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خالقیت  هاي پرسشگري  و توضیح به معلمان براثربخشی آموزش مهارت
  1آموزان دوره متوسطهدانش

  
   2کامران گنجی
  3حسن دیناروند
  4حمید ابوطالبی

  
  5/10/1391 :تاریخ پذیرش   27/8/1391 :دریافتتاریخ 

  چکیده
در ایـن   .کنـد  هاي بسیاري عبـور مـی   افزایی در عرصه یادگیري و تدریس از گذرگاهکیفیت :زمینه

کـه آنـان هـر روز در     توضـیح هـایی   هـا و پرسش تر است ومیان نقش و جایگاه معلمان بی بدیل و مهم
  .کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است هاي درس مطرح می کالس

هاي پرسشگري و توضـیح دادن بـه معلمـان بـر     تاثیر آموزش مهارتبررسی این پژوهش به : هدف
  . پرداخته استآموزان پسر دوره متوسطه شهر تهران خالقیت دانش

. آزمون با گـروه کنتـرل اسـت   پس-آزمونطرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش: روش
مشـغول بـه تحصـیل در سـال      آمـوزان پسـر مقطـع متوسـطه    جامعه آماري مورد مطالعه شامل کلیه دانش

 3  آموز سال اول دبیرستان از منطقه نفر دانش 600 از این جامعه. استدر شهر تهران  1390-91تحصیلی 
. آموزش و پرورش با روش نمونه گیري خوشـه اي چنـد مرحلـه اي بصـورت تصـادفی انتخـاب شـدند       

                                                 
       .این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی مالیر است. 1
-gangi@iau)   نویسنده مسئول( شناسی، مالیر، ایراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، گروه روان. 2

malayer.ac.ir       
  dinarvand@iau-malayer.ac.ir. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، گروه علوم تربیتی، مالیر، ایران اریاستاد .3
. واحد مالیر، ایران کارشناس ارشد آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی،. 4

abootalebi.hamid@gmail.com  
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  یـات فارسـی، زبـان انگلیسـی،    ها، کـه درس هـاي ریاضـیات، ادب   نفر از معلمان همان کالس 20همچنین 
 4  در هـر درس (  کردند، بصورت تصادفی انتخاب شدند را تدریس می عربی و علوم زیستی و بهداشت

. صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنتـرل جـایگزین شـدند   ه معلمان انتخابی ب. )معلم
گــروه آزمایشــی دوم دوره هــاي پرسشــگري، معلمــان دوره مهــارت نخســت،معلمــان گــروه آزمایشــی 

هاي پرسشـگري و توضـیح دادن را   هاي توضیح دادن، معلمان گروه آزمایشی سوم دوره مهارت مهارت
به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند و معلمـان گـروه کنتـرل در هـیچ کـدام از ایـن دوره هـا شـرکت         

داده ها با روش هـاي  . اده شداستف) 1372( براي گردآوري اطالعات از آزمون خالقیت عابدي. نداشتند
  .تحلیل کوواریانس تحلیل شدند آمار توصیفی و آزمون

هـاي آن بـا توجـه بـه نمـره هـاي       چهارگروه از نظر خالقیت و زیر مقیاس آموزان هردانش: هاافتهی
هـاي پرسشـگري و توضـیح دادن بـه     م مهـارت وأنتایج نشان داد که آموزش ت. آزمون همگن بودندپیش

 هاي پرسشـگري و  تآموزش مهار. آموزان شده استدرصدي خالقیت دانش 12اعث افزایش معلمان ب
 هـاي  مؤلفه و پس از آن بر) درصد 17.7(را بر افزایش مؤلفه بسط  تأثیرتوضیح دادن به معلمان بیشترین 

  . داشته است) درصد 2.47( سیالیو ) درصد 2.7(، ابتکار )درصد 3.6( انعطاف پذیري
 هامهارت، این هاي پرسشگري و توضیح دادنمهارتبا توجه به اهمیت  :گیريبحث و نتیجه 

هاي آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان بیشتر مورد توجه  بایستی در واحدهاي درسی و دوره
  .قرار گیرد

   .هاي توضیح دادن، خالقیت، آموزش معلمانهاي پرسشگري، مهارتمهارت :)گان(واژه کلید

  مقدمه
 مانند ،کند هاي بسیاري عبور می افزایی در عرصه یادگیري و تدریس از گذرگاهکیفیت 

در این  .ریزي درسی و آموزشی کارآمدبرنامهو مواد و محتواي آموزشی مطلوب، تدریس، 
که آنان هر روز  توضیح هایی ها وپرسش تر است ومیان نقش و جایگاه معلمان بی بدیل و مهم

، گنجی و همکاران( کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است هاي درس مطرح می در کالس
ها وآماده کردن نوجوانان و جوانان براي آینده و بهسازي کیفیت یادگیري در دبیرستان). 1390
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زندگی پیچیده در قرن بیست و یکم، مستلزم ارتقاي کیفیت تدریس و آموزش تخصصی است 
یکی ازتازه ترین رویکردها در تدریس و ). 1383ترجمه کیامنش وگنجی،  ،2001، 1راگ(

؛ 1989( 2انیس، لیپمن و پاول. یادگیري است - یادگیري، توجه به فرایند تفکر در فرایند تدریس
هاي صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم معتقدند که تربیت انسان) 1381به نقل از شعبانی، 

  .باشد "ذهن کاوشگر"بیت بایدبه نظر آنان، محصول نهایی تعلیم و تر. و تربیت باشد

  پرسشگري
آمـوزان، وارسـی کارهـا و    ، بـراي ارزشـیابی یـادگیري دانـش    3ريگمعلمان از فنـون پرسشـ  

آمـوزان، افـزایش   هـا، جلـب توجـه دانـش    هـاي کالسـی، مـرور و خالصـه سـازي درس     تکلیف
ران نظـ بسـیاري از صـاحب  ). 4،2001بلـک (کنند هاي تفکر و پژوهش مستقل استفاده می مهارت

را نه تنها یکی از عناصـر، بلکـه عامـل    » پرسش کردن «شناسی و آموزش و پرورش، حیطه روان
ایـن اصـل را مـورد تأکیـد قـرار      ) 1978( 5به عنوان نمونه آزوبل. دانند حیاتی فرایند یادگیري می

. دانـد  مهمترین عامل مؤثر در یادگیري این است که فراگیر از قبل چه چیزهایی مـی " داده است
حتی ایـن گفتـه مشـهور    . "توان به او آموزش داد پس از مشخص شدن میزان یادگیري قبلی، می

که تفکر منطقی از طریق دستکاري اشتباه به ) 1969، 6پیاژه و اینهلدر(شناس سؤیسی پیاژه، روان
  .نیز بسط داد» پرسش کردن«توان به خوبی به  آید را می به وجود می

سـؤال پرسـیدن   «) 489. ، ص1386؛ به نقل از سـیف،  1992( 7بنا به گفته بلون، بلون و بالك
. آیـد یک فراینـد آموزشـی اسـت کـه محـور تعامـل کالسـی در کـالس درس بـه حسـاب مـی           

آمـوزان عمـل   پرسـد بـه عنـوان پـل ارتبـاطی بـین او و دانـش       هایی که معلم از کالس مـی  سؤال

                                                 
1. Wrag 
2. Ennis, Lipman & Powell  
3. questioning techniques 
4. Black 
5. Ausubel 
6. Piaget & Inhelder 
7. Bellon, Bellon & Block  
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ن دریافتند پس از مطرح ساختن هاي معلماتوالی سؤال با بررسیبرخی از پژوهشگران . »کنند می
آمـوزان و دسـتیابی بـه    آموزان، هـدایت پاسـخ هـاي دانـش    ها براي برانگیختن دانشاولین سؤال

  .اهداف باالتر از اهمیت بسیاري برخوردار است
، سـخن گفتـه   گريسقراط نیز از جمله اندیشمندانی است که درباره تدریس مؤثر و پرسش

نام سقراط اغلب با راهبرد تدریس به وسیله پرسیدن یـک سـري سـؤال همـراه بـوده و بـه       . است
که گذر ایام هنوز  گفتهاو در قرن پنجم پیش از میالد مطالبی . روش سقراطی شهرت یافته است

اگـر منظـور از آمـوزش، انتقـال دانـش از      «: گویـد  وي مـی . از تازگی و کاربرد آن نکاسته است
حداکثر کـاري  . تواند تدریس کند اي مکانیکی باشد، هیچکس نمیفردي به افراد دیگر به شیوه

ها، دیگـران را بـه    پرسیدن مجموعه اي از سؤالبا تر توان انجام داد این است که فرد مطلع که می
  ).67 .، ص1993راگ، (» و باعث یادگیري آنان به وسیله خودشان شود کندفکر کردن ترغیب 

هـاي بسـیاري بـه بررسـی     و پـژوهش است روش سقراطی همچنان مورد استفاده قرار گرفته 
در ). 2009، 1چورزمپـا و الپیـدس  (آمـوزان پرداختـه انـد    کاربرد آن در ایجاد خالقیت در دانش

بـاور  «: نیز همین مفهوم را به گونـه اي دیگـر مطـرح سـاخته اسـت      2کارل راجرز ،دوران معاصر
. من در تأثیر آموزش و پرورش تردیـد دارم . ه دیگري چیزي آموخته باشدندارم تاکنون کسی ب

