
 

   1کردن کودکان در تفکر جبری توانمند

 

 یم با حس ناکامأتو یامدرسه اتیاضیاز افراد، تجربة برخورد با جبر در ر یاریبس یبرا

توسط  شیاز دو دهه پ شیکه ب« بان دروازهنگه»جبر به  لیترس بوده است. تمث یحت ای

 االتیدست کم در ا ،گسترده داشت یتی، اشاره به واقعکار گرفته شدبه( ۱۹۹۵شونفلد )

کار در  یهاجبر فرصت پرداختند،یبه جبر م یسنت طورکه به  یو در مدارس متحده

 ،موضوع نی. ابودآموزان گرفته از دانش یادیرا از تعداد ز STEM مرتبط با یهانهیزم

هستند،  نییپا یاجتماع -یاقتصاد تیکه در وضع یآموزاندانشآن دسته از  یبرا ،ژهیوبه

 (. ۲۰۰۱)موسز و کاب،  دشیاحساس م

مفهوم  فیبه بازتعر( ۱۹۹۸ )کاپوت، یاضیر قدرت کیبه  «ینابرابر جادیموتور ا» کیجبر از  لیتبد یشده برا جادیا زةیانگ

 یررسمیغ یهادهیو ا شودیدبستان آغاز م یهاهیدرازمدت از پا کردیرو کیصورت بهمنجر شد که جبر  ی  ریادگیو  یاددهی

 .رساندیم یرسم یبه تفکر جبر تریعیطب یکلبه ش ،و روابط را یجبر یکودکان دربارة ساختارها

 یاددهیبه  یکردیرو نیبوده است: چن یادیز یهارا مطرح کرده که موضوع پژوهش یاالت مهمؤس ،تحول نیا اندازچشم

آموزان در دانش یطور سنتکه به یاوهیکودکان قادرند به ش ایآ شود؟یدبستان ظاهر م یهاهیدر پاچگونه  ،جبر یریادگیو 

دوره متوسطه دارد؟ و با توجه  آموزاندانش یجبر یبر آمادگ یریثأت چه ،یکردیرو نیفکر کنند؟ چن شود،یم دهیبزرگتر د

 یریادگی مناسب  طیمح جادیا یبرا دی، چگونه باشتداخواهند آموزش جبر  رییدر تغ یمعلمان دبستان نقش مهم کهنیبه ا

 آموزان تکرار نشود؟گذشته دانش یهایجبر آماده شوند تا ناکام

. رندیبگ ادی« جبر»را به عنوان  یزیکودکان چه چ میخواهیم میاالت، الزم است مشخص کنؤس نیپاسخ دادن به ا یبرا

بر نحوة برخورد با آن، به  یادیز ریثأتجبر است،  میکنیچه ما فکر مآن» کند،یاستدالل م( ۲۰۰۸طور که کاپوت )همان

و  گذاراستیس ،یابیطراح ارزش ،یمواد آموزش ابیارز ،یدرسبرنامه ندةدهپژوهشگر، آموزشگر، توسعه ر،یعنوان معلم، مد

حول چهار  یی. جبر ابتدامیکنیاستفاده م یبه عنوان چارچوب مفهوم( ۲۰۰۸جبر کاپوت ) یمحتوا لیما از تحل«. دارد رهیغ

و  زوالی)بالنتون، بر یاضیر بطو استدالل با ساختار و روا هیتوج ،ییبازنما م،ی: تعمشودیم یدهسازمان یمحور تفکر جبر

 .(۲۰۱۸همکارن، 

کار را با  نیا ؛میکار کرد یاصل یمحورها نیا رامونیپ ،کودکان یتفکر جبر یرهایمس ییشناسا یرو مادر دهة گذشته، 

 یبرا یامدرسه اتیاضیکاهش اثر بازدارنده جبر در ر یبرا ینموده و مداخالت قیتلف نهیزم نیموجود در ا یهاپژوهش ریسا

و هم تا  ریهم چشمگ م،یدست آوردها بهبچه یتفکر جبر ایی. آنچه که ما در مورد توانمیاکرده یدبستان طراح یهاهیپا

شدن  ریخودش را دارد، درگ یهاچالش یآموزان در هر سندانش یبرا یکه تفکر جبرنیآور بود. با اشگفت یحد

است.  دوارکنندهامی هم و ممکن هم آن، از پس و – یرسم لتحصی آغاز –از مهدکودک  یاصل یمحورها نیآموزان با ادانش

 توانندیکه هر کدام م کنمیتمرکز م تیفعالدو  یو سپس رو کنمیم انیتر را بگسترده یهاافتهیاز  یدر ادامه، ابتدا برخ

 .دهندنشان  کودکان ینسبت به تفکر جبررا  یمهم یهانشیباشند و ب]جبر[ نقطة ورود به آموزش  ،ماًیمستق
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 ماریا بالنتون

