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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﯾﻢ و ﻓﺮدا متﺎم روز ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﮔﯿﺞ و ﻣﻨﮓ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺒﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﯾﻢ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از
ﺑﯿﺪاری ﻫﻨﻮز ﴎﺣﺎل ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ و اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺳﺆال ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪن ﺑﺮای داﺷنت اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب اﺣﺘﯿﺎج
دارد و ﺑﺮای داﺷنت ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزده در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ،اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶآﻣﻮزان منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﻋﴫﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﺻﻼً ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارد؟!
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ،ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ دارد و
ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و متﺮﮐﺰ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل روز ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮاب واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ارﺗﺒﺎط ﻋﺼﺒﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰ را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ
را در ذﻫﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﺧﻮاب اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺷﺐ،
ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻤﻮم ﺑﺪن را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺪن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﮑﺎن دارد داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﮑﺮی
ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎ ﮐﻤﱰی ﺧﻮاب اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺧﻮاب ﮐﻤﱰ از ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر و
ﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺘامدی( و ﺧﻮاب ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﻪ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاب ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺣﺪودا ً ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺪن ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪن ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺷﺐ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﴐوری در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪن در ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪن در ﻃﻮل روز
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و داﺷنت اﻧﺮژی
ﺑﯿﺸﱰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺎت ﯾﺎزده ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺮژی و ﺗﻮان ﻓﮑﺮی ﻻزم را ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﴏف وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻫﺎر ،ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﺑﺪن ﺧﻮن را
ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻌﺪه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﻮن اﻃﺮاف ﻣﻐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫامن
ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﻋﴫﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن رﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺪن ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺑﺪن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ دارد .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﱰاﺣﺖ دارﯾﻢ ،ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻧﯿﻢ روزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﻢ روزی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در
ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاب ﻋﴫﮔﺎﻫﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻘﺪاری ﺳﺒﮏ ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺪاری اﺳﱰاﺣﺖ
ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﻣﻘﺪاری آب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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