
بهره گيری از محيط اطراف خود به عنوان

هــدف اصلى ايــن مقاله كــه در ادامة مقالــه اى با عنوان 
«راهبردهايى براى استفاده از رويكرد آموزش رياضى واقعيت مدار 
در كالس درس» آمده اســت، بهره گيرى از مسائل مدل سازى و 
كاربردها در شــرايط موجود كالس هاى درس رياضى است. در 
اين مقاله، مثال هاى بيشترى براى رويكرد اول، يعنى «بهره گيرى 
از محيط اطراف خود»، در قالب فعاليت ارائه مى شود. اغلب اين 
فعاليت ها، قبالً در پژوهش ها و كارگاه هاى مرتبط با مدل سازى و 
كاربرد، توســط نگارنده مورد استفاده قرار گرفته اند. فعاليت هاى 
اول و دوم مرتبط با انتخاب هايى هســتند كه معموالً در زندگى 
روزمره با آن ها مواجه هستيم. فعاليت هاى سوم و چهارم برگرفته 
از تجارب روزانه و خبرهايى هستند كه در رسانه ها منتشر شده اند. 
فعاليت هاى پنجم و ششــم در ادامة فعاليت چهارم و مرتبط با 
آن هســتند. اين فعاليت ها به خوبى نشان مى دهند كه يكى از 
روش هاى مفيد براى طراحى فعاليت هاى مدل ســازى و كاربرد، 

توجه به محيط پيرامونى است. 
فعاليت 1. مسئلة انتخاب بهترين سرويس اينترنت: 
با گسترش ويروس كرونا و همه گيرى آن در جهان، آموزش در 
همة ســطوح به صورت مجازى و بستر اينترنت ارائه مى شود. 
همــة خانواده ها به دنبــال يافتن بهترين انتخــاب (پرداخت 
كمترين هزينه- دريافت بهترين خدمات) از سرويس دهنده هاى 
اينترنتى هســتند. براى ساخت يك مثال واقعى در هر منطقة 
شهرى يا روستايى مى توان فهرستى از شركت هاى ارائه دهنده 
اينترنت تهيه كرد و براساس آن مسئلة مدل سازى و كاربرد را 
طراحى كرد. اين گونــه مثال ها براى اغلب خانواده هاى ايرانى 

معنا دارند، چرا كــه همة آن ها  به نوعى با اين انتخاب درگير 
هستند. براى مشاهدة مثال مشابه اين مسئله با جزئيات بيشتر، 
مى توانيــد به مقاله هاى احمدى و رفيع پــور (1392و 1393) 

مراجعه كنيد. 
فعاليت 2. مســئلة خريد خودرو: خانــواده اى بودجة 
مشخص و محدودى را براى خريد خودرو كنار گذاشته است. 
بــا توجه به امكانــات، ايمنى، زيبايى و ســاير عوامل مؤثر در 
خريد يك خودرو، اين خانواده را در انتخاب خودروى مناسب، 
راهنمايى كنيد. پاسخ شما بايد مستدل باشد. (نمونه اى از اين 
مسئله در كتابچة سومين جشنوارة خانة رياضيات كرمان، در 

سال 1390 چاپ شده است.) 
فعاليت 3. مسئلة واردات زباله براى توليد برق: نقطة 
شروع براى طراحى اين مسئله، خبر راديو در مورد واردات زباله 
براى توليد برق در كشــور سوئد بود. در ادامه با جست وجوى 
واژة توليد برق از زباله، متن كامل خبر به شرح زير يافت شد1. 
كشور سوئد از روش سوزاندن زباله براى توليد برق مصرفى 
خانوارها اســتفاده مى كند. در اين كشور به دليل كمبود زباله، 
از كشورهاى همســايه زباله وارد مى شود. در حالى كه زباله از 
ســال ها پيش به يكى از مشــكالت كشورهاى صنعتى تبديل 
شده،  سوئد به علت كمبود توليد زباله مجبور به واردكردن آن 
از كشورهاى همسايه است. در سوئد تنها يك درصد زباله هاى 
خانگى قابل بازيافت نيســتند. در اين كشور 36 درصد زباله ها 
بازيافت،  14 درصد تبديل به كود و 49 درصد سوزانده مى شوند. 
سوئد با استفاده از دستگاه هاى بسيار پيشرفتة سوزاندن زباله، 
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20 درصد از برق مورد نياز دســتگاه هاى گرمازاى كشــور و 
نيز ذخيرة برق بــراى 250 هزار خانــوار از 4600000 هزار 
خانوار را تأمين مى كند. مشــكل كنونى سوئد ظرفيت باالى 
دستگاه هاى سوزانندة زباله است كه بيش از ميزان توليد زبالة 
داخلى (دو ميليون تن در سال) است. دولت سوئد براى رونق 
اين صنعت و پيشــگيرى از زيان دهى آن، به تازگى شروع به 
واردات زباله از كشــورهاى اروپايى كرده اســت. بر اين اساس 

سوئد ساالنه 800 هزار تن زباله از نروژ وارد مى كند. 

