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چکيده
هدف این پژوهش ،بررسي عملکرد دانشآموزان سال سوم راهنمایي در موقعيتهای طرح
مسئله و واکنش آنها به این نوع موقعيتها بود .به این منظور ،یک آزمونِ طرح مسئئله بئر
مبنای چارچوب استویانوا و الئرتن تهيئه و اجئرا شئد .جهئت بررسئي دقيئقتر عملکئرد
دانشآموزان ،برمبنای مطالعات قبلي و تجارب محققان و نيز بررسئي اوليئه مسئاطر طئرح
شده توسط دانشآموزان ،یک چارچوب برای بررسي مهارت طرح مسئله آنها طراحي شد.
نمونه مورد مطالعه  66دانشآموز پسر در پایه سوم راهنمایي در شهرستان باقرشهر بود کئه
به شيوهی نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند .تحقيق حاضر از نوع کيفي و روش مورد
استفاده ،توصيفي -تحليلي با استفاده از تحلير محتوا است .به منظور کسب آگئاهي بيشئتر
از واکنشهای دانشآموزان هنگام رویارویي با تکاليف طرح مسئله و نوع موقعيتهایي که
ترجيح ميدهند ،پرسشنامههای شامر سه سؤال نيز بين  12نفر از آنها توزیع شد .تجزیه و
تحلير دادهها نشان داد ،دانشآموزان در موقعيت ساختاریافتهی طرح مسئله عملکرد بهتری
نسبت به موقعيتهای نيمه ساختاریافته و آزاد دارند و طرح مسئئله در ایئن موقعيتهئا را
نيز نسبت به دو موقعيت دیگر ترجيح ميدهند .اما در مجموع ،عملکرد آنها در طرح مسئله
ریاضي بسيار ضعيف و تأمربرانگيز بود .به طوری که در موقعيت نيمه سئاختاریافته%48 ،
* استادیار گروه ریاضي (نویسنده مسئول) e_reyhani@yahoo.com
** کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
*** دانشجوی کارشناسي ارشد آموزش ریاضي
تاريخ دريافت مقاله2991/9/4 :

تاريخ دريافت مقاله نهايی2999/9/12 :
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و در موقعيت آزاد %66 ،از دانشآموزان موفق به طرح حتي یک مسئله صحيح نشده بودند.
همچنين ،اکثر مساطر طرح شده توسط دانشآموزان ،تکرار مسئئلههای موجئود در کتئاب
درسي بود که نشانگر وابستگي آنها به کتاب ،و فقدان تجربه کئافي بئرای طئرح ایئدهها و
مساطر جدید ،و شاید عدم وجود فرصت برای پرورش مهارت تفکر واگرا است.

واژههاي کليدي :طرح مسئله ریاضي ،موقعيت طرح مسئله ،آموزش ریاضي ،دانشآمئوزان،
سوم راهنمایي.
مقدمه
برای سالها ،حرمسئله هدف نهایي یادگيری ریاضي در نظر گرفتئه ميشئد .در حئال
حاضر ،معلمان و متخصصان آموزش ریاضئي در ایئن امئر کئه حرمسئئله بایئد بخشئي از
تجارب ریاضي هر دانشآموز باشد ،اتفاق نظئر دارنئد .بئا گ شئت زمئان و اهميئت یئافتن
پرورش و رشد مهارتهای تفکر در سطح باالتر مانند تفکر خالق در برنامئههای آموزشئي،
مهارت طرح مسئله 3و مزایای بهکارگيری فعاليتهئای مئرتبط بئا آن در فراینئد یئاددهي ئ
یادگيری و ارزیابي ،توجه آموزشگران ریاضي را به خود جلب کرده است .بئا وجئود ایئن،
ایجاد فرصت تجربه طرح مسئله ریاضي برای دانشآموزان ،هنوز مئورد توجئه جئدی قئرار
نگرفته است .در این مورد سيلور )3338( 2ميگوید:
گرچه خود مساطر ،مورد مطالعه و بررسيهای دقيق قرار گرفتهاند اما توجه کمي به
ایجاد تنوع در منبع مساطلي که دانشآموزان در مدرسه حر ميکنند ،شده اسئت... .
اغلب از دانشآموزان خواسته ميشود که مساطر مطرح شده بئه وسئيلهی معلئم یئا
کتاب را حر کنند و به ندرت از آنها خواسته ميشود که مساطرِ خودشئان را طئرح
کنند (ص.)33 .

کای و هوانگ ( )2002در بخشي از مطالعه خود ،ارتباط بئين عملکئرد حئر مسئئله و
طرح مسئله دانشآموزان چينئي و آمریکئایي را در پایئه ششئم مئورد بررسئي قئرار داده و
دریافتند که در مدارس این دو کشور ،تکاليف طرح مسئله بئه نئدرت مئورد اسئتفاده قئرار
ميگيرد و دانشآموزان تجربه زیادی در طرح مسئله ندارند.
در چند دههی اخير به تدریج بر گنجاندن فعاليتهای طرح مسئله در فراینئد آمئوزش
ریاضي تأکيد شده و برای این کار مزیتهایي بيان شده اسئت .بئه عنئوان مثئال ،لِئيوی و
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ریاضئي بئه

معلمان کمک ميکند تا نسبت به ادراکات و دانش ریاضي دانشآموزان بصئيرت بهتئری بئه
دست آورند .همچنين ميتواند به کاهش وابستگي آنها به معلم و کتاب درسي کمئک کنئد.
آنها بر این باور هستند که وقتي دانشآموز بهجئای معلئم بئه طئرح مسئئله ميپئردازد ،بئر
محتوای درس احساس تملک پيدا ميکند و بدین وسيله دانش خویش را ميسازد .شئورای
ملي معلمان ریاضي آمریکا )2000 ،NCTM( 8در کتاب اصول و اسئتانداردهای ریاضئيات
مدرسهای بيان ميکند که معلمان باید به طئور مرتئب از دانشآمئوزان بخواهنئد تئا مسئاطر
ریاضي جالب توجه بر مبنای موقعيتهای متنوع ،هم درون ریاضيات و هم بيرون آن ،طرح
کنند .کيرپاتریک )3347( 6معتقد است طرح مسئله یکي از ملزومئاتِ حئر مسئئله اسئت و
نباید آن را فقط به عنوان یک هدف تلقي کرد ،بلکه باید به طرح مسئله به عنوان یئک ابئزار
برای آموزش نيز نگریست .بنابراین ،بهتر است در کنار سایر فعاليتهئای ریاضئي از جملئه
حرمسئله ،فرصتهایي برای طرح مسئله توسط دانشآمئوزان ایجئاد شئود .در ایئن راسئتا
سانگ ،یم ،شاین و لي )2007( 6اظهار ميدارند :بسيار مطلوب است که پ

از طرح و حر

یک مسئله باز پاسخ ،بهجای طرح یک مسئله سطح باالتر ،دانشآموزان را تشئویق کنئيم بئا
استفاده از تعميم یا تجزیه ساختار ریاضي ،ارتباطها و الگوها ،بئه طئرح مسئئله جدیئد بئر
مبنای مسئله موجود بپردازند .انگليش ( )3337براین باور است که اگئر دانشآمئوزان را بئه
بيان درک خود از مساطر تشویق کنيم ،آگاهي مناسبي از پيشئرفت ریاضئي آنهئا بئه دسئت
ميآوریم که ميتواند آموزشهای بعدی را هدایت کند .اگر در پایان تدری

