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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

والنهارِ وابتغاؤكُم من فَضله إِنَّ ومن آياته منامكُم بِاللَّيلِ : (( قال تعاىل. إنَّ النوم آيةٌ من آيات اهللا الدالة على قدرته، فقد جعله راحةً وسياحةً لنا ليالً واراً
        .  23/ الروم ))  في ذَلك آليات لقَومٍ يسمعونَ

أما أن النوم راحة فهو أمر مفهوم؛ أما أنه سياحةٌ وذلك ملا يف النوم من أحالمٍ، فاحللم من وجهة نفسية رحلـةٌ  
طيفة خفيه، رحلةٌ ال يقيدها أي قانون معروف، تفرحنـا أو حتزننـا،   سياحيةٌ مثريةٌ، جنول ا يف عوامل غريبة ل

احللم فسحةُ لنا لكي نفرغ مـا  . متتعنا أو ترعبنا، ختتلط فيها كل املشاعر، ومتتلئ برموز مكثّفة حتتار ا عقولنا
  . ل؛ آماله وخماوفهمحلناه من تعب اليوم احلاضر ومهومه، ممزوجةٌ مع صراعات املاضي وآالمه، فيها نكهة املستقب

، فيخسر اإلنسان االستمتاع بالنوم اهلـادئ  )أي أن النوم مل حيقق الراحة لك: أي عدد ساعات النوم قليلة، أما نوعاً: كماً( قد يضطرب النوم كماً ونوعاً 
 جانيب ريرقية ، تناذر انقطاع التنفس أثناء النوم ، تأثفرط نشاط الغدة الد ،قد يكون اضطراب النوم ألسباب عضوية كتناذر الساق غري املرحية. املريح الكايف

أو أن . Secondary Sleep disorderإخل، فيدعى اضطراب النوم الثـانوي  ...  ، اهلوساالكتئاب ، القلق النفسي ك نفسيةألسباب أو ، إخل.. لبعض األدوية
  .Primary sleep disorderيكون أولياً ال شيء يربره فيدعى اضطراب النوم األويل 

، فالبد من تقصي السبب املؤدي الضطراب النوم إن وجـد  فقط يستعيد النوم حيويته وصحته ودوره يف حياة ابن آدم Tranquilizerوليس بالدواء املنوم 
  . وعالجه، مع تقصي عادات وسلوك الفرد عند النوم وتصحيحها، حلماية الشخص من مشاكل إساءة استعمال األدوية املنومة

  
        SLEEP HYGIENEبادئ األساسية للصحة النومية بادئ األساسية للصحة النومية بادئ األساسية للصحة النومية بادئ األساسية للصحة النومية املاملاملامل

إذا كنت تشعر أن مزاجك يف الصباح نكداً متعكرا، فقد يكون هذا بسبب اضطراب نومك 
إن ضغوطات العمل ومسئوليات املرتل والعناية باألطفال واملخـاوف املاليـة   . كماً ونوعاً

يهـرب ملّـا   يهـرب ملّـا   يهـرب ملّـا   يهـرب ملّـا    جتعل النوم معانداً؛ والعالقات االجتماعية املضطربة واحلالة الصحية املرضية قد
السيطرة أو التخلص من كل هذه العوامل اليت تواجهها من أجل حتسـني  قد يكون من الصعب . ، وقد تقل ساعاته وتتدىن نوعيتهتريده، ويأيت ملّا ال تريدتريده، ويأيت ملّا ال تريدتريده، ويأيت ملّا ال تريدتريده، ويأيت ملّا ال تريد

  .وعادات تكيفية جديدة حتقق لك ليليةً هانئةً مرحيةًنومك كماً ونوعاً، ولكنك تستطيع خلق بيئة 
        ::::إذا كان لديك اضطراب يف النوم ، فإليك االقتراحات التالية لتجراإذا كان لديك اضطراب يف النوم ، فإليك االقتراحات التالية لتجراإذا كان لديك اضطراب يف النوم ، فإليك االقتراحات التالية لتجراإذا كان لديك اضطراب يف النوم ، فإليك االقتراحات التالية لتجرا

