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 مقدمه

  ۀ حز ارنام  یمنداهرهدرسری حسرت.    یهاارنامهدرسری در آموزش عاگی، ریتتر   یزیرارنامهیکی حز مباحث عمده در فرحیند 

شرمار  اه  در رراتت نتروی حنسرانی متمهد و مترصرص  آموزشری جامع و متناسرب اا نتازهای روز حز حازحرهای ضرروری

درسری در   یزیرارنامه  یهانرا وحقمتت جاری    عنوحناهدرسری   یهاارنامه  یروزرسراناهاازنوری و    . در حیم رحسرتادیآیم

 .دنشو یمنرر گرفته 

درسری ااید    ۀدر عصرر حاضرر ااید اه حیم نکته روجه دحشرته ااشرند که ارنام  هادحنجرواهدرسری   یهاارنامه  کنندگانمیردو

ها ارحی موفقتت آن آموصتواندحنش( رح در هانورشو   هامهار دحنش، الز  )  یهات تصررالحردویم شررود که   یحگونهاه

ضرررور  روجه اه حیم ادیم صررور     (.2016،  1روکنزکند )متفاو  زندگی و شرریلی حیماد و رقویت    یهات تموقمدر 

آینده حسرت، حهمتت   یهانسرلآموزش و رراتت    هاآنکه رسراگت    مملشت تررا یهادورهآموزشری   ۀمسرلله در مورد ارنام

 اتجتری دحرد.

  یی هایناکام ،حسرت. دگتل حیم حمر، روجه اسرتاری حز حندیجرمندحن و عمو  مرد  رح اه صود جلب کردهمملشت ترراموضرو   

رخ   وپرورشآموزشو روحنرا در رحسرررترای حهردح     ت یر اراکفرارراترت نتروهرای جهرت  اره  مملشت تر ررامرحکز  در کره   اراشررردمی

مورد    یهامهار مملمی، ااید اه دحنجرمو مملمان کم  کند را  یهات تصرالحارحی کسرب   مملشت تررافرآیند   حسرت.دحده

 رح ارحی عمل صلق کنند.  ییهات تموقمنتاز رح اه دست آورند و 

مرحکز   ۀوظتف میرریحصرلقبل حز ورود اه کال  در ،   یححرفه  یهامهار مملمان اه کردن دحنجرمو زو ممه  یسرازآماده

آموزش حتم صردمرت ارحی    یهرادورهیرا    کننردیمحسرررت کره اره حنحراء مرتلف، مملش رراترت    ییهراسرررازمرانو    مملشت تر ررا

حنمکاسرری حز نمای متزحن پتجرررفت و رما  ۀدرسرری، آین  ۀارنام اا روجه اه حینکه . (2008  ،2ارحون)  دهندیممملمان رررتب  

متزحن زیادی اه منااع  و ردریس، اه  مملشرراتت کتفتت   ؛اه نتازهای در حال ریتتر جاممه حسررت   هادحنجررواهاودن  گو پاسرر 

حسرا  حسرناد  رشرایسرته ا مملش رراتت (. یکی حز رویکردها ارحی  1383شرمبانی،  دحرد )درسری اسرتوی  ۀآموزشری و ارنام

حجتماعی    هایویژگی  فردی،  یهایژگ یوعبار  حسرت روجه اه   المی حیرحنجمهوری حسر   وپرورشآموزشسرازمان رحوگی 

  دودسرته ( حز 1390)  میادتان. در سرند رحول  ااشردیمشرایسرته   مملش  رراتت  یحوحسرههشررحی     وو عوحمل سرازمانی که جز

مملمان در حاماد فردی، حنسرانی،   یححرفهویژه در جهت رممتق هویت مجرتر  و   یهایسرتویشراپایه و   یهایسرتویشرا

در مبانی نرری رحول انتادیم در نرا    ی مراتانححرفهی  هایسررتویشرراصررفا  و حسررت.  حسررالمی و حیرحنی یاد شررده

  ی ححرفهدحنش  و  یححرفهدحنش ررصررصرری، حصال   حند حزعبا  رراتت رسررمی عمومی جمهوری حسررالمی حیرحنورملتش

 (.1391،  وپرورشآموزششورحی عاگی ) دحندیم

مورد    یححرفه  یهایسرتویشرا  ،در دحنجرواه فرهنوتان  صویش مملمان در دورحن رحصرتلدحنجرمو   که رودیمحگریه حنترار 

  ی هاارنامهدحنجررمویان اا آن ه در   یهاآموصتهکه  دهدیممجررااه نجرران  یهاپژوهش؛ حما اررسرری کنندحنترار رح کسررب  

  ی ها یسرتویشرانرری و   یهاآموصتهشرکا  اتم  دروحقع   ؛آشرکار دحرد  ییهارفاو ، ااشردمی  مدنرردرسری قصرد شرده 

ارحی مقااله اا حست. یکی حز رویکردهای که روی نرا  آموزش عاگی ی پتشهایاگش میررمهشحز  آموصتواندحنشعملی  

 
Rokenes 1 

Brown 2. 
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مورد   ،دحنجرواهی و نتازهای جاممه النتحگتحصر فارغ  یهاآموصتهجهت حیماد پتوند اتم اهحصتر   یهاسرالدر  حیم یاگش

   ریزحن اوده، رویکرد شایستوی حست.روجه ارنامه

و اه    سرازدیم، رفتارها و نتایمی که فرد در حنما  کاری حز صود آشرکار هات تفماگحز   حسرت   عبار   حسراسراًشرایسرتوی  

 2009)  1ووالکو  .دحرد رأکتدیکپاریه   صرور اهکار    مندنرا در حنما    هامهار روحنایی فرد در قاگب دحنش، نورش و  

و دیور    هرانورش،  هراییروحنرا،  هرامهرار حز دحنش،    یحممموعره( شرررایسرررتوی رح  2011  اره نقرل حز ممراب و همکرارحن،

حنمرا  وظتفره کنرد.    یصوااره  ،دشررروحر و نراممتم  یهرات تر موقمررا در    دنر سرررازیمکره یر  فرد رح قرادر    دحنردیم  ییهرایژگ یو

حز دحنش،   یحکپراریرهیررکترب    یرتکرارگ ارهشرررایسرررتوی رح قراالترت حنترراب و    روحنیم( حذعران دحرد کره  2009)  2کوونهون

و حرحده، جز ی حز   نفسحعتمرادارهفردی حز قبترل حنوتزش،    یهرایژگ یو  .ممتنی رمریف کرد  ۀدر زمتنر   هرانورشو    هرامهرار 

ی درسری مبتنی ار شرایسرتوی  زیرارنامهرویکرد  ذکر حسرت که (. قاال2009  کوونهون،شروند )یممحسروب  حیم رمریف 

رود  اه کار   هایسرتویشرارحهبردی ارحی رحقق هد  پرورش   عنوحناه روحندیم  ،دحرد  هایسرتویشرای که ار رأکتد منروراه

درسری   ۀدرسری سرنتی یا ارنام  ۀدرسری مبتنی ار شرایسرتوی ح لب در مقاال ارنام ۀارنام  (.1390ی مهمو ی همکارحن، )مؤمن

مورد نتاز  های  ها و شایستوی. درحصل ارنامۀ درسی مبتنی ار شایستوی اه مهار ردتگ یممورد اررسی قرحر   ،محورمحتوح

یادگتری    یهات تقاالحز قبتل پردحزش حرالعا ، حل مسلله، رفکر حنتقادی و   ییهامهار   ؛دحرد  رأکتددر زندگی حجتماعی  

محور و   ۀدرسررری مسرررلل یهاارنامه  و (2001  ،4هتل و هاگتم) یعملیادگتری  ، (2008  ،3گواانوح و شرررونتم) حگممرمادح 

 (.2009، 5فرزحنیگلونبرگ اال و  )  کپاریهی

شرناصتی،   یهامؤگفهکه شرامل   دحنندیمی  مفهو  یندسرهحی   عنوحناهشرایسرتوی مملش رح   ،(2018)  ییحروپاکمتسرتون  

حسرررت   ررأکتردو حصال  اوده و ارحی حیفرای نقش مملمی مورد    هراحرزشدحنش، مهرار ، نورش،  ،  مهرارری و عرارفی

