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 2019همه گیری پیش بینی می شود کهCOVID اجتماعی واکنش   و

داشته رشد و سالمت روان جوانان مرتبط با آن تأثیرات گسترده ای بر 

 .باشد
 

 از طریك آن بالینی که از جمله تحمیمات و پیامدهای راه ها، مماله این

 .بررسی می کند  را ،همه گیری ممکن است بر خواب تأثیر بگذارد
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 It is anticipated that the novel coronavirus disease 2019 
(COVID-19) pandemic and associated societal response 
will have wide-ranging impacts on youth development 
and mental health.  

 This article considers ways in which the pandemic may 
impact sleep, including research and clinical 
implications. 
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SLEEP 
 و در حالی ، (2016گریگوری و ساده، )بسیار مهم است سالمت و تندرستی کودک و نوجوان برای خواب

گرفته است، لرار   COVID-19تحت تأثیر بحران چگونه خواب که ما هنوز نمی دانیم 

 .در این دوره زیاد استمشکالت خواب احتمال بروز یا بدتر شدن 
 . 

 این ممکن است به ویژه برایC & A  اختالالت خواب و سالمت که در معرض خطر ابتال به

 .رخ دهدبه سرعت گذارد، خواب آنها تأثیر می بر تغییرات رشدی هستند و برای کسانی که روان 

  Youth with preexisting psychopathologies 

  (including anxiety and depression) & 

  neurodevelopmental conditions 
  (including ADHD &  ASD)  

 could be especially vulnerable to disturbed sleep during this period of 

change and uncertainty. 
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   Sleep is crucial for C & A  health and well-being  & the 
potential for sleep problems to emerge or worsen 
during and following the pandemic is high 

 This may be particularly true for C & A who are at 
heightened risk for the onset of sleep and mental health 
disturbances and for those whom developmental 
changes impacting sleep are rapidly occurring 
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 بخشی از تحقیقات ي ابتکارات بالیىی با   ،خًاب مالحظات بىابرایه ضريری است که
  .در کًدکان ي وًجًاوان باشذ COVID-19 همه گیری درک ي کاهش تأثیر هذف 

 ایه بحث به مًقع است، وه حذاقل به ایه دلیل که یکی از مسایای بی شمار خًاب کافی
 .استحمایت از سیستم ایمىی ي با کیفیت، 

 
 It is thus imperative that sleep considerations be part of research and clinical initiatives aimed at 

understanding and mitigating the impact of the COVID-19 pandemic in children and adolescents 
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 در حالی که گاهی اولات ممکن است والدین و ارائه دهندگان مرالبت

 باشند،  بی توجهکنند و  فراموشرا مشکالت خواب های بهداشتی 

 است برای سایر آسیب شناسی های روانی خطر پنهان این رو یک از

 .  ایجاد می کندفرصت های منحصر به فردی این مشکالت  دانستن

 در این زمینه از کارشناسان در زمینه های مختلف از غوغای فعلی

 جمله 

 رشدروانشناسی، 

 بالینیروانشناسی، 

   ژنتیک و عصب روانشناسی  

   تبدیل کننداین فرصت ها را به والعیت باید. 
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 While sleep problems may sometimes be missed by parents 
and healthcare providers; 

  hence constituting a hidden risk for other psychopathologies  

 knowing about these difficulties creates unique opportunities. 

  The current excitement in this field from experts in diverse 
areas including  

 developmental psychology,  

 clinical psychology, 

  genetics and neuropsychology 

 should make these opportunities a reality. 
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،sleep 



POTENTIAL FOR A GOOD NIGHT’S SLEEP? 

 
خواب   COVID-19ممکن است در طول و در نتیجه بحران  C&Aگرچه  

بدتری را تجربه کند، اما ممکن است برخی از جوانان خواب بهتری را در 

 .حوزه های خاصی تجربه کنند

،نسبت به تجربه های جدید دید  شخصیتیکسانی که لویا از نظر »  اول

است از انعطاف پذیری بیشتری که توسط ممکن « بازتری دارند

 .یادگیری در خانه ارائه می شود، بهره مند شوند

 است فرصت بیشتری برای به دست آوردن خواب کافی ممکن ،  دوم

می زمان کمتری صرف رفتن به و ازمدرسه وجود داشته باشد زیرا 
 .یا درگیر شدن در فعالیت های اجتماعی و فوق برنامهو شود 
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POTENTIAL FOR A GOOD NIGHT’S SLEEP? 

