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بخش اول :ی
مبای خواب
چرا یمخوابیم؟
درست مانند اکس رین  ،غذا و آب  ،خواب ن ر یی ییک از نیازهای اسایس روزمره ماست .فرضیه های
ی
مختلف در مورد مزایای بیولوژییک خواب وجود دارد .ی
بریح پیشنهاد یم کنند که بدن انسان در هنگام
خواب بهبود یم یابد و سلول ها و بافت ها ین را که هنگام بیداری آسیب دیده بودند ترمیم یم کند.
کارشناسان دیگر معتقدند که خواب برای حفظ متابولیسم یضوری است .همچن ر ی
ی شواهدی وجود
دارد که خواب برای ذخ ریه سازی خاطرات یضوری است .از طرف دیگر  ،همه متخصصان اتفاق نظر
ی
کاف برای همه افراد حیان است.
دارند که خواب سالم و

مراحل خواب
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که خواب یک فرایند دو مرحلهای است :خواب  REMو خواب
غی " = Rapid Eye Movement = REM( REMحرکت سی ع چشم") .خواب غ ری  REMبه نوبه خود
از چندین مرحله تشکیل شده و حدود  ۷۵ایل  ۸۰درصد از خواب یک بزرگسال "متوسط" سالم را
تشکیل یمدهد .بقیه خواب ،خواب  REMاست.
خواب غ ری  REMشامل سه مرحله خواب است که به نام های  N2 ،N1و  N3نامیده یم شوند .تفاوت
این مراحل باهم در ر ی
میان فعالیت مغز ،عمق خواب ،و همچن ر ی
ی چقدر خواب یک فرد به اصطالح
ری
سنگی است ،قرار دارد.
 :N1خواب  N1بس یار س ک اس ت؛ بس یاری از افرادی که در این مرحله از خواب بیدار یم ش وند،
د
احس اس میکنند که اص ی نخوابیده بوده اند .با این وجود ،به نظر یم رس د که خواب  N1بخش مهیم
از یک خواب نرمال اس ت .افرادی که از ن خوان رنج یم برند ،و همچن ر ی
ی افراد مس ن تر ،نس ت به
سیی یم کنند.
افراد بدون اختالل خواب زمان بیشیی از خواب خود را در مرحله  N1ر
 :N2حدود  40تا  55درص د از خواب ش انه یک بزرگس ال جوان در مرحله  N2خواب اس ت .بیدار
شدن از این مرحله سخت تر است و ر
اکی افراد پس از آن یم دانند که خوابیده بودند.
 :N3از وظایف مغز در طول خواب  N3ن ر یی به عنوان خواب با طول موج بلند یاد یم ش ود ،زیرا در این
گیی امواج مغزی ،امواج آهس ته و به خص و (امواج دلتا) ث ت یم ش ود .خواب
مرحله هنگام اندازه ر
 N3به عنوان عمیق ترین خواب درک یم ش ود .بیدار ش دن از خواب در این مرحله ،در س خت ترین
ی
طوالن ،تمایل به خواب  N3بیشیی دارند.
حالت خود است .مردم پس از هشیاری
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 :REMدر خواب  ،REMبیشی رویاها رخ یم دهند .در طول خواب  ،REMحرکات مکرر سی ع چشم
ی یضبان قلب و ر ی
(با پلک های بسته شده) یم تواند سنجیده شود ،و همچن ر ی
میان تنفس نامنظم تر یم
شود .جریان خون در مغز افزایش یم یابد ،فعالیت مغز در طول مرحله  ،REMشبیه به فعالیت مغز
در حالت بیداری یم شود .با این حال" ،عضالت اسکلن" انسان در طول خواب  REMخاموش
هستند .این بخش از عضالت به طور معمول مسئول حرکات ارادی بدن هستند ،به عنوان مثال برای
حرکت دست و پاها .این گونه حرکات در طول خواب  REMبه اصطالح سکوب یم شوند.

