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Background and Objectives: Spatial ability is an important notion because of its application in everyday life
and its place in science and engineering. In recent decades, there have been many studies on spatial ability
in the field of mathematics education. Parts of these studies have been conducted in the field of school
mathematics, emphasizing the importance of the spatial ability in the process of teaching school
mathematics. Of course, it should be noted that the number of research studies related to mathematics
education in Iran is not very large and most of them have been conducted in the field of psychology. It is
also stated in the educational documents such as the principles and standards of school Mathematics
(NCTM) that students should use a variety of visual representations to analyze mathematical problems and
issues. Numerous definitions of spatial ability have been proposed and various terms, such as visual
thinking, intuitive thinking, and visual ability have been used to describe it and various factors and
components have also been identified to explain its nature. The purpose of this study was to investigate
the spatial ability of students with regard to their gender, grade, and field of study and also according to
factors including spatial visualization, mental rotation, and spatial orientation.
Methods: The method of this study was the survey method and its participants were 901 students from
secondary schools in Shahriyar studying in the 10th and 11th grade in the academic year 2017-2018. The
measurement instrument was a researcher-made test whose formal and content validity was confirmed by
a number professors and teachers of mathematics and its reliability was also confirmed by the approximate
amount of Cronbach's alpha which was 0.83. In addition, descriptive statistics (mean and standard
deviation) and inferential statistics (independent t-test) were used to analyze the data.
Findings: The findings of the study showed a significant difference between male and female students in
the field of spatial ability. In addition, the performance of math students was significantly better than the
students in the field of experimental sciences. Also, the performance of the 11th grade students was
significantly better than that of the 10th grade students. This difference can be justified by the implicit
teaching that takes place in the 10th and 11th grades, as well as the courses which are taken by the 11th
grade students in geometry until the exam. These findings show that the growth of spatial ability depends
on education, and because of its place in everyday and professional life, needs more attention in school
mathematics. The qualitative findings of this study showed that tasks related to spatial ability are a good
platform for developing mathematical thinking and mathematical processes, such as problem solving,
reasoning, and proof. Moreover, teaching and increasing the level of education seem to have an undeniable
effect on the growth of spatial ability and the improvement of students' problem-solving performance.
Conclusion: Although the problem-solving approach has clearly established its presence in Iranian
mathematics textbooks in recent decades, little research has been done on the place and role of spatial
ability in teaching the process of solving mathematical problems. Moreover, the field of school mathematics
needs more research on spatial ability in different areas, such as curricula, teacher training, and methods
of math teaching and learning. The findings of this study can be useful in modifying and strengthening the
strategies, educational processes, curricula and appropriate educational instruments to improve students'
spatial visualization.
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دارد .در دهههای اخیر مطالعات زیادی در مورد توانایی فضاایی در ووزه آموزش ریاضای صاورت گرفته اسات .ب شای از
این مطالعات در ووزهی ریاضایات مدرساهای بوده و در آن بر اهییت جایگاه توانایی فضاایی در فرآیند آموزش ریاضای
مدرساهای تأکید شادهاسات .البته الزم به ذکر اسات که تعداد پهوهش های مرتبط با آموزش ریاضای در کشاور ایران
چندان زیاد نیسات و بیشاتر پهوهشها در ویطه روانشاناسای انجام شاده اسات .در اساناد آموزشای نریر ساند اصاو و
اساتانداردهای ریاضایات مدرساهای نیز به این نکته اشااره شاده اسات که دانشآموزان باید انواع بازنیاییهای تجسایی را
در تحلیل مسألهها و موضوعات ریاضی بهکار ببرند .تعاریف متعدد و متنوعی از توانایی فضایی ارائه شده و برای توصیف
آن ،از عبارات م تلفی نریر تفکر تجسایی ،تفکر شاهودی و توانایی بصاری اساتفاده شاده اسات .هی نین برای توضای
ماهیت آن ،عوامل و مؤلفههای گوناگونی بر شاایرده شااده اساات .هدف پهوهش واضاار ،بررساای توانایی فضااایی در
دانشآموزان ،با مالوره جنساایت ،رشااته و پایه تحصاایلی آنان و با توجه به عاملهای تجساام فضااایی ،دورانذهنی و
جهتیابی فضایی است.
روشها :روش این مطالعه روش پییایشای اسات و شارکتکنندگان آن 901 ،دانشآموز متوساطه دوم از شاهرساتان
شاهریار هساتند که در ساا تحصیلی  1396-97در پایه دهم و یازدهم در دو رشته ریاضی و تجربی مشغو به تحصیل
بودهاند .ابزار پهوهش ،آزمونی محققساااخته اساات که روایی صااوری و محتوایی آن توسااط تعدادی از اساااتید آموزش
ریاضاای و نیز معلیان ریاضاای ،تأیید شااد و معیار آلفای کخرونباق با مقدار تقریبی  ،0/83مؤید پایایی آن میباشااد .به
منرور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی ( tمستقل) استفاده شد.
یافتهها :یافتههای این مطالعه واکی از تفاوت معنادار بین عیلکرد دانشآموزان دختر و پساار در ووزه تواناییفضااایی
اسات .بهعالوه دانشآموزان رشاته ریاضای نسابت به دانشآموزان رشاته تجربی و نیز دانشآموزان پایه یازدهم نسابت به
پایه دهم بهشاکل معناداری عیلکرد وویتری داشاتهاند .این تفاوت با توجه به آموزش ضینی که در پایههای تحصیلی و
در پایه دهم و یازدهم اتفاق میافتد و نیز دروسای که دانشآموزان دوره یازدهم تا زمان اجرای آزمون در درس هندساه
گذراندهاند ،وابل توجیه اسات .این یافتهها نشاان میدهند که رشاد توانایی فضاایی به آموزش وابساته اسات و با توجه به
جایگاه آن در زندگی روزمره و ورفهای نیازمند توجه بیشتری در ریاضیات مدرسهای است .یافتههای کیفی این مطالعه
واکی از آن اسات که تکالیف مرتبط با توانایی فضاایی ،بساتری مناساا برای پرورش تفکر ریاضای و فرآیند های ریاضای
نریر ول مساأله ،اساتدال و اببات اسات .به هر ترتیا به نرر میرساد آموزش و افزایش پایه تحصایلی بر رشاد توانایی
فضایی و بهبود عیلکرد ول مسأله دانشآموزان تأبیری انکار ناپذیر دارد.
نتیجهگیری :هرچند رویکرد ول مساأله در کتابهای درسای ریاضای ایران در دهه اخیر بهطور آشاکاری وضاور خود را
تثبیت کرده اسات؛ اما مطالعات چندانی در مورد جایگاه و نقش توانایی فضاایی در آموزش فرآیند ول مساأله ریاضای
انجام نشاده اسات و عرصاه آموزش ریاضای مدرساهای نیازمند به پهوهشهای بیشاتری در مورد توانایی فضاایی در ساطوح
م تلف مانند برنامههای درسای ،آموزش معلیان و یاددهی و یادگیری ریاضای اسات .یافتههای این پهوهش میتواند در
تغییر و تقویت راهبردها ،فرایندهای آموزشای ،برنامهریزی درسای و ابزارهای آموزشای مناساا برای بهبود تجسام فضاایی
دانشآموزان ،کارآمد باشد.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،2بهار 1400

