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 مقدمه   .1

بحث روش    ران،یو آموزش فراگ  ت یو ترب   میامروزه در حوزه تعل

شود و    ی معلمان محسوب م  ی از چالش ها  یکی  سیتدر  یها

تدر  ی ریبکارگ  درس  سیروش  ماده  هر  با  اهم  یمناسب    تیاز 

  ی از مسائل اساس  یکی  گر،یبرخوردار است. به عبارت د  یخاص

  ثبا آن روبرو است، بح  یآموزش  یکه در حال حاضر نظام ها

تواند  یاست که م سیتدر یدر روش ها  ر ییو تغ ی نوآور جادیا

دوره    یبا زندگ   یآموزش  یمحتوا و روش ها  یدر متناسب ساز

 .ندینما  فایا ینقش مهم یبزرگسال

بررس  شواهد م  یپژوهش  نینو   ی ها  یو  اگر    ینشان  که  دهد 

بهبود   نظام   یر یادگ ی خواهان  عملکرد  ارتقاء  و  آموزان  دانش 

نسبت به اشاعه    دیبا  م،یآن هست  یبه اهداف متعال  لیدر ن  یآموزش

در مدارس   سیو تدر ت یو ترب  میتعل  دیجد  ی و کاربرد روش ها

بنابرا نمود.  اقدام  در    نیتر  یاز ضرور  یکی  نیکشور  تحوالت 

ها مثل    یآموزش  ینظام  پایه   دروس  آموزش  الخصوص  علی 

 ی معلمان نظام آموزش  س یتحول در نگرش و روش تدر  ،فیزیک  

 .است 

 یدارد که گروه ت یتا آنجا در امر آموزش اهم سیتدر یروشها

را مهمتر از دانش و   س یتدر  یتسلط به روشها   ،یتیترب  یاز علما

  ی معلم دانسته اند. تجربه نشان داده است، معلمان  یاطالعات علم

همکاران خود   گریمسلط بوده اند، از د  سیتدر  یکه به روشها

 .اند، موفق تر بوده اند تهداش هیتک یکه تنها به اطالعات علم

وجود دارد که هر    دروس پایه    سیتدر  یبرا یمتنوع  یها  روش

مناسب است، لذا معلم و برنامه    یو درس خاص  طیشرا  یکدام برا

ها  دیبا  زیر هدف  به  توجه  درس،   ،یآموزش  یبا  موضوع 

دانش آموزان، امکانات موجود، جو حاکم بر کالس   اتیخصوص

 گر،یکالس و ده ها مساله د  اریتعداد دانش آموزان، زمان در اخت

 .را انتخاب کند فیزیک  سیروش تدر نیتر  مناسب 

عوامل مهم   از تجربه شخصی اینجانب بیانگر این مطلب است که  

 شیآن روش در افزا  یرگذاریتاث  رانیدب  سیانتخاب روش تدر

پژوهش به    نیباشد . لذا در ا   ی موزان مآدانش    ی ریادگ ی   زهیانگ

اثربخش تدر  کیهر  یدنبال  روشهای  افزا  سیاز   زهیانگ  شیدر 

 . میدانش آموزان هست خود از منظر فراگیران 



 

  ه یدانش اموزان پا  ی در این پژوهش  آموزان مورد بررس  دانش

  ی بند  میبراساس تقس  یسطح علم 4در    رستان یدب  ازدهمیدهم و  

 باشند.  یاول م مسالین یانینمرات پاپایه بر 

 . مفهوم و اهمیت  ایجادانگیزه در روش تدریس  2
  بیدر فرد است که فرد را ترغ   دیشد  اقی اشت  ا ی  ل یم  ک ی  زهیانگ

ساختار است    کی  ن یتالش کند. ا  یکار  تیموفق  یکند تا برا  یم

ساخته شده است ،  یو تجارب فرد یری ادگ ی  یها ت یکه از فعال

از   وضع  نهیزم  ای  ت یموقع  کیو  است.    گرید  ت یبه  متفاوت 

 ( 1997)باندورا ، 

مهم  زهیانگ هدا  ینقش  هدف  ت یدر  سمت  به  ،    یرفتار  خاص 

انرژ  شیافزا و  افزا   یتالش   ، هدف  سمت  و    شیبه  ابتکار 

عامل    زهیدارد. انگ  یو بهبود عملکرد فرد  ت ی فعال  کیاستقامت  

  ن یاست.و مهمتر   یریادگ یدر حفظ دانش آموزان در  روند    یاصل

و    چ ینتری گذارد. )پ  یم  ریتأث   یلیتحص  ت ی است که بر موفق  یعامل

 (1994همکاران ، 

کند    یخود مراقبت م  التیاز تحصکه    زهیدانش آموز با انگ  کی

 .(1999)راس ،  .است   یریادگ یمشتاق    شه یدارد و هم  ی،تفکرمثبت

و    ت یظرف   یوقت  ینداشته باشد ، حت  یا   زهیدانش آموز انگ  اگر

خواهد بود )والبرگ    یمعن  یباال باشد ، آموزش ب  نیمعلم  ییتوانا

 ،1988). 

