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Abstract 

Representation is one of the appropriate tools for displaying the relationship between the 
components of a concept or a situation. However, any representation cannot completely 
describe a mathematical concept and can only provide information regarding some aspects 
of that concept. Solving a geometrical task often requires interaction among these three types 
of apprehension (perceptual, operative, and discursive) and recognition of their differences. 
This study aims to investigate middle school students’ apprehensions about confronting 
geometrical figures when doing geometry homework. Thus, a case study was designed. To 
this end, a test based on Duval (1998) was given to 305 students of the ninth, tenth, and 
eleventh grades. Qualitative analysis of the answers based on Duval’s cognitive argument 
indicated that most of the students use perceptual apprehension more than operative 
apprehension to solve the problems. Further, teaching geometry regarding cognitive 
apprehensions can help students to promote from the natural path of looking at a geometrical 
figure to the mathematical one. Therefore, the findings of this study can shed light on the in-
service training of teachers.  

Keywords: Geometry education, Operative apprehension, Perceptual apprehension, 
Representation, Secondary School. 
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 آموزان دورة متوسطه در مواجهه باهای دانشبررسی انواع درک

 شکل هندسی

 2نسیم اصغری، 1سیما ربی

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانیمرکزواحد تهرانگروه ریاضی و آمار، . 1

 ی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانمرکزواحد تهرانگروه ریاضی و آمار، دانشکدة علوم و فناوری های همگرا، . 2

 (09/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 24/09/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

یک مفهوم ریاضی  تواندینمبازنمایی، یکی از ابزارهای مناسب برای نمایش روابط بین اجزای یک مفهوم یا موقعیت است، اما هر بازنمایی 
دهد. حل یک مسئلة هندسی، اغلب اوقات یی از آن مفهوم را نشان میهاجنبهکامل شرح دهد، بلکه فقط اطالعاتی راجع به  طوربهرا 

از یکدیگر است. این مطالعه بر آن است که چگونگی  هاآنبین این سه درک )اجمالی، عاملی و استداللی( و تشخیص تمایز نیازمند تعامل 
آموزان دورة متوسطه در مواجهه با شکل هندسی را هنگام انجام تکالیف هندسی بررسی کند، بدین منظور های اجمالی و عاملی دانشدرک

پایة نهم دهم و یازدهم  آموزدانش 305( متشکل از دو فعالیت با شرکت 1998اساس چارچوب دووال )طی یک مطالعة موردی آزمونی بر
چارچوب استدالل شناختی دووال انجام شد. نتایج نشان داد بسیاری از  اساسآموزان بری دانشهاپاسخ لیتحل و هیتجزبرگزار شد. 

. همچنین، تدریس هندسه با کنندیمنسبت به درک عاملی بیشتر استفاده  هندسی از درک اجمالی سؤاالتآموزان برای پاسخ به دانش
کردن به شکل هندسی به مسیر درک آموزان کمک کند تا از مسیر درک طبیعی نگاهتواند به دانشهای اجمالی و عاملی میتوجه به درک

 ی برای آموزش ضمن خدمت معلمان بگشاید. اتازهتواند افق های این تحقیق میاستداللی ارتقا یابند. بنابراین، یافته

 آموزش هندسه، بازنمایی، درک اجمالی و عاملی، دورة متوسطه.: یدیکل واژگان
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 مقدمه 

، اما بازنمایی، یکی از ابزارهای مناسب برای نمایش روابط بین اجزای یک مفهوم و یا موقعیت است

بلکه فقط اطالعاتی راجع به  ،کامل شرح دهد طوربهیک مفهوم ریاضی را  تواندینمهر بازنمایی 

ها در ریاضیات قابلیت کشف و هندسه بیشتر از دیگر حوزه دهد.یی از آن مفهوم را نشان میهاجنبه

خواهند ریاضیدان یا مسیرهای متفاوت از تفکر را دارد. اهمیت هندسه برای کسانی که نمی ةتوسع

مندی از همکاری این دو بصری و بهرههای تدالل و بازنماییاسهای توانایی ةمهندس شوند، توسع

های شناختی، به دلیل پیچیدگی ،(. از طرفی1۹۹۸، و همکاران 1متفاوت است )هرشکویتز فرایند کامالً

اهمیت  ،بنابراین .گرفت جهینت ،شدهداده شکل ساختمان از میمستق طورهبتوان نمی را یهندس روابط

ی یادگیری هستند هایدشوارآموزان در آن دارای ها در دروسی مانند هندسه که دانشبازنماییاین 

 ( بیشتر است. 13۸4؛ ظهوری زنگنه، 2۰۰۵، 4؛ البرد1۹۹۸، 3؛ دووال1۹۹۶، 2)مسکوییتا

 ،خاصی ابزار توسطشده ساخته ای شدهمیترس شکل به کردننگاه روش (،1۹۹۸به عقیدة دووال )

. استاستدالل و اثبات در هندسه  تیاهم کردنمهم در حل مسائل و در درک یعامل شناخت کی

دو  ،قتیوجود دارد. در حق یهندس یهابا شکل ارتباطدر  «دنید» ةاز کلم ییدوپهلو ةاستفاد نجایا

مانند هر  ،یعیدرک طب» ریمساند: نشده زیمتماوجود دارد که  صیتشخ ای یسطح از عملکرد شناخت

استدالل،  یبرا یاتیاضیر» ریمس و «و نمودارها ریتصاو ،ییفضا یساختارها ای اءیاز اش یبصر ییبازنما

آموزان به او خاطر نشان می کند مشکالت اکثر دانش«. کردن مسئلهاثبات اینمودن و حل  فیتعر

کردن به اشکال هندسی به وجود آمده است. شناختی بین این دو مسیر متفاوت نگاه ةدلیل فاصل

 رخ ت،اس شده انیمسئله ب صورت در آنچه و شودیم دهید شکل در آنچه نیب یهماهنگنا ،ینبنابرا

عنوان به شکلکی کرد شنهادیپ (1۹۹۵) دووال ،یهندس شکل یافتیره نقش فیتعر برای .دهدیم

                                                           
1. Hershkowitz 

2. Mesquita 

3. Duval 

4. Laborde 
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وجود  قتیحق کهشده بود  انتخاب دلیل نیبه ا «درک» ةدر نظر گرفته شود. کلم 1یشناخت درک کی

 دنیاو چهار درک را در د ،نی. بنابرادکنرا آشکار  یکردن به شکل هندسمتفاوت در نگاه یرهایمس

. ۵یو درک عامل 4یاستدالل درک ،3یساختار درک ،2یدرک اجمال د:کری مشخص هندس شکل کی

 دهد.یم صیتشخ یهندس شکل کی مشاهده سریع که فرد در ی استزی( چیافتی)دری اجمال درک

 ،یاستدالل درککند. میاشاره  یهندس شکل کی ساختار فیتوص ای و ساختمان بهدرک ساختاری 

 و ستیناستخراج  قابل یهندس شکل از یافتیدر درک با صرفاً که شوداطالق می یاضیر خواص به

ترسیم  برایدرک عاملی به توانایی تفکر  .شکل داده است خواص کشف ای و استدالل مستلزم

 یا دوباره دیدن است.  ۶اصالح منظوربه شدهدادههایی در ارتباط با شکل شکل

(، حل یک مسئله، اغلب اوقات نیازمند تعامل بین این سه درک )اجمالی، 1۹۹۵به باور دووال)

)برای  شدهانجاماز یکدیگر است، با این حال تحقیقات  هاآنعاملی و استداللی( و تشخیص تمایز 

های استداللی و اجمالی کنندة تعامل بسیار کم بین درک( بیان2۰13، 7گاگاتسیسمثال، کریسانسو و 

های اجمالی، عاملی و استداللی ( نشان داد درک2۰1۹) ۸های کارپوز و اتاسویاست، همچنین یافته

کننده در تحقیق، در سطح مطلوب برای هندسه دورة آموزان پایه نهم شرکتبیشتر از نیمی از دانش

ی را در حل تکالیف هندسی تگریحمارسد شکل هندسی باید نقش به نظر می نکهیا بامتوسطه نیست. 

آموزان از این نقش ( نشان داد اکثر دانش2۰13ایفا کند، نتایج پژوهش کریسانسو و گاگاتسیس )

درک ( باید 1۹۹۸یافتی از شکل هندسی، به عقیدة دووال )حمایتی برخوردار نیستند. برای استفاده ره

توان با تعریف ها فراخوانده شود که در این مسیر میاجمالی به همراه حداقل یکی دیگر از درک

آموزان در رویارویی با اشکال دانش ۹دهی تکالیف، به رشد تفکر هندسیمتغیرهای آموزشی و سازمان

                                                           
1. Cognitive Apprehension 

2. Perceptual Apprehension 

3. Sequential Apprehension 

4. Discursive Apprehension 

5. Operative Apprehension 

6. Modifying 

7. Chrysanthou & Gagatsis 

8. Karpuz &Atasoy 

9. Geometric thinking  
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 اشاره شد و با درنظرگرفتنها با توجه به مشکالتی که به آند. بر این اساس و کرهندسی کمک 

های است، این مطالعه بر آن است که چگونگی درک نشده انجام ایرانای در این زمینه در اینکه مطالعه

متوسطه در مواجهه با شکل هندسی را هنگام انجام تکالیف  ةآموزان دوراجمالی و عاملی دانش

یل اهمیت زیاد نقش رهیافتی شکل هندسی در حل تکالیف هندسه، این . به دلکندهندسی بررسی 

متوسطه در مواجهه با شکل  ةآموزان دورپاسخگویی به سؤال زیر است: درک دانش به دنبالپژوهش 

 هندسی حین انجام تکلیف هندسه چگونه است؟

 بازنمایی

یک موقعیت دارند و اکثر اوقات هنگام تدریس  1بازنمایی از شهودیآموزان تصویر معلمان و دانش

، برای تفکر درباره 2برند. در حقیقت، در فرایند انجام ریاضیاتیا انجام عمل ریاضی آن را به کار می

(. در حالت کلی، 2۰1۵، 3)سلینگ شودیم کاربرده بهها های مختلفی از آنها، بازنماییو ایده مسائل

، 4اندازی دیگر است )گلدین و کاپوتیک موقعیت واقعی از چشم دندانشانبازنمایی روشی برای 

کند که یک ساختار ریاضی را از طریق (. در فرایند بازنمایی فرد تالش می1۹۹۸، ۵؛ ایون1۹۹۶

ها پیامدهای ساکنی فهمیده شده است. بنابراین، بازنمایی قبالًمطابقت با ساختاری درک کند که 

 (.۶،2۰۰1کاوکورایندهای ساخت یک مفهوم یا یک رابطة ریاضی هستند )نیستند بلکه دربرگیرندة ف

ها ارتباط تنگاتنگی با یک مفهوم ریاضی دارند، مثل یک تابع به همراه در حالت خاص، بازنمایی

دشوار  مفهوم بدون استفاده از بازنمایی خاص (، درک یک2۰۰4) 7به نظر گاگاتیس و الیا نمودار آن.

