دورنمایی از خالقیت در فرآیند آموزش ریاضی
مهدي نجفی خواه ، 1نرگس یافتیان 2و شهرناز بخشعلیزاده

3

چکیده :خالقیت ریاضی اغلب یک پدیده ناشناخته محسوب میشود .به نظر میرسد بیشتر دانشمندان عالقهمند نیستند فرآیندهاي
تفکر خود را که موجب خلق و ابداع میشود توصیف و تحلیل نمایند .یکی از اهداف مقاله حاضر ،که متکی بر یافتههاي تحقیقی معاصر
میباشد ،آن است که با اشاره به بعضی از تعاریف و ویژگیهاي خالقیت ریاضی ،به توصیف و تحلیل فرآیندهاي تفکر ریاضیدانان در حین
خلق ریاضیات ،بپردازد .در این راستا ،یک مدل چهار مرحلهاي شامل مراحل آماده سازي ،کمون  ،جرقه ذهنی و تأیید را مورد بررسی
قرار میدهد .با مروري بر ادبیات ،معلوم میشود که یک تعریف خاص و قراردادي براي خالقیت ریاضی وجود ندارد .بعضی از تعاریف تأکید
میکنند که یک عمل خالقانه در ریاضیات میتواند شامل خلق یک مفهوم مفید یا کشف یک رابطه شناخته نشده و یا تغییر در
سازماندهی ساختار یک نظریه ریاضی باشد .چالشها در معرفی و توسعه خالقیت ریاضی به علت تنوع زیاد تعاریف و ویژگیهاي آن
است .درک ،شهود ،بصیرت و توانایی تعمیم دادن از جمله نیرو محرکههاي خالقیت ریاضی هستند .خطاپذیري یکی از ویژگیهاي
فعالیتهاي خالقانه ریاضی میباشد که باید مورد تقدیر قرار گیرد؛ زیرا همین وجود خطا است که میتواند باعث پیشرويهاي اساسی
شود .لذا در آموزش ریاضی باید با توجه به این ویژگی ها  ،شرایط و بستري فراهم نمود تا یادگیري معنا دار (درک و بصیرت) از طریق
برقراري ارتباطات و اتصاالت بین مفاهیم و روشها ایجاد شود و فرصت پرورش مهارت تعمیم دادن از این طریق فراهم گردد.

کلمات کلیدي :خالقیت ،آموزش ،خالقیت ریاضی ،فعالیتهاي خالقانه ریاضی

 -1مقدمه
خالقیت و نوآوري ،نقشی حیاتی در رشد و توسعه علم ایفا
میکند .از طرف دیگر ،از جمله مهارتهایی است که براي
حل مسئله و لذا مواجهه با مسائل زندگی روزمره الزم است.
از این رو بررسی و تبیین آن از اهمیت خاصی برخوردار
است .بنابراین از جمله اهداف هر نظام آموزشی باید پرورش
انسانهاي خالق باشد ،تا عالوه بر توسعه حوزههاي علمی،
در شرایط غیرقابل پیشبینی ،بتوانند انتخابها و تصمیمات
درست و شایستهاي را داشته باشند .از آنجا که ریاضی
حوزهاي است که در رأس حوزههاي عقالنی قرار دارد،
خالقیت باید در طراحی و برنامهریزي فعالیتهاي آموزشی
این حوزه در نظر گرفته شود.
تاریخ دریافت مقاله  ، 28/11/22تاریخ تصویب نهایی 81/12/12
 1دانشیار ،دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران( ،نویسنده
مسئول) ،پست الکترونیکی:
m_nadjafikhah@iust.ac.ir

 2دانشجوي دکتري ریاضی ،دانشکده ریاضی دانشگاه علمم و صمنعت
ایران ،عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
 3کارشناس پژوهش ،دفتر مطالعات بین المللی تیمز /پرلز ،پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش ،سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش

زمانی که از خالقیت و ابداع سخن میگوییم ،این سؤال به
ذهن خطور میکند که آیا میتوان به جاي این واژگان از
واژه کشف استفاده کرد؟ از نظر ژاک آدامار ،0کشف مربوط
به پدیده یا قانون یا موجودي است که از قبل وجود داشته،
ولی ناشناخته مانده است [ .]0کریستف کلمب 2آمریکا را
3
کشف کرد ،آمریکا قبل از او وجود داشت ولی فرانکلین
برقگیر را اختراع کرد ،برقگیر قبل از او وجود نداشت .البته
چنین تمایزي چندان روشن نیست .توریچلی 4مشاهده کرد
که اگر لوله بستهاي را وارونه در ظرف جیوه فروکنیم ،جیوه
تا ارتفاع معینی باال میرود .این یک کشف بود اما منجر به
اختراع فشارسنج شد .با اختراع تلسکوپ ،منجمان موفق به
کشف پدیدههاي خارقالعاده در فضا شدند .با این مثالها،
به نظر می رسد که اکتشاف و اختراع در زندگی روزمره به
یکدیگر مربوط هستند؛ اما ،آیا میتوان در مورد خلق آثار
هنري یا ادبی نیز چنین نتیجه گرفت؟ از آنجا که اثر هر
هنرمند یا ادیبی با تخیل او جان میگیرد و چیزي را
میآفریند که نه شخص دیگري آن را خلق کرده و نه
می تواند آن را خلق کند ،کارهاي هنري و ادبی ،ابداع
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محسوب میشوند؛ مثالً سمفونیهاي موتسارت 5که اولین
آنها در  8سالگی بود و یا گلستان سعدي حقیقتاً ابداع

وجود دارد .شاعر مورد نظر ما پل والري ،1نویسنده ،شاعر و
فیلسوف معروف فرانسوي و عالم مورد نظر ،فیزیکدان

است .حال ببینیم که در علوم نظري از جمله ریاضیات،
وضعیت به چه صورت است؟ پاسخ این سؤال به فلسفه
اعتقادي ما برمیگردد .براي مثال ،افالطونگرایان بر این
عقیدهاند که همه چیز در انسان وجود دارد و فقط ما آن را
کشف کرده و به سطح میآوریم .ساخت و سازگرایان
رادیکال نیز می گویند همه چیز ساخته ذهن بشر است پس
باید توسط انسان ساخته شود و یا  ...به نظر میرسد طبق
نظر آدامار ،خیلی فرق نمیکند که بگوییم کشف یا اینکه
ابداع ،آنچه که اهمیت دارد این است که شرایط روان
شناسی در هر دو مورد ،کامالً مشابه است [.]0

معروف ،آلبرت انشتین 7است .در این کنگره که در سال
 0337به مدت یک هفته برگزار شد ،اشخاص مختلفی در
زمینه هاي مختلف به موضوع ابداع پرداختند .پل والري در
زمینه شعر ،بائر 8در زمینه علوم تجربی و ژاک آدامار،
ریاضیدان معروف فرانسوي ،در زمینه ریاضیات سخنرانی
کردند.
3
اروینک  ،خالقیت ریاضی را یکی از فعالیتهاي بشري
میداند که میتواند بر دانستههاي موجود در ریاضیات عمل
کرده و نظریه هاي جدید ریاضی را تولید کند و معتقد است
که خالقیت ریاضی اغلب یک پدیده ناشناخته محسوب

براي درک ماهیت خالقیت ،یکی از راهها این است که به
سراغ افراد خالق برویم و در مورد رمز و راز موفقیتشان از
آنان جویا شویم .ولی شاید بهتر باشد به جاي اینکه
مستقیماً از آنان سؤال کنیم به گفتگوي آنان گوش دهیم و
یا به هر آنچه که بروز دهنده فرآیند تفکرشان است و یا
شواهدي که فرآیند تفکرشان را به تصویر میکشد ،توجه
کنیم .به گفتگوي یک شاعر و عالم توجه کنید:

میشود .به نظر می رسد بیشتر دانشمندان عالقهمند
نیستند فرآیندهاي تفکر خود را که موجب خلق و ابداع
میشود توصیف و تحلیل نمایند .تنها تعداد کمی از
ریاضیدانان از جمله پوانکاره 01و آدامار به طور آشکار تالش
کردند که ایده هاي مرتبط با خالقیت ریاضی را توصیف
کنند و شاید بهترین منبع شناخته شده در ریاضیات آدامار
باشد [.]4
آدامار یک تحقیق رسمی را در بین تعدادي از دانشمندان و
ریاضیدانان برجسته و نامی از جمله جرج پولیا ،آلبرت
انشتین و  ...انجام داد و از آنان در مورد تصاویر ذهنی و

عالم :چه عرض کنم ،نمیدانم ،...صبحها از خانه
بیرون می روم ومدتی قدم میزنم...
شاعر :عجب ،جالب است .حتماً دفترچه یادداشتی
هم با خود میبرید که هر وقت ایدهاي به ذهنتان
خطور کرد ،در آن ثبت کنید.
عالم :نه این کار ضرورتی ندارد.
شاعر :واقعا این کار را نمیکنید؟
عالم :آخه میدانید ،ایده چیز خیلی نادري است و
خیلی کم پیش میآید که واقعاً ایدهاي جدید داشته

فرآیندهاي تفکرشان در حین انجام کار ریاضی سؤال کرد.
آدامار نتایج این تحقیقات را در کتابی با عنوان «
روانشناسی ابداع در حوزه ریاضیات »00آورده است .این
کتاب به گفتة اعتماد پر از حکایتهاي جالب و نکات
خواندنی است .اظهارات دست اول ریاضیدانان ،فیزیکدانان،
هنرمندان و اظهارنظرهاي نظریهپردازان مبحث خالقیت ،از
جنبههاي برجسته این کتاب به شمار میآید [ .]2منبع
الهام آدامار براي انجام این تحقیقات و نوشتن این کتاب،
هانري پوآنکاره ،یکی از برجستهترین ریاضیدانان و
فیلسوفان است .شاید جالب باشد که بدانیم یکی از
ضمیمههاي این کتاب ،نامه اي است که آلبرت انشتین براي
جواب دادن به سؤاالت آدامار در رابطه با فرآیندهاي
تفکرش در حین انجام کار ریاضی نوشته است.

شاعر :شما چطور کار میکنید ،ممکن است کمی در
باره نحوه کارکردنتان صحبت کنید؟

باشم [2و.]3
این گفتگوي به ظاهر ساده بین دو تن از نوابغ قرن بیستم
است که جهت شرکت در کنگرهاي در مرکز سنتز پاریس
گرد هم آمده بودند و نشان میدهد که در فرایندهاي تولید
ایدههاي جدید این شاعر و این عالم ،تفاوتهاي اساسی
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دور نمایی از خالقیت در فرایند آموزش زیاضی

 -2روش و سؤاالت تحقیق
مطالعه فوق که یک پژوهش مروري است برآن میباشد تا
به کمک یافتههاي تحقیقاتی معاصر ،دیدگاههاي مهم
نظري در زمینه خالقیت ریاضی را مورد نقد و بررسی قرار
دهد .در این راستا تالش میشود تا به سؤاالت زیر پاسخ
داده شود:
خالقیت ریاضی چیست؟ چگونه خالقیت ریاضی توسعه
پیدا میکند؟ چه چیزي عملکرد خالقانه در ریاضی
محسوب میشود؟ یک فرآیند خالقانه ریاضی شامل چه
مراحلی است؟ ویژگیهاي فعالیتهاي خالقانه در ریاضی
کدامند؟
در نهایت پس از پاسخ به سؤاالت فوق ،به بیان برخی از
داللتها و مضامین آموزشی در فرآیند آموزش ریاضی می-
پردازد.
خالقیت در ریاضیات :خالقیت ،مرتبط با ساخت ایدههاي
نافذ تحقیق در ذهن افراد است [ ]5و یکی از موضوعات
پیچیده در روانشناسی به حساب میآید .علی رغم اینکه
مان 02ذکر میکند که بیش از صد تعریف معاصر براي
خالقیت وجود دارد [ ]1اما تأکید این مقاله بر تعاریفی است
که مرتبط با ریاضیات و حل مسئله در ریاضیات است .با
مراجعه به پیشینه تحقیق در ریاضی و آموزش ریاضی،
تعاریف مختلفی براي خالقیت ریاضی میتوان یافت و این
پیشینه ها حاکی از آن است که تعریفی به صورت قراردادي
براي خالقیت ریاضی وجود ندارد [7و .]8با توجه به مشکل
بودن توصیف ساختار خالقیت ریاضی و ویژگیهاي آن،
اکثریت تعاریف موجود ،چالشهایی را ایجاد میکنند .به
عالوه سؤاالت مختلفی به ذهن میرسد .آیا وقتی یک
دانشآموز یا دانشجو مسئلهاي ریاضی حل میکند که حل
آن از قبل شناخته شده است این عمل او یک کار خالقانه
ریاضی در نظر گرفته میشود؟ آیا وقتی دانشآموز یا
دانشجویی یک مسئله قدیمی ریاضی را به شیوهاي جدید
حل میکند ،یک عمل خالقانه ریاضی انجام داده است؟ آیا
خالقیت در ریاضیات منحصر به حوزه اختصاصی
ریاضیدانان حرفهاي است؟ آیا خالقیت در ریاضیات تنها
مختص به تولید ایدههاي جدید و بکر ریاضی میباشد؟
تنوع تعاریف و ویژگیهاي خالقیت ریاضی که از ادبیات

تحقیق در این زمینه یافت می شود ،باعث چالشهایی در
توصیف و توسعه خالقیت ریاضی و جواب دادن به این
سؤاالت میشود.
آدامار و پوآنکاره ،کشف در ریاضیات یا هر حوزه دیگر را
ناشی از ترکیب ایدهها میدانند .آنان معتقدند که تعداد
زیادي از این قبیل ترکیبها وجود دارد که احتماالً تعداد
کمی از آنها سودمند هستند و براي یافتن این ترکیبهاي
سودمند ،تعداد کثیري از ترکیبهاي ممکن ،ساخته
میشود تا از بین آنان ،ترکیبهاي سودمند پیدا شود؛ به
عبارت دیگر کشف را میتوان تشخیص و انتخاب
ترکیبهاي مهم و سودمند دانست .قوانین مربوط به
چگونگی این انتخاب و گزینش از میان ترکیبهاي ممکن،
لزوماً قابل تدوین نبوده ،بلکه احساس شدنی است
[0و3و .]01یک غربال مکانیکی وجود ندار د که این کار را
انجام دهد بلکه تأثیر عمیقی از هیجانات عاطفی شخص
است .به نظر میرسد یک نظریه صوري یا رسمی جهت
فعال کردن فرآیند خالقیت ریاضی موجود نیست تا از
طریق آن ،شخص بداند که با انجام اعمال معینی میتواند
خالقیت ریاضی را در خود شکل دهد .در این خصوص
اروینک معتقد است که حتی به نظریهاي در این زمینه نیاز
نداریم؛ زیرا بیشترین قسمتهاي خالقیت از طریق شهود
شکل میگیرد و شهود افراد و شکلگیري آن با یکدیگر
متفاوت است .او همچنین معتقد است خالقیت ریاضی
نقش حیاتی در چرخه کاملی از تفکر ریاضی پیشرفته دارد
و باعث حدسیه سازي در جهت توسعه ،پیشبرد و خلق
نظریه هاي ریاضی میگردد .او شکل گیري تعریف یک
مفهوم جدید ارزشمند ریاضی با استفاده از مفاهیم قبلی را
مثالی از فعالیت خالقانه ریاضی میداند [.]4
پوانکاره و آدامار ،دو تن از ریاضیدانان معروف فرانسوي،
معتقدند که خالقیت در ریاضیات ،فرایندي است که در آن
ریاضیدانان بین سؤاالتی که منجر به نتایج مفید و سودمند
میشود و سؤاالتی که نتیجهاي در بر ندارد انتخاب و
گزینش میکنند [ .]00لیکوک 03خالقیت ریاضی را
توانایی تحلیل یک مسئله داده شده به شیوههاي مختلف و
انتخاب یک روش مناسب براي روي آوردن به وضعیتهاي
ناآشنا در ریاضیات میداند [.]02
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سریرامن 04بیان میکند که خالقیت در ریاضیات نه تنها
مرتبط با کار اصیل و بکر ریاضیدانان است ،بلکه کشف

آن شخص با استفاده از تجارب قبلی خود آماده برداشتن
گام یا گامهاي مهمی به سمت یک جهت جدید میشود.

