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 دهیچک
آمروزن   مسرأهه دنارش  حر   ییپاسخ برر تونارا   -باز یبر مسئله یمبتن یآموزش کردیرو ریتأث یهدف بررس پژوهش حاضر با

پنج ماهره نااراگ گر.ر .     یدوره آموزش یط یطوه ینو در مطاهعه یشی. پژوهش با روش شبه آزمادیهفتم، نجرن گرد هیپا
مردنر  دتترناره منط ره باابررادرن ، نات را        نینز ب یتصاد. تو کنترل به صور شیها در قاهب دو گروه آزما یآزمودا

یمر  یو کالسر  یگروهر  ،ینافررند  ؛یپاسرخ در سره مرحلره   -باز یمسئله کیهر جلسه رن  با ح   ش،یشداد. گروه آزما
  یر تحل یهرا کردارد. آزمرو    یسررر  ،یمسائ  مشابه کترا  درسر   یزما  رن رن با کار بر رو نیو گروه کنترل ن گذرناداد

اسرب  بره گرروه کنتررل در      شیعملکررد گرروه آزمرا    یبرتر یونبسته( معنادنر یهاگروه tمست   و  یهاگروه t) یآمار
براتتر   نیااگیر عالوه بر کسرب م  شیکرداد. گروه آزما دییرن تأ آزمو شیتود در پ یآزمو  و اسب  به عملکرد قبلپس

پنج ماه بعرد نز پرس آزمرو  برگرونر و      ،یدنریدند. آزمو  پا ئهنرن ییگورن در پاسخ یترمتنوع یدر ح  مسائ ، رنهبردها
 یهرا پاسرخ، پاسرخ  -مسرائ  براز   یریبره کرارگ   جیاتا یکرد. به منظور بررس دییرن تأ شیعملکرد برتر گروه آزما یمعنادنر
آمروزن  ثبر  و   دنارش  یو گروهر  یو مشاهدنت نز ر.تار .رد یآورجمع شیگروه آزما یدر هر جلسه یو گروه ی.رد
یریادگیر  هرا، یبروز و ر.ع بد.رم یبرن ییها.رص  اادیدر هر جلسه، ن یو گروه ی.رد یهاپاسخ یسهیشد. م ا  یحلت
اشرا  دند؛   جیدند. اترا رن اشرا   یاضر یرونبط ر ا یب یبرن یهنگاگ مرور مطاهب .رنگر.ته شده و نرت ا سطح کالم دیجد یها

حر  مسرئله    ییدر پررورش تونارا   تونارد یم یریادگی -یاددهی یسنت یاهپاسخ در کنار روش-بر مسائ  باز یآموزش مبتن
 م،ینز جملره تعمر   یاضر یر یبود  و کراربرد نبونرهرا   دیمف رشیو پذ فیآموزن  ضعا ش دناش ا.تنینثرگذنر باشد. قوت 
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 مقدمه  
کسی پوشیده نیست مسئله در ریاضیات بر اهمیت حل

ی ریاضیات، هایی چون قلب تپندهتا جایی که از آن با عنوان
ها و نظایر آن یاد ی ریاضیات، هدف نهایی آموختهجوهره

مسئله و د. در دو دهه اخیر شاهد ورود بخش حلشومی
های آن از سوی مولفان در کتاب های ریاضی راهبرد آموزش

ال تجربیات حاکی از آن مدرسه ای ایران هستیم. با این ح
هستند که کالس های درس فاصله زیادی با پیاده سازی 

توان انتظار داشت که با رویکرد حل مسئله دارند. نمی
 آموزش صرف راهبردهای حل مسئله و یا چند نکته، مسئله

های خبره تربیت شوند و در انجام تکالیف ریاضی کنحل
نند. بنابراین باید ی مناسبی را کسب کخود مهارت و تجربه

ی در بستری مناسب به پرورش توانایی حل مسئله
-با امکان راه 1پاسخ-های بازآموزان پرداخت. مسئلهدانش

توانند فرصت های چندگانه برای یک مسئله، میحل
آموزان برای انجام دادن فعالیت مناسبی فراهم کنند تا دانش

بهتری را برای ها و عالیق خود فضای ریاضی مطابق توانایی
 حل مسئله تجربه کنند. 

های پاسخ در آموزش ریاضی ، در کتاب-مسائل باز 
-ای دارند و در کتابدرسی و ادبیات پژوهشی جایگاه ویژه

ای کشورمان این موضوع های جدید التالیف ریاضی مدرسه
به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال 

ینه انجام شده و به کارگیری مطالعات محدودی در این زم
این مسائل در کالس درس و بررسی نتایج آن تقریبا نادیده 
گرفته شده است. تغییر رویکردهای آموزشی در تالیف 

توان شروع روند های اخیر را میهای درسی در سالکتاب
نوید بخشی در آموزش ریاضی ایران دانست. از جمله توجه 

ر کنار آموزش راهبردهای مسئله دبه آموزش از طریق حل
-مسئله یک جریان امیدبخش را در فرآیند یاددهیحل

ای شکل داده است که در راستای یادگیری ریاضیات مدرسه
پاسخ و -، مسائل باز2این هدف ردپاهایی از طرح مسئله

های درسی یافت در کتاب 3های چندگانهمسائل با راه حل

رنگ است اما مشود. هر چند حضور این مسائل هنوز کمی
عدم شناخت ظرفیت و نداشتن آگاهی از برخورد آموزشی 

ها شود با آنصحیح با این نوع مسائل ریاضی موجب می
های موجود در مشابه مسائل بسته برخورد شده و از ظرفیت

. بررسی از جمله پرورش مهارت حل مسئله غفلت شودها آن
های نار شیوهپاسخ در ک-تأثیر آموزش مبتنی بر مسائل باز

آموزان، ارائه ادبیات رایج آموزش بر توانایی حل مسئله دانش

                                                           
1 Open-ended Problem 
2 Problem Posing 
3 Multiple Solution 

پژوهشی مناسب و مستند برای کسب شناخت و دیدگاه 
ی پاسخ، ارائه-منعطف در یک کالس مبتنی بر مسائل باز

های عینی از این دست مسائل و نمایشی از مدیریت مثال
ین پژوهش هایی است که اپاسخ هدف-کالس با رویکرد باز

 را شکل داد. 
های میالدی، دیدگاه 1980ی در طول دهه

و طرح  در روانشناسی شناختی گسترش یافت 4گراییسازنده

[. 1افزایش یافت] های یادگیری در این حوزهنظریه
و بر  5گراییگرایی دیدگاهی بر اساس فلسفه نسبیتسازنده

خود یاد فهمند این اصل استوار است که افراد آنچه را می
[. تأکید 2گیرند و در ساختن آن، نقش فعال دارند]می

میالدی، با  80ی فزاینده بر فرآیندهای ریاضی، در طول دهه
گرایی ترکیب های سازندهیک گرایش عمومی به سوی نظریه

های یادگیری ریاضی را به این فرض هدایت شد و دیدگاه
-مسائل باز یهای تفکر ریاضی باید در زمینهکرد که مهارت

 [.3گرفته شود]پاسخ فرا
پاسخ در کالس به منظور بهبود -استفاده از مسائل باز

 "6رویکرد باز پاسخ"یاددهی ریاضی، که -مباحث یادگیری
میالدی توسعه یافت.  70ی شود در ژاپن در دههنامیده می

شروع این حرکت، پژوهش انجام شده توسط چهار محقق، 
و چند سال بعد اکثر پژوهشگران بود  7به سرپرستی شیمادا

و معلمان ژاپنی در مدارس ابتدایی و متوسطه اول در این 
های ریاضی پژوهش شرکت کرده و این روش را در کالس

رویکرد باز پاسخ: یک طرح "خود استفاده کردند. کتاب 
به عنوان نتیجه این کارگروهی  "جدید برای تدریس ریاضی

آموز در ر به فرد بودن دانش[. توجه به منحص4انتشار یافت]
های آموزش ریاضی علت تغییر در جریان تکامل دیدگاه

های تدریس در ژاپن است؛ اهمیت یافتن تفکر ریاضی روش
های آموزش ریاضی و ی دیدگاهآموزان، توسعهدانش

هایی است که های تدریس جریانی گسترش روشدغدغه
ریاضی ژاپن  یکپارچه شده و یک طرح قابل توجه در آموزش

-های آموزش ریاضی تحت عنوان رویکرد بازو در پژوهش
ی استفاده از [. همزمان با ژاپن ایده5پاسخ را شکل دادند]
پاسخ در سراسر دنیا تحت -های بازبرخی اَشکال مسئله

در  "8پژوهش"های متفاوتی  گسترش یافت. عنوان

ص در هلند و اختصا "9ریاضیات واقعیت مدار "انگلستان، 
توان یک پنجم زمان آموزش به محتوای آزاد در آلمان را می

