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           شرایط مطالعه ؛ چگونه برای درس خواندن آماده شویم؟!

ایجــاد شــرایط مناســب بــرای انجــام هــر کاری بــه مــا کمــک می کنــد تــا بهتــر 
ــد مطالعــه کــردن هــم شــرایط  ــرای کاری مانن ــر ب ــم. اگ ــم از پــس آن بربیایی بتوانی
ــم  ــرای موفقیــت در آن خواهی ــم، مســلما شــانس بیشــتری ب مناســب را فراهــم کنی
داشــت. در ایــن مقالــه از هــوش برتــر ایرانیــان قصــد داریم بــه شــما برخی از شــرایط 
ــا  ــه شــما کمــک می کننــد ت مطالعــه ســودمند را معرفــی کنیــم کــه ب
ــن شــرایط در  ــد. فراهــم کــردن ای ــر عمــل کنی ــدن بهت در درس خوان
ــد  ــث خواه ــی درس بخوانیم باع ــم چگونه مفهوم ــه بدانی ــار اینک کن
تــا دیگــر نگــران هیــچ آزمــون و امتحانــی نباشــیم و بــا خیــال راحــت 

درس بخوانیــم. 
 

           انواع شرایط الزم برای مطالعه

ــواع  ــد نیســت ان ــم، ب ــن شــرایط بروی ــه ســراغ ای ــل از اینکــه ب قب
ــه  ــرای مطالع ــا ب ــه م ــرایطی ک ــتین ش ــم. نخس ــی کنی ــا را بررس آن ه
ــی  ــا زمان ــتند. ت ــی هس ــرایط ذهن ــم، ش ــاز داری ــه آن نی ــودمند ب س
ــیم،  ــرده باش ــت نک ــدن درس ــه و درس خوان ــورد مطالع ــود را در م ــت خ ــه ذهنی ک
ــاز  ــی ب ــرایط محیط ــه ش ــا ب ــرط ام ــن ش ــم. دومی ــوب درس بخوانی ــم خ نمی توانی
ــد  ــا بای ــا در خانه م ــم ی ــه درس بخوانی ــه در کتابخان ــا اینک ــته ب ــردد. بس می گ
محیــط مناســبی را بــرای درس خوانــدن فراهــم کنیــم. آخریــن دســته از شــرایط هــم 
آن هایــی هســتند کــه مــا در هنــگام مطالعــه کــردن بایــد اجــرا کنیــم. از اســتفاده از 
ــن  ــردن همگــی در ای ــی و اســتراحت ک ــواد غذای ــا م ــه ت ــه گرفت ــای مطالع تکنیک ه
ــه  ــرایط مطالع ــراغ ش ــه س ــه ب ــد ک ــت آن می رس ــال وق ــد. ح ــرار می گیرن ــته ق دس

بــه زبــان هــوش برتــر ایرانیــان برویــم.  

هر چیزی که تمرکزتان را بهم می زند
 کنار بگذارید

اگــر قــرار اســت شــرایط مناســبی را بــرای مطالعــه و درس خواندن 
خــود ایجــاد کنیــد، بهتــر اســت کــه در قــدم اول هــر چیــزی کــه ممکن 
ــه  ــمن درج ــد. دش ــار بگذاری ــد کن ــرت کن ــما را پ ــواس ش ــت ح اس
یــک تمرکــز شــما، گوشــی موبایلتــان اســت. پــس همــان ابتــدا آنــرا 
روی حالــت بی صــدا قــرار دهیــد و از خــود دور کنیــد. شــاید در 
ــه آن  ــه ب ــی رفته رفت ــرای شــما ســخت باشــد، ول ــدا چنیــن کاری ب ابت

ــرد. ــد ک ــادت خواهی ع
البتــه مشــکل شــما تنهــا بــا کنــار گذاشــتن موبایــل حــل نخواهــد 
شــد. چیــزی کــه مــا را بــه ســمت موبایــل می کشــاند افــرادی اســت کــه از طریــق 
ــدم  ــم دچار ع ــد داری ــر قص ــس اگ ــم. پ ــرار می کنی ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــی ب گوش
تمرکــز هنــگام درس خوانــدن و مطالعــه کــردن نشــویم، بایــد از افــرادی کــه ممکــن 
ــراد  ــن اف ــه اشــتباه نکنیــد، ای ــم. البت اســت تمرکــز مــا را بهــم بزننــد نیــز دوری کنی
ــیطانی  ــمایل ش ــکل و ش ــا ش ــه حتم ــت ک ــرار نیس ــتند و ق ــما نیس ــمن ش ــا دش لزوم
داشــته باشــند. دوســتان، اعضــای خانــواده یــا هرکســی کــه ممکــن اســت صحبــت 
ــراد  ــته از اف ــن دس ــامل ای ــود ش ــما ش ــز ش ــن تمرک ــت رفت ــب از دس ــا او موج ب
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ــد  ــان بگذاری ــا در جری ــه آن ه ــروع مطالع ــل از ش ــت قب ــر اس ــس بهت ــود. پ می ش
ــان  ــوردن تمرکزت ــم خ ــب بره ــته موج ــوند و ناخواس ــت نش ــما ناراح ــم از ش ــا ه ت

