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درس خواندن در کتابخانه بهتر است یا خانه؟
بایدها و نبایدها
ایــن ســوال سالهاســت کــه در ذهــن بســیاری از مــا نقــش بســته اســت .برخــی
از مــا آرامــش و ســکوت کتابخانــه را ترجیــح میدهیــم .حــال آنکــه برخــی دیگــر
آزادی و راحتــی داخــل خانــه خــود را بــا هیــچ چیــز عــوض نمیکننــد .حتــی بــا
درس خوانــدن در کتابخانــه ! در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه شــما اصولــی را آمــوزش
دهیــم کــه بــه کمــک آنهــا میتوانیــد از درس خوانــدن در کتابخانــه
بــه بهتریــن شــکل بهــره ببریــد .ســپس مزایــا و معایــب مطالعــه در
کتابخانــه و خانــه را بررســی خواهیــم کــرد تــا بفهمیــم در خانــه درس
بخوانیــم یــا کتابخانــه  .پــس اگــر شــما هــم دوســت داریــد با اصــول
مطالعــه صحیــح در هــر یــک از ایــن مــکان هــا آشــنا شــوید ،ایــن
مقالــه را از دســت ندهیــد.
 -۱برای درس خواندن در کتابخانه برنامه ریزی کنید
داشــتن برنامــه پیــش از رفتــن بــه کتابخانــه اهمیــت بســیار
زیــادی دارد .چــرا؟ چــون بدون برنامــه ریزی بخــش زیــادی از
زمــان مــا در کتابخانــه صــرف ایــن میشــود کــه تصمیــم بگیریــم
چــه بخوانیــم و چــکار کنیــم .پــس بهتــر اســت قبــل از اینکــه وســایل خــود را جمــع
کنیــم و راهــی کتابخانــه شــویم ابتــدا برنامــه خــود را مشــخص کنیــم و هدفگــذاری
کنیــم .بــدون هــدف تقریبــا غیــر ممکــن اســت کــه مــا بتوانیــم موفقیــت خاصــی
کســب کنیــم .امــا ســوال اینجاســت کــه برنامــه مــا بایــد چــه ویژگیهایــی داشــته
باشــد؟
یک برنامه خوب باید:
• واقــع بینانــه باشــد ،یعنــی شــما توانایــی اجــرا و عمــل کــردن بــه آن را
داشــته باشــید.
• حتمــا زمانــی بــرای اســتراحت و خســتگی در کــردن در بیــن
مطالعــه در آن گنجانــده شــده باشــد.
• بــرای جلوگیــری از خســتگی مغــز ،موضوعــات مختلفــی در آن
گنجانــده شــود.
• هر بخش از آن ،هدف خاصی را دنبال کند.
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 -۲ترجیحا تنها درس بخوانید
یکــی از اشــکاالتی کــه برخــی از افــراد بــه درس خوانــدن در
کتابخانــه میگیرنــد ،ایــن اســت کــه بعضــی وقتهــا بــه جــای
اینکــه مــا را متمرکــز کنــد ،بدتــر حواســمان را پــرت خواهــد
کــرد .مثــا بســیاری از افــرادی کــه بــا دوســتان خــود بــه کتابخانــه
میرونــد ،خیلــی زود تمرکــز حــواس خــود را از دســت میدهنــد و
بــه جــای درس خوانــدن بــه شــوخی و گفتگــو بــا دوســتان خــود مشــغول میشــوند.
بــرای همیــن اســت کــه خیلــی وقتهــا در هنــگام رد شــدن از جلــوی یــک کتابخانــه،
احتمــاال افــرادی را میبینیــد کــه در جلــوب درب و یــا اطــراف آن جمــع شــدهاند و
در حــال گــپ و گفــت هســتند.
پــس بهتــر اســت کــه خودتــان تنهــا بــه کتابخانــه برویــد و بــه درس خوانــدن
مشــغول شــوید .البتــه اگــر کســی را میشناســید کــه بــه انــدازه شــما تصمیمــش
بــرای درس خوانــدن جدیاســت ،بــد نیســت اگــر همــراه او بــه کتابخانــه برویــد.

ایــن موضــوع زمانــی تاثیــر بیشــتری خواهــد گذاشــت کــه بیــن شــما یــک رقابــت
ســالم هــم شــکل بگیــرد .بدیــن ترتیــب ایــن اتفــاق باعث افزایــش انگیــزه بــرای
درس خواندن بــرای هــر دوی شــما خواهــد شــد .حتــی اگــر اراده یکــی از شــما
افــت کنــد هــم ،دیگــری او را بــاز بــه میــدان مبــارزه دعــوت خواهــد کــرد .البتــه
مبــارزهای از جنــس علــم و قلــم ،نــه شمشــیر و نیــزه!
