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در اين چند روز باقے مانده تا كنكور:

خوب خوابیدن ،مهم است
يكی از مهمترين نيازهای جسمانی انسان ،خواب و استراحت است كه بیتوجهی به
آن ،ضررهای زيادی با خود به دنبال دارد .خواب و استراحت صحيح ،ارتباط مستقيمی
با توانايی مغز دارد؛ يعنی افرادی كه در طول شبانه روز خوب میخوابند ،دارای ذهنی
فعال و پر انرژی هستند .كمبود خواب ،مقاومت بدن را در برابر بيشتر ناراحتیهای
روحی و جسمی كاهش میدهد .خواب خوب ،يك عنصر غير قابل جايگزين است،
و هنگامی كه شخص بد میخوابد ،تجديد قوا از طريق ترميم سلولها ،بافتها و
اعضاء متوقف میشود .همچنين كسی كه خوب نخوابيده است ،در برابر انجام كاری
مساوی با ديگران ،انرژی بسيار بيشتری صرف میكند و اين مقدار حداقل  25درصد
بيشتر است .كسانی كه به مقدار كافی نمیخوابند ،عصبی و ناپايدار هستند و سپس
مضطرب شده و از مرحله تهييج شديد به مرحله كوفتگی و خستگی میرسند .افراد
بدخواب در زمينه فكری نيز دچار اشكال هستند؛ زيرا اختالالت و ناراحتیهای حافظه
در آنها بسرعت ظهور میكند ،قدرت درك و توانايی آنها در تمركز ضعيف میشود،
حفظ كردن و به يادآوری مطلب از سوي آنها سختتر میشود و همچنين برايشان به
خاطر سپردن كوتاهتر شده و به خاطر آوردن نيز با اشكال صورت میگيرد.
تقويت سيستم ايمني بدن ،ترميم نورونها و حفظ كارآوري سيستم عصبي،
ساماندهي يادگيري و حافظه ،از عملكردهاي ويژه خواب است .نياز به خواب در
سنين مختلف ،متفاوت است .اين نياز در دوران نوجواني به هشت ساعت در شبانهروز
ميرسد كه البته در افراد مختلف ،متفاوت است .با توجه به اهميت خواب ميتوان
گفت كه كمخوابي و بيخوابي ،صدمات جبرانناپذيري به فرد وارد ميكند كه از
جمله آنها ميتوان به كاهش توان يادگيري و تمركز فرد ،سخت بلند شدن از خواب
و چرت زدن در طول روز ،احساس خستگي و بيحوصلگي و بدرفتاري و افزايش
حساسيتپذيري و در نهايت ،كاهش عملكرد سيستم ايمني بدن و احتمال افزايش
بيماري در فرد اشاره كرد.
با اين مقدمه طوالنی ،كه درباره اهميت خواب در مسائل مختلف از جمله يادگيری
گفته شد ،حتماً حدس زدهايد كه میخواهيم در اين مقاله درباره چه چيزی صحبت
كنيم .با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري كنكور و احتمال به هم خوردن
ساعات برنامهريزی و خواب و استراحت شما عزيزان ،قصد داريم كه در اين مقاله،
درباره اهميت خواب در روزهای آخر باقيمانده تا كنكور صحبت كنيم.
بارها با داوطلبانی مواجه شدهايم كه با نزديك شدن به زمان برگزاري كنكور،
احساس میكنند كه بيشتر خواندن و كم كردن زمان خوابشان باعث میشود تا
بتوانند نتيجه بهتری از تالش خودشان در اين آزمون بگيرند .قبل از هر چيز بايد
اشاره كنيم با اينكه ممكن است كه تالش مضاعف در روزهای آخر باقيمانده تا كنكور،
تأثير خوبی در يادگيری و نتيجه شما داشته باشد ،اما اوالً شما نبايد از تالش خود
انتظار معجزه داشته باشيد ،و دوم اينكه نبايد با كاستن از ساعات خواب و استراحت
خود ،ساعات مطالعهتان را بيشتر كنيد؛ زيرا نقش خواب در افزايش يادگيری ،بسيار
مهم است .ضمناً يادگيری بدون خواب كافی پس از آن ،باعث میشود تا مطالبی را
كه خواندهايد ،به طور مؤثر بر حافظه دراز مدت شما سپرده نشده و اين يادگيری
تثبيت نشود .بعضی از داوطلبان از اهميت خواب در يادگيری و تثبيت آن آگاهند،
اما اشتباه فاحش ديگری را مرتكب میشوند و احساس میكنند كه با انجام اين كار
میتوانند هم ساعات يادگيریشان را باال ببرند و هم كمتر بخوابند .اين گروه سعی
میكنند تا به صورت پراكنده ،در ساعات مختلف شبانه روز بخوابند؛ اما بايد توجه
داشته باشيد كه خوابهای پراكنده در روز ،نمیتواند جايگزين خواب پيوسته شبانه

باشد؛ زيرا بدن برای رفع خستگی ،تجديد قوا و آمادگی برای يادگيری جديد ،حتماً
نياز دارد تا به طور پيوسته بين پنج تا شش ساعت بخوابد ،و خوابهای پراكنده فقط
در طول روز و تنها پس از چهار ساعت فعاليت مستمر مغزی به اندازه  10تا  15دقيقه
و براي استراحت مغز مفيد است .همچنين بايد به اين موضوع نيز توجه داشته باشيد
كه اگر حس میكنيد پس از يك چرت كوتاه ده دقيقهای ،افكار شما پراكنده شده
است و نمیتوانيد بالفاصله يادگيری را شروع كنيد ،دست كم سعی كنيد كه همان
شش ساعت را به طور پيوسته بخوابيد و در طول روز ،كمتر استراحت كنيد؛ البته
اين موضوع نمیتواند عمومی باشد و به طور مستقيم به عادت بدنی شما ارتباط دارد.