انگ  با    یضرور  یتعال  لی پتانس  جادیا  یبرا   زشیخود  و  است 

 . ( 1986،  یارتباط دارد )پتر ت یبه موفق لی و م هیروح

مثبت    دگاهیهستند د  یقو   ایباال    زهیانگ  یکه دارا  یآموزان  دانش

(  2010و سدف ،    لی، اسماع  یدارند )عل  کیزینسبت به ف  یتر

ما پ  یری ادگ یبه    لیو  )ماهر و  ثرتر موضوع هستند  ،    چی نتریمو 

مدرسه سهم    یکل   شرفت یتوانند در کالسها و پ  ی( ، و م2004

 .(1998،  رانداشته باشند )اکسل  و همکا یبهتر

  تیسطح موفق  شیبا افزا  یبه طور کل  زیباال دانش آموزان ن  زهیانگ

م کاهش  و  آموزان  تحص  زانیدانش  )دو،   لیترک  دارند  ارتباط 

 .(1997؛ بالنک، 1997

الزم است   یآموزش  ندیفرآ  کی   یدر طراح  زهی، درک انگ  نیبنابرا

آموزان را به سمت   بتواند دانش  شده   سیموضوع تدر  کیکه 

 (1997.)فیشر و هورستندال  جذب کند

عوامل   ریدانش آموزان تحت تأث  زهیاثبات شده است که انگ  کامالً

تواند رفتارها را شروع ،    یکه م  ردیگ   یقرار م  یرونیو ب  یدرون

 (1996،  ویر) .دلسرد کند ای دی، تشد داریپا

است که    یفرد  یهای ژگ یو  ای  ات یشامل خصوص  یعوامل درون 

آورد مانند   یخود به ارمغان م  یر یادگ ی  ت یفعال  یدانش آموز برا

درک شده    یی، تالش ، ارزشها و توانا  یریادگ ی   ت یعالقه ، مسئول

 .(2004،  ینلی)آ

است    یرونیب  یشامل پاداش ها  یرونی، عوامل ب  گریاز طرف د 

  .و نمره شیشود ، مانند پول ، ستا یم یفرد ناش رونیکه از ب

دارند     یدرون  زهیکه انگ  یمطالعه نشان داده است که افراد  جینتا

  م یدارند ، اطالعات و مفاه  یرونیب   زهیکه انگ  یبا افراد  سهی، در مقا

( ، عالقه  1997کنند )دو ،    یحفظ م  یتر  یمدت طوالن  ی را برا

دارند که منجر به    یشتریو اعتماد به نفس ب  ی، سرگرم  جانی، ه

پا  ت ی عملکرد ، خالق  شیافزا توانمند  یداری،  آرامش و     ی،   ،

  رندگان یادگ ی   ادیبه احتمال ز  ن یشود ، و همچن  یعزت نفس م

 .(2000،  یو دس انی؛ را 1993مادام العمر هستند )کوه ، 

  انی دانشجو   یبرا  یدرون  زهیانگ  ت ی تقو   یراه ها  افتنی،    ن یبنابرا

 .برخوردار است  ییباال ت یاز اهم

مردم ، از جمله معلمان ،   یدانش آموزان و به طور کل  نیب  در

دشوار است   اریموضوع بس کی کیزیاتفاق نظر وجود دارد که ف

؛ آنجل و همکاران    2006  ونی؛ ل  2007)الونن و همکاران ،  

دهد.   ی قرار م  ر یتحت تأث  ار  کی زیف  یریادگ ی  زه ی( ، که انگ2004

، ب آموزان    ک یزیف  یدرس  یبرنامه ها  شتریدر مورد خود دانش 

)الونن و    .شوند  یم  یربط تلق  یجالب و ب  ریاغلب مالل آور ، غ

 (2004؛ آنجل و همکاران ،  2006،  ونی، ل 2007همکاران ، 

 

