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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از تصاویر آموزشی در حین تدریس بر رشد هوش فضایی دانش آموزان
در درس هندسه اجرا گردید.روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می
باشد .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهرستان بابل بوده که با توجه به روش و دشواری در
نمونه های وسیع تعداد نمونه  05نفر در دوکالس به صورت نمونه گیری هدفمند از میان جامعه آماری انتخاب شدند.
ابزارهای گردآوری اطالعات شامل سنجش هوش دانش آموزان از طریق آزمون ریون ،تست هوش فضایی و آزمون محقق
ساخته می باشد که روایی آن از نظر استاد راهنما و مشاور و تعدادی اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با
استفاده از روش بازآزمایی ضریب همبستگی پیرسون  5/98محاسبه گردیدکه بیانگر قابل اجرا بودن آزمون است .داده
های بدست آمده آماری با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
1یافته ها :تحلیل کواریانس نشان داد که بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد .این آزمون نشان داد که تفاوت همراه با
تصاویر متحرک و ثابت معنادار است.
نتیجه گیری :از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که می توان از تصاویر آموزشی هندسی در آموزش و رشد
هوش فضایی دانش آموزان بهره برد.
کلید واژه :تصاویر آموزشی ،رشد  ،هوش فضایی ،هندسه
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مقدمه
آنچه به عنوان معضالت آموزشی همیشه و در همه جا مورد توجه مسئوالن و مربیان امور آموزشی و پرورشی قرار
می گیرد ،امروزه بذل توجه بیشتر و بررسی عمیق تری را ایجاب می کند .در دنیای امروز ،حجم یافته ها و پیشرفتها
آنقدر زیاد است که به قول یکی از متفکران آنچه در یک روز در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق می افتد گاهی معادل با
یکصد سال اکتشاف قرون گذشته به حساب میآید.
درحال حاضر گروه عظیمی از هم میهنان ما نیاز به تحصیل و در نتیجه پیشرفت را یکی از نیازهای اساسی خود
می دانند .امروزه توده عظیمی از انسانها بایستی از حداقل دانش روز برخوردار باشند و این حداقل را نمی توان دست کم
گرفت .چه ،این حداقل از مجموع چندین برابر حداکثر چندقرن گذشته بسیار بزرگتر و بیشتر دارای کیفیتی کامال
متفاوت است .بدیهی است هرقدر بر تعداد داوطلبان تدریس افزوده می گردد خواه و ناخواه از کیفیت تدریس و تعلیم
کاسته می شود .از طرف دیگر به علت عدم توجه به خصوص یات فردی و ذوقی فراگیران بسیاری از آنها از تعقیب منظم
برنامه باز می مانند و به دلیل عدم موفقیت در درس و امتحان مدرسه را رها کرده و جزو افراد کم سواد در می آیند .برای
شفاف کردن در امر آموزش ،متنوع کردن وسایل تدریس و روشن کردن مطالب درسی از طریق وسایل و رسانه های
آموزشی توسط معلمان امری اجتناب ناپذیر است.دانش آموزان با استفاده از رسانه ها به فرایند تدریس و یادگیری عینیت
میبخشند و به آسانی در جریان تدریس به فراگیری آموخته های جدید می پردازند .رسانه های آموزشی زمینه الزم را
