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زندگی  هایمهارت آداب وبرنامه درسی میزان موفقیت 

  اسالمی )طرح کرامت(

 آموزاندانش مسئلهمهارت حل  بر کسب

 یتکافرا یوسفیربابه 
 دانشگااه ازهرگرا،   ،یو روانشناس یتیعلوم ترب دانشکده ،یکارشناس ارشد برنامه درس

 رانیتهران، ا

 *پروین صمدی
تهگران،   دانشااه ازهررا، ،یو روانشناس یتیده علوم تربکدانش دانشیار دانشااه ازهررا،

 رانیا

 
 چکیده

میگهان موقییگآ ومگوزد ودا  و    "ردف از پژورش حاضر شناسگایی 
مهگارت   بر کسب توانگایی  (طرح کرامآ) زندگی اسالمی رایمهارت
ان پایگه پگن د دوره ابتگدایی از دیگدگاه     وموزدانشدر بین  مسئلهحل 

 اسآ."شهر تهران( وپروردوموزد 6معلمان )مطازعه موردی: منطیه 
ابتگگدایی  یدورهجامعگگه ومگگاری ایگگن پگگژورش معلمگگین پایگگه پگگن د 

 90-91که در سگا  تصیگیلی    شهر تهران 6 منطیه وپروردوموزد
ان ومگوز دانشرا به  (زندگی اسالمی )طرح کرامآ رایمهارتودا  و 
ن یگ نفر بگود. نمونگه ومگاری ا    92 راونکه تعداد  بودند انددادهوموزد 
ن شگد و ابگهار   یگی نفگر تع  63 رانکوکگ  گیگری نمونه بر اساسپژورش 
اطالعات مورد نیاز پژورش پرسشنامه مصیق سگاتته بگود.    گردووری

ه یگ گو 32رود پژورش توصیفی از نوع پیمایشی اسآ. پرسشنامه از 
ده اسگآ.  یگ گرد یطراحگ  مسگئله ند حل یاساس قرا ه برک شدهتشکیل

ون توسگ    ییو روا درصد 95رونباخ ک یپژورش بر اساس وزفا ییایپا
 ده شد.یاستادان رارنما و مشاور سن 

 یو اسگتنباط  یفیل توصگ یگ در دو سطح تصل راداده وتصلیلت هیه
ه کگ اطالعات نشان داد  وتصلیلت هیهج حاصل از یصورت گرقآ. نتا
ان بگه یگادگیری مهگارت حگل     ومگوز دانش مندیعالقهاز نظر معلمان 

، حگل راهگونگاگون و انتاگا  بهتگرین     رگای حگل راهو بررسی  مسئله
در حگل  و مشارکآ گروری و تعامگل   شدهانتاا  رایحلراهارزیابی 
، مسگئله شگناتآ   در ومگوزان دانگش اما اسآ  قابل قبو حد  در مسئله

ماتلگ    رایحلراهووری اطالعات، توانایی توزید و تلق مهارت جمع
رنوز نیاز بگه ومگوزد و   مسئله  رایحلراهو توانایی به اجرا درووردن 

نتایج این پژورش نشان داد کگه از   طورکلیبه دارند ترییقدقبرنامه 
زندگی  رایو مهارتوموزد ودا   برنامهنظر معلمان میهان موقییآ 

 مسگگئلهتوانگگایی مهگگارت حگگل  بگگر کسگگب (طگگرح کرامگگآ)اسگگالمی 
 نیاز به توجه بیشتری دارند.ان وموزدانش

 ،مسگئله زنگدگی، حگل    رگای مهارتکرامآ،  طرح :یکلید یهاواژه
 ابتدایی دوره
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Abstract 
Purpose of this investigation is identifying ““ 
Success amount of training rules and skills of 
Islamic life (Dignity Project) for obtaining skill 
ability in solving problems among students of 
grade 5 in elementary school (case study: zone 6 
of Tehran education) in viewpoint of teachers.” 
Statistical population of this investigation are 
teachers of grade 5 in elementary school of zone 6 
of Tehran, who have taught rules and skills of 
Islamic life (generosity plan) to 92 students in 
2011-2012 educational year. 
Statistical sample of this investigation is based on 
Kokaran sampling as 63 people. They used 
questionnaire as a tool for collecting required data 
for this investigation. Descriptive research method 
is measurable kind. Data analysis was done in two 
descriptive and inferable levels. Results of data 
analysis showed that in viewpoint of teachers, 
student’s interest to learn solving problem skill is 
in high level. In addition, students have learnt how 
to know problem, data collecting skill, producing 
ability and creating various solutions and 
implementing these solutions by average. In 
addition, students have learnt in high level how to 
review various problems and choosing the best 
solution, ability of assessing various chosen 
solutions and solving problem jointly. Totally, 
results of this research showed that in viewpoint 
of teachers, the students who are in this study, are 
able to solve problem averagely. 
Keywords: generosity plan, life skills, solving 
problems, elementary school 
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 مسئلهو بیان  مقدمه

و  هرا نگررش ، دانش، هاییتوانا عنوانبهزندگی  هایمهارت

رفتارهایی تعریف شده است که برای شرادمانی و موفیترت   

تررا این رره فرررد را اررادر سررازند بررا  شرروندیمرریرراد گرفترره 

مسلط شرود    هاآنسازگاری یابد و بر  زندگی هایتتمواع

کره   گترنرد یمر افرراد یراد    هرا مهرارت از طریق رشرد ایر    

با دیگران زندگی کنند، احساس خود را با امنتت  راحتیبه

 adeib) خاطر بتان کنند و زندگی را دوست داشته باشرند 

and faradanesh ،1382)  

زنردگی بررای    هرای مهارتبا توجه به اهمتت یادگتری 

 آن برر بهورود   ترتأثجهه با مسائل و مش الت روزمره و موا

که برر آن گردیرده    تأکتدیزندگی فردی و اجتماعی و نتز 

جره زز   در فرایند تعلتم و تربتت بدان تو بایستیماست، 

آید و در همت  راستا است کره امرروزه بیشری از     به عمل

 هرراینظررا درسرری رسررمی مرردارس در اک ررر  یهررابرنامرره

اختصرا  یافتره اسرت     هرا مهارتآموزشی به آموزش ای  

(esteshen and other 1980 دیررر انیرررل از  بررره 

adeib1382 ) 

