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دانشجویکارشناسیارشدآموزشریاضیدانشگاهشهید
باهنرکرمانودبیرریاضیاستانکرمان

پــس از دانش آموختگــی از دانشــگاه 
فرهنگيــان، اولين ســال خدمتم در ســن 
23 ســالگی  از مهرمــاه 1396، در یکــی از 
دبيرســتان های شــهر »زهکلوت« آغاز شد. 
زهکلوت از جنوبی ترین مناطق استان كرمان 
اســت كه شــغل اغلب مردم آن دام پروری و 
كشاورزی است. عالوه بر دوری از مركز استان، 
در آن زمان خشک ســالی های پی درپی نيز بر 
محروميت های منطقه افزوده بود، به طوری كه 
مدارس نيــز از تركش های این محروميت در 

امان نبودند. 
من تدریــس درس های ریاضی پایه های 
دهــم و یازدهم رشــته های علــوم تجربی و 
علوم انســانی، و همچنين درس ریاضی پایة 
پيش دانشگاهی رشتة انسانی این مدرسه را بر 
عهده داشتم. همچنين، به دليل تکميل نشدن 
ساعات موظف تدریســم، درس تربيت بدنی 
پایه های دهم و یازدهم این مدرسه هم با من 
بود. حضور هم زمان من به عنوان معلم ریاضی 
و تربيت بدنی، تعداد كــم دانش آموزان، و نيز 
اختالف سنی نزدیکم با دانش آموزان، عواملی 
بودند كه باعث شــدند از همان ابتدای سال، 
رابطة دوستانه و خوبی را با آن ها برقرار كنم؛ 
هرچند كه خونگرمی و بزرگ منشی مردم این 
منطقــه و احترام آن ها بــه معلمان، غيرقابل 

وصف است.
كالس دهــم تجربی هفــت دانش آموز 
داشت. موضوع فصل پنجم كتاب آن ها تابع بود. 
در بخش های اولية فصل، دانش آموزان باید با 
مفهوم تابع، و بازنمایی های متفاوت و مفاهيم 
اولية آن آشنا می شدند. بعد از ارائة مطالب اوليه، 
در هفتة سوم به سراغ رسم توابع با استفاده از 

انتقال در بخش سوم این فصل رفتيم. 
در مــورد وضعيــت مدرســه و درجــة 
محروميت آن باید بگویم: كالس درس مورد 
بحث، یک كانکس در حياط مدرســه بود كه 
اوایل صبح بسيار ســرد و هنگام ظهر بسيار 
گرم می شد. كل امکانات كالس عبارت بود از 
تخته وایت بردی پر از خط وخش كه روی دو 
صندلی قرار داشت، به همراه دو عدد ماژیک، 
یک صندلــی برای دبير و تعــدادی صندلی 
ســالم یا بدون دسته برای دانش آموزان. بعد از 
تدریس مبحث رسم توابع با استفاده از انتقال، 
هنگامی كه سؤال هایی را روی تخته نوشتم، 
انتظار داشــتم كه تعدادی از دانش آموزان به 
این ســؤال ها پاســخ دهند كه این گونه نشد. 
 پرســيدم: »خب بچه هــا، االن نمــودار تابع 
رســم  چطوری  را  f (x) (x )= − +22 3

كنيم؟«   
انتظار داشتم كه دست كم یک نفر بگوید 
y را دو واحد به راست می بریم  x= 2 نمودار 
و سپس شــکل حاصل را ســه واحد به باال 
منتقل می كنيم. اما آنچه كه مشاهده كردم، 
سردرگمی دانش آموزان بود. آن ها عددهای 2 
و 3 را در ســؤال مشاهده می كردند و متوجه 
بودنــد كه تابع باید به انــدازة 2 و 3 واحد به 
سمت راســت یا چپ و باال یا پایين برود، اما 
نمی دانستند كدام جهت را به چه اندازه انتخاب 
كنند. بــه همين دليل یک بار دیگر مطالب را 
مــرور كردیم و توضيــح دادم. هنگام توضيح 
دوبارة درس، به فکر نرم افزار »جئوجبرا« افتادم. 
از دورة دانشجویی، نسخة اندروید جئوجبرا را 

