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 چکیده

نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از  دبیرستانتجربه ی طوالني تدریس من و سایرهمکاران در مقطع  

  درساین دست نمي یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث فیزیک  درسدانش آموزان نه تنها به اهداف کلي 

که من در آن مشغول به تدریس مي باشم  بعثت اسفراین دبیرستان من در کالس.نیز با مشکل روبرو هستند 

به .داشتندمشکل  فیزیکنیزدر یادگیری مفاهیم  مدرسهنیز ازاین قاعده مستثني نبوده ودانش آموزان این 

آموزشگاه های  های مختلفسال سابقه مدیریت و تدریس درپایه  چندگفته ی مدیر مدرسه که دارای 

به همین  . نیز همین مشکل یادگیری را داشتند دیگر دانش آموزان سال های گذشته .  دیگربوده است

با  .دالیل بوجود آمدن این مشکل را پیدا کرده و برای آن راه حل هایي در نظر بگیرم جهت تصمیم گرفتم 

به ضعف  شواهدی که بنده بدست آوردم به این نتیجه رسیدم ، که مشکل یادگیری این دانش آموزان مربوط

در سال های قبل بود و بنده با راه حل هایي که در نظر گرفتم مشکالت دانش آموزان  فیزیکپایه ای درس 

 .را حل کردم 

 

 مقدمه

 . است برخوردار نیز شناسانه زیبایي جاذبه از و شود مي منطقي تفکر توسعه باعث فیزیک

 باشد مي تحصیلي مختلف سطوح در نیادینب های پایه از یکي و تدریس مهم ارکان از یکي ، فیزیک درس

 اهمیت مورد بـاید زمان هر که باشد مي جامعه مهم اهداف به نیل برای بعدی سالهای به ورود مقدمه که

 با که گیرد قرار مراکز و ها پایه تمامي در پرورش و آموزش اندرکاران دست و معلمین سوی از خاصي
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 برخورد مشکلي به درس این در تنها نه آتي سالهای در جوامع درو مي انتظار ، درس این دادن قرار شاخص

 . برآیند درس این با رابطه در محوله مسئولیتهای انجام عهده از بتوانند بلکه باشند نکرده

، یکي از درس های علوم پایه است و از اهمیت باالیي برخوردار است، اما عواملي مانند ناکارآمدی و فیزیک

ریس، خشک بودن فضای کالس درس، حجم باالی کتاب، باال بودن جمعیت دانش سنتي بودن شیوه تد

آموزی در یک کالس موجب شده است برخي دانش آموزان در طول دوران تحصیل خود با دشواری این 

طبق گفته کارشناسان آموزشي تعداد کمي از دانش آموزان به این درس عالقه دارند در . درس را فرا بگیرند

ر آن ها با شیوه های نوین، آموزش داده شوند نه تنها حالوت این درس را حس مي کنند بلکه با حالي که اگ

 .استفاده از آن مي توانند از تفکر منطقي و خالق برخوردار شوند

از علومي است که موجب تقویت خالقیت و افزایش قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان مي شود، با  فیزیک

نش آموزان برای فراگیری این درس، عالقه وانگیزه کافي ندارند و شاهد افت تحصیلي این حال، برخي از دا

 . آن ها در این درس هستیم

 

 توصیف وضعیت موجود 

مشغول به تدریس بودم  14-15در سال تحصیلي  .......................... دبیرستان فیزیکدبیر  ................اینجانب    

که از تدریس گذشت متوجه شدم که دانش آموزان مفاهیمي که به آنها آموزش مي  بعد از چند جلسه ای .

بنابراین تصمیم  .نیز مشکل دارند  فیزیکی پایه مفاهیم ساده و دهم را به خوبي یاد نمیگیرند و حتي در 

 .بپردازم  رس فیزیکگرفتم که به بررسي علل و عوامل مشکالت ضعف این دانش آموزان در د
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 :  1طالعات و شواهد گردآوری ا

 :مشاهده( الف

 .اولین گام جهت پیدا کردن دالیل مشکالت مشاهدات از خود دانش آموزان بود 

و بعد از  سال تحصیلي در هفته های ابتدایي جهت کسب اطالعات در مورد میزان آمادگي دانش آموزان   

م داده که سواالت بیشتر، شامل ، ارزشیابي تشخیصي انجاپي بردن به مشکل ضعف یادگیری دانش آموزان

و مربوط به مباحثي . سالهای گذشته مي شود که بیشتر جنبه لمسي ودرکي داشت فیزیکسواالتي از کتاب 

جدول نمرات دانش . از کتاب میشود که باید مفاهیم آن را تجسم و درک کرد، سپس اقدام به حل آنها نمود

 :آموزان در زیر آورده شده است 

شماره      

 انش آموزد

1 2 3 4 5 6 7 8 1 

 21 28 21 9 22 7 8 21 21 نمره

شماره       

 دانش آموز

11 11 12 13 14 15 16 17 18 

 21 22 21 7 9 8 1 3 21 نمره

شماره       

 دانش آموز

17 18 11 21 21 22 23 24 25 

 9 22 21 23 21 1 7 9 21 نمره
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 :مصاحبه( ب

 .داشته واز آنها سوال زیر پرسیده شدهمچنین صحبتي با  دانش آموزان 

 چیست ؟ فیزیک درسعلت ضعف یادگیری شما در یادگیری 

 :اما بعضي از پاسخهای که دانش آموزان داده اند عبارتند از

و نمیتوانستم به خوبي . با ترس و اضطراب حاضر مي شدم  فیزیکهمیشه در کالس درس :   1دانش آموز 

 .را یاد بگیرم  فیزیکدرس 

 .همیشه ترس و واهمه داشتم  فیزیکاز معلم :  2نش آموز دا

 صحبت در کالس را نداشتیممعلم های ما به خوبي تدریس نمي کردند و ماهم جرات :  3دانش آموز 

