ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻣﺪﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﮐﻼس درس ﻓﻘﻂ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داﻧﺶ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس درس ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ -رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
دورهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ،ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،و راﻫﮑﺎرﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﮐﻼس درس را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز دو اﺻﻞ »آﻣﻮزش ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ« و »ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ« را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻈﺮی ،ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ،و ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرهی آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺧﻼق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس درس ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪی اﻓﺮوز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮدا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ« از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼس درس ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ و
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ آﮔﺎه و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ.

رﯾﺎﺿﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ
ازدﺣﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب »ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﮐﻼس درس؛ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی«
) (Rethinking Our Classrooms; Teaching for Equity andJusticeﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اِرﯾﻦ ﺗِﺮﻧﺮ ) ،(Erin E. Turnerاﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه آﻣﻮزش ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺰوﻧﺎ اﺳﺖ و ﺳﺎلﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت ،و آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ

ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن دوزﺑﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮاﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .او آﻣﻮزش ﺑﻪ

ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن را ﻫﻢ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دارد.

ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﻓﺎﻧﺖ اﺷﺘﺮاﻫﻮن ) ،(Beatriz T. Font Strawhunدﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ

آﻣﻮزﺷﮕﺮ اﺳﺖ و در ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻌﻠﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﺮوز

داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻠﻮغ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ) (Francisدر ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ-اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،داﻣﻨﯿﮑﯿﻦ و ﭘﻮرﺗﻮرﯾﮑﻮﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اِرﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ

ﻣﺪرﺳﻪ واﺣﺪی را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ اﯾﻦ واﺣﺪ را در ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ
درس داد .ارﯾﻦ ﻫﻢ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت در ﮐﻼس ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﺪارس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .در
آن زﻣﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﮑﻪ ﮐﺮدن ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﻘﻒ،
در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﮐﻮﭼﮏ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم
داﻧﺶآﻣﻮزان اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان از  ۱۴۵ﺑﻪ
 ۲۱۳رﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺪود  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ )ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰داﻧﺶآﻣﻮز( اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪای ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ روزی ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ در آن ﻻﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﺮوﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺷﻠﻮغﺷﺎن ﭼﻪﻃﻮر
ﭘﺬﯾﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﮕﺮان ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶﺳﻮزی در راﻫﺮوی
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎرﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روﺑﻪروی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﯾﺎزده
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﺧﻄﺮات ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯿﺶ از ﮔﻨﺠﺎﯾﺶﺷﺎن ﺷﻠﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺪن ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪی درﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن
رﯾﺎﺿﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
آنﻫﺎ اﺳﺖ.

۴

داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﺪز ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و »ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ« در ﻣﺪرﺳﻪ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
زﯾﺎدی از رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻠﻮغ ﻣﺎ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ داﺷﺖ؛
ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﻨﯽ اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،دﯾﮕﺮی ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﯿﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی و اﻧﺼﺎف ﺑﻮد.
داﻧﺶآﻣﻮزان اول ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ آنﻫﺎ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ﺷﻠﻮغﺗﺮ اﺳﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ درﺑﺎره اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﻧﮓﻣﻮر
) (Longmoreﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻﻧﮓﻣﻮر ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد) .ﻧﮑﺘﻪ :وﻗﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﺗﻼش ﮐﺮد اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ
درﺧﻮاﺳﺖﺷﺎن رد ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﻧﮓﻣﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد(.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و

اﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪﻃﻮر درﺑﺎره ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪﻃﻮر از رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ادﻋﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ازدﺣﺎم ﻣﺪرﺳﻪ و
رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد» :ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﻀﺎ دارﯾﻢ؟ ﭼﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ از
ﻻﻧﮓﻣﻮر ﺷﻠﻮغﺗﺮ اﺳﺖ؟« ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎﻧﺎ ) ،(Jhanaﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی راﻫﺮوﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از زﻧﮓ دوم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
 ۲۱۳داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢزﻣﺎن از ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .او در ﮐﻼس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﺗﻼش ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .او در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ »آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زﻧﮓ دوم
ﮐﻼس ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻤﺎم
ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد؟  ...و ﻣﺎ ﻓﻀﺎی راﻫﺮوﻫﺎ را ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ «.ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﻼس و
راﻫﺮوﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ »دﻟﯿﻞ« آنﻫﺎ در ادﻋﺎی ازدﺣﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺗﻌﺪادی ﻃﺮح درسﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺜﻞ راﻫﺮو ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد ده و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ در  ۱۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

