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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسهی تأثیر روش های آموزشی تصاویر گرافیکی پویا ،ایستا و سنتی در درس هندسه
بر نگرش و اضطراب هندسی انجام گرفت.
روش :پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیشآزمون  -پسآزمون بود که از بین دانشآموزان رشته ریاضی مدارس
شهر تبریز ،سه کالس از مدارس منطقه یک تبریز به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .مباحث
ترسیم هندسی و استدالل ،در یکی از کالسها به روش پویا ( )n=2۲در کالس دیگر به روش ایستا ( )n=2۲آموزش
داده شد و یک کالس ( )n=2۲نیز بهصورت سنتی آموزش دیدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از آزمون نگرش هندسی
دویاتیب و دیوبوز ( )200۲و آزمون اضطراب هندسی ساغالم ،ترکر و اومای ( )2011استفاده گردید .دادهها از طریق
تحلیل کواریانس چندمتغیره ،تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش هندسه به روش تصاویر گرافیکی پویا و ایستا در مقایسه با روش سنتی ،نگرش
هندسی مثبتتر و کاهش اضطراب هندسی را موجب شدند؛ اما تفاوت بین دو روش تصاویر گرافیکی پویا و ایستا
معنیدار نبود.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق اثربخشی استفاده از روش تصاویر گرافیکی را در بهبود نگرش هندسی و کاهش
اضطراب هندسی مورد تأیید قرار داد.
کلید واژهها :تصاویر گرافیکی پویا و ایستا ،نگرش هندسی ،اضطراب هندسی.

 .1استادیار گروه ریاضی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .3استادیار گروه ریاضی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
* نویسنده مسئول
* این مقاله مستخرج از طرح فرصت پژوهشی تربیت حرفهای دانشگاه فرهنگیان است.

Email: azimpour@cfu.ac.ir

 85مقایسه تأثیر روشهای آموزش با تصاویر گرافیکی پویا و ایستا...

عظیمپور و همکاران

 .1مقدمه
یکی از مهمترین شاخههای ریاضیات که به مطالعهی فضا و روابط مکانی میپردارد ،هندسه است .با
مطالعهی هندسه ،دانشآموزان چگونگی تجزیهوتحلیل در مورد شکلها و ساختارهای هندسی را یاد
میگیرند .هندسه به پیشرفت تفکر انتقادی و توانایی حل مسائل دانشآموزان کمک میکند (اشیم و
شهین.)2015 ،1
شواهد پژوهشی متعـدد نـشان داده اســت که پیــشرفت تحصیلی در درس ریاضــی و هندسه
نهتنها از ســاختارهای دانــش و فراینــدهای پــردازش اطالﻋــات تــأثیر مــیپــﺬیرد بلکــه بــه
ﻋوامــل انگیزشــی ازجمله باورهــا ،نگــرشهــا ،ارزشهــا و اضــطرابهــا نیــز مربــوط
مــیشــود (بــسانت .)1٩٩8 ،2یکی از ﻋوامل روانشناختی مؤثر بر یادگیری درس هندسه ،اضطراب
و نگرش نسبت به آن است .پژوهشها نشان میدهد ریاضیات معموالً موضوع جﺬابی برای دانشآموزان
نیست .موضوﻋی است که دانشآموزان با مشکالت زیادی مواجه هستند (محمد .)2002 ،3بهطور
متداول اکثر فراگیران تصور میکنند ریاضیات موضوﻋی بسیار سخت است؛ ازاینرو به انتخاب
رشتههای ﻋالقهمند میشوند که در صورت امکان ،موضوﻋات ریاضی مطرحشده کمتر باشد (آلدی و
پنلیگان .)2013 ،۲نتایج مطالعات انجام شده توسط محققان مختلف در نقاط مختلف جهان ،نشان
دادند که دانشآموزان هنگام یادگیری هندسه با مشکالت زیادی مواجه هستند (اشیم و شهین،
.)2015
نگرش به یادگیری با پیشرفت تحصیلی ارتباط مستقیم دارد .آن دسته از دانشآموزانی که از لحاظ
ﻋلمی ،ﻋملکرد ضعیفتری دارند ،نگرش منفیتری نسبت به یادگیری خواهند داشت .نگرش منفی
نسبت به موضوﻋات یادگیری و مدرسه ،در موفقیت دانشآموز در آینده تأثیر منفی خواهد داشت
(کاندیاز 8و همکاران.)2010 ،
بنابراین ،نگرش به ریاضیات نقش مهمی در فرآیندهای آموزش و یادگیری ریاضیات دارد و بر
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ریاضیات تأثیر میگﺬارد (فاروق و شاه .)2005 ،۲نگرش به هندسه
شامل دوست داشتن و نداشتن ،لﺬت بردن ،ﻋالقه به هندسه و ترس از هندسه میباشد .شواهد پژوهشی
حاکی از آن است دانشآموزانی که به هندسه نگرش مثبتی دارند ،هندسه را دوست دارند و همواره
در فعالیتهای کالسی شرکت کرده و دستاورد ﻋلمی باالیی دارند (ملیهان ۲و همکاران .)2010 ،تقویت
انگیزهی الزم برای یادگیری درس هندسه ،باﻋث ایجاد انگیزهی الزم در یادگیری سایر شاخههای
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ریاضیات در دانشآموز میشود (ون هیل .)1٩٩٩ ،1هاالدیانا ،شاگونسی و شاگونسی جیام)1٩53( 2
معتقد است نگرش کلی دانشآموزان یک کالس نسبت به ریاضیات ،به کیفیت تدریس و جو اجتماﻋی
و روانی کالس بستگی دارد .با ایجاد نگرش از طریق چالشهای خوب میتوان کل دانشآموزان یک
کالس درس را تحت تأثیر قرار داد (سرتکاوا ،سمیسکووا و ناتیسکا2013 ،3؛ اشیم و شهین.)2015 ،
یکی دیگر از متغیرهای حوزه ﻋاطفی مؤثر بر یادگیری درس هندسه ،اضطراب هندسه است.
اضطراب ﻋبارت است از یک احساس ناخوشایند ،مبهم ،هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته که به فرد
دست میدهد و شامل ﻋدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است .اضطراب هنگامی در
فرد بروز میکند که شرایط استرسزا در زندگی او بیشازحد طوالنی شود یا بهطور مکرّر رخ دهد
(سادوک ،ویرجینا و پدرو .)2018 ،۲اضطراب و ﻋملکرد ریاضیات در چهار دهه گﺬشته موردتوجه
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (نوواک و تاسل.)201۲ ،8
تحقیقات نشان میدهند که همبستگی منفی و معنادار بین ﻋملکرد ریاضیات و اضطراب وجود
دارد (دوین ،فاوست ،سوکس و دوکر2012 ،۲؛ گوتیروز-رابیو ،لئون مانترو ،ماز-ماچادو و مادرید
مارتین .)2020 ،۲اضطراب ریاضی ﻋبارتست از «دلهره یا ترسی که دانشآموزان هنگام انجام تکالیف
ریاضی از خود نشان میدهند» (همبری .)1٩٩0 ،5این اضطراب تأثیر منفی بر سطح موفقیت
دانشآموزان دارد و مانع موفقیت آنها در دیگر دورههای ریاضیات میشود .اضطراب ریاضی باال همراه
با نگرش منفی به ریاضیات معموالً از مهمترین ﻋواملی است که باﻋث میشود افراد از شرکت در
کالسهای ریاضیات و پیگیری مشاغل مرتبط با فنی-مهندسی ( )٩STEMفاصله بگیرند (نوواک و
تاسل .)201۲ ،پژوهش بسانت )1٩٩8( 10نشان داد اضطراب ریاضیات شامل استرس امتحان،
اﻋتمادبهنفس پایین ،اضطراب ﻋدمموفقیت و نگرش منفی نسبت به یادگیری است .ﻋالوه براین ،روش-
های آموزشی ،رفتارهای منفی معلم و مشکالت ریاضی دانشآموزان در سنین پایین از دیگر ﻋوامل به
وجود آورندۀ اضطراب میتوان بهحساب آورد (بردی و بوود .)2008 ،11پژوهش حبیبی )13٩2( 12نیز
حکایت از این دارد که تأکید بیشازحد معلمان ابتدایی به فراگیری و درک بیشتر دروس ریاضی و
هندسه در مقایسه با سایر دروس ،سبب ایجاد اضطراب نسبت به آن میشود .یافتههای پژوهشی
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جکسون )2005( 1نیز نشان داد اضطراب ریاضی مفهومی نیست که فقط در محیط مدرسه ایجاد شود،
بلکه استفاده از مفاهیمی مثل «خوب نبودن در ریاضیات» و انتقال چنین مفاهیمی از والدین به
فرزندان ،در ایجاد اضطراب دانشآموزان مؤثر است.
مشکل اساسی آموزش هندسه در ایران با روشهای سنتی ،ﻋدم ارتباط آن با زندگی واقعی و
همچنین با سایر ﻋلوم است که این نگرش باﻋث کاهش انگیزه دانشآموزان و در نتیجه ﻋدم موفقیت
آنها در هندسه ابتدایی و بالطبع سطوح باالتر گردیده است (حبیبی .)13٩2 ،در پژوهش یلمازر و
کک لیک چی )201۲( 2نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش هندسه از طریق شیوههای سنتی،
تأثیر مثبتی در موفقیت دانشآموزان در یادگیری اشکال هندسی ندارد؛ اما آموزش هندسه با استفاده
از بازیهای آموزشی ،بر موفقیت دانشآموزان در یادگیری اشکال هندسی تأثیر مثبتی دارد .امروزه،
بهکارگیری فناوریهای مبتنی بر رایانه در آموزش و یادگیری ریاضیات در اکثر کشورهای توسعهیافته
حمایت میشود .بااینحال ،بسیاری از سؤاالت در مورد تأثیر فنآوریهای مبتنی بر رایانه در یادگیری
ریاضیات در کالس بیپاسخ ماندهاند و بحث درباره زمان و چگونگی استفاده از آنها همچنان ادامه
دارد (لینچ.)200۲ ،3
فناوری امکان تجسم هندسی با توانایی مکانی را برای آسانتر کردن یادگیری فراهم میکند .نتایج
مطالعه گوزل و سنر )200٩( ۲نشان داد که توانایی مکانی (تفکر سه بعدی) درک دانشآموزان از
نمادها ،جداول و شکلها را بهبود میبخشد .در همین راستا ،تحقیق لی )200۲( 8نشان داد که بیش
از  ۲3درصد دانشآموزان ،نرمافزار جیوجبرا ۲را بهﻋنوان یک فناوری بسیار مفید برای یادگیری اظهار
میکنند.
با اینکه اساس هندسه برخالف دروس جبر و حساب بر پایهی مسائل اثبات کردنی است (سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی)13٩۲ ،؛ بنابراین برای رفع مشکالت یاددهی-یادگیری ،استفاده از
ابزارهای آموزشی در تدریس و یادگیری درس هندسه رویکرد مناسبی خواهد بود.
در فرآیند یاددهی-یادگیری و بهخصوص در مباحث ترسیمهای هندسی و استدالل ،ﻋوامل و ﻋناصر
بسیاری دخیل هستند ،معلم ناچار است این مجموﻋه ﻋوامل را در جهت اثربخشی مثبت کالس
خودسازماندهی کند ،ازاینرو ،الزم است از همهی ابزار و دانش حرفهای که در اختیار دارد ،حداکثر
استفاده را ببرد .استفاده از تصاویر گرافیکی پویا در محیط یادگیری چندرسانهای فرصتهایی را برای
اکتشاف و جستجوی مفاهیم هندسه فراهم میکند (ریحانی و همکاران .)135٩ ،بهکارگیری تصاویر
گرافیکی در حین تدریس میتواند زمینهی تقویت هوش فضایی و در نتیجه هندسه را فراهم آورد .در
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محیط رایانهای ،هوش فضایی فرد تحریکشده و زمینهی پیشرفت و جستجو را برای فرد فراهم
میآورد .در حقیقت رایانه ،نوﻋی ابزار فضایی است که به یادگیرنده فرصت میدهد تا توان یادگیری
خود را با استفاده از یک روش نوین و با بهرهمندی از توانایی فضایی باال ببرد .با فعال نمودن هوش
فضایی میتوان آموزش را توسعه داد .محیط چندرسانهایها با ارائهی رنگهای متنوع ،تصاویر و فیلمها
و پویانماییها ،سمبلهای گرافیکی ،سرگرمیهای تصویری و جورچینهای کامپیوتری ،اسالیدها و نیز
ارائه نرمافزارهای گرافیکی و نرمافزارهای طراحی ،با امکان رسم خطوط و تصاویر و ایجاد پرسپکتیو و
تجسم فضایی در آموزش مؤثر گامهایی برداشته است (فرهان.)1355 ،
در زمینه آموزش هندسه ،با استفاده از فنآوریهای نوین آموزشی ،تحقیقات زیادی صورت گرفته
است .گرچه در آموزش همه دروس این مساله مورد توجه قرار گرفته است (ازجمله محققی ،محققی
و افشار 13٩٩ ،و مقامی ،رجبیان دهزیره و شریفاتی ،)13٩٩ ،اما در آموزش هندسه قابلیت باالیی دارند.
اغلب این تحقیقات استفاده از تصاویر گرافیکی پویا 1را موردتوجه قرار دادهاند .به این روش آموزش
هندسه با استفاده از تصاویر متحرک که قابلیت دستکاری و تغییر را دارند ،هندسهی پویا 2گفته
میشود و به روش آموزش هندسه با استفاده از توالی ارائه تصاویر ثابت که هیچ نوع تغییری در فرمت
آن نمیتوان ایجاد کرد هندسهی ایستا گفته میشود (رستگارپور و یداللهی .)135٩ ،تحقیقات نشان
میدهد تصاویر گرافیکی ایستا در مقایسه با تصاویرگرافیکی پویا اثرگﺬاری کمتری را بر آموزش تجسم
فضایی فراگیران ،نشان میدهد (ایمهوف 3و همکاران.)200٩ ،
نتایج پژوهش گوون و کوسا )2005( ۲نشان داد که استفاده از تصاویر گرافیکی پویا بر یادگیری
هندسه تأثیر مثبت دارد .همچنین ،پژوهش دیگری نشان میدهد که استفاده از تصاویر گرافیکی پویا
در مقایسه با تصاویر گرافیکی ثابت متوالی ،اثربخشی بهتری بر ﻋملکرد یادگیری دانشآموزان دارد
(محمد .)2002 ،این نتیجه در مطالعهی مایر )200۲( 8نیز مورد تائید قرارگرفته است .پویانمایی ،در
دانش فرآیندی حرکتی ،بیشتر از حل مسئله و دانش اخباری تأثیر میگﺬارد .پویانمایی درصورتیکه
نقش نمایش داشته باشد مؤثرتر از زمانی است که حالت اسالیدی دارد ،سطح واقعیتگرایی در
پویانمایی تصویری بیشتر است ،این نتایج با نظریههای (مایر )200۲ ،معاصر بازشناختی و یادگیری
چندرسانهای هماهنگ است و اثرات اجرایی برای طراحی آموزشی دارند .ﻋالوه براین ،یافتههای
پژوهش ایمهوف )200٩( ۲اثربخشی آموزش با نرمافزار  DGSو سی دی کابری را بر روی مهارتهای
فضایی دانشجو معلمان ریاضی تائید میکند .بهکارگیری این نرمافزار تفاوت معنیداری را روی بخش
مهارتهای فضایی دانشجویان نشان میدهد.
1. Dynamic
2. Dynamic Geometry
3. Imhof
4. Guven & Kosa
5. Mayer
6. Imhof
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براساس آنچه که گفته شد ،پژوهش حاضر در نظر دارد تأثیر روشهای آموزش با تصاویر گرافیکی
پویا و ایستا بر نگرش و اضطراب هندسی در مباحث ترسیم و استدالل هندسه را در دانشآموزان
موردبررسی قرار دهد .همچنین با مقایسهی اثربخشی این دو روش ،با روش آموزش سنتی قصد دارد
به این سؤال پاسخ دهد که کدامیک از روشها بر ایجاد نگرش مثبت و کاهش اضطراب هندسی
دانشآموزان بیشترین تأثیر مثبت را دارد؟
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل بود.
جامعه پژوهش حاضر تمام دانشآموزان پسر پایهی دهم دورهی متوسطهی دوم شهر تبریز در سال
تحصیلی  ٩5-٩۲بودند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،منطقه یک از بین
مناطق پنجگانه بهطور تصادفی انتخاب شد .سپس سه کالس از سه دبیرستان شهید رضایی ،والفجر و
نبیاکرم (ص) ،به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردید و بهطور تصادفی ساده در گروههای
آزمایشی (آموزش پویا  2۲نفر و آموزش ایستا  2۲نفر) و کنترل (آموزش سنتی  2۲نفر) تعیین شدند.
 .1-2ابزارهای اندازهگیری
آزمون نگرش هندسی :با استفاده از مقیاس نگرش به هندسه (دویاتیب و دیوبوز )200۲ ،1نگرش
دانشآموزان دربارهی هندسه موردسنجش و ارزیابی قرار گرفت .این مقیاس مشتمل بر  1۲گویه است
و پاسخ به گویههای آن بهوسیلهی طیف پنج درجهای لیکرت از «بسیار موافقم» تا «بسیار مخالفم»
انجام گرفت .پایایی مقیاس نگرش به هندسه از طریق محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  α= 0/۲1احراز شد .در این مطالعه نیز ،پایایی ابزار به روش بازآزمایی بر روی  ۲0نفر از
دانشآموزان ،برابر  0/۲٩به دست آمد.
آزمون اضطراب هندسی :2این مقیاس توسط ساغالم ،ترکر و اومای )2011( 3طراحی و ساخته شده
است .این مقیاس مشتمل بر  18گویه است و پاسخ به گویههای آن بهوسیلهی طیف لیکرت پنجدرجه-
ای از «بسیار موافقم» تا «بسیار مخالفم» انجام میگیرد .ساغالم و همکاران ( )2011پایایی مقیاس
اضطراب هندسی از طریق ضریب آلفای برای دانشآموزان دبیرستان  0/٩۲برآورد کردند .در پژوهش
حاضر پایایی به روش بازآزمایی برابر  0/۲2به دست آمد.
 .2-2ابزارهای مداخله
ابزارهای مداخلهی این پژوهش شامل نرمافزار آموزش تصاویر گرافیکی پویا (جیوجبرا) و مجموﻋه
اسالیدهای آموزشی طراحی شده توسط محققان برای آموزش تصاویر گرافیکی ایستا میباشد .نرمافزار
1. Duatepe & Ubuz
2. Geometry anxiety scale
3. Sağlam, Türker& Umay
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جیوجبرا مجموﻋهای از نرمافزارهای آموزشی ریاضی برای رسم و محاسبه و پیدا کردن نقطه و خط،
روی دستگاه مختصات و بهطورکلی آموزش ریاضی و هندسی است .این نرمافزار برای آموزش مباحث
هندسه ،جبر و حساب دیفرانسیل و انتگرال بهصورت پویا در مدارس بهکار میرود .رسم و محاسبه را
میتوان با نقاط ساخته شده ،بردارها ،قطعات ،خطوط ،چندضلعی ،مقاطع مخروطی و توابع انجام داد
و آنها را بهصورت پویا تغییر داد .ﻋناصر را میتوان رسم و بهطور مستقیم وارد کرد یا براساس فرمول
روی صفحهی نمایش تغییر داد ،یا از طریق نوار ورودی و خط فرمان جیوجبرا ﻋناصر را ویرایش نمود.
معلمان میتوانند برای آموزش مفاهیم اولیهی هندسه و همچنین اثبات قضایای هندسی ،از این
نرمافزار استفاده کنند .آموزش تصاویر گرافیکی ایستا با استفاده از اسالیدهای آموزشی صورت گرفت.
این اسالیدها براساس محتوای درس ،ترسیمها را بهصورت مراحل منفصل نشان میدهند .محتوای
آموزشی براساس چهارچوب محتوای درسی در قالب جدول  1به سه روش مﺬکور آموزش داده شد.
جدول  :1خالصه محتوای آموزشی پژوهش
جلسات

موضوع

محتوا

1

توجیه دانشآموزان در مورد
لزوم آموزش هندسه و
روشهای آموزش هندسه

( )1تاریخچه پیدایش هندسه )2( ،شرح تاریخچه ورود فناوریها به
آموزش )3( ،روشهای تدریس هندسه )۲( ،کاربرد هندسه در زندگی،
( )8تأثیر هندسه بر یادگیری دروس دیگر ریاضی

2

ترسیمهای هندسی ،برخی
خواص نیمساز و ترسیم

( )1رسم دایره )2( ،رسم ﻋمود منصف پارهخط )3( ،رسم نیمساز یک
زاویه )۲( ،انجام فعالیت کالسی کتاب )8( ،تکمیل کار در کالس

3

برخی خواص ﻋمود منصف و
ترسیم آن

( )1رسم خط ﻋمود بر یک خط از نقطهای الف) واقع بر آن خط ،ب)
خارج آن خط )2( ،رسم خط موازی با خط دادهشده از یک نقطه
غیرواقع بر آن )3( ،انجام فعالیتهای کالسی و کار در کالسها

۲

حل تمرینات و بیان تعریف
استدالل و انواع استدالل
(استقراء ،استنتاج ،برهان
خلف و مثال نقض)

( )1تعریف کامل استدالل استقرایی و بیان مثال )2( ،تعریف کامل
استدالل استنتاجی و بیان مثال )3( ،بیان تعریف کلی قضیه)۲( ،
انجام فعالیت

8

بیان نقیض یک گزاره ﻋکس
قضیه و مثال نقض

( )1تعریف نقیض یک گزاره و آوردن مثال )2( ،بیان برهان خلف و
بیان مثال )2( ،بیان مفهومی مثال نقض و آوردن مثال متناسب)۲( ،
انجام کار در کالس

۲

حل تمرینات ،جمعبندی
مطالب فصل

( )1حل تمرینات و بررسی آن تمرینات با دانشآموزان و تمرکز کردن
به اهداف آموزشی فصل )2( ،بیان مثالهای موازی و همسو با
تمرینات کتاب و بحث و بررسی آنها
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 .3-2روش اجرا

هر سه گروه قبل و پس از مداخله آموزشی بهوسیلهی ابزارهای نگرش هندسی و اضطراب هندسی
ارزیابی شدند .آموزش در شش جلسهی  ٩0دقیقهای که در شش هفتهی متوالی انجام گرفت .محتوای
آموزشی در گروه آموزش پویا به کمک نرمافزار جیوجبرا ،در گروه آموزش ایستا با تصاویر گرافیکی
مرحلهای و در گروه کنترل آموزش به شیوه سنتی انجام شد .پیش از اجرای طرح ،نحوهی تدریس
مباحث ترسیم هندسی و استدالل به دبیران ریاضی نمونه منتخب طی دو جلسه آموزش داده شد.
شرکتکنندگان از لحاظ برخی از متغیرهای جمعیت شناختی که ممکن بود در مطالعه اثرمداخلهگری
داشته باشند ،مانند سن ،درآمد ماهانه خانوادگی ،وضعیت درسی از لحاظ معدل و سطح تحصیالت
والدین همسانسازی شدند.
مالحظات اخالقی :جهت رﻋایت مالحظات اخالقی ابتدا رضایت دانشآموزان ،اولیا و مدیران مدرسه
برای شرکت در پژوهش جلب شد .اهداف پژوهش برای آنها توضیح داده شد و همچنین به
شرکتکنندگان در پژوهش اطمینان داده شد که اطالﻋات کسب شده محرمانه باقی خواهد ماند و
یافتههای حاصل از پژوهش بهصورت کلی و بدون ذکر نام منتشر میشود.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها :در این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تجزیهوتحلیل
دادهها استفاده شد .نرمافزار آماری استفاده شده نسخه  28نرمافزار  SPSSبود.
 .3نتایج پژوهش
در جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای نگرش و اضطراب هندسی در دو مرحله پیشآزمون و
پسآزمون به تفکیک گروههای آزمایشی و کنترل ارائه شده است .نتایج حاکی از آن است که میانگین
گروههای موردمطالعه در پیشآزمون تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشتند ،اما به نظر میرسد در
پسآزمون ،تفاوت میانگینها در بین گروهها چشمگیر است .همچنین نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای
بررسی نرمال بودن دادهها در این جدول نشان میدهد که فرض نرمال بودن برای دادههای پژوهش
در همه متغیرها برقرار است.
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جدول  :2نتایج توصیفی متغیرهای نگرش و اضطراب هندسی دانشآموزان و بررسی نرمال بودن دادهها

پسآزمون

پیشآزمون

مرحله

متغیر
نگرش
هندسی
اضطراب
هندسی
نگرش
هندسی
اضطراب
هندسی

گروه

میانگین

پویا
ایستا
سنتی
پویا
ایستا
سنتی
پویا
ایستا
سنتی
پویا
ایستا
سنتی

۲1/٩۲
8٩/85
۲0/۲5
۲1/۲2
35/۲3
3۲/3۲
۲۲/8۲
۲8/0۲
۲2/5٩
38/٩۲
32/33
3۲/11

نرمال بودن دادهها

انحراف
استاندارد

آماره

درجه آزادی

معنیداری

11/٩8
18/1۲
11/۲0
10/3٩
11/8۲
٩/۲3
12/1۲
1۲/5۲
11/2۲
10/5۲
12/۲۲
٩/۲3

0/٩33
0/٩2۲
0/٩۲8
0/٩۲5
0/٩۲8
0/٩8۲
0/٩25
0/٩۲0
0/٩۲5
0/٩3۲
0/٩8۲
0/٩۲۲

2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲
2۲

0/0٩1
0/05۲
0/۲50
0/205
0/205
0/32۲
0/0۲۲
0/1۲3
0/503
0/0٩0
0/358
0/۲0۲

در بررسی معنیداری تفاوت گروهها (دو گروه آزمایش و گروه کنترل) در پسآزمون نمرههای
مقیاسهای اضطراب هندسه و نگرش به آن ،بهمنظور کنترل اثر پیشآزمونها بهﻋنوان کووریت از
تحلیل کوواریانس چند متغیره بهره گرفته شد .بهدلیل نبود داده پرت ،کل حجم نمونه  ،N = ۲۲در
تحلیل باقی ماندند .رﻋایت پیشفرضهای همگنی شیب خط رگرسیون ،نرمال بودن دادهها ،وجود
رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته و همگنی واریانسهای خطا در تحلیل کواریانس
الزامی است .در پژوهش حاضر ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد .ازآنجاکه همگنی شیب خط
رگرسیون برای متغیرهای نگرش و اضطراب هندسه بهترتیب ( P =0/٩۲و ،)Ʌ=0/٩٩ ،F)13۲،۲(=0/1۲
( P=0/۲3و  ،)Ʌ=0/٩۲ ،F)13۲،۲(=0/۲۲نرمال بودن دادهها به کمک آزمون شاپیرو-ویلک ()P< 0/01
وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی و متغیر وابسته با توجه به موازی بودن شیبهای خطوط
رگرسیون و همگنی ماتریس کوواریانس ( 12۲۲٩٩/0٩( =0/۲8 ،P = 0/5۲و  )F)۲رضایتبخش بهدست
آمد ،از تجزیه کوواریانس چند متغیره استفاده شد .میزان خطای آزمایش  8%برای هر اثر در نظر
گرفته شد.
نتایج آزمون چند متغیره در جدول  3نمایش داده شده است .شاخصهای تمامی اندازه اثرها برآورد
نسبتاً یکسانی از قدرت رابطه بین بردار متغیرهای پاسخ و پیشآزمون ارائه میدهد چنانکه مشاهده
میشود بین افراد گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود
دارد؛ بنابراین میتوان گفت آموزش تنظیم هیجان بر مهارتهای اجتماﻋی دانشآموزان دختر دبستانی
مبتال به رفتار مقابلهای مؤثر است .برای بررسی دقیق تفاوتها تحلیل کواریانس چند راهه انجام گرفت
که نتایج آن در جدول  ۲آمده است .بین گروههای موردبررسی در نگرش و اضطراب هندسی تفاوت
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معنیدار وجود دارد .برای بررسی دقیق تفاوتها تحلیل کواریانس چندمتغیره بهکار گرفته شد که
نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند راهه
درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

1

2

معناداری

مقدار

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ

0/81٩
0/۲51
1/0۲

12/۲1
18/۲5
15/55

۲
۲
۲

1۲۲
1۲2
1۲0

0/001
0/001
0/001

بزرگترین ریشه روی

1/0۲

35/5۲

2

۲2

0/001

آزمون

F

آماره

اثرات روشهای آموزش روی متغیرهای وابسته پژوهش بعد از تعدیل کووریت در تحلیل تک
متغیری بررسی شد؛ بهطوریکه در جدول  ۲مالحظه میشود ،در متغیرهای نگرش نسبت به هندسه
( η2= 0/1۲نسبی و  P</008و  ،)F=8/۲۲اضطراب هندسه ( η2=0/۲5نسبی و  P<0/01و ،)F=33/۲2
بین گروههای آزمایش و کنترل به نفع گروه آزمایش تفاوت معنیداری وجود دارد ()P<0/08
جدول  :4تحلیل کوواریانس مرتبط با اثربخشی روش آموزش بر متغیر اضطراب هندسی
منبع تغییرات

گروه

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

125/10

2

۲۲/08

8/۲۲

338/۲۲

2

1۲۲/۲۲

33/۲2

نگرش
هندسی
اضطراب
هندسی

F

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

0/008

0/1۲

0/001

0/۲5

با توجه به معنیداری تفاوت در متغیرهای نگرش هندسی و اضطراب هندسی ،آزمون تعقیبی برای
بررسی معنیداری تفاوت گروهها صورت گرفت که نتایج آن در جدول  8مشاهده میگردد .نتایج نشان
داد در متغیرهای نگرش هندسی و اضطراب هندسی بین گروههای ایستا و پویا تفاوت معنیداری
مشاهده نمیشوند؛ اما بین گروههای ایستا و پویا با سنتی تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  :5نتایج آزمون تعقیبی توکی برای سه گروه در متغیرهای نگرش هندسی و اضطراب هندسی
متغیر
وابسته
نگرش
هندسی
اضطراب
هندسی