        ))))))))دع النوم يطلبك، وتدلل عليه دع النوم يطلبك، وتدلل عليه دع النوم يطلبك، وتدلل عليه دع النوم يطلبك، وتدلل عليه : (( : (( : (( : (( املبدأ األول الذهيباملبدأ األول الذهيباملبدأ األول الذهيباملبدأ األول الذهيب    ----1
  !).سأجوع( إن النوم حاجةُ فسيولوجيةٌ ال ميكن طلبها مهما استجديتها، فهو كاجلوع؛ فال ميكن أن تطلب من جسدك اجلوع بقولك 

        ::::التالية لتطبيق هذا املبدأالتالية لتطبيق هذا املبدأالتالية لتطبيق هذا املبدأالتالية لتطبيق هذا املبدأ    اتبع التعليماتاتبع التعليماتاتبع التعليماتاتبع التعليمات
، وإن مضيت املدة وملّا تـنم  )دقيقة فقط 20-15(مث أعط جسدك فرصة حمددة الزمن لكي ينام . اذهب إىل الفراش عند التعب، والنوم يطلبك حثيثاً �

 .ارجع إىل فراشك ملا تشعر بالتعب.  اض من فراشك واعمد إىل نشاط بديلٍ عن النوم
    ----    صالة الليلصالة الليلصالة الليلصالة الليل    - - - - االستماع إىل القرآن االستماع إىل القرآن االستماع إىل القرآن االستماع إىل القرآن     - - - - اطب الروح أو العاطفة أكثر من العقل اطب الروح أو العاطفة أكثر من العقل اطب الروح أو العاطفة أكثر من العقل اطب الروح أو العاطفة أكثر من العقل أو مقاالت ختأو مقاالت ختأو مقاالت ختأو مقاالت ختقراءة كتاب قراءة كتاب قراءة كتاب قراءة كتاب :  :  :  :  اليت ميكن أن تكون بديلة عن النوماليت ميكن أن تكون بديلة عن النوماليت ميكن أن تكون بديلة عن النوماليت ميكن أن تكون بديلة عن النومالنشاطات اهلادئة النشاطات اهلادئة النشاطات اهلادئة النشاطات اهلادئة 

 عن الطبيعة عن الطبيعة عن الطبيعة عن الطبيعة     ––––حواري حواري حواري حواري     ––––وثائقي وثائقي وثائقي وثائقي ( ( ( ( مشاهدة برنامج هادئ على التلفاز مشاهدة برنامج هادئ على التلفاز مشاهدة برنامج هادئ على التلفاز مشاهدة برنامج هادئ على التلفاز (.. (.. (.. (..----     أخرىأخرىأخرىأخرى::::..........................        
  .م، فليس من املفيد ااهدة لساعة أو ساعتني على الفراش، هذا يتعبك ويشعرك باإلحباط الشديد والتوتر ومينع عنك النومال جتاهد نفسك لكي تنا �
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اللَّيـلِ مـا   كَانوا قَليالً من ((قال تعاىل . فاهللا تعاىل مدح يف كتابه قليلي النوم للتعبد. ال جتعل من قلة نومك يف الليلة املاضية حدثاً كارثياً يؤرق ارك �
 . 17/الذاريات )) يهجعونَ

 
 ::::التحضري للنومالتحضري للنومالتحضري للنومالتحضري للنوم    ----2

        حتضري غرفة النومحتضري غرفة النومحتضري غرفة النومحتضري غرفة النوم
  :اجعل من غرفة نومك مثالية للنوم على الشكل التايل

الضوء اخلافت خالل الليل أمر مقبول للذين يشعرون بـاخلوف مـن   . عدل احلرارة والرطوبة ومستوى الضجيج واإلضاءة إىل املستوى املفضل لديك �
استعمل الوسائل املساعدة التالية خللق بيئـة  . درجة مئوية 24الدرجة احلرارة يف غرفة النوم خالل الليل جيب أن تكون أقل أو يساوي . الغرفة املظلمة

