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  چکیده

شـکل مناسـب آن   پرسش شفاهی کالسی بخش جدا نشدنی فرایند آموزش کالسی اسـت و در  

ثیر أتـ ایـن پـژوهش بـراي بررسـی     . آموزان داشـته باشـد  تواند اثرات خوبی بر یادگیري دانشمی

بـه ایـن   آمـوزان   دانـش و عالقـه  درس ریاضـی  پرسش شفاهی کالسی بر یادگیريي طرح شیوه

مـدارس روزانـه دولتـی     هسال اول مقطع متوسطپسرانه کالس درس ریاضی  25.انجام شددرس 

مـورد   شدند، اداره می)کالس5آموزگارهر (آموزگار5شهر تهران که توسط  پنج منطقهپسرانه 

روش مختلف پرسش شفاهی کالسـی  4آموزش داده شد که  آموزگارانبه . قرار گرفتبررسی 

عنـوان گـروه گـواه از پرسـش    ه نیـز بـ   هـا کالس یکی ازکار برند و دره کالس مختلف ب 4را در

                                                
khosrorashid@yahoo.com                                                                                       دانشگاه بوعلی سینا همدان      استادیار-1

                                                                                           دانشگاه بوعلی سینا همدان      استادیار-2

Yaghobi41@yahoo.com
Nogha5@yahoo.com                                                                                        دانشگاه بوعلی سینا همدان              استادیار-3



90شناسی تربیتی شماره بیست و دوم، سال هفتم، زمستان فصلنامه روان                         126

هـاي بـا   طرح پرسش -1:ند ازبود کار برده شده عبارته روش ب4.کنندشفاهی کالسی استفاده ن

 -3.و دادن بـازخورد بـه آنـان    آمـوزان دانـش اصـالح پاسـخ   -2. سطح شناختی بـاالتر از دانـش  

پرسـش  -4. و دادن زمـان فکـر کـردن بـراي پاسـخگویی      سـؤال از طـرح   سانتخاب پاسخگو پ

هـاي آموزشـی،  جلسه اجراي ایـن روش 10ازپس  .شفاهی کالسی بدون کاربرد سه روش پیشین

هـا بـا اسـتفاده از روش تجزیـه و تحلیـل       داده.شـد و پرسشنامه عالقـه سـنج اجـرا     آزمون ریاضی

پـس  پرسشی مطـرح شـود و   نتایج نشان دادند که هرگاه . ندواریانس و آزمون تعقیبی تحلیل شد

صـورت  ه بـ  انسپس یکی از آنآموزان داده شود و  کردن به همه دانشفکر ثانیه فرصت  5آناز 

ثانیـه فرصـت پاسـخگویی داده شـود، میـزان       5تصادفی براي پاسخ دادن انتخاب شود و به او نیـز 

آموزانی است کـه در آن پاسـخگو پـیش     از دانشبیشتر داريابه طور معن آموزان یادگیري دانش

همچنـین نتـایج   .شود اي نمی کالسی استفادهشفاهی شود یا از پرسش  انتخاب می پرسشاز طرح 

، بـود آزمایشی بیشـتر از گـروه گـواه     هايگروهریاضی تمامی تحقیق نشان داد که میانگین نمره 

آمـوزان  همچنـین بـین میـزان عالقـه دانـش      .دار نبودنـد  معنی% 95در سطح  هااگر چه این تفاوت

و نحـوه انتخـاب پاسـخگو نسـبت بـه درس ریاضـی تفـاوت         بـدون پرسـش کالسـی   هـاي  گروه

وانـد  تمـی روش پرسش شفاهی کالسی در صورتی که به درستی اجرا شـود  . اداري دیده شدمعن

  .داشته باشدنسبت به درس ریاضی آموزاندانشاثرات مطلوبی بر یادگیري و عالقه 

  .پرسش کالسی، پرسش شفاهی، آموزش ریاضی، یادگیري، عالقه:واژگان کلیدي

  مقدمه

یک روش ارزشیابی و یک روش آموزشـی از دیربـاز    استفاده از روش پرسش کالسی به عنوان

به عقیده کمپ.معمول بوده است
1

اي براي ارزیابی میزان پیشـرفت  پرسش کالسی وسیله) 2002(

وي معتقد است که پرسـش  .اي مهم براي افزایش میزان یادگیري آنان استآموزان و شیوهدانش

                                                
1. Camp,William.G
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،آمـوزان توجـه دانـش   از آن بـراي جلـب  تـوان  میدارد و میرا به تفکر وا آموزاندانشکالسی

  .کلیدي استفاده نمود هايکید بر نکتهأکنترل کالس درس،تکرار مطالب و ت

اُدانل، ریو و اسمیت
1

نیز بر این باورند که هـدف از پرسـش کالسـی جلـب توجـه      ) 2009(

 موزانآدانش، مرور اطالعات مطرح شده، کمک به تغییر مفهومی و نیز برانگیختن آموزاندانش

کننـد کـه   مـی کیـد  أتآنـان همچنـین   . ي موضـوع درسـی  براي پیگیري اطالعات بیشتري دربـاره 

با سطوح شناختی پیچیده تر نیـز اسـتفاده    هاي، از پرسشباید با توجه به طبقه بندي بلوم آموزگار

  .کند ربط داردمیبه نوع پرسشی که آموزگار بیان  آموزاندانشکند، زیرا کیفیت استدالل 

مونت گومري و کیمبالاتر بول،س
2

پرسش کالسی بـه آموزگـار   بر این باورند که ) 2002(

تعامل نزدیکی برقـرار نمایـد، آنـان را وارد بحـث کنـد یـا در        آموزاندانشکند که با میکمک 

همچنین به نظر آنان آموزگار با اسـتفاده از پرسـش کالسـی    .صورت لزوم از بحث کنار بگذارد

به عقیده آنان طـرح  . را براي آموزش محتواي درسی مورد نظر برانگیزاند موزانآدانشتواند می

تـوان بـه مـوارد زیـر     مـی گیرد که از جمله آنها میهاي مختلفی صورت پرسش کالسی با هدف

  :اشاره کرد

  براي یادگیري آموزاندانشانگیزش -

  تفکر تحلیلی رشد-

  لهأی براي حل مسهایدادن سرنخ-

  صوريتفکر ت رشد-

  طرح یک موضوع جدید -

  ي کشف روابط بین مفاهیم و باورهابرا آموزاندانشکمک به -

  افزایش عالقه -

  آموزاندانششناسایی مشکالت یادگیري  -

                                                
1. O’Donall, Reeve & Smith 
2. Satter Bull, Montgomery & Kimball
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  آموزاندانشارزیابی میزان یادگیري -

  البی که پیش از آن ارائه شده استمرور و خالصه کردن مط-

  .هاسنجش میزان دستیابی به هدف-

لرخ و رونکوفسکی
1

گوینـد کـه آموزگـاران بـا طـرح پرسـش کالسـی        مـی چنـین  ) 1982(

برخـی از مهمتـرین ایـن    . توانند به چند روش میزان یادگیري دانش آمـوزن را افـزایش دهنـد   می

  :عبارتند از هاروش

  تفکر انتقادي هايرشد مهارت-

  آموزاندانشتقویت سطح درك -

  موزانآدانشهاياصالح کج فهمی-

  آموزاندانشبازخورد دادن به -

  .ایجاد زمینه بحث کالسی-

طبق نظر برین
2

راهی براي  و بازخورد دادن به آنان آموزاندانشپرسیدن پرسش از ) 1996(

پرسش کالسی ابزار مهمی در دسـت آموزگـاران   . است آموزاندانشالزم به  هايه آموزشارائ

را مشخص نمایند و به آنان بـازخورد   آموزاندانشدرك توانند سطح میهستند که از طریق آن 

هـا متکـی بـر فراینـد پرسشـگري هسـتنند و بـراي        آنان همچنین بر این باورند که پژوهش. بدهند

ضمن این که آنان در این فراینـد  . نیز باید از فرایند پرسش کردن سود برد آموزاندانشآموزش 

  .رح نمایندخوبی مط هايگیرند که چگونه پرسشمییاد 

هـاي دور   ارزشـیابی کـه از گذشـته    هايیکی از روشبر این باور است که  )1380(شعبانی

روش پرسش شفاهی است، که البته گاهی نیـز  تاکنون مورد استفاده آموزگاران قرار داشته است

  .رود کار میه آموزان ب یادگیري دانش کمک بهمنظور آموزش و ه این روش ب

                                                
1. Lorsch & Ronkowski
2. Brain



129                          ...بررسی و مقایسه تأثیر چگونگی طرح پرسش شفاهی کالسی بر 

که  استتکوینی پرسش کالسی نوعی ارزشیابیبر این باور است که ) 1376،1390(سیف

هدف از کاربرد ارزشـیابی تکـوینی   . هدف از آن کمک به اصالح موضوع مورد ارزشیابی است

منظـور تعیـین نقـاط    ه در زمینه پیشرفت تحصیلی آگاهی یافتن از میزان و نحوه یادگیري آنـان بـ  

در .تشـخیص مشـکالت آموزشـی آموزگـار اسـت     آموزان و نیـز   قوت و ضعف یادگیري دانش

طور معمول به یـک موضـوع معـین و بـه     ه شود که بمیی استفاده هایارزشیابی تکوینی از آزمون