 .معلم ها راحت به ما نمره میدادند و ماهم نمي خواندیم :  4دانش آموز 

 .حجم کتاب های درسي بسیار زیاد بود :   5دانش اموز 

 :پرسشنامه( ج

 :سؤاالت بدین گونه بودند. را جویا شدم پرسیده شد و نظرات آنها  سواالتي از همکاران

 ضعیف هستند ؟  فیزیکچرا دانش آموزان در یادگیری مفاهیم به نظر شما  .1

 دهید؟ هایي را پیشنهاد مي فرزندتان چه روش فیزیکجهت آگاهي از وضعیت درس . 2

 را در دانش آموزان را تقویت کرد ؟ فیزیکی یادگیرتوان  چگونه مي .3
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 از بین برد؟ فیزیکآموزان را نسبت به یادگیری درس  توان نگرش منفي دانش به نظر شما چگونه مي .4

 :ها، چنین بود ای از پاسخ همکاران به پرسشنمونه

 .ند باید با دادن تکالیف بیشتر به دانش آموزان آنها را وادار کرد که خوب یاد بگیر -

 .فیزیکاستفاده از روش های گروهي و مشارکتي در تدریس برخي از مفاهیم -

 .از دانش آموزان قوی تر خواست تا با دانش اموزان ضعیف تر کار کنند  -

 .تشویق دانش آموزان وتهیة جایزه توسط مدیر آموزشگاه  -

 فیزیکنش آموزان نسبت به درس دا  و ضعف برای آن که اطالعات کافي و معتبر تری در زمینة بي عالقگي

علل بي عالقه بودن دانش آموزان "گروه از افراد درگیر با موضوع را نیز درباره سوال  دو گردآوری نمایم نظر 

 جویا شدم "را چه مي دانید؟ فیزیکبه درس 

 .که شامل، مشاور آموزشگاه و والدین دانش آموزان مي باشند: گروه اول – 1

 .، همکاران هم رشته و مدیر آموزشگاه مي باشدفیزیکان که شامل، سر گروه همکار:گروه دوم  – 2

بي ،  بي انگیزه بودن دانش آموزان به تحصیل،نا امید بودن نسبت به آیندۀ شغلي: اهم نظرات گروه اول

،آشنا نبودن دبیران به روش های جدید  فیزیکاطالعي دانش آموزان به نحوۀخواندن و مطالعه ویادگیری 

 .یس ،کمي وقت نسبت به حجم کتابتدر

در زندگي روزمره،بي انگیزه بودن دبیران  فیزیکعدم آشنای دانش آموزان به کاربرد :اهم نظرات گروه دوم 

،گذراندن بیش از حد، وقت دانش آموزان پای برنامه های کامپیوتری و تلویزیون ،پایةضعیف دانش آموز در 

 .مي گردد فیزیکاعتماد به نفس در یادگیری  ، و این خود باعث عدممتوسطه اولدورۀ 
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 فیزیکمطالعات در زمینه علل ضعف  –د 

یکي از راه هایي که برای پي بردن به این مشکل مورد توجه قرار دادم ، مطالعه مقاالت و کتابهایي در زمینه 

 فیزیکزان در درس بنده بعد از مطالعات زیاد به نتایج زیر در مورد ضعف دانش آمو  .بود  فیزیکعلل ضعف 

 :دست یافتم  

 ابتدایي درسي های كتاب محتوای به مربوط كه فیزیک درس آموزش ضعف عوامل( الف

 .باشد مي

 به توجه با و جدید شرایط در بتوانند ها بچه که است این در فیزیک آموزش اهداف مهمترین از یکي

 و باشد شده کار آموزان دانش با که شود مي میسر وقتي امر این و کنند حل را مسائل قبلي های آموخته

 محتوای بینیم مي هدف و مطالب این به توجه با آوریم بوجود مسائل حل برای را جدیدی های موقعیت

 .است آورده بوجود هدف این به رسیدن برای معلمان برای را هایي محدودیت چه درسي های کتاب و درسي

 :زمان محدودیت ـ1

 تا ی ابتدایيها پایه همه در فیزیک درس مواد ریز محتوای است محدود ارسمد در فیزیک تدریس زمان

 پیداکردن و فکرکردن به آموزان دانش تشویق و مسئله حل اما . است زماني جدول براساس چهارم دبیرستان

 کشور ،  فیزیک همایش دومین در . است زمان نیازمند رابطه این در الزم تمرینات انجام و مسئله حل روش

 دادند نشان موشکافانه ایران معلم با را آمریکا ژاپن، آلمان، معلمان فیزیک درس کالس مقایسه ایوبیان آقای

 کار گر نظاره آسوده خیال و بال فراغ با و داد مي ای مسئله معلم دیگر کشورهای مدارس در که و مشخص شد

هستند تا  جوش و جنب در درس السک آغازین ثانیه از ماکشور  فیزیکهای  معلم ولي بود آموزان دانش

 را زیاد تمرینات زیاد مفاهیم که شده طراحي طوری ما فیزیک درس برنامه محتوی .فقط درس بدهند 



یل ورد قابل برای خرید فا. فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

11 
 

 آی دات باشد،میگنا شده نظرگرفه در شاگردان برای فکرکردن برای زماني اینکه بدون بدهند انجام ها بچه

 به رسیدن جهت فکرکردن برای زماني که شده طراحي طوری درسي محتوای بینیم مي پس . سپس.آر

 دقیقه 45 زمان در باید ما های کتاب در درسي مطلب هر و نظرنگرفته در کودک برای را مسئله جواب

 خود تا شود داده آموز دانش به باید مسئله روی فکرکردن برای فقط جهاني نرم در زمان این که شود تدریس

