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شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش فیزیک در حوزه PCK
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چکیده
پژوهش حاضر اثرات متقابل دو درس ریاضی و فیزیک را در آموزش فیزیک بوسیله مصاحبه با دیبران فیزیک با تجربه  ،مورد ارزیابی قرار می دهد .در
ضمن مصاحبه  ،پرسشنامه هایی در اختیار دبیران قرار گرفت تا بوسیله آن ها بتوانیم داده های عددی قابل محاسبه و نتیجه بخش را بدست آوریم  .در مصاحبه
ها نظرات و زوایای دید هریک از دبیران با رعایت اهمیت موضوع ،مورد بررسی قرار گرفت .سپس نتایج این مصاحبه ها طبقه بندی و مجزا شدند  .نتیجه کل
،که درواقع تقابل میان فیزیک و ریاضی را نشان می داد مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس با وارد کردن نتایج بدست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار
تحلیل آماری توانستیم چهارچوب مناسب را جهت تشکیل ساختاری متناسب با الگو های دانش موضوعی بدست آوریم .
کلمات کلیدی :تقابل ریاضی و فیزیک ،دوره متوسطه ،دانش موضوعی ،دبیران فیزیک.
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2دانشجوی رشته آموزش فیزیک ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران.

دریافت 89/2/1 :پذیرش89/3/7 :

56

پویش در آموزش علوم پایه /دوره چهارم ،شماره چهارم /زمستان 7931

مقدمه
ریاضی و فیزیک دارای یک رابطه متقابل و در عین حال پر ثمر هستند .در تاریخ و برای سالهای متمادی ریاضی به عنوان یک ابزار مهم در فیزیک شناخته
می شود ] .[1بنابراین باید این تقابل پر ثمر برای فهم علوم طبیعی به دانش آموزان در مدارس آموزش داده شود .تقابل میان ریاضی و فیزیک 1تاریخ چندین و
چند ساله ای دارد که از نقطه نظر های متفاوت از تاریخ علم و فسلفه مورد مطالعه قرار گرفته است  .در همه مقاطع تحصیلی  ،تقابل و تقاطع میان فیزیک و
ریاضی در آموزش فیزیک وجود دارد .تنها دلیلی که دانش آموزان در مدارس نمی توانند ارتباط مناسب و قابل توجیهی را میان مفاهم فیزیک و ریاضی پیدا
کنند  ،عدم وجود مدلی مناسب برای آموزش آن است  .تحقیقات نشان می دهند که دانش آموزان در سنین و مقاطع تحصیلی متفاوت توانایی الزم برای
تفسیر پدیده های فیزیک و روابط ریاضی مربوط به آن ها را ندارند .کائو گزارش می دهد که مهندسین تازه فارغ التحصیل شده نمی توانند رابطه بین یک
پدیده فیزیکی که با بیان ساده قابل توجیه هستند را به روابط ریاضی ربط بدهند] .[2هچنین پژوهش های فیسکا ] [3نشان می دهد که دانش آموزان
دبیرستانی قادر نیستند که تعبیر فیزیکی فرمول های ریاضی را به درستی بیان کنند .تحقیقات باگنو ] [4نیز نشان می دهد دانش آموزان دوره دبیرستان و
همچنین دبیران آن ها نمی توانند تعبیری کیفی از مدارات جریان مستقیم داشته باشند  .در حالی که می توانند به وسیله معادالت ریاضی به جواب خواسته
شده مسئله دست پیدا کنند ] . [5از طرفی دانش آموزان این دوره هنگامی که با عالمت های جبری متفاوت و زیاد روبه رو می شوند توانایی تشخیص درست
آن هارا از دست می دهند ] . [6محققان پی برده اند که در جریان محاسبات فیزیکی استدالل های ادراکی و ریاضی با هم تالقی می یابند ]. [7
با در نظر گفتن لیاقت و شایستگی ریاضی دبیران فیزیک  ،تحقیقات کوهن ] [6نشان می دهد که میزان درست بودن تعابیر مربوط به پدیده های فیزیکی که
توسط دبیران ارائه می شود تا حد زیادی به دانش ریاضی آن ها مربوط می شود  .البته باید در نظر گرفت که کدام زمینه از فیزیک با ریاضیات تالقی دارد و
تقابل میان آن ها را به میان می کشد ]. [6
ما در این پژوهش نظرات و زوایای دید دبیران خبره فیزیک (با در نظر گرفتن تالقی و تقابل میان ریاضیات و فیزیک در آموزش فیزیک) را مورد مطالعه قرار
داده و تمام گامهای نهاده شده در این پژوهش را به یک چهار چوب کلی برای  PCKتبدیل می کنیم .
پژوهش حاضر با اقتباس از روی الگویی از  PCKکه قبال پیشنهاد شده بود  ،انجام گرفته است ] ( . [9نمایه شماره )1

Physics and Mathematics Interplay
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شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش ...

