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وقتى آموزشگر رياضي، خانم ليپينگ ما2، از معلمان 
رياضى در آمريكا پرسيد: «عبارت ? = 2 + 3 را چه 
مي ناميد؟» به دنبال پاسخ 5 نبود. او توضيح داد 
كه به طور غيرمنتظره اى با اين سؤال روبه رو شده 
است (2001): «يك روز، وقتى درباره ي ياددهى و 

يادگيرى معنى دارتر مسائل كالمي فكر مى كردم، دريافتم كه جاى اصطالح مهمى در مجموعه ي لغات رياضي در زبان انگليسى خالى است.»
در كشور چين، به اين مفهوم «لى شى»3 گفته مى شود. بيان لي شي، كليد حل مسئله ي كالمي است. براى مثال، در مسئله ي «جان سه 
هواپيماى كاغذى ساخت و مايك دو هواپيما. روى هم چند هواپيما ساختند؟» مى توان گفت لى شى همان بيان «2 + 3» است. در چين، اگر 

دانش آموزى بتواند لى شى درستى ارائه دهد، بخشى از امتيازات را دريافت خواهد كرد؛ حتى اگر نتواند جواب را به طور صحيح محاسبه كند.
وقتى خانم ما پرسيد: «? = 2 + 3 را چه مى ناميد؟» پاسخ هاى معلمان متفاوت بود و دامنه ي آن از «يك جمله ي عددى» تا «يك مسئله ي 
تخت يا افقى» را دربرمى گرفت. ولى هيچ يك از جواب ها، منظور وى را برآورده نكرد. البته يكى از كتاب هاى درسى كه در سال 1896 چاپ 

شده بود، به پاسخ اين سؤال نزديك شده و 3 + 2 را به عنوان يك «عبارت رياضى» معرفى كرده بود.
معموًال بعد از توضيح چنين مسائلى براي دانش آموزان، از آن ها خواسته مي شود كه بيان رياضى اين مسئله را بنويسند. نكته ي جالب اين كه، 
نوشتن يك عبارت صحيح رياضى، يكى از مهارت هاى پايه است كه در بسيارى از مدارس ابتدايى جهان، ولى به ندرت در آمريكاى امروز، 
تدريس مى شود. اما چرا اين موضوع مهم است؟ خانم ما توضيح مى داد كه فكر كردن درباره ي عبارت رياضى يك مفهوم، موجب مى شود 
كه دانش آموزان كمتر در پي پاسخ هاى صحيح باشند و بيشتر بر درك رياضى تمركز كنند. او چنين مى نويسد: «در آموزش دوره ي ابتدايى 
در آمريكا، رياضيات به عنوان امرى قابل چشم پوشى تلقى مى شود. ظاهراً بسيارى از مردم باور دارند كه رياضيات صرفًا مجموعه اى از حقايق 

رياضى و مشتى الگوريتم است... لذا، چه كسى انتظار دارد كه مقتضاى ذهنى اين موضوع، در عمل، چالش برانگيز و هيجان آور باشد؟»
چگونه مى توان به دانش آموزان كمك كرد تا به رياضيات، به خاطر چالش هاي ذهنى و قدرت برانگيختگى آن در حل مسائل، اهميت بدهند؟ 

مارج شيرر1 
مترجم: محمدجعفر جوادى

يات
سخنى درباره ي رياض
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متأسفانه، به نظر مى رسد كه اين سؤال از صحنه ي اين درس خارج شده است. در مقاله ي چاپ شده در سال 2007 با عنوان «مهم، اما نه 
براي من»4، آمده است: اكثر دانشجويان و والدين آن ها، كه در يك نظرسنجي شركت كرده بودند، بر اين باور بودند كه مطالعه ي سطوح 
باالى رياضى، براى زندگى در «دنياى واقعى» ضرورى نيست. اين دانشجويان هم چنين اظهار كرده بودند كه انگيزه ي زيادي براى يادگيرى 
سطوح باالى رياضى دارند، ولى نه براى رقابت در اقتصاد بين المللى، بلكه به دليل پاسخ گويي به مقررات دانشگاهى. البته، اين نظرپرسى 

سؤال نكرده بود كه: «آيا هرگز فكر كرده اند كه اهميت يادگيرى رياضى، به دليل قدرت ذهنى ملهم از آن است؟» 
مطرح  سؤال هاى  از  بعضى  تفرقه افكنانه اند.  و  پيچيده  رياضيات،  امروزى  بحث هاى 
امروز از اين قرارند: آيا بايد همه ي دانش آموزان (دانشجويان) رياضيات سطوح باال را 
ياد بگيرند؟ درس جبر در چه سنى بايد تدريس شود؟ كشورهاى داراى تفاوت هاى 
فرهنگى بسيار، چه چيزهايى از يكديگر مى توانند ياد بگيرند؟ چگونه مى توان رياضيات 
را براى دانش آموزان امروزى معنى دار و مناسب كرد؟ آيا موضوعاتى مانند مثلثات در مهارت هاى مرتبط با مشاغل آينده، نقش آفرين هستند؟ و 

سرانجام، هدف واقعي از يادگيري رياضى چيست؟
براى  رياضيات  كردن  معنى دارتر  با  آن ها  همه ي  داده اند،  متفاوتى  پاسخ هاى  سؤاالت  اين  به  مجموعه،  اين  مقاالت  نويسندگان  اگرچه 
رياضيات پايه، شامل درك كردن و دست يابي به مهارت هاي حرفه اي  دانش آموزان موافق اند. مريلين برنز5 مي نويسد: «تنها هنگامى كه 

فهميده شود، همه ي دانش آموزان، آن چه را كه الزمه ي موفقيت هاى بعدى آن هاست، ياد خواهند گرفت.»
لين آرتور استير6  نيز مى نويسد: «تا وقتى كه معلماِن همه ي دروس ـ اعم از نظرى يا حرفه اى ـ در درس هاي خود از رياضيات به طور منظم و 
چشم گير استفاده نكنند، دانش آموزان تشويق هاى معلمان رياضى خود را درباره ي مفيد بودن آن، يك مبالغه ي شخصى به حساب مى آورند ... 
دانش آموزان دبيرستانى به تمرينات به مراتب بيشترى با استفاده از منابع رياضى نياز دارند؛ منابعى كه در دوره هاى ابتدايى و راهنمايى معرفى 

شده اند. تمرينات بايد در تمامي موضوعات درسى انجام گيرند. درس رياضى، مهم تر از آن است كه فقط به معلم اين درس سپرده شود.»
به نظر مي رسد، سؤالى كه خانم ليپينگ ما مطرح كرد، يعنى - «چگونه مى توان به دانش آموزان كمك كرد تا رياضى را بهتر درك كنند؟» 

- سؤالى كامًال اساسى براى همه ي ماست.

پى نوشت
 Marge Scherer .1

 Liping Ma .2
 Li Shi .3

 Important, but not for  me .4
 Marilyn Burns .5

  Lynn Arthur Steen .6

درس رياضى، مهم تر از آن است كه 
فقط به معلم اين درس سپرده شود.
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از  چالش برانگيزى  و  نيرومند  دقيق،  بسيار  نمايش  جبر،  و  كسر 
اجزاى رياضيات مدرسه اى هستند. اما چگونه مى توان اين دو 

را به گونه اي آموزش داد كه دانش آموزان آن ها را درك كنند؟ 
برخالف تصور افراد عالقه مند به مسائل آموزش، رياضيات 

پوندى   600 گوريل  يك  صورت  به  آمريكا  مدارس  در 
نتيجه ي  كسب  براى  تالش  در  مدرسه  است.  درآمده 

در  رياضيات،  در  ساالنه»  كلى  «پيشرفت  در  بهتر 
علوم،  تاريخ،  مانند  موضوعاتى  آزمون هايش، 

انعكاس  مي گذارد.  كنار  را  هنر  و  موسيقى 
دهه ي  سال هاى  در  رياضى  كشمكش هاى 

در  و  برآشفت  را  معلمان  و  والدين   ،1990
در  قاطعانه ترى  وضعيت  خواستار  نتيجه 

رياضى  آموزش  پرآشوب  بحث  هاى 
شدند. 

به  مربوط  مشاجره ها  از  بسيارى 
آموزش  و  ابتدايى  آخر  پايه هاى 

چگونه  رياضيات 
؟مورد توجه قرار مى گيرد

لين آرتور استين* 
مترجم: مانى رضائى 
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متوسطه  اند؛ جايى كه دانش آموزان با مباحثى مواجه مى شوند كه درك آن ها برايشان دشوار و در برخى 
موارد دور از ذهن است. در دهه هاى قبل، مدارس به سادگى دانش آموزان رتبه هاى پايين را در طبقه ي 
ضعيف قرار مى دادند، اما امروز، انجام اين كار نه در سياست هاى آموزشى و نه قانوناً قابل پذيرش نيست. 
به خصوص، در دو موضوع «كسرها» و «جبر » مشكالت بيشترى وجود دارند. بسيارى از بزرگ ساالن 
جبر  ساده ي  فرمول هاى  و  كسرها  با  مرتبط  موضوع هاى  در  عمر  سراسر  در  معلمان،  از  برخى  حتى  و 
مشكالتى دارند. هنوز هم اين مباحث در آموزش مدرسه اى امروزى رنج آورند. به راستي چرا رياضيات 

اين همه مورد توجه و چرا اين همه بحث برانگيز است؟ 

سردرگمى در كسر 
بيش از نيمى از دانش آموزان پايه ى هشتم آمريكا، در يك آزمون بين المللى، در پاسخ به سؤال «نزديك ترين 
19 كدام است؟» از ميان گزينه هاى 1، 2، 42 يا 45، پاسخ 42 يا 45 را انتخاب  23

20 25 تقريب به مجموع 
كردند. اين پاسخ  ها، همانند رمزگشايى و تلفظ كلمه ى «فيل» است، آن هم در حالى كه هيچ دركى از اين 
23  به 1 نزديك 

25
19 و

20 حيوان در ذهن فرد وجود ندارد. اين دانش آموزان، هيچ اطالعى از اين كه عددهاى 
هستند، نداشتند. 

هيچ يك از والدين آن ها نيز احتماالً اطالعى در اين زمينه نداشتند. عده ى اندكى از والدين از كسرها درك 
كافى دارند و مى توانند آن ها را به راحتى به كار برند. از آن جا كه مردم در زندگى روزمره از كسر استفاده 
نمى كنند، برخى مى پرسند چرا مدارس (در حال حاضر در تمام ايالت ها) اصرار دارند همه ى دانش آموزان 
2  تقسيم كنند. وقتى 

3 3 را بر
1

4
2 را جمع و يا چگونه 

7 9 و
13 بدانند كه مثًال چگونه دو كسر غيرمتعارفى 

كسانى با بدبينى مى پرسند: آخرين بارى كه يك بزرگ سال معمولى با چنين مسئله اى روبه رو شده ، چه 
زمانى بوده است؟» حتى معلمان رياضى به سختى مى توانند موقعيتى واقعى را نشان دهند كه به اين 

محاسبه هاى عجيب و غريب نياز باشد.1
پيش مى آيند،  به عالوه، بيشتر مردم نمى توانند به انگليسى صحيح، كسرها و نسبت هايى را كه معموالً 
مثًال در جدول عادى داده ها، به كار ببرند. يك مثال ساده، اين مشكل را نشان مى دهد.2 در حالى كه بيشتر 
1 از يك چيز، موارد متعددى از عدم  توانايى مردم در مواجهه با يك 

5
مردم مى دانند كه 20 درصد، يعنى
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از  تا  مى كند  كمك  بى سوادان  به  ماشين  حساب  اگرچه  مي شود.  مشاهده  كسر  اين  از  واقعى  موقعيت 
3 برآيند، اما به كسانى كه در خواندن جدول و بيان  21 4 3 2 و 9

7 13 عهده ى محاسبه ى موارد دشوارى مانند
روابط آن به انگليسى واضح مشكل دارند، هيچ كمكى نمى كند. 

دارد:  مصداق  رشته  اين  كل  در  كه  هستند،  رياضيات  از  متفاوت  جنبه ي  دو  نشان دهنده ي  مثال ها،  اين 
يكى، محاسبات است و ديگرى تفسير. در مورد اول، با توجه به اعداد، پاسخ موردنظر به صورت مستدل 
توليد مى شود و در مورد دوم، يعني استدالل درباره ي اعداد، به درك و فهم روابط  آن ها مي انجامد. به طور 
كلى، رياضيات دوران مدرسه اى بر مورد اول تأكيد دارد و علوم طبيعى و اجتماعى، متوجه مورد دوم است. 
دانش آموزان به داليل روان شناختى، آموزشى، منطقى و انگيزشى، وقتى به بهترين يادگيرى دست پيدا 

مى كنند كه معلم اين دو رويكرد را با يكديگر تركيب كند.
اين فقط كودكان و بزرگ ساالن معمولي نيستند كه با كسرها مشكل دارند، حتى رياضى دانان نيز تعريف 
محور  روى  نقاط  برخى  براى  است  نامى  تنها  كسر،  كه  باورند  اين  بر  گروهى  ندارند.  كسر  از  واحدى 

1
3 اعداد3، در حالى كه برخى ديگر معتقدند: بهتر است آن ها را مضرب كسرهايى با صورت واحد، مانند

در نظر بگيريم.4 كتاب هاى درسى دانشجويان تربيت معلم دوره ابتدايى،  نمايش گسترده تر و  1
5 1 و

4
،

گيج كننده ترى از اين دو ديدگاه ارائه مى دهند.5 
وقتى مردم عادى از كسرها صحبت مى كنند، به جاى شروع با تعريف هاى رسمى، بر معناى محتوايى آن ها 
تأكيد مي كنند. كسرها همانند اعداد، سازه هاى ساخته بشر هستند و از بافت هاى خاص اجتماعى و علمى 
برآمده اند. آن ها نمايشى از بزرگى مسائل اجتماعى (مانند درصد معتادان در يك جامعه)، ميزان قدرت 
بى كارى)  ميزان  (مانند  دولت  سياست هاى  نتايج  يا  مدرسه)،  مالى  حاميان  درصد  (مانند  عمومى  عقايد 

هستند. هر عدد، حاصل فعاليت بشر است و در خدمت اهداف انسانى قرار دارد.6 
آن ها  معانى  انتقال دهنده ي  كلمات،  و  مى دهند  نشان  را  كميت  عددها،  ديگر  و  تناسب  نسبت،  كسرها، 
هستند. براى آن كه رياضيات، چيزى بيش از تمرين ذهنى صرف براى شاگردان باشد، الزم است معلمان 
بر رابطه ي متقابل اعداد و كلمات، به ويژه در بيان رابطه هاى كّمى در جمالت معنى دار، تأكيد كنند. توانايى 
محاسبه كردن، براى كاربران رياضيات، پشتوانه اى براى معانى است. و براى معنادار كردن رياضيات، 

(Reading, Writing & Reasoning) يعنى خواندن، نوشتن و استدالل كردن ،(3R) «بايد «سه آر
در ذهن هر دانش آموز به خوبي درهم آميخته شود. 

بى سوا ببه  ممااششييينننن  ححسسسااااببببب  ااااگگگگگررچچهه  مممميييي ششششششوووودددد.  مشاههددددههههه  كسر 
33 بببببررررررآآآآآآآييييييييننننددد،، ااما ببه كككسسسانى ك 2111 4 3 2 وووو 9

7 177 3 شوارى ممااانننننددددد
شكل دارند، هههههييييچ كمكىىى نمى كنندددد.... 

كه هههسسسستتتنندددد،  ررياضيااتتت  اااز  متتتففففاااوووتتتت  جنبه ي 
سير. در موردد ااوولل،، باا تتتتووججهه به اعداد،
ستدالل درباره ي اعداد، به درك
 اول تأكيد دارد و علوم طب

شى، منطقى و انگيز
ر تركيب كند.
 كه با كس
كس  
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جبر براى همه؟ 
دانش آموزان،  تمام  فردمن،  توماس  استعاره اى  و  كاست  و  بى كم  دنياى  در  كه  مى كند  حكم  عقل سليم 
تمام  فنى  كار  به  پرداختن  و  كالج  به  ورود  براى  را  دبيرستان  بودن،  مانده  عقب  يا  نخبه  از  صرف نظر 
براى  ابتدا  در  كه  درسى  بگذرانند؛  را  جبر   بايد  دانش آموزان  تمام  مثال  براى  اساس،  اين  بر  كنند.7 
تمام  آمريكا،  ايالت هاى  از  نيمى  از  بيش  در  اكنون  اما  بود،  شده  طراحى  رياضى  به  عالقه مندان  سوق 

فارغ التحصيالن دبيرستان بايد آن را بگذراند.8 
طرف داران جبر براى تغيير اسف بار اين سياست آموزشى، استدالل هاى متعددى دارند: 

• پيش بينى نيروى كار در آمريكا، از كمبود انواع مهارت هاى فنى در شهروندان كه از طريق درس هايى 
چون جبر  تأمين مى شود، حكايت دارد.9

• داده هاى مربوط به استخدام و آموزش نشان مى دهد، جبر « پيش نياز» مشاغلى است كه حقوق باال 

دارند. به خصوص، از هر شش نفر جوانى كه در چارت باالى توزيع درآمد قرار دارند، پنج نفر آن ها جبر 
را گذرانده اند.10 

• جبر ، پيش نيازى براى جبر كالج است. جبر كالج، يك درس رياضى  است كه معموالً براى مدارك بعد 

از متوسطه ضرورى است. در واقع، تمام دانشجويانى كه جبر  را نگذرانده اند، بايد رياضيات جبرانى را 
بگذرانند.

اغلب دانش آموزانى كه در صورت ضرورى نبودن درس جبر، آن را انتخاب نمى كنند، كسانى هستند   •
موجود،  آموزشى   نظام  نتيجه،  در  دارند.  فرزندانشان  آموزش  به  نسبت  كمترى  تعهد  آن ها  والدين  كه 

نابرابرى ها را تشديد مى كند و تفاوت هاى اجتماعى و اقتصادى را بين نسل ها، استمرار مى بخشد.11 
منتقداِن ضرورى بودن جبر  خاطرنشان مى كنند كه ساير حوزه هاى رياضيات، مانند تحليل داده ها، آمار، و 
احتماالت نيز به همان اندازه با كمبود فارغ التحصيالن متوسطه روبه رو هستند، ولي معموالً براي استخدام 
و پرداختن به فعاليت هاي روزمره مفيدترند. اين گروه، رابطه ى تاريخى جبر   با موفقيت اقتصادى را، بيشتر 
به علل عام (مانند زمينه ي خانوادگى و حمايت هم ساالن) نسبت مى دهند تا به مفيد بودن مهارت هاى جبر. 
آن ها هم چنين اشاره مى كنند: بيشتر دانش آموزانى كه جبر  را گذرانده اند، رياضيات دوره ي كالج را نيز به 

صورت جبرانى گذرانده اند. 

چارت

بر كالج، يك د
 دانشجويانى كه جب

 ضرورى نبودن درس جبر، آ
دارند ففرززندانشان  آموززشش  به  سبت 

تفاوت هاىىىىى اااججججتمااععى و اقتصااددىىىى رررااا بين ن
خاطرنشان ممىىىىى كككننننننددد ككككههه سسساااير حووززززهههه ههههاااى رياضيا

ه با كمبببببووووودددد فففففااااارررررغغغغغ اااالللللتتتتتححححححصصصصصصصصصييييييييالالالالالالالنننننن متووووووسسسسسططططططططهههههه روووبببهه رروو هستند
ي روزمره مففففيييدتتتررررنننننددددد... اااااييييننننن گگگگگگرررووووههههه،، رراااابببططططههههه ىىىىى تتتتاااااررييخخخخىىىىى جبر   با م

ه ي خانوادگى وووو حححححمايييييت هممممممممم ساالننن)) نسبت مممىىىىى دهند تا به مفيد
ره مى كنند: بيششششترررر دددانننشششش آممممووووزاننىىىى ككهه ججببررر  رررراااا گگگگگگذذذذذذررررراااننندده اند، رياضيات

ذرانده اند. 
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در واقع، اين مشكالت وقتى به سرعت آشكار شدند كه مدارس تالش كردند اين دستورالعمل جديد 
استانداردها،  توسعه ى  و  تدوين  از  پس  كوتاهى  مدت  يعنى،  بگيرند.  به كار  رياضى  آموزش  مورد  در  را 
خط مشى ها و آزمون هاى «جبر  براى همه»، مشخص شد كه در بيشتر مدارس، دست يابى به اين اهداف 
فقدان  مالي،  تأمين  مشكالت  مدارس،  ناكافي  آمادگي  شامل  كم وبيش،  امر،  اين  داليل  است.  ناممكن 
«سرهم بندى شده ي»  درس هاى  ارائه ي  نتيجه،  در  است.  آموزش  پايين  كيفيت  و  توانايى،  و  انگيزش 
خدمات  شدند،  ناچار  ايالت   و  مناطق  و  يافت  كاهش  مهارتى  استانداردهاى  و  گرفت  افزونى  رياضى، 
به نتيجه ى  ناچيزى را به اين هدف اختصاص دهند؛ هدفى كه بدون صرف منابع عظيم مورد نياز، واقعاً 

مطلوبي نمى رسد.12 
شواهد متعدد نشان مى دهند اين فرض كه آموزش درس جديد جبر ضرورتاً به يادگيرى بيشتر مي انجامد، 
فرضى خام و ناپخته است. اگرچه اين فرض در بعضى از دروس مصداق دارد، ولى پذيرش آن در مورد 
جبر ، كه با دانش آموزان بى عالقه  و كمبود معلم روبه روست و هدف نامشخصى دارد، دشوارتر است. به 
داليلى كه ذكر شد، ثبت نام در جبر  در دو دهه ى اخير دو برابر شده است.13 با اين وصف در همين دوره، 
ثبت نام در درس هاى جبرانى رياضى كالج نيز بيشتر شده و نمرات رياضى در سنجش پيشرفت تحصيلى 

ملى (NAEP) در پايه ى 12 تغييرى نكرده است.14 بنابراين روشن است كه اشتباهى وجود دارد. 
هر چند نمى توان با كنترل تصادفى به پژوهش درباره ي آموزش رياضيات مدرسه اى پرداخت كه در آن 
تعدادى از دانش آموزان، به عنوان گروه آزمايش و ديگران به عنوان گروه گواه به كار گرفته شوند، اما 
مى توان اثرات برنامه ى درسى جارى را  بر افرادى بررسى كرد كه آن را پشت سر مى گذارند. در اين 

مطالعه، شواهد ناراحت كننده اى به شرح زير موجودند: 
• يك سوم دانش آموزان ورودى پايه ى 9 به همراه سايرين، درس را رها مى كنند و آمريكا را با بيشترين 
درصد ترك تحصيل در دوره ى متوسطه در ميان كشورهاى صنعتى روبه رو مى كنند.15 به عالوه، تقريباً 
نيمى از سياهان، اسپانيايى زبانان و بوميان آمريكايى  ، با هم كالسى هاى خود فارغ التحصيل نمى شوند.16 
بيشتر  كه  است  درسى  موضوعات  از  يكى  اما  نيست،  شرم آور  آمار  اين  عامل  تنها  رياضيات  چه  اگر 

دانش آموزان در آن ناموفق هستند. 
پيش نياز  به عنوان  را  دبيرستان  رياضيات  از  اعظمى  بخش  بايد  كالج  ورودى  دانش آموزان  سوم  يك   •

بخوانند تا بتوانند درس هاى «جبر كالج» يا «آمار مقدماتى» را انتخاب كنند.17 
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• در يك مطالعه در مورد نگارش دانشجويان، يك سوم از دانشجويان در يكى از كالج هاى كامًال گزينشى، 
در استفاده از نوشتارى كه در آن استدالل كّمى، نقش اصلى را داشت، ناموفق بودند.18 

معني  دقيق  انگليسى  بيان  در  عموماً  اجتماعى،  علوم  و  علوم تجربى  رشته هاى  در  كالج  دانشجويان   •

داده هاى كالمى ارائه شده در قالب جدول و نمودار با مشكل روبه رو هستند.19 
يكى از تبيين هاى اين نتايج دلسردكننده، مسيرى است كه رياضيات مدرسه اى طى مى كند؛ مسيري كه از 
مسائل عينى و كاربردى (مانند اندازه گيرى و شمارش) در پايه هاى پايين شروع مى شود و تا مسائل مجرد 
و ظاهراً غيركاربردى (مانند، فاكتورگيرى و ساده كردن) در پايه هاى باالتر ادامه پيدا مى كند. گزارش هاى 
تأسف بار زيادى وجود دارند كه نشان مى دهند،  رياضيات دبيرستانى مملو از تمرين هايى است كه  ناتوانى 
دانش آموزان را اثبات مى كنند. اين نتايج خود را در سال هاى بعد نشان مى دهند و دشوارى هاى خاص 

اقليت ها را در اين درس ها موجب مى شوند. 
شامل  كه  بود  مجردى  مفاهيم  و  اصلى  موضوعات  شامل  مدارس،  رياضى  درس  برنامه ي  گذشته،  در 
حدود نيمى از دانش آموزان مى شد؛ يعنى افرادى كه هدفشان ورود به كالج بود. موضوعات محدود ولى 
ارزشمندى نيز به بقيه تدريس مى شد. اعتقادى كه در دو دهه ى اخير به وجود آمده، اين است كه آموزش 
رياضيات قوى و سودمند به دانش آموزان، مدت هاست كه به تأخير افتاده است. اما هنوز روشن نشده 
است كه: « بهترين انتخاب براى همه ي دانش آموزان، رياضياتي است كه به تبع گذشته پايه در جبر دارد 

و اساساً بر مبناي افزايش تجريد تدوين شده است.»

