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این مقاله ،بخشی از یک طرح تحقیقی است که هدف آن ،تبیین یک چارچوب نظری
 
با درنظر گرفتن مؤلفههایی از پیشینۀ پژوهشی ،یک چارچوب نظری موسوم به DNR
لتدوینشده،

درپی)کهازسویگِرشانهَرِ
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(دوگانی-نیازهایفکورانه –استداللهای 
وتحلیلدادههایاینتحقیقنشاندادکهاین

اساسکاراینپژوهشقرارگرفت .تجزیه
میتواندبهپژوهشگرانکمککندتابانگاهینوین ،بهتدوینبرنامۀدرسی
چارچوب ، 
ریاضی بپردازند .در این طرح پژوهشی ،بر اساس چارچوب  DNRفعالیتهایی برای
ازمحتوایدرسیریاضیدورههایمتوسطۀاولودومدرایرانطراحی

بخشهایبسیاری
ریاضی ،به طور آزمایشی ،توسط نویسندۀ اول

شد و در محیط واقعی کالسهای درس 
تدریس شد .سپس در مرحلۀ نهایی ،فعالیتهایی متناسب با موضوع مختصات و نمایش
خطوطدردستگاهمختصاتدکارتیتدوینودریکمدرسۀعادیپسرانۀپایۀنهمیکی
.ایندوموضوعبهدانشآموزانسهکالس

ازشهرستانهای استانتهران اجراشدهاست
تدریس،نقشمشاهدهگر

ضمنحضوردرتمامجلسات 

عرضهشدومعلماصلیکالس ،
وهمکارمنتقدراایفاکردهاست.نتایجاینپژوهشنشانداد کهمحتوایدرسیریاضی
یتواند یادگیری مطالب
طراحی شده بر مبنای چارچوب  DNRو شیوۀ عرضۀ آن ،م 
کند،بهتعمیقمطالبیادگرفتهشدهبینجامدوبعضی
برایدانشآموزانتسهیل 

ریاضیرا
ازخألهایآموزشیبرنامۀدرسیموجودرابرطرفکند .
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مقدمه
یادگیریحساب،بعیداستکسیاینتوصیهرامکررنشنیدهباشد که«درکاربا

درجریان 
باشد،
اگرنتیجۀنهاییمحاسبات،مثالًکسر  

کسرها،بایدنتیجۀنهاییمحاسباترا"ساده" کنیم».
انتظارمیرودکهآنرابهصورت  بازنویسییابهاصطالح«ساده»کندوبااینکه

ازدانشآموز
ای مانند ،
برسادهکردننتیجه 


بازهم
و نمادهاییبراینشاندادندو مقداریکساناند،

ایازمحاسبات،کسر


شود.فرضکنیدنتیجۀنهاییرشته

اشارهنمی

باشدوقرارباشدکه

،جداکنیم.درچنینوضعیتی،باید


باتوجهبهایننتیجه،مقداریراکهاینکسربهآناشارهدارد
کنیمو 055تارابرداریم.البتهنتیجۀ

مقداریبهاندازۀیکواحدرابههزارقسمت مساویتقسیم

اجرایاینفرایند،دقیقاً همانمقداریاستکهکسر  همبهآناشارهدارد.امامسیرهاییکهاین

دهند،باهممتفاوت اند ،زیراکسرهایدیگریهم
دوکسربرایرسیدنبهاینمقدارپیشنهادمی 

مسیریمتفاوترابرایبهدست

برایبهدستآوردناینمقداروجوددارندکههرکدامازآنها ،

آوردن این مقدار پیشنهاد میکنند .کسرهای زیر نمونههایی از مسیرهای مختلف برای به دست
آوردننیمیازیکمقداراست. 

میکنند،همانمقدار«نصفواحد»است.اما
نتیجۀپیمودن همۀمسیرهایی کهاینکسرهاارائه 
کوتاهترین مسیر را برای رسیدن به این مقدار ،پیشنهاد میکند .حال فرض کنیم کسی قصد
، 
صورت،تقسیمآنبهدوقسمتبرابروبرداشتنیکقسمتآن،

نصفکردنچیزیرادارد.دراین
دهتراستوتوجهبهاین
ازتقسیمآنبههزارقسمتبرابروبرداشتنپانصدتاازآنها،بسیارسا 
مطلب که مسیر پیشنهادی با کسر   ،نسبت به مسیر عرضه شده با کسر 

بسیار کوتاهتر

اینترتیب ،این توصیه که «نتیجۀ نهایی
به 
است ،مزیت «ساده کردن کسرها» را روشن می کند . 

ایندرحالیاستکه«سادهکردن

نظرمیرسد .


،طبیعیبه
حاصلازمحاسباترا"ساده" کنید»
کسرها» ،تنها موردی نیست که در جریان معرفی مفاهیم یا تکنیکهای ریاضی ،بدون توجه به
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مواردمشابهبسیاریدرریاضیمدرسهای

بهآنهاپرداختهمیشود.بهعکس،

ضرورتیامزایایشان،

میشود .
هستکهبرایآشناییبیشتر،تنهابهچندموردبسنده 
اگرنتیجۀمحاسبات،کسریباشدکهدرمخرجآنعددرادیکالیوجودداشتهباشد،بایدبا


انجامدادناعمالمناسب،آنکسررا«گویا»نمود. 
انجامد،اما

بهنتایجدرستیمی
جذرگیری»، 
 اگرچهتکنیکهاییمانند«تقسیمهایطوالنی»8یا« 
رستیآنهاپرداختهنمیشود .

تقریباً،بهدلیلد
عرضهمیشوند.

