
1 

  آموزان پسرآموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش تأثیر

 

 

 حمیدرضا منتظری
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد تنکابن

h.montazeri@yahoo.com 

 سید کمال حسین پور
 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

Moalleme21@gmail.com 

 فاطمه ارفع
 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

Fa.arfaa90@gmail.com 

 

 چکیده

پسر پایه دهم دوره  روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزانبررسی تأثیر آموزش به هدف پژوهش حاضر، 

 .پس آزمون با گروه کنترل است -مونشبه آزمایشی بوده و طرح پژوهش از نوع پیش آزاین پژوهش بود.  رشتمتوسطه دوم 

-97شهر رشت در سال تحصیلی  2و  1ناحیه پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم تمامی دانش آموزان  شاملجامعه پژوهش 

نفر انتخاب شد. در  40ای به حجم نمونه اینمونه گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش  کهنفر است  3045به تعداد  1396

استفاده شد. ( 2010انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال )آموزش به روش پرسشگری و پرسشنامه بسته این پژوهش از 

در بررسی فرضیه اصلی پژوهش  شد. کوواریانس انجامو آزمون آماری تحلیل  Spss20از نرم افزار با استفاده ها ل دادهتحلی

انعطاف پذیری  های مؤلفه در متغیر ترکیبی جدید حاصل از آزمودنی های گروه آزمایش و کنترلبین یافته ها نشان داد که 

نیز  ویژه فرضیه هایدر بررسی . (p ،33/27  =(33 ،3) F < 001/0= اثر پیالیی،  71/0)داری وجود دارد تفاوت معنیشناختی 

(، 2η ،001/0 > p ،54/18  =(40 ،1) F = 33/0یافته ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در ادراک کنترل پذیری )

، 2η ،001/0 > p = 15/0( و ادراک گزینه های مختلف )2η ،001/0 > p ،39/83  =(40 ،1) F = 69/0ادراک توجیه رفتار  )

94/6  =(40،1) F تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به تأثیر معنی داری که آموزش پرسشگری بر انعطاف پذیری دانش )

لمان آموزان دارد، لذا ضروری است که این مهارتها در واحدهای درسی و دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت مع

 بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند دانش آموزانی برخوردار از روحیه پرسشگر و کنجکار و منعطف پرورش دهند.  

 انعطاف پذیری شناختی.: پرسشگری، ادراک کنترل پذیری، ادراک توجیه رفتار، ادراک گزینه های مختلف، کلمات کلیدی
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 بیان مسأله

نوجوانان و جوانان برای آینده و زندگی پیچیده در قرن بیست و یکم،  کردن دبیرستان ها و آمادهبهسازی کیفیت یادگیری در 

نهادهای آموزشی به  (.1383ترجمه کیامنش و گنجی،  2001، 1مستلزم ارتقای کیفیت تدریس و آموزش تخصصی است )راگ

کی از نهادهای مهم و زیربنایی در جامعه به شمار ساز دارند، یجهت نقش مهم و خطیری که در امر تعلیم و تربیت نسل آینده

یکی از تازه ترین رویکردها در تدریس و یادگیری، توجه به فرایند تفکر در فرایند  (.1381می روند )مظلومی قاضی محله، 

کالسی،  هایپرسشگری برای ارزشیابی یادگیری دانش آموزان، وارسی کارها و تکلیفن تدریس یادگیری است. معلمان از فنو

، 2مرور و خالصه سازی درس ها، جلب توجه دانش آموزان، افزایش مهارتهای تفکر و پژوهش مستقل استفاده می کنند )بلک

2001 .) 

که چرا  سؤالدر تعلیم و تربیت، کنجکاوی انسان است. این و پرسشگری  3محوری سؤالنخستین دلیل پرداختن به اندیشه 

شود، پرسشی حیاتی است که باید در یشتر، کنجکاوی افراد کمرنگ تر میتجربیات مدرسه ای ب معموالً با قرار گرفتن در معرض

نظام های تعلیم و (. 1384گیری پاسخ محور یا سازوکارهای غیرانسانی نظام آموزشی جست و جو کرد )مهرمحمدی، جهت

د بدانند که هرگز نخواهند توانست آن را از ، بایندتربیتی که ویژگی پرسشگری را به رسمیت نشناخته و آن را سرکوب می کن

بین ببرند. تنها اتفاقی که می تواند رخ بدهد این است که پرسشگری بروز و ظهور بیرونی خود را از دست می دهد و به شکل 

های  4یریگدرونی یا اصطالحاً زیرزمینی ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر ویژگی ذاتی پرسشگری هرگز در سایه اراده و جهت

  (.1392به نقل از غریبی و همکاران، 1993، 5حاکم بر محیط از میان نخواهد رفت )ساراسون

از انعطاف پذیری شناختی قابل مالحظه ای برخوردار است و می تواند خود را با تغییرات محیطی وفق دهد و  6ذهن پرسشگر

یک عملکرد منحصر به فرد، صفت بارز یا توانایی شناختی کلی است که به فرد اجازه می  7انعطاف پذیری شناختی سازگار کند.

ر دهد و هنگام تغییرات محیطی الگوهای پاسخ عادی یدهد ایده های چندگانه را بپذیرد، به طور انعطاف پذیر شناختش را تغی

 (. 2013، 8و همکاران بدهد )جانکو

توانایی فرد در برابر چالش های عاطفی، اجتماعی و جسمی افزایش می یابد. جبران فرایندی است که طی آن انعطاف پذیری 

(. انعطاف پذیری شناختی 2008، 9آسیب ها به فرد قدرت بیشتری برای رویارویی با نامالیمات زندگی را می دهد )دانشفر

رقابل پیش بینی می باشد )کاناس و توانایی افراد در تعدیل روند شناخت برای رو به رو شدن با موقعیت های جدید و غی

(. وقتی فرد انعطاف پذیری شناختی نداشته باشد به طور معمول غیرفعال با شرایط محیط مواجه می شود و 2003، 10همکاران

 (.1992، 11معموالً به خطا می رود و کارها را با تعلّل انجام می دهد )استرنبرگ، فرنچ

و مناسب در هر موقعیت مفروض، تمایل به  رد از انتخاب ها و گزینه های جایگزینانعطاف پذیری شناختی به عنوان آگاهی ف

؛ 2013، 12انعطاف پذیر بودن جهت سازگاری با موقعیت، احساس خودکارآمدی در انعطاف پذیر بودن تعریف می شود )گاندوز

سترس های درونی و بیرونی و نیز اثرات (. انعطاف پذیری شناختی که اثرات مثبتی روی توان فرد در مقابله با ا2012، 13یبرید

های اصلی کارکرد اجرایی است و کارکرد  مؤلفهیکی از  (،2009، 14و همکاران مثبتی روی تعامالت افراد دارد )کوئستین

به طور کلی، توانایی تغییر مجموعه شناختی برای  (.1393، ای رفتار را تنظیم می کند )عبدی و همکاراناجرایی برون داده
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، 1اری با محرک های در حال تغییر محیطی، عنصر اصلی تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی است )دنیس و وندروالسازگ

2009.) 