در  زندگی در کشور ایران هایمهارتدر برنامه آموزش 

 دوره ابتررررردایی ترررررالش شرررررده ترررررا  رررررم       

توجرره برره  بررا از تجررارم مدتررد سررایر ملررل، گتررریبهررره

بره   دینری و اسرالمی   یهرا آموزهارزشی و  هایتریگجهت

 مورد نتراز یرف فررد ایرانری مسرلمان      هایمهارتآدام و 

 پرداخته شود 
 72-73طرح کرامت برای اولت  بار در سال تحصرتلی  

  در همرران سررال در پایرره اول در دو مدرسرره 1مطرررح شررد

و در سررال  درآمرردبرره اجرررا  هررااسررتانمنتیرر  در مرکررز 

ور بره  درصد مدارس ابتدایی کشر  40در  88-89تحصتلی 

 یر  ا ( hamikargar and other،1388ه اسرت ) درآمداجرا 

 هرای مهرارت آموزش آدام و "در حال حا ر به نا   برنامه

 هرا یهپادر مدارس ابتدایی کشور در تما   "زندگی اسالمی 

زنردگی   هرای مهرارت در حال اجرا اسرت  آمروزش آدام و   

                                                           
های صاداانه غالمر ا مندرد   ای  برنامه توسط رجوعلی مظلومی مطرح و با تالش1

 تدوی  گردید 

اسالمی به دنوال ایجاد زمتنه جهت رشد فضائل اخالاری و  

ان بررای رشرد و توسرعه    آموزدانشتیویت بتنش و مهارت 

دینری و پویرایی    یهاآموزهکرامتی متناس  با  هایتتاابل

  طرررح یررا یدهی و یررادگتری اسررت  محترروایرراد فراینررد

ه کر اسرت   یرامرت انسران  کم مررتوط برا   تاز مدراه  یتعداد

 یزندگ یبرا یاساس هایمهارتارتیاء  آن موج  یرتادگی

ق یررم از طرت  مدرراهیرر  انمایرردیمرررا فررراهم  در جامعرره

، یاز منابع و متون اسالم گتریبهرهبا  یارشناسکمطالعات 

دات کتر و تأ المللری بت ج و مورد توافق در عرف یم راتمداه

ق ت، پس از تطونظرانصاح شمندان و یو نیطه نظرات اند

، انتیرام و  یتر  درسر  ک یو محتوا ییابتدابا اهداف دوره 

 یزنردگ  هرای مهرارت آدام و  یدر اال  مجموعره آموزشر  

 ید )بررا یر ارائره گرد  یلتسال تحص 5 یه و براتته یاسالم

واحد کار  5مهارت و برای هر مهارت  10 یلته تحصیهر پا

معلرررم(  مجموعررره آدام و  یترررام راهنمررراکدر االررر  

 ییه پرنجم ابتردا  یر پا یدر نظر گرفته شده بررا  هایمهارت

، ی، آبررودار ی، آزادگر مسرلله : حرل  اسرت  ریشامل موارد ز

ر  ر ر، تد ر از من یو نه معروفامربه ،یدوارتل، توبه، امکتو

 ( rahimi and other،1390سرتم ) کتنیاد، انصراف  و مر    

ه طرح را در که هستند ی  طرح آموزگاران هر پایا یانمجر

ق با مو روعات  تو تلد یبرنامه درس یززبهطول هدته در 

از  یف  آموزش هر کنندیماجرا  یدرس یهاکتام یمحتوا

و فعال ماننرد:   یتکمشار یهاروشاز  گتریبهرهم با تمداه

 یش خالق، بازی، نمای، شعرخوانگوییاصهبحث و گدتگو، 

و پژوهش انجرا    تقو تحی یف علمتال ، انجا  تیو سرگرم

کره در آمروزش آدام و    هرایی مهرارت جملره   از .شرود یم

زندگی پایه پنجم ابتدایی در نظر گرفتره شرد،    هایمهارت

آموزش مهارت حل مسلله است  ای  مهارت با ایر  هردف   

 -2آشرنا شروند    مسللهان با اهمتت حل آموزدانش -1که: 

صحتح حل کنند، به  صورتبهان مسائل خود را آموزدانش

  شودیمان آموزش داده آموزدانش
شررده در کتررام راهنمررای معلررم  ارائررهطوررق تعریررف 

حرل   " 1390سرال  پایه پنجم دبستان  زندگی هایمهارت

 یفرآیندی است که شیص با توجه به تجارم علمر  مسلله
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ذهنی خود بتواند در جهت حل مسلله یرا   یهایتوانمندو 

 rahimiمطلوم برسرد )  یجهتنتمش ل اد  برداشته و به 

and other 1390 )"   طوق ای  منوع آموزشی، فرآیند حرل

، مسرلله شامل مراحلی از اوتل شناسایی یرا طررح    مسلله

اطالعات، تعریف داتق مسرلله، تولترد و خلرق     آوریجمع

و نهایتاً اجررا   حلراهگوناگون و انتیام بهتری   هایحلراه

  استو ارزیابی 
 هرای مهرارت  یتنره درزم هرا پرژوهش نتایج حاصرل از  

ابتدایی حاکی از آن است که ای  طررح برا    دورهدر زندگی 

از جملره   هرا مهارتتوجه به اهداف کلی طرح در بعضی از 

ان نسوت به خود و دیگران، تیویت بتنش آموزدانشت ریم 

ان، آمروز دانشان، متزان موفیتت تحصتلی آموزدانشدینی 

ان موفق بوده آموزدانشمتزان مشارکت گروهی و خالاتت 

(81hoseyni-80 ،)sharifi(1369( ،)fathi 1388 )alavi 

(1383 ،)moghadam(1383 )mazaheri(1388 ،)

(aghazade1380،) hami and other (1388  ایرررر )

 esmaeilzade ،soltaniتحیتیات را انجا  دادند  همچنت  

پژوهشرری بررا عنرروان مطالعرره     ( در1390)matlabifar و

زنردگی دوره ابتردایی کشرور     هرای مهرارت تطوتیی برنامه 

ایررران بررا کنررد کشررور دیگررر نتتجرره گرفتنررد کرره برنامرره 

زندگی ایران دارای نیاط اوتی کون توجره بره    هایمهارت

مسائل معنوی، فضایل اخالاری، توجره بره حجر  و حترا      

کون براراری ارتوراط،   ییهاشاخصبتشتر پرداخته شد اما 

و خالاترت، تد رر انتیرادی     – گزینری هدف، گتریتصمتم

 به عالیق مورد غدلت ارار گرفته است  توجه
 felaven andه کررر ییررراتتبرررا توجررره بررره تحی 

braven(2006،2008انجا  دادند به ا )دند تجره رسر  ت  نتی

ه کر   داشرتند  یه فرض بر اکه برخالف تصورات گذشته ک

ان کر ودک را ندارنرد   یل انتزاع ش تد ر به ییان تواناکودک

 یبررا  یدرونر  یارهرا تجراد مع یا ییتوانا یل نسو شز به تن

بره   یابتشررفت خرود و دسرت   تو نظارت بر روند پ یرتادگی

و  یر علمر  ر وه تدتاز شر  تروان یم بنابرای اهداف را دارند، 

رد آنچره  کر اسرتداده   ییابتردا  یهادورهز در تن مسللهحل 

 هرای تدراوت د داشتند توجره بره   کتتأ بر آنبراون و فالول 

 بود  یشناخت هایدر تواناییان کودک یفرد
در  مسررللهت مهررارت حررل تررلررذا بررا توجرره برره اهم 

در هتچ پژوهشی موفیترت   ه نیان و با توجه به اآموزدانش

مرورد مطالعره اررار     مسرلله طرح کرامت بر مهرارت حرل   

مترزان موفیترت    درصدد است تا نگرفته است ای  پژوهش

ناخت از بعرد )شر   مسرلله ان را در فراینرد حرل   آموزدانش

اطالعررات، توانررایی تولتررد و خلررق    آوریجمررع، مسررلله

گونراگون و   هایحلراهمیتلف، توانایی بررسی  هایحلراه

 درآوردن، توانررایی برره اجرررا   حررلراهانتیررام بهتررری   

همچنرت    ( وحرل راهو توانایی ارزیرابی   مسلله هایحلراه

و  مسرلله ان به یادگتری حل آموزدانش مندیعالاهمتزان 

از  پرس  ان،آمروز دانرش متزان مشارکت گروهری و تعامرل   

 آموزش ای  مهارت را مورد بررسی ارار دهد 
 برنامره هدف کلی ای  پژوهش، بررسی متزان موفیتت 

زندگی اسالمی )طرح کرامت( بر کس   هایمهارتآدام و 

ان پایه پنجم ابتدایی آموزدانشدر بت   مسللهتوانایی حل 

مشریص شردن    منظرور بهای  طرح از نظر معلمان مجری 

 مسرلله ان در مهرارت حرل   آمروز دانشنیاط اوت و  عف 

 یران و مجرارائه راه ارهایی بره مسرلوزن    ت همچن  است

طرح تا به تحیق اهداف آن مدد رسراند  در راسرتای ایر     

پژوهشی زیر طررح و مرورد بررسری اررار      هایسؤالهدف 

 گرفت:
 مسرلله مهارت حرل   ان به یادگتریآموزدانشآیا   1

 ؟باشندیم مندعالاه

 را کسر   مسللهان مهارت شناخت آموزدانشآیا   2

 ؟اندکرده

اطالعرات را   آوریجمرع ان مهرارت  آموزدانشآیا   3

 ؟اندکردهکس  

 هرای حلراهان توانایی تولتد و خلق آموزدانشآیا   4

 ؟اندکردهمیتلف را کس  

ان مهررارت توانررایی بررسرری   آمرروزدانررشآیررا   5

را  حرل راهگوناگون و انتیام بهتری   ایهحلراه

 ؟اندکردهکس  
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 حرل  درآوردنان توانرایی بره اجررا    آموزدانشآیا   6

 ؟اندکردهرا کس   مسلله

 حررلراهان توانررایی ارزیررابی  آمرروزدانررشآیررا   7

 ؟اندکردهرا کس   شدهانتیام

ل ان برای کس  مهارت حآموزدانشتا که اندازه   8

 ؟اندداشتهمشارکت گروهی و تعامل  مسلله

 قیروش تحق

 و ازپژوهش حا ر از نظر هدف، جرزء پرژوهش کراربردی    

آمروزش   -1است زیرا:  پتمایشی–نظر اجرا از نوع توصتدی

 -2 شررده اسررت  انجررا  گرفترره و اثرررات آن توصررتف اروالً 

طررح   در خصرو  را  (معلمان) دهندهآموزشنظرات گروه 

آمراری   جامعره  شده اسرت   آوریجمعاز طریق پرسشنامه 

ابترردایی  یدورهرا معلمررت  پایرره پررنجم   ایرر  پررژوهش 

که در سال تحصتلی  شهر تهران 6منطیه  وپرورشآموزش

 (زندگی اسالمی )طرح کرامرت  هایمهارتآدام و  91-90

  دهنرد یمر ، تشر تل  انرد دادهان آمروزش  آمروز دانشرا به 

 ندر( 92تعداد معلمت  )

از  آوردن حجرم نمونره   بره دسرت   یحا ر برا در پژوهش

ر یه به شرح زکد یران استداده گردکوک گترینمونهفرمول 

  است
n=  

 

 92 :ل جامعهکتعداد 

  ندر 63نمونه: 

t =96/1= 

 %95نان= ت  اطمی ر 

 انسیش برآورد وارت=پpq 5/0   خطای=  ر12/0

مه اطالعات از پرسشنا آوریجمعدر ای  پژوهش برای 

محیق ساخته استداده شده که محیق خود آن را بر اساس 

 وتحلترل تجزیه یبرا تنظتم نموده است  مسللهفرایند حل 

 یعنر ی یدتآمار توص یهااز روش یدتها در سطح توصداده

ی اندارد، نمرره  ، انحراف اسرت تانگتم یهای آمارهمحاسوه

ح رسم نمودار و در سرط و  یم جدول فراوانتاستاندارد، تنظ

 استداده شده است  tاز آزمون  یاستنواط

 ری  پایرایی پرسشرنامه برا اسرتداده از روش آلدرای      

روایری   یهدرزمتنر اسرت    آمدهدستبه درصد 95کرونواخ 

 هرای سرؤال پژوهش، ابتدا پرسشنامه همرراه برا اهرداف و    

 پژوهش به اساتتد راهنما و مشاور و اساتتد دیگرر تحویرل  

وت داوری و اضرا  هرا سؤالداده شد تا در رابطه با محتوای 

کره   هرایی سرؤال و  آوریجمع را هاکنند، سپس نظرات آن

مورد تأیتد اررار گرفرت، تعترت  و بیتره حرذف شردند  از       

 آوریجمرع  یهرا اطالعات و داده یبندطویهو  یبنددسته

آن پرداخته  وتحلتلتجزیهپرسشنامه به پردازش و  شده از

ان تر ب ی  بررسر یر حاصرل از ا  یهرا افتره یج و یشده و نترا 

 سرؤازت از  یرف مربروط بره هرر     یهرا ده اسرت  داده یگرد

جرداول   صرورت بره گرر،  یاز دتر پژوهش و اطالعات مرورد ن 

 سررؤازتبررسرری  ینشرران داده شررده اسررت  برررا یفراوانرر

 6/55و همچنرت    شده اسرت   تدادهاس tپژوهش از آزمون 

 4/44از افراد مرورد بررسری در ایر  پرژوهش زن و      درصد

  یر در ا کننردگان شررکت از  درصرد  8/23  باشرند یممرد 

درصرد در مردارس    2/76و  غتردولتری پژوهش در مدارس 

  یر در ا کننردگان شررکت از  درصد 3/33 باشندیمدولتی 

 درصرد  3/60و  دیرپلم فوقمدرک تحصتلی  یپژوهش دارا

  باشندیم لتسانسفوقدرصد  3/6و لتسانس 

 هایافتهارائه 

ان به یاادگیری مهاارت  ا     آموزدانشآیا  .اول پرسش

 ؟مندندعالقه مسئله

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

های معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش عالقاه   هنمر

 مسئلهبه یادگیری مهارت    

سرت  ا 51/15معلمان مورد مطالعه برابر  یهانمرهمتانگت  

 ( بتشتر است  برای آزمون12و از متانگت  نظری میتاس )

ی بودن تداوت مشاهده شده بت  مترانگت  تجربر   دارمعنی

مربروط بره    tو نظری از آزمرون پرارامتری    ()مشاهده شده

، گترری انردازه برودن میتراس    یافاصلهیف گروه )به دلتل 

 ، انتیرام تصرادفی  هرا نمرره بهنجار برودن توزیرع فراوانری    

استداده به عمل آمد که کگونگی  (وجود یف گروه معلمان

 آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2 

pq2+t2Nd 

pq2Nt 
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 1جدول 
 

 بودن دارمعنیسطح  محاسبه شده tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 5/0 108/13 62 124/2 63 51/15 مشاهده شده نظری

 

در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میردار   tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t: آزمررون دهرردیمررنشرران  1نتررایج جرردول شررماره  

 95تنران  که در سرطح اطم  است t=108/13 آمدهدستبه

د نظر معلمران مرور   ی بنابرا مورد تائتد ارار گرفت  درصد

 للهمسان به یادگتری مهارت حل آموزدانشمطالعه عالاه 

 در حد زیاد است 

 یرتادگیو  یاددهیند یار مهم در فراتاز عوامل بس ی ی

ان آموزدانشه ک یآموخت  است  تا زمان یزه براتوجود انگ

 هایتتفعال کنداشته باشند، تدار یرتادگی یبرا ایتزهانگ

زه، تررجرراد انگیا یعوررث خواهررد بررود  برررا یارکررآمرروزش 

د همررراه بررا معلمرران خررود فعازنرره در یرران باآمرروزدانررش

برا حرل مسرائل و     ننرد، و کت کمشار یآموزش یرخدادها

شه خرود  یاند یس  اطالعات و بازسازکالت عمالً به  مش

ان آمروز دانش ر کا ( خوشویتانهshabani 1386) بپردازند 

اوش کرردارنررد و برره  یاو ررنجکحررس  یعررتطو طرروربرره

را  ایتنره زمد یر خصرو  با  یر  ا در، معلمران  مندندعالاه

د شرو ت یر وفا و تیو اره شر    حرس و عال ینند تا اکفراهم 

(hosayni) shabani1386  (1380   نتز در تحیترق خرود )

زان تر درصرد معلمران م   درصرد  94بتان کرده اسرت کره   

مرورد   هرای مهرارت  یرتادگیر آموزان به دانش مندیعالاه

کره برا    داننرد یمر نظر در طرح کرامت را متوسط و برازتر  

  استای  تحیتق همسو  هاییافته

را  مسائله ان مهاارت شاناخت   آماوز دانشدوم:  پرسش

 ؟اندکرده کسب

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

های معلمان مورد مطالعه از مقیاس سنجش شناخت هنمر

 مسئله

 83/12معلمان مورد مطالعره برابرر    یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

  بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت    دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره وانی ، بهنجار بودن توزیع فراگتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2 

 

 

 2جدول 

 بودن دارمعنیسطح  شده محاسبه tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 1/0 56/3 62 83/1 63 83/12 نظریمشاهده شده 

 

در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t: آزمررون دهرردیمرر نشرران 2شررماره نتررایج جرردول 

 95کره در سرطح اطمتنران     اسرت  t=56/3 آمرده دسرت به

مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  از نظر معلمان مرورد   درصد

در حرد متوسرط    مسرلله ان به شرناخت  آموزدانشمطالعه 

بره   یشررط  صرورت بره  یامسرلله  اگر  اندکردهدست پتدا 
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از آن  یدرسرت  کدر هرا آنان آموختره شرود و   آمروز دانش

 آموزنرد یمر   رهگرذر  یر ه از اکر  یزتنداشته باشند تنها ک

 مسرلله  حرل راهه کرا  یاااعدهاست، اما اگر  مسلله حلراه

  ااعده یا توانندیمنند ک کدر خوبیبهبر آن استوار است 

و فهرم   کنش و درتر رند  بتار گ ز بتگر نیمسائل د یرا برا

بره   راحتری بره ه مسائل را ک کندیم فمکان آموزدانشبه 

ار بوندنرد  اگرر   کر بره   موارع بره را  هرا آنحافظه بسپارند و 

و فهرم حرل شرود موجر       کنش و درتر از راه ب ایمسلله

 ندساعتمادبه مندیر ایت  احساس شودیم مندیر ایت

را بره ترالش و    هاآن، و دهدیمش یان افزاآموزدانشرا در 

  کندیمق یشتر تشوتت بتفعال

 آوریجما  ان مهاارت  آماوز داناش ساوم: آیاا    پرسش

 ؟اندکردهاطالعات را کسب 

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

ای معلمااان مااورد مطالعااه از مقیاااس ساانجش  هنماار

 مسئلهدر دستیابي به مهارت     اطالعات آوریجم 

 19/13معلمان مورد مطالعره برابرر    یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت      دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   ) مربوط به یف گرروه 

، انتیرام  هرا نمرره ، بهنجار بودن توزیع فراوانی گتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2 

 

 3جدول 

 بودن دارمعنیسطح  محاسبه شده tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 0 48/4 62 109/2 63 19/13 مشاهده شده نظری

 

در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t: آزمررون دهرردیمررنشرران  3نتررایج جرردول شررماره  

 95ان کره در سرطح اطمتنر    اسرت  t=48/4 آمرده دسرت به

ورد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  از نظر معلمان مر  درصد

در حرد   اطالعات آوریجمعان به مهارت آموزدانشمطالعه 

  اندکردهمتوسط دست پتدا 

ان توانایي تولید و آموزدانشبا عنوان آیا  .چهارم پرسش

 مختلاااا  را کسااااب  هااااای اااا راهخلااااق 

 ؟اندکرده

میانگین تجرباي و نظاری    ییسهمقااخص آزمون برای ش

معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش تواناایي    یانمره

 مسئله    های  راهتولید و خلق 

 89/12معلمان مورد مطالعره برابرر    یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت      دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره ، بهنجار بودن توزیع فراوانی گتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2 

 

 4جدول 

میرررردار  نوع متانگت 

 متانگت 

انحررراف  تعداد

 معتار

 tمیررررررررردار  درجه آزادی

 محاسوه شده

 دارمعنررریسرررطح 

 بودن

 1/0 405/3 62 07/2 63 89/12 مشاهده شده نظری
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در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t آزمررون :دهرردیمررنشرران  4نتررایج جرردول شررماره  

 95نران  کره در سرطح اطمت   اسرت  t=405/3 آمدهدستبه

ورد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  از نظر معلمان مر  درصد

د و ان در حد متوسرط بره توانرایی تولتر    آموزدانشمطالعه 

  اندکردهمیتلف دست پتدا  هایحلراهخلق 

 هاای   راهان توانایي بررسي آموزدانش .پنجم پرسش

 را کساااب   ااا راهگونااااگون و انتخااااب بهتااارین 

 ؟اندکرده

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش بررساي    اینمره

   راهو انتخاب بهترین  ها  راه

 40/13معلمان مورد مطالعره برابرر    یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت      دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره ، بهنجار بودن توزیع فراوانی گتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 :کگونگی آن به شرح زیر است
HO:M1=M2 

 
 5جدول 

 بودن دارمعنیسطح  محاسبه شده tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 0 49/4 62 46/2 63 40/13 مشاهده شده نظری

 

در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t: آزمررون دهرردیمرر نشرران 5نتررایج جرردول شررماره  

 95ان کره در سرطح اطمتنر    اسرت  t=49/4 آمرده دسرت به

ورد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  از نظر معلمان مر  درصد

سری  ان در حد ختلری زیراد توانرایی برر   آموزدانشمطالعه 

 را دارند  حلراهگوناگون و انتیام بهتری   هایحلراه

 درآوردنان تواناایي باه اجارا    آموزدانش .ششم پرسش

 ؟اندکرده را کسب مسئلهبرای    

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tآزمون شاخص 

 معلمان مورد مطالعه از مقیاس سنجش توانایي به اینمره

   راهاجرا درآوردن 

 67/12معلمان مرورد مطالعره برابرر     یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت      دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره ، بهنجار بودن توزیع فراوانی گتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 :کگونگی آن به شرح زیر است
HO:M1=M2 

 
 6جدول 

 بودن دارمعنیسطح  محاسبه شده tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 30/0 22/2 62 37/2 63 67/12 مشاهده شده نظری
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در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t آزمررون :دهرردیمررنشرران  6نتررایج جرردول شررماره  

 95ان کره در سرطح اطمتنر    اسرت  t=22/2 آمرده دسرت به

رد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  ازنظر معلمران مرو   درصد

 ان در حرد متوسرط توانرایی بره اجررا     آمروز دانرش مطالعه 

 را دارند  مسلله هایحلراه درآوردن

 بيتوانایي ارزیاا  انآموزدانشبا عنوان آیا  .هفتم پرسش

 ؟اندکردهرا کسب  شدهانتخاب   راه

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

 معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش تواناایي   اینمره

 شدهانتخاب   راهارزیابي 

مالحظه  4-17 و 4-16که در جدول شماره  طورهمان

 71/13معلمان مورد مطالعه برابرر   یهانمرهشد، متانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

  بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت    دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره وانی ، بهنجار بودن توزیع فراگتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2 

 
 7جدول 

 بودن دارمعنیسطح  محاسبه شده tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 0 24/7 62 87/1 63 71/13 نظریمشاهده شده 

 

در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 tآزمررون  دهرردیمررنشرران  7نتررایج جرردول شررماره  

 %95ان کره در سرطح اطمتنر    اسرت  t=24/7 آمدهدستبه

طالعه مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  از نظر معلمان مورد م

 هرای حرل راهان در حرد زیراد توانرایی ارزیرابی     آمروز دانش

 را دارند  شدهانتیام

ان بارای  آموزدانشبا عنوان تا چه اندازه  .هشتم پرسش

 مشاارکت گروهاي و تعاما     مسائله کسب مهارت    

 ؟اندداشته 

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش میازان    اینمره

 تعام  و مشارکت گروهي

 02/14برابرر  معلمان مورد مطالعره   یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

  بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت    دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره ، بهنجار بودن توزیع فراوانی گتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه معلمانتصادفی 

 کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2 

 
 8جدول 

 بودن دارمعنیسطح  محاسبه شده tمقدار  درجه آزادی انحراف معیار تعداد مقدار میانگین نوع میانگین

 0 65/7 62 09/2 63 02/14 مشاهده شده نظری
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در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 

 t آزمررون :دهرردیمررنشرران  8نتررایج جرردول شررماره  

 95ان کره در سرطح اطمتنر    اسرت  t=65/7 آمرده دسرت به

ورد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای  از نظر معلمان مر  درصد

ت مشرارک  مسرلله ان در حد زیاد در حل آموزدانشمطالعه 

 گروهی و تعامل دارند 

کلي پژوهش مقیاس سنجش  سؤالدر مورد  پرسش نهم.

 ؟مسئلهمهارت 

میانگین تجربي و نظری  ییسهمقابرای  tشاخص آزمون 

معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش مهاارت    اینمره

    مسئله

 21/108برابرر  معلمان مورد مطالعه  یهانمرهمتانگت  

( بتشتر اسرت  بررای   12است و از متانگت  نظری میتاس )

  بودن تداوت مشاهده شرده برت  مترانگت    دارمعنیآزمون 

 tو نظررری از آزمررون پررارامتری  (تجربرری )مشرراهده شررده

برودن میتراس    یافاصرله بره دلترل   )مربوط به یف گرروه  

، انتیرام  هرا نمرره ، بهنجار بودن توزیع فراوانی گتریاندازه

استداده به عمل آمد کره   (وجود یف گروه تصادفی معلمان

 :کگونگی آن به شرح زیر است
HO:M1=M2 

 
 9جدول 

مقدار  نوع میانگین

 میانگین

انحراف  تعداد

 معیار

درجه 

 آزادی

محاسبه  tمقدار 

 شده

 بودن دارمعنیسطح 

 0 60/7 62 73/12 63 21/108 مشاهده شده نظری

 

در درجره   ت مور  tمحاسوه شده از میدار  tکون میدار 

اسرت،   ترر برزر  ( 98/1درصد ) 95با اطمتنان  62آزادی 

  رد فررض صردر پرژوهش بره ایر       شرود یمفرض صدر رد 

بتشرتر   دارمعنی طوربهمعناست که متانگت  مشاهده شده 

 از متانگت  نظری است 
 tآزمرون   دهرد یمر نشران   9نتایج جدول شماره 

 %95کره در سرطح اطمتنران     اسرت  t=60/7 آمدهدستبه

مورد تائترد اررار گرفرت بنرابرای  از نظرر معلمران مرورد        

ان در حد متوسط توانرایی مهرارت حرل    آموزدانشمطالعه 

 دارند  را مسلله

 گیریو نتیجهبحث 

مهرارت   حا رر  در پرژوهش  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

تیسرتم   دودستهبه  توانیمرا ان آموزدانشدر  مسللهحل 

 :نمود

ان در آن تواناایي  آموزدانشکه  هایيمهارتاول  یدسته

 الزم را دارند شام :

ان باه یاادگیری  ا     آماوز دانش مندیعالقهمیزان . 1

ان بره  آموزدانشیادگتری و عالاه  در ای  پژوهش :مسئله

برا توجره بره این ره     در حد زیاد مشیص شد   مسللهحل 

ان در ای  دوره عالاه زیاد به آموزدانش هاییژگیوی ی از 

م و تمسررتی صررورتبرره، عالارره ی  از طرفرراسررتیررادگتری 

  آیرد یمر زش بره شرمار   تر انگ از عوامرل  ی ری  ترمستیتمغ

عالارره دارنررد  یمو رروع درسرر یررفه برره کرر یشرراگردان

 فیرط نره   تجهدرنتبه درس توجه نشان دهند و  کوشندیم

ه لرذت   بل شوندینمخسته  یدرس یهاکوششاز تالش و 

ارشران  کسطح عالاه براز باشرد برازده     ی  واتبرندیمهم 

از نظرر دور   تروان ینمر تره را     نی  اشودیم بیشر ایت

 یهرا ن تره بره   یتروجه  عالاهبی ر شاگردان که اکداشت 

درس را  خواهندینمو اصوزً  کنندینمو مهم درس  یاصل

ار تاز عوامرل بسر   ی ری  ( mirshafieyan 1390بدهمند )

 یزه بررا تر وجرود انگ  یرادگتری و  یراددهی ند یمهم در فرا

 یبررا  ایترزه انگان آمروز دانشه ک یآموخت  است  تا زمان

 یارکر آموزش  هایتتفعال کنداشته باشند، تدار یرتادگی
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د یر ان باآمروز دانرش زه، تر جراد انگ یا یعوث خواهد بود  برا

 یآموزشر  یهمراه برا معلمران خرود فعازنره در رخردادها     

س  کالت عمالً به  حل مسائل و مشنند، و با کت کمشار

  (shabani 1386) شه خود بپردازندیاند یاطالعات بازساز

حرس   یعر تطو طرور بره ان آموزدانش ر کخوشویتانه ا

  یر ، معلمران در ا مندنرد عالاهاوش کدارند و به  یاو نجک

  حس و عالاره  ینند تا اکرا فراهم  ایتنهزمد یخصو  با

 ( shabani1386) ت شرررررررودیررررررروفا و تیو شررررررر

برار   تزتنردوت ان را زرنگ و آموزدانشست معلمان تزز  ن»

ه کر  یزتر اورند، کون از بدو تولد زرنگ هستند، تنهرا ک تب

ه کر  ییارهرا که از انجا  ک  است ید انجا  دهند، ایبا هاآن

 برررررار  کنررررردذه ان را احمرررررق و آمررررروزدانرررررش

از نیرررل  بررره jan holt،1982)«زنررردتبپره آوردیمررر

shabani1382یه برا ارائره الگرو   ک  است یده معلم ات( وظ 

ان را آمروز دانرش ط مطلروم، توجره   یجاد شررا یا ایمناس  

 یارکر   تنرد  اگرر کنر   کنسوت به مو وع آموزش جلر   

 باعالاره را  یآموزش هایتتفعالان آموزدانشرد، تصورت گ

( نتز در تحیتق خرود  1380) hoseyni رد کدنوال خواهند 

 منردی عالاره زان تدرصد معلمان م 94که  بتان کرده است

مرورد نظرر در طررح     هایمهارت یرتادگیآموزان به دانش

ایر    هرای یافتره که برا   دانندیمکرامت را متوسط و بازتر 

 استتحیتق همسو 

گوناگون و  های  راهان به بررسي آموزدانشتوانایي  .2

پررژوهش حا ررر نتتجرره   در : اا راهانتخاااب بهتاارین 

ان آموزدانشنشان داده که از دیدگاه معلمان  آمدهدستبه

و انتیرام بهترری     شدهانتیام هایحلراهتوانایی بررسی 

 آمروز دانرش کره   ازآنپرس ترتتر    ی برد   را دارند حلراه

احتمرالی   هرای حلراهنمود و  ییمش ل را تعریف و شناسا

برای حل مشر ل را فهرسرت نمرود، در ایر  مرحلره زز       

را  حررلراهفهرسررت شررده بهتررری   ایراهررهاسررت از بررت  

 هرای حرل راه  حرل راهبهترری    انتیامانتیام کند و برای 

 هرا حلراهمیایسه و پتامد و نتایج هریف از  باهممیتلف را 

و سودمندی آن را برای خود و دیگران مرورد   بتنیتشپرا 

اضاوت و ارزشتابی ارار دهد  عالوه بر ارزیرابی پتامردهای   

میتلف، باید در انتیام  هایحلراه بلندمدتو  مدتکوتاه

فردی و خانوادگی نترز توجره    هایارزشبه  حلراه  یبهتر

مم ر  اسرت پتامردهای     هرا حرل راهداشته باشتد  برخری  

ما  هایارزشاشند، ولی کون با اعتیادات و م وتی داشته ب

در انتیرام   کنرت  هم  شوندینممتناس  نتستند، انتیام 

نتز توجه نمرود و   هاآنباید به ام ان عملی بودن  هاحلراه

  درآوردانتیام شود که بتوان آن را به عمل  یهایحلراه

پس از اجررای   :  راه یابيدر ارزان آموزدانشتوانایي  .3

را مورد ارزیرابی   شدهانتیام حلراهباید  آموزدانش حلراه

فااد مهارت استداده از تجربتات  هابچهارار دهد  بعضی از 

 داننرد ینمر  هاآنگذشته برای آگاه شدن از آینده هستند  

کگونه از گذشته خود برای اتداارات زمران حرال اسرتداده     

 نمایند 

توانایي مشارکت گروهي و تعام  با دیگاران در  ا     .4

ان آمروز دانشبنابرای  از نظر معلمان مورد مطالعه : مسئله

مشرارکت گروهری و تعامرل     مسرلله در حد زیراد در حرل   

 دارند 

ان تد رر  آمروز دانرش گروهری بره    گشرایی مش لروش 

  اندیشه آدمی در برخورد با دهدیمرا آموزش  پذیرانعطاف

ی ری از   یابرد یمر و ت امرل   گتردیم دگرش ل هاییشهاند

 ، کار گروهی است هایشهاندبرخورد  ایراهه

 یگروهر  صورتبه یدرس هایتتفعاله کاگر میرر شود 

 دهنرده انتیرال  توانرد ینمر انجرا  شرود، معلرم     یتکو مشار

را  هرا ترت فعالت یو هدا دهیسازمانه او  اطالعات باشد بل

 ی، نگرش علمر یق علمیآموزش حیا جایبه، گرفتهبرعهده

  (shabani1390ان پرورش خواهد داد )آموزدانشرا در 

ان در  اد  آماوز داناش کاه   هاایي مهارتدوم:  یدسته

دارناد   متوسط و ضعی  هستند و نیاز به آموزش بیشتر

 از: اندعبارت

پرژوهش حا رر از نظرر     در :مسئله در شناختتوانایي  .1

در  مسرلله ان بره شرناخت   آموزدانشمعلمان مورد مطالعه 

مرحلره   تری مهماولت  و   اندکردهحد متوسط دست پتدا 

ان آمروز دانرش اسرت   مسللهشناخت  مسللهدر فرایند حل 

یا مش ل، خوم ف ر نمایند و کلته  مسلله در خصو باید 
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کررده   را گرردآوری مربوط به مسلله  در دسترساطالعات 

