درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ93/12/15 :

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ _ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﯿﺪ رﺳﻮل

ﻓﻨـــﺎوري آﻣــــﻮزش

ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ94/10/28 :
http: //jte.srttu.edu

ﺟــﻠـﺪ  ،10ﺷــﻤـﺎره  ،3ﺑﻬﺎر  ،1395ﺻﺺ  205ﺗﺎ 213

ISSN: 2345 – 5462

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ روشﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﺪاول و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯾﺎدداري
درس ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ

2

ﺳﯿﺪ رﺳﻮل ﻋﻤﺎدي 1و ﻧﯿﺮه زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ

 1ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﺪان ،اﯾﺮان .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل،
sremadi2001@yahoo.com
 2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﯽ ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻤﺪان ،اﯾﺮان.
ﭼﮑﯿﺪه :ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮ روشﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﺪاول و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯾﺎدداري درس ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﭘﺎﯾﮥ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻪﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري آن را ﮐﻠﯿﮥ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼسﻫﺎي ﭘﺎﯾﮥ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﮥ
دوﻟﺘﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺎﺣﯿﮥ دو ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪاي ﺗﺼﺎدﻓﯽ دو ﮐﻼس 30ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ
ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﮐﻼس ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺷﺒﻪآزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن-ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از آزﻣﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از روشﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ؛ ﻫﻤﭽﻮن آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﯿﺮو وﯾﮏ ،آزﻣﻮن  tو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد :داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯾﺎدداري ﺑﺎﻻﺗﺮي در درس ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :روشﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﺪاول و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﯾﺎدداري ،درس ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ.
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Abstract: The main purpose of the present study was the comparison of the impact of instruction using
instructional software and traditional method of learning and retention geometry lesson. This study was a
quasi-experimental study. Statistical population consisted of all students in the Zanjan city's public
schools. Using random sampling, there are two classes of 30 and then randomly selected one class as the
experimental group and control group was selected as another class. To get the result semi test method
was used to collect the data needed for a self-made test. To analyze the data, were used descriptive and
inferential statistical methods as Vic Shapiro test, t-test and analysis of covariance. The results showed
that: Students who have been trained by a combination method these students had a higher level of
learning and retention in the spatial geometry lesson.
Key Words: Conventional Teaching Method, Blended Teaching Method, Learning, Retention, Spatial
Geometry
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سید رسول عمادی و همکار

