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 چکیده 

 بعد ما رویکرد با قم شهر ابتدایی دوره معلمان دیدگاه از آموزش هایروش واکاوی هدف با حاضر پژوهش

 روش سه بررسی به کیفی تحلیل روش از هاستفاد با پیمایشی صورت به پژوهش این است. شده انجام گراییاثبات

  روش این گذاشت. کنار نباید را سخنرانی روش پردازد.می پاسخ و پرسش و گروهی بحث سخنرانی، آموزش

 افزایش جهت در باید بنابراین. دارد گسترده کاربرد مختلف دروس و در  تحصیلی مختلف سطوح آموزش در

کارگیری به  ،ع بخشی به روش سخنرانیهای تنوّجمله راه از ود،نم تالش بیشتر آن بخشی عتنوّ و کارایی

 چندان ابتدایی آموزاندانش انتقادی تفکر رشد در  گروهی بحث روش .باینری است و روش برداری یادداشت

 در پاسخ و پرسش روش. دارد بسزایی تاثیر آموزاندانش نفس به اعتماد رشد در روش این اما ،است نبوده موثر

 انجام آموزاندانش سوی از پاسخ و معلم سوی از پرسش طرفه یک جریان صورت به ابتدایی مقطع آموزاندانش

 .شودمی غفلت یادگیری تعمیق و تفهیم و دیگر هایروش لمکمّ چون آن مزایای از و شودمی
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 ABSTRACT 

The present study aims to analyze teaching methods from the perspective of primary 

school teachers in Qom through The post-positivism approach. This research 

examines three methods of teaching lecturing, group discussion, and question and 

answer using a qualitative analysis survey method. The lecture method should not be 

left out; it is widely used in teaching different levels of education and in different 

courses. Therefore, more efforts should be made to increase its efficiency and 

diversiy, including ways to diversify the speech method using note-taking and binary 

methods. The method of group discussion has not been very effective in developing 

the critical thinking of elementary students, but it has a great impact on the growth 

of students' self-confidence. The question and answer method in primary school is 

done as a one-way; teachers ask questions and students give answers and its benefits 

such as supplementing other methods and understanding and deepening learning are 

neglected. 
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 مقدمه 
نفس  تواند  زمینه سرعت در یادگیری، پیشرفت تحصیلی، کسب موفقیت و اعتماد بههای صحیح آموزش میانتخاب روش

های انتقال پرسش و پاسخ از روش روش تدریس سخنرانی، بحث گروهی و(. Shabani, 1122آموزان را فراهم کند )در دانش

دارند  یترقدرت تحلیل واستدالل پایین که آموزانیویژه برای دانش، بهروش مستقیم آموزشمطالب به صورت مستقیم است. 

آموزان دارای مشکالت ویژه برای دانشکند و پیشرفت بیشتری بهفرایند دریافت معنا را تسهیل می ،روش مستقیمتراست. مناسب

بنابراین با توجه به (. Peter Westwood,2391کند )تر فراهم میآموزان محروم و با انگیزه تحصیلی ضعیفیادگیری، دانش

کارگیری صحیح، آگاهی از ، آشنایی با اصول بهکاربرد گسترده دارند ها در فضای آموزشی مدارس ابتداییاین روشاینکه 

روش  آموزان درکیفیت آموزش را باال می برد و حالت انفعالی  دانش ،تالش در کاهش معایب معایب این سه روش و مزایا و

روش ارزشیابی شفاهی  تنها به عنوان پاسخ  پرسش وروش و از درنظر گرفتن ، نادیده گرفتن محاسن بحث گروهی انیسخنر

 «بحث گروهی»، «سخنرانی»های آموزشی در پژوهش حاضر به بررسی روش ،با توجه به اهمیت این موضوعشود. خودداری می

 ت وبیان نقاط قوّ ،قم پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش شهر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی  «پرسش و پاسخ» و

ها در شرایط فعلی آموزش ها در کالسضعف سه روش سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ  و وضعیت اجرای این روش

 روش پژوهشبه منظور باال بردن کیفیت آموزش است.  ،افزایش کیفیت سه روش آموزشی مذکور ،است.  ضرورت این بررسی

 از نوع پیمایشی و به صورت کیفی است که مورد توجه مابعد اثبات گرایان است. مابعد اثبات گرایان به سنجش و در این تحقیق

-ارائه میبه شکل آماری  را ی و نتایجبه صورت کمّرا  هافقط دادهگرایان که ، خالف روش اثباتارزیابی نظرات توجه دارند 

 د. ونشمیتمامی دستاوردها به صورت مبسوط توصیف و تفسیر  ،ها از طریق تعیین مقوالت و مفاهیمو در بخش یافتهکنند 

ارتباط ذهنی معلم و دانش آموز و به شکل کالمی از سوی معلم برای انتقال  پایۀ روشی است که بر «سخنرانی»وش ر

از سوی معلم و  است که موضوعی مشخصگفت وگویی دوطرفه پیرامون  ،«بحث گروهی»د. روش شواطالعات استفاده می

دستیابی به مفاهیم از راه تشویق به تفکر با  ،«پرسش و پاسخ»در روش اما گیرد. آموزان صورت میآموزان یا بین دانشدانش

گرایی ها به روش مابعداثباتاین مفاهیم از دیدگاه آزمودنی (.Shabani, 1122) گیردحرکت از مجهول به معلوم صورت می

ها به داده ارائۀ ها وروش کیفی به ارزیابی و بررسی نظریات آزمودنی گرایی باورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه مابعد اثباتم

های دیدگاه تک بعدی پیرامون روش ،های صورت گرفتهپردازد. در برخی از پژوهششکل توصیفی با روش پیمایشی می

 اند و کلّیۀدانستهگروهی را در مقایسه با روش سخنرانی به صورت مطلق برتر  اند و یک روش به ویژه بحثآموزش داشته

در تحقیق خود بر ( Moraru, 1122اند. از جمله مراریو )ر مطرح نمودهمزایای یک روش را در مقایسه با معایب روش دیگ

ر و درک آموزان، توانایی تفسیباعث افزایش آگاهی دانش ،کارکرد مثبت بحث گروهی تمرکز داشته است. این روش آموزشی

نیز به بررسی اصالت ( linda & Akrobelum, 1122اکربلوم و لیندا )له و ارتباط بهتر گردیده است. بهتر مطالب، بهبود حل مسئ

 ,Eslamian and et al) همکارانحسن اسالمیان و . اندباط با مسائل اجتماعی پرداختهآموزان در ارتو ارتباط بحث گروهی دانش

آموزان از تدریس )به های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانشبه مقایسه اثربخشی روش (1111

ای قوی برای آموزان از انگیزهدانش ،ویژه درس دین و زندگی( به این نتایج دست یافتند که در روش تدریس بحث گروهی

های پنج نفره را بر افزایش روش تدریس بحث گروهی از نوع گروه( Liagatdar,1112) لیاقت دار یادگیری برخوردارند.

