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 چکیده

گویی دیالکتیکی بر بهبود مهارت  پرسشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ارومیه پرداخته است. این اجرای برنامه قصه اثربخشیپژوهش حاضر به بررسی 
آموزان مقطع ابتدایی شاین پژوهش شامل دان د. جامعه آماریه کنترل انجام شپس آزمون و همراه با گرو-پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی پیش آزمون

عنوان  گروه آزمایش و از ری بنف 03درسه یک کالس مدرسه )از یک م رس شهر ارومیه دوبوده است . از بین مدا 89-89شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 
اء در ساعت مربوط به درس انشبرای گروه کنترل، مند انتخاب شدند. ونه گیری هدفنفری  بعنوان گروه کنترل( با روش نم 03مدرسه دیگر یک کالس 

ها از پرسشنامه چند بعدی بک و جی صه گویی دیالتیک اجرا شد  برای جمع آوری دادهدر ساعت مربوط به همین درس ق برای گروه آزمایش،و  آموزش سنتی
کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که اجرای برنامه قصه گویی دیالکتیکی در بهبود تحلیل روش ساپ استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از 

آموزان نقش مهمی دارد. این روش آموزشی گویی با روش دیالکتیک در بهبود مهارت تفکر پرسشگری دانشپرسشگری دانش آموزان مؤثر است. آموزش قصه
 ن مورد استفاده معلمان قرار گیرد.دانش آموزا تواند در مدارس کشور برای پرورش مهارت پرسشگریمی

 دانش آموزانمهارت قصه گویی؛ مهارت پرسشگری؛  هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
های بسیاری مانند تدریس، مواد و محتوای آموزشی مطلوب، و برنامه ریزی کیفیت افزایی در عرصه یادگیری و تدریس از گذرگاه

ها و توضیح هایی که آنان تر است و پرسشبدیل و مهمدرسی و آموزشی کارآمد عبور می کند،. در این میان نقش و جایگاه معلمان بی

(. بهسازی 0083)گنجی، کردنوقابی و ذبیحی،  روز در کالس های درس مطرح می کنند از اهمیـــــــت به سزایی برخوردار استهر 
کیفیت یادگیری در مدارس و آماده کردن دانش آموزان  برای آینده و زندگی پیچیده در قرن بیست و یکم، مستلزم ارتقای کیفیت 

(.یکی از تازه ترین رویکردها در آموزش، توجه به فرآیند 0090،ترجمه کیامنش و گنجی،0،0330تدریس و آموزش تخصصی است)راگ

های ( معتقدند که تربیت انسان0090نی،، به نقل از شعبا0898) 0مهارت های تفکر از جمله پرسشگری است.انیس، لیپمن و پاول
 ول نهایی تعلیم و تربیت باید ذهن کاوشگر باشد. صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد. به نظر آنان، محص

خود را به منظور ر در عصر حاضر دانش آموزان برای رویارویی با تحوالت شگفت انگیز هزاره سوم میالدی باید مهارتهای تفک

ی سنگین بر روشن است که برای دستیابی به این هدفها، مسئولیت تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه بهبود بخشد.
ها و تجهیز دانش آموزان به و وظیفة آمـوزش دانشاین مراکز، از یک س. دوش مراکز آموزشی به ویژه آموزش و پرورش قرار می گیرد

پرورش خالقیت و نو آوری و و اطالعات مورد نیاز آنان را بر عهده دارد و از سوی دیگر باید زمینه ای را فراهم آورند تا به رشد 

 .(0339، 0ایکین وبانت)دحیح و جهت دار از این استعداد و توانایی کمک کند استفاده ص
پرسش کردن را مؤلفة اساسی فرایند یادگیری می دانند. مثالً  ،شناسی و آموزش و پرورشب نظران حیطة روانبسیاری از صاح 
گرانه نیز بسط داد. بنابه گفتة وان به خوی پرسشتریق دستکاری اشتباه به وجود می آید را میمعتقد بود تفکر منطقی که از طپیاژه 

 آید.ور تعامل در کالس درس به شمار می( سؤال پرسیدن یک فرآیند آموزشی است که مح0099نقل از سیف،  ؛0880) 4بلون و بالک
 یکی از مهارت هایی که در عصر اطالعات، دانش آموزان باید داشته باشند حس پرسشگری و کنجکاوی است.  

کند، تا از طریق ترکیب دانش قبلی و اطالعات گری عنصری کلیدی در فرآیند یادگیری است که به فراگیران کمک میپرسش

خود، هدایت یادگیری خویش را به دست گیرند. نقش مهمی در یادگیری معنی دار دارد و تاثیر زیادی بر آشکار نمودن کیفیت  جدید
دیگر، واضح نمودن کیفیت تفکر آدمی ازطریق روحیه پرسشگری است و پرسش نقطه تفکر و چهارچوب مفهومی آن دارد. به عبارت 

 (. 0083شروع و مبدا جهش فکری انسان هاست )حسن زاده قشالقی،

آموزان نداشتن حس پرسشگری و تفکر انتقادی است زیرا فراگیران ارتباط معناداری بین انگیزگی در دانشیکی از علتهای  بی
 شودی واقعی نمی بینند، به همین دلیل مدرسه برای آنها به جای خسته کننده  و کسالت آوری تبدیل میدروس مدرسه و زندگ

شناخته و پذیرفته شود که در عصر ت (. پرسشگری از آن جهت باید به عنوان دکترین بدیل تعلیم و تربی0080)اسمعیلی کارتیجی،

 سمی آموزشی به حساب می آید. در این عصر چنانچه مدرسه بر کارکردهایهای رشرط بقای نظام ،یعنی عصر انفجار اطالعات، جدید
کند ود را با بحران مشروعیت مواجه میقابل تبیین است، اصرار بورزد، در واقع خ «اسخ محوریپ»سنتی خود که در چهارچوب دکترین 
 (.0880، 6شوارز و استرک)خواهد ساخت  یعنی مدرسه زدایی از ساحت اجتماع فراهم 5چو زمینه را برای احیای تز مشهور ایلی

