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 چکیده 

مسئله و ارائه الگوی ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل شناسایی مؤلفه هدف پژوهش حاضر، هدف:

 بود.دبستانی بهینه برای دوره پیش

پژوهش حاضر در دو مرحله اجرا شد،  .پردازی داده بنیاد استصورت کیفی و مبتنی بر نظریهاین پژوهش به روش:

 الگوی ارائه پرورش مهارت حل مسئله و عناصر برنامه درسیو دوم: شناسایی  های مهارت حل مسئلهمؤلفه اول: کشف

، از متخصصان برنامه درسی پژوهشجامعه  دبستانی.گانه کالین برای دوره پیشبا استفاده از عناصر نه رنامه درسیب

ود. از هر گروه ببه روش هدفمند از نوع گلوله برفی  گیرینمونه .دبستانی تشکیل شدروانشناسان تربیتی و مربیان پیش

دامه ها اساختاریافته انجام و نفر بعدی توسط وی معرفی و مصاحبهبا یک نفر واجد معیارهای مشخص، مصاحبه نیمه 

سه مرحله کدگذاری باز،  روش استراوس و کوربین در ها براساسنمونه، حاصل شد و داده 43یافت تا اشباع نظری با 

 وتحلیل گردیدند.محوری و گزینشی تجزیه

دهی، مسئله، سازمان تشخیصخودآگاهی، : لهمؤلفه مهارت حل مسئ 11کشف  ،در مرحله اولنتایج  ها:یافته

در مرحله دوم عناصر برنامه درسی های اجتماعی و... بود. های تفکر، مهارت، پرورش مهارتوتحلیل، ارزیابیتجزیه

 ،های ارائه(دهی، روشسازمانمحتوا ) شناختی، نگرشی، عملکردی(،اهداف )شامل  حل مسئله مبتنی بر پرورش مهارت

های گیویژفضا )ویژگی، انواع منابع(، ) یآموزش(، مواد انفرادی، گروهی) یریادگ(، فعالیت یسنتی، فعال) سیتدرروش 

توجه به ماهیت مسئله، جنسیت، سن، ) یبند، گروهزمان، توجه به آمادگی و سن(مدتزمان )فیزیکی، تجهیزات(، 

دوره  الگوی بهینهشناسایی و دی، کمی، توصیفی( فرآینتوجه به تفاوت فردی، ) یابیارزش ناهمگنی، تعداد اعضا( و

 ارائه شد.دبستانی پیش

 دبستانیدوره پیش ،مهارت حل مسئله، الگوی برنامه درسی ها:کلید واژه
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 و بیان مسئله مقدمه

 هایسال، شامل شودمیدر نظر گرفته  یکودک هیاولان دور عنوانبهکه  دبستانیپیش آموزش    

های فکری و ذهنی این دوره بنیان در (Kazo and Is, 2018).تاس ییآغاز دوره ابتدا قبل از تا یکودک

کودکان برای یادگیری مفاهیم گوناگون و پرورش ابعاد مختلف جسمی، اجتماعی، روحی، عقلی و 

ای هسنگ بنا و اساس فعالیت دبستانیپیش وپرورشآموزشاستعدادهای گوناگون گذاشته خواهد شد. 

پیچیدگی و متنوع  با (.Pryer and Gerard, 2006) کودکان برای سطوح بعد است وپرورشآموزش

متفکران مستقل، شهروندان مولد و  عنوانبهسازی کودکان و نوجوانان شدن جامعه، فرایند آماده

 Motamedi, Hajbabaei, Biglarian and Fallah) شودتر میرهبران آینده، دشوارتر و پیچیده

Solokalaeei, 2012 .) جامعه امروزی، افراد  انگیزشگفتروبرو شدن با تحوالت  منظوربهبر این اساس و

مسئله چیزی است که  (.Rastgou and Mohsenpour, 2009) رندیفرابگرا مسئله حل  هایمهارت دبای

انگیزد تا از طریق حل آن، مجدداً تعادل شناختی تعادل شناختی فرد را به هم زده و تالش وی را برمی

بایادگیرندهکهزمانی(. Momeni Mahmouei, Zangoye and Dehaghani, 2015) ابدیبازخود را 

دارد،اختیاردرلحظهآنکه درهاییمهارتواطالعاتازاستفادهباتواندنمیکهشودروروبهموقعیتی

 (.Seif, 2019) استرومسئله روبهیکباویکهگویندمی بدهددرستپاسخسریعاً موقعیتآنبه

است و افراد در سراسر زندگی خود با مسائل  ناپذیراجتنابدر زندگی امری طبیعی و با مشکل  مواجهه

یوه به ش هاموقعیت گونهاینتوانایی افراد در مواجهه با  روازاین، شوندمی روروبهو مشکالت مختلفی 

ازجمله  (.Lau, Fang, Cheng and Kwong, 2019است )مد از اهمیت باالیی برخوردار صحیح و کارآ

مهم آموزش  از اهدافیکی مسئله حل  است. 1مسئلهبارز و ممتاز انسان، مهارت حل  هایمهارت

آموزان دانشاز سوی مسئله های معلمان و والدین کسب توانایی حل آمده و یکی از خواستهشمار به

 ,Seif) استفراگیرانبهمسئله حلیاد دادن،وپرورشآموزشهایبرنامههدف نهاییبوده است.

Kadivar, Karami nouri and Lotfabadi, 2014 .)آموخت و  توانیماست که  یمهارت ،حل مسئله

-دانشبتواندضروری تحوالتباید با ایجادآموزشینظاملذا، .(Karademir, 2019)  کرد نیتمر دیبا

-تعمیمگیری،جهینت تفکر انتقادی،،وتحلیلتجزیهتفسیر،از قبیلمختلفوظایف  انجامبرایراآموزان

انتخاب و ،اظهارنظرها، ایدهقضاوت دربارۀزندگی،مسائلحل خالقانۀ،حلراهارائۀبینی،پذیری، پیش

یکی از این تغییرات ضروری باید در  (.Ngang, Nair and Prachak, 2014) نمایدآمادهگیریتصمیم

دوره کسب و مشاهده تجربیات مهم کودک  دبستانیپیش ازآنجاکه پذیرد.حوزه برنامه درسی صورت 

و  میتعل (.Seçer, Nadir, Sezai, Fahri and Gökhan, 2009) است، اهمیت بسزایی در رشد او دارد

و  هارزشا حفظ از نظرکودکان را که  شودمی فیتعر فرایند آموزشیک  عنوانبه دبستانیپیش تیترب

                                                           
1. Problem-solving Skills 
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 تیوجه هدا نیبه بهتر یو ذهن ی، زبانی، عاطفی، اجتماعیجامعه، رشد جسم یفرهنگ هایویژگی

 ود،ش یخوب که عمل یبرنامه درس یک یاجرا قیبه آموزش در سطح مطلوب از طر یابیو دست کندمی

 (Kazo and Is, 2018). گیردمیصورت 

های نقش مؤثری در ارائه آموزشهای نظام آموزشی بخش ترینیکی از مهم عنوانبهدرسی  برنامه    

 مؤثرترینو برای اینکه مهارت حل مسئله به بهترین  (.OECD, 2017) با کیفیت در دوران کودکی دارد

آموزش داده شود نیاز به یک الگوی برنامه درسی مطلوب در این زمینه  دبستانیپیششکل به کودکان 

-امهعناصر برنبسیار ضروری است. درسی، در فرایند یادگیری توجه به عناصر برنامه. شودمیاحساس 

-، مواد و منابع، فعالیتیریادگی یاددهیاهداف، محتوا، راهبردهای  عبارتند از: 1درسی از دیدگاه کالین

 (.Maleki, 2018)بندی فراگیران، زمان و فضا گروه های ارزشیابی،یادگیری فراگیران، روشهای 

حل مسئله، یادگیری مستقل و  رینظمختلفی  هایمهارتهای درسی باید تغییر یابند تا برنامه

همسویی  مذکورالگوهایی که با تحوالت  ازجملهپرورش دهند. رشد و خودراهبر را در دانش آموزان 

یا  مسئلهیادگیری یا برنامه درسی که از واژه  هر نوعاست. مسئله درسی مبتنی بر حل دارد، برنامه

 (.Woods, 2006) شودشناخته میمسئله برنامه درسی مبتنی برحل  عنوانبهکند پروژه استفاده می

(1997) Fogarty  ند کیک الگوی برنامه درسی تعریف می عنوانبهرا مسئله حل برنامه درسی مبتنی بر

است. این مسائل از نوع ساختار نایافته، هدف آزاد و  شدهطراحیکه پیرامون مسائل زندگی واقعی 

 یرویاروی کند.ل دانش آموزان را درگیر حل مسائل پیشرو میفعا طوربهاین رویکرد  مبهم هستند.

 هایمهارتهای حل مسئله و هم دانش پایه و استراتژیکالت در دنیای واقعی هم آموز با مشدانش

برای  زمانبهترین  (.Malopinsky, Kirkley, Stein and Duffy, 2000) دهدانضباطی را توسعه می

دوره پیش از دبستان است چرا که کودک در این زمان  «مسئلهحل »اساسی مانند  هایمهارتآموزش 

-پژوهش(. Resing, Bakker, Pronk and Elliott, 2016) بهترین آمادگی ذهنی برای یادگیری را دارد

: تحقیقات انجام شده با موضوع برنامه توان به دو بخش الفرا می بارهنیدرا شدهانجام پیشین های

م تقسیمسئله حل  هایمهارتهای صورت گرفته با موضوع پژوهشو ب: مسئله سی مبتنی بر حل در

 :کرد

ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه Olivares, Lupianez and Segovia (2020) از دیدگاه الف: 

( مدیریت 5( ارزیابی و 3( محتوا، 4( نقش معلمان و فرایند آموزش،7( هدف، 1حل مسئله شامل: 

ها مؤلفه Delfan Azari, Aliasgari, Khazaei and Soleymanpoor (2019) دیدگاه از شود.کالس می

–های یاددهی، روشعبارت است از اهداف، محتوامسئله و عناصر برنامه درسی مبتنی بر مهارت حل 

 Ebrahimpour Koumleh, Naderi and Seif Naraghi، همچنین . است.یادگیری و ارزشیابی و ..