مشخصات یک خواب ایده آل (اصالح شده توسط  Penzelو همکاران)2005 ،
بیداری

مدت زمان خواب
(ساعت)
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تنظیم کننده های خواب
دو فرآیند وجود دارد که خواب و بیداری را تنظیم یم کنند – به اص طالح غریزۀ خواب و ریتم ش ب ب بببانه
ی
روزی .عالوه بر این ،ی
دروی ن ر یی یم تواند بر توانا ین ما در خوابیدن تاث ری بگذارد.
میان آرامش یا هیجان

غریزۀ خواب
غریزۀ ما به خوابیدن ص ب ها در کمیین حالت اس ت و در طول روز به طور پیوس ته افزایش یم یابد.
ر
در مدت ی
زمان که خواب هس تیم ذخایر انرژی ما مجددا پر میش وند و به تدری ج غریزۀ خواب ما کاهش
ی دلیل اس ت که یک ُچرت کوتاه ق ل از به تخت خواب ی
یم یابد .به هم ر ی
رفی (به عنوان مثال عرص
ر
چرت زدن مقابل تلویزیون ) یم تواند به خواب ی
رفی را بعدا دش وار کند .هر چقدر زمان بیش یی از
همی خاطر به خواب ی
سیی شده باشد ،غریزۀ خواب بیشی شده و به ر ی
رفی برایمان راحت
خواب ق یل ر
ی
تر میشود .اگر غریزۀ خواب بسیار قوی باشد ،ما احساس خواب آلودگ یم کنیم.

ریتم شبانه روزی

ی
ی
مختلف از زندگ تاث ری بگذارد.
انس ان ها "یک س اعت داخیل" قوی دارند ،که یم تواند بر قس مت های
به عنوان مثال ،این شامل وظایف بدن مانند هضم ،دمای بدن و همچن ر ی
ی ریتم خواب و بیداری است.
ر
ر
اکی این ساعتهای داخیل تقری ا طبق یک ریتم  ۲۴ساعته کار یم کنند .ساعت داخیل ما از نور روز برای
فعالیت خود استفاده یم کند :هنگایم که هوا روشن است ،فعالیت بدن افزایش یم یابد و ی
زمان که هوا
تاریک است ،فعالیت بدن کاهش یم یابد.
الگو های خواب نامنظم (به عنوان مثال ،کار در ش یفت ش ب) ،س اعت بیولوژییک ما را تض عیف یم
کن ند .در مقابل آن ،خواب منظم به عملکرد س اعت داخیل ما کمک میکند و در نتیجه موجب یک
خواب آرامش بخش میشود.

هیجان

ی
احساس همیشه محتاط بودن یا ترسیده بودن ،یم تواند احساس خواب آلودگ را تحت تأث ری قرار دهد
و خوابیدن را دشوار میکند.
به عنوان مثال ،اگر فردی که کمبود خواب دارد از یک قرار مالقات در دادگاه یم ترسد ،در طول جلسه
ی
میان ی
آلودگ نیم کند ،هرچند اگر او در ش ب ق ل به ر ی
کاف نخوابیده باش د.
دادگاه احس اس خواب
هنگایم که جلس ه دادریس تمام ش ود و فرد بتواند اس یاحت کند ،یم تواند به عنوان مثال در ر ی
حی
خواندن روزنامه چرت بزند ،چرا که تمایل به خوابیدن دیگر تحت تأث ری ترس (هیجان) نیست.
ی
ری
هیجان یک فرد (به عنوان مثال هنگام تهدید ش دن ،ترس ،بس یاری از افکار آزار دهنده و
میان حالت
ی تم ای ل ب ه خوابی دن و احتم ال ب ه خواب ی
تکراری و ی ا تنش ف ر ییییک) یم توان د بر تع ادل ب ر ی
رفی در ی ک
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ی
زمان مشخص تاث ری بگذارد .دالیل عمده برای داش ی
هیجان باال در زمان خواب ،به عنوان مثال
ی سط
ع ارتند از :تفکر در مورد موض وعان که در طول روز به آنها پرداخته نیمش ود یا حل نش ده باف
میمانند ،نگر یان درباره خود خواب ،تالش برای به یاد آوردن کارها یا وظایف عقب افتاده و یا نگر یان در
مورد چ ر ییهای به خصو که در خارج از کنیل شخص قرار دارند.

خواب آلودگ و خستیک

ی
معان
دو کلمه خواب آلود و خس ته اغلب به عنوان میادف در نظر گرفته یم ش وند ،اما در اص ل
ی
مختلف دارند.
ر
• خسته به این ی
معن است که فرد انرژی کیم دارد ،اما لزوما احتیاج به خوابیدن ندارد.
• خواب آلود از سوی دیگر ،به نیاز واقیع به خواب اشاره دارد.
ی
ی
ر
دقیقا فکر کردن هدفمند در مورد خستیک و یا خواب آلودگ ،کمک یم کند به تشخیص اینکه انسان
زمان واقع را نیاز به خواب دارد (به ع ارن دیگر چه ی
چه ی
زمان غریزه به خواب قوی یمباشد) و در
ر
نتیجه تشخیص اینکه فرد آیا حتما احتیاج به خوابیدن دارد یا به طور کیل انرژی کیم دارد که با
اسیاحت کردن بدن برطرف یمشود.

