فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  35بهار 8531

*

هدف از انجام اين پژوهش ،طراحي الگوي مناسب آموزش از طريق پرسش و پاسخ در درس علوم تجربي و
بررسي اثربخشي آن بر درک مفاهيم علوم و تفکر انتقادي دانشآموزان پايه ششم ابتدايي بود .پژوهش حاضر
يک پژوهش آميخته بوده که از دو بخش تشکيل شد .بخش اول ،بهمنظور طراحي الگوي نظري مناسب
براي آموزش علوم از طريق پرسش و پاسخ انجام شد .در بخش دوم نيز اثربخشي و اعتبار عملي اين الگوي
نظري بر درک مفاهيم علوم و تفکر انتقادي مورد بررسي قرار گرفت .با استفاده از يک طرح شبه آزمايشي از
بين دانشآموزان پايه ششم شهرستان ايذه ( 05نفر پسر) شامل  2کالس به عنوان نمونه آماري بهصورت
نمونهگيري تصادفي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل ،قرارگرفتند .در هر دو گروه و در
دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون ،آزمون تفکر انتقادي کرنل مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از آزمون
تحليل کوواريانس دادههاي جمعآوري شده تجزيه و تحليل شد .در بخش کيفي نتايج تحقيق منجر به
طراحي الگويي شد که شامل هفت بُعد (مباني ،اصول ،فنون و راهبردها ،مراحل ،انواع پرسش ،اهداف و
ارزشيابي) است ،نتايج در بخش کمي تحقيق نشان داد که الگوي طراحي شده موجب افزايش تفکر انتقادي و
درک مفاهيم در گروه آزمايش شده است.
الگوي مناسب؛ پرسش و پاسخ؛ درک مفاهيم؛ تفکر انتقادي
1ـ دانشيار دانشگاه تبريز ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي (نويسنده مسئول) Email:firoozmahmoodi@yahoo.com

2ـ استاد دانشگاه تبريز ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
3ـ دانشجوي دکتري دانشگاه ايذه
4ـ دانشيار دانشگاه تبريز ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

الزمه ماندگاري ،دوام و بقاء انسانها در عرصه تحوالت پرشتاب امروز همانا توجه بيشتر به
کيفيت نظام آموزشي است .تحوالت پرشتاب در مراکز آموزشي بيشتر از ساير سازمانها
بوده ،بدينترتيب مدارس بايد عادتها و رويهها را محک برنند و با ديدۀ نقادي به راهيابي
بهتر در همه زمينهها بپردازند.
در ميان مجموعه فعاليتهايي که براي تعليم و تربيت دانشآموزان انجام ميشود،
بيشترين سهم به تدريس معلم در کالس درس اختصاص مييابد .تدريس را ميتوان به
فعاليتهاي دو جانبهاي که بين معلم و شاگردان جريان دارد و هدفش يادگيري است،
تعريف کرد .اين فعاليت چنانچه منتج به يادگيري شود ،براي شاگرد مؤثر و مفيد خواهد بود.
بنا به تعريف ،هر فعاليتي با قصد و عمد همراه است .قصد معلم در امر تدريس اين است که
شاگردان چيزي ياد بگيرند .همچنين ،تدريس يک کنش متقابل بين شاگردان و معلم است.
کنش متقابل يعني اينکه معلم بر شاگردان اثر ميگذارد و بر عکس شاگردان هم فعاليت او
را تحت تأثير قرار ميدهند .البته اين اثر متقابل ممکن است بهصورت غيرمستقيم باشد.
براي اينکه تأثير معلم به هنگام تدريس و ساير فعاليتهاي تربيتي بر شاگردان بيشتر شود
بايد به دو عامل مسلط باشد ،يکي نحوه ارائه درس و ديگري به موضوعي که ميخواهد
تدريس کند (صفوي.)1334 ،
روشهاي تـدريس و يادگـيري قابل دسترس بسيار زيادي وجـود دارد( .در کـتاب
«آندرژهازينسکي» حدود  353روش آموزشي و تعليمي فهرست شده است) (احديان،
رمضاني و محمدي .)1335 ،روشهاي تدريس را ميتوان بر مبناي متغيرهاي مختلف
طبقهبندي کرد و در الگوي خاصي بررسي کرد .ماهيت طبقهبندي روشهاي تدريس بر
مبناي ويژگيهاي مشترک ،مربي (معلم) را در درک مفهوم روش تدريس کمک ميکند و
فرايند آن را روشنتر ميسازد .از طبقهبنديهاي انجام گرفته ،چهار نوع آن ،با پژوهشهاي
گوناگون هماهنگي دارند و کاربردشان بيشتر است؛ که عبارتند از -1 :طبقهبندي بر مبناي
کنترل و منطق :الف) معلم مداري ب) فراگيرمداري.
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 -2طبقهبندي بر مبناي يادگيري (جويس و ويل) :الف) خانواده پردازش اطالعات ب)
خانواده اجتماعي ج) خانواده انفرادي د) خانواده رفتاري.
 -3طبقهبندي بر مبناي نقش خود :الف) آموزش فرضيات ب) ابتکاري -نوآوري ج)
ابداعي ˚ نبوغي ج) رشد محبت.
 -4طبقهبندي روشهاي آموزشي بر مبناي تعداد فراگيران :الف) تدريس انفرادي ب)
تدريس در گروه کوچک ج) تدريس در گروه متوسط (فتحي آذر.)1334 ،
الگوي تدريس تعاملي (فراگيرمحوري) در فرايند آموزش بر اساس محتوا ،هدف و
امکانات آموزشي ممکن است به روشهاي مختلفي اجرا شود ،از رايجترين روشهاي
آموزشي الگوي تعاملي ميتوان به پرسشوپاسخ ،ايفاي نقش ،بحث گروهي و يادگيري
مشارکتي اشاره کرد .پرسش و پاسخ ،روشي است که معلم بهوسيله آن ،دانشآموز را به تفکر
در بارۀ مفهومي جديد يا بيان مطلبي تشويق ميکند در اين روش دانشآموز تالش ميکند
با فـعاليتهاي ذهني ،از مجهول به معلوم حرکت کنـد؛ اين روش را روش سـقراطي نيز
گفتهاند (شعباني .)1331 ،روش پرسش و پاسخ ميتواند در کليه روشهاي تدريس و
فعاليتهاي آموزشي بهکار رود .اين روش ممکن است براي مرور کردن مطالبي که قبالً
تدريس شده مفيد باشد و يا وسيله مناسبي براي ارزشيابي ميزان درک دانشآموز از مفاهيم
مورد نظر باشد (صفوي.)1334 ،
بِرگر 1در کتاب خود با عنوان «يک پرسش بسيار زيبا» ميگويد :کودکان زندگي را با
پرسيدن صدها پرسش در روز آغاز ميکنند ،اما به محض اينکه وارد مدرسه ميشوند،
پرسشگري در آنها سرکوب شده و محو ميشود ،به باور او در فرهنگي از آموزش و پرورش
و کسب کار که براي مسائل ،پاسخهاي طوطيوار پاداش دريافت ميکنند ،پرسشگري مورد
تشويق قرار نميگيرد و در واقع تحمل نميشود (بِرگر .)2514 ،هدف تعليم و تربيت ،بايد
توانمند کردن دانشآموزان به طرح سؤالهاي خوب باشد (پائولو فريره1332 ،؛ به نقل از
مهر محمدي .)1332 ،بسياري از صاحبنظران حيـطه روانشـناسي و آمـوزش و پـرورش،
1- Berger
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«پرسش کردن» را نه تنها يکي از عناصر ،بلکه عامل حياتي فرآيند يادگيري ميدانند .به
عنوان نمونه آزوبل )1391( 1اين اصل را مورد تأکيد قرار داده است :مهمترين عامل مؤثر در
يادگيري اين است که فراگير از قبل چه چيزهايي ميداند .پس از مشخص شدن ميزان
يادگيري قبلي ،ميتوان به او آموزش داد .پرسشهاي شفاهي کالسي مناسب ،ويژگيهايي
دارند که آگاهي آموزگاران از آنها ميتواند در طرح پرسشهاي اثربخش به آنان کمک کند
(گنجي.)1313 ،
ايگن و کوچاک )2515( 2در بيان مهارتهاي پايهاي مورد نياز آموزگاران در کالس
درس از چندين عامل نام بردهاند که روش پرسش و پاسخ کالسي يکي از آنهاست .آنها بر
اين باورند که يکي از يافـتههاي اساسي در حوزه آموزش ايـن است که آموزگار بتواند
دانشآموزانش را در فرايند يادگيري کالسي درگير کند و پرسش و پاسخ کالسي يکي از پر
کاربردترين روشها براي افزايش مشارکت دانشآموزان و تعامل آنها با آموزگار است.
ساتر بول ،مونت گومري و کيمبال )2552( 3بر اين باورند که پرسش و پاسخ کالسي به
آموزگار کمک ميکند که با دانشآموزان تعامل نزديکي برقرار نمايد ،آنان را وارد بحث کند
يا در صورت لزوم از بحث کنار بگذارد .به عقيدۀ آنان طرح پرسش کالسي (روش پرسش و
پاسخ) با هدفهاي مختلفي صورت ميگيرد که از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره
کرد:
 انگيزش دانشآموزان براي يادگيري رشد تفکر تحليلي دادن سرنخهايي براي حل مسأله رشد تفکر تصوري (انتزاعي) طرح يک موضوع جديد کمک به دانشآموزان براي کشف روابط بين مفاهيم و باورها افزايش عالقه2- Eggen & Kauchak
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 شناسايي مشکالت يادگيري دانشآموزان ارزيابي ميزان يادگيري دانشآموزان مرور و خالصه کردن مطالبي که از پيش ارائه شده است سنجش ميزان دستيابي به هدفها.لرخ و رونکوفسکي )1312( 1بيان ميکنند که آموزگاران با طرح پرسش و پاسخ کالسي
مـيتوانند به چـند روش ميزان يادگيري دانشآموزان را افزايش دهـند .برخي از مهمترين
اين روشها عبارتند از:
 رشد مهارتهاي تفکر انتقادي تقويت سطح درک دانشآموزان اصالح کجفهميهاي دانشآموزان ايجاد زمينه بحث کالسي.انسان براي زندگي در دنياي پرچالش و پرتحول امروز نيازمند مهارتهاي فکري سطح
باالست .از جمله اين مهارتها تفکر نقاد است که به تعبيري فرايند تفکر دربارۀ تفکر و
ارزيابي هشيارانۀ فرد از افکار خود است .چنين مهارتي تنها از طريق آموزش و تمرين قابل
دستيابي است .يکي از قديميترين و در عين حال کارآمدترين روشها براي آموزش تفکر
نقاد «پرسشگري سـقراطي» است (پاول ،تـرجمه ابراهيميلويه .)1335 ،چنانچه جزء اهداف
آموزشي باشد که؛ نسلهاي آينده افرادي پرسشگر و پاسخگو باشند ،براي مشکالت و
مسائل امروز و فردا چارهانديشي کنند و کوتاه سخن اينکه براي زندگي در دنياي پيچيده
قرن بيستو يکم آماده شوند ،بايستي به آنان آموزش داد و از طريق مطرح کردن سوالهاي
هوشمندانه ،متنوع ،تفکر برانگيز ،متوالي ،چندبعدي و جستجوگرانه آنها را تا رسيدن به مقصد
راهنمايي کرد و اين امر با استفاده از الگوهاي مناسب پرسش و پاسخ ميسر ميشود.
بيشک آموزش علوم ،بخش قابل توجهي از فعاليت مدارس را بهخود اختصاص ميدهد
و کيفيت آمورش علوم و سطح سـواد علمي و فنـاورانه مردم در جامعه يـکي از شاخصهاي
1- Lorsch & Ronkowski
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توسعهيافتگي آن جامعه بهشمار ميرود؛ در واقع درس علوم بهموازات ساير درسها از
اهميت زيادي برخوردار است .برنامه آموزش علوم در ايران بهگونهاي طراحي شده است تا
فراگيران را در مسير توليد دانش و پرورش قدرت تفکر منطقي ياري نمايد .اهداف آموزشي و
کتابهاي درسي بر پايه رويکرد فعال و ساختنگرايي تهيه شده است و تالش ميشود تا
مدارس هماهنگ با اين رويکرد به امر آموزش پرداخته ،از روشهاي سنتي آموزش پرهيز
نمايند (احمدي 1315 ،به نقل از عليلو و عظيمپور .)1330 ،براي آموزش علوم تجربي بايد
محيطي را فراهم کرد که عالوه بر اينکه براي يادگيري هيجانانگيز است شامل برنامه غني
باشد تا دانشآموزان را به چالش فکري بکشاند .کنترل کردن پيشرفت تعداد زيادي از
دانشآموزان در کالس درس و همچنين دانستن اينکه آيا آنها مفاهيمي را که در درس علوم
تجربي تدريس ميشود ميفهمند کار بسيار سختي است (وانيدز ،توميتا و آراسلي.)2550 ،1
در ايران بهرغم تحول عظيمي که در روشهاي تدريس ايجاد شده ،روشهاي تدريس
در حد سنتي و ناکارآمد باقي مانده است .استفاده از روشهاي سنتي در امر تدريس ،بهدليل
عواملي چون کمبود وقت درس ،عدم آشنايي دبيران با روشهاي جديد تدريس ،مخالفت
اوليا و دبيران با روشهاي جديد تدريس ،مانع روي آوردن دبيران به روشهاي فعال تدريس
ميشود که در ميزان فراگيري دانشآموزان تأثيرگذار است (عبيري ،صادقي ،خسرو جاويد و
افقي.)1333 ،
روشهاي رايج در تـدريس علوم تجربي در مـدارس ابتدايي بيشتر معلم  -محور بوده و
دانش قبلي دانشآموزان بهطور فعاالنه به کار گرفته نميشود .بهجاي درک مفاهيم علوم،
دانشآموزان نظريههاي علوم را بهصورت قطعات جدا از هم نگه ميدارند .آنها يک تصوير
بزرگ واحد ندارند و بنابراين نميتوانند مفاهيم جديد را با هم تلفيق کرده و در حافظه بلند
مدت نگه دارند (جينا.)2512 ،2
دويلچ )2510( 3در پژوهشي که بهمنظور بررسي تأثير پرسشهاي کالسي بر تفکر
انتقادي و ميزان مشارکت دانشجويان رشته زبان انجام داد ،به اين نتيجه رسيد که استفاده از
2- Jena
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1- Vanides, Tomita & Araceli
3- Dewaelsche

