ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

درس بخوانيم؟ "درس هر روز همان روز"
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در روش ﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درس ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درس ﻫﺮ روز در ﻫامن روز
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ در روز ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﮐﺘﺎب را درس ﻣﯽ دﻫﺪ،
داوﻃﻠﺐ ﻧﯿﺰ در ﻫامن روز آن درس را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﯾّﺖ ﺑﺎﺷﺪ و درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ
اﺳﺖ در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻫﻤﻪ
ی درس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ روز ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ،در ﻫﺮ روز درس ﻫﺎی روز ﺑﻌﺪ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
ﺑﺮاﺳﺎس »درس ﻫﺮ روز ﻫامن روز« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮور ﺷﻮد.
اﮔﺮ »روﺧﻮاﻧﯽ« درس ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ در ﮐﻼس ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﯾﮏ درس ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد :روﺧﻮاﻧﯽ ،ﮐﻼس درس ،درس ﻫﺮ روز ﻫامن
روز ،و ﻣﺮور درس روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ!
اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
اﺻﻞ اول :ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻫﺮ روز در ﻫامن روز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺻﻞ دوم :ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺑﺮای امتﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺮور ﻣﻨﺎﺳﺐ درس ﻫﺎ،
ﺑﺎﯾﺪ درس ﻫﺮ روز ﻫامن روز ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﺳﻮم :در آزﻣﻮن ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ
ﻓﺮدا ﻣﺴﭙﺎر .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا اﻧﺠﺎم منﯽ
دﻫﺪ و ﻓﺮدا ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ »اﻫامل ﮐﺎری
ﯾﺎ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤ ّﻮل ﮐﺮدن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای ان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ« ﭘﺲ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗ ّﻔﺎق اﯾﻦ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻫﺮ روز را ﻫامن روز اﻧﺠﺎم داد!
ﭘﯿﺶ ﴍط  :ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ روش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻼ ،ﯾﮏ ﺑﺎر
درس ﺟﺪﯾﺪ را روﺧﻮاﻧﯽ منﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺗﺎ ﺣﺪّی آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓ ّﻌﺎل ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ درس را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ:
در اﺑﺘﺪای ﮐﻼس ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ درس و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎدﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﻣﻬﻢ درس را ﯾﺎددﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺷام راﺣﺖ ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه را ﺑﻬﱰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن ﮐﻪ اﮐرث داﻧﺶ
آﻣﻮزان از ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻼس ﻫﺎی

درس ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی :ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺖ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ منﯽ ﺗﻮان درس ﻫﺮ روز را در ﻫامن روز ﺧﻮاﻧﺪ! واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺘﺤﺎن ﻻزم
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﺗﺎن زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل روزی
ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﺎﯾﺪ درس ﻧﺪﻫﺪ و  ...ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﻗﻮی و ﭘﺸﺘﮑﺎر دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠّﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﯿﺰ
ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎن »ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن« ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ:
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اوﻟﯿﻪ :ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی
اوﻟﯿّﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ -ﺣﺪودا ً ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ -ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﮑﺮار ﺷﻮد از
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺷام ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در
درس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ و ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮاﻧﺪن :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در ﮐﻼس ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن درس در ﻫامن روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﯿﻖ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎدﯾﮕﺮی ﺑﻬﱰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ،از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻮﮐﻮل منﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮت زﻣﺎن در دﺳﺖ ﺷامﺳﺖ! »وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﭘﯿﺲ ﻣﯽ آﯾﺪ« .ﭘﺲ ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻣﺴﭙﺎر.
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮور ﺑﯿﺶ ﺗﺮ :در واﻗﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ وﻗﺖ ﮐﻤﱰی
ﺑﺮای ﻣﺮور ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .زﯾﺮا از ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان درس ﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮد.
ارﺗﺒﺎط ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دروس :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ درس
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻬﱰ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ درس ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ درس ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ درس ﻫﺮ روز را در ﻫامن روز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ از
ﻫﻤﻪ ی ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻓّﻘ ّﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﮕﺎرش :رزاق ﺧﻮاﺟﻪ زاده – ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

