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از  یشرفت تحصیلی درس فیزیک، بعدبر پ یاضیدانش ر هایدهنده سازمانپیش آموزش یرتأث یررسپژوهش با هدف ب این  چکیده

شناسایی اشتباهات ریاضی رایج در حل مسائل فیزیک و تنظیم محتوای آموزشی نیازها، بررسی کمبودهای کتب درسی ریاضی برای آموزش پیش

د.  شناسایی و  تحلیل شدنبرای درک و حل مسائل فیزیک  ضروری و موثرریاضی  مفاهیم ترمیمی، -ای آموزشیجلسهمناسب، در یک دورۀ نه

نیازها بر پیشرفت وابسته اثربخشی آموزش پیش tستفاده از آزمون آزمون و اآزمون و پسپیش گروه کنترل و  شبه آزمایش با ۀپس از آن به شیو

 لومع رشتۀ دوم، متوسطۀ های دهم و یازدهم مقطعپایه دختر آموزاندانش جامعۀ پژوهش کلیۀ آزمون قرار گرفت.تحصیلی درس فیزیک مورد 

های دهم و یازدهم رشتۀ علوم تجربی آموزان پایهنفر از دانش 67نمونۀ مورد نظر،  باشند ومی 99-99 تحصیلی سال در بجستان شهرستان تجربی

ا نشان داد، هنتایج حاصل از تحلیل داده اند.ای انتخاب شدهای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهباشند که به روش نمونهدر شهرستان بجستان می

 دار است.یش معنیآزمون در گروه آزماآزمون و پستفاوت بین نمرات پیش

 

      .پیشرفت تحصیلی، های ریاضی، یادگیری فیزیکدهندهسازمانآموزش فیزیک، پیش  کلیدی هایواژه

 

The Effect of Teaching Mathematical Advanced Organizers on the Academic 

Achievement of High School students in the Physics Course 
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Abstract In the present study, with the aim of investigating the effect of teaching mathematics, advanced 

organizers on the academic achievement of physics and examining the shortcomings of mathematics 

textbooks for teaching the prerequisites for the learning of physics concepts, common mathematical miss-

understandings in solving physics problems were identified. The appropriate content education were 

perfoprmed in a period of nine remedial sessions and students' essential math problems were analysed. A 

pre-test-post-test design was used to test the effect of the treatment (teaching mathematic advanced 

organizers) on academic achievement in physics by a paired sample t-test. The research population is all 

female students in the 10th and 11th grades of the secondary school in the city of Bajestan in the academic 

year of 2020, and the sample was 32 students of experimental sciences selected by multi-stage cluster 

random sampling method. The results of data analysis showed a significant difference between pre-test and 

post-test scores of the experimental group. 
Keywords Physics Education, Mathematical Advanced Organizers, Physics Learning, Academic 

Achievement 
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  مقدمه

 ینقوان یناز ا یاستتت. آگاه یعتطب یندرک قوان یزیکف

بلکه  ستتتازدیما را ممکن م یرامونتنها درک جهان پنته

بخشتتتد. یبهبود م یایندهطور فزاتعتامتل ما با آن را به

 یفناور امروزه استتت و یزیکف ی،فناور یاصتتل ۀهستتت

 ن،یانستتان استتت. بنابرا یاز زندگ یرناپذییجدا یبخشتت

و  یزیککه آموزش ف استتتتین آنچه مستتتلم استتتت ا

 یتفور یکآموزش و پرورش به  ۀآن در حوز یادگیری

 .  استشده یلتبد

 شودیاستفاده م یهپا یاضیاتاز ر یزیکدر دروس ف 

های دانش دهنتدهستتتازمتانپیش بته یزیتکفو آموزش 

نیاز هم ذکر شتتده عنوان پیشریاضتتی )در این مقاله به

 اطلاعات ز ریاضتتتیات،با استتتتفاده اد. دار یازناستتتت( 

. دنشتتتویم یتلتبتد یترقتابتل فهم یجبته نتتا فیزیتک

ینی بصتتورت پیشهای نظری عظیم فیزیک بهپیشتترفت

گیری هها را اندازتوان آنهایی است که میدربارۀ کمیت

)نیرو برابر  F = maعنوان مثال، قانون دوم نیوتن کرد. به

استتت با جرم ضتترب در شتتتاب(، را در نظر بگیرید که 

دانان معادله در فیزیک باشد. فیزیکترین تکشتاید مهم

توانند این های ریاضتتی میبه چه روشتتی ریر از معادله

 .[1]ها را بیان نمایند؟ رابطه

های خاص ها و روشدگاهفیزیک و ریاضتتتیات دی 

ر ترین عناصخود را دارند. این عبارت کلی حتی با ساده

ریاضتی قابل توضی  است. کار با اعداد در ریاضیات به 

ها و قواعد محاستتباتی دانش در مورد خصتتوصتتیات آن

نیاز دارد و هیچ معنای اضتتتافی دیگری در ورای اعداد 

صل هستند وجود ندارد. اما در فیزیک اعداد به یکاها مت

هند دکنند و نشتتتان میو یک کمیت فیزیکی را بیان می

یتک عتتدد بزرا یتتا کوچتتک در دنیتتای واقعی معنتتای 

خاصتتی دارد. از این رو یک عدد، متریر، تابع یا فرمول 

 در دنیای فیزیک مملو از مفهوم است.

عبتتارات »و « متریرهتتا»معتتانی مختلا احتمتتالی  

اکثراً  بته ریتاضتتتیتات کهدر فیزیتک نستتتبتت« جبری

ها نیستتتتند، آموزان قتادر به برقراری ارتبا  با آندانش

آموزان افزوده وضتتتور بر مشتتتکلات یادگیری دانشبه

 . [2]است 

استتت. تعریا ریاضتتی آن « تابع»مثال دیگر مفهوم  

نقطه بین متریرهای مستتتتقل و بهبر جنبتۀ رابطتۀ نقطته

وابستته متمرکز است. با این حال، در فیزیک، وابستگی 

ای استت که چگونگی بستگی یک ترین جنبهتابعی مهم

ند. کها را توصتتتیا میکمیت فیزیکی به ستتتایر کمیت

علتاوه در فیزیتک، این انتختاب وجود دارد که کدام بته

به متریر وابستتته و کدام متریر مستتتقل باشتتد و بستتته

ها قابل تعویض است. همچنین موقعیت واقعی، نقش آن

زان آموها و متریرها برای دانشارلتب، تمایز بین پارامتر

 .[3]دشوار است 

ان زبان نش یکابزار و  یکعنوان به یاضیاتر نقش 

 یاضتتتیمهارت ر از یدبا یزیک،درک ف یدهد که برایم

 یزیکدر ف یاضتتتیاتنقش مهم ر برخوردار بود. یکتاف

د. شویدرک م یشترآموزان بو دانش یانتوست  دانشتجو

 با هکاست  یزیکابزار حل مسئله در ف یک یاضتیریرا ز

 دیلتب تریفهم قابل نتایج به اطلاعات آن از استتتتفاده

 یندافر طریق از باید را مختلا هایپدیده. شتتتوندمی

و عدم  داد توضتتی  ریاضتتی ستتازیمدل و محاستتباتی

آموزان باعث عدم در دانش یاضتتتیر یهاوجود مهارت

. برخی ها خواهد شتتتدآن یبرا یزیکف یادگیریتحقق 

مربو  به  یزیکف یادگیریدر  آموزانمشتتتکلتات دانش

 میدادن مفاه یوندپ یها استتت که براآن یاضتتیر ییتوانا

 .[4]یست ن یکاف یزیکیبه دانش ف یاضیر

 آموزاندانش مشتتکلات فیزیک، معلمان از بستتیاری 

 فقدان از ناشتتی را فیزیک حل مستتائل عددی بادررابطه

 تحقیقات کهدرصتتورتی دانند،می هاآن ریاضتتی دانش

 ریاضی دانش آموزان،دانش اگر استت حتی داده نشتان
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 یرییادگ انتقال توانایی وجود باز لازم را داشتتته باشتتند،

 .[5]د شونمی تضمین هاآن توس  فیزیک و ریاضی بین

 

 پیشینه
ای هعناصر مختلا ریاضی مانند انواع نمودارها، تکنیک

مانند انتگرال و مشتق و مهارت تجسم پیشترفتۀ ریاضی 

هندستتی کلید اصتتلی توصتتیا مفاهیم، رواب  و قوانین 

 ررسیب منظوربه ییهاپژوهشآیند. حساب میفیزیکی به

 یلیحصت یشرفتدر پ یاضیر یزهایانیشآموزش پ یرثأت

دیگری  یموضتتوعات پژوهشتت ینو همچن یزیکف درس

 .استدر مورد تقابل ریاضیات و علوم صورت گرفته 

 میدر آموزش مفاه یزیتکف یمکتاربرد مفتاه یرتتأث» 

 یتتاضتتتیر یلیتحصتتت یزشمشتتتتق و انتگرال بر انگ

عنوان پژوهش کریمی، واحدی، رضایی و « آموزاندانش

 یقتحقاین  . هدف[3باشتتد  می 1692 اقبالی در ستتال

روش  و یزیکف یمد مفاهرکارب یرتأث یو بررستت یستتهمقا

 زشینتگرال بر انگدر آموزش مشتتتق و ا یستتنت یستدر

رر این شتتنتیجه به. بود آموزاندانش یاضتتیر صتتیلیتح

 یکیزف یمکه با روش کاربرد مفاه آموزانیدانشبود کته 

شان را ن یبالاتر یلیتحصت یزشبودند، انگ یدهآموزش د

 دادند.

[ در پژوهشتتتی اثربخشتتتی آموزش 2مرادختتانی   

ن آموزانیازهای دانش ریاضتتی را بر یادگیری دانشپیش

در مبحث شتتکستتت نور مورد ارزیابی قرار داده استتت. 

هتای گروه نتتایج پژوهش نشتتتان داد کته بین آزمودنی

ن آزموآزمون و پسآزمایش و کنترل، از نظر نمرات پیش

در متریر یتادگیری تفتاوت معناداری وجود داشتتتت و 

 آموزاننیازهای ریاضتتتی بر یادگیری دانشآموزش پیش

 اثربخش بود.

 مترمی تاثیر بررستتتی»با عنوان  چوبین پژوهشتتتی 

 رسد تحصیلی پیشرفت و ابراز وجود بر ریاضی دانش

 ود ناحیۀ تجربی ستتوم کلاس دختر آموزانفیزیک دانش

ارائه داد که در آن اثر  1690را در ستتتال « بنتدرعبتاس

آموزان بتتا ترمیم دانش ریتتاضتتتی بر ابراز وجود دانش

رد یچی مونامۀ ابراز وجود گمبریل وراستفاده از پرسش

بررستی قرار گرفت و مباحث ریاضتی تدریس شده در 

جلستتتات ترمیمی تنهتا با توجه به تجربۀ معلم انتخاب 

ی ریاض دانش ها نشان داد که ترمیم. یافته[9  شده بودند

 حصیلیت پیشرفت و وجود ابراز بر اثر مثبت و معناداری

 داشته است. فیزیک

در پژوهش  [9] (Jones) و جونز  (Chassy)چیسی  

که  «نقش ریاضتتیات در یادگیری فیزیک»خود با عنوان 

صتتتورت گرفت به بحث دربارۀ نقش  7419در ستتتال 

نیاز برای فهم و بیان ریتاضتتتیتات بته عنوان یتک پیش

اخت مربو  به شن یاتادب های فیزیکی پرداختند وپدیده

که  کرداستدلال کردند. این پژوهش،  یرا بررست یزیکف

داده  قیطور مناسب تطببه یزیکو ف یاضیآموزش راگر 

یزیک آن در ف یو کاربردها یاضتتیدرک ر ،دنباشتت شتتده

 .دنکنیم یبانیپشت طور موازی از یکدیگربه

به دنبال  ستتتازییاضتتتیر»در پژوهشتتتی با عنوان  

 ییاب: آموزش و ارزیممحاستتبات و مفاه ینب یهمبستتتگ

و  (Kuo)، کائو 7419در ستتتال « یمقدمات یزیکف یبرا

اثربخشتتی  تجربی،در یک مطالعۀ نیمه [10]همکارانش 

 یادگیری یهامهارت ۀبر توستتع یمبتن یروش آموزشتت

ه ک دادندنشان  یجنتایاضی را مورد بررسی قرار دادند. ر

در مورد  یدجتد یتابیو ارز یآموزشتتت یهتاچتارچوب

کارآمد حل مسئله  یهاو مهارت یاضیر یسازحستاس

 بودند.

و  (Fatmaryanti)یانت فتاطمتار 7419در ستتتال  

 یروین یادگیری»پژوهشتتتی با عنوان  [11]همکتارانش 

 شده و مدلیتهدا ۀنامبا استتفاده از پرسش یستیمرناط

 ییتوانا یتتقو ی( براGIMuRچندگانه ) یهاییبتازنما
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ارائه دادند. در این « آموزاندانش یاضتتتیر یستتتازمدل

کمتتک بتته  یبرا یتتدیجتتد یتتادگیری ی، الگوپژوهش

بتتا  نیروی مرنتتاطیستتتی، در درک مفهوم انآموزدانش

 ییقرار دادن توانا یتارمختلا و در اخت یهتاییبتازنمتا

پنج  یدارا GIMuRارائه شد. مدل  یاضیاتر یسازمدل

( 7، )یریگو جهت ی( ستتتازمتانده1مرحلته استتتت: )

 و تأمل. یابی( ارز0و ) یش( نما0، )ی( بررس6، )یهفرضت

 یالگو یتتکتوانتتد یم GIMuRنشتتتان داد کتته  یجنتتتا

 ییواناو ت یسی باشدمرناط یروین یادگیریدر  یگزینجا

 دهد. یشآموزان را افزادانش یاضیر یسازمدل

 زیکیف یانبر عملکرد دانشجو یاضتیدانش ر یرتأث» 

 (Gladys)یبیبو ایسگلادتوستتت  « یسدر الکترومرنتاط

(Ibibo) یس و فرانستتت(Francis)  مورد پژوهش قرار

انجام  7412ج این تحقیق که در ستتال . نتای[12]گرفت 

 یزیتتکدر ف یتتانعملکرد دانشتتتجوشتتتد نشتتتان داد 

 ی، راهبردهایاضتتتیاتر ییتوانتابتا ( یس)الکترومرنتاط

 ی ارتبا تا حدود قابل توجهها آن یتو جنس یآموزشت

 دارد.

 

 روش پژوهش

این پژوهش بتا توجته بته ملاک هدف از نوع تحقیقات 

نحوۀ گردآوری  کتابردی استتتت و  بتا توجته به معیار

آزمایشتتی با ها، پژوهش پیش رو یک پژوهش شتتبهداده

آید. طرر پژوهش به وستتیلۀ حستتاب میگروه کنترل به

آزمون بر روی دو گروه آزمتتایش و آزمون و پسپیش

 شود.کنترل انجام می

جامعه عبارت استتت از گروهی از افراد، اشتتیا  یا  

 رکحوادث که حداقل دارای یک صتفت یا ویژگی مشت

 قیتحق یجتا نتا یمقصد دار یقدر هر تحق [.16هستتند  

جامعۀ  .[10یم  ده یمتعم یآمار ۀرا از نمونته بته جامع

های دهم و یازدهم پایه دختر آموزاندانش پژوهش، کلیۀ

 شتتهرستتتان تجربی علوم رشتتتۀ دوم، متوستتطۀ مقطع

 .باشندمی 99-99 تحصیلی سال در بجستان

 ۀجامع یاز اعضتتتا یتعداد محدودنمونتۀ آمتاری  

د جامعه باش یاصل یهایژگیو ۀکنندیاناست که ب یآمار

معرف جامعه  ی،آمار ۀشود. نمون یداده م یشنما nو با 

آن قابل  یهایژگیو ۀحتاصتتتل از مطتالع یجبوده و نتتا

نمونۀ مورد  .[10  باشتتد یم یآمار ۀبه کل جامع یمتعم

هتتای آموزان پتتایتهنفر از دانش 67نظر در این پژوهش، 

دهم و یازدهم رشتۀ علوم تجربی در شهرستان بجستان 

 ایگیری تصتتادفی خوشتتهروش نمونهباشتتند که بهمی

  .اندای انتخاب شدهچندمرحله

آمتوزان در دوگروه کنترل و بتنتتدی دانتشگتروه 

 نوبت یاضتتتیو ر یزیکبا استتتتفاده از نمرات ف آزمایش

 یعصتتتورت گرفت که توز یاگونهآموزان بهدانش قبتل

 نرمال باشتتد. یشآموزان در دو گروه کنترل و آزمادانش

هتمتچنین دو گروه نمونتته از نظر متریرهتتای مقطع 

تحصتیلی، سن، جنس، منطقۀ شهری، سط  تحصیلی و 

   .((1)جدول ) اقتصادی خانواده همتا بودند
 

 های پژوهشمشخصات نمونه  1 جدول

 پایۀ تحصیلی حجم نمونه هانمونه

 13 گروه آزمایش
 نفر(9دهم تجربی )

 نفر(9یازدهم تجربی )

 13 گروه کنترل
 نفر(9دهم تجربی )

 نفر(9یازدهم تجربی )
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ر نیازهای ریاضی ببرای سنجش تأثیر آموزش پیش 

هتتای پیشتتترفتتت تحصتتتیلی درس فیزیتتک از آزمون

ق ها توس  محقستاخته که قبلاً روایی و پایایی آنمحقق

آزمون و استتت. پیشستتنجیده شتتده، استتتفاده شتتده 

ستتت ال  74آزمون طراحی شتتتده، هرکتتدام دارای پس

ستتنب با ستت الات آزمون همباشتتند. ستت الات پسمی

 آزمون طراحی گردیده است.پیش

نیازهای در مرحلتۀ بعتد اطلتاعتات مربو  به پیش 

های مختلا بررستتتی شتتتدند. ریاضتتتی با روش دانش

 ریاضتتتیات در یادگیری و تدریس مواد از بستتتیاری

ر د مثلثات مثال عنوانبه هستتتتند  فیزیتک نیتازپیش

 به هندستته بردارها و یادگیری و آموزش به ریاضتتیات

گاهی کمبود  .[15]کند می کمک فیزیک در ستتازیمدل

در حل  هاشود آنآموزان باعث میدانش ریاضتی دانش

عنوان مستتائل فیزیک نیز ناتوان باشتتند و این کمبود به

گردد. ضتتتعا در یتتادگیری درس فیزیتتک تلقی می

آموزان منظور کشتتتا کمبود دانش ریاضتتتی دانشبته

ها در پاستتخ به ستت الات مختلا فیزیک های آنفعالیت

 بررسی و ثبت گردید.

دهم و  آموزان ستتتالدربارۀ دانش های زیر کهمثال 

 بگیرید: نظر در را است یازدهم

آموزان سال دهم دو مسئلۀ زیر به چند نفر از دانش 

آموزان خواسته استت. در س ال اول از دانش داده شتده

شتده استت بدون حل ریاضی به مسئله پاسخ دهند. اما 

آموز در حل مستتتائل ستتت ال دوم نیاز به مهارت دانش

 سازی کسرها داشته است. جبری و ساده

 

 مایع آب و الکل با دو مخلو  چگالی   و . سؤؤل  

𝑔با  برابر الکل𝑣 و آب𝑣 اولیۀ هایحجم

𝑐𝑚3 90/4 استتت .

𝑔 آب اگر چگالی

𝑐𝑚3 1 الکل چگالی و 𝑔

𝑐𝑚3  9/4 باشتتد 

نسبت 
𝑣آب

𝑣الکل
 چقدر خواهد بود.   

1الا(  

3
 6ج(    1ب(    

 آموزان با استفادهدر پاستخ به این س ال اکثر دانش 

از مفهوم چگالی و دانستتن این نکته که چگالی مخلو  

ای که حجم بیشتتری از مخلو  را شامل به چگالی ماده

تر است توانستند گزینۀ صحی  یعنی گزینۀ شده، نزدیک

 را انتخاب نمایند. « ج»

 

 هایمخلوطی از دو نوع متایع با چگالی  سؤؤل   مو .

 𝑘𝑔

𝑚3 944  =𝜌1  و
𝑘𝑔

𝑚3 1744  =𝜌2  .درستت شتده است

1اگتر 

3
 بوده و   𝜌1حتجم آن از متتایعی بتتا چگتتالی   

2

3
باشتتتد، چگالی  𝜌2متانتده از متایعی بتا چگالی بتاقی 

 دست آورید. مخلو  را به

آموزان خواستته شتده استت به س ال دوم از دانش 

صتورت تشتریحی و با استتفاده از حل ریاضی پاسخ به

ررم اینکه در ستت ال قبل زان علیآمودهند. برخی دانش

دلیل کار برند، بهدرستتتی بهتوانستتته بودند مفاهیم را به

سازی کسرها نتوانستند به این نداشتتن مهارت در ستاده

 س ال پاسخ صحی  دهند.

 ۀموزان خواستتتته شتتتد که جملآاز دانش ینهمچن 

را « استتتتیافته درصتتتد کاهش  74 یمتحرک یتنتد»

 .یسندبنو یاضیمسئله به زبان ر یهااز داده یکیعنوان به

آموزان در بازنویستتی عبارات مشتتاهده شتتد اکثر دانش

 متنی به عبارات جبری مشکل دارند. 

ی هاها و ثبت پاسخهدف پژوهشگر از این فعالیت 

آموزان، شتتتناستتتایی اشتتتتباهات ریاضتتتی رایج دانش

آموزان در حتل مستتتائل فیزیک و تنظیم محتوای دانش

جهت استتتفاده در جلستتات آموزش  آموزشتتی مناستتب

 است.نیازهای ریاضی به گروه آزمایش بوده پیش

نیازهای پیش آوری اطلاعات مربو  بهبعتد از جمع 

های ریاضی( و بررسی دهندهسازماندانش ریاضی )پیش

مون آزکتب درستتی ریاضتتی و فیزیک، و برگزاری پیش
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 1044، یکشمارۀ ، نخستسال      پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ 

 روهآموزان گبرای دانشهای کنترل و آزمایش، در گروه

از ریاضتتیات  ای مباحثیدقیقه 94 ۀجلستت 9آزمون طی 

ات فراگیران در ارتبا  با اشکالو تدریس  متوسطه ۀدور

دانش ریاضی مورد نیاز توس  دبیر ریاضی برطرف شد. 

ترمیمی  -های ارائه شده در جلسات آموزشیدرسطرر

ای گونهبا همکاری مشتتتترک دبیر ریاضتتتی و فیزیک به

برد ریاضی در فیزیک درنظر گرفته طراحی شدند که کار

های فیزیکی استفاده شتود و در آموزش ریاضی، از مثال

ای نزدیک باشد. مفاهیم و رشتتهشتود و به آموزش بین

ترمیمی  -مباحثی که جهت تدریس در دورۀ آموزشتتتی

شتتده  های انجامفعالیتطی ریاضتتی انتخاب شتتدند، 

 توست  پژوهشتگر، مشخگ گردید و شامل مباحثی از

آموزان برای حل مسائل فیزیک ریاضتیات بود که دانش

ها نیاز دارند و در یادگیری آن مطالب دچار ضعا به آن

های ریاضی آموزش داده باشند  مباحثی که در کتابمی

شتوند مانند رسم و تحلیل نمودار عکس مجذوری نمی

های ریاضتتتی، ررم آموزش در کتابکته علیو یتا این

فاده از آن مطالب در فیزیک دچار آموزان در استتتتدانش

دلیل جلوگیری از آموزش اشتتکال و اشتتتباه هستتتند. به

زودهنگام و ایجاد اشتتکال در برنامۀ آموزش ریاضتتی، 

های نیازآموزش مباحثی از ریاضتتتی که با توجه به پیش

های بالاتر تدریس شتتتوند، از برنامۀ هتا باید در پایهآن

 -1  دو مورد: دورۀ آموزشتتی حذف شتتدند، به استتتثنا

یر های مثلثاتی که با نظر دبرواب  تکمیلی بین نستتتبتت

ها مشکلی در روند آموزش ریاضی ریاضتی آموزش آن

ترکیتتب توابع  در تتتدریس  -7آورد و وجود نمیبتته

ترکیتتب توابع از بیتتان عنوان درس جلوگیری شتتتد و 

طور عملی بتتا ترکیتتب چنتتد تتتابع آموزان تنهتا بتهدانش

ابع جدید آشتتتنا شتتتدند. همچنین در مختلا و ایجاد ت

مورد مواردی همچون تعیین دامنۀ توابع ترکیب و ... نیز 

ۀ این دور ۀبرنامآموزان آموزشتتتی ارائه نشتتتد. به دانش

 شرر زیر بود:ترمیمی به  -آموزشی

نمادگذاری علمی، اعمال جبری اعداد اول:  ۀجلستت 

 اعشاری.

جلستتتۀ دوم: بتازنمتایی عبتارات متنی به عبارات  

 جبری و بالعکس.

سازی عبارات سازی کسرها، سادهجلسۀ سوم: ساده 

 گویا، اعمال جبری عبارات گویا )کسرها(

جلستتتۀ چهتارم: بررستتتی نمودار و معتادلۀ خ ،  

استتتخراج معادلۀ خ  از نمودار، حل دستتتگاه معادلات 

 خطی، حل معادلات رادیکالی

جلستتۀ پنجم: حل معادلات کستتری، حل معادلات  

 درجۀ دوم

 = yجلسۀ ششم: رسم و تحلیل مقدماتی نمودار   
1

𝑥
  

 = yو  
1

𝑥2
 

 جلسۀ هفتم: ترکیب توابع 

ی، های مثلثاتجلستتۀ هشتتتم: دایرۀ مثلثاتی، نستتبت 

 های مثلثاتیرواب  تکمیلی بین نسبت

جلستۀ نهم: رستم بردار برایند، تصویر کردن بردار  

ردارهای ب در دو راستا، محاسبۀ بردار برایند با استفاده از

 واحد مختصات.

 
 هاگرمآوری و تحلیل م مه

 اینیازهیشآموزش پ یرتأث یبررسهدف پژوهش حاضر 

 یشتتترفتبر پ ها(دهندهستتتازمانیاضتتتی )پیشدانش ر

باشد. نمونۀ فیزیک می درس در آموزاندانش یلیتحصت

آموز از مقاطع دهم و یازدهم رشتتتتۀ دانش 67پژوهش 

نفر از پایۀ  13ودند که علوم تجربی شهرستان بجستان ب

 یبندگروهنفر از پایۀ یازدهم انتخاب شدند.  13دهم و 

خرداد قبل )نوبت  یاضیو ر یزیکبا استفاده از نمرات ف
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 یعصتتتورت گرفت که توز یاآموزان به گونهدانش (99

 و نرمال باشد یشدر دو گروه کنترل و آزما آموزاندانش

آموز از پتتایتتۀ دانش 9هتتا همچنین در هر کتدام از گروه

نفر از پتایتۀ یتازدهم باشتتتند. بعد از اجرای  9دهم، و 

ترمیمی ریاضتتی  -آزمون، برگزاری دورۀ آموزشتتیپیش

آزمون، نمرات بترای گتروه آزمتتایتش و اجترای پس

نمره محاستتبه شتتده بود توستت   74آموزان که از دانش

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار نرم

اعات کمی برای تفستتتیر ای از اطلهنگامی که توده 

صورتی که ها بهشتود، ابتدا لازم استتت آنگردآوری می

بندی و روشتتتنی قابل فهم و انتقال باشتتتند، ستتتازمانبه

های آمار توصیفی به همین منظور خلاصته شوند. روش

 (6( و )7)ول اجتتد[. 16شتتتونتتد  کتتار برده میبتته

آزمون و های پیشهای توصتتیفی را برای دادهگشتتاخ

کنترل و  هتتایهتتای گروهآزمودنی یبترا ونآزمتپتس

  دهد.نشان می ایشآزم
(، میتتانگین نمرات 6)و  (7هتتای )طتبق جتتدول 

و در گروه  17/16آزمون گروه کنترل برابر بتتا پتیش

گیری شتتتده استتتت که تفاوت اندازه 96/17آزمتایش 

ازهای نیدیگر ندارند و قبل از آموزش پیشچندانی با یک

ها( دو گروه از لحاظ مهارت هندهدسازمانریاضی )پیش

اند. بعد از ستتتنب یکدیگر بودهحل مستتتائل فیزیک هم

ترمیمی ریاضتتتی و آموزش  -برگزاری دورۀ آموزشتتتی

نیازهای ریاضتتی به گروه آزمایش، میانگین نمرات پیش

و برای گروه  61/16آزمتون بترای گروه کنترل پتس

گزارش شتتتده و میانگین نمرات گروه  61/10آزمایش 

مایش نستبت به گروه کنترل پیشرفت داشته است که آز

 نیازهای ریاضی در بهبوداین موضوع تأثیر آموزش پیش

 دهد.یادگیری فیزیک را نشان می

 یابر یآمار یلهمبستتته در تحل یاوابستتته  tآزمون  

یک از رود که هر یبه کار م ییهاداده یتلو تحل یتهتجز

 مورد مشاهده شتترای  مختلادو بار در دو  هاآزمودنی

در دو  یرترمارلتب اندازه  گرفتته وقرار  گیریو انتدازه

ین یرد. در اگیقرار م ی)قبل و بعد( مورد بررس یتوضع

ها قبل و بعد از آموزش پژوهش نمرات فیزیک آزمودنی

نیازهای دانش ریاضتی مورد مشاهده قرار گرفته و پیش

 ها مناستتتب به نظروابستتتتته برای تحلیل داده tآزمون 

 رسد.می

وابستتته برای گروه t در بررستتی فرضتتیه، آزمون  

ات دار بودن تفاوت نمرکنترل به کار رفته است تا معنی

 آزمون مورد بررسی قرار گیرد.آزمون و پسپیش

 داری باید کمتر ازبرای تأیید فرضتتیه، ستتط  معنی 

نترل، ستتتط  بتتاشتتتتد، در مورد نمرات گروه ک 40/4

محاستتبه شده است به این  033/4داری در حدود معنی

آزمون آزمون و پسهای پیشمعنتا کته تفاوت بین نمره

در گروه کنترل معنادار نیست.

 

 های توصیفی گروه کنترلشاخگ  7جدول 

 آزمون فیزیک گروه کنتر پس آزمون فیزیک گروه کنتر پیش 

 6170/16 1704/16 میانگین

 724/6 490/6 معیارانحراف 

 393/14 012/9 واریانس

 44/2 04/2 کمترین نمره

 44/19 44/19 بیشترین نمره
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 های توصیفی گروه آزمایششاخگ  6جدول 

 آزمون فیزیک گروه آزمایشپس آزمون فیزیک گروه آزمایشپیش 

 6170/10 9620/17 میانگین

 649/7 400/6 انحراف معیار

 679/0 679/9 واریانس

 44/11 04/9 کمترین نمره

 04/19 44/19 بیشترین نمره

 

 برای مشاهدۀ پیشرفت تحصیلی گروه کنترل t  آزمون  0جدول 

 م ریمعنی سطح tمقد ر   نحر ف معیار میانگین تعد م 

 49/6 17/16 13 آزمونپیش
099/4- 033/4 

 72/6 61/16 13 آزمونپس

 

 برای مشاهدۀ پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش t  آزمون  0جدول 

 م ریمعنی سطح tمقد ر   نحر ف معیار میانگین تعد م 

 40/6 96/17 13 آزمونپیش
179/0- 44/4 

 64/7 61/10 13 آزمونپس

 

وابسته برای گروه آزمایش نیز به کار رفته  tآزمون  

 ثبت شده است. 0است. نتایج در جدول 

دست به 44/4داری برای گروه آزمایش سط  معنی 

آزمون و دهد تفاوت بین نمرات پیشآمد که نشتتتان می

 دار است. آزمون در گروه آزمایش معنیپس

 یشآموزش پ، تتتأثیر tبتتا توجتته بتته نتتتایج آزمون  

أیید ت یزیکدرس ف یادگیریبر بهبود  یاضتتتیر یازهاین

 شد.

 

گیری نتیجه  

 ینقش مهم یزیکف یادگیریدر آموزش و  یتاضتتتیاتر

مدل  یاتوصتت یارلب برا یاضتتیر ها و ابزارنماددارد. 

. [16] دنشتتویاستتتفاده م یواقع یایدر دن فیزیکی یعوقا

وده ب یزیکابزار حل مستتئله در ف یکاز  یشب ریاضتتیات

 یاضتتیر استتاستتاً یزیکموضتتوعات ف و بحث در مورد

هستتتند که  یدانش و علم یزیکو ف یاضتتیاتاستتت. ر

ارتبا   .[17] و دوطرفته با هم دارند یتکنزد یارابطته

بر  یزیکآن با ف یهاو شتتتاخه یاضتتتیاتر ینب یتکنزد

 ییاضتتمواد ر گذارد.یم یرتأث یزیکف یادگیریآموزش و 

مورد استتتتفاده قرار  یزیکفآموزش در  یهعنوان پاکه به

  شوند. یستر تدرییندر مقطع پا یدبا یرندگیم

 دانش نیازهاییشآموزش پ یرتأث یررستتتبا هدف ب 

آموزان در درس یشتترفت تحصتتیلی دانشبر پ یاضتتیر

فیزیک، بعد از بررستی کمبودهای کتب درستتی ریاضی 

نیتتازهتتا و اشتتتکتتالتتات ریتتاضتتتی برای آموزش پیش

 -ای آموزشتتتیجلستتتهنتتهآموزان، در یتتک دورۀ دانش

 آموزان برایساز دانشترمیمی، اشکالات ریاضی مشکل

درک فیزیک و حل مستتتائل آن حل شتتتد و توستتت  
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اثربخشی  tآزمون و استتفاده از آزمون آزمون و پسپیش

نیازها بر پیشتترفت تحصتتیلی درس فیزیک آموزش پیش

 مورد آزمایش قرار گرفت.

ها که با استتتتفاده از نتایج حاصتتتل از تحلیل داده 

وابستتته صتتورت گرفت، نشتتان داد تفاوت بین  tآزمون 

آزمون در گروه آزمتتایش آزمون و پسنتمترات پیش

 دار است. معنی

با هدف درک بیشتر تأثیر دانش ریاضی بر یادگیری  

فیزیک، پژوهشگر انجام پژوهشی به منظور بررسی تأثیر 

اد دانش ریتاضتتتی بر درک مفهومی فیزیتک را پیشتتتنه

 دهد.می

منظور کاهش تأثیرات منفی ناشتتتی از همچنین بته 

آموزان در یادگیری فیزیک کمبود دانش ریاضتتتی دانش

 گردد:پیشنهادات زیر ارائه می

هتتای ( ایجتتاد درک بهتری از معنی و کتتاربرد فرمول1

ر ها دفیزیتک بتا استتتتفاده از تفستتتیرهای گرافیکی آن

 صورت امکان

ا ش بین ریاضتتیات و فیزیک ب( ترریب برای انتقال دان7

ها و مباحث مختلا دو استتتتفتاده از پیونتد دادن زمینه

 درس در هنگام آموزش فیزیک و ریاضیات
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