به نظر من آن دسته از افرادي که مشتاق و مایل به یادگیري هستند مطالبی را فرا خواهند گرفت، 
معلم همچـون کسـی اسـت کـه سـفره      . و معلم در فرایند یادگیري فقط یک تسهیل کننده است

با توصیف فواید و مزایاي آن، دیگران را به حضور بر سر سـفره  و  است رنگینی را فراهم ساخته
  ).126 .، ص1985، 3بوسکاگلیا(» نماید تشویق می

ها پیش به عنوان ابزار اصلی معلمان کارآمد در نظر گرفته فنون پرسشگري مطلوب از مدت
ان را آمـوز هـاي موجـود در تفکـر و اسـتدالل دانـش     ها نشان داده اند که تفـاوت شده و پژوهش

پـژوهش هـا همچنـین نشـان     . سـازند نسـبت داد  هایی که معلمان مطرح مـی توان به نوع سؤال می
                                                 
1. Chorzempa & Lapidus 
2. Rogers 
3. Boskaglia 
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و از نــوع  "ســطح پــایین "هــاي معلمــان درصــد از ســؤال 93دهنــد کــه در گذشــته حــدود   مــی
نشـان  ها از این گذشته بررسی. محور بوده است که بیشتر بر یادآوري حقایق تأکید داشتند دانش

آموزان را به اسـتفاده  سازند که دانشهاي اندکی مطرح میمعلمان به طور معمول سؤال می دهد
  ).  2008، 1وي(هاي تفکر سطح باال در ریاضیات ترغیب کنند از مهارت

 2کوئیونـگ و یوجینـگ  . در این میان تجربه و سوابق کاري معلمان نقش قابل توجهی دارد

هـاي  س درس دریافتند که معلمان بـا تجربـه از سـئوال   کال 55با مشاهده و ضبط فرایند )  2009(
آمـوزان بـراي یـافتن    معلمان و دانش .کنندتحلیلی و مقایسه اي بیشتري در ریاضیات استفاده می

کــار تمایـل دارنــد بــه  در حــالی کــه معلمـان تــازه .  پاسـخ هــا بــا یکـدیگر مشــارکت مــی کننـد   
استفاده کننـد کـه باعـث یـادآوري مطالـب از      هاي ساده اي آموزان سرنخ داده و از سئوال دانش

آموزان را درك می کننـد، امـا آنهـا را در فراینـد     این گونه معلمان منطق دانش. شوندحافظه می
  .دهندتدریس مشارکت نمی

 معلمـان دریافـت کـه   سـؤال   29520جلسـه کـالس و    960تحلیـل فراینـد   با ) 1389(گنجی 
 20از مدت زمان هر جلسـه، حـدود    ؛اند سؤال پرسیده 75/30طور متوسط در هر جلسه  معلمان به

هـا بـراي وارسـی میـزان فهـم       اغلـب سـؤال   ؛اسـت  درصد آن به سـؤال کـردن اختصـاص داشـته    
آمـوزان   ها بر تشویق دانش سؤال  تعداد اندکی از ؛اند آموزان و یادآوري حقایق مطرح شده دانش

بـین ابعـاد    سـت؛ امان جایگاهی نداشته کردن در طرح درس معل  پرسش ؛اند به تفکر تأکید داشته
همچنـین،  . ها و پایـه تـدریس، نـوع درس و جنسـیت معلمـان ارتبـاط معنـادار وجـود دارد         سؤال

تـرین   فقـط از بـاهوش  اینکـه   شـوند، از جملـه   معلمان در سؤال کردن خطاهـایی را مرتکـب مـی   
صـورت مـی    لـم ، طرح سؤال و پاسخ دادن بـه آن توسـط خـود مع   پرسندمیآموزان سؤال  دانش
ایـن یافتـه و اهمیـت آمـوزش معلمـان در زمینـه        .می شود، و همیشه یک نوع سؤال مطرح گیرد

فـوربس و  (فنون پرسشگري، از سـوي پژوهشـگران دیگـر نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت          

                                                 
1. Way 
2. Qiong  & Yujing 
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؛ فرانکـی، وب، چـان،    2008، 3؛ کرامارسـکی 2009، 2؛ هانگان، فریدن و نلسون2010، 1دیویس
گنجـی، یعقـوبی و   ). 2006، 6؛ فوردهـام 2007، 5؛ تـان 2008؛ وي،2009، 4و بـاتی  اینگ، فرونـد 

هـاي پرسشـگري بـه معلمـان بطـور      کـه آمـوزش مهـارت    به ایـن نتیجـه رسـیدند   ) 1392(لطفعلی
در ) 1390( رشـید و همکـاران   .شـود آمـوزان مـی  معناداري باعث افزایش تفکـر انتقـادي دانـش   

تواند کالسی در صورتی که به درستی اجرا شود می یافتند که روش پرسش شفاهیدرپژوهشی 
  .آموزان نسبت به درس ریاضی داشته باشداثرات مطلوبی بر یادگیري و عالقه دانش

هـا اسـت نیـاز بـه     آموزان معموالً براي درك مطالب درسی بیشـتر از آنچـه در کتـاب   دانش
در راهبردهاي آموزشـی   ترین فنون آموزشی است کهیکی از مهم 7توضیح دادن. توضیح دارند
بـه دلیـل    عدر راهبـرد آمـوزش مسـتقیم    ).1386شـعبانی،  (گیـرد  مورد استفاده قرار می گوناگون

گیرد، مهـارت توضـیح دادن    اینکه مطالب درسی به طور مستقیم در اختیار یادگیرندگان قرار می
استفاده کند راهبـرد  درستی چرا که اگر معلم نتواند از این مهارت به . کند نقش مهمی را ایفا می

تـرین ویژگـی آمـوزش بـا روش     مهـم . آموزش مستقیم با مشکالت جدي روبـه رو خواهـد شـد   
 معلم در توضیح دادن گـامی فراتـر از ارائـه صـرف معلومـات بـر      . سخنرانی، توضیح دادن است

فراینـدها   ها، و توصـیف و تشـریح  دارد و به بیان علت رویدادها، روابط میان مفاهیم و اندیشه می
دهد که چرا هوا در آموزان خود توضیح میبه عنوان نمونه وقتی که معلم براي دانش. پردازدمی

  ).  1386سیف، (کند زمستان سرد و در تابستان گرم است، از این شیوه استفاده می
توضیح دادن را به معناي فهمانیدن ) 1387؛ ترجمه کیامنش و گنجی، 2001( 8راگ و براون

از ایـن تعریـف   «: آنها در توضیح بیشتر آن گفتـه انـد  . به کسی تعریف کرده اندفهمانیدن چیزي 

                                                 
1. Forbes & Davis 
2. Hanegan, Friden , Nelson 
3. Kramarski 
4. Franke, Webb, Cham, Ing, Freund, & Battey 
5. Tan 
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گیرنده و چیزي دهنده، یک توضیحآیدکه عمل توضیح دادن نیازمند به یک توضیح می چنین بر
تواند یک مسئله باشد، و توضیح آنچه باید توضیح داده شود می. است که باید توضیح داده شود

-ک رشته بیانات به هم مرتبط باشد که به وسیله توضیح گیرنده فهمیـده مـی  تواند شامل ینیز می

توانند معرف یک تعمـیم یـا اصـل    این بیانات می. انجامدشوند و بر روي هم به جواب مسئله می
  ).478. ، ص1386سیف، ( »باشند

انـد کـه بـا مفـاهیم،     سه نوع توضیح دادن را مطرح کـرده ) 1994( 1شنک و متکالفکروك
دیــدگاه ) 1387؛ ترجمــه کیــامنش وگنجــی، 2001(بــراون . هــا و قواعــد ســروکار دارنــدشــیوه
تواند به افراد در درك موارد زیر کمک براین باور است که توضیح دادن می دارندتري گسترده
هـا و مقصـدها،   هـا شـامل مقـررات کالسـی؛ هـدف     مفـاهیم شـامل علـت و معلـول، شـیوه     : کند

  . اشیاء یا وقایع؛ فرایندها همبستگی میان افراد یا
بنا به تعریف، توضیح دادن مهارتی است که معلم به کمـک آن بـا صـرف حـداقل زمـان و      

دهـد  آمـوزان ارائـه مـی   جویانـه بـه دانـش    اي کامالً صرفه انرژي اطالعات اصلی درس را به شیوه
را در اثـر   6و صراحت 5، سادگی4سه عامل پیوستگی) 2005( 3و همکاران کوهن). 2،2002کري(

حفـظ کـردن رشـته اصـلی درس و برقـرار       ،پیوسـتگی : دانند در اثر بخشی یک توضیح مؤثر می
سادگی یعنی استفاده از جمـالت سـاده،   . هاي مختلف درس استکردن پیوندي قوي بین بخش

اي بـین موضـوعات    کوتاه، قابل فهم و صحیح از نظر دستوري و در شرایطی که روابـط پیچیـده  
سادگی تالش براي . از ابزارهاي دیداري براي نشان دادن روابط بین مفاهیموجود دارد، استفاده 

