از حساب به جبر
قسمت دوم :چگونه حساب را بهتر درس دهیم؟

1

در قسمت اول ،ویکینوشت  ،9اشاره کردیم که تاکنون تمرکز اصلی حساب در برنامهی درسی
ریاضیات مدرسهای بر انجام محاسبههای دقیق با اعداد معلوم بوده است .از طرفی ،در مدرسه،
تمرکز جبر مقدماتی نیز بر محاسبات است ،ولی محاسبات با اعداد معلوم و نامعلوم و با تکیه بر
قوانین جابجایی ،شرکتپذیری جمع و ضرب ،و توزیعپذیری .عالوه بر این ،جبر شروع توجه به
الگوهای کلی است که در مورد همه اعداد درستاند .اکنون در قسمت دوم ،به مشکل دانشآموزان
در گذر از حساب به جبر میپردازیم.

هانگ -هسی وو
دیماه 97
(نوشته شده برای ویکینوشت)

برنامهی معمول ریاضیات مدرسهای چندان توجهی به این مشکل ندارد .بعضی از آموزشگران ،با آگاهی از سختی این گذر ،پیشنهاد
کردهاند که «تفکر جبری» در سالهای اولیهی آموزش مدرسهای مورد توجه قرار گیرد (برای مثال ،بالنتون 2018 ،؛ کاپوت2008 ،؛
و کایرن .)2004 ،نمیتوان در نیت آنها شک کرد؛ ولی همچون همهی موارد دیگر در آموزش ریاضی ،نیت خوب کافی نیست چرا که
کیفیت چگونگی انجام آن در جزئیات نهفته است .با توجه به اینکه برنامهی آموزش مدرسهای جبر در آمریکا اساساً نادرست است (به
وو b2016 ،به خصوص بخشهای  8.4 ،2.7 ،1.5 ،3.4 ،1.2 ،1.1و  4.10نگاه کنید) ،2اولین قدم ما این خواهد بود که دریابیم معنی
«تفکر جبری» در زمینهی چنین برنامهی نادرستی چه میتواند باشد ،چرا که «چگونگی درک ما از جبر ،چگونگی جبرورزی ما را
تعیین خواهد کرد (کاپوت ،2008 ،ص .)8 .عالوه بر این ،توصیههای مرسوم برای تشویق به تفکر جبری در مدرسه ،معموالً با اضافه
کردن عناصر جدید به برنامهی جاری حساب (برای مثال ،مسئلههای موسوم به فکری) همراهاند و آنچه معیوب است همان گونه که
بود ،دست نخورده باقی میماند.
ما بر این باوریم که راه حل سادهتر این است که روی آموزش حساب سالم متمرکز شویم به جای اینکه سعی کنیم آنچه را که هست
دستکاری کنیم .باور ما این نیست که آموزش حساب سالم ،هدف نهایی است (هر چند هیچ شکی در اهمیت آن وجود ندارد).
سودمندی حساب سالم در این است که سکّویی برای شروع جبر خواهد شد (هفت توصیه زیر با هدف روشن کردن این نگاه نوشته
شدهاند) .عالوه بر این ،قابلیت یادگرفته شدن حساب سالم بیشتر از حساب معیوب است و نیاز به یادآوری این امر نیست که
دانشآموزانی که حساب را به درستی یادگرفتهاند آمادگی بیشتری برای یادگیری جبر دارند.
در ادامه تالش خواهم کرد که از کلی گویی در مورد برنامهی درسی حساب بپرهیزم و فقط به موارد اساسیای اشاره کنم که باید در
آموزش حساب تغییر کنند .به همین دلیل ناگزیرم که به شش کتابی 3که با هدف چنین تغییری نوشته شدهاند به طور پی در پی
اشاره کنم (وو ،b2016 ،a2016 ،2011 ،در دست انتشار) .در واقع ،این کتابها با هدف ایجاد تغییرات کلی و همه جانبه در محتوای

