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راهبرد بود .بر پايه اين نتايج ،میتوان گفت مهارت در حل مسأله ،امری آموختنی است و بايد اين
مهارت آموزش داده شود تا پيشرفت تحصيلی به ويژه در درس رياضی حاصل گردد .آموزش اين مهارت
میتواند بخش مهمی از ناکامی دانشآموزان در پيشرفت تحصيلی در درس رياضی را جبران نمايد.
کلید واژگان :مهارت حل مسأله ،پيشرفت تحصيلی رياضی ،درک و فهم ،انتخاب راهبرد ،محاسبه ،بازنگری

مقدمه
فعاليتهای آموزشی در هر کشور را میتوان سرمايه گذاری يک نسل برای نسل ديگر
دانست .هدف اصلی اين سرمايهگذاری ،توسعه انسانی است .به عبارت ديگر هدف فعاليتهای
آموزشی ،رشد آگاهی و توانمندیهای بالقوه انسان است .وظيفه اصلی آموزش و پرورش به
عنوان يک نهاد دولتی ،پرورش نيروهای انسانی متعهد و کارآمد برای ورود به جامعه است ،در
اين راستا رياضی نقش عمدهای ايفا میکند .از آنجا که انسانها با مسائل مختلف روبرو بوده و
وجود مسأله ،امری اجتناب ناپذير در زندگی افراد میباشد ،يادگيری حل مسأله ،يکی از
هدفهای مهم در يادگيری رياضيات است ) Jahanipour (2007( .(Claibar, 2012معتقد است
راهبردهای حل مسأله از الگوهای برتر پرورش تفکر در طراحی و تدريس برنامههای درسی
هستند که به جای انباشت اطالعات در ذهن ،موجب کنش متقابل فرد با محيط میشوند و رشد
قضاوت علمی و بازسازی انديشه او را پرورش میدهند .همچنين مرکز برنامههای درسی آموزش
عمومی در سال  2008اعالم نموده است که مهارت حل مسأله 9به مردم کمک میکند تا قادر
باشند پيشبينی ،برنامهريزی ،و تصميمگيری کنند و مشکالت زندگی روزمرهی خود را به درستی
حل کنند (.)Phonapichat, Wongwanich & Sujiva, 2014
هدف کلی آموزش و پرورش در دورهی عمومی آماده ساختن افراد برای زندگی در تمام
ابعاد است ،از اين رو ،اهداف زير برای آموزش رياضی در دوره ابتدايی تعيين گرديده است:
 -9پرورش نظم فکری و درست انديشيدن از طريق آموزش به کار بردن صحيح دانستهها برای
به دست آوردن نتيجه؛  -2ايجاد توانايی برای انجام محاسبات رياضی در زندگی روزمره؛  -3ايجاد
توانايی در انجام دادن محاسبات ذهنی و حدس و تخمين زدن کميتها در حدود نيازهای
زندگی روزمره؛  –0ايجاد توانايی در برآوردن راه حل مسائل و حدس زدن جواب آنها؛  -5ايجاد
توانايی درک محتوای رياضی مسائل ،به قالب رياضی درآوردن و حل آنها (.)Shabbak, 2010
1- problem solving skill
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 Ghige and Berlinerبرآنند که بطور کلی پيشرفت تحصيلی بر ميزان موفقيت
دانشآموزان در دروس مختلف داللت دارد ( .)Mahmooei & Dehghani, 2014طبق تعريف
) Seif (2002پيشرفت تحصيلی بر مقدار يادگيری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط
آزمونهای مختلف مانند حساب ،ديکته ،تاريخ و جغرافی سنجيده میشود ،اشاره میکند
( .)Mahmooei & Dehghani, 2014اين در حالی است که مشکل پيشرفت تحصيلی در درس
رياضی يکی از رايج ترين مشکالت موجود در نظام آموزشی کشور است که در تمام مقاطع
تحصيلی مشاهده میشود .براساس نتايج منتشر شده مربوط به مطالعات تيمز 2099 9توسط
مرکز ملی مطالعات تيمز ايران ،دانشآموزان ايرانی در اين مطالعه که با هدف سنجشِ عملکرد
دانشآموزان کشورهای گوناگون جهان در دو درس رياضی و علوم طراحی شده بود ،در سال
 9995و تکرار آن در سالهای  9999و  2003و  2007شرکت کردند و در همه اين مطالعات،
عملکرد آنها به طور معنیداری زير ميانگين بينالمللی بود و برون دادهای نظام آموزشی
کشور حتی در مقايسه با کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگيری داشت ،به گونهای که
در مطالعات تيمز  ،2003متوسط نمرهی دانشآموزان ايرانی 389 ،شد در حالی که متوسط
نمرههای کشورهای شرکت کننده  095بود (.)Katani, 2010
) Dortaj (2013بيان میکند که بسياری از دانشآموزان در درس رياضی مشکل دارند،
اين مشکل تا حدی است که برخی از دانشآموزان اقرار میکنند که از اين درس میترسند و
حتی برای فرار از آن به رشتههای غير رياضی روی میآورند .به باور  ،Basseyضعف در درس
رياضی و فرار از آن هميشه بخاطر بی استعدادی يا سخت بودن رياضيات نيست؛ از يک سو،
پيچيدگی عمل تفکر و يادگيری در انسان و دشواری طبيعی مفاهيم ،مهارتها و استداللهايی
که در درس رياضی وجود دارد و از سوی ديگر ،ناکارآمدی برخی از معلمان ،شفاف نبودن
هدفهای آموزشی و عوامل ديگری چون رغبت و انگيزه يادگيرندگان ،موجب ناکامی بسياری
از فراگيران در کسب نتايج مطلوب در دروس رياضی و در نتيجه بيزاری و سردی آنان نسبت به
اين درس میشود ( .)Salehsedghpour & Hayati, 2013هيئت مولفان رياضی دوم راهنمايی
معتقدند با وجود اينکه رياضی ،يکی از درسهای مهم و بنيادی میباشد و دانشآموزان در اين
درس درست انديشيدن را در حل مسأله رياضی فرا میگيرند ،اما دانشآموزان اغلب نمیدانند
)- Trends in International Mathematics and Science (TIMSS