  .وبةستارة نافذة لتعتيم الضوء اخلارجي ، أغطية للعينني أو سدادات لألذنني ، خمدات إضافية ، مروحة ، معدل رط: مناسبة الحتياجاتك
  .وإذا كان السرير ثنائي؛ تأكّد أا توجد مساحة كافية للشخصني. اختر فراش ووسادة مرحية لك، وهي أمر شخصي فردي خيتلف ما بني الناس �
  .إن األطفال واحليوانات املرتلية غالباً ما تسبب الفوضى والضوضاء يف الغرفة �
  .ب الدراسة أو القراءة أو االستماع للموسيقى أو مشاهدة التلفاز وغريه وأنت على السريراستخدم سريرك للنوم فقط والعالقة اخلاصة مع الزوجة، جتن �
 .حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم �

 .ال جتعل غرفة النوم مكان لعقاب أو اللعب مع األطفال �

        حتضري اجلسد للنومحتضري اجلسد للنومحتضري اجلسد للنومحتضري اجلسد للنوم
إن . آوي إىل الفراش واستيقظ يف نفس الوقت كل ليلة، حـىت يف أوقـات العطلـة   

يقظـة اجلسـدية، ممـا    -برنامج النوم واالستيقاظ املنتظم يساعد ويقوي دورة النوم
  .يساعدك لتنام بشكل أفضل يف كل ليلة

وهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لباساً والنوم : (( قال تعاىل. النوم بشكل أساسي يف الليل
نصف ساعة املفضل، وساعة (والغفوة النهارية تسرق من ساعات النوم ليالً، فحاول أن تكون القيلولة قصرية . 47/ فرقان ال))  سباتاً وجعلَ النهار نشوراً

إذا كانت لديك مشاكل يف بدء النوم أثناء الليل، فإن القيلولة خالل . وجيب أن تكون يف فترة ما بعد الظهرية الباكرة أو فترة منتصف الظهرية) على األكثر
  .هار ميكن أن جتعل األمور أسوأ وجيب جتنبهاالن

إذا كان لديك عمل اري . إذا كان عملك ليالً ، أبق الستارة مغلقة ملنع ضوء الشمس من الدخول مما يعدل من ساعة اجلسد البيولوجية وال تقطع نومك
  .اعدك على االستيقاظوتنام ليالً ولديك مشكلة يف االستيقاظ افتح الستارة وأعط الفرصة ألشعة الشمس لتس

أو املشي نصف ساعة يومياً، فإـا   aerobic exerciseمارس التمارين الرياضية بشكل منتظم، وخباصة متارين األيروبيك      ::::النشاط الفيزيائيالنشاط الفيزيائيالنشاط الفيزيائيالنشاط الفيزيائي �
ل صعوبة يف النـوم  ال متارس التمارين خالل الثالث ساعات األخرية قبل النوم، لكيال حتص. تساعد على النوم بشكل سهل وجتعله أكثر عمقاًً

 .امضِ وقتاً خارج املرتل كل يوم، ألن التعرض لضوء الشمس يساعد على الضبط الدقيق لساعتك البيولوجية. نتيجة تنشيط اجلسد

 ال تأكل كميات. قبل ساعتني من وقت النومتناول وجبات منتظمة، وال تذهب إىل السرير وأنت جائع ، اجلأ إىل وجبة بسيطة : : : : الغذاء والنومالغذاء والنومالغذاء والنومالغذاء والنوم �
اسـترجاع  أو  heartburnإذا كانت لديك حرقة خلف القص . كبرية من الطعام قبل وقت النوم كوجبة ثقيلة قبل ساعة من الذهاب إىل النوم

قلل من كميات السوائل قبل النوم، ألن اإلكثار منها قـد  . ، جتنب البهارات أو الطعام الدسم الذي قد حيرمك من النوم املريح refluxللطعام 
  .إىل االستيقاظ بشكل متكرر خالل الليل للدخول للحماميؤدي 

        
        ::::جتنب الكافئني و الكحول و التدخني خالل فترة املساءجتنب الكافئني و الكحول و التدخني خالل فترة املساءجتنب الكافئني و الكحول و التدخني خالل فترة املساءجتنب الكافئني و الكحول و التدخني خالل فترة املساء

