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مطالعات اجتماعي  درس در يادگيريسطوح بر  گريپرسشآموزش روش و فن مقايسه اثربخشي 

 متوسطهاول دختر پايه آموزان دانش

 چکیده

گر  يراگیرری سروو   برر   گریپرسشآموزش روش و فن بخشي حاضر، مقايسه اثرپژوهش  هدف از
همردان بروگر روش قيقرري ايرن     متوسوه شررر  اول گختر پايه آموزان گرس موالعات اجتماعي گانش

آزمون همراه با یروه کنترل بروگر جامعره آمراری    پژوهش نرمه آزمايشي و طر  پژوهش از نوع پس
هرای گولتري و روزانره شررر     آموزان گختر پايه اول مقوع متوسوه گر گبررسرتان گانش رااين پژوهش 

یررری  اگه از روش نمونره ر یرروه نمونره برا اسرت     گاگندقشکرل مي1921-29همدان گر سال قيصرلي 
واحررد  عنرروانبررهاز گو گبررسررتان شرررر همرردان بررا گر ن ررر یرررفتن کرر س  ایچندمرحلررهای خوشرره
حضرور گاشرتند و    ین ر 96ک س  9ن ر بوگ که گر  06یرری انتخاب شدندر قعداگ حجم نمونه نمونه
 ل( جايگزين شردندر یروه کنتر 1یروه آزمايش و  9)یروه  9گر ها ک سکام ً قصاگفي  صورتبه

جلسه اجرا شرد و پرس از اقمرام جلسرات      4های آزمايش طي از یروه هرکدامطر  آزمايشي برای 
آزمون بره عمرل آمردر گر ايرن پرژوهش از آزمرون پرشررفی قيصررلي         آموزشي از هر سه یروه پس
نرد  از قيلرل واريرانس چ  هاقيلرل گاگه آوری اط عات است اگه شدر جریميقي ساخته جری جمع

برا روش پرسشرگری و فرن     گيرده آموزشهای یروه که نشان گاگپژوهش است اگه شدر نتايج  یمتغرر
، کره گرحرالي اندر پرسشگری گر مرزان و عمي ياگیرری، عملکرگ برتری نسبی به یروه کنترل گاشته

بررا روش پرسشررگری گر عمرري يرراگیرری، عملکرررگ برتررری نسرربی برره یررروه   گيرردهآمرروزشیررروه 
با فن پرسشگری گاشتندر ولي گر مقايسه اثربخشري ايرن گو روش برر مررزان يراگیرری،       گيدهآموزش

 ق اوت معناگاری مشاهده نشدر

 آموزانرآموزش، روش پرسشگری، فن پرسشگری، سوو  ياگیرری، گانش ها:واژهکلید
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The Comparison of the Effectiveness of Method and Technique of Questioning Instruction 

on Learning  Levels of Social Science Course in First Grade of High School Girl Students 

Abstract 
The main aim of the present research was comparing the technique and method of 
questioning instruction on learning levels of social science course in first grade high 
school girl students in Hamadan. The research method was semi-experimental and 
the design was a post-test with control group. The population of this study consisted 
of all first grade high school girl students studying in state high school of Hamadan 
city in academic year 1391-1392. A sample of 60 students were selected by 
multistage cluster sampling form two high schools of Hamadan by considering the 
class as the sampling unit and replaced in 3 groups (two experimental groups and 
one control) randomly. Four sessions for experimental groups were conducted and 
of a post-test was administered to the 3 groups session. An achievement test 
developed by the researcher was conducted for data collection. Multivariable 
analysis variance was used for analyzing the data. The results showed that students 
in both experimental groups had better performance in learning depth and level than 
the control group. While the questioning method group was better in learning depth 
than the questioning technique group, there was no significant difference between 
two experimental groups in learning levels. 

Keywords: instruction, questioning method, questioning technique, learning levels, 

students. 
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 مقدمه
م رومي اسی که برای قعريف آن معموالً بره   1آموزش
از  شروگر هردف  اشراره مري   کند يجاگاای که بايد نترجه

ر (1221) 9و اقکررنس  9ر برراون آموزش ياگیرری اسری 
آموزش فرراهم آورگن  » یويند:ميگر قعريف آموزش 

آمرروزان يرراگ گانررش ينکررهاهررايي اسرری برررای فرصرری
 ر«بگررند

گر مباحث آموزشي اصرو حاقي وجروگ گارگ کره    
هر يک اشاره به اقدامات مت راوت هرر معلرم گر مسررر     

از: الگوهای  ندارتآموزشي گارگر اين اصو حات عبا
فرن   و 0، روش آموزشري 5، راهبررگ آموزشري  4آموزشي
ر الگروی آموزشري، يرک چرارچوب ن رری      7آموزشي

آمروزش و   يشرناخت رواناسی که بره مبراني فلسر ي و    
ای اسری  پرگازگر راهبرگ آموزشري، شرروه  ياگیرری مي
هررای گرس را ميقرري هرردف ،آن رلهوسرربررهکرره، معلررم 

آموزشري مسررر رسرردن بره      سازگر به عبارقي راهبرگمي
 گوگسرته قوان آن را بره  های آموزشي اسی و ميهدف

هررای کلرري مسررتقرم و سررمسررتقرم ققسرررم کرررگر روش 
هايي هستند که معلم و ياگیررنردیان  آموزشي، فعالری

گهنردر  يابي به اهرداف آموزشري انجرام مري    برای گسی
 :از نررداهررای آموزشرري عبررارت  هررايي از روشنمونرره

، موالعات 2، کاوشگری8گیرری مشارکتيسخنراني، يا
قررين و  و پرسشرگریر فرن آموزشري، جز ري    16مورگی

قرين اصو   وابسته به آموزش اسیر معلم اختصاصي
قوانررد بسررته برره راهبرررگ و روش آموزشرري خرروگ، مرري  

های آموزشري از فنرون متعردگ    رسردن به هدف من وربه
؛ های فنون آموزشي عبرارت اسری از  است اگه کندر نمونه

 سراال قوضرح گاگن، ارا ه موالب، روشني بران، پرسردن 

                                                           
1. instruction  
2. Brown  
3. Atkins 
4. instructional model                                                                                                
5. instructional strategy                                                                                                   
6. instructional method                                                                                                   
7. instructional skill  
8. cooperative learning                                                                                                         
9. exploration                                                                                                                 
10. case studies                                                                                                                 

هرا  (ر آشنايي برا روش 1980نوقابي، و نمايش گاگن )کرگ
شروگ کره   آنرا موجب مي رریکاریبهو فنون آموزش و 

 يزمران مدتاهداف قعلرم و قربری با سرولی برشتر و گر 
 (ر1981قيقي يابد )ص وی،  قرکوقاه

وسط معلمرن برای آموزشي که ق هایفعالریاسلب 
ي اسرری کرره صررورقبررهشرروگ، آمرروزان قرررره مرريگانررش

آمروز )گر حرد ح ر  و گر     برگاشی سويي گانرش 
چررا   ينکره ا(ر 1984شوگ )شعباني، م اهرم( را شامل مي