با اســتفاده از اطالعات داده شــده مى توان سؤاالت زير را 
مطرح كرد2 : 

é چنــد درصــد خانوارهاى ســوئدى از بــرق حاصل از 
ســوزاندن زباله استفاده مى كنند؟ اگر خانواده هاى سوئدى به 
طور متوســط 1/95 نفر باشند، چه تعداد از جمعيت سوئد از 

برق حاصل از سوزاندن زباله ها استفاده مى كنند؟ 
é اگر شــما در كشور ســوئد زندگى مى كرديد، دوست 
داشتيد از كدام نوع برق استفاده كنيد؟ برق حاصل از زباله ها، 
برق حاصل از نيروگاه هاى ســوخت فســيلى، برق حاصل از 

سدها؛ چرا؟ 
é فرض كنيد شما يكى از دولت مردان كشور سوئد هستيد. با 
توجه به كمبود سوخت هاى فسيلى، آيا اين مقرون به صرفه است 
كه تمام برق مصرفى كشور را از راه سوزاندن زباله ها توليد كنيد؟ 

براى اين كار چه ميزان زباله نياز داريد؟ بحث كنيد. 
é آيا واردات زباله از كشــورهاى آسيايى مى تواند راه حل 
خوبى براى تأمين زباله براى سوخت و توليد برق باشد؟ به طور 

رياضى وار  بحث كنيد. 

فعاليت 4. آتش سوزى ساختمان پالسكو در 
تهران:

اطالعات پيش زمينه اى: ساختمان پالسكو، ساختمانى 
تجارى در ضلع شمال شرقى چهارراه استانبول تهران بود و از 
آن به عنوان اولين آسمان خراش و ساختمان مدرن خاورميانه 
ياد مى شد. اين ساختمان 17 طبقه با اسكلِت فلزى كه در سال 
1341 افتتاح شده بود، يكى از مهم ترين مراكز توليد و فروش 
پوشاك در تهران بود. ســاختمان پالسكو در كنار ساختمان 
آلومينيوم از اولين آســمان خراش هاى تهران شمرده مى شد. 
اين ساختمان نماد تهران جديد و معمارى مدرن در پايتخت و 
به عنوان يك نماد شاخص شهرى محسوب مى شد. ساختمان 
پالسكو (تصوير 1) با ارتفاع 42 متر، در زمان اتمام ساخت در 

سال 1341 بلندترين ساختمان تهران بود.
 

ساختمان پالســكو روز پنج شــنبه 30 دى 1395، پس 

از گذشــت 54 سال از زمان ســاخت، بر اثر آتش سوزى فرو 
ريخت و 560 واحد تجارى آن نابود شدند. تصوير2، ساختمان 
پالسكو را در حال سوختن در آتش نشان مى دهد. اين حادثه تا 
مدت ها سرتيتر خبرها بود و مردم اخبار آن را دنبال مى كردند. 
ساختمان پالسكو در حالى  بعد از حدود چهار ساعت سوختن 
فرو ريخت كه هنوز تعداد زيادى آتش نشان در حال مهار آتش 

در بيرون و داخل ساختمان بودند.
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 نگارندة مقاله، در همين روز در ساختمان «انجمن رياضى 
ايران» جلسه داشت و از نزديكى محل حادثه عبور كرد تا خود 
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را به جلسه برساند. من همواره به اين فكر مى كردم كه از اين 
حادثة تلخ، چگونه مى توان فعاليت هاى مدل سازى اى طراحى 
كرد كه راه گشــاى نســل آينده باشــد. الزم به ذكر است كه 
استفاده از تجارب مرتبط با حوادث طبيعى، همچون سونامى، 
براى طراحى فعاليت هاى مدل سازى در ادبيات پژوهشى حوزة 
مدل سازى و كاربرد، پيش بينى شده است (براى مثال: آيسودا، 

