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Purpuse: The purpose of this study was to
construct and test the dynamic geometric software
based on spatial skills and compare its
effectiveness with origami on spatial visualization
and learning the students' mathematical lessons.
Method:The statistical population of the present
study was all female students of the sixth grade
elementary school in the city of Roudehen, who
studied in the academic year of 1395-96. The
research sample included all students in two
classrooms selected randomly. Then, 35 students
as an experimental group of origami, 35 people
were selected as Dynamic geometry software and
35 controls as control group. The experimental
groups were trained for twelve 40-minute sessions
of mathematical education using Origami
techniques and dynamic geometry software. The
data collection tool included: (a) the Minnesota
Space Visualization Test; and (b) the researcher's
academic achievement test. To test the
hypotheses, t-test and MANOVA were used.
Findings: The findings showed that the dynamic
geometry software based on spatial and origami
skills influenced the visualization of space and
learning the mathematics lessons of students. In
the t-test, the mean post-test scores of the dynamic
geometry and post-test of origami software were
significantly different with their pre-test. From
these findings, it can be concluded that
mathematics education, with the help of geometric
and origami software, can improve spatial
visualization and the learning of students'
mathematics lessons.
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مقدمه و بیان مسأله
توانایى فضایى نقش مهمى در یادگیرى ریاضیات ،بهویژه هندسه دارد ( .(Clements, 1998لزوم
توجه به تواناییهاى فضایى در یادگیری ریاضیات در برنامۀ ریاضیات جدید مورد تأکید قرار گرفته
است .امروزه ،اهمیت مهارت فضایى در ریاضیات به موضوع مهمى تبدیل شده است .در این زمینه،
پژوهشهای زیادى دربارۀ اثر آموزش مهارتهای ذهنی بر توانایى فضایى و اجزاى آن صورت گرفته
است (برای مثالAlias, Black and Gray, (Battista, Wheatley and Talsma, 1982; Ben-،
 .Chaim, Lappan and Houang, 1998در برنامۀ ملی ریاضی ایران نیز نقش مهمی به مهارتهای
فضایی داده شده است .برای مثال بیان میکند که :دانشآموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر تفکر
تجسمی یا دیداری و تفکر خالق ،استدالل فضایی ،حل کردن مسألههای غیرمعمول و الگوهای
تجسمی آشنا شده و در آنها مهارت یابند ( Ministry of Education, development decument,
.)2014
از سوی دیگر ،مطالعات زیادى دربارۀ تأثیر بازیها و آموزش الکترونیک بر تفکر هندسى و تجسم
فضایى دانشآموزان صورت گرفته است ( .(Subrahmanyam and Greenfield, 1994; Okagaki
 and Frensch, 1994اکنون ،یکی از محبوبترین بازیها برای کودکان و نوجوانان بازیهای ویدیویی
و رایانهای است .به اعتقاد پژوهشگران ،مهارتهای فضایی جزو مهارتهای شناختیاند که بهاحتمال
زیاد میتوانند تحت تاثیر بازیهای رایانهای قرار گیرند .پژوهشهای مختلفی دربارۀ اثرات مثبت
شناختی و ادراکی بازیهای رایانهای و ویدئویی صورت گرفته است (برای مثال.)Frensch, 1994 ،
مربیان و دانشمندان علوم رفتاری مدتهاست که به ارزش بازی در رشد کودکان پی بردهاند .بازیها
بهویژه بهعنوان تسهیلکنندۀ مهم برای رشد شناختی ،اجتماعی و اخالقی بچهها شناخته شدهاند .دو
روش آموزشی ،یعنی اُریگامی و فعالیتهای رایانهای هدفمند هر کدام بازیهایی هستند که بهنظر
میرسد بتوانند به رشد ابعاد مختلف وجودی دانشآموزان کمک کنند .همچنین ،در میزان قدرت
تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات آنان تأثیر مثبت داشته باشند.
درس ریاضی بهعنوان مهمترین درس در یک پایۀ تحصیلی شناخته میشود .معموالً ،دانشآموزان
در ایران و بیشتر کشورها ،بهوسیلۀ نمرۀ ریاضی ارزیابی میشوند .این در حالی است که شیوۀ کنونی
آموزش ریاضی در ایران ،دانشآموزان را به حفظ مطالب درسی وادار میکند .این روش توانایی تفکر
منطقی ،خالقیت و حل مسأله را در آنان پرورش نمیدهد؛ بلکه فقط دانشآموزان را به بازگو کردن
اطالعات ریاضی وادار میکند .با وجود مشخص شدن هدفهای کلی آموزش ریاضی ،روشهای
