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الن�ساء والنـــوم



�إلى  ي�ؤدي  �لكايف  فالن�م  وعافيتهن  �لن�ساء  �سحة  يف  هامًا  دورً�  �لن�م  يلعب 
حت�سني ج�دة �حلياة ب�سكل عام، لكنك كامر�أة ت��جهني عدة مع�قات قد تخل 
بنومك وتزعجه وجتاوز تلك التحديات �شوف ي�شاعدك على ال�شعور بالن�شاط 

و�الرتياح ي�ميًا.
يعتقد �خلرب�ء �أن معظم �لرجال و�لن�ساء يحتاج�ن ما بني 7 – 8 �شاعات من 
النوم كل ليلة، ولكن هناك فوارق عديدة يف كيفية نوم الرجال والن�شاء حيث 
متيل �لن�ساء ب�سكل عام �إلى �لن�م ملدة �أط�ل ويف وقت �أبكر من �لرجال، كما �أن 
نوم الن�شاء عادة ما يكون اأخف و�شهل التقطع وهن اأكرث عر�شة لعدم ال�شعور 

بالن�شاط حتى لو نامت الليل كله.

مقدمة



ت�شتخدم الن�شاء تعبريات خمتلفة عن الرجال يف و�شف م�شاكل النوم، فمن النادر 
بالتعب  ت�شعر  اإنها  تقول  واإمنا  اليوم  بالنعا�س خالل  ت�شعر  اأنها  ال�شيدة  تقول  اأن 
اأو  اأو عدم الرتياح اأو الإرهاق، وتعك�س تلك التعبريات ال�شعور بالتعب اجل�شدي 

الذهني، وقد تقول ال�شيدة اأي�شًا اإنها ت�شعر بقلة الن�شاط واحليوية ب�شكل عام.
هناك عوامل متعددة قد توؤثر على كيفية نوم الن�شاء، وبع�س تلك العوامل يتغري 
�شيوعًا  اأكرث  النهار  بالنعا�س خالل  الزائد  ال�شعور  املثال  �شبيل  فعلى  الوقت،  مع 
�شنًا  الأكرب  الن�شاء  بينما  عمرهن،  من  والثالثينات  الع�شرينات  يف  الن�شاء  لدى 
يتاأقلمن ب�شكل اأف�شل مع قلة النوم، ونعزو هذا الختالف اإلى اللتزامات العديدة 

التي ل ترتك للفتاة وقتًا كافيًا للنوم.
وظائفهن  متطلبات  بني  املوازنة  عليهن  يجب  خا�س  ب�شكل  العامالت  الأمهات 
ذلك  من  وبالرغم  ال�شخ�شية،  ال�شحية  واحتياجاتهن  و�شديقاتهن  واأ�شرهن 
هناك درا�شة حديثة م�شّجعة بالن�شبة لالأمهات اأظهرت اأن وجود الأطفال ل يزيد 

من احتمال �شعور الأم بالنعا�س اأو الإرهاق خالل النهار.



العوامل ال�سائعة املوؤثرة يف نوم املراأة:
• �الأحد�ث �حلياتية.	
• �الكتئاب.	
• املر�س.	
• عاد�ت �لن�م �ل�سيئة.	
• ا�شتخدام الأدوية.	
• التغريات اجل�شدية اأو الهرمونية.	

�أما �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر يف نوم �ملر�أة فهي ت�شمل ما يلي:



أواًل: اضطرابات النوم:
تعاين املاليني من الن�شاء من اإحدى ا�شطرابات النوم، وغالبًا ما تبقى 
ا�شطرابات  من  بع�شًا  يلي  فيما  ونورد  ت�شخي�س،  بدون  امل�شاكل  تلك 

النوم البالغ عددها 81 ا�شطرابًا والتي ميكن اأن توؤثر على الن�شاء:

• �لأرق:	
يحدث الأرق عندما يواجه ال�شخ�س �شعوبة يف الدخول يف النوم اأو 
يف البقاء نائمًا، اأو ي�شتيقظ مبكرًا جدًا اأو ي�شعر بعدم الن�شاط بعد 

ال�شتيقاظ.
الأرق م�شكلة �شائعة، وهو اأكرث �شيوعًا عند الن�شاء من الرجال، كما 
اأنه يف كثري من الأحيان يكون مرتبطًا مب�شكلة اأخرى مثل الكتئاب اأو 
الإجهاد اأو القلق اأو ا�شتخدام الأدوية، ويف حالة الن�شاء الأكرب �شنًا 

يكون يف كثري من الأحيان ناجتًا عن م�شاكل طبية اأخرى.



• �نقطاع �لنف�س �لن�شد�دي �أثناء �لنوم:	
انقطاع النف�س الن�شدادي اأثناء النوم هو توقف موؤقت يف التنف�س 
يحدث نتيجة ارتخاء الن�شيج الذي يف موؤخرة احللق وي�شد جمرى 
الهواء اأثناء النوم، وهو مرتبط مب�شاكل �شحية خطرية اأخرى مثل 

ق�شور القلب وارتفاع �شغط الدم وال�شكتة الدماغية وال�شكري.
 %2 ن�شبته  النوم لدى ما  اأثناء  النف�س الن�شدادي  انقطاع  يحدث 
الن�شاء  تهملها  ما  غالبًا  امل�شكلة  هذه  اأن  اإل  تقريبًا،  الن�شاء  من 
النوم  اأثناء  النف�س  انقطاع  من  يعانني  الالتي  فالن�شاء  والأطباء 
اإ�شابتهن بتوقف النف�س  اأكرث حتفظًا من الرجال يف الإبالغ عن 
على  املر�شي  تاريخهن  ي�شتمل  اأن  يغلب  كما  العايل،  ال�شخري  اأو 

�الكتئاب �أو م�سكلة مع �الأرق.



• �ل�شخري:	
عندما  النوم  اأثناء  ال�شخري  يحدث 
يف  الأن�شجة  اهتزاز  التنف�س  ُي�شبب 
موؤخرة احللق، ويحدث ال�شخري لدى 
البالغات،  الن�شاء  من   %24 حوايل 
ويعترب ال�شخري العايل املتكرر اإ�شارة 
لالإ�شابة بانقطاع النف�س الن�شدادي 

اأثناء النوم.

• متالزمة متلمل �ل�شاقني:	
ال�شاقني،  حتريك  يف  ال�شديدة  الرغبة  على  املتالزمة  هذه  تنطوي 
ميكن  ول  اجللو�س  اأو  ال�شتلقاء  وعند  الليل  يف  الرغبة  تلك  وتزداد 
التخل�س منها اإل بامل�شي اأو حتريك ال�شاقني، وُت�شاب الن�شاء بهذه 
املتالزمة اأكرث من الرجال مبرتني وهي قد ت�شبب ا�شطرابًا �شديدًا 

يف �لن�م.



• ��شطر�ب �لأكل �ملرتبط بالنوم:	
وقهرية  متكررة  نوبات  من  بالنوم  املرتبط  الأكل  ا�شطراب  يتاألف 
من الإفراط يف الأكل وال�شرب بعد ال�شتيقاظ من النوم لياًل وعادة 
فقط،  جزئية  ب�شورة  م�شتيقظًا  ال�شخ�س  يكون  عندما  يحدث  ما 
هم  بالنوم  املرتبط  الأكل  با�شطراب  امل�شابني  الأ�شخا�س  وغالبية 

من �لن�ساء.



• ت�شنجات �ل�شاق:	
ت�شنجات ال�شاق املرتبطة بالنوم �شائعة لدى الن�شاء، وهي عبارة عن 

�سع�ر مفاجئ و�سديد باأمل يف �ل�ساق �أو �لقدم.