مقدّمه
توانایی فضایی ( )Spatial abilityیکی از مؤلفههای هوش انسانی
( )Human intelligenceاست که برای موفقیت در زمینههای م تلف
علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی کارایی بسیار دارد و مهارتی است که
هم در زندگی روزمره ،هم در ریاضیات و هندسه و هم در سایر ووزههای
علیی نریر شییی ،فیزیک ،علوم پزشکی ،هنر و علوم مهندسی کاربرد
دارد .انجام سادهترین فعالیتها نریر پیدا کردن آدرس از روی نقشه
(جهتیابی ( ))Orientationتا پی یدهترین فعالیتها نریر مهارت در
هدایت هواپییا نیازمند مراتبی از توانایی فضایی است .خاستگاه
تواناییفضایی به سا ها پیش برمیگردد و تاریخ شروع مطالعه
روانشناسان درباره آن به ودود یک ورن میرسد .در چند دهه گذشته،
آموزشگران ریاضی نیز به مطالعه جدی در مورد توانایی فضایی و نقش
آن در فرایند آموزش ریاضی ،بهویهه ارتباط آن با توسعه مفاهیم هندسی
پرداختهاند [.]1
از توانایی فضایی ،تعاریف م تلفی ارائه شده است؛ اما نقطه اشتراک
تیامی این تعاریف آن است که این مهارت ،توانایی پی یدهای است که
جهان سهبعدی و دنیای درکشده را بههم متصل میکند [ .]2گاردنر
( ]4 ,3[ )Gardnerمعتقد است انسان بهجای یک هوشعیومی که
عیلکرد او را در تیام تکالیف پایهریزی کند؛ دارای هوش چندگانه
( )Multiple intelligenceاست که یکی از آنها هوش فضایی ( Spatial
 )intelligenceاست .بشر در دنیای سهبخعدی زندگی میکند .بنابراین
برای آشنایی با اشیاء پیرامون خود و دستورزی با آنها نیازمند به این
مهارت است و پیشرفت علوم و استفادهی روزافزون از فنّاوریهای
پی یده ،او را ملزم به تجهیز خود به تواناییهای م تلف ،از جیله
تواناییفضایی مینیاید.
چندین مطالعه تحلیلی [ ]7-5نشان میدهد که مهارتهای فضایی
میتواند به روشهای ویههای برای بسیاری از تکالیف ریاضی در مدرسه
بهکار رود و تفکر فضایی نقش مهیی در فرایند آموزش و یادگیری ریاضی
دارد [ .]2رشد توانایی فضایی و یادگیری هندسه ،به هم وابستهاند؛
پیشرفت یکی ،به پیشرفت دیگری منتهی میشود [ ]1و ارتباط بین
مشکل تصور شکلهای فضایی و ول تیرینات هندسه فضایی ارتباطی
تأیید شده است [ .]2در سا های اخیر دامنه اوبا به تقویت توانایی
فضایی و پرداختن به برخی مؤلفههای تفکر تجسیی (،)Visual thinking
تا کتابهای درسی نونگاشت ریاضی نیز در برخی پایهها و رشتههای
تحصیلی گسترده شده است[ .]8این در والی است که تحقیقات بومی
انگشتشیاری در مورد تواناییفضایی در ووزه آموزشریاضی ،به انجام
رسیده و هیین امر مبیّن ضرورت و اهییت انجام مطالعهای در این
خصوص است .ب صوص که ضعف دانشآموزان در یادگیری و ول مسائل
ریاضی و عیلکرد ضعیف دانشآموزان ایرانی در مطالعات بینالیللی
(تییز) نگرانیهای بسیاری در پی داشته و لزوم انجام پهوهشهای بیشتر
مرتبط با عیلکرد دانشآموزان کشور در ووزه ریاضیات را بارز میدارد
[.]9
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با توجه به اهییت توانایی فضایی در یاددهی و یادگیری ریاضی و
هی نین خأل تحقیقاتی موجود در خصوص توانایی دانشآموزان ایرانی
به ویهه دانشآموزان دوره متوسطه -هدف این مطالعه بررسی تواناییفضایی دانشآموزان پایه دهم و یازدهم در دو رشته ریاضی و تجربی
است .از سوی دیگر به لحاظ ادعای برخی مطالعات در خصوص تفاوت
عیلکرد دختران و پسران در تجسم فضایی [ ]12-10در این پهوهش،
عالوه بر رشته و پایه تحصیلی ،نقش جنسیت نیز در عیلکرد
دانشآموزان مورد بررسی ورار گرفته است .با در نرر گرفتن تغییر نرام
آموزشی و نیز تغییر کتابهای درسی ریاضی ایران ،چنین مطالعهای در
زمره ن ستین پهوهشها از این دست بهشیار میرود.

