
ة رة رة 4/ تابستان 161394 اة سى و دوم/ شمـــاة سى و دوم/ شمـــا ة سى و دوم/ شمـــرة سى و دوم/ شمـــر رشد آموزش رياضى/ دو

آموزش رهيافت هاى
 حل مسئله

بهناز ساويزى
دكتراى آموزش رياضى و دبير رياضى منطقه 1 تهران
مقالة ارائه شده در سيزدهمين كنفرانس آموزش رياضى

چكيده
ــتار، مرورى بر نظريات و نتايج تحقيقات  اين نوش
ــئله  ــف در زمينة آموزش رهيافت هاى حل مس مختل
است. هدف مقاله رد يا تأييد آموزش رهيافت ها نيست 
بلكه  هدف آن بررسى موضوع از زواياى مختلف و تأمل 
ــت.  عميق تر بر چرايى و چگونگى آموزش رهيافت هاس
البته در تهية اين نوشتار فصل اول كتاب رياضى هفتم 
ــورد اين فصل با  ــنده در م مورد نظر بوده و نظر نويس
توجه به تحقيقات و نظريات موجود در زمينة آموزش 

رهيافت ها بيان شده است. 
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مقدمه
ــئله از اركان مهم آموزش رياضيات است.  حل مس
ــتاد ميالدى،  ــل NCTM در آغاز دهة هش ــة عم بياني
ــته اصلى آموزش رياضيات معرفى  حل مسئله را هس
نمود. در بخشى از اين بيانيه آمده بود: «... تالش براى 
ــواى رياضيات، پيش از  ــوزش تمام مهارت ها و محت آم
ــئله كارايى چندانى ندارد... مشكل  [آموزش] حل مس
[دانش آموزان] در محاسبات نبايد مانعى براى يادگيرى 
راهبرد هاى حل مسئله باشد...» (كالين، 2003). حل 
ــتاندارد فرايند NCTM، يكى  ــئله يكى از پنج اس مس
ــت گانة  1CCSSI، محور اصلى  ــتانداردهاى هش از اس
برنامه درسى رياضيات در سنگاپور و يكى از موضوعات 
ــى چين است. (دو كشور اخير  مورد تأكيد برنامه درس

ــه اى  از موفق ترين ها در عرصة آموزش رياضى مدرس
ــو، 2012) (كار،  ــرون، 2013) (دبلي ــند. (ب مى باش
ــم: غالم آزاد). رويكردهاى مختلفى براى حضور  مترج
«حل مسئله» در برنامة درسى رياضى وجود دارد كه 
ــئله، آموزش  از آن جمله مى توان به آموزش حل مس
ــئله و آموزش از طريق حل  رياضى به منظور حل مس
ــه رويكرد با سه مقطع  ــاره نمود. اين س ــئله اش مس
ــى دورة تدريس محور2 در  ــى در آموزش، يعن تاريخ
اوايل قرن بيستم، دورة پردازش اطالعات3 در اواسط 
ــازگرايى و محوريت  ــتم و دورة ساخت وس ــرن بيس ق
فعاليت دانش آموز از اواخر قرن بيستم تاكنون مطابقت 
دارد. آموزش رهيافت هاى حل مسئله در عصر طاليى 
ــتم، مصادف بود با دورة  خود، يعنى اواسط قرن بيس
ــى به اينكه  ــان هوش مصنوع عالقه مندى متخصص
ماشين ها بتوانند مسئله حل كنند، بنابراين استخراج 
ــئله، مستقل از  اِلمان ها و رهيافت هاى كلى حل مس
ــتراتژى هاى قابل  ــئله و به عنوان اس محتوا و نوع مس
تعميم مورد توجه بود. (پِركينس و سالمون، 1989)

ــئله  در تحقيقات اخير آموزش از طريق حل مس
ــد قرار  ــورد تأكي ــر م ــاى ديگ ــش از رويكرده را بي
ــتر، 2010)، (تاپالين، مترجم:  ــد(كاى و لِس مى دهن
ــئله  ــروزه، 1392). آموزش حل مس ــش، في فروزبخ
ــت  ــتراتژى ها و رهيافت هايى اس به معناى آموزش اس
ــئلة رياضى در  ــاد مهارت حل مس ــه منجر به ايج ك

