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 چکیده
پویا مبتنی  ۀافزار هندسآزمون نرمپژوهش حاضر با هدف  هدف:

و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم  های فضاییبر مهارت

 انجام شد.  آموزاندانشضی و یادگیری درس ریا فضایی

 آزمونآزمون و پسآزمایشی با پیشپژوهش از نوع نیمه روش:

جامعۀ آماری  .است گروه کنترلو یک  روی دو گروه آزمایش

آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانش

مشغول به 1395-96ی هن که در سال تحصیلدشهرستان رو

آموزان حاضر در ۀ پژوهش شامل کلیۀ دانشبودند. نمون تحصیل

. ای انتخاب شدندصادفی خوشهصورت تدو کالس درس بود که به

نفر به 35عنوان گروه آزمایش اُریگامی، آموز بهدانش 35سپس، 

عنوان گروه نفر به 35و هندسۀ پویا افزار عنوان گروه آزمایش نرم

دوازده جلسۀ های آزمایش به مدت کنترل انتخاب شدند. گروه

افزار کمک اُریگامی و نرمای تحت آموزش ریاضی بهدقیقه 40

آزمون ها شامل الف( هندسۀ پویا قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده

آزمون پیشرفت تحصیلی  ، و ب(سوتاتجسم فضایی مینه

وابسته و مانوا  tها از آزمون  بود. برای آزمون فرضیه ساخته محقق

 استفاده شد. 

افزار هندسۀ پویا ها نشان داد که نرمتحلیل آماری داده ها:هیافت

و  بر تجسم فضایی اُریگامی و های فضاییمبتنی بر مهارت

آموزان اثر دارند. میانگین نمرات یادگیری درس ریاضیات دانش

آزمون اُریگامی تفاوت معنیافزار هندسۀ پویا و پسآزمون نرمپس

توان نتیجه ها میند. از این یافتهآزمون آنها داشتداری با پیش

 اُریگامیو  ۀافزار هندسنرمکمک گرفت که آموزش ریاضیات به

آموزان و یادگیری درس ریاضیات دانش تجسم فضاییقادر است 

 را بهبود ببخشد.

تجسم ، اُریگامی، پویا ۀافزار هندسنرم: ها کلید واژه

 یادگیری ریاضیات. گشتالت گرایی،،فضایی

Abstract  
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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 و بیان مسأله مقدمه

لزوم  Clements, 1998).) ویژه هندسه داردتوانایى فضایى نقش مهمى در یادگیرى ریاضیات، به

گرفته کید قرار أهاى فضایى در یادگیری ریاضیات در برنامۀ ریاضیات جدید مورد تتوانایی هتوجه ب

موضوع مهمى تبدیل شده است. در این زمینه،  ریاضیات به اهمیت مهارت فضایى درامروزه، است. 

های ذهنی بر توانایى فضایى و اجزاى آن صورت گرفته زیادى دربارۀ اثر آموزش مهارتهای پژوهش

-Alias, Black and Gray, (Battista, Wheatley and Talsma, 1982; Ben)برای مثال، است

Chaim, Lappan and Houang, 1998 .های نقش مهمی به مهارتنیز اضی ایران ملی ری ۀدر برنام

تفکر  آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر: دانشکند که. برای مثال بیان میتداده شده اس فضایی

الگوهای و غیرمعمول های ألهاستدالل فضایی، حل کردن مس ق،تجسمی یا دیداری و تفکر خال

 ,Ministry of Education, development decument) آشنا شده و در آنها مهارت یابند تجسمی

2014 .) 

ها و آموزش الکترونیک بر تفکر هندسى و تجسم تأثیر بازی بارۀطالعات زیادى درماز سوی دیگر،     

 Subrahmanyam and Greenfield, 1994; Okagaki).ت )آموزان صورت گرفته اسفضایى دانش

and Frensch, 1994 های ویدیویی ها برای کودکان و نوجوانان بازیبازی، یکی از محبوبترین اکنون

احتمال که بهاند های شناختیمهارتجزو  های فضاییمهارتبه اعتقاد پژوهشگران، ای است. و رایانه

مختلفی دربارۀ اثرات مثبت های پژوهشای قرار گیرند. های رایانهتوانند تحت تاثیر بازیزیاد می

. (Frensch, 1994، ای و ویدئویی صورت گرفته است )برای مثالرایانه هایشناختی و ادراکی بازی

ها اند. بازیبردهپی مربیان و دانشمندان علوم رفتاری مدتهاست که به ارزش بازی در رشد کودکان 

 دو .اندها شناخته شدهمهم برای رشد شناختی، اجتماعی و اخالقی بچه ۀکنندعنوان تسهیلویژه بهبه

نظر هایی هستند که بهای هدفمند هر کدام بازیهای رایانهفعالیت و اُریگامیی، یعنی روش آموزش

د. همچنین، در میزان قدرت نآموزان کمک کند به رشد ابعاد مختلف وجودی دانشنرسد بتوانمی

 .دناشتأثیر مثبت داشته بتجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات آنان 

آموزان دانش ،معموالًد. شوتحصیلی شناخته می ۀین درس در یک پایترعنوان مهمدرس ریاضی به    

کنونی  ۀشوند. این در حالی است که شیوریاضی ارزیابی می ۀنمر ۀوسیلدر ایران و بیشتر کشورها، به

کند. این روش توانایی تفکر آموزان را به حفظ مطالب درسی وادار میآموزش ریاضی در ایران، دانش

آموزان را به بازگو کردن فقط دانشبلکه  ؛دهدیت و حل مسأله را در آنان پرورش نمیمنطقی، خالق

های های کلی آموزش ریاضی، روشکند. با وجود مشخص شدن هدفاطالعات ریاضی وادار می

 کندکار گرفته شده توسط معلمان چندان موفقیتی در نیل به این اهداف ایجاد نمیتدریس به

(Golzari, 2004.)  

