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پايان نامه  چكيده 
كارشناسي ارشد آموزش رياضي 

عنوان: آموزش هندسه با استفاده از دست سازهاي آموزشي و مقايسه 
آن با روش تدريس سنتي در مدارس راهنمايي تحصيلي دخترانه ناحيه 

۱ كرمان در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹

دانشجو: مريم دهقان پور 
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر يوسف بهرام پور، دكتر محمدرضا مواليي
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

تاريخ دفاع: شهريور ۸۹

چكيده 
پژوهش حاضر تحت عنوان روش تدريس هندسه دوره راهنمايي با 
استفاده از دست سازه هاي آموزشي و مقايسه آن با روش تدريس سنتي در 

مدارس راهنمايي دخترانه ناحيه يك كرمان انجام شده است.
نمونه گيري  روش  به  كنترل  و  آزمايش  گروه  دو  تحقيق  اين  در 

خوشه اي، شامل ۴۰ نفر از دانش آموزان دختر، در نظر گرفته شد. در يك 
گروه با استفاده از دست سازه هاي آموزشي و در يك گروه به روش سنتي 
تدريس شد. سپس براي بررسي فرضيه هاي تحقيق، مباحث قضيه تالس 
و شكل هاي متشابه براي اجراي آزمون ها انتخاب گرديد و پرسشنامه ها 
و آزمون هاي مختلف در اختيار دانش آموزان قرار گرفت. نگرش معلمان 
درباره اثر دست سازه هاي آموزشي بر دانش آموزان توسط پرسشنامه محقق 

ساخته اندازه گيري شد.
در اين پژوهش عالوه بر آمار توصيفي همچون ميانگين و واريانس از 
آزمون t گروه هاي مستقل و X۲ استفاده گرديد، و پس از بررسي و تحليل 

داده ها نتايج زير به دست آمد.
۱. به كارگيري دست سازه ها در آموزش رياضي در مقايسه با روش 
تدريس سنتي بر افزايش ميزان يادگيري، بهبود نگرش مثبت دانش آموزان 
نسبت به اين درس، لذت بيشتر بردن از رياضي، كاستن ترس و اضطراب 
از اين درس، افزايش انگيزه، افزايش مهم و سودمند دانستن رياضيات، 
در  فراشناخت  ميزان  افزايش  و  رياضي  مسئله  حل  توانايي  افزايش 

دانش آموزان مؤثر است.
از  استفاده  درباره  مناسبي  ديدگاه   (٪۸۰) معلمان  اكثريت   .۲

دست سازه هاي آموزشي دارند.
۳. بين مدرك تحصيلي معلمان و ديدگاهشان درباره دست سازه هاي 

آموزشي رابطه معناداري وجود ندارد.
۴. بين سابقه تدريس معلمان در رياضي دوره راهنمايي و ديدگاهشان 

درباره دست سازه هاي آموزشي رابطه معناداري وجود ندارد.
رياضي،  آموزش  سنتي،  تدريس  روش  دست سازه،  كليدواژه ها: 

فراشناخت، حل مسئله، نگرش. 
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عنوان: بررسي ميزان به كارگيري طرح پيشنهادي پوليا براي 
حل مسئله توسط معلمان رياضي مدارس راهنمايي شهر 

كرمان در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹

دانشجو: حميده عسكرپور
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي

استاد مشاور: دكتر نعمت ا... موسوي پور
داوران: دكتر محمود فرهاديان، دكتر محمدرضا مواليي

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرمان
تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

