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 چکيده
بررسی  و مطالعات اجتماعی درس در پاسخ و پرسش هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی آموزشی

بود.  ۶۹-۶۹ابتدایی در سال تحصیلی  ششم پایه آموزاندانش انتقادی مفاهیم و تفکر درک بر اثربخشی آن

 الگوی طراحی اول بخش. است شدهبخش تشکیل دو از که بوده آمیخته پژوهش یک حاضر پژوهش

 بر اثربخشی با الگو اعتبار یابی دوم، و بخش بوده مطالعات اجتماعی درس برای پاسخ و پرسش آموزشی

 در .شد استفاده( تلفیقی پژوهش) سنتز پژوهی روش از کیفی بخش در. است انتقادی تفکر و مفاهیم درک

 انتقادی تفکر و علمی مفاهیم درک بر شدهطراحی الگوی تأثیر آزمایش هدف که بخش کمی

 ششم پایه آموزاندانش بین از آزمایشی طرح یک از فادهاست با است؛ ابتدایی ششم پایه آموزاندانش

 و انتخاب تصادفی گیرینمونه صورتبه آماری نمونه عنوانبه کالس ۲ شامل( پسر نفر ۹۵) ایذه شهرستان

 هردو در انتقادی تفکر و علمی مفاهیم و کنترل، قرار گرفتند. درک آزمایش گروه دو در تصادفی طوربه

 تفکر سنجش برای کرنل تفکر انتقادی آزمون ابزار با آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو و در گروه

 با گرفتند. قرار مقایسه مورد مطالعات اجتماعی درس برای علمی مفاهیم درک سنجش آزمون و انتقادی

شد. در بخش کیفی نتایج  وتحلیلتجزیه شدهآوریجمع هایداده تحلیل کوواریانس آزمون از استفاده

منجر به طراحی الگویی شد که شامل هفت بُعد )مبانی، اصول، فنون و راهبردها، مراحل، انواع تحقیق 

                                                                                                                                        
 فرهنگی و مدرس دانشگاه 1 

 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز ۲ 

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز 3 

 گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز دانشیار 4 
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شده موجب نشان داد که الگوی طراحی تحقیق پرسش، اهداف و ارزشیابی( است، نتایج در بخش کمی

 شده است.افزایش تفکر انتقادی و درک مفاهیم در گروه آزمایش

 رسش و پاسخ، درک مفاهیم، تفکر انتقادیالگوی آموزشی، پ واژگان کليدي:

 مقدمه

 توجه همانا امروز پرشتاب تحوالت عرصه در هاانسان بقاء و دوام ماندگاری، الزمه

 سایر از بیشتر آموزشی مراکز در پرشتاب تحوالت. است آموزشی نظام کیفیت به بیشتر

 یدیده با و برنند کمح را هارویه و هاعادت باید مدارس بدین ترتیب بوده، هاسازمان

 .بپردازند هازمینه همه در بهتر یابیراه به نقادی

 شود،می انجام آموزاندانش تربیت و تعلیم برای که هاییفعالیت مجموعه میان در 

 به توانمی را تدریس. یابدمی اختصاص درس کالس در معلم تدریس به سهم بیشترین

 است، یادگیری هدفش و دارد جریان شاگردان و معلم بین که ایجانبه دو هایفعالیت

 خواهد مفید و مؤثر شاگرد برای شود، یادگیری به منتج چنانچه فعالیت این. کرد تعریف

 این تدریس امر در معلم قصد. است همراه عمد و قصد با فعالیتی هر تعریف، به بنا. بود

 و شاگردان بین لمتقاب کنش یک تدریس همچنین،. بگیرند یاد چیزی شاگردان که است

 هم شاگردان برعکس و گذاردمی اثر شاگردان بر معلم اینکه یعنی متقابل کنش. است معلم

 غیرمستقیم صورتبه است ممکن متقابل اثر این البته. دهندمی قرار تأثیر تحت را او فعالیت

 بیشتر دانشاگر بر تربیتی هایفعالیت سایر و تدریس هنگام به معلم تأثیر اینکه برای. باشد

 که موضوعی به دیگری و درس ارائه ینحوه یکی باشد، مسلط عامل دو به باید شود

 (.13۶4 صفوی،) کند تدریس خواهدمی

 در کتاب. )دارد وجود زیادی بسیار دسترسقابل یادگیری و تدریس هایروش

 احدیان،( )است شده فهرست تعلیمی و آموزشی روش 3۵3 حدود «آندرژهازینسکی»

 مختلف متغیرهای مبنای بر توانمی را تدریس هایروش(. 13۶۵ محمدی، و نیرمضا

 بر تدریس هایروش بندیطبقه ماهیت. کرد بررسی خاصی الگوی در و کرد بندیطبقه

 کندمی کمک تدریس روش مفهوم درک در را( معلم) مربی مشترک، هایویژگی مبنای
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 با آن، نوع چهار گرفته،انجام هایدیبنطبقه از. سازدمی ترروشن را آن فرایند و

 -1: از اندعبارت که است؛ بیشتر کاربردشان و دارند هماهنگی گوناگون هایپژوهش

 .فراگیرمداری( ب مداری معلم( الف: منطق و کنترل مبنای بر بندیطبقه

( اطالعات بّ پردازش خانواده( الف: ویل( بندی بر مبنای یادگیری )جویسطبقه -۲

 رفتاری. خانواده( انفرادی د خانواده( ج اجتماعی هخانواد

( ج نوآوری -ابتکاری( ب فرضیات آموزش( الف: خود نقش مبنای بر بندیطبقه -3

 محبت. رشد( ج نبوغی – ابداعی

( ب انفرادی تدریس( الف: فراگیران تعداد مبنای بر آموزشی هایروش بندیطبقه -4

 (.13۶4 آذر، فتحی) متوسط هگرو در تدریس( ج کوچک گروه در تدریس

 و هدف محتوا، اساس بر آموزش فرایند در( فراگیرمحوری) تعاملی تدریس الگوی

 هایروش ترینرایج از شود، اجرا مختلفی هایروش به است ممکن آموزشی امکانات

 یادگیری و گروهی بحث نقش، ایفای وپاسخ،پرسش به توانمی تعاملی الگوی آموزشی

 به را آموزدانش آن، وسیلهبه معلم که است روشی پاسخ، و پرسش. کرد اشاره مشارکتی

 تالش آموزدانش روش این در کندمی تشویق مطلبی بیان یا جدید ی مفهومیدرباره تفکر

 سقراطی روش را روش این کند؛ حرکت معلوم به مجهول از ذهنی، هایفعالیت با کندمی

 و تدریس هایروش کلیه در تواندمی پاسخ و سشپر روش(. 13۶1 شعبانی،) اندگفته نیز

 قبالً که مطالبی کردن مرور برای است ممکن روش این. رود کار به آموزشی هایفعالیت

 از آموزدانش درک میزان ارزشیابی برای مناسبی یوسیله یا و باشد مفید شده تدریس

 (.13۶4 صفوی،) باشد موردنظر مفاهیم

 با را زندگی کودکان گوید:می «زیبا بسیار پرسش یک» وانعن با خود کتاب در 1بِرگر

 شوند،می مدرسه وارد اینکه محضبه اما کنند،می آغاز روز در پرسش صدها پرسیدن

 از فرهنگی در او باور به شود،می محو و شدهسرکوب هاآن در پرسشگری

 ریافتد پاداش وارطوطی هایپاسخ مسائل، برای که کار کسب و وپرورشآموزش

                                                                                                                                        
1. Berger 
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(. ۲۵14 بِرگر،) شودنمی تحمل و درواقع گیردنمی قرار تشویق مورد پرسشگری کنند،می

 باشد خوب هایسؤال طرح به آموزاندانش کردن توانمند باید تربیت، و تعلیم هدف

 حیطه نظرانصاحب از بسیاری (.13۶۲ محمدی، مهر از نقل به ؛1۶۶۲ فریره، پائولو)

 حیاتی عامل بلکه عناصر، از یکی تنهانه را «کردن پرسش» ورش،وپرآموزش و شناسیروان

 قرارداده تأکید مورد را اصل این( 1۶۹۱)1آزوبل نمونه عنوانبه. دانندمی یادگیری فرآیند

. داندمی چیزهایی چه قبل از فراگیر که است این یادگیری در مؤثر عامل ترینمهم: است

 شفاهی هایپرسش. داد آموزش او به توانمی قبلی، یادگیری میزان شدن مشخص از پس

 طرح در تواندمی هاآن از آموزگاران آگاهی که دارند هاییویژگی مناسب، کالسی

 .(13۱۶کند )گنجی،  کمک آنان به اثربخش هایپرسش

 کالس در آموزگاران موردنیاز ایپایه هایمهارت بیان در( ۲۵1۵) ۲کوچاک و ایگن

 هاآن. هاستآن از یکی کالسی پاسخ و پرسش روش که اندبردهنام عامل چندین از درس

 بتواند آموزگار که است این آموزش حوزه در اساسی هاییافته از یکی که باورند این بر

 از یکی کالسی پاسخ و پرسش و کند درگیر کالسی یادگیری فرایند در را آموزانشدانش

 آموزگار با هاآن تعامل و آموزانشدان مشارکت افزایش برای هاروش پرکاربردترین

 .است

 به کالسی پاسخ و پرسش که باورند این بر( ۲۵۵۲) 3کیمبال و گومری مونت بول، ساتر

 بحث وارد را آنان نماید، برقرار نزدیکی تعامل آموزاندانش با که کندمی کمک آموزگار

 روش) کالسی پرسش طرح ی آنانعقیده به. بگذارد کنار بحث از لزوم صورت در یا کند

 موارد به توانمی هاآن ازجمله که گیردمی صورت مختلفی هایباهدف( پاسخ و پرسش

 :کرد اشاره زیر

 یادگیری برای آموزاندانش انگیزش -

 تحلیلی تفکر رشد -

                                                                                                                                        
1. Ausubel 
2. Eggen & Kauchak 
3. Satter Bull, Montgomery & Kimball 
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 مسئله حل برای هاییسرنخ دادن -

 تصوری )انتزاعی( تفکر رشد -

 جدید موضوع یک طرح -

 باورها و مفاهیم بین روابط کشف برای نآموزادانش به کمک -

 عالقه افزایش -

 آموزاندانش یادگیری مشکالت شناسایی -

 آموزاندانش یادگیری میزان ارزیابی -

 است شدهارائه پیش از که مطالبی کردن خالصه و مرور -

 .هاهدف به دستیابی میزان سنجش -

 پرسش و پاسخ طرح با انآموزگار که گویندمی چنین( 1۶۱۲) 1رونکوفسکی و لرخ

 از برخی. دهند افزایش را آموزاندانش یادگیری میزان روش چند به توانندمی کالسی

 :از اندعبارت هاروش این ترینمهم

 انتقادی تفکر هایمهارت رشد -

 آموزاندانش درک سطح تقویت -

 آموزاندانش هایفهمیکج اصالح -

 .کالسی بحث زمینه ایجاد -

 سطح فکری هایمهارت نیازمند امروز پرتحول و پرچالش دنیای در زندگی یبرا انسان

 و تفکر یدرباره تفکر فرایند تعبیری به که نقاد است تفکر هامهارت این یازجمله. باالست

