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 چکيده
های طرح آموزان سال سوم راهنمایي در موقعيتهدف این پژوهش، بررسي عملکرد دانش

مسئئله بئر  یک آزمونِ طرحها بود. به این منظور، آنها به این نوع موقعيت مسئله و واکنش
تر عملکئرد مبنای چارچوب استویانوا و الئرتن تهيئه و اجئرا شئد. جهئت بررسئي دقيئق

آموزان، برمبنای مطالعات قبلي و تجارب محققان و نيز بررسئي اوليئه مسئاطر طئرح دانش
مسئله آنها طراحي شد. آموزان، یک چارچوب برای بررسي مهارت طرح شده توسط دانش

آموز پسر در پایه سوم راهنمایي در شهرستان باقرشهر بود کئه دانش 66رد مطالعه نمونه مو
گيری در دسترس انتخاب شدند. تحقيق حاضر از نوع کيفي و روش مورد ی نمونهبه شيوه

تحليلي با استفاده از تحلير محتوا است. به منظور کسب آگئاهي بيشئتر  -استفاده، توصيفي
هایي که مسئله و نوع موقعيت هنگام رویارویي با تکاليف طرحآموزان های دانشاز واکنش
نفر از آنها توزیع شد. تجزیه و  12های شامر سه سؤال نيز بين دهند، پرسشنامهترجيح مي
مسئله عملکرد بهتری ی طرح ساختاریافته آموزان در موقعيتها نشان داد، دانشتحلير داده

هئا را مسئئله در ایئن موقعيتفته و آزاد دارند و طرح های نيمه ساختاریانسبت به موقعيت
مسئله دهند. اما در مجموع، عملکرد آنها در طرح نيز نسبت به دو موقعيت دیگر ترجيح مي

 %48که در موقعيت نيمه سئاختاریافته،  طوری برانگيز بود. به سيار ضعيف و تأمرریاضي ب
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صحيح نشده بودند.  به طرح حتي یک مسئلهآموزان موفق از دانش %66و در موقعيت آزاد، 
های موجئود در کتئاب آموزان، تکرار مسئئلههمچنين، اکثر مساطر طرح شده توسط دانش

ها و درسي بود که نشانگر وابستگي آنها به کتاب، و فقدان تجربه کئافي بئرای طئرح ایئده
 . مساطر جدید، و شاید عدم وجود فرصت برای پرورش مهارت تفکر واگرا است

آمئوزان، مسئله، آموزش ریاضي، دانش مسئله ریاضي، موقعيت طرح طرحهاي کليدي: واژه

 سوم راهنمایي. 
 

 مقدمه

شئد. در حئال مسئله هدف نهایي یادگيری ریاضي در نظر گرفتئه ميحر ،هاای سالرب

مسئئله بایئد بخشئي از حاضر، معلمان و متخصصان آموزش ریاضئي در ایئن امئر کئه حر

 و اهميئت یئافتنآموز باشد، اتفاق نظئر دارنئد. بئا گ شئت زمئان اضي هر دانشتجارب ری

های آموزشئي، ح باالتر مانند تفکر خالق در برنامئههای تفکر در سطرورش و رشد مهارتپ

ئ  در فراینئد یئاددهي مئرتبط بئا آنهئای کارگيری فعاليتو مزایای به 3مسئله مهارت طرح

، ایئن ران ریاضي را به خود جلب کرده است. بئا وجئودیادگيری و ارزیابي، توجه آموزشگ

آموزان، هنوز مئورد توجئه جئدی قئرار مسئله ریاضي برای دانش ایجاد فرصت تجربه طرح

 گوید: ( مي3338) 2نگرفته است. در این مورد سيلور
 

 به اند اما توجه کميهای دقيق قرار گرفتهگرچه خود مساطر، مورد مطالعه و بررسي
کنند، شده اسئت. ... آموزان در مدرسه حر ميمنبع مساطلي که دانش وع درایجاد تن

معلئم یئا  یوسئيلهه شود که مساطر مطرح شده بئآموزان خواسته مياغلب از دانش
شود که مساطرِ خودشئان را طئرح کتاب را حر کنند و به ندرت از آنها خواسته مي

 (. 33کنند )ص. 
 

مسئئله و  ، ارتباط بئين عملکئرد حئرمطالعه خود( در بخشي از 2002کای و هوانگ )

 داده و آموزان چينئي و آمریکئایي را در پایئه ششئم مئورد بررسئي قئرارمسئله دانش طرح

مسئله بئه نئدرت مئورد اسئتفاده قئرار  دریافتند که در مدارس این دو کشور، تکاليف طرح

 ندارند.  مسئلهطرح آموزان تجربه زیادی در گيرد و دانشمي

در فراینئد آمئوزش  مسئلهطرح های اخير به تدریج بر گنجاندن فعاليتی ر چند دههد

وی و لِئي مثئال، عنئوان بئه. اسئت شده انيب یيهاتیمز کار نیا یبرا وریاضي تأکيد شده 
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در تئدری  ریاضئي بئه  مسئئلهطرح های ( معتقدند: در نظر گرفتن فعاليت2007) 1شریکي

ه آموزان بصئيرت بهتئری بئبه ادراکات و دانش ریاضي دانشکند تا نسبت معلمان کمک مي

تواند به کاهش وابستگي آنها به معلم و کتاب درسي کمئک کنئد. دست آورند. همچنين مي

پئردازد، بئر مسئئله ميعلئم بئه طئرح جئای مهآموز بآنها بر این باور هستند که وقتي دانش

سازد. شئورای دانش خویش را مي وسيله کند و بدینمحتوای درس احساس تملک پيدا مي

( در کتاب اصول و اسئتانداردهای ریاضئيات NCTM ،2000) 8ملي معلمان ریاضي آمریکا

آمئوزان بخواهنئد تئا مسئاطر طئور مرتئب از دانش کند که معلمان باید بهای بيان ميمدرسه

، طرح های متنوع، هم درون ریاضيات و هم بيرون آنریاضي جالب توجه بر مبنای موقعيت

مسئئله اسئت و  مسئله یکي از ملزومئاتِ حئر( معتقد است طرح 3347) 6پاتریککنند. کير

عنوان یئک ابئزار  مسئله بهنباید آن را فقط به عنوان یک هدف تلقي کرد، بلکه باید به طرح 

هئای ریاضئي از جملئه برای آموزش نيز نگریست. بنابراین، بهتر است در کنار سایر فعاليت

آمئوزان ایجئاد شئود. در ایئن راسئتا مسئله توسط دانشهایي برای طرح ه، فرصتمسئلحر

دارند: بسيار مطلوب است که پ  از طرح و حر ( اظهار مي2007) 6سانگ، یم، شاین و لي

آموزان را تشئویق کنئيم بئا جای طرح یک مسئله سطح باالتر، دانشیک مسئله باز پاسخ، به

مسئئله جدیئد بئر ها و الگوها، بئه طئرح ختار ریاضي، ارتباطاستفاده از تعميم یا تجزیه سا

آمئوزان را بئه ( براین باور است که اگئر دانش3337مبنای مسئله موجود بپردازند. انگليش )

دسئت  بيان درک خود از مساطر تشویق کنيم، آگاهي مناسبي از پيشئرفت ریاضئي آنهئا بئه

کند. اگر در پایان تدری  یئک موضئوع  های بعدی را هدایتتواند آموزشآوریم که ميمي

آمئوزان بئرای طئرح آموزان بخواهيم مساطلي مرتبط با آن طرح کننئد، دانشریاضي از دانش

دهي و های خئود را سئازمانکنند دانسئتهآميز مسئله در موقعيت مفروض، سعي ميموفقيت

اگر در طئرح تعریف بيان کنند. در این صورت، حتي منسجم کرده و در قالب مساطر خوش

مسئله صحيح چندان موفق نباشند، تالش صورت گرفته توسط آنهئا فرصئت بازتئاب روی 

تر موضئوع تواند به فهئم عميئقدهد. این امر ميمحتوای مورد نظر را در اختيارشان قرار مي

مسئله و در واقع یادگيری ریاضي ل ت ببرند. آموزان از طرح کمک کند و باعث شود دانش

یکئي از اهئداف ریاضئيات  به عنئوان، 3334مسئله در آمریکا از سال نایي طرح پرورش توا

ای افزوده به اهداف ریاضيات مدرسه 2002ای در نظر گرفته شده و در چين از سال مدرسه

 (.20337،و سریرامن )یوانشده است 



 3131بهار و تابستان ، اول، شماره ششمدوره ، ي مطالعات آموزش و يادگيريمجله   27

زان بئر آمئودانند که در آن دانشمسئله را فرایندی مي( طرح 3336) 3استویانوا و الرتن

سئازند و های واقعئي مياساس تجارب ریاضي، تعابير و تفاسير شخصي خود را از موقعيت

مسئئله های طرح کنند. او موقعيتبندی ميصورت مساطر ریاضي معنادار، صورتآنها را به 

 کند: و آزاد تقسيم مي ی ساختاریافته، نيمه ساختاریافتهرا به سه دسته

( موقعيتي برای طئرح 3336استویانوا و الرتن ) ساختاريافته:مسئله طرح موقعيت  -2

مسئئله بئر اسئاس یئک های طئرح گيرند که در آن فعاليترا ساختاریافته در نظر مي مسئله

آموزان برای درک مسئاطر هایي کمک به دانشمسئله مشخص باشد. هدف از چنين موقعيت

های حئر بين صورت مسئئله و ایئده های حر و نيز بررسي احتمال ارتباطخاص و ساختار

آمئوزان را در اختيئار دانش 3ی اوليه بيان شده در شکر توان مسئلهمثال، مي به عنواناست. 