منظـور ارزشـیابی، دادن   ه هـا بـ   ایـن آزمـون  .شـود  مـی  مربـوط یک یا چند هدف دقیق آموزشـی  

 .یا شـفاهی باشـند  نوشتاري روند و ممکن است  کار میه بازخورد، آسان کردن فرایند یادگیري ب

غیر رسمی یـادگیري  کالسی هاي  ثر آموزگاران در ارزشیابیؤیکی از تدابیر متداول و م بنابراین

بـاز خـورد بـه آنـان، تشـویق و ترغیـب آنـان در یـادگیري و رفـع          دادن آموزان، به منظور  دانش

  .است کالسیهاياستفاده از پرسش نانیادگیري آمشکالت و معایب

بسـیار زیـادي را بـه خـود اختصـاص       هايپژوهشکالسی در طی چند سال گذشته پرسش 

کالسی شفاهی هاي  دست آمده است که پرسشه این نتیجه بهابررسیدر بسیاري از . داده است

کننـد و نیـز بـر خـالف نظـر بسـیاري از متخصصـان،        میبر خالف نظر کسانی که از آن استفاده 

گذارد و دلیـل آن ایـن اسـت کـه      ادگیري و رشد فکري باقی نمیاثرهاي چندان مثبتی بر روي ی

آزمایشـگاه آموزشـی    بـر اسـاس بررسـی    .شـود  پرسـیده نمـی   هـا هاي مناسـبی در کـالس   پرسش

آپاالچیا
1

کالسـی اختصـاص دارد و بـه طـور      شـفاهی ها بـه پرسـش    زمان کالس% 40که با این، 

هـا اغلـب    شود، امـا ایـن پرسـش   میمطرح پرسش50تا  40اي،  دقیقه 50یک کالس متوسط در 

در هـاي کالسـی    پرسـش طـرح   .دارنـد  آموزان را به تفکـر وانمـی   شوند و دانش خوب طرح نمی

 انـد آنچه را که به او آمـوزش داده آموز دانشبسیاري از موارد تنها ابزاري است تا به کمک آن 

  ).1997(دهدمینآموزان  و تحلیل به دانشاندیشیدن ورد و فرصت آبه زبان 

درس توسط آموزگاران و نیـز   هايشفاهی در کالس هايبا توجه به کاربرد فراوان پرسش

 هـاي وجـود دارد، توجـه بـه راهکارهـا و شـیوه      هـا مشکالت فراوانی که در طرح اینگونه پرسش

                                                
1. Appalachia Educational Laboratory
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بر همین اسـاس در ایـن   . شفاهی کالسی بسیار اهمیت دارد هايمناسب طرح و استفاده از پرسش

و راهکارهاي مناسـب بـه هنگـام     هاتالش شد تا میزان اثربخشی برخی از مهمترین شیوهپژوهش 

  .طرح پرسش شفاهی کالسی مورد بررسی قرار گیرد

عنـوان یـک روش   ه بـ چه به عنوان یک روش ارزشیابی و چه  هاي شفاهی کالسی، پرسش

.تفاده قـرار گیرنـد  طور درست مورد اسه در صورتی از کارایی الزم برخوردارند که بآموزشی،

بعضـی از آنهـا از نـوع علـم     .روندمیبه کار ناشیانه بصورت کالسی  هايدر بیشتر موارد پرسش

بـراي   اغلـب م هـ  هـا پرسـش سـایر  ).”آیا آماده شروع کار هسـتید؟ “:نمونهبه عنوان (بیان هستند

بلی(رودمیآموزان به کار  بررسی دانش و اطالعات دانش
1

فول،نقل از1986، 
2

،1987.(  

ی دارنـد کـه آگـاهی آموزگـاران از آنهـا      هـای ویژگـی مناسـب  کالسی  شفاهیهايپرسش

کوچـاك و ایگـن   .کمک کند انهاي اثر بخش به آن تواند در طرح پرسش می
3

در بیـان  ) 2010(

اند که پرسـش  هاي پایه اي مورد نیاز آموزگاران در کالس درس ازچندین عامل نام بردهمهارت

اساسی در حـوزه آمـوزش ایـن     هايآنها بر این باورند که یکی از یافته. ز آنهاستکالسی یکی ا

ش را در فرایند یـادگیري کالسـی درگیـر کنـد و پرسـش      آموزاندانشاست که آموزگار بتواند 

و افـزایش تعامـل    آمـوزان دانـش ها براي افزایش مشـارکت  کالسی یکی از پرکاربردترین روش

ته پرسش کالسی باید ماهرانه انجام شـود، چیـزي کـه نیـاز بـه دانـش و       الب. آنها با آموزگار است

تجربه دارد و شاید به همین دلیل است که آموزگاران کارآمد بیش از آموزگاران ناکارآمـد آن 

ه انـد کـه بـ   کالسـی اثـربخش برشـمرده    هايآنها چندین ویژگی را براي پرسش. برندمیرا بکار 

 هـاي کـاربرد پرسـش   -2، آمـوزان دانـش پرسـش از همـه ي    طـرح  -1: طور چکیـده عبارتنـد از  

یادآوري کننده براي کمک به پاسخگویی به پرسش در صورت ناتوانی دانش آموز در پاسخ به 

داراي سـطوح   هـاي طـرح پرسـش   -4در نظر گرفتن زمان انتظار براي پاسـخگویی،   -3پرسش، 

  ).  به تناسب هدف آموزشی(شناختی گوناگون

                                                
1. Bly
2. Wolf,D.P
3. Eggen & Kauchak
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ــده کمــپ ــود مهــارت پرسشــگري   )2002(بــه عقی ــر باعــث بهب اســتفاده از راهکارهــاي زی

  :شودمیآموزگاران 

. بدون این که از دانش آموز خاصی براي پاسخگویی نام ببرید، پرسش را مطرح نمایید-1

آمـوزي را بـراي پاسـخدهی انتخـاب کنیـد، بقیـه       ال دانـش ؤزیرا در صورتی که پیش از طرح س

  .کنندمیتوجهی ن ال چندانؤبه س آموزاندانش

فکـر  ال ؤسـ درمـورد   آمـوزان دانـش ال کمی صبر کنید و بگذارید همه ؤبعد از طرح س-2

سـپس یکـی از آنـان    ). شود سؤالکنند هر لحظه ممکن است از آنان میدر حالی که فکر (کنند

مدت زمـانی کـه   . را به صورت تصادفی انتخاب کنید و به او نیز کمی فرصت پاسخ دادن بدهید

مانید، در اصـطالح زمـان انتظـار نامیـده     میاي فکر کردن دانش آموز و پاسخ دادن وي منتظر بر

  .ثانیه باید باشد 4تا  2شود و طول هر یک در حدود می

را یک پرسش مناسـب کالسـی    هايبرخی از ویژگی)1997(آزمایشگاه آموزشی آپاالچیا

  :به شرح زیر مطرح نموده است

هـم پـس   )زمان انتظار(که این زمان،سؤالراي پاسخ پس از طرح کث و منتظر ماندن بم-1

و هـم پـیش از پاسـخ    ) آمـوز بـراي پاسـخگویی    و پـیش از انتخـاب یـک دانـش    (سـؤال از طرح 

  آموز باید مورد توجه قرار گیرد؛  دانش

  باز پاسخ، چالش انگیز و داراي سطح شناختی باال؛هايپرسشطرح -2

  آموزان؛ دانش هاي دادن بازخورد به پاسخ-3

  .انههاي پیگیر طرح پرسش-4

مرکوفر
1

استفنزو) 1995(
2

تکـوینی و سـایر انـواع     هـاي دریافتند که اگر در آزمون) 1991(

بهبـود پیـدا    انآمـوزان داده شـود، عملکـرد آنـ     ارزشیابی بـازخورد مناسـب بـه دانـش     هايروش

                                                
1. Merkhofer
2. Stephenes
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فـزایش مطالعـه در طـول تـرم و در     ارزشیابی تکوینی تدبیري است بـراي ا  انبه اعتقاد آن. کند می

  ).1378نقل از سپاسی، (آموزان نتیجه افزایش یادگیري دانش

وانگ
1
انگو 

2
هـاي کالسـی،    که رعایـت برخـی اصـول در پرسـش    بر این باورند ) 2000(

: عبـارت اسـت از   انبرخی از اصول مورد نظـر آنـ  . شود آموزان می باعث افزایش یادگیري دانش

 هـاي پرسـش  مناسب و باز پاسخ، پرسیدنهايپرسشش انگیز، پرسیدن چالهايپرسشپرسیدن 

 پرسـش آموزان  که دانشآموزان و اطمینان از این کوتاه و روشن، منتظر ماندن براي پاسخ دانش

  .اند را به طور کامل فهمیده

کاتون
3
پس از خالصه کردن چندین پژوهش مختلف حوزه پرسش کالسی بـه ایـن نتیجـه     

  :موارد زیر دارد داراي سطح شناختی باال ارتباط مثبتی با هاياده از پرسشرسید که استف

  .کندمیطول پاسخی که دانش آموز ارایه -

  .آموزاندانشمیزان تعامل بین -

  .آموزاندانشکامل در پاسخدهی توسط  هاياستفاده از جمله-

  .آموزاندانشحجم تفکر اندیشمندانه بکار برده شده توسط -

نقـل از سـاتربول و همکـاران،   (آمـوزان دانـش مرتبط ارایه شـده توسـط    هايجم پاسخح-

2002(.  