                                                           
1. Klein 
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 .4. محتوا،7. اهداف 1شامل را مسئله های مطلوب برنامه درسی مبتنی بر حل و ویژگی عناصر (2017)

 یـریادگیمحیـط . 3هـای یادگیری . فعالیت5 یریادگی -. راهبردهای یاددهی 3 یآموزشـمواد و منابع 

 داند.. ارزشیابی می9. نقش معلم و 8 یادگیرنده؛ نقش. 2

پژوهشی  Sun, Shute, Stewart, Yonehiro, Duran( 2020) ،مسئلهحل  هایمهارتب: در رابطه با 

 هاهافتیانجام دادند که "یدر حل مسئله مشارکت یعموم یستگیمدل شا کیبه سمت  "تحت عنوان

در  Zhang (2019) تعامل انسانی است. یهاطیمحدر  میتعمقابلنشان داد حل مسئله مشارکتی 

 خالقیت هک داد نشان مبهم بر حل مسئله خالقانه پرداخت. نتایج هایموقعیت تأثیرتحقیقی به بررسی 

 کسانی است از باالتر داریمعنی طوربه مبهم وضعیت در شده توسط دانش آموزان، ایجاد هایداستان

در پژوهشی نشان دادند  Barnes, Wang and O'Brien (2018) .اندگرفته قرار غیرمبهم شرایط در که

های اجتماعی در مدرسه و زندگی کند تا موفقیتاجتماعی به کودکان کمک میکه مهارت حل مسئله 

که  ندنشان داد در تحقیقی Kaya, Tadeu, Sahranc, Arslan and Demir (2017) کسب کنند.

قرار  تأثیررا تحت  دبستانیپیشحل مسئله دانش آموزان  هایمهارت ،دبستانیپیشآموزش  هایبازی

حل مسئله  یهایاستراتژ یبررس»در پژوهش خود تحت عنوان  Resing, et al. (2016) .داده است

ه ک یبا کودکان سهیکردند، در مقا افتیکه آموزش را در ی از کودکانهکه گرو ندنشان داد «کودکان

 اند.در حل مسائل داشته یشتریب شرفتینشده را داشتند، پ تیهدا یهانیتمر افتیتنها فرصت در

Guido (2016) از: عبارتندکهاستبرشمردهمسئله حلهایمهارت یادگیریبرایرامزایایینیز

آموزمداوم دانشدرگیرکردنآموزش،مختلفانواعازاستفادهامکانبلندمدت،دردانشحفظتوسعۀ

 .بین فردیروابطوتیمیکار هایمهارتبهبودوانتقالقابلهایمهارتتوسعۀیادگیری،فرآینددر

(Kanekar and Sharma (2012  برایمسئله  حل هایمهارتتوسعۀ در پژوهش خود دریافتند که

 .شودمیپایه محسوب  مهارت یک نیاز و ن،کودکاذهنی رشد

-Treweek and Kellyکودکان در حل مشکالتی که با همساالنشان دارند، دچار مشکل هستند )    

Ware, 2020 .)اغلب قادر به حل آن نیستند و دچار تنش و گردندمیبا مشکلی مواجه  کههنگامی ،

 رویی و خجالتترس، کم ، پرخاشگری، انزواطلبی،غیرمنطقی مانند گریه هایراهاضطراب شده و به 

بسیاری از  .( Hawley, 2003; Walker, Degnan, Fox and Henderson, 2013)آورند روی می

زندگی دچار  و مراحل ابعادآموزش مهارت حل مسئله، در تمامی دریافت  کودکان به دلیل عدم

را  نانآمشهود است و کیفیت زندگی  هاآناستیصال هستند و سایه این ضعف در زندگی بزرگسالی 

لذا ضرورت توجه به . (Kasik and Gál, 2016) دهدمیقرار  تأثیررا تحت  هاآنکاهش و سالمت روان 

در این زمینه، بیانگر  الگوی مناسب برنامه درسیحل مسئله در دوره کودکی و نبود  آموزش مهارت

یاری کودکان، بسمسئله از سوی دیگر در جریان رشد توانایی حل  باشد.اهمیت انجام تحقیق حاضر می
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ز راکآن م ازجملهیکی از این نهادها، نهادهای آموزشی و که  نقش اساسی دارند هاسازماناز نهادها و 

انی بسیار ها و مربیهای درسی، آموزشگاهبه برنامه دبستانیپیشدر دوره کودکان . هستند دبستانیپیش

تر از آنچه که اکنون از آن برخوردارند، نیازمندند تا مشکالت فعلی آموزش در دوران کودکی ایحرفه

هاست که در نظام آموزشی کشور سالاینرغم . علی(Shumway and Pace, 2017) برطرف شود

ان هنوز کودک سفانهأگیرند، اما متمورد استفاده قرار می دبستانیپیش وپرورشآموزشالگوهای مختلف 

 ,Pourdavood) اندهایشان در محیط واقعی با مشکل مواجهدر زمینه چگونگی کاربست آموخته

Yousefzadeh Chosari, Katueian Javadi and Ahghar, 2020) شودمیاین مسئله مطرح  ،بنابراین؛ 

ها و عناصر برنامه درسی با توجه به تکامل مباحث و مفاهیم آموزش مهارت حل مسئله، مؤلفهکه 

 تواند باشد؟ لذا اینچه می دبستانیپیشو مطلوب آموزش مهارت حل مسئله برای کودکان  ازیموردن

شناسی تربیتی و نظران حوزه برنامه درسی، روانگاه صاحبپژوهش در نظر دارد با استفاده از دید

، برای مهارت حل مسئله هاآن موردتوافقو  ازیموردنهای ، ضمن شناسایی مؤلفهدبستانیپیشمربیان 

ائه شناسایی کند و با ار دبستانیپیشعناصر برنامه درسی آموزش مهارت حل مسئله را برای کودکان 

 و مبتنی بر حل مسئله بستر الزم جهت پرورش و فعالیت بیشتر کودکان ،یک الگوی مفهومی

 فراهم سازد. دبستانیپیشمتخصصان آموزشی علوم تربیتی را در حوزه 

ها و عناصر برنامه درسی مبتنی شناسایی مؤلفه هدف پژوهش حاضر،با عنایت به مطالب مذکور،     

ؤال در این راستا، دو سبود.  دبستانیپیشبر پرورش مهارت حل مسئله و ارائه الگوی بهینه برای دوره 

 به شرح زیر مطرح شده است:

 ؟اندکدم دبستانیپیشدر دوره مسئله های پرورش مهارت حل مؤلفه-1

 باید دارایمسئله های پرورش مهارت حل فهمؤل براساس دبستانیپیشعناصر برنامه درسی دوره -7

 هایی باشد؟چه ویژگی

 

 شناسی پژوهشروش

ه پردازی نظری .پردازی داده بنیاد( استکیفی و مبتنی بر گراندد تئوری )نظریه صورتبهاین پژوهش  

در بستری خاص  روشی است که هدف آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع ،داده بنیاد

: طرح شودمیبه سه شیوه اجرا  معموالً روش گرندد تئوری  . Corbin andStrauss(2011,است )

از طرح سیستماتیک  ضردر پژوهش حا (Rezaei, 2018).ماتیک، طرح نوخاسته و طرح سازاسیست

چوب تا یک چار کندمیاز مدل پارادایمی استفاده  گرپژوهشاستفاده شده است. در روش سیستماتیک 

 تأکیدباز، محوری و گزینشی  کدگذاری گانهسهنظری تولید کند. در این شیوه بر مراحل 

 :شامل پژوهشیا میدان  جامعه حاضر در تحقیقتوجه به ماهیت پژوهش،  با (Bazargan, 2015).دارند
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بودن پژوهش  کیفی به لحاظ .باشندمی دبستانیپیشریزان درسی، روانشناسان تربیتی و مربیان برنامه

م نمونه از که در این روش حج گلوله برفی استفاده شداز نوع  گیری هدفمندروش نمونه حاضر، از

ناسان درسی، روانش ریزان)برنامهمذکور  سه گروه از بدین ترتیب پژوهشگر. نیست شدهتعیینپیش 

 آغاز هاداده آوریگردو روند  مصاحبه هاآنبا  گیری ونمونه، ( به تفکیکدبستانیپیشتربیتی و مربیان 

نیاز به انجام مصاحبه است،  افراد متخصص، هایدیدگاهبرای آگاهی از  کیفی پژوهشدر  ازآنجاکه .شد

 سؤالمصاحبه شامل ده و محورهای  سؤاالتتاریافته استفاده گردید. ی عمیق نیمه ساخهامصاحبهاز 

 7و محتوایی 1برای بررسی اعتبار صوری نمونه، پاسخ داده شد. اساسی بود که توسط افرادباز پاسخ 

های مصاحبه به کمک اساتید راهنما و مشاور )چهار نفر( و دو نفر از متخصصان پژوهش، سؤال

شناسی تربیتی و دو نفر از مربیان باتجربه دوره ریزی درسی، دو نفر از متخصصان روانبرنامه

 درسیانیزربرنامهیکی از  با مصاحبه در گام اول،شد.  تأییدنهایی  فرم صورتبهتهیه و  دبستانیپیش

ن نمونه، جهت تعیی شروع گردید.در هر گروه مجزا  طوربه دبستانیپیشو روانشناسان تربیتی و مربیان 

 میزان تحصیالت مرتبطجنسیت و مبنی بر  هاییمالکدارای معیارها و  بایستمی کنندگانمشارکت

نظیر برگزاری  مرتبط های گوناگونو تجربه سال( 5)حداقل  کاری هسابق هایسال)ارشد و دکتری( و 

 دند.بو )حداقل یک مورد( در زمینه تحقیق حاضر تألیف، مقاله یا تدریسهمایش، سخنرانی، ، کارگاه

 تخصص و دانش کافی و هامالکتا شخص دیگری را که از نظر وی  شدتقاضا  شوندهمصاحبهاز فرد 

معرفی اطالعات بیشتر و مفیدتری را در اختیار پژوهشگر قرار دهد،  تواندمیو  در این خصوص دارد

)متخصصان برنامه درسی، روانشناسان تربیتی  شوندگانمصاحبهدر هر گروه از  گیرینمونه روند کند.