  ی ها یستویشا  ۀدر روسمروحند  میدرسی مبتنی ار رویکرد حل مسلله   ۀدر حیم متان ارنام (.2018و همکارحن،    6نوستتنتم)

مهار   حفزحریش  ااعث کسرب رضرایت درونی و  روحندیمحز رر  دیور حیم نو  حز ارنامۀ درسری   .ااشرد مؤثراسرتار   هاآن

در  و فهش عمتقی   ،آنکه دحنجرمویان در صالل حیم روش(. ضرمم 1394ممروفی، )  شرودمملمان حل مسرلله در دحنجرمو 

(. کاپلند نجران دحد که در 1392 ارقی و همکارحن،شروند )یم ررمسرتقلو در یادگتری صود    ااندییمنسربت اه موضروعا   

متزحن پایدحری و    آنکه. ضرمم  اادییمدحنجرمویان حفزحیش   در  مسرلله یاندصرور روحنایی    ه،مسرللدرسری مبتنی ار   ۀارنام

(.  2005 ،7کاپلندحسرت )درسری سرنتی ااالرر  یهاارنامهمحور نسربت اه  مسرللهدرسری  ۀدر ارنام  هاآموصتهعد  فرحموشری  

که   کنندیم  یادرراتتی   ۀی  فلسررف  عنوحناهالکه الکه   ؛ی  رویکرد ردریس  عنوحناه فق نهمحققان حز حیم رویکرد    رحًتحص

 حست.قرحر دحده رترأثآموزشی جهان رح رحت  یهانرا 
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در رویکردهایش، نرا     وپرورشآموزشحگر    گرح؛  2شردن ارحی حل مسرللهو هش آماده  1هش مسرلله حسرت   وپرورشآموزش

علمی صود نواهی اه پرورش یادگترندگان ارحی حل    حوزهدرسی و مملمان در   یهاارنامهدرسری در ردویم   یزیرارنامه

 (.1394آقازحده، اود )صوحهد   ثمریایادگتری    -مسا ل ندحشته ااشند، فماگتت یاددهی

ورراتت  و رملتش  دیو یدر آرحی  هریجرر شررد که مهرح   20حول قرن   ۀدرسرری در نتم  ۀارنام ۀحوزرویکرد حل مسررلله در 

حز موحرد  رشرد رفکر و قضراو  یادگترنده.  عبار  حسرت حز  کردیرودر حیم  درسری    ۀهد   ایی ارنام .دحردگرح  پتجررفت 

رفکر   یهرامهرار ، رقویرت  هرایرتادگ یر در  ممنی در یرادگتری، مجرررارکرت در    روحن ارهدر رویکرد مررکور می دتر ررأک مورد  

عالیق و نتازهای    ،هاه، صوحسرتهاشیگرحکه شرامل  ). رمارب یادگترنده  حشراره کرد یرتگ شترصرمو   فهش مهاگب  حنتقادی،

مرححل    عنوحناه. در حیم رویکرد حز رمارب فملی فرحگتر  ااشندمیشروعی ارحی عبور حز گررگاه رشد   ۀنقه  (ااشدیم فرد

شرررود  یممرححرل حنتهرایی فرحینرد رشرررد، پرل زده    عنوحنارهعلمی    افترهیر سرررازمرانرمرارب   درجهرت  حاتردحیی فرحینرد رشرررد

 (.1385مهرمحمدی، )

 هاحیم حمر ارحی آن که  کندیمدرسررری مبتنی ار رویکرد حل مسرررلله، درگتری شرررناصتی در دحنجرررمویان حیماد   ۀارنام

مباحثه، فماالنه در   ۀدحنجررمویان اا حسررتفاده حز شررتو دروحقع    ؛درسرری حسررت  یهاارنامهحز روش سررنتی    ررارشگر 

محرکی    عنوحناه صود نررح  و ذکر رمراتا  زندگی وحقمی ،حز رریق مسا ل  ها. آنکنندیمآموزشی شرکت    یهات تفماگ

. حز پترامردهرای دیور حیم  رنردتگ یمعهرده  رارحی رسرررهترل، اهبود و رمراگی فرآینرد یرادگتری، مسرررلوگترت یرادگتری صود رح ا

  شرود در دحنجرمویان میمهار  رفکر حنتقادی  حررقاءکه موجب    حشراره کردمجرارکت گروهی  ۀروسرمروحن اه می رویکرد

 (.2008، 3آنتون)

 شوند:حند که حدحمه مهرح میصور  گرفتهدر حیرحن درسی   ۀررححی ارنام  ۀدر زمتنهایی پژوهش

  حل مسرلله  ۀهای سرازندپتجررفت و سرب  ۀکه اتم حنوتز نددحد نجران یپژوهجر ( در 1399همکارحن )محمودی نژحد و  

. اه عبار   روحن حز سرنتم کش در حفرحد رقویت کردصالقتت ارحی حل مسرا ل رح میرحاهه وجود دحرد؛ ارحی مثال   پتجررفت 

پتجررفت   ۀمد حنوتزاُ  ،های صالقانه در ارصورد اا مسرا لهای آموزش شرتوهحز سرنتم کش اا ارگزحری کارگاه  روحندیور می

 .فرحد روسمه دحدرح در ح

گروه شررایسررتوی هتمانی و حل مسررلله ار رحمل  2اتم رأثتر که    ندنجرران دحد( در پژوهجرری 1398همکارحن )منترر و 

کارگتری شرایسرتوی هتمانی و  حی ارحی اهد پجرتوحنهنروحنحیم نتای  می  .پریجرانی دحنجرمویان رفاو  ممنادحری وجود ندحرد

 .دنحفزحیش رحمل پریجانی در دحنجمویان ااش  جهت حل مسلله  

 مؤگفه 6مضرمون و   3محور در قاگب  شرایسرته مملش  رراتت که  در پژوهجری حذعان دحشرتند  (1397همکارحن )صروشری و 

ان شرایسرته و حیماد نرا  آموزشری  مملم  رراتت   جهت درسری مناسرب    ۀ. ادیم منرور گزو  ردویم ارنامشرودمیحاصرل  

 .ااشدیممملمان   یهایستویشامناسب حرزشتاای حز   یهاوهتشهمرحه  کارآمد اه

 
که    1 معنا  روشبدین  چه  از  باید  مالکدانشجومعلمان  به  توجه  با  ابزارهایی  و  درسیها  واحد  هر  برای  که  متفاوتی  انتظارات  و   ها 

 ؟ شده، استفاده کنندمشخص
 

آموزان  توانند بسیاری از معضالت و مسائل دانشصحیح مشخص و اجرا شوند، می نحو  وپرورش بهبدین معنا که اگر اهداف آموزش   2

را حل کنند. با توجه به اینکه دانشجومعلمان، معلمان آیندۀ کشور هستند؛ باید در طول دورۀ تحصیل خود در دانشگاه فرهنگیان این  

 موارد مهم و ضروری را فراگیرند.
3 Onyon 
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درسری مبتنی ار شرایسرتوی رح اه رررتب ارحی هد ،  ۀعناصرر ارنام  یهایژگ یودر پژوهجری (  1395همکارحن )هدحیتی و 

ارنامه درسرری مبتنی ار    ۀحگووی حوگتها هم نتم اه دسررت آوردند. آن، روش و حرزشررتاای  یادگتری  یهات تفماگمحتوح و 

 شایستوی رح ررححی نمودند.