| کتابچه خواب | کلینیک آسیب های رویح دانشگاه درسدن

7

بخش دوم :مواردی که یم تواند خواب شما را مختل کند
اختالالت خواب چیست؟
به اصطالح "ن خوان" اختالل در خواب ش انه به معنای "خواب بسیار کم" است و شایع ترین شکل
اختالالت خواب اس ت .این ش امل اش کال مختلف مانند مش کل در به خواب ی
رفی و خوابیدن  ،بیدار
ش دن در ص ب زود و به طور کیل خواب ناآرام اس ت .هر ش کل به نوبه خود یم تواند طیف وس ییع از
ی
پیامدها را برای حس اس یت در روز داش ته باش د  ،مانند افزایش خواب آلودگ در طول روز یا اختالل در
تمرکز و عملکرد.

 PTSDو خواب
اختالل اس یس پس از س انحه ( )PTSDتعدادی از عالئم را توص یف یم کند که یم تواند در واکنش به
ی
قربان خش ونت
یک رویداد بالقوه آس یب زا رخ دهد  ،مانند درگ ری ش دن در تص ادف یا نید نظایم یا
ف ر ییییک یا جنیس.
عالئم شامل احساس "بی شی مراق ت" بودن  ،زنده ماندن رویداد آسیب زا در قالب افکار کنیل نشده
 ،تص اویر (به اص طالح بازگش ت به عقب) یا کابوس  ،و احس اس ن حیس احس ایس نس ت به افراد یا
موقعیت ها است.
ی
عالوه بر این  ،اختالالت خواب یک شکایت بسیار رایج در مورد  PTSDاست .بریح از مبتالیان گزارش
یم دهن د ک ه ب ه دلی ل ترس از ک ابوس از خوابی دن اجتن اب یم کنن د ی ا ممکن اس ت در هنگ ام خواب
نتوانند در برابر موقعیت های بالقوه خطرناک واکنش نش ان دهند .عالوه بر این  ،آنها به طور فزاینده
ای رفتار امنین از خود نش ان یم دهند  ،مانند توجه زیاد به ص داهای ب ریون و برریس قفل در و پنجره.
ی ،ی
همچن ر ی
بریح از مبتالیان به  PTSDترجی یم دهند در مکان ها ین غ ری از اتاق خواب بخوابند یا س یع
کنند زمان خواب خود را به تاخ ری بیندازند .خود خواب ر ی
نی یم تواند بس یار مش کل باش د چرا که خواب
یم تواند خاطرات آن س انحه یا تراما را به یاد ش خص بیاورد ،به عنوان مثال اگر آن رویداد در ش ب
اتفاق افتاده باشد.
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کابوس ها
کابوس ها خواب هان هس تند که فرد از آنها بیدار یم ش ود و پس از بیدار ش دن با احس اس ات ی
منف
ی
ی
شدید (مانند ترس یا وحشت) همراه است .بریح از افراد پس از بیدار شدن از خواب  ،محتوای کابوس
را به ص ورت ی
ذهن تکرار یم کنند تا دریابند که چرا این کابوس را دیده اند و چه معنا ین یم تواند داش ته
باش د .با این حال  ،کارش ناس ان پیش نهاد یم کنند که اجتناب از خواب و مجس م کردن دوباره کابوس ها
احتم ال دی دن ک ابوس در آین ده را افزایش یم ده د .ب ه ویژه در افرادی ک ه تح ت  PTSDقرار گرفت ه ان د،
د
معموال کابوس های آزاردهنده ش ایع هس تند .کابوس ها یک اختالل جدی در رفتار خواب هس تند و
باعث رنج زیادی یم شوند ،به هم ر ی
ی دلیل است که درمان سی ع اهمیت ویژه ای دارد.
ی
درمان
روش تص ویرس ازی مجدد تص ویر ( )Krakow & Zadra, 2006( )IRTبه عنوان یک روش
اث ات ش ده و موثر برای کابوس ها در نظر گرفته یم ش ود .در این روش هدف این اس ت که محتوای
یک رویا را به گونه ای تغ ریی دهیم تا دیگر برای فرد یک بار رویح یا تهدید ن اشد .برای این منظور ،تک
تک ص حنه های اس یس زا و ترس برانگ ر یی توس ط یک فیلمنامه دیگر بازنوییس یم ش وند و بارها و بارها
در قالب تخیالت (تص ور ی
ذهن ص حنه های فیلم) دوباره زنده یم ش وند تا اینکه کابوس واقیع با
محتوای جدید بازنوییس ش ود .در پژوهش ی بر روی بیماران مبتال به  PTSDاث ات ش د که این درمان
باعث کاهش کابوس و عالئم  PTSDو بهبود کیفیت خواب یم شود.

