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 ها تا دیروقت بیدار بمانیدروش شب 8با این 

 

اهی حال گموقع خوابیدن آشناییم، اما بااینو به سحرخیزی شدهفواید اثبات بسیاری از ما با

کل تا دیروقت بیدار بمانیم. مش ، مجبوریم که شببنابه دالیل مختلفی، خواسته یا ناخواسته

توانید خودتان را تا دیروقت بیدار سختی میاینجاست که اگر اهل دیر خوابیدن نباشید، به

ها بدقِلِقی اند و نوزادشان شبنگه دارید. خصوصا والدینی که تازه صاحب فرزند شده

چقدر سخت است. کارمند  آلودگیغلبه بر خواب  بیداری ودانند که شبکند، خوب میمی

طور. در این مطلب قصد داریم به معرفی راهکارهایی بپردازیم که شیفت شب نیز نیز همین

آلودگی کمتری شب را به بتوانید هروقت نیاز داشتید تا دیروقت بیدار بمانید و با خواب

 .صبح برسانید

 

 های روزهای گذشته را جبران کنیدخوابیکم .1

دلیل آلوده نباشید. اگر بهبیداریِ آسان این است که از پیش خوابازجمله شروط شب

کنید، قطعا بیدارماندن تا دیروقت آلودگی میهای مکرر شدیدا احساس خوابخوابیکم

باید تا دیروقت بیدار  دانید کهتان به عذابی الیم تبدیل خواهد شد. پس هروقت میبرای

 .داشته باشید خواب کافی بمانید، حتما قبلش

 

ید، سعی موقع بخوابتوانید بهشب نمیدانید که فالناگر پیشاپیش، مثال از یک هفته قبل، می

روز ساعت خواب در شبانه 9تا  7کنید که کل هفته را خوب بخوابید. افراد بزرگسال معموال با 

ترها شاید حتی به خواب بیشتری احتیاج داشته باشند. اگر وسالسنکمشوند، اما سرحال می

خواب بروید و تا هر خوابی دارید یا نه، در ساعت همیشگی به رختمطمئن نیستید که آیا کم

 .زمان که احتیاج داشتید بخوابید
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است، برخی  علت های خواب آلودگی در طول روز روزی تنها یکی ازکاهش ساعات خواب شبانه

ی خواب عبارت است از ی خواب نیز در کیفیت خواب مؤثرند. آپنهمشکالت جسمی مانند آپنه

یف عدرپی موجب تضهای پیدلیل اختالالت تنفسی. این بیدارشدنتکه خوابیدن بهتکه

نشده باقی بماند، فرد در طول روز دائما ی خواب درمانشود. اگر آپنهکیفیت خواب می

درحالی است که تواند تا دیروقت بیدار بماند. اینسختی میآلوده خواهد بود و بهخواب

 .کندکمک می روزیبهبود کیفیت خواب شبانه درمان اختالالت خواب تا حد زیادی به

 

کنیم و روز را در بیداری سپری میساعت از شبانه 61دقت داشته باشید که معموال حدود 

ی توانیم تا کمی دیرتر از ساعت همیشگتر میاگر یکی دو ساعت بیشتر بخوابیم، احتماال راحت

 .بیدار بمانیم

 

 

 یک چرت کوتاه بزنید .2

تواند تا دیروقت بیدارتان نگه د، اما یک چرت کوتاه در طول روز نیز میشاید باورتان نشو

آور در مغز مانند آدِنوزین موجب رفع روزی با پاکسازی موادشیمیایی خوابدارد. خواب نیم

 مدتروزی در این مورد خاص بسته بهشود. البته، فواید خواب نیمآلودگی میاحساس خواب

ای تا حدودی به دیرتر خوابیدن کمک دقیقه 02تا  02چرت  چرت متغیر است. مثال اگرچه

توانید شب را بیدار بمانید. تر میکند، اما اگر یکی دو ساعت طول بکشد، قطعا راحتمی

نور است و بدون اینکه پلک ویژه اگر در ساعات انتهایی روز چرت بزنید که دیگر نورِ علیبه

 .ح بیدار بمانیدتوانید تا حوالی صبروی هم بیاورید، می

 

