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 چكيده

ش حل موزت ثیرگذاری عناصر شناختی پژوهش فلسفی بر بهبود آ وزش حل مسئله ریاضی در تحقیقات پیشین مورد توجه بوده است. اما پیرامونآم :زمينه

ل مسئله ریاضی بود. بهبود آموزش ح تبیین چگونگی ت ثیرگذاری عناصر شناختی پژوهش فلسفی بر :هدف مسئله ریاضی شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

های فلسفی و همچنین آموزش حل مسئله ریاضی در دو دهه اخیر در داخل و خارج هش از نوع کیفی بود. کلیه متون حاوی محتوای پژوهشپژو :روش

 اند.عنوان آثار اصلی و کلیدی آموزش حل مسئله ریاضی مدنظر بودههای پولیا و شونفیلد بهها و عالوه بر آنها متن کتابعنوان گفتماناز کشور به

اند و گرفته است. همة عناصر یافت شده کدگذاری گردیدهانجام استفاده،گیری به روش حداکثر تنوع جهت برخوردار شدن از همة کدهای قابلونهنم

وح شر های پژوهش فلسفی حاویروش: هايافته ها با روش تحلیل گفتمان انجام شد.داده اند.کدهای حاوی عناصر شناختی استخراج و تحلیل گردیده

مسئله و  درک و فهم عمیو و روشن استفاده از مفاهیم انتزاعی، استنتاج، های مفهومی،های تفکر، استداللاستفاده از عوامل شناختی هستند. انواع مهارت

له ریاضی ئهای پژوهش فلسفی و حل مسبازآرایی و تغییر نحوه قرارگیری شروط و عناصر مسئله ازجمله مشترکات روش شروط آن و شرایط پاسخ،

سئله آموزش حل م توان روندها میتمرین کردن هستند با آموزش و تمرین آن های شناختی قابل آموختن وازآنجاکه مهارت :گيریيجهنتهستند. 

فاده در کالس درس تظرفیت مناسبی برای اس پژوهش فلسفی به دلیل استفاده گسترده از انواع استدالل و تحلیل مفاهیم انتزاعی، ریاضی را بهبود بخشید.

 ی شناختیهامهارت پژوهش فلسفی، روش فلسفی، پژوهش حل مسئله ریاضی، آموزش: واژه كليدهاریاضی دارد. 
Background: Mathematical problem-solving training has been the focus of previous research. But there is a 

research gap on the impact of the cognitive elements of philosophical research on improving mathematical 

problem solving education. Aims: To explain how cognitive elements of philosophical research can influence 

mathematical problem solving education. Method: This was a qualitative study. All texts containing the 

content of philosophical research as well as mathematical problem-solving instruction in the last two decades 

at home and abroad have been considered as discourses and in addition to the text of Polya and Schoenfield's 

books as the main and key works of mathematical problem-solving instruction. Sampling was done using the 

maximum diversity method to obtain all the usable codes. All found elements were coded and codes containing 

cognitive elements were extracted and analyzed. Data were analyzed using discourse analysis.  

Results: Philosophical research methods include the use of cognitive factors. A variety of thinking skills, 

conceptual reasoning, inference, use of abstract concepts, deep understanding of the problem and its conditions 

and response conditions, rearrangement and modification of problem terms and elements are common 

philosophical and mathematical problem solving methods. Conclusions: Since cognitive skills can be learned 

and practiced, training and practicing them can improve mathematical problem solving training. Philosophical 

research, because of the widespread use of reasoning and the analysis of abstract concepts, has the potential 

to be used in the mathematics classroom. Key Words: Mathematical problem solving training, philosophical 

research, philosophical research method, cognitive skil 
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 مقدمه

ریاضی نقش مهمی در زندگی روزمره دارد. ازجمله دالیلی که 

 این دالیل اشاره کرد. توان بهچرا نیاز به مطالعة ریاضی هست می

معنایی از حل  .2تفکر شفاف و منطقی است.  ریاضی معنایی از .0

معنایی از تشخیص الگوهای  .3های زندگی روزمره است. مسئله

معنایی از توسعة خالقیت است و  .8روابط و تجارب متداول است. 

ارنست، ) از فرهنگ است.افزایش آگاهی برای آخر معنایی دست

(. چنین نظری 2109، نیکولسکو و پترسکو، 2101سواستیکا،  ،2101

 در راستای هدف عمومی یادگیری ریاضیات است که توسط

NCTM0 یاتی،ریاض ارتباط است: بندی شدهنیز به شکل زیر صورت 

گرایش  تی،پیوستگی ریاضیا ریاضیاتی،مسئلةحل استدالل ریاضیاتی،

( یادگیری 2100امری، هاسیبان، سراگیه و ) ریاضیات. مثبت به

ذهنی مختلفی است که در این میان  هایمهارتریاضیات نیازمند 

 کهطوریبهله اهمیت خاصی در ریاضیات دارد؛ ئمهارت حل مس

 ناسوا )جونز، .دانندمیتعداد زیادی از مردم آن را مترادف با ریاضی 

 كفاستر، وینظر ( طبو 2101، بائومونگو دونگمین ،2108 و پلیت،

ری بیشت ت کید مسئلهاخیر بر مهارت حل  هایسالدر  (2108واسوان )

الگوهایی نیز  مهارت اینمتعدد برای بهبود  هایپژوهششده و در 

حل مسائل ریاضیات برای فراگیران  وجودبااین است. شدهطراحی

له ئبرای حل مس( 2109؛ گلنبی، 2119. )چپمن، دشوار است معموالً

د بازیابی نماین خوددر ذهن را  راگیران اطالعاتیالزم است ف تنهانه

 و عرفانی، آبادی)مصر  نو بنویسند ایشیوهبلکه بایستی جواب را به 

، اندرسون 2110 ، بریانت،2104 چه یانگ، صالو ابو، عثمان، ،0308

اگرچه  مسئله معنای متفاوت. در دو 3و سؤال 2(. مسئله2111 و لیکزل،

ضل است اما دایره معنایی و داللتان از مشکالت به معنای مشکل و مع

اند فراتر حلو معضالت معمول و رایج که عادتاً و بالتامل قابل

ود. شمترادف می با معما، مشکل و معضل، رود. در این وضع مسئلهمی

فاً از جنبه ترتیب مسئله نه صراینبه حل نیست.بدون ت مل و تفکر قابل

ت، نه جنبه ذهنی صرف که فقط در عالم نیاز از ت مل اسعینی بی

مسئله دارای هر دو زمینه ذهنی و عینی  از این نظر اندیشه ظهور کند.

گوید جنبه عینی مسئله از نسبت علی و بیرونی امور سخن می است.

کند. که سؤال از جنبه ذهنی و داللی حکایت میدرحالی

رد. مسئله ( با این وصف، مسئله جایگاه اصطالحی دا0302پولیا،)

                                                           
1. National Consul of Mathematics Teachers 
2. problem 

ر اگ محصول اصل جاری در طبیعت و اجتماع یعنی تغییر است.