پیشینه نظری
اغلا پهوهشگران معتقدند هوش فضایی یکی از عناصر مهم تواناییهای
ذهنی است .هیانگونه که ذکر شد تواناییفضایی ،به عنوان یکی از
مؤلفههای هوش بشری توجه گاردنر را نیز به خود معطوف داشته است.
مطالعات م تلف در ووزههای گوناگون نریر روانشناسی ،مهندسی و
ریاضی ،برای توصیف این مفهوم ،از ترکیا واژههای متنوعی نریر تفکر،
توانایی ،مهارت ،جهتیابی ،بصری ( )Visualو فضایی استفاده کردهاند
[ .]13بررسی این مفهوم از دیدگاههای متفاوت و ووزههای م تلف
منجر به ارائه تعاریف و دستهبندیهای گوناگونی از آن شده است که در
ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
مهارت فضایی را تارتر ( ]7[ )Tartreبهعنوان مفهومی شامل تواناییهایی
نریر ادراک ،دستورزی و سازماندهی یا تفسیری از روابط بصری تعریف
میکند .لین و پترسن ( ]14[ )Linn & Petersenدر مطالعهای
فراتحلیلی ،استدال فضایی ( )Spatial reasoningرا به مهارت در
بازنیایی ،تبدیل ،تولید و یادآوری نیادین اطالعات غیرکالمی تعبیر می-
کنند .استدال فضایی توانایی مرتبط با بازنیایی و کاربرد اشیاء و
روابطشان درون یک جهان درک شده از هر دو منرر توپولوژیکی و
هندسی در دو و سهبخعد ،با یا بدون زمان به عنوان بخعد چهارم است [.]15
این مهارت توانایی تولید ،وفظ ،بازیابی و تبدیل تصاویر بصری خوب
ساختاریافته نیز تعریف شده است [ .]16اولکان ( ]17[ )Olkunتوانایی
فضایی را دستورزی ذهنی ( )Mentally manipulateاشیا و اجزای آنها
در فضای دو و سهبخعدی میداند و مکگی ( ]18[ )McGeeبا خالصه
کردن مطالعات روانسنجی تفکر فضایی ،آن را شامل توانایی دستورزی
ذهنی ،دوران ،پی ش یا برگرداندن شئ متحرک که بهصورت تصویری
ارائه شده است ،معرفی میکند.
روکا-گونزالز و هیکارانش ( ]19[ )Roca-González, et alمعتقدند که
این مهارت بهعنوان یکی از عوامل هوش انسانی اولین بار توسط بخرندایک
( )Thorndikeشناسایی شده است؛ اما یوکسل ( ]13[ )Yükselتحقیق
پایه برای مطالعه درباره تعیین مؤلفههای این مفهوم را متعلق به
تورستون ( )Thurstoneمیداند .به پیروی از تورستون بسیاری از
محققان تالش کردند عوامل تشکیلدهنده تواناییفضایی را نام برده و
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تعریف کنند؛ وا آنکه توافق و هیاهنگی اندکی بین آنها وجود دارد.
این عدم توافق در اصطالوات و تعاریف ،به عاملی محدود کننده ،در
تحقیقات مرتبط با این مقوله بد شده است [ .]20دی-اخلیویرا
( ]21[ )D'Oliveiraدر تأیید این موضوع ،چهار زمینه ذیل را مواجه با
دیدگاههای متضاد میداند :تعریف تواناییفضایی ،تعداد تواناییهای
شناساییشده ،نام این عاملها و آزمونهای بهکار رفته در اندازهگیری
هر عامل.
بیشتر محققان تواناییفضایی را مفهومی خیلی پی یده میدانند .لذا برای
یافتن پاسخ بهتر به سؤاالت پهوهشی خود آن را به روشهای م تلف به
زیرگروههای متعدّدی دستهبندی میکنند .لین و پترسن [ ]14در مقاله
فراتحلیلی خود بیان میکنند که ردهبندیهای این مهارت ناشی از
دیدگاههای روانسنجی -که اغلا از روش آماری تحلیل عاملی استفاده
کردهاند -میباشد .بهعنوان مثا مکگی [ ]18در بررسی روانسنجی
خود به روش تحلیل عاملی وجود وداول دو عامل تجسم فضایی و
جهتیابی فضایی را برای این مقوله از هوش انسان تصدیق میکند .اما
محققانی نریر تورستون [ ،]22مایکل و هیکاران (]23[ )Michael, et al
و لین و پترسن [ ]14توانایی فضایی را در سه گروه دستهبندی کردهاند.
برای مثا لین و پترسن مهارتهای فضایی را شامل ادراک فضایی،
دورانذهنی و تجسم فضایی میدانند و گونزالز و هیکاران در مطالعه
خود مؤلفههای این مفهوم را در والا سه عامل تجسم فضایی ،روابط
فضایی و جهتیابی فضایی مورد مطالعه ورار دادهاند.
آیزنبرگ ( )Eisenbergاظهار میکند که تورستون هم پس از بحث در
وجود و استقال هوش فضایی و معرفی آن بهعنوان یکی از هفت عامل
هوش انسانی ،آن را شامل سه مهارت توانایی تش یص یک شیء از
زوایای م تلف ،تصور کردن ورکت یا جابهجایی وسیتهای داخلی یک
شکل فضایی و تعیین روابط فضایی نسبت به خود فرد میداند [.]1
زییرمن ( )Zimmermanبا تجزیه و تحلیل دوباره دادههای تورستون ،دو
عامل را مش ص میکند .اولین عامل شبیه به عامل فضایی تورستون
بود که دستورزی ذهنی اشیا یا روابط شیء را مورد بررسی ورار میداد
و زییرمن آن را روابط فضایی نامید .عامل دوم نیز توسط او تجسم نامیده
شد [.]13
مایر ( ]6[ )Maierاستدال میکند که برای آگاهی بیشتر از تفکر فضایی،
هی نین اطالع از تفاوتهای جنسیتی به مش صات بیشتری نسبت به
سه مؤلفه نیاز است .او ادعا میکند که برخی از پهوهشگران تکالیف
م تلف را تحت عناصر یکسان نامگذاری کردهاند .گیلفورد و هیکاران
( ]24[ )Guilford, et alمؤلفههای توانایی فضایی را در پنج عامل با
عناوین روابط فضایی ( ،)Spatial relationتجسم فضایی( Spatial
 ،)visualizationجهتیابی فضایی ،پویشفضایی و سرعت ادراک
دستهبندی کردند .در پهوهش واضر سه عامل تجسم فضایی ،دوران
ذهنی و جهتیابی فضایی بهدلیل انطباق با مطالا درسی کتاب
نونگاشت هندسه چاپ  1395مبنای کار ورار گرفته است که در ادامه
به توصیف هر عامل خواهیم پرداخت.
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الف) تجسم فضایی :تجسم فضایی ،توانایی تصور یک جسم متحرک -
هنگامی که اجزای آن در مقایسه با یکدیگر در وا ورکت هستند-
میباشد [ .]18 ,6در واوع تجسم فضایی ،توانایی تصور یک آرایش فضایی
است که در اجزای پیکربندی آن ،ورکت یا جابجایی وجود دارد [.]6
تجسم فضایی بهطور معیو دستورزیهای پی یده و چند مرولهای از
اطالعاتی را که بهصورت فضایی ارائه شده ،در بر میگیرد .این تکالیف
میکن است شامل فرایندهای مورد نیاز به ادراک فضایی ،یا دوران ذهنی
باشد که بهواسطه راهولهای چندگانه ،از هم متیایز شوند [ .]14برای
اندازهگیری توانایی تجسم فضایی از آزمونهایی نریر شکل پنهان
میتوان استفاده کرد .بهطور مثا در شکل ( )1از پاسخدهنده خواسته
میشود تصاویر ساده ارائه شده با وروف  B ,Aو  Cرا درون شکلهای
پی یده ،مش ص نیاید [.]25
ب) دوران ذهنی ( :)Mental rotationدوران ذهنی یکی دیگر از
مؤلفههای مهم توانایی فضایی و به معنای توانایی دوران دادن شکل دو
یا سه بخعدی با سرعت و دوت میباشد [ .]14 ,6فرایندهای ذهنی برای
اندازهگیری این مؤلفه از تواناییفضایی بهطور عیده پویا هستند و
مووعیت فضایی خود فرد ،وسیتی از مسأله نیست [.]6
آزمونی که برای اندازهگیری توانایی دوران ذهنی توسط واندنبرگ و کوز
( ]26[ )Vandenberg and kuseمعرفی شده ،یک بازنیایی دو بخعدی از
اشیاء سهبخعدی متشکل از مکعاها است که مووع مشاهده از یک زاویه،
بهنرر میرسد .این آزمون از یک شکل استاندارد با چهار گزینه شامل
دو گزینه صحی و دو گزینه نادرست تشکیل شده است .گزینههای
صحی از لحاظ ساختاری با شکل استاندارد یکسان است؛ ولی در یک
مووعیت چرخشی نشان داده شده است و از افراد خواسته میشود که
آن دو گزینه صحی را مش ص کنند (شکل.)2
پ) جهتیابی فضایی :یکی دیگر از مؤلفههای مهم توانایی فضایی،
جهتیابی فضایی است .از نرر تورستون [ ]22جهتیابی ،توانایی
تش یص خصوصیات یک شیء ووتی از زوایای م تلف مشاهده میشود،
یا توانایی تصور یک جسم صلا ( ،)Solidهنگامی است که درون یک
مووعیت متفاوت ورکت میکند؛ بهگونهای که ناظر هنگامی که
جهتهای متفاوت یک شیء فضایی داده میشود ،گیراه نشود [.]27
شکل ( )3آزمون بررسی توانایی جهتیابی فضایی است که در آن یک
شیء سهبخعدی متشکل از مکعاهای واود نشان داده شده است و از
دانشآموزان خواسته میشود که سه نیای باال ،راست و روبروی شیء را
در محلهای مش ص شده رسم کنند [.]27

پیشینه پژوهشی
پهوهشهای متعددی در نقاط م تلف جهان و مطالعات اندکی در داخل
کشور در ووزه تواناییفضایی به انجام رسیده است .بهعنوان مثا در
پهوهشی تحتعنوان تأبیر بازیهای رایانهای دوبعدی و سهبخعدی بر
توانایی فضایی دانشآموزان ،با روش آزمایشی  175دانشآموز پسر و 80
دانشآموز دختر دوم ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی ناویه 2اصفهان
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مورد مطالعه ورار گرفتهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که توانایی
دانشآموزان پسر ،هم در پیشآزمون و هم در پسآزمون بیشتر از
دختران است .بهعالوه این پهوهش واکی از آن است که تأبیر بازیهای
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سهبخعدی بیش از بازیهای دوبخعدی نیست .اما در مجیوع ،بازیهای
رایانهای تأبیر مثبت معناداری بر توانایی فضایی دانشآموزان دارند [.]10

شکل :1آزمون شکل پنهان برای تجسم فضایی []25
Fig.1: The hidden figures test for spatial visualization

شکل :2نیونه آزمون دوران ذهنی []26
Fig.2: The mental rotation test

شکل :3آزمون جهتیابی فضایی []27
Fig.3: Spatial orientation test

محققیان یعقوبی [ ]28هم پهوهشی در مورد رابطه بین میزان استفاده
از بازیهای رایانهای و توانایی فضایی دانشآموزان انجام داده است.
جامعه آماری او دانشآموزان پسر پایه او در دبیرستانهای شهرستان

شهریار است که از آن میان با نیونهگیری خوشهای 300 ،نفر را انت اب
کرده است .یافتههای این پهوهش هم تأیید میکند که بین میزان
استفاده از بازیهای رایانهای و توانایی فضایی رابطه معناداری وجود دارد.

