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چکيده

نظريه فن هيلي 5يک مدل يادگيري است که انواع متفاوت تفکر را که دانشآموزان هنگام
روبه رو شدن با اشکال هندسي تجربه ميکنند عرضه کرده و از مرحله برخورد بصري
با شکل هندسي تا درک صوري اثبات هندسي را شامل ميشود .اين پژوهش به منظور
بررسي تاثير روشهاي نوين آموزش هندسه بر مبناي نظريه فن هيلي بر نگرش دانشآموزان
دبيرستاني بود .نمونه آماري اين پژوهش را يک کالس دوم رياضي و يک کالس دوم تجربي
در يک دبيرستان ديگر بهعنوان گروه آزمايش و يک کالس دوم رياضي و يک کالس دوم
تجربي در دبيرستان ديگر به عنوان گروه کنترل تشکيل ميدادند که به روش نمونهگيري
تصادفي انتخاب شدند .براي اطمينان از معادل بودن گروهها و همگن کردن کالسها،
از نمرات رياضي يک و نمرات خام هوش بهعنوان متغيرهاي همگام در آزمون تحليل
6
کوواريانس استفاده شد .ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از :آزمون رِيون
براي سنجش هوش ،نمرات رياضي يک ،طرح درس تدوين شده بر مبناي نظريه فن هيلي،
و پس آزمون تشريحي هندسه بود .نتايج پژوهش نشان داد که تدريس بر مبناي نظرية فن
هيلي بر نگرش فراگيران ،تاثير مثبت دارد .گروهها قبل از اعمال متغير مستقل ،همسان بودند
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و تفاوت معنيداري بين آنها از نظر هوش و توانائي رياضي وجود نداشت .اما بعد از طي
دوره آزمايش ،بين نمرات هندسه آنها تفاوت معنيدار ديده شد که ميتوان آن را به روش
آموزش مربوط دانست .در پايان ،بر اساس يافتههاي پژوهش از آنجاي که آموزش مبتني
بر نظرية فن هيلي باعث نگرش مثبت فراگيران در يادگيري درس هندسه ميشود ،استفاده از
اين روش به دبيران هندسه دبيرستانها پيشنهاد ميشود.
کليد واژهها :آموزش هندسه ،فن هيلي ،نگرش ،دانشآموزان دبيرستاني

مقدمه

در سرتاسر تاريخ ،هندسه همواره اهميت زيادي در زندگي مردم داشته و به مثابه ابزاري براي
درک ،توصيف و تعامل با فضايي که بشر در آن زندگي ميکند ،مورد توجه بوده است( .دواتپ،7
 .)2004هندسه هنوز هم اهميت زيادي در برنامة درسي رياضي دارد .داشتن دانش هندسه
بهدليل استفاده از آن در حل مسائل رياضي و مسائل روزمره زندگي ضروري به نظر ميرسد.
مضاف ًا اینکه از هندسه در ديگر موضوعات همانند علوم و هنر نیز استفاده ميشود .انجمن ملي
معلمان رياضي ،)2000( 8روي اهميت هندسه در رياضيات مدرسهاي تاکيد دارد و اذعان دارد که
آموزش هندسه فرصتي براي رشد مهارتهاي استداللي و منطقي دانشآموزان است (ص .)40
شرارد )1981( 9هندسه را بهدليل اهميتي که براي هر فرد دارد ،يک مهارت اساسي در رياضيات
میداند .هندسه موجب رويارويي با زندگي واقعي ميشود ،به رشد ادراک فضايي کمک ميکند
و يادگيري آن دانشآموزان را براي يادگيري دروس رياضي و علوم در دورههاي باالتر و اشتغال
در مشاغلي که به رياضي نياز دارند آماده ميکند .همچنين یادگیری مهارتهاي تفکر و توانايي
حل مسئله بهوسيله هندسه تسهيل ميشود ،مطالعه هندسه حتی ميتواند فرهنگ و ارزشهاي
زيباشناختي را توسعه دهد.
شواهد پژوهشي بسیار به طور واضح نشان ميدهند که بسياري از دانشآموزان بهگونهاي
که انتظار ميرود هندسه را ياد نميگيرند (پرسکات و همکاران2002 ،10؛ ثيريوميورثي2003 ،11؛
يوبيوز و يوستيون2003 ،12؛ میچلمور .)1997 ،13در ایران نیز ميزان افت تحصيلي در درس
رياضي و هندسه از مشکالت رايج دانشآموزان در همة پايههاي تحصيلي است .نتايج و يافتههاي
سومين مطالعه جهاني رياضيات و علوم (تيمز )14در سال تحصيلي  1373-74و تکرار مطالعه
تيمز-آر 15در  1377-78نيز بر ضعف عملکرد دانشآموزان ايراني در حوزه رياضيات تاکيد
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داشت .نتايج مطالعات  1373-74نشان داد که ايران از بين  41کشور شرکت کننده ،در درس
رياضيات ،در پاية دوم راهنمايي ،رتبة  37و در پايه سوم رتبه  38را کسب نموده است (کيامنش
و نوري .)1376 ،و این به معنای آن است که دانشآموزان ايراني در عملکرد رياضي چندان موفق
نبودهاند .براي پاسخگويي به اين مشکل و همچنين بهمنظور افزايش پيشرفت دانشآموزان در
هندسه الزم است که اين امر توسط معلمان درک شود که نيازها و عاليق بچههاي امروزي بسيار
متفاوتتر از بچههاي دهههاي گذشته است (انجمن ملي معلمان رياضي1989 ،16؛  )2000به نظر

