
اشاره 

طرح مسئله ریاضی، به معنای تولید مسائل ریاضی و هم چنین صورت بندی تازه از مسائل موجود است. 

این نوشتار بر فرایندهای طرح مسئله که دانش آموزان مدرسه ابتدایی با آن درگیرند متمرکز شده است. این 

فرایندها عبارتند از الف: طرح مباحث ابتدایی/ مبنایی، ب: طرح مسائل مرتبط، ج: مفهوم سازی برای یک عمل 

ریاضی، د: درگیر شدن با فراشناخت، و ه: اتصال به تجارب شخصی. در این نوشتار، نمونه هایی در مورد استفاده 

از طرح مسئله در قبل، حین و بعد از حل مسئله ارائه و توضیح داده شده است. استفاده از طرح مسئله برای 

اهداف مختلف آموزشی از جمله برای توسعۀ مفاهیم، تمرین و تکلیف، حل مسئله، ارزیابی میزان درک و فهم 

و ارائه آموزش های متفاوت با استفاده از نمونه هایی از مدارس سنگاپور، توصیف و تشریح شده است.

کلیدواژه ها: طرح مسئله ریاضی، حل مسئله، مفهوم سازی ریاضی، مدارس سنگاپور

1. مقدمه
تعریف طرح مسئله ریاضی، تولید مسائل جدید 
)سیلور2،  است  موجود  مسائل  مجدِد  صورت بندی  و 
1994(. سیلور سه نوع طرح مسئله را - به نام های طرح 
مسئله ای که در قبل، حین یا بعد از حل مسئله رخ 
می دهد - مشخص کرده است. تعریف سیلور به این 
امر اشاره می کند که الزم است طرح مسئله ریاضی را 
در هرگونه بحث و گفت وگو درباره حل مسئله ریاضی 

در نظر بگیریم.
در سنگاپور، چارچوب برنامه درسی ریاضی بر حل 
مسئله ریاضی متمرکز است. از جمله اهداف برنامه درسی 
این است که دانش آموزان قادر به »صورت بندی« و حل 
 ،2006a ،مسائل باشند )ص 5، وزارت آموزش وپرورش
هم چنین،   .»)2006b آموزش وپرورش  وزارت  ص1، 
مورد  درسی  کتاب های  در  مسئله  طرح  تکلیف های 

استفاده در مدارس ابتدایی سنگاپور رایج است )به عنوان 
مثال فونگ3، راما کریشنان4 و گان5، 2007.(

در  مسئله  طرح  تکلیف های  از  استفاده  مزایای 
بررسی شده  پایه ها  تمام  کالس های درس ریاضی در 
است و نمی توان نادیده گرفت که چنین تکلیف هایی 
می توانند بر سایر ویژگی های دانش آموزان تأثیر بگذارند 
از جمله بر:1( استعداِد ریاضی، شامل درک و فهم وتوانایی 
حل مسئله،2( طرز تلقی ها نسبت به ریاضی مانند حس 
کنجکاوی و عالقه، و 3( احساس مالکیت نسبت به کار 
خود )انگلیشa ،6 1997؛ گروندمیر7، 2002؛ کنوت8، 

2002؛ پرین9، 2007.(
در بخش اول این نوشتار، برخی پژوهش ها راجع 
خاص،  طور  به  شده اند.  ارائه  ریاضی  مسئله  طرح  به 
پژوهش های منتخب در مورد ارتباط بین حل مسئله 
یافته های  شده اند.  داده  شرح  ریاضی  مسئله  طرح  و 

طرح مسئله ریاضی در

یپ بان هار1
مترجمان: ابراهیم ریحانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
خدیجه کریمی کیا، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
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یک پژوهش درباره دانش آموزان سنگاپور با تمرکز بر 
دوم  بخش  در  شده اند.  ارائه  مسئله  طرح  فرآیند های 
نوشتار، نقش های متفاوت تکلیف های طرح مسئله در 

کالس درس توضیح داده شده اند.