 
 Although C & A may experience worsened sleep during & 
as a result of the COVID-19 crisis, it is also possible that some 
youth experience improved sleep in certain domains.  

 First, strong ‘evening-types’ may benefit from greater 
flexibility afforded by home learning.  

 Second and relatedly, there may be more opportunity for 
obtaining sufficient sleep since less time is spent traveling  

 to & from school or engaging in social and extracurricular 
activities.  
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 ٍريزوٍ امید برای خًاب وًجًاوان اضارٌ   یکایه مالحظات ممکه است بٍ يیژٌ ب
 ،تعطیل َستىدمدارس حضًری  زماویکٍ: کىد

   را  زيدَىگام مدرسٍ  بسیاری از وًجًاوان دیگر زمان ضريع است کٍ بٍ ایه معىی
بىابرایه ممکه است بتًاوىد بروامٍ ای را تىظیم ي حفظ کىىد کٍ  ي تجربٍ ومی کىىد 

 endogenous circadian rhythm ضباوٍ ريزی درين زا ریتم مطابق با 
 .می ضًد   jetlag social   اجتماعی جت لگ کاَص بٍ وًبٍ خًد باعث باضد، 

(ٍبا تًجٍ بٍ ثبات بیطتر بیه خًاب ريزَای َفتٍ ي آخر َفت) 
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 These considerations may point to a silver lining for 
adolescents’ sleep in particular: in-person schools are 
closed, meaning that many adolescents no longer 
experience early school start times and may thus be 
able to establish and maintain a schedule more aligned 
to their endogenous circadian rhythm, in turn also 
reducing social jetlag  

 (given more consistency between weekday and 
weekend sleep) 
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 ،ًتحصیلی را تجربه لربانی همتایان شدن یا ضعف جوانانی که ثالثا
مهلتی از تحصیل و فعالیت های حضوری فراغت می کنند، ممکن است 

 .   باشداسترس زا برای خالصی از این عوامل 

 ممکن است به نوبه خود باعث کاهش نشخوار فکری یا ناراحتی در این
هنگام خواب شود که می تواند در شروع و کیفیت خواب اختالل ایجاد 

 .کند

 این حال، این مهلت ممکن است مولتی باشد و نظارت بر این جوانان با
 .با از بین رفتن فاصله گذاری اجتماعی بسیار مهم خواهد بود

 ،جوانان ممکن است در موالع بحران، روابط نزدیک تر با در نهایت
پیاده روی، مانند )مجدد خانواده و همچنین فعالیت های مشترک جدید یا 

 .را تجربه کنند( بازی، غذا/پازل

 پیوندهای خانوادگی تمویت شده ممکن است باعث ایجاد احساس این
 .را نیز تمویت می کندخواب سالم ارتباط و امنیت شود که 
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 Third, youth who experience peer victimization or academic failure may 
find the break from in-person schooling and activities provides a respite from 
these stressors. 

  This may, in turn, reduce rumination or distress around bedtime that can 
interfere with sleep onset and quality.  

 However, this respite may only be temporary, and it will be important to 
monitor these youth as the novelty of social distancing wears off.  

 Finally, youth may experience closer ties to family during times of crisis, as 
well as new or renewed shared activities (e.g., walks, puzzles/games, meals).  

 These enhanced family bonds may promote feelings of connection and 
safety that also promote healthy sleep.  
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 این مزایای احتمالی برای خواب باید در کنار انبوهی از خطرات در

 نظر گرفته شوددر باال توضیح داده شد 

   به این معنی که تأثیر کلی COVID-19 بر خواب کامالً واضح نیست. 

 مثالً مدت زمان )ممکن است خواب در حوزه های خاصی همچنین

 نه ( مثالً ثبات خواب)حوزه های دیگردر بهبود یابد و ( خواب
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 These possible advantages for sleep need to be 
considered alongside the multitude of risks described 
above – meaning that the overall impact of COVID-19 on 
sleep is far from clear.  

