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 مقدمه  
روش تدريس مرسوم در مدارس ما عموماً مستقيم و در 

نويسي و با رويكرد موضوعي است؛ قالب سخنراني، جزوه
 آموزانهاي شناختي دانشکه موجب شده است توانايي يروش

، حدس 2مسألهّ ، تخيّل، حل1از جمله استدالل، تفكّر، بازنمايي
 ظبه طورشايسته فعّال نشود و به لحا نهايتعميم و مانند او 

هاي فردي و اجتماعي، افرادي با برخورداري کافي از توانايي
ز ا تعاملِ اجتماعيِ منطقي و حلّ مسائل واقعي، تربيت نشوند.

عبارت است از پردازش  ،حلّ مسأله، [1] 3نظر آيسنك
ب، مطلوشناختي، براي تبديل موقعيت مفروض به موقعيت 

آن  کننده، روشي آماده براي حلّدر حالي که شخص حل
 ندارد. 

يادگيري،  -هاي جديد در حوزه ياددهييكي از نظريه
است که بر نقش دنياي  4رشد فرهنگي -نظرية اجتماعي

اجتماعي و فرهنگي در رشد کودکان تأکيد دارد. اين نظريه 
شناس روسي روان ،5هاي ويگوتسكيبر اساس ديدگاه

هاي ( شكل گرفته و امروزه در برخي از نظام1934-1896)
از  6فورمنبراي مثال  شود.از آن استفاده مي ،آموزشي

اعالم کرد که  7شوراي معلّمان رياضي آمريكاکارشناسان 
فرهنگي، اساس برنامه درسي رياضي اين  –رويكرد اجتماعي
 يرشد شناخت هينظر .[2]شده است  کشور قرار داده

که  معتقد است ،فرهنگي رشد -نظرية اجتماعي اي يگوتسكيو
او  پيرامونکه در  يکودك عموماً به مردم يرشد شناخت

 يهاو دانش، نگرش و ارزش ؛وابسته است کننديم يزندگ
 ي. در واقع، رشد شناختابدييتحول م گرانيفرد در تعامل با د

 او قابل يفرهنگ –يط اجتماعيفرد بدون در نظر گرفتن مح
 .[3]خواهد بوددرك ن

يكي از ادّعاهاي اصلي ويگوتسكي و به طور کلي، همة 
فرهنگي اين است که رشد، در تعامل  –هاي اجتماعينظريه

اجتماعي و تماس روزانه کودك با پدر و مادر، خواهر و برادر، 
همتايان، اعضاي ديگر خانواده، همسايگان، معلّمان و ساير آن 

فرهنگي معتقدند که اين  –هاي اجتماعيدهد. نظريهرخ مي
 اي بر رشد کودك دارند.العادهتعامالت، تأثيرات فوق

                                                           
1 Representations 
2 Problem Solving 
3 Eysenk 
4 Sociocultural theory of Development 
5 Lev Semenovich Vygotsky 
6 Forman 
7 National Council of Teachers of Mathematics (NCTM ) 
8 Internalization 
9 socially shared proccesses 
10 intermental 
11 intramental 

گرچه پياژه معتقد بود که محيط اجتماعي بر رشد کودك، 
شناخت و يادگيري او تأثير دارد و اطّالعات را در اختيار 

دهد. ولي براساس نظرية وي، محور، خود کودك قرار مي
کند و به تعادل جديدي ميکودك است که اطّالعات را تحليل 

رسد. محيط بيروني، صرفاً فكر خاص و تعادل جديدي را مي
 –هاي اجتماعيخواند. برعكس، نظريهميدر کودك فرا

تار ناپذير تفكّر و رففرهنگي، محيط اجتماعي را بخش تفكيك
دانند، به طوري که شناخت و رفتار کودك را کودك مي

هاي اجتماعي که تفكّر کودك در آن رخ توان از زمينهنمي
فرهنگي،  –هاي اجتماعيدهد جدا کرد. بنابراين در نظريهمي

و  باشدميتأکيد بر کودك در زمينه، به عنوان واحد تحليل 
ناپذير رشد و عامل تغييرات تعامل اجتماعي، بخش تفكيك

 .[4]رشدي است
ويگوتسكي، سازوکاري را براي تغييرات رشدي پيشنهاد 
کرد که ذاتاً اجتماعي است. او استدالل کرد که تغييرات 

 9فرايندهاي مشترك اجتماعي 8سازيرشدي از طريق دروني
هر کارکرد دهد. همچنين در جريان رشد، رخ مي

افتد؛ اوّل، در شناختي در دو مرحله يا دو سطح اتفاق ميروان
)بين ذهن افرادي که در تعامل  "10ذهنيميان"سطح 

)در  "11ذهنيدرون"اجتماعي شرکت دارند( و دوّم، در سطح 
درون ذهن خود فرد(. ابتدا کودکان تكاليف شناختي را با 

ج، آن توانايي، تدريدهند، ولي بهکمك ديگران انجام مي
توانند به اتّكاي خود، تكليف شود و کودکان ميدروني مي

 مزبور را انجام دهند
هاي نوعي کودکان و تعامل فرهنگي، بر فعّاليت ةزمين

را در اختيار آنها  يو ابزارهاي مهمّ ،اجتماعي آنها تأثير دارد
گذارد تا براي عمل کردن و فكر کردن به کار برند. از آن مي
هاي نمادين مانند ا و نظامبازي، معمّبه اسباب توانيله مجم

در اين ميان، زبان،  .[5] زبان و رياضيات اشاره کرد
شناختي است که براي تنظيم رفتار، ترين ابزار روانبرجسته

رود. کردن و حلّ مسأله به کار ميريزي، حفظبرنامه
براي  يويگوتسكي از ميان ابزارهاي فرهنگي، نقش بسيار مهمّ

زماني که زبان با عمل يكپارچه "زبان قائل است و معتقد است 
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شود، مهمترين لحظه در جريان رشد ذهني کودك مي
شناختي، در تعامالت بنابراين فرايندهاي روان .[6]"است

 گيرد. اجتماعي افراد ريشه دارد و از آن نشأت مي
ت يسبر اساس اين ديدگاه، تعامل اجتماعي، تنها عاملي ن

که بر مسير رشد تأثير داشته باشد، بلكه يك سازوکار علّي 
شود. ويگوتسكي براي توصيف اين براي رشد نيز محسوب مي

را مطرح ساخته، که  1فرايند، مفهوم دامنة تقريبي رشد
دهد. اهميت تعامل اجتماعي را در رشد و يادگيري نشان مي

ا سطح ني يمنظور از دامنة تقريبي رشد، تفاوت بين سطح کنو
رشد واقعي کودك و سطح رشد بالقوّه اوست. به عبارت 

اي از تكاليف گفته تر، دامنة تقريبي رشد، به دامنهساده
 آيد؛شود که کودك به تنهايي از عهده انجام آنها بر نميمي

تر از خود، قادر است امّا به کمك بزرگساالن يا دوستان بالغ
رسد زماني به حداکثر ميآنها را انجام دهد. رشد شناختي، 

 .[7]که در دامنة تقريبي رشد، تعامل اجتماعي صورت پذيرد
گويد کودکاني که به تنهايي از عهده انجام ويگوتسكي مي

ا آيند، به کمك بزرگساالن ياي تكاليف يادگيري بر نميپاره
تر از خود، انجام آن کارها را ياد تر و آگاهدوستان بالغ

کودك در حلّ مسائل به طور مستقل،  گيرند. تواناييمي
اش در حل مسائل به معرّف سطح کنوني رشد او و توانايي

 دهنده سطح رشد بالقوّة اوست. کمك ديگران، نشان
يكي از مفاهيم مرتبط با دامنة تقريبي رشد، مفهوم 

آموزش است. حمايت داربستي، عبارت  در 2حمايت داربستي
آن، معلّم يا همساالن از يك فرايندي است که در ضمن 

کنند و آموز، به او در دامنة تقريبي رشد او کمك ميدانش
آموز کاهش تدريج، اين کمك تا برطرف شدن نياز دانشبه

حمايت داربستي اشاره به روشي دارد که  .[8]يابدمي
ها را از راه خانواده( يادگيري بچه –بزرگسال )معلّم 

امل مثبت، هدايت متمرکزکردن آنها روي سؤاالت و تع
 کنند. مي

مبناي آموزش داربستي را بايد در آثار  [9]به نظر گارتون
ويگوتسكي جستجو کرد. چرا که بر نقش تعامل اجتماعي 
تاکيد داشته و در آن يك متخصّص، نقش واسط را ايفا 

کند. همچنين نوآموز را از طريق ارائة يك تكليف، مي
هاي يادگيرنده، مهارتکند تا مطمئن شود که راهنمايي مي

ه ترتيب نقش معلّم، بيك متخصّص را کسب کرده است. بدين
هاي شناختي و فراشناختي از کننده مهارتشكل تسهيل