، 2و همکاران های مختلف در افراد ایفا می کند )مارتیننقش کلیدی در شکل گیری و تحول توانمندیاین سازه روانشناختی 

دارند، می توانند مشکالت و موقعیت های جدید را در سطوح مختلف بررسی کرده (. افرادی که انعطاف پذیری شناختی 2011

، و همکاران در آنها بیشتر است )مارتین 4( و تحمل تعارض ها2012، 3یبریئه کنند )داو گزینه ها و ایده های جایگزین را ار

های ا بازسازی می کنند و موقعیتخود راز توجیهات جایگزین استفاده می کنند، به صورت مثبت چارچوب فکری (، 2011

پذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف پذیر نیستند، از نظر روانشناختی تاب آوری چالش برانگیز یا رویدادهای استرس زا را می

 (. 2011، 6؛ فیلیپس2010، 5و همکاران، بیشتری دارند )بارتون

به سختی می توانند یادگیری های اولیه خود را فراموش کنند، آنها  افرادی که از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند،در مقابل، 

بر یادگیری های قبلی خود که پیامدهای منفی برایشان دارد، پافشاری می کنند و این پافشاری به سازگاری آنها با شرایط 

ر و کنجکاو که نیاز جامعه لذا پرورش و تربیت دانش آموزانی پرسشگ(. 2016، 7جدید آسیب می رساند )کاربونال و تیمپانو

سفانه بررسی شرایط موجود در محیط های آموزشی أمتامروزی است، باید یکی از اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش باشد اما 

نشان می دهد که این محیط ها عمدتًا مبتنی بر ارائه اطالعات خام به طور یک طرفه و بدون توجه به رشد انعطاف پذیری 

ست که نتیجه این امر هدر رفت سرمایه ملی کشور و پرورش شهروندانی خواهند بود که در تعامالت وزان اشناختی دانش آم

 (.1389)گنجی،  روزمره و در برخورد با مسائل و مشکالت مختلف انعطافی نخواهند داشت

ا اجرای بواند که می ت در این راستا، آموزش به روش پرسشگری را می تواند ابزاری در دست نظام آموزش و پرورش دانست

با توجه به لذا  .(1384)مهرمحمدی،  مطلوب و صحیح این روش، تغییرات چشمگیر و مطلوبی را در دانش آموزان ایجاد نماید

اف پذیری تواند بر انعطیال است که آیا آموزش به روش پرسشگری مؤصدد پاسخگویی به این سراین پژوهش دآنچه گفته شد، 

 گذارد؟ تأثیرشهر رشت دوم آموزان پسر پایه دهم دوره متوسطه شناختی دانش

 مرور پیشینه 

مجوشی پذیری و ه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در بهبود انعطافدر مطالعه ای که با هدف بررسی ( 1396زارع )

اوت ناختی تفشدر انعطاف پذیری و همجوشی  گروه آزمایش و کنترلین بانجام داد دریافت که  شناختی دانشجویان مضطرب

ان مضطرب انشجویددر  مؤثرمعناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش به عنوان یک مداخله 

 است.

ی های مقابله ااجتماعی با راهبردحمایت  ( بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و1395هدف پژوهش مهدوی نیسیانی )

ی مقابله ا هبردهایحمایت اجتماعی بارا دانشجویان دانشگاه ملی مالیر بود. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و

 مثبتی حاصل شد. کارآمدرابطه معنا دار

ان دوره سشگری دانشجویه پرییادگیری با روح( که به بررسی رابطه سبک های 1395)و همکاران  در پژوهش حیدرپور

عناداری ابطه مرکارشناسی دانشگاه اصفهان پرداختند، یافته ها نشان داد که بین سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری 

نادار اوت معوجود دارد. نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی تف

تفکیک  ویان بهزمون یومن ویتنی نشان داد که تفاوت معنی دار بین روحیه پرسشگری دانشجآ وجود ندارد. همچنین نتایج

تحصیلی  مختلف جنسیت وجود ندارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین روحیه پرسشگری دانشجویان رشته های

 تفاوت وجود دارد. 
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ن آگاهی با اهمال کاری بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و ذه تحت عنوان( 1395) و همکاران رستمیپژوهش در 

دارد که در سطح همبستگی منفی وجود  (r=  228/0) نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و اهمال کاری، دانشجویان

یک  همبستگی منفی وجود دارد که درسطح (r=  387/0)معنی دار است، همچنین بین ذهن آگاهی و اهمال کاری پنج صدم 

اجتماعی دانشجویان و رابطه ذهن  -است. توجه به نقش اهمال کاری در عملکرد تحصیلی و سالمت روانی معنی دارصدم 

آگاهی با این متغیر، به نظر می رسد با آموزش ذهن آگاهی به دانشجویان می توان به بهبود اهمال کاری آنان کمک نموده و 

 روان شناختی مناسبی انجام داد. مؤثراقدامات 

با بررسی رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی تحت عنوان ( 1394نی و دادستان )پژوهش حسی در

بین انعطاف پذیری شناختی و حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله ای نشان داد که  یافته ها، راهبردهای مقابله ای نوجوانان

اف پذیری شناختی و برخورداری از حمایت اجتماعی، استفاده از با افزایش میزان انعطو  دار مثبتی حاصل شدرابطه معنا کارآمد

 .راهبردهای مقابله ای کارآمد افزایش می یابد

با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و هوش معنوی در خوشنودی که ( 1394پژوهش افشارنژاد )

نشان داد انعطاف پذیری شناختی می تواند خوشنودی ، گرفتانجام  1393ـ94ل تحصیلدر سا  زناشویی در دانشجویان متأهل

 را پیش بینی کند. زناشویی در دانشجویان متأهل

بکر بر بهبود اضطراب  -رفتاری هیمبرگ -( با هدف تعیین تاثیر گروه درمانگری شناختی1393) شاره و همکارانپژوهش 

بکر در مقایسه با گروه  -رفتاری هیمبرگ -مانگری شناختینتایج نشان داد که گروه در، پذیری شناختی-اجتماعی و انعطاف

کنترل باعث بهبود بیشتر انعطاف پذیری شناختی و کاهش معنادار اضطراب اجتماعی می شود. آزمودنی های گروه آزمایش در 

و درصد بهبودی آن  مقایسه با گروه کنترل میزان رضایت از درمان و بهبودی کلی خود را بطور معناداری باالتر ارزیابی کردند

رفتاری  -ها در تمام متغیرهای پژوهش بیشتر از درصدبهبودی آزمودنی های گروه کنترل بود. گروه درمانگری شناختی

 است. مؤثربکر در بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی  -هیمبرگ

های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی  تبا عنوان اثربخشی آموزش مهار (1392) و همکاران سط گنجیدر پژوهشی که تو

درصدی  12دانش آموزان متوسطه انجام شد یافته ها نشان داد که که آموزش مهارتهای پرسشگری به معلمان باعث افزایش 

درصد؛  4درصد، استنتاج  12درصد، ارزیابی  9تفکر انتقادی دانش آموزان شده است. در پنج زیرمقیاس تفکر انتقادی؛ تحلیل 

درصد افزایش یافته بود. تفاوت میانگین نمره مهارتهای تفکر دانش آموزان  5درصد و استدالل استقرایی  6ستدالل قیاسی ا

 رشته های الکترونیک و علوم انسانی معنادار نبود. 