  .برسد مسئله حل راه به

 .را بخوبي یاد نگیرند  فیزیکباعث مي شود که دانش اموزان مفاهیم پایه ای درس  در نتیجه

 مناسب فعالیت و محتوا انتخاب در معلم محدودكردن ـ2

 ما معلمان از را انتخابي هرگونه که شده طراحي طوری مقاطع مختلف در فیزیک درس های کتاب های برنامه

 در کنند متمرکز درسي مطالب روی را خود فکر فقط نمعلما که شده باعث امر همین که کرده سلب

 که هایي فعالیت بین تواند مي معلم آن انتخاب در معلم گذاشتن آزاد و محتوا در تجدیدنظر با که صورتي

 و بگذارد تفاوت هستند کننده مشغول فقط که های فعالیت و دهد مي سوق فکرکردن به را آموزان دانش

 . شود مي ها بچه در یادگیری کننده تسهیل که را هایي فعالیت

 :درس محتوای مطالب ارائه در هماهنگي عدم ـ3

در بررسي که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که محتوای درس علوم و فیزیک در سال های قبل با سال 

 .های بعد از هماهنگي مناسبي برخوردار نیست 

 محتوای كتب درسي  ـ4

 توان مي کنند، مي فراهم را ان موجبات ها کتاب محتوای که فیزیک درس آموزشي ضعف عوامل خصوص در

 درس به بیشتر را کودکان که فکری های بازی به کم توجه کشور، فیزیک مشاهیر معرفي به توجه گفت

 که بگویم باید خصوص این در شده کمي توجه درس گیرنده آموزش اصلي نیازهای به کند، جذب فیزیک
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 وجود به فرد در را ان کشف جهت در تالش سپس و فکرکردن به نیاز تا کند احساس ار چیزی نبود باید فرد

 از توان مي را فیزیک علم جهاني های پیشرفت مقابل در درسي محتوای ها برنامه پذیری انعطاف عدم آورد،

 .کرده چالش دچار را درس این آموزش دانست عواملي دیگر

  آموز دانش دخو به مربوط فیزیک آموزش ضعف عوامل( ب

 در ضعف علت است برخوردار ای ویژه اهمیت از معلمان نظر در فیزیک آموزش ضعف عوامل از عامل دومین

 در و گیرند مي قبول قابل نمره دیگر درس در که داریم مدرسه در آموزاني دانش ما گاهاً است کودکان خود

 تعریفي طبق. دارند مشکل فیزیک درس در اما هستند موفق...  و تاریخ فارسي، مثل درسي مطالب یادگیری

 است شدیدی نارسایي فیزیک یادگیری در اختالل است، کرده کردن حساب و فیزیک اختالل از دیسمور که

 ماندگي عقب یا عاطفي ماندگي عقب با و آید مي بوجود فیزیک و کردن حساب های مهارت بوجودآمدن در که

 .است بیینت قابل مدرسه نامساعد شرایط یا و ذهني

 : کنند مي تقسیم قسمت دو به را فیزیک یادگیری در نارسایي کلي طور به

 ارتباط در دیگر نارسایي نوعي به گاهي فیزیک در و کردن حساب در نارسایي موجود، تحقیقات برطبق ـ1

 ... و گفتاری دیداری، شنیداری، دریافت مثل است

 برای کمي تفکر در اشکال خاطر به است ممکن فیزیک و نکرد حساب در نارسایي: کمي تفکر در نارسایي ـ2

 در معموالً کنند درک را فیزیک اصول نیستند قادر کودکان این بیاني به آید بوجود آموزان دانش از بعضي

 چنین دارند اشکاالتي فیزیک اعمال انجام در ولي بنویسند و بخوانند توانند مي کودکان مواردی چنین

 راست، و چپ و پایین و باال چون مفاهیمي یادگیری فضای، روابط درک مورد رد است ممکن مشکالتي

  .باشد غیره و اشکاالت و ها اندازه مقادیر روابط
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 از فکر طرز بااین آنها که دهند مي نسبت چیزهایي به را خود های موفقیت و ها شکست آموزان دانش گاهاً

 درماندگي موضوع این به که دهند مي نسبت گردی چیز یا شانش به فیزیک درس در خود های موفقیت

 آموزان دانش بین در فیزیک درس در شده، آموخته درماندگي متأسفانه امروزه که گویند مي شده آموخته

  .گردد مي مشاهده بیشتر

 گریبانگیر که شده فیزیک درس یادگیری در مشکالتي بوجودآمدن باعث قبیل این از رواني مشکالت

 از دیگر یکي طلبد، مي ابتدایي مدارس در را مجرب مشاوران ضرورت امر همین و شده ادیزی آموزان دانش

 شرایط در و نیست طبیعي های ترس دیگر مثل که است اعداد از ترس آموزان دانش بین در شایع بیمارهای

 ستخوشد: پیاژه قول به باشند شده ترسي چنین دچار که آموزاني دانش همه این با کند مي بروز معیني

 شود مي یادگیری مانع ساخته، دشوار را روابط درک خود به خود که شود مي «استعدادنمایي بي» نوعي

 مباحث به اشتغال از باره یک را آموزان دانش اکثریت که را «اعداد از ترس» علیه مبارزه اگر جاست به بنابراین

 .بدانیم مدرسه وظایف اهم از کند، مي گردان روی فیزیک

 :آموزش های روش به مربوط فیزیک آموزش ضعف ملعوا( ج

 تدریس روش و کتاب چارچوب در بلکه شود نمي بیان خودش های زبان با چون است سخت فیزیک کالس

 مورد در را الزم توضیحات و جالب مطالب تواند نمي معلم کتاب، زیاد حجم با و است شده محدود معلمان

 .کند بیان را زندگي در یستدر مطالب کاربردن به ی نحوه و تاریخ

 به تدریس در که روشي که کند ادعا تواند نمي باشد دان فیزیک هم فرض به معلم که باشیم داشته توجه باید

