
بهداشت خواب چیست و چگونه خواب راحتی داشته 

( 1)باشیم

ثْذاؿت خَاة هجوَعِ اقذاهبتی اػت کِ ثِ افشاد کوک 

کٌذ، خَاة ساحت ٍ آساهی داؿتِ ثبؿٌذ ثِ ثیبى دیگش  هی

ّب ثؼیبس  ایي عبدت.ثْذاؿت خَاة عبدت ػبلن خَاثیذى اػت

ػبدُ ّؼتٌذ ٍ اکثش افشاد اص آى آگبّی داسًذ اهب دس هَقع 

 .کٌٌذ خَاة ثِ آى عول ًوی

ّبی هْوی دس خلَف اكَل ثْذاؿت خَاة ٍجَد  تَكیِ 

داسد کِ ثِ کبسگیشی آًْب دس فشاّن کشدى یک خَاة ساحت 

 .هَثش اػت

ایي کبس .ّش سٍص كجح دس یک ػبعت هـخق ثیذاس ؿَیذ -1

کٌذ ٍ پغ اص هذتی ؿوب دس  ثِ تٌظین ػبعت صیؼتی کوک هی

 .ؿَیذ یذاس هیخَاثیذ ٍ ة ػبعت هـخلی هی

صهبًی ثِ . هیضاى ًیبص خَد ثِ خَاة سا هـخق ًوبییذ -2

کٌیذ ٍ اص خَاثیذى  سختخَاة ثشٍیذ کِ احؼبع خؼتگی هی

 .دس ػبعبت علش خَدداسی کٌیذ

دس ًَل سٍص ٍ ثخلَف دس ػبعبت ثعذاصظْش دس هعشم  -3

ًَس آفتبة قشاس ثگیشیذ هَاجِْ ثب ًَس دس ػبعبت ثیذاسی ثِ 

 .صیؼتی کوک هیکٌذتٌظین ػبعت 

یکی دیگش اص ًکبتی کِ دس فشاّن کشدى یک خَاة ساحت -۴

 .هَثش اػت ثْجَد هحیي فیضیکی خَاة اػت

اگش اتبق خَاة فشد ساحت ٍ سهبیتجخؾ ثبؿذ، خَاة ٍی ًیض 

ّبی هَسد ًظش دس ایي  تَكیِ. سهبیت ثخؾ خَاّذ ثَد

ّبیی اػتفبدُ کٌیذ کِ خیلی ػفت  خلَف ایي اػت کِ اص تـک

  .یب خیلی ًشم ًجبؿذ

دس هَسد هٌبػت ثَدى دهبی اتبق اًویٌبى حبكل کٌیذ، اتبق  -5

 .خَاة ؿوب ثبیذ ثِ اًذاصُ کبفی تبسیک ثبؿذ

تَاى ػشٍ كذا سا کٌتشل  تبق خَاة ثبیذ ػبکت ثبؿذ اگش ًویا -6

ػشٍ كذای هحیٌْبی پشػش ٍ كذا یب  ّن اتبقی هثل )کشد 

 .اػتفبدُ کٌیذثٌذ  ثْتش اػت اص گَؽ( خَاثگبّی 

ثشًبهِ سیضی کٌیذ خَاثیذى  صهبى سا ثشای ، تٌْب دس ٌّگبم خَاة  -7

اگش اص اتبق خَاة ثشای توبؿبی تلَیضیَى یب هکبلوِ تلفٌی ثب . 

ؿَد ٍ ثِ  دٍػتبى اػتفبدُ کٌیذ رّي ؿوب ثشای ایي کبسّب ؿشًی هی

 .افتیذ هحن ٍسٍد ثِ اتبق خَاة ثِ یبد ایي کبسّب هی

 : یذ هَسد تَجِ قشاس دادًکبتی کِ ثب

یک خَاة ساحت ثبیذ اص هلشف داسٍ خَدداسی کشد  ثؼیبسی اص -1

کٌٌذ کِ هلشف داسٍ یب ثشخی هَاد ثبعث ثْجَد خَاة  هشدم فکش هی

 .ؿَد آًْب هی

 

 

 

 

