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Abstract: Various studies suggest that covariational reasoning plays an important role on
understanding the fundamental ideas of calculus and interpreting phenomena. Therefore,
developing covariational reasoning competency for high school students is necessary to enable
them understand the nature of calculus concepts. This article focuses on exploring high school
students’ abilities of covariational reasoning and suggests some ways to enhance students’
covariational reasoning competency.
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1. Mở đầu
Phát triển khả năng suy luận cho học sinh (HS) được
nhấn mạnh trong các chương trình toán ở các nước trên
thế giới. Đặc biệt, phát triển khả năng suy luận với các
đại lượng biến thiên và đồng biến thiên thông qua chủ đề
hàm số ngày càng được chú ý trong chương trình ở các
lớp cuối cấp phổ thông trung học [1], [2], [3]. Do đó,
những nghiên cứu về dạy và học hàm số ngày càng chú
trọng nhiều hơn đến vấn đề hiểu khái niệm hàm số cùng
với các tính chất của nó mà cụ thể là khám phá các quy
luật biến đổi. Từ những năm 2000, các văn kiện chương
trình ở Mĩ đòi hỏi HS phải có khả năng phân tích các quy
luật biến đổi trong các bối cảnh khác nhau và biểu diễn
sự thay đổi giữa các đại lượng trong toán học bằng một
quan hệ hàm [2]. Thompson đã đồng nhất mối quan hệ
hàm giữa đại lượng phụ thuộc và đại lượng độc lập thông
qua khái niệm tốc độ biến đổi [4]. Thuật ngữ “tốc độ biến
đổi” được sử dụng để chỉ sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai
đại lượng và sự đồng biến thiên của hai đại lượng này.
Theo Carlson và nhóm nghiên cứu, suy luận đồng biến
thiên được xem là những hoạt động nhận thức liên quan
đến việc định vị mối liên hệ giữa hai đại lượng cùng biến
đổi, xác định cách thức mà đại lượng này thay đổi dẫn
đến sự thay đổi của đại lượng kia và ngược lại [5]. Tiếp
cận dưới khía cạnh này có thể thấy suy luận đồng biến
thiên là một trong những hoạt động đặc trưng của tư duy
hàm. Theo tác giả Nguyễn Bá Kim, tư duy hàm gắn liền
với những hoạt động trí tuệ mà cá nhân tiến hành để
khám phá sự tương ứng giữa các thành phần của một, hai
hay nhiều tập hợp, phản ánh mối liên hệ phụ thuộc lẫn
nhau giữa các phần tử của những tập hợp đó [6]. Tư duy
hàm gắn liền với các hoạt động phát hiện, nghiên cứu sự
tương ứng và tìm kiếm mối liên hệ giữa các đối tượng
trong quá trình vận động của chúng. Tác giả Chu Cẩm
Thơ cũng có cùng quan điểm trên khi cho rằng tư duy
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hàm trong học tập môn Toán thể hiện ở sự nhận thức
được sự tương ứng riêng và chung giữa các đối tượng
toán học hay những tính chất của chúng [7].
Các nghiên cứu về suy luận đồng biến thiên bắt đầu
phổ biến từ những năm 90 của thế kỉ XX. Trong những
năm gần đây, chương trình toán ở các nước trên thế giới
ngày càng quan tâm đến vấn đề đồng biến thiên và đưa
nội dung này vào trong chương trình toán ở cả bậc trung
học phổ thông và đại học. Trong đó, các tình huống chứa
đựng yếu tố hàm thường được sử dụng trong một số
nghiên cứu để tìm hiểu sự kết nối trong hiểu biết của
người học về tốc độ biến thiên và các khía cạnh đồng
biến thiên của hàm số [6]. Mặc dù tiếp cận dưới thuật ngữ
khác, chương trình toán ở bậc trung học phổ thông của
Việt Nam vẫn chú trọng đến kiểu suy luận này. Điều đó
thể hiện rõ nét trong tư tưởng lớn của chương trình toán
ở bậc phổ thông là lấy hàm số làm trung tâm và phát triển
tư duy toán học nói chung và tư duy hàm cho HS nói
riêng [8].
Hiểu biết về mối quan hệ hàm trong các tình huống
là điều kiện cơ bản để hiểu được những khái niệm quan
trọng của giải tích, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng HS
có hiểu biết chưa đầy đủ về hàm số và một số khái niệm
cơ bản của giải tích là giới hạn và đạo hàm. Ngay cả
những sinh viên đại học có thành tích học tập tốt cũng
gặp phải khó khăn khi mô hình hóa các tình huống hàm
chứa đựng các đại lượng đồng biến thiên [5]. Những sinh
viên này vẫn còn gặp phải khó khăn khi lí giải và tạo ra
đồ thị của các tình huống hàm. Các khó khăn của sinh
viên bắt nguồn từ việc thiếu khả năng tưởng tượng và
định vị sự thay đổi đồng thời của các đại lượng đồng biến
thiên. Ngay cả giáo viên và giáo viên toán tương lai cũng
lúng túng khi lí giải các hiện tượng chứa đựng mối quan
hệ hàm của các đại lượng đồng biến thiên [8], [9]. Điều
đó cho thấy việc tạo cơ hội cho HS rèn luyện và phát triển
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năng lực suy luận đồng biến thiên là cần thiết nhằm
chuẩn bị cho họ kiến thức toán cơ bản để tiếp tục học lên
cao trong tương lai.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Suy luận đồng biến thiên
Mặc dù các nghiên cứu về suy luận đồng biến thiên
đã xuất hiện khá lâu trong các nghiên cứu về giáo dục
toán, tuy nhiên việc tìm hiểu về bản chất của hoạt động
suy luận này vẫn đang trong quá trình tiến triển. Carlson
và nhóm nghiên cứu đã phát triển một khung lí thuyết về
suy luận đồng biến thiên để kiểm tra khả năng suy luận
về các đại lượng đồng biến thiên của giáo viên toán tương
lai khi họ lí giải về mô hình của các hiện tượng động [5].
Theo khung lí thuyết này, suy luận đồng biến thiên được
xem là những hoạt động nhận thức liên quan đến việc
định vị mối liên hệ giữa hai đại lượng cùng biến đổi. Suy
luận đồng biến thiên gắn liền với việc xem xét cách thức
mà đại lượng này thay đổi dẫn đến sự thay đổi của đại
lượng kia và ngược lại. Carlson và nhóm nghiên cứu đã
mô tả hình ảnh về sự đồng biến thiên của hai đại lượng
trong quá trình phát triển. Các nhà nghiên cứu này cũng
xây dựng thang mức đánh giá gồm 5 cấp độ trong khả
năng suy luận đồng biến thiên và mô tả những hoạt động
trí tuệ tương ứng với năm cấp độ suy luận đó. Cụ thể,
những hoạt động trí tuệ gắn liền với năm cấp độ này là
(i) xác định giá trị của một đại lượng ứng với sự thay đổi
giá trị của đại lượng kia, (ii) định vị chiều hướng thay đổi