ميرسد که روشهاي آموزش سنتي پاسخگوي عاليق و توان بچههاي امروزي نیست (گاريتي،17
1998؛ باتيستا و کلمنت 1999 ،18؛ سوئنفلد.)1983 ،19
منتقدین آموزش ریاضی ،نوع ًا کالسهاي رياضي را بنا به کار بردن عبارتهایي همچون
يادگيرندگان منفعل ،يادگيري طوطي وار ،يک شيوه کلیشهای در حل مسائل ،تکاليف مداد -کاغذي
و توصیف میکنند .تدريس کتاب رياضيات در کالس تحت تنظيمات معلم انجام ميگيرد (اُکانر،20
 .)1998همچنين باتيستا و کلمنت ( )1999مشاهده کردهاند که در بسياري از کالسهای رياضيات،
نخست با استفاده از مثالها و توضيحاتي به دانشآموزان یاد میدهند که چگونه مسائل را حل کنند،
سپس از آنها میخواهند که مسائل مشابه را حل کنند .همچنين بر اساس رويکرد باال به پايين،
ابتدا تعميمها و قوانين و تعاريف ارائه و سپس مثالها بیان ميشوند .بهطور مشابه ،گاريتي()1998
بيان کرده که کالسهاي رياضي عموم ًا مبتني بر يادگيري و حفظ طوطيوار حقايق است ،معلمان
سخنراني ميکنند و دانشآموزان مسائل بيشماري از کتاب درسي را حل ميکنند .آموزش به منظور
ارتقاي يادگيري معنادار طراحي نشده و در واقع يادگيري رياضيات بدون فهم يک مشکل اساسي
در تدريس رياضيات ميباشد (اسکيمپ1976 ،21؛ برت و کارپنتر.)1992 ،22
به طور کلي آموزش در هندسه به شیوه معلم محور ،رویّه مدار و تجويزي است (باينس،23
1998؛ کيس ير1998 ،24؛ مايبري .)1983 ،25اين روشها رشد خالقيت ،تجسم و ادراک را محدود
ميکند (کيسير1997 ،؛ انجمن ملي معلمان رياضي .)2000 ،همچنين شوئنفلد( )1983اين عقيده
را تاييد ميکند که دانشآموزان نميتوانند در کالسهاي سنتي خالقيت کافي داشته باشند.
بهعالوه ،اين رويکرد براي بسياري از دانشآموزان و معلمان مشکل آفرين بوده و هر دو گروه
هندسه را موضوعي زجرآور دانستهاند (مالوي و فريل .)1999 ،26نتيجه اينکه شگفتآور نيست
اگر بسياري از دانشآموزان عالقهشان به هندسه را از دست بدهند .شوئنفلد ( )1983محدوديت
روشهاي سنتي تدريس در رياضيات را مرتبط به آموزش معلم محور و ارائه اطالعات «آماده»
به دانشآموزان دانسته است .روشهاي سنتي تدريس هيچگونه فرصتي به دانشآموزان به غير
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از تکيه دادن به صندلی و گوش دادن نميدهند .درحالیکه باید به دانشآموزان فرصتي براي
درگير شدن در فرايند آموزش به منظور يادگيريي معنادار بدهند .مشکل مهم مدارس امروزي
مربوط به روشهاي تدريسي است که موجب گریز دانشآموزان از رياضيات شده است (انجمن
ملي معلمان رياضي .)2000 ،دانشآموزان به معلمشان احترام نميگذارند ،نگرش منفي نسبت به
رياضيات و هندسه نشان ميدهند و براي درس رياضي و هندسه اهميت و ارزشي قايل نيستند.
از سوي ديگر ،مطالعة عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضي ،طي سه دهه اخير
بيش از پيش مورد توجه متخصصان تعليم و تربيت قرار گرفته است .يافتههاي پژوهشات متعدد
نشان داده است که پيشرفت تحصيلي در درس رياضي نه تنها از ساختارهاي دانش و فرايندهاي
پردازش اطالعات تاثير ميپذيرد بلکه به عوامل انگيزشي از جمله باورها ،نگرشها و ارزشها
نيز مربوط ميشود (باسانت .)1995 ،27نگرش سازهاي است که با توجه به زمينة مورد استفادة آن

تعاريف متفاوتي دارد .برای مثال ،در حوزه روان شناسي و تعليم و تربيت ،نگرش ،در برگيرندة
ابعاد شناختي ،ارزشي ،عاطفي و کنشي است .بعد شناختي به داشتن باورها يا عقايد آگاهانه
اشاره دارد؛ بعد ارزشي به مثبت و منفي بودن جهتگيري عاطفي فرد معطوف است؛ بعد عاطفي
و کنشي به زمينة هيجاني و احساسي فرد نسبت به موضوع مورد نظر اشاره دارد (ربر و ربر،28
 .)2001يک الگوي رفتاري است که از طريق محيط ايجاد ميشود (تامسون .)1993 ،29نگرش
بيان احساسات نسبت به اوضاع و واکنشي نسبت به موقعيتهاي خاص است (دواتپ.)2004 ،
آيکن )1976( 30نگرش را به عنوان زمينههاي ياد گرفته شده يا گرايش اشخاص در پاسخگويي
به موضوعات ،شرايط يا عقايد مثبت يا منفي تعريف کرده است .به عقيدة مک لود،)1992( 31
نگرش ،برخورد مثبت يا منفي با موضوعات خاص است .نگرشها نقش مهمي در زندگي،
انديشهها و رفتارهاي فردي و اجتماعي ما دارند در واقع بخشي از انگيزههاي افراد را براي انجام
اعمال خاصي توجيه ميکنند .نگرش هاي دانشآموزان نسبت به موضوعات مختلف درسي،
حاصل تصورات آنها از موفقيتها يا شکستهاي آنان در گذشته است« .نگرش مجموعهاي از
شناخت ها ،باورها ،عقايد و واقعيتهاست که حاوي ارزشيابيهاي مثبت و منفي (احساسات)
است ،و همگي به يک موضوع مرکزي مربوطاند و يا آن را توصيف ميکنند و اين موضوع
مرکزي همان موضوع يا شيء مربوط به نگرش است» (کريمي ،1379 ،ص .)227
نوع نگرش دانشآموزان به موضوعات تحصيلي عاملي مهم در يادگيري و پيشرفت آنها به
شمار میرود .وقتي دانشآموزي ديدگاه مطلوبي نسبت به درس رياضيات داشته باشد احتمال
بيشتري وجود دارد که او در اين درس از خود پايداري و مقاومت نشان دهد و در سطوح باالتري
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مشارکت نمايد (استنبرگ و همکاران ،به نقل از اکانر-پترسو 32و همکاران .)2003 ،پژوهشي که
بر روي  17000دانشآموز پاية هشتم در آزمون تيمز ـ آر در کشورهاي سنگاپور ،جمهوري کره
و چين تايپه (تایوان) در مورد نگرش آنها نسبت به رياضيات و عملکرد تحصيلي انجام گرفت
نشان داد که نگرش به رياضي در هر سه کشور ،به جز در مورد دانشآموزان دختر در سنگاپور
يک شاخص معنادار ميباشد (اکانر -پترسو ميراندا .)2003 ،33کيامنش ( )2003رابطه مثبتي