 1وو ،هانگ-هسی (دیماه  ،)1397از حساب به جبر ،قسمت دوم :چگونه حساب را بهتر درس دهیم؟ ،ویکینوشت شماره .10
*مایلم از لری فرانسیس به خاطر بحثها و تصحیحها و از امیر اصغری برای پیشنهادهای ارزشمندش تشکر کنم.
 2همین حرف را میتوان درباره کلیت برنامهی درسی کنونی ریاضی در آمریکا گفت (وو ،2018 ،بخش  2.3و پیوست  .)2اگر چه به نظر نمیرسد
آمریکا تنها کشوری باشد که دارای چنین مشکالتی در برنامهی درسی است.
 3نسخههای اولیهی این کتابها به طور رایگان در فضای مجازی در دسترس است (وو2000 ،؛ 2001؛ a2010؛ .)b2010

ریاضیِ ریاضیات مدرسهای نوشته شدهاند .4اما تمرکز نوشتهی حاضر فقط بر روی تغییراتی 5است که باید در آموزش حساب ایجاد
شود تا مسیر دانشآموزان به جبر هموار گردد.
 )1باید برای الگوریتمهای استاندارد حساب( ،عالوه بر تصاویر و قیاسها) توضیحات ریاضی متناسب با هر پایهی تحصیلی ارائه شود.
به طور خاص باید بر اهمیت قوانین جابجایی و شرکتپذیری جمع در الگوریتمهای استاندارد جمع و تفریق (وو  ،2011ص68 .؛
وو  ،2000ص 46 .و ص )49 .و همچنین بر نقش اساسی قانون توزیعپذیری در الگوریتمهای استاندارد ضرب و تقسیم طوالنی
(وو  ،2011ص85 .؛ وو  ،2000ص ، 62.ص ،66.و ص )82 .تأکید کرد .پس از آشنایی با چرایی درستی الگوریتمها ،دانشآموزان
درک بهتری از آنها و چگونگی عملکرد آنها پیدا خواهند کرد (وو ،2011 ،فصل 2؛ وو  ،2000فصل  .)2در حال حاضر ،یکی از
دالیلی که معلمها و دانشآموزان این قوانین را جدی نمیگیرند این است که برنامهی حساب هیچ استفادهی ریاضی جدیای از
آنها نمیکند .در نتیجه تنها خاصیت این قوانین آن است که باید برای کسب نمرهی خوب در آزمونهای سراسری حفظ شوند.
 )2حتی در حساب ،دانشآموزان باید تجربهای از تجرید و ساختار کسب کنند .در واقع ،پیغام اصلی چهار الگوریتم استانداد این
است که اگر یاد بگیریم چگونه با اعداد تک رقمی محاسبه کنیم ،قادر خواهیم بود هر محاسبهای را با دیگر اعداد طبیعی ،هر
چقدر هم که بزرگ باشند ،انجام دهیم (وو  ،2011فصل  3و در سراسر فصلهای  4تا 7؛ وو  ،2000صص .)40-38 .اگر این
پیغام را به دانشآموزان یادآوری کرده و در موقعیتهای مختلف به آن اشاره کنیم ،آنگاه ،آنها نه تنها متوجهی ارزش یادگیری
الگوریتمها خواهند شد ،بلکه تجربهای از تفکر مجرد بهدست خواهند آورد و وقتی به جبر میرسند کمتر شوکه خواهند شد (در
واقع ،اگر معلمها مجبور بودند که پیغام اصلی را به طور مکرر در تدریس خود یادآوری کنند ،شاید در قانع کردن دانشآموزان
برای حفظ کردن جدول ضرب موفقتر میشدند).
 )3به همین ترتیب ،اهمیت معنای برابری کسرها (وو ،2011 ،فصل 13؛ وو  ،a2016بخش 1.3؛ وو  ،2001بخش  )3باید به
دانشآموزان تأکید و نقش آن در همهی آنچه به کسرها مربوط است ،پررنگ شود :نقش صریح آن در مقایسهی کسرها (وو
 ،a2016صص35-31 .؛ وو  ،2001بخش  ،)5جمع و تفریق کسرها (وو  ،a2016بخش 1.4؛ وو  ،2001بخش  )6و ضرب و
تقسیم کسرها (وو  ،a2016بخش های  1.5و  1.6؛ وو  ،a2010صص 37-33 .و ص .)72 .بدون درک نقش محوری مفهوم
مجردِ برابری کسرها ،محاسبههای مربوط به کسرها مهارتهایی جدا از هم خواهد بود و دانشآموزان میپندارند که تنها استفاده
از قضیهی برابری کسرها ،در ساده کردن کسرهاست.
 )4اعشاریهای متناهی باید به عنوان دستهی خاصی از کسرها (کسرهای اعشاری) تعریف و آموزش داده شوند (وو  ،2011بخش
12.3؛ وو  ،a2010صص .)22-20 .این روش هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ آموزشی صحیح است؛ فقط از این نقطه نظر
است که چهار عمل اصلی روی اعشاریها و به خصوص ضرب اعشاری ،واضح خواهد شد و البته که وضوح ،شرط الزم برای قابل
یادگیری بودن است (وو  ،2011بخش  ،14.2ص ،256 .ص269 .؛ وو  ،2011بخش 18.4؛ وو  ،a2010صص،66-56 ،49-48 .