روی تلفن  همراهم نصب كرده بودم. 
بعد از آنکه مرور مطالب به پایان رســيد، 

از شاگردانم خواستم كه صندلی های خود را نزدیک 
بياورند. بــدون آنکه توضيحی در مورد نحوة كاركرد 
نرم افزار بدهم، تابع روی تخته را با متغيرهای a و b و 
تعریف آن ها به عنوان لغزنده، در جئوجبرا رسم كردم. 
با متحرک كردن لغزندة اول و سپس متحرک سازی 
لغزندة دوم، دانش آموزان نحوة رســم تابع را به ازای 
مقادیر متفاوت a و b به روشنی مشاهده كردند. چند 
بار این كار را تکرار كردم و مســير طی شــده را روی 
نمــودار و چرایی آن را توضيح دادم. ســپس تمرین 
دیگری روی تخته نوشتم. این بار یکی از دانش آموزان، 
به نام میالد، همان ابتدای كار پاســخ صحيح داد و 
بقيه نيز پاســخ او را تأیيد كردند. در این زمان، برای 
كسب اطمينان پرسيدم: »ميالد مطمئنی كه باید این 

مقدار به چپ برویم؟« 
او مطمئــن بود، اما بقيــة كالس به تأیيد خود 
و به پاســخ ميالد شــک كردند. اندكی كه گذشت، 
دانش آموزان به دو گروه تقســيم شدند: تعدادی از 
آن ها روی پاسخ اولية خود )پاسخ ميالد( ایستادند و 
تعدادی دیگر نيز اعالم كردند كه قادر به پاسخ گویی 
نيســتند و نمی توانند نمودار را رسم كنند. اما همة 
دانش آموزان به اتفاق تأكيد داشتند كه یک بار دیگر 

روی تلفن همراه شکل تابع را ببينند. 
هادی با ذكر مدل گوشی خود پرسيد: »آقا این 

برنامه روی گوشی ما هم نصب می شود؟«
وقت كالس به پایان رسيده بود. به هادی گفتم: 
»با مدیر مدرســه صحبت می كنم كــه در صورت 
موافقت، فردا گوشی ات را به مدرسه بياوری تا نرم افزار 
را برایت نصب كنم.« وقتی موضوع را با مدیر در ميان 
گذاشتم، ابتدا خيلی راضی به این كار نبود. اما با توضيح 

جنبه های آموزشی نرم افزار، ایشان موافقت كرد. 
مدیر فردی با ســابقه، بومــی زهکلوت و دارای 
مدرک كارشناســی ارشــد بود. ابتدا فکر كردم كه 
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»طغيان ســاالنة رود نيل و به دنبال آن محو شــدن مرزهای زمين های كشاورزی، باعث شده بود 
تا مصری ها نقشــه برداران ماهری شوند. مصری ها و بابلی ها مهندســان فوق العاده ای بودند. اهرام مصر، 
ساختمان های چند طبقة بزرگ، زمين های كشاورزی طبقه بندی شده و سيستم آبياری گسترده از شواهد 

این امر است. باستان شناسان مدارک زیادی از...« 
این پاراگراف بخشی از مقدمة تاریخی كتاب مبانی هندسه، تأليف استاد محمود نصيری است. در این 
كتاب، فقط هندسه محض یا كاربردی نمی خوانيم، بلکه در جای جای آن زمينه های پيدایش، شکل گيری 
و به طور كلی ســير تطور مفاهيم هندســی، بيان شده است كه از این نظر، رویکرد مؤلف كتاب به لحاظ 
پرداختن به جنبه های تاریخی ستودنی است. برای مثال، در كتاب موضوع های تاریخی با جزئيات كافی 
مطرح شده اند؛ از اثبات قضية خیام در مورد چهارضلعی هایی كه 6۰۰ سال پس از او به نام »چهارضلعی 