 دار بخوریدهای کافئیننوشیدنی .3

ی محرک در کافئین در تأخیر خواب مؤثر است، اما باید با احتیاط مصرف شود. این ماده

 و شکالت نوشیدنی های انرژی زا های غیرالکلی،چای، نوشیدنی قهوه، هایی مانندنوشیدنی

 کنید، مصرف می کافئین . وقتیشودیافت می
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افتند. اما کنند، از کار میآلودگی ارسال میهای آدِنوزین در مغز که سیگنال خوابگیرنده

تر ساعت و حتی در برخی افراد تا ساعات طوالنی 1تا  4دقت داشته باشید که اثر کافئین بین 

 .ماندباقی می

روقت کافئین بخورید، ممکن است وقتی که روی کنید یا خیلی دیاگر در مصرف کافئین زیاده

 تان باشد که مصرف مکرر کافئینِتان نبرد. همچنین حواسراحتی خوابدیگر باید بخوابید، به

 .تواند موجب ایجاد مقاومت در برابر کافئین و کاهش اثرگذاری آن شودزیاد می

 

 

 آخر شب یک چیز سبک بخورید .4

ا تواند تتر میشواهد از این قرار است که اگر آخر شب یک چیز سبک بخورید، احتماال راحت

از خواب چیزی بخورند، اما مطالعات  ر بمانید. برخی افراد عادت دارند که پیشدیروقت بیدا

دلیل آزادسازی انسولین در بدن نشان داده است که غذاخوردن درست پیش از خواب به

 .شودموجب تأخیر خواب می

تواند به رفع ی سبک میوعدههرگز دیروقت غذای سنگین نخورید، اما خوردن یک میان

( کلمکرفس، بروکلی و گل یآلودگی کمک کند. سبزیجات تازه )هویج، ساقهاباحساس خو

یا سرشار از کالری  شکر نمک، های حاویوعدهتری در مقایسه با میانمراتب سالمانتخاب به

 .هستند

شود. پس باال می کربوهیدرات های باخوابی موجب تمایل بیشتر به خوراکییادتان باشد که بی

 .وزن نشویدروی نکنید تا دچار اضافهادهدر خوردن زی

 

 در معرض نور قرار بگیرید .5

ی خواب و بیداری را برحسب الگوهای طبیعی ای است که چرخهگونهسیستم مغز انسان به

م میکند. مثال اگر اهل دیرخوابیدن هستید و زمانی تصبندی میروشنایی و تاریکی زمان

موقع بخوابید، سعی کنید درمعرض آفتاب صبحگاهی قرار دارید که شب برخالف معمول به

 تر از خواب بیدار شوید. تر بتوانید به خواب بروید و صبح سرحالبگیرید تا شب راحت
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خوابید و صبحِ خیلی زود بیدار موقع میها بهاما اگر از آن دسته افرادی هستید که شب

نکه بتوانید برخالف معمول تا دیروقت بیدار بمانید، بهتر است در معرض شوید، برای ایمی

نور شب قرار بگیرید تا خواب از سرتان بپرد. مطالعات مختلفی نشان داده است که قرارگیری 

 .شودمی بی خوابی ویژه نور نمایشگر موجبدرمعرض نور در شب به

بزنید تا آخرین پرتوهای نور طبیعی پس قبل از اینکه آفتاب غروب کند، یک سری به بیرون 

ی تان را حسابتان برسد. یا اگر فرصت بیرون رفتن ندارید، حداقل محل کار یا منزلبه بدن

های نور که شوند، اما استفاده از جعبهنورانی کنید. نورهای مصنوعی موجب تأخیر خواب می

است. ولی هروقت که به  کنند، به مراتب تأثیرگذارترهزار لوکس نور ساطع می 62حداقل 

کم خاموش ها را کمشوید، بهتر است از یک ساعت قبل چراغتان نزدیک میساعت خواب

 .تان برای خواب آماده شودکنید تا بدن

 

