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 حل مسأله

NCTM (0222ُاستاندارد حل مسأله را در کنار ن ) ی دبستان تا پایه های پیش استاندارد دیگر برای پایهه

دارای پنج  NCTMدرسی ارائه شده توسط  شود، برنامه طور که در جدول دیده می هماناست  دوازدهم ارائه کرده 

درسی  استاندارد موضوعی و پنج استاندارد فرآیندی است و حل مسأله یکی از استانداردهای فرآیندی این برنامه

 شود. محسوب می

های آموزشی از پیش دبستان تا  است که برنامه گونه بیان شده  در این سند، استاندارد حل مسأله، این

 آموزان را قادر سازد تا: ی دانش ی دوازدهم باید همه پایه

 دانش ریاضی جدید خود را از طریق حل مسأله بسازند. •

 آیند، را حل کنند. وجود می های دیگر به مسائلی را که در ریاضیات یا موقعیت •

 کارگیرند. برای حل مسائل، یک گستره از راهبردهای متفاوت و متناسب را به •

 (.1932ی ریاضی، بازبینی و بازتاب داشته باشند )ریحانی و همکاران،  بر فرآیند حل مسأله •

 NCTMاستانداردهای موضوعی و فرآیندی 

 شماره  استانداردها

  اعداد و عملیات

 استانداردهای موضوعی

1 

 0 جبر

 9 هندسه

گیری اندازه  4 

هاو احتماالت دادهتجزیه و تحلیل   5 

  حل مسأله

 استانداردهای فرآیندی

6 

 7 استدالل و اثبات

 8 اتصال

 3 گفتمان

 12 بازنمایی

 

ل مسئله به عنوان یکی از مهارتهای اساسی تفکر سند راهنمای برنامه درسی ریاضی ایران نیز حدر 

 مورد توجه قرار گرفته است. ریاضی
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 ایبرنامه درسی ریاضی مدرسه محدوده و قلمرو ریاضیات در

 ، غیر قابل استناد(1391سی حوزه یادگیری ریاضی، )برگرفته از راهنمای در

 
 

های درسی تأکید بر کسب  هنوز در بسیاری از مدارس امروز در جریان تدریس و اجرای برنامهاین وجود با 

های تفکر از طریق  وار و حفظی است و معموالً برای آموزش مهارت دانش و معلومات از طریق یادگیری طوطی

تسلط ( 1360)1پولیاآنکه حال  (.1976احمدی، به نقل از گیرد ) فرآیند حل مسأله کوشش چندانی صورت نمی

بر ریاضیات را توانایی و مهارت در حل مسأله و به معنای داشتن استقالل اندیشه، عقل سلیم و نیروی نو آفرینی 

ای مناسب،  هی وسیل وجوی آگاهانه ضرورت جست» ( عبارت است از 1360مسأله از دید پولیا )دانسته است. 

معنای پیدا کردن این  باشد. حل مسأله، به در بدو امر این وسیله غیر قابل دسترس میکه  ،برای رسیدن به هدفی

 «. وسیله است

                                                
1 Polya 

محدوده و 
 قلمرو ریاضی

 مفاهیم و مهارتهای اساسی 

(دانش ریاضی)  

 اعداد و عملیات

 الگو و تغییر

 فضا و شکل

 عدم قطعیت

/  محاسبات عددی
 تقریبی و ذهنی

 اندازه گیری

 فرایندهای ریاضی

(تفکر ریاضی)  

 استدالل

 حل مسئله

 گفتمان ریاضی
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آموز، عالقمندانه درگیر است و تالش  انشکند که در آن د ( مسأله را فعالیتی تعریف می1330) 0لدشونف

ای که با آن به هدف برسد،  ی ریاضی در دسترس و از قبل آماده حلی برای آن پیدا کند و وسیله دارد که راه

های  ها، کنترل و نظام ی منابع، رهیافت ندارد. او دانش و رفتار الزم برای انجام حل مسأله را در چهار مرحله