وجود  به نه تغییری طبیعت آدمی و اجتماع در ثبات مطلو قرار داشتند،

ای. تشکیل و بقای هر وضعیت و موجودیت طبیعی آمد و نه مسئلهمی

و اجتماعی یعنی موجودیت حقیقی و موجودیت اعتباری منوط به 

بخت،  تناسب و تعادل میان امور است )منصور وجود درجاتی از

 ةاز سوی پولیا که به گفت مسئلهطرح موضوع حل  (. باوجود0341

 سئلهمحل  آموزشجدی برای پرداختن به  درخواستشونفیلد اولین 

ه موزش ریاضی بآ ةعلمی در حوز صورتبهطول کشید تا  هاسالبود 

( 0340می زرندی، ریحانی، احمدی و کر) .این موضوع پرداخته شود

فراوانی انجام دادند تا به  هایتالشن زمان تاکنون محققان آاز 

یونان اغلب  دربپردازند.  مسئلهحل آموزش و یادگیری موضوع 

ودند و ریاضیدان ب کردندفعالیت می افرادی که در حل مسائل ریاضی

ورث یثاغهای افرادی نظیر تالس یا فاگر به فعالیت. اندبودهفیلسوف نیز 

فنون حل مسائل  هایکنندگان بسیاری از روشابداع نظر کنیم،

باستانی حل مسائل فلسفی نیز  هایروشریاضی همگی صاحبان 

روش فلسفی دکارت نیز برای حل مسئله در ریاضی تاریخی  هستند.

و معروف است. کار پولیا که اولین بررسی حل مسئله ریاضی از جنبه 

ترین نمونه موجود است، نوز هم معروفهای شناختی بود و هفعالیت

اساس ایدة دکارت مبنی بر تبدیل هر مسئلة ریاضی به  در ابتدا بر

 این .(0340گرفته است )اسدی گرمارودی، ای جبری شکلمسئله

کردن همة  حاوی چهار مرحله فراگیر برای حل روش شناختی

ه را لکنندگان باید مسئدرگام نخست حل ها در ریاضیات است.مسئله

ا های مسئله را بشناسند. بتوانند مسئله رخوب فهمند. شرایط و خواسته

های مختلف شرط و جواب مسئله را به زبان خود بیان کنند و قسمت

در گام دوم باید بتوانند برای رسیدن به پاسخ مسئله طرح و  بیان کنند.

 دهای احتمالی و متفاوت را در صورت وجوحلراه ریزی کنند.برنامه

در گام سوم  حدس بزنند و آنچه برای انجام آن الزم است بسنجند.

پیش  به مرحله ریزی شده را مرحلههای انتخاب شده و طرححلراه

ببرند و با رسیدن به نتیجه خواستة مسئله را عیان سازند. در گام چهارم 

اند کنندگان مسئله باید به بررسی و بازبینی آنچه انجام دادهحل

ان با مسائل قبلی را درک کنند حلهای مسئله و راه. شباهتبپردازند

اجزای راه حل یا استدالل را دوباره  و مسائل را باهم مرتبط سازند.

روند  پذیری احتمالیبرگشت بسنجند تا خطایی درآن رخ نداده باشد.

3. question 
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های دیگر را که ممکن حلراه حل را از پایان به اغاز بررسی کنند.

ر شوند بیابند و بررسی کنند. مسیرهای مختلف برای است به حل منج

 در این مرحله است که حل حل را بررسی کنند.طراحی و اجرای راه

 اند،توانند به درک عمیقی برسند که از کجا اغاز کردهکنندگان می

هایی در این حل مسئله نهفته اند و چه درسچگونه مسیر را طی کرده

این روش جزء  توان از آن سود برد.بوده که برای مسائل بعدی می

 های آموزشگران ریاضی برای ثمر بخش کردن آموزشاولین گام

ای هوجود گذشت زمان و انجام فعالیت با های حل مسئله ریاضی بود.

 پیگیرانه پس از کارهای پولیا پرسش اصلی همچنان محل بحث است

 (.2104 دالی و روحیما،)

ی مسائل حل مسئله نیستند.آن تنها عرصة ریاضیات وآموزش

 سکهیچو  شوندمیمطرح  هاانسان ةبرای هم تقریباً که وجود دارند

ه زندگی ب آنهاو یافتن پاسخی برای  آنهابدون پرداختن به  تواندنمی

نکه قبل از ای :این مسائل سه ویژگی مهم دارندخود نظم و نظام بخشد. 

ز ت است از بعد ابرای انسان مطرح شوند وضع زندگی انسان متفاو

. پیش از اینکه جوابشان پیدا شود وضع زندگی انسان آنها شدنمطرح

 کهتیوق دیگر اینکهو  آنهامتفاوت است با بعد از پیدا شدن جواب 

داده شود وضع زندگی انسان متفاوت خواهد بود  آنهاجواب الف به 

سائل م عمدتاً گونه مسائلاینداده شود.  آنهاجواب ب به  کهوقتیبا 

ند مسئله یا چ گریزناپذیرمسائل فلسفی  اینکه. اندفلسفی سؤاالتو 

ی از گفت که برخ توانمیمورد وفاق نیست اما  اندمسئلهچند دسته 

لل غایی ع غایی، هایارزشمانند  گریزناپذیرندمسائل  فلسفیمسائل 

ویتگنشتاین مسائل فلسفی را نمود . (0300 )راسخی، و معنای زندگی

فلسفه چیزی جز مسائل ) :کندمیذهنی فیلسوف عنوان  سردرگمی

فردی خاصی که مسائل فلسفی  هایدغدغهفلسفی نیست، 

ه گویی بفلسفی برای پاسخ هایروش .(0344 ،)ویتگنشتایننامیم(می

ته است که فلسفه پشت سر گذاش هاییدورهمسائل فلسفی با توجه به 

ترند اما و برخی جدید تردیرینهبه سبب زمان پیدایش  برخیمتعددند. 

 باقری؛را دارند ) هرزمانیقابلیت استفاده و کاربرد در  آنها ةهم

 هایسنتپژوهش فلسفی به  هایریشه .(0340سجادیه،  توسلی،

روش قیاسی  (.0340وایت،  کندی، هینز؛) گرددبازمیفلسفی متفاوت 

تفاده سشده مورد اعنوان اولین روش فلسفی شناختههای دور بهاز زمان

در اواخر قرن نوزدهم روش قدیمی فلسفه دچار تحول شد  بوده است.

سازی مفاهیم روی آورد و از گرایش متافیزیکی و به تحلیل و شفاف

های فلسفی متوجه شد. به سمت عملیات ذهنی و محتوای اندیشه

های تحلیل و فهم بیشتر زبان نیز به دایرة اندیشه دیرزمانی نگذشت که

افزوده شد. در حال حاضر همة رویکردهای روشی  فلسفه ورزی

رند های فلسفی حاضظهوریافته در طی عمر فلسفه در صحنة پژوهش

هدف  رند.گیو به فراخور فعالیت فلسفه ورزانه مورداستفاده قرار می

از این پژوهش دستیابی به نتایجی روشن و راهنمایی کننده جهت 

له حل مسئ آموزشسئله در ی فلسفی حل مهاروشاستفاده از مزایای 

برای  ییهاتالشنیز رفت  نآ شرحکه  گونههمان ریاضی است.

