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حتمًا شما هم شــنیده اید زندگی سرشار از 
مســئله های گوناگون اســت و هر لحظه در 
حال رویارویی با سؤاالتی هستیم که نیازمند 
پاسخ هستند. همین موضوع به کالس درس 
نیز تعمیم می یابــد. فرایند یاددهی یادگیری 
و مواجهــه بــا دانش آمــوزان از این موضوع 
مستثنا نیســت. از این  رو، الزم است مهارت 
معلم در زمینه ي پاســخ دهی و حل مسئله 
در ردیــف مهارت های ضروری قــرار گیرد. 
این مهارت عالوه بر اینکه راهگشای تدریس 
مؤثر و سازنده اســت، می تواند ارتباط معلم 
و یادگیرندگان را ارتقــا دهد و تقویت كند. 
در عین حال الگوی مناســبی از توانایی حل 

مسئله را برای دانش آموزان ایجاد کند. 

مسئله و حل مسئله
به تفاوِت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 
یا فاصلــه ی بین آن ها مســئله مي گویند. 
بدیهی اســت در حل مسئله به دنبال راهی 
هستیم که به وضع مطلوب نزدیک شویم و 
پاسخ روشنی برای موقعیت مبهم یا سخت 

خود بیابیم. 

نسبت نزديك حل مسئله با مهارت تصميم گيری
هنگامی که بدانید حل مسئله نسبت نزدیکی 
به مهــارت »تصمیم گیری« و نیــز توانایی 
»انتخاب« دارد، پیچیدگی ظاهری آن برای 
شما کم می شود، در عین حال نگران ناکامی 
در حل برخی مســئله ها نیستید، زیرا حل 
مسئله به نوعی انتخاب راه حل های گوناگون 
اســت و از طریق توانمندسازی در زمینه ي 

تصمیم گیری  تقویت می شود. 

زندگی مسئله است!
معلم و مهارت حل مسئله در كالس درس

تجربه
روزی مادر يکی از دانش آموزان آشفته 
و نگران به من مراجعــه کرد. او نگران 
اين مســئله بود که فرزندش به حرف و 
نظر او توجهی نشــان نمی دهد و مادر 
نمی تواند بر عملکرد فرزند تسلط داشته 
باشــد و... . اين در حالی بود که اتفاقًا 
فرزنــد او از جمله افراد موفق کالس به 
حساب می آمد. با هم کمی در مورد روند 
ارتباط و برخورد با آن دانش آموز صحبت 
کرديم. ريشه ي مسئله در همين گفت وگو 
روشن شــد؛ من در تصميم گيری و حل 
مســئله ها اقدام الزم را می کنم و ترس 
مانع  مبادا چنين وچنان شود،  اينکه  از 
عمل من نمی شــود، اما مادر در نقطه ي 
مقابل من همواره بــا نگرانی از اينکه 
شايد اقدامش درست نباشد، شايد راهی 
که پيدا کرده است به نتيجه نرسد و...، 
بيشتر در مرحله ي تعلل می ماند و کودک 
هم بالطبع به او اعـتماد ندارد. اين امر 
موجب همراه نشدن مادر و فرزند مي شد. 

خرده مهارتی مهم؛ تعريف و درک مسئله
اولیــن و مهم ترین مهارت در راســتای حل 
مسئله، درک و فهم مســئله است. به این 
معنا که بدانید با چه چیزی مواجه هستید. 
برای مثــال دانش آموزی در کالس مجازی 
به ســؤال شما پاســخ نمی دهد، از او پیام، 
تصویر یــا صدایی دریافــت نمی کنید، در 
این صورت مســئله فقط یک چیز اســت: 

دانش آموز پاسخ نمی دهد.
گاهی برای درک بهتر مسئله، برداشت های 
فردی هم به آن اضافه و منجر به اشتباهاتی 
دیگر می شود. در مثالی که ذکر شد، ممکن 
دانش آموزش  پاسخگونبودن  از  معلم  است 
داشته  او  درباره ي  متفاوتی  برداشــت های 

باشد:
 شاید در کالس حاضر نیست؛

 ممکن است صدا و تصویر معلم را دریافت 
نمی كند؛

 از دانش آموزانی است که نسبت به کالس 
و معلم بی تفاوت است؛

 مشغول خوردن و آشامیدن است؛
 در حــال تماشــای تلویزیون یــا بازی 

رایانه  ای و ... است؛
 اینترنت ضعیف است و دانش آموز صدای 
معلم را با تأخیر می شــنود، صدایش نیز با 

تأخیر می آید.
در تمام موارد گفته شــده، برداشــت های 

مراحل حل مسئله در يك  قاب

تعريف دقيق مسئله

جست و جوي راه هاي گوناگون

اتنخاب و اجراي بهترين راه حل

بازنگري
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تمرین دهید، پس از تحلیل برداشــت ها و 
پیامدهای آن، برداشــتی را برگزیند که به 
نتیجه های ســازنده ای منجر شود. چنانچه 
در مثــال قبــل، گزینه هاي دوم و ســوم 
به گونه ای اســت که می تواند به واکنش و 

رفتار مفیدی بینجامد.