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 -۳برای درس خواندن در کتابخانه مجهز باشید
بهتــر اســت قبــل از حرکــت بــه ســمت کتابخانــه همــه لوازمــی که
نیــاز داریــد را در کیــف خــود بگذاریــد .از شــارژر و هندزفــری گرفتــه،
تــا کتــاب و دفتــر و مــداد خــودکار .فرامــوش نکنیــد کــه حتمــا آب و
مقــداری خوراکــی هــم بــا خــود داشــته باشــید .امــا چــرا بایــد حتمــا
تمــام ایــن وســایل را جمــع کنیــم و بــا خــود بــه کتابخانــه ببریــم؟
فــرض کنیــد کــه بــرای درس خوانــدن بــه کتابخانــه رفتــه ایــد
امــا متوجــه میشــوید کــه گوشــی شــما شــارژ نــدارد و از قضــا شــارژر
آن را در خانــه جــا گذاشــتهاید .در چنیــن شــرایطی چــه اتفاقــی خواهــد
افتــاد؟ مســلما شــما خیلــی زود احســاس ناراحتــی خواهیــد کــرد .امــا
موضــوع بــه همیــن ناراحتــی کوچــک ختــم نخواهــد شــد .از وقتــی
میفهمیــد شــارژر خــود را جــا گذاشــتهاید تــا زمانــی کــه در کتابخانــه
هســتید ،ایــن موضــوع تمرکــز شــما را بهــم خواهــد ریخــت.
یــا مثــا اگــر آب و خوراکــی بــا خودتــان نبــرد ه باشــید چــه اتفاقــی میافتــد؟
البتــه کــه شــما میتوانیــد از ســوپرمارکتی در نزدیکــی کتابخانــه آنهــا را تهیــه
کنیــد .امــا همیــن خــارج شــدن از کتابخانــه میتوانــد تمرکــز شــما را برهــم بزنــد.
بــه همیــن دلیــل هــم توصیــه میکنیــم کــه تمــام وســایلی کــه نیــاز داریــد را همــراه
خــود داشــته باشــید.
در خانه درس بخوانیم یا کتابخانه ؟
حــال کــه فهمیدیــم بــرای درس خوانــدن در کتابخانــه بایــد چــه
کارهایــی انجــام دهیــم ،نوبــت بــه آن میرســد کــه بفهمیــم در خانــه
درس بخوانیــم یــا در کتابخانــه ؟ در ادامــه برخــی از مزایــا و معایــب
درس خوانــدن در هــر مــکان را بررســی خواهیــم کــرد تــا بفهمیــم
کــدام انتخــاب بــرای مــا بهتــر اســت؟
مزایای درس خواندن در کتابخانه
درس خوانــدن در کتابخانــه مزایــای بســیاری دارد کــه از جملــه
آنهــا میتــوان اشــاره کــرد بــه:
 -۱دسترسی به منابع علمی
بزرگتریــن لطــف درس خوانــدن در کتابخانــه ایــن اســت کــه بــا ایــن کار شــما به
منابــع علمــی مختلــف دسترســی خواهیــد داشــت .ایــن یعنــی اگــر هنــگام مطالعــه
بــه مشــکلی برخوردیــد ،میتوانیــد بــا یــک جســتجوی ســاده در منابــع کتابخانــه،
بفهمیــد کــه کــدام کتــاب بــرای پاســخ بــه ســوال و نقطــه مبهمــی کــه درون ذهــن
مــا وجــود دارد مناســب اســت.
ایــن ویژگــی کتابخانههــا آنهــا را بــه محلــی مناســب بــرای کســانی تبدیــل

SOHEILAMANI.COM

درس خواندن
در کتابخانه
بهتر است یا خانه؟

میکنــد کــه بــه صــورت خودخــوان درس میخواننــد .چــرا کــه اگــر معلمــی در
کار نبایــد کــه بــه ســواالت مــا پاســخ دهــد ،مــا بــه کتابهــا پنــاه میبریــم تــا
ابهامــات ذهــن خــود را برطــرف کنیــم .بدیــن ترتیــب میتوانیــم یا یکبــار درس
خواندن مطالــب را یــاد بگیریــم.
 -۲سکوت و آرامش
دومیــن ویژگــی مهــم ســکوتی اســت کــه در فضــای کتابخانــه حکــم فرماســت.