 تمرین آموزش و طریق از تنها مهارتی چنین. است خود افکار از فرد یهشیارانه ارزیابی

 آموزش برای هاروش کارآمدترین حالدرعین و ترینقدیمی از یکی. است دستیابیقابل

 چنانچه این کار (.13۶۵ لویه،ابراهیمی ترجمه پاول،) است «سقراطی پرسشگری» نقاد تفکر

 برای باشند، پاسخگو و پرسشگر افرادی آینده هایجزء اهداف آموزشی باشد که؛ نسل

 در زندگی برای اینکه سخنوتاهک و کنند اندیشیچاره فردا و امروز مسائل و مشکالت

                                                                                                                                        
1. Lorsch & Ronkowski 
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 مطرح طریق از و داد آموزش آنان به بایستی شوند، آماده یکم بیست و قرن پیچیده دنیای

 هاآن جستجوگرانه و چندبعدی متوالی، برانگیز، تفکر متنوع، هوشمندانه، هایسؤال کردن

 پاسخ و پرسش ناسبم الگوهای از استفاده با امر این و کرد راهنمایی مقصد به رسیدن تا را

 .شودمی میسر

عنوان یک هدف در میان اولین کسانی بود که بهبود تفکر را به 1۶1۹دیوئی در سال 

. به نقل از 1۶۶3، 1اساسی در تدریس مطالعات اجتماعی موردتوجه قرارداد )وست وود

در برنامه  های توجه به رویکرد سؤال محوری )مسئله محوری((. ریشه13۱۹سلسبیلی، 

در نیمه اول قرن  ۲رسی و آموزش را باید در آرای دیوئی و تعلیم و تربیت پیشرفت گراد

آموز و هدف نهایی تعلیم و بیستم دید. مسئله محوری در این رویکرد در جهت رشد دانش

تربیت و برنامه درسی نیز رشد تفکر و قضاوت در وی است. بر اساس چنین رویکردی، 

وجوگری و پرسشگری در نظر گرفته حقیقی مبتنی بر جستعنوان تمطالعات اجتماعی به

 شود.می

با توجه به ساختار و « مطالعات اجتماعی»های درسی مدارس، برنامه درسی در بین برنامه

های موردنیاز در ها و مهارتهای غنی و فراوانی را برای رشد گرایشمفاهیم رشته، فرصت

مان مطالعات اجتماعی هنوز توانایی پرورش سازد، اما معلتفکر انتقادی را فراهم می

. 1۶۶4آموزان را ندارند )ویرجی و آدورف،های تفکر انتقادی و استدالل در دانشمهارت

ها و مفاهیم مورد تأکید در برنامه درسی و (. ارزش13۶۵به نقل از نوشادی و خادمی، 

عه آزاد، مفاهیم دموکراسی و جام آموزش مطالعات اجتماعی شامل درک صحیح از

 پذیرش زندگی اجتماعی و مسئولیت فردی است.

وجوی حقیقت و درک مفاهیم باشد نه هدف رشته مطالعات اجتماعی باید جست

طور نقادانه به آزمون گذاشته یادسپاری مفاهیم و مطالب؛ حقیقت و مفاهیم نیز بایستی به

کند تا نتقادی عمل میعنوان ترویج دهنده روحیه ارو مطالعات اجتماعی بهشوند. ازاین

                                                                                                                                        
1.Westwood 
2 Progressivist 
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(. مطالعات اجتماعی همواره در 1۶۶۹، 1تفکر را جایگزین تلقین نماید )مک کاچن

آموزان رشد در دانش را« شمارهای بیپرسیدن»وجوی معنا است، همواره جرأت جست

دهد؛ در این زمینه تفکر انتقادی آزمونی مداوم، دقیق و فعال برای هرگونه عقیده یا می

 رود.ن حقیقت به شمار میروش تعیی

 تفکر بر کالسی هایپرسش تأثیر بررسی منظوربه که پژوهشی در( ۲۵1۹) ۲دویلچ

 از استفاده که رسید نتیجه این به داد، انجام زبان رشته دانشجویان مشارکت میزان و انتقادی

 .شودمی دانشجویان مشارکت میزان و انتقادی تفکر هایمهارت رشد به منجر پرسشگری

 انجام انتقادی تفکر ابزار - پرسشگری عنوان با پژوهشی( ۲۵14) 3بوتنارو و کایوکریا

 ایجاد برای مهم ابزارهای از یکی گذشته سال ۲۹ در که آمد دست به نتیجه این دادند،

 .است پرسشگری انتقادی، تفکر

 ویدیویی ضبط به نسبت ساله ۲ موردی بررسی یک در( ۲۵۵۶) 4هند و مارتین 

 در معلمان هایروش تغییر رهگذر این از تا کردند اقدام ابتدایی دوره علوم هایکالس

 در که داد نشان هاداده تحلیل. کنند تعیین را کردن استدالل و پرسش کارگیریبه مورد

. است آمده وجود به شگرفی تغییرات آموزاندانش ابرازنظر و معلمان پرسشگری حیطه

 اندشده متمایل هاییروش سویبه محورمعلم سنتی هایشیوه از معلمان که دریافتند هاآن

 پرسش هایروش تغییر طریق از امر این. بود تمرکزیافته آموزاندانش نظرات بر بیشتر که

 .بود یافتهتحقق واگرا پرسشگری الگوهای به صرف یادآوری از معلمان کردن

 و پرسش در آموزاندانش دنکر درگیر عنوان با پژوهشی در( ۲۵۵۹) ۹و لیتلتون ۹مرسر

 در هاآن تفکر رشد و آموزاندانش یادگیری بهبود که دادند نشان سقراطی؛ شیوه به پاسخ

 یادگیری و یاددهی فرایند در پاسخ و پرسش ماهرانه کارگیریبه نتیجه ابتدایی هایپایه

 .است بوده

                                                                                                                                        
1. McKutcheon 
2. Dewaelsche 
3. Cojocariu & Butnaru 
4. Martin & Hand 
5. Mercer 
6. Littleton 
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 بخشی روش و فنمقایسه اثر» عنوان با( 13۶۹) ممتاز، کردنوقابی و معروفی پژوهش

های آن در درس مطالعات اجتماعی تفکر انتقادی و مهارت بر پرسشگری آموزش

دیده با های آموزشکه: گروه داد نشان نتایج پژوهش «پایه اول متوسطه دختر آموزاندانش

روش پرسشگری و فن پرسشگری در میانگین نمرات کل تفکر انتقادی عملکرد بهتری 

 اند.شتهنسبت به گروه کنترل دا

 درک بر خواهیراهبردکمک آموزش اثربخشی» عنوان با( 13۶3) کلیبر حبیبی پژوهش

 تحلیل از حاصل هاییافته «راهنمایی سوم سال دختر آموزاندانش ریاضی مفاهیم

 مفاهیم درک آزمونپس در آزمایشی گروه آموزاندانش هاینمره داد نشان کوواریانس

 درک افزایش به خواهیراهبردکمک آموزش بنابراین، است؛ کنترل گروه از باالتر ریاضی

 .شودمی منجر آموزاندانش ریاضی مفاهیم

های بررسی اثربخشی تکنیک»( با عنوان 13۶3الهی )پژوهش حسینی نسب و لطف

آموزان دختر سال اول خالقیت بر پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی در دانش

داد که استفاده از  نشان کوواریانس تحلیل از حاصل هایهیافت« متوسطه ناحیه دو تبریز

اجتماعی مؤثر است. بین دو  مطالعات درس تحصیلی خالقیت در پیشرفت هایتکنیک

تکنیک بارش مغزی و مطالعه آفریننده از لحاظ اثربخشی بر پیشرفت تحصیلی تفاوت 

 معنادار دیده نشد.

 -مفهوم تدریس الگوی طراحی» وانعن با( 13۶۲) خورشیدی و ازگله درویشی پژوهش

( انتقادی و خالق) تفکر هایمهارت بر آن نقش بررسی و علوم درس در محور

 در کنندهشرکت آموزاندانش که داد نشان پژوهش نتایج «ابتدایی چهارم پایه آموزاندانش

 قابل افزایش آزمونپس در محور -مفهوم تدریس الگوی طریق از آموزش برنامه

 .اندداده نشان( انتقادی و خالق) تفکر هایمهارت نمرات در را یامالحظه

 مدل بر مبتنی درس طرح یک طراحی» عنوان با( 13۶۵) بلداجی رحمانی پژوهش

 در آن اثربخشی میزان بررسی و مواد حالت تغییر و گرما نهان مفاهیم آموزش برای استقراء

 مدل از استفاده که داد نشان پژوهش نتایج «آموزاندانش پرسشگری مهارت افزایش

 مفهوم از صحیح درک به رسیدن در آموزاندانش به است توانسته حدودی تا استقراء
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 ایجادشده هاآن در مفهوم از بهتری درک عادی آموزش روش به نسبت و کند کمک

 تقویت را آموزاندانش و معلم پرسشگری مهارت است توانسته استقراء مدل همچنین. است

 کالس از هاآن انتظارات تصحیح و آموزاندانش فکری استقالل افزایش اعثب و کند

 .است شده فیزیک

مقایسه تأثیر روش » عنوان با( 13۶۵) بدری گرگری، رضایی و جدی گرگری پژوهش

 مطالعات تدریس مبتنی بر تفکر فعال )روش مشارکتی( و روش سنتی در یادگیری درس

داد که بین نمرات یادگیری  نشان تحلیل کوواریانسنتایج  «پسر آموزاندانش اجتماعی

 به  کلی، عمیق و سطحی هر دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛

آموزان تأثر سطحی دانش و عمیق کلی، روش تدریس مشارکتی در افزایش یادگیری

 تدریس سنتی اثربخش بوده است. گذاشته و نسبت به روش

 بر مبتنی گرما مفهوم آموزشی الگوی طراحی» عنوان با( 13۶۵) شاکری پژوهش

 تفاوت دهندهنشان آزمایش و کنترل هایگروه نتایج بررسی «دبستان اول سال کاوشگری

 .بود آزمونپس و آزمونپیش بین دارمعنی

 هایروش مقایسه» عنوان با( 13۶4) صفرنواده و آرانیکاووسیکی صالحی، پژوهش

 رشته دانشجویان گرایش ازنظر «پاسخ و پرسش» و «مسئله حل بر بتنیم یادگیری» آموزشی

 افزایش باعث روش دو هر که داد نشان پژوهش نتایج «انتقادی تفکر به محیط بهداشت

 استفاده با شد؛ دانشجویان در خوداعتمادی و اطالعات دهیسازمان تحلیل، قدرت دارمعنی

 گرایش توانمی «مسئله حل بر مبتنی ادگیریی» و «پاسخ و پرسش» یادگیری روش دو هر از

 .بخشید بهبود دانشجویان در را انتقادی تفکر به

 پرسشگری» راهبرد آموزش تأثیر» عنوان با( 13۶۲) و خانلری گرگریپژوهش بدری

 سوم یپایه دختر آموزاندانش انتقادی تفکر بر «همتایان گروه در شدههدایت متقابل

 موجب شده ذکر یشیوه به پرسشگری آموزش که داد نشان پژوهش نتایج «راهنمایی

 .شودمی آزمایش گروه در انتقادی تفکر افزایش

 عنوان با( 13۶۲) زادهقلی و گرگریبدری هاشمی، فتحی آذر، ادیب، غریبی، پژوهش

 شهر ابتدایی پنجم یپایه پسر آموزاندانش پرسشگری بر تفکر راهبردی آموزش اثربخشی»
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 پرسشگری افزایش بر داریمعنی تأثیر تفکر آموزش که داد نشان پژوهش جنتای «سنندج