گروهها
ایستا
پویا
ایستا
پویا

پویا
سنتی
سنتی
پویا
سنتی
سنتی

تفاوت

خطای انحراف

میانگینها

معیار

0/۲۲
*3/2٩
*2/828
-0/۲۲
*-8/0۲
*-۲/33

0/٩۲
0/٩٩
0/٩۲
0/۲۲
0/۲۲
0/۲۲

سطح معنیداری
0/۲3
0/001.
0/00٩
0/2۲.
0/001
0/001
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مقایسهی تأثیر روشهای تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر تغییر نگرش هندسی
و کاهش اضطراب هندسی بود .یافتهها نشان داد در متغیرهای نگرش و اضطراب هندسی ،بین گروه-
های آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد در هر
دو متغیر بین گروههای ایستا و پویا تفاوت معنیداری مشاهده نمیشود ،اما بین این گروهها با گروه
آموزش سنتی تفاوت معنیداری موجود است .نتایج این تحقیق اثربخشی روشهای آموزش پویا و
ایستا را در ارتقای نگرش هندسی و کاهش اضطراب در مقایسه با آموزش به روش سنتی مورد تأیید
قرار داد.
در کالس معمولی ریاضیات ،چالشهای فراگیران هم به مشکالت درک محتوا و هم به ﻋوامل روانی
اجتماﻋی مربوط میشود .چالشهای موجود در این کالسها ،نگرشهای منفی ،اضطراب ریاضیات،
ﻋادتهای ضعیف مطالعه و رفتار ضعیف حل مسئله را شامل میشود .استفاده از فناوری در آموزش
به دانشآموزان انگیزه میدهد تا ریاضیات را بدون اضطراب یاد بگیرند ،در آنها اشتیاق به یادگیری
ایجاد میکند تا بدون نگرش منفی به ریاضیات به حل مسائل دشوار نائل شوند (ادالبو ،ماکگانو و
راملیگل.)201٩ ،1
نتایج پژوهش نشان داد که بهکارگیری تصاویر گرافیکی پویا میتواند در نگرش هندسی و اضطراب
دانشآموزان تأثیر بگﺬارد .یافتههای این پژوهش با یافتههای باکار 2و همکاران ( ،)2010تزر و کانبول3
( )200٩همسویی دارد .این پژوهشگران نیز با استفاده از نرمافزار جیوجبرا انگیزش و اضطراب را در
دانشآموزان موردبررسی قرار داده بودند .در این راستا ،تحقیق لی ( )200۲بیانگر این است که بیش
از  ۲3درصد دانشآموزان ،نرمافزارجیوجبرا را بهﻋنوان یک فناوری بسیار مفید برای یادگیری اظهار
میکنند .همچنین پژوهش انجام شده توسط ایمهوف ( )200٩داللت برتاثیرپﺬیری نرمافزارها بر
نحوهی آموزش حداکثری دانشجو معلمان دارد.
اغلب دانشآموزانی که دروس ریاضیات را میگﺬرانند نسبت به آن نگرش منفی دارند .واقعیت این
است که اکثر دانش آموزان در دوران تحصیل با ریاضیات مشکل داشته و نسبت به آن نظر منفی
داشتهاند و این درس میتواند در آنها اضطراب ایجاد کند .شواهد نشان میدهد استفاده از فناوریهایی
مانند برنامه جیوجبرا میتواند در بهبود نگرش دانشآموزان و کاهش اضطراب و در ادامه آن ،در ارتقای
احساس خودکارآمدی آنان مؤثر واقع شود (واسکویز.)2018 ،۲
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بهکارگیری تصاویر گرافیکی ایستا میتواند در نگرش هندسی
و اضطراب دانشآموزان تأثیر بگﺬارد .آلدی و پنلیگان ( )2013معتقد است یادگیری الکترونیک
1. Adelabu, Makgato & Ramaligela
2. Bakar
3. Tezer & Kanbul
4. Vasquez
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بهﻋنوان روش دیگر در آموزش هندسه تحلیلی برای کاهش اضطراب ریاضی در دانشآموزان هست.
مطالعه باکی ،کوسا و گوون ( )2011تأثیر مثبت استفاده از این روش را بر متغیرهای روانشناختی
دانشآموزان مورد تأیید قرار داده است .اغلب مطالعات صورت گرفته اثربخشی روش را بر متغیرهای
شناختی بهویژه ﻋملکرد تحصیلی بررسی کرده و آن را مورد تأیید قرار دادهاند .استفاده از فنآوری در
آموزش و یادگیری مفاهیم ریاضی بهویژه هندسه بسیار مهم است .فناوری با ارائه تصاویر دقیق و واضح
میتواند یادگیری را در دانشآموزان تسهیل نماید و در آنها شوق به یادگیری ایجاد نماید (کالرک
ویلسون و موسترت.)201۲ ،
شواهد تجربی زیادی نشان داد که استفاده از چند رسانهایها در آموزش ،نقش پل واسطهای را
بازی میکند که ﻋالم مجردات را به ﻋالم مشاهدات پیوند میدهد ،این پل آموزشی میتواند تأثیر
بیشتری در فرآیند یاددهی -یادگیری داشته باشد بهشرطی که براساس طراحی آموزشی هدایت شده
و نیز نظریهی شناختی که آن را پشتیبانی میکند ،باشد؛ بنابراین تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بهﻋنوان
یک رابط برای یادگیری ،توجه خیلی از تحقیقات را در زمینه آموزش ریاضی به خود جﺬب کرده است.
در این پژوهش تفاوت بین گروههای آموزش با تصاویر گرافیکی ایستا و پویا در متغیر نگرش
معنیدار بود .به ﻋبارت بهتر ،استفاده از تصاویر گرافیکی پویا اثربخشی بیشتری را در بهبود نگرش
دانشآموزان به درس هندسه داشته است .در تبیین این مسئله میتوان گفت که استفاده از نرمافزار
و تهیه تصاویر گرافیکی پو دید وسیعتری در دانشآموز ایجاد میکند و میتواند در او باﻋث ﻋالقهمندی
بیشتر در مقایسه با تصاویر گرافیکی پویا بشود .در متغیر اضطراب تفاوت معنیداری بین گروهها دیده
نشد که میتواند دالیل متعددی داشته باشد .از آن جمله میتوان به تأثیر متغیرهای واسطهای اشاره
کرد که احتماالً بر نتیجهی پژوهش تأثیر گﺬاشته است ،الزم است تحقیق بیشتری در این زمینه انجام
پﺬیرد؛ بنابراین با توجه به پژوهشهای تجربی در زمینهی تصاویر گرافیکی پویا و ایستا و از همه مهمتر
با تکیه بر نظریه شناختی مایر میتوان نتیجه گرفت اگر مواد آموزشی از حالت خواندنی به ارائهی
الگوهای شخصی یادگیری انتقال داده شود ،بهینهسازی پیامد یادگیری انجام میگردد؛ لﺬا فراهم
کردن راه و روش برای پرورش بیشتر هوش فضائی دانشآموزان در بستر پویا بسیار مهم است .نتیجه
پانتازی (نقل از تیست و کلیمنتس )1٩٩5 ،1نشان داد توانائی فضائی ،موفقیت در ریاضیات را
پیشبینی میکند و ﻋامل مهمی که ﻋملکرد آموزش ریاضی دانشآموزان را شرح میدهد ،حافظهی
دیداری است .در استفاده از نرمافزارهای چندرسانهای آموزشی سعی بر آن است که در دروسی نظیر
هندسه که با شهود و تجسم فضایی ،رابطهی مستقیم دارند ،به هنگام طراحی ،تهیه و تولید برنامههای
آموزشی چندرسانهای ،به نگرشهای فردی در استفاده از تصاویر گرافیکی پویا و ایستا لحاظ شود.