در واقــع همیــن ســکوت اســت کــه بســیاری از افــراد را بــه ســمت
کتابخانــه میکشــد .مطالعــه کــردن در مــکان شــلوغ و پــر ســر و
صــدا تقریبــا غیــر ممکــن اســت .پــس افــراد زیــادی بــه کتابخانههــا
پنــاه میبرنــد تــا نتیجــه بهتــری از درس خوانــدن خــود بگیرنــد .چــرا
کــه یــک جــای ســاکت ،یک مــکان مطالعــه خوب بــه حســاب
میآیــد .البتــه اگــر گاهــی اوقــات از ایــن ســکوت و آرامــش،
خوابتــان نگیــرد!
 -۳فرصت بودن در اجتماع
درسـت اسـت کـه در ابتـدای توصیـه هـای خـود از ایـن گفتیـم
کـه بهتـر اسـت تنهایـی در کتابخانـه مطالعـه کنیـد ،امـا در هـر حـال
کتابخانههـا محلـی هسـتند که افـراد مختلـف اجتمـاع را در خـود جای
میدهنـد .ایـن یعنی درسـت بـه همان انـدازه کـه ممکن اسـت حواس شـما بـه خاطر
حضـور دیگـران از درس خواندن پرت شـود ،حتـی ممکن اسـت با دیدن و معاشـرت با
آدمهـای جدیـد ،فرصتهـای مختلفی برای شـما ایجـاد شـود .از فرصتهای شـغلی
گرفتـه ،تا روابـط دوسـتانهای که گاهـی به موفقیت و رشـد هـر دو طرف منجـر خواهد
شـد .
معایب درس خواندن در کتابخانه
امــا در کنــار تمــام مزایایــی کــه گفتــه شــد ،درس خوانــدن در
کتابخانــه معایبــی هــم دارد .در ادامــه بــه  ۴عیــب بــزرگ آن اشــاره
خواهیــم کــرد.
 -۱شلوغی
متاسـفانه خیلـی وقتهـا کتابخانهها بیشـتر از چیزی که باید شـلوغ
هسـتند .بـه همیـن دلیـل هم چنـدان محـل مناسـبی بـرای مطالعـه به
حسـاب نمیآینـد .میپرسـید چـرا؟ تصـور کنیـد  ۵۰نفـر با هـم پچ پچ
میکننـد .چـه اتفاقـی میافتـد؟ صـدای همهمه عجیبـی سـالن مطالعه
را پـر خواهـد کرد .به همیـن دلیل هـم مطالعـه کـردن در کتابخانه آنهم
در روزهـای شـلوغ کار دشـواری بـه نظر میرسـد.
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 -۲رفت و آمد
دومیــن عیــب درس خوانــدن در کتابخانــه مســیری اســت کــه مــا بایــد هــر
روز بــرای رفتــن بــه کتابخانــه و بازگشــت از آن بپیماییــم .ایــن مســیر گاهــی انقــدر
طوالنــی و خســته کننــده میشــود کــه تمــام انــرژی مــا بــرای درس خوانــدن
و مطالعــه کــردن را ازبیــن خواهــد بــرد .گرچــه انتخــاب یــک کتابخانــه کــه در
نزدکــی محــل ســکونت ماســت میتوانــد بــه رفــع ایــن مشــکل کمــک کنــد .امــا
همــه مــا کــه در نزدیکــی خــود کتابخانــه نداریــم .اینطــور نیســت؟

 -۳خوراکی ها!
متاســفانه در کتابخانــه خبــری از خوراکیهــای خوشــمزه موجــود در یخچــال
خانــه شــما نیســت .اگــر چــه معمــوال مــا بــا خــود خوراکــی بــه کتابخانــه میبریــم،
امــا تنــوع و میــزان چیزاهایــی کــه میتوانیــم در خانــه بخوریــم ،بســیار بیشــتر از
کتابخانــه اســت.
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 -۴محدودیت زمانی
آخریــن مشــکل درس خوانــدن در کتابخانــه ایــن اســت کــه
شــما ممکــن اســت نتوانیــد هــر زمــان کــه دوســت داشــتید بــه آنحــا
برویــد .درس بخوانیــد .مثــا عــدهای از مــا شــاید بــه درس خوانــدن
در شــب عالقهمند باشــیم .ایــن موضــوع مطالعــه در کتابخانــه
را دشــوار میکنــد ،چــرا کــه ممکــن اســت در چنیــن ســاعاتی
کتابخانههــا بــاز نباشــند.
مزایای درس خواندن در خانه
امـا در مقابل درس خوانـدن در کتابخانه ،مطالعه در خانـه قرار دارد.
جایی کـه بسـیاری از ما آنـرا به کتابخانـه ترجیـح میدهیـم .مطالعه در
منـزل هـم مزایـا و فوایـدی دارد کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره خواهیم
کـرد.
