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توسعه آموزش حل مسئله با  ریموانع عمده در مس نیرابطه ب یبررس
  ییمعلمان شاغل در مدارس ابتدا سیتدر یها مهارت

 (ینقش موانع فرد یبررس ،ی)مطالعه مورد

 یریشهم الیسه / ادهزیمحمد عل/  یمسلم مراد/  رزمجو  ینجم الد
 

 چکیده
های  هدا از ای  پژوه  بررسی رابطه بی  موانع عمده در مسیر توسعه آموزش حل مستله با مهارت

تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر  مطالعه موردی، بررسی 

نفر از  756ی و جامعه آماری پژوه  پیمایش -نق  موانع فردی( بود  روش اجرای آن توصیفی

نفر با استفاده از فرمول کرجسی و  212معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایرانشهر بود که از ای  تعداد 

گیری تصادفی ساده استفاده شد   عنوان نمونه تعیی  شدند  برای تعیی  نمونه از روش نمونه مورگان به

که روایی پرسشنامه با استفاده از شا ص نسبت روایی سا ته بود  ابزار پژوه ، پرسشنامه محقق

( محاسبه شد  برای تعیی  پایایی از روش ضری  آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار CVRمحتوایی  

ها  های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد  یافته ها از روش به دست آمد  برای تحلیل داده 83/6آن 

های  آموزان و مهارت از موانع توسعه آموزش حل مستله در دان  نشان داد که بی  عوامل فردی

 تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر، رابطه وجود دارد  

  معلمان س،یتدر یها موانع، آموزش حل مستله، مهارت کلیدي: نواژگا
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 مستول( سندهیواحلد رفسنجان  نو یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریکارشنا  ارشد رشته مد 

 دانشگاه کرمان  ،یآموزش قاتیکارشنا  ارشد رشته تحق 
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 مقدمه
لی آموزش در مدار  بایستی موردتوجه و ها و رویکردهای فعرسد امروزه نگرش به نیر می

های مساعد را برای ایجاد و ارتقای آموزش در طول عمر در تجدیدنیر اساسی قرار گیرد  بایستی زمینه

آموزش ابتدایی و ارتقای پیشرفت تحصیلی از طریق آموزش به طریق حل مستله فراهم آورد  شعبانی، 

های نوی   کارگیری فناوری علمی و پژوهشی و به(  با گسترش حجم وسیع دان  و موضوعات 1983

طور مدار  هوشمند و آموزش مجازی در  آموزشی در عصر انفجار اطالعات و همی 

توان  های درسی را بیشتر می کارگیری الگوهای فعال تدریس در کال  وپرورش، لزوم به آموزش

ن را در فرآیند یادگیری افزای  های مدرن تدریس، درگیری دان  آموزا احسا  کرد  استفاده از شیوه

(  ای  در حالی است که باوجود حجم وسیع اطالعات و گسترش آن 2668، 1دهد  ازبورن و دیلون می

های سنتی تدریس، لزوم استفاده معلمان از تدریس فعال که آموزان و ناکارآمدی شیوهدر میان دان 

کند  همچنی  الگوهای فعال تدریس پیدا می سازد، ضرورتتر می آموزان جذابیادگیری را برای دان 

وپرورش که قوه تفکر و اندیشه  تری  اهداا آموزشتوانند نق  مهمی در تحقق یکی از برجستهمی

 (  2616، 2شاگردان است را ایفا نماید  دلییم 

یکی از راهبردهای فعال؛ یادگیری مبتنی بر حل مستله است  یادگیری مبتنی بر حل مستله، یک 

آموز محور که در آن  هبرد آموزشی است که با تبدیل محیط آموزشی معلم محور به محیطی دان را

گیرد  درواقع حل مستله،  دان  آموزان مستقل و فعال هستند، از راهبردهای سنتی آموزشی فاصله می