داند. همچنین اجرای روش بحث گروهی در پیشرفت تحصیلی در های ارتباطی دانشجویان مؤثر میپیشرفت تحصیلی و مهارت

بیشتر به صورت مقایسه با  «پرسش و پاسخ»های انجام شده درباره روش پسران نسبت به دختران مؤثرتر واقع گردید. پژوهش
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گروهی، پرسش های تدریس بحث روشبین   به بررسی رابطۀ( Rahimimand, 1122ها است؛ از جمله رحیمی مند )یر روشسا

 642آزمایشی است. پژوهش از نوع نیمهاین پرداخته است.  علمی و سخنرانی با انگیزه پیشرفت در دانشجویانو پاسخ، نمایش

با پرسشنامه انگیزه پیشرفت هربتس  اند. در نهایتای مورد بررسی قرار گرفتهگیری تصادفی طبقهونهدانشجو به روش نم

(Herbets, 2321 )کوشی سنجش صورت گرفته نگری و سختنفس، پشتکار، آیندهبه  و چهار مؤلفه این پرسشنامه یعنی اعتماد

به ترتیب بیشترین میزان  «پرسش و پاسخ»و  «علمینمایش»از آن و بعد  «مباحثه»است. نتایج حاصل حاکی از این است که روش 

از آنجا که روش سخنرانی روشی است که در آن معلم نقش اساسی را برعهده دارد و  .نقش را در انگیزه پیشرفت، ایفا نمودند

-شنونده مطالب است می آموز فقطمعمول متکلم وحده است و دانش کند و به طورصورت شفاهی بیان میمطالب را غالباً به 

گردد از روش سخنرانی به عنوان زمینه الزم برای پیشرفت تحصیلی آنان منجر گردد. بنابراین پیشنهاد می فراهم نشدنتواند به 

اند و صرفاً کنارگذاشتن هها نداشتها پیشنهادی جهت بهبود استفاده از روشدراین پژوهشروش اصلی در تدریس استفاده نشود. 

االن اصلی عرصه ها دیدگاه معلمان که فعّ. از سوی دیگر در این پژوهشانداشاره کردهاز روش خاصی  کمتر استفاده یا به

آموزان مورد بررسی قرار گرفته است و حال ها از دیدگاه دانشآموزش هستند مورد غفلت واقع گردیده است و تمامی پژوهش

ها کارآمدی یا ناکارآمدی و بهبود این روش توانند به قضاوت دربارۀتر میو بهآن که معلمان هر روز در کار آموزش هستند 

 یی داشته باشد، اماتواند کارایی باالبپردازند. از سوی دیگر هر روش آموزشی به صورت مستقل و براساس موضوع آموزشی می

ن دلیل در این پژوهش به بررسی است؛ به همی نشده توجهیبه این موضوع های مطرح شده در پژوهشها، روش در مقایسۀ

 پرداخته شده است. «پرسش و پاسخ»و  «بحث گروهی»،  «سخنرانی»دیدگاه معلمان پیرامون سه روش آموزشی 

بنابر آنچه که توضیح داده شد در این پژوهش در صدد بررسی سه پرسش زیر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر قم 

 هستیم:

 نده استفاده از روش سخنرانی در دوره ابتدایی یا عدم به کار گیری این روش است؟پژوهش انجام شده تایید کن

 کدام یک از مزایای روش بحث گروهی در دوره ابتدایی قابل تحقّق است؟  مصاحبه شوندگان،از دیدگاه 

 شود؟در شرایط کنونی آموزش در دوره ابتدایی از روش پرسش و پاسخ به چه شکلی استفاده می

 

 پژوهشاسی روش شن
داند و این روش را در علوم طبیعی می روش تجربی و داند وتنها روش تحقیق راطرف میگرایی دانش را بیدیدگاه اثبات

ارزیابی  بدون سنجش واست و گرایی مبتنی بر مشاهده برد. روش اثباتجمله علوم انسانی نیز به کار می همه علوم از حوزۀ

در دیدگاه مابعد (. Adiby & Ansary,1112گردد )نتایج به شکل آماری ارائه می ی وورت کمّها به  ص. دادهگیردصورت می

تحقیق کیفی  پایۀ توان واقعیت را ساخت. در این دیدگاه که بریین شده نیست و از راه پیمایش میواقعیت از قبل تع ،اثبات گرایی

که در است اصالحی در مقابل اثبات گرایی  یگرایی حرکت شود. مابعد اثباتاست به سنجش و ارزیابی نظرات پرداخته می

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به صورت کیفی و براساس پیمایش به سنجش و (. Jalali,1121) دارد دیدگاه کمّی تحقیق

کیفی  ها پیرامون سه روش سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ پرداخته است و نتایج به صورتارزیابی نظرات آزمودنی

ها از طریق آوری دادهجمع روشمند. پیمایش شیوه مورد بررسی قرار گرفته است دیدگاه مابعد اثبات گرایی مورد توجه است

ها، ها، نگرشای را در باب باورها، ارزشهای بسیار گستردهتوان دادهرودرو، تلفنی و پرسشنامه است. از این طریق می مصاحبۀ

نفر از  022. جامعه آماری در این پژوهش  معلمان دوره ابتدایی)(Saie,1112) گردآوری کرد دافرها و دیگر صفات اکنش
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با  معلمان )زن و مرد( شاغل در مدارس ابتدایی در شهر قم( است که طبق آمار آموزش وپرورش استان قم به دست آمده است. 

گیری شد. نمونه تعیین شده پژوهش شامل د، اقدام به نمونهعضای جامعه آماری فراهم نبوامکان دسترسی به کلیه ا توجه به اینکه

نفر زن هستند. در این پژوهش به منظور آگاهی  96ها مرد ونفراز آزمودنی 91نفر از معلمان )زن و مرد( ابتدایی شهر قم است.  32

سوال 90مه شامل پرسشنا ،هاادهگیری تصادفی استفاده گردیده است. ابزار گردآوری داز نظرات معلمان ابتدایی از روش نمونه

از  ،مدیر مدرسه دو استاد دانشگاه و یک ،را نامه است. روایی پرسشنامه هدایت شده بر اساس همان پرسش باز پاسخ و مصاحبۀ

ها کیفی است. این پژوهش با استفاده از . روش تجزیه و تحلیل دادهطریق بررسی محتوای سؤاالت بررسی کردند و تأیید نمودند

-است و در نهایت پاسخ نامه و مصاحبه به صورت گفتگوی آزاد به گردآوری نظرات معلمان در مقطع ابتدایی پرداختهپرسش

