
تفاوت های
دانش آموزان

فرق اســت بین »دیــدن« و »دیدن«، 
»شــنیدن« و »شــنیدن« و همچنیــن 

»فهمیدن« و »فهمیدن«.
فیزیک دانــان در مبحــث ترمودینامیک 
اثبــات می کننــد کــه هیــچ فراینــد 
برگشت پذیری نداریم. در بهترین شرایط 
که دو فرایند دقیقًا مثل هم عمل کنند، 
باز هم خروجی نهایی مانند ورودی اولیه 
نخواهد بود. آموختن نیز یک فرایند است 
بنابراین هیچ وقت برگشت پذیر نیست.  و 
از این باب اســت که بــر »تذکر« تأکید 
شنیدن،  مجدداً  را  آموخته ها  می شــود. 
آموخته ی جدیدی در پی دارد، هر چند 
دقیقًا همان باشد که از قبل می دانستیم. 
به این نیت نوشــته ی حاضر تقدیم نگاه 

شما می شود.

غیرممکن:  آساِن  یا  ُمْمَتِنع«  »َسْهِل 
به طــور کلی به هر عمــل و به طور خاص 
به نثر یا نظمی گفته می شــود که به نظر 
آســان و راحت مي آید و گمان مي رود که 
می تــوان مثــل آن را آورد، ولی در عمل 
به راحتي ممکن نیســت؛ مانند عدالت 
آموزشــی از زاویة توجه به تفاوت های 
فــردی دانش آمــوزان در یادگیری. 
موضوعــی كه به ظاهر ســاده و بر 
همگان مشــخص اســت؛ اما در 
اجــرا پیچیدگی هایش نمود پیدا 
می کند، زیرا شــناخت و برنامه ی 
انفــرادی نیازمنــد تــوان و زمان 
مضاعف است و ابزار ما محدود. ناگفته 
پیداست هر دانش آموز از دیگری متفاوت 
اســت، ولی چه کنیم با کالس 40 نفره و 

زمان محدود 45 دقیقه اي؟!

 اما به هر تقدیر:
آب دریا را اگر نتوان کشــید/ هم به قدر 

تشنگی باید چشید
 سطح بندی دانش آموزان کالس شاید راه 
خوبی برای نزدیک شدن به حالت مطلوب 
باشد. اینکه دانش آموزان را در چند سطح 
مختلف دســته بندی کنیــم و مثاًل برای 
»ســطح آ« یک بار توضیــح دهیم؛ چون 
می دانیم این گروه بیشتر با تمرین می آموزد 
و برای »ســطح ب« دو بار آموزش دهیم، 
ازآن روي كه آگاهیم این گروه کمتر مشغول 
تمرین می شــود. کاری شــبیه به زحمت 

معلمان کالس های چندپایه.
چه بسا مشــکل آنجاســت که ما و البته 
مســئوالن، در برنامه ریــزی، همة کالس 
را یک واحــد یادگیری در نظر گرفته ایم و 
انتظار داریم با همه یکســان پیش برویم. 
در نتیجــه چیزی که مشــاهده می کنیم 
خستگِی یکی از تکراری شدن موضوع است 
و کالفگی دیگری از یادنگرفتِن آن موضوع.

و  کالس  شــناخت  بــرای  مــاه  یــک 
دانش آموزان جدید زمان زیادی نیســت؛ 
ولی همین شــناخت های اولیه و نزدیک 
برای شروع یک دنیای جدید و قدم های 
اوِل یک مسیر طوالنی خیلی کمک کننده 
اســت. کم کم برایمان روشن می شود که 
ریاضی  آمــوزش  تمرکزمان در  بیشــتر 
صرف چه ســمتی از کالس باید باشد و 
انتظار داریم در روخوانی فارســی کدام 

نفرات فعال تر باشند و ... .
مجدد به ابتدای متــن توجه کنیم: فرق 
است بین »دیدن« و »دیدن«، »شنیدن« 
و »شــنیدن« و  همچنین »فهمیدن« و 

»فهمیدن«.

 مهدي رضایي، سردبیر

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزیده رهنمای
...

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند َکس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست
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