توانند، بر اساس این مسئئله طئرح قرار داد و از آنها خواست، هر تعداد مسئله جدید که مي

توانئد از یئک ن تغييئرات ميتوان ایجاد کرد. ایکنند. در مسئله م کور، تغييرات متفاوتي مي

ها تا ایجاد تغييرات کلي در مسئله باشئد. چنئد نمونئه از مسئاطلي کئه تغيير ساده در کميت

 اراطه شده است. 3توان با ایجاد تغييرات در مسئله اوليه طرح کرد، در شکر مي

 

کيلئوگرم  36متر، به  6و عرض  30آميزی دیواری مستطير شکر، با طول برای رنگ"مسئله اوليه: 

 "توان رنگ کرد؟رنگ نياز داریم. با هر کيلوگرم رنگ، چند مترمربع از دیوار را مي
کيلئوگرم  3متر، بئه  1و عرض  32آميزی دیواری مستطير شکر، با طول برای رنگ :2مسئله جديد

 توان رنگ کرد؟رنگ نياز داریم. با هر کيلوگرم رنگ، چند مترمربع از دیوار را مي

کيلوگرم رنگ نياز داریئم.  4متر، به  8آميزی دیواری مربع شکر، با طول برای رنگ :1مسئله جديد

 توان رنگ کرد؟ با هر کيلوگرم رنگ، چند مترمربع از دیوار را مي

 مسئله ساختاريافتهعنوان موقعيت طرح  آموزان به: ارائه يک مسئله اوليه به دانش2شکل

 

هئا یئک تکليئفِ بئاز بئه در این موقعيت فته:مسئله نيمه ساختارياموقعيت طرح  -1

را بئا ر تکليئف را بررسئي و آن شئود تئا سئاختاآموزان اراطئه و از آنهئا خواسئته ميدانش

ها و ارتباط با تجارب ریاضي گ شته خود تکمير کننئد. موقعيئت کارگيری دانش، مهارتب

هئایي بئر مبنئای موقعيت مسئله نيمه ساختاریافته به منظور توليد تعدادی مسئله مرتبططرح 

(. 3336گيرد )استویانوا و الئرتن، که دارای ساختارهای ناتمام هستند، مورد استفاده قرار مي
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ای طئرح کننئد کئه شئامر مثلئث آموزان خواسئت مسئئلهتوان از دانشعنوان نمونه، مي به

ود بئرای معادلئه آموزان اراطه و از آنهئا خواسئته شئالزاویه باشد. یا یک معادله به دانشقاطم

، مثئال دیگئری از موقعيئت 2مفروض یک مسئله طرح کنند. موقعيت اراطه شئده در شئکر 

تئوان بئر اسئاس دهد. چند نمونه از مساطلي که ميمسئله نيمه ساختاریافته را نشان ميطرح 

 آورده شده است.  2این موقعيت طرح کرد، در شکر 

 

تفاده شده است. برای الگئوی شئکلي زیئر، مسئئله های زیر از چوب کبریت اسبرای ساختن شکر
 مناسب طرح کنيد. 

 
                    (1(                                        )2(                           )3) 

ها را ادامه دهيم، شکر چهارم از چند چئوب کبریئت تشئکير همين صورت شکراگر به  :2مسئله

 خواهد شد؟

ها را ادامه دهيم، شکر صدم از چنئد چئوب کبریئت تشئکير همين صورت شکر اگر به :1مسئله 

 خواهد شد؟

ام از چنئد چئوب کبریئت تشئکير  -nها را ادامه دهيم، شکر همين صورت شکر اگر به :9مسئله

 خواهد شد؟

هئای ها در شکرها را ادامه دهيم، اختالف تعداد چوب کبریتهمين صورت شکر اگر به :4مسئله 

 چقدر است؟  40و  33

 مسئله موقعيتی براي طرح  به عنوان: الگوي شکلی 1شکل

 (1779پايه هشتم،  27)برگرفته از آزمون تيمز

 

آمئوزان خواسئته مئوقعيتي اسئت کئه در آن از دانش مسئئله آزاد:موقعيت طرح  -9

نوا و الرتن ، یک مسئله طرح کنند. استویا33شود برای یک وضعيت واقعي یا طراحي شدهمي

آموزان برای تامر بر تجئارب قبلئي خودشئان، ایئن نئوع از منظور تشویق دانش( به 3336)

یک مسئله طرح کنيد تا معلئمِ شئما آن "مثال،  به عنوانتکاليف را مورد استفاده قرار دادند. 

برای بهترین دوست خود یک مسئله طرح کنيد و از او بخواهيد آن را حر "یا  "را حر کند
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 آیند. شمار ميمسئله آزاد بههای طرح هایي از موقعيت، نمونه"دکن

 عملکئرد بئر مسئئلهطئرح  یهئاراهبرد ريتأث يبررس به یامطالعه در ،(2002) ابوالوان

 :کرد یريگيپ را عمده هدف سه مطالعه نیا انجام از او. پرداخت ،ياضیر معلمان دانشجو

 دانشئجو مسئئلهحر عملکئرد بئر مسئئلهطرح  یهاراهبرد از استفاده ريتأث يبررس -3

 . ياضیر معلمان

 ا،يئپول مسئلهحر مرحله چهار کنار در از،ين مورد مسئلهطرح  یهامهارت یيشناسا -2

 .معلمان دانشجو ياضیر مسئلهحر عملکرد یارتقا منظور به

 از يبخشئ بئه عنئوان ياضیر مساطر حر و طرح یبرا يآموزش یهاتيفعال توسعه -1

 . معلمان دانشجو یبرا يآموزش رنامهب

 : کرد انيب هيفرض سه خود مطالعه یبرا نيهمچن( 2002) ابوالوان

 آزمئون در شیآزمئا و کنتئرل گروه معلمان دانشجو مسئلهحر نمرات نيانگيم نيب -3

  .دارد وجود شیآزما گروه نفع به یمعنادار تفاوت يليتحص شرفتيپ

 آزمئون در شیآزما و کنترل گروه معلمان دانشجو همسئلطرح  نمرات نيانگيم نيب -2

 .دارد وجود شیآزما گروه نفع به یمعنادار تفاوت يليتحص شرفتيپ

 مسئاطر آزمئون در شیآزمئا و کنتئرل گئروه معلمئان دانشجو نمرات نيانگيم نيب -1

 .دارد وجود شیآزما گروه نفع به یمعنادار تفاوت( طرح و حر) ياضیر

 سئال یدانشئجو آنهئا همه که کرد استفاده معلم دانشجو 60 زا خود مطالعه یبرا یو

. بودنئد کئرده نامثبت "2 ياضیر آموزش" دوره در و بودند علوم تربيتي دانشکده در سوم،

 گئروه بئه عنئوان را يکی و کرد ميتقس نفره 26 یمساو دسته دو به را آنها( 2002) ابوالوان

 پاسئخ-بئاز مسئئله 4 شئامر يآزمئون او .گرفئت نظئر در شیآزما گروه را یگرید و کنترل

 و کنند؛ حر را مسئله خواستيم انیدانشجو از که بود يسؤال شامر مسئله هر. کرد يطراح

 دیئجد مسئئلهیئک  ،ياصل مسئله توسعه و ميتعم با بود خواسته آنها از که يبخش ن،يهمچن

 يشئیآزماشئبه طئرح کیئ در کنتئرل و شیآزمئا گئروه انیدانشجو. کنند حر را آن و طرح

 چهئار اسئاس بئر شئديمئ خواسئته کنترل گروه انیدانشجو از آن در که شدند داده شرکت

 انیدانشئجو. بپردازند مسئلهحر به مناسب یهاراهبرد از استفاده با و ايپول مسئلهحر مرحله

 .کردنديم مطالعه ايپول چهارگانه مراحر اساس بر را مسئلهحر یهاراهبرد زين شیآزما گروه

 کئه تفئاوت نیئا بئا ،شئده بئود انتخئاب کسئانی منئابع از گروه دو مساطر این تحقيق،در 
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 از شيبئ مرحلئه، کیئ دیبا شد،يم اراطه آنها به که مسئله هر یبرا شیآزما گروه انیدانشجو

 .  است شده اراطه 1 شکر در مرحله 6 نیا. کردنديم يط را ايپول مرحله چهار

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 (64 ص ،1771 ابوالوان،) مسئله طرح و حل يهاتيفعال چرخه يبرا یرچوبچا: 9شکل

 

 توانسئتنديمئ ياصل مسئله یمبنا بر دیجد مساطر طرح یبرا شیآزما گروه انیدانشجو

 نئهيزم رييئتغ (2 مفئروض، مسئئله یهئاداده ریمقئاد رييتغ( 3: کنند استفاده هاکيتکناین  از

 .ياصل مسئله در دموجو طیشرا تعداد رييتغ (1و ،مسئله

 مسئله:های حراستفاده از راهبرد

 ی برای یافتن الگوجستجو -3

 تهيه کردن یک فهرست -2

 بازگشت به عقب -1

 مسئله:های طرحاستفاده از راهبرد

 شود؟اگر این شرط مسئله را تغيير دهيم، چه مي -3

 جرح و تعدیر مفروضات. -2

 مسئله

 مسئله جدید

 فهم مسئله

 طرح یک نقشه

 اجرای نقشه

 هاحرارزیابي راه

طرح یک مسئله 

 مرتبط
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 بئه گئروه دو هر از زمانهم صورت به شرفتيپ آزمون کی تینها در( 2002) ابوالوان

