
 

 1دادن مردم با جبر یآشت

به طور   ،مدت بارها  نیهستم و در اورزیدن    یاضیرتا االن مشغول    1953از سال    بایتقر  ،من

 یاوقات، با نوع   شتریب  یول  ،یبا شرمسار  یام که گاهکردهبرخورد    یبا مردم  یاکننده  وسیأ م

اوقات،  شتریب .«درس آنها در مدرسه بوده است نیبدتر یاضیکنند که »ریم یادآوریغرور 

که دانش حساب  دیابییمدر  د،یپرسیم سؤالو از آنها  دیدهیمبه خرج  یکاوکنج یوقت

آورند که یم ادیو کمک به  یادآوری یبا کم یخوب است )و حت یآنها به طور قابل قبول
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 یهاالماسدر » آورند.ینمبه خاطر  یزیچ چیاما از جبر ه ،(را انجام دهند 

 یخواننده م،یو من نوشت زیسر نیکارول ،تیرا دیویدکه  یایدستدم  یاضیکتاب ر ندرا«یا

 .«اعتماد به نفس دارد رستانیکه »در کار با جبر دب میدر نظر گرفت یمورد نظر خود را فرد

شرط،  نیکه ا افتمیزود در م،یبه دوستان خود داد ااز کتاب ر ییهانسخهکه  یوقت

 .دمحدود خواهد کر اریکتاب را بس یهاخواننده

ساده است: چون  یلیکننده؟ خ وانهید میگویمکننده را درک کنم. چرا  وانهید تیموقع نیکنم که ایمتالش  شیسال پ  ستیب از

 یهامدرسهکنند. به یمآموزان آن را فراموش دانش شتریشود که بیم یوقت و پول صرف درس دادن موضوع  یادیز اریمقدار بس

آشنا کردم.   یاضیآموزش ر  جیرا  انیو خواندم و خودم را با جر  دمیرا خر  یدرس  یهاکتابو   دمسر ز  رستانیدب  یهاکالسو    ییراهنما

 چیشود که هیمآموزش داده  یاگونهخط: »کل موضوع به  کیاشتباه است؛ در  یزیکنم چه چیمدرک  یکنم االن به خوبیمفکر 

 یهاقسمت.  یکاربرد  اتیاضیشود، نه ریمآموزش داده    محض  اتیاضیموضوع به شکل ر  .«آموزان ندارددانش  یبه زندگ  یربط ملموس

آموزان از آنها متنفرند چرا که با حفظ کردن قواعد دانش شتریشوند که بیم «یکالم لئمعروف به »مسا یهالهئمسشامل  یکاربرد

آنها  تشری. بستندیجهان ن دو جالب در مور یعیطب یهاسؤال  ،یکالم مسائل نیا شتریب نکهیتر اتوان آنها را حل کرد. مهمینم

که در جبر   ییهافرمول   شتریها، بنیاکنند. عالوه بر  ینمدوا  کسی  از    را  یدرد  چیهستند که ه  یایآوردمن در    یاحمقانه  یهامسئله 

ها مخففاز  شهیهم یواقع یایدن یهافرمولکه در  ید در حالنشویم انیب 𝑦 و 𝑥 د با دو حرف مرموزنشویمآموزش داده  یامدرسه

مختصات نقاط در  انیب یفقط برا  𝑦 و 𝑥 از ره،یو غ  وتریعلوم کامپ ناها، متخصصآماردانها، اقتصادانمندان، شود. دانشیماستفاده 

است که جبر   منبر نظر    یخود اثباتشود،  یماستفاده    زیاد 𝑦 و 𝑥 محض از  اتیاضیکه در ر  نیز  حقیقت  نیاکنند.  یمهندسه استفاده  

 .محض است اتیاضیر ریدر تسخ ایمدرسه

آن  یریادگیآموزان را به دانش میتوانیچگونه م است و دی: واقعاً چرا جبر مفمیو از خودمان بپرس میقدم به عقب بردار کی دیبا ما