تدریس به کار گرفته شده توسط معلمان چندان موفقیتی در نیل به این اهداف ایجاد نمیکند
(.)Golzari, 2004
درس ریاضی با وجود اهمیت آن بهعنوان پایۀ یادگیری دروس دیگر ،همواره بهعنوان درسی
مشکل و هراسانگیز در میان دانشآموزان مطرح بوده و فرآیند یاددهی -یادگیری آن با مشکالتی رو
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به روست .تا آنجا که گاهی دانشآموزان بهجای یادگیری معنادار ،به حفظ و به خاطرسپاری آن
اکتفا کرده و تنها به کسب نمرهای در حد عبور از یک مرحلۀ تحصیلی راضی میشوند ( BehinAeen
 .)and Gholami, 2009از سوی دیگر ،نتایج بهدست آمده از سومین مطالعات بینالمللی تیمز
( )TIMSنشان داد ،عملکرد دانشآموزان ایرانی نسبت به میانگین عملکرد جهانی پایین است.
بررسی نتایج تیمز نشان میدهد ،یکی از دالیل اصلی پایین بودن یادگیری دانشآموزان ایرانی در
درس هندسه ،ضعف مهارتهای بصری و فضایی دانشآموزان ایرانی است (.)Aminlreaya, 2009
همچنین ،به هوش بصری و فضایی بهعنوان یکی از ابعاد حاشیهای و مغفول برنامههای درسی
نظام آموزش و پرورش ایران ،کمتر توجه شده و عمالً فرصتها و تجارب یادگیری بسیار اندکی برای
رشد و پرورش آن به اجرا گذاشته شده است .در صورتیکه ،به استناد نظریۀ هوشهای چندگانه
( ،)Gardner, 1999میتوان به طراحی و تدوین مجموعهای متنوع از فعالیتها و تجارب یادگیری
در این زمینه اقدام کرد .هوش فضایی یکی از ابعاد مهم هوشهای چندگانه است .هوش فضایی
یعنی توانایی درک درست جهان بهصورت مکانی -بصری (مثال" از سوی شکارچی ،دیدهبان و
راهنما) و ایجاد تغییر در این ادراک (مثال" از سوی طراح داخلی ،معمار ،نقاش یا مخترع) .این هوش
مستلزم شناسایی رنگ ،خط ،شکل ،فرم  ،فضا و رابطهای است که میان این عوامل وجود دارد و
توانایی تجسم و بازنمایی گرافیکی ،افکار مکانی -بصری را شامل میشود .همچنین ،به قابلیت فرد
برای تطبیق صحیح خود در یک ماتریس فضایی ارتباط مییابد.
افراد دارای هوش فضایی قوی ،قادرند دنیای پیرامون خود را بهدقت ببینند .آنان نسبت به
خطوط ،اشکال ،رنگها ،فضاها و روابط حاکم بین این عناصر ،حساساند .آنان میتوانند ایدههای
تصویری را مجسم نموده و بهصورت گرافیکی نمایش دهند .این تصویرسازی درونی قوی ،موجب
خالقیت و تخیلپردازی در آنان می شود .این افراد به نقاشی ،ساختن انواع پازل و اشیا ،تماشای
تصاویر و فیلم ها عالقمندند .آنان به جزئیات توجه زیادی دارند و افراد خودکار و ماهری هستند.
مکانها را با توصیف یا تصویر آنها بهیاد میآورند .همچنین ،در خواندن و تفسیر نقشهها و نمودارها و
نیز تجسم اشیاء ،بسیار خوب عمل میکنند (.)FanaKhosro, 2010
ارتباط بین مهارتهای فضایی و ریاضیات جذاب است .در ریاضیات نوشتاری و در هنگام حل
مسأله ،مهارتهای فضایی میتوانند به رسم نمودار کمک کنند .مهارتهای فضایی ،نقش بصری
بیشتری در حمایت از ریاضیات دارند .یکی از راههای ارتباطی آنها در حل مسائل مربوط به محاسبۀ
برآورد تقریبی است (  .)Booth and Siegler, 2008عمده تفکر مود نیاز در ریاضیات پیشرفته ،تفکر
فضایی است .اینشتین نیز عناصر تفکر خود را واژهها نمیدانست ،بلکه نمادها و تصاویر کم و بیش
واضحی میدانست که میتوانند آزادانه تولید و ترکیب شوند ( .)Gardner, 1983یافتههای
پژوهشهای ( )Pinel and Jery, 2011بیانگر این است که نقایص درک رابطۀ فضائی بر عملکرد در
زمینههای متعدد ریاضیات مثل هندسه و حل مسائل پیچیدۀ کالمی تأثیر میگذارد.
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) )Battista and Clements, 1998( (1998دریافتند که توانایی تجسم و درک فضائی برای
مجسم کردن و دستکاری اطالعات در یادگیری و حل مسائل ریاضیات ضروری است
( .)HajiYakhchali and Maktabi Lak, 2014بیان میدارند ،با توجه به نقش مهمی که توانایی
فضایی در آموزش ریاضیات ،بهویژه هندسه دارد ،امروزه در برخی کشورها توسعۀ توانایی فضایی یک
هدف اصلی در آموزش هندسه محسوب میشود.
یکی از مشکالت اصلی دانشآموزان در مدرسه ،درک مسائل هندسه و تجسم اشکال ذهنی است.
دانشآموزان در حل مسائل جبر معموالً با مشکل کمتر مواجه هستند ،ولی هنگامی که بحث به
هندسه و ترسیم و تجسم اشکال میرسد ،بیشتر دانشآموزان توان درک این قبیل مسائل را ندارند،
زیرا در مدارس اهمیت چندانی برای تقویت و بهبود توانایی فضایی قایل نیستند .تحقیقات نشان می
دهند ،عمده تفکرات در سطوح باالی ریاضیات ماهیت فضایی دارند .انیشتین میگفت ،بخشهای از
تفکر وی واژگان نیستند ،بلکه عالمتهای مشخص و تا حدودی تصاویر واضحی هستند که داوطلبانه