به انجام صاحتا به تعداد کافی م یافتادامه  و به تفکیک، جداگانه صورتبه (دبستانیپیشو مربیان 

اما  ؛جدیدی به دست نیامدو دیدگاه اطالعات به این معنی که دیگر اشباع نظری حاصل شد  گردید و

ها از اعتبار کافی برخوردار باشند، با وجود تکراری بودن نظرات با چند نفر دیگر هم که دادهبرای این

افراد  عنوانبه کنندهمشارکت نفر 43با  مصاحبه در سه گروه متخصص، جمعاً مصاحبه ادامه یافت.

در طول  ،دبستانی(مربی پیش 17شناس تربیتی و روان 11متخصص برنامه درسی،  13)شامل  نمونه

. به تا اشباع نظری به دست آمدانجام شد  ،دقیقه 31الی  41 زمانمدتو هر مصاحبه به  ماه 8زمان 

اسامی  جایبهو  ماندمیلحاظ رعایت اخالق در پژوهش، به افراد اطمینان داده شد که نامشان محفوظ 

گردآوری ، هاآنی حاصل از هادادهو  سازیپیاده هامصاحبه ،در گام دوم .گرددمیاز کدها استفاده  هاآن

ی اهداده وتحلیلتجزیه .گرفتصورت ها محتوای مصاحبهمتن و  وتحلیلتجزیهشدند و در گام سوم 

مناسب جهت تحلیل  افزارنرمکه یک  2018ورژن  افزار نرم، از طریق هاحاصل از مصاحبه

                                                           
1. Face validity 
2. Content validity 
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 کدگذاری»: کدگذاری متن شامل سه مرحلهاستراوس و کوربین و روش اساس برو است  متن کیفی

محتوای  وتحلیلتجزیه منظوربه .انجام گردید «کدگذاری گزینشی»و « گذاری محوریکد» ،«باز

با کدگذاری باز، آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرایند تحلیل،  ،فرایند تفسیرها، مصاحبه

مرحله اول است و هدف  باز یکدگذار .( Flick, 2006(«شودکدگذاری گزینشی بیشتر مطرح می

تشکیل شوند. در این مرحله تالش شد تا ها در قالب مفاهیم ها و پدیدهاین است که داده ،اصلی آن

طرح » دانند از:آن را عبارت می Strauss and Corbin (1992)اری باز که روند تحلیلی اصلی در کدگذ

هایشان و ها و تفاوتها براساس مشابهتها، مقایسه وقایع، رویدادها و سایر پدیدهپرسش درباره داده

 and(Strauss « در یک مقوله قرار گرفتنحوادث مشابه و  سپس دادن عنوانی مشترک به رویدادها و

,2011)Corbin هدف از این  هاست.داده وتحلیلتجزیهمرحله دوم  کدگذاری محوری. عمل شود

های تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است. این عمل براساس مدل مرحله برقراری رابطه بین طبقه

کند تا فرایند نظریه را به سهولت انجام دهد. اساس پرداز کمک میشود و به نظریهپارادایم انجام می

 قرار دارد. پس از کدگذاری هاکدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقهدهی در فرایند ارتباط

بندی از نتایج تحلیل گام نخست کدگذاری محوری، برای ارائه یک طبقه ها،باز و مرور چندباره مصاحبه

 ،ها در قالب ابعاد پارادایم کدگذاری محوری شامل شرایط علی، شرایط محوریانجام شد. یافته

های مربوط به هر های فرعی و ویژگیگر و پیامدها با توجه به مقولهراهبردها، زمینه، عوامل مداخله

 کند.را منعکس می ها و عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئلهمؤلفهکدام، 

یف صهدف پژوهش داده بنیاد، تولید الگو است نه تو پردازی(:کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه

 ها به یکدیگر مربوط شوند. در این مرحله، طبقهها به الگو باید طبقهبرای تبدیل تحلیلصرف پدیده. 

ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائه مند به دیگر طبقهصورت نظاممحوری را به

 Aftabi, Aliکند )می، الگو را ترسیم موردمطالعهکرده و پژوهشگر برحسب فهم خود از متن پدیده 

Asgari and Ghaderi, 2019.) های های حاصل از تحلیلدر نهایت، جهت اطمینان از معتبر بودن یافته

(، از روش Creswell and Miller, 2000کیفی، براساس معیارهای ارائه شده توسط کرسول و میلر )

نفر از اساتید راهنما و مشاور  3) 7شوندگان( و بررسی همکارنفر از مصاحبه 15) 1بازبینی توسط اعضا

 نفر از دانشجویان دکتری خبره در کدگذاری اسناد و مصاحبه( استفاده شد. 7و 
 

 ی پژوهشهایافته

 ؟اندکدم دبستانیپیشدر دوره مسئله های پرورش مهارت حل مؤلفه :اول پژوهش سؤال

                                                           
1. Member Checking 
2. Peer debriefing 
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رد. یقرار گ وتحلیلتجزیهو  موردبررسی هامصاحبهبایست متن ها میمؤلفه به اینیابی برای دست

که نحوه تحلیل،  ای جداگانه تنظیم شدهدر جدول و کدگذاری کردهمضامین را در سه مرحله 

 در زیر شرح داده شده است: مرحلهبهمرحله

 word افزارنرمروی  را شدهضبطهای م کدگذاری باز ابتدا تمام مصاحبهبرای انجا: باز کدگذاریالف( 

باز  کد 38در پژوهش حاضر  دهیم. و بررسی قرار موردمطالعهرا  هاآناده کرده تا به سهولت بتوانیم پی

از ب برای درک بهتر نحوه انجام کدگذاری است. آمدهدستبهمسئله های مهارت حل در رابطه با مؤلفه

 )مرحله اول( ها در زیر آورده شده است.هایی از مصاحبهها مثالبر روی نمونه

حل مسئله از نظر من اولیش شناخت هست.شناخت  هایمؤلفه" :11درسی کد  ریزبرنامهمصاحبه با 

 "زمان، شناخت طرفین درگیر در مسئله، شناخت مکان، شناخت خودم و شناخت اون موقعیت.

 از:عبارت مسئله های حل وی بر این باور است که یکی ازمؤلفه :8کد  دبستانیپیشمصاحبه با مربی 

 "آگاهی و شناخت مشکل"

عبارت مسئله حل  هایمؤلفهیکی از ایشان بر این باور است که : 11مصاحبه با روانشناس تربیتی کد 

 ."مسئله شناخت و تشخیص  " است از:

تحت عنوان کدگذاری محوری است. در  گام دوم و به عبارتی مرحله بعدی: ب( کدگذاری محوری

ها به واسطه بررسی و کدگذاری باز مصاحبههمفاهیمی را که بهای میان شباهت کدگذاری محوری

های پدیده براساسدر کدگذاری باز  آمدهدستبهدر این مرحله کدهای  گردد.دست آمده، مشخص می

بندی مفاهیم طبقه در بندی شدند.، دستهاندمرتبطها که با سؤال پژوهش در داده شدهکشف

. ارتباط بین مفاهیم است ۀرندیدربرگد دارای نام و عنوانی باشند که از متن، مفاهیم بای آمدهدستبه

ذکر  1شماره  شکلدر  هامقولهمقوله قرار داده شد که این  11کد در  38در این مرحله از کدگذاری 

 گردیده است.

در این مرحله وظیفه اصلی  ، کدگذاری گزینشی است.سومین و آخرین مرحله: ج( کدگذاری گزینشی

های سطح باالتر را به یکدیگر پیوند تشخیص رشته یا ارتباط مفهومی است که همه مقولهمحقق 

قرار  بررسی موردها و کدها ها، مفاهیم، مقولهچندین بار داده کهایندر تحقیق حاضر، بعد از  دهد.می

سازد. ن میخود را نمایا هامصاحبهها و گرفت، محقق متوجه گردید که یک مقوله بیش از همه در داده

 د.انتخاب ش« مسئلهمهارت حل » ای تحقیق حاضر با عنوانمقوله مرکزی یا هسته عنوانبهاین مقوله 
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 مهارت حل مسئله هایمؤلفه(: 1شکل )

 

های پرورش مهارت حل مؤلفه براساس دبستانیپیشعناصر برنامه درسی دوره  :دوم پژوهش سؤال

 باشد؟هایی باید دارای چه ویژگیمسئله 

دوره آموزان دانشمهارت حل مسئله رشد و پرورش  منظوربهبرنامه درسی عناصر  هایویژگی    

 ( ارائه شده است.1در جدول شماره ) دبستانیپیش
 

 دبستانیپیشحل مسئله در دوره  آموزش مهارت برنامه درسی کدگذاری باز، محوری و گزینشی :(1) جدول

کدگذاری 

یا  گزینشی

 انتخابی

کدگذاری 

 محوری

 

 باز هایکداز  یادهیچک

ف
دا
اه

 