۵

ﻫﺎﻧﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز را ،ﻫﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد و ﻫﻢ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﻧﮓﻣﻮر اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد«
و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد» :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻦ از رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ آنﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪﺷﺎن ﭼﻪﻗﺪر
ﺟﺎ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﭼﻪﻗﺪر! اﻣﺎ اﻵن واﻗﻌﺎ از رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ؛ در واﻗﻊ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﺪرﺳﻪﻣﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻼس اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ و
ﻣﻮاردی از ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺪرﺳﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﻀﺎی ﮐﻼسﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ از ﻫﺮ ﮔﺮوه
ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﮐﻼس ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﻼسﻫﺎی ﻻﻧﮓﻣﻮر
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ »اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ! ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻓﻀﺎیﺷﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ.
وﻟﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ اﺗﺎق را ﺑﻪ دو ﮐﻼس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ و ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ از ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده ،ﻫﺎﻧﺎ ﮔﻔﺖ »ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن اول از ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .رﯾﺎﺿﯽ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮد .ﺑﺪون رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ دوﺳﺖ دارﯾﻢ داﻧﺶآﻣﻮزانﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﻫﺎﻧﺎ
و ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺶ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

۶

ﻣﺬاﮐﺮه داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﺮح درس
در ﭘﺮوژه »ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻠﻮغ ﻣﺎ« ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﻫﺪاف و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺧﻮدﺷﺎن را وارد ﻃﺮح
درس ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻼسﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ و درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ درک ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ آنﻫﺎ در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﺮد.
اﻧﺠﻞ ،داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ و اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ-اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درس ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﯾﺎدی در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ازدﺣﺎم در ﮐﻼس ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ او ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﺠﻞ
ﻧﮕﺮان وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺠﻞ راه ﺑﺎز ﮐﺮدن از ﻣﯿﺎن  ۱۰ﯾﺎ  ۱۲ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .از
ﻧﻈﺮ او ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۰۳داﻧﺶآﻣﻮز و  ۱۵ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﯾﮏ روﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ
ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ از ﮔﺮوه اﻧﺠﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺠﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد »ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﺮا دﺳﺘﺸﻮﯾﯽﻫﺎی دﺧﺘﺮان اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟«
ﮔﺮوه اﻧﺠﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﮐﺸﯿﺪ و اﺑﻌﺎد و ﻓﻀﺎی آن را ﺣﺴﺎب ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽﻫﺎ ،ﻣﺪت اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒ در زﻣﺎن ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﻓﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻒ در ﻓﻀﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺗﺨﻤﯿﻦ
زدﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺠﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ،
او را ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺟﺬب و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎری در او اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺎﺿﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ
ً
واﻗﻌﺎ از رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آن را ﺣﯿﻦ ﮐﺎر و آﺳﺎنﺗﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦﻃﻮری

ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

۷

ﻟﯿﺎﻧﺎ ) (Liannaﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻧﺎ ﻧﮕﺮان راﻫﺮوﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺷﻠﻮغ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻧﺎ از ﮐﻼس ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ راه ﺑﺎز ﮐﺮدن از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد داﻧﺶآﻣﻮزان در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ روﺑﻪرو
ﻣﯽﺷﺪ .ﻟﯿﺎﻧﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﻫﻞ ﺑﺪﻫﺪ و راﻫﺶ را از ﻣﯿﺎن  ۸۰داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﻗﺖﻫﺎ ﭼﻬﺎر ،ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺮون در ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼسﻫﺎی ﺑﻐﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻌﺪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﮔﺮوه او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ راﻫﺮوﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﻧﮓﻣﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻄﺢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻟﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻼس ﺷﺸﻤﯽﻫﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺿﺮب ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﻣﺨﻠﻮط و اﻋﺸﺎری و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺑﻌﺎد راﻫﺮوﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺜﻠﺚ و ﻣﺮﺑﻊ روش ﺧﻮد را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﺎﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ »ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﻮش
ﮐﻨﻨﺪ« .ﻟﯿﺎﻧﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﺗﻮﻣﺎس ) ،(Thomasﯾﮑﯽ از ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی راﻫﺮو را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ،ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪ.
او ﭘﺮﺳﯿﺪ »ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟ ﻣﺎ ﻓﻀﺎی راﻫﺮوﻫﺎی ﻻﻧﮓﻣﻮر را ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ
از داﻧﺶآﻣﻮزان آنﻫﺎ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﻀﺎ دارد .ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﻀﺎ دارد ﺣﺎﻻ ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻻﻧﮓﻣﻮر ﺑﮑﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪﻃﻮر«.
ﺗﺎﻣﺲ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز دارد«.
ﻟﯿﺎﻧﺎ» :ﺷﺼﺖ ﺗﺎ«.
ﺗﻮﻣﺎس» :ﺷﺼﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز! ﻓﻀﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟«
ﻟﯿﺎﻧﺎ ۲۴۶/۷۵»:ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ«
ﺗﻮﻣﺎس» :ﺧﺐ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ  ۶۰را ﺑﻪ  ۲۴۶ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯽ .ﭼﻮن اﯾﻦﻃﻮری ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﭼﻪﻗﺪر ﻓﻀﺎ دارد ،اﯾﻦ
ﻃﻮری ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ آدمﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ«.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﯾﮏ درس ﻣﺨﺘﺼﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺷﻠﻮﻏﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﺴﺒﺖ »ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد« درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻣﺎس در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﺆال از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد.
ﻟﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻬﻤﯿﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻻﻧﮓﻣﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ راﻫﺮو ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام  ۴/۱ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ،ﻟﯿﺎﻧﺎ را ﺷﮕﻔﺖزده
ﮐﺮد.