تولید و تلفیق می شوند .عدۀ زیادی از ریاضیدانان و معلمان ریاضی بر این باورند که قابلیت فضایی و
تصاویر بصری نقشی حیاتی در یادگیری ریاضیات دارند .بهعنوان مثال ،دانشآموزان باید برای درک
مفهوم مستطیل و ویژگیهای آن ارتباط فضایی اضالع مستطیل را بررسی کنند -یعنی اضالع مقابل
را بشناسند و فرق آنها را با اضالع مجاور تشخیص دهند.
گفته شده است که معلمان باید برای بهبود تصورات فضایی دانشآموزان فعالیتهایی را ترتیب
دهند ،زیرا اگر مع لم تصاویر فضایی را ارائه ندهد و تنها اطالعات گفتاری را در مورد ویژگیهای
اشکال بیان کند ،تحلیل صورتگرایانه خواهد بود .بهعالوه ،بسیاری از دانشآموزان در ارائه مفاهیمی
که ذاتاً جنبۀ فضایی ندارند ،از تفکر بصری استفاده میکنند .مثالً ،ممکن است دانشآموزان به
کسرها بیاندیشند و عملیات روی کسرها را بهصورت بصری انجام دهند .در واقع ،اتکای زیاد به ارایۀ
تصویری مطالب ریاضی ممکن است در دورۀ ابتدایی اهمیت ویژهای داشته باشد ،زیرا دانشآموزان
کمسن بیش از بزرگساالن به تصاویر وابستهاند .بنابراین ،باید بپذیریم قابلیت فضایی در کاربرد
مفاهیم ریاضی دانشآموزان -حتی مطالب غیرهندسی -اهمیت ویژهای دارد .اما نقش چنین تفکری
در این یادگیری مبهم است و در مباحث هندسی این نقش حتی پیچیده نیز است ( Clements and
).)Battista, 1992
( )Mix and Cheng, 2012به این نتیجه رسیدند که رابطۀ بین توانایی فضایی و ریاضیات آنقدر
خوب اثبات شده است که دیگر معنا ندارد بپرسید آیا آنها با هم ارتباط دارند یا خیر؟ در تحقیقی،
دانشمندان دانشگاه شیکاگو نشان دادهاند کودکانی که در زمینۀ هوش فضایی تعلیم دیده بودند،
قابلیتهای بیشتری در محاسبات ریاضی نشان دادهاند .این کودکان آموخته بودند که چگونه
حجم های سه بعدی را کنار هم جفت و جور کنند .این تمرین که قابلیت تفکر فضایی را در کودکان
تقویت کرده بود ،بر عملکرد محاسباتی و ریاضی کودکان نیز اثر مثبت گذاشته بود و آنان نسبت به
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گروه کنترل نمرات بهتری در حل مسائل ریاضی و محاسبات از خود نشان دادند Gunderson .در
پژوهشی نشان داد ،وقتی از کودکان کالس اول و دوم ابتدایی خواسته میشود یک حجم هندسی را
با استفاده از چند نمونه تکمیل کنند ،کودکانی که موفق به حل این مسأله میشوند در تحلیل دانش
مربوط به اعداد و خط نیز عملکرد بهتری نشان میدهند و نمرات باالتری در درس ریاضی میگیرند
(.)Gunderson, cited in Murphy, 2012
در نظام آموزشی رایج ،معموالً به تقویت توانایی فضایی که میتواند نقش تعیینکنندهای برای آیندۀ
فرد و جامعه داشته باشد کمتر پرداخته شده است .معلمان و استادان با تغییر در روش تدریس خود
و تقویت توانایی فضایی میتوانند به حل مسائل ،بهویژه مسائلی که نیاز به تجسم بیشتر دارند مانند
حل مسائل هندسه ،نقشهخوانی و فهم نمودارهاف جهتیابی و تجسم ابعاد مختلف اشکال و ترسیم
آنها در ذهن کمک کنند ( .)Lak, 2014پس از شناسایی توانایی هوش فضایی برای مثال ،بازی با
پازلهای رایانهای ،اعطای فرصتهایی برای کار با انواع نرم افزارهای گرافیکی ،پازلها ،استفاده از
استعارههای تصویری ،ساخت ماکتها و کاردستیها ،نقاشی ،مجسمهسازی و از این قبیل میتوان با
انجام فعالیتهای گوناگون به پرورش این هوش پرداخت ( .)Safary, 2013از طریق فعالیتهای
مبتنی بر توانایی فضایی (از قبیل اریگامی ،ساخت اجسام سهبعدی با چوب ،بازی با جورچینها،
برخی بازیهای رایانهای مانند تتریس ،گره و مثل اینها) میتوان تجسم فضایی و در نتیجه عملکرد
حل مسائل هندسه را در دانشآموزان افزایش داد (.)Lak, 2014
با توجه به اینکه یادگیری و درک ریاضیات برای دانشآموزان همیشه با دشواریها و چالشهایی
همراه بوده است ،این سؤال نیز همواره مطرح بوده است که چگونه میتوان ظرفیتهای یادگیری
دانشآموزان را در درس ریاضیات باال برد؟ بررسیهای اولیه حاکی از آن است که استفادۀ آگاهانه و
درست از بازیها و اعمال متکی به هوش فضایی میتواند در بهبود این هوش و در نتیجه افزایش
مهارتهای هندسی و ریاضی دانشآموزان تاثیرگذار باشد .با توجه به مطالب ذکر شده ،این سؤال
پژوهشی مطرح است که ،آیا با نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی می توان تجسم
فضایی و در نتیجه یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی را افزایش داد یا
خیر؟
اهداف پژوهش
هدف کلی :تدوین و آزمون نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن
با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان
رودهن.
هدفهای جزئی:

 .1طراحی و ساخت نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی.
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 .2اجرا و اعتباریابی نرم افزار تهیه شده.
 .3تعیین اثربخشی نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر قدرت تجسم فضایی و
یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان رودهن.
 .4تعیین اثربخشی روش آموزشى اوریگامى بر قدرت تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانش
آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان رودهن.
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی

آیا دو ابزار اُریگامى و نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر افزایش قدرت تجسم
فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارند؟ اگر بلی،
کدام روش اثربخشتر است؟
سؤالهای جزئی

 .1آیا آموزش بهوسیلۀ اُریگامی بر قدرت تجسم فضایی دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر
مثبت دارد؟
 .2آیا آموزش بهوسیلۀ نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر قدرت تجسم فضایی
دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارد؟
 .3آیا آموزش بهوسیلۀ اُریگامی بر یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر
مثبت دارد؟
 .4آیا آموزش بهوسیلۀ نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر
پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارد؟
فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اصلی:

دو ابزار آموزشی اوریگامى و نرمافزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر افزایش قدرت
تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارند.
فرضیههای فرعی:

 .1آموزش بهوسیلۀ اُریگامی بر قدرت تجسم فضایی دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت
دارد.
 .2آموزش به وسیله نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر قدرت تجسم فضایی دانش
آموزان دختر پایه ششم ابتدایی اثر مثبت دارد.
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 .3آموزش بهوسیلۀ اُریگامی بر یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر
مثبت دارد.
 .4آموزش بهوسیلۀ نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مبتنی بر مهارتهای فضایی بر یادگیری درس
ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارد.
 .5میانگین نمرات پسآزمون نرمافزار هندسه پویا و اُریگامی تفاوت معنیداری با پیشآزمون آنها
دارد.
روششناسی پژوهش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعۀ آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیۀ دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان
روهن که در سال تحصیلی  1395-96مشغول به تحصیل بودند .نمونۀ آماری پژوهش به روش
تصادفی خوشهای انتخاب شدند؛ بدین صورتکه ،از مجموع مدارس دورۀ ابتدایی ،دو مدرسه ،و از
این دو مدرسه ،سه کالس درس انتخاب خواهد شدند .سپس ،بهصورت تصادفی دو کالس درس از
یک مدرسه بهعنوان گروه آزمایش و کالس درس دیگر از مدرسه دوم بهعنوان گروه کنترل در نظر
گرفته شد .جمعیت هر کالس بین  35تا  40نفر بود.
ابزار پژوهش
الف .آزمون تجسم فضایی مینهسوتا :آزمون تجسم فضایی یا ادراک فضایی در 1930بههمراه
مجموعهای از آزمونهای استعداد مکانیکی در دانشگاه مینهسوتای آمریکا تهیه شده است .آزمون از
دو فرم  AA BBدرست شده است .فرم  AAدر  1934مورد تجدید نظر قرار گرفت .روایی آزمون
وقتی یکی از دو فرم آن مورد استفاده قرار گرفته است در تحقیقات متعدد بین  ./55تا  ./57گزارش
شده است .امتیاز اصلی این آزمون ،ضریب همبستگی ضعیف آن با آزمونهای هوش و استعداد
مکانیکی است .بنابراین میتوان گفت عواملی را اندازه میگیرد که آزمونهای هوشی و سایر آزمون
های استعداد اندازه نمیگیرند ( .)Kasha and Likert, translated by Gangi, 2005آزمون دارای
 64سؤال است که به هر پاسخ صحیح یک نمره تعلق میگیرد و در ازای پاسخ غلط نمرۀ منفی تعلق
در نظر گرفته نشده است .برای سؤاالت بدون پاسخ نیز نمرۀ صفر تعلق میگیرد .سرانجام ،مجموع
پاسخهای صحیح ،نمره آزمودنی را تشکیل میدهد.
ب .آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته :این آزمون برای سنجش میزان یادگیری ریاضیات
دانشآموزان ساخته شد .آزمون دارای  35سؤال بود که با استفاده از نظرات معلمان با سابقۀ پایۀ
ششم ابتدایی طراحی شد .این سؤاالت همچنین بهوسیلۀ استادان رشتۀ ریاضی و روانشناسان
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تربیتی بررسی و ویرایش شدند .سرانجام ،تعداد  15سؤال بهعنوان سؤاالت نهایی انتخاب شدند .برای
تعیین پایایی این آزمون از دو مصحح که مستقالً پاسخ برگههای آزمودنیها را تصحیح میکردند،
استفاده شد .میزان همبستگی بین نمرات دو مصحح شاخص پایایی آزمون قرار گرفت.
ج.آموزش با استفاده از نرمافزار هندسه پویا :نرمافزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی به
قصد افزایش قدرت تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان ساخته شد .این نرمافزار
متفاوت با سایر نرمافزارهای آموزشی مثل ( )Yue, 2009; Yue and Chen, 2001است که مشخصاً
برای آموزش مهارتهای فضایی طراحی نشدهاند ،ولی در عمل برای این کار استفاده شدهاند.
همچنین ،متفاوت از نرمافزارهایی مثل ( )Cole, 2016است که برای رشتههای مهندسی بهصورت
آنالین طراحی و اجرا میشود .ازجمله ویژگیهای منحصربهفرد این نرمافزار این است که برخالف
اغلب نرم افزارهای موجود ،تمرکز آن روی گشتالتگرایی است .مثالً ،دانشآموزان مستقیماً اشیا را
حول یک محور واحد میچرخانند بهجای اینکه از رویکرد مرحلهای و جز جز کردن چرخش به
مراحلی حول محو در کارتی استفاده نمایند .به عبارت دیگر ،دانشآموزان برای انجام یک مسأله
چرخش جسم در فضا ،ابتدا نمونههایی از چرخش را میبینند و سپس به حل تکلیف میپردازند .از
دیگر امتیازات این نرمافزار این است که در طراحی آن به رویکرد کتابهای درسی ابتدایی ایران
توجه شده است .در مقدمۀ نرمافزار ،مهارتهای فضایی به زبانی ساده برای کاربران تعریف شده و
هدف نرمافزار توضیح داده شده است.
نحوۀ کار با نرمافزار در 40دقیقه :در هر جلسه ،نرمافزار آفالین که قابلیت نصب روی لپتاپ و رایانه
را دارد ،در اختیار دانشآموزان قرار میگرفت .روی صفحه اصلی نرمافزار ،دکمههای میانبر برای ورود
به بخشهای مختلف از قبیل پازلها ،چرخ کوزهگری (ک ه اشیا را حول محوری خاص میچرخاند)،
آزمون و غیره قرار دارد .دانشآموزان با نظارت معلم به قسمتهای نرمافزار وارد شده و شروع به
فعالیت در محیط نرمافزار میکنند .باید معلم نظارت کند تا تمام دانشآموزان از تمام قسمتهای
نرمافزار استفاده کنند .قسمتهای مختلف نرمافزار شامل موارد زیر است :بازیها 4 ،جلسه؛ چرخ
کوزهگری 2 ،جلسه؛ چندوجهیها 2 ،جلسه؛ جابهجایی اشیا 2 ،جلسه.
پایایی و روایی نرمافزار هندسۀ پویا :جهت تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که با
میزان  0/71پایایی آن تأیید شد و جهت روایی از روایی صوری استفاده شد که از نظر جمعی از
متخصصان حوزه علوم تربیتی پایایی آن تأیید شد.
د.آموزش با استفاده از اُریگامی :اُریگامى اغلب بهعنوان یک ابزار مفید در تجسم فضایى دانش
آموزان در نظر گرفته شده است( NCTM .انجمن ملی معلمان ریاضی) بهتنهایى مقاالت متعددى را
دربارهى اوریگامى بهعنوان ابزار آموزش برای افزایش مهارتهاى بصرى بچهها منتشر کرده است
( )Rodrigue and Robichaux, 2003بیان کردهاند که تمرکز بر بحث اُریگامى از لحاظ هندسى
راهى براى ارتقاء تفکر فضایى کودکان است .کتابهاى کاملى مثل شرح ریاضیات با واحد اوریگامى
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( )Franco, 1999و ریاضى در حرکت :اوریگامى در کالس درس ( )Pearl, 1999به آموزش اُریگامی
اختصاص یافتهاند .این دو کتاب راههاى متنوعى را معرفى میکنند که با کمک آنها معلمان می
توانند آموزش اُریگامى را بهمنظور کمک به تقویت تجسم فضایی دانشآموزان در شکلهاى دو و سه
بعدى بهکار ببرند.
یافتههای پژوهش
جدول ( :)1دادههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون ریاضیات و تجسم فضایی
در گروه آموزشی اُریگامی و نرم افزار هندسۀ پویا
جدول متغیرها