1
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درس رياضی را چگونه بايد آموخت (.)Rezaei, 2006
مطالعات انجام شده در خصوص آموزش رياضی بيانگر اين است که آموزش رياضی کمتر
باعث ايجاد توانايی حل مسأله در دانشآموزان شده است .بنابراين ،الزم است از راهبردهای خاصی
برای ارتقا و بهبود وضعيت موجود استفاده گردد .اين اعتقاد وجود دارد که افزايش دانش مفهومی و
رويهای ،مهارت حل مسأله دانشآموزان را افزايش میدهد و همچنين اعتماد به نفس آنان را برای
انجام فعاليتهای حل مسأله افزايش خواهد داد ).(Johari, Nor Hasniza & Mahani, 2012
) Marchis (2015نتيجه میگيرد که فعاليتهای حل مسئله میتواند فرصتهايی برای يادگيری
آزادانه (سرخود) دانشآموزان فراهم کند که در اين راه دانشآموزان تشويق خواهند شد
بررسی کنند ،در جست و جوی حقيقت باشند ،ايدههای خود را توسعه دهند و راه حل مسأله
را کشف کنند.
( ،Ersoy & Guner (2015حل مسأله را از نظر ديويی اينگونه شرح میدهد :موقعيتی که در
آن فهم و درک انسان دچار شک و ترديد میشود Avcu (2010) .نيز تعريفی ديگری از ديويی در
مورد حل مسأله ارائه مینمايد :همه چيزهايی که شخص را گيج و مشوش میکند و برای او
موقعيتی چالش برانگيز ايجاد میکند و اعتقادات او را دچار شک و ترديد میکند؛ و نتيجه
میگيرد که چون حل مسئله شامل هماهنگی دانش ،تفکر شهودی و تفکر انتقادی است ،هدف
رسيدن به راه حل مناسب است ،Schoenfeld .مسئله را فعاليتی تعريف میکند که در آن دانشآموز
عالقهمندانه درگير است و تالش دارد که راه حلی برای آن پيدا کند و وسيلهی رياضی در دسترس
و از قبل آمادهای که با آن به هدف برسد ،ندارد ( .)Reyhani, Ahmadi & Zarandi, 2010او
دانش و رفتار الزم را برای حل مسئله در چهار مرحله بيان میدارد )9 :منابع )2 ،رهيافتها،
 )3کنترل و  )0نظامهای باوری (.)Roozehdar, 2009; Afzali, Delavar & Falsafinegad, 2014
 Mayerنيز حل مسايل رياضی را به چهار گام شناختی تقسيم میکند :ترجمه ،يکپارچهسازی،
برنامهريزی و اجرا ( Polya .)Babakhani, 2011شايد نخستين کسی باشد که در سال  ،9905با
نوشتن کتاب "چگونه مسئله را حل کنيم" نخستين گام را در آموزش استراتژیهای حل مسئله
برداشت ( .)Roshangar & Dabbaghzadeh, 2009مسئله ،از ديد  Polyaجست وجو و تالشی
است برای برداشتن گامی مناسب که منجر به انتخاب و به کار گرفتن راه و روشی خردمندانه
باشد تا شکها و ترديدها را از بين ببرد ) Polya .)Marchis, 2015فرآيند حل مسأله را در 0
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گام تعريف میکند :الف) درک و فهم مسئله ،ب) تعيين راهبرد ،ج) استفاده از راهبرد انتخابی و
د) ارزيابی است ) .)Taspinar & Bulut, 2012در مرحله درک و فهم مشکل ،از دانشآموز
انتظار میرود که به درک معنی و مفهوم مشکل پی ببرد و تعيين کند مسأله چه داده و چه چيزی
از او خواسته و شرايط و موقعيت مسأله را تشخيص دهد .در مرحله تعیین راهبرد ،دانشآموز
انتظار میرود که به منظور رسيدن به نتيجه مورد نظر ،نقشهای را طرح کند و راه حلی را پيشنهاد
دهد .در اين فرايند ،معلم میتواند همهی راه حلها را روی تابلو بنويسد و از دانشآموزان
بخواهد راه حل مناسب را انتخاب کنند ) .)Isoda, 2010ادامهی همين گام را طرحهای
دانشآموزان پوشش میدهد .در مرحله ارزیابی ،از دانشآموز انتظار میرود که بتواند پاسخ خود
را ارزيابی کند و کنترل کند که آيا پاسخ او درست ،معنیدار و منطقی است يا خير .بازگشت به
مسأله و ارزيابی نتايج دوباره آن ،اين امکان را برای دانشآموزان فراهم میکند که قویتر شوند و
مهارت حل مسألهی آنها بهبود میيابد .مطالعه ادبيات پژوهش آشکار میسازد مرحله حل مسئله
توسط محققان مختلف ،به مراحل گوناگونی تقسيم شده است ). (Tarve, 2015
يکی از اجزای مهم فرايند حل مسئله ،استراتژیهای حل مسئله است .استفاده از استراتژی
حل مسئلهی مناسب ،برای موفقيت در حل مسأله بسيار مهم است و از آنجايی که در حل
مسأله فرد به دنبال راهی برای رفع هر گونه مانع است ،دانشآموزان الزاماً بايد فکر کنند،
تصميمگيری کنند و از استراتژیهای خاص استفاده کنند .بنابراين ،برای رسيدن به اين هدف،
فعاليت تفکر و مهارتها برای توجيه يک راه حل منطقی ،نقش مهمی را بازی میکنند.
بنابراين ،دانشآموزان نياز به توليد و القاء تفکری سيستماتيک و منطقی است