پرسشگري منجر به رشد مهارتهاي تفکر انتقادي و ميزان مشارکت دانشجويان ميشود.
کايوکريا و بوتنارو )2514( 1پژوهشي با عنوان پرسشگري  -ابزار تفکر انتقادي انـجام
دادند ،اين نتيجه بهدست آمد که در  20سال گذشته يکي از ابزارهاي مهم براي ايجاد تفکر
انتقادي ،پرسشگري است.
مارتين و هند )2553( 2در يک بررسي موردي  2ساله نسبت به ضبط ويديويي کالسهاي
علوم دوره ابتدايي اقدام کردند تا از اين رهگذر تغيير روشهاي معلمان در مورد به کارگيري
پرسش و استدالل کردن را تعيين کنند .تحليل دادهها نشان داد که در حيطه پرسشگري
معلمان و ابراز نظر دانشآموزان تغييرات شگرفي بهوجود آمده است .آنها دريافتند که معلمان
از شـيوههاي سنتي معلممحور بهسوي روشهايي متمايل شدهاند که بيشتر بر نظرات
دانشآموزان تمرکز يافته بود .اين امر از طريق تغيير روشهاي پرسش کردن معلمان از
يادآوري صرف به الگوهاي پرسشگري واگرا تحقق يافته بود.
مرسر 3و ليتلتون )2559( 4در پژوهشي با عنوان درگير کردن دانشآموزان در پرسشوپاسخ
بهشيوه سقراطي؛ نشان دادند که بهبود يادگيري دانشآموزان و رشد تفکر آنها در پايههاي
ابتدايي نتيجه بهکارگيري ماهرانه پرسش و پاسخ در فرايند ياددهي و يادگيري بوده است.
پژوهش ممتاز ،کردنوقابي و معروفي ( )1330با عنوان «مقايسه اثـربخشي روش و فن
آموزش پرسشگري بر تفکر انتقادي و مهارتهاي آن در درس مطالعات اجتماعي دانش
آموزان دختر پايه اول متوسطه» نتايج پژوهش نشان داد که :گروههاي آموزش ديده با روش
پرسشگري و فن پرسشگري در ميانگين نمرات کل تفکر انتقادي عملکرد بهتري نسبت به
گروه کنترل داشتهاند.
پژوهش حبيبي کليبر ( )1333با عنوان «اثربخشي آموزش راهبرد کمکخواهي بر درک
مفاهيم رياضي دانشآموزان دختر سال سوم راهنمايي» يافتههاي حاصل از تحليل
کوواريانس نشان داد نمرههاي دانشآموزان گروه آزمايشي در پسآزمون درک مفاهيم رياضي
2- Martin & Hand
4- Littleton