تا اينجا درباره اهميت خوب خوابيدن در فرايند يادگيری صحبت كرديم ،اما حتماً
بايد توجه داشته باشيد كه اهميت اين موضوع در روزهای منتهی به كنكور ،بسيار
بيشتر و مهمتر است؛ به دليل اينكه فرصت كمی تا زمان برگزاري كنكور داريم و
هر به هم ريختگی و بینظمی در ساعات خواب و بيداری شما ،تأثير بسيار زيادی
بر يادگيریتان خواهد گذاشت؛ زيرا عالوه بر اينكه يادگيری مغز در ساعات شب به
حداقل خود میرسد ،عادت كردن بدن به يك زمان براي خوابيدن و بيداری جديد
نيز مدتی طول خواهد كشيد؛ پس سعی كنيد كه مطالعه در روزهای آخر را جايگزين
خواب شبانه نكنيد؛ زيرا تحقيقات نشان میدهد كه يادگيریهای شبانه ،به دليل
پايين بودن ميزان پروتئين هستههای سلول مغز در شب ،به هيچ وجه مؤثر نبوده و
اين نوع يادگيریها جز اتالف وقت سودی ندارد و تنها به يادگيری پراكنده و آشفته
منجر میشود.
يكی از عواملی كه در زمان مطالعه شما و افزايش آن در اين روزهای پايانی تأثير دارد،
اضطراب است .اضطراب باعث میشود تا شما احساس كنيد كه ميزان مطالعه شما
تاكنون كافی نبوده است و برای جبران اين كاستی میبايست در اين روزهای پايانی
كمتر بخوابيد و بيشتر مطالعه كنيد .ممكن است كه مسأله ديگر در تلقين اين فكر،
نتايج شما از آزمونهای سرعتی پايانیتان باشد؛ در واقع اگر شما عزيزان در يك يا
چند آزمون نتيجه دلخواه خود را نگرفته باشيد ،احتماالً به اين نتيجه میرسيد كه
بايد برای رفع اشكاالتتان بيشتر درس بخوانيد و اين زمان را از ساعات خواب خود
كم خواهيد كرد.
قب ً
ال هم درباره نقش منفی اضطراب و استرس در يادگيری ،بخصوص در روزهای
منتهی به كنكور ،مطالبی را در اين نشريه منتشر كردهايم .در اينجا به عنوان توضيح
تكميلی اشاره میكنيم كه اضطراب ،موجب برانگيختگی و آشوب درونی میشود و
از لحاظ فيزيولوژی نيز ،هفده تغيير مهم را در عملكرد دستگاههای بدن به وجود
میآورد .اين حالت به طور مستمر در مغز حالتی تحميلی مانند كودتای نظامی ايجاد
میكند .به هنگام اضطراب بر اثر آدرنالين باال ،نوعي تغييرات كاركردی در سيستم
ادراكی و واكنشهای بدن به وجود میآيد .در اين هنگام مردمك چشم ،بيش از اندازه
معمول گشاد شده و كاركرد سلولهای مخروطی آن دچار اشكال میشود و بدن و
ماهيچههای داوطلب مضطرب ،دچار انقباض شده و آرامش از او سلب می شود و به
دنبال آن ،كاركرد حافظه نيز مختل شده و تمركز و بازيابی اطالعات از حافظه هم با
مشكل مواجه میشود.
پس حاال كه با نقش بسيار منفی استرس در يادگيری خود آشنا شديد ،اوالً
بدانيد كه كنكور هم آزمونی مشابه ساير آزمونهاست و دليلی برای نگرانی وجود
ندارد ،و دوم اينكه اگر اضطراب در اين روزهای آخر به شما غلبه كرد و شما به اين
نتيجه رسيديد كه بايد بيشتر درس بخوانيد و از ساعات خواب خود كم كنيد ،بدانيد
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كه اين مطالعه ،ثمر چندانی برای شما نخواهد داشت؛ زيرا پژوهشها نشان میدهد
كه اگر افراد به اندازه كافی استراحت كنند ،بهتر میتوانند مطالب جديد را بياموزند.
