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 مقدمه

 هـايي اسـت كـه هـم به تجربه ثابت شده است مبحث حركت در دوره متوسطه از جملـه بخـش

و هم دانش در معلم در تدريس آن آموز در فهـم آن بـا مشـكل مواجـه هسـتند. مشـاهداتي كـه

از درس كارورزي در مدارس مختلف انجام مي شود حكايت از اين واقعيت دارد كه در برخـي

آمـوزان بـا هنـوز هـم دانـش،هـاي فـراوان معلـم بـراي فهمانـدن مطلـب به رغم تالش،مدارس

يابي برخـي هستند. بنابراين در اين تحقيق به دنبال آن هستيم تا به ريشهرو روبهمشكالت عديده 

به از مشكالت دانش و چگونگي آن آموزان از منظر مفاهيم حركت ها بپردازيم. بـراي كارگيري

اين منظور بر آن شـديم تـا قبـل از هـر چيـز مشـخص كنـيم در چـه قسـمتي از مبحـث حركـت 

در ايـن مرحلـه بـه ارزيـابي برگـه امتحـاني درس فيزيـك آموزان با مشكل مواجه هستند. دانش

و حضـور دانشـجويان دانش آموزان پايه دوم در ترم اول پرداختيم. با توجه به امكانـات موجـود

هـاي آموزان دختـر پايـه دوم دبيرسـتان جامعه آماري تحقيق دانش،در مدارس شهرستان ورامين

ا الزهرا فاطمه  نتخاب شدند.و حضرت رقيه شهرستان ورامين

 شرح تحقيق

و تحليل برگه آمـوزان در بخـش آموزان نشان داد دانش هاي امتحاني ترم اول دانش نتايج تجزيه

و بررسي يـابي ايـن هاي فراوان بـراي ريشـه ديناميك با مشكل جدي مواجه بودند. پس از بحث

در اي طراحي كنـيم كـه توانـايي دانـش به گونه سؤالتصميم گرفتيم تعدادي مشكل آمـوزان را

هاي مختلف مبحث حركت مورد سنجش قرار دهد تا به صورت دقيق مشخص شـود كـه بخش

ت مطـرح شـده در سؤاال. متن]1[ آموزان با چه مباحثي از اين بخش داراي مشكل هستند دانش

: پرسشنامه به شرح زير است

واري كه در مقابل او قرار در راستاي افق به سمت دي�Vة شخصي توپ فوتبالي را با سرعت اولي

و تقريبـا بـدون اصـطكاك مـي دارد شوت مي غلتـد تـا بـه كند. توپ روي سطحي بسيار صاف

و سپس بازگردد.   ديوار برخورد كند
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 اندازه سرعت توپ در حين حركت تا برخورد به ديوار)1

از است.�Vالف)  است.�Vب) كمتر

ب است.�Vپ) بيشتر از  ستگي دارد.د)

 اندازه سرعت توپ در حين بازگشت پس از برخورد به ديوار)2

از است.�Vالف)  است.�Vب) كمتر

د) بستگي دارد. است.�Vپ) بيشتر از

 در حين حركت پس از شوت شدن تا برخورد به ديوار)3

 شود. الف) در راستاي افقي بر توپ نيرو وارد مي

ب ميب) در راستاي عمودي  شود.ر توپ نيرو وارد

 شود.پ) در هيچ راستايي بر توپ نيرو وارد نمي

 شود.د) در هر دو راستا بر توپ نيرو وارد مي

 توپ تا لحظه برخورد به ديوار داراي)4

ب) حركت كند شونده است. الف) حركت يكنواخت است.

د) حركت با شتاب ثابت است.پ) حركت تند شونده است.

بر)5  خورد به ديوار تا بازگشت به مكان اوليه توپ از لحظه

ب) حركت كند شونده است. الف) حركت يكنواخت است.

د) حركت با شتاب ثابت است.پ) حركت تند شونده است.

مسـتقيم بـه�′V همين شخص اگر توپ را به جاي شوت كردن روي مسير افقي با سرعت اوليـه

ب،طرف باال شوت كند  هم به سمت او باز خواهد گشت.ازتوپ پس از طي مسافت

مي)1 و برگشت آيا نيرويي به توپ وارد  شود در طي اين حركت رفت

پ) بستگي دارد شود.ب) وارد نمي شود. الف) وارد مي

 سرعت توپ به هنگام بازگشت به نقطه اوليه)2

از است.�′V الف) برابر  است.�′Vب) كمتر

 بستگي دارد.د) است.�′Vپ) بيشتر از
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مي همان ت مطرح شده در پرسشنامه در دو بخش تنظيم شـده اسـت. سؤاالشود طور كه مشاهده

و در بخش دوم حركـت سـقوط آزاد مـورد در بخش اول حركت افقي در راستاي خط راست

بـه منظـور،هاي برداري نظر كردن از جهت كميت پرسش قرار گرفت. هدف از اين كار صرف

به تمركز بيشتر روي و چگونگي كارگيري اين مفـاهيم در تحليـل حركـت مفاهيم اوليه حركت

 است.