های ها و حذف دادهتلخیص داده ،روش تحقیق کیفیهای و براساس معیار از مصاحبه بررسی شد های حاصلو یادداشت هانامه

ها تفسیر و تحلیل ، مفاهیم اساسی در جدول نوشته شد و دادهاز روش کدگذاری باز. پس از آن با استفاده انجام شدغیرمرتبط 

 گردید.
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 . یادآوری و تکرار مطالب1-9

 . ایجاد انگیزه1-6

 . موضوعات تحلیلی1-3

 لیت کاربرد روش پرسش و پاسخقاب -1

 

پیرامون  ،هاسخنرانی به بررسی نظرات آزمودنیروش  در بررسی مقوله مزایای  مقوله مزایای روش سخنرانی: -1

مل مفاهیمی است. این مقوله خود شا استفاده در کالس درس توجه شده به منظور ،های مثبت و نقاط قوت این روشویژگی

 :شود که عبارتند ازمی

که روش ها حاکی از آن است نتایج بررسی دیدگاه آزمودنیاب: . روش سخنرانی مناسب برای آموزش مطالب جذ9-9ّ

شود انگیزه الزم را برای گوش دادن با دقت داشته ت خاصی دارد و باعث میبرای مخاطب جذابیّ سخنرانی در آموزش مطالب،

اب باعث خروج همراهی روش سخنرانی با مطالب جذّ .، پند و نصیحتیزآمهای شخصی طنزتجربهها، باشد. مطالبی مانند خاطره

 گردد.روش سخنرانی از حالت یکنواختی می

ریزی صحیح در طی نمودن داشتن برنامه بااستفاده از روش سخنرانی و با  اقتصادی و زمانی:بودن از نظر. مقرون به صرفه 6 -9

نکات  توان با سرعت بیشتر به ارائۀی میآموزان آموزش داد. در روش سخنراننشتوان مطالب زیادی را به دامی ،مراحل سخنرانی

آموزان قابل درک ساخت. در مواقعی که محدودیت زمانی وجود دارد موضوع را برای دانش ،کوتاه یاصلی پرداخت و در مدت

م مطالب در زمانی کوتاه به توان با جمع بندی نکات اساسی و سعی در تنظیو حجم مطالب آموزشی کتاب زیاد است می

آموزان به معلم زیاد است، روشی بسیار آموزش اقدام نمود. همچنین روش سخنرانی از یک سو به علت اینکه نسبت تعداد دانش

تواند در هر زمانی بدون که نیازی به تجهیزات و امکانات آموزشی ندارد و معلم می از سوی دیگر به این دلیل  است وارزان 

 .، مقرون به صرفه استبه ارائه مطالب بپردازد کرده باشدابزار خاصی از قبل آماده اینکه 

و  کندرانی معلم مطالب را بیان میدهد در روش سخنها نشان مینتایج بررسی دیدگاه آزمودنی . امکان مدیریت بهترکالس:3 -9

منجر به  «با دقت گوش دادن»را به صورت کامل درک نمایند.  دهند تا مطلبآموزان نیز با دقت به سخنان معلم گوش میدانش

شود. از دیدگاه معلمان سکوت و نظم در کالس برای یادگیری بهتر ضروری است. همچنین نظم ایجاد سکوت در کالس می

د شد. از سوی تر خواهبه همین دلیل کنترل کالس برای معلم آسان .گرددآموزان میحاکم بر کالس باعث افزایش تمرکز دانش

خود را در معرض دید  ،نماید و در نتیجه آنانبرقرار می 9آموزان در طول سخنرانی ارتباط چشمیدیگر معلم با تک تک دانش

 دهند.دانند و وظیفه خود را یعنی گوش دادن و در صورت لزوم یادداشت برداری را بهتر انجام میمعلم می

آموزان مستلزم مشارکت آنان درامر آموزش است. ال نمودن دانشفعّ سخنرانی:آموزان در ال نمودن دانشمقوله فعّ -2

ال بودن روش سخنرانی صورت گرفته است، در این پژوهش به بررسی دیدگاه معلمان به با توجه به انتقاداتی که نسبت به غیرفعّ

-یم به دست آمده از بررسی نظرات آزمودنیآموزان در هنگام اجرای سخنرانی پرداخته شده است. مفاهال نمودن دانشمنظور فعّ

 ها شامل موارد زیر است:

آنها  میزان یادگیریداشته باشند  پرسیدن سؤالفرصت آموزان اگر دانشها، دیدگاه آزمودنی از . فرصت پرسش و پاسخ:6-9

شود و اگر فرصت پرسش ی میشود او دچار درگیری ذهنآموز درباره موضوع با سؤالی مواجه می. زمانی که دانششودبیشتر می

تواند به سایر مطالب با دقت کند و در نتیجه نمی، تمرکز او نیز افت میرسدکامل مطلب نمینداشته باشد عالوه بر اینکه به درک 

                                                           
2.Eye Contact 
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انگیزه بیشتری برای  ،تر مطلبآموز عالوه بر درک عمیق، دانشا زمانی که  فرصت پرسش وجود داشته باشدگوش دهد، ام

 کند.ه مطالب درسی پیدا میتوجه ب

ویژه زمانی که مطالب در ، بهبه گفته معلمان، آنان قبل از شروع سخنرانی از مطالب چاپی و یادداشت برداری: . استفاده6-6

آموزان باال برود. برخی دیگر گذارند تا تمرکز دانشآموزان میکتاب نیست یا فراتر از آن است مطالب چاپی را در اختیار دانش

ز نموده و سخنان معلم را در حواشی برداری نمایند. همچنین گاهی کتاب را باخواهند یادداشتآموزان مینیز از خود دانش

آموز در طول شود دانشعث میها باکشند. این فعالیتنمایند یا زیر نکات اصلی خط میکتاب به صورت خالصه یادداشت می

 ه مطالب توجه نماید.دچار حواس پرتی نشود و با دقت ب آموزش

یک بخش از متن معلمان قبل از ارائه  ،ها ،در زمان اجرای روش سخنرانیبراساس نظر آزمودنی موضوع: . بحث دربارۀ6-3

آن موضوع به صورت گروهی  خواهند دربارۀها میکنند و از آنآموزان چالشی ایجاد میال برای دانشسخنرانی با طرح سؤ

خواهند به صورت گروهی درباره آموزان میاز دانش ،یک بخش ارائه دهند. همچنین  بعد از ارائۀا صحبت کنند و نظر خود ر

 یا مثالی بزنند.  بگویندبرای هم  را بیان شده، آنچه موضوع ارائه شده بحث کنند و خالصۀ

ها توجه از دیدگاه آزمودنی یبه موارد استفاده از سخنران ،در بررسی این مقوله ت کاربرد روش سخنرانی:مقوله قابلیّ -3