1- Cojocariu & Butnaru
3- Mercer
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باالتر از گروه کنترل است .بنابراين ،آموزش راهبردکمکخواهي به افزايش درک مفاهيم
رياضي دانشآموزان منجر ميشود.
پژوهش درويشي ازگله و خورشيدي ( )1332با عنوان «طراحي الگوي تدريس مفهوم-
محور در درس علوم و بررسي نقش آن بر مهارتهاي تفکر (خالق و انتقادي) دانشآموزان
پايه چهارم ابتدايي» نتايج پژوهش نشان داد که دانشآموزان شرکتکننده در برنامه آموزش
از طريق الگوي تدريس مفهوم -محور در پسآزمون افزايش قابل مالحظهاي را در نمرات
مهارتهاي تفکر (خالق و انتقادي) نشان دادهاند.
پژوهش رحماني بلداجي ( )1335با عنوان «طراحي يک طرح درس مبتني بر مدل
استقرا براي آموزش مفاهيم نهان گرما و تغيير حالت مواد و بررسي ميزان اثربخشي آن در
افزايش مهارت پرسشگري دانشآموزان» نتايج پژوهش نشان داد که استفاده از مدل استقرا
تا حدودي توانسته است به دانشآموزان در رسيدن به درک صحيح از مفهوم کمک کند و
نسبت بهروش آموزش عادي درک بهتري از مفهوم در آنها ايجاد شده است .همچنين مدل
استقرا توانسته است مهارت پرسشگري معلم و دانشآموزان را تقويت کند و باعث افزايش
استقالل فکري دانشآموزان و تصحيح انتظارات آنها از کالس فيزيک شده است.
پژوهش قاسمي ( )1335با عنوان «طراحي الگوي آموزشي براي آموزش مفهوم آب
مبتني بر تفکر خالق در درس علوم اول ابتدايي» نتايج پژوهش نشان داد که الگوي
آموزشي مبتني بر تفکر خالق در آموزش مفهوم آب ،منجر به پيشرفت معنادار دانشآموزان
در پس آزمون تورنس و پس آزمون پيشرفت تحصيلي گرديد.
پژوهش شاکري ( )1335با عنوان «طراحي الگوي آموزشي مفهوم گرما مبتني بر
کاوشگري سال اول دبستان» بررسي نتايج گروههاي کنترل و آزمايش نشاندهنده تفاوت
معنيدار بين پيشآزمون و پسآزمون بود.
پژوهش صالحي ،کيکاووسيآراني و صفرنواده ( )1334با عنوان «مقايسه روشهاي
آموزشي «يادگيري مبتني بر حل مسأله» و «پرسش و پاسخ» از نظر گرايش دانشجويان
رشته بهداشت محيط به تفکر انتقادي» نتايج پژوهش نشان داد که هر دو روش باعث
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افزايش معنيدار قدرت تحليل ،سازماندهي اطالعات و خوداعتمادي در دانشجويان شد؛ با
استفاده از هـر دو روش يادگـيري «پرسش و پاسخ» و «يادگـيري مبتني بر حل مسأله»
ميتوان گرايش به تفکر انتقادي را در دانشجويان بهبود بخشيد.
نتايج پژوهش بدريگرگري و خانلري ( )1332با عنوان «تأثير آموزش راهبرد «پرسشگري
متقابل هدايت شده در گروه همتايان» بر تفکر انتقادي دانشآموزان دختر پايۀ سوم
راهنمايي» پژوهش نشان داد که آموزش پرسشگري به شيوۀ ذکر شده موجب افزايش تفکر
انتقادي در گروه آزمايش ميشود.
پژوهش غريبي ،اديب ،فتحيآذر ،هاشمي ،بدريگرگري و قليزاده ( )1332با عنوان
«اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانشآموزان پسر پايۀ پنجم ابتدايي شهر
سنندج» نتايج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر تأثير معنيداري بر افزايش پرسشگري
دارد .پرسشگري ميتواند توسط آموزش مستقيم تفکر در کالس از طريق مشارکت
آزمودنيها در بحثها و فعاليتهاي کالسي و نيز رويايي آنها با موقعيتهاي حيرتبرانگيز و
چالشزا افزايش يابد.
پژوهش گنجي ،يعقوبي و لطفعلي ( )1332با عنوان «اثربخشي آموزش مهارتهاي
پرسشـگري به معلمان بر تفکر انـتقادي دانشآموزان متوسـطه» نتايج پژوهش نشان داد
که آموزش مـهارتهاي پرسشگري بـه معلمان باعث افـزايش 12درصدي تفکر انتقادي
دانشآموزان شده است.
پژوهش حاجحسيني ( )1331با عنوان«تأثير روشهاي آموزش گفتوگومحور (بحث
گروهي و بحث سقراطي) برتفکر انتقادي دانشجويان» نتايج پژوهش نشان داد که در بخش
کمي ،دادههاي حاصل از پردازش کمي ،برتري ميانگين دو گروه آموزش گفتوگو محور در
هر دو بعد عاطفي و شناختي تفکر انتقادي ،نسبت به گروه گواه را نشان دادند .در بخش
کيفي دادهها ،نتيجه حاصل عالوهبر اثربخشي روشهاي آموزش گفتوگو محور در بهبود
هفت عنصر گرايش به تفکر انتقادي (تحليلگرايي ،فراخ انديشي ،اعتماد به توانايي تفکر
انتقادي خود ،جستجوي حقايق ،بلوغ در قضاوت ،خود ارزيابي و توسعه عادت) ،اثر اين
 622

روشها در شناخت بيشتر يکديگر ،گرايش به در جمع ،پويايي در کالس درس ،بهبود
صميميت با همکالسيها و دوستي و صميميت با معلم ،نشان داده شد.
پژوهش طباطبايي و موسوي ( )1335با عنوان «بررسي تأثير برنامۀ فلسفه براي کودکان
در پرسشگري و تفکر انتقادي دانشآموزان پايههاي سوم تا پنجم ابتدايي ( 3-11ساله)
دبستان علوي شهر ورامين» نتايج پژوهش نشان داد که اجراي برنامۀ آموزش فلسفه براي
کودکان ،با روش حلقۀ کندوکاو ،ميتواند بر پرورش توانايي پرسشگري و تفکر انتقادي
دانشآموزان دختر مقطع دبستان مؤثر واقع شود و تأثير مثبتي بگذارد.
پژوهش رشيد ،يعقوبي و کرد نوقابي ( )1335در زمينه بررسي و مقايسه تأثير چگونگي
طرح پرسش شفاهي کالسي بر يادگيري درس رياضي و عالقه دانشآموزان به اين درس
انجام دادند ،نشان دادند که :هر گاه پرسشي مطرح شود و پس از آن  0ثانيه فرصت فکر
کردن به همه دانشآموزان داده شود و سپس يکي از آنان به صورت تصادفي براي پاسخ
دادن انـتخاب شود و به او هم  0ثانيه فـرصت پاسخگويي داده شـود ،ميزان يادگيري
دانشآموزان به طور معناداري بيشتر از دانشآموزاني است که در آن پاسخگو پيش از طرح
پرسش انتخاب ميشود يا از پرسش شفاهي کالسي استفاده نميشود .همچنين نتايج تحقيق
نشان داد که ميانگين نمره رياضي تمامي گروههاي آزمايشي بيشتر از گروه گواه بود،
همچنين بين ميزان عالقه دانشآموزان گروههاي بدون پرسش کالسي و نحوه انتخاب
پاسخگو نسبت به درس رياضي تفاوت معناداري ديده شد .روش پرسش شفاهي کالسي در
صورتي که به درستي اجرا شود ميتواند اثرات مطلوبي بر يادگيري و عالقه دانشآموزان
نسبت به درس رياضي داشته باشد.
پژوهش گنجي ( )1313با عنوان «بررسي و تحليل پرسشهاي شفاهي معلمان دوره
ابتدايي مدارس سما دانشگاه آزاد اسالمي» نتايج پژوهش نشان دادکه معلمان به طور
متوسط در هر جلسه  35/90سؤال پرسيدهاند ،از مدت زمان هر جلسه ،حدود  25درصد آن
به سؤال کردن اختصاص داشته است ،اغلب سؤالها براي وارسي ميزان فهم دانشآموزان و
يادآوري حقايق مطرح شدهاند ،پرسش کردن در طرح درس معلمان جايگاهي نداشته است،
تعداد اندکي از سؤالها بر تشويق دانشآموزان به تفکر تأکيد داشتهاند ،بين ابعاد سؤالها و
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پايه تدريس ،نوع درس و جنسيت معلمان ارتباط معنادار وجود دارد ،معلمان در سؤال کردن
خود خطاهايي را مرتکب ميشوند ،از جمله :فقط از با هوشترين دانشآموزان سؤال کردن،
طرح سؤال و پاسخ دادن به آن توسط خود معلم ،و هميشه يک نوع سؤال مطرح کردن.
پژوهش صالحي ( )1393با عنوان «تأثير آموزش روش پرسش و پاسخ هدايت شده
برعملکرد مسألهگشايي دانشآموزان» يافتهها تأييدي است بر نقش مؤثر راهبرد پرسش و
پاسخ هدايت شده در آموزش مسألهگشايي در يک رشته تخصصي.
در پژوهشهايي که در مورد روش پرسش و پاسخ انجام گرفته است ،هر کدام از
پژوهشگران به جنبههايي از اين روش در اجرا اشاره کردهاند و پيشنهاد يا الگويي براي
تقويت جنبههاي مثبت يا رفع کاستيهاي اين روش در اجرا ارائه ندادهاند؛ به نمونههايي از
آنها به اختصار اشاره ميگردد:
 -1استفاده از سواالت سطح پايين (دانش و يادآوري) بجاي سؤاالت فکري (معرفتي) در
سطوح باالي شناختي؛ استفاده از سواالت بسته و سطحي بجاي سواالت باز و تفکري و
تعداد زياد سوال از نظر کميت بجاي تعداد کم سوال؛ توجه به کيفيت (طرح سؤال در سطوح
باالي حيطه شناختي) (کلينمن ،اگارد1393 ،؛ يوئه1393 ،؛ ملينک1391 ،؛ به نقل از فتحي
آذر.)1334 ،
 -2پرسيدن سؤالهاي آموزنده کار بسيار دقيق و حساسي است؛ ترس از واکنشهاي
منفي کالسي در بيرغبتي دانشآموزان به پرسش مؤثر است و براي استفاده از فالن پرسش
در فالن موقعيت قاعده مشخص و قاطعي وجود ندارد زيرا که در مورد جنبههايي همچون
نوع پاسخدهنده و بافت اجتماعي بايد پژوهشهاي زيادي انجام داد (هارجي ،ساندرز و
ديکسون.)1335 ،
 -3بکارگيري راهبرد پرسشگري و تقويت پرسش و استدالل کردن در کالس باعث
ميشود معلمان از الگويهاي سنتي تدريس فاصله گرفته و به سمت الگوهاي پرسشگري
واگرا حرکت کنند (مارتين و هند.)2553 ،
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 -4تقويت پاسخهاي دانشآموزان ،دادن فرصت بيشتر به دانشآموزان در طرح سؤال و
ياد دادن چگونگي طرح سؤال از سوي دانشآموزان (برين1339 ،1؛ ادواردز و باومن.)1339 ،2
پژوهشگر در اين پژوهش با طراحي الگوي مناسب پرسش و پاسخ بهدنبال تقويت
جنبههاي مثبت تحقيقات پيشين و رفع کاستيهاي که به آنها اشاره شد ،است .تاکنون
پژوهشي در اين مورد که بتواند همه محاسن پيشنهاد داده شده و کاستيها و نواقص
مشخص شده را با طراحي الگويي رفع کند اجرا نشده است ،بهعنوان نمونه الگويي که بتواند
کاستيها پژوهشهاي شماره  1و  2و محاسن پژوهشهاي شماره  3و  4را لحاظ کند
تاکنون توسط پژوهشگران بهوجود نيامده است .بنابراين هدف پژوهش حاضر فراهم نمودن
اطالعات تجربي عميق و دقيق در زمينه پرسش و پاسخ ميباشد .موضوع پژوهش داراي
يک متغيير مستقل تحت عنوان الگوي مناسب پرسش و پاسخ است که هدف؛ بررسي تأثير
آن بر درک مفاهيم و تفکر انتقادي است .براي روشن شدن موضوع به تعريف اين متغيرها
اشاره ميشود :يکي از تواناييهاي فکري ارزندهاي که دانشآموزان بايد در مدارس کسب
کنند اين است که شنيدهها ،خواندهها ،انديشهها و اعتقادهاي مختلفي را که در زندگي با آنها
رو به رو ميشوند ارزشيابي کنند و دربارۀ آنها تصميمات منطقي بگيرند .اين توانايي ارزنده
تفکر انتقادي (نقادانه) نام دارد .يکي از مهمترين انواع يادگيريهاي انسان يادگـيري (درک)
مفهوم است ميتوان گفت که مفهوم هسته اصلي تفکر آدمي را تشکيل ميدهد .بنا بر
تعريف ،مفهوم به يک دسته يا طبقه محرکها (اشياء ،رويدادها ،انديشهها ،مردم و جز اينها)
که در يک يا چند صفت يا ويژگي مشترکاند گفته ميشود .براي مثال مفهوم دانشآموز
همۀ افرادي را که در مدرسه به تحصيل اشتغال دارند .در اين پژوهش تالش شده است که
با روش ترکيبي (آميخته) به طراحي الگوي مناسب براي درس علوم تجربي پايه ششم دورۀ
ابتدايي پرداخته شود و به سؤال زير پاسخ داده شود.

