ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

كجا...؟ خانه يا كتابخانه؟

ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻤﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻋﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎده در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را
ﭼﻨﺎن اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد آﻧﺎن را از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ ّﯿﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗّﻒ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟ ّﯿﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن وی از ﮔﺮدوﻧﻪ ی رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮب
اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ» :وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺮاﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از دو ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟ ّﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ام ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﻢ«.
ﺣﻞ ﻣﻌامﺳﺖ» .وﯾﮋﮔﯽ« اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ ای در ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﮑﻠﯿﺪ ّ
ﮐﻠﻤﻪ ی ﻣﻬﻢ و ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺳﺖ .واﻗﻌ ّﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً
ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی روﺣﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎدﺗﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮد
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ متﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿّﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و
آرام ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻬﱰﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
را ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ¬ی ﺧﻮد
ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ا ّﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﺤﻮری ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوری از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮاس

ﭘﺮﺗﯽ ،ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ،آراﻣﺶ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻏﯿﺮ ﻣﺨ ّﺮب ،ﻧﻈﻢ و  ...ﻋﻮاﻣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
و ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ی داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﺧﻮدش را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ا ّﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮدداری منﻮد.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻢ و ﺑﺎزده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺸﺨّﺼﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﻘ ّﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﴏف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﺑﻬﱰﯾﻦ و
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮ ّﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ
ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ّ
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ منﺎﯾﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ و
وﻗﺖ ﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دارای ﺑﺎرده ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﻗّﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺣﮑﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از رﻣﻮز ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ در ﻫﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿّﺘﯽ ،داﺷنت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻈﻢ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘ ّﯿﺖ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﺴﻠﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم و متﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد.

ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻫامﻫﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﺟﺰای ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﻓنت ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺰ ﺟﺰﯾﯽ از
اﺟﺰای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﮑ ّﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰا ﺳﺒﺐ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¬ی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻫﺪف ﺧﺎص و اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻮﻓّﻘ ّﯿﺖ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و آزﻣﻮن
ﴎاﴎی اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮواﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﻧﻈﻢ
اﻫ ّﻤ ّﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد .زﯾﺮا در ﺻﻮرت دوری از ﻧﻈﻢ ،اﻗﺪاﻣﺎت وی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘّﺼﻞ اﺳﺖ ،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب ،ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ...را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ﻗﻮﯾّﺎً ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷام
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻬ ّﯿﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﯾﮏ درس ﺧﺎص متﺎم وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﺣﺘّﯽ ﮐﺘﺎب
و دﻓﱰﻫﺎﯾﺘﺎن را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دروس اﺳﺖ از دﺳﱰس ﺧﻮد و از دﯾﺪﺗﺎن ﺧﺎرج
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿّﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ان ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﴏﻓﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﯾﺎﻓنت ﻣﺤﻞ
اﯾﺠﺎد اﯾﻦ متﺮﮐﺰ از وﻇﺎﯾﻒ ا ّوﻟﯿّﻪ ﺷامﺳﺖ.
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