افرسدگ و خواب
اختالالت خواب ن ر یی در افراد افرس ده بس یار ش ایع اس ت .این موارد یم توانند به اش کال زیر رخ دهند؛
مش کل در به خواب ی
رفی و یا یکرسه خوابیدن ،بیدار ش دن زود هنگام در ص ب (بیدار ش دن به م ر ییان
قابل توجیه زودتر از زمان مورد نظر یا برنامه ریزی ش ده) و یا ن حایل ص حگایه که برخاس ی
ی از
ی
درمان
رختخواب را مش کل یم س ازد .به طور گس یده ای تأیید ش ده اس ت که به عنوان مثال رفتار
ی
ش ناخن هم برای بهبود اختالالت خواب و هم برای افراد مبتال به افرس دگ بس یار اثر بخش اس ت.
عالوه بر این ،خواب بهی یم تواند خلق و خوی انسان را ن ر یی به م ر ییان قابل توجیه بهبود ب خشد.
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سندرم آپنه خواب
س ندرم آپنه خواب ناراحن ی
بدن اس ت که در آن راه های هوا ین (بی ین و گلو) به طور کامل یا جزن
مس دود ش ده اس ت .این یم تواند منجر به کاهش س ط اکس رین خون ش ود ،که در نتیجه آن یم تواند
غی ارادی بدن ش ود .عالئم آپنه خواب در طول ش ب ش امل
منجر به بیدار ش دن بخاطر واکنش ر
خروپف ش دید ُ ،خ ّره کش یدن (از ی
بین هوا ربیون دادن) یا نفس نفس زدن اس ت .بس یاری از مردم تا
ی
زمان که سیک زندگیشان به آنها نگوید ،نیم دانند که این عالئم را از خود نشان یم دهند .آپنه خواب
ی
ی
ر
در طول روز ،عمدتا خود را به ش کل خس تیک ص حگایه و خواب آلودگ در طول روز نش ان یم دهد.
عالوه بر این ،سدردهای ص حگایه که بعد از بیدار ش دن به سعت برطرف یم ش وند و بیدار ش دن با
ی
دهان خش ک  ،یم توانند نش انه های دیگری برای آپنه خواب باش ند .اگر این عالئم را به طور منظم
تجربه یم کنید ،باید با پزش ک خود ص ح ت کنید .آپنه خواب خطر بیماری های قلن و س کته مغزی را
افزایش یم دهد.

دارو ها
بریح داروها و مواد یم توانند بر خواب تأث ری بگذارند .اینها به عنوان مثال ،داروهای آس م ،ی
ی
بریح قطره
ی
سماخوردگ ،ی
بریح اس یوئیدها ،مس دود کننده های بتا
ها یا ض د احتقان های بی ین  ،داروهای آلرژی و
ی
(داروهای مشکالت قلن) ،داروهای  ADHDو ی
بریح داروهای ضد افرسدگ را شامل یم شود .از پزشک
خی.
هان که مرصف یم کنید ،آیا
دارون در خواب شما اختالل ایجاد یم کند یا ر
ی
خود ربیسید که از دارو ی
با این حال ،تا ی
زمان که با پزش ک خود در این رابطه ص ح ت نکرده اید  ،مرص ف دارو را به تنها ین
متوقف نکنید.
ی
"قرص های خواب آور" یم تواند برای مدت کوتایه مفید باشد .با این حال ،استفاده طوالن مدت یم
دارون بش ود ،که در نتیجه آن برای رس یدن به اثر
تواند منجر به تطبیق پذیری یا به اص طالح تلرانس
ی
ی
یکس ان به قرص های بیش یی نیاز خواهید داش ت .عالوه بر این ،اس تفاده طوالن مدت یم تواند
ی
تیک ی
روان ایجاد کند .تطبیق پذیری یا تلرانس نس ت به داروها فرد به فرد بس یار متفاوت اس ت.
وابس
به این م ی
عن که هر فرد با دوز متفاون از دارو س ازگاری بهیی دارد و واکنش های متفاون نس ت به
ی
مرص ف آن نش ان یم دهد .برای ی
طوالن تری باف یم ماند که باعث
بریح از افراد ،اثرات دارو به مدت
ی
آلودگ یا ن حوص ل ی در روز بعد یم ش ود .از داروهای خواب آور فقط به ر ی
میان دوز تجویز
خواب
شده توسط پزشک استفاده کنید و هرگونه عوارض جانن را به پزشکتان اطالع دهید.
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بخش سوم :عادات و خواب
بهداشت خواب چیست؟
بهداش ت خواب اص طالیح اس ت که برای توص یف اقدامات و رفتارها ین که به خواب س الم و آرامش
بخش کمک یم کند ،اس تفاده یم ش ود .حن اگر بس یاری از مردم با بیش ی آنها آش نا باش ند ،توص یه یم
شود ،به ویژه برای افرادی که مشکل خواب دارند ،عادات خود را با توجه به قوان ر ی
ی زیر برریس کنند.

