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REM از افزایش بازدهی تا تجربه خواب 

ــا  ــا کار دشــواری اســت. بســیاری از م ــروز تقریب ــای ام ــودن در دنی ســحرخیز ب
صبــح زود از خــواب بلنــد شــده و بــه محــل کار خــود می رویــم. امــا آیــا ایــن تعریــف 
درســتی از ســحرخیزی اســت؟ از آن مهمتــر، مگــر قــرار نبــود ســحرخیز باشــیم تــا 
کامــروا شــویم، آیــا بــه نظــر شــما تمــام افــرادی کــه صبــح زود بــه ســرکار می رونــد 
ــوان از  ــن را می ت ــه. ای ــه ن ــت ک ــوم اس ــب معل ــتند؟ خ ــروا هس کام
چهــره درهــم و اخــم آن هــا در متــرو و اتوبــوس فهمیــد. بــرای همیــن 
ــد  ــورد فوای ــدا در م ــه ابت ــن مقال ــا در ای ــم ت ــم گرفتی ــا تصمی ــم م ه
ــپس  ــم. س ــت کنی ــعه فردی صحب ــش آن در توس ــحرخیزی و نق س
ــا  ــد ت ــک می کنن ــا کم ــه م ــه ب ــم ک ــی رفتی ــراغ عادت های ــه س ب
ــه ســراغ خــواب  ــم ب ــت ه ــرد ســحرخیزی شــویم. در نهای ــم ف بتوانی
ــک  ــه کم ــت و ب ــواب اس ــی از خ ــه مهم ــه مرحل ــم ک REM رفتی

ــد. ــت می ِآی ــه دس ــدن ب ــحرخیز ش س
ــود را  ــداری خ ــواب و بی ــت خ ــد کیفی ــت داری ــر دوس ــس اگ پ

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــه ب ــن مقال ــان ای ــا پای ــد، ت ــش دهی افزای

           فواید سحرخیزی کدامند؟

ــر  ــا تاثی ــداری م ــر روی زمان هــای بی ــودن تنهــا ب برخــاف تصــور، ســحرخیز ب
ــه  ــز تجرب ــری را نی ــا خــواب بهت ــد ت ــا کمــک می کن ــه م مثبــت نمی گــذارد. بلکــه ب
ــد نیســت  ــم، ب ــد ســحرخیزی بروی ــراغ فوای ــه س ــم ب ــه بخواهی ــل از اینک ــم. قب کنی
ــودن  ــه ترتیــب فایده هــای ســحرخیز ب ــه جــدول زیــر بیندازیــد. ســپس ب نگاهــی ب

ــرد. ــم ک ــی خواهی را بررس

سن  میزان خواب مناسب
تا ۳ ماهگی ۱۴ تا ۱۷ ساعت
۴ تا ۱۱ ماه ۱۲ تا ۱۵ ساعت
۱ تا ۲ سال ۱۱ تا ۱۴ ساعت
۳ تا ۵ سال ۱۰ تا ۱۳ ساعت

۶ تا ۱۳ سال ۹ تا ۱۱ ساعت
۱۴ تا ۱۷ سال ۸ تا ۱۰ ساعت
۱۸ تا ۶۴ سال ۷ تا ۹ ساعت 
۶۵ سال به باال ۷ تا ۸ ساعت

           رسیدگی بهتر به کارها

زمانــی کــه مــا صبــح زود از خــواب بیــدار می شــویم، می توانیــم بــدون 
ــی بیشــتر عوامــل حــواس  ــن یعن ــه کارهــای خــود برســیم. ای مزاحمــت دیگــران ب
پــرت کــن در اطــراف مــا وجــود ندارنــد. بــه ایــن ترتیــب شــما می توانیــد بــا حوصله 
برنامــه روزی کــه پیــش رو داریــد را تنظیــم کــرده و کارهــای خــود را طبــق آن انجــام 
دهیــد. همیــن برنامه ریــزی باعــث خواهــد شــد کــه شــما در طــول روز نیــز بازدهــی 
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ــه تنهــا ســاعات بیشــتری را در  بیشــتری داشــته باشــید. ســحرخیزی در حقیقــت ن
ابتــدای صبــح بــه شــما هدیــه می کنــد، بلکــه آرامشــی کــه از دل آن بیــرون می آیــد 
باعــث می شــود کــه شــما بتوانیــد از آن ســاعات اســتفاده بیشــتری داشــته باشــید. 
ــر  ــد، دیگ ــزی کنی ــش رو را برنامه ری ــی روز پی ــه خوب ــما ب ــی ش ــن وقت ــر ای ــاوه ب ع
ــش  ــوع باعث افزای ــن موض ــت. ای ــد داش ــا را نخواهی ــه کاره ــیدن ب ــترس نرس اس

ــد. ــد ش ــز خواه ــول روز نی ــما در ط تمرکز ش

           زمانی برای صبحانه خوردن!