 مشارکت طریق از کالس در تفکر مستقیم آموزش توسط تواندمی پرسشگری. دارد

 هایموقعیت با هاآن رؤیایی نیز و کالسی هایفعالیت و هابحث در هاآزمودنی

 .یابد افزایش زاچالش و برانگیزحیرت

 هایمهارت آموزش اثربخشی» عنوان با( 13۶۲) لطفعلی و عقوبیی گنجی، پژوهش

 که داد نشان پژوهش نتایج «متوسطه آموزاندانش انتقادی تفکر بر معلمان به پرسشگری

 انتقادی تفکر درصدی 1۲ افزایش باعث معلمان به پرسشگری هایمهارت آموزش

 .است شده آموزاندانش

 بحث) وگومحورگفت آموزش هایروش تأثیر» عنوان با( 13۶1) حسینی حاج پژوهش

 بخش در که داد نشان پژوهش نتایج «دانشجویان انتقادی برتفکر( سقراطی بحث و گروهی

 وگومحورگفت آموزش گروه دو میانگین برتری کمی، پردازش از حاصل هایداده کمی،

 بخش در. دادند نشان را گواه گروه به نسبت انتقادی، تفکر شناختی و عاطفی بعد دو هر در

 بهبود در وگومحورگفت آموزش هایروش اثربخشی بر عالوه حاصل نتیجه ها،داده کیفی

 تفکر توانایی به اعتماد اندیشی،فراخ گرایی،تحلیل) انتقادی تفکر به گرایش عنصر هفت

 این اثر ،(عادت توسعه و خودارزیابی قضاوت، در بلوغ حقایق، جستجوی خود، انتقادی

 بهبود درس، کالس در پویایی جمع، در به گرایش یکدیگر، بیشتر شناخت رد هاروش

 .شد داده نشان معلم، با صمیمیت و دوستی و هاکالسیباهم صمیمیت

 برای ی فلسفهبرنامه تأثیر بررسی» عنوان با( 13۶۵) موسوی و طباطبایی پژوهش

 ۶-11) ابتدایی پنجم تا سوم هایپایه آموزاندانش انتقادی تفکر و پرسشگری در کودکان

 فلسفه آموزش یبرنامه اجرای که داد نشان پژوهش نتایج «ورامین شهر علوی دبستان( ساله

 تفکر و گریپرسش توانایی پرورش بر تواندمی ی کندوکاو،حلقه روش با کودکان، برای

 .بگذارد مثبتی تأثیر و شود واقع مؤثر دبستان مقطع دختر آموزاندانش انتقادی

 تأثیر مقایسه و بررسی ٔ  درزمینه( 13۶۵) نوقابی یعقوبی و کرد رشید، وهشپژ

 به آموزاندانش عالقه و ریاضی درس یادگیری بر کالسی شفاهی پرسش طرح چگونگی

 ثانیه ۹ ازآنپس و شود مطرح پرسشی گاه هر: که دادند نشان دادند، انجام درس این
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 تصادفی صورتبه آنان از یکی سپس و شود داده آموزاندانش همه به کردن فکر فرصت

 میزان شود، داده پاسخگویی فرصت ثانیه ۹ هم او به و شود انتخاب دادن پاسخ برای

 پاسخگو آن در که است آموزانیدانش از بیشتر معناداری طوربه آموزاندانش یادگیری

 .شودنمی استفاده کالسی شفاهی پرسش از یا شودمی انتخاب پرسش طرح از پیش

 از بیشتر آزمایشی هایگروه تمامی ریاضی نمره میانگین که داد نشان تحقیق نتایج چنینهم

 و کالسی پرسش بدون هایگروه آموزاندانش عالقه میزان بین همچنین بود، گواه گروه

 پرسش روش. شد دیده معناداری تفاوت ریاضی درس به نسبت پاسخگو انتخاب نحوه

 و یادگیری بر مطلوبی اثرات تواندمی شود اجرا درستیبه کهدرصورتی کالسی شفاهی

 .باشد داشته ریاضی درس به نسبت آموزاندانش عالقه

 دوره معلمان شفاهی هایپرسش تحلیل و بررسی» عنوان با( 13۱۶) گنجی پژوهش

 متوسط طوربه معلمان دادکه نشان پژوهش نتایج «اسالمی آزاد دانشگاه سما مدارس ابتدایی

 سؤال به آن درصد ۲۵ حدود جلسه، هر زمانمدت از اند،پرسیده سؤال ۹۹/3۵ جلسه هر در

 و آموزاندانش فهم میزان وارسی برای هاسؤال اغلب است، داشته اختصاص کردن

 نداشته جایگاهی معلمان درس طرح در کردن اند، پرسششدهمطرح حقایق یادآوری

 ابعاد بین اند،داشته تأکید تفکر به آموزاندانش تشویق بر هاسؤال از اندکی تعداد است،

 در معلمان دارد، وجود معنادار ارتباط معلمان جنسیت و درس نوع تدریس، پایه و هاسؤال

 آموزاندانش ترینباهوش از فقط: ازجمله شوند،می مرتکب را خطاهایی خود کردن سؤال

 سؤال نوع یک همیشه و معلم خود توسط آن به دادن پاسخ و سؤال طرح کردن، سؤال

 .کردن مطرح

بر  شدههدایت پاسخ و پرسش روش آموزش تأثیر» عنوان با( 13۹3) پژوهش صالحی

 و پرسش راهبرد مؤثر نقش بر است تأییدی هایافته «آموزاندانش گشاییمسأله عملکرد

 .تخصصی رشته یک در گشاییمسأله آموزش در شدههدایت پاسخ

 از هرکدام است، گرفتهانجام پاسخ و پرسش روش مورد در که هاییپژوهش در

 برای الگویی یا پیشنهاد و اندکردهاشاره اجرا در روشازاین هاییجنبه به پژوهشگران
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 از هایینمونه به اند؛نداده ارائه اجرا در روش این هایکاستی رفع یا مثبت هایجنبه تقویت

 :گرددمی اشاره اختصاربه هاآن

( معرفتی) فکری سؤاالت بجای( یادآوری و دانش) پایین سطح سؤاالت از استفاده -1

 و تفکری و باز سؤاالت بجای سطحی و بسته سؤاالت از استفاده شناختی؛ باالی سطوح در

 در سؤال طرح) کیفیت به توجه سؤال؛ کم تعداد بجای کمیت ازنظر سؤال زیاد تعداد

 از نقل به ؛1۶۹۱ ملینک، ؛1۶۹3 یوئه، ؛1۶۹3 اگارد، کلینمن،( )شناختی حیطه باالی سطوح

 (.13۶4 آذر، فتحی

 هایواکنش از ترس است؛ حساسی و دقیق بسیار کار آموزنده هایسؤال پرسیدن -۲

 پرسش فالن از استفاده برای و است مؤثر پرسش به آموزاندانش رغبتیبی در کالسی منفی

 همچون هاییجنبه مورد در که زیرا ندارد وجود قاطعی و مشخص قاعده موقعیت فالن در

 و ساندرز هارجی،) داد انجام زیادی هایپژوهش باید اجتماعی بافت و دهندهپاسخ نوع

 (.13۶۵ فیروزبخت، و بیگی ترجمه دیکسون؛

 باعث کالس در کردن استدالل و پرسش تقویت و پرسشگری راهبرد کارگیریبه -3

 پرسشگری الگوهای سمت به و گرفته فاصله تدریس سنتی های الگوی از معلمان شودمی

 (.۲۵۵۶ هند، و مارتین) کنند حرکت واگرا

 و سؤال طرح در آموزاندانش به بیشتر فرصت دادن آموزان،دانش هایپاسخ تقویت -4

 ،۲باومن و ادواردز ؛1۶۶۹ ،1برین) آموزاندانش سوی از سؤال طرح چگونگی یاددادن

1۶۶۹.) 

 تقویت دنبال به پاسخ و پرسش مناسب الگوی یطراح با پژوهش این در پژوهشگر

 تاکنون. است شد، اشاره هاآن به که هایکاستی رفع و پیشین تحقیقات مثبت هایجنبه

 نواقص و هاکاستی و شدهداده پیشنهاد محاسن همه بتواند که مورد این در پژوهشی

 که الگویی ونهنم عنوانبه است، نشده اجرا کند رفع الگویی طراحی با را شدهمشخص

 کند لحاظ را 4 و 3 شماره هایپژوهش محاسن و ۲ و 1 شماره هایپژوهش هاکاستی بتواند

                                                                                                                                        
1. Brain 
2. Edward & Bowman 
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 فراهم حاضر پژوهش هدف بنابراین است؛ نیامده وجود به پژوهشگران توسط تاکنون