گروه

آزمایش
اُریگامی
(پیشآزمون)
کنترل

آزمایش
نرمافزار
(پیشآزمون)
کنترل

آزمایش
اُریگامی
(پسآزمون)
کنترل

آزمایش
نرمافزار
(پسآزمون)
کنترل

آزمون

حجم
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

کشیدگی

چولگی

ریاضی

36

14/08

5/12

0/75

-1/15

تجسم
فضایی

36

31/67

10/67

-0/75

-0/15

ریاضی

34

14/58

4/90

-0/49

-1/47

تجسم
فضایی

34

32/14

10/07

-0/49

0/25

ریاضی

35

16/27

3/45

2/70

-1/67

تجسم
فضایی

35

35/08

9/18

-0/46

-0/81

ریاضی

34

12/58

5/85

-0/44

-0/81

تجسم
فضایی

34

33/29

11/08

-0/30

-0/25

ریاضی

36

14/75

4/22

01/25

-1/21

تجسم
فضایی

34

38/55

11/54

-0/011

-0/64

ریاضی

34

14/42

4/12

1/74

-1/44

تجسم
فضایی

34

33/26

10/10

-0/61

-0/007

ریاضی

35

17/08

2/52

3/18

-1/59

تجسم
فضایی

35

40/63

11/37

-0/25

-0/55

ریاضی

34

12/17

4/75

-0/54

-0/55

تجسم
فضایی

34

34/20

10/65

-0/46

-0/43
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در گروه آزمایش اُریگامی :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون ریاضی
بعد از اجرای اُریگامی نسبت به نمرات پیشآزمون ریاضی با افزایش اندکی مواجه بوده است.
همچنین ،از آمارههای پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشآزمون
ریاضی بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون ریاضی ) (sk≤0است که که چولگی بهسمت چپ را
نشان می دهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است .در پیشآزمون و پس
آزمون تجسم فضایی کشیدگی ) (k≥0است که نشان میدهد دادهها تقارن دارند و تقارن دادههای
پسآزمون کمتر از پیشآزمون است.
در گروه کنترل اُریگامی :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون ریاضی
نسبت به نمرات پیشآزمون ریاضی با کاهش اندکی مواجه بوده است .همچنین ،از آمارههای
پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشآزمون ریاضی بوده است .در پیش
آزمون و پسآزمون ریاضی ) (sk≤0است که که چولگی بهسمت چپ را نشان میدهد و بیانگر آن
است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است .در پیشآزمون تجسم فضایی کشیدگی )(k≤0
است که نشان میدهد دادهها تقارن کمی دارند .در پسآزمون تجسم فضایی کشیدگی ) (k≥0است
که نشان میدهد دادهها تقارن دارند و تقارن دادههای پسآزمون کمتر از پیشآزمون است.
درگروه آزمایش نرمافزار :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون ریاضی بعد
از اجرای نرم افزار نسبت به نمرات پیشآزمون ریاضی با افزایش اندکی مواجه بوده است .همچنین،
از آمارههای پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشآزمون ریاضی بوده
است .در پیشآزمون و پسآزمون ریاضی ) (sk≤0است که چولگی بهسمت چپ را نشان میدهد و
بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم
فضایی کشیدگی ) (k≤0است که نشان میدهد دادهها تقارن کمی دارند و تقارن دادههای پسآزمون
بیشتر از پیشآزمون است.
درگروه کنترل نرمافزار :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون ریاضی نسبت
به نمرات پیشآزمون ریاضی با کاهش اندکی مواجه بوده است .همچنین ،از آمارههای پراکندگی
مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشآزمون ریاضی بوده است .در پیشآزمون و
پسآزمون ریاضی ) (sk≤0است که که چولگی بهسمت چپ را نشان میدهد و بیانگر آن است که
اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است .در پیشآزمون تجسم فضایی کشیدگی ) (k≤0است که
نشان میدهد دادهها تقارن کمی دارند .در پسآزمون تجسم فضایی کشیدگی ) (k≥0است که نشان
میدهد دادهها تقارن دارند و تقارن دادههای پسآزمون کمتر از پیشآزمون است.
درگروه آزمایش اریگامی :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون تجسم
فضایی بعد از اجرای اُریگامی نسبت به نمرات پیشآزمون تجسم فضایی با افزایش قابل توجهی
مواجه بوده است .همچنین ،از آمارههای پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات
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سهم پسآزمون تجسم فضایی بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی ) (sk≤0است
که که چولگی بهسمت چپ را نشان میدهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده
است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی کشیدگی ) (k≤0است که نشان میدهد دادهها
تقارن کمی دارند و تقارن دادههای پسآزمون بیشتر از پیشآزمون است.
درگروه کنترل اُریگامی :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون تجسم
فضایی نسبت به نمرات پیشآزمون تجسم فضایی با افزایش اندکی مواجه بوده است .همچنین ،از
آمارههای پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پسآزمون تجسم فضایی
بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی ) (sk≤0است که چولگی بهسمت چپ را نشان
میدهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون
تجسم فضایی کشیدگی ) (k≤0است که نشان میدهد دادهها تقارن کمی دارند و تقارن دادههای
پسآزمون کمتر از پیشآزمون است.
در گروه آزمایش نرمافزار :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون تجسم
فضایی بعد از اجرای نرم افزار نسبت به نمرات پیشآزمون تجسم فضایی با افزایش قابل توجهی
مواجه بوده است .همچنین ،از آمارههای پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات
سهم پسآزمون تجسم فضایی بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی ) (sk≤0است که
که چولگی به سمت چپ را نشان میدهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده
است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی کشیدگی ) (k≤0است که نشان میدهد دادهها
تقارن کمی دارند و تقارن دادههای پیشآزمون کمتر از پسآزمون است.
درگروه کنترل نرمافزار :دادههای جدول  1نشان میدهد که میانگین نمرات پسآزمون تجسم فضایی
نسبت به نمرات پیشآزمون تجسم فضایی با افزایش قابل اندکی مواجه بوده است .همچنین ،از آماره
های پراکندگی مشخص است که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشآزمون تجسم فضایی بوده
است .در پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی ) (sk≤0است که که چولگی به سمت چپ را نشان
میدهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است .در پیشآزمون و پسآزمون
تجسم فضایی کشیدگی) (k≤0است که نشان میدهد دادهها تقارن کمی دارند و تقارن دادههای
پسآزمون کمتر از پیشآزمون است.
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جدول ( t test :)2وابسته بین پیشآزمون تجسم فضایی و پسآزمون تجسم فضایی
در گروه نرمافزار و اُریگامی
)(sig