برای یادگیری در دانشآموزان به طور گسترده فراهم میآورند و دانش آموزان خود را در فرآیند تدریس و یاددهی به
حساب میآورند.رسانه های آموزشی ،اعم از ساده و پیچیده ،به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری
در نظامهای آموزشی به کار میروند .این وسایل از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ،باعث ماندگاری
یادگیری و تنوع بخشی در کالس درس میشوند حائز اهمیتاند .باتوجه به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی در عصر
حاضر ،وسایل آموزشی به عنوان یک رابط توانستهاند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.امروزه نظامهای آموزشی تالش می
کنند تا با بهره گیری از تکنولوژی آموزشی،محیط یادگیری مطلوب تری برای یادگیرندگان فراهم آورند.
یکی از شقوق این یادگیری ،یادگیری بر پایه رایانه و بهره گیری از نرم افزارهای چندرسانه ای است(سیادتی و
تقی یار .)1390 ،معلمان،بازیگران اصلی جهت ورود و تلفیق موفقیت آمیز رایانه ها به نظام آموزشی و فراهم آورنده
موقعیت مطلوب یادگیری می باشند(غالمی .)1399 ،در سال های اخیر شواهد تجربی زیادی نشان دادند که ارائه چند
رسانه ای ها در آموزش به عنوان یک میانجی آموزشی بر اساس نظریه ی شناختی که آن را پشتیبانی می کند و طراحی
آموزشی هدایت شده میتواند تأثیر بیشتری در فرایند یاددهی -یادگیری داشته باشد(سیادتی و تقی یار.)1390 ،
این رسانه ها جریان آموزش را متنوع ساخته،عالقه و انگیزش دانش آمووزان را بورای آمووزش زیواد مویکننود و در
نهایت یادگیری را آسان کرده و تعمیق و جالب می سازند و موجب تمرکز و توجوه و دقوت دانوشآمووزان روی موضووع و
مطلب موردنظر می شوند همچنین فعالیت فراگیران را درحین یادگیری فراهم سواخته و باعوث سورعت عمول و اسوتفاده
مطلوب فراگیران در بکارگیری حواس مختلف در امر یادگیری می شوند ویادگیرندگان می توانند مفاهیم مورد نظور خوود
را در مدت زمان کمتری آموخته و برای مدت طوالنی تری در خاطر بسپارند(همان منبع).
یک پیام آموزشی چند رسانه ای عبارتند از ارتباط با استفاده ازکلمات و تصاویری که منجر به اشاعه ی یادگیری
می شود (مایر .1)2552,یکی از این ابزارهای آموزشی تصاویر آموزشی می باشد.در این شیوه محتوای دروس در چارچوب
یک برنامه آموزشی و با استفاده از عناصر متنی ،صوتی ،تصویری و گرافیکی به صورت جذاب تهیه می شود.این روش
شیوه ی خوبی برای یادگیری دروس نظری به ویژه دروسی است که یادگیری آنها به تکرار شدن مباحث نیاز دارد.
درسی برای دانش اموزان جذاب است که جنبه پژوهش و تحقیق درونی در آن باشد .حل مسائل هندسه برای
دانش آموزان ،معموالً چالش برانگیز بوده است .ضعف در یاداوری و بسیج دانش قبلی ،انتخاب راهبرد صحیح و گذر از
حدسیه سازی تا رسیدن به اثبات از مشکالت عمده ی دانش آموزان محسوب می شود .که این مسئله تا حدود زیادی به
هوش 2دانش آموزان نیز بستگی دارد.
در گذشته مردم باور داشتند که هوش بشر ثابت و قابل اندازه گیری با تست های  IQیا استاندارد شده است که