 بنا روش اگر است دیگر چیزی کردن تدریس فیزیک و چیز یک دانستن فیزیک زیرا است؛ بهترین برد مي کار

 در آنها نزد منطقي های فرایند هنوز که آموزان دانش برای نیست معلوم آید، نظر به بهتر بزرگساالن منطق به

 .باشد تر مناسب یا مناسب است تحول حال
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 ای نتیجه کرد مطالعه مختلف های کالس در را آن و داد قرار تحقیق مورد را کودکان تفکر ورتایمر پروفسور

 فکری جمود کودکان در و است هکورکوران تدریس های  شیوه اغلب که بود این گرفت خود مطالعات از که

 سالم فکر که را انعطافي دارند، توقع کودکان از که ماشیني های پاسخ و تکراری های تمرین و کند مي ایجاد

 تربیت نوع این باشد آور زیان تواند مي نیز مطالب تکرار در مبالغه کند نمي ایجاد کودکان در است آن نیازمند

 دهند انجام کارهایي یا بگویند چیزهایي بسته چشم که کند مي وادار را آموزان دانش زیرا است خطرناک

 .بیندازد کار به را آنها فکر اینکه بدون

 قرار برری مورد علمي روش با درسي مواد از یک هیچ آموزش های روش ما کشور در متأسفانه چند هر

 فارسي، زبان تدریس روش از مثالً ،فیزیک تدریس روش ه دارد آن از حکایت موجود قرائن ولي است، نگرفته

 نه نیست بخش رضایت مجموع در فیزیک تعلیم تاریخ اینجانب عقیده به وجود این با است یافته نظام جغرافیا

 به فیزیک فراگیری انتظار، برخالف بلکه است، ناچیز حیطه این در آموزش به مربوط های تالش بازده تنها

 .کند نمي کمک آموزان دانش فکری رشد

 مي استفاده کشور در که ها روش این از گفت توان مي ایوبیان آقای تحقیق به توجه با که دادم توضیح ها قبل

 و زمان محدودیت به گردد مي باز ها روش این از استفاده البته که شود نمي استفاده دنیا جای هیچ در شود

 مطالب ان اهمیت حداقل تا دهند نمي کودکان به فکرکردن برای مجالي معلمان که کتب زیاد محتوای

 .بگیرند یاد را کسر مفهوم فرضاً که دارد لزومي چه بدانند و بدانند را درسي

 و اوست اعمال شدن دروني ی زاییده انسان هوش کلي طور به و ذهن منطقي تصورات پیاژه عقیده به

 کودک برای است معمول «زماني تدریس» روش در که صورتي به فیزیک مفاهیم و حقایق تشریح: گوید مي

 که چنان نیز باشد فیزیک روابط و حقایق متضمن که هایي مجموعه و اشکال و تصاویر مشاهده نیست کافي

 روشن مفاهیم دقیق حاصله تصورات آنکه برای نیست ای فایده مفید است معمول ای مکاشفه های روش در
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 روابط تا کند دستکاری نزدیک از را مسائل و اشیاء بپردازد آزمایش و تجربه به شخصاً باید آموز دانش باشد،

 .نماید درک مستقیماً را ها کمیت

 مقاطع مختلف در فیزیک آموزش ضعف های علت از یکي که رسیم مي نکته این به فوق تفاصیل به توجه با

 اردارو را کودکان یعني باشد فیزیک درس با متناسب که است تدریسي های روش از معلمان نکردن استفاده

 معلمان تعداد به که دانیم مي همه کنند بیان نباشد درست که هرچند را خود افکار و کنند فکر تا سازد مي

 جای کلي قالب چند در معموالً تدریس های روش ی همه اما دارد وجود تدریس مختلف های روش دنیا

 به را ما که شود خابانت کالس وضعیت و شرایط به توجه با روشي چه که دارد اهمیت پس گیرد مي

 که شود مي انتخاب معموالً مهم درس این تدریس برای های روش متأسفانه ولي برساند وری بهره بیشترین

 انتخاب هایي روش گاهاً باشد نمي درس ارائه روش آسانترین روش بهترین معموالً و باشد روش ترین آسان

 روش بدترین کودکان نظر از تواند مي ولي شده داده تشخیص مناسب روش ساالن بزرگ نظر از که شود مي

 .باشد یادگیری برای

 :است معلمان به مربوط كه فیزیک آموزش ضعف علل( د

 و دسلوز معلماني ما استان معلمان که بگوییم باید استان در فیزیک آموزش ضعف عوامل از قسمت این در

 رواني فشارهای اثر بر معلم ام دیده ام هیود درس های کالس در معلمان های اشک شاهد خود من کش، زحمت

 کالس از وقتي که ام دیده را معلماني کند مي تغییر صدایش لرزد مي هایش دست چگونه تدریس از حاصله

 .است تغییر امر در بزرگ پتانسیل یک نشانه اینها همه بوده کار کچ یا نقاش یک مثل آیند مي بیرون

 دهند خود اجتماع تحویل را هایي انسان که هستند این خواهان ما ستانا معلمان که است آن ی  نشانه ها این

 که است این امر این شاهد و باشند بهتر و بهتر خودشان از حتي و باشند واال های اندیشه و فکر دارای که

 شاگرد يفالن کند مي بیان افتخار با و غرور با و خنده با بیند مي عالي مراتب در را خود آموز دانش معلم وقتي

 .درآید حرکت به پتانسیل این باید اما بوده من
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 اندازه به ما جامعه در فیزیک باشد، هم بخش لذت است ممکن اند نگفته هرگز اما نیست زحمت بدون فیزیک

 خود گفتار و رفتار با مشکل رفع جای به و بسازیم غول آن از معلمان ما نیست نیازی و شده انگیز هول کافي