của đại lượng này ứng với sự thay đổi của đại lượng kia,
(iii) định vị sự biến đổi một lượng ở đại lượng này ứng
với sự biến đổi một lượng ở đại lượng kia, (iv) định vị
tốc độ biến đổi trung bình của một hàm số ứng với sự
thay đổi số gia biến số, (v) định vị tốc độ biến đổi tức thời
của hàm số ứng với sự thay đổi của biến độc lập trong
toàn miền xác định của hàm số. Các nhà nghiên cứu này
đã phân loại các mức độ suy luận đồng biến thiên khi lí
giải mối quan hệ hàm bằng bảng mô tả các hoạt động
nhận thức liên quan đến suy luận đồng biến thiên và bảng
mô tả cấp độ suy luận đồng biến thiên. Cá nhân hoàn
thành nhiệm vụ ở mức độ nào thì được đánh giá đạt đến
cấp độ suy luận đồng biến thiên tương ứng trong quá
trình giải quyết vấn đề.
Khi hình ảnh của một cá nhân về sự đồng biến thiên
được phát triển thì nó sẽ hỗ trợ cho cá nhân đó tiến hành
các hoạt động nhận thức liên quan đến việc định vị mối
liên hệ giữa hai đại lượng cùng biến đổi, xem xét sự thay
đổi của đại lượng này trong mối liên hệ với sự thay đổi
của đại lượng kia. Carlson và nhóm nghiên cứu đã phân
loại năm mức độ suy luận đồng biến thiên. Khung lí
thuyết về năng lực suy luận đồng biến thiên đã mô tả 5
mức độ về hình ảnh sẽ xuất hiện khi người học tiến hành
các hoạt động trí tuệ để đáp ứng các yêu cầu của tình
huống. Bảng sau mô tả chi tiết khung lí thuyết về mức độ
suy luận đồng biến do Carlson và nhóm nghiên cứu đưa
ra [5].

