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 چکیده

نیز از الزامات ادامه زندگی  مسئلهرین نیازهای بشر است و توانایی حل تیاساسآموزش یکی از 

 مسئله حل توانایی ارتقا بر بررسی رابطه دانش محتوایی معلم حاضر پژوهش است. هدف

حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا  از حاضر پژوهش. است شده دختر انجام انآموزدانش

 انموزآدانش کلیه شامل پژوهش، آماری جامعه. وده استب همبستگی توصیفی در حوزه تحقیقات

 وپرورشآموزش کل اداره آمار بر بنا که بودند 1398-99در سال  کرمان شهر متوسطه دوم دختر دوره

 از نفر 370 مورگان،-گرجسی جدول بر اساس. بود نفر 7720 با برابر تعدادشان کرمان استان

 خابانت مطالعه برای نمونه عنوانبه یادومرحله یاخوشه یتصادف یریگنمونه روش به انآموزدانش

Cassidy and Long's (1996 ) مسئله حل مهارت پرسشنامه از اطالعات یآورجمع برای. شدند

 با نتایج تحلیل. شد( استفاده 2000) آیداهو دانشگاه معلمان یاحرفه استانداردهای پرسشنامه و

 دانش که داد نشان پژوهش هاییافته. شد انجام متغیره چند یونرگرس و پیرسون همبستگی از استفاده

 گرایش، سبک ،مسئله حل در اعتماد خالقیت، مسئله حل سبک یهامؤلفه با معلمان محتوایی

بنابراین ؛ دارد وجود دارییمعن و مثبت یرابطه مسئله حل مهارگری ،مسئله حل در درماندگی

 .استمرتبط  مسئلهیی وی با ارتقا توانایی سطح توان نتیجه گرفت که معلم و توانایم

 :های کلیدیواژه
 متوسطه دوم دختر، دوره انآموزدانشدانش محتوایی معلم، دانش محتوایی،  ،مسئله توانایی حل
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 مقدمه

از  ی آموزشیهانظامو اثربخشی  آموزشیت امروزه مسئله کیف
و  اندرکاراندستی آموزشی و هانظامی هادغدغه ینترمهم

علمی و ) استتصمیم سازان امر توسعه در هر کشوری 
 شاگردانش چشمان از معلم خوب درس(. 1397رستگارپور، 

 رفتار و اعمال از معلم، آمیزیتموفق درس اما شود،می مشاهده
 در. (Rosenshine, 2008گردد )می پدیدار انشآموزدانش
 و گیردمی صورت تدریس طریق از یادگیری آموزش، فرایند

 آموزدانش و معلم متقابل رفتار یا عمل از است عبارت تدریس
 در تغییر ایجاد برای معلم دارهدف و منظم طرح اساس بر

 مهم تدریس، فرایند در(. 1389 نیا، ادیبان )آموزدانش رفتار
 چه انآموزدانش یا آموزند،می چه ان،آموزدانش که یستن

 که است همین است؛ موردتوجه آنچه کنند،می مطالعه
 ودخ باید آنان. کنند فکرشخصاً  چگونه بیاموزند انآموزدانش

 که عصری در. (Smith, 2010کنند ) قضاوت و بگیرند تصمیم
 یشترب و شوندیم کهنه انتشار، و چاپ اتمام از قبل درسی کتب

 یرندگمی قرار مداوم و سریع هایینوآور دستخوش مشاغل
(Mayers, 2011.) سیارب مسائل با کهای پیچیده دنیای چنین در 

 روشی از باید انآموزدانش آموزش در ؛روستروبه دشوار
. بیاموزد آنان به را علمی حقایق وتحلیلتجزیه که کنیم استفاده

 نند؛ک دهیسازمان و تولید را دیدیج هاییهنظر بتوانند آنان تا
 بیارزشیا را مسائل کرده، استنتاج و مقایسه را موجود حقایق

 دفاع مستدل و منطقی طوربه خود عقاید از و نمایند حل و
 (.1392 شعبانی،کنند )

معلم، در فرایند تعلیم و تربیت رکن  ویژهبهمنابع انسانی 
 یابی به اهدافشود و دستاصلی و عامل بنیادین محسوب می

بدون وجود معلمانی برخوردار از  وپرورشآموزشنظام 
شود ای میسر نمیحرفه هاییتو صالح هایتوانمند

(Edwards, 2018) . دانش محتوایی در این میان، سنجش
مانند ارتقای سطح آموزش، بهبود  هایییزهمعلمان، با انگ

توانایی  و همچنین ارتقایها یهرو جذب، ارزیابی فرایندها و
راهگشا، ای گزینه مثابهبههمواره ان آموزدانش مسئلهحل 
 یندبرآ چراکهمسئوالن نهادهای نظارتی بوده است؛  مدنظر

ای و محلی موجود، همگی از ، منطقهالمللیینب یهاپژوهش

 یفیتمعلمان بر ارتقای کدانش محتوایی  بدیلیباثر مستقیم و 
ان آموزدانش سئلهممهارت حل آموزش و همچنین بهبود 

 ;Hattie, 2018; Clotfelter et al., 2010حکایت دارد )

Cochran-Smith, 2020). 
های مناسب یتصالحای شدن باید حرفه منظوربهمعلمان 

باشند.  هاآنمداوم در حال پاالیش  طوربهرا کسب کنند و 
ای معلمی، مجموعه شناخت ها، های حرفهیتصالحمنظور از 

تواند ها مینآ کسبیی است که معلم با هامهارت ها ویشگرا
در جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، اخالقی، عاطفی، 

