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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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مقدمه و بیان مسئله
مهارت های زندگی بهعنوان توانایی ها ،دانش ،نگررش هرا و
رفتارهایی تعریف شده است که برای شرادمانی و موفیترت
یرراد گرفترره م ریشرروند تررا این رره فرررد را اررادر سررازند بررا
مواعتتهای زندگی سازگاری یابد و بر آنها مسلط شرود
از طریق رشرد ایر مهرارتهرا افرراد یراد مریگترنرد کره
بهراحتی با دیگران زندگی کنند ،احساس خود را با امنتت
خاطر بتان کنند و زندگی را دوست داشته باشرند ( adeib
)1382 ،and faradanesh
با توجه به اهمتت یادگتری مهارتهرای زنردگی بررای
مواجهه با مسائل و مش الت روزمره و تأثتر آن برر بهورود
زندگی فردی و اجتماعی و نتز تأکتدی که برر آن گردیرده
است ،میبایست در فرایند تعلتم و تربتت بدان توجره زز
به عمل آید و در همت راستا است کره امرروزه بیشری از
برنامررههررای درسرری رسررمی مرردارس در اک ررر نظررا هررای
آموزشی به آموزش ای مهارتهرا اختصرا یافتره اسرت
( esteshen and other 1980بررره نیرررل از ادیررر
)adeib1382
در برنامه آموزش مهارتهای زندگی در کشور ایران در
دوره ابتررررردایی ترررررالش شرررررده ترررررا رررررم
بهرررهگتررری از تجررارم مدتررد سررایر ملررل ،بررا توجرره برره
جهتگتریهای ارزشی و آموزههرای دینری و اسرالمی بره
آدام و مهارت های مورد نتراز یرف فررد ایرانری مسرلمان
پرداخته شود
طرح کرامت برای اولت بار در سال تحصرتلی 72-73
مطرررح شررد 1در همرران سررال در پایرره اول در دو مدرسرره
منتیر در مرکررز اسررتانهررا برره اجرررا درآمررد و در سررال
تحصتلی  88-89در  40درصد مدارس ابتدایی کشرور بره
اجرا درآمده اسرت ( )1388،hamikargar and otherایر
برنامه در حال حا ر به نا "آموزش آدام و مهرارتهرای
زندگی اسالمی " در مدارس ابتدایی کشور در تما پایههرا
در حال اجرا اسرت آمروزش آدام و مهرارتهرای زنردگی
 1ای برنامه توسط رجوعلی مظلومی مطرح و با تالشهای صاداانه غالمر ا مندرد
تدوی گردید

