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مطالعه قبل از خواب و تاثیر آن در بهبود عملکرد مغز
مطالعــه کــردن در هــر ســاعت از شــبانه روز بــرای مــا مفیــد اســت .امــا
ســوال اینجاســت کــه آیــا مــا در هــر زمــان از شــبانهروز ،فرصــت مطالعــه را پیــدا
میکنیــم؟ دنیــای امــروز پیرامــون مــا کمتــر از هــر زمــان دیگــری فرصــت و
زمــان خالــی در اختیارمــان گذاشــته اســت .همیــن هــم باعــث شــده کــه بیشــتر
مــا اصــا فرصتــی بــرای مطالعــه نداشــته باشــیم .امــا نگــران نباشــید،
چــرا کــه در ایــن مقالــه قــرار اســت بــه شــما در مــورد راهکارهایــی
صحبــت کنیــم کــه بــه کمــک آنهــا میتوانیــد هــر شــب قبــل از
خــواب مطالعــه کنیــد .مطالعــه قبــل از خــواب همچنیــن فوایــد
بســیاری بــرای مغــز مــا دارد .همچنیــن بررســیها نشــان میدهنــد
کــه مطالعــه پیــش از خــواب به یادگیــری در خواب هــم کمــک
میکنــد .حــال بیاییــد قبــل از هرچیــز ســایر فوایــد مطالعــه در شــب
را بشناســیم.
فواید مطالعه قبل از خواب
امــا قبــل از اینکــه بخواهیــم بــه ســراغ تکنیکهــای مطالعــه در
شــب برویــم ،ابتــدا بــد نیســت بدانیــم ایــن کار چــه فوایــدی دارد .در واقــع مطالعــه
کــردن پیــش از خــواب عــاوه بــر اینکــه تمامی فوایــد کتابخوانــی را در خــود
جــای میدهــد ،میتوانــد برخــی آثــار مثبــت جانبــی دیگــر نیــز داشــته باشــد.
حــال بیاییــد بــا هــم بــه ســراغ ایــن مزایــا برویــم.
 -۱کاهش اضطراب و استرس
اضطــراب و اســترس بیــش از حــد ،جزئــی جدایــی ناپذیــر از زندگــی تمــام مــا در
دنیــای امــروز هســتند .تقریبــا روزی نیســت کــه مــا در آرامــش کامــل بگذرانیــم و
نگــران چیــزی نباشــیم .امــا تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه مطالعــه قبــل از خــواب
باعــث کاهــش چشــمگیر اســترس خواهــد شــد .طبــق ایــن یافتههــا،
افــرادی کــه قبــل از خوابیــدن  ۲۰تــا  ۳۰دقیقــه مطالعــه میکننــد،
میتواننــد میــزان فشــار خــون و ضربــان قلــب خــود را کاهــش
دهنــد .ایــن اتفــاق نــه تنهــا موجــب کمتــر شــدن اســترس فــرد
میشــود ،بلکــه تاثیــر مثبتــی نیــز بــر روی ســامت قلــب او دارد.
شــما هــم اگــر اضطــراب و اســترس زیــادی را تجربــه میکنیــد ،تنهــا
بــا نیــم ســاعت مطالعــه در شــب میتوانیــد بــه مــرور ایــن مشــکل را
برطــرف کنیــد.
بهتریــن راهــکار ایــن اســت کــه بــا شــبی یــک صفحــه کتــاب
شــروع کنیــد .ســپس یــک شــب در میــان یــک صفحــه بــه میــزان
مطالعــه خــود اضافــه کنیــد .در نهایــت شــما بــا گذشــت دو مــاه
بــدون آنکــه دچــار هرگونــه مشــکلی شــوید ،میتوانیــد هــر شــب
 ۳۰صفحــه کتــاب بخوانیــد .عــادت دادن خــود بــه مطالعــه منظــم اصلیتریــن
راهــکاری اســت کــه بــه مــا نشــان میدهد چگونــه کتابخــوان شــویم.