• �لكو�بي�س:	
الإ�شابة  وحتدث  نومك،  من  توقظك  مزعجة  اأحالم  هي  الكوابي�س 
با�شطراب الكوابي�س اإذا جاءتك الكوابي�س ب�شكل متكرر و�شببت لك 
معاناة عاطفية فالكوابي�س املتكررة قد تقودك اإلى جتنب النوم، كما 

اأنها مرتبطة بالكتئاب والأفكار النتحارية.
يناق�شنها  اأنهن  كما  الرجال  من  اأكرث  بالكوابي�س  الن�شاء  وُت�شاب 

ب�سكل �أكرث �سر�حة.



ثانيًا: المشاكل الطبية:
الطبية  امل�شكلة  وعالج  اجليد،  النوم  من  متنعك  كثرية  طبية  م�شاكل  هناك 
الطبية  امل�شاكل  بع�س  يلي  وفيما  النوم،  حت�شن  اإلى  غالبًا  يوؤدي  الأ�شا�شية 

ال�شائعة املوؤثرة على نوم الن�شاء:

• �لرجتاع �حلم�شي.	
• �لتهاب �ملفا�شل.	
• �لربو.	
• �آلم �لظهر.	
• �ل�شرع.	
• �لأمل �لع�شلي �لليفي.	
• �لت�شلب �ملتعدد.	
• مر�س باركن�شون.	
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ثالثًا: الحمل:
ج�شدية  تغرّيات  وهي  وبعده  احلمل  خالل  جذرية  بتغرّيات  املراأة  ج�شد  مير 

وهرمونية وعاطفية وجميع هذه التغرّيات من املمكن اأن توؤثر على نوم املراأة.
اأنهن  اأثناء النهار على الرغم من  تعاين معظم الن�شاء احلوامل من الإرهاق 
قد ينمن ملدة اأطول، ويرجع ذلك اإلى اأن نوعية نومهن ت�شبح اأ�شواأ ب�شبب عدم 
ال�شعور بالراحة اجل�شدية وكرثة ال�شتيقاظ، وعادة ما يكون الثلث الثالث من 

�حلمل ه� �الأ�سعب يف �حل�س�ل على ن�م �جليد.
ال�شخري يزداد يف كثري من الأحيان خالل فرتة احلمل،  اأن  تظهر الدرا�شات 
كما اأن احلامل قد تعاين من انقطاع النف�س الن�شدادي اأثناء النوم مع تقدم 
احلمل، وقد ت�شبح عالمات الإ�شابة به اأكرث و�شوحًا مبا فيها اللهاث واأ�شوات 
اجل�شم  كتلة  موؤ�شر  يكون  الالتي  والن�شاء  املوؤقت،  التنف�س  وتوقف  الختناق 
عر�شة  اأكرث  هن  احلمل  قبل  الوزن(  يف  زيادة  لديهن  )اأي  مرتفعًا  لديهن 

لالإ�شابة بانقطاع النف�س الن�شدادي اأثناء النوم.
وهي  احلمل  اأثناء  تزداد  التي  الأخرى  النوم  ا�شطرابات  من  نوعان  هناك 
متالزمة متلمل ال�شاقني وت�شنجات ال�شاق املرتبطة بالنوم حيث توؤثر متالزمة 
مرتبطة  تكون  وقد  تقريبًا  احلوامل  الن�شاء  من   %25 على  �ل�ساقني  متلمل 
يقل  ال�شاقني  متلمل  مبتالزمة  الإ�شابة  احتمال  فاإن  لذا  احلديد،  بانخفا�س 
لدى الن�شاء الالتي يتناولن مكمالت احلديد اأثناء فرتة احلمل، اأما ت�شنجات 
الن�شاء احلوامل وهي غالبًا ما تختفي  40% من  ال�شاق فهي حتدث لدى نحو 

بعد �ل�الدة.
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رابعًا: سن انقطاع الطمث: 
التغرّيات الهرمونية واجل�شدية التي حتدث يف �شن انقطاع الطمث  توؤثر  اأن  ميكن 
وبعده على النوم لدى الن�شاء وبالتايل تزداد ا�شطرابات النوم وت�شوء نوعية النوم، 