طور کامل شرح دهد بلکه فقط تواند یک مفهوم ریاضی را بههر بازنمایی نمی حالنیباااست. 

دهد. یک معادله یا یک فرمول مشخص در صفحه می ارائههایی از آن مفهوم اطالعاتی راجع به جنبه

                                                           
1. Representation 

2. Doing mathematics 

3. Selling 

4. Goldin & Kaput 

5. Even 

6. Couco 

7. Gagatsis & Elia 
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شود. ای از معانی و قراردادها درک میقسمتی از یک سیستم گسترده عنوانبهمختصات دکارتی، تنها 

 کهیطوربه ،ها ساختارمند استبرای ریاضیات مهم هستند و آموختن آن 1ی بازنماییهاسیستم

(. NCTM ،2۰۰۰با یکدیگر در ارتباط هستند ) اًیقوهای مختلف درون یک سیستم، بازنمایی

هستند و  2های داخلیاند که بازنماییهای ذهنی: انواعی که مربوط به ساختانددسته دوها بازنمایی

 و یهندس 3یهاگسترده ها،میترس کاغذ، یرو یهانوشتههای فیزیکی مثل مواردی مرتبط به ساخت

 ۶(. کستبرگ۵،2۰۰1گلد)گلدین و اشتین شوندنامیده می 4ی خارجیهاییبازنما هستند که هامعادله

کند. اما میها را به چهار شکل نوشتاری، تصویری، جدولی و گفتاری تقسیم ( بازنمایی2۰۰2)

یند و هم اعبارت بازنمایی را به عنوان هم فر )NCTM( 7استانداردهای شورای معلمان ریاضی آمریکا

هستند و هم مواردی را  مشاهدهقابلها هم این بازنمایی ،گیرد. به عبارتیبازده در نظر می عنوانبه

های ذهنی . هرچه بازنماییافتندقابل مشاهده هستند و در ذهن اتفاق می شوند که غیرشامل می

بود و تر خواهند ها در یادگیری آن مفهوم ریاضی موفقآموزان از یک مفهوم بیشتر باشد، آندانش

ی یادگیری هایدشوارآموزان در آن دارای ها در دروسی مانند هندسه که دانشبازنماییاهمیت این 

؛ ظهوری زنگنه، 2۰۰۵، ۹؛ البورد2۰۰2، ۸؛ جونز1۹۹۹؛ دووال، 1۹۹۸هستند بیشتر است )مسکوییتا، 

13۸4.) 

 کی ایمفهوم و  کیاز  نیو نماد یرونیب ییبازنما به شکلکی(، 1۹۹۸) تاییمسکو نظر به بنا

حداقل استفاده از دو سیستم  هندسه در(، 2006) دووال نظر بهشود. یم مرتبطدر هندسه  تیموقع

 زیرا. رودمیبه کار  نمودن تجسم یبرا یگرید و یشفاه انیب یبرا یککه ی بازنمایی الزم است

 خواص انیب یبرا زبان که اولی ییبازنما ابزار دو یشناخت مشارکت ازمندین که است یدانش هندسه

                                                           
1. Representation systems 

2. Internal Systemes of Representation  

3. Net 

4. External Systems of Representation 
5. Shteingold 
6. Kastberg 
7. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

8. Jones 
9. Laborde 
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 ةواژ. فضا است ییجهت بازنما اشکال، تجسم و دومی برای هاآن از خواص ةیبق یریگجهینتنیز  و

 اشاره آن مجرد نوع از عدد به یکل حالت در ای خاص عدد کی بهزمان هم تواندیم جبر،عدد در 

 یهاسمبل و نمادها از ،ییبازنما در مختلف یهاحالت صیتشخ یبرا جبر در با این تفاوت که .دکن

 نظر در هاتفاوت نیا هندسه، در شکل قیطر از مفهوم کی ییبازنما در اما. شودیم استفاده زیمتما

 یبرا است ممکن یهندس مفهوم کی از خاص ییبازنما کی ،مسائل از یتعدادو در  شودینم گرفته

 نوع منظور اگر یحت شودمی ییبازنما محسوس ءیش کی شهیهم. شود استفاده یمتفاوت یهاتیموقع

متناهی و  حالت نیب تا سازد قادر را فرد دنتواینم هاییبازنما گونهنیا ،نیبنابرا .باشد آن مجرد

هایی که برای اضالع مشخص( یا دیدن شکل جدا از محدودیتیک مثلث با  مثالً بودن اشکال )متنوع

 مختص دهیپد نیا. شودقائل  کیتفک( A, B and Cی هارأسشود )مثلث با می نظر گرفتهآن در 

 . نیز وجود دارد اتیاضیر یهاشاخه گرید در، ستین هندسه

 2و فضای بازنمایی 1فضای هندسی

ها و ییچارچوب بازنما ،ییبازنما یاز فضا ،یهندس یایاش یفضا (1۹۵2) 3پوانکاره ةدیعق به

خواص  یدارند، دارا یمتفاوت یهاتیکه ماه دو فضا ازآنجا نیمتفاوت است. ا اریاحساسات ما، بس

 کی ةلیوسهب ،یصورت خارجبه گرید یهر مفهوم هندس ایمثلث  کیکه  ی. زمانهستند زین یزیمتما

فضای تا  شودیی استفاده میبازنما یفضا کی ،شودمی ییبازنما ،یگرید لهیهر وس ایکاغذ و  ةتک

. هستند ینامتناه و وستهیپ هردو ییبازنما و یهندس یفضاها، کنداو همچنان خاطر نشان می !هندسی

 امعن نی)به ا در نظر گرفته شود(، همگن آن از ریغ نکهی)مگر ای بعدسه ،یهندس یفضا حال نیا با

 ایازلحاظ جهت وجود ندارد و  یبرتر چی)آنجا ه کیزوتراپیدارند( و ا کسانی تینقاط اهم ةکه هم

در حالی که فضای بازنمایی به عنوان یک چارچوب از هستند.  ندارند( یخواص به جهت بستگ

های هایی وجود دارند که دارای حالتما، دوبعدی است، همگن نیست و نقاط و جهتهای بازنمایی

 یاز اشکال هندس یباور است در بعض نیبر ا زین ،(1۹۹۸) تاییمسکو .(1۹۹۹، 4میلر) باشندای میویژه

                                                           
1. Geometrical space  

2. Space of representation  

3. Poincare 

4. Miller 
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 ثبات ،مشخص یهاهیزاو از یبرخوردار ای( ئمقا ای ی)افق در ساختمان شکل خاص یهاوجود جهت

 موزانآدانش عموماً  مثال، یبرا. دکن تیتقو را هاشکل نیا درک است ممکن شکل، در ییبایز و

 یفضا ریتوجه به تأث با. کنندیم ییبازنما بیو دو ضلع ار ،ی(افق )ضلع قاعده کیها را با مثلث

این نوع ها از شکل سایراز  شتریب یدرس یهاکتاب معلمان و مؤلفان ،یعوامل فرهنگ گریو د یکیزیف

 میسهولت تنظ ،نیهمچن و یاقتصاد لیدال(، 1۹۹۸مسکوییتا ) ةبه عقید .کنندمیاستفاده  بازنمایی

. او خاطر نشان هاستاز آن شتریاستفاده ب یبرا گری، از عوامل دهاآن میترس یبرا شینماصفحه

 عتیآموزان در رابطه با نقش و طباز مشکالت دانش یبخش یریگاز عوامل شکل یکامر ی نیا کند،می

 ییبازنما و یهندس یفضا دو نیب اختالف نتوانند است ممکن آموزاندانشاست.  یهندس یهاشکل

 یاضیر آموزشگران توجه ی،اصل ةنکت (،2۰۰۵) به عقیده البرددهند.  صیصورت شفاف، تشخرا به

 نیچن از ،ییبازنما یفضا یهاتیمحدود دانستن با ، در نتیجههاستتفاوت به اینآموزان دانش و

افراد  .برندیم بهره ،یهندس یفضا در ها،آنة هم نه خواص، از یبرخ ییگشاکد جهت ییفضاها

 و کنند استفاده ییبازنما یفضا از اگر یحت د،کننیم عمل یهندس یفضا در که دانندیم خبره

در  ییبازنما یمواقع در فضا شتریب درآموزان دانش که آنجا از اما شناسندیم را آن یهاتیمحدود

ها یدرک است که مبتد . کامالً قابلشوندسردرگم ممکن است بین این دو  ،هستندحال کارکردن 

 که یحال در نندیبب محسوس و یمتناه شکلکیعنوان را به یخارج ییبازنما کیدارند  لیتما

 . رندیگیم نظر در تیمحدود هرگونه از فارغ شکل،کی را آن هادانیاضیر

 در هندسه یخارج یهاییبازنما 2عتیو طب 1نقش

 در یخارج ییبازنما از استفاده که ییهایسردرگم و مشکالتباوجود  (1۹۹۸) تاییمسکونظر  به

. باشند داشته یافتیره اثر توانندهستند که می مسئله کی حل در یدیابزار مف به همراه دارد، هندسه

 و یمفهوم وجه دو یبررس با را یهندس اشکال یشناخت یدگیچیپ کردتالش  (1۹۹3) 3نیشبیف
                                                           
1. Role 
2. Nature 
3. Fischbein 
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که  دکر ریتعب 1یذهن یهاتیعنوان موجودبه را یهندس اشکال او. دکن لیتحل و هیتجز ی آنانریتصو

 یهندس شکلکی نکهیا با ،یو ةدی، به عقهستند یو خواص مفهوم یخواص شکل دارایزمان هم

 ستیمفهوم ن کیفقط  اما، باشد یدر نظر گرفته شود که شامل خواص مفهوم یاگونهتواند بهیم

