آتش زیر خاکستر:
یاددهی و یادگیری ریاضیات به مثابه مدیریت شکاف بین گفتمانی

1

ظرفیت انسان هن در برقراری ارتبنط بن یکدیگر ،من را به آنچه هسا یم تبدیل کرده اسات بن
این حنل تواننیی من در درک یکدیگر ،بساینر مسا دد کاکسات اسات و این خطرِ کاکن هنی
ارتبنطی ،هیچ کجن بیشا ر از کالس رینضای نیسات در این ویکینوکات ،به اه یت توجه به
این ککن هن میپردازم

آنا اسفارد

خطرننکترین ویژگی کااکن هنی ارتبنطی این اساات که به راح ی دیده ن یکااوند به قول

تیرماه 99

برتراند کانو« :بزرگترین مشاکل در ارتبنط ،این توهم اسات که ارتبنط برقرار کاده اساتا از

(نوک ه کده برای ویکینوکت)

طر دیگر ،چه قنبل دید بنکاد ین نبنکاد ،برخی کاکن هن برای آموزش ضاروری اسات در
واقع ،اسانسایترین پیشارفتهن در تفکر رینضای هنگنمی اتفنق میاف د که دانشآموز بن گذر از یک خطنی ارتبنطی اج ننبننپذیر ،به
قل رویی جدید میرسااد که در آ چیزهنیی که فکر میکرده میدانساا ه ،کنمال م فنوا از آنچه تن کنو بودهاند به نظر میرسااند
حسانس کرد یندگیرنده و مدلم نسابت به این چنلش ،گنمی اسانسای در تبدیل کاکن ارتبنطی ،از یک مننع به فرصا ی برای یندگیری
اسات در ادامه پ

از توضایح ایده بن یک مثنل ،این ادعن را مطرح میکنم که توجه به کاکن ارتبنطی م کن اسات چیزهنی پنهننی و

ع یقی را در مورد تفکر رینضی آککنر کند

توجه به شکافها ،نیازی اساسی برای تدریس مؤثر
در کالس درس ،خطر توهم در ارتبانط ،زماننی در بادترین حانلات خود قرار دارد کاه هیچچیز غیرعاندی ن ین انیاد و باه نظر میرساااد
ارتبنطی عنلی برقرار کاده اسات اگر چه خطن در ارتبنط کنمال واقدی اسات ،امن مل وس نیسات و خود را نشان ن یدهد مکنل ه مدلم و
دانشآموز را در مثنل زیر ببینید:
شماره صحبت کننده

آنچه میگوید

.1

مدلم:

و این چی میکه؟

.۲

دانشآموز:

...

.۳

مدلم:

یک بنر دیگر سدی کن ،یک سوم ضربدر دوازده

.۴

دانشآموز:

فکر کنم ن یدانم

.۵

مدلم:

یکبنر دیگر ،یک سومِ دوازده

.۶

دانشآموز:

اِ چهنر

.۷

مدلم:

آفرین دیدی ،وق ی بهش فکر کنی ،راهش رو پیدا میکنی!

آنچه انجام میدهد

مینویسد× ۱۲ :

۱
۳

 1اسفنرد ،آنن (تیرمنه  ،)۱۳99آتش زیر خنکس ر :ینددهی و یندگیری رینضینا به مثنبه مدیریت ککن بین گف ننی ،ویکینوکت ک نره ۱4

