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گزارش

»حل مسئله با استفاده از نظرية بازی ها 
شيوه ای است که در آن دانش آموز کمتر 
با فرمول های پيچيده رو به رو می شــود و 
بيشتر از هر عنصر ديگری در مهارت های 
خودش، از اســتدالل و استعداد تحليلی 
که دارد اســتفاده می کند. در نتيجه در 
روند حل مســئله با راه حلــی واضح تر و 
قابل درک تر به پاســخ می رسد که باعث 

می شود زودتر به جواب دست پيدا کند.
هندســة برداری يکــی از کاربردی ترين 
مباحث هندسه است که در آن از خواص 
بردار و کاربردهای آن برای حل ســاده تر 
مســئله های هندسة مســطحه و حتی 
هندسة فضايی اســتفاده می شود. يکی 
از مباحث اساسی و خالقيتی ترکيبيات، 
نظرية بازی هاســت. اين نظريه شــامل 
سؤال ها و مسئله های خالقيتی است که 
عمومًا برای حل آن هــا تنها به هوش و 
خالقيت نياز اســت و دانش زيادی برای 
حل آن ها الزم نيست. يکی از مهم ترين 
کاربردهای نظرية بازی ها توانمندشــدن 
ذهن در ســاختن راهبردهای منطقی و 
بهينه است که در برنامه نويسی به کمک 
آن می توانيم کدها را بهينه تر و منطقی تر 
بنويسيم.« همين چند خط ساده که شما 
االن خوانديد ما را از دفتر مجله کشــاند 
به يکی از کالس هــای رياضی دورة اول 
»دبيرســتان عالمه حلی شمارة 10« در 
منطقة ۱۳ شهر تهران تا در کالس آن ها 
بنشــينيم و چند دانش آموز خوش ذوق 
دربــارة آن برايمان صحبــت کنند. اين 
گــزارش ارتباط مســتقيمی بــا مطلب 
»مخاطبان ديروز و امروز برهان« همين 
شماره دارد. اگر اين گزارش و آن مقاله را 
مطالعه کنيد، حساب کار دستتان می آيد. 

با ما همراه باشيد.

جليل علوی نيا و ســبحان آرام که 
مقدمــة گزارش ما با حرف های آنان آغاز 
شــد، همراه با چند نفر ديگر از دوستان 
و دبير رياضی خودشــان ما را به مدرسه 
دعــوت کردند تا به مــا بگويند از طريق 
روش برداری و نظريــة بازی ها می توان 
نگاه تازه ای به حل مســائل هندســه و 
رياضی داشت. ما هم روی صندلی کالس 
ســلطان احمدی، دبير  آقاي  در کنار 
رياضی نشستيم تا آن ها پای تخته بروند 

و برايمان توضيح بدهند.
از جليل که پای تختــه در حال حل يک 
مسئله است می پرسم: »در اين روش چقدر 

خالقيت برای يادگيری بهتر وجود دارد؟«
او می گويــد: »در روش نظرية بازی ها، با 
توجه به نمونه هايی که دوستان ديگر من 
هم مطرح کردند، راه حل ها خيلی به قوة 
درک و اســتدالل دانش آموز وابسته اند. 
به هميــن دليل هم اســتفاده از چنين 
روشی، خالقيت بسيار زيادی را برای به 
نتيجه رساندن يافته هايشان و حل مسئله 

می طلبد.«

تفکر طوالنی مدت 
از سبحان می پرسم: »اگر در اين مسير و 
روش تازه ای که ياد گرفته ايد، با سؤال های 
تازه ای روبه رو بشويد، آن را چطور به جواب 
می رســانيد. مثاًل از معلم رياضی کمک 

می گيريد يا کتابی را مطالعه می کنيد؟« 
ســبحان در حالی که تمريــن تازه ای را 
برايمان حل می کنــد، چنين می گويد: 
»به طور کلی يکی از قواعد مهم در حل 
مسئله های رياضی فکرکردن روی آن ها 
به مدت طوالنی و مداوم است که امکان 
دارد حتــی چند هفته طول بکشــد. در 
صورت حل نشدن مســئله ای می توان از 
معلم های رياضی يا از فن پاسخنامه خوانی 