دانش آموز مى گردد. 
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رهيافت چيست؟
ــت  ــده ترين افرادى اس پوليا (1945) از شناخته ش
ــئله را به شكلى نظام مند فرموله و  كه فرايند حل مس
تبيين كرد (پوليا 1945). وى فرايند حل مسئله را در 
چهار گام كلى فهم مسئله، طرح نقشه، اجراى نقشه و 
بازگشت به عقب (به پس نگريستن) مدل سازى نمود. 
ــد.  ــتراتژى هايى نيز مطرح مى ش البته براى هر گام اس
جان ديويى4 (1933) و كروليك5 و رادنيك6 (1980) 
نيز به نوبة خود مدل هايى براى حل مسئله ارائه داده اند 

كه در جدول 1 آورده شده است (كارسون 2007).
ــى معرفى  ــان راهبردهاي ــا رهيافت ها را هم پولي
مى كند كه رياضى دانان و مسئله حل كن هاى ماهر براى 
حل مسائل رياضى از آن ها بهره مى برند (پوليا 1945). 
شونفيلد رهيافت هاى حل مسئله را راهبرد هايى مى داند 
ــئله را  ــه دانش آموز كمك مى كنند تا صورت مس كه ب

بفهمد و حل كند (1985 شونفيلد).
برونر (1960) رهيافت ها را روش ها و راهبرد هايى براى 
آسان تر شدن حل مسئله تعريف مى كند (سيو،  2005). 

ــن نااميدكننده بود  ــاد نمى گيرند. اگرچه اي آن ها را ي
ــى مفيد و جديد مواجه  ولى آموزش رياضى را با چالش
ــونفيلد ICME 2012). شونفيلد نتايج  ساخت...» (ش
تحقيقات تجربى (آزمايشگاهى) چند سالة خود در حل 
مسئله، چگونگى حل مسئلة متخصصان و نوآموزان و 
ــئله را در كتاب «حل مسئلة رياضى»  عناصر حل مس
ــت  ــونفيلد 1985). وى معتقد اس جمع بندى كرد (ش
ــئله تحت  ــداد محدودى رهيافت حل مس آموزش تع
شرايطى معلوم و كنترل شده مى تواند منجر به بهبود 
ــئله در تازه كاران شود ولى به دليل پيچيدگى  حل مس
استفاده از رهيافت ها در عمل اين موضوع قابل تعميم 

به كل نيست. (شونفيلد 1983)
ــه هيچ يك از  ــان مى كند ك ــتر7  (2010) بي لس
ــئله  ــده تقويت مهارت حل مس ــات انجام ش تحقيق
ــى كه  ــق يك برنامة درس ــوزان را از طري در دانش آم
ــئله و  ــم و رويّه ها، طرح مس ــوزش مفاهي ــامل آم ش
ــئله باشد به طور قطعى  آموزش رهيافت هاى حل مس
ــن رو امروزه  ــتر 2010) . از اي ــد (لس ــد نمى كن تأيي
ــود  تحقيقات كمترى دربارة اين موضوع انجام مى ش
ــت اگر انتظار داريم  ــتر 2010). لستر معتقد اس (لس
دانش آموزان مسئله حل كن هاى ماهرى شوند ناچاريم 
ــمان در موضوع حل مسئله را بدين گونه تغيير  نگرش
دهيم كه «مسئله عاملى خارجى و تزريقى در برنامة 
درسى رياضى نيست كه براى آموزش حل آن ناگزير 
از تدريس رهيافت ها و استراتژى ها باشيم. بلكه برنامه 
ــى رياضى تلفيقى از مسئله و حل مسئله است.  درس
ــئله و مفاهيم، از دل حل  ــوزش، از طريق حل مس آم
مسئله بيرون كشيده شده و آموخته مى شود» (لستر 
ــئله»  ــه هر نوع تمرين و تكليفى «مس 2010). البت
ــائل مفيد براى برنامة درسى  محسوب نمى شود. مس
ده ويژگى دارند كه الپان8 و فيليپس9 (1998) آن ها 
ــان چهار ويژگى براى  ــان كرده اند كه از اين مي را بي
ــائل كالس درس ضرورى است. اين چهار ويژگى  مس

عبارتند از:
1. مسئله بايد حاوى رياضيات مهم و مفيد باشد؛

 2. حل مسئلة مطرح شده بايد نيازمند تفكر سطح 
باال باشد.

