
سمیه شعبانی
 معلم کالس سوم 

نقدى بر حل  مسئله
- کدوم بود؟ الگویابی؟ الگوســازی؟ نه فکر نکنم! حتمًا حاال 
که درسمون محیط و مساحته، «زیرمسئله»1 است! آره خودشه! 
همینه! ولی آخه چه ربطی داره؟! به نظرم مثل مسئله های ضربه 

که خانم توی فصل ضرب می داد!
این چه فکریه؟! من درست فکر می کنم یا کتاب؟! من درست 
فکر می کنم یا خانم معلم؟! حاال برای زیرمســئله باید چه کار 
کنم؟ حاال که تعداد کل شکالت ها رو می خواد، باید اول تعداد 
شکالت شیری ها، بعد هم تعداد شکالت قهوه ای ها رو پیدا و با 

هم جمعشون می کردم. خب، این جوری حل می شه دیگه!
خوب شد خانم معلم این مسئلة شکالت ها رو برامون حل کرد، 
وگرنه االن برگة من سفید می موند! دوستام در موردم چی فکر 
می کردن؟! خود خانم معلم رو بگو! مامان و بابا! خدا این کتاب و 

خانم معلم رو از ما نگیره! بذار مدادم رو بتراشم!
آه! سروش شکل کشیده! خدایا! نکنه رسم شکل بوده! اصاًل 

من ریاضی نمی فهمم! کی می شه که خالص بشم ازش؟! 

خوب اســت به این ســؤال فکر کنیم که تجربة گفت وگوی 
درونی باال ممکن است برای چند کودک پیش آمده باشد و چه 
اثری در ارتباط گرفتن یا قطع ارتباط او با ریاضی گذاشته باشد!
ســؤال دیگری که خوب است به آن هم فکر کنیم، این است 

که: »برای رسیدن به چه هدفی ریاضی را آموزش 
می دهیم؟ آیا قرار است کودکانی بپروریم که 

در بزرگ ســالی قدرت مواجهه با 
مســئله ها و چالش ها 

باشند،  داشته  را 
بتواننــد بــه 

فکر  آن ها 

کنند و باور داشته باشند که می توانند آن ها را حل کنند، برای 
حل مسئله چاره اندیشــی کنند، تصمیم بگیرند و باور داشته 

باشند که پاسخ دست یافتنی است؟!«
فکر نمی کنم کار جامعه با نیروی انســانِی وابســته به روش 
کتاب هــا و معلم، به خلق ایده های تازه، ابداع شــیوه های نو و 
یافتن راه حل های یاری بخش برســد! آیا شــما جــز این فکر 

می کنید؟
پس حل مسئله را چه کنیم؟

حل مسئله را به کودکان بسپاریم و بر راهبردها تمرکز نکنیم! 
تمرکز بر راهبرد فرصت ارتباط گرفتن با مسئله را، از نقطه ای 
که برای کودک معنادار است، می گیرد! بنابراین، دانش پیشین 
او را ندیــده می گیرد! همچنین، بــاور او را که من می توانم به 
مســئله فکر کنم و راه حل معنادار خودم را داشــته باشــم و 
بنابرایــن من عضــوی از جامعة ریاضی هســتم، برای کودک 
حیف می کند! فرصت فکرکردن به راه حل خود و دوســتانش، 
مقایســة آن ها با هم، یافتن شــباهت و تفاوت، و هدیه گرفتن 
و هدیــه دادن ایده هایــی که خود یا دوســتانش به آن ها فکر 
نکرده بودند، توســعه دادن راهبردهایشان را دریغ خواهد کرد! 
و فرصت ناب گفت وگو و ارتباط با محوریت ریاضی، نقدکردن 
و استدالل آوردن را از کالس درس و جامعة نیازمند به روحیة 

مشارکت و پیش بردن کارهای گروهی می گیرد!
سؤال آخر اینکه: »تمرکز بر چه چیزی مهم است؟ راهبرد 
یا تمام اتفاقات نابی که از طریق حل کردن مســئله و به 
اشتراک گذاری ایده های معنادار کودکان برای کالس 

و در نهایت برای جامعه فراهم خواهد شد؟«

 پی نوشت 
1. همان حل مسئله

که: »برای رسیدن به چه هدفی ریاضی را آموزش 
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باشند،  داشته  را 
بتواننــد بــه 

فکر  آن ها 
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