شود معلم باید مطمـئن شـود کـه     استفاده از کلمات ساده است اگر از زبان تخصصی استفاده می

                                                 
1. Cruick shank & Metcalf 
2. Kerry 
3. Cohen, Manion, Morrison 
4. continuity  
5. simplicity 
6. explicitness  
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صـراحت یعنـی روشـن بـودن     . آموزان درك شونداین اصطالحات دقیقاً تعریف و توسط دانش
  . ازمان یافته و منطقی باشدتوضیح بایستی کامالً س. توضیحات

صـحبت کـردن معلـم    . کننـد معلمان بخش زیادي از روز خود را صرف صحبت کردن مـی 
 .)1992، 1ویکلـی  سـی ( هاي معمولِ مورد انتظار و طوالنی زندگی کالسی استیکی از قسمت

معلـم را شناسـایی    رفتـار کالمـی  هاي مربوط به آموزش اثـربخش متغیرهـاي مـرتبط بـا     پژوهش
مطالعه مربوط بـه   پنجاهسترده حدود گدر یک بازنگري ) 1971( 2روزنشاین و فورست. اندکرده

آنهـا بـا   . بررسـی کردنـد   آمـوزان در تمـاس بـود   ی معلم را که با یادگیري دانشسرفتارهاي کال
، رتبـاط بـود  آموزان آنها در ادانش با پیشرفت تحصیلی ان کهرفتارهاي معلمآن دسته از ترکیب 

اي کـه  طبقـه . و سـپس آنهـا را بـه ترتیـب اولویـت ارائـه کردنـد        نددست آورده طبقه متغیر ب 11
) 1979( 4در پـژوهش مینتـزس  . بود» 3روشنی بیان«دنبال داشت ه ترین حمایت پژوهشی را ب قوي

ترین آموزان از آنها همبستگی محاسبه شد، بـاال  بندي دانشو درجه انهم که بین رفتارهاي معلم
هم پژوهشی انجام داد که در آن ) 1983( 5يامور. تعلق داشتضرایب همبستگی به روشنی بیان 

-به صورت پایین، متوسـط و بـاال درجـه   از نظر کیفیت تدریس استادان خود را  ،آن دانشجویان

اجـرا   عوامـل بندي کردند و سپس رفتارهاي مختلف این سه گروه مقایسه و بر روي آنها تحلیل 
دست آمده روشنی بیان بوده است که استادان در سه گروه پایین، متوسـط و  ه عامل ب اولین. شد

  .اندداشتهبا یکدیگر اي هاي قابل مالحظهباال تفاوت
 توضــیح 11617و  درس جلســه کــالس 960تحلیــل فراینــد بــا ) 1390(گنجــی و همکــاران 

معلمان ترجیح  )1 :افتند کهپرسشنامه معکوس و مقیاس درجه بندي دریاستفاده از مطرح شده با 
ها و مقصـدها، آمـوزش پیامـدها،    دهند توضیحات خود را به آموزش مفاهیم، آموزش هدف می

با افـزایش پایـه   معلمان  )2؛آموزش علت و معلول و آموزش فرایندها و شیوه ها اختصاص دهند
                                                 
1. Civikly 
2. Rosenshine & Furst 
3. clarity 
4. Mintzes 
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نقاط ضـعف   )3؛ گیرندتوضیح دادن بکار می براي، رویکردهاي نوین و پیچیده تري را تدریس
واضح بودن مقدمـه، مناسـب بـودن سـاختار     : معلمان در استفاده از توضیح دادن عبارت بودند از

هـا، ارائـه سـرنخ هـاي کالمـی مسـتقیم،       هاي عینی، مناسب بودن مکثها، کافی بودن مثالجمله
بکارگیري مناسب مواد و رسانه آموزشی، روشن بودن الگوي توضیح، خالصه کردن تـدریجی  

  .مطلب، تغییر سرعت بیان یا سطح مطلب و بررسی مشارکت دانش آموزان در بحث
بدو اهمیت آموزش نحوه مناسب توضیح دادن و پرسشگري به معلمان در دوره هاي 

 1منون. ، توسط بسیاري از پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته استخدمت و حین خدمت

آن  )ارائه کرده و از آنها خواست تا الف طی پژوهشی به معلمان چند مسئله ریاضی) 2009(
مسائل ریاضی را به سه سطح آسان،  )ب ؛هایشان را توضیح دهندمسائل را حل کرده و راه حل

توضیح دهند  )پ ؛ ومتوسط و دشوار تقسیم بندي کرده و دلیل طبقه بندي خود را توضیح دهند
. کنندن در حل آنها کمک میکه چگونه این مسائل را به کودکان آموزش داده و به کودکا

برخی دیگر از پژوهشگران، بر نقش معلمان براي توضیح دادن مسائل دشوار ریاضی و تشویق 
) زیر چاپ( و همکاران گنجی ).2010، 2فیلینگیم و بارلو(آنها به حل این مسائل تأکید دارند 

هش خطاهاي هاي پرسشگري به معلمان بطور معناداري باعث کایافتند که آموزش مهارت
  .شودپرسش کردن آنان می

  خالقیت
هاي اساسی و سازنده انسـان، خالقیـت اسـت کـه در رشـد و تکامـل فـرد و         یکی از ویژگی

هــا و دســتاوردهاي علمــی و هنــري اســت تمــدن بشــري نقــش مــؤثري دارد و زیربنــاي اختــراع
 میـان  در انسـان  فـرد  به منحصر هايویژگی از یکی که آنجا از). 1381،و همکاران شهرآراي(

 اسـت، بررسـی   آن از ناشـی  مسـئولیت  و تفکـر  نیـروي  از برخورداري زمین موجودات تمامی
 دقیـق  درك و نقد قدرت تقویت تفکر، کردن خالق و فعال هايفکر، شیوه مختلف هايجنبه

                                                 
1. Menon  
2. Fillingim & Barlow 
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 آن بایـد  از پیـروي  و حقیقـت  کشـف  براي هاانسان که است موضوعات مهمی از بینانه واقع و
  ).1382شریعتمداري، (کارگیرند  به و بیاموزند
از  برخـی  کنـد؛ مـی  کمـک  آنـان  شناسـایی  بـه  کـه  دارند خاصی هايویژگی خالق افراد
 پـذیري؛  مسـئولیت  ابهام؛ تحمل موانع؛ بر غلبه براي تالششامل  خالق شخصیت هايویژگی

 در مشکل دیدن پاداش؛ جاي به هدف بر تمرکز قضاوت؛ اندختن تأخیر به مثبت؛ خودپنداره

  .)2009، 1یونگ پاین( است متعارف تفکر مرزهاي از فرارو  جدید؛ هايروش
، )ها مقدار ایده(، سیالی)هاي بدیع و نو جواب(هایی مانند ابتکارخالقیت را ویژگی 2گیلفورد

 3تـورنس . )1383،و همکـاران  گنجـی (کنـد  تعریـف مـی  ) هـاي فـرد   تنوع جواب(پذیري  انعطاف
بسـط بـه معنـی دقـت      .خود مؤلفه بسط را به این سه مؤلفه افزوده اسـت هاي  در پژوهش) 1992(

هاي دیگر براي عرضه یک  سازي، ارزش دادن به آن و ارتباط آن با ایده زیاد در ارایه ایده، پیاده
حـل   همچنین شامل تعداد اجزایی است که فرد بـراي یـک راه   . ایده جدید و قبوالندن آن است

که خالقیـت، کـم و بـیش     است پژوهش در زمینه خالقیت نشان دادهنتایج . کند خاص ارایه می
  .توان آن را با آموزش گسترش داد و شکوفا کرد در همه افراد وجود دارد و می

پـس  . اگر داشتن خالقیت براي ادامه زندگی ضروري است، روش آن نیـز آمـوختنی اسـت   
هاي اساسی در بـاره   از پرسش یکی). 1390، و همکاران زمانی(بهتر است زمینه آن فراهم گردد 

) 1386بـه نقـل از حسـینی،    (خالقیت این است که آیا امکان پرورش آن وجـود دارد؟ تـورنس   
  . معتقد است که خالقیت هر چند بعدي فردي است، ولی ماهیتاً قابل آموزش است

فعالیـت خـالق هماننـد اغلـب     عقیـده دارد  ) 1384به نقـل از قاسـمی و اقلیدسـی،    (گیلفورد 
بـدون شـک بـراي ایـن اسـتعدادها      . نتیجه چند اسـتعداد اکتسـابی اسـت    ارهاي انسان احتماألرفت

هـاي   اسـتعداد  ،تواند از طریق آموزش و تربیت ولی هرکس می. هاي ارثی وجود دارد محدویت
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افـراد بـراي اینکـه بتواننـد خـالق باشـند بایـد         گویـد مینیز ) 1986( 1دبونو. خود را افزایش دهد
تفکر را به آنها آموخت و در این صورت همه افراد ایـن قابلیـت را بـه دسـت      هاي صحیح روش

ــیفی انجمـــن روان . خواهنـــد آورد ــگ توصـ ــا فرهنـ ــروه 2007(شناســـی آمریکـ ــه گـ ؛ ترجمـ
هاي ذهنی که به اختراع، راه حل یا ترکیبی نو در یـک  تفکر خالق را پردازش) 1391مترجمان،