یئک موضئوع

ریاضي از دانشآموزان بخواهيم مساطلي مرتبط با آن طرح کننئد ،دانشآمئوزان بئرای طئرح
موفقيتآميز مسئله در موقعيت مفروض ،سعي ميکنند دانسئتههای خئود را سئازماندهي و
منسجم کرده و در قالب مساطر خوشتعریف بيان کنند .در این صورت ،حتي اگر در طئرح
مسئله صحيح چندان موفق نباشند ،تالش صورت گرفته توسط آنهئا فرصئت بازتئاب روی
محتوای مورد نظر را در اختيارشان قرار ميدهد .این امر ميتواند به فهئم عميئقتر موضئوع
کمک کند و باعث شود دانشآموزان از طرح مسئله و در واقع یادگيری ریاضي ل ت ببرند.
پرورش توانایي طرح مسئله در آمریکا از سال  ،3334به عنئوان یکئي از اهئداف ریاضئيات
مدرسهای در نظر گرفته شده و در چين از سال  2002به اهداف ریاضيات مدرسهای افزوده
شده است (یوان و سریرامن.)7،2033
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استویانوا و الرتن )3336( 3طرح مسئله را فرایندی ميدانند که در آن دانشآمئوزان بئر
اساس تجارب ریاضي ،تعابير و تفاسير شخصي خود را از موقعيتهای واقعئي ميسئازند و
آنها را به صورت مساطر ریاضي معنادار ،صورتبندی ميکنند .او موقعيتهای طرح مسئئله
را به سه دستهی ساختاریافته ،نيمه ساختاریافته و آزاد تقسيم ميکند:
 -2موقعيت طرح مسئله ساختاريافته :استویانوا و الرتن ( )3336موقعيتي برای طئرح
مسئله را ساختاریافته در نظر ميگيرند که در آن فعاليتهای طئرح مسئئله بئر اسئاس یئک
مسئله مشخص باشد .هدف از چنين موقعيتهایي کمک به دانشآموزان برای درک مسئاطر
خاص و ساختارهای حر و نيز بررسي احتمال ارتباط بين صورت مسئئله و ایئدههای حئر
است .به عنوان مثال ،ميتوان مسئلهی اوليه بيان شده در شکر  3را در اختيئار دانشآمئوزان
قرار داد و از آنها خواست ،هر تعداد مسئله جدید که ميتوانند ،بر اساس این مسئئله طئرح
کنند .در مسئله م کور ،تغييرات متفاوتي ميتوان ایجاد کرد .این تغييئرات ميتوانئد از یئک
تغيير ساده در کميتها تا ایجاد تغييرات کلي در مسئله باشئد .چنئد نمونئه از مسئاطلي کئه
ميتوان با ایجاد تغييرات در مسئله اوليه طرح کرد ،در شکر  3اراطه شده است.
مسئله اوليه" :برای رنگآميزی دیواری مستطير شکر ،با طول  30و عرض  6متر ،به  36کيلئوگرم
رنگ نياز داریم .با هر کيلوگرم رنگ ،چند مترمربع از دیوار را ميتوان رنگ کرد؟"
مسئله جديد :2برای رنگآميزی دیواری مستطير شکر ،با طول  32و عرض  1متر ،بئه  3کيلئوگرم
رنگ نياز داریم .با هر کيلوگرم رنگ ،چند مترمربع از دیوار را ميتوان رنگ کرد؟
مسئله جديد :1برای رنگآميزی دیواری مربع شکر ،با طول  8متر ،به  4کيلوگرم رنگ نياز داریئم.
با هر کيلوگرم رنگ ،چند مترمربع از دیوار را ميتوان رنگ کرد؟
شکل :2ارائه يک مسئله اوليه به دانشآموزان به عنوان موقعيت طرح مسئله ساختاريافته

 -1موقعيت طرح مسئله نيمه ساختاريافته :در این موقعيتهئا یئک تکليئفِ بئاز بئه
دانشآموزان اراطئه و از آنهئا خواسئته ميشئود تئا سئاختار تکليئف را بررسئي و آن را بئا
بکارگيری دانش ،مهارتها و ارتباط با تجارب ریاضي گ شته خود تکمير کننئد .موقعيئت
طرح مسئله نيمه ساختاریافته به منظور توليد تعدادی مسئله مرتبط بئر مبنئای موقعيتهئایي
که دارای ساختارهای ناتمام هستند ،مورد استفاده قرار ميگيرد (استویانوا و الئرتن.)3336 ،
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به عنوان نمونه ،ميتوان از دانشآموزان خواسئت مسئئلهای طئرح کننئد کئه شئامر مثلئث
قاطمالزاویه باشد .یا یک معادله به دانشآموزان اراطه و از آنهئا خواسئته شئود بئرای معادلئه
مفروض یک مسئله طرح کنند .موقعيت اراطه شئده در شئکر  ،2مثئال دیگئری از موقعيئت
طرح مسئله نيمه ساختاریافته را نشان ميدهد .چند نمونه از مساطلي که ميتئوان بئر اسئاس
این موقعيت طرح کرد ،در شکر  2آورده شده است.
برای ساختن شکرهای زیر از چوب کبریت استفاده شده است .برای الگئوی شئکلي زیئر ،مسئئله
مناسب طرح کنيد.

()1

()2

()3

مسئله :2اگر به همين صورت شکرها را ادامه دهيم ،شکر چهارم از چند چئوب کبریئت تشئکير
خواهد شد؟
مسئله  :1اگر به همين صورت شکرها را ادامه دهيم ،شکر صدم از چنئد چئوب کبریئت تشئکير
خواهد شد؟
مسئله :9اگر به همين صورت شکرها را ادامه دهيم ،شکر  -nام از چنئد چئوب کبریئت تشئکير
خواهد شد؟
مسئله  :4اگر به همين صورت شکرها را ادامه دهيم ،اختالف تعداد چوب کبریتها در شکرهئای
 33و  40چقدر است؟
شکل :1الگوي شکلی به عنوان موقعيتی براي طرح مسئله
(برگرفته از آزمون تيمز 27پايه هشتم)1779 ،

 -9موقعيت طرح مسئئله آزاد :مئوقعيتي اسئت کئه در آن از دانشآمئوزان خواسئته
ميشود برای یک وضعيت واقعي یا طراحي شده ،33یک مسئله طرح کنند .استویانوا و الرتن
( )3336به منظور تشویق دانشآموزان برای تامر بر تجئارب قبلئي خودشئان ،ایئن نئوع از
تکاليف را مورد استفاده قرار دادند .به عنوان مثال" ،یک مسئله طرح کنيد تا معلئمِ شئما آن
را حر کند" یا " برای بهترین دوست خود یک مسئله طرح کنيد و از او بخواهيد آن را حر
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کند" ،نمونههایي از موقعيتهای طرح مسئله آزاد بهشمار ميآیند.
ابوالوان ( ،)2002در مطالعهای به بررسي تأثير راهبردهئای طئرح مسئئله بئر عملکئرد
دانشجو معلمان ریاضي ،پرداخت .او از انجام این مطالعه سه هدف عمده را پيگيری کرد:
 -3بررسي تأثير استفاده از راهبردهای طرح مسئئله بئر عملکئرد حرمسئئله دانشئجو
معلمان ریاضي.
 -2شناسایي مهارتهای طرح مسئله مورد نياز ،در کنار چهار مرحله حرمسئله پوليئا،
به منظور ارتقای عملکرد حرمسئله ریاضي دانشجو معلمان.
 -1توسعه فعاليتهای آموزشي برای طرح و حر مساطر ریاضي بئه عنئوان بخشئي از
برنامه آموزشي برای دانشجو معلمان.
ابوالوان ( )2002همچنين برای مطالعه خود سه فرضيه بيان کرد:
 -3بين ميانگين نمرات حرمسئله دانشجو معلمان گروه کنتئرل و آزمئایش در آزمئون
پيشرفت تحصيلي تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود دارد.
 -2بين ميانگين نمرات طرح مسئله دانشجو معلمان گروه کنترل و آزمایش در آزمئون
پيشرفت تحصيلي تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود دارد.
 -1بين ميانگين نمرات دانشجو معلمئان گئروه کنتئرل و آزمئایش در آزمئون مسئاطر
ریاضي (حر و طرح) تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود دارد.
وی برای مطالعه خود از  60دانشجو معلم استفاده کرد که همه آنهئا دانشئجوی سئال
سوم ،در دانشکده علوم تربيتي بودند و در دوره "آموزش ریاضي  "2ثبتنام کئرده بودنئد.
ابوالوان ( )2002آنها را به دو دسته مساوی  26نفره تقسيم کرد و یکي را بئه عنئوان گئروه
کنترل و دیگری را گروه آزمایش در نظئر گرفئت .او آزمئوني شئامر  4مسئئله بئاز-پاسئخ
طراحي کرد .هر مسئله شامر سؤالي بود که از دانشجویان ميخواست مسئله را حر کنند؛ و
همچنين ،بخشي که از آنها خواسته بود با تعميم و توسعه مسئله اصلي ،یئک مسئئله جدیئد
طرح و آن را حر کنند .دانشجویان گئروه آزمئایش و کنتئرل در یئک طئرح شئبهآزمایشئي
شرکت داده شدند که در آن از دانشجویان گروه کنترل خواسئته مئيشئد بئر اسئاس چهئار
مرحله حرمسئله پوليا و با استفاده از راهبردهای مناسب به حرمسئله بپردازند .دانشئجویان
گروه آزمایش نيز راهبردهای حرمسئله را بر اساس مراحر چهارگانه پوليا مطالعه ميکردند.
در این تحقيق ،مساطر دو گروه از منئابع یکسئان انتخئاب شئده بئود ،بئا ایئن تفئاوت کئه
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دانشجویان گروه آزمایش برای هر مسئله که به آنها اراطه ميشد ،باید یئک مرحلئه ،بئيش از
چهار مرحله پوليا را طي ميکردند .این  6مرحله در شکر  1اراطه شده است.
مسئله