تسلط بر رياضيات 
حوزه هايي  تنها  اما  هستند،  مدرسه اى  رياضيات  بخش هاى  دشوارترين  از  يكى  شايد  جبر،  و  كسرها 
نيستند كه موجب دردسر دانش آموزان مى شوند. تجربه نشان داده است كه بسيارى از دانش آموزان در 
تسلط بر مفاهيم مهم رياضيات ناموفق هستند. آن چه از آموزش سنتى ناديده گرفته شده، تأكيد كافى بر 

سه مؤلفه ي مهم است؛ يعنى ارتباطات، اتصاالت و زمينه ها. 

ارتباطات
تجربيات  و  مهارت ها  با  و  مردم  متفاوت  قشرهاى  با  بتوانند  دانش آموزان  كه  دارند  انتظار  كالج ها 
حوزه هاى  از  كه  بپردازند  مهارت هايى  تركيب  به  هم  چنين،  كنند.  برقرار  مؤثر  ارتباطى  متنوع، 

نش
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آن ها  دارند.  مشابهى  درخواست  نيز  كارفرمايان  آمده اند.  به دست  مختلفى 
نيست.  كافى  امروزى  چالش هاى  براى  خود،  خودى  به  رسمى،  دانش  كه  مي كنند  تأكيد 
تأكيد  سازگارى  قابليت  و  كارگروهى  بر  فنى،  مهارت هاى  به  توجه  به جاى  تجارت  رهبران  امروزه، 
دارند. مصاحبه كنندگان، توانايى تلفيق اطالعات، ساخت پيش فرض هاى مستدل، شناخت تناقض ها 
توانايى  كه  هستند  فارغ التحصيالنى  دنبال  به  آنان  مى سنجند.  داوطلبان  در  را  آن  داليل  تشريح  و 
كمى  موضوعات  اين  مورد  در  ديگران  با  بتوانند  و  باشند  داشته  را  آن  محاسبه ى  و  داده ها  تفسير 

بپردازند.20  تعامل  و  گفت وگو  به 
در پاسخ گويى به خواست هاى كالج و بازار كار، دانش آموزان نيازمند تمرين هاى گسترده ي كالمى در بيان 
معانى كّمى مسائل و راه حل آن ها هستند. آن ها بايد بتوانند با سهولت، جمله هاى دقيق و پاراگراف هايى 
آن ها  بين  رابطه ى  و  دهند،  توضيح  را  فرمول ها  و  نمودارها،  جدول ها،  داده ها،  معناى  بنويسند،  منسجم 
را بيان كنند. براى مثال، دانش آموزان رشته ي علوم با استفاده از داده هاى مربوط به گرمايش جهانى، 
داده هاى  با  علوم انساني  دانش آموزان  بنويسند؛  مجله  براى  دى اكسيدكربن  عوارض  درباره ى  مقاله اى 
مربوط به انتخابات اخير، مطلبى در دفاع يا عليه يك روش انتخاباتى متفاوت تهيه كنند؛ دانش آموزان 
اقتصاد با بررسى جدول داده هاى مربوط به بدهى هاى ملى، به نوشتن نامه هايي به نمايندگان درباره ي كم 

كردن اين بدهي ها و جلوگيري از انتقال آن ها به نسل بعد، اقدام كنند. 
پيش از اين، بر اين باور بوديم كه اگر معلمان رياضى به دانش آموزان چگونگى محاسبه را بياموزند و 
معلمان انگليسى [ادبيات] نگارش را درس بدهند، در آن صورت دانش آموزان به طور طبيعى مى توانند با 
تركيب اين مهارت ها، ايده هاى كّمى را به نگارش درآورند. داده ها و سال ها تجربه ى نااميدكننده نشان 
دانش آموزان  كه  آنيم  خواهان  اگر  باشند.  داشته  باوري  چنين  مى توانند  ساده لوحان  تنها  كه  مى دهند 
و  رياضى  مهارت  عمل  دو  هر  آن ها  كه  شويم  مطمئن  بايد  كنند،  پيدا  را  رياضى   زبان  به  ارتباط  توانايى 

استفاده از استدالل هاى كّمى را همراه با هم بياموزند و نقد  كنند. 

اتصاالت
تنها  درمي يابند،  كه  است  آن  ندارد،  فايده اي  رياضيات  مى كنند  گمان  دانش آموزان  كه  داليلى  از  يكى 
چه  و  نظرى  چه  ـ  معلمان  كليه  كه  زماني  تا  هستند.  معلمان  مى كنند،  استفاده  رياضيات  از  كه  كسانى 
توصيه ي  و  تشويق  دانش آموزان،  نكنند،  استفاده  چشم گيرى    و  منظم  به طور  رياضيات  از  ـ  حرفه اى 
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معلمان رياضى به كارآيى اين درس را به عنوان لفاظى تلقى خواهند كرد. 
را  رياضيات  كه  دارند  نياز  مدارس  دانش آموزان،  نظر  در  رياضيات  جلوه دادن  مهم  منظور  به 

و  معلمان  توسط  رشته اى  ميان  برنامه ي  يك  طراحى  با  مى تواند  مهم  اين  دهند.  رواج  نوشتن  همانند 
مسئوالن اجرايى، به منظور مهم جلوه دادن هدف محاسبه كردن به اندازه ي هدف نوشتن، به دست آيد. 
هر موضوع قابل تدريس در مدرسه به نوعى مستلزم استفاده از برخى پارامترهاى كّمى يا استدالل هاى 
منطقى است تا شواهد را به نتايج مرتبط مى سازد. اندازه گيرى و محاسبه، بخشى از تمامي موضوعات 
حرفه اى هستند؛ جدول ها، داده ها، و نمودارها نيز به وفور در علوم اجتماعى و طبيعى وجود دارند. تجارت 
به رياضيات مالى نياز دارد. معادالت در اقتصاد و شيمى مشترك هستند و منطق استنتاجى در تاريخ و 
آموزش مدنى، نقشى كليدى به عهده دارد. اگر معلِم هر يك از اين حوزه ها، مواردى را مورد توجه قرار 

دهد كه در آن تفكر كّمى حاكم باشد، درك دانش آموزان از رياضى بهبود خواهد يافت. 
ساده  كّمى  استدالل هاى  به كارگيرى  از  باال،  سطح  كالج هاي  از  بسيارى  شده  تربيت  پرهيز دانشجويان 
ابتدايى  پايه هاى  در  بايد  دبيرستانى  دانش آموزان  كه  مى دهد  نشان  خود،  استدالل هاى  از  پشتيبانى  در 
طول  در  بايد  تمرين ها  اين  دهند.  انجام  رياضى  منابع  از  استفاده  با  را  بيشترى  تمرين هاى  متوسطه،  و 
برنامه ى درسى گنجانده شوند. رياضيات بسيار مهم تر از آن است كه تنها به معلم رياضى سپرده شود. 

زمينه ها
يكى از انتقادهاى متداول به رياضيات مدرسه اى آن است كه تمركز بيش از حدى بر رويه ها (الگوريتم ها) 
دارد و درك آن ها را چندان جدى نمى گيرد. اين مشكل به ويژه  در مورد كسرها و جبر صادق است، زيرا 
اين دو، نشان دهنده ي سطحى از انتزاع هستند كه به مراتب، فراتر از محاسبه ي اعداد است. اين مفاهيم، 
مفاهيمى  تنها  دانش آموزان  از  بسيارى  نظر  از  معنى،  از  حمايت  در  اطمينان  قابل   زمينه اى  ايجاد  بدون 

بى معنى و مجرد به حساب مى آيند. 
باال رفتن سطح تجريد، به توسعه ى الگوريتم ها و محو ارتباط آن ها با معنايشان مى انجامد. چرا مى توان 
برقرار است؟ اگر معنى  2 2 2( )a b a b   اعداد را معكوس و ضرب كرد؟ چرا بين  a و b رابطه ي
اين نمادها برايتان روشن باشد، داليل آن ها نيز بديهى است. اما اگر چنين نباشد، نمادها رمزآلود خواهند 
بود. بديهى است كه جداشدن رويه ها از معناى خود، دانش آموزان را به طور كامل آشفته مى كند. افزايِش 
اخير تعداد آزمون هاى استاندارد شده ، اين مشكل را شديدتر كرده است، زيرا معلمانى كه خواهان حل 
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اين  كه  زمانى  تا  برنمى آيند.  آن  پس  از  دانش آموزان  كه  درمى يابند  نيز  هستند  مشكل  اين 
دانش آموزان  هم  و  معلمان  هم  رويه ها،  اين  هستند،  مسلط  معتبر  ظاهر  به  آزمون هاى  به  رويه ها 

كرد.  خواهد  مشغول  خود  به  را 
كاربرد  دارد.  وجود  بى معنا  مجردسازى هاى  اين  براى  مناسب  جاى گزين  يك  اين،  وجود  با 
براساس  پيچيده   تفكري  مستلزم  رايج،  مشاغل  و  روزمره  زندگى  در  رياضى  استدالل هاى 
رياضيات  اصلى  جريان  اما  است.  تناسب)  و  درصد،  حساب،  مانند  (مهارت هايى  اوليه  مهارت هاى 
سوق  مجردى  فزاينده ي  مفاهيم  سوي  به  را  دانش آموزان  مثلثات)،  و  هندسه،  (جبر،  دبيرستان  در 
داده  نشان  شب)  قطارهاى  برنامه ى  (مانند  شده اى  ساده  بسيار  تمرينى  الگوهاى  در  كه  مى دهد 
مستلزم  كه  پيچيده،  و  واقعى  مسائل  با  ساده  و  انتزاعى   مسائل  اين  ساختن  غنى  با  مى شود. 
رياضيات  كه  دريابند  تا  كنند  كمك  دانش آموزان  به  مى توانند  معلمان  است،  ساده  مهارت هاى 
جهانى،  گرمايش  است.21  كننده  كمك  اندازه  چه  تا  آن ها  پيرامون  مهم  مسائل  درك  در 
غنى  داده هاى  داراى  موضوعات  از  مثال هايى  گاز،  مصرف  هزينه ي  و  تحصيلى  شهريه ي 
با  را  آن ها  قادرند  حال  عين  در  و  كنند  جلب  را  شاگردان  توجه  مى توانند  كه  هستند 
دانش آموزان  به  مى تواند  توجه  اين  بكشند.  چالش  به  خود  حيرت انگيز  پيچيدگى 
در مبارزه با بى حوصلگى، كه يكى از داليل مهم ترك تحصيل آنان است، كمك 

 22 كند.
معانى  كردن  مرتبط  آموزشِى  فعاليت هاى  كه  است  اين  مهم تر  همه  از 
در  مثًال  بگيرد،  صورت  واقعى  بافت  در  كه  است  آن  مستلزم  اعداد،  با 
شمارش،  به  آن  در  كه  زيست شناسى،  يا  اقتصاد  جغرافى،  تاريخ، 
مي شود.  پرداخته  چيزها  تحليل  يا  استنباط  يا  اندازه گيرى 
بهترين  مى رود،  به كار  رياضى  استدالل  آن  در  كه  زمينه اي 
برنامه ى  طول  در  فعاليت ها  اين  معرفى  طبيعى  موقعيت 
درسى است. اما از سوى ديگر، على رغم تالش بى دريغ 
به عنوان  را  رياضيات  دانش آموزان  رياضى،  معلمان 
رياضيات  كالس  در  تنها  كه  مى نگرند  موضوعى 
كاربرد دارد. بهترين راهى كه مى توان رياضيات 
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توسط  رياضيات  از  استفاده  شاهد  آنان  كه  است  آن  داد،  جلوه  مهم  دانش آموزان  نظر  در  را 
باشند.  زمينه ها  انواع  در  خود  معلمان 
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ُكنـد  خيلي  رياضي  در  معموًال  او  كه  اين  از  معلمش،  بگيرد.  ياد  را  ضرب  مي كرد  تالش  چهارم،  كالس  دانش آموز  ُپل، 
كـار مي كرد و «كار زيادي انجام نمي داد»، نگران بود. من موافقت كردم كه ببينم آيا مي توانم ماهيت مشكل ُپل را بشناسم. 

مكالمه ي ما اين طور آغاز شد:
مريلين: مي تواني آن چه را كه درباره  ي ضرب مي  داني به من بگويي؟

ُپل: (فكر مي  كند و سپس پاسخ مي  دهد): 8 ×6 تا مي شود 48  تا.
مريلين: آيا مي داني 9×6 تاچه قدر مي شود؟

ُپل: اين را بلد نيستم. تا حاال آن را ياد نگرفته  ام.
مريلين: آيا مي  تواني يك جوري آن را پيدا كني؟ 

ُپل يك لحظه سكوت كرد و بعد سرش را به عالمت نفي تكان داد.
مريلين: 8×6 تا را چه طور ياد گرفتي؟

ُپل: (خوش حال شد و خنديد) خيلي آسان است. (شعري  خواند و  گفت شش هشت تا مي شود چهل و هشت تا).
زماني كه با ُپل صحبت مي  كردم، فهميدم كه ضرب براي او يك معماست. او به دليل پايه  ي ضعيفي كه در درك رياضي 
داشت، از همه  ي هم كالسي  هايش كه ضرب  هايي مثل 4×683 را انجام مي  دادند، عقب  تر بود. پيش از اين كه بتواند از پس 

چنين مسائلي برآيد، نياز داشت كه مفهوم ضرب و ارتباط آن را با جمع  درك كند.
پل تنها دانش آموز  سردرُگم اين كالس نبود. در خالل صحبت  هايي كه با معلمان داشته ام و براساس تجارب خودم، به اين 
نتيجه رسيده ام كه در هر كالس، تعداد قابل توجهي از دانش آموزان، در معرض خطر شكست در رياضيات هستند و از طريق 

آموزشي كه به آن ها داده مي  شود، چيزي دريافت نمي  كنند. براي اين دانش آموزان چه كار بايد كرد؟

9 روش براي ارتقاي تحصيلي كودكان
چگونه مي توان به دانش آموزان سردرُگمي  كه مفاهيم اوليه و اساسي رياضي را نمي دانند،كمك كرد؟

9
ِمريلين بِرنز

مترجم: سپيده چمن آرا
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كلنجار رفتن با مداخله  هاي جبراني
گفت و گو با ُپل، مرا به ياد سه موضوع مهم در تدريس رياضي انداخت:

 ضروري است به دانش آموزان كمك كنيم تا بين مفاهيم رياضي ارتباط برقرار كنند و اين مفاهيم را حقايقي از هم جدا ندانند. 
(ُپل هر يك از «حقايق ضرب»1 را قطعه  ي مجزايي از اطالعات مي پنداشت كه بايد حفظ كرد.)

 ضروري است يادگيري جديد دانش آموزان بر مفاهيمي بنا شود كه قبًال ياد گرفته  اند. (ُپل از دانش خود درباره  ي جمع، براي 
به دست آوردن حاصل ضرب اعداد استفاده نمي كرد.)

 ضروري است به خاطر داشته باشيم كه پاسخ  هاي درست دانش آموزان، بدون توضيح چگونگي به دست آوردن آن ها، براي 
قضاوت درباره  ي درك رياضي آن ها كافي نيست (پاسخ درست او به حاصل ضرب 8×6، فقدان درك عميق وي را نشان داد.)

در طول ساليان كارم، تمركز من بر يافتن روش  هاي كارآمد تدريس حساب بوده كه سنگ بناي رياضي است. تدريس اعداد و 
اعمال، همراه با آموزش مفاهيم و مهارت  هاي اساسي حساب به دانش آموزان، آن ها را براي جبر آماده مي  سازد. من درس هايي را 
تدوين كرده ام كه با توجه به سه عنصر مهِم «محاسبه كردن»، «حس عددي» و «حل مسئله»، به دانش آموزان كمك مي كند 
تا درباره  ي اعداد و اعمال، درك معناداري پيدا كنند. تمام تالشم اين بوده است كه از رويكردهايي چون: «كار تو اين نيست 
كه بپرسي چرا. فقط معكوس كن و ضرب كن.» دوري كنم. در عوض درس هايي را طراحي كنم كه براي همه  ي دانش آموزان 

قابل فهم باشد و براي عميق تر شدن اين فهم، مهارت  هايي را نيز تدريس كنم. 
ولي دانش آموزاني مانند ُپل، چالش بزرگ  تري محسوب مي شوند. خيلي از آن ها، حداقل يك سال را با عدم درك مفاهيم 
اساسي رياضي پشت سر گذاشته  اند؛ مفاهيمي كه يادگيري هاي جديد بايد روي آن ها بنا شود. اين دانش آموزان ممكن است دچار 

بدفهمي هاي متعددي شده باشند كه مانع پيشرفتشان شود. آن ها شكست و فقدان اعتماد به نفس را نيز تجربه كرده  اند.
اين دانش آموزان، نه تنها به زمان و توجه بيشتري نيازمند هستند، بلكه به آموزش  هاي تكميلي  احتياج  دارند كه از برنامه  ي 
عادي متفاوت و مختص موفقيت آن ها طراحي شده است. من اخيراً تمركز حرفه اي خويش را به تفكر درباره  ي آموزش هايي 
تغيير داده ام كه بايد به دانش آموزاني مانند ُپل داد . من و همكارانم، درس  هايي براي تدريس اعداد و اعمال طراحي كرده  ايم كه 
به آموزش هاي جبراني مؤثري در زمينه ي اعداد و اعمال به كساني كه بسيار عقب هستند، منجر مي شود. ما با اين مسئله مواجه 
بوده ايم كه چگونه مي توان آموزشي داشت كه جذاب باشد، تجربه  هاي بسيار كوچِك يادگيري را از طريق آموزش «داربستي»2 
عرضه كند، در جهت موفقيت دانش آموزان گام بردارد، تمرين  هاي مورد نياز دانش آموزان براي استحكام بخشيدن به ادراكات و 
مهارت  هاي ضعيف آن ها را فراهم آورد، و پايه  هاي رياضي دانش آموزان را همراه با دادن اعتماد به نفس به آن ها، تقويت كند.

من در تدوين آموزش مداخله اي جبراني، تعهد طوالني مدت خويش را در كمك به دانش آموزان در يادگيري واقعيات و 
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مهارت ها، يا پايه  هاي اساسي حساب، مجدداً اعالم كرده  ام. عالوه بر اين، اعالم كرده  ام كه مباني اعداد و اعمال براي همه  ي 
دانش آموزان، از جمله آن هايي كه نيازمند تالش بيشتر هستند، بايد به هر سه جنبه  ي مهارت هاي عددي، يعني محاسبات، حس 
عددي، و حل مسئله بپردازد. دانش آموزان، تنها با ياد گرفتن پايه هاي اصلي حساب، كه شامل درك مفاهيم و كسب مهارت هاي 

حرفه اي نيز هست، براي موفقيت هاي بعدي خويش آماده مي شوند.

راهبردهاي ضروري
براي تدريس يك محتواي مداخله اي و جبراني موفق به يادگيرندگان ضعيف در رياضي، نُه راهبرد زير را ضروري يافته  ام. اغلب 
اين راهبردها بايد به صورت مكمل به كار روند، ليكن معلمان مي  توانند از آن ها در آموزش به گروه  هاي بزرگ تر نيز استفاده كنند:

1. محتواي اصلي رياضي را مشخص كنيد و براساس آن، داربست مفهومي بزنيد
مي  خواهيم  كه  را  مهارت  هايي  و  مفاهيم  بايد  است.  پياز  يك  كندن  پوست  مانند  درست  رياضي،  اصلي  محتواي  تعيين 
دانش آموزان ياد بگيرند، معرفي كنيم و از موارد فرعي و نامربوط دست بكشيم. تنها در اين صورت است كه معلمان مي توانند با 

مرتب كردن اين محتوا به قسمت هاي قابل مديريت و پشت سر هم قرار دادن اين قسمت ها، داربست مفهومي بزنند.
براي اين كه ُپل بتواند به عنوان مثال، 683 را در 4 ضرب كند، نيازمند مجموعه  اي از مهارت هاي خاص است. او بايد مفاهيم 
اساسي ضرب (جدول ضرب) را بداند و ارزش مكاني را بشناسد تا بتواند به 683 به صورت 3+ 80 +600  فكر كند. به عالوه 
بايد بتواند خاصيت توزيعي را در مورد اعداد به كار گيرد و سپس، نتايج ضرب هاي كوچك تر را با هم جمع كند. در اين مسئله  ي 
خاص، او بايد بتواند ضرب هاي 4  در 3 (يكي از مفاهيم اصلي ضرب)؛ 4 در 80  (يا 10×8، يعني مضربي از يكي از توان هاي 
10) و 4 در 600 (يا 100×6، يعني مضربي از يكي از توان هاي 10) را انجام دهد. براي تسلط بر ضرب هاي چند رقمي، ُپل بايد 
بتواند اين مهارت ها را به راحتي با يكديگر به كار گيرد. بنابراين، طرح درس بايد به گونه  اي نوشته شود كه اطمينان حاصل 

كنيم، هر يك از اين مهارت  ها صريحًا تدريس شده اند و روي آن ها تمرين شده است.

2. مراحل درس را به دقت تنظيم كنيد
همه  ي ما، نگاه  هاي دانش آموزان را هنگامي كه در كالس رياضي سردرگم مي شوند، ديده  ايم. در اين زمان، درست اين 
است كه معلمان بايستند، به توضيح نكات مبهم بپردازند و تنها زماني به تدريس ادامه دهند كه همه ي دانش آموزان آماده 
باشند. با اين همه، برنامه  ي درسي از معلمان مي خواهد كه مصرانه به جلو بروند، حتي اگر برخي دانش آموزان جامانده باشند. 
دانش آموزاني كه به تالش بيشتري نياز دارند، زمان بيشتري را براي كلنجار رفتن با مفاهيم جديد و تمرين روي مهارت  هاي 
تازه مي طلبند تا بتوانند آن ها را دروني كنند. الزم است بسياري از اين دانش آموزان، آن چه را كه بلد هستند، فراموش كنند و 

سپس به يادگيري مجدد بپردازند.

3. حمايت از دانش آموزان را به جريان عادي آموزش تبديل كنيد
اگر در يك درس، به اندازه  ي كافي داربست مفهومي نزنيد، يا به اندازه  ي كافي آرام گام برنداريد، دانش آموزان به سرعت 
عكس العمل نشان مي دهند. به محض اين كه تكليفي مي دهيد، دست  ها براي دريافت كمك باال برده مي شوند. براي جلوگيري 
از اين وضعيت، حمايت دائم از دانش آموزان براي ايجاد مفاهيم و مهارت ها، قبل از انجام كار به صورت مستقل، ضروري است. 
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من، فرايندي چهار مرحله اي تدوين كرده ام كه براي حمايت از اين دانش آموزان مفيد است.
در اولين مرحله، معلم آن چه را كه از دانش آموزان انتظار مي رود ياد بگيرند، الگوسازي مي كند و آن را با بازنمـايي مناسب روي 
تخته ي كالس مي نويسد. براي مثال، براي دادن هم زمان تمرين هايي به دانش آموزان در مورد ضرب و نيز دست يابي به تجربه ي 
كاربرد خاصيت هاي شركت پذيري و جابه جايي، آن ها را در مسائلي ارائه مي دهيم كه شامل ضرب سه عامل يك رقمي است. يك 

مثال اوليه ي مناسب، 4×3×2 است. معلم بلند بلند فكر مي كند تا سه راه حل اين مسئله را نشان دهد. مثًال چنين مي گويد:
«مي توانم با حاصل ضرب 3×2 كه مي شود 6 شروع كنم. بعد 6 را در 4 ضرب كنم تا 24 به دست آيد. يا مي توانم اول 2 را در 
4 ضرب كنم، بعد 8 را در 3، كه باز هم 24 به دست مي آيد. يا مي توانم 4×3 را حساب كنم، بعد 2×12 را. از هر سه روش، يك 

حاصل، كه همان 24 است به دست  مي آيد.»

در حالي كه معلم اين عمليات را توضيح مي دهد، مي تواند روي تخته ي كالس اين طور بنويسد:
2×3×4   2×3×4          2×3×4

6×4=24             8×3=24        2×12=24     
اشاره به اين نكته مهم است كه حل مسئله از را ه هاي متفاوت، راهبردي مناسب براي بررسي درستي جواب مسئله است. 

