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حوزه علمي –

 

  

ساله مورد  ۱۶و  ۱۵در اين مطالعه و بررسي ، شيوه هاي استدالل حسابي  دانش آموزان : خالصه مطلب  

: بازنگري قرار ميگيرد  در اين مباحث عيني حسابي كه از قبل بود ، طبقه بندي  شيوه هاي استدالل عبارتند از 

فلسفي«و » جبري» «تحليلي«هاي استدالل ، كه در آن به بررسي شيوه )۱۹۸۷، به نقل از توبيس ۱۸۹۲(ف كلين ا «

برخي  از اين طبقه . كه يك شيوه عيني ، تحليلي و مفهومي را توضيح مي دهد ) ۱۹۹۵( مي پردازد ، و نيز بورتن 

اي جز مشق  رياضي دانها پيش برده مي شدند و صرفاً نتيجه بندي ها  بطور حسي يا از طريق امتحانات تجربي 

 ،در اين مطالعه  اين مسئله بين افراد ديگر بررسي خواهد شد. ي دانش آموزان بي تاثير  بودند نداشته و بر يادگير

.كه چطور شيوه هاي استدالل رياضي در اين مطالعه تاكنون مورد بازنگري قرار گرفته است 

 

  

۱

 

مقدمه و مرور -

 

  

اواني وجود دارد و به تناسب  آن راه هاي فر) رياضي(هاي حسابي ب دريافتيم كه براي بيان  واقعيتاز روي تجار

براي مثال برخي واقعيات رياضي را با طراحي كليات  يا انواع . راه هاي فراواني براي استدالل  در مورد آنها 

اما برخي هستند كه بيشتر تمايل دارند  تا در مورد ساختارها ، الگوها و يا . ديگر نمودارها به آساني در مي يابند 

اين بدان معني است كه افراد ممكن است تمايل به استدالل بصري . د آنها تحقيق و بررسي كنندفرمولها و كاربر

.داشته باشند ) شيوه هاي پيچيده (مورد از آنها به طور همزمان يا تحليلي و يا مفهومي و حتي به دو يا سه 

 

  

« و » جبري» «تحليلي« ه هاي بر پايه يك درك مستقيم ، شيو )۱۹۸۷به نقل از توبيس ( اف كلين  ۱۸۹۲در سال 

نشان داد كه فردي ممكن است شيوه ) ۱۹۹۵بورتن(تجربي)امتحانات(را از هم متمايز كرد ، آزمايشات» فلسفي

از آنجايي كه اين طبقه بنديها به مشق و نتيجه گيري . استدالل بصري ، تحليلي و مفهومي را طبقه بندي كند 

به همين دليل تحقيق . موزان به كار روند آوانند بطور مستقيم روي دانش رياضيدانان محدود مي شود ، لذا نمي ت

:خاصي بر مبناي پرسشهاي زير آغاز شد 

 

  

ساله كه فعالً در حال يادگيري مفاهيم و  ۱۶و ۱۵آيا اين شيوه هاي استدالل كه در مورد نوجوانان ) الف

شده تجربه كمتر در رياضي دارند ؟روشهاي رياضي هستند و در مقايسه با مشق رياضيدانان بازنگري 

 

  

اگر چنين است ، اين شيوه هاي استدالل چگونه قابل توضيح هستند ؟) ب

 

  

چنانچه اين شيوه هاي استدالل قابل بازنگري باشند ، آيا شيوه هايي وجود دارند كه از يكديگر ممانعت كنند ) ج

هاي استدالل مختلفي نشأت مي گيرند ؟ ، كه از شيوه» انواع پيچيده « و يا » انواع متقابل « ، يعني 

 

  