عنوان درسی یادگیری دروس دیگر، همواره به ۀعنوان پایدرس ریاضی با وجود اهمیت آن به    

 یادگیری آن با مشکالتی رو -آموزان مطرح بوده و فرآیند یاددهیانگیز در میان دانشمشکل و هراس
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اری آن جای یادگیری معنادار، به حفظ و به خاطرسپآموزان بهجا که گاهی دانشبه روست. تا آن

 BehinAeen) شوندتحصیلی راضی می ۀای در حد عبور از یک مرحلاکتفا کرده و تنها به کسب نمره

and Gholami, 2009.) المللی تیمزدست آمده از سومین مطالعات بیناز سوی دیگر، نتایج به 

(TIMS) است. آموزان ایرانی نسبت به میانگین عملکرد جهانی پایین نشان داد، عملکرد دانش

آموزان ایرانی در یکی از دالیل اصلی پایین بودن یادگیری دانش، دهدبررسی نتایج تیمز نشان می

 (.Aminlreaya, 2009) آموزان ایرانی استهای بصری و فضایی دانشضعف مهارت ،درس هندسه

درسی  های ای و مغفول برنامه عنوان یکی از ابعاد حاشیهبه هوش بصری و فضایی بههمچنین،     

ها و تجارب یادگیری بسیار اندکی برای نظام آموزش و پرورش ایران، کمتر توجه شده و عمالً فرصت

 های چندگانه که، به استناد نظریۀ هوشرشد و پرورش آن به اجرا گذاشته شده است. در صورتی

(Gardner, 1999)رب یادگیری ها و تجا ای متنوع از فعالیت توان به طراحی و تدوین مجموعه  ، می

های چندگانه است. هوش فضایی هوش فضایی یکی از ابعاد مهم هوش .در این زمینه اقدام کرد

بان و از سوی شکارچی، دیده "بصری )مثال -صورت مکانییعنی توانایی درک درست جهان به

این هوش  از سوی طراح داخلی، معمار، نقاش یا مخترع(. "راهنما( و ایجاد تغییر در این ادراک )مثال

ای است که میان این عوامل وجود دارد و مستلزم شناسایی رنگ، خط، شکل، فرم ، فضا و رابطه

شود. همچنین، به قابلیت فرد بصری را شامل می -توانایی تجسم و بازنمایی گرافیکی، افکار مکانی

  یابد.برای تطبیق صحیح خود در یک ماتریس فضایی ارتباط می

دقت ببینند. آنان نسبت به ش فضایی قوی، قادرند دنیای پیرامون خود را بهافراد دارای هو    

های توانند ایدهاند. آنان میها، فضاها و روابط حاکم بین این عناصر، حساسخطوط، اشکال، رنگ

 موجب قوی، درونی تصویرسازی  صورت گرافیکی نمایش دهند. اینتصویری را مجسم نموده و به

شود. این افراد به نقاشی، ساختن انواع پازل و اشیا، تماشای دازی در آنان میپرتخیل و خالقیت

ها عالقمندند. آنان به جزئیات توجه زیادی دارند و افراد خودکار و ماهری هستند. تصاویر و فیلم

ها و ها و نموداردر خواندن و تفسیر نقشههمچنین،  آورند.یاد میهها را با توصیف یا تصویر آنها بمکان

 (.FanaKhosro, 2010) کنندنیز تجسم اشیاء، بسیار خوب عمل می

های فضایی و ریاضیات جذاب است. در ریاضیات نوشتاری و در هنگام حل بین مهارت ارتباط    

های فضایی، نقش بصری رسم نمودار کمک کنند. مهارت هتوانند بهای فضایی میله، مهارتأمس

های ارتباطی آنها در حل مسائل مربوط به محاسبۀ دارند. یکی از راه بیشتری در حمایت از ریاضیات

تفکر  ،عمده تفکر مود نیاز در ریاضیات پیشرفته (. Booth and Siegler, 2008) تبرآورد تقریبی اس

، بلکه نمادها و تصاویر کم و بیش ستدانها نمیاینشتین نیز عناصر تفکر خود را واژهاست. فضایی 

های یافته(. Gardner, 1983) توانند آزادانه تولید و ترکیب شوندکه میست دانواضحی می

فضائی بر عملکرد در  ۀبیانگر این است که نقایص درک رابط (Pinel and Jery, 2011) های پژوهش

 .گذاردمی کالمی تأثیر ۀهای متعدد ریاضیات مثل هندسه و حل مسائل پیچیدزمینه
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 (1998) (Battista and Clements, 1998 ) دریافتند که توانایی تجسم و درک فضائی برای

 استمجسم کردن و دستکاری اطالعات در یادگیری و حل مسائل ریاضیات ضروری 

(HajiYakhchali and Maktabi Lak, 2014). که توانایی مهمی با توجه به نقش  ،دندارمی بیان

توانایی فضایی یک  ۀه در برخی کشورها توسعهندسه دارد، امروزویژه هب، فضایی در آموزش ریاضیات

  .شودهدف اصلی در آموزش هندسه محسوب می

 درک مسائل هندسه و تجسم اشکال ذهنی است. ،آموزان در مدرسهیکی از مشکالت اصلی دانش    

ولی هنگامی که بحث به  ،با مشکل کمتر مواجه هستند آموزان در حل مسائل جبر معموالًدانش

 ،آموزان توان درک این قبیل مسائل را ندارندبیشتر دانشد، رسسیم و تجسم اشکال میهندسه و تر

تحقیقات نشان می. زیرا در مدارس اهمیت چندانی برای تقویت و بهبود توانایی فضایی قایل نیستند

از های بخش ،گفتمیماهیت فضایی دارند. انیشتین  اتعمده تفکرات در سطوح باالی ریاضی، دنده

های مشخص و تا حدودی تصاویر واضحی هستند که داوطلبانه واژگان نیستند، بلکه عالمت ر ویتفک

که قابلیت فضایی و  ندشوند. عدۀ زیادی از ریاضیدانان و معلمان ریاضی بر این باور تولید و تلفیق می

د برای درک آموزان بای عنوان مثال، دانشبهد. تصاویر بصری نقشی حیاتی در یادگیری ریاضیات دارن

یعنی اضالع مقابل  -های آن ارتباط فضایی اضالع مستطیل را بررسی کنند مفهوم مستطیل و ویژگی

 را بشناسند و فرق آنها را با اضالع مجاور تشخیص دهند. 

هایی را ترتیب آموزان فعالیت گفته شده است که معلمان باید برای بهبود تصورات فضایی دانش    

های  لم تصاویر فضایی را ارائه ندهد و تنها اطالعات گفتاری را در مورد ویژگیدهند، زیرا اگر مع

آموزان در ارائه مفاهیمی  عالوه، بسیاری از دانشبه .اشکال بیان کند، تحلیل صورتگرایانه خواهد بود

آموزان به  مثالً، ممکن است دانش کنند. فضایی ندارند، از تفکر بصری استفاده می ۀکه ذاتاً جنب

 یۀهند. در واقع، اتکای زیاد به اراصورت بصری انجام دکسرها بیاندیشند و عملیات روی کسرها را به

آموزان  ای داشته باشد، زیرا دانش ابتدایی اهمیت ویژه دورۀتصویری مطالب ریاضی ممکن است در 

ایی در کاربرد اند. بنابراین، باید بپذیریم قابلیت فض سن بیش از بزرگساالن به تصاویر وابسته کم

ای دارد. اما نقش چنین تفکری  اهمیت ویژه -حتی مطالب غیرهندسی -آموزان مفاهیم ریاضی دانش

 Clements and) استدر این یادگیری مبهم است و در مباحث هندسی این نقش حتی پیچیده نیز 

Battista, 1992).) 