 آن آموزشفلسفی در حل مسئله ریاضی و  یهاروشاستفاده از 

جدای از هم و بدون  هاکوششاین  ازآنجاکهاما  ؛صورت گرفته است

 یاثرگذاری هاهیفرض آزمون یراستادر  صرفاً و ینظر یادهایبن

بوده  تریلکو کاربردهای سفی بر پیشرفت در ریاضیات فعالیت فل

و  خته شودی پردارگذاریت ثاین  با عمو بیشتری بهالزم است تا  ،است

 گردد. تدوین آگاهانهدر این راستا با شناخت و  هاتیفعالتا حد امکان 

مسئلةریاضی از زوایای مختلفی قابل اموزش حلاهمیت موضوع

ده در هر شتلف ت کید تحقیقات انجامبررسی است. در کشورهای مخ

کشور با توجه به شرایط و تناسب وضعیت آموزش حل مسئله ریاضی 

ژاپن ت کید بر سه مسئله در تحقیقات صورت گرفته  است. در کشور

. ارائه مسائل باز پاسخ به 2 های کالسی. حل مسئله و فعالیت0است: 

  آموزاندانش

در سنگاپور ت کید  آموزان.انشد مسئلهحل توانایی . ارزشیابی3

 های حل مسئله. ماهیت و روش0شده در این زمینه بر: تحقیقات انجام

 . چگونگی آموزش3 . رفتار دانش آموزان و عملکرد حل مسئله آنها2

در ایران اما پراکندگی تحقیقات و فقدان  و ارزیابی حل مسئله است.

ی، دانایی فرد، شکر) ت کید بر زمینه خاص حل مسئله وجود دارد

روی ها برای (. با وجود تقاضاها و درخواست0301خیرگو و فانی، 

در آموزش ریاضی  مسئله حل به رویکردهای آموزشآوردن 

های ریاضی به آموزش همراه با انتقال از حقایو و رویه ای،مدرسه

بوده  مشکل های تفکر کند وت کید بر فهم و درک ریاضی و مهارت

نار های سنتی باید کاند که شیوهاز معلمان مجاب نشده است. بسیاری

 اکثر معلمانی هم که مایل به تغییر هستند اطمینان ندارند گذاشته شوند.

؛ 2111 و جرت، دهند )مکینتاشکه چگونه باید این کار را انجام

اند که رفیع پور و گویا مدعی .(0340و دیگران، از زرندی نقلبه

ر بیشت را ندارند، نایی یا مهارت حل مسئله ریاضیآموزان توادانش

آموزان از حل مسئله گریزانند و دلیل عمده آن عدم آموزش دانش

 فیس ،اضیف ،نوری .(0301طاهرزاده بروجنی و ربیعی،) صحیو است
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را  توانایی حل مسئله ریاضی شیبرافزا فلسفهنیرتمریتاث( 0302)

( در 0301) مرز اصل .اندنمودهرا مثبت ارزیابی  نآو اندکردهبررسی 

پژوهشی نشان داده است که تمرین فلسفی عالوه بر تقویت تفکر، 

ی ایمزای ذهنی، رسازیتصوی شناختی و فراشناختی، هامهارت

مسئله منطقی  حل( 2100) نیالدفیسدیگری نیز دارد. پاسپیتاسری و 

 هبودب ی منطقی و فلسفی راهاتیفعالو  اندکردهدر ریاضی را بررسی 

( 2103) کالرکو  نیچ .انددانستهحل مسئله اثباتی در ریاضی  دهنده

سی را برر آموزاندانشروش استداللی بر یادگیری ریاضی  ریت ث

پرسشی که این پژوهش حول آن . انددانسته مؤثرو آن را  اندکرده

چگونه  های فلسفیگرفته است این است که آشنایی با پژوهششکل

ر بهبود بخشیدن به فرآیند آموزش حل مسئله ریاضی مؤثر اند دتوانسته

 واقع شوند؟

 روش

 این پژوهش کیفی بود و روش این پژوهش تحلیل گفتمان بود.

فتمان گ تحلیل گفتمان به سطوح و روابط متقابل بین آنها توجه دارد.

تنها محتوایان یعنی نه دهد؛همة ابعاد یك ارتباط را مدنظر قرار می

ای یا برچه زمینه) گوید؟(، امتدادانچه کسی می) دة آنبلکه نویسن

ابی برای دستی) و هدفان( هایی؟( مخاطبان آن )برای چه کسانی؟زمینه

به نقل از  0000جوپ، ) گیرند.مورد بررسی قرار می( چیزی؟ به چه

آموزش حل مسئله  های محققین( در اینجا گفتمان0302محمد پور، 

های پولیا و شونفیلد در همچنین کتابدر دو دهه اخیر و  ریاضی

 های گذشته به دلیل اهمیت و موارد استفاده فراوان بررسی شدهدهه

های پژوهش فلسفی مورد نظران روشآثار صاحب همچنین است.

و  فیها پژوهش فلسزمینة برخی از این گفتمان اند.توجه قرار گرفته

اب حی و انتخطرا برخی دیگر آموزش حل مسئله ریاضی بوده است.

است  های تحقیوترین مشخصهترین و راهبردینمونه یکی از متعارف

گیری با حداکثر تنوع یا گیری این پژوهش از روش نمونهنمونه

در زمینة اهمیت  (به نقل از همان 0004) هوارد بیکر ناهمگون است.

خواهیم جهان را باکلیت گوید: )میگیری ناهمگون چنین مینمونه

در این راهبرد هدف استخراج و  ای متناسب گزارش کنیم(.رویداده

آلی از تنوع را ها و مقوالت محوری است که مجموعة ایدهتشریو تم

بنابرین جهت بررسی نظرات مربوط به استفاده از  گیرد.در بر می

های های فلسفی در آموزش حل مسئلة ریاضی همة پژوهشروش

دسترس مورد بررسی قرار های در حاوی اشارات مستقیم و کتاب

گرفتند. در اثنای بررسی اسنادی پدیدار گشتند که تنها اشارات 

مختصری به موضوع مورد مطالعه داشتند یا گاها فقط به یکی از دو 

اوی هر کدام که ح فاکتور در ارتباط با این پژوهش پرداخته بودند.