ــراد  ــن اف ــت. ای ــه اس ــوردن صبحان ــراد نخ ــیاری از اف ــد بس ــادات ب ــی از ع یک
ــد، آن را  ــوردن ندارن ــه خ ــرای صبحان ــی ب ــان کاف ــه زم ــل اینک ــه دلی ــوال ب معم
ــکل  ــه ش ــب ب ــوی و مناس ــه مق ــوردن صبحان ــه خ ــی ک ــد. در صورت ــار می گذارن کن
ــه  ــور ک ــذارد. همانط ــر می گ ــا تاثی ــه م ــز و حافظ ــرد مغ ــر روی عملک چشــم گیری ب
گفتیــم یکــی از فوایــد ســحرخیزی ایــن اســت کــه شــما زمــان بیشــتری در اختیــار 
داریــد. پــس می توانیــد از ایــن زمــان بــرای آمــاده کــردن و خــوردن یــک صبحانــه 
ــاس  ــط روز احس ــر در اواس ــب دیگ ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــتفاده کنی ــوی اس ــد و مق مفی
ــه مشــکلی  خســتگی نخواهیــد داشــت و آنقــدر انــرژی کســب کرده ایــد کــه اگــر ب

ــد. ــل کنی ــردن آن را ح ــر ک ــا فک ــد ب ــد بتوانی برخوردی

           با کمی ورزش چطورید؟

ــا  ــتید، ی ــال هس ــته میانس ــرد بازنشس ــک ف ــه ی ــدارد ک ــی ن فرق
جوانــی کــه مشــغول تحصیــل و کار اســت. ورزش صبحگاهــی بــه شــما 
ــد نیســت  ــد. ب ــا روز خــود را ســرحال تر شــروع کنی ــد ت کمــک می کن
بدانیــد کــه ورزش کــردن آدرنالیــن بــدن شــما را افزایــش می دهــد. 
ــس  ــن ح ــن رفت ــث از بی ــز باع ــن نی ــح آدرنالی ــزان ترش ــش می افزای

ــد. ــد ش ــما خواه ــی در ش ــواب آلودگ خ

امــا ســوال اینجاســت، آیــا ورزش کــردن در شــب اشــتباه اســت؟ ورزش کــردن 
در شــب یــا در طــول روز کار اشــتباهی نیســت، امــا برتــری ورزش صبحگاهی نســبت 
بــه آن در میــزان زمانــی اســت کــه شــما در اختیــار داریــد. اگــر شــما هــر روز صبــح 
ــن ورزش  ــوش انداخت ــرای پشــت گ ــه ای ب ــر بهان ــوید، دیگ ــدار ش ــواب بی زود از خ
ــول روز ورزش  ــا در ط ــب ها ی ــد ش ــرار باش ــر ق ــه اگ ــی ک ــت. در حال ــد داش نخواهی
ــاد  ــد زی ــخصی از آن بگذری ــف کاری و ش ــل مختل ــه دالی ــه ب ــال اینک ــد، احتم کنی
ــود  ــه وج ــما ب ــه ورزش را در ش ــل ب ــا می ــه تنه ــحرخیزی ن ــس س ــود. پ ــد ب خواه

ــد. ــم می کن ــان فراه ــز برایت ــرا نی ــت آن ــه فرص ــی آورد، بلک م

           ترافیک را دور بزنید

ــه  ــی اســت ک ــن اتفاقات ــی از بدتری ــی یک ــک صبحگاه ــردن پشــت ترافی ــر ک گی
ــحرخیزی  ــد س ــر فوای ــا از دیگ ــد. ام ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــد کل روز م می توان
ــه ســمت محــل  ــایرین ب ــر از س ــا زودت ــد ت ــما کمــک می کن ــه ش ــه ب ــن اســت ک ای
کار، تحصیــل و یــا حتــی منــزل خــود برویــد. ایــن موضــوع وقتــی اهمیــت بیشــتری 
پیــدا می کنــد کــه شــما مثــا قــرار اســت در یــک مصاحبــه کاری شــرکت کنیــد. یــا 
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حتــی وقتــی کــه بــا یکــی از دوســتانتان قــرار داریــد. بــا ســحرخیزی شــما می توانیــد 
ــایر  ــر از س ــه زودت ــرا ک ــوید، چ ــت حاضــر ش ــر وق ــا س ــن موقعیت ه ــر دوی ای در ه