اسالمی به دنوال ایجاد زمتنه جهت رشد فضائل اخالاری و
تیویت بتنش و مهارت دانشآموزان بررای رشرد و توسرعه
اابلتتهای کرامتی متناس با آموزههای دینری و پویرایی
فراینررد یرراددهی و یررادگتری اسررت محترروای ای ر طرررح
تعدادی از مدراهتم مررتوط برا کرامرت انسرانی اسرت کره
یادگتری آن موج ارتیاء مهارتهای اساسی برای زندگی
در جامعرره را فررراهم م رینمایررد ای ر مدرراهتم از طری رق
مطالعات کارشناسی با بهرهگتری از منابع و متون اسالمی،
مداهتم رایج و مورد توافق در عرف بت المللری و تأکتردات
و نیطه نظرات اندیشمندان و صاح نظران ،پس از تطوتق
با اهداف دوره ابتدایی و محتوای کتر درسری ،انتیرام و
در اال مجموعره آموزشری آدام و مهرارتهرای زنردگی
اسالمی تهته و برای  5سال تحصتلی ارائره گردیرد (بررای
هر پایه تحصتلی  10مهارت و برای هر مهارت  5واحد کار
در االر ر کترررام راهنمرررای معلرررم) مجموعررره آدام و
مهارتهای در نظر گرفته شده بررای پایره پرنجم ابتردایی
شامل موارد زیر اسرت :حرل مسرلله ،آزادگری ،آبرروداری،
توکل ،توبه ،امتدواری ،امربه معروف و نهی از من رر ،تد رر
نیاد ،انصراف و مر کتسرتم ()1390،rahimi and other
مجریان ای طرح آموزگاران هر پایه هستند که طرح را در
طول هدته در زبهزی برنامه درسی و تلدتق با مو روعات
محتوای کتامهای درسی اجرا میکنند آموزش هر یف از
مداهتم با بهرهگتری از روش های مشارکتی و فعال ماننرد:
بحث و گدتگو ،اصهگویی ،شعرخوانی ،نمایش خالق ،بازی
و سرگرمی ،انجا ت التف علمی و تحیتق و پژوهش انجرا
میشرود .از جملره مهرارت هرایی کره در آمروزش آدام و
مهارتهای زندگی پایه پنجم ابتدایی در نظر گرفتره شرد،
آموزش مهارت حل مسلله است ای مهارت با ایر هردف
که -1 :دانشآموزان با اهمتت حل مسلله آشرنا شروند -2
دانش آموزان مسائل خود را بهصورت صحتح حل کنند ،به
دانشآموزان آموزش داده میشود
طوررق تعریررف ارائرره شررده در کتررام راهنمررای معلررم
مهارتهای زندگی پایه پنجم دبستان سرال  " 1390حرل
مسلله فرآیندی است که شیص با توجه به تجارم علمری
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و توانمندیهای ذهنی خود بتواند در جهت حل مسلله یرا
مش ل اد برداشته و به نتتجهی مطلوم برسرد ( rahimi
 " )and other 1390طوق ای منوع آموزشی ،فرآیند حرل
مسلله شامل مراحلی از اوتل شناسایی یرا طررح مسرلله،
جمع آوری اطالعات ،تعریف داتق مسرلله ،تولترد و خلرق
راهحلهای گوناگون و انتیام بهتری راهحل و نهایتاً اجررا
و ارزیابی است
نتایج حاصرل از پرژوهش هرا درزمتنرهی مهرارتهرای
زندگی در دوره ابتدایی حاکی از آن است که ای طررح برا
توجه به اهداف کلی طرح در بعضی از مهارتهرا از جملره
ت ریم دانشآموزان نسوت به خود و دیگران ،تیویت بتنش
دینی دانشآموزان ،متزان موفیتت تحصتلی دانشآمروزان،
متزان مشارکت گروهی و خالاتت دانشآموزان موفق بوده
(alavi )fathi 1388( ،)1369(sharifi ،)80-81hoseyni
،)1388(mazaheri
)1383(moghadam
(،)1383
( )1388( hami and other ،)aghazade1380ایرر ر
تحیتیات را انجا دادند همچنت soltani ،esmaeilzade
و  )1390(matlabifarدر پژوهشرری بررا عنرروان مطالعرره
تطوتیی برنامه مهرارتهرای زنردگی دوره ابتردایی کشرور
ایررران بررا کنررد کشررور دیگررر نتتجرره گرفتنررد کرره برنامرره
مهارتهای زندگی ایران دارای نیاط اوتی کون توجره بره
مسائل معنوی ،فضایل اخالاری ،توجره بره حجر و حترا
بتشتر پرداخته شد اما شاخصهایی کون براراری ارتوراط،
تصمتم گتری ،هدف گزینری – خالاترت ،تد رر انتیرادی و
توجه به عالیق مورد غدلت ارار گرفته است
برررا توجررره بررره تحیتیررراتی کررره felaven and
 )2008،2006(bravenانجا دادند به ای نتتجره رسرتدند
که برخالف تصورات گذشته که فرض بر ای داشرتند کره
کودکان توانایی تد ر به ش ل انتزاعی را ندارنرد کودکران
نتز به ش ل نسوی توانایی ایجراد معتارهرای درونری بررای
یادگتری و نظارت بر روند پتشررفت خرود و دسرتتابی بره
اهداف را دارند ،بنابرای میتروان از شرتوه تد رر علمری و
حل مسلله نتز در دورههای ابتردایی اسرتداده کررد آنچره