2- Edward & Bowman
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1- Brain

الگوهاي تدريس در واقع الگوهاي يادگيري هستند .الگو داراي زمينۀ جهتگيريهاي عمدۀ
فلسفي و روانشناسي بهسوي تدريس و يادگيري است .الگوها ميتوانند با سبکهاي
يادگيري شاگردان و الزامات مطالب درسي تطبيق يابند .الگوهاي تدريس کمک ميکنند تا
دستيابي به اهداف برنامههاي درسي تسهيل گردد .الگو ،فضاي مربوط به يک درس خاص
در يک زمان معين ،مرکب از همۀ عناصر تدريس را فراهم ميکند .مبناي گزينش الگوهاي
تدريس؛ هدفهاي برنامه درسي ،ماهيت محتواي دروس ،ويژگيهاي دانشآموزان ،اندازه
کالسهاي درس ،تعداد دانشآموزان و ميزان دسترسي به منابع ميباشد (اديبنيا .)1313 ،با
استفاده از الگوها ،درحاليکه به دانشآموزان در کسب اطالعات ،نظرات ،مهارتها ،و راههاي
تفکرکمک ميشود ،نحوه يادگيري نيز به آنان آموخته ميشود .در واقع آموزش از راه الگوها
باعث شکوفايي استعداد شاگردان در يادگيري ميشود.
الگوي پرسش و پاسخ که موضوع پژوهش حاضراست جزء خانواده پردازش اطالعات
(اطالعات پردازي) است؛ بهموجب الگوهاي اين خانواده ،هدف عمدۀ آموزش عبارت است از:
کمک به دانشآموزان در امر کسب اطالعات و پردازش آنها .اين هدف ،هم شامل کسب
اطالعات جديد از رشتههاي مختلف علوم است و هم براي استفاده از اطالعات موجود براي
سازمانـدهي ،طبقهبندي و تفکر انتـقادي بهکار ميرود .افـزايش و تـقويت قواي ذهني،
مهارتهاي فکري و عقالني انسان ،تشکيل و رشد مفاهيم از اهداف ديگر اين الگوهاست.
در اين پـژوهش با الهام گرفتن از مدلهاي مبنايي تـدريس از ديدگاه اوسر و بيرزويل 1بر
اساس معيارهاي تدوين الگوهاي تدريس از ديدگاه آنان و بررسي ادبيات پژوهش و ويژگي
تدريس ،براي طراحي الگوي مناسب درس علوم تجربي پايه ششم دوره ابتدايي استفاده شد.
1- Oser and Baeriswyl
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از ديدگاه آنان براي مشخص کردن يک الگوي تدريس بايد چهار معيار مدنظر قرارگيرد:
 -1يک يا چند نظري مبنايي در روانشناسي بايد مفروض گرفته شود.
 -2يک راهبرد يادگيري بايد تعيين شود تا چگونگي يادگيري و تغيير در ساختهاي
شناختي را تبيين کند.
 -3نمونههايي از وقايع قابل مشاهدۀ تدريس ارائه شود.
 -4بايد ترتيب عمليات ظاهري الگوي تدريس قابل ارائه باشد (اوسر و بيرزويل،2551 ،
به نقل از مرادي ،فردانش ،مهرمحمدي و موسيپور.)1335 ،
بر اساس اين معيارها و با توجه به عناصر و اجزاي يک الگوي آموزشي و با پرسوجو
(نظرخواهي) از خبرگان آموزشي اساتيد دانشگاهي رشتههاي علوم تربيتي ،روانشناسي
تربيتي و معلمان مجرب و برگزيده جشنوارۀ الگوهاي تدريس ابعاد اساسي الگوي مناسب
پرسش و پاسخ تدوين گرديد .اين ابعاد در نمودار زير نمايش داده شده است:

الگوي تدريس بايد داراي چهارچوب ،ساختار و مباني مشخصي باشد .بنابراين الگوي تدريس
پرسش و پاسخ در هفت جنبه يا بُعد تدوين شده است .بُعد اول مباني نظري (روانشناسي)
فلسفي ،بُعد دوم مراحل تدريس الگو ،بُعد سوم فنون و راهبردهاي الگو ،بُعد چهارم اصول
الگو ،بُعد پنجم انواع پرسش ،نکات مهم هنگام طرح پرسش و سلسله مراتب يادگيري ،بُعد
ششم اهـداف الگو (اثرات مستقيم و غيرمستقيم) و بُعد هفتم ارزشـيابي در الگو .اين ابعاد
نشاندهنده چهارچوب اصلي الگوي تدريس پرسشوپاسخ است؛ در اينجا به تشريح مراحل
الگو که در اجراي يک درس مهم هستند ،پرداخته ميشود:
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اصول:
ايجاد جو مثبترعايت آداب و رسوم کالسعدم خواستار پاسخهاي دستهجمعي
شرکت همه دانشآموزان درپرسش و پاسخ
افزايش پاسخ هاي متعددراههاي برخورد با پاسخهاي غلطرشد طرح سؤال در دانشآموزانپاسخ به سؤاالت دانشآموزانانواع پرسش و طبقهبندي
سلسله مراتب يادگيري

مراحل:
جستجوگري با مواجه کردن دانشآموزان با سؤال يا مسأله
فنون(تکنيکها) پرسش وپاسخ(تشريح و توضيح)
توسعه و گسترش-ارزشيابي و نتيجهگيري

مباني نظري:
 فلسفي -روانشناختي

الگوي مناسب
پرسش و پاسخ
براي درس علوم
تجربي پايه
ششم دوره
ابتدايي

فنون و راهبردها:
 پرسشهاي پيگير (سرنخ گير) فن بارش مغزي فن فرصت سؤال مهارت سؤال کردن راهبرد همگرا راهبرد واگرا راهبرد ارزشيابيکننده راهبرد نقشه کشي راهبرد مکث کوتاه (زمانانتظار)
ارزشيابي يا بازخورد در
الگو

اثرات آموزشي و پرورشي الگو(اهداف):
رشد تفکر انتقاديدرک مفاهيمآگاهي و رشد فرديآگاهي از ماهيت دانشتوجه به منطق و حساسيت بهاستدالل منطقي