 و حسینیانکند )اجتماعی عقالنی و معنوی فراگیران کمک 
 (.1399، همکاران
 ینا در و است یسازانسان یتو ترب تعلیم رسالت و هدف

 مجموعه میان از دارد؛ بر عهده را اساسی نقش مدرسه میان
 امانج انآموزدانش تربیت و تعلیم هدف با که هایییتفعال
 درس کالس در معلم تدریس به سهم بیشترین شودمی

 دو هایفعالیت به توانمی را تدریس. یابدمی اختصاص
 ییادگیر هدفش و دارد جریان و شاگرد معلم بین کهای جانبه
 ستدری فرایند در باید ،یگردعبارتبه کرد؛ تعریف است،

 تمرین را یادگیری نحوه انآموزدانش تا شود ایجاد فرصتی
 (.1390 نوبهار،) یرندبگ یاد را یادگیری روش و کنند

 ازجمله روانی بهداشت که است آن گواه علمی هاییافته
 مالز آن ینتأم برای که است امروزی انسان نیازهای ینترمهم

 و ردهک درک را دیگران دبتوان بشناسد، را خود دقیقاً فرد است
 و منفی هاییجان. هنماید ایجاد هاآن با یمؤثر روابط

 تحت را هاآن و کرده شناسایی را خود روزمره یهااسترس
 و کرده حل را خود مشکالتای مؤثر شیوه به ،درآورد کنترل
 فکرای کلیشه اینکه دیگر و کند اتخاذ را مناسبی هاییمتصم

 برآوردهی الزمه. نپذیرد پردازش دونب را اطالعات و نکرده
. است زندگی یهامهارت بر تسلط فوق اساسی نیازهای شدن

 ،یخودآگاه هایمهارت: از اندعبارت هامهارت این از برخی
 ،مسئله حل و گیرییمتصم هایمهارت ارتباطی، هایمهارت
 استرس، با مقابله مهارت منفی، هاییجانه با مقابله مهارت
 قاطعیت، مهارت نقادانه تفکر مهارت خالق، کرتف مهارت

 گفته کسی به ماهر فرد( 1387ناصری،. )نفساعتمادبهمهارت 
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 هداشت درست شکل به را کار یک انجام توانایی که شودیم
 مهارت دارای کاری در کسی گفت بتوان اینکه برای. باشد
 گرفته نظر در نیز خطا و زمان عامل دو که است الزم است
 هم هک شودیم گفته ماهر راننده کسی به ترتیب بدین. شود
 در هم و کند صرف را زمان حداقل مقصد، به رسیدن برای
 برای است بدیهی. باشد خطا کمترین دارای رانندگی حین
 ازنی یابد دست مهارت بهای زمینه هر در بخواهد فردی اینکه
 هم و باشد داشته آگاهی عمل آن چگونگی دانش به هم دارد

. ندک تبدیل عمل و رفتار به را دانش آن متوالی هایینتمر با
کرد  کسب مختلف طریق از توانمی را کار یک انجام دانش

(Aksinola, 2008.) 
 برخورداری( 1393 ،و همکاران عبدالهی) یدلم نظر طبق

 صالحیت یا شایستگی نام به مختلف هایمهارت و دانش از
 رد معلم توانایی به علمم شایستگی. شودمی آورده معلمان

 با و کافی میزان به تدریس حرفه مطالبات و نیازها برآوردن
 هگفت نگرش مهارت، دانش، از یکپارچهای مجموعه از استفاده

 معلم بازتاب و عملکرد در مجموعه این کهیطوربه شود؛می
 (. Nijveldt et al., 2015) یابد تجلی

 و هایشاگر ها، شناخت مجموعه معلمی، صالحیت
 جریان در تواندمی هاآن کسب با معلم که است ییهامهارت

 و اعیاجتم عاطفی، عقلی، جسمی، پرورش به تربیت و تعلیم
 توانمی را معلمی هاییت. صالحکند کمک فراگیران معنوی

 و عاطفی هاییتصالح شناختی، هاییتصالح حیطه سه در
 هاییتصالح از منظور. نمود یبندطبقه مهارتی هاییتصالح

 معلم که است ذهنی هایمهارت و هایآگاه مجموعه شناختی،
 و یمتعل با مرتبط موضوعات ومسائل  تحلیل و شناخت در را

 مجموعه عاطفی، هاییت. صالحسازدمی توانا تربیت
 بطمرت موضوعات ومسائل  به نسبت معلم عالیق و هایشگرا

 و هامهارت به تیمهار هاییتصالح و است تربیت و تعلیم با
 از. دشومی مرتبط یادگیری فرایند در معلم علمی هایییتوانا

 بر تأثیرگذاری صالحیت ،گانهسه هاییتصالح مجموعه
 (.1384 ملکی،شود )می حاصل آموزدانش
 تجارب وها دانش مجموعه بهای حرفه هاییستگیشا

 هاآن طریق از که معلم هاییشگرا و هامهارت شخصی،

 و البا سطح کیفیتارائه  و کارایی بهبود دنبال به مانمعل
 د،باشنمی انآموزدانش همه برای یادگیری تجارب یجادکنندها

 ساختار در عمیق تغییرات (.Stronge, 2002شود )می گفته
ای حرفه هویت در یآموزدانش جمعیت و درسی برنامه

 هاییتصالح فقدان. است آورده وجود به بحران معلمان
 ات شده موجب جدید موقعیت این با برخورد برای رتبطم

 ؛ببینند تنگنا در را خودای حرفه هویت معلمان از بسیاری
 جددم بازسازی به مبرم نیاز معلمانای حرفه هویت بنابراین،

