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مقدمه . 1
یکی از ضروری ترین تحوالت در نظام های آموزشی علی•

الخصوص آموزش دروس پایه  مثل فیزیک ، تحول در 
.نگرش و روش تدریس معلمان نظام آموزشی است

تجربه نشان داده است، معلمانی که به روشهای تدریس•
ات مسلط بوده اند، از دیگر همکاران خود که تنها به اطالع

.علمی تکیه داشته اند، موفق تر بوده اند



مقدمه . 1

آن از عوامل مهم انتخاب روش تدریس دبیران تاثیرگذاری•
د یادگیری دانش آموزان می باشافزایش انگیزه روش در 



مفهوم و اهمیت  ایجادانگیزه در روش تدریس . 2
ه مثبت دانش آموزانی که دارای انگیزه باال یا قوی هستند دیدگا•

و ( 2010علی ، اسماعیل و سدف ، )تری نسبت به فیزیک دارند 
یچ ، ماهر و پینتر)مایل به یادگیری مو ثرتر موضوع هستند 

هم ، و می توانند در کالسها و پیشرفت  کلی مدرسه س( 2004
(.1998اکسل  و همکاران ، )بهتری داشته باشند 

ح انگیزه باال دانش آموزان نیز به طور کلی با افزایش سط•
موفقیت دانش آموزان و کاهش میزان ترک تحصیل ارتباط

(.1997؛ بالنک، 1997دو، )دارند 



هدف مطالعه. 3
:سواالت این پژوهش عبارتند از •

آیا بین شاخصه های انگیزه و سطح علمی  دانش آموزان-•
همبستگی موجود است؟

روشهای افزایش انگیزه در تدریس فیزیک کدامند ؟و-•
هریک از روشها و عوامل تدریس چه میزان روی انگیزه 

یادگیرندگان موثرهستند؟



روش پژوهش. 4
نفر از دانش آموزان متوسطه دوم، 210در این پژوهش از •

نفر از پایه یازدهم 100نفر از دانش آموزان پایه دهم و 110
شهر تهران  استفاده شده 2دبیرستان مفید یادگار امام منطقه 

.است 

شاخصه انگیزش و اصول طراحی کالس انگیزشی از 5-•
ات و انگیزش در تعلیم و تربیت  نظریه ها ، تحقیق"کتاب 

ردیدنوشته آقایان پینتریج  و شانک ، استخراج گ"کاربردها



روش پژوهش. 4
ه به دانش آموزان در هنگام پاسخگویی به سواالت با توج-•

سطح 4نتایج علمی نیمسال اول وضعیت علمی خود را در 
، ( 19تا 17.5نمرات بین ) ، خوب ( 19نمرات باای )عالی

( 15.5نمرات کمتر از )و ضعیف ( 17.5تا 15.5)متوسط 
.تعیین نمودند 

دانش . این پژوهش که به روش خود سنجی انجام شده است•
آموزان در هر مرحله به هر یک از شاخص های انگیزش  و 

4تا 0مرحله ای لیکرت  از 5فعایتهای مشخص شده امتیازی 
.داده اند



شاخصه های انگیزشی. 5
یری تالش به معنای اختصاص زمان مناسب و سعی در یادگ. 1•

مطالب
ی و حل پشتکار به معنای انجام کامل کار و همچنین یادگیر.  2•

سواالت سخت و مفهومی
تمایل به یادگیری مطالب بیشتر. 3•
اهل چالش بودن و لذت بردن از سواالت سخت و خالقانه. 4•
خود کارآمدی و خودکار بودن. 5•



رابطه بین شاخصه های انگیزشی و وضعیت : 1جدول شماره 

علمی دانش آموزان در آموزش درس فیزیک 



نمودار رابطه بین شاخصه های انگیزشی و وضعیت :  1شکل

علمی دانش آموزان در آموزش درس فیزیک



شاخصه های انگیزشی. 5
با توجه به جدول شماره یک آنچه قابل مشاهده است آن-•

ی است که در کلیه شاخص های انگیزشی امتیاز خودسنج
فته دانش آموزان از سطح عالی تا ضعیف به تدریج کاهش یا

.است
همچنین در دانش آموزان سطح علمی عالی عنصر -•

خودکارآمدی و مدیریت زمان باالترین شاخص و در دانش 
یاز آموزان سطح علمی ضعیف خودکارآمدی دارای کمترین امت

می باشد



شاخصه های انگیزشی. 5
همچنین شاخص تالش در دانش آموزان وضعیت عالی -•

.شاخص دوم از جهت امتیاز می باشد

ستگی در مجموع می توان نتیجه گرفت رابطه مستقیم و همب-•
ر باالیی بین انگیزه دانش آموزان و میزان موفقیت آن ها د

.آموزش درس فیزیک وجود دارد



خالصه ای از اصول طراحی تدریس برای ارائه کالس های انگیزشی. 6

برای یادگیری انتخاب و اختیار ایجاد کنید . 1•
.د فراهم کنی(  چالش)فرصت هایی برای تعمق و تفکر . 2•
بردیتکالیف درسی در زندگی واقعی یا محتواهایی که کار. 3•
ید در زمینه یادگیری مباحثات کالسی مستمر ایجاد کن. 4•
م فرصت هایی  تمرین روش های تفکر و یادگیری فراه. 5•

کنید 



خالصه ای از اصول طراحی تدریس برای ارائه کالس های انگیزشی. 6

و استفاده از ابزارهای یادگیری برای دانش آموزان مایه سرگرمی. 6•
جالب توجه است 

ها دانش آموزان را به تهیه دست سازه های مختلف و استفاده از آن. 7•
بگمارید 

در یادگیری دانش آموزان نقش حمایتی معلم اهمیت زیادی دارد.  8•
فرهنگ یادگیری و احترام به دیگران را ایجاد کنید .  9•
کالس چنان سازماندهی شود که همکاری مداوم و منطقی بین .  10•

اعضای کالس ممکن گردد 



طراحی فعالیتهایی در  تدریس برای ارائه کالس های انگیزشی. 7



طراحی فعالیتهایی در  تدریس برای ارائه کالس های انگیزشی. 7



طراحی فعالیتهایی در  تدریس برای ارائه کالس های . 7

انگیزشی



طراحی فعالیتهایی در  تدریس برای ارائه کالس های انگیزشی. 7



پژوهشی برای بررسی تاثیر فعالیتهای برانگیزش . 8



پژوهشی برای بررسی تاثیر فعالیتهای برانگیزش . 8



پژوهشی برای بررسی تاثیر فعالیتهای برانگیزش . 8



نتیجه گیری . 9

استفاده از ابزارهای کمک درسی، توجه به سطوح مختلف -•
ی به آموزش، فعالیتهای چالش برانگیز ، کاربردی نمودن و معنابخش

در مفاهیم تدریس ، استفاده از فضای مجازی و مشارکت دانش آموزان
موزش امر تدریس هرکدام تاثیر قابل توجهی در افزایش انگیزش در آ

اط درس فیزیک  دانش آموزان دارد اما مهمترین عامل انگیزشی ارتب
.مطلوب دبیران فیزیک با دانش آموزان می باشد

وح یکسان تقریبا تاثیر کلیه عوامل انگیزش در کالس در کلیه سط-•
. می باشد


