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Article Type 
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 Purpose: The aim of this study was to design a curriculum 

model for Farhangian University students with a focus on 

problem solving approach. 

Materials and Methods: The research method was based on 

data theory, which was based on a qualitative and systematic 

method. The analysis unit consisted of 20 professors of 

Farhangian University in the academic year 1399-1400. The 

main research tool was a semi-structured interview in which 

the collected data were analyzed by Strauss and Corbin 

method and Creswell and Miller criteria were used to validate 

the findings. 

Findings: The findings showed that the student-teacher 

training curriculum is based on the problem solving approach, 

in the form of Strauss and Corbin model in terms of the 

dimensions including components (knowledge, attitude, 

behavior), goals including (upgrading individual 

characteristics, upgrading characteristics). Social, 

development of skill characteristics), content dimension 

including (knowledge or cognitive content, applied content), 

dimension of learning teaching strategies including 

(participatory learning, inductive thinking strategy, structured 

social exploration), evaluation dimension (knowledge 

evaluation, practical-skill evaluation and Process-based 

evaluation). 

Conclusion: Based on the results in this model, what was 

known as the central category was the presentation of a 

problem-oriented curriculum model that was related to other 

concepts of the model. 
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 1400 ستانزم، 5دوره  اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی -فصلنامه علمی

حل  کردیبا تمرکز بر رو یبرنامه درس یالگو یطراح

 ادیداده بن هیبر نظر یمسئله: مبتن

 1یدعابدیمو الیل
 ،یو مشاوره، واحد تهران مرکز تیگروه ترب ،یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 
 *2یاکبر خسرو یعل

دانشگاه آزاد  ،یو مشاوره، واحد تهران مرکز تیگروه ترب ار،یدانش
 مسئول(   سندهی)نو رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 3رضازاده درضایحم

 دانشگاه آزاد ،یو مشاوره، واحد تهران مرکز تیگروه ترب ار،یاستاد
 . رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 4عصاره رضایعل

تهران،  ،ییارج دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یتیگروه علوم ترب ار،یدانش
 . رانیا

 
 دهیچک

 یبرنامه درس یالگو ی: پژوهش حاضر با هدف طراحهدف
نجام حل مسئله ا کردیبا تمرکز بر رو انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو
 گرفت.

ر بود که ب ادیداده بن هیبر نظر ی:روش پژوهش مبتن و روش ها مواد
امل ش لیانجام شد. واحد تحل کیستماتیو از نوع س یفیاساس روش ک

 1399-1400 یلیدر سال تحص انیدانشگاه فرهنگ دینفر از اسات 20
 یابود که داده ه افتهیساختار  مهیپژوهش مصاحبه ن یبود. ابزار اصل

 یو برا لیتحل نیروش اشتراوس و کورب قیطرشده از  یگردآور
 استفاده شد. لریکرسول و م یارهایها از مع افتهی یابیاعتبار

 یندانشجومعلم مبت تیترب یها نشان داد برنامه درس افتهی ها : افتهی
هت از ج  نیاشتراوس و کورب یحل مسئله، در قالب الگو کردیبر رو

(، بعد اهداف یرفتار ،ینگرش ،ی)دانشیشامل مولفه ها یبعد مبان
ارتقا  ،یاجتماع یها یژگیارتقا و ،یفرد یها یژگیشامل )ارتقا و

 ،یشناخت ای یدانش یشامل) محتوا(، بعد محتوا یمهارت یها یژگیو
 یریادگیشامل) یریادگی یاددهی ی(، بعد راهبردهایکاربرد یمحتوا

مند(، ساخت یاجتماع یکاوشگر ،ییراهبرد تفکر استقرا ،یمشارکت
 یابیو ارزش یمهارت -یعمل یابیارزش ،یدانش یابی)ارزشیابیبعد ارزش

 باشند.  یمحور( م ندیفرا
مدل، آنچه که به عنوان مقوله  نیدر ا جی: بر اساس نتایریگ جهینت

مسئله محور بود که  یبرنامه درس یشناخته شد ارائه الگو یمحور
 مدل در ارتباط بوده است. میمفاه ریبا سا

 
حل مسئله،  کردیدانشجو معلم، رو ،یبرنامه درس :یدیکل یها واژه
 ادیداده بن هینظر

 
 17/03/1400: افتیدر خیتار
 22/06/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنkshosravi.edu@gmail.com 

 مقدمه
یکی از مباحث عمده در فرایند برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، 
تغییر برنامه های درسی است. در تربیت نیروی انسانی متعهد و 
متخصص، بهره مندی از برنامه آموزشی جامع و متناسب با نیازهای 
روز از ابزارهای ضروری به شمار می آید و بازنگری و به روزرسانی 

عنوان واقعیت جاری نظام های برنامه ریزی برنامه های درسی به 
 درسی در نظر گرفته می شود. 