ی
نکای برای بهداشت خواب ی
بهی
نکته  :۱نگر یان های خود را به فردا صب موکول کنید!
ی
پرداخی به نگر یان های بزرگ یا کوچک ،فکر کردن دوباره در مورد مش کالت یا برنامه ریزی رویدادهای
آینده در رختخواب یم تواند ش ما را بیدار نگه دارد .اگر چن ر ی
ی افکاری به طور مکرر بروز یم کنند ،مفید
اس ت که زمان خا از روز را برای نگر یان ،حل مش کل و برنامه ریزی اختص اص بدهید و هنگام خواب
افکار مزاحم را به "زمان فکر و نگر یان" ر ی
تعیی ش ده در روز بعد موکول کنید .متوجه خواهید ش د که با
گذشت زمان افکار آزار دهنده کمیی هنگام خواب خواهید داشت.
ی
برای کمک به ش ما در انجام این کار ،یم توانید از تمرین "تع ر ی
یی زمان نگران" در برنامه CoachPTBS
استفاده کنید:

دانلود از ( Play Storeبرای اندروید)

دانلود از ( App Storeبرای )iOS

با اس کن این کدها یا جس تجوی کلمه " "CoachPTBSدر فروش گاه نرم افزار ها  ،برنامه  CoachPTBSرا برای تلفن

هوشمند خود رایگان دانلود کنید.
هر چند این برنامه در درجه اول برای سبازان و بس تگان آنها توس عه یافته اس ت ،یم توانید از محتوا و
تمارین آن برای خود خییل بهره بیید .وقن برنامه را برای اول ر ی
ی بار باز یم کنید ،از ش ما س وال یم ش ود
که سباز هس تید یا خویش اوند .گزینه خویش اوند " "Angehörige/rرا در آنجا انتخاب کنید .وقن از
شما خواسته شد تا نام خود را وارد کنید ،یم توانید هر نام دلخواه یا خیایل را انتخاب کنید.
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تمرین زمان نگر یای

ی دهد این اس ت که ی
ییک از اس یاتژی هان که یم تواند افکار آش فته را تس ک ر ی
زمان را برای فکر کردن در
ی
مورد این نگر یان ها اختص اص دهید .اگر چه ش اید این کار در ظاهر منطف به نظر نیاید ،اما این یم
تواند در واقع به ش ما کمک کند تا بر روی افکار خود کنیل پیدا کنید .اگر میبینید که ش ب ها به نگر یان
هایتان فکر یم کنید ،س یع کنید به جای ش ب ،ی
زمان را در طول روز برای فکر کردن به مس ائیل که برای
شما اهمیت دارند اختصاص دهید.
این افکار را به طور مخترص بر روی یک برگه کاغذ بنویس ید ،س س یم توانید آن برگه را در زمان مقرر
ش ده بردارید .س یع کنید این "زمان نگر یان" را خییل نزدیک به زمان خواب نکنید .به این ترتیب ،بعد از
آن هنوز فرصن برای دوباره آرام شدن خواهید داشت.

یک پدیده دیگر این اس ت که بس یاری از افراد نگران این هس تند که نتوانند به خواب بروند و هم ر ی
ی
موضوع آنها را بیدار نگه یم دارد .به یاد داشته باشید که هر چند نخوابیدن یم تواند ناخوشایند باشد،
اما بدن ش ما ن ر یی به گونه ای طرایح ش ده اس ت که یم تواند چند ش ب ،خواب نه چندان ن نقص را
تحمل کند .در حقیقت ،اگر مدت زمان معقویل را نخوابید ،یم تواند میل ش ما به خواب افزایش یابد،
که به نوبه خود منجر به خواب بهی در ش ب های بعد یم ش ود .برای افزایش احتمال داش ی
ی خوان
آرام و عمیق مهم است که عرصها ر ی
میان اضطراب کاهش یابد.