در مرحله ي دوم، معلم دوباره با طرح مسئله ا ي مشابه ـ مانند 5×4×2 ـ به الگو سازي مي پردازد. اما در اين مرحله، پاسخ ها را 
از دانش آموزان مي گيرد. مثًال معلم مي تواند بپرسد: «كدام دو عامل را اول ضرب مي كنيد؟ حاصل ضرب اين دو عامل چيست؟ 

بعد چه چيزهايي را بايد ضرب كنيد؟ چه راه ديگري براي شروع وجود دارد؟» 
اين پرسش ها به معلم امكان مي دهند كه خزانـه ي لغات رياضي دانش آموزان را نيز تقـويت كند. در حـالي كـه دانش آموزان 

به اين پرسش ها پاسخ مي دهند، معلم دوباره روش هاي متفاوت حل اين مسئله را روي تخته مي نويسد.
در مرحله ي سوم، معلم مسئله ي مشابهي مانند 5×3×2 را مطرح مي كند. پس از فرصت كوتاهي كه هريك جداگانه روي 
مسئله فكر مي كنند، دانش آموزان در گروه هاي دو نفري روي مسئله كار مي كنند تا آن را به سه روش متفاوت حل كنند و 
راه حل هاي خود را بنويسند. هنگامي كه دانش آموزان به كالس گزارش مي دهند، معلم راه حل آن ها را روي تخته مي نويسد و 

همراه گروه، براي كالس توضيح مي دهد.
در مرحله ي چهارم، دانش آموزان مستقًال و در صورت نياز، با ارجاع به نوشته هاي روي تخته، كار مي كنند. اين برنامه، 
هم درگيرشدن دانش آموزان با موضوع را موجب مي شود و هم مسير و حمايت الزم براي موفق بودن را در اختيار يادگيرندگان قرار 

مي دهد.

4. تعامل دانش  آموزان را تقويت كنيد
وقتي  موضوعي را خوب ياد مي گيريم كه آن را تدريس كرده باشيم. تدريس ايجاب مي كند كه افكار  به صورت قابل فهمي 
رد و بدل شوند. اين امر مستلزم آن است كه مدرس، آن افكار را صورت بندي كند، در مورد آن ها تأمل  داشته باشد و آن ها را 
شفاف سازد؛ فرايندهايي كه همگي پشتيبان يادگيري هستند. فرصت دادن به دانش آموزان در بيان مفاهيم مورد نظر و تبيين 

آن ها براي ساير دانش آموزان، به آن ها كمك مي كند تا يادگيري خود را توسعه دهند و آن  را تحكيم بخشند.
از اين رو، براي تقويت فهم رياضي دانش آموزاني كه عقب تر از بقيه هستند، تعامل دانش آموزان را جزء اصلي آموزش قرار 



پاييز 1388    شماره 4 
 18

دهيد.  شما مي توانيد از راهبرد «فكر كردن دو نفره» يا «در ميان گذاشتن» استفاده كنيد. نخست از دانش آموزان مي خواهيم 
تا خودشان افكارشان را جمع وجور كنند و سپس با هم گروهي خود درباره ي آن به صحبت بپردازند. سرانجام، افكار خود را با 
همه ي كالس در ميان بگذارند. به حداكثر رساندن  فرصت هايي كه دانش آموزان بتوانند دانسته هاي رياضي خود را با واژگان 

بيان كنند، به ويژه براي دانش آموزاني كه در حال توسعه ي مهارت هاي گفتاري هستند، بسيار ارزشمند است.

5. به  ارتباط ها وضوح ببخشيد           
دانش آموزاني كه نيازمند آموزش مداخله اي جبراني هستند، معموًال از عهده ي پيدا كردن ارتباط ها يا ايجاد رابطه بين مفاهيم 
رياضي برنمي آيند. آن ها نيازمند كمك هستند تا يادگيري هاي جديد خود را روي مفاهيمي بسازند كه از قبل مي دانند. براي 
مثال، ُپل نيازمند آموزش صريح و روشني بود تا دريابد كه چگونه فكر كردن درباره ي 8×6 مي تواند به او در دست يابي به پاسخ 
9×7 كمك كند. او نياز داشت كه معني ضرب را به آن چه كه قبًال درباره ي جمع مي دانست، ارتباط دهد (مي توان به 8×6 به 
عنوان 6 گروه 8 تايي فكر كرد). او به زمان و تمرين نياز داشت تا به فهم همه ي مسائل ضرب تحكيم بخشد. بررسي شش 
گروه از ساير ضرب ها ـ مثل 2×7، 3×7 و غيره ـ و ديدن الگوهاي عددي اين حاصل ضرب ها، مي توانست براي وي مفيد 
باشد. معلمان بايد امكان چنين تجربه هايي را، كه به دقت پشت سر هم قرار گرفته اند، براي دانش آموزان ايجاد كنند تا افرادي 

مثل ُپل را براي فهميدن مفاهيمي مانند ارتباط بين 9×6 با 8×6 آماده سازند.

6. محاسبات ذهني را تشويق كنيد
محاسبات ذهني،توانايي دانش آموزان را در استدالل كردن افزايش مي دهد و به پرورش حس عددي آن ها كمك مي كند. 
وقتي دانش آموزان از ضرب، دركي بنيادي به دست مي آورند، اين درك به كليدي تبديل مي شود كه مي توانند با آن، واقعيات 
اساسي ضرب را ياد بگيرند؛ ليكن تجربه ي آن ها با ضرب از لحاظ ذهني، بايد از اين اصول پايه فراتر برود. براي اين منظور، 
دانش آموزان بايد به بررسي الگوهايي بپردازند كه به آن ها كمك مي كنند هر عدد با توان 10 را به طور ذهني ضرب كنند. وقتي 

مي بينم مثًال در ضرب 10×18، دانش آموز قلم به دست مي گيرد و اين طور مي نويسد:

18      × 10 ـــــ           00 ـــــ                 18           180      
نگران مي شوم. بازگشت به كارهاي قبلي دانش آموزان در ضرب سه عامل در يكديگر، مي تواند مهارت هاي ضرب ذهني را در 
آن ها توسعه دهد. كمك به دانش آموزان در قضاوت در اين مورد ـ با توجه به اعدادي كه در اختيار داده ايم ـ كارآمدترين روش 
براي ضرب سه عدد كدام است، موجب مي شودكه درك آن ها تعميق يابد. مثًال براي ضرب 5×9×2، دانش آموزان انتخاب هاي 

زير را دارند:
2×9×5            2×9×5              2×9×5

   18×5 =90         10×9=90           2×45 =90   
هدايت دانش آموزان در يافتن عواملي كه حاصل ضرب آن ها، تواني از 10 است، به آن ها كمك مي كند به ابزارهاي مورد نياز 
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براي استدالل رياضي دست يابند.
زماني كه دانش آموزان محاسبات ذهني انجام مي دهند، مي توانند پيش از حل يك مسئله، پاسخ آن را تخمين بزنند و در 
نتيجه، قادر خواهند بود قضاوت كنند: آيا پاسخي كه به دست آورده اند، درست است يا نه. مثًال براي تخمين حاصل ضرب 
4×683، دانش آموزان مي توانند پاسخ 4×700 را حساب كنند. شما مي توانيد به آن ها كمك كنيد تا با استفاده از تجربه ي پيشين، 
يك ضرب سه عددي را به يك ضرب دوتايي، تبديل كنند و اين حاصل ضرب را به طور ذهني به دست آورند. اينك آن ها 
مي توانند ضرب دو تايي (4×700) را به يك ضرب سه تايي،كه شامل تواني از 10 باشد (4×100× 7)، تبديل كنند. آن ها را 

تشويق كنيد تا براي ساده تر شدن محاسبه، توان 10 را آخر از همه ضرب كنند.

7. به دانش  آموزان كمك كنيد براي دنبال كردن تفكر خويش، محاسبات را بنويسند
دانش  آموزان بايد بتوانند ضرب 700×4 را در ذهنشان انجام دهند، ولي براي به دست آوردن حاصل 4×683، نيازمند مداد و 
كاغذ هستند. در حالي كه دانش آموزان، اين شيوه هاي محاسباتي را ياد مي گيرند و روي آن ها تمرين مي كنند، محاسبات آن ها 
با كاغذ و مداد بايد در فهم آن ها از مفاهيم رياضي ريشه داشته باشد. به دانش آموزان كمك كنيد كه از كاغذ و مداد، به عنوان 
ابزارهايي براي تعقيب مسير فكري خويش بهره بگيرند. براي مثال، براي ضرب 6×14 به صورت ذهني، دانش آموزان مي توانند 
6×10 را حساب كنند و 60 را به دست آورند. سپس 4 را در 6 ضرب كنند تا 24 به دست آيد. آن گاه حاصل اين دو ضرب، يعني 

60  و 24 را با يكديگر جمع كنند. براي تعقيب اين راه حل ها بايد بنويسند:
14× 6         

10× 6 =60         
4× 6 =24         

60 + 24 =84         
آن ها مي توانند به همين روش مسائل مربوط به ضرب اعداد سه رقمي ، مانند 4×683 را نيز استدالل و محاسبه كنند.

8. تمرين بدهيد
دانش آموزاني كه در رياضي دچار مشكل هستند، معموًال، به تمرينات بيشتري نياز دارند. ضروري است كه اين تمرنيات به 
نزديك ترين تجربه هاي يادگيري آن ها مربوط باشند. تمرين هايي را انتخاب كنيد كه عناصر آموزش داربستي شما را پشتيباني 
كنند و همواره، درك و فهم شاگردان را نيز به اندازه ي مهارت هاي آن ها باال ببريد. پيشنهاد من، دادن تكاليف در قالب برنامه ي 

حمايتي چهار مرحله اي روزمره است كه به استقالل تدريجي دانش آموز در انجام كار منجر شود.
بازي ، روش كارامد ديگري براي ترغيب دانش آموزان به تمرين است. بازي هايي مانند «پركردن خانه ها» (شكل 1 را ببينيد)، 
در واقع تمرين هايي براي يادگيري ضرب توسط دانش آموزان هستند. دانش آموزان با عالمت گذاري خانه هاي صفحه  كـه داراي 

ضلع مشتركي هستند و هريك شامل حاصل ضرب دو عامل تعيين شده است، مهارت هاي ضرب خود را پرورش مي دهند.
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شرح بازي پركردن خانه ها 
بازيكن اول، دو عدد از ميان فهرست اعداد انتخاب مي  كند.

 (در شكل 1، اعداد 6 و 11) و با مداد يا
ماژيك رنگي مربوط به خود، دور حاصــل ضرب

آن ها در صفحه ي بازي، خط مي كشد. بازيكن دوم،
تنها يكي از اعداد انتخابي نفر اول را تغيير مي دهد
(مثًال به جاي 6، 9 را انتخاب مي كند و اكنون اعداد

9 و11 را انتخاب كرده است) و با رنگ خاص 
خود، دورحاصل ضرب آن ها را خط مي كشد.   

بازيكن اول، اكنون مي تواند 11 را به 9 تغيير دهد و با انتخاب 9 و 9، دور عدد 81 را در صفحه ي بازي  خط بكشد. بازي 
به همين ترتيب ادامه مي يابد تا اين كه يكي از بازيكنان تمامي خانه هاي يك ضلع به ضلع ديگر صفحه ي بازي (با خط كشيدن 
دور اعداد خانه هايي كه در يك ضلع مشترك اند) را پر كند. به منظور حمايت از آموزش مداخله اي جبراني، اجازه دهيد كه 

دانش آموزان، دو نفر ـ دو نفر اين بازي را انجام دهند.

9. به آموزش از طريق  واژگان بپردازيد
معني كلمات در رياضي ـ مانند زوج، فرد، حاصل ضرب و عامل ـ غالبًا از معاني متداول آن ها در زبان محاوره اي متفاوت 
است. بسياري از دانش آموزاِن نيازمند مداخله هاي جبراني در رياضي، داراي اندوخته ي واژگان رياضي ضعيفي هستند. ضروري 
است دانش آموزان، پيش از يادگيري واژه هاي جديد، مفاهيم رياضي آن ها را كامًال درك كنند تا بتوانند واژه ها را  با درك و 
فهم خود از آن ها، تثبيت كنند. بايد آموزش واژگان را در بافتي از فعاليت هاي يادگيري انجام داد و سپس به طور مستمر از آن ها 
استفاده كرد. وجود نمودار براي واژه هاي رياضي، هم به دانش آموز و هم به معلم كمك مي كند تا بر اهميت توجه به درستي 

استفاده از واژگان تأكيد داشته باشند.

چه موقع بايد آموزش جبراني را ارائه كنيم؟
چه موقع بايد روي موضوعي كه بعضي از دانش آموزان در مورد آن ها با مشكل روبه رو هستند، آموزش جبراني در نظر 
گرفت؟ جواب مشخصي براي اين سؤال وجود ندارد. سه موقعيت زماني پيشنهادي وجود داردكه هر يك داراي نكات مثبت و 

منفي خاص خود هستند.

الف) زماني كه موضوع مورد نظر را به كالس تدريس مي كنيد
كمك اضافي به دانش آموزان ضعيف، بايد چيزي بيش از تمرين هاي اضافي باشد كه كالس روي آن ها كار مي كند. بايد 

آموزش هاي جامعي نيز در نظر گرفته شوند كه هدف شان مرمت پايه هاي لرزان فهم دانش آموزان باشد.
 نكته ي مثبت: مداخله در اين زمان مي تواند حمايت هاي مورد نياز دانش آموزان را براي دوام آوردن دركالس را به آن ها 

بدهد. 
 نكته ي منفي: ممكن است دانش آموزان، فاقد پيش زمينه ي الزم براي دست يابي به مفاهيمي باشند كه در سال هاي قبل 
نيازمند  سردرُگم،  دانش آموز  هستند،  رقمي  چند  اعداد  ضرب  يادگيري  حال  در  ديگران  كه  حالي  در  مثًال  شده اند.  تدريس 

شكل 1- بازي پر كردن خانه ها 

54  88  49  36  72 
56  132 96  77  84 

121 108 48  81  63 
42  64  144 99  66 
12  11  9  8  7  6  
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تجربه هايي است كه به او كمك كنند، مفاهيم اساسي قبل از آن  را ـ مثل اين كه9×5 را مي توان به صورت پنج گروه نُه تايي 
تصور كرد ـ ياد بگيرد.

ب) پيش از اين كه موضوع مورد نظر به كالس تدريس شود
فرض كنيد كه كالس در حال يادگيري ضرب است، ولي مبحث كسر، با بسته هاي آموزشي انفرادي را، حدود يك ماه 
ديگر آغاز خواهد كرد. كاركردن با بسته هاي آموزشي ـ يك بار پيش از سايرين و بار ديگر به همراه كالس ـ مي تواند براي 

دانش آموزاني كه در رياضي مشكل دارند، مفيد باشد.
 نكته ي مثبت: دانش  آموزان را آماده مي كنيم تا  هم زمان با ديگر هم كالسي هايشان ياد بگيرند.

 نكته ي منفي: با اين رويكرد، دانش  آموزان داراي مشكل، در آِن واحد، دو موضوع متفاوت و غيرمرتبط از رياضي را مطالعه 
مي كنند.

ج) پس از اين كه موضوع مورد نظر به كالس تدريس شد
به يادگيرندگان پيشنهاد مي شود تجربه اي را تكرار كنند. مثًال در كالس هاي تابستاني، به موضوعي از رياضي بپردازند كه 

از ابتدا با آن مشكل داشته اند.
 نكته ي مثبت: دانش  آموزان در موقعيتي جديد، شروعي تازه را تجربه مي كنند.

 نكته ي منفي: اين كه بخواهيم تا پايان آمـوزش يـك موضوع به كـالس، صبر كنيم و پـس از آن آموزش هاي جبراني را 
آغاز كنيم، مي تواند مشكل دانش  آموز را پيچيده تر كند و موجب ناكامي وي در آموزش در كالس هاي عادي شود.

چگونه تدريس من تغيير كرد
تدوين درس هاي جبراني براي دانش  آموزاِن داراي مشـكل، نه تنها محور كليدي توجه حـرفه اي من در سال هاي اخير 
بوده است، بلكه اين باور مرا كه آموزش ـ آموزش براي همه  ي دانش آموزان و به خصوص براي دانش  آموزاِن در خطر ـ بايد 

بر درك و فهم، ايجاد حسي معنادار، و مهارت ها تأكيد ورزد، تقويت كرده است.
فكر كردن درباره ي اين كه چگونه به دانش آموزاني مانند ُپل كمك كنيم، عمل آموزشي مرا تغيير داد. اكنون روي تدوين و 
تدريس دروسي متمركز شده ام كه به آموزش جبراني دانش آموزان كمك كنند و آن ها را باال بكشند و باال نگه دارند؛ به خصوص 
داربست زدن به محتواي رياضي به منظور معرفي مفاهيم و مهارت ها در يك برنامه ي حمايتي. اين داربست هاي مفهومي دقيق، 
براي دانش آموزاني كه رياضي را به سادگي ياد مي گيرند، الزم نيست؛ دانش آموزاني كه مي دانند كجا دنبال ارتباط ها بروند  و يا 
داراي شهود رياضي هستند. ولي اين داربست ها، براي دانش آموزان در معرض خطِر عدم موفقيت، كه خود نمي توانند پايه هاي 

رياضي خويش را ترميم كنند، حياتي است.

پى نوشت

1. Multiplication Fact (مقصود، هر يك از ضرب هاي اساسي 1 تا 10 است.)  
2. Scaffolded
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نيازمنـد  رياضي،  مفاهيم  درك  آموزش 
اين  اول،  وهلـه ى  در  كـه  است  آن 
به  عقايد  و  افكار  از  حـوزه اى  مفاهيم 
واقعيات،  از  مجموعه اى  تا  آيند،  حساب 
در  استفاده.  مورد  تعاريف  و  شيوه ها 
معلمـان  رويكـرد،  اين  بـه  دست يابى 
محتوا،  عميق  درك  بر  عالوه  بايـد 
مهارت هايى را كه در پداگوژي «مفهوم 
مدار» به كار مى رود، عميقًا بشناسند. اين 
خود  نوبه ي  به  معلمان،  از  بيشتر  توقع 
از  حساب شده اي  كامًال  اَشكاِل  نيازمند 
آنان  حرفه اى  توانمندي هاي  توسعه ى 
است. در كالس درسي كه شرح آن در 
اين  از  بعضي  توضيح  به  مي آيد،  ادامه 

نكات پرداخته شده است.

فراتر رفتن از رويه  هاي رايج
همه ى دانش آموزان كالس پنجِم خانم ليز ُسوينى2، شيوه ي استاندارد ضرب اعداد چند رقمى را مى دانند. در روزي كه يك گروه تحقيق 
از «مركز توسعه ى آموزش»3 از كالس او فيلم بردارى4 مى كرد، خانم ُسوينى از دانش آموزان خواست تا از اين رويه ي رايج فراتر بروند. 

وى از دانش آموزان خواست تا حداقل دو راه ديگر براى به دست آوردن جواب ضرب چند رقمى پيدا كنند.

درك درست مفاهيم رياضي 
از طريق پاسخ هاي نادرست دانش آموزان

 با بررسى داليل پاسخ هاي نادرست، معلمان و دانش آموزان
مي كنند. پيدا  دست  رياضيات  از  جديدي  درك  به  دو،  هر 

دبورا شيفتر1
 مترجم: سپيده چمن آرا
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دانش آموزان به تكاپو افتادند و در گروه هاى كوچك درباره ى راهبرد هاى خود 
در  بحث  پايان  از  دقيقه  چند  تنها  گذشت  از  پس  كردند.  صحبت  يكديگر  با 
گروه ها، خانم ُسوينى از توماس خواست تا راهبرد خويش را براى حل يكى از 
مسائل(17×36) روى تخته  بنويسد؛ اگرچه اين راه حل نادرست بود. توماس 

چنين نوشت:

حتى توماس نيز مى دانست كه پاسخش نادرست است. زيرا با استفاده از ساير 
راهبردها، معلوم شده بود كه جواب درست، 612 است. اما استدالل خود را به 
عدد 36 و 3 واحد به كالس ارائه كرد. او به منظور ساده كردن مسئله، با اضافه كردن 4 واحد به 

عدد 17، آن ها را گرد كرده بود. سپس 40 را در 20 ضرب كرده و عدد800 را به دست آورده بود. آن گاه 4 و 3 را كه قبًال اضافه كرده 
بود، از 800 كم كرده و به پاسخ 793 رسيده بود.

خانم ُسوينى، احساس خود را هنگام ارائه ى اين روش به گروه توماس، اين طور مطرح كرد: «خب، من اين روش را دوست دارم و با آن 
احساس  راحتى مى كنم. راهبرد خوبى به نظر مى رسد و شسته و ُرفته است.»

در اين موقع ديما5، كه دائم روى نيمكت وول مى خورد، گفت: «اين مثل جواب من نيست، جواب من كامًال متفاوت است.» 
ـ خب، به عنوان تكليف از شما مى خواهم كه روش توماس را امشب در دفترچه ى تكليف خود بازنويسى كنيد و توضيح دهيد كه توماس چه 

فكر مى كرد و با استفاده از گام هاى اول راهبرد وى، چگونه مى توان رويكرد وى را اصـالح كرد تا به پاسخ درست  ديگرى دست يافت.
اين رفتار خانم ُسوينى، مى تواند خوانندگانى را كه تصورشان از تدريس كارامد، تدريسي است كه در كالس  هاى رياضى دوران كودكى 
خود مشاهده كرده اند، به حيرت اندازد. براي چندين دهه، رياضيات به روش يكساني تدريس مي شده است: معلم، رويه هاى به دست 
آوردن پاسخ صحيح را نشان مى دهد و پس از آن، بـر دانش آموزان در حيـن تمرين آن رويه هـا در مجموعـه اى از مسائل مشابـه، به 
نظارت مي پردازد. چرا خانم ُسوينى از دانش آموزاني كه از قبل با روش كارامد ضرب 17×36 آشنا بودند، خواست كه راهبردي جاى گزين 
براي آن بيابند؟ چرا در پايان كالس، از يكى از دانش آموزان خواست تا رويه اى را كه به نتيجه ى نادرستي مى انجاميد، معرفى كند؟ و چرا 

او از كالس خواست كه به عنوان تكليف شب، اين  راهبرد را بررسى كنند؟
اگر از چشم انداز ديگرى به رفتار خانم ُسوينى بنگريم، رفتار او قابل درك خواهد بود. او براساس اين باور عمل كرد كه رياضيات، چيزي 
به مراتب بيشتر از مجموعه اى از واقعيات، تعاريف و رويه هاى حفظ كردنى است كه به هنگام ضرورت، بازيابى مي شوند. به نظر وى، 
رياضيات مجموعه اي از مفاهيم به هم مرتبط است كه بايدكشف شوند. پرداختن به رياضى، يعنى آزمون، بحث، اصالح يا جاى گزين كردن 

آن مفاهيم. بنابراين، فعاليت  هاى كالس او، از يافتن ِصرِف پاسِخ 17×36 فراتر مى رود و به كشف روابط رياضى مي پردازد.

اشتباه توماس از كجا ناشى شد؟
اين نخستين بارى نبود كه ليز ُسوينى از دانش آموزان مى خواست، تا درباره ى راهبرد هاى متفاوتى براى محاسبه، فكر كنند. او تمرين هاى 
مشابهى را براى هر يك از چهار عمل اصلى به عهده ى دانش آموزان گذاشته بود. دانش آموزان مى توانستند، با در نظر گرفتن كنش آن 

40 =4+36 
20 =3+17 

40  
20×     

800  
4     -  

796  
3   -  

793  
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عمليات، چنين راهبرد هايى را به طور مستقل توسعه دهند. براي مثال، وقتي از آن ها خواسته شد تا 18 و 24 را جمع كنند، 
ممكن بود دانش آموزان عمل جمع را به صورت الحاق دو مجموعه در نظر بگيرند و روش هاى متنوعى براى تجزيه و تركيب 

مجدد اعدادى كه بايد جمع شوند، ابداع كنند:
*18 را به 10 و 8 ، و 24 را بـه 20 و 4 تجـزيـه كننـد. سپس ده تايى ها را با هم جمع كنند:

 30= 20+10 و يكى ها را نيز با هم: 12= 4+8 . و سرانجام نتايج را با هم جمع كنند: 42= 30+12
* 2 تا از 24 بردارند و آن را به 18 اضافه كنند؛ مى شود: 42=20+22

* 2 تا به 18 اضافه كنند تا 20 به دست آيد: 44=24+20. سپس اين 2 تا را كه اضافه كرده اند، كم كنند: 42=44-2  
ابداع راهبرد هاى محاسباتى و توضيح اين كه چرا اين راهبرد ها درست عمل مى كنند، به رشد قابليت هـاى ريـاضى در 
دانش آموزان بسيار كمك مى كند. احساس عددى در دانش آموزان، به صورت قوى ترى توسعه مى يابد و در محاسبات، راحت تر عمل 
مى كنند. زمانى كه اعداد را به ده تايى ها و يكى ها تجزيه مى كنند، ارزش مكانى را مى فهمند و در آن ها اين درك به وجود مى آيد كه 

رياضيات، معناي خاص خود را دارد و آن ها مي توانند با استفاده از اين استدالل، مسائل را حل كنند.
وقتي خانم ُسوينى از دانش آموزان خواست تا 36 و 17 را در هم ضرب كنند، توماس تصميم گرفت راهبردي را كه وى با موفقيت در 
جمع دو عدد چند رقمى به كار مى برد، امتحان كند: گرد كردن دو عدد، انجام عمليات و باالخره، كم كردن مقاديرى كه هنگام گرد 
كردن، به اعداد اصلى اضافه شده بودند.  توماس از طريق «مقايسه و همانندي» استدالل مى كرد؛ روشى كه غالبًا براى نزديك شدن 
به حل يك مسئله، مؤثر بود، ولي در اين حالت، مشابهتى وجود نداشت. اما توماس بر اين اساس استدالل مى كرد و نمي توان او را صرفًا 

بي توجه قلمداد نمود.
اشتباه توماس، يعني استفاده از راهبرد جمع در حل يك مسئله ى ضرب، خيلى عادى است. در مواجهه با ضـرب هـاى چند رقمـى، مـانند 
18×12، هم كـودكان و هـم بـزرگ ساالن، فوراً سعى مى كنند حاصل (8×2)+ (10×10) را به دست آورند. درواقع، براى جمع 18 و 12، 
مى توان ده تايى ها را با هم جمع كرد و يكى ها را با هم و پس از آن، حاصل هر يك را به هم افزود. ولى ضرب عملكرد متفاوتى دارد. لـذا 

زمانـى كـه عوامـل را تغيير مى دهيم يا تجزيه مى كنيم، نيازمند مجموعه ى ديگرى از ضوابط منطبق با شرايط هستيم.