نشــوند.

           از لحاظ ذهنی آماده شوید

داشــتن ذهنیــت صحیــح یکــی از اولیــن شــرایط تجربــه یــک مطالعــه ســودمند 
اســت. تــا زمانــی کــه ذهنیــت درســتی نســبت بــه مطالعــه و درس خوانــدن نداشــته 
ــل  ــی حاص ــت زمان ــت درس ــد. ذهنی ــی را از آن ببری ــره کاف ــد به ــید، نمی توانی باش
ــتن  ــید. دانس ــردن را بشناس ــه ک ــود از مطالع ــد خ ــدف و قص ــما ه ــه ش ــود ک می ش
ــزه  ــش انگی ــه باعث افزای ــد، بلک ــر می دهن ــا را تغیی ــت م ــا ذهنی ــه تنه ــداف ن اه
بــرای درس خوانــدن و مطالعــه کــردن نیــز خواهــد شــد. بهتــر اســت کــه بــه جــای 
ــه دســت  ــا مطالعــه کــردن ب ــه فرصت هایــی کــه ب تــرس تمــام نکــردن مطالــب، ب
ــد  ــدن را شــروع خواهی ــت درس خوان ــرژی مثب ــا ان ــگاه ب ــد. آن ــر کنی ــد فک می آوری

کــرد. 

           برنامه ریزی قبل از شروع درس خواندن

شــاید در تمامــی مطالبــی کــه تــا بحــال در مــورد مطالعــه کــردن 
و اهمیــت آن منتشــر کرده ایــم، در مــورد اهمیــت برنامه ریــزی 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــث نمی ش ــوع باع ــن موض ــا ای ــم. ام ــت کردی صحب
نخواهیــم برنامه ریــزی را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن شــرایط 
ــر  ــام ه ــل از انج ــی کنیم. برنامه ریزی قب ــودمند معرف ــه س مطالع

ــا: ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م کاری ب
ریسک اشتباهات را پایین بیاوریم.   .1

بازدهی بیشتری داشته باشیم.  .2
با تمرکز باال و دقت کافی آن را انجام دهیم.  .3

ــل از  ــا قب ــد. ام ــه کنی ــت بیشــتری تجرب ــای خــود را کیفی ــی کاره ــه طــور کل و ب
اینکــه برنامــه خاصــی بــرای مطالعــه خــود بچینیــد، یادتــان باشــد کــه ایــن برنامــه 
بایــد کامــا قابــل اجــرا باشــد. ایــن یعنــی بــه انــدازه ای بــرای درس خوانــدن برنامــه 
ریــزی کنیــد کــه واقعــا مطمئنیــد از پــس آن برمیاییــد. اینگونــه دیگــر شــرمنده خود 
ــک  ــد ی ــد بدانی ــت داری ــر دوس ــت. اگ ــرا نیس ــام ماج ــن تم ــا ای ــد. ام ــد ش نخواهی
ــدی را از  ــورد بع ــد، م ــته باش ــری داش ــای دیگ ــه ویژگی ه ــد چ ــه مناســب بای برنام