 پژوهش موضوع. باشدمی پاسخ و پرسش ٔ  درزمینه دقیق و عمیق تجربی اطالعات نمودن

 هدف؛ که است پاسخ و پرسش مناسب الگوی عنوان تحت مستقل متغییر یک دارای

 تعریف به موضوع شدن روشن برای. است انتقادی تفکر و مفاهیم درک بر آن تأثیر بررسی

 در باید آموزاندانش که ایارزنده فکری هایتوانایی از یکی: شودمی اشاره متغیرها این

 که را مختلفی اعتقادهای و هااندیشه ها،خوانده ها،شنیده که است این کنند کسب مدارس

 منطقی تصمیمات هاآن یدرباره و کنند شوند ارزشیابیمی روروبه هاآن با زندگی در

 انواع ترینمهم از یکی. دارد نام( نقادانه) انتقادی تفکر ارزنده توانایی این. بگیرند

 اصلی هسته مفهوم که گفت توانمی است مفهوم( درک) یادگیری انسان هاییادگیری

 اشیاء،) هامحرک طبقه دسته یا یک به مفهوم تعریف، بر بنا. دهدمی تشکیل را آدمی تفکر

 اندمشترک ویژگی یا صفت چند یا یک در که( هااین جز و مردم ها،اندیشه رویدادها،

 تحصیل به مدرسه در که را ی افرادیهمه آموزدانش مفهوم مثال برای. شودمی گفته

 طراحی به( آمیخته) ترکیبی روش با که است شده تالش پژوهش این در. دارند غالاشت

 به و شود پرداخته ی ابتداییدوره ششم پایه مطالعات اجتماعی درس برای مناسب الگوی

 .شود داده پاسخ زیر سؤال

 چه و چیست؟ اجتماعی مطالعات درس برای پاسخ و پرسش بر مبتنی آموزشی الگوی

 دارد؟ انتقادی تفکر و مفاهیم کدر بر تأثیری

 بخش اول پژوهش: طراحی الگوي آموزشی پرسش و پاسخ 

 یزمینه دارای الگو. هستند یادگیری الگوهای درواقع تدریس الگوهای

 الگوها. است یادگیری و تدریس سویبه شناسیروان و فلسفی یعمده هایگیریجهت

 الگوهای. یابند تطبیق درسی مطالب اماتالز و شاگردان یادگیری هایسبک با توانندمی

 فضای الگو،. گردد تسهیل درسی هایبرنامه اهداف به دستیابی تا کنندمی کمک تدریس

 فراهم را تدریس عناصر یهمه از مرکب معین، زمان یک در خاص درس یک به مربوط

 روس،د محتوای ماهیت درسی، برنامه هایهدف تدریس؛ الگوهای گزینش مبنای .کندمی
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 به دسترسی میزان و آموزاندانش تعداد درس، هایکالس اندازه آموزان،دانش هایویژگی

 کسب در آموزاندانش به کهدرحالی الگوها، از استفاده با(. 13۱۶ نیا،ادیب) باشدمی منابع

 آنان به نیز یادگیری ینحوه شود،می تفکر کمک هایراه و هامهارت نظرات، اطالعات،

 در شاگردان استعداد شکوفایی باعث الگوها راه از آموزش درواقع. شودمی آموخته

 .شودمی یادگیری

 اطالعات پردازش خانواده جزء حاضراست پژوهش موضوع که پاسخ و پرسش الگوی

 عبارت آموزش یعمده هدف خانواده، این الگوهای موجببه است؛( پردازی اطالعات)

 هم هدف، این. هاآن پردازش و اطالعات کسب امر در آموزاندانش به کمک: از است

 از استفاده برای هم و است علوم مختلف هایرشته از جدید اطالعات کسب شامل

 و افزایش. رودمی کار به انتقادی تفکر و بندیطبقه دهی،سازمان برای موجود اطالعات

 اهداف از اهیممف رشد و تشکیل انسان، عقالنی و فکری هایمهارت ذهنی، قوای تقویت

 .الگوهاست این دیگر

 الگو يتهيه فرایند

 بر 1بیرزویل و اوسر دیدگاه از تدریس مبنایی هایمدل از گرفتن الهام با پژوهش این در

ویژگی  پژوهش ادبیات بررسی و آنان دیدگاه از تدریس الگوهای تدوین معیارهای اساس

 ابتدایی دوره عی پایه ششممطالعات اجتما درس مناسب الگوی طراحی برای تدریس،

 معیار چهار باید تدریس الگوی یک کردن مشخص برای آنان دیدگاه از .شد استفاده

 :قرارگیرد مدنظر

 شود. گرفته مفروض باید شناسیروان در مبنایی ینظریه چند یا یک -1

 هایساخت در تغییر و یادگیری چگونگی تا شود تعیین باید یادگیری راهبرد یک -۲

 .کند تبیین را تیشناخ

 .شود ارائه تدریس یمشاهده قابل وقایع از هایینمونه -3 

                                                                                                                                        
1. Oser and Baeriswyl 
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 ،۲۵۵1 بیرزویل، و اوسر) باشد ارائه قابل تدریس الگوی ظاهری عملیات ترتیب باید -4

 (.13۶۵ پور، موسی و مهر محمدی فردانش، مرادی، از نقل به

 وجوپرس با و آموزشی گویال یک اجزای و عناصر به توجه با و معیارها این اساس بر

شناسی تربیتی، روان علوم هایرشته دانشگاهی اساتید آموزشی خبرگان از( نظرخواهی)

 الگوی اساسی ابعاد تدریس الگوهای یجشنواره برگزیده و مجرب معلمان و تربیتی

 است. شدهداده نمایش زیر نمودار در ابعاد این. گردید تدوین پاسخ و پرسش مناسب
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در درس مطالعات اجتماعی پایه  پرسش و پاسخآموزشی د اساسی الگوی ابعا

 ششم دوره ابتدایی
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درس مطالعات اجتماعی پایه  پاسخ و پرسش مناسب الگوی اساسی ابعاد

 ششم

 الگوی بنابراین باشد؛ مشخصی مبانی و ساختار چهارچوب، دارای باید تدریس الگوی

 نظری مبانی اول بُعد. است شدهتدوین بُعد یا جنبه هفت در پاسخ و پرسش تدریس

 بُعد الگو، راهبردهای و فنون سوم بُعد الگو، تدریس مراحل دوم بُعد فلسفی،( شناسیروان)

 مراتبسلسله و پرسش طرح هنگام مهم نکات پرسش، انواع پنجم بُعد الگو، اصول چهارم

 در ارزشیابی هفتم عدبُ و (غیرمستقیم و مستقیم اثرات) الگو اهداف ششم بُعد یادگیری،

 اینجا در است؛ وپاسخپرسش تدریس الگوی اصلی چهارچوب دهندهنشان ابعاد این. الگو

 :شودمی پرداخته الگو که در اجرای یک درس مهم هستند، مراحل تشریح به

 پاسخ و پرسش بر اساس الگوي تدریس مراحل

 دارای ابتدایی رهدرس مطالعات اجتماعی دو برای شدهطراحی پاسخ و پرسش الگوی

 :است زیر شرح به اساسی گام یا مرحله چهار

 این در :مسئله یا سؤال با آموزاندانش کردن مواجه با جستجوگري .5

 کار یک انجام و نمایش یک ایفای سؤال، یک کردن مطرح با معلم مرحله

 به درس هدف بیان به و نموده جلب را آموزاندانش توجه و غیره آزمایشی

 اطالعات که نیست این تنها درس هدف دهدمی توضیح پردازد؛یم ساده شکل

 و بیندیشند مفهوم یک درک به که است این هدف بلکه نمایند؛ کسب تازه

 انگیزه ایجاد هاآن در مسئله بابیان و برسند؛ نتیجه به و کنند فکر آن روی

 سؤاالت به پاسخگویی و سؤال طرح به ترغیب را آموزاندانش. نمایدمی

 ایجاد که هاییپاسخ و پرسش جریان در معلم. نمایدمی شدهمطرح مسئله ربارهد

 کتاب، مانند منابع سایر از استفاده با که خواهدمی آموزاندانش از شودمی

 اطالعات ترکیب و و غیره دوستان نظرات تصاویر کتاب، ها،نقشه مجالت،

. کنند مطرح را آن و بیابند جدیدی دیدگاه خود پیشین هایدانسته با جدید

 هاپاسخ و سؤاالت و هافعالیت ها،گفته که است این مرحله این در مهم نکته
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 انحراف سبب آموزاندانش ذهنی تفسیر که باشند روشنگر قدریبه باید

 .نشود شانفکری

 و هاراهنمایی ارائه با معلم (:تشریح و توضيح) پاسخ و پرسش فنون .0

 با تعامل به اول گام هایپرسش با متناسب هاییپرسش کردن مطرح

 مرحله هاییافته آموزاندانش مرحله این در .پردازدمی آموزاندانش

 مرور ضمن شوندمی تشویق هاآن و گذارندمی میان در باهم را جستجوگری

 بررسی ترمفصل و بازتر ها،پرسش عبارتی به و بدهند نظر بیشتر هایافته

 و پرسش فنون و هاتکنیک از استفاده با شودمی شتال مرحله، این در. شوندمی

 فرصت تکنیک مغزی، بارش فن ،(سرنخ گیر) پیگیر هایپرسش مانند پاسخ

 آموزاندانش و غیره سؤال از پس کوتاه مکث پرسیدن، سؤال مهارت سؤال،

 معلم جانب از هاپرسش همه نباید و گردند مناسب هایپاسخ ارائه به وادار

 این در. نمود ترغیب پرسیدن سؤال به هم را آموزاندانش ایدب بلکه باشد،

 نشود داده پاسخ آموزاندانش هایپرسش به سادگیبه بود مواظب باید مرحله

 به نباید همچنین و نکرد استفاده حافظه سنج و پاافتادهپیش هایپرسش از و

 .شود داده ناقصی هایپاسخ آموزاندانش

 فنون از استفاده با معلمان گسترش، و توسعه مرحله در :گسترش و توسعه  .3

 و بینشی ذهنی، هایفعالیت تا کنندمی کمک آموزاندانش به قبل مرحله

 یادگیری تعمیق برای ابزار و منابع تمام از و یابد؛ توسعه و رشد آنان مهارتی

 گوناگون هایفعالیت گام این در حقیقت در. گرددمی استفاده آموزاندانش

 و دهیسازمان یک به گسترش و توسعه با ایجادشده که کریف و ذهنی

 کمک وپاسخپرسش از قبلی مراحل مانند هم مرحله این در. رسدمی بندیجمع

 شودمی گرفته

 هایپرسش ازآنکهسپ :گيرينتيجه( هاشدهآموخته استحکام) ارزشيابی .4

 تیاراخ در را جدید مفاهیم و دانش و اطالعات از ایمجموعه ایجادشده



 19/  ...اثربخشی بررسی و اجتماعی مطالعات درس برای پاسخ و رسشپ بر مبتنی آموزشی الگوی طراحی

 