بدونتأکیدبرنقشاساسیآنها،

معادلهها»

یحل

 معموالً«روشها

میشوند.
معرفی 

بدونتوجهبهضرورتآنها،

 اکثراوقاتمفاهیم«حدوپیوستگی»،
درسطحیکالن،

بسامدزیادمواردیماننداینها،توجهبهاینجنبهازشیوه عرضهریاضی را 

برطراحیوتدوینبرنامۀدرسی ریاضی واجرایفعالیتهاییادگیریازسوی

یعنیدیدگاهغالب
معلمان،ضرورتمیبخشد .
پیشینه
میتوان به اهداف آموزشی،
پیچیده دارند .از میان آنها  

برنامههای درسی ریاضی ساختاری 

محتوای آموزشی متناسب با مخاطب ،سازماندهی محتوا ،حجم مطالب عرضه شده در دورههای
مختلفوجزئیاتفراواندیگریاشارهکرد (شورایملیمعلمانریاضی ،2 .)2585گذشتهاز این
دکهبهمثابۀقطبنما،سمتوسویمسیردستیابیبه

جزئیات،مبانینظریبنیادینیوجوددارن

اهداف آموزشی برنامۀ درسی را مشخص میکنند .موضعگیری فلسفی (سریرامن و اینگلیش،3
،درجهتدهیکلیبهمسیرتحققبخشی


درموردچیستیدانشوچگونگیدستیابیبهآن
)2585
دراینمیان،دوجبههیااردوگاهبامواضعیمتفاوت،

برنامههایدرسی،تأثیریبسزادارد.
بهاهداف 
میداندو تالشبرایدستیابیبهآنرابه
شناساییاند.یکیدانشراعینیومستقلازذهن 

قابل
حسابمیآورد(اسکینر،4.)8698درصورتیکهدیگری ،دانشرا


مثابۀکشفوانتقالدانشبه
میداندکهحاصلتعاملیادگیرندهباجهانپیرامونوبازتاب 0بردانش
برساختههایذهنی  

استوار
داشتههای ذهنی است (اسکمپ ،98618؛ چمنآرا ، .)8312اتخاذ هر یک از این
پیشین 9و  
1. Long division
)2. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM
3. Sriraman & English
4. Skinner
5. Reflection
6. Prior knowledge
7. Skemp
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گیریها ،تأثیری عمیق بر جهتگیری کلی برنامهریزی درسی و تلقی آن از یادگیری دارد.

موضع
یادگیرنده،

تلقیبرنامهریزاندرسیازفرایندیادگیریو 

بازتاباینتفاوتمواضع،بهتفاوتدر 

آموختههاییادگیرندگان ،منجرمیشودکهدراین

محیطیادگیری،نقشمعلمیاحتی ارزشیابی از 
،دورویکردشناختیورفتاری ،شاخصترند (ارنست ،88664؛فورینگتی،ماتوس ومنگینی،2
میان 
دهیبهدانش

.)2583رویکردشناختی براین باوراستکهیادگیرندگان نقشیاساسی درشکل
خود دارند .بدین سبب ،راهبرد اصلی توصیه شده در دیدگاه شناختی ،فراهم آوردن موقعیتهایی
،توجهبهموضع«دیدگاهرفتاری»در


ویادگیری
عمیقترموضعدیدگاهشناختینسبتبهیادگیرنده
همیندومورداست3(فورینگتی،ماتوسومنگینی،،2583برگردانگویاوآشنا،).48360
در دیدگاه رفتاری ،یادگیری در قالب تغییر رفتار بیرونی تبیین میشود و ذهن یادگیرندگان
کهمیتواننقوشدلخواهرابرآنحککرد.

تلقیمیشود 

همچون«لوحی سفید»(اسکینر،)8604
دیدگاه،تالشبرایتحققبخشیدنبهاهدافآموزشی،بااتکابهراهبرد«محرکوپاسخ»و

دراین
یابدکههدفآنها تغییررفتاربیرونیاستومیزاناین


،نمودمی
تکنیکهاییمانند«تمرینوتکرار»
که دیدگاهشناختیبراینباوراستکهبدونتوجهبه
درصورتی 

نامیدهمیشود .

تغییر ،«یادگیری» 
هاییادگیرندگانودرصورتفروکاستنیادگیریبهرابطۀ


دهیبهدانسته

نقشفعالذهندرشکل
د.برایعینیترشدناینتفاوتدرحوزۀ

پاسخ،نمیتوانفرایندیادگیریرادرککر

میان محرک-
دهایاساسیاینتمایزدرتلقیازیادگیری،اشارهمیشود(حیدریقزلچه،

یادگیری،بهبعضینمو
.)8313 
0

دردیدگاهرفتاری،یادگیریفرایندیخطیوانباشتمند یاتجمعیاستکهازمسیرکنترل

پیچیدهازمفاهیم

.امادردیدگاهشناختی،ذهندربرگیرندۀشبکهای

تعقیبمیشود

محیطیادگیری،
پذیردوآنچهافرادمیتوانندیادبگیرند،


،صورتمی

کاتاستکهیادگیریبامیانجیگریآن
وادرا
آنها ،«ارتباط و اتصالشان »9با یکدیگر و امکان پیوند مطالب جدید با
متأثر از دانستههای پیشین  
ترتیب ،اتخاذاینرویکرد دربرنامهریزی درسی،مستلزم

شدهاست.به 
این


آموخته
مطالباز پیش 

1. Ernest
2. Furinghetti, Matos & Menghini
.3تُعرِفُاالَشیاءبِاَضدادِها 
.4تحشیهنویسی
5. Accumulative
6. Connection
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پرداختنبهمقتضیاتذهنی،بازشناسینقشیادگیرندگانوفراهمآوردنزمینۀایفاینقشآنهادر
ازمنظرشناختی،عدمپرداختنبهچراییعرضۀمفاهیموتکنیکهاییکهاز

فرایندیادگیریاست.
همچنین،تکراراین

واجهمیکند .