در پاسخ به این باور عمومی ،هوارد گاردنر 3تئوری هوش های چندگانه را ارائه نموده است که در آن توانایی هوشی فرد
با آموزش مناسب می تواند رشد یابد .استفاده از تئوری هوش چندگانه موجب افزایش اثربخشی آموزش با استفاده از
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رسانه ها شده است .مطالعات نشان میدهد که رسانه های جمعی تاثیر بیشتری دارند و بیش از  %05نسبت به روش
های آموزش سنتی به یاد می مانند .با ترسیم تصاویر روی مانیتور و با استفاده از اطالعات کامال ًگرافیکی در آموزش می
توان با تکیه بر توانایی هوش فضایی ،1آموزش را ارتقاء بخشید CD .ها و فیلم های ویدیویی و سایر نرم افزارها ،با فراهم
آوردن اطالعات به پرورش هدفمند و توسعه فردی می پردازند .باوجود اینکه ریاضی و هندسه یکی از چند درسی است
که در باز کردن ذهن دانش آموزان و آموزش چگونه اندیشیدن ،نقش درجه اول را دارد ; اما یادگیری درس هندسه از
معضالت دانش اموزان است و روش های یاددهی آن یکی از مسائلی است که هر معلمی با ان مواجه است .با فعال نمودن
هوش فضایی می توان آموزش را توسعه داد .و با استفاده از رسانه های اموزشی در تدریس ،امکان رشد هوش فضایی را
بوجود آورد.
تصاویر آ موزشی با استفاده از رنگ ها ی متنوع ،سرگرمی های تصویری ،پازل های گرافیکی ،اسالیدها و ...که در
محیط رسانه امکان پذیر است امکان رسم خطوط و تصاویر و ایجاد پرسپکتیو و تجسم فضایی در آموزش مؤثری گام
برداشته است.
آموزش از طریق تصاویر به دانش آموزان کمک می کند تا سواد دیداری پیدا کنند .بنابراین معلمان وظیفه مهمی را در
کمک به شاگردان در دستیابی به این هدف برعهده دارند .همچنان که شاگردان تصاویر آموزشی را مورد استفاده قرار
می دهند ،ایده های مجرد و انتزاعی زیادی را فرا می گیرند .عکس ها را می توان برای تقویت و ازدیاد تأثیر و یا به
عنوان پایه ای برای معنی بخشیدن به انتزاعات بکار گرفت .تجارب به ما نشان می دهد که تصاویر را می توان برای
انتقال اطالعات اساسی و برای ارزشیابی از پیشرفت های شاگردان بکار برد.بنابراین اگر مباحث درسی همراه با رسانه ها
و به صورت دیداری ارائه گردند مفهوم را به شکلی که عالقه و انگیزش ایجاب می کند ارائه می دهند.
به دنبال مطالعه و بررسی هایی که به منظور جمع آوری نتایج و خالصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه اسوتفاده
استفاده از رسانه ها و مواد آموزشی متحرک و تاثیر آن بر رشد هوش فضایی دانش آموزان در ایران و سوایر کشوورها صوورت
گرفت ; چکیده نزدیک ترین موضوعات پژوهشی انجام شده در ایران و سایر کشورها که باموضوع حاضر در ارتبواط باشود در
این قسمت ارایه می شود  ،که در ادامه به اهم آن ها اشاره می گردد:
تحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر رسانه های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش دانش آموزان دختر پایه پونجم
ابتدایی شهرستان قائمشهر در دروس ریاضی" در سال تحصیلی  23-2توسط خانم نرگس وهاب زاده انجوام گرفوت کوه
نتایج آن عبارتند از:


بکارگیری رسانه ها و مواد آموزشی سبب ایجاد عالقه و انگیزه می شود.



بکارگیری رسانه ها و مواد آموزشی سبب یادگیری بهتر و پایدارتر می شود.

 بکارگیری رسانه ها و مواد آموزشی پیشرفت تحصیلی را افزایش می دهد.
حسن توکلی در تحقیق خود که با عنوان" بررسی مقایسه ای توأثیر اجورای طورح آمووزش تصوویری بور پیشورفت
تحصیلی دانش آموزان مشمول طرح و غیرطرح ناحیه یک شهرستان ساری در سال تحصیلی  " 28-95انجام داد ،نتیجوه
گیری شد که بین اجرای طرح آموزش تصویری و پیشرفت تحصویلی ارتبواط معنواداری وجوود دارد .و آمووزش تصوویری
مرتب و منظم سبب پیشرفت تحصیلی میشود.
در پژوهشی که توسط شهره بی پروا ( )1395با عنوان" تأثیر فیلم های آموزشی بر یادگیری در دانشجویان" انجوام
گرفت نشان داد که بین میزان سرعت یادگیری و پایداری یادگیری فراگیرانی که تنهوا از طریوق فویلم آموزشوی ،آمووزش
میبینند یا فراگیرانی که از طریق جزوه آموزش می بینند تفاوت وجود ندارد .اما بین میزان رغبت فراگیرانوی کوه تنهوا از
طریق فیلم آموزشی آموزش می بینند در یادگیری مطالب ارائه شده ،بیشتر از فراگیرانی است که از طریق جوزوه آمووزش
می بینند.
پژوهشی با عنوان "تأثیر جلوه های ویژه فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری" توسط بهروز خنودال دل در سوال
( )1392انجام گرفت نشان داد که خلق فضاهای جذاب در فیلم به کمک تکنیک جلووه هوای ویوژه امکوان موی یابود کوه
سادهترین آن افکت های تصویری مانند دیزالو و سوپر ایمپوز می باشد .تکنیک هایی که در کامپیوترهای شخصی هوم بوه
سهولت قابل دسترسی است .امروزه کامپیوتر برای همیشه ،جامعه و فرایندهای یادگیری را دچار تحول و دگرگوونی کورده
است .در این پژوهش در یادگیری از فیلم های دارای جلوههای ویژه ،جنسیت تأثیر داشوته کوه ایون مطلوب داللوت بور
سطوح برانگیختگی باالتر در پسران به دلیل مواجهه بیشتر با انواع پازل های کامپیوتری و فیلم های پرتحرک در مقایسوه
با دختران می باشد.
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در پژوهشی که توسط قره باغی( )1398باعنوان "تاثیر نقش هوای عامول آموزشوی متحورک بور یادگیری،تسوهیل
سازی یادگیری و انگیزه ی یادگیری درس علوم" صورت گرفت،نشان داد که عامل آموزشی متحورک کوه یوک شخصویت
انیمیشنی طراحی شده با استفاده از تصاویر گرافیکی پویا است ؛ بر یادگیری تواثیر مثبوت دارد و اثور آن در نقوش مربوی
بیشتر از کارشناس است.
1
تحقیقی با عنوان "تأثیر نرم افزار هندسه پویا بر مهارت های تجسم فضایی دانشجو معلمان ریاضی" توسط گیوون
و کاسا  )2559(2انجام گرفت.
هدف پژوهش بررسی تأثیر این نوع نرم افزارهای پویا برروی توانایی تجسم فضوایی دانشوجویان بوود .نتوایجی کوه از ایون
پژوهش بدست آمد این بود که نرم افزار هندسه ی پویا تفاوت معناداری را روی بخش مهارت های فضوایی دانشوجویان در
تست  PSVنشان داد که این تفاوت در کل نتیجه آزمون اتفاق افتاد.
پس فعالیت های طراحی شده با کمک رایانه در سه بعد به وسیله  DGSو سی دی کابری روی رشد مهارت های تجسوم
فضایی دانشجویان ریاضی تأثیر مثبت دارد.
در پژوهشی شبه تجربی با عنوان " بررسوی سواختن تصواویر تجسومی متحورک در محویط سوه بعودی در اشوکال
هندسه" توسط پیتالیز 3و همکاران ( )2558روی دو گروه از دانش آموزان پایه ششم به مودت  5دقیقوه در محویط سوه
بعدی مکس صورت گرفت  ،تأکید روی مهارت های تجسم فضوایی دانوش آمووزان راهنموایی بوود.نتوایج بدسوت آموده از
نمایش ساختار تولیدی دانش آموزان نشان داد دانش آموزان یک حرکوت وسویع را بوجوود آوردنود کوه تصواویر تجسومی