نشناخته و آن را سرکوب می کنند، باید بدانند که هرگز نخواهند ت نظامهای تعلیم و تربیتی که ویژگی پرسشگری را به رسمی 
ست می دهد. توانست آن را از بین ببرند، تنها اتفاقی که می تواند رخ بدهد این است که پرسشگری بروز و ظهور بیرونی خود را از د
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نظام تعلیم و تربیت باید واقف به این امر باشد که با گسترش همه جانبه علوم و ارتباطات و توسعه فناوری های نو، نسل جوان وارد 
عرصه های جدیدی از زندگی شده است که برای حل مسائل پیش رو، هرگز نمی تواند به داشته های سنتی خود اتکا نماید، لذا 

هارت های فکری و عملی جهت تطبیق هر چه بیشتر با دنیای سراسر تکنولوزی است)مومنی مهموئی و نیازمند توسعه م
ن زیرا مهارت های تفکر از جمله پرسشگری عنصری کلیدی در فرایند یادگیری است ، پرسشگری به دانش آموزا (.0085پرورش،

عالوه بر این،  ت یادگیری خویش را به دست بگیرند.کمک می کند تا از طریق ترکیب دانش قبلی و اطالعات جدید خود، هدای

ب سؤاالت دانش آموزان نقش مهمی را در یادگیری معنی دار آنها ایفا می کند و تأثیر زیادی بر آشکار کردن کیفیت تفکرشان و چارچو
است و کسی که توان معمولی آن می گذارد پرسش نقطه شروع و مبدأ جهش فکری است و بدین لحاظ، یک امتیاز در مسیر تفکر 

 ( .0083سن زاده قشالقی، ت )حطرح سؤال ندارد و پرسیدن را نیاموخته، هنوز در نقطه شروع قرار نگرفته اس

-، تعیین نگرشها، احساسات و عالقهطرف مقابلت کسب اطالعات، کنترل تعامل، ایجاد عالقه و کنجکاوی، تشخیص مشکال

طرف مقابل، سنجش میزان دانش پاسخ دهندگان، تشویق تفکر انتقادی و ارزیابی،  های طرف مقابل، به حداکثر رساندن فعالیت
جمله ز تشویق اعضای گروه به ابراز نظر در مورد پاسخ های سایرین و جلب توجه اعضای گروه از طریق پرسشهای غیر مترقبه ا

(. بنــابراین، به بیان 0090 ،0رز و دیکسونساند ارجی،)هکارکردهای اصلی پرسش به عنوان مهارتهای شناختی و اجتماعی هستند 
 سـاده می توان پرسش کردن را از رایج ترین مهارتهای شناختی و ارتباطی دانست. 

( بر این باورند که مهارت پرسشگری از مولفه های مختلف تغییر و تردید)نگرش مثبت نسبت به تردید(، 0334بک و جی ساپ )

ها(، جهان شمولی)پذیرش دیگر مذاهب جهانی(، پیچیدگی)داشتن نگرشهای فلسفی نسبت به تحول)باز بودن نسبت به تغییر نگرش
  مسائل در مقابل نگرشهای ساده ( و انگیزه های وجودی)یافتن هدف و روشی در زندگی( تشکیل یافته است.

می داند. از نظر گادامر ، ماهیت  بسیار مؤثر و با اهمیت پرسشهای فراگیران و نقش آنها در توسعه مهارت های تفکر را  0گادامر

های که می توانید فضایی برای پرسشواقعی و اســاس پرسش عبارت است از نامتعین ساختن امور و آشکار ساختن قابلیت های انها 
را به کلیشه شکن ایجاد کند. او معتقد است پرسش های افق آفرین می توانند ما را از پوستــه سخت خویش فراتر برده و وجودمان 

 (.0339)مسعودی، سوی تجارب تازه بگشاید

در واقع سوالی . دمیان خود و دیگری برقرار می کنپرسش متعـــاقب گادامر، جنبه ای است که در آن فرد،  پرسش چرخه ای را 
رف مقابل مطرح که توسط نفر پرسیده می شود، نمی تواند پاسخ داده شود، مگر اینکه جریانی اغاز شود که در آن پرسش اصیل از ط

شود و بعد پاسخ مناسب دریافت گردد. موضوع مطرح و مهم اینست که فهم امری دو جانبه و تعاملی است که در آن دو طرف نقش 

فعال ایفا می کنند.در واقع در تعامالت منطق پرســــش و پاسخ حاکم است که باید از نظرها دور نماند. بنابراین پرسش هایی که 
 (.0،0335ا پرسشهای گادامر دارند می توانند در فهم کار آمد تر باشند )بینگهامتناسب بیشتری ب

( نشانگر آن است که 0083) در زمینه افزایش پرسشگری فراگیران تحقیقات متعددی انجام گرفته است. نتایج پژوهش غریبی

( 0099) . نتایج پژوهـــــش طباطبائیآموزش راهبردی تفکر موجب افزایش پرسشگری دانش آموزان پایه پنجم دبستان شده است
نیز بیانگر آن است که از طریق آموزش داستان های فلسفی به کودکان می توان پرسشگری دانش آموزان پایه های سوم تا پنجم 

 ابتدایی را افزیش داد. 

