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 چکيده

آمیوزا   انگیزش تحصیلی ریاضیی دانی    بر کاربرد مفاهیم فیزیک و روش تدریس سنتی در آموزش مشتق و انتیگرال تاثیرهدف این تحقیق مقایسه و بررسی 

فیزیک -دانشگاهی رشته ریاضیآموزا  پی نفره از دان   31آزمایشی بود که در آ  نمونه ای شامل دو کالس می باشد. روش این پژوه  از نوع طرح نیمه

کاربرد مفاهیم فیزیک و روش آموزش معمول بر ای مشتق و روش تدریس تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه  4یه آموزش و پرورش ناح

در فرایند اجرا، در کالس درس ریاضی، یک گروه در معرض روش تدریس کاربرد مفاهیم فیزیک  قیرار گرفیو و گیروه     انتیگرال مورد مطالعه قرار گرفتند.

هیای انگییزش   مولفیه  ا  روش معمول آموزش دیدند. نتایج حاصل از روش تحلیل کواریانس نشا  داد که در اثربخشی دو روش آمیوزش بیر روی  دوم به هم

آموزانی که بیا روش کیاربرد مفیاهیم فیزییک آمیوزش دییده بودنید،        آموزا  تفاوت دارد. دان تحصیلی ریاضی )عزت نفس، انگیزش درونی و عالقه( دان 

 تحصیلی ریاضی باالتری را نشا  دادند. انگیزش 

  .آموزا کاربرد مفاهیم فیزیک، انگیزش تحصیلی ریاضی، دان  ها:کليد واژه

دارد و جدا ای اشاره دارد که افراد را به صورت خودجوش و درونی به انجام تكلیفی خاص به حرکو وا میبه انگیزه 2انگیزش درونی (.2222، 1

  (.2212، 3اینرنی، لیم و ارتیگابخ  اسو )لی، مکانجام خود تكلیف، برای فرد ارزشمند و رضایوهای بیرونی از پاداش
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 دمهمق

 انگیزه مفهوم توا  می مذکور تعاریف به توجه با. اسو آ  از ناشی فرد تفكر و رفتار که کند می تلقی ارگانیزم درونی وضعیو را انگیزه  1آلپورت

 انگیزش،. پیشرفو انگیزه مانند ندارد، بستگی موقعیو به که اسو زمانی ثابو نسبتاً رفتار گرای  یا ویژه گرای  انگیزه،»: کرد تعریف چنین را انگیزش و

 (.1331 خداپناهی،) «شود می منجر رفتار و احساس دار جهو و عمومی فعالیو به آنها کن  که اسو محیطی و ارگانیزمی پیچیده ای متغییره مجموع

 و گذاری تاثیر صالحیو، چیرگی، یا تسلط مانند گوناگونی های عنوا  با که شود، می ناشی محیط کنترل به میل از انگیزش، مختلف های نظریه

 درونی انگیزش که دارند قبول آنها ی همه اما دارند، اختالف یكدیگر با گوناگو  های جنبه از انگیزش های نظریه. اسو شده معرفی( ذاتی) درونی انگیزش

 به  درونی انگیزش(. 2222 ، دسی و ریا ) «آید می دسو به آ  سبب به که هایی پاداش خاطر به تا اسو، آ  خود خاطر به فعالیتی داد  انجام به میل مستلزم»

 تكلیف، خود انجام بیرونی های پاداش از جدا و دارد می وا حرکو به خاص تكلیفی انجام به درونی و خودجوش صورت به را افراد که دارد اشاره ای انگیزه

 (.2212 ، 2ارتیگا و لیم اینرنی، مک لی،) اسو بخ  رضایو و ارزشمند فرد برای

شود، که گری تعریف میانگیزش تحصیلی بر مبنای نظریه خودتعیین .گیر اسوفرآیند تحصیل از عمده جریاناتی اسو که با سیستم انگیزشی در

مند، نیازهای پویشی، انگیزشی، عاطفی و بهزیستی انسا  گری یک نظریه انگیزشی اسو که به صورت نظامارائه گردید. نظریه خودتعیین 3توسط دسی و ریا 

انگیزش تحصیلی به تمایل یادگیرنده جهو مشغول شد  به (. 2212، 4کند )چن و چانگی اجتماع، توضیح و تبیین میرا در بافو ضروری و بالواسطه