. داد قئرار ريتحل و هیتجز مورد t آزمون از استفاده با را آمده به دست یهاداده و آورد عمر

 یهئاتيئدوره شئامر فعال یاجرا يعنی. کرد دیيمطالعه را تأ یهاهيفرض آمده به دست جینتا

مسئئله و طئرح  مسئئله،نمئرات حر نيانگيئدر م تفئاوت معنئادار جادیمسئله، باعث اطرح 

 در( 2002) ابوالئوان .شده بود شیمجموع مساطر )حر و طرح( دو گروه، به نفع گروه آزما

طئرح  یيتوانا و مسئلهحر عملکرد نيب رابطه خصوص در که داشت ابراز خود مطالعه انیپا

 .است یشتريب قاتيتحق انجام به ازين سطوح، يتمام در وزان،آمدانش در مسئله

مسئئله دانشئجو ( جهت توسعه دانش ریاضئي و مهئارت حر2007وی و شریکي )لي

که در سئال سئوم  -زن(  37مرد و  4دانشجو معلم ریاضي ) 26معلمان، به بررسي عملکرد 

پراختنئد.  -راندنئدگ دوره کارشناسي آموزش ریاضي بوده و واحد آمئوزش ریاضئي را مي

هئای آموزشئي مسئله ریاضي را در محوریئت فعاليتمسئله و طرح آنها در طول دوره، حر

مسئئله در های طئرح ( دریافتنئد کئه گنجانئدن فراینئد2007وی و شئریکي )قرار دادند. لي

ی دانش ریاضي و تحکيم مفئاهيم اساسئي های آموزشي، فرصت خوبي برای توسعهفعاليت

گيری آورد. آنها همچنين معتقدند که برای شئکرهن دانشجو معلمان فراهم ميموجود در ذ

مسئئله در هئای طئرح نف  کافي در معلمئان جهئت اجئرای فعاليتدانش و رشد اعتماد به

   ها را تجربه کنند.کالس درس، در وهله اول خود معلمان باید این موقعيت

ارتباط بين خالقيت و توانایي طرح ( در یک مطالعه به بررسي 2033یوان و سریرامن )

آموزان چيني و آمریکایي پرداختند. آنها برای انجئام ایئن کئار دو مسئله در گروهي از دانش

و همچنين یئک آزمئون بئا زمينئه ریاضئي  32مسئله و سنجش خالقيت تورن آزمون طرح 

و  38ع بئودن، بئدی31پ یریبرگزار کردند و همبستگي بين سه مؤلفه اصلي خالقيت )انعطاف

مسئله را مورد آزمون قرار دادنئد. نتئایج آموزان به تکاليف طرح های دانش( و پاسخ36سيالي

مسئله بئرای ها در مورد همبستگي بين خالقيت و توانایي طرح آمده از تحلير داده به دست

ه مسئئله و سئآموزان چينئي، بئين طئرح ها متفاوت بود. در مورد دانشها و آمریکایيچيني

سئنجش خالقيئت تئورن   36پ یری و سيالي در آزمئون شئفاهيمؤلفه بدیع بودن، انعطاف

مسئئله ایئن همبستگي معنادار وجود داشت. همچنين نتایج نشان داد که بين توانئایي طئرح 

تئورن  ارتبئاط  37پئ یری در آزمئون تصئویریآموزان و دو مؤلفئه سئيالي و انعطافدانش

مسئئله آنهئا و آموزان آمریکایي بئين توانئایي طئرح ورد دانشمعنادار وجود دارد، ولي در م
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خالقيتشان هيچ رابطه معناداری یافت نشد. آنها در پایان بئا اشئاره بئه نتئایج متفئاوت بئين 

مسئله و خالقيئت، و همچنئين آموزان چيني و آمریکایي اذعان کردند که ماهيت طرح دانش

 تحقيق هستند.  ای برایی بين این دو، موضوع پيچيدهرابطه

( به بررسي 3133)مسئله در ایران، غيبي در یکي از مطالعات انجام شده در زمينه طرح 

آموزان سال پئنجم ابتئدایي در شئهر تهئران پرداخئت. وی بئرای مسئله دانشمهارت طرح 

آموزان و مشئکالت آنهئا در ایئن مسئله دانشها جهت بررسي مهارت طرح آوری دادهجمع

مسئله نيمه ساختاریافته مطابق بئا مئدل تکليف طرح  7ای شامر مون محقق ساختهزمينه، آز

( پئ  از 3133( و در مورد چهار عمر اصلي طراحي کرد. غيبئي )3336استویانوا و الرتن )

مسئله بسئيار ضئعيف، و فاقئد آموزان در طرح ها، نتيجه گرفت دانشبررسي و تحلير یافته

شئان ای کئه اغلئب در کتئاب درسيمسئله، از مساطر سئادهذهن منعطف هستند و در طرح 

آموزان در طئرح کنند. همچنين نتایج پژوهش وی نشان داد که دانشوجود دارد استفاده مي

ای سازی مساطر دنيئای واقعئي تقریبئای هئيچ تجربئهبندی و مدلمدار و صورتمساطر زمينه

ها، از جملئه هئا در تمئام زمينئهآن ندارند و این فقدان تجربه موجب کاربردی نبودن دانش

 ریاضي است.

ي اضئیر مسئاطر طئرح در آمئوزاندانش یيتوانا يابیارز به يپژوهش در( 3133) فرزند

 از پئ  یو. پرداخئت ياضئیر دانئش و تيخالق با مسئلهطرح  ارتباط يبررس و ،(هندسه)

 اسئتعداد دارسمئ از متوسئطه سئوم هیئپا آمئوزدانش 73 تعداد ،يمقدمات مطالعه دو یاجرا

 فرزنئد پژوهش در کننده شرکت آموزاندانش. داد قرار يبررس مورد را کرمان شهر درخشان

 پاسئخ تيخالق نامهپرسش کی و ياضیر دانش و مسئلهطرح  ياضیر آزمون دو به( 3133)

 فرزنئد قيئتحق جینتئا. آمئد به عمئر مصاحبه آموزاندانش نیا از یتعداد با نيهمچن. دادند

  جینتئا. اسئت کننئده دواريام ياضیر مسئلهطرح  در آموزاندانش عملکرد داد شانن( 3133)

 و تيئخالق و مسئئلهطئرح  یيتوانئا نيب مثبت ارتباط وجود از يحاک ن،يهمچن یو قيتحق

 .است ياضیر دانش

( در مطالعئه دیگئری رابطئه دانئش محتئوایي ریاضئي و 2031) 34هارپن و پرزمگون

آمئئوز دبيرسئئتاني، دو گئئروه از ضئئي را در بئئين سئئه گئئروه دانشمسئئئله ریاتوانئئایي طئئرح 

نفر(، مورد بررسي قرار دادند. آنهئا  10نفر( و یک گروه آمریکایي ) 33آموزان چيني )دانش

مسئئله ها، از یک آزمئون محتئوای ریاضئي و یئک آزمئون طئرح آوری دادهبه منظور جمع
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 NAEP33زیابي ملي پيشرفت آموزشي )استفاده کردند. آزمون محتوایي ریاضي از آزمون ار

( اقتبئئاس و شئئامر چهئئار حيطئئه محتئئوایي ریاضئئي: خئئواص اعئئداد و عمليئئات، 2006، 

مسئله نيز حاوی سه ها و احتمال، و جبر بود. آزمون طرح گيری و هندسه، تحلير دادهاندازه

و تحليئر  مسئله ساختاریافته، نيمئه سئاختاریافته و آزاد بئود. پئ  از تجزیئهموقعيت طرح 

مسئله ریاضي در هر گروه به ها، وقتي رابطه بين دانش محتوایي ریاضي و توانایي طرح داده

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 

( دلير 2031هارپن و پرزمگ )سئله ریاضي و دانش محتوایي ریاضي معنادار بود. ونمطرح 

( در تحقيئق 2031) 20ها ذکر کردنئد. لئونئگاحتمالي این تضاد در نتایج را حجم کم نمونه

مسئله ریاضي را به معلمان آموزش داد و خود نحوه اجرای رویکرد آموزشيِ مبتني بر طرح 

های ریاضي پرداخت. وی در بخشي از جلسئاتي کئه ای آن در کالسی نتایج اجربه مطالعه

خواسئئت نقئئش کئئرد و از معلمئئان ميیئئک معلئئم عمئئر مي بئئه عنئئوانبئئا معلمئئان داشئئت 

( 2031سازی و اجرا کنند. لئونئگ )آموزان را ایفا کرده، تا یک موقعيت واقعي را شبيهدانش

ر طرح شئده را بئه پئنج دسئته آموزان، مساطجهت کدگ اری مساطر طرح شده توسط دانش

شود ولئي مسئئله ریاضئي مسئله محسوب مي -2شود. مسئله محسوب نمي -3تقسيم کرد: 

اطالعئات داده  -8مسئله ریاضي است ولي در دنيای واقعئي غيئرممکن اسئت.  -1نيست. 

( این پنج دسئته را 2031اطالعات کافي و مسئله کامر است. لئونگ ) -6شده کافي نيست. 

