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 آرامتر خوابی داشتن برای روش ۴

 الگویی شما برای خوابی بی اگر ولی شوند می خوابی بی دچار خود زندگی از هایی دوره در افراد همه

 .باشید ودخ خوابی بی درمان بفکر باید کنید می کسلی و خستگی احساس دائما شما و است شده همیشگی

 خوابیبی درمان

 :کنید غلبه خود خوابیبی بر توانیدمی ذیل موارد رعایت با

 .دهید ترتیب خودتان برای آرام خواب اتاق یک -۱

 ام که دارد وجود دلیلی. دارید نگه تاریک را اتاق که است ان شما خوابی بی ذرمان دارید خواب مشکل اگر

 مغز، در عصبی غده یک شودمی باعث نور کمبود. نامیممی «آورخواب» را کنندهخسته و تاریک روزهای

 .کنیم آلودگی خواب احساس ما شودمی باعث که هورمونی کند؛ ترشح مالتونین هورمون

 که است یلدل همین به و کندمی عبور نیز بسته هایپلک از حتی نور که دانندمی افراد از بعضی تنها طرفی از

 .کندمی بیدار را ما جمجمه

 تیح خواب از قبل که هنگامی دیجیتال، نمایش صفحه نوع هر تا شودمی باعث فیزیولوژیک واقعیت این

 شود،یم منتشر نمایش صفحه از که آبی نور. شودمی ما خوب خواب مانع نگریممی آن به کوتاه دوره یک برای

 شیگو. است روز که کند باور بدن شودمی باعث امر این و کندمی جلوگیری بدن در مالتونین شدن آزاد از

 شما بدن آنگاه دهید، قرار خود از دور ایگوشه در خوابیدن از قبل ساعت دو یا یک حداقل را خود هوشمند

 منبع هاتن نمایش صفحه کنید،می زندگی بزرگ شهر یک در شما اگر. رودمی خواب به خود طبیعی ریتم به

 هایآلودگی همگی خودرو، هایچراغ تا خیابانی هایچراغ از. دارد نگه بیدار را شما تواندمی که نیست نور

 هخوابیدمی آن زیر در هاشب خود تکامل دوره طول در بشر که آسمانی طبیعی نور از که است مدرنی نوری

 روی بر بند چشم یک که زمانی مدت، طوالنی پروازهای عمیق خواب از معموالً مردم. است بیشتر است

 که مغزی=  آرام ذهن= آرام هایچشم: است ساده اینجا در معادله. شوندمی زده شگفت گذارندمی چشم
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 هب زمانی شما اتاق. آورید دستبه سیاه هایپرده با را اثر همان توانیدمی شما. رودمی خواب به سرعتبه

 .ببینید را نآ نتوانید داشتید، نگه چشمتان از دور فوت یک حدود را دستتان وقتی که است تاریک کافی اندازه

 .کنید امتحان را اسطوخدوس مانند گیاهانی عطر. الف

 به را آن بلکه کنید،می حس را آن عطر تنها نه روید،می راه خوشمزه عطرهای با نانوائی یک سمتبه وقتی

 بطمرت مغز عاطفی مدارهای با مستقیم طوربه بویایی هاینورون که است این دلیل به این و. آوریدمی یاد

 که احتیر احساس و مادربزرگ عطر بوی مثل چسبند،می حافظه به مستقیم طور به عطرها از بعضی. هستند

 قبع به وادار را شما ذهن که آورندمی یادبه را پیامی اسطوخدوس، مانند هابعضی. بیاورد یادبه است ممکن

 کاربرد آرام خواب بهبود برای اسطوخدوس که است شده داده نشان. کندمی سرعت کردن کم و انداختن

 .دارد

 سته،آه خواب افزایش باعث خواب از قبل اسطوخدوس روغن بوییدن که دریافتند اخیراً ولزی روانپزشکان

 مقداری. ودبر بین از عضالنی تنش و یابدمی کاهش شما قلب ضربان شودمی باعث و شودمی ترمیمی و عمیق

 طبیعی روال به را خود مغز همزمان طوربه شما کار این با کنید اسپری خود بالش روی بر اسطوخدوس از

 اسطوخودوس بوی بگیرید، قرار اسطوخدوس بوی معرض در روز طول تمام در شما اگر. دهیدمی هل خود

 .است خواب وقت گویدمی و کنیدمی استراحت بالش آن در چرا کندمی یادآوری شما ذهن به شب در

 .کن خنک را اتاقت خواب، به رفتن وقت. ب

 این و دهدمی کاهش را خود حرارت درجه ما بدن هستیم، خواب ما که هنگامی انرژی در جوییصرفه برای

