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Abstract: Geometry will help to understand mathematical problems and will provide a 

broader perspective on methods for solving mathematical problems. Teaching geometry 

and creating interest in students is one of the most common concerns of math teachers. 

In this article, some factors affecting the rate of learning geometry and in fact the 

challenges of teaching geometry in order to develop the teaching-learning process and 

considering active educational approaches in a statistical community have been studied 

and analyzed. Among these factors that have been studied in this article are the study of 

students' interest and attitude towards geometry and its impact on learning, the study of 

school students' use of teaching aids and its impact on the quality of students' learning 

and study He pointed out the effect of the behavior and teaching method of geometry 

teachers on the learning rate of that lesson. 
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ارائه ر را  وسیعت  دیـدیهای حل مسائل ریاضی،  کرده و در روشکمک شایانی به فهم مسائل ریاضی    هندسه:  هچکید

داد دانش  .خواهد  در  عالقه  و  جذابیــت  ایجــاد  و  هندســه  بــه  آموزش  نســبت  دغدغهآن  آموزان  بیشتر  از  هاى 

است. ریاضى  واقع    معلمان  در  و  هندسه  یادگیری  میزان  بر  موثر  عوامل  از  برخی  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در 

آموزشی در    رویکردهای فعال  و با در نظر گرفتنجهت توسعه فرایند یاددهی ـ یادگیری  های آموزش هندسه درلشچا

از جمله این عوامل که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است  یک جامعه آماری مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.  

به  می دانشتوان  نگرش  و  عالقه  میزان  میزان  د  بهآموزان  بررسی  بررسی  یادگیری،  میزان  بر  آن  تأثیر  و  هندسه  رس 

آموزان و بررسی میزان تأثیر  آموزان مدارس از وسایل کمک آموزشی و تأثیر آن بر کیفیت یادگیری دانشاستفاده دانش

 رفتار و شیوه تدریس معلمان هندسه بر میزان یادگیری آن درس اشاره کرد. 
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 مقدمه 

اقلیدس از بزرگترینهندسه یکی از مهمترین شاخه ریاضیدانان   هاي ریاضیات بوده و هست. یونان باستان مهد هندسه بود. 

هندسه پرداخت و با   همه اعصار که در قرن چهارم قبل از میالد میزیست به تدوین دستاوردهاي سایر ریاضیدانان در زمینه

ارزشمند او تحت عنوان   و اصول متعـارف هندسـه را بـا سـاختاري اصـولی پایـه گذاشـت. کتـاب  موضوعهعرضه اصول  

مراجع اصلی هندسه  "اصول" از  بشر شـناخته شـده  یکی  تمدن  از  میراثی  عنوان  به  که  آموزش   است  در  نیز  امروزه  است، 

هندسی کمک شایانی به فهم مسائل   خطـوط و اشـکالریاضی هندسه همچنان ارزشمند است زیرا که دانسـتن روابـط بـین  

وسیعتر و از منظري فراتر به مسائل  دهـد کـه بـا دیـدياین امکان را مـی  فراگیر آموزشیآموز و  ریاضی میکند و به دانش 

راه حل و هم  بود  موفقتر خواهد  نتیجتاً در حل مسائل ریاضی هم  و  داد هـاي بنگرد  ارائه خواهد  را  این    .بهتري  بر  عالوه 

استفاده می نیز  هنر  دیگر موضوعات همانند علوم و  در  ؛ سیلوایه و  1389؛ ریحانی و همکاران،  1387)رنجبر،  گردد  هندسه 

 (.1396؛ شمس نجف آیادي و شمس نجف آیادي، 1392همکاران، 

دارند که آموزش هندسه   روي اهمیت هندسه در ریاضیات تاکید زیادي دارند و اذعان  2000انجمن علمی ریاضی در سال  

اموزان آموزان است. شواهد پژوهشی بسیاري وجود دارند که دانشهاي استداللی و منطقی دانشفرصتی براي رشد مهارت

نمی یاد  را  هندسه  باید  که  رایج  آنگونه  مشکالت  از  هندسه  و  ریاضی  درس  در  تحصیلی  افت  میزان  نیز  ایران  در  و  گیرند 

پایهدانش همه  در  پیشرفت  آموزان  افزایش  منظور  به  همچنین  و  مشکل  این  به  پاسخگویی  براي  است.  تحصیلی  هاي 