الگوي پرسش و پاسخ طراحي شده براي درس علوم تجربي دوره ابتدايي داراي چهار مرحله
يا گام اساسي به شرح زير است:
در اين مرحله معلم با مطرح
کردن يک سؤال ،ايفاي يک نمايش و انجام يک کار آزمايشي و غيره توجه دانشآموزان را
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جلب نموده و به بيان هدف درس به شکل ساده ميپردازد؛ توضيح ميدهد هدف درس تنها
اين نيست که اطالعات تازه کسب نمايند؛ بلکه هدف اين است که به درک يک مفهوم
بينديشند و روي آن فکر کنند و به نتيجه برسند .و با بيان مسأله در آنها ايجاد انگيزه مينمايد.
دانشآموزان را ترغيب به طرح سؤال و پاسخگويي به سؤاالت در باره مسأله مطرح شده
مينمايد .معلم در جريان پرسش و پاسخهايي که ايجاد ميشود از دانشآموزان ميخواهد که با
استفاده از ساير منابع مانند کتاب ،مجالت ،نقشهها ،تصاويرکتاب ،نظرات دوستان و غيره و
ترکيب اطالعات جديد با دانستههاي پيشين خود ديدگاه جديدي بيابند و آن را مطرح کنند.
نکته مهم در اين مرحله اين است که ،گفتهها ،فعاليتها و سؤاالت و پاسخها بايد به قدري
روشنگر باشند که تفسير ذهني دانشآموزان سبب انحراف فکريشان نشود.
معلم با ارائه راهنماييها و مطرح کردن
پرسشهايي متناسب با پرسشهاي گام اول به تعامل با دانشآموزان ميپردازد .در اين
مرحله دانشآموزان يافتههاي مرحله جستجوگري را با هم در ميان ميگذارند و آنها تشويق
ميشوند ضمن مرور يافتهها بيشتر نظر بدهند و بهعبارتي پرسشها ،بازتر و مفصلتر بررسي
ميشوند .در اين مرحله ،تالش ميشود با استفاده از تکنيکها و فنون پرسش و پاسخ مانند
پرسشهاي پيگير (سرنخگير) ،فن بارش مغزي ،تکنيک فرصت سؤال ،مهارت سؤال پرسيدن،
مکث کوتاه پس از سؤال وغيره دانشآموزان وادار به ارائه پاسخهاي مناسب گردند و نبايد
همه پرسشها از جانب معلم باشد ،بلکه بايد دانشآموزان را هم به سؤال پرسيدن ترغيب
نمود .در اين مرحله بايد مواظب بود به سادگي به پرسشهاي دانشآموزان پاسخ داده نشود
و از پرسشهاي پيش پا افتاده و حافظهسنج استفاده نکرد و همچنين نبايد به دانشآموزان
پاسخهاي ناقصي داده شود.
در مرحله توسعه و گسترش ،معلمان با استفاده از فنون مرحله قبل
به دانشآموزان کمک ميکنند تا فعاليتهاي ذهني ،بينشي و مهارتي آنان رشد و توسعه يابد.
و از تمام منابع و ابزار براي تعميق يادگيري دانشآموزان استفاده ميگردد .در حقيقت در اين
گام فعاليتهاي گوناگون ذهني و فکري که ايجاد شده با توسعه و گسترش به يک سازماندهي
و جمعبندي ميرسد .در اين مرحله هم مانند مراحل قبلي از پرسشوپاسخ کمک گرفته ميشود.
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پس از آنکه پرسشهاي ايجاد شده
مجموعهاي از اطالعات و دانش و مفاهيم جديد را در اختيار دانشآموزان گذاشت و معلم در
مراحل مختلف به تعميق و گسترش آنها با تعامل با دانشآموزان پرداخت ،نوبت به ارزشيابي
يافتههاي دانشآموزان ميرسد تا مالحظه گردد آيا مفاهيم و دانش جديد را کسب کردهاند يا
نه؟ تغييري در نحوۀ تفکر دانشآموزان ايجاد شده است يانه؟ بازخورد در اين مرحله ضروري
است و بايد نقاط ضعف و قوت دانشآموزان به آنها يادآور گردد و برداشتهاي نادرست آنها
از موضوعات مورد بحث اصالح گردد ،خود اصالحي و خودارزيابي در اين مرحله خيلي مهم
است؛ در پايان به نتيجهگيري از موضوع مورد بحث ميرسند.
گام اول :جستجوگري با مواجه کردن معلم با بيان يک سؤال دانشآموزان را درگير موضوع کالس درس
کرده و آنها را به فکر کردن و جستجوي پاسخ وادار ميکند.
دانشآموزان با سؤال يا مسأله
گام دوم :فنون پرسشوپاسخ (توضيح متناسب با موضوع درس پرسشهاي پيگير ديگري مطرح ميشوند
و مسأله شکافته و واضحتر ميشود.
و تشريح)
بعد از پاسخهاي دانشآموزان ،معلم به توضيح و تبيين درس ميپردازد
و دانش و اطالعات دانشآموزان از طريق تعامل با معلم و همديگر
گام سوم :توسعه و گسترش
توسعه و گسترش مييابد.
به روشهاي مختلف ار طريق پرسش ،آزمون و بررسي تکاليف و
گام چهارم :ارزشيابي (استحکام آموخته
مسائل داده شده به دانشآموزان ارزشيابي؛ و نتيجهگيري از موضوع
شدهها) نتيجهگيري
مورد بحث بهعمل ميآيد.

پژوهش حاضر يک پژوهش ترکيبي (آميخته) کيفي و کمي بوده که بهطور کلي از دو بخش
تشکيل شده است .بخش اول طراحي الگوي مناسب پرسش و پاسخ براي درس علوم
تجربي بوده و بخش دوم اعتباريابي الگو با اثربخشي بر درک مفاهيم و تفکر انتقادي است.
در بخش کيفي از روش سنتزپژوهي (پژوهش تلفيقي) استفاده شد .سنتزپژوهشي روشي
است که در آن دانستههاي مطالعات مختلف و شايد پراکنده که ميتوانند با نيازهاي خاص
ميدان عمل مرتبط باشند گردآوري ميشوند .سپس اين دانستهها با هم پيوند يافته و کل
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مجموعۀ دانش حاصله در قالبي متناسب با نيازهاي کنوني مورد ارزيابي ،سازماندهي مجدد و
تفسير قرار ميگيرند .البته الزم به ذکر است که در سنتزپژوهي ،کنار هم قرار دادن دانش
قبلي مدنظر نيست؛ بلکه بر تلفيق مطالب گوناگون در چارچوب ادراکي خاص که پيدايش
ديدگاهها يا روابطي جديد را در پي دارد ،مورد تأکيد است (شورت.)1334 ،
در بخش کمي که هدف اثربخشي الگوي طراحيشده بر درک مفاهيم علمي و تفکر انتقادي
دانشآموزان پايه ششم ابتدايي بود؛ از يک طرح شبهآزمايشي (نيمه تجربي) استفاده شد.

جامعه آماري پژوهش عبارتتد از کليه دانشآموزان پسر پايه ششم مدارس ابتدايي شهرستان
ايذه که در سال تحصيلي  30-39مشغول به تحصيل ميباشند.

براي انتخاب نمونه در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي
استفاده شد .براي اين کار ابتدا از بين  250مدرسه ابتدايي يک مدرسه و از بين کالسهاي
پايه ششم آن مدرسه دو کالس انتخاب شد .در هر کالس  20نفر دانشآموز بود؛ پژوهشگر
به صورت تصادفي يک کالس را در گروه آزمايش و يک کالس را در گروه کنترل قرار داد.

بستۀ آموزشي بر اساس الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ براي درس علوم تجربي دورۀ
ابتدايي طراحي و پس از هماهنگي و احراز روايي صوري براي آموزش به معلمان آماده و در
 15جلسه  05دقيقهاي اجرا شد .قبل از آموزش و اجرا در کارگاه آموزشي دربارۀ نحوۀ اجرا و
آموزش با  4نفر از معلمان مجرب و گروههاي آموزشي بحث و تبادل نظر بهعمل آمد و
نظرات اصالحي آنان اعمال گرديد .روايي محتوايي اين بسته در سطح بااليي مورد تأييد و
توافق اساتيد صاحبنظر از جمله اساتيد راهنما قرار گرفت.
اين پژوهش در بخش اعتباريابي الگو در دو مرحله اجرا شد :الف) آموزش معلمان ب)
آموزش دانشآموزان.
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در مرحلۀ آموزش معلمان؛ جزوه آموزشي براي آموزگاران گروه آزمايشي که بر مبناي
الگوي طراحي شده تدوين شده بود ،از قبل در اختيار آنان قرار داده شد و از آنان خواسته شد
که قبل از حضور در کارگاه آموزشي آن را مطالعه کنند .پس از آن در جلسات کارگاهي به
صورت عملي اين جزوه بررسي شد ،نکات مورد نظر معلمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت
تا ابهامات آنان برطرف شوند .پس از آن پژوهشگر چگونگي آموزش الگو در کالس درس بر
اساس جلسات تشريح و تبيين ميکرد و با کمک معلمان مجرب اقدام به رفع اشکاالت
احتمالي که ممکن بود در حين اجراي الگو رخ دهند ،ميپرداخت.
مرحلۀ دوم ،آموزش دانشآموزان بود که معلمان گروه آزمايشي آن را انجام ميدادند .در
اين مرحله قبل از شروع آموزش ،پيشآزمون درک مفاهيم و تفکر انتقادي از هر دو گروه
آزمايشي و کنترل بعمل آمد .پس از آن معلمان گروه آزمايشي آموزش الگوي طراحي شده را
آغاز کردند .اين مرحله يک نوبت (نيمسال) به طول انجاميد .پيش آزمون تفکر انتقادي و
درک مفاهيم در ابتداي مهرماه انجام شد و پس آزمون نيز در بهمن ماه گرفته شد.