     (Mix and Cheng, 2012 )قدر ین توانایی فضایی و ریاضیات آنب ۀرابط که به این نتیجه رسیدند

، در تحقیقی خوب اثبات شده است که دیگر معنا ندارد بپرسید آیا آنها با هم ارتباط دارند یا خیر؟

هوش فضایی تعلیم دیده بودند،  ۀاند کودکانی که در زمیندانشمندان دانشگاه شیکاگو نشان داده

اند. این کودکان آموخته بودند که چگونه های بیشتری در محاسبات ریاضی نشان دادهقابلیت

های سه بعدی را کنار هم جفت و جور کنند. این تمرین که قابلیت تفکر فضایی را در کودکان  حجم

نسبت به  انتقویت کرده بود، بر عملکرد محاسباتی و ریاضی کودکان نیز اثر مثبت گذاشته بود و آن
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در   Gundersonد.و محاسبات از خود نشان دادننمرات بهتری در حل مسائل ریاضی  کنترلگروه 

شود یک حجم هندسی را خواسته می وقتی از کودکان کالس اول و دوم ابتدایی ،پژوهشی نشان داد

شوند در تحلیل دانش می ألهبا استفاده از چند نمونه تکمیل کنند، کودکانی که موفق به حل این مس

 دگیرندهند و نمرات باالتری در درس ریاضی میان میمربوط به اعداد و خط نیز عملکرد بهتری نش

(Gunderson, cited in Murphy, 2012.) 

 ۀای برای آیندکنندهتواند نقش تعیینبه تقویت توانایی فضایی که می معموالً ،در نظام آموزشی رایج

تدریس خود  با تغییر در روش تادانو اس انعلمشده است. مفرد و جامعه داشته باشد کمتر پرداخته 

مسائلی که نیاز به تجسم بیشتر دارند مانند ویژه ، بهتوانند به حل مسائلو تقویت توانایی فضایی می

یابی و تجسم ابعاد مختلف اشکال و ترسیم جهتف خوانی و فهم نمودارهانقشه حل مسائل هندسه،

 بابرای مثال، بازی  وانایی هوش فضاییپس از شناسایی ت(. Lak, 2014) آنها در ذهن کمک کنند

ها، استفاده از هایی برای کار با انواع نرم افزارهای گرافیکی، پازل، اعطای فرصتایرایانههای پازل

توان با می سازی و از این قبیلها، نقاشی، مجسمهها و کاردستیهای تصویری، ساخت ماکتاستعاره

های از طریق فعالیت .(Safary, 2013) های گوناگون به پرورش این هوش پرداختانجام فعالیت

 ها،بازی با جورچین ،بعدی با چوبساخت اجسام سه مبتنی بر توانایی فضایی )از قبیل اریگامی،

توان تجسم فضایی و در نتیجه عملکرد ( میمثل اینها گره و ای مانند تتریس،های رایانهبرخی بازی

 (.Lak, 2014) آموزان افزایش دادحل مسائل هندسه را در دانش

هایی ها و چالشهمیشه با دشواریآموزان دانشات برای که یادگیری و درک ریاضی با توجه به این    

های یادگیری توان ظرفیتبوده است که چگونه مینیز همواره مطرح این سؤال همراه بوده است، 

استفادۀ آگاهانه و است که حاکی از آن های اولیه باال برد؟ بررسیدرس ریاضیات آموزان را در دانش

تواند در بهبود این هوش و در نتیجه افزایش ها و اعمال متکی به هوش فضایی میدرست از بازی

با توجه به مطالب ذکر شده، این سؤال  آموزان تاثیرگذار باشد.های هندسی و ریاضی دانشمهارت

تجسم می توان  های فضاییهارتپویا مبتنی بر م ۀافزار هندسپژوهشی مطرح است که، آیا با نرم

یا  را افزایش داد ابتدایی ششم ۀآموزان دختر پایدانش اتدر نتیجه یادگیری درس ریاضی فضایی و

  ؟خیر

 

 اهداف پژوهش

اثربخشی آن  ۀمقایس وهای فضایی نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتتدوین و آزمون : کلیهدف 

آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان یری درس ریاضی دانشبر تجسم فضایی و یادگ اُریگامیبا 

 .رودهن

 :جزئیهای هدف

 های فضایی.نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت طراحی و ساخت. 1
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 .اجرا و اعتباریابی نرم افزار تهیه شده. 2

فضایی و  بر قدرت تجسم های فضایینرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتتعیین اثربخشی . 3

 آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان رودهن.یادگیری درس ریاضیات دانش

تعیین اثربخشی روش آموزشى اوریگامى بر قدرت تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانش. 4

 آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان رودهن.
 

 های پژوهشسؤال

 اصلی سؤال

بر افزایش قدرت تجسم  های فضاییرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتن ریگامى واُ ابزار دو آیا

اگر بلی، ؟ دنآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت داردانش فضایی و یادگیری درس ریاضیات

 تر است؟کدام روش اثربخش

 جزئیهای سؤال

ششم ابتدایی اثر  ۀپای آموزان دختربر قدرت تجسم فضایی دانش اُریگامی ۀوسیلآیا آموزش به. 1

 مثبت دارد؟

بر قدرت تجسم فضایی  های فضایینرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت ۀوسیلآیا آموزش به. 2

 ششم ابتدایی اثر مثبت دارد؟ ۀآموزان دختر پایدانش

ی اثر ششم ابتدای ۀآموزان دختر پایبر یادگیری درس ریاضیات دانش اُریگامیۀ وسیلآیا آموزش به. 3

 مثبت دارد؟

آموزان دختر نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر یادگیری درس ریاضیات دانش ۀوسیلآیا آموزش به. 4

 ششم ابتدایی اثر مثبت دارد؟ ۀپای

 

 های پژوهشفرضیه

 فرضیۀ اصلی:

 بر افزایش قدرت های فضاییافزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتنرم و اوریگامى آموزشی ابزار دو

 د.نآموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی اثر مثبت دارتجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانش

  های فرعی:فرضیه

ششم ابتدایی اثر مثبت  ۀآموزان دختر پایبر قدرت تجسم فضایی دانش اُریگامی وسیلۀآموزش به. 1

 دارد.

ایی بر قدرت تجسم فضایی دانش های فضآموزش به وسیله نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت. 2

 آموزان دختر پایه ششم ابتدایی اثر مثبت دارد.
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ششم ابتدایی اثر  ۀآموزان دختر پایبر یادگیری درس ریاضیات دانش اُریگامی ۀوسیلآموزش به. 3

 مثبت دارد.