ــد. ــت کرده ای ــود حرک ــدف خ ــمت ه ــه س ــراد ب اف

           هموار شدن مسیر رسیدن به اهداف

ــحرخیزی  ــش س ــه از نق ــت ک ــف اس ــد و حی ــدف ش ــرف از ه ح
ــه  ــد جنب ــم. ســحرخیزی از چن ــت نکنی ــه اهــداف صحب در رســیدن ب
ــد. نخســت اینکــه  ــرای شــما ســاده تر می کن ــه اهــداف را ب رســیدن ب
ــس  ــت، پ ــد داش ــار خواهی ــتری در اختی ــان بیش ــما زم ــکار ش ــا این ب
ــه در  ــی ک ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــتری ه ــت بیش ــد وق می توانی
ذهــن داریــد بگذاریــد. دوم اینکــه کیفیــت ایــن زمــان بســیار بیشــتر 
از تایمــی اســت کــه شــما در طــول روز در اختیــار داریــد. چــرا؟ چــون 
همانطــور کــه گفتیــم عوامــل برهــم زننــده تمرکــز کمتــر در اطــراف 

ــتند. ــما هس ش
ــه از  ــرای اینک ــت. ب ــزی اس ــرای برنامه ری ــی ب ــا فرصت ــوم ام س
ــوید،  ــد ش ــود بهره من ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــحرخیزی در رس ــد س فوای
بهتــر اســت کــه هــر هفتــه یــک هــدف را بــرای خــود متصــور شــوید. 
لزومــا قــرار نیســت هــدف مدنظــر شــما خیلــی بــزرگ و مهــم باشــد. مثــا همینکــه 
ــتاگرام  ــه در اینس ــی ک ــزان زمان ــم دیجیتال می ــتفاده از مینیمالیس ــا اس ــد ب بتوانی
ــه  ــح زود ک ــر روز صب ــد ه ــپس بای ــت. س ــی اس ــد کاف ــش دهی ــد را کاه می گذرانی
بیــدار شــدید، یــک قــدم بــه ســوی هــدف خــود حرکــت کنیــد. اینگونــه بــه مــرور 
ــت  ــه دس ــحرخیزی ب ــا س ــه ب ــزی ک ــان و تمرک ــک زم ــه کم ــد ب ــان می توانی زم

ــد. ــت کنی ــود حرک ــداف خ ــوی اه ــه س ــا ســرعت بیشــتری ب ــد ب آوردی

           رسیدگی به کارهای شخصی

ــای  ــه کاره ــه ب ــم ک ــدا می کنی ــر فرصــت پی ــا در طــول روز کمت م
ــر  ــای درون کامپیوت ــته بندی فایل ه ــیم. از دس ــود برس ــخصی خ ش
ــرای همیــن هــم بیشــتر  ــه. ب ــا مرتــب کــردن خان ــه، ت و گوشــی گرفت
ــای  ــا و روزه ــر هفته ه ــه آخ ــا را ب ــه کاره ــه اینگون ــم ک ــعی می کنی س
تعطیــل بســپاریم. کــه البتــه در بســیاری مــوارد هــم در ایــن زمان هــا 
ــاص  ــح اختص ــه تفری ــرا ب ــا آن ــتیم ی ــتراحت هس ــغول اس ــا مش ی
ــن  ــام چنی ــرای انج ــح زود ب ــر از صب ــی بهت ــه زمان ــس چ ــم. پ می دهی
ــان  ــد زم ــا بتوانی ــد ت ــما کمــک می کن ــه ش ــی؟ ســحرخیزی ب کارهای
ــش از  ــد و بی ــاص دهی ــود اختص ــخصی خ ــی ش ــه زندگ ــتری را ب بیش