 هدف مطالعه . 3
موفقمطالعه    نیا دردرس   زشی وانگ  ت یرابطه  آموزان  دانش 

انجام    کیزیدرس ف  سیدر تدر  زهیانگ  شیافزا   یوروشها   کیزیف

 .شده است 

 : پژوهش عبارتند از نیا سواالت

ها  نیب  ایآ - علم  زهی انگ  یشاخصه  سطح  دانش     ی و 

 موجود است؟  یآموزان همبستگ



 

افزایش انگیزه در تدریس فیزیک کدامند و   - روشهای 

تدر  کیهر عوامل  و  روشها  م  سیاز    ی رو  زانیچه 

 موثرهستند؟  رندگانیادگ ی زهیانگ

 باشدیمطلب م  نیا  انگریپژوهش ب  نهیدر زم  یالملل  نیب  مطالعات

  ی ریادگ ی   جهیو نت  زشیانگ  نیب  ی ادی ز  اریبس  یکه رابطه و همبستگ

وجود دارد از آن جمله است پژوهش   لیدر تحص ت ی موفق یعنی

 :ریز یها

چ  تواندیم  زشیانگ چگونگ  ،یستی بر  و  اثر    یریادگی  یزمان 

و عملکرد    ی ریادگ یبا    زشیاست که انگ   نیمهم ا  نکته.بگذارد

 یم   ری تاث  یریادگ یبر عملکرد و    زشیانگ  یعنیرابطه متقابل دارد  

م انجام  آموزان  دانش  آنچه  و    یگذارد  بر    رندیگ   یم  ادیدهند 

م  زشیانگ اثر  در    یآموزان  دانش .  گذاردیآنها  و   یریادگ یکه 

م نفس  به  اعتماد  احساس  مدرسه  در  در    یعملکرد  کنند 

برا چالش  ی جستجو  را  تالش خود   ، بوده  مواد    ی ریادگ ی  یها 

تکال  دیجد  یدرس انجام  در  و  داده  مصر   فیگسترش  دشوار 

 ( ۱۹۹۱هستند )شانک 

اجرا شده خود را بهبود ببخشند    ی ها  یی دانش آموزان توانا  اگر

  ف ینشان خواهند داد انتخاب تکل  یشتر یب  یلیتحص  زشیپس انگ

 ( ۱۹۹۳ لیمارک و بو  چی نتریتالش و پشتکار )پ

  ی شناخت  یزشیانگ  یرهایمتغ  انیروابط م  یمطالعه همبستگ  کی  در

 ( ۱۹۹۰گروت   یو د چینتریکشف شد) پ یلیو عملکرد تحص

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

نفر از پایه یازدهم دبیرستان    100نفر از دانش آموزان پایه دهم و  

تهران    2امام منطقه    مفید یادگار .این    شهر  استفاده شده است 

دانش آموزان پس از توجیه ابتدایی به سواالت محقق ساخته با  

استفاده از فضای گوگل فرم پاسخ دادند . در بخش مربوط به  

انگیزشی   های  طراحی    5شاخصه  اصول  و  انگیزش  شاخصه 

ها  هینظر   ت یو ترب  میدر تعل  زشیانگ"کالس انگیزشی از کتاب  

استخراج شانک ،    و   جینتریپآقایان   نوشته  "و کاربردها  قاتی، تحق

گردید. اما در مورد فعالیتهایی که براساس اصول کالس انگیزه  

بخش مطرح شد از همکاران مدرس فیزیک شاغل در منطقه دو  

 نظرسنجی بعمل آمد.  

دانش آموزان در هنگام پاسخگویی به سواالت با توجه به نتایج  

در   را  خود  علمی  وضعیت  اول  نیمسال  سطح    4علمی 

( ،    19تا    17.5، خوب ) نمرات بین  (    19عالی)نمرات باای  

(   15.5( و ضعیف )نمرات کمتر از    17.5تا    15.5متوسط )

 . تعیین نمودند 

دانش    .انجام شده است   یروش خود سنج  بهپژوهش که    نیا

مرحله   هر  در  هر  آموزان  ها  کیبه  و     زشیانگ  یاز شاخص 

  ۴تا    ۰از     کرتیل  یامرحله  ۵  یازی امتمشخص شده  فعایتهای  

 .اندداده 

 ی زشی انگ یشاخصه ها.  5 
دانش آموزان   یزشیانگ  ت یوضع  یبررس  یپژوهش برا  نیدر ا  ما