اطالق  ییهاشکل کرد که به یمعرفرا  2شکل -او اصطالح مفهوم ،نی. بنابرااست زین ریتصو کیبلکه 

 نهیزم نیا در زین( 1۹۹۵) 3یوتیمار. هستند ییفضا ییبازنما هم و مفهوم هم زمانهم که شودیم

مشهود است.  میو مفاه ریتصاو نیکه در آن لزوم تعامل باست  یاکه هندسه حوزه کندمی یادآوری

 حالت نیا یول برندیم سود اریبسشکل( -)مفهوم نیا ازکه با هندسه آشنا هستند،  یافراد قتیدر حق

 . ندارد وجود فراگیران مبتدی در

آموزان دانش یبرا ،یهندس فیتکال حل در اشکال از استفاده که است معتقد زین (1۹۹۹) دووال

. ندارند هندسهمسائل  ةهم در یکسانی عملکرد یخارج یهاییبازنما زیرا ،ستیسودمند ن شهیهم

دهد بدون ینشان م مسئلهرا در  یاچندگانه یهاتیو خاص روابط یخارج ییبازنمامسائل  یبرخ در

 4یفیتوص نقش یخارج ییحالت بازنما نیا در که دداشته باش یاحل مسئله اشاره ندیبه فرا اینکه

از اطالعات موجود  یشده، درک مختصرارائه یخارج ییتوان با توجه به بازنمایم ،قتیدر حق ،دارد

 کنندةتیعنوان حمابه خود ،یخارج ییبازنما ،مسائل از گرید یبرخ دربه دست آورد.  مسئله انیدر ب

در  که شوندیم تیدهد که به سمت حل مسئله هدایم شنهادیرا پ کارهاییراهو  کردهشهود عمل 

 صورت در شدهانیب یهندس روابط بتوان هرگاهدارد.  ۵یافتیره نقش کی یخارج ییحالت بازنما نیا

 شهیهم اما. دارد ۶ءیش عتیطب یخارج ییبازنما ،کرداستنتاج  زین یهندس شکل ساختمان از رامسئله 

 حالت نیا درکه  گرفت جهینت ،شدهداده شکل ساختمان از میمستق طورهب را یهندس روابط توانینم

 ورآمسکوییتا یاد .(1۹۹۸)مسکوییتا،  دارد 7ریتصو ایعکس و  عتیطب یخارج ییبازنما شودیم گفته

 ءیش عتیبا طب یخارج یهاییطور کامل از بازنماهب باًیتقر ،یدرس یهاکتاب که آنجا ازشود می

                                                           
1. Mental entities 

2. Figural-Concept 

3. Mariotti 

4. Descriptive 

5. Heuristical 
6. Object 

7. Illustration 
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آشنا  ی خودآموزشة با توجه به تجرب ییبازنما گریآموزان با انواع داگر دانش یحت کنند،یاستفاده م

شده به وجود  شکل داده عتیطب قیکه از طر یغلبه بر مانع یبرارویارویی با مسائل باشند، هنگام 

 یتعداد (1۹۹۸) تاییمسکو ةمطالع درانجام دهند.  حتی ذهنی را، الزم هایینگزیجا باید آمده است،

 .شدند مسئله حل به موفق ء،یش عتیطب با اما ،شدهداده شکل دوباره رسم با درنگیآموزان بدانش از

 ابزار توسطشده ساخته ای شدهمیترس شکل به کردننگاه روش (،2۰۰۶، به عقیدة دووال )نیبنابرا

استدالل و اثبات در هندسه  تیاهم کردنمهم در حل مسائل و در درک یعامل شناخت کی ،خاصی

 کیعنوان به شکلکی کرد شنهادیپ (1۹۹۹) دووال ،یهندس شکل یافتیره نقش فیتعر برای. است

وجود  قتیحق کهشده بود انتخاب دلیل نیبه ا «درک»در نظر گرفته شود. کلمه  1یشناخت درک

 دنیاو چهار درک را در د ،نی. بنابراکندرا آشکار  یکردن به شکل هندسمتفاوت در نگاه یرهایمس

. ۵یو درک عامل 4یاستدالل درک ،3یساختار درک ،2یدرک اجمال ی مشخص نمود:هندس شکل کی

 دهد.یم صیتشخ یهندس شکل کی مشاهده سریع که فرد در ی استزی( چیافتی)دری اجمال درک

 به ،یاستدالل درککند. میاشاره  یهندس شکلکی ساختار فیتوص ای ساختمان بهدرک ساختاری 

 و ستیناستخراج قابل یهندس شکل از یافتیدر درک با صرفاً که شوداطالق می یاضیر خواص

ترسیم  برایدرک عاملی به توانایی تفکر  .شکل داده شده است خواص کشف ای و استدالل مستلزم

 دیدن است. یا دوباره ۶اصالح منظوربه شدهدادههایی در ارتباط با شکل شکل

حل یک مسئله، اغلب اوقات نیازمند تعامل بین این سه درک )اجمالی، عاملی و استداللی( و 

)برای مثال،  شدهانجام(. گرچه تحقیقات 1۹۹۹ووال، از یکدیگر است )د هاآنتشخیص تمایز 

های استداللی و اجمالی است، کنندة تعامل بسیار کم بین درک(، بیان2۰13کریسانسو و گاگاتسیس، 

های اجمالی، عاملی و استداللی بیشتر از نیمی از داد درک( نشان 2۰1۹های کارپوز و اتاسوی )یافته

                                                           
1. Cognitive Apprehension 
2. Perceptual Apprehension 
3. Sequential Apprehension 
4. Discursive Apprehension 
5. Operative Apprehension 
6. Modifying 
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متوسطه نیست. همچنین،  ةکننده در تحقیق، در سطح مطلوب هندسه دورنهم شرکت ةآموزان پایدانش

، تبدیل اطالعات شفاهی شدهداده شکلکموجود در ی 1هایآموزان در شناسایی زیر شکلبیشتر دانش

کارگیری درک اجمالی مبتنی بر تعبیر و های شکلی، بهبصری، کشف حقایق شفاهی مبتنی بر دادهبه 

( 2۰11) همکاران های کریسانسو ودند. در بررسی دستاوردهای با بررسی مطالعهاستدالل ، ناموفق بو

ندرت آموزان در انجام تکالیف هندسی درک عاملی به( مشاهده شد دانش2۰1۹و کارپوز و اتاسوی )

، در شدهدادهشکل  2بندیآموزان در دوباره شکل، توانایی دانشحال نیا باگرفته شده است .  به کار

رسد شکل به نظر می نکهیا بابود.  افتهیشیافزامسیر رشد آنان از دورة اول به دورة دوم متوسطه 

د، نتایج پژوهش کریسانسو و کندی را در حل تکالیف هندسی ایفا تگریماحهندسی باید نقش 

ا با بررسی هآموزان از این نقش حمایتی برخوردار نیستند. آن( نشان داد اکثر دانش2۰13گاگاتسیس )

آموزان های هندسی برای همة دانشهای هندسی دریافتند شکلی شکلربنایزهای شناختی پیچیدگی

ها همچنین نشان دادند چگونگی تدریس هندسه بر به میزان یکسانی عملکرد رهیافتی ندارد. آن

رهیافتی از شکل است. برای استفاده  رگذاریتأثآموزان از اشکال هندسی در حل مسئله، استفاده دانش

ها فراخوانده ( باید درک اجمالی به همراه حداقل یکی دیگر از درک1۹۹۵هندسی، به عقیدة دووال )

دهی تکالیف، به رشد تفکر توان با تعریف متغیرهای آموزشی و سازمانشود که در این مسیر می

و با توجه به مشکالتی آموزان در رویارویی با اشکال هندسی کمک کرد. بر این اساس دانش 3هندسی

است،  نشدهانجامای در این زمینه در کشور ما ها اشاره شد و با درنظرگرفتن اینکه مطالعهکه به آن

( و اهمیت چگونگی 13۸4)ظهوری زنگنه،  همچنین، با توجه به مسائل و مشکالت آموزش هندسه

؛ هرشکویتز و 2۰13؛ میشل، 2۰۰4کردن به اشکال هندسی )شاریگین و پروتاسوف، نگاه

آموزان های اجمالی و عاملی دانش(، این مطالعه بر آن است که چگونگی درک1۹۹۸همکاران،

کردن به شکل هندسی را هنگام انجام تکالیف هندسی بررسی اول و دوم متوسطه در نگاه هایدوره

 د. کن

                                                           
1. Sub-figures 

2. Reconfiguration 
3. Geometric thinking  
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(، 1۹۹3) (، فیشبین1۹۹۸های نظری یادگیری استدالل هندسی، دووال )چارچوب مطالعه با

(، 1۹۹۹( مشاهده شد در مدل شناختی استدالل هندسی دووال )1۹۹۸) 2(، و جونز1۹۸۵) 1هیلیفن

کردن به شکل آموزان در نگاهتوسط دانش شدهگرفتهکار های بهخاص به چگونگی درک طوربه

ی های اجمالی و عاملهندسی پرداخته شده است، بنابراین، در مطالعة حاضر برای بررسی درک

 ( استفاده شد. 1۹۸۸های اول و دوم متوسطه از چارچوب نظری دووال )آموزان دورهدانش

 یهندس شکلکی مشاهده سریعاست که فرد در  یزیاشاره به چ ،(یافتی)دری اجمال درک

 ریها و زشکل یگذارو نام یتوان به بازشناسیدرک، م نیا فراینددر  ،واقع در دهد.یم صیتشخ

 شکل خود ساختمان به وابستهلزوماً  هارشکلیز نیا. کرد اشاره ،دشویم داده صیتشخ که ییهاشکل

 درشده استفاده یواحدها از شیب یشکل یواحدها شامل تواندیم یهندس شکلکی رایز ستند،ین

 شکلکی ساختار فیتوص ای و ساختمان به اشاره ،(یبی)ترت یساختار درک .باشد شکل ساختمان

 یریتصو یهانشانه و نیقوان به شکل، ییابتدا یواحدها یدهسازمان .لزوم داردی در صورت هندس