ابراهیم ریحانی و همکاران

هی نین استفاده از بازیهای رایانهای با خرده عاملهای توانایی فضایی
شامل ادراک فضایی ،چرخش ذهنی و تصویرسازی فضایی رابطهای
معنادار دارد.
پهوهشی با هدف شناسایﻰ تأبیر آموزش با محوریت تجسم ،بر نگرش
دانشآموزان سا سوم راهنیایﻰ نسبت به ریاضیات و نیز عیلکرد ول
مسأله آنها ،به ویهه در ول مسألههای مربوط به تعییم الگوهای شکلی
در جبر صورت گرفته است .نتایج این پهوهش نشان میدهد که تدریس
تجسم محور ،در نگرش دانشآموزان نسبت به ریاضیات تأبیر مثبت
چشیگیرﻯ خواهد گذاشت؛ اما تنها تکیه بر تفکر تجسیﻰ ریاضﻰ به
ویهه در مسألههاﻯ غیر هندسﻰ ،مانند تعییم ول مسأله باعث تحو در
عیلکرد الگوهاﻯ شکلﻰ ن واهد شد .از طرف دیگر دانشآموزانﻰ که به
روش تجسم محور آموزش دیدهاند؛ بهتر مﻰتوانند روابط بین اجزاﻯ
موجود در جیلﺔ عیومﻰ دنبالهها را درک کنند [.]29
پهوهشی دیگری با هدف بررسی توانایی مهارتهای فضایی دانشآموزان
با  498نفر از دانشآموزان پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم از مدارس
نرری و فنی و ورفهای شهرستان بوشهر در ول یک تکلیف و تجزیه و
تحلیل پاسخهای آنها بر اساس طبقهبندی سولو به انجام رسیده است.
نتایج این پهوهش نشان میدهد که  59%دانشآموزان مدارس معیولی
در سط تکساختاری ورار دارند .در این آزمون دانشآموزان هنرستانی
هیچکدام به سطوح چندساختاری و رابطهای نرسیدهاند .در وین بررسی
پاسخها ،نوع تفکر ،راه ولهای چندگانه ،استراتهیها و اشتباهات
مفهومی رایج نیز تحلیل شده است [.]30
و در نهایت مطالعه انجام گرفته توسط ریحانی و هیکاران او تحت عنوان
بررسی تأبیر تدریس بر میزان درک دانشآموزان دختر سا سوم ریاضی
از مفهوم ود و رشد توانایی فضایی با تأکید بر فعالیتهای مبتنی بر
تجسم ،نشان میدهد که تدریس از طریق ارائه فعالیتهای مبتنی بر
تجسم از ود ،بر درک دانشآموزان از مفهوم ود تأبیرگذار است و تفاوت
بین دو گروه آزمایش و کنتر در این مورد معنادار است .اما ارائه
فعالیت های مبتنی بر تجسم در تدریس ود ،تأابیری بر افزایش توانایی
فضایی دانشآموزان ندارد و از این نرر تفاوت بین دو گروه معنادر نیست
[.]31
اما در خارج از کشور اوزدمیر و ییلدیز (]27[ )ÖZDEMİR and YILDIZ
مطالعه ای با هدف بررسی توانایی فضایی دانشجو معلیان ریاضی ابتدایی
براساس طبقهبندی سولو ((Structure of observed learning )SOLO
 )outcomeبه انجام رساندهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد هراندازه
که مهارتهای فضایی دانشجویان افزایش پیدا میکند ،مهارتهای
استدال آنها نیز افزایش مییابد .گونزالز و هیکاران [ ]19تواناییفضایی
را جنبهای مهم در مطالعات مهندسی برشیردهاند .این توانایی شامل
بهبود توانایی انتزاعی دانشجویان است و به شکلگیری و ول مسائل
کیک میکند .عالوه برآن توانایی تجسم فضایی ،پیشبینی برای موفقیت
در آموزش فنی است .رشد تواناییفضایی در آموزش مهندسی بهویهه در
معیاری دارای اهییت زیادی است [ .]2به هیین ترتیا مطالعه یوتا
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و کوهن ( ]32[ )Uttal and Cohenنشاندهنده وجود هیبستگی بین
اندازههای م تلف مهارتهای فضایی و عیلکرد در علوم ،بهویهه در
رشته های فنّاوری ،مهندسی و ریاضیات است .شیا و هیکاران ( Shea,
 ]33[ )et alمعتقدند نوجوانانی با استعداد ذاتی که توانایی فضایی
باالتری نسبت به توانایی کالمی دارند؛ با اوتیا بیشتر در ووزههای
علوم کامپیوتر ،مهندسی و ریاضیات یافت میشوند.
هدف مطالعه پاتاهادین و هیکاران ( )Patahuddin, et alنیز عیلیاتی
کردن روشی برای آموزش تجسم فضایی است .یافتههای مطالعه آنان
واکی از پتانسیل مناسا این روش آموزشی در ارتقای مهارتهای
فضایی و ابرب شی آن در تقویت تفکر تجسیی دانشآموزان دورهی
راهنیایی است .در این مطالعه بر اهییت توالی و زمان فعالیتها و
هی نین مواد آموزشی که مورد استفاده ورار میگیرند ،تأکید میشود.
برای مثا در دسترس بودن برخی ابزار دانشآموزان را ترغیا میکند
که به جای تجسم ،به آزمون و خطا روی بیاورند [.]34
گیلیگان و هیکاران ( )Gilligan, et alدر مطالعه خود به این نکته اذعان
میدارند که تقویت مهارتهای فضایی با موفقیت در علوم ،تکنولوژی،
مهندسی و ریاضیات ارتباط مستقیم دارد .به اعتقاد آنان شواهد وانع-
کنندهای وجود دارد که مهارتهای فضایی متغیر پیشبینیکننده
مناسبی از دستاوردهای ریاضی برای کودکان پیشاز دبستان و
دانشجویان دانشگاه است .مطالعه آنها به بررسی ارتباط بین ریاضیات و
توانایی فضایی در مقیاس بزرگی از کودکان  5تا  7ساله پرداخته است
[.]35
گونزالز و هیکاران [ ]19یک مطالعه آزمایشی کوتاه آموزشی ،برای بهبود
تواناییهای فضایی با استفاده از دو ابزار ،بر اساس فنّاوری مجازی ترتیا
داده اند .اولی متیرکز بر دستکاری وطعات مجازی هندسی خاص و
دیگری شامل بازیهای جهتیابی مجازی است .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که فعالیتهای آموزشی ،مؤلفههای توانایی فضایی شامل دوران
ذهنی ،تجسم فضایی و جهتیابی فضایی را بهبود میب شد .عالوه برآن،
این مطالعه واکی از آن است که تفاوتی بین مردان و زنان نسبت به
سطوح توانایی فضایی ،وبل یا بعد از آموزش آزمایشی وجود ندارد.
محققان این مطالعه ،این واوعیت را ناشی از آموزش پنهان مربوط به
زندگی روزمره و فعالیتهای اووات فراغت افراد دانستهاند ،که بهطور
معیو و غیر مستقیم توسط مردان و زنان ،در کشورهای صنعتی و
توسعهیافته انجام میگیرد.
پهوهشی تحتعنوان بهبود تواناییهای تفکرفضایی پایههای هشتم از
طریق برنامه مد سازی سهبخعدی توسط توپتاش و هیکاران ( Toptas,
 ]11[ )et alانجام شده است .این مطالعه آزمایشی ،روی رابطه بین تفاوت
جنسیتی و تفکر فضایی تیرکز دارد .براساس یافتههای این تحقیق،
میزان موفقیت در پسآزمون ،به لحاظ تعیین استعداد ،دوران ذهنی و
تجسم فضایی افزایش پیدا میکند .از سوی دیگر صرفنرر از ادبیات
تحقیق مربوطه ،دانشآموزان دختر در مقایسه با دانشآموزان پسر پس
از استفاده از ابزارهای اندازهگیری ،عیلکرد بهتری نشان دادهاند.
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مطالعه دیگری تفاوت عیلکرد دانشآموزان دختر و پسر را با استفاده از
دورانذهنی سه بخعدی و ارتباط آن با ریاضیات مورد بررسی ورار داده
است .این مطالعه روی یک نیونه  729نفری از دانشآموزان  7تا 12
سا انجام گرفته و نتایج آن نشان میدهد که دانشآموزان پسر عیلکرد
بهتری نسبت به دانشآموزان دختر دارند (]12[ )van Tetering, et al
اخیراً مطالعهای توسط رودین و هیکاران) ]36[ (Rodán, et alروی
دانشآموزان پایه دوم ابتدایی در رابطه با تابیر آموزش بر توانایی
دورانذهنی انجام شده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که وبل از
آموزش تفاوتی بین مهارت دورانذهنی بین دو جنس وجود ندارد؛ ولی
پس از آموزش توانایی دورانذهنی پسران به طور معناداری در مقایسه
با دختران بهبود یافته است.
هریس و هیکاران ) (Harris, et alرابطه بین استدال فضایی و ریاضیات
را مورد مطالعه ورار دادهاند .این مطالعه با  455دانشآموز کالس 9-4با
استفاده از ارزیابی دیجیتا ریاضیات و استدال فضایی انجام گرفتهاست.
نتایج این پهوهش شواهدی از ماهیّت پویای مهارتهای فضایی در ول
مسأله ریاضی را نشان میدهد .یافتههای این پهوهش هیبستگی ووی-
تری برای تکالیف ریاضی به طور ضینی فضایی در مدرسه ابتدایی،
هیبستگی بسیار کم در مدرسه راهنیایی وتی برای موارد صری فضایی
و تقویت ماهیت پی یده و مووعیتی رابطه ریاضی و فضایی را نشان
میدهد [.]37
ژی و هیکاران ( )Xie, et alدر یک مطالعه فرا تحلیلی رابطه بین توانایی
فضایی و توانایی ریاضی را مورد بررسی ورار دادهاند .نتایج این مطالعه
نشان میدهد که رابطه بین توانایی فضایی و ریاضی صرفاً خطی نیست.
بهطور خاص استدال منطقی با توانایی فضایی نسبت به توانایی عددی
یا وسابی با توانایی فضایی ارتباط وویتری دارد [.]38
مطالعه وخلکات و هیکارانش ( 18 ،]39[ )Woolcott, et alمقاله از یک
مرور ترکیبی سیستیاتیک از  133مطالعه برگرفته از اسکوپوس
( )Scopusو تحقیقات آموزشی کامل با استفاده از پریزما ( )PRISMAو
 23مطالعه پیشنهاد شده توسط تیم تحقیق از کتابشناسی مراکز
تحقیقاتی بین الیللی بزرگ با اختصاص به استدال فضایی را
دربرمیگیرد؛ رویکرد ترکیبی در این مطالعه امکان ترکیا تحقیق و
عیل به روش تحلیلی و نیز ساخت چارچوبی برای مداخالت استدال
فضایی جهت در نرر گرفتن در توسعه دانش و مهارتهای اصلی در
برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی را فراهم میکند .یافتههای این مطالعه
بر اهییت طراوی و ارزیابی برنامههای استدال فضایی برای کودکان
دبستانی و پیشدبستانی ،بهمنرور بهبود یادگیری ریاضی تأکید میکند
و شواهدی از آزمونهای استاندارد شده ،هنگام پیشرفت دانشآموزان در
سیستم مدرسه ،ارائه میکند .این پهوهش با تأکید بر وجود رابطه بین
ادراک سهبعدی و مهارتهای ریاضی ،آن را پیشنیاز ضروری برای
نیازهای پی یدهتر مطالعات کالسی ولیداد میکند.
در مجیوع به نرر میرسد اغلا مطالعات انجامشده در زمینه توانایی
فضایی از نوع تجربی بوده است .بهویهه پهوهشهای داخلی بهشکل
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توصیفی دانشآموزان ایرانی را مورد سنجش ورار ندادهاند .در پهوهش
واضر بهروش پییایشی ،وضعیت توانایی فضایی دانشآموزان مورد
مطالعه ورار گرفته است.