پنج شاخص عبارتند    نیا  میاستفاده نمود  یزشیاز پنج شاخص انگ

 :از

  ی ریادگیدر  یاختصاص زمان مناسب و سع ی. تالش به معنا1 

 مطالب 

و    یریادگی  نیانجام کامل کار و همچن  ی پشتکار به معنا  .2  

 ی حل سواالت سخت و مفهوم

 شتریمطالب ب یریادگ ی به  لی. تما3 

. اهل چالش بودن و لذت بردن از سواالت سخت و خالقانه  ۴ 

 و خودکار بودن ی. خود کارآمد ۵

انگ  دانش با  و   یریادگ ی  یبرا  زهیآموزان  تالش  صرف  آماده 

است    یکیزیتالش ف  یحرکت  فیتکال  یکوشش مستمر هستند برا

شاخص    یاست تالش شناخت  یمهارت  یریادگیکه موضوع    یزمان

 ( ۱۹۸۳  ناخی)کورنو و ماند  رودیبه شمار م  زشیانگ  یبرا  یمناسب

بهره    زشیسنجه انگ  کیعموماً از پشتکار به عنوان    پژوهشگران

 ( ۱۹۸۱ نگریو ر مرمنیبرند )ز یم

پژوهش  شتریب ها  ی مطالعات  و    شرفت یپ  نیب  یمثبت  یرابطه 

ها  فعال  یزشیانگ  یشاخص  پشتکار  و  تالش  انتخاب    تیمانند 

 .به دست آورده اند یو خودکارآمد یچالش یها

  یدانش آموزان انتخاب م  یاست وقت  قیعال  ای  فیتکل  انتخاب

وضع دهنده  نشان  آنها  انتخاب  .    یزشیانگ   ت یکنند  آنهاست 

  ی از مطالعه پژوهش  ی(نمونه خوب۱۹۷۳  سبت ین  نیگر   پری)ل  یبررس

  . است 



 

به کار گرفته    یزشیشاخص انگ  کیرا به عنوان    فیتکل  انتخاب

 . است 
: رابطه بین شاخصه های انگیزشی و وضعیت علمی 1جدول شماره 

 دانش آموزان در آموزش درس فیزیک  

 

 
 

 

 
 

دانش    یعلم  تیو وضع  ی زش یانگ  یشاخصه ها   ن یرابطه بنمودار    :  1شکل

 ک یزیآموزان در آموزش درس ف

 

به جدول شماره    -  توجه  آن    ک ی با  قابل مشاهده است  آنچه 

دانش    یخودسنج  از یامت  یزشیانگ   یشاخص ها هیاست که در کل

 .است   افتهیکاهش  جیبه تدر فیتا ضع یآموزان از سطح عال

علم  نیهمچن  - سطح  آموزان  دانش  عنصر   یعال  ی در 

مد  یخودکارآمد باالتر  ت یریو  دانش    نیزمان  در  و  شاخص 

  از یامت  نیکمتر  یدارا  یخودکارآمد  فیضع  یآموزان سطح علم

 باشد یم

وضع  نیهمچن  - آموزان  دانش  در  تالش    یعال  ت یشاخص 

 باشد یم ازیشاخص دوم از جهت امت 

 یو همبستگ  میگرفت رابطه مستق  جهینت  توانیدر مجموع م  -

آن ها در آموزش    ت ی موفق  زانی دانش آموزان و م  زه یانگ  ن یب  ییباال

 وجود دارد.  کیزیدرس ف

  

ارائه    یبرا  سیتدر  یاز اصول طراح  یخالصه ا.    6

 ی زشیانگ یکالس ها
برای ارائه کالسهای انگیزشی مناسب است به طراحی روشهایی  

که منجر به این نوع کالسها می شود بپردازیم . در بخش بعدی  

لحاظ گردد را بیان می   اصول  که باید در طراحیبرخی از این  

 نماییم .