هـاي از قبـل موجـود    حل خالق، از اشیاء یا اندیشه راه. شود، تعریف کرده استحوزه منجر می
  .کنداي جدید ایجاد میکند، ولی بین این عناصر رابطهاستفاده می

دهـی تـدریس و افـزایش    در جهـت هاي پرسشگري و توضیح دادن مهارت با وجود اهمیت
 .اسـت مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     در ایـران   آموزان، چنـدان کـه بایـد    دانش خالقیتیادگیري و 

هاي پرسشگري و توضـیح دادن  بررسی اثربخشی آموزش مهارتهدف پژوهش حاضر بنابراین 
  :باشدهاي زیر میبا فرضیه آموزان دانش به معلمان بر خالقیت

انـد و  هاي پرسشـگري را گذرانـده  آموزان معلمانی که دوره مهارتبین خالقیت دانش .1
  .اند، تفاوت وجود داردي را نگذراندههاي پرسشگرآموزان معلمانی که دوره مهارتدانش

اند و هاي توضیح دادن را گذراندهآموزان معلمانی که دوره مهارتین خالقیت دانشب .2
 .اند، تفاوت وجود داردهاي توضیح دادن را نگذراندهآموزان معلمانی که دوره مهارتدانش

هاي مهارتهاي پرسشگري و آموزان معلمانی که دوره مهارتبین خالقیت دانش .3
اند، تفاوت آموزان معلمانی که این دوره ها را نگذراندهاند و دانشتوضیح دادن را گذرانده

  .وجود دارد

   روش پژوهش
کردن و توضیح هاي پرسشثیر آموزش مهارتأاز آنجا که هدف اصلی پژوهش بررسی ت

پژوهش حاضر آموزان پسر دوره متوسطه است، طرح دادن به معلمان بر خالقیت دانش
آزمایشی هاي شبهپژوهش. آزمون باگروه کنترل استپس - آزمایشی و از نوع پیش آزمون هشب

                                                 
1. Debono 
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کند و نتیجه مداخله و متغیر مستقل را دستکاري میدر آن هایی هستند که پژوهشگر پژوهش
ط در این طرح ارتبا .دهدمداخله و دستکاري خود را بر روي متغیر وابسته مورد سنجش قرار می

، 1کازبی(شود بین متغیر مستقل و متغیر وابسته، پیش و پس از ارائه متغیر مستقل بررسی می
  ).  1389، ترجمه نفیسی و گنجی، 2009

  جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري
آموزان پسر متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی جامعه آماري شامل کلیه دانش

 24هاي موجود نمونه آماري را به  ، ولی با توجه به محدودیتاستدر سطح شهر تهران  90- 91
از هر کالس . محدود نمودیم 3 ي دبیرستان منطقه 8 ي آموزان سال اول متوسطهکالس از دانش

  .و مورد بررسی قرار گرفتند شدند آموز به تصادف انتخاب دانش 600 سرجمعآموز و  دانش 25
نفر از آنان که دروس ریاضیات، ادبیات  20تلف هاي مخهمچنین از میان معلمان درس

را در دبیرستان و ) معلم 4در هر درس (فارسی، زبان انگلیسی، عربی و علوم زیستی و بهداشت 
ه معلمان انتخابی ب. کردند، بصورت تصادفی انتخاب شدند هاي منتخب تدریس میکالس

نفر معلم  5 تعداد .شدند صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین
نفر معلم گروه آزمایشی دوم دوره  5هاي پرسشگري، گروه آزمایشی اول دوره مهارت

هاي پرسشگري و نفر معلم گروه آزمایشی سوم دوره مهارت 5هاي توضیح دادن،  مهارت
ام نفر معلم گروه کنترل در هیچ کد پنج. توضیح دادن را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند 

آموزان گروه نمونه  با دسته بندي ذکر شده براي معلمان، دانش .ها شرکت نداشتنداز این دوره
  .نفري دسته بندي شدند 150گروه  4نیز به 

  
  
  

                                                 
1. Cozby 
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  ابزار پژوهش
ایـن آزمـون داراي شصـت مـاده     . اسـت  )1372( آزمون خالقیت عابديابزار این پژوهش، 

هر . پذیري تقسیم گردیده استبسط، ابتکار و انعطافباشد که به چهار خرده آزمون سیالی، می
خالقیـت کـم، متوسـط و زیـاد      ةدهنـد ها نشاناي است که گزینههاي سه گزینهماده داراي پاسخ

آزمون مجدد و روش همسـانی درونـی آلفـاي کرونبـاخ      -پایایی آزمون  با روش آزمون . است
  . محاسبه گردیده است

پذیري به ترتیب ها در مقوله بسط، ابتکار، و انعطافضریب همبستگی بین خرده آزمون
ضرایب فوق در مقوله هاي بسط، ابتکار، . به دست آمده است 595/0، 614/0،  444/0، 023/0

ضریب همسانی درونی در مقوله بسط، ابتکار، . معنادار هستند 05/0و انعطاف پذیري در سطح 
از آزمون همچنین، . به دست آمده است 55/0و 68/0، 48/0، 67/0پذیري به ترتیب و انعطاف

خالقیت تورنس به عنوان شاخص روایی هم زمان براي آزمون خالقیت عابدي استفاده شده 
پذیري به ترتیب ها در مقوله بسط، ابتکار، و انعطافضریب همبستگی بین خرده آزمون. است
ها بسط در سایر مقولهبه دست آمد که که به جز مقوله  361/0و  424/0،  - 195/0، 468/0

 گوناگونیاعتبار و پایایی این آزمون در پژوهش هاي  .معنادار است 05/0همبستگی در حدود 
؛ 1383؛ دائمی و مقیمی بار فروش، 1381؛ سهرابی و سهرابی، 1377؛ حقیقت، 1373کفایت، (

  .بررسی و تایید شده است) 1384، و همکاران شهنی ییالق

  روش اجرا
نفر  5هاي پرسشگري نفر دبیرگروه آزمایشی اول دوره مهارت 5هاي الزم پس از هماهنگی

نفر دبیرگروه آزمایشی سوم دوره  5هاي توضیح دادن و دبیرگروه آزمایشی دوم دوره مهارت
نفر دبیر  5هاي پرسشگري و توضیح دادن را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند و مهارت

تا  10به مدت   یآزمایش هاي گروه. ن دوره ها شرکت نداشتندگروه کنترل در هیچ کدام از ای
یا توضیح  هاي پرسشگري ومهارتدر معرض متغیر مستقل که آموزش دقیقه اي  50جلسه  15
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در نهایت بعد از . آموزان اجرا شدآزمون خالقیت بر روي تمام دانش. ندبود قرار گرفت دادن
. آموزان هر چهار گروه مورد آزمون قرار گرفتنددانشها و به فاصله دو ماه دوباره اتمام جلسه

آمده  2و  1در جدول هاي  هاي پرسشگري و توضیح دادنمحتواي جلسه هاي آموزش مهارت
  .هاي آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدداده ها با روش. است

  هاي پرسشگريمحتواي جلسه هاي آموزش مهارت .1جدول 

  هدف  نام فعالیت  هاجلسه

  معارفه و کلیات  اول
توضـیح مقــدماتی پیرامــون اهمیـت پرسشــگري، ایجــاد   

  فضاي مثبت و اعتماد سازي بین معلمان و پژوهشگر 

  کردنها و دالیل سوالهدف  دوم
کـردن معلمـان و   هـاي سـوال  تبادل نظر در مورد هـدف 

  هاآموزان، آشنایی کلی با انواع و ابعاد سوالدانش

  هاانواع و ابعاد سوال  سوم
هـا وتمـرین عملـی    آشنایی دقیق با انواع و ابعـاد سـوال   

  هاي گوناگونمطرح کردن سوال

  کردنسوال مؤثرهاي روش  چهارم
ها و یـادگیري روشـهاي سـوال    مرور انواع و ابعاد سوال

  بصورت کاربردي مؤثرکردن 
  کردن در کالس درس سوال مؤثرهاي ارزیابی روش  کردنسوال مؤثرهاي تمرین روش  پنجم

  کردنخطاهاي متداول در سوال  ششم
کـردن و تمـرین   پی بردن به خطاهاي متـداول در سـوال  

  کردن بدون خطا سوال

  تفکر و تفکر انتقادي  هفتم
بـر   مـؤثر آشنایی با انواع تفکر و تفکر انتقادي و عوامل 

  آن 

  هاي پرسشگري و تفکر خالقمهارت  هشتم
کارایی توضیح دادن در آموزش و پرورش پی بردن به 

  آموزان تفکر خالقانه در دانش

  هاآماده سازي درس  نهم
آموزش نحوه آماده سازي طرح درس براي بکارگیري 

  هاي پرسشگري از طریق ارائه مثال هاي عینی مهارت

  هابندي و تمرین مهارتجمع  دهم
هـاي یادگرفتـه   هـا و مهـارت  تمرین به کـار بـردن روش  

  هاي کاربردي ده همراه با مثالش
  . ها از فنون گوناگون مانند ایفاي نقش، نمایش، کارگروهی و سخنرانی استفاده شده استها و مهارتبراي آموزش روش* 

  

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

151  
 

یح 
وض

 و ت
ري

شگ
پرس

ي 
ت ها

مهار
ش 

موز
ی آ

خش
ثر ب

ا
...  