آنهااستفادهمیشود،یادگیریمعنادارریاضیراباموانعجدیم

کهمیتواند درسطحی

،بهشکلگیریباورهاییخاصدربارۀ ریاضیمیانجامد 

هابه 
مرور
تجربه 

تر،تأثیراتینامطلوببرروندیادگیریبعدییادگیرندگانداشتهباشد. 
کالن 

تدوینبرنامهدرسیملیایراننیز،نمودهاییازدرنظرگرفتن

دردوتحولاساسی در زمینۀ 
8365؛ برنامهدرسیملیجمهوریاسالمیایران، .)8368اتخاذرویکردیادگیریمبتنیبرفرایند
آنها ،از جلوههای بارز به رسمیت
حل مسئله در کتابهای درسی و گنجاندن عنوان «فعالیت» در  
شناختن نقشیادگیرندگان دریادگیریوفراهمآوردنزمینۀمناسببرای ایفای آننقش است.
هایدرسی ریاضی،تالشبراییافتنوجوهی دیگرازویژگیهای


موازاتاینتغییراتدربرنامه
به
درسیمبتنیبردیدگاهشناختی،در کانونپژوهشهای حوزۀبرنامهدرسیریاضیقرارداشته

برنامه 

قابلتأمل ،منجرشدهاست (تالوتوماس،8.)2552یکیازدستاوردهایپژوهشهای
وبهنتایجی  
نظریدراینحوزه،تبیینچارچوبی برایطراحی برنامهدرسی ریاضی براساسسهاصلیاسه

درپی»2استکهازسویگرشانهرل3(2551a)
پی 
مؤلفه«دوگانی-نیازهایفکورانه-استداللهای 
ارائه شده و به اختصار ، DNR4نامیده میشود .این چارچوب ،برگرفته از دستاوردهای حوزۀ
برنامهریزیدرسیریاضیوجریانمداومپژوهشهایهرل
یادگیری،تالشهایانجامگرفتهدرزمینۀ 
ومیتواندمعیارهاییبرایطراحیوتدوینبرنامۀدرسیسازگار
دردودهۀاخیراست ( )2551b 
ریزاندرسیریاضیقراردهد.دراینپژوهش،برایبهکارگیری
دراختیاربرنامه 

بادیدگاهشناختی،
این چارچوب در طراحی فعالیتهای یادگیری ریاضی در دورۀ متوسطه ،یک مطالعۀ امکانسنجی
انجامشدهاست.البتهبرایپیگیریمقاله،آشناییبااینچارچوبضروریاستوبهدلیلاینکه
این چارچوب بر اساس دیدگاه شناختی است ،نخست به معنای «یادگیری» از دیدگاه شناختی
پرداختهمیشود. 

1. Tall & Thomas
2. Duality- Necessity - Repeated Reasoning
3. Guershon Harel
.4هرلبرایساختنیکعالمتاختصاریبرایمدلخود،هم«نیازهایفکورانه»وهم«نیازها»راباحرفNمعرفیکردهومدلخودراDNR
نامیدهاست.

Downloaded from qjoe.ir at 8:34 +0430 on Friday April 19th 2019

مالحظاتمربوطبهدیدگاه شناختی ،قابلمشاهدهاست (سندتحولبنیادینآموزشوپرورش،

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 531

51

تفسیر دیدگاه شناختی از یادگیری
دیدگاه شناختی بر مشارکت فعاالنۀ یادگیرندگان در ساخت و تولید دانش خودشان ،تأکید
حالمیخواهیماینمطلبراروشنکنیمکهمنظوراز«مشارکتفعاالنه»و«ساخت

فراواندارد.
دانش» در این دیدگاه چیست (غالمآزاد ، .)8368شناختگرایی در تبیین فرایند یادگیری ،از دو
طرحواره »8و «مفهوم »2استفاده میکند که پس از معرفی آنها ،منظور از یادگیری و
اصطالح « 
دردیدگاهشناختی،ساختارهای

نرابهاختصارشرحمیدهیم.مطابقتبیین«یادگیری»

ملزوماتآ
بینآنهاکهدرشکلدهیبه

ییازدانستههایقبلیو«ارتباطواتصال» 

برایاشارهبهچنینبخشها
کارمیرود.برمبنایتصویریکهدیدگاهشناختیازیادگیریارائه

کنند 
،به
دانشجدیدنقشایفامی 

های پیشین فرد آغاز
واره 
طرح 
دهد ،روند ساخت دانش جدید ،با به هم خوردن «تعادل »3 
می 

میگردد و تغییر این ساختارهای شناختی ،به بازیابی تعادل جدیدی منجر میگردد که همان

«یادگیری»است(چمنآرا،).8313
ازشکلگیریمفاهیمذهنیاست.

،نمونهایازدوردهگوناگون


گیریمفاهیم

ایندوشیوۀشکل
ردۀاولمفاهیمیاندکهحاصلانتزاعتجربههای عینیانسانهستندوبه«مفاهیماولیه»موسوماند
شوند ،مفاهیمی اند که شکلگیری آنها
(اسکمپ ، .)8618ردۀ دوم که «مفاهیم ثانویه» نامیده می 
درذهنشکلگرفتهاند.اینساختارسلسلهمراتبیدر

نتیجۀبازتاببرمفاهیمیاستکهپیشتر ،
میانمفاهیمثانویه،بههمینشیوهبهساختمفاهیممراتبباالترمنتهیمیشود. 
چارچوب «دوگانی -نیازهای فکورانه -استداللهای پیدرپی»DNR :

اهداف آموزشچارچوب DNRبرسهاصلیامؤلفه،استوارشدهاستکهشامل«دوگانی»،
پیدرپی»است(هرل،.)2551c 
«نیازهایفکورانه»و«استداللهای 
اندازیکحوزهعلمیقراردارد،متأثرازدستاوردهاوباورهای


آنچهدرچشم
اصل دوگانی :
رایج در آن حوزه است و دستاوردهای جدید ،به تغییر مداوم دانستهها یا باورها و در نتیجه
.بهتعبیردیگر،میان دستاوردهای قبلیودستاوردهای

منجرمیشود

چشماندازفرارویآنحوزه ،

بالقوۀ یکحوزه ،بدهبستانیابهتعبیرهرل(،)2551cنوعی«دوگانی»وجودداردوروندغنایآن
چرخهایازتأثیراتمتقابلایندواست.

حوزه،حاصل
1. Schema
2. Concept
3. Equilibrium
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نيازهای فکورانه :در دیدگاهشناختی،یادگیرینتیجهتالشیاستکهبرایبازیابیتعادل قبلی
جرحوتعدیلآنهاصورتمیپذیرد.