اخت   یریادگ ی  یبرا  .1 و    ۱۹۹۷)براون    دیکن  جادیا  اریانتخاب 

کنند که دانش آموزان   ی(.معلمان کالس خود را چنان سازمانده

که    ی امر  رند،یخود را برعهده بگ  یریادگی  اریبتوانند اراده و اخت 

دادن امکان انتخاب و کنترل به دانش آموزان و    قیمعموالً از طر

انفعال    تیآموزان را به فعال  نشکه دا  یفیدادن تکال  نیهمچن و 

 .دارد محقق شود یوام

ها  .2 کن  ی برا  یی فرصت  فراهم  )چالش(   تفکر  و    د یتعمق 

  ی برا  یی( الزم است فرصت ها    ۱۹۹۹   گرانی)برنسفورد و د

دانش آموزان فراهم شود تا در آن به تعمق و تفکر درباره تفکر 

 خود بپردازند   یکالس یرفتارها یری ادگ یو 

استفاده    یو واقع  یکاربرد  یها  ی ابیمسائل و ارز  فیاز تکال  .3

همکاران  دیکن و  بلومنفلد  گر   ۱۹۹۱)  د  نوی،    ۱۹۹۶  گرانیو 

  ی در زندگ   یدرس  فیتکال  یکاربردها  ی( تمرکز رو۱۹۹۷  یکی،ها

کاربرد  ییمحتواها  ای  یواقع داشته   ی که  درس  کالس  از  فراتر 

 .باشد قرار دارد

 دیکن   جادیمستمر ا  یو دانش مباحثات کالس  یریادگ ی  نهیدر زم  .4

معلمان و دانش    یواقع  یدرس  ف یتکال  یرو  یهم فکر  یدر راستا

صحبت کردن گوش دادن و بحث در    یرا برا  ی روش  دیآموزان با

مسائل دانش  یمورد  به  فرا  یمربوط  کالس  در  و    رندیگ   ی م  که 

انتخاب    دنیفهم  و  ی ریادگ ی نحوه    یدر مورد موضوع کل  نیهمچن

 (  ۱۹۸۴براون  نکسارویوپال ۱۹۹۷)براون  رندیبگ شیکرده و در پ

فراهم    یریادگ یتفکر و    یروش ها  نیتمر  یبرا   ییفرصت ها  .5

کالس ها به دانش آموزان فرصت داده شود تا به    نی.در ا  دیکن

تمر  یواقع  یها  شیآزما حل  و  جو  و  پرس    ی کاربرد  ناتیو 

 یایاز کاربرد در مسائل دن  یو آگاه   قیبپردازند و به دانش عم

شاخصهای 

 انگیزشی

خود 

 کارآمدی

 اهل

 چالش

 بودن

 به تمایل

 یادگیری

تعداد  تالش پشتکار

پاسخ 

 دهندگان 

 وضعیت 

 علمی

 عالی 33 3.33 3.18 2.88 3.24 3.39 3.16

 خوب 83 2.99 2.80 2.67 2.73 2.70 2.80

 متوسط 61 2.70 2.46 2.62 2.41 2.34 2.55

 ضعیف  33 2.27 2.00 1.85 1.76 1.70 1.97
 



 

و همکاران   نگری، س۱۹۹۱شوند )بلومنفلد و همکاران    لینا  یواقع

۲۰۰۰) 