نییم تواند با محیط  ودت نوعی تعامل، مؤثر با تکالیف پویای محیطی است و فرد تنها در صورتی می

آمیزی تحلیل  طور موفقیت شود که بتواند اطالعات حاصل از محیط را در یک بازه زمانی مشخص، به

مستله،  حل بر مبتنی (  یادگیری2617، 9نموده و یکیارپه سازد  مینر، گریف، گیدون و ریکاردا

 و فهمیدن منیور به یادگیرندگان به درسی مطال  به ارائه منحصر را یادگیری فرآیند اینکه جای جایبه به

 با شدن آن، مواجه اسا  بر که کند می تبعیت انسان یادگیری طبیعی فرآیند از کند ها آن سیردن یاد به

 دان  و ها مهارت مستله، فرد برای حل راه یافت  است  در جستجوی یادگیری مستله، سرآغاز یک

 به نسبت طبیعی طور به و  تآمو  واهد را دهد می آن رخ در مستله که محیطی و مستله پیرامون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Azborn & Deylon 

2 Delpeman 
3 Meiner, Greiff, Gidon & Ricarda 
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 از یادگیرندگان که است ای  رویکرد ای  نهایی  واهد شد  هدا ایجاد اشتیاق و عالقه او در یادگیری

(  2668، 1شوند  هانگ  ودگردان یادگیرندگانی به تبدیل کنند و  لق معنا شده آوری جمع های داده

محور، رویکرد تربیتی نوینی است که به  ( بر ای  باورند که یادگیری مستله2662  2توری و سیج

کند معمار دان   ود باشند  بسیاری از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت، روش  آموزان کمک می دان 

یادگیری مستله محور را بی  و پی  از آن که یک تکنیک آموزشی بدانند یک رویکرد یادگیری به 

، 9دهد  انگل یادگیری را در فرد افزای  میهای  جای اکتساب دان ، ظرفیت آورند که به شمار می

 بیاموزند  در را یادگرفت  آموزان، پگونه دان  که است ای  مستله حل بر مبتنی یادگیری (  هدا2668

 و معلم هدایت با کنند می تالش و شوند می روبرو واقعی دنیای مسائل با آموزان دان  ای  روش

 به یکدیگر با ها فرایند، آن ای  دهند  در توسعه مستله لح برای را  ود تر، دان  همسا ن باتجربه

 آموزد می آنان به را گروهی های فعالیت و مشارکت اینکه بر امر، عالوه پردازند  ای  اندیشی می هم

بخشد  می تعمیق را آنان اندیشه و داده افزای  را آنان ارتباطی های مهارت و های کالمی مهارت

 (  2611 ویجنیا، 

( در الگوی شایستگی استانداردهای مورداستفاده در آمریکا و انگلستان را برای 2616ی  کلونسک

ای، یادگیری در تمام عمر،  گونه معرفی نموده است: دان  حرفه ای معلمان ای  تعیی  صالحیت حرفه

های  اص  ها، دان  منابع آموزشی، دان  موضوع های ا القی، دان  نیریه دان  معلمی، ویژگی

ای  ( شایستگی حرفه2616ش، دان  ناظر به دان  آموزان و مشکالت یادگیری آنان  استرانگ  آموز

شود که بهبود کارایی  های معلم گفته می ها و گرای  های شخصی مهارت ها و تجربه به مجموعه دان 

کاستر،  شود  ها حاصل می های یادگیری برای همه دان  آموزان از آن و ارائه کیفیت سطح با  و تجربه

ای معلمان را در پنج دسته اصلی دان  تخصصی،  های حرفه برکیلما ، کورتاگ  و وابلز، شایستگی

( به 2615اند  شاری    بندی کرده دهی تقسیم صالحیت رفتاری، پداگوژی، ارتباطات و سازمان

جه ای  کند و معتقد است که نتی شود اشاره می هایی که سب  اثربخشی معلم می ها و مؤلفه شا ص