فهم مسئله

طرح یک نقشه

استفاده از راهبردهای حرمسئله:
 -3جستجوی برای یافتن الگو

اجرای نقشه

 -2تهيه کردن یک فهرست
 -1بازگشت به عقب

استفاده از راهبردهای طرحمسئله:
 -3اگر این شرط مسئله را تغيير دهيم ،چه ميشود؟

ارزیابي راهحرها

طرح یک مسئله
مرتبط

 -2جرح و تعدیر مفروضات.
مسئله جدید
شکل :9چارچوبی براي چرخه فعاليتهاي حل و طرح مسئله (ابوالوان ،1771 ،ص )64

دانشجویان گروه آزمایش برای طرح مساطر جدید بر مبنای مسئله اصلي مئيتوانسئتند
از این تکنيکها استفاده کنند )3 :تغيير مقئادیر دادههئای مسئئله مفئروض )2 ،تغييئر زمينئه
مسئله ،و )1تغيير تعداد شرایط موجود در مسئله اصلي.
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ابوالوان ( )2002در نهایت یک آزمون پيشرفت به صورت همزمان از هر دو گئروه بئه
عمر آورد و دادههای به دست آمده را با استفاده از آزمون  tمورد تجزیه و تحلير قئرار داد.
نتایج به دست آمده فرضيههای مطالعه را تأیيد کرد .یعني اجرای دوره شئامر فعاليئتهئای
طرح مسئله ،باعث ایجاد تفئاوت معنئادار در ميئانگين نمئرات حرمسئئله ،طئرح مسئئله و
مجموع مساطر (حر و طرح) دو گروه ،به نفع گروه آزمایش شده بود .ابوالئوان ( )2002در
پایان مطالعه خود ابراز داشت که در خصوص رابطه بين عملکرد حرمسئله و توانایي طئرح
مسئله در دانشآموزان ،در تمامي سطوح ،نياز به انجام تحقيقات بيشتری است.
ليوی و شریکي ( )2007جهت توسعه دانش ریاضئي و مهئارت حرمسئئله دانشئجو
معلمان ،به بررسي عملکرد  26دانشجو معلم ریاضي ( 4مرد و  37زن)  -که در سئال سئوم
دوره کارشناسي آموزش ریاضي بوده و واحد آمئوزش ریاضئي را ميگ راندنئد -پراختنئد.
آنها در طول دوره ،حرمسئله و طرح مسئله ریاضي را در محوریئت فعاليتهئای آموزشئي
قرار دادند .ليوی و شئریکي ( )2007دریافتنئد کئه گنجانئدن فراینئدهای طئرح مسئئله در
فعاليتهای آموزشي ،فرصت خوبي برای توسعهی دانش ریاضي و تحکيم مفئاهيم اساسئي
موجود در ذهن دانشجو معلمان فراهم ميآورد .آنها همچنين معتقدند که برای شئکرگيری
دانش و رشد اعتماد بهنف

کافي در معلمئان جهئت اجئرای فعاليتهئای طئرح مسئئله در

کالس درس ،در وهله اول خود معلمان باید این موقعيتها را تجربه کنند.
یوان و سریرامن ( )2033در یک مطالعه به بررسي ارتباط بين خالقيت و توانایي طرح
مسئله در گروهي از دانشآموزان چيني و آمریکایي پرداختند .آنها برای انجئام ایئن کئار دو
آزمون طرح مسئله و سنجش خالقيت تورن  32و همچنين یئک آزمئون بئا زمينئه ریاضئي
برگزار کردند و همبستگي بين سه مؤلفه اصلي خالقيت (انعطافپ یری ،31بئدیع بئودن 38و
سيالي )36و پاسخهای دانشآموزان به تکاليف طرح مسئله را مورد آزمون قرار دادنئد .نتئایج
به دست آمده از تحلير دادهها در مورد همبستگي بين خالقيت و توانایي طرح مسئله بئرای
چينيها و آمریکایيها متفاوت بود .در مورد دانشآموزان چينئي ،بئين طئرح مسئئله و سئه
مؤلفه بدیع بودن ،انعطافپ یری و سيالي در آزمئون شئفاهي 36سئنجش خالقيئت تئورن
همبستگي معنادار وجود داشت .همچنين نتایج نشان داد که بين توانئایي طئرح مسئئله ایئن
دانشآموزان و دو مؤلفئه سئيالي و انعطافپئ یری در آزمئون تصئویری 37تئورن

ارتبئاط

معنادار وجود دارد ،ولي در مورد دانشآموزان آمریکایي بئين توانئایي طئرح مسئئله آنهئا و
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خالقيتشان هيچ رابطه معناداری یافت نشد .آنها در پایان بئا اشئاره بئه نتئایج متفئاوت بئين
دانشآموزان چيني و آمریکایي اذعان کردند که ماهيت طرح مسئله و خالقيئت ،و همچنئين
رابطهی بين این دو ،موضوع پيچيدهای برای تحقيق هستند.
در یکي از مطالعات انجام شده در زمينه طرح مسئله در ایران ،غيبي ( )3133به بررسي
مهارت طرح مسئله دانشآموزان سال پئنجم ابتئدایي در شئهر تهئران پرداخئت .وی بئرای
جمعآوری دادهها جهت بررسي مهارت طرح مسئله دانشآموزان و مشئکالت آنهئا در ایئن
زمينه ،آزمون محقق ساختهای شامر  7تکليف طرح مسئله نيمه ساختاریافته مطابق بئا مئدل
استویانوا و الرتن ( )3336و در مورد چهار عمر اصلي طراحي کرد .غيبئي ( )3133پئ

از

بررسي و تحلير یافتهها ،نتيجه گرفت دانشآموزان در طرح مسئله بسئيار ضئعيف ،و فاقئد
ذهن منعطف هستند و در طرح مسئله ،از مساطر سئادهای کئه اغلئب در کتئاب درسيشئان
وجود دارد استفاده ميکنند .همچنين نتایج پژوهش وی نشان داد که دانشآموزان در طئرح
مساطر زمينهمدار و صورتبندی و مدلسازی مساطر دنيئای واقعئي تقریبئای هئيچ تجربئهای
ندارند و این فقدان تجربه موجب کاربردی نبودن دانش آنهئا در تمئام زمينئهها ،از جملئه
ریاضي است.
فرزند ( )3133در پژوهشي به ارزیابي توانایي دانشآمئوزان در طئرح مسئاطر ریاضئي
(هندسه) ،و بررسي ارتباط طرح مسئله با خالقيت و دانئش ریاضئي پرداخئت .وی پئ

از

اجرای دو مطالعه مقدماتي ،تعداد  73دانشآمئوز پایئه سئوم متوسئطه از مئدارس اسئتعداد
درخشان شهر کرمان را مورد بررسي قرار داد .دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش فرزنئد
( )3133به دو آزمون ریاضي طرح مسئله و دانش ریاضي و یک پرسشنامه خالقيت پاسئخ
دادند .همچنين با تعدادی از این دانشآموزان مصاحبه به عمئر آمئد .نتئایج تحقيئق فرزنئد
( )3133نشان داد عملکرد دانشآموزان در طرح مسئله ریاضي اميدوار کننئده اسئت .نتئایج
تحقيق وی همچنين ،حاکي از وجود ارتباط مثبت بين توانئایي طئرح مسئئله و خالقيئت و
دانش ریاضي است.
ونهارپن و پرزمگ )2031( 34در مطالعئه دیگئری رابطئه دانئش محتئوایي ریاضئي و
توانئئایي طئئرح مسئئئله ریاضئئي را در بئئين سئئه گئئروه دانشآمئئوز دبيرسئئتاني ،دو گئئروه از
دانشآموزان چيني ( 33نفر) و یک گروه آمریکایي ( 10نفر) ،مورد بررسي قرار دادند .آنهئا
به منظور جمعآوری دادهها ،از یک آزمئون محتئوای ریاضئي و یئک آزمئون طئرح مسئئله
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استفاده کردند .آزمون محتوایي ریاضي از آزمون ارزیابي ملي پيشرفت آموزشي (NAEP

33

 )2006 ،اقتبئئاس و شئئامر چهئئار حيطئئه محتئئوایي ریاضئئي :خئئواص اعئئداد و عمليئئات،
اندازهگيری و هندسه ،تحلير دادهها و احتمال ،و جبر بود .آزمون طرح مسئله نيز حاوی سه
موقعيت طرح مسئله ساختاریافته ،نيمئه سئاختاریافته و آزاد بئود .پئ