لید ک اند برگزیده و اسنادی حاویروایتی جهت روشنگری بیشتر بوده

 آموزش حل پژوهش فلسفی، هایروش های حل مسئله فلسفی،واژه

 یط،مجموعه شرا در تحلیل گفتمان، اند.مسئله ریاضی بررسی شده

لی ای کها در گزارهرابطه ساختار و واژه زمینه وقوع متن یا نوشتار،

در بررسی نمونه گرداوری ( 0301یحیایی ایله ای، ) شودنگریسته می

که هدف از این پژوهش شفاف سازی تآثیرگذاری  شده از آنجا

عناصر شناختی پژوهش فلسفی در بهبود آموزش حل مسئلة ریاضی 

همة و موضوعی شناسیهای نشانهبوده است به دنبال یافتن سرنخ

 هایکلمات درون متن اند.های موجود کد گزاری گردیدهگفتمان

سب مالک های فلسفی برحروش پژوهشحاوی اطالعات شناختی

 ابه،مشابه و نامش ت ثیر،های ممکن / ناممکن، قطعاً ت ثیرگذار / بی

حاضر / غایب در حوزة آموزش حل مسئلةریاضی مورد بررسی قرار 

ین ها در اهای مرتبط در این گفتمانها و کنشاند. فعالیتگرفته

و هر فعالیتی که انجامان قابل  اندپژوهش مورد اشاره قرار گرفته

ویژگی موقعیت  یا تمرین بوده است بررسی شده است.آموزش 

ها در پژوهش فلسفی و آموزش حل مسئله ریاضی متفاوت فعالیت

است و با توجه به هدف پژوهش که فراهم کردن  مورد توجه بوده

تبینی بر اثرگذاری عناصر شناختی بوده تا حد امکان سعی شده است 

ر د قعیت آموزشی بیان گردد.تا تنها موارد قابل استفاده و اجرا در مو

سازی تالش شده است تا عناصری که به سازی و رابطهراستای هویت

شود قابل درک برای مخاطبان و در حوزه آنها هویت بخشیده می

پداگوژی امروزی آموزش حل مسئله ریاضی در نظام آموزشی باشند. 

پیشگامی  اها که بدر نهایت باید افزود که با توجه به تاریخچة گفتمان

آغاز شده است زنجیرة  0041های او در دهه پولیا و نگارش کتاب

-زمانی بروز و ظهور عناصر نیز مد نظر قرار گرفته است. بسیاری روش

ند اما پیشینه تاریخی و قدمت طوالنی دار های فلسفی نظیر دیالکتیك

تا پیش از نظریه پردازی دکارت به ارتباط آنها با حل مسئله ریاضی 

صراحت پرداخته نشده است و ادعای آموزش آنها جهت بهبود به 

 وضعیت آموزش حل مسئله نیز بعداً توسط پولیا مطرح گردیده است.

 هايافته

های شناختی حل مسئله ریاضی فرآیندهای حل مسئله در مدل

 نگاه به عقب و تجدید نظر اجرای نقشه، طرح نقشه، فهمیدن مسئله،

ه مسئله کننددر اینجا حل یدن مسئله است.اصل اول مسئله فهم هستند.
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های زیر پاسخ دقیو و درست بدهد تا وارد فرآیند حل باید به پرسش

ایا معنای همة کلمات بکار رفته در صورت مسئله را  مسئله شود:

یا آ مسئله از شما خواسته چه چیزرا بیابید یا نشان دهید؟ فهمید؟می

توانید شکل ودتان بیان کنید ایا میتوانید صورت مسئله را به زبان خمی

عات ایا اطال یا دیاگرامی که به فهم مسئله کمك کند رسم کنید؟

کافی برای پیدا کردن خواسته مسئله در آن وجود دارد؟ )جیکوبز، 

های شناختی حل مسئله در مدل (2108مارتین، امبروس و راندولف، 

همیدن ف رتند از:فرآیندهای حل مسئله عبا نظیر مدل پو لیا، ریاضی،

ر مدل د نگاه به عقب و تجدید نظر. اجرای نقشه، طرح نقشه، مسئله،

 جیتندرا و استار( 2113) مدل رویر و گارفولی( 2113مایر، ) مایر

شوند و بر درک و های مبتنی بر طرحواره نامیده می( که مدل2110)

یو دو رها از طمسئله پردازش ساختار معنایی متن مسئله ت کید دارند،

ضای جستجوی ف فرآیند فهمیدن مسئله و تشکیل بازنمایی از آن،

 دی،مرا شوند )کریمی،حل می مسئله در حافظه و پیدا کردن راه حل،

( اظهار 0301شاهی و رضوی ) (. دارش،0308کرمی نوری،  کدیور و

 حدس ترین راهبرهای شناختی حل مسئله شامل:دارند که شایعمی

الگو سازی،  ساختن یك لیست منظم، زدن و آزمایش کردن،

 ساخت یك جدول وارونه کار کردن، براوردکردن، زیر مسئله سازی،

 های شناختیهای مفصلی از مهارتسیاهه .و استدالل منطقی هستند

. اندبویژه حل مسئله ریاضی تدوین شده الزم برای حل مسئله و

هبود ر، بآموزش تفک ورزی،اندیشه مهمترین آنها به این شرح است:

 بندی،طبقه مفهومی،رشد عقلی( و استدالل) های تعقلتوانایی

ل درک نظری و عملی فرآیند ح تفکر انتقادی،پرورش  روابط،کشف

های شناختی در صورت بکارگیری راهبردهای شناختی مسئله. مهارت

 راهبرد شناختی اغلب ترکیبی از چند مهارت است. شوند.خوانده می

( راهبردهای شناختی را ذیل سه 0301و انصاریان )احقر  برنجکار،

راهبرد بسط و  راهبرد تکرار و مرور، اند:بندی کردهعنوان جمع

 راهبرد سازماندهی. گسترش معنایی،
 

 های پزوهش فلسفیحل مسئله و روش های شناختیهای مورد نیاز در مدل. مهارت0جدول

 های پژوهش فلسفیروش ی مورد نیازمشترکشناخت هایمهارت مراحل مدل شناختی حل مسئله

 درک و فهم
 جداسازی مفروضات درک درست اجزا و شرایط،( مسئله) فهم و تفسیر متن خواندن،

 بندیطبقه درک و فهم و برجسته سازی نکات مهم، مسئله و شرایط پاسخ،

فلسفه برای  پدیدار شناسی، هرمنوتیك،

 کودکان

 ساخت شکنی دیالکتیك، روش قیاسی، تفکر منطقی کشف روابط، ورزی،اندیشه ماندهی مفروضات،ساز سازی نقشهریزی و آمادهطرح

 روش قیاسی دیالکتیك، درک نظری و عملی فرآیند حل مسئله سازماندهی، ارائه برهان( محاسبات،) اجرای طرح و نقشه

 بازگشت به عقب و بازنگری
فکر ورزی، تاندیشه پایدار، ارزیابی فرآیندها، یادگیری بسط و گسترش معنایی،

 ایجاد نقشه مفهومی انتقادی،

 فلسفه برای تبارشناسی، پدیدارشناسی،

 کودکان
 

 