 4هدف این است که آنچه را من ریاضیات کتاب درسی مدرسه (وو  ،2018بخش  2.3و پیوست  )2می نامم به طور کلی از تمام مقاطع تحصیلی
حذف کرد .شش کتاب مورد اشاره با این هدف نوشته شده اند که نشان بدهند می توان ریاضیات کتاب درسی را با ریاضیات سالم و در عین حال
متناسب با مقطع تحصیلی مورد نظر جایگزین کرد.
 5چون این مقاله کوتاه است ،به ناچار ،بعضی از مفاهیم مهم در برنامهی حساب مدرسه به خصوص مفاهیم سرعت ثابت ( ،b2016بخش  )2.7و
شیب ( ،b2016بخش  ،)3.4در اینجا مورد بحث قرار نمیگیرد.

و  .)79-76با درک این که دو دستهی به نظر متفاوت از اعداد ،اساساً یک چیز هستند ،فرصت دیگری را برای دانشآموزان
فراهم میکند تا اهمیت تجرید و ساختار را تجربه کنند.
 )5باید تأکید شود که اَعمال مربوط به کسرها در راستای اَعمال مربوط به اعداد طبیعی قرار دارد (وو ،2011 ،صص،174-173 .
 ،262 ،221و 286-284؛ وو  ،2001صص .)82-81 ،63 ،46 .این که درک این همراستایی ،قابلیت یادگیری کسرها را افزایش
خواهد داد چنان آشکار است که نیاز به هیچ توضیحی نیست .آنچه به همان اندازه اهمیت دارد ولی کمتر آشکار است این
موضوع است که این همراستایی ،تجربهی دیگری از درک تجرید و ساختار را برای دانشآموزان فراهم میکند :آنچه در اعداد
طبیعی یاد میگیرند به آنها کمک خواهد کرد که کسرها را یاد بگیرند چرا که این موضوعها شبیه به هم هستند .مدتی باور بر
این بود که «کسرها ،اعدادی بسیار متفاوت از اعداد طبیعی هستند»؛ این باورِ نادرست مانعی برای یادگیری کسرها است (در
سالهای اخیر تالشهایی برای کمرنگ کردن این باور انجام گرفته است؛ به  2010 ،Common Coreنگاه کنید).
 )6آموزش کسرها باید به روشی متناسب با پایهی تحصیلی به تجرید و عمومیت موضوع وفادار باشد .هم اکنون تقریباً باور عمومی
بر این است (برای مثال  ) 2010 ،Common Coreکه از لحاظ آموزشی ،مؤثرتر است که کسرها به طور مشخصی تعریف شوند،
مثالً به عنوان نقطهای روی محور اعداد (جنسن2003 ،؛ وو )2001 ،به جای این که به دانشآموزان بباورانیم که یک کسر ،هم
یک قطعه پیتزا است ،هم تقسیم است ،و هم نسبت .اگر تالش کنیم که واقعیتهای مختلف مربوط به کسرها را به طور موجز و
دقیق ارائه دهیم ،دانشآموزان به طور طبیعی (و به تدریج) با عمومیت و استفاده از نمادها آشنا خواهند شد .میتوان با ریاضیاتی
سالم کسرها را این چنین ارائه داد( 6جنسن2003 ،؛ وو  ،2011قسمت  .)2برای مثال ،قضیهی تساوی کسرها ،گزارهای است
که بیان میکند برای هر کسر
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به همین ترتیب «ضرب ضربدری» صورت و مخرج دو طرف یک تساوی را (که یکی از مهمترین مهارتها در کار با کسرهاست)
میتوان به این شکل بیان کرد که برای هر دو کسر،
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هم ارز است با 𝑛𝑘 = 𝑙𝑚 (و همچنین ،در فرایند