براون و فالول بر آن تأکتد داشتند توجره بره تدراوتهرای
فردی کودکان در تواناییهای شناختی بود
لررذا بررا توجرره برره اهمتررت مهررارت حررل مسررلله در
دانشآموزان و با توجه به این ه در هتچ پژوهشی موفیترت
طرح کرامت بر مهرارت حرل مسرلله مرورد مطالعره اررار
نگرفته است ای پژوهش درصدد است تا مترزان موفیترت
دانش آموزان را در فراینرد حرل مسرلله از بعرد (شرناخت
مسررلله ،جمررعآوری اطالعررات ،توانررایی تولتررد و خلررق
راهحلهای میتلف ،توانایی بررسی راهحلهای گونراگون و
انتیررام بهتررری راهحررل ،توانررایی برره اجرررا درآوردن
راه حلهای مسلله و توانایی ارزیرابی راهحرل) و همچنرت
متزان عالاهمندی دانش آموزان به یادگتری حل مسرلله و
متزان مشارکت گروهری و تعامرل دانرش آمروزان ،پرس از
آموزش ای مهارت را مورد بررسی ارار دهد
هدف کلی ای پژوهش ،بررسی متزان موفیتت برنامره
آدام و مهارتهای زندگی اسالمی (طرح کرامت) بر کس
توانایی حل مسلله در بت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
از نظر معلمان مجری ای طرح بهمنظرور مشریص شردن
نیاط اوت و عف دانش آمروزان در مهرارت حرل مسرلله
است همچنت ارائه راه ارهایی بره مسرلوزن و مجریران
طرح تا به تحیق اهداف آن مدد رسراند در راسرتای ایر
هدف سؤالهای پژوهشی زیر طررح و مرورد بررسری اررار
گرفت:
 1آیا دانشآموزان به یادگتری مهارت حرل مسرلله
عالاهمند میباشند؟
 2آیا دانش آموزان مهارت شناخت مسلله را کسر
کردهاند؟
 3آیا دانش آموزان مهرارت جمرع آوری اطالعرات را
کس کردهاند؟
 4آیا دانشآموزان توانایی تولتد و خلق راهحلهرای
میتلف را کس کردهاند؟
 5آیررا دانررشآمرروزان مهررارت توانررایی بررسرری
راه حل های گوناگون و انتیام بهتری راه حرل را
کس کردهاند؟
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 6آیا دانش آموزان توانرایی بره اجررا درآوردن حرل
مسلله را کس کردهاند؟
 7آیررا دانررشآمرروزان توانررایی ارزیررابی راهحررل
انتیامشده را کس کردهاند؟
 8تا که اندازه دانش آموزان برای کس مهارت حل
مسلله مشارکت گروهی و تعامل داشتهاند؟
روش تحقیق
پژوهش حا ر از نظر هدف ،جرزء پرژوهش کراربردی و از
نظر اجرا از نوع توصتدی–پتمایشی است زیرا -1 :آمروزش
اروالً انجررا گرفترره و اثرررات آن توصررتف شررده اسررت -2
نظرات گروه آموزشدهنده (معلمان) را در خصرو طررح
از طریق پرسشنامه جمعآوری شده اسرت جامعره آمراری
ایرر پررژوهش را معلمررت پایرره پررنجم دورهی ابترردایی
آموزشوپرورش منطیه  6شهر تهران که در سال تحصتلی
 91-90آدام و مهارتهای زندگی اسالمی (طرح کرامرت)
را به دانش آمروزان آمروزش دادهانرد ،تشر تل مریدهنرد
(تعداد معلمت  92ندر)
در پژوهش حا ر برای بره دسرت آوردن حجرم نمونره از
فرمول نمونهگتری کوکران استداده گردید که به شرح زیر
است
Nt2pq
=n
2 2
Nd +t pq

تعداد کل جامعه92 :
نمونه 63 :ندر
=1/96 =t
ری اطمتنان= %95
 =0/12ری خطا =0/5 pqپتش برآورد واریانس
در ای پژوهش برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه
محیق ساخته استداده شده که محیق خود آن را بر اساس
فرایند حل مسلله تنظتم نموده است برای تجزیهوتحلترل
داده ها در سطح توصتدی از روشهای آمار توصتدی یعنری
محاسوه ی آماره های متانگت  ،انحراف اسرتاندارد ،نمرره ی
استاندارد ،تنظتم جدول فراوانی و رسم نمودار و در سرطح
استنواطی از آزمون  tاستداده شده است

ری پایرایی پرسشرنامه برا اسرتداده از روش آلدرای
کرونواخ  95درصد بهدستآمده اسرت درزمتنرهی روایری
پژوهش ،ابتدا پرسشنامه همرراه برا اهرداف و سرؤال هرای
پژوهش به اساتتد راهنما و مشاور و اساتتد دیگرر تحویرل
داده شد تا در رابطه با محتوای سؤالهرا داوری و اضراوت
کنند ،سپس نظرات آنها را جمعآوری و سرؤالهرایی کره
مورد تأیتد اررار گرفرت ،تعترت و بیتره حرذف شردند از
دسته بندی و طویه بندی اطالعات و داده هرای جمرعآوری
شده از پرسشنامه به پردازش و تجزیه وتحلتل آن پرداخته
شده و نترایج و یافتره هرای حاصرل از ایر بررسری بتران
گردیده اسرت دادههرای مربروط بره هرر یرف از سرؤازت
پژوهش و اطالعات مرورد نتراز دیگرر ،برهصرورت جرداول
فراوان ری نشرران داده شررده اسررت برررای بررسرری سررؤازت
پژوهش از آزمون  tاستداده شده اسرت و همچنرت 55/6
درصد از افراد مرورد بررسری در ایر پرژوهش زن و 44/4
مرد میباشرند  23/8درصرد از شررکتکننردگان در ایر
پژوهش در مدارس غتردولتری و  76/2درصرد در مردارس
دولتی می باشند  33/3درصد از شررکتکننردگان در ایر
پژوهش دارای مدرک تحصتلی فوقدیرپلم و  60/3درصرد
لتسانس و  6/3درصد فوقلتسانس میباشند
ارائه یافتهها
پرسش اول .آیا دانشآموزان به یاادگیری مهاارت ا
مسئله عالقهمندند؟
شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمرههای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش عالقاه
به یادگیری مهارت

مسئله

متانگت نمرههای معلمان مورد مطالعه برابر  15/51اسرت
و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر است برای آزمون
معنی دار بودن تداوت مشاهده شده بت مترانگت تجربری
(مشاهده شده) و نظری از آزمرون پرارامتری  tمربروط بره
یف گروه (به دلتل فاصلهای برودن میتراس انردازهگترری،
بهنجار برودن توزیرع فراوانری نمررههرا ،انتیرام تصرادفی
معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد که کگونگی
آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2
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جدول 1