بين نگرش دانشآموزان دختر و پسر نسبت به رياضيات و نمرات رياضي گزارش کرده است.
نگرشهاي مربوط به رياضيات شامل تمايل ،لذت بردن و عالقه داشتن به رياضيات يا بر عکس
ترس از شکست در رياضيات ميباشد (ارنست .)1989 ،34ما و کيشور )1997( 35نگرش نسبت
به رياضيات را بهعنوان میزان تمايل يا عدم تمايل به رياضيات ،عالقه به روبه رو شدن يا اجتناب
از آن ،اعتقاد به خوب يا بد بودن آن و باالخره ،اعتقاد به مفيد يا بال استفاده بودن از رياضيات
تعريف کردهاند (ص.)27 ،
با وجود اينکه هندسه يکي از مهمترين شاخههای علم ریاضی است و ميتواند سطح درک
دانشآموزان را در زمينههاي ديگر رياضيات ارتقا بخشد .اما عموم ًا دانشآموزان هندسه را
دوست ندارند و در آن موفقيتي کسب نميکنند .ممکن است داليل زيادي براي اين نگرشهاي
منفي و عدم موفقيت وجود داشته باشد .نگرش در پژوهشهاي آموزشي اغلب مورد مالحظه
قرار ميگيرد زيرا نگرش مثبت با پيشرفت تحصيلي ارتباط دارد (نکوي .)1985 ،36ما و کيشور
( )1997در پژوهششان نشان دادند که دانشآموزان هنگامي چیزی را بهطور موثرتر ياد ميگيرند
که به آن چيز عالقه داشته باشند ،بنابراین اگر دانشآموزی رياضيات را دوست داشته باشد
موفقيت بيشتري در آن بهدست خواهد آورد.
تعدادي از پژوهشگران نشان دادهاند که ارتباط معناداري بين «نگرش» و «پيشرفت تحصيلي»
وجود دارد (آيکن1976 ،؛ ديويس ،2002 ،37ما و کيشور1997 ،؛ وايت .)2001 ،38آنها به اين
نتيجه دست يافتهاند که نگرش مثبت همواره دليل پيشرفت تحصيلي باال در رياضيات است
(دواتپ .)2004 ،براي مثال کيلي )1990( 39نشان داد که دانشآموزاني که در آزمون نگرش
نمرات باال کسب نکردند در رياضيات هم پيشرفت خوبي نداشتند.
ما و کيشور ( )1997در يک مطالعة فراتحليلي  113پژوهش را به منظور بررسي ارتباط ميان
نگرش و پيشرفت تحصيلي در رياضيات مورد بررسي قرار دادند .آنها دريافتند كه در همه پژوهشها
اثر ميانگين از لحاظ آماري معنادار بوده است .البته سطح معناداري در مدارس ابتدايي نسبت ًا پايين
و در دبيرستانها نسبت ًا باال بود .همچنين آنها دريافتند كه بسياري از دانشآموزان در شروع مدرسه
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داراي نگرش مثبتي نسبت به رياضيات هستند؛ اما اين نگرش كمترين تاثير مثبت در پيشرفت
دانشآموزان دارد و خيلي اوقات در دبيرستان ها در پيشرفت دانشآموزان تاثير منفي دارد.
برگيسون ،فيتون و بلسما ( )2000بيان ميكنند كه نگرش مثبت نسبت به رياضيات هنگامي
در فراگيران ايجاد ميشود كه آنان دريابند رياضيات مفيد و جالب توجه است .به همين نحو
نگرش منفي نسبت به رياضيات در فراگيران هنگامي ايجاد ميشود كه فراگيران ديد خوبي و
همچنين تمايلي به رياضيات نداشته باشند .رشد نگرش مثبت نسبت به رياضيات با فعال بودن
دانشآموز در كالس رياضي و افزايش كيفيت يادگيري او ارتباط مستقيم دارد (ص .)22رياضي
از جمله دروسي است که مطالب آن داراي نظم منطقي و از ساده به دشوار است .از اين رو
موضوعات ارائه شده در ابتداي کتاب آمادگيهاي شناختي الزم را براي يادگيري موضوعات
بعدي فراهم ميآورد .آنچه مهم است ،ايجاد نگرش مثبت ،يعني آمادگيهاي انگيزشي و عالقه و
رغبت در دانشآموز براي يادگيري درس جديد است« .براي خيليها رياضيات با يک احساس
قوي از شکست همراه است و خاطره آنها از رياضيات مدرسه ،خاطره آزمايشها و امتحانها،
سرخوردگي و «ترس از غلط در آوردن جواب» است».
هندسه هم يكي از موضوعات درس ریاضی است كه دانشآموزاني كه نگرش پايينتري به آن
دارند پيشرفتشان هم پايينتر است (دواتپ و بهي .)2007 ،40مراحل مياني بحرانيترين مرحله زماني

در شكلگيري نگرش دانشآموزان نسبت به رياضيات است( .دواتپ .)2004 ،نگرش دانشآموزان
نسبت به رياضيات مخصوص ًا در مراحل  7-12كام ً
ال ثابت است (برگسون ،فيتون و بلسما.)2000 ،
پژوهشات نشان داده است که بين روشهاي آموزشي معلم و ترس از رياضي دانشآموزان،
همبستگي وجود دارد (استادولکسي ،1985 ،41به نقل از شهرآراي )1375 ،روشهاي تدريس
نامناسب و مهارتهاي نارسا و پايين معلم در تدريس مفاهيم رياضي ،منجر به عدم يادگيري
آنها توسط يادگيرنده شده و ترس از عدم موفقيت را در او به وجود ميآورد .در مورد هندسه،
تامسون ( )1993در پژوهش خود نشان داد که روشهاي آموزشي در احساسات و اعتقادات
دانشآموزان تاثير دارد .كاپرارا )2000( 42دريافت كه نگرش مثبت نسبت به رياضيات ارتباط
مثبت بااليی با يادگيري مفاهيم هندسي دارد.
هندسه يکي از موضوعات مهم در رياضيات مدرسهاي است که با دارا بودن جايگاهي ثابت،
حجم قابل مالحظهاي از برنامه درسي رياضيات مدرسه را به خود اختصاص داده است (ريحاني
و همکاران )1389 ،از اين رو ،پژوهشهاي بسياري نشان دادهاند که ارتباط معناداري بين اعتماد
به توانايي يادگيري رياضي با پيشرفت در رياضي وجود دارد ،بهطوري که افراد داراي نگرش
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مثبت به رياضي ،رفتار رياضي مطلوبتري دارند (ولز ،1994 ،43به نقل از علم الهدايي.)1379 ،
وظيفه معلمان ،والدين و ساير دستاندرکاران تعليم و تربيت آن است که با شناسايي و تشخيص
ِ
اضطراب
عوامل موثر بر عملکرد دانشآموزان در درس رياضي و بهويژه عواملي که باعث ايجاد
مرضي و ترس از رياضي در آنها ميشود ،موجبات به وجود آمدن خودپنداري و نگرش مثبت
نسبت به رياضي را در آنها به وجود آورند .پژوهش کرامتي و شهرآراي و قاضي زاهدي ()1383
نشان داد که بين نگرش نسبت به رياضي و عملکرد در رياضي رابطة مستقيم وجود دارد.
عالي( )1381پژوهشي تحت عنوان «يادگيري از طريق همياري و رياضيات» انجام داده است.
نتايج پژوهش او حاکي از آن است که دانشآموزان نسبت به روش همياري نگرش مثبت دارند و
معتقدند که روش همياري ،يادگيري آنان را تسهیل کرده و شرايط مساعدتري را براي يادگيري به
وجود آورده است .عالي ( )1384همچنین در پژوهشي دیگر نگرش دانشآموزان دختر پايههاي
دوم رشتههاي تجربي و رياضي شهر کرمان را نسبت به درس هندسه سنجيده است .نتايج اين
پژوهش حاکي از آن است که :دانشآموزان هر دو رشته به درس هندسه و حل مسائل آن اهميت
کمي ميدهند و هنگام حل مسائل هندسه ،احساس ترس و نگراني زيادي دارند.
از اولين مطالعة بينالمللي رياضيات ،و علوم (تیمز) که در سال  1964توسط انجمن بينالمللي
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بر روي دانشآموزان سيزده ساله که در پايه مربوط به سن خود
تحصيل ميکردند و گروه پيش دانشگاهي صورت گرفت ،يافتههاي مهمي بهدست آمد که اشاره
به دو يافتة آن ،به بيان مسئله پژوهش حاضر کمک ميکند .اين دو يافته عبارتند از:
 .1در تمامي سطوح تحصيلي مورد مطالعه ،چه در بررسيهاي به عمل آمده در بين کشورها
و چه در مطالعات درفن نظامهاي آموزشي هر کشور ،بين نگرش مثبت نسبت به رياضيات و
عالقه به يادگيري آن با پيشرفت تحصيلي در اين درس همبستگي مثبت وجود دارد.
 .2در اغلب کشورهاي مورد بررسي ،نمرة رياضيات دانشآموزان دورة اول آموزش متوسطه،
با نگرش آنها نسبت به رياضيات ،بهعنوان يک فرايند باز 44و جستجوگرانه ،45همبستگي مثبت
داشته است (هیوسن ،1967 ،46به نقل از کيوز ،1989 ،47ترجمه رئيس دانا ،1376 ،ص .)70
بر اساس مطالعه ساکي ( ،)1372هم درصد قبولي و هم ميانگين نمرات دانشآموزان ،تحت
تاثير نگرش معلمان قرار ميگيرد .بر اساس نتايج اين مطالعه در صورتي که معلمان سهم مناسبي
از علل شکست و موفقيت تحصيلي دانشآموزان را به چگونگي فعاليتهاي خود نسبت دهند،
هم درصد قبولي و هم ميانگين نمرات دانشآموزان از موقعيت بهتري برخوردار ميشود .در واقع
احساس کنترل عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي ،به معلم توانايي بيشتري در تدريس ميبخشد.
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سعادتمند ( )1374در مطالعه خود تاثير روش يادگيري تسلط ياب بر ميزان پيشرفت تحصيلي
و نگرشهاي دانشآموزان سال اول دبيرستانهاي ناحيه  3اصفهان در درس جبر (پاياننامه
تحصيلي) را مورد آزمايش قرار داده است .نتايج اين پژوهش حاکي از اين است که بين گروه
کنترل و گروه آزمايش ،در پيش آزمون پرسشنامة نگرش سنج ،نسبت به درس جبر ،محيط
مدرسه ،مفهوم خود تحصيل و معلم تفاوت معنا دار ديده نميشود ،ليکن نتايج حاصل از پس
آزمون پرسشنامه نگرش ،در تمامي موارد مذکور بين گروه آزمايش و کنترل تفاوت معنادار نشان
ميدهد ».پژوهش برومنديان ( )1375نشان داد که رابطهای مثبت و معنا دار ،اما پايين بين پيشرفت
تحصيلي در رياضي و نگرش به درس رياضيات وجود دارد .پژوهش رحماني ( )1381نشان داد
که بين نگرش دانشآموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي همبستگي معناداري وجود
دارد ،همچنين بين دو متغير ،یکی نگرش نسبت به تحصيل در درس رياضي و دیگری موفقيت
تحصيلي در درس رياضي ـ در کل آزمودنيها و در آزمودنيهاي دختر و پسر ـ بهطور جداگانه
رابطة مستقيم و معناداري وجود دارد .همچنين بین عناصر سه گانة شناختي ،عاطفي و رفتاري
نگرش ،با متغي ِر پيشرفت تحصيلي همبستگيهاي مستقيم و معنا دار وجود دارد .پژوهشهاي
انجام شده نشان داده که بسياري از کساني که دچار ترس و اضطراب از رياضي هستند ،رياضي را
بهعنوان يک استعداد ذاتي يا صفت پايدار و نه يک مهارت اکتسابي تلقي ميکنند .چنين نگرشي
بر عملکرد رياضي دانشآموزان و همچنين ميزان تالش و اميد آنان به موفقيت تاثير ميگذارد
(شهر آراي ،به نقل از رحماني .)1381 ،بهعالوه ،پژوهش نصري ( )1381نشان داد که بين نگرش
به رياضي و نمرات رياضي همبستگي مثبت بسيار باالئي وجود دارد .رحيمي و خسروي ()1385
پژوهشي تحت عنوان «رابطه بين نگرش نسبت به رياضي با پيشرفت تحصيلي در درس رياضي
دانشآموزان سال اول دبيرستان» انجام دادهاند .نتايج پژوهش آنها نشان داده که همبستگي بين
پيشرفت تحصيلي در رياضيات و «نگرش کلي» دانشآموزان اطمينان برابر با  0/547؛ همبستگي
بين پيشرفت تحصيلي در رياضيات و «نگرش شناختي» دانشآموزان  ،0/445همبستگي بين
پيشرفت تحصيلي در رياضيات و «نگرش عاطفي» دانشآموزان  ،0/617همبستگي بين پيشرفت
تحصيلي در رياضيات و «نگرش رفتاري»  0/313است .هر چهار همبستگی با  99درصد اطمينان
معنیدار هستند.
هندرسون )1988( 48براي مشخص کردن تفکر هندسي پنج معلم رياضيات متوسطه تازه کار