اشکال را همه شکل گرفته اند به عملکرد تصاویر ذهنی پیوند می دهد.
در پژوهشی با عنوان "واقعیت گرایی در حرکت و تجسم فکوری در تصواویر ایسوتای متووالی و همزموان در طوول
فراگیری علم الگوهای حرکتی" توسط ایمهوف 2و همکاران در سال ( )2558انجام گرفت.آنهادر پی این بودند کوه ببیننود
میزان واقع گرایی تصاویر ترسیمی می تواند در طی فرآیند یادگیری تاثیر داشته باشد؟ نتایج تحقیق نشان دادکوه تجسوم
پویا منجر به شناسایی بهتر و عملکرد انتقال بهتر نسبت به تجسم متوالی می شود.ایون پوژوهش نشوان داد تووالی فرموت
ارائه تصاویر پویا تاثیر بیشتری بر روی یادگیری تاثیر دارد اما در مقایسه با تصاویر پویا تاثیر بیشتری را نشوان نموی دهود
برعکس ارائه همزمان تجسم ثابت با ارائه پویا در حیطه بیولوژیک تفاوت معنا داری را نشان نداد.
در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی ارایه شده  ،هدف اساسی پژوهش حاضرعبارتست از :بررسی توأثیر اسوتفاده
از تصاویر آموزشی در حین تدریس بر رشد هوش فضایی دانش آموزان در درس هندسه .بدین منظور فرضویه زیور تودوین
شده است:
فرضیه تحقیق :
استفاده از تصاویر آموزشی متحرک در حین تدریس در مقایسه با تصاویر آموزشوی ثابوت ،بور رشود هووش فضوایی
دانش آموزان مؤثرتر است.
روش:
روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری
در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم ریاضی دبیرستان های غیردولتی منطقه  3شهرستان بابل در سال
تحصیلی  81-82به تعداد  335نفر بوده اند که تعداد  05نفر بوده به صورت تصادفی انتخاب شده اند.بدین صورت که
تعداد یک کالس به عنوان گروه آزمایش و یک کالس به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیده اند.بنابراین ،تعداد دوگروه که
حجم هرگروه نیز تعداد دانش آموزان یک کالس به صورت طبیعی در ابتدای سال تحصیلی شکل گرفته بودند ،برابر می
باشد .با این توصیف که از میان مدارس دبیرستان غیردولتی دخترانه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و در
مرحله بعد دو کالس از پایه دوم به عنوان نمونه انتخاب گردید .بنابراین هم گروه کنترل و هم گروه آزمایش هردو تحت
تأثیر آموزش یک معلم قرار گرفتند .دراین پژوهش برای اندازه گیری رشد هوش  ،از روش تجربی پیش آزمون و پس
آزمون که به صورت آزمون محقق ساخته بود استفاده شده است .بدین صورت که ابتدا برای تعیین اینکه دانش آموزان از
نظر ضریب هوشی در یک رده قرار دارند ،از آزمون تست ریون اجرا گردید و بعد از مشخص شدن یک سطح بودن ضریب
5
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هوشی آنان از طریق داده های آماری ،یک هفته قبل از اجرای تحقیق  ،سواالت پیش آزمون (محقق ساخته) بین دانش
آموزان پایه دوم متوسطه توزیع گردید و سپس بعد از هماهنگی های الزم با معلم مربوطه ،تدریس آغاز گردید . .در زمان
تدریس  ،گروه آزمایش آموزش با استفاده ازچندرسانه ای از تصاویر متحرک که به صورت پاورپوینت آماده گردیده بود
دریافت نمودند درحالیکه گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکردند.یک هفته بعد از اتمام آموزش سواالت پس
آزمون در هر دوگروه توزیع و اجرا شد ..برای توصیف داده ها و اطالعات جمع آوری شده  ،از شیوه آمار توصیفی (نماد،
میانگین ،واریانس ،انحراف استاندارد) به کمک جداول و نمودارها و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه آمار استنباطی
استفاده شد.
یافته ها:
تحلیل آماری داده های تحقیق:
جدول ( :)1آمارهای میانگین و انحراف معیار پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل
پیش آزمون