 های پژوهش فلسفیشناختی قابل تمرین و یادگیری در روش های. فعالیت2جدول

 های شناختیفعالیت هاروش

 پدیدارشناسی، روش هرمنوتیك،
 ترش مفاهیم مسئله،بسط و گس تعاریف و مفاهیم مسئله، و فهم شرایط و خواسته مسئله، پیراستن دایرهدرک  قرائت و تفسیر و تحلیل مسئله،

 تسلط بر چرخه فهم و درک بصورت آگاهانه

 ساخت شکنی
ز ا درک و فهم خواص جدید ساختارها پس مسئله و بخشیدن شکل جدید به ساختارها، بازارایی عناصر و فرآیندهای مسئله، تجزیه مفاهیم

 ای و مفاهیم حاضر در متندرک مفاهیم حاشیه بازارایی،

 روش دیالکتیك
درک  اییتوان انتی تز و سنتز جهت فرآیند حل مسئله، ها در قالب تز،جداسازی عناصر حاضر در فرآیند بررسی مسئله، ارائه انواع گزاره

 به درک و فهم حرکت رو به جلو در جهت حل مسئله و همچنین حرکت در جهت عکس برای رسیدن

 یافتن اشکاالت ممکن در روند استدالل دنبال کردن مراحل استدالل، تفکر منطقی و اصل موضوعی، روش قیاسی

 روش فلسفه برای کودکان
اب از نتخا های ممکن و غیر ممکن،بررسی همه پاسخ ها در گروه پژوهشی،بیان مسئله با زبان خود و ارائه نظرات و ایده قرائت و فهم مسئله،

 درست موجود هایمیان پاسخ
 

 

در پژوهشی نشان دادند که بیش از نیمی از ( 2101سریا و رهایا )

های صورت مسئله آموزان مورد مطالعه دچار خطای در مفهومدانش

 هم،عدم ف مهمترین علل ارائه شده برای این خطاها عبارتند از: اند.شده

ر فهم کامل اطالعات ناتوانی د فراموش کردن رویه حل مسئله،

ن اند. اولیو گمان بودهحدس براساس دادن و جوابدقتی بی سئوال،

 جا حلدر این کننده با مسئله ریاضی، فهمیدن مسئله است.مواجهه حل

د های زیر پاسخ دقیو و درست بدهد تا وارکننده مسئله باید به پرسش

 ر رفته در صورت آیا معنای همة کلمات بکا .0فرآیند حل مسئله شود: 
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مسئله از شما خواسته چه چیزرا بیابید یا نشان  .2فهمید؟ مسئله را می

  توانید صورت مسئله را به زبان خودتان بیان کنید؟آیا می .3دهید؟ 

توانید شکل یا دیاگرامی که به فهم مسئله کمك کند رسم آیا می .8

ن مسئله در آآیا اطالعات کافی برای پیدا کردن خواسته  .9کنید؟ 

فهمیدن و درک مسئله  (2102جیکوبز و هارسکمپ، )وجود دارد؟ 

هایی دارد از جمله اینکه یادگیرنده وقتی مسئله را فهمیده باشد نشانه

ها را تشخیص ها و معلوممجهول هایی بزند،تواند در موردان حدسمی

 اگر آنها بتوانند دانسته و دهد و با بیان خود شرط را روشن کند.