مقدمه و بیان مسأله
فرایند آموزش و یادگیری و پیدایش دانش از همان
نخستین روزهای تاریخ بشری وجود داشته است.
همزمان با بزرگتر شدن حجم دانش در ابعاد مختلف،
فرایند آموزش و یادگیری نیز شکل رسمی و
سیستماتیک به خود گرفت .کمکم نیاز به شیوهها و
تدابیر مختلف برای افزایش کیفیت یادگیری احساس
شد .نظریهپردازان برای غنیسازی فرایند آموزش و
یادگیری ،روشها و شیوههای مبتکرانهای را پیشنهاد
میکردند .نظریه و شیوة آموزش به کمک کامپیوتر در
همة نظریههای مهم مربوط به یادگیری قرن بیستم،
یعنی نظریههای رفتارگرا ،شناختی و ساختارگرا قرار
داده شده است] .[0از میان عناصر برنامة درسی
(اهداف ،محتوا ،تکنولوژی ،تدریس ،ارزشیابی و) ...
تدریس یکی از عناصر کلیدی و تعیین کننده تلقی
میشود و اگر برنامهریزی درسی در سه مرحله –
برنامههای قصد -شده ،اجرا شده وکسب شده– در نظر
گرفته شوند ،نقش معلم و نحوة تدریس او در فرایند
اجرا و چگونگی کسب آن از سوی دانشآموزان بهعنوان
مهمترین عامل تأثیرگذار مطرح است .لذا با توجه به
اهمیت تدریس و نقش مهم آن در تربیت عاطفی،
اجتماعی ،ذهنی ،اعتقادی و اطالعاتی دانشآموزان و
زمینهسازی برای کسب دانش و مهارتهای زندگی،
نیازمند بازشناسی فرهنگ تدریس است .بنابراین معلم
باید فراگیران را با مطالب یاد گرفتنی درگیر سازد و راه
و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه اینکه صرفاً به
انتقال اطالعات و معلومات اکتفا کند].[5
ازآنجاکه در فرایند یاددهی و یادگیری باید شرایطی
فراهم شود تا دانشآموزان برای یادگیری بر انگیخته
شوند و در این کار مهم معلم نقشی اساسی ایفا
میکند ،لذا روش تدریس معلم میتواند بهعنوان یک
عامل برجسته در این فرایند مؤثر باشد .بنابراین معلم
باید با تدبیر الزم عهدهدار رهبری این فرایند تعامل
باشد و روشی را اتخاد نماید که از یک طرف با
دانشآموزان در تعامل باشد و از طرف دیگر آنان را در
یادگیری هر چه بهتر برانگیخته نماید] .[3روش تدریس
به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به
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هدف ،با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ میکند اطالق
میگردد .هر روش تدریس در یک موقعیت خاص و با
محتوا و شاگردانی خاص ممکن است کارآییهای
0
خاصی داشته باشد] .[4به عقیدة هیلگارد و مارکوئیز
یادگیری عبارت است از فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً
پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه] .[2طول مدت
یادداری به توانایی دریاد نگهداشتن مطالب خوانده شده
پس از گذشت مدت زمانی از مطالعه آن گفته
میشود] .[2تجارب نشان میدهد مشاهده ،مقایسه،
آزمایش و دستورزی با حاالت و شکلهای مختلف یک
مسأله هندسه در فرایند حل مسأله کمک شایانی به
دانشآموزان خواهدکرد و این امر مستلزم بهرهگیری از
شیوههای جدید تدریس و ابزارهایی برای تسهیل در
اجرای این شیوههاست .روشهای سنتی به روشهایی
گفته میشود که اکثر مدارس دنیا ،در طول تاریخ
آموزش و پرورش از آن استفاده کردهاند و امروزه نیز
یکی از متداول ترین روشهای حاکم بر مدارس هستند.
مهمترین این روشها ،روش حفظ و تکرار ،سخنرانی،
پرسش و پاسخ ،نمایش ،ایفای نقش ،گردش علمی،
بحث گروهی و روش آزمایشگاهی است] .[7یکی از
روشهای بسیار متداول مورد استفاده معلمان در
سراسر جهان] [8که سابقة آن را به پنج قرن پیش از
میالد نسبت دادهاند روش سخنرانی است که
معروفترین روش آموزش معلم-محور نیز میباشد].[3
ارائه مفاهیم بهطور شفاهی از طرف معلم و یادگیری
آنها از طریق گوش کردن و یادداشت بر داشتن از
طرف شاگرد اساس کار این روش را تشکیل میدهد .از
خصوصیات این روش فعال و متکلموحده بودن معلم و
پذیرنده و غیرفعال بودن شاگرد است که در فرایند
تدریس تمام عوامل تحت کنترل معلم میباشد].[4
یادگیری ترکیبی 5میتواند ،به معنای ترکیب روشها،
فنون یا منابع اطالعاتی و به کارگیری آنها در یک
محیط یادگیری معنیدار که بهطور تعاملی و دو سویه
است ،باشد .در حقیقت استفاده از روش ترکیبی؛ یعنی،
تلفیق آموزش الکترونیکی با سایر روشهای آموزشی،
نگاهی جدید به آموزش است .امروزه ،آموزش ترکیبی
بهمنظور ترکیب قابلیتهای رسانههای نوین دیجیتال و

مقایسه تأثیر روشهای تدریس متداول و ...