یی به قدمت تاریـخ ه گوهای موثر و کارآمد بر روی افزایش مهارت پرسشگری قصه گویی می باشد. قصه و قصیکی از روش
ـــصه ها به عنوان سازه های ت. قشر ریشه دارد، به گونه ای که بشر زندگی خود را در چهارچوب قصه ها به تصویر کشیده اسبـ

 (.4،0330مک گراث )تریزن برگ و تخیلی و فرهنگی از نظر فردی و اجتماعی با معنا و در برگیرنده نکات برجسته ای هستند
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روشهایی است که امکان تصویرسازی را برای کودک فراهم می کند. کودک با شنیدن قصه، صحنه ها و  قصه گویی یکی از 
ذهنی بر رشد شناختی و اجتماعی کودک تأثیری  اعمال را خلق کرده و با شخصیت های داستان همانند سازی می کند. این چالشهای

 همچنین و کند خدمت 00 قرن های مهارت تقاضای به مستــــقیم طور به تواند (. قصه گویی می0099یوسفی لویه، )مثبت دارد 
 (.0،0309گیرد )دمیرهان قرار توجه مورد 00 قرنر د انتقادی برای معلم تفکر پرورش برای مؤثر راه یک عنوان به تواند می

عاملی می تواند قصه گویی با روش های مختلفی مانند قصه گویی حرکتی، قصه گویی تصویری و قصه گویی دیالکتیک یا ت

انجام گیرد. منظور از قصه گویی دیالکتیکی یک ارتباط دوجانبه و متقابل بین قصه گو و شنونده است که قصه گو با بهره گیری از 
فنون قصه گویی و با تحریک قوة تخیل مخاطبان خویش و تأثیر متقابل، پیام خود را به شکل جدیدتری به شنوندگان انتقال می دهد 

با داشتن مزیت ایجاد ه (. قصه گویی تعاملی یا قصه گویی بر مبنای دیالوگ نوعی قصه گویی است ک0090ترجمه قزل ایاغ،  ،0مبرز)چ

مشارکت فعال، تعامالت کالمـــــی و گفتگو کردن کودکان با یکدیگر به صورت گروهی و دریافت بازخورد و تشویق از فرد 
آن ها کمک می کند. قصه گویی به روش دیالوگ به عــنوان یک روش  هنیبزرگسال، به پرورش های مهارت های مختلف ذ

، 0بونینگ، گوچ و جانسوند )مایت می کن، حارتباطی، ابتکاری در داستان سرایی از کودکان که مشکالت جدی در ارتباطات دارند

0309 .) 
ارکت در طی قصه گویی تشویق می شود، در کل،  قصه گویی دیالکتیکی مبتنی بر سه اصل کلی است، اول اینکه کودک به مش

دوم اینکه با استفاده از اطالعات آموزنده به کـــــودک بازخورد داده می شود، سوم اینکه سبک قصه خواندن با سطح توانایی زبانی 

 (. 0884، 4اسمیت و فیشل، وایت هارست، آرنولد، اپستین، آنجلد )کودک هماهــــنگ می گرد
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که قصه گویی دیالکتیکی موجب پیشرفت تحصیلی افزایش 0300)5یانگ، چایل و وو 

این مطالعه مهارت های تفکر و همچنین افزایش انگیزه یادگیری در دانش آموزان دبیرستانی در یادگیری درس انگلیسی شده است 

 انجام گرفت.دانش آموز پایه دهم در دو کالس انگلیسی  003با حضور  یک ساله
( درپژوهشی بر روی کودکان مصری دریافت که قصه گویی به روش دیالوگ بر آگاهی واجی کودکان تأثیر دارد. 0300) 6المونایر

قصه گویی تعاملی را راهبرد رسانه ای غنی دانستند که قادر  ( در پژوهشی اثربخشی0300) 9گیتا، منگویین، ارسیولی، ریترواتو، سالمو
فرایند یادگیری پیچیده است. این برنامه آموزشی می تواند موجب یادگیری کارآمد و بهینه شود. دانیل، اسچلیفر و به حمایت از 

ابتدایی پرداختند. در ه بر تفکر انتقادی دانش آموزان دورو فلسفه به شیوه حلقه کند و کاش ( به بررسی اثربخشی آموز0880) 9لبیوس

ها ی فلسفی گفته می شد، نتایج تحقیق آن بوده است که دانش آموزانی که در یک  -ان داستاناین برنامه آموزشی برای دانش آموز
در مقایسه ، شرکت کرده بودند، در مصاحبه و پرسشنامه کوتاه مباحث فلسفی ت(فته ای دو ساع)هآموزشی بین نه تا پانزده هفته ه دور

 شتند.با گروه کنترل در مهارتهای تفکر انتقادی عملکرد بهتری دا

( در تحقیقی تحت عنوان تعیین تاثیر قصه پردازی دیجیتالی برظرفیت حافظه بصری و مهارت نوشتن 0306)8ساریچا و اوسلویل
که قصه پردازی دیالکتیکی تفاوت قابل توجهی در مهارت نوشتن دانش آموزان ایجاد کرده نش آموزان مقطع ابتدایی نشان دادند دا

 است. 

                                                           
1   . Demirhan 
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5 . Yang, Chil & Wu  
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8 . Daniel, Schleifer & Lebouis 
9 . Saricha & Usluel 
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( آموزش برنامه درسی قصه گویی و نمایش خالق 0336) یرصادقی؛ م(0300(، زارعی زوارکی )0339) 0طبق مطالعات بنگتو
 باعث افزایش عملکرد تحصیلی  ومهارت ها ی تفکر دانش آموزان از جمله مهارت پرسشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود.

یش دبستانی و دبستان، در همان سالهای حساسی که مهارت های تفکر از سال های پت در مجموع می توان گفت رشد و پیشرف
روانی و فیــزیکی کودکـــی به حداکثر خود می رسد شروع می شود. متأسفانه نظام آموزشی ما در گریز از سنتهای  ،توسعه اجتماعی

پیشرفته از به کارگیری اصیل و پرهیز از به کارگیری فعالیتهای هنری در امر تعلیم و تربیت، از دستاوردها ونتایجی که جوامع 

بنابراین، این تحقیق بر آن بود از شیوه هایی استفاده کند که به صــــــورت  .فعالیتهای فوق نصیب خویش کرد، غافل مانده است 
ای غیر مستقیم بتواند مهارت پرسشگری دانش آموزان را افزایش دهد. در تحقیقاتی که در مورد قصه گویی انــجام گرفته اند کاربرده

تشویق به تفکر و یادگیری ماندگارتر، مورد تأیید واقع شده اند. این پژوهش جنبه اثر بخشی و کاربردی ر درمانی و همچنین تأثیر آن د
مراکز مشاوره و روان درمانی و سازمانهای مربــوطه می توانند از نتایج مثبت این تحقیق بهره مند  ،مدارس ،دارد و آموزش و پرورش

