ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﮥ رﯾﺎﺿﯽ
ﺷﻤﺎره  ) ۵٨ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (١٣٩۵ﺻﺺ ١٠٣ .ﺗﺎ ١١١
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دن ﻓﻨﺪل
ﺑﺮﮔﺮدان :ﺷﯿﻮا زﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
وﻗﺘﯽ دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدم ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪانِ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮم.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد )ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  (١٩۶۶ﺑﻮدم ،ﺑﺎ درسﻫﺎی
رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاور ١در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ،ﺳﺮﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮدم و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ او ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﯿﻞ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
واﻟﺘﺮ ﻓﯿﺖ ٢ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در  ١٩٧٠ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ از رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮیام اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
در ﻣﺠﻠﮥ ﺟﺒﺮ ٣ﺷﻤﺎرۀ ژاﻧﻮﯾﮥ  ١٩٧٣ﭼﺎپ ﺷﺪ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩۶٩ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ در دورۀ دﮐﺘﺮی ﺑﻮدم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺪارس ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﻢ را در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻨﺪم .در ﻃﯽ دورۀ دﮐﺘﺮیام و ﭘﺲ از آن ،در ﻧﯿﻮﻫﯿﻮن ،ﮐﻨﮑﺘﯿﮑﺖ ،و در ﮐﺎﻣﭙﺘﻮن و
اوﮐﻠﻨﺪِ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﻣﺪارس ،ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ دورۀ اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .اﮔﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮِ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،١٩٧٣ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪۀ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪم و در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ  -ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ دورۀ ﭘﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و
) (Dan Fendelدن ﻓﻨﺪل اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ اﺳﺖ.
A characterization of Conway’s group Journal of Algebra
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ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎل در ﮐﻼسﻫﺎی درس در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﻫﻤﺰﻣﺎن ،درسﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎن
و درسﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،و درسﻫﺎﯾﯽ در دورۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدم.
در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ رخ دﻫﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻢ .از ﻣﻦ دﻋﻮت
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهای ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮم ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻫﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
درﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ  -ﻣﺤﻮر ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در آن ،دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻃﺮحﺷﺪه در آﺧﺮﯾﻦ
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
داﯾﺎن رﯾﺴﮏ) ١ﮐﻪ دﮐﺘﺮاﯾﺶ را در ﺳﺎل  ١٩٧۵از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ،ﻣﺒﺪل ﺷﺪم ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ )ﺑﺮت( .ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از آن ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪود ،ﻣﻦ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده از آﻣﻮزشﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن رﯾﺎﺿﯽ در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺸﺮدۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،آزﻣﻮدن ،ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ،
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و دوﺑﺎره ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدم ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻢ .در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
ﺑﺮت ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻧﻤﻮﻧﻪ« )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
رﺗﺒﻪ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ در ﺑﯿﺶ از  ١٠٠٠ﻣﺪرﺳﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس
ﺧﺎرج از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ ﮐﺮدنِ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮهﺷﺪنِ ﭼﺸﻢﻫﺎ
را ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت دﻗﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﯾﺰهﮐﺎری ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯽ
و درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم
درک ﻋﻤﯿﻖ رﯾﺎﺿﯿﺎت و دﯾﺪی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻓﮑﺮﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد از ﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻘﺪر ﻇﺮﯾﻒ ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻘﺪر راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺶ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺳﭙﺲ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﺜﺎل از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪای
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
Diane Resek
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ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ و دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﺑﺎ درﮐﯽ ﻣﺒﻬﻢ از آﻣﺎر و
اﺣﺘﻤﺎل ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژۀ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،
ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺗ ﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای
ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮری از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮبﻫﺎی ﻣﻘﺪارﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎ ،اراﺋﻪ داد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در
ﭘﺮﺗﺎب ﯾﮏ ﺗﺎس )ﺳﺎﻟﻢ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ) ١ × ( ۶١ )+ ٢ × ( ۶١ ) + ٣ ×( ۶١ )+ ۴ ×( ۶١ )+ ۵ × ( ۶١ ) + ۶× ( ۶١
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد

٢١
۶

ﯾﺎ  .٣٫۵ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ

اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت

) 𝑖𝑥(𝑝 𝑖𝑥 ∑𝑛𝑖=١

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در

آن {𝑥١ , 𝑥٢ , … , 𝑥𝑛 } ،ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ و ) 𝑖𝑥(𝑝 اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮآﻣﺪ 𝑖𝑥 اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان از ﻧﻈﺮ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ،
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮرم اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق داﻧﺶآﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﮐﺘﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ(.
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽدان ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢارزﻧﺪ ،اﻣﺎ از دﯾﺪ ﻓﺮدی ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﻼسﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻀﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪای« و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﻣﺠﻤﻮع،
اﻧﺪﯾﺲﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎدﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻮری ﺑﻪ » از ﺣﺪﻗﻪ در آﻣﺪن ﭼﺸﻢ« داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﻮری ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﻢارز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺪۀ »ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت« را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدنِ ﻋﺒﺎرت رﺳﻤﯽ »ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر« ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺮت ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﺎس را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﻬﻮد ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ »ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺮآﻣﺪ» ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ« ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد آن ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .در واﻗﻊ
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ،اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ(.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ  ۶٠٠ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺪود  ١٠٠ﭘﺮﺗﺎب را ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎس

١٠۶

ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮت ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ را
)١ × ١٠٠ + ٢ × ١٠٠ + ٣ × ١٠٠ + ۴ × ١٠٠ + ۵ × ١٠٠ + ۶ × ١٠٠(= ٢١٠٠
و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را = ٣٫۵

٢١٠٠
۶٠٠

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺷﻬﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان از اﺣﺘﻤﺎل ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ

١
۶

ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺪار

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ »ﻋﺪد ﺑﺰرگ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ درک ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎ اﺳﺖ.

ﺳﻘﻮط آزاد
ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ در ﺑﺮت ،اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ در ﺳﯿﺮک اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ روی ﭼﺮخ و ﻓﻠﮑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﯾﮏ ﮔﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺸﺖ آب،
ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽ روی رﯾﻠﯽ زﯾﺮ ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ در ﺣﺎلِ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻃﻮری از ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏِ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮد ﮐﻪ در ﺗﺸﺖ آب ﻓﺮود آﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ،اﺑﻌﺎد ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ ،و
وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﮥ ﮔﺎری و ﺑﺎزﯾﮕﺮ( ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮد؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺮت اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ در ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی راﺳﺖﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺪۀ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار
اﺳﺖ ،ﭼﻮن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺮﻋﺖ »ﻫﻮاﺑﺮد« اوﻟﯿﮥ ﺑﺎزﯾﮕﺮ را ـ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﻟﺤﻈﮥ ﺟﺪاﺷﺪن ـ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدِ ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺳﺎدهﺷﺪۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در اﺑﺘﺪا ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮم
ﮐﻪ در آن ،از ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﮥ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد) .اﮔﺮ ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﻘﻮط ﺑﺎزﯾﮕﺮ دارد (.ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ دادهﺷﺪهای را ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﮥ  𝑠 = ٢١ 𝑔𝑡٢از درسﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنﻫﺎ از اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺳﻘﻮط آزاد ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ دﺧﻠﯽ ﺑﻪ آن راﺑﻄﻪ دارد.

دن ﻓﻨﺪل
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اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدنِ ﺷﺘﺎب را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽدان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﻪرو ﺑﻮدم ﮐﻪ
راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ آن راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ آﻧﭽﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺮت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻢ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻣﯽﺧﻮرد .در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺣﺮﻓﻪای ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﻖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻧﺘﮕﺮال ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﺷﻬﻮد ،راﻫﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻓﻬﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ
زﻣﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺷﻬﻮدی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖِ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﮐﻞ ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮت روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ اول آن اﯾﻦ ﺑﻮد:
ﮐﻮرت از  ١ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﺎ  ٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵٠ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ،و ﺳﭙﺲ از  ٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۶٠ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
اﻟﻒ .ﻧﻤﻮداری ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻮرت را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن روی ﮐﻞ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ  ١ﺗﺎ ۶
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ و ﺳﺮﻋﺖ او را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو دورۀ زﻣﺎﻧﯽ  ١ﺗﺎ  ٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و  ٣ﺗﺎ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ب .ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﮐﻪ او ﻃﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ از اﯾﺪۀ
آﺷﻨﺎی »ﻧﺮخ×زﻣﺎن=ﻣﺴﺎﻓﺖ« ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدنِ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ دو ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺣﯿﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺳﺆال  ،١داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻬﻮدی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽﺷﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ )در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آوردنِ
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪای را در ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺪۀ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد( .ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دوم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽروﻧﺪ:

ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
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دوﻧﺪهای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ،او ﺷﺮوع
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ او ﺑﺎ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﮥ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﯽ ﭘﺎ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻟﻒ .ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ دوﻧﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪای رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ب .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ او ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
پ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ
ﺛﺎﻧﯿﻪای دوﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ب ﺳﺆال  ،٢داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮت ﻋﻤﻮﻣﺎً روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻬﻮدی را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ از ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ  ٢٠ﭘﺎ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ  ٣٠ﭘﺎ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢۵ ،ﭘﺎ
ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﻫﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ پ ﺳﺆال  ٢ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪای از ﻗﺴﻤﺖ
ب ﺳﺆال  ١ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ  -اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ذوزﻧﻘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﻃﯽﺷﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖ،