روشهای رودرو مدنظر دست اندرکاران آموزشی
میباشد] .[00عدهای معتقدند ،ترکیب رسانههای نو و
روشهای آموزشی قدرتمند در قالب سناریو نویسی
میتواند بیشترین تأثیر را در یادگیری دانشآموزان
داشته باشد .همچنین ،با استفاده از آموزش ترکیبی
میتوان ،ضمن پرهیز از مشکالت آموزش رایج و ترکیب
آن با رسانههای قدرتمند نوین فرآیند آموزشی مؤثرتری
را طراحی نمود] .[00آموزش ترکیبی در واقع ترکیبی
از دو یا چند روش است که عالوه بر استفاده از کالس
حضوری از سایر روشهای آموزشی نظیر دروس چند
رسانهای ،سمینارها و آزمایشگاههای مجازی بهره
میبرد] .[05به نظر یان و لیم [8] 3آموزش ترکیبی در
واقع ترکیبی از دو یا چند روش است که عالوه بر
استفاده از کالس حضوری بر استفاده از سایر روشهای
آموزشی نظیر چند رسانهای ،سمینارها و قابلیتهای
آموزشی الکترونیکی بهره میبرند .همچنین سلیمی
( )5000یادگیری ترکیبی را به معنای ادغام محیطهای
یادگیری ترکیبی مختلف در یکدیگر میداند]به نقل
از.[00
با توجه به مشكکالت دانكشآمكوزان در تجسكم فضكایی
ترسیم اشكکال در رایانكه مكیتوانكد بكه دو دلیكل بكرای
دانشآموزان مفید باشكد .اوالً ایكن ترسكیمهكا جزئیكات
دقیقتری را نسكبت بكه ترسكیمهكای روی تختكه ارائكه
میدهند .ثانیاً فرصت بیشتری برای معلكم در پكرداختن
به مفاهیم فراهم مینمایند .تجسم؛ یعنی ،فكن اسكتفاده
از نیروی خیكال بكرای آفكرینش خواسكتههكای زنكدگی.
یعنی ،تخیل خود را برای آفكرینش تصكویری روشكن از
آنچه میخواهید ،متجلی سازید بكه کكار بریكد .آنگكاه
بهطور منظم بر این آرمان یا تصویر تمرکكز مكیکنیكد و
آن قدر به آن انرژی مثبكت مكیدهیكد تكا در بكرون بكه
صورت واقعیتی عینی جلوهگر شود] .[03هندسه و نرم-
افزارهای گرافیکی -کشیدن تصاویر رایانهای بكه تقویكت
تجسم فضایی کمک میکند .با پذیرش این مفهكوم کكه
تکنولوژی آموزشی قابلیت و توانایی فرایند یكادگیری را
تسریع و تسهیل میکند و به آموختهها عمكق و معنكای
بیشتری مكیبخشكد .ایكن رویکكرد آموزشكی درآمكوزش
هندسه با تأکید بر هندسة فضایی با ظهور نرم افزارهای