 It is also possible that sleep may be 

 improved in certain domains (e.g., sleep duration) &  

 not others (e.g., sleep stability). 
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF COVID-19 
 FOR   C & A  SLEEP 

می دهد که همه گیری می تواند بر خواب نشان  ادبیات گسترده تر

کودکان و درحالیکه،برای اکثریت . کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد

شامل ممکن است  ، عالئم نسبتاً خفیف به نظر می رسدنوجوانان 

 . باشندتب  ومشکالت تنفسی 

  در بیمارستان می تواند بر خواب تأثیر بگذارد بستری شدن یا  بیماری 

 می تواند منجر به افزایش رفتارهای بی تحرک و جداسازی و محافظت

و خواب در سالمتی برنتیجه وزن، ودر احتماالً بر شود،که مصرف غذا 

 17 .می گذارندتأثیر  زمانطول 
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF COVID-19 

 FOR C & A  SLEEP 

 
 A wider literature indicates that the pandemic could have an impact upon 

sleep in C & A . 

 While symptoms appear to be relatively mild in the majority of C & A , they can 

occur and include both respiratory difficulties & fever. 

  Illness or hospitalization can have an impact on sleep (Besedovsky et al., 2019). 

  Isolation and shielding could result in increased sedentary behaviors and 

food consumption, which are likely to impact weight (Rundle, Park, Herbstman, Kinsey, & Wang, 

2020) and consequently health and sleep over time.  
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 را تجربه افزایش سطح استرس کودکان و نوجوانان نیز ممکن است

 با توجه به. کنند

  خانواده، وضعیت مالی تغییرات گسترده در 

،سالمتی 

 نگرانی ها و 

عدم اطمینان در مورد آینده. 

  شوندمشکالت خواب اینها نیز می توانند منجر به 
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 C & A may also experience 

  increased levels of stress,  

 given wide-spread changes in family financial 

situations, 

  health concerns, and  

 uncertainty about the future. 

  These too can result in sleep difficulties (Tsai et al., 

2018) 
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 Further, social distancing advice to stay indoors can reduce 

exposure to sunlight, which is so central in establishing a 

consistent sleep routine. 

 The latter may also be impacted by more flexibility in 

      wake & sleep time and increased opportunity for  

             prolonged daytime naps. 

  Remote learning could increase time spent working in the 
bedroom or the bed, which contradicts wide-spread guidance 
to keep bedroom activity to a minimum so as to avoid 
associating the bed and bedroom with arousal.  
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 و فمدان تعامالت اجتماعی حضوری نیز این امکان یادگیری از راه دور

را فراهم می کند که جوانان زمان بیشتری را با استفاده از فناوری از 

 .جمله در دوره لبل از خواب صرف کنند

 هشدار دهنده می تواند تولید " نور آبی"افزایش لرار گرفتن در معرض

مبنی نشانه بیولوژیکی را مختل کند، به این معنی که بدن یک مالتونین 

 .را از دست می دهد زمان به خواب رفتن است بر اینکه
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 Remote learning and the absence of in-person social 

interactions also makes it possible that youth spend 

more time using technology, including during the pre-

sleep period.  

 Increased exposure to alerting ‘blue light’ can disrupt 

melatonin production, meaning that the body misses 

out on a biological cue that it is time to fall asleep (Dijk & 

Cajochen, 1997).  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300787/
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 آوردن فناوری به خانه همچنین می تواند برخی از کودکان را، شاید

 برای اولین بار، در معرض 

 لربانی شدن سایبریcybervictimization  و سایر چالش های آنالین 

other online challenges لرار دهد. 

 ممکنست برای ارزیابی و بررسی عوامل خطر وجود دارد که نیازآشکاری 

      به طورمستمل یا مشترک، خواب جوانان را در طول همه گیری

COVID-19 مختل کند. 
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 Bringing technology into the home could also expose 
some children, some perhaps for the first time, to 
cybervictimization & other online challenges. 

 There is a clear need to assess and evaluate risk factors 
that may, independently or jointly, impair youths’ sleep 
during the COVID-19 pandemic. 
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CONCLUSION:  

 Sleep exercises a direct influence on immunity maintenance & 

immunological response. 

 Circadian rhythm alterations, associated with the 

psychological problems imposed by the COVID-19 pandemic 

compromise the quality of sleep and, for that reason, the 

immune system.  
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 COVID-19در طُل ٌمً گیری  کودکی اوایل در COPINGخُاب َ 

الگوهای خواب لبلی با  ارتباط گیچگون این مطالعهcoping  کودکان در

 ، داد لرار بررسی مورد را طول یک رویداد بالموه استرس زا

 یگیرهمه  COVID-19  لبلی ممکن است  ایو چگونه مهارت های ممابله

   .بر خواب کودکان در طول همه گیری تأثیر بگذارد

 ماهه انجام شد 70تا  36این مطالعه بر روی کودکان. 