زمينه  اى براى ضرب
براى فكر كردن درباره ى عمل ضرب، بهتر است زمينه اى را كه در آن اين عمل مى تواند مورد استفاده قرار گيرد، تصور كنيم. براي مثال، 
جيمز6، هم كالسى توماس، 17×36 را به صورت 36 بسته تصور كرد، كه در هر كدام 17 توپ تنيس قرار داشت. در اين زمينه ى ذهنى، 

او مى توانست آرايشى از توپ هاى تنيس را كه قابل محاسبه هستند، تصور كند.
جيمز توضيح داد كه او ابتدا بسته ها را به دسته هاى 10 تايى تقسيم كرد. هر گروه 10 تايى، 170 تا توپ داشت (17×10) و 3 دسته ى 10 
تايى (170+170+170) نيز وجود داشت. عالوه بر دسته هاى 10 تايى بسته ها، 6 بسته كه در هر يك 17 توپ بود، باقى مى ماند (17×6). 
براى آسان تر كردن اين محاسبات، جيمز تصور كرد كه هر بسته، 10 توپ سفيد و 7 توپ خاكسترى دارد كه مى شود 60 توپ سفيد 
(10×6) و 42 توپ خاكسترى (7×6) و در مجموع 102 توپ در اين 6 بسته خواهد بود. سپس او حاصل جمع 102+170+170+170 را 

كه 612 مى شد،  به دست آورد.
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يك قاعده  ى اساسى كه در پس روش جيمز نهفته است، «خاصيت پخشى» ضرب نسبت به جمع است كه بيان مى كند: 
(10+10+10+6) ×17 =(10×17) +(10×17) +(10×17) +(6×17) 

هم چنين، قانون پخشى مى گويد:   (7× 6) + (10×6) = (7 +10)× 6
جيمز مى دانست كه چگونه از خاصيت پخشى استفاده كند، ولى هنگامى كه با تصورى از بسته هاى توپ تنيس كار كرد، ِصرفًا با 
اعدادى كه او براساس مجموعه اى از قوانين حفظ كرده بود، پاسخ به دست نمي آمد. او مى توانست محاسبات را به صورتى كه برايش 

معنادار باشد، انجام دهد. در اين صورت، اين محاسبات از تصورات او در مورد آن زمينه به دست مى آمد.
در حالى كه توماس، جيمز و ساير هم كالسان آن ها، راهبرد هاى خود را در گروه هاى كوچك  بهبود مى دادند، خانم ُسوينى از گروهى به 
گروه ديگر مى رفت و گهگاه به طرح بعضي سؤاالت يا ارائه ي پيشنهادهايي مي پرداخت و گاهى نيز فقط به گوش كردن قناعت مي كرد. 
خانم سويني، با مشاهده ى راهبرد نادرست توماس، تصميم گرفت كه از آن به عنـوان يك فـرصت يادگيـرى در كالس استفـاده كند. 
هنگامى كه تكليف شب را به دانش آموزان داد، در واقع از آن ها خواست كه از ارزيابى درستى يا نادرستى اين راهبرد فراتر بروند؛ او آن ها 
را به اين چالش دعوت كرد كه مشخص كنند، كجاى آن راهبرد نادرست  است و چگونه مى توان آن را اصالح كرد. براى پاسخ گويى به 
اين پرسش، دانش آموزان بايد تفاوت هاى موجود بين جمع و ضرب را به طور دقيق مورد بررسي قرار مي دادند و بر اهميت تفكراتي از 
نوع تصور جيمز از مسئله تأكيد مي كردند. هم چنين، اين تكليف به دانش آموزان فرصت مى داد، خاصيت پخشى ضرب را به طور صريح 

بيان كنند. تكليف خانم ُسوينى، دو جلسه بحث عميق رياضى را در كالس پنجم به دنبال داشت.

معلمان، راهبرد توماس را بررسى مى كنند
در يك سمينار مربوط به توسعه ى توانمندي هاي حرفه اى معلمان7، من و همكارانم، رويكرد خانم ُسوينى را با گروهى از معلمان، مطالعه 
و بررسى كرديم. پس از ديدن اين فيلم ويديويى، بسيارى از معلمان در بدو امر از رفتار خانم ُسوينى جاخوردند. آن ها نمى فهميدند كه 
چرا خانم سويني «دانش آموزى را خجالت زده كرد» و از وى خواست راه حل نادرست خود را با ديگران در ميان بگذارد. تعدادى از آن ها 

نگران بودند كه او به خاطر اشتباه يك دانش آموز، با دادن اين تكليف، «كالس را تنبيه كرده است».
پيش از اين كه بالفاصله درباره ى اين سؤاالت توضيحى داده شود، مسئول سمينار از معلمان خواست تا شخصاً راهبرد توماس را بررسى كنند. پس 
از اين كه توماس، 4 را به 36 و 3 را به 17 افزود، بايد از حاصل ضرب به دست آمده، چه چيزى را كم مي كرد تا نتيجه ى درست به دست آيد؟

 معلمان، در گروه هاى دو نفرى يا سه نفرى كار كردند و راه هاى متفاوت حل مسئله را بررسى نمودند. مسئول سمينار از گروهى به گـروه ديگـر حركت 
مى كرد و به صحبت هاى معلمان گوش مى داد، يا از آن ها مى خواست توضيحات دقيق ترى بدهند. گاهى نيز پيشنهادهايى به آن ها مى داد. وقتي هر 

گروه، به حداقل يك روش براى فكر كردن درباره ى مسئله دست يافت، مسئول سمينار همه ى آن ها را جمع كرد تا افكار خود را ارائه كنند.
آنى8 داوطلب شد تا فكر اوليه ى خود را كه به درستى آن كامًال هم اطمينان نداشت، با ديگران در ميان بگذارد. او گفت: «من كارهايى 

كرده ام كه به نظر درست مى آيد، هر چند مى دانم درست نيست.»
او توضيح داد، زمانى كه توماس 4 را به 36 و 3 را به 17 مى افزايد و ضرب 20×40 را محاسبه مى كند، او 3 واحد و 4 واحد به اين اعداد 
اضافه نكرده است، بلكه 4 گروه از يكى ها و 3 گروه از يكى ها را به آن افزوده است. وى ادامه داد: «بنابراين، من ابتدا فكر كردم كه بايد 

4 گروه 17 تايى و 3 گروه 36 تايى را از آن كم كنيم.
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ولى وقتى اين محاسبات را انجام دادم:  (36×3) – (17×4) – 800
عدد 624 را به دست آوردم كه با 612، كه جواب درست مسأله بود،  اختالف داشت.

پس من به اندازه ى كافى از آن كم نكرده بودم. بنابراين فكر كردم شايد اندازه ى گروه هايم نادرست بوده است. شايد بايد 4 گروه 20 
تايى و 3 گروه 40 تايى از آن كم مى كردم. اما وقتى اين كار را كردم:

800 – (4 ×20) – (3 ×40) =600
به پاسخى رسيدم كه خيلى كم بود! تصور مي كنم كه مسئله، واقعًا عجيب است.» 

در اين هنگام، گرداننده ي سمينار پيشنهاد كرد كه از طريق يك داستان به تصور در اين باره بپردازند. در يك داستان داراي زمينه، معلمان 
مى توانستند مراحل مسئله را تصور كنند؛ مانند آن چه جيمز انجام داد. مينگ9 زمينه ي زير را پيشنهاد كرد:

40 دانش آموز در يك كالس درس مي خوانند. هر يك از آن ها مبلغ 20 دالر براى شركت در يك موزه پرداخت كرده اند.
معلم، 20× 40يعنى 800 دالر جمع كرده است. ولى در روز اردو، 4 دانش آموز غيبت مى كنند؛

يعنى او بايد 20 دالر به هر يك از آن ها پس بدهد: (20× 4)-800 . پس از آن، معلم با 36 دانش آموز به موزه مى رود. ولى وقتى به آن 
جا مى رسند، مى بينند كه بليت ورودى به جاى 20 دالر، 17 دالر است. يعنى بايد به هر يك از 36 دانش آموز باقى مانده، 3 دالر پس

داده شود. بنابراين، حاال (3×36)- (20×4)- 800 دالر داريم كه معلم به موزه پرداخت كرده است؛ يعنى 612 دالر يا 17 دالر براى هر 
يك از 36 دانش آموز، يا به عبارتى 17× 36.

مينگ اضافه كرد: «اگر به كار توماس فكر كنيم، مثل اين است كه به هر يك از 4 دانش آموز غايب، فقط 1 دالر و تنها به يكى از آن 
ها، 3 دالر برگردانده باشيم.» 

چاد10 به گروه خود پيشنهاد كرد كه از يك آرايه يا سطح يك مستطيل استفاده كنند تا بهتر روى مسئله متمركز شوند (شكل 1). او 
توضيح داد: قسمت سفيد شكل، نشان دهنده ى 17×36  است و ناحيه  هاى خاكسترى، نشان دهنده ى مقاديرى است كه با تغيير مسئله 
به 20×40، به مقدار اصلى افزوده شده  است. در شكل سمت راست  مى بينيد كه توماس كجا اشتباه كرده است. او به جاى كم كردن آن 

چه كه واقعًا اضافه شده، فقط قسمت هاى سياه را برداشته است.
ناحيه ى خاكسترى پايين شكل، نشان دهنده ى پولى است كه به 
4 دانش آموز غايب برگردانده شد و ناحيه ى خاكسترى سمت راست، 
پولى است كه به 36 دانش آموزى كه به اردو رفته بودند پس داده شد. 

ناحيه ى سفيد، پولى است كه به موزه پرداخت شد.

ضرب  حاصل  يافتن  متفاوت  روش هاى  كشف  براى  چاد  گروه 
آني  كرد.  استفاده  شكل  مستطيل  سطح  يا  آرايه  يك  از   ،36×17
واضح تر  خيلى  او  راست،  سمت  نمودار  به  نگاه  با  كه  كرد  تأكيد 
مي تواند ببيند كه چرا جواب اول او، 12 تا بزرگ تر بود: «در اولين 
روش، يادم رفت قطعه ى كوچِك آن گوشه را كم كنم و در روش 

     

شكل1. نمودار چاد 33

44

17

3636
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دوم، آن قطعه ى كوچك را دو بار كم كردم».
آيشا11 روش چهارمى را براى نگاه كردن به مسئله پيشنهاد كرد: «من،  عبارت قابل محاسبه را نوشتم و از خاصيت پخشي استفاده كردم:

(36+4) ×(17+ 3) = (36×17) + (36×3) + (4×17) + (3×4)
بنابراين، وقتى توماس 20×40 را حساب كرد، بايد سه عبارت آخر را كم مى كرد تا 17×36 به دست بيايد. زمانى كه در دبيرستان بودم، 
اين رويه را «ابدا» مى ناميديم. به عبارت ديگر، اولى ها را در هم ضرب كن، بيرونى ها را در هم ضرب كن، داخلى ها را در هم ضرب كن، 
آخرى ها را در هم ضرب كن12. نكته اين است كه من هميشه اين كار را انجام مى دهم، چون به من گفته شده بودكه بايد اين كار را 

بكنم. ولى اكنون كه مى توانم آن را در اين نمودار ببينم، اين قانون برايم معنادار شده است.»
در اين نشست، شركت كنندگان براى بررسى راهبرد توماس و چگونگى اصالح آن، چهار رويكرد پيشنهاد كردند. توجه كنيد كه آنى نيز 
مانند توماس، تصميم گرفت تا افكار نادرست يا ناتمام خود را با ديگران در ميان بگذارد. معلم، با نگاه كردن گروه به آن چه كه ظاهراً 
درست بود- اگر چه مي دانست اين طور نيست ـ از چند رويكرد بهره گرفت تا دريابد آني كجا اشتباه كرده است. وقتي معلمان رويكردهاى 

متفاوت را با يكديگر در ميان گذاشتند، توانستند آن ها را با هم مقايسه كنند و بازنمايى يكى را در ديگرى ببينند.

نيازهاى توسعه  ى حرفه  اى مورد نياز معلمان
اگر درس رياضى به خود اين معلمان، به صورت رويه ها و تعريف هاى جدا از همي كه بايد به خاطر سپرده شوند، تدريس شده باشد، چگونه 
مدارس مى توانند آن ها را آماده كنند تا آموزش رياضى مفهوم مدار و چالش برانگيزترى را تحقق ببخشند؟ به عنوان نقطه ى شروع، الزم 
است كه اين توسعه ى مهارت هاي حرفه اى، برداشت معلمان از ياددهى و يادگيرى رياضى را به چالش بكشد و آن ها را به سوى تأمل بر 

اين برداشت ها بكشاند؛ تا برداشت هاى جديدى را به دست آورند.
تكليفى كه ليز ُسوينى به دانش آموزان داد، دقيقًا اين فرصت را براى شركت كنندگان در سمينار توسعه ى مهارت هاي حرفه اى فراهم آورد. 
وقتي معلمان، مفاهيم رياضى نهفته در اشتباه توماس را كشف كردند، به سؤال هاى خود درباره ى رويكرد آموزشى خانم ُسوينى برگشتند. 

نظرات آن ها چنين بود:
«البته همه ى دانش اموزان مى دانند كه جمع و ضرب با يكديگر متفاوت هستند، ولى در تمام موقعيت ها اين طور فكر نمي كنند. درواقع، 

كشف ما از خطاى توماس روشن كرد كه چگونه بايد درباره ى ضرب به طور متفاوتي فكر كرد.»
با توجه به اين نظرات، خاصيت پخشى ديگر تنها يك قانون حفظى نيست. شما مي توانيددريابيد كه اين قانون چگونه عمل مى كند. شرط مى بندم، 

توماس از اين كه به هم كالسي هايش مطلبي ارائه كرد كه آن ها را واداشت درباره ي آن به طور جدى بينديشند، احساس غرور مى كند.
عوض،  در  كرد.  ايجاد  تدريس،   راهبردهاي  درباره ى  كارگاهي  برگزاري  يا  سخن رانى ها  از  مجموعه اي  با  نمي توان  را  بينشي  چنين 
برنامه هاى توسعه ى مهارت هاي حرفه اى، نيازمند عميق تر شدن و ايجاد فرصت هايى براى شركت كنندگان است تا آن ها بتوانند در اين 

فرصت ها، به درك عميق ترى از يادگيرى، ياددهى و ذات موضوع رياضى دست پيدا كنند.
اولين گام براى كمك به معلمان در تغيير پداگوژي خود، اين است كه براى آن ها سمينارهايى برگزار شود كه در آن ها، بتوانند نظام مندى 
محتوا را كشف كنند، درك و برداشت جديدى از رياضيات به دست آورند، از توانايى هاى رياضى خود به احساس بهتري برسند و به عنوان 
يادگيرندگان رياضى، تجربه ى جديدى از كالس درس داشته باشند. در اين سمينارها، معلمان بر فرايند يادگيرى خود تأمل مي كنند 
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و با جنبه  هايى از كالس درس كه حامى يا مزاحم آن هاست، آشنا مى شوند. در اين توسعه ى مهارت هاي حرفه اى، مى توان معلمان را 
به پيش بيني و تحقق نوع جديدى از آموزش رياضيات ترغيب كرد؛ روشى كه در آن، يادگيرى دانش آموز و تفكر جمعى، مركزيت پيدا 

مي كند.

پى نوشت

ايده  هاى  توسعه ى  مركز،  اين  در  وى  است.  ماساچوست  نيوتن  در  حرفه اى  توسعه ى  مركز  پايه اى  تحقيقات  محقق  شيفتر،  دبورا   .1
 (Mathematics Leadership Program)و برنامه  ى هدايت رياضى (Developing Mathematical Ideas) رياضى

.dschifter@adc.orgرا رهبرى مى كند؛
2. Liz Sweeney
3. Education Development Center

4. اين قطعه فيلم از كالس درس را مى توانيد در منبع زير ببينيد:
Video Component of Schifter, D., Bastable, V., ? Russell, S.J. (1999). Building a System of Tens. 
Parsippany, NJ:Pearson.
5. Dima
6. James

7.  نشستى كه در اين جا توصيف شده، تركيبى از چندين گروه سمينارى است كه بخشى از برنامه ى توسعه ى توانمندي هاي حرفه اِى 
معلمان در زمينه ي «ايده هاى رياضى» است.

8. Annie
9. Ming
10. Chad
11. Aisha

12. در متن اصلى، آيشا واژه ى FOIL را به عنوان نام اين رويه آورده كه اول عبارت هاى زير است:
You multiply the First terms, Outer terms, Inner terms, and Last terms.

ما اين دستورات را به فارسى برگردانده و واژه ى فارسى ابدا را جاى گزين آن كرده ايم (مترجم).
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مسئله  ي زير را  به آساني مي توان حل كرد:
مردي صبح يك روز در شهربازي،230 بادكنك فروخت. بعدازظهر همان روز، 86 بادكنك ديگر فروخت. او كًال چند بادكنك فروخته است؟

مسئله ي بعدي را  به آساني نمي توان حل كرد:

2  باقي مانده ي پول خود يك كتاب خريد و برايش 72 دالر باقي ماند. او ابتدا 
5 لورن 20 درصد پولش را صرف خريد يك پيراهن كرد. سپس با 

چند دالر داشت؟

    در سنگاپورـ جايي كه دانش آموزاِن پايه هاي چهارم و هشتم در امتحان هاي بين المللي رياضي، دائمًا رتبه ي اول را كسب مي كنند ـ 
دانش آموزان ياد مي گيرند كه چگونه هر دو مسئله ي باال را با استفاده از شيوه ي الگوي ميله اي حل كنند. دانش آموزان براي اولين بار 
در پايه ي سوم با اين شيوه آشنا مي شوند و آن را براي حل مسائلي خيلي ساده، مانند اولين مسئله به كار مي گيرند. در پايه هاي چهارم 
و پنجم، دانش آموزان براي حل مسئله هاي سخت و چند مرحله اي، از همين شيوه ي «چند منظوره» 4  استفاده مي كنند. در پايه ي ششم، 
دانش آموزان آماده اند تا مسائل واقعًا سخت، مانند دومين مسئله را نيز حل كنند. با اين زيربناي محكم،دانش آموزان به راحتي وارد جبر 
مي شوند. ابزاِر الگوسازي ميله اي نه تنها به دانش آموزان ياد مي دهد كه مسئله هاي رياضي را حل كنند، بلكه به آن ها آموزش مي دهد تا 

مسئله ها را به صورت نمادين بازنمايي نمايند، كه خود مبناي اصلي استدالل در جبر را شامل مي شود.
    الگو سازي ميله اي، نوعي خاص از راهبرد متداول در حل مسئله، يعني «رسم شكل» است. از آن جا كه برنامه ي رياضي سنگاپور از 
اين راهبرد به طور مستمر استفاده مي كند، لذا دانش آموزان مي دانند كه چه نوع شكلي را رسم كنند. اگر الگوي ميله اي در حوزه ي مسائل 
چند  منظوره باشد، كه در بسياري از مسائل پيچيده كاربرد دارد، در آن صورت،اين الگو يك مزيت محسوب مي شود؛ و در واقع چنين 
نيز هست. اين الگو به خصوص با مسائل مقايسه اي، محاسبات جزءـ كل، نسبت، تناسب و ميزان تغييرات سروكار دارد و سودمند واقع 

رياضيات در سنگاپور: ساده يا پيچيده 
جان هوِون2  و بري گرليك3 

مترجم: نرگس مرتاضي مهرباني

در كتاب هاي درسي سنگاپور، دانش آموزان قادر مي شوند 
با استفاده از رويكرد «الگوي ميله اي1» مسائل سخت رياضي 
را حل كنند و ياد بگيرند كه چگونه به صورت نمادين بينديشند.
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مي شود. اين الگو به صورت «ترسيمي»5  و بدون معطلي6 ، اطالعاتي را كه يادگيرنده در حال حاضر مي داند، به نمايش مي گذارد و به 
دانش آموزان نشان مي دهد كه چگونه از اين اطالعات براي حل آن مسئله استفاده كنند. 

    كتاب هاي درسي سنگاپور در بيش از 600 مدرسه در اياالت متحده ي آمريكا و نيز توسط بسياري از كساني كه در خانه آموزش 
مي بينند 7 مورد استفاده قرار مي گيرند. اين كتاب ها زماني كشف و مورد تمجيد قرار گرفتند كه رياضي دانان و معلمان، مشغول بررسي 
اين موضوع بودند كه چرا سنگاپور در امتحانات بين المللي رياضي، رتبه ي بسيار بااليي كسب كرده است. معلمان و افرادي كه در خانه 
آموزش مي بينند، اين كتاب ها را به خاطر رويكرد ساده و مؤثر آن ها دوست دارند. رياضي دانان، به اين كتاب ها عالقه دارند، زيرا داراي 

ساختاري منطقي و برنامه ي درسي منسجمي هستند و نيز بر مهارت هاي ضروري براي موفقيت در جبر تمركز دارند.
اسكات بالدريج8 ، يكي از رياضي دانان دانشگاه ايالت «لوئيزيانا»9 ، در دوره هاي رياضي قبل از خدمت معلمان، از كتاب هاي رياضي 
سنگاپور استفاده مي كند. او مي گويد:  «در كتاب هاي رياضي سنگاپور»، دانش آموزان از طريق برنامه ي درسي به مثابه بزرگ ساالني 

ديده مي شوند كه در حرفه ي خود به رياضيات فني و توانايي تفكر جّدي در رياضي نيازمندند.

ساده بودن بيش از حد
اگر يك كتاب رياضي از سنگاپور را باز كنيد، شايد از خودتان بپرسيد: «چگونه ممكن است دانش آموزي اين مطلب را ياد نگيرد؟» هر 
مفهوم با توضيحي ساده معرفي شده است؛ غالبًا با كلماتي اندك و در يك «بالون كاريكاتوري» . دانش آموزاِن داراي مهارت هاي ضعيف 

در خواندن و در رياضي، از اين سادگي آشكار، بي اندازه سود مي برند.
دانش آموزان براي اولين بار در پايه ي سوم، با شيوه ي الگوي ميله اي آشنا مي شوند. آن ها مشاهده مي كنند كه اين مدل در پنج مسئله ي 
«توضيحي»11  چگونه به كار برده مي شود. دو مسئله ي اول، نوع اساسي اين تكنيك، يعني يك ميله با دو قسمت را شرح مي دهند. اين 
الگوي جزءـ كل، براي مسائل ساده ي جمع و تفريق، مؤثر واقع مي شود. (روابط جزءـ كل، يك موضوع ثابت در رياضيات سنگاپور است؛ 

از كالس اولي ها كه جمع را ياد مي گيرند تا كالس ششمي ها كه تقسيم كسرها را فرا مي گيرند.) براي مثال:

450 

248  

248 

202  

 

68 120 

 

* دانيال و پيتر 450 تيله دارند.
دانيال 248 تيله دارد. 
پيتر چند تيله دارد؟ 12

دو مسئله ي بعدي، دومين شيوه ي حل مسئله (دو ميله كه نمايشگر دو كميت متفاوت 
هستند) را توضيح مي دهند. اين الگوِي مقايسه اي در مورد مسئله هايي كه با عمل تفريق 

حل مي شوند نيز به كار مي رود.
* دانيال 248 تيله دارد.

پيتر 202 تيله دارد. 
كدام يك تيله ي بيش تري دارد؟ چندتا بيش تر؟

به هم وصل  را  ميله  مي كند تا دو  اضافه  الگو  اين  به  را  حاشيه اي  مسئله، يك آكوالد  آخرين 
كند. اين الگو، براي مسائل دو مرحله اي كاربرد دارد. اين گفته در خور تأكيد بيشتري است كه: 

دانش آموزان رياضي سنگاپور، مسئله هاي دو مرحله اي را در پايه ي سوم حل مي كنند.
* مري 120 مهره بيشتر از جيل داشت. جيل 68 مهره داشت.