آموزان سويي اسی و آنران اسلرب   های گانشآموخته
کننررد گرس گسرری پررردا نمرري موالررببرره کنرره و عمرري 

قربرتي را بره   شناسانانرواسی که ذهن  يساالهمواره 
( 1908)و همکراران   11خوگ مشغول کرگه اسریر بلروم  

قررين سروح   طبقره از پرايرن   ششسوو  ياگیرری را به 
ياگیرری قا باالقرين آن ققسررم کرگنرد کره بره قرقررب      

، قيلرررل، کررار بسررتناز: گانررش، فرمررردن،  انرردعبررارت
 رلهوسررربرررهقرکررررب و ارزشررررابير اخررررراً قغررراقررري   

بنرردی ( گر ايررن طبقرره9661همکرراران ) و 19آندرسررون
بندی جديرد گارای گو بععرد   صورت یرفته اسی و طبقه

 عد فرايند شناختيرعد گانش و بعی: بعاس
عمرري شردن يراگیرری     ریمسروول بخش بزریي از 

هرا و فنرون   آموزان بر عرده آموزش معلم، روشگانش
يکري از  »نويسد: ( مي1980سرف )مورگ است اگه اوسیر 

قواند بره کمرک آن از کرم و کررف     که معلم مي هاييراه
آمروزان  گريافی موالب قدريس شده خوگ قوسرط گانرش  

آمروزان  و وارسي گر  گانرش  ساالپرسردن  آیاه شوگ،
اسرریر انجررام ايررن کررار برره معلررم گربرراره سرروح و مرررزان  

 (ر488)ص  «گهدآموزان بازخورگ ميياگیرری گانش
وش يررک ر عنرروانبررهاسررت اگه از پرسررش ک سرري 
معمرول بروگه    يربراز گآموزشي و يک فن آموزشري از  

اسیر روش آموزش پرسشرگری يرک فعالرری کرام ً     
فن پرسشگری اسرت اگه   آنکهحال رمستقل ک سي اسی
های آموزشي گيگر اسریر  الی روشاز پرسش گر البه

                                                           
11. Bloom  
12  . Anderson 
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فرن آموزشري   »انرد:  ( ی تره 9665) 9و مککلور 1فتسکو
ش يک عمرل مشرخم معلرم گر ضرمن فراينرد آمروز      

حردی از فراينرد   جزء وا عنوانبهقوان آن را اسی و مي
 ر«قدريس به حساب آورگ

ی موضرروع روش پرسشررگری گر طررول چنررد گهرره 
اخرر بسررار مرورگ برازبرني و ق سررر قررار یرفتره اسری        

 0، گيلررون1272 5، آنرردر1275 4و بررردل 9)آندرسررون
(ر ميققرران بررر ايررن 1229و همکرراران  7، پرسررلي1284

یری باعرث قسرررل   شگه از روش پرسباورند که است ا
( و افرزايش  1229گر امر ياگیرری )پرسلي و همکاران 

 16، ويترسروون 2، سولرنز8شوگ )کرايگگر  مولب مي
و  19، پالرنسرررکار1224 19، کرنرررگ9660 11و یالسرررون

(ر برخرري 9660 10و یرروگری 15، قررابوگا1284 14بررراون
ر کمک رساندن بره حرل   گيگر بر اهمری پرسشگری گ

و  17شردن سروو  اسرتدالل )یالسرون     قرريمسوله و عم
( و ارققاء فرايند گر  مولب و ی ترار  9660کرايگ، 

 رنچنرررهررم (ر 9665، 18انرررد )کرنتسررش گاشررته  رررد قأک
آموزان پرسشگری باعث قمرکز قوجرات شده و گانش

سرازگ قرا برر گر  مولرب قسرلط و قمرکرز       را قاگر مي
( 1220 91و چراپمن  96، مرسرتر 12گاشته باشند )روزنشاين

هسررتند  کننرردهکمررکگر ح رر  و انتقررال اط عررات  و
شرروگ کرره ( و نرررز باعررث مرري9662 99و مرراير 99)کموبررل

                                                           
1. Fetsco  
2. McClure 
3. Anderson  
4. Biddle  
5. Andre  
6. Dillon  
5. Pressley  
6. Craig 

9. Sullins  

10. Witherspoon 
11. Gholson  
12. King 
11. Palinscar  
14. Brown  
15. Taboada  
16. Guthrie  
17. Gholson  
18. Kintsch  
19. Rosenshine 

20. Meister  
21. Chapman 
22. Campbell  
23. Mayer  

ی مختلرف را گر هرم   آموزان بتوانند چندين ايدهگانش
(ر بنابراين مررزان يراگیرری،   1224اگسام کنند )کرنگ، 

آموزان بره کر س   گانش ق کر، مشارکی و حتي قعرد
س گارگ کرره گر کرر  شرردهموررر  سررااالتبسررتگي برره 

 (ر1221، 94شوگ )ويلنقوسط معلمان مور  مي
ای ( پرسش ک سي وسرله9669) 95به عقرده کمپ

ای آمروزان و شرروه  برای ارزيابي مرزان پرشرفی گانرش 
بنرا بره    مرم برای افزايش مررزان يراگیرری آنران اسریر    

هرايي چرون کر س    ( گر ميررط 9661) 90ی ته کراقون 
ار آموزشرري ميررر  يررا رفترر  عنرروانبرره سرراالگرس، 

 رراز مورگنهرای  شوگ که موالرب و قسرمی  ميسوب مي
چنرن راه و روش ياگیرری موالب برای ياگیرری و هم

 کندرآموزان منتقل ميرا به گانش
( گر جرری برجسرته کررگن نقرش     1282) 97استراقر

پرسشگری گارای اهمرری  ”یويد يپرسشگری چنرن م
 آمروزان گر بسراری اسی زيرا موجب فعال شدن گانش

شروگ، گقری و قوجره آنررا را متمرکرز      امر ياگیرری مي
ان شررردن اط عرررات گقرررري کنرررد، باعرررث نمايرررمررري

شروگ، چگرونگي قسرلط    آموزان ميگانش شدهپرگازش
آمرروزان مشررخم بررر ميترروای گرسرري را برررای گانررش

کند و فرصی قمرين و مرور را گر اخترار آنرا قررار  مي
شرگری  ( پرس1229) 98طبي اظرارات گيويس ر“گهدمي

قوانرررد گر آمررروزش و مرررن م گر کررر س گرس مررري 
( 1) يرراگیرری، اهررداف زيررر را گر پرري گاشررته باشررد:   

( 9آمروز ميرور، )  حمايری از يراگیرری فعرال و گانرش    
( 9گانرش، )  ريرزی يره پاکمک به گانش آمروزان بررای   

 یهرا مررارت کمک به گانش آمروزان بررای یسرترش    
 رحل مسوله
هرايي  های ش اهي ک سي مناسرب ويژیري  پرسش

قواند گر طرر   گارند که آیاهي آموزیاران از آنرا مي

                                                           
24. Wilen  
25. Camp  
26. Cotton 
27. Strother  
28. Davis 
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و  1های اثربخش بره آنران کمرک کنردر والرش     پرسش
( قمرکررز حرواس، ايجرراگ انگررزه برررای   9664) 9سراقس 

