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Abstract 

The aim of the present study was to design and validate the model of visual-spatial 
competencies of students in mathematics lessons for virtual education. This research was one 
of the mixed method researches of consecutive exploratory type and classification model 
which was performed in two qualitative and quantitative stages. The qualitative part was 
transformed using the Meta Synthesis method and performed in six stages of Sandloski and 
Barroso (2007). The students' visual-spatial competence model in mathematics was designed 
in the form of two competencies related to students and teachers. Afterward the quantitative 
section was defined to validate the model. The quantitative part was performed using the 
descriptive survey method and the researcher-made scale. The statistical population of this 
section was primary school teachers, and the relevant tools were distributed among 65 
primary school teachers in Shiraz. In order to determine the validity of the scale, the content 
validity method and the calculation of the content validity and content validity ratios were 
used. The reliability of the instrument was also calculated by the internal consistency method. 
Quantitative data were analyzed using the confirmatory factor analysis method. Based on 
findings, the visual-spatial competencies of elementary school students were classified in two 
main themes of "Student-related competencies" include seven sub-themes: "Cognitive 
skills", "Mental function", "Learning power", "Making space of mind", "Perception" 
"Template", "Visual memory", "Simulation" and "Teacher-related competencies" include 
three sub-themes: "Appropriate content", "Teaching skills" and "Educational design", which 
are valid. 

Keywords: Elementary school, Mathematics, Student, Virtual training, Visual-spatial 
competencies.  

                                                           

 Corresponding Author, Email: mmohammadi8@shirazu.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 11, No. 3, Autumn 2022                                                                     Print ISSN: 2423-494X 

pp. 7-35                                                                                                     Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 
 

 
 

 

فضایی  -های دیداریطراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی

 های مجازیآموزان دورة ابتدایی در درس ریاضی ویژة آموزشدانش

، 5، فاطمه میرغفاری4، سیده وحیده علوی3فری، خاطره محمدجع2، رضا ناصری جهرمی1مهدی محمدی
 6راحیل ناصری جهرمی

 شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ریزی آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و رواندانشیار، گروه مدیریت و برنامه .1
 ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراندکتری برنامه. 2

 اه شیراز، شیراز، ایرانریزی درسی، دانشگدکتری برنامه. 3
 ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانکارشناس ارشد برنامه. 4
 ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانمدیریت آموزشی یدکتردانشجوی . 5

 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایرانکارشناس ارشد روان. 6

 (08/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 16/05/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

مجازی  هایآموزش ویژة ریاضی درس در آموزاندانش فضایی -دیداری هایشایستگی ی الگویابیو اعتبار پژوهش حاضر، طراحی هدف
ا شد. بخش کيفی و کمّی اجر ةکه در دو مرحل ی بودبنداز نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه ،های ترکيبی. این پژوهش جزء پژوهشبود

 -دیداری هایشایستگی الگوی ( انجام گرفت.2007ساندلوسکی و باروسو ) فراترکيب تبدیلی و طی شش مرحلةکيفی با استفاده از روش 
 آموزان و شایستگی مربوط به معلمان طراحی شد. سپس، بخشدر قالب دو شایستگی مربوط به دانش ریاضی درس در آموزاندانش فضایی

ساخته انجام گرفت. و مقياس محقق بخش کمّی با استفاده از روش توصيفی پيمایشیالگوی یادشده تعریف شد.  اعتباریابی ورمنظ به کمّی
 اعتبار تعيين نفر از معلمان دورة ابتدایی شيراز توزیع شد. به منظور 65جامعة آماری این بخش معلمان دورة ابتدایی بود که ابزار در بين 

 یروش همسان نيز توسط ابزار ییایپاهای نسبت روایی محتوا و روایی محتوا استفاده شد. و محاسبة شاخص محتوا اراعتب روش از مقياس،
 هایها، شایستگیتجزیه و تحليل شدند. بر اساس یافته یدأیيت یعامل ليتحل روشاز های کمّی با استفاده محاسبه شد. داده یدرون

مشتمل بر هفت مضمون « آموزاندانش با مرتبط هایشایستگی»اصلی  مضمون دودر ایی در ابتد دورة آموزاندانش فضایی -دیداری
توانایی »و « حافظة تصویری»، «درک الگو»، «ساخت فضای ذهن»، «قدرت یادگيری»، «عملکرد ذهنی»، «شناختی هایمهارت»فرعی 
و « های تدریسمهارت»، «تهية محتوای مناسب»مشتمل بر سه مضمون فرعی « معلمان با مرتبط هایشایستگی»و « سازیشبيه

 شدند که از اعتبار برخودار بود.بندی بقهط« طراحی آموزشی»

 فضایی. -دیداری هایآموز، دورة ابتدایی، ریاضی، شایستگیآموزش مجازی، دانش :کلیدي واژگان
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 مقدمه

 به فرایندها همة. یافته است انانس زندگی در جایگاه خود را جدید، و مدرن هایآوریامروزه، فن

 محصول یک مشکلی، و نیاز هر برای تدریجبه و کنندمی حرکت هوشمندشدن و مکانیزه سمت

 .نیستند تأثیربی روزافزون پیشرفت این در هم مجازی فضای و اینترنت. است شده خلق آورانهفن

. است تغییر حال یادگیری نیز در و تدریس فراینددر چنین جهانی با تغییرات سریع دانش و فناوری، 

 هایموقعیت گسترش آموزش، کیفیت توسعة به تواندمی 1ارتباطاتاطالعات و  آوریفن از استفاده

 (.1391فر و اندی، منجر شود )نیازآذری، بهنام آموزش به قابلیت دسترسی آسان و سریع و یادگیری

از آن های آموزش سنتی است که در مآموزشی در سیست ةالشی برای تکمیل برنامآموزش مجازی ت

( 2018) 2از نظر سانابریا، چاوز و گومززرامونو .شوداینترنت استفاده میو گستردة امکانات بالقوه 

 سنتی هایروش از غیر شکلی به که شودمی اطالق آموزشی و دوره نوع هر آموزش مجازی، به

 تصاویر ویدئو، از با استفاده یا وب طریق از است ممکن دروس محتویات. گیرد انجام چهرهبهچهره

 رسانة توانندمی ایماهواره یا کابلی هایتلویزیون همچنین،. یابند انتقال دوطرفه متعامل و فعال

دریافت  3برخط صورت به را دروس فراگیر شیوة آموزش، این باشند. در درسی مواد این دهندةانتقال

 داده وی به توسط سازمان که ایواژه گذر با بخواهد هک زمانی هر سال تحصیلی، طول در و کرده

بر (. 1388کند )علیاری، برومند و عالیخانی،  دریافت مطالب را و شده کالس وارد تواندمی شود،می

سنتی  ةهمزمان از سه شیو ةاستفاد ةتجربمجازی های آموزش از راه دور، آموزش خالف سـایر شیوه

(. 1390بیگی و نظری، کند )شاهرا برای مخاطب فراهم میتی دیـداری، شنیداری و سن آمـوزش

از موقعیت  نظر صرف فراگیران، تمام برای برابر اطالعات کردننوع آموزش، فراهم این هدف

 (. 2020و همکاران،  4هاست )فنگجغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی آن

 امکان بهداشتی هایپروتکل ترعای راستای جهان و در سراسر در کرونا بیماری شیوع اما، با

کودکان  ،اژهیپ یةبر اساس نظرنداشت. از سوی دیگر،  وجود فیزیکی حضوری هایآموزش از استفاده
                                                           
1. Information and Communications Technology (ICT) 

2. Sanabria, Chavez & Gomez Zermeno 

3. Online  

4. Feng 
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تفکر بر  ،ینیع اتیو محسوس قرار دارند که منظور از عمل ینیع اتیعمل ةدر مرحل ییمقطع ابتدا

