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در دنیای امروز كمخوابی در همه جهان به مش��كل بزرگی تبدیل شده
است .متاسفانه به دالیل مختلف بسیاری از مردم ساعات طوالنی در روز
مش��غول به كار هس��تند و ناچار باید چیزی را در زندگی قربانی كنند ،
ا ّولین چیزی كه به دلیل حجم زیاد كارها قربانی میش��ود خواب است.
ممکن است فکر کنید که بیدار ماندن و انجام كارهای ناتمام آسانتر از
روبهرو ش��دن با عواقب ناگوار ناتمام گذاشتن آنهاست .ا ّما باید بپذیرید
ك��ه این كار در اکثر مواقع نتیجهی معكوس به دنبال دارد و هرچه فرد
از خواب��ش بیشتر میزند در انجام كار م��ورد نظر خود نامو ّفقتر عمل
میکند.
ش��ما به  ۶تا  8ساعت خواب ّ
منظم در طول شبانه روز نیاز دارید .این
مدت زمان کوتاهی که به طور رسمی
در حالیاست كه حتما در همین ّ
داوطلب آزمون سراس��ری ش��دهاید ،هر از گاهی به دلیل مش��غلههای
درس��ی این میزان را به  ۳تا  5ساعت كاهش دادهاید  .بدیهی است كه
این میزان خواب بسیار كمتر از نیاز طبیعی بدن شماست  .این کار سبب
میشود سیستم بدن برای بازیابی قوای خود در روز بعد ،زمان كافی در
متحمل
اختیار نداشته باش��د و چون در روز گذشته هم فشار زیادی را
ّ
وضعیت نامناسبتری قرار میگیرد.
شده است به مراتب در
ّ
داوطلبی كه خوابش كافی نیس�ت صبحها احس�اس خستگی یا
كوفتگ�ی میكند .واكنشهای این فرد كند میش��ود و قدرت تمركز
وی كاهش مییابد .در این حالت انجام كارها برای او دشوارتر از گذشته
میشود .به طور مثال  ،اگر در گذشته و در شرایط خواب كافی قادر بوده
اس��ت به خوبی روی كارش تمركز كند و یک مبحث درسی را با صرف
یك و نیم س��اعت وقت  ،مطالعه کند اكنون ب��رای درک همان مطلب
حدود سه ساعت وقت الزم دارد .بیشتر این زمان صرف تمركز دوباره بر
متن و تالش برای درك محتوای آن میشود.
همچنین در اثر كمخوابی  ،ش ّفافاندیشی داوطلب از بین میرود
از این رو در درك مسائل با مشكل مواجه میشود .نداشتن خواب كافی
موجب میش��ود بدن نتواند در مطلوبتری��ن حالت خود عمل كند .در
نتیجه هر حركت  ،نیازمند انرژی مضاعف اس��ت كه به خستگی بیشتر
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بدن منجر میش��ود .در این حالت انجام برخی از كارها برای فرد كام ً
ال
غیرممكن به نظر میرسد.
مضرات کمخوابی  ،تضعیف سیستم دفاعی بدن است .از آنجا
از دیگر ّ
ک��ه در مواقع کمخوابی  ،بدن باید برای بی��دار ماندن تالش كند  ،فرد
مس��تعد بیماری میش��ود و در ص��ورت ابتال  ،بیم��اری وی وخیمتر و
وضعیت تا زمانیكه صرف انرژی
زمان بهبودش طوالنیتر میش��ود .این
ّ
الیتهای روزمره متوقف نشود  ،ادامه دارد
مضاعف و تمركز اضافی بر ف ّع ّ
و ب��دن نمیتوان��د با ویروسها و باكتریهای موج��ود در محیط مبارزه
كند .به یاد داش��ته باش��ید که خواب از دست رفته هیچگاه جبران
نمیشود.
منظم استّ .
خواب ّ
منظم بودن خواب بدین معناست
تاکید پزشکان به
ِ
که عالوه بر اینکه باید خواب کافی داشته باشید  ،باید خوابتان نظم
معین و ثابت
الزم را نیز داشتهباش��د .یعنی ساعات خواب و بیداری باید ّ
باش��د و تا جایی که ممکن است از تغیر آن پرهیز شود .توصیه میشود
داوطلبان هرشب نهایتا ساعت  12شب به رختخواب بروند و صبحها نیز
ساعت  6بیدار شوند .خوب است که این ساعات ثابت باشد و تغییر نکند.
اگر به خواب بعدازظهر عادت دارید باید تالشتان این باش��د که اگرچه
زمان مناسب این خواب  45دقیقه است ا ّما  ،خواب نیمروزی هرگز بیش
از  75دقیقه نباش��د .عبور از این میزان موجب کس��ل شدن و خستگی
بیشتر داوطلب بعد از خواب چند ساعتهی بعد از ظهر میشود .هیچگاه
خواب بعد از ظهر نمیتواند جایگزین خواب شب باشد  .این یک
عدهای از داوطلبان شبها را بیدار میمانند و درس
عادتی غلط است که ّ
میخوانند و در عوض بخش��ی از روز را به استراحت و خواب اختصاص
میدهند.

توجه
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اگر عادات خوابتان با آنچه گفته شد تفاوت دارد  ،سعی نکنید آن را به
مدتی کوتاه با شرایط استاندارد مطابق کنید .اصالح عادات
سرعت و در ّ
غل��ط خواب نیازمند صرف زمانی یک تا دو هفتهای اس��ت .عادات غلط
معموالً باید بهصورت تدریجی اصالح شوند.