ــوید. ــود نش ــره خ ــی روزم ــر زندگ ــد درگی ح

           زود شروع کنید تا زود به پایان برسانید

یکــی از چیزهایــی کــه احتمــاال همــه شــما حداقــل یکبــار تجربــه آنــرا 
داشــته اید، انجــام کارهــا در صبــح زود اســت. از درس خوانــدن گرفتــه تــا 
رســیدگی بــه پروژه هــای کاری کــه بــه مــا محــول شــده. اگــر دقــت کــرده باشــید، 
ــی  ــر بازده ــه خاط ــم، ب ــردن می کنی ــه کار ک ــروع ب ــح زود ش ــا صب ــه م ــی ک زمان

https://soheilamani.com/digital-minimalism/
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باالیــی کــه داریــم و بــه کمک برنامــه ریزی خــود، می توانیــم ســریعتر و 
ــا  ــه تنه ــا ن ــی م ــن یعن ــیم. ای ــود برس ــای خ ــه کاره ــر ب ــای دیگ ــر از زمان ه دقیق ت
ــا  ــم ب ــه می توانی ــد، بلک ــود داری ــای خ ــه کاره ــیدگی ب ــرای رس ــتری ب ــان بیش زم
کیفیــت بیشــتری نیــز آن هــا را انجــام دهیــم. پــس بدیــن ترتیــب در مــدت زمــان 
کوتاهتــری قــادر هســتیم کــه کارهــای محــول شــده بــه خــود را انجــام دهیــم و بقیــه 

ــم. ــود بپردازی ــخصی خ ــای ش ــه کاره ــیدن ب ــا رس ــتراحت ی ــه اس روز را ب
ــردن را  ــاعت ۷ کار ک ــویم و از س ــدار ش ــواب بی ــاعت ۶ از خ ــح س ــر صب ــا اگ مث
شــروع کنیــم، تــا ظهــر حــدود ۶-۷ ســاعت زمــان در اختیــار خواهیــم داشــت. ایــن 
ــم،  ــرای صــرف ناهــار و اســتراحت اختصــاص دهی ــی اگــر دو ســاعت را ب یعنــی حت
ــه کارهــای  ــرای رســیدگی ب ــد ب ــا ســاعت ۴ بعدازظهــر ۷ ســاعت مفی ــا حــدودا ت ت

ــت؟ ــاده نیس ــن فوق الع ــما ای ــر ش ــه نظ ــته ایم! ب ــان داش ــود زم خ

           تجربه یک خواب دلنشین از بهترین فواید سحرخیزی است

ــود.  ــه نمی ش ــا خاص ــداری م ــاعات بی ــحرخیزی در س ــد س ــی فوای ــا تمام ام
ــه  ــتری را ب ــرژی بیش ــه ان ــدازه ک ــان ان ــه هم ــلما ب ــح زود مس ــدن در صب ــدار ش بی
ــان روز هــم شــما را خســته تر خواهــد کــرد. در نتیجــه  ــد، در پای ــل می کن شــما منتق

ــان  ــش کیفیــت زم ــر افزای ــوان گفــت کــه ســحرخیزی عــاوه ب می ت
ــر  ــز تاثی ــما نی ــواب ش ــت خ ــش کیفی ــر روی افزای ــما، ب ــداری ش بی
ــما  ــدن ش ــن را در ب ــزان آدنوزی ــحرخیزی می ــذارد. س ــی می گ مثبت
ــال دهنــده عصبــی اســت کــه  ــن یــک انتق افزایــش می دهــد. آدنوزی
ــب  ــول ش ــما در ط ــی ش ــث خواب آلودگ ــدن باع ــش آن درون ب افزای
ــب ها  ــا ش ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــوع ب ــن موض ــد. ای ــد ش خواه

ــد. ــه کنی ــری را تجرب ــواب بهت خ

           افزایش انرژی و نشاط روزانه

ــود.  ــواب می ش ــت خ ــود کیفی ــب بهب ــحرخیزی موج ــم، س ــه گفتی ــور ک همانط
ــول روز  ــتری را در ط ــاط بیش ــرژی و نش ــا ان ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــاق ب ــن اتف ای
ــه  ــل اینک ــه دلی ــحرخیز ب ــراد س ــه اف ــد ک ــان داده ان ــات نش ــد. تحقیق ــه کنی تجرب
ــه کــردن تمــام  ــد، شــانس بیشــتری بــرای تجرب شــب ها زودتــر بــه خــواب می رون
مراحــل خوابیــدن را دارنــد. بــه همیــن دلیــل هــم از ســامت روحــی، ذهنی و جســمی 
بیشــتری نســبت بــه ســایرین برخوردارنــد. عــاوه بــر آن نتایــج یــک تحقیق نشــان 
ــان  ــتن زم ــترس و داش ــه، دوری از اس ــه روزان ــک برنام ــتن ی ــرف داش ــد ص می ده
ــول روز  ــرد در ط ــه ف ــود روحی ــث بهب ــا باع ــام کاره ــه تم ــیدن ب ــرای رس ــی ب کاف