 .دارد باوری بیان می

( در سند اصول و استانداردها برای ریاضیات مدرسه NCTM ،0222شورای ملی معلمان ریاضی )

داند که روش حل آن از پیش  طور مشابهی، حل مسأله را درگیر شدن در وظیفه، تکلیف و فعالیتی می ( به0222)

رون دانش خودشان بیرون را از دآموزان باید آن حل، دانش شناخته شده نیست، به این خاطر برای یافتن راه

آموزان  دانشهای جدید ریاضی را رشد و توسعه خواهند داد.  ها اغلب درک و فهم بکشند و از مسیر این فرآیند آن

ای که نیازمند و  کردن مسائل پیچیده شدن و حل کردن، گالویز بندی های فراوان و متواتر برای صورت باید فرصت

روی تفکرشان بازتاب و  باشند و پس از آن ترغیب و تهییج شوند که مستلزم تالش و کوشش است، داشته

 باشند.  العمل داشته  عکس

آموز دیگری مسأله  آموز، ممکن است برای دانش مسأله ریاضی مطرح شده برای یک دانشاین تعاریف با 

 نباشد اگر

 ها داشته باشد، اما اولی نداشته باشد. ای برای حل سئوال دومی یک الگوریتم آماده (1

 .(1932ز ریحانی، احمدی و کرمی، نباشد )به نقل اکردن باشد اما دومی  اولی مایل به حل (0

ها برای روی آوردن به رویکردهای حل مسأله در آموزش ریاضی، انتقال از  با وجود تقاضاها و درخواست

های تفکر، کند و  های ریاضی به آموزش همراه با تأکید بر فهم و درک ریاضی و مهارت آموزش حقایق و رویه

های سنتی باید کنار گذاشته شوند. اکثر معلمانی  اند که شیوه نشده است. بسیاری از معلمان مجاب مشکل بوده 

 (.0222هم که مایل به تغییر هستند، اطمینان ندارند که چگونه باید این کار را انجام دهند )مکینتاش وجرت،

                                                
0 Schoenfeld 
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 ها در مورد حل مسأله دیدگاه برخی

 :(1963ترجمه احمد آرام، مرحله است )روش پولیا شامل چهار حل مسأله به روش پولیا: 

 فهمیدن -1

 طرح یک نقشه -0

 اجرای نقشه -9

 بازگشت یا نگاه به عقب. -4

باید به صورتی آشکار بدانیم که »گوید:  طور که پولیا می ، همان«فهمیدن مسأله»در اولین مرحله یعنی 

ای اصلی مسأله، یعنی ه طبق این الگو شاگرد باید در این مرحله بتواند بخش«. است چیزی خواسته شده چه

شاید دقیقاً نتوان مشخص کرد که از چه زمانی وارد مسأله را تعیین کند. « شرط»و « ها داده»، «مجهول»

هایی بین فهم یک مسأله و طرح یک نقشه برای حل  شویم. همواره ارتباط می« طرح نقشه»ی دوم یعنی  مرحله

ای برای حل آن بیشتر  آن وجود دارد. به هر میزان که درک بهتری از مسأله حاصل شود، احتمال طرح نقشه

 خواهد شد. 

پولیا برای یافتن جواب مسأله، باید به صورت مکرر دیدگاه و روش نگریستن خود به مسأله را  ی به گفته

استاد باید کمک کند، ولی نه بسیار زیاد و نه بسیار کم، تا چنان باشد »گوید:  گونه که پولیا می عوض کنیم. همان

ی آن باشد  معلم باید آماده»و نیز: « ندکه برای دانشجو سهم قابل قبولی از کاری که باید انجام دهد بر جای بما

ای دیگر برآید  نباشد، درصدد یافتن چاره ]مناسب[برای برانگیختن شاگردان کافی  ]راهنمایی[که اگر این اشاره 

