـوب نمیخوابیـم .بیـش از نیمـی از کاناداییها هر
شـب حـدود هفـت سـاعت میخوابنـد و ایـن نکتـه را بیـان میکننـد کـه در غالـب
سـاعات روز خـواب آلوده هسـتند.
مشـکالت در زمینه رفتن به خواب ،داشـتن خواب ممتد و یا احسـاس عدم خسـتگی
بعـد از خـواب بـه صورت تعجـب آوری بین اکثـر افراد دیده میشـود .اگر شـما دچار
اسـترش باشـید ،در حـال گذرانـدن تغییـرات عمده در زندگی باشـید ،مشـکالتی در
زمینـه سلامت خـود داشـته باشـید یـا اینکـه به مشـکل سـوء مصـرف مـواد مبتال
باشـید احتمال اینکه دچار مشـکالت خواب شـوید بیشتر از بقیه اسـت .در این حالت
مشـکالت خـواب حتـی میتواند ایـن معضالت را سـختترکند.

توصی ههایی برای داشتن خواب خوب در شب
یکـی از قدرتمندتریـن روشهـای بهبـود خواب این اسـت کـه تغییـرات کوچکی در
رفتارهـای روزانـه خـود ایجـاد کنید ،رفتارهایی که روی سـرعت به خواب رفتن شـما
یـا بیـدار ماندنتـان تاثیـر دارند .هـدف تقویـت رفتارهایی اسـت که خـواب را بهبود
میدهـد و نیـز کاهـش رفتارهایـی که مخـل خواب میباشـد.

توصیه  # ۱نزدیک به ساعت خواب ،کافئین مصرف نکنید

برخـی افـراد زمانـی کـه کافئیـن زیـادی مصـرف کردهانـد در خوابیـدن بـه مشـکل
میخورنـد .ایـن امـر بـه ویژه زمانی که سـن شـما باالتـر مـیرود صحـت دارد .قهوه،
چـای ،نوشـیدنیهای غیرالکلی و شـکالت منبع اصلـی کافئین برای بسـیاری از افراد
اسـت .برخـی از داروهـای سـرماخوردگی ،آلرژی ،مسـکن و کاهش دهنده اشـتها نیز
کافئیـن دارند.

توصیه  # ۲از مصرف الکل نزدیک زمان خواب بپرهیزید

شـاید بـه نظـر برسـد که مصـرف الکل باعث میشـود شـما زودتـر به خـواب بروید
ولـی ایـن مـاده میتوانـد خـواب شـما را برهـم بزنـد .مصـرف الـکل قبـل از زمـان
خـواب میتوانـد باعـث ایجاد مشـکالت تنفسـی و نیز انقبـاض ماهیچههای دسـت
و پـا در خـواب شـود .افـراد دارای مشـکل مصـرف الـکل اغلب مشـکالتی مزمن در
زمینه خـواب نیـز دارند.
اگـر مشـکالتی در زمینـه کاهـش مصرف الـکل دارید بـرای اطالعات بیشـتر درباره
منابـع و گزینههـای درمان در مونتـرال با  1 800-265-2626ودر سـایر نقاط کبک
بـا  514-527-2626تماس بگیرید.

توصیه  # ۳استرس خود را کاهش دهید

اسـترس تاثیـر مهمـی روی خـواب دارد بـه همین جهت بهتر اسـت قبـل از خواب،
زمانـی را صـرف ریلکـس کـردن کنید .خوانـدن یک کتـاب خـوب ،دوش گرفتن یا
گـوش کـردن به موسـیقی آرامبخـش میتواند ایدههـای خوبی در این زمینه باشـد.
تماشـای تلویزیـون یـا کار کـردن با تلفـن همـراه عواملی محرک هسـتند به همین
سـبب بهتـر اسـت قبل از خواب از تماشـای تلویزیـون ،کار با اینترنت یا اسـتفاده از
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سـایر ابزارهـای الکترونیک خـودداری کنید.