رس یادگیری دهای فضایی بر مبتنی بر مهارتنرم افزار هندسه پویا مبتنی بر  وسیلۀآموزش به. 4

 ششم ابتدایی اثر مثبت دارد. ۀآموزان دختر پایریاضیات دانش

آزمون آنها داری با پیشتفاوت معنی اُریگامیو  افزار هندسه پویاآزمون نرممیانگین نمرات پس. 5

 دارد.

 

 وهشژپ شناسی روش
 گیریجامعۀ آماری، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان جامعۀ آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیۀ دانش

نمونۀ آماری پژوهش به روش  مشغول به تحصیل بودند. 1395-96ی ال تحصیلکه در سروهن 

مدرسه، و از  دو ابتدایی،دورۀ که، از مجموع مدارس بدین صورت ؛ندای انتخاب شدتصادفی خوشه

دو کالس درس از  رت تصادفیصوبه ،. سپسندالس درس انتخاب خواهد شدک سه ،مدرسهدو این 

عنوان گروه کنترل در نظر بهدوم مدرسه کالس درس دیگر از  عنوان گروه آزمایش ویک مدرسه به

 د.بونفر  40ا ت 35. جمعیت هر کالس بین شدگرفته 

 

 پژوهشابزار 

همراه به 1930آزمون تجسم فضایی یا ادراک فضایی در :سوتامینه آزمون تجسم فضاییالف. 

آزمون از  سوتای آمریکا تهیه شده است.های استعداد مکانیکی در دانشگاه مینهای از آزمونهمجموع

روایی آزمون  مورد تجدید نظر قرار گرفت. 1934در  AAفرم  درست شده است. AA BBدو فرم 

گزارش  /.57تا  /.55در تحقیقات متعدد بین  وقتی یکی از دو فرم آن مورد استفاده قرار گرفته است

های هوش و استعداد ضریب همبستگی ضعیف آن با آزمون ،امتیاز اصلی این آزمون است.شده 

های هوشی و سایر آزمونآزمون که گیردرا اندازه می توان گفت عواملیبنابراین می مکانیکی است.

ی آزمون دارا(. Kasha and Likert, translated by Gangi, 2005) گیرندهای استعداد اندازه نمی

منفی تعلق  ۀو در ازای پاسخ غلط نمر گیردمیال است که به هر پاسخ صحیح یک نمره تعلق ؤس 64

مجموع  سرانجام، گیرد.صفر تعلق می ۀنمر االت بدون پاسخ نیزؤبرای س .در نظر گرفته نشده است

 دهد.نمره آزمودنی را تشکیل می ،های صحیحپاسخ

 اتبرای سنجش میزان یادگیری ریاضیین آزمون ا :آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساختهب. 

 ۀپایبا سابقۀ  معلمان اتنظرؤال بود که با استفاده از س 35آزمون دارای  شد.ساخته  آموزاندانش

شناسان ریاضی و روان ۀرشت تاداناسوسیلۀ همچنین بهاالت ؤاین سشد.  طراحی ابتدایی ششم
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برای  االت نهایی انتخاب شدند.ؤعنوان سال بهؤس 15سرانجام، تعداد  تربیتی بررسی و ویرایش شدند.

کردند، تصحیح میها را آزمودنیهای برگهپاسخ  از دو مصحح که مستقالً این آزمون تعیین پایایی

 آزمون قرار گرفت. شاخص پایایی مصححدو همبستگی بین نمرات میزان  استفاده شد.
های فضایی به افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتمنر افزار هندسه پویا:رمبا استفاده از نآموزش ج.

افزار نرم اینساخته شد. آموزان افزایش قدرت تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضیات دانشقصد 

 است که مشخصاً (Yue,  2009; Yue and Chen, 2001) لهای آموزشی مثافزارنرمبا سایر متفاوت 

 اند.شدهبرای این کار استفاده در عمل ولی اند، های فضایی طراحی نشدهبرای آموزش مهارت

صورت های مهندسی بهاست که برای رشته( Cole, 2016) افزارهایی مثل نرممتفاوت از همچنین، 

خالف این است که بر افزاراین نرمفرد های منحصربهویژگیجمله از شود.الین طراحی و اجرا می آن

اشیا را  آموزان مستقیماًدانش ،مثالًاست. گرایی وی گشتالتتمرکز آن ر ی موجود،اغلب نرم افزارها

ای و جز جز کردن چرخش به که از رویکرد مرحلهجای اینچرخانند بهحول یک محور واحد می

له أآموزان برای انجام یک مسدانشبه عبارت دیگر، در کارتی استفاده نمایند.  مراحلی حول محو

از  پردازند.بینند و سپس به حل تکلیف میایی از چرخش را میهابتدا نمونه چرخش جسم در فضا،

ابتدایی ایران های درسی اببه رویکرد کت آندر طراحی  این است کهافزار امتیازات این نرمدیگر 

و شده های فضایی به زبانی ساده برای کاربران تعریف مهارت ،افزار ۀ نرمدر مقدمه است. توجه شد

 ه است.شد اده افزار توضیح دهدف نرم

رایانه  تاپ وروی لپقابلیت نصب افزار آفالین که نرم ،در هر جلسه: دقیقه 40در افزار کار با نرم ۀنحو

های میانبر برای ورود دکمه ،افزارروی صفحه اصلی نرمگرفت. آموزان قرار میدر اختیار دانشرا دارد، 

 چرخاند(،ه اشیا را حول محوری خاص میگری )کچرخ کوزه ها،های مختلف از قبیل پازلبه بخش

افزار وارد شده و شروع به  های نرمآموزان با نظارت معلم به قسمتدانش قرار دارد.غیره  آزمون و

های آموزان از تمام قسمتباید معلم نظارت کند تا تمام دانش کنند.افزار می فعالیت در محیط نرم

چرخ ؛ جلسه 4، هابازی افزار شامل موارد زیر است: نرم های مختلفقسمت افزار استفاده کنند. نرم

 .جلسه 2، اجایی اشی جابه؛ جلسه 2، اهچندوجهی؛ جلسه 2، گریکوزه

جهت تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که با افزار هندسۀ پویا:  پایایی و روایی نرم

نظر جمعی از  روایی صوری استفاده شد که ازیید شد و جهت روایی از پایایی آن تأ 71/0میزان 

  یید شد.ان حوزه علوم تربیتی پایایی آن تأمتخصص

عنوان یک ابزار مفید در تجسم فضایى دانشریگامى اغلب بهاُ :اُریگامیآموزش با استفاده از د.

را  تنهایى مقاالت متعددىبه (انجمن ملی معلمان ریاضی)NCTM آموزان در نظر گرفته شده است. 