1-2. حل مسئله و طرح مسئله ریاضی
ارتباط بین حل مسئله و طرح مسئله ریاضی، موضوع 
بسیاری از مطالعات پژوهشی بوده است. دانش آموزانی 
که در حل مسائل غیر معمولی بهتر بوده اند »مسئله 
طرح کن«های بهتری هم بوده اند. سیلور و کای10 )1996( 
مدارس  دانش آموزان  مسئله  توانایی حل  که  دریافتند 
راهنمایی آمریکا، همبستگی باالیی با توانایی آن ها در 
طرح مسائل پیچیده از نظر معنایی در یک نوع تکلیف 
طرح مسئله دارد. در یک سری پژوهش های متوالی درباره 
دانش آموزان پایه های سوم، پنجم و هفتم در استرالیا، 
انگلیش )c ،1997 b 1997، 1998( روابطی بین حل 
او نشان داد  به ویژه،  مسئله و طرح مسئله پیدا کرد. 
که توانایی حل مسئله معمولی با طرح مسائل پیچیده 
محاسباتی-اما نه لزوماً مسائلی با ساختار پیچیده - در 
ارتباط است. توانایی در حل مسئله های بدیع با طرح 
تحقیقات  است.  ارتباط  در  ساختارپیچیده  با  مسائلی 
مشخص کرد که در میان دانش آموزان سنگاپور، مسئله 
حل کن های خوب به طور قابل توجهی نمرات طرح مسئله 
باالتری نسبت به مسئله حل کن های ضعیف داشتند )یپ، 
2002(. عالوه بر این، معلوم شد زمانی که دانش آموزان 
هیچ تجربه قبلی درباره طرح مسئله نداشتند، رابطه بین 
حل مسئله و طرح مسئله، وابسته به پایه تحصیلی آن ها 
نبود. در تمام این مطالعات، از دانش آموزان خواسته شد که 
با توجه به برخی شرایط داده شده، مسائلی را طرح کنند. 
تحقیق بر روی طرح مسئله در طول و بعد از حل مسئله، 

نسبتاً کمتر انجام شده است.

3. فرایندهای طرح مسئله ریاضی
کیل پاتریک11)1987( استدالل می کند که یکی 
از فرایندهای شناختِی اساسی در طرح مسئله ریاضی، 
مطالعه  یک  در  نظریه  این  که  است  پیوستگی  ایجاد 
توسط سیلور و کای )1996(، مورد تأیید قرار گرفت. 
وینوگراد12)1990( دریافت که بسیاری از دانش آموزان در 
زمان طرح مسئله اطالعات را از تجارب یا محیط فیزیکی 
پیرامون خود تولید و انتخاب می کردند. اخیراً، کریستو13، 
موزوالیدز14، پیتالیس15، پانتازی16و ِسریراَمن17 )2005(، 
دانش آموزان پایه ششم را به منظور آگاهی از فرآیندهایی 

مورد  ریاضی  مسئله  طرح  طول  در  آن ها  توسط  که 
استفاده قرار می گیرد، مورد مطالعه قرار دادند. از جمله 
طرح  در حین  دانش آموزان  که  بود  این  یافته هایشان 

مسئله، درگیر انتخاب داده های کمی شدند.
دانش آموزان  درباره  دیگری  پژوهش  یافته های 
پایه های سوم و پنجم سنگاپورکه درگیر طرح مسائل 
کالمی حساب بودند نشان داد که این دانش آموزان، در 
پنج دسته از فرایندهای طرح مسئله زیر درگیر شدند 

)یپ، 2002(:
1. طرح مباحث ابتدایی/ مبنایی، 

2. طرح مسائل مرتبط،
3. مفهوم سازی برای یک عمل ریاضی،

4. درگیر شدن با فراشناخت،
5. اتصال به تجارب شخصی.

3-1. طرح مباحث ابتدایی/ مبنایی
که  دانش آموزانی  کروتسکی18)1976(،  نظر  به 
متنی حاوی  که  هنگامی  ریاضیات خوب هستند  در 
می توانند  می شود،  ارائه  آن ها  به  عددی  داده های 
سؤال های پنهان را ببینند. برای مثال، در آزمونی برای 
شناسایی توانایی ریاضی دانش آموزان، از دانش آموزان 
خواسته شد که سؤالی طرح کنند که به دنبال متن زیر 
بیاید: »مسافتی به طول155 متر با 25 لوله با طول های 
5 و 8 لوله گذاری شده است.« سؤال ذکر نشده این بود 
که »چه تعداد لوله از هر نوع، کارگذاشته شده است؟« 
سیلور و کای)1996( چنین سؤاالتی را به عنوان مباحث 

ابتدایی/ مبنایی نام گذاری کردند. 
شکل 1، یک تکلیف طرح مسئله استفاده شده در 
مطالعه ای به منظور بررسی فرایندهای طرح مسئله را 
نشان می دهد )یپ، 2002(. جمله اول رابطه ای است 
که تعداد دختران را در دو کالس مقایسه می کند. جمله 
دوم یک تخصیص است که تعداد پسران در دو کالس 

را توصیف می کند.

شکل1. یک تکلیف برای طرح مسئله ریاضی )تکلیف 1( 

در کالس چهارم ابتدایی A، 3 دختر بیشتر از کالس چهارم ابتدایی 
B هستند. 15 پسر در هر کالس هستند. 

3 سؤال ریاضی درباره دو کالس بنویسید: اگر مایلید می توانید اعداد 
دیگری به کار برید. 