 (.Marzano, 2017دارد )
Koster ای حرفه هاییت( صالح2005) و همکاران

خصصی، صالحیت اصلی دانش ت دسته پنج در را معلمان
 بندییمتقس دهیسازمانرفتاری، پداگوژی، ارتباطات و 

 معلمان هاییستگیشا ،Stronge (2002) ازنظرکند. می
 .شودمی گرایش و مهارت دانش، بخش سه شامل اثربخش

 اثربخش تدریس یهاچارچوب مطالعات اغلب در
Danielssen and Cook-Sather (2007) هاییستگیشا و 

 عنوانبه زیر موارد از Stronge (2002) مؤثر علمانم یهاحرف
 هاییت: مسئولاست شده استفاده پژوهش نظری مبنای
 یا آموزش درس، کالس دهیسازمان و مدیریت ی،احرفه

 ان،آموزدانش پیشرفت بر کنترل و نظارت تدریس،
 هاییژگیوآمادگی،  و یزیربرنامه مؤثر، تدریس نیازهاییشپ

 معلم. شخصی
 جایگاه و نقش به توجه لزوم جوامع، تحوالت از پس

 و اجتماعی سرمایه یدهشکل در وپرورشآموزش کنندهیینتع
 در زندگی برای امروز نسل کردن آماده انتظار و اقتصادی

 هاییوهش نارسایی همچنین و وپرورشآموزش از فردا جامعه
 و یادگیری نظام در تحول، هدف این به یابیدست در موجود

 ,Silver) یدگرد احساس ضرورت یک عنوانبه آن عاداب

2012.) 
ی انجام شده در زمینه دانش محتوایی هاپژوهشدر بررسی 

شود که ان مشخص میآموزدانشبر افزایش توانمندی  معلم
و  هایشها، گراشناخت ای ازمجموعه معلمان نیازمند

 یانتواند در جرمی هاآنکه معلم با کسب  هستند ییهامهارت
تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و 
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در سه حیطه  هایتمعنوی فراگیران کمک کند و این صالح
 Marinkovicشود )می یبندطبقهعاطفی و مهارتی  ،شناختی

et al., 2015; Petrovici, 2014). 
Ibrahim ( در پژوهش خود توانایی حل 2015) و همکاران

ه دانند کیی میهامهارتکاربرد دانش و  را، تشخیص و مسئله
یدن و یا رس یتبه موقعمنجر به پاسخ درست فرد یادگیرنده 

 .شودمی موردنظروی به هدف 
یک فعالیت عالی ذهنی و  مسئلهبه عبارتی توانایی حل 

نوعی رویکرد مبتنی بر یادگیری است که نیازمند آموزش و 
یی حل ادگیری توانایادگیری توسط فرد یادگیرنده است. لزوم ی

و توانایی وی در آموزش این  دانش محتوایی معلم مسئله
ان آموزدانش خصوصبهان آموزدانشفرآیند و رویکرد را به 

دوره دوم متوسطه که در مسیر ورود به محیط دانشگاه هستند 
محیط جامعه علمی که پیش روی  چراکهکند. می دوچندان

، ضرورت پیگیری و ان دوره دوم متوسطه استآموزدانش
در  شدهمطرح سؤاالتجستجو مباحث و کاوش در زمینه 

 کند.ذهنشان را برجسته می
 یجادا مسئله فراگیر ذهن در تواندمی زمانی مسئله موقعیت

 و یذهن ساخت با را شدهمطرح مسئله مفاهیم نتواند او که کند
 یا یقسمت دادن ارتباط با لذا. کند توجیهکامالً  خود شناختی

 ودخ قبلیی زمینه و شناخت به مسئله مفاهیم از جزئی حتی
 همین. کندمی تجربه را نیازی و نموده تعادل عدم احساس
 در را فراگیر و یختهبرانگ را او کنجکاوی حس نیاز احساس
د کنمی هدایت مناسب حلراه یافتن و وجوجست و پیگیری

 (1387 آذر، فتحی)
 در را فراگیران له،مسئ حل الگوی مطابق باید مدرسه

 پژوهش راه از را خود هاییهفرض هاآن که دهد قرار وضعیتی
 و بیازمایند ،شدهیگردآور یا موجود شواهد مدد به کاوش و

 هدف به رسیدن ضمن و کنند گیرییجهنت هاآن ازشخصاً 
 اطالعات یآورجمع و یاندوزدانش یهاروش از ،موردنظر

 .(1386 زاده، رحال) شوند آگاه نیز
 برای شدن آماده هم و است مسئله هم وپرورشآموزش

 رشوپروآموزش و است؛ مسئله زندگی سخن، دیگر به. مسئله
 یافتن برای یادگیرندگان استعدادهای پرورش سازینهزم

 است زندگی گوناگون مسائل اثربخش حل برای ییهاحلراه
 علمی یهاحلراه مدرسه در انآموزدانش اگر( 1385 آقازاده،)
 بود خواهند مسائل حل دنبال به خود بیاموزند را منطقی و
 أمل،ت و ورزی اندیشه تفکر، اینکه به توجه با( 1386 شعبانی،)

 تفصیلی اهداف عناصر جزء وتحلیلیهتجز و استنباط
 در طرفی از و است متوسطه دوره تربیتی و درسی یهابرنامه
 مورد رد تحقیق انجام توانایی برها انسان سایر با رابطه عرصه
 با خالقانه برخورد و مدرسه محله، خانه، مشکالت و مسائل

 .شودمی تأکید مسائل این
 و مشخص یخوببه پایدار توسعه در دانش محتوایی معلم

 رایب را باالیی اجتماعی منزلت مناسب، شرایط آوردن فراهم با
 لنی(. 1388 رضایی، و علیزادهگرفت ) نظر در باید حرفه این
 یجهدرنت و تدریس بتواند که اثربخش معلم یک به