کارورزی

شکل 1
مگنوسن گرایش های مختلفی از تدریس علوم را بیان نموده و یک سری پیشنهادات را به معلمان ارائه می کند  :در واقع آنها می خواهند به دانش آموزان
کمک کنند که " قدرت پردازش علمی" خود را ارتقا دهند; ظاهری متفاوت را نسبت به علوم نشان دهند ; حقایق علم را بیان کنند ; پیشرفت دانش و علم را
برای دانش آموزان سهل و ساده سازند و از ارائه صرفا خام مطالب خود داری کنند ; از دانش آموزان دعوت کنند که درمورد راه حل مسائل تحقیق کنند و
جواب را برای حل مسئله ارائه نمایند ; علوم را به به صورت یک سوال و پرسش ارائه دهند ; گروهی از دانش اموزان را تشکیل دهند که نسبت به بیان
واقعیت های فیزیکی اطراف خود و همچنین استفاده از ابزار های مختلف برای درک آن ها احساس مسئولیت کنند.
دانش موضوعی PCK
شالمن در کنفرانس بین المللی در دانشگاه تگزاس اعالم کرد که عامل مهمی در پژوهش های آموزشی به خصوص در پژوهش های راجع به شناخت معلم
نادیده انگاشته شده است .در همین سال شالمن دانش های معلمی را شامل دانش محتوایی ،دانش عمومی پداگوژی ،دانش برنامه درسی ،دانش درباره
یادگیرنده و ویژگی هایش ،دانش زمینه تربیتی ،دانش درباره اهداف آموزشی و دانش محتوایی تعلیم و تربیت را معرفی کرد و از بین این دانش ها دانش
محتوایی تعلیم و تربیت را قدرتمندترین آن قلمداد کرد .این اولین باری بود که دانش محتوایی تعلیم و تربیت مطرح شد و آن عبارت است از :ترکیبی از
دانش تربیتی و دانش محتوایی که مربوط به معلم می شود و به او کمک می کند محتوای مورد تدریس خود را در مسیر یادگیری دانش آموزان به جریان
بیندازد ] .[8درواقع می توان گفت دانش محتوایی تعلیم و تربیت تعامل موضوعات درسی و روش های مؤثر تدریس برای کمک به یادگیری موضوعات
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درسی است .معلم براساس دانش محتوایی تعلیم و تربیت می تواند استراتژی های خاص و اطالعات دانش تربیتی ) )PK1را برای تصمیم گیری در مورد
چگونگی تدریس موضوعات درسی یا دانش محتوا ) )CK2انتخاب کند PCK .درواقع هدفش تلفیق دانش های عام تعلیم و تربیت با زمینه عمل واقعی است
که معلم با آن مواجه می شود ] .[11برای کمک به نیل به این هدف  ،شالمن به سیاست حرفه ای کردن شغل تدریس گرایش پیدا کرد این ادعا که تدریس
یک حرفه است بر اساس این اعتقاد شکل گرفت که یک دانش پایه برای تدریس وجود دارد] .[11ارزش دانش خاص تعلیم و تربیت از سال  1381به بعد
مورد تأکید قرار گرفت اما هنوز فرایند توسعه ی دانش خاص تعلیم و تربیت چندان در میان دانشجو معلمان شناخته شده نیست .در واقع هیچ مفهوم جهانی
پذیرفته شده راجع به این که دانش خاص تعلیم و تربیت چیست وجود ندارد ] .[12شالمن دانش محتوایی تعلیم و تربیت را این چنین معرفی می کند :ترکیبی
از محتوا و تعلیم و تربیت است برای درک مسائل ،مشکالت ،مباحث سازماندهی شده برای همخوانی و انطباق با عالیق و توانایی های مختلف فراگیران و
ارائه یک  PCKارتقای صالحیت حرفه ای معلم با رویکرد دستورالعمل برای آموزش ] . [13دغدغه دانش محتوایی تعلیم و تربیت ،آموزش موضوعات
خاص است و از دانش عمومی تعلیم و تربیت(دانش کلی و عمومی معلم از فرایند تعلیم و تربیت و دانش موضوعات درسی یا دانش محتوا و دانش معلم از
موضوعات درسی و ماهیت آن) متمایز می شود  .دانش محتوایی تعلیم و تربیت اشاره به دانش شخصی و خصوصی معلمان دارد که نمی توان آن را به عنوان
یک حیطه دانش مستقل و واقعی در ذهن معلم در نظر گرفت بلکه دانش محتوایی تعلیم و تربیت ابزاری اکتشافی برای تأمل راجع به دانش معلم است.
گراسمن معتقد است که این دانش شامل دانش شناخت از مشکالت دانش آموزان ،تصورات غلط از موضوعات درسی ،دانش روش ها و راهبردهای
آموزشی ،آگاهی از برنامه درسی و آگاهی از ارزشیابی به منظور تدریس اثربخش دانش محتوا می باشد .کوچران نیز معتقد است که دانش محتوایی تعلیم و
تربیت از سه دانش ،دانش تربیتی ،دانش موضوعات درسی و دانش زمینه ای تشکیل شده است وی هم چنین معتقد است تدریس اثربخش تلفیق این سه دانش
می باشد] . [14با این حال به نظرمی رسد اکثر دانشمندان با شالمن موافق هستند که فهم مشکالت یادگیری دانش آموزان و دانش بازنمایی موضوعات درسی
برای غلبه بر این مشکالت دو عنصر اساسی دانش محتوایی تعلیم و تربیت هستند ].[15