 75دهد که  انجام شده نشان می هايبررسیاساس گزارش آزمایشگاه آموزشی آپاالچیا،بر

آمـوزان بـه    وقتـی دانـش  . هـاي کالسـی بـه سـطح دانـش اختصـاص دارنـد       درصد پرسـش  80تا 

کننـد   ترکیب و ارزشیابی میشروع به تحلیل،دهند،میتري پاسخ باالشناختی سطح  هايپرسش

  .)1997(دهند گیرند، درك بهتري از مواد درسی نشان می و وقتی مورد آزمون قرار می

پرسشـگري   هـاي و بهبـود مهـارت   آموزاندانشاي که به منظور افزایش یادگیري در برنامه

بـه اجـرا در آمـد،     1991-92هايدر خالل سالآموزگاران توسط آزمایشگاه آموزشی آپاالچیا 

                                                
1. Wang 
2. Ong
3. Cotton
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مناسـب پرسـش کالسـی بـه آموزگـاران، از آنـان خواسـته شـد کـه           هـاي پس از آموزش روش

نشـان داد   هـا تحلیـل یافتـه  . خود به اجرا در آورند هايآموزش داده شده را در کالس هايروش

اثـربخش تـر از سـوي     هـاي ثر بوده است و عالوه بـر ایـن کـه سـبب طـرح پرسـش      ؤکه برنامه م

همچنـین ضـمن ایـن کـه     . شـد  آمـوزان دانـش آموزگاران شد، بلکه باعث افـزایش سـطح تفکـر    

آموزگاران آموزش دیده از سـطح شـناختی بـاالتري برخـوردار بودنـد،       آموزاندانشهايپاسخ

  .  این دسته از آموزگاران نیز روشن تر و بهتر بودند هايپرسش

ادواردز و باومن
1

کالسـی بـر    هـاي ثیر پرسـش أدر پژوهشی که به منظور بررسـی تـ  )1996(

 20ت علمی دانشـگاه میشـیگان  أیادگیري دانشجویان انجام دادند، با همکاري یکی از اعضاي هی

نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه را مورد بررسی  قرار دادند و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      

تفکر شناختی سـطح   هايناسب و اصالح شده با رشد مهارتاستفاده از راهبردهاي پرسشگري م

  .باال ارتباط دارد

ثیر بـازخورد در ارزشـیابی تکـوینی بـر پیشـرفت      أدر زمینـه تـ  )1381(در پژوهشی که کرد

کالس پنجم ابتدایی انجام داد به این نتیجه رسـید کـه    آموزاندانشتحصیلی درس علوم تجربی 

  .شودمیباعث افزایش پیشرفت تحصیلی آنان آموزاندانشبازخورد دادن به 

ثیر بـازخورد در ارزشـیابی تکـوینی بـر     أدر زمینه ت) 1375(در پژوهش دیگري که حیدري

سال اول دوره متوسطه انجام داد به این نتیجـه رسـید کـه هرگـاه      آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

ــایج بــه   ــازخورد نت ــا ب ــا پیشــرفت تحصــیلی ،همــراه باشــد آمــوزاندانــشارزشــیابی تکــوینی ب ب

 آمـوزان دانـش اما اگر ارزشیابی تکوینی با بازخورد نتـایج بـه   ارتباط مستقیم دارد، آموزاندانش

  .ارتباطی ندارد آموزاندانشدر این صورت ارزشیابی تکوینی با پیشرفت تحصیلی همراه نباشد،

ارزشـیابی  ثیر أه تدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در زمین)1380(رشیدکه  پژوهشیدر 

به ایـن نتیجـه رسـید    کالسی بر روي پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام داد،) نوشتاري(تکوینی

  .شودمیمستمر کالسی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکوینی ارزشیابیکه 

                                                
1. Edwards & Bowman
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البته (کالسی هايدیگري که در ایران در زمینه ارزشیابی تکوینی و پرسش هايپژوهشدر 

دسـت آمـد کـه ارزشـیابی تکـوینی باعـث افـزایش        ه ایـن نتیجـه بـ   انجـام شـد،  ) نوشتارياز نوع 

؛ 1372سپاسـی،  ؛1375ان، یدانشـ :نگـاه کنیـد بـه    نمونـه به عنوان (شود آموزان می یادگیري دانش

در این بخش یادآوري این نکتـه سـودمند اسـت کـه بـر       ).1358زارعی قنواتی، ؛ 1359شادمهر،

نده در سامانه مرکز اطالعات و مدارك علمـی ایـران، هیچگونـه بررسـی در     اساس بررسی نویس

زمینه پرسش شفاهی کالسی در این سامانه ثبت نشده است که خود نشانه دیگري از بی تـوجهی  

  .به این حوزه آموزشی است

داخل کشور ایران به پرسش شفاهی کالسـی توجـه    هايهمانگونه که گفته شد در پژوهش

، و پیشـینه پـژوهش  موجـود  با توجه به مبانی نظري نگرفته است و به همین دلیل چندانی صورت 

مختلـف پرسـش شـفاهی کالسـی چـه       هـاي راهکارها و روشکه  این پرسش اساسی مطرح شد

 سـؤال بـا توجـه بـه    ؟به این درس دارنـد  آموزاندانشدرس ریاضی و عالقه یادگیري  ثیري درأت

ثیر أوزشـی و انگیزشـی پرسـش کالسـی توجـه شـد و تـ       در این پژوهش به نقش آم ،مطرح شده

ــفاهی کالســی در      هــايروش عالقــه درس ریاضــی ویــادگیري مختلــف طــرح پرســش ش

بررسـی  حاضـر   اصـلی پـژوهش  هـدف  . به درس ریاضی مورد بررسی قرار گرفت آموزان دانش

گونـاگون طـرح پرسـش کالسـی بـر یـادگیري درس ریاضـی و عالقـه          هايثیر روشأومقایسه ت

  . نسبت به این درس بود آموزانانشد

  :هاي زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند پژوهش فرضیهاین در ،باال هدف با توجه به

ــتفاده از -1 ــشاس ــادگیري    پرس ــزایش ی ــث اف ــی باع ــفاهی کالس ــاي ش ــی ه درس ریاض

  .شود آموزان می دانش

شود، میزان یادگیري  بازخورد داده آموزاندانششفاهی کالسی به  هاياگر در پرسش-2

  .شودمیآنان بیشتر از زمانی است که به آنان بازخورد داده ن
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بـا سـطح شـناختی بـاالتر از دانـش       هـاي شفاهی کالسـی از پرسـش   هاياگر در پرسش -3

سـطح دانـش    هـاي بیشتر از زمانی است که از پرسش آموزاندانشاستفاده شود، میزان یادگیري 

  .شودمیاستفاده 

د و نانتخـاب شـو   پرسـش شفاهی کالسی پاسخگویان پس از طـرح   هايدر پرسش اگر-4

میـزان یـادگیري آنهـا بیشـتر از زمـانی      ،)2و1زمان انتظـار  (فرصت پاسخگویی به آنها داده شود

پاسـخگویی بـه آنهـا    اندیشـیدن بـراي   شوند و فرصـت   انتخاب می پرسشاست که پیش از طرح 

  .شود داده نمی

  .شود می ریاضی آموزان به درس ی کالسی باعث افزایش عالقه دانششفاه هايپرسش -5

  روش

کالس ریاضـی   25آموزان پسر  نفر از دانش 790حاضر شامل  پژوهشهايآزمودنی :هاآزمودنی

آمـوزش و   منطقـه  در پـنج مدرسـه   پـنج سال اول مدارس روزانه دولتی شهر تهران بودنـد کـه از   

  .انتخاب شدند) درسههر منطقه یک م(پرورش شهر تهران

به . اي بود اي چند مرحله روش خوشه این پژوهشدر روش نمونه گیري :گیري روش نمونه

جنـوب، شـرق،  جغرافیایی شمال، منطقه پنجاین ترتیب که ابتدا از بین مناطق آموزش و پرورش 

ه مدرسـ  یـک آمـوزش و پـرورش انتخـاب شـد و از هـر منطقـه       منطقه پنج غرب و مرکز تهران،

کـالس  پـنج   صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسـه، ه مقطع متوسطه روزانه دولتی بپسرانه 

 بدین ترتیـب، .انتخاب شدندرا برعهده داشت، انریاضی سال اول که یک آموزگار تدریس آن

یـک مدرسـه انتخـاب شـدند     از کالس ریاضی پنجآموزش و پرورش و در هر منطقه منطقه پنج

از همکـاري خـود داري    -17منطقـه  -ست که مدیر یکی از مدارس انتخابی اولیهالزم به ذکر ا(

همچنین بـراي اطمینـان   .)بصورت تصادفی انتخاب شد نمود، که مدرسه دیگري در همان منطقه

گیـري، بـا مراجعـه بـه      کالس ریاضی داشـته باشـد، پـیش از نمونـه     پنجکه یک آموزگار از این