هایقبلی و


،ازمسیرگسترشدانسته
یاایجادتعادلجدید
دانستههایفعلیوموقعیتهاییکهدرآنهاقرارداریم،بهبروزاحساسنیاز

بههمخوردنتعادلمیان
بهبازیابیمجدداینتعادلدریادگیرنده یاایجادتعادلجدید میانجامدکههرل( ،)2551cآن را
«نیازهایفکورانه8» نامیدهاست.ضرورتتوجهبهبرانگیختنایناحساسدرفرایندیادگیری ،در
تجلیمینماید.منظور هرل از«نیازهایفکورانه»آن

قالبدومیناصل یامؤلفۀ چارچوب،DNR
کهنیازهایفکورانه،بانیازهایاجتماعییااقتصادیفرقدارند .«نیازفکورانه»،احساسیدرونی
برای دانشآموزان است که در مواجه شدن با مسائلی برایشان پیش میآید که به خوبی آنها را
آموزانباموقعیتیمواجهمیشوند

فهمیده باشندوبهاهمیتحلآنها ،پیبردهباشند.وقتید 
انش
شوندکهبادانشفعلیآنهاقابلحل


ایمواجهمی
کهبادانشفعلیآنهاسازگارنیست،یابا 
مسئله
برانگیختهمیشودکهبرایآنموقعیت،توضیحیبیابندیاآنمسئلهرا

نیست،نیازی درذهنشان 
صرفنظرازاینکهنتیجهتالش آنها برایپاسخ

حلکنند؛نیازیکهفکورانهاست .افزونبراین،
بهساختدانشیتازه بینجامدیانینجامد،تالشبراییافتنتوضیحمناسبیاحل

دادنبهنیازشان 
چراکهنتیجهاینتالشریشهدرنیازهای

مسئلهدرچنینموقعیتیبرایدانشآموزانمعناداراست،

آنمیتواندبادانشقبلیآنهاتجمیعشود. 

خودشانداردوبههمیندلیل،نتیجه

فکورانه

استداللهای پیدرپی :دانشآموزانبرایدرونیکردندانشیکهکسبکردهاند،یانگهداریو
قابل استفادهکردن دانشی کهساختهاند ،نیازمندتکراراستداللیااستداللهایگوناگون براییک
موضوع ،باهدفرسیدنبهدرجهایازاستقالل وبهکارگیریبدونتأمل دانشخودهستند.اصل
استداللهای پیدرپی کمک میکند تا دانشآموزان ،«راههای فهمیدن »2را تبدیل به «راههای
فکرکردن»3کنندوازاینطریقبهرهمندیازدانشخودراافزایشدهند(بهرامیبیدکلمه .)8360 ،
روششناسی
،شرکتکنندگاندرتحقیق،مطالعۀمقدماتی

آوریداده 
ها

دراینبخش،چگونگیتهیۀابزار 
گرد

میشود.
روششناسی،بهاختصاربیان 
وسایرجزئیاتالزمدرزمینۀ 

1. Intellectual needs
2. Ways of understanding
3. Ways of thinking
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روش تحقيق
هدفازاینتحقیق،بررسینقشفعالیتهاییادگیری طراحیشدهازسوی معلماندربرنامۀ

دانشآموزانبودهاست.برایاینکار،از
درسیریاضیموجوددورۀمتوسطه،در یادگیریریاضی 
دوگانی،

چارچوب نظری هرل موسوم به  DNRاستفاده شده که شامل سه مؤلفه یا سه اصل «
دراینپژوهش،هدفاصلیتمرکزبرچگونگی

درپی»است.
نیازهایفکورانهواستداللهای پی 
دانشآموزوتدریسمحققبود.درحقیقت ،در بررسیقابلیتهایبالقوه
تعاملمیان برنامهدرسی ، 

دانشآموزانبود. 
اثرگذاریکیفیآنفعالیتبریادگیریریاضی 
میزان 
چارچوب نظری
دوگانی،نیازهای

اینتحقیق ،بهروشتوصیفیوبهمنظوربررسیقابلیتهایبالقوۀچارچوب «
»هرل،برایطراحیفعالیتهاییادگیریریاضی ازسوی معلمانو
درپی 
یپی 

فکورانهواستداللها
برنامهریزان درسی ریاضی و نتایج حاصل از کاربست این چارچوب ،اجرا شده است .به این
فعالیتها،عرضهمحتوایتولیدشدهونتایجحاصلازاجرای

ترتیب،درتحلیلچگونگیطراحی

موزشی،ازاینچارچوببهمنزلۀمبنایتحلیلنتایجمطالعهاستفادهشدهاست. 

اینشیوۀآ
شركتكنندگان در تحقيق
دانشآموز(سهکالس)پایۀنهم یکمدرسه دولتی از یکی
کنندگاندراینمطالعه  91 

شرکت
ازشهرستانهایاستانتهرانبودند.نویسندهاولطیچندمطالعۀمقدماتی،موضوع«معادلۀخط»با
طراحیمبتنیبر چارچوبDNR را دردومدرسهتیزهوشانوغیردولتی،درتهراناجراونتایج
آنهاراتجزیهوتحلیلکردهبود.باتوجهبهیافتههایمطالعاتمقدماتی،فعالیتهاازنظراجرا،جرح
وتعدیلوبرایاجرایاصلی،نهاییشدند(پیوستالف).دلیلانتخابمدرسهومعلمپژوهشگر،
گردآوری دادهها بود .این مدرسه
عادی بودن محیط آموزشی و مهیا بودن شرایط طبیعی برای  
ولیچونهدفمطالعهبررسیتفاوتهایجنسیتینبود،ایننکتهدرتجزیهوتحلیل

پسرانهبود ،
دادهها،بهمنزلۀیکمتغیر،درنظرگرفتهنشدهاست.همچنیندراینپژوهش،برایحفظمحرمیت
آموزان از این

شرکتکنندگان ،در صورت ارجاع به افراد ،از نامهای مستعار استفاده شد و  
دانش
موضوع مطلع بودند .عالوه بر این ،به دانشآموزان گفته شد که نتایج این مطالعه در ارزشیابی
علمکردآنهاتأثیرنخواهدداشت.
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زمان و تناوب گردآوری دادهها
دقیقهایگردآوریشدند
دادههاطیسههفتۀمتوالیودرهرهفته،دردوجلسۀ آموزشی  95 

بهدرسریاضیاختصاصدادهشدهاست.موضوعتدریسشدهطیاینسه
کهبهطوررسمی 
بندیرسمیبایددرهمانوقتازسالتحصیلیتدریس


،همانموضوعاتیبودکهدربودجه

هفته
میشدوازایننظردراجرایبرنامهدرسیرسمیخللیایجادنشد. 