1. Battista & Clements
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از سوی دیگر ،نوستد )1٩٩5( 1تأکید کرد که اضطراب ریاضیات از سنین پایین شروع میشود.
هنگامیکه آموزش ریاضیات در سنین پایین متمرکز بر روشهای جایگزین تدریس مانند حل مسئله
میشود و بحثهای غیررسمی دانشآموزان را ترغیب میکند ،اضطراب ریاضی دانشآموزان نسبت به
دانشآموزانی که در معرض روشهای سنتی آموزشی بودند ،کمتر بود .ازاینرو ،به نظر میرسد در
آموزش ایستا و پویا ،سطح شناختی تکالیف ریاضی با نیازها ،ﻋالیق و مهارتهای دانشآموزان بهنوﻋی
تطبیق دادهمیشود که آن نیز باورهای دانشآموزان را در ارتباط یادگیری ریاضیات بهبود میبخشد.
با توجه به اینکه اغلب دانشآموزان دارای نگرش ﻋاطفی منفی و اضطراب باال در دروس ریاضی و
بهخصوص درس هندسه دارند ،لﺬا تهیه ابزارهای الزم در مدارس و استفاده از این روشها در جهت
ایجاد ﻋاطفهی مثبت در این راستا توصیه میشود .همچنین پیشنهاد میشود ،در برنامه درسی
«مقدمهای بر هندسهی مدرسهای» در رشتهی آموزش ریاضی ،سرفصلهای استفاده از فناوریهای
جدید گنجانده شود و از سایر نرمافزارهای موجود در زمینه تصاویر گرافیکی متحرک در درس هندسه،
برای آموزش مباحث متعدد هندسه و ریاضی استفاده شود .همچنین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
بعدی نمونههای بیشتر و مدتزمان مداخله طوالنیتری در نظر گرفته شود و مطالعه پیگیری نیز انجام
شود تا اثرات نرمافزارها در بلندمدت مشخص گردد .پیشنهاد میشود در مطالعات آتی تأثیر این روشها
بر سایر متغیرهای مرتبط با آموزش موردبررسی قرار بگیرد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از شرکتکنندگان در پژوهش ،مدیران و معلمان محترم
آموزش و پرورش تبریز اظهار میدارند .بی شک بدون همکاری آنها ،این پژوهش به نتیجه نمیرسید.

1. Newstead
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