وكثريًا ما ت�شاب املراأة بالأرق املرتبط ب�شن انقطاع الطمث.
تكرث الإ�شابة بانقطاع النف�س الن�شدادي اأثناء النوم عند الن�شاء بعد �شن انقطاع 
الطمث ورمبا يعود ذلك اإلى زيادة الوزن املرتبطة ب�شن انقطاع الطمث كما قد يكون 
ذلك لأ�شباب هرمونية، ويبدو اأن ال�شرتوجني ي�شاعد يف حماية املراأة من الإ�شابة 

بانقطاع النف�س اأثناء النوم.
ُت�شاب الن�شاء بالأمل الع�شلي الليفي يف كثري من الأحيان نتيجة لنقطاع احلي�س اإذ 
ت�سكل �لن�ساء 80% من املر�شى الذين يعانون من هذا الأمل الذي يبلغ ذروته بني �شن 
اخلم�شني وال�شبعني عامًا والذي قد يجعل من ال�شعب على املراأة اأن تنام جيدًا، كما 
اأن متالزمة متلمل ال�شاقني وت�شنجات ال�شاق تزداد مع تقدم املراأة يف ال�شن، اإل اأن 

تلك الزيادة غري مرتبطة مبا�شرة ب�شن انقطاع الطمث.



نصائح مفيدة لنوم جيد:
�إليك فيما يلي بع�س �لن�شائح من �لأكادميية �لأمريكية لطب �لنوم 

مل�شاعدة �ملر�أة على �ل�شتفادة �لق�شوى من نومها:
اجعلي من غرفة نومك مكانًا مريحًا واآمنًا. قّللي من ال�شجيج وحافظي 	•

على درجة حر�رة معتدلة.

ا�شتخدمي مالءات �شرير ومالب�س خفيفة ومريحة.	•

ل تذهبي اإلى ال�شرير اإل عند �شعورك بالنعا�س ول ت�شتخدمي �شريرك اإل 	•
للنوم والعالقة احلميمة مع زوجك.

ابدئي مبمار�شة بع�س الطقو�س التي ت�شاعدك على ال�شرتخاء قبل النوم 	•
كاأخذ حمام دافئ اأو ال�شتمتاع بوجبة خفيفة.

اذهبي للنوم وانه�شي من الفرا�س يف نف�س الوقت من كل يوم حتى يف عطل 	•
نهاية الأ�شبوع والإجازات.

يف حال احتجِت لقيلولة فلتكن لأقل من �شاعة ويجب اأن تكون قبل ال�شاعة 	•
الثالثة ظهرًا.

ا�شربي الكافيني يف ال�شباح فقط وجتنبي الكحول وتدخني ال�شجائر يف وقت 	•
متاأخر من اليوم.
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ابتعدي عن الأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل التي من املرجح اأن ت�شبب لك 	•
م�ساكل �أو حرقة يف �ملعدة.

�شي وقتًا من النهار لتتخل�شي من كل ما يقلقك وي�شغل بالك.	• خ�شّ

قومي بزيادة فيتامني “ هـ “  يف طعامك اأو تناوليه على �شكل اأقرا�س.	•

قد ي�شاعدك العالج الهرموين البديل على النوم ب�شكل اأف�شل من خالل 	•
تخفيف هبات ال�شخونة ال�شديدة املرتبطة ب�شن انقطاع الطمث. اطلبي 

ن�شيحة طبيبك حول هذا النوع من املعاجلة.

ل ت�شتخدمي اأقرا�س النوم اإل حتت اإ�شراف الطبيب.	•

حتدثي مع طبيبك اأو اخت�شا�شي النوم اإذا كنت تعانني من م�شكلة م�شتمرة 	•
يف �لن�م.



نتمنى لِك نومًا هنيئًا