Cracolice,

) .)Deming & Ehlert, 2008الزم به ذکر است که برخی از مطالعات نشان میدهد موفقيت
در حل مسئله بستگی به ترکيبی از دانش موضوعی قوی ،دانش نسبت به راهبردهای حل مسأله
و اعتماد به نفس دارد ).)Ashmore, Frazer & Cassey, 2007
) Keklik (2013و ) Cracolice and et al. (2008اظهار میدارند که ،شايعترين راهبردهای
حل مسئله شامل :حدس زدن و آزمايش کردن ،ساخت يک ليست منظم ،الگوسازی ،رسم يک
نمودار ،روش جبری و تشکيل معادله ،برآورد کردن ،زيرمسألهسازی ،وارونه کار کردن ،ساخت
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يک جدول و استدالل منطقی هستند .بر اساس مطالعات باال ،مالحظه میگردد که حل مسئله،
مهارتی روشمند است که میتوان آن را با آموزش کسب نمود.
مطالعات مختلفی در مورد آموزش حل مسأله انجام گرفته است.

Mahmooei and Dehghani

) (2014نتيجه گرفتند که آموزش راهبردهای حل مسأله باعث پيشرفت تحصيلی رياضی و
بهبود خود پنداره کودکان میگردد Eskandari and Reyhani (2014) .دريافتند که استفاده از
فعاليتهای طرح مسأله در کالس درس و پرورش مهارت طرح مسأله در دانشآموزان ،توانايی
حل مسأله آنان را ارتقا میبخشد و از فرآيند طرح مسأله میتوان به عنوان ابزاری جهت به
دست آوردن آگاهی بيشتر نسبت به آنچه در ذهن دانشآموزان میگذرد استفاده کرد.
) Naghipour and Shokri (2014دريافتند که پس از آموزش راهبردها ،در هنگام حل مسأله
دانشآموزان میتوانند از هر راهبردی که مايل هستند ،مسأله را حل کنند .به اين ترتيب ،يک
مسأله میتواند با راهبردهای متفاوت در کالس حل شود Claibar (2012) .به اين نتيجه رسيد
که آموزش راهبرد کمک خواهی ،منجر به افزايش عملکرد حل مسئله رياضی و درک محتوی
رياضی و اقدام به کمک خواهی دانشآموزان میگردد Ersoy and Guner (2015( .بيان نمودند
که موضوع حل مسأله تأثير مثبتی بر بهبود مهارت حل مسألهی رياضی معلمان دارد و موضوع
حل مسأله دارای اثر مثبت بر تفکر رياضی است Caprioara (2014) .پژوهشی با عنوان «حل
مسئله  -هدف و ابزار يادگيری رياضيات در مدرسه» انجام داد .وی دريافت از تمام موضوعات
مدرسهای ،آموزش مهارت حل مسأله و مفاهيم مرتبط به آن ،موضوع اساسی تمام يادگيریهای
مدرسهای است .در رياضيات ،حل مسأله نشان دهنده مفهومی مؤثر و قابل استفاده برای ساخت و
بازسازی از مفاهيم ،انتقال دانش رياضی عملياتی و عمومی برای اطمينان از يادگيری پايدار و
معنیدار است Pelczer, Singer and Voica (2014) .به اين نتيجه رسيدند که تفکر دانشآموزان
در هنگام حل مسئله ،فعال و پويا است و به احتمال زياد دانشآموزان مسئوليت پاسخهای
انتخابی خود را بر عهده میگيرند Phonapichat, and et al. (2013) .در پژوهش خود دريافتند
که مشکل اصلی دانشآموزان در فرآيند حل مسأله ،در درک مسائل رياضی نهفته است .نتيجهی
پژوهش حاکی از آن بود که )9 :دانشآموزان نمیتوانند کلمات کليدی صورت مسئله را
تشخيص دهند )2 .دانشآموزان نمیتوانند تشخيص دهند که مسئله از آنها چه خواسته است.
 )3دانشآموزان زمانی که نمیتوانند راه حلی بيابند بدون تفکر ،از روش حدس زدن استفاده
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میکنند )0 .دانشآموزان بیتاب هستند و صورت مسئله را به دقت و کامل نمیخوانند.
 )5دانشآموزان صورت مسئله طوالنی را نمیخوانند Stamovlasis and Tsaparlis (2005) .در
پژوهشی با عنوان «تأثير متغيرهای شناختی در مهارت حل مسئله» به اين نتيجه رسيدند که
پردازش اطالعات و متغيرهای شناختی در درک مدلهای حل مسئله تأثير دارد .مطالعات انجام
گرفته در مورد آموزش مهارت حل مسئله ،عمدتاً به بررسی تأثير اين آموزشها بر متغيرهايی
مانند خودپنداره ،پيشرفت تحصيلی و  ...پرداختهاند ،اما هيچکدام به تأثير اين آموزشها بر
مراحل حل مسأله نپرداختهاند .حال محقق در اين پژوهش در صدد بررسی اين مسئله است که
آيا آموزش مهارت حل مسأله به روش جورج پوليا – که شامل چهار گام و مرحلهی اصلی
است  -میتواند به افزايش مهارت حل مسئله دانشآموزان و پيشرفت تحصيلی آنان در درس
رياضی کمک کند؟ بنابراين ،هدف اين پژوهش ،بررسی تأثير آموزش مهارت حل مسأله بر
کسب مهارت حل مسأله و پيشرفت تحصيلی رياضی دانشآموزان دختر پايه پنجم ابتدايی
است .در راستای تحقق اين هدف ،سؤاالت مطرح شده شامل موارد زير میباشد:
 -9آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت درک و فهم دانشآموزان تأثير دارد؟
 -2آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت انتخاب راهبرد دانشآموزان تأثير دارد؟
 -3آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت محاسبهی دانشآموزان تأثير دارد؟
 -0آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت بازنگری دانشآموزان تأثير دارد؟
 -5آيا بين دانشآموزانی که به روش حل مسأله آموزش ديدهاند ،با دانشآموزانی که به
روش متداول آموزش ديدهاند ،از لحاظ پيشرفت تحصيلی رياضی تفاوت وجود دارد؟