هئای وی در هئایي روشئن سئاخته اسئت. مثال، با مثال8قعيت اراطه شده در شکر برای مو

 بيان شده است.  3جدول 

 (1729مسئله ارائه شده توسط لئونگ ): موقعيت طرح 4شکل

 

 

 

 "واه"قسمت مساوی بریده شئده اسئت.  4یک کيک به  وضعيت ارائه شده:
8

4
 "مينئگ"،  

8

2
و  

نيز  "کنگ"
8

2
 کيک را خوردند. 
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 (276، ص 1729آموزان )لئونگ، وسيله دانش : کدگذاري مسائل طرح شده به2جدول

 مثال آموزکد و نوع پاسخ دانش

مسئله محسوب  -3
 شودنمي

 "چئئين"فنجئئان مسئئاوی ریختئئه شئئد.  4یئئک قئئوطي نوشئئابه در 
8

4
 ،

"ليپ"
8

2
نيز "جي"و  

8

2
 ليتر نوشيدند.  

 چه کسي کيک خورده؟  مسئله ریاضي نيست -2

قسمت بریده شده است. مينئگ  30یک هندوانه به  غيرممکن است -1
8

4
 "ینئگ"،  

8

2
و  

واه 
8

3
 مانده است؟را خوردند. چقدر باقيآن  

اطالعات داده شده  -8

 کافي نيست
قسمت مساوی بریئده شئده اسئت. واه  4یک کيک به 

8

4
و مينئگ 

8

2
 

 کيک را خوردند. چقدر از کيک را کنگ خورده ؟

اطالعات کافي و مسئله  -6

 کامر است
ن بئه ترتيئب بعد از اینکه دو خواهر م

4

2
و  

4

1
از کيئک را خوردنئد،  

 چقدر کيک برای برادرم مانده است؟

 

( در پایان کار خود به این نتيجه رسيد که اولين قدم عملي برای اجئرای 2031لئونگ )

هنئگ و مسئله ریاضي در کالس، اسئتفاده از تکئاليفي اسئت کئه متناسئب، هماموفق طرح 

مکمر برنامه درسي باشد. او همچنين بر انجام تحقيقات بيشتر جهت بررسي نحئوه اجئرای 

 مسئله تأکيد دارد.صحيح و مؤثر طرح 

بنئا بئر  امئا .کننئديمئ خاطرنشئان را مسئئلهطرح  موضوع تياهم شد انيب که یموارد

هئای رسئي و کتابمسئله در برنامه دهای طرح تجربه و بررسي اجمالي نگارندگان، فعاليت

رسد در کشئورمان ندرت مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، به نظر ميریاضي ایران به

هئای ریاضئي، نفئع چنئداني مسئئله در کالسی انجام تکئاليف طئرح های بالقوهاز ظرفيت

توانئد ای نشئان داد معلئم مي( در مطالعئه2002) 4بریم. این در حالي اسئت کئه لئورینمي

آموزان را در کالس درس پرورش دهد. بدیهي است کئه افئزودن مسئله دانشطرح  مهارت

مسئله در برنامه درسي نيازمند انجام مطالعئات جئدی و وسئيع در سئطح های طرح فعاليت

آمئوزان و نيئز کشور است. آغاز مطالعات بهتر است با کسب آگاهي از سطح مهئارت دانش
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آموزان هدف این پژوهش بررسي سطح عملکرد دانشمسئله باشد. معلمان ریاضي در طرح 

 است ديام ها است.های آنها در این موقعيتمسئله ریاضي و واکنشسوم راهنمایي در طرح 

 زيئن مئا کشئور آمئوزانِدانش و معلمان نه،يزم نیا در شتريب این پژوهش و مطالعات انجام با

هدف . ببرند بهره ياضیر یهاکالس رد مسئلهطرح  فيتکال انجام از مطلوب نحو به بتوانند

 از انجام تحقيق حاضر، پاسخگویي به این دو سؤال است: 

 مسئله چگونه است؟های طرح آموزان در موقعيتعملکرد دانش -3

دهند مسئله چه واکنشي نشان ميهای مختلف طرح آموزان نسبت به موقعيتدانش -2

 دهند؟و کدام موقعيت را ترجيح مي

آمئوزان وسئيله دانش ی مطالعات انجام شده و بررسي اوليه مساطر طرح شده بهبر مبنا

بنئدی کننده در این مطالعه، محققين به طراحي یک چارچوب پيشنهادی جهئت طبقهشرکت

آموزان اقدام کردند. در این چئارچوب، مسئاطر ریاضئي مسئله دانشو بررسي مهارت طرح 

صئورت اختاریافته، نيمئه سئاختاریافته و آزاد، بئه مسئله سقابر طرح در سه موقعيت طرح 

تری از مهارت طئرح مجزا مورد بررسي قرار گرفته است تا از این طریق بتوان به درک دقيق

تشریح شده  2آموزان در هر موقعيت دست یافت. چارچوب م کور، در جدول مسئله دانش

 است. 

 

 روش

تحليلي با استفاده از تحليئر محتئوا  -تحقيق حاضر، از نوع کيفي و روش آن توصيفي 

ی آموز سوم راهنمایي پسر در باقرشهر است که نمونئهدانش 66ی آماری شامر است. نمونه

ساخته، بر اسئاس ها، آزموني محققآوری دادهشوند. به منظور جمعدر دسترس محسوب مي

ریافته، نيمئه مسئئله )سئاختا(، شامر سه موقعيت طئرح 3336چارچوب استویانوا و الرتن )

 آموزان قرار داده شد. ساختاریافته و آزاد( در اختيار دانش
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وسيله  : چارچوب طراحی شده توسط محققين براي تعيين سطح مسائل طرح شده به1جدول 

 آموزان دانش
موقعيت طرح 

 مسئله

  سطح عملکرد

 آزاد نيمه ساختاريافته ساختاريافته

 

7 

ایئئن سئئطح  عئئدم درم موقعيئئت:

آموزاني است که هيچ ربوط به دانشم

ای انئئد، مسئئئلهای طئئرح نکردهمسئئئله

نامرتبط بئا سئاختار داده شئده طئرح 

مسئئئله جای طئئرح انئئد و یئئا بئئهکرده

جدیئئئد، بئئئه حئئئر مسئئئئله اصئئئلي 

 اند.پرداخته

آموزاني در دانش عدم درم موقعيت:

ای این سطح قئرار دارنئد کئه مسئئله

طئرح  ای کئهاند، یا مسئلهطرح نکرده

اند با موقعيت اراطه شئده ارتبئاط کرده

انئد، ندارد و یا مساطلي که طئرح کرده

 صحيح نيست. 

در ایئن سئطح  عدم درم موقعيئت:

گيرنئئد کئئه آمئئوزاني قئئرار ميدانش

انئئد، تعریئئف ای طئئرح نکردهمسئئئله

انئئد، درسئئتي درک نکردهمسئئئله را به

دانند و تفاوت مسئله با فعاليت را نمي

انئد، صئحيح ه طرح کردهیا مساطلي ک

 نيست. 

 

 

2 

ایئن سئطح  تغييرِ کميت يئا متغيئر:

آموزاني است که برای مربوط به دانش

طرح مساطر جدید، یا اعئداد موجئود 

در مسئله اصلي را عئوض کردنئد یئا 

عالوه بر عوض کردن اعئداد، برخئي 

متغيرهای دیگر مسئله اصلي را تغييئر 

 اند. داده

 صحت مسئئله طئرح شئده، کئافی

 نبودن اطالعات يا غيرممکن بئودن:

آموزاني در این سطح قرار دارند دانش

کئئه مسئئاطر آنهئئا از صئئحت صئئوری 

برخوردار است ولي با اطالعات اراطه 

پ یر نيسئت و شده توسط طراح، حر

یا وجود شرایط بيان شئده در مسئئله 

 (.  2031غيرممکن است )لئونگ، 

صحت مسئئله طئرح شئده، کئافی 

 يا غيرممکن بئودن:نبودن اطالعات 

آمئئوزاني قئئرار در ایئئن سئئطح دانش

گيرند که صئورت مسئاطر آنهئا از مي

صئئحت برخئئوردار اسئئت ولئئي بئئا 

اطالعات اراطه شده، قابليت حر ندارد 

و یا وجود شرایط بيان شده در مسئله 

 (.  2031غيرممکن است )لئونگ، 

 

 

1 

ایئن سئئطح  تغييئرِ کميئت و بافئئت:

ت کئئه آمئئوزاني اسئئمربئئوط بئئه دانش

همزمان با تغيير اعداد یا متغير، بافئت 

مسئله اوليه را نيئز، بئه منظئور ایجئاد 

 اند. مسئله جدید، تغيير داده

صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و 

 پذيري آن با اطالعات مفروض:حل

آموزاني در این سطح قرار دارند دانش

که مساطر آنهئا از صئحت برخئوردار 

بوده و با اطالعات اراطه شئده قابليئت 

حئئر دارد ولئئي ایئئن مسئئاطر صئئرفای 

های متنوع از ریاضي است و در بافت

 دنيای واقعي طرح نشده است.

صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و 

 پذيري آن با اطالعات مفروض:حل

آمئئوزاني قئئرار در ایئئن سئئطح دانش

گيرند که مساطر آنها هم از صحت مي

پئ یری صوری و هئم از قابليئت حر

برخئئودار اسئئت ولئئي ایئئن مسئئاطر 

حدی ساده )تک مرحلئه(، و سئطح تا

 دشواری آن پایين است.  
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موقعيت طرح 

 مسئله

  سطح عملکرد

 آزاد نيمه ساختاريافته ساختاريافته

 

 

9 

این سطح  افزايش يا جرح و تعديل:

آموزاني اسئت کئه بئا مربوط به دانش

افئئئئزودن متغيئئئئر، شئئئئرایط یئئئئا 

های جدید و یا بئا حئ ف محدودیت

مسئئله برخي شرایط موجود، به طرح 

 اند. جدید اقدام کرده

 

صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و 

با اطالعات مفئروض  پذيري آنحل

 هاي متنئوع:مسئله در بافتو طرح 

آموزاني در این سطح قرار دارند دانش

کئئه بئئر مبنئئای موقعيئئت اراطئئه شئئده، 

پئ یر و مطئابق بئا مساطر صحيح، حر

هئئای متنئئوعي از واقعيئئت را در بافت

 اند. زندگي روزمره طرح کرده

صئئحت مسئئئله طئئرح شئئده و 

پذيري آن با اطالعات مفئروض حل

در ایئئئئن سئئئئطح  پيچيئئئئدگی: و

گيرند که مساطر آموزاني قرار ميدانش

طئئرح شئئده توسئئط آنهئئا صئئحيح، 

پ یر و مطابق با واقعيئت اسئت و حر

هئئای ها و دادهبئئا اعمئئال محئئدودیت

بيشتر، ميزان دشواری مساطر خئود را 

 اند. افزایش داده

 

زان سئئوم آمئئوهئئایي از دانشجهئئت بررسئئي روایئئي، آزمئئون در دو نوبئئت بئئين گروه

آمئوزان، نئواقص محتئوایي و صئوری های دانشراهنمایي توزیع و هر بار با توجه به پاسخ

آزمون به کمک اساتيد و معلمان ریاضي مشخص و برطرف شد. از ایئن طریئق نسئبت بئه 

مسئئله از موزان اطمينان حاصر گشئت. طئرح آها برای دانشصریح و آشکار بودن موقعيت

شود و ساختِ شناختي افراد متأثر از وقایع محيطي، تغييئرات های تفکر محسوب ميمهارت

نگرشي، دانشي، و مهارتي آنهاست و این عوامر پيوسته در حال تغييئر هسئتند. از ایئن رو، 

کنئد، بنئابر ایئن،  های متفئاوتي فکئرهای مختلف به شئيوههر فرد ممکن است در موقعيت

آموزان در طرح های آماری انجام نگرفت و تنها عملکرد دانشبررسي پایایي آزمون با روش

مسئله ریاضي بر اساس چارچوب پيشنهاد شده در این مطالعه، مورد بررسئي قئرار گرفئت. 

 آموز از گئروه نمونئهدانش 12سؤال بين  1ای شامر مسئله، پرسشنامهعالوه بر آزمون طرح 

امکان توزیع پرسشنامه بئين همئه افئراد  آموز، عدمتوزیع شد. دلير انتخاب این تعداد دانش

های طئرح آموزان به موقعيتگروه نمونه بود. هدف از این پرسشنامه، بررسي واکنش دانش

 دهند، بود. هایي که ترجيح ميمسئله و موقعيت
 

 هايافته

 موقعيت ساختاريافته الف:

 6ها، مسئله بيان شئده در شئکر آموزان در این نوع موقعيتنایي دانشبرای بررسي توا
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تواننئد آموزان اراطه و از آنها خواسته شد بر اساس این مسئله، هر چند مسئله که ميبه دانش

 طرح کنند. 
 

نفر بود، این کار چنئد  6روز کار کردند. اگر تعداد کارگرها  34کارگر  1برای نقاشي یک ساختمان 

 شد؟نجام ميروزه ا

 مسئله ساختاريافتهموقعيت طرح  به عنوان: ارائه يک مسئله کامل 1شکل
 

بندی شده است. الزم به ذکئر اسئت، طبقه 1آموزان در این قسمت در جدول عملکرد دانش

آموزی برای یک موقعيت چند مسئله طرح کرده باشد، باالترین سطح عملکئرد در اگر دانش

 خاب سطح وی در نظر گرفته شده است.موقعيت مفروض، مالک انت

 

 12آموزان در موقعيت ساختاريافته: عملکرد دانش9جدول
سطح 
 عملکرد

درک موقعيت و نوع 
 مثال مسئله طرح شده

تعداد مساطر طرح شده 
 در این سطح از عملکرد

ای طرح نشده یا به حر مسئله اصلي پرداختئه شئده مسئله عدم درک موقعيت 0
 است.

37 
(26%) 

 
 
3 

 
ایجاد تغيير در 
کميت یا متغيرِ 
 مسئله اصلي

روز کار کردند.  24کارگر  8برای نقاشي یک ساختمان  -3
نفر بود، ایئن کئار چنئد روزه انجئام  7اگر تعداد کارگرها 

 شد؟مي
روز کئار کردنئد.  16کارگر  6برای نقاشي یک مدرسه  -2

نفر بود، ایئن کئار چنئد روزه انجئام  1اگر تعداد کارگرها 
 شد؟   مي

30 
(36%) 

 
2 

ایجاد تغيير در 
کميت و بافت 
 مسئله اصلي

روز کئار  67برای بافت یک قاليچئه زهئرا و مئادرش  -3
کئرد، قاليچئه کردند. اگرخواهر زهرا هم به آنها کمئک مي

 شد؟ظرف چند روز بافته مي
تئن سئيب  32کارگر در یئک روز  1در یک باغ سيب  -2

نفر بود چند تن سيب  8ران برداشت کردند اگر تعداد کارگ
 شد؟برداشت مي

روزه  6رفتگر یک خيابان را  2برای تميز کردن خيابان،  -1
 کنند؟ نفر بودند چند روزه تمام مي 1کنند اگر تمام مي

14 
(63%) 
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سطح 
 عملکرد

درک موقعيت و نوع 
 مثال مسئله طرح شده

تعداد مساطر طرح شده 
 در این سطح از عملکرد

 
1 

افزایش یا جرح و 
 تعدیر مسئله اصلي

 

روز کار کردند. اگر  34کارگر  1برای نقاشي یک ساختمان 
نفئر بئه تعئداد کارگرهئا اضئافه  2روز  8 بعد از گ شئت

 شد؟ کردیم، این کار چند روزه انجام ميمي

0 

 

آموزان در این موقعيت طرح کردند، با توجه بئه ایئن کئه اکثئر تعداد مساطلي که دانش

رسد. اما بيشتر نظر مي آنها برای اولين بار در چنين موقعيتي قرار گرفته بودند، قابر قبول به

یئک از شئود، هيچمالحظه مي 1قد تنوع مورد انتظار بود و همانطور که در جدول مساطر، فا

آموزان برای طرح مسئله جدید از تغيير در کميت و بافت، فراتر نرفته است. مهمتئرین دانش

آمئوزان در موقعيئت سئاختاریافته دریافئت دانش به وسئيلهای که از مساطر طرح شده نکته

نفئ  بئرای  تجربه و اعتماد بئه عدم وجودا به کتاب درسي و شود، وابستگي شدید آنهمي

ها و مساطر جدید است. اکثر آنها با تکرار مساطر موجئود در کتئاب درسئي فقئط طرح ایده

 بافت مساطر را تغيير داده بودند و خبری از تغييرات ابتکاری و جدید در مسئله اصلي نبود. 

 

 ب: موقعيت نيمه ساختاريافته

 6آموزان در این نوع تکاليف، موقعيت بيان شئده در شئکر ي مهارت دانشبرای ارزیاب

 به آنها اراطه شد. 

توانيد طرح کنيد که در آن عدد برای شکر زیر هر تعداد مسئله که مي
 کار رفته باشد.به 80

 

 

 
     

 مسئله در موقعيت نيمه ساختاريافتهمبناي طرح  به عنوان: استفاده از شکل 6شکل  

 

بندی و در آموزان در این قسمت در سطوح صفر، یک، دو و سئه، دسئتهلکرد دانشعم

نفئر از  68اراطه شده است. بر اساس این جدول، در موقعيئت نيمئه سئاختاریافته  8جدول 

( اصالی مسئله طرح نکرده بودند یا مسئله آنها دارای شرایط خواسته %41آموزان )حدوددانش

آمئوزانِ ایئن تحقيئق، هشئتمين برانگيز است. چرا کئه دانشتأمرشده نبود. این تعداد بسيار 

گ راندند و احتماالی با مساطر متنئوعي در کئالس درس یئا زنئدگي سال تحصيرِ خود را مي
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اند که ساختاری شبيه یا نزدیئک بئه موقعيئت اراطئه شئده در ایئن روزمره خود روبرو شده

هم حر کرده باشند. بنابر این انتظار طئرح  اند. چه بسا تعدادی از این مساطر رابخش، داشته

 آموزان، انتظار چندان زیادی بهتعداد بيشتری از دانش به وسيلهمساطر مناسب و قابر توجه، 

مسئله طرح شده در  33رسد. اما نه تنها اکثر آنها موفق به طرح مسئله نشدند، بلکه نظر نمي

تئرین دليئر ایئن ضئعف ي بئود. شئاید مهمتر از سطح دوره راهنمایاین موقعيت نيز، پایين

ای برای خلق یئک مسئله ریاضي باشد. اکثر آنها طرح و ایدهعملکرد، فقدان تجربه در طرح 

 نداشتند.  80مسئله جدید شامر شکر و عدد 
 

 آموزان در موقعيت نيمه ساختاريافته: عملکرد دانش4جدول

سطح 

 عملکرد

درک موقعيت و نوع 

 مسئله طرح شده
 مثال

تعداد مساطر 

طرح شده در این 

 سطح عملکرد

 

 

 

0 

 

 

 

 عدم درک موقعيت

 

تئای آن را بئه دوسئتم دادم  30تا گردو دارم.  80من  -3

 چند تا برایم ماند؟

قسمت تقسيم شده است  80یک مستطير داریم که به  -2

تای آن رنگ خورده چند قسمت آن رنئگ نخئورده  13و 

 است؟ 

تئای  2مستطير نگه داریم و  6مستطير داریم اگر   80 -1

 شود.آن را رنگ بزنيم کسر آن چند مي

مستطير رنئگ شئده اگئر بخئواهيم  8در شکر روبرو  -8

 تعداد بيشتری مستطير داشته باشيم باید چه کار کرد؟ 

 

 

68 

(41%) 

 

3 

 

مسئئئئله طئئئرح شئئئده 

صحيح است ولي فاقئد 

اطالعئئات کئئافي بئئرای 

حئئئر اسئئئت و یئئئا 

 غيرممکن است.