چنین موقدی ی آنقدر آکانن اسات که ادعنی این که مشاکل اولیه دانشآموز به مشاکل ارتبنطی مربوط اسات ،میتواند مورد تردید قرار
بگیرد در واقع هیچ چیز تدجبآور نیسات کودک در موضاوعی که برای او جدید اسات ،در ضارب یک کسار در یک عدد حسانبی،
مشااکل دارد و موضااو بن راهن نییهنی بیشاا ر مدلم ،قنبل فهم میکااود (کاا نره  ۳و  ۵را در مکنل ه ببینید) و در نهنیت بن تفکرِ
ع یقترِ دانشآموز ،پنسا به دسات میآید (کا نره  ۶از مکنل ه) و در نهنیت مدلم میگوید که تالش ،الزمه رساید به موفقیت اسات
(کااا نره  ۷از مکنل ه)؛ هیچ چیز عجیب به نظر ن یرساااد بن این حنل توجه کنید که آ چه در ادعنی اخیر به طور ضا ا نی دیده
میکود ،بنور مدلم به این مطلب است که دانشآموز بن رویه الزم برای جواب داد به پرسش ،به اندازه کنفی آکنن است بن این فرض،
ننتوانی لحظهای کودک در پنس ا گویی ،مهنرا ننکنفی او برای انجنم ع لینا مورد نظر قل داد میکااود به نظر درساات اساات ،امن بن
نگنهی دقیقتر به موضااو میبینیم که س اؤال مه ی بدو جواب میمنند بله ،کودک تالش خود را انجنم داد؛ از ه ن پرسااش اول
تالش کرد امن تنهن پ

از ساومین پرساشِ مدلم توانسات پنسا را ارا ه دهد این پرساش ساوم مدلم (کا نره  ۵از مکنل ه) چه چیزی

در خود داکاات که توانساات این بینش ننگهننی را در کودک ایجند کند؟ چه چیزی در این پرسااش بن قبلیهن م فنوا بود؟ بررس ای
دقیق این سه پرسش نشن خواهد داد که هر یک ،چگونه به ع لینا مورد نظر اکنره کردهاند
 oدر ک نره  ۱از مکنل ه ،این ع ل بن عال م رینضی نوک ه کده است× ۱۲ :

۱
۳

 oدر ک نره  ۳از مکنل ه ،ه ین ع لینا به طور کفنهی گف ه کده است :یک سوم ضربدر دوازده
 oدر ک نره  ۵از مکنل ه ،مدلم بن این بین ک ک کرده است :یک سومِ دوازده
به ویژگی مشاا رک دو مورد اول توجه کنید :عالمت »×« و کل ه «ضااربدرا مد والً برای گف گوی رساا ی دربنره اعداد اساا فنده
میکاوند در مقنبل عبنرا «یک ساومِ دوازدها که در ساومین پرساش آمده اسات ،برای مردم عندی که تجربهای از رینضاینا رسا ی
ندارند نیز قنبل فهم اساات از این رو ،در این مثنل ،دو پرسااش اول ،کودک را به ع لی مین اعداد سااوق داد که برایش تن آ موقع
ننآکنن بود ،در حنلیکه پرسش سوم یک ع لینا آکنن در موقدیتهنی روزمره ،یدنی ینف ن قس ی از یک کل را به ذهن او آورد
این تدبیر اخیر ،بر یک کاکن ارتبنطی مین مدلم و دانشآموز داللت دارد ،کاکنفی که مدلم و دانشآموز در نهنیت هم آ را ندیدند
ساه عبنرتی که در نظر مدلم «پرساشهنی یکسان ا بودند ،در نظر دانشآموز به عنوا دو پرساش مت ل تدری کادند تفنوا مین
این تلقی و آنچه که مدلم به طور ضا نی پیشانهند داده اسات ،اگرچه ظری ولی ن یجهبتش اسات مدل ی که مشاکل کودک را تنهن
در ک بود مهانرا میبیند ،اح انال ه اه توا خود را روی تسااالو کودک بر رویاه میگذارد در مقانبل ،این واقدیات که کودک م کن
اسات دربنره پرساشهن به روکای م فنوا بن روش او فکر کرده بنکاد ،میتواند توجه مدلم را به سا ت وجهِ مفهومی منجرا برگرداند بن
چنین تفساایری ،او به اح نل زیند تصاا یم میگرفت که به کودک ک ک کند تن اتصاانل مین گف گوی روزمره دربنره تقساایم به
قس تهنی مسنوی و گف ن رینضی دربنره کسرهن را ببیند توجه به این ککن هن در گف ن  ،تأثیر ع لی بزرگی دارد آنهن ه چنن
بینش نظری جدیدی در مورد فرایند یندگیری رینضی ارا ه میدهند

