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 چکیده

بی شک همه ی انسان ها در طول زندگی با مسائلی رو به رو می شوند که آن ها را وادار به فکر  

حلّ مسأله در زندگی از مهم ترین مشغولیات . شکل خود به دنبال چاره بگردندکرده تا برای حلّ م

هدف کلّی هر آموزشی عبارت »: ذهن بشر است لذا بسیاری از دانشمندان و متفکّران معتقدند که

در این سخن هدف و منظور « است از پرورش استعدادها و توانایی های فرد برای حلّ مسأله

با توجّه به اهمیّت . و سؤالی است که در زندگی روزمره برای ما پیش می آید هر نوع مشکل« مسأله»از

موضوع حلّ مسأله در زندگی روز مره برهمه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه معلمان محترم 

به خصوص مسائل در حوزه )فرض است که شرایطی رافراهم آورند تا شاگردان با مسائل گوناگون 

من نیز با عنایت به ناتوانی و ضعفی که دانش . شده و به حلّ آن ها اقدام نمایند مواجه( ریاضی

آموزانم در حلّ مسائل ریاضی داشتند برخود واجب دانستم، به نحوی مقتضی، اقدام به رفع این 

مشکل نمایم و هدف خود را آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن به دانش آموزان پایه ی دوّم 

 . رار دهمابتدایی ق
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 مقدمه

 توصیف وضعیت موجود

ارزشیابی تشخیصی از درس ریاضی برای دانش آموزان پایه ی دوّم یک  19سال  اوایل مهر ماه

بعد از پایان آزمون جدول تجزیه و تحلیل سؤاالت را تکمیل نموده و به   .گزار نمودمبر  ابتدایی

یافته های من از بررسی جدول تجزیه و تحلیل سؤاالت حاکی از . بررسی نتایج حاصل از آن پرداختم

هیچ کدام از شاگردان به این سؤاالت . ریاضی ضعف داشتندآن بود که دانش آموزان در سؤال های 

به طور میانگین  .کامل ندادند یعنی هر چهار نفر نتوانستند مسأله ها را به طور کامل حل کنند پاسخ

لذا . این موضوع نگرانی مرا برانگیخت. از چهار نمره ی این سؤال ها فقط یک نمره کسب نمودند

م ولی این بار زمان بیشتری را برای پاسخ دادن به سؤاالت اختصاص داد. آزمون دیگری ترتیب دادم

 «.شاگردانم در حلّ مسائل ریاضی ناتوان بودند»   :باز هم تقریباً همان نتایج به دست آمد یعنی

عدم درك مسأله توسط   -2. مشکل در خواندن مسأله -9: )به نظر من بیشتر این ناتوانی در  

ی م.( عدم توانایی در حل و طرح مسأله -4. عدم شناخت روشی برای حلّ مسأله -3.شاگردان

 . باشد
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. وقتی از ضعف و ناتوانی شاگردانم در حلّ مسأله های ریاضی اطمینان کامل حاصل نمودم

برایم بسیـار نگران کننده شد و مرا وادار کـرد تا علّت های بروز مشکل را جویا شده و برای   موضوع

 .رفع آن راه حل های اساسی در نظر بگیرم

 

 

 

 :اهمیّت و ضرورت حلّ مشکل

« ساخت گرایی»غایت اصلی ریاضیات در مدارس است و رویکرد جدید آموزش ریاضی « لهحلّ مسأ» 

بتوان از آن برای   نیز بر آموزش برای حلّ مسأله و تمرکز معلّم بر شیوه هایی از تدریس ریاضی که

 . حلّ مسأله استفاده کرد تاکید دارد

 ( :رد؟حلّ مشکل چه تأثیری در دانش آموزانم دا)پیامدهای حلّ مشکل 

 :با آموزش مهارت حلّ مسأله  

مهارت تجزیه و تحلیل دانش آموزانم رشد نموده و قدرت درك، یادگیری و استدالل آنان افزایش ( 9

 .خواهد یافت

 .توانایی درحلّ مسـأله، درست اندیشیدن و ایجاد نظم فکری در دانش آموزانم پرورش می یابد  (2
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 .ردی ریاضی در زندگی روزمره مشکلی نخواهند داشتدانش آموزانم در حلّ مسائل کارب( 3

