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چکیده
برخوردار ویژه ای جایگاه و اهمیت از ریاضی کس های پاراد آموزشی، و تاریخی دیدگاه از
شگرف تأثیراتی که می شویم روبه رو کس هایی پاراد با ریاضیات، تاریخ در سیری با هستند.
کس ها پاراد مدیون را خود ریاضی شاخه های از بسیاری نهاده اند. جای به خود از ماندگار و
مورد ریاضی آموزش در بیش و کم مسئله ها و معماها مانند کس ها پاراد به عالوه، می دانند.
شناختی روانشناسی، علم مفاهیم از بهره گیری با تا برآنیم مقاله، این در گرفته اند. قرار استفاده
تأثیر و کارکرد چگونگی مطالعۀ با آوریم. به دست ریاضی کس های پاراد از عمیق تر و بهتر
بررسی می شود، پیگیری و ایجاد مخاطب ذهن در که را مسئله ای حل فرایند کس، پاراد یک

می کنیم. اشاره نیز ریاضی شاخص و ماندگار کس های پاراد از برخی به می کنیم.

سرآغاز .١
از یکی کس ها، پاراد آنها میان در که می کنند نقش ایفای گوناگونی پدیده های ریاضیات، دنیای در
و جذاب مناظر از «یکی می گوید: دیویس١ جِی. پی. هستند. موضوعات برانگیزترین چالش و جذاب ترین
شکوفا ریاضی زیبای نظریه های گذرگاهشان، در که هستند بغرنجی کس های پاراد ریاضیات، در همیشگی
١۶ قرن اواسط از و دارد یونانی-التینی ریشۀ کس»٢ «پاراد کلمۀ لغت شناسی، منظر از [٣] می شوند.»
است شده تشکیل «دوکسا» و «پارا» بخش دو از کلمه این است. گرفته قرار استفاده مورد علوم در میالدی
باورِ و فکر یک با که می کند داللت گزاره ای بر و است گمان» و فکر از «فراتر و باور» «ورای معنای به که
دانشمندان و شد وسیع تر علوم در کلمه این کابرد زمان، گذر در باشد. تناقض و تضاد در پذیرفته شده قبل از

مسئله. حل ریاضی؛ آموزش ابزاری؛ درک ارتباطی؛ درک شناختی؛ تعارض کس؛ پاراد کلیدی. کلمات و عبارات
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«گزاره ای است»، دروغ به ظاهر که راست «گزاره ای گرفتند: نظر در آن برای مختلفی معانی ریاضیدانان و
[٧] باشد.» داشته تناقض خودش با که «گزاره ای یا و است» راست به ظاهر که دروغ

آنها برانگیز چالش دعوت سطحی، هر در مخاطب و هستند درک قابل به راحتی کس ها پاراد برخی
اغلب در حتی می افتد. آنها به اندیشیدن دام در و می کند اجابت مشتاقانه، شدنِ درگیر و مبارزه برای را
کس ها پاراد جذابیت و دلچسبی حال، این با می کند. بازگو دیگران برای و می اندیشد آن به مدت ها موارد،
برای پینوکیو١ کس پاراد مثال، برای می کند. مخاطب نصیب معماها جذابیت و دلچسبی از بیش چیزی
زمانی پینوکیو دماغ که می دانیم است. سرگرم کننده و جذاب بسیار فهم، قابل تفکر، به عالقه مند مخاطبِ
که سؤالی حال می شود.» دراز من دماغ «االن بگوید: پینوکیو کنید فرض بگوید. دروغ که می شود دراز
گفته دروغ پس نشود، دراز دماغش اگر خیر؟ یا می شود دراز او دماغ آیا که است این می شود، مطرح
شود. دراز دماغش نباید و است گفته راست پس شود، دراز دماغش اگر شود. دراز دماغش باید و است
ساده شکل کس، پاراد این نشود. دراز او دماغ اگر تنها و اگر می شود دراز پینوکیو دماغ دیگر، عبارت به
تاریخ در گزاره ها دست این می آید. حساب به خودارجاع٣ گزاره ای که است دروغگو٢ کس پاراد از شده ای