آوری تاب بینی نومیدی وپذیری شناختی در پیشبررسی نقش انعطاف تحت عنوان (1392تقی زاده  و فرمانی  )نتایج پژوهش 

های آن را به ی خرده مقیاسی کل نومیدی و همهپذیری توانست نمرهنشان داد که خرده مقیاس ادراک کنترلدر دانشجویان 

های یأس در ی کل نومیدی و خرده مقیاسهای مختلف، نمرهبینی کند. همچنین، خرده مقیاس ادراک گزینهطور منفی پیش

بینی نمود. خرده مقیاس ادراک توجیه رفتار نیز منفی نسبت به آینده را به طور منفی پیشها و انتظار دستیابی به خواسته

آوری نشان داد که بینی تاببینی کرد. نتایج رگرسیون چندگانه همزمان در پیشخرده مقیاس عدم اطمینان به آینده را پیش

توان ها مینمودند. از بررسی یافتهوری را پیش بینیآهای مختلف، تابپذیری و ادراک گزینههای ادراک کنترلخرده مقیاس

 آوری را دارد. بینی نومیدی و تابپذیری شناختی،توانایی پیشگیری کرد که انعطافگونه نتیجهاین

( در پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر پرسشگری دانش آموزان پایه 1392)و همکاران  غریبی

معنی داری بر افزایش پرسشگری دارد. پرسشگری می تواند توسط  تأثیرن انجام دادند، دریافتند که آموزش تفکر پنجم دبستا

آموزش مستقیم تفکر در کالس از طریق مشارکت آزمودنی ها در بحث ها و فعالیت های کالسی و نیز رویارویی آنها با موقعیت 

 های حیرت برانگیز و چالش زا افزایش یابد.

( در مطالعه ای که با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای پرسشگری و توضیح به معلمان بر خالقیت 1391)و همکاران  یگنج

دانش آموزان دوره متوسطه انجام دادند دریافتند که آموزش توأم مهارتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان باعث افزایش 

را بر  تأثیررتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بیشترین درصدی خالقیت دانش آموزان شده است. آموزش مها 12

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=232774
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=232774


5 

 47/2درصد( و سالی ) 7/2درصد(، ابتکار ) 6/3های انعطاف پذیری ) مؤلفهدرصد( و پس از آن بر  7/17بسط ) مؤلفهافزایش 

 درصد( داشته است. 

انجام داده است. « سازگار گیری تصمیم و شناختی پذیری انعطاف»( مطالعه ای با عنوان 2018) 1و براسونی مارتینز-الئوریرو

 مقاله این موفقیت دست یافت. در به تغییرات با برخورد هنگام در توان می به زعم وی با استفاده از انعطاف پذیری شناختی

 ،(دارد دست در که مشکلی نوع با شناختی پردازش نوع با مطابقت توانایی یعنی) شناختی پذیری انعطاف که شود می استدالل

 از استفاده با گیری تصمیم برتر عملکرد لذا،. کنند عمل گیری تصمیم از باالتر توجهی قابل طور به که سازد می قادر را افراد

 . است همراه یافته ساختار مشکالت با مواجهه در و شناختی فرآیندهای

 تواند فرد می آن با که نوعی آمادگی است شناختی، پذیری ( در مطالعه خود اذعان داشته اند انعطاف2017) 2داجانی و یادین

باشد. این سازه از مجموعه گسترده ای از  داشته مناسب رفتاری های واکنش تولید برای ذهنی فرآیندهای بین مناسب انتخابی

مدت  طوالنی پذیرفته و در تأثیرعوامل فردی )شخصیتی، تواناییهای ذهنی و...( و محیطی )آموزشی، امکانات، خانواده( و ... 

 می ایجاد اجرایی کنترل شبکه از متمایز عصبی زیربنای از شناختی پذیری انعطاف آیا که نیست یابد. لذا مشخص می توسعه

تغییرات شناختی در  مجموعه بر تمرکز و بررسی شناختی پذیری انعطاف از برداری تصویر عینی مطالعه لذا در این. شود یا خیر

 بین رابطه کردن مشخص آینده، در تحقیق برای مهم راه یک که کنیم می پیشنهاد لذا. است موقعیت های مختلفمواجه با 

 .می باشد شناختی پذیری انعطاف شناختی و عصبی پذیری انعطاف

فکر انتقادی و میزان مشارکت دانشجویان تپرسش های کالسی بر  تأثیر( در پژوهشی که به منظور بررسی 2015) 3دی والچ

رشته زبان انجام داد، به این نتیجه رسید که استفاده از پرسشگری منجر به رشد مهارتهای تفکر انتقادی و میزان مشارکت 

 دانشجویان می شود. 

کردن افراد با موقعیت  (  نشان داد که انعطاف پذیری شناختی با توجه به سازگار2015) 4و همکاران مطالعه پالکاردنتایج  

 معناداری دارد. تأثیرنان در موقعیت های جدید، بر سالمت روان آهای تازه و کاهش میزان استرس 

( حاکی از این امر بود که انعطاف پذیری رو شناختی در بیماری هایی که با دردهای 2015) 5نتایج مطالعه اسکات و مک کرکن

ود و مشارکت در برنامه های درمانی وابسته است. به گونه ای که افرادی که پذیرش مزمن همراه هستند، به شدت با پذیرش خ

 مثبتی نسبت به بیماری و خود دارند، بهتر می توانند با شرایط استرس زا کنار بیایند.

سال گذشته یکی از  25( با عنوان پرسشگری ابزار تفکر انتقادی، نتایج نشان داد که در 2014) 6در پژوهش کوجوکریا و بوتنارو

  وسعه تفکر انتقادی توصیه می شود.ابزارهای مهم برای ایجاد تفکر انتقادی، پرسشگری است و لذا، این شیوه به جهت ت

و  تحلیلیهای  سؤالافتند که معلمان با تجربه از کالس درس دری 55( با مشاهده و ضبط فرایند 2009) 7کوئیونگ و یوجینگ

مقایسه ای بیشتری در ریاضیات استفاده می کنند. معلمان و دانش آموزان برای یافتن پاسخ ها با یکدیگر مشارکت می کنند. 

ی کنند که باعث های ساده ای استفاده م سؤالدر حالی که معلمان تازه کار تمایل دارند که به دانش آموزان سر نخ داده و از 

یادآوری مطالب از حافظه می شوند. این گونه معلمان منطق دانش آموزان را درک می کنند اما آنها را در فرایند تدریس 

 مشارکت نمی دهند. 

 

 

 

                                                           
1 . Laureiro-Martínez, Brusoni 

2  .  Dajani&Uddin  

3 . Dewaelsche 

4 . Plukaard et al 

5 . Scott& Mccracken 

6 . Cojocariu& Butnaru 

7 . Qiong& Yujing 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Laureiro-Mart%C3%ADnez%2C+Daniella
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dajani%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26343956
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  پژوهشروش 

 .پس آزمون با گروه کنترل است -مونو طرح پژوهش از نوع پیش آزاست  1روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی
 دیاگرام طرح پژوهش: 1جدول 

 گروه ها پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

T2 X T1 E 

T2 - T1 C 
 

های همؤلفو  ختیانعطاف پذیری شنامتغیر وابسته یعنی آن بر  تأثیراست و  پرسشگریدر این پژوهش، متغیر مستقل، آموزش 

 .تمختلف( مورد مطالعه قرار گرفادراک کنترل پذیری، ادراک توجیه رفتار، ادراک گزینه های سه گانه آن )

 گیری نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه ی،جامعه آمار

شهر رشت است که در سال تحصیلی دوم جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم دوره متوسطه 

حجم نمونه تا حد زیادی به هدف و  نفر می باشد. 3045مشغول تحصیل هستند که تعداد این دانش آموزان  97-1396

های شود. برای پژوهششناسی یا کیفی معموالً از نمونه کوچک استفاده میروش تحقیق بستگی دارد. در تحقیقات قوم

های همبستگی برخی نفر نیاز است. در پژوهش ۱۰۰ای به حجم حداقل یابی، نمونهتوصیفی، مانند مطالعات میدانی و زمینه

در پژوهش های از نوع آزمایشی، شبه آزمایشی، علی اند. نفر ذکر کرده ۵۰نفر و برخی دیگر  ۳۰حجم نمونه را منابع حداقل 