حل مسئله
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حل مسئله بخشی از تفکر است .درواقع حل مسئله که پیچیدهترین بخش هر عملیات فکری تصور میشود ،به عنوان یک روند مهم شناختی تعریف میگردد
که محتاج تلفیق و مهار یک سری مهارتهای بنیادین و معمولی است .حلّ مسئله وقتی مطرح میشود که یک موجود زنده یا یک سامانهی هوش مصنوعی
نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید .این نیز خود بخشی از روند یک مسئله بزرگتر است که یافتن مسئله و
شکلدهی مسئله بخشی از آن میباشد.
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Content knowledge
3
Problem Solving
2

شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش ...
گام های حل مسئله

کارورزی

 .1فهم مسئله  :دراین مرحله می باید درک کاملی از مسئله در ذهن خواننده بوجود آوریم  .این یعنی باید بفهمیم مسئله چه معلوماتی بما داده است وچه
مواردی را از ما خواسته است.
 .2انتخاب روش :در این مرحله با استفاده از درکی که از مسئله در ذهن ما وجود دارد یکی از روشهای مناسب برای حل این مسئله را انتخاب می کنیم.
 .3اجرای روش :پس از انتخاب روش مناسب برای حل مسئله آن را اجرا می کنیم.
.4بازگشت به عقب  :جوابهای بدست آمده را با صورت مسئله مقایسه کرده و یکبار دیگر مراحل باال را مرور می کنیم تا مطمئن شویم قسمتی از مسئله را
اشتباه نرفته یا جا نینداخته باشیم.
از جمله افرادی که به رویکرد یادگیری مبتنی بر حل مسئله توجه کردند ،جان دیویی ،هوارد باروز ،اشتاین ،برانسفورد ،جورج پولیا و شوتفیلد بودند .بنا به
تعریف باروز وتمبلین در  ،[16] 1891یادگیری مبتنی بر حل مسئله ،یادگیری است که از فرایند کار در راستای درک و فهم یا حل مسئله به دست می آید.
بعضی از پژوهشگران معتقدند که می توان روش حل مسئله را به فراگیر آموزش داد و این آموزش را می توان آموزش فراگیران برای کسب توانایی حل
مسائلی تعریف کرد که فرد قبالً حل آنها را نیاموخته باشد .در چشم انداز وسیع تر ،هدف آموزش حل مسئله ،بهتر کردن عملکرد فراگیران در آزمونهای
انتقال آموخته هاست .تعریف عامیانه حل مسئله با یافتن راه حلی برای یک مسئله تعبیر می شود .اما یک تعریف علمی دقیق تر ،حل مسئله را مهارتی تلقی می
کند که از آن برای تجزیه و تحلیل ،راهبردی کردن و گشودن موقعیتهای دشوار و پاسخگویی به سؤاالت استفاده می شود .مهارت حل مسئله ،فراگیر را به
چهارچوب منظمی برای تجزیه و تحلیل تفکرش در موقعیتهای حل مسئله ،به روال غیر معمول در مواجهه با مسائل غیر معمول ،مجهز می کند؛ مسائل غیر
معمول ،مسائلی اند که راه حل از پیش تعیین شده ای برای آنها وجود ندارد .یک عامل مهم برای شناخت مسائل معمول از مسائل غیر معمول ،دانش فراگیر
درباره مسئله است .مسائل معمول به مسائلی اطالق می شود که فراگیر قبالً مشابه آنها راحل کرده است و نیازمند یک تفکر مولد مجدد است ،یعنی تولید
مجدد پاسخهایی که پیشتر تولید شده اند؛ بنابراین مسائل معمول را تمرین می نامند .بر خالف مسائل معمول ،مسائل غیر معمول ،مسائلی اند که یادگیرنده
برای پاسخ دادن به آنها به تفکر مولد نیاز دارد .برای حل این دسته از مسائل ،فراگیر باید از فعالیت فکری خود برای اولین بار استفاده کند]. [17
پولیا حل مسئله را چنین تعریف می کند] :[16یافتن راه غلبه بر مشکل و راه فائق آمدن بر مانع و دستیابی به هدفی که به طور سریع و آسان دست یافتنی نیست.
مایر نیز سه جنبۀ عمده تعاریف حل مسئله را خالصه کرده است :حل مسئله یک فعالیت شناختی است ؛ زیرا در درون نظام شناختی یادگیرنده روی میدهد.
حل مسئله یک فرایند است؛ (زیرا دستوری یا انجام دادن عملیات ویژه روی دانش مسئله حل کن است) و نهایتا حل مسئله فعالیتی جهت دار است (چون
یادگیرنده برای دستیابی به برخی اهداف می کوشد) .