کرده اند. مشغول خود به را منطق دانان و فالسفه از بسیاری منطق،
برخالف چیزی که جهت آن از جامعه عموم برای باناخ-تارسکی کس پاراد مانند کس ها پاراد برخی
کس های پاراد به می توان همچنین .[١٧ ،١٢ ،١] هستند سرگرم کننده و جذاب می کنند، بیان آنها رایج باور
و نظریه تولد به منجر آنها، کردنِ برطرف برای تالش که کرد اشاره راسل کس پاراد مانند مشهوری تاریخی
دارای کس ها پاراد ریاضیاتی، پدیده های بین در این رو از .[٩] است شده ریاضیات در جدیدی ایده های
باشند نشده ظاهر اصلی نقش های قامت در آنها است ممکن هستند. چندوجهی و جذاب خاص، شخصیت
یک جریان که کرده اند بازی سرنوشت ساز و کلیدی نقش هایی که کرد بیان را متعددی موارد می توان اما

است. داده تغییر کال را ریاضی از شاخه
نشان ریاضیات تاریخ است. بوده چالشی اما بدیهی سؤاالت پرسیدن کس ها، پاراد اصلی آبشخور
بسیاری منشأ اولیه، دانش و اصول کشیدن چالش به و موارد بدیهی ترین در پرسیدن سؤال که می دهد
هندسۀ در توازی اصل بازبینی و بردن سؤال زیر است. بوده ریاضی معروف نظریه های و حرکت ها از
شکل های بودند. صادق و معتبر اندازه همان به که شد نااقلیدسی هندسه های پیدایش به منجر اقلیدسی،
سطوح دربارۀ چالشی اما بدیهی سؤاالت مخلوق کالین، بطری و موبیوس نوار کس آمیز پاراد و اعجاب آور
خلق به مکعب، تضعیف و دایره تربیع زاویه، تثلیث مشهور مسئله سه حل پذیریِ در شک بودند. احجام و
قابل غیر نه تنها نظریه یک ساختن و پی ریزی در کردن اشتباه حتی شد. منجر مجرد جبر در میدان ها نظریۀ
کانتور است. بوده جدید نظریه های شکوفایی و کشف برای بی نظیر فرصتی موارد اغلب در بلکه اجتناب،
١Pinocchio paradox ٢liar paradox ٣self-referential
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ساختارهای در جدید ایده های و تجربه دادن قرار و گرفتن فرآیندِ به جذب، گفت می توان به اختصار
به منظور که می شود گفته تغییراتی و اصالح بازنگری، روند به انطباق، می شود. اطالق فرد موجود ذهنی
جایی تعادل، مفهوم می گیرد. صورت موجود، ذهنی ساختارهای با جدید ایده های و مشاهدات سازگاریِ
هستند پیشین دانش یک دارای قبل از دانش آموزان، می کند. بروز شناختی تعارض یک که دارد معنا
می شوند مواجه جدیدی مفهوم یا ایده پدیده، یک با وقتی می شود. شناخته آنها موجود ذهنی ساختار که
به تمایل آنها که می شود خلق شناختی تعارض یک است، متضاد آنها پیشین دانش با کامال یا تقریباً که
بین از به نیاز برسند. آن، با مواجهه در خود ذهنی ساختار در تعادل به تا دارند آن کردن برطرف و حل
بازنگری و بررسی به دانش آموز می شود باعث که است انسانی قویِ و بنیادی انگیزۀ یک تعارض ها، بردنِ
در تغییراتی و می شوند بازبینی جدید روشی به موقعیت ها فرآیند، این در شود. ترغیب رو پیش موقعیت

.[١١] می آید حساب به یادگیری عمل یک خود، خودیِ به فرآیند، این می آید. پدید شناختی الگوهای
کنگ است. شده انجام یادگیری فرآیند در شناختی تعارض های ارزش دربارۀ زیادی پژوهش های
.[۶] می دهند نشان را شناختی تعارض های مثبت اثرات شواهد، اساس بر مقاله چندین در همکاران و
دانش آموزان، بدفهمی های٢ اصالح برای آموزشی١ راهبردهای از یکی که می کنند بیان نیز همکاران و ساری
ریاضی حل نشدۀ کس پاراد یک که است معتقد موشوویتس-هادار .[١۵] است شناختی تعارض های
تعارض یک در کند، حل را کس پاراد نتواند فرد که زمانی تا باشد. شناختی تعارض های مولد می تواند
به رسیدن و آن از برونرفت برای قوی محرکی فرد، در ذهنی درگیریِ و کشمکش این دارد. قرار شناختی
با متناسب که می گیرد شکل فرد در پیشرفته ای ذهنی ساختار زمان، این در می شود. تفکر در جدید وضعیتی
فرد گویی است. برخوردار بیشتری ارزش و قدرت از است، شده ایجاد که تعارضی و ریاضی کس پاراد نوع
مهارت های و توانایی به نیاز آن، برداشتن میان از که است شده روبه رو بزرگ مانعی با خود، حرکتی روند در
بررسی با تنها است، آورده به وجود که شناختیی تعارض از رهایی و کس پاراد حل بی شک، دارد. جدید
سرنخ ها، باید بلکه کند، ثابت قضیه ای مخاطب نیست الزم است. امکان پذیر کس پاراد دقیق و موشکافانه
این خودِ شده اند. مخفی کس ها پاراد اکثر در زیبایی شکل به که کند پیدا را اشتباهاتی یا مغالطه ها رخنه ها،

