ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

يک مكان آشنا ،كس درس

ﻫﻤﯿﺸﻪ و در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ای زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻬﱰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﴏف زﻣﺎن در ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻫامن زﻣﺎن را
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب زﻣﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر زﻣﺎن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎ و زﻧﮓ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ و  ،...ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﴍﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ب ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ رﻓنت
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی از دﺳﺖ ﺷﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﻣﺼ ّﻮب ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﯿﻤﯽ
و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎم آﺳامﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ا ّﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﯿﻤﯽ،
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ادﺑﯿﺎت و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷام در
ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎن و ﴍاﯾﻂ درس ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺑُﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً
زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻼس درس ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ار زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد و  ...ا ّﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ
دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﻈﺮ منﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓنت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﺳﻌﯽ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﱪﯾﺪ .از ﻫامن اﺑﺘﺪا،
ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده-اﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﯾﺮ زﻣﺎن ﻫﺎی

ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ،وﺟﻮد ﻟﻮازﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رﻓﺖ و
آﻣﺪﻫﺎ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ...ﴍاﯾﻂ را ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﴍاﯾﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
منﯽ ﮐﻨﺪ؟ )ﺗﺎزه اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪﺗﺮ( ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮوﯾﺪ ،از آزادی ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻪ دل ﺟﱪ را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﱰ دﳌﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ی ﮐﺴﯽ
ﺟﺰ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺐ ،ﺣﺎﻻ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺷام ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در
واﻗﻊ زﺣﻤﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را از ﺷام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،اﻟﺰام ﺑﻪ
ﺳﺤﺮﺧﯿﺰی در زﻣﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ،در ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓنت روز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘامﻻً ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی و ﴍاﯾﻂ درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﻓنت ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﴍﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﯿﻂ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ی وزﻧﻪ ﺑﺮداری ،ﴍاﯾﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از وزﻧﻪ ﺑﺮدارﻫﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ اش وارد ﯾﮏ اﺗﺎق در
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد؛ و ﺿﻤﻨﺎً ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﺑﻘ ّﯿﻪ ی ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه-ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ وزﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺣﺘامل ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ اﯾﻦ وزﻧﻪ ﺑﺮدار
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ و روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮمِ »ﺧﻮد« در
ﺑﺮاﺑﺮ »دﯾﮕﺮان« اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﻮه ی راه رﻓنت ﻣﺎن را

ﻫﻢ در اﺟﺘامع و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟّﺪ
در ﯾﮏ اﺗﺎق درﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﴍوری از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺷﻮد ،راه رﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﻪ و
ﴍﮐﺖ در ﮐﻼس درس ﻫﻢ ﻣﺎﺟﺮا از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷام اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺒﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎً در »ﺟ ّﻮ« آزﻣﻮن
ﴎاﴎی ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ ازز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺎن را منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺷام در ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷام اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ ،از ﻋﻬﺪه ی دﺑﯿﺮ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﮐﻤﮏ درﺳﯽ ﻫﻢ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،ﺷام ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس درس و دﯾﺪن دوﺳﺘﺎن ﺗﺎن ﺟﺰ ﮐﺴﺐ روﺣﯿﻪ ی
در ﺟﻤﻊ ،ﮐامﺑﯿﺶ ﻋﯿﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ی رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪّی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .در ﺧﺎﻧﻪ و در اﺗﺎق ﺗﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮ ّﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ در ﮐﺪام درس ﺑﺎﯾﺪ ﴎﯾﻊ¬ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و ﴎﻋﺖ ﺗﺎن در ﮐﺪام ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺗ ّﺐ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﺟﺪّی در ﮐﻼس ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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