 فیتکال  یتا هنگام کار بر رو  دیفراهم کن   یریادگ ی  یابزار ها  .6

  ی زشیانگ دگاهیدانش آموزان کمک کنند .از د یر یادگ یسخت به 

و    یسرگرم  هیآموزان مادانش  ی برا  ی ریادگ ی   یاستفاده از ابزارها

آنها را افزا  جهیجالب توجه است و در نت  و    دهدیم  شیعالقه 

 نیا  کندیم  ت یتقو   هات یفعال  ن یا  یباور آنها را درباره ارزشمند

ن را  ها  مهارت  رشد  امکان  م  زیابزارها  به    یفراهم  و  سازند 

 یو پ  نیادلسون گورد  ۱۹۹۶)وند    انجامدیباالتر م  یخودکارآمد

 (  ۲۰۰۰ گرانیو د نگری،  س۱۹۹۹

مختلف و استفاده    یدست سازه ها  ه یدانش آموزان را به ته  .7

  ی گزارش نقشه مفهوم  لی از قب  یموضوعات ه ی. ته دیاز آنها بگمار

به   شیپژوهش آزما  کینفوگرافینمودار شکل ا  یکیزیف  یمدل ها

م آموزان کمک  تا نظرات خود را ع  یدانش  ببخشند   ت ین یکند 

م  دیتول تا   یمحصوالت  کند  کمک  آموزان  دانش  به  تواند 

 فیو عالقه خود به مطالب و تکال  یریادگی  یخود را برا  یکارآمد

 .دهند شیافزا یدرس

  ی ادیز   ت یمعلم اهم  یتیدانش آموزان نقش حما  یریادگ یدر    .8

 نیآن است که معلم   یاصل  دهی (ا   ۱۹۹۷   یسلی دارد )هوگان و پر

است    دیجد  ف یتکل  کی  یری ادگ یکه در حال    یاز دانش آموز

  ا یتوانند بعداً کمتر شوند    یها م  ت یبه عمل آورند حما  ت ی حما

 قطع کردند

د  یری ادگ یفرهنگ    .9 به  احترام  ا  گرانیو    جاد یا  دیکن   جاد یرا 

احترام به    یعنی  گران یهنجارها و انتظارات مربوط به احترام به د

(کالس    ۱۹۹۴آنهاست )براون    یفرد  یدانش باورها و تفاوتها

و   یاجتماع  ت یموقع  کیدرس   آموزان  دانش  آن  در  که  است 

باورها و نگرش    هاکه حضور دارد از سطح دانش مهارت    یریدب

همه دانش آموزان باشد تا   یبرا  یامن  طی مح  دیکالس با  یمختلف

 ندیارائه نما یبتوانند نظرات خود را به خوب

چنان    .10 را  زم  دیکن  یسازماندهکالس  و    یهمکار  نهیکه 

  ی ریادگیفراهم شود    گریکدیمعلمان و دانش آموزان با    یاریهم

  ی اجتماع  عت ی( با توجه به طب۱۹۹۷  یکی) هایاجتماع  یتیذاتا فعال

سازمانده   ،یریادگ ی چنان  کالس  که  است  که    یمهم  شود 

)براون    رددکالس ممکن گ   یاعضا  نیب  ی مداوم و منطق  یهمکار

و حفظ جامعه    جادیا  ت ی(  به اهم۱۹۹۴  ونی، براون و کمپ  1997

  نیفهم قوان  نیو همچن   ی ریادگ ی در کالس درس که متمرکز بر    یا

 .کنندیباشد گوشزد م یانضباط

 

ارائه کالس  یبرا سیتدر در . طراحی فعالیتهایی  7

 ی زشیانگ یها
  ک ی  ی زیاساس مطالب ارائه شده فوق در مورد اصول برنامه ر  بر

  تیاز فعال  یمجموعه ا  کیزیدر آموزش درس ف  یزشیکالس انگ

جمع    کیز یو کارشناسان آموزش ف  رانیاز دب  ریز   ستگانهیب  یها

  و   هاقرار داده شده است   ت یفعال  نیاریدول زجدرودیگرد  یآور

اصول مندرج فوق  در  زا کیها با هر   ت یرابطه هر کدام از فعال

 است دهیگرد نییمقابل آن تع

در    ریتوسط دب  شیانجام آزما  ت یاول عنوان فعال  فیدر رد  مثالً

تدر آموزش  یم  سیهنگام  ابزار  از  استفاده  اصول    ، یباشد 

  ی ها  ت یفعال  نینمودن آموزش و همچن  یو کاربرد  یمعنابخش

 .شودیپوشش داده م زیچالش برانگ

 

 
 اصول طراحی  و  یزشی انگ  فعالیتهای نی: رابطه ب 2جدول شماره 

 کالس انگیزشی  

 

 

 فعالیتهای

 چالش

  برانگیز

 ارائه

 در تکلیف

 سطوح

 مختلف

 و معنابخشی

 نمودن کاربردی

 آموزش

 مشارکت

 آموزان دانش

 امر در

 یادگیری

 از استفاده

 ابزار

  آموزش

 ارتباط

 و مناسب

 سازنده

  دبیر

 انگیزشی فعالیتهای

  دبیر توسط آزمایش انجام   ✓  ✓  ✓

   آموز دانش توسط آزمایش انجام   ✓ ✓ ✓  ✓

 آموزش هنگام در دبیر توسط تعاملی افزارهای نرم از استفاده   ✓  ✓  ✓

 آموزان دانش توسط تعاملی افزارهای نرم از استفاده  ✓ ✓ ✓  ✓

 تدریس مورد موضوع تاریخچه بیان     ✓  

 مباحث با آن ارتباط و موضوع از کاربردی استفاده بیان     ✓  

  زندگی

 در ارائه و آموزان دانش توسط کوچک های پژوهش  انجام   ✓ ✓  

 کالس

  تمرینات و کالس در خالقانه و چالشی سواالت   ✓  ✓ ✓

  مختلف سطوح در تمرینات ارائه     ✓  ✓ 

 ) خالقانه و سخت متوسط، ، ساده)

