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تبلتوحلمسائل

به قلم معلم

 كيهان خيرآبادى، مدیرآموزگار ابتدایی، کردستان، کامیاران، شهر موچش

گردآوری اطالعات (شواهد ١)
1 برای آگاهی از موضوع، در اولين اقدام عملی، به کارنامة 
آموزشــی ـ تربيتی دانش آموزانم در سال تحصيلی گذشته 
مراجعه کردم و در آن نامطلوب بودن وضعيت درس رياضی 

نسبت به ديگر درس ها برايم مشخص شد.
2 در گام بعدی، برای آشــنايی بيشــتر بــا فعاليت های 
انجام گرفته در سال قبل، محتوای پوشة کار دانش آموز و دفتر 
ثبت فرايندهای کالس و گزارش پيشرفت تحصيلی را بررسی 

کردم.
3 رجوع به خود دانش آموز به عنوان منبع اصلی اطالعات 

با روش مصاحبه.
4 بررسی کتاب های دانش آموزان.

5 برگزاری آزمون های محقق ســاخته از محتوای مسائل 
رياضی تمام پايه ها.

6 استفاده از »آزمون چند جنبه ای شخصيت EPI«، که 
فرم نوجوان )12 تا 18 ســال( اين آزمون با 80 سؤال، برای 
تيپ های سالم طراحی شده بود )قابل استفاده برای پايه های 

پنجم و ششم(.

تجزیه وتحلیل داده ها: وضعيت درسی دانش آموزان در 
سال گذشته به خوبی روش می کند که آن ها در درس رياضی 

وضعيت مطلوبی نداشته اند.
 بســياری از دانش آموزان هر چند از خود درس رياضی 
تنفر زيادی ندارند، اما به علت دشــوار بودن درس ها و آشنا 
نبودن بيشــتر آن ها با راهبردهای حل مسئله، نوعی تنفر از 

مسئله ها در وجود خود دارند.
 اگر خود معلم در حين حل مســئله بــر دانش آموزان 
نظارت کافی داشــته باشد، در مقايسه با زمانی که مسئله ها 
بدون راهنمايی و بدون روش مناسب به دانش آموزان واگذار 

شود تا خودشان حل کنند، وضعيت متفاوت خواهد بود.
 دانش آموزان تمامی پايه ها در حل مسئله ضعف اساسی 

دارند و عملکرد پايين و جمعی آنان نمی تواند اتفاقی باشد.
 براساس تحليل آزمون شخصيت EPI، دانش آموزان در 
برخورد با مسئله به علت های متعدد، اعتماد خود را از دست 
می دهند و در پی اينکه نمی توانند مســئله را به درستی حل 
کنند، نگرانی بر آن ها غالب می شود. کم کم منزوی می شوند و 

به صورت فردی درون گرا در خواهند آمد.
 اجرای راه حل جديد
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آماده شدن برای اجرا: با توجه به 
اينکه 6 دانش آموز از 9 دانش آموزم هر 
کدام تبلِت شخصی بدون سيم کارت 
داشتند و براساس نظر والدينشان، به 
بازی و ســرگرمی عالقة زيادی دارند 
و مدت زمان زيــادی را صرف اين کار 
می کنند، به اين فکر افتادم که از تبلت 
خودشــان، که جنبة سرگرمی و بازی 
دارد، با تغييراتی جزئی، برای آموزش 
حل مسئله با اهداف خاص بهره بگيرم.
اکنون بايد برايم مشــخص می شــد 
که کتاب رياضی هر پايه، بيشــتر چه 
راهبردهايی را برای حل مسئله در نظر 
داشــته است. پس به بررسی صفحه به 
صفحة کتاب های رياضی شــش پايه 
پرداختم. بعد هم براساس مسائل موجود 
در کتاب درسی هر پايه، مسئله ها را در 
محيط برنامة پاورپوينت تايپ کردم و 
غير از آن، برای جذاب کردن مسئله، از 
شکل ها و تصويرهای متحرک و مناسب 
استفاده کردم. اما با توجه به ممنوعيت 
استفاده از تبلت در مدرسه قبل از شيوع 
بيماری کرونا، بايد برای انجام طرح مورد 
نظــرم، از ادارة آموزش وپرورش منطقة 
موچش مجــوزی موقــت می گرفتم. 
خوشبختانه پس از گفت وگوهای زياد و 
ارائة اهداف طرح، با قبول مسئوليت های 
اين کار توسط اين جانب، مجوز موقت و 

محدود را اخذ کردم.

اجرا در کالس: فرايند اجرای راه حل، 
نيازمند گذر از چند مرحله بود:

 الف( برقراری ارتباط مؤثر و مثبت با 
دانش آموزان؛

 ب ( ورود تبلت به کالس؛
 پ( انتقــال برنامة ساخته شــده به 

تبلت ها؛
 ت( ارائة قوانين و زمان اســتفاده از 

تبلت در مدرسه؛
 ث( شکل دهی رفتار؛

 ج( نظارت والدين.