  خروب  های يک پرسشق کر و ياگیرری را از ويژیي
هرای يرک   ی آنررا ويژیري  گانندر بنرابراين بره ی تره   مي

ارققررای اهررداف   (1)از:  نررداپرسررش خرروب عبررارت  
( 9)( ايجراگ قمرکرز برر م راگ مررم گرسري       9)آموزشي 

( انتقرال م راهرم   4) قسررل ق کر گر يک سروح خراص  
 روشن و واضحر صورتبه

( چندين ويژیي را برای 9616) 4کاوچکو 9ايگن
 طرور بره انرد کره   های ک سي اثربخش برشمرگهپرسش

 طررر  پرسررش از همرره   (1)از:  نررداچکرررده عبررارت 
های ياگآوری کننده کاربرگ پرسش (9)زان، آموگانش

برررای کمررک برره پاسررخگويي برره پرسررش گر صررورت 
گر ن رر   (9)آمروز گر پاسرب بره پرسرش،     ناقواني گانش

 ریرفتن زمان انت ار
( بر اين باورند کره رعايری   9666) 0و انگ 5وانگ

هرای ک سري، باعرث افرزايش     برخي اصول گر پرسش
ي از اصررول شرروگر برخررآمرروزان مررييرراگیرری گانررش

هرای  آنان عبرارت اسری از: پرسرردن پرسرش     مورگن ر
هررای مناسررب و برراز ، پرسررردن پرسررشرررزبرانگچررالش

هرای کوقراه و روشرن، منت ررر    پاسرب، پرسرردن پرسرش   
 ينکره اآمروزان و اطمرنران از   ماندن بررای پاسرب گانرش   

 اندرکامل فرمرده طوربهآموزان پرسش را گانش
را بره شرش    تسااال( 9667) 8و یري رس 7کاکس
آموزان به شر  ( قشويي گانش1) :اندکرگهگسته ققسرم 

قوضررح   قرواني يمافکار خوگ: مثال: من ورت چرسی؟ 
آمروزان گر  ( به چالش کشردن گانرش 9برشتر بدهي؟، )
، بررای مثرال، همرشره    شرده مورر  هرای  رابوه با فرر  

 ينجرا اکني که اين فرر   بوگه؟ چرا فکر مي طوررنهم

                                                           
1. Walsh 
2. Sattes  
3. Eggen  
4. Kauchak  
5. Wang 
6. Ong   
7. Cox 
8. Griffith  

( اسرت اگه از گلررل و مردر  بررای     9؟ )روگبه کار مي
ات چرسری؟  بيث و ی تگو، بررای مثرال، گلررل ی تره    
( اسرت اگه از  4گلرلي برای شرک کررگن وجروگ گارگ؟ )   

استدالل مخالف ايرن   ،مثال برای نقوه ن رات مت اوت:
/ اگعررايي رن رر قوانررديمرربيررث چرسرری؟ چرره کسرري  

گر رابوه برا اثررات    ( پرسش5اين پردا کند؟ ) برخ ف
 ایرجره نتو نترجه، برای مثال، ایر اين اق را  بر ترد چره    
( پرسرش  0خواهد گاشی؟ چه اثری خواهرد گاشری؟ )  

مثررال، فکررر  ، برررایشرردهموررر  سررااالتگر رابورره بررا 
را پرسرردم؟ گلررل اهمرری ايرن      ساالچرا اين  کنرديم

بروگه   رردقر م  سرااالت از  يرک کردام پرسش چرسی؟ 
 اسی؟

رم سالرررب از طررررف گيگرررر، روش سرررخنراني فررر 
آموزشررري گر مراکرررز آموزشررري و مررردارس اسررری و 

مزيی آن قوانايي ارا ه اط عات بره قعرداگ    ينقربزرگ
( و يرک روش  9661، 2باشرد )لررک  زياگی فرایرر مري 

 فنرون  رسرم بره وجروگ آمردن    معلم مدار اسی که علري 
روش يرک   عنروان بره جديدقر و یسترش گانش، هنروز  

(ر 9669، 16آموزشرري مرررم برراقي مانررده اسرری )کرروپر    
بروگن،   صررفه بره مقرونگر کنار مزايايي چون  سخنراني

يش مررارت  ه مستقرم و من م و منوقي موالب، افزاارا 
آمروزان،  بررگاری گر گانرش  قکلم گر معلم و ياگگاشری 

يررک روش آموزشرري  ينکررها ازجملررهمعررايبي نرررز گارگ 
هررای عملرري و من عررل برروگه و برررای آمرروزش مرررارت 

سروو  براالی يراگیرری     های ذهني گرققويی مرارت
قررار   مورگقوجره های فررگی را  مناسب نرسی و ق اوت

امکران فراموشري زوگرس موالرب     عر وه بره گهدر نمي
(ر 1984برای یررندیان آموزش وجوگ گارگ )صر وی،  

بسررراری از فنررون آموزشرري وجرروگ گارنررد کرره معلررم    
قوانرد برا اسرت اگه از آنررا اشرکاالقي از ايرن نروع را        مي

يکري از فنرون مراثر بررای فعرال کررگن       برطرف کنردر  
اسرررررت اگه از  ،ياگیررنررررردیان گر روش سرررررخنراني 

                                                           
9. Lake  
10. Cooper  
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گر  سرراالهررای ک سرري اسرریر اسررت اگه از    پرسررش
آمروزان  های مختلف قدريس ضمن اينکه گانرش بخش

کند، برای ياگیررندیان فرصرتي  را از ان عال خارج مي
آورگ قا فرايندهای فکری سوح براال ن ررر   را فراهم مي
و ق کر انتقاگی را قمرين کنند )کررگ نوقرابي،    خ قری
 (ر1980

معلمررران از فنرررون پرسشرررگری، بررررای ارزشررررابي 
هرای  آموزان، وارسي کارهرا و قکلررف  ياگیرری گانش

 قوجره جلرب هرا،  سرازی گرس ک سي، مرور و خ صره 
هرای ق کرر و پرژوهش    آموزان، افرزايش مررارت  گانش

 (ر9661، 1)بلک کنندمستقل است اگه مي
قرأثرر   گهنرده نشران های مرقبط برا موضروع   وهشپژ

پرسشررررگری بررررر افررررزايش يرررراگیرری و عملکرررررگ 
( 1220آمرروزان اسرریر روزنشرراين و همکرراران )گانررش

رابوره برا    موالعاقي را مورگ بازبرني قررار گاگنرد کره گر   
گر خ ل و يرا بعرد    سااالتآموزش کوگکان گر طر  

ان از خواندن و يا یوش کرگن به يک متن بروگر ميققر  
آمروزش مسرتقرم    رجهگرنتبه اين نترجه گسی يافتند که 

، سرااالت يي بره  یرو پاسرب آموزان گر طر  و به گانش
از آنررا   شرده یرفته یهاآزمونیرری گر موفقری چشم

