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برای بسیاری از افراد ،تجربة برخورد با جبر در ریاضیات مدرسهای توأم با حس ناکامی
یا حتی ترس بوده است .تمثیل جبر به «نگهبان دروازه» که بیش از دو دهه پیش توسط
شونفلد ( )۱۹۹۵بهکار گرفته شد ،اشاره به واقعیتی گسترده داشت ،دست کم در ایاالت
متحده و در مدارسی که به طور سنتی به جبر میپرداختند ،جبر فرصتهای کار در
ماریا بالنتون
زمینههای مرتبط با  STEMرا از تعداد زیادی از دانشآموزان گرفته بود .این موضوع،
مهرماه ۹7
بهویژه ،برای آن دسته از دانشآموزانی که در وضعیت اقتصادی -اجتماعی پایین هستند،
(نوشته شده برای ویکینوشت)
احساس میشد (موسز و کاب.)۲۰۰۱ ،
انگیزة ایجاد شده برای تبدیل جبر از یک «موتور ایجاد نابرابری» به یک قدرت ریاضی (کاپوت )۱۹۹۸ ،به بازتعریف مفهوم
یاددهی و یادگیری جبر منجر شد که بهصورت یک رویکرد درازمدت از پایههای دبستان آغاز میشود و ایدههای غیررسمی
کودکان دربارة ساختارهای جبری و روابط را ،به شکلی طبیعیتر به تفکر جبری رسمی میرساند.
چشمانداز این تحول ،سؤاالت مهمی را مطرح کرده که موضوع پژوهشهای زیادی بوده است :چنین رویکردی به یاددهی
و یادگیری جبر ،چگونه در پایههای دبستان ظاهر میشود؟ آیا کودکان قادرند به شیوهای که بهطور سنتی در دانشآموزان
بزرگتر دیده میشود ،فکر کنند؟ چنین رویکردی ،چه تأثیری بر آمادگی جبری دانشآموزان دوره متوسطه دارد؟ و با توجه
به اینکه معلمان دبستان نقش مهمی در تغییر آموزش جبر خواهند داشت ،چگونه باید برای ایجاد محیط مناسب یادگیری
جبر آماده شوند تا ناکامیهای گذشته دانشآموزان تکرار نشود؟
برای پاسخ دادن به این سؤاالت ،الزم است مشخص کنیم میخواهیم کودکان چه چیزی را به عنوان «جبر» یاد بگیرند.
همانطور که کاپوت ( )۲۰۰۸استدالل میکند« ،آنچه ما فکر میکنیم جبر است ،تأثیر زیادی بر نحوة برخورد با آن ،به
عنوان معلم ،مدیر ،پژوهشگر ،آموزشگر ،توسعهدهندة برنامهدرسی ،ارزیاب مواد آموزشی ،طراح ارزشیابی ،سیاستگذار و
غیره دارد» .ما از تحلیل محتوای جبر کاپوت ( )۲۰۰۸به عنوان چارچوب مفهومی استفاده میکنیم .جبر ابتدایی حول چهار
محور تفکر جبری سازماندهی میشود :تعمیم ،بازنمایی ،توجیه و استدالل با ساختار و روابط ریاضی (بالنتون ،بریزوال و
همکارن.)۲۰۱۸ ،
در دهة گذشته ،ما روی شناسایی مسیرهای تفکر جبری کودکان ،پیرامون این محورهای اصلی کار کردیم؛ این کار را با
سایر پژوهشهای موجود در این زمینه تلفیق نموده و مداخالتی برای کاهش اثر بازدارنده جبر در ریاضیات مدرسهای برای
پایههای دبستان طراحی کردهایم .آنچه که ما در مورد توانایی تفکر جبری بچهها بهدست آوردیم ،هم چشمگیر و هم تا
حدی شگفتآور بود .با اینکه تفکر جبری برای دانشآموزان در هر سنی چالشهای خودش را دارد ،درگیر شدن