مهارت های تفکر از ن سواد آموزی و همچنی، ک گرفتن از روش قصه گویی می توان تغییرات شگرفی در زمینه یادگیریشوند. با کم

از بکارگیری فعالیت های هنری در امر ز ی ما در گریز از سنت های اصـیل و پرهی. نظام آموزشدجمله پرسشگری در کودکان ایجاد کر
الزم  که جوامع پیشرفته از بکارگیری چنین فعالیتهایی نصیب خویش نموده، غافل مانده است.تعلیم و تربیت، از دستاوردها و نتایجی 

به ذکر است در صورت عدم توجه به پژوهش حاضرو همچنین پژوهشهای نظیر به آن، مشکالت عدیده ای در زمینه آموزشی خواهیم 

لکتیکی بر بهبود مهارت پرسشگری دانش آموزان ابتدایی مؤثر داشت. لذا مسأله پژوهش حاضر عبارت بود از این که آیا قصه گویی دیا
 است.

 

 روش پژوهش 

پیش آزمون با اهداف و سؤاالت مورد نظر پژوهش از نوع تحقیق های نیمه آزمایشی بوده با توجه به پژوهش حاضر، کاربردی، ح طر 
گروه کنترل تشکیل شده است. متغییر مستقل یعنی . این طرح از دو گروه، یک گروه آزمایش و یک وپس آزمون با گروه کنترل بود

آموزش رویکرد قصه گویی دیالکتیکی فقط بر روی گروه آزمایش اجرا شد. از هردو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش قصه 

ارومیه در سال گویی پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. جامعه آماری این پژوهش، شامل  دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر 
مدرسه ابتدایی به تحصیل مشغول بودند. از بین این مدارس دو  0003بود.  این دانش آموزان در  046830به تعداد  89-89تحصیلی

مدرسه دارای سطح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یکسان بصورت در دسترس انتخاب شدند.  و در ادامه از هر مدرسه یک کالس با 

دانش آموز بودند. در یکی از کالسها در ساعت مربوط  03ه به هم انتخاب شدند تعداد دانش آموزان هر کالس پیشرفت تحصیل شبی
به درس انشاء آموزش سنتی انجام شد)کالس گروه شاهد( اما در کالس دیگر)کالس گروه آزمایش( در ساعت مربوط به همین درس 

یش آزمون بوسیله ، پقصه گویی دیالکتیکی، برای گروه آزمایش و شاهد قصه گویی دیالکتیک اجرا گردید. قبل از آموزش رویکرد

جدداً پس آزمون بوسیله پرسشنامه نامبرده ، مپس از آموزش رویکرد قصه گویی برای گروه آزمایش؛ و پرسشنامه پرسشگری اجرا شد
 بر روی دو گروه اجرا گردید.

 
 

 

                                                           
1. Bengto 
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 گیرياندازه ابزار
( استفاده شد. این ابزار دارای 0334)0گری دانش آموزان از پرسشنامه چند بعدی بک و جی ساپبه منظور اندازه گیری مهارت پرسش

سؤال پنج گزینه ای در پنج بعد پیچیدگی، تحول، تردید و تغییر، جهانشمولی، انگیزش تهیه شده است. ضریب پایایی این  40

گزارش نمودند. شاه آبادی،  95/3یری از روش آلفای کرونباخ ( با بهره گ0083( و عبداله پور بنه خلخال)0099پرسشنامه را خلیلی)
( روایی این ابزار را مورد تأیید قرار دادند. پایایی ابزار پرسشگری در این پژوهش با روش آلفای کرانباخ محاسبه 0085احقر و بهشتی)

و روایی  99/3و پرسشگری  93/3 انگیزش96/3،تحول 93/3پیچیدگی99/3، جهان شمولی 98/3شد که برای عامل تغییر و تردید 

 به دست آمد.  ٪98آزمون نیز 
 

 گويي ديالکتیک داخله قصهبرنامه م
شد. در انتخاب این کتاب  کتاب قصه مربوط به گروه سنی دبستانی گردآوری 03گویی دیالکتیک ابتدا داخله قصهبرای طراحی برنامه م

گوی با سابقه کشور استفاده شود تا مالک های هو علوم تربیتی و چند قصشناسی سعی شد از همکاری چند تن از متخصصان روانها 
ـناختی و دانش کودکان، شرایط فرهنگی، متناسب بودن با هدف تحقیق از ه ها با گروه سنی، سطح شمربوط مانند مناسب بودن قص

صه گــو به کالس ارائه شد. یا ق در هر جلسه متن قصه توسط سرگروهکمک این متخصصان ارزیابی شود. )مهارت پرسشگری( به 

 ارائه شده است. 0ه به متن داستان و با هدف افزایش پرسشگری دانش آموزان در جدول تکالیـف و فعالیتهای یادگیری با توج
 برنامه مداخالت مربوط به قصه گويي به روش ديالکتیک دانش آموزان ابتدايي شهر ارومیه (0جدول )

 جلسات عنوان داستان ح جلساتاهداف و شر تکالیف يادگیري

سؤاالتی به عــنوان تکلیف طراحی شد که در آن  مهارت 
پرسشگری و طرح سواالت بهتر مورد سنــــــجش قرار 
می گرفت.مثال: سه سوال  ببیان کنید که جواب آن بقال 

 عصبانی باشد؟

 پرورش مهارت پرسشگری،             
گویی، معارفه و توضیح دربـــاره آئین قصه 

ـندی دانش آموزان، و روایت قصه  گروه بــــ
 بقال و طوطی توسط سرگروهها

 جلسه اول بقال و طوطی   

نمونه سئواالت طرح شده در جریان تعریف قصه: سه سوال 
طرح کنید جواب یکی نادانی باشد.جواب دومی ،خرس و 