پیش آزمون

گروه

تصاویر متحرک

تصاویر ثابت

(آزمایش)

(کنترل)

میانگین

9/08

18/84

15

انحراف معیار

1/41

2/89

15

شاخص

%10/04

تعداد سوال

%10
%10
%9/80

%10
%10
%10
%10

نمودار (:)1نمودار توزیع فراوانی آمارهای میانگین و انحراف معیار پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل
مطابق نمودار و جدول فراوانی ( ، )1نمره پیش آزمون آموزش با تصاویر متحرک( )8/95کمتر از نمره پیش آزمون
آموزش با تصاویر ثابت (  )15/5می باشد.
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جدول ( :)2آمارهای میانگین و انحراف معیار پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
پس آزمون

پس آزمون

گروه

تصاویر متحرک
(آزمایش)

تصاویر ثابت
(کنترل)

میانگین

12/96

18/64

15

انحراف معیار

1/11

2/32

15

شاخص

تعداد سوال

%15

%10
%5
%0

نمودار ( :)2توزیع فراوانی آمارهای میانگین و انحراف معیار پس آزمون گروه کنترل
مطابق نمودار و جدول فراوانی  ، 0-1-نمره پس آزمون آموزش با تصاویر متحرک( )12/83بیشتر از نمره پس آزمون
آموزش با تصاویر ثابت (  )15/3می باشد.
جدول ( :)3آمارهای میانگین و انحراف معیار آزمون هوش فضایی گروه آزمایش و کنترل
تصاویر متحرک

تصاویر ثابت

گروه

(آزمایش)

(کنترل)

هوش فضایی

هوش فضایی

میانگین

15/96

13/52

10

انحراف معیار

1/11

2/53

10

شاخص

6

تعداد سوال

%16
%15
%14
%13
%12

نمودار ( :)3توزیع فراوانی آمارهای میانگین و انحراف معیار پس آزمون گروه کنترل
مطابق نمودار و جدول فراوانی  ، 3-1-میانگین نمره هوشی آزمون گروه آزمایش ( )10/83بیشتر از نمره هوشی آزمون
آموزش گروه کنترل ( )13/02می باشد.
تحلیل متغییرهای زمینه ای تحقیق:
 فرضیه اصلی :استفاده از تصاویر آموزشی بر رشد هوش فضایی دانش آموزان مؤثر است.
برای تعیین تأثیر استفاده از تصاویر آموزشی بر رشد هوش فضایی  ،به مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس
ازمون دو گروه پرداخته شد .الزمه این کار برای مقایسه  ،نمونه های دو گروه باید همتا باشد .برای تعیین همتا بودن دو
گروه  ،ابتدا میانگین پیش آزمون دو گروه آزمای ش و کنترل و سپس پس آزمون دوگروه آزمایش و کنترل را با آزمون t
بررسی گردید.
جدول ( :)4آزمون تفاوت میانگین پیش آزمون برحسب متغییر تعدیل کننده
گروه

تعداد

میانگین

سواالت

انحراف

t

معیار

آزمایش

20

8/95

1/ 1

کنترل

20

15/5

2/58

- 5/ 2

درجه

درجه

آزادیdf

معناداری
sig

9

5/50

با توجه به جدول ( ) چون میانگین بدست آمده گروه آزمایش( )8/95با  tبدست آمده( )-5/ 2و با درجه
معناداری( )5/50کوچکتر از گروه کنترل(  )15/5می باشد .بنابراین نتیجه گرفته شد تفاوت مشاهده شده معنادار نیست
یعنی دو گروه از نظر دانش در یک رده قرار می گیرند.