                                                           
4 Constructivism 
5 Relativism 
6 Open-ended approach 
7 Shimada 
8 Investigation 
9 Realistics mathematics 
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 .اطمه سلیمیا  و همکارن                م                                                       هفت هیآموزن  پامسأهه دناشح  ییپاسخ بر توناا -باز یبر مسئله یمبتن یآموزش کردیرو ریتأث یبررس

از این موارد برشمرد. در برنامه درسی رسمی برخی از نقاط 
پاسخ -های بازدنیا از جمله استرالیا و ایالت کالیفرنیا مسئله

در سنجش پایانی و در کنار انواع سؤاالت و مسائل ریاضی 
 [. 1مورد استفاده قرار گرفت]

مسائل مورد استفاده در آموزش ریاضی در هر دو تر بیش
مقطع ابتدایی و متوسطه یک ویژگی مشترک دارند که یک 

ای و تنها یک پاسخ صحیح دارند. مسائل به گونه
ها صحیح یا غلط هستند و اند که پاسخبندی شدهفرمول

 1گونه مسائل را بسته یا کاملپاسخ صحیح یکتاست، این
پاسخ -ت یافتن به معنای مسئله باز[. برای دس4نامیم]می

ی مقابل را تعریف کرد تا به نقطه ابتدا باید یک مسئله بسته
ای بسته است که شروع خیلی [. مسئله6آن دست یافت]

[. تفکر 7پذیرد]واضح و عینی دارد و امکان تفکر واگرا را نمی
مطرح کرده و بر  2واگرا مبحثی است که اولین بار گیلفورد

کند. این تفکر های چندگانه و ابتکاری تأکید میسختولید پا
 از اطالعات حداکثر میزان پذیرش در آمادگی و تمایل با

 [.8است] مرتبط خارج، جهان
پاسخ -در مقابل تعاریف ذکر شده، در رویکرد باز

ها و حلشود که راهآموزان طرح میای برای دانشمسئله
ند. در این آیها فقط به یک طریق به دست نمیجواب

های خود را برای نمایش آموزان روشرویکرد دانش
کردند انتخاب هایشان و اینکه چطور فعالیت را تکمیل یافته

کند فرصت استفاده از [ و معلم تالش می9کنند]می
آموزان چیزهای سازد؛ دانشی متنوع را فراهم هاحلراه

ر ریاضی که های تفکها و راهجدید را با ترکیب دانش، مهارت
[. مسائلی که در 1کنند]اند، کشف میاز قبل یاد گرفته

شوند که ای طراحی میگونهشوند بهرویکرد باز استفاده می
های درست چندگانه باشند؛ چنین مسائلی را دارای جواب

نامند. بنابراین این قبیل مسائل، شاگردان را در پاسخ می-باز
دهند و قرار نمی فردبهمحدودیت پاسخ درستِ منحصر

تری را مرور شوند فراگیر اطالعات متنوع و بیشموجب می
تر کننده بیشکند. در گالویز شدن با این دست مسائل، حل

[. 10برد تا یک یادآوری ساده]بهره می 3از طریق تفکر مولد
خواهیم عددهایی را معرفی آموز ابتدایی میکه از دانشزمانی

پاسخ طرح -شود، یک سؤال بازمی 10کند که جمع آنها 
ایم. مسائل در ریاضی معموال هدف خاصی را دنبال کرده

تر به کار گرفته ای وسیعکنند اما یک مسئله باز در عرصهمی
آورد حل مسئله یک احساس ایستایی به وجود می می شود.

در حالی که مسائلی از جنس پژوهش حس پویایی را 

                                                           
1 Closed or Complete  
2 Guilford 
3 Productive thinking 

 [.11انگیزد]برمی
پاسخ و بسته -شدن تفاوت مسائل باز برای مشخص

نمونه بسته: کاغذ مستطیلی -1مثالی ارائه می گردد: مسئله
متر دارد را در نظر سانتی 16متر و عرض سانتی 20که طول 

متر سانتی 2هایی با ضلع های کاغذ، مربعیرید. از گوشهبگ
کنیم و شکل حاصل را به صورت یک جعبه بدون جدا می

 زنیم. حجم جعبه چه قدر خواهد بود؟ سقف تا می
پاسخ: یک کاغذ مستطیلی که طول -نمونه باز-2مسئله 

متر دارد، را در نظر بگیرید. شما سانتی 16و عرض  20
گوشه یک مربع خارج کنید، سپس اضالع را  توانید از هرمی

برای ساختن یک جعبه بدون سقف، تا بزنید. حجم برخی از 
توانید از این کاغذ جدا کنید، به دست هایی را که میجعبه

 [.12آورید]
پاسخ، -برای مشخص شدن جایگاه مسائل باز 4فونگ    

بندی از مسائل ریاضی ارائه را به عنوان دسته 1نمودار
سمت راست نمودار، حاوی مسائل باز از جمله  [.10]داد

 6، مسائل کاربردی از دنیای واقعی5های ناقصمسئله با داده

و طرح مسئله است. فونگ معتقد است مسائل  زندگی 
پاسخ است که آموزش ریاضی -آموز از نوع بازی دانشروزمره

باید این واقعیت را بپذیرد و با آن سازگار شود. هدف این 
های های آموزشی و روشت مسائل این است که محیطدس

حاکم بر آنها باید به صورتی سازماندهی شوند که 
آموزان به جای ذخیره سازی علمی با مسائل درگیر دانش

شوند شوند و مسائلی که در زندگی واقعی با آنها مواجه می
[. ارتباط دو 13تواند یاری رسان باشد]در این زمینه می

درخور  1پاسخ و پژوهش در نمودار -ائل بازی مسجانبه
تواند منجر به تولید دیگری شود و توجه است که هر یک می

مسائلی که باعث طرح یک موضوع جدید و بسط یک 
 شوند نیز از نوع باز هستند.ی علمی میشاخه

                                                           
4 Foong 
5 Missing Data 
6 Applied Problem 



 

16 

 .13-27، صص.: 1398، پاییو و زمستا  30، پیاپی 2، شماره 16، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشاشریه علمی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 13-27. 

 

 مسائل فونگ یبند. دسته1نمودار

پاسخ -های متعددی از به کارگیری رویکرد بازپژوهش
کنند. های سنتی در کالس درس پشتیبانی میدر کنار روش

[ و 7]1[  و کوان5[، نودا]14های سیلور]پژوهش

ی پاسخ در حوزه-دهند که تکالیف باز[ نشان می15]2مورنی

بُرد تواند به عنوان یک ابزار برای پیشتدریس ریاضی می
کند تا خالقیت ریاضی یادگیرندگان به کار رود و کمک می

آموزان فهم ریاضی خود را گسترش دهند. تانر و جونز دانش
[ از 17[ و ماهلبو]1[ ، پهکونن]16[،  سالیوان و همکاران]3]

های خود در قالب جمله محققانی بودند که با انجام تحقیق
-ه رویکرد بازکهای آزمایش و کنترل نشان دادند زمانیگروه

های مرسوم استفاده شود، در پاسخ به طور موازی با روش
برانگیز و های ناآشنا و چالشگسترش دانش در زمینه

ترین افزایش مهارت حل مسئله اثربخش است. یکی از مهم
محقق  3مطالعات در این زمینه مربوط به مطالعه طولی بوئلر

ه و باز را در انگلیسی است. او نتایج به کارگیری روش بست
آموزش ریاضی به مدت سه سال در دو مدرسه مورد بررسی 

ی نتایج، تفاوت اصلی میان قرار داد. او پس از مطالعه
پذیری و عملکرد شاگردان دو مدرسه را مرتبط با انعطاف

های توانایی به کارگیری دانش و تجربه آنان در موقعیت
ر مدرسه و یادگیری د -های ریاضی یاددهیمختلف فعالیت

[. بوئلر در پاسخ به سؤاالت و 18دانشگاه بیان کرد. ]
هایی که در رابطه با کار او مطرح شده بود، مطالعات و شبهه

دهد و نتایج خود را ادامه می 2008پژوهش خود را در سال 
پاسخ در -[. جرت ثابت کرد حل مسئله باز12کند]تکرار می

 [. 19توسعه درک عمیق ریاضی موثر است]
 

                                                           
1 Kwon 
2  Murni 
3  Boaler 

 
پاسخ این -مسئله مهم دیگر در به کارگیری مسائل باز

تر از مسائل مرسوم است و ها پیچیدهاست که ارزیابی پاسخ
آورد. کالرک هایی را به وجود میها چالشی جوابگستره

های دهد که یک سؤال ممکن است جوابهشدار می
ها که به یکی از جوابچندگانه بپذیرد، اما به محض این