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 -۲قدم گذاشتن در دنیاهای دیگر
جهــان اطــراف مــا پــر اســت از داســتانها و قصههــای واقعــی کــه خودمــان
هــم بخشــی از آنهــا هســتیم .امــا چــه میشــد اگــر میتوانســتیم قصههــا و
داســتانهای دیگــری را نیــز تجربــه کنیــم؟ یکــی از مهمتریــن مزیتهــای کتــاب

خوانــدن ایــن اســت کــه بــه شــما امــکان تبدیــل شــدن بــه یــک فــرد دیگــر را
میدهــد .بــه ایــن ترتیــب شــما قــادر هســتید کــه زندگــی را ایــن بــار از دریچــه
دیــد شــخصیتهای اصلــی رمانــی کــه در حــال مطالعــه هســتید ببینیــد .در واقــع
کتابهــا و مخصوصا انــواع ژانــر رمان بــه مــا کمــک میکننــد تــا حداقــل
بــرای ســاعاتی از زندگــی حقیقــی خــود فاصلــه بگیریــم .ایــن فاصلــه باعــث خواهــد
شــد کــه مــا کمــی بــه درونیــات خــود هــم رجــوع کنیــم .نگرانــی و فکــر کــردن
بیــش از حــد بــه واقعیتهــای زندگــی خــود ،گاهــی موجــب بــروز مشــکالت
روحــی و جســمی زیــادی بــرای افــراد میشــود .بــرای همیــن هــم کتــاب خوانــدن
قبــل از خــواب حداقــل ذهــن مــا را بــرای فردایــی بهتــر آمــاده میکنــد.
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 -۳بهبود مهارتهای فردی و اجتماعی
یکــی از مهمتریــن فوایــدی کــه مطالعــه کــردن بــرای افــراد دارد ،بهبــود
مهارتهــای اجتماعــی آنهــا اســت .از نحــوه صحبــت کــردن و کاربــرد کلمــات و
عبــارات گرفتــه ،تــا احســاس همــدردی بــا ســایرین همگــی از جملــه مهارتهایــی
هســتند کــه مــا هرچــه بیشــتر کتــاب بخوانیــم ،در آنهــا بهتــر میشــویم .امــا
مطالعــه کــردن قبــل از خــواب خــود میتوانــد تاثیــر ایــن مــوارد را دوچنــدان کنــد.
زمانــی کــه مــا بــه خــواب میرویــم ،مغــز مــا هــر آنچــه قبــل از خوابیــدن بــه آن فکر
کردهایــم را پــردازش میکنــد .حــال اگــر قبــل از خوابیــدن کتابــی
را خوانــده باشــیم ،مطالــب موجــود در آن درون ذهنمــان پــردازش
میشــوند .بــرای همیــن هــم معمــوال توصیــه میکننــد کــه قبــل از
خوابیــدن حتمــا مطالــب درســی یــک آزمــون را دوبــاره بــرای خــود
مــرور کنیــد .زیــرا ایــن کار بــه ثبــت شــدن مطالــب در حافظــه بلنــد
مدت مــا کمــک میکنــد .پــس کتــاب خوانــدن قبــل از خــواب
موجــب رشــد و توســعه فــردی مــا نیــز خواهــد شــد.
امــا چــه نــوع مهارتهایــی بــا مطالعــه در شــب در مــا بهبــود
پیــدا میکنــد؟ قبــل از هرچیــز بــد نیســت بدانیــد بیشــتر داســتانها
بــر اســاس واقعیتهــای موجــود در اجتمــاع نوشــته شــدهاند.
پــس اینکــه شــما در زندگــی عــادی هــم بــا شــرایطی مشــابه بــا
شــخصیت اصلــی داســتانتان روبــرو شــوید اصــا عجیــب نیســت.
امــا اگــر قبــل از ایــن اتفــاق ،کتــاب خوانــدن در شــب را تمریــن کــرده باشــید،
در موقعیتهــای مشــابه بــا شــخصیت اصلــی کتــاب عملکــرد بهتــری خواهیــد
داشــت .پــس همانطــور که تحقیقــات نشــان میدهنــد ،مطالعــه کتــاب قبــل از
خــواب میتوانــد موجــب بهبــود مهارتهــای اجتماعــی شــود .همچنیــن شــما در
دریافــت و درک احساســات دیگــران نیــز بهتــر عمــل خواهیــد کــرد.
 -۴افزایش خالقیت
یــک لحظــه از خــود بپرســید چــرا بــه جــای مطالعــه کتــاب ،شــما را بــه تماشــای
فیلــم دعــوت نکردیــم؟ یکــی از بزرگتریــن مزیتهــای کتــاب خوانــدن ایــن
اســت کــه مــا خودمــان شــخصیتها و فضــای اصلــی داســتان را درون ذهنمــان
شــکل میدهیــم .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه مــا قــوه تخیــل خــود را بــه
کار بگیریــم .مغــز مــا ماننــد یــک ماهیچــه عمــل کــرده و هرچــه بیشــتر تمرینــش
بدهیــم قویتــر میشــود .پــس تمریــن خالقیــت کــه بــا مطالعــه قبــل از خــواب
محقــق میشــود بــه مــرور باعــث تقویــت ایــن قــوه درون ذهــن شــما میشــود.