متر مربع باشد. طول ضئلع سانتي 80مستطير اگر مساحت 

 آورید؟ به دستمستطير را 

3 

(2%) 

 

 

2 

مسئئئئله طئئئرح شئئئده، 

صئئئحيح اسئئئت و بئئئا 

اطالعئئئات مفئئئروض 

متر مربئع باشئد. سئانتي 80اگر مساحت قسمت رنگي -3

 ت؟مساحت کر شکر چقدر اس

 80آوریئد طئول  بئه دسئتمحيط ایئن مسئتطير را   -2

 

30 

(36%) 
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سطح 

 عملکرد

درک موقعيت و نوع 

 مسئله طرح شده
 مثال

تعداد مساطر 

طرح شده در این 

 سطح عملکرد

قابليت حر شئدن دارد 

ولئئي ایئئن مسئئاطر در 

های دنيای واقعئي بافت

 طرح نشده است. 

متر اسئئت و بعئئد قسئئمت سئئانتي 20متر و عئئرض سئانتي

 آورید؟  به دستهاشور خورده مستطير را 

 

1 

مسئئئئله طئئئرح شئئئده، 

صئئئحيح اسئئئت و بئئئا 

اطالعئئئات مفئئئروض 

قابليت حر شئدن دارد 

هئئای مسئئئله در بافتو 

 متنوع طرح شده است.

از زمين زراعي خود را مانند شکر فوق  کشاورزی قسمتي

به گندم اختصاص داده است. اگر مسئاحت کئر زمئين او 

هکتار باشد. چند هکتار به کشت گندم اختصاص یافته  80

 است؟

 

0 

 

 ج: موقعيت آزاد

هئایي، عبئارت بيئان شئده در آموزان در چنئين موقعيتمنظور مطالعه توانایي دانش به

 ید.به آنها اراطه گرد 7شکر 

 
 

یک مسئله دشوار برای آزمون المپياد مدرسه خود در پایئه سئوم راهنمئایي، ": موقعيت ارائه شده 

 ."طرح کنيد

 مسئله آزادموقعيت طرح  به عنوانآموزان : عبارت ارائه شده به دانش2شکل
 

 

 خالصه شده است. 6آموزان در این قسمت در جدول عملکرد دانش
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 آموزان در موقعيت آزاد : عملکرد دانش1جدول
سطح 
 عملکرد

درک موقعيت و نوع 
 مسئله طرح شده

 
 مثال

تعداد مساطر 
طرح  شده دراین 
 سطح عملکرد

 
 
0 

 
 

 عدم درک موقعيت
 

 طول، عرض و ارتفاع مدرسه خود را بدست آورید.  -3

سئئن علئئي  -2
3

اسئئت ولئئي پئئدر او  1
3

نهئئا را . سئئن آ 2

 بنویسيد؟
کار قطعئه بئه 20برای ساختن یک هواپيمئای کوچئک  -1
کيلئوگرم اسئت. موتئور آن  200بریم و وزن همه آنهئا مي
 کيلوگرم وزن دارد.   320تنهایي به

82 
(66%) 

 
 
 
3 

مسئئئله طئئرح شئئده 
صئحيح اسئت ولئي 
فاقد اطالعات کئافي 
برای حر است و یا 
 غيرممکن است.

 6خواهد برای خئود ول دارد و ميهزار تومان پ 2علي  -3
 ماند؟مداد قرمز بخرد. چقدر از پول باقي مي 6مداد سياه و 

برای اینکه بتوانيم یک برج مانند برج مئيالد را بسئازیم  -2
ای کمک بگيریم به نظر شئما ایئن کارگر حرفه 300اگر از 

 کشد انجام شود؟کار چقدر طول مي
کيلومتر را  1736وز نفر عازم شهری بودند و هر ر 370 -1

روز به مقصد برسند مسافت  33کردند اگر در مدت طي مي
روز  37دو شهر چند کيلومتر بوده است؟ اگر بخئواهيم در 
 به مقصد برسيم باید روزی چند کيلومتر طي کنيم؟ 

6 
(4%) 

 
2 

مسئئئله طئئرح شئئده 
پئ یر، صحيح و حر

ولئئي سئئاده )تئئک 
 ای( است. مرحله

دهئد. ایئن بئاغ در کيلو ميوه مي 266یک باغ هر سال   -3
 دهد. سال چند کيلو ميوه مي 6طول 
کيلئومتر اسئت شئما بئا 3000راه مشهد تا تهران مئثالی  -2

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

36 
(28%) 

 
1 

مسئئئله طئئرح شئئده 
صئئئئئحيح و بئئئئئا 
اطالعات داده شئده 

پ یر است.عالوه حر
ای پيچيئده براین، نسبت

ای( )چندمرحلئئئئئئه
 است. 

 320خواهيم یک اتوبان به سمت قم از تهران به انئدازه مي
کيلومتر یک درخئت  2کيلومتر بسازیم و در این اتوبان هر 

کيلومتر جاده یک کارگر حسئاب  8بکاریم. ضمنای برای هر 
درخت هم بکارد. تعداد درختئان و کارگرهئا را  2کنيد که 

 جدا حساب کنيد. 

2 
(1%) 
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در موقعيت آزاد شرایط قدری بهتر از شرایط نيمه ساختاریافته بئود. شئاید علئت ایئن 

مسئله بود. بئرخالف موقعيئت نيمئه آموزان برای طرح سطح عملکرد، باز بودن دست دانش

دیدند و آزادانه تجارب و دانش ریاضي پيشئين ساختاریافته، آنها خود را در محدودیت نمي

آمئوزان در موقعيئت گرفتند. با وجود این، عملکئرد دانشسئله بکار ميمخود را برای طرح 

( از آنها یا چيئزی ننوشئته %66نفر )حدود  82هم در مجموع کمتر از حد انتظار بود. در واقع آزاد 

 بودند یا نتوانسته بودند مسئله کاملي طرح کنند. 

آمئوزان نمونئه نفئر از دانش 12ای که بئين منظور پاسخ به سؤال دوم تحقيق، در پرسشنامهبه 

داده و از آنها خواسته شد به دقت به هئر  آموز، این سه سؤال نيئزآماری توزیع شد، به هر دانش

 سؤال پاسخ دهند: 

 مسئله روبرو شدید، چه احساسي داشتيد؟ اولين بار که با سؤاالت طرح  -3

 تر بود؟ چرا؟ کدام یک از سه سؤال برای شما سخت -2

 تر بود؟ چرا؟یک از سه سؤال برای شما راحتکدام  -1

 6ترین موقعيئت در جئدول ترین و راحئتآموزان در مورد سئختفراواني نظر دانش

 خالصه شده است. 
 

 مسئلهترين موقعيت طرح ترين و سادهآموزان درباره سخت: ديدگاه دانش6جدول

 نوع موقعيت

 

 آموزانفراواني نظر دانش

 ترین سؤال بودسخت ترین سؤال بودراحت

 موقعيت ساختاریافته

 مسئله(آزمون طرح  3)سؤال 

26 (48%) 0 

 موقعيت نيمه ساختاریافته

 مسئله(آزمون طرح  2)سؤال 

2 (6%) 34 (64%) 

 موقعيت آزاد

 مسئله(آزمون طرح  1)سؤال 

1 (30%) 31 (82%) 

 

(، موقعيئت %48) آمئوزاندهئد، از نظئر بيشئتر دانشنشئان مي 6همانطور که جئدول 

تر از دو موقعيت دیگر بود. آنها در مصاحبه اظهار داشتند که چون مسئئله ساختاریافته ساده

توانستند با تغيير اعئداد و یئا بافئت آن، راحتي مي اصلي در اختيار آنها گ اشته شده بود، به



 62  مسئله ریاضيهای طرح آموزان سال سوم راهنمایي در موقعيتبررسي عملکرد دانش

نگيز بئود. براآموزان به سؤال اول جالئب و تأمئرهای دانشمساطر جدیدی طرح کنند. پاسخ

اند. از ایئن رو اکثر آنها نوشته بودند برای اولين بار است که با چنين مسئاطلي روبئرو شئده

های دچئئار سئئردرگمي و حتئئي اضئئطراب و اسئئترس شئئده بودنئئد. چنئئد نمونئئه از پاسئئخ

 اراطه شده است. 7آموزان به سؤال اول پرسشنامه در جدول دانش
 

 ن به سؤاالت پرسشنامهآموزاهايی از پاسخ دانش: نمونه2جدول
 آموزپاسخ دانش   شماره سؤال
 
 
3 

)مواجهه با 
موقعيت 
 مسئله(طرح 

خيلئي ایئن کئارو شد گفت که خيلياولين باری که مسئله طرح کردم تقریبای مي -الف
 ای طرح نکرده بودم.دونستم چرا که تا اون موقع، مسئلهدشوار مي

وشم است که احساس طقریبئای تتقریبئای  کردم مسئوليتي روی دیه کم احساس مي -ب
 خوبي بود و یه ذره ترسيدم. 