. توانند به اصل کار بپردازندفهمیده این کار را انجام دهند آن وقت می

اند که پیشرفت در مهارت خاطر نشان کرده( 0304) کسیانی و زارعی

حل کردن  درک وفهم مسئله در هنگام خواندنان به پیشرفت در

 انجامد.تمرینات ریاضی می

باشد.  داشتهیادگیرنده باید دانش الزم برای فهمیدن مسئله را هم 

شود وجود دانش مورد نیازی است که آنچه منجر به فهم مسئله می

شود. این فهم اولیه رخ بدونان درک و فهم و حل مسئله ناممکن می

دهد و در ادامه فرآیند حل مسئله خواص جدیدی به مفاهیم اولیه می

رود که آموز توقع میاز دانش آموز افزوده خواهد شد.ذهنی دانش

-مسائل بعدی قادر به شناسایی مسائل قبلی باشد که شباهت در حل

رو دارند. این چرخه نسبت به مسائل قبلی و هایی با مسئله پیش

 روند حل مسئله نزد حل کنندگان دهد.مواجهات بعدی دائم رخ می

بستگی جدی به این دارد که بتوانند بین مسئله و عنصرهای الزمی از 

نها آ دارند رابطة مناسبی برقرار کنند.دانش خود که از قبل ذخیره 

به صورت دیگری که برای حل  زمانی که در تالشند تا مسئله را

تر باشد دراورند، در واقع در تعقیب یافتن همین رابطه هستند، مناسب

 حرکت آنها خود مسئله است. آنها در تالشند از درون نقطه آغازین

تلقی از درک و فهم در حل  چنین( 0308پولیا، ) مسئله را مطالعه کنند

ها بسیار رایج است. های فلسفی و در قالب روشها و پژوهشمسئله

هرمنوتیك نظریه عمل فهم است در جریان روابطش با تفسیر متون 

امار برای ما مثالی است مفید که بر پایه آن ( 0349ریکور، ) است

 شود که چگونه ساحت هرمنوتیکی شیوة کار علم ریاضیروشن می

(. 2100نژاد، کبیری و ایمانی، پوشاند )قاسمی، تقیرا به تمامی می

گذشته از این دور معروف به دور هرمنوتیکی جریان فهم یك مسئله 

دهد: در یك چیزجزء در چهارچوب کل فهمیده را توضیو می

اژه ای که ومثالً معنای یك واژه به اعتبار جمله شود و بر عکس؛می

تنها به اعتبار  شود و آن جمله نیزده میجزیی از آن است فهمی

های سازنده آن قابل فهم است. فهم در مقام انطباق پیوستة این واژه

دهد. به باور شالیرماخر این دور در مسائل مربوط به فهم دو روی می

ستم در هرمنوتیك قرن بیکه است ناپذیر است و این دیدگاهی اجتناب

 (.2100ویتکوپ و واریپو،  نوبائر،)نیز باقی مانده است 

گاهی اوقات در جریان فهم و درک مسئله ریاضی الزم است تا 

های قبلی خود به عنوان کنندگان عناصر جدیدی از آموختهحل

نه یا عمود مانند اینکه یك میا حل یا اثبات بیفزایند؛کمك کننده به راه

یا یك گزاره هم ارز در مسائل  منصف در یك شکل رسم کنند

ه فهم ای به همراه دارد که بفرانسیل بیافزایند. این تکمیل مواد تازهدی

. رودو گام مهمی در سازمان دهیان به شمار می کندمسئله کمك می

دون ب دهی حل به نتیجه رسیدتوان در سازمانبا وجود این گاهی می

در  غییرتنها با ت کنیم. در این حالت ای به آن اضافهاینکه مصالو تازه

گیری در موضع از راه مطالعة روابط بین آنها م عناصر موجودنظ

نها بندی آیا از طریو جابجا کردن یا تجدید گروه ای که دارندتازه

ر واقع عنصرها د بندیتوان به نتیجة دلخواه رسید. با تجدید گروهمی

دید دهیم. به این ترتیب تجخود را از مسئله تغییر می ))ساختار(( درک

ورد گاه ما را در می یعنی تغییر ساختار ممکن است تکیهبندگروه

درک مسئله تغییر دهد. در اینجا گذشته از بررسی اجزا و حرکت از 

ازآرایی اجزا ب توان بهمی اجزا به سمت کلیت فرآیند پیدا کردن پاسخ،

رد کننده اشاره کو شکل گرفتن ساختار جدیدی از مسئله در ذهن حل

 های فلسفی دارد.ساخت شکنی در پژوهش که شباهت فراوانی با

زیر و رو کردن همة مفروضات  را به معنای تحقیو و ساخت شکنی

و آگاهی پیدا کردن از روابط باشد  اند که به قصد اکتشافدانسته

شود این امر مستلزم گونه که از نظریات دریدا برداشت میهمان

رد اماً موهایی است که الزگشودگی به سوی موضوع و طلب پاسخ

ا معوق فرآیند تعویو داوری ی پرسشگری به وسیلة انتظار فرد نیست.

 و همواره با طرح پرسش شودانجام می هاگذاشتن پیش داوری

زاده، کند. )نورانی، سرمدی و ابراهیممحتوای جدیدی را خلو می

ونه کنند که چگ( گاهی تحلیل های ساخت شکنانه بررسی می0303

باز  هایی جدیده و به حاشیه رانده شده در کسوتاصول فروداشته شد

کی یشکنی ساختکه  آیدمیچنین به نظر (. 2101بالکین، ) گردندمی

های که برای بر هم زدن ارتباطاست از مهمترین رویکردهایی 

ها مورد یکسویه و به وجود آوردن شتتکل نوینی از روابط و نقش

محمودنیا،  قائدی و ،ضرغامی گیرد )یوسفی،می استتتفاده قرار

0308.)
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های زیر در هر مسئلة ریاضی پیدا کردن پاسخ پرسش

آیا شروط مسئله  آیا امکان برقراری شرط وجود دارد؟ ضروریست:

آیا شرط چیزی کم دارد و یا  کافی است؟ برای پیدا کردن مجهول

برعکس انقدر شامل موارد فراوانی است که باید دست به انتخاب از 

کنندگان رسد که حل( چنین بنظر می2104زد )گورت، بین آنها 

بجای حل یك مسئله در ریاضی مشغول حل کردن یك مسئله به 

 ها ریاضیات به عنوان مهمترینروش فلسفی استنتاجی هستند. قرن

ن تریشد. متعارفتلقی می( درس برای کسب مهارت ))استدالل(

در مدرسه  که چرا اینهمه ریاضیات پاسخ مردمی به این پرسش

که ریاضیات به شما  این بوده و هنوز این است شودتدریس می

همچنان که ویوس گفت: ریاضیات  آموزد.می های تفکر رامهارت

 .(2109الجباری و قیث، ) درسی برای نمایش قدرت ذهن است

برای حل مسئله و تحققان در یك حرکت رفت و  تنظیم طرح 

کنیم مجهول آغاز می را از ئلهطراحی حل مس افتد.برگشت اتفاق می

 ولی برای عملی کردن طرح رسانیم.و آن را در شرط به پایان می

های یونانی رویم. هندسه دانمی ها به سمت خواستهداده برعکس از

 نامیدند که به مفهوم حل از پایان به آغاز است.این روش را تجزیه می

یار داریم به هایی که در اختاگر در جهت عکس یعنی از موضوع

طرف هدف حرکت کنیم روش حل را که در مقابل روش قبلی قرار 

دارد تنظیم طرح در جهت مستقیم یا حرکت از آغاز به پایان یا سنتز 

ه ب ( اکتشاف ریاضی روندی دیالکتیکی دارد؛0308پولیا، ) گویند

اکتشاف ریاضی با حرکت یکراست از اصول به سمت  عبارت دیگر،

شود بلکه فرآیندی است که با آزمون و خطا راه قضایا حاصل نمی

های ریاضی عمدتاً در آغاز غلط یا ناقص یابد. برهانخود را می

ار های آنها مورد نقد قربه تدریج مفروضات نهفته واستدالل هستند.

حلی برای رفع این انتقادات وجود داشته در صورتی که راه گیرند.می

گر نه برهان اصالح یا به کلی کنار وا یابد،باشد برهان تکامل می

و کار کند ددانان پیشنهاد میشود. الکاتوش به ریاضیگذاشته می

ها را اثبات کنند و سپس در رد متناقض را باهم انجام دهند. حدس

های ها قاطع هستند و نه مثالاز نظر او نه اثبات برهان آنها بکوشند.

به نحوه  رویکردی تکاملی این کنند.نقض به کلی قضیه را منتفی می

کسب معرفت ریاضی است. به این معنی که ما حقایو را توسط 

 یمیابها و ردهای پیاپی و به تدریج به دست میای از برهانسلسله

 (.0340سیاوشی، )