آموزان در درس هندسه الزم است این امر توسط معلمان مورد توجه قرار گیرد. هندسه یکی از دروس مهم و در عین  دانش

دانش معلمان و  براي  را مشکل  آموزان میحال دشوار  این درس  افراد  از  مبهم میباشد خیلی  آزادي، دانند  و  پور و  )حمزه 

 و نتیجه این باور، عدم اعتماد به نفس در یادگیري آن است.   (1382؛ شعبانی،1397

از سوي دیگر مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه 

دهد که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نه تنها از  تعددي نشان میهاي ممتخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. یافته

ها  ها و ارزشپذیرد بلکه به عوامل انگیزشی از جمله باورها، نگرشهاي پردازش اطالعات تأثیر میساختارهاي دانش و فرایند

برعکس ترس از شکست در   شوند. نگرش در ریاضیات شامل تمایل، لذت بردن و عالقه داشتن به ریاضیات یانیز مربوط می

دهند که عالقه و نگرش مثبت همواره دلیل پیشرفت در ریاضیات بوده است. هندسه هم یکی  ها نشان میریاضیات است. یافته

دانش که  ریاضی است  با  از موضوعات درس  است.  کم  آن  در  پیشرفت  به طبع  دارند و  آن  به  نسبت  پایینی  نگرش  آموزان 

اند و آن چه در حال حاضر ها به هم نزدیک شده هاي آموزشی به وجود آمده است، این روشروش  هایی که امرزه درپیشرفت 

می قرار  بررسی  مورد  رسانهبیشتر  نقش  از گیرد،  استفاده  اهمیت  و  است. ضرورت  آموزش  سیر  پیشرفت  در  آموزشی  هاي 

اده از این محتوهاي کمک آموزشی را مورد  ها، متخصصان زیادي را بر آن داشته چگونگی استفوسایل کمک آموزشی و رسانه

شود که یک محتواي آموزشی را به فراگیران تحقیق و بررسی قرار بدهند. رسانه آموزشی به عوامل، وسایل و ابزاري گفته می

اده  کند؛ در حالی که وسایل کمک آموزشی اشیاء، وسایل و ابزاري هستند که تنها در بخشی از آموزش از آنها استفمنتقل می

گردد. بنابراین، رسانه به خودي خود قادر به انتقال و رسانندگی پیام آموزشی است و وسایل کمک آموزشی همانطور که از می

تر باشد، امر یاددهی  کنند. هر اندازه کاربرد وسایل کمک آموزشی غنیآید، به فرآیند آموزش و تدریس کمک میاسم آنها برمی

توان نتیجه گرفت که وسایل  گیرد. بر اساس تحلیل ارائه شده میدر زمان کوتاهتري صورت می  و یادگیري با سهولت بیشتر و

اطالق می امکاناتی  و  تجهیزات  کلیه  به  که میآموزشی  یادگیري  شود  که  آورند  را وجود  آموزشی شرایطی  در محیط  توانند 

 تر و مؤثرتر صورت گیرد. تر، بهتر، بادوامتر، آسانسریع
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توان از وسایل کمک آموزشی به عنوان مکمل تقویت کننده و حمایت کننده آموزش استفاده کرد.  در فرآیند یادگیري می

توان  شود. به عبارت دیگر با استفاده از این وسایل میاستفاده از ابزار صحیح سبب درک مفاهیم و حفظ اطالعات ضروري می

هاي آموزشی معلم و  اند که بین روشها نشان دادهمهم به او کمک کرد. پژوهشتوجه فراگیر را جلب و در یادآوري اطالعات 

هاي نارسا و پایین معلم در تدریس هاي تدریس نامناسب و مهارتآموزان، همبستگی وجود دارد. روشترس از ریاضی دانش

اورد. در مورد هندسه  او به وجود میریاضی، منجر به عدم یادگیري آنها توسط یادگیرنده شده و ترس از عدم موفقیت را در  

 هاي آموزشی ارتباط مثبتی با یادگیري مفاهیم هندسی دارد.نیز روش

هاي  در این پژوهش سه هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمام این سه فاکتور همگی تأثیري مثبت بر شیوه

 تدریس و یادگیري هندسه دارند:

 به درس هندسه و تأثیر آن بر میزان یادگیري آموزان بررسی میزان عالقه دانش .1

 آموزانآموزان مدارس از وسایل کمک آموزشی و تأثیر آن بر یادگیري دانشبررسی میزان استفاده دانش .2