سازی و تقویو انگیزش درونی در فعال(. 2223شود )دسی و ریا ، یادگیری و تالش مستمر در انجام آنها و به پایا  رساند  آنها گفته می فعالیو

رونی قوی های ددانشجویا  اهداف مبتنی بر یادگیری آنها را برآورده خواهد ساخو و دوام و پایایی آنها را تضمین خواهد کرد. دانشجویی که دارای انگیزه

های درونی خوی  وارد عمل خواهد شد. غالبا افرادی که با تحمل باشد، نه صرفا بر مبنای کسب نمرات برتر، جوائز و امتیازات ویژه، بلكه بر اساس انگیزهمی

کنند. افراد ده و تقویو کننده استفاده میدر واقع از انگیزش درونی خود به عنوا  نیرو دهن ،ها به دنبال رسید  به اهداف خود هستندها و مشقوانواع سختی

تر و ها آنها را فعالهای بیرونی ندارند. هر چند استفاده از این مشوقخود انگیخته یا افرادی که دارای انگیزش درونی هستند، نیاز به استفاده مداوم از انگیزش

خداپناهی، ) یزش آنها برای فعالیو و در نتیجه کاه  عملكردشا  نخواهد داشوسازد اما کاه  یا فقدا  آنها چندا  تاثیری در کاه  انگتر میانگیخته

1331.) 

( نشیا  داده اسیو کیه پینج عامیل انگییزه تحصییلی، ارزش درونیی،         1331گروت )به نقل از شریفی، ریچ و دیپژوه  انجام گرفته توسط پنتیپ

آموزا  را پیی  بینیی کنید و در    تواند بخ  مهمی از تغییرات پیشرفو تحصیلی دان سرمایه اجتماعی درک شده، اضطراب امتحا  و راهبرد خودتنظیمی می

آموزا  را در جهو پیشیرفو  اسو که دان  21های مهم مدارس در قر  آموزا  برای پیشرفو تحصیلی، یكی از چال بین این عوامل، انگیزه تحصیلی دان 

انایی حل مساله را برای همراه شد  با تحوالت سریع عصر حاضیر در آنهیا پیرورش دهید )شیریفی،      های روزآمد برانگیزد و توتحصیلی بیشتر و کسب مهارت

1331.) 
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 ...شتق وکاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم متأثیر 

برانتيگرال   

  

انگیزگی، رفتار فرد فاقد تعهد و کند که قصد وعمدی در عمل وجود ندارد. در زما  بیانگیزش، حالتی را بیا  میبی انگیزگی یا فقدا 

اعتقادی به بازده و پیامد بود  فعالیو، فقدا  احساس شایستگی برای انجام آ  کار و از بیارزش انگیزگی از بیاحساس علیو شخصی اسو. بی

تواند شبیه درماندگی آموخته مختاری هستند و از بسیاری از جهات میانگیزه، فاقد خود(. رفتارهای بی2222گیرد )دسی وریا ، مطلوب آ  نشات می

پرسند که چرا باید به خورندو این سوال را از خود میکنند که هرگز فریب نمیانگیزه احساس مید بیباشد، که توسط سلیگمن مطرح شد. افرا 1شده

نه خشنودی و ) ایانگیزهگونه انگیزه افرادی هستند که هیچسرانجام افراد بی (.2224مدرسه بروند، آنها ممكن اسو، ترک تحصیل نمایند )فینی، 

انگیزگی تا حدودی شبیه مفهوم مفهوم بی. و در نتیجه از انجام فعالیو اجتناب کنند ندارندهای خود برای فعالیو (ونیهای بیرارزشمندی درونی و نه مشوق

خارج از مهار آنا  و تحو مهار نیروهای بیرونی  ،دهندعملی که انجام می ،کننداسو. وقتی افراد در حالتی هستند که احساس میده درماندگی آموخته ش

 (. 2212، 2د )کالرک و شورتکننشوند و اجتناب را اختیار میصورت درونی یا بیرونی برانگیخته نمی اسو، به

 طوربه تر عمیق درک هدف با آموزش هایروش بهبود و ریاضی مفاهیم از متوسطه آموزا دان  درک چگونگی مورد در امروزه، تحقیقات

 بسیاری ( مورد توجه 2212)هال،  ریما  ایمجموعه و انتگرال ( و2224)مارونگل،  یادگیری مشتق چگونگی مثال عنوا  به .اسو یافته افزای  چشمگیری

 انتگرال و مشتق مفاهیم از آموزا دان  درک چگونگی حسابا ، بررسی متعدد مفاهیم بین در که دهدمی نشا  اخیر اسو. تحقیقاتگرفته قرار محققا  از

 در مختلف علوم مطالعه برای کاربردی مفهومی انتگرال اسو. مشتق و  مهم بسیار موضوعی انتگرال مفهوم مشتق و کهدارند. چرا  ایویژه توجه به نیاز

آموزا  انگیزه الزم را دهیم، دان اسو. هنگام آموزش این مفاهیم وقتی صرفاً از دیدگاه ریاضی مفاهیم را آموزش می مهندسی و فیزیک مانند واقعی دنیای

رسد. روشی که در این پژوه  آموزا  ضروری به نظر میاین مفاهیم ندارند. بنابراین هنگام آموزش این مطالب نیاز به ایجاد انگیزه در دان برای یادگیری 

 باشد. آموزا  در درک مفاهیم مشتق و انتگرال استفاده شده اسو، استفاده از کاربرد این مفاهیم در فیزیک میدر جهو ایجاد انگیزه در دان 

آموزانی که انگیزش درونی دارند، نسبو به آنهایی که انگیزش بیرونی دارند، پیشرفو دان »( به این نتیجه رسیدند: 2222و همكارا  ) 3بورتو 

مهمی در بروز های کنندهبینیهای انگیزش تحصیلی پی مؤلفه( نشا  داد که 1331)صمیمی، حیرتی، رام ، کردتمینی  نتایج مطالعه «. تحصیلی بهتری دارند

( دریافتند که متغیرهای خودپنداره 1332کاوسیا ، فراهانی، کدیور، هومن، شهرآرای و فرزاد ). پذیر هستندآموزا  اقشار آسیبرفتارهای پرخطر دان 

باشد. همچنین آموزا  میدان های انگیزش تحصیلی درونی بینی کنندههای اجتماعی، بهترین پی آموز به ادامه تحصیل و پاداشتحصیلی، نگرش دان 

راستا پژوه  حاضر قصد داشو تأثیر  نیدر ا تر بودند.انگیزگی تعیین کنندهبینی بیآموز به مدرسه و ادامه تحصیل و تعامل با همساال  در پی نگرش دان 

  قرار دهد. ی  مورد بررسآموزادان  یاضیر یلیتحص زشیبر انگرا  گرالیمشتق و انت میدر آموزش مفاه کیزیف میکاربرد مفاه
 

 

 روش

انگیزش تحصیلی ریاضی  وابسته متغیر بر روش آموزش مستقل متغیر اثربخشی آ  در که باشدمی تجربینیمه استفاده، روش مورد تحقیق روش

 تحقیق این در مطالعه مورد یاسو. جامعهکنترل استفاده شده  گروه با همراه آزمو  پس -آزمو  پی  بر همین اساس از طرح .گرفته اسو قرار بررسی مورد

 به مشغول 32 -31 تحصیلی سال در که تبریز اسو 4فیزیک آموزش و پرورش ناحیه -پی  دانشگاهی رشته ریاضی پایه پسر آموزا دان  ی کلیه شامل

                                                           
1 learned helplessness 
2 Clark & Schroth 
3 Burton 
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تبریز اسو که به  4فیزیک آموزش و پرورش ناحیه -آموزا  پی  دانشگاهی رشته ریاضینفره از دان  31نمونه پژوه  شامل دو کالس  .بودند تحصیل

آموزش کاربرد مفاهیم فیزیک و روش آموزش معمول برای مشتق و انتیگرال روش صورت در دسترس انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه 

کاربرد مفاهیم فیزیک قرار گرفو روش تدریس ضی، در طول نوبو دوم، یک گروه در معرض در فرایند اجرا، در کالس درس ریا مورد مطالعه قرار گرفتند.

آموزا  هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به و سیله پرس  نامه استاندارد انگیزش تحصیلی ریاضی و گروه دوم به هما  روش معمول آموزش دیدند. دان 

 مورد سنج  قرار گرفتند. 

عالقه به »که شامل  اسیخرده مق 3ماده و  13رفته اسو، شامل کار  آموزا  بهدان  یاضیر زشیپژوه  به منظور سنج  انگ نیکه در ا یاپرسشنامه

مربوط به خرده  12تا  1 یهااسو. ماده 32نمره  نیشتریو ب 13نمره  نیترپرسشنامه کم نی. در اباشدیم «یدرون زشیانگ»و  «یاضینفس رعزت»، «یاضیر

شده اسو. در خرده  نیتدو «یاضیآموزا  در درس ردان  یعالقمند زا یعوامل مؤثر بر م»( با عنوا  1333) یاسو که توسط نعمت یاضیعالقه به ر اسیمق

مربوط به  13تا  12 یهاو ماده یاضیر نفس عزت اسیمق مربوط به خرده 11تا  11 یهااسو. ماده 12نمره  نیشتریو ب 12نمره  نیترکم یاضیعالقه به ر اسیمق

 یهااسیگرفته شده اسو. در خرده مق «یاضیاستقالل و عملكرد رزش، یانگ»( با عنوا  2221که از مقاله کورتر  ) باشندیم یدرون زشیانگ اسیمق خرده

( و 1333) یدر مقاله نعمت یاضیعالقه به ر یپرسشنامه یی. الزم به ذکر اسو که رواشودیاستفاده م یادرجه 4 كرتیل اسیمق کیاز  یاضیر زشیانگ

( به منظور 1331) یاند. در پژوه  مسعود( خوب گزارش شده2221در پژوه  کورتر ) یدرون زشیو انگ یاضینفس رعزت یهاپرسشنامه ییروا نیهمچن

پرسشنامه  نیا یهاماده یرو (AMOS) یگشتاور یساختارها لیبا استفاده از تحل  یدییعامل تأ لیاز روش تحل، یاضیر زشیانگ یپرسشنامه ییروا نییتع

گزارش شده اسو. در  31/2( ، 1333) یدر مقاله نعمت یاضیپرسشنامه عالقه به ر یدرون یهمسان بیضرقرار گرفو.  دییابزار مورد تا ییاوو ر دیانجام گرد

 بی. ضردیحاصل گرد 14/2 بیکرونباخ استفاده شد که ضر یاز روش آلفا یاضیعالقه به ر اسیخرده مق ییای( به منظور سنج  پا1331) یپژوه  مسعود

به منظور سنج   نیگزارش شده اسو. همچن 32/2 یاضینفس رعزت اسیخرده مق و 13/2 یدرون زشیانگ اسی(، خرده مق1333) مزیدر ت یدرون یهمسان

 یباال یندرو یهمسان یحاصل شده و نشا  دهنده 33/2 بیکرونباخ استفاده شده اسو که ضر یاز روش آلفا یاضینفس رعزت اسیخرده مق ییایپا بیضر

 آزمو  اسو. نیا

 

 هایافته

نشا  می دهد. چنا  که مشاهده می گردد، در  آزمو  انگیزش تحصیلی ریاضی را در دو گروه  کالسیآزمو  و پسهای توصیفی پی شاخص 1جدول 

 شود.افزای  مشهودی در مشاهده می  ،آموزش معمولآزمو  گروه کالسی روش آموزش با مفاهیم فیزیک در مقایسه با گروه روش پس

 
 آزمو  انگیزش تحصیلی ریاضی در دو گروه  کالسیآزمو  و پسهای توصیفی پی . شاخص1جدول

 متغیر
 گروه

 آزمو پس آزمو پی 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 33/1 31/21 13/2 21/22 مفاهیم فیزیک عالقه

 11/1 32/22 13/1 22/21 آموزش معمول
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 32/2 23/12 22/2 12/13 مفاهیم فیزیک نفسعزت

 11/3 122/13 32/3 22/13 آموزش معمول

 21/3 11/3 32/2 21/1 مفاهیم فیزیک انگیرش درونی

 31/1 13/2 32/2 122/2 آموزش معمول

 

 یهافرض  یپ یپس از بررس آزمو وجود متغیر کمكی پی  و متغیر مختلف یهامولفه به توجه با های آزمای  و کنترلگروه سهیمقا یبرا

 شود.مشاهده می 3و  2که نتایج آ  در جداول  شداستفاده  انسیوارک تحلیل روش ازآزمو  و محقق شد  آ  

 تحلیل واریانسدر  متغیره. مقدار آزمو  های چند2جدول 

 

روش آموزش با مفاهیم فیزیک و روش های انگیزش تحصیلی ریاضی عاملهای تحلیل چند متغیره را برای حاصل از آزمو نتایج  2جدول شماره 

روش آموزش با مفاهیم فیزیک توا  گفو که اثربخشی این میبنابرباشد. دار دو گروه میبدسو آمده، بیانگر تفاوت معنی Fدهد. نشا  می سالمآموزش معمول 

 3نتایج حاصل از تحلیل کواریانس در جدول شماره ها تحلیل واریانس دوراهه صورت گرفو.برای بررسی دقیق تفاوتتفاوت دارد. آموزش معمول و روش 

 ارائه شده اسو. 

 
 . تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیرات روش آموزش در دو گروه کالسی 3جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 انگیرش درونی 

 

 23/2 12/4 33/21 1 33/21 آزمو پی 

 221/2 23/13 11/11 1 11/11 گروه

 - - 12/1 11 24/313 خطا

 

 عالقه

 221/2 23/13 13/121 1 13/121 آزمو پی 

 21/2 31/1 11/121 1 11/121 گروه

 آزمو 
آمارة مقدار 

 آزمو 
F داریسطح معنی درجه آزادی خطا آزادی اثردرجه 

 221/2 11 22/3 43/12 32/2 اثر پیالیی

 221/2 11 22/3 43/12 23/2 المبدای ویلكز

 221/2 11 22/3 43/12 12/2 اثر هاتلینگ

 221/2 11 22/3 43/12 12/2 ریشه روی
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 - - 12/23 11 12/1231 خطا 

 21/2 12/32 12/332 1 12/332 آزمو پی  نفس عزت

 221/2 12/21 13/124 1 13/124 گروه

 - - 23/4 11 11/233 خطا

 

آزمو  ( با متغیر وابسته )پسانگیرش درونیآزمو  متغیر تصادفی کمكی )پی  انگیرش درونی،  نشا  می دهد که در متغیر 3مندرجات جدول 

دار اسو معنی انگیرش درونیدار اسو(. همچنین اثر کاربرد مفاهیم فیزیک در افزای  معنی 23/2در سطح  =12/4F( رابطه دارد )انگیرش درونی

(23/13F=     از این رو می 221/2در سطح .)اسو. موثر بوده انگیرش درونیتوا  نتیجه گرفو که کاربرد مفاهیم فیزیک در افزای  معنی دار اسو 

معنی  221/2در سطح  =23/13F( رابطه دارد )عالقهآزمو  ( با متغیر وابسته )پسعالقهآزمو  صادفی کمكی )پی متغیر تعالقه،  همچنین در متغیر

معنی دار اسو(. از این رو می توا  نتیجه گرفو  21/2در سطح     =31/1Fدار اسو )معنی عالقهدار اسو(. همچنین اثر کاربرد مفاهیم فیزیک در افزای  

 اسو. موثر بوده عالقهکه کاربرد مفاهیم فیزیک در افزای  

در سطح  =21/33F( رابطه دارد )عزت نفسآزمو  ( با متغیر وابسته )پسعزت نفسآزمو  متغیر تصادفی کمكی )پی نفس نیز، عزت در متغیر

معنی دار اسو(. از این رو می  221/2در سطح   =12/21Fدار اسو )معنینفس عزتهمچنین اثر کاربرد مفاهیم فیزیک در افزای   معنی دار اسو(. 221/2

 موثر بوده اسو. نفس عزتتوا  نتیجه گرفو که کاربرد مفاهیم فیزیک در افزای  

 

 گيریبحث و نتيجه

آموزا  پی  دانشگاهی مورد انگیزش تحصیلی ریاضی دان  برکاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال در این پژوه  تاثیر روش 

نفس مورد بررسی قرار گرفو. شواهد نشا  داد که در هر ی عالقه، انگیزش درونی و عزتدر این پژوه  دو روش آموزش از نظر سه مقولهتایید قرار داد. 