ساعات من موعد النوم املقرر، وهذا ال يعـين ان   8جيب جتنبها قبل . القهوة والشاي والشوكوال وبعض املشروبات الغازية: األطعمة اليت فيها كافئني هي
  . كافئني لثماين ساعات، لكن حيتاج اجلسم هذه الساعات ليتخلص منها ومن تأثرياا املنشطةاجلسم خيزن ال

  .ال تتناول املشروبات الكحولية، ألا جتعل من نومك متقطع
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ويفضل جتنـب  (ذهاب للنوم ال تدخن قبل ساعة على األقل قبل ال. إن التدخني يسيء إىل النوم، الن أعراض االنسحاب من التدخني تظهر ليالً فيتأثر النوم
  ).التدخني ائياً

  .احرص على نظافة أسنانك وتفريشها قبل النوم
  

        حتضري النفس للنومحتضري النفس للنومحتضري النفس للنومحتضري النفس للنوم
روتني يومي لالسترخاء دقيقة قبل الذهاب إىل النوم فترةً هادئة، بأن يكون لك  60دقيقة أو  30اجعل  �

، اعمد إىل األشياء ذاا كل ليلة لتخرب جسدك أن الوقت حان ليستريح وينام، كاحلمام  relaxing bedtime routineعند وقت النوم و الراحة واهلدوء 
وال تنس أن تعمـل  . وهذا جيعل جسمك وعقلك يتباطأ نشاطه بشكلٍ كاف لكي تغفو. أو الدوش الساخن، قراءة كتاب، االستماع ملوسيقى ناعمة

  .من حالة اليقظة إىل حالة النوم نشاطات  االسترخاء حتت إنارة خمفَّضة لالنتقال بسالسة
  .جتنب النشاطات الصاخبة، كاللعب العنيف، والنشاطات املرافقة كمشاهدة التلفاز أو ألعاب الكمبيوتر قبل الذهاب إىل النوم �
  .ومال تدرس وال تشاهد أفالماً مثرية أو مرعبة، وال متارس متارين أو تتورط يف نشاطات ذات جهد كبري قبل الذهاب إىل الن �
 

        حتضري الروح للنومحتضري الروح للنومحتضري الروح للنومحتضري الروح للنوم
وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيـلِ  : (( قال تعاىل. ففي النوم تلتقي الروح مع بارئها ، وحتلّق يف فضائهحضر روحك للقاء اهللا جل وعال، 

ى ثُممسلٌ مى أَجقْضيل يهف ثُكُمعبي ارِ ثُمهبِالن متحرا جم لَمعيلُونَ ومعت ما كُنتبِم ئُكُمبني ثُم كُمجِعرم ه60/ األنعام ))  إِلَي.  
        ::::وصايا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوموصايا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوموصايا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوموصايا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم

        ....اخلداخلداخلداخلد    جعل اليد اليمىن حتتجعل اليد اليمىن حتتجعل اليد اليمىن حتتجعل اليد اليمىن حتتووووالنوم على اجلنب األمين النوم على اجلنب األمين النوم على اجلنب األمين النوم على اجلنب األمين : : : : اهليئةاهليئةاهليئةاهليئة
  ....2الوتر قبل النومالوتر قبل النومالوتر قبل النومالوتر قبل النومو أداء صالة و أداء صالة و أداء صالة و أداء صالة ، ، ، ،     1وضوءوضوءوضوءوضوءالنوم على النوم على النوم على النوم على 

        ::::ومومومومالنالنالنالن    اهللا تعاىل عنداهللا تعاىل عنداهللا تعاىل عنداهللا تعاىل عند    ذكرذكرذكرذكر
  ....4    والتحميدوالتحميدوالتحميدوالتحميد    التكبري والتسبيحالتكبري والتسبيحالتكبري والتسبيحالتكبري والتسبيح    ----قراءة آية الكرسي وآخر آيتني من سورة البقرة قراءة آية الكرسي وآخر آيتني من سورة البقرة قراءة آية الكرسي وآخر آيتني من سورة البقرة قراءة آية الكرسي وآخر آيتني من سورة البقرة  - 3مرات مرات مرات مرات     3    قراءة سورة اإلخالص واملعوذتنيقراءة سورة اإلخالص واملعوذتنيقراءة سورة اإلخالص واملعوذتنيقراءة سورة اإلخالص واملعوذتني

