
Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) Original Article 

Spring-2023, Volume 5, No 1 DOI: 10.22034/naes.2022.363883.1275 

ISSN: 2716-9766 
GrossMark 

 

Analyzing Students' Attitude and Understanding of the 

Process of Proving Problems in Mathematics 

 

Mojhgan Javahernia 
1*

 

1 Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Shebastar Branch, Islamic Azad University, 

Shabastar, Iran  

* Corresponding author: Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Shebastar 

Branch, Islamic Azad University, Shabastar, Iran  

 

Received: 2022-09-28  Accepted: 2022-10-17 

 

Abstract 

Argument and proof are of special importance in mathematics education at all levels of 

education, from school to university, and it is almost impossible to understand and understand 

mathematics without emphasis on argument and proof. In this study, which is based on the 

method of uncompleted context, the goal of the researcher is to investigate students' 

understanding of the process of making mathematical proofs and also to investigate their 

attitude towards mathematical proofs. The studied sample is 50 male and female 

undergraduate students of two Rabazi Azad Universities, Shebstro Azad and Sufian Azad, 

which is considered an accessible sample. The measurement tool in the current research is a 

questionnaire, which contains two main parts. In this section, a rod with its proof was 

presented and then the students were asked to answer the questions about the process of 

making the proof. Also, the design of the second part of the questionnaire is based on the 

studies conducted in the background of the research and the results of the research of other 

researchers in the field of the objectives of mathematical proofs and students' problems in 

reasoning and proof. This model examines seven different levels of students' understanding of 

the process of making mathematical proofs. The local aspect of proof emphasizes the 

understanding of basic concepts and the relationship between propositions and theorems, but 

the general aspect of proof pays more attention to the main methods of proof and its 

application in other concepts. 
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 چکیده

درک و فهم ریاضی استدالل و اثبات در آموزش ریاضیات در همه مقاطع تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و 
بدون تأکید بر استدالل و اثبات تقریبا غیر ممکن است. در این مطالعه که به روش توصبقی از نوع زمینه بی انجام گرفته است هدف محقق 
بررسی درک و فهم دانشجویان از فرایند ساخت اثبات ریاضی و همچنین بررسی نگرش آن ها به اثباتهای ریاضی می باشد. نمونه مورد 

نقر دانشجو ی دختر و پسر در مقطع کارشناسی رباضی از دو دانشگاه آزاد شبسترو آزاد صوفیان می باشد که نمونه در دسترس  53مطالعه 
محسوب می شود. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، پرسش نامه می باشد که خود شامل دو بخش اصلی است. در این بخش قضبه ای 

همچنین  . گردید و سپس از دانشجوبان خواسته شد تا به سواالتی, که در مورد فرایند ساخت اثبات است، پاسخ دهندهمراه با اثباتش ارائه 
طراحی بخش دوم پرسش نامه بر اساس مطالعات انجام گرفته در پیشینه تحقیق و نتایع پژوهش محققان دیگر در زمینه اهداف اثبات های 

ل و اثبات صورت گرفته است. این مدل هفت سطح مختلف از درک و فهم دانشجویان از فرایند ریاضی و مشکالت دانشجوبان در استدال
ساخت اثبات ریاضی را بررسی می گند. جنبه ی موضعی اتبات بیشتر روی درک مفاهیم اولیه و چگونگی ارتباط میان گزاره ها و قضایا 

ات و بکاربردن آن در دیگر مفاهیم توجه می کند. نتایج به دست آمده از تأکید دارد ولی جنبه ی کلی اثبات بیشتر به روش های اصلی اثب
 این تحقیق نشان داد

 

 ریاضی تدریس ،درک و فهم دانشجویان ،ریاضی ،استدالل، اثبات ریاضی  واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه -1

 یدر الگوها عیسر راتییتغ ،یعلوم و تکنولوژ وستهیتحوالت پ
فراهم  یطیها و  اطالعات، شرا شیو تنوع افکار. گرا یزندگ

کرده است. لذا افراد  دهیچیدر عصر حاضر را پ یآورده که زندگ
تفکر نقادانه استدالل و  رینظ ییروزانه به مهارت ها  یدر زندگ

روزانه  یدهایخر  نیخواهند بود. از ساده تر ازمندین اریاثبات بس
و  ی. اقتصادیاسیس ماتیچون تصم یمهم تر لیگرفته تا مسا

به طور "شود.  یاحساس م ییمهارت ها  نیبه چن ازین یاجتماع
شود که در انتخابات کشور خود   یمثال از هر شهروند خواسته م

خود  یداهایکاند ند،یبه قضاوت بنش دایشرکت کند. در مورد کاند
از  "را قانع کند.  گرانیو با استدالل  مناسب، د دینما نتخابرا ا
  نیچن یتوسعه  یعلوم برا نیاز بهتر یکی اتیاضیعلم ر یطرف

از  یکیاست که راس آ.  لیدل نیاست و به هم ییمهارت ها
 یرا  آموزش استدالل منطق اتیاضیر سیاهداف تدر نیمهمتر

راس معتقد است  که [. 2]داند یم انیبه دانش آموزان و دانشجو
که علم توسط  یاستدالل است و در حال ات،یاضیاساس ر

مورد  یتوسط  استدالل منطق اتیاضیشود، ر یم دییمشاهده تأ
در اثبات نهفته  اتیاضیجوهره ر نی؛ بنابرا ردیگ یقرار م دییتأ
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. [1]و اثبات توجه کرد هیمثال، حدس نیبه  تقاوت ب دیاست و با
و  یابزار یتنها جنبه  یاضیمعتقدند که بدون استدالل، فهم  ر

 هیدانش کسب شده که فاقد توج نیکند و ا یم دایپ یا هیرو
مستدل باشد  ریو غ یمنطق ریتواند غ یم یکردن است  به راحت

به   یاضیباورند که استدالل ر نیآن ها بر ا نیهمچن 3
 یو دانش قبل دیدانش جد نیبدهد که  یاجازه م رندگانیادگی

 یاضیکه قواعد ر یعتقد است، در صورت. م[0]اتصال برقرار کنند
  یبرا یا زهیانگ میآموزش ده انیبه دانشجو لیرا بدون دل

هرچه زودتر  وستهیقواعد ناپ نیکنند و ا ینم دایشدن پ دهیفهم
بر  یاضیاز محققان و  آموزشگران ر یشوند . برخ یفراموش م

کرد ه اند که  دیاست و تأک یاضیباورند که اثبات، قلب ر نیا
 انیدانش آموزان و دانشجو یاضیاثبات کردن در تجارب ر ندیفرا
 در هر مقطع  یاضیآموزشگران ر یاز اهداف اصل یکی دیبا

 .[0]باشد یلیتحص
روش  یونانی دانانیاضیکه ر ی. زمانحیمس الدیقبل از م 0قرن 

 یاثبات را امر دانان،یاضیرا به وجود اوردند. ر یاصل موضوع
ادعا  فوسیدر نظر گرفتند. همانطور که در اتیاضیدر ر یضرور

و احتماالً  "است  اتیاضیدر ر یاصل یاثبات هسته  "کند،  یم
رشته ها شده است.  گریبا د اتیاضیر زیوجه تما یژگیو نیهم
اثبات چه بوده و چگونه  قتیحق لیاز قب ییحال پرسش ها نیبا ا

 دانان،یاضیر انیموضوع مورد بحث م کیاست،  افتهیادامه 
 .[0]بوده است یاضیو آموزشگران ر لسوفانیف ،یاضیمورخان ر

هستند  ییها. از جمله مهارت ". استدالل و اثبات "! اثبات استد
 ندیروزمره و به طورخاصس در فرآ یدر زندگ یکه به طور کل

 اتیاضیباشند و ر یبرخوردار م یخاص گاهیاز جا یاضیآموزش ر
تفکر و  ی را در توسعه یاز علوم. نقش مؤثر یبه عنوان شاخه ا

 .[5]کند یم فایقدرت استدالل افراد ا
. 1: هارل و ساودر2۹۹0 2از محققان )به عنوان مثال، مور یبرخ

( در مطالعات خود مشاهده کرده 2۹۹5 ،0؛ سلدن و سلدن2۹۹۱ٌ
شوند؛ در بکاربردن  یمواجه م اتیکه با اث یانیاند، اغلب دانشجو

استنتاج  یبرا فیدر استفاده از تعار ،یاضینمادها و فهم زبان ر
 یاضیر هیقض ایگزاره  کی یمعنا حیاثبات و در بسط و توض کی

 .[0]شوند یبا مشکل مواجه م
 

 پیشینه تحقیق -1-2
 یقرن ها یط یاضیجامعه ر یبحث ها نیتر یاز جنجال یکی

 یلیتحل خیهست و تار و   استدالل و اثبات بوده ندیفرا ،یمتماد
دهد که  ینشان م خیادعاست. تار نیبر ا یگواه صادق ،یاضیر

 یاضیها از ر دانانیاضیر نییزمان حال، تب تا   ها یونانیقبل از 
   آن، نگاه آن ها را به استدالل و اثبات شکل داده یستیو چ

از  ندهایفرا نی. همانطور که مشخص است، در آموزش هم ااست

که  ییدانشجو ایدانش آموز  رایبرخوردارند ز یا ژهیو تیاهم
 نیبر او نگذاشته باشد، از مهمتر یمطلوب ریتأث ،یاضیاستدالل ر

 تیمحروم مانده است ) خالق یجنبه تفکر روشن و تفکر انتقاد
 یم نیارائه استدالل و اثبات چن تیاهم انیهم در ب [0]،یاضیر

مانند  ،یمدرسه ا یاضی: اجتناب از مواجه شدن با اثبات در ردیگو
هم در ارتباط با  [5]است شیبدون آزما یعلوم تجرب سیتدر
استدالل  ییکند که اگر توانا یم انیاثبات و استدالل ب تیاهم

او به  یبرا اتیاضیر .باشد هدر دانش آموزان رشد نکرد
 لیفاقد تفکر تبد یتکرار یها و مثال ها هیاز رو یمجموعها

 [۱]و کانادا کایآمر یاضیر نیمعلم یمل  یشورا یشود. اعضا یم
 یم انیب یمدرسه ا  اتیاضیر یدر کتاب اصول و استانداردها

 اتیدر تجرب داریبه طور پا دیاثبات و استدالل با"که.  ندینما
دوازدهم  ی هیپا انیتا پا یدبستان شیدانش آموزان از  پ یاضیر

عادت  کیگونه،  اتیاضیاستدالل ر "آن ها معتقدند که  "باشد 
استقاده و  قیاز طر دیاست و مانند تمام عادات با یفکر

. "ابدیمختلف رشد و توسعه  یها نهیمستمر آن در زم یریبکارگ
و اثبات  اللرا تحت عنوان استد یشورا استاندارد نیا نیهمچن
و  سیتدر یها برنامه آن آمده است: حینموده که در توض یمعرف

آموزان را  دانش دیدوازدهم با ی هیتا پا یدبستان شیآموزش از پ
 قادر سازند تا:  

 اتیاضیدر ر یاساس یاستدالل و اثبات را به عنوان جنبه ها -
 بشناسند؛  

 یها را مورد بررس یحدس نیکرده و بتوانند ا یساز هیحدس -
 قرار دهند:  

 کنند؛   یابیکرده و ارز لیرا تکم یاضیر یادعاها و اثبات ها -
مختلف استدالل و اثبات را انتخاب نموده و بکار  یروش ها -
 .  رندیگ

 یاضیاثبات در آموزش ر تیکند که اهم یادعا م( 2۹۹۹) 0راو
 لیدل نیآن به ا تیاست و اهم قیو تصد دییفراتر از تأ یزیچ
 دیجد یرهایو مس میتواند روش ها، مفاه یباشد که اثبات م یم

  [۱]دارند نشان دهد یعیکاربرد وس اتیاضیرا که در ر
 نای به ۾دانشجو معلمان به عمل آورد  یکه رو در تحقیقی دیگر

 یاضیکه درک و فهم دانشجو معلمان از اثبات ر دیرس جهینت
مطالعه  نیشرکت کنندگان در ا شتریاست و ب فیمحدود و ضع

 یگزاره ها قیو تصد دییاثبات را در حد تأ یکارکرد و معنا
نشان داد که، دانستن ضرورت  یو نیدانستند. همچن یم یاضیر

مناسب  یو معتبر با استفاده از روش ها یرسم یاثبات ها
اثبات را نامرتبط  ندیفرا انیگردد که دانشجو یموجب م یآموزش

 یابد. شیشان در نوشتن اثبات افزا ییندانسته و توانا
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 استدالل ریاضی -1-3
دادن  میاست که با تعم یاضیاز تفکر ر یقسمت یاضیاستدالل ر

 یها و چگونگ دهیا یمعتبر درباره  جیو به دست آوردن نتا
 ات،یاضیسروکار دارد. در واقع در ر گریکدیارتباط آن ها با 

به  دنیرس یمعلوم برا یها هیقانونمند قض بیاستدالل ترک
 هیچند قض نیذهن ب ،یاضیتازه است. در استدالل ر یها هیقض

زاده شود و به  یا جهیآن ها نت وندیکند تا از پ یارتباط برقرار م
و معتبر  نیقی یمشکوک و مبهم به نسبت ینسبت بیترت نیا

 نیرا چن یاضیگبلو استدالل ر نیهمچن [0]گردد یم لیتبد
است که رابطه  یذهن یعمل یاضیکند: استدالل ر یم فیتعر

 یعنیسازد،  یرا برقرار م ایقضا نیب جیتااصول موضوعه و ن
حکم هم  جهیباشند نت حیصح ایقضا نیکند که اگر ا یاستنتاج م
توان گفت استدالل کردن  یم یبه طور کل [۹]است حیلزوما مح

شواهد، تجربه ها و  نیارتباط ب یتفکر و برقرار ندیشامل فرا
 تیباشد که در نها یم نظرفرد در ارتباط با موضوع مورد  یدانش
انجامد. بر  یدر مورد آن چه درست است، م یریگ جهینت کیبه 

که در حوزه  یتوان گفت، استدالل یشده م انیب فیاساس تعار
 یاضیموجود در ر اتیو با توجه به منطق و واقع اتیاضیر ی

 شود.   یم دهینام یاضیگردد. استدالل ر یارائه م
رود که در  یبکار م یفراوان یاستدالل یروش ها اتیاضیر در
 .[22، 23، ۹]میکن یاز آن ها اشاره م یبه برخ نجایا

افراد  زیبه حواس و غرا یاستدالل متک نی: ا"یروش شهود -2
آنچه که  ای میکن یاست، که به واسطه آنچه مشاهده م

که از شهود  ی. زماندیآ یبدست م دیگو یاحساسمان به ما م
 یحاصل نم نانیو اطم نیقیگاه به طور  جیه میینما یاستفاده م

 ما صددرصد در:   یریگ جهیکه نت مییبگو میتوان
کند  یبه ما کمک م یاز مواقع درک شهود یاریحال در بس نیا

و  دیجد یو حدس ها میتر بفهم عیکه مطالب را بهتر و سر
 نیچن نی. امیمختلف ارائه ده یاثبات قسمت ها یبرا یبهتر

استدالل  کیبه  یابیدست یفرد را برا اقیتواند اشت یحدس ها م
 کند.   شیب یحتم

مشابهت  یکردن نوع دایپ قتیدر حق لی: تمث" یلیروش تمث -1
 نهیزم جادیتواند با ا یروش م نیگوناگون است. ا میمفاه نیب

کمک کند. به عنوان  یاضیر میبه درک مفاه یشهود یها
 کی لیهر مستط "یمثال، با توجه  به درست بودن گزاره 

است  لیاز مستط یمربع. نوع خاص"و"االضالع است  یمتواز
 االضالع است.   یمتواز کیمربع  "گرفت که جهیتوان نت یم"
 یبرا ،یبر مشاهدات جزئ یروش متک نی: ا' ییروش استقرا-0

 یروش برا نیا اتیاضیاست. در ر یآن ها به احکام کل میتعم
 اثبات آن.   یشود نه برا یاستفاده م یقانون کل کیبناکردن 

 یاستدالل با چند گزاره درست آغاز م نی: ا"یروش استنتاج -0
 جهینت کیبا هم در ارتباط هستند و به  یشود که به طور منطق

 شوند.   یم یدرست منته یریگ
است.  میمستق ریاثبات غ یروش نوع نیروش برهان خلف: ا-5

و از ادامه  میکن یدر روش برهان خلف معموالً حکم را رد م
از  یکیکه رد حکم، موجب نقص  میرس یم جهینت نیبرهان به ا

 شود.   یاثبات شده م یایقضا ایاصول 
حالت خاص،  کیاست که با ارائه  ی: روش"مثال نقض -0

 کند. به   یرا باطل م یحکم کل کی یدرست
هر مجموعه، حداقل "رد گزاره  یبرا یمثال مجموعه ته عنوان

5الکاک.شود.  یمجموعه نقض محسوب م ریدو ز یدارا
" 

استدالل را به  یاضیدارد که محققان آموزش ر یم انیب( 133۱)
 یدسته بند“  یث و و استدالل اصول ییدو نوع استدالل معنا

است  یاستدالل یاستدالل مقهوم یدسته بند نیکرده اند. در ا
آوردن استفاده  لیدل یبرا یرسم ریکه از مثال ها و عبارات غ

است که در آن از عبارت  یتداللاس یشود. اما استدالل اصول یم
استفاده  قیدق ییاستاندارد و استنتاج ها یو چارچوب یرسم یها
استدالل را به دو نوع استدالل عملگرا و  زین  0شود باالچف یم

کند که نوع اول+ استدالل  یم یدسته بند یاستدالل فکر
مهم و  یتجربه ها یساده است که اساس آن رو یتجرب

حکم بر  کی ینوع دوم، دقاع کردن از درست وحساس است. 
 باشد.   یشده م رفتهیاز قبل پذ یاساس اصول و احکام

توان استدالل ها را به دو دسته  یم ات،یاضیدر ر یطور کل به
که در آن بر اساس  ،یرسم یاستدالل ها -2کرد :  میتقس
 یا جهینت یاضیودر قالب زبان ر یو اصل موضوع یمنطق نیقوان

که در  ،یرسم ریغ یاستدالل ها -1گردد.  یحاصل م یمنطق
 جهیبه نت گر،ید اءیاش ایو  ریآن بر اساس کار با مثال ها. تصاو

 یگزاره ها دییتا یمعتبر، برا یها استداللگردد.   یمنجر م یا
به عنوان  یرسم یاز استدالل ها ات،یاضیدرعلم ر یاضیر

 [21]شود یمعتبر، برا استفاده م یاستدالل ها
 

 روش تحقیق-2
 دیاسات سیدر برنامه تدر یکمبود امکانات و فشردگ لیبه دل

شد  سریم آزاد شبستر و صوفیاندانشگاه؛ دوتنها انتخاب  یاضیر
. دیکالس به تصادف انتخاب گرد دو یال کیکه در هر دانشگاه 

 سشپر یمذکور جهت اجرا یها دانشگاه یاضیر دیموافقت اسات
از  یرینمونه گاستاد راهنما صورت گرفت. لذا  ینامه با هماهنگ

نفر  53شود و شامل  یم محسوب  در دسترس یرینوع نمونه گ
در  2033-20۹۹ باشد که در سال  یم یدانشجو مقطع کارشناس

هستند و حداقل دو درس  لیمشغول به تحص مهندسیرشته 
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 ه در نمون انیرا گذرانده اند. تعداد دانشجو 1او  یعموم اتیاضیر
 ارائه شده است.   تیجنس کیبه تفک 2 در جدول  یآمار ی

 
 فراوانی نمونه آمار تحقیق ،منبع: نگارنده-2جدول 

 آزاد واحد صوفیان آزاد واحد شبستر دانشگاه

 فراوانی فراوانی جنسیت

 5 5 دختر

 25 15 پسر

 13 03 جمع

 

 اطالعات   یروش جمع اور -2-1 
جمع  یاصل طهیپژوهش در دو ح نیاطالعات ا یطور کل به

 .  یدانیم طهیو ح یکتابخانه ا طهی: حدیگرد یآور
: در مرحله اول، محقق با مطالعه متون یکتابخانه ا طهی( حالف

کتب و  ،یپژوهش یمرتبط با موضوع پژوهش اعم از مقاله ها
معتبر  یها تیو مراجعه به سا یو خارج یداخل ینامه ها انیپا

 قیتحق ینظر ینامه ها. مبان انیبه مقاالت و پا یدسترس یبرا
موضوع  نیا یژوهشپ یها نهیزم شیرا فراهم نموده و از پ

 کرد.   دایاطالع پ
پاسخ به سؤاالت  یبرا زین یدانیم ی طهی: در حیدانیم طهی( حب

 یپژوهش با استقاده از پرسش نامه اطالعات الزم از نمونه 
صورت که ابتدا  نیشده است. به ا یمورد مطالعه جمع آور

الکاک و  ،یاز پرسش نامه رو یمیبر اساس تعم یپرسش نامه ا
نفره.  ۱نمونه  کی یطرح شد و پس از اجرا رو( 1323)  0انگلس

بزرگتر صورت  ینمونه  یاجرا رو یالزم برا یو بازنگر شیرایو
 شینمونه اصل یاجرا رو یپرسش نامه برا  لیگرفت. بعد از تکم

 نیصورت گرفت و پرسش نامه در ب هاالزم با دانشگاه یهماهنگ
به  ییشد. ضمناً زمان پاسخگو عیتوزدانشگاهها  نیا انیدانشجو

 .  دیبه طول انجام انیتوسط دانشجو قهیدق 05تا  03پرسش نامه 
 

 یافته های تحقیق-3
 نیاشاره شد ابزار مورد استفاده درا این بخشچنان که در 
دو بخش  شاملنامه است که خود   پرسش  کیپژوهش شامل 

و  یاضیاثبات ر ندیاز فرا انیدرک دانشجو یبررس یکی ؛یاصل
 یم یاضیر ینگرش  آن ها نسبت به اثبات ها یبررس یگرید

. ابتدا بخش نی. در اردیگ یسؤال را در بر م 20باشد که جمعاً 
هرسؤال مطرح شده و پاسخ شرکت کنندگان به آن سؤال دسته 

گردد. در ادامه، تعداد و درصد هر نوع پاسخ در جدول  یم یبند
شود و  یهمراه با نمودار مربوط به آن ارائه م یفراوان عیتوز

 بخش نهاییدر  جینتا نیگردد. ا یم لیحاصل تحل جیسپس نتا
. گرفتقرار خواهد  یاساس و مرجع پاسخ به سؤاالت پژوهش

به  انیتفاوت پاسخ دانشجو یبررس یالزم به ذکر است برا
 ردیگ یرا دربرم قیتحق یفرع یکه پرسش ها تیجنس کیتفک

 شود. یدو استفاده م یاز آزمون خ
 

 توزبع فراوانی دانشجویان شرکت کننده،منبع:نگارنده-1جدول

 آزاد واحد صوفیان آزاد واحد شبستر دانشگاه

 درصد فراوانی درصد فراوانی جنسیت

 13 5 00/20 5 دختر

 ۱3 25 00/۱0 15 پسر

 233 13 233 03 جمع

 
پاسخ سؤاالت  یابیشود که ارز یمشاهده م 1 با توجه به جدول 

اثبات  یموضع یرا از سطح اول جنبه  انیدرک دانشجو 0و  0
درک آن  انگریب 0و5و  0پاسخ سؤاالت  یابیدهد و ارز ینشان م

 یابیارز نیباشد. همچن یاثبات م یها از سطح دوم جنبه موضع
را از  انیدانشجو درک بیبه ترت ۹و 2،۱،1،5پاسخ سؤاالت 

دهد. الزم به ذکر است که  یاثبات نشان م 0و  0،0،5،0سطوح 
و هدفمند بود،  یسؤاالت به طور منطق بیدر پرسش نامه، ترت

 یو کل یسؤاالت بر اساس دو جنبه موضع نیا 1 در جدول  یول
به هر  انیپاسخ دانشجو یشده اند. در ادامه، فراوان یطبقه بند

 یبررس قیگردد و هر سؤال به طور عم یم انیب تاز سؤاال کی
 خواهد شد.  

موجود در  یداده ها لیو تحل هیتجز یپژوهش برا نیا در
منظور از  نجایاستفاده شده است. در ا یپرسش نامه از کدگذار

از  کیعدد خاص به هر  ایاختصاص دادن شماره  یکدگذار
اطالعات اعم از صقحات،  یاقالم مندرج در ابزار گردآور

 الها و :.. است تا به کمک آن امکان انتق نهیسؤاالت، گز
توان  یم یدر کدگذار قتی. در حقدیفراهم آ انهیاطالعات به را

 قیطر نیکرد و از ا لیتبد یکم یرا به داده ها یفیک یداده ها
قرار داد.  یشده را مورد بررس یکدگذار یتوان داده ها یبهتر م
مربوط به بخش اول پرسش نامه  یپژوهش پاسخ ها نیلذا در ا

پاسخ " 3"ناقص  پاسخ". "حیپاسخ صح"به چهار دسته؛ 
پاسخ  نیاز ا کیو به هر  دیگرد میتقس "بدون پاسخ"و  "اشتباه

. در ادامه، به افتیاختصاص  2و  1،0،0چهار کد.  بیها به ترت
سؤاالت  د،یارائه گرد1 اهداف پرسش نامه که در جدول  بیترت

سؤاالت مورد  نیبه ا انیپاسخ دانشجو یپرسشنامه و فراوان
 .  ردیگ یقرار م یبررس
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مقایسه درصد نسبی پاسخ دانشجویان دختر و پسر،منبع -0جدول
 نگارنده

 نوع پاسخ ارائه شده
تعداد پاسخ ارائه 

 شده دخترها
تعداد پاسخ ارائه 

 شده پسرها

 15 1۱ پاسخ صحیح

 22 21 پاسخ ناقص

 21 21 پاسخ اشتباه

 20 20 بدون پاسخ

 
 فراوانی پاسخ دانشجویان،منبع نگارنده-0جدول

 جمع کل مرد زن نوع پاسخ ارائه شده

 50 15 1۱ پاسخ صحیح

 10 22 21 پاسخ ناقص

 10 21 21 پاسخ اشتباه

 10 20 20 بدون پاسخ

 
درصد( از  10شود )  یمشاهده م 0و0 با توجه به جدول 

درک  یرا به درست هیصورت قض اتیتوانسته اند جزئ انیدانشجو
را به  هیقض اتیدرصد( از آن ها جزئ 01نموده اند و )  ندینما

درصد( از آن ها  10که ) یدرک کردهاند، در حال یصورت ناقص
درصد( از آن ها  20و ) ندیرا درک تما هیقض اتینتوانسته اند جزئ

 سؤال پاسخ نداده اند. نیبه ا زین

.  
 : فراوانی پاسخگویی دانشجویان به سواالت،منبع: نگارنده2 شکل

 
که  دهدیدو در جدول فوق نشان م یحاصل از آزمون خ جینتا
 قیاز طر یاضیاثبات ر هیو توج حیدر توض انیپاسخ دانشجو نیب

 ییتوانا نیوجود ندارد. بنابرا یتفاوت معنادار یشکل هندس
 قیاز طر یاضیر یگزاره کی هیدختر و پسر در توج انیدانشجو

 باشد. یم یکسانیدر حد  بایتقر یشکل هندس
 نیشد، ا انیبخش ب نیکه در ا ییها افتهیبر اساس  یطور کل به
اثبات  یموضع یبه جنبه  انیبدست آمد که اکثر دانشجو جهینت

 یم انیاز دانشجو یعیدرصد وس قتیاند. در حق افتهیدست 
 یآن پ اتیرا درک کنند و به جزئ هیصورت قض اتیتوانستند کل

داد اکثر  انحاصل از جدول ها نش جینتا نیببرند. همچن

پژوهش حاضر دست  یابیبه سطح دوم از مدل ارز انیدانشجو
چند گزاره  نیتوانسته بودند ب انیاکثر دانشجو رایاند، ز افتهی

و  ایقضا نیاثبات ارتباط برقرار کنند و ارتباط ب ندیخاص در فرا
مشاهده شد تعداد  نی. عالوه براندیقابل قبول را درک نما قیحقا

 یدرست انیب یبرا یمنطق هیدر ارائه توج انیواز دانشج یمتوسط
حاصل از  جینتا ن،یتوانا بودند. گذشته از ا یاضیر یگزاره ها

نتوانسته اند به  انیاز دانشجو یعیها نشان داد، تعداد وس افتهی
از آنها توانسته  یدر صد محدود اریز ابندیاثبات دست  یجنبه کل

ارائه دهند.  یمنطق یلاثبات، استدال کی یبودند در مورد نادرست
به جز سطح پنجم که  افتیتوان در یمذکور م جیاز نتا نیهمچن

سطح دست  نیتوانسته بودند به ا انیاز دانشجو یتعداد متوسط
و  یاضیر یگزاره کیاکثر آن ها در درک مراحل اثبات  ابند،ی

برخوردار  یکاف ییاز توانا دیجد طیبکار بردن روش آن در شرا
 یاضیاثبات ر کیکه توانسته بودند  یانیو تعداد دانشجو ستندین

 یریکنند در حد چشمگ هیتوج یشکل هندس قیرا از طر
دختر و  انیدرک دانشجو ی سهیدر ارتباط با مقا نیهمچنبود.

 نیکه در ا یبر اساس اطالعات ،یاضیاثبات ر ندیپسر از فرا
عملکرد  نیحاصل شد که ب جینتا نیا دیگرد انیقسمت ب

 یتفاوت معنادار 2و  0دختر و پسر تنها در دو سؤال  انیدانشجو
در درک  تردخ انیصورت که، عملکرد دانشجو نیوجود دارد، به ا

در عوض  یپسر بهتر بود. ول انیاز دانشجو هیصورت قض یکل
 انیب یبرا ،یمنطق هیپسر در ارائه توج انیدانشجو ییتوانا

 دختر بود. انیاز دانشجو شتریگزاره ب کی یدرست
 

 امتیاز دهی گزینه های سوال ها ،منبع نگارنده-5جدول

امتیاز  امتیاز گزینه
 پسر دختر کل

 ۱03 003 003 تایید با رد یک گزاره ریاضی

 003 003 023 ابزاری برای توضیح و متوجه مفاهیم 

 033 003 003 متقاعد کردن خود و دیگران

 0۹3 1۹3 033 کشف نتایج جدید

 013 103 053 تعمیم مطالب

 503 103 023 سازماندهی کردن مفاهیم ریاضی

 

 نتیجه گیری  -4
 ندیاز فرا انیدرک دانشجو یبررس یکیپژوهش با دو هدف؛  نیا

 ینگرش آنها نسبت به اثبات ها یبررس یگریو د یاضیاثبات ر
پرسش  کیامر از  نیتحقق ا یانجام گرفته است. لذا برا یاضیر

 ی. طراحدیاست استفاده گرد ینامه که خود شامل دو بخش اصل
از  انیدرک دانشجو یبخش اول پرسش نامه که هدف آن بررس

 ،یرو ی از پرسشنامه یمیبود، براساس تعم یاضیاثبات ر ندیفرا
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بخش دوم پرسش نامه بر  نیالکاک و انگلس  است. همچن
پژوهش  جیو نتا قیتحق نهیشیاساس مطالعات انجام گرفته در پ

در  انیاهداف و مشکالت دانشجو نهیدر زم گریمحققان د
نگرش  یکه هدف آن بررس دیاستدالل و اثبات طرح گرد

 افتهیبا توجه به  بخش نیبود. در ا یاضیاز اثبات ر انیدانشجو
به  قیتحق جینتا لیو تحل هیمطرح شده ، ضمن تجز یها

در ادامه،  نی. همچنشودیپاسخ داده م یسؤاالت پژوهش
قرار  ریرا تحت تأث قیتحق جیکه ممکن است نتا ییها تیمحدود

 افتهیبرگرفته از  شنهاداتیقرار گرفته و پ یبررسداده باشند مورد 
 گردند. یارائه م یپژوهش یها

 میو متخصصان تعل دانان یاضیر نیب ،یاضیهمواره در آموزش ر
اختالفات بر سر  نیا شتریاختالف نظر وجود داشته و ب تیو ترب

 نیحل ا یآموزش آن بوده است. لذا برا یانتخاب محتوا و نحوه
 «اتیاضیآموزش ر»به نام  یآموزش دیجد یحوزه  کیمشکل 

است  نیا یاضیر گرآموزش کیحوزه، هدف  نیبنا نهاده شد. در ا
دانش آموزان و  یریادگیو تجربه  یاس، احس یذهن دگاهیکه د

در آنها را  یریادگی یناتوان ی شهیرا بهبود بخشد و ر انیدانشجو
 ییتوانا یبا هدف بررس زیپژوهش ن نی. ادیجستجو نما

و نگرش آنها به اثبات  یاضیاثبات ر ندیدر درک فرا انیدانشجو
 یبتوان تا حدود قیطر نیاست تا از ا هانجام گرفت یاضیر یها

آگاه شد و  یاضیاثبات ر ی نهیدر زم انیدانشجو یفکر انیاز جر
 یچارها نهیزم نیدر ا انیبردن به مشکالت دانشجو یبا پ
 نهیدر زم یکم اریمطالعات بس نکهیبا توجه به ا نی. همچندیشیاند
 ست،انجام گرفته ا رانیدر ا انیاثبات دانشجو ندیفرا یبررس ی
است که نشان دهد  نیاز اهداف محقق در مطالعه حاضر ا یکی

را  انیتواند درک دانشجو یم قیتحق نیمدل مورد استفاده در ا
ابزار  کیو به عنوان  دینما یابیارز یاضیساخت اثبات ر ندیدر فرا

مورد استفاده آموزشگران  ان،یسنجش استدالل و اثبات دانشجو
هدف از ابزار پرسش  نیبه ا دنیسر ی. لذا براردیقرار گ یاضیر

بخش اول پرسش نامه بر اساس  ینامه استفاده شد که طراح
باشد و  یالکاک و انگلس م ،یرو ی از پرسشنامه یمیتعم
آن به کمک مدل راموس و همکاران انجام  لیو تحل هیتجز

 لیاثبات تشک یو کل یمدل از دو جنبه موضع نیگرفته است. ا
از  انیاز درک و فهم دانشجو لفشده است که هفت سطح مخت

 یکند. جنبه ها یم یرا بررس یاضیساخت اثبات ر ندیفرا
ارتباط  یو چگونگ هیاول میدرک مفاه یرو شتریاثبات ب یموضع

اثبات  یکل یجنبه ها یدارد ول دیتأک ایگزارهها و قضا انیم
 میمفاه گریاثبات و بکاربردن آن در د یاصل یبه روش ها شتریب

بخش دوم پرسش نامه بر  یطراح نیهمچن .دکن یتوجه م
پژوهش  جیو نتا قیتحق نهیشیاساس مطالعات انجام گرفته در پ

و مشکالت  یاضیر یاهداف اثبات ها نهیدر زم گریمحققان د

در استدالل و اثبات طرح شده است، لذا بخش دوم  انیدانشجو
 پرسش نامه از نوع محقق ساخته است.

و  انیپاسخ دانشجو جیاز نتا بدست آمده یها افتهیاساس  بر
پژوهش حاضر، از بخش اول  یابیآن بر اساس مدل ارز لیتحل

به  انیشود که اکثر دانشجو یحاصل م جهینت نیپرسش نامه، ا
اکثر  قتیاند. در حق افتهیاثبات دست  یموضع ی جنبه

و  دببرن یپ هیصورت قض اتیتوانسته اند به جزئ انیدانشجو
 یآنها م نی. همچنندیرا درک نما هیصورت قض یچارچوب کل

اثبات را درک کنند و  یو گزاره ها میمفاه نیتوانند رابطه ب
 یمناسب هیخاص را نشان دهند و توج یچند گزاره  نیارتباط ب

 ی. ولندینما انیب یاضیر یگزاره کی ینادرست ای یدرست یبرا
اثبات  یجنبه کل کدر در انیاز دانشجو یتعداد قابل توجه

در فهم روند  انیعمل کرده اند. در واقع اکثر دانشجو فیضع
اثبات  یچارچوب منطق یاثبات مشکل دارند و به طور کل یمنطق

به سؤاالت  انیرا درک نکرده اند. با توجه به پاسخ دانشجو
 انیضعف را عدم توجه دانشجو نیا لیبتوان دال دیپرسشنامه شا
 یگزاره ها یمنطق یآنها در سازمانده یناتوان ه،یبه فرض قض

معتبر و از همه مهمتر، ضعف  جهینت کیبه  دنیرس یاثبات برا
از  یرسد برخ یبه نظر م ،یآنها دانست. به طور کل ی هیدانش پا
در  یاضیاثبات ر ندیدر درک و فهم فرا انیکه دانشجو یمشکالت

 مورد نظر با آن مواجه بوده اند عبارتند از: هیقض
 - ه؛یفرض و حکم قض صیدر تشخ انیدانشجو یناتوان-2

 ه؛یو دانش پا ییفقدان دانش محتوا
 اثبات؛ یآنها از انواع روش ها یآگاه عدم-1
کردن  یدر سازمانده یناتوان - ه؛یتوجه به فرض قض عدم-0

 معتبر؛  ی جهینت کیبه  دنیرس یاثبات برا یگزاره ها
 گرفته اند؛  ادیکه از قبل  یمیو مفاه ایاز قضا یبدفهم -0
  ؛یاستدالل منطق ی در ارائه یناتوان-5
  ؛ییدر بکاربردن دانش محتوا ییعدم توانا -0
اثبات تا معنا و مفهوم  نیها و شکل نماد هیرو یتمرکز رو -0

پژوهش حاضر در  انیکه دانشجو یتوجه است، مشکالت قابلآن.
 یداشته اند، از دسته مشکالت یاضیاثبات ر ندیدرک فرا ی نهیزم

، مور ، وبر  بسونیکادواالدرولسکر ، گ لیاز قب یاست که محققان
پژوهش خود  جیپرونسن، هارل و ساودر و هارو ، در نتا وانسید

، ۹]مشاهده کرده اند یاضیر یاز اثبات ها انیدرک دانشجو یرو
23 ،20]. 
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