روش و طرح تحقیق
هدف این پهوهش بررسی توانایی فضایی دانشآموزان در سه مؤلفه
تجسم فضایی ،دوران ذهنی و جهتیابی فضایی است .تفاوت عیلکرد
گروهها به تفکیک جنسیت ،پایه و رشته تحصیلی (تجربی و ریاضی)
بررسی میشود .این تحقیق به روش پییایشی انجام شده است و جامعه
آماری آن دانشآموزان دختر و پسر رشتههای تجربی و ریاضی پایههای
دهم و یازدهم در مدارس شهرستان شهریار است که در سا تحصیلی
97-1396مشغو به تحصیل بودهاند .اطالعات مربوط به جامعه آماری
به تفکیک جنسیت ،رشته و پایه در جدو ( )1ارائه شده است.
برای انت اب نیونه آماری ،با روش نیونهگیری خوشهای چند مرولهای،
نیونهای شامل  901نفر انت اب شدند که از آن میان محققان موفق به
اجرای کامل  889آزمون شدند (جدو .)2

روش تهیه آزمون
ابتدا با توجه به سؤاالت مندرج در آزمونهای معتبر ،پهوهشها و منابع
مرتبط با موضوع تحقیق (برای نیونه مایر (]6[ )Maier؛ بکتاشلی
(]40[ )Bektasli؛ واندنبرگ و کوز (]26[ )Vandenberg and Kuse؛ مایلر
(]25[ )Miller؛ چاکیاک (]41[ )Cakmak؛ کوژونیکف و هگارتی
(]42[ )Kozhevnikov and Hegarty؛ لین و پترسن ( Linn and
 )]14[ )Petersenسؤاالتی جیعآوری و از بین آنها  12سؤا با توجه به
چارچوب نرری تحقیق انت اب شد .از آنجا که هدف پهوهش ارزیابی و
بررسی توانایی فضایی دانشآموزان بود ،سؤاالت آزمون برای ارزیابی
دویقتر ،هم به صورت چند گزینهای و هم انجام فعالیت ترسیم طراوی
شد .در تعدادی از سؤاالت هم از دانشآموزان خواسته شد دلیل پاسخ
خود را شرح دهند .با توجه به تعریف مد نرر از توانایی فضایی در
چارچوب نرری تحقیق ،سؤاالت  1تا  5آزمون به سنجش عامل تجسم
فضایی ،سؤاالت  6تا  9به عامل دورانذهنی و سه سؤا آخر به بررسی
عامل جهتیابی فضایی اختصاص یافت.
برای اطیینان از رو ایی ،روایی محتوا و منطقی بودن سط دشواری
سؤاالت ،آزمون توسط تعدادی از دبیران با سابقه و هی نین اساتید
ریاضی و آموزشریاضی بررسی شد و مورد تأیید ورار گرفت .پایایی
آزمون به کیک ضریا آلفای کرخونباق و برآورد مقدار  0/83به تأیید
رسید .تجزیه و تحلیل دادهها نیز به کیک آزمون  tمستقل با نرمافزار
( SPSSنس ه  )24انجام شد.