Bảng 1. Hoạt động nhận thức khi tiến hành suy luận đồng biến thiên [5]
Hoạt động
nhận thức
Hoạt động 1

Hoạt động 2

Hoạt động 3

Hoạt động 4

Hoạt động 5

Mô tả hoạt động nhận thức
Xác định sự thay đổi giá trị của
đại lượng này ứng với sự thay
đổi giá trị của đại lượng khác.
Định vị chiều hướng thay đổi
của đại lượng này ứng với sự
thay đổi của đại lượng kia.
Định vị sự biến đổi một lượng ở
đại lượng này ứng với sự biến
đổi một lượng ở đại lượng kia.
Định vị tốc độ biến đổi trung
bình của đại lượng này ứng với
sự thay đổi của đại lượng kia.
Định vị tốc độ biến đổi tức thời
của đại lượng này ứng với sự
thay đổi của đại lượng kia.

Hành vi tương ứng
Gắn nhãn cho các trục tọa độ với các dấu hiệu bằng lời để
định vị hai biến (ví dụ y thay đổi khi x thay đổi).
- Xây dựng một đường thẳng theo chiều hướng đi lên.
- Phát biểu bằng lời nhận thức về chiều hướng thay đổi của
biến đầu ra tương ứng với sự thay đổi của biến đầu vào.
+ Xác định các điểm/ vẽ các đường cát tuyến.
+ Phát biểu bằng lời nhận thức về lượng thay đổi của biến
đầu ra tương ứng lượng thay đổi ở biến đầu vào.
- Xây dựng các cát tuyến liên tiếp nhau.
- Phát biểu bằng lời về tốc độ biến đổi trung bình của biến
đầu ra ứng với sự thay đổi đều số gia của biến đầu vào.
- Xây dựng một đường cong trơn với các dấu hiệu rõ ràng
về tính lồi lõm, điểm uốn của nó.
- Phát biểu bằng lời về sự thay đổi tức thời trong tốc độ
biến thiên đối với toàn bộ miền xác định của hàm số (chiều
hướng của tính lồi lõm và điểm uốn của đồ thị).
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Bảng 2. Các mức độ về khả năng suy luận đồng biến thiên [5]
Mô tả về các mức độ suy luận đồng biến thiên
Các hình ảnh đồng biến thiên có thể hỗ trợ hoạt động trí tuệ liên quan đến việc xác định
sự thay đổi giá trị của đại lượng này ứng với sự thay đổi giá trị của đại lượng khác.
Các hình ảnh đồng biến thiên hỗ trợ cho hoạt động trí tuệ liên quan đến việc xác định
hướng thay đổi của đại lượng này với sự thay đổi của đại lượng khác.
Các hình ảnh đồng biến thiên có thể hỗ trợ cho hoạt động trí tuệ liên quan đến việc xác
định lượng thay đổi của đại lượng này ứng với lượng thay đổi của đại lượng khác.
Các hình ảnh đồng biến thiên có thể hỗ trợ cho hoạt động trí tuệ liên quan đến việc
Mức độ 4
xác định tốc độ biến đổi trung bình của biến đầu ra ứng với sự thay đổi đều số gia
Tốc độ biến đổi trung bình
của biến đầu vào.
Các hình ảnh đồng biến thiên hỗ trợ cho hoạt động xác định tốc độ biến thiên tức thời
của hàm số với sự thay đổi của biến độc lập trên miền xác định của hàm số. Mức độ
Mức độ 5
này bao gồm việc hiểu được tốc độ tức thời chính là tốc độ trung bình được xét khi
Tốc độ biến đổi tức thời
số gia của biến số rất nhỏ. Nó cũng bao gồm việc hiểu được điểm uốn là nơi mà tốc
độ tức thời đang chuyển từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng.
Mức độ
Mức độ 1
Định vị
Mức độ 2
Định hướng
Mức độ 3
Định vị lượng thay đổi

Cá nhân được xem là có khả năng suy luận đồng biến
thiên tốt chỉ khi nào người đó có thể giải quyết các hoạt động
ở mức 5 và tất cả các hoạt động ở mức dưới. Khuôn khổ suy
luận đồng biến thiên do Carlson và nhóm nghiên cứu cung
cấp công cụ và ngôn ngữ để phân loại tư duy của cá nhân
liên quan đến suy luận đồng biến thiên trong bối cảnh cụ thể.
Công cụ này được dùng để đánh giá khả năng suy luận đồng
biến thiên của HS tham gia vào nghiên cứu này.
2.2. Năng lực suy luận đồng biến thiên của học sinh
trung học phổ thông
Để tìm hiểu năng lực suy luận đồng biến thiên của HS
trung học phổ thông, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 120
HS lớp 12 trên địa bàn TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dữ
liệu liên quan đến năng lực suy luận đồng biến thiên thu
được từ việc khảo sát HS tập trung vào hai khía cạnh là
năng lực suy luận đồng biến thiên khi lí giải các mối quan
hệ hàm cũng như biểu diễn những mối quan hệ đó qua đồ
thị. Để thu thập dữ liệu, chúng tôi đã yêu cầu HS hoàn
thành các tình huống trong phiếu khảo sát được trình bày
tóm tắt ở bên dưới. Trong phiếu khảo sát này, chúng tôi đã
đưa vào bốn tình huống để khảo sát năng lực suy luận đồng
biến thiên của HS. Tình huống thứ nhất
yêu cầu HS vẽ đồ thị hàm số mô tả mối
liên hệ đồng biến thiên giữa hai đại
lượng. Tình huống thứ hai yêu cầu
người học vẽ hình ảnh của các chứa
tương ứng với mối liên hệ đồng biến
thiên giữa hai đại lượng được cho bởi
đồ thị. Tình huống thứ ba và thứ tư tập
trung vào khả năng suy luận đồng biến
thiên của người học khi lí giải tình
huống có bối cảnh thực tế liên quan đến

