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سالم به دوستان قديم هشتم و نهم و 
دوستان تازة هفتم! شروع سال تحصيلي 
400-99 را بــه همة شــما دانش آموزان 
تبريك مي گوييم و آرزوي ســال خوبي را 
برايتان داريم. خيلي دوســت داشــتم كه 
صحبتم را با كرونا شروع نكنم اما چه كنيم 
كه كرونا دســت از سرمان برنمي دارد؛ سال 
گذشته را با معضل  كرونا به پايان رسانديم و 
متأسفانه سال جديد را با كرونا آغاز مي كنيم. 
مسئلة كرونا هنوز تمام نشده است و ما بايد 
همچنان برای زندگی همراه با اين بيماری 
در آينده آماده باشيم. در سالي كه گذشت، 
معلمان و دانش آموزان عزيز كشــورمان با 
تالش و كوشش خود و با استفاده از فضای 
مجــازی و آمــوزش از راه دور آمــوزش را 
تعطيل نكردند، كسب تجربيات آموزش از 
راه دور، آمــوزش غيرحضوری، و آموزش با 
استفاده از تلويزيون و فضای مجازی، مدرسة 
تلويزيونی، شبكة آموزشی دانش آموز )شاد(، 
توليد و عرضة بسته های خودآموز آموزشی،  
تجربياتی ارزشمند و فراموش نشدنی بودند 
كه با كرونا به دســت آمدند. خالصه اينكه 
صورت مسئلة كرونا چندان بي فايده نبوده 
و از طرفي حل آن هم بسيار مهم و مسئلة 
روز ما و دنيا شــده و همه بــه دنبال پيدا 
كردن راه حلي براي آن هستند. من كرونا را 
شبيه يك مسئلة جديد و حل نشدة رياضي 
مي بينم كه بايد حل شــود. اين مســئله را 
چگونه حل كنيــم؟ در رياضيات هنگامي 

كه به مســئلة جديدي برخورد مي كنيم، از 
فرآيند، مــدل و الگوهاي خاصي براي حل 
آن استفاده مي كنيم. در اينجا هدف از حل 
مسئله، رســيدن به وضعيت مطلوب بدون 
معضل كروناســت. بنابراين بايد بدانيم چه 
مسيری را طي كنيم تا از وضعيت فعلی به 

وضعيت مطلوب برسيم.
راهبردها و الگوي حل مسئله

اهرم اصلي حل مســئله »تفكر« است. حل 
مسئله يك سلسله عمليات فكری است كه 
مشخص مي كند، از يك موقعيت به موقعيت 
ديگر بايد چه مسيری را بپيماييم.وقتی با يك 
مسئله روبه رو می شويم، چه رياضي و چه غير 
رياضي، بايد بدانيم از كجا شروع كنيم و چگونه 
آن مسئله را حل كنيم. يكي از الگو هاي حل 

مسئله »مدل جرج پولیا« است. 
الگوی چهار مرحله ای او از اين قرار است: 

۱. فهمیدن مسئله: تشــخيص داده ها و 
خواسته های مسئله و ارتباط بين آن هاست.

2. طرح نقشه براي حل مسئله: مسئله را 
از ابعاد گوناگون بررسی و معلوم كنيم چگونه 
می توان آن را مدل سازی كرد و كدام روش 
برای حل آن مناسب تر است. در اين مرحله 
ممكن است الزم باشد بارها به گام اول برويم 
و براي فهم مسئله تالش كنيم و به اين رفت 
و برگشت تا رسيدن به راه حلی مناسب ادامه 

دهيم. 
3. اجراي نقشــه و حل مسئله: در اين 

گام نقشــه و راه طرح شده را اجرا مي كنيم. 
اگر راهبرد مناســب را انتخــاب كنيم و در 
فهم مسئله مشكلی نداشته باشيم، نقشه با 
موفقيت اجرا و مسئله حل می شود. در غير 
اين صورت ممكن است به گام دوم برويم و 
نقشــه يا راهبرد خود را عوض كنيم. شايد 
هم متوجه شــويم كه هنوز قسمت هايی از 
مسئله را نفهميده ايم يا در تشخيص داده ها 
يا خواسته ها اشــتباه كرده ايم و بايد به گام 

اول برگرديم. 
4.بازنگري و نگاه به عقب: در گام آخر، 
در صورتی كه مســئله حل شده باشد، اين 
موضوع را بررســی می كنيم كه آيا راه حل 
منطقی است و جواب به دست آمده همان 
خواستة اصلي ماست يا خير. بنابراين براي 
يافتــن راهي براي حل مشــكل كرونا بايد: 
۱. كرونا را خوب بشناسیم. 2. روش يا 
روش هاي مناسب، علمي و عملي براي 
حل مســئله و از بین بردن مشكالت 
بیابیم. 3. نقشــه و روش مناسب براي 
حـــل معضل  كرونـا را به كار ببنديم. 
4. مسیرهاي طی شده را مجدداً و بارها 
مورد آزمايش قرار دهیم. و بهترين راه 

را تأيید و معرفي كنیم. و ...
دوســتان خوبم امســال هم تعــدادي از 
سرفصل هاي ســال گذشته مثل؛ رياضيات 
و مدرسه، رياضيات و مســئله، رياضيات و 
تاريخ، رياضيات و كاربرد، گزارش، گفت وگو، 
و... راحفظ و برخي سرفصل هاي ديگر مانند؛ 
رياضيات و منطق، رياضيــات و كمي فكر 
كنيم و... را هم اضافه كرده ايم. خواســتة ما 
اين است كه ســرفصل هايي را هم شما به 
رشــد برهان اضافه كنيــد و با قلم خودتان 
براي ما بنويسيد و به ايميل مجله به آدرس 
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ارسال كنيد؛ پس تا دير نشده شروع كنيد، 
فكر كنيد و بنويسيد. هر چه از دوست رسد 
نيكوست. ما منتظريم. به اميد روزهاي خوب!
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