 ی ازیکـ در آن دسـت کـم   نـاطق مـذکور، ابتـدا مدارسـی کـه      مدارس پسـرانه مقطـع متوسـطه م   
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انتخاب شدند و سپس از بین ایـن  ، کرد کالس ریاضی سال اول آنرا تدریس میپنج انآموزگار

الزم به ذکر است که با توجـه بـه ایـن کـه      .صورت تصادفی انتخاب شده مدارس، یک مدرسه ب

 هـا بـه صـورت تصـادفی در کـالس     را آمـوزان دانـش در ابتداي سال تحصـیلی مـدیران مدرسـه    

در حـد   هـا کـالس  آمـوزان دانـش اولیـه بـین    هـاي جایگزین کرده بودند، احتمال وجود تفـاوت 

  . با همان ترکیب مورد بررسی قرار گرفتند هاتصادف باقی ماند و کالس

منظور بررسی میزان عالقـه  ه یک پرسشنامه محقق ساخته ب پژوهش ازدر این  :ابزار پژوهش

روایی پرسشنامه عالقـه سـنج محقـق سـاخته، کـه بـر       .آموزان به درس ریاضی استفاده شد نشدا

با ، هاي آن ساخته شد و با تغییر و حذف برخی از بخش) ISM(اساس پرسشنامه انگیزه تحصیلی 

پایـایی ایـن پرسشـنامه بـا     . ییـد قـرار گرفـت   أمورد ت) روایی محتوایی(استفاده از نظر متخصصان

  :این پرسشنامه عبارتند ازهايپرسشدو نمونه از . بود 82/0روش باز آزمایی استفاده از 

  .خواهم عملکردم در درس ریاضی خوب باشد تا آینده خوبی داشته باشم می-1

  .شوم معموالً هنگام کار بر روي تکالیف درس ریاضی متوجه گذشت زمان نمی-2

در آزمـون   آموزاندانشهاياز نمره نیز آموزاندانشبراي اندازه گیري عملکرد تحصیلی 

  .پرسش کالسی برگزار شد، استفاده شد هايریاضی که در پایان ده جلسه اجراي روش

نیمه آزمایشـی هايپژوهشحاضر از نوع پژوهش  :شیوه اجرا و طرح پژوهش
1
بـراي  . بـود  

هــاي اجــراي هــر یــک از متغیرروشــهاي بررســی، پــس از انتخــاب نمونــه پــژوهش، انجــام ایــن 

آموزگـاران  بـه   -مـورد نظـر   هـاي به شـیوه  هاي شفاهی کالسی پرسش به منظور طرح-آزمایشی

ی بایـد یکـ  تنهـا  گفته شد که در هر کالس  انبه آن(آموزش داده شدانتخابی هر یک از مدارس 

عـدم  -1:ها به این صـورت بودنـد  روش. )ندربجلسه بکار ب 10در طی  هاي مورد نظر راروش از

پـس از پاسـخ آنـان بـه      آمـوزان دانـش دادن بـازخورد بـه   -2. کالسـی شفاهی پرسش ازاستفاده 

شفاهی با سـطح شـناختی بـاالتر از دانـش     هايطرح پرسش-3).گروه بازخورد(پرسش شفاهی

ثانیـه فرصـت فکـر     5آنپس از طرح  شد،میابتدا پرسش مطرح  -4).گروه سطح شناختی باال(

                                                
1. Quasi – Experimental design
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شـد و بـه او    براي پاسخگویی انتخاب می به صورت تصادفی نفرشد و سپس یک  کردن داده می

طـرح پرسـش   -5. )گروه زمان انتظار(شد داده میبراي پاسخدهی ثانیه فرصت فکر کردن  5نیز 

گـروه پرسـش   (سـؤال شفاهی با سطح دانش، بدون بازخورد و انتخاب پاسـخگو پـیش از طـرح    

در طـی  ها این روش ،فاهی کالسیهاي کاربرد پرسش شروشپس از آموزش ). کالسی صرف

، یـک آزمـون ریاضـی    آنو پـس از   شـدند اجـرا  به وسیله آموزگاران همکاري کننده جلسه  10

 تهیـه مدرسـه   همـان هر مدرسه توسـط آموزگـار    هايپرسش(ها به اجرا درآمد براي همه کالس

مه عالقـه سـنج   آوري شد و نیز پرسشنا آموزان جمع درس ریاضی دانش هايهسرانجام، نمر). شد

الزم بـه  .آوري و تحلیـل شـدند   هـا جمـع   آموزان تکمیل و داده ساخته نیز توسط دانش پژوهشگر

سـطح بـود   پـنج  توضیح است که طرح تحقیق حاضر از نوع طرح تحلیل واریانس یک عاملی بـا  

  :که شکل آن به صورت زیر است

A
a5a4a3a2a1

  پرسش کالسی صرف

  )4گروه آزمایش (

  سؤالپیش از طرح انتخاب 

)3گروه آزمایش (

  سطح شناختی باالتر از دانش

)2گروه آزمایش (

  بازخورد دادن

  )1گروه آزمایش (

  بدون پرسش

  )کنترلگروه (

  هایافته

، اطالعات تجزیـه و تحلیـل شـدند و    SPSS، با کمک نرم افزار آماريهادادهآوري  گردپس از 

عملکـرد  گیـري شـده   یکـی از متغیرهـاي انـدازه   . نـد مورد آزمون قرار گرفت پژوهشهاي  فرضیه

پس از برگزاري آزمون ریاضی اطالعات ایـن بخـش   آموزان بود که  دانش) یادگیري(تحصیلی

در  مـورد بررسـی   هـاي گروه آموزاندانشریاضی هاي  اطالعات مربوط به نمره.آوري شد جمع

  .جدول زیر ارائه شده است
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  هاآموزان به تفکیک گروه انشد درس ریاضی نمراتتوزیع فراوانی.1جدول 

  هاي آماريشاخص                                 

هاگروه

معیارانحرافمیانگینراوانیف

  53/5  34/6  173بدون پرسش کالسی

  82/5  18/7  156دادن  بازخورد

  59/5  19/7  159)سطح شناختی باالتر از دانش(سطح شناختی

چنـد ثانیــه پــس از  ب پاســخگو انتخـا (نحـوه انتخــاب 

) و دادن زمان تفکر براي پاسخ سؤالطرح 

170  09/8  99/5  

بدون بازخورد،سطح دانش و (کالسی صرف پرسش

)سؤالانتخاب پیش از طرح 

132  72/614/5  

 در آمـوزان دانـش عملکـرد تحصـیلی   اطالعات مربـوط بـه   که 1هاي جدول  دادهبر اساس 

چنـد ثانیـه پـس از طـرح     انتخـاب پاسـخگو   (نحوه انتخاب روهگدهد،میرا نشان  درس ریاضی

  .در درس ریاضی هستندداراي باالترین نمره ) سؤال

آمـوزان دانـش عملکرد تحصیلیدهند، جدول نشان میهمانطور که اطالعات ارائه شده در

 و دادن زمان اندیشـیدن بـراي   سؤالپاسخگو چند ثانیه پس از طرح انتخاب (نحوه انتخابگروه 

 بـدون پرسـش کالسـی   گـروه   آموزاندانشو) 09/8(نمرهداراي باالترین میانگین ) پاسخگویی

نمـره   دهنـد کـه میـانگین   مـی نشـان   هـا همچنین داده .هستند )34/6(نمره داراي کمترین میانگین 

داراي سطح شناختی باالتر از دانش بـاالتر از  سؤالو  دادن بازخوردنحوه انتخاب، گروه  ریاضی

  .بدون پرسش کالسی و پرسش کالسی صرف است هايگین نمره ریاضی گروهمیان

اسـتفاده شـد کـه     Fمورد بررسی از آزمون هاياما براي تعیین معناداري تفاوت بین میانگین

  .ه شده استارائ 2نتایج آن در جدول 
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  ها هاي ریاضی گروه نمرهمیانگین طرفه تفاوت  انس یکیتجزیه و تحلیل وار.2جدول 

سطح معنی داري  Fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموعه مجذوراتمنابع تغییر

172/3004068/75457/205/0بین گروهی

      850/31  785  092/25002  درون گروهی

        789  364/25302  کل

جـات  بـا در جدول Fمحاسبه شده بزرگتر از Fچون نسبت  2هاي جدول  بر اساس داده

نتیجـه  تـوان  مـی اطمینـان  درصـد   95شود و با  بنابراین فرض صفر رد می، است)4و 785(آزادي 

 .تفـاوت معنـی داري وجـود دارد    مقایسههاي مورد  حداقل بین یک جفت از میانگین گرفت که

مـورد بررسـی    هـاي موجود بین میانگین نمره کدام یک از گـروه  هايبراي تعیین این که تفاوت

  .رد، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج آن در جدول بعدي ارایه شده استوجود دا

