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»خواب« یکی از مهم ترین حاالت بدن است 
که با کاهش سطح هوشیاری و عملکرد اندام ها 
موجب بازیابی قوای از دست رفته بدن می شود 

تا انرژی الزم تقویت گردد. 
تا  دارند  نیاز  شبانه  ساعت خواب   9 تا   7 به  بزرگسال  افراد 
عملکردهای جسمی و ذهنی در طول روز به خوبی انجام شود. 
بیدارشدن مکرر  بی خوابی های شبانه،  از  افراد  از  بسیاری  اما 
حین خواب یا خواب آشفته رنج می برند که این شرایط مانع از 
رفع خستگی می شود و بازیابی بدن در کسب قوای تحلیل رفته 

دچار مختل می شود. 
»ورزش«  یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در بهبود کیفیت 
خواب است که این تاثیرات مثبت از چند جنبه قابل بررسی 
است. ورزش و به طور کلی انجام هر نوع فعالیت جسمانی به  
خواب رفتن و مدت زمان خواب را تسهیل می کند و از طرفی 
به دلیل سوخت و ساز انرژی موجب تحریک هورمونی و تنطیم 

بهتر ریتم خواب و بیداری می شود. 

»ورزش«خوابعمیقراتسهیلمیکند
هورمون های رشد سلول ها که طی زمان ورزش ترشح می شوند 
بیشتری  فعالیت  تا  می دهند  ترمیم  فرصت  بدن  بافت های  به 
داشته باشند. این افزایش سطح هورمونی بر ریلکسیشن عضالت 
نیز تاثیر می گذارد و موجب می شود تا انرژی بیشتری ذخیره کنند. 
ورزش همچنین به کاهش دمای بدن حین خواب کمک می کند 
که برای دفع راحت تر ترکیبات سمی و مواد زائد جمع شده 

در بدن مؤثر است. 
انجام تمرینات ورزشی با شدت متوسط مانند دویدن که پس 
از انجام آن به سختی می توان صحبت کرد حالتی از خستگی 
جسمانی سالم را در بدن ایجاد می کند. در نتیجه پس از تمرین 
فرایند به  خواب رفتن سریع تر اتفاق می افتد و از طرفی تعداد 
بی خوابی  مانند  خواب  اختالالت  و  شبانه  بیدارشدن  دفعات 

نیز کمتر اتفاق می افتد. 
ورزش باعث ترشح هورمون هایی مانند دوپامین می شود که 

در احساس نشاط و آرامش بدن نقش دارد و برای کاهش سطح 
استرس، رهایی از افکار منفی و بهبود کیفیت خواب ضروری 
است. در واقع، زمانی که فرد آرامش ذهنی داشته باشد، خواب 

بهتری نیز خواهدداشت. 
براساس مطالعات علمی، انجام فعالیت ورزشی منظم به خصوص 
بر خواب عمیق تاثیر می گذارد. خواب عمیق مرحله ای از سیکل 
تاثیر  بیشترین  و  ندارد  بدن حرکتی  آن  که طی  است  خواب 

ترمیم کنندگی خواب در این مرحله اتفاق می افتد. اما برعکس 
مرحله ای از خواب که تحت عنوان REM شناخته می شود و 
با حرکات چشم، افزایش سطح تنفس و افزایش فعالیت مغز 
برای  عمیق  خواب  مرحله  خواهدبود.  کوتاه تر  است،  همراه 
بازیابی توان بدنی ضروری است اما تاثیرات آن زمانی مشخص 
می شود که بیش از 60درصد ظرفیت تنفسی حین انجام فعالیت 

ورزشی استفاده شده باشد.

»ورزش«دربهبوداختالالتخوابتاثیرمثبتدارد
برای  ورزشی  فعالیت های  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
بهبود آپنه خواب مفید هستند. آپنه خواب به حالتی اطالق 
می شود که حین خواب شبانه وقفه های تنفسی اتفاق می افتد 
که می تواند زمینه ساز ناراحتی های قلبی عروقی باشد. شدت 
ورزش  حین  حلق  عضالت  فعال شدن  به دلیل  عالئم  این 

می شود.  کاسته 
ورزش همچنین بر سندروم پاهای  بی قرار نیز تاثیر مثبت دارد. 
سندروم پاهای  بی قرار نوعی اختالل نورولوژیک است که فرد 
حین خواب به طور ناخودآگاه و مکرر پاها را حرکت می دهد 
و می تواند منجر به بروز احساساتی شبیه شوک الکتریکی شود. 
انجام تمرینات منظم ورزشی بیدارشدن مکرر حین خواب شبانه 

به دلیل درد را نیز کاهش می دهد. 
اولیه  بی خوابی  برای  ورزش  که  کرد  اشاره  باید  نهایت  در 
در  است.  مفید  نیز  دارد  مشکل  خواب رفتن  به   در  فرد  که 
مناسب  فعالیت جسمانی  بدن در طول روز  واقع زمانی که 
داشته باشد، افکار و دغدغه های ذهنی شغلی، خانوادگی و... 
می تواند خواب  از همین رو  و  می کند  رها  را  فرد  راحت تر 