از تجزیئه و تحليئر

دادهها ،وقتي رابطه بين دانش محتوایي ریاضي و توانایي طرح مسئله ریاضي در هر گروه به
صورت مجزا محاسبه شد ،همبستگي معناداری وجود نداشت .اما وقتي ارتباط بين دو عامر
فوق را روی هر سه گروه با هم به عنوان یک گروه محاسبه کردند ،همبستگي بئين توانئایي
طرح مسئله ریاضي و دانش محتوایي ریاضي معنادار بود .ونهارپن و پرزمگ ( )2031دلير
احتمالي این تضاد در نتایج را حجم کم نمونهها ذکر کردنئد .لئونئگ )2031( 20در تحقيئق
خود نحوه اجرای رویکرد آموزشيِ مبتني بر طرح مسئله ریاضي را به معلمان آموزش داد و
به مطالعهی نتایج اجرای آن در کالسهای ریاضي پرداخت .وی در بخشي از جلسئاتي کئه
بئئا معلمئئان داشئئت بئئه عنئئوان یئئک معلئئم عمئئر ميکئئرد و از معلمئئان ميخواسئئت نقئئش
دانشآموزان را ایفا کرده ،تا یک موقعيت واقعي را شبيهسازی و اجرا کنند .لئونئگ ()2031
جهت کدگ اری مساطر طرح شده توسط دانشآموزان ،مساطر طرح شئده را بئه پئنج دسئته
تقسيم کرد -3 :مسئله محسوب نميشود -2 .مسئله محسوب ميشود ولئي مسئئله ریاضئي
نيست -1 .مسئله ریاضي است ولي در دنيای واقعئي غيئرممکن اسئت -8 .اطالعئات داده
شده کافي نيست -6 .اطالعات کافي و مسئله کامر است .لئونگ ( )2031این پنج دسئته را
برای موقعيت اراطه شده در شکر  ،8با مثالهئایي روشئن سئاخته اسئت .مثالهئای وی در
جدول  3بيان شده است.
2
4
وضعيت ارائه شده :یک کيک به  4قسمت مساوی بریده شئده اسئت" .واه" " ،مينئگ"
8
8
2
"کنگ" نيز کيک را خوردند.
8
شکل :4موقعيت طرح مسئله ارائه شده توسط لئونگ ()1729

و
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جدول :2کدگذاري مسائل طرح شده به وسيله دانشآموزان (لئونگ ،1729 ،ص )276
کد و نوع پاسخ دانشآموز
 -3مسئله محسوب
نميشود
 -2مسئله ریاضي نيست
 -1غيرممکن است

 -8اطالعات داده شده
کافي نيست

مثال
4
یئئک قئئوطي نوشئئابه در  4فنجئئان مسئئاوی ریختئئه شئئد" .چئئين"
8
2
2
"ليپ" و "جي" نيز ليتر نوشيدند.
8
8
چه کسي کيک خورده؟

،

2
4
" ،ینئگ"
یک هندوانه به  30قسمت بریده شده است .مينئگ
8
8
3
واه آن را خوردند .چقدر باقيمانده است؟
8
2
4
یک کيک به  4قسمت مساوی بریئده شئده اسئت .واه و مينئگ
8
8
کيک را خوردند .چقدر از کيک را کنگ خورده ؟

1
2
 -6اطالعات کافي و مسئله
بعد از اینکه دو خواهر من بئه ترتيئب و
4
4
کامر است
چقدر کيک برای برادرم مانده است؟

و

از کيئک را خوردنئد،

لئونگ ( ) 2031در پایان کار خود به این نتيجه رسيد که اولين قدم عملي برای اجئرای
موفق طرح مسئله ریاضي در کالس ،اسئتفاده از تکئاليفي اسئت کئه متناسئب ،هماهنئگ و
مکمر برنامه درسي باشد .او همچنين بر انجام تحقيقات بيشتر جهت بررسي نحئوه اجئرای
صحيح و مؤثر طرح مسئله تأکيد دارد.
مواردی که بيان شد اهميت موضوع طرح مسئئله را خاطرنشئان مئيکننئد .امئا بنئا بئر
تجربه و بررسي اجمالي نگارندگان ،فعاليتهای طرح مسئله در برنامه درسئي و کتابهئای
ریاضي ایران بهندرت مورد توجه قرار گرفته است .از این رو ،به نظر ميرسد در کشئورمان
از ظرفيتهای بالقوهی انجام تکئاليف طئرح مسئئله در کالسهئای ریاضئي ،نفئع چنئداني
نميبریم .این در حالي اسئت کئه لئوری )2002( 4در مطالعئهای نشئان داد معلئم ميتوانئد
مهارت طرح مسئله دانشآموزان را در کالس درس پرورش دهد .بدیهي است کئه افئزودن
فعاليتهای طرح مسئله در برنامه درسي نيازمند انجام مطالعئات جئدی و وسئيع در سئطح
کشور است .آغاز مطالعات بهتر است با کسب آگاهي از سطح مهئارت دانشآمئوزان و نيئز
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معلمان ریاضي در طرح مسئله باشد .هدف این پژوهش بررسي سطح عملکرد دانشآموزان
سوم راهنمایي در طرح مسئله ریاضي و واکنشهای آنها در این موقعيتها است .اميد است
با انجام این پژوهش و مطالعات بيشتر در این زمينه ،معلمان و دانشآمئوزانِ کشئور مئا نيئز
بتوانند به نحو مطلوب از انجام تکاليف طرح مسئله در کالسهای ریاضي بهره ببرند .هدف
از انجام تحقيق حاضر ،پاسخگویي به این دو سؤال است:
 -3عملکرد دانشآموزان در موقعيتهای طرح مسئله چگونه است؟
 -2دانشآموزان نسبت به موقعيتهای مختلف طرح مسئله چه واکنشي نشان ميدهند
و کدام موقعيت را ترجيح ميدهند؟
بر مبنای مطالعات انجام شده و بررسي اوليه مساطر طرح شده به وسئيله دانشآمئوزان
شرکتکننده در این مطالعه ،محققين به طراحي یک چارچوب پيشنهادی جهئت طبقهبنئدی
و بررسي مهارت طرح مسئله دانشآموزان اقدام کردند .در این چئارچوب ،مسئاطر ریاضئي
قابر طرح در سه موقعيت طرح مسئله ساختاریافته ،نيمئه سئاختاریافته و آزاد ،بئه صئورت
مجزا مورد بررسي قرار گرفته است تا از این طریق بتوان به درک دقيقتری از مهارت طئرح
مسئله دانشآموزان در هر موقعيت دست یافت .چارچوب م کور ،در جدول  2تشریح شده
است.
روش
تحقيق حاضر ،از نوع کيفي و روش آن توصيفي  -تحليلي با استفاده از تحليئر محتئوا
است .نمونهی آماری شامر  66دانشآموز سوم راهنمایي پسر در باقرشهر است که نمونئهی
در دسترس محسوب ميشوند .به منظور جمعآوری دادهها ،آزموني محققساخته ،بر اسئاس
چارچوب استویانوا و الرتن ( ،)3336شامر سه موقعيت طئرح مسئئله (سئاختاریافته ،نيمئه
ساختاریافته و آزاد) در اختيار دانشآموزان قرار داده شد.
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جدول  :1چارچوب طراحی شده توسط محققين براي تعيين سطح مسائل طرح شده به وسيله
دانشآموزان
موقعيت طرح
ساختاريافته

مسئله

آزاد

نيمه ساختاريافته

سطح عملکرد
عئئدم درم موقعيئئت :ایئئن سئئطح عدم درم موقعيت :دانشآموزاني در عدم درم موقعيئت :در ایئن سئطح
7

مربوط به دانشآموزاني است که هيچ این سطح قئرار دارنئد کئه مسئئلهای دانشآمئئوزاني قئئرار ميگيرنئئد کئئه
مسئئئلهای طئئرح نکردهانئئد ،مسئئئلهای طرح نکردهاند ،یا مسئلهای کئه طئرح مسئئئلهای طئئرح نکردهانئئد ،تعریئئف
نامرتبط بئا سئاختار داده شئده طئرح کردهاند با موقعيت اراطه شئده ارتبئاط مسئئئله را بهدرسئئتي درک نکردهانئئد،
کردهانئئد و یئئا بئئهجای طئئرح مسئئئله ندارد و یا مساطلي که طئرح کردهانئد ،تفاوت مسئله با فعاليت را نميدانند و
جدیئئئد ،بئئئه حئئئر مسئئئئله اصئئئلي صحيح نيست.

یا مساطلي که طرح کردهانئد ،صئحيح

پرداختهاند.

نيست.