روش
روش اين پژوهش از لحاظ نوع ،کاربردی و از نظر روش ،شبه آزمايشی با استفاده از
طرح گروه گواه نامعادل است .در طرح گروه گواه نامعادل ،دستهبندی گروهها به آزمايشی و
گواه ،تصادفی نيست .علت استفاده از اين طرح آن است که در مدارس ،امکان تغيير در ترکيب
کالس وجود ندارد.

جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری اين پژوهش عبارت است از تمامی مدارس دخترانهی پايه پنجم شهرستان
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دزفول که در سال تحصيلی  90-95مشغول به تحصيل بودند .تعداد کل دبستانهای دخترانهی
مشغول به کار در سال تحصيلی  09 ،90-95دبستان بوده است .روش نمونهگيری ،تصادفی
خوشهای بود به اين طريق که از تمامی مدارس دخترانه پايه پنجم به روش خوشهای تصادفی،
سه مدرسه از مناطق باالی شهر و مرفه ،متوسط و پايين شهرستان دزفول انتخاب شد .در هر مدرسه
دو کالس پايه پنجم انتخاب شد که به صورت تصادفی يک کالس به عنوان گروه آزمايشی و
ديگری به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد .تعداد دانشآموزان هر گروه  65نفر بود.

ابزار پژوهش ،روایی و پایایی ابزار
در اين تحقيق برای گردآوری دادهها از آزمون محقق ساخته تشريحی در دو مرحلهی
پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد .سؤاالت اين دو آزمون از فصل سوم کتاب رياضی پايه
پنجم چاپ سال  9390با عنوان «نسبت ،درصد و تناسب» انتخاب شده بود .اين آزمون
تشريحی  20نمرهای ،شامل  5سؤال اصلی بود .هر سؤال دارای  0سؤال فرعی بود که به ترتيب
مؤلفههای درک و فهم ،انتخاب راهبرد يا همان استراتژی ،محاسبه کردن و ارزيابی روش حل
مسألهی جورج پوليا را میسنجيد .روايی اين آزمون با روش روايی محتوايی مورد مطالعه قرار
گرفت .به همين دليل محقق بر آن شد تا برای تعيين روايی ابزار مورد استفاده برای گردآوری
دادههای تحقيق ،از نظرات چند تن از معلمان همکار و دو تن سرگروههای پايه پنجم شهرستان
دزفول و با مشورت و هماهنگی اساتيد راهنما و مشاور پژوهش حاضر استفاده نمايد ،که
آزمون مورد تأييد همگی قرار گرفت .جهت بررسی پايايی آزمون ،از آنجا که آزمون محقق
ساخته و از نوع آزمونهای تشريحی و عينی بود ،برای دقت نمرهگذاری از پاسخهای کليدی
که از قبل آماده شده بود استفاده شد .همچنين از مصحح ديگری که همکار و مسلط بر
تصحيح اوراق بود کمک گرفته شد و بين نمرات مصحح و نمره خود محقق ،آزمون همبستگی
پيرسون انجام شد که مقدار اين ضريب  0889محاسبه شد.

