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در اين مجال مى�خواهم به عنوان يك معلم رياضى كمى درد�دل كنم و حتى كمى هـم راهـنـمـايـى. شـايـد تـعـدادى از شـمـا
دانش�آموزان عزيز اين حرف�ها را به گوش جان بخريد!

 يكى از بارزترين ويژگى�هاى انسان كـه بـهً و به كمال رسيدن انسان�ها صحبت كنيـم. اصـوالكمالبهتر است كمى راجع بـه 
خوبى او را از همه�ى موجودات ديگر جدا مى�كند، ويژگى يا قدرت يادگيرى اوست. كسب علم و معرفت، از ويژگى�هايى است
كه فقط انسان از آن برخوردار است. در قرآن كريم، در احاديث و روايات و حتى در ادبيات و شعر ايرانيان، هـمـواره دربـاره�ى

 انسان كافىِكسب و طلب علم و دانش�اندوزى، تأكيد و تأييد فراوان مى�شود، اما آيا فقط كسب علم و دانش براى به كمال رسيدن
است؟ البته كه اين علم�اندوزى و دانش�آموزى الزم است، ولى كافى نيست!

لمكم عقاو رد هك مود لاب ىلو ،تسا تفرعم هب نديسر اه�نآ زا ىكي هك ميراد مزال لاب ود ،لامك تمس هب زاورپ ىارب ،عقاو رد
تسا ىتكرح هك لامك ـتمس هب تكرح ى�همادا ىارب نآ هب لين زا سپ و ـتفرعم نيا هب نديسر ىارب ايآ ؟تسـيچ ،تسا تفرعم نيا
.دنا�هدرب مان نآ زا ىعس و تدهاجم هب ام ىنيد ىاه�هزومآ رد هك نامه ؛ميرادن زاين راكتشپ و ششوك ،شالت هب ،رمتسم و راد�هلابند

آرى، عزيزان دانش�آموز، به قول شاعر بزرگ ايرانى، «نابرده رنج گنج ميسر نمى�شود». اين جمله در واقع تفسيرى است از
آيه�ى مباركه�ى «ليس لالنسان اال ماسعى». بايد براى رسيدن به معرفت و كسب علم تالش كنيد، پشتكار داشته باشيـد و پـس از
مشخص كردن هدف و برنامه�ريزى براى رسيدن به آن، با تالش و سخت�كوشى و تمرين و ممارست، به هدف نزديك شويد و به

سمت تعالى و كمال حركت كنيد.
مشكلى كه متأسفانه امروزه در مراكز آموزشى ما و بين بسيارى از دانش�آموزان رواج پيدا كـرده، راحـت�طـلـبـى و بـه دنـبـال
لقمه�هاى حاضر و آماده و حتى جويده�شده است. تا جايى كه وقتى به مسئله�اى تا حدى سخت در رياضيات برخورد مى�كنند، يا

 حل تشريحى آن هستند و يا بعد از كمى فكر كردن، آن را كنار مى�گذارند تا از معلم خود يا شخص ديگرى سؤال كنند وِبه دنبال
اگر معلم جواب سؤال را ندهد و بخواهد فقط با راهنمايى، دانش�آموز خود را به تأمل و تفكر وادارد تا خودش به جواب برسد و
از حل آن لذت ببرد، معلم خوبى نيست. در واقع معلم خوب از نظر چنين دانش�آموزانى، مساوى است با معلمى كه حل مسئله
را به راحتى در اختيار دانش�آموزان خود قرار دهد، لقمه را بجود و در دهان آن�ها بگذارد و حـتـى بـه جـاى آن�هـا قـورت بـدهـد!

كالس�هاى درس رياضى بيشتر به كالس�هاى جزوه�نويسى يا به اعتقاد من كالس رونويسى تبديل مى�شوند!
در يك كالس، مسئله�اى (مسئله�اى در احتمال شرطى) را به سه روش حل كردم و به سه جواب متفـاوت رسـيـدم. بـعـد از
دانش�آموزان خواستم، به صورت گروهى (دو يا سه نفرى) روى اين مسئله بحث و مشخص كنند، جواب درست كدام است و

 دقيقه زمـان،٣٠ دو جواب ديگر را هم بيان كنند. پس از صـرف حـدود ِاگر به يكى از جواب�ها رسيدند، دليل نـادرسـت بـودن
دانش�آموزان دو تا سه جواب ديگر را هم براى مسئله يافتند كه با جواب�هاى من فرق داشت. بعضى از گروه�ها نيز داليل بسـيـار
جالبى براى رد يا قبول جواب�هاى من پيدا كردند. با جمع�بندى و بحث روى جواب�هاى دانش�آموزان، به سه چهار نتيجه و تذكر

مهم دست پيدا كرديم.
شايد در شروع كالس و پس از طرح مسئله از طرف من، بسيارى از دانش�آموزان فكر مى�كردند چرا آقا جواب صحيح را بيان
نمى�كند؟ شايد خودش هم شك دارد و بلد نيست! ولى در آخر كالس، همگى راضى بودند و تالشى كه براى تجزيه و تحليل آن
مسئله انجام شده بود، بسيارى از نقاط مبهم را در مسائلى شبيه به آن برطرف كرد. حتى بچه�هاى كالس عادت كرده�اند، وقتـى

 حل مسئله را فهميدند، آن راًحل مسئله�اى را روى تخته مى�نويسم، به دقت گوش دهند و اشكاالت خود را بپرسند و وقتى كامال
 به تخته و فقط با استفاده از يافته�هاى خودشان. اين نوعِدر دفتر خود يادداشت كنند. ولى نه از روى تخته، بلكه بدون نگاه كردن

نوشتن، ديگر ديكته نوشتن يا رونويسى نيست، بلكه تمرينى است بر آن�چه كه آموخته�اند.
پس بياييد از همين فردا در كالس درس به صورت فعال و پرتالش ظاهر شويم و فقط به دنبال آماده�شده�ها و راحت�الحلقوم�ها

نباشيم!
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