ب عضی مواردي را که از قبل شناختهاند ،توسط شخصی که
این کشف براي او جدید است نیز شامل میشود [ .]00این
رویکرد به خالقیت ریاضی می تواند سازگار با گفته آدامار
باشد که معتقد است بین کار ابداع توسط ریاضیدانان و کار
یک دانشجویی که تالش میکند یک مسئله در جبر یا
هندسه را حل کند تنها تفاوت درجه و سطح وجود دارد و
هر دو کار از نظر ماهیتی مشابه یکدیگرند [ .]0با توجه به
اینکه تنها بر اساس مفید و مبتکرانه بودن محصول فعالیت
خالقانه نمیتوان تعریفی عملی از خالقیت ریاضی براي
وضعیتها و سطوح مدرسهاي ارائه داد ،بعضی از محققین

چنین آمادگی از طریق محیط مناسبی براي رشد خالقیت
ایجاد میشود .او مراحل رشد خالقیت ریاضی را شامل سه
مرحله مقدماتی تکنیکی(01مرحله صفر) ،فعالیت
الگوریتمی( 07مرحله اول) و فعالیت خالقانه(08مرحله دوم)
در نظر میگیرد که در زیر به آن پرداخته میشود [.]4
قبل از انجام یک فعالیت ریاضی بکر ،نیاز به مرحلهاي
مقدماتی -تکنیکی است ،مرحلهاي که شامل نوعی کاربرد
عملی یا تکنیکی از قواعد و رویههاي ریاضی است ،بدون
این که کاربر از بنیانهاي نظري آن آگاهی داشته باشد.
براي مثال ،ممکن است یک صنعتگر مجموعهاي از

بین تعریف خالقیت ریاضی در سطح حرفهاي و در سطح
مدرسهاي تمایز قائل شدهاند [ .]03به طور طبیعی در سطح
مدرسهاي از دانشآموزان انتظار کارهاي خارق العاده نمی-
رود ،با این وجود در همین سطوح دانشآموزان قادرند که
بینشهاي جدیدي در مسائل ریاضی از خود نشان دهند
[00و . ]04طی گفتگویی در خصوص مفهوم خالقیت
ریاضی ،سریرامن پیشنهاد میکند که در سطح حرفهاي
می توان خالقیت ریاضی را توانایی تولید کاري اصیل که به
طور معناداري پیکره دانش را توسعه میدهد و یا گشودن
راههایی براي مطرح شدن سؤاالت جدید براي دیگر

رویه هاي ریاضی را به عنوان جعبه ابزار کارش استفاده کرده
تا محصولش را تولید کند؛ ولی نداند که ریاضیات پشت آن
چیست [ .]4بسیاري از ما معمارهاي قدیمی را دیدهایم که
براي ساختن سطح عمود از شاقول استفاده میکنند؛ ولی
قواعد ریاضی مربوط به آن را نمی دانند .توجیه استفاده از
این رویهها ،این است که آنها به طور تجربی بررسی شدهاند
و این کاربران به طور تجربی به این نتیجه رسیدهاند که اگر
ا ین قواعد به درستی به کار برده شوند ،نتایج مورد قبول
خواهند بود .مثال دیگر از چنین رویههاي عملی ،روشی
است که در مصر باستان براي ساختن زاویه قائمه به کار

ریاضیدانان تعریف کرد و در سطح مدرسهاي خالقیت
ریاضی به عنوان فرایندي تعریف میشود که منجر به جواب
یا جوابهاي بدیع ،غیر معمول و خردمندانه میگردد و یا
این که باعث شکل گیري سؤاالت جدیدي میشود که به
یک مسئله قدیمی امکان بررسی از زاویه دید متفاوتی را
میدهد [.]04

میبردند .آنان از یک طنابی استفاده میکردند که با
عالمتهایی به سه قسمت به طولهاي  3و  4و  5تقسیم
شده بود .این مرحله تدارکاتی قسمتی از نظریههاي مدرن
یادگیري ریاضی است که بنا بر آن فرض میشود قبل از آن
که یک ایده به عنوان یک شئ ،مورد تفکر و تعمق قرار
گیرد ،ابتدا باید به عنوان یک ابزار براي بخشی از فعالیت
حل مسئله ارائه شود تا جزئی از ساختار شناختی تجربی
فرد شود.
در مرحله فعالیت الگوریتمی ،رویهها جهت اجراي عملیات
ریاضی به کاربرده میشوند .فعالیتهاي الگوریتمی ریاضی
اساساً به اجراي تکنیکهاي ریاضی توجه دارند [.]4
مثالهایی از چنین تکنیکهایی عبارتند از :حلکردن یک
معادله با استفاده از روش تجزیه؛ محاسبه حد؛ مشتق و
انتگرال .این تکنیکها ،فعالیتهاي الگوریتمی هستند که
در فرآیند خلق ریاضیات مورد نیازند .اگرچه به کارگیري

توسعه خالقیت ریاضی :لیکین 05بیان میکند که خالقیت
ریاضی یک ویژگی پویا از ذهن بشري است که میتوان با
قدردانی از پتانسیل خالقانه دانشآموزان آن را بهبود و
توسعه داد و یا بر عکس ،با عدم توجه باعث سرکوبی آن
شد [ .]05از نظر روان شناسی ،خالقیت داراي سطوح
مختلفی است و در نتیجه قابل رشد است .این رشد شامل
مراحل مختلفی است .به گفته اروینک ،خالقیت ریاضی
نمیتواند در خأل رخ دهد ،بلکه نیازمند بافتی است که در
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این الگوریتمها ممکن است به خودي خود خالقیت خاصی
نداشته باشند؛ اما در حین تولید ریاضیات پیشرفته ،مورد

به نظر میرسد که یک نظریه صوري یا رسمی براي بروز
فرآیند خالقیت ریاضی وجود ندارد تا از طریق آن ،شخص

استفاده قرار میگیرند .به عبارت دیگر فعالیتهاي
الگوریتمی در یادگیري ریاضی اساسی هستند؛ زیرا چنین
فرآیندهایی قبل از آنکه به عنوان اشیاء ذهنی در یک نظریه
مرتبه باال به آنان نگاه شود ،باید در این مرحله درونی شده
و بدون نیاز به تعمق و تأمل ،از آنها استفاده شوند .براي
مثال اگر ریاضیدان در فعالیت خالقانهاش نیاز داشته باشد
که از قاعده مشتق حاصل ضرب استفاده کند ،دیگر به خود
نمیگوید «مشتق حاصل ضرب برابر است با مشتق اولی
ضرب در دومی به عالوه  ،»...بلکه در مرحله بعدي ،یعنی
فعالیت خالقانه ،نیاز دارد که قاعده مشتق حاصل ضرب

بداند که می توان با انجام اعمال معینی خالقیت ریاضی را
در خود شکل داد؛ اما از نظر اروینک حالت ذهنی شخص
جهت آمادگی براي فعالیت ذهنی ،امري اساسی است .از
طرف دیگر ،براي رسیدن شخص به سطح باالي خالقیت،
به دقت در ساختارهاي ذهنی نیاز دارد ،تا هم راستا شده و
الگوهاي موجود ،تقویت گردد .هم راستا به این معنی است
که طوري هدایت و جهتدار شود که با الگوهایی که از قبل
وجود داشته ،هماهنگ بوده و با آنها ضدیت نداشته ،بلکه
آنها را توسعه دهد [.]4

براي او درونی شده و از آن ،بدون تأمل استفاده کند؛ یعنی
قاعده مشتق گیري بدون درنظر گرفتن اجزا و مراحل آن به
شکل مجزا ،به عنوان یک شئ ذهنی ،کپسوله03شده و در
هنگام نیاز به کار میآید .در مثال دیگر میتوان به یک
متخصص جبر اشاره کرد که برایش گروه ،حلقه و  ...هر یک
به عنوان یک شئ ذهنیِ کپسوله شده هستند .البته ذکر
این نکته در ارتباط با مرحله صفر و مرحله اول ضروري
است ،که اگرچه مرحله صفر نیز ابزاري است؛ اما نوع ابزار
آن با مرحله اول فرق میکند .اگر بخواهیم این مورد را به
زبان ویگوتسکی توضیح دهیم ،میتوان گفت که دو نوع

عملکرد خالقانه در ریاضی :براي تحلیل نقش خالقیت
ریاضی در بافتهاي جدید ،به عبارت دیگر خالقیت در
سطحِ تولید دانش ریاضی 21در بافت جدید ،باید ماهیت آن
ریاضیات پیشرفته را هم درنظر بگیریم .در این حالت
خالقیت مانند ابزاري براي ساخت ریاضیات جدید عمل
می کند .براي مثال ماهیت ریاضی در هندسه با ماهیت
ریاضی در جبر متفاوت است ،تجسم در تولید هندسه تأثیر
زیادي دارد و یا شکل اثباتها و استداللهاي هندسی با
نوع جبري آن ماهیتاً متفاوت است .همچنین ماهیت اصول
موضوعه هندسی با ماهیت اصول موضوعه جبري
تفاوتهایی دارند؛ بنابراین در این مورد ،ماهیت ریاضیات
جدید باید در خالقیت ریاضی مورد توجه قرار گیرد.
یک نظریه ریاضی ،چارچوبی متشکل از تعریف مفاهیم و
همچنین روابط بین مفاهیم تعریف شده میباشد .اگر به
مفاهیم به عنوان گرههایی از یک شبکه نگاه شود ،روابط
میتوانند فلشهایی باشند که گرهها را به هم ارتباط
میدهن د .از نظر اروینک  ،خالقیت ریاضی عبارت است از
دست یابی به بصیرت براي ساخت بخشهایی از چنین
چارچوبی و همچنین میتواند جهت توسعه چنین
ساختارهایی نیز عمل کند [ .]4بنابراین یک دید ترکیبی از
عمل خالقانه در ریاضیات میتواند شامل چندین دسته
باشد که به بعضی از آنها اشاره میکنیم .دسته اول شامل
خلق یک مفهوم جدید بوده که اغلب از طریق ترکیب
مفاهیم یا روابط به دست میآید ،که باید مفید نیز باشد؛ به
این معنی که قادر باشد تا ابعاد بیشتري از یک نظریه

ابزار وجود دارد :یکی ابزاري که از بیرون عمل میکند
) (Toolو دیگري ابزاري که از درون عمل میکند ) (Signو
زمانی است که به صورت یک مفهوم درونی در ذهن جا
میگیرد .در این مورد نیاز به بازخوانی تعریف و ویژگیهاي
آن مفهوم نیست ،بلکه به صورت یک شئ در ذهن کپسوله
شده و به هنگام نیاز از آن به عنوان ابزار استفاده میکند.
قبل از این که ابزار به عنوان تمرکز یک فعالیت فکري قرار
گیرد ،باید با آن در یک عمل آشنا شد.
در مرحله فعالیت خالقانه ،خالقیت ریاضی رخ میدهد و
تصمیم غیرالگوریتمی گرفته میشود؛ یعنی تصمیمی که با
الگوریتم به آن نمیتوان رسید .این تصمیم به شیوهاي است
که به انشعاب یا جوانهاي از ساختار یک مفهوم اساسی
ال
ریاضی ،که از قبل وجود داشته ،معنی میبخشد .مث ً
تصمیم براي اینکه یک مفهوم جدید تعریف شود و یا
تصمیم براي بیان یک قضیه یا یک اثبات یا تعمیم آن [.]4
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ریاضی را باز کند .دسته دوم میتواند کشف یک رابطه
شناخته نشده باشد .دسته دیگر ،شامل تغییر در سازماندهی

حاضر باشند .همان طور که گفتیم ،شخص خالق باید
ساختار ،مفاهیم ،روابط و ماهیت آن شاخه از ریاضی را

ساختار یک نظریه ریاضی ،که در باال شرح داده شده ،است؛
به عبارت دیگر یک نوع کار خالقانه میتواند این باشد که
شبکه روابط بین مفاهیم را عوض کند .براي مثال اکثر
کتاب هاي حساب دیفرانسیل و انتگرال ،مفهوم انتگرال را
بعد از مفهوم مشتق مطرح میکنند؛ ولی فکر کردن به
احتمال بهتر بودن آموزش مفهوم انتگرال قبل از مفهوم
مشتق ،کاري خالقانه است؛ بنابراین حتی اگر شخص
تصمیم بگیرد و حتی به فکر این هم بیفتد که میتوان
سازماندهی شبکه مفاهیم را در جهت بهبود آن تغییر داد،
علیرغم این که به ظاهر ،ریاضی جدیدي تولید نکرده؛ ولی

بشناسد؛ به عبارت دیگر باید نسبت به آنها درک و فهم
داشته باشد و این درک و فهم الزمه بصیرت داشتن شخص
نسبت به آنها است و وقتی بصیرت وجود داشته باشد باعث
21
درک و فهم در سطح باالتري میشود .از نظر الکاتوش
نقش شهود در ریاضی ،هم در خلق مفاهیم و هم در ارائه
برهان براي درستی یا نادرستی حدسها تعیین کننده است
[07و ]08؛ بنابراین می توان گفت که اگر شهود در مسیر
درستی باشد ،به شخص کمک میکند که شکلگیري
تصاویر ذهنی مفهوم 27به قدر کافی به مفهوم صوري 28و
رسمی آن نزدیکتر باشد؛ در نتیجه باعث ارائه حدسیات

فعالیت خالقانهاي انجام داده است .در این خصوص
ریکارت 20یک توصیف ساختاري براي خالقیت ریاضی بیان
می کند .او خالقیت ریاضی را شامل جایگزینی ساختاري
شناخته شده با یک ساختاري جدید و بزرگتر میداند و
معتقد است که یک توسیع مناسب زمانی که از نظر ریاضی
زیباتر است ،بهتر در ذهن نهادینه میشود [.]01
با توجه به مطالب ذکر شده ،شخص خالق در ریاضی نیاز
دارد مفاهیم ،ارتباطات و همچنین ساختارهاي مربوط به آن
را بشناسد و در صورت نیاز ،ترتیب آنها را تغییر داده و
ساختار را سازماندهی کند ،به گونهاي که ماهیت منطقی-

معقولتري می گردد .سپس شخص این حدسیات را بررسی
کرده و باعث بینش باالتري شده و در نتیجه سبب
شکلگیري فرضیات میشود .تا وقتی که آن بصیرت الزم به
وجود نیاید ،شخص نمیتواند تعمیم الزم را ارائه دهد؛ به
ویژه ،اگر تعمیم به حوزه و بافت جدیدي باشد .سریرامن
بیان می کند که تعمیم شکلی از فعالیت خالقانه ریاضی
محسوب میشود [ .]03پولیا 23از قول کانت 31بیان میکند
که « همه شناخت انسان ،با شهود شروع شده و به فهم و
درک میرسد و سرانجام به ایدهها ختم میشود» [.]21
حال ببینیم که ریاضیدانان چگونه و چ ه فرآیندي را طی

استنتاجی ریاضی را در نظر گرفته و با مفاهیم تولید شده
قبلی ،جفت و جور باشد .همچنین باید مفاهیم جدید
بتوانند در این شبکه ارتباطی ،جا داده شده و با آن تلفیق
شوند؛ در نتیجه یک تعریف تجربی از خالقیت ریاضی به
بیان اروینک می تواند به این صورت باشد که خالقیت
ریاضی توانایی براي حل مسئله و یا توسعه ساختارهاي
فکري (شناختی) با در نظرگرفتن ماهیت منطقی-
استنتاجی ریاضی است [ .]4این تعریف از خالقیت ریاضی
با تعریف ریکارت سازگار است .یکی از دیگر سؤاالتی که در
این حوزه مطرح میشود این است که نیرو محرکههاي
خالقیت ریاضی کدامند؟
نیروي محرکه خالقیت ریاضی ،از تعامل عناصر مختلفی
تشکیل شده است که بعضی از این عناصر عبارتند از:
درک22؛ شهود23؛ بصیرت 24و توانایی تعمیم دادن .]4[25در
حقیقت در فعالیت خالقانه ریاضی باید موارد فوق همگی

میکنند تا یک عمل خالقانه ریاضی رخ دهد.

051

فرآیند خالقانه :این سؤال پیش میآید که آیا تصادف و
شانس باعث خالقیت میشود؟ جواب به این سؤال این است
که نقش تصادف و شانس را نمیتوان نفی کرد؛ مثالً در
مورد کشفِ ارشمیدس ،یک قسمت آن شاید تصادف و
شانس بود .اگر ارشمیدس در آن لحظه خاص ،در آب نبود
و احساس سبکی نمیکرد ،شاید به آن کشف مهم نائل
نمیشد؛ اما بی انصافی و حتی نادرست است که کشف او را
صرفاً نتیجه تصادف و شانس بدانیم و از مراحل دیگر غافل
باشیم .واالس 30یک فرایند چهار مرحلهاي را براي حل
مسئله 32شامل مراحل آماده سازي ،33کمون( 34رشد نهفته،
پختگی) ،جرقه ذهنی( 35تنویر فکر ،الهام ناگهانی) و بررسی
و تأیید  31در نظر میگیرد [ .]20با توجه به این که حل
مسئله به یک وضعیت ناشناخته اشاره میکند ،حل مسئله
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در ریاضی به عنوان یک فعالیت خالقانه ریاضی محسوب
میشود.

میکند ،خیلی وقتها در گودالی میافتد که در آن لحظه
نمی تواند از آن رهایی یابد .کمون شامل رهایی از خطوط

در مرحله آمادهسازي ،شخص به طور آگاهانه خود را مجبور
میکند که روي یک مسئله یا ایده جدید ،سخت کار کند.
این مرحله بر ضرورت کار سخت روي مسئله که به طور
آگاهانه انجام میشود ،تأکید میکند .البته براي اینکه به
ثمر بنشیند ،ذهن به استراحتی نیاز داد که آرامش پیدا کند
تا تواناییاش را به دست آورد که آغاز مرحله کمون است.
در مرحله کمون ،ایدهها به شیوهاي آرام و غیراجباري به هم
مرتبط میشوند .گویا اشاره میکند ،در دوره کمون ،فرد
نسبت به مسئله ظاهراً خاموش شده و فعالیتی انجام
نمیدهد؛ اما ناخودآگاه او ،بیصدا در حال فعالیت است و

اشتباه و فرضیات مانع شونده است تا بتوان با ذهنی باز و
بدون اجبار با مسئله برخورد کرد [.]0
با این وجود فرآیند خالقانه در اینجا هنوز تمام نشده است.
مرحله تأیید شامل بیان نتایج به زبان ریاضی و توجیه
صوري آن است .به گفتهي دیوید تال ،38در این مرحله
نتایج در معرض تحلیلهاي بی احساس و سر ِد نور روز قرار
میگیرد و فرضیات به گونهاي اصالح میشوند که
استنتاجها از نقطهنظر موشکافانه تحلیلی ،صادق و برقرار
باشند [ .]5محصول خالقیت ریاضی باید از نظر جامعه
ریاضی قابل قبول باشد.

این فعالیت ناخودآگاه چنان ادامه مییابد تا فرد ،با الهامی
میشکفد و فریاد «یافتم ،یافتم» سر میدهد [ .]22به
عبارت دیگر جرقه ذهنی زده میشود و احساس لحظه «
آهان» را تجربه میکند .همچنین پولیا نیز معتقد است که
گاهی اوقات بهتر است بعد از تالش زیاد روي یک مسئله،
براي مدتی آن را رها کرده و فرصتی را براي آرام گرفتن
خودمان و مسئله ایجاد کنیم [ . ]23در این صورت ،ممکن
است فردا با کوشش کمتر ،نتیجه بهتري به دست آوریم.
به عبارت دیگر ،جرقههاي ذهنی هرگز اتفاق نمیافتد مگر
پس از چند روز کوشش خود خواسته و آگاهانه؛ بنابراین

سریرامن در یک تحقیق کیفی بین پنج ریاضیدان براي
تعیین کاربردي بودن مدل واالس به این نتیجه رسید که
به طور عموم فرایندهاي خالقانه ریاضیدانان از مدل واالس
تبعیت کرده و این مدل هنوز کارایی دارد []7؛ بنابراین،
اگرچه نمی توان نقش تصادف را در تولید محصول خالقانه
مورد تردید قرار داد ،نسبت دادن آن به تصادف محض نیز
ال
صحیح نیست و شامل مراحل متعددي است .مث ً
ارشمیدس ،قبل از آن لحظه خاص که او فریاد «یافتم،
یافتم» سردهد و برهنه از حمام بیرون بیاید ،مرحله آمادگی
انجام شده بود و در حالی که دوره کمون طی میشد ،بخت

بدون تالش نباید منتظر بود که راه حل الهام شود .در ابتدا
باید تالشهاي آگاهانهاي داشته باشیم که ممکن است
بی فایده به نظر برسد و هیچ نتیجه خوبی را نوید ندهد و
حتی راهی که در پیش گرفته شده ،شاید کامالً انحرافی به
نظر آید .پوانکاره ابراز میدارد که این تالشها آن طور که
شخص فکر میکند ،عقیم نبوده و آنها میتوانند مماشین
ناخوآگاه را به کار اندازند و این ماشین بدون آن تالشها ،نه
می توانست حمممرکتی داشته باشد و نه چیزي را تولید
کند[ .]3وجود و اثرات دوره کمون در یک بررسی فرا
تحلیلی از  007مطالعه تجربی در این زمینه توسط سییو و
اورمرود ) 2113(37انجام شده است که درقسمت بعدي
مقاله به آن میپردازیم.
آدامار معتقد است که یکی از علل عمدة جرقه ذهنی ممکن
است عدم دخالتهایی باشد که در مرحله اولیه ،راه
پیشرفت را سد میکند .وقتی شخص راه اشتباهی را آغاز

با او یار گشت و جرقه ذهنی الزم زده شد.
تحقیق و بررسی مرحله آماده سازي و مرحله تأیید از نظر
روان شناسی به مراتب سادهتر از مراحل دیگر است .به
عبارت دیگر ،از آنجا که دوره کمون مرتبط با ناخودآگاه
انسان میباشد و بروز و نمایش بیرونی ندارد (قابل مشاهده
نیست)؛ بنابراین از ابهام و پیچیدگی خاصی برخوردار است.
از نظر الوود 33و همکاران ،براي محققین به اثبات رسیده
است که تحقیقات علمی روي فرایندهاي مرحله کمون در
مقایسه با مراحل دیگر مشکلترند []25؛ بنابراین توجه و
توضیح بیشتر در زمینه نقش این مرحله در فرایند حل
مسئله ضروري میباشد.
اهمیت دوره کمون :واالس در دومین مرحله از مراحل
چهارگانهاش (مرحله کمون) بیان میکند که بعد از یک
دوره کار سخت جهت حل کردن مسئله( 41حل مسئله )40و
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مهدي نجفی خواه و همکاران

عدم کسب موفقیت در به دست آوردن جواب ،به نظر
میرسد که بعضی از شکافها و ناسازگاريها در حقایق

کمون فرصتی را براي انتقال توجه از مسئله به موضوعات
دیگر فراهم آورده که منجر به بینش یا احساس تجربه «

موجود ایجاد شده که ظاهراً منجر به بن بستهاي ذهنی
میشود .وول و پاشلر 42معتقدند که اگر به جاي کار پیوسته
روي مسئله ،وقفهاي ایجاد گردد در این زمان جواب مسئله
موفقیت آمیزتر است [ .]21با قاطعیت میتوان بیان کرد
که امروزه فواید دوره کمون کامالً براي ریاضیدانان مشهود
است [.]27
احتما ًال اکثر ما این تجربه را چه در زندگی روزمره و چه
حل مسائل علمی داشتهایم .مطالعات متعددي نقش دوره
کمون و تأثیرگذاري آن را در حل مسئله خالقانه مورد
بررسی قرار دادهاند .سییو و اورمرود مروري فرا تحلیلی روي

آهان» میگردد .این دوره فرصتی براي دیدن مسئله از
زاویههاي دیگر را فراهم میکند.
فرضیه رها کردن چارچوبها یا رها کردن تمرکز بیش از
حد روي چیزي ،بیان میکند که در تالش هاي متعدد اولیه
براي حل مسئله ،خیلی اوقات شخص بر روابط و استراتژي-
هاي خاصی بیش از حد تمرکز کرده که حقایق یا ایدههاي
نا مرتبط هستند .این افکار به عنوان مسدود کنندههایی
عمل میکنند و باعث ایجاد موانعی براي فراهم آمدن
بینشهاي خالقانه جهت حل مسئله مورد نظر میشوند.
کیم 41معتقد است که تاریخ کشفیات نشان میدهد

 007مقاله از مطالعات آزمایشی انجام دادند؛ مقاالتی که
وجود و اثرات کمون روي حل مسئله را مورد بررسی قرار
میدادند .طبق این گزارش ،درک نقش دوره کمون از
اهمیت زیادي برخوردار است و اجازه میدهد که از آن در
جهت توسعه و پرورش خالقیت در حوزه حل مسئله،
یادگیري کالس درس و محیط هاي کاري استفاده شود
[.]24
اگر چه مکانیسم هاي تحت فرایند مرحله کمون مبهم و
پیچیدهاند [ ،]28ادبیات تحقیق در زمینه حل مسئله
خالقانه فرضیههاي متعدد پراکندهاي را جهت توضیح نقش

بسیاري از مسئله حلکنهاي موفق ،زمانی به حل مسئله
خود دست یافتند که اساساً در آن زمان به طور جدي
درگیر مسئله خود نبودهاند [.]30

دوره زمانی کمون گزارش میکند .سه فرضیه مشهور تر در
این زمینه عبارتند از:
43
 فرضیه خستگی []23 ،25،21 ،24
 فرضیه کار ناخوداگاهانه]31،30 ،23 ،20،24 ،0[ 44
 فرضیه رها کردن چارچوبها یا تمرکز بیش از حد
روي آنها]34 ،33 ،32 ،31 ،23 ،21[ 45
فرضیه خستگی بیان میکند که در طی کار سخت روي
حل مسئله  ،شخص از نظر ذهنی خسته میشود .دوره
کمون باعث میشود که فرد استراحت کند و به این ترتیب
موجب بازیابی خستگی ذهنی میشود .در نتیجه شخص با
طراوت و شادابی بیشتري به حل مسئله پرداخته و باعث
تجربه لحظه «آهان» و شکفتن جواب در ذهن فرد میشود.
فرضیه کار ناخوداگاهانه به این ایده میپردازد که در طی
دوره کمون ،شخص توجه فعال روي حل مسئله را رها کرده
که منجر به فرایند ناخودآگاه روي حل مسئله میشود.

052

خطا پذیر بودن فعالیتهای خالقانه ریاضی :یکی از
ویژگیهاي فعالیتهاي خالقانه ریاضی ،خطاپذیر 47بودن
آن است .خالقیت ریاضی یک فعالیت بشري است بنابراین
همراه با خطاهاي انسانی است .از نقطه نظر الکاتوش،
ریاضیات به این صورت نیست که از قبل مسیرها کامالً
مشخص شده باشد و بتوان گام به گام با اطمینان زیادي
مراحل را به پیش برد .به همین دلیل ممکن است شخص
وارد حیطهاي شود که در آن خطا وجود داشته و دچار عیب
و نقص گردد [ .]08از نظر اروینک ،هیچ ضمانتی براي
درستی قضایایی که صورتبندي شدهاند و یا حتی
اثباتهاي درستِ قضایا ،وجود ندارد []4؛ به عبارت دیگر
فعالیت هاي خالقانه ریاضی ممکن است گاهی اوقات با
بصیرت زیادي همراه باشد؛ اما ممکن است شامل
ظرافتهاي خاصی که باید دیده میشد ،نباشد.
اگرچه فعالیتهاي خالقانه ریاضی میتواند همراه با خطا
باشد؛ اما همین امکان وجود خطا در فعالیتهاي خالقانه
ریاضی است که باعث میشود پیشرويهاي اساسی و
دستآوردهاي موفق بشري به وجود آیند .به نظر میرسد
که این خطاپذیري در ریاضیدانان به علت شهود اولیه آنان
قبل از دنبال کردن استداللهاي منطقی است .اگر قرار بود
که ریاضیدانان تنها با منطق پیشروي کرده و به شهود
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اجازه ظهور داده نمیشد و اگر شمشیر تیز دقت بر گردن
ریاضیدانان بود ،در ریاضی نه ایدهاي خلق میشد ،نه

شبکه ساخت شناختی فرد جا گرفته باشد .از این شبکه
همانند یک داربست براي رشد ،توسعه و ساخت مفاهیم

رابطهاي کشف میشد و نه نظریهاي شکل میگرفت .مث ً
ال
اثباتهایی که براي اصل پنجم اقلیدس ارائه میشد و
همگی همراه با خطا بود ،در قرن بیستم سبب به بوجود
آوردن هندسه نااقلیدسی شد .براي مثال دیگر ،میتوان به
حدس پوانکاره 48اشاره کرد که حدود یک قرن ریاضیدانان
براي اثبات آن تالش میکردند .تا اینکه باالخره این حدس
در سال  2111توسط پرلمان 43اثبات شد .اما به جرأت
میتوان گفت که اثبات پرلمان حاصل تالش و ارائه
راهحلهاي مختلف ریاضیدانانی نیز بود که در آن صد سال
براي اثبات آن تالش خالقانه کردند ،اگرچه تالشهاي آنان

استفاده میشود .پس الزم است آموزش به گونهاي باشد که
شرایط را چنان فراهم کند تا این گونه درک ،یعنی درک
معنادار شکل بگیرد.
استاندارد ارتباطات و اتصاالت ریاضی که یکی از اصول و
استانداردهاي ریاضیات مدرسهاي ( )NCTM50–2000است،
ضمن بیان اینکه ارتباطات و اتصاالت درون و برون ریاضی
از اهمیت ویژهاي برخوردار است ،تأکید میکند به جاي این
که دانشآموزان ریاضیات را مانند مجموعهاي از موضوعات،
ایدهها و مهارتهاي جدا از هم ببینند ،سعی شود فرصتی
فراهم گردد که دانشآموزان به خوبی از ارتباطات و

همراه با خطا بود.
از نظر اروینک ،خطاپذیر بودن فعالیتهاي خالقانه ریاضی
از جمله ویژگیهاي آن است که بعضی از افراد به راحتی با
آن کنار نمیآیند .از آنجا که فعالیتهاي خالقانه ریاضی آن
قطعیت الزم را براي این افراد به همراه ندارد ،ترجیح
میدهند که به دنبال الگوریتمهایی باشند که آن یقین را
براي رسیدن و دست یابی به حل دستهاي از مسائل به آنان
بدهد [ .]4شاید یکی از دالیل عمده ،تربیت ریاضی این
افراد باشد و اینکه آنان با کار واقعی ریاضیدانان و نحوه
خلق مفاهیم آشنا نیستند.

اتصاالت میان مفاهیم و ایدههاي ریاضی آگاه شوند تا
موجب درک عمیقتر آنان گردد [ .]35اتصال میان
موضوعات مختلف ریاضی به دانشآموزان کمک میکند تا
ریاضیات را مانند یک کل منجسم ببینند و این امر سبب
میشود که مفاهیم ریاضی به طور معناداري درک شده و
باعث بصیرت شود .این ارتباطات و اتصاالت میتوانند بین
مفاهیم و موضوعات ریاضی و یا بین شاخههاي مختلف
ریاضی باشند.
همان طور که قبال گفته شد ،تعمیم دادن در ریاضی شکلی
از فعالیتهاي خالقانه ریاضی محسوب میشود .از طریق

 -3خالقیت و آموزش ریاضی
اگرچه خیلی اوقات دیده میشود که خالقیت را به مفهوم
نبوغ یا توانایی خارقالعاده ،وابسته میکنند؛ اما آموزشگران
ریاضی ،با شناخت عناصر و ویژگیهاي خالقیت ریاضی ،آن
ال شرح
را تنها به نبوغ وابسته نمیکنند .همان طور که قب ً
داده شد ،درک ،شهود ،بصیرت و توانایی تعمیم دادن ،از
جمله نیروهاي محرکهي خالقیت ریاضی هستند و این
آموزشگران ریاضی ،با آگاهی از این عناصر ،بر این باورند که
خالقیت ریاضی میتواند به طور گستردهاي در بین
دانشآموزان و دانشجویان پرورش داده شود.
درک و بصیرت در آموزش زمانی رخ میدهد که اتصاالت و
ارتباطات بین مفاهیم و حوزههاي مختلف ریاضی براي
یادگیرنده مشخص شده و با ساختار شناختی ذهن او
هماهنگی پیدا کرده باشد؛ به عبارت دیگر ،مفاهیم در

تعمیم میتوان بین مفاهیم ،ایدهها و رویهها ارتباط برقرار
کرد .براي مثال میتوان جهت به دست آوردن حجم یک
هرم ناقص مربع القاعده از مساحت ذوزنقه استفاده کرد
[ .]35به این ترتیب روش به دست آوردن مساحت ذوزنقه
تعمیم داده شده و حجم یک هرم ناقص مربع القاعده با
استفاده ازآن به دست میآید؛ بنابراین بین روشهاي به
دست آوردن مساحت یک ذوزنقه و حجم یک هرم ناقص
ارتباط و اتصال برقرار میشود (شکل.)0
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تربیت ریاضی اکثر دانشآموزان و دانشجویان به گونهاي
است که مستقیم یا غیرمستقیم به آنان آموزشهایی داده
میشود که تصور میکنند همه ریاضی فقط منطقی ،معین،
قابل حل و قابل توضیح است .این فراگیران ،از پشت
صحنههاي ریاضی بیخبرند .مدرسین غالباً به مخاطبین
پشت صحنههاي ریاضی را نشان نمیدهند .شاید شما
مدرسینی را دیده باشید که اگر قضیهاي را که میخواهند
سرکالس ارائه کنند فراموش کرده باشند ،در گوشهاي از
تابلو کالس ،طوري که مخاطبین نبینند چیزهایی را براي
خود مینویسند و بالفاصله پاک میکنند .اما اي کاش آن
شهود و آن پشت صحنهها و فرایندهاي طی شده براي
رسیدن به جواب ها نیز ارائه شود تا فکر نکنند ریاضیاتی که
شکل  1ارتباط بین روشهاي به دست آوردن مساحت
ذوزنقه و حجم هرم ناقص

عالوه بر تعمیم روشها ،میتوان به تعمیم مفاهیم اشاره
کرد؛ مثالً دانش آموزي که قضیه تالس را براي دو بعد فرا
گرفته است ،بتواند براي سه بعد نیز تعمیم دهد.
همان طور که مطرح شد ،حل مسئله در ریاضی به عنوان
یک فعالیت خالقانه ریاضی محسوب میشود .آموزش
مفاهیم و موضوعات ریاضی از طریق حل مسئله ،فرصتی
براي درک عمیق از مفاهیم ،موضوعات و ایدههاي مختلف
ریاضی فراهم میکند و این امر سبب میگردد که
دانشآموزان ضمن درگیر شدن در حل مسائل ،به ارتباط و
اتصال بین مفاهیم و موضوعات ریاضی بپردازند .بنابراین با
توجه به اینکه حل مسئله به فراهم کردن شرایطی مناسب
براي پرورش تفکر خالق کمک میکند ،لذا اتخاذ رویکرد
حل مسئله گامی در جهت پرورش درک ،بصیرت و توانایی
تعمیم دادن میباشد.
با پرورش شهود و هدایت آن در جهت درست میتوان
بستري مناسب براي بروز خالقیت و پرورش تفکر خالق
فراهم کرد؛ بنابراین تقویت و پرورش شهود از اهمیت
خاصی برخوردار است .شاید بتوان گفت شهود در ریاضی،
نوعی درک اولیه به حساب میآید و در بسیاري از مواقع
همراه با خطاهاي انسانی است؛ اما همین وجود خطاها
عاملی مؤثر در پیشبرد تولید ایدههاي مهم ریاضی است.

054

به آنان ارائه می شود از همان اول به صورت شسته ،رفته و
آماده همراه با اثباتهاي صوري و رسمی است؛ در نتیجه به
این باور برسند که آنان نیز میتوانند یکی از خالقان ریاضی
باشند و قادرند سهمشان را در تولید دانش ریاضی ایفا کنند
و در عین حال با فرآیندهاي تفکر خالقانه یک مسئله حل
کن آشنا شوند.
اگر چ ه شهود براي اعتبار بخشیدن خود نیاز به دقت و
منطق دارد؛ ولی نقطه مقابل دقت نیست [ ]5بلکه از تعامل
بین این دو ،ایدههاي ریاضی شکل میگیرند .در حقیقت
شهود گامی مؤ ثر در جهت رسیدن به ریاضیات صوري و
رسمی است .در این خصوص ،به دلیل وجود ساختارهاي
منطقی در ریاضیات ،دیوید تال ،منطق را یکی از ابزارهاي
پرورش شهود میداند [.]5
بنابراین با فراهم آوردن محیطی مناسب در طی فعالیتهاي
هدایت شده ،میتوان از فراگیران انتظار داشت که در تولید
یک ایده ریاضی مشارکت داشته و تشویق به بازتولید
ایدههاي ریاضی به شیوه بازسازي شوند.
 -4نتایج و بحث
در این بخش به طور اجمال به سؤاالت تحقیق پاسخ داده
میشود.
در جواب به این که خالقیت ریاضی چیست ،با مروري بر
ادبیات ،تعاریف مختلفی میتوان یافت .خالقیت ریاضی
نقش حیاتی در چرخه کاملی از تفکر ریاضی پیشرفته دارد
و باعث حدسیه سازي در جهت توسعه ،پیشبرد و خلق
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نظریههاي ریاضی میگردد؛ همجنین میتوان توانایی
تحلیل یک مسئله داده شده به شیوههاي مختلف و انتخاب

مورد تردید قرار داد ،نسبت دادن آن به تصادف محض نیز
صحیح نیست و شامل مراحل متعددي است .مدل واالس،

یک روش مناسب براي روي آوردن به وضعیت هاي نا آشنا
در ریاضیات ،در نظر گرفت .توانایی براي صورتبندي یک
تعریف جدید و ارزشمند در ریاضی با استفاده از مفاهیم
تعریف شده قبلی ،مثالی از خالقیت ریاضی است .خالقیت
در ریاضیات تنها مرتبط با کار اصیل و بکر ریاضیدانان
نیست ،بلکه کشف بعضی موارد از قبل شناخته شده توسط
شخصی که این کشف براي او جدید است را نیز شامل
میشود.
اینکه چگونه خالقیت ریاضی توسعه پیدا میکند ،میتوان
گفت خالقیت ریاضی در خأل نمیتواند رخ دهد ،بلکه

یکی از مدل هاي حل مسئله خالقانه ،مدل چهار مرحلهاي
شامل مراحل آماده سازي ،کمون ،جرقه ذهنی و تأیید
است .این مدل با تأکید بر ضرورت کار سخت و آگاهانه
روي مسئله ،بیان میکند که در صورت عدم کسب موفقیت
در حل ،شخص مسئله را رها کرده و به امور دیگري می-
پردازد؛ که شروع مرحله کمون است .در این مرحله،
ناخودآگاه مسئله حلکن ،بیصدا در حال فعالیت است .تا
این که جرقه ذهنی زده شده و جواب متولد میگردد .در
مرحله تأیید نتایج به زبان صوري و رسمی ریاضی بیان می-
گردد.

نیازمند بافتی است که در آن شخص به کمک تجارب
پیشین خود آماده برداشتن گامهاي مهمی به سمت یک
جهت جدید میشود .مراحل رشد خالقیت ریاضی را
میتوان شامل سه مرحله مقدماتی  ،فعالیت الگوریتمی و
فعالیت خالقانه در نظر گرفت .مرحلهاي مقدماتی -تکنیکی،
شامل نوعی کاربرد عملی یا تکنیکی از قواعد و رویههاي
ریاضی ،بدون آگاهی از بنیانهاي نظري آن میباشد.
فعالیتهاي الگوریتمی ریاضی اساساً به اجراي تکنیکهاي
ریاضی توجه دارند که در فرآیند خلق ریاضیات مورد نیازند.
در این مرحله مفاهیم به صورت یک شئ در ذهن کپسوله

در خصوص ویژگیهاي فعالیتهاي خالقانه در ریاضی ،می-
توان گفت که خالقیت اگرچه به دنبال نتایج مثبتی است
اما؛ چون یک فعالیت انسانی است همیشه نتیجه مطلوب
حاصل نمیشود و گاهی اوقات نیز با خطا همراه است.
خطاپذیري یکی از ویژگیهاي فعالیتهاي خالقانه ریاضی
میباشد که باید مورد تقدیر قرار گیرد؛ زیرا همین وجود
خطا است که باعث پیشرويهاي اساسی میشود.
فعالیتهاي خالقانه ریاضی میتوانند از تعامل نیرو محرکه-
هاي مختلفی از جمله درک ،شهود ،بصیرت و توانایی تعمیم
دادن صورت پذیرند.

شده و به هنگام نیاز از آن به عنوان ابزار استفاده میگردد.
در مرحله فعالیت خالقانه ،خالقیت ریاضی رخ میدهد و
تصمیمی گرفته میشود؛ که متفاوت از فرایندهاي
الگوریتمی یا سیستمی ریاضی است و متکی بر تفکر
الگوریتمی نبوده ،بلکه فراتر از تفکر الگوریتمی میباشد.
در پاسخ به این که چه چیزي عملکرد خالقانه در ریاضی
محسوب میشود میتوان گفت که خالقیت ریاضی ،شامل
توانایی براي خلق اشیاء ریاضی همراه با کشف روابط
متقابلشان است و میتواند شامل تغییر در سازماندهی
ساختار یک نظریه ریاضی به منظور بهبود آن نیز باشد؛
همچنین خالقیت ریاضی ،توانایی براي حل مسئله و یا
توسعه ساختارهاي فکري با در نظرگرفتن ماهیت منطقی-
استنتاجی ریاضی است.
در خصوص مراحل فرآیند یک فعالیت خالقانه ،میتوان
گفت اگرچه نمیتوان نقش تصادف را در فرآیند خالقانه

لذا در آموزش ریاضی باید با توجه به این ویژگیها و نیرو
محرکهها ،شرایط و بستري فراهم نمود تا یادگیري معنا
دار( درک و بصیرت ) از طریق برقراري ارتباطات و اتصاالت
بین مفاهیم و روشها ایجاد شود و لذا مهارت تعمیم دادن
پرورش یابد و فرصتی براي فراگیران فراهم گردد تا خالقیت
در ریاضی را نیز تجربه کنند و بتوانند مانند یک ریاضیدان
تازه کار عمل کنند.
 -5نتیجهگیری
انسان از ابتداي تولد تشنه کاوش و یادگیري است و اگر
زمینه و محیط مناسبی فراهم شود ،میتواند به سوي
خالقیت و نوآوري هدایت گردد .خالقیت و نوآوري نقشی
مهمی در رشد و توسعه علم ایفا میکند و بررسی و تبیین
آن از اهمیت خاصی برخوردار است .بنابراین از جمله اهداف
هر نظام آموزشی باید پرورش انسانهاي خالق باشد ،تا قادر
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باشند در شرایط غیر قابل پیشبینی ،تصمیمهاي به جا و
شایستهاي را بگیرند .خالقیت یک ویژگی پویا از ذهن
بشري است که میتوان آن را بهبود و توسعه داد و یا با عدم
توجه به آن ،باعث سرکوبی آن شد.
با توجه به اینکه ریاضی حوزهاي است که در رأس
حوزههاي عقالنی قرار دارد [ ]31و بستري مناسب براي
پرورش مهارتهایی چون تعمیم دادن ،مدل سازي ،حدسیه
سازي و حل مسئله میباشد؛ لذا خالقیت باید در
فعالیت هاي این حوزه وجود داشته و رشد و توسعه آن در
برنامه درسی مدرسهاي و دانشگاهی قرار گیرد و فرصتی
براي فراگیران فراهم گردد تا تفکر خالق را در ریاضی هم
تجربه کنند .به امید آن که خالقیت ریاضی را به عنوان
مؤلفهاي ضروري در نظام آموزشیمان در نظر بگیریم و آن
را به طور گسترده در بین دانشآموزان و دانشجویان
پرورش دهیم.

را به طور گسترده در بین دانشآموزان و دانشجویان
پرورش دهیم.
مؤلفهاي ضروري در نظام آموزشیمان در نظر بگیریم و آن
را به طور گسترده در بین دانشآموزان و دانشجویان
پرورش دهیم.
فعالیت هاي این حوزه وجود داشته و رشد و توسعه آن در
برنامه درسی مدرسهاي و دانشگاهی قرار گیرد و فرصتی
براي فراگیران فراهم گردد تا تفکر خالق را در ریاضی هم
تجربه کنند .به امید آنکه خالقیت ریاضی را به عنوان
مؤلفهاي ضروري در نظام آموزشیمان در نظر بگیریم و آن
را به طور گسترده در بین دانشآموزان و دانشجویان
پرورش دهیم.
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