میگرفت
دراختیاردانشآموزانقرار 

ابتدایهرجلسه،کاربرگهایی

برایجمعآوریدادهها،در
توضیحات ،معرفی هدف پژوهش و گفتگوی معلم پژوهشگر و دانشآموزان در مورد موضوع
درس ،از دانشآموزان خواسته میشد که  فعالیتها و تمرینهای کاربرگها را انجام دهند و نتیجه
کارهایشانرادراینبرگههابنویسند.دادههایاینمطالعه ،ازچندینمنبعگردآوریشدند تااز

طریق مثلثیسازی (همسوسازی) ،اعتبار دادهها و به تبع آن یافتههای پژوهش ،تضمین شوند.
همپوشانییافتهها،دقتدرانتخابمنابعگوناگونرابرایگردآوریدادهها،نشاندادهاست. 
مشاهدههایهمکارِپژوهشگروبازتابهایمکتوبپژوهشگر/معلمبرتدریسخود

 
آموزان 

 کاربرگهایتکمیلشدهازسوی 
دانش

 یادداشتهایمیدانیهمکارپژوهشگر(معلماصلیکالسدرس) 
 تعامل میان پژوهشگر و همکار پژوهشگر بعد از هر جلسه ،برای جرح و تعدیل محتوای
درسیجلسههای 
بعدی
شدهدرپایانسالتحصیلیدرمدرسه 

عملکرددانشآموزاندرآزمونیکسانبرگزار


چگونگی گردآوری دادهها
باتوجهبهمعیارهایذکرشدهدرموردچارچوببرنامهریزیDNR(دوگانی-نیازهایفکورانه–


استداللهای پیدرپی) ،بخشیازمحتوایدرسیریاضیپایۀنهم(پایۀسوممتوسطۀاول)باعنوان
«معادلۀخط»،برایطراحیوتدریسمبتنیبراینچارچوب ،انتخابشد.نویسندۀاول پیشاز
،ازاینچارچوببرایطراحیوتدریسدرسریاضیدرپایههایمختلفمتوسطۀ


اجرایتحقیق
اول(راهنماییسابق)ودومدرمدارسخاص 8استفادهکردهبود.امادالیلیکهدرادامهبهآنها

منظورمدارسیاندکهپذیرشآنهابرحسبمنطقۀجغرافیایینیست،بلکهباآزمونورودی،دانشآموزمیپذیرند .

.8
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گردآوری دادههای مطالعۀ اصلی ،به این نوع
شود ،پژوهشگران را بر آن داشت که در  
اشاره می 
مدارسبسندهنکنند. 
محتوای فعاليت یادگيری طراحی شده بر اساس چارچوب DNR

درسنامه طراحی شده بر اساس چارچوب  DNR(دوگانی -نیازهای فکورانه – استداللهای
درصفحههای60تا888کتاب

پیدرپی)،مطابقبامطالبیاستکهباعنوان«خطومعادلۀخطی»،
درسیپایۀنهم(سوممتوسطۀاول،چاپسال)8360آمدهاست.بخشاولدرسنامه،بهمختصات
کشفویژگیمشترکمجموعههاییازنقاطکهشکلهایمختلفهندسیرا

داشتتازمینۀدرکو
تشکیلمیدهند،فراهمشود. 

طراحی فعاليت
یکیازهدفهایآموزش نمایشجبرینقاطدرقالبمختصات دردورۀمتوسطۀاول،فراهم
آوردن زمینۀ مطالعه و بررسی ویژگی اشکال هندسی است .همچنین یکی از سادهترین اشکال
هندسی،«خطراست»است.باعنایتبهاینکهشرکتکنندگاندراینمطالعه،باتعبیرهندسیخط
راستوویژگیهاییمانند متقاطعبودنوموازیبودنخطوط،درپایههایقبلیآشنایی پیداکرده
بودند،این دانستهمفروضگرفتهشد .درادامهدانشقبلی،هدفازطراحیاینفعالیت ،فراهم
آوردنزمینۀتوصیفخطوطبااستفادهازشیوۀنمایشجبرینقاطبود.برایدستیابیبهاینهدف
کلی،پنجگامزیردرنظرگرفتهشدند .
ازپیشتعیینشدهروییکخطخاصودرکویژگی

بهدستآوردننمایشجبرینقاطی
 .8
مشترکآنها؛
 .2بیانویژگیمشترکایننقاطبااستفادهازاصطالحاتمعرفیشدهدربخشهایقبل؛
 .3حدسزدناینمطلبکهسایرنقاطرویاینخطنیزاینویژگیمشترکرادارند؛
 .4بیان ویژگی مشترک نقاط روی این خط ،در قالب جبری (تعمیم متکی به استداللهای
شخصی)؛
 .0توصیفاینخطبااستفادهازیکعبارتجبری.
اینفعالیتدرسهبخشطراحیشدودرهرکدام،ازشرکتکنندگانخواستهشدکهبااجرای
گامهایباال، نیمسازناحیۀاولوسوم،نیمسازناحیۀدوموچهارموخطگذرندهازمبدأمختصات
راکهشیبآن2است،درقالبیکعبارتجبریتوصیفکنند. 
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نسبت این فعاليت با چارچوب DNR

آدرسدهی»بهکاررفتوتالششد

سازیبرایاجرایاینفعالیت،استعارهیاتمثیل«


درزمینه

دانشآموزان ،بین دانش پیشین خود و آنچه که قرار است یاد بگیرند ،ارتباط ایجاد کنند و
تا  
(دراینجامختصات)،جلبشود.