می شود. منجر ریاضیاتی تفکر و دانش شدن عمیق به که است مناسبی ذهنی تمرین فعالیت،
حساب به ریاضیات آموزش در به فرد منحصر و کارا قوی، ابزاری می توانند کس ها پاراد منظر، این از
که آموزشی به عالوه، می آید. بر آموزشی ابزار دیگر عهدۀ از به ندرت کس ها پاراد ذهنی کارکرد این زیرا آیند،
و است جذاب تر و دلچسب تر او برای باشد، دانش آموز ریاضیاتی دانش در فکری تعارضی خلق بر مبتنی
باعث کس، پاراد بر مبتنی آموزشی رویکرد هستند. تعارض هایی چنین خلق به قادر ریاضی، کس های پاراد
این درس، کالس در رویکرد این از استفاده الزمۀ البته می شود. فراگیران ریاضیاتی دانش تقویت و تعمیق
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آشنا به خوبی آن روانشناختی زوایای و موضوع این با خدمت، از قبل آموزشی دوره های در معلمان که است
آموزش در کس ها پاراد از مناسب و مثبت استفادۀ برای معلمان که می کند اشاره موشوویتس-هادار شوند.
شخصی، مسئله یک به عنوان را کس ها پاراد در موجود تناقض های و شناختی تعارض های باید ریاضی،

.[١٠] کنند همراهی به خوبی آنها با مواجهه در را دانش آموزان بتوانند تا کنند مطالعه و بازشناسی

پارادکس ها و ارتباطی درک .٣
معرفی را ریاضی یادگیری در ابزاری٢ درک و ارتباطی١ درک دو خود، معروف مقالۀ در اسکمپ ریچارد
ریاضی داده های و قوانین انجام توانایی از است عبارت ابزاری درک او، نظریۀ اساس بر .[١۶] می کند
فرآیند یک دادن انجام چگونگی دانستن ابزاری، درک بهتر، عبارت به مسئله. یک جواب به رسیدن برای
برنامه های یادگیری شامل ابزاری، درک که می کند بیان اسکمپ است. مشخص قوانین اساس بر ریاضیاتی
یک اساس بر و کند شروع نقطه یک از مسئله، یک حل برای می سازد قادر را دانش آموز که است ثابتی
هیچ و هستند مرحله هر به وابسته تنها دستورالعمل ها این برسد. نهایی جواب به دستورالعمل، رشته
نه تنها ارتباطی درک مقابل، در ندارد. وجود نهایی هدف و دیگر مراحل دستورالعمل های و آنها بین پیوندی
اسکمپ هست. نیز آن انجام چرایی دانستن بلکه است، ریاضیاتی فرآیند یک دادن انجام چگونگی دانستن
در می سازد قادر را دانش آموز که است ذهن در مفهومی ساختار یک ایجاد شامل ارتباطی درک می گوید
بین ارتباطی، درک در برسد. مسئله پایان به و کند حرکت به شروع گوناگون راه های از مختلف، مسائل
انجام برای ابزاری درک گفت می توان می کند. کشف را آنها دانش آموز که دارد وجود پیوندهایی مراحل همۀ
که مسائلی حل چگونگی به کمکی ولی است سودمند گیرند، انجام سرعت با باید که ریاضیاتی عملیات
پایانی نقطۀ به رسیدن و خاص مسئلۀ یک حل مهم ابزاری، درک در نمی کند. هستند، عملیات آن مشابه