 ،ی)مخبر یانتزاع یهادهیپدو  ینه امور فرض ،است ینیو ع یواقع یهاتیحسب اعمال و موقع

تر کودکان کوچک دهدینشان م یدبستان و نوجوان ،یدبستانشیمطالعات در دوران پ جی(. نتا1390

 هیتک ییفضا -یداریفعال د ةبه حافظ شتریب ،یاضیر دیجد یهاو استفاده از مهارت یریادگیهنگام 

 کنندیم هیتک یمبه حافظه فعال کال شتریبمهارت،  یریادگیکه کودکان بزرگتر بعد از  یدر حال کنندیم

مشکالت  یدارا ،یاز کودکان مبتال به فلج مغز یاری(. بس2015، و همکاران 1برگسما جریوا ی)ون د

است.  رگذاریتأث یاضیر یهامهارت شرفتیها در پآن ییهستند که در توانا ییفضا -یداریدرک د

کودکان در خواندن و نوشتن  یریادگی ةبر نحو واندتیاشکال و الگوها م ییدر درک و شناسا یتواننا

درک  ،یاضیدر درس ر ژهیدوران دبستان به و یازهاینشیاز جمله پ ،نیهمچن گذارد. ریاعداد تأث

 یریادگی یسبب ناتوان ییمربوط به درک روابط فضا یهااست و عدم کسب مهارت ییروابط فضا

 یدرک شناخت شیکودک و افزا یذهن یفضا سبب ساخت ،یی. درک روابط فضاشودیدر دبستان م

 یریادگی یدر درمان ناتوان ییآموزش درک روابط فضا ،نی. بنابراشودیاو از مطالب آموخته شده م

 (.1393 ان،یارمحمدیو  یآزاد، عابد یدارد )اصل یینقش بسزا یاضیر

، 2وکباچر) است یبعدو سه یدوبعد تصاویر یذهن یدستکار ییتوانافضایی،  -دیداری ییتوانا

ها و دهیا یو برقرار یسازماندهبرای فرد  کیاست که  یروش فضایی -دیداری یریادگی(. 2007

درک  تیرا ظرف فضایی -یمکان ییتوانانیز ( 1993) 4(. کارول2005، 3لورمنی)س ردیگیم ادی میمفاه

 یفرع یهامهارتاز  یاریشامل بس مورد نیکند. ایم فیتعر ایاش نیب فضاییآوردن روابط ادیو به 

 رییتغ اجزا و نیدرک روابط ب یی(، توانا1984، 6اولسون ؛1993، 5)گاردنر ایدیداری اش یمانند دستکار

                                                           
1. Van de Weijer-Bergsma 

2. Weckbacher 

3. Silverman 

4.Carroll 

5. Gardner 

6. Olson 
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 ییبه توانادیداری  ریتصاو به عبارتی، .است دهیچیپ یدستکار یی( و توانا1983، 1کسونیالگوها )د

و  2برت) ها در ذهن اشاره داردییبازنما نیا یو دستکار ایاز ظهور اش یذهن ییبازنما یریگشکل

 اتیاضیدیداری در آموزش ر یهاییبازنما نیچن بر این باورند که(. اکثر محققان 2017، همکاران

 تیدیداری و تفاهم را تقو دگاهید کی اتیاضیر یهانهیاز زم یاریها در بسآن رایز ،مهم است

 (. 1987، 4نیسکی؛ اوس9761، 3ی)کروتسک کنندیم

. هستند مکانی -دیداری آموزاندانش کنند،می فکر دربارة تصاویر که آموزانیدانش به طور کلی،

 مختلف به تصاویر نگاه کنند هایدیدگاه از قدم به قدم اینکه نه گیرند،می یاد تصویر کل از هاآن

 و درک لمس را را چشم ببینند؛ تصاویر از را تصاویر توانندمی آموزاندانش این(. 4200 ،5گلن)

 تصاویر فوری ورودی هرگونه صورت نبود در و دهند شکل زبان و صدا اساس بر را تصاویر کنند،

 را مختلف ویژگی چندین مکانی -دیداری (. یادگیرندگان2006، 6کنند )سویر در ذهنشان ایجاد را

(. 2003سیلورمن، ) مختلف منابع از اطالعات تولید توانایی و اصالت شهود،: گذارندمی نمایش به

 از استفاده و جزئیات دیدن به قادر هاآن. گیرندمی یاد بهتر کردنامتحان با تصویری یادگیرندگان

 (. 2005 ،7گرگوری) هستند هاایده و مفاهیم درک توسعة و درک برای هابازنمایی و نمودارها

آموزان دانش معموالً. شودمی شناخته تحصیلی پایة یک در درس مهمترین به عنوان ریاضی درس

 کنونی آموزش شیوة که حالی در. شوندمی ارزیابی ریاضی نمرة کشورها، به وسیلة بیشتر و ایران در

 تفکر منطقی، توانایی روش این. کندمی وادار درسی مطالب حفظ به را آموزاندانش ایران، در ریاضی

 بازگوکردن اطالعات به را آموزاندانش فقط بلکه دهد؛نمی پرورش آنان در را مسأله حل و خالقیت

 های تدریسروش ریاضی، آموزش کلی هایهدف شدنمشخص وجود با. کندمی وادار ریاضی

کند. با چنین نمی ایجاد اهداف این به نیل در موفقیتی چندان معلمان توسط شده گرفته کاربه

                                                           
1. Dixon 

2. Burte 

3. Krutetskii 

4. Usiskin 

5. Golon 

6. Sawyer 

7. Gregory 
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ان را به طور آموز، میزان تأثیرگذاری بر یادگیری دانشبرخطرویکردی، تدریس ریاضی به صورت 

تواند آموزان میفضایی در دانش -های دیداریدهد. اما داشتن شایستگیای کاهش میقابل مالحظه

از نظر برت و همکاران کمک مؤثری به یادگیری عمیق درس ریاضی و مفاهیم مرتبط با آن بنماید. 

 ةرابط یاضیو ر یدس، مهنیورآ، فنیعلم جیبا نتا فضاییتفکر  هایمهارت(، علیرغم اینکه 2017)

یی، ابتدادر واقع، در مدارس وجود ندارد. دیداری آموزش  ، اما در اکثر مدارس ابتداییمثبت دارد

 ی، مهندسیورآ، فنیعلمی )ریادگیاز و دهند یتوسعه مرا  ی خودادیبن یشناخت یهاکودکان مهارت

مهارت  کی دیبا فضایی تفکراز این رو، . شوندیممند بهرهخود  دورة تحصیلیدر طول ی( اضیو ر

 یهاو مهارت فضاییکه از نقاط قوت  یآموزاندانش معتقد است( 2006) 1مان. باشد یاساس یشناخت

به زعم . رو خواهند بودبا مشکالتی روبه یسنت هایدر کالس لببرخوردارند، اغ فیضع یکالم

 یبر استفاده از راهبردها شتریب یسنت یآموزش ستمیاست که س لیدل نیامر به ا نیا( 2005سیلورمن )

ها و ، رنگهاعکس، ریبا استفاده از تصاو ییتا آموزش راهبردها یو نوشتار یبر کالم یمبتن سیتدر

 .ها تمرکز داردنقشه

آموزان تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش در جهت حل مشکالت آموزش و یادگیری دانش

رده است، زیرا از این طریق دستیابی به اهداف در درس ریاضی همواره ذهن متخصصان را جلب ک

فضایی و از طریق روش  -تر خواهد شد. بر این اساس، با آموزش دیدارینظام آموزشی آسان

 نیترمهم ییابتدا رةاز آنجا که دوآموزان انتقال داد. تر به دانشتوان مفاهیم را راحتتجسمی، می

 یمختلف رشد کودکان برا یهایژگیتوجه به و رین،، بناباشودیمحسوب م یرشد و تحول آدم ةدور