دن ﻓﻨﺪل
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داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﻮد ﺧﻮد را از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ» ،ﻧﻘﻄﮥ وﺳﻂ« ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮض »ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ« را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ
اﯾﺪهﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺊ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن روی ﻫﺮ ﺑﺎزۀ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در آن ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﺳﻘﻮط آزاد رﺳﯿﺪ:
• اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺑﺎ آﻫﻨﮓ 𝑔 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،آنﮔﺎه ﭘﺲ از  tﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ 𝑡𝑔 اﺳﺖ.
𝑔٠+
اﺳﺖ.
• ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در  tﺛﺎﻧﯿﻪ
𝑡
𝑡𝑔
• ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﻃﯽﺷﺪه در  tﺛﺎﻧﯿﻪ 𝑡 اﺳﺖ.
٢
ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﺎص ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﮥ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ درس
ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ آﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:
• درک ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻋﻤﯿﻖ از ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﮥ آن ﻣﻔﻬﻮم
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺮت داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
– درﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد
اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻢارز ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ.
– درﻣﻮرد ﺳﻘﻮط آزاد ،ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻃﯽﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد.
• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ آنﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﻋﻤﻖ درک آنﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از آﻧﭽﻪ ﺷﻬﻮد
آنﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
– ﺑﺮای ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﻞ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻬﻮدی ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺮج ﯾﮏ ﮐﺴﺮ »ﺑﺰرگ« ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﯾﮏ

ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺮای دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
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ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﺻﻮرتِ ﮐﺴﺮ ،ﻣﻘﺪار ﮐﺴﺮ را ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن اﮐﺜﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎدی راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦﮐﻪ
اﻧﺪازۀ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
– ﺑﺮای ﺳﻘﻮط آزاد ،ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﯾﺪۀ »ﻧﺮخ×زﻣﺎن=ﻣﺴﺎﻓﺖ« راﺣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ) .ﺗﻮﺟﻪ :اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻨﻮز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﮥ درﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺒﻮده ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻄﻮر آن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ(.
• اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ راﺑﻄﻪ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس ،آن ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
– درﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎس و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﻌﻨﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد.
– در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط آزاد ،ﺑﺎ ﺷﻬﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ
و درک آنﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﺷﻬﻮدﺷﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺴﻂ دﻫﯿﻢ و ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
• آزﻣﻮن واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﮐﻼسﻫﺎی درس اﺳﺖ.
– ﺑﺮای ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از »روش ﮐﺴﺮ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ] .ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر
) 𝑖𝑥(𝑝 𝑖𝑥  ∑𝑛𝑖=١ﺑﻮد  .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ را در درسﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ [.ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ »روش ﮐﺴﺮ« را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﯿﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺑﻪ
روﯾﮑﺮد »در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت« ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ دادﻧﺪ و درک ﺑﻬﺘﺮی را در داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
– ﺑﺮای ﺳﻘﻮط آزاد ،ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در ﻣﻮرد روﺷﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،روشﻫﺎی
دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺻﻞ »ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی
از ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ« را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ درﮐﯽ از اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻬﻮد
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮده و ﻫﻢ از داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

دن ﻓﻨﺪل
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رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دﯾﮕﺮی را در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان رﯾﺎﺿﯽدان ،ﻣﻦ »درﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖ
و ﻣﻨﻌﻄﻒ« از اﮐﺜﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻣﺎر ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
درﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻢ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﻮد آنﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ وﻗﺖ در ﮐﻼسﻫﺎی درس دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮد
)ﮐﻪ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮد( .اﺻﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﻠﻤﻮس اﯾﺪهﻫﺎ در ﺧﻼل ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ،
ﻣﻠﮑﮥ ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺋﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻣﻮزش
رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی واﻗﻌﺎً در ﮐﻼس درس ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﺑﻮد .ﻻزم
ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،دور ﺑﯿﻨﺪازم و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺎداش ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ارزش اﻧﺠﺎﻣﺶ را داﺷﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯽدان ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازۀ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺛﺒﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﭼﺎﻟﺸﯽ و راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﺣﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
دﺳﺖ داد ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم از ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﻮدِ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورم.
ﺷﯿﻮا زﻣﺎﻧﯽ :داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪzamani@sharif .edu :