نفر از دانش آموزان پسر  40در پژوهش حاضر تعداد لذا  نفر در هر گروه توصیه می شود. 15مقایسه ای، حجم نمونه حداقل 

به منظور انتخاب فری کنترل و آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. ن 20پایه دهم دوره متوسطه دوم شهر رشت در دو گروه 

دو ناحیه آموزش و  از بین ابتدااستفاده شد. بدین صورت که تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمونه، از روش نمونه گیری 

مدرسه به تصادف  یک ،در آن ناحیهمتوسطه دوم  پسرانهمدارس  سپس از بین یک ناحیه انتخاب شد. شهر رشت پرورش

آموزان داوطلب در از بین دانش .کالس انتخاب شد 2تعداد  ،بین کالس های پایه دهم در این مدرسه ازسپس  شد.انتخاب 

به  دیگرآموز از یک کالس دانش 20نوان گروه کنترل و تعداد دانش آموز از یک کالس به ع 20تعداد اجرای این پژوهش 

به عنوان پیش آزمون توزیع  انعطاف پذیری شناختیپرسشنامه  نفر 40بین همه این  .گردیدندانتخاب  آزمایشعنوان گروه 

 شد.

آموزان در  دانشکه  حالی ، درشیوه پرسشگری آموزش داده شد جلسه دو ساعتی، با 7طی دانش آموزان گروه آزمایش  به

ف پذیری انعطاامه مجدداً پرسشنیک هفته پس از اتمام جلسات آموزشی،  نکردند.گروه کنترل هیچ مداخله و آموزشی دریافت 

 . بر روی هر دو گروه اجرا شد به عنوان پس آزمونشناختی 

 و راویی و پایایی آن داده هاابزار گردآوری 

ختی یری شناانعطاف پذپرسشنامه استاندارد  پکیج آموزش به روش پرسشگری و از داده هاگردآوری در پژوهش حاضر جهت 

 .استفاده شد( 2010دنیس و وندروال )

                                                           
1 . Quasi-Experiment 
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 پکیج آموزش به روش پرسشگری

جلسه آموزش به روش پرسشگری شرکت کردند. برنامه آموزشی به شرح  7در پژوهش حاضر، دانش آموزان گروه آزمایش در 

 زیر است:جدول 

 
 محتوای جلسات آموزش به روش پرسشگری :2جدول 

 عنوان جلسه

 اول
 و بیان متقابل تفاهم و درک ی زمینه کردن فراهم پژوهشگر و با آموزان دانش آشنایی -آزاد صحبت به دعوت-گروه اعضاء معرفی -شروع

 آزمون( پیش ها )اجرای نامه پرسش تکمیل -آموزان دانش از پژوهشگر انتظارات

 دوم

تی از سوی دانش آموزان سؤاالمشخص کردن مبحثی از کتاب درسی با مشارکت دانش آموزان، استفاده از روش بارش مغزی جهت طرح 

ت مطرح شده )درست، نیمه درست سؤاالت، ثبت سؤاالپیرامون مبحث درسی مورد نظر و تشویق دانش آموزان کمتر فعال به شرکت در طرح 

 دانش آموزان و نادرست( توسط معلم و تمامی

 سوم

اگر پاسخ نیمه صحیح است، برای قسمت درست پاسخ اعتبار قائل شوید و یادگیرنده را : های درست یا نیمه درستواکنش نسبت به پاسخ

خیلی  کننده دیگری بخواهید پاسخ را کامل کند. اگر پاسخ کامالً صحیح است با گفتنراهنمایی کنید تا پاسخ خود را بهبود بخشد و از شرکت

 کننده را تشویق کنید.خوب یا درست است شرکت

 چهارم

: تمرکز معلم نباید صرفاً بر پاسخ های درست دانش آموزان باشد، بلکه باید پاسخ های نادرست دانش های نادرستواکنش نسبت به پاسخ

کننده کرده است او را رد. برای کوششی که شرکتپاسخ نادرست نباید مورد انتقاد قرار بگیآموزان هم باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

کننده کمک کنید تا های دیگر به شرکتتوجهی وی قرار گرفته است اشاره نمایید و با طرح سئوالتحسین کنید و به نکته اصلی که مورد بی

 ت دهید.پاسخ صحیح را بیابد. از او بخواهید درباره سئوال فکر کند و دوباره برای بیان پاسخ به او فرص

 پنجم

تی که مطرح شده است، پاسخی دریافت نکرد نباید سطحی از سؤاالیا  سؤال: اگر معلم از دانش آموزان پیرامون واکنش نسبت به نبود پاسخ

توانید میکنندگان احساس کودن بودن دست ندهد، هر پاسخی ارزش شنیدن را دارد. برای این مورد بسیار مهم است که به شرکتآن بگذرد. 

 تر بیان کنید یا دوباره مطلب را تدریس کنید.کننده دیگر سئوال کنید، سئوال را به زبان سادهاز شرکت

 آموزانت و پاسخ های مطرح شده از سوی دانش آموزان پیرامون مبحث موردنظر توسط دانشسؤاالجمع بندی از  ششم

 آزمون( پس ها )اجرای نامه پرسش تکمیل هفتم

 

 انعطاف پذیری شناختیپرسشنامه 

. باشدمی سؤال 20( یک ابزار خودگزارشی کوتاه است که شامل 2010پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال )

برای سنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار  این مقیاس

مخالفم  تا کامالً  6موافقم =  درجه ای )کامالً  6طیف لیکرت کارآمدتر الزم است، به کار می رود. شیوه نمره گذاری آن بر اساس 

 پذیری شناختی را بسنجد: طاف( است و تالش دارد تا سه جنبه از انع1= 

، 5، 6، 3ت: سؤاالشامل الف( میل به درک موقعیت های سخت به عنوان موقعیت های قابل کنترل )ادراک کنترل پذیری( 

12 ،13 ،14 16 ،18 ،19 ،20 

، 2، 1ت: سؤاالشامل ب( توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها )ادراک توجیه رفتار( 

4 ،7 ،9 ،11 ،15 ،17 

 10، 8ت: سؤاالای سخت )ادراک گزینه های مختلف( شامل ج( توانایی ایجاد چندین راه حل جایگزین برای موقعیت ه

( در پژوهشی نشان دادند که پرسشنامه حاضر از ساختار عاملی، روایی همگرا و روایی همزمان 2010دنیس و وندروال )

و روایی همگرای آن با  -39/0می باشد. روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی بک، برابر با مناسبی برخوردار 

و  71/0ضریب پایایی کل مقیاس را  (1393)و همکاران  هبه دست آوردند. شار 75/0انعطاف پذیری شناختی مارتین و رابین 

 57/0و  72/0، 55/0خرده مقیاس های ادراک کنترل پذیری، ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب 

و  89/0، 87/0و برای خرده مقیاس ها به ترتیب  90/0گزارش کرده اند. این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 

ی ادراک کنترل پذیری، ادراک توجیه در پژوهش حاضر نیز پایایی کل ابزار و هر یک از خرده مقیاس هارش نمودند. گزا 55/0

 به دست آمد.  72/0و  85/0، 88/0 ،92/0استفاده از آلفای کرونباخ  با رفتار و ادراک گزینه های مختلف
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  پژوهششیوه اجرای 

یک ناحیه را به تصادف انتخاب کرد. سپس از  ،ن ناحیه یک و دو شهر رشتجهت اجرای پژوهش حاضر، پژوهشگر ابتدا از بی

 2بین مدارس دوره متوسطه دوم این ناحیه، یک مدرسه به تصادف انتخاب شد و از بین کالس های پایه دهم مدرسه، تعداد 
 نفر از دانش آموزانی که 40آموزان هر دو کالس توزیع شد و کالس انتخاب شد. پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی بین دانش

