
 آتش زیر خاکستر: 

 1یاددهی و  یادگیری ریاضیات به مثابه مدیریت شکاف بین گفتمانی

 

بن  کرده اسات    لیتبد  میمن را  به آنچه هسا   گر،یکدیارتبنط بن   یهن در برقرارانسان  تیرفظ

  ی هنکاکن  خطرِو این مسا دد کاکسات اسات  نریبسا  گر،یکدیدرک من در   ییتوانن  این حنل

توجه به  تینوکات، به اه یکیو نی  در اساتین  ینضایاز کالس ر شا ریکجن ب چیه  ،یارتبنط

  پردازمیهن مککن  نیا

کااوند  به قول ین   دهید  یاساات که به راح   نیا یارتبنط  یهنکااکن   یژگیو نیترخطرننک

توهم اسات که ارتبنط برقرار کاده اساتا  از    نیمشاکل در ارتبنط، ا نیتر: »بزرگبرتراند کانو

اسات  در   یآموزش ضارور یهن براکاکن  ینبنکاد، برخ  نیبنکاد   د یچه قنبل د  گر،یطر  د

به   ر،یننپذاج ننب یارتبنط  یخطن کیآموز بن گذر از که دانش  اف دیاتفنق م  یهنگنم  ینضایهن در تفکر رشارفتیپ  نیتریواقع، اسانسا

رسااند  یاند به نظر مدانساا ه، کنمال م فنوا از آنچه تن کنو  بودهیکرده میکه فکر م  ییزهنیکه در آ  چ  رساادیم  دیجد  ییقل رو

 یریندگی یبرا یمننع به فرصا  کیاز  ،یکاکن  ارتبنط  لیدر تبد یاسانسا  یگنم  چنلش،  نیو مدلم نسابت به ا  رندهیندگیحسانس کرد  

و   یپنهنن یزهنیم کن اسات چ یکه توجه به کاکن  ارتبنط  کنمیادعن را مطرح م نیمثنل، ا  کیبن    دهیا حیاسات  در ادامه پ  از توضا

  آککنر کند ینضیرا در مورد تفکر ر  یقیع 

 

 ثرمؤ  سیتدر  یبرا  یاساس یازیها، نبه شکاف  توجه

رساااد باه نظر میو    ن انیادن ی  یعاندریغ   زیچچیحانلات خود قرار دارد کاه ه  نیدر بادتر  یکالس درس، خطر توهم در ارتبانط، زمانن  در

  مکنل ه مدلم و دهدیو خود را نشان  ن  ساتیمل وس نامن  اسات،   یاگر چه خطن در ارتبنط کنمال واقد   برقرار کاده اسات  یعنل یارتبنط

 :دینیبب ریدر مثنل زرا آموز دانش

 دهد آنچه انجام می  گویدآنچه می  صحبت کننده  شماره 

  نویسد:می ؟  کهمی و این چی مدلم:  .1
۱

۳
× ۱۲ 

  ... آموز:دانش .۲

  یک بنر دیگر سدی کن، یک سوم ضربدر دوازده مدلم:  .۳

  دانم کنم     ن یفکر  آموز:دانش . ۴

  بنر دیگر، یک سومِ دوازده یک مدلم:  .۵

  اِ     چهنر  آموز:دانش .۶

  کنی! آفرین  دیدی، وق ی بهش فکر کنی، راهش رو پیدا می مدلم:  .۷

 
   ۱4نوکت ک نره  ، ویکییگف  نن  نیککن  ب  تیریبه مثنبه مد  ناینضیر  یریندگیو    ینددهی  خنکس ر:  ر یآتش ز  (،9۱۳9منه  تیر)  آنن،  ردناسف  1

 

 رد ااسفآنا 

 99  ماه تیر

 نوکت( )نوک ه کده برای ویکی



قرار    دیمورد ترد  تواندیمربوط اسات، م یآموز به مشاکل ارتبنطدانش هیکه مشاکل اول نیا  یآنقدر آکانن اسات که ادعن  ی یموقد  نیچن

  ، یعدد حسانب  کیکسار در  کیاسات، در ضارب   دیاو جد  یکه برا ی  کودک در موضاوع ساتیآور نتدجب زیچ چیواقع ه  در ردیبگ

  بن تفکرِدر نهنیت  ( و دینیمکنل ه ببرا در  ۵و   ۳کاا نره  )  کااودیمدلم، قنبل فهم م شاا ریب  یهنییمشااکل دارد و موضااو  بن راهن ن

اسات   تیبه موفق  د یکه تالش، الزمه رسا  دیگویمدلم م  تیدر نهن مکنل ه( واز    ۶کا نره  )  دیآیآموز، پنسا  به دسات مدانش ترِقیع 