 «.تر متوسل شود های صریح و بدین ترتیب باید آمادگی آن را داشته باشد که رفته رفته به اشاره

( برای تحلیل فعالیت حل مسأله در ریاضی، مدلی شامل چهار 1385) 9لدشونفلد و حل مسأله: شونف

5، کنترل و نظام باورها4هاعامل را ارائه می دهد. این عوامل شامل منابع، رهیافت
ی دانش است. منابع، گنجینه 

                                                
9 Schoenfeld 
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انش ریاضی فهمد. به عبارت دیگر د حل را می سازی راه ریاضی فرد است که با آن مسأله و چگونگی اجرا و پیاده

کند این منابع  لد اشاره میگونه که شونف باشد. البته همان ی داده شده ، دارا می که شخص در ارتباط با مسأله

کند تا  اند که به شخص کمک می ها، پیشنهاداتی عمومیممکن است معیوب و یا نادرست نیز باشند. رهیافت

کارها شامل رسم شکل، انتخاب نمادهای مناسب، مسأله را فهمیده و در حل آن پیشرفت کند. این ساز و 

های مناسب  حل کردن راه باشد. کنترل به معنی انتخاب، نظارت، بازبینی و دنبالجستجوی مسائل مرتبط و... می

کارگیری منابع و  هاست. یا به تعبیری دیگر تصمیمات عمومی راجع به گزینش و به و یا اصالح و ترمیم آن

 .رهای فرد نیز شامل دیدگاه او نسبت به موضوع، محیط و خودش استها. نظام باو رهیافت

رت های نامناسب و درکل وارسی و نظا های مناسب، اصالح و ترمیم انتخاب کردن شیوه انتخاب و دنبال

 دقیق بر فرایند حل مسأله هر دو به یک اندازه اهمیت دارند. این همان موضوع کنترل است.

کند، تأثیر مستقیمی بر عملکرد او حین حل مسأله دارد.  لد تعریف میگونه که شونف باور ریاضی فرد آن

 شده است:لد به ترتیب زیر ذکر برخی از باورهای نادرست دانشجویان و پیامدهای آن توسط شونف

 کم، ارتباط با حل مسأله و تفکر واقعی دارد.  : ریاضیات رسمی هیچ و یا خیلی باور اول

 نتیجه : در یک مسأله که مستلزم کشف است، ریاضیات رسمی قابل استناد نخواهد بود. 

 شوند دقیقه حل می 12: مسأله های ریاضی همیشه در کمتر از  باور دوم

دقیقه حل کند ، از آن صرفنظر  12ای را در عرض  دانشجو نتوانست مسألهآموز یا  نتیجه : اگر دانش

 کنند. می

 : تنها نوابغ قادر به کشف یا خلق ریاضیات هستند. باور سوم

آموز نوعی ( مطالبی را فراموش کنید خیلی بد است. یعنی شما یک نابغه  : اگر شما ) یک دانش 1نتیجه 

 ا برای خودتان به دست آورید. نیستید و قادر نخواهید بود که آن ر

                                                                                                                                                       
4 Heuristics 

 ( 19-4)رجوع کنید به جدول5
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و سعی  گونه که هستند باور کند ها را همان است که روش  آموز پذیرفته : دانشجو یا دانش 0نتیجه 

  دهد. که بفهمد چرا این کار را انجام می کند نمی

 (: دانش و رفتار ریاضی الزم برای تعیین دقیق عملکرد حل مسأله در ریاضی13-4جدول)

 

 

 منابع -1
Resources 

 فهمد دانش ریاضی که فرد دارد و با آن مسأله را می

 . شهود و دانش غیر رسمی در آن زمینه1

 . حقایق0

 های الگوریتمی . روش9

 (ها رویههای غیر الگوریتمی ) . روش4

 ای و قضایا درباره قوانین کار در حوزه مربوطه های مرتبط و دانش گزاره . مهارت5

 

 