چكيده
تحصيلي  سال  ز  ا راهنمايي،  دورة  رياضي  كتاب هاي 
۸۳-۸۲ دچار تغيير و تحوالت اساسي شده اند كه اساس اين تغييرات، رويكرد 
حل مسئله براساس «مدل پيشنهادي جورج پوليا براي حل مسئله» است 
كه بخشي با عنوان «حل مسئله» به اين كتاب ها اضافه شده است. براي 
اجراي برنامه هاي آموزش وپرورش نيروي انساني نقش محوري دارد، پس 
معلم در نظام آموزشي داراي نقشي محوري است، به همين دليل، اين 
سؤال مطرح است كه آيا واقعًا بعد از اين همه تالش در جهت تغييرات 
و بهبود كتاب هاي درسي، روش حل مسئله در كالس هاي درس رياضي 
دوره راهنمايي به كار گرفته مي شود و معلمان به چه ميزان با روش حل 
مسئله آشنايي و تا چه ميزان براي اجراي آن تمايل دارند؟ اين پرسش از 
آن جهت مهم و بررسي آن ضروري است كه فهم معلمان از روش حل 
مسئله و آشنايي آنان با اين روش و تمايل آنان در به كارگيري روش موجب 
اقبال آنان از اين روش است. بنابراين محقق، بر آن شد كه با توجه به اين 
سؤاالت و سؤاالتي مشابه با آن و پس از حصول اطمينان از اين كه تحقيقي 
به طور خاص به اين مهم نپرداخته است، ميزان به كارگيري طرح پيشنهادي 

پوليا براي حل مسئله توسط معلمان رياضي راهنمايي را بررسي نمايد.
در اين تحقيق، از مصاحبه، براي جمع  آوري داده هاي مورد نياز استفاده 

شده است.
محقق از انجام اين پژوهش به اين نتيجه دست يافت كه ميزان 
به كارگيري طرح پيشنهادي پوليا براي حل مسئله، توسط معلمان رياضي 
مدارس راهنمايي شهر كرمان در سطحي بسيار پايين تر از سطح مطلوب 

و مورد انتظار است.
كليدواژه ها: چارچوب پوليا. حل مسله. آشنايي معلمان باحل مسله.

عنوان: تأثير فعاليت هاي يادگيري چند رسانه اي براساس 
مدل فن هيلي بر توسعه تفكر هندسي دانش آموزان دوره 

پيش دبستاني

دانشجو: شعله سعيدپور پاريزي
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر اسفنديار اسالمي ـ دكتر محمود محسني مقدم 
تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان

چكيده 
استفاده از فناوري اطالعات و روش هاي جديد در آموزش وپرورش 
يكي از موضوعات مهم آموزش وپرورش است. كارشناسان در سرتاسر جهان 
روش هاي متعدد و متنوعي براي يادگيري و بهبود كيفيت آن ارائه كرده اند 
كه يكي از اين روش ها آموزش مبتني بر كامپيوتر است. هدف از انجام اين 
پژوهش طراحي و تهيه نرم افزاري چند رسانه اي براي آموزش هندسه به 
كودكان پيش دبستاني بوده است. اين طراحي براساس اصول برنامه ريزي 
درسي دوره پيش دبستاني و مدل پيشنهادي هندسي فن هيلي ارائه گرديد. 
مدل فن هيلي شامل مراحل تشخيص، ديداري، تجزيه، طبقه بندي، استدالل 
و دقت مي باشد. كودكان پيش دبستاني قادر به پيشرفت تا مرحله چهارم يعني 
طبقه بندي مي باشند با توجه به اين موضوع نرم افزاري جهت آموزش كودكان 
تا اين سطح طراحي و توليد شد. نرم افزار ياد شده در مهدكودك هايي كه 
به طور تصادفي از نواحي يك و دو شهر كرمان انتخاب شده بودند به مرحله 
اجرا درآمد. بعد از گذشت دو هفته آزموني از كودكاني كه با نرم افزار آموزش 
ديده بودند (گروه آزمايش) و كودكاني كه سنتي آموزش ديده بودند (گروه 

كنترل) به عمل آمد. نتايج نشان داد: 
در مرحله تشخيص بين دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت چنداني 
وجود نداشت يعني ميانگين نمرات آزمودني در هر دو گروه نزديك به 
هم بود. در مرحله ديداري بين ميانگين نمرات دو گروه تفاوت معنادار 
بود. در دو مرحله تجزيه و طبقه بندي اين تفاوت بسيار زياد و كامًال 
مشهود بود يعني ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل 
بود. اين موضوع اهميت روزافزون استفاده از تكنولوژي و كامپيوتر را 

در آموزش هندسه براي كودكان پيش دبستاني گوشزد مي كند.
كليدواژه ها: فناوري اطالعات، مدل فن هيلي، تفكر هندسي.
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عنوان: استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي آموزش 
رياضي و مقايسه آن با روش هاي سنتي.