 بررسی میزان تأثیر رفتار و شیوه تدریس معلمان هندسه بر میزان یادگیري آن درس .3

 

  روش تحقیق

نوع پژوهش مطرح شده بر اساس اهداف از نوع پژوهش کاربردي است. همچنین با توجه به نوع و ماهیت موضوع و طرح 

تدریس معلمان در میزان  از وسایل کمک آموزشی و رفتار و شیوه  استفاده  تأثیر میزان عالقه،  دنبال بررسی  به  پژوهشی که 

 انجام گرفته است.   99بندي کرد که در سال هاي تجربی نیز طبقهتوان آن را در ردیف پژوهشیادگیري هندسه است می

 

 جامعه آماري 

 هاي سال دوم و سوم ریاضی و تجربی شهرستان سنندج بوده است.  اموزان دبیرستانجامعه آماري این پژوهش دانش

 

 گیري روش نمونه

گیري تصادفی ساده  دبیرستان به صورت نمونه  4  دبیرستان پسرانه و دخترانه در سنندج  10براي انتخاب نمونه پژوهش از بین  

نفر از دختران سال دوم    21نفر از پسران سال دوم ریاضی مدرسه غیر انتفاعی البرز،    32اند که  بدون جاگذاري انتخاب شده

پویش،   دانشگاه  به  وابسته  مدرسه  و    23تجربی  مدرسه هجرت  ریاضی  سوم  سال  دختران  از  ریاضی    20نفر  پسران  از  نفر 

 نفر جزو جامعه ما هستند.  96مدرسه سلیمان خاطر بوده است. جمعاً 

 

 ابزار پژوهش

پژوهش   این  در  استفاده  مورد  پرسشنامه یکی شامل    2ابزار  دانش  14نوع  براي  دیگري شامل  سوال    15آموزان سال دوم و 

بود؛ روایی  پرسشنامه    ابزار متداول و اصلی ما در گردآوري این تحیقیق  باشد. از انجا کهآموزان سال سوم میسوال براي دانش

هستند خصائصی  از  پایایی  جمع  و  روش  بودن  مفید  براي  دادهکه  پرسشنامهآوري  و  میها  شمار  به  اساسی  شرط  روند. ها 

 آن   براي   ابزار  که  صوصیتیخ  و  ویژگی  است   شده  انتخاب  نظر   مورد  گیري اندازه  براي   که  ابزاري  که  است   این  روایی  از  مقصود

 حد  چه  تا   گیرياندازه  ابزار  که  دهدمی  پاسخ   سوال  این  به  روایی،  مفهوم  دیگر   عبارت  به.  خیر   یا  دارد  را  است  شده  طراحی

یا روش روایی محتوایی )که در  هااین پرسشنامه میزان مطابقت نتایج حاصل ازروایی و همان  .سنجدمی را نظر مورد خصیصه
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ارزیابی  این روش براي  شناخته شده  از متخصصان موضوعی  استفاده  اساتید   اعتبار محتوا مستلزم  از  تن  توسط چند  است( 

  است  مهم  همکار گروه ریاضی دانشگاه کردستان و چندین دبیر با سابقه آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفته است. بسیار

  به شاخصی از پایایی گیري  اندازه براي. دهندمی ما  به یکسانی نتایج اندازه چه  تا یکسان شرایط در گیري  اندازه زاراب بدانیم که

روش آماري ضریب آلفا را براي حل مشکل    در دانشگاه استنفورد  1951کرونباخ در سال    . شودمی  استفاده  پایایی  ضریب   نام

ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که  روش پایایی آلفاي کرونباخ معمول  هاي چند سوالی ابداع کرد.تعیین پایایی آزمون

در این    سنجند.هایی است که یک سازه را میشود و معرف میزان تناسب گروهی از آیتمدر بیشتر مطالعات از آن استفاده می

  SPSSافزار  تحقیق پایایی پرسشنامه نگرش بر درس هندسه به کمک ضریب الفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نرم

 توان نتیجه گرفت که پرسشنامه پایایی نیز دارد.  /. است پس می7/. را به ما داده و چون این مقدار بیشتر از 78معیار 

 

 نتایج  

آموز پرسشنامه مروبطه دانش  96آموزان یعنی  درصد از دانش   62نفري برآورد گردید که تنها    155در این مطالعه حجم نمونه  