 خودتان را فعال نگه دارید .6

ی ابیدن تالش کنید، فایدهاگر خودتان را فعال نگه ندارید، هرقدر هم که برای دیر خو

ی آلودگچندانی نخواهد داشت. مثال وقتی باید تا دیروقت بیدار بمانید، اگر احساس خواب

د. شوآلودگی بیشتر میکنید، بهتر است خیلی لَم ندهید، چراکه این حرکت موجب خوابمی

 .تر نگه داریددرعوض سعی کنید خودتان را فعال

تر است، چراکه هایی مانند نشستن یا درازکشیدن شایعآلودگی در وضعیتاحساس خواب

گذارد. پس اگر تصمیم دارید شب تا دیروقت آلودگی تأثیر میوضعیت بدن روی شدت خواب

تان نخواهد بود. درعوض بهتر است دادن روی کاناپه به نفعبیدار بمانید، دراز کشیدن یا لم

 .در جایی بنشینید که خیلی گرم و نرم نباشد

خواندن یا تماشای تلویزیون در مقایسه با نوشتن یا انجام کاری( های منفعالنه )کتابفعالیت

شوند. پس بهتر است خودتان را با انجام کارهای دیگری بیداری میتر شدن شبموجب سخت

 .تر باشند، بیدار نگه داریدکه ترجیحا فعاالنه
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 های محرک استفاده کنیداز دارو .7

تواند جای خواب کافی را بگیرد. اگرچه برخی داروهای تجویزی طورکلی، دارو نمیبه

شوند، اما باید توجه داشت که این داروها عوارض جانبی و بیداری می افزایش تمرکز موجب

قص ت نکنند. این قسم از داروها در درمان اختالالکننده تحمیل میمتعددی را نیز به مصرف

صورت محدود برای کارمندان شیفتی یا مبتالیان به برخی اختالالت توجه کاربرد دارند، اما به

تازش )حمالت ی خواب و خوابشوند، مانند آپنهآلودگی دائم میخواب که موجب خواب

ناگهانی خواب در ساعات بیداری(، نیز ممکن است تجویز شوند. عوارض داروهای محرک 

اند از اعتیاد، ترین این عوارض عبارتدارو متفاوت است. برخی از شایعبه نوع بسته

های قلبی، تغییرات وزن و اختالالت خلقی. دقت داشته باشید که داروهای محرک آریتمی

دلیل طور که گفته شد، این داروها بههرگز نباید بدون تجویز پزشک مصرف شوند. همان

 .شوندمی عوارض جانبی فقط در موارد خاص تجویز

 

 آلودگی هشیار باشیدبه عالئم خوابنسبت .8

 تربه خواب شدیدتر خواهد شد و سخت تانتان بگذرد، تمایلهرچه بیشتر از ساعت خواب

تواند با تاری دید، کاهش آلودگی میی شب را بیدار بمانید. این نوع خوابتوانید ادامهمی

تان کمی احساس گرمای مالیم پرتی همراه باشد. حتی ممکن است در بدنتمرکز و حواس

د دهند، جمع کنیرفتن میخواببه این عالئم که خبر از بهتان را نسبتداشته باشید. حواس

تان نبرد. لطفا باره خوابحل باشید تا یکای جز بیدارماندن ندارید، در فکر راهو اگر چاره

ری انگاخاطر حفظ جان خودتان و دیگران هرگز در چنین وضعیتی رانندگی نکنید و با سهلبه

 .ساز نشویدحادثه

توانید تا دیروقت بیدار بمانید. تر میتهایی که برشمردیم، راححلخالصه اینکه به کمک راه

ها صرفا مختص کسانی است که به هر دلیلی مجبورند تا حلضمنا فراموش نکنید که این راه

دیرتر از وقت معمول بیدار بمانند. بنابراین اگر قرار نیست شب دیر بخوابید یا حتی اگر 

موقع به رختخواب بروید و بهتان است که دلیل موجهی برای دیر خوابیدن ندارید، به نفع

 .کارها به تأخیر نیندازیدتان را با این راهبیهوده ساعت خواب
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 .کنید تری را تجربهتوانید خواب راحتمی تنظیم ساعت بیولوژیک بدن به یاد داشته باشید با

 احمدرضا کرامت

 گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده

Stay up to date with these 8 nights 

 

https://keramatzade.com/tag/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://keramatzade.com/tag/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

