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  مقدمه

می گذرد توانسـته اسـت   فن آوري اطالعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن 
یکی از زمینه هـایی کـه سـهم عمـده اي از      .تغییرات فراوانی را در شیوه زندگی بشر به وجود آورد

فـن آوري اطالعـات و    اسـتفاده از  .یـادگیري اسـت   ،رات را به خـود اختصـاص داده اسـت   ییاین تغ
ارتباطات در زمینه یادگیري منجر به ظهور حیطه نوینی تحت عنـوان دو اصـطالح معـادل آمـوزش     

در این شـیوه محتـواي دروس در چـارچوب یـک     . الکترونیکی یا یادگیري الکترونیکی شده است
ب تهیـه  و گرافیکی بـه صـورت جـذا    برنامه آموزشی و با استفاده از عناصر متنی، صوتی، تصویري

این روش شیوه ي خوبی براي یادگیري دروس نظري به ویژه دروسی است کـه یـادگیري    .شود می
  .آنها به تکرار شدن مباحث نیاز دارد

اي  کی از شقوق این یادگیري، یادگیري بر پایه رایانه و بهره گیري از نرم افزارهاي چند رسانهی
ن اصـلی جهـت ورود و تلفیـق موفقیـت آمیـز      بـازیگرا  ،معلمـان  .)1385سیادتی و تقی یـار،  ( است
در ). 1388 غالمـی، ( ها به نظام آموزشی و فراهم آورنده موقعیت مطلوب یادگیري می باشـند  رایانه
هاي اخیر شواهد تجربی زیادي نشان دادند که ارائه چند رسانه اي ها در آموزش به عنوان یک  سال

پشتیبانی می کند و طراحـی آموزشـی هـدایت     ي شناختی که آن را یانجی آموزشی براساس نظریهم
  ). 1385سیادتی و تقی یار، ( یادگیري داشته باشدـ  یند یاددهیآشده می تواند تأثیر بیشتري در فر

و تصـاویر   2هـر ترکیبـی از مـتن، گرافیـک، صـدا، پویانمـایی      " عبارت اسـت از  1چندرسانه اي
نژاد،  کی( "یکی در اختیار کاربر قرار می گیردویدئویی که از طریق رایانه یا سایر تجهیزات الکترون

عبـارت اسـت از ارتبـاط بـا اسـتفاده از کلمـات و        3اي آموزشـی  رسـانه  یک پیـام چنـد  ). 25، 1378
کی از قلمروهاي جدید پژوهش ی). 2007، 4مایر(تصاویري که منجر به اشاعه ي یادگیري می شود 

هاي آموزشی پژوهشی درباره اثرات مفیـد تصـاویر گرافیکـی پویـا بـر       اي در حوزه هاي چند رسانه
اي مـی باشـند    یکی از عناصر نظام هاي چند رسانهتصاویر گرافیکی . روي صفحه ي نمایشگر است

ترسیمات  ،آنها می توانند عکس. سازند هم میفرا که امکان بیشترین خالقیت را براي یادگیرندگان
د و بعضی اوقـات  نصفحه گسترده و یا تصاویري از سی دي رام باش و نقاشی یا گراف هایی از یک
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کارهایی که دستی رسم شده و با اسکنر اسکن شده و یا تصاویر و متونی که از اینترنت گرفته شده 

تصاویر گرافیکی پویا ترکیبی از اشکال هندسـی  ). 2009 ،1استانا(نیز جزء این گروه قرار می گیرند 
گرافیکی پویـا  تصـاویر  .حرکت داد و حتی دستکاري کرد ،ا را انتخاب کردهستند که می توان آنه

ه یادگیرنـدگان را بـراي توجـه    براي تحصیل و افزایش یادگیري طراحـی شـده و مـی تواننـد انگیـز     
درك و فهم بهتر و کمک به یـاد آوري و توسـعه تفکرهـاي سـطح بـاال و تشـکیل مفـاهیم         ،کردن

وري رایانـه و  آ نـه آمـوزش هندسـه بـا اسـتفاده از فـن      زه در زمیامـرو  ).1388 ،فرهان( افزایش دهند
تصـاویر   افزارها و چندرسانه اي ها تحقیقات تازه اي صورت گرفته است که حول محور اثرات نرم