  دانش آموزانم فرآیندی را می آموزندکه طی آن به راحتی خواهند توانست مسائل زندگی روزمره( 4

 .خود را حل نمایند
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 :داليل انتخاب موضوع اقدام پژوهي

به نتایج ارزشیابی های با توجّه . )ناتوانی و ضعفی که شاگردانم در حلّ مسأله های ریاضی دارند  (9

 (.تشخیصی و گزارش معلّم راهنما

بر اساس آمار و . ) جامعیّت موضوع یعنی اغلب معلّمان به نوعی با این مشکل روبه رو هستند  (2

 (نتایج پرسش نامه تستی

 . و تحقیق پیرامون آن چه به صورت دانشگاهی و چه به صورت اقدام پژوهی عدم طرح موضوع ( 3

ه کافی کتاب های ریاضی به مبحث مهارت های ریاضی به خصوص مهارت حلّ مسأله در عدم توجّ( 4

 . دوره ابتدایی، تخصصاً در پایه ی دوّم ابتدایی

 

 :اهداف مورد نظر در اقدام پژوهي

 :حال با عنایت به موارد مطرح شده، در این فعّالیّت علمی اهداف زیر را دنبال نمودم 

 .ساس الگوی چهار مرحله ای جُرج پولیا به دانش آموزانم آموزش دهمروش حلّ مسأله را بر ا( 9

 .راهبردهای حلّ مسأله را با توجّه به شرایط سنی و سطح توانایی به دانش آموزانم آموزش دهم   (2

 .مهارت دانش آموزانم را در حل مسائل ریاضی پایه دوّم ابتدایی ارتقاء دهم( 3
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 : گردآوری اطاّلعات

ابی به اطالعات مورد نیاز از اکثر روش های مطروحه در گردآوری اطالعات استفاده جهت دست ی

 :نمودم که به شرح زیرمی باشد

observat)مشاهده ( 1 i on:) 

 :مشاهده ی معلم

ستفاده ازچک لیست ثبت مشاهدات رفتار به شکل کامالً ساخت یافته و با اهداف از پیش امعلم با  

 ارزیابی مشاهدات این از هدف.)نمود نظارت آن انجام فرآیند در دانشاگر عملکرد بر تعیین شده 

 .(است بوده فرآیندی

Evi)اسناد ومدارك( 2 dence) 
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 :پیشینه تحقیق 

 . مورد استفاده قرار گرفته و در گزارش نهايي مکتوب است« پیشینه ی تحقیق»اسنادی كه در زمینه ی  

 :اوراق امتحانی 

 :  :كتب ومجالت علمي وآموزشي

 درزمینه ی مهارت حل مساله جهت تعیین علتهای بروز ...ازمطالب مکتوب دركتب،مجالت و  

 .مشکل وراه كارهايي برای حل آن استفاده شده است

اوراق امتحاني وجداول تجزيه وتحلیل حاصل از ارزشیابي های تشخیصي وپاياني به عنوان شواهد نوع اول و دوم 

 .شده استبرای ارزيابي نتايج استفاده 

 : چك لیست ها

برای ارزيابي توصیفي مورد استفاده ( جداول ونمودارها)اسناد حاصل از چك لیست ثبت مشاهدات رفتار   

 .قرارگرفته است

 :گزارش 

 .گزارش های مکتوب دردفتر ثبت شاخص دررابطه باعملکردشاگردان مورد استفاده قرار گرفته است 

 :پرسش نامه( 3 

و بهره  جهت تعیین گستردگي مشکل ابتدایینفر از معلمان دوره ( 151)در اختیار  پرسش نامه ای تستي

 . گیری از نظراتشان قرارداده شده و نتايج حاصل ازآن موردتجزيه وتحلیل و استفاده قرار گرفت 
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 :پرسش نامه ی تشريحي 

صي آموزش پرسش نامه ای جهت استفاده ازنظرات كارشناسان هسته ی تخص  :پرسش نامه ی تستی 

 .وگروه های آموزشي استان مازندران برای گردآوری اطالعات مورد بهره برداری قرار گرفت ابتدایی

I)مصاحبه(4 nt ervei w:) 