ــئله بايد در رشد مفهومى دانش آموز نقش  3. مس
داشته باشد.

ــم به ميزان  ــد تا معل ــئله بايد طورى باش  4. مس
ــوارى هاى دانش آموزان طى  ــم و دش يادگيرى مفاهي

گام هاى 
حل مسئله

جرج پوليا جان ديويى (1933)
(1945)

كروليك 
و رادنيك 
(1988)

خواندندرك مسئلهبا مسئله مواجه شدن

جست وجو طرح نقشهتشخيص و تعريف مسئله
كردن

فهرست كردن راه حل هاى 
ممكن

انتخاب اجراى نقشه
استراتژى

حدس زدن روابط و نتيجة 
راه حل ها

بازپس نگريستن 
(به عقب 
بازگشتن)

حل كردن

مرور و توسعة آزمون نتيجه
حل

ديدگاه هاى مختلف در رابطه با تدريس 
رهيافت هاى حل مسئله

ــئله  ــا اولين ارائه كنندة رهيافت هاى حل مس پولي
ــى نكرد كه مى توان  ــت؛ با وجود اين هيچ گاه ادعاي اس
ــا 1945 در  ــوزش داد (پولي ــا را آم ــن رهيافت ه اي
ــان مى كند:  ــونفيلد (2012) بي ــونفيلد 1983). ش ش
ــرح داد، من فهميدم و از آن ها  ــا رهيافت ها را ش «پولي
ــف مى خوردم كه چرا  ــتفاده كردم! در آن وقت تأس اس
ــى كه گرفتم  پيش تر آن ها را آموزش نديده بودم. درس
ــراد مى خواهند راهبرد هاى كتاب  اين بود كه وقتى اف
ــتفادة مؤثر از  ــوزش دهند دانش آموزان اس پوليا را آم
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حل آن نظارت و كنترل داشته باشد (الپان و فيليپس 
1998 به نقل از لستر 2010). 

ــئله دانش آموز آزاد  ــوزش از طريق حل مس در آم
ــت هر نوع رويكردى را كه مايل است انتخاب كند،  اس
ــد فراخواند و نظرات خود  ــى را كه مى دان هر نوع دانش
ــيوه اى كه با آن راحت تر است ارزيابى نمايد  را به هر ش
(لستر 2010). دانش آموز طى چالش براى حل مسئله، 
ــة خود و نيز همكالسى هايش،  ــرح و ارزيابى انديش ش
موفق مى شود انديشة خود را سازماندهى كند و صاحب 
ــد (لمپرت 1990 به نقل از لستر  «دانستن» خود باش