به مورد  یکه اگرچه از مورد میاز اعداد سر و کار دار ییهامجموعه معموالً با  ،یواقع یایاست که ما در دن نیجواب ا م؟یکن قیتشو

 خواهمیمثال است. م کی قینکته از طر نیا دنیفهم یراه برا نیفرمول هستند. بهتر کیتابع  شهیاما هم کنند،یم رییتغ گرید

ها فرمول دهدیکه نشان م یآموز با جبر باشد، مثالدانشهر  ییآشنا نیاول دیکه با یبدهم، مثال حیتوض تانیمثال را برا نیترساده

 
 . 21نوشت شماره  ، ویکیجبر  با  مردم  دادن  یآشت(،  1398ماه  شهریور)  دیوید،  مانفورد 1

 

 مانفورد  دیو ید

 98  ماهوریشهر

 نوشت( )نوشته شده برای ویکی



 . مثالمیکه با آنها سر و کار دار یفهم اعداد یبرا هستند یادوستانهبلکه راه ساده و  ستند،یو مشکل ن ب،یو غر بیترسناک، عج

 :است نیمورد نظرم ا

 سرعت = فاصلهزمان × 

 یقو دوماً ؛است یشهود فرمول اوالً نی. اکندیصدق م ،رخ دهدزمان -که در فضا یدادیرو و هر هر سفر، حرکت یفرمول برا نیا

 یی. از آنجایمفرمول به دست آور نیا قیاز طر یمتوانیرا م یسوم م،یو زمان را بدان فاصله، سرعت ریاگر هر دو تا از مقاد رایز ،است

 :هم نوشت  ریفرمول را به صورت ز  نیتوان همیماو واضح است که    یکه فرمول از کجا آمده است، برا  ندیبیم  یآموز به راحتدانشکه  

سرعت =
فاصله

زمان 
زمان   یا                =

فاصله

سرعت
 

است. در قدم دوم، درست  یروش شهود کیبلکه  یحفظ یقاعده  کیاز فرمول نه  ییبازآرا نیآموز ادانشخاطر، در نگاه  نیهم به

𝐸 نینشتیمثل فرمول معروف ا = 𝑚𝑐2  در آن که 𝐸  یانرژ یدهندهنشان (Energy)، 𝑚   جرم یدهندهنشان (mass)   به

با استفاده از حروف اول کلمات در زبان   توانیرا م  ینشان دادن سرعت نور است، هر فرمول  یبرا  ادقرارد  کی  صرفاً 𝑐 و  است یسیانگل

 سییبه انگل  (time)  و زمان  (speed)  ، سرعت(distance)  که حروف اول کلمات فاصله  یینشان داد. در مثال اول، از آنجا  یسیانگل

𝑑 هستند، فرمول به صورت  t و d ،s بیبه ترت = 𝑠 × 𝑡 دیهم به فرمول اضافه کرد: فرض کن یشتریب اتیئ جز توانیم. دیآیم در 

 ریمس  کیتابلوها مختصات    نیانجام شده است. ا  دهد،نشان می  ی که مسافت را به کیلومتریهاتابلوبزرگراه با    کیسفر در طول    نیکه ا

 داریم: ب ینقطهبه  آ ینقطه سفر از  یبرا ن،ی. بنابرادهندیرا به ما م یبعد کی

کیلومتر  در نقطه  ب − کیلومتر  در نقطه  آ = سرعت × زمان در نقطه  ب) −  (زمان در نقطه  آ

صفحه افزار نرمشکل با استفاده از  نیبه بهتر توانیم ،پابرجاست شهیهم یعدد یرابطه  کی انیکه فرمول برا مهم  ینکته نیا

 ییباال یدر خانه. سپس تنها دیسیسفر را در دو ستون بنو یادیافزار صفحه گسترده، فاصله و سرعت تعداد زنرم. در دید  2گسترده

 ییآنجا زمثال، ا یبرا) هر سفر خاص را یو نه مقدار زمان متناظر برا دیسیستون سوم، فرمول زمان بر حسب سرعت و فاصله را بنو