 :رياضي مصاحبه با مدرّس 

 :مصاحبه و هم انديشي با اعضای گروه های آموزش ابتدايي

آوری اطالعات درخصوص علت های در كالس های ضمن خدمت برای گرد ریاضیبايکي از مدرّسان آموزش    

 .بروز مشکل و راه كارهای پیشنهادی برای حل آن مصاحبه انجام شد

 مصاحبه   

درخصوص بررسي روند انجام كار و نظارت برانجام آن با ارائه ی گزارش توسط معلم و بحث و تبادل نظر پیرامون 

 . موضوع انجام شد 

 :مصاحبه با اولیاء
 .ن جهت بررسي وضعیت عملکرد شاگردان در منزل مصاحبه شده استبا اولیاء دانش آموزا  

و شواهد نوع   –به تفکیك روش  –متن كامل داده ها و اطالعات حاصل از روش های گرد آوری اطالعات )  

 .(اوّل و دوّم در گزارش نهايي مکتوب مي باشد
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 : تجزيه و تحلیل داده هاواطاّلعات 
 ( : why  why  Diagram)    چرا؟  نمودار چرا؟   با استفاده از 

 :دانش آموز 

 .عدم آشنايي با روش حلّ مسأله و راهبرد های آن(1 

 .اضطراب و نگراني هنگام حلّ مسأله و بي رغبتي و بي حوصلگي نسبت به آن(2

 .مرتبط و به كار گیری آن ها هنگام حلّ مسأله  ریاضیعدم درك مفاهیم ( 3

 .و عدم درك آنناتواني در خواندن مسأله ( 4

 .عدم توانايي در طرح مسأله( 5

 :آموزگار
 .عدم آشنايي با الگوی حلّ مسأله و راهبردهای آن(1

 .كمبود وقت به لحاظ چند پايه بودن و عدم انگیزه كافي برای تدريس فعّال(2 

 .عدم استفاده از روش ها و الگوهای نوين تدريس(3

                                        :  کتاب ناتوانی 

 .در كتاب های درسي ریاضیعدم توجّه كافي به مهارت های ( 1  

 .روش حلّ مسأله و راهبردهای آن در كتاب به شاگردان آموزش داده نمي شود(2 

 .محتوای كتاب كمتر جنبه كاربردی،عملي وتحقیقي دارد( 3 

             :مسئولین   حل مسأله 
 .خدمت در حیطه موضوع عدم تشکیل كالس های ضمن(1 
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 .خصوصاًمهارت حلّ مسأله و نظارت ناكافي ریاضیعدم اطّالع كافي ازمهارت های (2

         : روش های تدريس خانواده

 .سطح سواد پايین خانواده ها و عدم آشنايي با(1 

 . فرزندانشان را حل مي كنند ریاضیآموزش های غلطي كه خودشان ديده و معموالً مسائل ( 2 

 :  روش ها

 .از روش های گروهي برای انجام فعّالیّت ها عدم استفاده (1 

 . عدم اجرای الگوی چهار مرحله ای جرج پولیا برای حلّ مسائل( 2

برای تجزيه و تحلیل داده ها و اطالعات از روش ترسیم مفاهیم نیز در گزارش نهايي » 

 «. استفاده شده است

 :دآوری اطالعات جهت حلّ مشکلراه كارهای پیشنهادی حاصل از گر  

 :مهم ترين راه كارهای پیشنهادی به شرح زير است  گزيده ای از 

 .ریاضیاستفاده از روش های فعّال و الگوهای تدريس جهت آموزش مفاهیم ( 1

 تقويت مهارت خواندن برای دانش آموزاني كه مهارت خواندن و درك مطلب در آن ها تقويت نشده است، ( 2

 .بايد به دانش آموزان آموزش داد« الگوی چهار مرحله ای جُرج پولیا»حلّ مسأله را بر اساس  مراحل( 3

را با استفاده از روش و مثال های مختلف به دانش آموزان « راهبردهای حلّ مسأله» با توجّه به شرايط سني، ( 4 

 .آموزش داد

چند بار مسأله را بخواند و آن را با زبان خود برای درك صحیح شاگرد از مسأله، بايد از او خواسته شود، ( 5

 .توضیح دهد
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 .بايد سعي شود مسائلي برای دانش آموزان مطرح گردد كه در زندگي روزمره كاربرد داشته باشد( 6