به این روش آموزش هندسه با استفاده از تصـاویر متحـرك کـه    . متمرکز شده است 2گرافیکی پویا
تصاویر گرافیکی پویا به عنـوان یـک   . شود می گفته 3هندسه پویا ،قابلیت دستکاري و تغییر را دارند

میانجی براي یادگیري توجه خیلی از تحقیقات را در زمینه آموزش ریاضی بـه خـود جـذب کـرده     
  .است

بـراي   استفاده از تصاویر گرافیکـی پویـا در محـیط یـادگیري چنـد رسـانه اي فرصـت هـایی را        
از روزگـاران قـدیم هندسـه    ). 2008، 4پنتـازي (می کنـد   اکتشاف و جستجوي مفاهیم هندسه فراهم

تمام پدیده هاي  آن اشکال است و فضا وي  هندسه مطالعه .ریاضیات داشته است نقش پررنگی در
بنابراین هندسه در واقع زمینه ي همه ي علوم طبیعی و بـه نـوعی زبـان    . طبیعی در فضا رخ می دهند

به عنـوان یـک ابـزار هـوش و هوشـمندي در اختیـار       ریاضی و به خصوص هندسه  .همه علوم است
  ). 1386افضل نیا، (انسان قرار داشته و پیوسته خواهد داشت 

هـاي چندگانـه را بـا ایـن فـرض کـه افـراد انـواع          نظریـه هـوش   )1998؛ 1983( 5هوارد گاردنر
نـوع هـوش    8هـاي انسـان بـه     او با دسته بندي توانایی. متعددي از هوش را دارا هستند پیشنهاد کرد

بـدون  . هایی که انسان داراست را فـراهم کـرد   جامع وسیله اي براي ترسیم حوزه وسیعی از توانایی
هاي هوش فضایی دانش آموزان نمی توانند دنیاي طبیعی را بـه طـور کـامالً مناسـبی درك      توانایی
ت در هندسـه و  مطالعات فراوانی نشان داده اند که هوش فضایی به توانایی حل مسأله و موفقی. کنند

                                                      
1. Asthana 
2. Dynamic 
3. Dynamic Geometry 
4. Pantazi 
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کـار  هندسه بـراي  ). 2008، 4و کاسا 3به نقل از گیون ،1977، 2و شرمن 1فنما(ریاضیات وابسته است 

 هاي قابلیت ؛در انواع زمینه ها از قبیل گرافیک رایانه اي، مهندسی، معماري، نقشه برداري و طراحی
هـوش تجسـمی یـا هـوش      یـا  5هـوش فضـایی  . بالقوه مهمی را با بهره گیري از هـوش فضـایی دارد  

ایجـاد تغییـر در ایـن     و بصري -ك درست جهان به صورت مکانیدیداري فضایی یعنی توانایی در
ان ایـن  یـ این هوش مستلزم شناسایی رنگ، خط، شکل، فرم، فضـا و رابطـه اي اسـت کـه م     .ادراك

شـود   بصـري را شـامل مـی    -توانایی تجسم و بازنمایی گرافیکی افکار مکـانی  و عوامل وجود دارد
  ). 1385فناخسرو، (

ادراك بصري به عنوان قابلیتی طبیعی که نیازي به یـاد دادن نـدارد نیـروي بـالقوه شـگرفی در      "
 "انتقال اطالعات به صورت مستقیم و ساده که به راحتی براي هر بیننده اي قابـل فهـم باشـد را دارد   

 حرکـت  و جهت، رنگ مایه، بافت، مقیاس، بعد ،رنگ ،خط، شکل ،نقطه ).232، 2008، 6دونیس(
اجزاي جدایی ناپذیر رسانه هاي بصري هستند کـه در بسـط تفکـر و ارتبـاط بصـري نقـش اساسـی        

. تأثیر فوق العاده اي در شکل گیري مفاهیم اولیه هندسی براي بشـر داشـته اسـت    این عناصر. دارند
هـاي   اي چندگانـه شـیوه  ه ز ابعاد هوشپس می توان نتیجه گرفت که هوش فضائی به عنوان یکی ا