تدوین کنندگان برنامه های درسی دانشگاه ها در عصر حاضر و در 
آغاز قرن بیست و یکم باید به این نکته توجه داشته باشند که برنامه 
درسی باید به گونه ای تدوین شود که صالحیت های الزم)دانش، 

گرش ها( را در دانش آموختگان برای موفقیت آنان مهارت ها و ن
(. 1در موقعیت های متفاوت زندگی و شغلی ایجاد و تقویت کند )

ضرورت توجه به این مسئله در مورد برنامه آموزشی دوره های 
تربیت معلم که رسالت آن ها آموزش و تربیت نسل های آینده 

 است، اهمیت بیشتری دارد.
ه بسیاری از اندیشمندان و نیز عموم مردم موضوع تربیت معلم، توج

را به خود جلب کرده است. دلیل این امر ناکامی هایی بوده است که 
مراکز تربیت معلم در تربیت نیروهای با کفایت و توانا در راستای 
اهداف آموزش و پرورش دچار شده است. تربیت معلم برای کسب 

مک کند تا مهارت صالحیت های معلمی، باید به دانشجو معلمان ک
های مورد نیاز را به دست آورند و موقعیت هایی را برای عمل خلق 

 کنند.  
آماده سازی و مجهز کردن دانشجو معلمان به مهارتهای حرفه ای، 
قبل از ورود به کالس درس، اصلی ترین وظیفه مراکز تربیت معلم 

ا یو سازمان هایی است که به انحاء مختلف، معلم تربیت می کنند 
 (.2)  دوره های آموزش حین خدمت برای معلمان ترتیب می دهند

از آنجا که برنامه درسی، آینه تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی  
از پاسخگو بودن دانشگاه ها به نیازهای در حال تغییر جامعه است. 
کیفیت تربیت معلم و تدریس، به میزان زیادی به منابع آموزشی و 

شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه  .تگی داردبرنامه درسی بس
شایستگی معلمان آن نظام و کیفیت نظام آموزشی به کیفیت معلمان 
آن جامعه وابسته است، در واقع هیچ کشوری نمی تواند از سطح 
معلمان خود باالتر رود، بر این اساس تربیت معلم سزاوار قوی ترین 

 توجهات دقیق و مستمر است.
( شایستگی معلم را به عنوان یک مفهوم 2018اروپایی)کمیسیون 

چند سطحی می دانند که شامل مولفه های شناختی، مهارتی و 
دانش، مهارت، نگرش، ارزش ها و اخالق بوده و برای ایفای  -عاطفی

 (.3نقش معلمی مورد تاکید است )
در این میان اگر برنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله باشد، در 

عه شایستگی های آن ها بسیار موثر می تواند باشد و همچنین توس
می تواند باعث کسب رضایت درونی و مهارت حل مسئله را در 

(. ضمن آنکه دانشجویان در خالل 4دانشجو معلمان افزایش دهد )
این روش درک و فهم عمیقی نسبت به موضوعات می یابند و در 
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ند، نشان داد که در برنامه (. کاپل5یادگیری خود مستقل تر می شوند)
درسی مبتنی بر مساله توانایی صورت بندی مساله دانشجویان افزایش 
می یابد. ضمن آن که میزان پایداری و عدم فراموشی آموخته ها در 
برنامه درسی مساله محور نسبت به برنامه های درسی سنتی باالتر 

اخیرا محققان از این رویکرد نه فقط به عنوان یک  (.6است )
رویکرد تدریس، بلکه به عنوان یک رویکرد تدریس، بلکه به عنوان 
یک فلسفه تربیتی بحث می کنند که نظام های آموزشی جهان را 

 تحت تاثیر قرار داده است. 
آموزش و پرورش هم مسئله است و هم آماده شدن برای حل مسئله. 

آموزش و پرورش در رویکردهایش، نظام برنامه ریزی بنابراین اگر 
درسی در تدوین برنامه های درسی و معلمان در حوزه ی علمی خود 
نگاهی به پرورش یادگیرندگان برای حل مسائل نداشته باشند، 

 (.7یادگیری بی ثمر خواهد بود ) -فعالیت یاددهی
ر دبرنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله، درگیری شناختی 

دانشجویان ایجاد می کند و این امر برای آنان لذت بخش تر از روش 
سنتی برنامه های درسی است. در این رویکرد دانشجویان با استفاده 
از شیوه مباحثه، فعاالنه در فعالیت های آموزشی شرکت می کنند، 
و از طریق مسائل و نظرات و نیز ذکر تجربیات زندگی واقعی به 

ی تسهیل، بهبود و تعالی فرآیند یادگیری، مسئولیت عنوان محرکی برا
یادگیری خود را به عهده می گیرند. از پیامدهای دیگر این رویکرد، 
توسعه مشارکت گروهی است که موجب می شود مهارت تفکر 

 (.8) انتقادی دانشجویان ارتقاء یابد
ذکر این نکته مهم است که در ایران در زمینه طراحی برنامه درسی 

( در یژوهشی 9) هش هایی انجام گرفته است از جمله؛پژو
  هحل مسئل  های سازندهکه بین انگیزه پیشرفت و سبک داد نشان