1

جدول ( :)5آزمون تفاوت میانگین پس آزمون برحسب متغییر تعدیل کننده
گروه

میانگین

تعداد

t

انحراف معیار

سواالت
آزمایش

20

12/83

1/12

کنترل

20

15/3

2/32

درجه

درجه

آزادیdf

معناداری
sig
5/55

/ 0
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با توجه به جدول ( )0چون میانگین بدست آمده گروه آزمایش( )12/83با tبدست آمده( ) / 0بیشتر از گروه
کنترل(  )15/3می باشد .همچنین درجه معناداری( )5/55بدست آمده چون کوچکتر از ( )5/50می باشد معنادار بودن
این آمار را نشان می دهد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از تصاویر آموزشی بر رشد هوش فضایی دانش
آموزان تأثیر دارد.
 فرضیه فرعی :1استفاده از تصاویر آموزشی متحرک بر رشد هوش فضایی دانش آموزان تأثیر دارد.

جدول ( :)6آزمون تفاوت میانگین گروه آزمایش برحسب پیش آزمون و پس آزمون
آزمون

تعداد سواالت

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

10

8/95

1/ 1

پس آزمون

10

12/83

1/12

درجه آزادی
df

درجه
معناداری
sig

2
5/55

با توجه به جدول ( )3تفاوت میانگین آموزش با استفاده از تصاویر آموزشی را در گروه آزمایش نشان می دهد .با
توجه به تفاوت در میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش ،اختالف معناداری ( )5/55مشاهده شده است
و چون درجه معناداری کوچکتر از ( )5/50می باشد این فرضیه تأیید می گردد و می توان نتیجه گرفت که استفاده از
تصاویر آموزشی متحرک بر رشد هوش فضایی دانش آموزان تأثیر دارد.

0

 فرضیه فرعی :2استفاده از تصاویر آموزشی ثابت بر رشد هوش فضایی دانش آموزان تأثیر دارد.
جدول ( :)1آزمون تفاوت میانگین گروه کنترل برحسب پیش آزمون و پس آزمون
آزمون

تعداد سواالت

میانگین

انحراف معیار

پیش

10

15/5

2/58

درجه آزادی
df

درجه معناداری
sig

آزمون
2
10

پس

15/3

5/5

2/32

آزمون

با توجه به جدول ( )2تفاوت میانگین آموزش با استفاده از تصاویر آموزشی را در گروه کنترل نشان می دهد .با
توجه به تفاوت در میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش  ،اختالف معناداری (  )5/5مشاهده نشده
است می توان نتیجه گرفت که استفاده از تصاویر آموزشی ثابت بر رشد هوش فضایی دانش آموزان تأثیرچندانی نخواهد
دارد.
جدول ( :)0آزمون تفاوت میانگین هوش فضایی برحسب متغییر تعدیل کننده
تعداد