از ابزار مصاحبه اي «مي بري »49استفاده کرد .پس از مصاحبه ،هر شرکت کننده مورد مشاهده
مستقيم قرار گرفت و در حالي که هر نفر به پنج دانشآموز هندسة دبيرستاني آموزش ميداد از

نگرش دانشآموزان دبيرستانهاي دخترانه شهرستان تيران و کرون نسبت به آموزش...

83

آنها فيلم گرفته شد .هندرسون براي هر معلم در طي جلسه آموزشي و پس از ان يک مصاحبه
ترتيب داد و دريافت که سطح تفکر هندسي معلمان تازه کار در آموزش آنها منعکس ميشود و
در نتيجه سطح درک معلمان تازه کار بر نگرش دانشآموزان تاثير ميگذارد.
ويکر و نانري )1997( 50در يک طرح شبه آزمايشي اثرات آموزش مشارکتي را روي پيشرفت

درس رياضيات و تغيير نگرش در دانشآموزان دوره متوسطه بررسي کردند .در اين بررسي
دانشآموزان دو کالس (آزمايشي ،گواه) موضوعات واحدي را که شامل سه فصل کتاب حساب
مقدماتي بود ،به مدت شش هفته در گروه آزمايشي به طور مشارکتي و گروه گواه ،به طور
مستقل و سنتي آموزش ديدند .در پايان ،با استفاده از آزمون معلم ساخته و پرسشنامة نگرش
سنج ،دو گروه با هم مقايسه شدند .نتايج حاصل نشان داد دانشآموزاني که در گروه مشارکتي
آموزش ديده بودند ،در مقايسه با گروه کنترل در پيشرفت درسي ،ايجاد نگرش مثبت ،افزايش
و تفاوت معنا دار نشان دادند .آيکن ( )1976بررسي جامعي در مورد نگرش دانشآموزان
نسبت به رياضيات انجام داد و به اين نتيجه دست يافت که بين نگرش و پيشرفت تحصيلي
ارتباطی پايين اما مثبت و معنادار وجود دارد .پالت )1967( 51به مقايسه نگرش دانشآموزان
به هندسه ،بر مبناي روشهای گوناگون تدريس پرداخت .در يک گروه دانشآموزان بر مبناي
روشهاي جديد آموزش ديدند و در گروه ديگر با روش سنتي .پژوهش او نشان داد که در
نگرش دانشآموزان نسبت به هندسه بين دو گروه از دانشآموزان تفاوت معناداري وجود دارد.
در يک پژوهش مشابه ،هاربک )1973( 52به مقايسه نگرش دانشآموزان به هندسه پرداخت و
هيچ تفاوت معناداري در نگرش دانشآموزان نسبت به هندسه در بين دو گروه از دانشآموزاني
که به «شيوه نموداري» آموزش ديده بودند و دانشآموزاني که به «شيوه بيان استداللي» آموزش
ديده بودند وجود نداشت ،هر چند دانشآموزاني که با استفاده از شيوه نموداري آموزش ديده
بودند نگرش مطلوبتري نسبت به دانشآموزاني که به اين شيوه آموزش نديده بودند داشتند.
اين امر کام ً
ال مشخص است که نگرش ارتباط مهمي با آموزش و يادگيري رياضيات و
همچنين هندسه دارد .اگر چه پژوهشهاي زيادي در مورد نگرش دانشآموزان نسبت به
رياضيات وجود دارد ،اما پژوهش ها نشان ندادهاند که چگونه نگرش دانشآموزان در زمان
آموزش تغيير مييابد .همان طور که بيان شد بين روشهاي آموزشي معلم و اعتقادات ،احساسات
و نگرش دانشآموزان همبستگي وجود دارد .بنابراين از متخصصين و معلمين آموزش و پرورش
انتظار ميرود تا روشهاي نوين تدريس هندسه را بهکار گيرند تا از اين طريق به دانشآموزان
کمک کنند تا به نظام باورهاي خود ،که بر رويکرد او نسبت به رياضي و هندسه و عملکرد
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او اثر ميگذارد ،پي ببرد .اين پژوهش در پي آن است که نشان دهد الگوي فن هيلي باعث
رشد تفکر هندسي دانشآموزان و توانا ساختن آنها در اين درس ميشود و با مقايسهاي که
بين اثر رويکردهاي نوين آموزش هندسه بر مبناي نظريه فن هيلي و تدريس سنتي بر نگرش
دانشآموزان دبيرستاني در اين درس انجام ميدهد ،تاثير مثبت اين الگو را نشان دهد.