هندسة پویا قابل رصكد مكیباشكد .هندسكة فضكایی بكه
هندسة اقلیدسی در فضای سه بعدی اطالق میشود که
درآن جككدا از طككول و عككر  ،ارتفككاع نیككز وجككود دارد.
هندسة فضایی به بررسی موقعیت اجسام ،اجرام و نقاط
متحككر یككا سككاکن در فضككا مككیپككردازد .لككذا هندسككه
شاخهای از ریاضیات است که بكه بررسكی ویژگكیهكای
صفحهها و خطوط و منحنیها و شكکل هكای مسكطو و
شکلهای فضایی میپردازد] .[04نرم افزارها در محكیط
رایانه فضای جدیدی را در آموزش ایجاد نمودنكد تكا در
کنار روشهای سنتی ،مفاهیم ریاضكی بكه صكورت پویكا
معرفی شده و در عمیقتری برای دانشآموزان ایجكاد
شود .مطالعة بارو ،مارکمن و روسو ،[02]4در بارة تكأثیر
استفاده از تکنولوژی در تدریس ریاضكی نشكان داد کكه
تکنولوژی میتواند اثكرات و فوایكد مثبتكی بكر آمكوزش
ریاضی داشته باشد .البته فواید ذکر شكده بكه چگكونگی
استفاده از تکنولوژی بستگی دارند .جعفكری ثكانی][02
در مطالعاتی نشان داد که اجرای طرح درسهای مبتنی
بر شیوة ترکیبی در گروههای مورد مطالعه در هكر سكه
درس فارسی ،عربی و انگلیسی به تفکیک حاکی از این
است که به کارگیری طرح درسهای مزبور بكر اسكاس
الگكوی ترکیبكی تكا حكد زیكادی بكر پیشكرفت نمكرة
دانشآموزان گروه آزمایش در این دروس هر کكدام بكه
صورت مجزا مؤثر بوده و به عبارت دیگر ،تأثیر معنكادار
ایجاد کرده است .زارعی زوارکی و غریبی] [07پژوهشی
را با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانهای بكر میكزان
یادگیری و یادداری ریاضی دانشآموزان کمتوان ذهنكی
آموزشپذیر پایة چهارم ابتكدایی انجكام دادنكد .یافتكهها
نشان داد که میزان یكادگیری و یكادداری دانشآمكوزان
گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بهطكور معنكاداری
افزایشیافته است .به طور کلی نتكایج بكه دسكتآمده از
ایككن پككژوهش برتككری میككزان یككادگیری و یككادداری
دانشآمككوزانی کككه مطالككب را از طریككق چندرسككانهای
آموزشی دریافكت کكرده بودنكد نشكانداد .مهكدیزاده و
فتحی] [00در پژوهشی نشان دادنكد کكه بكین میكزان
یادگیری مباحث بهداشت فكردی و بهداشكت عمكومی
دانشآموزان بكا شكیوههكای متكداول و ترکیبكی تفكاوت
معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج آزمون بیانگر ایكن
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بود که ترکیب آمكوزش بكا اسكتفاده از چنكد رسكانهای
دیجیتال و روش نقشههای مفهكومی سكاده از دو روش
دیگر در افزایش سكطو دانكش سكالمت دانكشآمكوزان
مؤثرتر بوده است .وانگ و دیگران [08] 2با بهره گرفتن
از آموزش کامپیوتری در میان دانشجویان تربیت بدنی
نشان دادند کكه آمكوزش بكه کمكک کكامپیوتر ،شكیوة
مناسبی برای آموزش است و از کامپیوترها میتوان بكه
عنوان یک وسیلة کمكکآموزشكی مكؤثر اسكتفاده کكرد.
سنجابی] [03در پژوهشی تحت عنوان بررسكی نقكش و
نحوة اثربخشی نرمافزارها در حل مسائل هندسی به این
نتیجه رسید که اسكتفاده از محكیط نرمافكزاری کبكری،
رسكككم دقیكككق و صكككحیو اشكككکال هندسكككی را بكككرای
حلکنندگان تسهیل مینماید و برتریهكای محسوسكی
در ترسیمهای هندسی در این محیط نسبت به محكیط
سنتی وجود دارد زیرا نتایج آماری دادههكای حاصكل از
بررسی رسم شکلها در دو گروه توسط آزمون حاکی از
یككک اخككتالف معنككادار بككین نمككرات دو گككروه و برتككری
میانگین نمرات گروه آزمایش نسكبت بكه گكروه کنتكرل
است .در پژوهشی که با عنوان "تأثیر نرم افزار هندسكه
پویككا بككر مهارتهككای تجسككم فضككایی دانشككجو معلمككان
ریاضی" توسط گیون وکاسكا] [50صكورت گرفكت ،اثكر
نرمافزار دی جی اس و کبری را روی مهارتهای فضایی
دانشجو معلمان ریاضی آزمایش کردند .نتكایج حكاکی از
این بود که نرمافزار هندسة پویكا تكأثیر مثبكت در رشكد
مهارتهای تجسم فضایی دانشجویان دارد .لذا با توجكه
به مبانی نظری و تحقیقات انجكام شكده در ایكن زمینكه
محقق درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین
تأثیر روشهای تكدریس متكداول و ترکیبكی بكر میكزان
یككادگیری و یككادداری درس هندس كة فضككایی پای كة دوم
متوسطه مدارس دخترانه تفاوت وجود دارد؟