  ۀ ارناممهش یکی حز عناصرر  )  سیردرنجران دحدند که رویکرد حل مسرلله در  پژوهجری( در 1392همکارحن )سربحانی نژحد و  

 نقش هدحیتی و نرارری در فرحیند یاددهی و یادگتری رح حفزحیش دهد. روحندیمدرسی(  

 :ند کهدهیمصارجی نتز نجان  یهاپژوهشی   انتمهاگب فو ،  عالوه ار 

 ۀشررربک  لتورحلهیرمزگرح اا رویکرد پرسرررش مسرررللهحل   ۀررححی دورعنوحن »( در پژوهجررری اا 2021) 1ویو و نتان

 .حی دحردکنندهلترسهنقش   ،آموزحن در حل مسللهکه رتش آموزشی در رمامل اا دحنش ندحجتماعی« نجان دحد

  حگووهای  و  یادگتری  عملکرد ار  مسرررلله ءحررقا ار  مبتنی کال   ی  ( پژوهجررری اا عنوحن »حثرح 2019) 2هوحنگ و یم

حل   ءمبتنی ار حررقا یدحنجررمویانی که در کالسرر   ندنجرران دحد حنما  دحدند. نتای  پژوهش مرکور   آموزحن«دحنش رماملی

الکه حز سره  دحنش ااالرری نتز ارصوردحر   ؛عملکرد یادگتری اهتر و کارحیی جممی دحشرتند رنهانه  ،مسرلله شررکت دحشرتند

 .اودند

  پتجررررفت ار رأثترح :  مسرررلله  حل روش در اازی  ار مبتنی  یادگتریعنوحن »( در پژوهجررری اا 2018)  3سرررتتتانورو  

ارحسرررا     دحز همترایران صو   یروجهقراارل  رورارهروش حرل مسرررللره   آموزحن« دریرافرت کره یرادگتری مبتنی ار ارازی دردحنش

 .حفتدری حرفا  میمهاگب اا گر  و رححتی اتجت  در   ؛ زیرحگرفتهکتاب درسی در حل مسلله پتجی 

فرحرحلتل« دریافتند که اتم حل مسلله و : پت تده هوش  و  مسلله حل»  عنوحن  اا پژوهجری در(  2015همکارحن )و   4حسرتادگر

 همبستوی قوی وجود دحرد. فرد،  هوش

رویکرد   عنوحناهدرسری  ۀاه حیم نتتمه رسرتدند که رویکرد حل مسرلله در ارنام پژوهجری( در 2014همکارحن )و   5کنگ

 .کندیمیادگترندگان صودآموز رجویق    عنوحناه، دحنجمویان رح مؤثریادگتری  

حررقاء  مجرارکت گروهی موجب   ۀرویکرد حل مسرلله، روسرم( در پژوهجری اتان دحشرتند که در 2012همکارحن )آنتون و 

 شود.میدحنجمویان در مهار  رفکر حنتقادی 

و   وپرورشآموزشنرا  ( 1کند: )عنوحن پژوهش حاضررر اا روجه اه موحرد ذیل، موضرروعتت و حهمتت صاصرری پتدح می

رکم حسراسری    ،مملش  (2) هسرتند.نقش محوری دحرحی جوحمع    ۀدر حیم نرا ، در روسرم  شردهت ترراآن نتروی حنسرانی  ربعاه

  ی ها جررفت تپسرتون محکش ریتتر، روسرمه و  ،پای فجرردن ار حیم ااور که مملش  (3)  .شرودیمرراتت شرناصته  ونرا  رملتش هر

رور ویژه  و اهارحی رراتت نتروی حنسررانی    یگرحرهیسرررما  میسررودآوررر  ،مندان حرفهمملم  رراتت  (4. )حجتماعی حسررت 

 دحنجمومملمان حست.  

 
1 Wu & Nian 
2 Hwang & Chen 
3 Setyaningrum 
4 Stadler 
5 Chang 
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ان شرایسرته  مملم  رراتت محوری شروند، ااید حگر اروحهتش که دحنجرمویان حمروز مملمان شرایسرته  اا روجه اه موحرد مرکور

حل مسرا ل در زندگی روزمره و    یسرازنهتزممسرلوگتت   ،مملمان ؛ زیرحدرسری مناسرب آن ااشرد  ۀارحسرا  ردویم ارنام

و دسرتتاای اه حتا  رتبه رح ارعهده    ی الز هایسرتویشراآموزحن ارحی کسرب  وجودی صود و دحنش  یهات تظرف ۀروسرم

 دحرند.

مفاهتش مررب  اا  که    شرودمجراهده می  آن،  درسری مبتنی ار ۀصارجی مراوط اه شرایسرتوی و حگووهای ارنام  ا تحدادر مرور 

حز ررفی    .حندشردهردویم ،  هایسرتویشراار کسرب   رأکتداا    یجهت حعتالی یادگتراه  متفاو ی هارشرتهها در شرایسرتوی

در  هاآندرسری در جهت نتل اه   ۀحسراسری و ررححی حگووهای ارنام  یهایسرتویشراارحی رمتتم   ییهارالشفقدحن ینتم  

ارصوردحر حسرت؛    یحژهیودحنجرواهی، حز جایواه    یهارشرتهدرسری   ۀ. اررسری کتفتت ارنامصوردیمدحصل کجرور اه یجرش  

اا روجه اه ضررور  نواه موشرکافانه و    روحندیمدرسری دحنجرواهی   یهاارنامهموجود در   یهاضرمفدر حیم رحسرتا جبرحن  

 حیم ضررور  در  .دحنجرواهی صرور  پریرد  یهارشرتهدر  ،ارحی دحشرتم ارنامه درسری مبتنی ار حل مسرلله انهیگرححصرالح

عمومی    یهایسرتویشرا ءوظتفه دحرد ضرمم حررقا مرکز آموزشری مرکور  شرود؛ زیرحاتجرتر ححاسرا می  دحنجرواه فرهنوتان

مملمی   یححرفه  یهات تصرالحدحنجرواهی، مملمانی دحرحی شرایسرتوی و    ۀکردلترحصر دحنجرمویان و رراتت شرهروندحن 

جایواهی    موجب اه دست آوردن  آموزش عاگی کجور، ۀمنرومدر    کنندههمتم نقش متمایزذکر حست که . قاالرراتت کند

موفقتت و   حسررت. حهمتت دسررتتاای اه ینتم جایواهی ادیم دگتل حسررت کهشرردهارحی حیم دحنجررواه  حسررا  و رفتع  

یمنی  ) مورد نتاز در مملمان  یححرفه  یهات تصرالحو   هایروحنمندموفقتت حیماد رحول در نرا  آموزشری، اه وجود  عد 

 .(1396حگماسی و همکارحن، حست )منوط   (رراتت ورملتش  یهاارنامهممریان حصلی  

  ، وضرمتتحنددحنجرواهی در حیم زمتنه حنما  پریرفته یهارشرتهکه در ارصی    یشرمارحنوجرت  یهاپژوهشحز  نررصرر 

  ۀ مسلل  رومیح. حزکندیمصد   ،دحنجواه فرهنوتان  حزجملهدرسی در دحصل کجور    یهاارنامهدر مورد رمامی   باًیرقر مرکور

مملمان  و مورد نتاز دحنجم  یهایستویشامدون اه حرح ه  صور اهفقدحن حگوویی که   حاضر عبار  حست حز  حصلی پژوهش

درسری در جهت کاسرتم شرکا  اتم   ۀاتوحن ارحسرا  آن، اه ررححی حگووی ارنام د رااا محوریت حل مسرلله پردحصته ااشر 

 ار آن  حاضرر  حنپژوهجرور. اا روجه اه حهمتت و ضررور  حیم موضرو ،  ردهمت گما ،درسری ۀارنام  ۀنرر و عمل در حوز

محور مبتنی  درسری شرایسرتهۀ  اه ررححی حگووی ارنام  ،که ضرمم ررححی حگووی شرایسرتوی ارحی دحنجرواه فرهنوتان هسرتند

  ۀ حگووی ارنامو  حگووی شرایسرتوی اا رویکرد پژوهجری ادیم منرور   .ندار رویکرد حل مسرلله ارحی حیم دحنجرواه اپردحز

صرد و جز ی در   صرور اهحگووهایی هد  رح   ینتمذکر حسرت که قاال.  شردنددرسری مهااق سراصتار محصروگی ررححی 

 شرررور ، اه نقل حز مهر محمدی،) ندشرررو یمار ربق رفتارهای مهلوب یادگترندگان رمتتم   هاآننرر گرفته و شرررکل 

1387.) 