 توانـد  گیري تصاویر گرافیکی مـی پس به کار. سه را فعال می نمایدیند یادگیري هندآتفکر حین فر
ی فرد هوش فضای ،در محیط رایانه اي. و در نتیجه هندسه را فراهم آورد زمینه تقویت هوش فضایی

در حقیقـت رایانـه نـوعی    . مـی آورد  فـراهم فـرد  بـراي   جستجو را وتحریک شده و زمینه پیشرفت 
یـک   توان یادگیري خـود را بـا اسـتفاده از   ابزاري فضایی است که به یادگیرنده فرصت می دهد تا 

با فعال نمودن هوش فضایی می توان آموزش . باال ببرد با بهره مندي از توانایی فضایی و روش نوین
هـا،   هـا و انیمیشـن   ي متنـوع، تصـاویر و فـیلم   ها محیط چند رسانه اي ها با ارائه رنگ. را توسعه داد

هـاي کـامپیوتري، اسـالیدها و نیـز ارائـه       هـاي تصـویري و پـازل    سـرگرمی  سمبل هاي گرافیکـی، 
افزارهاي گرافیکی و نرم افزارهاي طراحی، با امکان رسم خطوط و تصاویر و ایجاد پرسپکتیو و  نرم

از طرفـی نیـز درس    ).1385فناخسـرو،  (یی برداشـته اسـت   ثر گـام هـا  ؤتجسم فضایی در آموزش مـ 

                                                      
1. Fennema 
2.Sherman 
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هندسه با وجود اهمیت آن به عنوان پایـه یـادگیري سـایر دروس همـواره بـه       خصوصبه و  ریاضی

  ینــدآان دانــش آمــوزان مطــرح بــوده و فر   عنــوان یــک درس مشــکل و هــراس انگیــز در میــ     
مـوزان بـه   روست تا جـایی کـه گـاهی دانـش آ    ري آن اغلب اوقات با مشکالتی روبیادگی ـ  یاددهی

جاي یادگیري معنی دار به حفظ و به خاطرسپاري آن اکتفا کرده و تنها به کسـب نمـره اي در حـد    
با توجه به کثرت ابتالي دانش آموزان به این امـر  . دنشو میعبور از یک مرحله ي تحصیلی راضی 

ت حداقل توجه و بررسی علل این مهم، که موجب صرف هزینه هاي قابل توجهی می شود ضـرور 
مفروضـات محکـم و نظریـات علمـی     ي  پایـه  فعالیت آموزشی باید بر از آنجایی که هر گونه. دارد
در آمـوزش بـا    ها مقدار پیشرفت بیشتري را و با در نظر گرفتن اینکه تعداد زیادي از پژوهش ؛باشد

سخ داده شـود  ال ها پاؤر این پژوهش سعی شده تا به این سد ،استفاده از نرم افزار پویا نشان داده اند
یـادگیري را بیشـتر   ) پویا و یا ایسـتا (تصاویر گرافیکی در محیط چند رسانه اي در کدام شرایط  :که

پویا و (دانش آموزانی که با استفاده از چند رسانه اي  یادگیري می دهند؟ و آیا بین تحت تأثیر قرار
  ینند تفاوتی وجود دارد؟ آموزش می بینند و دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش می ب) ایستا

بـا   ی در اینجا اشـاره مـی شـود کـه بـه گونـه اي      یها بودن موضوع، به پژوهش جدید با توجه به
تأثیر نقش هـاي  با عنوان  )1389( که توسط قره باغی یدر پژوهش .پژوهش حاضر در ارتباط هستند

 یـادگیري درس علـوم  ري و انگیـزه ي  تسـهیل سـازي یـادگی    عامل آموزشی متحرك بر یـادگیري، 
طراحـی شـده بـا    شی متحرك که یک شخصیت انیمیشنی عامل آموز نشان داد که صورت گرفت،
بیشـتر از   ر نقش مربیثیر مثبت دارد و اثر آن دأبر یادگیري ت ؛است رگرافیکی پویااستفاده از تصاوی

  .استکارشناس 
ویر ایسـتاي متـوالی و   عنوان واقعیت گرایی در حرکت و تجسم فکري در تصـا "با  یدر پژوهش

