
بھ  طور مستمر بھ خواب نمی  است کھ فرد بھ یک عالمت خوابیکم یا خوابیبی رود. 
با   ھمراه  شب  خالل  در  مکرر  شدن  بیدار  رفتن،  خواب  بھ  در  مشکل  دیگر  عبارتی 
ناتوانی یا اشکال در بھ خواب رفتن مجدد، بیدارشدن خیلی زود در صبح و خوابی کھ  

است کھ   اختالالت خواب خوابی یکی ازخوابی گویند. بیبی باعث تجدید قوا نشود را  
خواب روان  در می شناسی  قرار  بررسی  و  مطالعھ  خواب  مورد  بھ  در  ناتوانی  گیرد. 

خوابی   کم  را  عمیق  خواب  یا  طوالنی  مدت  در  ماندن  خواب  در  ناتوانی  یا  رفتن 
کممی نمیگویند.  حساب  بھ  بیماری  خود  واقع  در  جزءخوابی  بلکھ  عالیم   آید 

است. از   تنش ھیجانی و اضطراب  خوابی معموال ناشی ازشود. کم محسوب می  بیماری
می خوابی،  کم  علل  تنھایی،دیگر  از  ترس  امنیت،  عدم  احساس  و   افسردگی توان 

این بیماری در جوامع امروزی بھ سرعت در حال گسترش  را نام برد.   کافئین مصرف 
شدت یافتھ و بھ موضوعی ھمیشگی تبدیل شود  می باشد. ھنگامی کھ این بی خوابی ھا  

دلیل  می این اختالل بھ  از موارد  نماید. در بسیاری  اختالل  را دچار  فرد  تواند زندگی 
تواند بھ راحتی با اصالح سبک زندگی مشکل  رعایت نکردن مواردی است کھ فرد می 

ع اختالل،  این  ایجاد  در  موثر  عوامل  از  داشتن  آگاھی  کند.  اصالح  را  و  خود  الئم 
  تواند بھ افراد برای پیشگیری یا بھبود شرایط زندگی کمک کند. عوارض آن می

گروه  عادات  و  رفتار  تحلیل  بھ  توجھ  با  محققان  تازگی  در  بھ  مردم  از  مختلفی  ھای 
ھای مختلف از  ھای سنی متفاوت، و ھمچنین بررسی گروه کشورھای مختلف و از گروه 

بی  انواع  از  کھ  رنج  افرادی  نتیجھ رسیده می خوابی  این  بھ  تلفن  برند  از  استفاده  کھ  اند 
رسان در  ھای پیامھای اجتماعی و شبکھ افزارھایی مانند شبکھھمراه بھ دلیل وجود نرم 

افزارھا بھ خصوص زمانی  خوابی ھستند. این نرم ھا یکی از عوامل تأثیرگذار در بیآن
روند، باعث برھم  تخت خواب می شوند و با کاربر بھ  کھ روی تلفن ھمراه استفاده می
ای کھ تقریبا بعد از دریافت یا ارسال یک  شوند؛ بھ گونھ زدن تمرکز پیش از خواب می

  ٣٠پیغام، بدن برای آن کھ بتواند مجددا بھ تمرکز الزم برای خواب برگردد بھ حدود  
این ک نظر گرفتن  در  با  تکرار شدن و  دلیل  بھ  این موضوع  دارد.  نیاز  ھ  دقیقھ زمان 

دنیا در دسترس بوده و تعطیلی و ھزینھ چندانی ھم  شبکھ ھای اجتماعی در ھمھ جای 
  است. خوابی در عصر حاضر تبدیل شده ندارند، بھ یکی از عوامل بی 



یابد و در افراد باالی  خوابی با باال رفتن سن افزایش می بھ نظر متخصصان میزان بی
برخوردار    ۶۵ باالتری  درصد  از  میزان  این  بھ سال  اما  اختالالت  است؛  کلی  طور 