 ها منتشر کرده استهاى بصرى بچهافزایش مهارتبرای عنوان ابزار آموزش ریگامى بهوى ادرباره

(Rodrigue and Robichaux, 2003)  ریگامى از لحاظ هندسى تمرکز بر بحث اُاند که کردهبیان

 ریگامىوشرح ریاضیات با واحد امثل  هاى کاملىراهى براى ارتقاء تفکر فضایى کودکان است. کتاب
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(Franco, 1999) ریگامى در کالس درسوریاضى در حرکت: ا و (Pearl, 1999 ) اُریگامیبه آموزش 

یم کنند که با کمک آنها معلمانیهاى متنوعى را معرفى مراهاین دو کتاب  اند.اختصاص یافته

هاى دو و سه آموزان در شکلدانشفضایی منظور کمک به تقویت تجسم ریگامى را بهتوانند آموزش اُ

 کار ببرند.بعدى به

 

 ی پژوهشهایافته
 تجسم فضایی و اتریاضی آزمونآزمون و پسپیشتوصیفی  هایداده :(1) جدول

 هندسۀ پویا و نرم افزار اُریگامی آموزشی در گروه

 چولگی
 

 کشیدگی
انحراف  

 معیار

 
 میانگین

حجم  

 نمونه

 
 آزمون

 
 گروه

 
 جدول متغیرها

  ریاضی  36  14/08  5/12  0/75  1/15-

 آزمایش

 

 

 اُریگامی

 آزمون()پیش

-0/15 
 

-0/75 
 

10/67 
 

31/67 
 

36 
تجسم  

 فضایی

  

-1/47 
 

-0/49 
 

4/90 
 

14/58 
 

34 
 

 ریاضی
 

 کنترل

 

0/25 

 

-0/49 

 

10/07 

 

32/14 
 

34 
تجسم  

 فضایی

  

  ریاضی  35  16/27  3/45  2/70  1/67-

 آزمایش

 

 افزارنرم

 مون(آز)پیش

 

-0/81 
 

-0/46 
 

9/18 
 

35/08 
 

35 
تجسم  

 فضایی

  

-0/81 
 

-0/44 
 5/85 

  ریاضی  34  12/58 

 کنترل

 

-0/25 
 

-0/30 
 

11/08 
 

33/29 
 

34 
تجسم  

 فضایی

  

  ریاضی  36  14/75  4/22  01/25  1/21-

 آزمایش

 

 اُریگامی

 آزمون()پس

 

-0/64 

 

-0/011 

 

11/54 

 

38/55 

 
34 

تجسم  

 ضاییف

  

  ریاضی  34  14/42  4/12  1/74  1/44-

 کنترل

 

-0/007 

 

-0/61 

 

10/10 

 

33/26 

 
34 

تجسم  

 فضایی

  

  ریاضی  35  17/08  2/52  3/18  1/59-

 آزمایش

 

 افزارنرم

 آزمون()پس
 

-0/55 

 

-0/25 

 

11/37 

 

40/63 

 
35 

تجسم  

 فضایی

  

  یریاض  34  12/17  4/75  0/54-  0/55-

 کنترل

 

-0/43 
 

-0/46 
 

10/65 
 

34/20 
 

34 
تجسم  

 فضایی
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آزمون ریاضی دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده :اُریگامیآزمایش  گروه در    

 آزمون ریاضی با افزایش اندکی مواجه بوده است.ریگامی نسبت به نمرات پیشبعد از اجرای اُ

آزمون که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشاست راکندگی مشخص های پهاز آمار ،همچنین

سمت چپ را است که که چولگی به (sk≤0)آزمون ریاضی آزمون و پسدر پیش ریاضی بوده است.

آزمون و پسدر پیش دهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است.نشان می

های تقارن داده ها تقارن دارند ودهد دادهاست که نشان می (k≥0)ی کشیدگ آزمون تجسم فضایی

 آزمون است.آزمون کمتر از پیشپس

آزمون ریاضی دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده :اُریگامیکنترل  گروه در

های هاز آمار ،همچنین کاهش اندکی مواجه بوده است. آزمون ریاضی بانسبت به نمرات پیش

در پیش آزمون ریاضی بوده است.که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشاست کندگی مشخص پرا

دهد و بیانگر آن سمت چپ را نشان میاست که که چولگی به (sk≤0)آزمون ریاضی آزمون و پس

 (k≤0) ی کشیدگ آزمون تجسم فضاییدر پیش است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است.

است (k≥0) ی کشیدگ آزمون تجسم فضاییدر پس .ها تقارن کمی دارنددهد دادهمی است که نشان

 آزمون است.آزمون کمتر از پیشهای پستقارن داده ها تقارن دارند ودهد دادهکه نشان می

آزمون ریاضی بعد دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده افزار:آزمایش نرم درگروه

 ،همچنین آزمون ریاضی با افزایش اندکی مواجه بوده است.نرم افزار نسبت به نمرات پیشاز اجرای 

آزمون ریاضی بوده که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیش استهای پراکندگی مشخص هاز آمار

دهد و سمت چپ را نشان میاست که چولگی به(sk≤0) آزمون ریاضی آزمون و پسدر پیش است.

آزمون تجسم آزمون و پسدر پیش ت که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است.بیانگر آن اس

آزمون های پستقارن داده ها تقارن کمی دارند ودهد دادهاست که نشان می(k≤0) ی کشیدگ فضایی

 آزمون است.بیشتر از پیش

آزمون ریاضی نسبت دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده افزار:کنترل نرم درگروه

های پراکندگی هاز آمار ،همچنین کاهش اندکی مواجه بوده است. آزمون ریاضی بابه نمرات پیش

آزمون و در پیش آزمون ریاضی بوده است.که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشاست مشخص 

است که  دهد و بیانگر آنسمت چپ را نشان میاست که که چولگی به (sk≤0)آزمون ریاضی پس

است که (k≤0) ی کشیدگ آزمون تجسم فضاییدر پیش اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است.

است که نشان (k≥0) ی کشیدگ آزمون تجسم فضاییدر پس. ها تقارن کمی دارنددهد دادهنشان می

 .آزمون استآزمون کمتر از پیشهای پستقارن داده ها تقارن دارند ودهد دادهمی

آزمون تجسم دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده آزمایش اریگامی: هدرگرو

با افزایش قابل توجهی آزمون تجسم فضایی ریگامی نسبت به نمرات پیشفضایی بعد از اجرای اُ

که بیشترین پراکندگی نمرات  استهای پراکندگی مشخص هاز آمار ،همچنین است.مواجه بوده 
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است  (sk≤0)آزمون تجسم فضایی آزمون و پسدر پیش جسم فضایی بوده است.آزمون تسهم پس

آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده  دهد و بیانگرسمت چپ را نشان میکه که چولگی به

ها دهد دادهاست که نشان می(k≤0) ی کشیدگ آزمون تجسم فضاییآزمون و پسدر پیش است.