ٔ

چرخه باطل اختالالت خواب (از )Backhaus & Riemann, 1999

بیدار ماندن و استراحت
نکردن
پی بردن به اینکه فرد به
خواب نمی رود

خشم و عصبانیت از
بی خوابی

| کتابچه خواب | کلینیک آسیب های رویح دانشگاه درسدن

تنش و هیجان فیزیکی

ترس و نگرانی در مورد
روز بعد و پیامد های دراز
مدت بی خوابی

12

نکته  :۲به ساعت نگاه نکنید!
ی
هنگایم که در رختخواب هستید ،نگاه کردن به ساعت یم تواند به کالفیک شما بیافزاید و به خواب شما
لطمه بزند .س اعت خود را در یک طرف دیگر اتاق بگذارید ،آن را برگردانید و در نیمه های ش ب اگر
هنوز بیدار مانده اید یا از خواب بیدار شدید ،به آن نگاه نکنید.

نکته  :۳خواب روزانه خود را محدود کنید!
خوابیدن در زمان ها ین غ ری از زمان خواب معمول یم تواند میل ش ما به خواب را تض عیف کرده و ریتم
طبییع ش انه روزی ش ما را به هم بریزد (به بخش اول این دفیچه مراجعه ش ود) .با این حال ،اگر
ر
متوجه ش دید که بس یار خواب آلود هس تید (خس ته نیس تید ،واقعا خواب آلود هس تید) ،یم توانید یک
ی
چرت کوتاه بزنید ( ۱۵ایل  ۳۰دقیقه  زنگ س اعت را کوک کنید!) .افراد خواب آلود بیش ی در زندگ
ر
روزمره دچار اش ت اه یم ش وند ،موقعیت ها را اش ت اه ارزیان یم کنند و س هوا به خود یا دیگران آس یب
یم رسانند .اگر برای شما ر ی
چنی بود ،سیع کنید بیدار نمانید.
اگر فکر یم کنید که نیاز به چرت زدن دارید ،در حالت ایده آل چرت خود را هفت تا نه س اعت بعد از
بیدار ش دن از خواب ص ب بزنید (برای ر
اکی مردم ی
یعن بعد از ظهر) .این چرت زدن در ریتم س اعت
بیولوژییک شما قرار خواهد گرفت و پس از تطبیق مانع افت طبییع هشیاری (تمرکز کمی) خواهید شد.
ر
در حالت ایده آل ،این چرت زدن ها همیش ه باید در س اعت تقری ا یکس یان از هر روز انجام ش ود .بهی
اس ت که در رختخواب خود چرت بزنید زیرا اینگونه با خودتان رابطه ب ر ی
ی تخت و خواب را تمرین یم
کنید .زنگ ساعت را کوک کنید تا زیاد چرت نزنید.

نکته  :۴بگذارید روز در آرامش به پایان برسد!
یک آداب خواب شخیص ایجاد کنید!
ایجاد یک "پل آرامش" برایتان مفید اس ت ،به این ی
معن که یک فاز آرام درس ت ق ل از خوابیدن ،که
در آن یم توانید آرامش پیدا کنید و اس یاحت کنید .این به ش ما امکان را یم دهد که ب ر ی
ی فعالیتهای روز
و ش ب فاص له ایجاد کنید .دور کردن هیجان و تنش های روز ش ما را آرام یم کند و باعث یم ش ود که
ی
خواب ب ه طور طبییع ب ه چش م انت ان بی ای د .اگر ب ه ای ده ه ا ین در مورد چگونیک ایج اد پ ل آرامش نی از
دارید ،به قسمت تمارین برنامه  CoachPTBSرجوع کنید.
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دانلود از ( Play Storeبرای اندروید)

دانلود از ( App Storeبرای )iOS

با اس کن این کدها یا جس تجوی کلمه " "CoachPTBSدر فروش گاه نرم افزار ها  ،برنامه  CoachPTBSرا برای تلفن

هوشمند خود رایگان دانلود کنید.