عــاوه بــر ایــن صرفــا آشــنایی بــا برخــی فرهنگهــا ،مــردم و حتــی زبانهــا
همگــی میتواننــد موجب افزایــش خالقیت شــما شــوند .همچنیــن یادگیــری و
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مطالعــه مطالــب بیشــتر ،مغــز شــما را نیــز تقویــت میکنــد .همیــن موضــوع باعــث
باهوشتــر شــدن شــما میشــود.
 -۵تقویت تمرکز
متاســفانه عــادت بــدی کــه بیشــتر مــا داریــم ،وابســتگی بیــش از حــد بــه فضــای
مجــازی اســت .البتــه هیچکــس نمیتوانــد منکــر فوایــد و مزایــای شــبکههای
اجتماعــی شــود ،امــا گاهــی توجــه بیــش از حــد بــه آنهــا موجــب از دســت رفتــن
تمرکــز شــما خواهــد شــد .یکــی از مــواردی کــه در مقالــه مینیمالیســم
دیجیتــال هــم بــه آن اشــاره کردیــم ،چرخیــدن بــی مــورد بیــن
برنامههــای موجــود بــر روی گوشــی تلفــن همــراه ماســت .ایــن
کار باعــث پــرش ذهنــی مــا شــده و در نهایــت موجــب از دســت
رفتــن تمرکــز مــا میشــود .در حالــی کــه شــما وقتــی یــک کتــاب
را مطالعــه میکنیــد ،بدلیــل یکپارچگــی مطالــب آن تمرکــز شــما
صرفــا بــر روی خــود متــن خواهــد بــود .پــس ایــن موضــوع بــه مــرور
تمرکــز شــما را نیــز افزایــش میدهــد.
 -۶بهبود ارتباطات مغزی
هــر مطلــب جدیــدی کــه مــا وارد مغــز خــود میکنیــم؛ موجــب
شــکلگیری یــک مســیر مغــزی جدیــد میشــود .هرچــه ایــن مســیرهای مغــزی
بیشــتر باشــند ،مغزمــان بهتــر عمــل کــرده و در فکــر کــردن پیشــرفت میکنیــم.
تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه مطالعــه کــردن موجــب تقویــت و گســترش ایــن
مســیرهای مغــزی میشــود .البتــه ایــن پایــان راه نیســت و جالــب اســت بدانیــد
هرچــه شــما در مهارتهــای مطالعــه مانند تندخوانی پیشــرفت کنیــد ،تاثیــر
مطالعــه بــر مغــز شــما هــم بــه همــان میــزان افزایــش خواهــد یافــت .اســکنهای
مغــزی نشــان میدهنــد کــه مغــز مــا هنــگام مطالعــه یــک داســتان تــا چــه انــدازه
فعــال میشــود .البتــه ایــن موضــوع بــه متنــی کــه مــا در حــال مطالعــه آن هســتیم
هــم بســتگی دارد .در واقــع مطالعــه یــک متــن داســتانی باعــث خواهــد شــد کــه
فعالیــت ذهنــی مــا فروکــش کنــد و آرام شــویم .در حالــی کــه وقتــی یــک متــن
علمــی را مطالعــه میکنیــم ،مغــز مــا بــه نهایــت میــزان فعالیــت
خــود میرســد.
 -۷خواب بهتر
شــاید مهمتریــن فایــده کتــاب خوانــدن و مطالعــه قبــل از خــواب
ایــن اســت کــه فراینــد خوابیــدن را بــرای شــما آســانتر میکنــد.
همانطــور کــه قبــا در خالصــه کتــاب چــرا میخوابیم خواندیــم،
خــواب کافــی میتوانــد پیشــرفت تمــام نکاتــی کــه در ایــن مقالــه بــه
آنهــا اشــاره کردیــم را چنــد برابــر کنــد .همچنیــن مطالعــه در شــب
باعــث میشــود شــانس مــا بــرای رســیدن بــه خــواب عمیــق یــا
همــان  REMافزایــش دهــد .وقتــی مــا قبــل از خوابیــدن مطالعــه
میکنیــم ،چشــمان مــا خســتهتر شــده و بهتــر میتوانیــم بخوانیــم .همچنیــن بــا
کاهــش اســترس ،مــا از لحــاظ بدنــی نیــز آرامــش بیشــتری را تجربــه میکنیــم.