توان از سنین کم در افراد پیشرفت و خالقیت برای حل مسائل را می
های آموزش تقویت کرد و از همان سنین کم با برگزاری کارگاه

های خالقانه در برخورد با مسائل بعد انگیزه پیشرفت را در شیوه
                                               .                                                              افراد توسعه داد

نشان داد بین تأثیر دو گروه شایستگی هیجانی و حل در پژوهشی 
 .مسئله بر تحمل پریشانی دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد

و  کارگیری شایستگی هیجانیای برای بهتواند پشتوانهاین نتایج می
 .انی در دانشجویان باشدحل مسئله برای افزایش تحمل پریش

در مطالعه ای نشان دادند که رویکرد حل مسئله در تدریس)یکی از 
عناصر در برنامه درسی( می تواند نقش هدایتی و نظارتی در فرایند 

 (.10یاددهی و یادگیری را افزایش دهد )
 عالوه بر این نتایج پژوهش های خارجی نیز نشان می دهد؛

طراحی دوره حل مساله پرسش گرا با رویکرد »پژوهشی با عنوان در
نشان داد که تیم آموزشی در تعامل « شبکه اجتماعی تجزیه و تحلیل

 با دانش آموزان در حل مسئله نقش تسهیل کننده را داشتند. 
 رب مسئله ارتقا بر مبتنی کالس یک اثرات»در پژوهشی با عنوان 

نتایج نشان داد که دانشجویانی « اندر دانش آموز یادگیری عملکرد
که در کالس مبتنی بر ارتقا حل مسئله شرکت داشتند نه تنها 

عملکرد یادگیری بهتر و کارایی جمعی داشتند بلکه از سطح دانش 
 (.11باالتری نیز برخوردار بوده اند )

: همسئل حل روش در بازی بر مبتنی یادگیری»در پژوهشی با عنوان
ر دریافتند که یادگیری مبتنی ب« آموزان دانش تپیشرف بر تأثیرات

بازی درروش حل مسئله به طور قابل توجهی از همتایان خو براساس 
کتاب درسی در حل مسئله پیشی گرفته اند؛ زیرا مطالب را با لذت 

 (.12و راحتی بیشتر درک کرده اند )
 تنددریاف« فراتحلیل: پیچیده هوش و مسئله حل» عنوان با پژوهشی در

 (.13که بین حل مسئله و هوش همبستگی قوی وجود دارد )
در یک مطالعه به این نتیجه رسیدند که رویکرد حل مسئله در 
برنامه درسی، به عنوان رویکرد یادگیری موثر، دانشجویان را به 

 عنوان یادگیرندگان خودآموز تشویق می کند. 
کت مشار در پژوهشی بیان داشتند که در رویکرد حل مسئله، توسعه

گروهی موجب می شود مهارت تفکر انتقادی دانشجویان ارتقا یابد 
(8.) 

نظام آموزش و پرورش و به تبع آن نیروی انسانی تربیت شده در این 
نظام، در توسعه جوامع نقش محوری دارند. از آنجاکه معلم رکن 
اساسی هر نظام تعلیم و تربیت شناخته می شود و با پای فشردن بر 

ر که معلم ستون محکم تغییر، توسعه و پیشرفت های این باو
اجتماعی است و تربیت معلمان حرفه مند سود آورترین سرمایه 
گذاری برای تربیت نیروی انسانی و به طور ویژه معلم، موضوعیت 

 و اهمیت پیدا می کند.
صرف نظر از پژوهش های انگشت شماری که در برخی رشته های 

نجام پذیرفته است، این وضعیت تقریبا در دانشگاهی در این زمینه ا
مورد تمامی برنامه های درسی در داخل کشور، از جمله دانشگاه 
فرهنگیان صدق می کند. از این رومسئله اصلی در این پژوهش، فقدان 
الگویی است که بصورت مدون به ارائه شایستگی های مورد نیاز 

د؛ که بتوان بر دانشجو معلمان با محوریت حل مسئله پرداخته باش
اساس آن، به طراحی الگوی برنامه درسی در جهت کاستن از شکاف 
بین نظر و عمل در حوزه برنامه درسی همت گماشت. بر این اساس 
با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، ما در این پژوهش بر 
آنیم که به طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله 

 شگاه بپردازیم.برای این دان
الگوی برنامه درسی در این پژوهش مطابق ساختار محصولی طراحی 
خواهد شد. چنین الگوهایی هدف را به صورت خرد و جزئی در 
نظر گرفته و شکل آن ها بر طبق رفتارهای مطلوب یادگیرندگان 

 تعیین می شود.