داشته باشد. بهتری 
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مانند  متوسط  با شدت  ورزشی  تمرینات  مانند انجام  متوسط  با شدت  ورزشی  تمرینات  انجام 
دویدن که پس از انجام آن به سختی می توان دویدن که پس از انجام آن به سختی می توان 

سالم  جسمانی  خستگی  از  حالتی  کرد  سالم صحبت  جسمانی  خستگی  از  حالتی  کرد  صحبت 
را در بدن ایجاد می کند. در نتیجه پس از را در بدن ایجاد می کند. در نتیجه پس از 

اتفاق  سریع تر  خواب رفتن  به   فرایند  اتفاق تمرین  سریع تر  خواب رفتن  به   فرایند  تمرین 
بیدارشدن  از طرفی تعداد دفعات  و  بیدارشدن می افتد  از طرفی تعداد دفعات  و  می افتد 

نیز  بی خوابی  مانند  اختالالت خواب  و  نیز شبانه  بی خوابی  مانند  اختالالت خواب  و  شبانه 
می افتد اتفاق  می افتدکمتر  اتفاق  کمتر 

کیفیت  بهبود  برای  ورزشی  و  جسمانی  فعالیت های  همه 
خواب مؤثر هستند و تاثیر بسیار بهتری در مقایسه با سبک 

زندگی بی تحرک دارند. اما با توجه به مطالعات و بررسی های 
نیز  متفاوتی  تاثیرات  مختلف  ورزشی  تمرینات  پزشکی، 

کیفیت خواب دارند:
 ورزش های توپی مانند والیبال، بسکتبال و فوتبال، تمرینات 
نیاز به توجه و روحیه  تقویت عضالت و ورزش هایی که 
رقابت دارند، خواب را به تاخیر می اندازند. این حالت ناشی 
از ایجاد احساس هوشیاری و تمرکز است که حین انجام این 

تمرینات ایجاد می شود. 
پیاده روی و دستگاه   تمرینات استقامتی مانند دویدن، 
پله نوردی یا اسکی واره در صورتی که با ریتم شدید باشد 

روند به  خواب رفتن را تسهیل می کنند. 
روز  طول  در  زیادی  مشغله های  فرد  در صورتی که   
دارد که منجر به افت انرژی و استرس می شود، بهتر است 
به فعالیت هایی مانند یوگا و پیالتس بپردازد. این تمرینات 
تاثیر مثبتی بر موقعیت و تقویت عضالت دارند. همچنین از 
آنجا که چنین ورزش هایی مبتنی بر تمرینات تنفسی است، 
به افزایش ریلکسیشن کمک می کند و روند به خواب رفتن 

همچنین کیفیت خواب را بهبودمی بخشند.

برای افزایش انگیزه و عالقه به انجام ورزش منظم در وهله اول 
تمریناتی انتخاب کنید که مورد عالقه است و از انجام آنها احساس 
خوشایندی ایجاد می شود. در حد امکان بهتر است با یک یا چند 
نفر از دوستان به تمرینات ورزشی پرداخت. نام نویسی در سالن 
ورزشی نیز به ترغیب و الزام برای مداومت به انجام تمرینات ورزشی 
منظم کمک می کند و در برنامه ریزی برای گنجاندن ورزش در امور 
روزانه مؤثر است. در فصول پاییز و زمستان که کمبود نور خورشید 
وجود دارد و طول روزها کوتاه می شود، به نظر می رسد که رعایت 
نظم تمرینات ورزشی مشکل است و احساس خستگی و کمبود 
انرژی بیشتر به وجود می آید. بهتر است 2 تا 3 جلسه تمرین ورزشی 
در هفته انجام شود و حتی االمکان تمرینات در فضای باز باشد تا 
کیفیت خواب شبانه بهبود یابد. مواجه با نور خورشید به تنظیم 
ریتم بیولوژیک بدن کمک می کند. نور خورشید در روزهای پاییز 
و زمستان عالوه بر بهبود کیفیت خواب، احتمال افسردگی فصلی را 

کاهش می دهد و فعالیت ورزشی نیز در بهبود خلق وخو مؤثر است.

