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مسئله طرح مهارت پرورش طریق از هندسه مسائل حل توانایی در پیشرفت

وردی حق مجید
اراک واحد اسالمی آزاد دانشگاه

غالمی* مریم
اراک واحد اسالمی آزاد دانشگاه

چکیده

دبیرستان آموزان دانش هندسه مسائل حل توانایی بر مسئله طرح مهارت پرورش تأثیر بررسی پژوهش، این هدف
و بوده کنترل و آزمایش گروه دو با آزمون آزمون-پس پیش طرح با آزمایشی شبه نوع از پژوهش، این باشد.روش می
انتخاب دسترس در گیری نمونه روش با که نفر ۶٠ تعداد به دبیرستان تجربی دوم پایه آموزان ،دانش آن آماری نمونه
باشد. می هفته در آموزش ١جلسه بازای ماهه شش ی دوره یک مسئله طرح ی ها فعالیت اجرای زمان مدت گردیدند.
بکارگیری که دهد می نشان تحقیق های یافته است. شده واقع تحلیل و تجزیه مورد مستقل t آزمون از استفاده با ها داده

. شود می آموزان دانش مسئله حل توانایی در پیشرفت باعث مسئله طرح بر مبتنی ی ها فعالیت

هندسه آموزش ریاضی، مسئله طرح مسئله، حل کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 97

مقدمه ١

در آموزشی های هدف به نرسیدن که طوری به است، همگان پذیرش مورد وفنون علوم سایر پیشبرد در ریاضی بنیادی نقش
دانش بود. خواهد دیگر فنون و علوم پیشرفت به مربوط اهداف به نیافتن دست و ناتوانی ضعف، موجب ریاضی ی زمینه
دنیای در هایشان آموخته و واقعی زندگی میان ارتباط برقراری و مسائل حل به قادر قدیمی آموزشی های روش تحت آموزان
مورد بایست می ، محور معلم های روش جای به ، محور آموز دانش آموزشی های روش و باشند نمی سریع تغییرِ حال در
دبیرستان در که درسی موضوعات از یکی باشد. می ریاضیات آموزش در مسئله طرح روش ها آن از یکی بگیرند. قرار بحث
، داریم قرار آن در که فضایی توصیف و درک عنوان به دارد که وسعتی به توجه با هندسه باشد، می هندسه شود می تدریس
اصلی های قسمت از یکی عنوان به آن یادگیری پس باشد ریاضی قسمت ترین واقعی و ترین ملموس ، ترین شهودی شاید
در را آموزان دانش تواند می مسئله طرح مهارت پرورش که است شده داده نشان پژوهش این در دارد. بسیاری اهمیت ریاضی
پردازیم، می مسأله طرح انواع با آشنایی و مسأله طرح ضرورت و ماهیت به ابتدا بنابراین کند. تر توانمند هندسه مسائل حل
در والتر(٢٠٠۵)، و براون طرف از آن چوب چهار که کنیم، می معرفی را ١ شود؟” می چه نباشد، چنین ”اگر استراتژی سپس
کالس در مسئله طرح های فعالیت بکارگیری از حاصل نتایج تحلیل به هم آخر در است، شده بیان مسئله” طرح هنر کتاب”

پردازیم. می آموزان دانش توسط هندسه مسائل حل توانایی روی هندسه درس

*سخنران

١ what-if-not
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آن انواع و ریاضی مسئله طرح تعریف ٢

عنوان به تنها نه باید مسئله بندی فرمول .[٣] باشد می موجود مسائل دوبارۀ بندی صورت و جدید مسائل ایجاد مسئله طرح
شود[٢]. گرفته نظر در آموزش ی وسیله عنوان به بلکه آموزش هدف یک

به که مسئله طرح تجارب از بندی دسته نوع سه الرتون و استویانوا دارد. وجود مسئله طرح تکالیف از وسیعی ی گستره
دهند: می شود،ارائه می منجر ریاضی مسائل حل و تولید برای مختلف های موقعیت از آموزان دانش گاهی آ