نکته  :۵از اتاق خواب فقط برای خوابیدن استفاده کنید!
در حایل که در رختخواب هس تید ،از فعالیت ها ین که ش ما را در حالت بیداری نگه یم دارند ،اجتناب
کنید .ش ما ن اید ر ی
چیی بخوانید ،تلویزیون تماش ا کنید ،غذا بخوانید ،درس بخوانید ،یا از تلفن ،ت لت یا
لپ تاپ خود اس تفاده کنید .اگر به این توص یه توجه نکنید ،مغز ش ما ب ر ی
ی تختخواب و فعالیت های
دیگر ب ه غ ری از خواب پیون د ایج اد یم کن د .بن ابراین ممکن اس ت ب ه مغز خود آموزش دهی د ک ه در
رختخواب بیدار بماند .از این رو از تخت خود فقط برای خوابیدن اس تفاده کنید تا رختخواب ش ما
ت دی ل ب ه مک یان ش ود ک ه در آن خواب ب ه خودی خود ساغت ان بی ای د .انتظ ار مغز از اینک ه فقط در
رختخواب یم خوابد باید تا حد ممکن قوی باش د .فعالیت جنیس تنها اس تثنا از این دس تور العمل
یمباشد.
مهمیین کاری که باید در رختخواب از آن اجتناب کنید" ،تالش برای خوابیدن" اس ت؛ زیرا این امر به
طور اجتناب ناپذیری روند خواب طبییع ش ما را مختل یم کند .اگر دیدید که در رختخواب به خواب
فکر یم کنید ،از جا برخ ر ییید!
عدم اس تفاده از تختخواب برای فعالیت های دیگر ،به ویژه اگر در یک خانه تک خوابه یا خوابگاه
ی
زندگ یم کنید ،دشوار است .اما این امر یم تواند گایم اسایس در بهبود عادات خواب شما باشد.

نکته  :۶شب ها از خوردن غذاهای سنگ ر ی
ی خودداری کنید!
رفی ،دستگاه گوارش کندتر کار یم کند .یک وعده غذان سنگ ر ی
هنگام به خواب ی
ی درست ق ل از خواب
ی
یمتواند منجر به ناراحن معده و س وزش س دل در ش ب ش ود که به دن ال آن خواب به طور قابل
توجیه مختل یمش ود .توص یه یمش ود ب ر ی
ی غذا خوردن و خوابیدن حدود چهار س اعت فاص له بیندازید
تا غذا هضم شود .اگر هنوز گرسنه هستید ،یک لقمه س ک و مخترص توصیه یم شود.
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نکته  :۷از بعد از ظهر از مرصف کافئ ر ی
ی خودداری کنید!
ر
ی
کافئ ر ی
طوالن مدت اس ت که اثرات آن چند س اعت پس از مرص ف باف یم ماند،
ی یک محرک نس بتا
د
ی تفاوت های زیادی ب ر ی
معموال چهار تا پنج س اعت پس از مرص ف .همچن ر ی
ی افراد مختلف در م ر ییان و
مدت زمان تأث ری کافئ ر ی
ی بر بدن وجود دارد  به عنوان مثال ،بدن افراد مس ن حس اس یت بیش یی نس ت
مطمی ش وید که کافئ ر ی
ی
به کافئ ر ی
ی به خواب ش ما لطمه ای وارد نیمکند ،از
ی دارند .اگر یم خواه ید
ر
مرص ف آن بعد از ظهر اجتناب کنید .همچن ر ی
حداکی س ه فنجان ۲۵۰
ی باید نوش یدن قهوه خود را به
مییل لییی در روز محدود کنید.

نکته  :۸شب ها از ورزشهای شدید خودداری کنید!
ورزش درس ت ق ل از خواب یم تواند بر خواب ش ما تأثی ی
منف بگذارد .ورزش بدن را فعال یم کند،
ر
دم ای ب دن را افزایش یم ده د و بن ابراین از ک اهش طبییع دم ای ب دن ان دگ ق ل از خواب جلوگ ریی یم
کند .حداقل چهار س اعت ق ل از خواب باید انجام ورزش های س نگ ر ی
ی را متوقف کنید .از طرف دیگر،
انجام تمرینات کشیس مالیم ایرادی ندارد و حن یم تواند آرامش بخش باشد.