در پی ایـن بودنـد   ) 2009( 1و همکاران ایمهوف ،"همزمان در طول فراگیري علم الگوهاي حرکتی
که ببینند میزان واقعیت گرایی تصاویر ویدئویی و یـا تصـاویر ترسـیمی مـی توانـد در طـی فرآینـد        

مزمان تصاویر ثابـت و  ه نشان دادن آنها پی بردند که با؟ تأثیرگذاري بیشتري داشته باشد ،یادگیري
تصاویر مثبت از نظر میزان تأثیرگذاري روي یادگیري الگـوي حرکتـی در حیطـه دانـش      یا متوالی،

و  بیولوژیکی تا چه اندازه با پویانمایی تصاویر و ارائه آن به صورت انیمیشن می تواند متفاوت باشد
نــی داري را بــین شــرایط نتــایج تحقیــق هــیچ اخــتالف مع .دارنــد کــدامیک تأثیرگــذاري بیشــتري

                                                      
1. Imhof et al. 
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آنچه نشان داده شـد  . گرایانه و شماتیک براي هر دو مورد عملکرد شناسایی و انتقال نشان نداد واقع

. این بود که تجسم پویا منجر به شناسایی بهتر و عملکرد انتقال بهتر نسبت به تجسم متوالی می شـود 
در مقایسـه بـا    امـا  ؛ثیرداردأتي یادگیري این پژوهش نشان داد توالی فرمت ارائه تصاویر ثابت بر رو

ویا در حیطه برعکس ارائه همزمان تجسم ثابت با ارائه پ. ثیر بیشتري را نشان نمی دهدأتتصاویر پویا 
  . داري را نشان ندادبیولوژیک تفاوت معنا

بررسی ساختن تصاویر تجسمی متحرك در محیط سه بعـدي  «تجربی با عنوان  شبهدر پژوهشی 
روي دو گروه از دانش آموزان پایه ششم  ،)2009( 1و همکاران که توسط پیتالیز» هندسهدر اشکال 

دقیقه و در محیط سه بعدي مکس صـورت گرفـت، تأکیـد روي مهـارت هـاي تجسـم        40به مدت 
را در نظـر  ) متحـرك (آنها نظریه مهم تجسم فضایی دینامیـک  . فضایی دانش آموزان راهنمایی بود

هاي نرم افزار بـراي فـراهم کـردن محیطـی اکتشـافی در محـیط نـرم افـزار و          گرفتند که از ظرفیت
با این تفاوت کـه   تجسم فکري متحرك مثل یک عمل است،. توصیف ساختار آنها استفاده کردند

نرم افزار نتایج به دست آمده از توضیحات  .ت تصاویر در ذهن تشکیل شده استاین عمل از حرک
وزان نشـان داد دانـش آمـوزان یـک حرکـت وسـیع را بـه وجـود         نمایش ساختار تولیدي دانش آمـ 

بـه عملکـرد تصـاویر ذهنـی پیونـد       که همه شکل گرفتـه انـد   را آوردند که تصاویر تجسمی اشکال
  . دهد می

تأثیر نرم افزار هندسـه پویـا بـر مهـارت هـاي تجسـم فضـائی دانشـجو         «در پژوهشی که با عنوان 
و  4صـورت گرفـت اثـر نـرم افـزار دي جـی اس      ) 2008( 3و کاسـا  2توسـط گیـون  » معلمان ریاضـی 

نـرم افـزار سـی دي    . را روي مهارت هاي فضایی دانشجو معلمان ریاضی آزمـایش کردنـد   5کابري
کابري امکـان تصـور و چـرخش و جسـتجوي هندسـه در محـیط دو بعـدي و سـه بعـدي را فـراهم           

ی یي توانـایی تجسـم فضـا   هدف پژوهش بررسی تأثیر این نـوع نـرم افزارهـاي پویـا بـر رو     . کرد می
نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این بود که نرم افـزار هندسـه پویـا تفـاوت      .دانشجویان بود

نشان داد که ایـن تفـاوت    PSVمعنی داري را روي بخش مهارت هاي فضایی دانشجویان در تست 

                                                      
1. Pittalis et al. 
2. Guven 
3. Koda 
4. Dinamic Geomeyri Software (DGS) 
5. Cabre 
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در سه بعد بـه وسـیله    پس فعالیت هاي طراحی شده با کمک رایانه .در کل نتیجه آزمون اتفاق افتاد

