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چگونه مسئله را "برای کسب مهارت های حل مسئله، به ارائه مطالبی در رابطه با مراحل حل مسئله از کتاب 

 .، می پردازیم(711 )ی احمد آرام، ترجمه (491 ) جورج پولیا، اثر "حل کنیم

 (اول باید مسئله را بفهمید: )فهمیدن مسئله( 

مجهول چیست؟ داده ها کدام است؟ شرط چیست؟ آیا تحقق یافتن شرط مسئله امکانپذیر است؟ آیا شرط  

مسئله برای تعیین مجهول کفایت می کند؟ یا اینکه کافی نیست؟ یا حشو و زاید است؟ یا متناقض است؟  

توانید  -آیا می. قسمت های مختلف شرط را از هم جدا کنید. را بکار ببریدعالمتهای مناسب  .شکلی رسم کنید

 آنها را بر روی کاغذ بیاورید؟

ممکن است مجبور شوید که در صورت یافت . دوم، ارتباط میان داده ها و مجهول را پیدا کنید: )طرح نقشه(2

باید سر انجام یک نقشه برای حل . ریدنشدن ارتباط مستقیمی میان داده ها و مجهول، مسئله کمکی در نظر بگی

 .(مسئله طرح کنید

ای وابسته آگاهی دارید؟ آیا از اید؟ آیا از مسئلهاید؟ آیا همین مسئله را به صورت دیگر دیدهآیا آن را پیشتر دیده

دیشید که و بکوشید تا در باره مسئله ای بین! ای که بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟ به مجهول نگاه کنیدقضیه

ی شما وجود دارد که پیشتر حل ای وابسته به مسئلهدر این جا مسئله .همین مجهول یا شبیه آن را داشته باشد

آیا می توانید آن را به کار برید؟ آیا می توانید روش آن را به کار برید؟ آیا باید یک عنصر کمکی را . شده است

آیا می توانید صورت مسئله را دوباره بیان کنید؟ آیا می توانید آن وارد کنید تا به کار بردن آن را ممکن سازد؟ 

 ....را به صورتی دیگر بیان کنید؟ به تعریف ها رجوع کنید

 -در ضمن اجرای نقشه حل مسئله، هر گام را که بر می دارید وارسی و امتحان کنید، آیا می: اجرای نقشه(7

 آیا می توانید درست بودن آن را ثابت کنید؟ درست بوده است؟ ،توانید آشکارا ببینید که گام برداشته شده

 (امتحان کردن جوابی که بدست آمده)به عقب نگاه کردن(9

آیا می توانید نتیجه را وارسی کنید؟ آیا می توانید نتیجه را از راهی دیگر بدست آورید؟ آیا می توانید نتیجه یا  

  روش را در مسئله ای دیگر بکار برید؟
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یکی از مهمترین  او. ، در کتاب خود، نکات مهمی را در رابطه با آموزش حل مسئله آورده است(491 ) پولیا

این وظیفه چندان آسان داند که می( دانش آموزان یا دانشجویان )کمک به شاگردان  را هدفهای استاد یا معلم

تواند از کار مستقل و دانشجو می. دلبستگی و پیروی از اصول اساسی است ،تمرین ،نیازمند زمان و نیست

شخصی خود تا آنجا که ممکن است بهره برداری کند و کار آزموده شود ولی اگر او را با مسئله ای که باید حل 

 .نتواند پیشرفت کند تنها بگذارند و به او کمک نکنند یا این کمک به اندازه کافی نباشد، ممکن است اصالًکند 

 .اگر معلم بیش از آن اندازه که الزم است به یاری شاگرد خود بر خیزد، دیگر کاری برای دانشجو باقی نمی ماند

ر کم، تا چنان باشد که برای دانشجو سهم معقولی از استاد باید کمک کند، ولی نه بسیار زیاد و نه بسیا بنابراین

 کاری که باید انجام دهد بر جای بماند