ــد. ــت ندهی دس
 

           استراحت کردن را فراموش نکنید

ــدر  ــما را ه ــت ش ــه وق ــگام مطالع ــردن در هن ــتراحت ک ــد اس ــاید تصــور کنی ش
ــر عضــو دیگــری از  ــد ه ــز دیگــری اســت. درســت مانن ــت چی ــا حقیق ــد. ام می ده
ــد و  ــه مــرور زمــان خســته می شــود. پــس چــه خوشــتان بیای ــز ب ــدن، مغــز مــا نی ب
چــه نــه شــما بــه اســتراحت کــردن نیازمندیــد. امــا ســوال اینجاســت کــه چگونــه و 
ــه طــور  ــه ب ــد ک ــات نشــان می دهن ــم؟ تحقیق ــد اســتراحت کنی ــزان بای ــه چــه می ب
متوســط در هــر 1 ســاعت، مغــز مــا بــه 1۰ دقیقــه اســتراحت نیــاز دارد. ایــن یعنــی 
بــازده مفیــد مغــز در هــر یــک ســاعت چیــزی حــدود ۵۰ دقیقــه اســت. حــال بــرای 
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اینکــه از ایــن پتانســیل بیشــترین بهــره را ببریــم، بایــد خــود ایــن اســتراحت کــردن 
ــم. ــزی کنی ــم برنامه ری را ه

چگونــه؟ خــب کار چنــدان ســختی نیســت. تکنیــک پومــودورو یکــی از راه هایــی 
ــای  ــه کاره ــوید، ب ــه خســته ش ــدون آنک ــا ب ــد ت ــما کمــک می کن ــه ش ــه ب اســت ک
ــه  ــه، ۵ دقیق ــر 2۵ دقیق ــد از ه ــد بع ــما بای ــن روش ش ــاس ای ــر اس ــید. ب ــود برس خ
ــتراحت  ــه اس ــع ب ــک رب ــه، ی ــار 2۵ دقیق ــر چه ــد از ه ــپس بع ــد. س ــتراحت کنی اس
ــه  ــه یک مطالع ــرای تجرب ــت ب ــد جه ــک از چن ــن تکنی ــد. ای بپردازی
ــک  ــما کم ــه ش ــتفاده از آن ب ــه اس ــت اینک ــت دارد: نخس مفید اهمی
ــه مطالعــه کــردن بپردازیــد. دوم  ــر از گذشــته ب ــا متمرکزت می کنــد ت
ــه ســراغ شــما نخواهــد آمــد.  اینکــه خســتگی مغــز هنگــم مطالعــه ب
ــی در  ــش بازده ــت، افزای ــر اس ــه مهمت ــه از هم ــم ک ــوم ه ــورد س م

ــه اســت.  ســاعت مطالع
 

           شرایط محیطی مطالعه

ــه  ــن س ــاید ای ــوع؛ ش ــای مطب ــوب و دم ــور خ ــت، ن ــی راح صندل
ــد  ــت بدانی ــد نیس ــا ب ــد، ام ــر بیاین ــه نظ ــاده ب ــگاه اول س ــرط در ن ش
ــش  ــث افزای ــمگیری باع ــکل چش ــه ش ــد ب ــرایط می توان ــن ش ــردن همی ــم ک فراه
کیفیــت مطالعــه شــما شــود. بــد نیســت بدانیــد عملکــرد مغــز مــا کامــا بــه شــرایط 
ــی و جســمی مــا وابســته اســت. پــس اگــر محــل نشســتن شــما راحــت نباشــد  بدن
ــه  ــد. در نتیج ــوع آزار می بین ــن موض ــدام از ای ــان م ــزی درون مغزت ــا چی مطمئن
ــر  ــس بهت ــد. پ ــه کنی ــی مطالع ــه خوب ــد ب ــورده و نمی توانی ــم خ ــما بره ــز ش تمرک

ــد.  ــاب کنی ــتن انتخ ــرای نشس ــی را ب ــل خوب ــدای کار مح ــان ابت ــت در هم اس
ــد پنجــره ای  ــه می کنی ــه در آن مطالع ــی ک ــر محل ــور اســت. اگ ــورد ن ــن م دومی
ــه  ــود )البت ــرای شــما خواهــد ب ــن انتخــاب ب ــور خوشــید بهتری ــه بیــرون دارد، ن رو ب
ــد  ــر اینطــور نیســت می توانی ــا اگ ــد!(. ام ــه در طــول روز مطالعــه کنی ــه شــرطی ک ب
ــه  ــا ب ــد. مث ــره ببری ــود به ــه خ ــل مطالع ــی در مح ــای ترکیب از نوره
ــب  ــد، از ترکی ــفید باش ــما س ــاق ش ــای ات ــام المپ ه ــه تم ــای اینک ج
ــه چشــمان شــما  ــه ن ــد. اینگون ــی اســتفاده کنی ــی و آفتاب المــپ مهتاب
ــد زرد  ــش از ح ــاق بی ــای ات ــه فض ــوند و ن ــته می ش ــه خس از مطالع