کمترین نمره انعطاف پذیری شناختی را کسب کرده بودند )پیش آزمون(، در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و گروه 

جلسه به روش پرسشگری آموزش دید اما گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکرد. در پایان جلسات  7آزمایش به مدت 

 امه انعطاف پذیری شناختی( گرفته شد.آموزشی مجدداً از هر دو گروه پس آزمون )پرسشن

 هاتجزیه و تحلیل داده

مانند میانگین، یی هابا استفاده از شاخص در سطح توصیفیابتدا ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. تحلیل داده

گروه آزمایش و کنترل ارائه نمره، توصیفی از چگونگی توزیع نمرات آزمودنی ها در دو  بیشتریننمره و  کمترینانحراف معیار، 

( و MANCOVAفرضیه اصلی پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری ) شد. در سطح استنباطی هم، جهت آزمون

 استفاده شد.  (ANCOVAجهت بررسی هر یک از فرضیه های ویژه از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه )

 یافته ها

آزمودنی ها در دو گروه نمرات  آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه نمرات(های در ابتدا، با استفاده از شاخص

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری و یک راهه هر یک از فرضیه های اده از سپس با استف گزارش شد.آزمایش و کنترل 

 گرفت.پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار 
 پذیری شناختی آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمونانعطاف: شاخص های توصیفی نمرات 3جدول 

 متغیرها
دفعات 

 گیریاندازه
 بیشینه نمرات کمینه نمرات انحراف معیار میانگین گروه

پذیری انعطاف

 شناختی 

 پیش آزمون
 96 50 46/11 95/79 آزمایش

 91 48 02/14 95/66 کنترل

 پس آزمون
 105 75 25/8 50/90 آزمایش

 91 39 25/14 80/66 کنترل

 
 پذیری شناختی آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمونهای انعطافمؤلفه: شاخص های توصیفی نمرات 4جدول 

 متغیرها
دفعات 

 گیریاندازه
 بیشینه نمرات کمینه نمرات انحراف معیار میانگین گروه

ادراک 

 پذیریکنترل

 پیش آزمون
 48 23 83/7 65/33 آزمایش

 45 14 73/8 29 کنترل

 54 31 34/6 80/42 آزمایش پس آزمون
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 48 15 74/9 15/31 کنترل

ادراک توجیه 

 رفتاری

 پیش آزمون
 42 15 10/9 05/29 آزمایش

 48 15 80/7 05/27 کنترل

 پس آزمون
 48 24 83/7 10/38 آزمایش

 42 14 07/8 55/25 کنترل

ادراک 

های گزینه

 مختلف

 پیش آزمون
 12 4 24/2 25/8 آزمایش

 12 5 35/2 20/8 کنترل

 پس آزمون
 12 5 18/2 60/9 آزمایش

 12 3 25/2 05/8 کنترل

 

 
 

 

 

 

 دارد. تأثیرآموزش به روش پرسشگری بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان  :اصلی پژوهش هیفرض

 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. 

 
 در گروه آزمایش و کنترل انعطاف پذیری شناختیهای  مؤلفهتحلیل کوواریانس چندمتغیری  :5جدول 

آزمونهای 

 چندمتغیری
 درجه آزادی فرضیه Fمقدار  مقدار

درجه آزادی 

 خطا
 مجذور اِتا سطح معناداری

 71/0 0001/0*** 33 3 33/27 71/0 پیالییاثر 

 71/0 0001/0*** 33 3 33/27 28/0 المبدای ویلکز

 71/0 0001/0*** 33 3 33/27 48/2 اثر هوتلینگ

 71/0 0001/0*** 33 3 33/27 48/2 ین ریشهتربزرگ

***001/0 > p داری()سطح معنی 

مفروضه همگنی ماتریس نشان می دهد که با رعایت  5در جدول یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری 

، (p > 05/0) ها و همچنین برقراری مفروضه همگنی واریانس گروه (p ،69/1  =(18/10462 ،6) F > 05/0)واریانس کوواریانس 

تفاوت  شناختیانعطاف پذیری  های مؤلفه در متغیر ترکیبی جدید حاصل از آزمودنی های گروه آزمایش و کنترلبین 

توان گفت که (. به عبارتی با توجه به این یافته میp ،33/27  =(33 ،3) F < 001/0= اثر پیالیی،  71/0داری وجود دارد )معنی
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تفاوت  آزموندر پس ی انعطاف پذیری شناختیهامؤلفهاز  یک مورددر حداقل  های گروه آزمایش و کنترلآزمودنیبین 

 انعطاف پذیری شناختیوجود دارد. به منظور بررسی این مساله که تفاوت مشاهده شده بین دو گروه در کدامیک از داری معنی

 شود.گزارش می 6( در جدول ANCOVAواریانس یک راهه )کوهای حاصل از تحلیل است، یافته

 
 های انعطاف پذیری شناختی در گروه آزمایش و کنترل مؤلفهتحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات : 6جدول 

 ها مؤلفه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

مجذور 

 اِتا

ادراک کنترل 

 پذیری

 65/0 0001/0*** 38/66 18/6915 1 18/6915 پیش آزمون

 33/0 0001/0*** 32/17 48/409 1 48/409 گروه

    63/23 35 30/827 خطا

ادراک توجیه 

 رفتار

 78/0 0001/0*** 54/128 11/1878 1 11/1878 پیش آزمون

 66/0 0001/0*** 76/70 86/1033 1 86/1033 گروه

    61/11 35 37/511 خطا

ادراک 

های گزینه

 مختلف

 37/0 0001/0*** 83/20 66/66 1 66/66 پیش آزمون

 21/0 004/0** 67/9 93/30 1 93/30 گروه

    19/3 35 96/111 خطا

***001/0 > p      **01/0 > p    )سطح معنی داری(    

 

(، 2η ،001/0 > p ،32/17  =(35 ،1) F = 33/0) ادراک کنترل پذیریبین نمرات پس آزمون  ،6جدول های با توجه به یافته

، 2η ،001/0 > p = 21/0) گزینه های دیگرادراک ( و 2η ،001/0 > p ،76/70  =(35 ،1) F = 66/0) ادراک توجیه رفتار

67/9  =(35 ،1) F میانگین نمرات پس تفاوت معنی داری مشاهده شده است و ( در بین آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل

بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه  انعطاف پذیری شناختیهای  مؤلفههای گروه آزمایش در هر یک از آزمون آزمودنی

افزایش انعطاف پذیری شناختی به روش پرسشگری باعث آموزش ها می توان گفت که کنترل است. با توجه به این یافته

 آموزان می شود. دانش

 دارد. تأثیرآموزش به روش پرسشگری بر ادراک کنترل پذیری دانش آموزان اول پژوهش:  ویژهفرضیه 

 > 05/0)مفروضه همگنی شیب های رگرسیونی به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. بررسی 

p ،5/1  =(36 ،1) F)  مفروضه برابری واریانس گروه هاو (05/0 < p ،40/1  =(38 ،1) F)  نشان می دهد که مفروضه ها برقرارند و

و متغیر وابسته  رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکیمفروضه وجود  همچنین در بررسیتخطی از آنها صورت نگرفته است. 