مملمان فرحهش شرود که  درسری ارحی دحنجرمو   حیهارنام رر در رحسرتای ذیل حسرت:صرور  دقتقحاضرر اهمسرللۀ پژوهش  

مهلوب    یهایژگ یواا رمتتم   را شرررودمحور فرحهش مسرررلله مملشرراتت هدحیت جریان    ارحی  یقبوگقاالیاریوب نرری  

محور  شایسته مملشرراتت درسی    ۀآن، اه ررححی حگووی ارنام  یهامؤگفهمحوری اا رویکرد حل مسلله و شناسایی  شایسته

درسری رراتت دحنجرمومملش  ۀحگووی ارنام»که شرود  کلی پاسر  دحده سرؤحلاه حیم   هم نتم اپردحزد.اا رویکرد حل مسرلله 

 «یوونه ااید ررححی شود؟ مملشرراتت محور اا رمرکز ار رویکرد حل مسلله در نرا  شایسته
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 ی پژوهششناسروش

  . ردتگ یماه روش رحلتل کتفی حنما    هادحده یآورجمع ؛ اه عبار  دیورااشردیمکتفی صرور   اهحاضرر   پژوهشروش 

محور اا رمرکز ار رویکرد حل  رراتت دحنجرمومملش شرایسرته  یهاشراصصو  هامقوگهحسرتررح  حاماد،   دیم منرور جهت ا

  ااشرد یمکتفی رحلتل محتوح  ۀ  شرتو  ،. رحلتل مضرمونشردحسرتفاده    مرکور حز روش کتفی رحلتل مضرمون اا رویکرد  مسرلله

 (.619ص  ؛1394، 1)گال و همکارحن شوندیمز حسناد جهت رحلتل حنتراب ح یحنمونهکه در آن 

،  حل مسرلله کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیدحنجرمومملش شرا ت تررا یدرسر   ۀارنامپژوهش در رحلتل متون مررب  اا   ۀحوز

دحنجمومملش   ت تررا یدرسۀ ارنام ۀممتبر در زمتن  کتب  و ممتبر  یهات یساوب و  هاواهیپامقاال  در    ۀحز کلت  حست  عبار 

  و   کتب   شرامل مسرتندح  مورد 67دحرحی پژوهش  ۀار حیم حسرا  کل حوز.  حل مسرلله  کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا

محور اا رمرکز ار  سرتهیدحنجرمومملش شرا ت تررا  یدرسر   ۀارنام ۀحوز در ممتبر  یهات یسراوب و  هاواهیپا در  مندر  مقاال 

 1399 یحگ 1385  یهاسرال یزمان  فاصرله در مورد و 19حسرناد فارسری اه رمدحد  ذکر حسرت که  قاال  اود.  حل مسرلله کردیرو

 .اودندشده هینما  ،ممتبر  یهاواهیپا در 2021حگی  1979های سالمورد در فاصله زمانی  48حسناد حنولتسی اه رمدحد و 

مضمون پایه  329مضرمون سرازماندهنده و  40  ،مضرمون فرحگتر 5  موفق اه کجرف کدگرحری  ۀدر حوگتم مرحل  حنپژوهجرور

مضرامتم  دیترأ ۀنتدر زمسراصته  محقق ۀاا صبرگان در قاگب پرسرجرنام  افتهیسراصتار  ۀسرپس اا حسرتفاده حز مصراحب شرد.

  .ندمضامتم پایه( اه دست آمدشاصص ) 321  ت یدرنها که ، اه حجما  نرر صبرگان رستدآمدهدست اه

 

 روایی

هد  اررسری حعتبار مضرامتم  اا   پایه  و  دهندهسرازمان  ،فرحگتر مضرامتم  شردنمجررص حز  پس  مضرامتم  حعتباریاای  ۀپرسرجرنام

 حز نفر 12 که  علو  رراتتی مترصرصران حز  شرد. در حیم پرسرجرنامه آماده  ،محوررراتت دحنجرمومملش شرایسرته  شردهییشرناسرا

  شرد که   درصوحسرت   نررحنصراحب  حزهم نتم   .شرد  نررصوحهی مضرامتم حز هری  ۀدراار ،ااشرندیم  دحنجرواهی  صبرگان

سرپس ارحی هرمضرمون، شراصص نسربت روحیی   .مهرح کنند  شرود،  حصرالح  یا  حضرافه ااید حز نررشران مضرمونی  ینان ه

محور اا    ۀسرتیدحنجرمو مملش شرا  ت تررا یدرسر   ۀارنام ۀزمتن مترصرصران نرر حز  شراصص حیم در .گردیدمحتوحیی محاسربه  

شرد که    درصوحسرت   هاآن حز  مضرامتم، اه  مراوط  عملتاری رماریف اتان  اا گردید.  حسرتفاده  حل مسرلله کردیرمرکز ار رو

  گویه ( 1) حز حندعبار  رتف حیم ارش  سرره. کنند اندیربقه ،گتکر  ارجرریسرره رتف  ارحسررا  رح  سررؤحال  حز هری 

  یی محتوح  ییروح نسربت   سرپس. ندحرد ضررورری  گویه ( 3. )نتسرت  ضرروری  حما  ؛مفتدحسرت   گویه (2. )حسرت  ضرروری

 .شودیم  محاسبهذیل   فرمول  ارحسا 

 

𝐶𝑉𝑅 =
رمدحد  مترصصتنی که گزینه  موحفق  رح حنتراب کرده  حند  −

رمدحد  کل  مترصصتم 
2

رمدحد  کل  مترصصتم 
2

 

 
1.Gal et al 
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 حز  صبرگان نتز متجرکل  گروه.  شردشرناسری رکمتل  نفر حز مترصرصران علو  رراتتی و روحن 12روسر    پرسرجرنامه مرکور

رح  متفاو  آن  یهاو جنبه حاماد  محوری،رویکرد مسرلله دراارۀ  کافی  دحنش  که  اود ی درسریزیرارنامه رشرتۀ مترصرصران

ااید   قبولقاال  CVR  مقدحر  حدحقل کردند،  حرزیاای رح سرؤحال  که  مترصرصرانی  رمدحد  ارحسرا ذکر حسرت که قاال .دحشرتند

ااشررد.   0.56نفر اودند، ااید نسرربت روحیی محتوحیی،    12پژوهش حاضررر که  اا روجه اه رمدحد مترصررصرران. ریتتر کند

  ۀ کنندیاایحرز  مترصرصران  رمدحد اه  روجه اا  که ااشرد متزحنی حز  کمتر هاآن ارحی  شردهمحاسربه  CVR  مقدحر  که مضرامتنی

  ندحرند  قبوگی  قاال  روحیی محتوحیی  روحیی محتوحیی،  نسبت   ارحسا  زیرح  شوند؛ گرحشته  کنار ااید ،حندشدهمجررص  سرؤحل،

 (.  1397  حبتبی،)

 در  و  آمد اه دسررت   هیپا  مضررمون  615  رمدحد  حاتدح در  ،هاهیگو  ر ر  یارح  ییمحتوح  روحیی  مقدحر ۀمحاسررب  اه روجه  اا

  صبرگان  یاررسر  ونسربت روحیی محتوحیی    متترم  حز  پس  ند.گرفت قرحر دیترأ مورد  هیپا  مضرمون 329  رمدحد ،دو  یکدگرحر

  و   صبرگان  دیترأ  موردکه   آمدند  اه دسررت  0.56 حز  کمتر  نسرربت روحیی محتوحیی هیپا  مضررمون 8  رمدحد م،تمترصررصرر  و

  مورد  و ندشرد 0.56 یااال  نسربت روحیی محتوحیی  کسرب   اه  موفق مضرمون 321  رمدحد  ت یدرنها  ند.نورفت قرحر متمترصرصر 

 .ندگرفت  قرحر صبرگان و متمترصص دیترأ

 

 پایایی

محور اا  درسری رراتت دحنجرمومملش شرایسرته  ۀارنام ۀکتب و مقاال  در زمتن ۀمهاگم اادر پژوهش حاضرر حاتدح  یدگرحرک 

  رسرتد کدگرحری اه سرمع و نرر حسرارتد رحهنما و صبرگان  سرپس حرالعا     گرفت.  رمرکز ار رویکرد حل مسرلله صرور 

مضرمون پایه اه   321  ذکر حسرت که رمدحدقاال شردند.مضرمون پایه کجرف   329  رمدحد ،یکدگرحرمرحله   2ری حز که پس 

  ۀ محاسرب یارح یهوگسرت حز و سرهیمقا ور،یدیک  اا یدگرحرک  دو  میح  ینتادرنهایت    .ندرأیتد صبرگان و مترصرصرتم رسرتد

 د:ش  حستفاده ربق فرمول ذیل  ییایپا

𝑃𝐴𝑂 =
2𝑀

(𝑛1 + 𝑛2)
 