۸

اﺟﺮا
ﻫﺪف ﻣﺎ ﺳﻮق دادن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻮی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد راهﻫﺎی آﮔﺎه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان درﺑﺎره
ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن آﮔﻬﯽ ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺪرﺳﻪ ،اﻋﺘﺼﺎب ،آﻣﺎده ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرگ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺗﻤﺎم اﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﯽﺷﺎ ) ،(Naishaﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﻌﺎل و ﭘﺮاﻧﺮژی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ-اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺳﺮﻓﺼﻞ
درﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯽﺷﺎ داوﻃﻠﺐ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
آﻣﺎده ﮐﺮد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:
»ﻋﺼﺮ ﺑﺨﯿﺮ ،اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﯽﺷﺎ واﺗﺴﻮن اﺳﺖ .ﻣﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﻫﺴﺘﻢ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎره ازدﺣﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺎ در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻻﻧﮓﻣﻮر
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ در ﮐﻼس ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻫﯿﺎت آﻣﻮزش ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻫﺮ ﮐﻼس  ۳۰ﻧﻔﺮه ﺑﺎﯾﺪ  ۷۵۰ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ
ﮐﻼس ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﮐﻼسﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۷۵۰ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
}در ﺣﺎل اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ {.ﻫﯿﺎت آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﭘﻬﻨﺎی
راﻫﺮوﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ  ۵ﻓﻮت و  ۸اﯾﻨﭻ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم راﻫﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺪارﻧﺪ ... .ﻣﺎ در
ﻣﺪرﺳﻪ  ۲۱۳داﻧﺶآﻣﻮز دارﯾﻢ .اﮔﺮ آﺗﺶﺳﻮزی ﺷﻮد ،رد ﺷﺪن از راﻫﺮوﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﺘﺮ و ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻧﯽﺷﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او و ﻫﻢﺷﺎﮔﺮدیﻫﺎﯾﺶ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯽﺷﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮب ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﺮف زدﯾﻢ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﺑﺎ آنﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦﻃﻮری روی اﻋﺼﺎبﺷﺎن
ﻣﯽروﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارد ،ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ازدﺣﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﻟﯿﺎﻧﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد »ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
۹

ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺣﺴﺎس داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
اول ﮐﺎر ﮐﻪ از ﻧﯽﺷﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ درﺑﺎره رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارد ﮔﻔﺖ» :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ درﺑﺎره رﯾﺎﺿﯽ – ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﻋﺪاد
اﺳﺖ؟« اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﮕﯿﺮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در ﻋﻮض ،وﻗﺘﯽ ﻧﯽﺷﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺮم درﺑﺎره ﮐﻼس ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼسﻫﺎ ﮐﻪ در
آنﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ »ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد« در اﯾﻦ ﮐﻼس »ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺪون رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ اوﺿﺎع ﭼﻪﻃﻮر اﺳﺖ .ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرﻓﺖ«.
ﻧﯽﺷﺎ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه رﯾﺎﺿﯽ »ﻣﻮﺿﻊ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده« دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد »ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه«» ،ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ« و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل آنﻫﺎ »ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داد« و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
داد »ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﺑﻪ ﻋﻼوه داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر از رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای
ﺣﻞ »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻼس رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺸﺘﺮ
اوﻗﺎت اﯾﻦ ﺳﻮال را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در درک رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ

۱۰

ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﻀﺎ دادن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻼﯾﻖ و
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ درﺳﯽ ،راﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﻬﮕﺎه
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮل

ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻼﯾﻖ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی درس رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ واﺣﺪ درﺳﯽ اﻫﺪاف
روﺷﻦ رﯾﺎﺿﯽ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﯽ و ﻓﻀﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ و اﻋﺪاد ﻣﺨﻠﻮط( داﺷﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﺮوژهﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درس ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻋﻼﯾﻖﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﺪ،
ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ( و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮋاد و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻼس ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
»ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟« ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ و ﻻﻧﮓﻣﻮر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ
ﻻﻧﮓﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮋاد و ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺶآﻣﻮزان آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان

»ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻫﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ  ...وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ!« در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻻﻧﮓﻣﻮر )ﺑﻪ وﯾﮋه وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی( ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺮاﯾﻂ و اﻧﺪازه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ و »ﺣﻤﺎﯾﺖ«
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ را در ﮐﻼس ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
اﯾﻦ ﺣﺲ را در آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
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در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺷﺸﻢ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ را ﺣﺪود  ۳۰ﻧﻔﺮ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ داد  ۲۱۳داﻧﺶآﻣﻮز را ﻧﮕﻪ
دارد و آن را ﺑﻪ  ۲۴۰داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪﻫﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﯾﮏ
ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮ ازدﺣﺎم ،ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭘﯿﺮوزی در
»ﺟﻨﮓ« ﺑﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در درک ﺑﭽﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻫﺎﻧﺎ »ﻣﺎ
ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﯿﺰی را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎ ﻗﻮت داد.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد«.
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