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 زندگی بهبود در آن تاثیر و اصولی مطالعه روش

خواندن پردازند! های جدید و پیشرفت تکنولوژی، امروزه کمتر به مطالعه میآدمها با وجود مشغله

تواند خیلی جذاب باشد، اما جدا از جذابیت، گذشته میهایی که زمانی در ذهن دیگران مینوشته

 . شودتان میمطالعه باعث باال رفتن اطالعات شما و کارکرد ذهن

هایی که ذهن باز و پویایی دارند و اغلب در مجامع حرفی برای گفتن دارند؛ کسانی هستند انسان

، شوید که افراد موفق در هر شغلیکنند. اگر در این مورد تحقیق کنید، متوجه میمیکه زیاد مطالعه 

 !شانکنند، حتی بعد از موفقیتساعات زیادی از روز را صرف مطالعه می

ا خواندن اید. بترین تفریحاتی باشد که تا به حال در عمرتان تجربه کردهتواند از سالممطالعه اما می

شعر و تاریخ، سفری بدون جنب و جوش، اما کامالً مفید و تجربه بخش را  هایرمان و یا کتاب

 . دهدخواهید داشت که به شما دید جدیدی از دنیا می

 هر کند،می عوض را چیزی هر مطالعه،. بردکند و بازدهی آن را باال میمطالعه، مغز شما را شارژ می

  (فوئنتس کارلوس! ) کشاندمی هابلهان روزمرگی از فراتر و وجود از باالتر را چیزی

 اصول مطالعه
احب برای ص ی مفیدتر با بازدهی باالتر، باید اصول و شرایطی را رعایت کنید.به منظور داشتن مطالعه

یک کسب و کار، خیلی مهم است که بتواند با سرعت و دقت قابل قبولی مطالعه کند و دائماً اطالعات 

 .داردخودش را به روز نگه

خواهید موفق و ثمربخش ریزی داشته باشید، مثل هر کاری که میتان حتماً برنامهبرای مطالعه •

 !ات خود به بهترین نحو استفاده کنیدریزی صحیح یعنی از وقت و امکانباشد. برنامه

ریزی کنید، اما به درستی به آن عمل نکنید، انگار هیچ تر این است که اگر شما برنامهی مهمنکته

 . ایدکاری انجام نداده

 . مکان مطالعه باید جایی باشد که در آن احساس آرامش و راحتی داشته باشید •

ای نیست، مدیتیشن کنید؛ مدیتیشن کردن کار پیچیده بهتر است قبل از مطالعه، چند دقیقه •

 هاهای طبیعت و آرامش بخش را دانلود کنید و برای ریلکس کردن از آنتوانید از اینترنت موزیکمی

استفاده کنید. در حالتی که راحت هستید بنشینید یا دراز بکشید و همزمان که به موزیک گوش 

 دهید، می

تمرکزتان را روی تنفس خود بگذارید و به هیچ چیز دیگری جز صدای هایتان را ببندید و چشم

 .های آرام خود توجه نکنیدنفس

 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha
https://5darsadiha.com/study/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA%D8%B3


 

 

 

 

2 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
مطالعه داشته باشید؛ یعنی اول به فهرست نگاه کنید، خیلی سریع تیترهای قبل از مطالعه، پیش •

  «مدینا جان » ثانیه مکث کنید.( پروفسور ۸داخل صفحات کتاب را بخوانید. ) روی هر صفحه نهایتا 

گوید : ذهن، دوست دارد ابتدا ماهیت کلی را متوجه شود و سپس وارد جزئیات شود، به همین می

 . کنیمخاطر از پیش مطالعه استفاده می

برای خودتان سخت طراحی نکنید، یعنی بر اساس روحیه و میزان کارایی ذهنتان این کار  برنامه را •

 !رسندهای سخت و حجیم معموالً به سرانجامی نمیرا انجام دهید. برنامه

ی خود را طوری تنظیم کنید که ابتدا از مطالب آسان شروع شود و به مطالب سخت برسد، برنامه •

ی بیشتری را با گرم شدن ذهن شوید و می توانید مطالعهطالعه خسته نمیبا این کار شما زود از م

 . تان داشته باشید

ی خود را مطابق بازدهی ذهنی خود تقسیم بندی کنید. معموال برای یک مطالعه، زمان مطالعه •

 بیشتر از دو ساعت نباید وقت بگذارید، فکر نکنید که هر چقدر زمان مطالعه بیشتر باشد، بازدهی

 . ی زمانی، موضوع مورد مطالعه تان را تغییر دهیدالمقدور در هر بازهشود. حتیشما هم بیشتر می

ها را به شب امتحان موکول نکنید، چون هایتان بهتر است که خواندن آنی درسبرای مطالعه •

 و کس از این روش نتیجه نگرفته است؛ مگر کسانی که در طول سال تحصیلی با تراکم کمهیچ

 . اندمستمر درس خوانده

آمده که قبل از امتحان آرامش خود را حفظ کنید تا ناخودآگاهتان فعال شود! حتما برای شما پیش •

اید! این اتفاق به خاطر اید اما در کمال تعجب حین امتحان، آن را فراموش کرده، مطلبی را خوانده

ان کمی که دارید، خونسردی خود را وجود استرس درون شما بوده است. سعی کنید در مدت زم

 .حفظ کنید و با تمرکز مطالعه کنید

شود. غذایتان را ی سالم و صحیح، نقش موثری در سالمت جسم دارد که شامل مغز هم میتغذیه •

های گوناگون و نامنظم، خودداری های غذایی در ساعتبه موقع و سر وقت بخورید، از خوردن وعده