 سرااالت يي که قرکربي از هاآزمونوجوگ گاشته اسیر 
قوسرط خروگ    شدهطر  سااالتمعمولي و استاندارگ و 
 ميققان بوگه اسیر

( 1229مررن شرروه نررز پرسرلي و همکرارانش )     به ه
ه برا  قيقرقاقي را مورگ بازبرني قرار گاگنرد کره گر رابور   

از  شرده مورر   سرااالت آمروزان بره   یويي گانشپاسب
برر  اش را گاشرتندر  متوني بوگ کره آنررا قصرد يراگیرری    

 سرااالقي آمروزان برا   گانش کهيهنگامقيقرقات  اساس
ويي و قوضررح کلري   شوند که نرازمند پرشگمي روروبه

گر مورگ ميتوا و اهمری متني اسی که به آنرا قدريس 
خواهد شد، ياگیرری و عملکرگ برتری نسبی به گيگرر  

 شرده مورر   سااالتآموزان خواهند گاشیر هم گانش

                                                           
1. Black                                                                                              

آموزان، قأثرر بسرزايي  قوسط معلمان و هم قوسط گانش
 آموزان خواهد گاشیرگر افزايش گر  گانش

( گر پژوهشرررري کرررره 1227) 9و برررراومن 9اگوارگز
های ک سي برر يراگیرری   بررسي قأثرر پرسش من وربه

گانشجويان انجام گاگند، برا همکراری يکري از اعضرای     
ن رر از گانشرجويان    96گانشرگاه مرشررگان    علمري رویه

قررار گاگنرد و بره     يمورگبررسر گختر و پسر گانشگاه را 
ايرررن نترجررره رسرررردند کررره اسرررت اگه از راهبرگهرررای   

هرای  با رشرد مررارت   شدهاص  ی مناسب و پرسشگر
 ق کر شناختي سوح باال ارقباط گارگر

يرک منبرع    عنروان بره ( گر قيقري خوگ 1276) 4یال
آمرروزاني کرره گارگ گانررشمرررم ک سرررک اظرررار مرري 

کننرد گر مقايسره برا    گر سوو  باال مور  مري  سااالقي
آمروزان گيگرر نمررات براالقری کسرب خواهنرد       گانش

 18قيقرقرراقي را بررر روی  1272سررال  گر 5کرررگر وايررن
آموز انجام گاگ و به اين نترجه رسرد که عملکررگ  گانش
 شرردهموررر  سررااالتآمرروزان متناسررب بررا نرروع گانررش
 باشدرمي

 من رور بره ( گر پژوهشري کره   9662کموبل و مراير ) 
روش پرسشرگری گر حررن سرخنراني برر     قرأثرر  بررسي 

ي انجرام  مرزان يراگیرری گانشرجويان روانشناسري قربرتر    
گانشرجوياني کره گر حررن     ؛رسردندبه اين نترجه  ،گاگند

با گلرل پاسب گاگه  شدهمور های ارا ه گرس به پرسش
 گريافی کرگه بوگنرد از جانب استاگ و بازخورگ مناسب 

من ع نرره قنرررا  صررورتبررهنسرربی برره گانشررجوياني کرره 
عملکرررگ برتررری گر  ،اط عررات بوگنررد کننرردهيافرریگر

 والب ارا ه شده گاشتندرح   و انتقال م
( با عنوان 1926گر پژوهشي که رشرد و همکاران )

بررسي و مقايسه قأثرر چگونگي طر  پرسرش شر اهي   
ک سرررري بررررر يرررراگیرری گرس رياضرررري و ع قرررره 

د، بره ايرن نترجره    نر آموزان به ايرن گرس انجرام گا  گانش

                                                           
2. Edwards  
3. Bowman  
4. Gall   
5. Winne 
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های ک سري و گاگن فرصری   که طر  پرسش ندرسرد
ن پرش از نام بررگن قصراگفي   آموزافکر کرگن به گانش

آموزان باعث افرزايش مررزان يراگیرری و ع قره     گانش
 شوگرآموزان به گرس رياضي ميگانش

 رنررهگرزمهررای گيگررری کرره گر ايررران  گر پررژوهش

های ک سري )البتره از نروع    ارزشرابي قکويني و پرسش
آمررد کرره  گسرریبررهنوشررتاری( انجررام شررد، ايررن نترجرره 
زايش يرررراگیرری ارزشرررررابي قکررررويني باعررررث افرررر 

نمونره نگراه کنررد بره:      عنروان بهشروگ) آموزان ميگانش
نراز اسری کره    هرچند(ر 1979؛ سواسي، 1975گانشران، 

انجررام یررررگ امررا  سررااالتقيقرقررات برشررتری بررر روی 
نترجه همه قيقرقات حراکي از سروگمندی پرسشرگری    

 اسیر
با قوجه به مباحث فو ، هدف ما گر ايرن پرژوهش   

روش و فرن آمروزش پرسشرگری برر     مقايسه اثربخشي 
سرررروو  يرررراگیرری گر گرس موالعررررات اجتمرررراعي 

هرای  آموزان گختر پايه اول متوسوه بروگر فرضرره  گانش
 ياثربخشرر زانرررم نربرر (1: )پررژوهش عبررارت هسررتند از

مرررزان  شيبررر افررزا یروش و فررن آمرروزش پرسشررگر 
ق راوت وجروگ    يگر گرس موالعرات اجتمراع  ياگیرری 

روش و فررن آمرروزش  يثربخشررا زانرررم نربرر( 9) گارگر
گر گرس عمررري يررراگیرری  شيبرررر افرررزا یپرسشرررگر

 ق اوت وجوگ گارگر يموالعات اجتماع

 روش

پررژوهش حاضررر از نرروع نرمرره آزمايشرري بررا طررر        
 آزمون همراه با یروه کنترل بوگه اسیرپس

 جامعه و نمونه آماري

آمروزان گخترر   گانرش  همره جامعه آماری اين پرژوهش  
اول متوسوه شرر همردان گر   يهپامشغول به قيصرل گر 

ر بررای انتخراب نمونره،    نرد بوگ 1921-29سال قيصرلي 
، از برن نواحي گویانره  ایچندمرحلهای با روش خوشه
قصاگفي يکي از نرواحي )ناحرره    صورتبهشرر همدان 

يررک( انتخرراب شرردر از برررن مرردارس متوسرروه گولترري  

موجرروگ گر ايررن ناحررره، گو مدرسرره بررا گر ن ررر یرررفتن 
یرری انتخاب شدندر سوس واحد نمونه عنوانبهک س 

کرام ً   صرورت بهک س موجوگ گر مدرسه قدس  0از 
های آزمايشي انتخاب یروه عنوانبهک س  9قصاگفي 

کر س موجروگ گر مدرسره طالقراني هرم       4شدند و از 
یرروه کنتررل    عنروان بهقصاگفي يک ک س  صورتبه

روه ن ررر یرر  96ن ررر ) 06انتخرراب شرردر حجررم نمونرره   
ن رر   96ن رر یرروه آزمايشري گوم و     96آزمايشي اول، 

یروه کنترل( بوگر ذکر اين نکته الزم اسی که برن هرر  
شررخم  ازليررا گو یررروه آزمررايش و یررروه کنترررل 

