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در گذر زمان، زندگی بشــر دستخوش تغييراتی خواسته یا 
ناخواسته شده است. همان طور كه پيشرفت های علمی باعث رشد 
و شکوفایی زندگی انســان ها شده، چه بسا دوران هایی هم بوده 
كه شيوع بيماری ها یا جنگ ها باعث از بين رفتن برخی تمدن ها 
گردیده است. آموزش علوم مختلف و نحوة تدریس آن ها، به ویژه 
آموزش ریاضی نيز متأثر از این تغييرات بوده است. از آموزش های 
فردگرا تا نظریه آموزشی ویگوتسکی، شاهدی هستند بر لزوم 
ایجاد تغييرات در زمينة آموزش و یادگيری كه الزم است متناسب 

شرایط اعمال شوند.
به عنوان یک معلم ریاضی با 29 ســال سابقه تدریس، نياز 
به تغيير در روش تدریس خود را به خوبی احســاس می كردم و 
بنابراین در دورة كارشناســی ارشد آموزش ریاضی، به دنبال این 
دغدغه خود بودم. به كمک اساتيد راهنما و مشاور، پایان نامه ام را 
با عنوان »تأثير تدریس ریاضی به روش كالس معکوس« تدوین 
و ارائــه كردم و همچنين مقاله ای مســتخرج از آن را در اولين 
كنفرانس آموزش و كاربرد ریاضيات در كرمانشاه ارائه كردم كه در 

وبگاه سيویليکا قابل دسترسی است.
در تدریس بــه روش كالس معکوس، معلم قبل از تدریس 
موضــوع مورد نظر در كالس، با ســاخت ویدیو های آموزشــی، 
محتوای تدریس را در اختيار دانش آموزان قرار می دهد و از فرصت 
كالس برای رسيدگی بيشتر به دانش آموزان استفاده می كند. پس 
از آشنایی با روش كالس معکوس در دورة كارشناسی ارشد، چند 
سالی هســت كه این شيوه را در كالس های خود به كار می برم. 
البته گاهی اوقات، به دالیل مختلف مجبور می شوم تدریس كامل 
را مجدداً در كالس انجام دهم و كار از رفع اشــکال فراتر می رود؛ 
ولی به هر ترتيــب دانش آموزان به ویدیــوی محتوای تدریس 
معلمشان دسترسی دارند و می توانند بارها از آن استفاده كنند. به 

كارگيری این روش تدریس باعث شده تا به مرور زمان در ساخت 
ویدیوهای آموزشــی تجارب خوبی به دست آوردم و ویدیوهای 
آموزشی باكيفيتی را تهيه و در اختيار دانش آموزان خود قرار دهم. 
هر ویدیویی كه تهيه می كردم، در وبگاه آپارات نيز قرار می دادم 
تا ســایر دانش آموزان هم بتوانند از آن استفاده كنند. نگاهی به 
این ویدیوها، می تواند فرایند بهبود و تکامل آن ها را در گذر زمان 

نشان دهد كه با افزایش تجربه بنده رخ داده است.
با شيوع ویروس كرونا و تعطيلی مدارس، تغييرات ناگهانی 
و بزرگی در آموزش دروس ایجاد شــد. به ســبک و سياق قبل، 
ویدیوهای دروس را ســاخته و در وبگاه آپارات بارگذاری كردم، 
ولی امکان رفع اشــکال برای دانش آموزانم وجود نداشــت. در 
بستر شــبکه های اجتماعی با  دانش آموزان خود ارتباط گرفتم؛ 
ولی با این شــبکه ها نيز نمی شد اشــکاالت ریاضی را رفع كرد. 
با جســتجوی بيشــتر با امکانات »مودل« آشنا شدم و به سراغ 
فضاهای برخط با امکان تدریس و رفع اشــکال همزمان رفتم. 
درس هــای باقيمانده از كتب درســی را با » اســکای روم« و 
» ادوبــی كانکــت« به صورت برخــط تدریس كــردم. این كار 
 برای دروســی مانند ریاضی پایة دهم موفقيت خوبی به همراه

 داشت و دانش آموزان به خوبی توانستند مشکالت درسی شان را 
رفع كنند ولی در درس هندســه دهم، مخصوصاً بخش هندسه 
فضایی، كار سخت تری در پيش بود. به نظر می آمد استفاده از این 
روش در تدریس و تفهيم فصل 4 كتاب هندسه 1 پایة دهم رشته 
ریاضی و فيزیک كه شامل تجسم فضایی و برش )سطح مقطع( و 