 تدریس هنگام در  کاریکاتور ، عکس ، فیلم ارائه  ✓  ✓  ✓

 تدریس از قبل سوال یا چالش ایجاد  ✓  ✓  ✓

 معلم توسط درسی مطالب  تفهیم  ✓     

  دبیر توسط متعدد های مثال حل   ✓   

 آموزان دانش توسط شده ارائه تمرینات حل   ✓  ✓ ✓

 آموزان دانش در احترام و همکاری روحیه   ✓   

 آموز دانش توسط اینفوگراف یا  یاآزمایش وسیله یک ساخت  ✓ ✓ ✓  ✓

 دبیر توسط محترمانه و صمیمانه و شاد محیط یک ایجاد  ✓     

 آزمونها نتیجه جای به آموز دانش  تالش به توجه  ✓     

 دبیر توسط  کالمی تشویق ✓     

 ( معکوس آموزش )کالس از قبل دبیر تدریس فیلم ارائه  ✓ ✓  ✓ 

 دریادگیری تعاملی  فعالیتهای  ارائه  ✓ ✓  ✓ 

 



 

 . پژوهشی برای بررسی تاثیر فعالیتهای برانگیزش   8
به   یدانش آموزان به صورت خودسنجپژوهش انجام شده در 

آنها در آموزش درس   زهی انگ شیکه باعث افزا  ییهات یفعال

تا   ۰از  )لینکرت ی شوند که به صورت پنج مرحله ا یم کیزیف

.ندا نموده یده ازی ( امتادی ز یلیکم تا خ یلیخ ۴ . 

  ۲۱۰  از یکه از مجموع امت یینها  از یبر اساس امت  3شماره    جدول 

  ده یمرتب گرد  ،شده    یپژوهش جمع آور  نیشرکت کننده در ا

 . شده است 

انجام   ریکه توسط دب   ییها  ت یها فعال   ت یفعال  نیا  یدر رتبه بند  -

دانش   ییها  ت یفعالو    ازیامت  نیباالتر  یدارا  شودیم توسط  که 

 باشد.  یتر م نییپا ازیامت یگردد دارا یآموزان انجام م

 
نمره ایی که دانش آموزان سطوح مختلف علمی به  : 3جدول شماره 

 انگیزه بوده است داده اند .فعالیتهای آموزشی که در راستای افزایش 

 

 
که دانش آموزان    یموضوع را بتوان به سبک آموزش  نیا  دیشا  -

  رانیسبک ها غالباً دب   نیاند ارتباط داد در ا  دهیدرآن آموزش د

 .غالب است  یریادگ ی ندیبر فرا یاددهی ندیفعال بوده و فرا

   ک ی  یکه برا   یها در اصول  ت ی از فعال  کیهر    ریبا توجه به تاث  -

انگ اهم  یریگ   نیانگیم  گذارندیم  یزشیکالس  و   نیا  ت یشده 

 شده اند. یاصول مطابق با نظر دانش آموزان رتبه بند

 

 
نمره ایی که دانش آموزان سطوح مختلف به جمع  :  4جدول شماره 

 بندی فعالیتهای آموزشی که در راستای افزایش انگیزه بوده است داده اند . 

 
 

 
نتایج نمرات ارائه شده توسط دانش آموزان به عوامل  :  نمودار 2شکل

 انگیزش در تدریس درس فیزیک است . 

نظر    یمشخص م  ۴همانطور که در جدول شماره     - از  باشد 

  ک یز یدر آموزش درس ف  یزشیعامل انگ  ن یدانش آموزان مهمتر

 .باشد یبا دانش آموزان م ریارتباط مناسب و سازنده دب

  ی در سطوح مختلف استفاده از ابزار کمک آموزش فیارائه تکل-

  زه ی بر انگ  ینمودن آموزش در مراحل بعد  یو کاربرد  یمعنابخش

 موثرند  کیزیدانش آموزان در آموزش درس ف

 

 

 
نتایج نمرات ارائه شده توسط دانش آموزان در :  نمودار 3شکل

 سطوح مختلف علمی  به عوامل انگیزش در تدریس درس فیزیک است . 