یافتهها و نتایج
یافتههای این مطالعه در دو ب ش یافتههای کیّی و یافتههای کیفی وابل
ارائه است.
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یافتههای کیّی

 دانشآموزان35/1% ،هیانطور که دادههای این جدو نشان میدهد
 دانشآموزان دختر در سط خیلیخوب عیل کردهاند و28/3% پسر و
. در سط خوب واوع است، دختران36/3%  پسران و38% عیلکرد
 توزیع.بیشترین درصد عیلکرد هر دو گروه در سط خوب است
) وابل مشاهده1( پراکندگی عیلکرد دانشآموزان پسر و دختر در نیودار
.است

 نیرات کسا شده،بهمنرور بررسی عیلکرد تواناییفضایی دانشآموزان
 خوب و، متوسط، ضعیف، در پنج سط خیلیضعیف20  تا0 از
) نشان3( خیلیخوب دستهبندی و به تفکیک پسر و دختر در جدو
.داده شده است

 رشته و پایه تحصیلی، جامعه آماری به تفکیک جنسیت:1 جدو
Table 1: Statistical population divided by gender, discipline and educational background
Gender
Field
Grade
Frequency

Girl
Mathematical
Tenth
Eleventh
423
445

Experimental
Tenth
Eleventh
884
882

Boy
Experimental
Tenth
Eleventh
572
656

Mathematical
Tenth
Eleventh
462
477

Total
4801

 رشته و جنسیت، وجم نیونه اولیه و نهایی به تفکیک پایه:2 جدو
Table 2: Initial and final sample size divided by grade, discipline and gender
Gender
Girl
Field

Boy

Mathematical

Experimental

Mathematical

Experimental

Grade

Tenth

Eleventh

Tenth

Eleventh

Tenth

Eleventh

Tenth

Eleventh

First sample
Deleted
Evaluated

56
0
56

86
2
84

128
2
126

74
1
73

116
0
116

157
1
156

109
5
104

175
1
174

Total
901
12
889

 نتایج سطوح عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان دختر و پسر:3 جدو
Table 3: The results of male and female students' spatial ability performance levels
Spatial ability levels
Gender
Boy

Girl

Frequency
Percent
Cumulative Percent
Frequency
Percent
Cumulative Percent

Very weak
0-4
2
0.4
0.4
2
0.6
0.6

Weak
4.01 – 8
30
5.5
5.8
31
9.1
9.7

Medium
8.01 - 12
116
21.1
26.9
87
25.7
35.4

Good
12.01 - 16
209
38.0
64.9
123
36.3
71.7

 توزیع پراکندگی عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان دختر و پسر:1 نیودار
Chart.1: Distribution of spatial ability performance of male and female students

Very good
16.01-20
193
35.1
100.0
96
28.3
100

Total
550
100
339
100

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،2بهار 1400

به کیک آزمون  tمستقل ،از آنجا که مقدار سط معنیداری آزمون لِوِن
( )Sigبرابر  0/068و بیشتر از  α=0/05است (جدو )4؛ لذا بین پراکندگی
عیلکرد تواناییفضایی دو گروه دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.
اما با استناد به سط معنیداری آزمون  tمستقل () )Sig.(2-tailedکه
برابر با  0/002و کیتر از مقدار  α=0/05است ،تفاوت بین میانگین نیره
گروه پسران و دختران معنادار است و دانشآموزان پسر در مقایسه با
دختران ،عیلکرد بهتری در انجام تکالیف توانایی فضایی داشتهاند.
در تفکیک به پایههای تحصیلی ،نتایج بهدستآمده از پاسخهای
دانشآموزان دو پایه دهم و یازدهم در جدو ( )5ارائه شده است.
جدو  5نشان میدهد عیلکرد  26/1%از دانشآموزان دهم در سط
خیلیخوب 41/5% ،در سط خوب و  32/2%در سط متوسط به پایین
ورار دارد .در پایه یازدهم عیلکرد  37/8%دانشآموزان در سط خیلی
خوب 33/9% ،در سط خوب و  28/3%در سط متوسط به پایین است.
توزیع پراکندگی عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان دهم و یازدهم در
نیودار ( )2ارائه شده است.
با فرض هیگنی واریانسها پس از اجرای آزمون  tمستقل ،سط
معناداری برابر  0/002و از  α=0/05کیتر است؛ لذا بین میانگین عیلکرد
تواناییفضایی دو گروه دهم و یازدهم تفاوت معنادار است و دانشآموزان
پایه یازدهم نسبت به دانشآموزان پایه دهم عیلکرد بهتری داشتهاند
(جدو .)6
در نهایت ،عیلکرد دانشآموزان به تفکیک رشته تحصیلی (ریاضی و
تجربی) مقایسه شد (جدو .)7
جدو  7نشان میدهد  38/8%از پاسخهای دانشآموزان رشته
ریاضیوفیزیک در سط خیلیخوب 37/9% ،در سط خوب و 23/3%
متوسط به پایین است .در دانشآموزان رشته تجربی ،عیلکرد  27%از
دانشآموزان در سط خیلیخوب 36/9% ،در سط خوب و  36/1%در
سط متوسط به پایین ورار دارد .نیودار ( )4توزیع پراکندگی عیلکرد
توانایی فضایی دانشآموزان رشته ریاضی و رشته تجربی را نشان میدهد.
با توجه به هیگنی واریانسها با اجرای آزمون  ،tسط معناداری برابر
 0/00و کیتر از  α=0/05است .لذا بین میانگین عیلکرد توانایی فضایی
دانشآموزان رشته تجربی و ریاضی تفاوت معنادار است و دانشآموزان
ریاضی نسبت به دانشآموزان تجربی عیلکرد بهتری داشتهاند (جدو .)8