  کودکانی که زودتر از خواب بیدار می شدند، هم لبل و هم در طول همه

 .گیری، بیان منفی بیشتری داشتند

   در طول همه گیری، کودکان نسبت به لبل از همه گیری، به طور

. متوسط طوالنی تر می خوابیدند و دیرتر از خواب بیدار می شدند

عالوه بر این، برای کودکانی که در خانه مشغول یادگیری هستند، خواب 
 .بودطوالنی تر با بیان منفی کمتری همراه 
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 اجتماعی شىاختیپیش بیىی کىىدي ٌای جمعیت 

SOCIODEMOGRAPHIC PREDICTORS)                                            (           

 کُدکان وُپا َ پیش دبستاوی  

 و خواب در میان  نمایش  در فعالیت بدنی، زمان تماشای صفحهتغییرات

 COVID-19شیلی در طول همه گیری کودکان نوپا و پیش دبستانی در 

 همه گیرینتایج نشان داد که در مراحل اولیه: 

  کاهش یافتهزمان صرف شده برای فعالیت بدنی ، 

 زمان تماشای صفحه نمایش و 

 وافزایش یافته مدت زمان خواب 

 یافته استکاهش  کیفیت خواب. 
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 کودکان نوپا و پیش دبستانی با فضایی برای بازی در خانه و زندگی در

تأثیر ضعیفی از محدودیت های بیماری همه گیر را بر مناطق روستایی 

خود  کیفیت خوابسطح فعالیت بدنی، زمان تماشای صفحه نمایش و 

 .تجربه کردند

 سال سن داشتند  45تا  35بین  کودکان بزرگتر، آنهایی که مرالبان آنها

آپارتمان زندگی داشتند، و آنهایی که در سطح تحصیالت باالتری و 

داشتند، عمدتاً کاهش کل فعالیت بدنی و تغییرات بیشتری میکردند 
 .دادند گزارش را افزایش زمان صفحه نمایش
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 خُاب کُدکان پیش دبستاوی در طُل شیُع بیماری 
COVID-19 

 پیش دتستاوی تا  11از ( سالٍ 6تا  4)کًدک پیش دتستاوی  1619مراقثان
ومًوٍ ای مشاتٍ از وظر جمعیت شىاختی از کًدکان پیش دتستاوی در سال 

 .مقایسٍ شذ 2018

 تٍ طًر غیرمىتظرٌ ای، تٍ وظر می رسذ کٍ کًدکان پیش دتستاوی محذيد در

 .اختالالت خًاب کلی کمتری داروذ، 2018مقایسٍ تا ومًوٍ سال 

   ٌرفتارتر مثتىی مشکالت تٍ طًر خاص، مقیاس َای فرعی وشان دَىذ ،
مقايمت قثل از خًاب ي تیذاری در شة، تٍ طًر قاتل تًجُی کاَش ماوىذ 
 .یافت
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 توضیحات احتمالی برای این یافته ها اینست که مرالبان بدون مسئولیت

توجه و پاسخگویی بیشتر کاری ممکن است نسبت به فرزندان خود 

 .  داشته باشند

 را تجربه کنندکاهش بارتحصیلی کودکان ممکن است. 

   برنامه های روزانه انعطاف پذیرتری و والدین و فرزندان ممکن است

 .می شوندکاهش استرس در خانواده داشته باشند که همگی منجر به 

 ترتیب )این توسط یافته های ما تأیید می شود که هم عوامل رفتاری
 (خواب، استفاده از وسایل الکترونیکی، و منظم بودن رژیم غذایی

   و هم عوامل والدینی که وجود یک محیط خانوادگی مثبت تر را نشان
 می دهند، 

 این و تأثیر مثبت بر اختالالت خواب در کودکان ظاهر شدندبه عنوان 
 .است بوده هماهنگ با یافته های مطالعات لبلی ها یافته
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 ،که اضطراب خواب در کودکان پیش دبستانی جالب توجه استCOVID-19 