  ده ید یبه طور ضااا ن  ریاخ  یچه در ادعنکه آ  دیحنل توجه کن نیا  بن   رسااادیبه نظر ن  بیعج زیچ چیمکنل ه(؛ هاز  ۷کااا نره )

فرض،   نیآکنن است  بن ا  ی، به اندازه کنفپرسشجواب داد  به  یالزم برا هیآموز بن رومطلب است که دانش  نیبنور مدلم به ا  کود،یم

  به نظر درساات اساات، امن بن  کااودیقل داد م ظرمورد ن  نایانجنم ع ل یاو برا  یمهنرا ننکنف  ،ییگوکودک در پنساا   یالحظه  یننتوان

منند  بله، کودک تالش خود را انجنم داد؛ از ه ن  پرسااش اول یمبدو  جواب   یمه   الؤسااکه   مینیبیبه موضااو  م ترقیدق  ینگنه

چیزی  مکنل ه( چه  از  ۵کا نره پرساش ساوم مدلم )  نیمدلم توانسات پنسا  را ارا ه دهد  ا پرساشِ  نیتالش کرد  امن تنهن پ  از ساوم

  یم فنوا بود؟ بررساا  هنیبن قبلپرسااش  نیدر ا  یزیکند؟ چه چ  جندیرا در کودک ا  یننگهنن  نشیب نیخود داکاات که توانساات ا رد

  اندمورد نظر اکنره کرده  نایبه ع ل چگونه ،یککه هر  سه پرسش نشن  خواهد داد    نیا قیدق

o  نوک ه کده است:  ینضیع ل بن عال م ر نیا ،مکنل ه از ۱ک نره  در 
۱

۳
× ۱۲   

o  سوم ضربدر دوازده کیگف ه کده است:   یبه طور کفنه نایع ل  نیه  ،مکنل ه از ۳ک نره  در  

o  سومِ دوازده  کیک ک کرده است:  ن یب نیمدلم بن ا ،مکنل هاز  ۵ک نره  در   

دربنره اعداد اساا فنده  یرساا   یگف گو یبرا و کل ه »ضااربدرا مد والً «×» : عالمتدیمشاا رک دو مورد اول توجه کن  یژگیو به

  یرسا   ناینضایاز ر  یاکه تجربه  یمردم عند یپرساش آمده اسات، برا  نیساومِ دوازدها که در ساوم کی  در مقنبل عبنرا »کاوندیم

تن آ  موقع  شیاعداد سااوق داد که برا ن یم  یکودک را به ع ل  ،مثنل، دو پرسااش اول نیا ررو، د نیقنبل فهم اساات  از ا زیندارند ن

  کل را به ذهن او آورد کیاز  یقس    نف نی یدنیروزمره،    یهنتیآکنن در موقد  نایع ل کیپرسش سوم   کهیننآکنن بود، در حنل

   دند یهم آ  را ند  تیآموز در نهندانشکه مدلم و    یآموز داللت دارد، کاکنفمدلم و دانش  ن یم یکاکن  ارتبنط کیبر  ر،یاخ ریتدب نیا

 ن یکادند  تفنوا م   یآموز به عنوا  دو پرساش مت ل  تدربودند، در نظر دانش کسان ای  یهنکه در نظر مدلم »پرساش  یساه عبنرت

که مشاکل کودک را تنهن   یاسات  مدل  بتشجهین   یول  یداده اسات، اگرچه ظر  شانهندیپ  یبه طور ضا ن  مو آنچه که مدل  یتلق نیا

که کودک م کن   تیاواقد نی  در مقانبل، اگذاردیم  هیاتسااالو کودک بر رو یاح  انال ه اه توا  خود را رو  ند،یبیم  در ک بود مهانرا

منجرا برگرداند  بن   یمفهوم تواند توجه مدلم را به سا ت وجهِیم  نکاد،م فنوا بن روش او فکر کرده ب یهن به روکااسات دربنره پرساش

به  میروزمره دربنره تقساا یگف گو ن یکه به کودک ک ک کند تن اتصاانل م  گرفتیم  میتصاا   ندیاو به اح  نل ز ،یریتفساا  نیچن

دارد  آنهن ه چنن   یبزرگ یع ل ریثأ هن در گف  ن ، تککن  نیبه ا  توجه  ندیدربنره کسرهن را بب ینضیو گف  ن  ر یمسنو یهنقس ت

  دهندیمارا ه   ینضیر  یریندگی ندیدر مورد فرا  یدیجد ینظر نشیب

 

 یاضیر یریادگی ندیبه فرا  یا، پنجرهیارتباط یهاشکاف

 ینیکه هرگنه دربنره اکاا  دید  یرا ه چو  گف  نن  ینضاایتوا  تفکر ری  مکنمیآغنز م یمفهوم  یساانزرا بن کاافن  یحرکت نظر نیا