 شناختی

 پرورش توانایی تشخیص و شناخت مسئله

 پرورش خودآگاهی

 گراییپرورش بینش

 پرورش خودکارآمدی تصوری

 پرورش توانایی حل مسئله اکتشافی

 پرورش خالقیت

 پرورش استقالل فکری

حل 
مسئله 

تشخیص  
مسئله 

خوداگاهی

مهارت 
سازماندهی

مهارت تجزیه 
و تحلیل

مهارت ارزیابی

مهارت انتخاب 
گری

توجه به 
تفاوتهای 

فردی

مهارتهای 
تفکر

مهارتهای 
اجتماعی

سایر

مهارتهای 
زندگی
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 ایجاد بارش فکری

 نگرشی

 پرورش احساس شایستگی

 اضطرابکاهش 

 هیجانات و احساسات کنترل پرورش

 فرد در سازگاری پرورش

 پرورش توانایی درک دیگران

 نفساعتمادبه پرورش

 فردی بین روابط پرورش

 عملکردی

 پرورش مهارت تعیین هدف

 گریپرورش مهارت انتخاب

 فایده -پرورش مهارت تشخیص هزینه

 وتحلیلتجزیهپرورش مهارت 

 استرسپرورش مهارت مدیریت 

 گیریپرورش مهارت تصمیم

 پرورش مهارت پرسشگری

 وجوگریپرورش مهارت جست

تفکر مانند تفکر همگرا و واگرا، تفکر منطقی، تفکر خالق و تفکر  هایمهارتپرورش 

 انتقادی

توا
مح

 

 دهیسازمان

 محتوا

 متناسب با هدف

 های فردی یادگیرندگانمتناسب با تفاوت

 فراگیرانمتناسب با سن هیجانی 

 متناسب با سن عقلی یادگیرندگان

 متناسب با نیازها و عالیق یادگیرندگان

 مشارکتی و فعال

عمودی یعنی ساختار دانش یادگیرندگان، کشف هدایت شده، ارائه  دهیسازمانتوجه به 

محتوا از ساده به مشکل و از عینی به ذهنی، تفکرمحور بودن محتوا و فضای اجتماعی 

 محتوا

های ارائه روش

 محتوا

 تصویری مانند نقاشی، عکس و پوستر

 نمایشی مانند ایفای نقش، فیلم، انیمیشن

 شنیداری مانند موسیقی، شعر، قصه و داستان

 های فردی و گروهیورزش و بازی

 نوشتاری و مکتوب )چاپی( مانند کتاب و مجله

س
دری

ش ت
رو

 

 روش سنتی

 پرسش و پاسخ سقراطی

 کردن با کودک(صحبت ) یسخنران

 آزمایش و خطا
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 های فعالروش

ه، نمایش، ، تئاتر، قصشدهتیهداگویی، اکتشافی، اکتشافی خوانی و قصهبازی، پانتومیم، قصه

های ترکیبی، بارش فکری، تهیه انیمیشن، ایفای نقش توسط کودک، پرسشگری، روش

یادگیری مبتنی بر علمی،  گردش خالق، وگو، کاوشگری، نمایشگزارش، بحث و گفت

 استقرایی تفکر محور، واحد فعالیت، پروژه، مشارکتی، روشتکلیف، رویکرد سوال

ت
الی
فع

ی 
ها

ی
یر
دگ
یا

 

 گروهی

 

 

 

 

های بازی، سفر خیالی، کارگاه های گروهی، برپایی نمایشگاه، اردو، نمایش، کارتبازی

 های خالق، فیلم وهای سنتی حرکتی، پانتومیم، نمایشسازی، کارگاه آشپزی، بازیمجسمه

 صورتبهدیواری گویی، سرودهای نمایشی، درست کردن روزنامهنمایش دادن فیلم، قصه

 های حرکتیهی، معما، بازیهای گروگروهی، مسابقه

 انفرادی

گویی توسط خود کودک، کتاب کار، نجاری، نجوم، نقاشی، سفالگری، کاردستی، قصه

 هایکتاب ساخت و های انفرادی، تهیهراهنمایی و رانندگی، آشپزی، خمیربازی، بازی

 تنمزه، یاف کودک، کشف توسط بو آشپزخانه، کشف وسایل با ساز، نواختن موسیقیدست

 کودک توسط جانبی و جاندار اشیاء

 

واد
م

 
بع
منا
و 

 
ی
زش
مو
آ

 

های ویژگی

 منابع

 متناسب با زندگی واقعی کودک و محیط طبیعی )مانند حیاط، باغچه و ...(

 پذیرو انعطاف رییتغقابل

 متناسب با سن کودک

 کودک موردعالقهجذاب و 

 متناسب با جنسیت کودک

 متناسب با فرهنگ کودک

 ملموس )قابل دستکاری(عینی و 

 متناسب با نیازهای کودک

 مستحکم و ایمن

 ترغیب کودک به مشارکت و همکاری

 دربرگیرنده ابعاد سنتی و دیجیتالی

 متنوع

 آوررنگارنگ و نشاط

 توسط خود کودک استفادهقابل

 شامل منابع طبیعی و در دسترس

 انواع منابع

 لگو، ماز، پازل(، جورچین ، شن، خمیر، توپ،کارت)متنوع 

 آموزشی

 ایجاد تفریح و سرگرمی

ای و ویدیویی و اندرویدیهای رایانهبازی

ی
ژگ
وی

ی 
ها

ضا
ف

 

های ویژگی

 فیزیکی مکان

 ایمن

 طبیعی

 های شاد و متنوعدارای رنگ

 جذاب و برانگیزاننده
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 عینی و ملموس

 نورگیر

 به دور از تنش

 برانگیز و محرک کنجکاویچالش

 بدون ساختار

 تمیز و بزرگ شاد،

 کودک موردعالقه

 پذیرانعطاف

 متناسب با سن و شرایط

 پویا و غنی

 

 تجهیزات مکان
، تابلو یربازیخمهای قصه، قیچی، چسب، تاتامی، وسایل بازی، تخته، عروسک، کتاب

 های نوین، تصاویر و پوسترهای مسئله محوراعالنات، رایانه و فناوری

ی
ژگ
وی

ان
زم
ی 
ها

 

 مدت آموزش

 دقیقه 41_کوتاه 

 متوالی

 پذیرانعطاف

 متناسب با ماهیت مسئله

توجه به 

 آمادگی

 توجه به آمادگی جسمی و روانی کودکان هنگام آموزش

 توجه به رشد شناختی

 کودکمتناسب با سن  توجه به سن

ی
ژگ
وی

وه
گر
ی 
ها

ی
ند
ب

 
توجه به ماهیت 

 مسئله

 توجه به ماهیت و نوع مسئله

 گروهی بودن مسئلهتوجه به فردی یا 

 ناهمگنی گروه

 ناهمگن به لحاظ

 اجتماعی و فرهنگی -اقتصادی

 سطح تحصیالت والدین

های جسمی و ذهنی و عالیق و جنسیت کودکانتوانمندی

تعداد اعضای 

 گروه

 کوچک بودن

 نفر 4تا  7

توجه به 

 جنسیت
 مختلط در گروه

 توجه به سن
 متناسب با توانایی کودک در آن سن

 همساالن در گروه

ش
رو

ی
یاب
زش
 ار
ی
ها

 

ارزشیابی 

براساس 

های تفاوت

 فردی

 های فردی مانند سنتوجه به تفاوت

 توجه به استعدادها

 فیزیکی و روانی هایتواناییتوجه به 
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ارزشیابی 

 فرایندی

 سنجش فرآیند محور

 ارزشیابی تکوینی

 سنجش مستمر در طول دوره آموزش

 ارزشیابی کمّی

 استاندارد )مانند آزمون خالقیت تورنس( هایآزموناستفاده از 

 استفاده از پرسشنامه حل مسئله استاندارد

 دبستانیپیشهنجار شده برای سنین  هایآزموناستفاده از 

 استفاده از پرسشنامه محقق ساخته

ارزشیابی 

 توصیفی

 مستندسازی مشاهدات

 خودسنجی

 سنجیهمسال

 بندیلیست( یا مقیاس درجهوارسی )چکاستفاده از فهرست 

 استفاده از پوشه کار )کلربوک(

 پروژه

 شفاهی )کالمی( صورتبهارزشیابی 

 ارائه گزارش توسط والدین

 ارائه گزارش توسط مربی

 

وجی خر صورتبه دبستانیپیشالگوی بهینه برنامه درسی حل مسئله برای کودکان  در نهایت    

 ارائه گردید: 7شماره  شکلبه  ،MaxQDA افزارنرم

 
 افزارنرم خروجی دبستانیپیشدوره در حل مسأله مهارت پرورش ی بر ن(: الگوی برنامه درسی مبت2شکل )

 مکس کیودا
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در راستای تدوین نظریه، یک مدل پارادایمی تنظیم شد که روابط بین شرایط علی، راهبردها،     

 (.4)شکل  کشدبه تصویر می گر و پیامدها راای، مداخلهشرایط زمینه

شوند. این مقوله حادثه های اصلی به آن ربط داده میای است که تمام مقولهپدیده مقوله محوری    

ه با توجه ب تواند متناسب با موضوع مطالعه انتخاب شود.نام مقوله محوری می یا اتفاق اصلی است.

رنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل ها و عناصر بمؤلفههدف اصلی این پژوهش که شناسایی 

مقوله محوری یا هسته انتخاب شد که متشکل از  عنوانبه« مهارت حل مسئلهپرورش »است،  مسئله

، وتحلیلتجزیه، مهارت دهیسازمانمسئله، مهارت  تشخیصپرورش خودآگاهی، مفاهیمی چون 

تفکر، پرورش  هایمهارتهای فردی، پرورش تفاوت گری، توجه بهمهارت ارزیابی، مهارت انتخاب

زندگی نظیر مدیریت خشم و استرس، کاهش ترس و  هایمهارتاجتماعی، پرورش  هایمهارت

گیری پدیده یا طبقه و شکل که باعث ایجاد شرایط علی است. نفساعتمادبهو پرورش  اضطراب

شود که از مفاهیمی شرایط علی محسوب می عنوانبه« محتوا»شوند؛ در این الگو مؤلفه ای میهسته

، شرایط خاصی ایشرایط زمینه وجود آمده است.بههای ارائه محتوا محتوا و روش دهیسازمانچون 

ن گیرد. در الگوی ایاست که در آن فرایندها و تعامالت برای اداره، کنترل و پاسخ به پدیده صورت می

اهیت مسئله، ناهمگنی گروه، تعداد اعضای گروه، توجه به بندی )توجه به مهای گروهویژگیپژوهش، 

ای محسوب شرایط زمینه ازجملههای یادگیری )گروهی، انفرادی( جنسیت، توجه به سن( و فعالیت

گذارند یم تأثیر، شرایطی کلی هستند که بر چگونگی فرایندها و راهبردها گرشرایط مداخله شوند.می

های )ویژگی ی آموزشفضاهای . در این پژوهش مؤلفهشوندمیها و باعث تشدید یا تضعیف پدیده

)مدت آموزش، توجه به آمادگی کودک، توجه به سن( آموزش مکان، تجهیزات مکان(، زمان  فیزیکی

 .شوندگر محسوب میشرایط مداخله عنوانبههای منابع، انواع منابع( و مواد و منابع آموزشی )ویژگی

ای زمینه گر وشرایط مداخله تأثیربیانگر رفتارها و تعامالتی هستند که تحت  راهبردهاها و استراتژی

های روش تدریس )سنتی، فعال( و روش ارزشیابی )براساس تفاوت ،شوند و در این مدلحاصل می

 توانندعنوان استراتژی و راهبرد میهایی هستند که بهمؤلفه ازجملهفردی، فرایندی، کمیّ، توصیفی( 

نتیجه و حاصل تعامالت و راهبردها هستند و در  پیامدها دست آوردن پیامدها تأثیرگذار باشند.در به

د که از مفاهیمی چون اهداف شوپیامدهای این پدیده معرفی می ازجمله« اهداف»این پژوهش 

 وجود آمده است.شناختی، نگرشی و عملکردی به
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 دبستانیپیش(: مدل پارادیمی برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسأله در دوره 3شکل )

 گیریبحث و نتیجه

نتایج پژوهش حاضر در مورد الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسأله در دوره 

ای شامل شرایط علی )محتوا(؛ نشان داد که این برنامه درسی از یک مدل شش طبقه دبستانیپیش

روش تدریس و روش ارزشیابی(؛ زمینه مقوله محوری )پرورش مهارت حل مسئله(؛ راهبردها )

گر )فضای آموزش، زمان آموزش و مواد شرایط مداخلههای یادگیری(؛ بندی و فعالیتهای گروه)ویژگی

 اهداف( متأثر است.شی(؛ و پیامدها )و منابع آموز

عنوان مقوله محوری شناخته شده، پرورش مهارت حل مسئله است که از آنچه به ،براساس نتایج    

، مهارت وتحلیلتجزیه، مهارت دهیسازمانخودآگاهی، مهارت مسئله،  تشخیصمفاهیمی چون 

 هایمهارتتفکر، پرورش  هایمهارتهای فردی، پرورش تفاوت گری، توجه بهارزیابی، مهارت انتخاب

و پرورش  زندگی نظیر مدیریت خشم و استرس، کاهش ترس و اضطراب هایمهارتاجتماعی، پرورش 

گی حل مسئله مهارتی مهم برای زندتشکیل شده که با سایر مفاهیم نیز در ارتباط است.  نفساعتمادبه

واقعی  هایموقعیتش آن با موضوعات درگیر کودکان در اجتماعی روزانه کودک است که اگر آموز

در  .(Kiafar and Asghari Nekah, 2016شود )انجام گیرد، باعث بهبود حل مسائل در کودکان می

آمیز آن مرحله حل موفقیت ترینمهمکشف مسئله،  تشخیص مسئله است. ،فرایند حل مسئله گام اول

مسئله  که حلاست. در واقع برای یافتن مسئله، کودک باید کاماًل خالق و برانگیخته باشد؛ ضمن این

آموزان را تشویق کنند که در این مرحله وقت شود. مربیان باید دانشخود موجب ارتقای خالقیت می

سازی یک مسئله و شده به مفهومزیادی صرف کنند، زیرا رابطه مستقیمی بین زمان اختصاص داده
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به معنای آگاهی از خود و خصوصیات  خودآگاهی (.Kadivar, 2014آن وجود دارد ) حلراهکیفیت 

 خود آشنا شود و به هایویژگیو سایر  هاضعفو  هاتواناییتا با  کندمیمختلف خود، به انسان کمک 

احساسات خود را بشناسد تا مسئله پیش رو را بهتر حل  تواندمیکه چگونه  دهدمیشخص نشان 

روند. از طریق این کار میبرای آرایش اطالعات به دهیسازمان هایمهارت(. Gordon, 2012)نماید 

صورت ها، اطالعات بهها و تشخیص توالیجور کردن تشابهات، توجه به تفاوت وسیلهبهها و مهارت

 ارائهو  بندیرده، بندیطبقهعبارتند از: مقایسه،  دهیسازمانمهارت  شود. چهارمی درآوردهساختار 

(Marzino, Souhies, Brent, Jones, Rankin and Sohor, 2010 .) ،سطح  هایمهارتروش حل مسئله

 ,Foshay and Kirkley) است وتحلیلتجزیهباالی تفکر مانند انتزاع، درک و فهم، دستکاری و 

الیل، و د هافرضیهو  مؤلفههاست. از طریق تحلیل، نگاه کردن به درون اندیشه کارکرد تحلیل،(. 1998

اسایی ، شنهامؤلفهها عبارتند از: شناسایی اسناد و شوند. چهار گونه تجزیه تحلیل مهارتشناسایی می

مهارت (. Marzino et al., 2010) ، شناسایی خطاهایتصور اصل، شناسایی اندیشه و و الگوهاروابط 

هاست: ایجاد دارای این مهارت وهاست دربرگیرنده ارزیابی معقول و مستدل بودن اندیشه ارزیابی

برای قضاوت دارد. ممیزی: ممیزی یا  ییاستانداردهاایجاد معیارها، اشاره و داللت بر ایجاد  مالک:

 یهانهیزمه در با استفاده از معیارهای ارزشیابی است ک و ادعااثبات صحت یک اندیشه  تأییدوارسی، 

را به فرد تواناییاین ،گریانتخاب(. Marzino et al., 2010)گیرد مختلف، معانی مختلف به خود می

درفعاالنهبتوانندو نوجوانانکودکاناگرنمایدیریگمیتصممسائلمورددرمؤثرترینحوبهتادهدمی

ارزیابیراانتخاب هرپیامدوبررسیخود راانتخاب مختلفجوانبکنند،یریگمیتصماعمالشانمورد

یکو انتخاب خوب یریگمیتصم گرفتخواهندقرارروانیبهداشتباالترسطوحدرمسلماً کنند،

(. Almodarres, 2000) کمک دارندبهنیازهاکودکان برای فراگیری این مهارتبیشتراستمهارت

 وپادستانگشتپستانک،ازاستفادهشدن،آرامچگونگییادگیری گرددمیآغازتولدشروعبافرآینداین

 ,Brooks) کندنمایان میراخودتصمیماتاولینودادهنشانخود راترجیحاتنوزادکهاستراهیپتوو

های پژوهش نشان داد در فرایند حل دیگری است که یافته مؤلفه ،های فردیتفاوتتوجه به (. 2002

های وشر فرهنگ، تجربیات یادگیری، ها، شخصیت،کودکان از لحاظ نیازها و توانایی است. مؤثرمسئله 

 عالقه و انگیزش نسبت به کسب دانش با هم تفاوت دارند آمادگی، سبک و سرعت یادگیری، آموختن،

(Dodge, 2010 .)ًنوعاین خالق:الف( تفکر :گرددبه دو دسته تقسیم می تفکر هایمهارت اساسا

تفکر، نوعاینازاستفادهباکندمیکمکمناسبهایگیریتصمیمبههممسئله وبههمتفکر

سازدمیقادررافردمهارت،اینشوندمیبررسیهاآنازیکهرپیامدهایمسئله ومختلفهایحلراه

گیریتصمیمونداردوجودمشکلیکهزمانیحتیودریابدراخودمستقیمتجاربورایازراتا مسائل

ب( تفکر (؛Altbach, 2014) بپردازدروزمرهزندگیبهبیشترانعطافوسازگاریبانیست،خاصی مطرح
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ها، نظرات و پیشنهادها را بررسی داده انتقادی: منظور از مهارت تفکر نقاد آن است که فرد اطالعات،

های نه رد کند و نه بپذیرد. یافتهکند و هیچ تفکر، پیشنهاد یا نظری را بدون اینکه ارزیابی نماید 

با این یافته پژوهش حاضر تطابق دارد.  Erdogan (2019) و Solomon (1987) ،Zhang (2019)تحقیق 

اهمیتاز دبستانیپیشدیگر حل مسئله است که در دوره مؤلفهاجتماعیهایمهارتپرورش 

ومنظمآموزشییریزبرنامهباید آموزشینظاموخانوادهشرایطاینباپس.استبرخورداربسزایی

اجتماعی مانند  هایمهارت کنندکودکان فراهمبهاجتماعیهایمهارتآموزشبرایافتهیسازمان

، کودک را قادر پذیریمسئولیتهمکاری با همتایان، شروع کردن روابط بین فردی، سهیم شدن و 

 های نامعقول اجتماعی خودداری کندو از پاسخ سازد به شکل مؤثر با دیگران تعامل داشته باشدمی

(Gresham, 1988.) Saltali, Arslan and Arslan (2018) و سازگاری  نفسعزتبیان داشتند  نیز

ای برخوردار است و در نهایت پرورش اجتماعی در پرورش مهارت حل مسئله کودک از جایگاه ویژه

 نفساعتمادبهپرورش همانند مدیریت خشم و استرس، کاهش ترس و اضطراب و  زندگی هایمهارت

دست  به مؤثرشایستگی است که کودک برای سازگاری  یک عنوانبهکه مهم دیگر است  هایمؤلفهاز 

دارد که حل مسئله خالق باعث غنی شدن تعامل با بیان می Wang (2019)نتایج تحقیق . آوردمی

 Gatumu and Kathuriهای یافته .شوددر کودکان می نفساعتمادبهتقویت همساالن و معلمان و 

دهنده پوششاز طریق آموزش مهارت حل مسئله  زندگی هایمهارتنیز در خصوص افزایش  (2018)

 این نتیجه است.