 

  ۀ مرحل 2در   هاِی مجررتر  روحفق  رمدحد  M  پایایی،  ضررریب   یا  شرردهمجرراهده  روحفق درصررد PAO  در فرمول مرکور،

 دو   ۀمرحل در  شردهحسرتررح  مضرامتم  رمدحد 𝒏𝟐و کدگرحری حول  ۀمرحل در  شردهحسرتررح  مضرامتم  رمدحد 𝒏𝟏کدگرحری،

اا  .  حسرت   کامل  روحفق یممنا اه  ی  و روحفقعد   یممنا اه صرفر  ااشرد؛می متیتر  ی  را صرفر اتم  پایایی  ضرریب  .هسرتند

 .حعتمادندقاال  نتای   ؛ااشدمی 0.7در پژوهش صاضر    روحفق درصدروجه اه حینکه 

  

𝑃𝐴𝑂 =
2 ∗ 329

(615 +  321)
= 0.7 
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 هاافتهی

  ل ترحل و یگردآور  منروراه  دروحقع  ؛مضرمون  لترحل روش عبار  حسرت حز ی پژوهشفتک   ۀمرحل در حسرتفاده  مورد روش

  روش  حز حگبته .دیگرد  حسررتفاده  (نگتحسررترگ_متمضررام  ۀشرربک)  ییحسررتقرح مضررمون  لترحل روش حز یفتک   ۀمرحل  یهادحده

 .حستفاده شد مرکور مدل  یاایحعتبار منروراهنتز   شیماتپ

. روش رحلتل  گردیدحسررتفاده    موجود  و کتب   هانامهانیپا، حاضررر حز مقاال پژوهش  درروش رحلتل مضررمون   جهت 

که حز قبل وجود ندحشرته(    ییهادحده) متمضرام  و قاگب مضرمون اا رویکرد حسرتقرحیی حکتجرافی جهت حسرتررح  مضرامتم  

مفاهتش حصرلی    .سرازماندهی و مررب شردند  ،کلی  صرور اهو  شردهحد ا  یکدیور  اامفهو   سرپس جمال  هش  گرفت.حنما  

 متمضرام)  یحصرل  مداُ 5اه رفکت  در قاگب   ه کهو حگووهای مراوره حسرتررح  شرد هاهینررمورد نرر ارحسرا     ۀمبتم پدید

  ۀ محقق اا حسرتفاده حز مصراحب  .دنگردیم  حرح ه( هیپا  متمضرامشراصص ) 329 و(  دهندهنسرازما متمضراممؤگفه ) 40  ،(رتفرحگ 

آمده، اه حجما  نرر صبرگان  دسرت اهمضرامتم    دیترأ ۀنتدر زمسراصته  محقق  ۀاا صبرگان در قاگب پرسرجرنام  افتهیسراصتار

 .گرفتندمضامتم پایه( مورد رأیتد قرحر شاصص ) 321  ت یدرنها که رستد

پتجرنهادی مضرامتم  همرحه حگووی ( اه5شرماره )شرکل  حگی  (  1شرمرحه )پژوهش حاضرر حز شرکل    یهاافتهینمودحر مفهومی  

 ااشند.شاهده میقاال(  6)  در شکل شماره دهندهفرحگتر و سازمان

 

کدام    حل مسؤئله  کردی محور با تمرکز بر روسؤتهی شؤا معلمدانشؤجو  تیترب یدرسؤ   ۀبرنام  یالگوکیفی او : مبانی  سؤاا 

 است؟

  حل مسرلله  کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا مملشدحنجرمو   ت تررا یدرسر   ۀارناممبانی حگووی  ند کهنجران دحد  هاافتهی

مکانی و زمانی    و مبانی  رفتاریمبانی ،  یشرناصتروحنمبانی حعتقادی،  _یحصالقمبانی  نورشری، مبانی  دحنجری،  شرامل مبانی

در پژوهش حاضرر،    شردهکجرفۀ  اا روجه اه مضرامتم پایه و مضرامتم سرازماندهند روجه شرود. هاآنکه ااید اه  ااشردیم

محور اا رمرکز ار رویکرد حل مسررلله  درسرری رراتت دحنجررمومملش شررایسررته  ۀمبانی حگووی ارنام  یهایمفهومنمودحر 

 .ااشدیم(  1شمرحه )1شکل   صور اه

 
 محور اا رمرکز ار رویکرد حل مسلله درسی رراتت دحنجمومملش شایسته ۀمبانی حگووی ارنام :1شکل 



 محور با تمرکز بر رویکرد حل مسئله معلم شایستهبرنامۀ درسی تربیت دانشجوطراحی الگوی 
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 حل مسؤئله کردی محور با تمرکز بر روسؤتهی شؤا  معلمدانشؤجو  تیترب  یدرسؤ  ۀبرنام  یالگوکیفی دوم: اهداف   سؤاا 

 کدام است؟

  ء حهدح  )حررقااا رمرکز ار رویکرد حل مسرلله در جهت رحقق   محورسرتهیشرا  مملشدحنجرمو   ت تررا یدرسر   ۀارنام یحگوو 

ذهنی(    یهایژگ یومهارری و حررقاء   یهایژگ یو، حررقاء یححرفه ۀحجتماعی، روسرم  یهایژگ یوفردی، حررقای   یهایژگ یو

حهدح    یهایمفهومدر پژوهش حاضرر، نمودحر  هشردکجرف  ۀاا روجه اه مضرامتم پایه و مضرامتم سرازماندهند .ااشردیم

(  2شرماره ) شرکل  صرور اهمحور اا رمرکز ار رویکرد حل مسرلله درسری رراتت دحنجرمومملش شرایسرته  ۀحگووی ارنام

 .ااشدیم

 
 محور اا رمرکز ار رویکرد حل مسللهدرسی رراتت دحنجمومملش شایسته  ۀحهدح  حگووی ارنام: 2 شکل

 

 حل مسؤئله کردی محور با تمرکز بر روسؤتهی شؤا  معلمدانشؤجو  تیترب  یدرسؤ   ۀبرنام  یالگوکیفی سؤوم: محتوای   سؤاا 

 کدام است؟

  ، حل مسرلله کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا مملشدحنجرمو   ت تررا یدرسر  ۀارنام  یحگوو محتوحی   ند کهنجران دحد  هاافتهی

محتوحی  ارجری،  حنوتزه  محتوحی  کاراردی،محتوحی  شرناصتی(،  ) یدحنجر   یکه شرامل محتوح  ردتگ یارمرح در  تفاوریرتف م

حل    کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا مملشدحنجرمو   ت تررااه عبار  دیور جهت  ؛  شرودیمرکاگتف محتوحی ممنادحر و  

  مؤثر جهت رحقق حیم حمر  در    دنروحنیمنو  محتوح  5حیم   هاافتهینتاز اه حنوح  مرتلفی حز محتوح حسرررت که ربق    ،مسرررلله

حگووی    محتوحی یمفهومدر پژوهش حاضرر، نمودحر    شردهکجرف ۀاا روجه اه مضرامتم پایه و مضرامتم سرازماندهند  ااشرد.