  هانتایج آزمون تعقیبی شفه براي مقایسه دو به دو میانگین نمره ریاضی گروه. 3جدول 

  هاي آماري شاخص

هاي مورد مقایسه گروه
يدار سطح معنیخطاي معیارتفاوت میانگین

-62/0-84/0و بازخورد بدون پرسش

  -  62/0  -849/0  و نوع سؤال بدون پرسش

  05/0  6/0  -756/1  ٭نحوه انتخابو  بدون پرسش

  -  65/0  -387/0  کالسی صرف و پرسش بدون پرسش

-84/062/0بدون پرسشبازخورد و 

  -  63/0  -01/0  بازخورد و نوع سؤال

  -  62/0  -916/0  نحوه انتخاببازخورد و 

  -  66/0  46/0  ی صرفهاي کالس بازخورد و پرسش

-849/062/0بدون پرسشنوع سؤال و 

  -  63/0  01/0  نوع سؤال و بازخورد

  -  62/0  -906/0  نحوه انتخابنوع سؤال و 

  -  66/0  47/0  هاي کالسی صرف و پرسشنوع سؤال 

756/16/005/0٭بدون پرسشو  نحوه انتخاب

  -  62/0  916/0  و بازخورد نحوه انتخاب
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  -  62/0  906/0  و نوع سؤالنحوه انتخاب

  05/0  65/0  37/1  ٭هاي کالسی صرف و پرسش نحوه انتخاب

-387/065/0بدون پرسش پرسش کالسی صرف و

  -  66/0  -46/0  بازخوردپرسش کالسی صرف و

  -  66/0  -47/0  نوع سؤالپرسش کالسی صرف و

  05/0  65/0  -37/1  ٭نحوه انتخاب پرسش کالسی صرف و

هـاي نمـره ریاضـی گـروه    بـین میـانگین  ،3جدول شماره ارایه شده در العات با توجه به اط

پرسش کالسی صـرف   هاينحوه انتخاب و نیز بین گروهگروه آموزشی  وبدون پرسش کالسی

95و بـا اطمینـان    معنـی داري وجـود دارد  تفاوت 05/0در سطح نحوه انتخاب گروه آموزشی  و

ه نحوه انتخاب بـ گروه آموزشی که میانگین نمره ریاضی توان چنین نتیجه گیري کرد میدرصد 

  .و گروه پرسش کالسی صرف استبدون پرسش کالسیهايداري باالتر از گروهطور معنی

ه و نتـایج  در درس ریاضـی ارائـ   هاگروه آموزاندانشحال که اطالعات مربوط به عملکرد 

 هـاي گـروه  آمـوزان دانـش میـزان عالقـه   اند، در ادامه اطالعات مربوط به آماري آنها مطرح شده

  .مورد بررسی به درس ریاضی ارایه و نتایج آماري آنها توضیح داده خواهند شد

  ها به درس ریاضی هآموزان گرو هاي توصیفی نمرات عالقه دانش داده.4جدول 

  هاي آماري شاخص

ها گروه

  نمرهبیشترین کمترین نمرهمعیارخطاي معیارانحراف میانگینفروانی

13788/7439/1423/129104بدون پرسش کالسیگروه 

  101  29  17/1  11/13  64/75  125  دادن گروه باز خورد

  97  37  08/1  81/12  92/74  140  سطح شناختی سؤال گروه

  132  31  09/1  06/13  40/78  143  نحوه انتخابگروه 

  97  41  99/0  93/10  23/75  121  صرف گروه پرسش

--66685/7598/1250/0کل
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هـا بـه درس ریاضـی     آمـوزان گـروه   عالقه دانش میانگین نمره، 4هاي جدول  بر اساس داده

 40/78نمـره   انتخـاب پاسـخگو بـا    هبیشـترین میـانگین نمـره عالقـه بـه گـروه نحـو       .است 85/75

همچنین .اختصاص دارد 88/74با نمره  بدون پرسشاختصاص دارد و کمترین میانگین به گروه 

ها بیشـتر از گـروه کنتـرل    عالقه کلیه گروه هدهد که میانگین نمر العات بدست آمده نشان میاط

از  سـؤال معنی دار هسـتند؟ بـراي پاسـخگویی بـه ایـن       هااما آیا این تفاوت .است)بدون پرسش(

  .ه شده استشد که نتایج آن در جدول بعدي ارائاستفاده  Fآزمون آماري

    به ریاضیها  عالقه گروهمیزان اریانس یک طرفه تفاوت تجزیه و تحلیل و.5جدول   

سطح معنی داري  Fمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییر

877/15924219/398049/3017/0بین گروهی

      587/130  661  247/86318  درون گروهی

        665  125/87911  کل

بـا  جـدول  Fمحاسبه شده بزرگتـر از  Fچون نسبت، 5جدول شماره  هايبر اساس داده

توان چنـین  میاطمینان % 95شود و با  است، بنابراین فرض صفر رد می) 4و 661(درجات آزادي 

مـورد بررسـی تفـاوت معنـی داري وجـود       هـاي نتیجه گرفت که دست کم بین دو تا از میـانگین 

وجود دارد، از آزمـون   هاموجود بین کدام جفت از میانگین ايهبراي تعیین این که تفاوت. دارد

  .ه شده استشد که نتایج آن در جدول بعدي ارائتعقیبی شفه استفاده 

هاي عالقه  هاي نمره میانگینی شفه براي بررسی تفاوت دو به دوهاي نتایج آزمون تعقیب داده .6جدول 

  هاي مورد بررسی به درس ریاضی گروه

  آماريهايشاخص

مورد مقایسه هايگروه
يدار سطح معنیخطاي معیارتفاوت میانگین

-413/1-76/0و بازخورد بدون پرسش

  -  373/1  -04/0  سطح شناختی سؤالو  بدون پرسش

  0.05  366/1  -52/3  ٭نحوه انتخابو  بدون پرسش

  -  425/1  -35/0  کالسی صرف و پرسش بدون پرسش

  -  413/1  76/0  بدون پرسشبازخورد و 
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-72/0406/1سؤالسطح شناختی ورد و بازخ

  -  399/1  -76/2  نحوه انتخاببازخورد و 

  -  457/1  41/0  کالسی صرف بازخورد و پرسش

-04/037/1بدون پرسشو  سؤالسطح شناختی 

  -  406/1  -72/0  و بازخورد سطح شناختی سؤال

  -  358/1  -48/3  تخابنحوه انو  سطح شناختی سؤال

    418/1  -31/0  کالسی صرف و پرسش سطح شناختی سؤال

52/3366/10.05٭بدون پرسش و نحوه انتخاب 

  -  399/1  76/2  و بازخوردنحوه انتخاب 

  -  358/1  48/3  سطح شناختی سؤالو نحوه انتخاب 

  -  411/1  17/3  کالسی صرف و پرسشنحوه انتخاب 

-35/0425/1پرسش بدون پرسش کالسی صرف و

  -  457/1  -41/0  بازخوردپرسش کالسی صرف و

  -  418/1  31/0  سطح شناختی سؤال پرسش کالسی صرف و

  -  411/1  -17/3  نحوه انتخاب پرسش کالسی صرف و

و  بـدون پرسـش کالسـی   هـاي هـاي گـروه   بین میانگین نمره، 6با توجه به اطالعات جدول 

%95بـا احتمـال   ، بنـابراین معنـی داري وجـود دارد   تفـاوت  0.05در سـطح  حـوه انتخـاب  نگروه 

توان چنین نتیجه گیري کرد که میانگین نمـره عالقـه گـروه نحـوه انتخـاب بـه درس ریاضـی        می

  .بطور معنی داري بیشتر از گروه پرسش کالسی صرف است

دست آمـده میـزان همبسـتگی     در کنار اطالعات مورد نیاز پژوهش، با توجه به اطالعات به

بین یادگیري درس ریاضی و عالقه به این درس نیز محاسبه شد که اطالعـات مربـوط بـه آن در    

  .جدول بعدي ارایه شده است

    آموزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي عالقه و نمره درس ریاضی دانش.7جدول 

  .معنی دار است 001/0همبستگی در سطح - ٭٭٭

  میزان عالقه به درس ریاضی  متغیرها

  ٭٭٭403/0  نمره ریاضی
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نمره درس ریاضی و میزان عالقه (بررسیبین متغیرهاي مورد ، 7هاي جدول  باتوجه به داده

گیـري کـرد    توان چنین نتیجه بنابراین می.داري وجود داردرابطه معنی001/0در سطح) به ریاضی

 ریاضی و میزان عالقه آنان به این درس رابطه در درس آموزاندانشنمره بین % 99که با احتمال 

  .داري وجود دارد معنی

  گیري بحث و نتیجه

این نشانگراند  و از جمله در ایران انجام شده گوناگونکه در کشورهاي گوناگونی  هايپژوهش

بـا  هـاي سؤالاز کالسی  هايدر پرسشتکوینی استفاده شود، ارزشیابینکته هستند که هرگاه از 

 آنهـا یـا بـه   دادن فرصـت داده شـود،   آموزان براي پاسخ به دانششناختی باال استفاده شود، سطح

اسـتفاده  بـراي پرسـش کالسـی     اثـر بخشـی  هايشیوهبازخورد مناسب داده شود و بطور کلی از 

لـرخ و  ؛2002کمـپ، بـراي مثـال نگـاه کنیـد بـه      (یابـد  آموزان افزایش می شود،یادگیري دانش

؛ شـعبانی،  1997؛ وانگ وانگ، 1968؛ بلوم، 1991استفنر،  1995مرکوفر،  ؛1982رونکوفسکی،

  ).1380رشید، ؛1380

 و آمـوزان  هـاي دانـش   نشان داده است که دادن بازخورد به پاسـخ این پژوهش  هايیافتهاما 