خواهد  𝐴1/𝐵1ستون سوم به صورت  ییباال یخانه فرمول سرعت در  شوند،ینشان داده م B و A که ستون اول و دوم با حروف

 ی زمان برا ریافزار با کمک فرمول، مقادنرمتا  دیبکش نییستون سوم را به سمت پا ییباال یخانه وس،سپس، با استفاده از ما. )بود

 د!پرانیمآموزان دانشهوش از سر  ،یام21قرن  ییروش جادو نیا ستون سوم را حساب کند. قطعاً  یهاخانهتمام 

 دهدیبا فرمول به ما نشان م ییو راحت است. آشنا یکل شکل کیمثال در  یادیخالصه کردن تعداد ز یبرا یروش ،فرمول ن،یبنابرا

فرمول   ،کندیم  انیفاعل، مفعول، و فعل را ب  نیب  یرابطه که جمله    ؛ همان طورندارد  یترس  چیه  ،ی فارسیجمله  کیمانند    ،که فرمول

از شما  یافاصلهدر چه  دیدیکه د یاصاعقه دیمثال ممکن است بپرس یخدمت شماست. برا در شهیاعداد را. فرمول هم نیب یرابطه 

( سرعت 2آن را در ) دنیهمزمان با رخ دادن صاعقه( و شن یخوب بیصاعقه )با تقر دنید نی( زمان ب1است: ) نیرخ داد؟ جواب ا

 واحد،  یاعداد دارا  ها با  فرمول   یواقع  یایدن  دراست که    نیمثال ا  نیاز ا  گریدرس مهم د  کی.  دیضرب کن  هیثان  حسب متر بر  صوت بر

 
2 spreadsheet 



 کیفرمول در  نیترمهماستفاده کرد. بدون شک،  گریکدیها را متناسب با واحد نیا دی، سر و کار دارند و باو متر هیمثال ثان نیدر ا

 عبارت است از: سفر به اروپا

(قیمت به ریال) = (نرخ تبدیل ریال به هر یورو ) ×  (قیمت به یورو )

 یمتیو حاضرند به هر ق  بیزارنددانان محض از واحدها  یاضیر  مییاگر بگو   ستیاست. دور از انصاف ن  الیو ر  وروی  یهاواحدکه بر حسب  

 د.ها واقفنواحد یریناپذاجتناببه  یدانان کاربردیاضیرکه  یاز آنها اجتناب کنند؛ در حال

فهمند که یمخوب  یجبر را وقت رستان،یو دب ییآموزان راهنمادانش م؟یجبر را چطور درس بده هیشروع خوب بود، اما بق یبرا نیا

هم  نجای. در اکندیبه آنها فکر م یهستند که هر کس یها از موضوعاتمتیقو  اندازپسداشته باشد. حقوق،  میبه پول ربط مستق

 یبهره. گذاردیم ریثأاعداد ت یهمه یعدد رو کی رییچطور تغ که نیبودجه و ا یبررس یبرا ستیمهم ارابز صفحه گستردهافزار نرم

بهره  یاز رشد تصاعد دانشگاه الن یالتحصفارغ یاز مردم و حت یلیخ .باشد یرستانیدب اتیاضیر یاز موضوعات اصل یکی دیبا 3مرکب

 یکنند. وقتیم یمانیاحساس پش  ،فکر نکردند  ندهیبازپرداختش در آ  یبرا  ازیبه حقوق مورد ن  ییموقع گرفتن وام دانشجو  که  نیو از ا

آموزان  دانشطور ه چ"در وبالگم با عنوان  یکنم، مطلب دایها پ یاجملهچند  یابر یتا کاربرد رفتمیکلنجار مبا خودم داشتم 

دو از  یدرجه و حل معادالت  یریها، فاکتورگیاجملهچند دیبا ینوشتم. اما به طور کل "م؟یها کنی اجملهچندرا عاشق  یرستانیدب