52

chiều cao của hoa hướng dương và máy bay hạ cánh. Sau
khi thu thập dữ liệu từ phiếu khảo sát, chúng tôi sẽ căn cứ
vào khung lí thuyết về các cấp độ suy luận đồng biến thiên
được đề xuất bởi Carlson và nhóm nghiên cứu để mã hóa
các mức độ trong năng lực suy luận đồng biến thiên của
HS. Dữ liệu thu được từ nghiên cứu này sẽ được phân tích
định lượng và định tính. Để phân tích định lượng năng lực
suy luận đồng biến thiên của HS, chúng tôi sẽ mã hóa năng
lực suy luận đồng biến thiên của HS với mức cao nhất mà
các em đạt được khi khám phá các tình huống. Sau đó,
chúng tôi sẽ dùng các công cụ thống kê thông thường để
tổng hợp các cấp độ trong năng lực suy luận đồng biến
thiên mà HS đạt được khi lí giải các tình huống trong phiếu
khảo sát. Việc phân tích định tính sẽ được tiến hành thông
qua phân tích kết quả HS đạt được qua phiếu khảo sát. Nội
dung cụ thể bốn tình huống này và gợi ý về câu trả lời có
thể thu được từ HS được tóm tắt như sau:
Tình huống 1. Cho các bình đựng nước có hình dạng
như sau. Đổ nước từ từ vào các bình cho đến khi đầy,
bạn hãy vẽ đồ thị mô tả mối liên hệ giữa chiều cao mực
nước và dung tích nước được đổ vào trong bình. Hãy cho
biết vì sao bạn có thể vẽ được đồ thị như vậy.
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Tình huống 2. Khi thực hiện đổ nước từ từ vào bình
cho đến khi đầy, mối quan hệ giữa chiều cao mực nước
trong bình và dung tích nước được đổ vào được thể hiện
qua các đồ thị sau. Từ đồ thị, hãy dự đoán bình chứa có
hình dáng như thế nào. Hãy giải thích vì sao bạn có thể
dự đoán được hình dáng của bình chứa như vậy?

Tình huống 3. Hãy phát thảo một đồ thị mô tả sự
tăng trưởng chiều cao của cây hoa hướng dương theo
thời gian. Hãy giải thích vì sao bạn có thể phát thảo đồ
thị như vậy?
Gợi ý về hình dáng của đồ thị

Tình huống 4. Một máy bay đang chờ để hạ cánh tại
sân bay. Nó đang bay vòng ở một độ cao cố định tính từ
mặt đất với tốc độ không đổi. Vào một thời điểm nào đó,
máy bay được phép hạ cánh và bay đến cổng chào với một
khoảng cách nhất định. Hãy vẽ một đồ thị mô tả sự thay
đổi tốc độ của máy bay khi khoảng cách đã bay tính từ độ
cao cố định cách mặt đất cho đến cổng chào tăng dần
Gợi ý về hình dáng của đồ thị