 لزممست خودتر پیش سازد، عاید را اثربخش یوپرورشآموزش
 ها،نهیزم و شرایط این ازجمله. است هاییینهزم و شرایط تحقق

 هاآن حضور که است معلمی حرفه استانداردهای رعایت
 میدان به را خویش توان و همت تمامی معلم شودمی موجب

 است صورت این در. سازد وارد درس کالس و مدرسه عمل
 آرزو و نموده تلقی خود هدف را تدریس یهاهدف معلم که
 بنصی را خدمت بیشترین عرصه این در ماندن با تا کندمی

 کارآمد مدرسه تحقق برای بنابراین،؛ سازد خود انآموزدانش
 به یلن برای و نمود حرکت اثربخش معلم تحقق مسیر در باید

 و معلمی حرفه استانداردهای مفهوم با باید اثربخش، معلم
 جهت در و شد آشنا تدریس کار عرصه در آن نقش و اهمیت
و  ساکینمود ) تالش معلمان میان در آن سطح ارتقای

بررسی رابطه دانش محتوایی  راستا این در(. 1389 ،همکاران
. است ضروری انآموزدانش مسئله حل توانایی ارتقا بر معلم

به دیگر سخن با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت 
ره ان دوآموزدانش مسئلهدر زمینه ارتقا توانایی حل  شدهمطرح

دوم متوسطه این پژوهش با هدف بررسی رابطه دانش محتوایی 
 ورهد دختر انآموزدانش مسئله حل توانایی سطح بر ارتقا معلم
 پایه مستندات کرمان انجام شده است و بر شهر متوسطه دوم

ت شده است که عبار یبندصورتپژوهشی یک فرضیه اصلی 
 مسئله حل توانایی بر معلم محتوایی دانش»است از 
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 و تمثب تأثیر کرمان شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش
، این پژوهش شدهیینتعفرضیه اصلی  بر اساس«. دارد معناداری
لم انش محتوایی معآن است که تعیین کند د به دنبالتحقیق 

 بک، سمسئله حل در ، اعتمادمسئله حل بر سبک یریتأثچه 
 کسب و مسئله حل ، مهارگریمسئله حل در گرایش، درماندگی

 دارد؟ متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش اجتناب

 روش

 تقاار در بررسی رابطه دانش محتوایی معلم تحقیق این هدف
 دومی دوره دختر انآموزدانش مسئله حل توانایی سطح

 بهصرفاً  ،یکاردست گونهیچه بدون محقق. بود متوسطه
 این بر. پرداخت هاآن ارتباط بررسی وها داده یآورجمع

 تگیهمبس -توصیفی تحقیق، روش که گفت توانمی اساس
 فهد به توجه با را تحقیق این توانمی همچنین،. است بوده

 پژوهش، آماری عهجام. دانست کاربردی تحقیقات نوع از آن
کرمان  شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش کلیه شامل

 کل اداره آمار بر بنا که بودند 1398-99در سال 
ان دختر دوره آموزدانشتعداد  کرمان استان وپرورشآموزش

 بر اساس. بود نفر 7720 با برابر دوم متوسطه شهر کرمان
 روش به انوزآمدانش از نفر 370 مورگان،-گرجسی جدول
 رایب نمونه عنوانبهای دومرحلهای خوشه تصادفی گیرینمونه

 پژوهش این درها داده گردآوری روش. شدند انتخاب مطالعه
 وها داده زیرا است، بوده میدانی وای کتابخانه صورتبه

 و تحقیق نظری مبانی و ادبیات بخش به مربوط اطالعات
 یهامقاله وها کتاب مطالعه طریق از تحقیق هاییشینهپ

 آماری بخش به مربوط یهاداده واند شده آوریجمع گوناگون
علمی م حرفه استانداردهای پرسشنامه توزیع طریق از تحقیق

 شده طراحی 2000آیداهو در سال  ایالتی دانشگاه که توسط
 Cassidy and Long's مسئله حل مهارت پرسشنامه و است

 اند.شده گردآوری تحقیق در انکنندگمشارکت بین در( 1996)
 در ادامه بیان شده است: تحقیق ابزارهای

 داهویآ یالتیکه توسط دانشگاه ا ای معلمابزار استاندارد حرفه
 .است گرفته بر در را مؤلفه ، چهارشده یطراح 2000در سال 
 5 لیکرت طیف در عبارت 12 شامل پرسشنامه این همچنین،

. است( امتیاز 5) یادز خیلی تا( ازیامت 1کم ) خیلی ازای درجه
 معلمی هحرف استانداردهای با انطباق میزان بیانگر باالتر امتیاز

 رمضان، و مقیمی از نقل به آیداهو، ایالتی دانشگاهاست )
 مجموع زیرمقیاس، هر امتیاز آوردن دست به برای(. 1390

 با ایدب را مقیاس زیر آن های گویه تکتک به مربوط امتیازات
 یزن پرسشنامه کلی امتیاز آوردن دست به برای. نمود جمع مه

 .کرد جمع هم با را پرسشنامه های گویه کل است الزم
 Cassidy and Long را مسئله حل سبک پرسشنامه

 که است پرسش 24 دارای واند ساخته مرحله دو طی( 1996)
 چهار یرندهدربرگ عوامل از کدام هر و سنجدمی را عامل شش
 حل سبک( 1: )از اندعبارت عوامل این و باشندمی زمونآ ماده

