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 چکیده

شود ی ابتدایی محسوب میی درسی دورههای برنامهبخش تریناساسیکتاب راهنمای معلم، یکی از 

ی آموزشی از آن به اجرای بستهدهد که با استفاده فرآیند و منابعی را در اختیار آموزگار قرار می چراکه

ی پنجم دبستان از پایه بپردازد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلم علوم تجربی

گیری انجام نشد. لحاظ توجه به فرآیند حل مسئله انجام شد. کل کتاب مورد بررسی قرار گرفت و نمونه

در های پژوهش بود. طبق یافته یوییدی جان مبتنی بر مراحل حل مسئله لیستیچکابزار تحقیق 

دروس، درس اول با  نیشد. از ب ییدر کتاب شناسا دارمسئله یشنهادیپ تیفعال ای تیموقع 38مجموع 

توجه را  زانیم نیکمتر مسئله محور تیو درس نهم با صفر فعال نیترشیمسئله محور ب تیفعال 9تعداد 

همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که از بین اند. بر مسئله داشته یمبتن یبه آموزش

و به مرحله انتخاب بهترین  ( بیشترین توجه24%مسئله )ی تشخیص حل مراحل حل مسئله، به مرحله

 کمترین توجه شده است. (16%) حلراه

 

 درسی یبرنامه، تحلیل محتوا، دیوییی کتاب راهنمای معلم، حل مسئلهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ی هش عمومی در جامعیک شایستگی اصلی در آموز به عنوان مسئلههای حل بسیاری از متخصصان آموزشی بر تقویت مهارت

شناخته  یگمهارت مهم زند کیحل مسئله به عنوان ( Rychen and Salganik, 2003) کنند.می تأکید 21ی قرن پیشرفته

 شود.یم و بازتاب یابیارز ،بینیپیشاستدالل،  ر،یتفس ،وتحلیلتجزیه، یعنی ندهایاز فرآ یعیوس فیشده است که شامل ط

(Anderson, 2009 )ه عنوان ب نیو همچنست شده ا فیمشکل تعر کیمقابله با  یفرد برا ییحل مسئله به عنوان توانا

ن بالً با آقیرهایی که متأثر از متغ موقعیت کیدر  موجود تیمطلوب و وضع تیوضع نیغلبه بر تفاوت ب یبرا ازیمورد ن ندیفرآ»

له ئحل مس»: نویسدمیله ( در تعریف حل مسئ1393صفوی ) (Huitt, 1992) «.شودمی فی، تعرایمشدهیا ن ایمشدهمواجه 

 «.شوندمی یمنته حلراه کی ایهدف  کیکه به  ییهاراه بیو ترت یتوال کشف، است برای ندییفرآ

ان ا به عنوری عمل یا زندگی واقعی ی درس است که مسائل صحنهمسئله یک روش طراحی و ارائه یادگیری مبتنی بر حل

ل ی از مسائبرای یادگیر -روهه طور مستقل یا در گب -برد و مستلزم فعالیت فراگیرمحرکی برای یادگیری فراگیر به کار می

را به درك و  آموزدانشمسئله موفق است که  کاربرد روش حل معلم هنگامی در( 31، ص 1396)کریمی و لطفی،  است.

 ترین نقش معلم،لیاص مسئله محور، یادگیری یدر برنامه (227ص  ،1381، سازد. )کاردان مندعالقهفراگیری موضوع درس 

ه خورد سازندباز یو ارائه سناریوهای احتمالی های گروهی کوچک در موردبحثطریق تشویق  تسهیل فرایند یادگیری از

 (Oda et al, 2007)باشد. تدریس دانش واقعی می جایبه

از  دیان باآموزدانشبر اساس آن که  دانندمی فعال یریادگی نوع کی را مسئلهبر  یمبتن یریادگ( ی2007) 1تاندوگان و اورهان

در »را  یگروه یو کارها رندیبگ ادیرا  یریادگیکنند،  نییرا تع یادگیری خود یازهایشوند و ن خودآگاهحل مشکل  ییتوانا

 د.انجام دهن «یواقع یمواجهه با مشکالت زندگ

 مسئلهپنج مرحله را برای حل  ییوید مشاهده کرد. 2در آثار جان دیویی توانمییادگیری مبتنی بر حل مسئله را  یریشه

 (1382)صفوی،  کندمی یمعرف

. انتخاب 4های ممکن حل. در نظر گرفتن تمام راه3مشخص کردن علل مسئله  ای. حدس زدن و 2 مسئلهمشخص کردن . 1

 .گیرینتیجه و یانتخاب حلراهاجرای  5 مسئله تیبا توجه به موقع حلراه نیبهتر

 ز رفتنابرسد که او را  یممکن است به گودال رودمی: فردی که در جنگل کندمی اشارهی مسئله به مثال نییبرای تب ییوید