همچنين كسانی كه پس از آموختن مطالب جديد ،خواب شبانه كافی دارند ،بهتر از
كسانی كه خواب ناكافی دارند میتوانند آن مطالب را به خاطر آورند.
خواب كافی ،عالوه بر اينكه باعث میشود مطالب در ذهنتان تثبيت شده و شما
از دانستههايتان استفاده كنيد و بهره كافی ببريد ،اضطراب را نيز از شما دور خواهد
كرد .پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه برای حل خالق مسأله ،نياز به خواب
داريم .آنان برای درك تأثير خواب خوب بر حل بهتر مسائل ،از گروهی خواستند تا
مسألهای را مشاهده كنند و پس از هشت ساعت برای حل آن بازگردند .كسانی كه
در فاصله اين هشت ساعت بعد از دريافت مسأله و قبل از ارائه جواب خوابيده بودند،
بهتر توانسته بودند مسأله را ساده كنند و همين موضوع ،سبب برتری آنها در مقايسه
با كسانی كه در اين هشت ساعت بيدار بودند ،گرديد .آنان به اين نتيجه رسيدهاند
كه در هنگام خواب ،مسيرهايی در مغز ،كه پيمودن آنها برای حل مسأله ضروری
است ،تقويت میگردد.
با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري كنكور ،حتماً سعی كنيد كه از همين امروز،
برنامه خواب خود را با لحاظ كردن يك خواب شش ساعته شبانه تنظيم كنيد؛ زيرا
كمبود خواب ،سبب كاهش سرعت پردازش ذهنی ،دشوار شدن تمركز و توجه و
باعث گيج شدن ما میشود؛ به عالوه ،مطالعات نشان میدهد كه خواب میتواند به
تصميمگيری نادرست و بيشتر ريسك كردن داوطلبان و كاهش سرعت واكنشدهی
آنها در زمان برگزاري آزمون منجر شود.
با توجه به مطالب اشاره شده ،سعی كنيد تا در روزهای باقیمانده تا زمان
برگزاري كنكور ،جمعبندی را تمام كرده و تستزنی سرعتی و مشابه آزمون را بخوبی
در برنامه خود بگنجانيد؛ اما پس از آنكه هر نتيجهای در اين آزمونها گرفتيد ،بدون
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استرس و دستپاچگی و بدون اينكه حداقل شش ساعت خواب خود را كم كنيد ،با
يك برنامهريزی درست و اصولی ،كه برای اين روزها بايد تدارك ديده باشيد ،به رفع
اشكاالت و نواقص مطالعه خود بپردازيد .طبق اين برنامه ،شما بايد حداقل شش
ساعت بخوابيد و صبحها هر روز ،يك مجموعه كامل تست را به صورت سرعتی و
طبق شرايط كنكور حل كرده و پس از تصحيح آزمون ،بعد از ظهر هر روز را به رفع
اشكال و پيدا كردن علت غلط زدن تستهای مورد نظرتان اختصاص دهيد .حتماً
به خاطر داشته باشيد كه ديگر مطالب جديد نخوانيد و فقط به دنبال رفع اشكال در
ميان مطالبی باشيد كه قب ً
ال آنها را مطالعه كردهايد .در پايان به اين نكات نيز توجه
داشته باشيد:
 -1در ساعت شش تا هفت صبح ،دماي بدن افزايش يافته و سرعت سوخت و ساز بدن
باال میرود و سطح يادگيری نيز زياد میشود .بين ساعت ده تا يازده صبح نيز ،بدن در
حداكثر هوشياري و بهترين زمان براي يادگيري و حفظ مطالب در حافظه كوتاهمدت
قرار دارد .ضمناً اوج خوابآلودگي در ساعت دو تا شش صبح و دو تا سه بعد از ظهر ،و
اوج هوشياري نيز در ساعات نه تا يازده صبح و هشت تا ده شب است؛ پس با توجه به
اين نكات ،بهترين زمانها را برای خواب و استراحت و يادگيری خود در نظر بگيريد.
 -2در شبانهروز ،كمتر از شش ساعت و بيشتر از هشت ساعت نخوابيد.
 -3وقتی به رختخواب میرويد ،از انجام كارهايی مانند نوشتن ،خوردن ،تماشای
تلويزيون ،صحبت با تلفن اجتناب كنيد تا بالفاصله به خواب رويد.
 -4از خوردن كافئين در ساعات منتهی به زمان خوابتان نيز جدا ً پرهيز كنيد.
 -5اتاق خواب بايد ساكت ،تاريك و كمی خنك باشد تا شما خواب آرام و راحتی
داشته باشيد.
 -6از شش ساعت پيش از خواب ،حركات ورزشی شديد انجام ندهيد.