دوران حول محور است، كافی و مؤثر نبود.
تدریس و تفهيم موضوعات هندسة فضایی و اجسام سه بعدی 
در فضای دوبعدی تخته های كالس درس كار ســاده ای نيست 
و نياز به قدرت بيان معلم و پروراندن قدرت تجســم ذهنی در 

محسن غالمی
كارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبير ریاضی ناحيه دو اراك
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تصویر شماره 1
حالت های دو خط در صفحه

موازی باشند كه منطبق بودن حالت خاص موازی بودن است متقاطع باشند

تصویر شماره 2
حالت های دو صفحه: موازی و متقاطع كــه عمود بودن حالت خاصی از 

تقاطع دو صفحه است

تصویر شماره 3
حالت های دو صفحه: موازی و متقاطع كه عمود بودن حالت خاصی از تقاطع 

دو صفحه است

تصویر شماره 4
حالت هــای دو صفحه: موازی و متقاطع كه عمود بودن حالت خاصی از 

تقاطع دو صفحه است

دانش آموزان دارد. در كالس های حضوری، با اســتفاده از فضای 
كالس و وســایل داخل آن و به ویژه با اشاره به دیوارهای كالس 
و حركت معلم به ســمت دیوارها و لمس آن ها، مفهوم صفحه و 
وضعيت صفحه ها نسبت به هم را تا حدودی می توان توضيح داد. 
همچنين برای معرفی خط در فضــا، از لبه های تخته تدریس، 
لبه  های موزایيک های كف كالس و یا با اشاره به لبه های دیوارها 
می توان كمک گرفت. با شــرایط ویژة به وجود آمده، تفهيم این 
بخش از كتاب در فقدان حضور فيزیکی دانش آموزان در كالس 
و در تدریس آنالین، سخت تر هم شد. نوع سؤاالت  دانش آموزان 
در جریان تدریس آنالین، نشان می داد كه  دانش آموزان مفاهيم 

هندسه فضایی را به خوبی درك نمی كنند.
در جســتجوی راه حلی برای این مشکل، به نظرم رسيد در 
تدریس آنالین با وجود عدم حضور فيزیکی دانش آموزان شــاید 
بتوان با استفاده از نرم افزارهای مناسب، درك بهتری از مفاهيم 
و موضوعــات مورد نظر را برای  دانش آموزان ایجاد كرد. حاال كه 
قرار بود تدریس در فضای مجازی صورت گيرد، پس چه بهتر كه 
بيشترین استفاده را از ظرفيت های این فضا به عمل آورم. به دنبال 
نرم افزاری بودم كه بتوانم در فضای دوبعدی صفحه  نمایش موبایل 
یا لپ تاپ دانش آموزان، موضوعات ســه بعدی را نمایش دهم. به 
نظرم پویانمایی و حركت اجســام می توانست برای آن ها حالت 
سه بعدی را شبيه سازی كند. وقتی یک شکل دوبعدی مکعب به 
حركت در می آید، دید سه بعدی بهتری ایجاد می كند و یا وقتی 
یک متوازی االضالع را كه به عنوان صفحه معرفی كنيم، به حركت 
درآمده و در نقش یکی از صفحات مکعب با كمک پویانمایی در 
مکعب جاسازی می شود، احساس بهتری در مورد سه بعدی بودن 

صفحه و مکعب به دانش آموز می دهد.
برای ایجاد حركت در اجسام دوبعدی، نرم افزارهای متعددی 
وجود دارد. گذشــته از نرم افزار ریاضــی جئوجبرا كه در بخش 
ســه بعدی، امکانات جالبی فراهم كرده است، با كمک نرم افزار 
»سویش مکس«1 و ساخت پویانمایی های بسيار ساده ای از صفحه 
و خط و حركت آن ها و همچنين حالت های آن ها نسبت به هم، 
می شــد در فضای دوبعدی صفحه نمایش تلفن همراه، تبلت و 
لپ تاپ، موضوعات سه بعدی را تدریس كرد. بنابراین برای درك 
بهتر مفاهيم مورد نظر، با كمک این نرم افزارها، برای موضوعات 
مورد تدریس، ویدیوهای مناسب را می ساختم و در تدریس خود 