 ۹7مهرماه 

 نوشت()نوشته شده برای ویکی



 جبر« بازدارنده»اثر  دنیدر به چالش کش ثرؤم یابزارها ایجاد

جبر را بر درک کودکان از  ییآموزش ابتدا داریاثرات پا میبتوانها آن به واسطهاست که  یمداخالت یما طراح یاصل هدف

شامل  ،LEAPما، ی. برنامه درسمیکن یریگجبر دورة متوسطه، اندازه یها براآن یجبر و آمادگ یاصل یو محورها میمفاه

 یهاطهیدر ح یتفکر جبر یآموزان را با چهار محور اصلکه دانش ستا ۵تا  3 یهاهیهرکدام از پا یبرا یدرپیدرس پ ۱۸

 ریدرگ شوند،یم تردهیچیکه رفته رفته، پ ییهاییموضوعات و بازنما ها،دهیبا استفاده از ا یاضیمهم و متفاوت موضوعات ر

 .است شانیبرآموزان از تفکر جدانش یو کتب یشفاه حاتیتوض نیها بر توسعة معنا، حدرس دیکأتکند. یم

 در جبر یاصل یو محورها میدرک مفاهکه  میافتیدر ،یمطالعات تجرب ، در(۲۰۱7و همکاران،  سلری)بالنتون، ا ما

با  یکه به طور سنت یآموزاندانشاز  یطور معناداراز آموزش معمول کالسشان است، به یقسمت LEAP که یآموزاندانش

قادر بودند  یطور معناداربه LEAP آموزان همراه با. دانشبهتر است نند،یبیمتمرکز بر محاسبات  آموزش م یبرنامه درس

ها را با استفاده از دهند و آن صیرا تشخ اتیعمل یهاتیکنند، خاص ریرابطه تفس کیعنوان نماد را به یکه عالمت تساو

هستند،  یمثال عدد کی یاز بررس تردهیچیو پ تریعموم اریکه بس یاضیر یادعاها یکنند، برا ییبازنما رهایمتغ یبرا هانماد

کنند،  ییبازنما یجبر یهابشناسند و با عبارت تیبه رسم یاضیر یهاتیمجهول را در موقع ریاستدالل کنند، مقاد

طور ما به نیکنند. همچن ییبازنما رها،یمتغ یبرا گذارینمادطریق از دهند و با کلمات و  میرا تعم یتابع یهارابطه

با کلمات خود،  یینسبت به بازنما رها،یمتغ یتوابع با استفاده از نماد برا ییآموزان در بازنماکه دانش میافتیدر یآورشگفت

استدالل  یبرا یابزار مهم تواندیم رهایمتغ یبرا هااز آن است که استفاده از نماد یمطلب حاک نی. اکنندیتر عمل مموفق

 .هر چند تردیدهایی نسبت به آن وجود داردکودکان باشد،  یجبر

است،  -یتفکر جبر اصلی محور دو–ها رابطه ییو بازنما میآموزان در تعمدانش ییرشد تواناروشن کننده که  ریمثال ز به

 ایآ کهنیا شده است، مثالً دهیپرس یاالت متنوعؤآموزان س(، از دانشدینیرا بب ۱)شکل  «یمسئلة براد». در دیتوجه کن

رابطه را با  نیکنند و ا دایپ، نندیبنش زهایپشت م توانندیکه مرا  یآموزانانشو تعداد د زهایتعداد م نیرابطة ب توانندیم

 .کنند ییبازنما رها،یمتغ یبرا هابا استفاده از نماد ایکلمات 

 

 یمسئله براد: 1شکل

  

 جیتدره ب هادهیکه ا دهدیجدول نشان م نیآمده است. ا ۵تا  3 یهاهیآموز در طول پادانش کی یهایی، بازنما۱جدول در

مربوط )با  ی رابطه تابع ییروشن و بازنما یبه درک ،سوم ةیرابطه در آغاز پا ایالگو  کی صیاند و از عدم تشخشده تردهیچیپ

در  ریمتغ یکمیت ، نهکه در آن« نمادشیپ /ریمتغشیپ»نگاه او از  بیترت نیبه ا .انددهیسپنجم ر ةی( در پارهایمتغکلمات و 

 رهایکه متغرسید نگاه  نیبه اگذر کرد و داشت، با استفاده از نماد  ریمتغ شیاز نما یدرکنه و  دیدیممسئله  یهاتیموقع

 ،یو سار نریگارد زوال،ی)بالنتون، بر عمل کنند یاضیر ءیش کیمانند  توانندیهستند که م یمختلف هایکمیتعنوان  به

۲۰۱7). 