 .(2010
كارسون10 (2007) موضع مخالفى در قبال تئورى 
ــون  ــئله اتخاذ مى كند (كارس آموزش مهارت حل مس
2007). محوريت حل مسئله در استانداردهاى نوين 
برنامه درسى رياضى به شكل ضمنى بدين معناست كه 
ــتراتژى هاى حل مسئله مقدم بر تسلط  رهيافت و اس
بر مفاهيم و دانش ها هستند (مراجعه كنيد به بخشى 
ــده  ــه در مقدمه آورده ش ــل NCTM ك ــة عم از بياني
ــون بيان مى كند كه تئورى حل مسئله،  است). كارس
ــوا11 را مقدم بر دانش محتوايى و  رهيافت هاى بى محت
ــون 2007). وى مهارت حل  مفهومى مى داند (كارس
مسئله را بدون دانش محتوايى و مفهومى الزم و اوليه 
ــود در ادبيات تحقيقات  ممكن نمى داند. تناقض موج
حل مسئله آنجا آشكار مى گردد كه طرفداران آموزش 
از طريق حل مسئله و آموزش حل مسئله، رويكرد خود 
را ضد محتواـ  محور بودن برنامه درسى معرفى مى كنند 
ــوى ديگر حل مسئله را مستلزم داشتن دانش  و از س
ــون معتقد  محتوايى و مفهومى قبلى مى دانند. كارس
ــت اين تناقض خود «مشكل يا مسئلة حل مسئله  اس
است» و نتيجه مى گيرد كه «تسلط بر دانش مفهومى و 
محتوايى» مقدم بر «مهارت حل مسئله» است و اين دو 
با هم مالزمه دارند. كارسون بيان مى كند رهيافت هاى 
حل مسئلة پوليا و ديويى، به روشنى معلوم نمى كنند 
تا چه حد مستقل از محتواى دانشى مى توانند كارايى 
داشته باشند. رهيافت هاى حل مسئلة «خالى از محتوا» 
از نظر كارسون خود داراى مسئله اند، زيرا دانش و تفكر 
ــئله  ــوزه و مقولة جدا از هم مى دانند. حل مس را دو ح
به طور طبيعى منجر به كشف الگوريتم ها و رهيافت هاى 
حل مسئله مى شود و بايد دانش آموز را در جهتى سوق 
داد كه بتواند معلومات و دانش الزم را بياموزد، به خوبى 
ــئله از آن بهره گيرد.  ــا را فرا خواند و در حل مس آن ه

(كارسون 2007)

در سيالبس آموزش رياضى سنگاپور 13 رهيافت 
حل مسئله معرفى شده است ولى به هيچ يك از آن ها 
در متن كتاب هاى درسى اشارة مستقيمى نشده است 
ــيزده رهيافت را در سه  ــيو اين س ــيو 2005). س (س
ــتة كلى: رهيافت هاى بيان12 مسئله، رهيافت هاى  دس
ــيم بندى  ــير14 تقس ــازى13 و رهيافت هاى مس ساده س
ــه آموزش جداگانه و به اصطالح  مى كند. وى معتقد ب
ــت ولى همة رهيافت ها را  از باال به پايين رهيافت هاس
ــس نمى داند. تدريس  ــه هر طريق دلخواه قابل تدري ب
ــپس مطرح نمودن مسئلة مرتبط با  يك رهيافت و س
همان رهيافت، از نظر سيو، كارايى چندانى ندارد زيرا 
ــده و  ــا هر يك به طور جدا از هم تدريس ش رهيافت ه
ــتتر در آن ها  ــاط بين رهيافت ها و ايدة اصلى مس ارتب

آشكار نمى شود (سيو 2005). 

كدام رهيافت ها و چگونه؟
ــس و به كارگيرى رهيافت ها  ــونفيلد براى تدري ش
ــرورى مى داند:  ــش را ض ــخگويى به تعدادى پرس پاس
«پيش زمينه و معلومات قبلى دانش آموزان چقدر باشد 
ــتراتژى هاى حل مسئله را آموزش  تا بتوان به آن ها اس
ــخصى حل مسئله به  ــتراتژى هاى ش داد؟ عالوه بر اس
ــتفاده  ــه چيزهاى ديگرى نيازمنديم؟ تدريس و اس چ
ــتراتژى كلى مانند تعيين اهداف جزئى تر به چه  از اس
طريق و تا چه حد ممكن است؟» (آموزش مهارت هاى 
ــونفيلد). به بيان شونفيلد دشوارى ها و  حل مسئله ش
نكات مهمى در رابطه با آموزش رهيافت ها وجود دارد: 
اول اينكه رهيافت ها بسيار پيچيده تر از آن هستند كه 
در نگاه اول و در بيان شان به نظر مى رسند. دوم تدريس 
رهيافت ها تنها به شرط اينكه به تعداد كم و محدود و 
ــرايط كامًال كنترل شده باشند منجر به ايجاد  تحت ش
تغيير در مهارت حل مسئلة دانش آموز مى گردد و اين 
موضوع در حالت كلى تعميم پذير نيست و سوم اينكه 
ــتن تنها استراتژى هاى حل مسئله كافى نيست.  دانس
ــت را چه زمان به كار گيرد.  فرد بايد بداند كدام رهياف
ــه با پيچيدگى  ــونفيلد در رابط ــونفيلد1983). ش (ش
ــد. براى مثال  ــتفاده از رهيافت ها مثال هايى مى زن اس
يكى از رهيافت هاى معروف و سرانگشتى «استفاده از 
مسئله ساده تر» است. در همة موارد زير استفاده از اين 