شان برای یادگیری تقویت  گیرند و توانایی اثربخشی ای  است که دان  آموزان  ودآموزی را یاد می

کارگیری طیف  های فردی دان  آموزان به گردد  معلمان اثربخ  ای  کار را با توجه به تفاوت می
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1 Hong 

2 Trop & Sage 

3 Angel 
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ط بر محتوای های آموزشی، تشویق دان  آموزان برای قبول مستولیت، داشت  تسل وسیعی از تکنیک

دهند   تدریس، ایجاد محیط ام ، نیارت بر پیشرفت و ارائه باز ورد و ایجاد روابط مثبت انجام می

ای معلمان و تحلیل  های شایستگی حرفه ( در پژوهشی تحت عنوان تبیی  مؤلفه1935دیبایی و صفایی  

های آموزشی  ء و کارآمدی نیامکنند که بقا وپرورش ایران بیان می جایگاه آن در اسناد با دستی آموزش

ها بستگی دارد؛  ویژه معلمان آن های منابع انسانی به ها و مهارت های متنوع، توانایی و تخصص  به دان 

تری در ارتقای  تر بر وردار باشند، سهم بی  هر په معلمان از آمادگی، شایستگی و توانمندی بی 

 ها  واهند داشت   سطح کارآیی نیام

بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل "(، تحقیقی تحت عنوان 1931دیگران  فیروزبخت و 

آموزان مستله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری  ودگردان در دان 

 بر مبتنی یادگیری روش تأثیر بررسی حاضر پژوه  از انجام دادند  هدا "مدار  د ترانه تیزهوشان

 تحصیلی عملکرد و انگیزش محور، بر آموزآموزشی دان  های روش از یکی عنوان به مستله حل

 و کنترل گروه دو بی  که داد نشان شیمی بود  نتایج در  در تیزهوشان د ترانه مدار  آموزاندان 

 پندمتغیری واریانس تحلیل نتایج اما ندارد وجود معناداری تفاوت تحصیلی ازلحاظ عملکرد آزمایشی

 درونی گذاریارزش افزای  و امتحان اضطراب کاه  موج  مستله حل مبتنی بر روش که داد نشان

کند  ای معلم اثربخ  بیان می های حرفه ( در پژوهشی تحت عنوان شایستگی1935شود  محمودی  می

های مدیریت کال ، امنیت و آرام  دان  آموزان در کال ، رعایت استانداردها و همچنی   که مؤلفه

مالحیه و معنادار و دارای  های اثرگذار در تحقیق دارای اثر قابل عنوان مؤلفه در کال  به جو صمیمانه

 اثر آنی مستقیم هستند  

های  ی مهارت ای  در حالی است که کیفیت نیام آموزشی بستگی به مهارت معلمان دارد  مجموعه

های معلمان  تری  مهارت سیشود که تدریس نام دارد  تدریس یکی از اسا معلمان در تالشی  الصه می

 شناسایی ای در یادگیری دان  آموزان داشته باشد  بنابرای  کننده تواند نق  تعیی  آید و می به شمار می

های آموزشی بازدارنده در توسعه آموزش حل مستله که یکی از ارزشمندتری  هدا عوامل و حذا

 اصی  ضرورت و اهمیت   مستله ازرود و ای صوص مدار  ابتدایی به شمار می در مدار ، به

بندی موانعی که منجر به توسعه آموزش  است؛ بنابرای ، بران شدیم تا به بررسی و اولویت بر وردار

بندی پنی   گردد، بیردازیم  بدون شک شناسایی و اولویتحل مستله و ارتقاء نیام آموزشی کشور می

لذا هدا پژوه  حاضر بررسی موانع فردی  گردد عواملی منجر به بهبود سیستم آموزشی کشور می
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های تدریس معلمان شاغل در مدار   در مسیر توسعه آموزش حل مستله و ارتباط سنجی آن با مهارت

 باشد   ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر می

 