مرحله ي 1: مري چند مهره داشت؟
مرحله ي 2: مري و جيل روي هم چند مهره داشتند؟
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بنابراين، ظاهر ساده ي كتاب درسي فريبنده است. در همين يك درس، دانش آموزاِن رياضي سنگاپور، سه شيوه ي اساسِي الگوي ميله اي را 
ياد گرفته اند. هم چنين، آن ها انواع شيوه ها را در مسائلي به كار مي گيرند كه براي جمع و تفريق، از مترادف هاي متنوعي استفاده مي كنند. بسيار مهم 
است كه تمام دانش آموزان، در بياِن مفاهيم موجود در اصطالح هاي رياضي، مانند تفريق، تمام راه  هاي ممكن را كشف كنند. خصوصاً اين امر براي 

يادگيرندگان زبان انگليسي13 ، كه در سنجش پايان سال با مسائل كالمي دست به گريبان هستند، از اهميت بيشتري برخوردار است.
اگرچه توضيحات، ساده و شفاف هستند، اما دانش آموزان را به فكر وا  مي دارند. وقتي خواسته شده است تا مثًال، اختالف بين 9 و 6 را 

پيدا كنند، دانش آموزان مي فهمند كه بايد از تفريق استفاده كنند.
زيرا هنگام آموزش جمع و تفريق، رابطه ي جزءـ كل را ديده اند. 
با توجه به اين كه دانش آموزان مي دانند، 6 جزئي از 9 است، به 

راحتي درك مي كنند كه چگونه تفاوت را به دست آورند.  
منظور  به  سنگاپور،  در  رياضي  آموزش  در  عملي14  مسائل 
تدريِس گام به گاِم مهارت ها طراحي شده اند. شايد در شروع يك 
ميله اِي  الگوي  عملي،  مسئله ي  چند  ارائه ي   ، نوعي15  درِس 
مناسب را فراهم  كند، اما حل مسائل بعدي، مستلزم آن است 

كه دانش آموز شخصًاً اين الگو  را بسازد.
كتاب هاي درسي با دقت و ماهرانه طراحي شده اند، طوري كه 
دانش آموزان براي به كارگيري مفاهيم و شيوه هاي الگوريتمي 
اين  به  مثال هايي مواجه مي شوند و  جديد با «سرنخ  ها»16  و 
مثًال،  مي آورند.  فراهم   «داربست»17   يادگيري،  براي  طريق، 
مسئله ي تقسيم اعشاري 3 ÷ 0/6 با نشان دادن شش سكه ي 
ده سنتي (ارزش هر كدام معادل يك دهم يك دالر است) كه 
مي شود.  داده  توضيح  شده اند،  تقسيم  مساوي  دسته ي  سه  به 
در هر دسته، دو سكه ي ده سنتي وجود دارد. پس شش دهم 
تقسيم بر سه، مساوي با دو دهم است: 0/2 = 3 ÷ 0/6. سپس، 
مسائِل  به  را  مفهوم  اين  تا  مي شود  خواسته  دانش آموزان  از 
تقسيم اعشارِي پيچيده تر مانند 4÷2 تعميم دهند. در اين جا به 
دانش آموزان سرنخ ديگري داده مي شود: يك شخصيت كارتوني 
فكر مي كند كه «2 مساوي است با 20 دهم». دانش آموزاني كه 
هدايت شده و كشف كرده اند كه چگونه يك دهم ها مي توانند به 
دسته هاي مساوي تقسيم شوند، حاال مي توانند كشف ديگري 

را انجام دهند و اعداد صحيح را برحسب دهم ها بيان كنند.
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درس پايه ي سوم نشان مي دهد كه چگونه كتاب هاي درسي 
آموزش رياضي در سنگاپور، مفاهيم رياضي را ساده و شفاف 

معرفي مي كنند.

؟

86
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تسلط عميق
رياضي سنگاپور، از دو سال قبل، در پايه هاي اول تا چهارم در مدرسه ي ابتدايي «سات ريور»18 (پايه هاي پيش دبستاني تا دوم) و مدرسه ي 
ابتدايي سات ريور ( پايه هاي سوم تا پنجم) در نيوجرسي اجرا شده  است19 . اين مدرسه كه در ناحيه اي عمدتًا فقيرنشين قرار داشت، سال ها 
بود كه در نمره هاي امتحاني پيشرفتي حاصل  نكرده بود و مسئوالن آموزشي20 در اين مورد احساس نگراني مي كردند، بعد از آشنايي با 
برنامه ي سنگاپور از طريق يك كارگاه آموزشي، مدير اين مدرسه تصميم گرفت تا آن را به اجرا درآورد. دورتي آنكل21 ، مدير مدرسه ي 
ساوت ريور، گزارش مي دهد كه ابتدا معلمان در گذار به برنامه ي جديد با مشكالتي روبه رو شدند: «در رويكرد سنگاپور، محور برنامه معلم 

است . اين رويكرد آهنگ خيلي كندتري دارد و از عمق بيشتري برخوردار است. معلمان به اين نوع برنامه عادت نداشتند.»

آموزش رياضي در سنگاپور مي تواند با  آهنگي كندتر و با عمقي بيشتر، انجام شود، زيرا بر آموزش مهارت هاي اصلي رياضي متمركز 
است؛ مهارت هايي كه در طرح «تمركز اصلي برنامه ي  درسي»23  توصيه شده  اند.24  در نتيجه، دانش آموزان در مهارت هاي اصلي پيشرفت 
سريع تري دارند. براي مثال، دانش آموزان ضرب را در پايه ي اول ياد مي گيرند. اين نتيجه ي حيرت انگيز ـ يعني برنامه ي  درسي با آهنگي 

كندتر و پيشرفتي سريع تر  ـ براي دانش آموزاني مناسب تر است كه در سطح زير متوسط عمل مي كنند.
مايكل فيستر25 ، دستيار بازرس ساوت ريور، تأكيد دارد كه در نظام سنگاپور، دانش آموزان به تسلط دست مي يابند. بنابراين، نيازي 
نيست كه مدارس به تدريس مجدد اين مهارت ها بپردازند. اين آموزش ها براي گروه بندي تدريس در كالس هاي درس عادي26  در آمريكا ـ 

كه مهارت هاي رياضي دانش آموزان غالباً از دو سال پايين تر تا دو سال باالتر از سطح يك پايه در نوسان است ـ ضرورت زيادي دارد.
دانش آموزاِن رياضي بايد براي تدريس، گروه بندي شوند و از كتابي استفاده كنند كه در سطح درك و فهم آن هاست. همين طور، مدارس 
بايد از منابع درسي اضافي نيز استفاده كنند تا دانش آموزان ضعيف تر هم به يادگيري مطالب، با آهنگي سريع تر دست پيدا كنند، نه مطالبي 

كه به مهارت هاي پيش نياز آن ها تسلط نيافته اند.

«داربست سازي» راهي به سوي جبر
در آموزش رياضي در سنگاپور، دانش آموزان پايه ي سوم شروع به استفاده از شيوه «الگوي ميله اي» در ضرب و تقسيم مي كنند. در پايه ي 

چهارم، همان طور كه در مسئله ي زير نشان داده شده است، آن ها آماده اند تا اين الگو را در كسرها به كارگيرند:

7  آن ها قرمز و بقيه سبز هستند. چه تعداد از سيب ها سبز هستند؟
2 * يك بقال، 42 سيب دارد. 

   42 = 7   
 6 =7

42 =1   
 30 = 5 × 6 = 5   
 30    .  

42 

  

توجه كنيد كه دانش آموزان ترغيب مي شوند، قسمت هاي كسري را واحدهايي مستقل ببينند. زماني كه دانش آموزان با تقسيم كسرها 
مواجه مي شوند، اين موضوع اهميت خود را نشان خواهد داد.

در پايه ي ششم، دانش آموزان مسائل پيچيده تر و چندمرحله اي را حل مي كنند، مانند مسئله اي كه در ابتداي اين مقاله آورده شد.

ي
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5 باقي مانده ي پولش يك 
2 *لورن، 20 درصد پولش را صرف خريد يك پيراهن كرد. سپس با 
كتاب خريد و برايش 72 دالر باقي ماند. او ابتدا چند دالر پول داشت؟

72  

(در الگوي ميله اي پايين)72 دالر= 3 واحد
7  = 5 واحد 2

5 3 باقي مانده = 120 دالر = 
(در الگوي ميله اي باال) 120 دالر= 4 واحد

 = 5 واحد
4
1205 150 دالر= 

الگوي ميله اي به دانش آموزان امكان مي دهد، داده ها و مجهول هاي مسئله و رابطه ي بين آن ها را مشخص كنند. بدين ترتيب، شرايطي 
فراهم مي آورد تا دانش آموزان به سوي بازنمايي جبري به شرح زير حركت كنند. 

( طول الگوي ميله اي باال) X= مقدار پولي كه لورن در ابتدا داشت.
(طول الگوي ميله اي پايين) r= پول باقي مانده بعد ازخريد يك پيراهن

در الگوي ميله اي پايين:

 r5
3  = r 5 =   از

3 72 دالر 

3 دالر = 24 دالر
72  = r 5 از

1 پس:  
r = 5 × 120 دالر= 24 دالر

در الگوي ميله اي باال:
مقدار پول خرج شده براي خريد يك پيراهن

 x5 از
1  = 0/20 x=يك پيراهن

 5
4  × x = x 5  از

4  =R :پس

 5
4  × x = x 5  از

4 كه نتيجه مي دهد: 120 دالر =  

4 دالر= 30 دالر و
120   = x 5 از

1 پس: 
x=5 ×150 دالر = 30 دالر

در مورد مسائلي كه بازنمايِي تصويري آن به روش الگوي ميله اي، بسيار 
پيچيده است، نمادگرايي فشرده قراردادي در جبرـ  كه دانش آموزان به صورت 

پي در پي و منظم به سوي آن هدايت شده اند ـ مي تواند كارگشا باشد.

حل مسائل و تقويت مفاهيم
    اين تصور اشتباه است كه رويكرد الگوي ميله اي در حل مسائل را 
مي توان از آموزش رياضي در سنگاپور جدا كرد و به صورت جداگانه مورد 
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او

20 دالر

؟

از تمبرهايش را گم كرده است  .
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مسائل  حل  و  بازنمايي  براي  قوي  ابزاري  ميله اي  الگوي  اگرچه  داد.  قرار  استفاده 
پيچيده ي كالمي است، در توضيح و تقويت مفاهيمي مانند جمع و تفريق، ضرب و 
تقسيم و كسرها، اعداد اعشاري، درصد و تناسب نيز كاربرد دارد. اگر الگوي ميله اي 
به مفاهيم موجود در درس ها مرتبط نشود، لزوماً نمي تواند معنادار باشد. الگوي ميله اي 

و مهارت هاي اساسي موجود در مسائل رياضي به  يكديگر كمك مي كنند.
نتيجه ي نهايِي حاصل از برنامه ي آموزش رياضي در سنگاپور اين است كه 
دانش آموزان پايه ي ششم مي توانند مسائل چندمرحله اي و پيچيده را حل كنند در 
حالي كه بيشتر دانش آموزان آمريكايي، حتي آن هايي كه در كالس جبر مشغول 
به تحصيل هستند، اين مسائل را چالش برانگيز مي يابند. براساس يك مطالعه ي 
  ،(AIR)  27«انجام شده در  سال 2005 توسط «مؤسسه ي آمريكايي براي تحقيق
مسائل موجود در پايه ي ششِم رياضي  در سنگاپور، خيلي چالش برانگيزتر از موارد 
اين  آمريكاست.  در  تحصيلي28   پيشرفت  سنجش  هشتِم  پايه ي  در  شده  عرضه 
كتب  با  مقايسه  در  سنگاپور  درسي  كتاب هاي  است،  دريافته  هم چنين  مؤسسه 
به  آمريكا  درسي  كتاب هاي  هستند.  مسئله محور  و  غني تر  آمريكا،  سنّتي  درسي 
كاربرد  بر  تأكيد  و  رياضي  رويه هاي29   و  قواعد  به  دانش آموزان  هدايت  از  ندرت 

تعاريف و فرمول ها در مسائل عادي فراتر مي روند.
راهبرد اصلي در آموزشي رياضي در سنگاپور، ارائه ي تبيين هايي ساده براي مفاهيم 

دشوار است.

Cm100 =m 1  
 

 

20  

 

روابط جزء ـ كل، موضوعي ثابت در 
رياضيات سنگاپور است.

1. Bar model approach 
 2. John Hoven
 3. Barry Garelick
4. Versatile
5 . Graphically
6. Instantly
7. Homeschoolers 

در اياالت متحده و كانادا، درصد نسبتًا بااليي (حدود 25 درصد) از دانش آموزان در منزل تحصيل مي كنند. والدين اين عده، بنا به داليل 
شخصي، اعتقادي، اجتماعي و غيره، ترجيح مي دهند كه فرزندانشان،     در محيط مدرسه قرار نگيرند. نواحي آموزشي (آموزش و پرورش) 

موظف اند كه مواد آموزشي را در اختيار اين عده بگذارند و در زمان هاي تعيين شده، از آن ها امتحان بگيرند.
8. Scott Baldridge 
 9. Louisiana

   پى نوشت
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10. Cartoon balloon (محل نوشتن حرف هاي شخصيت ها در داستان هاي مصّور)
11 -Demonstration
12. مسائل و الگوهاي ميله اي از راهنماي معلمان رياضي در دوره ي ابتدايي سنگاپور كپي شده است.

13. كتاب هاي رياضي سنگاپور به زبان انگليسي نوشته شده اند. اين در حالي است كه زبان انگليسي، 
زبان دوم دانش آموزان سنگاپوري است.

 14. Practice
 15. Typical
 16. Hints
 17. Scaffolding 
ويگوتسكي بر يادگيري واسطه اي تأكيد داشت كه نام ديگر آن داربست است. اين نظريه معلم را موظف 
تا  كند  راهنمايي  را  آن ها  دقيق  به گونه اي  و  بدهد  عملي  اما  مشكل  تكاليف  دانش آموزان  به  مي كند، 

نتيجه ي نهايي آن، پيشرفت باشد. 
 18. South River
19. نويسنده براي پايه هاي پيش دبستاني تا دوم از اصطالحprimary school  و براي پايه هاي سوم 
تا پنجم از اصالحelementary school  استفاده كرده است. در بعضي كشورها اين تقسيم بندي 

متفاوت است. 
 20. School district
 21. Dorothy Unkel
 22. Teacher driven 
سازد.  برآورده  را  برنامه  اهداف  تا  مي رود  انتظار  معلم  از  است.  معلم  به  متكي  برنامه  رويكرد،  اين  در 
اين اصطالح با Teacher-center ( معلم محوري) متفاوت است. معلم محوري روش آموزشي در 

كالس درس است كه معلم محور اصلي كالس درس محسوب مي شود. 
 23. Curriculum Focal Point
 24. National Council of Teachers of Mathematics
 25. Michael Pfister 
 26. Typical
 27. American Institutes for Research
 28. National Assessment of Education Progress
29. Mechanics
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در حالي  كه اياالت متحده ي آمريكا  تالش مي كند تا عملكرد رياضي دانش آموزان را  بهبود 
بخشد، كشور كوچكي به نام «سنگاپور»، با برنامه ي رياضي بسيار معروفش كه به نام خودمانِي 

«رياضي سنگاپور» شناخته شده، توجه زيادي را به سوي خود جلب كرده است. همين طور، دانش آموزان 
سنگاپوري، كه طي سه دوره ي گذشته ي «روند مطالعات بين المللي علوم و رياضي»3 (TIMSS) رتبه ي اول 

جهاني را در صالحيت هاي4 رياضي كسب كرده اند، گوي سبقت را از همتايان آمريكايي خود ربوده اند.
اما اين عملكرد درجه ي اول به طور اتفاقي پيش نيامده است. اين امر ثابت مي كند كه انجام چند اقدام حياتي، مي تواند در 
ارتقاي موفقيت دانش آموز بسيار سودمند باشد. در واقع، ميزان پيشرفت سنگاپور در رياضي و علوم در اوايل دهه ي 1990، با 
موفقيت در سطح متوسط اياالت متحده قابل مقايسه بود5. ولي عملكرد ضعيف كشور سنگاپور، نيرو محركه اي براي تالش هاي 

هماهنگ ملي فراهم آورد و به موفقيت هاي فعلي در رياضيات منجر شد.
به طور حتم، تمام مقايسه هاي بين المللي بايد با دقتي زياد و با در نظر گرفتن تفاوت هاي زياد فرهنگي، حكومتي و جمعيت شناختي 
صورت گيرند. البته در مورد تفاوت هاي سنگاپور و اياالت متحده، غالبًا مبالغه مي شود. بعضي ادعا مي كنند كه جمعيت دانش آموزي 
سنگاپور به اندازه ي جمعيت دانش آموزي آمريكا، تنوع و گوناگوني ندارد. در واقع، تقريبًا يك چهارم دانش آموزان سنگاپور، مالزيايي 
يا هندي هستند و اكثر جمعيت دانش آموزي آن را چيني ها تشكيل مي دهند. ديگران نيز بر اين باورند كه جمعيت 4/1 ميليون 
نفري سنگاپور را نمي توان با جمعيت 300 ميليون نفري آمريكا مقايسه كرد. با اين حال، جمعيت سنگاپور كمي از شيكاگو كم تر 

است، ولي تقريبٌا از  نصف اياالت آمريكا پرجمعيت تر است. 
برنده شدن در مسابقات بين المللي رياضي، نبايد موجب عدم توجه به عوامل خاص در برنامه ها و سياست  هاي حمايت كننده 
از اجراي آن ها شود. اين عوامل مي توانند الگو هاي قدرتمندي در اين تجزيه و تحليل عقالني باشند كه چگونه برنامه ي رياضي 

اياالت متحده ي آمريكا را مي توان ثمربخش  تر كرد. پنج عامل زير در موفقيت رياضي سنگاپور دخيل بوده اند.

عامل اول: وجود چارچوب سازمان دهي
در اياالت متحده ي آمريكا، آرمان مشتركي در مورد رياضيات مدرسه اي وجود ندارد. براساس پيش فرض ها، «شوراي ملي 
معلمان رياضي»6 به تدوين يك آرمان ملي نزديك شده و اخيراً با چاپ «اصول و استانداردهاي مدرسه اي» (2000) در دو فهرست 
جداگانه، يكي محتوايي و ديگري رويه اي، آن ها را ارائه كرده است. در مقابل، «چارچوب راهنماي سنگاپور»، آرمان متعادل و نظام 
يافته اي را ارائه مي دهد كه در آن، مهارت ها، مفاهيم، فرايندها، طرز تلقي ها و فراشناخت ها را توضيح مي دهد و آن ها را به يكديگر 
متصل مي كند. وضعيت فعلي آمريكا اين گونه است كه به طور ضمني به مؤلفه هاي محتوايي و فرايندي، وزن يكساني داده و در 

درس هايي از رياضي سنگاپور

در اياالت متحده ي آمريكا، آرمان مشتركي 
در مورد رياضيات مدرسه اي وجود ندارد.

استيون لئن واند1 و آلن ال. گينزبرگ2
مترجم: نرگس مرتاضي مهرباني
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شكل 1. تفاوت چارچوب هاي رياضي سنگاپور و اياالت متحده ي آمريكا  

مشخص كردن ارتباطات و اتصاالت بين مؤلفه ها، موفق نبوده است. در سنگاپور، حل مسئله را در مركز اين چارچوب قرار مي دهد و 
از يك پنج  ضلعي براي بازنمايي ارتباطات و يكپارچگي اهداف برنامه استفاده مي كند (شكل 1 را ببينيد).  
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تشابه بين چارچوب سنگاپور و پنج شاخه از صالحيت هاي رياضي، يعني درك مفهومي، روشن بودن گام ها در حل مسئله، 
قابليت هاي راهبردي، استدالل هاي سازگار و خلق وخوي سازنده جالب است. اين صالحيت ها توسط «شوراي تحقيقات ملي»7 در  
كتاب «كمك به كودكان در يادگيري رياضيات»8 (2001) ارائه شده است؛ منبعي كه طراحان برنامه هاي رياضي خيلي به ندرت 
به آن مراجعه مي كنند. درسي كه بايد فرا گرفت اين است كه محدوديت زياد و نيز ماهيت غيرمرتبط ساختار سازمان دهي آموزش 

رياضي در اياالت متحده ي آمريكا، ما را از توسعه ي يك برنامه ي آموزشِي كاراتر و قوي تر بازداشته است.  

عامل دوم: هم سويي
يكي از مهم ترين تفاوت هاي موجود بين دو كشور، «هم سويي» است. عناصر رياضي سنگاپور، به طرزسنجيده اي با يكديگر 
هم سويي دارند. ولي پوشيده نيست كه در اياالت متحده ي آمريكا، معلمان با مجموعه اي پراكنده اي از «دستورالعمل ها»9  شامل 
كتاب درسي، برنامه ي  درسي محلي، برنامه ي درسي ايالتي و قوي ترين آن ها، يعني امتحانات ايالتي روبه رو هستند. اين عناصر نه 
تنها به طرز بسيار ضعيفي با يكديگر هم سويي دارند، بلكه هم چنين، خواسته هاي رقابت آميز و اغلب متضاد آن ها، تمركز برنامه اي10 

ايجاد مي كند و دست يابي به انسجام را تقريبًا غيرممكن مي سازد.
طيف وسيع انتظارات در مورد تسلط بر استانداردهاي مهارت هاي كليدي رياضي ميان 50 ايالت، اين فقدان هم سويي را نشان 
مي دهد. براي مثال، به استناد يافته هاي «مركز مطالعه ي برنامه درسي رياضي»11، يك ايالت انتظار دارد تا دانش آموزان در پايه ي 
چهارم در انجام جمع و تفريق كسرها به مهارت برسند، در حالي كه 15 ايالت، اين مهارت را در پايه ي پنجم، 20 ايالت در پايه ي 

ششم و 16 ايالت در پايه ي هفتم انتظار دارند12. 
    در سنگاپور، هر عنصِر تشكيل دهنده ي نظام، شامل چارچوب، مجموعه ي مشتركي از استانداردهاي ملي، كتاب هاي درسي، 
امتحانات و برنامه هاي آماده سازي معلمان، به طور دقيق و با اهدافي مشترك و واضح با يكديگر هم سو شده اند. در اياالت متحده ي 
آمريكا، تا زماني كه مجموعه ي متنوع 50 چارچوب ايالتي و ابزارهاي سنجش آن ها با اكثركتاب هاي درسي، كه شامل همه چيز براي 

همه است، هم سو نشوند، نمي توان انتظار داشت كه كشور به موفقيت جهاني در رياضيات دست يابد.

عامل سوم: تمركز
اصطالح «يك مايل وسعت و يك اينچ عمق»، كه در مورد برنامه  ي درسي اياالت متحده ي آمريكا به كار مي رود، زماني بيشتر 
معنا پيدا مي كند كه مشغول تجزيه و تحليل رياضي سنگاپور هستيم. چارچوب هاي رياضيِ در ايالت هاي آمريكا، نسبت به سنگاپور 
در هر پايه، معموًال موضوعات و پيامدهاي بيشتري را مطرح مي كنند. مثٌال، سنگاپور در مورد استانداردهاي رياضي در پايه هاي 1 
تا 6، به طور ميانگين در هر پايه، 15 موضوع را پوشش داده است13، در حالي كه در فلوريدا، اين تعداد به 54 و در نيوجرسي به 50 
موضوع مي رسد. موفقيت سنگاپور حكايت از آن  دارد كه كاهش تكرار موضوعات از يك سال تحصيلي به سال تحصيلي بعد، 
خصوصًا در مورد اعداد و هندسه، برنامه ي  درسي را قادر مي سازد تا با آهنگي سريع تر و نتايجي بهتر به پيش  برود. قابل توجه است 
كه دو ايالت كاروليناي شمالي با 18 موضوع و تكزاس با 19 موضوع، كم ترين تعداد موضوع را براي هر پايه طراحي  كرده  اند و 

به خاطر عملكرد موفقشان نيز در «سنجش ملي پيشرفت تحصيلي» شناخته شده هستند.
يك تجزيه و تحليل از كتاب هاي پايه ي سوم (گينزبرگ، لئن واند، آنستروم و پوالك، 2005) نشان مي دهد كه متداول ترين 
كتاب هاي درسي دوره ي ابتدايي در اياالت متحده ي آمريكا، باعث تشديد مسأله ي فقدان انسجام و تمركز مي شود. براي مثال، 
كتاب درسي متداول در سنگاپور در همين پايه ، شامل 496 صفحه، 14 فصل، 42 درس و به طور متوسط 12 صفحه در هر درس 
است. در مقايسه، كتاب درسي اسكات فورسمن14 در پايه ي سوم، داراي 729 صفحه، 32 فصل، 164 درس و 4 صفحه در هر 
درس است. موفقيت سنگاپور احتماًال تاحدي ناشي از تعداد قابل مالحظه ي صفحاِت اختصاص داده شده به هر درس (12 صفحه 
در مقابل 4 صفحه دركتاب درسي اسكات فورسمن) و نيز ناشي از اين واقعيت است كه كتاب درسي سنگاپور در هر پايه، نسبت به 
كتاب هاي درسي آمريكا، بر درس هاي به مراتب كم تري (42 درس در مقابل 164 درس) تمركز مي كند. موفقيت سنگاپور از تمركز 

زياد بر رياضي در هر پايه ناشي شده است.
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عامل چهارم: الگوهاي چندگانه

بسياري از كتاب هاي درسي اياالت متحده ي آمريكا به خاطر عكس هاي چهار رنگشان مورد توجه هستند كه يا به طور غيرمستقيم 
به موضوع درس مربوط هستند و يا اصًال ربطي به آن ندارند. در مقابل، كتاب هاي درسي سنگاپور به خاطر بازنمايي هاي چندگانه  و 
نيز به دليل كارتون هاي ساده  مورد توجه هستند (شكل 2 را ببينيد) كه در آن ها، يك شكل مصّور، راهبردي (18 را بر 2 تقسيم كن) را 

معرفي مي كند، معادله اي را مي نويسد، اطالعاتي درباره ي مسئله فراهم مي آورد، يا سؤال هايي را مطرح مي كند.

