
دانش آموزانی که ابتدای سال قدم به کالس او می گذارند، با آن روز که این فضای مکعب مستطیل را 

عمق دقت و ذهن پرسشگر آن هاست.ترک می کنند، غیر از یادگیری مباحث درسی، تفاوت دیگری هم با هم ساالن خود دارند که همانا نگاه وسیع، 

فرخنده متین آرا، روی کاغذ اداری، یک کارشناس ارشد ریاضیات محض با گرایش جبر است.22 سال 

تجربة تدریس دارد؛ به ویژه در دورة اول متوسطه. دبیر نمونه و مؤلف برتر است و موفقیت هایی در همین حد و 
حدود دارد، اما وقتی از پرونده و سابقة اداری بیرون بیاییم، او تعریف دیگری دارد.

متین آرا موفق است، چون شاگردانش به ریاضیات عشق می ورزند. او سربلند است، چون شاگردانی تربیت 

کرده که چگونه فکر کردن را از وی آموخته اند. ذهنشان پرسشگر است و به کل زندگی نگاهی کنجکاو دارند. 

همین نگاهش به تعلیم و تربیت بهانة این گفت وگو شد. او در دبیرستان شاهد نجمة ناحیة 2 شهر ری، به صورت 
تمام وقت تدریس دارد. با هم جلوه ای از تجربه هایش را می خوانیم.

محمد حسین دیزجی

فرخنده متین آراگفت وگو با 
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é دانش آموزان شما نسبت به  اندازه و اندازه گیری حساس 
هستند. بفرمایید چه فعالیت خاصی در این باره انجام داده اید؟ 
چطور شد به این موضوع پرداختید و آثار و نتایج آن روی 

دانش آموزان چه بوده است؟
 من هم مثل همة همکارانم با پاسخ های عجیبی از شاگردانم مواجه 
می شوم. مثاًل وزن نوزاد را 80 کیلوگرم یا طول اتوبوس را منفی به دست 
می آورند! تعداد کتاب های یک کتابخانه را 6/27 تخمین می زنند! اوایل 
سال خودشان از عجیب بودن عددی که به دست آورده اند درکی ندارند. به 
همین دلیل، معمواًل درس هایم را با سؤاالت کاربردی آغاز می کنم. مثاًل در 

آغاز درِس عدد صحیح این پرسش ها را مطرح می کنم: 
é معلم: اآلن که توی کالس هوا نه سرد است و نه گرم، به نظرتان 

دمای هوا چند درجه است؟
é شاگردان: صفر درجه؛ چون صفر نه مثبت است نه منفی.

é معلم: اما در علوم یاد گرفته ایم که آب در صفر درجه یخ می بندد! به 
نظر شما در این هوا که ما هستیم، آب یخ می بندد؟ 

é شاگردان: 37 درجه. چون دمای معمولی بدن ما 37 درجه است.
é معلم: بیایید به این دماسنج نگاهی بیندازیم.

اوایل از پاسخ های بسیار دور از ذهن بچه ها شوکه می شدم و به فکر 
فرو می رفتم چرا آن ها با وجود اینکه دربارة موضوعات کاربردی زندگی 
اطالعاتی دارند، با اعداد و ارقام واقعی این همه بیگانه اند؟ همین موضوع 
سبب شد دائمًا با طرح پرسش هایی که بچه ها را با اطالعاتشان دچار 

چالش کند، آن ها را به نگاه دقیق به اطراف و استفادة دقیق از کلمات 
و اعداد سوق دهم. برای مثال، در انتهای سال تحصیلی اغلب شاگردان 
وقتی در مسئله ای تعداد کفش های موجود در یک فروشگاه را 2800 جفت 
به دست می آورند، تا حدودی می توانند تخمین بزنند که این تعداد کفش 
در انباری با چه ابعادی جای می گیرد؛ البته به طوری که دسترسی به همة 

کفش ها ممکن باشد!
به نظرم این نوع نگاه به مسئله های کتاب ریاضی، قوة تخیل و تجسم 
بچه ها را می نوازد و تمایل آن ها را برای جست وجوی پاسخ بیشتر می کند. 
در نتیجه، بچه ها برای دستیابی به پاسخ، به شکل چشمگیری شکیبا و با 

حوصله می شوند.