 آزمون است.آزمون بیشتر از پیشهای پسرن دادهتقا تقارن کمی دارند و

آزمون تجسم دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده ریگامی:درگروه کنترل اُ

از ، همچنین آزمون تجسم فضایی با افزایش اندکی مواجه بوده است.فضایی  نسبت به نمرات پیش

آزمون تجسم فضایی کندگی نمرات سهم پسکه بیشترین پرا است های پراکندگی مشخصهآمار

سمت چپ را نشان است که چولگی به(sk≤0) آزمون تجسم فضایی آزمون و پسدر پیش بوده است.

آزمون آزمون و پسدر پیش دهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده است.می

های تقارن داده ها تقارن کمی دارند ودهد دادهاست که نشان می (k≤0) ی کشیدگ تجسم فضایی

 آزمون است.آزمون کمتر از پیشپس

آزمون تجسم دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده افزار:آزمایش نرم گروه در

آزمون تجسم فضایی با افزایش قابل توجهی فضایی بعد از اجرای نرم افزار نسبت به نمرات پیش

که بیشترین پراکندگی نمرات است های پراکندگی مشخص هاز آمار ،چنینهم مواجه بوده است.

است که (sk≤0) آزمون تجسم فضایی آزمون و پسدر پیش آزمون تجسم فضایی بوده است.سهم پس

دهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشتر بوده که چولگی به سمت چپ را نشان می

ها دهد دادهاست که نشان می(k≤0) ی کشیدگ زمون تجسم فضاییآآزمون و پسدر پیش است.

  آزمون است.آزمون کمتر از پسهای پیشو تقارن داده تقارن کمی دارند

آزمون تجسم فضایی دهد که میانگین نمرات پسنشان می 1 های جدولداده افزار:درگروه کنترل نرم

هاز آمار، همچنین قابل اندکی مواجه بوده است.آزمون تجسم فضایی با افزایش نسبت به نمرات پیش

آزمون تجسم فضایی بوده که بیشترین پراکندگی نمرات سهم پیشاست های پراکندگی مشخص 

است که که چولگی به سمت چپ را نشان  (sk≤0)آزمون تجسم فضایی آزمون و پسدر پیش است.

آزمون آزمون و پسدر پیش بوده است. دهد و بیانگر آن است که اکثر نمرات از میانگین بیشترمی

های تقارن داده و ها تقارن کمی دارنددهد دادهاست که نشان می (k≤0) کشیدگی تجسم فضایی

 آزمون است.آزمون کمتر از پیشپس
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  تجسم فضایی آزمونپس آزمون تجسم فضایی وبین پیش وابسته t test :(2) جدول

 میاُریگاو  افزار در گروه نرم
اختالف   

 میانگین

 داریاسطح معن  فاصله اطمینان 95% 
(sig)   بیشینه کمینه  

  افزارتجسم فضایی نرم آزمونپیش

 افزارآزمون تجسم فضایی نرمپس

 -5/542  -8/713 -2/372  /0010 

 اُریگامی فضایی تجسم آزمونپیش

 اُریگامی فضایی تجسم آزمونپس

 -6/8889  -9/0467 -4/7310  0/00 

 

آزمون و پسریگامی به تفکیک پیشاُ : میانگین نمرات تجسم فضایی در گروه نرم افزار وH0فرضیه 

 آزمون متفاوت نیست.

آزمون و پس: میانگین نمرات تجسم فضایی در گروه نرم افزار و اُریگامی به تفکیک پیشH1فرضیه 

 آزمون متفاوت است.

آزمون تجسم فضایی در گروه آزمون و پسداری بین پیشمعنا تفاوت، 2 جدول sig≤0/05با توجه به 

 جدول sig≤0/05با توجه به  ،شود. همچنینصفر رد می ۀو به این ترتیب فرضی نرم افزار وجود دارد

و به این ترتیب  دارد آزمون ریاضی در گروه نرم افزار وجودآزمون و پسداری بین پیشتفاوت معنا ،2

 .شودمی ییدإت H1 صفر رد و فرض ۀفرضی

 
 اُریگامیافزار و  آزمون ریاضی در گروه نرمپس آزمون ریاضی وبین پیش) تی وابسته( t test :(3) جدول

 
 

 اختالف میانگین
داری سطح معنی  فاصله اطمینان 95% 

(sig)   پیشینه کمینه  

 اُریگامی ریاضی آزمونپیش

 اُریگامی ریاضیآزمون پس
 -0/6667  

-

1/2152 -0/1181  0/019 

 نرم افزار ریاضی آزمونپیش

 نرم افزار ریاضیآزمون پس
 -0/8143  

-

1/4123 -0/2163  0/009 

آزمون آزمون و پس: میانگین نمرات ریاضی در گروه نرم افزار و اُریگامی به تفکیک پیشH0فرضیه 

 متفاوت نیست.

آزمون آزمون و پسریگامی به تفکیک پیشاُمیانگین نمرات ریاضی در گروه نرم افزار و  :H1فرضیه 

 متفاوت است.

آزمون ریاضی در گروه آزمون و پسداری بین پیشاتفاوت معن ،3 جدول sig≤0/05با توجه به     

 .شودمی ییدأت H1صفر رد و فرض  ۀدارد و به این ترتیب فرضی نرم افزار وجود

افزار به تفکیک گروه  روه اُریگامی و نرم: میانگین نمرات تجسم فضایی و ریاضی در گH0فرضیه 

 آزمایش و کنترل متفاوت است.
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به تفکیک گروه  افزار و نرم  اُریگامیمیانگین نمرات تجسم فضایی و ریاضی در گروه  :H1فرضیه 

 آزمایش و کنترل متفاوت است.

له جماز آن بررسی شد.های آماری قبل از بررسی تحلیل واریانس چندمتغیره، مفروضه    

بودن توزیع با استفاده  ، فرض نرمالشود منظور می هایی که در تحلیل واریانس چندمتغیره فرض پیش

 .است. این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد اسمیرنوف-از آزمون کولموگروف

 
 ر هندسۀ پویاریگامی و آموزش نرم افزاآزمون نرمالیته متغیرهای آموزش اُ :4جدول 

-آزمون کلموگروف دتعدا گروه متغیر

 اسمیرنوف

 سطح معناداری

(Sig) 

 20/0 087/0 36 آزمایش آزمون اُریگامی تجسم فضاییپیش

 20/0 086/0 34 کنترل

 03/0 154/0 36 آزمایش آزمون اُریگامی تجسم فضاییپس

 20/0 117/0 34 کنترل

 126/0 132/0 35 آزمایش افزار تجسم فضاییآزمون نرمپیش

 18/0 127/0 34 کنترل

 20/0 119/0 35 آزمایش افزار تجسم فضاییآزمون نرمپس

 20/0 121/0 34 کنترل

 08/0 173/0 36 آزمایش آزمون اُریگامی ریاضیپیش

 20/0 016/0 34 کنترل

 05/0 141/0 36 آزمایش آزمون اُریگامی ریاضیپس

 17/0 165/0 34 کنترل

 04/0 184/0 35 آزمایش افزار ریاضیآزمون نرمپیش

 16/0 181/0 34 کنترل

 01/0 219/0 35 آزمایش افزار ریاضیآزمون نرمپس

 053/0 149/0 34 کنترل



134   افزار هندسة پویا مبتنی بر  نرم ساخت و آزمون... 