  هاي توضیح دادنمحتواي جلسه هاي آموزش مهارت .2جدول 

  هدف  نام فعالیت  هاجلسه

  معارفه و کلیات  اول
شــرح مقــدماتی پیرامــون اهمیــت توضــیح دادن، ایجــاد 

  فضاي مثبت و اعتماد سازي بین معلمان و پژوهشگر 

  ها و دالیل توضیح دادنهدف  دوم
هـاي توضـیح دادن معلمـان ،    تبادل نظر در مورد هـدف 
  هاي اصلی توضیح دادنآشنایی کلی با ویژگی

  راهبردهاي توضیح دادن  سوم
اهبردهاي توضیح دادن وتمـرین  آشنایی دقیق با انواع ر 

  عملی مطرح کردن توضیح هاي گوناگون

  تحلیل توضیح ها  چهارم
مــرور راهبردهــاي توضــیح دادن و یــادگیري روشــهاي 

  تحلیل توضیح ها

  راهبردهاي توضیح دادن کارآمد  پنجم
هــاي اصـلی توضــیح دادن کارآمــد  آشـنایی بــا ویژگـی  

ماننـد صـراحت، سـاختار روشــن، زبـان روشـن، روانــی      
  ... گفتار و 

  بازخورد  ششم
ــادگیري   مــرور راهبردهــاي توضــیح دادن کارآمــد و ی

  روشهاي ارزشیابی توضیح ها

  تفکر و تفکر خالقانه  هفتم
بـر   مـؤثر آشنایی با انواع تفکر و تفکر خالقانه و عوامل 

  آن 

  هاي توضیح دادن و خالقیتمهارت  هشتم
پی بردن به کارایی توضیح دادن در آموزش و پرورش 

  آموزان خالقیت در دانش

  هاآماده سازي درس  نهم
آموزش نحوه آماده سازي طرح درس براي بکارگیري 

  هاي عینی هاي توضیح دادن از طریق ارائه مثالمهارت

  هاجمعبندي و تمرین مهارت  دهم
هـاي یادگرفتـه   هـا و مهـارت  ار بـردن روش تمرین به کـ 

  هاي کاربردي شده همراه با مثال
  . ها از فنون گوناگون مانند ایفاي نقش، نمایش، کارگروهی و سخنرانی استفاده شده استها و مهارتبراي آموزش روش* 
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  افته هاي پژوهشی
، 57/129، 75/130هاي چهارگانه به ترتیب  هاي آزمون خالقیت در گروهمیانگین نمره

. باشد می 87/129و میانگین نمره آزمون خالقیت براي کل اعضاي نمونه  52/129و  63/129
و حداقل و حداکثر نمره  16/6آموزان برابر هاي این آزمون براي کل دانشانحراف معیار نمره

  .)3جدول ( بوده است 148و  110کسب شده به ترتیب 
  هاي آزمایش و کنترل   در گروه ن خالقیتآزمو ه هايمیانگین نمر .3جدول 

  n  Min  Max  M  SD  گروه

 26/6 75/130 148 113 150 معلمان با مهارت پرسشگري

معلمان با مهارت توضیح 
 دادن

150 113 145 57/129 81/5 

 15/6 63/129 144 112 150 معلمان با هر دو مهارت

 37/6 52/129 145 110 150 گروه کنترل

 16/6 87/129 148 110 600 کل

خالقیت توضیح دادن به معلمان، بر هاي پرسشگري وآموزش مهارت تأثیربراي بررسی 
هاي آن بر خرده مقیاس تأثیرو براي بررسی  يمتغیر تکآموزان از تحلیل کوواریانس دانش

پیش از اجراي تحلیل . استفاده شده است ياز تحلیل کوواریانس چند متغیر خالقیت
این . ها بررسی شدهاي رگرسیون و همگنی واریانسهاي همگنی شیبکوواریانس، مفروضه

آزمون و خالقیت در آزمون و پسهاي پیشفرض به معنی یکسان بودن رابطه همبستگی نمره
با توجه به نتیجه تحلیل واریانس یک طرفه مشخص شد که این . چهار گروه مورد بررسی است
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ها نشان داد که فرض همگنی واریانس »لون«ز این گذشته نتیجه آزمون ا. مفروضه برقرار است
  .نیز برقرار بود

توضیح دادن  هاي پرسشگري و آموزش مهارت تأثیربراي  تک متغیري کوواریانس تحلیل .4جدول 
  آموزاندانش خالقیتبه معلمان بر 

 SS df MS F P  ω2 منبع تغییرات

 169/0 001/0 38/40 52/1787 3 57/5362 خالقیت* گروه 

 27/44 595 45/26339 خطا
   

 599 01/31705 کل
    

کمتر از ( 595و  3آزادي  اتبدست آمده با درج F می بینیم 4همانطور که در جدول 
 ،کنترل هاي آزمایشی و  در گروه خالقیت ه هايبنابراین تفاوت میانگین نمر ،است) 001/0
توضیح دادن به معلمان باعث پرسشگري و  هايمهارتآموزش ، بیان دیگربه  .دار استامعن

درصد  9/16 تأثیرمقدار این  امگابا توجه به مجذور . شودآموزان میدانش خالقیتافزایش 
  .است

هاي پرسشگري و توضیح دادن به معلمان بر خالقیت  آموزش مهارت تأثیراز آنجا که  
آوري شده مورد تایید قرار گرفت، براي بررسی نقش هر  هاي جمع آموزان توسط دادهدانش

از  "همزمانپرسشگري و توضیح دادن "و  "توضیح دادن"، "پرسشگري"هاي  یک از مهارت
  .ه شده استئارا 5نتایج محاسبات در جدول . مقایسه دو به دو این عوامل استفاده شده است
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  ها گروه يهاي دو به دو مقایسه .5جدول 

 گروه ها
اختالف میانگین دو 

 گروه
P  

 008/0 -05/2 معلمان با مهارت توضیح دادن معلمان با مهارت پرسشگري

 001/0 -49/4 معلمان با هر دو مهارت

 001/0 66/3 گروه کنترل

 008/0 05/2 معلمان با مهارت پرسشگري معلمان با مهارت توضیح دادن

 002/0 -44/2 معلمان با هر دو مهارت

 001/0 72/5 گروه کنترل

 001/0 49/4 معلمان با مهارت پرسشگري معلمان با هر دو مهارت

 002/0 44/2 معلمان با مهارت توضیح دادن

 001/0 16/8 گروه کنترل

 001/0 -66/3 معلمان با مهارت پرسشگري گروه کنترل

 001/0 -72/5 معلمان با مهارت توضیح دادن

 001/0 -16/8 معلمان با هر دو مهارت

هاي آزمایشی و گروه کنترل  گیریم که تمام گروهنتیجه می 5با توجه به اطالعات جدول 
) پس آزمون(با توجه به میانگین نمرات آزمون خالقیت . داري دارند دو به دو باهم اختالف معنا

باعث افزایش بیشتري در  همزمانتوان نتیجه گرفت که آموزش هر دو مهارت بصورت  می
آموزش مهارت توضیح دادن بر افزایش خالقیت  تأثیر. آموزان گردیده است القیت دانشخ

کمتري بر افزایش  تأثیرآموزان در مرتبه دوم قرار دارد و آموزش مهارت پرسشگري  دانش
  .آموزان داشته استخالقیت دانش

توضیح دادن به معلمان، بر افزایش  هاي پرسشگري و آموزش مهارت تأثیربراي بررسی 
قبل از . استفاده شده است يمتغیر چندآموزان از تحلیل کوواریانس دانشهاي خالقیت  مؤلفه
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نتایج این آزمون . گرفتمورد بررسی قرار  فرض همگنی ماتریس کوواریانس انجام این تحلیل
  .زیر آمده است 6در جدول 

  واریانسماتریس کوگنی منتایج آزمون ه .6جدول 

 مقدار آماره آزمون
(Box's M) 

F Df1 Df2 P 

329/28 933/0 30 057/976632 571/0 

واریانس ماتریس کوفرض همگنی )  = 05/0α(محاسبه شده داري ابا توجه به سطح معن
هاي  آموزش مهارت تأثیرنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره براي آزمون . شوده میتپذیرف

 7در جدول  آموزاندانشهاي خالقیت  مؤلفهتوضیح دادن به معلمان، بر افزایش  پرسشگري و
  .آمده است

  هاي خالقیتآزمون مؤلفهروي نمرات پس يتحلیل کوواریانس چند متغیر .7جدول

 SS df MS F  P ω2 هاي خالقیت مؤلفه منبع 

آموزش 
هاي  مهارت

 پرسشگري و
توضیح دادن 
  به معلمان

  024/0  003/0 785/4 824/62 3و  595 472/188  سیالی
  177/0 001/0 756/42  519/453 3و  595  556/1360  بسط
  027/0 001/0 599/5  557/59 3و  595  672/178  ابتکار

  036/0 001/0 45/7  946/58 3و  595  837/176  پذیريانعطاف

پذیري انعطاف، بسط، ابتکار و سیالی هايدر مؤلفه 7 جدول F هاينسبتبا توجه به 
در تمام این کنترل  ی وآزمایش هاي گروههاي هتوان گفت تفاوت میانگین نمر میخالقیت 
توضیح دادن به معلمان هاي پرسشگري و  آموزش مهارت بدین ترتیب .دار استامعن هامؤلفه