 توان مربوط به موارد زیر دانست:ت کاربرد روش سخنرانی را میده است. قابلیّش

های ها عقیده دارند، روش سخنرانی در درسدهد که آزمودنینتایج پژوهش نشان می هایی که جنبه توضیحی دارد:. درس3-9

-بندی مطالب مناسب می، تاریخ و غیره. آنان این روش را برای جمعسمانیهدیه های آهایی مانند حفظی ضروری است. درس

 له است مانند ریاضیئهایی که دارای حل مس، اما در درسگیردآموزان شکل بانسجامی خاص در ذهن دانشمطالب با دانند تا 

 شود.های دیگر استفاده میبه تنهایی کاربرد ندارد و در کنار این روش از شیوه این روش

روش سخنرانی در مواقعی  ست آمد:ها این نتایج به داز بررسی نظرات آزمودنی هایی که نیاز به بسط موضوع است:. درس3-6

های مختلف به آن پرداخت کاربرد دارد. همچنین گاهی موضوع درسی در کتاب که باید موضوع را بیشتر گسترش داد و از جنبه

آموزان به تنهایی قادر به درک مطالب کتاب نیستند. در این هنگام نیاز رتی که دانشبه صورت پیچیده ارائه گردیده است، به صو

از سوی دیگر اگر در  آموز قادر به درک مفاهیم پیچیده باشد.است معلم توضیحات بیشتر همراه با مثال ارائه نماید تا دانش

به  ،ی از هدف آزمایش صورت نگیرد، انجام آزمایشبندی مناسبآزمایشات علمی صرفاً به انجام آزمایشی پرداخته شود و جمع

 ندارد. بنابراین استفاده از روش سخنرانی در هنگام انجام آزمایش ضروری است. اثر چندانی آموزاندر یادگیری دانش ،تنهایی

درسی وجود دارد و نتایج پژوهش حاکی از این است برخی مواقع پراکندگی منابع  هایی که پراکندگی منابع دارد:. درس3-3

خواهد مطالبی را آموزش بدهد که در کتاب چاپ نشده است، ولی برای یادگیری درس و فهم بهتر موضوع ضرورت معلم می

ی نداشته باشد و گردیده و مطالب کتاب انسجام مطلوبهای مختلف کتاب مطرح دارد. همچنین ممکن است مطالب در بخش

آموزان باید این مطالب را کنار هم ارائه نماید. در مواقعی نیز معلم در کنار آموزش دانشمعلم برای جلوگیری از آشفتگی ذهن 

 ها استفاده از روش سخنرانی است.ترین روش بیان آنگوید که مناسبخود از تجارب شخصی و خاطرات خود می

ه بر خواندن و نوشتن باید انتقادی فکر آموزان در مدرسه عالوها، دانشاز دیدگاه آزمودنی مقوله تقویت تفکر انتقادی: -4

-کردن و استدالل نمودن را بیاموزند تا بتوانند درباره درست یا نادرست بودن مسائل در محیط اطراف خود بیندیشند و تصمیم

های پرورش تفکر انتقادی استفاده از روش آموزشی بحث گروهی است. انتقادی فکر گیری صحیحی داشته باشند. یکی از راه

ها است. در انتقاد گاهی های گفتهو تفاوت هاکردن به معنای ایراد گرفتن از نظرات یکدیگر نیست، بلکه به معنای یافتن شباهت
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مربوط به  زیر مفاهیم شود.ها توجه میرستی صحبتشود. در نقد به درستی و نادبخشی از نظر دانش آموز دیگر پذیرفته می

 ی گردید: قویت تفکر انتقادی بررسمقوله ت

خواهند در هنگام مطرح نمودن نظرات آموزان میدهد، معلمان از دانشنتایج پژوهش نشان می . استدالل صحیح در انتقادها:7-9

پردازند و برای این امر دالیل آموزان به نقد نظری بدون دلیل منطقی میخود دالیل منطقی داشته باشند. گاهی برخی دانش

خواهد نظر داده باشد. خواهد جلب توجه کند یا به دلیل عدم مطالعه فقط میآموز میجمله اینکه دانشمتعددی وجود دارد؛ از 

دهد. بنابراین معلم و سایر همچنین گاهی برای تغییر مسیر بحث به سمت مورد نظر خود یا فقط برای وقت گذراندن نظر می

دقت بررسی کنند و بدون دلیل  مطلبی را نپذیرند. از دیدگاه  آموزان باید درستی و نادرستی نقدهای مطرح شده را بادانش

های گروهی ( و تمایل به گروه همساالن )دوستیهای دوره کودکی آموزان مقطع ابتدایی به دلیل ویژگیها دانشآزمودنی

 است. ها به دلیل تمایل یا عدم تمایل به فرد خاصیدهند و به طور معمول نقدانتقادهای منطقی انجام نمی

آموزان باید با دقت به مطالب گوش بدهند و دهد دانشها نشان میبررسی نظر آزمودنی . تشویق بر انتقادی فکرکردن:7-6

ها باید بتوانند در ذهن خود به بررسی نظرات بپردازند و درک نمایند که های نظرات را درک نمایند. آنها و تفاوتشباهت

پردازد. رساند و از کدام بعد متفاوت است و به ابعاد جدیدی از موضوع میفهوم یکسانی را میکدام نظرها به هم شبیه است و م

آموزان جای گیرد و در شود اطالعات به صورت پردازش شده در ذهن دانشگونه تحلیل ذهنی نظرات مطرح شده باعث می این

شوند چه کسانی آموزان متوجه میشود و دانشطرف میتعبیرها بر ءشود، سوها خودداری میهنگام نظر دادن، از تکرار گفته

این امر  گردد. الزمۀرت تفکر انتقادی میدارای اشتراک ذهنی درباره موضوع هستند. این شیوه اندیشیدن باعث افزایش قد

 های یکدیگر است. خوب اندیشیدن درباره گفته

کنند تعدادی از آموزان نظر خود را بیان میبرخی از دانشدهد، زمانی که نتایج بررسی نشان می . فرصت پرسش و پاسخ:7-3

آموزان از یکدیگر یا معلم اختصاص کنند، بنابراین معلمان زمانی را برای رفع ابهام و پرسش دانشها منظور او را درک نمیبچه

ده است آموز منظور را درک نمونششود دابیند یا متوجه میآموز ابهام میدهند. از سوی دیگر گاهی معلم نیز در کالم دانشمی

-و به چالش کشیدن دانش با پرسش ورت کامل توضیح دهد پساما نمی تواند دلیل خود را به ص دهد،و نقد صحیحی ارائه می

بررسی عقیده  .آموزان نیز ملموس گرددکند تا موضوع برای سایر دانشاو را به مفهوم مورد نظر خودش هدایت می ،آموز