طريق پرسش، الگوسازي و حمايت از کاربرد راهبرد مناسب 

                                                           
1 Zone of Proximal Development (ZPD) 
2 Scaffolding 
3 Collaborative learning).در برخي متون به يادگيري از طريق تشريك مساعي نيز ياد شده است(  

 

 آيد.آموز، در ميتوسط دانش

 
 ]10[ ويگوتسكي ديدگاه اساس بر آموزش مدل. 1شكل 

يكي ديگر از مفاهيم مرتبط با ديدگاه تعاملي توصيف  
است؛ و آن وقتي  3يادگيري هميارانه شده توسط ويگوتسكي،

افتد که چند نفر يا حداقل دو نفر مشترکاً در حلّ اتّفاق مي
 توانندمسأله شرکت کنند. آنها در اثر تشريك مساعي مي

 که به تنهايي قادر بهتري را نسبت به آنچه مسائل پيچيده
ويگوتسكي استدالل کرد که  .[5]انجام آن بودند، حل کنند 

هاي فكري جديد و کودکان، اطّالعات مربوط، طرح
راهبردهاي حلّ مسأله را، از تعامالتي که با همساالن خود 

آموزان از طريق مبادالت کنند. دانشدارند، کسب مي
اختي را که در مشترك، راهبردهاي جديد و مفاهيم فراشن

 .[6]کنندمكالمات آنها مستتر است، دروني مي
تواند مفيد باشد که از اين جهت مي يادگيري هميارانه

ن آموزادانش باعث تعامل اجتماعي و ارتباط منطقي و مستدلّ
دهد. ميو توانايي حلّ مسأله آنان را افزايش  ،با يكديگر شده

در خالل حلّ  اين رويكرد اساساً مدعي است که يادگيري
آموز ساخته شده و افتد و دانش، توسط دانشمسأله اتفاق مي

يادگيري در تعامل شناختي کودکان با يكديگر و در تعامل با 
يابد. در اين رويكرد معلّم و محيط يادگيري غني، تحقق مي

معلّم فرهنگي است،  -هاي اجتماعيکه برخاسته از نظريه
 اي دارد.کارگروهي جايگاه ويژهگر را ايفا کرده و نقش هدايت

 يادگيري هميارانه، در گسترة وسيعي از سطوح يادگيري،
دبستاني گرفته تا دانشگاهي و از دروس رياضيات از پيش

مطالعات اجتماعي و کامپيوتر  زبان، علوم، گرفته تا خواندن،
با  [11]اجرا شده است. به عنوان مثال احمدي و عبدالملكي 

آزمون با گروه پس -آزمونآزمايشي از نوع پيشپژوهشي نيمه
 -گواه، به بررسي تأثير آموزش مبتني بر رويكرد اجتماعي
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فرهنگي ويگوتسكي بر رشد شناختي و اجتماعي نوآموزان  
دبستاني شهر سنندج پرداخته و نتيجه گرفتند که: پيش

آموزش مبتني بر رويكرد ويگوتسكي، بر رشد شناختي 
ودکان و بر مؤلفه استدالل ديداري، استدالل کالمي و حافظه ک

مدت تأثير مثبت دارد. امّا اين آموزش بر استدالل کمّي کوتاه
تأثير نداشته است. افزون بر اين نتيجه، دريافتند که گروه 
آزمايش نسبت به گروه گواه از رشد اجتماعي بيشتري 

 عنادار بود.مند بودند و تفاوت بين ميانگين آنها مبهره
تأثير يادگيري  [12]همچنين ترکاشوند و همكاران

هميارانه در آموزش مجازي دانشجويان مجازي يكي از 
 فرهنگي -هاي تهران را با تكيه بر نظرية اجتماعيدانشگاه

ويگوتسكي بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که آموزش 
يان م مبتني بر رويكرد ويگوتسكي، دليل گسترش خالّقيت در

 دانشجويان شده است.
هاي متعدّد ديگري نيز انجام گرفته که اثرات پژوهش

مثبت يادگيري هميارانه را بر پيشرفت تحصيلي نشان داده 
ها نيز . برخي پژوهش[17]و [16]و  [15]و  [14]و [13]است

به تصريح، مؤيّد اثربخشي اين رويكرد بر پيشرفت تحصيلي 
ونه اثرات يادگيري هميارانه بر در حوزه رياضي است. براي نم

)به نقل  1پيشرفت تحصيلي و حلّ مسأله رياضي توسط اِفندي
( مورد بررسي قرار گرفت. در اين [18]2از افندي و زاناتون

هاي آزمايشي و کنترل از لحاظ مطالعه به بررسي تفاوت گروه
پيشرفت تحصيلي و حلّ مسأله رياضي پرداخته شد. گروه 

هاي آموزش مشارکتي، موضوعات اده از شيوهآزمايشي با استف
را آموزش ديد و گروه کنترل به روش مرسوم اين کار را انجام 
داد. نتايج پژوهش نشان داد که گروه مشارکتي، به طور 
معنادار نسبت به گروه کنترل در آزمون پيشرفت تحصيلي و 

)به نقل از افندي  3کند. لي کواك امحلّ مسأله بهتر عمل مي
هاي يادگيري هميارانه ( نيز با استفاده از شيوه[18]اناتونو ز

آموزاني که با اين شيوه آموزش به اين نتيجه رسيد که دانش
آموزاني که به روش فردي آموزش اند نسبت به دانشديده
 اند، عملكردشان در حل مسائل رياضي بهتر است. ديده

ري اي ديگر، به منظور بررسي اثرات يادگيدر مطالعه
هميارانه بر پيشرفت تحصيليِ رياضيِ يك گروه از 

آموزاني که به آموزان کالس هفتم، معلوم شد که دانشدانش

                                                           
1 Effandi 
2 Zanaton 
3 Lee Guak Eam 
4 Team-Assisted Individualization 
5 Pelones & Revuelta 
6 TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) 

 رود.به عنوان مخفّف عبارت زير به کار مي (TIMSS)در اين آزمون و تكرارهاي آن شرکت کرده است. الزم به ذکر است که اخيراً  2007و  2003، 1995هاي ايران در سال
Trends in International Mathematics and Science Study 

يادگيري هميارانه مشغول بودند، به طور معناداري نسبت به 
. همچنين اسالوين [19]گروه کنترل عملكرد بهتري داشتند

به بررسي يك شيوه يادگيري هميارانه به نام  [17]
بر روي پيشرفت  (TAI« )4کردن ارزيابي گروهيديفر»

آموزان کالس سوم تا ششم پرداخت. تحصيلي رياضيات دانش
نتايج پژوهش او نشان داد که روش فوق به طور معناداري بر 

 5پيشرفت تحصيلي رياضيات اثر مثبت دارد. پلونز و رولتا
 نيز در پژوهشي به بررسي تأثير يادگيري هميارانه [20]

ي بر کامپيوتر بر رياضيات پرداختند. اين پژوهش که به مبتن
تواند شيوه نيمه آزمايشي انجام شد نشان داد که اين شيوه مي

 در تغيير ادراك رياضي گروه آزمايش مؤثر باشد.
دانان، بر اهميّت اين درس در به رغم تأکيدي که رياضي

آموزان ، نتايج دانش[21]بسياري از جوانب زندگي دارند 
آموزان ، ناخوشايند است )عملكرد دانش6يراني در آزمون تيمزا

، با 2007تا  1995در رياضيات پايه سوم راهنمايي از سال 
 [23](. حدادعادل [22]يك روند کاهشي همراه بوده است

دارترين دروس، معتقد است که هنوز درس رياضي از مسأله
د رودر تمام مقاطع تحصيلي نظام آموزش کشور به شمار مي
 25و بيشترين افت تحصيلي، مربوط به آن است. محقّق نيز با 

سال سابقه تدريس رياضي در مدارس، همچنان ناظر بر اين 
آموزان است. کاستي، به ويژه در توانايي حلّ مسأله دانش

بنابراين، توجّه به عواملي که باعث بهبود کيفيّت يادگيري اين 
توانايي حلّ مسأله  به ويژه در ضروري است؛شود، درس مي

 است. NCTM [24]آموزان که مورد تأکيد رياضي دانش
آموز اشاره به رويكردي دارد که در آن دانش ،حلّ مسأله

 در تعامل آن، با قرار گرفتن در وضعيت مسأله و در ضمن حلّ
با ديگران و معلّم، مفاهيم مستتر در مسأله را بازنمايي کرده 

 حلّ مسأله است ةترين جنبمهم که ،نماييزبا. [1]آموزدو مي
نيز جايگاه  NCTM [24]و در استانداردهاي فرايندي 

اي دارد، عبارت است از نماد يا فرايندي که نمايندة ويژه
چيزي ديگري است. به عبارت ديگر، ارائة واقعيت مربوط به 
جهان خارج از ذهن يا جهان ذهن در قالب نماد ذهني است. 