تغييرِ کميت يئا متغيئر :ایئن سئطح صحت مسئئله طئرح شئده ،کئافی صحت مسئئله طئرح شئده ،کئافی
مربوط به دانشآموزاني است که برای نبودن اطالعات يا غيرممکن بئودن :نبودن اطالعات يا غيرممکن بئودن:
2

طرح مساطر جدید ،یا اعئداد موجئود دانشآموزاني در این سطح قرار دارند در ایئئن سئئطح دانشآمئئوزاني قئئرار
در مسئله اصلي را عئوض کردنئد یئا کئئه مسئئاطر آنهئئا از صئئحت صئئوری ميگيرند که صئورت مسئاطر آنهئا از
عالوه بر عوض کردن اعئداد ،برخئي برخوردار است ولي با اطالعات اراطه صئئحت برخئئوردار اسئئت ولئئي بئئا
متغيرهای دیگر مسئله اصلي را تغييئر شده توسط طراح ،حرپ یر نيسئت و اطالعات اراطه شده ،قابليت حر ندارد
دادهاند.
یا وجود شرایط بيان شئده در مسئئله و یا وجود شرایط بيان شده در مسئله
غيرممکن است (لئونگ.)2031 ،

غيرممکن است (لئونگ.)2031 ،

تغييئرِ کميئت و بافئئت :ایئن سئئطح صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و
مربئئوط بئئه دانشآمئئوزاني اس ئت کئئه حلپذيري آن با اطالعات مفروض :حلپذيري آن با اطالعات مفروض:
1

همزمان با تغيير اعداد یا متغير ،بافئت دانشآموزاني در این سطح قرار دارند در ایئئن سئئطح دانشآمئئوزاني قئئرار
مسئله اوليه را نيئز ،بئه منظئور ایجئاد که مساطر آنهئا از صئحت برخئوردار ميگيرند که مساطر آنها هم از صحت
مسئله جدید ،تغيير دادهاند.
بوده و با اطالعات اراطه شئده قابليئت صوری و هئم از قابليئت حرپئ یری
حئئر دارد ولئئي ایئئن مسئئاطر صئئرفای برخئئودار اسئئت ولئئي ایئئن مسئئاطر
ریاضي است و در بافتهای متنوع از تاحدی ساده (تک مرحلئه) ،و سئطح
دنيای واقعي طرح نشده است.

دشواری آن پایين است.
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موقعيت طرح
مسئله

ساختاريافته

آزاد

نيمه ساختاريافته

سطح عملکرد
افزايش يا جرح و تعديل :این سطح صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و
مربوط به دانشآموزاني اسئت کئه بئا حلپذيري آن با اطالعات مفئروض حلپذيري آن با اطالعات مفئروض
9

افئئئئزودن متغيئئئئر ،شئئئئرایط یئئئئا و طرح مسئله در بافتهاي متنئوع :و پيچيئئئئدگی :در ایئئئئن سئئئئطح
محدودیتهای جدید و یا بئا حئ ف دانشآموزاني در این سطح قرار دارند دانشآموزاني قرار ميگيرند که مساطر
برخي شرایط موجود ،به طرح مسئئله کئئه بئئر مبنئئای موقعيئئت اراطئئه شئئده ،طئئرح شئئده توسئئط آنهئئا صئئحيح،
جدید اقدام کردهاند.
مساطر صحيح ،حرپئ یر و مطئابق بئا حرپ یر و مطابق با واقعيئت اسئت و
واقعيئئت را در بافتهئئای متنئئوعي از بئئا اعمئئال محئئدودیتها و دادههئئای
زندگي روزمره طرح کردهاند.

بيشتر ،ميزان دشواری مساطر خئود را
افزایش دادهاند.

جهئئت بررسئئي روایئئي ،آزمئئون در دو نوبئئت بئئين گروههئئایي از دانشآمئئوزان سئئوم
راهنمایي توزیع و هر بار با توجه به پاسخهای دانشآمئوزان ،نئواقص محتئوایي و صئوری
آزمون به کمک اساتيد و معلمان ریاضي مشخص و برطرف شد .از ایئن طریئق نسئبت بئه
صریح و آشکار بودن موقعيتها برای دانشآموزان اطمينان حاصر گشئت .طئرح مسئئله از
مهارتهای تفکر محسوب ميشود و ساختِ شناختي افراد متأثر از وقایع محيطي ،تغييئرات
نگرشي ،دانشي ،و مهارتي آنهاست و این عوامر پيوسته در حال تغييئر هسئتند .از ایئن رو،
هر فرد ممکن است در موقعيتهای مختلف به شئيوههای متفئاوتي فکئر کنئد ،بنئابر ایئن،
بررسي پایایي آزمون با روشهای آماری انجام نگرفت و تنها عملکرد دانشآموزان در طرح
مسئله ریاضي بر اساس چارچوب پيشنهاد شده در این مطالعه ،مورد بررسئي قئرار گرفئت.
عالوه بر آزمون طرح مسئله ،پرسشنامهای شامر  1سؤال بين  12دانشآموز از گئروه نمونئه
توزیع شد .دلير انتخاب این تعداد دانشآموز ،عدم امکان توزیع پرسشنامه بئين همئه افئراد
گروه نمونه بود .هدف از این پرسشنامه ،بررسي واکنش دانشآموزان به موقعيتهای طئرح
مسئله و موقعيتهایي که ترجيح ميدهند ،بود.
يافتهها
الف :موقعيت ساختاريافته
برای بررسي توانایي دانشآموزان در این نوع موقعيتها ،مسئله بيان شئده در شئکر 6
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به دانش آموزان اراطه و از آنها خواسته شد بر اساس این مسئله ،هر چند مسئله که ميتواننئد
طرح کنند.
برای نقاشي یک ساختمان  1کارگر  34روز کار کردند .اگر تعداد کارگرها  6نفر بود ،این کار چنئد
روزه انجام ميشد؟
شکل :1ارائه يک مسئله کامل به عنوان موقعيت طرح مسئله ساختاريافته

عملکرد دانشآموزان در این قسمت در جدول  1طبقهبندی شده است .الزم به ذکئر اسئت،
اگر دانشآموزی برای یک موقعيت چند مسئله طرح کرده باشد ،باالترین سطح عملکئرد در
موقعيت مفروض ،مالک انتخاب سطح وی در نظر گرفته شده است.
جدول :9عملکرد دانشآموزان در موقعيت
سطح

درک موقعيت و نوع

عملکرد

مسئله طرح شده

0

عدم درک موقعيت

ساختاريافته12

مثال
مسئلهای طرح نشده یا به حر مسئله اصلي پرداختئه شئده
است.

3

تعداد مساطر طرح شده
در این سطح از عملکرد
37
()%26

 -3برای نقاشي یک ساختمان  8کارگر  24روز کار کردند.

30

ایجاد تغيير در

اگر تعداد کارگرها  7نفر بود ،ایئن کئار چنئد روزه انجئام

()%36

کميت یا متغيرِ

ميشد؟

مسئله اصلي

 -2برای نقاشي یک مدرسه  6کارگر  16روز کئار کردنئد.
اگر تعداد کارگرها  1نفر بود ،ایئن کئار چنئد روزه انجئام
ميشد؟

2

ایجاد تغيير در

 -3برای بافت یک قاليچئه زهئرا و مئادرش  67روز کئار

14

کميت و بافت

کردند .اگرخواهر زهرا هم به آنها کمئک ميکئرد ،قاليچئه

()%63

مسئله اصلي

ظرف چند روز بافته ميشد؟
 -2در یک باغ سيب  1کارگر در یئک روز  32تئن سئيب
برداشت کردند اگر تعداد کارگران  8نفر بود چند تن سيب
برداشت ميشد؟
 -1برای تميز کردن خيابان 2 ،رفتگر یک خيابان را  6روزه
تمام ميکنند اگر  1نفر بودند چند روزه تمام ميکنند؟
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سطح

درک موقعيت و نوع

عملکرد

مسئله طرح شده

مثال

تعداد مساطر طرح شده
در این سطح از عملکرد

افزایش یا جرح و برای نقاشي یک ساختمان  1کارگر  34روز کار کردند .اگر
1

0

تعدیر مسئله اصلي بعد از گ شئت  8روز  2نفئر بئه تعئداد کارگرهئا اضئافه
ميکردیم ،این کار چند روزه انجام ميشد؟

تعداد مساطلي که دانشآموزان در این موقعيت طرح کردند ،با توجه بئه ایئن کئه اکثئر
آنها برای اولين بار در چنين موقعيتي قرار گرفته بودند ،قابر قبول به نظر ميرسد .اما بيشتر
مساطر ،فاقد تنوع مورد انتظار بود و همانطور که در جدول  1مالحظه ميشئود ،هيچیئک از
دانش آموزان برای طرح مسئله جدید از تغيير در کميت و بافت ،فراتر نرفته است .مهمتئرین
نکتهای که از مساطر طرح شده به وسئيله دانشآمئوزان در موقعيئت سئاختاریافته دریافئت
ميشود ،وابستگي شدید آنها به کتاب درسي و عدم وجود تجربه و اعتماد بئه نفئ