ریاضی 

توجهشان بهاهمیتومزیتاستفاده ازنمادهاواشیای 
پیشازانجامدادنفعالیت،ازآنهاخواستهشدکهروشرسیدنبهنقاطزیررا،بااستفادهازالگوی
آدرسدهیروزمره،بیانکنند:

برایرسیدنازAبهC.............................
برایرسیدنازAبهD .............................
برایرسیدنازAبهE..............................
برایرسیدنازAبهF..............................
برایرسیدنازAبهG ..............................
براثرتعاملمعلم(نویسندهاول)بادانشآموزان،
خانهها ،استفادهازدوعددی استکه
روشرسیدنازخانۀ Aبهسایر 

اینتوافقحاصلشدکه 
میتوان از
بیانگر میزان جابهجایی افقی و عمودی است .برای مشخص کردن جهت حرکت نیز  
برایرسیدنازنقطهایبهنقطۀ دیگر الزم باشدبه

نمادهایمثبتومنفیاستفادهنمود؛یعنیاگر
سمتراستحرکتکنیم،مقدارحرکتراباعالمتمثبتنشانمیدهیمواگرقرارباشدبرای

مانراباعالمتمنفینمایشمیدهیم.


رسیدنبهآننقطهبهسمتچپحرکتکنیم،مقدارحرکت
به همین ترتیب ،اگر برای رسیدن به م قصد الزم باشد به باال حرکت کنیم ،مقدار حرکت را با
عالمت مثبت و اگر بخواهیم به پایین حرکت کنیم ،مقدار حرکت را با عالمت منفی نمایش
میدهیم.

آموزانتوانستندآدرسنقاطBوCباالرابهصورت

پسازتوافقدرمورداینروش،دانش
زیر،بیانکنند :

میتوانیمبادوعدد2و3نمایشدهیم.
 اطالعاتالزمرابرایرسیدنازAبه،B 
میتوانیمبادوعدد-0و-2نمایشدهیم.
 اطالعاتالزمرابرایرسیدنازAبه،C 
در نهایت ،روشنشدکه درنمادموسومبهمختصات نقاط ،اولینعدد نشاندهندۀمقدارو

اندهندۀمقداروجهتجابهجاییعمودیبرایرسیدناز
جهتجابهجاییافقیودومینعدد،نش 
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یکنقطۀازپیشتعیینشدهبهسایرنقاطاست.سهولتنمایشنقاطبا ایننماد ،زمینهای مناسب

ند ،فراهم
ایجادکردتاامکاننمایشسایراشکالهندسیکهدانشآموزانازقبلباآنهاآشنابود 

،دانشآموزان بهاینسمتهدایتشدندکه

شود.به این ترتیب ،درانجامبخش اول اینفعالیت
شدهبود،با استفادهاز ایننمادهم

نقاطروییکخطکهقبالًبه صورتهندسی نمایشداده 
دانشآموزانسؤالزیرمطرحشد :
قابلنمایشاست.عالوهبراین،برای 

 (Iدر شکل زیر ،یکی از نیمسازهای زاویۀ بین محورهای عمودی و افقی رسم شده است.

بیابید :

الف)

ویژگی

مشترک

این

نقاط

چیست؟.............................................................................
ب)آیاسایرنقاطرویاینخطهمدارایاینویژگیهستند؟................................
ج)چهرابطهایبینxوyوجوددارد؟ ....................................................................

چ)رابطۀبینxوyایننقاطرابااستفادهازنمادهایریاضی،بنویسید .

 ..................................................................................................................................
یافتههای تحقیق
بابه کارگیری چارچوب«دوگانی -نیازهایفکورانه  -استداللهای پیدرپی» ( )DNR(هرل،
گوناگون،تجزیهوتحلیلشدندکهیافتههایآن،دراین

 ،)2559دادههایجمعآوریشدهازمنابع
بخشارائهمیشوند.
دهیبهدانشآموزان


نشاندادکهاستفادهازایدۀآدرس
ایدة آدرسدهی:تجزیهوتحلیلدادهها
نسبتبهضرورتتوافقبرسراصطالحاتونمادهاییبرایسادهترکردناینایده،

کمککردتا
اقناعشوند.درحقیقت،مقولهاصلیبرآمدهازتحلیلایندادهها،استقبالازتمثیل«آدرسدهی»
رکتکنندگان
قابلتوجهیازش 
برایآشناییبانمایشنقاطرویمحورمختصاتدکارتیبود.شمار 
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درمباحثمطرحشدهدراینبخشمشارکتفعاالنهداشتندواینمشارکتتاپایاناینمرحله
تداومداشت. 
توضیحاتدانشآموزانوعملکردشان دربخشهای بعدیفعالیت ،نشاندادکه

ازاینگذشته،
رجوعمیکردندوازدانشومهارتی

ۀآدرسدهی 

دیدند،مجدداًبهاید
آنهادرمواقعیکهالزممی 

کردند.درعینحال،نسبتبهضرورت


استفادهمی
کهدرجریانزندگیروزمرهکسبکردهبودند،
درسدهی درجریانآدرسدار کردنِ نقاطصفحه ،آگاهبودند .اینوجهاز
بهبودو ارتقایایدۀآ 
بخشیدن به آنها بود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کاربرگها هم نشان داد که اکثریت قاطع
بهدست آوردن
دانشآموزان از عهدۀ درک خواستههای گام  8در هر سه بخش این فعالیت که  

نمایش جبری نقاطی از پیش تعیینشده روی یک خط خاص و درک ویژگی مشترک آنها بود،
برآمدند.یعنیپسازاستخراجو نوشتنمختصات نقاطداده شده،ویژگیمشترک نقاطراپیدا
دانشآموزان کالس این
کردندوتواناییبیانآنرادر قالباصطالحاترسمی،بهدستآوردند. 
ویژگیمشترکرابهشکلهایزیربیانکردند .
برای نمونه ،وقتی که نقاط داده شده همگی بر نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشتند،
کنندگانپسازنوشتنمختصاتایننقاط،ویژگیمشترکآنهاراکهمقوله«برابربودنطول

شرکت
وعرضنقطه»بود،بهیکیازصورتهایزیرابرازکردند :
 طولوعرضنقاطبرابرند .

 تعدادواحدهایعمودیوافقیدرهرمحور،باهمبرابراست .
 ایننقاط،هردومختصاتیکسانیدارند .