مسئله پژوهش این است که برنامه درسی برای دانشجو معلمان فراهم 
شود که چارچوب نظری قابل قبول برای هدایت جریان تربیت معلم 
مسئله محور فراهم شود و با تعیین ویژگی های مطلوب با رویکرد 
حل مسئله و شناسایی مولفه های آن، به طراحی الگوی برنامه درسی 

 تربیت معلم با رویکرد حل مسئله بپردازد.
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 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

رنامه درسی دانشجو و به این سوال کلی پاسخ داده شود که الگوی ب
معلم با تمرکز بر رویکرد حل مسئله در نظام تربیت معلم چگونه 

 باید طراحی شود؟
 

 ها  مواد و روش

جهت دستیابی به توصیفی غنی از نگرش و ادراک شرکت کنندگان 
نسبت به برنامه درسی تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان از روش 

ظریه داده بنیاد پژوهش کیفی و به طور خاص از راهبرد ن
(Strauss & Corbin)  استفاده شد. نظریه داده بنیاد روشی

است بر مبنای نظریه داده ها که به صورت منظم گردآوری و تحلیل 
شده اند و مقصود آن، ساختن و پرداختن نظریه ای است که در زمینه 
مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد. بنابراین در این پژوهش بر 

نظامند نظریه داده بنیاد ادراک شرکت کنندگان پیرامون مبنای طرح 
یادگیری و ارزشیابی  -مبانی، اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی

 برنامه درسی تربیت دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان کاوش شد.
نفر از اساتید فرهیخته دانشگاه  20واحد تحلیل این پژوهش، شامل 

در  1399-1400سال تحصیلی  فرهنگیان بود که در نیمسال اول
دانشگاه فرهنگیان مشغول تدریس بودند و دارای مدرک دکترای 
علوم تربیتی بودند انجام شد. از طرف دیگر جهت نمونه گیری از 
شیوه نمونه گیری در دسترس، استفاده شد. در این شیوه نمونه گیری، 

نان آمحقق با توجه به در دسترس بودن و فرهیخته بودن اساتید، از 
جهت مشارکت در تحقیق دعوت به عمل آورد. زمان هر مصاحبه 

دقیقه بود. همچنین برای استفاده از مزیت های  45به طور میانگین 
گروه های کانونی و کسب اطالعات غنی تر، مصاحبه با همکاران 
در قالب گروه کانونی تشکیل شده در فضای مجازی نیز انجام شد. 

ن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛ نمونه گیری نظری تا رسید
مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که در آن داده های جدیدی 
در ارتباط با مقوله پدید نیاید و روابط بین مقوله ها برقرار و تایید 

 (.14شده است )
سواالت مصاحبه از نوع نیمه ساختار یافته بوده و مواردی مانند، 

ت معلم، مبانی، اهداف، محتوا، روش های طراحی برنامه درسی تربی
یاددهی یادگیری و ارزشیابی را مورد کاوش قرار داده است. داده های 
پژوهش از طریق فرایند کدگذاری، مبتنی بر طرح نظامدار نظریه 
زمینه ای اشتراوس و کوربین و الگوی سیستماتیک ارائه شده توسط 

 کرسول تحلیل شدند. 
کیفی کاوش مقوله ها، مفاهیم و ابعاد  هدف از تحلیل داده های

مشترک؛ کشف روابط بین این سازه ها و ساخت مدل اجرایی 
اثربخشی آموزش بود. در روش نظامدار نظریه زمینه ای مراحل 
تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و 
کدگذاری گزینشی انجام می شود و به عرصه پارادایم منطقی یا 

 (.15جسمی از نظریه در حال تکوین پایان می یابد )تصویر ت

در طول مرحله کدگذاری باز، داده ها به دقت مورد بررسی قرار 
گرفتند، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی مربوط به آن ها 

مشخص شدند، ابعاد و ویژگی ها تعیین شد و الگوها مورد بررسی 
باز مفاهیم بودند. قرار گرفت. واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری 

هنگام تجزیه و تحلیل داده ها، مفاهیم از طریق کدگذاری، به طور 
مسقیم از رونوشت مصاحبه شرکت کنندگان و یا با توجه به موارد 
مشترک کاربرد آن ها و مبانی نظری، ایجاد شدند. رونوشت 
مصاحبه ها برای یافتن مقوله های اصلی، مقوله ها، ویژگی ها و ابعاد 

مقوالت به طور منظم مورد بررسی قرار گرفتند. در انجام این 
کدگذاری باز، نخست داده های مربوط به رونوشت مصاحبه ها 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پاسخ به هر سوال اصلی در 
مصاحبه بررسی شد و مقوله های اصلی به طور موقت نام گذاری 

عبارت تحلیل شد و شدند. در مرحله بعد، داده ها در سطح جمله و 
مقوله های اصلی توسعه یافتند. در نهایت، رونوشت ها بیشتر بررسی 
شد و تحلیل داده ها با دقت بیشتر، بیش از ده بار، جهت رسیدن به 
اشباع منطقی برای مقوله های اصلی و ویژگی های آن ها انجام شد. 
 حدود هر مقوله اصلی و مقوله ها در سراسر تجزیه و تحلیل مورد

 تجدید نظر قرار گرفتند.
پس از کدگذاری باز و مرور چند باره مصاحبه ها، برای ارائه یک 
طیقه بندی از نتایج تحلیل گام نخست، کدگذاری محوری انجام شد. 
یافته ها در قالب سوال های مرحله کیفی و ابعاد پارادایم کدگذاری 

