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بهداشتخواب،
دقیقایعنیچی؟
آنچهدربارهتعریفبنیادملیخوابازخوابسالمو
نشانههایبهداشتخوابضعیفبایدبدانید
یعنیمثالپتورامرتببدهیمخشکشویییادستچربوچیلیمانرا
بهملحفههانزنیم؟«بنیادملیخواب»،میگوید«:بهداشتخوابشامل
تمرینها و عادتهایی است که برای داشتن خواب شبانه باکیفیت و
هوشیاری درطول روز ،ضروری است» .اما چرا مهم است خواب سالم
داشت ه باشیم؟ جواب این سوال را خودمان خوب میدانیم.تجربه به ما
ثابت کردهاست خواب بیکیفیت و ناکافی ،عملکردمان را در طول روز
تحت تأثیر قرار میدهد .بدخلق و کمطاقت میشویم ،تمرکزمان افت
میکند ،درصد خطایمان باال میرود و سردرد و احساس کوفتگی
کالفهمانمیکند.بنیادملیخوابهمباماموافقاست؛«خوابسالم
ی
برای سالمت جسم و روان مهم است و بازدهی و کیفیت کلی زندگ 
را باال میبرد» .خب حاال که اینها را میدانیم چرا به بهداشت خواب
ی است که باالتر گفتیم؛
بیتوجه هستیم؟ یک دلیلاش احتماال همان 
تصور نمیکنیم خوابیدن به رعایت اصول و مقدمات نیاز داشت ه باشد.
دلیل دیگرش شاید توصیههای خیلی ساده متخصصان خواب است.
همه منابع علمی مرتبط با خواب ،چند راهکار ساده بیشتر ندارند .این
پیشنهادهای ظاهرا پیشپاافتاده ما را خیلی راضی نمیکند .توقع
داریم قرصی ،شربتی یا آمپولی به ما بدهند تا «دیگه فردا شب رو راحت
بخوابم» درحالیکه اگر کمخوابی یا بدخوابیمان ناشی از بیماری یا
اختالل نباشد ،با همین روشهای ساده برطرف میشود و طبق وعده
بنیادخواب،کیفیتزندگیمانارتقامییابد.

نشانههایبهداشتخوابضعیفچیست؟

ناراحتیهای خواب مکرر و احساس خوابآلودگی زیاد درطول روز،
مهمترین نشانههایی هستند که میگویند بهداشت خوابتان ضعیف
است .همچنین اگر زمان زیادی طول میکشد تا بهخواب بروید ،باید
برنامه و عادتهای خوابتان را ارزیابی و اصالح کنید .با چند تغییر
شدن هرشبی جایش را به یک
رفتاری کوچک ،از ایندنده به آندند ه
ِ
خوابخوبمیدهد.
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رسیدنفصلتابستان
نوجوانانتا
وبیدارماندننوجوانا 
پاسیازشبو...سالمتجسمو
روح را به مخاطره می اندازد
وضرورتآشناییبا
بهداشتخوابرا
بیشترمیکند