خواب در ھمھ سنین حتی در سنین کودکی نیز مانند بزرگسالی وجود دارد. آمار گویای  
ترین اختالل خواب  خوابی بھ عنوان شایع این نکتھ است کھ یک سوم مردم ایران از بی

می شبکھ برند. رنج  از  روزانھ  پرتکرار  بازدیدھای  کھ  معتقدند  اجتماعمحققان  ی ھای 
برد و از  مانند اینستاگرام فرصت برخورداری از یک خواب خوب شبانھ را از بین می 

سوی دیگر، افرادی نیز کھ مشکالت خواب دارند، ممکن است از پرسھ زدن در این  
  گذرانی استفاده کنند. ھای مجازی بھ عنوان راھی برای وقت شبکھ

 خوابی انواع بی 

 است: گذرا، حاد و مزمن خوابی تاکنون شناختھ شده سھ نوع بی 

کشد و ممکن است دلیل آن  بین چند روز تا یک ھفتھ طول می خوابی گذرابی .1
 استرس باشد. 

شود کھ بین سھ ھفتھ تا شش ماه است،  خوابی اطالق می بھ بی  حاد خوابیبی .2
روز بی خوابی   ٢٢الی  ٨آور طی  پس از قطع مواد مخدر یا داروھای خواب 

کھ این نشانھ سعی بدن برای ایجاد شرایط عادی است  یا بدخوابی ایجاد شده  
 گردد. کھ پس از آن بدن بھ حالت نرمال بازمی

شود و ممکن است  خوابی بیش از یک سال اطالق می بھ بی مزمن خوابیبی .3
کند. ایجاد  جدی  اختالالت  فرد  حواس  می برای  خوابی  کم  نوع  تواند  این 

تواند اختاللی  خوابی مینوع کم ھا طول بکشد. برخالف دو نوع قبل این  سال 
باشد کھ نتیجھ مستقیم مشکالت روانی است. تأثیرات آن کھ با توجھ بھ ریشھ  

آلودگی، خستگی عضالنی یا روحی، و  اش متفاوت خواھد بود شامل خواب 
 شود. توھم می

  

 خوابی عوارض کم 

  کاھش بھره ذھنی 



  فشار خون 
 کند شدن واکنش محیطی 
 طر اختالالت عصبیافزایش خ و   خطر افسردگی 
  ضعف سیستم ایمنی بدن 
  افزایش خطر ابتال بھ دیابت 
 عروقی -ھای قلبیافزایش خطر ابتال بھ بیماری 
  خوابی شبانھ عالوه بر بھ ھم  چاقی: پژوھشگران بھ این نتیجھ رسیدند کھ کم

بدن   ھم ریختن ظاھر  بھ  و  چاقی  آدمی موجب  و مزاج  ھوا  و  حال  ریختن 
  .گرددمی

 

 خوابی علت بی 

نمی چرا  کھ  دارد  وجود  زیادی  میدالیل  مسائل  این  خوابید.  زندگی  توان  بھ  توانند 
یا می  خانواده  یا  کار  در مورد  استرس  مانند  شوند،  کامال شخصی شما مربوط  توانند 

اند علت  اما پزشکان ھنوز نتوانستھ  .رود پزشکی باشند، مانند درد شدیدی کھ از بین نمی
مطالعات نشان    .ھا را کشف کننددقیق بی خوابی غیر از مسائل پزشکی مانند بیماری

ھمچنین  می دارد.  خوابی  بی  در  مؤثری  نقش  بدن  تحریک  و  روزانھ  تحرک  دھد 
بھاسترس  استرسی  از  شما  ذھن  کھ  این  مانند  روزانھ  پیدا   استرس ھای  سوق  دیگر 

باال میکند و عمی امر شما را ساعت ملکرد مغز را  دارد.  ھا بیدار نگھ میبرد ھمین 
گذرد و دائم از  بندید و ھزاران فکر در ذھنتان میھایتان را می  درست زمانی کھ چشم