بئرای

طرح ایدهها و مساطر جدید است .اکثر آنها با تکرار مساطر موجئود در کتئاب درسئي فقئط
بافت مساطر را تغيير داده بودند و خبری از تغييرات ابتکاری و جدید در مسئله اصلي نبود.
ب :موقعيت نيمه ساختاريافته
برای ارزیابي مهارت دانشآموزان در این نوع تکاليف ،موقعيت بيان شئده در شئکر 6
به آنها اراطه شد.
برای شکر زیر هر تعداد مسئله که ميتوانيد طرح کنيد که در آن عدد
 80بهکار رفته باشد.
شکل  :6استفاده از شکل به عنوان مبناي طرح مسئله در موقعيت نيمه ساختاريافته

عملکرد دانشآموزان در این قسمت در سطوح صفر ،یک ،دو و سئه ،دسئتهبندی و در
جدول  8اراطه شده است .بر اساس این جدول ،در موقعيئت نيمئه سئاختاریافته  68نفئر از
دانشآموزان (حدود )%41اصالی مسئله طرح نکرده بودند یا مسئله آنها دارای شرایط خواسته
شده نبود .این تعداد بسيار تأمربرانگيز است .چرا کئه دانشآمئوزانِ ایئن تحقيئق ،هشئتمين
سال تحصيرِ خود را ميگ راندند و احتماالی با مساطر متنئوعي در کئالس درس یئا زنئدگي
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روزمره خود روبرو شدهاند که ساختاری شبيه یا نزدیئک بئه موقعيئت اراطئه شئده در ایئن
بخش ،داشتهاند .چه بسا تعدادی از این مساطر را هم حر کرده باشند .بنابر این انتظار طئرح
مساطر مناسب و قابر توجه ،به وسيله تعداد بيشتری از دانشآموزان ،انتظار چندان زیادی به
نظر نميرسد .اما نه تنها اکثر آنها موفق به طرح مسئله نشدند ،بلکه  33مسئله طرح شده در
این موقعيت نيز ،پایينتر از سطح دوره راهنمایي بئود .شئاید مهمتئرین دليئر ایئن ضئعف
عملکرد ،فقدان تجربه در طرح مسئله ریاضي باشد .اکثر آنها طرح و ایدهای برای خلق یئک
مسئله جدید شامر شکر و عدد  80نداشتند.
جدول :4عملکرد دانشآموزان در موقعيت نيمه ساختاريافته
سطح

درک موقعيت و نوع

عملکرد

مسئله طرح شده

0

عدم درک موقعيت

تعداد مساطر
مثال

طرح شده در این
سطح عملکرد

 -3من  80تا گردو دارم 30 .تئای آن را بئه دوسئتم دادم
چند تا برایم ماند؟
 -2یک مستطير داریم که به  80قسمت تقسيم شده است

68

و  13تای آن رنگ خورده چند قسمت آن رنئگ نخئورده

()%41

است؟
 80 -1مستطير داریم اگر  6مستطير نگه داریم و  2تئای
آن را رنگ بزنيم کسر آن چند ميشود.
 -8در شکر روبرو  8مستطير رنئگ شئده اگئر بخئواهيم
تعداد بيشتری مستطير داشته باشيم باید چه کار کرد؟
مسئئئئله طئئئرح شئئئده اگر مساحت مستطير  80سانتيمتر مربع باشد .طول ضئلع
3

صحيح است ولي فاقئد مستطير را به دست آورید؟

3
()%2

اطالعئئات کئئافي بئئرای
حئئئر اسئئئت و یئئئا
غيرممکن است.
مسئئئئله طئئئرح شئئئده -3 ،اگر مساحت قسمت رنگي 80سئانتيمتر مربئع باشئد.
صئئئحيح اسئئئت و بئئئا مساحت کر شکر چقدر است؟
2

اطالعئئئات مفئئئروض  -2محيط ایئن مسئتطير را بئه دسئت آوریئد طئول 80

30
()%36
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سطح

درک موقعيت و نوع

عملکرد

مسئله طرح شده

تعداد مساطر
مثال

طرح شده در این
سطح عملکرد

قابليت حر شئدن دارد سئانتيمتر و عئئرض  20سئئانتيمتر اسئئت و بعئئد قسئئمت
ولئئي ایئئن مسئئاطر در هاشور خورده مستطير را به دست آورید؟
بافتهای دنيای واقعئي
طرح نشده است.
مسئئئئله طئئئرح شئئئده ،کشاورزی قسمتي از زمين زراعي خود را مانند شکر فوق
1

صئئئحيح اسئئئت و بئئئا به گندم اختصاص داده است .اگر مسئاحت کئر زمئين او

0

اطالعئئئات مفئئئروض  80هکتار باشد .چند هکتار به کشت گندم اختصاص یافته
قابليت حر شئدن دارد است؟
و مسئئئله در بافتهئئای
متنوع طرح شده است.

ج :موقعيت آزاد
به منظور مطالعه توانایي دانشآموزان در چنئين موقعيتهئایي ،عبئارت بيئان شئده در
شکر  7به آنها اراطه گردید.
موقعيت ارائه شده" :یک مسئله دشوار برای آزمون المپياد مدرسه خود در پایئه سئوم راهنمئایي،
طرح کنيد".
شکل :2عبارت ارائه شده به دانشآموزان به عنوان موقعيت طرح مسئله آزاد

عملکرد دانشآموزان در این قسمت در جدول  6خالصه شده است.
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جدول :1عملکرد دانشآموزان در موقعيت آزاد
سطح

درک موقعيت و نوع

عملکرد

مسئله طرح شده

0

عدم درک موقعيت

تعداد مساطر
طرح شده دراین

مثال

سطح عملکرد
 -3طول ،عرض و ارتفاع مدرسه خود را بدست آورید.
 -2سئئن علئئي  1اسئئت ولئئي پئئدر او  . 2سئئن آنهئئا را
3

3

82
()%66

بنویسيد؟
 -1برای ساختن یک هواپيمئای کوچئک  20قطعئه بئهکار
ميبریم و وزن همه آنهئا  200کيلئوگرم اسئت .موتئور آن
بهتنهایي  320کيلوگرم وزن دارد.

مسئئئله طئئرح شئئده  -3علي  2هزار تومان پول دارد و ميخواهد برای خئود 6

6

صئحيح اسئت ولئي مداد سياه و  6مداد قرمز بخرد .چقدر از پول باقي ميماند؟

()%4

فاقد اطالعات کئافي  -2برای اینکه بتوانيم یک برج مانند برج مئيالد را بسئازیم
3

برای حر است و یا اگر از  300کارگر حرفهای کمک بگيریم به نظر شئما ایئن
غيرممکن است.

کار چقدر طول ميکشد انجام شود؟
 370 -1نفر عازم شهری بودند و هر روز  1736کيلومتر را
طي ميکردند اگر در مدت  33روز به مقصد برسند مسافت
دو شهر چند کيلومتر بوده است؟ اگر بخئواهيم در  37روز
به مقصد برسيم باید روزی چند کيلومتر طي کنيم؟

مسئئئله طئئرح شئئده  -3یک باغ هر سال  266کيلو ميوه ميدهئد .ایئن بئاغ در
2

صحيح و حرپئ یر ،طول  6سال چند کيلو ميوه ميدهد.

36
()%28

ولئئي سئئاده (تئئک  -2راه مشهد تا تهران مئثالی 3000کيلئومتر اسئت شئما بئا
مرحلهای) است.

سرعت  70کيلومتر در ساعت چقدر طول ميکشئد کئه بئه
آنجا برسيد؟

1

مسئئئله طئئرح شئئده ميخواهيم یک اتوبان به سمت قم از تهران به انئدازه 320

2

صئئئئئحيح و بئئئئئا کيلومتر بسازیم و در این اتوبان هر  2کيلومتر یک درخئت

()%1

اطالعات داده شئده بکاریم .ضمنای برای هر  8کيلومتر جاده یک کارگر حسئاب
حرپ یر است.عالوه کنيد که  2درخت هم بکارد .تعداد درختئان و کارگرهئا را
براین ،نسبتای پيچيئده جدا حساب کنيد.
(چندمرحلئئئئئئهای)
است.