-پرسش ،به موضوع نداشتن هنکردن درباره موضوع یا عالق مطالعه به دلیل آموزان مقطع ابتداییدهد دانشنشان میها آزمودنی

 هراس دارند. نشدن تأیید د؛ زیرا در این سن از کننهای سطحی دارند یا به دلیل خجالتی بودن از پرسش خودداری می

تجربه  های مطلوبی است.روهی دارای ویژگیها روش بحث گاز دیدگاه آزمودنی گروهی:مقوله مزایای روش بحث -5

برای آموزش یادگیرندگان مناسب است. درصورت اجرای صحیح، متناسب بودن است این روش استفاده از کالس نشان داده 

یم مربوط مفاه به نتایج مثبتی دست یافت. توانمی ،آموزان از شیوه اجرای این روشاین روش با شخصیت معلم و آگاهی دانش

 گروهی عبارتند از:مزایای روش بحث به 

آموزان این مقطع به دلیل تمایل به دهد، دانشها نشان مینتایج بررسی دیدگاه آزمودنی ها:سپاری آموختهپایداری در یاد .0-9

زان زمانی که مطالب را آمومطالعه نداشتند به یادگیری دست یافتند. بعضی از دانشت در بحث گروهی حتی زمانی که پیشفعالی

 گیرند و در این روش این فرصت فراهم گردیده است.از زبان همساالن خود می شنوند بهتر یاد می

ر موضوع سؤاالتی را مطرح آموز برای درک بهتپرسد یا دانشآموز سؤاالتی میگاهی معلم از دانش . تقویت قدرت بیان:0-6

و این عامل  ارتباط خوبی با معلم خود داشته باشندآموزان شود دانشکند. بنابراین فرصت پرسش در بحث گروهی باعث میمی
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با احترام نظرات خود را بیان کنند یا به نقد درستی  آموزند که چگونهآموزان میآنان مؤثر است. در این روش دانش در یادگیری

 ازند.های دیگران بپردو نادرستی صحبت

ها دهد، در روش بحث گروهی یادگیری از طریق گروهها نشان میبررسی دیدگاه آزمودنی . یادگیری به صورت گروهی:0-3

کنند دیدگاه سعی می کنند،بحث می ی که معلم مطرح کرده است،آموزان درباره موضوعگیرد. زمانی که دانشنیز صورت می

آموزان در این سن تمایل به به دلیل اینکه دانش های مختلف توجه کنند.ئله از جنبهمس های متفاوتی از موضوع ارائه دهند و به

به کیفیت  ، به این سببای قابل دفاع مطرح کنندها به گونهکنند مطالب را برای سایر گروهبرتر نشان دادن خود دارند سعی می

آموزان هر گروه تالش دارند ابتدا نظرات برای خودشان ین دانشکنند. بنابراهای خود همراه با ارائه دالیل صحیح توجه میگفته

 ها نیز منظور آنان را متوجه شوند. به صورت قابل درک و فهم و ملموس باشد تا سایر گروه

ها به بررسی گروهی از دیدگاه آزمودنی بررسی مقوله کاربرد روش بحث گروهی:ت کاربرد روش بحثوله قابلیّمق -6

 پردازد. از دیدگاه معلمان این روش در مواردی از قبیل زیر کاربرد دارد:وش در دوره ابتدایی میکاربرد این ر

گروهی در موضوعاتی مانند ریاضی و علوم کمتر ها روش بحثاز دیدگاه آزمودنی موضوعات دارای گستردگی معنایی:. 2-9

آموزان ، دانشهایی مانند مطالعات اجتماعیشود. در درسمی هایی مانند مطالعات اجتماعی استفاهکاربرد دارد و بیشتر در درس

آموزان مخالف هم است، بنابراین موضوعات مختلف موجود در کتاب درسی دیدگاه متفاوتی دارند. گاهی نظرات دانش دربارۀ

-شود دانشث میگروهی در چنین موضوعاتی باع کار بردن روش بحثجای بحث زیادی وجود دارد. معلمان عقیده دارند به 

نگری نسبت به مسائل در نتیجه تمرین مناسبی برای همه جانبه های مختلف  بررسی کنند،موضوع را از جنبه آموزان بتوانند یک

ارزیابی  سازد. در این روش افکار جدیدگروهی روشی تعاملی است که تبادل افکار را ممکن می مختلف است. در واقع بحث

 برند.آموزان به مفهوم جدید پی میجانبه گاهی دانش . در بررسی همهشودمی

گروهی در زمینه موضوعات به عقیده معلمان کاربرد روش بحث   ت مربوط به زندگی اجتماعی و شخصی:. موضوعا2-6

 آموز نسبت به زندگی خود در جامعه دارد. بحث پیرامون موضوعات اجتماعی واجتماعی اهمیت زیادی در گسترش دید دانش

د و برای خود نقشی قائل باشد. معه بداند و احساس مفید بودن کنفردی مؤثر در جا آموز خود راشود، دانشیتاریخی باعث م

-ت بسزایی دارد. بنابراین توجه به رشد اجتماعی دانشتوجه به این موضوع در پرورش افرادی با روحیه شهروندی خوب اهمیّ

 گیرد.روهی این دوره تحصیلی مورد توجه قرار میگ آموزان از موضوعاتی است که در بحث

درباره  آموزانشود که دانشال محسوب میاز دیدگاه معلمان روش بحث گروهی روشی فعّ تر موضوع:. بررسی عمیق2-3 

-دهند. در نتیجه برای انجام چنین اقداماتی دانشهای یکدیگر گوش میکنند، به صحبتگو میوموضوعات با یکدیگر گفت

ند. در واقع این روش تمرینی برای تقویت قدرت تفکر در تمام زندگی صورت دقیق درباره موضوع بحث کن باید به ان موزآ

توان در توان به تقویت این توانایی پرداخت. همچنین در درس دین و زندگی میهای اجتماعی میآموز است و در درسدانش

ها در این درس به صورت پرسشی مطرح گردیده که خود انچه برخی قسمتاستفاده نمود. چن از این روش برخی موضوعات

 آموزان دارد.جای بحث بسیار برای دانش

دهد روش پرسش و پاسخ به تنهایی یا در کنار ها نشان مینتایج دیدگاه آزمودنی مقوله مزایای روش پرسش و پاسخ: -7

 ،گسترش یادگیری مؤثر باشد. یکی از عوامل اساسی در استفاده از این روشتواند مورد استفاده قرار بگیرد و در ها میسایر روش

آموزان است و در صورت کاربرد درست مهارت داشتن معلم در به کارگیری این روش و پاسخگویی به شیوه صحیح به دانش

 :ردازد عبارتند ازپو پاسخ میمفاهیمی که به بررسی مزایای پرسش  از مزایای آن برخوردار شد.توان این روش می
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شوند، در آموزان با سؤالی مواجه میدهد زمانی که دانشنتایج پژوهش نشان می تر از موضوع:فرصت کسب شناخت جامع. 4-9

واقع این سؤال براساس یک نیاز ذهنی شکل گرفته است و برای تکمیل یادگیری خود به پاسخ آن توجه بیشتر دارند. به همین 

گردد. از تر مطالب میمنجر به درک و فهم عمیق ،ویژه هدایت شدن به سوی پاسخ درست، بهه شیوه صحیحدلیل دریافت پاسخ ب

آموزان وجود دارد. ممکن است های جدید در پرسش و پاسخ از سوی معلم و دانشسوی دیگر فرصت مطرح گردیدن اندیشه

د یا به بررسی موضوع از دید دیگری لی متفاوت مطرح نمای، سؤاای جدیدمعلم یا دانش آموز به دلیل رو به رو شدن با مسئله

 بپردازند. 