 .ااشدیم (3شماره )شکل    صور اهمحور اا رمرکز ار رویکرد حل مسلله درسی رراتت دحنجمومملش شایسته  ۀارنام

 
 محور اا رمرکز ار رویکرد حل مسللهدرسی رراتت دحنجمومملش شایسته ۀحگووی ارنام محتوحی: 3شکل 
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محور با تمرکز  سؤتهی شؤا معلمدانشؤجو  تیترب یدرسؤ   ۀبرنام  یالگو  یادگیری_یاددهیکیفی چهارم: راهبردهای   سؤاا 

 کدام است؟ حل مسئله  کردی بر رو

رحقق   جهت   حل مسرلله  کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا مملشدحنجرمو   ت تررا یدرسر ۀ  ارنام یحگوو  ندنتای  نجران دحد

شرناصت،   ۀشرامل یادگتری مجرارکتی، روسرم  هاروشحیم   هاافتهیربق    حسرت.حجرح   ارحی  ییهاروشمند نتاز  صود،  حهدح 

فکری، کاوشروری حجتماعی،    یهایااز، رحهبرد رفکر حسرتقرحیی،  هادهندهسرازمانمحاکش قضرایی، پتش  ۀشرتو کاوشروری اه

، رحهبردهای عمومی رفکر، سراصتارمند، یادگتری اا ارنامه، کاوشروری علمی، کاوشروری حجتماعی  ابیرسرل یادگتری  

  ی هاسرتشتسر و   یحرسرانهیادگتری رلفتقی، روش حیفای نقش، رحهبردهای   ری، یادگتری حکتجرافی،مهار  آموزش کاوشرو

یادگتری محتوحی مورد نرر شرده  _ااعث رسرهتل فرحیند یاددهی  هاروشاه عبار  دیور حسرتفاده حز حیم   ااشرد؛میمفهومی  

اا روجه اه مضرامتم  .صوحهدشرد حل مسرلله کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا منمر اه رحقق حهدح  حگووی  ت یدرنهاکه 

ی حگووی  رتادگ ی_یاددهی یرحهبردها  یهایمفهومدر پژوهش حاضرر، نمودحر  شردهکجرف  ۀپایه و مضرامتم سرازماندهند

 .ااشدیم (4شماره )شکل    صور اهمحور اا رمرکز ار رویکرد حل مسلله درسی رراتت دحنجمومملش شایسته  ۀارنام

 

 
 حگووی ارنامه درسی رراتت دحنجمومملش شایسته محور اا رمرکز ار رویکرد حل مسلله  یادگتری_ یاددهیرحهبردهای : 4شکل 
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 حل مسؤئله کردی محور با تمرکز بر روسؤتهی شؤا  معلمدانشؤجو  تیترب  یدرسؤ  ۀبرنام  یالگوکیفی پنجم: ارزشؤیابی    سؤاا 

 کدام است؟

شرامل حرزشرتاای پایانی،   حل مسرلله کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا  مملشدحنجرمو   ت تررا یدرسر   ۀارنام یحگوو حرزشرتاای  

؛ اه  شرودیمحرزشرتاای یتسرتی، حرزشرتاای عملکردگرح و حرزشرتاای فرحیندمحور   مهارری،_حرزشرتاای عملیحرزشرتاای دحنجری، 

محور اا رمرکز ار  سررتهیشررا مملشدحنجررمو   ت تررا یدرسرر  ۀارنام  یحگوو عبار  دیور جهت اررسرری متزحن رحقق حهدح   

 ۀاا روجه اه مضرامتم پایه و مضرامتم سرازماندهند  حرزشرتاای حسرتفاده کرد. یهاروشحز حیم   روحنیم  حل مسرلله کردیرو

محور اا  درسری رراتت دحنجرمومملش شرایسرته  ۀحرزشرتاای حگووی ارنام  یهایمفهومدر پژوهش حاضرر، نمودحر    شردهکجرف

 .ااشدیم  (5شماره )شکل   صور اهرمرکز ار رویکرد حل مسلله  

 
 حل مسلله کردی محور اا رمرکز ار روستهی شا مملشدحنجمو تتررا یدرس ۀارنام یحگوو حرزشتاای یهاشاصص و  هامؤگفه  :.5شکل 
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 یریگجهینتبحث و  

محور اا رمرکز ار رویکرد حل  درسری رراتت دحنجرمو مملش شرایسرته  ۀردویم حگووی ارنام ۀدراار  حاضرر نتای  پژوهش

مد مبانی، حهدح ، محتوح،  اُ 5حز   متجرکل  درسری رراتت دحنجرمومملمان دحنجرواه فرهنوتان  ۀارنام ند کهمسرلله نجران دحد

و   هامؤگفهمد، دحرحی اُ 5حز حیم  هرکدح ذکر حسررت که  قاال  ااشررد.میو حرزشررتاای رجررکتل   یادگتری_ یاددهیرحهبردهای 

محور اا رمرکز ستهیشا مملشدحنجمو   ت تررا یدرس  ۀارنامکلی حگووی  روراهاا رماریف صاص صود هستند.    ییهاشراصص

ی حیم  هاشاصصو  هامؤگفه  میررمتدحولۀ  دهندنجانحیم مدل   ااشد.( می6صور  شکل شماره )اهحل مسلله   کردیار رو

 اُمد حست. 5

 

 
 فرهنوتان  در دحنجواه حل مسلله کردی محور اا رمرکز ار روستهی شا مملشدحنجمو  تتررا یدرس ۀارنامحگووی  : 6شکل 
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در مبانی    آن ه  هاافتهیربق   که گفت   روحنیم هاپژوهشدر رحسرتای همسرویی نتای  حاصرل حز پژوهش حاضرر اا سرایر 

    ی یاندصرور ،   تفرد و مح  متارقرحرشرده اصوردن رمادل  هشاهی،  رتادگ یحنتقال  عبار  حسرت حز دحنجری حهمتت دحرد

 یرحرتتری،  سیگوناگون در ردر یموحد و منااع پژوهجر ، دیجد  یمنااع علم، ییحفزحدحنشی،  رتادگ یحز   یروحگ،  رحهبرد مناسرب 

حیماد   و  دحنش دتروگدر    یاازرر یفضاحیماد ،  در رفکر  یاازرر یفضاحیماد ی، دحنجواه یموحد آموزش ت تفتو ک   ت تدر کم

(،  1385)  یلتسرلسربحیم یافته همسرو اا نتای  پژوهش  . دحنش روسر  دحنجرمو  دتو موحنع روگ  هاب تآسر  در  یاازرر یفضرا

صود اه نقش و   یهاپژوهشدر  هرکدح که   ااشرردی( م1395)  یکاووسرر قره دح ی و  و (1398همکارحن )پور و  موسرری

 دحشتند. رأکتد هامؤگفهحهمتت حیم 

  ی کاهش مجررکال  رفتار ،حگوو قرحر دحدن رفتارحشرراره اه   که  امدی شررامل مبانی رفتاری اود ۀمؤگف  ،هاافتهیار حسررا   

حیم یافته   دحرد.ی  و پرصاشرور  یفرد متا  ت تکاهش حسراسر یی و رحیکاهش رفتار ح ،اهبود روحا  اا همسراالن  ،نوجوحنان

که در پژوهش صود   ااشردیم(  1395)  یراجر و  (2014)و همکارحن   کونگ  (،1385) یلتسرلسربهمسرو اا نتای  پژوهش 

 اه حهمتت مسا ل رفتاری حشاره دحشتند.

 هم نتم دهد. حفزحیش مملماندحنجرمو  در رح مسرلله حل مهار  و پژوهجری مهار  و دحنش روحندیم  یححرفه ۀروسرم

همکارحن  (، گهتفی و 1385)  یلتسرلسرب یهاپژوهشنتایچ    .شرود درونی رضرایت  کسرب  وها  آن نورشروحند ااعث  می

در   حیروسرمۀ حرفهاا حهمتت   آن  و نقش  یححرفه ۀمد روسرمحهمتت اُ  دیمؤ ( نتز 2012) و تآگسر ( و  1386)  یلتوک (،  1388)

 حست.درسی  ۀحگووهای ارنام

و محتوح،    نهیگز  میاهترحنتراب   نو ،منرور حز حسررت.  های ارنامۀ درسرری شررناصتی( حز زیرممموعه) یدحنجرر محتوحی  

متناسرب    یمحتوحو  حرالعا   یآورجمع،  فرحگتر  یهاییروحناو    یرتادگ یکارارد دحنش متناسرب اا سره  ،  کردنصالصره

(  1385)  یلتسرلسرب(، 1394) و همکارحن  رضروحنی یهاپژوهشحیم یافته همسرو اا نتای     ااشرد.می درو  شتو مفاه  قیحقا

 حست.حز محتوح    نو ار حیم  رأکتد( در رحستای  1395)  یکاووسو قره دح ی و 

ی،  رتادگ یر در   یدر  ممناره    هراافترهیر ربق   اراشرررد کرهمی هرای ارنرامرۀ درسررریزیرممموعرهحز   ی، نو  دیورمحتوحی ممنرادحر

 روشرم و آشرکار  یهانمونه  درصوحسرت و   تر و قضراو  صرحکحز رف یناشر  یعقالن ت تررا، دحنش یدحریممنادحراودن و پا