رهيافت كارساز است.
ــند  ــداد بين صفر و يك باش ــر a ،b ،c ،d اع 1. اگ

ثابت كنيد:
(1-a)(1-b)(1-c)(1-d)>1-a-b-c-d



ة رة رة ة ة 444/ تابستان / تابستان / تابستان / تابستان 1913941394 اة سى و دوم/ شمـــااة سى و دوم/ شمـــاة سى و دوم/ شمـــة سى و دوم/ شمـــة سى و دوم/ شمـــة سى و دوم/ شمـــاا ة سى و دوم/ شمـــرة سى و دوم/ شمـــر رشد آموزش رياضى/ دو

2. حاصل جمع زير را بيابيد.
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  a2+b2+c2+d2=ab+bc+cd+ad 3. ثابت كنيد اگر
a=b=c=d آن گاه

ــت  ــئلة اول يك فرد تازه كار ممكن اس ــراى مس ب
ــم ضرب كند و عمليات را ادامه دهد.  پرانتزها را در ه
درحالى كه مسئله حل كن ماهر با كاهش تعداد متغيرها 
ــاده تر كردن مسئله  آغاز مى كند. در مورد مسئلة  و  س
ــاده تر عبارت از محاسبة چند جملة اول  2، مسئلة س
ــت. گاهى ديدن متغير طبيعى (n) مى تواند  سرى اس
ــتقرا و آزمودن چند جملة اول باشد.  يادآور مسئلة اس
در حالى كه در مسئلة «ثابت كنيد 2n-1 به ازاى اعداد 
ــت» فرد باتجربه سراغ اثبات به  طبيعى عددى اول اس
ــئله حل كن تازه كار به  كمك برهان خلف مى رود و مس
ــروع به امتحان كردن اعداد مختلف و  احتمال زياد ش
محاسبة عدد مى نمايد. در مسئلة سوم، مسئلة ساده تر 
(با متغير كمتر)  به دو شكل به ذهن دانش آموز مى رسد 

(شونفيلد 1985): 
a=b آن گاه a2+b2=ab .الف

a=b آن گاه a2+b2=ab+ba .ب
در دو مسئلة اول رهيافت «مسئلة ساده تر» به شكل 
متفاوتى به كار رفته است. در اولى به شكل كاهش تعداد 
متغيرها و در دومى به شكل محاسبة چند جملة اول. 
در مسئله  سوم مسئلة ساده تر با كاهش تعداد متغيرها 
حاصل مى شود ولى اين كاهش منجر به دو نوع مسئلة 
ــونفيلد بيان مى كند به كارگيرى  ساده تر مى گردد. ش
رهيافت هاى به ظاهر ساده براى تازه كارها اغلب كارى 
ــت آموزش رهيافت هاى  پيچيده است. وى معتقد اس
حل مسئله تنها زمانى مفيد است كه تعداد رهيافت ها 
كم باشند، در رابطه با تعداد محدودى مسئله مستقيماً 
بيان شده باشند و به صورت گام به گام و دوره اى يادآورى 
ــونفيلد1983). به عالوه، شونفيلد  و تشريح گردند (ش
آموزش رهيافت هاى كلى مانند «يافتن مسئلة مشابه» 
ــئله» را مفيد نمى داند؛  يا «تعيين اهداف جزئى تر مس
در عوض شكستن رهيافت هاى كلى را به رهيافت هاى 

جزئى تر كارامد مى داند (شونفيلد 1985 ص 95). 
برخالف شونفيلد كه تدريس رهيافت هاى جزئى تر 
ــئله را  ــس رهيافت هاى كلى حل مس ــاى تدري به ج
ــيو تدريِس از باال به پايين15 و  ــنهاد مى دهد، س پيش
ــله مراتبى رهيافت ها را مفيد مى داند. براى مثال  سلس
ــاخة رهيافت  ــم كن» را زيرش وى رهيافت «نمودار رس