 روش تحقیق
رتباط سنجی آن با شناسایی موانع فردی در مسیر توسعه آموزش حل مستله و ا "منیور ای  پژوه  به

شده است؛ بنابرای  پژوه  حاضر ازنیر هدا، کاربردی است و با  انجام "های تدریس معلمان مهارت

کاری نشده و از طریق پرسشنامه،  توجه به اینکه ای  تحقیق در زمان حال انجام و متغیرها دست

یفی از نوع پیمایشی شده، پژوه  توص آوری مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک؛ اطالعات  زم جمع

است  جامعه آماری ای  پژوه  شامل تمامی معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم 

گیری تصادفی ساده و برای انتخاب  باشد که با استفاده از روش نمونه نفر( می 756شهرستان ایرانشهر  

به پژوه  انتخاب شدند  اطالعات  نفر برای ورود 212حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

ترتی  که ابتدا برای  ای  ای و میدانی گردآوری شد  به موردنیاز ای  پژوه  به دو روش کتابخانه

شناسایی و بررسی موانع عمده در مسیر توسعه آموزش حل مستله، مبانی نیری و پیشینه پژوه  در 

نیر و نیرات  نیرسنجی از افراد  بره و صاح ایران و جهان موردمطالعه قرار گرفت و با استفاده از 

 ی محقق سا ته از دو قسمت تشکیل شد: اساتید راهنما و مشاور، پرسشنامه

بخ  اول،  مربوط به اطالعات فردی ازجمله س ، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، 

ندی موانع عمده در ب بخ  دوم، جهت شناسایی و اولویتشغل، میزان سابقه کار و میزان کل درآمد( و 

های تدریس پرسشنامه محقق سا ته طراحی  مسیر توسعه آموزش حل مستله و ارتباط آن با مهارت

سؤال بود که متغیرهای موانع شخصی، موانع سازمانی، موانع فرهنگی و  75ای  پرسشنامه شامل شد  

 شده است   ارائهسؤا ت مربوط به هر متغیر  1داد  در جدول  های تدریس را پوش  می مهارت

 ، شماره سؤاالت پرسشنامه مربوط به هر متغیر پژوهش1جدول 

 شماره سؤاالت متغیر

 موانع آموزش حل مستله

 11 – 1 موانع شخصی

 29 - 15 موانع سازمانی

 96 - 21 موانع فرهنگی

 75 - 91 های تدریس مهارت
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کشی  تادان و معلمان بر اسا  قرعهنفر از اس 96برای اجرای آزمایشی پرسشنامه، در ای  مرحله 

های اصالحی اعمال شد  پایایی پرسشنامه  ها در ا تیارشان قرار گرفت و نیریه شده و پرسشنامه انتخاب

نامه نهایی  بود و روایی آن توسط متخصصان و اساتید تأیید شد  همچنی  بعدازاینکه پرس  35/6اولیه 

استفاده شد  ضری  پایایی  1ش آلفا یا ضری  آلفای کرنباخی پایایی پرسشنامه از روشد، برای محاسبه

دهنده ای  است که پرسشنامه از  /  به دست آمد که نشانSpss 83افزار  با ای  روش و با استفاده از نرم

پایایی  وبی بر وردار است  همچنی  برای ارزیابی روایی محتوایی ازنیر متخصصان در مورد میزان 

گیری و هدا پژوه ، استفاده شد  برای ای  منیور دو روش کیفی و  اندازه هماهنگی محتوای ابزار

شود  در بررسی کیفی محتوا پژوهشگر از متخصصان و اساتید در واست کرد تا  کمی در نیر گرفته می

پس از بررسی کیفی ابزار، باز ورد  زم را ارائه دهند که در ای  مرحله پرسشنامه توسط متخصصان و 

 نامه از شا ص زیر استفاده شد: بنابرای  برای بررسی روایی محتوایی پرس ید شد؛ اساتید تأی