پاسخ های دانش آموزان چهار نوع بودند )نگاه کنید 
به جدول 1(. بسیاری از دانش آموزان سؤاالتی را برای 

یکی از فرایندهای شناختِی 
اساسی در طرح مسئله 

ریاضی، ایجاد پیوستگی 
است که این نظریه در 

یک مطالعه  مورد تأیید 
قرار گرفت. بسیاری از 

دانش آموزان در زمان طرح 
مسئله اطالعات را از تجارب 

یا محیط فیزیکی پیرامون 
خود تولید و انتخاب 

می کردند
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تعیین تعداد پسران در دو کالس طرح کردند. پاسخ های 
دسته )نوع( A با پاسخ های نوع B مشترک بودندکه در 
آن، دانش آموزان سؤاالتی برای تعیین تعداد دختران در 
کالس چهارم ابتداییA با توجه به تعداد دختران در 

کالس چهارم ابتداییB طرح کردند.
برای  کمتری  دانش آموزان  توجهی،  قابل  طور  به 
تعیین تعداد دختران در کالس چهارم ابتداییB، با توجه 
ابتداییA سؤاالتی  تعداد دختران درکالس چهارم  به 
طرح کردند. به همین ترتیب، به دانش آموزان کمتری 
هم سؤاالتی برای تعیین تعداد دختران در یک کالس، 
با توجه به تعداد کودکان در کالس، یا برای تعیین تعداد 
کودکان در یک کالس، با توجه به تعداد دختران آن 

کالس طرح کردند.

جدول )1( پاسخ تکلیف 1

پاسخ های نمونهدسته بندی پاسخ ها

A چه تعداد پسر در دو کالس وجود دارد؟

B
اگر 33 دختر در کالس چهارم ابتدایی B وجود داشته باشد 

چند دختر در کالس چهارم ابتدایی A وجود دارد؟ 

C
اگر 40 دختر در کالس چهارم ابتدایی B وجود داشته باشد 

چند دختر در کالس چهارم ابتدایی A وجود دارد؟ 

D

خانم سم در چهارم A تدریسی می کند چهارم A، 27 دختر 
دارد چه تعداد دانش آموز در چهارم A وجود دارد؟ اگر 40 
دانش آموز در کالس چهارم ابتدایی A باشد چند دختر در 

چهارم A وجود دارد؟ 

2-3. طرح مسائل مرتبط
از  یکی  که  می کند  بحث   )1989( پاتریک  کیل 
فرایندهای شناختی اساسی درگیر در طرح مسئله، ایجاد 
پیوستگی ها است. سیلور و همکارانش قبالً این  فرایند 
را در چندین مطالعه بررسی کرده اند )لئونگ19، 1993؛ 

سیلور و کای، 1996؛ سیلور و همکاران، 1996.(
با استفاده از تکلیف نشان داده شده در جدول1، 
یپ )2002( دریافت که دانش آموزان سه نوع از سؤاالت 
مرتبط با یک موقعیت داده شده را طرح کردند. دو گونه 
از این سه نوع ارتباط در اینجا توصیف شده است. نوع 
اول ازسؤاالت مرتبط، سؤاالت متوالی نامیده می شوند؛ به 
این معنا که هرسؤال، نیازمند اطالعاتی ازسؤال قبل است. 

شکل2، دو نمونه از چنین پاسخ هایی را نشان می دهد.

نوع دوم سؤاالت مرتبط، سؤال های موازی نامیده 
سؤاالت  دانش آموزان  می شود  گفته  زمانی  می شود. 
موازی طرح کرده اند که سؤاالت ساختار یکسان داشته 
باشند. جواب سؤال قبلی، پاسخ دادن به سؤاالت بعدی 
را تسهیل نمی کند. شکل 3 دو نمونه از چنین پاسخ هایی 

را نشان می دهد. 

3-3. مفهوم سازی برای نمادهای ریاضی
یپ)2002( متوجه شد هنگامی که از دانش آموزان 
خواسته شد یک مسئله کالمی طرح کنند به طوری 
که یکی از مراحل حل آن ضرب 4×6 باشد، آن ها برای 
به  کردندکه  طرح  مسائلی  مفهوم ضرب،  دادن  نشان 
آن ها آموزش داده شده بود. به عنوان مثال، هیچ یک 
از دانش آموزان پایه سوم، مسائلی را که شامل مساحت 
باشند طرح نکردند، به دلیل این که این مفهوم به آن ها 
آموزش داده نشده بود. هم چنین، نه دانش آموزان پایه 
سوم و نه دانش آموزان پایه پنجم، تجربه ای با مسائل 
ترکیباتی نداشتند، از این رو هیچ کدام از آن ها چنین 
مسائلی طرح نکردند. اگر چه انتظار می رفت که در طرح 
یک مسئله مربوط به ضرب، طرح مسائلی با دو مقدار 
مشخص برای دانش آموزان آسان تر باشد، ولی معلوم شد 
که دانش آموزان تمایل دارند سؤاالت ضربی دشوارتر از نوع 

شکل 3. سؤاالت موازی

پاسخ 1 
اگر 20 دختر در کالس چهارم ابتدایی A باشند چند دانش آموز در 

کالس چهارم ابتدایی B هست؟ 
اگر 33 دانش آموز در کالس چهارم ابتدایی A باشند چند دانش آموز 