، که نشان می دهد ترس های مرتبط با بیماری همه گیر موجود کمتربود

 .مستمیماً بر خواب تأثیر نمی گذارد

 توجه داشته باشید، ما شیوع نسبتاً باالتری از اختالالت خواب گزارش شده

برای هر دو نمونه، به ویژه کودکان پیش دبستانی چینی توسط والدین را در 

 .  برای مشکالت رفتاری خواب، پیدا کردیم

 این با یافته های لبلی در سایر کشورهای آسیایی سازگار است و می تواند

 .به عوامل فرهنگی خاص مانند شیوه های خواب مشترک نسبت داده شود
32 
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ITALIAN SCHOOL-AGE CHILDREN DURING COVID-19 

 داشتنددر طول لرنطینه، کودکان تاخیر لابل توجهی در زمان خواب 

   بدتر شدن خفیف در کیفیت خواب  و -یعنی زمان خواب دیرتر و بیدار شدن

 .نشان دادند

 روزمره احترام بگذارند یا روتین های تمایل داشتند که به  کمترآنها

 .را پیگیری کنندگذرزمان 

 آنها افزایش عالئم عاطفی، رفتاری و بیش فعالی را نشان دادند و افزایش

، بی حوصلگی و مشکالت روانی کیفیت خواباین مشکالت روانی با تغییر 

 .پیش بینی شد مادران
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ITALIAN SCHOOL-AGE CHILDREN DURING COVID-19 

 عالوه بر این، مادران در طول لرنطینه به درجات مختلف بسته به

شرایط کاری خود، زمان خواب تاخیری و بدتر شدن کیفیت خواب خود 

 .را نشان دادند

کار در خارج از خانه خود  مادرانی که در طول لرنطینه به طور منظم

 را گزارش کردند،الگوهای خواب منظم تری می کردند، 

  و تغییرات عالئم عاطفی کردند مادرانی که کار را متولف در حالی که

 .نشان دادنداز زمان مرتبط بیشتری در درک خود 

 َا وطان می دَد کٍ بٍ وظر می رسد َمٍ گیری ٍ یک عامل خطر  COVID-19یافت
برای اختالالت خًاب ي بیماری َای رياوی در جمعیت ایتالیا باضد، َماوطًر کٍ  

 .قبالً در چیه گسارش ضدٌ بًد
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سالً 6تا  5کیفیت خُاب، مدت َ عالئم رفتاری در کُدکان   

 

 نظر می رسد که خواب یک ارتباط مهم بین سالمت جسمی و روانی، به

 به ویژه در افراد جوان تر ایجاد می کند،

 ،با مشکالت سن مدرسه در کودکان در مدت خواب به عنوان مثال

دارد و خواب و زمان بندی هر دو توانایی رابطه منفی رفتاری و خلمی 

 .کودکان را برای تنظیم کافی احساسات تعدیل می کنند
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 19-کَُیدکیفیت خُاب در بیه َالدیه َ فرزوداوشان در طُل ٌمً گیری 

 زوج تغییرات خواب را نشان داد 577داده های  . 

 ساله، 3-0درصد از کودکان  58در 

(با غلبه اختالالت شروع یا حفظ خواب)سال  12-4محدوده درصد  33در ، 

 درصد در نوجوانان 56در. 

 درصد از بزرگساالن،  69در 

   پیش بینی کننده لابل توجهی مبتال به اختالالت خواب  و کودکان( مونث)جنس

 .بودندمشکل خواب در والدین برای 

 بررسیSubjective perception  شکایات مربوط به نگرانی های عاطفی

و به دلیل تغییر در روال  روتین در اضطراب و ترس را در بزرگساالن مانند 

 36 .کودکان و نوجوانان را  آشکار کرد
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۱۹ کووید نشینی خانه ی دوره در اوتیسم طیف اختالل به مبتال کودکاندر   

رابطً بیه کرَوُتایپ، خُاب َ شدت عالئم اَتیسم 

  ساله بدون دارو بود که مبتال به 17تا  4کودک  46این مطالعه شامل ASD  تشخیص

 .داده شد

 مطالعه ما نشان داد که کودکان مبتال به ASD  و امتیاز کرونوتیپ مشکالت خواب

 .نشان دادند( غیر از حبس در خانه)بیشتری نسبت به حالت عادی ( عصر شبانه)

