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پرسش در كالس، يك ابزار آموزشي است كه از پيشينه 
زيادي برخوردار است. تحقيقات نشان مي دهد كه استادان 
هر روزه بين 300 تا 400 س��ؤال مي پرسند. هنگامي كه 
استاد براي كالس درس آماده مي شود، بهتر است سؤاالت 
خاصي را براي پرسيدن از دانشجويان آماده كند. اين كار 
موجب افزايش مشاركت و يادگيري دانشجويان مي شود. 

هدف از سؤال
استادان به داليل متعددي از دانشجويان سؤال مي پرسند. 

برخي از مهمترين آنها عبارتند از:
ارزيابي سطح درك دانشجويان؛   

افزايش انگيزه دانشجويان؛   
توسعه مهارت هاي فكري آنها؛   

ايجاد رابطه بين مفاهيم.   

انواع سؤال
س�ؤاالت س�طح پايين و سطح باال: س��ؤاالت سطح 
پايين، به آن دس��ته از سؤاالتي اطالق مي شود كه با آن 
ميزان دانش، درك و كاربرد ارزيابي مي ش��ود. س��ؤاالت 
س��طح باال نيازمند مهارت هاي كاربرد، تحليل، تركيب يا 
ارزيابي مي باش��ند. برخي صاحبنظران معتقدند سؤاالت 

سطح پايين براي اهداف زير مناسبند:
ارزيابي ميزان آمادگي و درك دانشجويان؛   
تشخيص نقاط قوت و ضعف دانشجويان؛   

مرور و يا خالصه كردن مطالب.   
سؤاالت سطح باال زماني مؤثرند كه استاد سعي مي كند:
دانشجويان را به تفكر عميق تر يا انتقادي تر تشويق كند.   

مسائل را حل كند.    
دانشجويان را به بحث كردن تشويق نمايد.   

ميزان اطالعات شخصي دانشجويان را تخمين بزند.   
بيشتر اس��تادان در يك دوره كالسي از هر دو نوع سؤال 

استفاده مي كنند.
س�ؤاالت باز و بسته: به سؤالي كه در آن چندين پاسخ 
قابل قبول وجود دارد، س��ؤال باز اطالق مي ش��ود. مثاًل 
پاسخ به سؤال »مثالي از فرايند رشد گياه را نام ببريد؟« 
مي تواند چند جواب داشته باشد: فتوسنتز، تعرق، تنفس 
و غيره. س��ؤال بسته به س��ؤالي گفته مي شود كه شمار 
پاسخ هاي   قابل قبول آن محدود است. براي مثال، سؤال 
»تعريف خاصيت نفوذ چيس��ت؟« مستلزم آن است كه 

دانشجو به يك غشاي نيمه تراوا اشاره نمايد.
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سؤاالت عمومي و مستقيم: گاهي ممكن است سؤال 
از كل كالس پرسيده شود كه معموال در اين حالت، استاد 
يك داوطلب را براي پاسخ به آن انتخاب مي كند و گاهي 
ممكن اس��ت استاد بخواهد س��ؤالي را از يك دانشجوي 
خاص بپرسد. به مورد اول، سؤال عمومي و به مورد دوم، 
سؤال مس��تقيم اطالق مي گردد. هر دو نوع سؤال نتايج 
خاص خود را به دنبال دارد. براي نمونه، سؤاالت عمومي 
اغلب ب��راي ارزيابي س��طح درك كل كالس پرس��يده 
مي شود. در صورتي كه شمار زيادي از دانشجويان براي 
پاسخ به سؤال داوطلب شوند، مي توان نتيجه گيري كرد 
كه بيش��تر افراد كالس مطالب درس��ي را ياد گرفته اند. 
سؤاالت مستقيم نيز به منظور استنباط ميزان مشاركت 
يك دانشجو، اندازه گيري ميزان درك او، ايجاد انگيزه و يا به 
چالش كشيدن وي براي فكر كردن بيشتر انجام مي شود. 

راهبردهاي كلي سؤال پرسیدن
هنگام طراحي سؤاالت، اهداف آموزشي تان را    
به خاطر داشته باشيد. براي مثال آيا مي خواهيد 
دانشجويانتان بر مفاهيم كليدي تسلط داشته باشند 
يا اين كه مهارت هاي فكريش��ان را افزايش دهند؟ 
سؤاالتي كه مي پرس��يد به آنان كمك خواهد كرد 
تا اين مهارت ها را تمري��ن كنند. همچنين ايده ها 
و ش��يوه هاي تفكري را كه براي يادگيري ش��ان در 

كالس درس مهم است، به آنان انتقال دهيد.
از پرس�يدن »س�ؤاالت بديهي« پرهيز كنيد.    
سؤال بديهي به گونه اي بيان مي شود كه پاسخش 
در آن نهفته است و بنابراين دانشجويان را از تفكر 