پــس نتیجــه میگیریــم کتــاب خوانــدن نــه تنهــا موجــب بهتــر خوابیــدن مــا
میشــود ،بلکــه بــه خاطرســپاری آنچــه در طــول روز و قبــل از خــواب یــاد گرفتیــم
را هــم بــرای مــا ســادهتر خواهــد کــرد.
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چگونه قبل از خواب مطالعه کنیم؟
بــرای اینکــه بتوانیــم هــر شــب قبــل از خــواب کتــاب بخوانیــم ،بایــد بــه برخــی
نــکات توجــه کنیــم .در واقــع ایــن نــکات باعــث خواهنــد شــد کــه مــا نــه تنهــا از
مطالعــه لــذت ببریــم ،بلکــه از مزیتهــای آن هــم بهرهمنــد شــویم .ایــن نــکات
عبارتنــد از:

مطالعه قبل از خواب
و تاثیر آن در بهبود
عملکرد مغز

نور کافی و مناسب
اولیــن نکتــهای کــه بایــد رعایــت کــرد نــور مناســب اســت .اگــر مــا هنــگام
مطالعــه در شــب نــور کافــی نداشــته باشــیم ،بــه چشــمانمان فشــار زیــادی میآیــد.
ایــن فشــار ســبب خواهــد شــد کــه مــا خیلــی زود از مطالعــه خســته شــویم .بــه همین
دلیــل هــم بهتــر اســت کــه نــور کافــی بــرای مطالعــه را فراهــم کنیــد .اســتفاده از
چراغهــای مطالعــه میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا نــور کافــی را تجربــه کنیــد.
انتخاب کتاب مناسب
کتــاب خوانــدن پیــش از مطالعــه بــه انــدازه کافــی کار چالشبرانگیــزی هســت.
حــال اگــر نتوانیــم بــا کتابــی کــه میخوانیــم ارتبــاط برقــرار کنیــم ،ســختی ایــن
کار بــرای مــا دو چنــدان خواهــد شــد .ســعی کنیــد حتمــا کتابــی را
انتخــاب کنیــد کــه بــا ســلیقه شــما همخوانــی دارد و از خوانــدن آن
خســته نمیشــوید .اینگونــه میتوانیــد امیــد داشــته باشــید کــه بــه
مــرور عــادت کتابخوانــی در شــب را در خــود پــرورش دهیــد .بــرای
انتخــاب کتــاب مناســب میتوانیــد مقاله کتابهایــی کــه بایــد
خوانــد را مطالعــه کنیــد.
استفاده از کتابهای الکترونیکی
اگــر نمیتوانیــد در اتــاق خــود چــراغ روشــن کــرده و کتــاب
بخوانیــد ،پیشــنهاد مــا بــه شــما کتابهــای الکترونیکــی هســتند.
کتابهــای الکترونیکــی را بــه راحتــی میتــوان در تبلــت یــا
گوشــی تلفــن همــراه مطالعــه کــرد .امــا چنــد نکتــه را بــرای مطالعــه
ایــن کتابهــا در نظــر داشــته باشــید .نخســت اینکــه اجــازه ندهیــد ســایر
جذابیتهایــی کــه درون گوشــی شــما وجــود دارنــد ،حواســتان را پــرت کننــد.
نکتــه دوم امــا تنظیــم نــور مناســب اســت .نــور صفحــه گوشــی خــود را در کمتریــن
حالــت قابــل دیــد قــرار دهیــم .نکتــه ســوم هــم خامــوش کــردن نــور آبــی اســت.
بیشــتر گوشــیها و تبلتهــای موجــود در بــازار گزینــهای دارنــد کــه نــور
آبــی صفحــه را کــم کــرده یــا حــذف میکنــد .نــور آبــی از خــوب خوابیــدن مــا
جلوگیــری میکنــد .بــه همیــن دلیــل هــم بهتــر اســت بــا فعــال کــردن ایــن گزینــه
در طــول شــب خــواب خــود را نیــز بــه خطــر نیندازیــد.
نوشیدنیهای غیرمجاز!