 .افزاییمبی آن شدت بر

 فیزیک آموزشي های ضعف از ای عدیده علل که کرد قبول را واقعیت این باید نخواهیم چه بخواهیم چه

 و بوده هم شاهد و کنم مي اعتراف امر این بر معلم یک عنوان به خود اینجانب . معلمان خود به گردد برمي

 به معلمان بودن عالقه بي شاهد کنزدی و دور از آموزش راهنمایي و مدیریتي تجارب به توجه با هستم

 و مجسم روش ربیعي آقای معلم تربیت در که زماني در هستم و بوده تدریس مناسب های روش یادگیری

 را روش این بازنشستگي تا خواهیم مي و هست ما های تدریس در روش همین هم هنوز گفته ما به را مجرد

 توان مي اینکه خالصه دارد وجود نیز فیزیک یادگیری برای تر مناسب های روش اینکه از غافل کنیم حفظ

 کرد مي بیان ذیل شرح به و مختصر صورت به کند مي سهیم فیزیک اموزش ضعف در را معلمان که را عواملي

 که شود مي شامل را قسمتي بلکه شود نمي ما فیزیک معلمان همه شامل مطالب این اینکه توضیح با

 معلمان امیدوارم که است شخصي نظرات تقریباً نظریات این و کنند ششکو نواقص آن رفع در امیدواریم

 .نشوند دلگیر موضوع از عزیز

 .تدریس جدید های روش و شناسي روان های کتاب مطالعه برای حوصله و عالقه عدم ـ1

 .داری کالس امر در و فیزیک تدریس خصوص در دیگران پیشنهادات و نظریات به توجه عدم ـ2

 به ادارات مسئولین طرف از بیشتر توجهي کم البته) فیزیک خدمت ضمن های کالس در ردننک شرکت ـ3

 ( شده فیزیک درس
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 مسئولین به را ان نواقص و شوند قدم پیش فیزیک درس های کتاب محتوای بررسي امر در باید معلمان ـ4

 هیچ و باشد مؤثر فیزیک درسي کتب تدوین امر در تواند نمي معلم اندازه به کس هیچ چون. دهند انعکاس

 .داند رانمي فیزیک های کتاب ضعف عوامل معلم خود اندازه به مسئولي

 .کند نمي درک خوب را فیزیک که آموزی دانش با صحیح برخورد جهت روانشناسي علم یادگیری ـ5

 .کند مي دور درس این های جذابیت از را آموز دانش با صحیح برخورد نسبت مورد بي های گیری سخت ـ6

 خصوص این در وجه هیچ به و دارد خود تدریس روش به نسبت سنتي نگرش نوع یک معلمان از بعضي ـ7

 .نیستند پذیر انعطاف

 چگونگي خصوص در ای دوره گونه هیچ( التدریس حق معلمان و معلمان سرباز) مخصوصاً معلمان از بعضي ـ8

 .شود مي فیزیک درس در ای ریشه های ضغف باعث گاهاً امر همین اند نگذرانده را فیزیک درس تدریس

 شود مي زایده معلم معلم،: گوید مي ایشان کنم مي بسنده بهزاد دکتر از سخن یک به قسمت این پایان در

 .باشد او در نیز خوب معلم یک مایه درون باید گیرد مي فرا که تدریس دانش بر عالوه معلم یعني

 فیزیک آموزش ضعف عوامل از دیگر عامل چند( هـ

 نیست تأثیر بي هم  مکان اما کردیم بیان را زمان محدودیت فیزیک آموزش عوامل از :مکان و فضا نقش ـ1

 بگیریم نظر در را کالسي مثالً دارد شگرف تأثیری کودکان یادگیری در کالس فضای که دانیم مي همه یقیناً

 عدم باعث مردم و ها ماشین روصدایس است خیابان کنار در است کم نور سپس دارد کوچک های پنجره که

 حق که معلمي است مؤثر درس این برروی نیز معلم توسط شده ایجاد فضای خود و شود مي ها بچه تمرکز

 .داشت نخواهد مسئله حل روی فکرکردن به ای عالقه هیچ نیز آموز دانش دهد نمي را ها بچه به نظر اظهار
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 در مسولیتي دیگر اند فرستاده مدرسه به را فرزندشان چون کنند مي فکر ها خانواده اکثر :خانواده نقش ـ2

 . باشد کودکانشان ظاهری و مادی وضع مواظب باید فقط بلکه ندارند وی تحصیل قبال

 این به خانواده توجه عدم دهند مي انجام منزل در آموزان دانش را فیزیک تمرینات از خیلي اینکه به توجه با

 .باشد فیزیک درس آموزش های ضعف وجودآورنده به عوامل از تواند مي موضوع

 فیزیک درس و کالس به ها خانواده و آموزان دانش توجهي بي دالیل از یکي :خصوصي های كالس ـ3

 دیگر بار یک نشود متوجه هم کالس در اگر که است مطمئن آموز دانش است خصوصي های کالس وجود

 کم و راحت کالس از باید که آنطور و شود مي خسته کافي ازهاند به مدرسه در اما شد خواهد تکرار تدریس

 گرفته قرار اختیارش در شده حل آماده و حاضر تمرینات چون بکند استفاده تواند نمي هم خصوصي ظرفیت

 برای فرصتي و شده تمام کتاب که نیست بلد چیزی شود مي متوجه وقتي اما گرفته یاد را همه کند مي فکر و

 .است اندهنم باقي جبران

 فیزیک آموزش زمینه در روز به و کافي منابع ما معلمان :فیزیک علمي های یافته اختیارنبودن در ـ4

 .ندارند اختیار در را

 برای را فیزیک یادگیری و تدریس امر همواره که هستند وسایلي که دانم مي همه :تکنولوژی كمبود ـ5 