دانشآموزان با این محورهای اصلی از مهدکودک – آغاز تحصیل رسمی – و پس از آن ،هم ممکن و هم امیدوارکننده است.
در ادامه ،ابتدا برخی از یافتههای گستردهتر را بیان میکنم و سپس روی دو فعالیت تمرکز میکنم که هر کدام میتوانند
مستقیماً ،نقطة ورود به آموزش [جبر] باشند و بینشهای مهمی را نسبت به تفکر جبری کودکان نشان دهند.
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ایجاد ابزارهای مؤثر در به چالش کشیدن اثر «بازدارنده» جبر
هدف اصلی ما طراحی مداخالتی است که به واسطه آنها بتوانیم اثرات پایدار آموزش ابتدایی جبر را بر درک کودکان از
مفاهیم و محورهای اصلی جبر و آمادگی آنها برای جبر دورة متوسطه ،اندازهگیری کنیم .برنامه درسی ما ،LEAP،شامل
 ۱۸درس پیدرپی برای هرکدام از پایههای  3تا  ۵است که دانشآموزان را با چهار محور اصلی تفکر جبری در حیطههای
مهم و متفاوت موضوعات ریاضی با استفاده از ایدهها ،موضوعات و بازنماییهایی که رفته رفته ،پیچیدهتر میشوند ،درگیر
میکند .تأکید درسها بر توسعة معنا ،حین توضیحات شفاهی و کتبی دانشآموزان از تفکر جبریشان است.
ما (بالنتون ،ایسلر و همکاران ،)۲۰۱7 ،در مطالعات تجربی ،دریافتیم که درک مفاهیم و محورهای اصلی جبر در
دانشآموزانی که  LEAPقسمتی از آموزش معمول کالسشان است ،بهطور معناداری از دانشآموزانی که به طور سنتی با
برنامه درسی متمرکز بر محاسبات آموزش میبینند ،بهتر است .دانشآموزان همراه با  LEAPبهطور معناداری قادر بودند
که عالمت تساوی را بهعنوان نماد یک رابطه تفسیر کنند ،خاصیتهای عملیات را تشخیص دهند و آنها را با استفاده از
نمادها برای متغیرها بازنمایی کنند ،برای ادعاهای ریاضی که بسیار عمومیتر و پیچیدهتر از بررسی یک مثال عددی هستند،
استدالل کنند ،مقادیر مجهول را در موقعیتهای ریاضی به رسمیت بشناسند و با عبارتهای جبری بازنمایی کنند،
رابطههای تابعی را تعمیم دهند و با کلمات و از طریق نمادگذاری برای متغیرها ،بازنمایی کنند .همچنین ما بهطور
شگفتآوری دریافتیم که دانشآموزان در بازنمایی توابع با استفاده از نماد برای متغیرها ،نسبت به بازنمایی با کلمات خود،
موفقتر عمل میکنند .این مطلب حاکی از آن است که استفاده از نمادها برای متغیرها میتواند ابزار مهمی برای استدالل
جبری کودکان باشد ،هر چند تردیدهایی نسبت به آن وجود دارد.
به مثال زیر که روشن کننده رشد توانایی دانشآموزان در تعمیم و بازنمایی رابطهها –دو محور اصلی تفکر جبری -است،
توجه کنید .در «مسئلة برادی» (شکل  ۱را ببینید) ،از دانشآموزان سؤاالت متنوعی پرسیده شده است ،مثالً اینکه آیا
میتوانند رابطة بین تعداد میزها و تعداد دانشآموزانی را که میتوانند پشت میزها بنشینند ،پیدا کنند و این رابطه را با
کلمات یا با استفاده از نمادها برای متغیرها ،بازنمایی کنند.