آموزان عالقمند به درس هندسه، میزان درک آنها از درس هندسه و میزان تعداد و درصد دانش  1  را تکمیل نمودند. جدول

آموزان نسبت به درس هندسه  درصد دانش   37/ 5دهد. با توجه به جدول  به ادامه تحصیل در هندسه را نشان می   منديعالقه

درصد میزان درک زیاد از درس هندسه    40/ 6درصد آنها عالقه خیلی کم نشان دادند. همچنین    6عالقه متوسط داشتند و تنها  

 ر هندسه نظر متوسط داشتند.آموزان براي ادامه تحصیل ددرصد دانش 31/ 2داشتند و 

  

 درصد فراوانی دانش آموزان بر حسب میزان عالقه، درک و ادامه تحصیل در درس هندسه .1جدول 

 خیلی کم کم  متوسط زیاد خیلی زیاد  

 6/ 2 15/ 6 37/ 5 28/ 2 12/ 5 عالقه به هندسه 

 3 9/ 5 28/ 1 40/ 6 18/ 8 میزان درک هندسه

 25 25 31/ 2 12/ 6 6/ 2 ادامه تحصیل در هندسه

 

مندي از وسایل و استفاده از وسایل ساده مثل خط کش به به طور کلی میانگین نمره استفاده از وسایل کمک آموزشی، بهره

تر نشان داده  این سه میزان به صورت اختصاصی  2به دست آمد. ولی در جدول    2/ 6±1/ 03و    2/ 48±1/ 2،  3/ 1±1/ 02ترتیب  

مندي  درصد بهره  37/ 5آموزان زیاد از وسایل کمک آموزشی استفاده کردند.  درصد دانش   4/34شده است. با توجه به جدول  

 د.  درصد نیز از وسایل ساده به طور متوسط در یادگیري استفاده کردن 50متوسط داشتند و 
 

 آموزان مندي از وسایل در دانشدرصد فراوانی استفاده از وسایل کمک آموزشی و بهره .2جدول 

 خیلی کم کم  متوسط زیاد خیلی زیاد  

 6/ 3 21/ 9 31/ 3 34/ 4 6/ 3 میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی

 15/ 6 21/ 9 37/ 5 12/ 5 12/ 5 مندی از وسایل میزان بهره

 21/ 9 15/ 6 50 9/ 4 3/ 1 وسایل ساده میزان استفاده از 
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هند. هایی که نیاز به استدالل کمتر و بیشتري دارند را نشان می آموزان را به درس میزان عالقمندي دانش  2و    1نمودار  

نمودار   از  که  دانش   50قابل مشاهده است    1همانطور  از  به درسدرصد  ریاضی  نیاز   هاییآموزان رشته  کمتري  استدالل  که 

آموزان عالقه زیاد و خیلی زیاد درصد از دانش   62/ 5شود که  مشاهده می  2دارند، عالقمند هستند و از طرف دیگر در نمودار  

 هایی با استدالل بیشتر نشان دادند. نسبت به درس

 

 
 که استدالل کمی نیاز دارند  هاییرشته ریاضی به درس آموزانمیزان عالقمندي دانش  .1نمودار 

 

 

 
 

 هایی که استدالل بیشتري نیاز دارندرشته ریاضی به درس آموزانمیزان عالقمندي دانش  .2نمودار 

 

و همانطور که مشخص است    دهدهایی با استدالل کم و بیشتر را نشان میآموزان به درسمقایسه میزان دانش  3نمودار  

هایی با استدالل کم حالت یک رابطه معکوس بین این دو گروه از میزان عالقه وجود دارد به طوریکه روند عالقه به درس
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هایی با استدالل بیشتر این  کاهشی دارد یعنی درصد عالقه از حالت کم به خیلی زیاد روند کاهشی دارد و برعکس براي درس

ات رظت؛ یعنی درصد عالقه از کم به زیاد روند افزایشی داشته است. ضریب همبستگی بین میانگین نمره نروند افزایشی اس 

 به دست آمده است.   0/ 1هایی با استدالل کم و زیاد آموزان نسبت به عالقمندي به درسدانش

 

 
 با استدالل کم و زیاد هاییآموزان به درسمقایسه میزان عالقه دانش .3نمودار 

 

آموزان نحوه تدریس یک معلم را با میزان فراگیري یک درس متوسط  درصد دانش   50دهد که  نشان می  3جدول شماره  