فرد  تیقعمو نیله(. در اعلل مسئهستند ) آفرینمشکلآن  هایوارهیعمق، پهنای گودال و لغزنده بودن د نجای. در ابازدارد

را به کار  یینها حلراهو سرانجام  کندمی یابیرا ارز هاآن از کیهر ،گیردمیبرای عبور از گودال در نظر  یمختلف هایراه

 (104، ص 1388)فرهادیان،  .کندمی و مسئله را حل گیردمی

مبتنی بر تجربه و  وپرورشآموزشنظرات جدید در مورد  ارائهو  19قرن  سنتی در اواخر وپرورشآموزشانتقادات دیویی از 

ر دی ایجاد تحول جدیدی را برا هایزمینهمدرسه آزمایشی وی در دانشگاه شیکاگو،  تأسیسمعرفی روش حل مسئله و نیز 

عنوان یک روش  فرآیند حل مسئله را به دیویی( 49ص  ،1387)جعفری و دیگران،  فراهم ساخت. لومدرسی ع هایبرنامه

، ص 1380. )احمدی، کندمیعلوم مورد استفاده قرار بگیرد، مطرح  یکلیهتواند در آموزش و یادگیری تدریس جامع که می

ء اهداف ، جزحل مسئله یهامهارتدستیابی به  است. یدر آموزش علوم تجرب محور-مسئله سیاز موارد کاربرد تدر یکی (24

ت شناخت مجهوال ها شامل: شناخت مفروضات مسئله،مهارت نیا ی ابتدایی است.ی درسی آموزش علوم در دورهاصلی برنامه

در  ختفراشنا و نقش جیمشخص نمودن نتا ،سازیمدل، رمزهاراهکارها، ساده نمودن مسئله، استفاده از  کردن مسئله، مشخص

 .گرددمیحل مسئله 

شود  محسوب رکن برنامه نیترهم مهم دیاز ارکان مهم برنامه است و شا یکیکتاب معلم  یعلوم تجرب دیجد یدر برنامه درس

اطالعات  نیبنابرا ،دارد وندیپ یبا کتاب درس سویکمعلم از  کتاب. کندمی نیرا تدو یکردن بسته آموزش ادهیپ ینقشه رایز

                                                        
1- Tandogan and Orhan 
2- John Dewey 
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-یرا ارائه م یریادگیتوجه به سطوح مختلف  ،یابیو باز نیتمر ،یابیارزش یهاوهیش مؤثر، یریادگی-یاددهی یهاروش تر،شیب

روشن  یمنابع آموزش ری، وب و ساافزارهانرم ها،لمیف ،یبسته آموزش یاجزا کیکایرا با  یدرس ارتباط کتاب گرید یاز سو و دهد

 «.است یعلوم تجرب یآموزش در برنامه درس ندیفرا یراهنما 1یتخصص دستنامه کیمعلم  کتاب» :گفت توانیم. کندمی

 (1390ابتدایی،  یسالهشش یتجربی دوره علوم درسی یبرنامه )راهنمای

 یاراهنمتاب کتوجه  بنابراین با توجه به نقش و جایگاه راهنمای معلم در آموزش علوم تجربی، پژوهش حاضر به بررسی میزان

 پردازد.میحل مسئله  ندیپنجم دبستان به فرآ یتجربعلوم  معلم

 
 روش تحقیق

 احل حل مسئله( به مر1397پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه کتاب راهنمای معلم علوم تجربی پنجم دبستان )چاپ 

. باشدمی بنابراین تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی؛ ( به روش تحلیل محتوا انجام شده استدیویی)طبق دیدگاه جان 

-، برنامهژوهشگرانی پتواند مورد استفادهنتایج حاصل از آن می چراکههمچنین این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است، 

خاص  ینهیزم کی در یدانش کاربرد یتوسعه یکاربرد قاتیهدف تحق های درسی و آموزشی قرار بگیرد.ریزان و مؤلفان کتاب

 (79، ص 1384ن، )بازرگان و دیگرا. شودمی تیدانش هدا یبه سمت کاربرد عمل یکاربرد قاتیتحق گریبه عبارت د؛ است

 ربی پنجمهای پیشنهادی کتاب راهنمای تدریس علوم تجی تحقیق، کل محتوای قسمت راهنمای آموزش و فعالیتجامعه

-موزشی میپیام یا فعالیت آ دارای یک دارند کههای معنی، کلمه و جملهوتحلیلتجزیهباشد. واحد ثبت یا ( می1397دبستان )

 باشد.