 .رویداین فکر بھ فکر دیگری می 

 : خوابی عبارتند از  برخی از دالیل پزشکی و غیر پزشکی بی

فشار یا  باعث می ھنگام    اساسا  :استرس  استرس  خوابیدن،  برای  شما  تالش  شود مغز 
بھ   از  مانع  و مشوش  زیاد و مخدوش  دلیل فکرھای  بھ  کند. استرس  کار  حد  از  بیش 

 .شودخواب رفتن مغز می 



دھد کھ در صورت بروز مداوم بی خوابی، شما سھ برابر  مطالعات نشان می  :افسردگی
افسردگی   دچار  دیگران  از  بسیار  میبیشتر  افسردگی  و  خوابی  بی  بین  رابطھ  شوید. 

کھ بیماران    است، اما پزشکان دریافتھ اند کھ بی خوابی اغلب درست قبل از اینپیچیده
درصد    ٨٠است کھ بیش از  دچار افسردگی شوند، وجود دارد. در تحقیقی مشخص شده 

نند اضطراب یا  برند، دارای اختالل خلقی مابیمارانی کھ از نوعی بی خوابی رنج می 
 .افسردگی ھستند

دھد، ھر زمان کھ بخواھد بھ سراغتان  را تشخیص نمی خواب  درد، زمان : مزمن درد
رباید. یک مطالعھ در مورد خواب نشان داد کھ  آید و خواب را از چشمان شما می می

بھ درد مزمن می  ٣۶فقط   افراد مبتال  از  باشند. در  درصد  داشتھ  توانند خواب راحتی 
برند ھر  ریفالکس معده، ناراحتی مفصلی و غیره رنج می  آرتروز، بل کسانی کھ از مقا

 .دھنددقیقھ از زمان خوابشان را بھ علت درد از دست می   ۴۵شب حداقل 

ھایی مانند آرتروز و رفالکس معده  نھ تنھا درد مزمن ناشی از بیماری  : مزمن بیماری
توانند شما  یا آلزایمر نیز می سرطان مانندھای شدید شود، بلکھ بیماری سبب بیخوابی می

از  را ساعت  بیش  ای روی  دارند. مطالعھ  نگھ  بیدار  بھ طیف    ۵ھا  مبتال  بیمار  ھزار 
درصد بیماران بھ دلیل بیماری    ٣٠ھای مزمن نشان داد کھ بیش از  وسیعی از بیماری 

 .بھ ندرت خواب خوبی دارند 

جانبی  نھای :دارو اثرات  در  است  ممکن  شما  اگرچھ  برای  خوابی  بی  درمان  برای  ت 
شوند  دارو تجویز شود، اما عجیب این کھ داروھایی وجود دارند کھ سبب بی خوابی می

ھستند و   کافئین بسیاری از این داروھا حاوی.  داروھایی مانند: داروھای ضد افسردگی
  .شوند موجب اختالل خواب می

 :اختالالت خواب دالیل زیادی دارد، مانند

 ژنتیک 
 سبک زندگی مانند شیفت کاری یا برنامھ خواب نا منظم 
  رژیم غذایی نا مناسب شامل الکل و کافئین زیاد 
  اضافھ وزن 



  باال رفتن سن 

  

 روش ھای تشخیص بی خوابی چیست؟ 

می  مشاھده  خود  در  را  آن  عالئم  و  است  خوابی  بی  دچار  فرد  کھ  کند، در صورتی 
زشک مربوطھ با معاینھ بالینی بیمار و پرسش  تواند بھ پزشک مراجعھ کند. سپس پمی

درباره ی برنامھ و ساعات خواب، در صورت تشخیص این اختالل بیمار را بھ روان  
خواب   اختالالت  متخصصان  دیگر  یا  و  اعصاب  و  مغز  متخصص  پزشک  شناس، 