دهنده، بسته تری داده شود، از سوی پاسخبیشارزش 
گذاری [. از این رو پژوهشگران از نمره20شود]محسوب می

کنند. برخی پژوهشگران با به ها پرهیز میمستقیم به پاسخ
های خالقیت و برخی دیگراز محققان نوعی کارگیری مولفه

کدگذاری را با توجه به میزان واگرایی و درجه تعمیم پاسخ 
[. در این پژوهش از شیوه 20و 5، 14، 7، 4کنند]ریف میتع

های این [. او پاسخ21استفاده شده است] 4لیکینتوصیفی 
[. 20کند]بندی میدسته 5سؤاالت را با مفهوم فضاهای حل

را این گونه تعریف  6او ابتدا مفهوم فضای حل تخصصی
هایی که برای یک مسئله حلای از راهکند: مجموعهمی

ای در زمان معین شناخته دان حرفهمحقق یا ریاضی توسط
های جدید حلشود و البته این فضا قابلیت توسعه به راهمی

را دارد. برای این فضا دو زیر مجموعه قابل تعریف است که 
. فضاهای حل  8و مشارکتی 7عبارتند از فضاهای حل انفرادی

ها به خانفرادی عبارت است از توانایی افراد در یافتن پاس
طور مستقل که خود این فضا از دو قسمت تشکیل شده 

در واقع شامل  9های در دسترسحلاست. بخش اول راه
هایی است که فرد در لحظه یا با تالش و بدون کمک حلراه

هایی را شامل حلدهد. بخش دوم راهدیگران انجام می

                                                           
4  Leikin 
5  Solution space 
6  Expert Solution  
7  Individual solution space 
8  Collective 
9  Available solution   

 مسئله با داده ناقص طرح مسئله تشریح مفاهیم/ قوانین یا اشتباهات

عادیمسائل غیر  

های حل برای استفاده از راهبرد

 مسئله

 مسائل عادی چند مرحله ای

 برای محتوای تخصصی

پاسخ-مسائل باز های کتاب درسی(مسائل بسته) به جز تمرین پروژه و تحقیقات ریاضی   

 مسائل

ا مسائل کاربردی ب

محتوایی از دنیای 

 واقعی

ه تبدیل مسائل کتاب درسی ب

های باز برای درک موقعیت

 مفهومی
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 .اطمه سلیمیا  و همکارن                م                                                       هفت هیآموزن  پامسأهه دناشح  ییپاسخ بر توناا -باز یبر مسئله یمبتن یآموزش کردیرو ریتأث یبررس

کند و راهکننده با کمک دیگران تولید میشود که حلمی
ی با دامنه هاحلشود، این راهنامیده می 1های بالقوهحل

[. در این نظریه 21خوانی دارد]هم 2تقریبی رشد ویگوتسکی
تر، توانایی کودکان با کمک بزرگترها یا همساالن آگاه

[. دومین فضای 2دهند]تری در حل مسائل نشان میبیش
ی هایحلاست که شامل راه مشارکتی حلپاسخ، فضای 

 آورند. است که گروه افراد با هم به وجود می
-گام مهم دیگر در به کارگیری و اثر بخشی مسائل باز

پاسخ نحوه اجرای یک کالس با رویکرد باز است. محققان از 
جمله بکر و شیمادا، نودا و مورنی برای اجرای صحیح یک 

ی اصلی کار انفرادی، کار در پاسخ سه مرحله-مسئله باز
ی [. نقطه15و  5، 4اند]رائه کالسی را در نظر گرفتهگروه و ا

آموز را قادر قوت مرحله انفرادی این است که هر دانش
ای ی یکسان با سایرین اما در شیوهسازد تا بر مسئلهمی

هایش کار کند و فرصتی  برای متفاوت و مطابق با توانایی
 [. محققان در14آید ]افزایش خالقیت فردی  به وجود می

دهند زیرا حتی مورد کنترل زمان این مرحله هشدار می
شدند ترجیح آموزان دعوت به همکاری میزمانی که دانش

تر وقت خود را به صورت انفرادی کار دادند بیشمی
رو باید با در نظر گرفتن زمان کافی، از [؛ از این16کنند]

تأکید بیش از حد به فردگرایی پرهیز کرد. در مرحله بحث 
صورت گروهی هنگام تعامالت یادگیری با سایر همتایان، به

ی هایی که برای ارائهآموزان به خاطر کسب فرصتدانش
های چندگانه دارند درک بهتری به دست تفسیرها و دیدگاه

که [. در مرحله سوم بحث کالسی، زمانی17آورند]می
بینند یا روشی که های دیگران را میآموزان، یافتهدانش

اند به مقایسه، آزمایش و اصالح ها استفاده کردهر گروهسای
 یابد.هایشان گسترش مینتایج پرداخته و ایده

 پژوهش سوال
پاسخ ریاضی بر توانایی -آیا استفاده از مسائل باز

آموزان پایه هفتم نسبت به تکرار و تمرین مسأله دانشحل
 تری دارد؟مسائل مشابه کتاب درسی تأثیر بیش

 پژوهشروش 
گویی به سؤال پژوهش از بین مدارس برای پاسخ

دخترانه دوره متوسطه اول منطقه باغبهادران اصفهان، یک 
ی تصادفی انتخاب شد. به منظور مدرسه به عنوان نمونه
ی پایه ی شبه آزمایشی دو کالسانجام پژوهش به شیوه

نفر( و  32هفتم به طور تصادفی به دو گروه آزمایش)

                                                           
1 Potential solution  
2 Vygotsky 's Zone Proximal Develepment 

آزمون در دی ماه و نفر( اختصاص یافت. پیش 30کنترل)
آزمون در اردیبهشت ماه برگزار شد. پس از حدود پنج پس

ماه از اتمام دوره آموزشی، آزمونی تحت عنوان آزمون 
های کسب شده در پایداری به منظور بررسی پایداری مهارت

آموزشی، برگزار شد. مسائل هر سه آزمون طول دوره
ی کتاب هفتم و با تأیید دو استاد هامتناسب با سرفصل

آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر رجایی و سه دبیر با 
تجربه ریاضی تدوین شد. پایایی هر سه آزمون پس از 

های مستقل برای گروه tهای های آماری آزمونبررسی فرض
های وابسته از جمله نرمال بودن، این دو برای گروه  tو 

ها اجرا شد. در گین عملکرد گروهآزمون برای مقایسه میان
این مطالعه در هر جلسه تدوین فضاهای حل به عنوان 

های خالقانه افراد و حلها و راهابزاری برای کشف بدفهمی
ی فضاهای حل انفرادی و ها به کار گرفته شد. مقایسهگروه

مشارکتی برای بررسی روند جلسات، نظارت بر پژوهش و 
 لسه استفاده شد.آوری مشاهدات هر ججمع
های مدرسه در به منظور هماهنگی با برنامه 

های دوشنبه)گروه کنترل( و چهارشنبه)گروه بعدازظهر
 13:45ای در ساعت دقیقه 80آزمایش( جلسات حل تمرین 

ی دوم سال تحصیلی به اجرای پژوهش در نیمه 15:5الی 
اختصاص یافت. به منظور حفظ شرایط یکسان برای هر دو 

آموزان، ، محیط آموزشی، منابع در دسترس دانشگروه
شرایط برگزاری کالس برای هر دو گروه یکسان در نظر 

ریزی برای گرفته شد. در مرحله اجرای طرح پژوهش، برنامه
برگزاری یازده جلسه آموزشی از دی ماه تا اردیبهشت ماه 

 صورت گرفت. 
برگزاری جلسات آموزشی گروه آزمایش در گرو  

ی آموزش توسط مدیر و و پذیرش این نوع شیوههمکاری 
والدین بود. برای این منظور دو جلسه توجیهی جداگانه با 
والدین دو گروه آزمایش و کنترل برگزار شد. در ابتدای هر 

ی های خود را در مورد نحوهدو جلسه  والدین خواسته
ها برگزاری کالس حل تمرین و محتوا بیان کردند. اغلب آن

های کمک نمونه سؤاالت امتحانی، حل سؤاالت کتاببه حل 
آموزشی، تکرار و تمرین مسائل کتاب، رفع اشکال و حل 

شان در ای برای آمادگی فرزندانسؤاالت چند گزینه
های ورودی برخی مدارس اشاره کردند. برنامه آزمون

جلسات و طرح درس گروه کنترل بنا به خواسته های 
تنظیم گردید که برای هر  1ها مطابق جدولوالدین آن

پاسخ -گردید. اجرای یک کالس با مسئله بازمسئله تکرار می
های ی کالسی برای بهره بردن از فرصتنیازمند برنامه