جلسه اول

آشنايي با الگوي پرسش و پاسخ ،توضيح و تبيين کلي الگو و اهداف آن

جلسه دوم

تشريح و تبيين مراحل اجرايي الگو

جلسه سوم

چگونگي تدريس يک مفهوم مثل پستانداران بر اساس مراحل الگو

جلسه چهارم

تشريح و توضيح اصول الگو و چگونگي کاربرد آنها در کالس درس

جلسه پنجم

توضيح روشها و فنون الگو و استفاده از آنها در کالس درس

جلسه ششم

توضيح و تشريح راهبردهاي الگو و چگونگي بکارگيري آنها در کالس درس

جلسه هفتم

رعايت نکات مهم هنگام پرسش و پاسخ

جلسه هشتم

انواع پرسش در درس علوم تجربي پايه ششم

جلسه نهم

طرح پرسشهاي شفاهي در کالس

جلسه دهم

چگونگي ارزشيابي در الگوي پرسش و پاسخ محقق ساخته
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 Cornel critical thinking testمقياس سطح  xکرنل در اين
x
پژوهش براي سنجش تفکر انتقادي مورد استفاده قرار گرفت .اين مقياس در سال  1310از
سوي انيس براي دانشآموزان  15-14ساله ارائه شده و داراي  99سؤال ( 0سؤال نمونه
آزمايشي و  91سؤال نهايي) است که عوامل پنجگانۀ  .1استقراء  .2قياس  .3مشاهده .4
اعتبار ،هماهنگي و  .0مفروضات را اندازهگيري ميکند ،پاسخ دانشآموزان به سؤاالت آزمون
به صورت چندگزينهاي است .انيس ( )2552پايايي اين آزمون را با روش آلفاي کرونباخ
براي مؤلفههاي پنجگانه استقراء ،قياس ،مشاهده ،اعتبار و هماهنگي و مفروضات به ترتيب
 ./92 ،./99 ،./99 ،./99و  ./93گزارش داد ( به نقل از بدري گرگري و خانلري .)1332 ،در
پژوهش غريبي ( )1335پايايي اين ابزار در کودکان دبستاني براي مؤلفههاي استقراء،./91
قياس  ،./94مشاهده  ،./91اعتبار و هماهنگي  ،./93و مفروضات  ./93به دست آمده است.
جهاني ( )1319پايائي اين مقياس را با دو روش تنصيف و آلفاي کرانباخ محاسبه کرده است
.در روش تنصيف ضريب همبستگي بهدست آمده از دو قسمت آزمون  ./92است .در تعيين
پايايي به روش کرانباخ ،ضريب همبستگي ميان عوامل پنجگانه آزمون را  ./93گزارش
نموده است .همچنين روايي آزمون را با استفاده از روشهاي همبستگي ميان آزمونهاي
مختلف (زيرمجموعهها يا عوامل پنجگانه) براي نشان دادن انسجام دروني يا بيروني ،را
مناسب گزارش کرده است.
براي جمعآوري اطالعات دربارۀ
درک مفاهيم علوم تجربي از آزموني که با همکاري دو نفر از معلمان با تجربه که درس
مورد مطالعه را تدريس ميکردند؛ دو نفر از اعضاي گروههاي آموزشي اين درس و پژوهشگر
ساخته شده بود؛ استفاده شد .سؤاالت پيشآزمون و پسآزمون از  25سؤال چهارگزينهاي
تشکيل شده بود .براي اطمينان از روايي محتوايي سؤاالت آزمون ،قبل از طرح سؤاالت،
جدول دو بعدي هدف و محتوا تهيه شد و سپس با توجه به اهداف آموزشي و محتوا که بر
اساس جدول مشخصات آزمون مشخص شده بود ،نمونهاي از کليه سؤاالت ممکن براي
پيشآزمون و پسآزمون انتخاب شد .همچنين پس از طرح نهايي سؤاالت آزمون ،فرمهاي
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نهايي پيشآزمون و پسآزمون را دو نفر از آموزگاران درس علوم تجربي با همکاري اعضاي
گروههاي آموزشي اين درس بازبيني کردند و اصالحات الزم بر اساس نظرات آنان اعمال
شد .و در پايان روايي آن توسط صاحبنظران( اساتيد راهنما) مورد تأييد قرار گرفت.

دادههاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفتند.

ارائه يافتههاي يک پژوهش بر حسب نحوه تنظيم يافتههاي آن ميتواند صورتهاي
مختلفي داشته باشد .ترتيب ارائه يافتههاي يک پژوهش بهطور سازمانيافته ،امري است که
قبالٌ بايد برنامهريزي شده باشد .بهترين شيوه براي تنظيم ساختاري ،ارائه يافتهها با توجه به
سؤاالت يا فرضيههاي پژوهش ميباشد (سرمد ،بازرگان و حجازي.)1330 ،
الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ در درس علوم تجربي بر درک مفاهيم
علمي توسط دانشآموزان پايه ششم ابتدايي تأثير دارد.
در اين بخش با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي ،اطالعات گردآوري
شده از آزمودنيها مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .بدين منظور ابتدا وضعيت مقادير
متغيرهاي وابسته در شرايط پيشآزمون و پسآزمون براي گروههاي آزمايش و کنترل و
همچنين کل آزمودنيها با کمک شاخصهاي توصيفي نظير ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل
و حداکثر نمرات مورد بررسي قرار ميگيرد .در جدول ( )1نتيجه محاسبه شاخصهاي
توصيفي مذکور ارائه شده است.
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تفکر انتقادي

درک مفاهيم

آزمايش
کنترل
کل
آزمايش
کنترل
کل

29/24
20/39
20/1
3/24
3/39
3/35

4/31
3/90
4/30
2/29
2/12
2/19

30/1
23/91
23/94
13/1
15/41
12/14

0/01
4/93
9/34
2/19
2/49
3/13
1

در ادامه ،بهمنظور آزمون فرضيههاي پژوهش از روش آماري تحليل کواريانس يک راهه
استفاده شد .بنابراين ابتدا طبق فرضيه اول پژوهش ،اثر الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ
در درس علوم تجربي بر درک مفاهيم علمي توسط دانشآموزان پايه ششم ابتدايي مورد
بررسي قرار گرفت .الزم به ذکر است که پيش از اجراي تحليل کورايانس ،بررسي
مفروضههاي اين آزمون اهميت دارد .بر اساس نتايج بهدست آمده از آزمون شاپيرو ـ
ويلک ،2مقادير مربوط به متغير درک مفاهيم علمي در شرايط پيشآزمون و پسآزمون براي
گروه آزمايش و کنترل ،داراي توزيع بهنجار است .همگني شيب رگرسيونها با استفاده از
شاخص مـعناداري تـعامل ميان متغير گـروه (شامل دو سطح گروهي آزمايش و کنترل) و
نمره پيشآزمون درک مفاهيم محاسبه شد .نتايج اين تحليل حاکي از عدم معناداري تعامل
ميان اين دو متغير [1(=1/13 ،P=5/21و ]F)49بود و برقرار بودن مفروضه همگني شيب
رگرسيونها است .عالوهبراين ،معنادار نبودن نتيجه آزمون لون [1(=5/32 ، P=5/09و]F)41
نيز بيانگر همساني واريانسهاي دو گروه آزمايش و کنترل است .در ادامه و پس از اطمينان
از برقراري مفروضهها ،با استفاده از آزمون تحليل کواريانس ،گروهها از نظر درک مفاهيم
علوم تجربي مورد مقايسه قرار گرفتند که نتايج آن در جدول ( )2آورده شده است.

2- Shapiro-Wilk
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1- One way ANCOVA

پيشآزمون (متغير کنترل)
گروه (متغير مستقل)
خطا
کل
SS

SS

DF

1/13
139/31
341/11
9143

1
1
49
05
DF

F

MS

5/10
1/13
11/19 139/31
9/29

5/93
5/5551

MS

همانگونه که در جدول ( )2ميتوان مشاهده کرد ،با در نظر گفتن ميزان درک
دانشآموزان پايه ششم از مفاهيم علوم تجربي قبل از آزمايش (نمره پيش آزمون) و تعديل
نمره متغير وابسته (پس آزمون) ،ميزان درک مفاهيم علوم توسط دانشآموزان دو گروه
آزمايش و کنترل مورد مقايسه قرار گرفت .بر اين اساس ،نتايج حاصل از آزمون تحليل
کواريانس نشان ميدهد که دو گروه مورد بررسي از نظر درک مفاهيم علوم تجربي پايه
ششم ابتدايي با يکديگر بهطور معناداري تفاوت [1( =11/19 ،Pã 5/5551و ]F)49دارند .بررسي
ميانگينهاي دو گروه حاکي از آن است که نمره درک مفاهيم گروه آزمايش ( )13/1بيشتر
از گروه کنترل ( )15/41است .اين نتيجه مؤيد آن است که آموزش از طريق الگوي طراحي
شده پرسش و پاسخ منجر به افزايش درک دانشآموزان پايه ششم از مفاهيم علوم تجربي
ميشود.
 :الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ در درس علوم تجربي بر تفکر انتقادي
دانشآموزان پايه ششم ابتدايي تأثير دارد.
در ادامه ،فرضيه دوم پژوهش نيز با استفاده از تحليل کواريانس يک راهه مورد آزمون
قرار گرفت .نتايج آزمون شاپيرو ـ ويلک ،مبين آن است که توزيع متغير تفکر انتقادي در
شرايط پيش آزمون و پس آزمون براي گروه آزمايش و کنترل ،بهنجار است .نتايج بررسي
همگني شيب رگرسيونها نيز نشان داد که تعامل بين دو متغير گروه (آزمايش و کنترل) و
نمره پيش آزمون تفکر انتقادي معنادار [1(=1/9013 ، P=5/25و ]F)49نيست .نتيجه آزمون
لون [1(=5/31 ، P=5/09و ]F)41نيز بيانگر همساني واريانسهاي دو گروه آزمايش و کنترل
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است .در ادامه تحليل کواريانس براي مقايسه گروهها در زمينه تفکر انتقادي انجام شده که
نتايج آن در جدول ( )3نشان داده شده است.

SS

DF

پيشآزمون (متغير کنترل) 13/33
1991/19
گروه (متغير مستقل)
1239/112
خطا
49310
کل
SS

1
1
49
05
DF

F

MS

5/93
13/33
99/94 1991/19

5/33
5/5551

MS

مطابق با نتايج مندرج در جدول ( ،)3ميتوان گفت که با در نظر گرفتن نمره تفکر
انتقادي دانشآموزان در شرايط پيش از آزمايش (نمره پيش آزمون) و تعديل نمره متغير
وابسته (پسآزمون) ،ميزان تفکر انتقادي در دو گروه ازمايش و کنترل بهطور معناداري
متفاوت از يکديگر بود [1(=99/94 ،Pã 5/5551و .]F)49مراجعه به ميانگينهاي دو گروه نشان
داد که نمره درک مفاهيم گروه آزمايش ( )30/1بيشتر از گروه کنترل ( )23/91است و
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که آموزش از طريق الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ باعث
افزايش سطح تفکر انتقادي دانشآموزان پايه ششم شده است.

