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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 
ــر  ــه برخــی دیگ ــال آنک ــم. ح ــح می دهی ــه را ترجی ــا آرامــش و ســکوت کتابخان از م
ــا  ــی ب ــد. حت ــوض نمی کنن ــز ع ــچ چی ــا هی ــود را ب ــه خ ــل خان ــی داخ آزادی و راحت
درس خوانــدن در کتابخانــه ! در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه شــما اصولــی را آمــوزش 
ــه  ــدن در کتابخان ــد از درس خوان ــه کمــک آنهــا می توانی ــم کــه ب دهی
ــه در  ــب مطالع ــا و معای ــد. ســپس مزای ــره ببری ــن شــکل به ــه بهتری ب
کتابخانــه و خانــه را بررســی خواهیــم کــرد تــا بفهمیــم در خانــه درس 
بخوانیــم یــا کتابخانــه . پــس اگــر شــما هــم دوســت داریــد با اصــول 
ــن  ــوید، ای ــنا ش ــا آش ــکان ه ــن م ــک از ای ــر ی ــح در ه ــه صحی مطالع

ــد. ــت ندهی ــه را از دس مقال
 

۱- برای درس خواندن در کتابخانه برنامه ریزی کنید
ــیار  ــت بس ــه اهمی ــه کتابخان ــن ب ــش از رفت ــه پی ــتن برنام داش
ــادی از  ــش زی ــه ریزی بخ ــون بدون برنام ــرا؟ چ ــادی دارد. چ زی
ــم  ــم بگیری ــه تصمی ــود ک ــن می ش ــرف ای ــه ص ــا در کتابخان ــان م زم
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 
ــم موفقیــت خاصــی  ــا بتوانی ــه م ــر ممکــن اســت ک ــا غی ــدون هــدف تقریب ــم. ب کنی
کســب کنیــم. امــا ســوال اینجاســت کــه برنامــه مــا بایــد چــه ویژگی هایــی داشــته 

باشــد؟

یک برنامه خوب باید:
ــه آن را  ــردن ب ــل ک ــرا و عم ــی اج ــما توانای ــی ش ــد، یعن ــه باش ــع بینان واق  •

داشــته باشــید.
ــن  ــردن در بی ــتگی در ک ــتراحت و خس ــرای اس ــی ب ــا زمان حتم  •

ــد. ــده باش ــده ش ــه در آن گنجان مطالع
ــی در آن  ــات مختلف ــز، موضوع ــتگی مغ ــری از خس ــرای جلوگی ب  •

ــود. ــده ش گنجان
هر بخش از آن، هدف خاصی را دنبال کند.  •

۲- ترجیحا تنها درس بخوانید
یکــی از اشــکاالتی کــه برخــی از افــراد بــه درس خوانــدن در 
ــای  ــه ج ــا ب ــی وقت ه ــه بعض ــت ک ــن اس ــد، ای ــه می گیرن کتابخان
اینکــه مــا را متمرکــز کنــد، بدتــر حواســمان را پــرت خواهــد 
ــه  ــه کتابخان ــا دوســتان خــود ب ــرادی کــه ب کــرد. مثــا بســیاری از اف
ــد و  ــت می دهن ــود را از دس ــواس خ ــز ح ــی زود تمرک ــد، خیل می رون
بــه جــای درس خوانــدن بــه شــوخی و گفتگــو بــا دوســتان خــود مشــغول می شــوند. 
بــرای همیــن اســت کــه خیلــی وقت هــا در هنــگام رد شــدن از جلــوی یــک کتابخانــه، 
ــا اطــراف آن جمــع شــده اند و  ــوب درب و ی ــد کــه در جل ــرادی را می بینی احتمــاال اف

ــتند. ــت هس ــپ و گف ــال گ در ح
ــدن  ــه درس خوان ــد و ب ــه بروی ــه کتابخان ــان تنهــا ب ــر اســت کــه خودت پــس بهت
ــما تصمیمــش  ــدازه ش ــه ان ــه ب ــید ک ــر کســی را می شناس ــه اگ ــوید. البت مشــغول ش
ــد.  ــه بروی ــه کتابخان ــر همــراه او ب ــد نیســت اگ ــدن جدی اســت، ب ــرای درس خوان ب
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ایــن موضــوع زمانــی تاثیــر بیشــتری خواهــد گذاشــت کــه بیــن شــما یــک رقابــت 
ــرای  ــزه ب ــش انگی ــاق باعث افزای ــن اتف ــب ای ــن ترتی ــرد. بدی ــم شــکل بگی ســالم ه
ــما  ــی از ش ــر اراده یک ــی اگ ــد. حت ــد ش ــما خواه ــر دوی ش ــرای ه درس خواندن ب
ــه  ــرد. البت ــد ک ــارزه دعــوت خواه ــدان مب ــه می ــاز ب ــم، دیگــری او را ب ــد ه ــت کن اف