 گرایش، سبک( 3) ،مسئله حل در اعتماد( 2) خالقیت، مسئله
( 6) و مسئله حل مهارگری( 5) ،مسئله حل در درماندگی( 4)

 دهندهنشان خالقیت مسئله حل سبک. اجتنابسبک 
 برحسب متنوع یهاحلراه گرفتن نظر در و یزیربرنامه

 اعتقاد بیانگر مسئله حل در اعتماد سبک. زاستمسئله موقعیت
 گرشن گرایش، سبک. است مشکالت حل برای فرد توانایی در

 را هاآن اب رودررو مقابله به تمایل و مشکالت به نسبت مثبت
 در فرد باوری بی بیانگر درماندگی سبک. دهدمی نشان
 هر به آزمودنی مقیاس این در. است زامسئله هاییتموقع

 را عامل ششسؤاالت  ین. ادهدمی خیر یا بلی پاسخسؤال 
 و یاورییب احساس) یابیجهت: از اندعبارت که سنجدمی

 ئلهمس حل در کنترل شیوه ،(زامسئله هاییتموقع در ناتوانی
 برای زییربرنامه) یتخالق شیوه ،(درونی -بیرونی کنترل بعد)

 به اعتقاد) مسئله حل در اعتماد شیوه ،(متنوع یهاحلراه
 زا شدن رد) اجتناب شیوه ،(مشکل حل برای فردی توانایی

 مقابله هب تمایلتقرب ) شیوه و( هاآن با مقابله جایبه مشکالت
 (.مشکالت حل و

 ،هاپرسشنامه محتوایی و صوری روایی بررسی منظوربه
 یدرس یزیربرنامه رشته استادان سایر و راهنما استاد ازنظر

 رایب. رسید هاآن تأیید بهها پرسشنامه روایی و دش استفاده
 ودحد کوچکای نمونه بر ابتدا آن، پایایی از اطمینان حصول

 فیتصاد صورتبه که متوسطه دوم دوره انآموزدانش از نفر 30
 جهت کرونباخ آلفای آزمون از و اجرا بودند، شده انتخاب
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 این ایاییپ ضریب ترتیب بدین. شد استفاده آن پایایی بررسی
 که آمد به دست 0,809 و 0,781 با برابر ترتیب بهها پرسشنامه

 . روایی و پایاییبودها پرسشنامه مطلوب پایایی دهندهنشان
 یموردبررسدر ایران ای معلم استانداردهای حرفهپرسشنامه 

( در پژوهش خود 2018)Edwards است، اما  قرار نگرفته
و میزان پایایی  78/0نامه را مربوط به روایی پرسش CVRمیزان 
 بیان کرد. 841/0آن را 

ر د کسیدی و النگ مسئلهپرسشنامه مهارت حل پایایی 
)پس از یک  آزمونپس -( از طریق آزمون1390مطالعه صابر )
گزارش شده است. محمدی و صاحبی  89/0هفته( معادل 

( پایایی این مقیاس را از راه همسانی درونی )آلفای 1380)

گزارش کردند. در بررسی باباپور و  60/0خ( برابر با کرونبا
 .گزارش شده است 77/0( این ضریب برابر با 1382همکاران )

 هایافته

 طیاستنبا و توصیفی آمار بخش دو درها داده تحقیق، این در
 طیاستنبا آمار بخش دراند. گرفته قرار وتحلیلتجزیه مورد
 مونآز از استفاده با ابتدا پژوهش هاییهفرض بررسی برای

ها هداد توزیع بودن نرمال بررسی به اسمیرنوف-کلموگروف
 و پیرسون همبستگی آزمون از استفاده با و شد پرداخته

 .شد ختهپردا پژوهش فرضیات بررسی به چندمتغیره رگرسیون

 .1 جدول

 تحقیق متغیرهای نمره توصیفی هایآماره

 معیارانحراف  میانگین بیشترین کمترین متغیرها

 572/9 69/29 46 11 دانش محتوایی معلم

 143/6 53/16 26 8 سبک حل مسئله خالقیت

 197/4 90/15 23 7 اعتماد در حل مسئله

 645/3 78/13 19 6 سبک گرایش

 693/5 41/19 25 13 درماندگی در حل مسئله

 271/9 28/29 41 14 مهارگری حل مسئله

 865/5 36/22 30 12 سبک اجتناب

، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش آورده شده 1جدول  در
است. نتایج آمار توصیفی بیانگر آن است که میانگین امتیاز 

. همچنین است 69/29 یموردبررسدانش محتوایی در نمونه 

دارای  مسئله، مهارگری حل مسئلهی حل هامؤلفهدر بین 
 باالترین امتیاز بود.

 .2 جدول

 متغیرها بودن نرمال فرض بررسی رایب اسمیرنوف کلموگروف آزمون

 فرض نرمال تعداد داریمعنی آماره کلموگروف اسمیرنف 
 فرض نرمال برقرار است 370 31/0 962/0 مسئلهتوانایی حل 

 فرض نرمال برقرار است 370 052/0 349/1 دانش محتوایی

 فرض نرمال برقرار است 370 35/0 841/0 خالقیت مسئلهسبک حل 

 فرض نرمال برقرار است 370 36/0 905/0 مسئلهحل اعتماد در 

 فرض نرمال برقرار است 370 30/0 915/0 سبک گرایش

 فرض نرمال برقرار است 370 083/0 987/0 مسئلهدرماندگی در حل 

 فرض نرمال برقرار است 370 41/0 678/0 مسئلهمهارگری حل 

 فرض نرمال برقرار است 370 094/0 215/0 سبک اجتناب
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 تحقیق هایفرضیه بررسی به هاداده تحلیل قسمت در
 بیعیط توزیع) بودن نرمال ها،فرضیه آزمون از قبل. شد پرداخته
 -کولموگوروف آزمون توسط موردمطالعه متغیرهای( داشتن