و کاهش  نفساعتمادبهکه آموزش حل مسئله باعث افزایش سازگاری اجتماعی و با توجه به آن    

و در افزایش تفکر خالق آنان مؤثر است ( Wang, 2019)شود آموزان میفرسودگی تحصیلی در دانش

(Erdogan, 2019) ، اساسی زندگی مانند حل مسئله باید توسط مربیان  هایمهارتآموزش

 هایموقعیتگردد تا کودکان در ها منجر میقرار گیرد، زیرا این نوع آموزش موردتوجه دبستانیپیش

گیری نمایند و با خالقیت مسائل خود را حل نمایند و با غلبه بر هیجانات متفاوت زندگی درست تصمیم

 ,Gatumu and Kathuri)و ارتباط بین فردی صحیح با افراد بتوانند در مسیر درست گام بردارند 

مت روان و خودکارآمدی حل مسئله در بروز رفتارهای سالم و مثبت، سال هایمهارتهمچنین،  (.2018

و توانایی حل مسئله موجب شادی، ( Ebrahimpour Koumleh et al., 2017)کودکان نقش دارند 

 Lau et)گردد اجتماعی، خوشبختی و رضایت از زندگی می هایمهارتخودآگاهی، افزایش  خالقیت،

al., 2019) عد توان به بهبود و پرورش ببا تدارک یک برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله می ،بنابراین؛

وضعیت Zhang (2019 )های پژوهش براساس یافتهکه شناختی کودکان همت گمارد. نظر به آنروان

، برنامه درسی حل مسئله، گسترش حضور گردددار موجب گسترش خالقیت در افراد میمسئله

آموزان در شود که دانشهای همساالن را به همراه خواهد داشت و موجب میگروهآموزان در دانش
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پذیری در گروه را بیاموزند و مسئولیت هنگام مواجهه با مشکل، در فرایند حل مسئله مسئولیت

 (.Altbach, 2014) را به عهده بگیرند خویش های یادگیریفعالیت

یادگیری را تعیین و میزان پیشرفت  ، حد هدفدوم پژوهش،  سؤالهای حاصل از یافته براساس    

 Razavi, Maleki, Abbaspour and Ebrahimi) کندیادگیرنده را در هر زمینه مشخص می

Ghavamabadi, 2010 .) .تحقق اهداف در سه حیطه شناختی، نگرشی و عملکردی شناخته شدند

تفکر انتقادی و تقویت تفکر خالق و که مواردی همچون  جانبه کودکان از اهداف مهم استرشد همه

اجتماعی و روابط بین فردی را  هایمهارتو بهبود  سازگاری اجتماعی ،افزایش انگیزش تحصیلی

، باعث برانگیختن درسی برنامهاهداف در تنوع (. Wang, 2019; Kaya et al., 2017)گیرد دربرمی

 آوردیفراهم م هاآنهای گوناگون توسط فرصتی برای کسب تجربهشود و می کودکانعالقه و انگیزه در 

(Hosseini, Heydari and Sa’adatmand, 2019 .) جای انتقال صرف کودکان باید به درسیبرنامه

تفکر )خالقیت، تفکر انتقادی، حل مسئله( و پژوهشگری  هایمهارتاطالعات و حقایق علمی، 

 بیاموزد آنان( را به …بندی کردن، مشاهده کردن و )استدالل کردن، تبیین کردن، طبقه

(Ghasemtabar, 2016) دوره حل مسئله در برنامه درسی  انتخاب و تعیین اهدافبنابراین، در ؛

 حرکتی کودکان توجه نمود. -تقویت رشد ذهنی، عاطفی و روانیباید به  دبستانیپیش

ربی های مبرنامه درسی در نظام آموزشی متمرکز کشور، محور کلیه فعالیت محتوایجایی که از آن    

و  دهیسازمانحل مسئله باید به  ی برنامه درسیمحتواشود، در انتخاب آموز محسوب میو دانش

شود که به فهم عمیق، انگیزش  دهیسازمان یاگونهبهباید محتوا  های ارائه محتوا توجه نمود.روش

 ,Salsabili, 2006; Hajizadeh and Atashak) یادگیرنده و ساخت دانش در یادگیرنده یاری رساند

2015; Ahmadi, 2006 .)  های محتوا باید به ویژگی دهیسازماندر انتخاب و  کهایننکته دیگر

های ارائه روش .(Ebrahimpour Koumleh et al., 2017) بودن مسائل توجه کرد روزبهیادگیرندگان و 

شنیداری  ؛نمایشی مانند ایفای نقش، فیلم، انیمیشن ؛تصویری مانند نقاشی، عکس و پوسترمحتوا باید 

نوشتاری و مکتوب )چاپی(  ؛های فردی و گروهیورزشی و بازی ؛مانند موسیقی، شعر، قصه و داستان

در این  .(Weiland, McCormick, Mattera, Maier and Morris, 2018) مانند کتاب و مجله باشد

های های فعال تقسیم گردید. روشهای سنتی و روشبه دو دسته روش های تدریسروشپژوهش، 

مباحثه مغزی،بارشمشارکتی،یادگیریحل مسئله گروهی،تعاملی بودننظیرهاییویژگیازبایدفعال 

مختلف،طرقازاطالعاتیآورجمعمحصول، جایبهفرآیندبهتوجهنقش،یفایاکاربردی بودن)

بامواجههپروژه، انجامکاوشگرانه بودنواکتشافیو)آموزان دانشعقالنیساختارباتناسب

 ,Delfan Azari et al., 2019; Sabzeh, 2019; Naseri) باشندبرخوردار) زیبرانگچالشهایموقعیت

 Kaya et al., 2017 Karademir, 2019; Hislop, 2004; 2011;). های روش سنتی نیز به همان روش
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متداول در مراکز آموزشی از قبیل روش پرسش و پاسخ، سخنرانی و آزمایش و خطا اشاره دارد که 

 بهره برد. هاآنتوان از ها و تشریح موضوعات درسی میتحکیم آموخته منظوربه

محیط  .شدندهای فردی و گروهی تقسیم به دو دسته فعالیت یادگیریهای فعالیتبراساس نتایج،    

با  آموزانمحوری است که دانشیادگیری برنامه درسی مبتنی بر پرورش حل مسئله، محیط فعالیت

با توجه به نظریه . (Salsabili, 2006) دهندهای گوناگون، دانش خود را شکل میشرکت در فعالیت

اصولی طراحی شوند تا یادگیرنده را به تفکر، تأمل، یادگیری  براساسها باید فعالیتگرایی، این سازنده

 سسطح باال، ترغیب ح هایمهارتفعال و حل مسئله وادار سازند. این اصول عبارتند از: پرورش 

ای هیادگیری با هدف برنامه درسی، کمک به سبک یهاتیفعالآموزان، مرتبط بودن کنجکاوی دانش

یادگیری، ترغیب یادگیرنده به فعالیت گروهی، تدارک  یهاتیفعال، ایجاد ارتباط بین یادگیری

 Holmes) های مبتنی بر رویدادهای واقعی، ارائه تکالیف و مسائل مهم و عجیب در حل مسئلهفعالیت

and Gardner, 2006; Ngang et al., 2014; Kaya et al., 2017). مواد و منابع نتایج نشان داد که 

است. مواد و منابع آموزشی باید تنوع و انواع منابع های منابع ویژگی مؤلفهشامل دو زیر  آموزشی

د با کنند، بایهیل میسیادگیری را ت-وسایل و ابزارهایی که فرایند یاددهی عنوانبهو  داشته باشند

یمن و او جذاب  استفادهقابل دبستانیپیشآموزان سازگاری داشته و برای دانشمسئله حل  هایمهارت

 .( Naidu, 2005; Fallahiyan, Aram, Naderi and Ahmadi, 2012) باشد

 های فیزیکیاز عناصر مؤثر در برنامه درسی است که در این پژوهش دو مؤلفه ویژگی فضای آموزش

دی و کالب) های فضاییرعایت ویژگیبرای آن شناسایی شد؛ بدین معنی که مکان و تجهیزات مکان 

در مسئله حل  هایمهارتتواند در پرورش ها میو کالس دبستانیپیشدر محیط  (عاطفی وروانی 

جام برای ان هامکتینو تجهیزات مختلف نظیر میز و  ر واقع شودمؤث دبستانیپیشآموزان دوره دانش

داری مناسب ها برای نگهکارهای گروهی، وجود محل مناسب برای نصب عکس و پوستر، وجود قفسه

تواند موجب ایجاد محیط آموزان، حاکم بودن فضای اعتماد و احترام متقابل، میهای دانشسازهاز دست

. فضای یادگیری کودکان (Zhang, 2019) شودمسئله حل  هایمهارتیادگیری مناسبی برای پرورش 

روژه خود ارتباط کر کنند، با پف تحقیق کنند، باید به شکلی باشد که بتوانند خالق باشند، انتخاب کنند،