فصل تابستان شروع شده و بعضیها به خصوص
پرونده
نوجوانان و جوانان تا پاسی از شب بیدار میمانند
و به بازی رایانهای یا تماشای فیلم ،وب گردی و...
مشغول میشوند .به ویژه که با اوج گیری مجدد
کرونا ،تفریحات دیگر کم شده و درخانه ماندن هم منجر به شب
بیداری می شود .شببیداری و خوابیدن نامنظم ،سالمت جسم
و روان انسان را تا حد زیادی تهدید میکند .به این ماجرا ،موضوع
دیگری را هم باید اضافه کرد که نتایج یک بررسی جدید نشان
میدهد شیوع ویروس کرونا ،ترس از امکان مبتال شدن به آن و
 ...به میزان قابل توجهی سالمت افراد را به خطر انداخته و خواب
آنهارانامنظمکردهاست(منبعپژوهش:دیلیمیل).حاالبایدبه
این سوال پاسخ دهید که شما جزو کدام دسته هستید؟ آنهایی
که «خوابشان میبرد» یا آنهایی که «میخوابند»؟ کسانی که
خوابشان «میبرد» ،رابطهشان با خواب یکطرفه است؛ توقع
دارند هروقت اراده کردند ،بیاید و آنها را با خودش ببرد .خب
قضیه به این سادگی نیست ،خواب خیلیوقتها به سراغشان
نمیرود یا مـیرود ولی آنقــدر بیکیفیت است که خستگی به
تنشانمیماند.اماکسانیکه«میخوابند»نکتهماجراراگرفتهاند.
آنها میدانند برای خوابیدن ،رفتن به رختخواب کافی نیست و
بایدمقدماتیبچینندوکارهاییبکنندوکارهایینکنند.همانطور
کهازدندانهایمانتوقعنداریمخودشانمراقبخودشانباشند
و پوستمان را به امان خدا رها نمیکنیم که در برابر اشعه سوزان
آفتاب گلیم خودش را از آب بیرون بکشد ،از خواب هم نمیتوانیم
انتظار داشت ه باشیم بدون مراقبت ما ،کارش را ب ه درستی انجام
بدهد.بهاینمراقبتمیگویند«بهداشتخواب».اسمشراتاحاال
شنیدهاید؟چیزیدربارهاشمیدانید؟پروندهامروززندگیسالم
در همین باره است و خواندنش به همه به دلیل کاربردی بودنش،
یشود.
توصیهاکیدم 
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چطوربیدارشویم؟
برایتنظیمیکبرنامهبیدارباشاصولی
بایدچندتکنیکسادهرایادبگیرید
برنامهریزی برای کافی و باکیفیت خوابیدن ،بدون درنظر
گرفتن اصول بیدارشدن کافی نیست .حتی ممکن
است اشتباهاتی که صبحها انجام میدهید ،همه
زحمتتان برای خوب خوابیدن را به باد بدهد .در
ادامهباچندتکنیکساده،خوببیدارشوید.

مغزتان را خاموش و روشن نکنید|

صبحها برای اینکه خودرویتان را گرم کنید،
مرتبخاموشوروشناشمیکنید؟خبپسبا
مغزتانهماینکاررانکنید.پنجدقیقهپنجدقیقه
تمدیدکردن آالرم گوشی فقط باعث میشود
بیحالترشوید.

چطور بهداشت خواب را
رعایت کنیم؟

بهداشتخواب
برایمشاغلشیفتی

برایداشتنخوابیخوبکهاهمیتاشبرهیچفردی
پوشیدهنیست،هفتتوصیهبهشماداریم

اگردرساعتهایغیرمعمولسرکارهستید،
بخوانید

یکی از مهمترین عوامل بهداشت خواب ،گذراندن زمان مناسب در
رختخواب است؛ یعنی نهخیلی کم و نهخیلی زیاد .نیاز به خواب ،در
سنین مختلف متفاوت است و با سبک زندگی و سالمتی افراد ارتباط
دارد.بااینحالچندتوصیهعمومیبرایارتقایبهداشتخوابوجود
دارد:
 1محدودکردن زمان چرتهای روزانه
چرتزدن،خوابناکافیشبانهراجبراننمیکندولی 20تا 30دقیقه
خوابیدندرطولروز(ونهبیشتر)میتواندخلقوخو،هوشیاریوعملکرد
رابهترکند.
 2دوری از محرکها
نزدیکزمانخوابازمصرفموادمحرکمثلکافئینونیکوتینپرهیز
کنید.
 3فعالیتبدنی
10دقیقه فعالیت هوازی درطول روز مثل قدم زدن یا دوچرخهسواری
دربهبودکیفیتخوابشبانهخیلیموثراست.بیشترافرادبرایخوب
خوابیدن ،نباید نزدیک زمان خوابشان فعالیت فیزیکی شدید داشت ه
باشند اما این یک قاعده کلی نیست .تأثیر شدت ورزش بر خواب از
فردیبهفرددیگرمتفاوتاستپسببینیدچهچیزیبرایشخصشما
مناسبتراست.
 4پرهیزازغذاهاونوشیدنیهایدیرهضم
غذاهای سنگین و پرکالری ،سرخکردنی و چرب ،خوراکیهای تند،
مرکبات و نوشیدنیهای گــازدار در بعضی افــراد باعث سوءهاضمه
میشوند.وقتیایناتفاقنزدیکبهزمانخوابیدنرخبدهد،بهسوزش
معدهمنجرمیشودودرنتیجهخوابرامختلومنقطعمیکند.
 5بهره بردن از نور آفتاب
مطمئن شوید که در طول روز برای مدتی درمعرض نور طبیعی قرار
میگیرید .این توصیه برای کسانی که زیاد از خانه بیرون نمیروند،
اهمیت بیشتری دارد .درمعرض نور آفتاب قرارگرفتن درطــول روز
بهاندازهتاریکبودناتاقموقعخواب،برایداشتنیکچرخهخواب-
بیداریسالمضروریاست.
 6داشتنبرنامهمنظمشبانه
وقتییکبرنامهروتینشبانهتنظیممیکنید،بهبدنتانکمکمیکنید
هرشبموقعانجامدادنآنفعالیتهایمعین،تشخیصبدهدکه«االن
وقت خواب است» .این برنامه میتواند شامل دوش آبگرم گرفتن،
کتاب خواندن یا حرکات کششی سبک باشد .همچنین سعی کنید
قبلازخوابمکالم هیافعالیتیکهازلحاظهیجانیآشفتهتانمیکند،
نداشتهباشید.
 7محیطخوابخوشایند
تشک و بالش باید راحت و رختخواب بهتر است خنک باشد .نور،
بهخواب رفتن را سخت میکند پس المپ ،تلفنهمراه و تلویزیون را
خاموشکنید.پردههایضخیم،چشمبندو-اگرسروصداییهست-
گوشگیر ،میتواند محیط خواب شما را آرامتر کند.