 .ی غذایی بسیار ارزشمندی استبخورید چون وعدهکنید، حتماً صبحانه 

دریافت  یوقتی که خسته هستید، مطالعه نکنید؛ زیرا مطالعه کردن احتیاج به ذهن سرحال و آماده •

 .اطالعات دارد. هر وقت احساس خستگی کردید، کمی استراحت کنید و دوباره شروع به مطالعه کنید

برد، مثل: ) موبایل ، کامپیوتر و تلویزیون ( موقع مطالعه از هر چیزی که تمرکز شما را از بین می •

 . فاصله بگیرید

 
 
 
 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7


 

 

 

 

3 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 
 گویند و وظیفهها میانجی های عصبی هم میشوند که به آنسه هورمون اصلی در مغز ترشح می •

زمان تمرکز بر روی یک : کولین اسیتید_ ۱. ها باال نگه داشتن سطح هوشیاری و یادگیری ماستآن

وقتی کاری را خالف عادت و از روی روش جدید انجام : نفرین نوراپی_ ۲. شودموضوع، ترشح می

ی دهیم که موجب شادی و خندهوقتی کاری انجام می: دوپامین_ ۳ . شوددهیم، ترشح میمی

شوند ی اول مطالعه ترشح میدقیقه ۲۲شود. این سه هورمون در شود، این هورمون ترشح میما می

شوند. به بعد دیگر ترشح نمی ۳۲ی ها به مرور کم خواهد شد، تا جایی که از دقیقهو بعد ترشح آن

ساعت  ۱در این زمان، شما باید چند دقیقه استراحت کنید و بعد دوباره مطالعه را شروع کنید. ) هر 

 .)شته باشیددقیقه استراحت کنید یا فعالیت فیزیکی دا ۱۲،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://5darsadiha.com/
https://inatagram.com/5darsadiha
https://t.me/panjdarsadiha


 

 

 

 

4 

5darsadiha.com 5darsadiha panjdarsadiha 

 فواید مطالعه

 
 کاهش استرس

ا اید و یا یک ناراحتی ذهنی شما ربه مراتب شاید برای شما پیش آمده باشد که درگیر استرس بوده

اید استرس خود را بهبود داده و حتی داده است، اما با خواندن یک مطلب و نوشته، توانستهآزار می

 !روی استکنید. این کار گاهی اوقات موثرتر از گوش دادن به موسیقی یا پیادهآن را فراموش 

 بهبود حافظه

ی شما کمک کند و بازیابی حافظه و تواند به بهبود حافظهکتاب خواندن و مطالعه به مراتب می

 .واکنش شما را تقویت کند

 افزایش سطح واژگان با مطالعه

ن تاتوانید سطح واژگان کاربردی در مکالمات روزمرهنری، میهای متفاوت از هر ژابا خواندن کتاب

 .را باال ببرید

 نوشتن و تولید محتوا

ی روزانه شروع کنید؛ این کار خود به خود باعث نویسنده شدن اگر قصد نوشتن دارید، حتماً از مطالعه

ختلف به طور شود که شما صاحب نظر شوید و در مورد موضوعات مشود. این کار باعث میشما می

 .جداگانه و مستقل از نویسندگان دیگر نظر دهید

 سطح فرهنگ و ادب

ی هابرد و با انسانها، سطح فرهنگ و ادب شما را باال میمطالعه کردن و خواندن سرنوشت انسان

 . کندفرهیخته جامعه برابر می

 خواب خوب

توانید از دقیقه مطالعه داشته باشید، می ۱۱تحقیقات نشان داده است که اگر قبل از خواب، فقط 

 .های بد راحت شویدشر خواب

 رها شدن از احساس روزمرگی

ایم روزهایمان با یکدیگر تفاوتی ندارند و دچار تکرار برای خیلی از ما پیش آمده که احساس کرده

زیادی کاهش  تواند این احساس را در شما به مقدار خیلیایم؛ خواندن کتاب میدر زندگیمان شده

 .دهد
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ی که از هایاگر بخواهیم فیلم دیدن و کتاب خواندن را باهم مقایسه کنیم؛ باید از کسانی که فیلم

اند، سوال بپرسیم. اگر بپرسیم که کدام را بیشتر دوست اند را دیدهها ساخته شدهروی کتاب

دانید چرا ؟ چون ذات کتاب به گویند که کتاب را! میها حتماً میدرصد آن ۰۲اند، قریب به داشته

ها و فضا را تصور کنید و در این مورد دهد هر جور که خودتان دوست دارید، شخصیتشما اجازه می

 !اند ببینندکردهها دوست دارند اتفاقات را همانطور که در ذهنشان تصور میآزاد باشید. آدم

دهد. اگر بخواهید که در جامعه حضور مطالعه کردن و کتاب خواندن، سبک زندگی شما را تغییر می

فعال و پویایی داشته باشید، باید حتماً سطح دانش و آگاهی خود را با افراد آن جامعه هماهنگ 

ن امکان را ی خیلی کم، ایکنید تا بتوانید با آنها رابطه برقرار کنید. مطالعه کردن به راحتی و با هزینه

هایشان در خواهند و از مشاورهها نظر میدیگران از آن دهد تا جزو افرادی باشید کهبه شما می

 دو این از یکی به که است کسی خوشبخت، : گویدمی  «هوگو ویکتور» . کنندزندگی استفاده می

 !هستند کتاب اهل که دوستانی یا و خوب هایکتاب یا باشد: داشته دسترسی چیز
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