DGS هاي تجسم فضایی دانشجویان ریاضی تأثیر مثبت دارد و سی دي کابري روي رشد مهارت .  
» پویانمایی آموزشی در برابر تصاویر ثابـت یـک تحلیـل ترکیبـی    «در پژوهش دیگري با عنوان 

بود تا اثرات  یک دوره گسترده از مطالعات منسجم کردن ،اهداف مطالعه ،)2007، 2و لیتنر 1هوفلر(
کـه   آنهـا تـالش کردنـد    بـه گونـه اي ویـژه   . کلی را محاسبه و متغیرهاي احتمالی را شناسایی نماید

عالوه بـر آن   .اثرات پویانمایی آموزشی را در مقایسه با تصاویر ثابت بر نتایج یادگیري کشف کنند
 21نتایج نشان داد که در . دمی کنند شناسایی کنن مدارس یا متغیرهایی را که اندازه اثرات را تعدیل

یندي حرکتی بیشتر از حـل مسـأله و دانـش    آدر دانش فر ،پویانمایی. مقایسه تصاویر پویا برتر بودند
ثرتر از زمـانی اسـت   ؤپویانمایی در صورتی که نقش نمایش داشته باشد مـ . اخباري تأثیر می گذارد

ري بیشـتر اسـت، امـا پویانمـایی     سطح واقعیـت گرایـی در پویانمـائی تصـوی    ، آرایشی دارد که نقش
ایـن نتـایج بـا نظریـه هـاي      . تصویر ثابت ضروري بهتر اسـت  براي نشان دادن هر) ترسیمی(اي  رایانه

معاصر بارشناختی و یادگیري چند رسانه اي هماهنگ است و اثرات اجرایی براي طراحی آموزشی 
  :ددر این تحقیق نیز محقق درصدد بررسی فرضیات زیر می باش. دارند

ر یادگیري هندسه تفاوت معناداري بتصاویر گرافیکی پویا و تصاویر گرافیکی ایستا تأثیر بین  .1
 . وجود دارد

  ر یـادگیري هندسـه تفـاوت معنـاداري وجـود     بـ تصاویرگرافیکی پویا و روش سنتی تأثیر بین  .2
 .دارد

  وجـود  ر یـادگیري هندسـه تفـاوت معنـاداري    بتصاویرگرافیکی ایستا و روش سنتی تأثیر بین  .3
  .دارد

  روش 

هـدف کلـی پـژوهش مقایسـه ي یـادگیري       .اسـت  آزمایشـی  شبههاي  طرح نوع از حاضر پژوهش
آموزانی که با کمک چند رسانه اي پویا آموزش دیده انـد بـا دانـش آمـوزانی کـه بـا        هندسه دانش

به منظـور ارتقـاي کیفیـت یـادگیري      ،اند دیدهاستفاده از چند رسانه اي ایستا و روش سنتی آموزش 
  . آنان بود

                                                      
1. Hoffler 
2. Leutner 
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 گـروه  دو -گـروه  سـه  بـا  آزمـون  پـس  و آزمـون  پـیش  طـرح  از ،شبه آزمایشی پژوهش در این
سـال سـوم    جامعه آماري پـژوهش دانـش آمـوزان دختـر     .شد استفاده -گواه گروه یک و آزمایش

 نمونـه  .بـود  1388-89درسـال  مناطق بیست و دوگانـه شـهر تهـران     دولتی روزانه مدارسراهنمایی 
 تهـران  دوگانه و بیست مناطق بین از اي مرحله چند تصادفی اي خوشه گیري نمونه روش با آماري

و  رایانـه  بـه  مـدارس  همـه  دسترسی عدم به دلیل .شد مشخص تصادفی طور به18و  9 و 2 منطقه سه
 و فرهنگـی  /اقتصـادي  سـطح  نظـر  از که مدرسه یک کدام هر مناطق این بین از اي رایانه تجهیزات
 صـورت  بـه  کـالس  سـه  نیـز  مدرسـه  هـر  از و شـدند  انتخاب بودند نزدیک هم به آموزشی موفقیت
. گرفتنـد  قـرار  آمـوزش  روش یـک  معرض در تصادفی طور به کالس ها همه. شد انتخاب تصادفی