پرسش و پاسخ عميقترين روش ارتباطي است که منجر به درک و فهم مشترک و يادگيري
ميشود .با توجه به سورۀ مبارکه صف آيه شريفه « 15يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا هَل أدُ لُکُم عَلَي
تِجارَهٍ تُنجيکُم مِن عَذَابٍ ألِيم» يکي از بهترين راههاي ايجاد انگيزه و پويايي انديشه که
موجب تفکر و تأمل ميشود؛ طرح پرسش است (مفاهيم سوره صف.)1330 ،
پرسش و پاسخ فرايند کشف و يادگيري مبتني بر آزادي ،گوش دادن فعال ،رشد معاني و
مفاهيم و اشـتراک دانش است .پرسش و پاسخ فراينـدي مشارکـتي است که به دنـبال
آگاهسازي ،به چالش کشيدن پيشفرضها و دستيابي به فهم عميق مسائل و پديدههاست
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(والش ،2513 ،1کننر و ميشيلز .)2559 ،2بهطور کلي هر نوع تعاملي بين معلم و دانشآموزان
و دانشآموزان با يکديگر بر اساس تفکر عميق ،استدالل و جستجوي ايدههاي شخصي،
پرسش و پاسخ است.
بر اساس يافتههاي بخش کيفي اين پژوهش؛ الگوي تدريس پرسش و پاسخ مبتني بر
هفت بُعد يا مؤلفه تدوين شده است :بُعد اول مباني نظري (روانشناسي) فلسفي ،بُعد دوم
مراحل تدريس الگو ،بُعد سوم فنون و راهبردهاي الگو ،بُعد چهارم اصول الگو ،بُعد پنجم
انواع پرسش ،نکات مهم هنگام طرح پرسش و سلسله مراتب يادگيري ،بُعد ششم اهداف
الگو (اثرات مستقيم و غيرمستقيم) و بُعد هفتم ارزشيابي در الگو .اين ابعاد نشاندهنده
چهارچوب اصلي الگوي تدريس پرسشوپاسخ است .اساس آموزش در الگوي پرسش و
پاسخ منوط به اجراي مراحل الگو است .سه عامل مهم و کليدي در اجراي مراحل الگو
عبارتند از :فنون و راهبردهاي الگو ،اصول الگو و انواع پرسش ،نکات مهم هنگام طرح
پرسش و سلسلهمراتب يادگيري .فنون و راهبردها الگو شامل :پرسشهاي پيگير (سرنخ
گير) ،فن بارش مغزي ،فن فرصت سؤال ،مهارت سؤال کردن ،راهبرد همگرا ،راهبرد واگرا،
راهبرد ارزشيابيکننده ،راهبرد نقشهکشي ،راهبرد مکث کوتاه (زمان انتظار؛ در حقيقت آنچه
باعث موفقيت الگوي پرسش و پاسخ ميشود بهرهگيري از اين فنون و راهبردها ميباشد.
اصول الگو شامل :ايجاد جو مثبت ،رعايت آداب و رسوم کالس ،عدم خواستار پاسخهاي
دسته جمعي ،شرکت همۀ دانشآموزان در پرسش و پاسخ ،افزايش پاسخهاي متعدد ،راههاي
برخورد با پاسخهاي غلط ،رشد طرح سؤال در دانش آموزان ،پاسخ به سؤاالت دانش آموزان؛
اين اصول و مهارتها ميتوانند معلمان را در برانگيختن حس کنجکاوي ،سهيم نمودن ،و
افزايش فعاليتهاي فکري دانشآموزان راهنمايي کنند .انواع پرسش ،نکات مهم هنگام
طرح پرسش و سلسله مراتب يادگيري :تمام تدريس و يادگيري ،در هنر سؤال کردن نهفته
است« .هاميلتون»؛ مبناي الگوي پرسش و پاسخ و روشها و فنون آن ،پرسش است ،به
ياري اين پرسشها ،معلم دانشآموزان را به تفکر وا ميدارد و بنيان ايدهها و دانستههاي
نادرست را متزلزل مينمايد تا نتيجه مورد نظر حاصل شود.
2- Connor & Michaels

1- Walshe
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الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ در صدد تحقق اهداف مهم و عمده زير به شکل
مستقيم و غيرمستقيم است؛ جريان تکوين مفهوم ،درک مفاهيم خاص ،رشد تفکر انتقادي،
توان خالق در قلمرو موضوع و ديدگاه ساختگرايانه دانش از اهداف مستقيم يا آموزشي الگو
هستند و آگاهي از ماهيت دانش ،توجه به منطق و حساسيت به استدالل منطقي ،عادت به
تفکر دقـيق ،احترام نسبت بـه نظرات و شأن ديگران ،آگاهي و رشد فردي از مهمترين
اهداف غيرمستقيم يا پرورشي الگوي ميباشند .ارزشيابي در الگوي پرسش و پاسخ توسط
دانشآموزان و با همکاري معلم به شکل خودارزيابي صورت ميگيرد .دانشآموزان در فرايند
پرسش و پاسخ از طريق طرح پرسش ،اظهار نظر و شنيدن ديدگاه ديگران ،ديدگاه خود را
اصالح ميکنند .در ساير شيوههاي آموزشي بيشتر ارزشيابي به اين صورت است که معلم
سؤالي ميپرسد و دانشآموزان سعي مـيکنند پاسخ درست حدس بزننـد و معلم بازخورد
ميدهد .پرسش و پاسخ دستيابي به فهم مشترک از طريق بحث ،پرسشگري جمعي و منظم
که هدايت و ترغيب ،کاهش انتخاب ،به حداقل رساندن ريسک و تسريع انتقال اصول و
مفاهيم ميباشد (الکساندر .)2550 ،1اين به اين معني است که معلم بايد در فرايند پرسش و
پاسخ محيط کالس را امن ،يادگيرنده ،برانگيزنده ،فعال ،دوستانه ،پويا و پربار جهت يادگيري
دانشآموزان فراهم کند.
پرسش و پاسخ فرايند تفکر ،استدالل ،طرح آزادانه ايدهها ،ترکيب ايدهها در مورد يک
مسأله ،بهمنظور دستيابي به فهم عميق مسائل و پديدهها است .درگيرشدن در پرسش و پاسخ
از نظر تحصيلي ،شخصيتي و اجتماعي اهميت دارد ،زيرا دانشآموزان خود واقعيتها را بررسي
ميکنند و با همديگر به منظور درک مسائل ارتباط برقرارميکنند (وارثي و ديگران.)2512 ،2
پژوهش حاضر با هدف طراحي الگوي مناسب پرسش و پاسخ در درس علوم تجربي و
بررسي اثربخشي آن بر درک مفاهيم و تفکر انتقادي دانشآموزان پايه ششم ابتدايي بود.
نتايج پژوهش نشان داد که الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ درس علوم تجربي موجب
افزايـش تفـکر انتقادي و درک مـفاهيم در گروه آزمايـش شـده است .ايـن يافتـه با نتـايج
پژوهـشهاي دويلچ ( ،)2510کايـوکريا و بوتـنارو ( ،)2514مارتين و هـند ( ،)2553مرسـر و
2- Worthy & others
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1- Alexander