بین نمره پیش آزمون و پس آزمون ادراک کنترل پذیری دو گروه آزمایش و کنترل یافته ها نشان می دهد که  (1)نمودار 

  رابطه خطی وجود دارد و مفروضه برقرار است.
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 ی کمکی )پیش آزمون ادراک کنترل پذیری( و پس آزمون : رابطه خطی متغیر تصادف1نمودار 

 
 پذیری در گروه آزمایش و کنترلتحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات پس آزمون ادراک کنترل :7جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

متوسط 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح معنی داری 

 (p) مشاهده شده

مجذور 

 سهمی اِتا

 33/0 0001/0 54/18 30/493 1 30/493 گروه

    60/26 37 26/984 خطا

     40 57832 کل

 ***001/0 > p 

آزمودنی های گروه  ادراک کنترل پذیرینشان می دهد بین نمرات پس آزمون  7یافته های جدول پس از بررسی مفروضه ها، 

=  2η، 001/0 > p، 54/18 = 33/0آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری مشاهده شده است )

(37 ،1) F های گروه آزمایش در پس آزمون آزمودنیادراک کنترل پذیری ، میانگین نمرات 4( که با توجه به جدول توصیفی

 به روش پرسشگری آموزشبا توجه به این یافته ها می توان گفت که بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. 

 دانش آموزان دارد.ادراک کنترل پذیری معنی داری بر  تأثیر

 

 دارد. تأثیرآموزش به روش پرسشگری بر ادراک توجیه رفتار دانش آموزان دوم پژوهش:  ویژهفرضیه 

 > 05/0)مفروضه همگنی شیب های رگرسیونی به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. بررسی 

p ،04/1  =(1،36) F)  مفروضه برابری واریانس گروه هاو (05/0 < p ،84/0  =(38 ،1) F)  نشان می دهد که مفروضه ها برقرارند

مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته  و تخطی از آنها صورت نگرفته است. همچنین در بررسی

بین نمره پیش آزمون و پس آزمون ادراک کنترل پذیری دو گروه آزمایش و کنترل یافته ها نشان می دهد که  (2)نمودار 

  وجود دارد و مفروضه برقرار است. رابطه خطی
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 ( و پس آزمون توجیه رفتار: رابطه خطی متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون ادراک 2نمودار 

 
 تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات پس آزمون ادراک توجیه رفتاری در گروه آزمایش و کنترل :8جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

متوسط 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح معنی داری 

 (p) مشاهده شده

مجذور 

 سهمی اِتا

 69/0 0001/0 39/83 19/1168 1 19/1168 گروه

    14 37 30/518 خطا

     40 00/44495 کل

 ***001/0 > p 

آزمودنی  رفتارادراک توجیه دهد که بین نمرات پس آزمون نشان می 8های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس در جدول یافته

 ،2η ،001/0 > p = 69/0های گروه آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری مشاهده شده است )

39/83  =(37 ،1) F .) های گروه آزمایش در پس آزمودنی ادراک توجیه رفتار، میانگین نمرات 4که با توجه به جدول توصیفی

به روش  آموزشبا توجه به این یافته ها می توان گفت که آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. 

 دانش آموزان دارد. توجیه رفتارادراک معنی داری بر  تأثیر پرسشگری

 

 دارد. تأثیرآموزش به روش پرسشگری بر ادراک گزینه های مختلف دانش آموزان سوم پژوهش:  ویژهفرضیه 

 > 05/0) مفروضه همگنی شیب های رگرسیونی به منظور بررسی این فرضیه از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد. بررسی 

p ،56/0  =(36 ،1) F)  مفروضه برابری واریانس گروه هاو (05/0 < p ،53/1  =(38 ،1) F)  نشان می دهد که مفروضه ها برقرارند

مفروضه وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته  و تخطی از آنها صورت نگرفته است. همچنین در بررسی

بین نمره پیش آزمون و پس آزمون ادراک کنترل پذیری دو گروه آزمایش و کنترل یافته ها نشان می دهد که  (3)نمودار 

  رابطه خطی وجود دارد و مفروضه برقرار است.
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 ( و پس آزمونگزینه های مختلف: رابطه خطی متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون ادراک 3نمودار 

 
 های مختلف در گروه آزمایش و کنترلتحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرات پس آزمون ادراک گزینه :9جدول 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

متوسط 

 مجذورات
 Fنسبت 

سطح معنی داری 

 (p) مشاهده شده

سطح معنی داری 

 (p) مشاهده شده

 15/0 01/0 94/6 15/23 1 15/23 گروه

    33/3 37 30/123 خطا

     40 00/3327 کل

 ***001/0 > p 

 ادراک گزینه های مختلفدهد که بین نمرات پس آزمون نشان می 9های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس در جدول یافته

 2η ،001/0 = 15/0آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری مشاهده شده است )

> p، 94/6  =(37 ،1) F های گروه آزمایش در پس آزمودنی ادراک گزینه های مختلف، میانگین نمرات 4( که با توجه به جدول

به روش  آموزشبا توجه به این یافته ها می توان گفت که آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. 

  دانش آموزان دارد.ادراک گزینه های مختلف معنی داری بر  تأثیر پرسشگری

 

 گیری بحث و نتیجه

نهادهای آموزشی به جهت نقش مهم و خطیری که در امر تعلیم و تربیت نسل آینده ساز دارند، یکی از نهادهای مهم و زیربنایی در 

پی ریزی می شود. بنابراین جامعه به شمار می روند. زیرا مهمترین شکل تعامل انسانی، ارتباطی است که بر مبنای پرسش و پاسخ 

آموزش به  تأثیربررسی  با هدفمطالعه حاضر لذا در تمامی سطوح تعامل اجتماع مورد نیاز است.  پرسشگری به عنوان یک مهارت

داد که بین  نتایج نشان ،اصلی پژوهشدر بررسی فرضیه  انجام شد. آموزان پسرانعطاف پذیری شناختی دانشبر  روش پرسشگری

و میانگین  و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شدآزمودنی های گروه آزمایش انعطاف پذیری شناختی نمرات پس آزمون 

آموزش به روش  تأثیرفرضیه پژوهش مبنی بر  بنابرایننمرات آزمودنی های گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر است. 

 و همکاران گنجیمطالعه همسو با این یافته و فرض صفر رد می شود. تأیید پذیری شناختی دانش آموزان پرسشگری بر انعطاف

درصدی خالقیت دانش  12آموزش توأم مهارتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان باعث افزایش  نشان داد که( 1391)

 7/17بسط ) مؤلفهرا بر افزایش  تأثیرآموزان شده است. آموزش مهارتهای پرسشگری و توضیح دادن به معلمان بیشترین 

 درصد( داشته است.  47/2الی )یدرصد( و س 7/2درصد(، ابتکار ) 6/3های انعطاف پذیری ) مؤلفهدرصد( و پس از آن بر 
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های پرسشگری به معلمان بر تفکر  ( با عنوان اثربخشی آموزش مهارت1392)و همکاران  که توسط گنجی دیگر در پژوهشی

 12یافته ها نشان داد که که آموزش مهارتهای پرسشگری به معلمان باعث افزایش  ،انتقادی دانش آموزان متوسطه انجام شد

 4درصد، استنتاج  12درصد، ارزیابی  9درصدی تفکر انتقادی دانش آموزان شده است. در پنج زیرمقیاس تفکر انتقادی؛ تحلیل 

فاوت میانگین نمره مهارتهای تفکر دانش درصد افزایش یافته بود. ت 5درصد و استدالل استقرایی  6درصد؛ استدالل قیاسی 

 آموزان رشته های الکترونیک و علوم انسانی معنادار نبود. 