در مقایسـه بـا زمـانی کـه ایـن مـوارد انجـام        (تر از دانـش با سطح شـناختی بـاال   هايپرسشطرح 

البتّـه کـاربرد ایـن    (ردآموزان نـدا  دانش نمره درس ریاضیداري بر افزایش  تأثیر معنی، )شودمین

نشـان  حاضر نتیجه تحقیق در واقع  .)شودمیدست کم در ظاهر باعث افزایش نمره آنان  هاروش

پرسش کالسی کـه در آن بـازخورد    ، طرح)گروه کنترل(که نپرسیدن پرسش در کالس دهدمی

 )2گروه آزمایش(تر از دانشسطح شناختی باالی با هایطرح پرسش ،)1ایشگروه آزم(داده شود

سطح دانش استفاده  هايشود،از پرسشمیدر آن بازخورد داده نکالسی که  هايپرسشطرح و 

بـر  معنـی داري   تـأثیر ،)4گـروه آزمـایش  (شودمیانتخاب  سؤالشود و پاسخگو پیش از طرح می

حاضـر بـا    پژوهشتنها نتیجه همسوي . گذارند مینان باقی آموز دانش افزایش نمره درس ریاضی

 5از طـرح سـؤال و دادن فرصـت    آمـوز پـس   انجام شده به تأثیر انتخاب دانش هايسایر پژوهش
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حاضر نشان داده شده اسـت   پژوهشدر . گردد میبر)3گروه آزمایش(اي براي پاسخگویی ثانیه

و گروهـی کـه از آنهـا     شـود  ها پرسش نمـی از آندر کالس  گروهی کهریاضی که میانگین نمره 

شـود و  میسطح دانش استفاده  هايشود، از پرسشمیشود، اما در آن بازخورد داده نمیپرسش 

داري  طور معنـی ه ب،)گروه پرسش کالسی صرف(شودمیانتخاب  سؤالپاسخگو پیش از طرح 

 پرسـش پـس از طـرح   چنـد ثانیـه   که هنگـام پرسـش کالسـی پاسـخگو     است گروهی  از تر پائین

  ).3گروه آزمایش(شود انتخاب می

بازخورد دادن  هايروشاجراي پرسش کالسی با چرا ؟چنین چیزي رخ داده استاما چرا 

در مقایسه با روش پرسش کالسـی صـرف کـه     تر از دانشهاي سطح شناختی باال طرح پرسشو

درس ریاضـی  یش یـادگیري  در افـزا  متفاوت معنـی داري  تأثیردر آن این موارد رعایت نشدند،

شناختی باالتر سطح بازخورد دادن، هايریاضی گروه میانگین نمرهو چرا  آموزان نداشتند دانش

پرسـش   طـرح  داري با میانگین گـروه عـدم   و روش پرسش کالسی صرف تفاوت معنی از دانش

  کالسی نداشتند؟

فـوق بـه ماهیـت پرسـش     هاي  هاي گروه یکی از دالیل اصلی عدم تفاوت بین میانگین نمره

در زمینـه تـأثیر ارزشـیابی مسـتمر      رشـید کـه   پژوهشـی در  براي مثـال .گردد شفاهی کالسی برمی

بر روي یادگیري دانشـجویان انجـام داده اسـت،امکان کنتـرل متغیـر مسـتقل بـه        ) کتبی(کالسی 

هـاي   شپرس است توانسته به این ترتیب که محقق می. وجود داشته است فراوانیآسانی و با دقت 

آوري و در نهایـت از اجـراي صـحیح و دقیـق متغیـر مسـتقل        هـا را جمـع   کتبی را مطرح و پاسـخ 

  اما در مورد تحقیق حاضر چطور؟. مطمئن شود

شود بسـیاري از متغیرهـاي    اي است که سبب می هاي شفاهی کالسی به گونه ماهیت پرسش

به بیان دیگر،بـا توجـه بـه    .شندمستقل مورد بررسی در تحقیق حاضر با یکدیگر همپوشی داشته با

 هـاي این که در این پژوهش تالش بر این بـود کـه بـه منظـور کنتـرل متغیرهـا،هر یـک از روش       

تنها در یکـی   سؤالبازخورد دادن، سطح شناختی باالتر از دانش و انتخاب پاسخگو پس از طرح 

سبب ساز مشکالتی در ایـن  به اجرا در آید، اما به احتمال زیاد ماهیت پرسش شفاهی  هااز گروه
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تنها متغیر سطح شناختی باالتر از دانـش را در یـک   وقتی ما بخواهیم براي مثال . زمینه شده است

اما به دالیل مختلف بـاز  . از این گروه حذف نماییمرا بازخورد دادن متغیر گروه اجرا کنیم، باید 

وزان توجه نموده و بـاز خـورد   آم هاي دانش به پاسخشود که میمجبور هم آموزگار کالس گاه

ه د یـا دسـت کـم بـ    الزم را در مورد درستی یا نادرستی پاسخ و اشکاالت موجود در آن ارائه کن

آموزگـاران همکـاري کننـده   حتـی اگـر   .بـازخورد بدهـد   آمـوزان دانـش هايطور کلی به پاسخ

ار آموزشـی و نیـز   دهنـد، کـ  نبه هیچ وجه به این گروه بـازخورد   وبسیار دقیق باشند  خواستندمی

هـاي   و نیز سایر موارد موجود در محیط انآموز دانش هاي برخی ازماهیت کالس درس و پیگیری

آموزان  به این گروه ازدانش،گاه لکوتاه یا مفص،یا نا خواسته شود که خواسته آموزشی سبب می

در ارتبـاط  ا هایی ر در طی دوره پرسشممکن بود آموزان  در ضمن دانش.داده شودنیز بازخورد

بنابراین  .ندآنها را بدون پاسخ بگذار ستندتوان نمیآموزگاران طرح کنند که کالسی  هايسؤالبا 

رسد که در گروه سطح شـناختی بـاالتر از دانـش متغیـر بـازخورد دادن نیـز گـاه اجـرا         میبه نظر 

دادن هنگـام  متغیر بـازخورد   هاياین گونه تداخل. شده است و بطور کامل حذف نشده استمی

  .اجراي متغیر نحوه انتخاب پاسخگو نیز به احتمال زیاد وجود داشته است

شد، در ارتبـاط بـا پرسـیدن    میعامل مشکل زاي دیگري که سبب تداخل احتمالی متغیرها 

براي بررسی .آمدمیدر سطح شناختی دانش در گروه پرسش کالسی صرف بوجود  هايپرسش

 هـاي در گروه پرسش کالسی صرف از پرسش،باالتر از دانشختی سطح شناسواهاي تأثیر متغیر 

سطح شناختی دانش استفاده شد تا بتوان آن را با گـروه سـطح شـناختی بـاالتر از دانـش مقایسـه       

 سـت توان یک آموزگار در کالس تا چه حد مـی  در این شرایط این مشکل مطرح است که. نمود

، زیـرا در ایـن صـورت وي مجبـور بـود تنهـا       نداستفاده کریاضی در سطح دانش هايپرسشاز 

هایی را که خـود پـیش از ایـن بـه آنهـا جـواب داده بـود بپرسـد و در ایـن صـورت تنهـا            پرسش

یـک آموزگـار هنگـام     حال اگـر . پرسش نماید آموزاندانشتوانست از تعداد بسیار کمی از می

ایـن  کالسـی  ی هنگام پرسش وقتکرد، میطور تمرینی حل ه را بمسألهیا دو  مسألهآموزش یک 

کالسـی   که در این صـورت کـل پرسـش   (دادمیش پایان پرسبه شد،یا باید میدو سؤال پرسیده 
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هـاي جدیـدي را مطـرح     مسـأله ها و  یا باید پرسش، )شدمیو متغیر مستقل اعمال ن شدمیحذف 

سـطح  بـه   دسـت کـم  صورت سطح شـناختی سـؤال را ناخواسـته و بـه اجبـار      د که در اینرکمی

اشکال در کنتـرل سـطح شـناختی پرسـش در گـروه پرسـش       این امر یعنی  که رساندمیفهمیدن 

  .کالسی صرف

احتمال تداخل این عامل با عوامل دیگـر وجـود    نیزنحوه انتخاب پاسخگو در اجراي متغیر

آمـوزان را   یکی از دانشو پس از چند ثانیه  کند طرح می ادر این مورد،آموزگار سؤال ر. داشت

توانـد  مـی در حالی کـه بـاز هـم    (گوید پاسخ را میآموز کند و دانش دادن انتخاب می راي پاسخب

هاي با سـطح شـناختی    دقت کنید که در این مورد نیز مشکل طرح سؤال.)ثانیه فکر کند 5حدود 

دلیـل  احتمـال زیـاد بـه    کند و آموزگار نیز به  عنوان یک عامل مزاحم عمل میه ب تر از دانشباال

با توجه به اینکه تعداد مسائل (هاي سطح دانش در حوزه درس ریاضی بودن تعداد سؤال محدود

باالتر از سطح شناختی  هايپرسشکه از  شدمیمجبور )حل شده در یک جلسه بسیار محدودند

عامل سـطح شـناختی بـاالتر از دانـش بـا عامـل نحـوه        تداخل امر باعث استفاده کند و این دانش 