 ودنب نرمال آزمون نتایج. شد بررسی اینمونه یک اسمیرنوف
 بودن نرمال آزمون نتایج. است شده آورده 2 جدول درها داده

 هددمی نشان اسمیرنوف کلموگروف آزمون اساس بر متغیرها
 α=05/0 داریمعنی سطح از تحقیق متغیرهای داریمعنی که

ها داده بودن نرمال یعنی فرض سطح این در لذا است، باالتر

 حقیقت اصلی متغیرهای که گفت توانمی بنابراین شود،نمی رد
 زا هایهفرض آزمون جهت توانمی و هستند نرمال توزیع دارای
 .کرد استفاده متغیره چند رگرسیون آزمون
 حل توانایی با معلم محتوایی دانش بین. اصلی فرضیه آزمون
 رابطه کرمان شهر متوسطه دوم دوره انآموزدانش در مسئله
 .دارد وجود داریمعنی

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + 
β6 X6 +ε 

 

 .3 لجدو

 شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش در معلم محتوایی دانش با مسئله حل توانایی چندگانه روابط میزان رگرسیون مدل واریانس تحلیل

 کرمان

 مقدارـ F pمقدار  R R2adj مربعات میانگین درجه آزادی مربعاتمجموع  منبع تغییرات

 602/301 5 61/1809 رگرسیون

 93/68 49 37/3653 ماندهیباق 009/0 37/4 302/0 498/0

 - 63 98/5462 جمع

( 001/0) آزمون از شدهمحاسبه p مقدار کهینا به توجه با
 رد H0 سطح، این در لذا است، 05/0 دارمعنی سطح از کمتر

 ییعن ،است دارمعنی خطی رگرسیون مدل یجهدرنت و شودمی
 انآموزدانش در معلم حتواییم دانش با مسئله حل توانایی بین

 وجود داریمعنی خطی رابطه کرمان شهر متوسطه دوم دوره
 که است r=498/0 چندگانه همبستگی ضریب. دارد
 دانش با مسئله حل توانایی زمانهم رابطه میزان دهندهنشان

 کرمان شهر متوسطه دوم دوره انآموزدانش در معلم محتوایی
 و 009/0 برابر دارییمعن سطح اینکه به توجه با و است

 اردیمعن رابطه این بنابراین. است α= 05/0 سطح از ترکوچک
 با برابر ،(R2 شدهیلتعد) R2adj مقدار اینکه به توجه با. است
 302/0 مدل این در واردشده یرهایمتغ کلیه پس ،است 302/0

 دوم دوره دختر انآموزدانش در معلم محتوایی دانش واریانس
 (.3 جدول) کنندیم تبیین را کرمان هرش متوسطه

 .4 جدول

 دوره دختر ناآموزدانش در مسئله حل توانایی متغیرهای با دانش محتوایی معلم متغیر بین رابطه به مربوط پیرسون همبستگی آزمون هایآماره

 کرمان شهر متوسطه دوم

 متغیر دانش محتوایی معلم

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون دارییمعن تعداد وجود رابطه نوع رابطه

 خالقیت مسئلهسبک حل  305/0 019/0 60 دارد مستقیم

 مسئلهاعتماد در حل  580/0 001/0 60 دارد مستقیم

 سبک گرایش 437/0 001/0 60 دارد مستقیم

 مسئلهدرماندگی در حل  385/0 003/0 60 دارد مستقیم

 مسئلهمهارگری حل  469/0 001/0 60 دارد مستقیم

 سبک اجتناب 565/0 001/0 60 دارد تقیممس
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 متغیرهای اب بینپیش متغیر بین رابطه بررسی به 4 جدول در
 نپیرسو همبستگی ضریب بر اساس مسئله حل توانایی
 دانش قوی رابطه دهندهنشان نتایج است، شده پرداخته

 .تاس متغیرها بین در مسئله حل در اعتماد معلم با محتوایی
ا دانش ب مسئلهطه متعلق به ارتباط اعتماد در حل راب ترینیقو

 .استمحتوایی معلم 
 .5 جدول

 معلم محتوایی دانش با مسئله حل توانایی های زیرمقیاس بین رابطه به مربوط چندگانه رگرسیون آزمون هایآماره

 متغیر دانش محتوایی معلم

 آزمون 𝛽 دارمق tمقدار  𝛽برآورد استاندارد  خطای معیار داریمعنیسطح 

 خالقیت مسئلهسبک حل  916/0 -106/0 -014/0 997/1 -022/0

 مسئلهاعتماد در حل  719/0 362/0 057/0 360/0 -130/0

 سبک گرایش 426/0 -802/0 -138/0 456/0 -365/0

 مسئلهدرماندگی در حل  390/0 119/2 347/0 277/0 587/0

 مسئلهمهارگری حل  182/0 352/1 254/0 195/0 264/0

 سبک اجتناب 524/0 641/0 114/0 292/0 187/0

 ضریب که دهدیم نشان 5 جدول درها داده وتحلیلیهتجز
 مقدار با و - 014/0 برابر خالقیت مسئله حل سبک متغیر بتا
β(دارییمعن )05/0 دارییمعن سطح از تربزرگ و 916/0 

 رد رابطه وجود عدم یعنی فرض سطح این در لذا هستند،
 شدان با خالقیت مسئله حل سبک بین یجهدرنت و شودیم

 شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش در معلم محتوایی
 ینب تعیین ضریب همچنین. دارد وجود دارییمعن رابطه کرمان

 درصد 3/9 عبارتی به است=( 093/0) 093/0 برابر متغیر دو

 اییومحت دانش یلهوسبه خالقیت مسئله حل سبک تغییرات
 .شودیم تبیین معلمان در معلم

=  983/1) واتسون ـ دوربین آماره مقدار اینکه به توجه با
D )خطاها گفت توانمی لذا دارد، قرار 5/2 تا 5/1 دامنه در 

 نمودار در خاص روند عدم به توجه با همچنین. اندناهمبسته
 شده برازش مقادیر برابر در استانداردشده هایباقیمانده

 شدهن پیدا خطاها واریانس بودن ثابت نا بر دلیلی دارد،استان
 (.1 شکل) است

 .1 شکل

 در علمم محتوایی دانش با مسئله حل توانایی رگرسیون مدل در استانداردشده هایباقیمانده و استاندارد شده برازش مقادیر بین پراکنش

 کرمان شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش
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 یریگیجهنت و بحث

با  هدف کلی پژوهش بررسی رابطه دانش محتوایی معلم
ان دختر دوره دوم متوسطه بود. آموزدانش مسئلهتوانایی حل 

 دانش اب مسئله حل توانایی بین که داد نشان های تحقیقیافته
 شهر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش در معلم محتوایی

 که رددا وجود داریمعنیمثبت و  خطی رابطه کرمان
 ینترمهم ؛ واست پژوهش اصلی فرضیه ییدتأ دهندهنشان

 حل رد درماندگی ترتیب به معلم محتوایی دانش از یرپذیرتأث
 یرپذیرثتأ کمترین و گرایش سبک ،مسئله حل مهارگری ،مسئله
 ،مسئله حل در اعتماد بین. است خالقیت مسئله حل سبک

 باجتنا بکس و مسئله حل مهارگری ،مسئله حل در درماندگی
 دوم دوره دختر انآموزدانش در معلم محتوایی دانش با

 .دارد وجود داریمعنی و مستقیم رابطه کرمان شهر متوسطه
، Edwards (2018)های یافتههای پژوهش همسو با نتایج یافته

Marinkovic ( 2015و همکاران ،)Clotfelter  و همکاران
لم و رویکرد وی بود. مع Cochran-Smith (2020)( و 2010)

دهد که ارتقا ان این توانایی را میآموزدانشدر آموزش به 
نها ت آموزدانش، مسئلهتوانایی خود در زمینه درماندگی در حل 

درگیر سطوح پایین یادگیری نباشد و به سطوح باالتر یادگیری 
وایی دانش محت تأثیرتمرکز کند.  هاآننیز توجه نشان دهد و بر 

 آموزدانششود که باعث می مسئلهری در حل معلم بر مهارگ
ی مرتبط با هامثالی مفهومی، ارائه هاپرسشبا استفاده از 

یادگیری خود را  مسئلهای کردن فرآیند حل ، مرحلهمسئله
ذهنی  صورتبهرا  مسئلهدرونی کند و به عبارتی قابلیت مهار 

نش ابه دست آورد. نتایج پژوهش نشان داد که این توانایی از د
پذیرد و افزایش دانش محتوایی معلم می تأثیرمحتوایی معلم 

تر شدن توانایی مهار باعث قوی مسئلهدر زمینه توانایی حل 
 Edwardsشود که همسو با نتایج می آموزدانشتوسط  مسئله

 .است( 2015) و همکاران Ibrahim( و 2018)
 تسؤاالان در پاسخگویی به آموزدانشمشکل بسیاری از 

. شودناشی می مسئلهاز  هاآنا حد زیادی از عدم درک صحیح ت
کنند را درک نمی مسئله، معلوم و مجهول مسئلهاجزای  هاآن

 حالینباادهند، را تشخیص نمی هاآنو روابط میان 
برای جواب هستند و به دنبال  یحلراهان به دنبال آموزدانش

ادف حدس و گمان و یا شانس و تص بر اساسپاسخگویی 
باشند. به همین دلیل است که اغلب قادر به یافتن و بیان می

 سئلهمپاسخ صحیح نیستند و این موضوع ناشی از سبک حل 
است.  مسئلهو عدم خالقیت در یافتن مسیر صحیح حل 

ای که حائز اهمیت است و نتایج پژوهش نیز به آن نکته
 رپرداخته است این موضوع است که دانش محتوایی معلم و د

 رتأثیتر رویکرد معلم در زمینه یاددهی و آموزش دیدی کلی
ان ندارد که این موضوع آموزدانش مسئلهچندانی بر سبک حل 

نایی بر افزایش توا مؤثری هامؤلفهنیازمند بررسی و شناسایی 
تواند در است که می مسئلهان در زمینه سبک حل آموزدانش

دستور کار قرار  ی آتی درهاپژوهش عنوانبهسطح پژوهشی 
 بگیرد.

 هفرضی موردمطالعه آماری نمونه به توجه با پژوهش این در
 ار موضوع این پژوهش یهاداده و گردید ییدتأ تحقیق اصلی

 جمح بودن کوچک که داشت نظر در باید البته. کنندمی بیان
 مدل آزمون و آماری هاییسهمقا پژوهش، این در آماری جامعه

 پژوهش این و کرد همراه هایییتمحدود با را شده پیشنهاد
 جامعه در توانستمی که شد انجام کرمان شهر سطح در

های یتمحدودیکی دیگر از  .گیرد قرار یموردبررس یتربزرگ
های جمعیت شناختی نمونه یژگیوخارج از کنترل پژوهشگر 

آماری بود که بدون شک اثرات خود را بر نتایج پژوهش داشته 
 ایمتغیره بین یچندوجه و پیچیده رابطه به توجه با است.