ّبی  ثشخی اؿتجبّبت سایج دس ایي خلَف ػیگبس، الکل ٍ قشف -2

 .خَاة اػت

ًذ کِ ػیگبس کي ثؼیبسی اص افشاد ػیگبسی فکشهی-۳

ؿَد، غبفل اص ایٌکِ ًیکَتیي  ثبعث آساهؾ آًْب هی

یک هبدُ هحشک ٍ داسای عَاسهی هبًٌذ افضایؾ 

ؿًَذ  هشثبى قلت ٍ فـبس خَى اػت، کِ ثبعث هی

 .فشد ثشای ثخَاة سفتي هذت ثیـتشی سا كشف کٌذ

. یکی اص علل ثیخَاثی ًگشاًی ٍ دلـَسُ اػت

ای یک خَاة تَاًذ صهیٌِ سا ثش کبّؾ ًگشاًی هی

ّبیی کِ دس ایي  تَكیِ. ساحت فشاّن ًوبیذ

 :خلَف ٍجَد داسد عجبستٌذ اص

اگش ؿوب جضء افشادی ّؼتیذ کِ ٌّگبم خَاة -1

سیضی  آیذ، ًَسی ثشًبهِ ًگشاًیْب ثِ ػشاغـبى هی

کٌیذ کِ ًین ػبعت قجل اص سفتي ثِ سختخَاة سا 

سادی دس هَسد ًگشاًیْب اختلبف ثِ فکش کشدى ا

دّیذ ثذیي تشتیت صهبى سفتي ثِ سختخَاة ؿوب 

 .ایذ قجال فکشّبی خَد سا دس هَسد سٍص ثعذ کشدُ

ایي توشیٌبت . ػبصی اػتفبدُ کٌیذ اص توشیٌبت آسام-2

ػبصی عوالًی، تلَسات خَؿبیٌذ رٌّی ٍ  ؿبهل آسام

ّبی آسام ػبصی،  توشکض ثش آًْب، اػتفبدُ اص کبػت

 .اػبط ٍ دٍؽ آة گشم اػتم

ّوچٌیي توشیٌبت ٍسصؿی سٍصاًِ ثِ ثْجَد -3

ٍقتی کِ جؼن  .کٌذ ٍهعیت خَاة کوک ؿبیبًی هی

 تش ثِ خَاة هیشٍد فشد خؼتِ ثبؿذ، ساحت

ّبیی ٍجَد داسد اص  دس خلَف ٍسصؽ ًیض تَكیِ -4

آى جولِ، ٍسصؽ هٌظن ثخلَف دس علشّب ثبعث 

دس فبكلِ دٍ ؿَد اهب ٍسصؽ ؿذیذ  تؼْیل خَاة هی



ػبعت قجل اص خَاة ثبعث کبّؾ تَاًبیی فشد دس ثِ خَاة 

 .ؿَد سفتي هی

نقش رژیم غذایی در خواب   *

 

ثب تغییش دس سطین غزایی هیتَاى خَاة ثْتشی سا تجشثِ 

ًوَد اص جولِ ایٌکِ کبّؾ هلشف کبفئیي دس فبكلِ 

دسكذ ۵۰ػبعت قجل اص خَاة ثِ علت ایٌکِ حذٍد ۶تب۴

ؿَد تب ػبعت  علش هلشف هی۷ُ ػبعت کبفئیٌی ک

 .ؿت دس ثذى ثبقی هیوبًذ۱۱

 :تَجِ داؿتِ ثبؿیذ

کبفئیي دس قَُْ، چبی، ًَؿبثِ ٍ ثؼیبسی اص هَاد غزایی  -۱

 .ٍ داسٍیی ٍجَد داسد

. ؿَد هلشف غزاّبی ػٌگیي قجل اص خَاة تَكیِ ًوی -۲

ایي غزاّب هَجت ػَصؽ ػشدل ٍ ثبصگـت هَاد غزایی اص 

تَاًٌذ خَاة سا هختل  ؿًَذ کِ ّش دٍ هی هعذُ ثِ هشی هی

 .ًوبیٌذ

اگش گشػٌگی ٍ هعذُ خبلی ثبعث ثیذاس ؿذى ؿوب اص خَاة 

ؿَد، ثْتش اػت اص غزاّبی ػجکی هثل ؿیش ٍ ثیؼکَیت،  هی

فشًی، ػَح ٍ یب هبػت قجل اص سفتي ثِ سختخَاة اػتفبدُ 

 .کٌیذ

دقیقِ قجل اص خَاة ۹۰اص هلشف هبیعبت دس فبكلِ  -۳

کـذ کِ  دقیقِ ًَل هی۹۰چَى حذٍد . کٌیذخَدداسی 

احؼبع دفع ادساس، .هبیعبت هلشفی ثِ ادساس تجذیل ؿَد

ثَیظُ دس افشاد هؼي هَجت ثیذاس ؿذى اص خَاة ٍ 

 .ؿَد اختالل خَاة هی

ثشخی اص افشاد ثب خَسدى هَاد غزایی حبٍی اػیذ آهیٌِ  -۴

اػیذ . سًٍذ تش ثِ خَاة هی ساحت( هبًٌذ هَص)تشیپتَفبى 

ػشٍتًَیي . ػبص ػشٍتًَیي اػت یٌِ تشیپتَفبى، پیؾآم

علی اکجش ًجبتی “دکتش .ًوبیذ ٍاة سا تؼْیل هیخًیض 

گَیذ یکی اص ؿبیعتشیي علل  دس ایي خلَف هی:كفب

اختالالت خَاة ٍ ثیخَاثی ٍ ثذخَاثی سعبیت ًکشدى 

 .اكَل هشثَى ثِ ثْذاؿت خَاة اػت
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 انگلستان  -فارسی بهداشت روان  کتاب :هٌبثع 

 پزشکی و سالمت : موضوع

 آرمان کیوان نیا :نویسنده 

 کالج سلطنتی روانپزشکی انگلستان :مترجم 

خبًن حکیوِ آة سخت : گشد آٍسًذُ

 اسؿذ هذدکبسیکبسؿٌبع 

اداسُ هـبٍسُ داًـگبُ علَم پضؿکی ثَؿْش  

ثِ هٌبػجت ّفتِ ثْذاؿت سٍاى          