ها روبئرو من از کالس اول ابتدایي تا االن اولين باری بود که با تاین نوع   مسئله -پ
 شدم خيلي تعجب کردم.

تعجب کردم و گفتم چرا من باید مسئله طرح کنم و حسئابي عصئبي شئدم و از  -ت
 معلم خيلي ناراحت شدم.

اعصابم خورد شد و گفتم اصالی ما که در این چند سئال بئا حئر مسئئله و طئرح  -ث
 مسئله کاری نداشتيم.  

 
2 
ترین )سخت

 موقعيت(

کار رفتئه بئه 80ای طرح کئنم کئه در آن عئدد توانستم مسئله، چون نمي2سؤال -الف
 باشد. 
فتئه باشئد.  کار ردر مسئله بئه 80مستطير داده بود و گفته بودید  6چون  2سؤال  -ب
 از کجا بياورم. 80من 
کردم و چئون بئا طئرح ی سختي طرح ميچون برای المپياد باید مسئله 1سؤال  -الف

 مسئله آشنا نبودم برام سخت بود. 
 دونستم که چي طرح کنم.چون حتي نمي 1سؤال  -ب

 
1 
ترین )ساده

 موقعيت( 

و تغيير دادن صورت  هاتوانستيم با عوض کردن عددها و اسمسؤال یک چون مي
 های زیادی بسازیم.مسئله، مسئله

 سوال دوم چون از شکر استفاده شده بود.

توانسئتيم خواسئت ميای که دلمان ميبخواه بود و هر مسئلهچون آن سؤال دل 1سؤال
 طرح کنيم. 
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 پاسخ به سؤاالت تحقيق

 ئله چگونه است؟مسهاي طرح آموزان در موقعيتسوال اول تحقيق: عملکرد دانش

آمئوزان، و های انجام شئده روی مسئاطر طئرح شئده توسئط دانشبا توجه به بررسي

توان گفت، در موقعيئت فراواني پاسخ آنها در هر موقعيت، در پاسخ به سؤال اول تحقيق مي

تئوان های متفاوت طرح شده است. دلير این امر را ميساختاریافته مساطر متعددی در بافت

آموزان با مشاهده یک مسئله حاضر و کامر، کار دشئواری بئرای انست که دانشاین عامر د

سادگي ها و یا بافت مسئله بهمسئله جدید نداشتند، چرا که با ایجاد تغييرات در کميتطرح 

کردند اما عمده این مسئاطر، تقليئدی از مسئاطر موجئود در کتئاب مساطر جدیدی طرح مي

هئای درونئي خئود رجئوع ها و توانایيمتر به دانش، مهارتآموزان کدرسي آنها بود. دانش

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 

نسته بودند حتي یئک مسئئله صئحيح ( از گروه نمونه نتوا%41نفر ) 68موقعيت دیگر بود و 

ای که همزمان شامر شئکر و عئدد رسد درخواست برای طرح مسئلهمي به نظرطرح کنند. 

مسئله را برای آنها دشوار کئرده بئود. در موقعيئت آزاد قيئد خاصئي بئرای باشد، طرح  80

خئود  آموزان در نظر گرفته نشد تا با آزادی بيشتری به مرور تجارب و دانش ریاضئيدانش

بپردازند و مساطر مناسب و متنوعي طرح کنند. اما این آزادی عمر، نسبت به موقعيت نيمئه 

ی بسيار کمي بودیم. در ایئن ساختاریافته، نيز کارساز نبود و باز هم شاهد مساطر طرح شده

آموزان در این ( موفق به طرح مسئله صحيح نشدند. ناتواني دانش%66نفر ) 82موقعيت نيز، 

های نو را بيش مسئله و خلق ایدهت، ضعف ناشي از عدم وجود تجربه کافي در طرح موقعي

تر از حئد انتظئار آموزان ضعيف و پئایيناز پيش آشکار ساخت. در مجموع، عملکرد دانش

خورد، تأثيرپئ یری مسئاطر است. مورد دیگری که در بررسي مساطر طرح شده به چشم مي

نمونه، یکي  به عنوانایط محيطي و خانوادگي آنها بود. آموزان از شرطرح شده توسط دانش

ای مسئله در موقعيت ساختاریافته، مسئئلهآموزان که پدرش خياط است، برای طرح از دانش

آموز افغاني هم یک مسئله طرح کرده بود شامر خياطي و دوختن طرح کرده بود. یک دانش

آمئوزان از محئيط پ یری دانشر این، تأثيرکه در آن، کارگران به حفر چاه مشغول بودند. بناب

 شود.مسئله ریاضي نيز آشکار ميخانوادگي، فرهنگ و دانش غيررسمي آنها، در طرح 
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مسئله چه واکنشئی هاي مختلف طرح آموزان نسبت به موقعيتسؤال دوم تحقيق: دانش

 دهند؟دهند و کدام موقعيت را ترجيح مینشان می

موزان به سؤاالت پرسشنامه مشخص شد که اکثئر آنهئا تجربئه آبا توجه به پاسخ دانش

اند و در واقع برای اولئين بئار از آنئان خواسئته مسئله را نداشتهرویارویي با موقعيت طرح 

مسئئله دچئار سئردرگمي و شده بود مسئله ریاضي طرح کنند. از این رو در آزمئون طئرح 

لئين بئار مسئئوليت بخئش مهمئي از تکليفي شئده بودنئد. همچنئين، از اینکئه بئرای اوبي

کردند از زیئر ایئن های ریاضي بر عهده آنها قرار گرفته بود راضي نبودند و سعي ميفعاليت

توانست به دلير وابستگي آنهئا بئه معلئم و کتئاب مسئوليت شانه خالي کنند. این امر نيز مي

فقئط بئه حئر آن درسي باشد، چرا که عادت کرده بودند یک مسئله برای آنها طرح شود و 

تر آمئئوزان موقعيئئت سئئاختاریافته را نسئئبت بئئه دو موقعيئئت دیگئئر راحئئتبپردازنئئد. دانش

دانستند. دلير اکثر آنها این بود که مسئله اصلي در اختيار آنها بوده و با ایجاد هر تغييئری مي

توانسئتند مسئاطر جدیئدی طئرح کننئد. موقعيئت نيمئه ها و متغيرهای مسئله، ميدر کميت

ترین موقعيت انتخاب کردند. بيشئتر آنهئا اذعئان داشئتند تاریافته را نيز به عنوان سختساخ

بکئار رود، کئار بسئيار دشئواری   80ای که در آن همزمان شکر و عئدد طرح کردنِ مسئله

دانستند، دلير خئود را ترین موقعيت ميآموزاني که موقعيت آزاد را سادهاست. معدود دانش

 ای طرح مساطر دلخواه و نبود قيد و محدودیت اعالم کردند. داشتن آزادی عمر بر

 

 گيريبحث و نتيجه

آموزان سئال تحليلي انجام شده، عملکرد دانش -در این پژوهش که با روش توصيفي 

مسئله ریاضي مورد بررسي قرار گرفته است. هئدف از های طرح سوم راهنمایي در موقعيت

مسئاطر ریاضئي، درک بهتئر از آنچئه در ذهئن   ر طئرحاین کار، ارزیئابي توانئایي  آنهئا د

از  ق،يئتحق نیئا انجئام یبئراگ رد و نگئرش آنهئا بئه طئرح مسئئله بئود. آموزان ميدانش

 چئارچوباز  و مسئئلهطئرح  فيتکئال اراطئه منظور به( 3336) الرتن و انوایاستو چارچوب

 اسئتفاده آمئوزان،دانش مسئلهطرح  مهارت يبررس جهت ن،يمحقق خود توسط شده يطراح

 افته،یسئاختار) مسئئلهطرح  تيموقع سه( 3336) الرتن و انوایاستو چارچوبِ اساس برشد. 