 مؤلفه ،برنامه درسیدر  .(Thornton and Brunton, 2017) برقرار کنند و حریم خصوصی داشته باشند

 آموزشیهــای فعالیت تاروپودو زمــان در  استآمــوزش از جایــگاه خاصــی برخــوردار زمــان 

مدت هــای پژوهــش در زمینـه عنصـر زمـان، نقــش اساســی دارد. بــا توجــه بــه یافتــه

در انجام شوند. محسوب می های مهماز ویژگی هاآنآموزش، توجه به آمادگی کودکان و توجه به سن 

ا باید زمان . لذگذاردیم تأثیر آموزاندانش ییمحصوالت نها تیفیکمبود وقت بر کتکالیف حل مسئله، 

های درسی متمرکز بر یک (. همچنین، در برنامهWang, 2019کافی در اختیار کودکان قرار داد )
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 زمانمدتمهارت خاص همچون مهارت حل مسئله، زمان و مکان بسیار مهم است؛ بدین معنی که 

 پذیرانعطاف هاآنکند و زمان و مکان آموزش آموزش برخی موضوعات درسی از نظم خاصی پیروی نمی

آموزش را  زمانمدتکه یادگیری در کودکان اتفاق بیفتد باید . برای آن(Ebadi et al., 2020) است

متناسب با توانایی کودکان تنظیم نمود، به آمادگی آنان در یادگیری موضوع و مهارتی خاص توجه 

های یادگیری در نظر در تدارک فعالیترا های رشدی و ذهنی و حرکتی آنان کرد و سن و توانمندی

 Weilandبه یادگیری بپردازند )بسیار باانگیزه  ولی های هر چند کوچککسب موفقیت با هاآنگرفت تا 

et al., 2018.) 

شامل توجه به ماهیت  بندیگروههـای ویژگی ترینمهم ،هــای پژوهــشبــا توجــه بــه یافتــه    

 کهیورتدرص. مسئله، ناهمگنی گروه، تعداد اعضای گروه، توجه به جنسیت و توجه به سن شناسایی شد

به  میتعمقابلگروهی و با مشارکت کودکان صورت پذیرد،  صورتبهآموزش مهارت حل مسئله 

(. Ebadi, Ranjdoust and Azimi, 2020; Sun et al., 2020های واقعی ارتباطات انسانی است )محیط

ام گیرند و هنگآموزان هنگام مشارکت و فعالیت در یک گروه، مسئولیت به عهده میدانش کهییازآنجا

توان مهارت حل مسئله را بدین کنند، میبرخورد با مشکل از مهارت حل مسئله گروهی استفاده می

 یریادگیشود که یم لیتسه یکالسدر  درسی حل مسئله برنامه (.D'Mello, 2020)طریق افزایش داد 

 کههنگامی دبستانیپیشدر مراکز (. Karademir, 2019) کند فراهمی گروه یهاپروژهدر را  کپارچهی

رصت تر فآشناست، کودک بزرگفعالیت تر با آن تر نیازمند کمک است و کودک بزرگکودک کوچک

پذیری در احساس مسئولیت گامبهگامآموزش دادن به او را دارد و این امکانی عالی برای پرورش 

باارزشیابیراهبردهای  تناسب (.Isaacs, 2016شود )تر است که در گروه محقق میکودکان بزرگ

آموزش هایهدفتحققبهتواندمیفی های فرایندی، کمّی و توصیهای فردی و انجام ارزشیابیتفاوت

وارسی،فهرستازاستفادهمانندکند. راهبردهاییکمک دبستانیپیشمهارت حل مسئله به کودکان 

وروزانهیادداشت هایوکارپوشههمساالن،سنجشخودسنجی،نگاری،واقعهوبندیمقیاس درجه

حساببهآموزاندانشهایآموختهازارزشیابیهایشیوهازهایینمونه والدین،طریقازارزشیابی

 .(Hosseini et al., 2019) دکننمیکمکدرسیهای برنامۀهدفتحققویادگیریبهبودبهکهآیندمی

 ازجملهگرفت،  کاربه فراگیران یهااز آموخته ارزشیابی برای توانمی را گوناگونی راهبردهای

 عملکردی هایآزمون والدین، طریق از ارزشیابی کار، پوشه گروهی، بحث همساالن، سنجش خودسنجی،

(Fallahiyan, 2012.) و میدائ که است دبستانیپیش برنامه از قسمتی  ارزشیابی از عملکرد کودکان 

 و هاشامل نظارت، برگه که شودمی انجام گوناگون ابزارهای طریق از ارزیابی .باشدمی غیررسمی

 ,Mclachlanشود )می دارینگه آموزاندانش شخصی سابقه در که است کودکان کاری هایپروژه

Fleer and Edwards, 2010 ارزشیابی شامل مشاهده هوشمندانه کودکان توسط بزرگساالن باتجربه .)
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تر فراهم ای را برای سنجش و ارزشیابی عمیقو دانا، با هدف بهبود برنامه است و مشاهده مداوم پایه

توانند یادگیری و کاربرد ارزشیابی فرایندمحور و خودارزیابی نیز می (.Mclachlan et al., 2010کند )می

 (.Naidu, 2005; Buchanan, 2004; Weiland et al., 2018حل مسئله را بهبود بخشند ) هایمهارت

رابر ب طورباید به دبستانیپیش وپرورشآموزشلذا در  .کودک یک کل و دارای ابعاد متعددی است    

کل کودک را پرورش  ،یبعدتکتربیت  جایبههای رشد و تحول او توجه داشت تا جنبه یتمامبه

 (.Hosseini et al., 2019) استکودکان مستلزم وجود برنامه آموزشی  جانبههمهدهیم. تحقق رشد 

حاکی  دبستانیپیشگرایی، برنامه درسی پرورش مهارت حل مسئله در کودکان نظریه سازنده اهمسو ب

طور هرا ب هاآنکنند، بلکه آموزان ارائه نمیهای سنتی به دانشاز آن است که مربیان مطالب را به روش

د. دهندرگیر کرده و این کار را از طریق تدابیر یا تعامل اجتماعی انجام می موردنظرفعال با اطالعات 

 تأکیدها و انجام دادن کار گروهی د و آزمون فرضیهها، تولیآوری دادهها بر مشاهده، جمععالیتفاین 

تعیین اهداف، نظارت و شده و در یادگیری،  میخودتنظآموزند که د. همچنین، به کودکان میندار

ارزیابی از پیشرفت نقش فعالی داشته باشند و با پی بردن به عالیق خود، انتظاری بیش از حداقل 

طبق نظریه شناختی، پیاژه معتقد است که تجارب آموزشی  .(Kadivar, 2013موفقیت داشته باشند )

باید پیرامون ساخت شناختی یادگیرنده بنا شوند؛ یعنی برنامه درسی مطلوب آن است که شامل 

هنی اسباب رشد ذ ،ای که فرایندهای دوگانه جذب و تطابقگونهبرانگیز باشد؛ بهنسبتاً چالش تجارب

هایی، مربی باید سطح کارکرد ساخت شناختی هر یک از را فراهم آورند. برای ایجاد چنین تجربه

آموزان خود را بشناسد. در این زمینه، پیاژه و رفتارگرایان درباره آموزش به انفرادی کردن آن دانش

، گرایی اجتماعیر سازنده(. دOlson and Hergenhahn, translated by Seif, 2014اند )رسیده

. شودگیری مفاهیم و یادگیری از طریق تعامل دوجانبه بین فرد و محیط اجتماعی ایجاد میشکل

گرایی فردی )شناختی( و اجتماعی، بر نقش فعال یادگیرنده و ساختن ، در هر دو نوع سازندهوجودنیباا

شود می تأکیدبرای هر فرد دارند،  ها و مفاهیمدانش از طریق تجارب و معنای اختصاصی که ایده

(Kadivar, 2013.) 
مربیان  شناسان تربیتی وبا توجه به نتایج این پژوهش، باید گفت که متخصصان برنامه درسی، روان    

مسئله، مهارت  تشخیصپرورش خودآگاهی، های مهارت حل مسئله )باید مؤلفه دبستانیپیش

های فردی، تفاوت گری، توجه بهمهارت ارزیابی، مهارت انتخاب، وتحلیلتجزیه، مهارت دهیسازمان

( را بشناسند؛ با زندگی هایمهارتپرورش  و اجتماعی هایمهارتتفکر، پرورش  هایمهارتپرورش 

 دبستانیپیشمسئله در دوره  لاهداف شناختی، نگرشی و عملکردی برنامه درسی پرورش مهارت ح

آشنا باشند تا به بازنگری در محتوای برنامه درسی این دوره تحصیلی بپردازند و با انتخاب و 

مندی و توانایی های رشدی و عالقهمحتوای متناسب با اهداف این برنامه درسی و ویژگی دهیسازمان
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، استحل مسئله که نیاز ضروری زندگی روزانه آنان  هایمهارتبه پرورش  دبستانیپیشکودکان 

محور و فعال و های کودکبا استفاده از روش دبستانیپیشکمک نمایند. عالوه بر این، مربیان 

ها برقرار دبستانیپیشتوانند پویایی و نشاط را در بندی کودکان با توجه به ماهیت مسئله میگروه

وی از ست نمایند. بین فردی به کودکان، آنان را متفکر و خالق تربی هایمهارتسازند و ضمن آموزش 

یادگیری  -با تنظیم زمان آموزش و اتخاذ مکان مناسب برای فرایند یاددهی دبستانیپیشدیگر، مربیان 

های تفرص توانندیمایمن و متناسب با توانمندی کودکان  ،کارگیری مواد و منابع آموزشی متنوعو به

 تنوع استفاده ازحل مسئله در اختیار کودکان قرار دهند.  هایمهارتآموزشی بهینه را جهت توسعه 

ویژه ارزشیابی فرایندی، خودارزشیابی، ارزشیابی توسط همساالن و به ها و وسایل ارزشیابیروش

و حتی خود کودکان را از  دبستانیپیشها، مربیان مشاهده پیشرفت کودکان در حین انجام فعالیت

برطرف ساختن نقاط کند و امکان آگاه میحل مسئله  هایرتمهانقاط قوت و ضعفشان در کسب 

جانبه هدفمند و همهبرنامه درسی بنابراین، ارائه یک ؛ دهدضعف را در جریان یادگیری به آنان می

ط توس حل مسئله هایمهارت کارگیریو به تحققتواند در های رشدی کودکان میمتناسب با ویژگی

 کودکان نقش بسزایی داشته باشد.