خیلــی از مــا عــادت داریــم کــه هنــگام مطالعــه چیــزی بنوشــیم .از چــای و قهــوه
گرفتــه تــا انــواع نوشــابههای گازدار یــا انــرژی زا .امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه
هنــگام مطالعــه در شــب نوشــیدن هیــچ چیــز جــز آب مجــاز نیســت .خــوردن
کافئیــن کــه در چــای و بــه خصــوص قهــوه وجــود دارد خــواب شــما را بــه تاخیــر
میانــدازد .بــرای همیــن هــم اگــر تشــنه شــدید میتوانیــد کمــی آب بنوشــید.
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و تاثیر آن در بهبود
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نوع نشستن
نکتــه دیگــری کــه در مطالعــه قبــل از خــواب اهمیــت دارد ،نجــوه نشســتن
شماســت .برخــی از افــراد شــاید ترجیــح دهنــد ســرجای خــود دراز کشــیده و
مطالعــه کننــد .ایــن کار از  ۲جهــت اشــتباه اســت .نخســت اینکــه باعــث فشــار
آمــدن بــه گــردن شــما میشــود .دوم اینکــه در ایــن حالــت احتمــال اینکــه خوابتــان
ببــرد زیــاد اســت .ســعی کنیــد در رختخــواب طــوری بنشــینید کــه کتــاب را روی
زانوهــای خــود و مقابــل صورتتــان قــرار دهیــد.
کتابهای صوتی
اگــر نمیخواهیــد نگــران نــور و وزن کتــاب و نحــوه قــرار گیــری
گــردن و نــوع نشســتن باشــید ،کتابهــای صوتــی بهتریــن انتخــاب
بــرای شــما هســتند .شــما میتوانیــد بــه راحتــی یــک کتــاب صوتــی
را خریــداری و دانلــود کنیــد و ســپس آن را درون رختخــواب خــود بــا
هندزفــری گــوش دهیــد .البتــه انتخاب کتــاب کاغــذی ،صوتــی و یــا
الکترونیکی کامــا بــه خــود شــما بســتگی دارد.
برخی سواالت رایج در مورد
مطالعه کتاب قبل از خواب در شب
* آیا برای چشم مضر نیست؟ به شرطی که نور کافی داشته باشیم خیر.
* آیـا بـه درمـان بیخوابـی کمـک میکند؟ کتـاب خوانـدن بـا خسـته کـردن
چشـمان و آرام کـردن بـدن شـما بـه درمـان بیخوابـی کمـک میکنـد .البتـه اگـر بی
خوابـی شـما ریشـه در چیزهـای دیگـری نداشـته باشـد.
* آیـا بـرای کمـر و گـردن مـا مضـر اسـت؟ همانطور کـه گفتیـم اصلاح نحـوه
نشسـتن و یـا اسـتفاده از کتابهـای صوتـی ریسـک آسـیب دیدن گـردن و کمـر ما را
کاهـش میدهنـد.
* چقـدر بایـد در شـب مطالعـه کنیم؟ بسـته بـه اینکـه چقـدر زمـان داریـد و یـا
اینکه چه میـزان به کتـاب خواندن عـادت داریـد این موضـوع متفاوت
اسـت .حتـی اگر اصلا کتـاب نمیخوانیـد ،همین امشـب با یـک صفحه
مطالعـه شـروع کنید .هیچـگاه برای شـروه دیر نیسـت و شـما خیلی زود
بـه مطالعـه قبل از خـواب عـادت خواهیـد کرد.
* آیـا ایـن کار موجـب خـواب دیـدن میشـود؟ هنوز بهصـورت
علمـی هیچگونـه شـواهدی مبنـی بـر ایـن موضـوع دیـده نمیشـود.
هرچنـد کـه خوانـدن یـک داسـتان قبـل از خـواب و آشـنایی بـا
شـخصیتهای موجـود در آن امـکان ایـن اتفـاق را افزایـش میدهـد.
مطالعه قبل از خواب ؛ سخن پایانی
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مطالعــه کــردن در روز یــا شــب هــر دو مزایــای زیــادی بــرای مــا دارد .از بهبــود
عملکــرد مغــز گرفتــه تــا پیشــرفت مهارتهــای اجتماعــی همگــی بــر اثــر مطالعــه
کافــی بــه دســت میآینــد .بــه همیــن دلیــل هــم بهتــر اســت هــر شــب پیــش از
خــواب چنــد صفح ـهای کتــاب بخوانیــد .ایــن کار نــه تنهــا موجــب پیشــرفت شــما
میشــود ،بلکــه باعــث خواهــد کــه خــواب دلچســبی را هــم تجربــه کنیــد.