  
1 . 18   .      .     

  
  
  
  
  

 - - - - = 2 ÷ 18  
  -- - - -  .  

  

 2.            

18  

 

 

 

  براي مثال، پيشرفت درك و فهم افراد از كسر، به طور دائم به تلفيق بازنمايي هاي ملموس (چهار توپ از شش توپ، راه 
راه هستند) با بازنمايي هاي تصويري (در يك مستطيل، شش قسمت از نه قسمت مساوي، هاشورزده شده است) و بازنمايي هاي 
) مي پردازد و يا ضرب و تقسيم كردن با 6  به صورت دروندادـ  بروندادهايي با (6×) و (6÷) در مي آيند كه به طور 

9
6

6
4

3
2

 انتزاعي (
خودكار عمل مي كنند. براي مثال، درونداد 5 ضرب در 6، به برونداد 30 مي انجامد و درونداد 30 تقسيم بر 6، برونداد 5 را موجب 
مي شود. اين بازنمايي، با ارائه  ي مستطيلي شكل به ابعاد 6×5  ادامه پيدا مي كند و با يك «حباب فكري15»  توضيح داده مي شود كه 
5×6 = 6×5. سپس با استفاده از يك ستون 5 رديفه، «6×» به 6 ستون 5 رديفه كه بازنمايي تصويري ديگري از 6×5 است خاتمه 
مي يابد. پس اين كتاب درسي، براي ايجاد مهارت ها و درك مفهومي، بازنمايي هاي چندگانه اي را در اختيار دانش آموزان و معلمان 
قرار مي دهد. به اين ترتيب، كتاب هاي درسي سنگاپور به شكلي نظام يافته  از آموزشي حمايت مي كنند كه همسو با تحقيقاتي است 

كه نشان مي دهند، چگونه گذار از بازنمايي  هاي ملموس به بازنمايي هاي تصويري و انتزاعي، يادگيري را ارتقا مي دهد 16. 
    به عالوه، بيشتر برنامه هاي رياضي آمريكا به طور سطحي از شمارنده ها به محور اعداد، از دسته هاي ده تايي به تدريس 
مفاهيم اعداد، از الگو هاي پيوسته به الگو هاي گسسته و از الگو هاي محور اعداد به تدريس كسرها جهش مي كنند. در مقابل، 
برنامه ي سنگاپور به طور مستمر از الگوي ميله اي يا گسسته به عنوان الگويي تصويري براي جزءها و كل ها در جمع، تفريق، ضرب، 
تقسيم، كسرها، نسبت ها و درصد استفاده مي كند (شكل 2 را ببينيد). اين استفاده ي مستمر از فقط يك الگوي قدرتمند، يك ساختار 

هماهنگ پداگوژيكي ايجاد مي كند كه به طور كلي در برنامه هاي رياضي آمريكا حضور ندارد. 

عنصر پنج: مسائل غني
مي دانيم كه در آموزش خواندن، سؤال هاي سطح باال و متن هاي پيشرفته تر، به توسعه ي درك مطلب با عمق بيشتر كمك 
مي كند. به همين قياس ، مسائل چند مرحله اِي پيچيده تر، از رشد و توسعه ي عميق رياضي حمايت مي كنند. به هر حال، قسمت 
اعظم مسائل در كتاب هاي درسي آمريكا، تمرين هاي يك مرحله اي هستند كه به ندرت چيزي بيش از به ياد آوردن و كاربردهاي 

عادي را مي طلبند.
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به اين مسئله رياضي در پايه ي چهارم سنگاپور توجه كنيد:

1  كيلوگرم كم تر از مرديت ميگو خريد. مشخص كنيد كورتني چند كيلوگرم ميگو 
10 5  كيلوگرم ميگو خريد. كورتني 

2 . مرديت 
خريده است؟

و اين مسئله ي رياضي در پايه ي ششم سنگاپور:

5 مهره هاي 
2 4 مهره هاي آبي و 

1 . نسبت تعداد مهره هاي آبي به تعداد مهره هاي قرمز در يك بطري، در ابتدا 2 به 5 بود. آيان17 ، 
قرمز را از بطري خارج كرد. نسبت جديد تعداد مهره هاي آبي به قرمز را پيدا كنيد.

اگر تعداد مهره هاي قرمز باقي مانده در بطري، 12 تا بيشتر از مهره هاي آبي باشد، كًال چند مهره از بطري برداشته شده است؟
در هر دو مسئله، همان طور كه مختص كتاب هاي درسي سنگاپور است، از دانش آموزان انتظار مي رود تا مسائل چند مرحله اي را كامل 
كنند و يك سلسله مهارت ها و مفاهيم را به كار بگيرند و اغلب براي رسيدن به يك راه حل، «مقادير واسطه اي18»  را بيابند. استفاده ي 

مستمر از چنين مسائلي موجب مي شود، درك و فهم رياضي با سطح و عمق بيشتري توسعه يابد.
مي توان تفاوت بين رويكردهاي سنگاپور و آمريكا را در دو مسئله ي مربوط به نمودار دايره اي، در پايه ي ششم مشاهده كرد. يكي از 
اين مسائل از رياضي سنگاپور و ديگري از كتاب رياضي اسكات فورسمن انتخاب شده اند (شكل 3 را ببينيد). مسئله ي سنگاپور حدوداٌ 
به 6 مرحله نياز دارد و درك اين مطلب كه زاويه ي راست، 90 درجه است و دو قطاع نيم ساز زاويه ي راست بايد با هم مساوي باشند و 
هر يك بايد نيمي از مقدار كل پول را نمايش دهند، ضروري است. هم چنين، اين مسئله نشان مي دهد كه چگونه سنگاپور ضمن اين كه 
از مسائل به منظور تقويت مهارت ها و درك و فهم دانش آموزان استفاده مي كند، به دانش آموزان چگونگي تفسير نمودارهاي دايره اي را 

نيز آموزش مي دهد. 
غني بودن اين مسئله را با مسئله ي عادي و با انتظارات سطح پايين اسكات فورسمن مقايسه كنيد. مي توان به راحتي درك كرد كه 

چرا دانش آموزان آمريكايي غالبًا از فرصت هاي مهم يادگيري بي بهره هستند.
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بيشتر اوقات، در تالش براي سر و سامان 
دادن سريع، يا از آخرين نقطه شروع مي كنيم 
يا به سراغ آخرين مد روز مي رويم. تأسف انگيز 
خواهد بود اگر در عكس العمل به مسائل موجود 
پيشرفت  مورد  در  آمريكا  متحده ي  اياالت  در 
گستره ي  پذيرش  كه  كنيم  فرض  رياضي، 
است.  شفابخش  اكسيري  سنگاپور،  رياضي 
در  سنگاپور  رياضي  واقعي  معناي  واقع،  در 
برنامه ي اين كشور نهفته است. ارزش اصلي 
رياضي سنگاپور در اين حقيقت نهفته است كه 
جنبه هاي اساسي آن را شناسايي كنيم و آن ها 
را به كار بنديم؛ تا از نظر رياضي، رقابت پذير 

باقي  بمانيم.

1. Steven Leinwand
2. Alan L.Ginsburg
3 . Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) 
(.تيمز در سال هاي 1999، 2003 و 2008 تكرار شده است. اين مطالعات به مطالعه ي روند يا تكرار تيمز معروف  هستند)
4 . Proficiency
5 . International Association for the Evaluation of Educational Achievement
6  .National Council of Teachers of Mathematics
7 . National Research Council 
8  .Adding Up: Helping Children Learn Mathematics
9 . Masters
10 . Programmatic
11  .Center for the Study of Mathematics

12. ريس و همكاران، 2006.
13. وزارت آموزش وپرورش سنگاپور، 2001.

14 . Scott Foresman
15 . Think Bubble

16. گينزبرگ، 2005.
17 . Ian
18 . Intermediate values

پى نوشت

درسي براي همه    
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داشتن  مجموعه اي از استانداردهاى ملى در رياضيات
 ضمانتى براى بهبود عملكرد دانش آموزان نيست.

«شوراى ملى معلمان رياضى»  در نشست مارس 2007، ميزگردى را با عنوان «آيا دانش آموزان 
و معلمان رياضى آمريكا از توافق روى استانداردهاى برنامه ي درسى ملى رياضيات منفعت 

برده اند؟» برنامه ريزى كرد. من يكى از شركت كنندگان در ميزگرد بودم و طرح اين سؤال 
رياضى،  معلمان  ملى  شوراى  يعني  نشست،  اين  برگزاركننده ي  زيرا  شد،  حيرتم  موجب 

آن را مطرح كرده بود. من فكر مى كنم وقتى شوراى ملى معلمان رياضى، در سال 1989 
استانداردهاى  روى  همگى  كرد،  منتشر  را  ارزش يابى»  و  درسى  برنامه ي  «استانداردهاى 

ملى اتفاق نظر داشتيم. نهادهاى رياضى، از جمله «جامعه ى رياضى آمريكا»  و «انجمن 
رياضى آمريكا»  بى هيچ كم و كاست بر اين استانداردها صحه گذاشتند. 

بنابراين چه اتفاقى افتاده بود؟ در سال 1996 گروه كوچكى از رياضى دانان، نگران 
شده بودند كه استانداردهاى 1989 نتواند نظرات آن ها را درباره ي رياضى نشان دهد. لذا با ساير رياضي دانان متفق شده و بر 
عليه استانداردهاي شوراي ملي معلمان رياضي اعتراض كرده بودند. جامعه ى آموزشگران رياضى تصور كرده بودند كه توافق 

عمومي وجود دارد، ولي چنين نبود. 
واقعيت اين است كه حتى اگر استانداردهايى محكم و استواري داشته باشيم، كسانى خواهند بود كه با آن موافق نباشند و ممكن 
است اجماع صورت نپذيرد. البته فقدان اجماع دليل بر آن نيست كه شواهد قابل قبولي عليه استانداردهاى فعلى وجود دارد. من 
معتقدم كه استانداردها كمك مى كنند تا خطوطى راهنما در اختيارمان باشد و بتوانيم كارى را كه در مدرسه انجام مى دهيم يا 

مى خواهيم انجام دهيم، با آن بازبيني كنيم. 

استانداردهاى به  آيا 
 ملى تجويزى نياز داريم؟

  زلمان اوسيسكين
 مترجم: مانى رضائى
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بنابراين، سؤالي كه ميزگرد با آن روبه رو بود، در مورد فقدان استانداردهاى ملى برنامه ي درسى 
كليه ي  در  را  استانداردها  از  متفاوتي  نمونه هاي  ما  داشت.  اختيار  در  را  آن ها  زيرا  نبود،  رياضيات 

موضوعات درسي ديده بوديم. به نظر مى رسد كه اغلب بحث كنندگان عالقه دارند نوعي چارچوب 
براي بحث در اختيار داشته باشند،  حتي اگر با جزئيات آ ن موافق نباشند. سؤال به طور دقيق تر اين بود: 

آيا اياالت متحده بايد استانداردهاى ملى تجويزى داشته باشد؟ يعني مجموعه ى واحدى از استانداردهاى 
مورد توافق ايالت ها، همراه با سنجش هاي مربوطه كه به توليد برنامه درسى و آزمون هاى يكسان منجر شود. 

براى داشتن مجموعه ى واحدي از استاندارهاى ملى رياضيات، استدالل هايي شده بود و من به پنج استدالل اصلى آن توجه 
كردم. دو استدالل مربوط به يكى از مسائلى بودند كه ظاهراً استانداردهاى ملى بايد آن را حل كنند. من بر اين باورم كه گرچه 
بررسي رابطه ي بين مسائل مورد بحث و جواِب آن ها، ضروري است، اما تاريخ گذشته و حال و بررسى هر يك از استدالل هاي 

پيشنهادى نشان مى دهد كه حفظ استانداردهاى ملى از حل اين مسائل مهم تر شده است. 

  استدالل شماره ي 1
آمريكا در ارزيابى هاى بين المللى عملكرد ضعيفى دارد. اين موضوع اقتصاد را به مخاطره مى اندازد. كشورهايى كه باالترين 
عملكرد را دارند، داراى برنامه هاى درسى ملى و آزمون هاى ملى متمركز هستند. در نتيجه، داشتن استانداردهاى ملى به احتمال 

زياد به بهبود عملكرد آمريكا در رياضى و به اقتصاد آن كمك مي كند. 
رد استدالل: در دو مرحله مي توان به اين استدالل جواب داد: نخست، ميزان ارتباط بين برنامه هاى درسى ملى و عملكرد 
ملى  درسى  برنامه هاى  داراى  كشورها  بيشتر  اول،  مورد  در  اقتصاد.  و  بين المللى  عملكرد  بين  ارتباط  ميزان  دوم،  بين المللى؛ 
هستند، با اين حال برخى از اين كشورها پايين ترين عملكرد را بين كشورهاى دنيا دارند. بنابراين، ارتباط بين برنامه ي درسى 

ملى و عملكرد كشور در رياضيات در بهترين حالت، كم است . 
به عالوه، مى توان شباهت هاي زيادى را از دل برنامه ي درسى ملى بسيارى از ايالت هاى آمريكا و ديگر كشورها بيرون كشيد. 
چندين دهه است كه هر يك از ايالت ها، برنامه ي درسى خود را دارد و هيچ ايالتى سخت تر از كاليفرنيا تالش نكرده است تا 
كتاب هاى درسى خود را مطابق با يك برنامه ي درسى متمركز، تهيه كند. با اين وصف، عملكرد رياضى در كاليفرنيا در انتهاى 
ديگر توزيع نرمال قرار دارد. كاليفرنيا، در خالل 15 سال گذشته، در «برنامه ى ملى ارزيابى آموزشى» حتى به زور هم نتوانست 
نمرات دانش آموزان پايه ي هشتم خود را باالتر از بقيه ي ايالت ها نگه دارد. به طور كلى، در مطالعه ي آمرين و برلينير (2002) 

نشان داده شده است، ايالت هايى كه آزمون هاى سخت گيرانه اى را پايه ريزى كرده اند، عمومًا نتايج بهترى كسب نكرده اند. 
ذكر اين نكات، ما را به گام دوم تقابل با اين استدالل مى رساند؛ يعني ارتباط بين عملكرد بين المللى و اقتصاد. در «مطالعه ى 
بين المللى پيشرفت در رياضيات» كه در سال هاى64ـ1963 برگزار شد (و بعداً اولين مطالعه ى بين المللى رياضيات خوانده شد)، 
اياالت متحده در پايين ترين سطح عملكرد كشورى براى دانش آموزان سال هاى پايانى دبيرستان  و نفر دوم از پايين ترين 
عملكرد كشورى در سطح دانش آموزان 13ساله  قرار گرفت . در سال 81ـ1980 و در دومين مطالعه ى بين المللى رياضيات، 
اياالت متحده در هر دو پايه ي مورد مطالعه، از جمله كشورهاى داراي عملكرد پايين بود . علي رغم اين نتايج، چيزى به اقتصاد 
آمريكا، چه در كوتاه مدت چه در بلند مدت، تحميل نشد. در واقع، عملكرد آمريكا در «سومين مطالعه ى بين المللى رياضيات و 
علوم» كه بعدها «مطالعه ى روند ها در رياضيات و علوم»  ناميده شد، بهتر از هر زمان ديگر بود . به نظر مي رسد كه روش هاى 

آمارى به كار رفته در مقايسه هاي بين المللى، تأثيري اندك و يا هيچ تأثيري بر عملكرد ملي در اقتصاد نداشته اند.

  استدالل شماره ي 2
انتظارات  براي  تحصيلي  پايه هاي  در  وسيعي  تنوع  هم چنين  و  انتظارات  از  وسيعي  تنوع  نشان دهنده ي  ايالتى  استانداردهاى 

مشترك هستند. اين موضوع موجب توليد كتاب هاى درسى حجيم و ارائه ي مطالب غيرضرورى و ناكارامد شده است. 
رد استدالل: اين واقعيت كه استانداردهاى ايالتى تنوع وسيعي را نشان مى دهند، گواه آن است كه افراد فرهيخته در مورد آن چه 
كه بايد در برنامه ي درسى باشد يا زمان تدريس آن، به توافق نرسيده اند. ولي حتي استانداردهاي ملي ما نيز نشان دهنده ي 
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تالش هاى  حاصل  چشم انداز،  سند  سه  حاضر  حال  در  است.  نظرات  اختالف 
استانداردهاى ملى ماست: «اول، هسته ي مركزي برنامه ي درسى براي پيش دبستان 
تا پايه ى هشتم» (2006) كه ظاهراً بر پايه ى سند اصول و استانداردهاى هسته ي مركزي 
برنامه ي درسي براى رياضيات مدرسه اي نوشته شده است (2000)، اما در واقع اختالف هاى 
فاحشى با آن دارد. دوم، سند دانشگاهى «استانداردهاى موفقيت دانشگاهى» (2006). سوم، سند 
«رهنمودهاي انجمن آمار آمريكا براي ارزيابي و تدريس در آموزش آمار»  از پيش دبستاني تا پايه ى 
12 (2005). هم چنين، پيش نويس سندى منتج از «پروژه ي دست يابي» با عنوان «انتظارات از رياضيات 
دبيرستانى» (فورگيون و اسلوور، 2007) كه دست به دست مي گردد و براساس خط پايه ي رياضى در سند قبلي با 

عنوان «آماده اي يا نه: توليد ديپلمي كه ارزش داشته باشد» (پروژه ي ديپلم آمريكايي، 2004) نوشته شده است.
هر يك از اين سندها، توسط هيئتى تهيه شده است كه به ظاهر منتخب نمايندگان ديدگاه هاى مختلف يا عقايد كامًال متفاوتي 
هستند و هر يك، نشان دهنده ي نوعي توافق عام است و اجازه ي طرح ديدگاه هاي واقع در دو انتها را نمي دهد. از سوى ديگر، 
به دليل اختالف در مبانى فكرى افراد، اين سندها به كلى با يكديگر متفاوت اند. براى مثال، در حالى كه «هسته ي مركزي 
برنامه ي درسي» بر فناورى تأكيد دارد، سند دانشگاهى، توصيه هايى براي پذيرش فناورى ارائه مي دهد، «انجمن آمار آمريكا»، 
استفاده از فناوري را براى كارهاى آمارى مفروض مى داند، و طرح تحقيقى «دست يابي»، به فناورى ماشين حساب نگاه سلبى 
دارد.  با توجه به اين برداشت هاي متفاوت و توافق آن ها در مورد اسناد مورد نظر، شواهدى در دست است كه نشان مى دهد، در حال 

حاضر در مورد استفاده از فناورى در رياضيات مدرسه  توافقى وجود ندارد كه اين خود يكي از مباحث كليدي زمان حاضر است.
حمايت  پايه ها  در  درسي  موضوعات  فعلي  قرارگرفتن  نحوه ي  از  شده،  انجام  تحقيقات  چون  دارند؟  وجود  تفاوت ها  اين  چرا 
نمى كنند. اين نكته از نظر چشم انداز سياست گذارى بسيار مهم است: اگر رهبران ملى و ايالتى موافق مطلبي باشند كه بايد 
هر  و  ندارد  وجود  توافقى  چنين  اما  بگنجانيم.  ملي  استانداردهاي  در  را  توافق  آن  كه  مي رسد  منطقي  نظر  به  بدهيم،  درس 
مجموعه از استانداردهاى ملى، به مخالفان خود آزادي اظهار نظر نمي دهد. در واقع، هيچ موضوع درسى به اندازه ي برنامه ي 
درسى در رياضى تعيين شده نيست. با اين وصف، گرچه ايالت ها مى توانند در انتخاب پايه اى كه كسرها را تدريس مى كنند، 
تفاوت داشته باشند، ولي نمى توانند در اين مورد كه كسرها تدريس شوند يا نه، با يكديگر تفاوت داشته باشند . مقايسه ي اين 
مورد با سوابق درسي تاريخ آمريكا يا علوم جالب است. تفاوت در برنامه ي درسي رياضي، در مقايسه با ساير دروس، بسيار 

جزئي است.
برنامه ي درسى حساب در سراسر اياالت متحد، در عصر ماشين حساب، به طور قابل توجهى يكسان است. در واقع، وقتى تغيير 
كوچكى در برنامه درسى حساب پيشنهاد مى شود، مانند تدريس الگوريتِم متفاوت براى تقسيم هاى متوالى، مردم با آغوش باز 
از آن استقبال مى كنند. يكى از رياضى دانان، از كتاب جبرى كه توسط دانشگاه شيكاگو در «طرح رياضيات مدرسه اى» تهيه 
شده بود، انتقاد كرد، زيرا در اين كتاب از سر واژه ى «FOIL»  براى تدريس حاصل ضرب دوجمله اى ها استفاده شده است. 
مثالى در مورد يكسان بودن برنامه ي درسى حساب آن است كه هر معلم جبر، در هر جايى از اياالت متحد، مى تواند فرض 
كند كه عموم دانش آموزان، صرف نظر از ايالتى كه در آن زندگى مى كنند، چه مقدار حساب خوانده اند. در حالى كه اين معلم 
نمى تواند در مورد هندسه چنين فرضى داشته باشد. در واقع، در هندسه و آمار، ناهماهنگى هاى بسيارى وجود دارند و نسبت 
به ديگر حوزه هاى رياضيات، اين حوزه ها به رهنمودهاى بيشترى نياز دارند. اما كسانى كه به عملكرد دانش آموزان اهميت 

مى دهند، به اين حوزه ها چندان اهميت نمي دهند. 
در بيشتر كتاب هاى درسى، اين استاندارد ها مى توانند در عمل به معلمان كمك كنند تا مطالب درسى را به گونه اى تعديل كنند 

كه پاسخ گوي دانش آموزان متفاوت كالس آنها باشد. 

استدالل شماره ي 3
فرصت ها براى دانش آموزان در اياالت متحده نابرابر است. استانداردهاى ملى مي توانند تضمين كنند كه همه ي دانش آموزان 
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از امكانات برابري برخوردار خواهند بود.  
رد استدالل: بعضى از مردم بحث عدالت را به عنوان بحثي مرتبط با استانداردهاى ملى تلقي مى كنند. تجربه نشان داده است 
كه اين استدالل نيز نادرست است. دانش آموزان ورودى پايه ى اول، در بعضي از مناطق، دو سال زودتر از دانش آموزان مناطق 
محيط  غنى بودن  به  بلكه  نيست،  مربوط  رسمي  آموزش  نظام  به  تنها  دانش آموزان،  بين  تفاوت   مي شوند.  مدرسه  وارد  ديگر 
پيرامون آن ها هم بستگى دارد. آيا مى توان به همه ى اين دانش آموزان به روشي يكسان آموزش داد؟ حدود پايه ى هفتم، تفاوت 
در اشتياق دانش آموزان به انجام مشق شب به عامل مهمى در عملكرد دانش آموز تبديل مى شود. آيا مى توان اين موضوع را 

ناديده گرفت؟ 
چند سال پيش در شيكاگو، تصميم بر آن بود كه همه ى دانش آموزان بايد براى فارغ التحصيل شدن، درس جبر را بگذرانند. اين 
موضوع دو راه پيش روى معلمان گذاشت: درس جبر را به صورت استاندارد آموزش بدهند و سه چهارم كالس مردود شوند، يا 
درس را در سطح دانش آموزان ارائه دهند كه در آن صورت جبر نبود. هر استاندارد ملى كه هدف ها را با توجه به پايه ها تنظيم 

كند، به مردودي تعداد زيادى از دانش آموزان مي انجامد. 
اين  به  توجه  با  گفته،  اين  نمي كنند.  طبقه بندي  را  خود  دانش آموزان  باال،  عملكرد  داراي  كشورهاى  كه  مي  شود  گفته  گاهي 
واقعيت است كه در برخي از اين كشورها، تقريبًا همه ى دانش آموزان ظاهراً درس هاى يكساني را پشت سر مي گذارند. البته، 
دانش آموزان مورد بحث اين درس ها را در مدارس مختلف و با طيف وسيعى از انتظارات متفاوت مي گذرانند و حتى ممكن 
است اين درس ها را در سنين متفاوتي فراگرفته باشند. در سنگاپور، كندترين دانش آموزان در پايه ى چهارم، يك سال به عقب 
برده مي شوند. در سنگاپور، ژاپن و چين، دانش آموزان از پايه ى هفتم از طريق طبقه بندي در مدراس متفاوتي قرار مي گيرند. 
درس جبري كه در يك مدرسه تدريس مي شود، ممكن است با درس جبرى كه در مدرسه  ي ديگري تدريس مى شود، متفاوت 
باشد؛ همان گونه كه در آمريكا داراي درس جبر معمولي و پيشرفته هستيم. به عالوه، تحصيل در اين مدرسه ها، مجوز ورود به 
كالج ها و دانشگاه هاى بهتر است. اين كشورها، با برگزاري آزمون هاى ورود به دبيرستان ها، به  طبقه بندي شديدتري نسبت به 
اياالت متحده دست مي زنند. به همين دليل، برگزارى آزمون هاى ملى در پايان پايه ى ششم، كه موجب طبقه بندي دانش آموزان 

مي شود، منبعي است براي فشار و مطالعه ي بيشتر.