ليتلتون ( ،)2559صالحي ،کيکاووسيآراني و صفرنواده ( ،)1334حبيبي کليبر ( ،)1333درويشي
ازگله و خورشيدي ( ،)1332بدريگرگري و خانلري ( ،)1332غريبي ،اديب ،فتحيآذر ،هاشمي،
بدريگرگري و قليزاده ( ،)1332گنجي ،يعقوبي و لطفعلي ( ،)1332حاجحسيني (،)1331
طباطبايي و موسوي ( ،)1335رحماني بلداجي ( ،)1335قاسمي ( ،)1335شاکري (،)1335
پژوهش رشيد ،يعقوبي و کرد نوقابي ( ،)1335گنجي ( ،)1313صالحي ( ،)1393همسويي و
همخواني دارد.
در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت که الگوي طراحي شده پرسش و پاسخ ،از آنجا که
آموزش را به شکل منسجم و به صورت يک الگو ارائه ميدهد و دانشآموران در مقايسه با
کالس درس سنتي فعاالنه در آموزش مشارکت مينمايند ،به دانشآموزان کمک ميکند تا
درکي بنيادين از مفاهيم علمي بهدست آورند ،پرسش کنند ،به کاوش بپردازند ،استدالل
کنند ،با يکديگر همکاري نمايند ،دانستههايشان را با يکديگر در ميان بگذارند ،نظرات خود را
ارائه نمايند ،محتوا و موضوع را به شيوههاي مختلف درک کنند .همچنين به معلمان نيز
کمک ميکند تا از روشهايي در آموزش براي کالس درس استفاده کنند که دانشآموزان را
به پرورش و رشد تفکر و مفاهيم علمي ترغيب و تحريک مينمايند.
در تبييني ديگر ميتوان بيان کرد که چون سطح درک در حيطه شناختي مستلزم آن
است که دانشآموزان بتوانند مفاهيم را درک کنند ،روابط بين آنها را بيان کنند و چون
فنون و راهبردهاي الگوي پرسش و پاسخ مانند فن بارش مغزي ،راهبرد نقشه مفهومي به
عنوان فنون و راهبردهاي قوي يادگيري هم روابط بين عناصر محتوا و هم رابطه بين
مطالب جديد و قديم را بازنمايي و ترسيم مينمايند ،باعث درک بهتر مفاهيم ميشوند .نقشه
مفهومي عالوهبر اينکه اطالعات پايه را منتقل ميکند ،ارتباطها ،ساختارها و ويژگيهايي را
که قابل مشاهده نيستند نيز نمايش مـيدهند ،بـنابراين روش ،نقشه مفهومي ميتواند به
عنوان ابزاري در نظر گرفته شود که مشخص کننده درک دانشآموز از موضوع يا مفهوم و
ويژگيهاي آن باشد.
تـحول جاري در آموزش علوم ،بر اهميت درگيـر ساختن دانشآموزان در پـرسشهاي
پيدرپي (پيگير) بهعنوان جنبه اصلي آموزش علوم پژوهش محور تأکيد دارد .چنين فرايندي
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مستلزم آموزش معلمان در بدوخدمت و حين خدمت است (کوري و اليزابت .)2515 ،1زيرا
معلمان تازهکار براي تربيت ذهنهاي کاوشگر و دانشآموزان پژوهش محور ،با چالشهاي
فراواني روبرو هستند .الگوهاي تـدريس از جمله الگوي پرسش و پاسخ ،ميتوانند ابزارهايي
مفيد در جهت نيل به اهداف آموزشي به شمار آيند .الگوي تدريس پرسش و پاسخ ،براي
کمک کردن به دانشآموزان در فکر کردن بهکار ميرود .معلم در تدريس بر اساس الگوي
پرسش و پاسخ ،مسألهاي را طرح کرده و امکان پرسش و پاسخ و تعامل را در کالس درس
و بين دانشآموزان فراهم ميکند .آموزش بهشيوه پرسش و پاسخ عالوه بر تسهيل فرآيند
تفکر علمي ،منجر به درک مفاهيم علوم نيز ميشود .دانشآموزان بهطور ذاتي کنجکاو بوده
و مشتاق رشد و نمو خود ميباشند و تدريس به روش پرسش و پاسخ توان طبيعي و
اکتشافي آنها را بهکار مـيگيرد و جهتهاي خاصي که بـهواسطه آنها بـهتر بتوانند
زمينههاي جديدي را کشف نمايند ،براي آنها فراهم ميسازد .هدف کلي پرسش و پاسخ،
کمک به دانشآموزان در ايجاد نظم عقلي و مهارتهاي الزم براي تحقيق و طرح سؤال و و
يافتن پاسخهايي که مبتني بر کنجکاوي خود آنها است ،ميباشد.
در پايان با توجه به اين که يکي از مهمترين اهداف آموزش و پرورش ،رشد و پرورش
تفکر و پرسشگري است ،پيشنهاد ميشود که از الگوي پرسش و پاسخ طراحي شده به
عنوان روشي مناسب براي دستيابي دانشآموزان به درک مفاهيم و تفکر انتقادي بهره گرفته
شود .همچنين ،از آنجايي که استفاده از الگوي پرسش و پاسخ در مراکز آمورشي مختلف
کشور قابليت اجرايي دارد ،برنامهريزان درسي ،مجريان آموزشي ترتيبي اتخاذ نمايند تا اين
الگوي در طراحي و اجراي بـرنامههاي درسي علوم تجربي گنـجانده شود و از طريق
کارگاههاي آموزشي به معلمان آموزش داده شود .معلمان پس از آموزش ميتوانند بر اساس
اين الگو طرح درس تهيه نموده و در کالس درس اجرا نمايند.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

1339/51/25
1339/53/20
1339/59/11
1- Cory & Elizabeth
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احديان ،محمد؛ رمضاني ،عمران و داوود محمدي (.)1335
 .تهران :انتشارات آييژ.
اديبنيا ،اسد (.)1313

 .شوشتر :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي (شوشتر).

بدري گرگري ،رحيم و مريم خانلري ( .)1332تأثير آموزش راهبرد «پرسشگري متقابل هدايت شده در گروه
 ،پژوهشگاه علوم انساني
همتايان» بر تفکر انتقادي دانشآموزان دختر پايه سوم راهنمايي.
و مطالعات فرهنگي.1-19 ،)2( 4 ،
پاول ،ريچارد (.)1335
الکترونيک.

 .ترجمه نسرين ابراهيميلويه ،تهران :نامه

جهاني ،جعفر (. .)1319بررسي تأثيرات برنامه آموزش فلسفه به کودکان در رشد منشهاي اخالقي دانشآموزان.
.39-03 ،)9( 2 ،
حاج حسيني ،منصوره ( .)1331تأثير روشهاي آموزش گفتوگو محور (بحث گروهي و بحث سقراطي)
برتفکر انتقادي دانشجويان (رساله دکتري) .دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه الزهراء (س)،
تهران.
حبيبي کليبر ،رامين ( .)1333اثربخشي آموزش راهبرد کمک خواهي بر درک مفاهيم رياضي دانشآموزان
.33-05 ،)4( 15 ،
دختر سال سوم راهنمايي.
درويشي ازگله ،مختار و زهرا خورشيدي ( .)1332طراحي الگوي تدريس مفهوممحور در درس علوم و بررسي
1،
نقش آن بر مهارتهاي تفکر (خالق و انتقادي) دانشآموزان پايه چهارم ابتدايي.
(.93-15 ،)1
رحماني بلداجي ،مريم ( .)1335طراحي يک طرح درس مبتني بر مدل استقرا براي آموزش مفاهيم نهان گرما
و تغيير حالت مواد و بررسي ميزان اثربخشي آن در افزايش مهارت پرسشگري دانشآموزان.
 .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،تهران.
رشيد ،خسرو؛ يعقوبي ،ابوالقاسم و رسول کرد نوقابي ( .)1335بررسي و مقايسه تأثير چگونگي طرح پرسش
-104 ،)22(9 ،
شفاهي کالسي بر يادگيري درس رياضي و عالقه به اين درس.
.120
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و الهه حجازي (.)1330

 .تهران :نشر آگه.
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شاکري ،شيرين ( .)1335طراحي الگوي آموزشي مفهوم گرما مبتني بر کاوشگري سال اول دبستان.
 .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،تهران.
 .تهران :انتشارات سمت.

شعباني ،حسن (.)1331
شورت ،ادموند سي (.)1334
تهران :سمت( .اثر اصلي در سال 1331چاپ شده است).

( ترجمه محمود مهرمحمدي و همکاران).

صالحي ،جواد ( .)1393تأثير آموزش روش پرسش و پاسخ هدايت شده بر عملکرد مسألهگشايي دانشآموزان.
 .دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
صالحي ،ليلي؛ کيکاووسيآراني؛ ليال و مريم صفرنواده ( .)1334مقايسه روشهاي آموزشي «يادگيري مبتني
بر حل مسأله» و «پرسش و پاسخ» از نظر گرايش دانشجويان رشته بهداشت محيط به تفکر انتقادي.
(راهبردهاي آموزشي).30-42 ،)1( 23 ،
صفوي ،اماناهلل (.)1334
صفوي ،اماناهلل (.)1334

 .تهران :انتشارات سمت.
 .تهران :انتشارات معاصر.

طباطبايي ،زهرا و مرضيه موسوي ( .)1335بررسي تأثير برنامۀ فلسفه براي کودکان در پرسشگري و تفکر
انتقادي دانشآموزان پايههاي سوم تا پنجم ابتدايي ( 3-11ساله) دبستان علوي شهر ورامين.
.93-90 ،)2(1 ،
عبيري ،مرجان؛ صادقي ،عباس؛ خسرو جاويد ،مهناز و نادر افقي ( .)1333مقايسه تأثير روش تدريس همياري
(مشارکتي) ،اکتشافي و سخنراني بر پيشرفت تحصيلي و نگرش نسبت به درس فيزيک،
.00-99 ،)10( 2 ،
عليلو ،اکبر و احسان عظيمپور ( .)1330اثربخشي روشهاي نقشهي مفهومي در مقايسه با روش سخنراني بر
.20-45 ،)2(9 ،
بازدههاي شناختي دانشآموزان در درس علوم تجربي،
غريبي ،حسن ( .)1335اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر تـفکر انتقادي ،تحول اخالقي و پرسشگري
 .دانشگاه تبريز.
دانشآموزان پايه پنجم دبستان.
غريبي ،حسن؛ اديب ،يوسف؛ فتحيآذر ،اسکندر؛ هاشمي ،تورج؛ بدريگرگري ،رحيم و زليخا قليزاده (.)1332
اثربخشي آموزش راهبردي تفکر بر پرسشگري دانشآموزان پسر پايۀ پنجم ابتدايي شهر سنندج.
.94-32 ،)1(4
فتحيآذر ،اسکندر (.)1334
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 .تبريز :انتشارات دانشگاه تبريز.

قاسمي ،بهجت ( .)1335طراحي الگوي آموزشي براي آموزش مفهوم آب مبتني بر تفکر خالق در درس علوم
 .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ،تهران.
اول ابتدايي.
گنجي ،کامران ( .)1313بررسي و تحليل پرسشهاي شفاهي معلمان دوره ابتدايي مدارس سماء دانشگاه آزاد
.153 -115 ،)9(1 ،
اسالمي.
مرادي ،مسعود؛ فردانش ،هاشم؛ مهرمحمدي ،محمود و نعمتاهلل موسيپور ( .)1335مباني و ويژگيهاي يک
.30-123 ،)9(25 ،
الگوي تدريس براي انواع دانش روش کاري.
مصرآبادي ،جواد و اکبر عليلو ( .)1330اثربخشي نقشه مفهومي بر يادداري و درک و کاربرد مفاهيم علوم
.101-191 ،)45(12 ،
تجربي.
مهرمحمدي ،محمود (.)1332

 .تهران :انتشارات مدرسه.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (معاونت قرآن و عترت)( .آبان ماه  .)1330جزوه مفاهيم سوره صف.
پانزدهمين آزمون سزاسري قرآن و عترت.
،
هارجي ،اون؛ ساندرز ،کرستين و ديويد ديکسون (.)1335
(ترجمه خشايار بيگي و مهرداد فيروزبخت) .تهران :انتشارات رشد( .اثر اصلي در سال  1334چاپ شده
است).
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