زيرا مفاهیم را بهتر و عمیق تر درك مي   .بايد به دانش آموزان فرصت داد تا خودشان مسأله طرح نمايند( 1

 .كنند

 .موزش مهارت حلّ مسأله دانش آموزان رابايد به صورت گروهي در فعّالیّت ها درگیر كردبرای آ( 8

در طراحي سؤال بايد به عاليق و سطح توانايي شاگردان توجّه نموده و سؤاالتي طرح شود كه شاگردان را به ( 9

 .انجام فعالیّت تحريك نمايد

 .ر دستیابي به اهداف مورد نظر ضروری استتشکیل جلسات آموزش خانواده جهت همکاری والدين د( 11

 . ریاضیتشکیل كالس های ضمن خدمت برای معلّمان جهت آموزش مهارت های ( 11

 . . .و  ارائه آموزش های مکمل آموزش كتاب در حلّ مسأله( 12

و راه (ناتواني در حلّ مسأله )با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در بروز مشکل : اقدامات راه حل های پیشنهادی

كه توضیحات كامل مراحل انجام هر يك در :كارهای پیشنهادی هشت اقدام زير را جهت رفع آن به انجام رساندم

 .گزارش نهايي به تفضیل بیان شده است

 

 جدول اقدامات 

 اقدام

 كنش اوّل

 .با استفاده از روشها و الگوهای تدريس  ریاضیآموزش مفاهیم 

 كنش دوّم
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 . ابتداییپايه اوّل و دوّم  ریاضیتاب های بررسي مبحث حل مساله ك

 كنش دوم

و تمرين در جمله نويسي ، امالء و  ریاضیتقويت مهارت خواندن مسأله و درك آن با تجزيه و تحلیل صد مساله 

 .فارسي

 چهارمكنش 

 .آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن بر اساس الگو چهار مرحله ای جورج پولیا

 كنش پنجم

 .تحقیقي توسط معلّم  –طرح مسأله های مورد عالقه دانش آموزان و گاربردی اقدام به 

 كنش ششم

 دادن فرصت به دانش آموزان جهت طرح مسأله توسط آنان با برنامه ريزی قبلي 

 كنش هفتم

 .تشويق و ترغیب شاگردان به تعامل و مشاركت گروهي برای حلّ مسأله 

 كنش هشتم

 .تشکیل جلسات آموزش خانواده 

 : نحوه ی نظارت بر انجام فعّالیّت ها 

 :درمراحل اجراواقدامات ازرو شهای زيربرای نظارت بر انجام فعّالیّت ها استفاده نمودم

 .مشاهدات شخصي در چك لسیت ثبت مشاهدات رفتار جهت ارزيابي فرآيندی  -1
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انجام فعّالیّت ها با اطالع و  .) يشانمشاهدات ماهانه توسط معلّم راهنما و نظارت بر انجام فعّالیّت ها توسط ا -2

 .(راهنمايي معلّم راهنما

ارائه گزارش ازانجام فعّالیّتها به همکاران گروههای آموزشي واستفاده ازانتقادات وپیشنهاداتشان جهت بهبود  -3

 .وضعیّت

به صورت حضور ) .انجام فعّالیّت ها با نظارت همکاران عالقمند و استفاده از پیشنهادات و انتقادهايشان-4

 .(فیزيکي در كالس

 .جهت ارزيابي نتايج( تشخیصي، مستمرو پاياني ) استفاده از ارزشیابي های -5

 .استفاده از پیشنهادات و انتقادات والدين دانش آموزان -6

نیز  برای من.همان طور كه مي دانیم در آموزش فرآيند محور، فرآيند انجام كار بسیار مهم است : ارزيابي نتايج 

لذا برای ارزيابي نتايج فرآيند انجام كار فعّالیّت های زير را انجام .اين موضوع از اهمّیّت خاص برخوردار بود

                           :دادم

  

 . بررسي و تحلیل نتايج چك لیست ثبت مشاهدات رفتار   -

 بررسي، مقايسه ی و تحلیل ارزشیابي های تشخیصي و پاياني  -

 