پویش در آموزش علوم پایه /دوره چهارم ،شماره چهارم /زمستان 7931

الگو های حل مسئله
 .1الگوی جان دیویی  :جان دیویی فرایند جریان حل مسئله را با یافتن عواملی آغاز می کند که موجب ایجاد مسئله شده اند .روش او دارای پنج مرحله است:
 )1مشخص کردن مسئله  )2حدس زدن و یا مشخص کردن علل مسئله  )3در نظر گرفتن راه حل های ممکن  )4انتخاب بهترین راه حل ،و  )5اجرای راه حل
انتخابی .دیویی برای تبیین مسئله به مثالی اشاره می کند  :فردی که در جنگل می رود ممکن است به گودالی برسد که او را از رفتن باز دارد .در اینجا عمق،
پهنای گودال و لغزنده بودن دیواره های آن مشکل آفرین هستند (علل مسئله) .در این موقعیت فرد راههای مختلفی برای عبور از گودال در نظر می گیرد ،هر
یک کار آنها را ارزیابی میکند و سرانجام راه حل نهایی را به کار می گیرد و مسئله را حل می کند.
الگوی  :IDEALاین الگو را اشتاین و برانسفورد معرفی کردند که  I :نشاندهنده شناسایی مسئله  D ،نشان دهنده تعریف مسئله  E ،نشان دهنده کشف
مسئله  A ،نشان دهنده عمل کردن با توجه به راه حل های کشف شده L ،مرور مراحل گذشته و ارزشیابی فعالیت های انجام یافته می باشد.

هدف پژوهش
هدف از انجام این پژوهش درواقع تعیین میزان تقابل ریاضی و فیزیک در تدریس فیزیک و تاثیر آن بر حل مسئله دانش آموز در راستای  PCKمی باشد.
فرضیه پژوهش
آنچه از نتایج این پژوهش انتظار خواهد رفت این است که دبیران فیزیک بیشتر از مفاهیم فیزیک برای پیش برد اهداف مطرح شده در محتوای تعیین شده
برای پایه های مختلف ،در آموزش استفاده می کنند.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حال حاضر با توجه به ماهیت آن و مراحل انجام یافته و اهداف در نظر گرفته شده در گروه پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده
ها در زمره پژوهش های شبه آزمایشی قرار می گیرد .