راهکارهای پیشگفته گرچه عمومیت دارد اما کسانی که
مشاغلشیفتیدارند،برایارتقایبهداشتخوابشانالزم
استبهتوصیههایخاصحرفهشانهمعملکنند.افرادیکه
درساعتهایغیرمعمول–شب،صبحخیلیزودیاشیفتهای
چرخشی-سرکارهستند،اغلبدرجاتیازاختالل«خوابکار
شیفتی» را تجربه میکنند .بیخوابی ،خوابآلودگی مفرط
درطول روز ،کیفیت پایین خواب ،فقدان انرژی ،اضطراب
و افسردگی از نشانههای این اختالل هستند .برنامه کاری
ویژه این مشاغل ،ریتم شبانهروزی بدن را -ساعتی درونی
که میگوید کی باید بخوابیم و چه زمانی بیدار شویم -گیج
میکند.اگرشماهمشغلیبابرنامهزمانیغیرمعمولدارید،
با این سه پیشنهاد میتوانید از ابتال به اختالل کار شیفتی
جلوگیریکنیدیاآنرابهبودبدهید.

قبلازشیفتتانبخوابید

قبلازشروعشیفتشبانهکارتان90،دقیقهبخوابید.اینمیزان
خواب ،هوشیاری شما را در محل کار باال میبرد و انرژیتان را
حفظ میکند .ثبات و یکنواختی به هماهنگ شدن بدنتان با
برنامهخوابغیرمعمولکمکمیکند.پسسعیکنیدخواب
90دقیقهایراهرروزرعایتکنیدحتیدرتعطیالتوروزهایی
کهشیفتنیستید.

بــدنتــان را گیج نکنید| تا اینجای
مطلب متوجه شدید که میزان خوابیدن
مهم اســـت ،االن بــایــد اضــافــه کنیم که
زمانبندی هم در بهداشت خــواب اهمیت
زیــادی دارد .وقتی یک برنامه بیداری منظم
داشتهباشید ،بدن و مغز شما برای هماهنگ
نگهداشتن ریتم زیستی درونیتان ،همکاری
بــهــتــری بــا هــم خــواهــنــدداشــت .پــس زمــان
بیدارشدنتان را مرتب تغییر ندهید تا نظم
طبیعی سیستم درونیتان مختل نشود.
کمخوابیجبراننمیشود |فکرمیکنید
اشکالی ندارد چندشب بیدار بمانید چون روز
بعد با دیرتر بیدار شــدن ،کمخوابی را جبران
میکنید؟اینباور،غلطاست.هرشببایدبهقدر
کافیبخوابیدتابرایروزبعدآمادهباشید.