2سؤال شماره1سؤال شماره

مي همان ،اول سـؤال آمـوزان بـه دهـد بيشـترين آمـار پاسـخ دانـش طور كه نمودارهاي باال نشان

پ از( گزينه و بيشترين آمار پاسخ به�� بيشتر از(بگزينـه،دوم سـؤال است) است ��كمتـر
آموزان با مفهوم شـتاب اسـت در راستاي سنجش ميزان آشنايي دانش سؤالاست). طرح اين دو

از،و با در نظر گرفتن حركت در يك بعد و برگشـت ناشـي شتاب ايجاد شده در حركت رفت

پـذيرد. نكتـه جالـب توجـه ايـن خالص انجام مـييتغيير در اندازه سرعت است كه توسط نيرو

ًشود بنابراين طبعات كه در حركت رفت چون هيچ نيروي خالصي در راستاي افقي وارد نمياس

و در حركت برگشت با توجه به برخـوردي كـه بـا تغييري در اندازه سرعت صورت نمي پذيرد

و،گيرد ديوار انجام مي به نوع برخورد بستگي دارد كه اندازه سرعت ممكن همان مقـدار قبلـي

دو نوع پاسخ دانشيا كمتر باشد.  حكايت از عدم درك ارتباط درست بين سؤالآموزان به اين

و تغيير اندازه سرعت آن را دارد.  نيروي خالص وارد شده بر جسم

گزينه
الف 

%2

ب گزينه
%73

پ گزينه
%16

د گزينه
%5

بي پاسخ
%4
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3سؤال شماره

سوم به صورت مستقيم درباره نيروهاي وارد بر جسم پرسش شـده اسـت كـه بيشـترين سؤالدر

د ر( پاسخ مربوط به گزينه ميدر هر دو آمـوزان شود) است. پاسخ دانـش استا بر توپ نيرو وارد

آمـوزان بـا مفهـوم نيروهـاي وارد بـر جسـم دهنده اين واقعيت است كه دانـش نشان سؤالبه اين 

 آشناست.

5سؤال شماره4سؤال شماره

و برگشـت سؤاال و پنجم مربوط به تشخيص نوع حركت جسم در هر دو مسـير رفـت ت چهارم

ه و مي باالطور كه نمودارهاي ماناست دو دهد اكثريت دانش نشان پاسـخ سـؤال آموزان به هر

مي نادرست داده و اين آمار و دوم داده سـؤال تواند با توجه به پاسخي كـه بـه اند انـد خيلـي اول

و سؤالبهًچهارم مستقيما سؤالچراكه نيست دور از انتظار به سؤالاول دوم مـرتبط سؤالپنجم
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آموز نتواند مفهوم شتاب را با توجـه بـه نيروهـاي خـالص وارد بـر جسـم كه دانش زمانيو است

 درك كند طبيعي است چنين پاسخي را انتخاب نمايد.

7سؤال شماره6سؤال شماره

و نيروهاي وارد بر جسم را در حركـت سـقوط آزاد سؤاال و هفتم اين بار مفهوم شتاب ت ششم

در مورد ارزيابي قرار مي انـد. ايـن ششم اكثريت قاطع گزينه الـف را انتخـاب كـرده سؤالدهد.

 به خوبي با نيروهاي وارد بر جسم آشنايي دارند.3 سؤالپاسخ بيانگر آن است كه همانند 

و دوم بررسي ارتبـاط نيـرو خـالصو تغييـر انـدازه سؤالهمانند سؤالهدف از طراحي اين اول

ت پيشين صفر نبودن نيروي خالص وارد بر جسم اسـت. سؤاالبا سؤالسرعت است. تفاوت اين 

 كننده نتايج قبلي است. تأييدنيز سؤالآموزان به اين پاسخ دانش

 نتايج

تجربه اثبات كرده مبحث حركت در دوره دبيرستان از جمله مبـاحثي اسـت كـه فهـم آن بـراي

يابي برخي مشـكالت كـههآموزان مشكل است لذا ما تصميم گرفتيم در اين نوشته به ريش دانش

و چگـونگي اسـتفاده از قـانون دوم باعث ضعف دانش آموزان در حل مسائل مربوط به حركت

به مبحث خيلي كوچكي پرداخته شد كه نتايج زيـر حاصـل،نيوتون بپردازيم. براي تمركز بيشتر

: شد
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و ششـم مالحظـه كـرد سـؤال هـاي مربـوط بـه گونه كه در تحليـل پاسـخنامه همان.1 يم سـوم

 آموزان به خوبي قادر به تشخيص نيروهاي وارد بر جسم هستند. دانش

و هفـتم،اول سـؤال هـاي مربـوط بـه آمار مربوط به پاسـخ.2 هـا بـاو مقايسـه ايـن پاسـخ دوم

به پاسخ شدسؤاالهايي كه و ششم داده مي،ت سوم آمـوزان در ارتبـاط دهد كه دانش نشان

مي مفهوم شتاب به نيروي خالص وارد بر جسم رسد معلم بـراي دچار مشكل هستند. به نظر

 فهم شتاب بايد روي مفهوم نيروي خالص وارد بر جسم متمركز شود.

و پـنجم بـه پاسـخي كـه دانـش سـؤاال با توجه به ارتباطي كـه پاسـخ.3 آمـوزان بـهت چهـارم

ميسؤاال و دوم آموز نتواند شـتاب حركـت را بـه دهند مشخص است كه اگر دانشت اول

ت ميدرستي هـاي شود. بررسي پاسخ شخيص دهد در تشخيص نوع حركت نيز دچار مشكل

و پنجم به خوبي سؤاالمربوط به   كننده اين مطلب است. تأييدت چهارم
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Investigating One of the Causes of Students' Weakness in 
the Subject of Dynamics 
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Abstract 

Since the issue of movement is one of the most challenging topics in high 
school, we decided to explore the causes of this weakness. By evaluating the 
exam papers of the first semester of the second grade physics course of the two 
high schools in the city of Varamin, we found out that one of the problems of 
students is how to use Newton's second law. We designed a questionnaire to 
find the root of the problem. The results of the analysis of the answers provided 
us with information that seems to be useful for teaching this topic. 
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