اجرای پژوهش
بر اساس اين طرح ،آزمودنیها در گروه گواه ( )Cو گروه آزمايشی ( )Eقرار گرفتند .پيش
از آموزش ،از آزمودنیها پيش آزمون ( )O1 ،O3به عمل آمد .سپس ،گروه آزمايشی به مدت 6
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جلسهی  05دقيقهای در کالس  X1تحت آموزش مدل حل مسئلهی جورج پوليا قرار گرفت.
همچنين گروه گواه همزمان ،به برنامهی عادی خود يعنی آموزش سنتی در کالس  X2ادامه
دادند بدين گونه که حل مسأله به روش متداول و سنتی را تجربه میکردند .پس از پايان دوره
آموزش ،از هر دو گروه ،پس آزمون به عمل آمد .برنامه آموزشی  6جلسه به شرح زير میباشد:
جلسه اول :آشنايی با اولين گام حل مسألهی جورج پوليا يعنی؛ فهميدن و درک مسأله و
پرسيدن سؤاالت پيگير و مختلف از مسأله ،خالصه کردن مسأله ،بيان مسأله به زبان خود
دانشآموزان ،تعريف کردن کلمات کليدی مسأله ،مشخص کردن خواستههای مسأله.
جلسه دوم :مرور اهداف جلسه قبل ،آشنايی با دومين گام حل مسألهی پوليا يعنی؛ طرح
نقشه يا پيشبينی و انتخاب راه حل مناسب برای مسأله و تعيين اين که مسأله به کدام يک از
شاخههای هندسه ،کسر ،جبر و … مربوط است .چگونه میتوان آن را مدل سازی کرد؟ کدام
روش يا راهبرد برای حل آن مناسبتر است؟
جلسه سوم :مرور اهداف جلسه قبل،آشنايی با سومين گام حل مسألهی پوليا يعنی؛
اجرای نقشه يا همان استفاده از راه حل و رسيدن به پاسخ (انجام محاسبات رياضی).
جلسه چهارم :مرور اهداف جلسه قبل ،آشنايی با چهارمين گام حل مسألهی پوليا يعنی؛
بازنگری کردن (نگاه به عقب).
جلسه پنجم :مرور کلی و ارزيابی شفاهی دانشآموزان از چهار مرحلهی مهارت حل
مسأله .جلسه ششم :مرور مطالب  0جلسهی قبل.
دو ماه پس از اجرای پس آزمون ،آزمون پيشرفت تحصيلی برگزار گرديد که مصادف با
پايان سال تحصيلی بود و برای کل کتاب رياضی آزمون اجرا شد.

یافتههای پژوهش
در جدول  9ميانگين و انحراف معيار تفاضل پس آزمون از پيش آزمون گزارش شده است
همانگونه که در جدول شماره  9مالحظه میشود ،ميانگين نمره کل پيشآزمون گروه
آزمايشی ( )0/78و گروه گواه ( )0/57و در پس آزمون ،ميانگين نمره کل گروه آزمايشی
( )93/90و گروه گواه ( )0/85میباشد.
در تحقيق حاضر جهت بررسی سؤاالت پژوهش ،از تحليل واريانس چندمتغيری و تک
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جدول .9
ميانگين و انحراف معيار گروه گواه و گروه آزمايشی در پيش آزمون و پس آزمون
شاخص آماری

گروه گواه

شاخص آماری

گروه آزمایشی

مرحله
آزمون

متغیرها

انحراف مرحله
میانگین
استاندارد آزمون

متغیرها

پيش
آزمون

درک و فهم
انتخاب راهبرد
محاسبه
بازنگری
نمره کل

9/05
9/29
9/98
0/20
0/57

0/933
9/092
9/030
0/500
2/852

پس
آزمون

درک و فهم
انتخاب راهبرد
محاسبه
بازنگری
نمره کل

9/06
9/23
9/96
0/30
0/85

9/996
9/900
9/958
0/633
3/908

پيش
آزمون

پس
آزمون

انحراف
میانگین
استاندارد

درک و فهم
انتخاب راهبرد
محاسبه
بازنگری
نمره کل

9/98
9/69
9/57
./35
0/78

9/096
9/285
9/220
0/735
3/382

درک و فهم
انتخاب راهبرد
محاسبه
بازنگری
نمره کل

3/79
0/22
3/29
2/73
93/90

9/920
0/957
9/332
9/050
3/872

متغيری روی نمرههای تفاضل نمرههای پسآزمون از پيشآزمون استفاده گرديد .الزم به
توضيح است که با توجه به حجم زياد نمونه در هر گروه (باالتر از  )30و برابر بودن حجم
نمونه در گروه آزمايشی و گروه گواه ،تخطی از مفروضههای تحليل واريانس چندمتغيری
موجب عدول از خطای اسمی  0/05نمیگردد .آزمونهای چندمتغيری به ما نشان میدهند که
آيا از نظر آماری تفاوت معنیداری در بين گروهها در متغير وابسته وجود دارد يا خير .از اين
رو ،برای آزمون معنیداری تفاوتها ،از آزمون مانوا استفاده شد که نتايج آن در جدول شماره
 2آمده است.
جدول .2
نتايج آزمون چند متغيری مانوا
نام آزمون

ارزش

سطح معنیداری

F

مجذور اتا

آزمون اثر پياليی
آزمون المبدای ويکلز
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگ ترين ريشه روی