فرضیههای فرعی
 -0بین میزان یادگیری درس هندسكه فضكایی (خكط و
صككفحه ،احجككام هندسككی) در دانشآمككوزانی کككه بككه
روشهككای متككداول و ترکیب كی آموزشدیدهانككد تفككاوت
وجود دارد.
 -5بین میزان یادداری درس هندسكة فضكایی (خكط و
صككفحه ،احجككام هندسككی) در دانشآمككوزانی کككه بككه
روشهككای متككداول و ترکیبككی آموزشدیدهانككد تفككاوت
وجود دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر مقایسهای است که از نوع مطالعات
شبهتجربی میباشد و جامعة آماری آن را کلیه
دانشآموزان کالسهای پایة دوم متوسطة دولتی
دخترانة ناحیة دو شهر زنجان تشکیل دادهاند که با
استفاده از نمونهگیری خوشهای تصادفی دو کالس 30
نفره بهطور تصادفی انتخاب و سپس یک کالس
بهعنوان گروه آزمایش و یک کالس به عنوان گروه
کنترل انتخاب شدند .قبل از اجرای آزمایش یک جلسة
توجیهی برای معلم مربوط برگزار گردید و برای
دستیابی به هدف پژوهش روش شبهآزمایشی با طرح
پیشآزمون-پسآزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل
اتخاذ شد .جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از آزمون
محققساخته استفاده شد که روایی آن به روش
محتوایی و صوری به دست آمد و ضریب پایایی محاسبه
شده از طریق آلفای کرونباخ  0/88برآورد گردید .جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار
استنباطی؛ همچون آزمون شاپیرو ویک ،آزمون  tو
تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافتههای پژوهش

فرضیههای پژوهش

توصیف شاخصها

فرضیه اصلی :بین روشهای تدریس متداول و

شاخصهای توصیفی یادگیری و یادداری دانشآموزان
آموزش دیده به شیوة متداول و ترکیبی در پیشآزمون
و پسآزمون در جدول  0ارائه شده است.

ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسه
فضایی پایة دوم متوسطه تفاوت وجود دارد.
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مقایسه تأثیر روشهای تدریس متداول و ...

جدول -1شاخصهای توصیفی یادگیری و یادداری دانشآموزان آموزش دیده به شیوة متداول و ترکیبی در پیشآزمون و
پسآزمون
مرحله

مؤلاهها

پیشآزمون
یادگیری درس هندسة فضایی
پسآزمون
یادداری درس هندسة فضایی

پسآزمون

شیوه

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

کجی

کشیدگی

متداول

31

7/91

1/33

-1/10

1/12

ترکیبی

31

1/23

2/23

1/11

-1/01

متداول

31

19/91

3/39

1/10

-1/72

ترکیبی

31

13/11

3/03

1/12

-1/10

متداول

31

13/13

3/70

1/17

-1/19

ترکیبی

31

11/71

9/21

1/79

-1/13

جدول -2نتیجه آزمون شاپیرو ویک برای نرمال بودن توزیع دادهها
آماره SH-W z

سهح معناداری

پیشآزمون

1/32

1/20

پسآزمون

1/31

1/13

پیشآزمون

1/39

1/11

پسآزمون

1/33

1/17

متداول

پسآزمون

1/31

1/13

ترکیبی

پسآزمون

1/33

1/11

گروه

متغیر
متداول
یادگیری درس هندسة فضایی
ترکیبی
یادداری درس هندسة فضایی

فرضیههای پژوهش
فرضیة اصلی :بین روشهـای تـدریس متـداول و
ترکیبــی بــر میــزان یــادگیری و یــادداری درس
هندسة فضایی پایة دوم متوسـهه تاـاوت وجـود
دارد.
به منظور بررسی تفاوت بكین روش تكدریس متكداول و
ترکیبی بكر میكزان یكادگیری و یكادداری درس هندسكة
فضایی پایة دوم متوسطه از آزمون  Tمستقل به منظور
بررسی تفاوت بین دو میانگین مستقل بهره گرفتهشكد.
چرا که در بعد یادداری درس هندسكة فضكایی دانكش-
آموزان تنها نمرات پسآزمون جمعآوری گردیده اسكت،
در نتیجه شرایط استفاده از تحلیل کواریانس که الزمكة
آن وجود پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه آزمكایش و
کنترل است ،برقرار نمی باشد.
همانگونه که جدول 3نشان میدهد t ،مشاهده شده در
سككطو ( )P<0/02تفككاوت معنككیداری بككین میككانگین
روشهای تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یكادگیری
درس هندسة فضایی پایة دوم متوسطه نشان نمیدهكد.
همچنین  tمشاهده شده در سكطو ( )P<0/02تفكاوت
معنیداری بین میانگین روشهای تدریس متداول و