شده است  جهت  طراحی 9(: ای  شا ص توسط  وشهCVR  2شا ص نسبت روایی محتوایی

علمی درزمینه محتوای پرسشنامه استفاده  متخصص و عضو هیتت 16محاسبه ای  شا ص از نیرات 

ها  واسته شد تا هریک از سؤا ت را بر اسا   ها، از آن ه برای آنشد و با توضیح اهداا پرسشنام

گویه »و « گویه مفید است ولی ضروری نیست»، «گویه ضروری است»بخشی لیکرت  طیف سه

 شود: بندی کنند  سیس بر اسا  فرمول زیر، نسبت روایی محتوایی محاسبه می طبقه« ضرورتی ندارد

 

 CVRاند، حداقل مقدار ی پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دادهبر اسا  تعداد متخصصانی که الگو

ها کمتر از  شده برای آن محاسبه CVRقبول بر اسا  جدول زیر بایستی باشد  جلساتی که مقدار  قابل

کننده جلسه باشد، بایستی از برنامه کنار گذاشته  میزان موردنیر با توجه به تعداد متخصصان ارزیابی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cronbach's alpha 
2. Content Validity Ratio 

3. Lawshe 
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که بر اسا  شا ص روایی محتوایی، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند   وشه، شوند به علت این

1365  ) 

 قبول بر اساس تعداد متخصصان قابل CVR: روش تعیین میزان 2جدول 

 قبول بر اساس تعداد متخصصان ارزیاب قابل CVRحداقل مقدار 

تعداد 

 متخصصین
 CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار 

تعداد 

 متخصصین
 CVRمقدار 

0 33 /6 11 53 /6 25 96 /6 

7 33 /6 12 57 /6 96 99 /6 

6 33 /6 19 51 /6 95 91 /6 

8 85 /6 11 51 /6 16 23 /6 

1 68 /6 15 13 /6   

16 72 /6 26 12 /6   

 

بر همی  اسا  شا ص نسبت روایی محتوایی برای اعتبار یابی درونی پرسشنامه در پژوه  

 شده است   ارائه 2نفر از متخصصان در جدول  16 حاضر بر اسا  نیر

 ( بر اساس نظر متخصصانCVR. شاخص نسبت روایی محتوایی )3جدول 

 ها/سؤاالت گویه
ضروری »تعداد متخصصانی ته گزینه 

 اندرا انتخاب ترده« است

میزان شاخص روایی محتوایی برای 

 هر سؤال

 1 16 اول

 86/6 3 دوم

 86/6 3 سوم

 86/6 3 چهارم

 1 16 پنجم

 1 16 ششم

 86/6 3 هفتم

 86/6 3 هشتم



 

 

 

 

 

 

 

 11 1931 پاییز، 11 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ  تخصصی – علمی فصلنامه  ــــــــــ      

 1 16 نهم

 88/6 میزان شاخص روایی محتوایی تل

( برای CVRدهد میزان شا ص نسبت روایی محتوایی  نشان می 9طور که نتایج جدول  همان

ل برای آمده است و با مقایسه ای  شا ص با مقدار موردقبو دست به 88/6نامه الگوی پیشنهادی  پرس 

است(،  72/6 که حداقل میزان برای ای  تعداد متخصص  2نفر متخصص بر اسا  جدول  16تعداد 

باشد  همچنی  برای محاسبه شا ص قبول می میزان روایی محتوایی الگوی پیشنهادی با تر و قابل

ذیل  روایی محتوایی برنامه هم از روش محاسبه شا ص روایی محتوایی استفاده شد که شرح آن در

 آمده است  

 هاروش تحلیل داده

های آمار استنباطی بوده  های آمار توصیفی و روش کاررفته ای  پژوه  شامل روش های آماری به روش

است  در سطح آمار توصیفی از میانگی ، انحراا استاندارد برای توصیف شرایط موجود استفاده 

به جامعه از آزمون همبستگی پیرسون گردید  در سطح آمار استنباطی جهت تعمیم صفات نمونه 