می شود. توجه مسئله حل فرآیند بررسی و بیشتر ایده های کشف به ارتباطی، درک در اما است
آموختن و یادگیری اینکه اول می کند: ذکر ریاضی یادگیری در ابزاری درک برای مزیت سه اسکمپ
از پیروی برای مشوق ها اینکه دوم است. راحت تر اغلب می شوند، داده آموزش ابزاری درک با که ریاضیاتی
اینکه سوم مزیت می دهند. نشان را خود سریع خیلی درست، جواب به رسیدن در دستورالعمل ها و قوانین
به دست بیشتری اطمینان با و راحت تر مسئله، یک درستِ جواب های نیاز، مورد دانش بودن کم به علت
می کنند. استفاده محاسباتی مسائل در ابزاری درک از دانش آموزان که گرفت نتیجه می توان پس می آیند.
اینکه اول هستند. توجه خور در که می کند ذکر ارتباطی درک برای نیز مزیت چهار اسکمپ دیگر، طرف از
مورد و می شوند پذیرفته به راحتی جدید مسائل می شود، داده آموزش ارتباطی درک پایۀ بر که ریاضیاتی در
است. ابزاری ریاضیات از راحت تر ارتباطی، ریاضیات سپردنِ به خاطر اینکه دوم می گیرند. قرار توجه
١relational understanding ٢instrumental understanding
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یک می تواند خود خودیِ به ریاضی، مختلف حیطه های در ارتباطی دانش کسب که است این سوم مزیت
ایجاد ارتباطی درک جریان در که مفهومی ساختار اینکه آخر مزیت آید. حساب به کارا و سودمند هدف

می شود. ساخته دانش آموز خود توسط کامال می شود،
چقدر هر که می کند اضافه اسکمپ ندارند، وجود ابزاری ریاضیات در که مزیت چهار این بر عالوه
به اعتماد با او باشد، پیچیده تر ارتباطی ریاضیات در دانش آموز توسط شده ایجاد ذهنی طرح و ساختار
حیطه های همۀ نمی توانند ذهنی، ساختارهای این چون و می پردازد جدید مسائل حل به بیشتری نفس
ساختارهای ایجاد فرآیند این درونی، انگیزۀ با و خودکار به طور دانش آموز دهند، پوشش را ریاضیات دانش
این رو از نمی دهد. رخ ابزاری ریاضیات در موارد، این از هیچ کدام می کند. پیگیری و می برد پیش را ذهنی
کشف و جدید مسائل حل در ارتباطی، درک بر مبتنی ریاضیات آموزش و یادگیری که گرفت نتیجه می توان
آشنایی ضمن باید معلمان آموزشی، چنین به حصول برای است. تواناتر خالقانه تر، عمیق تر، نو، ایده های
بر بیشتر کالس، نیازهای و درسی محتوای فراخور به کنند تالش ابزاری، و ارتباطی درک دو هر با کامل
محتوای انتخاب است، مهم زمینه این در که مواردی از یکی کنند. تمرکز دانش آموزان ارتباطی درک تقویت
درک به وسیلۀ تنها ریاضی مسائل و سؤاالت گونه ای مثال، برای است. ارتباطی درک با مناسب درسی
اشتراک اگرچه کس ها پاراد نمی کند. دانش آموز ارتباطی درک تقویت به کمکی که هستند حل قابل ابزاری
در ریشه کس ها پاراد دارند. آنها با نیز اساسی تفاوت یک دارند، ریاضی سؤاالت و معماها با فراوانی
حل و بررسی قابل ابزاری درک با ریاضی معماهای اگر دارند. موضوع یک بنیادی و اساسی مسائل
شدن، برطرف و درک برای کس پاراد یک هستند. ریاضیات در ارتباطی درک نیازمند کس ها پاراد هستند،
در لذا است. ریاضیات دانش از حیطه یک به مربوط ارتباطی درک بر مبتنی ذهنی ساختار یک نیازمند
جدید نظریه ای است ممکن مثال، برای می آید. به دست کس پاراد همان حل از بیشتر چیزی فرآیند، این
با متناسب آموزشی محتوای کس ها پاراد این رو از شوند. حل زیادی حل نشدۀ مسائل یا و بگیرد شکل
و سودمند می توانند می شوند، حل ابزاری درک پایۀ بر که ریاضی مسائل کنار در و دارند ارتباطی درک