ــزه! ــه شمشــیر و نی ــم، ن ــم و قل ــس عل ــارزه ای از جن مب

۳- برای 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، 
ــا کتــاب و دفتــر و مــداد خــودکار. فرامــوش نکنیــد کــه حتمــا آب و  ت
ــا خــود داشــته باشــید. امــا چــرا بایــد حتمــا  مقــداری خوراکــی هــم ب

تمــام ایــن وســایل را جمــع کنیــم و بــا خــود بــه کتابخانــه ببریــم؟
ــد  ــه ای ــه رفت ــه کتابخان ــدن ب ــرای درس خوان ــه ب ــد ک ــرض کنی ف
امــا متوجــه می شــوید کــه گوشــی شــما شــارژ نــدارد و از قضــا شــارژر 
آن را در خانــه جــا گذاشــته اید. در چنیــن شــرایطی چــه اتفاقــی خواهــد 
افتــاد؟ مســلما شــما خیلــی زود احســاس ناراحتــی خواهیــد کــرد. امــا 
ــی  ــد. از وقت ــد ش ــم نخواه ــی کوچــک خت ــن ناراحت ــه همی موضــوع ب
میفهمیــد شــارژر خــود را جــا گذاشــته اید تــا زمانــی کــه در کتابخانــه 

هســتید، ایــن موضــوع تمرکــز شــما را بهــم خواهــد ریخــت.
ــد؟  ــی می افت ــه اتفاق ــرده  باشــید چ ــان نب ــا خودت ــی ب ــر آب و خوراک ــا اگ ــا مث ی
ــه  ــا را تهی ــه آنه ــی کتابخان ــوپرمارکتی در نزدیک ــد از س ــما می توانی ــه ش ــه ک البت
ــد.  ــد تمرکــز شــما را برهــم بزن ــه می توان کنیــد. امــا همیــن خــارج شــدن از کتابخان
بــه همیــن دلیــل هــم توصیــه می کنیــم کــه تمــام وســایلی کــه نیــاز داریــد را همــراه 

ــید. ــته باش ــود داش خ

           در خانه درس بخوانیم یا کتابخانه ؟

ــه بایــد چــه  ــدن در کتابخان ــرای درس خوان ــم ب حــال کــه فهمیدی
کارهایــی انجــام دهیــم، نوبــت بــه آن می رســد کــه بفهمیــم در خانــه 
ــب  ــا و معای ــی از مزای ــه برخ ــه ؟ در ادام ــا در کتابخان ــم ی درس بخوانی
ــم  ــا بفهمی ــرد ت ــم ک ــی خواهی ــکان را بررس ــر م ــدن در ه درس خوان

ــر اســت؟ ــا بهت ــرای م کــدام انتخــاب ب

           مزایای درس خواندن در کتابخانه

ــه  ــه از جمل ــیاری دارد ک ــای بس ــه مزای ــدن در کتابخان درس خوان
ــه: ــرد ب ــاره ک ــوان اش ــا می ت آنه

۱- دسترسی 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 
ــه،  ــع کتابخان ــک جســتجوی ســاده در مناب ــا ی ــد ب ــد، می توانی ــه مشــکلی برخوردی ب
بفهمیــد کــه کــدام کتــاب بــرای پاســخ بــه ســوال و نقطــه مبهمــی کــه درون ذهــن 

مــا وجــود دارد مناســب اســت.
ــل  ــانی تبدی ــرای کس ــب ب ــی مناس ــه محل ــا را ب ــا آنه ــی کتابخانه ه ــن ویژگ ای
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ــی در  ــر معلم ــه اگ ــرا ک ــد. چ ــوان درس می خوانن ــورت خودخ ــه ص ــه ب ــد ک می کن
ــا  ــم ت ــاه می بری ــا پن ــه کتاب ه ــا ب ــد، م ــخ ده ــا پاس ــواالت م ــه س ــه ب ــد ک کار نبای
ــار درس  ــم یا یکب ــب می توانی ــن ترتی ــم. بدی ــرف کنی ــود را برط ــن خ ــات ذه ابهام