 

 

دست آمده در داری به اکه سطح معن آنجا از ،شوداستنباط می 4 های جدولطور که از یافتههمان    

در نتیجه  است. 05/0ز مقدار مالک در اکثر متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه، بیش ا  (K-S)آزمون

توانیم و میاست ی توزیع نرمال اآماری دار ۀتوان گفت که توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونمی

لذا، برای آزمون  .های پارامتریک مورد آزمون قرار دهیمهای پژوهش را از طریق آزمونفرضیه

 همگنی ،سپسد. ش استفاده وکیبل گانهدچن واریانس تحلیل آزمون از پژوهش های فرضیه

 آزمون از گروه دو در کوواریانس تساویر، صف فرض بررسی برایی گردید. بررس واریانس -سکوواریان

 فرض یعنی، شود؛ پذیرفته ماتریس تساوی صفر فرض کهدرصورتید. ش استفاده (Box's) سباک

 است. شده پذیرفته کوواریانس همگنی

 
 هالفهؤی مآزمون باکس جهت همگن: 5 جدول

(Box's) 18/245 آزمون باکس 

F 1/705 

df1 10 

df2 20653/762 

Sig. 0/073 

 

که گویای آن است شرط  است (<05/0sig) دهد مقدار سطح معنادارینشان می 5 جدول    

داری ابرای تعیین معن (.f=1/705)خوبی رعایت شده است کواریانس به -همگنی ماتریس واریانس

 6 ، از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد که نتایج حاصل در جدولریگامی و نرم افزاراُ گروه بر اثر

 .گزارش شده است

 
 افزار هندسۀ پویا ریگامی و نرمآزمون المبدای ویکلز در تحلیل چندمتغیره اُ (:6) جدول

  آزادی اثردرجه  F  ارزش  اثر

درجه 

 آزادی

 خطا

 
سطح 

 Sig معناداری
 Eta

2
 

المبدای 

 ویکلز
 .096  149.109  4/00  63/00  0/000  0/905 

 

حداقل در یکی از آزمایش و کنترل دهد که بین دو گروه نتایج آزمون المبدای ویلکز نشان می    

 sig<0/05) وجود دارد یدارا( تفاوت معنریگامی و نرم افزاراُ) یادگیری ریاضی هایلفهؤم

 هندسۀ پویاریگامی و نرم افزار متغیر اُهای ابری واریانسبرای بررسی پیش فرض بر (. f=149/109و
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آزمونی  دآزمون لوین در ایجا .ستفاده شدا( Levene) های مورد پژوهش نیز از آزمون لوندر گروه

 است:صورت زیر فرض آماری آن به و ها خطاها استبرابری واریانس برای تشخیص برابری و عدم

  H0د: هم برابر هستن های خطاهای گروه ها باواریانس

 H1د: ها با هم برابر نیستن های خطاهای گروهواریانس 

 
 هندسۀ پویا افزار ریگامی و نرمهای اُفرض برابری واریانس بررسی پیش براینتایج آزمون لون  :7 جدول

  F   1درجه آزادی  (Sig)سطح معناداری   2درجه آزادی   

 0/354  66  2  1/054  )تجسم فضایی( ریگامیاُ

 0/476  66  2  0/752  (ریاضیاریگامی )

 0/308  66  2  1/200  )تجسم فضایی( افزارنرم

 0/061  66  2  1/027  (ریاضیافزار )نرم

 

 تقریباً در دو گروه  تجسم فضایی و ریاضیهای لفهؤهای مگویای آن است که واریانس 7 جدول    

نگاهی به نتایج جدول لون مشخص است که  با .داری ندارنداو با یکدیگر تفاوت معنند با هم برابر

 با آنها خطاهای هایواریانس ،بنابراین .است 0.05 یباال افزارنرمو ریگامی اُ ۀلفؤبرای دو م sig مقدار

دست آمده از با توجه به نتایج به .دهداین یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان مید که هستن برابر هم

ها مورد بررسی های مربوط به اثرات بین آزمودنیباکس، المبدای ویلکز و لون، تحلیلهای آزمون

 ت.قابل مشاهده اس 8دست آمده در جدول قرار گرفت که نتایج به

 
 ها بر تجسم فضایی و ریاضینتایج تحلیل چندمتغیره اثرات گروه :(8) جدول

درجه  متغیر وابسته منابع

 آزادی

مجذور 

 میانگین

F معناداری سطح  
(Sig) 

Eta
2 

 ریاضی ریگامیاُ گروه

 ریاضی افزارمنر

 تجسم فضایی ریگامیاُ

 تجسم فضایی افزارمنر

1 

1 

1 

1 

16438/1593 

2692/7537 

15567/6153 

3033/59354 

135/0201 

178/483 

143/0892 

269/3451 

0/00 

0/00 

0/00 

0/00 

0/623 

/877 

0/672 

0/684 

 ریاضی اریگامی خطا

 ریاضی افزارمنر

 تجسم فضایی ریگامیاُ

 تجسم فضایی افزارمنر

66 

66 

66 

66 

121/7459 

15/0868 

6/4634 

108/7965 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

 

 و های یادگیری ریاضیلفهؤدر م آزمایش و کنترل،، بین دو گروه 8 جدولهای دادهبراساس     

(sig<0/05) تر طور معناداری پایینبه کنترلگروه  امیریگاُ ۀنمریعنی، وجود دارد.  یتفاوت معنادار
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 ریگامیاُمتغیر  از گروه آزمایش است. ترافزار گروه کنترل اندکی پاییننرم ۀنمربود و  گروه آزمایشاز

 7/87افزار کند و متغییر نرمیادگیری ریاضی را تبیین میدرصد واریانس  3/62یادگیری ریاضی  و

، 8 جدول هایدادهبراساس  ،همچنین کند.زان را تبیین میآمورصد یادگیری ریاضی توسط دانشد

وجود دارد.  یتفاوت معنادار (P<0/00) های تجسم فضاییلفهؤدر م آزمایش و کنترل،بین دو گروه 