 .دھدارجاع می

 تست ھای آزمایشگاھی 

تیروئید ھای  غده   (Thyroid Panel) : آزمایش  عملکرد  بررسی  بھ  آزمایش  این 
پردازد. از آن جایی کھ یکی از علل بروز بی خوابی بیماری ھای تیروئیدی  تیروئید می

  .شوداست، انجام این تست در تشخیص بی خوابی ناشی از این بیماری بھ کار برده می

 خوابی درمان بی 

ارویی مانند مناسب نمودن بستر، مطالعھ قبل  ھای غیر دخوابی بھ روش درمان اولیھ بی
مصرف   کھ  داشت  توجھ  باید  است.  پذیر  امکان  غذایی  عادات  اصالح  خواب،  از 

آور باید حتما با نظر پزشک انجام شود.توجھ داشتھ باشید مصرف زیاد  داروھای خواب 
ھفتھ  دو  از  بیش  معموال  آنھا  و مصرف  شده  دارویی  اعتیاد  ایجاد  باعث  داروھا    این 

اولیھ توصیھ نمی درمان بی خوابی  دارویی بھترین روش  درمان  شود. برای  ھای غیر 
ھای خواب  صورت حرفھ ای در کلینیک ھا بھدرمان بی خوابی مزمن است. این درمان

می  روش ارائھ  شامل  و  شناختیشوند  بر  -ھای  مبتنی  ھای  روش  چنین  ھم  و  رفتاری 
د پذیرش و تعھد و روش  ھای طبیعی گیاھی مانند ر میان درمان ھای فراشناختی است. 
ھا می و  مصرف دمنوش  ھمچنین عسل  باشد.  مفید  خوابی خفیف  بی  در درمان  تواند 

ورزش مداوم    .برخی مواد غذایی ممکن است برای درمان بی خوابی خفیف مفید باشند 
دقیقھ، تاثیر بسیار زیادی در درمان بی خوابی دارد.    20و مرتب شامل حداقل روزی  



ھای اثرگذار در درمان این اختالل  چنین انجام مدیتیشن و یوگا نیز از دیگر روشھم  
  ۴تا  ٣شود در ساعات نزدیک بھ خواب ورزش انجام نشود و حداقل ھستند. توصیھ می

 .ساعت فاصلھ وجود داشتھ باشد

  

 چگونھ از بی خوابی پیشگیری کنیم؟ 

بدن تاثیر گذار است، از اھمیت  از آن جایی کھ میزان خواب بر تمامی عملکرد ھای  
  ۶ویژه ای در سالمت جسمی و روحی فرد برخوردار است. بھ طور کلی کودکان بین  

بھ    ١٢تا   بھ    ٩ساعت خواب، نوجوانان    ١١تا    ١٠سال نیازمند  ساعت و بزرگساالن 
ساعت بھ خواب کافی بھ منظور سالمت جسمی و روحی نیازمند    ٨تا    ٧طور میانگین  
فرد  ھستند. ھر گو این میزان ساعات خوابی در  باعث کاھش  بیماری کھ  اختالل و  نھ 

شود. در  شود عوارض جبران شدنی و حتی گاھی اوقات غیر قابل جبران را سبب می 
نتیجھ پیشگیری از ابتال بھ این بیماری ھا مانند اختالل بی خوابی بھ ویژه در کودکان و  

کرد عمل  با  است.  مھم  بسیار  امری  باردار  رعایت  زنان  و  پیشگیرانھ  نکات  بھ  ن 
 توان بھ شکل موثری از ایجاد این اختالل جلوگیری کرد. بھداشت خواب، می 

ھا و بی خوابی اختاللی درمان پذیر است و با عمل کردن بھ روش توجھ داشتھ باشید : 
توان سرعت بھبود را افزایش داد. ولی از طرفی  عادات موثر در درمان این اختالل می

برخی موارد از جملھ اختالل از نوع مزمن درمان زمان بر بوده و نیازمند صبر و  در  
 .باشدچنین حمایت و پشتیبانی خانواده می حوصلھ بیمار و ھم 

  

 

 

 