 یهاتیمحدود نیا. دارد یبستگ یاضیر خواص و یابزار یهاتیمحدود به بلکه ست،ین وابسته

 پرگار کش، خط کی تواندیم که شودیم مربوط ،هاشکل ساختن یبراشده استفاده لیوسا به یابزار

 باشد، شدهمیترس دست از استفاده با که یشکل گریدعبارت. بهباشد یهندس یافزارنرم یهاواحد ای و

 بازتاب را قتیحق نیا یابزار یهاتیمحدود حالنیباا ،ندارد یابزار ای یکیتکن تیمحدود گونهچیه

 و یاضیر خواص نیب ارتباط نکهیا مگر شد، نخواهد داده صیتشخنظر  مور شکل که دهندیم

 که دارد یاضیر خواص به اشاره ،یاستدالل درک .شده باشد گرفته نظر در یابزار یهاتیمحدود

 ای و کردن استدالل قیطر از باید و ستین یهندس شکل ازاستخراج قابل ،یافتیدر درک با صرفاً

و  اصالح در گوناگون یرهایمس به اشاره ،یعامل درک .شوند انیب شدهداده شکل از خواص کشف

 شکل با رابطه در ییهاشکلکردن میترس برای تفکر ییتوانا شده دارد.شکل داده 3یبنددوباره شکل ای

 .است یعامل درک از یظاهر و آشکار یهاعالمت ،دنید دوباره ای و اصالح ریمس در شدهداده

                                                           
1. van Hiele 
2. Jonse 

3. Reconfiguration 
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 ازین متفاوت یهادرک از یقیتلف هندسه، در شکلکی از استفاده یبرا(، 1۹۹۵) دووال ةعقید به

 کیتفک و کنندمی عمل واحد درک کیعنوان به یهمگ که رسدیم نظر به گونهنیا ،حال نیا با است،

  .بود نخواهد ساده شهیهم یاستدالل و یعامل ،یاجمال یهادرک

 پژوهششناسی روش

متوسطه در مواجهه با شکل  ةآموزان دوردرک دانشمبنی بر اینکه تحقیق،  پرسشبرای پاسخ به 

نفری از دانش  3۰۵هندسی حین انجام تکلیف هندسه چگونه است، تحقیق موردی روی نمونه 

شهرستان رودهن بودند.  نهم، دهم و یازدهم هایهآموزان پایمتوسطه طراحی شد. دانش ةآموزان دور

بود که  سؤالمل دو ( طراحی و اجرا شد. این آزمون شا1۹۹۸دووال ) چارچوب بر اساسآزمونی 

با توجه محدودیت زمان و مکان و  شایان ذکر استهای اجمالی و عاملی تمرکز داشت. . بر درک

ی در دسترس استفاده شد. ریگنمونهپایبندی به حضور محقق در حین اجرای آزمون، از روش  نیز

آورده  1در جدول  تحصیلی ةکننده در این آزمون به تفکیک پایآموزان شرکتتوزیع فراوانی دانش

 شده است. 
 کنندگان در آزمون به تفکیک پایة تحصیلی . توزیع فراوانی شرکت1جدول 

 آموزاندانش پایه

 1۶3 نهم

 4۵ دهم

 ۹7 یازدهم

 3۰۵ کل

های درسی در کتاب شدهارائه)نهم، دهم و یازدهم( به دلیل محتوای هندسه  هیپا سهانتخاب این 

پایان  باًیتقر) 13۹۸ ماهبهشتیاردذکر است این آزمون در روزهای پایانی  شایانبود.  هیپا سهاین 

آموزان با مفهوم استدالل استنتاجی نهم، دانش ةبود. بنابراین، در پایان پای شده برگزارسال تحصیلی( 

آشنایی بیشتر با  ةواسطبههای دهم و یازدهم نیز در پایه ضمناًهای هندسی آشنا بودند. در اثبات

تری نسبت به مفاهیم های گوناگون هندسه، درک عمیقاستدالل هندسی از طریق انجام فعالیت
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بررسی  امکانها ی یکسان برای آزمون، انتخاب این پایهاهندسی داشتند. عالوه بر امکان انتخاب محتو

اول به دوم فراهم  ةسطآموزان از شکل هندسی را در گذر از متورشد درک و فهم دانش و شناسایی

 کرد. می

در این تحقیق، آزمونی شامل دو تکلیف که در ارتباط  استفاده موردکه اشاره شد، ابزار  طورهمان

بررسی چگونگی  برای( 1۹۹۸چارچوب درک شکل هندسی دووال ) ةبا درک شکل هندسی بر پای

بود. این دو تکلیف هندسی  شدههیتهکردن به شکل هندسی طراحی و موزان در نگاهآدرک دانش

 صورتبهآموزان بودند که دانش شدهیطراحآموزان برای بررسی درک اجمالی و درک عاملی دانش

های و راهنمایی داشته حضوراول در هنگام اجرای آزمون  مؤلف .دادندپاسخ می سؤاالتتشریحی به 

 بارةآموزان دری که دانشسؤاالتی از بردارادداشتداد. او ضمن یآموزان ارائه میالزم را به دانش

کرد که چگونگی تفکر خود را در ها را تشویق میپرسیدند، آنها میچگونگی انجام تکلیف

 کامل بنویسند.  طوربهجواب  ةگیری پاسخ، روی برگشکل

های موجود در شکل را تشخیص دهند مربع ةهم باید آموزان، دانش1 برای پاسخ به تکلیف

دهند، هایی که تشخیص میتا به تعداد مربع شدهخواستهآموزان ر قسمت الف، از دانش(. د1)شکل 

نام ببرند. با این  ،اندهایی را که تشخیص دادهمربع بایددر قسمت ب، آنان  که یدرحالاشاره کنند 

 د. کرها را مشخص شکل بارةآموزان درتوان اشتباهات و موانع شناختی دانششیوه می
 

 1تکلیف 

  ی زیر پاسخ دهید.هاسؤالبا دقت به شکل نگاه کنید و به  

 در شکل تشخیص دهید. دیتوانیمالف( چند مربع 

 ی موجود در شکل را نام ببرید.هامربعب( 

 
  ، فعالیت اول آزمون در خصوص درک اجمالی1شکل 

طراحی آموزان در مواجهه با شکل هندسی برای بررسی چگونگی درک عاملی دانش 2 تکلیف

بپردازند.  شده دادهمساحت دو شکل  ةبود تا به مقایس شدهخواستهآموزان (. از دانش2شد )شکل 
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که قسمتی از جلوی شکل  صورتنیبد Bبندی شکلآموزان با دوباره شکلرفت دانشانتظار می

Bبریده و در قسمت عقب شکلB ،یک مستطیل مشابه شکل  قرار داده شودA نتیجه  ،بسازند. سپس

(، درک عاملی به مسیرهای 1۹۸۸های برابر دارند. به عقیدة دووال )بگیرند که هر دو شکل مساحت

کند. توانایی تفکر، جهت ترسیم شده اشاره میی، شکل دادهبندشکلدوباره  ایو گوناگون در اصالح 

 است. های آشکار و ظاهری از درک عاملی، عالمتشدهدادههایی در ارتباط با شکل شکل

  
  2 تکلیف

   زیر جملة درست خط بکشید و پاسخ خود را توضیح دهید.

 برابر است. Bبا مساحت  Aالف( مساحت 

  است. Bتر از مساحت کم Aب( مساحت 

 است. Bتر از مساحت بیش Aج( مساحت 

A                            B 

  ، فعالیت دوم آزمون در خصوص درک عاملی2 شکل

که در مطالعات  سؤالروایی محتوایی ابزار با استفاده از مشورت با خبرگان بررسی شد. این دو 

( برای بررسی درک اجمالی و عاملی در نظر گرفته شده بودند، با 1۹۹۸؛ دووال، 2۰13)میشل، قبلی 

. برای این ی داده به کار رفتندآورجمعابزار اصلی  عنوانبهمتخصصان در این مطالعه  ازنظراستفاده 

 توانیمکردند که  دییتأ هاآندو متخصص آموزش ریاضی ارسال شد و منظور این دو تکلیف برای 

ذکر است برای  شایانآموزان استفاده کرد. ی اجمالی و عاملی دانشهادرکبرای بررسی  هاآناز 

شد و می ارتقای کیفیت تحقیق، در هر مرحله نتایج استخراجی برای دو متخصص موضوعی ارسال

. همچنین، برای بررسی کدهای استخراجی از گرفتیمی قرار بررس موردها دریافت و نظرات آن

های استخراجی ضریب توافق بین دوکدگذار محاسبه شد و ة درکنیزم درآموزان های دانشپاسخ

 (.1۹77، 1)لندیس و کوخ که ضریب توافق بین کدگذاران میزان قابل قبولی است دشمشاهده 

                                                           
1. Landis & Koch 
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 های پژوهشیافته

شدند. برای این  لیتحل و هیتجزکیفی و کمی  صورتبهآزمون  سؤالآموزان به دو های دانشپاسخ

کدها  ،ها کدگذاری، سپس(، پاسخ1۹۸۸بر اساس دووال ) شدههیته 1منظور، با استفاده از کد بوک

ها، برای تکلیف بندی پاسخدر طبقه(. 2۰14، 2بندی و مضامین مربوطه استخراج شدند )کرسولدسته

، 2در طبقه بندی در تکلیف ها شرکت داده شدند در حالی که این مشارکت پاسخها پاسخ ة، هم1

، فراوانی کدها برای بررسی ضمناً صحیح، که همان، انتخاب گزینه الف بود.های فقط شامل پاسخ

های آمار توصیفی مثل فراوانی و درصد ارائه آموزان با استفاده از شاخصدانش یادشدةی هادرک

 شدند. 