در پژوهش فلسفی به مثابه فلسفیدن، دیالکتیك یعنی علم قوانین  

ر حاکم عه و فکبسیار عمومی که بر گسترش و تکامل طبیعت، جام

است. دیالکتیك تنشی در یك نظام است. فرآیندی که به وسیلة آن 

این دهد. بنابریمتغیراتی بر اساس همان نقش و تضادهای حاصله رخ 

ا همراه یر یت ثتوان دیالکتیك را حرکت یك کل در اثر، تحت یم

(. دیالکتیك 0310محمودی، ) تقابل عناصر یا اجزای آن تعریف کرد

ای تعامل امور متضاد موجود در یك کلیت واحد، کلیتی که به معن

ردد. در گة پویش این متضادهاست، به یونان باستان برمیبرساختخود 

کند، شخص ب، با نفی یمرا مطرح  Aاین روش شخص الف، گزاره 

را برابر « Aجزء »یا همان  Bی گزاره(، A)و نه نفی مطلو  Aبخشی از 

A جزء »م و جذب نهد. سپس الف با هضیمA» ،C  نهد. به یمرا بر

کند، ب آنتی تز یا تز مخالف آن یمبیان دیگر، الف تزی را مطرح 

ب یا پ و یا...( قادر است از این تز و الف )کند و سپس یمرا عرضه 

دربرگیرندة  ب،یف یا ترکیت لبه معنای  آنتی تز، سنتزی پیش نهد. سنتز

 ود این سنتز در حکم تزی استتضادهای تزهای قبلی است. اکنون خ

بد و یایمطور ادامه آید. این فرآیند همینیمکه از دل آن آنتی تز در 

کنند، در یمآیند و همه را نفی یمتضادها، همچنان که از دل هم فرا 

شوند. این وجه منطقی دیالکتیك است یمسطحی برتر هضم و جذب 

 ،ادورنو و،رن) کندیمو بحث یا جدل از همین منطو پیروی 

(. در آموزش حل مسائل اثباتی اغلب 0349، ماکسیمر و هورکها

فقط تکیه بر به خاطر سپردن روند اثبات است. ازین ظرفیت به خوبی 

 توان در آموزش حل مسائل اثباتی استفاده کرد.می

 گيریيجهنتبحث و 

یتادگیری را بتا دو  راهبردهتای (0344) ستیف عطارخامنه و

ایتن  . دراندکردهشناختی معرفی ابردهای شناختی و فراصتطالح راه

راستتا یادگیرنتدگان متاهر راهبردهای شناختی را که شامل تکرار یا 

تا  ندگیرمیمرور، بسط یا گسترش معنایی و سازمان دهی بته خدمت 

به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فرآشناختی که شتامل 

ت تا بر آن پیشرف کنندمیدهی استفاده ظمریزی، نظارت و نبرنامه

ر این های مطالعه شده دبررسی گفتمان .نظارت و کنترل داشته باشند

یادگیری شناختی در آموزش  هایدهد که مؤلفهپژوهش نشان می

در پژوهش  اند.ها قلمداد شدهحل مسئلةریاضی مؤثرترین مؤلفه

ویت این ها برای تقیتاند و فعالهای شناختی مورد توجهمؤلفه فلسفی

توان از از مهمترین عناصر شناختی می گردند.عناصر طراحی می

 آموزش تفکر، طبقه بندی، بهبود توانایی تعقل، کشف روابط،
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 رندی،ه کنعانی برد.نام  مهفومی، استدالل پرورش تفکر انتقادی،

نیز در پژوهش خود نشان  (0301) نوریان، نوروزی و عبایی کوبایی

های شناختی شامل همین مهارت هاست و که مهارت اده بودندد

هدف این پژوهش  کند.ها را تقویت میفلسفی این مهارتپژوهش

سازی ت ثیرگذاری عناصر شناختی که به واسطة پژوهش فلسفی شفاف

یجه نت ریاضی است. شوند بر بهبود آموزش حل مسئلةتقویت می

هد دنشان می ئله ریاضیهای حاوی آموزش حل مستحلیل گفتمان

که هرگاه یادگیرندگان حل مسئله ریاضی بخواهند تحولی در 

یادگیری خود ایجاد کنند باید متوجه عناصر شناختی خود در حل 

پژوهش فلسفی ظرفیت مناسبی برای آشنایی های روش مسئله گردند.

انجام دادن تمرین به روش پژوهش فلسفی به  با عناصرشناختی دارند.

انجامد. این عملی راهبردهای شناختی می ت یافتن و عملی شدنمهار

سازد تا در هاست که افراد را قادر میشدن و بکارگیری مهارت

ر ها را بکار بگیرند زیرا بمواجهه با حل مسئلة ریاضی نیز این مهارت

اند که در مواجهه با مسئله به تفکیك اطالعات اثر تمرین آموخته

ای هش موجود در حافظه و یافتن شباهت و تفاوتمسئله، بازیابی دان

قوتی ن نقطهای اند، بپردازند.مسئله با مسائلی که قبالً با آن روبرو شده

مسئله ریاضی خواهد بود که از ظرفیت پژوهش برای آموزشگران حل

ایج این نت کنند.های شناختی استفادهفلسفی برای آموختن مهارت

همسو است. آنها ( 0300) و رضوی شاهی پژوهش با پژوهش دارش،

 اند که روش حل مسئله شناختی پولیا ت ثیر مثبتی بر توانایینشان داده

این ( 2104همچنین دالی و روحیما ) حل مسئله دانشآموزان دارد.

مونگه و  دنیل، (، لفورچنه،2111) کندی اند.نتیجه را ت یید کرده

، (0302فیاض و سیف ) (، نوری،0309) (، آرینآنژاد،2113پاالسیکو )

( 2109استون و ویلکنز ) و سیمزبریچ، (2102) ( کندی2101) اسمیت

همگی ت ثیر مثبت تمرین به شیوة روش پژوهش فلسفی بر پیشرفت 

هش با های این پژونتایج بررسی اند.حل مسئله ریاضی را ت یید کرده

ش هنیز همسو است. نکاتی که این پژومطرح کرده( 0341) آنچه گویا

 فی،روش پژوهش فلس افزاید عبارتست از اینکهبه نتایج قبلی می

ئله های حل مسگیریباورها و جهان بینی دانش آموزان که بر تصمیم

د. سازآگاهانه و سنجیده می گذارد را دگرگون،ریاضی ت ثیر می

ان نسبت آموزکند که دیدگاه دانشپژوهش فلسفی فرصتی فراهم می

ماهیت ریاضیات، یادگیری  در حالت کلی، به مدرسه و یادگیری

های ریاضی خود فرد قدرتمند یك تکلیف خاص و توانایی ریاضی،

گردد. بجاست که پیشنهاد کنیم آموزشگران ریاضی به جای تمرکز 

مند به آموزش حل مسئله بر آموزش محاسبات و فرآیندهای فرمول

وش له به رتری بنمایند و از این ظرفیت آموزش حل مسئتوجه ویژه

پژوهش فلسفی سود جویند. ارائه مطالبی با روش پژوهش فلسفی و با 

 هایمسئله کلی، استراتژی های حلروش محتوای ماهیت ریاضی،

زیر  شکل،ها نظیر رسممسائل اثباتی و استداللی و یا سایر استراتژی

 وتعمیو مفاهیم انتزاعی ریاضیاتی بسیار ضروری گسترش مسئله و...،

 مند و بهبود دهنده در آموزش حل مسئله خواهند بود.و سود
های این پژوهش مشخص شد که سایر یبررسدر جریان تحلیل و 

ی شناختی حاضر در پژوهش هامؤلفهها هریك بخشی از پژوهش

 هاهمؤلفة همآوری . بنابرین جمعانددادهفلسفی را مورد بررسی قرار 

 مبنای نظری آوردنفراهم و استخراج نتیجه کلی از آنها به منظور 

جهت استفاده از نتایج در کالس درس و توسط آموزشگران با 

 دشواری و محدویت مواجه بود.

 منابع
نشریه ریاضی و و فلسفه.  ریاضیات کودکان، (.0309نژاد، مسعود )ارین

 .0-9،0(3) ،جامعه دانشگاه اصفهان

 ،آموزش ریاضی فصلنامهمسئلة پولیا. (. 0340) جعفر اسدی گرماروردی،

(2)24 ،0-8. 

مجید کمالی. و هاجر هاشم  ترجمه .آب بابا افالطون (.0301) جان اسمیت،

 (.2104)تهران: نقد فرهنگ  زاده.