یادگیری این مهارت است که دانشآموزان معنای «هم ارز است» را یاد خواهند گرفت) .فرمول جمع دو کسر دلخواه به شکل
زیر است:
)𝑛𝑘 𝑚 𝑘 (𝑚𝑙 +
= +
𝑙 𝑛
𝑙𝑛
و به همین ترتیب برای فرمولهای دیگر .دانشآموزانی که در معرض چنین بیان نمادینی از کلیت قرار دارند ،مسیر هموارتری
را به سمت جبر طی خواهند کرد.
 )7باالخره ،ما باید همهی تالش خود را به این امر معطوف کنیم که برای هر ادعایی در حساب ،دلیلی ارائه دهیم .در حساب میتوان
با حفظ و تمرین کردن مهارتها ،محاسبات را به درستی انجام داد .اما به سختی میتوان جبر را با حفظ کردن یادگرفت .جبر
حساب تعمیمیافته است و موضوع کلیدی آن بیان گزارههای کلی دربارهی اعداد است (بیشتر اوقات همهی اعداد) .استدالل تنها

 6روش معرفی کسرها در وو ( )a2016اندکی پیچیدهتر است .ولی ناچار بودم آن را ذکر کنم چون همان روش ،مورد استفادهی استانداردهای
برنامهی درسی قرار گرفت.

وسیله برای پیمودن قلمرو جبر است و بنابراین ما ناچاریم از همان روز اول دانشآموزان را در معرض استدالل قرار دهیم (وو
.)b2016 ،a2016 ،2011
) و برای9  ما تالش کردیم که معنای جبر را به عنوان حساب تعمیمیافته روشن کنیم (ویکی نوشت،در این دو ویکینوشت کوتاه
.)10 بهبود برنامهی درسی حساب پیشنهادهایی ارائه دهیم که عبور دانشآموزان را از حساب به جبر هموار میکند (ویکی نوشت
نباید تظاهر کنیم که انجام چنین اصالحاتی آسان است چرا که نیازمند توسعهی حرفهای و پایدار معلمان و خلق کتابهای درسی
.خوب برای دانشآموزان است؛ اما باید تالش کرد
 با این هدف طراحی شده است که به دانشآموزان القا کند که میتوانند، استراتژی حذف تجرید از حساب.یک موضوع روشن است
 متأسفانه این استراتژی باعث میشود. بدون این که نیاز به انجام تفکر انتزاعی داشته باشند،در نبرد با محاسبات پیروز شوند
. این استراتژی باعث شکست دانشآموزان در مواجه با جبر میشود. تجرید و تعمیم دچار شوک شوند،دانشآموزان در مواجه با نمادها
. ما هم در همان مواجه شکست میخوریم،اگر ما برنامهی درسی حساب را اصالح نکنیم
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