. [25]هاي دروني است ازنمايي، بازنماييمعموالً منظور از ب
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و  3، کلمات2، تصاوير1هاي نمادينبراي مثال، عبارت
هايي براي مفاهيم رياضي هستند ، بازنمايي4نمودارها
( در [26])نقل شده در 6ديويس(. [4]به نقل از 5)دسپينا

هر مفهوم، "دارد که هاي ذهني اظهار ميخصوص بازنمايي
ياضي، اگر بخواهد در ذهن وجود داشته تكنيك يا استراتژي ر

باشد، بايد به شكلي در آنجا نماينده داشته باشد يا به عبارت 
 ."ديگر، بايد در آنجا بازنمايي داشته باشد

کر ذ فرهنگي -نظرية اجتماعياساس آنچه که پيشتر در بر
آموزان در کنار رسد که تشريك مساعي دانشبه نظر ميشد، 

 معلّم در دامنة تقريبي رشد ايشان،( يحمايتِ )داربست
اين  دهد.آنان را افزايش رياضي تواند توانايي حلّ مسأله مي

 درسي کتب تأليف دفتر جديد گيريجهت امر، در راستاي
آموزشي از جمله رويكرد  نوين رويكردهاي سوي به رياضي

 –فرهنگي و توجّه به حلّ مسأله در فرايند ياددهي -اجتماعي
  کند.ميت بيشتري پيدا مياه يادگيري،

 های پژوهشسوال
 فرهنگي چه -آموزش رياضي مبتني بر رويكرد اجتماعي

آموزان پايه اول دبيرستان نقشي بر توانايي حلّ مسأله دانش
 دارد؟

 روش پژوهش
ريزي موضوعات علوم تربيتي و برنامه ةت پيچيدماهيّ

ها و هاي آنکند که براي درك واقعيتدرسي، ايجاب مي
مربوط، پژوهش صورت  ةزمينروابط بين اجزاء، با توجّه به 

)به جنكينز  .[27]تري به دست آيدگيرد تا درك بهتر و جامع
هاي حوزه برنامه کند که پژوهشاشاره مي( [28]نقل از 

ي مانند ساير ي و يا حتّهاي فنّپژوهشدرسي مانند 
به راحتي بر فرضيات قابل حصول و  ،هاي آموزشيپژوهش

ي پژوهش ةو براي درك عميق مسئل ؛قابل آزمون استوار نيست
 هاي کيفي و عميق مدد گرفت.در اين حوزه بايد از پژوهش

پژوهش حاضر از حيث رويكرد زيربنايي، پژوهش کيفي 
ي از منظر گروهي که آن را در بستر پژوهش کيفالبته . است

پديدارشناسي، محدود نكرده  و شرايط دست نخورده و در حدّ
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، ژوهشاين پاز آنجا که  و انعطاف بيشتري نسبت به آن قائلند.
 کالسيك  ةدهندکنش و واکنش ميان عوامل تشكيل

، عميقاً ل يك دبيرستاناوّ درس رياضيِ پايه مشخص را در
کار رفته در آن امدهاي رويكرد خاصّ بهکند تا پيبررسي مي

براي اين  .است 7موردکاوييك  را واکاوي و استحصال کند،
کنندگان منظور، پژوهشگر، خود را به بيان و ديدگاه اقدام

محدود نكرده، بلكه با الحاق به ايشان در کالس درس، و در 
، [29]بخشي با آنها به عنوان جنبة برجستة موردکاوي تعامل

 جزيه و تحليل پرداخته است. به ت
هاي کيفي در اين پژوهش، برخاسته از مشاهدة داده

يادگيري در کالس رياضي تكميلي است که  -فرايند ياددهي
هاي توسط يكي از معلمان متخصص و فعّال در نظريه

هاي شد. اين امر در کنار مصاحبهفرهنگي اداره مي -اجتماعي
سازيِ اين رويكرد در غنيبا وي، براي فهم تأثير  8روايتي

هاي حلّ مسأله يادگيري، به ويژه با تاکيد بر رشد توانايي
آموزان صورت پذيرفت. همچنين بررسي طرح رياضي دانش

هاي ميداني محقّق و شواهد اسنادي شامل ها، يادداشتدرس
آموزان به مسائل مطروحه در کالس هاي مكتوب دانشپاسخ

  درس نيز آن را تكميل نمود.
نفر  02تمامي شامل در پژوهش حاضر،  9گروه هدف

 )معادلپايه اول دبيرستان تنها کالس رياضي آموزان دانش
پسرانه غيردولتي منطقه  مدارسدر يكي از پايه نهم کنوني( 

 انتخاب شدند. 10صورت هدفمندسه شهر تهران است که به 
( 1392-93نگارنده به مدت يك سال تحصيلي )سال تحصيلي

آموزان حضور يافت. هاي رياضي تكميلي اين دانشدر کالس
ها در قالب يك جلسه تدريس در هفته، توسط يكي اين کالس

از معلّمان رياضي، با بيش از سي سال سابقه تدريس و داراي 
مدرك کارشناسي ارشد رشته آموزش رياضي و مسلّط به 

فرهنگي و فعّال بر اساس آن، برگزار  -هاي اجتماعينظريه
اي، يك يا دو دقيقه 50هاي شد. در هر يك از اين کالس

مسأله از ميان کتاب درسي رياضي پايه اول دبيرستان، کتاب 
هاي مرتبط و برخي منابع التين هنر حلّ مسأله و ديگر کتاب

ي که تا شد؛ به طوراز جمله سؤاالت آزمون تيمز طرح مي
پايان سال تحصيلي حدود سي مسأله مطرح گرديده و حل 
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 شد. 
طرح اي که قرار بود مسأله ةدربار ،در شروع هر کالس

شنا آآموزان با موضوع شد و دانشمقداري صحبت مي شود،
شد که فعّاليت خود را براي يشده و سپس از آنان خواسته م

بي که مطرح ميبا مطال ،به بيان ديگر .غاز کنندآحلّ مسأله 
گرفتند و سپس يادگيري ميدر وضعيت مسأله قرار  نهاآ ،شد

آموزان و حمايت و حلّ مسأله، از طريق تشريك مساعي دانش
گر وي )از قبيل پرسش هاي هدايتداربستي معلّم با پرسش

آموزان و راهبردهاي حلّ مسأله آنها هاي دانشدرباره بازنمايي
 پذيرفت. و ...( صورت مي

آموزان زمان با انجام عمليات ميداني و عملكرد دانشمه
هاي کيفي مورد نياز، گردآوري داده در حين تشريك مساعي،

شد. محقّق، بسياري از محتواي فرايند تدريس معلّم و مي
هاي آموزان را با استفاده از دستگاهتشريك مساعي دانش

گاه نصوتي و تصويري ضبط کرده و سپس به نگارش درآورد. آ
وگوي ، به دقّت گفت1به روش آناليز درس در مقياس کوچك

 2آموزان را در فرايند تدريس تجزيه و تحليلمعلّم و دانش
ها نيز از معلّم خواسته شد تا درباره تغييراتي کرد. در مصاحبه

 -آموزان که در جريان ياددهيدر حيطه شناختي دانش
 به ويژه در تعامل يادگيري بر اساس اين رويكرد رخ داده است،

 آموزان با يكديگر، صحبت کند. آموزان و دانشخود با دانش
ثبت مشاهدات همراه با مصاحبه و گردآوري اسناد، 

آموزان، موجب تفسيري همچنين تكاليف و حلّ مسأله دانش
عنوان يافتهبه  ادامهدر شد. از اين روي آنچه که  [30]3گراکل
بندي نهايي محقق ل و جمعتحلي شود،ميارائه  ي پژوهشها

 است.بوده  رعايت شرط ايجاز با هاي گردآمدهاز داده

 هايافته
يز برانگآموزان را با مسائلي چالشهنگامي که معلّم، دانش

شد. به اين ساخت، کار گروهي در کالس، شروع ميمواجه مي
ها ها، اشتباهات، کژفهميها، سؤالحلآموزان راهنحو که دانش

گر، آنان هاي هدايتو ... را از خود بروز داده و معلّم با پرسش
هاي راهنما، به تناسب کرد. اين پرسشرا راهنمايي مي

کرد و الزم بود که در مراحل آموزان فرق مينيازهاي دانش
هاي هر يك، هدايت ها با توجّه به ويژگيتك آناوليه کار، تك

ها مشغول بودند، آموزان در گروهکه دانشگردند. در حالي
دادن منظورشان ها براي نشانهاي آنو روش رفتار، استدالل
شد. در جريان اين سط محقّق مشاهده ميبه ديگري، تو

بودن ها هنگام توضيح دادن، متوجّه ناقصفرايند، آن
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هايي که اعضاي گروه از شدند و با سؤالشان مياستدالل
 کردند.پرسيدند، آن را اصالح مييكديگر مي

ها به هم، در ساختن اين تماشاي ذهن يكديگر و کمك آن
افتاد. زمان کوتاهي اتّفاق مي دانش الزم براي حلّ مسأله، در

ك کم يشد، اما کماگرچه کالس در ابتداي کار کمي شلوغ مي
نظم متناسب پيدا کرده و سروصداي اضافي کاهش يافت و 