66

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

در موقعيت آزاد شرایط قدری بهتر از شرایط نيمه ساختاریافته بئود .شئاید علئت ایئن
سطح عملکرد ،باز بودن دست دانشآموزان برای طرح مسئله بود .بئرخالف موقعيئت نيمئه
ساختاریافته ،آنها خود را در محدودیت نميدیدند و آزادانه تجارب و دانش ریاضي پيشئين
خود را برای طرح مسئله بکار ميگرفتند .با وجود این ،عملکئرد دانشآمئوزان در موقعيئت
آزاد هم در مجموع کمتر از حد انتظار بود .در واقع  82نفر (حدود  )%66از آنها یا چيئزی ننوشئته
بودند یا نتوانسته بودند مسئله کاملي طرح کنند.
به منظور پاسخ به سؤال دوم تحقيق ،در پرسشنامهای که بئين  12نفئر از دانشآمئوزان نمونئه

آماری توزیع شد ،به هر دانشآموز ،این سه سؤال نيئز داده و از آنها خواسته شد به دقت به هئر
سؤال پاسخ دهند:
 -3اولين بار که با سؤاالت طرح مسئله روبرو شدید ،چه احساسي داشتيد؟
 -2کدام یک از سه سؤال برای شما سختتر بود؟ چرا؟
 -1کدام یک از سه سؤال برای شما راحتتر بود؟ چرا؟
فراواني نظر دانشآموزان در مورد سئختترین و راحئتترین موقعيئت در جئدول 6
خالصه شده است.
جدول :6ديدگاه دانشآموزان درباره سختترين و سادهترين موقعيت طرح مسئله
نوع موقعيت
موقعيت ساختاریافته

فراواني نظر دانشآموزان
راحتترین سؤال بود

سختترین سؤال بود

)%48( 26

0

(سؤال  3آزمون طرح مسئله)
موقعيت نيمه ساختاریافته

)%6( 2

)%64( 34

(سؤال  2آزمون طرح مسئله)
موقعيت آزاد

)%30( 1

)%82( 31

(سؤال  1آزمون طرح مسئله)

همانطور که جئدول  6نشئان ميدهئد ،از نظئر بيشئتر دانشآمئوزان ( ،)%48موقعيئت
ساختاریافته سادهتر از دو موقعيت دیگر بود .آنها در مصاحبه اظهار داشتند که چون مسئئله
اصلي در اختيار آنها گ اشته شده بود ،به راحتي ميتوانستند با تغيير اعئداد و یئا بافئت آن،
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مساطر جدیدی طرح کنند .پاسخهای دانشآموزان به سؤال اول جالئب و تأمئربرانگيز بئود.
اکثر آنها نوشته بودند برای اولين بار است که با چنين مسئاطلي روبئرو شئدهاند .از ایئن رو
دچئئار سئئردرگمي و حتئئي اضئئطراب و اسئئترس شئئده بودنئئد .چنئئد نمونئئه از پاسئئخهای
دانشآموزان به سؤال اول پرسشنامه در جدول  7اراطه شده است.
جدول :2نمونههايی از پاسخ دانشآموزان به سؤاالت پرسشنامه
پاسخ دانشآموز

شماره سؤال

الف -اولين باری که مسئله طرح کردم تقریبای ميشد گفت که خيليخيلئي ایئن کئارو
3
(مواجهه با
موقعيت

دشوار ميدونستم چرا که تا اون موقع ،مسئلهای طرح نکرده بودم.
ب -یه کم احساس ميکردم مسئوليتي روی دوشم است که احساس طقریبئای تتقریبئای
خوبي بود و یه ذره ترسيدم.
پ -من از کالس اول ابتدایي تا االن اولين باری بود که با تاین نوع مسئلهها روبئرو

طرح مسئله) شدم خيلي تعجب کردم.
ت -تعجب کردم و گفتم چرا من باید مسئله طرح کنم و حسئابي عصئبي شئدم و از
معلم خيلي ناراحت شدم.
ث -اعصابم خورد شد و گفتم اصالی ما که در این چند سئال بئا حئر مسئئله و طئرح
مسئله کاری نداشتيم.
2

الف -سؤال ،2چون نميتوانستم مسئلهای طرح کئنم کئه در آن عئدد  80بئهکار رفتئه
باشد.

(سختترین ب -سؤال  2چون  6مستطير داده بود و گفته بودید  80در مسئله بئهکار رفتئه باشئد.
موقعيت)

من  80از کجا بياورم.
الف -سؤال  1چون برای المپياد باید مسئلهی سختي طرح ميکردم و چئون بئا طئرح
مسئله آشنا نبودم برام سخت بود.
ب -سؤال  1چون حتي نميدونستم که چي طرح کنم.
سؤال یک چون ميتوانستيم با عوض کردن عددها و اسمها و تغيير دادن صورت

1

مسئله ،مسئلههای زیادی بسازیم.

(سادهترین

سوال دوم چون از شکر استفاده شده بود.

موقعيت)