شکل :1مسئله برادی

در جدول ،۱بازنماییهای یک دانشآموز در طول پایههای  3تا  ۵آمده است .این جدول نشان میدهد که ایدهها به تدریج
پیچیدهتر شدهاند و از عدم تشخیص یک الگو یا رابطه در آغاز پایة سوم ،به درکی روشن و بازنمایی رابطه تابعی مربوط (با
کلمات و متغیرها) در پایة پنجم رسیدهاند .به این ترتیب او از نگاه «پیشمتغیر /پیشنماد» که در آن ،نه کمیتی متغیر در
موقعیتهای مسئله میدید و نه درکی از نمایش متغیر با استفاده از نماد داشت ،گذر کرد و به این نگاه رسید که متغیرها
به عنوان کمیتهای مختلفی هستند که میتوانند مانند یک شیء ریاضی عمل کنند (بالنتون ،بریزوال ،گاردینر و ساری،
.)۲۰۱7

زمان

رابطه (کلمات)

ابتدای پایة سوم

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

انتهای پایة سوم

تعداد میزها با  ۱شمرده میشود.
تعداد آدمها با  ۲شمرده میشود.

انتهای پایة چهارم

این هر بار با خودش جمع میشود.

انتهای پایة پنجم

تعداد آدمها دو برابر تعداد میزها است.

رابطه (متغیر)

جدول  :1جوابهای یک دانشآموز به مسئله برادی در طول پایههای  3تا 5

جالبترین یافتة ما این است که برنامه درسی  ،LEAPبرای دانشآموزانی که در جمعیتهای در معرض خطر هستند نیز
مؤثر است .دانشآموزان شرکتکننده در  LEAPکه از لحاظ اقتصادی محروم بودند و در مدارس متنوع از لحاظ جمعیتی
تحصیل میکردند ،به طور معناداری ،نسبت به هماتایان خود که با برنامه درسی مرسوم محاسباتی آموزش دیده بودند،
عملکرد بهتری داشتند (بالنتون ،استرود و همکاران .)۲۰۱۸ ،این مطلب به ما نوید میدهد که ( LEAPیا هر برنامه درسی
جبر ابتدایی) این قابلیت را دارد که اثر بازدارنده جبر را کم کند و فرصت بیشتری را برای موفقیت در ریاضی برای همة
دانشآموزان فراهم آورد.
دو فعالیت ساده که دریچهای مهم به تفکر جبری کودکان هستند
معلمان دبستان اغلب ،به اندازة کافی ،برای تلفیق جبر ابتدایی با تمرینهای روزانه خود به روش معمول آماده نیستند .دو
فعالیت زیر نمونهای از فعالیتهایی هستند که میتوانند نقطة ورود را برای معلمان مهیا کنند.
تکلیف عالمت تساوی

درک رابطهای عالمت تساوی ،یعنی درک آن به عنوان یک نماد که نشان میدهد دو شیء ریاضی در دو طرف آن با هم
برابرند ،در هر دو حوزة حساب و جبر ،اساسی است .با این حال مستندات بهخوبی نشان میدهند که دانشآموزان در
پایههای دبستان  -و بعد از آن -،اغلب این نماد را عملیاتی ،یعنی به عنوان یک عالمت برای انجام محاسبات سمت چپ
میبینند (بهطور مثال استفان ،الیس ،بالنتون و بریزوال.)۲۰۱7 ،
ما (و دیگران) برای این که بفهمیم دانشآموزان عالمت تساوی را رابطهای میبینند یا عملیاتی ،از معادلههای باز استفاده
کردهایم .فعالیت سادهای را مانند  7 + 3 = ⋯ + 4در نظر بگیرید .این فعالیت طوری طراحی شده که در دو طرف
تساوی ،عملگر وجود دارد و مقدار مجهول در سمت راست تساوی است .دانشآموزانی که عالمت «=» را عملیاتی میبینند،
مقدار مجهول را ( ۱۰که  7 + 3است) یا ( ۱4که  7 + 3 + 4است) ،بهدست میآورند .دانشآموزانی که عالمت تساوی
را رابطهای تفسیر میکنند ،مقدار مجهول را به یکی از دو روش جمع کردن  7و  3و کم کردن  4از حاصل ،یا تشخیص این
که  ،4یکی بیشتر از  3است ،پس مقدار مجهول باید یکی کمتر از  7باشد ،محاسبه میکنند و عدد  ۶را بهدست میآورند.
زیبایی چنین فعالیتهایی فقط این نیست که جنبههای معناداری از وجود (یا عدم) تفکر جبری دانشآموزان را آشکار
میکند ،بلکه این فعالیتها ،برای آموزش هم ساده هستند.
عالوه بر این ،ما دریافتیم که این فعالیتها میتوانند نقطة ورودی سازنده ،برای توسعة حرفهای معلمان باشند :درخواست
از معلمان برای جمعآوری دادههای مربوط به پاسخهای دانشآموزان به چنین فعالیتهایی ،میتواند نقطة شروعی قدرتمند
برای بحث دربارة معنی جبری فکر کردن کودکان باشد .و سؤاالتی مانند این که کودکان چگونه به این فعالیت پاسخ دادند؟،
این پاسخ چه چیزی دربارة درک آنها از تساوی را نشان میدهد؟ ،چگونه میتوان چنین فعالیتهایی را در آموزش به کار