  استدالل شماره ي 4 
اياالت متحده در حال تغيير است، ولي مدارس غالبًا در تحوالت كند و آهسته هستند. به  كمك استانداردهاى ملى مى توانيم 

برنامه ي درسى را خيلي سريع تر تغيير دهيم. 
آن،  با  برنامه ي درسى  انطباق  بين المللى و  شرايط  درباره ي  قضاوت  ما در حال تغيير هستيم، ولي  استدالل: بدون ترديد  رد 
به جاى آن كه موجب پيشرفت باشد، موجب كاهش سرعت مي شود. با وجود آن كه برنامه ي درسى در ژاپن، سنگاپور، چين 
كه  مى شود  مشاهده  كشورهايى  در  پيشرفت   . هستيم  آن ها  باالتر  عملكرد  شاهد  غالبًا  است،  نيافته  چندانى  توسعه ي  كره  و 
داراى برنامه هاى درسي متمركز و قدرتمندي نيستند. وقتي در جست وجوي داليل عملكرد باال به اين كشورها نگاه مي كنيم، 
درمي يابيم كه آن ها براي بهبود رويه هاي آموزشي خود، در جست وجوي افكار نو در آمريكا هستند. در اياالت متحده، به طور 
سنتى، بر آموزش نظارت محلي وجود دارد. اين عامل از جمله عواملي است كه نوآورى و بهبود در برنامه ي درسى و پداگوژى را 
تقويت مى كند. در اتريش و هلند، برنامه هاى درسى توسعه يافته اي وجود دارند، اما هيچ برنامه ى قوى و متمركزى وجود ندارد. 

سنت قوى توسعه ى برنامه ي درسى رياضيات در انگلستان، با استقرار برنامه ي درسى ملى در سال 1988 از بين رفت. 
آن چه سياست گذاري خوبى به  نظر مى رسد، معموًال به طور خود به خودي به عمل تبديل نمي شود. تغيير متفكرانه نيازمند آن 
است كه انواع مدارس، فرصت مناسبى براى محك زدن مطالب درسى جديد داشته باشند. دست اندركاران توسعه ي برنامه درسي 
در آمريكا، در تشويق مدارس به استفاده از مطالب جديد، همواره در ايالت هايي با مشكل روبه رو بوده اند كه در آن ها، برنامه ي 
درسي به شدت تحت تأثير بخش هاي ايالتي است تا ايالت  هايي كه در اين مورد كنترل كمتري اِعمال مي كنند. معلمان به طور 
طبيعى به تدريس آن چه كه در برنامه ي درسى يا در آزمون هاى ايالتى نيست، رغبتى نشان نمى دهند. بدون ترديد، اگر ما داراى 
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يك برنامه ي درسى ثابت بوديم، من هرگز نمى توانستم حرفه اي40 ساله در توسعه ى برنامه ي درسى رياضيات داشته باشم، 
زيرا، نه من و نه هيچ كس ديگر نمى توانست به دنبال توسعه ي چنين حرفه اي برود. 

  استدالل شماره ي 5
برنامه هاي درسى  ايالتى و محلى معموًال ضعيف هستند. استانداردهاى ملى كه با كمك بهترين افراد متخصص توليد شده باشند، 

به ما اطمينان مي دهند كه برنامه ي درسى خوبى در اختيار داريم. 
رد استدالل: اين استدالل در ظاهر مقبول به نظر مى رسد. نظام آموزشى ما سياست زده است. رونالد ريگان و رييس جمهور فعلى، 
جورج بوش، هر دو با دادن وعده هايى براى رهايى وزارت آموزش و پرورش از مشكالت، به اين ِسَمت انتخاب شدند. در عوض، 
جرج بوش «سازمان هاى ملى تبادل تجربه آيزنهاور»  را كه طى چند دهه و براساس مجموعه اى از تحقيقات فعاليت مى كردند، 
منحل كرد. وزارت آموزش وپرورش مملو از كميسيون هايى متشكل از مشاوران رياضى و افرادى است كه هيچ  تخصصى در 
رياضيات مدرسه اى ندارند و كسانى هستند كه بى محابا عليه استفاده از فناورى، آموزش مشاركتى و كاربردهاى رياضيات در 

برنامه  ي درسى سخن مى گويند. 
مشكالتي  با  مناطق  از  بعضي  در  است  ممكن  محلى،  مناطق  و  ايالت ها  بر  رياضيات  درسى  برنامه ي  كنترل  گسترش  با 
زياد  بسيار  تفاوت هاي  با  را  خود  مي توانيم  ما  مي شود.  جلوگيري  ملى  سطح  در  فاجعه  وقوع  از  ولي  شويم،  روبه رو 
از  مى توانيم  ما  دهيم.  وفق  مناطق  اقتصاد  و  ايالت ها  زياد  بسيار  تفاوت هاي  و  مى آيند  مناطق  اين  از  كه  دانش آموزانى 
نكات قوت و خالقيت هاي معلمان كشور بهره بگيريم؛ افرادي كه، به جاي دريافت حمايت دولت مركزي و مداخله هاي 

او، در مدارس در حال از بين رفتن هستند.

  مسئله ي اعتماد
نكات  درباره  ي  مدعو،  سخن ران  فريدمن،  توماس  و  نگارنده  رياضي،  معلمان  ملي  شوراي  نشست 2007  افتتاحيه  مراسم  در 
قوت ارتباط هاى افقى ميان افراد در شرايط حاضر، به جاي ارتباط هاى عمودى و از باال به پايين زمان گذشته، صحبت كرديم. 
فريدمن، دائرة  المعارف بريتانيكا را با «ويكى پديا »16 مقايسه كرد تا قدرت افراد را در كمك به يكديگر در عصر اطالعات 

نشان داد. 
بدون ترديد، زمانى مى توان بهترين عملكرد دانش آموزان را به  دست آورد كه خود آن ها در يادگيرى شان درگير شده باشند. 
نظري  و  رأي  مى كنند،  تدريس  آن چه  مورد  در  آن ها  كه  مي شود  حاصل  وقتى  معلمان  عملكرد  بهترين  مى دانيم،  هم چنين 
داشته باشند. استانداردهاي ملي تجويزي، داراي اين پيش فرض ضمني هستند  كه نمي توان به معلمان در تصميم گيري براي 
انتخاب بهترين برنامه ي درسي كالسشان اعتماد كرد. اين استانداردها، شامل دستورالعمل هايى براي جلوگيري از بروز فاجعه، 
نسخه هايي براي بيرون راندن معلمان از حرفه ي خود، و توصيه هايي است كه اجراى طوالنى مدت  آن ها به پايمال شدن قدرت 

تدريس مى انجامد و ضعيف ترشدن عملكرد دانش آموزان را به دنبال دارد. 
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«كالس هاي رياضي 
بين المللي  مقايسه ي  در  كه  كشورهايي  در 

مشتركي  وجه  داراي  مي كنند،  كسب  بااليي  رتبه هاي 
هستند و آن وجه مشترك، فرهنگ تدريس و يادگيري است 

كه به دانش آموزان كمك مي كند، رابطه ها را برقرار كنند  و 
درك مفهومي را بنا نهند.» اين اظهار نظر، از تجزيه و تحليل 

هيبرت و همكاران او از درس هاي معلمان پايه ي هشتم، كه 
براي سومين «مطالعه ي بين المللي علوم و رياضي» در سال2003 

ضبط ويديويي شده بود، به دست آمده است. اين محققان دريافتند: در اين كشورها، معلمان نه 
تنها به دانش آموزان مسائل چالش بر  انگيزي محول مي كنند، بلكه از پرسش و گفت وگوي فعال نيز كمك مي گيرند تا دانش آموزان در حين حل اين  

مسائل، ارتباطات موجود  ميان مفاهيم رياضي را ببينند و درك كنند.
در اين مطالعه ي ويديويي، هيچ يك از معلمان رياضي اياالت متحده از گفت وگوهاي مفهومي يا سؤاالت، استفاده نمي كردند تا به دانش آموزان در 
كشف ارتباط ها كمك كنند. حتي وقتي در برنامه ي درسي، مسائلي مطرح شدند كه از نظر مفهومي، غني بودند، معلمان با اين مسائل به عنوان 
فرمول  اين  در  را  اعداد  كه  مي خواستند  آن ها  از  و  مي  دادند  ارائه  دانش آموزان  به  فرمول  يك  مثال،  (براي  مي كردند  رويه اي برخورد  تمرين هاي 

جاي گزين كنند). در تجزيه و تحليل  ديگري از مطالعه ي ويديويي، در يك سوم موارد، معلمان به راحتي جواب ها را به دانش آموزان مي گفتند.
متأسفانه، تدريس به طور شفاهي و تمرين گام هايي كه به جواب درست مي انجامند ـ حتي گرفتن مداد از دست دانش  آموزان و نشان دادن چگونگى 
حل مسئله ـ روش هايي هستند كه در فرهنگ تدريس رياضي در اياالت متحده پاگرفته اند. چگونه مي توان به معلمان رياضي كمك كرد تا اين 
تدريس هاي تكراري،  بي اثر و از لحاظ فرهنگي، شرطي شده را پشت سر بگذارند؟ پاسخ اين سؤال در تلفيق رياضيات، زبان و شناخت نهفته است. 
هنگامي كه اين سه رشته را با يكديگر در هم آميزيم، طنابي ايجاد مي شود كه محكم تر، بادوام تر و قدرتمندتر از هر كدام از اين رشته ها به تنهايي 

است. و به شكلي فزاينده، اين احتمال را افزايش مي دهد كه دانش آموزان درك مفهومي عميق تري به دست آورند.

تلفيق راهبردهاي خواندن و فرايندهاي رياضي
بيش از دو دهه است كه با معلمان پيش دبستاني تا پايه ي هشتم در مورد راه هاي متفاوتي كه مي توان دانش آموزان  را به صورت حل كننده ي مسائل 
رياضي درآورد، كار كرده ام. يكي از حوزه هاي كاوش شده، تلفيق زبان ـ به خصوص درك مطلب در خواندن ـ و رياضي است. اگرچه اين دو حوزه، 

در ظاهر ناهمگون اند، ولي هر دو بر شناخت مبتني هستند.
خواندن، فرايند استخراج معنا از متن نوشتاري است. در اين فرايند پويا، خواننده با متن به تعامل مي پردازند تا به كشف معنا نائل آيد و در انجام اين 
كار، از همه ي آن چه در مورد محتوا مي داند، مانند چگونگي ساختاربندي متن  و كلمات به كار رفته در آن، بهره مي گيرد. در تحقيقات انجام شده، 

   آرتور هايد 
مترجم: نرگس مرتاضي مهرباني
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به بعضي از راهبردهاي شناختي كارامد در درك  مطلب هنگام خواندن اشاره شده است (هاروي و گودويس، 2007؛ كين و زيمرمن، 2007؛ ميلر، رياضيات و شناخت
2002). اين راهبردها شامل موارد زيرند:

درك رابطه ها
پرسيدن سؤاالت
تجسم بصري

استنباط و پيش بيني
تعيين اهميت (ضرورت)

تركيب  و تلفيق
نظارت فراشناختي

اين راهبردهاي شناختي، براي آن كه در رياضيات كارامد باشند، بايد با رياضي انطباق داده شوند. مفاهيم رياضي از مفاهيم زبان متفاوت اند؛ معناسازي 
و درك مطلب در رياضيات، نيازمند درك مفهومي عميقي از مفاهيم انتزاعي است. «شوراي ملي معلمان رياضي» (2000)، پنج فرايند شناختي اساسي 

را تعيين كرده است كه دانش آموزان در درك مفاهيم رياضي بايد با آن ها درگير شوند:
 حل مسئله

 استدالل و اثبات
 ارتباطات
 اتصال ها

 بازنمايي ها

من و تعدادي از معلمان به مدت چند سال، به بررسي اين نكته پرداختيم  كه وقتي پنج فرايند رياضي و هفت راهبرد درك مطلب در خواندن را كنار 
هم بگذاريم،  دانش آموزان چه چيزي به دست مي  آورند. در مورد هر راهبرد درك مطلب در خواندن، به طور مرتب اين سؤال را مي پرسيديم كه: چه 
اصولي از علوم شناختي (برانسفورد، براون و كوكينگ، 2000) را مي توان در جرح و تعديل اين راهبرد به كار گرفت تا به دانش آموزان كمك كند، تا 

فرايندهاي رياضي را انجام دهند؟
 K و W ، •يك راهبرد خاص در درك مطلب خواندن است كه در پرسيدن سؤاالت مورد استفاده قرار مي  گيرد. حروف «K-W-L» ،براي مثال
مخفف سؤاالتي هستند كه قبل از خواندن و بعد از آن پرسيده مي شوند. سؤاالت قبل از خواندن عبارت اند از: «چه چيز مي دانم؟» و «در مورد چه 
چيز، مي خواهم بيشتر ياد بگيرم؟» سؤال بعد از خواندن نيز چنين است: «چه چيزي يادگرفتم؟». با در نظرگرفتن راهبرد خواندِن پرسيدن سؤال و 
فرايند رياضي حل مسئله به طور هم زمان ، راهبرد ابداعي خودمان، يعني K-W-C را مورد آزمايش قرار داديم، كه عبارت بود از: «چه چيزي را  با 

اطمينان مي دانم؟» و «مي خواهم چه چيزي را  پيدا كنم؟» و «آيا شرايط خاصي وجود دارد كه بايد آن ها را نيز در نظر بگيرم؟»
معلمان، سؤال هاي K-W-C را به عنوان الگويي براي كل كالس مورد استفاده قرار دادند و دانش آموزان را ترغيب كردند، به هنگام خواندن 
صورت مسئله از آن ها استفاده كنند. هنگامي كه دانش آموزان در گروه هاي كوچك گرد آمدند تا در مورد مسائل رياضِي باقي مانده بحث كنند، اين 

سه  سؤال، ساختاري براي كار دانش آموزان فراهم آورد و به آن ها كمك كرد تا اين مسائل را به دانش قبلي  خودشان مرتبط كنند. 
براي مثال، من با معلم پايه ي دوم يك دبستان به نام بتي و 20 دانش آموز او در حومه  ي شيكاگو كار كردم. ما نمودار بزرگي را روي ديوار با نوار 
چسب چسبانديم و روي آن را با كاغذ ديگري پوشانديم؛ به طوري كه تنها عنوان آن، يعني قطار باري مشخص بود. سپس، از دانش آموزان كالس 
چند سؤال پرسيديم: قطار باري چيست؟ آيا تا به حال در قطار بوده ايد؟ چه نوع قطاري بود؟ باري يعني چه؟ بچه ها با شور و شوق در مورد بعضي 
تجاربشان از قطار صحبت كردند. همان طور كه بتي پيش بيني كرده بود، بيشتر آن ها نمي دانستند باري يعني چه، اما تعدادي از آن ها مي دانستند و 

ما از آن ها خواستيم تا در اين باره توضيح دهند.
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ما به  پايين آوردن كاغذ طوري ادامه مي داديم كه هر بار يك جمله مشخص مي شد و سپس، از دانش آموزان مي پرسيديم كه در مورد چه چيزهايي 
مطمئن هستيد؟ يا در حال حاضر، چه اطالعات جديدي مي دانيد؟ در قسمت زير، اين مسأله  به طور كامل آورده شده است. 

قطارهاي باري
در ايستگاه قطار، قطارهاي باري متفاوتي وجود دارند.

اين قطارها سه نوع بار، يعني الوار، چارپا و سبزيجات را از اين طرف اياالت متحده به آن طرف حمل مي كنند.
هر قطار، تعدادي واگن مخصوص الوار، تعدادي واگن براي چارپا و تعدادي واگن خاص سبزيجات دارد.

هر قطار، هميشه 18 واگن باري دارد.
از يك نوع واگن، بيشتر از 10 عدد وجود ندارد.

واگن هاي بارِي از يك نوع، هميشه به هم متصل هستند.
به چند روش مي توان قطارهايي با 18 واگن ساخت؟

ما يك «سازمان دهنده ي ترسيمي»  را روي يك برگه ي كاغذ رسم كرديم. اين برگه به سه قسمت تقسيم شده بود تا دانش آموزان افكار خود را تحت سه 
عنوان كلي «چه چيزي را با اطمينان مي دانم؟»، « چه چيزي را مي خواهم انجام دهم، حساب كنم و كشف كنم»؟ و «آيا شرايط، قوانين يا راهكارهاي 

خاصي وجود دارد كه من بايد به آن ها توجه كنم؟» توضيح دهند. دانش آموزان تفكراتشان را نوشتند و به سؤاالت پاسخ دادند.
سپس، بتي براي بازنمايي سه نوع متفاوت از واگن، به هر گروه 10 مكعب در سه رنگ متفاوت داد( در كل 30 مكعب). هر گروه، برگه اي 

كاغذ در ابعاد معمولي گرفت كه روي آن طرح كلي چهار قطار با 18 واگن رسم شده 
بود. اين واگن ها با مكعب ها [ي داده شده] هم اندازه بودند. ماژيك هايي با سه 

رنگ متفاوت در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و آن ها كار را شروع 
چيدن  با  را  باري  قطار  تا  كرديم،  ترغيب  را  دانش آموزان  كردند. 

تركيب هاي متفاوتي از مكعب هاي رنگي بسازند و مطمئن شوند 
كه چيدمان آن ها شرايط مسئله را برآورده مي سازد.   سپس 

آن را رنگ  آميزي كنند. دانش آموزان با دريافت اين نوع 
پشتيباني در به كارگيري راهبرد هاي شناختِي پرسيدن 
سؤال و تجسم آن، توانستند مسئله ي  موردنظر را درك 
و حل كنند؛ مسئله اي كه ممكن است تصور شود، براي 

دانش آموزان پايه ي دوم خيلي چالش  برانگيز است.
خواندِن  مطلِب  درك  راهبرد هاي  گروه،  معلمان  و  من 
فعاليت هاي  از  متنوعي  مجموعه ي  در  را  شده  سازگار 
رياضي مورد بررسي قرار داديم. اين فعاليت هاي رياضي 

از بين طيف وسيعي از مسائل، از مسائل داستاني سنتي تا 
«تكاليف باز»  يا «بازـ  پاسخ»  انتخاب شده بودند. كيفيت 
مورد  در  آن ها  توضيحات  خصوصاً  دانش آموزان،  اكثر  كار 
مفاهيم، به طور چشم گيري طي سال تحصيلي بهبود يافت.
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حل مسئله ى غنى تر در رياضى
در گذشته، حل مسئله ى رياضى در واقع كاربرد مطلبي بود كه دانش آموزان قبًال آموخته بودند. امروزه، بيشتر آموزشگران رياضى، حل مسئله ى 

رياضى را به عنوان «رياضى ورزى»  مى بينند؛ يعنى ابزاري قدرتمند براي درك و فهم مفاهيم رياضى. با توجه به تجربه ي قبلي در استفاده 
از راهبردهاى درك مطلب سازگار شده، من و همكارانم «الگوي تلفيقي حل مسئله»  را توسعه داديم. اين رويكرد، هفت راهبرد درك 

مطلب خواندن را با چهار مرحله ى سنتى حل مسئله ى آشنا براى معلمان، يعنى فهميدن، طرح نقشه، اجراى نقشه و بازگشت به عقب، ادغام 
مى كند. در ادامه اجازه دهيد ببينيم، چگونه دو مورد از راهبردهاي درك مطلب خواندن مى توانند به دانش آموزان كمك كنند تا مسئله 

حل كنندگان خبره ترى شوند.

برقراري ارتباط
هر جنبه از درك مطلب خواندن، مستلزم ارتباط است. وقتى دانش آموزان دانش مرتبط قبلى خود را فعال مى سازند و 

آن چه را كه در متن وجود دارد با آن چه كه خوانده اند ـ چيزهايى كه در دنياى واقعى و در پـديده هاى اطراف آن ها 
وجود دارد ـ مرتبط مى كنند، به برقراري ارتباط مي پردازند. 

برقراري ارتباط، هم چنين، در قلب رياضيات ورزي قرار دارد؛ اعم از برقراري روابط ساده (براى مثال، درك 
اين كه چگونه 1 و       به هم مرتبط هستند) تا پيشرفت هاى عمده در درك و فهم (براى مثال، درك اين 

كه ضرب لزوماً به معناى «چيزى را بزرگ كردن» نيست، بلكـه  مى تواند به معناى داشتن قسمتى 
از چيزى باشد، مانند 84×0/25 يا مى تواند به معناى داشتن چند دسته از مقداري كوچك تر از يك 

باشد، مانند 0/25×84).
بايد به دانش آموزان ياد داد كه هنگام تالش براي درك مسئله، انواع متفاوتي از روابط را در نظر 

داشته باشند. در مورد درك مطلب در خواندن، از دانش آموزان مى خواهيم به دنبال برقراري 
ارتباط بين رياضى و تجارب خود باشند (بين مفاهيم رياضى با دانش و تجربه ى قبلى 

خود) و نيز ارتباط هايي بين رياضى با دنياى واقعى را جست وجو كنند (مرتبط كردن 
مفاهيم رياضى با موقعيت هاى دنياى واقعى، با علوم و با مطالعات اجتماعى). 
هم چنين، آن ها بايد در جست وجوي ارتباط بين رياضى با رياضى باشند (مرتبط 

كردن مفاهيم رياضى در داخل يك رشته و بين رشته هاي متفاوت آن يا مرتبط كردن مفاهيم و رويه ها). ما به دانش آموزان كمك مى كنيم، انواع متفاوت 
رابطه ها را مشخص كنند و با پل زدن بين اين بافت ها، به دانش آموزان در تعميم دركشان ياري مي رسانيم.

مثًال، ممكن است معلم با ايجاد دركي خاص از مفهوم اعداد صحيح ـ اعم از مثبت و منفي ـ در بافت خاص يك دماسنج، به دانش آموزان براي درك 
مطلب كمك كند و سپس با كار روى اين مفهوم در زمينه هاى ديگر (مثل ارتفاع باالتر و پايين تر از سطح دريا، مسافت به دست آمده و از دست داده 
برحسب يارد در بازى فوتبال ، يا بدهكارى و بستانكارى در حساب رسى) درك آن ها را غنى سازد. وقتي دانش آموزان با مسائل رياضى چالش انگيزي 
درگير مي شوند، به آن ها ياد مى دهيم، بازنمايى هايى را توليد كنند كه در ديدن و بيان ارتباط ها و الگوهاى معنادار به آن ها كمك مي كنند. راهبردهاى 
بازنمايى كه دانش آموزان مى توانند به كارگيرند، شامل اين موارد است: به بحث گذاشتن مسئله در گروه هاى كوچك (بازنمايى زبانى با استفاده از حس 
شنوايى)؛ استفاده از دست ورزى ها (بازنمايى هاى ملموس و فيزيكى با استفاده از حس المسه)؛ به نمايش درآوردن (بازنمايى هاى مراحل متوالى كار با 
استفاده از حركات بدنى)؛ رسم شكل، نمودار يا تصوير(بازنمايى هاى تصويرى با استفاده از حس بصرى)؛ و تهيه ي يك فهرست يا جدول (بازنمايى هاى 
نمادين كه اغلب به استدالل انتزاعى نيازمندند) . هر كدام از اين پنج راهبرد، يك وجه  متفاوت حسى را به كار مى گيرند و از روش هاى متنوعي كه انسان 

اطالعات را پردازش مى كند، استفاده مى كنند. بنابراين، معلمان مى توانند به راحتى آموزش خود را با توجه به اين حواس، متفاوت كنند.
به طور كلى، برقراري رابطه ي بيشتر و فراهم كردن مثال هاى بيشتر در زمينه هاى متفاوت اما مرتبط، باعث خواهد شد تا شبكه هاى پيچيده ترى از مفاهيم 
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و ارتباط ها شكل گيرند و از يك مفهوم، درك عميق تر و 
تعميم يافته ترى حاصل شود. 

استنباط و پيش بينى
در  مطلب  درك  از  مهمي  بخش  متن،  يك  عميق تر  معناى  استنباِط 

خواندن است. هم استنباط و هم پيش بينى، نيازمند آن هستند كه خواننده 
از اطالعات سطحى در متن فراتر رود و كلمات را با دانش قبلى خود 

كه  است  اين  مهم  يابد.  دست  معني  و  ارتباط  ايجاد  به  تا  كند  تركيب 
پيش بينى هاى  و  استنباط ها  در  كنند،  كمك  خود  دانش آموزان  به  معلمان 

خود خبره تر  شوند. 
 K-W-C در «الگوي تلفيقي» ، از گروه هاى دانش آموزى مى خواهيم تا در فرايند

چه  كه  دريابند  و  بازگردند  پرسيده اند،  كه  سؤال هايى  به  سپس  و  شوند  درگير 
استنباط هايى كرده اند و آيا اين استنباط ها دقيق بوده اند. براى مثال، اگر يك مسئله 

توضيح مى دهد كه «ماشينى فاصله ى 90 مايلى بين فيالدلفيا تا بالتيمور را در 2 ساعت 
طى مى كند»، اغلب مى شنوم كه يكي از دانش آموزان گروه به عنوان قسمتى از سواِل «در 

مورد آن چه مى دانم؟»  اظهار مى كند: «ماشين در هر ساعت 45 مايل حركت كرده است.» 
وقتى دانش آموزان برمى گردند تا واقعى بودن يا استنباطي بودن آن را بررسى كنند، اين گفته 

بحث زيادى را برمى انگيزد. بعضى ها فكر مى كنند كه اين گفته يك واقعيت است. ديگران 
مى گويند: «45 مايل در ساعت يك ميانگين است و راننده ممكن است هرگز با اين سرعت 

حركت نكرده باشد. شايد مدتي را براى ناهار توقف كرده و در بيشتر اوقات با سرعت 60 يا 70 
مايل در ساعت حركت كرده باشد.» اين بحث به من فرصتى داد تا به اين نكته برسم كه استنباط، 

سودمند است، اما دانستن اين كه چه موقع و چرا استنباط مى كنيم نيز مهم است. 