ــد! ــد ش خواه
مــورد ســوم امــا دمــا و تهویــه مطبــوع اتــاق اســت. البتــه منظــور 
ــوای  ــه ه ــتگاه تهوی ــک دس ــد ی ــا بای ــما حتم ــه ش ــت ک ــن نیس ــا ای م
ــر  ــه. بهت ــید! ن ــته باش ــود داش ــه خ ــاق مطالع ــی در ات ــد میلیون چن
اســت کــه دمــای اتــاق شــما نــه زیــاد گــرم باشــد و نــه خیلــی ســرد. 
عــاوه بــر آن اگــر می توانیــد حتمــا گوشــه پنجــره را بــاز بگذاریــد تــا 
ــن را هــم نداشــتید،  ــه شــما برســد. حتــی اگــر امــکان ای هــوای آزاد ب
ــه نفــس  ــر اســت در هــر ۵ دقیقــه اســتراحت، 1 دقیقــه زمــان را ب بهت
ــما  ــز ش ــه مغ ــتری ب ــیژن بیش ــه اکس ــد. اینگون ــای آزاد بپردازی ــیدن در فض کش

ــد.  ــد ش ــان تر خواه ــما آس ــرای ش ــری ب ــد و یادگی می رس

           با موسیقی چطورید؟

“بدون موسیقی زندگی اشتباهی بیش نیست.” نیچه
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ــن  ــد م ــد؟ راســتش را بخواهی ــه نیچــه موافقی ــن گفت ــا ای ــزان ب ــا چــه می شــما ت
ــر یادگیــری و حافظــه سالهاســت  ــا حــرف او موافقــم. تاثیــر موســیقی ب کــه کامــا ب
کــه ثابــت شــده اســت. امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت. گــوش کــردن بــه موســیقی 
می توانــد بــه شــما آرامــش را هدیــه کنــد. انــواع مختلــف موســیقی تاثیــر متفاوتــی 
ــری و  ــرای یادگی ــیقی ب ــوع موس ــدام ن ــا ک ــت. ام ــد داش ــا خواهن ــز م ــر روی مغ ب

مطالعــه مناســب اســت؟ 
بــرای اینکــه شــرایط مطالعــه را بــه خوبــی بــرای خــود فراهــم کنیــد، بهتــر اســت 

ــش  ــیکی را پخ ــم و کاس ــیقی مای ــدن موس ــگام درس خوان ــه هن ک
ــیقی  ــه موس ــردن ب ــوش ک ــه گ ــان داده اند ک ــات نش کنید. تحقیق
کاســیک فعالیــت مغــز مــا را افزایــش می دهــد. ایــن فعالیــت بیشــتر 
ــد.  ــش می یاب ــا افزای ــز م ــداالی مغ ــه آمیگ ــانی و ناحی ــوب پیش در ل
ــا در  ــه م ــا حافظ ــه صــورت مســتقیم ب ــه ب ــی اســت ک ــداال جای آمیگ
ارتبــاط اســت. بــرای همیــن هــم گــوش دادن بــه موســیقی کاســیک 
ــرای  ــب را ب ــادآوری مطال ــری و ی ــد یادگی ــه می توان ــگام مطالع در هن

مــا آســانتر کنــد. 

           سوخت گیری کنید!

بــدون بــرق یخچــال، تلویزیــون و تمــام وســایل برقــی شــما کار نخواهنــد کــرد. 
چــرا؟ چــون انــرژی الزم در اختیــار آن هــا قــرار نمی گیــرد. امــا مغــز شــما چطــور؟ 
ــی الزم  ــد بازده ــرژی بتوان ــدون ان ــز ب ــان نی ــه مغزت ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــا می ت آی
ــه  ــت دادن ب ــه اهمی ــرایط مطالع ــر از ش ــی دیگ ــه. یک ــه ن ــه ک ــته باشــد؟ البت را داش
خــوراک اســت. اگــر قصــد داریــد درس بخوانیــد و از مطالعــه کــردن لــذت ببریــد، 
بهتــر اســت حتمــا خوراکی هــای مفیــدی را هنــگام مطالعــه کــردن مصــرف کنیــد.

ــد در  ــج می توانن ــس و هوی ــد کرف ــبزیجاتی مانن ــا، س ــواع مغزه ــات، ان میوه ج
ــز  ــز نی ــود عملکــرد مغ ــه بهب ــدن و مغــز شــما، ب ــاز ب ــورد نی ــرژی م ــن ان ــار تامی کن
کمــک کننــد. عــاوه بــر آن هــا اگــر اهــل تنقــات هســتید، خــوردن شــکات تلــخ 

را نیــز بــه شــما توصیــه می کنیــم. شــکات تلــخ تاثیــر بســیار مثبتــی 
بــر روی حافظــه و مغــز مــا دارد. 