ــئله» دانسته و رهيافت «هيستوگرام  كلى «نمايش مس
ــم كن» را زيرشاخة آن دو ديگر معرفى مى كند. وى  رس
بيان مى كند كه دانش آموز ابتدا بايد ايدة رهيافت كلى 
«بيان يا نمايش مسئله» را درك كند و سپس به مرحلة 
«نمودار رسم كن» و بعد از آن به «هيستوگرام رسم كن» 
ــتلزم تمرين گام به گام و آهسته  ــد كه اين كار مس برس
است. وى نظر خود را وام دار نظر برونر (1960) مبنى بر 
تدريس اولية ساختارهاى كلى مى داند (سيو 2005). با 
ــيو در مثالى كه ارائه مى دهد سناريوى حل  اين حال س
مسئله را از فعاليت هاى شخصى و گروهى دانش آموزان، 
ــى رهيافت هاى  ــان، معرف ــج كار ايش ــث روى نتاي بح
ــپس بيان  ــاس نتايج كار دانش آموزان و س كلى تر براس
رهيافت هاى جزئى تر ترسيم مى كند (و نه بالعكس يعنى 
ــئله) (سيو  ــروع به حل مس معرفى رهيافت پيش از  ش

 .(2005
ــى18  ــر17 و شونس دانلوپ16 (1988) به نقل از ماس
ــئله را مناسب تر از باقى  (1980) پنج رهيافت حل مس
ــتان معرفى مى كند. اين پنج  رهيافت ها در دورة دبيرس
رهيافت عبارت اند از: آزمون و خطا، الگويابى، ساده سازى 
مسئله، يافتن مسئلة مشابه و به عقب نگريستن. دانلوپ 
طى تحقيق تجربى (آزمايشگاهى) كه انجام داد به اين 
ــداد رهيافت هايى كه آموزش  ــيد كه اوالً تع نتيجه رس
ــد (دو يا سه رهيافت) و دوم  ــود بايد كم باش داده مى ش
ــتفاده از يك رهيافت را  ــه دانش آموزان منطق اس اينك
ــرح داده شود و نحوة  در نمى يابند مگر آنكه به خوبى ش
ــتفاده از آن در مسائل  متعدد و مرتبطى كه زمينة  اس
كاربرد آن رهيافت را دارند بيان شده باشد. به عالوه وى 
تأكيد مى كند دانش آموز بايد به اندازة كافى وقت داشته 
باشد تا روى حل مسئله و استفاده از رهيافت ها كار كند 

(دانلوپ 1988). 
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ــم ابتدايى  ــده روى 72 معل ــة انجام ش  در مطالع
ــا تمام رهيافت هاى  ــى، برون دريافت كه آن ه آمريكاي
حل مسئلة پيشنهاد شده توسط استانداردهايى مانند 
ــاى درس خود به كار  NCTM و CCSSI را در كالس ه
ــتر از دو رهيافت «رسم شكل» و  نمى گيرند، بلكه بيش
ــئله»  استفاده  ــيدن اطالعات كليدى مس «بيرون كش

مى كنند (برون 2013). 

بررسى آموزش رهيافت هاى حل مسئله 
در كتاب رياضى هفتم

نويسنده در مورد حل مسئله با رويكرد اخير، يعنى 
آموزش از طريق حل مسئله، موافقت بيشترى دارد. آنچه 
ــورد تأييد قطعى بوده تنها تحقيقات تجربى  تاكنون م
محققان در شرايط و محيط هاى كامًال كنترل شده بوده 
است. با اين حال براى آموزش رهيافت هاى حل مسئله، 
ــنهادهايى ارائه  ــد، پيش مطابق با آنچه تاكنون گفته ش
مى گردد. مرور نتايج تحقيقات انجام شده نشان مى دهد 
ــئله نكاتى حائز  ــوزش رهيافت هاى حل مس كه در آم
اهميت هستند؛ از جمله: زمان، تعداد رهيافت هاى مورد 
ــس، نوع رهيافت ها، نحوة بيان و ارائة رهيافت ها و  تدري