 جواب سومین سوال نصحیت مرد رهگذر باشد؟

ان داستان دوستی پرورش مهارت پرسشگری، بی
 خرس و طرح سئواالت

جلسه  دوستی خرس
 دوم

شما می توانید یک سؤال از موش مغرور و یک سؤال از شتر با استفاده 
 از کلمات پرسشی چرا، چگونه بپرسید؟

پرورش مهارت پرسشگری، تعریف داستان 
موش مغرور و شتر عاقل و ترغیب دانش 

   آموزان برای طرح سئواالت چرا و چگونه

موش مغرور و 
 شتر عاقل

جلسه 
 سوم 

سه سؤال بپرسید که جواب اولین سؤال ماهی دانا و عاقل، جواب دومین 
 سؤال ماهی نادان و جواب سومیــــن سؤال آبگیر باشد؟

 

پرورش مهارت پرسشگری، بیان قصه سه ماهی 
از طرف معلم و تعامل با دانش آموزان از طریق 

 طرح سئوال از آنها

سه جل سه ماهی
 چهارم 

چگونه سؤاالتی بپرسید که جواب آنها مرد  با کلــمات پرسشی چرا،کجا،
 باشد؟  جوان و حضرت موسی )ع(

پرورش مهارت پرسشگری، روایت داستان 
مردی که زبان حیوانات را می فهمید از طرف 
معلم و تعامل با دانش آموزان از طریق طرح 

 سئوال چرا، گجا و چگونه از آنها

زبان مردی که 
-حیوانات را می

 فهمید

جلسه 
 پنجم 

                                                           
1 . Multidimensionnel Nature oF Qu’est Motivation 
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پرورش مهارت پرسشگری و تعریف داستان  سه سوال  بگویید که پاسخ آنها طوطی باشد؟
بازرگان و طوطی و تعامل با دانش آموزان از 

 طریق طرح سئواالت

بازرگان و 
 طوطی

جلسه 
 ششم 

با کلمات پرسشی چه کسی،چطور سؤالهایی بپرسید که مرتبط با قصه 
 اشد.ب

پرورش مهارت پرسشگری تعریف داستان روباه 
و خرس و تعامل با دانش آموزان از طریق طرح 

 سئواالت چه کسی و چطور

جلسه  روباه و خروس
 هفتم 

پرورش مهارت پرسشگری تعریف                           چند سؤال بپرسید که جوابش االغ سواددار باشد.
و تعامل با دانش آموزان از  داستان االغ سواد دار و پادشاه

 طریق طرح سئواالت

االغ سواددار و 
 پادشاه

جلسه 
 هشتم 

 
 

 روش اجرا
برای هر جلسه قصه ای انتخاب و فعالیت های آموزشـی و یادگیری، تکالیف دانش آموزان مشخص گردید و پس از طراحی این برنامه 

ا اثربخش بودن مورد بررسی قرار گیرد.  برنامه قصه گویی به صورت روایی آن بر کودکان این سنین به صورت مقدماتی اجرا شد ت

جلسه انجام شد و برای هرجلسه عنوان و هدف های مربوط به مهارت های تفکر در نظــــر  9در نفره(  5تا  0روه های )گگروهی 
 صه گــو به کالس ارائه شد. دقیقه  تعیین گردید.  در هر جلسه متن قصه توسط سرگروه یا ق 45گرفته شد و مدت هر جلسه 

 

 يافته 
شاخص  يافته هاي توصیفي متغیر مهارت پرسشگري در دانش آموزان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و (0)جدول

 گروه(نفر در هر  31هاي کجي و کشیدگي جهت بررسي نرمال بودن)

 

 متغیر

 

 گروه

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

ف انحرا میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 کشیدگي کجي کشیدگي کجي

 -0 38/3 -90/3 -50/3 48/4 09/09 66/0 09/09 کنترل پیچیدگی
 -00/3 -45/3 34/3 -03/3 83/0 00/04 98/0 83/03 آزمایش 

  -69/3 -39/3 00/3 99/3 00/5 90/08 30/4 89/05 کنترل تحول
 -04/3 00/3 -69/3 30/3 50/0 39/00 60/0 46/09 آزمایش 

 40/3  54/3 -60/3 56/3 60/5 49/46 59/5 50/46 کنترل تردید و تغییر
 00/3 45/3 -36/3 -34/3 00/00 09/54 90/6 06/48 آزمایش 

 03/3  -46/3 -05/3 -09/3 4 90/06 99/0 04/06 کنترل شمولیجهان
  -63/3 -40/3 04/3 -0 94/0 84/09 36/4 30/09 آزمایش 

 -00/3 -64/3 08/3 -09/3 55/0 06/09 59/0 09/09 کنترل انگیزش
 -38/3 -39/3 -08/3  -63/3 99/0 03/00 00/0 90/09 آزمایش 

 
پیش آزمون و پس آزمون، گزارش می کند.  ر دو گروه مورد مطالعه در مرحلهیافته های توصیفی متغیر مهارت پرسشگری را د 0جدول

،  و 66/0و  09/09آزمون در مولفه پیچیدگی میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل پیش لهود در مرحهمان گونه که مشاهده می ش
می باشد. در مرحله پس آزمون در مولفه پیچیدگی میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل  98/0و  83/03در گروه آزمایش برابر 

. در مولفه تحول در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف استاندارد است 83/0و  00/06بوده و در گروه آزمایش  48/4و  09/09برابر 
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و  90/08بوده و در محله پس آزمون به ترتیب برای گروه کنترل  60/0و  46/09و در گروه آزمایش  30/4و  89/05گروه کنترل برابر 
انحراف استاندارد مولفه تردید و تغییر در مرحله پیش آزمون کی باشد. میانگین و  50/0و  39/00و برای گروه آزمایش برابر  00/5

بوده و در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف  90/6و  06/48بوده و برای گروه آزمایش  59/5و  50/46برای گروه کنترل برابر 
می باشد. در مولفه جهانشمولی  00/00و  09/54بوده و برای گروه آزمایش برابر  60/5و  49/46استاندارد برای گروه کنترل برابر 

و  30/09و برای گروه آزمایش  99/0و  04/06میانگین و انحراف استاندارد در مرحله پیش آزمون برای گروه کنترل به ترتیب برابر 