é شنیده ایم شما عالوه بر تدریس مباحث کتاب های درسی 
در موضوع ریاضی، دانش آموزانتان را به مطالعه در حوزة 
برایمان  این باره  در  می کنید.  ترغیب  هم  ریاضیات  تاریخ 

توضیح دهید.
 همین طور است. بر اساس تجربه های دوران نوجوانی خودم، متوجه شدم 
وقتی دانش آموزان دربارة سرگذشت یک موضوع ریاضی اطالعات داشته 
باشند، یادگیری آن موضوع برایشان جذاب و سرگرم کننده خواهد بود. این 
تجربه را من با روش محاسبة مجموع اعداد طبیعی1تا n که به »روش 
جمع گاوس« معروف است و داستان کوتاه جذابی هم دارد، لمس کردم. 
هر بار حین حل سؤاالت مرتبط با این سؤال، »کارل فردریش گاوس« 
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بزرگ، »شاهزادة ریاضی دانان« را در سن هفت سالگی مجسم می کردم 
که چطور به فکرش رسید چنین فرمولی اختراع کند!؟ به همین دلیل، از 
سال های اول تدریس تالش می کردم برای هر موضوع درسی تاریخچه ای 
بیابم. گاهی هم از شاگردانم می خواستم به عنوان فعالیتی کالسی این کار 

را انجام دهند. 
بود که  پایة هشتم جذاب خواهد  برای شاگردان  تصور کنید چقدر 
بدانند »گاوس« آدمی به نسبت افسرده، بدخلق و متنفر از تدریس بوده 
و به همین دلیل شاگردان انگشت شماری داشته و بسیاری از کشفیات 
خود را هرگز منتشر نکرده  است! حتی وقتی یکی از شاگردانش نظر او را 
دربارة موضوع علمی از او می پرسد، پاسخ می دهد که موضوع جالبی است 
و می توانی آن را چاپ کنی. بعدها متوجه می شوند خود گاوس سال ها 
قبل به همان نتایج رسیده بوده، ولی آن ها را برای طرح کردن در محافل 
علمی، به اندازة کافی مهم و کامل ندیده است! برعکس، »فیثاغورس« در 
شهر خود در حد یک قدیس مهم و معتبر بوده و شاگردان بسیار زیادی 
داشته است و بعضی آداب خاص را به شاگردانش واجب یا کارهایی 
را برای آن ها حرام اعالم می کرد! شاگردان پایة هفتم چه نگاهی به 
درس »توان« خواهند داشت اگر دربارة قضیة »فرما« بشنوند و برایشان 
تعریف کنم »فرما« نه یک ریاضی دان که یک حقوق دان بود. همچنین، 
قضیة معروفش را در حاشیة یکی از کتاب های دیوفانتوس نوشته و در 
اثبات آن فقط گفته  است: »راه اثبات حیرت انگیزی برای این قضیه 
دارم، حیف که اینجا جای نوشتن ندارد.« بعد از او تا 350 سال، بسیاری 
از دانشمندان ریاضی به دنبال همان راه حلی بوده اند که او می توانست 

همان شب گوشة کتابش بنویسد! 
جریان زندگی یاکوف تراختنبرگ یا داستان های جذاب دانشمندانی که 
از مدرسه اخراج شدند، برای شاگردان الهام بخش و جذاب است و درس 
ریاضیات را به سریالی دنباله دار و سرگرم کننده و زنده از سرگذشت انسان ها 
تبدیل می کند و شاگردان در حین انجام فعالیت ها خود را شریک و همراه 

دانشمندانی می بینند که این قوانین را کشف کرده اند.

é یکی از کارهای جالب شما ترغیب دانش آموزان به نگاه 
دقیق و صحیح نسبت به اطراف خودشان است. برای مثال، 
اینکه وقتی از کنار یک ساختمان عبور می کنند، بتوانند ارتفاع 

آن را درست تخمین بزنند. این نگاه را چطور در شاگردان 
خود تقویت کرده اید؟

 همان طور که از قبل خدمتتان عرض کردم، اکثر شاگردان نوجوان، 
به خصوص شاگردان پایة هفتم، درک درستی از اعداد و اطالعات واقعی 
زندگی ندارند. برای ایجاد و تقویت این مهارت فعالیت های متنوع زیادی 
انجام می دهم. برای  مثال در دهة ریاضیات )1 تا 10 آبان(، در مراسم 
صبحگاه بچه ها مسابقات کوچکی اجرا می کنیم که در آن شاگردان با 
حمل کیسه ای 500 گرمی به عنوان میزان، باید بتوانند وزن چندین وزنة 
دیگر را که از 100 تا 2000 گرم وزن دارند، حدس بزنند. در این فعالیت ها 