صود   یهاپژوهشکه در  ااشردمی( 2012) ونتآن( و  1385)  یلتسرلسرب یهاپژوهشهمسرو اا نتای   . حیم یافته  حشراره دحرد

 .دحشتند  حشارهحیم نو  حز محتوح   یهامؤگفهاه 

  ی درسر  ۀارنام  در حرزیاای متزحن رحقق حهدح  حگووی روحندیمنو  دیوری حز حرزشرتاای حسرت که حرزشرتاای فرحیندمحور  

در حجرحی حیم حرزشرتاای    هاافتهیحسرا   . ارااشرد  مؤثر  حل مسرلله کردیمحور اا رمرکز ار روسرتهیشرا مملشدحنجرمو   ت تررا

  ی کردهایرو  یرتکارگ اه،  «محصول»ار  رأکتد  یجااه ند«یار »فرح رأکتدی، رفکر حنتقاد ندیفرح مانند ییهامؤگفهااید اه نقش  

، مدحرندیفرح  یآزمون فرحگترحن در حاگته،  سر یحنما  مقا،  مسرلله  ییاازنمای،  شرناصت  ررمیتپاکمتر در سرهوح  یدگ ت تپ یدحرح

  نرد یفرح یو اهبود رمراگ  لتر رسررره،  دهنردهنرشصودجوش    ینردهرایفرح،  جبرحن،  یسرررازنرهتاه،  (ینردیفرح)  ینیرکو   یااتر حرزشررر 

رسرل   کسرب  و   انیدحنجرمو   جررفت تپ  یااتحرزشر ی،  در اررسر   ندهایروجه اه فرح  ،فرحگترحن  جررفت تنرار  ار پی،  رتادگ ی

که   ااشردیم(  1396همکارحن ) و دح ی حیم یافته همسرو اا نتای  پژوهش قره .ی روجه شرودندیفرح  یهامهار در   جرترتا

 حرزشتاای، یادگتری، یهات تفماگ منااع، و موحد ،یادگتری_ یاددهی رحهبردهای محتوح، ی حهدح ،هامؤگفهند دحد نجان



 1401(، زمستان 69)مسلسل  1، شماره 18های مدیریت آموزشی، دوره فصلنامه نوآوری 

43  

 ند؛ گرحقرحر دحر نامهلوای  وضرمتت  در درسری ارنامۀ حرزشرتاای در نتاز مورد فضرای آموزشریو آموزشری زمان ،یاندگروه

(، حبتبی آذر 1395)  یکاووسر قره دح ی و   ،(2012) ونتآن یهاپژوهشهم نتم نتای   اتجرتری شرود.   هروج  هاآنااید اه  

 درسی حست. ۀارنامروجه اتجتر اه حیم نو  حز حرزشتاای در  دیمؤ ( نتز 1393همکارحن )( و ذوحگفقاری و 1397) یراگبو 

  ؛ محور نتسرت سرتهیشرا مملشدحنجرمو  ت تررا  یدرسر  ۀارنام  یحگوو  ۀکامل در زمتن صألممنای  پژوهش حاضرر اه  یهاافتهی

ریزحن درسی در جهت حفزحیش سرعت و کتفتت  ارحی ارنامهۀ کنندلترسهالکه نتای  حیم پژوهش حاوی حصول رکمتلی و 

و اهبود    رسررهتلجهت  و اه اه نتای  پژوهش . اا روجه اه مهاگب ذکرشررده در ارشااشرردیمآموزش دحنجررمومملمان  

  ریزحن درسری و متوگتان مراوره اه ارنامهذیل پتجرنهادح     ،محورمحوری ارحسرا  رویکرد مسرللهکتفتت فرآیند شرایسرته

 :دنشو یمحرح ه 

ی روجه اتجرتری شرود، هم نتم عامل رحری  کنمکاوی  رتادگ یحنتقال  اه احث    گرددیمدر زمتنه اهبود مبانی پتجرنهاد  

رحهبرد   ، روجه شرود، هم نتم حنترابشرودیماتجرتر دحنجرمو اه در   یمندعالقهو    سرؤحلدحنجرمو که منمر اه ررح  

موحد  و  دیجد  یمنااع علم، حسرررتفاده حز ییحفزحدحنشیادگتری ارحی    یهافرصرررت ارحی ردریس و فرحهش کردن   مناسرررب 

 یفضرای، حیماد  دحنجرواه یموحد آموزشر   ت تفتو ک   ت تدر کم یرحرتتری، حیماد سیدر ردر  مؤثر  یآموزشر کم آموزشری و 

روجه   هاآناه   شرودیمکه روصرته   ااشردیم دحنش روسر  دحنجرمو  دتو موحنع روگ هاب تآسر و  دحنش دتدر رفکر و روگ  یاازرر

 شود.

 تیرقو ،  ت تپرورش حس صالق ماننداه نقش عوحملی  که   گرددیمفردی پتجررنهاد    یهایژگ یوهد  حررقاء  ۀدر زمتن (1

 ش یفزح، ححفرحد یروحنمند ت یرقو ، هاضرررمفکردن  اررر ، فردی  رترحهبرشررردن فرحگ ،  یریپرت تمسرررلوگ،  حاتکار ۀقو 

 ی روجه شود.کوشش صال  فردی و صودااور،  رحنتفرحگ  یلتعملکرد رحص شیحفزحی، لترحص  یمتصودرنر

ی، وحقم  ا لاا مسرر   شرردنموحجه ماننداه نقش عوحملی  که   گرددیماهبود کتفتت محتوحی کاراردی پتجررنهاد   ۀدر زمتن (2

ی،  اسرر تسرر   یمحتوحی،  حجتماع یمحتوح،  رحنتفرحگ   قیمتناسررب اا عال  یمحتوح،  رحنتفرحگ   یهاازتمتناسررب اا ن  یمحتوح

 ی روجه شود.علم یمحتوحی و  حقتصاد  یمحتوح

رفکر    قیحز رر یرگرحرترأث ماننداه نقش عوحملی  که   گرددیمپتجرنهاد  رحهبردهای عمومی رفکر حجرحی اهتر   ۀدر زمتن (3

 ی مهار  رفکر الند ارح، یحهتفرضر مسرا ل   ۀروسرم یارح یعلم  ۀو حفسران یپردحزندهیروش آ ی،فنون اارش میز ،وحگرح

، رفکر  دحنرهحنمرا  رفکر نقرا  یکمر  اره فرحگتر ارح،  ییگرحینسررربی،  کتاگکتیر رفکر دی،  حنتقرادرفکر    ی،رفکر منهق،  رفکر

و   یو حجتماع یریدر مسرا ل رار یجر یحندژر و  یرفکر حنتقاد ،در موضرو  مورد احث   حنهنقاد  یوگو گفت ی،  حنتزحع

 روجه شود. انیدحنجمو  یمهار  رفکر حنتقادو  رفکر صال  ی،حقتصاد

 ند« یار »فرح رأکتدی، رفکر حنتقاد  ندیفرح ماننداه نقش عوحملی   که  گرددیمپتجرررنهاد  حرزشرررتاای  حجرحی اهتر   ۀدر زمتن (4

  یی اازنمای،  شررناصت ررمیتپاکمتر در سررهوح  یدگ ت تپ یدحرح یکردهایرو  یرتکارگ اه،  «محصررول»ار  رأکتد  یجااه

نرار   ،  جبرحن، حرح ه فرصرت  یسرازنهتاه،  (یندیفرح)  ینیرکو   یااتحرزشر ، مدحرندیفرح  یآزمون فرحگترحن در حاگت،  مسرلله

در   جررترتکسررب رسررل  او   انیدحنجررمو   جرررفت تپ  یااتحرزشرر ی، در اررسرر  ندهایروجه اه فرح  ،فرحگترحن  جرررفت تار پ

 ی روجه شود.ندیفرح  یهامهار 
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 نویم ردریس. رهرحن: آیتژ. یهاروش(. 1394) محر آقازحده،   -
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 در   مملشرراترت (. اررسررری رهبتقی نررا  حرزیراای کتفترت ارنرامره درسررری  1393)  رضررروحنحمرحگره، حمترد؛ حکتش زحده،   -
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 .1،1393  شماره، 7 دورهرحهبردهای آموزش در علو  پزشکی،   دوماهنامهحگکترونتکی؛ مهاگمه ررکتبی، 