در کالس چهارم ابتدایی B هست؟ 
پاسخ 2 

اگر 30 کودک در چهارم A باشند چند کودک در چهارم B هست؟ 
اگر 32 کودک در چهارم B باشند چند کودک در چهارم A است؟ 

اگر 21 دختر در چهارم A باشند چند دختر در چهارم B هست؟ 

شکل 2. سؤاالت متوالی 

چند دختر در کالس چهارم ابتدایی A وجود دارد؟ 
چند دختر در کالس چهارم ابتدایی B وجود دارد؟ 

پاسخ 2 
اگر 24 دختر در کالس چهارم ابتدایی B باشند چند دختر 

در کالس چهارم ابتدایی A هست؟ 
چند دانش آموز در چهارم A وجود دارد؟ 
چند دانش آموز در دو کالس وجود دارد؟
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مقایسه ای طرح کنند. این می  تواند به دلیل آن باشد که 
کتاب های درسی پایه سوم سنگاپور، بر مسائل دشوارتر 
مقایسه ای ضرب و نرخ )قیمت( تأکید دارند. مطالعات 
)انگلیش،  سنی  گروه  همان  در  دانش آموزان  با  قبلی 
1996( نشان داده بود که دانش آموزان، تمایل به طرح 
مسائل ضرب با مقدار های مشخص داشتند و تعداد کمی 
از آن ها، مسائل مقایسه ای برای ضرب طرح کردند. جدول 

2، نمونه هایی از پاسخ های دانش  آموزان را نشان می دهد.

مشروطش را پاک کرد و ادامه داد »و پیتر تمام پول خود 
را خرج کرده«. یکی دیگر از دانش آموزان برای تأمین 
»بریتنی  نوشت:  باشد   10 مسئله  جواب  که  شرطی 
اسپیرز 100 تا بادکنک دارد. 10 تایشان ترکیدند، 20 
تای آن ها در هوا رها شدند، 30 تا به سرقت رفتند و 30 
تا هم بخشیده شدند. سؤال اولیه او این بود که »نسبت 
به بادکنک های به سرقت رفته، چند تا بخشیده شدند؟« 
بعد تصمیم گرفت که سؤالش رابه صورت یک مسئله 

جدول 2 مفهوم سازی دانش آموزان در ارتباط با ضرب 

پاسخ های نمونهنوع وضعیت

گروه های همتراز
4 جعبه پرتقال وجود دارد. در هر جعبه 6 پرتقال وجود دارد. چه تعداد پرتقال 

موجود است؟ 

مقایسه ای 
نام 6 کارت تلفن جمع آوری کرد. من 4 برابر او کارت تلفن جمع آوری کردم. 

من چند کارت تلفن جمع آوری کرده ام؟ 

آرایش مستطیلی 
6 صندلی در یک ردیف وجود دارد. اگر 4 ردیف وجود داشته باشد چه تعداد 

صندلی وجود داشته؟

مساحت
یک خانه مستطیل شکل دارای عرض 4 متر و طول 6 متر است مساحت خانه 

مستطیل شکل چقدر است؟ 

نرخ
احمد یک جعبه به ارزش 4 دالر خرید. او نیاز دارد 5 جعبه دیگر بخرد. او برای 

همه جعبه ها چقدر پول باید بپردازد؟ 

4-3. درگیر شدن با فراشناخت
چند نمونه از درگیر شدن دانش آموزان با فراشناخت 
یک  است.  شده  ارائه  ادامه  در  مسئله  طرح  زمان  در 
طرح  فرایندهای  بر  توجهی  قابل  نظارت  دانش آموز، 
مسئله خود- به وسیله تصحیح مسئله ای که طرح کرده 
بود – نشان داد. وقتی که خواسته شد مسئله ای طرح 
کنند که پاسخ آن 10 باشد، او در ابتدا نوشت »ماری 
60دالر دارد« که آن را تصحیح کرد  و گفت »ماری 30 
دالر دارد«. او سپس ادامه داد »علی 1/6 پول ماری را 
دارد« و بعد، فرد سومی را وارد کرد، که احتماالً مسئله  ای 
با پیچیدگی بیشتر بسازد: »اگر جان و ماری به یک اندازه 
پول داشته باشند«. با این حال، او ماری را به علی تغییر 
داد و جمله نهایی او چنین شد: »اگر جان و علی یک 
اندازه پول داشته باشند، ... چقدر است«. در این مرحله، 
او متن خود را تصحیح کرد به این خاطر که احتماالً 
پی برده بود که جواب10 نخواهد شد. او دوباره سؤال 