 -۱دسترسی به لوازم مورد نیاز
اولین فایـدهای کـه درس خواندن در خانه نسـبت بـه کتابخانه دارد
در دسـترس بـودن لوازمی اسـت کـه به آنهـا نیـاز داریـد .از خوراکیها
گرفتـه تـا مـداد و خـودکار و خط کـش .از جـزوات تـا کتابهـا ،همگی
در دسـترس شـما هسـتند .پـس دیگـر الزم نیـز نگـران این باشـید که
چیـزی را جایـی جـا گذاشـتهاید.
 -۲آزادی عمل
وقتـی در خانـه مطالعـه میکنیـد ،آزاد هسـتید کـه هـر جایـی کـه
دوسـت داریـد را بـرای مطالعه کـردن انتخـاب کنیـد .یا حتـی هرجور
که دوسـت داریـد ،نشسـته یـا لـم داده مطالعـه کنیـد و درس بخوانید.
همچنیـن میتوانید محـل مطالعه خود را بـه گونهای که خودتان دوسـت
داریـد مرتـب کنید .همچنیـن اگر دلتـان بخواهـد از جایتان بلند شـده و
قدمـی در اتـاق بزنیـد ،هیچکس به شـما اعتـراض نمیکنـد که بـا اینکار
حواسـش را پـرت میکنیـد.
 -۳بازده بیشتر
وقتـی در خانـه باشـید ،حتـی در هنگام اسـتراحت هـم میتوانیـد کارهـای مفیدی
انجـام دهید .از شسـتن ظرفهـا گرفته تـا تمیز کـردن و مرتب کـردن اتاقتـان ،همگی
میتواننـد در هنـگام اسـتراحت بیـن مطالعـه انجـام شـوند.البته کـه هنـگام درس
خوانـدن در کتابخانـه چنیـن امکانـی بـرای شـما فراهم نیسـت.
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معایب مطالعه در خانه
ماننــد کتابخانــه ،مطالعــه در خانــه هــم معایبــی دارد کــه مهمتریــن آنهــا را بــا
هــم بررســی میکنیــم:
 -۱آزادی ،شمشیر دولبه!
مطالعــه کــردن در خانــه بــه ســبب آژادی عملــی کــه مــا داریــم
ممکــن اســت خوشــایند باشــد ،امــا بــه همــان انــدازه هــم میتوانــد
خطرنــاک باشــد! چــرا؟ مثــا فکــر کنیــد روی تخــت لــم داده و در حال
درس خواندنیــد .در چنیــن شــرایطی احتمــاال خیلــی زود خــواب بــه
ســراغ چشــمان شــما خواهــد آمــد و بــدون آنکــه بتوانیــد جلــوی خود
را بگیریــد خوابتــان میبــرد .پــس بهتــر اســت کــه در عیــن آزاد
بــودن ،حواســتان بــه خودتــان هــم باشــد.
 -۲اهمال کاری
دومیــن مــوردی کــه معمــوال در خانــه بیشــتر از درس خوانــدن
در کتابخانــه بــه چــش میخــورد اهمــال کاری اســت .اهمــال کاری
یعنــی شــما بــه ســبب مانــدن در خانــه و تمــام امکاناتــی کــه در اختیــار
شماســت ،خیلــی زود و ســاده بــه ســمت آنهــا جــذب میشــوید و از درس خوانــدن
دســت میکشــید.
 -۳حواس پرتی
تلویزیــن ،گوشــی ،کامپیوتــر ،اینترنــت و انــواع و اقســام عوامــل دیگــری کــه
میتواننــد تمرکــز شــما را بــر هــم بزننــد بــه وفــور در خانــه شــما یافــت میشــوند.
پــس بهتــر اســت مراقــب خودتــان باشــید کــه یــک وقــت تمرکــز خــود را بــا چنیــن
چیزهایــی از دســت ندهیــد.
درس خواندن در کتابخانه یا خانه؛ جمع بندی
درس خوانــدن بــه خصــوص در زمــان نزدیــک شــدن بــه
امتحانــات و یــا در دوران جمــع بنــدی کنکــور کار مهمــی اســت .امــا
اهمیــت آن زمانــی بیشــتر میشــود کــه بدانیــم محــل درس خوانــدن
مــا تاثیــر بســیاری بــر کیفیــت آن خواهــد داشــت .بــا در نظــر گرفتــن
نــکات گفتــه شــده در ایــن مقالــه شــما میتوانیــد بفهمیــد کــه فضــای
کتابخانــه بــرای درس خوانــدن شــما بهتــر اســت یــا درس خوانــدن در
منــزل را ترجیــح میدهیــد؟ یــا اصــا بایــد در خانــه درس بخوانیــم
یــا کتابخانــه ؟اینگونــه بازدهــی شــما از زمانــی کــه بــرای مطالعــه
کــردن اختصــاص دادیــد افزایــش خواهــد یافــت.
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