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران فیزیک مدارس سطح شهر شهرستان تبریز در سال تحصیلی  87-86بود  .برای نمونه گیری در این پژوهش از روش
نمونه گیری هدفمند استفاده شد  .ضمن اینکه جامعه آماری  ،شامل کلیه معلمان فیزیک شهرستان تبریز در سال تحصیلی  87-86بوده که از بین این معلمان21
نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند  .معموال بر اساس مدل پژوهش های شبه آزمایشی حداقل  15نفر برای هریک از اهداف انتخاب می شوند.
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ابزار گردآوری

کارورزی

پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است .پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده
با مالحظه آنها پاسخ الزم را ارائه میدهد .این پاسخ ،داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد.
سوال های پرسشنامه را نوعی محرک-پاسخ میتوان محسوب کرد .از طریق سوال های پرسشنامه میتوان دانش ،عالیق ،نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی
قرار داد ،به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی یافت .باید توجه داشت که در برخی فرهنگ ها با توجه به شرایط
اجتماعی ،پرسشنامه نمی تواند داده ها را با دقت الزم ،همانند یک مصاحبه عمیق ،بدست دهد .بنابراین برای باالبردن دقت داده های گردآوری شده ،توصیه
میشود که تکمیل پرسشنامه همراه با سایر ابزارهای گردآوری داده ها باشد .در غیر اینصورت باید داده های حاصله را با قید احتیاط به کار برد.
دکتر احمد توکلی در کتاب "مصاحبه حرفه ای" در تعریف مصاحبه می گوید :مصاحبه فرایندی تعاملی  -ارتباطی میان دو گروه است که حداقل یکی از
آنها هدف مشخصی دارد .فرایند مصاحبه همچنین شامل پرسش و پاسخ است .مصاحبه یک مهارت است و تعریف مهارت این است :مهارت یعنی فراگیری
یک فعالیت .بنابراین مصاحبه مهارتی است که از طریق آموزش آموخته می شود .مصاحبه ذاتی نیست ،اکتسابی است .مصاحبه یک هنر است .ما از مصاحبه
برای گرفتن و دادن اطالعات استفاده می کنیم .همچنین مصاحبه ،تبادل اطالعات میان خبرنگار و منبع خبر است که اگر خبرنگار پرسش های خود را با تدبیر
و زیرکی بپرسد ،می تواند اخبار و اطالعات بسیاری از منابع کسب کند.
در پژوهش حاضر سعی شده است که پرسشنامه موردنظر به شکلی طراحی شود که تمام جنبه های مربوط به تقابل میان ریاصی و فیزیک مورد بررسی قرار
دهد و تا بتوانیم به عنوان یک مرجع برای مقایسه میان نتایج بدست آمده حاصل از مصاحبه با دبیران فیزیک قرار دهیم .

شیوه نمره گذاری
در ابتدا سواالت را نسبت به تاثیری که می توانند در آموزش فیزیک داشته باشند ،به صورت نظامند تقسیم بندی می کنیم سپس گزینه های هرسوال با در نظر
گرفتن تاثیر منفی و مثبت را که به صورت طیف لیکرت هستند ،امتیاز بندی میکنیم.



سوال های  Mمعرف تاثیر مفاهیم ریاضی در آموزش فیزیک
سوال های  Pمعرف تاثیر مفاهیم فیزیک در آموزش فیزیک
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امتیاز بندی سواالت P





بسیار زیاد=4
زیاد=3
متوسط=2
کم=1

امتیاز بندی سواالت M





بسیار زیاد=1
زیاد=2
متوسط=3
کم=4

اکنون داده های کمی تبدیل به اعداد میشوند و از آنجایی که هر مولفه برگرفته از برآیند چند سوال پرسشنامه است ،میانگین مجموع امتیازات سواالت
مرتبط را که به شیوه فوق کدگذاری شده اند ،محاسبه می نماییم .بدین ترتیب به یک رشته ازاعداد میرسیم.
یافته های پژوهش
یافته های این تحقیق نشان می دهد که دبیران با هدف پروراندن و رشد اهداف آموزشی خود از تقابل میان ریاضی و فیزیک استفاده می کنند .آنان از فیزیک
برای ساخت ابزار ریاضی و از ابزار ریاضی برای ساده سازی مفاهیم فیزیک استفاده می کنند .ریاضیات در کل برای مطالعه سیستم های فیزیکی  ،حل یک
مسئله مربوط به فیزیک و برای فهم بیان کلی از مسائل فیزیک مورد استفاده قرارد داده می شود .در بررسی مصاحبه هایی که از دبیران متعدد اتخاذ گردید
می توان هر یک از نمونه های داده شده توسط این افراد را در زیر مشاهده کرد :
نمونه  :1در اپتیک و نورشناسی دانش آموز قانون اسنل دکارت را به صورت