 با هاآن گسترش و تعمیق به مختلف مراحل در معلم و گذاشت آموزاندانش

 آموزاندانش هاییافته ارزشیابی به نوبت پرداخت، آموزاندانش با تعامل

نه؟  یا اندکرده کسب را جدید دانش و مفاهیم آیا گردد مالحظه تا رسدمی

 این در بازخورد نه؟ آموزان ایجادشده است یای تفکر دانشتغییری در نحوه

 یادآور هاآن به آموزاندانش قوت و ضعف نقاط باید و است ضروری مرحله

گردد،  اصالح بحث مورد موضوعات از هاآن نادرست هایبرداشت و گردد

 به خود اصالحی و خودارزیابی در این مرحله خیلی مهم است؛ در پایان

 .رسندمی گیری از موضوع مورد بحثنتیجه

 پاسخ و پرسش الگوی مراحل خالصه

 با آموزاندانش کردن مواجه با جستجوگری: اول گام

 مسئله یا سؤال

 موضوع درگیر را آموزاندانش سؤال یک بابیان معلم

 جستجوی و کردن فکر به را هاآن و کرده درس کالس

 .کندمی وادار پاسخ

 دیگری پیگیر هایپرسش رسد موضوع با متناسب (تشریح و توضیح) وپاسخپرسش فنون: دوم گام

 شود.می ترواضح شکافته مسئله و شوندمی مطرح

 تبیین و توضیح به معلم آموزان،دانش هایپاسخ از بعد گسترش و توسعه: سوم گام

 از آموزاندانش اطالعات و دانش و پردازدمی درس

 .یابدمی گسترش و توسعه همدیگر و معلم با تعامل طریق

( هاشدهآموخته استحکام) یابیارزش: چهارم گام

 گیرینتیجه

 بررسی و آزمون پرسش، طریق آر مختلف هایروش به

 و ارزشیابی؛ آموزاندانش به شدهداده مسائل و تکالیف

 آید.می عمل به بحث مورد موضوع از گیرینتیجه

 روش پژوهش

 دو از طورکلیبه که بوده کمی و کیفی( آمیخته) ترکیبی پژوهش یک حاضر پژوهش

 علوم درس برای پاسخ و پرسش مناسب الگوی طراحی اول بخش. است شدهتشکیل بخش

 تفکر و مفاهیم درک بر اثربخشی با الگو اعتبار یابی دوم بخش و بوده مطالعات اجتماعی

سنتز . شد استفاده( تلفیقی پژوهش) سنتز پژوهی روش از کیفی بخش در .است انتقادی

 توانندمی که پراکنده شاید و مختلف مطالعات هایدانسته آن در که است روشی پژوهشی
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 باهم هادانسته این سپس. شوندمی گردآوری باشند مرتبط عمل میدان خاص نیازهای با

 ارزیابی، مورد کنونی نیازهای با متناسب قالبی در حاصله دانش یمجموعه کل و پیوندیافته

کنار  سنتز پژوهی، در که است ذکر به الزم تهالب. گیرندمی قرار تفسیر و مجدد دهیسازمان

 چارچوب در گوناگون مطالب تلفیق بر بلکه نیست؛ مدنظر قبلی دانش قرار دادن هم

است  تأکید مورد دارد، پی در را جدید روابطی یا هادیدگاه پیدایش که خاص ادراکی

 (.13۶4 شورت،)

 تفکر و علمی اهیممف درک بر شدهطراحی الگوی اثربخشی هدف که بخش کمی در

آزمایشی )نیمه تجربی(  طرح شبه یک از بود؛ ابتدایی ششم پایه آموزاندانش انتقادی

 استفاده شد.

 جامعه آماري

آموزان پسر پایه ششم مدارس ابتدایی اند از کلیه دانشجامعه آماری پژوهش عبارت

 باشند.مشغول به تحصیل می ۶۹-۶۹شهرستان ایذه که در سال تحصیلی 

 ونه آمارينم

ای گیری تصادفی خوشهبرای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه

مدرسه ابتدایی یک مدرسه و از  ۲۵۹ای استفاده شد. برای این کار ابتدا از بین چندمرحله

نفر  ۲۹های پایه ششم آن مدرسه دو کالس انتخاب شد. در هر کالس بین کالس

صادفی یک کالس را در گروه آزمایش و یک صورت تآموز بود؛ پژوهشگر بهدانش

 کالس را در گروه کنترل قرارداد.

 :شدهطراحی الگوي آموزشی يبسته

مطالعات  درس برای پاسخ و پرسش شدهطراحی الگوی اساس بر آموزشی یبسته

 آموزش برای صوری روایی احراز و هماهنگی از پس و طراحی ابتدایی یدوره اجتماعی

 کارگاه در اجرا و آموزش از قبل. شد اجرا ایدقیقه ۹۵ جلسه 1۵ در و آماده معلمان به
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 آموزشی هایگروه و مجرب معلمان از نفر 4 با آموزش و اجرا ینحوه یدرباره آموزشی

 این محتوایی روایی. گردید اعمال آنان اصالحی نظرات و آمد عمل به نظرتبادل و بحث

 قرار راهنما اساتید ازجمله نظرصاحب اساتید فقتوا و تأیید مورد باالیی سطح در بسته

 .گرفت

 معلمان آموزش( الف: شد اجرا مرحله دو در الگو اعتبار یابی بخش در پژوهش این

 .آموزاندانش آموزش( ب

 بر که آزمایشی گروه آموزگاران برای آموزشی یجزوه معلمان؛ آموزش یمرحله در

 آنان از و شد قرارداده آنان اختیار در قبل از بود، شدهتدوین شدهطراحی الگوی مبنای

 جلسات در ازآنپس. کنند مطالعه را آن آموزشی کارگاه در حضور از قبل که شد خواسته

 و بحث مورد معلمان موردنظر نکات شد، بررسی جزوه این عملی صورتبه کارگاهی

 آموزش نگیچگو پژوهشگر ازآنپس. شوند برطرف آنان ابهامات تا گرفت قرار بررسی

 مجرب معلمان کمک با و کردمی تبیین و تشریح جلسات اساس بر درس کالس در الگو

 .پرداختمی دهند، رخ الگو اجرای حین در بود ممکن که احتمالی اشکاالت رفع به اقدام

 انجام را آن آزمایشی گروه معلمان که بود آموزاندانش آموزش دوم، یمرحله

 از انتقادی تفکر و مفاهیم درک آزمونپیش آموزش، شروع از بلق مرحله این در. دادندمی

 آموزش آزمایشی گروه معلمان ازآنپس. آمد عمل به کنترل و آزمایشی گروه دو هر

. انجامید طول به( نیمسال) نوبت یک مرحله این. کردند آغاز را شدهطراحی الگوی

 در نیز آزمونپس و شد انجام مهرماه ابتدای در مفاهیم درک و انتقادی تفکر آزمونپیش

 .شد گرفته ماهبهمن
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 معلمان به پاسخ و پرسش الگوی آموزش جلسات محتوی

 محتوا جلسات

اول جلسه نآ اهداف الگو کلی تبیین و توضیح پاسخ، و پرسش الگوی با آشنایی   

دوم جلسه الگو اجرایی مراحل تبیین و تشریح   

سوم جلسه الگو مراحل اساس بر ریم خصوصیح مثل مفهوم یک تدریس چگونگی   

چهارم جلسه درس کالس در هاآن کاربرد چگونگی الگو اصول توضیح و تشریح   

پنجم جلسه درس کالس در هاآن از استفاده الگو فنون و هاروش توضیح   

ششم جلسه رسد کالس در هاآن کارگیریبه چگونگی الگو راهبردهای تشریح و توضیح   

هفتم جلسه پاسخ و پرسش هنگام مهم اتنک رعایت   

هشتم جلسه ششم مطالعات اجتماعی پایه درس در پرسش انواع   

نهم جلسه کالس در شفاهی هایپرسش طرح   

ساخته محقق پاسخ و پرسش الگوی در ارزشیابی چگونگی جلسه دهم  

 هاابزار گردآوري داده

 x طحسا  مقیااس  :(Cornel critical thinking test) کرنطل  x سطحح  آزمون-۱

 در مقیااس  ایان . گرفت قرار استفاده مورد انتقادی تفکر سنجش برای پژوهش این در کرنل

 ۹) ساؤال  ۹۹ دارای و شاده ارائاه  سااله  1۵-14 آموزاندانش برای انیس سوی از 1۶۱۹ سال

. 3 قیااس . ۲ اساتقراء . 1 یگاناه پنج عوامل که است( نهایی سؤال ۹1 و آزمایشی نمونه سؤال

 باه  آماوزان دانش پاسخ کند،می گیریاندازه را مفروضات. ۹ و هماهنگی بار،اعت. 4 مشاهده

 روش باا  را آزماون  ایان  پایایی( ۲۵۵۲) انیس. است ایچندگزینه صورتبه آزمون سؤاالت

 و همااهنگی  و اعتباار  مشااهده،  قیااس،  اساتقراء،  گاناه پانج  هاای مؤلفه برای کرونباخ آلفای

 و گرگری به نقل از بدری)داد  گزارش/. ۹۶ و ؛/۹۲ ،/.۹۹ ،/.۹۹ ،/.۹۹ ترتیب به مفروضات

 بارای  دبساتانی  کودکاان  در ابازار  ایان  پایاایی ( 13۶۵) غریبی پژوهش در(. 13۶۲ خانلری،

 مفروضاات  و/. ۹3 همااهنگی  و اعتباار  ،/.۹۱ مشااهده  ،/.۹4 قیااس  ،/.۹1 استقراء هایمؤلفه

 آلفاای  و تنصایف  روش دو باا  را یاسمق این پایائی( 13۱۹) جهانی. است آمدهدستبه/. ۹۶

 قسامت  دو از آمدهدستبه همبستگی ضریب تنصیف روش در. است کرده محاسبه کرانباخ

 گانهپنج عوامل میان همبستگی ضریب کرانباخ، روش به پایایی تعیین در. است/. ۹۲ آزمون
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 هاای روش از اساتفاده  باا  را آزماون  روایای  همچناین . اسات  نماوده  گزارش/. ۹۶ را آزمون

 دادن نشاان  بارای ( گاناه پانج  عوامال  یاا  هاا زیرمجموعه) مختلف هایآزمون میان همبستگی

 .است کرده گزارش مناسب را بیرونی یا درونی انسجام

 آوریجماع  بارای  (:سطاخته  معلم آزمون) علمی مفاهيم درک سنجش آزمون-۲

 از نفار  دو اریباا همکا   کاه  آزماونی  از مطالعات اجتماعی مفاهیم درک یدرباره اطالعات

 هاای گاروه  اعضاای  از نفار  دو کردناد؛ می تدریس را موردمطالعه درس که باتجربه معلمان

 و آزماون پایش  ساؤاالت . شاد  باود؛ اساتفاده   شاده سااخته  پژوهشاگر  و درس ایان  آموزشی

 محتاوایی  روایای  از اطمیناان  بارای . باود  شاده تشکیل ایچهارگزینه سؤال ۲۵ از آزمونپس

 باا  ساپس  و شد تهیه محتوا و هدف بعدی دو جدول سؤاالت، طرح از لقب آزمون، سؤاالت

 باود،  شدهمشخص آزمون مشخصات جدول اساس بر که محتوا و آموزشی اهداف به توجه

 از پس همچنین. شد انتخاب آزمونپس و آزمونپیش برای ممکن سؤاالت کلیه از اینمونه

 از نفاار دو را آزمااونپااس و نآزمااوپاایش نهااایی هااایآزمااون، فاارم سااؤاالت نهااایی طاارح

 درس ایان  آموزشای  هاای گاروه  اعضاای  باا همکااری   مطالعات اجتماعی درس آموزگاران