ه بطور کلی با توج .گرددآموزان میدر دانش خالقیتهاي مؤلفه هاي تمامیهباعث افزایش نمر
 تأثیرتوضیح دادن به معلمان بیشترین  هاي پرسشگري و تآموزش مهار امگا،به مقادیر مجذور 
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 را به ترتیب بر تأثیرو پس از آن بیشترین ) درصد 7/17(را بر افزایش توانایی مؤلفه بسط 
  .دارد) درصد 47/2( سیالیو ) درصد 7/2(، ابتکار )درصد 6/3( انعطاف پذیري هاي مؤلفه

  بحث و نتیجه گیري 
هاي پرسشگري و توضیح دادن به معلمان پژوهش نشان داد آموزش مهارتاین هاي یافته

دهد هاي خالقیت نیز نشان میتحلیل زیرمقیاس. گرددآموزان میباعث افزایش خالقیت دانش
اي چهار هتوان گفت میانگین نمرهبنابراین می .بدست آمده در تمام موارد معنادار است Fمقدار 

پذیري در چهار گروه آزمایش و کنترل تفاوت دارد خرده آزمون سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف
هاي خالقیت در هاي پرسشگري به معلمان باعث افزایش زیر مقیاسو آموزش مهارت

این یافته با نتایج  .شودمی تأییدبدین ترتیب فرضیه اصلی پژوهش . آموزان شده است دانش
، )2001( ، بلک)1999(مارتینو و ماهر  هايبا یافته از جمله ؛دارد همسوییها پژوهشبسیاري از 

، کوئیونگ و یوجینگ )2009( ، چورزمپا و الپیداس)1383(، ابیلی )1373( خلیلی شورینی
، رشید و همکاران )2006(، مارگوتی)2009(، فرانکی و همکاران )1389(، گنجی )2009(
  .هماهنگ است )1390(

اي مورد نیاز آموزگاران در کالس هاي پایهدر بیان مهارت) 2010( 1و کوچاكایگن 
هاي از طریق پرسش. اند که پرسش کالسی یکی از آنهاستدرس از چندین عامل نام برده

. شوند تا افکار خود را در محیط کالسی پژوهش محور بیان کنندآموزان تشویق میمعلم، دانش
از جمله . ی برخوردار استیو نوع آنها نیز از اهمیت بسزاهاي مطرح شده محتواي پرسش

او در کتاب . است) 1933( جان دیوییپیشروانی که توجه زیادي به تفکر و ماهیت آن نمود 
داند که دو مرحله ابتدایی و  جریان تفکر را شامل مراحلی می» کنیم؟ چگونه فکر می« معروف 

مرحله شک و ابهام است و   مرحلۀ اول یا ابتدایی،. گیرد می انتهایی و پنج مرحلۀ میانی را در بر
آن زمانی است که انسان با یک موقعیت پیچیده رو به رو شده و درصدد یافتن پاسخی براي 

                                                 
1. Eggen, & Kauchak 
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 مرحلۀ انتهایی، زمانی است که فرد از شک و ابهام درآمده و. مسئله و مشکل ایجاد شده است
  .به نتیجه و جواب دست یافته است

هاي علوم و فنون و بر اساس بعضی از رویکردهاي مروز به دلیل پیشرفتمدارس ا
شناختی، توجه خود را بیشتر به انتقال اطالعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت  روان
هاي اخیر اما خوشبختانه در سال). 1382شعبانی،(هاي متفکر و خالق فاصله گرفته اند  انسان
ب نظران از تأ کید زیاد مدارس بر انتقال دانش و اطالعات شناسان پرورشی و دیگر صاحروان

هاي اندیشیدن و تفکر در آموزان انتقاد کرده و معلمان را بیشتر به پرورش مهارتبه دانش
  ).1379سیف، (یادگیرندگان سفارش کرده اند 

هاي پی در آموزان در سؤالتحول جاري در آموزش علوم، بر اهمیت درگیر ساختن دانش
چنین فرایندي مستلزم آموزش معلمان . به عنوان جنبه اصلی علوم پژوهش محور تأکید داردپی 

زیرا معلمان تازه کار براي ). 1،2010کوري والیزابت(در بدو خدمت و حین خدمت است 
  . هاي بسیاري روبرو هستندآموزان پژوهش محور، با چالشتربیت ذهن هاي کاوشگر و دانش

نیز بر این باورند که هدف از پرسش کالسی جلب توجه ) 2009( 2اودانل، ریو و اسمیت
آموزان آموزان، مرور اطالعات مطرح شده، کمک به تغییر مفهومی و نیز برانگیختن دانشدانش

کنند که آموزگار آنان همچنین تاکید می. براي پیگیري اطالعات بیشتري درباره موضوع درسی
هاي با سطوح شناختی پیچیده تر نیز استفاده کند، زیرا ز پرسشباید با توجه به طبقه بندي بلوم، ا

  .کند ربط داردآموزان به نوع پرسشی که آموزگار بیان میکیفیت استدالل دانش
اي در میزان استفاده از توضیح دارد و این یافته با نظر کنندهمحتواي آموزشی نقش تعیین

پیکولو و  .در خصوص دالیل استفاده از فن توضیح دادن هماهنگ است) 1986( 3شوستاك

                                                 
1. Cory and Elizabeth       
2. O’Donnell, Reeve & Smith 
3. Shostak 
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اند که در آموزش موضوعات خاصی نظیر ریاضیات بایستی نیز تأکید کرده) 2008( 1همکاران
  .از توضیحاتی متفاوت از سایر دروس استفاده کرد

از . سی استآموزان از مطالب درفنی است که هدف آن تسهیل فهم دانش ،توضیح دادن
بنابراین سن و  ،آموزان ارتباطی قوي داردهاي فردي دانشآنجایی که فهم یک مطلب با ویژگی

است توضیحی که براي یک  آشکار. آموزان تعیین کننده نوع توضیح استپایه تحصیلی دانش
. بود هاي باالتر مناسب نخواهدآموزان پایهبراي دانشالزاماً آموز پایه اول مناسب است دانش

دهد کیفیت توضیح معلم یک امر نسبی است و بستگی به این دارد که این این اصل نشان می
یک ) 2005(کوهن و همکاران . اي صورت می گیردتوضیح براي چه کسانی و با چه پیشینه
آموزان را بیشتر از آنچه دانند که معلم توانایی درك دانشتوضیح غیر اثربخش را توضیحی می

در توضیح دادن  که معتقدند آنچه) 2008(همچنین پیکولو و همکاران . کندمیهست فرض 
در کل رویکردهایی که معلمان . آموزان است نه خود توضیحهدف اصلی است یادگیري دانش

، ترجمه کیامنش و 2001(اند با آنچه راگ و براون در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار داده
  .اند همخوانی داردورزیدهبر آن تأکید ) 1387گنجی، 

یافته دیگر پژوهش شناسایی نقاط ضعف معلمان در استفاده از فن آموزشی توضیح دادن 
واضح بودن مقدمه، مناسب : آنچه معلمان نقص داشتند به ترتیب فراوانی عبارت بودند از .بود

هاي کالمی سرنخها، ارائه هاي عینی، مناسب بودن مکثها، کافی بودن مثالبودن ساختار جمله
کردن مستقیم، بکارگیري مناسب مواد و رسانه آموزشی، روشن بودن الگوي توضیح، خالصه

. آموزان در بحثتدریجی مطلب، تغییر سرعت بیان یا سطح مطلب و بررسی مشارکت دانش
گونه آموزش رسمی شود این موارد همانهایی هستند که معلمان هیچطور که مالحظه میهمان
پردازند و جزئیات با اهمیت هر ها عمدتاً به نکات کلی آموزش میآموزش. اندن ندیدهبراي آ

یک توضیح خوب را داراي ده ) 2002(کري . دهندکدام از فنون را مورد توجه قرار نمی
هاي مثبت و منفی، استفاده از داند که از جمله آنها داشتن مقدمه پویا، استفاده از مثالویژگی می

                                                 
1. Pickolo 
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زبانی، و سرعت مناسب است که با آنچه معلمان در پژوهش حاضر ضعف داشتند، تمهیدات 
  .همخوانی دارد

گیري کرد که توضیح دادن یک فن آموزشی مهم است توان چنین نتیجهدر مجموع می
از . کنند اما در رعایت اصول اساسی آن اشکاالتی دارندکه معلمان به کرات از آن استفاده می

منظور از . است 1افزاید، روشنی بیانهاي معلمان میر کارآمدي توضیحجمله مواردي که ب
، 2اسالوین(روشنی بیان، استفاده از زبانی ساده، مستقیم و سازمان یافته براي بیان مفاهیم است 

در ) 1984( 4گیج و برالینر. عکس روشنی بیان است 3ابهام بیان). 1386؛ نقل از سیف، 2006
کنند که گوینده از ها در شنونده این احساس را ایجاد میبعضی کلمه که انداین باره گفته