  در حالی که هیچ ارتباط معنی داری بین مشکالت خواب و امتیاز کرونوتیپ و شدت

 ،عالئم اوتیسم در حالت طبیعی وجود نداشت

  و نمره خواب در حین ( عصر عصر)شدت عالئم اوتیسم با افزایش امتیاز کرونوتیپ

 37 .خانه نشینی افزایش یافت
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 ،سطح مشکل خًاب تٍ عىًان یک عامل میاوجی کامل در راتطٍ تیه ومرٌ در نهایتCCQ 

 . در حیه خاوٍ وشیىی مشخض شذشذت عالئم ايتیسم ي 

 ٍتٍ طًر خالطٍ، َىگامی کٍ کًدکان مثتال ت ASD    گیری تطًر ٍ واگُاوی تٍ دلیل َم

 ،مجثًر تٍ خاوٍ وشیىی شذوذ 19-کًيیذ

  مشکالت خًاب ي عالئم   ASD     یافت،  افسایش 

 ٍافسایش مشکالت خًاب ياسطٍ شذتا  عظرديمی عيیژٌ در کًدکان وًت  . 

 رامشکالت خًاب اگر تتًان 

   ي دارودرمانیتا 

   روان درمانیمذاخالت 

   ٌکىترل کرد، آموزش والدین تٍ َمرا 

 را تر کًدکان مثتال تٍ  19-تًان تاثیر خاوٍ ي اوسيای اجتماعی واشی از َمٍ گیری کًيیذمی

 .ايتیسم کاَش داد
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 کاٌشتأثیر اقدامات مٍار َ 

ً گیری  ASDبر رَی کُدکان َ جُاوان مبتال بً    COVID-19در طُل ٌم

 که در رابطه با  است شدهساله نشان  21تا  2تحمیمات روی افراد

نظر خواب، تغذیه ، ارتباط و همچنین افراد از تأثیر حبس بر روی 

ً رفتارهای کلیشه ای و چالش برانگیز، والدین   عمدتا

 بدتر شدن رفتارهای چالش برانگیز، 

  و بدتر شدن خواب با برخی 

 را گزارش کردندتکراری کلیشه ای رفتارهای. 

   و عوامل خطر همچنین، از نظر هدف مطالعه ثانویه مربوط به

در افراد جوان تر و در افراد با شدت عالئم بهبود خواب ، حفاظتی

ASD   گزارش شدکمتر. 
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 یکی از سنگین ترین و عمیك ترین شکایات در میان اختالالت خواب

درصد  80تا  40است که در حدود  ASDوالدین و مرالبان کودکان با 

، و در طول زمان بسیار  توصیف شده است ASDاز افراد مبتال به 

 .متغیر هستند
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ADOLESCENT SLEEP DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
 

  

 مرتبط باتأثیرات انزوای اجتماعی نوجوانان ممکن است به ویژه در برابر COVID-19     

 .باشندپذیر آسیب 

آنها باید از نظر فیزیکی از دوستان و برای برخی از عالیك عاشمانه فاصله بگیرند 

 ًساعته با مرالبین را تجربه می کند 24به طور همزمان نزدیکی تمریبا  . 

 و نددهبا همساالن و استمالل را در اولویت لرار روابط  فزایندهبه طور نوجوانان ،

 شودتنهایی  احساسوضعیت فعلی ممکن است منجر به 

 به عنوان مثال، مربوط به )نوجوان -چالش ها یا مذاکرات منحصر به فرد والدینو

 COVID-19عمومیهای بهداشت دستورالعمل و   لوانینیادگیری در خانه یا رعایت 
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 بحرانCOVID-19  برای هویت نوجوانان که احتماالً بر فعالیت ها نیز تأثیر می گذارد

 :هستندکلیدی 

(به عنوان مثال، اشتغال پاره ولت)، 

  (ورزش مشارکتمانند  )فعالیت بدنی 

 (.  به عنوان مثال، مشارکت در هنر)خاللیت و 

 به مرتبط با همساالن ممکن است وروابط دست دادن این فعالیت های حضوری از

 .منجر شودفعالیت بدنی کمتر، افزایش عاطفه منفی 

 آنالیننمایش و شبکه های اجتماعی صفحه رفتارهای چرت زدن، و زمان یا حالی بی  

  شودربیشت

کیفیت ، خواب  زمانبر مشترک یا می توانند به طور مستمیم  که هستند اینهاعواملی 

 بگذارندتأثیر  بیداری/خوابالگوهای  نظمو خواب 
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 با تشکر از تُجً شما 

 امید کً مفید بُدي باشد
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