
الحرمان من النوم، أعراضه، آثاره، عالجه

للحرمان من النوم “Sleep Deprivation” آثار ونتائج سلبّية عديدة. من الممكن أن تكون خطيرة أحيانًا، سواًء

أكان الحرمان لعدد ساعات قليل أو لعّدة أيام. يحرم اإلنسان من النوم للكثير من األسباب كالسهر طويًال ألجل العمل

أو الدراسة، وربما بسبب القلق من مهام الغّد.

من المهم جدًا أن ُيراعي اإلنسان عدد ساعات نومه ألنها من ُتحدد أسلوب نشاطه في اليوم التالي، فإذا كان

الشخص ينام بعدد ساعات متدنية فإنه سيشعر بالتعب والوهن في اليوم التالي، أما إذا حصل على عدد ساعات

كافية فإنه سيعمل بنشاط دون شروٍد في الذهن أو ضعف في االستجابة العقلية والبدنية.

كيف يتم تشخيص الحرمان من النوم؟

يعَمُد الطبيب أو األخصائي النفسي إلى سؤال المريض عدة أسئلة حول أوال، عدد ساعات نومه. ثانيًا، األنشطة

والعادات التي يقوم بها كل يوم. ثالثًا، نظام عمله فيما إذا كان يعمل بنظام ورديات ليلية أم ال. رابعًا، وصف مكان

النوم وبيئته. خامسًا، الظروف الصحّية التي يتعرض لها. أخيرًا، األدوية التي يتناولها في الوقت الحالي.

من الممكن أن يساعد شريك المريض في النوم في الحصول على المعلومات المطلوبة. مثال على ذلك، معرفة ما إذا

كان المريض يشخر أو يلهث أثناء الليل، أو ُيصاب بارتعاش أو تململ لألطراف.
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عالوًة على ذلك، من الممكن أن يجري الطبيب عدة فحوصات كقياس معدل ضربات القلب ونشاط الدماغ وحركات

.(Davis, 2020) العين باإلضافة إلى قياس تنفس المريض لمعرفة ما إذا كان طبيعيًا أو ال

األعراض

للحرمان من النوم عدة أعراض، منها:

تقلبات في المزاج.

اإلحساس باالكتئاب.

الوهن والتعب.

الشرود في الذهن.

صعوبة في التذكر والتركيز.

الصداع.

ما هي األشياء واألفعال التي تؤدي إلى الحرمان من النوم؟

يوجد العديد من األشياء التي تجعل الشخص ال يحصل على قسط كافي من النوم، منها:

االستيقاظ عدة مرات في الليل.

انقطاع دوري في التنفس.

بيئة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

الضوضاء.

السرير غير مريح.

العمل بنظام الوردّيات، كالعمل في مجال الطب والحراسة ليًال.

استعمال األجهزة االلكترونية كالهواتف المحمولة قبل النوم مباشرًة أو وضعها في الغرفة أثناء النوم.

رعاية شخص ما طوال الليل.

عدم النوم بسبب الحزن.

تأثير الحرمان من النوم على جسم اإلنسان

يؤثر الحرمان من النوم “Sleep Deprivation” بشكل كبير على جسم اإلنسان. فمن الممكن أن يسبب ضعفًا في

المناعة أو انخفاضًا في الوزن أو زيادته حسب طبيعة الجسم. أيضًا، ارتفاع ضغط الدم. بالمثل، الحرمان من النوم

قد يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب وأمراض األوعية الدموية.

إّن الحرمان من النوم ُيؤثر على الدماغ والذاكرة فهو يؤدي إلى صعوبة في تخزين المعلومات. وبالتالي، عدم نقلها

إلى الذاكرة طويلة األمد وهذا ما يؤدي إلى حدوث ضعف في تكوين ذكريات جديدة.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325353
https://www.alwafire.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF/?amp=1
https://www.medicalnewstoday.com/articles/178633
https://www.medicalnewstoday.com/articles/288310


للحرمان من النوم نتائج خطيرة فمن الممكن أن يسبب النعاس. أيضًا، قلة النوم ووقوع حوادث أثناء السير على