پرسش های کالسی بر تفکر انتقادی و میزان مشارکت  تأثیر( در پژوهشی که به منظور بررسی 2015دی والچ )همچنین 

دانشجویان رشته زبان انجام داد، به این نتیجه رسید که استفاده از پرسشگری منجر به رشد مهارتهای تفکر انتقادی و میزان 

نتایج نشان نیز وان پرسشگری ابزار تفکر انتقادی ( با عن2014در پژوهش کوجوکریا و بوتنارو )مشارکت دانشجویان می شود. 

سعه سال گذشته یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تفکر انتقادی، پرسشگری است و لذا، این شیوه به جهت تو 25داد که در 

 تفکر انتقادی توصیه می شود.

 فرایند با آموزان دانش آشنایی که گفت توان میپذیری شناختی تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر انعطاف تبیین در

 و بوده پرسشگری مکانیسم کننده تسهیل و هتشدیدکنند تواند می پرسش، طرح جهت آنان در انگیزه ایجاد و سشگریپر

 موضوعات و مسائل و حیرت با آموزان دانش رویارویی افزایش عبارتی به .ببخشد وسعت را آموزان دانش پرسشگری تواناییهای

 و پرسشگری های توانایی تقویت به منجر حل، راه یافتن به آنان نیاز احساس و مباحث در شدن درگیر نیز و برانگیز چالش

 بدین .است تبیین قابل پیاژه گراییسازندهدیدگاه  براساس یافته اینگردد.  می فراگیران ناختیش  مجدد یابی تعادل برای تالش

 دچار مسائل، این مورد در تفکر و تأمل و کالس در واقعی مسائل با مواجهه طریق از آموزان دانش ذهنی های ساخت که صورت

 متقابل کنش طریق از تا دارد می وا اندیشه تبادل و اطالعات جوی و جست به را آنها طوریکه به است، شده شناختی تعادل عدم

 از یکی پرسشگری رسد می نظر به گفت توان می حاضره پژوهش یافت برای دیگر تبیینی در. بپردازند مجدد یابی تعادل به

 بخش لذت انسان برای همواره و دارد بشر شناخت تکوین و آگاهی با اساسیپیوند  که است انسان حیاتی نیازهای و تمایالت

 .نماید فراهم انسان برای را رشدی و لذت چنین نمودن تجربه امکان و فرصت که پویاست تربیتی و تعلیم اساس براین .است

 اهدافی و ها غایت جهت در و اندیشد می شده تفکیک درسی موضوعاز  فراتر پرسشگری، مبتنی بر آموزش به پایبند معلم

 اند.که باالتر از طبقه بندی موضوع درسی کند می تدریس

های آزمودنیادراک کنترل پذیری یافته های حاصل از آزمون نشان داد که بین نمرات پس آزمون  ویژه اولفرضیه در بررسی 

های گروه آزمایش آزمودنیادراک کنترل پذیری نمرات و میانگین  معنی داری مشاهده شده استگروه آزمایش و کنترل تفاوت 

آموزش به روش لذا فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر در پس آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. 

این یافته ها همسو با دیگر پژوهش های انجام  تأیید و فرض صفر رد می شود.پرسشگری بر ادراک کنترل پذیری دانش آموزان 

، (1392) و همکاران گنجی، (1393) و همکاران شاره، (1395) و همکاران حیدرپورشده در این زمینه از جمله پژوهش 

 است. ( 2014کوجوکریا و بوتنارو )(، 2015، دی والچ )(1391) و همکاران گنجی، (1392)و همکاران  غریبی

و مدرسه  کالس در نقاد تفکر و حیرت برانگیزی برای مساعد محیط ایجاد از عبارت تدریس برای پرسشگری پیش از هر چیز،

 در پرسشگری به مربوط ارزشهای مکانی که نقاد، کوچک اجتماع یک به مدرسه و درس کالس محیط کردن تبدیل یعنی است،

 معانی که کندمی مطرح را هایی پرسش و واعظ، تا است پرسشگر بیشتر شیوه در این معلمبگیرند.  قرار پاداش و تشویق مورد آن

 گوش برای شوند، ها گیج کننده بحث نمی دهند اجازه می کنند، تسهیل را بسط و شرح می طلبند، شاهد و دلیل را می کاوند،

 را ناهمخوانیها و تناقضها می شوند، منتهی مفید تضادها شباهت ها و  یافتن به می کنند، ایجاد انگیزه دیگران حرف به دادن

 به که می گیرند یاد دانش آموزان محیطی، چنین درمی کنند.  استنتاج را پیامدها و داللت های ضمنی می سازند، برجسته

. در کنند باور را خود شخصی تفکر کارآمدی که می گیرند یاد آنان کنند. اعتماد حل مسائل و تشخیص در خود ذهن قدرت

در شرایط بحرانی ارزیابی مناسبی از موقعیت داشته و قادر به درک و کنترل شرایط  می تواننددانش آموزان  نتیجه، چنین

  هستند.
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آزمودنی های گروه آزمایش و ادراک توجیه رفتار نشان داد که بین نمرات پس آزمون  دومویژه فرضیه نتایج حاصل از بررسی 

های گروه آزمایش در پس آزمون آزمودنیادراک توجیه رفتار نمرات و میانگین  کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است

لذا فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش به روش پرسشگری بر بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. 

 و همکاران حیدرپورهمسو با این یافته ها می توان به پژوهش  تأیید و فرض صفر رد می شود.دانش آموزان ادراک توجیه رفتار 

، دی (1391)و همکاران  گنجی، (1392)و همکاران  غریبی، (1392)و همکاران  گنجی، (1393)و همکاران  شاره، (1395)

 . اشاره کرد( 2014کوجوکریا و بوتنارو )(، 2015والچ )

در تبیین این نتایج می توان گفت انعطاف پذیری شناختی به توانایی انسان برای سازگار کردن راهکارهای فرایند شناختی در 

پذیری شناختی، انعطاف پذیر شناختی مواجهه با شرایط جدید و غیرمنتظره در محیط اطالق می شود. طبق نظریه انعطاف 

کسی است که می تواند به راحتی در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع، اطالعات را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرد. 

افراد برای به دست آوردن این انعطاف پذیری شناختی باید پیچیدگی کامل مسائل را درک کنند و به دفعات فضای مساله را 

ررسی کنند تا ببینند چگونه تغییر در متغیرها و اهداف می تواند فضا را تغییر دهد. اینکه فرد چگونه می تواند این کار را انجام ب

دهد، تابعی از شیوه بازنمایی دانش )برای مثال، ابعاد مفهومی متعدد به جای یک بعد واحد( و فرایندهایی است که بر پایه 

 کنند. بازنمایی های ذهنی عمل می

افرادی که انعطاف ناپذیری شناختی دارند، در پاسخ به تغییرات محیطی، تغییرات در زندگی اجتماعی، تغییرات در شغل و 

غیره، سفت و سخت هستند و نیاز به ساختار دارند و تمایل دارند که تمام کارها را به یک شیوه معین انجام دهند. اما افرادی 

ر دارند، از توجیهات جایگزین استفاده می کنند و موقعیت های چالش انگیز یا رویدادهای استرس که توانایی تفکر انعطاف پذی

در این راستا، آموزش زا را می پذیرند و نسبت به افرادی که انعطاف ناپذیر نیستند از نظر روانشناختی تاب آوری بیشتری دارند. 