مشکالت آگاه  نیاز ا دیمعلمان و متخصصان با از این رو،. دارد تیاهم اریبس نیمعلمان و والد

به بهبود  توانندیکه م ییهاتیو فعال فیخود را اصالح کنند و به وظا سیتدر یکردهایباشند، رو

 ندهاایفر نیکه ا ییهاتیفعال ن،یدهند. بنابرا رییتغ د،ننککودکان کمک  ییفضا -یدارید یهاتیقابل

، و همکاران 2نی)کرت دکننکمک  یبه آموزش کودکان مبتال به فلج مغز تواندیم دهند،یرا هدف قرار م

به  ییفضا -یداریبر ادراک د یخود را مبتن یآموزش یمحتوا ییابتدااگر معلمان  ن،ی(. بنابرا2018

                                                           
1. Mann 

2. Critten 
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را در آنان  یاضیو عالقه به درس ر یادداری ،یریادگی زانیم توانندیهند مآموزان آموزش بددانش

آموزش  ندایدر جهت تدوام فر دیمتخصصان امر با ن،ی(. بنابرا1397 ،یمهرآباد یدهند )کاظم شیافزا

 ةکه آغاز دور ییمقطع ابتدا یبرا بنابراین،دهند.  هیرو رییتغ یمجاز یاز فضا ادهبا استف یریادگیو 

شده و یسازهیشب یهاتیموقع کردنبا فراهم تواندیم ،یآموزش مجاز ،آموزان استدانش یلیتحص

بر این اساس، پژوهش . باشد دیآموزان مفدانش یریادگیادراک  لیدر جهت تسه یدارید -ییفضا

 ابتدایی دورة آموزاندانش فضایی -دیداری هایشایستگی الگوی اعتباریابی و حاضر با هدف طراحی

 مجازی تعریف شده است. هایآموزش ویژة ریاضی درس در

 پیشینه پژوهش

 -یی دیداریتوانا نیارتباط ب ةدهندکه نشان درس ریاضی انجام شده استدر  یاگسترده هایپژوهش

، 4تی؛ اسم1979، 3؛ شرمن1979، 2یگ؛ مک1990، 1ستایباتاز جمله است ) یاضیو عملکرد ر فضایی

درک دیداری، شناخت »( در پژوهش خود با عنوان 2018مکاران )همچنین، کرتین و ه(. 1964

به این نتیجه « بینی و وابستگی آن در کودکان مبتال به فلج مغزیپیش :اتیاضیو ر فضایی -دیداری

مدت؛ استدالل کوتاهدیداری  ةحافظ، درک دیداریدست یافتند که کودکان مبتال به فلج مغزی در 

داشتند. بیشتری مشکالت است، ها همراه آن یاضیر یهاییبا توانا که همه یو چرخش ذهن ؛دیداری

در کودکان خردسال مبتال به  دیداری ةحافظ یهاآموزش درک دیداری و مهارت یها براافتهی نیا

کمک کند ها ی آناضیر یهاییتوانا شرفتیبه پتوانست میموارد  نیا رایز شت.داللت دافلج مغزی 

و  یکالم فعال ةحافظ»(. در پژوهش دیگری با عنوان 2016همکاران،  )ون دی وایجر برگسما و

که  دست یافتند جینتابه این « مختلف دبستان یهادر حوزهی اضیرهای ییتوانا در فضایی -دیداری

 یاختالفات فرد یبرافضایی  -دیداری فعال ةحافظ ةکنندینیبشی، ارزش پهاباالرفتن سطح پایهبا 

                                                           
1. Battista 

2. McGee 

3. Sherman 

4. Smith 
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 یکالم فعال ةحافظ ةکنندینیبشیکه ارزش پ یدر حال ،ابدییکاهش می اضیدر سطح عملکرد ر

 ( در2018) 1همچنین، آیک و آندرسون (.2015، همکارانو  برگسما جریوا ی)ون د ابدییم شیافزا

آموزش  یبا استفاده از ابزارها رستانیدر دب شناسیدرس زیستآموزش  شنهادیپ»پژوهشی با عنوان 

به  شناسیدر درس زیست دیداری یآموزش یابزارهاه دست یافتند که به این نتیج« دیداری

( 2015) 2گوتیرز، کنتر و آلکاوینز -آموزشی است. مارتین عالیروش  ی یکرستانیآموزان دبدانش

به این نتیجه دست یافتند « های فضاییحقایق تکمیلی به آموزش مهارت»در پژوهش خود با عنوان 

های فضایی گروه های فضایی مؤثر بوده و سبب بهبود مهارتواناییکه آموزش یادشده در رشد ت

 قیطر ازی اضیر یریادگیبهبود »آزمایش نسبت به گروه گواه شده است. در پژوهش دیگری با عنوان 

 یبندطبقه کیاز  با استفاده( به این نتیجه دست یافتند که 2017همکاران ) و برت« ییآموزش فضا

 فضاییتفکر  یابیارزآموزان بهبود داد و توان مسائل ریاضی را در دانشیم فضاییآموزش  یاجراو 

 داشته است.  یاضیعملکرد رنقش مؤثری در  است یآموزش یهاتیمربوط به فعال شتریکه ب

اثربخشی آموزش درک »( نیز در پژوهش خود با عنوان 1393آزاد، عابدی و یارمحمدیان )اصلی

به این نتیجه دست « آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضیدانشروابط فضایی بر عملکرد ریاضی 

آموزان با یافتند که آموزش بر مبنای درک روابط فضایی بر بهبود عملکرد تحصیلی ریاضی دانش

نشان و گلکار ناتوانی یادگیری ریاضی در دبستان مؤثر است. پورمحمدرضای تجریشی، پهلوان

فعال دیداری فضایی  ةشناختی بر حافظبخشی آموزش آگاهی واجاثر»( در پژوهشی با عنوان 1398)

 یکه آموزش آگاهی واجی سبب ارتقابه این نتیجه دست یافتند « آموزان با اختالل بیان نوشتاریدانش

کاظمی مهرآبادی  .آموزان با اختالل بیان نوشتاری شده استفضایی دانش -فعال دیداری ةحافظ

 به درس،عالقه ثیر آموزش ادراک فضایی دیداری بر میزان أت»ان ( در پژوهش خود با عنو1397)

به این « شهر اراک آموزان دخترچهارم ابتدایی دانش ةریاضی پای ةیادگیری و یادداری مباحث هندس

به درس، یادگیری و یادداری القه دیداری بر میزان ع -آموزش ادراک فضایینتیجه دست یافت که 

تجسم  ه است.ثیر داشتأآموزان دختر شهر اراک تهارم ابتدایی دانشچ ةریاضی پای ةمباحث هندس

                                                           
1. Ike & Anderson 

2. Martín-Gutiérrez, Contero & Alcañiz 
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کند و این گری میبین انگیزه، اضطراب ریاضی و پیشرفت ریاضیات میانجی ،فضایی به طور کلی

. در پژوهش دیگری اصالنی ثر استؤامر تا حدی میان روابط بین نگرش و دستاوردهای ریاضی م

مدت رفتاری والدمحور کوتاه-ربخشی روش تلفیقی آموزش شناختیاث»( با عنوان 1395و همکاران )

به این نتیجه « آموزان نارساخوانو تقویت دقت در درمان نارساخوانی و بهبود عملکرد فضایی دانش

آموزان تواند سبب بهبود نارساخوانی و عملکرد فضایی در دانشدست یافتند که این شیوه تلفیقی می

، به یاضیمورد استفاده در حل مشکالت ر یذهن یندهاایفر در ارتباط بای گریدهای شود. پژوهش

 نیشده است. در اانجام  یاضیله رأدر حل مس فضایی -دیداری رینقش نمودارها و تصاو ژهیو

هنگام حل مشکالت  ایراه حل خود را پس از حل مشکالت  یندهاایآموزان فر، دانشهاپژوهش

 گزارش کردند. 