 روش بـه  نیـز  کـالس  یـک  و ایسـتا  روش با کالس یک و دیدند آموزش پویا روش با کالس یک
 سـوم  سـال  آمـوز  دانـش  90 نظـر  مـورد  نمونـه  حجـم . داده شـد  آموزش اي رسانه چند بدون سنتی

 ي ساخته محقق آزمون یک پژوهش عبارت بود از ابزار .گرفتند قرار مطالعه مورد بود که راهنمایی
 سال ریاضی درسی کتاب از ضلعی چند اشکال تشابه درس مفاهیم ي درباره سؤال 10 برگیرنده در

 بـا  هـا  آزمـون  روایـی . گرفـت  قـرار  استفاده مورد باز پاسخ هاي سؤال صورت که به راهنمایی سوم
سـؤال هـا،    پایـایی  تعیـین  بـراي . گرفـت  قـرار  بررسی مورد هندسه درس متخصصان نظر از استفاده

 کردن نیمه دو روش از نفر از دانش آموزانی که جزء نمونه نبودند اجرا شد، سپس 30آزمون روي 
 دسـت  به 85/0 آزمون کل پایایی ضریب و 74/0 آزمون نیمه هر پایایی ضریب .شد استفاده آزمون

 3 هـر  کـه  داد نشـان  کـه  شـد،  اجرا آموزان دانش میان در آزمون پیش آموزش، شروع از قبل. آمد
 داري معنی تفاوت و باشند می سطح هم تقریباً هندسه درس در مطالعه مورد موضوع نظر از کالس
 بـه  مدرسـه  هـر  در کـالس  سـه  از یـک  هـر  سپس. ندارد وجود آنها آزمون هاي پیش میانگین میان

 .شـدند  گمارده کنترل گروه و دوم آزمایشی گروه و اول آزمایشی گروه عنوان به تصادفی صورت
. شد انجام متوالی هفته دو در اي دقیقه 90 ي جلسه سه در پژوهش اجراي ها، گروه گماردن از پس
 اختیـار  در آزمـون  پـس  هـاي  سـؤال  سـوم،  جلسـه  پایـان  در و گرفتند قرار آموزش تحت گروه سه

 :هـا  داده تحلیـل  و توصـیف  در. گـردد  مشـخص  آنـان  یـادگیري  میزان تا گرفت قرار آموزان دانش
 و بـراي  استفاده شد ها داده توصیف و کردن بندي طبقه کردن، خالصه در توصیفی آمار هاي روش
به جهت کاهش اثر تعـاملی   پس آزمونتفاضل نمرات پیش آزمون از ها ابتدا  داده استنباطی تحلیل

دو گـروه مسـتقل جهـت     tآزمـون   به دست آمد، سـپس از  آزمون و باال بردن روایی بیرونی خطاي
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 میـان  در دار معنـی  تفـاوت  وجـود  عـدم  یا وجود و تعیین بررسی منظور بهمقایسه میانگین گروه ها 

  . گردید استفاده گروه ها

  ها یافته

ر یـادگیري هندسـه تفـاوت    بـ تصاویر گرافیکی پویا و تصاویر گرافیکی ایسـتا  تأثیر بین  :اول فرضیه
  .معناداري وجود دارد

  تصاویر پویا و ایستا هندسه با استفاده از یادگیري و مقایسه میانگینتوزیع فراوانی  :1دول ج

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه
  استاندارد

درجه 
 t  آزادي

سطح اطمینان 
  معناداري

 97/2 13/8  30  ایستا 723/0 356/0 58 18/13 85/7  30  پویا

  
 723/0سطح معنـاداري   و با 58محاسبه شده با درجه آزادي  t مالحظه می شود 1با توجه به جدول 

بنـابراین   ،کـوچکتر اسـت  ) 39/2(جـدول   t از) 356/0(محاسـبه شـده    tچون . است 356/0 مساوي
یـادگیري  کـه بـین   گرفته مـی شـود   نتیجه  .می شود و فرضیه پژوهشی رد می شود فرض صفر تأیید

داري وجـود  اتصاویر گرافیکی پویا و تصاویر گرافیکی ایستا تفـاوت معنـ  درس هندسه با استفاده از 
   .ندارد