یافتههای کیفی
در این ب ش با توجه به دستهبندی توانایی فضایی به سه مؤلفه دوران
ذهنی ،تجسم فضایی و جهتیابی فضایی ،نیونههایی از پاسخهای
دانشآموزان به سؤاالت مربوط به هریک از مؤلفههای مذکور ،انت اب و
مورد تحلیل و بررسی ورار گرفته است.
الف) برای بررسی مؤلفه توانایی تجسم فضایی ،از آزمون شکل پنهان
استفاده شده است .این مورد نیازمند توجه فرد ،به اندازه و جهت شکل
پنهانشده درون شکل پی یده است .نیونه شکل 4مربوط به سؤا 2
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آزمون است که در آن خواستهشده شکلهای ساده پنهانشده در تصاویر
پی یده را مش ص کنند [.]25
شکل  5نیونهای از پاسخ صحی دانشآموزان به این سؤا است.
دانشآموزان در پاسخ به این سؤا  ،در وسیتهای  4و  5دچار خطای
بیشتری شدهاند و به نرر میرسد با پی یدهتر شدن شکل ،توانایی تجسم
آنها کیتر شده است .علیرغم توضی صورت مسأله مبنی بر اینکه شکل
ساده درون طرح پی یده «با هیان اندازه و جهت» ورار دارد؛ اغلا
دانشآموزان در تش یص شکل پنهان ،بدون توجه به این تذکر ،در
شیاره  4به اشتباه شکل ساده  Bرا تعیین کردهاند (شکل .)6در تش یص
شکلهای پنهان اغلا اشتباهات زمانی رق داده است که دانشآموزان به
جهت و اندازه شکل توجه نکردهاند .این وضعیت در شکلهایی بیشتر
دیده میشود که عوامل گیراهکننده مثل خطوط اضافی باعث پی یدگی
بیشتری نسبت به سایر وسیتها شده است .شکل  6نیونهای از خطای
دانشآموز در تعیین جهت و اندازه شکلها در وسیت  3،2و 4این سؤا
است.
ب) در ول سؤاالت مربوط به دوران ذهنی ،برای نیونه سؤا  8آزمون
ارائه شده است (شکل  .)7در این سؤا چهار نیایش از یک مکعا داده
شده و از دانشآموزان میخواهد که ورف سط مقابل هر یک از وجوه
خواسته شده در جدو را تعیین کنند [.]6
دانشآموزان در پاسخ به این سؤا از روشهای متفاوتی استفاده کردهاند
(شکل  8تا  .)10شکل  8و شکل  10روش صحی به پاسخ صحی منجر
میشود .در شکل  9هر چند روش ،صحی است؛ اما خطای دانشآموز،
پاسخ نادرست را در پی داشته است.
روش او  :دانشآموز با وذف وروف وجههای مجاور ورف خواسته شده
به جواب درست دست یافته است (شکل .)8
روش دوم :در این روش دانشآموز سعی کرده است مطابق با چهار تصویر
داده شده ،وروف را روی مکعا جایگذاری کند .در این روش برخی از
دانشآموزان هر چند روش درستی برای ول مسأله انت اب کردهاند؛
ولی در استدال برای رسیدن به پاسخ درست موفق نبودهاند .برای مثا
این دانشآموز توانسته است مکعبی را با توجه به مکعاهای داده شده
تجسم کند؛ ولی در تعیین وروفی که مقابل هم هستند ،خطا کرده است
(شکل .)9
روش سوم :دانشآموز شکل گسترده مکعا را در نرر گرفته و با توجه
به چهار مکعا داده شده در صورت سؤا  ،آن را تکییل کرده و پاسخ
درست را بهدست آوردهاست (شکل.)10
پ) در سؤاالت جهتیابی فضایی ،فرد با توجه به مووعیت بدنی خودش
باید نیای خواسته شده از یک شکل سهبخعدی را تش یص داده و به
صورت دو بعدی ترسیم کند .آزمون رسم سهنیا نیونهای از این سؤاالت
و از جنس ترسیم است (شکل .)11نیونه پاسخ صحی دانشآموزان به
این سؤا در شکل ( )12و نیونه پاسخ نادرست در شکل ( )13نشان
داده شده است [.]27
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شکل ( )12نیونه پاسخ صحی دانشآموزان را به این سؤا نشان
میدهد.
در پاسخ به این سؤا  ،خطای دانشآموزان ،اغلا عدم توانایی در
تش یص نیای صحی  ،جهت ورار گرفتن نیای خواسته شده و انتقا
تصویر از وضعیت سهبخعدی به دو بخعدی است .بیشتر دانشآموزان در
تش یص نیای باال دچار خطا شدهاند .در شکل ( )13دانشآموز نیای
باال و روبرو را اشتباه تش یص داده است .این دانشآموز نیای روبرو را

کامالً نادرست رسم کرده و برای نیای باال ،در انتقا تصویر از فضای
سهبعدی به صفحه دو بعدی دچار خطا شده است.
در انجام تکالیف جهتیابیفضایی ،مووعیت فضایی بدن خود فرد،
وسیتی از مسأله است .لذا در پاسخ دانشآموزان مشاهده میشود که
گاه تصویر درستی از نیای خواسته شده تش یص دادهاند؛ ولی در تعیین
جهت درست آن دچار اشتباه شدهاند.

جدو  :4نتایج آزمون لون و  tمستقل برای بررسی عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان دختر و پسر
Table 4: The Levene's and Independent t-test results to evaluate spatial ability performance of male and female students
Independent samples test
Levene's test for
equality of
variances

t-test for equality of means
95% Confidence Interval of
the Difference

Spatial ability

Upper

Lower

Std. Error
Difference

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Df

t

Sig.

F

1.287

0.278

0.257

0.783

0.002

887

3.045

0.068

3.329

1.298

0.268

0.262

0.783

0.003

669.398

2.984

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

جدو  :5توزیع فراوانی عیلکرد دانش آموزان دهم و یازدهم در سطوح توانایی فضایی
Table 5: Frequency distribution of tenth and eleven students' performance at spatial ability levels
Spatial ability levels
Total

Very good
16.01-20

Good
12.01 - 16

Medium
8.01 - 12

Weak
4.01 – 8

Very weak
0-4

402

105

167

90

38

2

Frequency

100

26.1

41.5

22.4

9.5

0.5

Percent

100

73.9

32.3

10

0.5

Cumulative percent

Grade

487

184

165

113

23

2

Frequency

100

37.8

33.9

23.2

4.7

0.4

Percent

100

62.2

28.3

5.1

0.4

Cumulative percent

نیودار :2توزیع پراکندگی عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان پایه دهم و یازدهم
Chart.2: Distribution of spatial ability performance of 10th and 11th grade students

Tenth

Eleventh
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 مستقل برای عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان پایه دهم و یازدهمt  نتایج آزمون لون و:6 جدو
Table 6: The result of Levene’s and independent t-test for spatial ability performance of tenth and eleventh grade students
Independent samples test
Levene's test for
equality of
variances

Spatial ability

Equal variances assumed

t-test for equality of means

F

Sig.

t

Df

Sig. (2-tailed)

Lower

Upper

0.629

0.428

-3.097

887

0.002

-0.777

0.25086

-1.269

-.285

-3.10

859.915

0.002

-0.777

0.25050

-1.269

-.285

Equal variances not assumed

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval of
the Difference

Mean
Difference

 نتایج عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان گروه ریاضی و تجربی:7 جدو
Table 7: The results of spatial ability performance of mathematical and experimental students
Spatial ability levels
Very weak
Weak
Medium
Good
Field of study
0-4
4.01 - 8
8.01 - 12
12.01 - 16
Frequency
3
21
72
156
Mathematical
Percent
0.7
5.1
17.5
37.9
Cumulative Percent
0.7
5.8
23.3
61.2
Frequency
1
40
131
176
Experimental
Percent
0.2
8.4
27.5
36.9
Cumulative Percent
0.2
8.6
36.1
73.0

Very good
16.01-20
160
38.8
100.0
129
27.0
100

Total
412
100
477
100

 توزیع پراکندگی عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان رشته ریاضی و تجربی:3نیودار
Chart.3: Distribution of spatial ability performance of mathematical and experimental students

 مستقل برای عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان رشته ریاضی و تجربیt  نتایج آزمون لون و آزمون:8 جدو
Table 8: The results of Levene’s and independent t-test for spatial ability performance of mathematical and experimental students
Independent samples test
Levene's test for
equality of variances

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

t-test for equality of means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

0.121

0.728

4.158
4.152

887
863.254

0.000
0.000

1.037
1.037

95% Confidence Interval
of the Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

0.249
0.250

0.547
0.547

1.526
1.527
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]25[  آزمون شکل پنهان برای تجسم فضایی:4شکل
Fig.4: The hidden figures test for spatial visualization

 نیونه پاسخ صحی دانشآموزان به آزمون شکل پنهان:5شکل
Fig.5: The sample of students' correct answer to hidden figure test

 نیونه پاسخ نادرست دانشآموزان به آزمون شکل پنهان.6شکل
Fig.6: The sample of students' incorrect answer to hidden figure test

]6[  آزمون دوران ذهنی:7شکل
Fig.7: Mental rotation test

ابراهیم ریحانی و همکاران
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شکل :8نیونه پاسخ صحی دانشآموزان به آزمون دوران ذهنی به روش وذفی
Fig.8: The sample of students' correct answer to the mental rotation test using the elimination method

شکل  .9نیونه پاسخ نادرست دانشآموزان به آزمون دوران ذهنی به روش جایگذاری
Fig.9: The sample of students' incorrect answer to the mental rotation test by placement method

شکل  :10نیونه پاسخ صحی دانشآموزان به آزمون دوران ذهنی به روش گسترده مکعا
Fig.10: The sample of the students' correct answer to mental rotation test using the widespread cube method.