يك تغيير ضرورى
زبان  تا  است  ضرورى  آمريكا،  در  باالتر  سطوح  به  رياضى  موفقيت  ارتقاى  منظور  به 

است  آن  نيازمند  و   نيست  آسان  كار  اين  بزنيم.  پيوند  رياضيات  با  را  انديشه  و 
كه معلمان به دانش آموزان كمك كنند تا عاداِت خلِق بازنمايى ها، پرسيدن 

سؤال هاى مرتبط و جست وجوى الگوها و ارتباط ها را كسب كنند. اما من 
معتقدم اگر تدريس خود را با تمرين هايى از مهارت هاى  خواندن و 

زبان كه توسط علوم شناختى سازگار شده  اند، غنى سازيم، در 
اين صورت مى توانيم به طور مؤثرتري به دانش آموزان 

بياموزيم كه رياضيات را درك كنند و آن را دوست 
داشته باشند.
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پى نوشت
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 16. Bransford
 17. Brown
 18. Cocking
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36. هايد، 2006، ص 108.
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دانش آموزانى كه در دو انتهاي طيف توانايى قرار دارند، از طريق آموزش در سطوح متفاوت1
مي توانند در كالس درس رياضى موفق شوند

        با وجود اشتياقم به تدريس و عالقه ى حقيقى دانش آموزانم به رياضى، متعجب بودم كه چرا در مورد خيلى از دانش آموزان رياضى دوره ى 
راهنمايى به خطا رفته ام. به هر حال، بعد از آن كه مفهوم «دامنه ى يادگيري با واسطه3 » ى ويگوتسكى4 (1986) و ديدگاه سيكسزنت ميهالى5 
را در مورد چگونگى ايجاد جمع با جريانى شاد در يادگيرى كنار هم قرار دادم، پويايى كالس درسم را بهتر درك كردم. به گفته ي سيكسزنت 
ميهالى (1990)، لذت در يادگيرى «در مرز بين بى حوصلگى و نگراني ظاهر مى شود؛ زمانى كه چالش هاي موجود با ظرفيت فرد براى اقدام، 
متعادل شده باشند.» با درك اين واقعيت، نمي توانستم آن چه را كه واضح بود ناديده بگيرم. آن دسته از دانش آموزان من كه عملكرد ضعيفى 

داشتند، يا بى حوصله بودند يا از پاي درآمده.  
وقتى در «مدرسه ى بين المللى جاكارتا» در اندونزى، تدريس در كالس هاى تلفيقى هندسه ـ جبر را به دانش آموزان پايه ى  هشتم شروع كردم، 
تصميم گرفتم كالس درسم را به گونه اى سازمان دهى كنم كه دانش آموزان بتوانند دامنه ى يادگيري با واسطه را انتخاب كنند و تكاليفي را براي 
يادگيري برگزينند كه به اندازه ى كافى چالش برانگيز باشند. مدرسه ى بين المللى جاكارتا، مؤسسه اى بين المللى، خصوصى و 12 پايه اي بود كه 
در دوره  ي راهنمايى (سال ششم تا هشتم) تقريبًا 650 دانش آموز داشت. اين دانش آموزان، هم شامل افرادي بودند كه به كالس هاى جبرانى 
رياضى نياز داشتند و هم كسانى كه بيشتر برنامه ى درسى رياضى سال آينده را بلد بودند. اين سؤال كه چگونه مي توان در اين گروه متنوع به 

هر كدام از دانش آموزان فرصتى براى رشد داد، ذهنم را به خود مشغول كرده بود.
در حالي كه تالش مى كردم براى اين كالس، با اين همه تفاوت، هدف يادگيرى مشترك و مناسبى را انتخاب كنم، به اين نتيجه رسيدم كه يك 
هدف نهايى مناسب نمي تواند وجود داشته باشد. به جاى آن، به اتفاق يكى از معلمان همكارم، در سال 2005 برنامه ى آموزش در سطوح متفاوت 
را توليد كرديم، كه دانش آموزان را قادر مى سازد، محتواي يكساني را در سطوح متفاوتي مطالعه كنند. ما اجراى اين روش را در سال تحصيلى 

چه موقع دانش آموزان چالش را انتخاب مى كنند؟

ديويد سوآرز2 
مترجم: نرگس مرتاضي مهرباني
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7ـ2006 با دانش آموزان رياضى پايه ى هشتم شروع كرديم و استفاده از رويكرد مشابهي را نيز در علوم پايه ى هشتم مورد بررسى قرار داديم.

   آماده سازى براي آموزش در سطوح متفاوت
ما دريافتيم كه سودمندترين رويكرد در سنجش از سطوح متفاوت، سازمان دهى واحدهاى مطالعه به شكل واحدهاى «موضوعى»6 است كه براى 
آن ها، پيامدهاي مهارتى خاصى در نظر گرفته شود. براى مثال، در يك واحد موضوعى در مورد رسم نمودار، پيامدهاي مهارتى عبارت اند از:  تبديل 
بازنمايى هاى نمودارى، عددى و نمادين اطالعات به يكديگر، و تجزيه و تحليل توابع و الگوها. استفاده از اين واحدهاى گسترده، ما را قادر ساخت  

تا در پايان هر واحد موضوعى، به جاي سنجش جداگانه ي هر مهارت،  تعداد سنجش هاي سنتي پاياني را در سطح قابل كنترلي نگه  داريم. 
قدم بعدى اين بود كه بين سطوح درك ابتدايى، متوسط و پيشرفته ى هر مهارت رياضى، تمايز قائل شويم. در انجام اين كار، هر سطح تسلط 
را با يك رنگ مشخص كرديم. دانش آموزان براى هر واحد موضوعى، رنگ سطح مورد نظرشان را انتخاب مى كنند و اين فرصت را دارند كه 

انتخاب هاى خود را از واحدى به واحد ديگر تغيير دهند.
آبى»،  تكاليف «سطح  است.  جاكارتا  بين المللى  مدرسه ى  در  هشتم  پايه ى  رياضيات  در  نظر  مورد  استاندارد  معرف7  سبز»،  ـ  تكاليف «سطح 
مهارت هاى معمولي را به مهارت هاي پيچيده تر توسعه مي دهد. براى موفقيت در تكاليف سطح آبى، دانش آموزان بايد قادر باشند نكات ظريفى 
را شناسايي كنند كه يك مسئله را پيچيده تر مى سازند و نيز بايد در آن مهارت ها به تسلط برسند. چالش هاى «سطح سياه»، از چالش هاي ساير 
سطح ها پيچيده ترند و براى دانش آموزان خيلى با استعداد و با انگيزه مناسب هستند. اين چالش ها به كاربردهاى خالق و توسيع مهارت ها نياز دارند 
و گاهى مستلزم آن هستند كه دانش آموزان تكاليف ناآشنا را انجام دهند. جدول 1، مثال هايى از تكاليف در هر سطح از چالش را نشان مى دهد.

   قدرت انتخاب دانش آموز
در شروع كالس جبر ـ هندسه، سطوح متفاوت تكاليف و سنجش ها را توضيح دادم و از هر كدام از دانش آموزان خواستم سطحى از چالش را 
انتخاب كنند كه براى يادگيرى فردى آن ها  مناسب تر است. همين طور، آن ها را ترغيب كردم تا سطحى را انتخاب كنند كه به آن ها در بهينه كردن 
سرعت و كيفيت يادگيرى شان كمك كند. با كمك گرفتن از كار جنسن  (1998) در مورد تأثير تنش بر يادگيرى، به آن ها توضيح دادم كه انتخاب 
تكاليف خيلى سخت يا خيلى آسان، ممكن است آن ها را به «سطوح تنش ايده آل» هدايت نكند؛ تكاليفى كه به اندازه ى كافى چالش برانگيز باشند 
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و يادگيرى را جالب  كنند، نه تكاليفي كه شما را از پاي درآورند. 

  دانش آموزان ضعيف، يا بي حوصله هستند يا از پاي درآمده
طبق نظريه ى انتخاب گالسر  (1986) اجازه دادن به دانش آموزان در انتخاب سطح مورد نظرشان، سه مزيت دارد: 

 دانش آموزان انگيزه ى انتخاب پيدا مى كنند؛ كه غالبًا براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى كليد موفقيت است.
 دانش آموزان از فرصت داده شده، براي تصميم گيرى سود مى برند. يادگيري تأمل در مورد يادگيرى فردى و انطباق تكاليف با آن، مهارتي 

مهم براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى است.
 دانش آموزان نمى توانند نتيجه گيري كنند كه تصميم گروهى در مورد آن ها، ناعادالنه يا نامناسب است.

دانش آموزان من به شكلي پايدار، انتخاب هاى مناسبى انجام دادند و با اشتياق اين مسئوليت را قبول كردند. يكى از دانش آموزان به نام روث  
نوشت: «انتخاب كردن از بين سه سطح، انتخاب ها و فرصت هاى بيشترى در اختيارم قرار دارد تا خودم را به چالش وادارم ... احساس مى كنم در 

سطحى كه رياضى ياد مى گيرم، قدرت تصميم گيرى بيش ترى دارم.»

  آموزش در سطوح متفاوت، چگونه در كالس درس عملى مى شود
يك روز معمولي در كالس درس من، با دوره ى خالصه اى از آموزش به كل كالس شروع مى شود و هدف آن، روشن كردن نكات اصلي درس 
و فهم آن است. سپس، دانش آموزان تكاليف عملى را در سطح چالشى مورد نظر، انتخاب مى كنند. آن ها به مدت تقريبًا 40 دقيقه اين تكاليف را 
انجام مي دهند و بقيه ي كار را در خانه كامل مى كنند. اگر دانش آموزان مايل باشند، مى توانند هر روز سطح متفاوتى را انتخاب كنند و روش هاى 
اجراي  خود را تغيير دهند. بعضى از يادگيرندگان دوست دارند، هميشه در سطح چالشي يكسانى كار كنند؛ حال آن كه ديگران غالبًا بين سطوح، 

تغيير وضعيت مى دهند.
تمرين در كالس، از آن رو مهم است كه به دانش آموزان فرصت مى دهد، با ديگران كه به چالش هاى مشابهى عالقه مندند، كار كنند. به عالوه 
به من اين فرصت را مى دهد كه به همه كمك كنم. بيشتر دانش آموزان از كار كردن با افرادي كه روى مسائل مشابه كار مى كنند، لذت مى برند. 
معموًال وقتى دانش آموزان در جست وجوى شركايى براى حل مسئله هستند، يا سعى دارند به دانش آموزى كه گير افتاده است، كمك كنند، در 
محيط كالس همهمه وجود دارد. دانش آموزان را در قالب گروه هاي ناهمگون دور ميزها اسكان مي دهم، اما آن ها آزادند كه در صورت نياز و 

هنگام  حل تمرين فردى در اتاق جابه جا شوند.
جدول 2، سه سطح متفاوت از تكاليفى را نشان مى دهد كه براى دانش آموزان بعد از درِس «ويژگى هاى مثلث» آماده كرده ام. اين درس، يكى از 
چندين درس موجود در يك واحد موضوعى مربوط به روابط بين زواياست. در پايان واحد درسي، دانش آموزان در مورد روابط بين زوايا، در سطح 

چالش انتخابى خود، يك ارزش يابى پاياني را برمي گزينند. 
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به دانش آموزان اجازه مى دهم به نتيجه ي ارزيابي ها نگاه و آن ها را با يكديگر مقايسه كنند و به انتخاب بپردازند. آن ها حتى مى توانند يك ارزيابي 
را شروع كنند و اگر زمان اجازه بدهد، به سطح ديگري از امتحان بپردازند. دانش آموزى كه عملكرد ضعيفى در ارزيابي سطح باالتر داشته باشد، 

مى تواند برگردد و ارزيابي سطح سبز را انتخاب كند تا حداقل مهارت پايه ى  تحصيلى را نشان دهد.
   نتايج

1. پيشرفت بيشتر
معلماني كه آموزش رياضى سطوح متفاوت را اجرا كرده اند، از نتايج آن، بسيار راضى هستند. دانش آموزاني كه در سطوح باالترى از موفقيت عمل 
مى كنند، با انگيزه ترند و مسئوليت بيشتري را در يادگيرى خودشان مي پذيرند. آن چه موجب تعجب ما مي شود آن است كه اگرچه رياضيات پايه ي 
هشتم را به عنوان سطح سبز «آغازين»، قرار داديم ـ سطحي كه هيچ دانش آموزي مجبور به فراتر رفتن از آن نيست ـ عملكرد دانش آموزان با 

توجه به نمرات متفاوت، افزايش نشان مي داد.
به نظر مى رسد كه در مدرسه ى ما دانش آموزان براى كسب سطوح عالى+B يا -A، صرف نظر از سطح سنجشي كه انتخاب كرده اند، تالش 
مي كنند. بنابراين، اگر آن ها در امتحان هاى مشكل تر در چنين سطحى نمره بياورند، آن ها پيشرفت كرده اند. تا اواسط سال تحصيلى 2006-7، 
معلمان از دانش آموزان پايه ي هشتم مي خواستند، از ميان سطوح سنجش رياضى، 883 انتخاب انجام دهند و دانش آموزان در بيشتر مواقع، 
امتحان هاى سخت تر از سطح پايه را انتخاب كرده بودند. تنها در 33 درصد موارد، دانش آموزان، امتحان هاى سطح سبز را انتخاب كردند. اين 
امتحان ها مشابه سنجش از كل كالس بود كه قبل از معرفى روش سطوح متفاوت برگزار مى شد. آن ها در 59 درصد موارد، ارزيابي سطح آبى 
(باالتر از استاندارد صالحيت) و در 8 درصد موارد، امتحان هاى سطح سياه را انتخاب كردند. بنابراين، حاال دانش آموزان نسبت به گذشته از پس 

چالش هاى بزرگ ترى بر مى آمدند.
در عين  حال، نمره هاى امتحانى در مقايسه با نمرات سال هاى قبل، از يكنواختي و استمرار بيشتري برخوردار بودند. اين استمرار نشان مي دهد 
كه پيشرفت كلى تحصيلي، ارتقا يافته است. در سال 6-2005، دانش آموزان در هندسه ـ جبر پايه ي هشتم معدل 90 را در سنجش كل كالس 
كسب كرده بودند (كه از نظر سختى در سطح سبز بود). طى اولين سال آموزش در سطوح متفاوت، دانش آموزان در اين كالس، معدِل كمى 

پايين تر از 90 را در سنجش هاى سطح سبز، آبى و سياه كسب كردند.
قبل از اين كه آموزش در سطوح متفاوت را عملى كنيم، دانش آموزانى كه در ابتداى طيف آمادگى قرار داشتند، معدل نمره هاى امتحان رياضى 
را پايين مى آوردند. حاال اين دانش آموزان به جاى آن كه معدل كالس را در سنجش كل كالس پايين بياورند، در سطحى نمره مى آورند كه 
قابل مقايسه با دانش آموزانى است كه امتحان هاى سخت تر سطح آبى و سياه را انتخاب مى كنند. وقتى مى بينم كه دانش آموزان در سطح سبز، 

عملكردشان را ارتقا داده اند، خوش حال مى شوم.

2. يادگيرندگان مشتاق
طور  به  آن ها  دادم،  انتخاب  حق  دانش آموزان  به  وقتى 
دانش آموزان،  اگر  مى دادند.  نشان  بيشترى  انگيزه ى  مرتب 
خود را پايين تر از ميانگين بپندارند، در سنجش كل كالس، 
عمومًا پايين تر از ميانگين عمل خواهند كرد. از سوى ديگر، 
آمادگى  سطح  براساس  سنجش  معتقدند  كه  دانش آموزانى 
آن ها  طراحى شده است، از خودشان انتظار دارند كه موفق 
«پيش گويى  قدرت  متفاوت،  سطوح  در  يادگيرى  شوند. 

كام بخش»  مثبت را تقويت مى كند.
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3. چشم انداز هاى مثبت
هر دو دسته از دانش آموزان، چه آن هايى كه سابقه ى موفقيت هاى درخشان در كالس رياضي دارند و چه آن هايى كه با مهارت هاى پايه شروع 
مى كنند، با روش آموزش در سطوح متفاوت، احساس راحتى مى كردند. گبى ، كه مايل بود تكاليف سطح سبز را انتخاب كند، اشاره مى كند: 
«انتخاب كردن را دوست دارم، چون مى توانم تصميم بگيرم كه آيا براى يك چالش سخت تر آماده هستم يا نه.» دانش آموزان ديگر مشتاقانه از 
عهده ي سطح هاى بى سابقه ى موفقيت بر مى آمدند. بعد از برگزارى يك ارزيابي در سطح سياه، وا ـ لى  با پوزخند گفت: «اين سخت بود!» وقتى 

از جانسون در مورد احساسش در مورد ارزيابي سطح سياهى كه قرار است برگزار شود پرسيدم، جواب داد: «عالى است».
    در پايان هر واحد، از دانش آموزان مى خواهيم تا در مورد آسانى يا سختى تكاليف انتخابى خود، عكس العمل نشان دهند. اكثر قريب به اتفاق 
دانش آموزان از مناسب بودن آن ها خبر مي دادند. در 88 درصد از بازتاب هاى كتبى تكميل شده توسط دانش آموزان پايه هشتم، دانش آموزان 
گزارش دادند كه به شكل مناسبى، " به سمت بهينه كردن يادگيرى هاي خود" سوق داده شده اند. تنها در 7 درصد از اين بازتاب ها، دانش آموزان، 

سنجش هاي انتخابى خود را " خيلى آسان" برآورد كردند و تنها 6 درصد آن ها  به اين سنجش برچسب خيلى سخت زدند. 
آموزش در سطوح متفاوت، به دليل فراهم كردن امكان انتخاب، به دانش آموزان اجازه مي دهد تا در تصميمات آينده ي خود، اصالحات الزم را 
وارد كنند؛ به شرط آن كه در تفكر مجدد دريابند، سنجش انتخاب شده توسط آن ها، بيش از حد آسان يا دشوار بوده است. با اين سازمان دهى، 
رشد و موفقيت هر دانش آموز در رياضى، در گرو ربودن فرصت از ديگران حاصل نمى شود. در واقع، فرهنگ مثبتي در كالس درس به وجود 

آمده است.
وقتى دانش آموز در مواجهه با چالش ها و انتخاب سطح باالتر، احساس غرور مى كند، در اين صورت، فشار رقابت با هم سن و سال ها تأثير مثبت 

خواهد داشت.
وقتى دانش آموزانم با سؤال هايى در مورد «چه چيز براى آن ها بهترين است؟» دست و پنجه نرم مى كنند، در مورد خودشان چيزهاى زيادى ياد 
مى گيرند و با بصيرت جديدى حركت مى كنند. پاسخ هاى دانش آموز به سؤال هاى «چگونه سطح چالش را انتخاب كردى» و «آيا از انتخابت 
راضى هستى؟» گوياى اطالعات مهمى بودند. ويشالى  مى نويسد: «كار در سطح آبى، تكليفى بود كه با آن راحت بودم. مى دانم كه در سطح 
آبى، توانا هستم. من از انتخابم راضى هستم، زيرا چيزهاى جديد زيادى يادگرفتم و آن را درك كردم. مى دانم اگر سطح سياه را انتخاب مى كردم، 

آشفته مى شدم.»
تانيشا هم مى گويد: «روش انتخاب سه رنگ به ارتقاى يادگيرى كمك مى كند. زيرا با اين روش، احساس مى كنى كه هيچ كس مجبورت نكرده 
است كارى را انجام دهى كه ممكن است آن را خيلى پرتنش بيابى. هم چنين، اين روش در مورد اين كه چگونه مستقل باشى و در مورد همه 

چيز براى تو تصميم گيرى نشده باشد، فكر بهترى ارائه مى دهد.»
عكس العمل والدين نيز خيلى مثبت بود. والديِن دانش آموزان پيشرفته احساس كردند كه بچه هايشان در كالس به چالش رسيده اند، در حالى 
كه والدين دانش آموزاني كه در انتهاى ديگر طيف آمادگى قرار داشتند، اشاره مي كردند: «اين اولين بار است كه فرزندمان در رياضى، احساس 
موفقيت مى كند.» مادري با شور و هيجان مى گفت: «اين روش باعث شده است دخترم در مورد يادگيرى اش فكر كند. به او فرصت داده شده 

است تا تصميم گيرى را تمرين كند. اين دقيقًا همان چيزى است كه بچه ها بايد در مدرسه ي راهنمايى انجام دهند.»

    يك كار در حال پيشرفت
من و همكارانم متوجه شديم كه تالش هايمان، كارى در حال پيشرفت را شكل داده اند. رويكرد ما در يادگيرى و سنجش در سطوح متفاوت، واقعًا 
بر موفقيت دانش آموزان تأثير گذاشته است و دانش آموزان و والدين هر دو، اين روش را بر برنامه ى درسى قبلى ما ترجيح مى دهند. در عين حال، 

مى خواهم براى مدارسى كه به دنبال تالش هاى مشابه هستند، در مورد انگيزش، تشويق و احتياط هاي الزم، چند كلمه اى توضيح دهم: 
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اول، فرايند تدوين سنجش در سطوح متفاوت و تفاوت گذاري در آموزش آن ها، با گذشت زمان، آسان تر مى شود. اگر در آن چه انجام مي دهيد، 
مصمم هستيد، پيش برويد و خود را با دلواپسى، متوقف نسازيد. 

دوم، براى يافتن مسائل رياضى چالش برانگيز هوشيار باشيد. در كتاب هاى درسى سنتى، مسائل مربوط به سطح پايه به وفور يافت مى شوند. 
ما دريافتيم كه تكاليف از نوع حل مسئله هاى سطح باال، كمياب هستند. جزوه هاى تكميلى چالشى كه همراه با كتاب هاي درسي و به عنوان 
مطالب كمكي براي معلمان تدارك شده اند، نقطه ى خوبى براى شروع هستند. هم چنين، براى يافتن مسائل چالش برانگيز، كتاب هاى رياضى 

و وب سايت ها را از نظر دور نداريد. 
سوم، نظامي از رتبه بندى را توسعه دهيد كه با رويه هاي جدا كردن شاگردان، سازگار باشد و دانش آموزان و والدين آن ها را در اين مورد توجيه 
كنيد. ما در اولين سال آموزش در سطوح متفاوت، با توجه به سطح چالش هاى انتخابى دانش آموزان، رتبه بندى وزن دار را آزمايش كرديم. به هر 
حال، در سال جاري تحصيلى، مدرسه ى بين المللى جاكارتا براى «گزارشي مبتنى بر استانداردها» تالش مى كند. ما عملكرد دانش آموزان را در 
كنار اهداف يادگيرى فردى آن ها گزارش مى دهيم (به جاى گزارش كلي از دوره) و براى هر هدف يادگيرى، هم درجه ى سختى انتخاب شده 
توسط دانش آموز (به عنوان سطح عملكرد) و هم صحت آن را كه تسلط دانش آموز را نشان مى دهد (به عنوان رتبه ى حرفى) گزارش مى دهيم. 

مثًال يك دانش آموز در تكليفى با هر سطح و هر هدف خاص، ممكن است الف، ب يا ج را كسب كند.
هم چنين به اين موضوع مى انديشيم كه چه موقع و چه قدر بايد به دانش آموزان در تصميم گيرى كمك كرد، چگونه بايد در جريان آموزش عمل 
تفكيك كردن را بهبود بخشيد، و چگونه بايد با موقعيتى روبه رو شد كه در آن، سطح سبز از سطح آمادگى دانش آموز باالتر است. من از وجود 
اين فرصت ها براي تداوم كاوش در آموزش و سنجش در سطوح متفاوت، بسيار هيجان  زده ام. تالش انجام شده تا به اين جا، اين احساس را در 

من ايجاد كرده است كه به هدفم،  يعني مطابقت با نيازهاي دانش آموزان به عنوان يادگيرندگان رياضي، نزديك تر شده ام.

 1.Tiered
 2. David Suarez
 3.  منظور ويگوتسكي از اين اصطالح، مشخص كردن تفاوت بين مطالبي است كه فراگير بدون كمك ديگران ياد مي گيرد و آنچه به كمك 

ديگران ياد مي گيرد. (مترجم)
 4. Vygotsky
 5. Mihaly Csikszentmihalyi
 6. Thematic
 7.Meet
 8 .Jensen
 9. Glasser
10 .Ruth
11. Self-fulfilling Prophecy
12 . Gabi
13. Wa-Lee
14 . Vishali
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