کردنوقابی و سیف، ( گوناگونهاي نتایج پژوهش). 1386نقل از سیف، (موضوع مطمئن نیست 
نشان داده اند که روشنی بیان با باال بودن سطح دانش معلم از ) 1386؛ کردنوقابی، 1385

به سخن دیگر . یین بودن سطح دانش او رابطه مستقیم دارندموضوع درسی و ابهام در کالم با پا
تري درباره آن دهد بیشتر مسلط باشد و اطالعات جامعهرچه معلم بر مطالبی که درس می
ها نشان همچنین این پژوهش. تر خواهند بودتر و قابل فهمکسب کرده باشد، بیان او روشن

  ). 1386سیف، (شود آموزان میگیري کمتر دانشاند که ابهام در کالم معلم منجر به یادداده
)  1383؛ ترجمه کیامنش و گنجی، 2001(توان به بیان راگ و براون ها میدر تبیین این یافته

دهـد و  استناد کرد، آنها اعتقاد دارند که توضیح دادن مؤثر، اساس یادگیري عمیق را تشکیل می
نـد تـدریس و یـادگیري را بـراي معلمـان و      تواهاي اصلی آموزش است کـه مـی  یکی از مهارت

باور دارنـد کـه همـه افـراد کـم و      ) 1990(و تورنس ) 1966(اسبورن . آموزان بهبود بخشددانش
وقتـی  . توانند خالق باشند و پرورش توانمندي هـاي فکـري، زیـر بنـاي خالقیـت اسـت      بیش می

زان بتواننـد از مفهـوم   آمـو آموزان توضـیح داده شـود و دانـش   مطالب به طرز صحیح براي دانش

                                                 
1. clarity 
2. Slavin  
3. vagueness         
4. Gage & Berliner 
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وولفلـک  . شـود  مورد نظر دیدي روشن داشته باشند، این امر باعـث بـروز خالقیـت در آنهـا مـی     
اي که بـه  گوید توانایی آفرینندگی مانند توانایی حل مسئله بر دانش و اطالعات فرد در زمینه می

غنـی دانـش در   یعنی داشتن یک مخزن . )1389حسن زاده، ( زند وابسته استآفرینش دست می
آمـوزان و تقویـت   هـا بـا آمـوزش بـه دانـش     معلم. یک زمینه، اساس خالقیت در آن زمینه است

آمـوزان بـه اسـتفاده    همچنین تشویق دانش  هاي نو و مؤثر،روحیه آنها در پذیرش عقاید و اندیشه
طریـق  یـادگیري از   هـاي خـود،   کالسـی از خود ارزیابی منظم و توضیح مفاهیم بـراي سـایر هـم   

داونـس و  (شـوند  آمـوزان مـی  یـادگیري را مهـم جلـوه داده و باعـث رشـد تفکـر خـالق دانـش        
  ).1996 لومباردي، 

بین تدریس معلم در کالس درس : نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که) 1389(وکیلی 
س آموزان دوره ابتدایی رابطـه وجـود دارد و تـدریس معلـم در کـال     با شکوفایی خالقیت دانش

آمـوزان از  چون یادگیري دانش. آموزان دوره ابتدایی نیستدرس مانع شکوفایی خالقیت دانش
پذیرد، بنابراین اگـر معلمـان در روش تـدریس خـود تنـوع      هاي حسی مختلفی صورت میکانال

ــند و از روش  ــته باش ــت     داش ــکوفایی خالقی ــر ش ــد، ب ــتفاده کنن ــدریس اس ــی در ت ــاي مختلف ه
  .بت دارندمث تأثیرآموزان   دانش

، )1995(، کــانتی )2008(، هــري گــرور)2005(، آبیــون )2006(نتــایج تحقیقــات میلیگــرام 
ــی  ــایخ )1389(وکیل ــیالق  )1389(، مش ــهنی ی ــیدي )1388(، ش ــانی )1387(، رش ، )1385(، جه
؛ نقل 2006(و میلیگرام و ویچ ) 1995(، رایس )1387(راد ، فالح)1386(، طالبی )1384(صفوي 

هاي تـدریس،  اند که روشبا پژوهش حاضر همسو بوده و به این نتیجه رسیده) 1389از وکیلی، 
آمـوزان در یـک زمینـه، اسـتفاده از وسـایل کمـک آموزشـی و مهـارت اولیـه          اطالعات دانـش 

  .آموزان مؤثر باشندتوانند در خالقیت دانش می
ي آن را محـدود  پژوهش حاضر با تنگناهایی نیز روبرو بوده است که تعمیم پذیري یافته هـا 

انـدك گـروه نمونـه، عـدم نمونـه گیـري از مـدارس         نسـبتاً سازد،  ازآن جمله باید بـه حجـم   می
هـا و حضـور   دخترانه و غیر انتفاعی و عدم امکان صدابرداري و تصویر برداري از رونـد کـالس  

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

161  
 

یح 
وض

 و ت
ري

شگ
پرس

ي 
ت ها

مهار
ش 

موز
ی آ

خش
ثر ب

ا
...  

هـاي آموزشـی   ها، همچنین مشکالت متعدد براي برگـزاري مـنظم کـالس   گر در کالسمشاهده
هـاي  با وجود این، به عنوان اولـین نمونـه در نـوع خـود بـراي موقعیـت      .  معلمان اشاره کرد ویژه

یکـی از   و توضـیح هـا   هاي شفاهی مطرح کردن سؤال. آموزشی داراي محتواي کاربردي است
 گونـاگون  هـاي  از این رو بایستی در واحدهاي درسی رشته. عناصر حیاتی فرایند یادگیري است

هاي آموزشی بدو خدمت و حین خدمت معلمان به  هاي مراکز تربیت معلم و دوره دبیري، درس
از این گذشته چـون هـدف نهـایی آمـوزش و     . تري مورد توجه قرار گیرد صورت بسیار پررنگ

هـایی   هـاي سـیار، بلکـه پـروردن انسـان      پرورش در مقاطع تحصیلی گوناگون نه ایجـاد کتابخانـه  
بایسـتی بـراي    و توضـیح دادن  کـردن هاي مختلـف سـؤال   انگیزه است، جنبه متفکر و خالق و با
آمـوزان هـر کـالس،     هاي آموزشـی و درسـی و تعـداد دانـش     همچنین برنامه. معلمان تبیین شود

از سـوي معلمـان و    و توضـیح هـاي روشـن    هـاي گونـاگون   بایستی امکان مطـرح کـردن سـؤال   
به عنوان  هاي پرسشگري و توضیح دادنمهارتمیت با توجه به اه. آموزان را فراهم سازند دانش

تواند بـه عنـوان    معلمان می و توضیح هاي کردنراهبردهاي کلیدي تدریس، نحوه و میزان سؤال
  .ارزشیابی معلمان در نظر گرفته شود  هاي یکی از شاخص

 هاي آینده ما افرادي پرسشگر و پاسخگو باشند، اشتباهات گذشتگانچنانچه بخواهیم نسل
خود را تکرار نکنند، براي مشکالت امروز و فردا چاره اندیشی کنند و کوتاه سخن اینکه براي 

هاي مناسب به آنان زندگی در دنیاي پیچیده قرن بیست و یکم آماده شوند، بایستی با توضیح
، تفکر برانگیز، متوالی، گوناگونهاي هوشمندانه، آموزش دهیم و از طریق مطرح کردن سؤال

عدي و جستجوگرانه، همچنین توضیح هاي روشن و جامع آنها را تا رسیدن به مقصد چند ب
  ).1389گنجی، (راهنمایی کنیم 
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  منابع
مبانی فلسفی، روانشناختی واجتماعی برنامه درسی، ترجمه ). 1373.(پ. ، هانکینس،ف.س. ارنشتاین، آ

  .یادواره کتاب: تهران.سیاوش خلیلی شورینی،
ارزیابی ). 1386. (سنبابامحمدي، ح هدي؛نعمت بخش، ممصطفی؛  شریف، ؛لساداتا ینباطهري، ز

ورود به دانشگاه در دانشجویان  مهارتهاي تفکر انتقادي و ارتباط آن با رتبه آزمون سراسري
  .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه  ترجمه. (شناسی آمریکافرهنگ توصیفی انجمن روان). 2007( شناسی آمریکاانجمن روان
  . نشر ارس: تهران). 1391مترجمان
)  1388ترجمه حسن قاسم زاده و پروین عظیمی، مترجمان (شکوفایی خالقیت ). 1388. (رازاآمابیلی، ت
  .نشر نو: تهران

 با هدفی گیريجهت ابعاد رابطه). 1389. (سادات، م و. ساداتی، س ؛المعلیافروز، غ ؛حمدپژوه، ا به
 مجله. درخشان استعدادهاي مدارس در تحصیل به شاغل دبیرستانیآموزان دانش در خالقیت
  .49، دوم، اول، ادگیريی و آموزش و مطالعات
 بر خالقیت آموزش مختلف رویکردهاي تأثیر ايمقایسه و تحلیلی بررسی). 1385. (عفرجهانی، ج
، 25شیراز،،  دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم مجله. نوجوانان و کودکان پژوهشگري روحیه پرورش

4 ،47.  
برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت پیشرفت  تأثیربررسی ). 1386( .فضل الساداتحسینی، ا