معلررم، سرروح علمرري و موقعررری فرهنگرري و اجتمرراعي  
خانواگه هرچ ق اوقي وجوگ نداشی و قنررا ق راوت بررن    

ه آمروزش موالرب   های آزمايش و کنترل گر شرویروه
 گرسي بوگر

 يريگاندازه ابزار
گر ايرن پرژوهش، آزمرون پرشررفی      مورگاسرت اگه ابزار 

 سرراال 96قيصرررلي ميقرري سرراخته برروگ کرره حرراوی   
( بوگ که 07/6 ساال)نمره هر  96ای با نمره چراریزينه

اول حوزه شرناختي مردل بلروم و همکراران      طبقهسهگر 
( و سرراال 19(، گر  و فرررم )سرراال 14يعنري گانررش ) 

( طراحي یرگيردر جرری قعرررن اعتبرار     ساال4کاربرگ )
آزمون پرشرفی قيصرلي، از روايي ميتوا است اگه شرد  

(ر گر ايررن راسررتا بررا قوجرره برره جرردول   1987)سرررف، 
انتخراب و   کننرده قعرررن گوبعدی مشخصات آزمون که 

هرای آموزشري اسری،    بر اساس هدف سااالتقدوين 
ايررک آنرررا بررا   و ارقبرراط يک شرردهطراحرري سررااالت
قضرمرن یرگيرده اسریر     شرده قعررنهای از پرش هدف

پايايي آزمون نرز با است اگه از مياسربه ضرريب آل رای    
 بوگر 78/6کرونباخ برآورگ شد که 

 روش اجرا
اين پژوهش با يک یرروه یرواه و گو یرروه آزمرايش     

متغررهای مرورگ بررسري    گر پايه اول متوسوه اجرا شدر
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متغررر مسرتقل: روش    (1) د از:انگر اين پژوهش عبارت
 (9، )آموزشي پرسشگری و فرن آموزشري پرسشرگری   

که شامل عمري و مررزان   متغرر وابسته: سوو  ياگیرری 
: جرنس، پايره   شرده کنتررل متغررهای  (9ياگیرری بوگ، )

 .قيصرلي
کره پرس    بوگروش اجرای پژوهش به اين صورت 

هررای آزمررايش و کنترررل    از مشررخم شرردن یررروه  
 4هرای آزمايشري بره مردت     ي، یرروه قصاگف صورتبه

ای گر طول يک ماه گر معر  اجررای  گقرقه 26جلسه 
متغررهای مستقل قرار یرفتندر ايرن برنامره طبري برنامره     
ه تگررري و گر سررراعات گرس موالعرررات اجتمررراعي و 

 گبرر مربوطه همان گرس اجرا یرگيدر رلهوسبه
شروه کرار بررای یرروه آزمايشري روش آموزشري      

بوگ که گر هر جلسه آموزشي  صورتينبدپرسشگری 
 رابحضروروس مقدماقي مانند  هایفعالریپس از انجام 

آمروزان  و ايجاگ انگرزه برای وروگ به بيث، ابتدا گانش
پرگاختنرد و  به قرقرب به روخرواني ميتروای گرس مري   

براز   سراال طبري طرر  گرس مربروط، اولررن      ازآنپرس 
یرگيردر  پاسب براساس موضروع آن جلسره مورر  مري    

پس از طر  پرسش حداکثر سه گقرقه فرصی ق کر بره  
شد و پس از سروری شردن زمران    آموزان گاگه ميگانش

آمرروزان، از او بررا نررام برررگن يکرري از گانررش  مررورگن ر
شد که پاسب گهدر گر یام گوم بعد از ارا ره  خواسته مي

آمرروز مررورگ ن ررر يررک سررری  پاسررب از سرروی گانررش
، «و چرسرری؟گاليررل قرر »پرگررانرره ماننررد:   هررایسرراال

من رررورت از ررر »، «خواهرررد بررروگ؟ آنچرررهپرامررردهای »
شرواهد قرو   »، «چرا؟»، «ی تي؟ جوريناچرا »، «چرسی؟
افتراگ  چره اق راقي مري   »، «چگونه فرمرردی؟ »، «؟اندکدم

یرگيررد و سرروس از او خواسررته  موررر  مرري« ایررر ررر؟
آموز بعدی را هايش گانشارا ه پاسباز شد که بعد مي

های بعدی هم به همرن نام ببرگر بخشبرای پاسب گاگن 
شد و گر پايان قدريس، خ صه منوال آموزش گاگه مي

یرری هرم از طريري مورر  کررگن يرک      گرس و نترجه

م اهرم/ مباحثي که بران کرگيم چره  »مانند:  ساالسری 
آيا ما »، «آيد چه ی ترم؟چه کسي ياگش مي»، «بوگند؟

 رفیریانجام مي« به پاسب پرسش نزگيک شديم؟
شررروه کررار برررای یررروه آزمايشرري فررن آمرروزش    

بروگ کره گر هرر جلسره      صرورت ينبرد پرسشگری هرم  
مقرردماقي، ابترردا  هررایفعالررریآموزشرري پررس از انجررام 

مبيث آن جلسه قوسط گبرر مربوطه به روش سخنراني 
الی قوضرررياقش بررا یرگيرردر سرروس گر البررهارا رره مرري

وی برر ر  ررز برانگچرالش باز پاسرب و   ساالنوشتن يک 
آموزان را جلب و از چند ن ر قابلو ک س، قوجه گانش

، ساالیرفی و گر موارگی هم به اقتضاء نوع پاسب مي
پرگررانه ماننرد:   هایساالآموزان، به گنبال پاسب گانش

، «خواهرد بروگ؟   آنچره پرامردهای  » ،“گاليل قو چرسری »
، «ی ترري؟ جرروريررناچرررا »، «من ررورت از ررر چرسرری؟»
، «چگونره فرمرردی؟  » ،«؟انرد کردم قرو  شواهد »، «چرا؟»
را که گر جستجوی گاليل  «افتاگ ایرررر؟چه اق اقي مي»
کرررگ و موررر  مرري ، هايشرران برروگبرررای پاسررب هرراآن
کرگر گر پايان جلسره،  مي ، پاسب آنرا را کاملازآنپس

یررری از طريري روش سرخنراني    خ صه گرس و نترجه
 یرگيدرارا ه مي

سرط آبران قرا اواسرط     پس از یذشی يک مراه )اوا 
آذر( و اقمام فصل مذکور )فصل سوم: ن ام خرانواگه(،  

آمروزان، هرر سره    ب فاصله و بدون اع م قبلي به گانرش 
 آزمون قرار یرفتندریروه گر معر  اجرای پس

اط عات اين پرژوهش گر گو سروح    وقيلرلقجزيه
افزار اس پي اس آمار قوصر ي و استنباطي از طريي نرم

ام شررردر گر سررروح آمرررار قوصرررر ي از   انجررر 17 1اس
های آماری مانند مررانگرن و انيرراف معررار و    مشخصه

و  طرفهيکگر سوح آمار استنباطي از قيلرل واريانس 
 است اگه شدر یقيلرل واريانس چند متغرر