 فعالیتهای انگیزشی

 سط  مجمو 

 عالی 

 سط 

 خو 

 سط 

 متوس 

 سط 

 ضعی  

 3.61 3.52 3.42 3.61 3.51 دبیر توسط محترمانه و صمیمانه و شاد محیط یک ایجاد 

 3.30 3.26 3.36 3.52 3.35  دبیر توسط متعدد های مثال حل

 3.48 3.34 3.34 3.15 3.33 آزمونها نتیجه جای به آموز دانش  تالش به توجه 

 مباحث با آن ارتباط و موضوع از کاربردی استفاده بیان 

  زندگی

3.29 3.33 3.29 3.25 3.30 

 سخت متوسط، ، ساده )مختلف سطوح در تمرینات ارائه  

  (خالقانه و

3.28 3.45 3.29 3.36 2.94 

 3.24 3.31 3.16 3.48 3.27 معلم توسط درسی مطالب  تفهیم 

 3.18 3.25 3.24 3.24 3.23 دبیر توسط  کالمی تشویق

 3.24 3.31 3.24 3.03 3.23 تدریس هنگام در  کاریکاتور ، عکس ، فیلم ارائه

 3.06 3.02 3.10 3.55 3.14 آموزان دانش در احترام و همکاری روحیه

 3.18 2.82 2.94 3.06 2.96  دبیر توسط آزمایش انجام 

 2.67 2.93 2.90 3.09 2.90 تدریس از قبل سوال یا چالش ایجاد

 2.97 2.77 2.83 3.09 2.88  سمیم آموزش سامانه در تعاملی  فعالیتهای  ارائه

 2.52 2.70 2.86 3.21 2.81  تمرینات و کالس در خالقانه و چالشی سواالت

 3.12 2.59 2.80 2.91 2.80  (معکوس آموزش )کالس از قبل دبیر تدریس فیلم ارائه

 هنگام در دبیر توسط تعاملی افزارهای نرم از استفاده 

 آموزش

2.74 2.48 2.86 2.74 2.73 

 2.48 2.82 2.76 2.79 2.74 تدریس مورد موضوع تاریخچه بیان 

 2.36 2.67 2.64 2.91 2.65 آموزان دانش توسط شده ارائه تمرینات حل

 2.61 2.38 2.55 2.79 2.55 تیمی صورت به  آموز دانش توسط آزمایش انجام 

 2.36 2.36 2.34 2.12 2.31 آموزان دانش توسط تعاملی افزارهای نرم از استفاده

 در ارائه و آموزان دانش توسط کوچک های پژوهش  انجام

 کالس

2.19 2.21 2.18 2.18 2.18 

 دانش توسط اینفوگراف یا  آزمایش یا وسیله یک ساخت  

 آموز

2.12 2.06 2.28 1.95 2.09 

 



 

سه   - شماره  نمودار  در  که  است  مهمانطور  شخص 

در    ی زشیبه عوامل انگ  ی نظرات سطوح مختلف علم

 .سطح قرار دارد کیدر  باًیتقر سیتدر

 یسطح عال در  یکه فاصله نسبتاً محسوس یتنها عامل -

باقدانش با  م  یآموزان  مشاهده    عامل   شودیسطوح 

 .باشد یدر سطوح مختلف م  فیارائه تکل

 

 

 نتیجه گیری  . 9
نتا  یبررس  از - گرفته  حاصل    ریز  جیپژوهش صورت 

 .شود  یم

های   - ازشاخص  آمده  بدست  اعداد  میانگین  بین 

رابطه   آموزان  دانش  علمی  وضعیت  و  انگیزشی 

وضعیت    3.16مستقیمی موجود است .وضعیت عالی  

وضعیت ضعیف    2.55وضعیت متوسط    2.8خوب  

1.97  

ابزارها  - از  به سطوح    ی،کمک درس   یاستفاده  توجه 

، فعالیتهای چالش برانگیز ، کاربردی  مختلف آموزش

تدریس   مفاهیم  به  معنابخشی  و  از    ،نمودن  استفاده 

امر    یمجاز  یفضا در  آموزان  دانش  مشارکت  و 

  زشیانگ  شیدر افزا  ی توجه  بلقا  ریهرکدام تاث  سیتدر

ف درس  آموزش  اما     کیزیدر  دارد  آموزان  دانش 

  ک ی زیف  رانیارتباط مطلوب دب  یزشیانگعامل    نیمهمتر

 . باشد یبا دانش آموزان م

کلیه  - در  کالس  در  انگیزش  عوامل  کلیه  تاثیر  تقریبا 

 سطوح یکسان می باشد. 

-  
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Abstract:. The purpose of this survey is to discover  the 

relationship between the amount of motivation in high 

school students and their success in learning Physics, 

and also to determine motivating factors in teaching 

Physics.This study was conducted among 210 tenth and 

eleventh grade boy students(110 tenth grade students and 

100 eleventh grade students) in the academic year 2019-

2020 

 

 

Keywords: 

 Physics teaching methods; Motivational methods in 

physics education, motivation indicators 

PACS No.: 01.40.gb  

 

Email: sr_masoominejad@yahoo.com 
 

 

 


