
 پژوهش

                        

 ،"کودک یگروه سن یریتصو یهاحل مسئله در کتاب یهاکردیمسئله و رو یینحوه بازنما یبررس"موضوع انتخابی: 

 

گروه در ارتباط با مسئله و  نیمورد مطالعه ا یگروه ، در ابتدا به انتخاب و مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش پرداخته است. منابع نظر نیا

 اند از:حل مسئله، عبارت بوده

 شریآموزش تفکر به کودکان، رابرت ف-۱

 ینینائ یامام نینسر ،یریگ میمهارت حل مساله و تصم-۲

 کودک، دونا نورتون از روزن چشم-۳

 کودک و نوجوان ی، فصل نامه تخصص یمقاله آموزش حل مسئله به کودکان، احمد آقاخان-۴

 

مقاله که ترجمه و  یاند و مطالعه تعدادمرجع که در ارتباط با موضوع پژوهش بوده یهااساس گزارش گروه پژوهش، پس از مطالعه کتاب بر

 شدند:  میکودک تنظ یهادر کتاب لیتحل و یجهت بررس ریخوانده شدند، سواالت ز

 ؟  ستیمسئله داستان چ -۱

 داستان تیو مسئله شخص سندهیمسئله و دغدغه نو انیم کیمسئله: تفک فیتوص

 مسئله: یشناس پیت -۲

 ریخ ایشده است  فیتعر-

 بد ساختار ایخوش ساختار است -

 یاجتماع ایاست  یفرد-

 دهیچیپ ایساده است -

 ایپو ای ستاستیا-

 قابل حل ریغ ایقابل حل است -

 حل مسئله چگونه صورت گرفته است؟ -۳



 مواجهه با مسئله ( -کنار گذاشتن مسئله  -مسئله رشیبه حل مسئله )پذ سندهینگاه نو-

 مرحله حل مسئله پرداخته شده است ۵از  کیدر کتاب به کدام -

  ستیحالل مسئله ک -

 است؟داستان به مسئله چگونه  تینوع نگرش شخص -۴

 مسئله را حل کنم. توانمینم نکهیبر ا یمبن ینگرش منف -

 قادر به حل مسئله هستم. نکهیبر ا ینگرش مثبت مبن -

 نگرش رییاحتمال تغ -

 (رییترس از تغ -ترس از طرد شدن --به عوامل باز دارنده حل مسئله در کتاب اشاره شده است) ترس از شکست  ایآ -۵

 در حل مسئله کتاب کمک کننده هستند زانیکتاب که چه م ریتصاو یبررس -۶

 

 و پژوهش را انتخاب کرده است.  قیتحق یبرا یگروه جامعه آمار ،یپژوهش در مرحله بعد گروه

 موضوع پژوهش عبارت بوده اند از: یبررس یبرا یآمار جامعه

 ۱۳۹۶شورا در سال  دهیبرگز یهاکتاب-

 الکپشت پرنده  است.  ستیستاره از ل ۴ستاره و  ۵ یهاکتاب-

 

دسته  کیها با موضوعات مشترک را در است که کتاب دهیرس جهینت نیگروه به ا ،یجامعه آمار یهاکتاب یگزارش، پس از بررس نیبر ا بنا

 :شوندیم میها به سه دسته با موضوع مشترک تقسقرار دهد. لذا کتاب یحل مسئله در هر دسته را مورد بررس یقرار داده و نحوه لیمورد تحل

 که به موضوع مرگ پرداخته اند  ییهاکتاب-

 یگریتفاوت و د تیبا محور ییهاکتاب-

 اند.پرداخته تیکه  به موضوع هو ییهاکتاب-

ارائه  یلیها پاسخ داده شده است و در آخر تحلگرفته و به آنقرار  لیو تحل یها مورد بررسسواالت پژوهش در هر دسته از کتاب ،ییمرحله نها در

 شده است.