دگیری و یا -محوری شامل: مبانی، اهداف، محتوا، راهبرهای یاددهی
ارزشیابی با توجه به مقوله های فرعی و ویژگی های مربوط به هر 
کدام، طراحی برنامه درسی تربیت دانشجو معلم مبتنی بر رویکرد 

 حل مسئله را منعکس می کند.
در فرایند کدگذاری انتخابی و تلفیق، متن مصاحبه های پیاده شده 

وله ارتباط بین مق دوباره بررسی شد و جمالت و ایده هایی که بیانگر
های اصلی و فرعی بودند مورد توجه قرار گرفتند. بر اساس روابط 
بدست آمده، مفاهیم حاصل از کدگذاری باز و محوری در مرحله 
کدگذاری انتخابی به یکدیگر پیوند داده شده و به صورت یک مدل 

 مفهومی منعکس گردید.
نظام دار نظریه داده ها از طریق فرایند کدگذاری و مبتنی بر طرح 

داده بنیاد اشتراوس و کوربین مورد تحلیل قرار گرفت. در طی 
کدگذاری باز، متن مصاحبه های پیاده شده با استفاده از کدهای زنده 
عالمت گذاری و ایده های تکراری شناخته شد. مفاهیم شامل کلمه 
ها و عبارت هایی بود که نظرات اساتید را در زمینه طراحی برنامه 

ی تربیت دانشجو معلم مبتنی بر رویکرد حل مسئله منعکس می درس
نمود. کدگذاری و بررسی مفاهیم تکرار شده تا رسیدن به اشباع، 
وقتی هیچ موضوع جدیدی نمی توان در داده های خام یافت ادامه 
پیدا کرد. در مرحله بعد کدگذاری محوری این مفاهیم در قالب 

یادگیری و ارزشیابی  -یاددهیمبانی، اهداف، محتوا، راهبردهای 
طبقه بندی شدند و به صورت نظری در قالب مدل پارادایمی به هم 
مرتبط شدند. در کدگذاری انتخابی، نظریه، بیانی از فرایند پژوهش، 
نحوه یکپارچه سازی مقوله ها و پاالیش آن ها را ارائه می دهد.در 
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گردید، که در پایان با استفاده از مدل تایلر برنامه درسی طراحی 
 ادامه آورده شده است.

 
 یافته ها

طراحی الگو برنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله با توجه به 
مصاحبه های انجام گرفته و نظرات اساتید دانشگاه فرهنگیان بیانگر 
نتایج مختلفی می باشد. از این رو یافته های بدست آمده ابتدا بر اساس 

اساس هر یک از مولفه ها سازماندهی نظرات مشارکت کنندگان بر 
و سپس در قالب جدول کلی و در نهایت در قالب مدل پژوهشی 
ارائه شد. در همین راستا در ادامه به سواالت پژوهش پاسخ داده شده 

 است.
مولفه ها و شاخص های برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله کدام -1

 است؟
 بر اساس دیدگاه مشارکت کنندگان

عامل مبانی دانشی، شش عامل مبانی نگرشی و چهار عامل الف: چهار 
مبانی رفتاری در تعیین مبانی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل 

 مسئله موثر می باشند.
 نیبه هم خوردن تعادل برقرار شده بی، ریادگینتقال امبانی دانشی:   

مواد  تیفیو ک تیدر کم یراتییتغیی،دانش افزایط، فرد و مح
  یدانشگاه یآموزش

توجه به ، جاذب و هدف مدار یریادگیفرصت  جادیا مبانی نگرشی:
، رندهیادگیعالئق ، گرا شرفتیپ تیو ترب میتعل،   معلم یینقش الگو

 و ارزش طرح مسئله از طرف دانشجو تیاهم،  ینگرش علم تیتقو
 کاهشیی، ذایکاهش رفتار ا، الگو قرار دادن رفتارمبانی رفتاری: 

 یو پرخاشگر یفرد نیب تیحساس
ب:  چهار عامل ارتقاء ویژگی های فردی، پنج عامل ارتقاء ویژگی 

ویژگی های مهارتی در تعیین  ءهای اجتماعی و پنج عامل ارتقا
 اهداف برنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله موثر می باشد.

خودراهبر شدن ، تیپرورش حس خالقارتقاء ویژگی های فردی: 
 یلیعملکرد تحص شیافزای، لیتحص یمیخودتنظ شیافزا، ریفراگ
 رانیفراگ

در نظر  ،ارتباط و مفاهمه یبرقرار ارتقاء ویژگی های اجتماعی:
 یدانش و سواد اجتماع شیافزا، گرفتن عدالت در بحث و گفت و گو

بهبود ارتباطات نسل جوان و ی، رانیا یمذهب - یمل تیهو یارتقا، 
 نسل نیا انیمرب

،  ها ریمتغ نییهارت در تعمهارتی: ارتقای م ارتقاء ویژگی های
 و یخانوادگ یزندگ ازیمورد ن یریادگ، ی یاساس یمهارت ها تیتقو

 یکار گروه یتوسعه مهارتهای، رهبر یتوسعه مهارتها،  یشهروند
ج: محتوای دانشی و کاربردی می تواند در تعیین محتوای برنامه 

 درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله موثر باشد.
کاربرد دانش ، نهیگز نیانتخاب بهترمحتوای دانشی) شناختی(: 

اسب متن یمحتوا، فراگیر یها ییو توانا یریادگیمتناسب با سطح 
 دروس میو مفاه قیحقا

متناسب با  یمحتوای، مواجه شدن با مسئله واقعمحتوای کاربردی: 
 رانیفراگ قیمتناسب با عال یمحتوا، رانیفراگ یها ازین

یادگیری مشارکتی، راهبرد تفکر استقرایی، کاوشگری د: روش های 
اجتماعی ساختمند، روش هایی موثر در برنامه درسی مبتنی بر 

 رویکرد حل مسئله می باشند.
 نیب یتفکر فراانتزاعو تعامل روش های یادگیری مشارکتی: 

از دانش  یهسته ا جادیا،  یو زوج یمیفکر کردن ت،  رانیفراگ
 رندگانیادگیتوسط  یاشتراک

 یبند تیاولوی، ساز هیفرض، نظام مند نییتبراهبرد تفکر استقرایی: 
 فرضیه ها یبررس، ها ریتعیین متغ، 

 ،مشخص ساختن مسئلهی، زیبرنامه رکاوشگری اجتماعی ساختمند: 
 یقراربر، راه حل تمیالگور ی هیتهی، حل مسئله  یالگو یریبه کارگ

 انیدانشجو انیم یتعامل پژوهش
ارزشیابی دانشی، عملی مهارتی و فرایند محور در ارزشیابی از ه: 

  برنامه درسی مبتنی بر رویکرد حل مسئله می تواند موثر باشد.
 مطلب حیادراک صحی، حینگارش تشرارزشیابی دانشی: 

ر تفک یمهارت ها یابیارزش، پروژه یطراحارزشیابی عملی مهارتی: 
 کشف یش براپژوه یمهارت ها یریبه کار گ، سطح باال

ی، ندیفرا یدر مهارتها شتریکسب تسلط ب ارزشیابی فرایند محور:
، لهمسئ ییبازنما، محصول»بر  دیتأک یبه جا «ندیفرا»تأکید بر 

 (یندی)فراینیتکو یابیارزش

 
 : نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه با اساتید دانشگاه فرهنگیان1جدول

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 مبانی

 مبانی دانشی

 یریادگیانتقال -

 طیفرد و مح نیبرقرار شده ب به هم خوردن تعادل-
 ییدانش افزا-
 یمواد آموزش تیفیو ک تیدر کم یراتییتغ-

 یدانشگاه

 مبانی نگرشی
 
 جاذب و هدف مدار یریادگیفرصت  جادیا-
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 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 معلم ییتوجه به نقش الگو-
 گرا شرفتیپ تیو ترب میتعل-
 رندهیادگیعالئق -
 ینگرش علم تیتقو-
 و ارزش طرح مسئله از طرف دانشجو تیاهم-

 مبانی رفتاری
 الگو قرار دادن رفتار-
 ییذایکاهش رفتار ا-
 یو پرخاشگر یفرد نیب تیکاهش حساس-

 هدف

 ارتقاء ویژگیهای فردی

 تیپرورش حس خالق-
 ریخودراهبر شدن فراگ-
 یلیتحص یمیخودتنظ شیافزا-
 رانیفراگ یلیعملکرد تحص شیافزا-

 ویژگیهای اجتماعیارتقاء 

 
 ارتباط و مفاهمه یبرقرار-
 در نظر گرفتن عدالت در بحث و گفت و گو -
 یدانش و سواد اجتماع شیافزا-
 یرانیا یمذهب - یمل تیهو یارتقا-

 نسل نیا انیبهبود ارتباطات نسل جوان و مرب- -

 ارتقاء ویژگیهای مهارتی

 ها ریمتغ نییهارت در تعارتقای م-
 یاساس یمهارت ها تیتقو -
 یو شهروند یخانوادگ یزندگ ازیمورد ن یریادگی-
 یرهبر یتوسعه مهارتها-
 یکار گروه یتوسعه مهارتها-

 محتوا

 محتوای دانشی)شناختی(

 و م نهیگز نیانتخاب بهتر-
 یها ییو توانا یریادگیکاربرد دانش متناسب با سطح -

 فراگیر
 دروس میو مفاه قیمتناسب حقا یمحتوا-

 محتوای کاربردی

 یمواجه شدن با مسئله واقع-
 رانیفراگ یها ازیمتناسب با ن یمحتوا-
 رانیفراگ قیمتناسب با عال یمحتوا-

 روش

 یادگیری مشارکتی

 رانیفراگ نیب یتفکر فراانتزاعو تعامل -
 یو زوج یمیفکر کردن ت-
 گانرندیادگیتوسط  یاز دانش اشتراک یهسته ا جادیا-