نتایج معمواًل خنده دار بود.
مسابقه ای داریم که بچه ها در فضایی کاماًل ساکت و بی صدا چشم خود 
را ببندند و هر وقت فکر کردند 60 ثانیه گذشت، آن را باز کنند و بی حرکت 
بمانند تا دیگران هم یکی یکی اتمام یک دقیقه را اعالم کنند. در این 
آزمایش ها، اعالم 60 ثانیه توسط بچه ها، بین پنج ثانیه تا چهار دقیقه 
متفاوت بود. در یکی از فعالیت ها بچه ها تمام بخش های قابل اندازه گیری 
در مدرسه شان را اندازه گرفتند و عدد طول و عرض هر جسم را روی 
برچسبی کوچک نوشتند و روی آن چسباندند. در اجرای این فعالیت، بچه ها 
فقط یک خط کش 30 سانتی متری داشتند. در حین کار یاد گرفتند می توانند 
با شمردن کاشی ها کف اتاق را اندازه بگیرند یا از طول برگة  A4، طول 
گام، وجب دست خود یا حتی از یک قطعه نخ یا چوب که اندازه اش را 

می دانند، به عنوان مقیاس اندازه گیری استفاده کنند.
نتیجة این فعالیت ها بسیار شگفت آور است. دانش آموزی که فاصلة کف 
تا سقف کالس معمولی را 15 متر تخمین می زد و قد دبیر خود را چهار 
متر حدس می زد، بعد از این فعالیت ها، با یک نگاه می تواند اعالم کند آیا 
فالن میز از عرض در کالس عبور می کند یا نه؟ یا حدس بزند برای رفتن 
از انتهای حیاط مدرسه به دفتر مدیر، تقریبًا چند ثانیه زمان نیاز است؟ 
همچنین، اندازه های استاندارد مثل طول و عرض کتاب ها در قطع وزیری، 
رحلی و جیبی، طول و عرض کلید و پریزها، سایز کارت ویزیت، طول و 
عرض در های معمولی اتاق ها، و وزن خودکار معمولی را می داند؛ بدون 

اینکه آن ها را به محفوظات ذهنی خود بسپارد.
در نتیجه، الاقل شاگردان می توانند به سادگی گام »بازگشت به عقب« را در 
حل مسئله اجرا کنند و دریابند آیا پاسخی که به دست آورده اند منطقی است یا نه؟
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é فعالیت های شما در کالس ریاضی به ظاهر فراتر از حد 
معمول است. شما وقت کم نمی آورید؟

 پاسخم این است: وقتی شما سؤالی خوب و انگیزشی در ذهن شاگرد 
ایجاد می کنید، در واقع تمام  روز فکر او را در اختیار دارید! او در تمام اوقات 
خالی و فرصت هایی که پیش از این هدر می داده، مشغول سؤال شماست. 
در نتیجه نیازی نیست وقت زیادی از کالس را برای انجام فعالیت های 

انگیزشی صرف کنید. 
به عنوان یک تجربه عرض می کنم. ما معمواًل وقتی مسابقات اندازه گیری 
را در دهة ریاضیات اجرا می کنیم، دانش اموزان تا مدت ها در ساعات 
تفریح و بیکاری خود در حال تکرار آن بین خودشان هستند؛ حتی در 
مورد حدس زدن بعضی اندازه ها با هم مسابقه  می دهند و رقابت می کنند. 
در فعالیت مربوط به اندازه گیری کل مدرسه، چون این کار برای بچه ها 
به سرگرمی تبدیل شده بود، گاهی می دیدم در ساعاتی که دبیر ندارند یا 
بعد از آزمون در حیاط هستند، یک قطعه ریل  پرده را به عنوان مقیاس در 
دست گرفته اند و دور باغچه یا فاصله های طوالنی را با آن اندازه می گیرند 
یا تالش می کنند قد درخت مدرسه را حدس بزنند. این ها خیلی گرانقدرند.

é پرسیدن سؤال خوب یکی از تشویق ها و برنامه های شما در 
کالس درس است. این فعالیت را چطور در کالس اجرایی 
می کنید و چگونه می توان این برنامه را به فناوری آموزشی 

مرتبط دانست؟
 »متشکرم که این سؤال را پرسیدید.« این جمله ای است که شاگردانم 

بعد از هر سؤال خوب از من می شنوند.
سؤال خوب آغاز یادگیری است. برای اینکه به دانش آموزان بیاموزیم 
چگونه یاد بگیرند، باید به آن ها بیاموزیم چگونه بپرسند. البته هر سؤالی هم 
سؤال خوب نیست و هر دانش آموزی که خوب سؤال بپرسد، لزومًا سؤال 
خوب نمی پرسد. من در خالل تدریس مشخصه های سؤال خوب را به مرور 
برای بچه ها تبیین می کنم و دائمًا آن ها را به پرسیدن سؤالی کلیدی و 
خوب تشویق و از سؤاالت آن ها )هر چه باشد( استقبال می کنم. به آن ها 
کمک می کنم سؤالشان را به سؤال خوب تبدیل کنند. در این میان، بچه ها 

تفاوت میان سؤال، مسئله و نق را درمی یابند.
به طور خالصه می توان چنین گفت:

 »سؤال خوب« نوعی پرسش است که به چرایی یا چقدری موضوعات 
نمی پردازد، بلکه میزان امکان گسترش یک موضوع را مطرح می کند. 
»سؤال خوب« به طور لزوم جوابی در دسترس ندارد و با پرسیدن آن، کاِر 
یافتن و دریافتن تمام نمی شود، بلکه از لحظة طرح سؤال جست وجویی تازه 
و هیجان انگیز در مسیرهای ناشناخته آغاز می شود و در مسیر دانش فرد 

پرسشگر و تمام دریافت کنندگان سؤال، چراغی روشن می شود.
 »مسئله« دقیقًا به چرایی و چقدری اشیا می پردازد و آیینه ای در مقابل 
نادانسته های فرد است. هر چند مهارت طرح و حل مسئله هم به سهم 
خود برای جویندة دانش مهم و کارگشاست، ولی »سؤال خوب« بسیار 

ارزشمندتر از مسئله است.
»نق« نازل ترین سطح پرسش است که پویایی و رشد و ارزشی را در 

بر ندارد. نق ظاهرًا به صورت جملة پرسشی مطرح می شود، ولی به جای 
تحرک و انگیزه، حجمی از سرزنش و تخریب را به دنبال دارد.

این تقسیم بندی که عرض می کنم، فعاًل در هیچ مقاله یا کتابی نیامده، 
بلکه مطلبی است که از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر میثم زینلی طهرانی، 
در پیش نویس کتابی با عنوان »سؤال خوب« آموخته ام و به نظر خودم 
جالب و جامع است. شاید بتوان گفت، مهم ترین، ماندگارترین، معتبرترین و 
کارآمدترین یادگار که هر کسی می تواند از پدر، مادر، استاد، دوست یا یک 
کتاب دریافت کند، مهارت پرسیدن سؤال خوب است. کسی که یاد بگیرد 

سؤال خوب طرح کند، در واقع راِه یافتن جواب را هم آموخته است.
برای مثال، قضیة فرما یک سؤال خیلی خوب بوده است. یا در حد 
شاگردان مدرسه ای، وقتی اثبات می کنیم در هر مثلث متساوی االضالع 
میانه و نیم ساز بر هم منطبق اند، یک سؤال خوب این است که »آیا عکس 

این قضیه هم می تواند صادق باشد؟«

é  تعدادی از دبیران یا معلمان برای تدریس ریاضی ممکن 
است تنها به کتاب درسی یا در نهایت چند وسیلة ساده متکی 
باشند. شما از چه تدبیرها، روش ها و شیوه هایی به عنوان فناوری 
آموزشی استفاده می کنید تا این درس در ذهن دانش  آموزان 

به خوبی نهادینه شود؟
 به طور تیتروار وسایل آموزشی من در کالس عبارت اند از: 

é  انبوه سؤاالت انگیزشی که شاگردان را به تجدیدنظر دربارة اطالعاتشان 
وامی دارند. 

é  انبوه بازی ها و فعالیت هایی که به شاگردان کمک می کنند اطراف خود 
را با دقت ببینند.

é   انبوه داستان های انگیزشی تاریخ ریاضیات با چاشنی هایی که نوجوانان 
را جذب کنند.

é  فن هایی برای محاسبات سریع و روش هایی برای کمک به افزایش 
تمرکز بر اساس هوش های گاردنر؛ البته به زبان بچه ها.

é  معماهایی که شاگردان را وامی دارند پیش از رسیدن به درسی خاص، 
در انتظار آن بمانند!

é  استفاده از ادبیات ریاضی در مکالمات محاوره ای با دانش آموزان، برای 
جلب توجه آن ها. مثاًل هرگز شمارة صفحه ای از کتاب را که قرار است 
بچه ها ببینند، به طور مستقیم به زبان نمی آورم، بلکه برای مثال می گویم: 
»صفحة  است«  رقمی  دو  اول  عدد  اولین  شماره اش  که  »صفحه ای 
مجذور 12!« »صفحة مکعب 3!« یا مثاًل  می گویم: »پاسخ را در محل 
برخورد قطرهای تخته بنویس!« یا »بعضی ها از عدد برصفر هم بی معنی تر 
هستند!« یا »این حرفت مثل عدد منفی با فرجة زوج مبهم است!« در 
این جمله ها معماهایی نهفته اند که به سرعت حل می شوند، ولی در ذهن 
شاگردان می مانند، زیرا جدیدند و نیاز نیست آن ها برای آزمون ریاضی 

حجم باالی جمالت نامفهوم را به خاطر بسپارند.

از شما برای شرکت در این گفت وگو سپاسگزاریم.
 بنده هم از حوصله و دقت نظر شما بسیار سپاسگزارم.
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