بیشینه

کمینه

اختالف
میانگین

سطح معناداری

 %95فاصله اطمینان

0/001

-2/372

-8/713

-5/542

0/00

-4/7310

-9/0467

-6/8889

پیشآزمون تجسم فضایی نرمافزار
پسآزمون تجسم فضایی نرمافزار
پیشآزمون تجسم فضایی اُریگامی
پسآزمون تجسم فضایی اُریگامی

فرضیه  :H0میانگین نمرات تجسم فضایی در گروه نرم افزار و اُریگامی به تفکیک پیشآزمون و پس
آزمون متفاوت نیست.
فرضیه  :H1میانگین نمرات تجسم فضایی در گروه نرم افزار و اُریگامی به تفکیک پیشآزمون و پس
آزمون متفاوت است.
با توجه به  sig≤0/05جدول  ،2تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون تجسم فضایی در گروه
نرم افزار وجود دارد و به این ترتیب فرضیۀ صفر رد میشود .همچنین ،با توجه به  sig≤0/05جدول
 ،2تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون ریاضی در گروه نرم افزار وجود دارد و به این ترتیب
فرضیۀ صفر رد و فرض  H1تإیید میشود.
جدول () t test :)3تی وابسته( بین پیشآزمون ریاضی و پسآزمون ریاضی در گروه نرمافزار و اُریگامی
سطح معنیداری

 %95فاصله اطمینان

)(sig

پیشینه

0/019

-0/1181

0/009

-0/2163

کمینه
-

1/2152
-

1/4123

اختالف میانگین
-0/6667
-0/8143

پیشآزمون ریاضی اُریگامی
پسآزمون ریاضی اُریگامی
پیشآزمون ریاضی نرم افزار
پسآزمون ریاضی نرم افزار

فرضیه  : H0میانگین نمرات ریاضی در گروه نرم افزار و اُریگامی به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
متفاوت نیست.
فرضیه  :H1میانگین نمرات ریاضی در گروه نرم افزار و اُریگامی به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون
متفاوت است.
با توجه به  sig≤0/05جدول  ،3تفاوت معناداری بین پیشآزمون و پسآزمون ریاضی در گروه
نرم افزار وجود دارد و به این ترتیب فرضیۀ صفر رد و فرض  H1تأیید میشود.
فرضیه  :H0میانگین نمرات تجسم فضایی و ریاضی در گروه اُریگامی و نرمافزار به تفکیک گروه
آزمایش و کنترل متفاوت است.
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فرضیه  :H1میانگین نمرات تجسم فضایی و ریاضی در گروه اُریگامی و نرمافزار به تفکیک گروه
آزمایش و کنترل متفاوت است.
قبل از بررسی تحلیل واریانس چندمتغیره ،مفروضههای آماری آن بررسی شد .ازجمله
پیشفرضهایی که در تحلیل واریانس چندمتغیره منظور میشود ،فرض نرمالبودن توزیع با استفاده
از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف است .این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد.
جدول  :4آزمون نرمالیته متغیرهای آموزش اُریگامی و آموزش نرم افزار هندسۀ پویا
متغیر