ــد. ــد ش خواه

           چگونه فواید سحرخیزی را تجربه کنیم؟

امــا شــاید ایــن ســوال بــرای شــما پیــش بیایــد کــه چگونــه می توانیــد بــه یــک 
ــکل  ــه ش ــان ها ب ــا انس ــه م ــد ک ــت بدانی ــد نیس ــوید؟ ب ــل ش ــحرخیز تبدی ــرد س ف
ــرای ســحرخیز شــدن  ــه انجــام هــر کاری عــادت می کنیــم. پــس ب شــگفت آوری ب
ــا  ــه م ــان ب ــرور زم ــه م ــه ب ــم ک ــی را در خــود شــکل دهی ــدا عادت  های ــد ابت ــم بای ه
ــه  ــادات را ب ــی ع ــه برخ ــم. در ادام ــت یابی ــم دس ــن مه ــه ای ــا ب ــد ت ــک می کنن کم

https://soheilamani.com/plus/planning-with-gtd/
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ــه ســمت ســحرخیز شــدن هدایــت می کننــد. شــما معرفــی می کنیــم کــه شــما را ب

           بخش اول- عادات پیش از خواب

۱- شام سبکی بخورید
ــما  ــه ش ــت ب ــورت موق ــه ص ــه ب ــه اگرچ ــر ادوی ــنگین و پ ــرب، س ــای چ غذاه
ــرای  ــتری ب ــان بیش ــا زم ــد، ام ــی می دهن ــواب آلودگ ــاس خ احس
هضــم نیــاز دارنــد. همیــن موضــوع بــر روی کیفیــت خــواب شــما تاثیر 
ــا  ــح و ی ــب ترش ــواب موج ــل از خ ــذا قب ــدن غ ــم نش ــذارد. هض می گ
رفاکــس اســید معــده در هنــگام خــواب خواهــد شــد. ایــن موضــوع 
ــد،  ــاد می کن ــما ایج ــه در ش ــایندی ک ــاس ناخوش ــر احس ــاوه ب ع
ــت  ــر اس ــد. بهت ــش می ده ــما افزای ــدن ش ــم در ب ــی را ه ــذب چرب ج
ــری  ــر ۵۰۰ کال ــد حداکث ــی کــه در وعــده شــام مصــرف می کنی غذای
ــود  ــه بهب ــفناج ب ــی و اس ــبزیجات، ماه ــوردن س ــد. خ ــته باش داش

ــرد. ــد ک ــک خواه ــما کم ــواب ش ــت خ کیفی

۲- برای نخوابیدن دنبال بهانه نباشید
بعــد از ســریال می خوابــم، ایــن نیمــه فوتبــال تمــوم شــه 
ــی  ــا بهانه های ــام این ه ــم! تم ــدش می خواب ــم بع ــازی کن ــت ب ــه دس ــم، ی می خواب
ــه  ــد ک ــم گرفته ای ــر تصمی ــم. اگ ــدن می آوری ــر خوابی ــرای دیرت ــا ب ــه م ــت ک اس
عــادت خــواب خــود را اصــاح کنیــد و از فوایــد ســحرخیزی بهره منــد شــوید، بهتــر 

ــد. ــود نیاوری ــدن خ ــر خوابی ــرای دی ــه ای ب ــذر و بهان ــچ ع ــه هی ــت ک اس

۳- برای خوابیدن برنامه ریزی کنید
ــه ۱۱  غیــر ممکــن اســت کــه بتوانیــم ســاعت خــواب خــود را از ۳ نیمــه شــب ب
ــه ســبک زندگیمــان عــادت  ــا ب ــدن م ــم ب ــم. همانطــور کــه گفتی ــل کنی شــب منتق
می کنــد. پــس بهتــر اســت بــرای تغییــر ســاعت خــواب خــود، ایــن کار را قــدم بــه 
ــرای مثــال از همیــن امــروز شــروع کنیــد و هــر  قــدم انجــام دهیــد. ب
ــه  ــم ۵ دقیق ــح ه ــد و صب ــل بخوابی ــب قب ــر از ش ــه زودت ــب ۵ دقیق ش
زودتــر بیــدار شــوید. بــه ایــن ترتیــب در پایــان مــاه شــما ۱۵۰ دقیقــه 
زمــان خــواب خــود را جابجــا کرده ایــد! ایــن یعنــی بــه جــای ســاعت 
ــر  ــد. مهمت ــه خــواب می روی ــم ب ــاال ســاعت ۱۲ و نی ــه شــب، ح ۳ نیم
ــت  ــا اذی ــوع اص ــن موض ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــما ب ــه ش از آن اینک