ميزان اثربخشى تدريس رهيافت ها.
ــد فصل اول كتاب رياضى  با توجه به آنچه گفته ش
ــة رهيافت هاى حل  ــتقل به ارائ ــم كه به طور مس هفت
مسئله اختصاص يافته است مورد بررسى اجمالى قرار 
مى گيرد. در اين فصل هشت راهبرد هر يك در كادرى 
ــمت مطرح مى شود. پس  جداگانه و در ابتداى يك قس
ــئله در همان رابطه مطرح  از ارائة هر راهبرد چند مس
ــده است. اولين مسئله با توضيحات و راهنمايى هاى  ش
ــت. در انتهاى فصل بخشى به  مؤلفان كتاب همراه اس
ــده است. به نظر نويسنده  نام «مرور راهبردها» آورده ش
راهبردهايى مانند رسم شكل، حذف موارد نامطلوب يا 
ــناتر است، براى تدريس  الگويابى، كه براى معلمان آش
ــال هاى گذشته به آن ها  ــب اند (به ويژه كه در س مناس

اشاره شده است). 
ــائل  ــئله» و «تبديل به مس ــاى «زير مس راهبرده
ــاده تر» و «راهبرد روش هاى نمادين» نياز به زمان و  س
ــئلة مطرح شده در بخش  ــترى دارند. سه مس كار بيش
«راهبرد مسئلة ساد ه تر» با يكديگر ارتباطى ندارند و اين 
راهبرد كلى در مورد هر يك به شيوه اى جداگانه عمل 
نموده است. براى مثال، در مورد مسئلة اول، راهبرد حل 
مسئله به يك راهبرد محاسباتى ساده، يا همان محاسبة 
تقريبى، تقليل يافته است. مسائل 2 و 3 با بحث استقرا 

ــه مطرح  ــاب و هندس مرتبط اند كه در حوزه هاى حس
ــوة به كارگيرى  ــت دانش آموز نح ــده اند. ممكن اس ش
ــئله را بفهمد ولى در مسير  ــه مس رهيافت در اين س
ــائلى نو و  ــت، يعنى به كارگيرى رهيافت در مس برگش
ــك باقى است. در مورد  ــاختار متفاوت، جاى ش با س
ــئله مطرح شده  رهيافت «روش هاى نمادين» دو مس
ــت.  ــاً با مقدمه و آغاز جبر مرتبط اس ــت كه اساس اس
ــور طبيعى در ورود  ــنده اين راهبرد  به ط به نظر نويس
ــرار گرفته و  ــشـ  جبر و جبر مدنظر ق ــه مرحلة پي ب
بدون برچسب راهبرد حل مسئله تدريس مى شود. لذا 
ــردن آن در قالب يك راهبرد نمى تواند تأثير  مطرح ك

چندانى در حل مسئلة دانش آموزان داشته باشد.
ــاى كلى مانند  ــتقيم راهبرده ــد و بيان مس تأكي
«زيرمسئله» فرصت دانش آموز براى چالش با مسئله را 
كم رنگ مى كند و نيز كمى مبهم است. اگر دانش آموز 
ــكند و  ــئله را، به اصطالح، بش بداند دقيقاً از كجا مس
ــائل كوچك تر تبديل نمايد خود مهارت بزرگى  به مس
است. اين راهبرد كلى براى دانش آموزى كه براى آغاز 
به حل مسئله دچار مشكل است شايد چندان كارساز 
ــد. اين گونه راهبردها (و به طور كل هر راهبردى)  نباش
ــط خود دانش آموز  ــت با راهنمايى معلم توس بهتر اس
ــوند.  ــف و بيان ش ــئله كش و طى كلنجار رفتن با مس
تعريف مسئله عبارت از مواجه شدن با موقعيتى است 
ــط راه هاى معمول، روش ها و الگوريتم هاى از  كه توس
ــناخته شده به آسانى قابل حل نباشد. چالش  پيش ش
دانش آموز با يك مسئلة جديد، هرچند زمان بر باشد، 
ارزشمند است و موجب كشف استراتژى ها، راهكارها 
ــط خود او مى گردد كه ماندگارى و  و مفاهيم نو توس

