ﺳﻮژهﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺘﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﮔﺬارم ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮژه ﺷﺒﮑﯿﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎکﮔﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪروزﻧﺸﺪه از وﯾﻨﺪوز اﮐﺲﭘﯽ داﺷﺖ و وﯾﺮوسﯾﺎﺑﺶ ﻣﺪام ﻫﺸﺪار ﻣﯽداد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ و آن ﮐﺎر ﻧﮑﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﺶ ﺧﻮدت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﺮای ﻓﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ
ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ وﯾﻨﺪوز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﻌﯽام ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی دزدی را روی
ﺳﯿﺴﺘﻤﻢ ﻧﺼﺐ ﻧﮑﻨﻢ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮش ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﭘﯿﺶ از الﺳﯽدی اﺳﺖ،
ﯾﮏ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ وارد اﯾﻤﯿﻠﻢ ﺷﻮم و ﻣﻘﺎﻻت آﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .ﺻﻔﺤﻪ ورودی ﮔﻮﮔﻞ ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻢ داد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ روی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و وارد ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﭘﺎک ﮐﺮدن
ردﭘﺎی ﺧﻮد ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﺻﺪای ﺧﺎﻧﻤﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل
ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و او را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را ﭼﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺎورد ،ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ!
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ را ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ﮐﻪ از ﻗﻮل دﺧﺘﺮ
ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﮔﻔﺖ » :ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ «.ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ » :در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع را
ﮔﻔﺖ .ﺳﺆال ﺑﻌﺪی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ رﻋﺪ و ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮود آﻣﺪ » :ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ زدم و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﻟﺮزان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ.
در ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪدﻗﯿﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر در ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﺑﻮدم ﺑﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺎدم .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ روزﻫﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﭼﻮن اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ،ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﭼﻬﺎرم ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮب و وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎ و اﺑﺰارکﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﯿﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺣﺎﻻ در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ  ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ و ﻓﻬﻤﯿﺪن و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺟﺪول ﺳﺎده را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭼﺎپ و روی ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
اراﺋﻪ ﮐﻼﺳﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖﺷﺪهاش را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز اراﺋﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ از آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را در ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽروﻧﺪ ،در ﻋﺠﺒﻢ! از داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اﺳﺘﺎدان و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽﺗﺮ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﻮاد اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﯾﺎدم ﻧﻤﯽرود اﺳﺘﺎد ﯾﮑﯽ از دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از روی

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎب ﮔﺸﺘﻢ و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ؛ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از
آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﮐﺘﺎب را اﻣﺎﻧﺖ داد .آن دوران را ﺑﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
آﻧﭽﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻧﺴﻞ داﻧﺶآﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺤﺮ زﯾﺎدی در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺮا آنﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎده ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارم .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
ﺟﺸﻨﻮارهای داﻧﺶآﻣﻮزی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را آﻣﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮای
اراﺋﻪ روی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ،ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ! ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﺎﻟﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درآﻣﺪ آن ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ و آن ﺳﺎﯾﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ از ﺟﻤﻠﻪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از
آن دوری ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﺮه آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دروﻏﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪرک ﺣﺎﺻﻞ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ
ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎی آﻟﻮده ،ﺑﻪ
درآﻣﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
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