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

15/51

63

2/124

62

13/108

0/5

کون میدار  tمحاسوه شده از میردار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  1نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدست آمده  t=13/108است که در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای نظر معلمران مرورد
مطالعه عالاه دانش آموزان به یادگتری مهارت حل مسلله
در حد زیاد است
ی ی از عوامل بستار مهم در فرایند یاددهی و یادگتری
وجود انگتزه برای آموخت است تا زمانی که دانشآموزان
انگتزهای برای یادگتری نداشته باشند ،تدارک فعالتتهای
آمرروزش کراری عوررث خواهررد بررود برررای ایجرراد انگترزه،
دانررشآمرروزان بای رد همررراه بررا معلمرران خررود فعازنرره در
رخدادهای آموزشی مشارکت کننرد ،و برا حرل مسرائل و
مش الت عمالً به کس اطالعات و بازسازی اندیشه خرود
بپردازند ( )shabani 1386خوشویتانه اک ر دانشآمروزان
بررهطررور طوتع ری حررس کنج راوی دارنررد و برره ک راوش
عالاهمندند ،معلمران در ایر خصرو بایرد زمتنرهای را
فراهم کنند تا ای حرس و عالاره شر وفا و تیویرت شرود

( )1380( shabani1386 )hosayniنتز در تحیترق خرود
بتان کرده اسرت کره  94درصرد درصرد معلمران مترزان
عالاهمندی دانشآموزان به یرادگتری مهرارتهرای مرورد
نظر در طرح کرامت را متوسط و برازتر مریداننرد کره برا
یافتههای ای تحیتق همسو است
پرسش دوم :دانشآماوزان مهاارت شاناخت مسائله را
کسب کردهاند؟
شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمره های معلمان مورد مطالعه از مقیاس سنجش شناخت
مسئله

متانگت نمره های معلمان مورد مطالعره برابرر 12/83
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

جدول 2

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

12/83

63

1/83

62

3/56

0/1

کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است

نتررایج جرردول شررماره  2نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدسرتآمرده  t=3/56اسرت کره در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای از نظر معلمان مرورد
مطالعه دانشآموزان به شرناخت مسرلله در حرد متوسرط
دست پتدا کرده اند اگر مسرللهای برهصرورت شررطی بره
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دانشآمروزان آموختره شرود و آنهرا درک درسرتی از آن
نداشته باشند تنها کتزی کره از ایر رهگرذر مریآموزنرد
راهحل مسلله است ،اما اگر ااعدهای را که راهحرل مسرلله
بر آن استوار است بهخوبی درک کنند میتوانند ای ااعده
را برای مسائل دیگر نتز ب ار گترند بترنش و درک و فهرم
به دانش آموزان کمف میکند که مسائل را برهراحتری بره
حافظه بسپارند و آنهرا را برهموارع بره کرار بوندنرد اگرر
مسللهای از راه بترنش و درک و فهرم حرل شرود موجر
ر ایتمندی میشود احساس ر ایتمندی اعتمادبهندس
را در دانشآموزان افزایش میدهد ،و آنها را بره ترالش و
فعالتت بتشتر تشویق میکند

شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نماارهای معلمااان مااورد مطالعااه از مقیاااس ساانجش
مسئله

جم آوری اطالعات در دستیابي به مهارت

متانگت نمره های معلمان مورد مطالعره برابرر 13/19
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

پرسش ساوم :آیاا داناشآماوزان مهاارت جما آوری
اطالعات را کسب کردهاند؟
جدول 3

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

13/19

63

2/109

62

4/48

0

کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  3نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدسرتآمرده  t=4/48اسرت کره در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای از نظر معلمان مرورد
مطالعه دانشآموزان به مهارت جمعآوری اطالعات در حرد
متوسط دست پتدا کردهاند

شاخص آزمون برای مقایسهی میانگین تجرباي و نظاری
نمرهای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش تواناایي
تولید و خلق راه

متانگت نمره های معلمان مورد مطالعره برابرر 12/89
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:

پرسش چهارم .با عنوان آیا دانشآموزان توانایي تولید و
خلااااق راه اااا هااااای مختلاااا

های

مسئله

HO:M1=M2

را کسااااب

کردهاند؟
جدول 4

نوع متانگت

میرررردار تعداد
متانگت

مشاهده شده نظری 12/89

63

انحررراف درجه آزادی
معتار
2/07

62

میررررررررردار  tسرررطح معنررریدار
بودن
محاسوه شده
3/405

0/1
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کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  4نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدست آمده  t=3/405اسرت کره در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای از نظر معلمان مرورد
مطالعه دانش آموزان در حد متوسرط بره توانرایی تولترد و
خلق راهحلهای میتلف دست پتدا کردهاند
هاای

پرسش پنجم .دانش آموزان توانایي بررسي راه

شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمرهای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش بررساي
راه

ها و انتخاب بهترین راه

متانگت نمره های معلمان مورد مطالعره برابرر 13/40
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

گونااااگون و انتخااااب بهتااارین راه ا ا را کساااب
کردهاند؟
جدول 5

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

13/40

63

2/46

62

4/49

0

کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  5نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدسرتآمرده  t=4/49اسرت کره در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای از نظر معلمان مرورد
مطالعه دانش آموزان در حد ختلری زیراد توانرایی بررسری
راهحلهای گوناگون و انتیام بهتری راهحل را دارند
پرسش ششم .دانشآموزان تواناایي باه اجارا درآوردن
برای

شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمرهای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سنجش توانایي به
اجرا درآوردن راه

متانگت نمرههای معلمان مرورد مطالعره برابرر 12/67
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

مسئله را کسب کردهاند؟
جدول 6

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

12/67

63

2/37

62

2/22

0/30
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کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  6نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدسرتآمرده  t=2/22اسرت کره در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای ازنظر معلمران مرورد
مطالعه دانرش آمروزان در حرد متوسرط توانرایی بره اجررا
درآوردن راهحلهای مسلله را دارند
پرسش هفتم .با عنوان آیا دانشآموزان توانایي ارزیاابي
راه

انتخابشده را کسب کردهاند؟

شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمرهای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش تواناایي
ارزیابي راه

انتخابشده

همانطور که در جدول شماره  4-16و  4-17مالحظه
شد ،متانگت نمره های معلمان مورد مطالعه برابرر 13/71
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

جدول 7

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

13/71

63

1/87

62

7/24

0

کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  7نشرران مرریدهررد آزمررون t
بهدست آمده  t=7/24اسرت کره در سرطح اطمتنران %95
مورد تائتد ارار گرفت بنابرای از نظر معلمان مورد مطالعه
دانشآمروزان در حرد زیراد توانرایی ارزیرابی راهحرلهرای
انتیامشده را دارند
پرسش هشتم .با عنوان تا چه اندازه دانش آموزان بارای
کسب مهارت

شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمره ای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش میازان
تعام و مشارکت گروهي

متانگت نمره های معلمان مورد مطالعره برابرر 14/02
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

مسائله مشاارکت گروهاي و تعاما

داشتهاند؟
جدول 8

نوع میانگین

مقدار میانگین

تعداد

انحراف معیار

درجه آزادی

مقدار  tمحاسبه شده

سطح معنیدار بودن

مشاهده شده نظری

14/02

63

2/09

62

7/65

0
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کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتررایج جرردول شررماره  8نشرران مرریدهررد :آزمررون t
بهدسرتآمرده  t=7/65اسرت کره در سرطح اطمتنران 95
درصد مورد تائتد ارار گرفت بنابرای از نظر معلمان مرورد
مطالعه دانشآموزان در حد زیاد در حل مسرلله مشرارکت
گروهی و تعامل دارند
پرسش نهم .در مورد سؤال کلي پژوهش مقیاس سنجش

شاخص آزمون  tبرای مقایسه ی میانگین تجربي و نظری
نمرهای معلمان مورد مطالعه از مقیاس سانجش مهاارت
مسئله

متانگت نمرههای معلمان مورد مطالعه برابرر 108/21
است و از متانگت نظری میتاس ( )12بتشتر اسرت بررای
آزمون معنیدار بودن تداوت مشاهده شرده برت مترانگت
تجربرری (مشرراهده شررده) و نظررری از آزمررون پررارامتری t
مربوط به یف گرروه (بره دلترل فاصرلهای برودن میتراس
اندازهگتری ،بهنجار بودن توزیع فراوانی نمررههرا ،انتیرام
تصادفی معلمان وجود یف گروه) استداده به عمل آمد کره
کگونگی آن به شرح زیر است:
HO:M1=M2

مهارت مسئله؟
جدول 9

نوع میانگین

مقدار

تعداد

میانگین
مشاهده شده نظری

108/21

63

انحراف

درجه

مقدار  tمحاسبه

معیار

آزادی

شده

12/73

62

7/60

کون میدار  tمحاسوه شده از میدار  tمورت در درجره
آزادی  62با اطمتنان  95درصد ( )1/98برزر ترر اسرت،
فرض صدر رد میشرود رد فررض صردر پرژوهش بره ایر
معناست که متانگت مشاهده شده بهطور معنیدار بتشرتر
از متانگت نظری است
نتایج جدول شماره  9نشران مریدهرد آزمرون t
بهدستآمده  t=7/60اسرت کره در سرطح اطمتنران %95
مورد تائترد اررار گرفرت بنرابرای از نظرر معلمران مرورد
مطالعه دانشآموزان در حد متوسط توانرایی مهرارت حرل
مسلله را دارند
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده در پرژوهش حا رر مهرارت
حل مسلله در دانش آموزان را می توان به دودسته تیسرتم
نمود:
دستهی اول مهارتهایي که دانشآموزان در آن تواناایي
الزم را دارند شام :

سطح معنیدار بودن
0

 .1میزان عالقه مندی دانش آماوزان باه یاادگیری ا

مسئله :در ای پژوهش یادگتری و عالاه دانشآموزان بره
حل مسلله در حد زیاد مشیص شد برا توجره بره این ره
ی ی از ویژگیهای دانشآموزان در ای دوره عالاه زیاد به
یررادگتری اسررت از طرفری ،عالارره بررهصررورت مسررتیتم و
غترمستیتم ی ری از عوامرل انگترزش بره شرمار مریآیرد
شرراگردانی کرره برره یررف مو رروع درسرری عالارره دارنررد
میکوشند به درس توجه نشان دهند و درنتتجه نره فیرط
از تالش و کوششهای درسی خسته نمیشوند بل ه لرذت
هم می برند واتی سطح عالاه براز باشرد برازده کارشران
ر ایتبیش میشود ای ن تره را نمریتروان از نظرر دور
داشت که اک ر شاگردان بیعالاه تروجهی بره ن تره هرای
اصلی و مهم درس نمیکنند و اصوزً نمی خواهند درس را
بدهمند ( )mirshafieyan 1390ی ری از عوامرل بسرتار
مهم در فرایند یراددهی و یرادگتری وجرود انگترزه بررای
آموخت است تا زمانی که دانش آمروزان انگترزهای بررای
یادگتری نداشته باشند ،تدارک فعالتتهای آموزش کراری
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عوث خواهد بود برای ایجراد انگترزه ،دانرشآمروزان بایرد
همراه برا معلمران خرود فعازنره در رخردادهای آموزشری
مشارکت کنند ،و با حل مسائل و مش الت عمالً به کس
اطالعات بازسازی اندیشه خود بپردازند ()shabani 1386
خوشویتانه اک ر دانش آموزان بره طرور طوتعری حرس
کنج اوی دارند و به کاوش عالاهمندنرد ،معلمران در ایر
خصو باید زمتنهای را فراهم کنند تا ای حس و عالاره
شررررررر وفا و تیویرررررررت شرررررررود ()shabani1386
«زز نتست معلمان دانش آموزان را زرنگ و تنردوتتز برار
بتاورند ،کون از بدو تولد زرنگ هستند ،تنهرا کترزی کره
آنها باید انجا دهند ،ای است که از انجا کارهرایی کره
دانرررررشآمررررروزان را احمرررررق و کنررررردذه برررررار
مررریآورد بپرهتزنرررد»( 1982،jan holtبررره نیرررل از
 )shabani1382وظتده معلم ای است که برا ارائره الگروی
مناس یا ایجاد شررایط مطلروم ،توجره دانرشآمروزان را
نسوت به مو وع آموزش جلر کنرد اگرر کنرت کراری
صورت گترد ،دانش آموزان فعالتتهای آموزشی را باعالاره
دنوال خواهند کرد  )1380( hoseyniنتز در تحیتق خرود
بتان کرده است که  94درصد معلمان متزان عالارهمنردی
دانش آموزان به یادگتری مهارتهای مرورد نظرر در طررح
کرامت را متوسط و بازتر میدانند که برا یافترههرای ایر
تحیتق همسو است
 .2توانایي دانش آموزان به بررسي راه

های گوناگون و

انتخاااب بهتاارین راه اا  :در پررژوهش حا ررر نتتجرره
به دست آمده نشان داده که از دیدگاه معلمان دانش آموزان
توانایی بررسی راه حلهای انتیامشده و انتیرام بهترری
راه حل را دارند بردی ترتتر پرسازآن کره دانرش آمروز
مش ل را تعریف و شناسایی نمود و راهحلهرای احتمرالی
برای حل مشر ل را فهرسرت نمرود ،در ایر مرحلره زز
اسررت از بررت راهررهای فهرسررت شررده بهتررری راهحررل را
انتیام کند و برای انتیام بهترری راهحرل راهحرلهرای
میتلف را باهم میایسه و پتامد و نتایج هریف از راهحلهرا
را پتشبتنی و سودمندی آن را برای خود و دیگران مرورد
اضاوت و ارزشتابی ارار دهد عالوه بر ارزیرابی پتامردهای

کوتاهمدت و بلندمدت راه حلهای میتلف ،باید در انتیام
بهتری راهحل به ارزشهای فردی و خانوادگی نترز توجره
داشته باشتد برخری راهحرلهرا مم ر اسرت پتامردهای
م وتی داشته باشند ،ولی کون با اعتیادات و ارزشهای ما
متناس نتستند ،انتیام نمیشوند همکنرت در انتیرام
راهحلها باید به ام ان عملی بودن آنها نتز توجه نمرود و
راهحلهایی انتیام شود که بتوان آن را به عمل درآورد
 .3توانایي دانشآموزان در ارزیابي راه  :پس از اجررای
راه حل دانش آموز باید راه حل انتیامشده را مورد ارزیرابی
ارار دهد بعضی از بچه ها فااد مهارت استداده از تجربتات
گذشته برای آگاه شدن از آینده هستند آنها نمریداننرد
کگونه از گذشته خود برای اتداارات زمران حرال اسرتداده
نمایند
 .4توانایي مشارکت گروهي و تعام با دیگاران در ا

مسئله :بنابرای از نظر معلمان مورد مطالعه دانشآمروزان
در حد زیراد در حرل مسرلله مشرارکت گروهری و تعامرل
دارند
روش مش لگشرایی گروهری بره دانرشآمروزان تد رر
انعطافپذیر را آموزش میدهد اندیشه آدمی در برخورد با
اندیشههای دگرش ل میگترد و ت امرل مرییابرد ی ری از
راههای برخورد اندیشهها ،کار گروهی است
اگر میرر شود که فعالتتهای درسی بهصورت گروهری
و مشارکتی انجرا شرود ،معلرم نمریتوانرد انتیرالدهنرده
اطالعات باشد بل ه او سازماندهی و هدایت فعالترتهرا را
برعهدهگرفته ،بهجای آموزش حیایق علمی ،نگرش علمری
را در دانشآموزان پرورش خواهد داد ()shabani1390
دستهی دوم :مهارتهاایي کاه داناشآماوزان در اد
متوسط و ضعی

هستند و نیاز به آموزش بیشتر دارناد

عبارتاند از:

 .1توانایي در شناخت مسئله :در پرژوهش حا رر از نظرر
معلمان مورد مطالعه دانشآموزان بره شرناخت مسرلله در
حد متوسط دست پتدا کرده اند اولت و مهم تری مرحلره
در فرایند حل مسلله شناخت مسلله اسرت دانرشآمروزان
باید در خصو مسلله یا مش ل ،خوم ف ر نمایند و کلته
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اطالعات در دسترس مربوط به مسلله را گرردآوری کررده
مسلله اصرلی را برهدرسرتی تشریتص بدهنرد ترا بتواننرد
راهحلهرای مناسر بررای آن پتردا نماینرد معلرم نوایرد
همتشه مسلله را برای دانش آموز مشیص کند ،دانشآموز
خود باید بتواند مسرلله را شناسرایی نمایرد گراهی بررای
تعریف داترق مشر ل موجرود و شرناخت خروم آن بایرد
مش ل را به اجزاء کوکفترری تیسرتم کررد اولرت ارد
برای حل مش ل تواف و تد ر است یعنی به هنگا روبررو
شدن با مش ل اول از هر کتز و اولازهمه باید خوم ف رر
کرد
اگر مسللهای بهصورت شرطی به دانشآموزان آموختره
شود و آن ها درک درستی از آن نداشته باشند تنها کتزی
که از ای رهگذر میآموزند راهحل مسلله اسرت ،امرا اگرر
ااعدهای را که راه حل مسلله بر آن استوار است برهخروبی
درک کنند میتوانند ای ااعده را برای مسرائل دیگرر نترز
بهکار گترند بتنش و درک و فهم به دانش آمروزان کمرف
میکند که مسائل را بهراحتی به حافظه بسپارند و آنها را
بهمواع به کار بوندند اگر مسللهای از راه بترنش و درک و
فهم حل شود موج ر رایت منردی مری شرود احسراس
ر ایت مندی اعتمادبه ندرس را در دانرش آمروزان افرزایش
میدهرد ،و آنهرا را بره ترالش و فعالترت بتشرتر تشرویق
میکند
 2توانررایی جمررعآوری اطالعررات :از نظررر معلمرران مررورد
مطالعه دانشآموزان به مهارت جمعآوری اطالعات در حرد
متوسط دست پتدا کردهاند ن ته بستار مهم آن اسرت کره
دانشآموز باید یاد بگترد از طریق هماندیشی و گدتوگو با
دیگران اطالعات مورد نتاز خود را بررای حرل مسرلله بره
وجود آمده بتابد و همت طور با مراجعه به منرابع میتلرف
از جملرره کتابیانرره ،معلمرران و دانررشآمرروزان دیگررر برره
جمعآوری اطالعات مورد نتاز بپردازد تا در شناخت مسلله
و پتدا کردن راهحلهای مرتوط زودتر به هدف خود برسد
 3توانایی تولتد و خلق راهحلهرای میتلرف :در پرژوهش
فوق از نظر معلمان مورد مطالعه دانشآمروزان در توانرایی