شکافهای ارتباطی ،پنجرهای به فرایند یادگیری ریاضی
این حرکت نظری را بن کاافن ساانزی مفهومی آغنز میکنم میتوا تفکر رینضاای را ه چو گف ننی دید که هرگنه دربنره اک اینی
رینضای مننند اعداد ،کاکلهنی هندسای ،توابع و میاندیشایم ،درگیر آ هسا یم ۲کل ه «گف ن ا در اینجن به نو خنصای از ارتبنط
 ۲برای مطنلده بیش ر در این مورد ،اسفنرد  ۲008و  ۲009را ببینید

اکانره دارد که ویژه یک جنمده خنص اسات؛ در م ن حنضار ،این جنمده خنص ،جنمده رینضایدانن ین کالس رینضای اسات علیرغم
اکاانره هر دو به رینضاای ،این دو گف ن کنمالً بن هم م فنوا هساا ند آنچه که در مدارس مورد اساا فنده قرار میگیرد ،آ چیزی
نیست که در دانشکدههنی رینضی ین مجلههنی پژوهشی رینضی ینفت میکود
گف ن هن بن چند ویژگی ،مشات

میکاوند برای کارو  ،هر گف ن  ،کل نا کلیدی خودش را دارد و خیلی اوقنا کل نا یکسان ،

در گف ن هنی مت ل در مدننهنی م فنوتی اسا فنده میکاوند یکی دیگر از ویژگیهنی مدر یک گف ن  ،روالهن ،یدنی روشهنی
م داولی اسات که در ع ل به کنر برده و تکرار میکاوند محنسابه ،مشا قگیری ،اثبنا و رسام کاکلهنی هندسای بن خوکش و پرگنر،
مثنلهنی خوبی از روالهنی رینضی خوشتدری هس ند توجه کنید که برخی از این روالهن الگوری یاند و رویههنی مشت

دارند

و برخی چنین نیس ند
روالهن (اگر چه م کن اسات برای برخی خسا هکننده بنکاد) ،در وهله اول من را قندر میسانزند که ع لی را انجنم دهیم برای واکنش
فوری به یک موقیدت ،به رین کنری که میتوانیم انجنم دهیم این اسات که به سانبقه موجود برگردیم و ببینیم چه چیزی در چنین
موقدیتهنیی کنرآمد بوده اسات کاننسانیی یک پیشاینه مننساب ،اب دا به من ک ک میکنم که بفه یم از من چه خواسا ه کاده اسات و
هد از آنچه قرار اسااات انجنم دهیم چیسااات؛ در وهله دوم ،روالهن ،رویه کنر یدنی مراحل مننساااب برای انجنم تلکی را برای من
مشت

میکند روال مرتبو ،زوجِ تکلی -رویه است

اکنو مانیلم بان این ابزار مفهومی جادیاد ،مثانل بانال را دوبانره مورد تجزیاه و تحلیال قرار دهم ساااه موقدی ی کاه مدلم ایجاند کرد
(کا نرههنی  ۳ ،۱و  ۵از مکنل ه) ،گرچه از نظر او یکسان بودند ،دانشآموز را به جسا جو در پیشاینههنی م فنوتی هدایت کردند دو
پرساش اول (کا نرههنی  ۱و  ۳از مکنل ه) دانشآموز را به جلساههنیی از کالس درس هدایت کرد که موضاو آنهن الگوری م مدرساهای
برای ضارب کرد اعداد حسانبی در کسارهن بوده اسات از ساوی دیگر ،پرساش آخر (کا نره  ۵از مکنل ه) ،موقدیتهنی روزمره را به
خنطرش آورد که در آ هن صاحب ی از ضارب نیسات؛ بلکه صاحبت دربنره تقسایم عندالنه خوراکی بین ساه دوسات اسات این گف ن
م فانوا ،هم خود تکلی