 

 پژوهش یهاتیمحدود

بوده است و این امر منجر به کاهش  دبستانیپیشدر این پژوهش تنها دوره  موردمطالعهحوزه . 1

 )دانش آموزان دیگر مقاطع تحصیلی( شده است. هاحوزهبه دیگر  آمدهدستبهتعمیم نتایج 

 است. شدهپرداختهدر این پژوهش تنها به طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت حل مسئله . 7

 .است در نظر گرفته شده شهر تهران با توجه به ماهیت کیفی آن، قلمرو مکانی این پژوهش. 4

 

 پیشنهادات

 پیشنهادات کاربردی -الف

 به متخصصانآموزش مهارت حل مسئله،  هایمؤلفه در ارتباط با آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 1

ین نوع ا سازیپیادهتا برای رشد فکری و تعمق یادگیری حل مسئله و  شودمیبرنامه درسی پیشنهاد 

تدریس،  هایروش؛ اهداف، محتوا، دبستانیپیشمهارت در کلیه امور زندگی و تحصیلی کودکان 

 هایروشکودکان، مواد و منابع آموزشی و  یبندگروهزمان و مکان،  هایویژگیآموزشی،  یهاتیفعال

فردی و جمعیت شناختی کودکان و  هایویژگیو  هاتواناییارزشیابی را به نحو احسن و با تمرکز بر 

در نظام  دبستانیپیشروز دنیا در طراحی و تدوین برنامه درسی کودکان  یاستانداردهاهمچنین 
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قرار دهند تا کارایی و اثربخشی به بهترین نحو صورت بپذیرد و کیفیت زندگی  مورداستفادهآموزشی 

 کودکان هم در حال حاضر و هم در دوران زندگی بزرگسالی افزایش یابد.

در ارتباط با مؤلفه اهداف در آموزش مهارت حل مسئله به  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 7

اثربخش برای رشد و پرورش قدرت تفکر خالق،  یهابرنامهتا  شودمیمتخصصان برنامه درسی پیشنهاد 

 آموزش و کسب مهارت حل مسئله کودکان در نظر گرفته شود. منظوربهتفکر نقاد، بارش مغزی 

ان ریزبرنامهدر ارتباط با محتوا در آموزش مهارت حل مسئله به  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 4

و مربیان  یستیبهزو سازمان  وپرورشآموزششامل وزارت  دبستانیپیشدرسی و متولیان آموزش 

 افتهیسازمانبه ارائه محتوای آموزشی مهارت حل مسئله با چیدمانی  شودمیپیشنهاد  دبستانیپیش

 عینی به ذهنی، ساده به مشکل، متناسب با توانایی فردی و رشد شناختی کودکان بپردازند. مثالً

در ارتباط با مؤلفه مواد و منابع آموزشی در آموزش مهارت حل  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 3

از مواد آموزشی متنوع، منعطف، کارا و متناسب با  شودمیپیشنهاد  دبستانشیپمسئله به معلمان 

مسئله، سطح فرهنگ، سن، نیاز، توانایی استفاده و همچنین سطح زندگی کودکان استفاده نمایند و 

در نظر داشته باشند مواد و منابع آموزشی مسئله محور باشد و ایمنی الزم را دارا باشد و جذاب  اًحتم

ی های فکربازیهای بازی، شن و ماسه، گ ل، خمیر، توپ، اسبابمانند کارتکودکان باشد.) موردعالقهو 

های رنگی، ، مهرههاها، جورچینآمیزی، عروسکهای قصه و داستان و شعر و رنگو غیرفکری، کتاب

های مجاز، ژل ها، پازل، فیلم، انیمیشن، آجرهای بازی، تصاویر مغناطیسی، آب، رنگلگو، دومینو، آدم

های اسالیم، پارچه، چوب، سنگ، مازها، طبیعت، کارتون، گواش، مقوا، کاغذهای رنگی، پولک، قصه

 و ...(. ورزانهها و تصاویر و پوسترها، وسایل دستها، عکسصوتی، پاستل

آموزشی در آموزش مهارت حل  یهاتیفعالدر ارتباط با مؤلفه  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 5

قاشی، ن) یفردآموزشی  یهاتیفعال شودمیمجریان برنامه درسی پیشنهاد  عنوانبهمسئله به معلمان 

راهنمایی و رانندگی، گویی توسط خود کودک، کتاب کار، نجاری، نجوم، سفالگری، کاردستی، قصه

 یلوسا با ساز، نواختن موسیقیدست هایکتاب ساخت و های انفرادی، تهیهآشپزی، خمیربازی، بازی

 و کودک( توسط جانبی و جاندار اشیاء کردن مزه، پیدا کودک، کشف توسط بو آشپزخانه، کشف

های بازی، سفر های گروهی، برپایی نمایشگاه، اردو، نمایش، کارتبازی) یگروهآموزشی  یهاتیفعال

، های خالقهای سنتی حرکتی، پانتومیم، نمایشسازی، کارگاه آشپزی، بازیخیالی، کارگاه مجسمه

 صورتبهدیواری گویی، سرودهای نمایشی، درست کردن روزنامهفیلم و نمایش دادن فیلم، قصه

مناسب با تمرکز بر ارتقاء سطح یادگیری، قدرت  های حرکتی(هی، معما، بازیهای گروگروهی، مسابقه

 را در نظر قرار دهند. دبستانشیپاکتشافی و حل مسئله کودکان 
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در ارتباط با مؤلفه روش و یا راهبردهای تدریس در آموزش مهارت  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 3

تدریس اثربخش و کودک  هایروش شودمیپیشنهاد  بستانیدپیشحل مسئله به معلمان و مربیان 

 نقش، بازی، بارش فکری، یفایا ،ییگوقصه) سیتدرفعال  هایروشمحور و سازنده گرایانه را همچون 

علمی و غیره( متناسب با سن کودکان، جهت یادگیری معنادار مهارت حل مسئله کودکان  گردش

 بگیرند. کاربه

در آموزش مهارت حل  یابیارزش هایروشدر ارتباط با مؤلفه  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 2

ز ا شودمیآموزشی پیشنهاد  اندرکاراندستو  دبستانیپیشمسئله به معلمان و مدیران آموزشی 

روش خودسنجی، ) یفیتوص هایروشفردی مانند  یهاتفاوتارزشیابی کارآمد و متناسب با  هایروش

 یهایستکاکارپوشه، مشاهده و غیره( و ارزشیابی فرایندی برای تعیین میزان یادگیری، افت آموزشی و 

 فراگیری در حوزه آموزش مهارت حل مسئله استفاده نمایند.

در آموزش مهارت حل  بندیگروه هایویژگیدر ارتباط با مؤلفه  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 8

 بندیگروهو  دهیسازمانتا در محیط آموزشی به  شودمیپیشنهاد  دبستانیپیشبه معلمان  مسئله

تعمیق یادگیری مهارت حل  منظوربهفردی، سن، جنسیت کودکان  یهاتفاوتکودکان متناسب با 

 بپردازند. هاآنمسئله و سطح توجه و میزان انتظار آموزشی مناسب از 

زمان در آموزش مهارت حل مسئله  هایویژگیدر ارتباط با مؤلفه  آمدهستدبه یهاافتهیبا توجه به . 9

رای مناسب و متوالی ب زمانمدتتا به تنظیم  شودمیپیشنهاد  دبستانیپیشآموزشی  مسئوالنبه 

یه توص دبستانیپیشاجرای برنامه درسی آموزش مهارت حل مسئله کودکان بپردازند و به مربیان 

فردی هر کودک جهت  یهاتفاوتدر کالس درس، زمان را متناسب با رشد شناختی و  گرددمی

 آموزش مهارت حل مسئله، تنظیم نمایند.

فضا در آموزش مهارت حل مسئله  هایویژگیدر ارتباط با مؤلفه  آمدهدستبه یهاافتهیبا توجه به . 11

تا به تدارک فضاهای آموزشی  شودیمپیشنهاد  دبستانشیپاندرکاران آموزشی و دست به کارکنان

مناسب و ایمن و مسئله محور و تجهیز امکانات کامل و استانداردهای آموزشی جهت آموزش هر چه 

 بیشتر مهارت حل مسئله بپردازند.

 

 پیشنهادات پژوهشی -ب

ناسایی این پژوهش به ش ،دبستانیپیشدوره  ژهیوبهبا توجه به اهمیت تعلیم و تربیت در اوان کودکی . 1

ر د ی مطلوبو عناصر برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت حل مسئله جهت طراحی الگوی هامؤلفه

بعدی به طراحی الگوی برنامه  یهاپژوهشدر  گرددمیلذا پیشنهاد  .این گروه سنی پرداخته است

شود.تحصیلی پرداخته  یهادورهدرسی برای پرورش مهارت حل مسئله در سایر 
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 ،دبستانیپیشالگوی برنامه درسی آموزش مهارت حل مسئله برای کودکان  گرددمیپیشنهاد . 7

 اجرا گردد. دبستانیپیشدر مقطع  یشیآزما مهین صورتبه
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