توصیه  # ۴چند ساعت قبل از خواب تمرینات بدنی انجام دهید

تحقیقـات نشـان میدهـد افـرادی که مرتـب ورزش میکنند یعنی سـه بـار در هفته
و هـر بـار بـه مـدت  ۳۰تـا  ۶۰دقیقه ،خـواب عمیقتری دارنـد .ورزش باعـث افزایش
انـرژی شـما میشـود ،بـه همیـن جهـت بهتر اسـت چهار تا هشـت سـاعت قبـل از
خـواب ،وزرش کنید.
مرکـز اجتماعـات محله شـما منبـع خوبی بـرای اطالعـات دربـاره مراکـز تفریحی و
ورزشـی نزدیـک خانه شـما اسـت.

توصیه  # ۵تابع رویهای روتین و ثابت باشید

سـعی کنیـد برنامـه خـواب و بیـداری خود را هـر روز حتـی در آخر هفتـه نیز حفظ
کنیـد .ایـن امر به بدن شـما کمک میکنـد به یک برنامـه روتین عادت کنـد .افرادی
کـه هـر روز در سـاعات متفاوتی به خواب میروند یا از خواب بیدار میشـوند ،بیشـتر
در معرض مشـکالت خواب قـرار دارند.

مشـکالت خواب چگونه روی سالمت روانی تاثیر میگذارد؟

مشـکالت خـواب میتواننـد بـا تاثیـر گذاشـتن روی احساسـات ،افـکار،
رفتارهـا و ادراکات بـدن شـما ،تاثیـر منفـی روی سلامت روانـی شـما
داشـته باشند.

احساسـات :اگر خواب شـما دچار اختالل شـود شـما احتماال احساس
زود رنجـی ،کرختـی ،ناراحتی ،نگرانی یا اسـترس خواهید کرد.
افـکار :مشـکالت خـواب باعث میشـود شـما روز بعد در زمینـه تمرکز
کـردن ،تفکـر روشـن و واضـح و یا تصمیم گیری دچار مشـکل شـوید.
رفتارهـا :زمانی که شـما دچار مشـکالت خواب هسـتید احتمال اینکه
از انجـام فعالیتهای معمول خودداری کنید بیشـتر میشـود.
ادراکات بدنـی :مشـکالت خـواب میتواند باعث شـود شـما احسـاس
خسـتگی ،خـواب آلودگـی یـا بی حوصلگـی کنید.

توصیـه :بـرای اطالعات بیشـتر دربـاره اینکـه چگونـه احساسـات ،افـکار ،رفتارها و
ادراکات بدنـی شـما روی سلامت روانیتـان تاثیر میگـذارد به دیگر مقـاالت پودمان
سلامتی از همیـن مجموعـه مراجعه کنید.

توصیه  # ۶اگر دچار مشکالت خواب هستید از خواب نیمروز بپرهیزید

برخـی از مـا میتوانیـم خـواب نیمـروز داشـته باشـیم و شـب نیزبـه خـواب طبیعی
برویـم .ولـی متاسـفانه برخـی از مـا در صـورت داشـتن خواب نیمـروز ،شـبها در به
ی ِشـویم .اگربه خـواب نیمروز
خـواب رفتـن یا داشـتن خـواب ممتـد دچار مشـکل م 
میرویـد سـعی کنیـد مـدت زمـان آن را بـه سـی دقیقه یا کمتـر محدود کنیـد .اگر
مشـکالت خـواب داریـد سـعی کنیـد خـواب نیمرو ز خـود را بـه کلی حـذف کنید.