مباني نظري پژوهش

آموزش هندسه ،بخصوص در قرن گذشته ،دوره هاي متمايزي را پشت سر نهاده است ،بهطوري
که تأثير هر دوره ،در تکامل و بهبود آن ،قابل توجه ميباشد .حدود  40سال پيش ،پي ير ماري فن
هيلي و همسرش دينا فن هيلي گلداف مدلي براي يادگيري هندسه معرفي کردند که توجه بسياري
از محققان قرار گرفت .ماریفنهیلی بهعنوان يک معلم مشاهده کرده بود که استدالل در هندسه به
طور طبيعي در بچه ها بروز نميکند و در نتيجه بايد با دقت و به صورت سيستماتيک تغذيه شود.
«سطح تشخيص» شروع و در
آن دو مراحل توسعة تفکر را در پنج سطح پيشبيني کردند ،که با
ِ
«سطح دقت» پايان مييابد .هم چنين معتقد بودند که گذر از اين سطوح به صورت پي در پي امکان
پذير است .در اين نظريه دانشآموزان ،طي حرکت خود ،مراحلی از تشخيص صرف تا نوشتن يک
اثبات رسمي دقيق هندسي را طي ميکنند .چنان که فن هيلي ( )1986خود معتقد است انتقال از يک
سطح يادگيري به سطح بعدي تحت تاثير برنامههاي آموزشي معلمان رخ ميدهد .اين مدل شامل دو
قسمت سطوح تفکر و مراحل آموزشي است (ريحاني.)1384 ،
مدل فن هيلي يك مدل يادگيري است كه انواع متفاوت تفكر را كه دانشآموزان هنگام
روبرو شدن با اشكال هندسي تجربه ميكنند عرضه كرده و از مرحله برخورد بصري با شكل
هندسي تا درك صوري اثبات هندسي را شامل ميشود .فن هيلي ابتدا در پنج سطح از تفكر
مدل خود را عرضه كرد اما اينك مدل او با سه سطح از تفكر معرفي ميشود كه او آنها را به
ترتيب سطح يك (ديداري) ،سطح دو (توصيفي ) و سطح سه (نظري) مينامد( .فويز  ،گدس،
تيشلر1988 ،53و فن هيلي.)1986 54
در مدل كنوني براي گذار از اين سطوح دورههاي يادگيري متفاوتي مورد نياز است  .در هر
دوره از يادگيري ،دانشآموزان موضوعات مناسبي را مورد بررسي قرار داده و در طي رشد و
گذار از اين سطوح ،زبان خاص مربوط به اين موضوعات را نيز گسترش داده و در فعاليتهاي
يادگيري تعاملي ،كه آنها را قادر ميسازد تا تفكر خود را به سطح بعدي تفكر ارتقا دهند ،به طور
فعال مشاركت ميكنند .الحاق اين دورههاي يادگيري به مراحل رش ِد شكلبندي مفهوم هندسي،
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به اهميتي اشاره ميكند كه ،فن هيلي براي آموزش در فرآيند رش ِد فهم هندسي دانشآموزان قائل
است .چنان كه فن هيلي ( )1986معتقد است انتقال از يك سطح يادگيري به سطح بعدي يك
فرآيند طبيعي و خود به خود نیست بلكه تحت تاثير برنامههاي آموزشي معلمان رخ ميدهد .
سطوح ديداري و توصيفي و نظري تفكر ،و دورههاي يادگيري كه به اين سطوح منجر ميشوند،
در اثر مکتوب فن هيلي ( )1986آمدهاند.
در اين مدل پيشرفت دانشآموزان در قلمرو پنج سطح از مهارتها توضيح داده شده است

(كلمنتس و باتيستا )1992 ،55اين سطوح به شرح زير است:
56
		
سطح يک :تشخيص /ديداري

اين مرحله با شناسايي شکلها شروع ميشود که به طور طبيعي ،بهعنوان يک کل بدون

مولفههاي آن ديده ميشوند .دانشآموزان اشكال هندسي را از روي ظاهر آنها ،نه از ويژگيهايشان،

تشخيص ميدهند .به عنوان مثال مستطيل را از روي شباهت آن با در اتاق یا خانه تشخيص ميدهند.

سطح دو :تجزيه وتحليل /تشريحي

57

در اين سطح دانشآموزان شکلها را بر حسب مولفهها و رابطههاي ميان اين مولفهها ،تجزيه

و تحليل ميکنند .دانشآموزان اشكال هندسي را بيشتر از روي خصوصيات آنها توصيف ميكنند
تا از روي ظاهرشان .برای مثال ،يك شكل هندسي مربع است زيرا  4زاويه قائمه و  4ضلع

مساوي دارد.

58
		
سطح سه :رابطهاي /انتزاعي

در اين سطح دانشآموزان قادرند خواص مفاهيم ،شکلها و انواع تعريفات مجرد را به

صورت منطقي مرتب کنند .در اين مرحله دانشآموزان با استفاده از خصوصيات هندسي اشكال

را دستهبندي و طبقهبندي ميكنند .بهعنوان نمونه يك مربع نمونهاي خاص از يك مستطيل است.

سطح چهار :استنتاج رسمي

59

يادگيرنده در اين سطح به جاي حفظ کردن اثباتها قادر به ساختن آنهاست .در اين مرحله

دانشآموزان در سيستمي متعارف برهانهايي را ارائه ميدهند.
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60
		