 آن روایای  پایاان  در و شاد؛  اعماال  آناان  نظارات  اساس بر الزم اصالحات و کردند بازبینی

 .گرفت قرار تأیید مورد( راهنما اساتید) نظرانصاحب توسط

 هاوتحليل دادهروش تجزیه

 وتحلیلتجزیه مورد کوواریانس تحلیل آمار توصیفی و از استفاده های پژوهش بادهدا 

 گرفتند. قرار

 هاي پژوهشیافته

های تواند صورتهای آن میهای یک پژوهش برحسب نحوه تنظیم یافتهارائه یافته

که  یافته، امری استطور سازمانهای یک پژوهش بهمختلفی داشته باشد. ترتیب ارائه یافته

ها با توجه به شده باشد. بهترین شیوه برای تنظیم ساختاری، ارائه یافتهریزیقبالٌ باید برنامه

 (.13۶۹ باشد )سرمد، بازرگان و حجازیهای پژوهش میسؤاالت یا فرضیه



 1796 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  24

 آن تأثیر نحوه و آزمایشی طرح اجرای به مربوط اطالعات پژوهش، از مرحله این در

 مورد استنباطی و توصیفی آماری هایروش از استفاده اب پژوهش هایآزمودنی روی

 گزارش نتایج فرضیه، هر به توجه با ادامه، در منظور بدین. گیردمی قرار وتحلیلتجزیه

 .شودمی

 محالعات اجتماعی درس در پاسخ و پرسش شدهطراحی فرضيه اول: الگوي

 .دارد تأثير ابتدایی ششم آموزان پایهدانش توسط تفکر انتقادي بر

 ها در متغیر وابسته ضروری است؛پیش از آزمون هر فرضیه، بررسی وضعیت آزمودنی

های توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، حداقل و بنابراین در ابتدا با محاسبه شاخص

های دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر وابسته )تفکر حداکثر نمرات، وضعیت آزمودنی

آزمون موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در آزمون و پسیشانتقادی( در شرایط پ

 شده است.ارائه 1جدول 

 آزمونآزمون و پسآموزان در پیشهای توصیفی مربوط به نمره تفکر انتقادی دانش. شاخص۱جدول 

 هاگروه
 آزمونپس  آزمونپیش

x ̅ SD Min. Max.  x ̅ SD Min. Max. 

 4۹ 3۲ 4۹/3 ۹۲/3۱  ۲۶ 11 ۹۹/4 3۹/۲۵ آزمایش

 3۹ 1۹ ۱3/۹ ۹۱/۲4  3۵ 11 ۹۲/4 ۹۱/۲۵ کنترل

 4۹ 1۹ 44/۱ ۹/31  3۵ 11 ۹۶/4 ۹۲/۲۵ کل

برای آزمون فرضیه  1راههبا توجه به طرح پژوهش، آزمون آماری تحلیل کوواریانس یک

های اول پژوهش، مناسب تشخیص داده شد. پیش از اجرای این آزمون، ابتدا مفروضه

وواریانس موردبررسی قرار گرفت. جهت بررسی مفروضه نرمال بودن روش تحلیل ک

استفاده شد. نتایج  ۲توزیع آماری هر نمونه در متغیر تفکر انتقادی، از آزمون شاپیرو ا ویلک

آزمون و این آزمون نشان داد که مقادیر مربوط به متغیر تفکر انتقادی در شرایط پیش

                                                                                                                                        
1. One way ANCOVA 
2. Shapiro-Wilk 
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کنترل، دارای توزیع بهنجار است. مفروضه مهم برای هر دو گروه آزمایش و  آزمونپس

دیگر برای انجام تحلیل کوواریانس، همگن بودن شیب رگرسیون برای دو گروه آزمایش 

توان با استفاده از شاخص معناداری تعامل میان متغیر و کنترل است. این مفروضه را می

اسبه کرد. نتایج این آزمون تفکر انتقادی محگروه )شامل آزمایش و کنترل( و نمره پیش

را بین دو متغیر گروه )آزمایش و  [F(4۹ و 1)= P ، 1۲/۵=۶1/۵]تحلیل تعامل معناداری 

های دو آزمون تفکر انتقادی نشان نداد. مفروضه همسانی واریانسکنترل( و نمره پیش

 گروه نیز از طریق آزمون لون موردبررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون لون نشان داد که

برای دو  [F(4۱ و 1)= P ، ۹1/۹=۶/۵]ای معنادار ع آماری متغیر تفکر انتقادی به گونهتوزی

ها برقرار نیست. برای حل این گروه متفاوت است و بنابراین مفروضه همسانی واریانس

گیرانه ( از یک مالک سخت۲۵4و  ۱۹ص  ۲۵13) 1مشکل، بنا به توصیه تاباچنیک و فیدل

۲۹/۵=α ۹/۵جای به=α مقدار ی تعیین سطح معناداری براF کوواریانس استفاده  در تحلیل

 هاگروه کوواریانس، تحلیل آزمون از استفاده با ها،ادامه و پس از بررسی مفروضه شد. در

شده نشان داده ۲ جدول در آن نتایج که گرفتند قرار مقایسه مورد سطح تفکر انتقادی ازنظر

 است.

پاسخ درس مطالعات اجتماعی بر تفکر  و پرسش شدهطراحی ویالگبررسی تأثیر  . نتایج۲ جدول

 انتقادی

 SS DF MS F P منبع واریانس

 ۹1/۵ 44/۵ ۲۶۹/1۵ 1 ۲۶۹/1۵ آزمون )متغیر کنترل(پیش

 1/۵ ۹1/1۵۲ 34۹/۲3۱۵ 1 34۹/۲3۱۵ گروه )متغیر مستقل(

   ۲۲1/۲3 4۹ 3۱4/1۵۶1 خطا

    ۹۵ ۹34۲4 کل

شود، نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن است حظه میمال ۲طور که در جدول همان

طور معناداری متفاوت از که دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر نمره تفکر انتقادی به

                                                                                                                                        
1. Tabachnick & Fidell 
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. با توجه به اینکه این مقدار از سطح معناداری [F(4۹ و 1) =P، ۹1/1۵۲ ≤1/۵]یکدیگرند 

پذیرش است. بررسی ن نتیجه قابلتر است، بنابراین ای( بسیار کوچکα=۲۹/۵شده )تعیین

مشخص شد که نمره تفکر انتقادی گروه آزمایش  1در جدول  های دو گروهمیانگین

توان نتیجه گرفت که آموزش از ( است و بنابراین می۹۱/۲4( بیشتر از گروه کنترل )۹۲/3۱)

شده مبتنی بر پرسش و پاسخ باعث افزایش سطح تفکر انتقادی طریق الگوی طراحی

آموزان پایه ششم شده است. با توجه به این نتیجه، فرضیه اول پژوهش تأیید و فرضیه نشدا

 شود.صفر آن رد می

 محالعات اجتماعی درس در پاسخ و پرسش شدهطراحی الگوي: دوم فرضيه

 .دارد تأثير ابتدایی ششم پایه آموزاندانش درک مفاهيم علمی بر

ه نیز ابتدا میانگین، انحراف معیار، حداقل و مشابه با فرضیه اول، در مورد این فرضی

آزمون و های دو گروه در شرایط پیشحداکثر نمرات درک مفاهیم اجتماعی آزمودنی

 آمده است. 3آزمون محاسبه شد که نتایج آن در جدول پس

آموزان در های توصیفی مربوط به نمره درک مفاهیم مطالعات اجتماعی دانش. شاخص۳جدول 

 آزمونو پس آزمونپیش

 هاگروه
 آزمونپس  آزمونپیش

x ̅ SD Min. Max.  x ̅ SD Min. Max. 

 ۲۵ 1۹ ۶3/۵ ۱۱/1۹  1۹ ۹ ۲4/۲ ۹۹/۶ آزمایش

 1۹ ۹ ۹1/۲ ۱/11  1۹ ۹ ۲۲/۲ 4۵/1۵ کنترل

 ۲۵ ۹ ۶۹/3 4۱/14  1۹ ۹ ۲3/۲ ۱/1۵ کل

ده شد. بررسی راهه استفابرای بررسی فرضیه دوم نیز از آزمون تحلیل کوواریانس یک

مفروضه بهنجار بودن توزیع آماری متغیر درک مفاهیم علوم اجتماعی با استفاده از آزمون 

حاکی از بهنجار بودن  آزمونآزمون و پسشاپیرو ا ویلک برای دو گروه در شرایط پیش

دو تعامل میان  [F(4۹ و 1)= P ، ۹۹/۵=۱۵/۵] راین، معنادار نبودن عالوه به. ها استاین توزیع

خط درک مفاهیم اجتماعی نیز بیانگر برقرار بودن مفروضه همگنی شیب متغیّر گروه و
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نیز بیانگر  [F(4۱ و 1)= P ، ۲3/31=1/۵]باشد. از طرفی، نتیجه آزمون لون ها میرگرسیون

ها بود که در این مورد نیز با تعیین سطح معناداری عدم برقرارای مفروضه همسانی واریانس

شود. پس از طی این مراحل، آزمون تحلیل (، نتایج تفسیر میα=۲۹/۵)گیرانه سخت

 آورده شده است. 4کوواریانس انجام شد که نتایج آن در جدول 

 پاسخ بر درک مفاهیم مطالعات اجتماعی و پرسش شدهطراحی الگویبررسی تأثیر  . نتایج۴ جدول

 SS DF MS F P منبع واریانس

 ۶1/۵ 1۲/۵ ۹۲/۵ 1 ۹۲/۵ آزمون )متغیر کنترل(پیش

 1/۵ 1۱/13۹ ۲۱۹/۹۹4 1 ۲۱۹/۹۹4 گروه )متغیر مستقل(

   1۹۶/4 4۹ 4۲۱/1۶۹ خطا

    ۹۵ 11۲۹۱ کل

، نتایج نشان داد که دو گروه موردبررسی ازنظر درک 4طبق نتایج مندرج در جدول 

 ،P ≤1/۵]مفاهیم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند 

( نیز α=۲۹/۵شده )دارند. این نتیجه با توجه به سطح معناداری تعیین [F(4۹ و 1) =1۱/13۹

دهد که در نشان می ۲های دو گروه در جدول تأیید است. بررسی میانگینخوبی قابلبه

( بیشتر از گروه ۱۱/1۹آزمون، نمره درک مفاهیم علوم اجتماعی گروه آزمایش )پس

توان نتیجه گرفت که آموزش از طریق الگوی بنابراین می ؛( است۱/11۵کنترل )

آموزان پایه ششم از مفاهیم علوم شده پرسش و پاسخ منجر به افزایش درک دانشطراحی

 شود.اجتماعی شده است. بر این اساس فرضیه دوم پژوهش تأیید و فرضیه صفر آن رد می

 گيريبحث و نتيجه

 و مشترک فهم و درک به منجر که است یارتباط روش ترینعمیق پاسخ و پرسش

 أدُ هَل آمَنُوا الَذِینَ أَیُهَا یَا» 1۵ شریفه آیه صف مبارکه یسوره به توجه با. شودمی یادگیری

 پویایی و انگیزه ایجاد هایراه بهترین از یکی «ألِیم عَذَابٍ مِن تُنجیکُم تِجارَهٍ عَلَی لُکُم

 .(13۶۹است )مفاهیم سوره صف،  پرسش طرح ؛شودمی تأمل و تفکر موجب که اندیشه
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پرسش و پاسخ فرایند کشف و یادگیری مبتنی بر آزادی، گوش دادن فعاال، رشاد معاانی و    

فراینادی مشاارکتی اسات کاه باه دنباال        پاساخ  و مفاهیم و اشاتراک داناش اسات. پرساش    

 هاسات هیابی به فهم عمیق مسائل و پدیدها و دستفرضسازی، به چالش کشیدن پیشآگاه

آموزان طورکلی هر نوع تعاملی بین معلم و دانش(. به۲۵۵۹، ۲، کننر و میشیلز۲۵13، 1والش)

هاای شخصای،   آموزان با یکدیگر بر اساس تفکر عمیق، استدالل و جساتجوی ایاده  و دانش

 پرسش و پاسخ است.