دارد می بیان سیلور .[۴] یافته ساختار مسئلۀ طرح های موقعیت و یافته ساختار نیمه های موقعیت آزاد، موقعیتهای
مسئلۀ ایجاد ” راهبرد از استفاده مانند ، باشد مسئله حل طی بیفتد،در اتفاق مسئله حل از قبل است ممکن مسئله طرح که
پولیا توسط بحث مورد مسئله حل عقب” به نگاه ” جنبۀ با مسئله طرح نوع این مسئله، حل از پس ”ویا تر ساده مرتبط

است[٣]. سازگار

ریاضی مسئله طرح در شود؟” می نباشد،چه چنین اگر ” استراتژی معرفی ٣

معرفی شده داده مسئله یک از استفاده با جدید مسائل طرح برای استراتژی یک طرح�مسئله” ”هنر کتاب در والتر و براون
ساختار مسئله یک برمبنای جدید مسائل طرح برای کارآمد روش یک استراتژی، این می�باشد. سطح پنج دارای که می�کنند
یک تواند می که اند، آورده شروع نقطه یک انتخاب عنوان راتحت صفر سطح .[١] باشد می مسئله حل از پس و قبل یافته،

اند: شده آورده زیر در اختصار به سطوح بقیه فیثاغورس. قضیه مانند ای قضیه یا باشد یافته ساختار ی مسئله
شده. داده مسئله مفروضات و ها ویژگی کردن فهرست -١ سطح

قبل. سطح ویژگی هر برای می�شود؟” چه نباشد، سؤال”اگرچنین پرسیدن -٢ سطح
جدید. مسئله بررسی و تحلیل و تجزیه -۴ سطح جدید. سؤال پرسیدنِ یا طرح�مسئله -٣ سطح

پژوهش روش ۴

که کالس ٢ تعداد آموزان، دانش توسط هندسه مسائل حل توانای بر مسئله طرح استراتژی رگیری بکا تأثیر بررسی منظور به
کالس دو این شدند، انتخاب دسترس در گیری نمونه روش با دبیرستان دوم سال از باشند می آموز دانش ٣٠ شامل کدام هر
پس - آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه نوع از تحقیق بودند نزدیک هم به بسیار کالسی امتحانات نمرات میانگین نظر از
هدف و طرح به توجه با بودند. نفر ٣٠ برابر ٢گروه هر آموزان دانش تعداد گرفت. انجام کنترل و آزمایش ٢گروه با آزمون
t آزمون ها، آزمون در آموزان دانش نمرات میانگین بین تفاوت داری معنا بررسی و ها داده تحلیل و تجزیه جهت پژوهش

گرفت. قرار استفاده مورد مستقل

ها داده آوری گرد ابزار ۵

محتوایی روایی شد. تهیه داشتند، هم به شبیه ساختاری که سوال شش شامل کدام هر آزمون دو ها، داده آوری گرد قصد به
روش با هم ها آزمون پایایی گردید. تأیید ریاضی دبیر چهار و ریاضی استاد یک و ریاضی آموزش استاد یک توسط ها آزمون
دو ی فاصله به بار هر و شدند انتخاب دوم پایه آموز دانش ٢۵ تعداد آزمون دو از یک هر برای شد. بررسی آزمایی بار دو
که آمد بدست ٪٧١ پایایی ضریب و گرفت قرار آزمون مورد آموزان دانش این نمرات بین همبستگی و شد برگزار آزمون هفته

بودند. قبولی قابل مقدار
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طرح اجرای مراحل ۶

تدریس کنار در آزمایش گروه با ولی شد، می تدریس معمول بطور کنترل گروه به کتاب مطالب آزمون پیش برگزاری از پس
در مسائل سپس شد، داده آموزش مسئله طرح های استراتژی ابتدا در شد. می کار نیز مسئله طرح های فعالیت معمولی
محاسباتی و کردنی اثبات مسائل شامل گوناگون های زمینه با یافته ساختار و یافته ساختار ،آزاد،نیمه گوناگون های موقعیت
مورد شده طرح سواالت از نمونه چند حتماً جلسه هر در شد. می طرح آموزان دانش توسط کتاب آموزشی اهداف راستای در
حل به آموزان دانش کمک با هستند، حل قابل سواالت کدام اینکه تعیین از پس و گرفت می قرار بررسی و تحلیل و تجزیه
ساعت از خارج جلسات بیشتر که کرد نشان خاطر باید البته بود، ماه ۶ ها فعالیت این انجام زمان مدت شد. می پرداخته آنها

