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نیکزبکرمفیدترینراهحلراانتخابکردهوتمامیگامهاییراکهبرایبهانجامرساندنآنبایدبرداریکد

.هرچقدرمیتوانیددقیقیادداشتکنید.رویکاغذبنویسید
.هرگونهمانعوراههایمقابلهباآنرانیزبنویسید

ایننمیتوانماینوقتشبدیگربیشتراز.اینهمازاین.حله":وقتیکارتانتمامشدبهخودتانبگویید
".دیگرتاصبحدرمورداینموضوعخودمرونگراننمیکنم.کاریانجامبدهم
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".فردابهاینموضوعرسیدگیمیکنم.دیگرنگرانیدرمورداینهیچفایدهایندارد
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بهداشت خواب  
.در تعطیالت در وقت معینی از خواب بیدار شویدحتی روزهر شب در وقت معینی به رختخواب بروید و هر 1

 .سپریکردنزمانطوالنیدربستر،خوابرامنقطعمیکند.فقطاوقاتخوابرادربستربگذرانید2

ازاتاقخوابتنهابرایخوابیدناستفادهکنیدنهجروبحثیاکارهاییمانندتماشایتلویزیون3

.،نیکوتین،الکلومحركهارابهویژهقبلازخوابمتوقفکنید(چای،قهوه،وکوال)مصرفکافئین4

.ازچرتزدنروزانهبپرهیزید5

 .بهترینزمانآنششساعتپیشازخواباست.فعالیتفیزیکیبهبهبودخوابکم میکند6

.حمامباآبگرموبهمدتبیستدقیقهقبلازخوابراامتحانکنید7

.هرروزدرساعتمعینیغذاصرفکنیدوقبلازخوابغذایسنگینیمیلنکنید8

 .بهتراستمحلخوابخن باشد.اتاقخواببایدآراموتاری باشد9

 .اگربهخوابنمیروید،تالشبیشترینکنید،بهجایآناتاقخوابراتركکنیدوبهکاردیگریبپردازید10

 .مطالعهکتابوروزنامهتوصیهمیشود.پیشازخوابتلویزیونتماشانکنیدوبهنمایشگررایانهنیزخیرهنشوید11

.درزمانغروبازروشآرامسازیاستفادهکنید12
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؟مخوابى غلبه کنیچگونه بر بی

درتاکنیدتنهیمراتانزندگىکنیدسعى:خوابزمانبهدادننظمـ1
اهىگتواندمىشیوهاین.شویدبلندوبرویدرختخواببهمشابهىزمان
.نشودتوجهخستگىمیزانبهیاباشدکنندهخستهاوقات

ایجادخوبىاحساساستممکنهازدنچرت:زدنچرتازجلوگیرىـ2
اماد،بریمىسربهخوابدرشماگویىکندمىایجادشمادراحساسىوکند
بهرام زتانمجدداًبایدشما.کنندمختلراروزىشبانههاىریتمتوانندمى
پس.دهیدآموزشخاصمنسجمهاىزماندربیدارشدنورفتنخواببه

.بگذاریدکنارراهازدنچرت

.بریدکاربه(جنسىرابطهیا)خواببراىتنهاراوابختختـ3



از:کنیدجلوگیرىخوابوقتازقبلساعتطىاضطراببرانگیختگىازـ4
دهندهآرامشکارهاى.کنیدجلوگیرىخوابتختبهرفتنازقبلخاصتکالیفیابحث
.نکنیدورزشخوابتختبهرفتنازقبل.دهیدانجامکنندهخستهیا

.استنىذهمفرطفعالیتازناشىهاخوابىبىاکثر:باشیدداشته"نگرانىزمان"ـ5
ینحدراستممکن.کنیدمىفکرخیلىوابتخرخبهرفتنازقبلشمااستممکن

امروزچهآندربارهشایدیا.کنیدتفکردادیدانجامامروزآنچهدربارهتختدردرازکشیدن
خوابتختبهرفتنازقبلبیشتریاساعت3نگرانىزمانی .کنیدفکرافتاداتفاق
.کنیدتنهیمخودبرای