 شناسی پژوهشروش

و مدل  2اکتشافی متوالی، از نوع 1های ترکیبیپژوهشکاربردی و در زمرة پژوهش حاضر از نوع 

 ی،متوال یپژوهش اکتشافدر این نوع شده است. ی اجرا کمّ و کیفی بخش دو که دربوده  3بندیطبقه

 یفیک معموالً با بخش یزمان تی. اولوشوندیم لیو تحل یآورجمع یو سپس کمّ یفیک یهاابتدا داده

ها معموالً داده لیو تحل هی. تجزشوندیاستفاده م یفیک یهاداده تیتقو یبرا یکمّ  یهااست و داده

 (.2011، 4)کرسول و پالنوکالرک شودیو بحث انجام م ریتفس ةدر مرحل بیمرتبط بوده و ترک

 6ای ساندلوسکی و باروسوو روش شش مرحله 5فراترکیب تبدیلیدر بخش کیفی، از طرح 

به روش  ی و مسلطدرس یزرینفر متخصص برنامه سه از متشکل بیفراترک میت( استفاده شد. 2006)

بود. به منظور اطمینان و اعتباربخشی  لیتشک مدیریت آموزشیدو نفر متخصص  پژوهش فراترکیب و

مند پیشینه مرتبط با موضوع و یافتن منابع مورد نیاز از یک نفر از وجوی جامع و نظامبه جست

                                                           
1. Mixed method 

2. Sequential exploratory  

3. Taxonomy development 

4. Creswell & Plano Clark 

5. Meta-synthesis 

6. Sandelowski & Barroso 
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اند های فراترکیب عبارترسانی نیز استفاده شد. گامشناسی و اطالعکارشناسان ارشد رشتة علوم دانش

 از:

 هایشایستگی الگویپژوهش: سئوال اصلی پژوهش این بود که  سؤال ( تنظیماول مرحلة

 ؟است ییهاچه مؤلفه یدارا مجازی هایآموزش ویژة ریاضی درس در آموزاندانش فضایی -دیداری

: در این پژوهش پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل ادبیات مندوجوی نظام( جستدوم مرحلة

برای مطالعات خارجی و « 5پروکوئست»و « 4اشپرینگر»، «3ساینس دایرکت»، «2امرالد»، «1اسکوپوس»

اد پایگاه اطالعات علمی جه»و « 6پایگاه نشریات کشور»دو پایگاه داده به زبان فارسی شامل 

ترین منابع اطالعاتی به شمارآمده های داده یادشده در زمرة جامعپایگاهانتخاب شدند. « 7دانشگاهی

وجوی برای جستباشند. های پژوهشی معتبر مینامه و طرحکه دربرگیرندة مقاالت، کتب، پایان

، «9فضایی -یادگیری دیداری»، «8فضایی -دیداری» های کلیدیها از واژهمقاالت در این پایگاه

استفاده و مقاالت « 12فضایی -توانایی دیداری»و « 11تصاویر دیداری»، «10فضایی -آموزش دیداری»

 آوری شد. ( جمع2020) 1399( تا 2011) 1390های مرتبط در بازة زمانی سال

 ،در مجموع ،ی یادشدههاداده گاهیپا هیاول یجووپس از جست( ارزیابی کیفیت: مرحلة سوم

شده به دست آمد. فرایند بازبینی شامل بررسی عنوان منابع، های اشارهنبع با کلیدواژهم 68تعداد 

ها ها بود و در هر مرحله متناسب با معیارهای پذیرش، شامل: زبان پژوهشچکیده و محتوای آن

(، 2020)ژوئن  1399( تا تیرماه 2011) 1390ها از سال فارسی و انگلیسی، زمان انجام پژوهش

نامة های ترکیبی یا کّمی به صورت مقاله منتشرشده در مجالت، بخشی از یک کتاب و پایانپژوهش

                                                           
1. Scopus 

2. Emerald 

3. Science Direct 

4. Springer 

5. ProQuest 

6. http://www.magiran.com/ 

7. https://www.sid.ir/fa/journal/ 

8. Visual-spatial 

9. Visual-spatial learning 

10. Visual-spatial education 

11. Visual imagery 

12. Visual-spatial ability 
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ها بررسی منتشرشده، بررسی شد. به این ترتیب که در مرحلة اول، عنوان منابع، چکیده و محتوای آن

ع به منب 8شد و منابعی که ارتباطی با سئواالت پژوهش نداشتند، کنار گذاشته شدند. در این مرحله 

منبع برای بررسی  54مقالة کنفرانسی کنار گذاشته شدند و  6دلیل عدم ارتباط با سئواالت پژوهش و 

 بیشتر وارد مرحله بعد شدند.

های تکراری بودند یکی در این مرحله، از منابعی که مربوط به نویسندگان مشترک یا دارای یافته

منبع دیگر نیز حذف و در نهایت،  13ترتیب  تر باقی ماند. به اینها حذف و پژوهش کاملاز آن

منبع برای ورود به مرحله بعدی باقی ماند. در مرحلة بعد به دلیل اینکه هدف پژوهش  41تعداد 

 30منبع دیگر حذف شد و  11های کیفی بود، منابع کمّی حذف شدند. بنابراین، مندی از یافتهبهره

 ده است.ارائه ش 1منبع باقی ماندند. نتایج در جدول 
 

 آوری اطالعاتشده برای جمع.مقاالت نهایی انتخاب1جدول 

 ردیف نویسنده عنوان پژوهش

در  ییابتدا ةمدرس تیموفق ینیبشیپ ،هیاول ییادغام دیداری و فضا یهامهارت

 متفاوت یاز نظر قوم و درآمدکودکان کم نیب

و همکاران  1گرینبرگ

(2020) 
1 

در هنگ کنگ:  ینیخواندن در کودکان چ رفتشیو پ فضایی -دیداریدستاورد 

 ساله کی یمطالعه طول کیاز  یشواهد
 2 (2020) 2لیو و لیو

 3 (2020و همکاران ) 3آینی در مورد مشکالت هندسه فضایی -دیداریآموزان سطح تفکر خالق دانش

 4 (2020و اموری ) 4سکورا یسیدر زبان انگل ییفضا -دیداری اندازچشم

 5 (2020) 5چن و یانگ یعلم از منظر شناخت یریادگیها با و ارتباط آن فضایی یهاییوانات یسازمفهوم

و نگرش کودکان به سمت  فضایی -دیداری ییبر توانا کیآموزش ربات ریتأث
STEM 

و همکاران  6سیسمان

(2020) 
6 

                                                           
1. Greenburg 

2. Liu 

3. Aini 

4. Secora 

5. Chen &Yang 

6. Sisman 
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 ردیف نویسنده عنوان پژوهش

 7 (2020) 1گای و زنگ آموزش تصویری یبرا فضایی -دیداری یهایژگیمشترک از و یریادگی
به درک  فضایی -دیداریامکان انتقال از استدالل  یهاسمیمکان یجووجست

 اتیاضیر
 8 (2020و همکاران ) 2الری

و  یاضی، اضطراب رفضایی -دیداری یی، تواناتیجنس نیب یگریانجیروابط م
 یاضیر تیموفق

 9 (2020) 3وانگ

 یریادگیدر  فضایی -دیداری یهاو مهارت ییعملکرد اجرا یطول یهامشارکت
 ینیدر کودکان چ اتیاضیر

 10 (2019و همکاران ) 4یانگ

 11 (2019و همکاران ) 5ژی فراترکیباست:  یاضیر هایآموزشمربوط به  دیداری فضایی ییتوانا ایآ

 اتیاضیآموزان و عملکرد ردانش یبر استدالل مکان ییآموزش تجسم فضا ریتأث
 6الری، لوگان و هگارتی

