
 

 

 کسر خواب و تأثیرات آن

 .«بیدار بودنیک هفته، برابر است با یک شب تمام  در طولیک ساعت کسر خواب شبانه » گوید:یکی از پژوهشگران می

است که در بعد ذهنی هشیاری کاهش راه از دست دادن موقتی انرژی و روز به هم توانی درکمیکی از علایم رایج محرومیت از خواب، 
 دهد.بیشتر خودشان را نشان می از ظهرها

آلودگی را در بعد از ظهر ناشی از خوردن غذای سنگین یا شرایط محیط مانند گرم بسیاری از مردم خمیازه کشیدن و احساس خواب
ود؛ شآلودگی نمیباعث خوابچندان دانند حال آن که این قبیل مسایل میو .... کننده خسته رانیبودن اتاق و گوش دادن به سخن

 .دهدبلکه وجود کسر خواب را نشان می

های بدون تحرک ماند حتی اگر به فعالیتساعت خواب شبانه( هر شخص معمولی سراسر روز را هشیار می 9تا  8با خواب کافی )بین 
 .باشدو در حالت سکون سرگرم 

 :آمدههای به عملچنین طبق پژوهشهم

 .دهددقتی، اشتباه، بیماری و سوانح را افزایش میاحتمال بی ،از دست دادن حتی یک ساعت خواب ـ1

 .روندبار در کلاس به خواب میای یکجویان حداقل هفتهآموزان و دانشرصد دانشد03ـ 2

 :شودمیباعث تحکیم حافظه و یادگیری « REMرِم »خواب 

 Rapid Eye Movment د:شوتثبیت می« ِرم»نام یادگیری در قسمتی از خواب به
لج شده طور موقتی فشود تا جایی که بدن بهروید، در ابتدا ضربان قلبتان کم میکم به خواب میبعد از این که شما در هنگام شب کم

زمان  رود )مانندباره ضربان قلب به شدت بالا میرسد که به یکای میمرحلهتر شد به رسد. وقتی خواب، عمیقو ضربان به حداقل می
 .گویندمی« رِم»شود که در زیر پلک مشخص است. این مرحله را خواب راه میهای سریع چشم همبیداری( و با حرکت

این موضوع  .کندبندی و تحکیم میفایل مغز فعالیت زیادی پیدا کرده و تمام کارهای روز قبل را در حافظه« رِم»در اصل، در خواب 
 شود و البته در بیداری نیز ادامه دارد.نامیده می« سایکوسیبرستیک»بخشی از فعالیت پنهان مغز است که 

 «:رِم»آزمایش پژوهشگران در مورد خواب 

 .آن خوابیدنددو گروه آزمودنی تکالیف مورد نظری را در آزمایشگاه قبل از رفتن به بستر آموختند و بعد از 

 .ندبرس «رِم» خواب یمرحله به که ندادند اجازه صبح تا و کردندمی بیدار زنگ صدای با رسیدندمی «رِم» خواب به وقتی را گروه اول

 .را تجربه کردند« رِم»و تا صبح چند مرحله خواب  برسند «رِم» خواب یمرحله به تا دادند اجازه را گروه دوم

بود  ها در سطح شب قبلکرد آنو عمل نداشتندرفتی در یادگیری گونه پیشح روز بعد مشاهده نمودند که گروه اول هیچصب: نتیجه
افرادی که به سطح خواب عمیق و در  ،دهدشان در سطح معناداری افزایش یافته بود. این موضوع نشان میولی گروه دوم یادگیری

توان نتیجه شود؛ بنابراین با توجه به توضیحات فوق میطور کامل تثبیت و تحکیم نمیان بهشرسند یادگیرینمی« رِم»پی آن خواب 
 .توجهی کردآموزان و مخصوصاً داوطلبان کنکور حکم تثبیت یادگیری را دارد و نباید به آن بیگرفت که خواب برای دانش



 

 

 :پژوهشگران(برای خواب راحت شبانه )از نظر متخصصان بالینی و هایی سفارش

چه بعد از خواب بیدار شوید. چنان معینیخواب بروید و در زمان در ساعت مشخص به رخت تا حد امکانب: ی منظم خوابرنامه( 1
 .کندطور هر از گاهی این کار را انجام ندهید چون خواب شبانه را دچار اختلال میزنید باید منظم باشد؛ یعنی بهاز ظهرها چرتی می

 خاطر هضمخواب غذای سنگین نخورید؛ زیرا دستگاه گوارشی باید بهل از رفتن به رختقب درست: وردن پیش از خوابغذا خ( 2
 .آن تلاش زیادی کند. این عمل موجب بدخوابی خواهد شد

 هایساعت بینتوانند آموزان میورزش روزانه بسیار خوب است ولی نباید ورزش سنگینی قبل از خواب انجام داد. دانشزش: ور( 3
اعث کنند؛ این کار ب یا ورزش تفریحی رویهای کششی ساده انجام دهند یا روزانه نیم ساعت پیادهشان به مدت یک ربع نرمشمطالعه

 .کندشادابی روزانه شده و خواب شبانه را تسهیل می

یک شب بدخوابی معمولاً تأثیری روی شود. خوابی منجر میطور حتم به بیها بهمصرف دراز مدت آنر: آوهای خوابقرص( 4
جای کرد روز بعد را مختل کند. پژوهشگران بهندارد ولی خماری ناشی از مصرف قرص خواب، ممکن است عمل کلی ماکرد عمل

حت که تالبته برای کسانی .کنندتر، نوشیدن یک لیوان شیر گرم را یک ساعت قبل از خواب توصیه میبرای خواب راحت ،خوردن دارو
 نظر پزشک هستند باید طبق نظر ایشان عمل کنند.

بخش از قبیل گرفتن دوش های آرامشزا اجتناب کنید و به فعالیتسعی کنید هر شب پیش از خواب از افکار تنش: آرامیدگی( 5
 .آب گرم یا چند دقیقه گوش دادن به موسیقی ملایم بپردازید

 .کم به خواب برویداب خارج نشوید و سعی کنید در بستر آرام باشید و اجازه دهید کمخواز رخت: اثر بودی اقدامات بیاگر همه( 6
 آور را دارد.های صوتی نیز برای برخی حکم داروی خوابمطالعة داستان و رمان یا گوش دادن به داستان

 
 

 «صادقیهمشاور تحصیلی علی امین ـ برگرفته از هیلگاردبخشی »


