
 

 «« محیط مناسب مطالعه»» 

ایجاد محیطی که برای شخص شما باشد، اهمیت بسیار دارد. عناصر تشکیل دهنده یک محیط کامال مناسب 

ای هها را کشف و تعیین نماید، اما رعایت توصیهبرای مطالعه، برای همه یکسان نیست. هرکس بایدخود آن

 .اندزیر را در انتخاب محل مطالعه ثمر بخش دانسته

 های مختلف بر مشکالت یادگیری خوب و موثر برای مطالعه جای بخصوصی را در نظر بگیرید، مطالعه در مکان

افزاید، در اولین مرحله برای ایجاد مهارت مطالعه باید سعی کنید تمام کارهای خود را در یک اتاق و حتی می

این . رای مطالعه مورد استفاده قرار دهیدها را فقط ببا یک میز و صندلی انجام دهید و در صورت امکان آن

اهمیت جلوه نماید، اما در حقیقت این طور نیست. زیرا استفاده از یک پیشنهاد شاید در وهله نخست بسیار بی

اتاق مخصوص و  شود. وقتی شما درمکان ثابت سبب آمادگی ذهنی برای تمرکز حواس در حین مطالعه می

ید کنید و احتیاج ندارشت اندک زمانی در خود احساس تمایل به مطالعه میپشت میز قرار گرفتید، پس از گذ

 .مدتی از وقت خود را جهت آمادگی برای مطالعه صرف کنید

 کند که همیشه در یک جای مشخص استفاده از میز مخصوص مطالعه؛ وجود یک میز مطالعه به شما کمک می

وط گیرید، شروع به مطالعه کنید. مشراه پشت میز قرار میکنید که هر گمطالعه کنید. رفته رفته شما عادت می

 .بر اینکه از میز فقط برای مطالعه استفاده کنید نه کاری دیگر

  در هر اتاقی ممکن است عواملی وجود داشته باشند که موجب حواس پرتی شما شوند؛ اگر خود را عادت دهید

 .تواند مانع مطالعه شما شوداز آن عوامل نمی که با عالقه و به قصد یادگیری مطالعه کنید، هیچ کدام

 عکس و اشیاء مورد عالقه خود را از روی میز و اطراف آن بردارید. 

 شود که شخص برای آوردن یک وسایل کارخود را از قبل آماده کرده، در دسترس قرار دهید. گاهی دیده می

زمینه ساز عدم تمرکز و یا سستی در ادامه شود و همین خروج او کتاب، مثال فرهنگ لغت از اتاق خارج می

گردد. وسایل مورد نیاز خود را، نظیر: خودکار، مداد، پاکن، دفترچه یادداشت، و ... را از قبل روی مطالعه می

 .میز قرار دهید



 

 که صدای عبور و مرور وسایل نقلیه، وسایل صوتی و سایر موجبات انحراف حواس، حداقل  اتاقی را انتخاب کنید

رسد که گاهی الزم است، روی درب ورودی اتاق مطالعه، جمله مزاحم نشوید را بنویسید شد. حتی به نظر میبا

 .تا دوستان و اعضا خانواده عادت کنند در ساعات مطالعه شما را آسوده بگذارند

  کسالت وجریان هوای تازه را در اتاق تامین کنید. اتاقی که به اندازه کافی اکسیژن نداشته باشد، موجب 

 ۰۵٪کند، رطوبت نسبی شود. همچنین رطوبت مناسب اتاق نیز به عدم بروز کسالت کمک میخستگی می

 .مطلوب است

  درجه حرارت اتاق را مالیم نگه دارید. حرارت مالیم محرک فعالیت و هشیاری ذهن است و این دو عامل از

 .شرایط الزم برای مطالعه ثمربخش و فراگیری کامل است

 ع مطالعه از نور کافی و یکنواخت استفاده کنید. نوری که مستقیما از المپ به روی کتاب بتابد بسیار در موق

بد است. در شرایط معمولی نوری معادل بیست تا سی شمع برای مطالعه الزم است. عدم وجود نور کافی و 

راغ مطالعه را به منظور تامین شود؛ از این رو استفاده از چیکنواخت موجب تضاد نوری میان دو قسمت اتاق می

اد گردد. این تضدانند؛ زیرا استفاده از چراغ مطالعه موجب تباین و تضاد نوری در اتاق میروشنایی، مفید نمی

شود و خیرگی سبب خستگی سریع چشم است. یک المپ فلورسنت موجب کشیدگی و خیرگی چشم می

گرهنگام مطالعه در نور مناسب، ا××× ) .به خوبی تامین کند تواند نور مناسب را در یک اتاق کوچک)مهتابی( می

 (.چشمانتان باز هم خسته شد به یک پزشک مراجعه کنید

 میزی انتخاب کنید که سطح آن به اندازه کافی بزرگ  .میزی انتخاب کنید که بتوانید پشت آن راحت بنشینید

ی شوید. از طرفانباشته باشد، سر در گم و عصبی میو جادار باشد. اگر وسایل کار، به علت کمی جا روی میز 

های مربوط به موضوع مورد مطالعه باید در دسترس باشد، زیرا اگر مجبور باشید برای همه وسایل و یادداشت

میز  روی. شودبه تمرکز حواس شما لطمه وارد می، یز مطالعه بلند شویدها هر بار از پشت مدست یافتن به آن

میز مطالعه را جایی دور از عوامل انحراف حواس بگذارید. میز را کنار پنجره نگذارید  .براق باشدمطالعه نباید 

هید که هنگام مطالعه و اگر ناگزیر شدید با شخص دیگری در یک اتاق، مطالعه کنید، میزها را طوری قرار د

 .دیبه یکدیگر باش پشت



 

 احتراز کرد. برای مطالعه باید از میز و صندلی استفاده کرد. نه ها هنگام مطالعه باید از استراحت زیاد ماهیچه

ها مفید بوده و دقت کار مغز را زیاد اند که انقباض اندک ماهیچهمبل راحتی، پشتی و... محققین نشان داده

 .کندمی

 به وجود آوردن محیط مناسب برای مطالعه ممکن است کار دشواری باشد، مخصوصا وقتی که شما عادت به

مطالعه در اتاق خواب، آشپزخانه و یا محل دیگری از خانه ی خودتان داشته باشید. شما میتوانید در هر مکانی 

شروع به مطالعه ی کتاب و یا هر چیز دیگری بکنید. اما این روش به دالیل مختلفی از قبیل حواس پرتی 

ارآمد و بی فایده است. شما باید محیط ناشی از اعضای خانواده، هم اتاقی و صرف وقت برای امور جانبی، ناک

 .مناسب برای مطالعه ایجاد کنید که به شما امکان بیشترین استفاده از وقت و انجام آسان تکالیف را بدهد

  

 «« نکات کلیدی و مهم»» 

   استفاده از وسایل الکترونیکی را محدود کنید

متعدد برای مطالعه استفاده کنیم و بیشتر کارهایمان را در دنیای الکترونیکی امروز، شاید نباید از کتاب های 

با کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی انجام دهیم. در این صورت وسایل الکترونیکی مثل موبایل و آی پد نباید 

کنند و به همین دلیل هنگام در محل مطالعه قرار داشته باشند. این ابزار به شدت حواس شما را پرت می

 .های دیگر خانه باقی بمانند تا دسترسی به آنها به آسانی ممکن نباشداید در اتاقمطالعه ب

 مناسب لباسپوشیدن  

 .لباس مطالعه باید راحت باشد. لباسی که نه زیادی زبر باشد و نه زیادی نرم، نه بسیار گشاد و نه بسیار تنگ