(2019) 
12 

بینی و وابستگی آن در پیش :اتیاضیو ر فضایی -دیداری، شناخت دیداریدرک 
 کودکان مبتال به فلج مغزی

 13 (2018کرتین و همکاران )

آموزش  یبا استفاده از ابزارها رستانیدر دب شناسیدرس زیستآموزش  شنهادیپ
 دیداری

 14 (2018آیک و آندرسون )

 15 (2018و همکاران )7یانگ یاضیر ةر توسعد ی فضاییمکان آموزش مبنی بر نیارتباط ب
 16 (2017و همکاران ) برت مجسم ییآموزش فضا قیطر ازی اضیر یریادگیبهبود 

 17 (2017) 8کاربونل و سااورین ییفضا یریگجهت تیتقو یبرا یمجاز یریادگی یهاطیمح
 18 (2015همکاران ) و 9الیس با بازخورد فضایی -دیداری یریادگی ستمیس کی یطراح یاکتشاف علم

 یهادر حوزهی اضیرهای ییتوانا در فضایی -و دیداری یکالم فعالحافظه 
 مختلف دبستان

ون دی وایجر برگسما و 
 (2016همکاران )

19 

 فضایی هایمهارت آموزش به تکمیلی حقایق
گوتیرز، کنتر و  -مارتین

 (2015آلکاوینز )
20 

                                                           
1. Gui & Zeng 

2. Lowrie 

3. Wang 

4. Yang 

5. Xie 

6. Lowrie, Logan & Hegarty 

7. Young 

8. Carbonell & Saorin 

9. Ellis 
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 ردیف نویسنده عنوان پژوهش

 ییفضا -دیداری یهاییو توانا ییدر تجسم فضا تیموفق نیب ةرابط یبررس
 ششم یةآموزان پادانش

 21 (2018) 1دوی، ادی و ایدی

آموزان دبستان با در دانش یاضیو اختالالت ر دیداری فضایی یآگاه ةرابط
 یاضیاختالل ر یریادگی

 22 (2014یارمحمدیان )

 23 (2014اران )و همک 2توستا کند؟یم ینیبشیرا پ یاضیعملکرد ر فضایی، یهاییچرا توانا
 24 (2014) 3هیندال آموزان با استعداددانش یژگی: وفضاییدیداری و  یریادگی

 25 (2011) 4کاژونیکا و گراسیا یمجاز یهاطیدر مح یمشارکت یدر طراح فضایی -و آموزش دیداری یریادگی

آموزان فعال دیداری فضایی دانش ةشناختی بر حافظاثربخشی آموزش آگاهی واج
 اختالل بیان نوشتاریبا 

پورمحمدرضای تجریشی، 
پهلوان نشان و گلکار 

(1398) 
26 

یادگیری و یادداری  به درس، عالقهثیر آموزش ادراک فضایی دیداری بر میزان أت
 شهر اراک در سال آموزان دخترچهارم ابتدایی دانش ةمباحث هندسه ریاضی پای

97-96 
 27 (1397کاظمی مهرآبادی )

 28 (1396شمیلی و کاتب ) هنر بر حافظة دیداری افراد تأثیر آموزش
مدت و تقویت رفتاری والدمحور کوتاه-اثربخشی روش تلفیقی آموزش شناختی

 آموزان نارساخواندقت در درمان نارساخوانی و بهبود عملکرد فضایی دانش
 29 (1395اصالنی و همکاران )

آموزان پسر با ی دانشاثربخشی آموزش درک روابط فضایی بر عملکرد ریاض
 ناتوانی یادگیری ریاضی

آزاد، عابدی و اصلی
 (1393یارمحمدیان )

30 

مقاالت  وستهیمرحله، پژوهشگران به طور پ نیدر اهای کیفی: ( تجزیه و تحلیل دادهمرحلة چهارم

 لعاتمطاها که در آن ییمجزایی درون محتوا هاافتهیبه  یابیدست منظورشده را به یینها منتخب و

 از کدها استخراج به ،منتخب هایپژوهش نشیکرده و پس از گز مرور اند، چندبارانجام شده یاصل

بر این گرفت.  قرار عمل مالک پژوهش کدها سؤال اصلی استخراج برای شد. اقدام انتخابی متون

 سپس، و دهش گرفته نظر در کد عنوان به های مرتبطپژوهش شده ازاستخراج عوامل تمام ابتدا اساس،

 ترتیب این به شد و بندیدسته مفهوم مشابه یک در کدها، این از یک هر مفهوم با درنظرگرفتن

 یافت. پژوهش شکل مفاهیم

                                                           
1. Dewi, Edi & Edy 

2. Tosto 

3. Hindal 

4. Kozhevnikov & Garcia 
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های یابی یافتهاعتباری و مرحلة ششم، فیک یهاافتهی بیترک( مرحلة پنجم، مراحل پنجم و ششم

 های پژوهش ارائه شده است.کیفی، در قسمت یافته

 منظوربه کمّی آموزان، بخشدانش فضایی -دیداری هایشایستگی الگوی احیپس از طر

ی شیمایپ - یفیتوصچارچوب یادشده تعریف شده است. در این بخش، روش پژوهش  اعتباریابی

ای از نوع لیکرت با گزینهساخته استفاده شد. این مقیاس شامل ده گویة پنجبود و از مقیاس محقق

نفر از معلمان دورة  65در بین  مالً مخالفم( تا پنج )کامالً موافقم( بود کهگذاری از یک )کانمره

و محاسبة شاخص  تبار محتوااع روش از تعیین اعتبار مقیاس، رمنظوبهابتدایی شهر شیراز توزیع شد. 

نفر از استادان  15استفاده شد. بر این اساس، مقیاس به  2شاخص روایی محتواو  1محتوانسبت روایی 

ها، اصالحات الزم انجام گرفت. ت نظرات آنارسال شد و پس از دریاف ة مطالعات برنامة درسیرشت

به دست آمد و اعتبار علمی  92/0تا  81/0بازة در  CVI، و مقدار 91/0تا  78/0بازة ر د CVRقدار م

خارج دایی نفر از معلمان دورة ابت 30توزیع مقیاس بین با  بخش کمّی ابزار ییایپامقیاس تأیید شد. 

کل  یکرونباخ برا یآلفا بیو ضر بررسی شد یدرون یپژوهش به روش همسان یاز گروه اصل

 و تحلیل تجزیه 3یدأییت یعامل لیتحل روشاز با استفاده های کمّی دادهبه دست آمد.  86/0مقیاس 

 شدند.

 هاي پژوهشیافته

 .شودهای پژوهش در دو بخش کمی و کیفی، در ادامه بیان مییافته

 هاي بخش کیفییافته

 عنوان به هاپژوهش از شدهاستخراج عوامل ی: در مرحلة اول، تمامفیک یهاافتهی بیترک (پنجم ةمرحل

کدها و با  از یک هر مفهوم درنظرگرفتن با تقلیل هایقاعده طبق شد. گرفته در نظر کدهای اولیه

، مضامین 2کشف شد که در جدول کردن این کدهای اولیه، ده مضمون فرعی ادغام، حذف و خالصه

 شود.ها مشاهده میفرعی و منابع مرتبط با پژوهش

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Content Validity Index (CVI) 

3. Confirmatory Factor Analysis 
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 شده. مضامین فرعی شناسایی2جدول 

 های مرتبطپژوهش مضمون فرعی

 های شناختیتقویت مهارت -

 عملکرد ذهنی مناسب -

 قدرت یادگیری -

 ساخت فضای ذهن -

 درک الگو -

 حافظة تصویری -

 سازیتوانایی شبیه -

(، کاظمی 2019(، الری، لوگان و هگارتی )2020چن، یانگ و چن )

آزاد، عابدی و (، اصلی1396(، شمیلی و کاتب )1397مهرآبادی )

 (1393یارمحمدیان )

 محتوای مناسب -

 های تدریسمهارت -

 طراحی آموزشی -

 (2020سیسمان و همکاران )

(، 2015ینز )گوتیرز، کنتر و آلکاو -(، مارتین2016الیس و همکاران )

 (1395(، اصالنی و همکاران )2011کاژونیکا و گراسیا )

مرتبط با  یهایستگیشامضمون اصلی  2ها در سپس، این مضامین فرعی بر اساس مشابهت

ارائه  3بندی شدند. نتایج این بخش در جدول معلمان طبقهمرتبط با  یهایستگیشاو  آموزاندانش

 شده است.
 