چطور ورزش منظم را در برنامه زندگی بگنجانیم؟

خواب باکیفیت و کافی شبانه موجب پاکسازی مغز می شود و 
عملکرد اندام های بدن را تقویت می کند. در نتیجه این شرایط 
هوشیاری و تمرکز طی روز افزایش می یابد و زمانی که فرد به 
انجام تمرینات ورزشی مشغول است می تواند عملکرد جسمی و 
ذهنی بهتری داشته باشد. همچنین توانایی تمرکز نیز تقویت می شود 

و فرد توجه بهتری برای انجام تمرینات دارد. 
همچنین هنگام خواب مطلوب شبانه اطالعات بیهوده نیز از مغز 
حذف می شوند و اطالعات ضروری در حافظه ثبت می شوند. 
پس از خواب کافی شبانه حافظه نیز تقویت می شود و هماهنگی 
فعالیت های مختلف ورزشی بهتر صورت می گیرد. در چنین شرایطی 
ورزشکار توانایی بهتری برای تصمیم گیری درست دارد و در زمان 
استراحت نیز می تواند انتخاب های بهتری داشته باشد. همچنین 
باید توجه داشت ورزشکارانی که دچار کمبود خواب هستند 
در تصمیم گیری های خود بیشتر مستعد اشتباه هستند و احتمال 
بروز آسیب ها و جراحات در آنها بیشتر می شود. عالوه بر این 
زمانی که ورزشکار از خواب مطلوب شبانه برخوردار باشد، قوای 
بدنی تقویت می شود و سلول های بدن به خوبی قابلیت ترمیم پیدا 
می کنند. در مدت خواب شبانه رشد عضالت بهبود می یابد و فرد 
می تواند در تمرینات بعد ورزشی نیز عملکرد بهتری داشته باشد. 
به طور کلی برای تقویت عملکرد جسمانی باید وضعیت سالمت 
نیز در بهترین حالت باشد. از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر 

تقویت سیستم ایمنی، خواب مطلوب است که به پیشگیری از 
بیماری های شایع مانند سرماخوردگی و آنفوالنزا کمک می کند 
و همچنین در حفظ سالمت قلب نیز مؤثر است. برای تقویت 
متابولیسم بدن حین انجام تمرینات ورزشی نیز باید از آرامش 

طی خواب شبانه بهره مند شد.

خواب نیز بر عملکرد ورزشی تاثیر مطلوب دارد همه تمرینات ورزشی تاثیر مشابهی برکیفیت خواب ندارند

گرچه ورزش برای بهبود کیفیت خواب ضرورت دارد اما توجه 
به بعضی موارد برای تاثیر بهتر مهم خواهدبود. 

در وهله اول باید توجه داشت که تعادل بین خواب و ورزش 
حتما باید رعایت گردد تا هر یک دیگری را بهبود بخشد. خواب 
نامطلوب یا کمبود خواب باعث کاهش بهره وری و احساس خستگی 
می شود، عملکرد فیزیکی بدن را کاهش می دهد و تاثیرات نامطلوب 
فعالیت جسمانی مانند گرفتگی عضالت و التهابات را افزایش 
می دهد. از طرفی، عدم فعالیت جسمانی کافی به خصوص زمانی 
که فرد عادت به تحرک دارد می تواند بر خواب تاثیر بگذارد و 
عالوه بر اختالل در به خواب رفتن موجب بیدارشدن های مکرر 
طی خواب شبانه شود. انجام خیلی زیاد یا خیلی شدید تمرینات 
ورزشی نیز می تواند زمینه ساز اختالالت خواب شود. در واقع، 
به خاطر ایجاد گرمای شدیدی ناشی از انجام ورزش احتمال بروز 
آسیب های قلبی عروقی افزایش می یابد و منجر به حالت تحریک 

زیاد و گرمای درونی بدن می شود. 
برای اینکه تمرینات ورزشی بهترین تاثیر را بر خواب داشته باشد 

الزم است چند توصیه موردتوجه باشد:
 بهتر است برنامه ورزشی طوری تنظیم شود که بین تمرینات 

با زمان خواب حدود 2 تا 3 ساعت فاصله باشد. به عنوان مثال، 
10 کیلومتر پیاده روی در شب باعث می شود روند به خواب رفتن 
به تاخیر بیفتد مگر اینکه فرد عادت داشته باشد شب ها تا دیروقت 
تمرین کند. بهتر اینکه تمرینات ورزشی در ساعات صبح، ظهر 

یا بعدازظهر انجام شود. 
 برای اینکه دمای بدن کاهش یابد، توصیه می شود پس از ورزش 
دوش آب ولرم گرفته شود. این نکته به خصوص هنگام ورزش 
در ساعات پایانی روز یا در روزهای گرم تابستان اهمیت بیشتری 
دارد. این کار به بازیابی توان عضالت کمک می کند و احتمال درد 
و گرفتگی عضالت طی ساعات یا روز بعد را کاهش می دهد. 
 چرت کمتر از 90 دقیقه پس از انجام تمرینات ورزشی شدید 
و زمانی که فشار تمرینات مانند شرایط مسابقه وجود دارد، به 

بهبود خواب شبانه کمک می کند.
 پس از تمرینات ورزشی شبانه از خوردن غذاهای خیلی 
چرب باید پرهیز کرد زیرا غذاهای چرب و سنگین گوارش را 
مختل می کند و بر کیفیت خواب تاثیر می گذارد. بهتر است پس 
از تمرینات ورزشی متوسط تا شدید مقدار مصرف منابع نشاسته 

سبوس دار افزایش یابد.

تمرینات ورزشی خیلی شدید زمینه ساز اختالالت خواب می شود