ترکیبی بر میزان یادداری درس هندسة فضایی پایة دوم
متوسطه را نشان میدهكد .مقایسكة میكانگینهكا نشكان
میدهد که میكانگین روش تكدریس متكداول بیشكتر از
روش ترکیبی است.
فرضیة فرعی اول :بین روشهای تدریس متـداول
و ترکیبی بر میزان یادگیری درس هندسة فضایی
پایة دوم متوسهه تااوت وجود دارد.
بر اساس نتایج جدول شماره  4تحلیل مقكدماتی بكرای
ارزیابی همگنی بین شیبهكا نشكان مكیدهكد کكه اثكر
متقابككل بككین متغیككر کوارینككت (پككیشآزمككون) و عامككل
معنادار نیست ،در نتیجه پكیشفكر هكای مربكوط بكه
نرمال بكودن تقریبكی و همسكانی واریكانسهكا برقكرار و
شرایط الزم برای استفاده از آزمون تحلیكل کوواریكانس
وجود دارد .با توجه به نتكایج بكه دسكت آمكده تحلیكل
کواریانس ( = 0/33ضكریب اتكا (=53/03 ، P=0/000 ،
 27و ) F)0برای یادگیری درس هندسة فضایی معنكی-
دار است در نتیجه تفاوت معنیداری بكین تكأثیرآموزش
به شیوة متداول و ترکیبی بكر یكادگیری درس هندسكه
فضایی دانشآموزان پایة دوم متوسطه وجود دارد.
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جدول -3نتایج آزمون  tمقایسه میانگین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرههای یادگیری و یادداری درس هندسه
انحراف

درجه

استاندارد

آزادی

آماره
t

معنیداری

12

-1.92

1.19

12

-2.30

1.12

متغیر

آماره

تعداد

میانگین

یادگیری درس

ترکیبی

31

13.11

3.03

هندس Zفضایی

متداول

31

19.91

3.39

یادداری درس

ترکیبی

31

11.71

9.21

هندس Zفضایی

متداول

31

13.13

3.70

سهح

جدول  -9نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمرههای یادگیری درس هندسة فضایی
شاخص

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

ضریب
F

داری

یادگیری درس هندسه فضایی

110.11

1

110.11

139.2

1.111

گروه

23.23

1

23.23

مقدار خها

102.22

17

2.21

12193.21

01

منبع تغییر

معنی

مجذور اتا
1.77

آزمون لوین
F

P

3.31

1.11

3

جمع

23.13

1.111

1.33

جدول  -1نتایج تحلیل کواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در نمرههای یادداری درس هندسة فضایی
شاخص
منبع تغییر
یادداری