 شده در مضامین اصلیضامین فرعی شناساییبندی م. طبقه3جدول 

 مضمون فرعی مضمون اصلی

 آموزانهای مرتبط با دانششایستگی

 های شناختیتقویت مهارت -

 عملکرد ذهنی مناسب -

 قدرت یادگیری -

 ساخت فضای ذهن -

 درک الگو -

 حافظة تصویری -

 سازیتوانایی شبیه -

 های مرتبط با معلمانشایستگی

 اسبمحتوای من -

 های تدریسمهارت -

 طراحی آموزشی -
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با  شدتالش  زیپژوهش ن نیا ندایدر سراسر فر: ی کیفیهاافتهی یابیاعتبار (ششم ةمرحل

پژوهش به دقت موجود، مراحل  یهانهیگز یواضح و روشن برا فیو توص حاتیکردن توضفراهم

 با هاداده اعتبار استفاده شود. هاپژوهش یابیارز برایمناسب  یشده و در زمان الزم از ابزارها یط

سوسازی همو  3از طریق خودبازبینی پژوهشگران 2پذیریو انتقال 1پذیریاعتبار هایتکنیک از استفاده

 6انسوسازی پژوهشگرآوری اطالعات و همبا هدایت دقیق جریان جمع 5اعتمادپذیریو  4هاداده

و  8دوکدگذار بین توافق روش اطمینان بیشتر ازهمچنین، برای  تعیین شد.( 1985، 7)لینکلن و گوبا

شده است. بدین صورت که پژوهشگر دیگری در حوزة تعلیم و تربیت بدون  ضریب کاپا استفاده

بندی نحوة ادغام کدها و مفاهیم ایجادشده توسط پژوهشگران حاضر، کدها و مفاهیم را دسته اطالع از

شگران مقایسه شده است. در نهایت، با توجه به تعداد شده توسط پژوهکردند، سپس، با مفاهیم ارائه

 نتایج دهدمحاسبه شده است، که نشان می 762/0مفاهیم مشابه و متفاوت، ضریب کاپا برابر با 

 زیادی برخوردارند. اطمینان قابلیت پژوهش، از

صورت  شده توسط دو نفر از پژوهشگران بهاز سوی دیگر، در طول فرانید پژوهش، منابع استفاده

نتایج  های هفتگی تیم پژوهشی به منظور بحث دربارةوجو و ارزیابی شد. جلسهمستقل جست

ها و وجوی منابع، بحث دربارة نتایج ارزیابیدهی و اصالح راهبردهای جستوجوها، شکلجست

 ههای مورد توافق و مذاکره دربارراهبردهای ارزیابی مطالعات، تثبیت حوزه گیری دربارةتصمیم

ها و موارد شامل اختالف نظر تا رسیدن به اجماع برگزار شد. همچنین، مستندسازی از تمام حوزه

، 9ها و تغییرات در روند کار و نتایج صورت پذیرفت. بنابراین، از اعتبار توصیفیفرایندها، رویه

                                                           
1. Credibility 

2. Transferiability 

3. Investigator self-monitoring 

4. Data triangulation 

5. Dependability 

6. Investigator triangulation 

7. Lincoln & Guba 

8. Intercoder reliability (ICR) 

9. Descriptive 
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امین ( برخوردار است. شبکة مض2007)ساندلوسکی و باروسو،  3و پراگماتیک 2، نظری1تفسیری

 نشان داده شده است. 1فضایی در شکل  -های دیداری شایستگی

 
 مجازی هایویژة آموزش ریاضی درس در ابتدایی دورة آموزاندانش فضایی -دیداری هایشایستگی . شبکة مضامین1 شکل

 هاي بخش کمّییافته

که بار عاملی  شده در بخش کیفی، نتایج تحلیل عاملی نشان دادبرای اعتباریابی الگوی طراحی

، 59/0، محتوای مناسب 74/0، قدرت یادگیری 67/0، عملکرد ذهنی 81/0های شناختی مهارت

، حافظة 81/0، درک الگو 53/0، ساخت فضای ذهن 71/0، طراحی آموزشی 64/0های تدریس مهارت

 بار، 5دار هستند. جدول معنا 0001/0است و همگی در سطح  83/0سازی و شبیه 76/0تصویری 

 دهد. نشان می راهر یک از عناصر  شدهخطای معیار برآورد وعاملی 
 

 

                                                           
1. Interpretive 

2. Theoretical 

3. Pragmatic 
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 خطای معیار برآورد  وبار عاملی . 5جدول 

 شدهخطای معیار برآورد بار عاملی مضامین

 55/0 81/0 های شناختیمهارت

 55/0 67/0 عملکرد ذهنی

 45/0 74/0 قدرت یادگیری

 66/0 59/0 تهیة محتوای مناسب

 59/0 64/0 تدریسمهارت های 

 50/0 71/0 طراحی آموزشی

 72/0 53/0 ساخت فضای ذهن

 55/0 81/0 درک الگو

 41/0 76/0 حافظة تصویری

 31/0 83/0 سازیتوانایی شبیه

، ریشة میانگین مجذورات 1(RMSEAهای ریشة خطای میانگین مجذورات تقریبی )شاخص

، 4(AGFIبرازش ) نیکویی شدةتعدیلشاخص ،3(GFI) برازش ، شاخص نیکویی2(RMRباقیمانده )

شاخص برازندگی فزاینده  ،6(NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم ،5(NFIده برازندگی ) شاخص نرم

(IFI)7 ( و شاخص برازندگی تطبیقیCFI)8 های های انطباق برنامة درسی با دادهبه عنوان مالک

 گزارش شده است. 6شده بسیار مطلوب است که نتایج آن در جدول مشاهده
 

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Root Mean Square Residual 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Normed of Fit Index  
6. Non Normed of Fit Index 

7. Incremental of Fit Index 

8. Comprative of Fit Index 
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 آموزاندانش فضایی -دیداری هایشایستگی های نیکویی برازش الگوی. شاخص6جدول 

 مقدار شاخص

RMSEA 053/0 

RMR 044/0 

GFI 90/0 

AGFI 90/0 

NFI 93/0 

NNFI 89/0 

IFI 91/0 

CFI 93/0 

 گیريبحث و نتیجه

 در آموزاندانش فضایی -دیداری یهاشایستگی الگوی اعتباریابی و طراحی حاضر، پژوهش هدف

شده های انجامدر این راستا، تحلیل و بررسی مصاحبه. بود مجازی هایآموزش ویژة ریاضی درس

 با مرتبط هایآموزان و شایستگیدانش با مرتبط هایحاکی از شناسایی دو مضمون فراگیر شایستگی

 شناختی، هایمهارت فرعی مضمون هفت رب آموزان مشتملدانش با مرتبط هایمعلمان بود. شایستگی

سازی و شبیه و تصویری حافظة الگو، درک ذهن، فضای ساخت یادگیری، قدرت ذهنی، عملکرد

 و تدریس هایمهارت مناسب، محتوای فرعی مضمون سه بر معلمان مشتمل با مرتبط هایشایستگی

 آموزشی شناسایی شد. طراحی

های شناختی و فضایی درس ریاضی، مهارت -دیداریآموزان در بعد های دانشاز شایستگی

 بخش که است این بر اکثریت باور هوش، شناسیروان جدید هاینظریه فراشناختی آنان است. در