باشند. جذاب

ریاضیات تاریخ ماندگار پارادکس های .۴
یکی کس ها پاراد آوریم، حساب به مختلف شخصیت های با نمایشنامه ای را ریاضیات تاریخ اگر
تأثیرگذار بسیار آن، حرکتی روند در که هستند نمایشنامه این در سرنوشت ساز و کلیدی شخصیت های از
مبهوت گیج، می آمد، وجود به کس پاراد یک آنها نظریۀ در که زمانی بزرگ، ریاضیدانان از برخی بوده اند.
زمان مدت در و به سختی موارد بعضی در که کس ها پاراد فصل و حل همه، این با می شدند. ناامید گاهی و
چنین شاهد ریاضیات تاریخ می شد. ریاضی نظریه های پیشرفت و رشد به منجر می افتاد، اتفاق زیادی
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جستجو اندکی با می توان است. جذاب و آموزنده مخاطبی هر برای آنها شنیدن که است مهیجی رخدادهای
مشاهدۀ برای آورد. به دست را جذاب و مهم ریاضی کس های پاراد از فهرستی پژوهشی، منابع در مطالعه و
ریاضی کس های پاراد مهم ترین از مورد دو بخش، این در کنید. مراجعه [١٣ ،٧ ،۵] به بیشتر، نمونه های

می کنیم. ارائه را
اصلی شخصیت کس، پاراد یک که داستان هایی قدیمی ترین از فیثاغورسیان. مکتب بحران .١ . ۴
آنها درآورد. لرزه به را آنها مکتب بنیاد که است فیثاغورسیان توسط √٢ کشف ماجرای است، بوده آن
بود متکی فرض این بر فیثاغورسی فلسفۀ بود. برخاسته جنگ به خودشان علیه که بودند ساخته نظریه ای
ویژگی های مطالعۀ و تعالی به منجر امر این است. ماده و انسان مختلف کیفیات سبب صحیح عدد که
را فیثاغورسیان تحصیلی برنامۀ نجوم، و موسیقی هندسه، همراه به اعداد نظریۀ و حساب و گردید اعداد

.[۴] می داد تشکیل میالد از قبل قرن شش در
این آنها اساسی و اولیه اصول از یکی و بود وابسته صحیح اعداد به چیز همه فیثاغورسی، فلسفۀ در
می کرد بیان اصل این هندسی، دیدگاه از می شوند. نوشته صحیح عدد دو نسبت به صورت اعداد همۀ که بود
اندازه گیری قابل مثبت صحیح عدد دو نسبت یا مثبت صحیح عدد یک به وسیلۀ راست پاره خط هر که
قطر فهمیدند وقتی دلیل، همین به می داد. شکل را فیثاغورسیان تناسب نظریۀ پایۀ مطلب این است.
مثبتی صحیح عدد دو هیچ نسبت یا مثبتی صحیح عدد هیچ به وسیلۀ نمی توان را واحد طول به مربعی
نامیدند. سنجش ناپذیر١ را پاره خط ها این آنها گرفت. شکل آنها میان در بزرگ بحرانی کرد، اندازه گیری
که است اثباتی معادل آن، کشف نهاد. ریاضیات عرصۀ به پا که است کس هایی پاراد اولین از این شاید
بود، آمده به وجود فیثاغورس قضیۀ به کمک که کس پاراد این نیست. گویا ٢√عددی می دهند نشان امروزه
این به توجه با ائودوکسوس٢ انجامید. گنگ اعداد دقیق تعریف و کشف به که شد جدید نظریه هایی سرآغاز
ددکیند٣ بعد، قرن ها بود. تعریف قابل کمیت ها همۀ برای که کرد معرفی را خود تناسب نظریۀ کس، پاراد

.[٧] کرد ارائه گنگ اعداد از جدیدی تعریف و ددکیند برش های اساس بر را حقیقی اعداد
و منفی اعداد برای لگاریتم تعریف مسئلۀ میالدی، ١٨ قرن اویل در لگاریتم. پارادکس .٢ . ۴
مورد را زیر انتگرال حقیقی، اعداد حالت با مشابه برنولی آمد. وجود به انتگرال با آن ارتباط و مختلط

داد: قرار ∫بررسی
dx

a٢ + x٢ =

∫
dx

(x+ ai)(x− ai)
=
−١
٢ai

∫
(

١
x+ ai

− ١
x− ai

)dx

=
−١
٢ai [log(x+ ai)− log(x− ai)] =

−١
٢ai log

x+ ai

x− ai

١incommensurable ٢Eudoxus ٣Dedekind
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مقدار به ویژه log((x + ai)/(x − ai)) معنای روی متعدد، نامه نگاری های در الیب نیتس و برنولی
حالی در است حقیقی عددی log(−١) که می کرد ادعا برنولی پرداختند. نظر تبادل و بحث به log(−١)
استدالل برنولی می آورد. دالیلی خود ادعای برای یک، هر و است مختلط عددی می گفت الیب نیتس که