0/763
0/237
3/290
3/290

0/009
0/009
0/009
0/009

900/032
900/032
900/032
900/032

0/76
0/76
0/76
0/76
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چنان که در جدول شماره  2مالحظه میشود ،مقدار  Fالمبدای ويکلز  900/032با سطح
معنیداری  0/009به دست آمده است .بنابراين ،تفاوت معنیدار بين عملکرد آزمودنیهای
گروه آزمايشی و گروه گواه در مهارت حل مسأله محرز میباشد .بر اساس نتايج جدول باال،

مجذور اتا  0/76محاسبه شده است که بر اساس مالک مورد پذيرش کوهن ،اندازه اثر بزرگ
گزارش می شود و حکايت از اهميت تأثير آموزش مهارت حل مسأله دارد .اگر در آزمون چند
متغيری ،نتايج معنیداری به دست آمده باشد ،میتوان با آزمون اثرات بين آزمودنیها بررسی
بيشتری در مورد مؤلفههای متغير وابسته انجام داد .جدول شماره  ،3آزمون اثرات بين
آزمودنیها را نشان میدهد.
جدول .3
جدول آزمون اثرات بين آزمودنیها
میانگین
درجه
مجموع
متغیر
مجذورات آزادی مجذورات
درک وفهم
انتخاب راهبرد
محاسبه
بازنگری

957/300
232/220
89/723
970/200

9
9
9
9

957/300
232/220
89/723
970/200

F
976/902
967/055
95/628
972/935

سطح
مجذور
اتا
معنیداری
0/009
0/009
0/009
0/009

./57
0/56
0/02
0/57

در ادامه ،به بررسی نتايج پژوهش بر اساس سؤاالت تحقيق پرداخته میشود.
سؤال اول :آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت درک و فهم دانشآموزان تأثير دارد؟
يافتهها نشان میدهد که آموزش حل مسأله با مقدار F=976/902و سطح معناداری 0/009
بر مهارت درک وفهم تأثير معنیداری داشته است .همچنين مجذور اتا نشان دهندهی اين
موضوع است که آموزش حل مسألهی پوليا به ميزان  57درصد بر مهارت درک وفهم
دانشآموزان گروه آزمايشی نسبت به گروه گواه تأثير مثبت داشته است.
سؤال دوم :آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت انتخاب راهبرد دانشآموزان تأثير دارد؟
بر اساس جدول شماره  ،3آموزش مهارت حل مسألهی پوليا با مقدار  F=967/055و
سطح معنیداری  0/009بر مهارت انتخاب راهبرد معنیدار شده است .مقدار مجذور اتا نشان
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دهنده تأثير  56درصدی آموزش مهارت حل مسأله بر مهارت انتخاب راهبرد دانشآموزان
گروه آزمايشی نسبت به گروه گواه میباشد.
سؤال سوم :آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت محاسبه دانشآموزان تأثير دارد؟
طبق جدول باال ،آموزش مهارت حل مسأله با مقدار  F=95/628و سطح معنیداری 0/009
بر مهارت محاسبه دانشآموزان معنیدار شده است .مجذور اتا نيز بيانگر تأثير آموزش مهارت
حل مسأله به ميزان  02درصد بر مهارت محاسبه دانشآموزان گروه آزمايشی بوده است.
سؤال چهارم :آيا آموزش رياضی به روش پوليا بر مهارت بازنگری دانشآموزان تأثير دارد؟
نتايج جدول شماره  3نشانگر آن است که آموزش مهارت حل مسأله با مقدار  F=972/935و
سطح معنیداری  0/009بر مهارت بازنگری معنیدار بوده و مجذور اتا نيز تأثير آموزش مهارت
حل مسأله را به ميزان  57درصد بر مهارت بازنگری دانشآموزان گروه آزمايشی تأييد میکند.
سؤال پنجم :آيا بين دانشآموزانی که به روش حل مسأله آموزش ديدهاند ،نسبت به دانشآموزانی
که به روش متداول آموزش ديدهاند از لحاظ پيشرفت تحصيلی رياضی تفاوت وجود دارد؟
برای پاسخ به اين سؤال ،از آزمون  tنمونههای مستقل استفاده شد .نتايج اين آزمون در
جدول شماره  ،0ارائه شده است.
جدول .0
آزمون  tنمونههای مستقل برای مقايسهی نمرههای پيشرفت تحصيلی
گروه گواه
نتایج آزمون لوین برای
بررسی واریانس گروهها
متغیر
سطح
T
F
معنیداری
3/902
0/280
پیشرفت تحصیلی ریاضی 9/956
3/902

دانشآموزان گروه آزمايشی و
نتایج آزمون t
سطح
معنیداری
0/009
0/009

تفاوت
ميانگينها
2/95
2/95

يافتههای جدول شماره  0نشان میدهد که براساس آزمون لوين ،واريانس (تغييرات)
نمرهها برای گروه آزمايشی و گروه گواه يکسان است .زيرا سطح معنیداری  0/280بيشتر از
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 0/05محاسبه شده است .با توجه به نتايج آزمون  ،tمشاهده میشود که تفاوت معنیداری در
ميانگين نمرههای پيشرفت تحصيلی گروه آزمايشی و گروه گواه در پايان سال تحصيلی وجود
دارد .اين نتايج نشان میدهد که آموزش به روش حل مسأله با گذشت دو ماه از مداخله
آزمايشی ،روی نمرههای پيشرفت تحصيلی دانشآموزان تأثير مثبت داشته است.