 آن جدید، رویکردهای اهمیت. دهندمی تشکیل شناختی را کارکردهای هوشمندانه رفتار از مهمی

 تغییرند، غیر قابل و ارثی که فرد ذاتی هایتواناییبرخالف  که فشارندمی پای باور، این بر که است

 یادگیری و آموزش قابل اعمال هوشمندانه بنابراین، تغییرپذیرند، و اکتسابی شناختی، کارکردهای

مانند هوش،  کردهایشامل انواع ساختارها و رو یشناخت یهامهارت ةتوسع .(1393)سیف،  هستند
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(. 2020، سکورا و اموریاست ) یریادگی یهاو سبک یریگادی ةزی، فراشناخت، انگیله علمأحل مس

فراشناخت نیز فرایندی است که طی آن فراگیران از چگونگی یادگیری خود، چگونگی استفاده از 

اطالعات برای تحقق اهداف مورد نظر، ارادة قضاوت دربارة فرایندهای شناختی دربارة تکلیفی خاص 

رسیدن به اهداف یادگیری، کامالً آکاهی دارند و هنگام و بعد و چگونگی استفاده از راهبردها برای 

(. 2017، 1کنند )برگی، دیکن و باریالاز عملکرد، سطح موفقیت و پیشرفت خود را ارزشیابی می

کردن، حل دهی به فرایندهای شناختی )استداللفراشناخت به مثابة ابزاری برای دستکاری و نظم

دهی شناختی تعریف د و آن را ناظر بر فرایندهای کنترل اجرایی و نظمکننمسأله و یادگیری( تلقی می

آموزان کمک و فراشناختی به دانش یشناخت یهامهارت شرفتیپ(. 2013، 2شود )میلر و دینسمی

سازی درآورند عملیکاربرد و مرحلة به را  یمختلف محتوا یهانهیاز زم یاگسترده فیطکند تا می

شامل اسمیت و همکاران  فراشناخت و شناخت حوزة (. پژوهشگران2005 ،3)پارسال و ترنزینی

 تأثیر برآورد راستای یادگیری در میزان فراشناختی راهبردهای کارگیریبه اندداده ( نشان2006)

 دهد. می افزایش را فراگیران فراشناختی آگاهی

یاضی، قابلیت و فضایی درس ر -آموزان در بعد دیداریهای دانشیکی دیگر از شایستگی

 ذهنی هایمهارت آموزش اثر دربارة زیادى هایزمینه، پژوهش این دری آنان است. ذهن هایمهارت

آموزانی که دانش(. 1982، 4گرفته است )باتیسا، وتلی و تالسما صورت آن اجزاى و فضایى توانایى بر

 تیقابل و انفعال تفکر ؛تفکر یریپذانعطاف؛ مواد لیو تحل میتعم تیقابل، توانایی ذهنی باالیی دارند

 راهبردانتخاب  ؛سوادو  استفاده از زبان؛ سرعت و دقت ادراکر؛ تفک یاحساس یهامؤلفه؛ ضیتعو

آموزان (. دانش2020همکاران، و  فنگ) دهندی باالیی را نشان میمکانگیری و تصور و جهت نهیبه

 تیساختار هوش: ظرفیاضی با استفاده از فضایی ر –ها در فهم مسائل دیداری با داشتن این مهارت

اشکال و تصاویر،  ستمیعناصر، طبقه، روابط، سفهم و ...(.  یابی)شناخت، حافظه، تفکر، ارز یفکر

 تری خواهند داشت.یادگیری عمیق

                                                           
1. Bergey, Deacon & Parrila 

2. Mealor & Dienes 

3. Pascarella & Terenzini 

4. Battista, Wheatley & Talsma 
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فضایی  –آموزان برای درک بهتر، مفاهیم دیداری های دانشدیگر شایستگیاز سازی نیز شبیه

توانند آنچه را که برای یادگیرنده ها میآموزشی تقلیدی از واقعیت هستند، آن هایسازیاست. شبیه

انتزاعی و ذهنی است، به صورت عینی درآورده و به یادگیرنده کمک کنند تا از پدیده یا مفهوم درک 

دهند تا بر اساس سرعت شناختی خود بهتری داشته باشند، همچنین، به یادگیرندگان این امکان را می

های های قبلی خود را در رابطة موضوع فعال کرده و دانش و طرح وارهیادگیری بپردازند و دانسته به

آموزشی با توجه به اینکه ماهیتی تعاملی دارند، بار شناختی دهی کنند. ذهنی خود را مجدداً سازمان

ند تا بر اساس روش، دهاین امکان را می فراگیرکنند و به درونی و بیرونی را تا حد زیادی کنترل می

که در دستیابی  آنجا ها همچنین ازسازییادگیری، و زمان الزم برای یادگیری پیش روند. شبیه سبک

توانند برانگیزش ها میسازیشبیه ،دهند، بنابراینبه اهداف یادگیری به یادگیرنده اطمینان می

بعدی دوبعدی و سه هایصورت نند بهتواهای آموزشی میسازییادگیرندگان نیز تأثیر بگذارند. شبیه

بودن یادگیرندگان و ساخت دانش فعال(. 2005؛ گرگوری، 2015، 1)کوپاران و یلماز نیز ارائه شوند

بعدی است. در این سازی سههای شبیهبودن یادگیری از مزیتتوسط خود آنان، تعاملی و مشارکتی

خصوص  آموزش به برایشده  سازیزارهایی شبیهافبه کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، نرم ،راستا

اند که با کمک شده آموزان طراحیسازی توسط خود دانشهدف مفهوم دروس ریاضی و هندسه، با

ها مانند محاسبه، طراحی، کندوکاو، خلق و اکتشاف توانند انواع فعالیتآموزان میافزارها دانشاین نرم

 (.2020)وانگ،  را انجام دهند

 یساخت فضافضایی،  –آموزان برای درک بهتر، مفاهیم دیداری های دانششایستگی دیگراز 

بچرخاند،  ادهد یتواند اشکال را در ذهن حرکت یم ییتجسم درک فضا ةلی. فرد به وساستذهن 

 صیبخش را تشخ کیمشابه از  یهاو کنترل کند، نمونه دیها را تولفرم یتواند به سادگیم ،نیهمچن

 ییاز اطالعات فضا یکیشباهت گراف کیدهد و  رییو آن را تغ دکنرا مجسم  یذهن ریوتص کیدهد، 

، عابدی آزاد یاست )اصل یمختلف مهم و ضرور یهادر مکان یسازگار یبرا ییتوانا نیکند. ا جادیا

اما به طور  ،کندیرشد م ،یریجهان تصو میمستق ةدر اثر مشاهد یی(. درک فضا1393 ،و یارمحمدیان

                                                           
1. Koparan & Yılmaz 
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های الری و همکاران پژوهش (.1381نژاد، نیحس ی)حاج ستینوابسته  یدارید یهابه کانالکامل 

اند که تجربیات اند که نشان دادهآموزان در ریاضیات پرداخته( به نقش بازنمایی دیداری دانش2019)

تر بازیابی ماند و در نتیجه، راحتآموزان، در مدت زمان بیشتری در حافظة آنان باقی میدیداری دانش

آموزان ( نیز اعتقاد دارند که داشتن قدرت باالی تجسمی در دانش2005ی )نیپارسال و ترنزشود. می

( نیز پیشنهاد 2005شود. مانکسو )با مشاهدة طبیعت و تجسم اشیاء هندسی و فضایی تقویت می

ة درک نمودارها مطلع آموزان را دربارتجسمی ابتدا باید دانش –کند برای پرورش تفکر دیداری می