-می دیوییی جان های کتاب راهنما و همچنین مراحل حل مسئلهای مشتمل بر مقولهمحقق ساخته لیستچکابزار پژوهش 

ر و اساتید دانشگاه فرهنگیان تبریز تأیید شد. همچنین به منظو نظرانصاحبباشد که روایی یا اعتبار آن با توجه به نظرات 

کدگذاری به دو تن از کارشناسان کار استفاده گردید. بدین منظور  2از ضریب پایایی اسکات لیستچکتعیین پایایی 

درصد از کل جامعه، به منظور کدگذاری در اختیار آنان قرار گرفت. پس از بررسی  20شد و  سپردهآموزش  وپرورشآموزش

 محاسبه گردید. 82/0نتایج، پایایی 

 

 هایافته
 ایحدس زدن و  .2 مسئلهمشخص کردن . 1از:  اندعبارت دیوییکه گفتیم مراحل حل مسئله در دیدگاه جان  طورهمان

 5 مسئله تیموقع با توجه به حلراه نی. انتخاب بهتر4های ممکن حل. در نظر گرفتن تمام راه3مشخص کردن علل مسئله 

 .گیرینتیجه و یانتخاب حلراهاجرای 

د و مطالب ش( بررسی صفحه 47های پیشنهادی موجود در قسمت راهنمای آموزش هر درس )به مراحل فوق، فعالیت با توجه

 کدگذاری گردید. 1جدول ی مرتبط با حل مسئله به شیوه

 
 ی کدگذاریشیوه -1جدول 

                                                        
1 - hand book. 
2 - Scott's pi. 

 مقوله صفحه
 مراحل حل مسئله

1 2 3 4 5 

6 

 نی. ادیو با خود به کالس ببر دیکن هیته یگوناگون یهافرفره

که  دین بپرسآموزاو از دانش دیکن در هوا پرتاب تکتکرا  هافرفره
 مشاهده کردند. یزیچه چ

 - - - - 

   -  -که  دیده حیها، توضعبارت ینادرست ای یدرست یبدون بررس 8



 

  4 
 

 

 آمده است: 2نتایج حاصل از بررسی و تحلیل محتوا در جدول 

 
 تحلیل محتوانتایج  -2جدول 

 مراحل حل مسئله 
تشخیص 

 مسئله

حدس یا 

تعیین علل 

 مسئله

در نظر 

گرفتن تمام 

 هاحلراه

انتخاب بهترین 

 حلراه

اجرا و 

-نتیجه

 گیری

 جمع

 صفحه درس
تعداد 

 مقوله

7-11 م: زنگ علو١درس   9 7 6 4 2 3 22 

 ریی: مادّه تغ٢درس 

 کندمی
26-22  4 4 4 1 1 1 

11 

36-38 کمانرنگین: 3 درس  1 1 1 0 0 0 3 

 خیاز تار ی: برگ4 درس

 زمین
50-47  2 0 0 2 0 0 

4 

 5 1 1 1 1 1 1 59 : حرکت بدن5 درس

73-77 (1): چه خبر؟ 6درس   2 2 0 2 0 0 4 

87-90 (2): چه خبر؟ 7درس   4 4 3 3 2 1 13 

: کارها آسان 8درس 

 (1) شودمی
100-97  3 3 3 3 3 3 

15 

: کارها آسان ٩درس 
 (2) شودمی

110-107  0 0 0 0 0 0 
0 

120-124 باارزش: خاكِ 10 درس  8 6 7 5 4 4 26 

و  دی: بکار11 درس

 دیبخور
134-131  3 3 3 3 3 3 

15 

تا  شهی: از ر12 درس
 برگ

142-140  1 1 1 1 1 1 
5 

 123 22 21 28 31 33 38 47 مجموع

 

در کتاب شناسایی شد. از بین دروس، درس  دارمسئلهفعالیت پیشنهادی  موقعیت یا 38های جدول، در مجموع با توجه به داده

 فعالیت مسئله محور کمترین میزان توجه را به آموزشس نهم با صفر ترین و درفعالیت مسئله محور بیش 9اول با تعداد 

 دهد.های مسئله محور را در هر درس نشان میفراوانی فعالیت ،1نمودار اند. مبتنی بر مسئله داشته

 

 نیبه زم رترید هافرفرهکه کدام  میو پژوهش کن یبررس خواهیممی

زمان فرود  یرو کنیممی رها آن از را هاکه فرفره یرسند؟ ارتفاعیم

 دارد؟ یاثر آمدن فرفره چه

      رسد؟یم نیبه زم رتریپرسش: چرا فرفره با بال پهن د 9
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 اوانی فعالیت مسئله محور به تفکیک دروسفر -1نمودار 

 

ی تشخیص حل مسئله، بیشترین ل مسئله، به مرحلههمچنین با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که از بین مراحل ح

توزیع درصد فراوانی هریک از مراحل حل  ،2 شده است. در نمودار حلراهبه مرحله انتخاب بهترین کمترین توجه توجه و 

 مسئله نشان داده شده است.