گروه

تعداد

پیشآزمون اُریگامی تجسم فضایی

آزمایش

36

0/087

کنترل

34

0/086

0/20

آزمایش

36

0/154

0/03

کنترل

34

0/117

0/20

آزمایش

35

0/132

0/126

کنترل

34

0/127

0/18

آزمایش

35

0/119

0/20

کنترل

34

0/121

0/20

آزمایش

36

0/173

0/08

کنترل

34

0/016

0/20

آزمایش

36

0/141

0/05

کنترل

34

0/165

0/17

آزمایش

35

0/184

0/04

کنترل

34

0/181

0/16

آزمایش

35

0/219

0/01

کنترل

34

0/149

0/053

پسآزمون اُریگامی تجسم فضایی

پیشآزمون نرمافزار تجسم فضایی

پسآزمون نرمافزار تجسم فضایی

پیشآزمون اُریگامی ریاضی

پسآزمون اُریگامی ریاضی

پیشآزمون نرمافزار ریاضی

پسآزمون نرمافزار ریاضی

آزمون کلموگروف-

سطح معناداری

اسمیرنوف

)(Sig

0/20
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همانطور که از یافتههای جدول  4استنباط میشود ،از آنجا که سطح معناداری بهدست آمده در
آزمون ) (K-Sدر اکثر متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ،بیش از مقدار مالک  0/05است .در نتیجه
میتوان گفت که توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونۀ آماری دارای توزیع نرمال است و میتوانیم
فرضیههای پژوهش را از طریق آزمونهای پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم .لذا ،برای آزمون
فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندگانه بلوکی استفاده شد .سپس ،همگنی
کوواریانس -واریانس بررسی گردید .برای بررسی فرض صفر ،تساوی کوواریانس در دو گروه از آزمون
باکس ( )Box'sاستفاده شد .درصورتیکه فرض صفر تساوی ماتریس پذیرفته شود؛ یعنی ،فرض
همگنی کوواریانس پذیرفته شده است.
جدول  :5آزمون باکس جهت همگنی مؤلفهها

18/245

آزمون باکس )(Box's

1/705

F

10

df1

20653/762

df2

0/073

Sig.

جدول  5نشان میدهد مقدار سطح معناداری ( )sig>0/05است که گویای آن است شرط
همگنی ماتریس واریانس -کواریانس بهخوبی رعایت شده است ( .)f=1/705برای تعیین معناداری
اثر گروه بر اُریگامی و نرم افزار ،از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل در جدول 6
گزارش شده است.
جدول ( :)6آزمون المبدای ویکلز در تحلیل چندمتغیره اُریگامی و نرمافزار هندسۀ پویا
2

Eta

0/905

سطح
معناداری Sig

0/000

درجه
آزادی
خطا

درجهآزادی اثر

F

ارزش

اثر

63/00

4/00

149.109

.096

المبدای
ویکلز

نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان میدهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از
مؤلفههای یادگیری ریاضی (اُریگامی و نرم افزار) تفاوت معناداری وجود دارد (sig<0/05
و  .)f=149/109برای بررسی پیش فرض برابری واریانسهای متغیر اُریگامی و نرم افزار هندسۀ پویا
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در گروههای مورد پژوهش نیز از آزمون لون ( )Leveneاستفاده شد .آزمون لوین در ایجاد آزمونی
برای تشخیص برابری و عدمبرابری واریانسها خطاها است و فرض آماری آن بهصورت زیر است:
واریانسهای خطاهای گروه ها با هم برابر هستندH0 :
واریانسهای خطاهای گروهها با هم برابر نیستندH1 :
جدول  :7نتایج آزمون لون برای بررسی پیشفرض برابری واریانسهای اُریگامی و نرمافزار هندسۀ پویا
سطح معناداری

)(Sig

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

F

66
66
66
66

2
2
2
2

1/054
0/752
1/200
1/027

0/354
0/476
0/308
0/061

اُریگامی (تجسم فضایی)
اریگامی (ریاضی)
نرمافزار (تجسم فضایی)
نرمافزار (ریاضی)

جدول  7گویای آن است که واریانسهای مؤلفههای تجسم فضایی و ریاضی در دو گروه تقریب ًا
با هم برابرند و با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند .با نگاهی به نتایج جدول لون مشخص است که
مقدار  sigبرای دو مؤلفۀ اُریگامی و نرمافزار باالی  0.05است .بنابراین ،واریانسهای خطاهای آنها با
هم برابر هستند که این یافته ،پایایی نتایج بعدی را نشان میدهد .با توجه به نتایج بهدست آمده از
آزمونهای باکس ،المبدای ویلکز و لون ،تحلیلهای مربوط به اثرات بین آزمودنیها مورد بررسی
قرار گرفت که نتایج بهدست آمده در جدول  8قابل مشاهده است.
جدول ( :)8نتایج تحلیل چندمتغیره اثرات گروهها بر تجسم فضایی و ریاضی
2