به عبـادك الصـاحلني    بامسك ريب وضعت جنيب ، وبك أرفعه ، إنْ أَمسكْت نفْسي فارحمها ، وإنْ أرسلتها فَاحفَظْها مبا تحفظُ((  ::::الدعــاء قبل النومالدعــاء قبل النومالدعــاء قبل النومالدعــاء قبل النوم
ال ملْجأ ، وال منجـا  اللَّهم أسلَمت نفْسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وأجلَأْت ظَهري إليك ، رغْبة ورهبة إليك ، ((  ووووأأأأ. 5))

  . 6)) نزلت ، وبنبيك الذي أرسلت منك إال إليك ، آمنت بكتابك الذي أ
دقيقة، وهي الزمن الكايف للدخول يف النوم أي مـا   15لو حسبنا الزمن الذي يقضيه املسلم قبل النوم بالذكر الشرعي الوارد، لوجدناها حوايل  ::::ةةةةمالحظمالحظمالحظمالحظ

به الشارع  فما أوصى. دقيقة وال ينصح بااهدة وطلب النوم أكثر من هذه ملدة 20-15، واليت كما ذكرنا جيب أال تتجاوز  Sleep Latencyيدعى بـ 
  .احلكيم على لسان نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم يفيد يف االستفادة من هذه الفترة يف التحضري للنوم روحياً ونفسياً وبالتايل جسدياً

        أما بالنسبة للمنومات الدوائيةأما بالنسبة للمنومات الدوائيةأما بالنسبة للمنومات الدوائيةأما بالنسبة للمنومات الدوائية
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Xا $^_Wُ أن a2� a��b اف�de� � �ّ�&دو�� ا�

�f��ّ2W �3,Xوجعلها عند احلاجةوجعلها عند احلاجةوجعلها عند احلاجةوجعلها عند احلاجة    وا 

ما تعود وعادة . اجعل من احلبوب املنومة امللجأ األخري، وال تأخذ أياً منها إال بعد استشارة الطبيب
هذه األدوية ميكن أن تكون خطرة، لذلك تأكد . مشاكل النوم بعد التوقف عن تناول هذه األدوية

بإمكان الطبيب أيضاً . اا سوف لن تتفاعل مع أدوية أخرى تأخذها أو يف حال وجود مرض آخر
  .أن يصف لك بدقة اجلرعة املناسبة لك من املنوم

فمن املفيد اللجوء إىل الطبيب لتقييم مشكلتك النوم عندك، فقد تكون ثانوية ملشـكلة  خالل شهر،  ات يف األسبوعيف حال تكررت مشكلة النوم ثالث مر
وقـد  . ، ألن معاجلة السبب الرئيسي يؤدي إىل حتسن نومـك  Restlessness Syndromeاخرى تسبب لك االضطراب يف النوم كتناذر الساق غري املرحية 

  .مع العلم أن بعض األدوية املنومة املتعارف عليها بني الناس قد تسبب مخول وضعف تركيز يف اليوم التايل. املساعدة على النوم يعطيك بعض األدوية املؤقتة
تشعر بـالنعس و   إذا كنت. و حبوب أخرى تسبب النومإذا كنت تأخذ حبوب منومة واردت التوقف عنها أوقفها تدرجيياً، وال تأخذها أبداً مع الكحول أ