گردآوری اطالعات و شواهد ٢
يکــی از دانش آموزانــم را به صورت 
کاماًل تصادفی انتخــاب کردم و او را با 
يکــی از والدينش به مدرســه دعوت 
کردم. بــدون حضــور دانش آموزان و 
اوليای ديگر، از آن ها خواســتم هر دو 
به صورت جدا از هم به يک نوع ســؤال 
جواب بدهند. در پايان تفاوت جواب ها 
را مقايسه کردم. مشخص شد، جز در 
چندين ســؤال )که آن هم جواب هر 
دو نفر نزديک به هم اســت(، در بقية 
موارد، پدر و دختر در مورد اجرای طرح 
و نتايج آن اتفاق نظــر دارند. از نتيجة 
بازديد راهبر آموزشی مشخص شد، غير 
از ســه نفر از دانش آموزان که در حل 
مسئله وضعيت خوبی داشتند، بقيه از 
عهدة اين کار خيلی خوب بر می آيند. 
همچنين، منبعی که می توانستم پس 
از اجرای طرح به عنوان سندی معتبر 
در نظر آورم، جدای از گزارش پيشرفت 
تحصيلی، کارنامة نهايی دانش آموزانم 
بود کــه عملکرد مطلــوب در درس 
رياضی را به خوبی نمايان می کرد. دليل 
ديگِر درســتی طرحی که اجرا کرده 
بــودم، جمع بندی نظــرات والدين در 
مورد کاهش ساعات بازی و سرگرمی 

توسط فرزندشان بود.

پیشنهاد ها
شــاگردان را بايد هدايــت کرد که 
مســئله را بفهمند. براي اين منظور 
بخواهيــد كه متن مســئله را دقيق 
بخوانند يا با زبان خودشــان توضيح 
دهنــد مســئله چه می گويــد و چه 

می خواهد )فهميدن(؛
 از شــاگردان بخواهيد مشخص 
كننــد معلومات مســئله چيســت؟ 
مجهول مسئله كدام است؟ به عبارت 
ديگــر، معين كنند چــه دارند و چه 
می خواهند و بعد راهي را كه می توانند 
با اســتفاده از آن به حل مسئله اقدام 
كنند، حدس بزننــد )انتخاب راهبرد 

حل مسئله(؛
 بخواهيد كه بعد از خواندن مسئله، 
پاســخ را حدس بزنند. اين امر كمك 
می کند بيشتر به مسئله توجه كنند. 
يادآوري کنيد كه هر مســئله ممكن 
اســت چند راه حل داشــته باشد كه 
می توانند از هر راه حل استفاده كنند. 
تــا آنجا كه امكان دارد، ســعي كنيد 
مســئله ای طرح كنيد كه صورت آن 

جنبة شهودي و تجربي داشته باشد.
 در مدرسه های ما زمينة استفاده 
از تبلت های دانش آموزی فراهم شود 
تــا ضمــن هم نوايی بــا فناوری های 
امروزی، بعضی مشــکالت پيش روی 

دانش آموزان هم برطرف شود.
 والدين ضمن نظارت مســتقيم 
بر کيفيت و کميت بازی فرزندشــان، 
ضمن ارتباط با مســئوالن مدرســه، 
براســاس برنامه ای معيــن و اعمال 
از  محدوديت هايی، فرصت اســتفاده 

تبلت دانش آموزی را مهيا کنند.
 معلمان ما در کالس درس نسبت 
به روش تدريس خود تجديدنظر کنند 
و از روش های جــذاب و فناوری های 

امروزی بهره گيرند.
اقدام  اســت خالصه کردن  بديهی 
پژوهی، منجر به ناديده گرفتن بخش 
زيــادی از مطالب مهم می شــود که 
ممکن اســت اين چند برگ خالصه 

به درستی حق مطلب را ادا نکند.

اهداف پژوهش
اهداف کلی: کمک به دانش آموزان در 
حل مسائل رياضی با استفاده از تبلت و 

براساس مدل چهار مرحله ای جرج پوليا

اهداف جزئی پژوهش: 
 افزايش عالقة دانش آموزان به رياضی 

و حل مسئله؛ 

 متنوع و جذاب کردن روش تدريس 
برای دانش آموزان؛ 

 توانايــی تفهيم والدين نســبت به 
استفادة مفيد از تبلت؛ 

 جبــران افــت تحصيلی ناشــی از 
عملکرد پايين در درس رياضی؛ 

 رعايت زمــان آموزش بــرای ديگر 
پايه ها.

عملکرد  بهبــود  نهایــی:  هــدف 
دانش آموزان در حل مســئلة رياضی با 

استفاده از تبلت

ســؤال پژوهش: چگونــه می توانم 
عملکرد دانش آموزانم را در حل مســائل 
رياضی با اســتفاده از تبلــت در کالس 

بهبود ببخشم؟