 

                                                           
1. SPSS 



   1131، پائیز 1، شماره1کرد نوقابی و همکاران، پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی، سال

 

 
 

21 

 هایافته
مقايسرره قررأثرر روش و فررن   من رروربررهگر ايررن قيقررري 

ررل  آمروزان، قيل پرسشگری بر مررزان يراگیرری گانرش   
ها بر خرگه و برای مقايسه قأثرر آن 1طرفهيکواريانس 
های سوو  ياگیرری )گانش و عمي ياگیرری(، مقراس

 انجام شده اسیر 9یقيلرل واريانس چند متغرر
نتررايج قوصررر ي مربرروط برره نمرررات    1گر جرردول 

از سنجش متغرر سوو  ياگیرری و خرگه  آمدهگسیبه
 ارا ه شده اسیرهای آن مقراس

میانگین و انحراف معیار نمرات کل سطوح    -6جدول
 های آنیادگیری و مؤلفه

 انحراف معيار ميانگين  متغير

 میزان یادگیری
 گروه کنترل

 فن پرسشگری
 روش پرسشگری

06/11 
36/10 
16/11 

10/2 
10/1 
11/1 

 سطح دانش
 گروه کنترل

 فن پرسشگری
 روش پرسشگری

06/0 
26/1 
16/1 

11/1 
00/6 
16/6 

 دگیرییاعمق 
 گروه کنترل

 فن پرسشگری

 روش پرسشگری

36/0 
06/1 

16 

32/1 
13/1 
61/1 

مرانگرن نمرات مرزان ياگیرری  1با قوجه به جدول 
اسی که اين مقردار   96/18گر یروه روش پرسشگری 

برش از مرانگرن اين نمرات گر یروه فن پرسشرگری و  
یروه کنترل اسیر مرانگرن نمرات مرزان يراگیرری گر  

اسی که اين مقدار نررز از   26/10فن پرسشگری یروه 
( برشرتر  06/14مرانگرن ايرن نمررات گر یرروه کنتررل )    

اسیر انيراف معرار اين نمرات نرز بره قرقررب برابرر برا     
 اسیر 98/1و  80/1، 40/9

چنرن با قوجه بره جردول براال، مررانگرن نمررات      هم
سوح گانرش بررن سره یرروه، ق راوت چنرداني برا هرم         

مرررانگرن ايررن نمرررات گر یررروه کنترررل  نداشررته اسرریر
و گر یروه روش  96/8، گر یروه فن پرسشگری 76/7

اسیر انيراف معرار ايرن نمررات نررز     96/8پرسشگری 

                                                           
1. ANOVA 
2. MANOVA 

امرا   باشردر مري  86/6و  77/6، 19/1به قرقررب برابرر برا    
مررررانگرن نمررررات عمررري يررراگیرری گر یرررروه روش  

اسی که اين مقدار برش از مرانگرن اين  16پرسشگری 
نمرات گر یروه فن پرسشگری و یروه کنتررل اسریر   
مرانگرن نمرات عمي ياگیرری گر یروه فن پرسشگری 

گر  اسی که اين مقدار نرز از مرانگرن اين نمررات  76/8
( برشتر اسیر انيراف معرار نمرات 26/0یروه کنترل )

 اسیر 68/1و  42/1، 29/1نرز به قرقرب برابر با 

طرفه روی نمرات میزان یکس نتایج تحلیل واریان -2جدول
 سه گروهدر  یادگیری

مجموع  تغيرم
 مربعات

درجه 
 آزادي

مربع 
 ميانگين

مقدار 
F 

سطح 
 دارييمعن

میزان 
 یادگیری

 661/6 17/11 16/03 2و 70 06/113

 

، 9برا قوجره بره نترايج قيلررل واريرانس گر جرردول       
گاری اسی و سوح معنري  95/18 آمدهگسیبه Fمقدار 

 65/6کمتررر از  57و  9بررا گرجرره آزاگی   ايررن مقرردار 
(ر بنابراين ق راوت  F(9و 57)= p ،95/18=661/6باشد )مي

هرا  آزمون یروهمرانگرن نمرات مرزان ياگیرری گر پس
 گار اسیرمعني

گاری ق رراوت مرررانگرن برررای پرري برررگن برره معنرري 
هرای  از یرروه  نمرات مررزان يراگیرری بررن هرر ج ری     

 یرگيدفروني است اگه بن از آزمون قعقربي مورگبررسي

 آورگه شده اسیر 9گر جدول حاصل  که نتايج

داری فرونی برای بررسی معنیآزمون تعقیبی بن -1دولج
 هاگروهتفاوت میانگین نمرات میزان یادگیری بین 

 هاگروه
تفاوت 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

سطح 
 داريمعني

 61/6 02/6 16/1 روش پرسشگری فن پرسشگری
 661/6 02/6 06/1* ترلگروه کن

 661/6 02/6 16/2* فن پرسشگری گروه کنترل

 دار استتفاوت میانگین معنی *

، مرررانگرن نمرررات مرررزان  9بررا قوجرره برره جرردول  
های روش پرسشرگری و کنتررل و   ياگیرری، برن یروه
-های فن پرسشگری و کنترل معنري همچنرن برن یروه
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هرا کمترر   گاری اين ق اوتسوح معني چراکهگار اسی 
گهد کره  (ر اين امر نشان مي>65/6Pباشد )مي 65/6از 

هرای روش  مرانگرن نمرات مررزان يراگیرری گر یرروه   
گاری براالقر  معني طوربه ، پرسشگری و فن پرسشگری

 از یروه کنترل اسیر
گرصرد اطمرنران    25، برا  آمدهگسیبهبا قوجه به نتايج 

هرر  قوان ی ی که روش پرسشگری و فن پرسشرگری  مي
-گو بر افزايش مرانگرن نمرات مررزان يراگیرری گر گانرش   

امررا مرررزان قررأثرر روش  ،گاری گارنرردآمرروزان قررأثرر معنرري
 گاری با فن پرسشگری ندارگرپرسشگری ق اوت معني

برای مقايسه قأثرر روش و فن پرسشگری بر خررگه  
های سوو  ياگیرری )گانش و عمي يراگیرری(  مقراس

 تغرررره اسررت اگه شررده اسرریاز قيلرررل واريررانس چنررد م
 ر(4)جدول 

شروگ کره   مشاهده مي 4با قوجه به اط عات جدول 
 28/8گر آمراره المبردای ويلکرز     آمدهگسیبه Fمقدار 

 4گاری اين مقدار با گرجه آزاگی اسی که سوح معني
(، بنررابراين گر >P 65/6اسرری ) 65/6کمتررر از  119و 

رن های سوو  ياگیرری، بر قرکرب خوي خرگه مقراس
 گاری وجوگ گارگرسه یروه ق اوت معني

گر اگامه برای پي برگن به اين نکتره کره گقرقراً از ليرا      
هررا برررن سرره یررروه ق رراوت  مقررراساز خرررگه  يررککرردام
گاری وجوگ گارگ، گو قيلررل واريرانس يرک متغررری     معني