 :   ( 2شواهد )ه گیری كلي از ارزيابي نتايجنتیج
به طور كلّي با استفاده از روش های گردآوری اطّالعات و مقايسه ی دو وضعیّت آغازين و پاياني اين گونه مي 

 :توان نتیجه گیری نمود كه دانش آموزان پايه ی دوّم بعد از اقدامات انجام شده
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 .و برای دوستان خود توضیح مي دهندمسأله ها را درست و با دقّت مي خوانند  -1

 .داده ها و خواسته های مسأله را تشخیص داده و از هم تفکیك مي كنند -2

 .راهبرد حلّ مسأله را تشخیص داده و به كار مي گیرند -3

 .مراحل حلّ مسأله را مي دانند و توضیح مي دهند  -4

 .مسأله را درست حل نموده و برای آن جلونويسي مي كنند  -5

 .مفاهیم آموخته شده ی رياضي را در حلّ مسائل به كار مي گیرند و عملیات رياضي را امتحان مي كنند -6

 .در صورت پي بردن به اشتباه دوباره اقدام به حلّ مسأله مي نمايند -1

 .برای شرايط مختلف، مسأله طرح نموده و آن را حل مي كنند -8

کری دارند و به شركت در فعّالیت های گروهي عالقه و رغبت نشان مي با اعضاء گروه تعامل، همکاری و همف  -9

 .دهند

 . . .و   .كنجکاو هستند و گاهي اوقات سوأل مي پرسند -11

 :ارائه ی پیشنهادات  

 :خالصه پیشنهادات به شرح زير است 

 :پیشنهاداتي برای آموزش روش حلّ مسأله( الف

 .وش های آموزشي نادرست را بکار نبريمروش حلّ مسأله آموزش دادني است لذا،ر( 1

 .مي توان روش حلّ مسأله رابراساس الگوی جرج پولیا به شاگردان آموزش داد( 2

 :پیشنهاداتي برای آموزش راهبردها( ب

 .تعدادی از راهبردهای حلّ مسأله را مي توان به دانش آموزان آموزش داد( 1 
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 .بر حلّ مسأله تأكید شود نه بر سرعت انجام دادن در تمامي مراحل حلّ مسأله برادامه و ابرام(2

 :عالوه بر آموزش روش حلّ مسأله و راهبردهای آن بايد به فعّالیّت های زير توجّه خاص نمود

 : نحوه طرح مسأله توسط معلّم( ج

ود و نم طرح مساله برای شاگردان نیاز به دقت فراوان دارند و بايد به تفاوت های فردی و عالئق آنان توجه

 سواالتي طرح كرد كه با زندگي روز مره ارتباط داشته باشد 

 .خواندن مسأله توسط دانش آموزان و استفاده از فنون مختلف برای تقويت مهارت خواندن در آنها( د

  :انجام فعّالیّت ها به صورت گروهي ( م

را به اتخاذ تصمیم گروهي دعوت  تعامل، بحث و گفتگو در گروه را مورد تشويق قرار داده و دانش آموزان( 1 

 .نمايید

 .ايجاد وحفظ فضايي بدون فشاركه خطاكردن درآن امری طبیعي قلمدادشودپیشنهاد میشود( 2  

 : طرح مسأله توسط شاگردان( و

 .به دانش آموزان فرست دهید خودشان سؤال طرح كنند و مسأله بسازند( 1

حلّ مسأله پیشرفت خواهد كرد و شما موقعیت هايي راكه با طرح مسأله توسط شاگردان وضعیت آنان در ( 2

 .عالقه دارند خواهید شناخت  كودكان به آنها

 ریاضیپیشنهاداتي به مؤلفین كتب (هـ

خصوصاً مهارت حلّ   ریاضیبه مبحث مهارت های  ریاضیپیشنهاد مي شود در تألیف مجدد كتاب های ( 1

 .ه خاص شودمسأله، الگوی حلّ مسأله و راهبردهای آن توج

 .مطرح شودكه رويکرد تحقیقي كاربردی داشته و با زندگي روزمره در ارتباط باشد ریاضیمسائلي دركتاب ( 2
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خصوصاً مهارت حلّ مسأله برای معلمان دوره  ریاضیتشکیل كالس ضمن خدمت در خصوص مهارت های ( ی

 .پیشنهاد مي شود ابتدایی
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