ــد. ــادت کنی ــه آن ع ــته اید ب ــم توانس ــم ک ــده اید و ک نش

۴- نور آبی را کاهش دهید
ــواب  ــد در خ ــی می توان ــور آب ــه ن ــدت ب ــی م ــردن طوالن ــگاه ک ن
ــن  ــی های تلف ــتر گوش ــبختانه بیش ــد. خوش ــاد کن ــال ایج ــما اخت ش
ــتند.  ــز هس ــی )Blue light filter( مجه ــور آب ــر ن ــه فیلت ــراه ب هم
نــگاه کــردن طوالنــی مــدت بــه نــور آبــی باعــث کاهــش میــزان ترشــح ماتونیــن 
ــد،  ــک می کن ــت کم ــواب راح ــه خ ــن ب ــه ماتونی ــی ک ــود. از آنجای ــدن می ش در ب

ــد. ــال کنی ــر را فع ــن فیلت ــه شــب ها ای ــن اســت ک ــما ای ــه ش ــم ب ــا ه پیشــنهاد م
 

           بخش دوم- عادات بعد از بیدار شدن
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۱- در رختخواب نمانید
ــد، در  ــحرخیزی دور می کن ــد س ــا را از فوای ــب م ــه موج ــتباهاتی ک ــی از اش یک
رختخــواب مانــدن اســت. ایــن کار از دو جهــت بــه شــما آســیب می رســاند. 
نخســت اینکــه باعــث خواب آلودگــی دوبــاره شــما می شــود و شــاید شــما را 
ــت.  ــر اس ــم بدت ــن ه ــا از ای ــورد ام ــن م ــد. دومی ــاره بخوابی ــه دوب ــد ک ــه کن وسوس
ــود را در  ــراه خ ــن هم ــواب تلف ــدن درون رختخ ــدار ش ــد از بی ــراد بع ــیاری از اف بس
ــن موضــوع موجــب  ــد. ای ــا آن می کنن ــردن ب ــه کار ک ــروع ب ــد و ش دســت می گیرن
ــادی را درون  ــدون آن کــه متوجــه شــوند دقایــق و حتــی ســاعات زی می شــود کــه ب
رختخــواب در حــال گشــت و گــذار در اینســتاگرام و فضــای مجــازی باشــند. پــس 

ــوید. ــد ش ــود بلن ــای خ ــواب از ج ــدن از خ ــدار ش ــه محــض بی ــر اســت ب بهت

۲- ساعت را کنار خود نگذارید
فرقــی نــدارد اگــر بــرای بیــدار شــدن ســاعت رومیــزی خــود را کــوک می کنیــد 
یــا تلفــن همراهتــان را روی ســاعت خاصــی تنظیــم می کنیــد. در هــر صــورت ســعی 
کنیــد آنــرا جایــی دور از دســترس خــود بگذاریــد. ایــن کار باعــث می شــود کــه شــما 
ــن  ــه ای ــد. ب ــرون بروی ــردن آن از رختخــواب بی ــرای قطــع ک ــید ب ــته باش ــاز داش نی

ــدن در رختخــواب پیــدا خواهیــد کــرد. ــرای مان ترتیــب شــانس کمتــری ب

۳- به خود جایزه بدهید
تفاوتــی نــدارد کــه در چندســالگی تصمیــم گرفتیــد عــادت 
ســحرخیزی را در خــود شــکل دهیــد و از فوایــد آن اســتفاده کنیــد. بــا 
ــرای زود بیــدار  ــان می توانیــد انگیــزه خــود را ب ــه خودت ــزه دادن ب جای
ــزی  ــه چی ــد چ ــزه بای ــن جای ــا ای ــد. ام ــش دهی ــح افزای شــدن در صب
باشــد؟ از خــوردن صبحانــه مــورد عاقه تــان گرفتــه تــا گــوش دادن 
ــی  ــک دوش صبحگاه ــی ی ــا حت ــد و ی ــه دوســت داری ــیقی ک ــه موس ب
ــاده  ــز آم ــک روز دل انگی ــاز ی ــرای آغ ــما را ب ــد ش ــی می توانن همگ

کننــد.