هایی برای بحث با همساالن و انفرادی برای تفکر، موقعیت
فرصت ارائه نتایج گروه برای کالس است. این سه فرصت در 
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 س گروه کنترل نیز لحاظ شد.ی مدیریت و طرح درنحوه 
 طرح درس گروه کنترل .1جدول

مراحل 

 تدریس
 توضیح آموزانفعالیت دانش های معلمدستورالعمل

 زمان

 )دقیقه(

 مرحله اول
کتاب یا ارائه آموزان به شماره صفحهارائه سؤال با ارجاع دانش

 صورت مسئله

تالش برای حل خواندن، فهمیدن سؤال و 

 کردن آن
- 5 

 مرحله دوم
در هر گروه اشکاالت خود را برطرف کرده و پاسخ ها را 

 مقایسه کنید.
 5 - بحث با گروه وتوافق بر پاسخ

 مرحله سوم
در هر نوبت یکی از اعضای یک گروه به طور داوطلبانه پاسخ را 

 دهد.ارائه 

 دهند.آموزان توضیحات را گوش میدانش

 

نیاز معلم پاسخ را دوباره در صورت 

 دهد.توضیح می
5 

ی دوم توجیهی با حضور والدین گروه آزمایش، در جلسه
های آنان که تقریبا مشابه گروه قبل پس از طرح درخواست

پاسخ با مفاهیم ساده و -بود، روش کار با طرح مسئله باز
ها یک تدریس آزمایشی ابتدایی تشریح گردید و با کمک آن

ای اجرا شد. ارتباط صمیمی و جنب و جوشی که دقیقه 15
ر بین آنها به وجود آمده بود، فضای قبلی را شکست و د

باعث جلب رضایت والدین شد. به والدین این گروه اطمینان 
توانند کالس حل تمرین داده شد که در صورت تمایل می

 جا کنند. بهفرزندان خود را جا
[ 4پاسخ]-بر اساس مراحل آموزش با یک مسئله باز

رغم ش تنظیم شد. علیبرای گروه آزمای 2طرح درس جدول 
هایی که پاسخ و با توجه به محدودیت-های رویکرد بازمزیت

کند ترک های درسی ایجاد میزمان کم و حجم باالی کتاب
 باره ممکن به نظر های بسته به سادگی و به یکروش

 
رسد. در نظر گرفتن یک برنامه تلفیقی از دو روش و نمی

پاسخ برای حرکت -ازاختصاص بخشی از آموزش به مسائل ب
های آموزشی پژوهشگران از آرام به رویکردهای باز از توصیه

[ است. بدین ترتیب 11[ و علم الهدایی]12جمله سالیوان]
طرح تحقیق، تلفیقی در نظر گرفته شد. هر دو گروه در 

های یکسان دریافت های معمولی خود آموزشکالس
یش با ارائه یک کردند.  هر جلسه حل تمرین از گروه آزمامی

پاسخ منطبق با اهداف و موضوعات کتاب هفتم -مسئله باز
-ها در پایان هر جلسه یک تکلیف بازشد و آنسپری می

کردند. در گروه کنترل پاسخ برای خانه دریافت می
ی فصل، های پیش بینی شده در کتاب برای دورهتمرین
 های کمک آموزشی و نمونه سؤاالت امتحانی مدارسکتاب

 گردید.مختلف برای کار در کالس و خانه استفاده می

 [4طرح درس گروه آزمایش)با جرح و تعدیل برگرفته از بکر و شیمادا] .2جدول 

 توضیح آموزانفعالیت دانش های معلمالعملدستور مراحل
 زمان

 )دقیقه(

مرحله 

 اول

برگه سؤاالت فردی، ارائه سؤال بر تخته  وتوزیع  -الف

های بخشی بر امکان جوابسازی مسئله، تأکید و انگیزهشفاف

 متفاوت

 - فهمیدن سؤال
5 

 

 های انفرادیحلثبت راه-ب
تالش برای یافتن روابط متفاوت )کار 

 انفرادی(
 برگ انفرادیآوری پاسختوزیع و جمع

15 

 

مرحله 

 دوم
 های کشف شده در گروهحلبحث در مورد راه

های بحث با گروه و کشف قانون

 مختلف)کار گروهی(
 های گروهیبرگتوزیع پاسخ

30 

 

مرحله 

 سوم

 ارائه نتایج بحث گروه -الف
ها به نوبت نتایج خود را ارائه گروه

 دهند.می
 لیست کردن جواب هر گروه را بر تخته

30 

 
 دسته بندی جواب های شبیه به هم -ب

ها به سایر گروهآموزان نتایجی را که دانش

 کنند.اند بر تخته ثبت میآن اشاره نکرده

بندی کنند ای دستهآموزان با دقت به گونهدانش

 که موردی تکراری نباشد وچیزی از قلم نیافتد.

 ی ارائه شدههای جدید باگسترش مسئلهایجاد چالش -ج

 

 های دیگرانگوش دادن به یافته-الف

 خالصه کردن یافته هایشان-ب

به هدف، موضوعات خاص نهفته در هر مسئله و 

 نتایج اشاره شود.

های فردی و های میدانی پاسخجهت گردآوری داده
آموزان در گروه آزمایش در هر جلسه ثبت گروهی دانش

ها ابتدا از گرفت. این پاسخشده و مورد بررسی قرار می
آموزان های دانشتا خالقیتی انفرادی بررسی گردید جنبه

های شناسایی شده اصالح شناسایی و تشویق و بدفهمی

 های حلهای انفرادی اعضا گروه و راهشود؛ سپس پاسخ

ی های گروهی مقایسه شد. در پایان مطالعهحاصل از بحث
آزمون و آزمون پایداری  آزمون، پسهای پیشآماری داده

ن چگونگی اجرا و تر شدصورت گرفت. به منظور روشن
یاددهی یک کالس مبتنی بر -مدیریت فرایند یادگیری
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ی پاسخ گزارش یک جلسه و نتیجه-رویکرد آموزشی باز
 شود.سایر جلسات به طور خالصه مطرح می

بندی فصل حجم و جلسه ذکر شده با هدف مرور و جمع
سازی اطالعات کسب شده و ایجاد اتصاالت سطح، یکپارچه

وعات مرتبط با اَشکال و احجام برگزار شد. درون ریاضی موض
[ و با کمی 4برگرفته از کارهای بکر و شیمادا] 3مسئله

آموز پایه های دانشتغییرات برای منطبق کردن آن با توانایی
 هفتم برای این جلسه آموزشی در نظر گرفته شد. 

چندین حجم نشان داده شده  1در شکل  -3مسئله
؛ سپس Bتخاب کنید مثال است. ابتدا یک شکل را  ان

هایی را انتخاب کنید که  ویژگی مشترک با آن داشته شکل
 باشند و ویژگی مورد نظر را بنویسید.

 
 3مسئله . 1شکل

ی این مسئله در کتاب ریاضی پایه هفتم در نمونه بسته
[. طرح این مسئله به صورت باز 22شود]دیده می 2شکل

توان آموزان دریابند میدانشکند که این فرصت را ایجاد می
بندی کرد . اجسام مورد نظر را در چندین روش دسته

بندی تصمیم آموزان باید در مورد انتخاب نوع دستهدانش
بگیرند، دانش پیشین خود از احجام را مرور و خالصه کرده 

تر و بهتر به دنبال های بیشیابی به پاسخو برای دست
بتوانند با تغییر و انعطاف در مند باشند و های نظامروش
 ی تفکر خود نظرات دیگران را بررسی کنند.شیوه

 
 فعالیتِ کتاب ریاضی پایه هفتم . 2شکل

های ارائه شده به این مسئله به کمک ارزیابی پاسخ
[ و گردآوری 21فضاهای حل مطرح شده توسط لیکین]

های انفرادی و گروهی انجام شد. عملکرد مجموعه پاسخ

پاسخ صحیح  7تا  2آموزان در این جلسه از دی دانشانفرا
یا  4گروه  6نفری گروه آزمایش به  32کرد. کالس تغییر می

های گروهی نیز ثبت گردید. حلنفری تقسیم شد و راه 5
گیری از موضوعات متنوع حجم، حاصل ها با بهرهاین پاسخ

ل توان به این موارد اشاره کرد: شکشده بود که از جمله می
ها و روابط بین ها، قاعدهها و وجهها و قاعده، تعداد یالوجه
های مختلف، سطح مقطع حاصل ها، نمای جسم از زاویهآن

های متفاوت، شکل گسترده اجسام، حجم و مساحت از برش
هر شکل، آیا حجم مورد نظر حاصل دوران سطح است. 