دو مرحله ای طرح کند و مرحله دوم را چنین نوشت 
که »چه تعداد بادکنک باقی مانده است؟« دانش آموز 
توانایی نظارت بر افکار خود را با مراجعه به متن اصلی و 
تغییر دو عدد نشان داد. باالخره، متن نهایی اش چنین 
شد: »بریتنی اسپیرز 100 تا بادکنک دارد. 10 تای آن ها 
ترکیدند. 20 تا در هوا رها شدند، 40 تا به سرقت رفتند 

و 20 تا بخشیده شدند.
5-3. مرتبط نمودن با تجارب شخصی

الرتون20 )1986( نشان داد که محتوا و سبک مسائل 
طرح شده توسط دانش آموزان، به طور منحصر به فردی 
بازتابی از تجارب و ایده های ریاضی آن هاست. منون21 
)1995( دریافت که کودکان، تمایل به طرح مسائلی 
بر اساس تجارب غیر ریاضی خود دارند. یپ )2002( 
دریافت که دانش آموزان در سنگاپور، در پی ساختن 
ارتباطاتی بین تجارب غیر ریاضی خود و تجاربی هستند 

دانش آموزانی که در 
ریاضیات خوب هستند 
هنگامی که متنی حاوی 
داده های عددی به آن ها 
ارائه می شود، می توانند 

سؤال های پنهان را ببینند
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که با مسائل کتاب درسی خود دارند. 
یک دانش آموز پنجم ابتدایی، اسامی افراد واقعی را در 
مسائل خود مورد استفاده قرار داد. همه اسامی او شامل 
دوستان خوب او و خودش بودند. او هم چنین، یک شئ 
را که احتماالً با آن آشنا بود )یک اسباب بازی محبوب 
به نام پوکمان( در برخی از مسائلش مورد استفاده قرار 
داد. زمانی که او مسائل خود را طرح می کرد، آشکارا در 
حال استفاده کردن از تجارب غیر ریاضی خود بود. به هر 
حال، تأثیر این کار، تنها در ویژگی های ظاهری مسائلی 
بود که توسط وی طرح شد. شکل 4، نمونه ای از مسائل 

طرح شده توسط این دانش آموز را نشان می دهد. 

درسی مثل »جان« و »ِمری« استفاده کردند، هر چند 
که این اس��امی در بین هم کالس��ی های دانش آموزاِن 
مورد مطالعه نادر بود. برای مثال، »جان« ش��خصیتی 
ب��ود که }فقط{ در دو مس��ئله از نُه مس��ئله کالمی 
موجود در دو صفحه از کتاب درس��ی ظاهر شده بود 
و دانش آموزاِن مایل به طرح مس��ائلی در مورد جان و 
ماری بودند: جان 11ش��یرینی داشت و یکی را خورد، 
االن چند ش��یرینی دارد؟یا ماری 956 برچسب دارد. 
جان 326 تا بیش��تر از ماری برچسب دارد. آن ها روی 
هم رفته چندتا برچس��ب دارند؟ و جان 5 توپ دارد. 
ماری دو برابرجان توپ دارد. ماری چند توپ داشته؟

برخی از دانش آموزان در مدل سازی مسائل کالمِی 
از  را  انواع کتاب درسی، درک خود  از  تقلید  به  خود، 
دنیای واقعی کنار گذاشتند. زمانی که از یک دانش آموز 
که  کند  طرح  مسئله ای  شد  خواسته  ابتدایی  پنجم 
جوابش 4 × 6 باشد، نوشت بلندی قد جان 6 متر است 
و بلندی قد خواهرش 4 برابر بلندی قد اوست. طول قد 
خواهرش چقدر است؟ بعضی ها هم این روابط را نادیده 
گرفتند. مثالً یک دانش آموز سوم ابتدایی این مسئله 
را طرح کرد 12 بزرگسال در سالن وجود دارند. تعداد 
زنان 3 برابر بزرگساالن است. چند زن در سالن وجود 
دارند؟ دانش آموز این مسئله را نادیده گرفته که زنان، زیر 

مجموعه ای از بزرگساالن هستند. 
که  فرایندهایی  از  برخی  قبل،  بخش های  در 
دانش آموزان در حین طرح مسائل ریاضی با آن ها درگیر 
می شوند توصیف شد. در بخش بعدی، درباره نقش طرح 

مسئله ریاضی در کالس درس بحث شده است.

4. طرح مسئله ریاضی در کالس درس 
استفاده از طرح مسئله ریاضی برای توسعه مفاهیم، 
ارائه تمرین و تکرار }مشق کردن{، حل مسئله، ابزار 
با  کالس های  در  استفاده  و  انگیزشی  ابزار  سنجش، 
توانایی های مختلف، به وسیله نمونه های خاص توضیح 

داده شده است.