و از آنها خواسته شد بر مبنئای  گرفت قرار آموزاندانش ارياخت در( آزاد و افتهیساختار مهين

های اراطه شده مساطلي طرح کننئد. مسئاطر طئرح شئده نيئز بئر اسئاس چئارچوب موقعيت
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مسئئله، یئک بندی و تحلير شد. عالوه بئر آزمئون طئرح شنهاد شده در این مطالعه، طبقهپي

هئای آموزان توزیع شد تا واکنش آنها به موقعيتنفر از دانش 12ی سه سؤالي بين پرسشنامه

آمئوزان حئاکي از مسئله نيز مشخص شود. بررسي مسئاطر طئرح شئده توسئط دانشطرح 

ساختاریافته نسبت به دو موقعيت دیگر است. اما در مجمئوع،  عملکرد بهتر آنها در موقعيت

کئه بسئياری از  طوری آموزان در این مطالعه بسيار ضعيف بود، بهمسئله دانشعمکرد طرح 

آنها نتوانسته بودند حتي یک مسئله صحيح طرح کنند. نتایج مطالعه حاضر بئا برخئي نتئایج 

در مطالعئه خئود بئه ایئن نتيجئه رسئيد کئه ( مطابقت داشت. وی نيئز 3133مطالعه غيبي )

ای کئه مسئله بسيار ضعيف هستند و در طرح مساطر از مسئاطر سئادهآموزان در طرح دانش

شان وجود داشت استفاده کرده و یا واقعيت را کنار گ اشته بودند. در اغلب در کتاب درسي

ی اولئين بئار بئا چنئين آموزان ابراز داشئتند کئه بئراپاسخ به سؤاالت پرسشنامه، اکثر دانش

اند و در آن هنگام دچار سردرگمي و در نتيجه ترس و اضئطراب شئده سؤاالتي روبرو شده

تر بودند. همچنين، اکثئر آنهئا موقعيئت سئاختاریافته را بئرای طئرح مسئئله جدیئد راحئت

( 2002) هوانئگ و یکئا مطالعئه یهاافتئهی از يبخشئ بئا پژوهش حاضر، جینتادانستند. مي

 از ندرت به نيچ و کایآمر مدارس در که افتندیدر خود قيتحق در زين آنها. داشت يهمخوان

 ياضئیر مسئاطر طئرح در یادیز تجربه آموزاندانش و شوديم استفاده مسئلهطرح  فيتکال

های سایر مطالعات انجام شئده در زمينئه . با توجه به نتایج این تحقيق و بررسي یافتهندارند

آموزان شئده توانند باعث ضعف شدید در عمکرد دانشین دالیلي که ميترمسئله، مهمطرح 

( 2 بپردازنئد، مسئئله طرح به خودشان که یيهافرصت کمبود ای فقدان( 3باشند، عبارتند از: 

نف  و دانش کئافي بئرای  وجود اعتماد به ( عدم1وابستگي شدید به معلم و کتاب درسي، 

جئای درک مفهئومي  ای مفاهيم بهوار و درک رویهيیادگيری طوط -8مسئله ریاضي، طرح 

آگئاهي  ( عئدم6مسئئله، و ( عدم وجود خالقيت و انعطاف الزم برای طئرح 6و کاربردی، 

کارگيری طرح مسئله در فرایند یاددهي ئ یئادگيری و ارزیئابي. بنئا بئر معلمان از مزایای به

آمئئوزان بئئرای دانشهئئای ریاضئئي، تجئئارب محققئئان پئئژوهش حاضئئر، در بيشئئتر کالس

 خئود تيخالق و هایيتوانامسئله بپردازند و های هدفمندی وجود ندارد که به طرح فرصت

آمئوزان . این در حالي است که با ایجاد چنين فرصتي برای دانشدهند بروزدر این زمينه  را

 را آنهئا قئدرت و ضئعف نقئاط ،توان به عمق فهم آنها از مطالب تدری  شده پئي بئردمي

و حتي قوه خالقيت و ابداع را در آنها تقویئت کئرد. همچنئين طبيعئي اسئت  کرد شخصم
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تر و مسئله جدید به چالش کشيده شود، بئه درک عميئقآموزان برای طرح وقتي ذهن دانش

مسئئله در معناداری از موضوع مورد مطالعه دست یابند. بنابر این، اسئتفاده از فراینئد طئرح 

 و ميتعلئ انئدرکاراندسئت ورسد مي به نظرر، و شاید ضروری، آموزش ریاضي مفيد و مؤث

 و موضئوع نیئا تيئماه از يآگئاه کسب با دیبا بلکه بگ رند، آن از يسادگ به دینبا تيترب

 و يدرسئ کتئب در کارآمئد و معقئول یاوهيشئ به را مسئلهطرح  آن، در موجود بالقوه توان

ه اجئرای موفئق و مئؤثر فراینئد طئرح باید توجه داشت ک .سازند ريدخ ياضیر یهاکالس

نيازمند آموزش معلمان در ایئن زمينئه اسئت.  نخست وهله درهای ریاضي مسئله در کالس

بئه مسئئله را هایي، تجربه کافي در طئرح ای که خود آنها قبر از انجام چنين فعاليتگونهبه

 یهئاکالس بئه مسئلهطرح  ورود یراستا در يعمل اقدام هر از قبر البته آورده باشند. دست

 و موضئوع نیا مختلف ابعاد یيشناسا منظور به نه،يزم نیا در شتريب مطالعات انجام ي،اضیر

گونئه مطالعئات این .اسئت ضئرورت کی ،يپرورش و يآموزش یهانهيزم ریسا با آن ارتباط

دافي توانند در سطوح مختلف تحصيلي از ابتدایي تا دانشگاه و حتي در بين معلمان با اهمي

مسئئله، ارتبئاط دانئش محتئوایي مسئئله بئا توانئایي حرچون: بررسي ارتباط مهارت طرح 

آگاهي معلمان از مزایئا و مسئله آنها، بررسي ميزان های طرح آموزان با مهارتریاضي دانش

هئای مسئله در فرایند آموزش، نحوه اجئرای صئحيح و مئؤثر فعاليتکارگيری طرح نحوه ب

تری از توان به درک کامئرهای درس و... انجام شود. از این طریق ميالسمسئله در کطرح 

تواند راهنمای عمر مئا در اجئرای مسئله و نحوه اجرای آن، دست یافت که ميفرایند طرح 

 صحيح و هدفمند آن در تدری  و حتي ارزیابي ریاضيات باشد. 
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 منابع

 الف. فارسی

 نامئهپایان. آمئوزان ابتئدایيمسئله ریاضئي دانشبررسي فرایند طرح (. 3133غيبي، تایي  )

 رجئایي،شئهيد  ریاضئي، دانشئگاه تربيئت دبيئر آموزش ارشد کارشناسينشده منتشر

 پایه، تهران. علوم دانشکده

 بئا آن رابطئه و ياضئیر مسئئلهطرح  در آموزاندانش یيتوانا يبررس(. 3133) رهيمن فرزند،
ارشئد آمئوزش  ينشئده کارشناسئمنتشئر نامهانیپا )هندسه(. ياضیر دانش و تيخالق

 کرمان. انه،یو را ياضیباهنر ، دانشکده ر دينشگاه شه. داياضیر

 انگليسیب. 
Abu-Elwan, R. (2002). Effectiveness of problem posing strategies on 

prospective mathematics teachers' problem solving performance. 

Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 

25(1), 56-69. 

Cai, J., & Hwang, S. (2002). Generalized and generative thinking in U.S. 

and Chinese students’ mathematical problem solving and problem 

posing. Journal of Mathematical Behavior, 21(4), 401-421. 

English, L. D. (1997). The development of fifth-grade children’s 

problem-posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34(3), 

183-217. 

Kilpatrick, J. (1987). Problem formulating: Where do good problems 

come from? – In: A. H. Schoenfeld (Ed.), Cognitive Science and 

Mathematics Education. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 123–

147. 

Lavy, I., & Shriki, A. (2007). Posing problems as a means for developing 

mathematical knowledge of prospective teachers. In J. H. Woo, H. 

C. Lew, K. S. Park, & D. Y. Seo (Eds.). Proceedings of the 31st 



 99  مسئله ریاضيهای طرح آموزان سال سوم راهنمایي در موقعيتبررسي عملکرد دانش

Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education, Vol. 3, 129-136. Seoul: PME.  

Leung, S. S. (2013). Teachers implementing mathematical problem 

posing in the classroom: challenges and strategies. Educational 

studies in mathematics, 83(1), 103-116.  

Lowrie, T. (2002). Young children posing problems: The influence of 

teacher intervention on the type of problems children pose. 

Mathematics Education Research Journal, 14(2), 87–98. 

National Assessment of Educational Progress (NAEP, 2005). Available 

at: http://nces,ed,gov/nationsreprtcard/mathematics/. 

NCTM. (2000). Principles and standards for school mathematics. 

Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. 

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning 

of Mathematics, 14(1), 19-28. 

Song, S. H. Yim, J. H. Shin, E. J.,  & Lee, H. H. (2007). Posing problems 

with use the ‘what if not?’ strategy in nim game. In J. H. Woo, H. C. 

Lew, K. S. Park, & D. Y. Seo. (Eds.). Proceedings of the 31st 

Conference of the International Group for the Psychology of 

Mathematics Education, Vol. 4, 193-200. Seoul: PME. 

Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into 

students’ problem posing. In P. Clarkson (Ed.), Technology in 

Mathematics Education (pp. 518–525). Melbourne: Mathematics 

Education Research Group of Australasia. 

TIMSS and PIRLS International Study Center (2003). TIMSS 2003 

released items: Eight grade mathematics. Lynch School of 

Education, Boston College. 

Van Harpen, X. Y., & Presmeg, C. N. (2013). An investigation of 

relationships between students’ mathematical problem-posing 

abilities and their mathematical content knowledge. Educational 

studies in mathematics, 83(1), 117-132. 

Yuan, X., & Sriraman, B. (2011). An exploratory study of relationships 

between students’ creativity and mathematical problem posing 

abilities—Comparing Chinese and U.S students. In B. Sriraman, & 

K. Lee (Eds.), The Elements of Creativity and Giftedness in 

Mathematics (pp. 5-28). Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers. 

 