آموزان به ی دانشهاپاسخکه بر اساس آن درک اجمالی در  دهدیمکد بوکی را نشان  3شکل 

( شروع 1۹۸۸رفت و برگشتی با توجه به دووال ) صورتبهکدگذاری شد. این کدگذاری  1تکلیف 

 شایانشد.  آمده است تبدیل 3در شکل صورتی که  به تینها درآموزان ی دانشهاپاسخو با توجه به 

ی مربوط به درک اجمالی بدین گونه عمل شد: ابتدا از حرف اول کدهای گذارنامذکر است برای 

به ی درک اجمالی بدون استدالل و گذارنامبرای  ،سپس .ی استفاده شدبندطبقهبرای  3کلمه اجمالی

ی قبل از حرف اول کلمه گذارشمارهبا  تیدرنهاد. شاستفاده  2و  1ی هاسیانداستدالل از  همراه

گذاری این کدها ی شدند. نامبندطبقه، شدهگرفتهی درک اجمالی بکار هاحالتاجمالی، تمام 

 زیر است: صورتبه

کارگیری درک اجمالی پاسخ کامل به این تکلیف، تعداد هفت مربع است که عبارت با به. 1

هستند. در این حالت اگر  ACPM, ABGO, BCOQ, GOPN, OQNM, EFOH, OHKLاز

کارگرفته شده، فراتر از درک اجمالی و هفت مربع اشاره کنند، درک به ةآموزان به همدانش

 صیتشخ قابلاست، گرچه این استدالل، ذهنی است و با یک نگاه اجمالی  نیازمند استدالل

 (. 1p1 نخواهد بود )

                                                           
1. Codebook 

2. Creswell 

3. Perceptual 
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 شده اشاره EFOH OHKL به دو مربع واضح و روشن، کمدستتشخیص کامل نبوده، اما . 2

 .(1p2) است

 .(1p3، نیز اشاره نشده است.)2در بند ذکرشدهتشخیص کامل نبوده، و به دو مربع . 3

 ی شدند:بنددستهبا توجه به استدالل، نیز به این صورت  هاپاسخ. 4

خط، نتیجه گیری و یا با تخمین زدن طول پارهکارگیری ابزار اندازهآموزان از طریق بهدانش. ۵

 .(2p1) گرفتند هیچ مربعی در شکل وجود ندارد

اند گویی کافی ندانسته و اشاره کردهرا برای پاسخ سؤالآموزان، اطالعات در این گروه، دانش. ۶

 .(2p2) کنندتوانند به شکل استناد که نمی

 یلامجا کرد
p

 لکش یراذگ مان و یسانشزاب
 یم هداد صیخشت هک ییاه

دنوش

 و یروف (1
کیتاموتا

 اب و هدش لرتنک (2
لالدتسا

1!دنا هدش هداد صیخشت عبرم تفه همه
P1

 یاه لکش ریز اما تسین لماک صیخشت
2P1.دنا هدش هدید OHKL , EFOH ،حضاو

 حضاو یاه لکشریز ،تسین لماک صیخشت
3P1دنا هدشن هدید

 هجیتن و هدش ماجنا یریگ هزادنا لمع
1P2.درادن دوجو یعبرم هک هدش هتفرگ

 ییوگ خساپ یارب هلاسم تاعالطا
 دانتسا لکش هب ناوت یمن ای و تسین یفاک

2P2دومن

 
 موزان مربوط به درک اجمالی آدانشهای ، کدگذاری پاسخ۳شکل 

آموزان در مواجهه با شکل هندسی طراحی بررسی چگونگی درک عاملی دانش برای 2تکلیف 

اشکال در ارتباط با شکل ( ترسیم 1۹۸۸د، بنا به نظر دووال )شکه در باال اشاره  طورهمان شد.

(، 2۰13)میشل،  شدهانجامهای ی درک عاملی است. بنابراین، با توجه به پژوهشهایژگیواز  شدهداده

ی شدند. این کدگذاری کدگذاربه این فعالیت در رابطه با درک عاملی،  آموزاندانشهای پاسخ

آموزان ی دانش هاپاسخهای مذکور شروع و با توجه به رفت و برگشتی با توجه به پژوهش صورتبه

چگونگی نام  زمینةدر آمده است، تبدیل شد. شایان ذکر است 4به صورتی که در شکل  تیدرنها
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از  بنابراین،این تکلیف برای بررسی درک عاملی بود،  کهییازآنجاتوان گفت، گذاری این کدها، می

آموز با استفاده ن اگر دانشآبندی استفاده شد. به دنبال برای شروع این طبقه 1حرف اول کلمه عاملی

کار هحرف قبلی ب ةدر ادام 2اجمالی ةاز درک اجمالی به تکلیف، پاسخ داده بود، پس اولین حرف کلم

)با استدالل یا بدون استدالل(، از  کاررفتهبهرفت. در این مرحله با توجه به درک اجمالی می

آموز به تکلیف درک انشمشابه حالت قبل اگر د ،استفاده شد. به همین ترتیب 2و  1ی هاسیاند

حرف اول کلمه عاملی، پاسخ  دو بارکارگیری همین رویکرد پاسخ داده بود، با نوشتن عاملی با به

 دیتأکآموزان، ذکر است در انتخاب تکلیف برای بررسی درک عاملی دانش شایانشد. کدگذاری می

 بندی شکل داده شده بود.بر بررسی توانایی در دوباره شکل

 
 آموزان مربوط به درک عاملی های دانشکدگذاری پاسخ .۴شکل 

آموزان به دو تکلیف در آزمون های دانشتحلیل پاسخ و نتایج تجزیه« الف و ب»در دو بخش 

 . شودیمارائه 

 1شکل، در تکلیف  بارةهیچ خاصیت ریاضی در که ازآنجا: 1 ی مربوط به تکلیفهاافتهالف( ی

تا مربع به نظر  اندشده ساختهی اگونهبهها است، مربوط به درک اجمالی است. شکل نشده انیب

                                                           
1. Operative 
2. Perceptual 

طبقه بندی پاسخ های صحیح 
دانش آموزان به تکلیف مربوط

به درک عاملی
O

درک عاملی
OO

دوباره شکل  بندی به شرط 
داشتن اطالعات بیشتر

OO3

دوباره شکل بندی به همراه 
استدالل و محاسبة مساحت

OO2

دوباره شکل بندی شکل 
داده شده

OO1

درک اجمالی
OP

به همراه تعبیر 
استداللی

OP2

به کارگیری مفهوم 
مساحت

OP22

به کارگیری تخمین
و حدس

OP21
فوری و اتوماتیک

OP1
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 ،ها مربع هستندتوانست با اطمینان بگوید که این شکلنمی آموزدانشبرسند. از دیدگاه ریاضیات، 

آموزان برای تشخیص نشده است. هرچند، تعدادی از دانش ارائهبودن زیرا هیچ دلیلی برای مربع

 استفاده کنند. از آن هاخطپارهگیری کردند تا برای اندازهها، تقاضای خط کش میبودن شکلمربع

یی در رابطه با چگونگی پاسخگویی به تکلیف هاسؤالآموزان در طول اجرای آزمون دانش

ها و پاسخ ة این پرسشازجملکرد. امکان داشت آنان را راهنمایی می آنجاپرسیدند و محقق تا می

 :کرد توان به موارد زیر اشارهمی

از « دانیم که مربع هستند یا نه!نمی واقعاًها شاید، چشمی، مربع به نظر برسند، اما شکل» -

 کنند، روی برگه پاسخ بنویسند. را فکر می هر آنچهآموزان خواسته شد دانش

ها را هم در برابرند، مستطیلدانیم مربع، مستطیلی است که دو ضلع مجاورش می که ازآنجا» -

را مالحظه نمود.  توان، اهمیت چگونگی تعاریف مفاهیم هندسیمی نجایادر « نظر بگیریم؟

هایی که مربع هستند، را آموزان راهنمایی شدند تا مطابق با خواستة فعالیت، شکلدانش

 تشخیص دهند.

درک اجمالی را نشان  زمینةدر  1آموزان به تکلیف های دانشتوزیع فراوانی پاسخ 2جدول 

( درصد ۶1/۹۶نهم ) ةآموزان پایشود تعداد زیادی از دانشدیده می 2طور که در جدول هماندهد. می

این تعداد  آموزانحدود نیمی از دانش دهم ةاند و اما در پایهفت مربع در شکل را تشخیص داده

های باالتر در آموزان در پایهرفت دانشاینکه انتظار می (. بادرصد 11/۵1) مربع را تشخیص دادند

 ،و به دنبال اطالعات دقیق در مسئله باشند کنندهای شکلی اکتفا نانجام تکلیف هندسی، فقط به داده

کارگیری درک اجمالی پاسخ داده یازدهم به این مسئله با به ةآموزان پایدرصد از دانش 32/77اما 

« های موجود در شکل مربع هستند؟آیا چهارضلعی» ودند کهه بشدندرت دچار این تردید بودند و به

آموزان در هایی داشته باشد؟ بنابراین، بیشتر دانشچه ویژگی دکه شکلی مربع باشد باییا برای این

این فعالیت، اطالعات الزم برای حل مسئله را با توجه به طبیعت شیء مانند شکل هندسی، از 

های درسی و روش خ داده بودند. آنان با توجه به محتوای کتابساختمان آن استنتاج، به آن پاس

شده در مسئله و نیز ساختمان شکل های مختلف در اکثر موارد، هماهنگی بین اطالعات دادهتدریس

اند، با این حال، گرچه در این فعالیت هیچ اطالعاتی در شده را، تجربه کردههندسی ترسیم
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کردن به های قبل عمل نموده، و در نگاهآموزان مشابه موقعیتشمسئله داده نشده است، دانصورت

ندرت بین مسیر درک طبیعی و درک ریاضیاتی پیوند برقرار کرده بودند. برخی از شکل هندسی به

درصد( در این آزمون از رویکرد  31/1۰درصد( و کالس یازدهم ) 33/13آموزان کالس دهم )دانش

 ةآموزان پایتیجه گرفته بودند که مربعی وجود ندارد. تعدادی از دانشگیری استفاده کرده و ناندازه

های شکلی اکتفا کنند و ادعا توانند فقط به دادهدرصد( با اطمینان بیان کرده بودند نمی 33/13دهم )

یازدهم  ةدرصد و در پای 1نهم کمتر از  ةکردند که هیچ مربعی در شکل وجود ندارد. این میزان در پای

 داد.آموزان را تشکیل میدرصد دانش 3حدود 
 

 های مربوط به درک اجمالیآموزان به تفکیک کدهای دانشتوزیع فراوانی پاسخ .2جدول 

  1 سؤالآموزان به ی دانشهاپاسخی ریگشکلچگونگی 

شود، مشاهده می ۵)درک اجمالی(، در شکل آموزان دانشهای گیری چگونگی پاسخشکل زمینةدر 

ی استفاده زیآمرنگنهم با استفاده از درک اجمالی، برای شمردن همة هفت مربع از  ةآموز پایدانش