ها به منظور حلّ مسأله به هاي مختلف کالس، گروهدر جا
 پرداختند. فعّاليت مي
ي که حلّبازنمايي مسأله و راه ةآموزان بر اساس نحودانش

روهو به اين ترتيب گ شدندميبا يكديگر همراه  ،کردندئه مياار
. البته گاهي نيز گرفتها به شكل متناسب و طبيعي شكل مي

آنها را با يكديگر  ،آموزهاي هر دانشمعلّم بر اساس ويژگي
ر خودش از خواست که تصوّکرد و از هر کدام ميهمراه مي

اش را با ديگري در هاديپيشن طور راه حلّو همين ،مسأله
 . ميان بگذارد

يكي از اي که در آن، براي نمونه، در ذيل، گزارش جلسه
اين در  ، آمده است.مسائل غني و جالب در کالس مطرح شد

 ،نقش آموزش راهبردهاي حلّ مسأله ،هانقش بازنمايي مسأله،
آموزان در ايجاد بازنمايي تأثير کار گروهي و مشارکت دانش

. اين مسأله، باالتر آن آشكار بود راه حلّ درمسأله و  درست از
اثبات دقيق ) آموزان بودو توانايي فعلي دانش از سطح علمي

درس آناليز رياضي و  در 4قضيه نقطه ثابتآن با استفاده از 
و در اينجا يك اثبات شهودي به  (ديرگمي صورتدر دانشگاه 
 بر اساسراهبردهاي حلّ مسأله  دهدتا نشان  شد کار گرفته

 کارآيي زيادي در حلّ مسأله دارد. ،هاي نامطلوبحذف حالت
دو نقشه کوچك و بزرگ از ايران را در اختيار : مسأله

مي ترطور دلخواه روي نقشه بزرگه داريم. نقشه کوچك را ب
و از د جغرافيايي مشترك نقطه يكنشان دهيد که  .اندازيم

 ،در حقيقت. شونديگر منطبق مينقشه هست که بر يكد
دو  نهادنهم  بر بااين مطلب بود که  اثبات در پي مسأله
ه ، يك نقطدر هر حالت ،دو مقياس متفاوت واحد ولي با تصوير

ه گفتني است ک شوند.بر هم منطبق مي تصوير،از دو  متناظر
آموزان دشوار بود و فهم و باور اين مسأله، نخست براي دانش

شد تا ايشان توانستند با مسأله ارتباط برقرار  سپري يزمان
يعني  بود؛برانگيز آموزان چالشکنند. اين مسأله براي دانش

ي قرار آموز را در وضعيتويگوتسكي، دانش ةبر اساس ايد
آموزان و در تعامل با معلّم در تعامل با ديگر دانشداد که مي

به يك توانايي جديد در  او،شده  ةو به ياري هدايت و سنجيد
حلّ مسأله برسد. يعني او را در دامنة تقريبي رشدش ياري و 



 

85 

 محمد نیرو و همكاران..........                                                                                 ی حل مسألهش آن در رشد توانايفرهنگی و نق -آموزش رياضی مبتنی بر رويكرد اجتماعی

 ارتقا بخشد.

ها بيشتر متوجّه العمل بچهعكس ،در ابتداي طرح مسأله
چگونه انداختن نقشه کوچك روي نقشه بزرگ بود. آنها حالت

هايي را ايجاد وضعيت و عموماً هاي مختلفي را آزمايش کردند؛
دند که نقشه کوچك به صورت کج روي نقشه بزرگ کرمي

ي که معلّم به محقّق بيان کرد اين جالبنكته گرفت. قرار مي
هاي متعددي مطرح کردم اين مسأله را در کالس» است که:

اولين اقدام و  «.ها تكرار شدو در همه آنها اين رفتار بچه
اي که به عنوان يك حالت خاص، مسأله را برراهنمايي معلّم 

ر اگ» :که بود در قالب اين سؤالکند، تر ميها قابل فهمبچه
شمال غربي ايران  طور صاف و در مثالًنقشه کوچك را به

در اينجا با  «مسأله چه شكلي پيدا خواهد کرد؟ ،بياندازيم
هدفمند، نقش هدايتي و حمايتي معلّم در دامنة  پرسشي

 آموزان، نمايان گرديد.تقريبي رشد دانش
آنها براي يافتن يك راه حل قانع ،قبل از اين راهنماييتا 

گو و طرح وپس از قدري گفت. کننده با مشكل مواجه بودند
 آنها را به راهبردمعلّم، ، يكديگربا و  معلّمآموزان با سؤال دانش

از همين  .هاي نامطلوب توجّه دادرسم شكل و حذف حالت
شتاب  ،راه حلآموزان در جستجوي يافتن جا حرکت دانش

هاي جالب و مناسبي براي گرفت و آنها شروع به طرح ايده
حلّ مسأله کردند فايده اين کار اين بود که آنها اهميت 

هاي حلّ مسأله را در عمل و در هنگام مواجهه آموزش راهبرد
 .شدندبا مشكل متوجّه مي

 ،کالس ةطور مثال اگر تختهداد که ببه آنها توجّه معلّم 
شمال شرقي  ةبزرگ باشد و نقشه کوچك را در ناحينقشه 

توان تخته را نصف کرد و انداخته باشيم، در اين حالت مي
در همين ! توجّه کرد که نقشه کوچك در سمت چپ نيست

راهنمايي را قطع کرده و از آنان خواست که به ادامه  معلّم، جا
ه ب پردازي براي درك مسأله و يافتن راه حلي براي مسألهايده

اين آموزش راهبرد حلّ گو با يكديگر بپردازند. وبحث و گفت
آموزان در بازنمايي و درك و فهم مسأله و به دانش مسأله،

  کرد.کمك زيادي  ،يافتن راه حل مناسب

که از مسأله و از از اين ،آموزان قبل از اين راهنماييدانش
ه مواجبا مشكل  ،ن بازنمايي مناسبي را ايجاد کنندآ راه حلّ
 ،آنها در ادامه کارشان پيداست، 2طور که در شكلهمان بودند.

كه آنضمن  .آزمودندحالت ديگري از نصف کردن تخته را مي
 .ندتخته را هم الزم نديد ديگر احتياجي به استفاده از کلّ

تر را در داخل خودشان يك نقشه بزرگ و نقشه کوچك چراکه
و البته متوجّه بودند که کار با دو  کردهصفحه تخته تصوير 

اي تر است و به اصل مسأله لطمهنقشه مستطيلي شكل آسان
آموزان با دو تكه کاغذ مستطيل شكل بعضي از دانش. زندنمي

جا کردن هو با جاب کردندو در ابعاد کوچك و بزرگ کار مي
نمايي و بازسازي نقشه کوچك روي نقشه بزرگ سعي در باز

تري تا درك بهتر و روشن ،کردندميبراي خود ه صورت مسأل
 (. 3)شكل  از مسأله برايشان فراهم آيد

در  آموزان در حلّ مسأله وهاي دانشها و تالشگووگفت
رفت که آنها را به مواقعي به صورت يك حدس تا آنجا پيش 

آن نقطه عطف ! رساندحلّ مسأله  يك نقطه عطف در درك و
با قرار گرفتن نقشه کوچك، مثالً در قسمت باال و  اين بود که

که نقشه بزرگهنگامي شدند متوجّه  آنها راست نقشه بزرگ،
نتيجه ند، کنبه دو قسمت تقسيم ميبا خطي عمودي، تر را 

تر در قسمت چپ نقشه بزرگ که نقشه کوچك ندگيرمي
آن نقطه مشترك که بر هم منطبق نيست و به همين ترتيب،

بنابراين . تچپ نقشه کوچك هم نيس قسمتدر  ،نيزاند 
مشابه اين خط را در نقشه کوچك رسم کرده و نيمة چپ هر 

 دو نقشه را حذف کردند. 
به مرحله فهم اين نكته در واقع حكايت از ورود آنها 

جديدي از بازنمايي درست و کامل از مسأله و راه حل آن مي

 آموزان بر روي تخته. بازنمايي دانش2شكل 

 آموزان با كاغذهاي مستطيلي شكلبازنمايي دانش . 3شكل 
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همراه با تسلّط آنها بر  ،اين مرحله جديد از يادگيريد. کر 
و حمايت  هاي فرديتالش ،موضوع که پس از فعّاليت گروهي

رسيدند، ادامه کار را برايشان ميبدان گري معلّم و هدايت
گرفتند نتيجه مي و سهولت، سرعتبا کرد. بنابراين ميآسان 

پايين از باقيمانده نقشه بزرگ را  ةکه به همين ترتيب نيم
يز ناز نقشه کوچك  ، نيمة پايينحذف کنند و متناسب با آن

که به طور شهودي تا اين شددنبال مياين کار  .شدحذف مي
رسيدند که بر هم منطبقبه يك نقطه مشترك از دو نقشه مي

نياز آموزان در مسائل مشابه، بيکه اغلب دانشطبيعي بود  .اند
 از چنين حمايت معلّم، به حلّ مسأله نايل شوند.