دليل مخالفت اولية ایشــان با این درخواست، 
كم تجربگی من و اعتماد كافی نداشتن ایشان 
به یک معلم سال اولی است. اما ایشان روز بعد، 
دليل مخالفت خود را گفت. تنبيه بدنی شدید 
یک دانش آموز و پخش شدن فيلم آن در فضای 
مجازی، اتفاقی ناگوار بود كه در سال 1395 در 
همان شهرستان افتاده بود. همين موضوع دليل 
باال بودن حساســيت ها نسبت به حضور تلفن 

همراه در مدرسه بود.
جلسة بعد هادی تلفن همراه خود  را آورد. 
در آن كالس، فقط یک نفر تلفن همراه داشت. 
وقتی وارد كالس شدم، تلفن همراه روی دسته 
صندلــی بود و اولين جمله ای كه او گفت، این 

بود: »آقا برنامه را برای ما نصب می كنيد؟«
نفــر،  هشــت  همــة  كانکــس  درون 
صندلی هایمان را به هم نزدیک كردیم. نرم افزار 
را برای هادی نصب كــردم و در مورد نرم افزار 
توضيح دادم. نحوة تعریف توابع را شرح دادم و 
در مورد تعریف لغزنده برای متغيرها، توضيحات 
و مثال هایی آوردم و نمونه هایی را نشان دادم. 
با هر دو دســتگاه تلفن همــراه كه در اختيار 
داشتيم، شروع به رسم انواع توابع، مانند توابع 

همانی، درجة دوم و قدر مطلق كردیم. 
در همين هنگام مدیر مدرســه نيز وارد 
كالس شــد. ایشــان از دقایقی قبل شــاهد 
فعاليت های ما در كالس بود و هنگامی كه دید 
ما تنها دو تلفن همراه در اختيار داریم، دستگاه 
خودش را نيــز در اختيار دانش آموزان كالس 
گذاشــت. با هم به بيرون از كانکس رفتيم و 
دليــل مخالفت اولية روز قبل خودش را برایم 
توضيح داد. چند دقيقه ای در بيرون از كالس 
صحبت كردیم. هنگامی كه به محيط كالس 
بازگشــتم، دانش آموزان هنوز مشــغول رسم 
توابع بودنــد. نکتة جالب اینکه با تعریف یک 
تابع به شکل ax2، یکی از دانش آموزان كشف 
كرده بود كــه به ازای مقادیر منفی a، نمودار 
تابع رو به پایين می شود. این مطلب را با بقية 

دانش آموزان نيز به اشتراک گذاشته بود.
این تجربه در كالسی كه كمترین بهره 
را از امکانــات روز دنيا داشــت، رقم خورده 
بود. تنها  فناوری مورد اســتفادة ما، گوشی 
تلفــن همراهی بود كــه روی آن جئوجبرا 
نصب شده بود. اشــتياق دانش آموزان برای 
كاركــردن با نرم افزار، یادگيــری كامل آن ، 

و رفع بدفهمی ها و اشــکاالت اوليه شان در 
مبحث رســم توابــع با اســتفاده از انتقال، 
برای شخص من بســيار جالب بود. به نظر 
می رســيد یادگيری نســبتاً عميقی در این 
زمينه شــکل گرفته بود، به طــوری كه در 
جلسة بعدی، فقط با مطرح كردن شکل كلی 
تابع رادیکالی، دانش آموزان قادر بودند انواع 
آن هــا را به راحتی و در مدت زمان كوتاهی 

رسم كنند.
از آقای دكتر  قدردانی: الزم می دانــم 
ابوالفضل رفیع پور تشــکر كنــم. چرا كه 
اولين بــار در كالس درس ایشــان در دورة 
كارشناسی دانشگاه فرهنگيان كرمان با نرم افزار 
جئوجبرا آشنا شدم. همچنين، در جریان یکی 
از درس های دورة كارشناسی ارشد در دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان، وقتی تجربة فوق را بيان 
كردم، مرا تشویق كرد كه این روایت را بنویسم 

و با بقية همکارانم به اشتراک بگذارم. 
تذكــر: عالقه مندان به كســب اطالعات 
بيشتر در مورد نرم افزار جئوجبرا می توانند به 
سایت رسمی این نرم افزار یا شماره 1۰1 مجلة 

رشد آموزش ریاضی مراجعه كنند.
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