آموز دیگری چهارضلعی بزرگ را ی بشمارد. دانشدرستبههای زیرین را کرده است تا بتواند مربع

ط تقارن، چهار مربع بعدی را نیز تشخیص داده مربع فرض کرده )درک اجمالی( سپس با رسم خطو

اذعان داشته بود که دلیلی در  OHKLو  EFOH بود. هرچند برای اثبات مربع بودن دو چهارضلعی

با فرض  ،با توجه به استدالل استنتاجی عمل کرده بود. بنابراین ۵اختیار ندارد و یا اینکه مانند شکل 

صورت ه رسد استخراج روابط هندسی از ساختمان شکل، نه ببودن چهارضلعی بزرگ، به نظر میمربع

 بوده است. قبول قابلکامل، بلکه تا حدودی برای او 

 جمع 11P 12P 13P 21P 22P پایه

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 1۶3 ۰.۶1 1 1.۸4 3 ۹.۸2 1۶ 2۵.77 42 ۶1.۹۶ 1۰1 نهم

 4۵ 13.33 ۶ 13.33 ۶ 11.11 ۵ 11.11 ۵ ۵1.11 23 دهم

 ۹7 3.1 3 1۰.31 1۰ 4.12 4 ۵.1۵ ۵ 77.32 7۵ یازدهم

 3۰۵ 3.2۸ 1۰ ۶.23 1۹ ۸.2 2۵ 17.۰۵ ۵2 ۶۵.2۵ 1۹۹ جمع
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 بودن چهارضلعی بزرگ با فرض مربع 1نهم به تکلیف  ةموز پایآپاسخ دانش .۵شکل 

 آموزان در تشخیص صحیحیکی از موانعی بود که دانشبه خاطر آوردن ناقص بعضی از مفاهیم، 

آموز همة هفت مربع را تشخیص داده اما با توجه به تعریفی که از دانش رو شدنداشکال با آن روبه

آیا »ی درک استداللی دچار این تردید شده، ریکارگبه نیدر حمفهوم مربع در ذهن خود داشته است، 

، پاسخ منفی سؤالها عقل سلیم او به این در تعدادی از پاسخ« آوریم؟ حساببهرا هم  هالیمستط

آموز دانش ۶آورده بود. در شکل  حساببهآموز همان هفت مربع را دانش جهیدرنتداده بود و 

حتی درک اجمالی او را  نجایاه، اما درک کاملی از آن ندارد. در کردی تعریف مربع را بیان درستبه

 «ست؟برده ا کاری بهدرستبهآیا تعریف مربع را »دچار این تردید نکرده است که 

 
 آموز و عدم درک درست او از تعریف مربعپاسخ دانش .6 شکل

گیری آموزان از رویکرد اندازهاستدالل، تعدادی از دانش به همراهکارگیری درک اجمالی در به

، نتیجه گرفتند که خطپارهکش و یا تخمین طول که با استفاده از خط صورت نیبدد. کردناستفاده 

 دهددهم بیشتر اتفاق افتاد نشان می ةوجود ندارد. این مورد که در پایهیچ مربعی در شکل 
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روابط هندسی  بارةرا در ازین موردچون اطالعات  ،ی که با استدالل هندسی آشناتر استآموزدانش

آموزان بر این دانشرا از شکل استخراج کند.  هاآندر بیان مسئله نیافته است، تالش کرده است که 

توان از شکل هندسی مربوطه استخراج نمود، و این باور را ه روابط هندسی را میباور بودند ک

دهم  ةآموزان پایهای درسی و چگونگی آموزش هندسه تقویت کرده بود. بعضی از دانشکتاب

توانند برای حل مسئله فقط گویی کافی ندانسته و بیان کردند که نمیاطالعات مسئله را برای پاسخ

است. این  شدهدادهپاسخ از دیدگاه ریاضیات به فعالیت  نیترکامل 7کنند. در شکل  به شکل استناد

که اطالعات  کرده دو فضای بازنمایی و هندسی، با اطمینان بیان دهم، با آشنایی با هر ةآموز پایدانش

درک آموز توانسته بود بین درک طبیعی و توان به شکل استناد کرد. دانشمسئله کافی نیست و نمی

مشابه های د. بررسی بیشتر پاسخکنبه شکل هندسی، ارتباط برقرار  کردنریاضیاتی خویش در نگاه

کید، بر أشان در طول سال تحصیلی همواره شاهد تموزان در آموزش هندسهآنشان داد این دانش

  اند.، بودهآنی مسئله از بیان هادادهاستخراج 

 
 استدالل به همراهبا استفاده از درک اجمالی  1فعالیت به  آموزدانش، پاسخ کامل ۷ شکل

 2های مربوط به تکلیف یافته

شکل، در بیان مساله ذکر نشده است، به نظر  بارةهیچ خاصیت ریاضی در 2از آنجا که در تکلیف 

 ةبر روی صفحها شود، شکلطور که مشاهده میمی رسد که مربوط به درک اجمالی است. اما همان

اند تا بخشی از خواص ریاضی مورد نیاز برای استدالل، بدین گونه فراهم رار داده شدهشطرنجی ق

وزان از آمبرای پاسخ درست به این فعالیت از دیدگاه ریاضیات، الزم بود تا دانش ،د. با این حالشو

که این فعالیت  آنجابودن میزان فرورفتگی و برآمدگی در شکل سمت راست، با خبر باشند. از یکسان
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بندی شکل داده شده(، در مواجهه با شکل )دوباره شکل موزانآدنبال بررسی درک عاملی دانشه ب

شطرنجی تا حدودی این برابری  ةگرفته شد که صفح هندسی بود، بنابراین این گونه در نظر

ر نظر گرفته به فعالیت بدین صورت ددهد. در نتیجه پاسخ درست مدگی را نشان میآفرورفتگی و بر

قرار داده شود، یک مستطیل مشابه  Bبریده و در قسمت عقب شکل Bشد: قسمتی از جلوی شکل 

 هاپاسخ ،تینها در های برابر دارند.. سپس نتیجه بگیرند که هر دو شکل مساحتبسازند Aشکل 

 ی شدند:بنددستهزیر  صورتبه

هایی تقسیم شدند. در دسته اول پاسخ دسته دوهایی که مبتنی بر درک اجمالی بودند، به پاسخ .1

(. در 1op) گرفته بودندیک نگاه اجمالی به شکل و بدون بیان هیچ استداللی، شکل به دنبالبودند که 

ها (. این پاسخ2op) های مبتنی بر درک اجمالی، البته به همراه استدالل قرار داشتنددستة دوم پاسخ

تخمین و حدس  ةهای درست یا نادرستی که بر پایاول، استداللگروه خود به دو دسته تقسیم شدند: 

های درست یا نادرستی که با استفاده از مفهوم مساحت ( و گروه دوم، استدالل21opشده بودند )بیان 

 (. 22op) گیری آن بودو اندازه

هایی پاسخ دستة اولهایی که مبتنی بر درک عاملی بودند، به سه دسته تقسیم شدند. در پاسخ. 2

 شکل، که همان هدف اصلی تکلیف است، شدهدادهبندی شکل قرار داشتند که تنها با دوباره شکل

 صورتبهالف( ازجمله  بود. شده انجامهای متفاوت بندی، به شیوهبودند. این دوباره شکل گرفته

قرار داده بود که قسمت جلوی شکل بریده شود و در قسمت عقب شکل  شدهدادهشفاهی توضیح 

 شده اشارهیی که باید بریده شود و چسبانده شود، هاقسمتشود. ب( با استفاده از رسم فلش، به 

هر ی برابر دارند. د( عنوان شده بود هامساحتی هاشور خورده هاقسمتبود. ج( بیان شده بود که 

 ،و در نهایتاست از قسمت شرقی کم شده است. ه(  شده اضافهی که به قسمت غربی شکل مقدار

 Bتوان فهمید که قسمتی از شکل شود میقرار داده  Bروی شکل  Aاظهار کرده بودند اگر شکل 

 (.1ooشده است و روی ضلع رو به روی آن، چسبانده شده است.( )پاک

، شدهدادهی شکل بندشکلعالوه بر دوباره  یی قرار داشتند کههاپاسخاین گروه،  دسته دومدر 

 .(2oo) مساحت نیز پرداخته بودند ةمحاسب به آموزاندانش

توان فقط به شکل نمی که آنجا ازاطالعات کافی نیست یا : بود شدهاشاره، هاپاسخ دستة سومدر  
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، شدهدادهبندی شکل توان با دوباره شکلاستناد نمود، بنابراین، با شرط داشتن اطالعات بیشتر، می

 (.3oo)ی برابر هستند هامساحتنشان داد هر دو شکل دارای 

را به تفکیک دربارة درک عاملی  2 آموزان به تکلیفهای دانش، توزیع فراوانی پاسخ3جدول 

آموزان پایه نهم با های صحیح دانش، نیمی از پاسخشودیمکه دیده طورهماندهد. نشان می

تقسیم  دسته دوبه  2 تکلیفآموزان به ی دانشهاپاسخبود. این  گرفته شکلکارگیری درک اجمالی به

 اندشده دادههایی که با یک نگاه اجمالی به شکل، بدون هیچ استداللی شوند، گروه اول، پاسخمی

 .1، دسته دوهایی که با استدالل همراه بودند. گروه دوم خود به گروه دوم، پاسخ ( ودرصد ۸4/1۹)

حل مسئله با استفاده از مفهوم  .2 ( ودرصد 32/1۰پاسخ ) افتنیدرکارگیری تخمین و حدس به

 3۶.۹۰یازدهم  ةدرصد و در پای 2۵دهم،  ةپای در ،شوند. از طرفی( تقسیم میدرصد ۸4/1۹مساحت )

آموزان در شود دانشطور که مشاهده میهای صحیح ، بر اساس درک اجمالی بود. هماندرصد پاسخ

  اند.استدالل بهره برده ه همراهدهم و یازدهم بیشتر از درک اجمالی بهای پایه

 شده ارائهنهم با استفاده از درک عاملی  ةآموزان پایی دانشهاپاسخدرصد  ۵۰از طرف دیگر، 

های درصد پاسخ ۶۵/43اول،  ةشدند: در دستها خود به سه دسته تقسیم میبودند. این پاسخ

آمده بودند که همان هدف  دبه وجو، شدهدادهبندی شکل موزان، با استفاده از دوباره شکلآدانش

بندی اکتفا دوم قرار داشتند، به این دوباره شکل ةها که در دستدرصد پاسخ 3۵/۶اصلی فعالیت بود. 