آموزان در حين حلّ توجّه به اين نكته مهم است که دانش
 يا استرنبرگ [31]چند بار مراحلي را که پوليا بعضاًمسأله 

دادند تا را انجام مي 1اندحلّ مسأله بيان کردهفرايند در [32]
ها را براي درك مسأله ترين بازنماييبتوانند بهترين و مناسب

 کهاست  ديگر اين نكته مهمّد. و راه حل مناسب پيدا کنن
متفاوتي براي حلّ مسأله  نقاط شروع عموماً ،آموزاندانش
سبك  ،بازنمايي آنها از مسأله ةکه آن هم وابسته به نحو ؛دارند

با  ايشان تعامل گروهينوع شناختي و  ، ساختِيادگيري
 . يكديگر است

 يگروه ةلئمس در هنگام حلّ ي کهفاقات جالباز اتّ يكي
آموزان دانش تينظارت و هداگرفت، صورت ميآموزان دانش

ان که هر کدام از آن بيترت نيبد .در گروه بود گريكديتوسط 
ها هبچّ گرياو در ذهن د ؛ راه حلّداديارائه م يکه راه حلّ

 يراه حل را م ،ر خودشد و آنها بر اساس تصوّيم ييبازنما
 .کردنديو اصالح م يياشكاالت او را شناسا نكهيا اي رفتنديپذ

 گرفت.يبا مداخله معلّم انجام م يگاه ،البته اصالح راه حل
آموزان در است که اگرچه دانش نيا گرينكته قابل توجّه د

 گريكديآموختند که بر رفتار حلّ مسأله ي، ميضمن کار گروه
 شان،يفرد يهايژگيا به مرور و با توجّه به وامّ نظارت کنند،

آرام به آرام ،شانيهايرفتار حلّ مسأله همكالس ةاز مشاهد
مفهوم در درون  يريگاستدالل و شكل نديفرا ةمشاهد

 يهامهارت يريگبه شكل، لتحوّ نيا. پرداختنديخودشان م
 گشت.يممنجر در آنان  يفراشناخت

در  گيري مفاهيمافتاد، شكلطور طبيعي اتفاق ميآنچه به
جمع و در اثر مشورت با يكديگر بود. در خالل همين فرايند 
يادگيري در جمع بود که دانش جديد هر کس، با استفاده از 

شد و مراحل درك مسأله، سرمايه تعقّل ديگران، دروني مي
، طراحي نقشه، اجراي نقشه، بازبيني، نظارت موقعيت مسأله

 کرد. و کنترل راه حل را با موفقيت طي مي
، در موقعيت آموزانکه دانش در جريان کالس، هنگامي

د، با پرداختنمسأله قرار گرفته و با يكديگر به کارگروهي مي
                                                           

 فهميدن مسئله، طرح نقشه، اجراي نقشه و به عقب نگاه کردن1 

شدند. ضمن آنكه در هاي حلّ مسأله آشنا ميراهبرد
ماعيِ عالمانه، همچنين سودمنديِ گروهي، تعاملِ اجتکار

شده، در حل مسائل مختلف را مورد مشارکت اجتماعي هدايت
که گاه مسائلي ديگر در طوريدادند. بهتوجه قرار مي

موضوعاتي مانند فلسفه، فيزيك و شيمي نيز در کالس مطرح 
طور گروهي هاي حل آنها را بهآموزان، تواناييشد و دانشمي

 .کردندتجربه مي
استفاده از اين نظريه، عالوه بر ايجاد توانمندي 

آموزان در حلّ مسأله، به ويژه به صورت گروهي، موجب دانش
 که معموالً)مسأله  ييبازنما آموزان دريي دانشتواناشد تا 
 ميزان، به (آموزان در حلّ مسأله استمشكل دانش نيمهمتر

به مرور، در نمايد. به طوري که اين امر رشد  ياقابل مالحظه
حلّ مسائل جديد توسط ايشان، کامالً مشهود بود. همچنين 

هاي فراشناختي )مانند ايجاد توانايي رشد توانايي
خودتنظيمي در حلّ مسأله و در فعّاليت گروهي و تشريك 

 بود.آثار مثبت اين روش آموزشي  ديگر( از مساعي با ديگران

 گيریبحث و نتيجه
 -بتني بر نظرية اجتماعيم آموزشدر تحقيق حاضر، 

هاي بر اساس برخي مفاهيم برخاسته از ديدگاه فرهنگي،
ويگوتسكي شكل گرفت. اين مفاهيم عبارت بودند از: تشريك 

هاي پرسش از استفاده آموزان با يكديگر،مساعي دانش
گر و آموزش حمايتي معلّم در دامنة تقريبي رشد هدايت
وگوي مستدل در قالب گفتآموزان، استفاده از زبان در دانش

ازي سدروني آموزان با يكديگر و در تعامل با معلّم،تعامل دانش
مفاهيم و راهبردهايي براي حل مسأله که در جمع ايجاد 

 شد. مي
يادگيري در  و تعميق تسهيل اين نوع آموزش، موجب

حلّ  توانايي توانستندآنها  گرديد؛ به طوري کهآموزان دانش
مسائل  ،هاي مناسبو با استدالل دادهرشد مسأله خود را 

نيز بر اساس رويكرد  [21]آزاد غالم دشوار را حل نمايند.
شناختي، تدريس رياضي از طريق حلّ مسأله را مورد تاکيد 

دهد و يادگيري معنادار رياضي را حاصل درگيري قرار مي
 داند. آموزان با فرايندهاي حلّ مسأله ميمستقيم دانش

توانند چندين با توجه به اينكه مسائل رياضي اغلب مي
توانند بهتر مي ،شاگردان در قالب گروه ،حل داشته باشندراه

هاي مختلف انديشيده و به يكديگر کمك کنند تا حلبه راه
اهيم رياضي نيز گيرند. ماهيت مفرا فرا حل مسألههاي روش

اي است که از طريق بحث و همكاري گروهي بهتر فرابه گونه
هاي کوچك آموزان در قالب گروهشوند. دانشگرفته مي
يابند تا از طريق صحبت کردن، گوش دادن، توضيح فرصت مي
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دادن، فكر کردن، ارزيابي کردن و ارزيابي شدن به يادگيري 
 .واقعي نائل شوند

آموزان در هاي شناختي دانشتواناييهمچنين رشد 
 ،مشاهده بازنمايي يكديگر و نقد ،هاي مناسبساختن بازنمايي

اين  قابل مشاهده بود. ،هاي همتكميل بازنمايي اصالح و
آموزان هنگام حلّ مسأله، وگوي دانشمشاهده در خالل گفت

هايي( که در مورد آن به يكديگر بيان و اظهاراتي )بازنمايي
گرفت. آنها هنگامي که نظرات يكديگر را دند صورت ميکرمي

کردند تا به يك توافق جمعي و جواب نقد، اصالح يا تكميل مي
 داند. رسيدند، چنين رشدي را بروز ميمسأله مي

از  يآموزان برخبود که دانش نينتايج مشاهدات ا گرياز د
 معنا که هم روش نيحل کردند. بد طرق متفاوتيمسائل را به 

 و هم بر ،حلّ مسأله داشتند در مختلف يو راهبردها ييبازنما

 ؛کردنديکه از آن استفاده م ياضير اساس موضوعات خاصّ
 بهاز اين روي  .کردندحل مي گوناگون هايشيو را بهمسأله 
رسد که در آموزش رياضي، محتواي آموزشي و فرايند نظر مي

و تعاطي با در تعامل  اين دو و بودهآموزشي هر دو مهم 
ديگري  قکنند و يكي در چگونگي تحقّپيدا مي تحققيكديگر 

ت. به عنوان مثال، در تحقيق حاضر مشاهده شد تأثيرگذار اس
آموزان در مورد مسائلي که قبالً به صورت فرمولي يا که دانش

اي ياد گرفته بودند، تمايلي به حل آنها بر اساس رويه
هاي گروهي نشان اليترويكردهاي شناختي و بر اساس فعّ

بنابراين الزم است  .بودند ناپذيرانعطاف در حل مسائلنداده و 
هاي حلّ مسأله را همراه با محتوا و حلّ مسأله و راهبرد که

 موضوعات رياضي آموزش داد. 

برانگيز ي چالشهامسأله با طرح ،در چنين رويكرديمعلّم 
 راهبردهايها و بازنماييو آموزان در دامنة تقريبي رشد دانش

ل اين حکمك کند تا در خالل  ايشانبه  تواندمي آن، حل
مرحله به  ،هاي شهودي و حسي، آنان از استداللمسائل
 .دني بپردازعهاي انتزابه استدالل ،مرحله

هاي احمدي و سو با پژوهشنتايج پژوهش حاضر، هم
همچنين يانگ و  [12]، ترکاشوند و همكاران[11]عبدالملكي

 [15] 3، شارن[14] 2، جانسون و جانسون[13]1ليو
مبني بر اثرات  [17]5و اسالوين [16] 4راونسكرافت و همكاران

 پيشرفت تحصيلي بوده و تاييديمثبت يادگيري هميارانه بر 
 [19]6، رايد[18]هاي افندي و زاناتوناست بر نتايج پژوهش

                                                           
1 Yang,S,C.& Liu,S,F. 
2 Johnson, D. W & Johnson, R. 
3 Sharan, S. 
4 Ravenscroft, S. P., Buckless, F. A., McCombs, G. B., & Zuckerman, G. J. 
5 Slavin, R. E. 
6 Reid, J. 
7 Lived experience 

تشريك مساعي که بر نقش موثر  [20]پلونز و رولتاو 
آموزان، بر پيشرفت تحصيلي رياضي و حل مسائل آن دانش

 تاکيد داشتند.