چون که می کرد
dx

x
=

d(−x)
−x

⇒
∫

dx

x
=

∫
d(−x)
−x

,

بر الیب نیتس مقابل، طرف در .log(−١) = log(١) = ٠ نتیجه در و log(x) = log(−x) پس
می پنداشت: درست را خود ادعای زیر موارد اساس

اعداد کل تابع، برد پس است، پوشا و یک به یک تابعی a > ٠ برای log a لگاریتم تابع چون (١)
باشد. مختلط عددی باید a < ٠ برای log a نتیجه در و است حقیقی

زیرا است، حقیقی عددی نیز log(i) آن گاه باشد، حقیقی عددی log(−١) اگر (٢)

log(i) = log(−١)−١/٢ = − ١
٢ log(−١)

است. نادرست به روشنی که
سری بسط در اگر (٣)

log(١ + x) = x− x٢
٢ +

x٣
٣ − · · ·

آن گاه ،x = −٢ دهیم قرار

log(−١) = −٢− ۴
۴ −

٨
٣ − · · · .

نتیجه در و باشد داشته حقیقی مقداری نمی تواند پس واگراست، راست، سمت سری چون
است. مختلط log(i)

میالدی ١٨ و ١٧ قرن های بزرگ ریاضیدانان زیادی مدت که است کس هایی پاراد از نمونه ای مثال این
کند. حل را آن توانست که بود اویلر نهایت، در و کرد مشغول خود به را الیب نیتس و برنولی همچون
اویلر معروف فرمول به کمک توانست او کرد.» اذیت مرا زیادی مدت کس، پاراد «این می گوید: اویلر

کند: حل را مسئله eiθ = cos θ + i sin θ

ei(π+٢πn) = cos(π + ٢πn) + i sin(π + ٢πn) = cosπ + i sinπ = −١.
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log(−١) بنابراین .log(−١) = i(π + ٢πn) داریم n = ٢±,١±,٠, · · · مقادیر برای نتیجه در
و برنولی هم نتیجه در هستند. مختلط نیز مقادیر همۀ و است مقداری) بی نهایت حقیقت، (در چندمقداری

.[٧] می کردند اشتباه الیب نیتس هم

نتیجه گیری .۵
راست گزاره های و قضیه ها شامل سو یک از می شود، اطالق کس» «پاراد آنها به که چیزهایی محدودۀ
به ظاهر اما دروغ گزاره های شامل دیگر، سوی از و تولد روز کس پاراد و باناخ-تارسکی کس پاراد همچون
جامع تعریفی نتوان شاید بنابراین است. شده گم مربع کس پاراد و ارسطو چرخ کس پاراد همچون راست
به خاطر که هستند حقایقی به مثابۀ کس ها پاراد گفت می توان حال، این با کرد. پیدا کس پاراد برای مانع و
بیشتر می کنند. جذب خود به را مخاطبی هر و می آیند چشم به چیزها بقیۀ از بیش می کنند، بیان که محتوایی
سرگرم کننده می توانند کس ها پاراد هستند. پذیرش قابل به سختی حال، عین در و بیان قابل به سادگی آنها
مفاهیم روی بیشتر تعمق و تفکّر برای و برانگیخته را کنجکاوی حس حال، این با باشند؛ گمراه کننده و
و معماها برخالف شناختی تعارض های خلق با کس ها پاراد اینکه سرانجام می کنند. انگیزه ایجاد اصلی،
یک تعارض ها این بردن بین از به نیاز می کنند. ایجاد دانش آموز در ذهنی درگیری ریاضی، عمومی مسائل
رو پیش موقیعت بازنگری و بررسی به دانش آموز می شود باعث که است انسانی قوی و بنیادی انگیزۀ
تغییراتی و می شوند بازبینی جدید روشی به اساسی، تعاریف و اصلی مفاهیم فرآیند، این در شود. ترغیب
می آید. حساب به یادگیری عمل یک خود، خودیِ به فرآیند این می آید. پدید دانش آموز شناختی الگوهای در
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