 ها بچه که جدولي مثالً است بهتر شود ساخته ها بچه توسط وسایل این که هرچند کنند مي تر راحت ها بچه

 .غیره و آماده جداول از است مؤثرتر خیلي سازند مي خودشان

 تجزیه و تحلیل اطالعات

بعد از گردآوری اطالعات و شواهد نتایج زیر به عنوان علت های مشکل ضعف یادگیری دانش اموزان بدست 

 :آمد 
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 مخصوصا که فیزیک درس و هستند وحده متکلم درس پایه های مختلف رد معموال ما فیزیک معلمین - 1

 های مشاهده و ،تجربه مثال از تشریحي،تشبیهي،استفاده گوناگون های روش با بایدهای مختلف  پایه در

 . است شده محدود گویي قاعده و زباني روش به شود تدریس( …و کاوشگری و مدل از ،استفاده عیني

 آن از بتواند که نیست آشنا یادگیری اصول با مثال طور به ندیده را الزم آموزش باید هک طور آن معلم - 2

 کافي حد به دارند فیزیک مفهوم ارائه در مهمي نقش که آموزشي کمک وسایل-. گیرد بهره تدریس امر در

 . نیست آموز دانش و معلم اختیار در

را نیاموخته اند و به همین علت در مباحث سخت  یکفیزدانش آموزان به خوبي مفاهیم پایه ای و مهم   - 3

 .با مشکل مواجه هستند درس فیزیک تر در درو

 مختلف های پایه در فیزیک ارتباط عدم - 4

  هوش و جسمي رشد نظر از مفاهیم گیرایي در آموز دانش خود ضعف - 5

 .اند نگرفته جدی را فیزیک درس ما معلمان از بسیار تاکنون ابتدایي اول از - 6

 .شود نمي استفاده کافي و مناسب آموزشي کمک وسایل از - 7

 .است زیادی تمرکز و تمرین به نیاز و است سخت خیلي فیزیک درس  - 8

 .اند نکرده آگاه را ما آن اهمیت از و دهند نمي بها خود معلمان باید که طور آن فیزیک درس به  - 1

 راه حل های پیشنهادی

 پرسش نامه ها، شده، انجام تحقیقات و مجالت ها، کتاب مطالعه طریق از الزم های داده گردآوری از پس  

 تجربه تبادل ضمن پرداخته، ها آن تحلیل و تجزیه به همکاران، کالس یمشاهده و آموزاندانش با مصاحبه

 :یافتم دست زیر پیشنهادی حل های راه به همکاران با
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        شنیداری و دیداری حافظه تقویت و دقّت پرورش.   1

 ابتدا در باید پس آوریم، خاطر به توانیمنمي نبینیم خوب را چیزی تا است معتقد( 1381) بیگي میرزا  

. است الزم کنجکاوی و کامل ذهني حضور شنیدن، خوب و دیدن خوب برای. دهیم آموزش را دیدن خوب

 فقط باشد، دقت و تمرکز دارای تواندمي فردی هر و بوده اکتسابي بلکه نیست ارثي یا ذاتي حواس، تمرکز

 جهت الزم کارهایراه که آن مگر افتدنمي اتفاق مهم این و ببرد کار به بگیرد، یاد را آن روش و راه باید

 .گیرد قرار فرد رویپیش تمرکز و دقّت پرورش

 فیزیک درسهای  زنگ در نشاط و شادی ایجاد.   3

 نقطه. است فضاسازی و مطلوب ارتباط ایجاد شروعي، هر یالزمه که است معتقد( 1386)خانيفضلي

 وی. آورد وجود به آموزان دانش در نشاط و هدفمندی با توأم ای انگیزه تا دارد نیاز خاص هنرمندی به شروع

 ودیعه به هاآن در را کمال و علم یافتند، نشاط هادل که هنگامي»: گوید مي االنوار بهار از اقتباس با

 ی آماده حالتي چنین در ها دل زیرا کنید؛ وداع را ها آن شدند، گریزان و تهي نشاط از هرگاه و بگذارید

 با که بود رسیده نتیجه این به خود، پژوهش انجام از پس نیز( 1388)عزیزخاني« .نیستند علم فراگیری

 .داد افزایش ،فیزیک درس به را آموزاندانش مندیعالقه توانمي شاد، محیط ایجاد

 آموزان دانش در انگیزه ایجاد -3

 چرا.کنند فرارمي آن از و نداشته عالقه فیزیک به آموزان دانش چرا که اید کرده فکر این به کنون تا آیا

 کند ایجاد انگیزه آموزان دانش در که است این کارآمد معلم هدف نخستین. گیرند نمي یاد ای پایه را فیزیک

 و نباشند متکي معلم به تنها و کنند استفاده دارند اختیار در که نابعيم از یادگیریشان در کنند تالش که

 معلم بدون بود خواهند قادر تحصیل اتمام از پس برسند فکری استقالل چنین به بتوانند که آموزاني دانش

 باتجربه معلم. نیستند کار این انجام به قادر اند بوده متکي معلم به تنها که آنهایي و. دهند ادامه تحصیل به

 درسي های کتاب بر عالوه بسیاری مطالب باید کند ایجاد انگیزه آموزان دانش در باشد بنا اگر که داند مي
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 بفهمند که بخوانند چگونه اند نیاموخته که شویم مي مواجه آموزاني دانش با همیشه مدارس در.دهد آموزش

 .آمد نخواهد بوجود عالقه نیز مطلب درک بدون و

 و بازی نقش ایفای ، صامت نمایش.آورد بوجود را انگیزش این تواند مي معلم که دارد وجود ریبسیا راههای

 خرج به حوصله معلم اگر.  داد قرار استفاده مورد توان مي که هستند هایي شیوه از نمونه چند تنها تقلید