جدا از نتايج ذکر شده، از آن روي که توجه بيشتر به 
ز در نيفرهنگي  -اجتماعيتني بر رويكرد تدريس رياضي مب

 نكات مرتبط بامقاله حاضر مطمح نظر بوده است، بنابراين 
شود. اين امر بر نيز تبيين مي اين رويكرد در کالس درس

محقّق در کالس درس رياضي مورد  7اساس تجربه زيسته
تحقيق، و با استفاده از تحليل کيفي گزارشات کالس، صورت 

 پذيرفت. 
در  سازي هر رويكرديجا که بافت و زمينه در پيادهاز آن

فرهنگي در كالس درس -اجتماعيرويكرد . نكات مرتبط با 1نمودار   
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در بافت مورد  يثر است و اجراي هر فرايندأثر و متؤم آموزش 
 نظراننظر، ناظر به پيامدهايي است، همسو با برخي صاحب

که ابعادي از برنامه درسي را در قلمروهاي زمينه، فرايند و 
نكات مرتبط (، [33]اند )براي مثالداشته بياننتيجه )پيامد( 

فرهنگي در کالس درس را در اين سه  -با رويكرد اجتماعي
 1که در نمودار ؛ آنچناندهيممقوله مورد بررسي قرار مي

 نمايان است.
 الف( زمينه

فرهنگي در  -اجراي رويكرد اجتماعي توانايي معلّم: -1
هاي ها و مهارتجريان تدريس معلّم، نيازمند توانمندي

 هاي نتايج، عوارضيبود آن، افزون بر کاستيخاصّي است که ن
توان به تسلّط را نيز ايجاد خواهد کرد. در اين ميان مي

برانگيز و محتوايي و خالقيت معلّم در ساخت سؤاالت چالش
آموزان، گر و در دامنة تقريبي رشد دانشهاي هدايتپاسخ

اشاره کرد. همچنين توانايي اداره کالس در جهت اجراي مؤثر 
روي و هاي گروهي تعيين شده و احتراز از حاشيهعّاليتف

ها، از ديگر موارد مهم هاي غيردرسي بازدارنده در گروهصحبت
 است. 
اجراي رويكرد مزبور، مالزم يادگيري  بافت فيزيكي: -2

هميارانه است، و اين امر به طور طبيعي نيازمند ساختارهاي 
ها يا ن وجود نيمكتويژه و سيّال محيط فيزيكي است. بنابراي

هاي سيّار، براي ايجاد چيدمان متنوّع و متناسب با صندلي
هاي گروهي داخل کالس، اعمّ از چينش حلقوي يا فعّاليت

 آموزان وهاي مشارکتي دانششكل براي انجام فعّاليت (U)يو
نيز  [34]1گتزلزبعضاً چهره به چهره ايشان الزم است. 

هايي که به صورت ر کالسآموزان دمالحظه کرد که دانش
در مقايسه با  فعّاليت ترتيب داده شده بودند،هاي حوزه

هاي آنها به صورت رديفي چيده شده هايي که صندليکالس
ضي د؛ فعاليتي که مقتفعّاليت بيشتري از خود نشان دادنبود، 

 يادگيري هميارانه است.

بر طبق نظرية ويگوتسكي، تعامالت  بافت اجتماعي: -3
جتماعي و کارکرد زبان، از جمله عوامل اساسي در رشد ا

آموزان است. اين شرايط، کمتر در حيطة شناختي دانش
آموزان در کالس درس قرار داشته است. تجارب معمول دانش

ها، آموزان، نسبت به ضرورتدهي به دانشبدين منظور آگاهي
 مالحظات و کارکردهاي اين رويكرد، در ايجاد منافع مشترك

هاي ها و تالشو رشد جمعي ايشان، با حفظ توجّه به تفاوت
ساز مناسبي براي اجراي اين رويكرد خواهد بود. فردي، زمينه

آموزان به طور وگوهاي دانشهمچنين تعامالت و گفت

                                                           
1 Getzels 
2 Mercer and Howe 
3 Azmitia and Montgomery 

جوش و سروصداهايي است که گاه وطبيعي، واجد جنب
انضباطي شود. بنابراين ممكن است تلقي ناهنجاري و بي

ي هاوري است که در بيرون از کالس، با توجيه و هماهنگيضر
ها و اقدامات پشتيباني الزم با مسئولين مدرسه، حمايت

نيز همكاري موثر معلمان و  ]35[صورت پذيرد. کرامتي 
مسئوالن مدرسه و حتي والدين را متضمن اثربخشي يادگيري 

 داند. هميارانه مي
بافت شناختي ناظر به محتواي ارائه بافت شناختي:  -4

شده در کالس درس است. بر اساس نظرية ويگوتسكي، طرح 
آموزان و تشريك مساعي مسائل در دامنة تقريبي رشد دانش

وگو و حمايت ايشان در محوريت آن، همراه با تعامل، گفت
آموزان ساز رشد شناختي دانشمعلّم مبتني بر آن، زمينه

ه برانگيز در حيطن الزم است مسائل چالشخواهد بود. بنابراي
 آموزان تهيه و ارائه شود. دامنة تقريبي رشد دانش

 ب( فرايند

ترين مهم« تعامل» آموزان:تعامل معلّم با دانش -1
فرهنگي است. اين امر در ارتباط  -کليدواژه رويكرد اجتماعي

ر ديابد. آموزان با يكديگر ظهور ميآموز و دانشمعلّم با دانش
هاي آموزان، ايجاد پرسش و پاسختعامل معلّم با دانش

آموزان، شده توسط معلّم در دامنة تقريبي رشد دانشهدايت
کند. اظهارات نقشي محوري در حلّ مسأله ايفا مي

آموزان در حلّ مسائل و ارج نهادن به آنها در فضاي امن، دانش
تواند موجب ايجاد فضاي تشويق، بازي و رقابت مي

آموزان در اين تعامل افزايي و مشارکت بيشتر دانشغبتر
 تيفيگوي درست و با کوگفتنيز  ]36[ 2شود. مرسر و هاو

ارتقا توان  يبرا يمحرّکي قو راآموزان معلّمان و دانش نيب
 .دداننميآموزان کردن و بهبود و عملكرد علمي دانشاستدالل

فرايند غالب آموزان با يكديگر: تعامل دانش -2
يادگيري در اين رويكرد، در قالب تعامل  -ياددهي

شود. اين امر عمدتاً به شكل آموزان با يكديگر انجام ميدانش
پذيرد. در پژوهش حاضر، به هاي گروهي صورت ميفعّاليت

آموزان در کنار معلّم، موجب رغم آنكه تشريك مساعي دانش
شوند، امّا  شد که اغلب ايشان بتوانند به حلّ مسأله نائل

 نقش به سزايي داشت. در اين امر، آموزان،دانشتعامل  کيفيت
گري معلّم در اين ميان، مسير حلّ از اين روي نقش هدايت

ساخت. اين مطلب مؤيّد ها را هموار ميمسأله برخي گروه
است که يادگيري  ([37])براي مثالنتايج برخي مطالعات 

يف و قوي مفيد دانسته آموزان ضعگروهي را براي تمام دانش
 تيفيککه ، [38]3يو مونگومر ايتيآزمو همچنين مطالعة 
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معناداري براي  ةکنندينيبشي، پرا آموزاندانش يگووگفت
  داند.مي آنها زيآمتيحلّ مسأله موفق

 ج( پيامد
در اغلب تعاريف يادگيري، واژه  تغيير نگرشي: -1

که  [39] ملحوظ است؛ از جمله تعريف سيف "تغيير"
يادگيري را به معناي تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوة فرد 

اد ابع تواندمي تغييري کهداند. مي  که برخاسته از تجربه است،
. در دانشي، نگرشي و کنشي فراگيران را در برگيرد

رويكردهاي شناختي، تغيير نگرش، بيشتر مورد تأکيد است و 
. در پژوهش حاضر، [25]مقدّم بر ديگر ابعاد تغيير است 

آموزان را همزمان با پايان سال تحصيلي، معلّم نظرات دانش
نام دريافت کرد. در اين ميان، اظهارات به صورت مكتوب و بي

ه گرش مثبت نسبت بآموزان مبني بر تغيير نزيادي از دانش
درس رياضي و ابراز عالقمندي و خرسندي از اينكه با اين 