های مسئله را آموزانی بودند که دادهسوم دانش ةبودند. دست کرده نکرده و مساحت را نیز محاسبه

کارگیری رویکرد دوباره ت بیشتر با بهداشتن اطالعا شرطبهکافی ندانسته و بیان کرده بودند 

نهم  ةآموزان پایاز دانش یکچیهذکر است  شایانها برابر هستند. ، مساحتشدهدادهبندی شکل شکل

 7۵شود دهم، مشاهده می ةآموزان پایعملکرد دانش در خصوصدر این دسته قرار نگرفته بودند. 

 آموزاندانشدرصد از  ۵۰/47کارگیری درک عاملی پاسخ داده بودند. ، به این تکلیف، با بههاآندرصد 

 ۵۰/22حدود  ،حال نیا باگویی کافی دانستند. پایه دهم، استفاده از رویکرد عاملی را برای پاسخ

اکتفا دهم، برای اطمینان از درستی پاسخ خود، به استفاده از درک عاملی  ةآموزان پایدرصد دانش

آن، برابری  ةگرفتن از نقش توصیفی شکل، از مفهوم مساحت استفاده و با محاسبو با الهام نکرده،
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نزدیک به  یازدهم تقریباً ةموزان در پایآدانش ،مساحت دو شکل را نتیجه گرفته بودند. در نهایت

طور درصد(. همان ۰۵/44) بندی به این تکلیف پاسخ دادندنهم، با دوباره شکل ةوزان در پایآمدانش

موزان کمتر به استفاده از مسیرهای آدهم، دانش ةیازدهم به نسبت پای ةشود در پایکه مشاهده می

 گویی به تکلیف تمایل نشان دادند.بیشتر برای پاسخ
 

 های مربوط به درک عاملیآموزان به تفکیک کدهای صحیح دانش. توزیع فراوانی پاسخ۳جدول 

 1Op 21Op 22Op op 1Oo 2Oo 3Oo oo پایه
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 3/77 12۶ ۵۰ ۶3 ۰ ۰ 3۵/۶ ۸ ۶۵/43 ۵۵ ۵۰ ۶3 ۸4/1۹ 2۵ 32/1۰ 13 ۸4/1۹ 2۵ نهم

 ۸۹/۸۸ 4۰ 7۵ 3۰ ۵ 2 ۵۰/22 ۹ ۵۰/47 1۹ 2۵ 1۰ 1۵ ۶ ۵ 2 ۵ 2 دهم

 ۶۰/۸۶ ۸4 1۰/۶3 ۵3 1۹/1 1 ۸۶/17 1۵ ۰۵/44 37 ۹۰/3۶ 31 ۸4/23 2۰ 7۶/4 4 33/۸ 7 یازدهم

 ۹7/۸1 2۵۰ 4۰/۵۸ 14۶ 2۰/1 3 ۸۰/12 32 4۰/44 111 ۶۰/41 1۰4 4۰/2۰ ۵1 ۶۰/7 1۹ ۶۰/13 34 مجموع

ند با کرددهم ادعا  ةآموزان پایدرصد دانش ۵یازدهم و  ةموزان پایآدرصد دانش 1۹/1سرانجام 

ی به برابری رأ، شدهدادهی شکل بندشکل ةی دوبارریکارگبهشرط داشتن اطالعات بیشتر با 

رسد ترسیم شکل در صفحه شطرنجی، کمبود اطالعات الزم در بیان دهند. به نظر میمی هامساحت

ها از شکل، از نقش ه به برداشت آنآموزان کمک کرده بود تا با توجه و به دانشکردمسئله را جبران 

 رهیافتی و یا نقش توصیفی شکل، بهرة الزم را ببرند. 

 2فعالیت آموزان به ی دانشهاپاسخگیری چگونگی شکل

آموز در شکل نیست. دانش آسانبرای انجام تکالیف، همواره  کاررفتهبههای شناختی تفکیک درک

دارای  2و  1 هایی شمارههارهیدامینبا بیان این مطلب که  ،سازد سپس، ابتدا یک مستطیل می۸

وجود ندارند  اصالً هارهیدامینتوان فرض کرد که این می» کرده است که  ادعا مساحت برابر هستند،

بندی اشاره نشده است )درک عاملی( به دوباره شکل نجایادر «. پس مساحت هر دو شکل برابر است

 .)درک استداللی( های یکسان کار به اتمام رسیده استمساحت شکلبر برابری  دیتأکو با 
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 یو درک استدالل یدرک عامل یبیروش ترک 2موز به فعالیت آپاسخ دانش. ۸ل شک

است اما با کمی دقت  دادهرخممکن است به نظر برسد که درک عاملی  نکهیا با ۹ در شکل

های مربعی کوچک برای یافتن مساحت بوده آموز بر شمارش خانهدانش دیتأکتوان فهمید که می

ای از برش و است، که حاکی از رخ دادن درک اجمالی به همراه تعبیر استداللی است. نشانه

 شود. ی دوباره در شکل دیده نمیگذاریجا

های شکلی و به داده پرداختندیمجوی اطالعات دقیق در بیان مسئله وآموزانی که به جستدانش

طبیعت شئ مانند شکل، مشاهده شد با  باوجود، کردندینمگویی به فعالیت اکتفا برای پاسخ

 را از شکل استخراج نموده و به مسئله پاسخ دادند. ازین موردکارگیری استدالل، اطالعات به

 
 هااز طریق شمارش مربع 2فعالیت پاسخ به  .9 شکل

به عمل گردشدن سر مستطیل و  آموزدر توضیح چگونگی به کارگیری درک عاملی، دانش

 صورتبه. او هم دکننیم، اشاره اندشدهته آن، که مکمل هم هستند و باعث تغییر شکل  فرورفتن

کارگیری درک عاملی خود را ، بهشدهدادهبندی شکل شفاهی و هم با به تصویرکشیدن دوباره شکل
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دادن عمل دوباره با نشان 10در شکل ذهنی،  کامالً، یا اینکه گذاردیمدر انجام فعالیت به نمایش 

 ی با تشخیص نقش رهیافتی شکل، به فعالیت پاسخ داده است.درستبهی، از طریق یک فلش، بندشکل

 
 کارگیری درک عاملیبا به 2پاسخ به فعالیت . 10شکل 

مندی از نقش توصیفی شکل، با استفاده آموز با بهرهشود دانشدیده می 11 که در شکل طورهمان

به ه، حین انجام فعالیت برای یافتن مساحت مستطیلی که خود کرداز مفهوم مساحت، شروع به کار 

ی به رأها، با محاسبه مساحت ،تینها درآورده بود از نقش رهیافتی شکل استفاده نموده و  وجود

ها قرار داده گیری مساحتمربوط به اندازه هدر گروتوانست ها داده است. این پاسخ میبرابری آن

  شده در حل مسائل، همیشه ساده نیست.گرفتهکاربههای بینیم که تفکیک درکشود. می

 
 با استفاده از نقش توصیفی و رهیافتی شکل 2پاسخ به فعالیت . 11 شکل

ی ریکارگبه، که همان 2به شکل  1با انتقال شکل  توانیم کندآموز ادعا می، دانش12در شکل 

در  شدهدادهکند که هر دو کمان می دیتأکها را نشان داد. اما او درک عاملی است، برابری مساحت

آموز برای شود، دانشکه مشاهده می طورهمانهای برابر باشند. هایی با شعاعاز دایره بایدشکل، 
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(، نقش 1۹۹۸صمیم به برش متفاوتی گرفته است. به نظر مسکوییتا )استفاده از نقش رهیافتی شکل، ت

 هندسی، به رفتار فرد نیز بستگی دارد. شکلکی

 
 ی نقش رهیافتی شکل ریکارگبهبرشی متفاوت در  .12شکل 

 یریگجهینتبحث و 

های نهم، دهم و یازدهم در آموزان متوسطه در پایههای دانشاین پژوهش برای بررسی انواع درک

( با 1۹۹۸انجام فعالیت هندسی بر پایة چارچوب درک شکل هندسی دووال )مواجهه با شکل، حین 

های این پژوهش ( انجام شد. یافته13۹7ریزی آموزشی، )سازمان پژوهش و برنامه 1محتوای هندسة 

 هیپا سهآموزان هر از دانش( نشان داد تعداد زیادی 2۰13در تکلیف اول مطابق با تحقیق میشل )

 پژوهش درهای موجود در شکل را مشخص کنند. کارگیری درک اجمالی، مربعموفق شدند با به

، بود شدهی ابیارز ،هفت مربع موجود صی، تشخاتیاضیر دگاهیاز د فیپاسخ درست به تکل مذکور

از کردن اسخ درست به این فعالیت، با نگاهد پشها اشاره که دریافتهطورهمانحاضر اما در مطالعة 

شده در بیان مسئله های رسمهیچ اطالعاتی در مورد چهارضلعی که آنجا ازمسیر درک ریاضیاتی، 

 نیامده است، بدین گونه است: هیچ مربعی در شکل وجود ندارد. 