ذکر است که کلیه مراحل  ترتی  فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت  شایان ای  استفاده شد و به

 انجام شد   22نسخه  SPSSافزار آماری  مربوط به آنالیز آماری  توصیفی و استنباطی( در نرم
 

 پژوهشهاي  یافته
  23سال،  96تا  26درصد از افراد پاسخگو بی   9  29ن داد که س  های توصیفی نشا نتایج آنالیز آماره

درصد  6  6سال و  56تا  16درصد از افراد پاسخگو  3  16سال،  16تا  96درصد افراد پاسخگو بی   8

توان دریافت که بیشتر افراد موردبررسی دارای س   سال هستند  با توجه به نتایج می 56از افراد با ی 

باشند   درصد افراد پاسخگو مرد می 6  59درصد افراد پاسخگو زن و  9  17سال هستند،  56تا  16بی  

  13درصد افراد دییلم،  6  9باشند؛ میزان تحصیالت  گو مرد می دهد که بیشتر افراد پاسچ نتایج نشان می

با تر  لیسانس و درصد افراد فوق 2  11درصد افراد لیسانس و  9  75دییلم،  درصد افراد فوق 8

باشد؛ میزان  توان دریافت که مدرک بیشتر افراد موردبررسی، لیسانس می باشد  با توجه به نتایج می می

سال،  16تا  5درصد افراد پاسخگو بی   5  95سال،  5تا  1درصد افراد پاسخگو بی   6  16سابقه کاری 
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باشد   سال به با  می 26خگو درصد افراد پاس 3  3سال و  26تا  16درصد افراد پاسخگو بی   8  19

 باشد سال می 26تا  16دهد که سابقه کار بیشتر افراد موردبررسی بی   نتایج نشان می

 آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای آزمون فرضیه اول 4جدول 

 متغیر
های تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان  وابسته: مهارت

 ایرانشهر

 اسییرم  پیرسون آزمون

وجود 

 رابطه

نوع 

مستقل: عوامل  رابطه

 فردی

ضری  

 همبستگی

دار معنی

دا یمعنی

 ری

تعدا

 د

ضری  

 همبستگی

دار معنی

دا یمعنی

 ری

تعدا

 د

 مستقیم دارد 212 662  6 619  6 212 661  6  695  6

و اسییرم  بی  دو متغیر دهد که ضرای  همبستگی آزمون پیرسون  ها نشان می وتحلیل داده تجزیه

های تدریس معلمان شاغل  آموزان و مهارت عوامل فردی از موانع توسعه آموزش حل مستله در دان 

 pو با مقدار  619  6و  695  6در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر به ترتی  برابر 

شود و  یعنی عدم وجود رابطه رد می H0 هستند، لذا در ای  سطح، فرض 665  6داری( کمتر از   معنی

های  آموزان و مهارت درنتیجه بی  دو متغیر عوامل فردی از موانع توسعه آموزش حل مستله در دان 

تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر رابطه معناداری وجود 

 ز رابطه مستقیم بی  ای  دو متغیر است  دارد  در ضم  مثبت بودن ضرای  همبستگی نشان ا

 گیري بحث و نتیجه
پژوه  حاضر با هدا بررسی رابطه بی  موانع عمده در مسیر توسعه آموزش حل مستله با 

های تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی  مطالعه موردی، بررسی نق  موانع فردی(  مهارت

ان داد که بی  عوامل فردی، از موانع توسعه صورت پذیرفت  در  صوص فرضیه پژوه ، نتایج نش

های تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه  آموزان و مهارت آموزش حل مستله در دان 

منیور آزمون ای  فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون  دوره دوم شهرستان ایرانشهر، رابطه وجود دارد  به

ها نشان داد که ضرای  همبستگی آزمون پیرسون و اسییرم   هوتحلیل داد و اسییرم  استفاده شد  تجزیه