شد. می انجام برنامه فوق صورت به و رسمی

پژوهش های یافته ٧

ابتدا آزمایش، ِگروه آموزان دانش ی هندسه مسائل حل توانایی بر مسئله طرح های فعالیت از استفاده تأثیر از گاهی آ برای
در روش همین سپس گرفت، قرار مقایسه و بررسی مورد مستقل t آزمون وسیله به آزمون پیش در گروه دو مسئله حل توانایی

است. شده ارائه ٢ و ١ های جدول در ها بررسی این نتایج شد. انجام هم آزمون پس مورد

لوین آزمون
تساوی برای

واریانس�ها

میانگین�ها تساوی برای t آزمون

F معنی
داری

t درجه
آزادی

معنی�داری
دامنه) -٢)

تفاوت
میانگین�ها

خطا تفاوت فاصله�اطمینان
درصد ٩۵

تفاوت
پایینی باالیی

تساوی فرض
واریانس�ها

حل�مسئله نمرات
�آزمون پیش در

تساوی عدم فرض
واریانس�ها

٠/۵٧٢ ٠/۴۵٣

-٠/٢٣٧

-٠/٢٣٧

۵۵

٧٢/۵۴

٠/٨١۴

٠/٨١٣

-٠/١٠۵

-٠/١٠۵

٠/۴۴۴

٠/۴۴٣

-٠/٩٩

-٠/٩٩

٠/٧٨

٠/٧٨٢

پیش�آزمون در کنترل و آزمایش گروه دو حل�مسئله نمرات میانگین مقایسه برای t آزمون :١ جدول

واقع در است، بیشتر ٠٫ ٠۵ فرضخطای از (٠٫ ٨١۴) آن معنی�داری سطح که می�دهد نشان مستقل t آزمون نتایج ١ جدول در
در مستقل t آزمون نتایج نیز ندارد،و وجود معنی�داری تفاوت پیش�آزمون، در کنترل، و آزمایش گروه حل�مسئله توانایی بین
حل�مسئله مهارت بین یعنی است. کمتر ٠٫ ٠۵ خطای فرض از (٠٫ ٠٠٠) آن معنی�داری سطح که است آن از حاکی ٢ جدول
توانایی پرورش بر طرح�مسئله فعالیت�های اجرای واقع در دارد. وجود معنی�داری تفاوت پس�آزمون، در کنترل، و آزمایش گروه

است. داشته مثبت تأثیر آزمایش گروه دانش�آموزانِ حل�مسئله

٣–۴ ص:
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لوین آزمون
تساوی برای

واریانس�ها

میانگین�ها تساوی برای t آزمون

F معنی
داری

t درجه
آزادی

معنی�داری
دامنه) -٢)

تفاوت
میانگین�ها

خطا تفاوت فاصله�اطمینان
درصد ٩۵

تفاوت
پایینی باالیی

تساوی فرض
واریانس�ها

حل�مسئله نمرات
�آزمون پس در

تساوی عدم فرض
واریانس�ها

٧/٠٠٨ ٠/٠١١

۶/١٩٨

۶/١۴۶

۵١

۴١/٨۴

٠/٠٠٠

٠/٠٠٠

٢/٩۵٢

٢/٩۵٢

٠/۴۶٧

٠/۴٨

١/٩٩

١/٩٨

٣/٩٠

٣/٩٢

پس�آزمون در کنترل و آزمایش گروه دو حل�مسئله نمرات میانگین مقایسه برای t آزمون :٢ جدول

گیری نتیجه ٨

مسائل حل توانایی مسئله، طرح مهارت پرورش که دهد می نشان است، شده انجام آزمایشی شبه روش با که حاضر پژوهش
کنترل گروه نمرات میانگین و ٧٫ ۴۶ آزمایش گروه آزمون پس نمرات میانگین دهد، می افزایش را آموزان دانش توسط هندسه
توانایی بر مثبت تأثیری دارای مسئله طرح فعالیتهای انجام که است آن ی دهنده نشان خود که باشد می ۴٫ ۵ آزمون پس در
کرد، استفاده ریاضی های کالس در روش این از تدریس نوین های روش بین در توان می لذا دارد، آموزان دانش مسئله حل

گنجاند. را مسئله طرح تکالیف دبیرستان ی هندسه درسی کتابهای در ضمناً
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