سؤال 1چون آن سؤال دلبخواه بود و هر مسئلهای که دلمان ميخواسئت ميتوانسئتيم
طرح کنيم.
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پاسخ به سؤاالت تحقيق
سوال اول تحقيق :عملکرد دانشآموزان در موقعيتهاي طرح مسئله چگونه است؟
با توجه به بررسيهای انجام شئده روی مسئاطر طئرح شئده توسئط دانشآمئوزان ،و
فراواني پاسخ آنها در هر موقعيت ،در پاسخ به سؤال اول تحقيق ميتوان گفت ،در موقعيئت
ساختاریافته مساطر متعددی در بافتهای متفاوت طرح شده است .دلير این امر را ميتئوان
این عامر دانست که دانشآموزان با مشاهده یک مسئله حاضر و کامر ،کار دشئواری بئرای
طرح مسئله جدید نداشتند ،چرا که با ایجاد تغييرات در کميتها و یا بافت مسئله بهسادگي
مساطر جدیدی طرح ميکردند اما عمده این مسئاطر ،تقليئدی از مسئاطر موجئود در کتئاب
درسي آنها بود .دانشآموزان کمتر به دانش ،مهارتها و توانایيهئای درونئي خئود رجئوع
کرده بودند .در دو موقعيت آزاد و نيمه ساختاریافته درصد باالیي موفق به طرح یک مسئئله
صحيح هم نشده بودند .این ضئعف عملکئرد در موقعيئت نيمئه سئاختاریافته بيشئتر از دو
موقعيت دیگر بود و  68نفر ( )%41از گروه نمونه نتوانسته بودند حتي یئک مسئئله صئحيح
طرح کنند .به نظر ميرسد درخواست برای طرح مسئلهای که همزمان شامر شئکر و عئدد
 80باشد ،طرح مسئله را برای آنها دشوار کئرده بئود .در موقعيئت آزاد قيئد خاصئي بئرای
دانشآموزان در نظر گرفته نشد تا با آزادی بيشتری به مرور تجارب و دانش ریاضئي خئود
بپردازند و مساطر مناسب و متنوعي طرح کنند .اما این آزادی عمر ،نسبت به موقعيت نيمئه
ساختاریافته ،نيز کارساز نبود و باز هم شاهد مساطر طرح شدهی بسيار کمي بودیم .در ایئن
موقعيت نيز 82 ،نفر ( )%66موفق به طرح مسئله صحيح نشدند .ناتواني دانشآموزان در این
موقعيت ،ضعف ناشي از عدم وجود تجربه کافي در طرح مسئله و خلق ایدههای نو را بيش
از پيش آشکار ساخت .در مجموع ،عملکرد دانشآموزان ضعيف و پئایينتر از حئد انتظئار
است .مورد دیگری که در بررسي مساطر طرح شده به چشم ميخورد ،تأثيرپئ یری مسئاطر
طرح شده توسط دانشآموزان از شرایط محيطي و خانوادگي آنها بود .به عنوان نمونه ،یکي
از دانشآموزان که پدرش خياط است ،برای طرح مسئله در موقعيت ساختاریافته ،مسئئلهای
شامر خياطي و دوختن طرح کرده بود .یک دانشآموز افغاني هم یک مسئله طرح کرده بود
که در آن ،کارگران به حفر چاه مشغول بودند .بنابر این ،تأثيرپ یری دانشآمئوزان از محئيط
خانوادگي ،فرهنگ و دانش غيررسمي آنها ،در طرح مسئله ریاضي نيز آشکار ميشود.
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سؤال دوم تحقيق :دانشآموزان نسبت به موقعيتهاي مختلف طرح مسئله چه واکنشئی
نشان میدهند و کدام موقعيت را ترجيح میدهند؟
با توجه به پاسخ دانشآموزان به سؤاالت پرسشنامه مشخص شد که اکثئر آنهئا تجربئه
رویارویي با موقعيت طرح مسئله را نداشتهاند و در واقع برای اولئين بئار از آنئان خواسئته
شده بود مسئله ریاضي طرح کنند .از این رو در آزمئون طئرح مسئئله دچئار سئردرگمي و
بيتکليفي شئده بودنئد .همچنئين ،از اینکئه بئرای اولئين بئار مسئئوليت بخئش مهمئي از
فعاليتهای ریاضي بر عهده آنها قرار گرفته بود راضي نبودند و سعي ميکردند از زیئر ایئن
مسئوليت شانه خالي کنند .این امر نيز ميتوانست به دلير وابستگي آنهئا بئه معلئم و کتئاب
درسي باشد ،چرا که عادت کرده بودند یک مسئله برای آنها طرح شود و فقئط بئه حئر آن
بپردازنئئد .دانشآمئئوزان موقعيئئت سئئاختاریافته را نسئئبت بئئه دو موقعيئئت دیگئئر راحئئتتر
ميدانستند .دلير اکثر آنها این بود که مسئله اصلي در اختيار آنها بوده و با ایجاد هر تغييئری
در کميتها و متغيرهای مسئله ،ميتوانسئتند مسئاطر جدیئدی طئرح کننئد .موقعيئت نيمئه
ساختاریافته را نيز به عنوان سختترین موقعيت انتخاب کردند .بيشئتر آنهئا اذعئان داشئتند
طرح کردنِ مسئلهای که در آن همزمان شکر و عئدد  80بکئار رود ،کئار بسئيار دشئواری
است .معدود دانشآموزاني که موقعيت آزاد را سادهترین موقعيت ميدانستند ،دلير خئود را
داشتن آزادی عمر برای طرح مساطر دلخواه و نبود قيد و محدودیت اعالم کردند.
بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش که با روش توصيفي  -تحليلي انجام شده ،عملکرد دانشآموزان سئال
سوم راهنمایي در موقعيتهای طرح مسئله ریاضي مورد بررسي قرار گرفته است .هئدف از
این کار ،ارزیئابي توانئایي آنهئا در طئرح مسئاطر ریاضئي ،درک بهتئر از آنچئه در ذهئن
دانشآموزان ميگ رد و نگئرش آنهئا بئه طئرح مسئئله بئود .بئرای انجئام ایئن تحقيئق ،از
چارچوب استویانوا و الرتن ( )3336به منظور اراطئه تکئاليف طئرح مسئئله و از چئارچوب
طراحي شده توسط خود محققين ،جهت بررسي مهارت طرح مسئله دانشآمئوزان ،اسئتفاده
شد .بر اساس چارچوبِ استویانوا و الرتن ( )3336سه موقعيت طرح مسئئله (سئاختاریافته،
نيمه ساختاریافته و آزاد) در اختيار دانشآموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شد بر مبنئای
موقعيتهای اراطه شده مساطلي طرح کننئد .مسئاطر طئرح شئده نيئز بئر اسئاس چئارچوب
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پيشنهاد شده در این مطالعه ،طبقهبندی و تحلير شد .عالوه بئر آزمئون طئرح مسئئله ،یئک
پرسشنامهی سه سؤالي بين  12نفر از دانشآموزان توزیع شد تا واکنش آنها به موقعيتهئای
طرح مسئله نيز مشخص شود .بررسي مسئاطر طئرح شئده توسئط دانشآمئوزان حئاکي از
عملکرد بهتر آنها در موقعيت ساختاریافته نسبت به دو موقعيت دیگر است .اما در مجمئوع،
عمکرد طرح مسئله دانشآموزان در این مطالعه بسيار ضعيف بود ،به طوری کئه بسئياری از
آنها نتوانسته بودند حتي یک مسئله صحيح طرح کنند .نتایج مطالعه حاضر بئا برخئي نتئایج
مطالعه غيبي ( )3133مطابقت داشت .وی نيئز در مطالعئه خئود بئه ایئن نتيجئه رسئيد کئه
دانشآموزان در طرح مسئله بسيار ضعيف هستند و در طرح مساطر از مسئاطر سئادهای کئه
اغلب در کتاب درسيشان وجود داشت استفاده کرده و یا واقعيت را کنار گ اشته بودند .در
پاسخ به سؤاالت پرسشنامه ،اکثر دانشآموزان ابراز داشئتند کئه بئرای اولئين بئار بئا چنئين
سؤاالتي روبرو شده اند و در آن هنگام دچار سردرگمي و در نتيجه ترس و اضئطراب شئده
بودند .همچنين ،اکثئر آنهئا موقعيئت سئاختاریافته را بئرای طئرح مسئئله جدیئد راحئتتر
ميدانستند .نتایج پژوهش حاضر ،بئا بخشئي از یافتئههای مطالعئه کئای و هوانئگ ()2002
همخواني داشت .آنها نيز در تحقيق خود دریافتند که در مدارس آمریکا و چين به ندرت از
تکاليف طرح مسئله استفاده ميشود و دانشآموزان تجربه زیادی در طئرح مسئاطر ریاضئي
ندارند .با توجه به نتایج این تحقيق و بررسي یافتههای سایر مطالعات انجام شئده در زمينئه
طرح مسئله ،مهمترین دالیلي که ميتوانند باعث ضعف شدید در عمکرد دانشآموزان شئده
باشند ،عبارتند از )3 :فقدان یا کمبود فرصتهایي که خودشان به طرح مسئئله بپردازنئد)2 ،
وابستگي شدید به معلم و کتاب درسي )1 ،عدم وجود اعتماد به نف

و دانش کئافي بئرای

طرح مسئله ریاضي -8 ،یادگيری طوطيوار و درک رویهای مفاهيم به جئای درک مفهئومي
و کاربردی )6 ،عدم وجود خالقيت و انعطاف الزم برای طئرح مسئئله ،و  )6عئدم آگئاهي
معلمان از مزایای بهکارگيری طرح مسئله در فرایند یاددهي ئ یئادگيری و ارزیئابي .بنئا بئر
تجئئارب محققئئان پئئژوهش حاضئئر ،در بيشئئتر کالسهئئای ریاضئئي ،بئئرای دانشآمئئوزان
فرصتهای هدفمندی وجود ندارد که به طرح مسئله بپردازند و توانایيها و خالقيت خئود
را در این زمينه بروز دهند .این در حالي است که با ایجاد چنين فرصتي برای دانشآمئوزان
ميتوان به عمق فهم آنها از مطالب تدری

شده پئي بئرد ،نقئاط ضئعف و قئدرت آنهئا را

مشخص کرد و حتي قوه خالقيت و ابداع را در آنها تقویئت کئرد .همچنئين طبيعئي اسئت
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وقتي ذهن دانشآموزان برای طرح مسئله جدید به چالش کشيده شود ،بئه درک عميئقتر و
معناداری از موضوع مورد مطالعه دست یابند .بنابر این ،اسئتفاده از فراینئد طئرح مسئئله در
آموزش ریاضي مفيد و مؤثر ،و شاید ضروری ،به نظر ميرسد و دسئتانئدرکاران تعلئيم و
تربيت نباید به سادگي از آن بگ رند ،بلکه باید با کسب آگئاهي از ماهيئت ایئن موضئوع و
توان بالقوه موجود در آن ،طرح مسئله را به شئيوهای معقئول و کارآمئد در کتئب درسئي و
کالسهای ریاضي دخير سازند .باید توجه داشت که اجئرای موفئق و مئؤثر فراینئد طئرح
مسئله در کالسهای ریاضي در وهله نخست نيازمند آموزش معلمان در ایئن زمينئه اسئت.
بهگونهای که خود آنها قبر از انجام چنين فعاليتهایي ،تجربه کافي در طئرح مسئئله را بئه
دست آورده باشند .البته قبر از هر اقدام عملي در راستای ورود طرح مسئله بئه کالسهئای
ریاضي ،انجام مطالعات بيشتر در این زمينه ،به منظور شناسایي ابعاد مختلف این موضئوع و
ارتباط آن با سایر زمينههای آموزشي و پرورشي ،یک ضئرورت اسئت .اینگونئه مطالعئات
ميتوانند در سطوح مختلف تحصيلي از ابتدایي تا دانشگاه و حتي در بين معلمان با اهدافي
چون :بررسي ارتباط مهارت طرح مسئئله بئا توانئایي حرمسئئله ،ارتبئاط دانئش محتئوایي
ریاضي دانشآموزان با مهارتهای طرح مسئله آنها ،بررسي ميزان آگاهي معلمان از مزایئا و
نحوه بکارگيری طرح مسئله در فرایند آموزش ،نحوه اجئرای صئحيح و مئؤثر فعاليتهئای
طرح مسئله در کالسهای درس و ...انجام شود .از این طریق ميتوان به درک کامئرتری از
فرایند طرح مسئله و نحوه اجرای آن ،دست یافت که ميتواند راهنمای عمر مئا در اجئرای
صحيح و هدفمند آن در تدری
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