 .(2012
در بهمن ماه ســال 1395، نگارندة مقاله حاضر براى ارائة  
مقاله در «دهمين كنگرة بين المللى آموزش رياضى اروپا»، به 
دوبلين (پايتخت كشور ايرلند) سفر كرد. محل برگزارى كنگره 
در ورزشگاه شهر دوبلين بود و اولين چيزى كه در روز افتتاحيه 
به حضار ارائه شد، نحوة خروج از ساختمان در زمان حادثه بود! 
اين تجربه نشان داد كه در بسيارى از موارد با اتخاذ تدابير الزم 
مى توان مانع بروز حوادث تلخ شــد و راه اصلى براى اتخاذ اين 

تدابير، آموزش است. 
طرح ســؤال براى تخليــة ســاختمان در زمان 
آتش سوزى: برنامه اى مستدل و شفاف براى تخلية ساختمان 
پالســكو ارائه كنيد. برنامة شــما بايد با محاسبه و بحث هاى 
تحليلى همراه باشد. استداللتان بايد شفاف و مبتنى بر واقعيت 

باشد، و كلى گويى و مبهم نباشد.  
فعاليت 5. نگرانى در مورد ســاختمان آلومينيوم و 
ساير ساختمان هاى مشابه: ساختمان آلومينيوم در تهران 
قــرار دارد. ارتفــاع اين برج  13طبقة ادارى 42 متر اســت و 
قدمت آن به سال 1341 مى رسد. 600 نفر در اين ساختمان 
مشغول به كار هستند. تعدادى آسانسور در ساختمان موجود 
است و يك دستگاه راه پله نيز در آن وجود دارد. در حالتى كه 
بر اثر بروز سانحه نياز به تخلية ساختمان باشد، همة كاركنان 
بايد از مسير راه پله فرار كنند. زيرا آسانسور ممكن است در راه 
از كار بيفتد. واحد حوادث، اطالعات زير را در خصوص شرايط 

بروز حادثه ارائه كرده است: 
é در هــر طبقه فقط يك نفر در يك لحظه مى تواند از در 

راه پله عبور كند. 
é در هر طبقه جريان ثابتى از حركت افراد وجود دارد: در 

هر ثانيه تعدادى به در راه پله مى رسند. 
é هر نفر 15 ثانيه طول مى كشد تا از يك طبقه به طبقه 

ديگر برسد. 
é راه پله بسيار باريك است، طورى كه حداكثر دو نفر شانه 

به شانه هم مى توانند در راه پله حركت كنند. 
é زمانى كه يك نفر در راه پله قرار مى گيرد، حركتش را تا 

رسيدن به طبقة هم كف ادامه مى دهد. 
é موقعى كه يك نفر به طبقة هم كف مى رســد، مســيرى 
مشخص براى بيرون رفتن وجود دارد كه پنج  ثانيه طول مى كشد. 

مسئلة اصلى: شما (دانش آموزان به عنوان رياضى دانان 
كوچك در آتش نشــانى) بايد برنامه اى براى تخلية ساختمان 
(با اين فرض كه آسانسور كار نمى كند) طراحى و ارائه كنيد. 

مسئلة ســاده تر: دانش آموزان مى تواننــد ابتدا به يك 
مســئلة ســاده تر فكر كنند. مثًال  فقط طبقة پنجم را در نظر 
بگيرند و فرض كنند بقية ساختمان خالى است. در اين حالت، 
چقدر طول مى كشــد تا افراد حاضر در طبقة پنجم ساختمان 

آلومينيوم ساختمان را ترك كنند؟ 

فعاليت 6. ارائة پيشــنهادى براى حفاظت از يك 
ساختمان: پيشــنهادى بــراى مديران ســاختمان هاى بلند 
بنويسيد كه در آن ها حداقل يك برنامة مؤثر و كارا براى تخلية 
ساختمان مطرح شده باشد. نوشــتة شما بايد با محاسبات و 
بحث هاى مســتدل به منظور تأييد كارا بودن راه حلتان همراه 
باشد. براى اين تعريف شما به معيارهايى نياز داريد؛ معيارهايى 
همچون زمان كلى تخليه، زمان كل انتظار افراد، زمان ميانگين 
و حداكثر انتظار افراد، تعداد افراد منتظر در لحظات متفاوت، 
و ... البته از معيارهاى ديگرى نيز ممكن اســت استفاده شود. 
همة اين معيارها مى توانند براى كل ســاختمان يا در يكى از 

طبقات محاسبه شوند. 

پى نوشت ها
1.http://www.khabaronline.ir/detail/245937/
others/other  
 2. الزم به ذكر اســت كه نســخة كامل ترى از اين مســئله در 
پايان نامة كارشناسى ارشد خانم سميرا مهرآيين (1391، تحت 

راهنمايى نگارنده) مورد استفاده قرار گرفته است.
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