استفاده کرد.«
او در ادامه دربارة اين نکته که اصواًل کدام 
يک از مباحث درســی رياضی پايه های 
هفتم تا نهــم را می توان با اســتفاده از 
اين روش ها آمــوزش داد، می گويد: »در 
کتاب های درسی به نظرية بازی به طور 
خاصی پرداخته نشــده است، ولی در هر 
سنی و با هر دانشی می توان روی بعضی 
از اين مســئله های آن فکــر کرد. يکی 
از نــکات مهم اين مبحــث در آموزش، 
خالق شــدن ذهن دانش آموزان اســت. 
در هندســة برداری هــم، مبحث بردار 
به طور محض در پايه های هفتم و هشتم 
بررسی شده اســت و می توان با استفاده 
از خواص بردارها مســئله های هندسه را 
حل کرد. برای حل بعضی از مسئله های 
هندسه هم که با تشابه يا هم نهشتی قابل 
حل هســتند، می توان از هندسة برداری 

بهره گرفت.«
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طاها روزبهانی، ديگــر دانش آموز پاية 
نهم حاضر در کالس، در ادامة حرف های 
مسئله های  »حل  می گويد:  دوســتانش 
هندســه به روش برداری، روشــی است 
که هم شامل يک سلســله ايدة خالقانه 
می شود و هم روند سير مسئله را راحت تر 
و کوتاه تر می کند. دربارة نظرية بازی ها هم 
می شــود گفت که يکی از کاربردی ترين 
بخش هــای رياضی در زندگــی روزمره 
اســت. در اين روش، بررســی شرايط و 
تعيين بهترين راه حل طوری اســت که 
مطمئنيم تصميم ما درست ترين تصميم 

خواهد بود.« 
طاها همچنين معتقد است: »بحث نظرية 
بازی ها موضوعی است که نه تنها به صورت 
محض قابل اســتفاده است، بلکه در کنار 
ديگر بخش های رياضی هم می شــود از 
آن بهره گرفت. يــادم می آيد روز اول در 
پاية هفتم، معلم هندســه يک سلســله 
تمريــن داد که وقتی االن بــه آن ها نگاه 
می کنم، متوجه می شــوم که اکثرشــان 
مســائلی مرتبط با نظرية بازی ها هستند. 
در خيلی از مسئله های بازی ها، تنها ابزار 
ما برای حل، يک سلسله ايده های اوليه و 
خالقيت خودمان است. سواد حل خيلی 
از اين مســئله ها را به نظر من حتی يک 
دانش آموز ابتدايی هم دارد و اگر خالقيت 
کافی داشــته باشد، می تواند برخی از اين 
قبيل مسئله ها را در حد المپياد حل کند.« 
اگر نســبت به حرف هــای بچه های اين 
کالس که ما مهمان آن ها هســتيم کمی 
ابهام داريد، ما به شــما حــق می دهيم. 
همان طور که در اول گزارش نوشتيم، بايد 
آن مقاله را که به قلم دبير رياضی همين 
دانش آموزان است با دقت بخوانيد. حتی 
دو سه بار بخوانيد و دوباره با صحبت های 
ايــن دانش آموزان تطبيــق بدهيد. اصاًل 
نظرات خودتان را برای مجله بنويســيد و 
يک بحث علمی راه بيندازيد. حاال فعاًل در 

ادامة گزارش با ما باشيد.

لذت بردن از رياضی
آزاد هاشــميان هم برای ما مسئله و 
نمونة ديگــری را پای تخته حل می کند 
و ضمن آن چنين توضيح می دهد: »يکی 
از مهم ترين مزايای اســتفاده از بردارها 
اســتفادة کمتر از زاويه ها بــرای اثبات 
مســئله های هندسه اســت. برای مثال، 
بردار )۱,۱( دارای طولی معادل جذر عدد 
دو است. بی نهايت بردار با طول راديکال 
دو وجــود دارد، اما تنهــا يکی از آن ها با 

محور xها زاوية 45+ درجه ايجاد می کند. 
پس می بينيد که دو مقدار طولی چگونه 
مقدار يک زاويه را هم به طور نامحسوس 
شــامل می شــوند. به هميــن دليل که 
بيان شــد، روش برداری استفادة کمی از 

زاويه ها می کند.« 
از آزاد هاشــميان می پرســيم: »اگر به 
واســطة همين گزارش و مقالة مرتبط با 
آن، ديگر دوستان دانش آموزتان بخواهند 
از هميــن مســير و خالقانــه، فراگيری 
رياضــی را دنبال کننــد، چه صحبتی با 