ضمن این که بنا به دالیلی کـه پـیش تـر گفتـه شـد،عامل بـازخورد دادن نیـز بـه         .شدمیانتخاب 

  .نمودمیاحتمال فراوان در عامل نحوه انتخاب تداخل 

گیري کرد که در گروه بـازخورد دادن،آموزگـاران بـه    توان چنین نتیجهمیبه همین دالیل،

فاده نمـوده انـد و در گـروه    هاي سطح شناختی باالتر از دانش نیـز اسـت  سؤالاحتمال قوي گاه از 

اگر چـه در  (دادندمیبازخورد  آموزاندانشسطح شناختی باالتر از دانش نیز آموزگاران گاه به 

در مـورد  ).این دو گروه عامل نحوه انتخاب دانش آموز به خـوبی کنتـرل و حـذف شـده اسـت     

ان گــاه بــه گـروه نحــوه انتخـاب نیــز بایــد گفـت کــه بـه احتمــال زیــاد در ایـن گــروه آموزگـار      

هـاي سـطح شـناختی بـاالتر از دانـش اسـتفاده       سؤالدادند و گاه نیز از میبازخورد  آموزاندانش

  .نمودندمی

 بـازخورد “هـاي   هـاي گـروه   ها باید روشن شده باشد کـه چـرا میـانگین نمـره     توضیحاین با 

ــشســطح شــناختی “و”دناد ــاالتر از دان ــک اســت و بســیار”ب ــم نزدی ــه ه ــانگین نمــره ب  هــاي می
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تحـت هـر   دلیـل آن اسـت کـه    .از آنهـا بیشـتر اسـت   نمـره   90/0در حدود ” نحوه انتخاب“گروه 

گونـه اشـکال   آموزان را کنترل نمود و ایـن امـر هـیچ    نحوه انتخاب دانشمتغیر  توان شرایطی می

هرگـاه  تواند  زیرا آموزگار می.کند مستقیمی در روند آموزش کالسی یک آموزگار ایجاد نمی

را مطرح کند و سپس دانش آموزي را براي پاسخگویی انتخاب کند یـا ایـن    سؤالبخواهد ابتدا

بخواهد کـه   اوانتخاب کند و سپس با طرح پرسش از  ییپاسخگودانش آموزي را براي ابتدا که 

تـداخل  بـا یکـدیگر    هـم  ،هاي بازخورد دادن و سطح شناختی سـؤال  اما عامل.به آن پاسخ بدهد

هـاي بـازخورد و سـطح شـناختی      گـروه ث شد که میانگین نمـره ریاضـی   که این امر باع(داشتند

ایـن امـر   (ندشـت عامل نحوه انتخـاب پاسـخگو تـداخل دا   هم با و  )سؤال به یکدیگر نزدیک باشد

بـازخورد و سـطح   هـاي بـاالتر از گـروه  نحـوه انتخـاب   گروهباعث شد که میانگین نمره ریاضی 

بر اینکه تحت تـاثیر نسـبی بـازخورد و سـطح شـناختی       این گروه عالوهباشد،زیرا سؤالشناختی 

قـرار   سـؤال قرار داشت، تحت تاثیر عامل کامالً کنترل شده انتخاب پاسخگو پس از طـرح   سؤال

و گـروه پرسـش کالسـی     بـدون پرسـش  داري بـاالتر از گـروه    گرفت و میانگین آن بطور معنـی 

  ).شدصرف 

ت معنـی دار بـین میـانگین نمـره ریاضـی      تواند در توجیه عدم وجـود تفـاو  میهمین دالیل 

. با یکدیگر بـه کـار رود   سؤالپرسش کالسی صرف، بازخورد دادن و سطح شناختی  هايگروه

پرسـش کالسـی    هـاي اما چرا بین میانگین نمره ریاضـی گـروه بـدون پرسـش کالسـی و گـروه      

؟ دلیـل  تفـاوت معنـی داري وجـود نداشـته اسـت      سـؤال صرف، بازخورد دادن و سطح شـناختی  

بازخورد دادن،سطح شناختی بـاالتر از دانـش یـا    متغیرهايتوان در تداخلمیاحتمالی را باز هم 

در واقـع، آموزگـاران بـا توجـه بـه      . جستجو کـرد گروه بدون پرسش در صرفکالسی پرسش 

ناخواه حتـی در گـروه بـدون پرسـش برخـی از عوامـل ماننـد        خواهذکر شد پیش تردالیلی که 

دست کم به شـکل بسـیار محـدود    ،برند و با توجه به ماهیت کارشان کار میه دن را ببازخورد دا

نکته اي کـه  (هاي مختلف استفاده خواهند کرد هاي کالسی به شکل ها از پرسش در طول کالس

-این امر به احتمال زیاد سبب اعمال).در مورد اجراي متغیر نحوه انتخاب پاسخگو درست نیست
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و سطح شناختی بـاالتر در گـروه   پرسش کالسی صرف،بازخورد دادن عوامل-هر چند محدود

  .ثیر گذاشته استأبدون پرسش شده است که بر نتایج پژوهش ت

براي آموزگاران وجود داشـت و   نحوه انتخاب پاسخگو امکان کنترل کاملدر این بین تنها 

داري ر معنـی بطـو گروه نحـوه انتخـاب پاسـخگو     نمره ریاضی میانگین همین عامل سبب شد که

بـه دلیـل ماهیـت آموزشـگاهی و کالسـی       در واقـع .بـدون پرسـش کالسـی باشـد    گروه بیشتر از 

 پـیش از ایـن  کـه  (پژوهشهاي عملی اجراي متغیرهاي مختلف  و نیز به دلیل محدودیت پژوهش

هـاي پرسـش کالسـی صـرف، بـازخورد دادن و سـطح        روشبه احتمـال زیـاد   ،)توضیح داده شد

ماهیـت  امـا  بکـار رفتنـد،  بدون پرسـش  زیاد، آگاهانه یا ناآگاهانه در گروه کم یا ،شناختی سؤال

سبب شد که این متغیر به آسانی کنترل شود و هرگز در گروه بدون نحوه انتخاب پاسخگو  متغیر

بـدون پرسـش کالسـی     به همین دلیل گروه.بکار نرود-هاو نیز در سایر گروه-پرسش کالسی

معنادار بـودن  تفـاوت   احتمالی انتخاب دور بود و این امر عامل  یر نحوهمتغاز تأثیر  طور کامله ب

توان این گونه نتیجـه  میبنابراین .بود گوو گروه نحوه انتخاب پاسخبدون پرسش میانگین گروه 

تحت تأثیر  ، دست کم اندکیو نحوه انتخاب پاسخگوبدون پرسش هر دو گروه گیري کرد که 

ي انتخـاب   سؤال قرار داشتند و تنها تفـاوت بـین آنهـا بـه نحـوه      عوامل بازخورد و سطح شناختی

  . اعمال نشد پرسش کالسیگشت که در گروه  پاسخگو برمی

بـدون   هـاي گـروه  دار نشدن تفاوت بین میانگین معنیي در مورد دیگر احتمالی دالیل البته

اجـرا  دالیـل  یکـی از ایـن   .توان برشمردمیپرسش، پرسش کالسی صرف و سه گروه دیگر نیز 

ن اآموزگـار در واقـع  .آموزشی مختلف مورد نظر از ابتداي سـال تحصـیلی بـود    هاينشدن روش

آمـوزان   هاي مختلف به آموزش دانشهمکاري کننده در تحقیق از ابتداي سال تحصیلی با روش

اند و اینکه در طـول تـرم بخواهنـد تغییـري اساسـی در روش آمـوزش خـود ایجـاد          مشغول بوده

اینکه در یک کالس روش خاصی را اجرا کنند و در کالسی دیگر روشی دیگر را اجرا  یاکنند،

آمـوزان نیـز    ممکـن بـود در دانـش   ایـن تغییـر   ضـمن اینکـه  .نمـود  کنند، کاري بسیار مشکل می

  .اثر بگذارد پژوهشتواند بر نتایج  خود میبه نوبه هایی را ایجاد نماید که  مقاومت
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اند این اسـت کـه آموزگـاران     به این صورت بوده پژوهشتایج یکی دیگر از دالیل اینکه ن

حـال  .آمـوزان ارزشـیابی بـه عمـل بیاورنـد      طبق قانون یا قوانین جدید باید در طول ترم از دانـش 

،کـه در ایـن   دنمورد نظر را بکار ببر هايتوان از یک آموزگار خواست که تنها روش چگونه می

حتّـی اگـر از پرسـش    . از پرسش کالسی استفاده نکنند هرگز هاصورت باید در برخی از کالس

شفاهی استفاده نکنند ممکن بـود کـه از آزمونهـاي نوشـتاري اسـتفاده کننـد و در ایـن قالـب بـه          

در واقع بـا توجـه   . سطح شناختی باال استفاده کنند هايبازخورد بدهند یا از پرسش آموزاندانش

برگـزار  نوشـتاري  هـاي   اند که امتحـان  ر مجبور بودهبرخی از آموزگاران همکا،الزامات شغلیبه 

اشـکاالتی را در نتـایج   هـاي اعمـال شـده،   و این امر خود به دلیل ایجـاد تـداخل در روش  نمایند