 شیصد سال پ  نیهستند که زبان الت دیآموزان مفشداناکثر  یمباحث همان اندازه برا نیحذف شوند. ا رستانیدب یمباحث درس

به مباحث  دیشان بافراوان به خاطر کاربرد  صفحه گستردهافزار نرمبا  یمال اتیاضیو ر وتریکامپ نویسیکدآنها،  یبود. به جا دیمف

 .اضافه شوند یدرس

ساختمان بر اساس مشاهده از   ایدرخت    کیت ملموس، مثل حساب کردن ارتفاع  سؤاالاصل در مورد هندسه هم صادق است.    نیهم

در  یاضیر ریغ  یهارشته  انیدانشجو با یدرس. کنندیآموزان را به خود جلب مدانشمتشابه، توجه  یهامثلث قیو از طر نیسطح زم

حساب   ریرا با داشتن اطالعات ز  نیزم  یکرهمطرح کردم: شعاع    ال راؤ. در هفته دوم از تدریسم این سکردمیم  سیتدر  براون  گاهدانش

سطح آب گرفته  یباال یمتر 6و در ارتفاع  ناراگان ست جیاز خل یلومتریک 30 یکه از فاصله  پورت وینعکس از پل  کی ؛4دیکن

 ریز شکلبا کمک  نیارتفاعِ دکلِ پل. همچن دانستن شده، و فتهگر یلومتریک میو ن کیحدوداً  یعکس از پل که از فاصله کیشده، 

 نی. تخمردیتر از سطح افق در عکس قرار بگنییپااز دکل    یتا بخش  شودیباعث م  نیسطح زم  یطور انحناهها نشان دادم که چبه آن

 !بود زیآمیتموفق یلیروش خ نیبا ا نیزم یکرهشعاع 

مرحله  دیبا یرییاند و هر تغلیآموزش مدارس دخ انیدر جر یادیکه افراد ز دانمی. مبرمیم انیبه پا شنهادیپ  یام را با تعدادنوشته 

 وتر یعلوم کامپ نادانان و متخصصکند. آمار فایا یشترینقش ب دیبا یکاربرد یاضیر یمن، جامعه یدهی. به عقردیبه مرحله شکل بگ

 
عالوه بر اصل وام، به بهره    یبعد  ی هاو در نوبت   شودی بهره به اصل وام اضافه م  زانیبهره است که در آن م  ی مرکب نوع  یمترجم: بهره   ادداشتی 3

 .ردیگی بهره تعلق م  زین
  ی برا، رو گذاشتهمشابه با آنچه نویسنده پیش یروش یمسعود  قانونکتابِ و بعدها  االسطرالبدر کتاب  یرونیبریحان ابویادداشت مترجم:  4

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-  .میکنیاز ارتفاعات به افق نگاه م یافتِ افق وقت لهیوسه )ب کندیارائه م نزمی شعاعمحاسبه 

Biruni) . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni


آمار  سیتدر جیکار را با ترو نیاند. آنها اکرده فایام ا21مرتبط با قرن  نینو یدادن مباحث درس شنهادیدر پ  یتررنگپر  یلینقش خ

 د.هستن سودمند اریآموزان بسدانش یکه برا یاند، مباحثدادهانجام  وتریکامپ کدنویسی یه یاول یهامهارتو  یو احتمال مقدمات

 

 

ها و دانستن  ی عکس از مقایسه توان را می ℎ2)  دیاز دکل محاسبه کن نیدورب یفاصلهو  ℎ1، ℎ2  را با داشتن R  : 1 شکل

محاسبات، با    نیمنجر شود، اما ا  ییفرساطاقتتواند به محاسبات  یم  مسئله  نیا  :مالحظه.  (ارتفاع واقعی دکل به دست آورد

در   اتیاضیاستفاده از ر  یبرا   گریدرس بزرگ د  ک ی  نیاند. ااجتناب قابل    یکوچک به راحت  ری مقاد  یصرف نظر کردن از بعض