(. طراحی و آزمون برنامه آموزش فلسفه برای 0304) فریبرز مرز،اصل

والدین و اثربخشیان با برنامة آموزش فلسفه برای کودکان در 

ه مجل آموزان دختر پایه ششم ابتدایی.دانشگیری هدفی جهت
 .2001-2080، 04(43، )علوم روانشناختی

-و روش رویکردها .(0340) نرگس سجادیه، طیبه و وسلی،ت ؛خسرو باقری،

کده انتشارات پژوهشتهران:  .تربیت وتعلیمفلسفه درپژوهشهای 

 .مطالعات فرهنگی

حسین خواجه محمود اباد.  . ترجمه:ساختار شکنی(. 0301ام )بالکین، جی

 (.2101) تهران: انتشارات ترجمان

(. اثربخشی آموزش 0301) انصاریان، فهیمه برنجکار، میالد؛ احقر، قدسی و

داریان آموزان و پایفلسفه به کودکان بر راهبردهای یادگیری دانش

 .13-09، 0(0، )تفکر و کودک در طول زمان.

 :تهرانم؟. ترجمه احمد ارام. نیچگونه مسئله حل ک (.0302) جرجپولیا، 

 ن.انتشارات کیها

ترجمه پرویز  جلد اول و دوم،. خالقیت ریاضی (.0308) جرجپولیا، 

.انتشارات فاطمیتهران:  شهریاری.
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(. ت ثیر آموزش 0301رضوی، سید عباس ) دارش، نسرین؛ شاهی، سکینه و

ریاضی به روش جرج پولیا بر مهارت حل مسئله و پیشرفت 

 آوردهای روانشناختی،مجله دست آموزان،ریاضی دانش تحصیلی

8(29 ،)211-040. 

فهم درست جایگاه پرسش فلسفی در فرهنگ (. 0300) فروزان راسخی،

 .9- 22 ،22،جستارهای فلسفی مجله .بشری

ه ترجم. دیالکتیك روشنگری( 0348هورکهایمر، ماکس )ادورنو و رنو، 

 .ن: گتام نوتهتراامید.  مهرگان، .فرهادپور مراد

(. بررسی 0340زرندی، زهرا )احمدی، غالمعلی و کرمی؛ ابراهیم ریحانی،

تطبیقی آموزش فرآیند حل مسئله در برنامه درسی ریاضی دوره 

لنامه تعلیم فص .سنگاپور زاپن، استرالیا، متوسطه کشورهای امریکا،
 .019-031،009، و تربیت

 ،راد، حمیدجمه بهرامی(. استعاره و هرمنوتیك، تر0349ریکور، پل )
 .020-032، 9، اطالعات حکمت و معرفت

حل  .(0340) غالمعلی احمدی، ابراهیم و ریحانی، زهرا؛ زرندی کرمی،
(، 0)0. مدارس کارامد، های درس ریاضی ژاپنمسئله در کالس

90-34. 

ه نشریه فرهنگ و اندیش .(. فلسفه ریاضی الکاتوش0340احسان ) سیاوشی،
 .89-04 (،2)14 ،ریاضی

 غراصشکری، زینب؛ دانایی فرد، زینب؛ خیرگو، منصور و فانی، علی

های عمومی در (. چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی0301)

دیریت مشناسی ترکیبی. ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش
 .10-08(، 2)0، های دولتیسازمان

ر حل مسئله ب ی( مرور0301) یمهد یعی،رب و نسترن طاهرزاده بروجنی،
-،34(8) 33،ریاضی آموزش نامه فصل ریاضی در دوره ابتدایی،

24. 

ت ثیر آموزش راهبردهای  (0344اکبر )ی عل یف،س و فاطمه عطار خامنه،

یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش 

 .82-91(، 0)0، مجله مطالعات تربیتی روانشناسی ن،آموزا

سرمدی، غالمعلی. تهران: . ترجمهآموزش تفکر(. 0340رابرت ) فیشر،

 انتشارات گاج.

علم سیاست و فلسفه سیاسی،  شناسی در(. روش0310سید علی ) محمودی،

مجله  .گفتمان فرانوگرایی ارسطویی، دیالکتیك سقراطی،روش 
 .03-10(،098) 49،سیاسی اقتصادی

رضا  وری،نکرمی پروین و کریمی، فرهاد؛ مرادی، علیرضا؛ کدیور،

ی های کالمآموزان در حل مسئلهبینی عملکرد دانش(. پیش0308)

 ریاضی با توجه به متغیرهای شناختی، فراشناختی و عاطفی.
 .0-88(، 0) 30،فصلنامه تعلیم و تربیت

 ی،عبایی کوبای داریوش و نوروزی، محمد؛ نوریان، ستاره؛ کنعانی هرندی،

موزش فلسفه برای کودکان (. الگوی برنامه درسی آ0301) محمود

(، 2) 0،مجله تفکر و کودکبر اساس نتایج تحقیقات مرتبط. 

090-020. 

 فصلنامه(. اینهمه هیاهو برای فراشناخت چیست؟. 0341زهرا ) گویا،
 .03-01(، 00) ریاضی، آموزش

. تهران: انتشارات روش ضد روش تحقیو کیفی،(. 0302محمدپور، احمد. )

 جامعه شناسان.

فرا تحلیل روابط (. 0308) الهام ،عرفانی اداب ، جواد ودیمصر ابا

فصلنامه نو  .له ریاضی راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مس
 .93-12(، 93)08 ،وری های اموزشیآ

ی روش تامل) مسئله اصلی تحقیو. (. مسئله تحقیو،0341قباد ) منصور بخت،

، 008، انیسپژوهشنامه علوم ان (.شناختی در مفاهیم بنیادین تحقیو

000-49. 

(. 0303زاده، عیسی )محمدرضا و ابراهیم خدیجه؛ سرمدی، نورانی،

 های آموزشی ایدة ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی،داللت
 .99-04(، 8، )پژوهش در یادگیری آموزشگاهی

ذهنیت فلسفی  (. ت ثیر0302) اصغر ،سیف ایراندخت و ،سوده؛ فیاض ،نوری

موزان سال سوم راهنمایی شهر آه ریاضی دانشل بر توانایی حل مس

 .020-081 (،0)8تفکر و کودک،  .همدان به تفکیك جنسیت

ترجمه ایرج  .ایقهوهابی و  هایکتاب(. 0344لودویگ )ویتگنشتاین، 

 نشر نیتهران:  .قانونی

 .فیلسوفان کوچك .(0340) یویدیت، دوا دیوید و کندی،جوانا؛  هینز،

 .اییژ نشر :هرانت. قائدییحیی  ترجمه

مجلة تحقیقات  ؟.(. تحلیل گفتمان چیست0301احمد ) یحیایی ایلِ ای،
 .94-08(،94) 01،روابط عمومی

ا نیا، علیرض قائدی، یحیی و محمود یوسفی، مهدی؛ ضرغامی همراه، سعید؛

ز با آمو(. ساخت شکنی رابطه سلسله مراتبی معلم و دانش0308)

 31،های آموزشیمجله نواروی های ژاک دریدا.اندیشه توجه به
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