یاد می گیرند  .هنگامی که نور از یک فضا با

ضریب شکست کم وارد فضایی با ضریب شکست متوسط زیاد می شود مشکلی برای دانش آموز پیش نمی آید  .ولی در حالت عکس مشکالتی برای
دانش آموز به وجود می آید  ،چراکه ممکن است بازتاب کلی رخ دهد .در اینجا است که ریاضیات به ما نشان می دهد که با پدیده جالبی روبه رو شده ایم .
این نمونه نشان دهنده این است که معلم به اهمیت موضوع پی می برد و از تشریح ریاضی برای فهم درست مرزهای اعتبار سنجی استفاده می کند  .در ادامه
معلم دانش آموز را به وسیله یک فهم و بینش فیزیکی مجهز می کند :به هنگام تشریح ریاضی یک قانون فیزیک شما را به سوی محاسبات و ریاضیات پیچده
سوق می دهد سپس مسیر خود را به سمت طبیعت ادامه دهد.
نمونه  :2حداقل نیرویی را در نظر بگیرید که برای سر نخوردن یک جسمی به جرم  mدر مقابل یک جسم به جرم  Mالزم است ( .شکل )2
اگر بین دو جسم اصطکاک وجود داشته باشد ولی بین سطح زمین و جسم  Mاصطکاک نباشد جواب چیزی نیست جز :
برای درک عمیق جواب فوق دانش ریاضی و مفاهیم فیزیک به کمک هم می آیند .ابتدا دانش آموزان با استفاده از دانش ریاضی با توجه به قوانین نیوتن
جواب فوق را بدست می آورند .سپس برای درک و احساس فیزیکی معلم سواالتی مفهومی از دانش آموزان می پرسد .بعنوان مثال می پرسد اگر اصطکاک
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نداشته باشد چه اتفاقی برای این سیستم
بین جسم  Mو سطح زمین وجود داشته باشد چه اتفاقی رخ می دهد یا اگر اصطکاک بین جسم  Mو  mوجود
فیزیکی پیش می آید ؟.
در این جاست که معلم می تواند به دانش آموز این پیام را برساند که چقدر ریاضیات در حل مسائل مربوط به فیزیک می توانند موثر باشد .به عبارتی حل
مسئله را ساده تر و سهل تر نماید  .در مثال بعدی می توانیم ببینیم که چگونه یک دبیر فیزیک می تواند با طرح یک سوال از عملکرد یک سیستم فیزیکی که
پایه و اساس آن متغیرهای ریاضی هستند در کالس ،دانش آموزان را به چالش بکشد :
نمونه  ( ": 3بحث درمورد نور و بازتاب نور بود ) من ابتدا در کالس با استفاده از داده های مربوط به یک آزمایش  ،می خواستم دانش آموزان را به یک
فرمول و رابطه ریاضی برسانم  .اگر بدون شواهد به آن ها داده ها را نشان نمی دادم این روش عمل نمی کرد .سپس برای آن ها تصویری از آزمایش مربوط به
آن را روی تخته رسم کردم ( .نمایه  ) 3و از آن ها پرسیدم که چه رابطه میان پرتو تابش و پرتو بازتابش می تواند وجود داشته باشد .در بعضی از موارد آن ها
به این فکر افتادند که یک دایره حول این پدیده رسم نمایند( .نمایه شماره  )3سپس شروع کردند که هر یک از تکه ها را اندازه بگیرند .بعد از کمی فکر
کردن رسیدند به این مرحله که دایره های بیشتری روی محل وقوع پدیده رسم کنند .باز به این نتیجه رسیدند که نسبت قطعه ها با هم مساوی است  .در مرحله
بعد با آن ها در رابطه با تعبیر ریاضی نتایجی که خودشان از کشیدن دایره ها به دست آورده بودند بحث نمودم و به سادگی برای آن ها قانون اسنل دکارت را
توضیح دادم".
نمونه چهار  :در این مثال هدف آموزش بعد حرکت به دانش آموزان است  .معموال در اینجا کج فهمی بسیار عمیقی در دانش آموزان و حتی در دبیران و
اساتید وجود دارد و آن کج فهمی ناشی از این مسئله است که اکثرا از دوران ابتدایی برای نشان دادن حرکت یک بعدی یکی از محورهای  xو yو  zرا در
نظر می گیریم  .مثال وقتی معادالت حرکت جسمی را به صورت :
می نویسیم  ،دانش آموز تصور می کند که چون هم  xو هم  yوجود دارد حرکت دوبعدی است درحالی که با استفاده از مفاهیم فیزیک به راحتی به یک
بعد بودن حرکت پی می برد.
همانطور که درباال اشاره شد در کنار مصاحبه ها پرسشنامه ای حاوی  21سوال به این معلمان ارائه شد که نتایج آن را در زیر مشاهده می کنید .پرسش ها نیز
در این پرسشنامه به دو بخش تقسیم شدند یکی سوال های  Mکه تاثیر مفاهیم ریاضیات را در حل مسائل فیزیک نشان می دهند و سوال های  Pکه تاثیر
مفاهیم فیزیک را در آموزش فیزیک نشان می دهند  .در واقع برای این کار دو هدف را درپیش رو داریم یک بررسی تاثیر هر کدامیک از المان های ریاضی
و فیزیک در آموزش فیزیک و دوم پایایی پرسشنامه را بر اساس روش همسانی درونی با استفاده از تقسیم سواالت به صورت نظام دار بررسی خواهیم کرد .
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تحلیل