خالصه  3ی عملکرد گروهی این جلسه در جدول خالصه
 است.شده 

 نتایج عملکرد گروهی  . 3جدول 
 6 5 4 3 2 1 شماره گروه

 27 44 29 23 28 22 تعداد راه حل مسئله

های گروهی ارائه شده و بیشینه حلی تعداد راهمقایسه
های فردی ثبت شده در هر گروه نشان داد حتی برای حلراه

تر نبودند ترین اعضای گروه که لزوما دانش آموزان قویفعال
های نو وجود داشت. این حلنیز فرصت یادگیری راه

ی نتایج تکموضوعی بود که در تمامی جلسات با مقایسه
های ثبت شده توسط گروه حلتک اعضای گروه و تعداد راه

ی نتایج فردی و گروهی یک نوع  قابل استنباط بود. مقایسه
برگ ی ثبت نتایج فردی به پاسخپاالیش بر نظرات در مرحله

داد. در واقع اعضای گروه، نظرات افراد را از گروه را نشان می
افی عبور لحاظ صحت و منطقی بودن برای ثبت از یک ص

دادند و فرد ارائه دهنده پاسخ، از طریق گفتمان ریاضی می
به استدالل و دفاع یا پذیرش اشتباه و اصالح پاسخ خود 

هایی برای ی قابل تامل دیگر، ایجاد زمینه. نکتهپرداختمی
ها، سطوح مختلف کالمی و توسعه دانش حجم بروز بدفهمی

ارائه شده  4جدول  هایی از آن درو مساحت بود که نمونه
 است. 

پاسخ موضوع جزیی و خاص را -از آنجا که مسائل باز
ی انفرادی و گروهی های پاسخدهند گسترههدف قرار نمی

فرصت مرور بخش وسیعی از اطالعات مرتبط با موضوع 
کند و امکان آشکار شدن، شناسایی و مسئله را ایجاد می

ها فهمیهایی از این بدوجود آورد. نمونهها را بهرفع بدفهمی
مطرح  4ها مشاهده شد در جدول تر در بین پاسخکه بیش

آموزان ها فرصتی ایجاد کرد دانششده است. این اشتباه
هایی نظیر استوانه، نیم استوانه، مخروط و بدانند شکل

هایی اساسی با ها دارای تفاوتمخروط ناقص با وجود تشابه
هایی با سطوح مختلف کالمی چنین پاسخهم هستند. هم

ی جمالت برای بیان موضوع یکسان ظاهر شده بود. مقایسه
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های حلبه کار رفته برای بیان نظرات در دو مرحله ثبت راه 
های مختلف برای شخصی و گروهی نشان داد بازتاب بر بیان

به ی انفرادی یک موضوع در مرحله انتقال نظرات از مرحله

های کلمهی گروهی و ارائه کالسی موجب غنی شدن دامنه
تخصصی و ارتقا سطح کالمی به کار رفته در توضیحات شده 

است. 

 های آنپاسخ و نمونه-های ایجاد شده در خالل حل یک مسئله باززمینه .4جدول 

 نمونه زمینه ایجاد شده

 هابروز بدفهمی

 اند.استوانه Cو   Fهای شکل

 با استوانه برابر است. Cفرمول مساحت جانبی شکل 

 هرم و منشور دارای فرمول حجم یکسان هستند.

 ی هرم و منشور یکسان است.شکل گسترده

 بروز سطوح مختلف کالمی در تالش برای بیان موضوعی یکسان

 تشکیل شده  از دایره هستند. Hو  Fهای شکل

 شکل قاعده را به خود گرفته اند. Hو  Fهای شکل

 پس از مقطع زدن شکل حاصل دایره می باشد. Hو  Fهای شکل

 آید.با برش به موازات قاعده شکل دایره به دست می Hو  Fهای شکل

 های جدیدتوسعه مطالب و یادگیری

 شوند.برخی از اشکال از دوران حاصل می

 آید.به دست نمی  sh= Vها از حجم همه شکل

 آید.از برش یک مخروط یه دست می Fشکل 

 های مطرح شده در سؤال.ی نماهای حجمآشنایی با همه

 هایافته
-، میانگین نمرات دانش5های آماری: جدول یافته-الف

آزمون را برای دو گروه آزمایش آزمون و پسآموزان در پیش
 دهد.و کنترل ارائه می

آزمون در دو آزمون و پسآموزان در پیشمیانگین نمرات دانش .5جدول 

 گروه آزمایش و کنترل 

 انحراف معیار میانگین هاتوصیف داده

 آزمایش
 61/0 80/2 آزمونپیش

 41/0 79/3 آزمونپس

 کنترل
 89/0 98/2 آزمونپیش

 81/0 88/2 آزمونپس

آزمون، پیشهم دو گروه در رغم میانگین نزدیک بهعلی
آزمون بین عملکرد دو گروه اختالف قابل توجهی در پس

 شود.دیده می

گیریِ قابل اعتماد از این اختالفات در برای نتیجه
میانگین نمرات، در بخش آمار استنباطی، تحلیل با 

های مناسب صورت گرفت. برای پاسخ دادن به این آزمون
بر توانایی آیا این دوره آموزشی تأثیر مثبت "سؤال که 

ابتدا باید به این پرسش جواب داد  "مسئله داشته است؟حل
مسئله یکسانی آیا دو گروه در ابتدا از میزان مهارت حل"که 

نتایج مربوط به آزمون مرتبط با این  "اند؟برخوردار بوده
 ارائه شده است.   6پرسش با دو فرض آماری زیر، در جدول 

موزان گروه آزمایش با آفرض صفر: میانگین نمرات دانش
آموزان گروه کنترل در عملکرد حل میانگین نمرات دانش

 مسئله تفاوت معناداری ندارد.
آموزان گروه فرض پژوهش: میانگین نمرات دانش

آموزان گروه کنترل در آزمایش با میانگین نمرات دانش
 عملکرد حل مسئله تفاوت معناداری دارد.

  آزمونهای مستقل در پیشبرای گروه tنتیجه آزمون  .6جدول 

 هابرای تساوی میانگین tآزمون  
آزمون لوین برای تساوی 

 نمرات حل مسئله هاواریانس

 آزموندر پیش

 

 95اطمینان فاصله

 درصد
خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 هامیانگین

p- 

 (sig)مقدار

 

درجه 

 آزادی
t معنی داری sig)) F 

 پایینی باالیی

261/0 

262/0 

618/0- 

619/0- 

219/0 

220/0 

178/0- 

178/0- 

420/0 

421/0 

60 

126/52 

812/0- 

811/0- 
718/0 

132/0 

 

 

 هافرض تساوی واریانس

فرض عدم تساوی 

 هاواریانس

مقدار آزمون لوین -pکند مشخص می 6بررسی جدول 
ها پذیرفته شده تر است؛ فرض تساوی واریانسبیش 05/0از 

 گیرد. و سطر اول جدول مورد بررسی قرار می

است فرض  05/0باالتر از  t( آزمون sigداری)چون معنی
صفر پذیرفته شده و این به معنای یکسان بودن میانگین 

زمون آمسئله دو گروه آزمایش و کنترل در پیشعملکرد حل
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ی دو گروه مسئلهاست. لذا فرض یکسان بودن عملکرد حل
 شود.ی آزمایشی پذیرفته میپیش از اجرای دوره

آیا در اثر دوره آموزشی تغییر در "حال باید بررسی کرد 
برای  "ی گروه آزمایش رخ داده است؟مسئلهمهارت حل

ی آزمون گویی به این سؤال با توجه به نتیجهپاسخ
برای  tاسمیرنوف و نرمال بودن نمونه، آزمون  -کولموگوروف

دهد نشان می 7های وابسته انجام شد. اطالعات جدول گروه
فرض صفر رد شده و در نتیجه بین  sig ،001/0توجه به  با

این دو متغیر یعنی عملکرد گروه آزمایش در دو آزمون 
بستگی معناداری وجود دارد. آزمون ، همآزمون و پسپیش

-های زوجی مربوط به نمرات دانشمنظور از جفت، نمونه

آزمون است که آزمون و پسآموزان گروه آزمایش در پیش
آموزان گروه کنترل در نام دارد و نمرات دانش 1جفت 

 شود.نامیده می 2آزمون جفت آزمون و پسپیش

آزمون گروه آزمون و پسبستگی پیرسون پیشآزمون هم .7جدول 
 آزمایش

  تعداد بستگیهم معناداری

 آزمونآزمون و پیشپس 32 565/0 001/0
 1جفت 

 آزمایش

 اند: با این دو فرض تنظیم شده 8اطالعات جدول 
آموزان گروه آزمایش فرض صفر: میانگین نمرات دانش

آزمون در عملکرد حل مسئله تفاوت آزمون و پسدر پیش
 معناداری ندارد.