 که ، دارد کجروی هب خاصي تمایل آموز دانش هر که دید خواهد بشناسد را آموزان دانش کند سعي و دهد

 معلم اگر اما کند جلوه نامربوط شود مي داده آموزش که درسي موضوع با کجروی این است ممکن ظاهر در

 استفاده بکشاند درس به را آموز دانش که ای وسیله بعنوان آن از تواند مي بخوبي دهد نشان ابتکار کمي

 مي بیهوده را خود وقت کالس عقب در وزیآم دانش که شدیم متوجه کالسي در اگر مثال بعنوان. کند

 او باشد داشته عالقه طراحي به اگر مثالً دارد عالقه موضوعي چه به آموز دانش این که کنیم بررسي گذراند

 سبب موضوع همین و کند طراحي درس قالب در که کرد تشویق را

 در را مهمي نقش چنین که واقعیت این و بفهمد بهتر شود مي آموخته کالس در که موضوعي که شود مي

 بي توان مي که است ای نمونه این و دهد مي رضایت و اعتماد حس آموز دانش به کند مي ایفا کالس

 کرد تبدیل بیشتر یادگیری برای انگیزش و اشتیاق و شور به را عالقگي بي و حوصلگي

 انگیزه ایجاد روش ترین مهم آموز دانش مشاركت - 4

 پیش نظر تبادل و بحث جهت مناسب فرصت و باشد داشته وجود سؤال کافي ازهاند به درس کالس در اگر

 خودش اطراف جهان به نسبت محصل نگرش ، شود مي فهمیده خوب درسي مطلب آنکه بر عالوه آید

 فهمیدن که کند مي درک آموز دانش کالسي چنین در.بود خواهد منطقي و گرایانه واقع ، مثبت نگرشي

 نشود مطرح منطقي های بحث و باشد نداشته وجود سؤال درس کالس در اگر.  تاس ارزش نوع بهترین

 .باشد تسلیم باید که ابزاری آنهم بیند مي ابزار یک را خود محصل
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 و پرسش طریق از.  سپارد مي خاطر به اجباراً و دارد مي بر یادداشت نفهمیده و کند مي گوش ناخواسته

 بحث در و شود برانگیخته کنجکاویشان حس تا گیرند بکار را خود فکر که بخواهیم آموزان دانش از پاسخ

 در مفید روشهای از یکي را پاسخ و پرسش روش ، تجربه طول در.باشند داشته مشارکت پاسخ و پرسش

 از یکي پاسخ و پرسش روش.  آموخت اندیشیدن و کردن فکر آموز دانش به باید دانم مي  فیزیک آموزش

 بتواند و باشد جواب این پي در کنجکاوی حس با آموز دانش شود مي باعث که است مفیدی روشهای

 .گیرد فرا را اندیشیدن

 برگزاری كالس های تقویتي در شیفت بعد از ظهر -6

با توجه به اینکه بیشتر مشکل دانش آموزان به خاطر ضعف پایه ای دانش آموزان در یادگیری مفاهیم 

ادی این بود که برای دانش آموزان کالس هایي در شیفت بعد از ظهر بود یکي از راه حل های پیشنه فیزیک

 .باید تدریس شود  فیزیکباید در نظر گرفت در این کالس بیشتر مفاهیم پایه ای 

 قبل از تدریس فیزیکروشن كردن هدف مبحث  – 7

واقع الزم بهره تا بتواند از آن معلومات در م.خویش سهیم باشد  فیزیکدانش آموز باید در کسب معلومات 

معلم باید قبل از تدریس یک مفهوم جدید معلومات قبلي دانش آموز را محک زده و تدریس . برداری کند 

قبل از تدریس هدف درس را برای دانش آموزان روشن .مطالب جدید را بر پایه معلومات قبلي او استوار نماید 

بپردازند با ایجاد انگیزه قوی رغبت دانش آموزان  یزیکفنماید تا بچه ها با بینش و بصیرت به یادگیری مفاهیم 

چون کودکان در این مقطع در .یادگیری از آسان به مشکل صورت بگیرد .را نسبت به موضوع درس برانگیزد 

مرحله ی رشد تفکر عملي هستند برای یادگیری یک مفهوم الزم است که از اشیا و وسایل عیني بیشتری 

  .استفاده کنند 
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        ها حل راه ابانتخ  

 جا به رو، این از. داشت خاصي دقّت به نیاز گوناگون، پیشنهادی های حل راه میان از حل راه چندین انتخاب

 میزان شک، بدون. کنم بررسي را فیزیک آموزش اهداف دیگر بار ها، حل راه انتخاب از قبل دیدم، شایسته و

 ها حل راه اثربخشي توان و قدرت به بستگي شد، مي حاصل موجود وضعیت در که تغییری و موفقیت

 آن از برخي پیشنهادی، های حل راه میان از فیزیک آموزش اهداف به توجّه و دقّت با اساس، این بر. داشت

 و کرده ادغام هم در را، بودند مرتبط یکدیگر با که ها حل راه از بعضي است، ذکر قابل. نمودم انتخاب را ها

 آموزش هدف چند یا یک زیر، هایحل راه از کدام هر بطن در چنین، هم. نمودم ارائه حل راه یک قالب در

 و مرتبط یکدیگر به نوعي به کدام هر که چرا. نداشت زماني ترتیب نیز، هاآن انجام و بود شده نهفته فیزیک

 :است زیر شرح به انتخابي های حل راه. بودند شده تنیده هم در

 ؛... و تکویني یابيارزش تدریس، روش تعیین تشخیصي، یابي ارزش منظور به جدولي تنظیم.    1 

 به رساني اطالع جهت فیزیک درس در آموزان دانش عملکردی های فعالیت یابيارزش فرم تنظیم.    2 

