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حسين نامیساعی

سالم به دوستان قديم هشتم و نهم و
دوستان تازة هفتم! شروع سال تحصيلي
 99-400را بــه همة شــما دانشآموزان
تبريك ميگوييم 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 برنميدارد؛ سال
گذشته را با معضلكرونا به پايان رسانديم و
متأسفانه سال جديد را با كرونا آغاز ميكنيم.
مسئلة کرونا هنوز تمام نشده است و ما باید
همچنان برای زندگی همراه با این بیماری
در آینده آماده باشیم .در سالي كه گذشت،
معلمان و دانشآموزان عزيز کشــورمان با
تالش و کوشش خود و با استفاده از فضای
مجــازی و آمــوزش از راه دور آمــوزش را
تعطیل نکردند ،كسب تجربیات آموزش از
راه دور ،آمــوزش غیرحضوری ،و آموزش با
استفاده از تلویزیون و فضای مجازی ،مدرسة
تلویزیونی ،شبکة آموزشی دانشآموز (شاد)،
تولید و عرضة بستههای خودآموز آموزشی،
تجربياتی ارزشمند و فراموشنشدنی بودند
كه با كرونا به دســت آمدند .خالصه اينكه
صورت مسئلة كرونا چندان بيفايده نبوده
و از طرفي حل آن هم بسيار مهم و مسئلة
روز ما و دنيا شــده و همه بــه دنبال پيدا
كردن راهحلي براي آن هستند .من كرونا را
شبيه يك مسئلة جديد و حلنشدة رياضي
ميبينم كه بايد حل شــود .اين مســئله را
چگونه حل كنيــم؟ در رياضيات هنگامي

كه به مســئلة جديدي برخورد ميكنيم ،از
فرآيند ،مــدل و الگوهاي خاصي براي حل
آن استفاده ميكنيم .در اينجا هدف از حل
مسئله ،رســيدن به وضعيت مطلوب بدون
معضل كروناســت .بنابراين بايد بدانيم چه
مسیری را طي كنيم تا از وضعیت فعلی به
وضعیت مطلوب برسیم.
راهبردها و الگوي حل مسئله
اهرم اصلي حل مســئله «تفکر» است .حل
مسئله يك سلسله عملیات فکری است که
مشخص ميكند ،از یک موقعیت به موقعیت
دیگر باید چه مسیری را بپیمايیم.وقتی با یک
مسئله روبهرو میشویم ،چه رياضي و چه غير
رياضي ،بايد بدانيم از کجا شروع کنيم و چگونه
آن مسئله را حل كنيم .يكي از الگوهاي حل
مسئله «مدل جرج پولیا» است.
الگوی چهار مرحلهای او از این قرار است:

فهممسئله
نقشه
حلمسئله

بازنگری
حل مسئله

 .۱فهمیدن مسئله :تشــخیص دادهها و
خواستههای مسئله و ارتباط بین آنهاست.
 .2طرح نقشه براي حل مسئله :مسئله را
از ابعاد گوناگون بررسی و معلوم كنيم چگونه
میتوان آن را مدلسازی کرد و کدام روش
برای حل آن مناسبتر است .در این مرحله
ممکن است الزم باشد بارها به گام اول برویم
و براي فهم مسئله تالش كنيم و به این رفت
و برگشت تا رسیدن به راهحلی مناسب ادامه
دهيم.
 .3اجراي نقشــه و حل مسئله :در این

شروع

پايان

گام نقشــه و راه طرحشده را اجرا ميكنيم.
اگر راهبرد مناســب را انتخــاب کنيم و در
فهم مسئله مشکلی نداشته باشیم ،نقشه با
موفقیت اجرا و مسئله حل میشود .در غیر
این صورت ممکن است به گام دوم برویم و
نقشــه یا راهبرد خود را عوض کنیم .شاید
هم متوجه شــویم که هنوز قسمتهایی از
مسئله را نفهمیدهایم یا در تشخیص دادهها
یا خواستهها اشــتباه کردهایم و باید به گام
اول برگردیم.
.4بازنگري و نگاه به عقب :در گام آخر،
در صورتی که مســئله حل شده باشد ،این
موضوع را بررســی میکنیم که آیا راهحل
منطقی است و جواب به دست آمده همان
خواستة اصلي ماست یا خیر .بنابراين براي
يافتــن راهي براي حل مشــكل كرونا بايد:
 .1كرونا را خوب بشناسيم .2 .روش يا
روشهاي مناسب ،علمي و عملي براي
حل مســئله و از بين بردن مشكالت
بیابیم .3 .نقشــه و روش مناسب براي
حـــل معضلكرونـا را به كار ببنديم.
 .4مسيرهاي طیشده را مجددا ً و بارها
مورد آزمايش قرار دهيم .و بهترين راه
را تأييد و معرفي كنيم .و ...
دوســتان خوبم امســال هم تعــدادي از
سرفصلهاي ســال گذشته مثل؛ رياضيات
و مدرسه ،رياضيات و مســئله ،رياضيات و
تاريخ ،رياضيات و كاربرد ،گزارش ،گفتوگو،
و ...راحفظ و برخي سرفصلهاي ديگر مانند؛
رياضيات و منطق ،رياضيــات و كمي فكر
كنيم و ...را هم اضافه كردهايم .خواســتة ما
اين است كه ســرفصلهايي 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!