 استقراییراهبرد تفکر 

 نظام مند نییتب-
 یساز هیفرض-
 یبند تیاولو-
 ها ریتعیین متغ-
 فرضیه ها یبررس-

 کاوشگری اجتماعی ساختمند

 یزیبرنامه ر-
 مشخص ساختن مسئله-
 یحل مسئله  یالگو یریبه کارگ-
 راه حل تمیالگور ی هیته-
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 انیدانشجو انیم یتعامل پژوهش یبرقرار-

 ارزشیابی

 ارزشیابی دانشی
 یحینگارش تشر-
 مطلب حیادراک صح-

 ارزشیابی عملی مهارتی

 پروژه یطراح-
 تفکر سطح باال یمهارت ها یابیارزش-
 کشف یپژوهش برا یمهارت ها یریبه کار گ-

 ارزشیابی فرایند محور

 یندیفرا یدر مهارتها شتریکسب تسلط ب-
 محصول»بر  دیتأک یبه جا «ندیفرا»تأکید بر -
 مسئله ییبازنما-
 (یندی)فراینیتکو یابیارزش-

اعتبار مولفه های استخراج شده از دیدگاه خبرگان و متخصصان  -2
 تا چه میزانی است؟

در طی تحلیل، چندین بار متن پیاده شده مصاحبه برای یافتن مولفه 
ای جدید یا اصالح مدل مورد بازنگری قرار گرفت. به منظور بررسی 
روایی، مدل پارادایمی کامل شده با داده ها و مدل های قبلی مقایسه 
و وجوه تغییر آن در مفاهیم و مقوله ها روشن و دوبارع تنظیم شد. 
همچنین بر اساس معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای حصول 

 اطمینان از روایی پژوهش اقدامات زیر انجام شد.
کنندگان گزارش نهایی  نفر از مشارکت 4تطبیق توسط اعضا:  -

مرحله نخست فرآیند تحلیل و مقوله های به دست آمده را بازبینی 
 کردند. پیشنهادات آن ها در پارادایم کدگذاری محوری اعمال شد.

نفر از خبرگان دانشگاهی رشته برنامه ریزی  3بررسی همکار:  -
نفر از دانشجویان دکتری برنامه ریزی درسی، پارادایم  2درسی و 

ذاری محوری را بررسی نمودند و نظرات آن ها در تدوین مدل کدگ
به کار رفته به این صورت که مدل اولیه حاصل از کد گذاریها به 
صورت همزمان در اختیار چند متخصص در حیطه های مذکور قرار 

گرفت تا مدل اولیه از زوایای مختلف خصوصا از جنبه تشخیص پیام 
 ر گیرد.ها و کدگذاریها مورد بررسی قرا

 
 نتیجه گیری

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی دانشجو معلم 
 با تمرکز بر رویکرد حل مسئله بود. 

د ، برنامه درسی  از پنج بع ابتدا بر اساس نظرات مشارکت کنندگان
مبانی)دانشی، نگرشی و رفتاری(؛ اهداف)ارتقاء ویژگی های فردی، 
ارتقاء ویژگی های اجتماعی و ارتقاء ویژگی های مهارتی(؛ محتوا) 

روش های یادگیری دانشی و کاربردی(؛ راهبردهای یاددهی یادگیری)
( و ندممشارکتی، راهبرد تفکر استقرایی، کاوشگری اجتماعی ساخت

ارزشیابی)دانشی، عمل مهارتی و فرایندی( تشکیل شده است . بر 
اساس نتایج در این مدل، آنچه که به عنوان مقوله محوری شناخته 
شد ارائه الگوی برنامه درسی مسئله محور بود که با سایر مفاهیم 

 مدل در ارتباط بوده است.
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 حل مسئله کردیبا تمرکز بر رو معلمدانشجو یبرنامه درس. الگوی 1شکل 

در راستای همسویی نتایج حاصل از پژوهش حاضر با سایر پژوهش 
 ها می توان گفت،

، موسی پور و (16) یافته های این تحقیق با نتایج پژوهش سلسبیلی
د مبانی دانشی، با ( در بع18قره داغی و کاووسی ) ،(17همکاران )

 در بعد مبانی نگرشی، با نتایج پژوهش سلسبیلی یافته های اکوار و
در بعد مبانی رفتاری  (19) ژوو مائو و گائو ن،یکونگ، ک ، (16)

  همسومی باشد.

،( در بعد 17همچنین همسو با نتایج پژوهش موسی پور و همکاران )
منش و رمضانی و ارتقاء ویژگی های فردی، با نتایج پژوهش پویا 

در بعد ارتقاء ویژگی های اجتماعی، و در  منتظر، دوستی، حسن زاده
 های رمضانی رضوانی،بعد ارتقاء ویژگی های مهارتی با نتایج پژوهش

 فدایی و گویا، سلسبیلیو قره داغی و کاووسی می باشد.
 و قره داغی و کاووسی های  سلسبیلیهمینطور همسو با نتایج پژوهش

محتوای دانشی)شناختی(، و همسو با نتایج پژوهش های در بعد 
در بعد محتوای  قره داغی و کاووسی، سلسبیلی( 20) سردنکیک