1-4. توسعه یک مفهوم 
نشان  یک کالس  به  را  مستطیل  دو  پنگ  خانم 
مورد  در  خواست  ابتدایی  سوم  دانش آموزان  از  و  داد 
دو مستطیل سؤال هایی طرح کنند. در بین سؤال های 
مطرح شده، یکی در مورد اندازه نسبی دو مستطیل بود: 

کدام مستطیل بزرگ تر است؟
دانش آموزان  توسط  شده  مطرح  سؤال  اساس  بر 

شکل 4. مسئله ایمان

کوین 25 پوکمان دارد. 
ایمان 10 پوکمان و هوانگ یونگ 5 پوکمان دارد. 

ایمان و هوانگ یونگ تصمیم گرفتند که پوکمان هایشان را با هم 
ترکیب کنند. اختالف بین پوکمان های ایمان و هوانگ یونگ و پوکمان های 

کوین چقدر است؟ 

طرح  برای  دانش آموزی  هم،  نادر  مورد  یک  در 
مسئله های خود، از دانش در یک موضوع درسی دیگر 
استفاده کرد. او یک مسئله را بر مبنای این حقیقت علمی 
که از قبل می دانست نوشت که یک حشره 6 پا دارد و 
مورچه یک حشره است. او نوشت »4 مورچه هست و هر 

مورچه 6 پا دارد. روی هم چند پا وجود دارد؟« 
به نظر می رسد کتاب های درسی تأثیر زیادی بر 
مسائل مطرح شده توسط دانش آموزان دارند. در بین 
تعداد  که  بود  تعجب آور  ابتدایی،  سوم  دانش آموزان 
ِکلوین  دارد.  تمبر  )تام 4  مقایسه ای  مسائل  بیشتری 
6 برابِر تام تمبر دارد. ِکلوین چند تمبر داشته است؟( 
نسبت به مسائل با مقدارمشخص )4 جعبه پرتقال وجود 
دارد ودر هر جعبه، 6 پرتقال است. مجموعاً، چند پرتقال 
وجود دارد؟( طرح کردند اگر چه که مسائل مقایسه ای 
از نظر ساختاری، چالش بیشتری ایجاد می کند. تجزیه 
و تحلیل کتاب درسی نشان داد که کتاب درسی سوم 
ابتدایِی سنگاپور برای آموزش ضرب، بر مسائل مقایسه ای 
تأکید دارند. 16 مسئله مقایسه ای و 8 مسئله با مقدار 
مشخص در کتاب های درسی بود که توسط دانش آموزان 

شرکت کننده در این تحقیق به کار برده شدند.
هم چنین، کتاب های درس��ی بیش��تر به ش��کل 
ظاهری بر دانش آموزان تأثیر گذاش��تند. بس��یاری از 
دانش آموزان از اس��امی رایج در مسائل کالمی کتاب 

برخی از 
دانش آموزان در 
مدل سازی مسائل 
کالمِی خود، به 
تقلید از انواع 
کتاب درسی، 
درک خود را از 
دنیای واقعی کنار 
گذاشتند
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خانم پنگ به منظور کمک به دانش آموزان در توسعه 
مفهوم مساحت یک شکل، درس را به سمت استفاده از 

کاشی های مربعی هدایت کرد.
استفاده از طرح مسئله به دانش آموزان در دستیابی 
به تمرکزی که درس بر آن قرار دارد، کمک می کند. 
بزرگ تر است؟  سؤال مطرح شده که کدام مستطیل 
موجب تمرکز درس بر مساحت می شود. زمانی که از 
طرح مسئله به طور منظم استفاده می شود، دانش آموزان 
نیز توانایی تمرکز بر جنبه های برجسته موقعیت های 

ارائه شده به آن ها را در خود ایجاد می کنند. 

2-4. ارائه تمرین و مشق
آقای عثمان، به جای این که از دانش آموزان بخواهد 
که مساحت های اشکال مرکبی را که برای آن ها رسم 
شده محاسبه کنند، از دانش آموزان کالس ششم ابتدایی 
خود خواست که اشکال مرکبی رسم کنند که شامل 
دایره ها یا بخشی از دایره ها باشد، به طوری که مساحت 
هر شکل 154 سانتیمتر مربع باشد. دانش آموزان مجاز 

بودند که از ماشین حساب استفاده کنند.
دانش آموزان  نیاز،  مورد  ازرسم شکل های  پس 
مساحت  محاسبه  برای  را  فرمول ها  مکرر  طور  به 
بردند. عالوه  کار  به  دایره ها  اشکال مختلف شامل 
که  داشتند  را  شانس  این  دانش آموزان  این،  بر 
آیا شکل هایشان در شرایط داده  ارزیابی کنند که 
این  آن ها  هم چنین،  خیر.  یا  می کند  صدق  شده 
امکان را داشتند تا اشکال نادرست را اصالح کنند 
این،  بر  عالوه  آورند.  دست  به  را  درست  شکل  و 
دانش آموزان فرصت داشتند که خالقیت خود رابه 
کار ببرند و سعی کنند تا با رسم اشکالی که هیچ 
یک از هم کالسی هایشان رسم نکرده اند، با یکدیگر 

کنند. رقابت 
استفاده از طرح مسئله به معلمان اجازه می دهد تا به 
ارزش فعالیت های تمرین و تکرار دانش آموزان از طریق 
درگیر کردنشان با طیف وسیعی از مهارت های مرتبه 

باالتر تفکر و عادت های ذهنی بیفزایند.