گر متن قيلرل واريانس چند متغرری انجام یرفی که نترايج  
 رآمده اسی 5حاصل گر جدول 

 های سطوح یادگیری )دانش و عمق یادگیری(روی نمرات مؤلفه ینتایج تحلیل واریانس چند متغیر -2جدول

 دارييسطح معن يآزاد درجهي خطا هيفرضي آزاد درجه F مقدار ارزش اثرات

 661/6 111 1 03/0 11/6 ییالیپ اثر

 661/6 112 1 31/1 70/6 لکزیوی المبدا

 661/6 116 1 10/16 01/6 نگیهتل اثر

 661/6 70 2 13/26 01/6 یرو شهیر ترینبزرگ

 یرییادگ طوحس یهااسیمق خرده نمراتی رو رهیمتغ چند انسیوار لیتحل متن در رهیمتغ یک انسیوار لیتحل دو جینتا -5جدول
 ی(رییادگ عمق و دانش)

 دارييسطح معن Fمقدار  ميانگينمربع  درجه آزادي مربعاتمجموع  تغيرم

 631/6 11/2 60/2 2و 70 11/1 طح دانشس

 661/6 02/26 10/11 2و 70 31/30 عمق یادگیری

 

به خراطر اينکره گر اينجرا گو قيلررل جدایانره انجرام       
فرونري اسرت اگه کررگر    شده اسی، بايد از قعرديل برن  

گاری سرررم و سرروح معنرري قق 9را بررر  65/6بنررابراين 
 ه شدرها گر ن ر یرفتبرای هر يک از قيلرل 695/6

طرفره گر  با قوجه به نتايج قيلررل واريرانس يرک   
 Fگاری مقردار  گر سوح گانش، سوح معني 5جدول 

 695/6باالقر از  57و  9با گرجه آزاگی  آمدهگسیبه
گهرد  (ر کره نشران مري   F(9و57)=p ،48/9=62/6اسی )

ق اوت مرانگرن نمرات خرگه مقراس سوح گانش برن 
 گار نرسیرها معنيیروه

، 5نتررايج قيلرررل واريررانس گر جرردول  رنچنررهررم
گهرد کره گر عمري يراگیرری، سروح معنري      نشان مي

 57و  9برا گرجره آزاگی    آمدهگسیبه Fگاری مقدار 
 =p ،09/96=661/6اسرررری ) 695/6قررررر از پررررايرن

(ر بنررابراين ق رراوت مرررانگرن نمرررات عمرري     F(9و57)
 گار اسیرها معنيياگیرری برن یروه
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اری ق اوت مررانگرن نمررات   گبرای پي برگن به معني
هرررای عمررري يررراگیرری بررررن هرررر ج ررری از یرررروه

است اگه شرده   فرونياز آزمون قعقربي بن يمورگبررس
 آمده اسیر 0اسیر نترجه اين آزمون گر جدول 

فرونی برای بررسی تفاوت آزمون تعقیبی بن -1جدول
 هامیانگین نمرات عمق یادگیری بین هر جفت از گروه

 هاگروه
تفاوت 

 يانگينم
انحراف 

 معيار
سطح 

 داريمعني

 61/6 11/6 16/1* روش پرسشگری فن پرسشگری
 661/6 11/6 16/1* گروه کنترل

 661/6 11/6 16/1* فن پرسشگری گروه کنترل
 دار استتفاوت میانگین معنی *

شروگ،  مشراهده مري   0طور کره گر جردول   همان
يراگیرری،   ق اوت مرانگرن نمرات خرگه مقراس عمي

گار معنري  مورگبررسري هرای  رن هرر ج ری از یرروه   ب
-هرا سروح معنري   گر مورگ همه ق راوت  چراکهاسی، 

(ر ايررن امررر >65/6Pباشررد )مرري 65/6گاری کمتررر از 
گهد که مرانگرن نمرات عمري يراگیرری گر   نشان مي

گاری براالقر از  معنري  طرور بهیروه روش پرسشگری 
های فن پرسشرگری و کنتررل اسریر همچنررن     یروه
انگرن ايررن نمرررات گر یررروه فررن پرسشررگری نرررز مرر 
باشردر  گاری براالقر از یرروه کنتررل مري    معني طوربه

قروان ی ری کره    گرصرد اطمرنران مري    25بنابراين برا  
روش پرسشگری و فن پرسشگری هر گو بر افرزايش  

گاری گارندر اما قأثرر روش عمي ياگیرری قأثرر معني
سشرگری  گاری برش از فن پرمعني طوربهپرسشگری 

 اسیر

 گیرییجهنتبحث و 

 یونایون کشورهای گر که یونایوني هایپژوهش

 ايرن نکتره   نشرانگر اند شده انجام ايران گر ازجمله و

 از ،ک سري  هرای پرسرش  گر هریراه  کره  هسرتند 

 بره  ،شروگ  اسرت اگه  براال  شرناختي  هايي با سوحساال

 و شوگ، گاگه فرصی گاگن پاسب برای آموزانگانش
 پرسرش  بررای  هرای اثربخشري  شرروه  از طرورکلي بره 

 آمروزان گانش است اگه شوگ، مرزان ياگیرری ک سي

و  کنررد بره وانرگ    نگراه  مثرال  يابد )برایمي افزايش
؛ 9669؛ کمرپ،  9662کموبرل و مراير    ؛9666 انرگ، 

؛ رشررد،  1272؛ واين، 1276؛ یال، 1220روزنشاين، 
 (ر1979؛ سواسي، 1975؛ گانشران، 1926

 طرر   کره  اسی گاگه نشان هشپژو های اينيافته

براالقر از گانرش و    شرناختي  سروح  برا  هرايي پرسرش 
مررزان و عمري    افرزايش  برر  گاریمعنري  پرگررانه قرأثرر 
 قيقرري  نترجره  گرواقرع آمروزان گارگر  ياگیرری گانش

هايي گر سروح  طر  پرسش که گهدنشان مي حاضر
 شرناختي  سروح  برا يي هرا گانش و عدم طر  پرسرش 

 کر س گرس )یرروه   گررانره گر گانش و پر از باالقر

 از باالقر شناختي سوح با هاييپرسش طر  کنترل(،

روش پرسشرگری(،   صورت مداوم )یروهگانش و به
گانرش   از باالقر شناختي سوح با هاييو طر  پرسش

گر بررن ارا ره گرس بره روش     یراهي  یهصورت و به
بر  گاریمعني سخنراني )یروه فن پرسشگری(، قأثرر

 بررراقي آمررروزانيررراگیرری گانررش  مرررزان و عمررري 
 .یذارندمي

اجررای   اسی؟ چرا گاگه رخ چرزی چنرن چرا اما
شرناختي   سروح ی هرا پرسش طر  با ک سي پرسش
 یره صرورت مرداوم و   گانش و پرگررانره )بره   از باالقر
صررف   ک سري  پرسرش  روش با مقايسه ( گریاهي
مت راوت   قرأثرر  نشردند،  رعايی موارگ اين آن که گر
آمروزان  گانش مرزان ياگیرری افزايش رگ گاریمعني
چرا برن گو یروه روش پرسشگری و فرن   اند وگاشته