األقدام أو أثناء قيادة السيارات. فقد سّجلت دولة الواليات المتحدة األمريكية خالل شهٍر واحد فقط، وقوع عدد

.”Sleep Deprivation“ من الحوادث كان سببها قلة النوم

ومن الممكن أن يسبب أمراضًا طويلة األمد منها ما هو جسدي كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. باإلضافة إلى

البدانة والنوبات القلبّية والسكتات الدماغية. من ناحيٍة أخرى، منها ما هو نفسي كاالكتئاب واالضطراب ثنائي

.(Davis, 2020) القطب واالنفصام في الشخصية. ولن ننسى القلق الدائم والهذيان

ما هو عدد الساعات الكافي التي يجب أن يحُصل عليها اإلنسان لتجن�ب

الحرمان من النوم؟

باختصار، يمكن أن يختلف مقدار النوم من شخص إلى آخر. لكن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها

“CDC“. يوصي بأن يحصل األطفال الذين تبلغ أعمارهم بين 4 إلى 12 شهر من 12 إلى 16 ساعة نوم يوميًا بما

في ذلك القيولة. واألطفال من عمر 1 إلى 2 سنة بعدد ساعات تبلغ من 11 إلى 14 ساعة.

بينما األطفال الذين ُتقّدر أعمارهم من 3 إلى 5 سنوات فيجب أن تكون عدد ساعات نومهم من 10 إلى 13 ساعة.

وأخيرًا، األطفال من 6 إلى 12 سنة بعدد ساعات نوم من 9 إلى 12 ساعة. واألهم من ذلك، أوصى هذا المركز بـ 7

.(Davis, 2020) ساعات يوميًا أو أكثر لألشخاص البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 إلى 60 عامًا

العالج

يوجد العديد من الطرق لتحسين جودة النوم وعالجه. بما في ذلك االستشارة وتعديل نمط الحياة والبيئة واألدوية

والعالجات البديلة. فمن العالجات السلوكية والمعرفية ممارسة التأّمل قبل النوم. من الممكن أن تساعد استراتيجية

الرعاية المنزلية في التقليل من الحرمان من النوم. مثال على ذلك،كالذهاب إلى السرير باكرًا، وأيضًا، المحافظة على

غرفة النوم هادئة ومظلمة. واالستيقاظ في األوقات نفسها كل يوم.

وبالتأكيد، تجن�ب تناول الطعام والمنبهات قبل النوم بساعتين أو ثالث ساعات. باإلضافة إلى ذلك، تجن�ب وضع

األجهزة اإللكترونية في غرفة النوم. وأخيرًا، المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية بأوقات محددة منتظمة

يوميًا.

يمكن استخدام بعض أنواع األدوية لمعالجة الحرمان من النوم. مثال على ذلك، المسكّنات المنّومة التي يمكن

صرفها دون وصفٍة طبّية مثل “Dyphenhydramine” أو “Doxylamine“. أيضًا، يعالج هذا المرض بعدة أدوية

منها “Zolpidem” و “Butabarbital” و “Temazepam“. ولكن، ال تصرف هذه األدوية إال بموجب وصفة

طبّية؛ ألنه قد تحتوي هذه األدوية على آثار جانبّية قد تضر� بالصّحة أو تؤدي إلى حدوث إدمان.
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فوائد الكركم للشعرلتبييض اليدين بياض ناصع

أسباب التوتر الرئيسّية

من الممكن معالجة مرض قلة النوم بطريقة أخرى تسّمى حديثًا بالطب البديل. كالعالج بواسطة اإلبر والتدليك

واليوغا. لكن، بالرغم من ذلك، ال يوجد أي أدلة علمّية تفيد في أّن هذا النوع من العالج قد ينفع في الشفاء من هذا

.(Davis, 2020) المرض ولو بنسبة بسيطة جدًا

في النهاية، على الشخص دائمًا أن يحافظ على صّحته. ويتجّنب أي شيء ُيبعده عن الحياة السليمة الصحيحة

الخالية من األمراض.

لذلك، استشر طبيبك دائمًا قبل القيام بأي خطوة.

وُدمُتم بخير!
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