ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

يادگی در كس؛ حلقه مفقوده


ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﻬﻤﯿﺪن
درﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻧﯿﻤﯽ از راه ﺣﻞ اﺳﺖ«.
ﮔﺎﻫﯽ آدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻏﺮاق اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﺑﺰرگمنﺎﯾﯽ!ﻣﮕﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد آدم ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﻤﯽ از راه ﺣﻞ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﻘﺾ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﺪﻻل منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ ،ﻣﻮاﻗﻊ زﯾﺎدی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ ﺻﻮرت
ﺳﺆال را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪه ام اﻣﺎ از راه ﺣﻞ اﺛﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﱰ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ» .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ در
درس ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ دارم .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ اﺻﻼً ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی آن
ﻧﺪارم .ﻧﺘﺎﯾﺠﻢ ﺑﺪ ﺷﺪه و ﮐﻢ ﮐﻢ از رﺷﺪ منﺮات در اﯾﻦ درس ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه
ام .ﺣﺎﴐم ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ اﻣﺎ درس ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﺨﻮاﻧﻢ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درس ﻣﻌﻠﻢ را در ﮐﻼس درک منﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﺻﻼً ﮐﻼﺳﺶ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺼﺪ دارم ﴎ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﴐ ﻧﺸﻮم .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﮏ
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷام ﭼﻪ درﮐﯽ از ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ؟ دﻗﯿﻘﺎً
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﴎ ﻧﺦ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌام ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟
دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از راه ﺣﻞ را ،درک ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
واﻗﻌﺎً ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺪم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ...؟
ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از اﯾﻦ و ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﺎﭘﯿﺪا اﺳﺖ.
 ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاب ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ دارد و ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ و روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ در ﮐﻼس ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺳﺎﻋﺖ اول
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﻤﯽ دارد و متﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮐﻼس ﻧﺪارد .زﻣﺎن ﮐﻼس را ﺑﺎ
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای امتﺎم ﮐﻼس ﻟﺤﻈﻪﺷامری ﻣﯽ منﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز اوﻟﯿﻦ
ِ
ﺳﺎﻋﺖ روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ درس »ﻋﺮﺑﯽ« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻬﱰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم متﺮﮐﺰ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻼس درس ﻋﺮﺑﯽ،
ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼس را از دﺳﺖ داده و ﺑﺎ متﺎم وﻗﺖ و
اﻧﺮژی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ درس ﴏف ﮐﺮده ،اﻣﮑﺎن رﺷﺪ در اﯾﻦ درس را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ".ﺑﺎ اﯾﻦ درک از ﻣﺴﺌﻠﻪ راهﺣﻞﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه ﺣﺘامً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﻌﺎً در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد ﺑﺎ ﻧﻈﻢ در ﺧﻮاﺑﯿﺪن اﻣﮑﺎن متﺮﮐﺰ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در ﮐﻼس درس ﺑﯿﺸﱰ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از متﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻤﺮاﻫﯽ در ﮐﻼس درس اﺳﺖ.
اﺻﻮﻻً داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼس درس و دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﴏف
اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻨﺰل ،رﻓنت ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه و داﺷنت دﺑﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ...
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﴏف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع درس را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﱰ و ﺗﻼش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ در آﺧﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
اﯾﺠﺎد منﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ متﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﮥ
ﻣﻔﻘﻮده ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ِ
ﮐﻼس درس اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ
آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و از داﻣﻨﻪ دار ﺷﺪن
آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد و از ﴏف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﱰ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﻌﻀﻞ اﺻﻠﯽ
را ﺣﻞ منﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در متﺎم ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﯽ ﺳﻌﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از ﻣﻄﺎﻟﺐ درس
در ﮐﻼس ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺮون ﮐﻼس ﺧﻮدﺗﺎن
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﮑﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ در ﮐﻼس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
 (۱ﺑﺎ اﻧﺮژی و اﻧﮕﯿﺰه و ﻓﺮﻣﺎن ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﮐﻼس ﺣﺎﴐ ﺷﻮﯾﺪ.
 (۲در زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻗﺒﻞ از ﮐﻼس ﺣﺘامً ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی ﺑﺤﺚ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در
ذﻫﻦ ﺷام ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻮد.
 (۳ﺣﺘامً ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و از دﺑﯿﺮ ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
 (۴ﺟﺰوه دﺑﯿﺮ را ﻫامن روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮد را
ﯾﺎدداﺷﺖ و در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ در ﮐﻼس ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
 (۵ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ دﺑﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
 (۶در ﺣﯿﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ دﺑﯿﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺣﻀﻮر در ﭘﺎی ﺗﺨﺘﻪ و ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆاﻻت ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ ﭘﯿﺶ
ﻗﺪم ﺷﻮﯾﺪ.
 (۷در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﺟﻠﻮی ﮐﻼس و در ردﯾﻒ ﻫﺎی اول ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
 (۸ﺳﺆاﻻﺗﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی دوﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از دﺑﯿﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺟﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷام را در ﮐﻼس
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ.
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