 زمان رابطه )کلمات( رابطه )متغیر(

 

 ۱۲بچه دور هر کدام و شد  تا گذاشتم با چهار زیمتا من سه 

  بچه
 سوم ةیپا یابتدا

 

  د.شویشمرده م ۱با  زهایم تعداد

  .شودیشمرده م ۲ها با آدم تعداد
 سوم ةیپا یانتها

 
 چهارم ةیپا یانتها .شودیهر بار با خودش جمع م نیا

 
 پنجم ةیپا یانتها .است زهایها دو برابر تعداد متعداد آدم

 5تا  3های آموز به مسئله برادی در طول پایههای یک دانشجواب: 1جدول 

 

 زیدر معرض خطر هستند ن یهاتیکه در جمع یآموزاندانش یبرا ،LEAP یاست که برنامه درس نیما ا افتةی نیترجالب

 یتیمدارس متنوع از لحاظ جمع درو بودند محروم  یکه از لحاظ اقتصاد LEAP کننده درآموزان شرکتاست. دانشثر ؤم

بودند،  دهیآموزش د یمرسوم محاسبات یدرس مهخود که با برنا انینسبت به هماتا ،ی، به طور معنادارکردندتحصیل می

 یهر برنامه درس ای) LEAP دهد کهیم دیمطلب به ما نو نیا(. ۲۰۱۸داشتند )بالنتون، استرود و همکاران،  یعملکرد بهتر

همة  یبرا یاضیدر ر تیموفق یبرارا  یشتریرا دارد که اثر بازدارنده جبر را کم کند و فرصت ب تیقابل نی( اییجبر ابتدا

 .آموزان فراهم آورددانش

 

 کودکان هستند یمهم به تفکر جبر یاچهیدر ساده که تیفعال دو

. دو ستندیآماده نبه روش معمول روزانه خود  یهانیتمربا  ییجبر ابتدا قیتلف یبرا ،یبه اندازة کاف ،دبستان اغلب معلمان

 .دنکن ایمعلمان مه ینقطة ورود را برا توانندیهستند که م ییهاتیاز فعال یانمونه ریز تیفعال

 یعالمت تساو فیتکل

در دو طرف آن با هم  یاضیر ءیدو ش دهدینماد که نشان م کیدرک آن به عنوان  یعنی ،یعالمت تساو یارابطه درک

آموزان در که دانش دهندینشان م یخوبحال مستندات به نیاست. با ا یدر هر دو حوزة حساب و جبر، اساس ،برابرند

چپ  سمت  انجام محاسبات   یعالمت برا کیبه عنوان  یعنی ،یاتینماد را عمل نیاغلب ا -،و بعد از آن -دبستان  یهاهیپا

 .(۲۰۱7 زوال،یبالنتون و بر س،یطور مثال استفان، ال)به نندیبیم

باز استفاده  یهااز معادله ،یاتیعمل ای نندیبیم یارا رابطه یآموزان عالمت تساودانش میکه بفهم نیا ی( براگرانی)و د ما

+7مانند ا ر یاساده تی. فعالمیاکرده 3 = ⋯+ شده که در دو طرف  یطراح یطور تیفعال نی. ادیریدر نظر بگ 4

 نند،یبیم یاتیرا عمل »=«که عالمت  یآموزاناست. دانش یساوعملگر وجود دارد و مقدار مجهول در سمت راست ت ،یتساو

+7)که  ۱۰ مقدار مجهول را +7که ) ۱4 ایاست(  3 3+  یکه عالمت تساو یآموزان. دانشآورندیدست مبه ،است( 4

ن یا صیتشخ ایاز حاصل،  4و کم کردن  3و  7جمع کردن  دو روش  از  یکیمقدار مجهول را به  کنند،یم ریتفس یارا رابطه

  .آورندیدست مرا به ۶و عدد  کنندیباشد، محاسبه م 7کمتر از  یکی دیپس مقدار مجهول با ،است 3از  شتریب یکی، 4که 

آموزان را آشکار دانش یعدم( تفکر جبر ایاز وجود ) یمعنادار یهاکه جنبه ستین نیفقط ا ییهاتیفعال نیچن ییبایز

  .آموزش هم ساده هستند یبرا ها،تیفعال نیبلکه ا د،کنیم

معلمان باشند: درخواست  یاتوسعة حرفه یبرا ،سازنده ینقطة ورود توانندیم هاتیفعال نیا که میافتیما در ن،یبر ا عالوه

قدرتمند  ینقطة شروع تواندیم ،ییهاتیفعال نیآموزان به چندانش یهامربوط به پاسخ یهاداده یآورجمع یاز معلمان برا

پاسخ دادند؟،  تیفعال نیکه کودکان چگونه به ا نیمانند ا یاالتؤسکودکان باشد. و  ردنفکر ک یجبر یبحث دربارة معن یبرا