گرفت؟ ،چه ابزار واقعی یا مجازیای میتواند نگاه رابطهای را به این عالمت ،توسعه دهد؟ و چرا درک دانشآموزان از تساوی،
در حساب و جبر اهمیت دارد؟ ،میتواند به معلمان کمک کند که معنی آموزش مفاهیم جبری به کودکان را عمیقتر درک
کنند .معلمها معموالً از اینکه بچهها با چنین «فعالیتهای سادهای» به طور قابل مالحظهای به چالش میافتند ،شگفتزده
میشوند؛ همین دلیل ،ما را به این رساند که همین فعالیتها میتوانند «قلّاب» راحتی برای ترغیب معلمان به فکر کردن
دربارة جبر در پایههای دبستان باشند.
ریاضیوار کردن یک مجهول

کودکان در پایههای دبستان با فعالیتهایی که در آنها باید روی معلومها ،عملیاتی انجام دهند و مجهول را پیدا کنند،
کامالً آشنا هستند .فعالیتهایی مانند «اگر مارتا  4شکالت داشته باشد و مادرش  ۶تا دیگر به او بدهد ،او روی هم چند
شکالت دارد؟» ،در ریاضی پایههای دبستان پرتکرار هستند و قطع ًا میتوانند به نحو سازندهای برای ساختن تفکر محاسباتی
دانشآموزان استفاده شوند .ولی چه اتفاقی میافتد اگر یکی از معلومهای چنین فعالیتی را به مجهول تبدیل کنیم« :اگر
مارتا یک جعبه شکالت داشته باشد و مادرش  ۶تا شکالت دیگر به او بدهد ،چگونه میتوانی توضیح دهی که او روی هم
چند شکالت دارد؟»
گرچه دست کاری انجام گرفته در این فعالیت ،ساده است (تغییر یک مقدار معلوم شکالت به جعبه شکالت مارتا) ،اما بیان
ریاضی مسئلهای که در آن یک مجهول به عنوان قسمتی از صورتبندی مسئله آمده است ،برای کودکان بسیار چالشبرانگیز
است.
فراوانی مطالعاتی که مشکل دانشآموزان با متغیرها (و استفاده از نماد برای متغیرها) را در جبر رسمی در پایههای باالتر
نشان میدهند ،نیاز کودکان را به درگیر شدن با موقعیتهای ریاضیای مانند مسئلة تغییر یافتة مذکور که در آن با عملیات،
روی مقدارهای کامالً معلوم ،مواجه نیستند ،برجسته میکند.
در مسئلة تغییر یافتة شکالتهای مارتا ،معموالً کودکان ابتدا عددی برای تعداد شکالتهای درون جعبة مارتا تعیین
میکنند (مثال مارتا  ۵شکالت در جعبه دارد) ،هر چند که این کار شرایط مسئله را نقض میکند .دانشآموزان از طریق
آموزش ،متوجه میشوند که تعداد شکالتهای جعبه میتواند در بازهای (محدود) از مقادیر باشد .در نهایت ،آنها تشخیص
میدهند که مقدار ،متغیر است و میتواند ،از لحاظ نظری ،هر عددی باشد (هرچند در موقعیت واقعی ،انتظار داریم عدد
معقولی باشد) .چنین آموزشهایی که دانشآموزان را با مقادیر غیر ثابت و نامعلوم مواجه میکند ،در ساختن درک آنها از
مفهوم محوری «مجهول» ،نقش مهمی ایفا میکنند.
دو نوع فعالیتی که در اینجا ارائه شد ،میتواند نقطة شروعی آسان برای ترغیب معلمها ،در زمینة یاددهی و یادگیری جبر
در پایههای ابتدایی باشد .ما دریافتیم که این روند مانند یک سفر الهامبخش است که در آن ،معلمان ،جبر ابتدایی را نوآورانه
و فراگیر میبینند و دیدگاه آنها نسبت به دانشآموزان ،یاددهی و ریاضی تغییر میکند .شاید مهمتر از آن ،این است که
دانشآموزان را توانمند و تشویق میکند که خود را همچون متفکرین ریاضی ببینند.
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 مجتمع آموزشی مفید،زهره پندی

اف-دی- آماده و خوشگلسازی فایل پی،ویرایش متن
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