Kết quả mã hóa về các cấp độ trong năng lực suy luận
đồng biến thiên của HS với thể hiện của các em qua 4
tình huống được tóm tắt ở bảng sau:
Bảng 3. Năng lực suy luận đồng biến thiên
của HS với các tình huống
Số
Các cấp độ trong năng lực
Tỉ lệ
lượng
suy luận đồng biến thiên
(%)
HS
Mức 1. Định vị
5
4,2
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Mức 2. Định hướng
76
63,3
Mức 3. Định vị lượng thay đổi
28
23,3
Mức 4. Tốc độ biến đổi trung
8
6,7
bình
Mức 5. Tốc độ biến đổi tức thời
3
2,5
Kết quả thu được cho thấy năng lực suy luận
đồng biến thiên của HS trung học phổ thông trải
đều từ mức 1 đến mức 5. Điều đó cho thấy tất
cả các HS đều có khả năng nhận ra được sự thay
đổi của đại lượng này khi đại lượng kia thay đổi,
do đó đạt được mức độ thấp nhất (mức 1) trong
năng lực suy lực suy luận đồng biến thiên. Tuy
nhiên, có khoảng 4,2% HS chỉ dừng lại ở mức
độ này. Khoảng 95,8% HS tham gia vào nghiên
cứu có khả năng định vị được chiều hướng thay
đổi của đại lượng này khi đại lượng kia thay đổi, tuy
nhiên chỉ có khoảng một phần ba số HS có khả năng
ước lượng được sự thay đổi của đại lượng này khi đại
lượng kia thay đổi một lượng nào đó. Cụ thể, kết quả
thu được về năng lực suy luận đồng biến thiên của HS
tham gia khảo sát sẽ được mô tả theo 5 cấp độ như sau:
Mức 1 (Định vị): Dữ liệu thu được cho thấy, tất cả
các HS tham gia vào nghiên cứu đều có khả năng định
vị chiều hướng thay đổi của một đại lượng ứng với sự
thay đổi của một đại lượng khác. Tuy nhiên, vẫn còn
khoảng 4,2% HS chỉ dừng lại ở mức độ này trong năng
lực suy luận đồng biến thiên. Những HS này chỉ nhận
ra được khi đại lượng này thay đổi thì đại lượng kia
thay đổi, tuy nhiên các em chưa chỉ ra được chiều
hướng của sự thay đổi này. Cụ thể với tình huống 2,
những HS đạt được mức độ 1 chỉ đưa ra nhận xét rằng
từ đồ thị có thể thấy khi dung tích nước thay đổi thì
chiều cao mực nước thay đổi theo. Tuy nhiên, các em
chưa chỉ ra được chiều hướng thay đổi của chiều cao
mực nước trong bình khi dung tích nước trong bình
tăng lên bằng cách quan sát đồ thị như thể hiện của
một HS với tình huống 2:
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Hình 2. Thể hiện suy luận đồng biến thiên ở mức 2

Hình 1. Thể hiện suy luận đồng biến thiên ở mức 1
Với tình huống 3, HS thể hiện năng lực suy luận
đồng biến thiên ở mức 1 chỉ cho biết chiều cao của hoa
hướng dương sẽ thay đổi theo thời gian. Vì thế các em
cho rằng có thể chọn trục hoành chỉ thời gian và trục
tung chỉ chiều cao của hoa. Với tình huống 4, HS đạt
được mức độ 1 trong năng lực suy luận đồng biến thiên
chỉ cho biết là khi khoảng cách từ vị trí nhất định đến
cổng chào thay đổi thì vận tốc của máy bay sẽ giảm để
có thể hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, các em chưa chỉ ra
được khi khoảng cách đó càng lớn thì vận tốc của máy
bay sẽ thay đổi như thế nào.
Mức 2 trong năng lực suy luận đồng biến thiên: Có
đến 63,3% HS chỉ đạt được mức 2 trong năng lực suy
luận đồng biến thiên khi chỉ ra được chiều hướng của sự
biến đổi của đại lượng này khi đại lượng kia thay đổi. Cụ
thể với tình huống 1, các em nhận ra rằng khi đổ nước
vào bình làm dung tích nước trong bình tăng thì chiều
cao mực nước trong bình cũng tăng. Với tình huống 2,
những HS đạt mức độ này cũng chỉ ra rằng các đồ thị
hàm số đã cho là đồ thị của những hàm số tăng. Do đó,
các em cho rằng khi dung tích nước càng tăng thì chiều
cao mực nước càng tăng. Tuy nhiên các em chưa chỉ ra
được tốc độ biến đổi của chiều cao mực nước trong bình
là nhanh hay chậm để có thể xác định được hình dạng
bình chứa phù hợp như bài làm của một HS ở bên dưới:

Với tình huống 3, các em HS thuộc nhóm có năng
lực suy luận đồng biến thiên ở mức 2 chỉ cho biết theo
thời gian thì hoa hướng dương sẽ ngày càng cao, đến
một lúc nào đó nó sẽ dừng phát triển và không cao
nữa. Do đó, đồ thị biểu thị chiều cao giữa hoa hướng
dương và thời gian là một đường hướng lên trên khi đi
từ trái qua phải. Với tình huống 4, HS đạt được mức
độ này chỉ chỉ ra khoảng cách từ vị trí nhất định đến
cổng chào tăng lên thì vận tốc của máy bay sẽ giảm để
có thể hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, các em chưa chỉ ra
được khi khoảng cách đó thay đổi một lượng thì vận
tốc của máy bay sẽ thay đổi một lượng như thế nào để
việc hạ cánh được an toàn.
Mức 3 trong năng lực suy luận đồng biến thiên: Có
đến 23,3% HS chỉ đạt được mức 3 trong năng lực suy
luận đồng biến thiên khi chỉ ra được khi đại lượng này
thay đổi một lượng thì đại lượng kia sẽ thay đổi một
lượng như thế nào. Cụ thể với tình huống 1, các em nhận
ra rằng khi đổ cùng một lượng nước vào bình (  y ) thì
chiều cao mực nước trong bình sẽ thay đổi một lượng
( h ) như thể hiện của HS với yêu cầu vẽ đồ thị biểu thị
mối liên hệ giữa chiều cao mực nước và dung tích nước
trong bình. Với tình huống 2, những HS đạt mức độ này
đã chỉ ra rằng các đồ thị hàm số đã cho là đồ thị của
những hàm số tăng. Hơn nữa khi dung tích nước trong
bình thay đổi một lượng  y thì chiều cao mực nước
trong bình cũng sẽ thay đổi một lượng h . Tùy thuộc
vào hình dáng của đồ thị mà HS có thể xác định được với
từng khoảng  y xác định trên trục hoành thì h sẽ thay
đổi như thế nào (tăng hoặc giảm). Từ đó, các em sẽ hình
dung hình dạng bình chứa phù hợp như bài làm của một
HS trong nhóm này:

54

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 454 (Kì 2 - 5/2019), tr 50-57

độ dốc của đồ thị dựa vào tỉ số này như thể hiện của một
HS với yêu cầu vẽ đồ thị biểu thị mối liên hệ giữa chiều
cao mực nước và dung tích nước trong bình:

Hình 3. Thể hiện suy luận đồng biến thiên
ở mức 3 với tình huống 2
Với tình huống 3, HS thuộc nhóm có năng lực suy
luận đồng biến thiên ở mức 3 chỉ ra rằng các em sẽ quan
sát chiều cao của hoa hướng dương sẽ thay đổi một lượng
như thế nào khi thời gian thay đổi một lượng t. Các em
sẽ xác định các khoảng thay đổi và nối các điểm trên các
khoảng này lại để tạo ra đường cong mô tả sự phụ thuộc
của chiều cao của hoa hướng dương theo thời gian như
phản ánh của một HS khi tham gia vào nghiên cứu này:

Hình 4. Thể hiện suy luận đồng biến thiên
ở mức 3 với tình huống 3
Với tình huống 4, HS đạt được mức độ 3 trong năng
lực suy luận đồng biến thiên đã chỉ ra rằng khi khoảng
cách từ vị trí nhất định đến cổng chào thay đổi một lượng
d thì vận tốc của máy bay sẽ thay đổi một lượng là v
để có thể hạ cánh an toàn. Từ đó, các em xác định các
khoảng v trên trục tung ứng với các khoảng d trên
trục hoành, sau đó nối các điểm đầu mút của các đoạn lại
tạo thành một đường biểu thị mối liên hệ giữa vận tốc và
khoảng cách của máy bay.
Mức 4 trong năng lực suy luận đồng biến thiên: Chỉ
có 6,7% HS đạt được mức 4 trong năng lực suy luận đồng
biến thiên khi chỉ ra được sự thay đổi của tỉ số giữa số gia
hàm và số gia biến số. Cụ thể với tình huống 1, các em
nhận ra rằng khi đổ cùng một lượng nước vào bình ( v )
h
thì tỉ số
sẽ thay đổi như thế nào, từ đó điều chỉnh
v
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Hình 5. Thể hiện suy luận đồng biến thiên
ở mức 4 với tình huống 1
Với tình huống 2, những HS đạt mức độ 4 đã chỉ ra
được tốc độ biến đổi trung bình của chiều cao mực nước
với dung tích nước trong bình. Nhìn vào từng đồ thị, các
em nhận thấy khi dung tích nước trong bình thay đổi một
h
lượng v thì tỉ số
sẽ biến đổi như thế nào để định
v
vị lượng thay đổi h ứng với một lượng v từ đó định
hình hình dạng của bình chứa. Với tình huống 3, HS
thuộc nhóm có năng lực suy luận đồng biến thiên ở mức
4 chỉ ra rằng các em sẽ quan sát khi thời gian thay đổi
h
một lượng t thì tỉ số
sẽ thay đổi như thế nào, từ
v
đó điều chỉnh độ dốc của đồ thị như thể hiện của một HS
với yêu cầu vẽ đồ thị biểu thị mối liên hệ giữa chiều cao
của hoa hướng dương theo thời gian:

Hình 6. Thể hiện suy luận đồng biến thiên ở mức 4 với
tình huống 3
Với tình huống 4, HS đạt được mức độ 4 trong năng
lực suy luận đồng biến thiên đã chỉ ra rằng khi khoảng
cách từ vị trí nhất định đến cổng chào thay đổi một lượng
d thì tỉ số v sẽ thay đổi, từ đó điều chỉnh độ dốc của
d
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đồ thị mô tả mối liên hệ giữa vận tốc và khoảng cách của
máy bay.
Mức 5 trong năng lực suy luận đồng biến thiên: Chỉ
có 2,5% HS tham gia vào nghiên cứu đạt được mức 5
trong năng lực suy luận đồng biến thiên khi chỉ ra được
sự thay đổi của tốc độ biến đổi tức thời thể hiện dưới dạng
f
ngôn ngữ toán học là lim
. Cụ thể với tình huống 1,
x  0  x
các em nhận thấy khi nước trong bình thay đổi lượng
h
càng nhỏ ( v  0 ) thì giới hạn lim
sẽ thay đổi như
v  0 v
thế nào, từ đó nhận ra tính tăng giảm của đạo hàm cấp 1,
dựa vào đó HS xác định được dấu của đạo hàm cấp hai
nhằm điều chỉnh tính lồi lõm của đồ thị như thể hiện của
một HS với yêu cầu vẽ đồ thị biểu thị mối liên hệ giữa
dung tích nước và chiều cao mực nước trong bình:

của đồ thị cho phù hợp như thể hiện của một HS với yêu
cầu vẽ đồ thị biểu thị mối liên hệ giữa chiều cao của hoa
hướng dương theo thời gian:

Hình 8. Thể hiện suy luận đồng biến thiên
ở mức 5 với tình huống 3
Với tình huống 4, HS đạt được mức độ 5 trong năng
lực suy luận đồng biến thiên đã chỉ ra rằng khi khoảng
cách từ vị trí nhất định đến cổng chào thay đổi một lượng
v
càng nhỏ d  0 thì tỉ số lim
sẽ càng giảm khi
d  0 d
khoảng cách tăng lên nên đạo hàm cấp 1 là hàm giảm, do
đó đạo hàm cấp 2 nhận dấu âm. Dựa vào đó, HS nhận
thấy hình dáng của đồ thị mô tả mối liên hệ giữa vận tốc
và khoảng cách của máy bay lúc đầu là một đoạn thẳng
và tiếp đó là một nhánh lồi.
3. Kết luận