آموزان گروه فرض پژوهش: میانگین نمرات دانش
آزمون در عملکرد حل مسئله آزمون و پسآزمایش در پیش

 عناداری دارد.تفاوت م

 آزمون گروه آزمایشآزمون و پسهای وابسته در پیشبرای گروه tنتیجه آزمون  .8جدول 

sig 
 

 t درجه آزادی

 های جفتاختالف

 آزمونآزمون و پسحل مسئله در پیش -1جفت

 درصد 95اطمینان فاصله
 میانگین استاندارد میانگینخطای 

 باالیی پایینی

 

000/0 

 

 

31 

 

922/7- 736/0- 247/0- 125/0 992/0- 

 01/0( آزمون از sigداری)، چون معنی8مطابق جدول 
شود به عبارت دیگر تر است فرض پژوهش پذیرفته میکم

آزمون و در پیشآموزان گروه آزمایش بین عملکرد دانش
آزمون تفاوت در سطح خطای یک درصد وجود دارد. پس
درصدی برای اختالف میانگین وجود  99ی اطمینان بازه

دارد که چون هر دو حد پایین و باال منفی هستند میانگین 
 تر است.آزمون بیشآزمون  از پسپیش
 

شود که با دهی به این پرسش میحال نوبت به پاسخ
آزمون و بهبودی که یکسان دو گروه در پیش وجود عملکرد

گروه آزمایش کسب کردند، آیا این تغییر در اثر دوره 
آموزشی بوده است؟ به عبارت دیگر با کنترل متغیرهای 
دیگر برای هر دو گروه آیا عملکرد گروه آزمایش نسبت به 

آزمون برتری دارد؟ برای نتیجه گیری از گروه کنترل در پس
های مستقل برای گروه tین نتایج آزمون مقایسه میانگ

 تنظیم شده است. 9جدول 

 مستقل برای مقایسه میانگین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل tنتیجه آزمون  .9جدول 

 هاآزمون لوین برای تساوی واریانس هابرای تساوی میانگین tآزمون  
 آزمونپس

 
 درصد 95اطمینان فاصله

 هاتفاوت میانگین خطای استاندارد
p-مقدار 

(sig) 
 t sig F درجه آزادی

 پایینی باالیی

279/1 

283/1 

548/0 

543/0 

182/0 

184/0 

913/0 

913/0 

000/0 

000/0 

60 

002/54 

999/4 

955/4 
080/0 

174/3 

 

 

 هافرض تساوی واریانس

 هافرض عدم تساوی واریانس

شود، با توجه به مالحظه می 9همانطور که در جدول 
( آماره آزمون لوین از فرض خطای 080/0مقدار)-pاین که 

05/0=𝛂 ها پذیرفته تر است، فرض برابری واریانسبیش
های بعدی مالک بررسی  tشود. بنابراین سطر اول آزمونمی

مقدارِ  -pهای مستقل برای گروه tگیرد. نتایج آزمون قرار می

تر کم 05/0دهد و از فرض خطای ( را نشان می000/0)
 است.
شود. یعنی ها( رد میلذا  فرض صفر )برابری میانگین 

مسئله گروه آزمایش و کنترل، در بین مهارت حل
ی میانگین داری وجود دارد. مقایسهآزمون، تفاوت معنیپس

 فع گروه آزمایش است.دهد این برتری به ننشان می
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آزمون پایداری پس از پنج ماه بعد از اتمام دوره  
برگزار شد. هدف از این آزمون 1393ماه آموزشی در مهر

مهارت حل مسئله با  بررسی این موضوع بود که آیا بهبود
گذشت زمان دارای پایداری است. گروه آزمایش در آزمون 

را  66/2گین و گروه کنترل میان 66/3پایداری میانگین 
های مستقل، نتیجه گیری برای گروه tکسب کردند. آزمون 

کند که در در مورد میانگین عملکرد حل مسئله را  تأیید می
 تنظیم شده است. 10جدول 

 های مستقل در عملکرد دو گروه در آزمون پایداریبرای گروه tنتایج مربوط به آزمون  .10جدول

 هاآزمون لوین برای تساوی واریانس هابرای تساوی میانگین tآزمون  
 مسئلهنمرات حل

 در آزمون پایداری
 درصد 95اطمینان فاصله

 هاتفاوت میانگین خطای استاندارد
p-مقدار 

(sig) 
 t sig F درجه آزادی

 پایینی باالیی

431/1 

437/1 

552/0 

546/0 

219/0 

221/0 

991/0 

991/0 

000/0 

000/0 

53 

568/48 

524/4 

475/4 
306/0 068/1 

 هافرض تساوی واریانس

 هافرض عدم تساوی واریانس

مقدار سطر اول و دوم از -pبا توجه به این که میزان 
تر است، فرض صفر رد شده و ادعای عدم تساوی کم 05/0

دیگر تغییر حاصل ها پذیرفته شده است. به عبارت میانگین
آموزان گروه آزمایش در مسئله دانششده در مهارت حل

 طی مدت پنج ماه از پایداری برخوردار است.
ی فضاهای های حاصل از مشاهدات و مقایسهیافته-ب

ی جلسات اول تا یازدهم حل انفرادی و مشارکتی: خالصه
 ، 11های های ایجاد شده، در جدولشامل مسئله و موقعیت

 
ارائه شده است. نتایج، حاصل مشاهدات و بررسی  13و 12

فضاهای حل در گروه آزمایش است. در جلسات نهم تا 
های مختلف مختصات و برقراری یازدهم ارتباط بین بازنمایی

اتصاالت درون ریاضی بین تمامی موضوعات فراگرفته در 
پاسخ مورد تأکید قرار -پایه هفتم در بستری از مسائل باز

 ارائه شده است. 13ه نتایج آن در جدول گرفت ک
 

 4تا  1خالصه گزارش جلسات .11جدول

 های انفرادی و گروهی و  مشاهداتی پاسخنتایج حاصل از مقایسه پاسخ اجرا شده-ی بازمسئله-موضوع جلسه-شماره جلسه

برند. الف( های بازرگانی سود میتاجران از خطای دید در برخی موارد مانند پیاممعرفی روش کار: برخی  -1

تری داشته باشد؟ب( حجم هر قوطی را ها، حجم بیشیک از این قوطیرسد نمایش کدامدر اینجا به نظر می

 [23کنید چرا اینطور است؟]بینید؟ فکر میها میتر در فروشگاهحساب کنید.ج( کدام قوطی را بیش
 آموز و دبیربندی بر اساس نظرات دانشاجرای گروه

اجرای سه مرحله تدریس و تشریح رفتارهای مورد انتظار در هر مرحله 

 در خالل حل مسئله

های سفید و باشند. تعداد مناسب از دایره -1+ و 1ی اعداد نشان دهنده و  مرور اعداد صحیح:   اگر  -2

کار را از طرق توانید ایننمایش داده شود. آیا می -3زیر اضافه کنید تا عدد سیاه که الزم است را به شکل 

 [23مختلف انجام دهید؟ ]
  

های آشکار شدن سطوح مختلف تعمیم برای احاطه بر پاسخ

ها، تعمیم با ی لیست منظم از پاسخمتفاوت)ارائه چند مثال، تهیه

ی آن در مرحلههای فارسی و تعمیم جبری( و ارتقا سطح عبارت

 گروهی و کالسی

 پی بردن به فواید تعمیم

را طوری در دایره های شکل قرار دهید که جواب جمع  -2و  -1، 0+، 1+، 2مرور اعداد صحیح:   اعداد  -3

آشکار شدن سطوح مختلف تعمیم، کشف و کاربرد خواص جمع اعداد  [23در هر جهت یکسان شود]

 مع با صفر و  جمع با قرینه(جایی، جصحیح )خاصیت جابه

 ای که فقط حاصل صفر مد نظر نیست.شکستن این باور کلیشه

 توانید پیداالگو یا قانون که میهای عددی، جبر و معادله : با توجه به اعداد ارائه شده، هر تعداد الگو -4

 1                                                                                                                        [7کنید]

1      1 

1       2       1 

1       3       3       1 

4       6       4       1 

..... 