دانشجو: رحيم ميرزائي
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر محمود محسني مقدم، دكتر اسفنديار اسالمي
دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد باهنر كرمان

تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

چكيده 
از جمله ويژگي هاي عصر جديد كه عصر فناوري اطالعات و ارتباطات 
ناميده مي شود، ورود فناوري هاي جديد در بخش اطالعات و ارتباطات 
مي باشد كه نتايج آن، افزايش حجم و تنوع اطالعات، تغيير كاربردهاي 
اطالعات، تغيير كانال هاي ارتباطي و افزايش ميزان دسترسي به اطالعات 
مي باشد. بنابراين آشنايي با فناوري هاي اطالعات و ارتباطات و استفاده از 
آن ها كه «سواد اطالعاتي» ناميده مي شود، فراتر از «سواد سنتي» است و 

بايستي با ظهور فناوري هاي نوين مورد توجه تمامي افراد قرار گيرد.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي اينكه چگونه با استفاده از تكنولوژي 
مي توان به بهبود آموزش رياضي كمك كرد. روش تحقيق توصيفي، 
آزمايشي و ابزار آن پرسش نامه و نرم افزار ميپل۱ مي باشد. اين تحقيق 
 ۲ (IT) يافته هاي مطالعه اي را ارائه مي دهد كه تأثير فناوري اطالعات
و فناوري اطالعات و ارتباطات (ICT) ۳ در اثربخشي آموزش رياضيات 
(درك شهودي) را بيان مي كند. در اين تحقيق تالش شده است تا نقش 
فناوري اطالعات و ارتباطات در سرعت، كيفيت و پويايي انتقال مفاهيم، 

در فرايندهاي ياددهي و يادگيري رياضيات بيان شود.
كليدواژه ها: فناوري اطالعات، فناوري اطالعات و ارتباطات، آموزش 

رياضيات و نرم افزار رياضي ميپل.

پي نوشت 
1. Maple software
2. Information Technologe
3. Information and Communication Technologe

عنوان: تأثير آگاهي دانش آموزان از كاربرد رياضي بر پيشرفت 
تحصيلي آنان. (در بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان هاي 

شهرستان ني ريز در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۹)

دانشجو: مهدي جمالي
استاد راهنما: دكتر محمدرضا فدائي
استاد مشاور: دكتر محمود فرهاديان

داوران: دكتر يوسف بهرام پور، دكتر محمدرضا مواليي
محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرمان

تاريخ دفاع: شهريورماه ۱۳۸۹

چكيده 
هدف تحقيق۱ بررسي تأثير آگاهي دانش آموزان از كاربردهاي رياضي بر 
يادگيري رياضي آن ها است و اين تأثير به وسيلة يك طرح تمام آزمايشي (تجربي 
حقيقي)۲ سنجيده شده است. جامعة آماري تحقيق شامل دانش آموزان سال 
دوم دبيرستان هاي شهرستان  ني ريز واقع در استان فارس در سال تحصيلي 
۱۳۸۹-۱۳۸۸ است. نمونه آماري۳ كه به صورت تصادفي ساده۴ انتخاب 
شده، يك كالس ۳۰ نفري به عنوان گروه آزمايشي يا تجربي۵ و كالس 
۳۰ نفري ديگري به عنوان گروه گواه يا گروه كنترل۶ است. آموزش 
مطالب رياضي براي گروه آزمايشي همراه با تاريخچه و كاربرد آن ها بوده 
و براي گروه گواه از آموزش معمول كالسي استفاده شد. از پيش آزمون۷ و 
پس آزمون۸ براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و آزمون تي، براي 
تحليل داده ها به كار برده شد. نتايج نشان مي دهد، تفاوت معناداري بين دو 
گروه وجود دارد، ميزان يادگيري و ماندگاري مفاهيم در ذهن دانش آموزان 

گروه آزمايشي به مراتب بيشتر از گروه گواه بود.
حقيقي،  تجربي  تحقيق  روش  رياضي،  كاربردهاي  كليدواژه ها: 

يادگيري رياضي.

پي نوشت 
1. Research
2. True Experimental research method
3. Statistical sample
4. Simple random sampling
5. Experimental group
6. Control group
7. Pre test
8. Post test