ــم.  ــاد بگیری ــب را ی خواندن مطال
 

۲- سکوت و آرامش
دومیــن ویژگــی مهــم ســکوتی اســت کــه در فضــای کتابخانــه حکــم فرماســت. 
ــمت  ــه س ــراد را ب ــیاری از اف ــه بس ــت ک ــکوت اس ــن س ــع همی در واق
ــر و  ــر س ــلوغ و پ ــکان ش ــردن در م ــه ک ــد. مطالع ــه می کش کتابخان
صــدا تقریبــا غیــر ممکــن اســت. پــس افــراد زیــادی بــه کتابخانه هــا 
پنــاه می برنــد تــا نتیجــه بهتــری از درس خوانــدن خــود بگیرنــد. چــرا 
ــاب  ــه حس ــه خوب ب ــکان مطالع ــاکت، یک م ــای س ــک ج ــه ی ک
می آیــد. البتــه اگــر گاهــی اوقــات از ایــن ســکوت و آرامــش، 

ــرد! ــان نگی خوابت
 

۳- فرصت 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 
کتابخانه هـا محلـی هسـتند که افـراد مختلـف اجتمـاع را در خـود جای 
می دهنـد. 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، فرصت هـای مختلفی برای شـما ایجـاد شـود. از فرصت های شـغلی 
گرفتـه، تا روابـط دوسـتانه ای که گاهـی به موفقیت و رشـد هـر دو طرف منجـر خواهد 

شـد.
 

           معایب درس خواندن در کتابخانه

ــدن در  ــد، درس خوان ــه ش ــه گفت ــی ک ــام مزایای ــار تم ــا در کن ام
ــزرگ آن اشــاره  ــب ب ــه ۴ عی ــه ب ــی هــم دارد. در ادام ــه معایب کتابخان

ــرد. ــم ک خواهی

۱- شلوغی
متاسـفانه خیلـی وقت هـا کتابخانه ها بیشـتر از چیزی که باید شـلوغ 
هسـتند. بـه همیـن دلیـل هم چنـدان محـل مناسـبی بـرای مطالعـه به 
حسـاب نمی آینـد. می پرسـید چـرا؟ تصـور کنیـد ۵۰ نفـر با هـم پچ پچ 
می کننـد. چـه اتفاقـی می افتـد؟ 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 می رسـد.
 
۲- رفت و آمد

ــر  ــد ه ــا بای ــه م ــت ک ــیری اس ــه مس ــدن در کتابخان ــب درس خوان ــن عی دومی
روز بــرای رفتــن بــه کتابخانــه و بازگشــت از آن بپیماییــم. ایــن مســیر گاهــی انقــدر 
ــدن  ــرای درس خوان ــا ب ــرژی م ــام ان ــه تم ــود ک ــده می ش ــته کنن ــی و خس طوالن
ــه در  ــه ک ــک کتابخان ــاب ی ــه انتخ ــرد. گرچ ــد ب ــن خواه ــردن را ازبی ــه ک و مطالع
ــا  ــد. ام ــن مشــکل کمــک کن ــع ای ــه رف ــد ب نزدکــی محــل ســکونت ماســت می توان

ــت؟ ــور نیس ــم. اینط ــه نداری ــود کتابخان ــی خ ــه در نزدیک ــا ک ــه م هم
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۳- خوراکی ها!
ــال  ــود در یخچ ــمزه موج ــای خوش ــری از خوراکی ه ــه خب ــفانه در کتابخان متاس
خانــه شــما نیســت. اگــر چــه معمــوال مــا بــا خــود خوراکــی بــه کتابخانــه می بریــم، 
ــتر از  ــیار بیش ــم، بس ــه بخوری ــم در خان ــه می توانی ــی ک ــزان چیزاهای ــوع و می ــا تن ام

ــت. ــه اس کتابخان

۴- محدودیت زمانی
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــدن در کتابخان ــکل درس خوان ــن مش آخری
شــما ممکــن اســت نتوانیــد هــر زمــان کــه دوســت داشــتید بــه آنحــا 
برویــد.  درس بخوانیــد. مثــا عــده ای از مــا شــاید بــه درس خوانــدن 
در شــب عاقه مند باشــیم. ایــن موضــوع مطالعــه در کتابخانــه 
را دشــوار می کنــد، چــرا کــه ممکــن اســت در چنیــن ســاعاتی 

کتابخانه هــا 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 می دهیـم. مطالعه در 
منـزل هـم مزایـا و فوایـدی دارد کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره خواهیم 

کـرد.