آن ها داريد؟« 
او می گويــد: »از نظر من آموزش رياضی 
باشــد،  لذت بخش  دانش آموز  برای  بايد 

وگرنــه اين ســؤال که چــرا رياضی را 
می آموزم برای او پيــش می آيد. در اين 
صورت نگاه فرد از لذت حل مســئله به 
»ياد می گيرم که روزی به دردم بخورد« 
تغييــر می کند و اين باعث کاهش عالقه 
می شــود. پس بايد از رياضی لذت برد و 
از ســختی و مدت طوالنی حل مســئله 
نترسيد. اين مهم ترين اصل عالقه به هر 

مطلب رياضی حداقل از نظر من است.«

چالش يادگيری
محمــد چوبدار ســلطان احمدی، 
دبيــر رياضی اين بچه هــا که تحصيالت 
دانشگاهی را در رشــتة رياضی تا دکترا 
در پرتغال ادامه داده است، بيشتر گوش 
می دهد تا حرف بزند. او ترجيح می دهد 
شاگردانش صحبت کنند. از او می پرسيم: 
»آموزش با ايــن روش چه تأثيری روی 
شاگردان دارد و از نظر ميزان يادگيری و 

خالقيت چه دستاوردی برايشان خواهد 
داشت؟« 

جــواب می دهــد: »دانش آمــوز وقتی 
کاربــردی از يک موضــوع را می بيند 
کــه از نظــر او دارای ايده هايی نوين و 
کارآمد اســت )مانند کدنويسی و حل 
مســئلة رياضی با يک برنامة رايانه ای(، 
ارزش بيشتری برای آن قائل می شود و 
می کوشد در چالش يادگيری آن انرژی 

صرف کند و پيروز شود.«
می پرسيم: »ورود به اين نوع روش حل 
مســئله چطور می تواند خالقيت را در 

بچه ها شکوفا کند؟« 
با يک  می گويد: »دانش آمــوزان وقتی 
کاربرد و نگاه متفــاوت به يک موضوع 
برخورد می کنند، شگفت زده می شوند و 
سعی و تالش بيشتری برای يادگيری از 
خود نشان می دهند. مثاًل وقتی با شيوة 
قاره پيما در  بادبانی  حرکت کشتی های 
دوران گذشته و قايق های کاماًل بادبانی 
بــا ديدگاه های کاهش  امروزی،  مدرن 
آلودگی دريا و حفاظت از محيط زيست، 
آشــنا می شــوند و در می يابند که اين 
کشتی ها و قايق ها با به کارگيری مفاهيم 
برداری قادر به حرکت در جهت دلخواه، 
حتی با باد مخالف هستند، در آن ها نگاه 
متفاوتی به رياضيات و کاربردهای آن در 

علوم متفاوت متولد می شود.« 
زمــان کالس رو به پايان اســت و ما با 
آخرين پرســش از آقا معلــم گزارش را 
به آخر می رســانيم. سؤال اين است که: 
»چرا برخی بچه ها رياضی را غيرکاربردی 

می دانند؟« 
او می گويــد: »زيرا آموزش رياضي كاماًل 
انتزاعي و ذهني اســت و وقتی آموزش 
رياضی از بيرون حوزة رياضيات، مثاًل از 
يک بازی يا يک موضوع جذاب و با طرح 
چند ســؤال و ايجاد نياز در دانش آموزان 
برای يادگيری و حل معمای طرح شــده 
آغــاز می شــود و پرسشــی در ذهــن 
دانش آموز به وجود می آيد که فهميدن 
پاسخ آن برايش اهميت دارد، يادگيری 
آسان تر صورت می پذيرد. وقتی دانش آموز 
دورة اول متوسطه اهميت چندانی برای 
يادگيری رياضيات قائل نيست، معلم بايد 
با به کارگيری هنر خود، از هر فرصتی به 
منظور دعوت او به باشگاه پرورش ذهن، 
يعنی يادگيری رياضيات، استفاده کند.« 

به اميد آنکه روزی با شما گفت وگو کنيم 
و پای تجربه های قشــنگ آموزشی تان 

بنشينيم و صحبت کنيم. 
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