توان با ها روش پرسش و پاسخ برای یادآوری مطالب مناسب است، زیرا میاز دیدگاه آزمودنی مطالب:9. فرصت بازآموزی 4-6

د. یادآوری با استفاده از این رآموزان مرور کا برای تمام دانشمطالب ر ،آموزطرح پرسش و دریافت پاسخ از سوی یک دانش

روش در تکرار مطالب حفظی اهمیت زیادی دارد. مطالب حفظی به دلیل اینکه احتمال فراموشی بیشتری دارند نیاز به تکرار 

که جنبه حفظی دارند  یتوان به عنوان ارزشیابی یا قبل از ورود به درس جدید به یادآوری مطالببیشتر دارند. در نتیجه می

نکات اساسی ارائه شده را به صورت خالصه مطرح نمود.  ،توان با طرح چند پرسشت. همچنین در پایان آموزش میپرداخ

آموزان به چه میزان به که دانش سازدو مشخص می شودآموزان باعث فعال شدن ذهن آنان میدریافت نکات از خود دانش

 توان در همان جلسه برطرف نمود. عف داشته باشند میآموزان در قسمتی ضاند و اگر دانشیادگیری توجه داشته

ها، استفاده از روش پرسش و پاسخ نیاز به مهارت معلم دارد. چنانچه معلم از دیدگاه آزمودنی . یادگیری در زمان کوتاه:4-3

تسلط بر موضوع باید   ه از این روش معلمدر استفاد ری مشکل خواهد بود.اطالعات کافی درباره موضوع نداشته باشد روند یادگی

. این دو عامل در کنار هم کافی داشته باشد و عالوه بر داشتن اطالعات کافی بتواند ماهرانه جریان پرسش و پاسخ را اداره کند

یی در زمان از حاشیه جوشود با صرفهکند و باعث میای مطلوب به سمت یادگیری هدایت میرا به گونه و پاسخ جریان پرسش

آموزان . از سوی دیگر دانششوندتر به سمت پاسخ صحیح هدایت تر و سریعآموزان هرچه دقیقشود و دانش یریرفتن جلوگ

 کنند.تر پاسخ صحیح را ارائه دهند، بنابراین با دقت به هدایت معلم و پرسش معلم توجه میتمایل دارند هر چه سریع

ها، روش پرسش و پاسخ کاربردهای متعددی دارد. از زمودنیاز دیدگاه آ ه قابلیت کاربرد روش پرسش و پاسخ:مقول -8

بندی مطالب استفاده کرد. های مختلف از قبیل ایجاد انگیزه، موضوعات حفظی، یادآوری و جمعتوان در قسمتاین روش می

هدف استفاده از رود و به نوعی های آموزشی به کار میل در کنار تمام روشعالوه بر این روش پرسش و پاسخ به صورت مکمّ

 این روش مورد بررسی قرار گرفته است. موارد زیر در کاربرد ال نمودن ذهن مخاطب است.فعّ ،هااین روش در کنار سایر روش

دهد، تکرار و یادآوری مطالب از سوی معلمان اهمیت زیادی دارد. نتایج پژوهش نشان می . یادآوری و تکرار مطالب:1-9

دهند. گاهی معلم درسی را آموزش داده است و طریق پرسش و پاسخ  را به چند منظور انجام می معلمان یادآوری مطالب از

ها دچار مشکل هستند. در واقع قدر است و در کدام قسمته آموزان از درس داده شده چخواهد بداند یادگیری دانشاکنون می

ها قبل آموزش داده است که گاهی معلم درسی را مدت ت.های گذشته استفاده گردیده اساز این روش به منظور ارزشیابی درس

 نیاز استفاده گردیده است.برای آموزش درس جدید نیاز به یادآوری دارد. در این حالت از روش پرسش و پاسخ به عنوان پیش

در یادگیری  ،موزانآدهد به عقیده معلمان ایجاد انگیزه و آمادگی روحی دانشها نشان مینتایج بررسی . ایجاد انگیزه:1-6

آموزان را به موضوع جلب نماید کند توجه دانشآموزان مشتاق یادگیری باشند و معلم سعیاهمیت زیادی دارد. زمانی که دانش

های مختلفی برای ایجاد ال خواهند بود. روشآموزان تا پایان یادگیری با دقت به آموزش توجه دارند و در یادگیری فعّدانش
                                                           
2. Retraining 



 79  دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر قم گرایی ازهای آموزشی سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ با رویکرد ما بعد اثباتواکاوی روش

 

آموزان در آغاز کالس دچار ازدحام افکار و حواس ها استفاده از پرسش و پاسخ است. دانشدارد. یکی از روشانگیزه وجود 

د باید به نقش ایجاد انگیزه توجه شود. در غیر این صورت ورود ناگهانی به شوپرتی هستند. برای اینکه ذهن آنان آماده یادگیری 

آموزان باید به طور کامل متوجه معلمان در روش پرسش و پاسخ ذهن دانششود. به گفته موضوع باعث شکست در آموزش می

 موضوع گردد.