آموزان رفتار و شیوه  درصد دانش 75درصد آنها این ارتباط را خیلی زیاد ارزیابی کردند. از طرف دیگر  3ارزیابی کردند و تنها 

 خود را با میزان عالقه خود به درس هندسه را خیلی زیاد ارزیابی کردند.  تدریس معلم هندسه

 

 آموزان از شیوه تدریس یک معلم و معلم هندسهتعداد و درصد فراوانی ارزیابی دانش .3جدول 

 خیلی کم کم  متوسط زیاد خیلی زیاد  

شیوه تدریس 

 یک معلم 

 21 15 48 9 3 تعداد

 21/ 9 15/ 6 50/ 0 9/ 4 3/ 1 درصد 

شیوه تدریس 

 معلم هندسه 

 9 3 0 12 72 تعداد

 9/ 4 3/ 1 00/ 0 12/ 5 75/ 0 درصد 

 

دانش  در  درس  این  از  درک  میزان  هندسه  درس  به  عالقه  میزان  بین  همبستگی  آمد ضرایب  دست  به  معنادار  آموزان 

(56 /0r=)   بیشتر نشان داده شده است. همچنین بین  به طوریکه هر چه میزان عالقه بیشتر بوده میزان درک هم از این درس

که هر چه  ی( به طور=0r/ 60میزان عالقه به درس هندسه و عالقه به ادامه تحصیل در این درس رابطه معنادار وجود داشت )

 عالقه به هندسه بیشتر بوده میزان عالقه به ادامه تحصیل در این درس باالتر گزارش شده است.  

 

 

R² = 0/1351

R² = 0/9644
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 گیریبحث و نتیجه 

انجام کار دانست یا به عبارت دیگر   توان مرکب از کنجکاوي و انگیزش که در واقع نیروي مؤثر و محرک درعالقه را می

بالفعل است که م انگیزه  شود. عالقه به رشته تحصیلی  گیري میوجب برتري چیزي بر دیگري در حین تصمیمعالقه نوعی 

؛ روگنستاد 1383؛ مقدم،  1383)فردانش،  ریشه در عوامل مختلفی همچون عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و معنوي دارد  

آموزان نظر موافقی با متغیرهاي مورد  با توجه به اینکه درصد باالیی از دانش (.  2007؛ اسکات و همکاران،  2004و همکاران،  

اي  ها ریاضی بوده ولی عالقهمطالعه داشتند ولی با این وجود هنوز تعداد محدودي از آنها هستند که اگر چه رشته انتخابی آن 

 به درس هندسه و یا ادامه تحصیل در این درس نداشتند. 

رود. با توجه به  آموزشی در سطح کاربردي به کار میتکنولوژي آموزشی اصول و راهبردهایی است که براي حل مسائل 

در امر    (2005؛ هید و میف،  1996؛ کلوز،  2004)الی و الن،    هاي مطالعات پیشینیافته  ،اهمیت استفاده از تکنولوژي آموزشی

مک آموزشی را در آموزانی که استفاده از وسایل ک رساند به طوریکه درصد دانش یادگیري، مطالعه حاضر نیز این اهمیت را می

 درصد بوده است.   70امر یادگیري مؤثر ارزیابی کردند بیش از 

آموز و معلم بر اساس طرحی منظم و هدفدار براي ایجاد تغییر  تدریس عبارت است از تعامل یا رفتارهاي متقابل دانش

معلم براي نقش فراگیرنده در تعامل و  هایی است که  ي اعتقادات و ارزشآموزان. رفتار تدریسی  منعکس کنندهدر رفتار دانش

آموزان نیز به نکته اساسی توان بیان کرد که دانشتبادل یادگیري قائل است. با توجه به اهمیت شیوه تدریس در یادگیري می

ن آموزادرصد دانش   60هاي مختلف نیز با هم اختالف دارند به طوري که حدود  اعتقاد دارند و حتی اینکه شیوه تدریس معلم

اند ولی شیوه تدریس معلم هندسه خود را در امر یادگیري بیش از  شیوه تدریس یک معلم را مرتبط با میزان فراگیري دانسته

؛ ریحانی و همکاران،  1387)اسکندري و صالحی،  هاي قبلی همخوانی دارد  اند که این نتیجه با یافتهدرصد ارزیابی کرده  80

 (.  2003؛ براون، 1389
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