گروه

میانگین

سواالت

انحراف

t

معیار

آزمایش

20

10/83

1/12

کنترل

20

13/02

2/03

/33

درجه

درجه

آزادیdf

معناداری sig

9

5/55

با توجه به جدول ( )9میانگین بدست آمده گروه آزمایش( )10/83با tبدست آمده( ) /33بیشتر از گروه
کنترل( )13/02می باشدو این تفاوت با درجه معناداری( )5/55بدست آمده به اثبات رسیده است.و چون sigبدست
آمده کوچکتر از ( )5/50می باشد معنادار بودن این آمار را نشان می دهد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از
تصاویر آموزشی بر رشد هوش فضایی دانش آموزان تأثیر دارد.
یافته های تحقیق:
یافته های نظری تحقیق:
این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی به عنوان یافته های تکمیلی تحقیق می باشد که فرضیه هوا
با استفاده از روش  tتأیید شدند.
فرضیه اصلی :استفاده از تصاویر آموزشی متحرک در حین تدریس در مقایسه بوا تصواویر آموزشوی ثابوت بور رشود هووش
فضایی مؤثرتر است.
در پژوهش حاضر ،استفاده تصاویر آموزشی بر رشد هوش فضوایی دانوش آمووزان ارتبواط معنوی داری یافوت شود (5/55
.،)sig:این امر نشان می دهد که با گسترش روز افزون علم و فناوری ،دانش آموزان با اسوتفاده از رسوانه هوای آموزشوی و
کمک آموزشی بهتر یاد می گیرند.
یافته های تکمیلی تحقیق :استفاده از تصاویر آموزشی متحرک در حین تدریس در مقایسه بوا تصواویر آموزشوی ثابوت بور
رشد یادگیری درس هندسه مؤثرتر است.
با توجه به تفاوت در میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه  ،اختالف معناداری ( )5/55مشاهده شوده اسوت و
چون درجه معناداری کوچکتر از ( )5/50می باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از تصاویر آموزشی متحورک
در حین تدریس در مقایسه با تصاویر آموزشی ثابت بر میزان یادگیری مفاهیم هندسه مؤثرتر است.
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بحث و نتیجه گیری:
از آنجا که درک روابط فضایی به درک شناختی و فضایی مطالب ریاضی و هندسه کمک شایانی مویکنود ،بنوابراین
درک روابط فضایی یکی از پیش نیازهای اساسی در آموزش ریاضی و هندسه است( .مجله روانشناسی بالینی-سال چهارم،
شماره (2پیاپی  ،)1تابستان .)1381برای گسترش درک روابط فضایی می توان از رسانه هوای آموزشوی اسوتفاده نموود.
محققان و دانشمندان تعلیم و تربیت برآنند تا از راه پژوهش و تحقیق ،نقش رسانه ها را در امر آموزش آشوکار کورده و در
اختیار مربیان و مسئوالن امور آموزشی قرار دهند .تا اینکه معلمان تحت تأثیر تبلیغوات و تقلیود ناآگاهانوه از رسوانه هوای
آموزشی استفاده نکرده و مسئولین نیز با توجه به پشتوانه های علمی تحقیقاتی ،مواد و وسایل الزم را در اختیوار آمووزش
قرار دهند .تصاویر آموزشی ،از متداولترین رسانه های آموزشی هستند که در امر تعلیم و تربیت بسیار کاربردی و راه گشوا
می باشند و به راحتی می تواند در دسترس مدرسین قرار گیرد .در این میان می توان در سایه ی شناخت تأثیرات رسوانه
های آموزشی ،از آن ها به طور صحیح و کارآمد در امر پیشرفت دانش آموزان در عرصه های مختلف سود جست.
نتایج تحقیقات نشان داده اند که حدود  %20یادگیری در یک انسان متعارف از طریق کواربرد حوس بینوایی صوورت موی
گیرد درحالی که این کمیت برای حس شنوایی  ،%13المسه  %3و دو حس بویایی و چشوایی هرکودام  %3اسوت .بنوابراین
توصیه می شود از تصاویر که بیشتر از دیگر رسانه ها ،حس بینایی را درگیر می کند در امر آموزش استفاده شود.
تصاویر آم وزشی که در آن ها جهت یابی و یافتن مسیرهای متفاوت برای شکل دهی از آن ها استفاده می شود ،برای رشد
و تقویت هوش فضایی موثر است .هوش فضایی یک از هشت هوش عنوان شوده توسوط گواردنر موی باشود .ایون هووش ،
توانایی بازنمایی جنبه های فضایی دنیا در ذهن خود است .افراد دارای هوش فضایی از ظرفیت بواالیی بورای درک دیودن،
خلق کردن ،دوباره ساختن و بازی سازی تصاویر و عکس ها دارند .پازل ،نقشه ها و اسالید هوا و همینطوور تصواویر کامول
کردنی ،روشی ایده آل برای یادگیری فضایی است .در واقع تحقیقات نشان داده که انجام دادن و حول اینگونوه تصواویر بوا
تفکر فضایی در ارتباط است.
در این راستا می توان با استفاده از تصاویر آموزشی مناسب و مکمل ،در کنار تصاویر کتاب در جهت تقویت هوش فضوایی
و یادگیری گام برداشت.
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