 راحت پایین دمای در مردم اکثر. رسدمی خود نقطه ترینپایین به صبح ۰:۳۳ تا ۰:۳۳ حدود در حرارت

 جهیتو قابل عواقب و کندمی خارج خود طبیعی درجه از را آن بدن، دمای آمدن پایین از جلوگیری. خوابندمی

 .بردارید خود روی از را اضافی پتوهای و بیاورید پایین را خود بدن دمای تنظیم. دارد

 مرحله هب رسیدن از مانع و کندمی گرم حد از بیش را شما اضافی، پتوهای یا و باال حد از بیش دمای تنظیمات

 اینکه از شما بدن اما ورزید، امتناع آزمایش این انجام به نسبت است ممکن اگرچه. شودمی خواب ۰ و ۰

 .کندمی تشکر شما از شود، خنک طبیعی طوربه دهیدمی اجازه
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 .کنید ورزش روز طول در خوابیبی درمان برای -۲

 ماش بدن شودمی باعث روزانه ورزش دقیقه سی تا بیست. اسن کردن ورزش خوابی بی درمان دیگر روش

 بهبود ار خواب کیفیت بعدازظهر و صبح تمرینات اندداده نشان مطالعات. کند خستگی احساس روز پایان در

 یدن زیرا .کنید ورزش نباید خوابتان زمان به نزدیک البته. دهندمی هدیه شما به را آرامتر خوابی و بخشندمی

 .دارد احتیاج زمان به بگیرد خواب حالت انکه برای شما

 اهیچهم الکتات و بدن دمای روز، در دیروقت و شدید تمرین واقع، در. نیست سنگین هایورزش انجام به نیاز

 هر ،آن جایبه. باشید نداشته راحتی خواب و بروید خواب به ترسخت شودمی باعث که دهدمی افزایش را

 کامالً  هالهپ از رفتن باال یا رویپیاده بار چندین. کنید انتخاب دهد،می کاهش را شما استرس که فعالیتی نوع

 نآ تواندمی ورزش که شودمی افسردگی و اضطراب احساسات، تحریک باعث اغلب خوابیبی. است خوب

 که( هدوچرخ -دو -رویپیاده) هوازی مدتکوتاه فعالیت هر یا کار از بعد سریع رویپیاده یک. ببرد بین از را

. کندمی آماده خواب برای را شما و کندمی پاک را شما ذهن شود، نفس میزان و قلب ضربان افزایش موجب

 .کنید ورزش منظم بطور خود خوابی بی درمان برای پس

 .کنید پرهیز شب در سنگین غذای و سیگار قهوه، نوشیدن از -۳

 قهوه طهواسبه عصر در هنوز شما. بمانید بیدار تا نوشیدمی قهوه پس شوید،می بیدار خواب از زود صبح شما

 خواب به یدنرس برای درست راه این حال، این با اما. کنیدمی استفاده خواب قرص بنابراین هستید، برانگیخته

 شما هب را اطمینان این خواب، از قبل ساعت شش حداقل کافئین از اجتناب. نیست باال کیفیت با و مداوم

 نسبت مه هنوز اگر. است رفته بین از بخوابید خواهیدمی شما که زمانی تا آن کننده تحریک اثر که داد خواهد

 ناباجت خواب قرص خوردن یا شراب خوردن از کنید سعی هستید، حساس خود شبانه خواب پیشرفت به

 در تاس ممکن آنها. کندمی بدتر را خواب کیفیت سرعتبه که است مدتکوتاه هایحلراه اینها زیرا – کنید

 حلمرا از خواب منظم پیشرفت جمله از را، خواب چرخه اما بروید، خواب به سریع کنند کمک شما به ابتدا

 سه از خواب دوره هر. زندمی هم به را بینیممی رویا ما آن در که ،REM خواب به بازگشت دوباره و ۰ تا ۱

 خوابی) خواب مراحل ترینعمیق هاقرص و الکل. است شده تشکیل ایدقیقه ۰۳ هایدوره این از تا چهار تا

 ستا ممکن شما. کنیدنمی شادابی احساس صبح در شما که است دلیل همین به کنند،می مختل را( آرامتر

. نیدک امتحان را کوتاه رویپیاده یک یا مالیم کشش یک مثل آرامش هایتکنیک یا گیاهی چای فنجان یک

 .است آرامش کلید آرام، ذهن
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 .است خوابیبی درمان کلید منظم، و برنامه طبق خواب -۴

 هک ایجنبه مهمترین. ندارد شما برای ایفایده هیچ اما برسد، نظربه خوب خیلی است ممکن ظهر تا خواب

 اعتس یک در تقریباً در شدن بیدار و رختخواب به رفتن یعنی است تداوم دارد، وجود خواب روال هر برای