و نه ثابت، منجر به رشد قابل مالحظه انعطاف پذیری شناختی در و تقویت مهارتهای پرسشگری و برخورداری از ذهن پرسشگر 

 یهای پرسشگرمهارتافراد بتوانند این که خود را با تغییرات محیطی وفق دهند و سازگار کنند. افراد می شود که می توانند 

 را ها(مکاری تیمی در بازیسازی، تدریس نکات جدید به دیگران، هکار، شبکه و ی کسبخود )نظیر سخنرانی در جمع، توسعه

افرادی که از ذهنیت  دهند، به تبع زمینه های رشد و بهبود انعطاف پذیری شناختی در آنان فراهم می شود. در واقعتوسعه 

تواند ظرفیت درونی ها، ذاتی و غیرقابل تغییر است و هیچ استراتژی جدیدی نمیهای آنمعتقدند که توانایی ،ثابت برخوردارند

ها ها از چالشفشار زیادی هستند تا خودشان را ثابت کنند. آن کنند تحتنتیجه این افراد حس می را افزایش دهد. در هاآن

پذیری آنان را افزایش نفس و انعطافکدام از این خصوصیات هم اعتمادبهشوند. هیچسادگی تسلیم میکنند و بهاجتناب می

طاف شگری و پرورش ذهن پرسشگر و خالّق، می تواند گامی مثبت در جهت رشد انعد. بنابراین آموزش مهارتهای پرسدهنمی

 باشد.  پذیری شناختی در دانش آموزان

آزمودنی های گروه ادراک گزینه های مختلف نشان داد که بین نمرات پس آزمون  ویژه سومفرضیه نتایج حاصل از بررسی 

های گروه آزمایش آزمودنیادراک گزینه های مختلف نمرات و میانگین  آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است

لذا فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش به روش در پس آزمون بیشتر از میانگین نمرات آزمودنی های گروه کنترل است. 

ا یافته های پژوهش این یافته همسو ب تأیید و فرض صفر رد می شود.دانش آموزان ادراک گزینه های مختلف پرسشگری بر 

و  گنجی، (1392) و همکاران غریبی، (1392)و همکاران  گنجی، (1393) و همکاران شاره، (1395)و همکاران  حیدرپور

   است.( 2014کوجوکریا و بوتنارو )(، 2015، دی والچ )(1391) همکاران

 با معموالً چرا که سؤال این رفت. نخواهد میان از محیط بر حاکم جهتگیریهای و اراده سایۀ در هرگز پرسشگری ذاتی ویژگی

 که است حیاتی پرسشی شود، می تر کمرنگ افراد کنجکاوی بیشتر، مدرسهای تجربیات معرض در گرفتن قرار و سن افزایش

 به باید جهت آن از پرسشگری. کرد وجو جست آموزشی نظام انسانی غیر سازوکارهای یا محور پاسخ جهتگیری در را آن باید

 حساب به آموزشی رسمی نظامهای بقای شرط جدید، عصر در که شود پذیرفته و شناخته تربیت و تعلیم بدیل دکترین عنوان

پاسخ محوری قابل تبیین است، اصرار  دکترین چهارچوب در که خود سنتی کارکردهای بر مدرسه چنانچه عصر این در .آید می
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ورزد، در واقع خود را با بحران مشروعیت مواجه می کند و زمینه را برای احیای مدرسه زدایی از ساحت اجتماع فراهم خواهد 

 ساخت. 

 پرسش که برده اند نام عامل چندین از کالس درس در آموزگاران نیاز مورد پایه ای مهارتهای بیان ( در2010ایگن و کوچاک )

 و مفهومی تغییر کمک به شده، مطرح اطالعات مرور دانش آموزان،  توجه جلب کالسی پرسش از هدف  آنهاست. از یکی کالسی

 دانش آموزان پرسش های معلم، طریق از درسی. موضوع درباره بیشتری اطالعات پیگیری دانش آموزان برای برانگیختن نیز

 از نیز آنها نوع و شده مطرح پرسشهای کنند. محتوای بیان پژوهش محور کالسی محیط در را خود افکار تا می شوند تشویق

  است. برخوردار بسزایی اهمیت

 انتقال به بیشتر را خود توجه رویکردهای روانشناختی، از بعضی اساس بر و فنون و علوم پیشرفت های دلیل به امروز مدارس

اخیر  سالهای در خوشبختانه اما اند. گرفته فاصله خالق و متفکر انسانهایتربیت  از و کرده معطوف حقایق و اطالعات

 و کرده انتقاد دانش آموزان اطالعات به و دانش انتقال بر مدارس زیاد کید تأ از نظران صاحب دیگر و پرورشی روانشناسان

دانش آموزان برخوردار از ، چرا که اند سفارش کرده در یادگیرندگان تفکر و اندیشیدن مهارتهای پرورش به بیشتر را معلمان

روحیه پرسشگری در مواجه با مسائل و مشکالت مختلف آموزشی و غیرآموزشی، نگاهی دقیق و موشکافانه و همه جانبه به 

مساله خواهند داشت و جهت حل مسأله، راه حل های مختلف را مورد نقد و بررسی قرار می دهند و در نهایت بهترین راه حل 

 می گزینند. را بر 

 روش پرسشگریبه معلمان مقاطع تحصیلی مختلف پیشنهاد می شود که در تدریس دروس از  نتایج بدست آمدهبا توجه به 

جهت آموزش محتوای کتاب های درسی به دانش آموزان بهره برند. همچنین به مؤلفین کتاب های درسی پیشنهاد می شود 

که در فرایند تدوین محتوای کتاب های درسی محوریت را بر پرورش و تقویت مهارت پرسشگری در دانش آموزان قرار دهند تا 

 ر دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش فراهم شود. بدین ترتیب موجبات رشد انعطاف پذیری شناختی د
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121-130.    

بکر بر بهبود اضطراب  -رفتاری هیمبرگ -اثربخشی گروه درمانگری شناختی(. 1393) مهدی ،روئین فرد، الهام ،حقی، حسین ،شاره

 .240-226(: 21) 2، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. ری شناختیاجتماعی و انعطاف پذی

بکر بر بهبود اضطراب  -رفتاری هیمبرگ -اثربخشی گروه درمانگری شناختی(. 1393) مهدی ،روئین فرد، الهام ،حقی، حسین ،شاره

 .240-226(: 21) 2، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. و انعطاف پذیری شناختیاجتماعی 

(. اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود حافظه کاری، توجه و 1393عبدی، اکبر؛ عربانی دانا، علی، حاتمی، جواد؛ پرنده، اکرم )

 . 20-33: 1کان استثنایی، ، فصلنامه کودADHDانعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتال به 

(. اثربخشی آموزش راهبردی تفکر 1392غریبی، حسن؛ ادیب، یوسف؛ فتحی آذر، اسکندر؛ هاشمی، توریج؛ بدری گرگری، قلی زاده، زلیخا )

 .79-92: 1، شماره 4بر پرسشگری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج. تفکر و کودک، سال 

بررسی و تحلیل پرسشهای شفاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس سماء دانشگاه آزاد اسالمی، فصلنامه اندیشه های (.  1389گنجی، کامران )

 .130-108، 21( 1) تازه در علوم تربیتی، سال ششم،

قیت دانش (. اثربخشی آموزش مهارتهای پرسشگری و توضیح به معلمان بر خال1391گنجی، کامران؛ دیناروند، حسن؛ ابوطالبی، حمید )

 .137-167: 3، شماره 2آموزان دوره متوسطه. ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره 

رابطه بین انعطاف پذیری شناختی وحمایت اجتماعی (. 1395) مهدوی نیسیانی, زهره؛ سمیرا الماسی و مهرنوش کنی زاده حسنی

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و  اولین باراهبردهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه ملی مالیر،

 .روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس، موسسه بین المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه

به قلم جمعی از مولفان. تهران: (. جامعه دانایی محور و نظریه تعلیم و تربیت سؤال محور. علوم تربیتی: 1384مهرمحمدی، محمود )
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