تشریتص بدهنرد ترا بتواننرد      درسرتی بره اصرلی را   مسلله

مناسر  بررای آن پتردا نماینرد  معلرم نوایرد        هرای حلراه

 آموزدانشمشیص کند،  آموزدانشرا برای  مسللههمتشه 

را شناسرایی نمایرد  گراهی بررای      مسرلله خود باید بتواند 

تعریف داترق مشر ل موجرود و شرناخت خروم آن بایرد       

  ارد   تیسرتم کررد  اولرت    ترری کوکفمش ل را به اجزاء 

برای حل مش ل تواف و تد ر است  یعنی به هنگا  روبررو  

باید خوم ف رر   ازهمهاولشدن با مش ل اول از هر کتز و 

 کرد 

ان آموختره  آموزدانشبه  یشرط صورتبه ایمسللهاگر 

 یزتاز آن نداشته باشند تنها ک یدرست کدر هاآنشود و 

امرا اگرر    اسرت،  مسلله حلراه آموزندیم  رهگذر یه از اک

 خروبی بره بر آن استوار است  مسلله حلراهه کرا  یاااعده

ز تر گرر ن یمسرائل د  ی  ااعده را برایا توانندیمنند ک کدر

 فمر کان آمروز دانشو فهم به  کنش و درترند  بتار گکهب

را  هاآنند و به حافظه بسپار راحتیبهه مسائل را ک کندیم

و  کنش و درتر از راه ب ایمسللهار بوندند  اگر کبه  مواعبه

  احسراس  شرود یمر  منردی ر رایت فهم حل شود موج  

ش یان افرزا آمروز دانرش را در  ندرس اعتمادبه مندیر ایت

ق یشرتر تشرو  تت بتر را بره ترالش و فعال   هرا آن، و دهرد یم

  کندیم

د از نظررر معلمرران مرروراطالعررات:  آوریجمررعتوانررایی   2

در حرد   اطالعات آوریجمعان به مهارت آموزدانشمطالعه 

ه کر بستار مهم آن اسرت   ن ته  اندکردهمتوسط دست پتدا 

گو با وو گدت اندیشیهمبگترد از طریق  باید یاد آموزدانش

بره   مسرلله دیگران اطالعات مورد نتاز خود را بررای حرل   

یتلرف  با مراجعه به منرابع م  طورهمت آمده بتابد و  وجود

ان دیگررر برره آمرروزدانررش از جملرره کتابیانرره، معلمرران و

 مسلله اطالعات مورد نتاز بپردازد تا در شناخت آوریجمع

 خود برسد  مرتوط زودتر به هدف هایحلراهو پتدا کردن 

در پرژوهش  میتلرف:   هرای حلراهخلق  و توانایی تولتد  3

توانرایی   ان درآمروز دانشفوق از نظر معلمان مورد مطالعه 

میتلرف در حرد متوسرط دسرت      هایحلراهخلق  تولتد و

  اندکردهپتدا 

ایرر  دوره ارردرت درک مشرر الت   ان درآمرروزدانررش

میتلدری را   هرای حلراه توانندیمپترامون خود را دارند و 

تیویرت   از شرتوهای مش ل پتردا کننرد و ی ری     یف یبرا

میتلف  هایحلراهنتروی استدزل تالش برای پتدا کردن 

داتیراً مشریص شرد     مسرلله است  زمانی کره   مسللهیف 

خرود   مسرلله  متعرددی بررای   هرای حلراهباید  آموزدانش

 هرای حرل راهتولترد   در خالاتت و ابت رار  طوربتابد  همت 

مناس  را داشته باشرد  مو روع مهرم در ایر  مرحلره آن      

ده   از بارش ف رری اسرتدا  شودیماست که از فرد خواسته 

را  فرد ذه  خرود  کهواتیکند و ذه  خود را آزاد بگذارد  

بره  مناسر    هایحلراهمم   است  گذاردراحت و باز می

آورد که در حالت معمول مم   اسرت اصرالً بره آن     دست

مرورد اضراوت و    هرا حرل راهنزدیف نشود  در ای  مرحلره  

 طرور ای ای  مرحله را  طورکلیبه  گترندینمارزشتابی ارار 

دد، استداده از متع هایحلراهخالصه نمود: یافت   توانیم

بر کتدت  هاحلراهدادن کمتت  تحترج روش بارش ف ری،

 حلراهو عد  اضاوت و ارزشتابی  هاآن

در : شرده انتیرام  هرای حرل راهتوانایی به اجرا درآوردن   4

ان در آموزدانشپژوهش حا ر نتایج حاکی از آن است که 

ای  کهار مرحله احتترا  بره آمروزش و تمرری  بتشرتری      

مدترد و   هرای حرل راهبایرد   آموزدانشمرحله  در ای  دارند 

را در عمل اجررا و سرپس پتامردهای     شدهانتیامسودمند 

اعمالش را در حل مش ل مورد توجه اررار دهرد کنانچره    

در و  شودیمبود به مش ل پایان داده  بیشر ایت حلراه

 را از ابتردا ت ررار کنرد     مسللهای  صورت فرایند حل  غتر

 مسرلله ان بالیوه مهرارت حرل   آموزدانش است که ذکراابل

توردیل بره    هرا بالیوهنتاز به آموزش است که ای   رادارند و

 تروان یمر ای  پژوهش را  هاییافته طورکلیبه .بالدعل شود

 در جدول شماره ده مالحظه نمود 
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 مسئلهند    یان در فراآموزدانش یيزان توانایم بندیتقسیم .10جدول 

 دسته اول:

 انآموزدانشمهارت و توانایی در حد قابل قبول در 

 دسته دوم:

 مهارت در حد متوسط و نیاز به تمریی  و آمروزب بیررتی   

 دارند

 مسئلهان به یادگیری حل آموزدانش مندیعالقهمیزان 

گونااگون   انخاااب برخارین     هاای حلراهان به بررسی آموزدانشتوانایی  -

 حلراه

 حلراه یابیدر ارزان آموزدانشتوانایی  -

 مسئلهتوانایی مشارکت گر هی   تعامل با دیگران در حل  -

 مسئله در شناختتوانایی  -

 اطالعات آ ریجمعتوانایی  -

 ماخلف هایحلراهخلق    توانایی تولید -

 شدهانخااب هایحلراهتوانایی به اجرا درآ ردن  -
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