ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی

زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 ۴دﻗﯿﻘﻪ

ﺳﻘﺮاط و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی
ﻣﺎدر ﺳﻘﺮاط ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﻮد و ﺳﻘﺮاط ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺘﻌﺎری ،ﺧﻮد را اداﻣﻪدﻫﻨﺪهی ﺷﻐﻞ ﻣﺎدرش ﻣﯽداﻧﺴﺖ .دو
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺻﺪاﯾﺶ در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی آﺗﻦ ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ را از ﺷﻤﺎ ﻣﯽزاﯾﺎﻧﻢ!« او
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎری از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﻣﻮزاﻧﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮهی ﻋﻘﻞ ،ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
».ﺑﮕﺬارﯾﺪ و آﺳﻮده ﺷﻮﯾﺪ
ﺷﯿﻮهی ﺳﻘﺮاط ﺑﺮای زاﯾﺎﻧﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺷﺎﮔﺮدش اﻓﻼﻃﻮن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ادﺑﯿﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎناﻧﺪ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
.ﺳﻘﺮاط و وادار ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻌﺒﺪ دﻟﻔﯽ ،ﺳﻘﺮاط را داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن آﺗﻦ ﺷﻤﺮده ﺑﻮد .ﺳﻘﺮاط در ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻮخﻃﺒﻌﺎﻧﻪ از
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن آﺗﻦ ﻧﺎداﻧﻢ .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﺎ
».ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻧﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﻢ اﻣﺎ دﯾﮕﺮان از ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻓﻼﻃﻮن رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺳﻘﺮاط ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ آﺗﻦ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻮن
داﻧﺶ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻋﺸﻖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ،ﺟﺎوداﻧﯽ روح و… ﮐﻪ در آن ،ﺳﻘﺮاط ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮔﻔﺖوﮔﻮ از اﯾﻦﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم آﺗﻦ ﺳﺆاﻟﯽ از
ﺳﻘﺮاط ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﺳﻘﺮاط ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺳﺆاﻟﺖ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎش از راه ﭘﺮﺳﺶ و
.ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻓﺮد را اﻧﺪک اﻧﺪک ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮔﺎه ﻃﺮف ﺑﺤﺚ ﻓﺮدی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﯾﺎ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ .ﺳﻘﺮاط ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮدن از ﻓﺮد ﻣﺪﻋﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و در ﺧﻼل اﯾﻦ
.ﮐﺎر ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻓﻼﻃﻮن ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﻪواﻗﻊ رواﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮهای از ﺳﻘﺮاط و
ﮐﺪامﯾﮏ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻓﻼﻃﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﺳﺘﺎدش آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای داﺳﺘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺳﻘﺮاط
ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﺜﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﭘﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﺎر زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ
.ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ

در اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮهی ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻓﻼﻃﻮن و روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اوﺳﺖ؛ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﻓﻼﻃﻮن ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهی ﺧﻄﺎﺑﻪ،
رﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﮏﮔﻮﯾﯽ و ﻣﻮﻧﻮﻟﻮگ در آﻣﻮزش و ﯾﺎددﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روش ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و
.دﯾﺎﻟﻮگ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ و ﺳﻘﺮاﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ

:ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﺳﻘﺮاﻃﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪی در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﻃﺐ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را درﯾﺎﺑﺪ ،درﮔﯿﺮ ﺷﺪن
ذﻫﻦ او ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .درواﻗﻊ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ -اﻋﻢ از
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮐﺘﺎب -ذﻫﻦ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن
.ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ذﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﯿﺮاﯾﯽ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﻮد ،ﮔﯿﺮاﯾﯽ ذﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﯾﮕﺮﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﻣﺆﻟﻒ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪن؛ زﯾﺮا
.ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش در ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮدآﻣﻮزی :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎر او ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻠﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ دارد و
داﻧﺶ را از درون وﺟﻮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽزاﯾﺎﻧﺪ .ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ از دادن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺰﻣﯽ و ﻗﻄﻌﯽ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﻫﯿﺰد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ،اﻃﻼﻋﺎت را از ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﺮون
.ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﺮدازش ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی :ﭘﺮﺳﺶ ،ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو در آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ
واﻣﯽدارد .ﻋﺮﺻﻪی ذﻫﻦ از ﻧﻮ درﮔﯿﺮ داﻧﺴﺘﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد .ﻫﺮ ﺗﻮﺟﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
.داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺮدازش ﻧﻮﯾﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻤﯿﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻼت ﺧﺒﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ و ارزش ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ
ﻏﻔﻠﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی درسﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﻮل را ﺑﺮ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی درﺳﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻫﻨﻮز درس را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻢ« از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﺆال ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ،ﺳﺆال ﺣﻞ ﮐﺮدن و
.ﺧﻮد را آزﻣﻮدن ،ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدِ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪی داﻧﺶآﻣﻮز را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺪرﯾﺲ
ﯾﮏﻃﺮﻓﻪی ﻣﺪرﺳﺎن در ﮐﻼس ،ﺑﺮ ﺻﺮف وﻗﺖ او ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺎری در ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎل آنﮐﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﻈﺮات را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزهﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﯽرﻏﺒﺖ ،ﮐﺎﻫﻞ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻣﻮزهﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﮐﺎرﺑﺮی راﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری ﻓﻨﻮن و اﻃﻼﻋﺎت ورزﺷﯽ ﭼﺎﺑﮑﯽ و زودآﻣﻮزی دارﻧﺪ؟
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ و زرق و ﺑﺮق ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﻔﺮح ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ،دﻟﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮی اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺗﻔﺎوت در روش اﺳﺖ .در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،درﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی درس ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﮑﺮرا ً ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و
.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری در ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن اﺳﺖ
در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاری آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎددﻫﯽ آنﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﮐﺘﺎب ﺗﺴﺖ« ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ
.اﺳﺘﻔﺎدهای درﺧﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ

