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Abstract: All students can learn to think
mathematically and increase the depth and
complexity of their ideas as the main goal
of mathematics education. However, there
are various challenges in achieving this
goal
extensively
in
mathematics
classrooms due to the need for conceptual
Account of mathematical thinking.
Therefore, this study intends to give a more
clear account of what are the challenges of
mathematical thinking, why they matter
and how they might be overcomed. For this
purpose,
different
approaches
to
mathematical thinking were systematically
and critically reviewed. Among those, the
paper emphasized on mathematician’s
account of mathematical thinking and the
ways in which, it can be transferred into
teachinglearning
activities,
has
articulated. In addition, the challenges of
developing mathematical thinking are
discussed. This paper has aimed to depict a
more clear perspective for educational
researchers in general and mathematics
education researchers in particular.

 همه دانشآموزان میتوانند به صورت ریاضیوار:چكیده
فكر کنند و عمق و پیچیدگی ایدههاي ریاضی خود را به
 هر چند. افزایش دهد،عنوان هدف مهم آموزش ریاضی
 در کالسهاي ریاضی،این مهم هنوز به طور گسترده
 زیرا ارتقاي تفكر ریاضی با چالشهایی،اتفاق نیفتاده است
 تبیین مفهومی تفكر ریاضی،روبروست که یكی از آنها
 چرایی و، بر آن است که چیستی، لذا این مطالعه.است
چگونگی چالشهاي تفكر ریاضی را از طریق مرور
 به طور، . تبیین کند،رویكردهاي مختلف به تفكر ریاضی
 از.نظاموار مرور شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاند
 توصیف ریاضیدانان از تفكر،بین رویكردهاي موجود
ریاضی براي تبدیل آن به فعالیتهاي یاددهی و یادگیري
 عالوه. به تفصیل شرح و بسط داده شده است،ریاضی
 چالشهاي پیش رو براي توسعه تفكر ریاضی نیز،براین
 چشمانداز روشنی براي، این مقاله.بیان شده است
محققان آموزشی در حالت کلی و براي محققان آموزش
. ترسیم میکند،ریاضی در حالت خاص
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 .2مقدمه
تفكر ریاضی ،یكی از مهمترین اهداف آموزش ریاضی است که نقشی اساسی در ارتفاي یادگیري
مفهومی بازي میکند .برخی از توصیفهاي موجود از تفكر ریاضی بر روشهاي حل مسئله تأکید
میکنند ،در حالیکه بعضی دیگر ،بر توسعه درك مفهومی ریاضی تمرکز دارند (واتسن.)1002 ،2
ولی در هر دو صورت ،تفكر ریاضی به عنون یكی از انواع تفكر شناخته میشود که داراي زبان
خاص و ویژگی هاي انتزاعی منحصر به فرد است .به دلیل این ویژگیها ،آموزش ریاضی ،یكی از
اصلیترین چالشهاي نظامهاي آموزشی است و بورتون )2331( 1بر این باور است که تنها ،تعداد
اندکی از دانشآموزان ،در درس ریاضی موفقاند و تفكر ریاضی در اکثرشان ،توسعه نیافته است.
آنان یكی از موانع را ،تأکید زیاد نظامهاي آموزشی را بر محتواي ریاضی در مقابل فرآیند توسعه
تفكر ریاضی میدانند.
از طرفی ،به خاطر اهمیت نقش ریاضی در توسعه علوم و فناوري ،آموزش ریاضی توجه محققان
زیادي را جلب کرده است و حتی بعضی از آنها ادعا کردهاند که بین آموزش ریاضی و توسعه
زندگی ،رابطۀ مستقیمی وجود دارد (کلمنتس و الرتن .)2336 ،9بدین سبب «شوراي معلمان
ریاضی آمریكا (NCTM) »1در سال  ،1000اعالم کرد که دانشآموزان ،باید ریاضی را براي
زندگی و بهعنوان یک میراث فرهنگی ،براي محیط کار و نیز جامعه فنی و علمی ،یاد بگیرند .هم-
چنین ،این شورا بیان نمود که «کمک به همه دانشآموزان براي توسعه تواناییهاي ریاضی» ،از
اهداف آموزش ریاضی است و «همه دانشآموزان میتوانند یاد بگیرند که ریاضیوار ،فكر کنند»
(ص  ،)12اگرچه بسیاري از پژوهشگران دریافتهاند که در تدریس ریاضی ،هنوز این هدف محقق
نشده است (یوداریا و تال2331 ،5؛ زینیوندنژاد و همكاران .)1029 ،6به دلیل این تنوع در
برداشت ،در این مقاله ،تالش شده است تا چیستی ،چرایی و چگونگی توسعه تفكر ریاضی از چند
دیدگاه ،تبیین شود.
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 .1تفكر

ریاضی2

ال براي توصیف فعالیتهاي ذهنی که افراد از
اصطالح تفكر ریاضی ،داراي معانی متعدي است .مث ا
آنها آگاهی کامل ندارند (تفكر نیمهآگاهانه) ،کارهاي روزانه فرد که بهصورت مشخص انجام می-
گیرد ،کارهایی که نیازمند توجه یا تالش مستقیماند ،کارهایی که نیازمند توجه بیشتر و نیازمند
سطح خاصی از تجربه هستند ،همگی جزو تفكر ریاضی به حساب میآیند (ماوسلی.)1005 ،1
ضمناا ،تعریف توسعه تفكر ریاضی نیز آسان نیست .شونفیلد ( ،)2331یادگیري تفكر ریاضی را
ازنقطهنظر معرفتشناختی ،هستیشناسی و تعلیم و تربیت ،به معنی توسعه و بهکارگیري فرآیند
ریاضی سازي و تجرید (انتزاع) میداند که شایستگی کار با ابزارها را در فهم ساختارهاي ریاضی،
ایجاد میکند .به این دلیل ،تفكر ریاضی نقش عمدهاي در یادگیري مفهومی بازي میکند که
میتوان بهوسیله فعالیتهاي ریاضی متنوع ،آن را توسعه داد (هنینگسن و استین2331 ،9؛
استین و همكاران .)1001 ،1مهمترین ارزش توسعه تفكر ریاضی ،کمک به دانشآموزان براي
تبدیلشدن به متفكران ریاضی در مقابل انجام دهندگان یا مسئله حلکنهاي صرف است .زیرا
یک متفكر ریاضی در مقایسه با یک انجام دهنده یا مسئله حلکن ،داراي توانایی بیشتري براي
یادگیري موقعیتهاي مختلف ریاضی و نگرش استقرایی براي کشف الگوها و درك مفاهیم
ریاضی است .بهطورکلی ،یک متفكر ریاضی ،سازنده دانش است و فقط ،کسبکننده دانش نیست
(میسن ،بورتون و استیسی.)1020 ،
اگر شخصی بخواهد تفكر ریاضی را یاد دهد یا آن را ارزشیابی کند ،بایستی ابتدا تعریف تفكر
ال
ریاضی را بداند .در حالی که توانایی یادگیري مفاهیم مختلف ریاضی با هم فرق دارند .مث ا
یادگیري شمارش ،کامالا متفاوت از یادگیري اثبات یک قضیه توپولوژي است .همین تنوع ،باعث
توسعه دیدگاههاي زیادي در مورد تفكر ریاضی شده است که از آن جمله ،میتوان به دیدگاههاي
روانسنجی (کارول ،)2336 ،5شناختی -آموزشی (گینسبرگ ،)2336 ،6شناختی -پردازش
اطالعات (میر و هگرتی ،)2336 ،1و رویكردهاي ریاضی (دریفوس و آیزنبرگ )2336 ،1اشاره کرد
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که هرکدام ،اهمیت خاص خود را دارد .براي مثال ،شناخت ماهیت تفكر ریاضی ،براي روان-
شناسان اهمیت بیشتري دارد ،درحالیکه شبیهسازي تفكر ریاضی ،موردتوجه دانشمندان علوم
کامپیوتر است .یا این که فرایند یاددهی -یادگیري و آزمودن تفكر ریاضی براي آموزشگران مهم
است ،اما چگونگی و چرایی کیفیت تفكر ریاضی ،توجه محققان حوزههاي فرهنگی را هم به خود
جلب کرده است .باالخره ،فیلسوفها براي فهم صورتهاي تفكر منطقی جدیت داشتهاند ،ولی
عامه مردم؛ فقط براي حل مسائل نیازمند تفكر ریاضی هستند (استرنبرگ و بن-زیو .)2336 ،2از
منظر نظریهپردازان آموزش ریاضی ،فعالیتهاي ذهنی متنوعی مانند مثالزدن ،تخصیص مسئله،
تحلیل منطقی ،نمادسازي ،تكمیل کردن ،حذف کردن ،اصالح کردن ،مقایسه کردن ،مرتب
کردن ،مشاهده الگوها ،توضیح دادن ،دلیل آوردن ،راستیآزمایی و قانع کردن و رد کردن ،همگی
میتوانند ویژگیهاي تفكر ریاضی را مشخص نمایند (میسن و همكاران .)1020 ،این در حالی
است که تفكر ریاضی مطابق از دیدگاه روانسنجها ،دربرگیرنده تواناییهاي عمومی ،هوش سیال،
حافظه عمومی ،درك تصویري وسیع و هوش متبلور در باالترین سطح است (استرنبرگ و بنزیو،
 .)2336ولی کسانی مانند میر و هیگارتی ( )2336که رویكرد پردازش اطالعات شناختی به تفكر
ریاضی دارند ،ماهیت حل مسئله ریاضی را شامل فرآیند شناختی منطقی میدانند و آن را ترجمه
یا بازنمایی ذهنی هر گزاره در مسئلههاي ریاضی معرفی میکنند .در حقیقت این فرآیند
شناختی ،جرح و تعدیل شده مدل چهار مرحلهاي حل مسئله پولیاست که در آن ،مرحله اول
تشخیص معنی اولیه هر گزاره در مسئله و تلفیق به معنی بازنمایی ذهنی موقعیت توضیح
دادهشده در مسئله؛ مرحله دوم برنامهریزي یک طرح براي حل مسئله؛ محله سوم اجرا به معنی
انجام طرح مثل محاسبات است و تنها به مرحله چهارم مدل پولیا که دوبارهنگري است ،اشاره
نشده است .با عنایت به این برداشت ،از منظر روانسنجها ،اساس تفكر ریاضی« ،استراتژي مدل-
مسئله »1براي حل مسئله است .به این معنی که یادگیرنده ،موقعیت شرح دادهشده در مسئله را
میفهمد و سعی میکند که طرحی براي رسیدن به حل آن ،مبتنی بر بازنمایی موقعیت مسئله،
بریزد .بن زیو )2336( 9در توضیح این دیدگاه ،مدلی معرفی کرده است که در آن ،متفكر ریاضی
کسی است که سعی میکند یک مسئله کمّی را حل کند .خطاهاي دانشآموزان در این مدل،
خطاهاي منطقی با دالیل معین هستند ،حتی اگر درست نباشند.
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دریفوس و آیزنبرگ ،)2336( 2ویژگیهاي کلیدي تفكر ریاضی را زیباییشناسی (برداشت
ریاضیدانان از تفكرشان در خصوص ریاضی)؛ اعتمادبهنفس (براي درست فكر کردنِ ریاضی)؛
استدالل از طریق استنتاج (براي دیدن روابط بین انواع مختلف مسائل ریاضی)؛ ساختارها (براي
دیدن روابط بین حقایق و روابط؛ بازنمایی (براي ترجمه یک مسئله ریاضی به قالبهاي دیداري،
نمادي و عددي)؛ استدالل دیداري براي توجیه بازنماییها؛ تفكر بازگشتی براي حرکت به سمت
جلو و دوباره برگشتن به آغاز؛ انعطاف تفكر (باقی نماندن در یک حالت خاص یا روش تفكر درباره
مسائل ریاضی) ،توصیف کردهاند .بسیاري از پژوهشگران نیز ،علت پویایی تفكر ریاضی را همین
ویژگیها میدانند (تال2332،؛ شونفیلد2331 ،؛ هارل و همكاران 1006؛ میسن ،بورتون و
استیسی .)1020 ،شكل ،2نقشه مفهومی تفكر ریاضی را نشان میدهد (کاراداگ )1020 ،1که
هفت دسته اصلی فعالیتهاي مدلسازي ریاضی ،نمادین کردن ریاضی ،بازنمایی ،استدالل،
تجرید ،اثبات کردن و ریاضیورزي 9را دربر میگیرد .به باور زندیه ،)1001( 1ریاضیورزي به
فعالیتهایی مانند تجربه کردن ،حدسیهسازي ،سازماندهی کردن و اثبات کردن ،اطالق میشود.
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شكل  :2فعالیتهاي تفكر ریاضی (کاراداگ)1020 ،

در راستاي رویكردهاي ریاضی ،در اوایل دهه  ،2310گروههاي تخصصی و محققان آموزش
ریاضی ،چشماندازهایی در مورد چگونگی توصیف تفكر ریاضی پیشنهاد کردند که تقریباا همۀ
آنها ،مرتبط با تفكر ریاضی پیشرفته  2بودند .در این راستا ،ابتدا نظریهاي براي درك ریاضی
دانشگاهی ،تبیین شد (تال .)2332 ،با توجه به تحقیقهاي انجامشده درباره ماهیت تفكر
ریاضی ،سه حوزه نیازمند توجه است که عبارت از مفهومسازي تفكر ریاضی پیشرفته ،انجام
پژوهشهاي میدانی ،و امكانسنجی براي کاربست نظریههاي تبیین شده در موقعیتهاي واقعی
کالسهاي درس در آموزش عالی هستند .نگاهی به سیر تحولی پژوهشهاي انجامشده در
خصوص تفكر ریاضی پیشرفته ،چند مضمون مهم را برجسته میکند (نب )1020 ،که میتوان به

Advanced Mathematical Thinking
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تمایز تصویر مفهوم و تعریف مفهوم 2اشاره کرد که چارچوبی براي مشكالت شناختی ریاضی را
در حوزه ریاضیات دانشگاهی ،بیان نموده است (تال و وینر.)2312 ،1

 .9اهمیت تفكر ریاضی بهعنوان یک فرآیند در ریاضیات پیشرفته
ریاضیدانان ،روشهایی را براي فرآیند تفكر خالق جستجو میکنند که از طریق آن ،امیدوارند
که کیفیت تدریس و پژوهش ریاضی در سطح دانشگاه ،ارتقاء یابد (تال .)2332 ،بسیاري از
فرآیندهایی که در حل مسئله اتفاق میافتد ،در تفكر ریاضی نیز رخ میدهد؛ هرچند ،استنتاج و
اثبات ،خصوصیت منحصربهفرد تفكر ریاضی پیشرفته است .باوجود این ،تال ( )2332و بعد
ارسالن (  ،)1020 aمشاهده کردند که یاددهی در سطح دانشگاه ،عمدتاا بر محصول تفكر ریاضی
متمرکز است و کمتر بر فرآیند تفكر ریاضی ،تأکید دارد.
همه مفاهیم در ریاضیات پیشرفته ،جزو مفاهیم و استنتاجات انتزاعی هستند و یكی از وجوه
تمایز بین تفكر ریاضی مقدماتی و پیشرفته ،مربوط به سطح پیچیدگیِ تفكر ریاضی ،و چگونگی
پرداختن به آن است (دریفوس .)2332 ،طی چند سال ،تالشهاي گستردهاي براي تبیین
ویژگیهاي تفكر ریاضی پیشرفته ،توسط «گروه کاري تفكر ریاضی پیشرفته »9در «کنفرانس
بینالمللی روانشناسی آموزش ریاضی )PME( »1که ساالنه برگزار میشود ،صورت گرفت .یكی
از یافتههاي مهم ،تفاوت بین فرآیند و مفهوم ،در یادگیري ریاضی بود همچنین ،کاپوت)2331( 5
تصریح کرد که نظامهاي بازنمایی ذهنی و ابزارهایی که براي تولید آنها به کار میرود ،بسیار
مهم هستند و در این بین ،تكنولوژي به طور مشخص ،نقش برجستهاي دارد .بنابراین هرچه
توصیف ذهنیِ غنیتري از یک مفهوم ساخته شود ،شخص در درك ریاضی ،موفقتر خواهد بود.
افزون بر این ،حرکت از یک بازنمایی ریاضی به بازنمایی دیگر ،براي فهم عمیق ایدههاي جدید و
شكلگیري آنها ،بسیار مهم است .همچنین ،فرایند ترجمه که از طریق آن ،بازنماییهاي مختلف
به هم پیوند داده میشوند ،اهمیت ویژهاي دارد که در مسائل کاربردي ،نمود بیشتري پیدا
میکند (دریفوس .)2332 ،براي مثال ،در یک معادله دیفرانسیل درجه دوم با ضرایب ثابت،

1

Concept image and concept definition
Tall and Vinner
3
”Working Group for “Advanced Mathematical Thinking
4
Internatinal Group for the Psychology of Mathematics Education: PME
5
Kaput
2
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مسئله نوسان 2و راهحلهاي آن بر اساس انواع مختلف از حالتهایی میرایی ارائه داده میشود.
براي حل این معادالت ،دانشجویان باید درك واضحی از زمینه مسئله کاربردي داشته باشند ،تا
بتوانند آن را به زیان ریاضی ،ترجمه کنند .تمایز بین بازنماییهاي نمادین ،تجسمیافته و ذهنی،
بهوسیله نظریه سه دنیاي ریاضی تال ،شرح داده شده است .در این نظریه« ،مدلسازي» نقش
برجستهاي دارد ،زیرا در آن ،صورتهاي مختلف یک موضوع ،نظام یا فرایند ،براي ایجاد یک
نظریه یا ساختار ریاضی ،با هم ترکیب میشوند و براي مطالعه رفتار ،فرآیند یا شیءِ مدلسازي
شده ،مورد استفاده واقع میشوند .یعنی بازنماییهاي ذهنی ،وابسته به مدلسازي ریاضی و
مدلسازي ریاضی ،وابسته به موقعیت فیزیكی است و بازنماییهاي ذهنی فرد در این فرایند،
ضروري است (دریفوس.)2332 ،

 .1فرایند تفكر ریاضی
میسن ،بورتون و استیسی ( )1020با نگاهی جامعتر ،معتقدند که تفكر ریاضی ،فرآیندي پویاست
که افراد را قادر میسازد تا درك خود را از ایدههاي ریاضی ،عمیقتر کنند و همین ،باعث ارتقاي
فهم و درك آنان خواهد شد .از نظر آنان ،غناي تفكر ریاضی ،بستگی به عمق و قوت فرآیندها و
ساختارهاي ریاضی دارد که افراد را در ریاضی ،توانمند میسازد .آنها به چندین مهارت که باعث
تقویت و تعمیق تفكر ریاضی میشود اشاره کردهاند که مهمترینشان ،تخصیص و تعمیم1؛
حدسیهسازي و متقاعد کردن9؛ تصور کردن و بیان نمودن؛ تأکید کردن و نادیده گرفتن؛ توسیع و
تحدید؛ دستهبندي و تشخیص ویژگیها1؛ تغییر دادن ،متنوع کردن ،برعكس کردن و امتحان
کردن؛ انتخاب کردن ،مقایسه نمودن ،سازماندهی و مرتب کردن براي فهمیدن ساختارهاي
ریاضی مانند تعریفها ،حقایق ،قضیهها و خواص آنها ،مثالها ،مثالهاي نقض ،رویهها و
الگوریتمها ،بازنمایی نمادین ،بیان کردن ،دلیل آوردن ،اثبات و استدالل و ارتباط بازنماییهاي
یک مفهوم با یكدیگر هستند .میسن ،بورتون و استیسی ( )1020بر این باورند که از طریق حل
یک مسئله ریاضی ،میتوان بسیاري از این تواناییها به خصوص «تصور کردن و بیان نمودن» را
در یادگیرندگان ریاضی ،ایجاد نمود .از نطر ایشان« ،تصور کردن» که شامل همۀ شكلهاي
تصورات ذهنی فرد از مفهوم موردنظر است ،و «بیان نمودن» که تجلی آن تصورات است ،در
1

Oscillation
Specializing and Generalizing
3
Conjesturing and Convincing
4
Classifying and Characterizing
2
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حقیقت ،بنیان تفكر ریاضی هستند .عالوه بر اینها ،فرایند حل مسئله ،قابلیت افزایش تواناییهاي
«تأکید کردن و نادیده گرفتن»« ،توسیع و تحدید» و «طبقهبندي» را به خوبی دارد .با این حال،
آنها دو مهارت «تخصیص و تعمیم» و «حدسیهسازي و متقاعد کردن» را جزو ویژگیهاي
اساسی فرایند تفكر ریاضی و از جمله پرکاربردترینشان میدانند که به این دلیل به طور خاص،
به اختصار به آنها پرداخته میشود.

 .2-1تخصیص و تعمیم
فرآیند تخصیص ،به معنی بررسی مثالهاي خاص براي حل یک مسئله ریاضی است .در این
معنی ،مثالهاي انتخابشده ،حالتهاي خاصی از یک موقعیت عمومی در مسئله هستند .معموالا
وقتی که افراد ،قادر به حل یک مسئله نیستند و نمیتوانند جلو بروند« ،تخصیص» میتواند
کمكشان کند تا با درگیرشدن در فرایند حل مسئله ،توانایی رسیدن به راهحل مناسب را پیدا
کنند .اضافه بر این ،تخصیص دانشآموزان را قادر میسازد که حدسهاي بامعنی ارائه دهند و به
قول میسن ،بورتون و استیسی ( ،)1020تخصیص با حرکت از «چرا» به سمت «چه چیز» ،امكان
تبیین آنچه را که واقعاا اتفاق میافتد ،فراهم میسازد و الگوي معتبري براي یک مورد خاص،
تولید میکند .تخصیص به افراد کمک میکند که آنچه را میدانند ،آنچه را میخواهند و آنچه را
ممكن است ،شناسایی کنند .بنابراین از طریق تخصیص ،افراد از الگوها پردهبرداري میکنند و
این عمل ،میتواند منجر به تعمیم شود .در بحث تخصیص ،فرآیند تعمیم اجتنابناپذیر است و
براي حرکت از مثالهاي خاص و حدسیهسازي دربارۀ دستههاي گستردهتري از موارد مربوط به
آن مسئله ،به کار میرود و هنگامیکه فرد ،الگوهاي ممكن را براي حل یک مسئله درك میکند،
فرآیند تعمیم آغاز میشود .تعاملِ ثابت بین تخصیص و تعمیم ،بخش عمدهاي از تفكر ریاضی
است ،زیرا بهوسیله تخصیص ،شواهد براي مرحله تعمیم جمعآوري میشوند .درنتیجه ،اگر
تخصیص بهصورت نظاموار انجام شود ،الگوي تعمیم در بین مثالهاي انتخابشده ،مشهودتر
است.

 .1-1حدسیهسازي و متقاعد کردن
حدس یک عبارت منطقی است که هنوز درستی آن اثبات نشده است و دالیل آن بهطور
قانعکنندهاي بیاننشده ،ولی هیچ مثالی هم براي نقض آن پیدا نشده است .در فرآیند تفكر
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ریاضی ،حدس آگاهانه ،میتواند از طریق الگوها تولید شده و بعد ،با تخصیصهاي بیشتر ،به
قطعیت نزدیک شود .استدالل آوردن براي فرآیند حدسیهسازي ،شامل تعمیمهاي بیشتري است
که از بیان آنچه ممكن است درست باشد ،بهسوي علت یا «چرایی» درستی آن ،حرکت میکند
(میسن و همكاران .)1020 ،در مقیاس کوچکتر ،حدس زدن قلب تفكر ریاضی است (شكل .)1

شكل  :1فرآیند تولید حدس

بنابراین ممكن است مثالهاي نظاموار ،براي بروز الگوها کافی نباشند .عالوه بر این ،براي درگیر
شدن با مسئله بهطور کامل ،تخصیص ممكن است دوباره سازماندهی شود و پدیده دوباره کشف
کردن ،اتفاق بیفتد .براي حدس زدن« ،چه چیزي» از «چرا» دشوارتر است و پاسخ به «چرا» ،به
معناي ارائه دلیل براي همه گزارههایی است که خواننده را متقاعد میکند که چیزي درست
است.
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 .9-1فرایند پویاي تفكر ریاضی
تصویر «فنري شكل» از چارچوب تفكر ریاضی ،ابتدا از طرف برونر و همكاران ( )2316پیشنهاد
داده شد و بعد ،توسط میسن توسعه داده شده ،در شكل  9نشان دادهشده است .این حرکت
بهصورت فنري است و از تعداد نامعینی حلقه تشكیل میشود که در آن ،هر حلقه جدید بر
اساس فهم و آگاهی دانشآموز با توجه به درك حلقههاي قبلی ،ایجاد میشود (بورتن.)2311 ،
آگاهی در ریاضی ،سهم خاصی در ایجاد توانایی به تصور کشیدن یک مفهوم دارد .بنابراین ،هر
حلقه ،موقعیتی براي ارتقاي فهم و آگاهی بهوسیله دستورزي روي یک ایده ،یک موضوع ،یک
نمودار یا یک نماد فراهم میکند .هرچند نتایج این دستورزي ،بایستی قابلمشاهده و
برانگیزاننده و در ضمن ،قابل تفسیر باشد (میسن ،بورتون و استیسی .)2311 ،دستورزي ،فرایند
پیچیدهاي ایجاد میکند که از آن طریق ،آنچه که وجود دارد ،به آنچه که انتظار میرود ،تبدیل
میشود (بورتن.)2311 ،
در تفكر ریاضی ،مؤلفههاي عاطفی نیز نیازمند توجه هستند .اگرچه دستورزي ،درك کردن
الگوها و شرح و بسط دادن فعالیتهاي شناختی ،تفكر ریاضی را به جلو هدایت میکنند.
پاسخهاي عاطفی ،سطح شناختی را به سه صورت «ورود ،حمله ،و مرور» ،هدایت میکنند (شكل
 .)9در مرحله «ورود» ،دانشآموز با مسئله درگیر میشود که این کار ،نیازمند «تخصیص» است.
دستورزي با موضوعها ،سبب ایجاد «حمله» میشود .حدس زدن و متقاعد کردن ،منجر به درك
وضعیت مسئله شده و باالخره ،درك کردن باعث ایجاد و رشد تعمیم میشود و بعد با «مرور»،
موقعیت خلق میشود (بورتن2311 ،؛ میسن ،بورتن و استیسی.)1020 ،
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شكل  :9تفكر ریاضی بهعنوان یک فرآیند فنري شكل

البته ،زینیوندنژاد ( )1021در پژوهش خود ،نشان داد که قدرت ناشی از تفكر ریاضی ،تنها در
استفاده از مهارتهایی مانند تخصیص و تعمیم ،و حدس زدن و متقاعدکردن نیست ،بلكه
دانشجویان از ترکیب این تواناییها ،بهصورت غیرخطی و بسته به شرایط مسئله ،براي حل آن
بهره میبرند .این یافته ،زمینه را براي درك بهتر « سه دنیاي ریاضی »2که توسط تال ارائه شده
و جهتگیري اصلی آن ریاضیات پیشرفته در سطح دانشگاه است ،فراهم میکند.

 .5سه دنیاي ریاضی
مطالعات اخیر تال ( )1001در ارتباط با انتقال تفكر از ریاضیات مدرسهاي به ریاضیات رسمی در
سطح دانشگاه ،منجر به تدوین چارچوب نظري «سه دنیاي ریاضی» شده است .در این چارچوب،
تفكر ریاضی به سه روش تجسمسازي مفهومی ، 1نمادسازي عملیاتی 2و صورتگرایی -اصل
1

Three Worlds of Mathematics
Conceptual Embodiment

2
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موضوعی ،1ارائه میشود .دنیاي تجسمسازي مفهومی ،شامل درك مفاهیم ،تفكر و عمل ریاضی
است ،اما دنیاي نمادسازي فرهومی ،9شامل محاسبات بر اساس نمادها و روابط صوري و اصول
موضوعی است که مبتنی بر انتزاع و اثباتهاست .گري و تال ،)1002( 1چند نوعِ مختلف از
اشیاي ریاضی را توضیح دادهاند که یكی از آنها ،تجرید تجربی است و هدف آن ،مطالعه اشیاي
ریاضی براي کشف خواص آنهاست .تجرید نیمهتجربی ،بر عملیات روي نمادها تأکید دارد و
مفهومی است که بهصورت ذهنی فهمیده میشود .باالخره ،رویكرد صورتگرا 5یا به تعبیر پیاژه،
«تجرید بازتابی ،»6میتواند نسخه پاالیششده تجرید نیمهتجربی در نظر گرفته شود .این دنیا ،بر
شناسایی الگوها ،شباهتها و تفاوتها و تكرار عملها توسط فرد تا زمانی که بتواند آنها را
بهصورت خودبهخودي انجام دهد ،متمرکز است (تال .)1001 ،به باور وي ،این دنیا زبانی براي
توضیح و پاالیش تفكر ریاضی و مبناي توسعه ریاضی است .تال ( )1001معتقد است که دنیاي
تجسم ذهنی ،از طریق درك مفاهیم و ساخت و توصیف آنها ،باعث توسعه یادگیري فرد می-
شود .هنگامیکه نظامها به اصول موضوع تبدیل میشوند و خواص ریاضی با توجه به آنها ،از
طریق اثباتهاي رسمی استنتاج میشوند ،توسعه شناختی از یک مفهوم ،به سمت دنیاي سوم،
یعنی رویكرد صوري-اصل موضوعی حرکت میکند .بنابراین ،تجسمسازي مفهومی ،هم به
چگونگی مفاهیم تجسمیافته ریاضی ،و هم در حالتهاي خاص ،بازنمایی فرهومی 1از مفاهیم
ریاضی را نیز ،شامل میشود .بر این اساس ،زینیوندنژاد ( ،)1021تعامل بین این سه دنیاي
ریاضی را در درس معادالت دیفرانسیل ،نشان داد (شكل .)1

1

Operational Symbolism
Axiomatic Formalism
 9واژه ، proceptترکیبی از فرآیند ( )processو مفهوم ( )conceptاست که اولینبار در سال  2316در ششمین
کنگره بینالمللی آموزش ریاضی در اسپانیا ،توسط دیوید تال معرفی شد .خانم دکتر گویا ،معادل فارسی را «فرهوم»
را که ترکیبی از دو واژه باالست ،ساخت .سپس خانم دکتر شیوا زمانی ،در همان سال مقاله تال را ترجمه کرد که در
مجله رشد آموزش ریاضی سال  ،2915چاپ شد.
1
Gray and Tall
5
Formalist
6
Reflective Abstraction
7
Proceptual Representations
2
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شكل  :1سه دنیاي ریاضی (تال)1001 ،

سه دنیاي ریاضی ،حرکت بین بازنماییهاي چندگانه ریاضی را توصیف میکنند .در مسیر این
حرکت ،منظور از نمادسازي فرهومی استفاده از نمادها براي طی یک فرایند و رسیدن به یک
نتیجه است .ترکیب فرآیند و مفهوم ،یک فرهوم اولیه ایجاد میکند و مجموعهاي از فرهومهاي
ابتدایی ،یک فرهوم وسیعتر را ایجاد میکنند.
تمایز اصلی بین ریاضیات ابتدایی تجسمیافته و نمادین این است که تعریفها در ریاضیات
ابتدایی ،ریشه در تجارب فرد درباره اشیاي ریاضی دارد که خواص آنها بهعنوان تعریف درآمده
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و بهکار برده میشوند .درحالیکه بازنماییهاي رسمی در ریاضیات پیشرفته ،بر اساس تعریفهاي
مبتنی بر نظریه شروع میشوند و خواص آنها با استفاده از اثباتهاي رسمی ،استنتاج میشوند.
دانشآموزان به روشهاي یكسان ،بین این سه دنیا حرکت نمیکنند .براي مثال ،برخی از افراد
در دنیاي نمادسازي عملیاتی شروع میکنند ،هرچند ممكن است کموبیش در کارکردن با
نمادها ،بهعنوان مفاهیم قابل دستورزي ،مهارت داشته باشند .از طرفی دیگر ،برخی از
دانشآموزان بهطور طبیعی ،از تجربههاي تجسمیافته و نمادین شروع میکنند و برخی نیز بهطور
طبیعی ،مبتنی بر تعریفهاي نوشتاري عمل میکنند (کاپوت.)2331 ،
تفكر ریاضی از دیدگاه تال ( ،)2331شامل دو مؤلفه اصلی از جمله اختصاصی کردن مفاهیم
ریاضی بهوسیلۀ تعریفهاي دقیق و استنتاج منطقی قضیهها بر اساس تعریفها و اصول موضوع
است .وي معتقد است که دانشآموزان ،بایستی بهسوي تفكر پیشرفته ریاضی هدایت شوند و
صورتبندي شدن و نظاموار شدن ،2مرحله نهایی تفكر ریاضی است .در این راستا ،راسموسن و
ی
همكاران ،یک راهكار براي مشخصه تفكر ریاضی ارائه دادهاند که بر استفاده از رویههاي ریاض ِ
مهم و صورتهاي کیفی مختلف از فعالیتها تأکید دارد« .فعالیت ریاضی متعالی ،»1به تفكر
ریاضی پیشرفته اطالق میشود که محدود به کالس خاصی یا سطح محتوایی خاصی نیست و از
نظر تال ،نسبت به «متعالی» ترجیح دارد ،براي اینکه روي پیشرفت دانشآموز در طول فعالیت،
تأکید دارد .یعنی این حرکت ،صورتهایی از تحول استدالل دانشآموز و پیشرفت وي را نسبت
به فعالیتهاي قبلی ،نشان میدهد .در حقیقت ،عبارت تفكر بهوسیله روانشناسان ،براي توصیف
رشد ریاضی به کار میرود و آنها ،عبارت فعالیت ریاضی را به جاي تفكر ،بهکاربردهاند که هم
انجام دادن و هم فكر کردن را شامل میشود .عبارت فعالیت از دیدگاه آنان ،بهعنوان اولین و
پیشگامترین فعالیت انسانی در نظر گرفته شده که در آن ،انجام دادن و تفكر ،دوگانگیهایی
هستند که در زمینههاي اجتماعی و فرهنگی خاص ،واقع شدهاند (راسموسن و همكاران.)1005 ،
ی متعالی را مبتنی بر سازگار کردن و تعدیل ریاضیسازي افقی از قبیل حدس
آنها فعالیت ریاض ِ
زدن ،تجربه کردن و سایر روشهاي غیررسمی و ریاضیسازي عمودي نظیر رسمیسازي ،دلیل
1
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آوردن ،تعمیم و پیشبینی کردن بر اساس شواهد را مطرح نمودند .ضمن اا ،آنها فعالیتهاي
ریاضیسازي را در این شیوه ،ازجمله نمادسازي ،الگوریتمسازي و تعریف را نیز ،بهتفصیل بیان
کردهاند .تعارض بین ریاضیسازي عمودي و ریاضیسازي افقی ،روشی براي مشخصهسازيِ
فعالیتهاي دانشآموز و تعالی فعالیت فراهم میکند .جدید را تسهیل میکند (راسموسن،2
1001؛ راسموسن و همكاران.)1001 ،

 .6جمعبندي و نتیجهگیري
در این مقاله ،تعریفها و دیدگاههاي موجود در رابطه با تفكر ریاضی ،از جمله دیدگاههاي
روانسنجی ،شناختی-پردازش اطالعات ،شناختی-فرهنگی و رویكردهاي ریاضیدانان ،مرور شد.
از بین دیدگاههاي موجود ،دیدگاه تفكر ریاضی از منظر ریاضیدانان ،به تفصیل بررسی شد و
براي آن ،تعریف نسبتاا جامعی ارائه گردید .ریاضیدانان ،تفكر ریاضی را فرآیندي پیچیده و پویا
میدانند که مشخصه اصلی آن ،ساختارهاي انتزاعی و پیچیده آن است .ریاضیدانان معتقدند که
تفكر ریاضی ،شامل مهارتهایی است که در فرد ،توانایی و «قدرت» ویژهاي ایجاد میکند که هم
براي زیستنِ بهتر در هر جامعهاي ،به افراد کمک میکند و هم آنقدر آنان را «قدرتمند» میکند
تا بتوانند به تولید ریاضی بپزدازند و در این مقاله ،مهمترین آنها معرفی شدند .عالوه بر اینها،
در این مقاله ،تفاوت تفكر ریاضی مقدماتی و پیشرفته با توجه به دیدگاههاي ریاضی نیز،
موردبررسی قرار گرفت که میتوان مهمترین تفاوتها را در پیچیدگی محتوا و چگونگی مواجه-
شدن با آن ،و استنتاج و رسمیسازي ریاضی ،دانست.
همچنین ،با توجه به مطالعات انجامشده در درسهایی نظیر حساب دیفرانسیل و انتگرال
(حسابان) و معادالت دیفرانسیل ،مهمترین مسئله در یاددهی و یادگیري ریاضی ،فقدان تفكر
ریاضی براي مدلسازي ،حل و تفسیر راهحلهاست (ارسالن1020 b،؛ زینیوندنژاد و همكاران،
 .)1029با این وجود ،ارتقاي تفكر ریاضی در کالسهاي ریاضی دانشگاهی ،با چالشهاي جدي
مواجه است (رزالینی و همكاران 1021؛ یوداریا و تال )2331 ،که براي نمونه ،میتوان به تأثیر
دیدگاههاي مختلف نسبت به تفكر ریاضی ،فشار ارزشیابیهاي سراسريِ بیرونی مانند کنكور ،عدم
1
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استفاده از روشهاي متنوع براي ارزشیابی تواناییهاي ریاضی دانشجویان ،کمبود منابع ،آشنایی
اندك مدرسان ریاضی با چگونگی ارتقاي تفكر ریاضی در یادگیرندگان ،و نقش تكنولوژي در
ارتقاي تفكر ریاضی ،اشاره کرد.
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