های تدریس  آموزان و مهارت بی  دو متغیر عوامل فردی از موانع توسعه آموزش حل مستله در دان 
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 619  6و  695  6معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر به ترتی  برابر 

یعنی عدم وجود رابطه  H0هستند، لذا در ای  سطح، فرض  665  6ی( کمتر از دار  معنی pو با مقدار 

آموزان و  شود و درنتیجه بی  دو متغیر عوامل فردی از موانع توسعه آموزش حل مستله در دان  رد می

های تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر رابطه  مهارت

دارد  در ضم  مثبت بودن ضرای  همبستگی نشان از رابطه مستقیم بی  ای  دو متغیر  معناداری وجود

 است  

(، شاری  2616(، استرانگ  2616های کلونسکی  در کل نتایج ای  پژوه  با نتایج پژوه 

باشد  ( همسو می1935(، محمودی  1931(، فیروزبخت و دیگران  1935(، دیبایی و صفایی  2615 

های مناس  در زمینۀ حل مستله در محیط آموزشی اجرای آموزش توان گفت کهی  یافته میدر تبیی  ا

های دهد  با آموزشهای  الق و نوآورانه سوق میآموزان را به سمت یادگیریفعال و پویا، دان 

 هایتبع آن موفقیت در تمام زمینه توان به ارتقای پیشرفت تحصیلی و بهمناس  مانند حل مستله می

های آموزش سنتی به سمت آموزش مبتنی بر حل  آموزان را از سمت روشزندگی پردا ت و دان 

 (  1936مستله هدایت کرد  طاهرزاده، 

یادگیری مبتنی بر حل مستله، یک راهبرد آموزشی است که با تبدیل محیط آموزشی معلم محور به 

هستند از راهبردهای سنتی آموزشی  آموزان مستقل و فعالآموز محور که در آن دان محیطی دان 

های مشارکتی در (  روش تدریس حل مستله یکی از شیوه2662، 1گیرد  توری و دیگرانفاصله می

تدریس است که کاربرد زیادی دارد  گرپه بر ی ای  روش تدریس را بیشتر با الگوی انفرادی سازگار 

صورت گروهی مؤثرتر از الگوی انفرادی  به دهد که کاربرد ای  روش اند، ولی تجربه نشان میدانسته

آموزان را در  های مدرن تدریس، یادگیری دان رو استفاده از شیوه (  ازای 2668، 2است  پارسونز

 (  2666، 9دهد  ازبورن و دیگرانفرآیند یادگیری افزای  می

تدریس معلمان های  توان گفت که با افزای  اعتماد به حل مسائل میزان مهارت از سوی دیگر می

یابد  همچنی  با افزای   شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر نیز افزای  می

های تشریح  های توضیح در ، مهارت بندی در ؛ مهارت اجتناب میزان مهارت جمع -سبک گرای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 proT 

2 saoProsraP 

3 naPbros 
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های تدریس  هارتهای نوشت  در م های شروع تدریس، مهارت های تغییر محرک، مهارت سؤال، مهارت

یابد  عالوه بر ای   معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر نیز افزای  می

سیاه در  های نوشت  روی تخته نتایج گویایی ای  امر است که با افزای  کنترل شخصی میزان مهارت

وم شهرستان ایرانشهر نیز افزای  های تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره د مهارت

  لنداشامل ای  حرفهن  ( نیز حاکی از ای  بود که دا2668یابد  در همی  زمینه نتایج هانتلی   می

ی، گیردحی یااطرای از  حرفهست عمل ی اگیردیاو یس رتداز گاهی آموز و آ دان نا ت لشا، ولمحت

ای،  حرفهد لتعهو ت لسشده ا شکیلی تگیردالیابی یلشو ارزسنج  ی و گیردالمحیط ید یجاا

شود  همچنی   میشامل ت را  القیات و اتباطاها، ار ی، ارزشهبر، رکترمشاای،  ی حرفهگیردالی