ستدالل و نهم در فصل سوم کتاب ریاضی خود با بحث ا ةآموزان پایذکر است که دانش شایان

در ریاضیات  معمول طوربهشده است که  دیتأکشوند. در همین کتاب اثبات در هندسه آشنا می

های درست حدس ةو ارائ هاحلراهدر هندسه، استفاده از شکل، ترسیم و شهود به تشخیص  ژهیوبه

ان پژوهش و سازمکامل اطمینان کرد ) طوربهتوان ها نمیاما به این تشخیص ،کندکمک زیادی می
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 ةآموزان پایهمة دانش باًیتقرنتایج این تحقیق نشان داد  ،حال نیا با(. 13۹۶ ی،آموزش یزیربرنامه

گویی به این فعالیت، به شکل های دهم و یازدهم، برای پاسخآموزان پایهنهم و تعداد زیادی از دانش

 درون آن، نیازی نداشتند.ده و به چیزی فراتر از شکل و اطالعات کراستناد  شدهمیترس

اول  هایی تحقیق حاضر نشان داد که رویکردهای معمول تدریس هندسه در دورههاافتهی ضمناً

کردن به شکل هندسی در مسیر درک اجمالی کمک نکرده آموزان را در نگاهو دوم متوسطه، دانش

وند یابد. این یافته مطابق کردن به شکل هندسی، به درک ریاضیاتی پیدرک طبیعی نگاهتا مسیر  ،است

( که به اهمیت روش 2۰14؛ 2۰13کریسانسو و گاگاتسیس،  -ی قبلی است )میشلهاپژوهشبا نتایج 

 یزیرسازمان پژوهش و برنامه) ۹. همچنین، با بررسی فصل سوم ریاضی کندیمتدریس نیز اشاره 

های کتاب درسی ها و تمریناز نوع مثال متأثر آموزاندانش( شاید بخشی از این رفتار 13۹۶ی، آموزش

حقایق هندسی  گریدعبارتبههای رسم شده، در این کتاب، طبیعت شئ دارند. شکل ةباشد. زیرا هم

ی قابل استنتاج است. نتایج نشان داد تعدادی از راحتبه، شدهمیترسدر بیان مسئله، از شکل 

 هاخطپارهطول  ةگیری به محاسبرویکرد اندازهکارگیری آموزان با درک اجمالی از شکل و بهدانش

تمرین و یا مثالی را  ندرتبهنتیجه گرفتند هیچ مربعی در شکل وجود ندارد.  ،تینها درپرداختند و 

توان شود، همواره نمی روروبهآموز با این حقیقت آن دانش ةواسطه توان یافت که بدر کتاب می

، شدهمیترسطبیعت شکل  ،نتیجه گرفت، یا به عبارتی شدهدادهروابط هندسی را از ساختمان شکل 

 قابلتواند منبعی آموزد که شکل هندسی میمی جیتدربهآموز دانش ،تصویر یا عکس باشد. بنابراین

 حد از شیب(، یکی از دالیل استفاده 1۹۹۸مسئله باشد. به باور مسکوییتا ) بارةاز اطالعات در اعتماد

در فرآیند ترسیم  اقتصادی و تنظیمات ساده ةی درسی، جنبهاکتاب، در یءعت شاز اشکال با طبی

عملکرد متفاوتی نسبت به دیگران  1 سؤالآموزان در پاسخ به ها است. با این حال تعدادی از دانشآن

 توانندداشتند. آنان اطالعات موجود برای حل فعالیت اول را کافی ندانسته و بیان کرده بودند که نمی

اینگونه پاسخ دادند: هیچ مربعی در شکل وجود ندارد.  بنابراین،های شکلی استناد کنند، فقط به داده

 استده بود. ممکن نشمربوط به درک شکل هندسی، مشاهده  هایاز پژوهش یکچیهاین یافته در 

رو روبهموزان با ان آای باشد که برخی دانشمتفاوت آموزش هندسه ریتأث در خصوصاین نتیجه 

کردن به بر پیوند بین مسیر درک طبیعی و مسیر درک ریاضیاتی نگاه دیتأک آموزششده بودند. این 
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آموزان رسد که روش یاددهی و یادگیری هندسه به این گروه از دانششکل هندسی داشت. به نظر می

کارگیری با به کردن به شکل هندسی در مسیر درک اجمالی متوقف نشده وتا در نگاه بودکمک کرده 

 استدالل در فضای هندسی به انجام فعالیت بپردازند.

ی قبلی )برای هاپژوهشهای این پژوهش در فعالیت دوم مربوط به درک عاملی، در راستای یافته

( نشان داد، 2۰14؛ 2۰13کریسانسو و گاگاتسیس،  -؛ میشل1۹۹۵؛ ماریوتی، 1۹۹۸دووال، مثال، 

ندسی نقش حمایتگری در انجام تکالیف هندسه داشته باشد، اما این رود، شکل هگرچه انتظار می

های متفاوتی آموزان، نقشهای دانشآشکار نیست. با بررسی پاسخآموزان پشتیبانی، برای بیشتر دانش

ها به شکل ناز مسیر نگاه آ متأثراز شکل هندسی در حل تکالیف مشاهده شد. این عملکرد متمایز، 

آیند. این برداشت، امکان و ثابت به نظر می ریرناپذییتغسیر درک اجمالی، اشکال، هندسی بود. در م

منجر به یافتن راهی برای حل مسئله  غالباً، که شدهمیترسدهی مجدد، در ساختمان شکل سازمان

پایه نهم از مسیر درک  آموزانبیش از نیمی از دانش ،داد. بنابراین، را به دانش آموزان نمیشودیم

با استدالل هندسی  کهییازآنجاهای باالتر، آموزان در پایهاجمالی به این فعالیت پاسخ دادند. دانش

نهم، از مسیر درک اجمالی، کمتر  ةآموزان پایبودند، در مقایسه با دانش داکردهیپآشنایی بیشتری 

برخالف  هیپاسهن هر آموزادر مسیر درک اجمالی به همراه استدالل، دانش حالنیباااستفاده کردند. 

گیری، به فعالیت ی ابزار اندازهریکارگبهفعالیت اول، با اختالف کم، با استفاده از مفهوم مساحت و 

ی از نقش توصیفی مندبهرهآموزان را در رسد وجود صفحه شطرنجی، دانشپاسخ دادند. به نظر می

 شکل و محاسبه مساحت، ترغیب کرده بود. 

 -های قبلی )مانند، میشلدر راستای پژوهش 2املی برای انجام فعالیت درک عی ریکارگبهدر 

( تدریس معمول هندسه، در مسیر گذر از 2۰1۹؛ کارپوز و اتاسوی، 2۰13کریسانسو و گاگاتسیس، 

کردن به آموزان در جهت غلبه بر مسیر درک طبیعی نگاهدورة اول به دورة دوم متوسطه، به دانش

این است  توجهقابل، کمک زیادی ننموده بود. نکته آناستفاده رهیافتی از شکل هندسی، به سمت 

ی اها، با توجه به محتوهای هندسه در این سالیازدهم که برای انجام فعالیت ةآموزان پایکه دانش

هندسه، بیشتر از درک استداللی استفاده کرده بودند و با  آموزش ریتأثو تحت  شانیدرسهای کتاب
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کافی آشنا نبودند، عالوه بر دوباره  اندازهبهبرای اثبات،  نانیاطمقابلعنوان یک مسیر ی بهدرک عامل

 شایانی درک استداللی به محاسبه مساحت، نیز پرداختند. ریکارگبه، با شدهدادهی شکل بندشکل

آموزان دانشآموزان این پایه به نسبت بود و دانش دادهرخ ندرتبهنهم  ةذکر است این اتفاق در پای

ی از نقش رهیافتی شکل هندسی داشتند ریگبهرهدهم و یازدهم، با اعتماد بیشتری که به  هایدر پایه

 یی استفاده نکردند.گوپاسخاز رویکرد دیگری برای 

های به دنبال اطالعات دقیق در بیان مسئله بودند و به داده 1فعالیت آموزانی که در بیشتر دانش

طبیعت شئ مانند شکل، مشاهده  باوجود 2 سؤال نکردند درگویی به فعالیت، اکتفا شکلی برای پاسخ

ه و به مسئله پاسخ دادند. کردرا از شکل استخراج  ازین موردکارگیری استدالل، اطالعات د با بهش

ی شکل بندشکلنهم نیازمند اطالعات بیشتر، برای دوباره  ةآموزان پایاز دانش یکچیهاگرچه 

اینکه در مورد تساوی  انیب بادهم و یازدهم،  هایآموزان پایه، نبودند، تعدادی از دانششدهداده

ی شکل سمت راست در فعالیت، اطمینان برآمدگی موجود در شکل یا میزان فرورفتگی و هاکمان

 شدهدادهدو شکل  هر د با شرط داشتن اطالعات بیشتر، می پذیرند،کردنکافی ندارند، ادعا 

بر روی صفحه شطرنجی، نبود اطالعات الزم  هاشکلبرابر خواهند داشت. شاید ترسیم  یهامساحت

آموزان کمک کرده بود از نقش رهیافتی و یا نقش را تا حدودی جبران و به دانش مسئلهصورتدر 

 توصیفی شکل، بهرة الزم را ببرند.

آموزان کمک کند تا از مسیر دانشتواند به تدریس هندسه می شودیم مطالعه آشکاراز نتایج این 

توان با کردن به شکل هندسی به مسیر درک استداللی ارتقا یابند. بنابراین، میدرک طبیعی نگاه

های متفاوت، در ها و طبیعتها با نقشی تکالیف متنوع هندسی، برخوردار از شکلدهسازمان

ای مختلف در هندسه آَشنا شده و با هد تا با بازنماییکرآموزان کمک های درسی، به دانشکتاب

های هندسی، مانند خبرگان با الهام از این فضای بازنمایی با کسب تجربه از طریق انجام فعالیت

های کارگیری استدالل به انجام فعالیت در فضای هندسی بپردازند. آشنایی معلمان از وجود درکبه

 (.2۰1۹گال، ) ی استضرورکردن به شکل هندسی، بسیار آموزان حین نگاهمختلف شناختی دانش

های ذهنی د تا با انواع بازنماییکنهای تخصصی هندسه به معلمان کمک میبرگزاری دوره

 با شکل، حین انجام فعالیت هندسی، آشنا شوند و در این مسیر به آنان کمک ههآموزان در مواجدانش
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د. کننکردن به شکل هندسی پیوند برقرار اتی نگاهتا بین مسیر درک طبیعی و درک ریاضی کنند

ها آگاه بودند. هایی در انجام این تحقیق وجود داشت که محققان هنگام پژوهش از آنمحدودیت

تر بود، بنابراین، به دلیل در این مطالعه، برگرفته از یک آزمون گسترده شدهیبررسهای فعالیت

توان در روند عواملی نظیر خستگی را نمی ریتأثیحی، یند برگزاری آزمون تشرابودن فرطوالنی

ها برای در فرایند انتخاب کالس ،دانست. از سوی دیگر اثریب، هاتیفعالآموزان به گویی دانشپاسخ

محقق بر حضور داشتن حین اجرای پژوهش،  دیتأکبرگزاری آزمون با توجه به محدودیت زمان و 

 تعمیم نتایج آن با محدودیت مواجه است. بنابراین، شدند.ها به روش در دسترس انتخاب نمونه
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