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با هم بياموزيم؛ مطالعه
ﺣﺘام در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺎﻫﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
درس را ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی در درﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﴎﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺗﺎن را ﮐُﻨﺪ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﯾﺪ آن درس
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از دروس دارﯾﺪ راه ﺣﻞ در ﺗﻐﯿﯿﺮ روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺛﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.
اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای داﻧﺴنت ،اﻧﺠﺎم دادن ،ﺑﺎ ﻫﻢ
زﯾﺴنت و زﯾﺴنت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و در ﮐﻼس درس و ﺧﺎرج از آن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ درس ﺷام
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺸﱰک ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﺮ دو در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ
رﯾﺎﺿﯽ دارﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس اوﻟﯿﻦ واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ رﯾﺎﺿﯽ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از ﺷام دو ﻧﻔﺮ
ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﭽﻪ از درس ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻔﺮ دوم ﮔﻮشدادن اﺳﺖ .در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻔﺮ
دوم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از درس ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﺪ و ﻧﻔﺮ اول ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷام ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﺷام ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﱰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮزش دﻫﺪ)ﻣﻌﻠﻢ( ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه
دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﮐﻼس ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺗﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی در ذﻫﻦ ﺗﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﮔﺮ درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی

ﮐﻮﭼﮏ) ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ،ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای متﺮﯾﻦ آن ﺣﻞ منﻮده ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﯿﺪی از آن
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ اﺷﮑﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮدو دارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺨﺶ اول ،ﴎاغ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
 اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ و ﺑﻬﺮه وری آﻣﻮزﺷﯽ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم و اداﻣﻪ اﯾﻦ روش ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﯿﺰان متﺮﮐﺰ ﺷام ﺑﺮای ﮔﻮش دادن و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ در ﮐﻼس،
ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺗﺎن و ﻫﻢ زﻣﺎن ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ دوﺳﺖ ﺗﺎن زﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ ،ﴎﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﱰی از درس را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﱰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ رﻓنت ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷام اﺳﺖ.
 ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ  ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ درس و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ :وﻗﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﮐﻼس متﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎن
در آن درس اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﺪ ﮔﺎه ﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن درس
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﺷﻮد.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ :ﺑﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺪﯾﺖ
ﺷام ﺑﺮای ﺗﻼش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷام ﺣﺲ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان را ﻣﯽ آﻣﻮزد.
از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای دروس ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﺑﯿﺎت ،دﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ
و ....ﻫﻢ ﺑﺮای دروس متﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم)ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ( و ...اﺳﺘﻔﺎده
منﻮد.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ  :ﻣﮋده ﺟﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