باز مي دارد.
س�ؤاالت دو ارزش�ي )بل�ي، خي�ر( را با يك    
س�ؤال بيش�تر تكميل كني�د. براي مث��ال، از 
دانش��جويان بخواهي��د توضيح دهند ك��ه چرا به 
اين س��ؤال جواب بلي يا خير داده اند، پاسخ ش��ان 
را ب��ا مثال توضي��ح دهند و يا ج��واب بلي يا خير 
دانش��جوي  ديگ��ري را تجزي��ه و تحلي��ل كنن��د.  
س�ؤاالت صريح، روش�ن و خ�اص را مد نظر    
ق�رار دهيد. به جاي ش��روع با يك س��ؤال چند 
اليه و پيچيده، از مجموعه اي از س��ؤاالت استفاده 
كنيد تا بحث ها عميق و پيچيده ش��وند. اگر آزمون 
پايان نيمسال ش��امل سؤاالت چند اليه است، اين 
نوع س��ؤاالت را در طول كالس اس��تفاده كنيد تا 
دانشجويان با فرايند پاس��خ دادن به سؤاالت چند 

اليه آشنا شوند.



نشريه داخلی معاونت طرح وبرنامه |  ويژه نامه آموزشی 

3

در آن واحد بيش از يك سؤال نپرسيد.   هنگامي كه بيش 
از يك سؤال مي پرسيد، اغلب دانشجويان پاسخ نمي دهند زيرا 

مطمئن نيستند كه شما به دنبال پاسخ كدام سؤال هستيد.
هنگام برنامه ريزي براي هر جلسه كالس زماني را براي    
پرس�ش و پاس�خ در نظر بگيريد. پرسيدن سؤال در طول 
زم��ان كالس نه تنها تعامل بيش��تري را ايج��اد مي كند بلكه 
در س��نجش و  پيشرفت يادگيري دانشجويان نيز بسيار مؤثر 
اس��ت. دقايق آخر كالس را به پرسش اختصاص ندهيد، زيرا 
دانش��جويان در چند دقيقه باقيمان��ده آخر كالس، تمايلي به 

پاسخگويي ندارند.
تركيبي از سؤاالت متنوع و مختلف بپرسيد. از سؤاالت بسته و يا    
سؤاالتي كه پاسخ هاي كوتاهي دارند براي سنجش ميزان درك 
و نگهداري اطالعات مهم در دانشجويان استفاده كنيد. سؤاالت 
باز ني��ز بحث  و يادگيري فعال را در كالس تش��ويق مي كند.

پاسخ مؤثر
به دانشجويان فرصت دهيد تا درباره سؤاالت بينديشند    
و پاس�خ ها را بيابند. تحقيقات نشان مي دهد دانشجو براي 
درك سؤال، در نظر گرفتن اطالعات موجود، صورت بندي يك 
جواب و شروع به پاسخ دادن حداقل به سه ثانيه وقت نياز دارد 
و حداكثر زماني كه اس��تاد بايد منتظر پاسخ باشد بين پنج تا 
هفت ثانيه است. اختصاص زمان مناسب به دانشجويان، منجر به 
افزايش تعداد دانشجويان داوطلب براي پاسخ دادن به سؤاالت 
و دس��تيابي به پاسخ هاي طوالني تر و كامل تر خواهد شد. اگر 
دانشجويان داوطلب نش��دند، خودتان از پاسخ دادن به سؤال 

پرهيز كنيد، زيرا با اين كار دانشجويان در مي يابند كه اگر آنها 
پاسخ سؤالي را ندانند، شما مي توانيد به جاي آنها فكر كنيد. اگر 
دانشجويان بعد از گذشت زمان كافي براي فكر كردن به سؤال 
نتوانستند پاس��خ دهند، سؤال را به بياني ساده تر بازگو كنيد.

پاسخ دانش�جويان را قطع نكنيد.   ش��ايد بخواهيد پاسخ 
دانش��جو را قط��ع كنيد؛ زيرا  فك��ر مي كنيد كه پاس��خ او را 
مي دانيد. بكوش��يد بر اين وسوسه چيره شويد. شنيدن پاسخ 
كامل دانشجو اين امكان را به شما خواهد داد تا براي ايده هايش 
ارزش قائل شويد و پي ببريد كه وي مطالب درسي را متوجه 

شده است يا خير.
تمايل خود را براي شنيدن پاسخ هاي دانشجو به سؤاالت    
)چه درس�ت و چه نادرس�ت( نش�ان دهيد. هنگامی كه 
دانش��جويان به سؤاالت پاسخ مي دهند با تكان دادن سر آنان 
را تأييد كنيد، به آنها نگاه كنيد و با اس��تفاده از حاالت چهره 
نش��ان دهيد كه به سخنانش��ان گوش مي دهيد. هنگامی كه 
دانشجويان به سؤاالت پاسخ مي دهند، از پايين انداختن سر و 

نگاه كردن به يادداشت هايتان اجتناب كنيد. 
سؤاالتي مطرح كنيد كه دانشجويان را به تفكر وا دارد.    
براي مثال از ساير دانشجويان بخواهيد در خصوص ايده هايي 
كه يكي از دانشجويان درباره سؤال ارائه داده، اظهارنظر كنند؛ يا 
از دانشجويي كه به سؤال پاسخ داده بخواهيد تا استدالل هايي 

را كه منجر به پاسخ وي شده توضيح دهد.



