ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

يادگی
انگ برای 
روش های شگفت 
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد منﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن را آﻣﻮزش داده اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای آزﻣﻮن
ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد داده
اﻧﺪ زﯾﺎد ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ! در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ده روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ
درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ
دﺳﺘﻪ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .در ﮐامل ﺗﻌﺠﺐ ﻫﺎی ﻻﯾﺖ ﮐﺮدن ،ﻋﻼﻣﺖ
ﮔﺬاری ،ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺪارس ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی
ﺷﺪﻧﺪ.
دو روش ﺑﺮﺗﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،آزﻣﻮن
ﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ و متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه )ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ( ﺑﻮد .اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻫﺮ
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻮامنﻨﺪی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ
در ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن داد .ﺧﱪ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ متﺮﯾﻦ زﯾﺎد و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺪارد.
آزﻣﻮن ﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روش آزﻣﻮن ﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻧﮕﻪ
داری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﺳﺎل ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎﺛﺮ ﮔﺬاری در ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد.
در اﯾﻦ ِ
روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﴍاﯾﻂ آزﻣﻮن واﻗﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷام ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در ﻫﺮ زﻣﺎن ،ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﴎﺗﺎن از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ؛ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻠﺶ ﮐﺎرت اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪون
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓنت از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎن ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
را در ﴍاﯾﻂ اﻣﺘﺤﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر منﻮده و از ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روش ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ (۱ :ﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓنت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﻣﺎن را )ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺪاوم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
 (۲ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮔﺮﻓنت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺴﺎزﯾﻢ
)ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎ در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ ،ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪ و
ﴎواژﻩ و ...اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ(.
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ آزﻣﻮن متﺮﯾﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ ﺷامﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﴎﻋﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
آزﻣﻮن متﺮﯾﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد زﯾﺮا ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اراﺋﻪ منﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎ ِر ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ منﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻗﺎﻟﺐ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای متﺎم دروس و ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﴎ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاری اﻧﺪﮐﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ دارد و ﺑﻬﱰ اﺳﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﻮد.
متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه )ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ(
متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ
ﺟﺎی متﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ
زﯾﺎدی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﱰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ؛
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎدآوری
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﻣﺪی روش متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ روی ﻫامن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده
ﺗﺮ ذﻫﻦ در ﺣﺎل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧنت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ
راز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﯾﻦ روش روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ
ﯾﺎدآوری آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺮ درس  ۳۰روز اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در زﻣﺎن آﻣﻮزش ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ داده منﯽ ﺷﻮد!
ﺣﺪاﮐرث زﻣﺎن ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۴ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل آن  ۲ﺗﺎ  ۴آزﻣﻮن ﺑﺰرگ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ آن ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﮑﺎﻟﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﻄﺎﻟﺐ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در اوﻟﯿﻦ روز ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮور و متﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
 ۴ﺑﺎر ﻣﺮور و متﺮﯾﻦ)ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮور ﺑﺎﯾﺪ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮور ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﺮور ﺷﻮﻧﺪ و متﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺎز
ﮐﻤﱰی ﺑﻪ ﻣﺮور ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از  ۴ﻣﺮور اول ﺗﺎن ﺑﻬﱰﯾﻦ
و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺎدوﯾﯽ :اﮔﺮ متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه و آزﻣﻮن ﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ منﺮات
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺗﺎن ﺑﺎ ﴎﻋﺖ ﻣﻮﺷﮏ ﺳﻌﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث
ﻓﺮاﮔﯿﺮی متﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه را ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش  :ﻣﮋده ﺟﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