شد. در می با 94/0و  84/09بوده و برای گروه آزمایش نیز برابر  4و  90/06بوده و در مرحله پس آزمون برای گروه کنترل  36/4
و  90/09بوده و در گروه آزمایش  59/0و  09/09مولفه انگیزش در مرحله پیش آزمون، میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل برابر 

 03/00بوده و در گروه آزمایش نیز برابر  55/0و  06/09در مرحله پس آزمون نیز میانگین و انحراف استاندارد گروه کنترل  است. 00/0

  است. 99/0و 
از روش تحلیل گویی دیالکتیک بر مهارت پرسشگری دانش آموزان، روش قصهاثربخشی آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر به منظور 

یعنی نرمال بودن توزیع های تحلیل کوواریانس  فرض این تحلیل، پیش انجاماستفاده شد. قبل از )یا مانکووا(  چند متغیریکوواریانس 

خطوط   ها با متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته، و همگنی شیب آزمون ها، عدم تعامل پیش گنی واریانسمتغیرهای پژوهش، هم
+( قرار دارد،  0و  -0)ی بر اساس یافته ها ی فوق نتایج حاصل از چولگی و کشیدگی که در بازه ها بررسی شد. رگرسیون در گروه

 .استآزمون آزمون و پسپیشش آموزان در هر دو گروه مورد مطالعه در مرحله متغیر مهارت پرسشگری دانتوزیع رمال بودن ننشان از 

 .استفاده شد 0جدول  به شرح هاتحلیل دادهجهت  روش، از این چندمتغیره واریانسوی تحلیل کها با توجه به محقق شدن پیش فرض
 آموزانگويي ديالکتیک بر مهارت پرسشگري دانشقصهاثربخشي متغیره و تکاريانس چندمتغیره کووتحلیل   (2جدول )

  منبع

هچندمتغیر  

متغیرهتحلیل واريانس تک   

مجذور 

 اتا

  

 

 SS df MS F متغیر وابسته

سطح 

  داري معني

  

مقدار آزمون 

المبداي 

 F ويلکز

داریمعنیسطح  میانگین  

کالس 

 وارونه

میانگین 

کالس 

 متداول
48/3 گروه  90/8  3330/3 00/4 05/3 330/3 05/09 94/044 0 94/044 پیچیدگی   40/0  

49/4 35/3 39/3 39/3 60/40 0 60/40 تحول     94/0  

36/4 08/3 330/3 00/04 93/0308 0 93/0308 تردید و تغییر     50/0  

   30/3 06/3 30/0 96/05  96/05 جهانشمولی    

   00/3 330/3 06/04 99/006  99/006 انگیزش    

 
دار دارند معنیاثر  های پرسشگریمهارتترکیب خطی بر گویی دیالکتیک روش قصه دهدنشان می 0مندرجات جدول 

(90/8=F ،30/3>pه .)بر مولفة رفتاری   مورد مطالعه روش ددهمچنین، مندرجات جدول نشان می(00/005=F ،30/3>p  ،)

های دو دار دارند.  ازسویی، باتوجه به میانگینو معنیتفاوت اثر م(،  F ،30/3>p=00/99( و شناختی )F ،30/3>p=99/083) عاطفی

 تر است.تحصیلی اثربخش درگیری مولفةدر هر سه  متداولکالس روش  نسبت به کالس وارونه گروه، روش
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 )قصه گویی دیالکتیک و کنترل( پژوهش  گروهدوبین ، آزمون کنترل اثر پیشا دهد که ب ان مینش جدولاین مندرجات  همچنین،

، p ،05/09(=50=330/3ی )های پیچیدگدر مولفه گروه  شدهمحاسبه Fچراکه  ،دار وجود دارد تفاوت معنی ر مهارت پرسشگریدر متغی
0)F

p ،00/04(=50 ،0)F=330/3)(، تردید و تغییر  
p ،06/04(=50 ،0)F=330/3)( و انگیزش  

اما در دو مولفه تحول  دار است معنی(  

داری در اثر مداخله آزمایش تغییرات معنی ر مهارت پرسشگری گروهه گرفت دتوان نتیجمی ینبنابرادار نیست، و جهان شمولی معنی
توان گفت میزان تاثیر قصه گویی دیالکتیک بر مولفه دست آمده میبآمده است. بر اساس ضرایب اتای وجود قصه گویی دیالکتیک ب

به منظور تعیین میزان تغییر متغیر مهارت  .است درصد 00/3و بر مولفه انگیزش  3/ 08، بر مولفه تردید و تغییر 05/3پیچیدگی 
 آمده است. 0 الح شده این متغیر در جدولاصهای  پرسشگری، میانگین

 مورد مطالعهمقايسه میانگین هاي اصالح شده پس آزمون متغیر مهارت پرسشگري در دو گروه ( 3)جدول 

 خطاي استاندارد شدهاصالحمیانگین  گروه متغیر وابسته

 90/3 03/08 کنترل پیچیدگی
 90/3 63/00 آزمایش 

 93/3 50/03 کنترل تحول
 90/3 09/00 آزمایش 

 34/0 90/46 کنترل ردید و تغییرت

 36/0 85/55 آزمایش 

 69/3 00/09 کنترل جهانشمولی
 93/3 59/09 آزمایش 

 44/3 66/09 کنترل انگیزش
 45/3 83/03 آزمایش 

فه های مهارت دار میزان مول های گروه آزمایشی باعث افزایش معنیگویی دیالکتیک در آزمودنی، روش قصه0 مطابق با نتایج جدول
 شده است. یپرسشگر

 

 بحث و نتیجه گیري

بنابراین می توان گفت افزایش مهارت پرسشگری دانش آموزان تاثیر دارد.  داد قصه گویی دیالکتیکی براین پژوهش نشان  نتایج
و آموزش قصه گویی  شتهو کنترل تفاوت داتردید و تغییر، و انگیزش در گروه آزمایش  نگین خرده آزمون های  پیچیدگی،میا

