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چک ليیسِت مشکالتت خواابب  
 

تواانيید براایی مدتت ططوالنی بخواابيید.کشيید وو نمیهھھھا رروویی تخت ددرراازز می* شما شب  
بيینيید.تواانيید بخواابيید. گاهھھھی ااووقاتت کابوسس میشويید وو دديیگر نمی* شما شب اازز خواابب بيیداارر می  

تواانيید اازز رروویی تخت برخيیزيید.صبح بسيیارر خستهھ هھھھستيید وو بهھ سختی می *  
* شما براایی اانجامم کاررهھھھا نيیروویی کافی نداارريید. يیا اايین کهھ تحريیک شدهه وو بهھ ددليیل مواارردد کوچک ززوودد 

شويید.عصبانی می  
 

اازز هھھھایی خودد صحبت کنيید. ما هھھھمچنيین با بسيیارریی تواانيید ددرر مورردد نگراانیددرر ااددااررهه جواانانن برمن٬، شما می
تواانيید خودد رراا آآرراامم کنيید. عالووهه بر آآنن٬، ددرر آآموززيید کهھ چگونهھ میتمريیناتت آآشنا هھھھستيیم. بنابراايین شما می

يیابيید. اايین نکاتت براایی بهھتر خواابيیدنن مفيید هھھھستند. وو اايین ليیست شما نکاتت اارراائهھ شدهه توسط پزشکانن رراا می
هھھھا رراا یی شما ددشواارر باشند. آآننهھھھا ممکن ااست برااتواانيید ررااحت تر بهھ خواابب بروويید. برخی اازز آآننشما می

تواانيید اانجامم ددهھھھيید.هھھھا رراا میاامتحانن کنيید٬، وو ببيینيید کهھ کداامم يیک اازز آآنن  
 

ززمانن خواابيیدنن  
هھھھر شب ددرر ززمانن مشخص براایی خواابيیدنن بهھ تخت بروويید. صبح هھھھميیشهھ ددرر ززمانن مشخص بيیداارر شويید. 

د. سعی کنيید هھھھرگز ددرر فقط ددرر شب بهھ تخت بروويید. صبح پس اازز بيیداارر شدنن بالفاصلهھ اازز تخت برخيیزيی
ططولل ررووزز نخواابيید. آآنگاهه بدنن شما متوجهھ خوااهھھھد شد٬، کهھ چهھ ززمانی بايید بخواابد وو چهھ ززمانی نبايید بخواابد.  

 
ااتاقق  

ااتاقق شما بايید تارريیک باشد. ااتاقق شما نبايید بيیش اازز حد گرمم وو يیا خيیلی سردد باشد.  
 

بوککتلفن هھھھمرااهه وو فيیس  
رراا کنارر تخت خودد قراارر ندهھھھيید.شب هھھھميیشهھ گوشی خودد رراا خاموشش کنيید. آآنن   

اايین کارر رراا نکنيید. سايیر ااخبارر رراا نيیز  20.00بوکک نروويید. بهھتر ااست بعد اازز ساعت هھھھا بهھ فيیسشب
تواانند موجب ااسترسس شما شوند ااجتنابب کنيید.نخواانيید. اازز هھھھمهھ موااررددیی کهھ می  

 
هھھھاهھھھا وو باززییفيیلم  

هھھھایی کامپيیوتریی اانجامم ددهھھھد٬، ند وو يیا باززییاایی (ااکشن) تماشا کهھھھایی حاددثهھچنانچهھ شخصی هھھھنگامم شب فيیلم
شوند. بهھ هھھھميین ددليیل قراارریی جسم وو ررووحح میخواابيیدنن ددشوااررتر خوااهھھھد شد. ززيیراا اايین کاررهھھھا سبب بی

توااند آآرراامش ددااشتهھ باشد.شخص نمی  
 

هھھھایی صوتیموسيیقی يیا کتابب  
توااند بهھ شما ددرر خواابيیدنن کمک کند٬، ااما:گوشش ددااددنن بهھ موسيیقی می  