۴- زیادی به خودتان سخت نگیرید
ــر  ــه ه ــب ب ــا ش ــد ی ــار آوردی ــود فش ــه خ ــد ب ــش از ح ــته بی ــر در روز گذش اگ
دلیلــی نتوانســته اید بــه خوبــی اســتراحت کنیــد، بهتــر اســت کــه گاهــی اوقــات نیــز 
ــر از خــواب بیــدار شــوید. ایــن کار  ــان تخفیــف دهیــد و صبــح کمــی دیرت ــه خودت ب
مخصوصــا در طــول زمانــی کــه مشــغول شــکل دادن ایــن عــادت در خــود هســتید 
ــی اســتراحت نکــرده باشــید، چرخــه خــواب  ــه خوب ــی اســت. چــرا کــه اگــر ب حیات
ــر  ــما غی ــرای ش ــا ب ــادت ســحرخیزی تقریب ــه ع ــیدن ب ــه و رس ــم ریخت ــه ه ــما ب ش
ــر باشــد.  ــه شــما کمــی انعطــاف پذی ــر اســت برنام ــس بهت ــد شــد. پ ممکــن خواه
البتــه فرامــوش نکنیــد کــه ایــن اتفــاق نبایــد بــه صــورت مکــرر بیفتــد و تنهــا وقتــی 

ــد. ــتید بیشــتر بخوابی ــاز داش ــه آن نی ــا ب واقع

           REM Sleep  یا خواب رِم؛ یکی از مهمترین فواید سحرخیزی

ــا Rapid Eye Movement Sleep یکــی از مراحــل خــواب  خــواب ِرم ی
اســت کــه در آن چشــم ها اینکــه بســته هســتند، بــه ســرعت در جهت هــای 
ــه از خــواب  ــن مرحل ــه از خــواب ای ــن مرحل ــه در ای ــد. البت مختلــف حرکــت می کنن
ــز در  ــرات دیگــری نی ــد، بلکــه تغیی ــا نیســتند کــه حرکــت می کنن تنهــا چشــمان م

ــد: ــد مانن ــا رخ می ده ــدن م ب

https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_eye_movement_sleep
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افزایش سرعت تنفس و ضربان قلب  •
افزایش فشار خون  •

تغییر دمای بدن  •
فعالیت مغزی بیشتر )مشابه با زمان بیداری(  •

افزایش جذب اکسیژن توسط مغز  •
و….  •

ــه  ــن مقال ــواب در ای ــه از خ ــن مرحل ــورد ای ــرا در م ــا چ ــا اص ام
صحبــت کردیــم؟ همانطــور کــه گفتیــم بهبــود کیفیــت خــواب یکــی 
از فوایــد ســحرخیزی بــه شــمار مــی رود. خــواب مناســب شــانس مــا 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــش می ده ــواب REM افزای ــه خ ــرای تجرب را ب
ــه  ــه ب ــه در ادام ــواب ک ــه از خ ــن مرحل ــد ای ــد از فوای ــراد می توانن اف

ــوند. ــد ش ــم بهره من ــاره می کنی ــا اش آن ه

REM فواید خواب           

ــه  ــه از چرخ ــن مرحل ــه ای ــیدن ب ــم، رس ــه گفتی ــور ک ــا همانط ام
ــوع از دو  ــن موض ــد. ای ــته باش ــا داش ــرای م ــیاری ب ــد بس ــد فوای ــواب می توان خ

ــت: ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــرای م ــت ب جه
بهبــود عملکــرد حافظــه و قــوه یادگیری: تحقیقــات نشــان داده انــد   .۱
ــاد آوردن مطالبــی کــه  ــه ی ــه از خــواب نمی رســند، در ب ــن مرحل ــه ای ــرادی کــه ب اف
ــه  ــج ب ــر اســاس نتای ــد داشــت. ب ــد مشــکل خواهن پیــش از خــواب مطالعــه کرده ان
دســت آمــده، تجربــه تنهــا ۴ روز خــواب REM باعــث افزایــش تقســیم ســلولی در 
ــرادی  ــم اف ــل ه ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد مدت می ش ــه بلن ــوط به حافظ ــه مرب ناحی
ــری نســبت  ــه مراتــب قوی ت ــه می کننــد، حافظــه ب ــوع از خــواب را تجرب ــن ن کــه ای