 اولیا؛

 ؛ فیزیک های فعالیت انجام از دروني لذّت و انگیزه ایجاد جهت تشویق.  3 

  محتوای درک توانایي ایجاد جهت فیزیک عملي -علمي ارگاهک به فیزیک کالس تبدیل. 4 

 برگزاری کالس های تقویتي در شیفت بعد از ظهر و یاددهي مفاهیم پایه ای به دانش آموزان .5

 :چگونگي اجرای راه های جدید 

عي ابتدا س پایه این دانش آموزانبه منظور اجرای دقیق راه حل های به دست آمده و رفع مشکل یادگیری 

نمودم در امر یادگیری هر مفهوم مستقیما آنان را با موضوع یادگیری درگیر نمایم و متوجه شدم برای 
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احتیاج به انجام یک سری فعالیت های ذهني ساده تر در  دانش آموزان، این  فیزیکیادگیری بیشتر مفاهیم 

برای دانش آموزان در نظر گرفتم به این مفاهیم را بنده در کالس های تقویتي که رابطه با آن مفهوم دارند، 

در این زمینه بنده جدولي تنظیم نمودم و میزان پیشرفت یادگیری دانش اموزان ضعیف را در  .آنها آموختم 

در این فرم مشکالت دانش آموزان در یادگیری ، میزان پیشرفت آنها را یادداشت نمودم . آنها یادداشت نمودم 

در این میان به دانش آموزان موفق تر با استفاده . این فرم های را اطالع مي دادم و به والدین دانش آموزان نیز 

 .از روش های تشویق ایجاد انگیزه بیشتر در یادگیری نمودم 
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 گرد آوری شواهد دو

 :نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای  - 1

 مي مشاهده آنها نمرات زیر در که شد گرفته فیزیک ای پایه مفاهیم از امتحان آموزان دانش از دیگر یکبار

 : شود

شماره      

 دانش آموز

1 2 3 4 5 6 7 8 1 

 11 11 11 28 27 21 21 21 27 نمره

شماره       

 دانش آموز

11 11 12 13 14 15 16 17 18 

 28 27 27 28 27 21 21 27 28 نمره

شماره       

 دانش آموز

17 18 11 21 21 22 23 24 25 

 21 21 21 28 11 21 27 28 28 هنمر

 

و این نشان . بسیار عالي شده بود  فیزیکهمانطور که مالحظه مي کنید نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه 

 .از موفقیت اجرای راه حل بود 
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 فیزیک نمرات دانش آموزان در مباحث اصلي  – 2

ی هفتگي از دانش آموزان مشخص شد که دانش با توجه به یادگیری مفاهیم پایه ای با توجه به ارزشیابي ها

 .اموزان بیشتر مباحث را به خوبي آموخته اند 

 حاالت دانش آموزان در كالس بعد از اجرای راه حل – 3

  داشتند را کالس در شرکت جهت الزم تمرکز با توجه به به یادگیری مفاهیم پایه دانش آموزان  - 

 .کردند يم شرکت وگروهي آموزشي های درفعالیت -

 .داشتند را تکمیلي ارزشیابي سواالت به پاسخگویي برای الزم توانایي  -

 .بردند مي لذت کالس واز داشتند را کالس در حضور برای الزم انگیزه  -

 .و روش تدریس درس عالقه مند شده بودند فیزیکبه درس و کالس   -

 .دادند انجام را الزم همکاری ما با کالس در سکوت برقراری جهت  -

 واعتباربخشي ارزشیابي

 شناختم مي که وکارشناساني نظران وصاحب همکاران کلیه ارزیابي رادرمعرض طرح ی ،نتیجه درپایان

 نقطه ، برطرح گذاشتن صحه هاضمن ازآن تعدادی. قراردادم بودم، کرده مصاحبه طرح پیرامون آنها قبالًبا

 رابطه دراین آموزانش بادانش وکه کردم صحبت نیز مخود پایه هم همکار نمودندوبا خودراعنوان نظرات

 .آورد بدست مطلوبي ی دادونتیجه خودانجام درکالس واونیز نهادداده راپیش روش این او وبه داشت مشکل

 ها بچه پرسیدم ازایشان که هنگامي. آمد کالسم نیزبه دیگری مدرسه هم پایه خودم از  معلم که ودربازدیدی

 که وبسیارتشکرکرد، کرده تعجب انها توسط فیزیک مطالب وفهمیدن بودن زحاضرجوابا ایشان بودند چگونه

 .ضعف دانش آموزان را در یادگیری بر طرف نمائید  اید توانسته شما
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 دفترآمدگفت به که هنگامي. باشد داشته بازدیدی ازکالسم که خواستم نیز ازمدیرمدرسههمچنین 

 .را به خوبي آموزش دهید فیزیک نیز مفاهیم  کالس زآمو دانش ترین ضعیف به اید شماتوانسته

چگونه است و فیزیک پیشرفتت در مفاهیم  بودم گفته دخترم به: آمدوگفت مدرسه به ازاولیا بعدیکي چندروز

 .او گفت که خیلي خوب است و با خوشحالي در این کالس ها شرکت مي کنم 

پرسم برای جواب دادن دانش آموزان از هم سبقت خودم نیز هنگامي سوالي از دانش اموزان مي خواستم ب

 .مي گرفتند 

 نتیجه گیری

 خواهم مي کنند مي تدریس قبل از دبیرستان درمقطع که کساني مخصوصاً خود همکاران ازتمامي درپایان 

را به خوبي به دانش آموزان آموزش دهند تا دانش آموزان در پایه های  فیزیکمفاهیم اصلي  کنند سعي که

 .تر با مشکل در یادگیری مواجه نشوند باال

در این میان مسئوالن طرح کتاب های درسي نیز باید از حجم کتاب های کاسته و از نوشتن مطالب اضافي  

 .در کتاب خودداری نمایند 
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