های بخش کیفی این پژوهش؛ الگوی تدریس پرسش و پاسخ مبتنی بر بر اساس یافته 

 دوم بُعد فلسفی،( شناسیروان) نظری مبانی اول بُعد است: شدهفت بُعد یا مؤلفه تدوینه

 پنجم بُعد الگو، اصول چهارم بُعد الگو، راهبردهای و فنون سوم بُعد الگو، تدریس مراحل

 اهداف ششم بُعد یادگیری، مراتبسلسله و پرسش طرح هنگام مهم نکات پرسش، انواع

 دهندهنشان ابعاد این. الگو در ارزشیابی هفتم بُعد و( غیرمستقیم و مستقیم اثرات) الگو

است. اساس آموزش در الگوی پرسش و  وپاسخپرسش تدریس الگوی اصلی چهارچوب

پاسخ منوط به اجرای مراحل الگو است. سه عامل مهم و کلیدی در اجرای مراحل الگو 

 طرح هنگام مهم نکات پرسش، واعان الگو اصول الگو، راهبردهای و فنون اند از:عبارت

 سرنخ) پیگیر هایپرسش: راهبردها الگو شامل و یادگیری. فنون مراتبسلسله و پرسش

 راهبرد همگرا، کردن، راهبرد سؤال سؤال، مهارت فرصت فن مغزی، بارش ، فن(گیر

 انتظار؛ در زمان)کوتاه مکث راهبرد کشی،نقشه راهبرد کننده،ارزشیابی راهبرد واگرا،

 و فنون این از گیریبهره شودمی پاسخ و پرسش الگوی موفقیت باعث آنچه حقیقت

 کالس، عدم ورسومآداب مثبت، رعایت جو ایجاد :اصول الگو شامل .باشدمی راهبردها

 پاسخ، افزایش و پرسش در آموزانی دانشهمه جمعی، شرکتدسته هایخواستار پاسخ

آموزان، دانش در سؤال طرح غلط، رشد هایپاسخ با برخورد هایمتعدد، راه هایپاسخ

 برانگیختن در را معلمان توانندمی هامهارت و آموزان؛ این اصولدانش سؤاالت به پاسخ

کنند.  راهنمایی آموزاندانش فکری هایفعالیت افزایش و نمودن سهیم کنجکاوی، حس

                                                                                                                                        
1. Walshe 
2. Connor & Michaels 
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 و تدریس ی: تمامیادگیر مراتبسلسله و پرسش طرح هنگام مهم نکات پرسش، انواع

 و پاسخ و پرسش الگوی ؛ مبنای«هامیلتون. »است نهفته کردن سؤال هنر در یادگیری،

 تفکر به را آموزاندانش معلم ها،پرسش این یاری به است، پرسش آن، فنون و هاروش

 حاصل موردنظر نتیجه تا نمایدمی متزلزل را نادرست هایدانسته و هاایده بنیان و داردمیوا

 .شود

شده پرسش و پاسخ درصدد تحقق اهداف مهم و عمده زیر به شکل الگوی طراحی

انتقادی،  تفکر خاص، رشد مفاهیم مفهوم، درک تکوین مستقیم و غیرمستقیم است؛ جریان

دانش از اهداف مستقیم یا آموزشی  گرایانه ساخت موضوع و دیدگاه قلمرو در خالق توان

 منطقی، عادت استدالل به حساسیت و منطق به انش، توجهد ماهیت از الگو هستند و آگاهی

ترین فردی از مهم رشد و دیگران، آگاهی شأن و نظرات به نسبت دقیق، احترام تفکر به

باشند. ارزشیابی در الگوی پرسش و پاسخ توسط غیرمستقیم یا پرورشی الگوی می اهداف

آموزان در گیرد. دانشمی آموزان و با همکاری معلم به شکل خودارزیابی صورتدانش

فرایند پرسش و پاسخ از طریق طرح پرسش، اظهارنظر و شنیدن دیدگاه دیگران، دیدگاه 

های آموزشی بیشتر ارزشیابی به این صورت است که کنند. در سایر شیوهخود را اصالح می

کنند پاسخ درست حدس بزنند و معلم آموزان سعی میپرسد و دانشمعلم سؤالی می

دهد. پرسش و پاسخ دستیابی به فهم مشترک از طریق بحث، پرسشگری خورد میباز

جمعی و منظم که هدایت و ترغیب، کاهش انتخاب، به حداقل رساندن ریسک و تسریع 

(. این به این معنی است که معلم باید در ۲۵۵۹، 1باشد )الکساندرانتقال اصول و مفاهیم می

من، یادگیرنده، برانگیزنده، فعال، دوستانه، پویا و فرایند پرسش و پاسخ محیط کالس را ا

 آموزان فراهم کند.پربار جهت یادگیری دانش

ها در مورد یک ها، ترکیب ایدهپرسش و پاسخ فرایند تفکر، استدالل، طرح آزادانه ایده

ها است. درگیرشدن در پرسش و مسئله، به منظور دستیابی به فهم عمیق مسائل و پدیده

ها آموزان خود واقعیتر تحصیلی، شخصیتی و اجتماعی اهمیت دارد، زیرا دانشپاسخ ازنظ

                                                                                                                                        
1. Alexander 
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کنند )وارثی و کنند و باهمدیگر به منظور درک مسائل ارتباط برقرارمیرا بررسی می

 (.۲۵1۲، 1دیگران

 درس در پاسخ و آموزشی مبتنی بر پرسش الگوی پژوهش حاضر باهدف طراحی 

 آموزاندانش انتقادی تفکر و مفاهیم درک بر آن خشیاثرب بررسی و مطالعات اجتماعی

 شده پرسش و پاسخ درسطراحی الگوی که داد نشان پژوهش بود. نتایج ابتدایی ششم پایه

 شدهآزمایش گروه در مفاهیم درک و انتقادی تفکر افزایش موجب مطالعات اجتماعی

 و ، مارتین(۲۵14) بوتنارو و کایوکریا ،(۲۵1۹) های دویلچاین یافته با نتایج پژوهش .است

 ،(13۶4) صفرنواده و آرانیکاووسیکی ، صالحی،(۲۵۵۹) ، مرسر و لیتلتون(۲۵۵۶) هند

 خورشیدی و ازگله ، درویشی(13۶3) لطف الهی و ، حسینی نسب(13۶3) کلیبر حبیبی

 هاشمی، فتحی آذر، ادیب، ، غریبی،(13۶۲) خانلری و گرگری، بدری(13۶۲)

 حسینی ، حاج(13۶۲) لطفعلی و یعقوبی ، گنجی،(13۶۲) زادهلیق و گرگریبدری

 و رضایی گرگری، ، بدری(13۶۵) بلداجی ، رحمانی(13۶۵) موسوی و ، طباطبایی(13۶1)

 ،(13۶۵) نوقابی کرد و یعقوبی رشید، ، پژوهش(13۶۵) ، شاکری(13۶۵) گرگری جدی

 ، همسویی و همخوانی دارد.(13۹3) ، صالحی(13۱۶) گنجی

شده پرسش و پاسخ، ازآنجاکه توان گفت که الگوی طراحیها میتبیین این یافتهدر 

آموزان در مقایسه دهد و دانشصورت یک الگو ارائه میآموزش را به شکل منسجم و به

کند آموزان کمک مینمایند، به دانشباکالس درس سنتی فعاالنه در آموزش مشارکت می

دست آورند، پرسش کنند، به کاوش بپردازند، استدالل به تا درکی بنیادین از مفاهیم علمی

هایشان را با یکدیگر در میان بگذارند، نظرات کنند، با یکدیگر همکاری نمایند، دانسته

های مختلف درک کنند. همچنین به خود را ارائه نمایند، محتوا و موضوع را به شیوه

رای کالس درس استفاده کنند که هایی در آموزش بکند تا از روشمعلمان نیز کمک می

 نمایند.آموزان را به پرورش و رشد تفکر و مفاهیم علمی ترغیب و تحریک میدانش

                                                                                                                                        
1 Worthy & others 
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توان بیان کرد که چون سطح درک در حیطه شناختی مستلزم آن در تبیینی دیگر می