توصیــه  # ۷از رفتــن بــه رختخــواب بــا شــکم خالــی یــا بســیار پر
خــودداری کنید

داشـتن وعدههـای غذایـی سـالم و متـوازن در فواصل مرتـب در طول روز به داشـتن
خـواب خـوب شـبانه کمک میکند .سـعی کنیـد در فاصلـه زمانی دو سـاعت قبل از
خـواب ،وعـده غذایـی سـنگین نخورید .اگر قبـل از رفتن به خواب هنوز هم احسـاس
گرسـنگی میکنیـد یک خـوراک مختصر ،سـبک و سـالم میل کنید.

توصیـه  # ۸اگر بعد از نیم سـاعت خوابتان نبرد از رختخواب برخیزید

اگـر بعـد از سـی دقیقه خوابتـان نبرد ،برخیزیـد .از اتاق خـواب بیرون بروید و سـعی

کنیـد یـک فعالیـت آرامبخـش انجـام دهیـد از قبیـل گـوش دادن به موسـیقی آرام
بخش ،دوش گرفتن ،نوشـیدن یک نوشـیدنی گرم بدون کافئین یا مدیتشـین .زمانی
کـه بار دیگر احسـاس خـواب آلودگـی کردید به رختخـواب برگردید .بـرای به خواب
رفتـن بیـش از حـد تلاش نکنید زیـرا معموال جـواب نمیدهـد .در ابتدا ایـن راهبرد
ممکن اسـت به نظر برسـد که باعث بدتر شـدن شـرایط میشـود زیرا شـما چندین
شـب را بـا بیخوابـی خواهیـد گذرانـد .ولـی بعـد از چنـد شـب ،بـه خـواب رفتـن و
داشـتن خـواب ممتـد بـرای شـما سـاده تر خواهـد شـد .در اسـتفاده از ایـن راهبرد،
اسـتمرار داشـته باشـید .مطالعات نشـان دهنده تاثیرگذاری این روش در از بین بردن
مشـکالت خواب است.

توصیـه  # ۹اتـاق خوابتـان را مرتـب کنیـد و از آن فقـط بـرای
خوابیـدن اسـتفاده کنیـد

داشـتن تشـک و ملحفه راحت برای خوابیدن بسـیار مفید اسـت .مطمئن شـوید که
هـوای اتـاق خـواب بیش از حد سـرد یا گرم نیسـت .از تختخواب خود برای تماشـای
تلویزیـون ،کار کـردن ،مطالعـه یا هر فعالیت ذهنی دیگر اسـتفاده نکنید بـه ویژه اگر
دارای مشـکالتی در زمینه خواب هستید.

توصیـه  # ۱۰ایـن باور را که شـما بـدون خواب خوب شـب نمیتوانید
فعالیت کنید به چالش بکشـید

زمانـی کـه خوابتـان نمیبـرد ،احتمـاال سـاعت را چک میکنیـد و نگران هسـتید که
فـردا را چگونـه خواهیـد گذرانـد .ایـن امر باعـث افزایش اضطراب شـما شـده و باعث
میشـود بـه خـواب رفتـن مجدد شـما دشـوارتر هـم شـود .سـاعت را از جلـوی دید
خـود دور کنیـد .بـه خود یـادآوری کنید که حتی در صورت خسـتگی هـم میتوانید
فعالیتهـای روزانـه خـود را انجـام دهیـد (مگـر اینکـه این امـر خطری برای شـما یا
بقیه در پیداشـته باشـد).

آیا هنوز هم مشکل خواب دارید؟
اگـر هنـوز هـم مشـکالتی را در زمینـه خـواب داریـد بـا پزشـک یـا
متخصـص سلامت روان خـود صحبـت کنیـد .گاهـی اوقـات ،مشـکالت
خـواب میتوانـد نشـانه وجود اختلال خواب یا مشـکالت سلامت روانی
یـا مشـکل مصـرف مواد باشـد .مشـکالت سلامتی از قبیل آسـم یـا درد
مزمـن نیـز میتوانـد روی نحـوه خـواب شـما اثـر بگـذارد .بـا شناسـایی
و مدیریـت کـردن ایـن مشـکالت معمـوال کیفیـت خـواب نیـز بهبـود
مییابـد .برخـی داروهـا نیزاحتمـاال باعـث ایجاد مشـکالت خواب شـوند.
اگـر احسـاس میکنیـد دارویتـان روی رونـد خـواب شـما تاثیر گذاشـته
اسـت بـا پزشـکتان صحبـت کنیـد.