نباید پرسش کالسی شفاهی  هرگزکه بدون پرسش ، در گروه نمونهبراي .نمود تحقیق ایجاد می

همچنـین در  .ل مشتبه کننده نامناسبی استعام نوشتاريهايبرگزاري آزمون، فتگر صورت می

د و نیـز  نکه سطوح شناختی باال دار نوشتاري هايبرگزاري آزمونگروه پرسش کالسی صرف، 

عوامـل مشـتبه کننـده بسـیار     شـد،  آمـوزان داده مـی   دهایی که به منظور ارزشیابی به دانشربازخو

طـور کامـل   ه ین بین تنها عاملی که بدر از گفته شد،ین پیش ترگونه که البته همان.مهمی هستند

نیز  نوشتاريهاي  بود، زیرا حتی برگزاري آزمون” نحوه انتخاب پاسخگو“عامل قابل کنترل بود،

رسـد کـه   مـی و بـه نظـر    شـد  کرد و باعث مشتبه شدن نتایج نمی با تأثیرات این عامل تداخل نمی

آموزان گروه نحوه انتخاب  دانشنمره ریاضیهمین امر باعث شد که ضمن باالتر بودن میانگین 

داري بـاالتر از میـانگین    هـاي ایـن دسـته بـه طـور معنـی       ها، میانگین نمره سایر گروه در مقایسه با

  .اشدببدون پرسش و پرسش کالسی صرف هاي گروه  نمره

نتایج پژوهش در زمینه نقش روشهاي گوناگون طـرح پرسـش شـفاهی کالسـی بـر میـزان       

دهد که میزان عالقه گروه نحوه انتخـاب پاسـخگو   میدرس ریاضی نشان به  آموزاندانشعالقه 

تـوان چنـین   مـی براي توجیه این امر . بطور معنی داري بیشتر از گروه بدون پرسش کالسی است

فرض کرد که استفاده از شیوه انتخاب پاسخگو چند ثانیـه پـس از طـرح پرسـش کالسـی سـبب       

بـدنبال یـادگیري بهتـر عالقـه بیشـتري       آمـوزان انـش دشده است و  آموزاندانشبهبود یادگیري 
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ایـن تحلیـل همسـوي تحلیـل آزوبـل در مـورد ارتبـاط        .نسبت به درس ریاضـی پیـدا نمـوده انـد    

درسـی را خـوب یـاد بگیرنـد، نسـبت بـه آن        آموزاندانشبه نظر او اگر . یادگیري و عالقه است

  . شوندمیعالقمند 

اسـتفاده از راهکارهـاي   گیـري کـرد کـه     ین نتیجـه توان چن دست آمده میه نتایج ب بر اساس

 هـاي مناسبی همچون انتخاب پاسخگو چند ثانیه پس از طرح پرسش کالسی،اسـتفاده از پرسـش  

توانـد در   در کالس درس مـی آموزاندانشدر سطح شناختی باالتر از دانش و بازخورد دادن به 

ثیر عامـل  ر اساس نتایج پـژوهش تنهـا تـأ   ر چه باگ(آموزان تاثیر داشته باشد بهبود یادگیري دانش

 هـاي کالسـی کـه در آن روش  شـفاهی  پرسـش   به بیان دیگر .)نحوه انتخاب معنی دار بوده است

آمـوزان بـاقی    ثیر چنـدان مثبتـی بـر روي یـادگیري دانـش     أتـ اجـرا نشـوند،   سـؤال مناسب طـرح  

اثربخشـی  ندارد و آموزان  یادگیري دانش افزایشدرثیري أگذارد و صرف پرسش کالسی ت نمی

انتخاب پاسخگو پـس از طـرح   .پرسشی مطرح نشودهمانند آن است که هیچ ها این گونه پرسش

به لحاظ ذهنـی درگیـر پرسـش مطـرح شـده شـوند و        آموزاندانششود که همه میسبب  سؤال

 هـاي آنان در طـی ایـن فعالیـت ذهنـی بـه جنبـه      . تالش نمایند تا پاسخی را براي آن آماده نمایند

ضـمن ایـن کـه در ایـن صـورت      . دهندمیکنند و آنرا مورد تحلیل قرار میختلف پرسش فکر م

ذهنـی سـبب    هـاي شوند و مجموعه این تـالش میبراي شنیدن و درك پاسخ پرسش کنجکاوتر 

  .شودمیبهبود یادگیري آنان 

مناسـب پرسـش کالسـی    هـاي دهد که استفاده از شیوهمیپژوهش نشان  هايهمچنین یافته

بر این اساس انتخاب پاسخگو . به موضوع درسی شود آموزاندانشتواند سبب افزایش عالقه می

. به موضوع درسی عالقه بیشـتري پیـدا کننـد    آموزاندانششود که میپس از طرح پرسش سبب 

بـا پرسـش مطـرح شـده و تـالش       آموزاندانشرسد که در این شرایط درگیري ذهنی میبه نظر 

ایجـاد   آمـوزان دانشتواند نوعی ناهماهنگی شناختی را در میپاسخگویی به آن ذهنی آنان براي 

پاسـخ  ذهنی دانش آموز براي آماده کردن تواند در اثر تضاد بین تالش میاین ناهماهنگی .نماید

در این شرایط دانش آمـوز  .و بی عالقگی احتمالی نسبت به درس ریاضی ایجاد شود سؤالبراي 
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با توجه به لـزوم درگیـري ذهنـی ناشـی از     .اهماهنگی اقدام مناسبی انجام دهدباید براي رفع این ن

کنـد کـه   مـی شیوه پرسش کالسی اجرا شده و عدم امکان تغییر این وضعیت،دانش آمـوز سـعی   

نگرش منفی خود نسبت به درس ریاضی را کاهش دهد تا بتواند براي تالش ذهنی خود دلیـل و  

ناختی ایجـاد شـده را از بـین ببـرد یـا دسـت کـم کـاهش         توجیهی داشته باشـد و ناهمـاهنگی شـ   

بـه بیـان   . بدین ترتیب از میزان نگرش منفی دانش آموز نسبت به درس کاسـته خواهـد شـد   .دهد

دیگر دانش آموز نگرش مثبت تري نسبت به درس پیدا خواهـد کـرد و عالقـه اش بـه آن بیشـتر      

  .خواهد شد

هکارهاي مختلف پرسش کالسی بـر یـادگیري و   ثیر استفاده از راأعالوه بر آنچه در مورد ت

عالقه به درس ریاضی مطرح شد،اطالعات بدست آمده نشانگر آن است که بین یادگیري درس 

هـر دلیلـی را کـه بـراي     .ریاضی و میزان عالقه به آن همبستگی معنی داري مشـاهده شـده اسـت   

رابطـه بـین عالقـه    ر مهم است توجیه این ارتباط بپذیریم و هر توجیهی که داشته باشیم،آنچه بسیا

بایـد تـالش نمـود     با توجه به این رابطـه . است آنان نمره ریاضیآموزان به درس ریاضی و  دانش

نگـرش مثبـت نسـبت بـه     و ایجـاد   تا با ایجاد خود باوري و افزایش احساس کارآمـدي شخصـی  

زمینـه رفتارهـا و    در ایـن . را به درس ریاضی افزایش دادان ،عالقه آنآموزاندانشاي ه توانمندي

آموزگـار بـا انتقـال    .اسـت تـرین و کارآمـدترین ابزارهـا     برخوردهاي آموزگار با شاگرد از مهم

در درس آمـوزان   توانمندي دانـش نسبت به موضوع آموزشی و با رشد هاي مثبت خویش  نگرش

وابـط عـاطفی   با ایجـاد ر توانند میآنان . تواند عالقه آنان را به درس ریاضی باال ببردمیریاضی، 

در ایـن .دنشـو  آمـوزان تبـدیل    مـورد عالقـه دانـش   قدرتمند و به یک الگوي مناسب با شاگردان

مند  به درس آموزگار نیز عالقهآموز از طریق فرآیند تعمیم و فرایند گسترش اثر، دانشصورت،

ین چرخه سازد و ا آموز پدیدار می در دانشبراي یادگیري شود و این عالقه تالش بیشتري را  می

روي  متأسفانه بسیاري از آموزگاران با زیـاده با وجود اهمیت این موضوع،  .یابد همچنان ادامه می

محوري و شـاگرد محـوري مشـکالتی را در محـیط آموزشـی       درسهاي  یا کم روي در فرآیند

هـاي دو   زیاده روي در درس محوري و بـی تـوجهی بـه ارتبـاط    .کنند آموز ایجاد می براي دانش
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بی عالقگـی او را   آموز نسبت به درس و آموز کاهش عالقه دانش ه انسانی و عاطفی با دانشجانب

و اهمیـت دادن بـیش از حـد     تأکیـد از سـوي دیگـر،  .محیط آموزشی در پـی خواهـد داشـت    به

دانش آموز و آموزش نیز مشکالتی را براي درس و توجهی به  شاگرد و بی باارتباط آموزگار به 

هاي آموزشـی  کند تا بین دستیابی به هدفمیبا دانش تالش  آموزگارِ.اهد کردجامعه ایجاد خو

  .تعادل مناسبی را برقرار نماید آموزاندانشو برقراري و حفظ ارتباط با 
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