ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎً در ﻣﻮرد ﺧﻮاب و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﻮاب ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ.
ً
ﮔﯿﺠﯽ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺣﺎل و ﺳﺮزﻧﺪه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ و آﻣﺎده اﯾﺪ روز ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب

ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی و ﺧﻠﻖ ﺧﻮی ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ
ی ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮی ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داد و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪاری ﺳﺮﺣﺎل ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاب درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺧﻮاب ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮان اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺪ.
آن واﺣﺪ ﺑﺎور ﻓﺮاﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ِ
ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
اﻣﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ،از ﮐﺎﻫﺶ آﻧﯽ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاب اﻧﺪک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﺑﺪن ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ
رود .اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮاب ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮاب از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﻮاب ﻣﺜﻞ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮاب در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول آن ﺧﻮاب ﺳﺒﮏ

اﺳﺖ؛ ﭼﺮت ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺧﻮاب ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻓﺮد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرد ،ﻏﻠﺖ
ﻣﯽ زﻧﺪ ،و ﺧﻮاب آﻟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم ،ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻔﺲ ﺷﻤﺎ آراﻣﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﻮم از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوم ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ در آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭼﻬﺎرم ،از
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮاب ) REMﺧﻮاب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺸﻢ( ﻓﺮو ﻣﯽ رود.
ﺧﻮاب  REMﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن رؤﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﺮای او ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در ﻣﯿﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دﯾﮕﺮی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ،در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﻮاب  REMزﯾﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻓﺮد ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،دوﺑﺎره ﺧﻮاب ﺧﻮد را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺑﺎزه ﻫﺎی  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺎزه ﻫﺎی »ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻤﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ۸ .ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﯾﺎ  ۹ﺳﺎﻋﺖ .ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﭘﺲ از  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ،آﺧﺮﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻓﺮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار

اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮕﺪار ﺧﻮد را درﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﺪادی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎن

ﺧﻮردن ﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آراﻣﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎن ﻫﺎ و ﻏﻠﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت آن را ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎر اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺪﻓﮕﺬاری زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺷﺪن ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ آن زﻣﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﺳﺮﺣﺎل و ﭘﺮ اﻧﺮژی
از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
راز ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ از آن اﻃﻼع دارﻧﺪ ﯾﺎ واﻗﻌﺎً
ﺑﺎﯾﺪ از آن آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