که به کار برده    هم  یاتیاضیکه ر  ستین  یازیخاطر ن  نیو به هم  ستندین  قیوقت دق  چیه  یواقع  یهاداده است:    یواقع  یایدن

 . باشد  قیصد در صد دق  شودمی

طرح  کا،یدر آمر (12ی دبستان تا پایه)از پیش  ایمدرسه یآموزش یبرنامه یبازنگر یبرا  ریطرح اخ نیرگذارتریشک، تأث بدون

 به دنبال خود زیرا ن ییکاربردها ،عتاً یدارد که طب دیکأ ت یسازمدل یطرح رو نیا یاضیاست. بخش ر "5همگانی یاستاندارد اساس"

 یاز مباحث کاربرد دیمن با یدهیعق. به سُرنا را از ته گشادش زدن استمَثَل  مصداق یروش نیچن یریگکاربهاما  کند،یمطرح م

مجرد شروع  یهادهیاطرح از   نیا یِاضیکه بخش ر یآموزان را با مباحث مجرد آشنا کرد؛ در حالدانششروع کرد و با استفاده از آنها 

طرح   نیا  یاضیاکثر بخش ر  کند. ظاهراً  بایز  یاضیدو مدل ر  یکی  یهئاراکه مبحث را با   دهدیکرده و تنها پس از آن به معلم اجازه م

  ی اتجربه ای یکاربرد اتیاضیدر ر یانه یزم شیکدامشان پ  چی( نوشته شده که همبایز، و کالوم مک، دارو یهانامتوسط سه نفر )به 

اهداف را  نیا توانیطور مه ر زرق و برق منتشر شد. اما چنظر و ُپبلندمشت اهداف  کیطرح با  نی. ا6در مدارس ندارند سیدر تدر

 ینانهیبواقع ریبخوانند؟ اهداف بلند و غ به کار رفته  یکه در آن فرمولرا  یمتن ستندیحاضر ن یکه اکثر مردم حت یگرفت وقت یجد

و  یزندگ اب یمطالب درس رتباطو به طور مستمر به ا کردهتر درکرا قابل  یکه جبر مقدمات دیآیمبه دست  یآنها تنها در صورت

 .میآموزان توجه کندانش یشغل یندهیآ

 
5 Common Core Standard 
6 https://seattleducation.com/common-core-standards/who-wrote-the-common-core-standards-the-

common-core-24/ for a critical view. 



کنند که یمها اعتراض یلیخ. دیکن یشتریاست توجه ب دیآموزان مهم، جذاب، و مفدانش یمن ساده است: به آنچه برا یه یتوص

قدرت  -قیآنها عم یدهیعقاما به  یریگاندازهقابل  ریغ - ییتواند تواناینمشده و  یاضیاز حد ر شیب یسازسادهمن باعث  شنهادیپ 

خبره شدن در جبر  یرا که برا یادیز یوقت و انرژ خواهندیشان ماستداللدهد. به نظر من، آنها با  شو مجرد را پرور یتفکر منطق

هدف،   نیبه ا  دنیرس  ی. برادهدیرا پرورش م  یقدرت تفکر منطق  ،یدر هر موضوع علم  قیکنند. وگرنه تفکر عم  هیاند، توجکردهصرف  

راه موفق  نیدر ا یما وقت کنمی. من فکر میمستیها نیاجمله چند یریورگخبره شدن در فاکت یآموزان برادانش یشکنجهالزم به 

اعداد   نیرا ب  یداریمعنو    یواقع  یرابطهجمله نگاه کنند که    کیفرمول به مثابه    کیتا به    میداده باش  ادی  یشتریکه به افراد ب  میاشده

 .کندیم انیب

  

   

 مترجم

 آکسفوردریاضی دانشگاه    پژوهشگر؛ هدی یزدیم 

 بازبینی متن 

 امیرحسین اصغری؛ دانشگاه جان مورس لیورپول

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

 ی ریاضیات اصفهانشراره تقی دستجردی؛ خانه