  دتررجمه عادل آذر و سررم  ،یفتو ک   یکم یکردهایرو  قترلف ؛یبتپژوهش ررک   یمبان .(1395)   . یچ؛ رجررکر  یردگ -

 .صفحه 591  ،یرهرحن: سازمان حنتجارح  جهاد دحنجواه  ان،تجهان

در علو  رراتتی، ررجمه صسرروی اااادی علی حکبر، پوشرنه کامبتز،  (. روش پژوهش 1391)  جانسرون، کریسرتنسرم. -

 رهرحن، آیتژ. آقازحده محر ،

(. حثرارجررری رویکرد حرل مسرررللره در آموزش در  کرارورزی ار حررقرای 1397)  اهنرا حبتبی، حفسرررانره؛ رراگبی،   -

 .1397 زمستاندحنجمو مملمان. سال هفتش، شماره نوزدهش، پایتز و    یححرفه  یهات تصالح

(. مدل مفهومی حرزشررتاای حز 1397) شتحارحهصروشرری، پورحن؛ نصررر حصررفهانی، ححمد رضررا؛ متر شرراه جمفری،   -

شرایسرته محور. فصرلنامه مهاگما  ارنامه  مملشرراتت مورد حنترار حز دحنجرمو مملمان در ارنامه درسری   یهایسرتویشرا

 .5-44، 1397، پایتز 50  ٔ  شمارهدرسی حیرحن، سال دوحزدهش، 

(. اررسری حگوو ارنامه درسری در حرزشرتاای ارنامه درسری، شرجرمتم همایش 1397)  دتوحی، فریبا؛ فالح،  ذوحگفقار -

 حجتماعی و فرهنوی حیرحن.  یهاب تآسعلمی پژوهجی علو  رراتتی و روحنجناسی،  

رفکر صال  اا   یهامهار (. پرورش 1392) ژنتاسربحانی نژحد، مهدی؛ زرحعتی، محسرم؛ مرحدی، شرمبان؛ حتدرپور،  -

، سرال 50  ٔ  شرمارهپژوهجری مدیریت نرامی.   -رویکرد حل مسرلله در ارنامه درسری دحنجرمویان. فصرلنامه علمی

 .174-141 ص، 1392ستزدهش، رااستان  

  ٔ  دوره (. کارارد رویکرد حل مسرلله در ررححی و ردویم ارنامه درسری مهاگما  حجتماعی  1385) نادر  سرلسربتلی، -

- 1384آموزشی؛   یهاینوآوردرسری و  یزیرارنامهپژوهش؛ موسرسره پژوهجری   4 و 3 و 2  شرمارهرحهنمایی. گزحرش  

1382. 

، شرورحی عاگی حنقالب فرهنوی و شرورحی عاگی وپرورشآموزش. رهرحن. وزحر   وپرورشآموزشسرند رحول انتادیم   -

 .وپرورشآموزش



 1401(، زمستان 69)مسلسل  1، شماره 18های مدیریت آموزشی، دوره نوآوری فصلنامه 

63  

  شرماره حیرحن و یند کجرور جهان. فصرلنامه رملتش و رراتت،   مملشرراتت (. اررسری رهبتقی ارنامه  1383) زهرح، یشرمب -

 ، نجریه پژوهجکده رملتش و رراتت.3

مهاگما  ارنامه درسری. ررجمه: محمود مهر محمدی، رهرحن: حنتجرارح    یشرناسر روش(.  1387) یسر  حدموندشرور ،  -

 سمت.

(. ردویم نجرانوان رویکرد حل مسرلله ارحی حرزشرتاای ارنامه درسی رشته 1396)  رهماسرب قره دح ی، رسرتش؛ کاوسری،   -

 .1396هفتش، سال مدیریت دوگتی و حجرحی آن در دحنجواه آزحد حسالمی. فصلنامه رساگت مدیریت دوگتی.

ش، (. ررجمه نصررر ححمد رضررا و همکارحن، نجررر سررمت، یا  یازده1395)  .جویس گال مردیت، اورگ وحگتر، گال -

 .720صفحه 

، سرال 9  شرماره(. شرهرن  حازحری ارحی حررقای روحنایی حل مسرلله ریاضری.  1394)  محمدرضراگویا، زهرح؛ فدح ی،  -

 .75-63 صص. 1394

 د، تحمی نژحد دزفوگ یمحمود ،یمهد  انتپور مهتاب، زمان  یصررمصررام ال،تگ کتای  ی، مسررمودایرؤ   دتسرر  نژحد یمحمود -

 ی دحنجرواه علو  پزشرک انیحل مسرلله دحنجرمو   یهاسرب و   جررفت تپ  زهتحنو مترحاهه ا  ی(. اررسر 1398)  ز،یعزی  کسران

 .25-17(، 1) 7 ،یروسمه در آموزش پزشک  یدزفول، رحهبردها

حرزشرتاای کتفتت ارنامه درسری دوره  یهامؤگفه.  (1397) فرممروفی، یحتی؛ محمدرضرا، یوسرف زحده؛ دحوود، مترزحیی   -

- 116، صرص 1397  زیتپاو حرزشرتاای آموزشری،    یرتگ حندحزهفصرلنامه مهاگما    کارشرناسری پتوسرته دحنجرواه فرهنوتان.

81. 

در کجرورهای حنولسرتان،   مملشرراتت (. اررسری رهبتقی نرا  ارنامه درسری  1387)  یعلذکاوری،    مالیی نژحد، حعرش؛ -

 .62-35. صص 26. شماره  1387آموزشی، رااستان   یهاینوآورفصلنامه  ژحپم، فرحنسه، ماگزی و حیرحن. 

(. مقایسره حثرارجری آموزش شرایسرتوی  1397) حگه، رمضران؛ عباسری، قدر  زحدهحسرممنترر، ناصرر؛ دوسرتی، یارعلی؛   -

آموزش و ممله مهاگما    دحنجرررمویان دحنجرررواه فرهنوتان، شررردهحدرح  هتمانی و حل مسرررلله ار صود کارآمدی 

 .142-164، صص 2، شماره  10یادگتری، دوره  

تان قد  . مجرهد، حنتجرارح  آسر حندحزهایجرش، رویکردها و  هانررگاه(. ارنامه درسری، 1385) محمود مهرمحمدی، -

 رضوی.

 و حگووی حجرحیی مجرررارکتی آن؛ رحهبرد رحوگی ارحی  مملشرراترت (. ارنرامره درسررری  1392)  محمودمهرمحمردی،   -

 .26-5(1) در حیرحن. دو فصلنامه نرریه و عمل در ارنامه درسی، مملشرراتت 

 ارنامه درسرری ملی   مملشرراتت ممماری( ارنامه درسرری ) کالن(. ررححی  1394) آمنه، ححمدی، حهللنممت پور،  موسرری -

 جمهوری حسالمی حیرحن. دحنجواه فرهنوتان، مماونت آموزشی و رحصتال  رکمتلی. مملشرراتت 

درسری مبتنی ار شرایسرتوی در آموزش عاگی؛ گامی در جهت حشرتیال    یزیرارنامه(.  1386) متحسر مهمو ی،    یمؤمن -

 .19  شماره، 1386 زیتپاسازمان همتاری حشتیال(. سال پنمش، ) شیرو،  هادحنجواه النتحگتحصفارغ
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درسرری مبتنی ار شررایسررتوی؛   یزیرارنامه(. 1390) محمدمهمو ی، حسررتم؛ کاظش پور، حسررماعتل؛ رفرشرری،    یمؤمن -

 .143-3: 149، شماره  2  دورهحساسی؛ فصلنامه رحهبردهای آموزش،   یهایستویشای روسمه رحهبردی مهلوب ارح

(. ررححی و حعتباریاای حگووی ارنامه 1395)  لتحسرماعهدحیتی، حکبر؛ ملکی، حسرم؛ صرادقی، علترضرا؛ سرمدی پور،  -

کتفی در ارنامه   یهاپژوهشدرسری مبتنی ار شرایسرتوی ارحی دوره کارشرناسری حرشرد رشرته ارنامه درسری؛ فصرلنامه 

 .95 زیتپا، 4  شمارهدرسی دحنجواه عالمه رباربا ی، دوره حول، 
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