   .الدوار خالل النهار، أخرب طبيبك لينقص لك جرعة الدواء أو يوقفه
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        عند األطفالعند األطفالعند األطفالعند األطفال    نوم الصحينوم الصحينوم الصحينوم الصحياملبادئ األساسية للاملبادئ األساسية للاملبادئ األساسية للاملبادئ األساسية لل
، أما بالنسبة للصغري فهو مكان ، أما بالنسبة للصغري فهو مكان ، أما بالنسبة للصغري فهو مكان ، أما بالنسبة للصغري فهو مكان حمببحمببحمببحمببالسرير للكبري مكانٌ السرير للكبري مكانٌ السرير للكبري مكانٌ السرير للكبري مكانٌ فففف    ....النوم بالنسبة لنا معاشر الكبار حيقق الراحة، أما بالنسبة لألطفال فهو يوقف املتعةالنوم بالنسبة لنا معاشر الكبار حيقق الراحة، أما بالنسبة لألطفال فهو يوقف املتعةالنوم بالنسبة لنا معاشر الكبار حيقق الراحة، أما بالنسبة لألطفال فهو يوقف املتعةالنوم بالنسبة لنا معاشر الكبار حيقق الراحة، أما بالنسبة لألطفال فهو يوقف املتعةتذكر أن تذكر أن تذكر أن تذكر أن 
بابا أو حتكي له بابا أو حتكي له بابا أو حتكي له بابا أو حتكي له العبه العبه العبه العبه ، لذلك كان البد من حتويل وقت النوم إىل وقت سعيد يتطلع إليه الطفل بشوق من خالل أن ي، لذلك كان البد من حتويل وقت النوم إىل وقت سعيد يتطلع إليه الطفل بشوق من خالل أن ي، لذلك كان البد من حتويل وقت النوم إىل وقت سعيد يتطلع إليه الطفل بشوق من خالل أن ي، لذلك كان البد من حتويل وقت النوم إىل وقت سعيد يتطلع إليه الطفل بشوق من خالل أن يعب فهو غري حمبوبعب فهو غري حمبوبعب فهو غري حمبوبعب فهو غري حمبوبليس فيه لليس فيه لليس فيه لليس فيه ل

 ........ماما قصة حلوة ماما قصة حلوة ماما قصة حلوة ماما قصة حلوة 

        ....اضبط وقت ذهاب طفلك إىل السرير يف نفس الساعة كل ليلة، حىت يف ليايل العطلةاضبط وقت ذهاب طفلك إىل السرير يف نفس الساعة كل ليلة، حىت يف ليايل العطلةاضبط وقت ذهاب طفلك إىل السرير يف نفس الساعة كل ليلة، حىت يف ليايل العطلةاضبط وقت ذهاب طفلك إىل السرير يف نفس الساعة كل ليلة، حىت يف ليايل العطلة �
        ....جتنب النشاطات الصاخبة كاللعب العنيف و مشاهدة برامج التلفاز املثرية أو ألعاب الكمبيوترجتنب النشاطات الصاخبة كاللعب العنيف و مشاهدة برامج التلفاز املثرية أو ألعاب الكمبيوترجتنب النشاطات الصاخبة كاللعب العنيف و مشاهدة برامج التلفاز املثرية أو ألعاب الكمبيوترجتنب النشاطات الصاخبة كاللعب العنيف و مشاهدة برامج التلفاز املثرية أو ألعاب الكمبيوتر: : : : ةةةةاجعل ساعة قبل النوم ساعة من النشاطات اهلادئاجعل ساعة قبل النوم ساعة من النشاطات اهلادئاجعل ساعة قبل النوم ساعة من النشاطات اهلادئاجعل ساعة قبل النوم ساعة من النشاطات اهلادئ �
جتنب الوجبات الثقيلة قبل ساعة أو ساعتني من جتنب الوجبات الثقيلة قبل ساعة أو ساعتني من جتنب الوجبات الثقيلة قبل ساعة أو ساعتني من جتنب الوجبات الثقيلة قبل ساعة أو ساعتني من . . . . قبل النوم أمر جيدقبل النوم أمر جيدقبل النوم أمر جيدقبل النوم أمر جيد) ) ) ) كالبسكويت واحلليبكالبسكويت واحلليبكالبسكويت واحلليبكالبسكويت واحلليب((((إن وجبة خفيفة إن وجبة خفيفة إن وجبة خفيفة إن وجبة خفيفة : : : : ال ترسل ابنك إىل السرير وهو جائعال ترسل ابنك إىل السرير وهو جائعال ترسل ابنك إىل السرير وهو جائعال ترسل ابنك إىل السرير وهو جائع �

        ....قبل وقت النومقبل وقت النومقبل وقت النومقبل وقت النوم) ) ) ) ساعات على األقلساعات على األقلساعات على األقلساعات على األقل    8( ( ( ( ولعدة ساعات على األقل ولعدة ساعات على األقل ولعدة ساعات على األقل ولعدة ساعات على األقل ) ) ) ) وخاصة الكوالوخاصة الكوالوخاصة الكوالوخاصة الكوال( ( ( ( الكافيني الكافيني الكافيني الكافيني جتنب املركبات اليت حتتوي على جتنب املركبات اليت حتتوي على جتنب املركبات اليت حتتوي على جتنب املركبات اليت حتتوي على . . . . النومالنومالنومالنوم
        ....عندما يكون ذلك ممكناً، مبا يف ذلك التمارين املنتظمةعندما يكون ذلك ممكناً، مبا يف ذلك التمارين املنتظمةعندما يكون ذلك ممكناً، مبا يف ذلك التمارين املنتظمةعندما يكون ذلك ممكناً، مبا يف ذلك التمارين املنتظمة: : : : تأكد من أن طفلك ميضي وقتاً يف اخلارج يف كل ارتأكد من أن طفلك ميضي وقتاً يف اخلارج يف كل ارتأكد من أن طفلك ميضي وقتاً يف اخلارج يف كل ارتأكد من أن طفلك ميضي وقتاً يف اخلارج يف كل ار �
        ....لألطفال الذين جيدون الغرفة املظلمة مرعبةلألطفال الذين جيدون الغرفة املظلمة مرعبةلألطفال الذين جيدون الغرفة املظلمة مرعبةلألطفال الذين جيدون الغرفة املظلمة مرعبة    إن ضوءاً خافتاً خالل الليل أمر مقبولإن ضوءاً خافتاً خالل الليل أمر مقبولإن ضوءاً خافتاً خالل الليل أمر مقبولإن ضوءاً خافتاً خالل الليل أمر مقبول: : : : حافظ على سرير طفلك هادئاً ومظلماًحافظ على سرير طفلك هادئاً ومظلماًحافظ على سرير طفلك هادئاً ومظلماًحافظ على سرير طفلك هادئاً ومظلماً �
        ).).).).درجة مئويةدرجة مئويةدرجة مئويةدرجة مئوية    24خالل الليل أقل أو يساوي خالل الليل أقل أو يساوي خالل الليل أقل أو يساوي خالل الليل أقل أو يساوي : (: (: (: (حافظ على غرفة نوم طفلك يف درجة حرارة مرحيةحافظ على غرفة نوم طفلك يف درجة حرارة مرحيةحافظ على غرفة نوم طفلك يف درجة حرارة مرحيةحافظ على غرفة نوم طفلك يف درجة حرارة مرحية �
        ....ال تستخدم غرفة نوم طفلك للعقاب أو اللعبال تستخدم غرفة نوم طفلك للعقاب أو اللعبال تستخدم غرفة نوم طفلك للعقاب أو اللعبال تستخدم غرفة نوم طفلك للعقاب أو اللعب �
، وأضف إىل أنه من الصعب ضبط ، وأضف إىل أنه من الصعب ضبط ، وأضف إىل أنه من الصعب ضبط ، وأضف إىل أنه من الصعب ضبط ))))د التلفازد التلفازد التلفازد التلفازأال ينام حىت يشاهأال ينام حىت يشاهأال ينام حىت يشاهأال ينام حىت يشاه((((حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم الطفل، لكيال يكتسب عادة سيئة وهي حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم الطفل، لكيال يكتسب عادة سيئة وهي حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم الطفل، لكيال يكتسب عادة سيئة وهي حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم الطفل، لكيال يكتسب عادة سيئة وهي  �

 ....مشاهدة الطفل للتلفاز يف غرفة النوممشاهدة الطفل للتلفاز يف غرفة النوممشاهدة الطفل للتلفاز يف غرفة النوممشاهدة الطفل للتلفاز يف غرفة النوم