 ستیده خسته صبح و نخوابیدید خوب شبی اگر. هست هم هفته آخر تعطیالت شامل این. روز هر در مشخص

 شودمی باعث تنها نه منظم خواب. بیایید بیرون تخت از همیشگی ساعت راس و نخوابید بیشتر بهیچوجه

 ۸ تا ۷) کافی خواب بین ارتباط مکرراً تحقیقات. دارد هم دیگری مزایای بلکه کند، حفظ را خود ریتم بدن

 مداوم خواب هایبرنامه که افرادی که اندداده نشان بیشتر تحقیقات. دهندمی نشان را سالم بدن وزن و( ساعت

 کار سر به عجله با و بپوشید لباس واردیوانه هاصبح که این جای به. دارند کمتری بدن چربی درصد نیز دارند

 حرکات یا مدیتیشن دقیقه ۵ انجام برای را خود هشدار زنگ. بروید رختخواب به و بگذارید را تلفنتان بروید،

 .داشت خواهید آرامتر خوابی و ترسالم بدنی کار این با. کنید تنظیم کششی

 :خالصه طوربه خوابیبی درمان هایدانستنی

 .شوید بیدار و بخوابید معینی زمان در روز هر (۱)

 لکسری و ارام را شما بدن انکه بر عالوه اینکار. دهید انجام ریلکسیشن و شکمی تنفس خواب از پیش (۲)

 رب متمرکز نرفتن، بخواب از نگرانی و ناخوانده افکار بجای را شما فکر کند می اماده خواب برای و کرده

 .کنید تمرکز خود نفسهای به کنید سعی. کند می تنفستان

 ورمونه ترشح از زیرا نکنید؛ استفاده موبایل و کامپیوتر تلویزیون، از خوابیدن، از پیش ساعت یک (۳)

 .کندمی جلوگیری شودمی فرد آلودگیخواب موجب که مالتونین

 خارج تخت از بیداری از پس دقیقه ۰۳ حداکثر صبح در. کنید استفاده خوابیدن برای تنها خود تخت از (۴)

 .یخواب بی نه و شود می خواب گر تداعی برایتان شما تخت سازی شرطی بواسطه اینصورت در. شوید

 و یدبرو دیگری اتاق به بیایید، بیرون خود تخت از نبرد خوابتان دقیقه ۰۳ از پس خود تخت در اگر (۵)

 مانند کیالکترونی وسایل از. کنید گوش موسیقی به یا و بخوانید کتاب توانید می. شوید کاری به مشغول

 .کند می خواب بی کامال را شما زیرا کنید پرهیز تلویزیون و کامپیوتر

 باعث زیرا نید؛ک جبران را آن صبح در خوابیدن بیشتر با نکنید سعی نبرد، خوابتان شبی که صورتی در (۶)

 باعث کرف این خود زیرا باشید نداشته هراس نروید بخواب شب شاید اینکه از. شودمی خوابتان ریختن بهم
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 که ومشمی خسته نقدرآ نهایتا. شودنمی فاجعه نبرد هم خوابم اگر بگویید دخوهب. گرددمی شما خوابیبی

 .بردمی خوابم

 وابتانخ سرعتبه که باشید خسته آنقدر شب تا شوید مشغول فعالیت به روز طول در آنکه نهایت در (۷)

 .ببرد

 .ندارید نگاه باال را اتاقتان دمای (۸)

 .ننوشید زیاد چای و قهوه (۹)

 دارمق مقابل در گرفتن قرار از است عبارت که درمانی نور توسط افراد از گروهی در خوابی بی درمان (۱۱)

 با زا نور نیاز مورد میزان تا کنید گفتگو خود درمانگر با روش این درباره. گیرد می صورت نور مشخصی

 .ییدنما تعیین یکدیگر

 هستید خوابی بی الگوی دچار که مواردی در اور خواب و بخش ارام داروهای بواسطه خوابی بی درمان (۱۱)

 کپزش تجویز با و موردی و مقطغی های خوابی بی در تنها اور خواب داروهای از. است زا اسیب و مفید غیر

 .کرد استفاده توان می

 تنداش برای که است این برشمرد مهمتر باال موارد همه از خوابی بی درمان برای را آن توانمی که آخر نکته

 خوابهب شب یک اگر افتدنمی اتفاقی هیچ. نباشید خود نرفتن خواببه نگران که است الزم بهتر خوابی

 بدخوابی رخهچ اینصورت در. کنید جبران صبح خوابیدن زیادتر با را قبل شب بیخوابی نکنید سعی. نروید

 .شودمی منفی دور دچار شما

 

 :منبع

https://sleepfoundation.org 

 .۹۶ شهریور سنایی، کامیار دکتر: نویسنده

 