 

 
 توزیع درصد فراوانی هر یک از مراحل حل مسئله -2نمودار 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

فراوانی فعالیت مسئله 

محور

تشخیص مسئله

24%

حدس یا تعیین 

علل مسئله

23%

در نظر گرفتن 

تمام راه حل 

های ممکن

21%

انتخاب 

بهترین راه 

حل

16%

اجرا و نتیجه 

گیری

16%
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 گیریبحث و نتیجه
-ق یافتهطب ر گرفت.مورد بررسی قرا مسئلهابتدایی به مراحل حل پنجم علوم  راهنمای معلم این پژوهش میزان توجه کتابدر 

 عدادتدرس اول با  دروس، نیشد. از ب ییدر کتاب شناسا دارمسئله یشنهادیپ تیفعال ای تیموقع 38در مجموع های پژوهش 

 بر مسئله یمبتن یشتوجه را به آموز زانیم نیکمتر مسئله محور تیو درس نهم با صفر فعال نیترشیمسئله محور ب تیفعال 9

سئله مشخیص حل تی همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص شد که از بین مراحل حل مسئله، به مرحلهاند. داشته

توان کلی می گیرینتیجهجه شده است. در یک کمترین تو (16%) حلراهو به مرحله انتخاب بهترین  ( بیشترین توجه%24)

ر بین ور متوازنی دطها به رسد اما این موقعیتدر کتاب مناسب به نظر می دارمسئلههای گفت که هر چند تعداد موقعیت

 .ازیمپردمی هاآنی از های متعددی همسو با تحقیق حاضر انجام شده است که در ادامه به برخ. پژوهشاندنشدهدروس توزیع 

آموز بتواند نقش یک محقق را بر عهده ( معتقدند که آموزش علوم زمانی ارزشمند است که دانش2015) 1دیمووا و کارماشکا

اکثر روانشناسان از  دانند.را در این مسیر مناسب می دیوییی بگیرد و روند پیشرفت دانش را درك کند و مدل حل مسئله

که ذهن کودك همچون سازمان دهنده فعالی  اندداشته و بیان اندکردهجمله پیاژه و ویگوتسکی نیز بر اصل تعامل کودك تأکید 

 (1386، 2. )گارتونمسائل، الزم است که با محیط تعامل کند است که برای انطباق بیشتر با محیط و حل

 ولا) هفتم پایه علوم درسی کتاب محتوای تحلیل»پژوهش خود تحت عنوان ( در 1394سمیعی زفرقندی و خجسته )

محتوای  مجموع رد که نشان داد هاآنبه نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج تحقیق  «مسئله حل مراحل بر مبتنی (متوسطه

 رد کتاب محتوای همچنین .است غیرفعال درصد 53 و (است شده توجه مرحله یک به حداقل) فعال درصد 93 کتاب

 را الزم انطباق (هاتمرین و تکالیف) هافعالیت نظر از اما ندارد، را زمانطباق ال مسئله حل مراحل با متن و تصاویر هایمقوله

 داراست.

به این نتیجه  «ییتداعلوم اب یدرس هایکتاب هایتمریندر  مسئلهحل  گاهیجا»خود ( در پژوهش 1392برائی و همکاران )

ه ( بیشترین توجه شدحلراهعلوم اول تا پنجم دبستان به مرحله چهارم از فرآیند حل مسئله )ارائه  هایکتابرسیدند که در 

. ساختن مسئله 3وقعیت و م. تغییر 2. برخورد با مسئله، 1، توجه به مراحل: هاکتاباست. این در حالی است که در تمامی این 

 بوده است. به کمترین میزان

تحصیلی  هایمؤلفههای بسیاری بر تأثیر مثبت رویکرد حل مسئله در پیشرفت تحصیلی، انگیزش و سایر همچنین پژوهش

( و 1392(، احمدی و عبدالملکی )2005و همکاران ) 4(، گیجبل2010) 3. از جمله گوگ و سیالیاندداشته تأکیدآموزان دانش

. ... 

علم می راهنمای هایژه کتابدرسی و به و ریزیبرنامهبنابراین با در نظر داشتن مطالب ذکر شده، توجه به مراحل حل مسئله در 

وس آموزش در ند تا درقرار بگیرد. معلمان نیز باید سعی نمای مؤلفانریزان و که مالك عمل مربیان است باید مدنظر برنامه

 را برای متربیان فراهم کنند. دارمسئله هایخصوصاً علوم تجربی، موقعیت

  

                                                        
1 - Dimova and Kamarska. 
2 - Garton. 
3 - Gök and Sýlay. 

4- Gijbels. 
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