آموزا  تاثیر انگیزش تحصیلی ریاضی دان  برآموزش مفاهیم مشتق و انتیگرال نسبو به آموزش معمول، زش با کاربرد مفاهیم فیزیک در سه مورد روش آمو

 اسو.بیشتری داشته

 که نیسو بیرونی چیزی انگیزش. یابند تحول و کنند رشد هاانسا  همه شودمی موجب که شودمی تلقی فعال گرایی، نیروییانسا  دیدگاه از انگیزش

 تازه هاییتجربه کرد  یكپارچه و رشد، توسعه امكا  کرد  فراهم و موجودپی  از مثبو تمایل پرورش دهد، بلكهمی انجام کالس یا آموزدان  برای معلم

 یادگیری آموزش عناصر از عنصر دو. دهدمی نیرو آ  به و کندمی هدایو را انسا  رفتارهای همه که اسو درونی( نمو اصل) یک دارای فردی هر. اسو

 مهم فردی آموزدان  که معتقدند دلسوز، و گرحمایو معلما . کالسی جوّ و معلم شاگردی رابطه: از عبارتند عامل دو این. اسو اساسی گراهاانسا  برای

 عاطفی کنند، رفاهمی کالس در که کاری هر در و باشد دارمعنی شخصاً آموزدان  هر برای که دهندمی ارائه وی به ایگونه به را درسی مطالب اسو، و

 (. 2224، اونوگبوزی) گیرندمی نظر در را آموزا دان 

 اجتماعی و عملی هایموضوع به نسبو شودمی خواسته آموزا دان  از که هدف، زمانی عنوا به. وسیله اسو هم و هدف هم تربیتی، انگیزش نظر از

. هستند انگیزشی هایهدف دارای اسو، شدهگرفته نظر در عاطفی حوزة هایفعالیو هاآ  برای که درسی هایبرنامه تمامرو، کنند، ازاین کسب عالقه

 اگر. اسو آشكار کامالً یادگیری بر آ  تأثیر و آیدمی حساببه یادگیری نیازپی  یک ورودی رفتارهای یا ذهنی آمادگی مانند وسیله، انگیزش عنوا به
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 انجام جدیو با را خود کرد، تكالیف نخواهند توجه مدرس توضیحات به ،(باشند پایین سطح انگیزش دارای) باشند عالقهبی درس به نسبو دانشجویا 

 به هم ،(باشند باالیی سطح انگیزش دارای) باشند مندعالقه درسی مطلب به نسبو اگر اما شد؛ نخواهد هاآ  نصیب چندانی پیشرفو باالخره و دادنخواهند

 هاآ  نصیب زیادی پیشرفو هم و رفو خواهند درسی مطلب زمینة در بیشتری اطالعات کسب دنبال به داد، هم خواهند گوش دقو با مدرس توضیحات

 یادگیرندگا  اغلب باال تحصیلی انگیزش دارای آموزا دان  که کردند مشخص خود پژوه  در( 2222)  شانک و پنتریج (.1332سیف، ) شد خواهد

 تنظیم تریاختصاصی بصورت را شا  یادگیری پایین، هدف پیشرفو دارای آموزا دان  با مقایسه در آموزا دان  این که معنا هستند، بدین اییافته خودنظم

 .باشندمی بیشتری عاطفی بلوغ دارای و باال اجتماعی سرمایه از و کنندمی ارزیابی هدف سمو به را شا پیشرفو تریمنظم شكل به و کنندمی

 هادرس این انتقال برای متنوعی هایراه حل و اسو شده تحصیلی انجام مختلف مقاطع در فیزیک و ریاضی آموزش ۀ دربار نیز های متعددیپژوه 

 با انتقال مفاهیم برای باالیی قابلیوبود ،  و کاربردی آزمایشگاهی ویژگی کنند، فیزیک به دلیلبیا  می (1332) همكارا  و شبیری چنانچه. اسو ارائه شده

 عملی-تئوری هایارایه درس ە شیو الگوپذیری از با آموزش کیفیو ارتقای هایراه دنبال به پژوهشگرا  از برخی .دارد ایرایانه پویانمایی و شبیه سازی

 فناوری، آموزش از استفاده مانند از روش هایی استفاده با امر (. این1334همكارا ،  و هستند )پورنگ فنی و های پایهدرس ارایه برای صنعتی طراحی

های این یافته (.1332)بنیسی،  پذیردانجام تواندکاربردی می هایارایه مدل و آموزشی نرم افزارهای و متحرک، نمودارها و تصاویر فیلم مانند چندرسانه ای

 پژوه  با نتایج مطالعات ذکر شده، همسویی دارد.

 برقرار مناسبی ارتباط هادرس این تئوریک جنبه با آموزا دان  شودمی سبب های کاربردی در ریاضیمثال از استفاده عدم و مفاهیم بیا  به توجه عدم

 به فراگیرا  که زمانی»: باورند این بر( 2221) جیمز و کمبرز، شارو ، هاردی .نیاید وجود به آنها در پایه درس های برای یادگیری کافی ە انگیز و نكنند

 تا شودمی این به منجر امر این و یابندمی دسو تسلط از حدی به نظر مورد موضوع به نهایو شوند، در درسی مسائل و کالسی کارهای فعال، درگیر صورت

 توا  بیا  داشو که کاربرد مفاهیممی زمینه این در .رودمی باال رفتارهایشا  ادامه برای آنا  عبارتی، تالش به و بزنند دسو برانگیزتر چال  مسائل حل به

 دیگر، رفتار سخن به. شودمی ذهن در محتوا بازسازی انتیگرال به مثابه یک محیط فعالی محسوب می شود که منجر به و مشتق مفاهیم آموزش در فیزیک

-می آموزا دان  یادگیری انگیزه رفتن باال سبب و پیدا کند بیشتری اعتقاد خود توانایی های به نسبو فرد شودمی باعث و انگیزدبرمی دریادگیرنده را ایتازه

 ترین محدویو پژوه  حاضر بود.مهم کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش درس ها و مفاهیم ریاضی ە دربار انجام شده هایمطالعه کمبود .شود

 

 

 منابع

 ( 1332بنیسی صمد .) آینده با نگرش با مهندسی آموزش کنفرانس دومین. هدفمند آموزش مهندسی با دانشگاه و صنعو بین شكاف کاه. 

 مورد مهندسی مؤثر آموزش در دانشجویی عملی هایپروژه نق (. 1334). نائینی حسن محمدزاده یوسف، صادقی پورنگ حسین، حاجی( 

انگیزش و (. 1331مهندسی، شیرازخداپناهی، محمد کریم ) ملی آموزش کنفرانس چهارمین و بین المللی کنفرانس صنعتی.)اولین طراحی رشته :مطالعه
 . تهرا : سمو.هیجا 

 نشر دورا تهرا : . نینو یپرورش یروانشناس(. 1332اکبر ) یعل فیس. 

  پیشرفو در آ  تأثیر بررسی و دبیرستا  سوم فیزیک نرم افزار کمک آموزشی از (. بهره گیری1332). عطارا  محمد و فاطمه شبیری سیده 

 .32-34صص، 33، ( )آموزش وپرورش وتربیو تربیتی، تعلیم علوم و روانشناسی نشریهموجود،  هایتفاوت بررسی با هدف تحصیلی
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 آموزا  مقاطع مختلف تحصیلی نسبو به مسایل آموزشی (. سنج  انگیزش درونی و بیرونی پیشرفو و نگرش دان 1331پاشا )شریفی حسن

 .222-111، 13، شهای آموزشیفصلنامه نوآوریرفو تحصیلی آنا ، و سهم این متغیرها در تبین پیش

 آموزا  اقشار پرخطر دان  یرفتارها نییدر تب یلیتحص زشی. نق  انگ(1331) مسلم ینیکردتمه، یرام  سمبه، یحب یرتیحر، یزب یمیصم

 .31-31( :3) 3. فصلنامه سالمو روا  کودک. ریپذبیآس

 ،(. مطالعه عوامل موثر بر انگیزش 1332کدیور پروین، هومن عباس، شهرآرای مهرناز و فرزاد ولی اهلل.) کاوسیا  جواد، فراهانی محمدنقی

-123(، 3) 2 ،فصلنامه علمی پژوهشی روا  شناسی دانشگاه تبریز. 33-34های سراسر کشور در سال تحصیلی آموزا  دختر و پسر دبیرستا تحصیلی دان 
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