 هاینک. شودیم مطرح جدیدی یهاپرسش و هایهفرض پژوهش،
 دارد ایتکف ابعاد این بررسی ،مسئله حل توانایی بررسی در آیا
 اب مسئله حل توانایی بین در تواندمی دیگری عوامل چه و

 ملع کنترلی یا و واسطه متغیر عنوانبه معلم محتوایی دانش
 عنوانبهتواند کند، که این موارد در سطح پژوهشی می

 .قرار گیرد یموردبررسموضوعات پژوهشی آتی 

 دانش و نیتواند رابط بمهارت حل مسئله می کهییازآنجا
در  ینقش مهم نیای باشد، بنابراهیو رو یعمل، دانش اعالم

بر این اساس و با توجه به نتایج به دست  دارد زیانتقال دانش ن
 شودآمده از آزمون فرضیات پژوهش پیشنهاد می

 یرسد نیمهارت ب کی عنوانبه سیمعلم و تدر هاییستگیشا
همچنین . برای معلمان تدریس شود وپرورشآموزشدر سطح 
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ت صالحی مؤلفهسالیانه معلمان،  یابیزرشود در پیشنهاد می
ند به تمام نبتوا در نظر گرفته شود تا ای معلمانحرفه

ای از حرفه با آن مواجه که در هر سطح و هر جنبه ییهاچالش
گردد، در زمینه آموزش به معلمان پیشنهاد میاست پاسخ دهد. 

 همسئلرویکردهای مبتنی بر جلوگیری از درماندگی در حل 
های با توجه به یافته چراکهتمرکز بیشتری داشته باشند، 

ان موزآنشدادر  نفساعتمادبهتواند حس می مؤلفهتحقیق، این 
 ریساتقویت کند که خود باعث افزایش  مسئلهرا جهت حل 

 شود.می مسئلهی حل هامؤلفهو  هاییتوانا

 منابع

 پایه بر) تدریس نوین یهاروش راهنمای(. 1388) م. آقازاده،
 طریق از یادگیری ساختگرایی، محوری، مغز یهاپژوهش
 آییژ.: تهران. ...( و فراشناخت همیاری،

: شوشتر. پیشرفته تدریس یها(. روش1389) الف. ،نیا ادیب
 اسالمی. آزاد دانشگاه انتشارات

 انواع بر تأکید با تدریس برتر یهاروش(. 1386) ر. زاده، رحال
 واحد دانشگاهی، جهاد: تهران. آموزشی طراحی

 .معلمیتترب
 تطبیقی بررسی(. 1399. )شریفیان، ف ، ونیلی، م. ،ب.، حسینیان

 و ایران در ابتدایی معلمان ایحرفه توسعه یهاهبرنام ابعاد
، آموزشی یهانظام در پژوهش نشریه. منتخب کشورهای

14(49) ،73-90. 
 و درسی یزیربرنامه در تفکر ابعاد(. 1390) جی، م و رابرت، اس.

 یسطرون.: تهران .احقر قدسی ترجمۀ. تدریس
 (. بررسی1389م. ) رضایی، و ،ز. ،یخوانهفت پور قلی ،ر. ساکی،

 تحصیلی عملکرد با معلمان سازمانی تعهد رابطه
 شهر 6 منطقه دخترانه راهنمایی مدارس در انآموزدانش

 .85-61 ،(3) 4 ،آموزشی مدیریت و رهبری فصلنامهتهران. 
 بر گروهی صورتبه مسئله حل روش تأثیر(. 1392) ح. شعبانی،

 تداییبا چهارم پایۀ انآموزدانش تحصیلی یشرفتو پ تفکر
 یتترب دانشگاه ،دکتری نامۀیانپا ،علوم درس در تهران شهر

 مدرس.
(. 1393. )غ یوسلیانی، ، وع. توکلی، دادجوی ،ب.، عبدالهی

 نمعلما یاحرفه هاییستگیشا اعتبارسنجی و شناسایی
 .48-25(، 1)13، آموزشی هایینوآور .اثربخش

 اطالعات ناوریف اثر مطالعه(. 1397. )ح، رستگارپور و ،م.، علمی
 نشریه. آموزگاران دیدگاه از و یادگیری یاددهی فرآیند در

 .286-267(، نامهویژه)12، آموزشی یهانظام در پژوهش
 اجتماعی منزلت بررسی(. 1388. )ع، ییمحمدرضا و ،الف.، علیزاده

 و (دبستان آموزگاران و دبیرستان دبیر) معلمی یاحرفه
 ،آموزشی هایینوآور .تهگذش دهه سه طول در آن تغییرات

8(1 ،)7-26. 
 :تبریز .دوم چاپ ،تدریس فنون وها روش(. 1387) الف. آذر، فتحی

 تبریز. دانشگاه
 مدرسه. :تهران .ی معلمیاحرفههای یتصالح(. 1384ملکی، ح. )

 بهزیستی سازمان: تهران .زندگی هایمهارت(. 1387. )ح ناصری،
 .پیشگیری و معاونت فرهنگی کشور،

 گروهی بحث تدریس روش دو تأثیر مقایسه(. 1390) ف. وبهار،ن
 تعلیمات درس یادداری و یادگیری میزان بر مسئله حل و

 ناسفرای شهرستان پنجم پایه دختر آموزاندانش اجتماعی
 عالمه دانشگاه ،ارشد یکارشناس نامهپایان ،1389-90 سال

 .تهران طباطبایی
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