گنجی، یعقوبی و لطفعلی ها )این یافته ها با نتایج بسیاری از پژوهشپرسشگری دانش آموزان موثر است.   دیالکتیکی بر  بهبود مهارت
؛ زارعی 0339،  0بنگتو ؛0096؛ اسکندری و کیانی، 0099اطبایی، ؛ طب0304، 0؛ آکودلو، ارگول، دومان0083؛ غریبی، 0080، ه زاد

 ( همسویی دارد. 0098،؛ شکیبایی 0336یرصادقی، م؛ 0300زوارکی ، 

در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های پرســـشگری به معلمان به ( 0080گنجی، یعقوبی و لطفعلی زاده)
( نیز نشانگر آن است که 0083) زایش تفکر انتقادی دانــــــش آموزان می شود.  نتایج غریبیطور مـــــــــعناداری باعث اف

( با 0304) آموزش راهبردی تفکر موجب افزایش و بهبود تفکر انتقادی،تحول اخالقی و مهارت پرسشگری می شود. آکودلو و همکاران

کان پرورشگاهی، به این نتیجه رسیدند که این روش باعث بهبود انجام چهار هفته مداخله قصه گویی به روش دیالوگ بر روی کود

                                                           
1.  Akodlu; Ergul & Duman 
2. Bengto 
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( نیز نشان داد اجرای برنامه فلسفه برای کودکان 0099) بیانی و زبان دریافتی آنها می شود. نتایج پژوهش طباطبائین مهارت های زبا
داشته است. نتایج پژوهش اسکندری و نجکاوی و پرسشگری دانش آموزان ، کو نوجوانان تأثیرات چشمگیری در رشد تفکر انتقادی

غییر و تردید، جهان شمولی، پیچیدگی و د )تکه آموزش قصه در باال بردن سطح مهارت پرسش گری و ابعاد ( نیز نشان دا0096کیانی )
-سی قصه( آموزش برنامه در0336) یرصادقی؛ م(0300(، زارعی زوارکی )0339) مؤثر است. طبق مطالعات بنگتو( انگیزه های وجودی

 گویی و نمایش خالق باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود.

( طی چهار هفته مداخله ی قصه گویی به روش دیالکتیک بر روی کودکان روستای بنگالدش نتیجه گرفتند 0338) 0اپل وآمر
( مؤید آن است که 0098دا کرد.نتایج پژوهش شکیبایی)درصد ارتقاء پی 54درصد به  06که میانگین مهارت واژگان بیانی آنها از 

مهارت پرسشگری و ابعاد آن )پیچیدگی،تحول،تردید و تغییر،جهان شمولی و انگیزش( در دانش آموزان با قصه گویی به روش 

 دیالکتیکی و بیان داستان  افزایش می یابد.
( نقش 0300و همکاران، ، نجی؛ گ0300رگری و خانلرری،دری گ)بپژوهش های مختلفی در باب جایگاه پرسش در تفکر انتقادی 

( 0،0330اسمیت) (، اهمیت پرسشگری در پرورش ذهنیت فلسفی و توانایی داوری های ارزشی0338پرسش در تکوین هویت )فیاض،

ه عنوان همیت پرسش و پرسشگری را در مقام هدف و روش تربیتی نشان دادند. در واقع می توان گفت قصه ها و داستان ها با
الگوهای نمادین می توانند به صورت غیر مستقیم، بدون ایجاد مقاومت در ذهن ناهشیار کودکان، بر ضمیر ناخودآگاه آنها تأثیر 
بگذارند. وقتی کودکان داستانی را می شنوند، دائما حوادث و شخصیت های داستان را با تجربیات خود از وقایع زندگی ارتباط دهند. 

بق یابی که در سطحی ناهشیار رخ می دهد، احتمال تعمیم و به کارگیری این مهارت ها را توسط کودک در زمینه های این فرایند تطا
مشابه افزایش می دهد. از آنجا که قصه گویی دیالتیکی مستلزم یک ارتباط دوجانبه و متقابل بین قصه گو و شنونده است که قصه گو 

تحریک قوة تخیل مخاطبان خویش و تأثیر متقابل، پیام خود را به شکل جدیدتری به شنوندگان با بهره گیری از فنون قصه گویی و با 

انتقال می دهد و از طرف دیگر این نوع قصه گویی با داشتن مزیت هایی مانند ایجاد مشارکت فعال، تعامالت کالمـــــی و گفتگو 
 ویق از فرد بزرگسال، به پرورش های مهارت های مختلف ذهنیکردن کودکان با یکدیگر به صورت گروهی و دریافت بازخورد و تش

 (.0309بونینگ  و همکاران، ) آن ها از جمله مهارت های تفکر از جمله پرسشگری کمک می کند
از آنجا که  قصه گویی دیالکتیکی مبتنی بر سه  اصل تشویق مشارکت کودکان در طی قصه گویی ، بازخورد اطالعاتی به 

با سطح ذهنی کودک است پس می توان گفت این نوع قصه گویی باعث شده است تا دانش آموزان شیوه های  کودک و هماهنگی

پرسشگری، کنجکاوی و تفکر بدیع و خالق را از قصه گو و همکالسی ها یاد بگیرند و بازخورد های ارائه شده از طرف قصه گو و 
و تمرین آنها در تعامالت کالسی مسیر مهارت پرسشگری و کنجکاوی را  طرح انواع سئواالت چه کسی، کجا، چطور، چگونه و چرا ...