سطح پنج :دقت /ریاضیاتی

در اين سطح ،فراگيران در گسترهاي از سيستمهاي اصل موضوعي مختلف ميتوانند کار کنند.
دانشآموزان با استفاده از استداللهاي تفصيلي ،دو سيستم متعارف و متفاوت را مقايسه ميكنند
(هافر1983 ،61؛ ماسن ،اشل2001 ،62؛ وال2004 ،63؛ هاالت.)2008 ،64
بنابر مدل فن هيلی ،دانشآموزان ،منطبق با اين مراحل ،به ترتيب و بدون از قلم انداختن
يكي از مراحل پيش ميروند (بني2009، 65؛ هالت .)2007،اين مراحل با مراحل رشد شناختي
پياژه همخواني دارد (پيسن .)2003، 66وقتي معلمان در سطحي باالتر از سطح فراگيران به تدريس
پردازند ،دانشآموزان مجبورند فقط مطالب را براي گذراندن دوره حفظ كنند و هرگز آن گونه ياد
نميگيرند كه بتوانند اين مطالب را در دنياي واقعي بهكارگيرند (میسن .)2009، 67بر طبق اين مدل
رسيدن به مراحل بعدي بيشتر به روش آموزش بستگي دارد نه به سن دانشآموزان .ساختار فن
هيلی نه تنها اساس پژوهش در هندسة ايستا است (فويز ،گدس و تيشلر )1988 ،سطح  1تا  3مدل
فن هيلی همگي استفاده دانشآموزان از زبان را هنگام مشاهده اشكال هندسي ثابت توصيف ميكند.
اما اينك مدل او با سه سطح از تفكر معرفي ميشود كه او آنها را به ترتيب سطح يك (ديداري)،
سطح دو (توصيفي ) و سطح سه (نظري) مينامد( .فويز ،گدس ،تيشلر1988 ،و فن هيلي .)1986
مراحل آموزش :68مراحل آموزشي ،مراحل پيشنهادي براي معلمان هستند که چگونگي
تدريس هندسه را به منظور تسهيل و کمک به رشد دانشآموزان ،براي عبور از سطح تفکري که
در آن هستند به سطح تفکر بعدي ،سازماندهي ميکنند .اين مراحل بنا بر اظهار ريحاني عبارتند از:
مرحله کسب اطالعات :69در اين مرحله ،معلم و دانشآموزان ،مشغول گفتوگو و فعاليت
در مورد موضوعات مورد مطالعه ميشوند و دانشآموزان ،با زمينه کار آشنا ميگردند.
مرحله جهتدهي :70دانشآموزان هر مبحث مورد مطالعه را از طريق فعاليتهايي که
توسط معلم طراحي شدهاند ،توسعه ميدهند و ياد ميگيرند .اين فعالیتها شامل تا کردن ،اندازه
گيري ،جست و جو براي تقارن و مانند آنها ست.
مرحله شفافسازي :71در اين مرحله دانشآموزان از شبکههايي از روابط آگاه ميشوند و
سعي ميکنند که آن را به زبان خود بيان کنند.
مرحله جهتگيري آزاد (غير مقيد) :72در اين مرحله دانشآموزان به فعاليتها و تکاليف
حل مسئله گماشته ميشوند که مي توانند آنها را با روشهاي مختلف و با استفاده از دانش،
مهارت ها و رابطههايي که قب ً
ال آموختهاند ،انجام دهند.
73
مرحله تلفيق (يکپارچگي)  :دانشآموزان قادرند که دانش ،اطالعات و روابط جديد را
در قالب يک کل جديد و يکپارچه ببينند (ريحاني.)1384 ،
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فن هيليها ،تاکيد زيادي بر نقش آموزش و اهميت کسب تجربه توسط يادگيرنده ،براي
سهولت عبور از يک سطح به سطح ديگر دارند .اين امر ،با نقشآفريني معلم و از طريق طراحي
فعاليتهاي مناسب براي يادگيرندههاي سطوح مختلف ،امکان پذير است (ريحاني.)1384 ،

اهداف پژوهش

 .1مقايسه اثر رويكردهاي نوين آموزش هندسه ،بر مبناي نظريه فن هيلي و تدريس سنتي،
بر نگرش دانشآموزان سال دوم رياضي-فيزيک.
 .2مقايسه اثر رويكردهاي نوين آموزش هندسه ،بر مبناي نظريه فن هيلي و تدريس سنتي،
بر نگرش دانشآموزان سال دوم رشته تجربي.
 .3مقايسه اثر رويكردهاي نوين آموزش هندسه ،بر مبناي نظريه فن هيلي ،بر نگرش
دانشآموزان سال دوم رياضي و دوم تجربي.

فرضيههاي پژوهش

 .1بين نگرش دانشآموزان سال دوم رياضي نسبت به درس هندسه ،که بر مبناي نظرية فن
هيلي آموزش ديدهاند ،با دانشآموزان دوم رياضي که به صورت سنتي آموزش ديدهاند تفاوت
وجود دارد.
 .2بين نگرش دانشآموزان سال دوم تجربي نسبت به درس هندسه ،که بر مبناي نظريه فن
هيلي آموزش ديدهاند ،با دانشآموزان دوم تجربي که به صورت سنتي آموزش ديدهاند تفاوت
وجود دارد.
 .3بين نگرش دانشآموزان سال دوم رياضي و دوم تجربي ،که بر مبناي نظريه فن هيلي
آموزش ديدهاند ،نسبت به درس هندسه ،تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش

نوع پژوهش مطرح شده براساس اهداف از نوع پژوهشات كاربردي است .همچنين با
توجه به ماهيت موضوع و طرح پژوهش كه در صدد بررسي مقايسهاي بين اثر رويكردهاي
نوين آموزش هندسه بر مبناي نظريه فن هيلي و تدريس سنتي است ،پژوهش حاضر را ميتوان
در قلمرو پژوهشهاي تجربي در نظر گرفت .با توجه به اين که کنترل همة متغيرها در اختيار
پژوهشگر نبوده و هوش و پيشرفت قبلي رياضي دانشآموزان توسط پژوهشگر اندازهگيري
نشده ،پژوهش حاضر شبه تجربي است.
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جامعه آماري :جامعه آماري اين پژوهش شامل  207نفر كليه دانشآموزان دختر دورة
دبيرستان پايه دوم رياضي و تجربي شهرستان تيران و کرون (استان اصفهان) است .شهرستان
مذکور ،محل خدمت و تدريس يکي از مولفين اين مقاله بهعنوان دبير رياضي بوده است.
روش نمونه گيري :براي انتخاب نمونه پژوهش ،به صورت تصادفي از بين هفت دبيرستان
دخترانه تيران و کرون كه داراي رشته رياضي و تجربي بودند ،دو دبيرستان انتخاب شد .كالس دوم
تجربي و دوم رياضي يك دبيرستان ،بهعنوان گروه آزمايش و كالس دوم تجربي و دوم رياضي
دبيرستان ديگر ،بهعنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند .كالسهاي گروه آزمايش هر كدام داراي
 22دانشآموز و كالس دوم تجربي كنترل 22 ،نفر و دوم رياضي كنترل  27نفر بودند .تعداد اعضاي
نمونه اين پژوهش 93 ،نفر بود كه به نظر میرسد نسبت به اندازه جامعه و نوع روش پژوهش كه
شبه تجربي است ،مناسب بوده است .روش نمونهگيري اين پژوهش ،تصادفي ساده بوده است.
متغيرهاي مورد بررسي :در اين پژوهش ،روش تدريس ،متغير مستقل و پيشرفت تحصيلي
بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .از آنجا که متغيرهاي تعديل کننده جهت يا ميزان رابطه
ميان متغيرهاي وابسته و مستقل را تحت تأثير قرار ميدهند در اين مطالعه هوش و نمره رياضي يک،
بهعنوان متغيرهاي کنترل در نظر گرفته شدند .هر چند کنترل عوامل تهديد کنندة اعتبار يک پژوهش
در علوم تربيتي مشکل است ولي اقدامات زير براي حذف متغيرهاي مزاحم به عمل آمد.
عامل آزمون :به منظور جلوگيري از تصنعي و غير طبيعي بودن جريان پژوهش ،فراگيران
شرکت کننده در طرح در جريان اهداف پژوهش قرار نگرفتند و بدين وسيله اثرات واکنشي
اين پديده کنترل گرديد .همچنين عدم مداخله در جايگزيني گروههاي تحت مطالعه و انتخاب
محيطهاي واقعي کالس به صورت طبيعي براي مطالعه و عدم دستکاري و تغيير در وضعيت
دانشآموزان حساسيت خاصي را در آنها نسبت به آزمايش و موضوع تحت مطالعه ايجاد نکرد.
استفاده از مدارسي ديگر غير از مدارسي که روش فن هيلي در آنها اجرا گرديد ،بهعنوان گروه
کنترل مؤثر واقع شد و بدين طريق برخي از عوامل تهديد کننده روايي ،مهار شد.
احتمال انتشار يا تقليد عمل آزمايشي به گروه کنترل :در صورت مجاورت مکاني آزمودنيها،
تبادل اطالعات ميان آنها رخ ميدهد که با بودن فاصله مکاني مناسب بين مدارس اين امکان از
بين رفت .همچنين ،احتمال ايجاد رنجش اخالقي و تضعيف روحيه فراگيران گروه کنترل تا حد
ممکن با اين اقدام کاهش يافت .ضمن ًا با استفاده از آزمونهاي پيشرفت تحصيلي که روایي و
پايایي آنها تأئيد گرديد ،تأثير ابزار اندازهگيري به عنوان عامل مزاحم حذف گرديد.
ابزار پژوهش :اولين ابزار استفاده شده در اين پژوهش نمرات هوش و رياضي يک بود .از
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اين ابزار براي تعديل گروهها و بررسي همگني گروهها استفاده گرديد ،كه براي نمرات هوش،
از نمرات خام تست ريون كه  60نمرهاي است و در سال اول دبيرستان بر روي دانشآموزان
اجرا ميگردد ،استفاده شد .براي نمره رياضي يک ،از نمره ساالنه رياضي سال اول دبيرستان
دانشآموزان استفاده گرديد .دومين ابزار پژوهش طرح درس بود كه بر مبناي نظريه فن هيلي
تدوين شد .سومين ابزار پژوهش پس آزمون بود .براي مقايسه دو روش تدريس سنتي و
رويكردهاي نوين آموزش هندسه از پس آزمونهاي محقق ساخته استفاده شد .پس آزمون
اول و دوم شامل قضيه و مسائل خارج از کتاب بود تا ميزان درک و فهم دانشآموزان در اين
درس مشخص گردد .سؤاالت پس آزمون سوم که همان امتحان پايان نيمسال دوم (خرداد ماه)
دانشآموزان بود ،تلفيقي از قضيهها  ،سؤاالت داخل و خارج کتاب بود .آخرين ابزار به كار گرفته
شده در اين پژوهش پرسشنامة نگرش نسبت به درس هندسه بود .اين پرسشنامه به روش
ليکرت و طي مراحلي که براي آمادهسازي و ساخت يک پرسشنامه در متون سنجش و اندازه
گيري توصيه شده است ،ساخته شد .پرسشنامه داراي  39سؤال بود.
روایي و پايايي ابزار پژوهش :روایي و پايايي از خصائصي هستند که براي مفيد و مؤثر واقع
شدن روشهاي جمعآوري دادهها ،شرط اساسي به شمار ميروند .پايایي آزمونها ،با استفاده
از روش دو نيمه كردن آزمون كه به موجب آن ضريب همبستگي بين نمره پرسشهاي فرد و
زوج آزمون ها ،بر اساس فرمول پيرسون و اسپيرمن براون محاسبه شد كه مقدار بهدست آمده
براي آزمونها به ترتيب r = 0/ 891 , r = 0/ 866 , r = 0/ 861 :بود .براي سنجش روایي
1
3
2
آزمونها ،سؤاالت از نظر سطح دشواري و تناسب با اهداف آموزشي به تائيد دبيران متخصص رسيد.
پايايي پرسشنامة نگرش نسبت به درس هندسه به کمک ضريب آلفاي کرونباخ مورد بررسي
قرار گرفت که برای آن مقدار  0/955بهدست آمد .بهعالوه روایي پرسشنامه به تاييد پنج نفر از
استادان دانشگاه و پنج تن از دبيران مجرب هندسه رسيد.
روش تجزيه و تحليل اطالعات :دادههاي جمعآوري شده مربوط به متغيرهاي مورد بررسي،
در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .روشهاي آمار توصيفي
75
شامل ميانگين و انحراف معيار و روشهاي آمار استنباطي شامل آزمون  tمستقل ،74آزمون لوين
و تحليل کوواريانس 76ميباشد .بررسي همگني گروهها از نظر هوش و نمره رياضي يک ،توسط
آزمون  tمستقل صورت گرفت .به منظور بررسي همگني واريانس نمرات در گروهها از آزمون
لوين استفاده شد ،و براي آزمون فرضيهها از آزمون تحليل كوواريانس استفاده گرديد.
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جدول  .1مقایسة میانگین نمره ریاضی یک در دو گروه آزمایش و کنترل رشته ریاضی
آزمون لوین همگنی

آزمون  tمستقل
گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

18/21

1/87

آزمایش

18/83

1/29

واریانسها

t

df

P

P

1/293

46

0/203

0/137

F

2/288

بر اساس يافتههاي جدول  t ،1مشاهده شده در سطح  0/05معنادار نبوده ،بنابراين ،دو گروه
آزمايش و کنترل رشته رياضي ،از نظر نمره رياضي يک ،همگن ميباشند.
جدول  .2مقایسة میانگین نمره ریاضی یک در دو گروه آزمایش و کنترل رشته تجربی
آزمون لوین همگنی

آزمون  tمستقل
گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

15/59

2/82

آزمایش

16/04

3/27

واریانسها

t

df

P

P

0/505

45

0/616

0/612

F

2/261

بر اساس يافتههاي جدول t ،2مشاهده شده در سطح  0/05معنادار نبوده ،بنابراين ،دو گروه
آزمايش و کنترل رشته تجربي ،از نظر نمره رياضي يک ،همگن ميباشند.
جدول  .3مقایسة میانگین نمره هوش در دو گروه آزمایش و کنترل رشته ریاضی
آزمون لوین همگنی

آزمون  tمستقل
گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

49/51

4/05

آزمایش

50/28

5/90

واریانسها

t

df

P

P

0/533

46

0/596

0/329

F

0/975

بر اساس يافتههاي جدول t ،3مشاهده شده در سطح  0/05معنادار نبوده ،بنابراين ،دو گروه
آزمايش و کنترل رشته رياضي ،از نظر نمره هوش ،همگن ميباشند.
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جدول  .4مقایسة میانگین نمره هوش در دو گروه آزمایش و کنترل رشته تجربی
آزمون لوین همگنی

آزمون  tمستقل
گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

50/87

5/30

آزمایش

50/73

3/60

واریانسها

t

df

P

P

0/102

45

0/919

0/405

F

0/705

بر اساس يافتههاي جدول  t ،4مشاهده شده در سطح  0/05معنادار نبوده ،بنابراين دو گروه
آزمايش و کنترل رشته تجربي ،از نظر نمره هوش ،همگن ميباشند.
فرضيه اول :بين نگرش دانشآموزان سال دوم رياضي که بر مبناي نظرية فن هيلي آموزش
ديده اند با دانشآموزان دوم رياضي که به صورت سنتي آموزش ديدهاند نسبت به درس هندسه،
تفاوت وجود دارد.
جدول  .5مقایسه میانگین نمره نگرش هندسه دانشآموزان ریاضی در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

125/85

20/72

آزمایش

159/72

15/07

جدول  .6آزمون تحلیل کوواریانس نمره نگرش هندسه دانشآموزان ریاضی در دو گروه آزمایش و کنترل

نگرش نسبت به هندسه

F

P

Eta

آماره آزمون

سطح معناداری

میزان تأثیر

36/17

0/001

0/435

بر اساس يافتههاي جدول  F ،6مشاهده شده در سطح  0/01معنادار ميباشد .بنابراين ،فرضية
صفر رد ميشود و فرضية محقق پذيرفته ميشود؛ يعني نگرش دانشآموزان سال دوم رياضي در
دو گروه آزمايش و کنترل نسبت به هندسه متفاوت است و بر اساس ضريب اتا 43/5 ،درصد
تفاوت در واريانس ناشي از روش آموزش است.
فرضيه دوم :بين نگرش نسبت به درس هندسه دانشآموزان سال دوم تجربي که بر مبناي
نظريه فن هيلي آموزش ديدهاند ،با دانشآموزان دوم تجربي که به صورت سنتي آموزش ديدهاند،
تفاوت وجود دارد.
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جدول  .7مقایسه میانگین نمره نگرش هندسه دانشآموزان تجربی در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه

میانگین

انحراف معیار

کنترل

110/60

18/50

آزمایش

159/69

18/47

جدول  .8آزمون تحلیل کوواریانس نمره نگرش هندسه دانشآموزان تجربی در دو گروه آزمایش و کنترل

نگرش نسبت به هندسه

F

P

Eta

آماره آزمون

سطح معناداری

میزان تأثیر

17/76

0/001

0/292

بر اساس يافتههاي جدول F ،8مشاهده شده در سطح  0/01معنادار ميباشد .بنابراين ،فرضية

محقق مبني بر وجود تفاوت معنادار ،بين نگرش دانشآموزان دوم تجربي نسبت به هندسه در دو
گروه آزمايش و کنترل پذيرفته ميشود و بر اساس ضريب اتا 29/2 ،درصد تفاوت در واريانس

نمرات دانشآموزان دو گروه ،ناشي از روش آموزش بوده است.