شودد.قراارریی قلب شما میبسيیارر آآرراامم گوشش ددهھھھيید. ززيیراا صداایی کوبش سبب بی فقط بهھ موسيیقی  
-تواانند بهھ آآسانی بهھ خواابب ررووند. شما میبسيیارریی اازز مرددمم ووقتی شخصی براایی آآنهھا کتابب بخوااند٬، می

هھھھایی صوتی رراا اازز کتابخانهھ شهھر اامانت بگيیريید. اايین کارر رراا اامتحانن کنيید. موسيیقی يیا کتابب تواانيید کتابب
پذيیر ااست٬، اازز تلفن هھھھمرااهه خودد ااستفاددهه نکنيید. ااگر ددستگاهه دديیگریی نداارريید٬، نداارردد: ااگر اامکانن صوتی فرقی

شب هھھھنگامم گوشش ددااددنن بهھ موسيیقی٬، گوشی رراا ددرر حالت پروواازز قراارر ددهھھھيید!  



 
خوررددنن  

شويید٬، هھھھا اازز خواابب بيیداارر میشب با شکم پر بهھ تخت نروويید. هھھھمچنيین گرسنهھ نيیز بهھ تخت نروويید. ااگر شب
کند.غذاا بخورريید. ززيیراا اايین کارر بدنن رراا کهھ بايید بخواابد تحريیک میسعی نکنيید   

 
آآشاميیدنن  

هھھھا قهھوهه٬، نوشابهھ٬، چایی سيیاهه تواانند خوبب بخواابند.هھھھمچنيین شبااند٬، نمیبسيیارریی اازز کسانی کهھ االکل نوشيیدهه
شودد. قبل اازز خواابيیدنن٬، چایی گيیاهھھھی يیا چایی ززاا ننوشيید. ززيیراا کافئيین سبب بيیداارریی میوو نوشيیدنی اانرژژیی

اايید ددررست کنيید.بخشی کهھ اازز ددااررووخانهھ تهھيیهھ کرددههآآرراامم  
 

سيیگارر کشيیدنن  
رروودد. ااما: بدنن تر بهھ خواابب میکشد٬، گاهھھھی ااووقاتت ررااحتفرددیی کهھ قبل اازز خواابب سيیگارر يیا ماددهه مخدرر می

توااند ددرر هھھھنگامم خواابب٬، بهھ خوبی خودد رراا باززيیابی کند. بهھ هھھھميین ددليیل فردد ددرر ططولل ررووزز خستهھ ااست.نمی  
 

تحرککووررززشش وو   
توااند بهھ شما کمک کند تا بهھتر بخواابيید. ووررززشش ززيیادد بهھ بيیروونن بروويید. ززيیراا ميیزاانن ززيیادد نورر ررووزز می

قراارریی شدهه وو ززمانن ززيیاددیی شودد. ااما: ووررززشش دديیر ووقت ددرر شب سبب بیخوبب ااست وو باعث خستگی می
ندهھھھيید.هھھھيیچ فعاليیت ووررززشی اانجامم  21:00ططولل می کشد تا بخواابب بروويید. بنابراايین بعد اازز ساعت   

 
سر وو صداا  

تواانيید آآنن رراا محافظ گوشش براایی جلوگيیریی اازز سر وو صداا کمک کنندهه ااست وو هھھھزيینهھ ززيیاددیی نداارردد. شما می
تهھيیهھ کنيید. ااییااِستورر يیا ددااررووخانهھاازز هھھھر ددررااگگ  

 
ددااررووهھھھا  

هھھھا با پزشک خودد کنند. ددررباررهه آآننهھھھمچنيین ددااررووهھھھايیی ووجودد ددااررند کهھ بهھ فردد ددرر بهھتر خواابيیدنن کمک می
هھھھا رراا اامتحانن کنيید.کنيید. ااما اابتداا سايیر ررااههصحبت   

 
 

٬، ااددااررهه جواانانن برمن  
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