3-4. حل مسئله 
خود  ابتدایی  ششم  دانش آموزان  از  سیتی  خانم 
از یک مسئله کالمی که  براساس متنی  خواست که 
او برای تدریس حل مسئله در مبحث سرعت استفاده 
کرده بود، پرسش هایی طرح کنند. به دانش آموزان متن 

شکل5 نشان داده شد.

شکل 5. متن مورد استفاده در کالس خانم سیتی

دیوید و مایکل از شهر A به شهر B با سرعت های متفاوت رانندگی کردند 
ولی هر دو سرعت خود را در طول سفر تغییر ندادند. دیوید سفر خود را 30 

دقیقه زودتر از مایکل آغاز کرد. با این حال، مایکل 50 دقیقه زودتر از دیوید به 
شهر رسید. وقتی مایکل به شهر B رسید، دیوید 4/5 از سفرش را طی کرده بود 

و در 75 کیلومتری از شهر B قرار داشت. 

برخی ازسؤاالتی که توسط دانش آموزان پرسیده شد 
عبارت بودند از:

- فاصله بین دو شهر چقدربود؟ 
- چه کسی زمان بیشتری برای سفر طی شده صرف 

کرد؟ چقدر بیشتر؟ 
- دیوید چقدر زمان صرف کرد؟ مایکل چقدر؟

- سرعت دیوید چقدر بود؟ سرعت مایکل چقدر بود؟
پس از آن، خانم سیتی از دانش آموزان خواست تا 
در مورد سؤاالتی فکر کنند که مستقیماً با استفاده از 
داده های موجود در متن پاسخ داده می شوند وسؤاالتی 
که پیش از آن که پاسخ داده شوند، نیازمند داده های 

بیشتری هستند. 
مرحله ای،  چند  پیچیده  مسئله  یک  حل  در 
دانش آموزان باید سؤاالت میانی را که نیاز است به آن ها 
جواب دهند، بدانند. معلمان با دادن فرصت های زیاد به 
دانش آموزان برای طرح مسئله در درس های حل مسئله، 
در واقع، فرایندهای حل مسئله را به آن ها یاد می دهند.

4-4. ارزیابی درک و فهم
خود  ابتدایی  سوم  دانش آموزان  از  اقبال  آقای 
خواست که سه مسئله کالمی طرح کنند که با انجام 
عمل4 × 6 حل شوند. وی هم چنین، آن ها را تشویق 
کرد که سؤاالتی طرح کنند که تا حد ممکن متفاوت 
باشند. او توانست که درک مفهومی دانش آموزان خود 
را ازضرب، با توجه به موقعیت هایی که دانش آموزان در 
مسائل کالمی خود از آن ها استفاده می کردند، ارزیابی 
درک  فاقد  که  دانش آموزانی  مثال{،  طور  }به  کند. 
درستی از ضرب بودند، مسائلی از این قبیل طرح کردند 
که آنی 4 شیرینی و باِل 6 شیرینی دارد. آن ها روی هم 
چند شیرینی دارند؟ یا دیوید 20 کتاب داشت و 4 کتاب 

دیگر خرید. دیوید اآلن چند کتاب دارد؟
در حالی که دانش آموزانی که درک درستی از ضرب 
داشتند، سؤاالتی از این قبیل طرح کردند که باب 6 
سبدگل داشت که در هر سبد، 4گل بود. او چند تا گل 
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داشت؟ و تام 6 کارت تلفن و من 4 برابر او کارت تلفن 
گرفتم. من چند کارت تلفن دارم؟

هم چنین، آقای اقبال قادر به مشاهده این بود که 
برخی از دانش آموزان در سطح پیشرفته ای بودند مسائلی 
را با موقعیت هایی طرح می کردند که اکثر دانش آموزان 
سوم ابتدایی، قادر نیستند آن ها را به ضرب ارتباط دهند. 
این دانش آموزان، مسائلی مانند آرایش مستطیلی )6 
دارد. در 4 ردیف، چند  صندلی در یک ردیف وجود 
 6 تان  )آقای  }قیمت{  نرخ  و  دارد؟(  وجود  صندلی 
کیلوگرم ماهی خرید. قیمت هر کیلو ماهی 4 دالر است. 

او چقدر پرداخت کرده است؟( طرح کردند.
با استفاده از یک تکلیف طرح مسئله، آقای اقبال 
توانست فراتر از ارزیابی دانش رویه ای دانش آموزان، به 
کسب یک دیدگاه اجمالی از درک مفهومی آن ها برسد. 