فرضيه سوم :بين نگرش دانشآموزان سال دوم رياضي و دوم تجربي که بر مبناي نظريه فن

هيلي آموزش ديدهاند ،نسبت به درس هندسه ،تفاوت وجود دارد.

جدول  .9مقایسه میانگین نمره نگرش نسبت به هندسه دانشآموزان ریاضی و تجربی در دو گروه
گروه
کنترل

رشته

میانگین

انحراف معیار

ریاضی

125/85

20/52

تجربی

110/60

18/50

جدول  .10آزمون تحلیل کوواریانس نمره نگرش نسبت به هندسه دانشآموزان ریاضی و تجربی دو گروه

نگرش نسبت به هندسه

F

P

Eta

آماره آزمون

سطح معناداری

میزان تأثیر

7/106

0/01

0/073
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بر اساس يافتههاي جدول  F ،10مشاهده شده در سطح  0/01معنادار ميباشد ،بنابراين

فرضيه محقق مبني بر وجود تفاوت معنادار بين نگرش دانشآموزان دوم تجربي و رياضي گروه
آزمايش نسبت به هندسه ،پذيرفته ميشود و بر اساس ضريب اتا 7/3 ،درصد اين تفاوتها ناشي

از آموزش بوده است.

بحث و نتيجهگيري

فرضية نخست اين پژوهش بيان کنندة تفاوت بين نگرش نسبت به درس هندسه دانشآموزان

سال دوم رياضي که بر مبناي نظريه فن هيلي آموزش ديدهاند ،با دانشآموزان دوم رياضي که به

صورت سنتي آموزش ديدهاند ،بود .جهت بررسي اين فرضيه و فرضيه دوم و سوم اين پژوهش،
در اول و پايان سال تحصيلي به دو گروه آزمايش و کنترل ،پرسشنامة نگرش نسبت به هندسه

داده شد .در اول سال تحصيلي بين نگرش دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت ولي در پايان
سال تحصيلي بعد از اجراي روش فن هيلي بين نگرش دانشآموزان نسبت به درس هندسه در

دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري مشاهده شد .و بر اساس ضريب اتا ،مشخص گرديد

که  44درصد تفاوت در واريانس نمرات ،ناشي از آموزش بوده است .نتايج حاصل از اين قسمت
با يافتههاي پژوهشات دستجردي( ،)1381سعادتمند( ،)1374عالي ( ،)1381و ( ،)1384کرامتي
و ديگران ( ،)1383هندرسون ( ،)1988ويکر و نانزي ( )1997همسو ميباشد .بقيه پژوهشهاي
انجام شده در داخل و خارج نظير نصري ( ،)1381رحماني ( ،)1381رحيمي ( )1385و ...که

توسط محققان مورد بررسي قرار گرفت بر رابطه بين نگرش و پيشرفت تحصيلي متمرکز شدهاند
و همگي بيان کنندة همبستگي باال بين نگرش مثبت به تحصيل و پيشرفت تحصيلي ميباشند.

بنابراين ،دليل افزايش نگرش دانشآموزان گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل ،ميتواند پيشرفت
تحصيلي و رشد تفکر هندسي آنها باشد.

وجود تفاوت بين نگرش نسبت به درس هندسه در دانشآموزان سال دوم تجربي ،که بر

مبناي نظريه فن هيلي آموزش ديدهاند و دانشآموزان دوم تجربي که به صورت سنتي آموزش
ديدهاند ،فرضيه دوم اين پژوهش بود .پس از تجزيه و تحليل دادههاي مربوط به اين فرضيه
مشخص شد که بين دو گروه آزمايش و کنترل از نظر نگرش نسبت به درس هندسه تفاوت

معناداری وجود دارد و بر اساس ضريب اتا ،مشخص گرديد که  30درصد تفاوت در واريانس
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نمرات دانشآموزان در گروه آزمايش ناشي از آموزش بوده است.

نتايج حاصل از اين قسمت با يافتههاي پژوهشات دستجردي ( ،)1381سعادتمند (،)1374

عالي ( ،)1381و ( ،)1384کرامتي و ديگران ( ،)1383جانسون ( ،)1985هندرسون (،)1988

ويکر و نانزي ( )1997همسو ميباشد .پس ميتوان نتيجه گرفت ،رويکردهاي نوين آموزش در
مقايسه با روش تدريس سنتي ،باعث نگرش مثبت دانشآموزان نسبت به درس هندسه ميشود.

فرضيه نهايي پژوهش مدعي بر وجود تفاوت بين نگرش نسبت به درس هندسه دانشآموزان

دوم رياضي و دوم تجربي که بر مبناي نظريه فن هيلي آموزش ديدهاند ،بود .تجزيه و تحليل
دادههاي اين فرضيه نشان داد که بين دو گروه آزمايش رياضي و تجربي از نظر نگرش نسبت

به درس هندسه ،تفاوت معنادار وجود دارد .بر اساس ضريب اتا 7/3 ،درصد اين تفاوت ناشي

از آموزش بوده است که این نتيجه با يافتههاي پژوهش عالي( )1384همسو بوده است .يعني
نگرش دانشآموزان رشته رياضي در مقايسه با دانشآموزان رشته تجربي ،نسبت به درس هندسه،

مثبتتر ميباشد.

پيشنهادهای كاربردي

 .1با توجه به اينکه آموزش افراد بر طبق سطوح تفکر آنها باعث ايجاد نگرش مثبت نسبت به

درس هندسه در آنان ميشود ،اين روش بهعنوان راهبردي بسيار مناسب به دبيران توصیه ميشود.
 .2ايجاد انعطاف الزم در حين تدريس و تعامل شاگردان با معلم و با يکديگر ،که در

روشهاي غيرفعال به حداقل ميرسد ،با استفاده از اين روش قابل حصول است .لذا بهکارگيري
اين روش بهمنظور فعال کردن دانشآموزان در حين درس و تمرکز بيشتر آنها بر روي مطالب،
مطلوبتر است.

 .3معلمان بايد درک عميقي از روشهاي تدريس هندسه و همچنين نظريههاي تفکر هندسي،

مانند نظريه فن هيلي و پژوهشهاي مرتبط با ياددهي و يادگيري هندسه ،داشته باشند که تدوين
درسي تحت عنوان «آشنايي با هندسه مدرسهاي و روشهاي آموزش آن» ميتواند اين امر را

محقق سازد.

 .4تدوين استانداردهايي براي دانش مورد نياز معلمان در تدريس هندسه مدرسهاي ضروري

به نظر ميرسد
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