  .148-167، )32(، سال ششم هاي آموزشیفصلنامه نوآوري. آموزان تحصیلی و خودپنداره دانش
 هايمهارت دانش، نگرش، و بر خالقیت آموزشی برنامه تأثیر بررسی). 1382( .فضل الساداتحسینی، ا
  .67-5،51 ، شمارهآموزشی هاينوآوري فصلنامه. معلمان
آموزان خالق و تعیین رابطه میان خالقیت با بررسی ویژگیهاي شخصیتی دانش).1377.(حقیقت، ش

آموزان سال سوم راهنمایی پیشرفت تحصیلی، هوش، طبقه اجتماعی و جنسیت در گروهی از دانش
  .راي تحقیقات آموزشی استان فارسدر شهر شیراز، شو
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هاي تفکر  تعیین اعتماد، اعتبار و هنجار نمرات آزمون مهارت). 1378. (؛ سلیمانی، محسنسینخلیلی، ح
دانشکده پرستاري ومامایی دانشگاه : تهران. پایان نامه کارشناسی  ارشد. انتقادي کالیفرنیا  فرم ب 
  .علوم پزشکی شهید بهشتی

تازه هاي علوم  .هنجاریابی آزمون خالقیت ).1383( .اطمهفسیده . ارفروشقیمی بم ضا؛رمیددائمی، ح
  .1-8، 4و  3، شماره 6، سال شناختی
 اجراي اثر بررسی). 1387. (زت الهنادري، ع لی؛ي، عمدارشریعت ؛ریمنراقی، م سیف ؛نیژهذکریایی، م
 پایه دختر آموزان دانش ادگیريی و خالقیت بر نمایش و گوییقصه از گیريبهره با درسی برنامه
  .19 ،16تربیتی، چهارم،  هايپژوهش. تهران شهر 5 منطقه ابتدایی مقطع چهارم
علیرضا کیامنش و کامران ترجمه . توضیح دادن در دبستان). 2001( .؛ جرج برواننرادکدواردراگ، ا

  .انتشارات رشد: تهران. )1387( گنجی
کامران . رجمه علیرضا کیامنشت. پرسش کردن در دبیرستان). 2001. (راگ، ادواردکنراد؛ جرج بروان

  .انتشارات رشد: تهران )1383(گنجی 
کامران . ترجمه علیرضا کیامنش. پرسش کردن در دبستان). 2001. (راگ، ادواردکنراد؛ جرج بروان

  .انتشارات رشد: تهران) 1383(. گنجی
چگونگی طرح  تأثیرو مقایسه  بررسی). 1390. (سولکردنوقابی، ر بوالقاسم؛یعقوبی، اسرو؛ رشید، خ

 فصلنامه. پرسش شفاهی کالسی بر یادگیري درس ریاضی و عالقه دانش آموزان به این درس
  .125-153، 22 ، سال هفتم، شمارهتربیتی روانشناسی

 هاياندیشه فصلنامه. کنترل با منبع خالقیت رابطه بررسی). 1388. (هرنازم شیدي، اسماعیل؛ شهرآراي،ر
  .83سوم،  ، سوم، شمارهتربیتی علوم در تازه

مقایسه دو روش مباحثه و سخنرانی در میزان یادگیري ). 1390( .ریمآویژگان، م هناز؛رضوي، ش
-580): 6(11، مجله ایرانی آموزش علوم پزشکی. دانشجویان مقطع دکتري تخصصی علوم تشریح

581.  
مجله . هاي تفکر با خالقیت دانشجویان پیام نورسبکرابطه ). 1391( .یالآخوندي، ن سین؛زارع، ح

  .160-141: 1، شماره8، دوره مطالعات روان شناختی
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شرکت چاپ : تهران. پرورش خالقیت در کودکان). 1389. (گلی، ف و نصیري، ح احمدرضا؛زمانی، 
  .هاي درسی ایران و نشر کتاب

اي میزان خالقیت و فشارهاي روانی در سه بررسی مقایسه  ).1381( .ادرهسهرابی، ن نازنین؛سهرابی، 
گروه معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر و نمونه عادي و بررسی ارتباط خالقیت و فشارهاي روانی، 

  .1381ها، آبان ماه همایش سراسري اعتیاد و چالش
  .نشر دوران: روانشناسی پرورشی نوین، تهران). 1388. (کبرالی سیف، ع 

  .امیر کبیر: تعلیم وتربیت اسالمی، تهران). 1382. (لیشریعتمداري، ع
، هاي آموزشی فصلنامه نوآوري. هاي شخصیتیرابطه خالقیت و ویژگی). 1383. (اشاپسن شریفی، ح

  .12-31، )7(سال سوم 
انتشارات : تهران). راهبردهاي تفکر ها و آموزش مهارت(روش تدریس پیشرفته ). 1381. (سنشعبانی، ح
  .سمت
  .انتشارات سمت: ، تهران)روشهاوفنون تدریس(مهارتهاي آموزشی وپرورشی ). 1382(. سنشعبانی، ح

خالقیت  بارش مغزي بر آموزش تأثیر). 1384( .سین؛ شکرکن، حریبا؛ سهرابی، فالق، منیژهیی شهنی
 ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی .دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز با کنترل هوش

12)1(،26-1.   
 1هاي روانشناختی، شماره  خالقیت و شیوه اي نو در اندازه گیري آن، پژوهش ).1372( .مالعابدي، ج

  .2و 
بر ) درس پرورش خالقیت درکودکان(آموزش  تأثیربررسی ). 1384. (اهرهاقلیدس، ط رشید؛قاسمی، ف

هاي  وريآنو فصلنامه. هاي شیراز موزان دختر سال سوم کودکیاري هنرستانآ افزایش خالقیت دانش
  .58-84، )13(، سال چهارم آموزشی
ترجمه غالمرضا نفیسی و کامران . هاي پژوهش در علوم رفتاري روش). 2009. (ریسکل کازبی، پ
  .جیحون: تهران. گنجی

هاي فرزندپروري با خالقیت و رابطه متغیر اخیر با  ها و نگرش بررسی ارتباط شیوه ).1373( .فایت، مک
نامه کارشناسی  پایان .هاي پسرانه اهوازآموزان سال اول دبیرستانتحصیلی دانشهوش و پیشرفت 

  .ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
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هاي معلمان دوره بررسی و تحلیل توضیح). 1390( .زیتاذبیحی، ر سول؛کردنوقابی، ر امران؛گنجی،ک
  .103-122، ) 25( 1سال هفتم، . هاي تازه در علوم تربیتیفصلنامه اندیشه. ابتدایی
اثر روش بارش مغزي در افزایش ). 1383( .الکمیرهاشمی، ماشا؛ پحسن شریفی،  مزه؛ح گنجی،

  . 89-112، )81(، سال سوم فصلنامه تعلیم و تربیت. آموزان خالقیت دانش
هاي شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء بررسی و تحلیل پرسش). 1389( .امرانگنجی، ک

  .130-108، 21،) 1(، سال ششم،فصلنامه اندیشه هاي تازه در علوم تربیتید اسالمی، دانشگاه آزا
هاي پرسشگري به اثربخشی آموزش مهارت). 1392( .ضالطفعلی، ر بوالقاسم؛؛ یعقوبی، اامرانگنجی، ک

 ، دانشگاه عالمهفصلنامه روانشناسی تربیتی .آموزان پسر دوره متوسطهمعلمان بر تفکر انتقادي دانش
  .1-25، 27سال نهم،  .طباطبائی
هاي پرسشگري اثربخشی آموزش مهارت). زیر چاپ. (هرامخرمی، ب ؛سن؛ دیناروند، حامرانگنجی، ک

  .هاي آموزشی فصلنامه نوآوري. به معلمان بر کاهش خطاهاي پرسش کردن
  . انتشارات سمت: تهران. ابیلی آموزش تفکر انتقادي، ترجمه خدایار). 1383. (تمایرز، چ

- دانش خالقیت بر معلم رهبري رفتار سبک تأثیر بررسی). 1389. (البنین فریده، ام ؛جان مشایخ، پري

  .اول ششم، شماره ، سالتربیتی علوم در تازه هاياندیشه فصلنامه. کازرون شهرستان ابتدایی آموزان
تاثیر راهبرد پرسشگري ). 1387( .هرامالزم، ز هین؛طاقی، ش هره؛ونکی، زبوالفضل؛ وقار سیدین، ا

متقابل هدایت شده در گروه همتایان بر مهارتهاي تفکر انتقادي وآگاهی فراشناختی دانشجویان 
پیاپی ( 2(8 ;1387پاییز و زمستان  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. پرستاري بیرجند

20:((333-340.   
 از ابتدایی آموزاندانش خالقیت شکوفایی آموزشی موانع بررسی ).1389.(امینی، ع و .وکیلی، ن
 فصلنامه. 89 – 90تحصیلی،  سال در ایالم استان در هلیالن منطقه آپ ابتدایی معلمان دیدگاه

  .202-183چهارم،  ، شمارهآموزشی مدیریت تحقیقات
رتفکر انتقادي در ارائه چارچوب نظري در خصوص برنامه درسی مبتنی ب). 1380.(هاشمیان نژاد، ف

دوره ابتدایی با تأکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی، رساله دکتري، دانشگاه آزاد واحد علوم 
   .تحقیقات تهران
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