ﻧﻘﺶ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاب در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻐﺰ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،دی ۱۳۹۵
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺌﻮری ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﻧﺴﺎن را از ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎدن در ﺷﺐ و ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮان
ﻣﺜﻼ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ً
ﻣﺜﻼ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻟﺘﯽ داﺳﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ،
ً
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﺐ ﻧﺒﻮد ،از دﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺐ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ را آﺳﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ،ﻣﻐﺰ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺧﻮد را

ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  RANDواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ  100ﺻﻔﺤﻪ ای درﺑﺎره آﺛﺎر
ﺧﻮاب و ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ روی اﻗﺘﺼﺎد اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب دارﻧﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  411ﻣﯿﻠﯿﺎر دﻻر ﺿﺮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران و ﺗﺠﺎر ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﺪ ﺧﻮاﺑﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب و
اﺗﻔﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﮔﺮداوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻗﻮی ﮐﺮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻐﺰﺗﺎن ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻐﺰ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺗﺼﺎﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻐﺰ اﺗﺼﺎﻻت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺎدی در ﻃﻮل روز ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻮاب ،آن ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ،ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن در روز و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﭙﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮدای آن روز ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﯾﮏ روز اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺧﻮد

ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،ﻣﻐﺰ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ،دور ﻣﯽ رﯾﺰد.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
) ،(PTSDﻣﻐﺰ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪی ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺧﻮاب در ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب در ﻣﻐﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی دﺳﺘﻮر ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺳﻤﻮم از
ﺑﺪن را ﻣﯽ دﻫﺪ
 Michael Thorpyﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮاب-ﺑﯿﺪار ی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻓﯿﻮر و
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه داروﺳﺎزی آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ

ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻤﻮم را دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و راه را ﺑﺮای دﻓﻊ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰی ﻧﺨﺎﻋﯽ آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺘﺎ آﻣﯿﻠﻮﺋﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن در ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ در روز اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و در
ﺷﺐ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﻮاب ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و درک ﺿﺮوری اﺳﺖ
واﻗﻌﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﻮاب در ﻗﺪرت درک و ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
واﺿﺢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
روی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،از درک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
 Thorpyﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻫﻢ زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از دﺳﺖ ﻫﺎ ،ﭘﺎ ﻫﺎ ،ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ  2ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺪت  14ﺷﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ-رﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی دارد.

راﺑﻄﻪ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ

ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا )ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺨﯿﻠﯽ( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب درﺳﺖ( ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  32ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪت  32ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و
اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﻠﻤﻪ ی ﻧﺎدرﺳﺖ را از

ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ« داﺷﺘﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ روی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺐ را ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ ی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﭘﻨﻬﺎن را در آن ﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،داﺷﺘﻨﺪ.

راﺑﻄﻪ ی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  6و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  8ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ،در
ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ
اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺪن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ رادﯾﻮﻟﻮژی
ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎ در

ﺷﯿﻔﺖ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  3ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﻗﻠﺐ ﺷﺎن درد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت
آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﮐﻮرﺗﯿﺰول

ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽ

ﺷﻮد.

 Thorpyﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﻋﻮاﻗﺐ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ی آن ،ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ

اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﺪه و

ﺑﺎﻋﺚ آزار دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن را در ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ .ﺧﻮاﺑﯿﺪن در رﺷﺪ ﻣﻐﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮب ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ .در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن 18 ،دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در

ﺷﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻤﺮات رﯾﺎﺿﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﯾﺪه ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻐﺰ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻣﺪارس را دﯾﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻣﯿﺮان ﺧﻮاب ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮس دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن دارﯾﺪ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪن در
اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎن ﺷﻮرش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