 (.0300، 0برای آنها هموار کرده است)گرین

در تبیین نتایج این پژوهش مبنی بر تأثیر قصه گویی دیالتیک بر پرسشگری کودکان بر اساس نظریه سازندگرایی شناختی پیاژه 
ت با عنایت به ویژگی های روش آموزش قصه گویی دیالکتیکی مبنی اجتماعی و سازنده گرایی اجتماعی ویگوتسکی می توان گف

بودن یادگیری، نقش تسهیل گری معلم در بیان قصه و طرح موقعیت های مبهم در قصه و ارائه بازخورد های های مختلف به 

ویی کودکان با حیرت و مسایل یادگیرندگان و تحریک کنجکاوی آنها در جریان قصه گویی این روش آموزشی موجب افزایش رویار
چالش بر انگیز و نیز درگیر شدن در مباحث گردیده است و از طرف دیگر احساس نیاز به یافتن راه حل، منجر به تقویت توانایی های 
پرسشگری و تالش برای تعادل یابی مجدد شناختی آنها شده است.  به این معنا که ساخت های ذهنی این کودکان در جریان قصه 

                                                           
1.  Opel& Ammer 
2.  Smith 
3 . Green 
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گویی دیالکتیکی دچار حالت عدم تعادل شناختی شده است به نحوی که در اثر این عدم تعادل در پی جست و جوی اطالعات بودند 
 تا به تعادل یابی مجدد برسند و در واقع پرسشگری یک روشی برای رسیدن به تعادل شناختی کودکان شده است.

( نیز می توان گفت از آنجا 0334)0ساخت  هیجانات مثبت فردریکسون در تبیین نتایج بدست آمده بر اساس نظریه  گسترش و
که محیط یادگیری مبتنی بر قصه گویی دیالکتیک یک فضای یادگیری لذت بخش، شاد، حیرت بخش موجب می شود، این هیجانات 

اختی و اجتماعی( می شود. این عمل آنی افراد و ایجاد منابع فردی بادوام)منابع هوشی، جسمانی، روانشن -موجب گسترش خزانه فکر

نظریه بیان می کند هیجانات مثبت مانند شادی و لذت، عالقه سرگرمی حیرت آگاهی و اشتیاق فرد را از اعمال و افکار جدید، متنوع و 
ثبت اکتشافی افزایش می دهد. پس بر اساس این نظریه می توان گفت قصه گویی دیالکتیکی از طریق فراهم کردن تجارب هیجانی م

عمل آنی  مانند پرسشگری،  -مانند لذت، شادی، رضایت، کنجکاوی و حیرت در فراگیران باعث گسترش منابع شناختی و خزانه فکر

 (.0334کنجکاوی توجه به پیچیدگی، تردید و تغییر، افکار جهان شمولی شده است )فردیکسون،
را آغاز تفکر و آگاهی دانست. پرسشگری از آن جهت باید پرسش، نقطه شروع هر فعالیت علمی و یادگیری است و می توان آن 

به عنوان بدیل تعلیم و تربیت شناخته و پذیرفته شود که در عصر جدید یعنی عصر انفجار اطالعات، شرط بقای نظام های رسمی 

قابل « سخ محوریپا»آموزشی به حساب می آید. در این عصر چنانچه مدرسه بر کارکرد های سنتی خود که در چهارچوب دکترین
تبیین است، اصرار ورزد، در واقع خود را با بحران مشروعیت مواجه می کند. متأسفانه بررسی شرایط موجود در محیط های آموزشی 
نشان می دهد که این محیط ها عمدتا مبتنی بر ارائه اطالعات خام به طور یکطرفه و بدون تحریک قدرت نقادی  فراگیران هستند 

 .) 0880، 0رک)شوارز و است

یکی از راه حل ها این مسئله آن است که محیط های یادگیری چنان طراحی شوند که افراد پرسشگری را بیاموزند، به گونه ای 

که طرح سئوال به تدریج برای آنها تبدیل به عادت گردد. لذا قصه گویی دیالکتیک به عنوان یک روش آموزشی در پرورش مهارت 
رت پرسشگری می تواند مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی و معلمان ابتدایی قرار گیرد. با توجه به های تفکر از جمله مها

این محدودیت که  نمونه آماری این پژوهش از روش در دسترس انتخاب شده است  و راهبرد پژوهشی از نوع شبه آزمایشی است لذا 

های آینده از روش آزمایشی که شود در پژوهش نمود و پیشنهاد می با احتیاط عمل در اعتبار درونی یافته های این پژوهش بایستی
 سازد استفاده نمود تا اعتبار یافته پژوهشی بیشتر شود.امکان انتخاب تصادفی آزمونی ها را امکان پذیر می

ل از آن قابل تعمیم به سایر اصاز آنجایی که این پژوهش در دوره ابتدایی انجام شده است این امکان وجود دارد که نتایج ح

های تحصیلی مانند متوسطه نباشد. با توجه به  یافته های این پزوهش مبنی بر تاثیر قصه گویی دیالکتیک بر مهارت پرسشگری دوره
ده توان در دروسی مانند بخوانیم ،هدیه های آسمان و به طور خاص در درس تفکر و پزوهش از روش قصه گویی دیالکتیک استفامی

شود تا کودکان به منظور مواجهه ی منطقی و عاقالنه ی با دنیای پیرامون خود در عصر اطالعات، مهارت پرسشگری را در خود رشد 

دهند. پژوهشگران آینده می توانند تأثیر قصه گویی دیالکتیک را بر مهارت های بیان گفتاری و نوشتاری دانش آموزان ابتدایی مورد 
 تأثیر این روش آموزشی مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد. مطالعه قرار دهند تا
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Abstract 

The present study investigated the effectiveness of a dialectical storytelling program in improving the questioning 

skills of elementary school students in Urmia. The study design was a quasi-experimental pre-test and post-test with 

a control group .The study population included elementary school students of Urmia city in academic year 2017-

2018. Using purposeful sampling, two schools were selected among the schools of Urmia city (one school with a 

class of 30 students as the experimental group and another school with a class of 30 students as the control group). 

For the control group  the essay course was taught by the traditional teaching, and the experimental group was taught 

the same lesson in dialectical story telling. The Multidimensional Nature oF Qu’est Motivation scale was used for 

data collection. Data were analyzed using analysis of covariance. Results showed that dialectical storytelling 

program was effective in improving students questioning. Dialectical storytelling training plays an important role in 

improving students questioning thinking skills. This teaching method can be used by teachers to develop students’ 

questioning skills. 

Keywords: Storytelling skills; Questioning skills; Students  

 

 