صبحبانورآغازمیشود| اگرممکناست
صبحهابانورآفتابکهازپنجرهبهداخلمیتابد،
بیدار شوید وگرنه چراغها را روشن کنید .نور
صبح،شماراسریعتربیدارمیکند.
گوشی چک نکنید | حرکت کنید اما نه
برایاینکهخودتانرابهگوشیبرسانیدوپیامها
را چک کنید .صبحها بهتر است فناوری را کنار
بگذارید .خودتان را تکان بدهید تا بهتر بیدار
شویدوشبهمبهتربخوابید.
تمام طول
صبحانه فراموش نشود | در ِ
شب ،چیزی نخوردهاید و تا وعده بعدی هم زمان
زیــادی ماندهاست .صبحانه مهمترین وعده
برای سالم و روی فرم ماندن است .صبحانهتان
را شب قبل آماده کنید تا بهانهای برای نخوردن
نداشتهباشید.

چقدر بخوابیم؟
میزان نیاز گروههای سنی مختلف به خواب با یکدیگر متفاوت است
یکی از مولفه های بهداشت خواب ،مدت زمان در رختخواب ماندن است و گفتیم این میزان از فردی
به فرد دیگر متفاوت است .بااینحال متخصصان توانستهاند براساس نیاز به خواب افراد در گروههای
سنی متفاوت ،حداقل و حداکثر زمان الزم برای خوابیدن را تخمین بزنند .جدولی که در ادامه مطلب
خواهید دید ،به شما کمک میکند برای بهداشت خواب خود و خانوادهتان بهتر تصمیم بگیرید .با
یادآوری این نکته که این اعداد ،پیشنهاد هستند .در نهایت شما هستید که براساس ارزیابی نیازهای
یواحساستانبعدازامتحانکردنزمانهایمتفاوتخواب،میزانخوابیدنمناسبتانراپیدا
فرد 
میکنید .منظور از ارزیابی فردی این است که قبل از تصمیم قطعی برای انتخاب میزان خواب ،به این
سواالتجواببدهید.
بعدازچندساعتخوابیدنبازدهیمناسبداریدواحساسسالمتیوخوشحالیمیکنید؟
دچارمشکالتخوابهستید؟اختالالتیمثلآپنه(وقفهتنفسی)،نارکولپسی(حملهخواب)و....
درطولروزبرایهوشیارماندنبهکافئینوابستهاید؟
موقعرانندگیاحساسخوابآلودگیمیکنید؟
مشکالتسالمتی،مثالاضافهوزندارید؟درمعرضخطرابتالبههرگونهبیماریهستید؟

هوشمندانهغذابخورید

داشتنوعدههایغذاییمنظم،بهساعتدرونیبدنمیگوید
«موتورراراهبیندازوروزراشروعکن»؛حتیاگرروزشما،شب
شروع شود .حتما باید به خوردن سه وعده غذا پایبند بمانید
حتی اگر زمــان معادل وعــده ناهارتان 2 ،نیمهشب باشد.
میانوعدههایسالمومختصردرطولزمانیکهبیدارهستید،
سوخت موردنیاز شما را تأمین میکند .خوردنیهای دارای
کربوهیدارتوشکرباال،انرژیبدنراباالمیبرنداماخیلیزود
همسطحانرژیتانافتمیکند.

نوردرمانیکنید

بدن شما نشانههای زمان خواب و بیداری را عمدتا از
نــور میگیرد پس نوردرمانی کمک میکند با ساعت
غیرمعمول کار ،مطابقت پیداکنید .وقتی از خواب بیدار
شدید ،قبل از شروع شیفت شبانهتان ،چراغها را روشن
کنید و به بدنتان فرصت بدهید بیدار شود .وقتی هم که
در روشنایی روز به خانه برمیگردید خانه را تاریک کنید
تا بدنتان ،فکر کند شب شدهاست .با یک پزشک درباره
میزان و زما نبندی نوردرمانی که مناسب شخص شما
باشد ،مشورت کنید.

سن
نوزاد (صفر تا  3ماهه)
نوباوه ( 4تا  11ماهه)
نوپا ( 1تا  2ساله)
پیشدبستانی ( 3تا  5ساله)
دبستانی ( 6تا 13ساله)
نوجوان ( 14تا  17ساله)
جوان ( 18تا  25ساله)
بزرگ سال ( 26تا  64ساله)
مسن (65سال به باال)

حداقل و حداکثر زمان نیاز به خواب
 14تا  17ساعت
 12تا  15ساعت
 11تا  14ساعت
 11تا  13ساعت
 9تا  11ساعت
 8تا  10ساعت
 7تا  9ساعت
 7تا  9ساعت
 7تا  8ساعت

منابعsleepfoundation.org، heart.org، psychologytoday.com :