افزار گروه نرم ۀو نمراست  گروه آزمایش از ترطور معناداری پایینبه کنترلگروه  ریگامیاُ ۀنمریعنی، 

تجسم فضایی را رصد واریانس د 2/67 ریگامیاُمتغیر  ر از گروه آزمایش است.تکنترل اندکی پایین

 کند.آموزان را تبیین میدرصد تجسم فضایی دانش 4/68افزار کند و متغییر نرمتبیین می

 

 گیریجهیبحث و نت

 هایپویا مبتنی بر مهارت ۀافزار هندسآزمون نرم و که بیان شد، پژوهش حاضر با هدف ساختچنان

 آموزاندانشو یادگیری درس ریاضی  و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی فضایی

اول:  ۀفرضیشرح زیر ارائه و آزمون شدند. های پژوهش بهانجام شد. در راستای هدف فوق، فرضیه

ت ششم ابتدایی اثر مثب ۀآموزان دختر پایبر قدرت تجسم فضایی دانش اُریگامی ۀوسیلآموزش به

(، Eriki, 2015) هایافتهییافته با این کرد. فرضیه را تایید این پژوهش حاضر ج ینتا دارد.

(Sedanor, 2009( ،)Right and et al., 2008 ) نرم وسیلۀ بهدوم: آموزش همخوان است. فرضیۀ

م شش ۀآموزان دختر پایهای فضایی بر قدرت تجسم فضایی دانشافزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت

 ,Rasaei)های این نتایج با یافتهکرد. را تایید   دوم ۀفرضیاین پژوهش نتایج  ابتدایی اثر مثبت دارد.

2013،) (Rastgarpour, 2014،) (Jadidiyan, 2012( ،)PourMohseni, Vafaei and Fallah, 

2004،) (Subrahmanyam and Greenfield, 1994( ،)Okagaki and Frensch, 1994) ی همخوان

ششم  ۀآموزان دختر پایبر یادگیری درس ریاضیات دانش اُریگامی ۀوسیلسوم: آموزش به فرضیۀ دارد.

 این یافته همسو با نتایجکرد. را تایید  سوم ۀفرضیاین پژوهش نتایج  ابتدایی اثر مثبت دارد.

(Sharifpor, 2011 )ویا مبتنی بر افزار هندسه پنرم ۀوسیلآموزش به چهارم: ۀفرضیخوانی دارد. هم

 ششم ابتدایی اثر مثبت دارد. ۀآموزان دختر پایادگیری درس ریاضیات دانشهای فضایی بر یمهارت

 Ryhani, Mesgarani and)های با یافتهیافته این کرد. چهارم را تایید  ۀفرضیحاضر نتایج تحقیق 

Farmehr, 2009( ،)Herdary, 20012 ،)و (Mirhousaeini, 2010 ).پنجمفرضیه  همسو است: 

آزمون داری با پیشتفاوت معنی اُریگامیآزمون پسو  افزار هندسه پویاآزمون نرممیانگین نمرات پس

 کرد.یید فرضیه را تأاین های پژوهش یافته آنها دارد.

ای در افزارهای چندرسانهها و نرماده از رایانهمتعددی که در مورد استفهای پژوهشبا توجه به     

افزارهای آموزشی وقتی در کنار روش سنتی تدریس و توان گفت نرممیاند، شدهامر تدریس انجام 

حل  ۀعالوه در زمینبه. بخشندگیرند یادگیری را بهبود میدر کالس درس مورد استفاده قرار می

های متعدد، تنظیم سرعت مثال ۀدلیل ارائ ، بهفردی هایمشکل یادگیری و حل مسائل و تفاوت

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%B3%D9%86%D8%AA+%DB%8C+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF+.+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87+%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7+%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%8C+%D8%AA%D9%86%D8%B8+%DB%8C+%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87+%DB%8C+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%88
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%B3%D9%86%D8%AA+%DB%8C+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF+.+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87+%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7+%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%8C+%D8%AA%D9%86%D8%B8+%DB%8C+%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87+%DB%8C+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%88
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%B3%D9%86%D8%AA+%DB%8C+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF+.+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D9%88+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A+%D8%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87+%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7+%D9%8A+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%8C+%D8%AA%D9%86%D8%B8+%DB%8C+%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87+%DB%8C+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D9%88
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مزایای این نرمبسیار خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از  ۀآموزش و یادگیری و تکرار مطالب، بازد

ن همان هدفی یو یادگیرنده است. ا علمبین مآموزان و همچنین ش تعامل بین دانشافزارها، افزای

اندرکاران آموزش و پر ورش با عناوینی چون روش وجه دستهای اخیر به شدت مورد تاست که سال

توان گفت دست آمده میهبا توجه به نتایج ب .(Khazaei, 2001ت )های فعال یادگیری بوده اس

های پیشرفت مهارت موجبها و نرم افزارهای مناسب پازل ها،ورزیاستفاده از وسایل کاربردی، دست

به همین جهت کارشناسان و شد.  خواهد انپیشرفت درس ریاضی آنآموزان و در نتیجه فضایی دانش

 نرم افزارهای مناسب پیشقدم شوند. ۀتعلیم و تربیت باید در جهت تهی ۀمتخصصین حوز

 

 کاربردی هایپیشنهاد

ریگامی را هایی مثل اُورزیاین پژوهش برای مدارسی که قصد استفاده از ریاضیات پویا یا دست. 1

 مورد استفاده قرار گیرد.تواند دارند می

های تربیت دانشگاه در شود مبانی نظری یادگیری ریاضی مبتنی بر ریاضیات پویایشنهاد میپ. 2

 عنوان واحد درسی تدریس شود. معلم به

از  های کمک درسی دست دارندافزارهای آموزشی و بسته که در تهیه نرمشود کسانیپیشنهاد می. 3

 ی غنای کار خود بهره ببرند. ریاضیات و علوم پویا برا

 

 پیشنهاد پژوهشی

افزارهای مبتنی بر وب بیش از پیش صورت گیرد تا  تحقیقاتی در زمینه نرمشود میپیشنهاد . 1

 افزار بدون مداخله معلم مشخص گردد. اثرات نرم

چنین بهتر است انجام شده است، ابتدایی روی دانش آموزان دورۀ باتوجه به اینکه تحقیق حاضر . 2

 باالتر صورت گیرد.تحصیلی تحقیقاتی در مقاطع 

شود  پیشنهاد میاند، ایران بسیار اندکدر زمینه اُریگامی در سوابق پژوهشی که  توجه بر این. با 3

تجسم فضایی و ریاضیات در مقاطع باالتر ارتقا  ثیر اُریگامی درهای بیشتری در زمینه تأ بررسی

 تحصیلی صورت گیرد.
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