 اند، وجود داشت.رويكرد، امكان يادگيري و حلّ مسأله را يافته
است که قائل است  [40]سو با نظر کرامتياين مطلب نيز هم

به يادگيري ميهميارانه آموزاني که از طريق يادگيري دانش
بلكه از يادگيري لذت  ،گيرندمير فرانه تنها بهت ،پردازند

د. شوراي ملي معلّمان رياضي آمريكا نيز عالوه برنبيشتري مي
آموزان از رياضي و توانايي آنها در حلّ مسأله، بر درك دانش

اعتماد به نفس و حتّي نگرششان نسبت به رياضي را برخاسته 
 . [24]دانداز تدريس معلم در مدرسه مي

چنانچه پيشتر ذکر شد، رويكرد  تخصصي: مهارت -2
هاي به کار رفته در اين پژوهش، موجب رشد توانمندي

آموزان گرديد. مطلب بازنمايي و حلّ مسأله رياضي دانش
که بحث و  [41]حاضر نيز مويدي است بر يافته رونالد

همكاري گروهي را موجب حل بهتر مسائل رياضي توسط 
داند. شوراي ملي ايشان مي آموزان و يادگيري واقعيدانش

نيز رشد توانايي حلّ مسأله و  [24]معلّمان رياضي آمريكا
استدالل کردن را به جاي محاسبات مكانيكي مورد تأکيد قرار 

اصول و استانداردهاي داده است. اين شورا سند مهمي به نام 
ميالدي توليد کرده و هنوز  2000در سال  1ايرياضي مدرسه

ريزان راهنماي جامع مورد استفاده برنامه هم به عنوان يك
گيرد. در اين سند، از رياضي بسياري از کشورها قرار مي

توانايي بازنمايي و حلّ مسأله، به عنوان دو مؤلّفة اصلي در 
ان آموزگانة فرايندي ياد شده، و دانشميان استانداردهاي پنج

رند ست آوها را تا پايان دبيرستان به دالزم است اين توانايي
ها اشاره شد، . قابل توجّه است که مطابق آنچه در يافته[24]

آموزان با استفاده از همين رويكرد، توانستند برخي دانش
اين مطلب با  هاي غيررياضي مطروحه را نيز حل کنند.مسأله

                                                           
1 Principles and standards for school Mathematics 
2 Curriculum and Evaluation Standards 

همسو است. آنها نيز معتقدند که [42]نظر صفرعليزاده و اديب
 آموزان و باالبردن انگيزه آنانبا افزايش اعتماد به نفس دانش

کـه  شودمياين امكان فراهم  در چنين رويكرد تعاملي،
به ويژه در سطح  آموزان بتوانند مسائل پيچيده رادانش

 .دبيرستان حل نمايند
در پژوهش حاضر، ناظر بر آن بوديم  مهارت عمومي: -3

وگوي مستدلّ با آموزان در پي کار گروهي و گفتکه دانش
 يكديگر، به مرور، توانايي تعامل منطقي، انتقال نظرات، گوش

 يافت. در اواخرکردن و انتقادگري و نقدپذيريشان بهبود مي
سال تحصيلي، اين مطلب بارها در اظهارات ايشان نيز شنيده 

دارد، تحقيقات انجام ابراز مي [43]طور که گوياد. همانشمي
شده در رابطه با نقش کار گروهي در کالس درس رياضي، به 

هاي نتايج متنوعي رسيده است که کسب و رشد مهارت
اجتماعي گوش دادن، نوشتن، سازگاري و رسيدن به توافق 

 است.ها و بهبود آنها، از جمله اين نتايج عمومي، دفاع از ايده
درسي است؛ و  روش تدريس يكي از ارکان مهم در برنامه

اي است که دستورالعمل تدريس خوب، فرايند پيچيده
اي براي تدريس اثربخش همه معلّمان وجود ندارد. با ساده

ه شود کاين حال بر اساس تجربه پژوهش حاضر، پيشنهاد مي
گاه داز ديفرهنگي رشد، و  -بر اساس نظرية اجتماعيرياضيات 

، شوراي 1989که در سال همچنانحلّ مسأله تدريس گردد. 
استانداردهاي برنامة ملي معلّمان رياضي آمريكا در سند 

هدف اصلي "اعالم کرد که حلّ مسأله بايد  2درسي و ارزشيابي
هاي رياضي ناپذير همة فعّاليتآموزش رياضي و بخش جدايي

رويكرد حلّ " آموزان بايد(، و اين که دانش23)ص،  "باشد
مسأله را براي بررسي و درك مطالب رياضي مورد استفاده 

 . [44](75)ص،  "قرار دهند
همچنين به منظور ايجاد تشريك مساعي، تعامل و 

هاي گروهي در آموزان، از فعّاليتوگوي مؤثر ميان دانشگفت
نيز معتقد  [43]هاي کوچك استفاده شود. گويا قالب گروه

هاي مناسب جهت افزايش تعامل اد فرصتاست به منظور ايج
آموزان، کار گروهي به عنوان يكي از فكري دانشو هم

هاي اصلي تدريس بر اساس حلّ مسأله و بر مبناي استراتژي
 شود. هاي فراشناختي به کار گرفته ميروش

با توجّه به مفهوم دامنة تقريبي رشد، الزم است اين 
واناتر در گروه صورت پذيرد، آموزاني تمشارکت همراه با دانش

که اين امكان براي ديگر اعضاي گروه مهيّا شود تا بتوانند 
هاي خود را تا سطح باالتري افزايش دهند. در ضمن توانمندي

ا را ب رندگانيادگي ،معلّمان الزم است بر مبناي همين مفهوم،
 يهاييفراتر از سطح توانا يروبرو سازند که قدر يمسائل
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ند. جلوه ک زيانگآنان به صورت چالش يباشد و برا موجود آنان 
 يرشد ذهن يِراه معلّمان قادر خواهند بود سطح فعل نياز ا

مان همچنين معلّ کنند. كيکودکان را به سطح بالقوّة آنان نزد
و آموزان همسنسبت به کارکردهاي گفتگو در يادگيري دانش

و با  بيشتر توجّه کرده [45]با نظر جاوداني و همكاران 
آموزان را در دامنة تقريبي گر، دانشهاي هدايتپرسش

 رشدشان ياري دهند.
ه ک محتوا و فرايند آموزشيدر آخر به دليل تأثير دوسوية 

شود که معلّمان تا حد در نتايج، بدان اشاره شد، توصيه مي
ها و ها، الگوريتمحقايق و مفاهيم خاص، روشممكن، 
ا ياد حلّ مسأله و نه به صورت مجزّ ضمنها را در طرحواره

هاي خاصّ معلّم که در ضمن آنكه احراز توانايي .دهند
فرهنگي بيان  -نكات مرتبط با رويكرد اجتماعي« زمينه»

 نياز توفيق در اجراي آن است.گرديد، پيش

 منابع
 ،فرهنگ توصيفي روان شناسي شناختي  (1379) .يسنك مآ-1

 تهران: نشر ني. .همكاران و يخراز ينقيترجمه ترجمه عل

2- Forman, E. A. (2003). A sociocultural approach to 
mathematics reform: Speaking, inscribing, and 
doing mathematics within communities of 
practice. In J. Kilpatrick, W. G. Martin, & D. 
Schifter (Eds.), A research companion to 
Principles and Standards for School Mathematics 
(pp. 333–352). Reston, VA: NCTM. 

(. رشد و تحول شناختي، مباني فرهنگي و 1389لوريا، ا. ر. ) -3
اجتماعي شناخت، ترجمه دکتر حبيب اهلل قاسم زاده. چاپ 

 سوم، تهران: نشر ارجمند.

آموزش کسر هاي (. مطالعه موردي چالش1392غالمي، اکرم. ) -4
. NCTMدر پايه ششم دبستان با رويكرد شناختي و استاندارد 

نامه کارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تربيت دبير شهيد پايان
  رجايي، دانشكده علوم پايه، گروه آموزش رياضي.

(. تفكّر کودکان:روان 1386زيگلر، رابرت و واگنر آليبالي، مارتا ) -5
سازمان مال خرازي. تهران: شناسي رشد شناختي، ترجمه ک

 .يپژوهشكده علوم شناخت ي وانتشارات جهاد دانشگاه

6- Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The 
Development of Higher Psychological Processes, 
Harvard University Press. 

(. آموزش و پرورش 1384اشمن، آ. اف. و کانوي، ر. ان. اف. ) -7
، نظريه و کاربرد، ترجمه کمال خرازي. تهران: شناختي

 انتشارات پژوهشكده علوم شناختي.

 

(. بررسي تأثير يادگيري 1390ربيعي فراهاني، حميدرضا. ) -8
هاي شناختي و فراشناختي رياضي مشارکتي در رشد توانايي

آموزان سال اول دبيرستان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانش
واحد علوم و تحقيقات، دانشكده آزاد اسالميتهران: دانشگاه 

 علوم پايه، گروه آموزش رياضي.