 هارهیافت -0

Heuristics 

 هایی که برای پیشرفت روی مسائل غیر استاندارد ها و تکنیک استراتژی

 . ترسیم شکل1

 . معرفی نمادهای مناسب0

 . استفاده از مسائل مرتبط9

 کردن مجدد مسأله . فرموله4

 . ارزیابی و تست5

 

 کنترل -9
Control 

 ها و استراتژی سازی منابع ها و پیاده گیری جامع با در نظر گرفتن انتخاب تصمیم

 ریزی . طرح نقشه و برنامه1

 . مشاهده و مانیتورینگ و ارزیابی0

 گیری . تصمیم9

 . اعمال فراشناخت آگاهانه4

 

 سیستم باور -4
Belief 

Systems 

 :های فردی نه لزومآ آگاهانه فرد( در مورد ای از شاخصه دیدگاه کلی فرد ) مجموعه

 . خودش1

 . محیط0

 . موضوع9

 . ریاضی4

 

گونه متقاعد شدن از راه دو  دهیم، به همان و حس مختلف را ترجیح میگونه که دریافت، از راه د همان

های  توانند با راه که مسائل می (. اطالع از این1963ترجمه احمد آرام،  دهیم )پولیا استدالل متفاوت را ترجیح می

موزی که آ کنند، تأثیر خواهد گذاشت. دانش آموزان با مسائل برخورد می مختلف حل شوند در روشی که دانش

برای حل مسأله وجود دارد ممکن است که روی مسأله خاصی مدتی فکر کند “ راه درست”کند تنها یک  فکر می
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را رها کند و منتظر بماند تا راه حل مسأله در کالس تکنیک حل به او ارائه شود و  و اگر توفیقی حاصل نکرد آن 

کند امکان کشف  گیرند. شاگردی که فکر می کار می آموزان ما در مدرسه به این الگویی است که بیشتر دانش

شود، پیوندهایی برای  کند، به احتمال زیاد با مسأله بیشتر درگیر می ریاضی وجود دارد و از آن استفاده می

ترجمه  رابرت وهمکاران، ریس،) یابد ای دست کند و شاید بتواند به یک راه حل غیر منتظره خودش پیدا می

 (.1981 مسعود نوروزیان،

 (:همان) رسند آموزان مفید به نظر می های زیر برای کمک به حل مسأله توسط کودکان و دانشتوصیه

ها باید به آزمودن بسیاری از  ها روشن نیست، آن حل آن آموزان باید با مسائلی روبرو شوند که راه دانش •

 های مختلف حل مسأله تشویق شوند. راه

ها نباید  آموزان چالش ایجاد کند، اما سختی مسأله شد که برای دانشدر حدی با  الزم است سطح مسأله  •

 ها را تبدیل به یک معمای غیر قابل حل نماید. ای باشد که آن اندازه به

 کودکان تصور نکنند که همه مسائل باید به سهولت حل شوند. •

 آموزش داد. توان صراحتاً راهبرد های حل مسأله را می •

زمان احتیاج دارد )زمان برای درک موضوع، زمان برای کشف مسیر حل و تدریس مؤثر حل مسأله به  •

 زمان برای فکر کردن به جواب(.

ها داده شود زیاد است  شوند. مطالبی که باید به آن ای بودن ما معلمین می آموزان فدای حرفه اغلب دانش •

ها  دهیم، در نتیجه آن ا ارائه میه ای به آن صورت مرتب شده و ما نتایج مطالعات و کشفیات ریاضی خود را به

آموزان  کنند اما پیدا کردن این مهارت نتایج نامطلوبی نیز در بر خواهد داشت. زیرا دانش زودتر مهارت پیدا می

ها را مثل گرامر زبان آنقدر تکرار کرد تا یاد گرفته  است و باید آن کنند که همه ریاضیات شناخته شده  فکر می

ها هیچ نوع هیجان، لذت کشف و خالقیت وجود ندارد، بلکه تنها یک رضایت  ری، برای آنشود و در این یادگی