 کاربردی می باشد.
همکاران،  و در بعد روش های یادگیری مشارکتی با پژوهش آنیون

در بعد و ساندرز و دجبخشدر بعد راهبرد تفکر استقرایی با نتایج ب
تمند با نتایج پژوهش های ذوالفقاری و کاوشگری اجتماعی ساخ

 همسو می باشند.( 21) همکاران
 و همچنین یافته های این پژوهش همسو با نتایج خروشی

 -(، در بعد ارزشیابی دانشی، و در بعد ارزشیابی عملی22همکاران)
نتایج پژوهش های سلسبیلی و قره داغی و کاووسی و همسو  مهارتی با

آنیون و قره داغی و کاووسی، حبیبی آذر و طالبی های با نتایج پژوهش

( و ذوالفقاری و همکاران در بعد ارزشیابی فرایند محور می 23)
 باشد.

 
 پیشنهادات کاربردی

های پژوهش حاضر به معنای خالء کامل در زمینه الگوی یافته
نیست، بلکه نتایج این پژوهش حاوی  حل مسئله یبرنامه درس یالگو

تسهیل کننده برای برنامه ریزان درسی در جهت  اصولی تکمیلی و
باشد، لذا افزایش سرعت و کیفیت آموزش دانشجو معلمان می

تسهیل  و بهبود کیفیت فرآیند باتوجه به نتایج پژوهش، جهت 
شایسته محوری بر اساس رویکرد مسئله محور به برنامه ریزان 

 شود:پیشنهادات زیر ارائه میدرسی و متولیان مربوطه 
ی ریگادیانتقال گردد به بحث در زمینه بهبود مبانی پیشنهاد می -1

توجه بیشتری شود، همچنین عامل تحریک کنجکاوی دانشجو که 
شود، منجر به طرح سوال و عالقه مندی بیشتر دانشجو به درس می

برای تدریس و فراهم  راهبرد مناسب توجه شود، همچنین انتخاب
 یعلم منابعیی، استفاده از دانش افزاکردن فرصت های یادگیری برای 

، ایجاد سیدر تدرآموزشی و کمک آموزشی موثر مواد و  دیجد
 یضافی، ایجاد دانشگاه یمواد آموزش تیفیو ک تیدر کم یراتییتغ

دانش توسط  دیها و موانع تولبیآسو  دانش دیدر تفکر و تول یبازتر
 .شود به آن ها توجه شودباشد که توصیه میمی دانشجو

 گردد به نقشدر زمینه هدف ارتقاء ویژگیهای فردی پیشنهاد می -2
 تیمسئول، قوه ابتکار تیتقو، تیپرورش حس خالقعواملی چون 

 تیتقو، هابرطرف کردن ضعف، ریخودراهبر شدن فراگی، ریپذ
عملکرد  شیافزای، لیتحص یمیخودتنظ شیفزا، اتوانمندی افراد

 ی توجه شود.خالق فرد کوششی و خودباور، رانیفراگ یلیتحص
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به  دگرددر زمینه بهبود کیفیت محتوای کاربردی پیشنهاد می -3
متناسب با  یمحتوای، مواجه شدن با مسئله واقعنقش عواملی چون 

 یمحتوا، رانیفراگ قیمتناسب با عال یمحتوا، رانیفراگ یهاازین
ی توجه علم یمحتوای و اقتصاد یمحتوای، اسیس یمحتوای، اجتماع

 شود.
د گردپیشنهاد میراهبردهای عمومی تفکر در زمینه اجرای بهتر  -4

فنون بارش  ،تفکر واگرا قیاز طر یرگذاریتأث به نقش عواملی چون
 هیتوسعه مسائل فرض یبرا یو افسانه علم یپرداز ندهیروش آ ی، مغز

ی، ر انتقادتفکی،  تفکر منطق، فکر کردن یمهارت تفکر بلند برای، ا
انجام تفکر  یکمک به فراگیر برایی، گرا ینسبی، کیالکتیتفکر د

فکر ت،  نقاد در موضوع مورد بحث یگفت و گوی، انتزاع، تفکر نقاد

ی،  و اقتصاد یو اجتماع یخیدر مسائل تار یشیو ژرف اند ،یانتقاد
 توجه شود. مهارت تفکر انتقادی دانشجویانو  تفکر خالق

گردد به نقش عواملی میدر زمینه اجرای بهتر ارزشیابی پیشنهاد  -5
بر  دیتأک یبه جا «ندیفرا»تأکید بر ی، تفکر انتقاد ندیفراچون 

کمتر و در  یدگیچیپ یدارا یکردهایرو یریبه کار گ، محصول
 یآزمون فراگیران در حالت، مسئله ییبازنمای، تر شناختنییسطوح پا

صت ، ارائه فرسازی نهیبه، (یندی)فراینیتکو یابیارزش، مدار ندیفرا
ی، ررسدر ب ندهایتوجه به فراو  فراگیران شرفتینظارت بر پ، جبران

 یتهادر مهار شتریکسب تسلط بو  انیدانشجو شرفتیپ یابیارزش
 ی توجه شود.ندیفرا
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