از ارتبنط   یبه نو  خنصا  نجنی  کل ه »گف  ن ا در ا۲میآ  هسا  ریدرگ  م،یشایاندیتوابع و     م  ،یهندسا یهنمننند اعداد، کاکل  ینضایر

 
   ببینیدرا    ۲009و    ۲008رد  ناسف   ،بیش ر در این موردمطنلده  برای   ۲

 



  رغم یاسات  عل  ینضایکالس ر  نی  دانن ینضایجنمده خنص، جنمده ر نیخنص اسات؛ در م ن حنضار، ا  دهجنم کی  ژهیاکانره دارد که و

  یز یآ  چ  رد،یگیبن هم م فنوا هساا ند  آنچه که در مدارس مورد اساا فنده قرار م  دو گف  ن  کنمالً نیا  ،ینضاایاکاانره هر دو به ر

  کودیم  نفتی  ینضیر  یپژوهش یهنمجله  نی  ینضیر  یهنکه در دانشکده ستین

  کسان ، یاوقنا کل نا   یلیخودش را دارد و خ  یدیکل نا کل ،کارو ، هر گف  ن   ی  براکاوندیمشات  م  ،یژگیبن چند و  هنگف  ن 

 یهنروش  یدنیهن،  گف  ن ، روال  کیمدر     یهنیژگیاز و  گرید  یکی   کاوندیاسا فنده م  یم فنوت  یمت ل  در مدننهن  یهندر گف  ن 

کش و پرگنر،  بن خو  یهندسا  یهناثبنا و رسام کاکل ،یریگکاوند  محنسابه، مشا قیمو تکرار   دهاسات که در ع ل به کنر بر  یم داول

مشت  دارند  یهنهیرواند و  ی  یالگورهن روال نیاز ا یکه برخ  دیهس ند  توجه کن   یتدرخوش  ینضیر یهناز روال یخوب  یهنمثنل

  س ندین نیچن یو برخ

واکنش  ی  برامیرا انجنم ده  یکه ع ل  سانزندیکننده بنکاد(، در وهله اول من را قندر مخسا ه یبرخ یهن )اگر چه م کن اسات براروال

  نی در چن  یزیچه چ مینیو بب  میاسات که به سانبقه موجود برگرد نیا  میانجنم ده میتوانیکه م یکنر نیبه ر  دت،یموق کیبه  یفور

از من چه خواسا ه کاده اسات و  میکنم که بفه یممننساب، اب دا به من ک ک   نهیشایپ   کی  ییکاننسانکنرآمد بوده اسات    ییهنتیموقد

من    یرا برا  یانجنم تلک  یمراحل مننساااب برا  یدنی کنر هیرو  هن،روالدوم،    هدر وهل سااات؛یچ  میهد  از آنچه قرار اسااات انجنم ده

  است هیرو- یکند  روال مرتبو، زوجِ تکلیممشت  

کرد   جاندیکاه مدلم ا  ی یدهم  ساااه موقدقرار    لیاو تحل  هیامثانل بانال را دوبانره مورد تجز  د،یاجاد  یابزار مفهوم  نیبان ا  لمیمان  اکنو 

کردند  دو   تیهدا  یم فنوت یهننهیشایپ آموز را به جسا جو در بودند، دانش کسان یمکنل ه(، گرچه از نظر او از    ۵و  ۳،  ۱هنی  کا نره)

  یا مدرساه  میکرد که موضاو  آنهن الگور  تیاز کالس درس هدا  ییهنجلساهرا به  موزآمکنل ه( دانش از ۳و   ۱هنی  کا نرهپرساش اول )

روزمره را به   یهنتیمکنل ه(، موقد از ۵کا نره  پرساش آخر )  گر،ید یدر کسارهن بوده اسات  از ساو  یضارب کرد  اعداد حسانب یبرا

گف  ن   نیساه دوسات اسات  ا نیب یعندالنه خوراک میبلکه صاحبت دربنره تقسا  سات؛یاز ضارب ن یهن صاحب خنطرش آورد که در آ 

انجانم   یبرا  یرا درخواسااا    یداد  در حانلات اول، تکل  رییآموز تغدانش  یرا برا  انجانم آ   یهیارورا و هم     یم فانوا، هم خود تکل

به طور   فرسه ن نیب ،زیکرد  دوازه چ میاو تقس  یدوم، تکل  در حنلت  نکدگرف ه ب  ندیدر مدرسه   دیکه بن  دیدیم  یمحنسبنت یهنهیرو

  دککه سهم هر نفر چقدر خواهد   پرسش نیبود و پنس  به ا  یمسنو

دو  ریتفنوا چشا گ  م،یبه آ  توجه کن  دیکه بن  یزیچ نیهن به من خواهد داد  اولروالتوساده    یمهم در مورد چگونگ  ینشایمثنل، ب نیا