 کوچک و ساده از انجام کار در بر خواهد داشت.
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 درسی نقش و هدف حل مسأله در برنامه

درسی  در برنامه ( در مورد نقش و هدف حل مسأله0225، نقل شده در استیسی، 1383) 6شرودر و لستر

 اند: بندی را مشخص کرده سه دسته

در کاربرد بعدی در حل مسائل ریاضی( )تدریس محتوای ریاضی برای  :7تدریس برای حل مسأله (1

که یادگیرندگان  ی ریاضی را قبل از آن های اولیه این نوع روشِ تدریس، معموالً معلم محتوا و مفاهیم و الگوریتم

ها با دانستن آن مفاهیم و  دهد. سپس آن ها ارائه می حل مسأله احساس کنند، به آن ها را در حین نیاز به آن

 (.1977پردازند )گویا،  ها به حل مسأله می ها و روش فرمول

رشد توانایی عمومی در حل های رهیافتی برای  )تدریس استراتژی :8ی حل مسأله تدریس درباره (2

به  د،کن چه که پولیا برای حل مسأله پیشنهاد می هایی نظیر آن در این نوع روشِ تدریس معلم رهیافتمسائل( 

 دهد. آموزان آموزش می دانش

ی ارائه مسائل غیر روتین در  وسیله )تدریس محتوای استاندارد ریاضی به :3تدریس از راه حل مسأله (3

که شامل مفهوم ریاضی ای از دنیای واقعی،  مسأله در این نوع روشِ تدریس معلم معموالً بردارنده این محتوا(

آموزان ضمن حل این مسأله دانش ریاضی مورد نظر  کند و دانش شده برای تدریس است را مطرح می درنظرگرفته

 (. 1932گیرند )نقل شده در ریحانی و همکاران،  را نیز فرا می

ه از داستفاآلی دارد و  درسی مناسب که در آن حل مسأله جایگاه ایده به ذکر است که داشتن برنامهالزم 

ها از حل  های درسی حل مسأله محور، بدون در نظر گرفتن آموزش معلمان ریاضی و چگونگی درک آن کتاب

آموزان باشد،  ی آموزش حل مسأله به دانش مسأله اعتبار اجرایی چندانی ندارد. اگر هدف ما فراهم کردن زمینه
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ی درسی  (. برنامه0228، 12را فرابگیرند )چپمن صورت شفاف و صریح حل مسأله در ابتدا باید خود معلمان به 

(. بنابراین 1987است )ریحانی،  سال است که بدون تغییر باقی مانده  02تربیت دبیر ریاضی در کشور ما بیش از 

ی درسی تربیت دبیر ریاضی باشد. اما این امر  بایست گنجاندن رویکرد حل مسأله در برنامه ها، می یکی از اولویت

های آموزش ضمن خدمت مناسب برگزار شود.  کافی نیست و برای معلمان فعلی ریاضی نیز باید دوره به تنهایی

خواهیم به  ها می اند، از آن از معلمان ریاضی انتظار داریم کاری را انجام دهند که برای انجام آن آموزش ندیده"

طور معمول، معلمان ریاضی  ند. بها ای تدریس کنند که آن شیوه را در دوره تحصیل، خود فرا نگرفته شیوه

طور طبیعی از  ها از ریاضیات نیز به است و درک و تصور آن ها تدریس شده  کنند که به آن گونه تدریس می همان

(. در حقیقت جایگاه و نقش معلمان ریاضی در فرایند آموزش به 1987)ریحانی،  "گیرد همین رهگذر شکل می

های ویژه خود روبروست.  ریاضی است. البته آموزش معلمان با موانع و چالش یدرس برنامهتر از سند  مراتب مهم

ی آموزش معلمان ریاضی و  مجاب شدن معلمان نسبت به رویکرد حل مسأله، کمبود نیروی متخصص در زمینه

 عدم وجود برنامه جامع درباره تربیت معلم برخی از این مشکالت هستند.
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