اثربخشى بيشترى دارد. 
به هرحال سنجش ميزان اثربخشى رهيافت هاى 
ــئلة  ــاب هفتم در بهبود حل مس ــده در كت مطرح ش
ــى بيشتر است و  دانش آموزان نيازمند تحقيق و بررس
ــه تحقيقات انجام  ــندة  اين مقاله تنها با توجه ب نويس
ــرات خود را بيان  ــين و تجربة معلمى  نظ يافتة پيش

مى كند. 

جمع بندى
ــئله و رهيافت هاى حل  ــرات راجع به حل مس نظ

مسئله را مى توان به 3 دستة زير تقسيم كرد: 
ــتقل يا  ــاى به اصطالح مس ــوزش رهيافت ه 1. آم
ــئلة دانش آموز  خالى از محتوا منجر به بهبود حل مس

مى گردد.
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ــئله تنها تحت  ــوزش رهيافت هاى حل مس 2. آم
ــرايط خاص و كنترل شده در بعضى مواقع منجر به  ش

بهبود حل مسئله مى گردد.
ــى تأثيرى در حل  ــوزش رهيافت ها به تنهاي 3. آم
مسئله ندارد بلكه دانش محتوايى و مفهومى مقدم است 

و  براى حل مسئله كافى است. 
ــف ازـ  صد  ــرات را مى توان روى يك طي ــن نظ اي
ــة رهيافتـ  تاـ  كامًال  ــد مؤثر بودن آموزش اولي در ص
ــئلهـ  قرار  بى فايده بودن آموزش رهيافت هاى حل مس
داد. آموزش رهيافت هاى حل مسئله مى تواند به بهبود 
ــئله و باز شدن افق ديد دانش آموز منجر شود،  حل مس
ــرط آنكه در اين كار دقت و احتياط الزم به عمل  به ش
ــون و همكاران هشدار  ــرايط مهيا باشد. ويلس آيد و ش
ــتراتژى هاى حل مسئله نبايد ما  مى دهند تأكيد بر اس
را به سمتى سوق دهد تا به دنبال آن باشيم كه «به چه 
چيزى بينديشيم» زيرا هدف از راهبردهاى حل مسئله 
به گفتة خود پوليا «چگونه بينديشيم» است. (ويلسون، 

فرناند و َهدوِى، 1993)
ــداد زيادى  ــوع آموزش تع ــن ن ــت در اي الزم نيس
ــود.  ــك دورة زمانى محدود تدريس ش ــت در ي رهياف
مى توان تعداد راهبردها را به همان هايى محدود كرد كه 
نتايج تحقيقات كارايى آن ها را بيشتر به اثبات رسانده اند 
ــترى صرف كار روى همين تعداد محدود  و زمان بيش
ــونفيلد مطرح نموده  نمود. در ضمن همان گونه كه ش
مى توان يك رهيافت را با چندين مسئلة مرتبط با هم 
و به شكل گام به گام و آهسته و با شرح جزئيات تدريس 
نمود. (در كار شونفيلد از رهيافت ساده كردن مسئله به 
ــكل كاهش تعداد متغير به دفعات استفاده مى شود  ش
ــرانجام در پس ـ آزمون نيز مسئله اى قابل حل با  و س

همين رهيافت مطرح مى شود.) (شونفيلد 1985).
در انتها يك پرسش را مطرح مى كنيم: اگر مسئله اى 
ــود كه هيچ يك از رهيافت هاى شناخته شدة  مطرح ش
ــند كدام  ــته باش ــين براى حل آن كاربردى نداش پيش
گروه در حل مسئله موفق ترند: آن هايى كه پيش از اين 
رهيافت هاى حل مسئله را آموخته و سپس مسائل شان 
ــل كرده اند يا آن هايى كه رهيافت ها را نياموخته و  را ح
لذا براى حل مسائل شان در گذشته درگير چالش هاى 

بيشترى شده اند؟
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