آیا باید از قرصهای خواب استفاده کنم؟

مـا پیشـنهاد میکنیم قبـل از مصرف قرصهای خـواب تجویزی یـا آزاد این
توصیههـا را امتحـان کنیـد .برخـی از ایـن قرصهـا فرایند خوابیدن شـما را
مختـل میکنـد یـا اینکـه در روند به خـواب رفتن شـما در روز بعـد تداخل
ایجـاد میکنـد .بـاور بـه مصـرف دارو نیز در این میـان نقش عمـده ای دارد.
اگـر شـما معتقدیـد بـرای خوابیـدن نیاز بـه مصـرف دارو داریـد ،احتمال به
خـواب رفتن شـما بدون مصـرف دار و کمتر میشـود ،خواه واقعا بـه این دارو
نیـاز داشـته باشـید خـواه نه .اگـر احسـاس میکنید نیـاز به مصـرف داروی
خـواب داریـد بهتر اسـت با پزشـکتان صحبـت کنید.

بـرای توصیههـای در جهـت کنتـرل افکار منفی و سـخت خـود ،به مقاله تفکر سـالم
از همیـن مجموعـه پودمانهای سلامتی مراجعه کنید.

بـرای بهبـود کیفیـت خـواب خـود تـا هـر چنـد روز که
میتوانیـد ایـن راهکارهـا را تمریـن کنیـد:

بــرای ســنجش پیشــرفت خــود ،مقالــه مــا را در زمینــه مهارتهــای
خــواب در ســایت ( )http://www.multiculturalmentalhealth.caو
( )www.heretohelp.bc.caمطالعه کنید.
   در استفاده از این راهکارها استمرار داشته باشید
   بـه خـود یـادآوری کنیـد که تغییـر رفتارهای خواب و مشـاهده نتایج
مثبت ،زمانبر اسـت.

توصیــه :تمرینهــای خــود بــرای عــادات خــواب خــوب را دنبــال کنیــد.
شــما میتوانیــد از دفتــر روزانــه خــواب بــه صــورت آنالیــن در وبســایت
 www.heretohelp.bc.caاستفاده کنید.

برخــی اطالعــات بیشــتر دربــاره اختــاالت خــواب بــه ســایت انجمــن
خــواب کانــادا بــه نشــانی ( )https://css-scs.ca/مراجعــه کنیــد.
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:منابعبیشتر
www.css-scs.ca وبسایت انجمن خواب کانادا
www.sleepfoundation.org وبسایت بنیاد ملی خواب

:برای دسترسی به کتاب «دزدان خواب» عنوان زیر را در اینترنت جستجو کنید

Coren, S. (1996). Sleep Thieves: An Eye Opening Exploration into the Science and Mysteries of Sleep. Toronto: Free Press.

: نمیتوانم بیدار بمانم» عنوان زیر را در اینترنت جستجو کنید،برای دسترسی به کتاب «نمیتوانم بخوابم

Kryger, M. (2004). Can’t Sleep, Can’t Stay Awake. Toronto: Harper Collins.

This info sheet was written originally in English by the Canadian Mental Health Association’s
BC Division. Permission has been given for the info sheet to be translated by the trusted
agencies listed on page 1; the quality of the translation is the sole responsibility of these listed
agencies. The references for this fact sheet come from reputable government or academic
sources and research studies. The English fact sheet was produced for HeretoHelp and the
BC Partners for Mental Health and Addictions Information. The BC Partners are funded by
the Provincial Health Services Authority. For more information, visit: www.heretohelp.bc.ca