فـاوت معنـاداري   ر یـادگیري هندسـه ت  بـ تصاویر گرافیکی پویـا و روش سـنتی   تأثیر بین  :دومفرضیه 
  .وجود دارد

  پویا و سنتی تصاویرهندسه با استفاده از  یادگیري و مقایسه میانگینتوزیع فراوانی : 2جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه
  استاندارد

درجه 
 t  آزادي

سطح اطمینان 
  معناداري

 88/2 30/7  30  سنتی 493/0 690/0 58 18/13 85/7  30  ایستا
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 493/0سـطح معنـاداري  و بـا   58محاسبه شده با درجه آزادي  tکه  نشان می دهد 2جدول  اطالعات
بنـابراین فـرض    ،کوچکتر است) 39/2(جدول  tاز ) 69/0(محاسبه شده  t چون. است 69/0مساوي 

میـانگین یـادگیري درس هندسـه بـا     یعنـی بـین    .صفر تأیید می شود و فرض پژوهشی رد مـی شـود  
  .داري وجود ندارداپویا و روش سنتی تفاوت معنتصاویر استفاده از 

ر یـادگیري هندسـه تفـاوت معنـاداري     بـ  تصاویر گرافیکی ایستا و روش سنتیتأثیر بین  :سومفرضیه 
  .وجود دارد

  توزیع فراوانی مربوط به نمرات تفاوت یادگیري تصاویر ایستا و سنتی:  3جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه
  استاندارد

درجه 
 t  آزادي

سطح اطمینان 
  معناداري

 88/2 30/7  30  سنتی 281/0 08/1 58 97/2 13/8  30  ایستا

  
سـطح  و بـا   58محاسـبه شـده بـا درجـه آزادي      tنشـان مـی دهـد،     3جـدول   اطالعـات  همانطور که

کـوچکتر  ) 39/2(جـدول   tاز ) 08/1(محاسبه شـده   t چون .باشد می 08/1مساوي  281/0 معناداري
میانگین یـادگیري  یعنی بین  .بنابراین فرض صفر تأیید می شود و فرض پژوهشی رد می شود ،است

   .داري وجود ندارداتصاویر گرافیکی ایستا و روش سنتی تفاوت معندرس هندسه با استفاده از 

  بحث و نتیجه گیري

مختلـف صـورت   هـاي   تحقیقات زیادي در رابطه با یادگیري از طریق چند رسانه اي ها از دیدگاه 
و  )2007( اي مـایر  نظریه هاي شناختی اخیر مانند نظریه شناختی یـادگیري چنـد رسـانه   . گرفته است

. براي توصیف نتایج مطالعات متعددي قابـل اسـتفاده اسـت   1الگوي جامع درك متن و تصویر شنوز
اختی در مورد علوم آموزشی صورت گرفته است در پی نظریه شـن  )2009( پژوهشی که توسط مایر

را در تأثیر یادگیري چند رسـانه اي مطـرح کـرده     2یادگیري و بار شناختی وي وجود شرایط مرزي
 اي را تحت تأثیر قـرار دهـد   رسانه تجربی در رابطه با چند شبهاست که می تواند نتایج پژوهش هاي 

. دانـد تأیید فرضیه خود را مبنی بـر انجـام پـژوهش هـاي بیشـتر در ایـن زمینـه مـی          هر چند که وي
                                                      

1. Schnoz 
2. Boundary Conditions 
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رغم موارد بیان شده و تأیید فرضیه توسـط تحقیقـات مختلـف و تأییـد اصـول چنـد رسـانه اي         علی

پژوهش حاضر مـی توانـد بـه دالیـل      هاي عدم تأیید فرضیه تجربی فراوان، شبهتوسط پژوهش هاي 
ضـرورت  . نتیجه پـژوهش تـأثیر گذاشـته اسـت     بر تأثیر متغیرهاي تعدیل کننده اي باشد که احتماالً

بنابراین با توجـه بـه مطالعـه ادبیـات مبتنـی بـر       . دارد پژوهش هاي بیشتري در این زمینه انجام پذیرد
تر بـا تکیـه بـر نظریـه      و از همه مهم) پویا وایستا(هاي تجربی در زمینه ي تصاویر گرافیکی  پژوهش