از آن ها استفاده می كردم.
بــرای من كه تازه این نوع از تدریس را شــروع كرده بودم، 
ساخت پویانمایی ها و تبدیل فرمت آن ها جهت نمایش در كالس 
آنالین بسيار زمان بر بود؛ اما وقتی دانش آموزان این پویانمایی ها را 
دیدند، بسيار استقبال كردند. از تجربيات قبلی متوجه شده بودم 
كه ساخت ویدیو توسط معلم، باعث قدرشناسی بيشتر از جانب 
دانش آموزان خواهد شــد؛ زیرا آنان به ارزشی كه معلم برایشان 

قائل بوده، پی خواهند بــرد. دانش آموزان ضمن قدردانی بابت 
ساخت این ویدیوها، اعالم می كردند كه درس را متوجه شده اند. 
سؤاالت و اشکاالت درسی آن ها نيز خيلی كمتر شده بود. حتی 
می توانستند اشکاالت دوستانشان را هم در همان كالس آنالین 
برای همه توضيح دهند و گاهی تأیيد درستی آن را از من جویا 
شوند. بعد از تدریس با این ویدیوها و مشاهدة نتيجة كار، متوجه 
شــدم كه ساخت ویدیو ارزش ســختی های آن را داشته است. 
عالوه بر این خود من هم از اینکه یک گام رو به جلو در مســير 
تکاملی ساخت ویدیوهای آموزشی، متناسب با موضوع تدریس 
برداشته بودم، احســاس رضایت خاطر داشتم؛ چرا كه من هم 

یادگيری جدیدی را تجربه كرده بودم.
خواننــدگان عزیــز جهــت مشــاهده تدریــس ایــن 
 بخــش و پویانمایی هــای ساخته شــده، می تواننــد به آدرس

 https://www.aparat.com/v/P8aWi مراجعه كنند و در ادامه، 
تصاویری از آن ها را مالحظه نمایند.

در انتهای فصل 4 كتاب هندسه 1، مفاهيم مربوط به برش 
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تصویر شماره 10

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6

تصویر شماره 7

تصویر شماره 8

تصویر شماره 9

)ســطح مقطع( و دوران حول محور آمده است. با توجه به نبود 
زمان كافی، ساخت پویانمایی برای این قسمت برایم كار سختی 
بود. لذا در اینترنت به جستجوی كليپ های آموزشی پرداختم. 
متأسفانه در سایت های فارسی كليپ مناسبی پيدا نکردم؛ ولی 
وقتی به انگليسی جستجو كردم، ویدیوهای آموزشی زیبایی را 
پيدا كردم كه دقيقاً مفهوم دوران و مخروط قائم و مفهوم برش و 
ایجاد مقاطع مخروطی را نمایش می داد. با استفاده از آن و قطع 
صدای انگليسی گوینده، خودم توضيحات الزم و درس مورد نظر 
را روی آن كليپ برای دانش آموزان ارائه كردم. برای مشــاهده 
تدریس و این كليپ آموزشی زیبا، به آدرس اینترنتی فوق الذكر 
مراجعه نمایيد2. تصاویری از این كليپ در شکل های زیر نمایش 

داده شده است.

آنچه ذكر شد، تجربه ای در استفاده از ظرفيت های موجود 
برای تدریس ریاضی و خصوصاً هندســه به صورت برخط بود. 
تغييرات بيشتر و تجربه تعطيلی ادامه دار مدارس به علت شيوع 
ویــروس كووید 19، نياز معلمان را بــه بهره گيری از روش های 
تدریس برخط و اســتفاده از امکانــات ارائه دهندگان این گونه 
خدمات گوشزد می نماید. در پایان اميدوارم همة معلمان فراتر از 
ارائة صرف محتوا به صورت مجازی، از امکانات دوسویه و تعاملی 
این فضاهای تدریس، به نحو شایسته ای بهره ببرند و با تدوین 
تجربيات خود در این زمينه، آن ها را با دیگران به اشتراك بگذارند.

پی نوشت ها
1. SWiSH Max

2. تأثيــر تدریس ریاضــی پایه دهم بــه روش كالس معکوس در انگيزش 
دانش آموزان، مجموعه مقــاالت اولين كنفرانس آموزش و كاربرد ریاضيات، 

كرمانشاه )1396(.

همان طور كه پیشرفت های 
علمی باعث رشد و شکوفایی 
زندگی انسان ها شده، چه بسا 
دوران هایی هم بوده كه شیوع 

بیماری ها یا جنگ ها باعث از 
بین رفتن برخی تمدن ها گردیده 

است. آموزش علوم مختلف 
و نحوه تدریس آن ها، به ویژه 

آموزش ریاضی نیز متأثر از این 
تغییرات بوده است. 
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