های آموزش و در موضوعات مختلف که به عقیده معلمان روش پرسش و پاسخ در کنار تمامی روش . موضوعات تحلیلی:1-3

ست که حفظ کردن آن کافی نیست. در هایی مانند مطالعات اجتماعی دارای مباحثی اد کاربرد دارد. درسنجنبه تحلیلی دار

گردد، زیرا در این درس به مسائل اجتماعی و زندگی فرد در آموزش و پرسش این درس با توجه به اهمیتی که دارد کوتاهی می

 توان حفظ نمود. نمی که جنبه کاربردی در زندگی دارد را جامعه توجه دارد. بنابراین چنین موضوعاتی

 

 گیریبحث و نتیجه
روش  که برای استفاده از روش سخنرانی دالیل متعددی بیان نمودند؛ از جمله این های این تحقیق، ش سخنرانی: آزمودنیرو

-ب درسی از دالیل دیگر به کاری است. کمبود زمان و حجم زیاد کتمناسب وجه به کمبود امکانات آموزشی روشبا تسخنرانی 

-های روبه رشد نسل جدید طراحی نمودهرا با توجه به توانایی ی درسیهاکتاب ،درسیکتب ریزان گیری این روش است. برنامه

های جدید نیاز به امکانات آموزشی است، در حالی که مدارس نه تنها امکانات اند. برای آموزش حجم محتوای گسترده کتاب

کمبود کالس مواجه هستند. در چنین آموزشی مناسبی ندارند، بلکه گاهی کالس مناسبی نیز برای آموزش وجود ندارد یا با 

بنابراین معلمان با توجه به شرایط  آموزان آموزش داد.ده مطالب را به دانشهای آموزشی باید حجم گسترشرایطی و با کمبود

ا از هترین انتخابپردازند و یکی از مناسبهایی که نیاز به وسایل آموزشی ندارد به انتخاب میمحیطی و آموزشی از بین روش

دهد. آموز جای میای سازماندهی شده در ذهن دانشاین روش مطالب را به گونه زیرا سوی معلمان روش سخنرانی است.

گونه افراد روش  توانند مطالب کتاب را به خوبی بفهمند، بنابراین روش سخنرانی برای اینآموزان نمیهمچنین برخی از دانش

های مختلفی ند و برای برطرف نمودن آن راهاهیکنواختی انتقاد وارد کرد غیر فعال بودن ومفیدی است. به روش سخنرانی به دلیل 

 &Bekzhanov)ند. پژوهش بکانوا و ریسالدیاهاز جمله یادداشت برداری ، بحث گروهی به روش باینری را پیشنهاد داد

Ryssaldy, 1122)  وهش حیدریرفی گردیده است و در پژمع «سخنرانی باینری»که با عنوان (Heidari, 1113 ) با عنوان

معایب روش سخنرانی را کاهش داد.  ،توان با فرصت بحث و پرسشدهد که میمطرح شده است، نشان می «سخنرانی با بازخورد»

تواند پس از ارائه سخنرانی سؤالی طرح نماید )از همان مطالب مطرح شده یا به صورت در این روش در هر قسمت معلم می

این روش را به ویژه  9د. بکانواننمایشروع به بحث های کوچک آموزان در گروهای برای آموزش قسمت بعدی( و دانشمقدمه

آموزان را پرورش داد. همچنین یادداشت برداری از نکات در بررسی توان فن بیان دانشداند، چون میآموز مؤثر میبرای دانش

-آموزان را میفعال نمودن ذهن مخاطب مطرح گردیده است. بنابراین غیرفعال بودن دانش ها به عنوان راهی برایدیدگاه آزمودنی

-دانش را به ذوق آورد، پیش مطالعۀ آموزانای که دانشتوان با رعایت مواردی از قبیل توانایی معلم در اجرای سخنرانی به گونه

با  سخنرانی» روش از نکات  برطرف نمود. همچنینهای خود در روند سخنرانی، و یادداشت برداری آموزان و طرح پرسش

آموزان و مطلوبی از سخنرانی همراه بحث گروهی است که منجر به تقویت قدرت بیان دانششیوۀ  «سخنرانی باینری»یا  «ردبازخو

اری و شود برای بهبود روش سخنرانی از روش بحث گروهی، یادداشت بردپیشنهاد می  گردد.جلوگیری از خستگی آنان می

                                                           
2.Bekzhanov 
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آموزان درباره کیفیت یادگیری دیدگاه دانش قیقتح ود. در اینآموزان استفاده شدانش برایفراهم کردن فرصت پرسش 

نظرات  های بعدیبنابراین بهتراست در پژوهش های معلم در روش سخنرانی بررسی نشد،درکالس و میزان تمرکز آنان به گفته

 د.آموزان نیز مورد بررسی قرار بگیردانش

گروهی نیاز به فضای آموزشی مناسبی برای بحثدهد روش بحث گروهی نشان می مطالعات دربارۀ روش بحث گروهی:

ور هم بنشینند تا به خوبی صدای یکدیگر را بشنوند نفره د 0یا  7های آموزان باید در گروهدانش ،است. برای اجرای مؤثرتر بحث

های آموزشی کوچک است، البته برخی اوقات کالس درس حال حاضر بیشتر کالسگوش بدهند، اما در  های یکدیگرو به حرف

ر برخی مدارس قدیمی ها هنوز دآموزان زیاد هستند. همچنین نیمکتنسبتاً بزرگ است اما یا تعداد نیمکت کافی نیست یا دانش

توانند دورهم آموزان نمیاست و دانش ها کار دشواریجا نمودن آنجابه در مدارس وجود ندارد وهای جداگانه صندلی است و

درباره روش بحث گروهی با نتایج حاصل از پژوهش پیرامون مؤثر واقع شدن این ( Liagatdar,1123گفته لیاقت دار )بنشینند. 

ارد. تأثیر بسزایی د آموزانپیشرفت تحصیلی دانش نفره همخوانی دارد و استفاده از این روش در 0یا 7های روش به صورت گروه

آموزان مناسب است. . استفاده از روش به نفس دانشبه گفته معلمان اگر شرایط مناسبی فراهم باشد، این روش برای رشد اعتماد 

شود مؤثر بوده، مثال در درس تعلیمات اجتماعی با بحث گروهی در برخی از موضوعات که منجر به رشد اجتماعی آنان می

آموزان درباره موضوعات مربوط به زندگی روزمره و اجتماعی آنان های دانشتوان از دیدگاهگروهی میاستفاده از روش بحث

مانی باید ها عقیده دارند زآزمودنیهای شهروندی خوب را در آنان پرورش داد. توان مهارتآگاه شد و با استفاده از این روش می

آموزان را به بهترین وجه برطرف کند. مدافعان این روش از جمله های اجتماعی و روانی دانشد که نیازاز این روش استفاده کر

عقیده دارند معلمان باید موضوعات بحث گروهی را فراتر از مسائل مطرح شده ( Akrebolm and Linda, 1122)اکربلوم و لیندا 

-ز طریق بهیعنی جامعه باشد تا ا آموزان مطرح نمایند. موضوعاتی که مرتبط با فضای سومدر کتاب و براساس نیاز اجتماعی دانش

آموزان پرورش یابد. همچنین این روش به دلیل درگیر بودن مستقیم یادگیرنده و فرصت فن استدالل دانش ،کارگیری این روش

 شود.امتحان اندیشه روش مناسبی تلقی می

انتقادی چندان اند و رشد تفکرنبودهآموزان این مقطع در استفاده از روش بحث گروهی موفق ها معتقد هستند دانشآزمودنی

