ﭼﺮا رﯾﺎﺿﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ(؟
اﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ »ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻧﺪ؟« ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﺧﻮد ،ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎج دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد از ﺣﺪ ،ﻣﺸﺘﻖ و ﯾﺎ اﻧﺘﮕﺮال اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت
و ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﻗﺒﺎل ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت )ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ( در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺛﺮات ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻄﻮر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ »ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ«
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .١

آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪی »آﻣﻮزش«» ،ﻋﻠﻢ« و »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .آﻣﻮزش در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻨﻈﻤﯽ از اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ارزش
ﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﺎدتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ،
»آﻣﻮزش ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ« .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ
در ژاﭘﻦ و ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻬﺮی ،اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮ
١اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ ﻃﺮح
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی آن ﺑﺘﻮان در آﯾﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

١

آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ و اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﻮزهی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻠﻤﯽ )ﺑﻪ وﯾﮋه در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ( ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر »ﻋﻠﻢ« اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را در ﮐﻼس درس ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ روی ﯾﮏ دﺳﺖ دارﯾﺪ و دو ﻟﯿﻮان در دو ﻃﺮف آن ﻗﺮار دارد .ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﻮانﻫﺎ را ﺑﺮدارﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻟﯿﻮان دﯾﮕﺮ ﺳﻘﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ
از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن و ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط ﻟﯿﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻢ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻋﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﯿﻤﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻓﺮدی
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .درواﻗﻊ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻃﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم از اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺤﺼﻮر در آﺗﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻬﻮده ﺟﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر »ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﻓﺰار )ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه،
ﺗﺮﺗﯿﺐ آنﻫﺎﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزش درﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .ﭘﺲ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺪف از آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺪ ،ﻣﺸﺘﻖ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺮ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮورش »ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
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دارای ﯾﮏ ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ،ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ :در ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از ﺳﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ورودی )،(input
ﺧﺮوﺟﯽ ) (outputو ﺑﺪﻧﻪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ )ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ورودی را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر درواﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ و اﺛﺒﺎت آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ
 Aو ﺣﮑﻢ آن  Bﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﻘﯿﻘﺖ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪی اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ  Aرا ﺑﻪ  Bوﺻﻞ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ  ،A = A۱اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎی ،A = A۱ ⇒ A۲ ⇒ · · · ⇒ An = B
ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﯾﮏ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪل ﺑﺎﻻ) A ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮض( ورودی
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ) B ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ( ﺧﺮوﺟﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ) A = A۱ ⇒ A۲ ⇒ · · · ⇒ An = Bﯾﺎ ﻫﻤﺎن
اﺛﺒﺎت( ﺑﺪﻧﻪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪی رﯾﺎﺿﯽ و ﯾﺎ در ﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯿﮏ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺳﻪ
ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﻓﺮض ،ﺣﮑﻢ و اﺛﺒﺎت ﯾﺎ ورودی ،ﺧﺮوﺟﯽ و ﺑﺪﻧﻪی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
در آﻣﻮزش درﺳﺖ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ در
ذﻫﻦ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و او در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ را در ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﮏ »آدم ﻣﻨﻄﻘﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺰء در ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دزدی ﮐﻨﺪ ) (Aو ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آن ﮐﺸﻮر ﯾﮏ دزد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮود ) (Bو ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮود او ﯾﮏ دزد ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ! در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر در ﻧﻘﺶ اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و  Aرا ﺑﻪ
 Bوﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻬﺘﺮ رای ﺑﺪﻫﯿﻢ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶآﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺣﺘﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﺮفزدن در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ
اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪی اﺳﺘﺪﻻل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺑﺮوز دﻫﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ،دو و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺳﻪ ﺟﺰء از اﯾﻦ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ،ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎ راﺑﻄﻪی ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
٣

اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ،ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪون واﻫﻤﻪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮدم از ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻣﻮزش ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ  ،«٢ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎ داده ﺷﻮد.
ب( ﺧﻼﻗﯿﺖ واﻗﻌﯽ :دوﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ »ﺧﻼﻗﯿﺖ واﻗﻌﯽ«
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ
از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ» ،ﺗﺨﯿﻞ از ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ «.ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ )ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و اﻧﺸﺎ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻼﻗﯿﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﺧﻼﻗﯿﺖ واﻗﻌﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ )ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ( ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی )ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی(
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دور ﮐﺮده و اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻗﺎﯾﻘﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﺑﺎدﺑﺎن ﻓﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد »ﺧﻼﻗﯿﺖ واﻗﻌﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ آن ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯽﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺗﺠﺮﺑﻪی
اﺛﺒﺎت ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺎدل آن ﺣﺮﮐﺖ از  Aﺑﻪ  Bرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺪون آ ﮔﺎﻫﯽ
از  Bو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ  B ،Aرا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و از  Aﺑﻪ  Bﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺧﻼﻗﯿﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﺟﻮد ذرهی ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﯿﮕﺰ در ﺳﺎل  ١٩۶٠ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺘﺮ
ﻫﯿﮕﺰ )داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ذره در ﺳﺎل ٢٠١٢
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎبﮔﺮ ﺳﺮن ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮان دو ﻫﺪف را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد؛ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﭘﺮورش ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
٢ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺟﺎﻟﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن

۴

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دروس ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهی
رﯾﺎﺿﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮان از
آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺬاب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .اول اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺬاب رﯾﺎﺿﯽ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﻘﺎی ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺐ رﯾﺎﺿﯽ دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری ﺟﺬاب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١۴ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻧﺠﯿﻞ دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع دوم ورود اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﻮزهی آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪی ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎی ﺳﺎدهی رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺳﺎده در ﭘﺮورش ذﻫﻦ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻪ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه و دو ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
در ﯾﮏ ﺻﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ٢ ،١و  ٣ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎرهی  ١ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺨﺺ
ﺷﻤﺎره  ،٢ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎره  ١را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺪون اﻃﻼع ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﻼه را ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﺷﻤﺎرهی  ٢و  ٣ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻل رﯾﺎﺿﯽ رﻧﮓ ﮐﻼه ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،رﻧﮓ ﮐﻼه ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎرهی  ١را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
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