Hình 7. Thể hiện suy luận đồng biến thiên
ở mức 5 với tình huống 1
Với tình huống 2, những HS đạt mức độ 5 trong năng
lực suy luận đồng biến thiên đã chỉ ra được tốc độ biến
đổi tức thời của chiều cao mực nước với dung tích nước
trong bình. Các em sẽ căn cứ vào từng đồ thị để nhận ra
dấu của đạo hàm cấp hai nhằm xác định lượng thay đổi
h ứng với một lượng v từ đó định hình hình dạng
của bình chứa. Với tình huống 3, HS thuộc nhóm có năng
lực suy luận đồng biến thiên ở mức 5 nhận thấy khi thời
gian thay đổi một lượng càng nhỏ ( t  0 ) thì giới hạn
h
sẽ càng giảm khi thời gian tăng lên, từ đó nhận
lim
v  0 t
ra dấu của đạo hàm cấp hai âm để điều chỉnh tính lồi lõm
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Kết quả thu được cho thấy năng lực suy luận đồng
biến thiên của HS trung học phổ thông trải đều từ mức
1 đến mức 5. Điều đó cho thấy tất cả HS đều có khả
năng nhận ra được sự thay đổi của đại lượng này khi đại
lượng kia thay đổi hay đạt được mức độ thấp nhất (mức
1) trong năng lực suy lực suy luận đồng biến thiên. Tuy
nhiên, có khoảng 70% HS dừng lại ở mức độ 2 trong
suy luận đồng biến thiên. Những HS này chỉ thấy được
sự biến đổi của đại lượng này khi đại lượng kia thay đổi
nhưng các em không nhận ra được khi đại lượng thay
đổi một lượng thì đại lượng kia thay đổi như thế nào. Tỉ
lệ HS đạt được mức độ 4 và mức độ 5 trong năng lực
suy luận đồng biến thiên cũng khá thấp. Điều đó cho
thấy năng lực suy luận đồng biến thiên của hầu hết HS
trung học phổ thông vẫn đang ở mức thấp. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến thực tế trên:
- Một là, nguyên nhân xuất phát từ việc lựa chọn nội
dung của chương trình và sách giáo khoa. Có thể thấy
hầu hết các tình huống mà HS gặp trong chương trình và
sách giáo khoa toán chủ yếu miêu tả mối liên hệ biến
thiên giữa hai đại lượng. Đặc biệt, các bài toán này chủ
yếu xuất hiện dưới dạng thuần túy về toán, số lượng các
bài toán có bối cảnh thực tế khá ít, đặc biệt các bài toán
chứa đựng mối liên hệ đồng biến thiên giữa hai đại lượng
càng ít. Hơn nữa, các bài toán có tính định tính càng ít
xuất hiện trong chương trình và sách giáo khoa toán. Do
đó, kiểu nhiệm vụ thúc đẩy suy luận đồng biến thiên cho
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HS chưa được chú ý đúng mức trong việc dạy toán ở bậc
trung học phổ thông.
- Hai là, thói quen làm việc với các bài toán có quy
trình thuật toán và tựa thuật toán làm hạn chế khả năng
tưởng tượng, suy luận của người học. HS thường có thói
quen áp dụng các công thức, thuật toán để tính ra đạo
hàm cấp 1 và cấp 2, nhận dạng đồ thị hàm số căn cứ vào
việc dấu của đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2 qua công
thức. Do đó, HS sẽ gặp khó khăn khi làm việc với các
tình huống định tính, đòi hỏi khả năng hiểu bản chất của
các khái niệm đạo hàm cấp 1, đạo hàm cấp 2, điểm uốn
và tính lồi lõm của đồ thị hàm số.
- Ba là, HS ít có cơ hội tiếp cận với các tình huống có
bối cảnh thực tế nên các em gặp khó khăn trong việc
chuyển đổi vấn đề có bối cảnh thực tế về vấn đề toán học
cũng như chuyển đổi kết quả từ toán học sang thực tế.
Điều đó dẫn đến thực tế là có khá nhiều HS không thể
chuyển đổi tình huống có bối cảnh thực tế về thành một
vấn đề toán học, chuyển đổi từ ngôn ngữ thực tế sang
ngôn ngữ toán học. Vì thế, các em đã không huy động
được kiến thức cần thiết để giải quyết được vấn đề đặt ra
trong bối cảnh thực tế.
Xuất phát từ việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến năng
lực suy luận đồng biến thiên của HS trung học phổ thông
vẫn ở mức thấp, chúng tôi đề xuất một số giải pháp để
phát triển năng lực suy luận đồng biến thiên cho HS ở
bậc học này:
- Quá trình suy luận đồng biến thiên đòi hỏi HS phải
hiểu được bản chất các khái niệm giải tích như số gia biến
số, số gia hàm số, điểm uốn của đồ thị, tính lồi, lõm của
đồ thị hàm số... Vì thế, trong quá trình dạy học, giáo viên
cần giúp HS hiểu rõ bản chất, ý nghĩa, trường hợp sử
dụng của các khái niệm này trong toán học cũng như
trong thực tế.
- Trong quá trình dạy học các khái niệm giải tích, bên
cạnh các bài toán quen thuộc chỉ yêu cầu người học sử
dụng các thuật toán quen thuộc để giải quyết các bài toán
liên quan đến biểu diễn bằng công thức, giáo viên cần tạo
điều kiện cho HS tiếp cận với các bài toán đòi hỏi hiểu
biết về biểu diễn hình ảnh hoặc biểu diễn đồ thị để các
em hiểu được bản chất của các khái niệm này.
- Vì các bài toán liên quan đến các đại lượng đồng
biến thiên “vắng mặt” trong chương trình và sách giáo
khoa nên khi giảng dạy, giáo viên cần cung cấp các tình
huống toán học mang tính định tính, yêu cầu người học
phải tiến hành quá trình suy luận đồng biến thiên để giải
quyết được vấn đề đặt ra trong tình huống đó; từ đó từng
bước góp phần phát triển năng lực suy luận đồng biến
thiên cho HS trong quá trình học toán.
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- Cung cấp các tình huống có bối cảnh thực tế chứa
đựng các đại lượng đồng biến thiên để HS làm quen
dần trong quá trình học toán nhằm phát triển năng lực
chuyển dịch ngôn ngữ giữa thế giới thực tế và thế giới
toán học và khả năng suy luận đồng biến thiên cho bản
thân các em.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam
(NAFOSTED) theo số cấp 503.01-2015.02.
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