را در آموزش به کار  ییهاتیفعال نیچن توانیچگونه م دهد؟،یرا نشان م یها از تساودربارة درک آن یزیپاسخ چه چ نیا



 ،یآموزان از تساوچرا درک دانشتوسعه دهد؟ و  ،تعالم نیبه ارا  یانگاه رابطه تواندیم اییمجاز ای یگرفت؟، چه ابزار واقع

درک  ترقیعمبه کودکان را  یجبر میآموزش مفاه یمعنبه معلمان کمک کند که  تواندیم ،دارد؟ تیدر حساب و جبر اهم

زده شگفت افتند،یبه چالش م یابه طور قابل مالحظه «یاساده یهاتیفعال» نیها با چنبچه کهنیاز ا ها معموالًکنند. معلم

معلمان به فکر کردن  بیترغ یبرا یراحت« قلّاب» توانندیم هاتیفعال نیرساند که هم نیما را به ا ل،یدل نیهم ؛شوندیم

 .دبستان باشند یهاهیدربارة جبر در پا

 مجهول یک  وار کردنیاضیر

کنند،  دایانجام دهند و مجهول را پ یاتیها، عملمعلوم یرو دیها باکه در آن ییهاتیدبستان با فعال یهاهیدر پا کودکان

هم چند  یبه او بدهد، او رو گریتا د ۶شکالت داشته باشد و مادرش  4اگر مارتا »مانند  ییهاتیآشنا هستند. فعال کامالً

 یساختن تفکر محاسبات یبرا یانحو سازنده به توانندیم پرتکرار هستند و قطعاً  ستاندب یهاهیپا یاضیدر ر ،«شکالت دارد؟

اگر »: میکن لیرا به مجهول تبد یتیفعال نیچن یهااز معلوم یکیاگر  افتدیم یچه اتفاق یآموزان استفاده شوند. ولدانش

هم  یکه او رو یده حیتوض یتوانیچگونه م ،به او بدهد گریتا شکالت د ۶جعبه شکالت داشته باشد و مادرش  کیمارتا 

 «چند شکالت دارد؟

 ان یباما مقدار معلوم شکالت به جعبه شکالت مارتا(،  کی رییساده است )تغ ت،یفعال نیادست کاری انجام گرفته در  گرچه

 زیبرانگچالش اریبسبرای کودکان مسئله آمده است،  یبنداز صورت یعنوان قسمت مجهول به کیکه در آن  یامسئله یاضیر

 .است

باالتر  یهاهیدر پا یدر جبر رسم را (رهایمتغ ی)و استفاده از نماد برا رهایآموزان با متغکه مشکل دانش یمطالعات یفراوان

 ،اتیکه در آن با عملمذکور  افتةی رییمانند مسئلة تغ یایاضیر یهاتیشدن با موقع ریبه درگرا کودکان  ازین دهند،ینشان م

 . کندیبرجسته م ستند،ین اجهمو ،معلوم کامالً یمقدارها یرو

 نییدرون جعبة مارتا تع یهاتعداد شکالت یبرا یکودکان ابتدا عدد مارتا، معموالً یهاشکالت افتةی رییمسئلة تغ در

 از طریق آموزاندانش. کندیمسئله را نقض م طیکار شرا نیا هر چند که ،شکالت در جعبه دارد( ۵)مثال مارتا  کنندیم

 صیتشخ آنها ،تینهادر باشد.  ری)محدود( از مقاد یاتواند در بازهیجعبه م یهاکه تعداد شکالت شوندیمتوجه م آموزش،

عدد  میانتظار دار ،یواقع تیباشد )هرچند در موقع یهر عدد ،یاز لحاظ نظر تواند،یاست و م ریکه مقدار، متغ دهندیم

کند، در ساختن درک آنها از یثابت و نامعلوم مواجه م ریغ ریآموزان را با مقادکه دانش ییهاآموزش نیچن .(باشد یمعقول

 .کنندیم فایا ینقش مهم ،«مجهول» ی محور مفهوم 

جبر  یریادگیو  یاددهی نةیدر زم ،هامعلم بیترغ یآسان برا ینقطة شروع دتوانیم ،ارائه شد نجایکه در ا یتینوع فعال دو

را نوآورانه  ییمعلمان، جبر ابتدا ،بخش است که در آنسفر الهام کیروند مانند  نیکه ا میافتید. ما درباش ییابتدا یهاهیدر پا

است که  نیا ،تر از آنمهم دی. شاکندیم رییتغ یاضیو ر یاددهیآموزان، ها نسبت به دانشآن دگاهیو د نندیبیم ریو فراگ

 .دننیبب یاضیر نیکند که خود را همچون متفکریم قیتشوو  آموزان را توانمنددانش
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