در صورت�ي ك�ه دانش�جو پاس�خ نادرس�ت و ضعيفي    
مي دهد به موارد نادرس�ت يا ضعيف اش�اره كنيد، اما 
با پرس�يدن س�ؤاالت تكميلي، وي و همه دانشجويان 
كالس را به س�وي ارائه پاسخ  صحيح و كامل رهنمون 
كنيد. براي مثال ممكن است دانشجو در حين پاسخ دادن به 
يك س��ؤال به نتيجه گيري مهم درسي كه ارائه داده ايد توجه 
نكند، لذا از او بخواهيد به نتيجه گيري مورد نظر اش��اره كند.

طبقه بندي بلوم
عليرغم گذش��ت زمان زيادي از مطرح ش��دن رده بندي بنجامين 
بل��وم، هنوز هم از ديدگاه بيش��تر صاحبنظران اين رده بندي جزو 
بهترين منابع مورد استفاده مي باشد. اين طبقه بندي روش مفيدي 
را درباره چگونگي كاربرد سؤاالت در كالس در اختيارتان مي گذارد. 
همان طور كه در جدول زير نشان داده شده، بلوم شش نوع فرآيند 
شناختي را شناسايي كرده و آنها را براساس سطح پيچيدگي شان 
طبقه بندي نموده است. در حالت ايده آل، شما بايد سؤاالتي را كه 
نيازمند »فكر كمتر« )اغلب سؤاالت بسته( و براي ارزيابي دانش و 
درك دانشجويان است با سؤاالتي كه نيازمند »فكر بيشتر« )اغلب 
سؤاالت باز( و براي سنجش توانايي هاي كاربرد، تحليل، تركيب و 

ارزيابي است، تركيب كنيد.
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با همكاري

مشاركت حداكثري دانشجویان در پاسخگویي 
پيشنهادهاي زير مي تواند مشاركت بيشتر دانشجويان را در پاسخگويي 

به سؤاالت فراهم كند:
دانش��جويان را با اس��م صدا بزنيد نه اين كه با انگش��ت به آنها    

اشاره كنيد.
بهتر است پاسخ دهنده را از بين داوطلبان انتخاب نماييد.   

گاهي اوقات دانشجوي خاصي را براي پاسخ دادن به سؤال صدا    
بزنيد. ابتدا س��ؤال را طرح كنيد و س��پس يك دانشجو را صدا 
بزنيد. اگر در ابتدا، دانش��جوي مورد نظ��ر را صدا بزنيد، ممكن 

است ساير دانشجويان به سؤال گوش نكنند.
از هيچ الگو و يا قاعده اي براي انتخاب پاس��خ دهنده اس��تفاده    
نكنيد. براي مثال اگر دانشجويان را براساس فهرست اسامي صدا 
بزنيد، آنان ياد مي گيرند فقط زماني به سؤاالت گوش كنند كه 

نزديك نوبت  پاسخ گويي آنهاست.
از تكرار نمودن پاس��خ  دانشجويان جلوگيري كنيد. تكرار پاسخ    
توسط استاد باعث مي ش��ود دانشجويان براي يادگيري به شما 

گوش كنند و نه همكالسي هايشان.
مراقب دانش��جوياني كه با پاسخ دادن به همه سؤاالت بر كالس    
تسلط دارند، باشيد. با انتخاب ساير داوطلبان يا صدا زدن از بين 
كس��اني كه داوطلب نيستند، سعي كنيد ساير دانشجويان را به 

مشاركت و پاسخ گويي تشويق نماييد.  
فرصت س��ؤال پرسيدن را به دانشجويان بدهيد و به جمله »آيا    

سؤالي داريد؟« اكتفا نكنيد.
واكنش هاي غير كالمي ش��ما بايد مكمل پاسخ هاي شفاهي تان    
باش��د. مثال بيان جمله »نكته خوبي بود« درحالي كه به بيرون 

نگاه مي كنيد يا يادداشت مي خوانيد، معموالً ناكارآمد است.
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طبقه بندی به 
بخش های تركيب 

كننده،تعيين 
محرک ها

مقايسه،تضاد، 
بررسی،تحليل

اقدامات دادگاه عالی را از 
نظر داروينيسم در اواخر قرن 

نوزدهم تحليل كنيد
رد

ارب
حل مسئله، كاربرد ك

اطالعات
تفسير،كاربرد، 

استفاده،ارائه

بااستفاده از قانون عرضه و 
تقاضا، افزايش كنونی قيمت 

ميوه را توضيح دهيد

ک
تفسير،نقل قولدر

بازگويی،بحث و 
بررسی، توصيف، 

توضيح

تفاوت های عمده بين 
هنرمدرن و پست مدرن را 

توضيح دهيد

ش
حفظ كردن، يادآوری دان

كردن اطالعات

چه كسی،چه چيزی، 
چه موقع، يادآوری، 

فهرست كردن

نظريه های مهم به كار رفته 
در بررسی تفاوت  شيوه های 

يادگيری چيست؟

جدول طبقه بندي بلوم