شکل :11آزمون جهتیابی فضایی []27
Fig.11: Spatial orientation test

نتیجهگیری
هدف پهوهش واضر بررسی توانایی فضایی دانشآموزان پایههای دهم و
یازدهم با توجه به دستهبندی توانایی فضایی در سه دسته تجسم فضایی،
دورانذهنی و جهتیابی فضایی به تفکیک رشته تجربی و ریاضی و با
مالوره جنسیت است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد در
تواناییفضایی ،تفاوت عیلکرد دختران و پسران معنادار است .این نتیجه
با نتایج تحقیق رسایی و هیکاران [ ]10مطابقت دارد .به عقیده آنها
تفاوت عیلکرد دختران و پسران در توانایی فضایی ،ناشی از نوع انت اب
بازیها و اسباب بازیهاست؛ بیشتر پدران و مادران تیایل دارند دختران
با عروسک و پسران با ماشین بازی کنند و نوع انت اب بازی میتواند بر

عیلکرد آنان در این زمینه ابرگذار باشد .تفاوت عیلکرد دانشآموزان
دختر و پسر در مؤلفه دورانذهنی نیز با نتایج مطالعه ون تترینگ و
هیکاران ) ]12[ (van Tetering, et alو رودان و هیکاران ( Rodán, et
 ]36[ )alمطابق است .اما مغایر با نتایج تحقیقاتی مانند گونزالز و
هیکاران [ ]19و توپتاش و هیکاران ( ]11[ )Toptas, et alاست .به
عقیده گونزالز و هیکاران او عدم تفاوت بین مردان و زنان در
تواناییفضایی میتواند ناشی از آموزش پنهان مربوط به زندگی روزمره و
فعالیتهای اووات فراغت باشد که بهطور معیو توسط زنان و مردان به
صورت مشترک در کشورهای صنعتی و توسعهیافته انجام میشود .لذا

ابراهیم ریحانی و همکاران

به نرر میرسد اظهار نرر دویقتر در خصوص تفاوت عیلکرد دانش-
آموزان پسر و دختر در توانایی فضایی ،نیازمند مطالعات بیشتر و
عییقتری است.
تحلیل کیّی دادههای بهدست آمده از این مطالعه ،تفاوت بین عیلکرد
توانایی فضایی دانشآموزان رشته تجربی و ریاضی را تأیید میکند.
دانشآموزان رشته ریاضی نسبت به دانشآموزان تجربی از عیلکرد
تواناییفضایی باالتری برخوردارند .بهطور معیو دانشآموزان با توجه به
وضعیت تحصیلی که در سا های وبل از دوره دوم متوسطه داشتهاند و
براساس میانگین نیرات ت صصی به انت اب رشته میپردازند .لذا این
نتیجه با توجه به وضعیت تحصیلی آنان ،وابل توجیه است .بهعالوه
دانشآموزان رشته ریاضی در پایه دهم در درس هندسه  1با تفکر
تجسیی آشنا شده و در این زمینه آموزشهایی دریافت کردهاند .این در
والی است که دانشآموزان رشته تجربی با توجه به کاهش ساعات
دروس ریاضی در سا های دهم و یازدهم ،آموزشی در این خصوص
نییبینند .این موضوع نیز میتواند یکی از دالیل برتری دانشآموزان
رشته ریاضی در توانایی فضایی باشد.
در بررسی تفاوت عیلکرد دانشآموزان با توجه به پایه تحصیلی ،نتایج
پهوهش واضر نشان میدهد ،عیلکرد توانایی فضایی دانشآموزان پایه
یازدهم نسبت به پایه دهم بهتر است .این تفاوت با توجه به آموزش
ضینی که در پایههای تحصیلی در پایه دهم و یازدهم اتفاق میافتد،
هی نین دروسی که دانشآموزان دوره یازدهم تا این زمان (زمان اجرای
آزمون) در درس هندسه گذراندهاند ،وابل توجیه است.
به هر ترتیا به نرر میرسد آموزش و افزایش پایه تحصیلی بر رشد
توانایی فضایی و بهبود عیلکرد ول مسأله دانشآموزان تأبیری
انکارناپذیر دارد .رویکرد ول مسأله در کتابهای درسی ریاضی ایران در
دهه اخیر بهطور آشکاری وضور خود را تثبیت کرده است .با این وا
پهوهشهای چندانی در مورد جایگاه و نقش توانایی فضایی در آموزش
فرآیند ول مسأله ریاضی انجام نشده است .یافتههای این پهوهش بر این
نکته داللت دارند که مبحث توانایی فضایی میتواند بهعنوان موضوعی
مناسا برای رشد تفکر هندسی و ارتقای فرآیندهای ریاضی نریر توانایی
استدال و اببات ،بازنیاییها و بروراری ارتباطات و اتصاالت در آموزش
ریاضی مورد استفاده ورار گیرد .توانایی فضایی به دلیل ارتباط مسائل
مربوط به آن با زندگی واوعی و دنیای پیرامونی و نیز ظرفیت ارائه
پاسخهای چندگانه در بسیاری از مسائل وابسته به آن ،شایستگی فراوانی
را برای جلا توجه بیشتر در ووزه آموزش و پهوهش ،داراست .یافتههای
این مطالعه میتواند در تغییر و تقویت راهبردها و فرایندهای آموزشی و
هی نین برای مؤلفین کتا درسی و برنامهریزان آموزشی و درسی در
ووزه تجسم فضایی دانشآموزان ،مورد استفاده ورار گیرد.

مشارکت نویسندگان
میزان مشارکت نویسندگان برابر است.
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مساأله پهوهشای و منابع اولیه تحقیق توساط نویسانده او پیشانهاد شاده
اساات و سااپس در ادامه پس از مطالعات اولیه ،در کلیه مراول تحقیق
نویساندگان مشاارکت و هیفکری داشاته اند .آزمون میدانی نیز توساط
نویسانده دوم برگزار شاده اسات .در مجیوع مشاارکت نویساندگان برابر
است.

تشکر و قدردانی
مقاله ارسالی از نتایج پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی آوای
فرج اهلل واسیی با عنوان « بررسی تواناییفضایی دانشآموزان دختر و
پسر در پایههای دهم و یازدهم با توجه به عاملهای تجسم فضایی،
دورانذهنی و جهتیابی فضایی» است راج شده که در دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجایی و تحت راهنیایی آوای دکتر ابراهیم ریحانی و مشاوره
خانم دکتر زهرا روییی به انجام رسیده است.
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«هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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معرفی نویسندگان

زهرا رحیمی استادیار گروه آموزش و پرورش
-دبستان و پیشاز دبستان در دانشکده روان
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
 او مدرک کارشناسی خود را در رشته.است
، از دانشگاه الزهرا1379 دبیری ریاضی و در سا
 در رشته تاریخ و1388 کارشناسیارشد را سا
فلسفه آموزش و پرورش در دانشگاه تربیت مدرس و دکتری برنامهریزی
 او ودود. دریافت کردهاست1395 درسی را از هیین دانشگاه و در سا
بیست سا دبیر رسیی ریاضی در مقطع متوسطه دو بوده و مؤلف هشت
کتاب درسی ریاضی و راهنیای معلم در مقطع ابتدایی و متوسطه است
و در تدوین راهنیای برنامه درسی ووزه یادگیری ریاضی هیکاری
 تفکر، آموزش ریاضی: زمینههای کاری ایشان عبارتند از.داشتهاست
. آموزش دبستان و پیش از دبستان، تفکر تجسیی،ریاضی
Rahimi, Z. PhD, Curriculum Studies (Studies in Mathematics
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علوم پاایاه دانشاااگااه تربیات دبیر شاااهیاد رجاائی
 مدرک کارشاناسای دبیری ریاضای را در.میباشاند
 از دانشاااگااه خوارزمی و مادرک1368 سااااا
1373 کارشاناسای ارشاد ریاضای مح را در ساا
 در ساا.از دانشاگاه شاهید بهشاتی دریافت کردند
 موفق به کساا مدرک دکتری ریاضای با گرایش آموزش ریاضای1384
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