آموزان به طور معمول گردد. شرط الزم برای بحث گروهی آگاهی و اطالعات کافی درباره موضوع بحث است. دانشمحقق نمی

 اند. بیشتر مواقع انتقادها یاتوانایی بحث صرفاً منطقی را کسب نکرده ،یتمایلی به پیش مطالعه ندارند و از نظر شرایط سنّ

-افتد. برخی از دانشاظهارنظرهای آنان آمیخته با احساسات است و همراه با جانبداری از دوستان و برخی همساالن خود اتفاق می

ها در این شرایط بحث کنند. به عقیده آزمودنیآموزان نیز بدون آگاهی از موضوع و فقط برای جلب توجه شروع به اظهارنظر می

تر بودن یادگیری، فرصت نشاط در کالس، عمیق بته محاسن روش بحث گروهی از جمله ایجاد شور وگروهی مؤثر نخواهد بود. ال

آموزان با معلم ارتباط شود استفاده از این روش مورد غفلت قرار نگیرد. در این روش دانشتفکر و یادگیری گروهی باعث می

این روش آموزان در افزایش کیفیت یادگیری مؤثر است. شدهند. به عقیده معلمان ارتباط صحیح بین معلم ودانخوبی شکل می

آموزان توانایی الزم برای اجرای آن را داشته باشند. پژوهش آموزان را افزایش دهد به شرط آنکه دانشتواند پیشرفت دانشمی

وش بحث گروهی منجر به نیز معتقد است ر (Medario, 1122) کند. مداریواین نتایج را تایید می (Eslamian,1111)اسالمیان 

شود. نتایج پژوهش پیرامون این روش و داده های حاصل از بررسی دیدگاه آموزان و ارتباط بهتر آنان میافزایش آگاهی دانش

استفاده از این  (Aflaki,1129)آموزان کم رو اهمیت بیشتری دارد. افالکی دهد  این عامل به ویژه در دانشها نشان میآزمودنی

آموز محور بودن آموزان خجالتی تأیید نموده و این روش را به دلیل دانشآموزان به ویژه دانشال نمودن دانشدر فعّ روش را
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شود. چندان توجه نمی ،آموزانمعموال به نظرات مخالف دانش ،داند. در بحث گروهی کالسیها میتر از برخی روشکاربردی

پیشنهاد نموده است معلمان در بحث گروهی به ( Malcoty, 1113) جود ندارد. ملکوتیهای جدید وشهبنابراین فرصت ایجاد اندی

اصول بحث و مشخص کردن وظایف  شود با توضیح قوانین وپیشنهاد می آموزان توجه نمایند.نظرات مخالف و متفاوت دانش

یت هنگام بررسی روش بحث انضباطی گرفته شود. محدودجلوی هرج ومرج و بی ،دانش آموزان در هنگام بحث گروهی

برای بررسی دقیق تر کارایی این روش بود. بنابراین بهتر است در پژوهش های بعدی از روش  ،در کالسنداشتن حضور  گروهی،

 مشاهده در هنگام تعیین کارایی استفاده شود.

دهد، این روش یر زمینه روش پرسش و پاسخ نشان مروش پرسش و پاسخ: نتایج مطالعات و پژوهش صورت گرفته د

 شود و زمینۀها استفاده مییر روشل ساکند. از این روش به عنوان مکمّپیرامون موضوعات را فراهم می ،ترفرصت شناخت جامع

دهد. فزایش میانگیزه یادگیری را ا ،کند. این روش به دلیل ایجاد سؤال در ذهن مخاطبتر را فراهم مییادگیری در زمان کوتاه

کند و آن تأثیر روش پرسش  و پاسخ در افزایش انگیزه یادگیری را تأیید می( Rahiminnand, 1122)مند ش رحیمینتایج پژوه

نقش این روش در کسب یادگیری  نشان دهندۀ ،هاررسی نظرات آزمودنیداند. بال در آموزش میهای فعّرا در ردیف روش

ب اشاره داشته است و روش پرسش و پاسخ را روشی مؤثر در ماندگاری نیز به این مطل (Fattahi, 1122) احیتر است. فتّعمیق

آموزان در داند. روش پرسش و پاسخ باید به صورت متقابل بین معلم و دانشبهتر مطالب و جلوگیری از فراموشی زود هنگام می

 دهداما نتایج پژوهش نشان میآموزان و برعکس در نظر گرفته شود. جریان باشد و فرصت طرح سؤال از سوی معلم برای دانش

ها آموزان صرفاً پاسخگو هستند. آزمودنیو دانش کندسؤال می معلم به طور معمول پرسش و پاسخ در دوره ابتدایی در روش

تمایل به پرسیدن سؤال ندارند،  ،عقیده دارند این گروه تحصیلی به دالیلی از جمله کمبود مطالعه و شناخت درباره موضوع

کند و وزی که اطالعاتی درباره موضوع یادگیری ندارد حتی اگر سؤالی در ذهن داشته باشد از پرسش خودداری میآمدانش

ر کند او به مطالب گوش آگاهی او پی ببرد یا اینکه معلم تصوّت طرح سؤال ممکن است معلم به ناکند که درصورگمان می

کنند. تمامی این وکمبود اعتماد به نفس از پرسش خودداری می ی بودنبه دلیل خجالتآموزان دهد. همچنین برخی از دانشنمی

موارد و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از یک طرفه شدن جریان پرسش و پاسخ است. درکالس درس این روش کمتر به عنوان 

بیشتر از  ،این جریانشود. معلمان به دلیل یک طرفه بودن آموزان در رسیدن حقیقت و هدف آموزش استفاده میهدایت دانش

کنند و به جمع بندی، بازآموزی و تکرار مطالب از فواید این روش پرسش و پاسخ به عنوان ارزشیابی درس گذشته استفاده می

درباره موضوعات معین کتاب درسی  وره تحصیلی، معلماننمایند. بنابراین در جریان پرسش و پاسخ در این دروش اکتفا می

شود این روش با تعیین موضوع مشخص آموزشی و با پیشنهاد می آموزان پاسخگوی سؤاالت  هستند.انشو دپرسند سؤال می

مشخص کردن مراحل رسیدن به جواب به صورت گام به گام از سوی معلمان و با آمادگی بیشتر معلمان به عنوان روش آموزشی 

د روش  پرسش وپاسخ به عنوان شیوه ارزشیابی ارائه شده مستقل مورد توجه قرار بگیرد. در این پژوهش نظر معلمان  در مور

آموزان خود با به کار گیری صحیح این روش است. بهتراست معلمان با تمرین وکسب مهارت در این روش و آشنا نمودن دانش

 از پرسش وپاسخ به شکل روش آموزشی کامل استفاده گردد.
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