را و هم رویاهی انجانم آ را برای دانشآموز تغییر داد در حانلات اول ،تکلی

را درخواسااا ی برای انجانم

رویههنی محنسبنتی میدید که بنید در مدرسه یند گرف ه بنکد در حنلت دوم ،تکلی او تقسیم کرد دوازه چیز ،بین سه نفر به طور
مسنوی بود و پنس به این پرسش که سهم هر نفر چقدر خواهد کد
این مثنل ،بینشای مهم در مورد چگونگی توساده روالهن به من خواهد داد اولین چیزی که بنید به آ توجه کنیم ،تفنوا چشا گیر دو
تکلی بنال یدنی تفنوا انجنم ضارب بن ینف ن ساهم اسات اگر دید این تفنوا ک ی برای من ساتت اسات ،اح نالً به دلیل آکاننیی
طوالنی من بن ع ل ِضرب کسرهن و کنربردهنی بیک نر آ است در واقع تسلو من بر این روالهن به مرحلهای از خود به خودی رسیده
اسات که فراموش کردهایم که اح نالً پیش از آ که چیزی از گف ن رسا ی کسارهن بدانیم ،میتوانسا یم از کل نتی مننند نیم ،ربع،
ثلث و ساهربع اسا فنده کنیم به ه ین ترتیب ،اح نالً فراموش کردهایم که آ روزهن ،این کل نا اب دایی کسار ،برای من اسامهنیی
برای اعداد نبودند ،بلکه برچسابهنیی برای روالهنیی مشات

بودند در آ زمن « ،ینف ن یک ساوم پی زاا هیچ چیز بیشا ر از یک

کنر فیزیکی و برش پی زا به ساه قسا ت نبود ه چنین« ،داد یک ساوم از  ۱۲کایرینی به هر یک از ساه دوساتا به نوبت کایرینی
داد به سااه نفر و تکرار آ تن ت نم کااد کاایرینیهن تدبیر میکااد (مد وال میگوییم« :یکی منل تو ،یکی منل تو و ا) در واقع
۱

خیلی پیش از آ که عبنرا  ۳ × ۱۲برای ن مدنن داکا ه بنکاد و ب وانیم آ را انجنم دهیم ،میتوانسا یم این روشهن را به کنر ببریم
بننبراین در اب دا ،اعداد گوینی مت ل به روشهنی مت ل  ،در کنرهنی مت ل به کنر گرف ه میکدند و پ
مت ل تج یع کدند و رویههنی م فنوا کنخههنیی از یک الگوری م محنسبنتی واحد به حسنب آمدند

از مدا زمننی ،کنرهنی

چنین پیوندی ۳مین روالهنی جدا از هم و تبدیل آ هن به یک روال ،یکی از فرآیندهنی اصالی توساده گف ن هن اسات در موردی
که بررسای کردیم ،پیش از آ که کانخهای به عنوا ضارب اعداد گوین به عنوا یک روال کنمل پدیدار کاود ،روالهنی م ددد دیگری
۱

نیز بن  ۳ × ۱۲پیوند میخورند از نظر دانشآموز م کن اسات بساینری از این روالهنی اب دایی ،کنمال بیارتبنط بن گف ن مدرساهای
پیرامو کسار بنکاند روند پیوند تدریجی روالهن ،منجر به توساده پینپی ع لکرد روال کلیتری اسات که به عنوا ضارب اعداد گوین
کاننخ ه میکاود این توساده ،ساودمندی و اسا فنده از روال ضارب را به طور قنبل توجهی افزایش داده و ه چنین کنربرد گف ن
پیرامو اعداد گوین را ارتقنء میدهد
مورد بررسای کاده ،گرچه کوچک بود ،امن تصاویر خوبی از تأثیر توجه به کاکن در گف ن ارا ه میدهد این امر ،اه یت جسا جوی
فدنل و آگنهننه برای ینف ن عدم تطنبق کنربرد کل نا و روالهن مین اعضنی تنزهکنر و بن تجربه گف ن رینضی را برجس ه میکند
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