توانند موفق شوند و  ( معلمی اثربخ  است که باور دارد تمام دان  آموزان می2667گرنت و گیلت  

ادگیری در کال  تشکیل داده و با  انواده گیرد  اجتماعات ی ها در نیر می انتیارات با یی برای آن

کند، در حال یادگیری است و آموزش را با نیاز دان  آموزان تطبیق  دان  آموزان ارتباط برقرار می

نماید، نیارت بر  ود و  ها و دان  فراگیران را باور دارد و از آن در آموزش استفاده می دهد، مهارت می

 کند   داوری پرهیز می گیری و پی عقاید و عملکردش داشته و از سوء 

های ای  تحقیق نشان داد که بی  عوامل شخصی، از موانع توسعه آموزش حل که یافته ازآنجایی

های تدریس معلمان شاغل در مدار  ابتدایی پسرانه دوره دوم  آموزان و مهارت مستله در دان 

های آموزشی از دوره د که با استفادهشوشهرستان ایرانشهر رابطه معناداری وجود داشت، پیشنهاد می

انگاری حل مسائل توسط معلم، فقدان دان  یا مهارت معلم در  عوامل شخصی معلمان نییر ساده

های آموزش  ناپذیری روش فرایند حل مستله، فقدان تفکر  الق در معلم برای حل مستله، انعطاا

معلم در حل مستله، عدم د الت  های معلمان درروند توسعه مستله محوری، روش  نبودن شیوه

های ذهنی معلمان اصالح شود و انگیزه و ذوق معلمان کاربرد روش مستله  احساسات و قضاوت

 محوری در آموزش افزای  یاید  

 

 منابع
( 1935دیبایی صابر، محس ؛ عفت عباسی؛ کوروش فتحی واجارگاه و سعید صفایی موحد   -1

مان و تحلیل جایگاه آن در اسناد با دستی ای معل های شایستگی حرفه تبیی  مؤلفه

   28-11(، 2  19های آموزش و یادگیری  وپرورش ایران، دو فصلنامه پژوه  آموزش



 

 

 

 

 

 

 

 11 1931 پاییز، 11 شماره، سوم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ  تخصصی – علمی فصلنامه  ــــــــــ      

های و راهبردهای تفکر، تهران:  (، روش تدریس پیشرفته آموزش مهارت1983شعبانی، حس     -2

 انتشارات سمت  

 ریاضی را بیاموزیم؟ انتشارات سمت   (، پگونه به کودکانمان حل مسألۀ1936طاهرزاده، م    -9

(، بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مستله بر عملکرد تحصیلی، 1931فیروزبخت،      -1

های د ترانه ¬آموزان دبیرستان¬باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری  ودگردان در دان 

 تیزهوشان، آموزش پژوه ، ش اول  

 

1- Hong, J. C. Horng, J. S. Lin, C. L. & ChanLin, L. J. (2008). Competency 

disparity between pre-service teacher education and in-service teaching 

requirements in Taiwan. International Journal of Educational Development, 

28(1), 4-20.  

2- Huntly, H. (2008). Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of 

competence. The Australian Educational Researcher, 35(1), 125-145.  

3- Meiner, A. Greiff, S. Frischkorn, G. T. & Steinmayr, R. (2016). Predicting 

complex problem solving and school grades with working memory and 

ability self-concept. Learning and Individual Differences, 49, 323-331.  

4- Paarsones. (2008). Self- Regulation of learning and Delay of Gratification, 

Gender and Ethnic Differences among college students, Journal of 

Advanced Academics,18(4),586-616.  

5- Tandogan, R. O. & Orhan, A. (2007). The Effects of Problem-Based Active 

Learning in Science Education on Students' Academic Achievement, 

Attitude and Concept Learning. Online Submission, 3(1), 71-81.  

6- Torp, L. & Sage, S. (2002). Problems as possibilities: Problem-based 

learning for K-16 education (2nd ed. ). Alexandria, VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development.  