 بههمانمقدارکهxجابهجاشده،yهمجابهجاشدهاست .
از طرف دیگر ،دانشآموزان با دیدن نقاطی که همگی بر نیمساز ناحیۀ دوم و چهارم قرار
داشتند،پسازاستخراجمختصاتآنهارااستخراجکردندوتوانستندویژگیمشترکشانراکههمان
مقوله«قرینه»بود،پیداکنندوکشفخودراباتنوعزیربیانکردند :
قرینهاند.
 ایندونقطه 
x وyآنهایکعدداست،ولیقرینهیکدیگرند. 
حرکتکردهاند .

 هردوبهیکاندازه،ولیخالفجهتیکدیگر،
 واحدهایافقیوعمودیهرمحور،باهمقرینهاند .
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 طولوعرضشانیکیاست،ولیعالمتشانباهمقرینهاند.
سپسدرگامیکههمهنقاطدادهشدهبرخطیگذرندهازمبدأباشیب 2قرارداشتند ،بازهم
دانشآموزانتوانستندابتدامختصاتایننقاط راشناساییکنندوبعد،ویژگیمشترکآنهارابه
صورتهایگوناگون امادرست،ابرازکنند.درواقع،پاسخهایدادهشدههمگیدرگروههایزیر
قرارگرفتندودریکمقولهبزرگتربهنام«دوبرابردیگری»یا«نصفدیگری»،جایگرفتند. 
y دوبرابرxاست.

 عددyدوبرابرxاست.

 طول،دوبرابرعرضآناست .
x آنهابافاصلۀ8جلومیرودوyآنهابافاصلۀ .2
 پایینیهادوبرابرباالییهاهستند.
y بزرگترازxاست.

یافکرمیکنیدسایرنقاطرویاینخطوطهمدارایاین

درادامهودرپاسخبهاینسؤالکه«آ
کتکنندگانپاسخمثبتدادند.البتهمشخصنیست
ویژگیمشترکاند» ،اکثریت قریببهاتفاقشر 
نیمسازهایمحورهایمختصاتاند،استفاده

کهدرمورددوخطاول،ازاینویژگیکهایندوخط،
میتواننتیجه
محورهانیست ، 
ماباتوجهبهاینکهسومینخط،نیمساززاویۀبین  

کردندیاخیر.ا
گرفتکهدانشآموزان،بدوناتکابهاطالعاتهندسی ،توانستنددراینموردکهسایرنقاطروی
خطنیزهمانویژگیرادارند،حدسدرستیمبتنیبرتجربۀبررسینقاطدادهشدهارائهدهند. 
ازدانشآموزانخواستهشده بود کهرابطۀبین  x و  yرابااستفادهازنمادهای

درگام بعدی ،
ریاضی،بیانکنند.پاسخدانشآموزانودستهبندیآنها،بهنتایجزیرانجامید :
صورتزیربود: 

 درموردخطاول،اغلبپاسخهابهیکیازدو
 x=yیا y=x
 درموردخطدومنیز،بیشترپاسخهامشابهخطاول،اماباعالمتمنفیبود: 
 x=-yیا y=-x
 درموردخطسوم،تنوعپاسخهابیشتربودودرگروههایزیر،قرارگرفت: 
 2x=yیا y=2x
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تنوعانتخابروشهایبازنماییبرایتوصیفجبریِویژگیمشترکنقاطدراینگام،نسبتبه
هرسهگام،تقریباًهمۀدانشآموزان توانستندکه ویژگیمشترک

گامهای قبل ،بیشتربود .درپایان
رویخطرابااستفادهازنمادهایریاضی وبهصورتیکتساوی ،بیانکنند.مسیریکهبرای
رسیدن به این تساویها پیموده شد ،عکس مسیری بود که معموالً در برنامه درسی رسمی ،برای
معرفیمعادلۀخطپیمودهمیشود.درحالیکهدراینفعالیت،دانشآموزانفعاالنهدربیانویژگیها
درقالبتساویها،باهممشارکت کردند.اینفعالیت،بهجایارائهتوصیفجبری،بهیادگیرندگان
بیابند. 
بافراهمآوردناینفرصت ،دانشآموزانعالوهبرآشناییباروشتوصیفجبریخطوط،از
موقعیتیبرخوردارشدندتابافرایندابداعاینروشنیزآشناشوند.بهاینترتیب،ازیکسودرکی
عمیقتر از روش توصیف جبری خطوط پیدا کردند و از سوی دیگر ،تجربه آنها از آشنایی با
فرایندهای تولید مفاهیم و تکنیکهای ریاضی ،افزایش یافت .یعنی تجربۀ مشارکت آنها در تولید
تساویها ،به مرور به روشی برای نمایش خطوط تبدیل شد که بر درکشان از معادلۀ خط ،تأثیر
گذاشت.اینمواردبانخستیناصلازچارچوبDNRیعنیاصل«دوگانی»،همخوانیداشت.این
فعالیت زمینهای فراهم نمود تا دانشآموزان ،در تالش برای بیان ویژگی مشترک نقاط در قالب
جبری،نیازبهپیداکردنراهیعمومیتررابرایدستهبندیوتعمیماینویژگیها احساسکردند

نامیدهمیشود ،نزدیکتر شدند که درپیمودناینمسیر،اصل

وبهمرور ،بهآنچه«معادلۀخط» 
«نیازهایفکورانه»،بیشتروبیشتر،جلوهگرشد.سرانجاماینکه،تنوعدربیانتساویها ،نشاندهندۀ
درکشخصیآنهاازمفهومعمیق تساویبودکهبراینشاندادنآن،عالوهبر نمایش هندسی
نقاطرویمحورمختصاتدکارتی،ازرابطههایجبرینیزاستفادهکردندکهاینخود،بیانگراصل
«استداللهایپیدرپی»وحرکتاز«یادگیری»بهسمت«تفکر»ریاضیآنانبود. 
پاسخ به سؤال پژوهش
یافتههای این تحقیق ،به سؤال اصلی این پژوهش که امکانسنجی در مورد مناسب
براساس  
بودنچارچوب DNRبرایطراحیفعالیتهاییادگیریریاضیدردورهمتوسطهبود،پاسخداده
میشود.تحلیلعملکردشرکتکنندگاندراینمطالعهنشانمیدهدکهدرفعالیتهدفمندیکهدر
راستاییکیازموضوعهایبرنامهدرسیرسمیریاضیپایۀنهموبراساساینچارچوبطراحی
شد،نتایجیبهدستآمدکهبهاستنادآنها،پاسخزیربهمنزلۀنتیجهاینپژوهش،عرضهمیشود. 
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 دانشآموزانموضوعموردتدریسرابهخوبی-بهاستنادپاسخهایشانبهسؤالهایکاربرگها-
یادگرفتندودراینگامتوانستنداصطالحاتمربوط،یعنیمختصاتومحورهایعمودیو
افقیرادریابندوازآنهااستفادهکنند. 