آن به صورت  کردند ولی از بیانآموزان روابط را شناسایی میدانش

 ها کم است.ی تخصصی لغات آنماندند؛ دایرهجبری یا کالمی باز می

هایی برای: کشف الگوهای عددی و تعمیم به وجود آمدن فرصت

های عددی معروف) مثلثی، های جدید دنبالهروابط، یادگیری

 دانان معروف فیبوناچی، خیام، پاسکال.فیبوناچی(، آشنایی با ریاضی

8 

14 

6 

8 
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 7تا  5های خالصه جلسه .12جدول 

 به کار گرفته شد که در متن مقاله گزارش کامل آن بیان شده است. 3مسئله  حجم و سطح -5

فارنهایت و -تخمین، حدس زدن و مقدار عددی عبارت جبری: مسئله الف -6

گیری دما هستند. به کمک فرمول اندازه گراد دو مقیاسسانتی
5

9
 ( ×32- F =)C 

ی دما دهندهنشان Cتوان یکی را بر حسب دیگری به دست آورد. در این فرمول می

دما بر حسب فارنهایت است. دمای کالس خود را برحسب  Fگراد و برحسب سانتی

 گراد حدس زده و به کمک فرمول به فارنهایت تبدیل کنید.سانتی

ه ساله نیاز کیلو گرم سنگینی دارد. چند بچه س 500یک خرس قطبی -مسئله ب

 دارید تا همان جرم را داشته باشید؟

برابر یک بطری پالستیکی نوشابه  10مخزن آب یک کولر برقی تقریبا  -مسئله ج

 کوچک است. گنجایش این مخزن چه قدر است؟

پذیرش  لزوم و به کار گیری  حدس آگاهانه و مستدل برای قانع کردن دیگران  موضوع 

باید به کمک گفتمان و استدالل از پاسخ خود دفاع کرده و برجسته این جلسه بود. آنها 

 کردند.سایرین را قانع می

آموزان از اطالعات این جلسه به استحکام و لزوم اتصاالت برون ریاضی بسیار کمک کرد. دانش

ی قد و وزن در ورزش ها مانند علوم در حدس زدن دما یا فرمول محاسبهروزمره و سایر درس

ی فردی گاه بسیار دور از واقعیت بود اما در همه های آنها در مرحلهردند. حدسکاستفاده می

ها بهبود یافته و به واقعیت ها و در هر سه مسئله در مرحله گروهی و کالسی حدسگروه

 نزدیک شده بود.

از مثلث  Cو  Bهای نیم سازهای زاویه CDو  BFهندسه و استدالل: در شکل زیر،  -7

ضلع   BFقطع می کند.  Dرا در نقطه  ABضلع  CDهستند.   ABCمتساوی الساقین 

AC  را در نقطهE ی خارجی و نیم ساز زاویهACH  را در نقطهF  قطع می کند. این

توانید رابطه پیدا کنید و شکل را از زاویه دیدهای متفاوت ببینید و تا جایی که می

 [.4طور منظم بنویسید] روابطی را که پیدا کردید به

 

 

پذیرش لزوم استفاده از روابط جبری و استدالل رسمی از نقاط قوت این جلسه بود. در واقع 

آموز به طور واضح استدالل و روابط جبری خواسته نشود او که از دانشرسد جاییبه نظر می

ثبت نظرات گروهی، بیند یا تمایلی به این کار ندارد اما در روند ضرورتی به استدالل نمی

ی آموزشی قابل کردند. نکتهی خود را با دلیل ذکر میتمامی گروه ها موارد ثبت شده

ها آموزان در مفید بودن آگاهی از اجزای متناظر بود آنی دیگر قانع شدن دانشمشاهده

ین کند و باور کردند اها تولید میهای زیادی برای آندریافتند نوشتن اجزای متناظر جواب

 تواند برای خالصه کردن نتایج مفید باشد.موضوع می

 11تا  8هایخالصه مشاهدات و نتایج جلسه .13جدول

کار را از طرق توانید اینمختصات: در عبارت مقابل جای خالی را پر کنید. آیا می -8

 مختلف انجام دهید؟      

...

... ...

      
      

     
  

 اعداد صحیح و مختصاتارتباط  و اتصال بین بحث 

 ی ثبت نظرات گروه و ارائه کالسیو ارتقا آن در مرحله پیدایش سطوح مختلف تعمیم پاسخ

هندسه، استدالل و مختصات: بردار و مختصات سه قسمت الف، ب و ج را در نظر -9

 بگیرید:

  -الف

 

 

-ب
/

, , , , , ,
/

 
            

                       
 

0

0
 ؛

 ج( نقاطی که عرض آنها مضرب مثبتی از طول آنهاست.

 Aی اکنون یکی از نقاط قسمت ب را در نظر گرفته و یک شباهت یا تفاوت با نقطه

 در قسمت الف و عبارت بیان شده در قسمت ج بیابید.

مختصات تأکید شد. خواص و های مختلف در بحث بر توانایی در برقراری ارتباط بین بازنمایی

ها، ها، تقارن نسبت به محور طولهای مباحث از جمله تقارن نسبت به محور عرضقاعده

های نقاط مستقر در هریک از نواحی چهارگانه مختصات، توسط نسبت به مبدا، ویژگی

 آموزان کشف شده و  اتصاالت درون موضوعی زیادی ایجاد شد.دانش

یک نادرست است؟ در صورت امکان موراد یک درست و کدامتوان و جذر: کدام -10

 [22نادرست را اصالح کنید]

, , ,

, , ,

 
     

 

   
      

   

  

ها ی قبلی به انبوهی از پاسخهای متعدد بین موضوعات فراگرفته شدهگیری از اتصالبهره

 گردید.راه برای تصحیح موارد نادرست ارائه  100انجامید. در هر گروه بیش از 

 

 -ج    2×3 -ب   32 -ها : الفهایی طرح کنید که پاسخ آنتوان و جذر:  مسئله-11
 [22باشد] 25

های متعددی را در بحث توان مشخص کرد. البته آموزان  بدفهمیی  دانششدهمسائل طرح

ای از این ها در ثبت نظرات گروه با استدالل رد شده بود. نمونهبسیاری از این بدفهمی

طرح شده است: اگر در کارگاهی در هر  25ی زیر برای عبارت ها دو مسأله طرح شدهبدفهمی

ساعت چند دست لباس دوخته شده  5ساعت دو دست لباس دوخته شود پس از گذشت 

   5=5+5عدد مناسب بنویسید.است؟در مربع 

A 
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 .13-27، صص.: 1398، پاییو و زمستا  30، پیاپی 2، شماره 16، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشاشریه علمی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 13-27. 

آزمایش ی جالبی در جریان عادی کالس گروه نکته 
های در نظر گرفته شده برای پیش آمد که باعث شد مسأله

دهم و یازدهم با مسائلی از کتاب جایگزین شود و  جلسه
در مسیر پژوهش به سمت مسائل کتاب تغییر کند. زمانی 

شد معلم از ها حل میها و کار در کالسکالس در فعالیت
 آموزان خواست مسئله جلسه دهم مطرح  شده دردانش

را حل کنند که از سؤاالت کتاب درسی است.  13جدول 
های متفاوت دهند. کردند به این سؤال پاسخها تالش میآن

این اتفاق در حالی رخ داد که شاگردان در کالس حل 
ها رسد آنپاسخ نبودند، به نظر می-تمرین و کار با مسائل باز

ل ها گفته نشود برای سؤاپذیرفته بودند حتی اگر به آن
های چندگانه بیابید و در صورت وجود این ظرفیت در جواب

های متعدد و متفاوت از بقیه باشند. حلسؤال به دنبال راه
 ها بود.ی یک تغییر باور در آندهندهاین موضوع نشان

ی مشاهدات ثبت شده از گروه کنترل در یازده جلسه
های رفتاری یکسان و ی بروز عادتآموزشی، نشان دهنده
های تکراری برای ی فردی، تمرینرایج بود. در مرحله

-تر از سایرین به پاسخ دست میآموزانی که سریعدانش

کننده بود. سایر اعضای گروه معموال به دنبال یافتند خسته
آموزان تر بودند و حتی برخی دانشتطابق جواب با فرد قوی

ند، ها را ببینحل آنقبل از اینکه سایر اعضای گروه راه
تر مواقع به کردند. فردی که بیشهای خود را پاک مینوشته

پرداخت، همان شخصی بود که حل میتوضیح مسئله و راه
شد. آموز با سطح عملکرد خوب شناخته میبه عنوان دانش

پس از اتمام مرحله گروهی در هر نوبت یک گروه، فرد 
داوطلب خود را، برای ارائه پاسخ سؤاالت پای تخته 

ی پاسخ معموال بحث خاصی نبود فرستاد. پس از ارائهمی
آموزان تقاضای توضیح مجدد یا که برخی دانشمگر این

اضافی داشتند و معموال کار گروه با نوشتن پاسخ و تأیید 
یافت؛ چراکه تنها ها در سکوت پایان میتوسط سایر گروه

یک پاسخ صحیح وجود داشت که فرد مورد اعتماد که 
 را تأیید کرده بود. ها را می داند، آنسخهمیشه پا

ی آموزشی باعث شد تا بررسی نتایج نشان داد دوره
ی آموزان در گروه آزمایش هم نسبت به عملکرد اولیهدانش

آزمون و هم نسبت به عملکرد گروه کنترل خود در پیش
های به دست آمده نتایج بهتری کسب کنند. به استناد آمار

