ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

اهميت خواب نيم روز

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻓﺎﯾﺪه ﭼﺮت وﺳﻂ روز ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاب ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻋﻤﻠﮑﺮد روزاﻧﻪ ﺷام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮاب
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﯿﺎن روز ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .از ﺟﻤﻠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻣﻐﺰ و ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ روان و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿامریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ در ﻣﺮدان .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴنت ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﯽ دارد .در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
 .۱ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
اﻓﺮادی ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاب ﻣﯿﺎن روز دارﻧﺪ،
در آزﻣﻮنﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﱰی داﺷﺘﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﻞ و ﺧﻮبآﻟﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
 .۲اﻋﺼﺎب ﺷام را آرام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮت ﮐﻮﺗﺎه اﻋﺼﺎب را ﺑﻪ ﺷﺪت آرام ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ از ﺻﺒﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ دروس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ و ﺷﯿﻤﯽ .ﯾﺎ دروس ﺣﻔﻈﯽ
ﻣﺜﻞ ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻌﺎرف و دﯾﮕﺮ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﯿﺎﻧﻪ روز
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲-۱ﻣﯽرﺳﯿﺪ ذﻫﻦ ﺷام ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺸﻢ ،ﺗﺮس و ﺷﺎدی در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ واﮐﻨﺶﻫﺎی آرام
ﺑﯿﺸﱰی دارﯾﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ در ﭼﺮت ﮐﻮﺗﺎه
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .۳ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه  ۴۰دﻗﯿﻘﻪای ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد ﺗﺎ  ۳۴درﺻﺪ و ﻫﻮﺷﯿﺎری را ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
 .۴ﺧﻼﻗﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻐﺰ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﯿﺎز دارد .ﺧﻮاب ﻣﯿﺎن روز
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آوری
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ذﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۵ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷام ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
متﺮﮐﺰ ﻣﻐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت در اﺑﺘﺪای ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ آﻣﺎده و
ﴎﺣﺎل اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷام ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب دارﯾﺪ ،ﻣﻐﺰ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ و روی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻨﱰل داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺎن روز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﺨﻠﯿﻪ
ذﻫﻨﯽ در ﻃﯽ روز از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷام را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﱰس ،ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۶ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺎدت ﺧﻮاب
ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۷درﺻﺪی ﺑﯿامریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ
آراﻣﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺧﻮاب اﺳﺖ.
 .۷ﭼﺮت ﻧﯿﻢ روزی ﺑﻬﱰ از ﻗﻬﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ ﭼﺮت ﻧﯿﻢ روزی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ در ﺧﻮابﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ از  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ادراﮐﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺄﺛﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮاب  ۶۰-۹۰دﻗﯿﻘﻪای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه
روزاﻧﻪ  ۲۰۰ﮔﺮم ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ )ﺣﺪودا ً  ۲ﻟﯿﻮان ﻗﻬﻮه( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮔﺮوه
دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن روز ﭼﺮت  ۶۰ﺗﺎ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪای ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ زﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﱰ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮاب ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺑﻬﱰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ متﺎم اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮ آن
ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن زﯾﺎد روی ﻗﻬﻮه ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺣﺎل درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﯾﺪ ﭼﺮت ﻧﯿﻢ روزی آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺳﻂ روز ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی
ﺣﺘﯽ دراز ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و رﯾﻠﮑﺲ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ وﺳﻂ روز ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
متﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ دم و ﺑﺎزدم ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺮای دم ﺗﺎ ﺷامره  ۴و ﺑﺮای ﺑﺎزدم
ﺗﺎ ﺷامره  ۶ﺑﺸﻤﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻐﺰ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﺶﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﻮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ،ﺷام وارد ﺳﯿﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮاب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاب ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺷام را ﺑﯽﺧﻮاب ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﻢ روز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﱪان ﺷﺐﺑﯿﺪاریﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ را منﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ راهﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن.
اﯾﻦ ﺧﻮاب ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ و از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ،ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