۱- دسترسی به لوازم مورد نیاز
اولین فایـده ای کـه درس خواندن در خانه نسـبت بـه کتابخانه دارد 
در دسـترس بـودن لوازمی اسـت کـه به آنهـا نیـاز داریـد. از خوراکی ها 
گرفتـه تـا مـداد و خـودکار و خط کـش. از جـزوات تـا کتاب هـا، همگی 
در دسـترس شـما هسـتند. پـس دیگـر الزم نیـز نگـران این باشـید که 

چیـزی را جایـی جـا گذاشـته اید.

۲- آزادی عمل
وقتـی در خانـه مطالعـه می کنیـد، 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 گونه ای 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 می کنیـد.

۳- بازده بیشتر
وقتـی در خانـه باشـید، حتـی در هنگام اسـتراحت هـم می توانیـد کارهـای مفیدی 
انجـام دهید. از شسـتن ظرف هـا گرفته تـا تمیز کـردن و مرتب کـردن اتاقتـان، همگی 
می تواننـد 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

ــا  ــا را ب ــن آنه ــی دارد کــه مهمتری ــه هــم معایب ــه، مطالعــه در خان ــد کتابخان مانن
ــم: ــی میکنی ــم بررس ه

۱- آزادی، شمشیر دولبه!
ــم  ــه ســبب آژادی عملــی کــه مــا داری ــه ب مطالعــه کــردن در خان
ــد  ــدازه هــم می توان ــان ان ــه هم ــا ب ممکــن اســت خوشــایند باشــد، ام
خطرنــاک باشــد! چــرا؟ مثــا فکــر کنیــد روی تخــت لــم داده و در حال 
ــه  ــواب ب ــی زود خ ــاال خیل ــرایطی احتم ــن ش ــد. در چنی درس خواندنی
ســراغ چشــمان شــما خواهــد آمــد و بــدون آنکــه بتوانیــد جلــوی خود 
ــن آزاد  ــه در عی ــت ک ــر اس ــس بهت ــرد. پ ــان می ب ــد خوابت را بگیری

بــودن، حواســتان بــه خودتــان هــم باشــد. 

۲- اهمال کاری
ــدن  ــتر از درس خوان ــه بیش ــوال در خان ــه معم ــوردی ک ــن م دومی
ــال کاری  ــت. اهم ــال کاری اس ــورد اهم ــش می خ ــه چ ــه ب در کتابخان
یعنــی شــما بــه ســبب مانــدن در خانــه و تمــام امکاناتــی کــه در اختیــار 
ــدن  ــه ســمت آنهــا جــذب می شــوید و از درس خوان ــی زود و ســاده ب شماســت، خیل

دســت می کشــید.

۳- حواس پرتی
ــه  ــری ک ــل دیگ ــام عوام ــواع و اقس ــت و ان ــر، اینترن ــی، کامپیوت ــن، گوش تلویزی
ــه وفــور در خانــه شــما یافــت می شــوند.  ــر هــم بزننــد ب می تواننــد تمرکــز شــما را ب
پــس بهتــر اســت مراقــب خودتــان باشــید کــه یــک وقــت تمرکــز خــود را بــا چنیــن 

ــد. ــت ندهی ــی از دس چیزهای
 

           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 می شــود کــه بدانیــم محــل درس خوانــدن 
مــا تاثیــر بســیاری بــر کیفیــت آن خواهــد داشــت. بــا در نظــر گرفتــن 
نــکات گفتــه شــده در ایــن مقالــه شــما می توانیــد بفهمیــد کــه فضــای 
کتابخانــه بــرای درس خوانــدن شــما بهتــر اســت یــا درس خوانــدن در 
ــم  ــه درس بخوانی ــد در خان ــا اصــا بای ــد؟ ی ــح می دهی ــزل را ترجی من
ــه  ــرای مطالع ــه ب ــی ک ــما از زمان ــی ش ــه بازده ــه ؟اینگون ــا کتابخان ی

ــت. ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــردن اختصــاص دادی ک
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