ها را بیان کنند؛ چون آموزان بتوانند مفاهیم را درک کنند، روابط بین آناست که دانش

فنون و راهبردهای الگوی پرسش و پاسخ مانند فن بارش مغزی، راهبرد نقشه مفهومی 

عنوان فنون و راهبردهای قوی یادگیری هم روابط بین عناصر محتوا و هم رابطه بین به

شوند. نمایند، باعث درک بهتر مفاهیم میمطالب جدید و قدیم را بازنمایی و ترسیم می

ها، ساختارها کند، ارتباطه اطالعات پایه را منتقل میمفهومی عالوه بر اینک نقشه

بنابراین روش، نقشه مفهومی  دهند،هایی را که قابل مشاهده نیستند نیز نمایش میویژگی

آموز از موضوع کننده درک دانشعنوان ابزاری در نظر گرفته شود که مشخصتواند بهمی

 های آن باشد.یا مفهوم ویژگی

آموزان در زش علوم اجتماعی، بر اهمیت درگیر ساختن دانشتحول جاری در آمو

عنوان جنبه اصلی آموزش مطالعات اجتماعی پژوهش محور درپی )پیگیر( بههای پیپرسش

تأکید دارد. چنین فرایندی مستلزم آموزش معلمان در بدوخدمت و حین خدمت است 

های کاوشگر و ت ذهنکار برای تربیزیرا معلمان تازه (؛۲۵1۵، 1)کوری و الیزابت

الگوهای تدریس ازجمله  های فراوانی روبرو هستند.آموزان پژوهش محور، با چالشدانش

توانند ابزارهایی مفید در جهت نیل به اهداف آموزشی به الگوی پرسش و پاسخ، می

آموزان در فکر پاسخ، برای کمک کردن به دانش و پرسش شمارآیند. الگوی تدریس

ای را طرح رود. معلم در تدریس بر اساس الگوی پرسش و پاسخ، مسألهکردن به کار می

آموزان فراهم کرده و امکان پرسش و پاسخ و تعامل را در کالس درس و بین دانش

کند. آموزش به شیوه پرسش و پاسخ عالوه بر تسهیل فرآیند تفکر علمی، منجر به می

طور ذاتی کنجکاو بوده و مشتاق رشد و آموزان بهشود. دانشدرک مفاهیم اجتماعی نیز می

ها را به کار باشند و تدریس به روش پرسش و پاسخ توان طبیعی و اکتشافی آننمو خود می

های جدیدی را کشف ها بهتر بتوانند زمینهواسطه آنهای خاصی که بهگیرد و جهتمی

آموزان در انشسازد. هدف کلی پرسش و پاسخ، کمک به دها فراهم مینمایند، برای آن

                                                                                                                                        
1. Cory & Elizabeth 
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هایی که مبتنی های الزم برای تحقیق و طرح سؤال و یافتن پاسخایجاد نظم عقلی و مهارت

 باشد.ها است، میبر کنجکاوی خود آن

وپرورش، رشد و پرورش ترین اهداف آموزشکه یکی از مهمدر پایان با توجه به این

عنوان شده بهو پاسخ طراحی شود که از الگوی پرسشتفکر و پرسشگری است، پیشنهاد می

آموزان به درک مفاهیم و تفکر انتقادی بهره گرفته شود. روشی مناسب برای دستیابی دانش

که استفاده از الگوی پرسش و پاسخ در مراکز آمورشی مختلف کشور چنین، ازآنجاییهم

د تا این قابلیت اجرایی دارد، برنامه ریزان درسی، مجریان آموزشی ترتیبی اتخاذ نماین

های درسی مطالعات اجتماعی گنجانده شود و از طریق الگوی در طراحی و اجرای برنامه

توانند بر های آموزشی به معلمان آموزش داده شود. معلمان پس از آموزش میکارگاه

 اساس این الگو طرح درس تهیه نموده و در کالس درس اجرا نمایند.
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 منابع

 آموزشی تکنولوژی مقدمات(. 13۶۵. )داوود محمدی، و عمران رمضانی، محمد؛ احدیان،

 .آییژ انتشارات: تهران. اخیر دهه آموزشی هایروش شامل

های تدریس پیشرفته. شوشتر: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی (. روش13۱۶نیا، اسد )ادیب

 )شوشتر(.

 متقابل ریپرسشگ» راهبرد آموزش تأثیر(. 13۶۲. )مریم خانلری، و رحیم گرگری، بدری

 سوم پایه دختر آموزاندانش انتقادی تفکر بر «همتایان گروه در شدههدایت

-1۹، (۲) 4 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه کودک، و تفکر. راهنمایی

1. 

 روش تأثیر مقایسه( 13۶۵) گرگری، جواد. جدی و رضایی، اکبر گرگری، رحیم؛ بدری

 درس یادگیری در سنتی روش و( مشارکتی روش) فعال تفکر بر مبتنی تدریس

 .1۵۹-1۲۵(، 4) 1۹پسر. علوم تربیتی،  آموزاندانش اجتماعی مطالعات

 نسرین ترجمه. نقاد تفکر پرورش و سقراطی پرسشگری(. 13۶۵) ریچارد. پاول،

 .الکترونیک نامه: تهران لویه،ابراهیمی

 و گروهی بحث) وگومحورگفت آموزش هایروش تأثیر(. 13۶1. )منصوره حسینی، حاج

 و تربیتی علوم دانشکده(. دکتری رساله) دانشجویان انتقادی برتفکر( سقراطی بحث

 .تهران ،(س) الزهراء دانشگاه شناسی روان

درک مفاهیم  راهبرد کمک خواهی بر آموزش . اثربخشی(13۶3) کلیبر، رامین. حبیبی

 ،(4) 1۵ ای نوین تربیتی،هاندیشه. دختر سال سوم راهنمایی آموزانریاضی دانش

۹۵-33. 

 هایتکنیک اثربخشی بررسی(. 13۶3. )مهران لطف الهی، و سید داود حسینی نسب،

 سال دختر آموزاندانش در اجتماعی مطالعات درس تحصیلی پیشرفت بر خالقیت

 .۲3-3۹ ،(۹) ۲۹ ارزشیابی، و آموزش. تبریز دو ناحیه متوسطه اول
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 رشد در کودکان به فلسفه آموزش یبرنامه تأثیرات یبررس(.. 13۱۹. )جعفر جهانی،

 .3۹-۹۶، (۹) ۲ درسی، برنامه مطالعات فصلنامه. آموزاندانش اخالقی هایمنش

 در محورمفهوم تدریس الگوی . طراحی(13۶۲)خورشیدی، زهرا.  و ازگله، مختار درویشی

 آموزانانشد( انتقادی و خالق) تفکر هایمهارت بر آن نقش بررسی و علوم درس

 .۹3-۱۵(، 1) 1ابتدایی. تدریس پژوهی،  چهارم پایه

 برای استقرا مدل بر مبتنی درس طرح یک طراحی .(13۶۵) بلداجی، مریم. رحمانی

 در آن اثربخشی میزان بررسی و مواد حالت تغییر و گرما نهان مفاهیم آموزش

 دانشگاه (.رشدا کارشناسی ینامهپایان)آموزان. دانش پرسشگری مهارت افزایش

 .تهران دبیر شهید رجایی، تربیت

 تأثیر مقایسه و بررسی(. 13۶۵. )رسول نوقابی، کرد و ابوالقاسم یعقوبی، خسرو؛ رشید،

 این به عالقه و ریاضی درس یادگیری بر کالسی شفاهی پرسش طرح چگونگی

 .1۲۹ -1۹4 ،(۲۲)۹ تربیتی، روانشناسی. درس

های تحقیق در علوم رفتاری. (. روش13۶۹جازی، الهه. )ح و بازرگان، عباس سرمد، زهره؛

 تهران: نشر آگه.

(. کاربرد رویکرد حل مسئله در طراحی و تدوین برنامه درسی 13۱۹سلسبیلی، نادر. )

 .۹۹-1۵4(، 3) 1مطالعات اجتماعی دوره راهنمایی. مطالعات برنامه درسی، 

 سال کاوشگری بر مبتنی رماگ مفهوم آموزشی الگوی . طراحی(13۶۵) شاکری، شیرین.

 رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه(. ارشد کارشناسی ینامهپایان)دبستان.  اول

 .تهران

 انتشارات: تهران .تدریس فنون و هاروش آموزشی هایمهارت(. 13۶1. )حسن شعبانی،

 .سمت

 مهر محمود ترجمه) درسی برنامه مطالعات شناسیروش(. 13۶4. )سی ادموند شورت،

 (.است شدهچاپ 1۶۶1 سال در اصلی اثر. )سمت: تهران(. همکاران و محمدی

شده بر عملکرد مسئله (. تأثیر آموزش روش پرسش و پاسخ هدایت13۹3صالحی، جواد. )

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران. (.ارشد کارشناسی ینامهپایان)آموزان. گشایی دانش
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 هایروش . مقایسه(13۶4) فرنواده، مریم.ص و آرانی؛ لیالکاووسیکی صالحی، لیلی؛

 گرایش ازنظر «پاسخ و پرسش» و «مسئله حل بر مبتنی یادگیری» آموزشی

انتقادی. راهبردهای آموزش در علوم  تفکر به محیط بهداشت رشته دانشجویان

 .3۹-4۲(، 1) ۲۶آموزشی(،  پزشکی )راهبردهای

 .سمت انتشارات: تهران. تدریس یالگوها و فنون ها،روش(. 13۶4. )اهللامان صفوی،

 در کودکان برای فلسفه یبرنامه تأثیر بررسی(. 13۶۵. )مرضیه موسوی، و زهرا طباطبایی،

( ساله ۶-11) ابتدایی پنجم تا سوم هایپایه آموزاندانش انتقادی تفکر و پرسشگری

 .۹3-۹۹ ،(۲)1 کودک، و تفکر. ورامین شهر علوی دبستان

اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی، تحول اخالقی و  (.13۶۵) حسن غریبی،

 آموزان پایه پنجم دبستان )رساله دکتری(. دانشگاه تبریز.پرسشگری دانش

 گرگری، رحیم وبدری هاشمی، تورج؛ آذر، اسکندر؛یوسف؛ فتحی غریبی، حسن؛ ادیب،

 سشگریپر بر تفکر راهبردی آموزش . اثربخشی(13۶۲) زاده، زلیخا.قلی

 .۹4-۶۲(، 1)4کودک،  و شهر سنندج. تفکر پنجم ابتدایی یپایه آموزان پسردانش

 .تبریز انتشارات دانشگاه: تبریز. تدریس فنون و هاروش(. 13۶4) .اسکندر آذر، فتحی

 مدارس ابتدایی دوره معلمان شفاهی هایپرسش تحلیل و بررسی(. 13۱۶. )کامران گنجی،

 .1۵۶ -11۵ ،(۹)1 تربیتی، علوم در تازه هایاندیشه. میاسال آزاد دانشگاه سماء

(. 13۶۵. )اهللنعمت پور،موسی و محمود مهر محمدی، هاشم؛ فردانش، مسعود؛ مرادی،

 فصلنامه .کاری روش دانش انواع برای تدریس الگوی یک هایویژگی مبانی

 .۶۹-1۲۶ ،(۹)۲۵ تربیتی، شناسیروان

(. جزوه مفاهیم 13۶۹عاونت قرآن و عترت(. )آبان ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )م

 سوره صف. پانزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت.

: تهران. معلم تربیت و یادگیری - یادهی فرایند بازاندیشی(. 13۶۲. )محمود مهر محمدی،

 .مدرسه انتشارات
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لعات اجتماعی ی درسی رشته مطا(. ارزیابی برنامه13۶۵نوشادی، ناصر و خادمی، محسن. )

(، ۶) 3۱های آموزشی، مراکز تربیت معلم ایران از منظر اندیشه انتقادی. نوآوری

134-1۵۹. 

 در اجتماعی هایمهارت(. 13۶۵. )دیوید دیکسون، و کرستین ساندرز، اون؛ هارجی،

 انتشارات: تهران(. فیروزبخت مهرداد و بیگی خشایار ترجمه) فردی، میان ارتباطات

 (.است شدهچاپ 1۶۶4 سال در لیاص اثر. )رشد
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