 دانشآموزان ویژگیمشترکنقاطرایافتند وتواناییبیانآنرادرقالباصطالحاتارائه
شدهدردرسنامه،بهاستنادمکتوباتخودومشاهداتمعلموهمکاروی،کسبکردند.
 باتوجهبهویژگیهندسیخطوطدادهشدهوبااتکابهبرابربودنمختصاتنقاطیکهدر
خطوطنیزدارایهمینویژگیهستند.
 دانشآموزان ازاینتواناییبرخوردارشدندکهویژگیمشترکنقاطرویاینخطوطرابر
مؤلفهها،بیانکنندوآنرابااستفادهازنمادهایجبریبازنویسی نمایند.
حسبارتباطبین  
ترتیب،زمینهاینکارفراهمشدکهویژگیبیانشدهدرقالبجبری،بهمروربه«معادلۀ

به 
این

خط»تبدیلشود.
 بیان ویژگی مشترک نقاط روی خطوط در گام دوم ،از تنوع بسیار برخوردار بود ،اما با
رسیدنبهگامآخر ،ازتنوعآنبهطرزچشمگیریکاستهشدودانشآموزان بهبیانرسمی
توصیفخطنزدیکترشدند. 
،مواردقابلتوجهیازعدمدقتوجود


ویژگیمشترکنقاطرویخطوط
 دربیان محاورهایِ 
داشتکهتارسیدنبهگامآخر،بهتدریجودراغلبموارد،بیدقتیهاکاهشیافتندوازبین
رفتند.
 توصیفهای غیررسمی و کالمیِ ویژگی مشترک نقاط ،مؤید این است که درک هندسی
دانشآموزانازوضعیتنقاط ،درتشخیصوبیاناینویژگیغلبهداشت.اینشیوۀادارک،
روزمره،بهتواناییبازنماییآدرسدرقالبمختصاتو

حاصلگذارازمرحلۀ«آدرسدهی»
بااستفادهازنمادهایجبریبود .
بحث و نتیجهگیری
توانددرطراحی فعالیتهای ریاضی مبتنیبردیدگاهشناختی ،مورداستفاده

چارچوب DNR 
می
قرارگیردونتایجحاصلازاجرایآنکهدراینپژوهشبهدستآمد،مؤیدمحققشدنانتظارات
،برایطراحی فعالیتهاییادگیریریاضیدر

ست.یعنی چارچوبDNR

اجرایچنینفعالیتهاییا
میتواند بستری مناسب برای ایجاد ارتباط و اتصال بین دانش از
دوره متوسطه مناسب است و  
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شدۀدانشآموزانبادانشیکهقراراستیادبگیرند،فراهمکند.همچنیناینچارچوب،


پیشکسب
میتوانددردرکدالیلاستفادهازنمادهاومفاهیمارائهشدهجدید ،به دانشآموزان کمککندو
زمینۀمشارکتفعاالنۀآنانرادرساختندانشجدید،فراهمنماید.ازاینگذشته،طراحیواجرای
این فعالیتها ،میتواند زمینهای مناسب برای ایجاد انسجام در برنامۀ درسی ریاضی دوره متوسطه
باشد .به عالوه ،طراحی و اجرای فعالیتهای یادگیری در قالب این چارچوب ،از سوی معلمان
دورههایبازآموزیبلندمدت ندارد ،بلکهبا
امکانپذیراست وآشنا شدن معلمانباآن ،نیازیبه 

است.درعینحال،اجرایچنینفعالیتهایینیازمندتجهیزاتخاصینیست.ازاینروقابلاستفاده
درمدارسمعمولیوباامکاناتمحدوداستواینامر،وجهبرجستهاینچارچوباست. 
توصیة آموزشی
نقطهقوتچارچوب،DNRاستفادهازآنبرایطراحیفعالیتهاییادگیریریاضی،بدونتغییر
ساختاریدربرنامهوکتابدرسیرسمیاست.زیراباتوجهبهسهاصلدوگانی،نیازهایفکورانه
واستداللهایپیدرپیکهاینچارچوببرآنهااستواراستوبااتخاذدیدگاهشناختینسبتبه
یادگیری ،برایبه همزدنوایجادتعادلیجدید،بیشازهرچیز ،اولویتبابازآرایی وچینش
دوباره مطالب ریاضی از ابعاد مختلف است (هرل ، .)2583به عنوان مثال ،تالش برای آموزش
اتحادهای جبری پیش از درک اهمیت آنها در حل معادلهها ،به ثمر نمیرسد ،مگر آنکه یک
بازآراییمناسبصورتگیرد.عالوهبراین،باتوجهبهتعبیرارائهشدهازریاضیدراینچارچوب،
الزم است تمهیداتی اندیشیده شوند که فرایند شکلگیری مفاهیم و تکنیکهای ریاضی ،به مثابه
بخشیازفرایندآموزشیازسوی یادگیرندگان ،درکشوند.توجهبهاینمطلب،پیامدپایبندیبه
اصلدوگانیوپذیرشاینمطلباستکهآنچهیادگیرندگانبهصورتبالقوهمیتوانندبیاموزند،

تحتتأثیرآموختههایپیشینآنهاست.روندتاریخیتکوینمفاهیمریاضی،یکیازمنابعیاست

گیریمفاهیمریاضی،موردتوجهبرنامهریزان

میتوانددرفراهمکردنزمینۀدرکفرایندشکل
که 
درسیریاضیقراربگیرد. 
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