  یی آکانن لیبه دل من ساتت اسات، اح  نالً یبرا  یتفنوا ک  نیا  د یساهم اسات  اگر د  نف نیتفنوا انجنم ضارب بن    یدنیبنال    یتکل

 دهیرس  یاز خود به خود  یامرحلههن به روال نیآ  است  در واقع تسلو من بر ا  ک نریب  یع ل ِضرب کسرهن و کنربردهن  بنمن    یطوالن

ربع،   م،یمننند ن  یاز کل نت میتوانسا یم  م،یکسارهن بدان  یاز گف  ن  رسا   یزیکه چاز آ   شیپ  که اح  نالً  میااسات که  فراموش کرده

  یی هنمن اسام یکسار، برا  ییکل نا اب دا نیکه آ  روزهن، ا  میاکردهفراموش  ح  نالًا ب،یترت نی  به ه میربع اسا فنده کنثلث و ساه

 کیاز   شا ریب زیچ چیه   زاایساوم پ   کی نف نیمشات  بودند  در آ  زمن ، »  ییهنروال یبرا  ییهنکه برچسابلاعداد نبودند، ب یبرا

  ین یریاز ساه دوساتا به نوبت کا  کیبه هر  ینیریکا ۱۲ساوم از   کی»داد    ن،یبه ساه قسا ت نبود  ه چن  زایو برش پ   یکیزیکنر ف

منل تو و    ا(  در واقع   یکیمنل تو،   یکی: »مییگوی)مد وال م  کاادیم ریتدب  هنینیریت نم کااد  کااداد  به سااه نفر و تکرار آ  تن  

 که عبنرااز آ   شیپ  یلیخ
۱

۳
×    میهن را به کنر ببرروش نیا میتوانسا یم  م،یآ  را انجنم ده میمدنن داکا ه بنکاد و ب وان  ن یبرا ۱۲

  ی کنرهن  ،یو پ  از مدا زمنن  کدندیمت ل  به کنر گرف ه م  یمت ل ، در کنرهن  یهنمت ل  به روش  ینیدر اب دا، اعداد گو نیبننبرا

  واحد به حسنب آمدند  یمحنسبنت  میالگور کیاز   ییهنم فنوا کنخه  یهنهیکدند و رو عیمت ل  تج 



 یهن اسات  در موردتوساده گف  ن  یاصال  یهنندیاز فرآ  یکیروال،   کیهن به آ  لیجدا از هم و تبد یهنروال  ن یم  ۳یوندیپ   نیچن

 یگریم ددد د  یهنکاود، روال  داریروال کنمل پد کیبه عنوا     نیبه عنوا  ضارب اعداد گو یاکه کانخهاز آ   شیپ   م،یکرد  یکه بررسا

  بن زین
۱

۳
×   یا بن گف  ن  مدرساه  ارتبنطیکنمال ب  ،ییاب دا یهنروال نیاز ا ینریآموز م کن اسات بسادانشخورند  از نظر یم وندیپ   ۱۲

  ن یاسات که به عنوا  ضارب اعداد گو یتریع لکرد روال کل  ینپ یهن، منجر به توساده پ روال یجیتدر  وندیکسار بنکاند  روند پ   رامو یپ 

کنربرد گف  ن   نیه چن  داده و  شیافزا یاز روال ضارب را به طور قنبل توجه   فندهو اسا  یتوساده، ساودمند نی  اکاودیکاننخ ه م

  دهدیرا ارتقنء م  نیاعداد گو رامو یپ 

  یجسا جو  تیامر، اه  نی  ادهدیتوجه به کاکن  در گف  ن  ارا ه م ریثأ تاز  یخوب ریتصاوامن  ، بود گرچه کوچک  ،کاده یبررسا مورد

  کندیرا برجس ه م  ینضیکنر و  بن تجربه گف  ن  رتنزه یاعضن  ن یهن مکنربرد کل نا و روال عدم تطنبق  نف نی یفدنل و آگنهننه برا
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 مترجم 

 مجتمع آموزشی مفید؛  زهره پندی

 بازبینی متن

 امیرحسین اصغری؛ دانشگاه جان مورس لیورپول

 اف  -دی  - سازی فایل پیویرایش متن، آماده و خوشگل

 ی ریاضیات اصفهان شراره تقی دستجردی؛ خانه 

 
و از    یخنرج  نی  یبن عنوا  افق  یاز اول  نبد،ییمشات  توساده م هیرو  کیکه در داخل    ییوندهنیمت ل  و پ  یهنهیرو  نیب  وندیپ  ن یم زیت ن  یبرا 3

 .۲0۱9  د،یو ه کنرا  نگنه کن  یبرند  به لویننم م  یداخل  نی  یبه عنوا  ع ود  یدوم

 