نکته  :۹از مرصف الکل در شب خودداری کنید!
ی
اگرچه مرس وبات الکیل دارای اثر آرامش بخیس هس تند و یم توانند در افراد احس اس خواب آلودگ
ایجاد کنند  ،اما عکس آن در طول ش ب آش کار یم ش ود .متابولیس م ش انه الکل یم تواند منجر به
خواب ناآرام و ن قرار ش ود .برای ر
اکی مردم در ص ورت عدم وجود س ابقه پزش یک اعتیاد به الکل ،بعید
اس ت که یک لیوان آبجو یا ساب همراه با ش ام بر خواب آنها تأثی ی
منف بگذارد .با این وجود ،توص یه
ر
یم شود افراد حساس به طور کامل از مرصف الکل در شب خودداری کنند.

نکته  :۱۰محیط خواب مناسن را فراهم کنید!
محیط خواب ش ما باید آرام  ،تاریک (یا مجهز به یک چراغ خواب) ،امن و در دمای مناس ب باش د .س
و ص دا و نور (گایه حن چراغ کم نور) یم تواند خواب ش ما را مختل یا کوتاه کند .اگر احس اس یم کنید
از س و ص دای ناخواس ته اذیت یمش وید ،این امکان وجود دارد که با "نویز س فید" در پس زمینه
بخوابید ،ی ی
عن س و ص دا های مزاحم را با ص داها یا فرکانس های مالیم بپوش انید .این ص داهای مفید
یم توانند صدای فن یا صدای وز وز الکیییک رادیو باشد.
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نکته  :۱۱ق ل از خواب از نیکوت ر ی
ی اجتناب کنید!
ر
د
نیکوت ر ی
ی در بدن نسبتا سی ع تجزیه یم شود ،معموال حدود دو ساعت پس از مرصف .اگر مدت کوتایه
ق ل از خواب س یگار بکش ید ،ممکن اس ت بدن در نیمه ش ب میل به نیکوت ر ی
ی جدید داش ته باش د.
بنابراین  ،بهی است حداقل دو ساعت ق ل از خواب از کشیدن سیگار خودداری کنید.
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همه نکات در یک نگاه
سیدن آسان تر ،خالصه همه قوان ر ی
ی در برگه زیر:
برای مرور بهی و به خاطر ر

 :۱نگر یان های خود را به فردا صب موکول کنید!
 :۲به ساعت نگاه نکنید!
 :۳خواب روزانه خود را محدود کنید!
 :۴بگذارید روز در آرامش به پایان برسد!
یک آداب خواب شخیص ایجاد کنید!
 :۵از اتاق خواب فقط برای خوابیدن استفاده کنید!
 :۶شب ها از خوردن غذاهای سنگ ر یی خودداری کنید!
 :۷از بعد از ظهر از مرصف کافئ ر یی خودداری کنید!
 :۸شب ها از ورزشهای شدید خودداری کنید!
 :۹از مرصف الکل در شب خودداری کنید!
 :۱۰محیط خواب مناسن را فراهم کنید!
 :۱۱ق ل از خواب از نیکوت ر یی اجتناب کنید!
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:متون تدوین شده بر اساس








18

US-Amerikanische App „CBTi Coach“ der externen Kooperationspartner im Projekt
„CoachPTBS“ (VA's National Center for PTSD und Stanford University Medical Center
sowie DoD's DHA Connected Health und VA Sierra Pacific Mental Illness Research,
Education, & Clinical Center.) Mehr Informationen:
https://www.ptsd.va.gov/professional/materials/apps/cbticoach_app_pro.asp [Juli
2018]
In Teil B – „Was sind Schlafstörungen?“: Backhaus & Riemann (1999): Schlafstörungen.
Fortschritte der PT. Göttingen: Hogrefe.
In Teil B – „Alpträume”: Krakow, B., Hollifield, M., Johnston, L., Koss, M., Schrader, R.,
Warner, T.D., et al. (2001). Imagery rehersal therapy for chronic nightmares in sexual
assault survivors with posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial.
Journal of the American Medical Association, 286, 537-545.
Krakow, B. & Zadra, A. (2006). Clinical management of chronic nightmares: Imagery
rehersal therapy. Behavioral Sleep Medicine, 4, 45-70.
Penzel, T., Peter, H., Peter, J., Becker, H. F., Fietz H., , Fischer I. et al. (2005). Themenheft
27 „Schlafstörungen“ des Robert Koch-Institutes.

| کتابچه خواب | کلینیک آسیب های رویح دانشگاه درسدن

Traumaambulanz Seelische Gesundheit :تهیه شده توسط
Lukasstraße 3, 01069 Dresden
0351 41726750 :تلفن
0351 41726755 :فکس
traumaambulanz@uniklinikum-dresden.de :ایمیل
www.ukdd.de/pso/traumaambulanz
Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
an der Technischen Universität Dresden
Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen
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