يــادآوری اول: در این مرحلــه مقصود 
فریب دادن خود یا ساده لوحی نیست. بلکه 
تالش بر این اســت معلم بتواند دســت به 
تحلیل بزند و به انتخاب درست و برداشت 
مناســب برســد. تصور کنید اگر برداشت 
منفی انتخاب شود، تنها نتیجه این است که 
با آشفتگی و حال بد مسئله دنبال می شود، 
اما در برداشــت ها با پیامد مفید، می توان 
انتظار داشــت که رفتار تحت کنترل معلم 

است و سازنده ترین اقدام را برمی گزیند.

يادآوری دوم: برداشــت دقیق آن اســت 
که بــا توجه بــه اطالعات درســت ایجاد 
شــود. بنابراین الزم است تا قبل از حصول 
اطالعــات، معلم بــراي انتخاب برداشــت 

سازنده و مفید جهت گیری كند.

در ادامه ی حل مسئله
در ادامــه ی مســیر بــرای حل مســئله، 
جست وجو،  مانند  مهمی  خرده مهارت هاي 
مقایســه، انتخــاب، اجرای راه حــل و در 
نهایــت بازنگــری جلوه نمایــی می کنند. 
بســیار اهمیت دارد معلم برای رفع و حل 
مسئله هاي پیرامون و رخدادهای گوناگون، 
به دانش آموزانش نشــان دهــد او در این 
موقعیت چنین رفتارهای مناسبی را انجام 

می دهد:
 دست به مشورت می زند و حتی در صورت 
نیاز دانش آموز را هم مخاطب مشورت خود 

قرار می دهد؛
  از منابع گوناگــون مانند خواندن کتاب 

استفاده مي کند؛
 راه  حل ها را با هم مقایسه می کند؛

 نتیجــه و عاقبت هــر راه را بــا دیگری 
می سنجد؛

 برای انتخاب عجله نمی  کند؛
 پس از انتخاِب راه و انجام آن دســت به 

بازنگری می  زند و آن را رها نمی کند.
در این کالس مهارت معلم به دانش آموزان 
منتقل می شــود و آن هــا از چنین الگویی 

بهره می گیرند. 

سه گام طاليي در برداشت هاي فردي

برداشت من

پيامد آن برداشت مفيد

فردی که ممکن اســت از راه هاي گوناگون 
برای معلم ایجاد شــود، هم زمان با تعریف 
مسئله به وجود مي آید. سؤال اینجاست که 
برداشت های فردی تا چه اندازه در تعریف 
دقیق تر مســئله تأثیرگذارند و چگونه الزم 

است به آن ها جهت داده شود؟ 
بدیهی اســت نوع برداشت فردی هر معلم 
می تواند به رفتــار و واکنش خاصی منجر 
شــود و در نهایت مسئله را به حل مناسب 
یا نامناســب هدایت کند. به همین منظور، 
تــالش معلم برای داشــتن آگاهی در این 
زمینه، همراه با روش سه مرحله  ای مرتبط 

با آن، ضروری است.
1. به برداشت خودتان توجه کنید و متوجه 
باشــید هر رخداد چه برداشــتی در ذهن 
شما ایجاد می کند. ممکن است دانش  آموز 
تکلیف را نفرستاده باشــد، در این صورت 

برداشت شما چیست؟
 فراموش کرده است؟

 بي توجه است؟
 متوجه تکلیف هایش نشــده اســت؛ زیرا  
نگرفته  صورت  به درســتی  اطالع رســانی 

است؟
 مشکلی در فرستادن داشته است؟

2. حــاال به ایــن موضوع بیندیشــید که 
برداشــت شــما چه پیامدی دارد؟ آیا این 

پیامد مثبت است یا منفی؟
در مثال ذکرشده در دو مورد اول، برداشت 
به پیامد منفی منجر می شــود. اینکه تصور 
کنیم او بی خیال اســت یــا فراموش کرده 
اســت، حس بدی ایجاد می کنــد و رفتار 
ناخوبــی هم در پی دارد، امــا در دو مورد 
بعدی، برداشــت به رفتار یــا پیامد منفی 
منتهی نمي شود، برعكس می تواند به پیامد 

سازنده ای منجر شود. 
3. تالش کنید برداشــتی مفید و سازنده را 
انتخاب کنید، به این معنا که ذهن خود را 