جاناتیهیواحساساتازناشىبیخوابىاوقاتگاهى:کنیدتخلیهرااحساساتتانـ6
تنرفازقبلساعتچند"احساسزمان"دادنقرار.اندکنندهخستهشمابراىکهاست
.استمفیداحساساتتاننوشتنوخوابتختبه



.کنیدحذفیاکاهششبدرراغذاهابرخىوهانوشیدنىخوردن-7

.بیاییدبیرونوابخرختازنبردخوابتاناگرـ8

شماامىناکتنهاکاراین:کنیدمجبورخوابیدنبهراخودنکنیدسعىـ9
ترناسبمبرخورد.کندمىبیشتررااضطرابتانوافسردگىودهدمىافزایشرا

.کنیدرهارارفتنخواببهبراىتالشکهاینست

یاکرفهرمانند:کنیدتکرارراتانکنندهافسردهیامضطربافکارـ10
هخستآنازکنید،تکرارکافىاندازهبهراآنشمااگرآور،ترسموقعیت
.شویدمى

.کنیدحذفرابخشایمنىرفتارهاىـ11



چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

باعثزشکیپیاروانپزشکیاختاللیماننددیگرمشکلیمیکنیدتصوراگر
وزهنخواببهداشتاصولرعایتوجودبااگریااست،شدهشمابیخوابی
برایشدهاید،مشکلدچارروزانهکاردراگریادارد،ادامهشمامشکل
.ندهیدراهتردیدخودبهروانپزش بهمراجعه



(دقیقه5)نیاز به خواب -7

(دقیقه5)چه عواملی باعث بروز مشکالت در خواب می شود؟ -8

(دقیقه15)چگونه بر مشکالت خود غلبه کنیم؟ -9

(دقیقه10)بهداشت خواب -10

(دقیقه10)چگونه بر بی خوابى غلبه کنیم؟ -11

(دقیقه10) سناریو -12



سناریو

2ویدارای.دارایتحصیالتپنجمابتداییوخانهداراسکت.سالهومتاهلمیباشد40بیمارخانمی
ماهقبلبدنبالفوتخواهرشدچارکاهشخوابشدیدوکاهشاشکتها،2بیماراز.فرزنددختراست

دمکیاضطرابوبیقراریبیمکارشکبهاتشکدی.عدمتمایلبهکارروزمره،اضطرابوبیقراریشدهاست
.اسکتهمچنینبیانمیکندکهدچارسرگیجهواختاللتعادلگاهگاهیهمراهبادوبینکیشکده.شود

نمکیویسابقهیمصرفداروهایروانپزشکینداردوبیمارسابقهمصرفموادمخدروالکلراگزارش
.همچنین،سابقهیبیماریروانپزشکیدرخانوادهگزارشنشد.کند

1خواهرو6وی.پدرومادربیمارغیرمنسوببودند.بیمارفرزندچهارمازخانوادههفتفرزندیاست
سالگیبدنبالخودکشکیبکا28یکیازخواهرانبیماردرسن.برادرداردکهدوخواهرویفوتشدند

سکالگیتوسکط39یکیازخکواهرانبیمکارنیکزدرسکن.ماهقبلفوتکردهاست2قرصبرنجحدود
زپدربیمارنیک.بهقتلرسیدهاست(فرزندداشته4همسرخواهربیمارازازدواجاولش)فرزندهمسرش

وبکرادرکهرابطهینسبتاخوبیباخکواهران"بیماربیانمیکند.سالگیفوتکردهاست60درسن
الفداشتهاماگاهیهمدرگیریباخواهرانپیشمیامدوزورگفتنومنتگذاشتنآنهاباعکثاخکت

."میشد



نکات مهم

از.دشکگذاشکتهبعدازمراجعهوارزیابیاولیه،تشخیصاختاللسازگاریهمراهباخلکقافسکرده

تالبتهآموزشبهداشک.اینروبرایدرمانوبهبودخوابویحتمابایدعاملزمیتهایدرمانشود

نهادپیشکخوابدرابتدابهویکم زیادیکرداماباتوجهبهشکرایطویروانکدرمانیبکرایوی

.شد



زندگی آموختنی است، آن را بیاموزیم