Eta

سطح معناداری

F

مجذور
میانگین

درجه
آزادی

)(Sig

متغیر وابسته

منابع

0/623
/877
0/672
0/684

0/00
0/00
0/00
0/00

135/0201
178/483
143/0892
269/3451

16438/1593
2692/7537
15567/6153
3033/59354

1
1
1
1

اُریگامی ریاضی
نرمافزار ریاضی
اُریگامی تجسم فضایی
نرمافزار تجسم فضایی

گروه

-

-

-

121/7459
15/0868
6/4634
108/7965

66
66
66
66

اریگامی ریاضی
نرمافزار ریاضی
اُریگامی تجسم فضایی
نرمافزار تجسم فضایی

خطا

براساس دادههای جدول  ،8بین دو گروه آزمایش و کنترل ،در مؤلفههای یادگیری ریاضی و
( )sig<0/05تفاوت معناداری وجود دارد .یعنی ،نمرۀ اُریگامی گروه کنترل بهطور معناداری پایینتر
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ازگروه آزمایش بود و نمرۀ نرمافزار گروه کنترل اندکی پایینتر از گروه آزمایش است .متغیر اُریگامی
و یادگیری ریاضی  62/3درصد واریانس یادگیری ریاضی را تبیین میکند و متغییر نرمافزار 87/7
درصد یادگیری ریاضی توسط دانشآموزان را تبیین میکند .همچنین ،براساس دادههای جدول ،8
بین دو گروه آزمایش و کنترل ،در مؤلفههای تجسم فضایی ( )P<0/00تفاوت معناداری وجود دارد.
یعنی ،نمرۀ اُریگامی گروه کنترل بهطور معناداری پایینتر از گروه آزمایش است و نمرۀ نرمافزار گروه
کنترل اندکی پایینتر از گروه آزمایش است .متغیر اُریگامی  67/2درصد واریانس تجسم فضایی را
تبیین میکند و متغییر نرمافزار  68/4درصد تجسم فضایی دانشآموزان را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
چنانکه بیان شد ،پژوهش حاضر با هدف ساخت و آزمون نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای
فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانشآموزان
انجام شد .در راستای هدف فوق ،فرضیههای پژوهش بهشرح زیر ارائه و آزمون شدند .فرضیۀ اول:
آموزش بهوسیلۀ اُریگامی بر قدرت تجسم فضایی دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت
دارد .نتایج پژوهش حاضر این فرضیه را تایید کرد .این یافته با یافتههای (،)Eriki, 2015
( )Right and et al., 2008( ،)Sedanor, 2009همخوان است .فرضیۀ دوم :آموزش بهوسیلۀ نرم
افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی بر قدرت تجسم فضایی دانشآموزان دختر پایۀ ششم
ابتدایی اثر مثبت دارد .نتایج این پژوهش فرضیۀ دوم را تایید کرد .این نتایج با یافتههای ( Rasaei,
PourMohseni, Vafaei and Fallah, ( ،)Jadidiyan, 2012( ،)Rastgarpour, 2014( ،)2013
 )Okagaki and Frensch, 1994( ،)Subrahmanyam and Greenfield, 1994( ،)2004همخوانی
دارد .فرضیۀ سوم :آموزش بهوسیلۀ اُریگامی بر یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم
ابتدایی اثر مثبت دارد .نتایج این پژوهش فرضیۀ سوم را تایید کرد .این یافته همسو با نتایج
( )Sharifpor, 2011همخوانی دارد .فرضیۀ چهارم :آموزش بهوسیلۀ نرمافزار هندسه پویا مبتنی بر
مهارتهای فضایی بر یادگیری درس ریاضیات دانشآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارد.
نتایج تحقیق حاضر فرضیۀ چهارم را تایید کرد .این یافته با یافتههای ( Ryhani, Mesgarani and
 ،)Herdary, 20012( ،)Farmehr, 2009و ( )Mirhousaeini, 2010همسو است .فرضیه پنجم:
میانگین نمرات پسآزمون نرمافزار هندسه پویا و پسآزمون اُریگامی تفاوت معنیداری با پیشآزمون
آنها دارد .یافتههای پژوهش این فرضیه را تأیید کرد.
با توجه به پژوهشهای متعددی که در مورد استفاده از رایانهها و نرمافزارهای چندرسانهای در
امر تدریس انجام شدهاند ،میتوان گفت نرمافزارهای آموزشی وقتی در کنار روش سنتی تدریس و
در کالس درس مورد استفاده قرار میگیرند یادگیری را بهبود میبخشند .بهعالوه در زمینۀ حل
مشکل یادگیری و حل مسائل و تفاوتهای فردی ،بهدلیل ارائۀ مثالهای متعدد ،تنظیم سرعت
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آموزش و یادگیری و تکرار مطالب ،بازدۀ بسیار خوبی خواهند داشت .یکی دیگر از مزایای این نرم
افزارها ،افزایش تعامل بین دانشآموزان و همچنین بین معلم و یادگیرنده است .این همان هدفی
است که سالهای اخیر به شدت مورد توجه دستاندرکاران آموزش و پر ورش با عناوینی چون روش
های فعال یادگیری بوده است ( .)Khazaei, 2001با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت
استفاده از وسایل کاربردی ،دستورزیها ،پازلها و نرم افزارهای مناسب موجب پیشرفت مهارتهای
فضایی دانشآموزان و در نتیجه پیشرفت درس ریاضی آنان خواهد شد .به همین جهت کارشناسان و
متخصصین حوزۀ تعلیم و تربیت باید در جهت تهیۀ نرم افزارهای مناسب پیشقدم شوند.
پیشنهادهای کاربردی
 .1این پژوهش برای مدارسی که قصد استفاده از ریاضیات پویا یا دستورزیهایی مثل اُریگامی را
دارند میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
 .2پیشنهاد میشود مبانی نظری یادگیری ریاضی مبتنی بر ریاضیات پویا در دانشگاههای تربیت
معلم بهعنوان واحد درسی تدریس شود.
 .3پیشنهاد میشود کسانیکه در تهیه نرمافزارهای آموزشی و بستههای کمک درسی دست دارند از
ریاضیات و علوم پویا برای غنای کار خود بهره ببرند.
پیشنهاد پژوهشی
 .1پیشنهاد میشود تحقیقاتی در زمینه نرمافزارهای مبتنی بر وب بیش از پیش صورت گیرد تا
اثرات نرمافزار بدون مداخله معلم مشخص گردد.
 .2باتوجه به اینکه تحقیق حاضر روی دانش آموزان دورۀ ابتدایی انجام شده است ،بهتر است چنین
تحقیقاتی در مقاطع تحصیلی باالتر صورت گیرد.
 .3با توجه بر اینکه سوابق پژوهشی در زمینه اُریگامی در ایران بسیار اندکاند ،پیشنهاد میشود
بررسیهای بیشتری در زمینه تأثیر اُریگامی در ارتقا تجسم فضایی و ریاضیات در مقاطع باالتر
تحصیلی صورت گیرد.
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