کارورزی

سواالت

نمره

ضریب

درصد

M

643

1666

%66

P

315

1649

%49

تاثیر متقابل

958

1659

%59

بررسی و نتیجه گیری
در جوامع امروزی  ،در زمینه های اجتماعی و در توضیح پدیده های طبیعی ریاضیات نقش اساسی را ایفا می کند  .داده های حاصل از پژوهش های پیشین
نشان می دهند که دانش آموزان درباره دانش ریاضی آگاهی نسبی دارند  .اما در فرایند یادگیری فیزیک بایستی دانش آموزان تجربیات پیشین خود در زمینه
ریاضی را با مفاهیم فیزیک تطبیق دهند  .بدفهمی های متداول دانش آموزان در حین تدریس فیزیک  ،دبیران آن ها را نسبت به تاثیر متقابل و حساس فیزیک
و ریاضی آگاه می سازد و آنها را وادار می کند که با ایجاد محرک مثبت  ،بتوانند میان مفاهیم فیزیک و دانش ریاضی یک رابطه منطقی برقرار کنند  .در
نتیجه دانش آموزان قادر خواهند بود میان مفاهیم فیزیک و ریاضی یک ارتباط منطقی برقرار کنند .در این مرحله توانایی دبیران فیزیک برای ایجاد این
ارتباط در ذهن دانش آموزان حائز اهمیت است  .با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با دبیران فیزیک شهر تبریز و نتایج بدست آمده از پرسشنامه در می بابیم
که در تدریس فیزیک در مدارس با توجه به سرفصل های کتب فیزیک و همچنین بودجه بندی کتاب از دانش ریاضیات بیشتری جهت تدریس فیزیک
استفاده شده است  .البته باید یاد آوری شود که علوم ریاضی و فیزیک درهم تنیده هستند و درواقع برای درک بهتر هر کدام وجود دیگری الزم است  .به
عبارتی رابطه میان ریاضی و فیزیک مثل رابطه میان پیچ و پیچ گوشتی است که هر دو زمان پیشرفت می کنند .بر این اساس نتایج بدست آمده حاصل از
پرسشنامه همانطور که در جداول  1و  2مشاهده می کنید کامال مشخص است در تدریس فیزیک در دوره متوسطه دوم از درصد بیشتری از مفاهیم ریاضی
( 66درصد ) و از درصد نسبتا کمی از دانش فیزیک ( 48درصد ) استفاده شده است .دلیل آن را هم می توان به این نکته ربط داد که بیشتر سوالت مربوط به
آزمون ورودی دانشگاه های سطح کشور برای ارزشیابی در درس فیزیک بیشتر از محاسبات به جای مفهوم استفاده می شود  .در همین راستا دبیران فیزیک
هم چاره ای ندارند جز تدریس بخش وسیعی از ریاضیات که در وظایف یک دبیر فیزیک نمی گنجد  .همانطور نیز که قبال اشاره شد که علوم ریاضیات و
فیزیک درهم تنیده هستند و با هم رشد می کنند  ،باید این انتظار را داشت که در تدریس فیزیک بایستی درصد مناسبی از این دو علوم در اختیار دانش
آموزان قرار گیرد .اما همانطور که در نمودار دیده می شود درصد استفاده از دانش ریاضیات بیشتر از درصد فیزیک بوده است .این یک تناقض اساسی در
ساختار آموزش فیزیک محسوب می شود و نشان می دهد به جای آنکه بیشتر در تدریس فیزیک به مفاهیم فیزیک پرداخته شود به مفاهیم ریاضی اشاره می
شود و یک دوگانگی نامتوازن را میان این دو علوم به وجود می آورند .فیزیک علمی است که قوانین حاکم بر جهان طبیعت را بصورت مدون بیان می کند.