ه ي زمـانی بـ  پیامـد یـادگیر  بهینه سـازي  می توان اینگونه نتیجه گیري کرد که ) 2007(شناختی مایر 
دست می آید که مواد آموزشی از خواندنی به ارائه الگوهاي شخصی یادگیري انتقـال داده شـود و   
آن چیزي که در این میان بسیار مهـم اسـت، تـدارك روشـی بـراي پـرورش بیشـتر هـوش فضـائی          

ئی مطالعات زیـادي نشـان داده انـد کـه توانـا     . دانش آموزان در بستر پویا می باشد) تجسم دیداري(
موفقیت در ریاضیات را پیش بینی می کند و حافظه دیداري یـک عامـل مهمـی اسـت کـه       ،فضائی

؛ بـه نقـل   1998، 2و کلیمنـتس  1باتیسـت (عملکرد آموزش ریاضی دانش آموزان را شرح مـی دهـد   
آموزش به بیشتر شدن دانش در مورد تفاوت ها و قدرت تأثیر فرآینـد تجسـمی در   ). 2008پنتازي، 

  . دارد آموزش نیاز
اگر چه تعـدادي از  : معتقدند) 2008، به نقل پنتازي، 2000( 4و استاي لیانوا) 1991( 3دري فوس

ممکـن اسـت در انجـام    چـه بسـا    ولـی  دانش آموزان قادر خواهند بود از ارائه دیداري استفاده کنند
سـرانجام   .تکالیف شکست بخورند زیرا آنها براي آشنا شـدن بـا ایـن مهـارت آمـوزش ندیـده انـد       

کنند زیـرا در نظـام آمـوزش مـا نقـش تجسـم        می آموزان از تالش براي توجه دیداري دوري دانش
  . دیداري به همان شکل که وجود دارد، مورد قبول قرار گرفته است

دسـت آمـده از ایـن پـژوهش و پـژوهش هـاي مطالعـه شـده بـه طراحـان و           ه با توجه به نتایج بـ 
به هنگام طراحـی و تهیـه و    د رسانه اي آموزشی توصیه می شود کهکنندگان نرم افزارهاي چن تولید

 بهتر است اصل بخش بندي کردن و تفاوت هاي فردي را تولید برنامه هاي آموزشی چند رسانه اي
جهـت تسـهیل در فهـم مفـاهیم پایـه هندسـه و       . در به کارگیري تصاویر گرافیکی پویا لحاظ نمایند

در طراحــی عناصــر ) ماننــد اثبــات قضــیه فیثــاغورث(م کمــک گــرفتن از اثبــات هــاي بــدون کــال 
امکـان درج تصـاویر    .اي امکان درج تصـاویر گرافیکـی پویـا و تعـاملی را فـراهم نماینـد       چندرسانه

                                                      
1. Battista 
2. Clements 
3. Dreyfus 
4. Stylianou 
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با قابلیت دست کاري و تغییر توسط یادگیرنـدگان   در طراحی عناصر چند رسانه اي، گرافیکی پویا

کـه  (ایستایی و سکون اشکال بـر روي کاغـذ و تختـه     عادت به تا فراهم آورند راد به صورت متعد
 بـین  را از )هاي دانش آموزان در تجربیات نخستین آنان بـا نـرم افـزار مـی باشـد      موجب سردرگمی

کارگیري شـیوه هـاي نـو بـراي     ه براي آشنایی بیشتر دانش آموزان با مباحث نوین و ب همچنین. ببرد
زمینـه ي اسـتفاده از    مدارس به رایانه مجهز شـوند و  ن می بایست تالش نمایند تاالؤویادگیري، مس

عـالوه، مهـم اسـت کـه در     ه بـ . تکنولوژي رایانه اي را در تدریس ریاضی در مدارس فراهم آورند
همچنین الزم است . هاي ضمن خدمت معلمان برنامه هاي نرم افزار پویا گنجانده شود برنامه کالس

مینه تصاویر گرافیکی متحرك در درس هندسـه وجـود   ز افزارهاي موجود دیگري که در که از نرم
  .دارد براي آموزش مبحث تشابه اشکال استفاده شود
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