(. کاوش در رشد شناختي: کودك 1386گارتون، ال. اف. ) -9
همچون حل کننده مسأله، ترجمه سيد کمال خرازي. تهران: 

 انتشارات جهاد دانشگاهي و پژوهشكده علوم شناختي.

، ترجمه سانتراك يروان شناس نهي(. زم1388ج. ) سانتراك، -10
 . تهران: رسا.روزبختيمهرداد ف

(. بررسي تأثير 1393احمدي، غالمعلي و عبدالملكي، وشوبو. ) -11
فرهنگي ويگوتسكي بر  -آموزش مبتني بر رويكرد اجتماعي

دبستاني شهر سنندج، رشد شناختي، اجتماعي نوآموزان پيش
، صص 2، شماره 10هاي نوين تربيتي، دوره فصلنامه انديشه

58-33. 

(. بررسي يادگيري 1388ترکاشوند، معصومه و همكاران. ) -12
مشارکتي در آموزش مجازي با تكيه بر نظريه فرهنگي 

آموزش  ييکنفرانس دانشجو نياولاجتماعي ويگوتسكي، 
رس . قابل دسترانيدانشگاه علم و صنعت ا :تهران ،يكيالكترون

 در 

http://www.civilica.com/Paper-SELEARNING01-
SELEARNING01_001.html 

13- Yang, S., C. & Liu, S., F. (2005). The study of 

interactions and attitudes of third-grade students- 

learning information technology via a cooperative 
approach. Computers in Human Behavior, 21, 45–
72. 

14- Johnson, D. W & Johnson, R. (1985). Learning 
together and alone: cooperation, competition, and 

individualization (4th Ed.). Boston: Allyn and 

Bacon. 

15- Sharan, S.(1980).Cooperative learning in Small 
Groups: Recent Methods and Effects on 
Achievement, Attitudes, and Ethnic Relations, 
Educational Research, 50(2), 241-271. 

16- Ravenscroft, S. P., Buckless, F. A., McCombs, G. 
B., & Zuckerman, G. J. (1995). Incentives in 
student team learning: An experiment in 
cooperative group learning. Issues in Accounting 
Education, 10(1), 97– 109. 

17- Slavin, R. E. (1995). Cooperative Learning: 
Theory, Research and Practice (2nd Ed.). Boston: 
Allyn & Bacon. 

18- Effandi, Z., & Zanaton, I. (2007). Promoting 



 

91 

 محمد نیرو و همكاران..........                                                                                 ی حل مسألهش آن در رشد توانايفرهنگی و نق -آموزش رياضی مبتنی بر رويكرد اجتماعی

Cooperative Learning in Science and Mathematics 
Education: A Malaysian erspective. Eurasia. 
Journal of Mathematics, Science & Technology 
Education, 3(1), 35-39. 

19- Reid, J. (1992). The effects of cooperative 
learning with intergroup competition on the math 
achievement of seventh grade students. (ERIC 
Document Reproduction Service No. ED 355106). 

20- Pelones, M.T. & Revuelta, S. (2007). Computer-
aided Cooperative Learning Approach in Math: 
It’s Effect on the Academic Performance and 
Change in Math Perception of Fourth Year 
Students. In R. Carlsen et al (Eds.), Proceedings of 
Society for Information Technology & Teacher 
Education International Conference 2007 (pp. 
3306-3312). Chesapeake, VA: AACE. 

(. رويكرد شناختي به آموزش رياضي 1391آزاد، سهيال. )غالم -21
در دوره ابتدايي. فصلنامه مطالعات برنامة درسي ايران، سال 

 .7-33، صص 24ششم، شماره 

(. گزارش مرکز ملي مطالعات 1389کريمي، عبدالعظيم. ) -22
پژوهشگاه مطالعات المللي تيمز و پرلز. سايت رسميبين

آموزش و پرورش وابسته به وزارت آموزش و پرورش. 
http://www.rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=1

 .1394بازديد شده در  388

از وضعيت آموزش (. گزارشي 1367علي. )حدادعادل، غالم -23
مجله رشد آموزش رياضي، سال  ،رياضي در آموزش و پرورش

 .18پنجم، شماره 

24- National Council of Teachers of Mathematics. 
(2000). Principles and standards for school 
mathematics. Reston, VA: National Council of 
Teachers of Mathematics. 

 . راهنماي(1388)رمضان.  دولتي، و کمال يدس خرازي، -25
 شناختي. تهران: سازمان انتشارات علوم و شناختي شناسيروان
 دانشگاهي و پژوهشكده علوم شناختي. جهاد

26- Barmby, P., Bilsborough, L., Harries, T., and 
Higgins, S. (2009). Primary Mathjematics: 
Teaching for Understanding. Open University 
Press, McGraw-Hill. 

(. روش تحقيق کيفي، 1377راسمن، گ. و مارشال، ك. ) -27
ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي. تهران: دفتر 

 هاي فرهنگي.پژوهش

(. بررسي 1384سلسبيلي، نادر و حسيني، محمدحسين. ) -28
ايران. شناسي پژوهش در حوزه برنامه درسي در نقادانه روش

 در کتاب قلمرو برنامه درسي در ايران. تهران: سمت.

29- Tellis, W. (1997). Application of a case study 

methodology, The Qualitative Report, Vol. 3, N. 
3. 

(. روش مطالعه 1374. )نعمت اهلل مرادي،و  عباس بازرگان، -30
و  روانشناسيموردي و کاربرد آن در تعليم و تربيت، فصلنامه 

 .45-62، صص 54(، شماره )دانشگاه تهران علوم تربيتي

، ترجمه احمد ؟ميچگونه مسأله را حل کن .(1391). ، جايپول -31
 .هانيانتشارات کن: تهرا .آرام

شناسي شناختي، ترجمه دکتر (. روان1393استرنبرگ، ر. ) -32
کمال خرازي و دکتر الهه حجازي. چاپ پنجم، تهران: انشارات 

 سمت.

صفايي موحد، سعيد؛ حسيني مقدم، سيدابوالفضل و باوفا،  -33
(. برنامة درسي پنهان. تهران: جهاد دانشگاهي، 1392داوود. )

 خوارزمي.واحد 

34- Getzels, J.W. (1974). Socializaion and education: 
A note on discontinuities. Teachers College 
Record, 76, 218-225. 

تـأثير يادگيري مشارکتي بر (. 1386کرامتي، محمدرضا. ) -35
 مجله، پيشرفت تحصيلي رياضي رشد مهارت هاي اجتماعي و

ص ص، 1 سال سي وهفتم، شماره، يروان شناسي و علوم تربيت
55-39. 

36- Mercer, N. & Howe, C. (2012). Explaining the 

dialogic processes of teaching and learning: The 
value and potential of sociocultural theory, 
Learning, Culture and Social Interaction, 1, 12 –
21. 

37- Slavin, R. E. (2009). Cooperative learning. In G. 
McCulloch, & D. Crook (Eds.), International 
encyclopaedia of education. Abington, UK: 
Routledge. 

38- Azmitia, M., & Montgomery, R. (1993). 
Friendship, transactive dialogues and the 
development of scientific reasoning. Social 
Development, 2(3), 202–221. 

 ي: روانشناسيپرورش ي(. روانشناس1386) .اکبر يعل ف،يس -39
 آگاهنشر تهران:  .و آموزش يريادگي

نگاهي نو و متفاوت به يادگيري . (1382) محمدرضا کرامتي، -40
 . آيين تربيتد: مشارکتي. مشه

41- Ronald, L. (1997). Benefits of collaborative 
learning, Western Oregon University.  

 

http://www.noormags.com/view/fa/creator/181910
http://www.noormags.com/view/fa/creator/15263


 

92 

 .79-92، صص.: 1396، پائیز و زمستان 26، پیاپی 2، شماره 14، دوره های آموزش و يادگيریپژوهشنشريه علمی 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.14, No.2, Serial 26, Autumn & Winter 2017-2018, pp.: 79-92. 

 يريادگي ريتاث(. 1394. )وسف، يبياد و حهيمل ،زاده يصفرعل -42 
و  نهي)وابسته به زم يريادگي يهادرتعامل با سبك يمشارکت

 ياضيدرس ر يليتحص شرفتي( بر پنهينابسته به زم
هاي آموزش و . پژوهشرستانياول دب هيتر پاآموزان دخدانش

 .88-96، صص 6، شماره 2دوره يادگيري )دانشور رفتار(، 

43- Gooya, Z. (1995). Working in small group in an 
undergraduate non-science mathematics class. 
26th Annual Iranian Mathematics Conference, 
Shahed Bahonar University of Kerman. 

44- National Council of Teachers of Mathematics. 
(1989). Curriculum and evaluation standards for 
school mathematics. Reston VA: National Council 
of Teachers of Mathematics. 

 يفيک يالگو نيتدو(. 1394جاوداني، محمد و همكاران ) -45
يي. در دوره ابتدا يريادگي –ياددهي يندهايفرآ تيريمد

، شماره 2دوره ، هاي آموزش و يادگيري )دانشور رفتار(پژوهش
 .133-148، صص 7