پرسشرررگری ق ررراوت معنررراگاری گر زمرنررره مررررزان  
رسرد گلررل عمرده    ياگیرری وجوگ ندارگر به ن ر مري 
آمرروزان یرررروه  افررزايش مرررزان يرراگیرری گانررش    

آزمايشي فن آمروزش پرسشرگری گر ايرن پرژوهش     
کراریرری فنروني چرون    يس، بره اين باشد که گر قدر

فن پرسشگری گر کنار قوضرياقي که معلم گر مورگ 
گهررد، باعررث فعررال شرردن   ميترروای آموزشرري مرري 
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شوگ و ياگیرری مي -آموزان گر فرايند ياگگهيگانش
ميررط آموزشري کر س را بررای معلرم       فقرط نهاين 

کند، بلکه به يراگیرری برترر   بخش ميراحی و لذت
شرروگر گر چنرررن شرررايوي آمرروزان منجررر مرريگانررش

کرره فرایرررران از حالرری ان عررالي خررارج     گرحررالي
شوند و خوگ گر ياگیرری، فعاالنه نقش گارند؛ اما مي

يراگیرری برر عررده     -های فراينرد يراگگهي  همه نقش
آنان یذاشته نشرده و برا احسراس آرامرش برشرتر بره       

قوان ی ی برا  رسندر بنابراين، ميياگیرری معناگار مي
ايرن نروع قردريس برا سراختار فکرری        نکهايقوجه به 
آمرروزان و ن ررام آموزشرري کنرروني کشررورمان گانررش

همخررواني برشررتری گارگ، باعررث شررده کرره مرررزان     
ق راوقي برا    رروشآموزان گر اين نوع ياگیرری گانش

هرای فعررال  آمروزان گر روش مررزان يراگیرری گانرش   
قدريس هرم چرون روش پرسشرگری نداشرته باشردر      

رسرد اگسرام روش سرخنراني برا     ، به ن ر مري چنرنهم
فنون آموزشي مانند فن پرسشگری، ارا ره موالرب را   

سرو    گوطرفره سروی  بره  طرفهيکاز حالی خوي و 
قوجرره فرایرررران و کرراهش مرررزان   گاگه و بررا جلررب 

کاهد خستگي، از يکنواخی شدن روند آموزشي مي
آمروزان  و منجر به افزايش مرزان ياگیرری گر گانرش 

 شوگرمي
هرای ايرن پرژوهش نشران گاگ کره      يافتره چنرن هم

عمرري يرراگیرری گر یررروه آزمايشرري کرره بررا روش   
معنراگاری   طرور بره گيرده بوگنرد،   پرسشگری آموزش

برررش از یررروه آزمايشرري اسرری کرره بررا روش فررن    
 گيده بوگندرپرسشگری آموزش

های جديرد يراگیرری، يراگیرری    بر اساس ن ريه
قرش  پرونردگ کره فرایررر ن   واقعي زماني به وقروع مري  

اصررلي گر فراينررد يرراگیرری گاشررته باشرردر چنرررن      
هررای قرردريس  يرراگیرری متضررمن اسررت اگه از روش 

فعالي هم چرون روش پرسشرگری اسری کره باعرث      
هرای يراگیرری   شوگ فرایررر برا ع قره گر فعالرری    مي

گریرر شده و قجارب ياگیرری م ردی کسرب کنردر   
ها نسربی بره   ياگیرری آنرا گر اين نوع روش گرنترجه
آموز کمتر گریررر  هايي که گر آن گانشروش گيگر

قرر اسریر   شوگ، پايدارقر و عمرري فرايند ياگیرری مي
آمروزان  چنرن پرسش کرگن، از اين امر که گانرش هم

نسبی به  اينکهقنرا به ح   اط عات بورگازند؛ بدون 
کنردر  گسی آورند جلویرری ميآنرا فرم و برنشي به

هررا نسرربی برره   و نرررز از ايررن مسرروله کرره گر  آن   
و سويي پردا کند  بعدیقکهای خوگ جنبه آموخته

جانبرره و قرراگر برره کشررف روابررط و بررسرري همرره     
آورگ و موضرروعات نباشررند، ممانعرری برره عمررل مرري 

 شوگرقر شدن ياگیرری ميباعث عمري گرنترجه
(، ر 1229های پرژوهش پرسرلي )  اين يافته با يافته

(، 9660کرايررگ، سررولرنز، ويترسرروون و یالسررون )  
(، قابوگا و 1284(، پالرنسکار و براون )1224کرنگ )

(، 9660(، یالسرررون وکرايرررگ ) 9660یررروگری )
انرد پرسرش کررگن    ( کره نشران گاگه  9665کرنتسش )

شروگ همخرواني   منجر به گر  برشرتر يراگیرری مري   
 گارگر

 هرچنرردسرخن آخررر اينکرره، گر پررژوهش حاضررر  
قرر ش شررد قررا مرروارگی ن رررر قرردريس قوسررط يررک 

سرران برروگن ميترروای مررورگ قرردريس و  مرردرس، يک
هرررای هرررا بررره یرررروهقخصررررم قصررراگفي کررر س

امرا عردم امکران قخصررم      ،انجام یررگ مورگموالعه
 مورگموالعررههرای  آمروزان گر یرروه  قصراگفي گانرش  

مقررررات آموزشرري، قغرررررات ق،ررن صرردا،   واسرروهبرره
گر  مورگاسرت اگه هرای  ق اوت احتمالي گر قعداگ مثال

اسری و احتمراالً نترايج را     باجتنرا سررقابرل هرا  یروه
چنررن عر وه برر    قيی قأثرر خوگ قرار گاگه اسیر هم

عنروان يرک شرروه قردريس     قأثرری که نوع روش بره 
گاشته، ممکرن اسری عوامرل گيگرری نررز گر ميررط       
پژوهشي بر اين افزايش قأثرر یذاشته باشد که خارج 

هرای گيگرر   از کنترل پژوهشگر بوگه و از ميدوگيی
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شدر انجام قيقرقاقي با کنتررل متغررهرای   باموالعه مي
خصروص برا موالعره گر طري     یر ذکرشده بره مداخله

يک قرم قيصررلي ممکرن اسری نترايج مت راوقي بره       
گر شرروگ پرشررنراگ مرري گرنرايرریگنبررال گاشررته باشرردر 

آمررروزش بررررای ايجررراگ عمررري يررراگیرری از روش  
پرسشگری و نه فن پرسشرگری اسرت اگه شروگ و نررز     

از  آمروزان گانرش يراگیرری  مررزان  افرزايش  من ور به

 اسررت اگه شرروگر پرسشررگری آمرروزش يررا فررن  روش 
اسررت اگه از پرسشررگری گر  کررهازآنجرراييچنرررن هررم

مراکز آموزشي مختلف کشور قابلری اجرايري گارگ،  
ريرزان، قرقربري اقخراذ نماينرد قرا ايرن روش از       برنامه

هرای کاریراهي بره معلمران معرفري و      شطريي آموز
 رآموزش گاگه شوگ
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