بنابراین برای ارائه این قوانین بصورت معادالت و روابط ریاضی  ،الزم است که یک فراگیر با اصول و قوانین اساسی ریاضی آشنا باشد .التبه در بعضی از
علوم دیگر مانند شیمی نیز این ضرورت احساس می شود ،ولی نباید مفاهیم اصیل فیزیک را قربانی محاسبات ریاضی کنیم و نیاید دانش آموز را از درک
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کاربردی مفاهیم جذاب فیزیک باز داریم  .از طرفی با توجه به اینکه ریاضیات نیز به عنوان یک واحد درسی در مدارس درنظر گرفته شده و دارای بودجه
بندی زمانی خاص خود است  ،نباید دانش آموزان را نیز در کالس فیزیک به مباحث ریاضی کشاند .بلکه باید عمق مفاهیم فیزیک را ضمن استفاده از مهارت
های ریاضی به روش های آسان به آنها آموزش داد تا ]یجان یادگیری در آنها بیشتر شود .همانطور که در نمونه هایی که قبال ذکر شد  ،اگر مباحث اصیل
فیزیک را قدم به قدم به دانش آموزان آموزش بدهیم ،بسیاری از مشکالت مربوط به آموزش فیزیک شامل کج فهمی ها در درک مفاهیم اساسی فیزیک از
بین خواهد رفت .حتی می توان به این موضوع اشاره کرد که دانش آموزان با فراگیری عمیق تر مباحث فیزیک می توانند در پاسخ گویی به سواالت ورودی
به دانشگاه بسیار موفقتر عمل کنند و در کاربردی کرن آن مفاهیم خبره تر شوند .اگر انگیزه دانش آموزان را به عنوان یک عامل در پیش برد اهداف آموزشی
درنظر بگیریم  ،دانش آموزان با یادگیری مبتنی بر مفاهیم جذاب فیزیک می توانند انگیزه خود را در یادگیری فیزیک افزایش دهند در نتیجه می توانند اعتماد
به نفس الزم را در حل مسائل فیزیک افزایش دهند.

پیشنهاد های پژوهش
امروزه آموزش و پرورش بیش از پیش نیازمند استفاده از توانایی خود در پرورش دانش آموزانی است که ذهن آن ها منطقی تر و خالق تر است  .دانش
آموزانی که به وسیله درک مفهوم واقعی نهفته شده در کتاب درسی  ،به مرحله ترکیب از حوزه های شناختی یادگیری می رسند بیشتر می توانند در پیش برد
تحصیالت خود در سطوح باالتر موفق باشند  ،همانطور که در ویژگی های گفته شده در بخش حوزه های شناختی مربوط به مرحله ترکیب در کتاب آزمون
های پیشرفت تحصیلی دکتر سیف بیان شده می توانند مفاهیم را باهم ترکیب نمایند و یک مفهوم جدید را از دل آن بیرون بکشند و اگر تمام دوره های
یادگیری در مدرسه به این حد از کارایی برسند که دانش آموزان بتوانند به سطوح باالی یادگیری دست یابند ،می توانند در آینده در خلق دانش های جدید
موفق باشند .فیزیک نیز چون یک علم طبیعی است و مفاهیم یک بخش جدایی ناپذیر از این علم گسترده است با تدریس درست و مفهومی فیزیک می توان
دو نتیجه را انتظار داشت یکی اینکه انگیزه دانش آموزان برای یادگیری فیزیک باالتر خواهد رفت و دوم اینکه آنها می توانند به سطوح باالتری از یادگیری
دست یابند.

... شناسایی اثر متقابل ریاضی و فیزیک در آموزش
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