ــد. ــایرین دارن ــه س ب
ــن،  ــه محققی ــه گفت ــی مرکزی: ب ــتگاه عصب ــح دس ــری صحی ــکل گی ش  .۲
تجربــه خــواب REM بــه خصــوص در کــودکان و نــوزادان می توانــد باعــث 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــا ش ــزی در آن ه ــی مرک ــتگاه عصب ــر دس ــکل گیری بهت ش

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــال پی ــر انتق ــا بهت ــدن م ــول ب ــز در ط ــی نی ــای عصب پیام ه
ــن  ــت رفت ــف و از دس ــث ضع ــواب ِرم باع ــه خ ــدم تجرب ــل، ع ــمت مقاب در س
ــرن  ــر آن میگ ــاوه ب ــی می شــود. ع ــای زندگ ــا چالش ه ــه ب ــرد در مواجه ــی ف توانای
ــد. ــه شــما می رون ــه از خــواب ب ــن مرحل ــه ای ــج عــدم تجرب ــز از نتای ــه وزن نی و اضاف

           چگونه خواب REM را تجربه کنیم؟

ــم.  ــود گفتی ــادت در خ ــن ع ــکل دادن ای ــوه ش ــحرخیزی و نح ــد س ــا از فوای ام
ــه  حــال پرسشــی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه چگونــه شــرایط را بــرای تجرب

ــم؟ ــم کنی ــواب REM فراه خ
ــه در  ــور ک ــت همانط ــر اس ــزی کنید: بهت ــه ری ــدن برنام ــرای خوابی ب  •
ــود  ــواب خ ــرای خ ــد ب ــعی کنی ــم، س ــحرخیزی گفتی ــه س ــادت ب ــد ع ــش فوای بخ
برنامــه داشــته باشــید. ایــن یعنــی یــک روتیــن بــرای خــواب خــود در نظــر بگیریــد 

ــد. ــواب بروی ــه خ ــق آن ب ــر طب ــب ها ب و ش
ــما  ــانس ش ــد، ش ــدار بمانی ــتر بی ــه بیش ــداری بپرهیزید: هرچ ــب بی از ش  •

https://soheilamani.com/how-to-improve-long-term-memory/
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ــت. ــد یاف ــش خواه ــواب رم کاه ــه خ ــرای تجرب ب
بــه انــدازه کافــی بخوابید: همانطــور کــه در جــدول ابتــدای مقالــه   •
ــن ۹-۷  ــب ها بی ــال ش ــک بزرگس ــوان ی ــه عن ــت ب ــر اس ــم، بهت ــخص کردی مش

ســاعت بخوابیــد.
داروهــا ممکــن اســت موجــب بی خوابــی شــوند: بهتــر اســت اگــر دارویــی   •
ــه ســاعت خــواب شــما  مصــرف می کنیــد، زمــان آن را طــوری تنظیــم کنیــد کــه ب

ــد. ــه نزن ضرب
از الــکل دوری کنید: مصــرف الــکل خصوصــا قبــل از   •
ــی  ــواب REM باق ــه خ ــرای تجرب ــچ شانســی را ب ــا هی ــواب، تقریب خ
نمی گــذارد. بهتــر اســت کــه قبــل از خــواب بــه هیــچ وجــه از 

نوشــیدنی های الکلــی اســتفاده نکنیــد.

           فواید سحرخیزی ؛ سخن پایانی

ــا برخــی از مهمتریــن فوایــد  در ایــن مقالــه کوشــیدیم تــا شــما را ب
ــم  ــی رفتی ــراغ تکنیک های ــه س ــپس ب ــم. س ــنا کنی ــحرخیزی آش س
ــا شــکل  ــن عــادت را در زندگــی م ــان ای ــه مــرور زم ــد ب کــه می توانن
دهنــد. در پایــان نیــز بــه ســراغ خــواب REM یــا ِرم رفتیــم کــه یکــی 

ــک از  ــه هری ــیدن ب ــه رس ــد ک ــوش نکنی ــت. فرام ــواب اس ــل خ ــن مراح از مهمتری
ــر  ــزی و از همــه مهمت ــن، برنامه ری ــد تمری ــه، نیازمن ــن مقال ــه شــده در ای ــوارد گفت م
ــر  ــی ب ــه خوب ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــروع کنی ــروز ش ــن ام ــس از همی ــت. پ ــتکار اس پش

ــد. ــه کنی ــود غلب ــی خ خواب آلودگ
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