  فضایی را تفسیر و تحلیل کرد. –راحتی مسائل دیداری ساخت تا بتوانند به

آموزان در درس ریاضی به معلم مرتبط هستند. فضایی دانش –هایی دیداری اما برخی شایستگی

. ندکنمی استفاده مختلفی هایروش از مکانی -دیداری آموزانفهم دانش به دستیابی برای معلمان

 استفاده خود مکانی اطالعات از تا دهدمی امکان هاآن به آموزان،مانند اعطای فرصت نقاشی به دانش

 تصویرسازی طبعی،شوخ رنگ، طریق از راست سمت نیمکرة که هنگامی(. 2000 ،1آرمسترانگ) کنند

 گلن،) ندشومی شکوفا فضایی -دیداری فراگیران شود، فعال دست در دست هایفعالیت و تجسم و

 شودمی تقویت اشیا و هانقشه ها،مدل تصاویر، مانند دیداری، هایکمک با کالمی آموزش(. 2004

برای آموزش وجود دارد که  ی در تدریس معلمانخاص یراهکارها (.1997 ،2جارت و استپانک)

 جادیا یوقت برا ؛ دادنمؤثر است اریدر مدرسه بسآموزان دانش یمکان -دیداریهای شایستگی

 درک شوند؛ها تفاوت ةشود همیباعث مکه گرفتن عکس  ی؛ریادگیدیداری از مطالب  یریتصو

 یسازمانده یهاراه ؛ یافتنزیاطالعات از هم متما تمایز ها ودسته جادیا یها برااز رنگاستفاده 

های فعالیت و باالخره استفاده از یریادگیکمک به  یبرا ؛ استفاده از موسیقی یا هنرهای زیبادیداری

های توانند از راهبردهای مختلف برای تقویت شایستگیهمچنین، معلمان می فیزیکی برای یادگیری.

استفاده از ی، دیداری در سخنران ریتصاو ه ازاستفادآموزان خود استفاده کنند. فضایی دانش -دیداری

تشویق  گفتاری؛ یجاهاندن بدر خو دیروش د؛ استفاده از به تجربه یابیدست یشده برایمواد دستکار

و از حفظ حافظه  ؛ اجتنابلهأحل مس یخاص خود را برا یهاوشآموزان به استفاده از ردانش

                                                           
1. Armstrong 

2. Jarrett & Stepanek 
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آموزان به مطالب قبلی؛ انتقال ا؛ اطمینان از تسلط دانشاستقر ای یمفهوم یهاروشکارگیری به

آموزان ؛ کسب مجوز به دانشدهیچیپو  ی، انتزاعشرفتهیمواد پیادگیری به  بیشتربا سرعت آموزان دانش

سطح  میبر مفاه آموزاندانشتسلط بخشیدن به یادگیری در محیط مدرسه؛ تأکید بر برای سرعت

 یبا استعداد برا ییفضا-دیداری رندهیادگی یهاگروه ؛ تشکیلساده میمفاه کردنکامل یجاباالتر به

و به دانش  یابیدست یجابه دیجد یهاکردی، رولی، تختیخالقی؛ تأکید بر آموزش به صورت گروه

ی. در تمام مراحل تدریس معلمان باید بدانند که که اگر موضوع یهانهیزم ةدر هم تیخالقتأکید بر 

 . دهندیمورد توجه قرار م ها را بیشتر، آناهداف آموزش را بدانندآموزان دانش

فضایی، انتخاب  -ر بعد دیداریآموزان دهایی دانشهای مرتبط با شایستگییکی دیگر از ویژگی

 غالباً  ریاضیات، و مهندسی فناوری، علوم، هایرشته محتوای مناسب برای تدریس است. متخصصان

این گروه  به کنند. طراحیاستفاده می مکانی و دیداری از طراحی برای ایجاد ارتباط به شیوة محتوای

 هایکرده و استنتاج بیرونی و قابل فهم را انتزاعی و محتوای پیچیده تا کندمی کمک از متخصصان

 جدید هایایده بررسی برای را خود هاینقشه و دهند انجام خود هاینقشه اساس بر را جدیدی

 یادگیری راهبرد یک عنوان به نقاشی از است ممکن هم، آموزان(. دانش2003، 1آرساوی)کنند  اصالح

گنجاندن  دربارة محققان تازگی،به مکانی و دیداری محتوای از هاآن درک بهبود کنند. برای استفاده

در محتوای  کردنو صحبت نوشتن، خواندن، بر که هاییفعالیت کنار در طراحی هایبیشتر فعالیت

 (. 2011، و همکاران 2اند )آنیورتتدریس معلمان تأکید کرده

 حی آموزشی است.فضایی، طرا –آموزان در بعد دیداری آخرین ویژگی مرتبط با شایستگی دانش

مؤثر و رشد و  تدریس تواند بهمناسب و مبتنی بر فناوری می آموزشی طراحی هایمدل از استفاده

 ابزاری عنوان به آوریاز فن استفاده شود. آموزان منجرفضایی دانش –هایی دیداری توسعة شایستگی

 هایفعالیت در شدن ردرگی آموزاندانش برای را شماریبی هایفرصت آموزشی طراحی طریق از

                                                           
1. Arcavi 

2. Ainsworth 
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 از شد ذکر قبالً که طورهمان. کندمی ایجاد فضایی -درس مبتنی بر رویکردهای دیداری  ساخت

 انگیزة و آموزاندانش پیشرفت در مثبتی تأثیر سازیشبیه و ایرایانه هایانیمیشن مانند هاییرسانه

 هایروش با انیمیشن از ستفادها شودمی تصور(. 2007، 1و گودینراسمونو ) یادگیری آنان دارد

 هاروش سایر از بیشتر موفقیت با را کند موضوعمی کمک آموزاندانش به یکپارچه چندگانة آموزش

 هایانیمیشن از که( 3200) آرساوی و (2000) 2سانگر و گرینبو این از پیش همچنین،. بیاموزند

آموزان را یادگیری دانش هایچالش روش اند، نشان دادند که اینکرده استفاده تجسم و ایرایانه

 کند.کمتر می
 تعطیلی دنبال به آموزش تداوم از اطمینان برای دور راه از یادگیری اتخاذ به طور کلی، اگرچه

 یادگیری کردن،خاموش حین در احتماالً متوسط، طور به آموزان،دانش اما است، مهم مدارس بدنی

 شواهدی اول،. شودمی ارائه موضوع این توضیح برای مختلفی یهااستدالل. دهندمی دست از را خود

 در یادگیری برای را کمتری زمان دارند تمایل قرنطینه آموزاندانش دهدمی نشان که دارد وجود

 خانه در 19کووید  دلیل به که آموزاندانش از بسیاری دوم،. بگذرانند مدارس بازبودن زمان با مقایسه

 هاآن توانایی بر است ممکن این و کنند اضطراب و استرس احساس است ممکن شوند،می محدود

 نبود ارتباط و فیزیکی مدرسه شدنبسته سوم،. بگذارد منفی تأثیر مدرسه کارهای در تمرکز در

 یادگیری هایفعالیت دادنانجام برای کمتری خارجی انگیزة از را آموزاندانش است ممکن حضوری

 شود:توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر مطرح میدر نهایت، با . درآورد

 مناسب حین تدریس توسط معلمان آموزشی طراحی هایمدل از استفاده -

 آموزانارائة تمرینات مبتنی بر طراحی توسط معلمان به دانش -

 آموزانمشاهدة طبیعت و تجسم اشیاء هندسی و فضایی توسط دانش -

 موزانآاعطای فرصت نقاشی به دانش -

 آموزان با ارائة بازی جورچینفضایی دانش -تقویت شایستگی دیداری -

 

                                                           
1. Russomanno & Goodwin 

2. Sanger & Greenbowe 
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