سب شده توسط گروه آزمایش در حل مشخص شد مهارت ک
مسائل پس از گذشت زمان پنج ماه از پایداری برخوردار 

-های مبتنی بر مسائل بازاست. به عبارتی استفاده از آموزش
های سنتی های رایج در مقایسه با روشپاسخ در کنار روش

مبتنی بر تکرار و تمرین در پرورش مهارت حل مسئله 
 .آموزان موثرتر استدانش
آزمون این بود گویی به مسائل پسنکته جالب در پاسخ 

به  آموزان در گروه کنترل برای یافتن پاسختر دانشکه بیش
های محاسباتی روی آوردند، در حالی که رویکرد
آموزان در گروه آزمایش حتی در حل مسائل بسته نیز دانش

ای ، نمونه15های متنوع استفاده کرده بودند. مسئله از روش
های ارائه ای از پاسخباشد که نمونهآزمون میاز مسائل پس

 گردد.بررسی می 14شده، در جدول 
درجه  40ساعت دو بعد از ظهر، دمای هوا  -15مسئله 

درجه  3ساعت،  2سانتی گراد است. اگر دمای هوا هر 
 شب چند درجه است؟ 8کاهش یابد. دمای هوا در ساعت 

را به  15رل که پاسخ  مسأله آموزانی از گروه کنتدانش
دست آوردند صرفا از راه حل محاسباتی استفاده کرده بودند 

ای از تنوع نمایش جواب توسط گروه در حالی که نمونه
 ارائه شده است. 14آزمایش در جدول 

 ی بستههای گروه آزمایش در مسئلهای از تنوع روشنمونه .14جدول

 نمونه پاسخ رویکرد مورد استفاده

 3×3=9    40-9=31 محاسباتی

 محور
 

 

 الگویابی
 

 

 جدول
 ساعت 2 4 6 8

 دما 40 37 34 31
 

37 40 31 34 

2ساعت 4ساعت  6ساعت  8ساعت   

2+  2+  2+  

° 3-  

 

° 3-  

 

° 3-  

   8               6                 4                2  

40° 31          ° 34           ° 37           ° 
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 رسم شکل

 

 درجه31

 

 

 گیرینتیجهو بحث 

پاسخ این -با گذشت بیش از سه دهه از طرح رویکرد باز
استقبال بسیاری از پژوهشگران آموزش موضوع هنوز مورد 

ی آموزش ریاضی ریاضی است؛ در کشورهایی که در زمینه
موفق هستند به بخشی جدانشدنی از آموزش و ارزیابی 

های تبدیل شده است و در کشورهایی که به دنبال حرکت
جدید در آموزش هستند بسیاری از محققان از این رویکرد  

های برند. تالشرسی بهره میجهت تحقق تغییرات برنامه د
سیو پژوهشگر پرتغالی، ماهلبو محقق آفریقایی و مورنی وی

[. 15و17محققی از کشور اندونزی از این نمونه است] 
های درسی ریاضی کشور در دست تغییر اکنون که کتاب

پاسخ -ساختار است، توجه، آموزش و کاربرد مسائل باز
 ش استفاده شود.تواند به عنوان رویکردی در آموزمی

های اصلی و اساسی زندگی حل مسئله یکی از مهارت 
باشد ای موظف به ارتقا آن میشود که هر رشتهبرشمرده می

سازد تا به طور موثرتری، توانایی حل مسئله فرد را قادر می
[. در پاسخ  به پرسش پژوهش 24مسائل زندگی را حل کند]

پاسخ در کالس -مشخص شد که با استفاده از مسائل باز
آموزان در حل مسائل بسته افزایش درس، عملکرد دانش

یابد و این مهارت کسب شده در طول زمان و پس از می
ی بدست آمده با گذشت پنج ماه دارای پایداری بود. نتیجه

[ مطابقت دارد. آنها 16ی مطالعه سالیوان و همکارانش]یافته
ه در کنار آموزانی کدر تحقیق خود نشان دادند دانش

دیدند، هم در پاسخ را آموزش می-تدریس سنتی، مسائل باز
مسائل بسته و هم در مسائل باز عملکرد بهتری داشتند. 

مسئله در [ نشان داد رویکرد آموزش طرح25اسکندری]
آموزان را در تواند عملکرد دانشکنار آموزش سنتی می

های متعددی در زمینه مسئله ارتقا دهد. پژوهشحل
ها مسائل پاسخ انجام شده است که در اکثر آن-ی بازسئلهم

اند و اثر های سنتی استفاده شدهپاسخ در کنار روش-باز
های رسمی مثبت آن پیشرفت در عملکرد ریاضی، آزمون

اند، کشورهای مختلف و آنچه درک عمیق ریاضیات نام برده
 [.18و 17، 16، 3، 1تأیید شده است]

رخی نتایج پژوهش انجام شده را مشاهدات کالسی نیز ب
رسند، مشخص کرد. که از نظر آموزشی با ارزش به نظر می

ی آموزشی در ساعت های دورهبا وجود برگزاری کالس
بخش آموزان کالس را لذتنامناسبی، از روز، اکثر دانش

گویی و رقابت بودند دانستند و گاهی چنان سرگرم پاسخمی

انگیزی هستند. پررنگ شدن که گویی مشغول بازی هیجان 
نفس بهآموزان با عملکرد ضعیف، افزایش اعتمادنقش دانش

تر در گوش ها و دریافت احترام بیشحلی راهها در ارائهآن
دادن به نظراتشان قابل مشاهده بود؛ این موضوعی است که 

ی مهم دیگر و [. نکته17دهد]ماهلبو نیز گزارش می
تر ت سیلور، تالش و نقش پررنگهمراستا با نتایج تحقیقا

های در گروه بود؛ برخی اوقات پاسخ آموزان ضعیفدانش
-ای بود که سایر اعضا به آن راهفرد آنها به گونهبهمنحصر

های برگی پاسخ[. با مقایسه14ها دست نیافته بودند]حل
پذیری در گروه، رعایت انفرادی و گروهی مواردی نظیر نقش

اد در گروه و عدم اعمال مدیریت شخص حقوق مساوی افر
گیری روند خاص به عنوان تأیید کننده نظرات با پی

ی جالب دیگر این بود که یافت. نکتهجلسات، قوت می
ریزی پژوهش برای کاربرد این مسائل به منظور مرور و برنامه

که در بسیاری از تمرین مطالب آموخته شده بود در حالی
آمد. مفاهیم جدید به وجود میی معرفی جلسات زمینه

ی یافتند و زمینهآموزان به مفاهیمی جدید دست میدانش
تر به صورت مقدماتی ایجاد آشنایی آنها با مفاهیم پیچیده

 شد. می

های جالب و با ارزش این مسائل، مواجه یکی از ویژگی
ساالن بود. این شدن با پاسخ های چندگانه از سوی هم

آموزان را ارتقا دهد از جمله اورهای دانشتواند بموضوع می
تواند باورهای صحیح اما متفاوت از که هر انسان میاین

ی ما به عنوان یک موجود دیگری داشته باشد و وظیفه
آفرینی هاست. باور به نقشگیری از این تفاوتاجتماعی بهره

در گروه با هر سطح توانایی برای رسیدن به موفقیت، 
گذاری و گوش دادن مواردی گیری، تأثیرمیمهای تصمهارت

پاسخ، اهمیت و -است که در یک کالس مبتنی بر رویکرد باز
ی فواید ذکر شده، ضرورتی یابد. همهتری میرشد بیش
های زمانی و ی محدودیترغم همهکند تا علیایجاد می

ی لذت و آزادی در ریاضیات آموزان را از تجربهمنابع، دانش
های نخستین برای این د. یکی دیگر از تجربهمحروم نکر

آفرینی این است که ترین حالت نقشمسائل، در ضعیف
های خارج از کالس، به منظور ها برای فعالیتتوان از آنمی

ایجاد و استحکام اتصاالت درون ریاضی و برون ریاضی بهره 
پاسخ ریاضی در هر مقطع -جست. استفاده از مسائل باز

های سنتی و های روشواند بخشی از ضعفتتحصیلی می
آفرینی این دست از رایج را جبران نماید.  بررسی نقش

° 3-  

° 3-  ° 3-  
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مسائل در شناسایی بدفهمی ها، تصحیح باورهای  
زمان کردن آموزش و ارزیابی، بهبود مولفه آموزان، همدانش

تواند هر یک موضوع های خالقیت، تقویت نقش گروه می
. طرح و تدوین منبعی از پژوهشی جداگانه را شکل دهد

های ریاضی برای مقاطع مختلف پاسخ و پژوهش-مسائل باز
 ی فرهنگی و بومی ضروری است. آموزشی متناسب با زمینه
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