بحث و نتیجهگیری
روش حل مسأله يکی از شيوههايی است که رشد تفکر منطقی و تفکر انتقادی را در يادگيرندگان
تسهيل میکند .اين روش با مثلث پويای تدريس هماهنگی کامل دارد

;(Fathi Azar, 2012

) Lorenzo, 2005; Reid & Yang, 2008نتايج پژوهش حاضر نشان میدهد که آموزش مهارت
حل مسأله بر پيشرفت تحصيلی رياضی دانشآموزان دختر پايه پنجم تأثير دارد .بنابراين،
میتوان ادعا کرد که آموزش مهارتهای حل مسأله میتواند به تقويت درک و فهم ،انتخاب
راهبرد ،استفاده از راهبرد انتخابی ،انجام محاسبه و بازنگری ،و در مجموع ،مهارت حل
مسألهی دانشآموزان منجر شود .اين نتايج مؤيد نظر  Welueeاست که معتقد است گامها و
مراحل حل مسئله بايد تدريس شوند تا مهارت حل مسألهی افراد بهبود يابد ،و همچنين مؤيد
نظر  Barhardetاست که معتقد است فرآيند حل مسئله رياضی ،وابسته به آموزش است و
شخص نمیتواند به تنهايی به اين مهارت دست يابد ( .)Ersoy & Guner, 2015در حين اجرای
پژوهش حاضر نيز محقق مشاهده میکرد که پس از طرح هر مسأله ،چگونه حس کنجکاوی
دانشآموزان برانگيخته شده و در تکاپوی يافتن راه حل مسأله بر میآمدند .الزم به ذکر است
که انتخاب استراتژی حل مسئله ،وابسته به تجربههای پيشين فرد و دانش رياضی هر دانشآموز
است .اما در اين پژوهش از آنجا که دانشآموزان از قبل تحت هيچگونه آموزش مهارت حل
مسألهای قرار نگرفته بودند .بنابراين ،نياز بود که محقق ،استراتژی حل مسأله و قاعده و قانون
استفاده از آن را تدريس کند .پس روش حل مسأله يک روش يادگيری و يک روش تدريس
است و دانشآموزان به تنهايی و بدون هيچ آموزشی به سختی خواهند توانست به اين مهارت
دست پيدا کنند؛ همانگونه که دانشآموزان گروه گواه ،چون تحت آموزش مهارت حل مسأله
قرار نگرفتند نتوانستند به اين مهارت برسند .نتايج اين تحقيق با نتايج

Mahmooei and

) Dehghani (2014در بررسی تأثير آموزش راهبردهای حل مسألهی جورج پوليا بر خودپنداره و
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پيشرفت تحصيلی رياضی؛ ( Ganji and Amirian (2014در بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل
مسأله بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان؛ ) Najari and Gholami (2014در بررسی اثربخشی
آموزش خالق حل مسأله بر عملکرد رياضی دانشآموزان دارای ناتوانی يادگيری؛

Hassanpour

) Hashtayjani and Alinegad Makari (2010در بررسی اثربخشی راهبردهای حل مسأله برای
دانشآموزان دارای حساب پريشی؛ ( Ersoy and Guner (2015در بررسی تأثير آموزش حل مسأله و
تفکر رياضی در آموزش رياضی؛ ( Demirel, Derman and Karagedik (2015در بررسی رابطه بين
مهارتهای تفکر و حل مسألهی رياضی و نگرش نسبت به رياضيات؛