ــم.  ــوش کنی ــد فرام ــوردن را نبای ــم، آب خ ــه بگذری ــا از هرچ ام
بخــش زیــادی از مغــز مــا را مولکول  هــای آب تشــکیل داده انــد. عــاوه 
ــا  ــد ت ــک می کن ــز کم ــه مغ ــدن ب ــاز ب ــورد نی ــن آب م ــن تامی ــر ای ب
ــود  ــف خ ــای مختل ــخ بخش ه ــتری ب ــرعت بیش ــا س ــات را ب اطاع
هدایــت کنــد. ســعی کنیــد حتمــا در کنــار خــود یــک بطــری آب قــرار 

ــید. ــه از آن بنوش ــد جرع ــار چن ــت یکب ــد وق ــر چن ــد و ه دهی
 

           محل مطالعه خود را مرتب کنید

شــلوغی یکــی از مهمتریــن عوامــل برهــم زننــده تمرکــز اســت. تصــور کنیــد وارد 
ــای  ــرف جوراب ه ــک ط ــده اید و ی ــد ش ــه کنی ــت مطالع ــرار اس ــه در آن ق ــی ک اتاق
نشســته، ســمت دیگــر لباس هایــی کــه از تــن خــود در آورده ایــد افتــاده و روی میــز 
ــب  ــم ترتی ــان ه ــی خودت ــه حت ــی ک ــا و کاغذپاره های ــر اســت جزوه ه ــم پ ــه ه مطالع

ــرد؟  ــه ک ــوان مطالع ــن شــرایطی می ت ــه نظــر شــما در چنی ــد. ب ــا را نمی دانی آن ه
ــز  ــل از هرچی ــه، قب ــب مطالع ــرایط مناس ــردن ش ــرار ک ــرای برق ــت ب ــر اس بهت
ــز  ــر چی ــد و ه ــروع کنی ــود ش ــه خ ــز مطالع ــا می ــدا ب ــد. ابت ــب کنی ــان را مرت اتاقت
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ــای  ــایر بخش ه ــراغ س ــه س ــپس ب ــد. س ــد را از روی آن برداری ــه می بینی ــی ک اضاف
اتــاق برویــد و بــه آن هــا نظــم بدهیــد. ایــن کارهــا بــا افزایــش تمرکزتــان، بــه شــما 
ــه  ــی ک ــن زمان ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــه کنی ــری را تجرب ــه بهت ــا مطالع ــد ت کمــک می کنن
ــه  ــه ب ــی ک ــا و جزوات ــردن کتاب ه ــدا ک ــد، پی ــودش باش ــای خ ــر ج ــزی س هرچی

ــود.  ــد ب ــاده تر خواه ــما س ــرای ش ــد ب ــاز داری ــا نی آن ه
 

           یادداشت برداری کنید

فرقــی نــدارد چقــدر مطالعــه کنیــد، تــا زمانــی کــه نتوانیــد آنچــه 
را خوانده ایــد بــه یــاد بیاوریــد. یکــی از روش هایــی کــه بــه مــا کمــک 
ــم، یادداشــت  ــادآوری کنی ــه ســادگی ی ــب را ب ــم مطال ــد بتوانی می کن
ــی از  ــد از مدت ــب بع ــام مطال ــا خاصــه نویســی اســت. تم ــرداری ی ب
ــن  ــا ای ــاد آوردن آن ه ــه ی ــا راه ب ــد شــد. تنه ــاک خواهن ــا پ حافظــه م
ــب درون  ــب مطال ــن ترتی ــه ای ــم. ب ــرور کنی ــب را م ــه مطال ــت ک اس
ــا  ــر م ــر از خاط ــد و دیگ ــد ش ــت خواهن ــا ثب ــدت م ــد م ــه بلن حافظ