5-4. آموزش افتراقی
خانم گوئری مایل به استفاده از طرح مسئله در کالس 
خودش است که دانش آموزانی با توانایی های مختلف در 
آن هستند. درخواست وي از دانش آموزان چهارم ابتدایی 
برای نوشتن یک مسئله کالمی طوري بود که شامل 
اعداد3/ 2، 6 و 24 باشد، به دانش آموزانی که }با ریاضی{ 
مشکل داشتند اجازه داد که یکی از اعداد حسابی را رها 
کنند و دانش آموزان پیشرفته خود را تشویق کرد که 
مسائل چند- مرحله ای طرح کنند. هم چنین، در ادامه از 

آن ها خواست که مسائل خود را پرچالش تر کنند.
مشکل دار  دانش آموزان  تا  می شود  باعث  کار  این 
تکلیف هایی انجام دهند که هم در سطح خودشان باشد 
و هم انگیزه بخش باشد. هم چنین، طرح مسئله از خسته 
شدن دانش آموزان پیشرفته به خاطر انجام تکلیف های 
استاندارد جلوگیری می کند زیرا آن ها می توانند خود را با 
تالش برای کشف چگونگی ساختن سه عدد به گونه ای 
که مسئله را حل کنند، به چالش بیندازند. در حالی که 
یک دانش آموز متوسط ممکن است چنین مسئله ای طرح 
کندکه کالس ابتدایی دارای 6 پسر و 24 دختر است. 
2/3 دانش آموزان پیتزا دوست دارند. چند دانش آموز پیتزا 
دوست دارند؟ دانش آموز پیشرفته ممکن است این مسئله 
را طرح کند که جان 6 صفحه از یک کتاب را دوشنبه و 
2/3 از صفحات باقی مانده را سه شنبه خواند و هنوز 24 
صفحه از کتاب باقی مانده است. کتاب چند صفحه دارد؟

اگر« در  ازسؤاالت »چه می شود  اغلب  گان  خانم 
مواجهه با دانش آموزان استفاده می کند. زمانی که او از 
دانش آموزان سوم ابتدایی اش خواست که از ارقام 0 تا 9 
دقیقاً یک بار استفاده کنند و یک عبارت درست جمع 

بنویسند، برخی به سرعت موفق به انجام این کارشدند، 
در حالی که دیگران برای مدت طوالنی تالش کردند.

تحقیقات درباره مسائل 
طرح شده توسط 
دانش آموزان می توانند به 
منظور کشف فهم ریاضی 
و هم چنین توانایی عمومی 
آن ها مانند خالقیت، مورد 
استفاده قرار گیرد

پیدا  به  موفق  سرعت  به  که  دانش آموزانی  از  او 
از  که  بودند خواست  راه حل های ممکن شده  کردن 
از  بعضی  بپرسند.  اگر«  می شود  »چه  سؤاالت  خود 
آن ها پرسیدند که اگر مجموع یک عدد چهار رقمی 
باشد چه می شود؟ دیگری پرسید که چه می شود اگر 
آن ها مجاز به استفاده از رقم مثالً صفر نبودند؟ سپس 
خانم گان از این دانش آموزان خواست که مسئله را بر 
مبنای »چه می شود اگر« حل کنند. این کار باعث شد 
که دانش آموزان پیشرفته، درگیر تکلیف های پرچالش و 

خود راهبر شوند که به نوبه خود، شکلی از انگیزه بود.

5. نتیجه گیری 
که  فرایندهایی  از  برخی  طرح  به  نوشتار  این  در 
آن  درگیر  ریاضی  زمان طرح مسائل  در  دانش آموزان 
می شوند، توجه شد. دانستن این فرآیندها به معلمان 
اجازه می دهد تا تکلیف های طرح مسئله مناسبی برای 
انواع مختلف  انتخاب کنند.  استفاده در کالس درس 
تکلیف های حل مسئله از جمله طرح مسئله قبل از حل 
مسئله )مانند مثال آقای اقبال(، طرح مسئله درزمان حل 
مسئله )مانند مثال خانم سیتی( و طرح مسئله پس از 
حل مسئله )مانند مثال خانم گان(،هر یک نقش های 
گوناگونی را که تکلیف های طرح مسئله می توانند در 

کالس درس ایفا کنند، نشان می دهند.
برخی ایده ها برای پژوهش در کالس درس، شامل 
بررسی مسائلی است که توسط دانش آموزان طرح شده و 
نیز بررسی اثرات طرح مسئله به عنوان یک مداخله گر یا 
میانجی است. تحقیقات درباره مسائل طرح شده توسط 
دانش آموزان می توانند به منظور کشف فهم ریاضی و 
مورد  مانند خالقیت،  آن ها  عمومی  توانایی  هم چنین 
استفاده قرار گیرد. تحقیقات انجام شده در مورد طرح 
اثرات آن را در حل  مسئله به عنوان یک مداخله گر، 

مسئله و نگرش دانش آموزان نشان می دهد.
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