Intaros, Inprasitha

) and Srisawadi (2014در بررسی تأثير آموزش استراتژی حل مسأله رياضی بر مهارت حل
مسأله رياضی دانشآموزان دبستانی؛ ) Hajiyakhchali (2013در بررسی اثر آموزش خالق حل
مسأله بر عملکرد علمی دانشجويان؛ ( Taspinar and Bulut (2012در بررسی تأثير آموزش
راهبردهای حل مسأله بر مهارت حل مسأله دانشآموزان؛ ) Avcu (2010در بررسی استفاده از
پيش خدمات معلمان رياضی بر استراتژی حل مسألهی رياضی؛) Javady, et al. (2010در
پژوهشی تحت عنوان کاربست راهبردهای حل مسأله و مطالعه دانشجويان دانشکدههای
مختلف اصفهان همسو است .نتايج تحقيقات مذکور حاکی از مؤثر بودن آموزش مهارتهای
حل مسأله بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان است .الزم به ذکر است که در مورد تک تک
مراحل اين مهارت ،تاکنون تحقيقی انجام نگرفته است .از اين رو ،برای مقايسه نتايج در تک
تک مراحل ،تحقيقی يافت نشد .بر اساس يافتههای اين تحقيق ،آموزش اين مهارتها ،بيش از
همه روی درک و فهم و بازنگری مسائل تأثير داشته است .در واقع آنچه در اين پژوهش به
دست آمد اين است که ،آموزش مهارت حل مسأله به دانشآموزان ،همچون آموزش ماهيگيری
به ايشان است که اگر اين دانشآموزان ماهيگيری را ياد گرفته باشند ،هرگاه در هرکجا و هر
زمانی با مسألهای برخورد کنند میتوانند به حل مسأله مبادرت ورزند .همانگونه که دانشآموزان
گروه آزمايشی ،عالوه بر اينکه در پس آزمون نمرههای بااليی کسب کردند ،در پايان سال نيز
به نمرههای بهتری در آزمون رياضی نسبت به دانشآموزان گروه گواه دست يافتند.
يادگيری مفهومی (مفهوم آموزی) يکی از مهمترين يادگيریهای انسان است و میتوان
گفت که مفهوم ،هسته اصلی تفکر آدمی را تشکيل میدهد و زير بنای تفکر و پايهی ساير
يادگيریهاست ) .(Seif, 2008; Johari et al., 2012تجربه زيسته محقق پيش از انجام آزمايش
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حاکی از آن بود که دانشآموزان در نگاه اول منظور مسأله را درک نمیکنند و نمیدانند مسأله
از آنها چه چيزی را طلب میکند .بنابراين ،در اکثر مواقع مشاهده میشد دانشآموز از طريق
آزمون و خطا شروع به حل مسأله میکند و عموماً به جواب درست نيز نمیرسند .جالبتر
اينکه نمیدانستند محاسبات خود را تا کجا ادامه دهند و در کجا بايد کار خود را متوقف کنند.
اين آشفتگیها همگی ريشه در اين موضوع دارد که دانش آموز مفهوم صورت مسأله را درک
نمیکند و نمیداند مسأله از او چه خواسته است .از اين رو ،پيش از آموزش هر اصلی ،بايد
مفاهيم تشکيل دهندهی آن را مشخص کنيم و مطمئن شويم که يادگيرندگان اين مفاهيم را به
خوبی میدانند و برای يادگيری هر موضوعی ،فهم آن موضوع از سوی دانشآموز ضروری است.
اگر پذيرفته شود که مهارتهای شناختی و فراشناختی ،يادگيری را افزايش میدهند ،پس
بايد از روشها و الگوهای تدريسی استفاده کرد تا بتوانند چنين مهارتهايی را افزايش دهند.
روش حل مسأله ،يکی از شيوههايی است که میتواند در رشد مهارتهای شناختی و
فراشناختی نقش اساسی را ايفا کند .آموزش مهارتهای فراشناختی شامل مهارتهايی نظير
چگونه ياد گرفتن ،کنترل و هدايت يادگيری است که میتواند يادگيرنده را قادر به حل مسأله
کند

;(Jalil Abkenar, Ashoori, Moleli, 2012; Jazayeri & Ismaeili, 2002; Fathi Azar, 2012

 .Jacobse & Harskamp, 2009).با توجه به مبانی نظری و آنچه که در مراحل حل مسأله بدان
اشاره شد ،دريافتيم که آخرين مرحله روش پوليا يعنی «بازنگری و ارزيابی» ،به شدت وابسته
به يادگيری مهارتهای شناختی و فراشناختی است .در واقع در مرحله ارزيابی ،از دانشآموز
انتظار میرود که بتواند پاسخ خود را ارزيابی کند و کنترل کند که آيا پاسخ او درست ،معنیدار
و منطقی است يا خير .بازگشت به مسأله و ارزيابی نتايج دوباره آن اين امکان را برای
دانشآموزان فراهم میکند که تسلط بيشتری بر مطالب پيدا کرده و مهارت حل مسألهی آنها
بهبود يابد .همانطور که مشاهده شد؛ آموزش مهارت حل مسألهی پوليا  57درصد بر مهارت
بازنگری دانشآموزان گروه آزمايشی نسبت به گروه گواه تأثير مثبت داشته است .بنابراين،
معلمان میتوانند از راه آموزش مهارتهای يادگيری و مطالعه به دانشآموزان خود کمک کنند تا
يادگيرندگان موفقتری باشند و در سرنوشت تحصيلی خود نقش فعالتری نمايند.
بسياری از صاحب نظران بر اين باورند که اثربخشی روش تدريس ،وابسته به نقشی است
که يادگيرنده در فرآيند يادگيری بر عهده دارد ) .(Yousefzadeh, 2013روش آموزش مهارت

911

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال  ،52پاییز و زمستان  ،9317شمارهی )5

حل مسألهی اين پژوهش نيز از نوع روشهای تدريس فعال بود زيرا محقق در تمامی مراحل
در ک و فهم با پرسيدن سؤالهای متعدد و گوناگون از صورت مسأله به طور مداوم ذهن
دانشآموزان را درگير در فرآيند کار میکرد .بنابراين ،با توجه به يافتههای پژوهش و تأثير
آموزش مهارت حل مسأله بر پيشرفت تحصيلی پيشنهاد میشود که معلمان رياضی در ابتدا
تمام تالش و همت خود را روی آموزشهای مهارت حل مسأله به دانشآموزان بگمارند و بعد
به آموزش مفاهيم رياضی بپردازند .با توجه به يافتههای پژوهش و تأثير آموزش راهبردهای
حل مسأله بر پيشرفت تحصيلی رياضی دانشآموزان پايه پنجم ،توصيه میشود که سازمان
آموزش و پرورش نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی روش تدريس حل مسأله جهت
آشنايی معلمان و نحوه به کارگيری آن در آموزش به ويژه در درس رياضی ،اهتمام ورزد.
همچنين پيشنهاد میشود نويسندگان کتابهای درسی با آگاهی از مبانی نظری و تجربی
رويکرد حل مسأله ،محتوای کتابهای درسی به ويژه کتاب درسی رياضی را متناسب با
گامهای حل مسأله تنظيم کنند.
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