نمی رونــد. 
یادداشــت بــرداری از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه بــه مــا کمــک 
می کنــد تــا مطالــب را در حجــم و انــدازه کمتــری مــرور کنیــم. بــه ایــن 
ــده  ــا باقی مان ترتیــب زمــان کمتــری را صــرف ایــن کار خواهیــم کــرد و می توانیــم ب
زمــان خــود هــر کاری کــه دوســت داریــم انجــام دهیــم. یادداشــت بــرداری شــاید 
ــا  ــری م ــدون شــک یادگی ــا ب ــد و ســودمند نباشــد، ام ــه مفی ــی از شــرایط مطالع یک
ــا  ــا ب ــم ت ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــا ب ــد داد. م ــود خواه ــه شــکل چشــمگیری بهب را ب
ــن دو  ــی، ای ــی ذهن ــه کش ــرداری کرنل و نقش ــت ب ــه روش یادداش ــه مقال مطالع
روش منحصــر بــه فــرد را یــاد بگیریــد و از آن هــا بــرای خاصــه کــردن و یادداشــت 

ــد.  ــتفاده کنی ــد اس ــه می خوانی ــی ک ــتن از مطالب برداش
 

           نقش مهارت های یادگیری در بهبود شرایط مطالعه

امــا همانطــور کــه گفتیــم، برخــی مهارت  هــا هســتند کــه اگرچــه 
ــد  ــا می توان ــد، ام ــاب نمی آین ــه حس ــه ب ــه مطالع ــرایط اولی ــزو ش ج
ــش  ــد. دان ــش دهن ــا را افزای ــدن م ــه و درس خوان ــی مطالع بازده
تندخوانــی هــم دقیقــا یکــی از همیــن مهارت هــا اســت. ایــن مهــارت 
ــتانتان  ــی دس ــز، چشــم ها و حت ــما از مغ ــتفاده ش ــوع اس ــا ن مســتقیما ب
ــه  ــارت اســت ک ــک مه ــا ی ــی تنه ــی تندخوان ــن یعن ســروکار دارد. ای
ــی  ــرد، چــرا کــه پتانســیل و توانای ــاد بگی ــد آن را ی ــردی می توان هــر ف

ــده اســت. ــرار داده ش ــی ق ــراد معمول ــام اف ــود تم آن در وج

ــما را  ــری ش ــا یادگی ــه تنه ــوم ن ــاور عم ــاف ب ــی برخ تندخوان
ــد.  ــد ش ــز خواه ــما نی ــب ش ــش درک مطل ــب افزای ــه موج ــد، بلک ــش نمی ده کاه
ــه  ــی ب ــما حت ــه ش ــود ک ــث می ش ــه باع ــگام مطالع ــما در هن ــرعت ش ــش س افزای
شــکل ناخواســته دقــت بیشــتری هنــگام مطالعــه داشــته باشــید. ایــن یعنــی دیگــر 
ــرای شــما  ــه چیزهــای بی اهمیــت ب ــرای از دســت رفتــن تمرکــز و توجــه ب ــی ب زمان

ــد. ــد مان ــی نخواه باق
ــرای درس  ــه ب ــت حافظ ــای تقوی ــا روش ه ــنایی ب ــی، آش ــر تندخوان ــاوه ب ع
ــد.  ــه کنی ــری را تجرب ــا مطالعــه بهت ــد ت ــه شــما کمــک کن ــد ب ــز می توان ــدن نی خوان
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ــت  ــود را تقوی ــدت خ ــاه م ــه کوت ــد حافظ ــما می توانی ــا ش ــن روش ه ــک ای ــه  کم ب
ــال  ــد مــدت خــود انتق ــه حافظــه بلن ــه ب ــب را چگون ــه مطال ــد ک ــاد بگیری ــرده و ی ک

دهیــد. 

           شرایط مطالعه ؛ سخن پایانی

مطالعــه و درس خوانــدن کار بســیار مهمــی اســت. پــس ارزش آن 
را دارد کــه بــرای فراهــم کــردن شــرایط مطالعــه ســودمند، خــود را از 
ــد  ــه شــما کمــک می کنن ــه شــد ب ــی کــه گفت ــم. نکات قبــل آمــاده کنی
ــرای  ــبی را ب ــرایط مناس ــد ش ــه بتوانی ــام مطالع ــن انج ــل و حی ــا قب ت
ــکات  ــن ن ــر ای ــد. عــاوه ب ــر خــود فراهــم کنی یادگیــری بیشــتر و بهت
ــیار  ــت بس ــز از اهمی ــم نی ــواب ش ــزان خ ــه می ــد ک ــوش نکنی فرام
ــبانه  ــول ش ــا در ط ــد حتم ــس ســعی کنی ــوردار اســت. پ ــادی برخ زی
ــه  ــری را تجرب ــد مطالعــه بهت ــا بتوانی ــد ت ــی بخوابی ــدازه کاف ــه ان روز ب

کنیــد. 
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