تولتد و خلق راهحلهای میتلرف در حرد متوسرط دسرت
پتدا کردهاند
دانررشآمرروزان در ایرر دوره ارردرت درک مشرر الت
پترامون خود را دارند و می توانند راه حلهرای میتلدری را
برای یف مش ل پتردا کننرد و ی ری از شرتوهای تیویرت
نتروی استدزل تالش برای پتدا کردن راهحلهای میتلف
یف مسلله است زمانی کره مسرلله داتیراً مشریص شرد
دانش آموز باید راهحلهرای متعرددی بررای مسرلله خرود
بتابد همت طور خالاتت و ابت رار در تولترد راهحرلهرای
مناس را داشته باشرد مو روع مهرم در ایر مرحلره آن
است که از فرد خواسته میشود از بارش ف رری اسرتداده
کند و ذه خود را آزاد بگذارد واتیکه فرد ذه خرود را
راحت و باز میگذارد مم است راه حلهای مناسر بره
دست آورد که در حالت معمول مم اسرت اصرالً بره آن
نزدیف نشود در ای مرحلره راه حرل هرا مرورد اضراوت و
ارزشتابی ارار نمیگترند بهطورکلی ای مرحله را ای طرور
می توان خالصه نمود :یافت راه حلهای متعدد ،استداده از
روش بارش ف ری ،ترجتح دادن کمتت راه حل ها بر کتدت
آنها و عد اضاوت و ارزشتابی راهحل
 4توانایی به اجرا درآوردن راهحرلهرای انتیرامشرده :در
پژوهش حا ر نتایج حاکی از آن است که دانشآموزان در
ای کهار مرحله احتترا بره آمروزش و تمرری بتشرتری
دارند در ای مرحله دانشآموز بایرد راهحرلهرای مدترد و
سودمند انتیامشده را در عمل اجررا و سرپس پتامردهای
اعمالش را در حل مش ل مورد توجه اررار دهرد کنانچره
راهحل ر ایتبیش بود به مش ل پایان داده میشود و در
غتر ای صورت فرایند حل مسلله را از ابتردا ت ررار کنرد
اابلذکر است که دانشآموزان بالیوه مهرارت حرل مسرلله
رادارند و نتاز به آموزش است که ای بالیوههرا توردیل بره
بالدعل شود .بهطورکلی یافتههای ای پژوهش را مریتروان
در جدول شماره ده مالحظه نمود
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مسئله

دسته اول:

دسته دوم:

مهارت و توانایی در حد قابل قبول در دانشآموزان

مهارت در حد متوسط و نیاز به تمریی و آمروزب بیررتی
دارند
 -توانایی در شناخت مسئله

میزان عالقهمندی دانشآموزان به یادگیری حل مسئله

 توانایی دانشآموزان به بررسی راهحلهاای گونااگون انخاااب برخارین  -توانایی جمعآ ری اطالعاتراهحل

 -توانایی تولید خلق راهحلهای ماخلف

 -توانایی دانشآموزان در ارزیابی راهحل

 -توانایی به اجرا درآ ردن راهحلهای انخاابشده

 -توانایی مشارکت گر هی تعامل با دیگران در حل مسئله

پیشنهادها
 1نتایج ای تحیتق نشان داد کره از نظرر معلمران مرورد
مطالعه دانشآموزان در حد متوسط توانرایی مهرارت حرل
مسلله را دارند لذا پتشرنهاد مریشرود مهرارتهرای حرل
مسلله از لحاظ نوع کاربرد مورد نتاز در گروههای متدراوت
دانشآموزان طویهبندیشده و تمرکز بر روی مهرارتهرای
خا صورت بگترد تا با برهکرارگتری ایر مهرارت هرا در
گروههای سنی متداوت دانشآموزان و با توجه بره شررایط
سنی آنها بتشتری بازدهی در فرآیند آموزش حل مسلله
مشیص شود
 2پتشنهاد میگردد کارگاههای آموزشی برای معلمران در
خصو طرح کرامت و نحوه اجررای آن در کرالس درس
گذاشته شود
 3نتایج ای پژوهش نشان داد کره دانرشآمروزان در حرد
متوسط توانایی بره اجررا درآوردن راهحرلهرای مسرلله را
دارند پتشنهاد می شود کارگاه هرای عتنری و کراربردی در
مدرسه اجرا گردد و از راه حلهای پتشنهادی دانشآموزان
استداده شود
 4نتایج ای تحیتق نشان داد که دانشآموزان بره مهرارت
جمعآوری اطالعات در حد متوسط دست پتردا کرردهانرد
لررذا پتشررنهاد م ریشررود در کتررامهررای درس ری محتواهررا
بهصورت مسلله مطرح شود و از دانشآموزان خواسته شود
به جمعآوری اطالعات برای حل آن مسلله بپردازند
 5و این ره اابلترتهرای ایر طررح کمترر موردتوجره
ارارگرفته است به همت دلترل محافرل علمری در حروزه

تعلتم و تربتت به آن ورودی پتدا ن ردهاند و لذا عتروم آن
پوشتده مانده بستار مناس خواهد بود که محافل علمری
علو تربتتی کشور نگاهی از سر تأمل به آن بنماینرد و برا
نید و بررسی آن به تعرالی طررح کمرف بنماینرد درواارع
دانشگاه های کشور بهویژه دانشرگاههرایی کره سرالهرا در
رشتههای میتلف علو تربتتی دانشجو در سرطح ارشرد و
دکتری تربتت میکنند به ای طرح توجه نمایند
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