درس

هندسه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

ضریب F

معنی
داری

مجذور اتا

12.10

1

12.10

1.71

1.32

1.11

گروه

32.31

1

33.31

0.13

1.11

1.13

مقدار خها

313.21

17

10.12

جمع

1119.12

01

آزمون لوین
F

P

1.19

1.29

فضایی

فرضیة فرعی دوم :بین روشهای تدریس متـداول
و ترکیبی بر میزان یادداری درس هندسة فضـایی
پایة دوم متوسهه تااوت وجود دارد.
بر اساس نتایج جدول  2تحلیل مقدماتی بكرای ارزیكابی
همگنی بین شیبها نشان میدهد که اثر متقابكل بكین
متغیرکوارینت (پیشآزمون) و عامل معنادار نیسكت ،در
نتیجه پیشفر های مربوط به نرمال بودن تقریبكی و
همسانی واریانسها برقرار و شرایط الزم برای اسكتفاده
از آزمون تحلیل کوواریكانس وجكود دارد .بكا توجكه بكه
نتایج به دست آمده تحلیل کواریانس ( = 0/03ضكریب
اتا  27(=2/03 ، P=0/00 ،و )F)0بكرای یكادداری درس
هندسككة فضككایی معنككیدار اسككت ،در نتیجككه تفككاوت
معنیداری بین تأثیرآموزش به شیوة متداول و ترکیبكی
بر یادداری درس هندسة فضایی دانشآموزان پایكه دوم
متوسطه وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش مقایسة تأثیر روشهای تدریس
متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس
هندسة فضایی پایة دوم متوسطه مدارس دخترانه ناحیة
 5شهر زنجان در سال تحصیلی  0335-33بود.
بررسیها نشانداد دانشآموزانی که با روش ترکیبی
آموزش دیدهاند از یادگیری و یادداری باالتری در درس
هندسة فضایی برخوردار بودند؛ در حالیکه برعکس
دانشآموزانی که به روش سنتی یا متداول تحت
آموزش قرار گرفتند ،یادگیری و یادداری پایینتری در
درس هندسة فضایی نشان دادند .به طورکلی نتایج
بهدستآمده از این فرضیه برتری میزان یادگیری و
یادداری دانشآموزانی که مطالب را از طریق
چندرسانهای آموزشی دریافت کرده بودند نشان داد که
این نتیجه یافتههای بسیاری از محققان پیشین مثل:

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روشﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﺪاول و ...

ﺟﻌﻔﺮي ﺛﺎﻧﯽ] [16زارﻋﯽ زوارﮐﯽ و ﻏﺮﯾﺒﯽ] [17وﮔﯿﻮن
وﮐﺎﺳﺎ] [20را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ
روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻓﺮﻋﯽ اول
ﻧﺸﺎنداد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي آﻣﺎره  Tﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه =t
4.74ﺑﺎ درﺟﮥ آزادي  58در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ
و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  a=0.05اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺻﻔﺮ
رد و ﻓﺮﺿﯿﮥﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان
ﯾﺎدﮔﯿﺮي درس ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ)ﺧﻂ و ﺻﻔﺤﻪ ،اﺣﺠﺎم
ﻫﻨﺪﺳﯽ( در داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺘﺪاول آﻣﻮزش
دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺿﺎﻣﻨﯽ و ﮐﺎردان] ،[21ﻻك دﺷﺘﯽ،
ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﺧﻄﯿﺮي] ،[22ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ] ،[19رﯾﺤﺎﻧﯽ]،[23
رﺳﺘﮕﺎرﭘﻮر و ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ] ،[24زارﻋﯽ زوارﮐﯽ و ﻏﺮﯾﺒﯽ][17
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻼس درس ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﻼس ,ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﻼس از ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺸﮏ،
ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي و اﯾﺠﺎد
اﻧﮕﯿﺰه و ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر و ﻧﻮآوري در داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻓﺮﻋﯽ دوم ﻫﻢ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﻓﺮاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﯾﺎدداري در داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﯾﺎدداري
آﻣﺎره Tﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه t=2.36ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي  58در
ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري a=0.05
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎندﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدداري درس ﻫﻨﺪﺳﮥ
ﻓﻀﺎﯾﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﻣﻮزش
دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﯾﺎدداري داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش
ﻣﺘﺪاول آﻣﻮزش دﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد؛ ﻟﺬا
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪة آﻣﻮزش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺿﺎﻣﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران],[25
زارﻋﯽ زوارﮐﯽ و ﻏﺮﯾﺒﯽ] ,[17رﺿﻮي و ﻧﻮروزي],[26
ﻻك دﺷﺘﯽ ,ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﺧﻄﯿﺮي]  [22را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد :آﺷﻨﺎﺳﺎزي
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺪرﯾﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮة ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري دورة آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
ﺑﻮﯾﮋه درس ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺒﺮي در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺟﻬﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ دروس ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﻫﻨﺪﺳﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي دورهﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاي
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺪارس ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺎﯾﮥ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮥ ﻧﺎﺣﯿﮥ  2ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي اﻋﻀﺎي
دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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