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اطالعات مقاله

هدف این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش
 روش این پژوهش از نوع طرح نیمهآزمایشی بود که در.فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پایه دوازدهم میباشد
فیزیک آموزش وپرورش ناحیه- نفره از دانشآموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی36 آن نمونه ای شامل دو کالس
 گروه آزمایش در معرض آموزش، پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل. تبریز انتخاب شدند1
 هر.مهارتهای ریاضی قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل به همان شیوه سنتی آموزش خود را دریافت کرد
دو گروه قبل و بعد از آمورش با استفاده از پرسشنامههای فرسودگی تحصیلی و ارزش تکلیف مورد ارزیابی قرار
 نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که در میزان فرسودگی تحصیلی و ارزش تکلیف بین دو گروه.گرفتند
 میزان فرسودگی تحصیلی، دانشآموزانی که آموزش مهارتهای ریاضی داشتند.تفاوت معنیدار وجود دارد
 نتایج تحقیق تاثیر آموزش مهارتهای ریاضی در آموزش فیزیک.پایینتر و ارزش تکلیف باالتری را نشان دادند
.را بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانشآموزان مورد تایید قرار میدهد
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ABSTRACT

Original Research Paper

The purpose of this study was to investigate the effect of teaching math
skills in physics education on improving the task values and reducing the
educational Burnout of 12th grade students. The method of this research
was a semi-experimental design, in which a sample of two classes with 36
students from the twelfth-grade students of mathematics-physics education
in District one of Tabriz was selected. The participants were assigned to
experimental and control groups randomly. The experimental group was
exposed to teaching math skills, while the control group received
traditional training over the same period. Both groups were evaluated
before and after the study through burnout and task value questionnaires.
The results of covariance analysis showed that there is a significant
difference between the two groups in terms of their educational burnout
and task values. Students who had math skills training in physics education
demonstrated much lower educational burnout and higher task values. The
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نویسنده اول و همکاران
results of the research confirm the effect of teaching math skills in physics
education on improving the task values and reducing educational burnout
of students.
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 .1مقدمه
فرسودگی تحصیلی یکی از متغیرهای مهم در حوزه روان شناسی
تربیتی است و مطالعات مختلفی اهمیت آن را در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مورد تایید قرار دادهاند .فرسودگی تحصیلی به احساس
خستگی در برابر خواستها و نیازهای تحصیلی (خستگی) ،احساس
بدبینی و بی عالقه بودن به تکالیف درسی (بی عالقگی) و احساس
ناشایستگی (کارآمدی پائین) اشاره دارد [.]1
فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی ایجاد احساس
خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ،داشتن نگرش
بدبینانه نسبت به تحصیل و مطالب درسی و احساس بیکفایتی
تحصیلی است [ .]2در واقع ،پاسخ و واکنش منفی نسبت به
استرسهای حاد و شدیدی است که در آن اغلب بهدلیل
خواستههای زیاد و خارج از توانی که از افراد میشود ،احساس
خستگی هیجانی و جسمانی در آنها ایجاد میکند [.]3
فرسودگی تحصیلی میتواند منجر به عدم مشارکت وکاهش انرژی
الزم برای انجام فعالیتهای تحصیلی شود به گونهای که دانشجویان
دچار فرسودگی تحصیلی ،انگیزهای برای شرکت در فعالیتهای
کالسی ندارند و ویژگیهای رفتاری مانند غایب شدن ،تأخیر در
حضور در کالس و ترک زود هنگام کالس را از خود نشان میدهند
[ .]4بعالوه این دانشجویان در کالس به مطالب درسی گوش نداده
و در فعالیتهای کالسی گروهی شرکت نمیکنند .آنها اغلب برای
کالس و معلم ارزشی قائل نبوده و برای عملکرد ضعیف تحصیلی
خود بهانه تراشی میکنند .در نتیجه حس مسئولیت پذیری و
پاسخگویی در برابر عملکرد ضعیف خود در این افراد وجود ندارد
[.]3
نظریه ارزش انتظار ،یکی از مهمترین نظریههایی است که در
مطالعه ارزش گذاری موضوعات درسی کاربرد دارد .بر طبق این
نظریه ،انگیزش دانشآموزان برای مشارکت در یک فعالیت به دو
مولفه وابسته است :انتظاری که برای موفقیت دارند و ارزشی که
برای تکلیف قایلند .این دو مولفه به صورت مستقیم بر پیشرفت،
عملکرد ،تالش و پایداری تاثیر میگذارند [ .]5پاسخ دادن به
سؤاالتی مانند اینکه این درس چقدر برایم مهم است؟ آیا این درس
ارزش آن را دارد ،که برایش زمان و انرژی اختصاص دهم؟ تعیین
کننده ارزش تکلیف برای دانشآموز است[ .]6به عبارت دیگر ارزش
تکلیف دربرگیرنده ادراک یا آگاهی فرد از مفید بودن ،اهمیت و
کاربرد یک تکلیف است[.]7
ارزش تکلیف به عنوان ادراک فرد از اهمیت تکلیف و مفید بودن
آن است که شامل سه مؤلفه عالقه ،اهمیت و مفید بودن میباشد
[.]8

آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار میگیرد ،نقش آموزش
مهارت ریاضی در آموزش فیزیک در ارتباط با متغیرهای فرسودگی
تحصیلی و ارزش تکلیف میباشد .در همه مقاطع تحصیلی در
آموزش فیزیک ،تقابل و تقاطع میان فیزیک و ریاضی شدیدا وجود
دارد .بسیاری از معلمان از اینکه دانشآموزان از مهارت ریاضیات
کافی برای یادگیری فیزیک برخوردار نیستند شکایت میکنند .در
واقع تحقیقات نشان میدهند که دانشآموزان در سنین و مقاطع
تحصیلی متفاوت توانایی الزم برای تفسیر پدیدههای فیزیک و
روابط ریاضی مربوط به آنها را ندارند .کلمنت و همکاران گزارش
میدهند ،مهندسین تازه فارغالتحصیل ،نمیتوانند رابطه بین یک
پدیده فیزیکی را که با زبان بیان میشود با روابط ریاضی ربط دهند
[ .]9پژوهشهای باگنو و همکاران نشان میدهد که دانشآموزان
دبیرستانی قادر نیستند ،تعبیر فیزیکی فرمولهای ریاضی را به
درستی بیان کنند [ .]10تحقیقات کوهن و همکارانش نیز نشان
میدهد ،دانشآموزان دوره دبیرستان و حتی دبیران آنها نمی-
توانند تعبیری کیفی از مدارات جریان مستقیم داشته باشند .در
حالی که میتوانند به وسیله معادالت ریاضی به جواب خواسته شده
مسئله دست پیدا کنند .ارتباط عمیق بین فیزیک و ریاضیات یعنی
کاربرد فیزیک در ریاضیات و بر عکس آن بوسیله تواناییهای هر دو
تایید شده است .بسیاری از فیزیکدانها بر نقش ضروری ریاضیات
در آموزش فیزیک تاکید دارند .به عنوان مثال از دیدگاه گالیله
جهان به زبان ریاضیات نوشته میشود [.]11
در صورتی که جزییات را مورد تحلیل قرار دهیم متوجه می شویم
نقش ریاضی در فیزیک جنبههای متعددی دارد :ریاضی را میتوان
به عنوان ابزار (از منظر پراگماتیک) ،عمل به عنوان زبان ( کارکرد
ارتباطی) و تدارک چهارچوب قانونی و ساختاری به خدمت گرفت
[ .]12آنجل و همکاران دیدگاه دانشآموزان دبیرستتتتان و معلمان
فیزیک درباره فیزیک را مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که
دانشآموزان فیزیک را دشوار میدانند؛ زیرا آنها باید در یک زمان
با تجرب یات مختلف مان ند آز مایش ها ،فرمول ها و م حاستتت بات،
نمودارها و توضتتیحات مفهومی درگیر شتتوند .عالوه بر این ،آنها
باید در میان آن ها تغییراتی ایجاد کنند .برای مثال ،دانشآموزان
باید توانایی انتقال نمایه های گرافیکی به نمایه های ریاضتتتی را
داشته باشند[.]13
در مطالعهای بر روی دانشجویان علوم پزشکی مقدار فرسودگی
تحصیلی باالتر از حد متوسط بود .متغیر فرسودگی تحصیلی بر
عملکرد تحصیلی تاثیر منفی بسزایی دارد ،به طوری که با کاهش
میزان ناکارآمدی ،بیعالقگی و خستگی هیجانی دانشجویان،
عملکرد تحصیلی افزایش پیدا میکند [.]14
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از آن جایی که یادگیری فراگیران عمدتاً به وسیله عملکرد
تحصیلی آنها سنجش میشود ،شناسایی متغیر فرسودگی
تحصیلی و اثر آن بر عملکرد تحصیلی فراگیران ،از کارهای مهم
روانشناسان تربیتی است؛ به طوری که کنترل فرسودگی تحصیلی
به دلیل بهبود پیشرفت تحصیلی و انگیزش و اشتیاق یادگیری آنها
ضروری است [.]15
نتایج پژوهش سلطانینژاد و محمودی نشان داد که خودکارآمدی
اثر معنیداری بر نگرش نسبت به ریاضی دارد [ .]16همچنین اثر
مستقیم ارزش تکلیف بر نگرش نسبت به ریاضی و نقش واسطهای
آن در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی مورد تایید
قرار گرفت .همچنین پژوهش نشان داده است که ارزش تکلیف با
واسطه اهداف پیشرفت و درگیری شناختی عمیق ،اثر غیرمستقیم
معناداری بر پیشرفت ریاضی دارد [ .]17مطالعات نشان میدهند
که ارزش گذاری بر نگرش و عواطف فرد برای درگیر شدن در
تکلیف اثر میگذارد [.]18
نتایج حاصل از یک مطالعه بر روی دبیران نشان میدهد که
دبیران از ترکیب فیزیک و ریاضی برای تمرین با دانشآموزان خود
استفاده مینمایند .آنان از این روش به عنوان ابزاری برای پرورش
ذهن دانش آموزان برای فهم تعاریف فیزیکی  ،حل مسائل و یافتن
روابط ریاضی میان ثابتهای فیزیکی استفاده میکنند .برای جمعی
از دبیران درهمبافتگی میان این دو درس در واقع مهمترین نکته
برای آموختن روابط و مفاهیم فیزیکی است .این ابزار اجازه میدهد
که میان جنبههای مختلف دنیای فیزیک و همچنین پدیده های
مختلف تشابهاتی بوجود آید .گروهی دیگر از دبیران بر این باورند
که این همکاری وتفاهم میان فیزیک و ریاضی در مسائل فیزیک
نهفته و پنهان است و همین نکته است که باعث ایجاد تصور ریاضی
در دانشآموزان میشود .نتایج پژوهش نشان میدهد که نحوه
تدریس و معرفی معلمان درمورد همکاری میان دو درس فیزیک و
ریاضی دارای الگوهای متفاوت است [.]9
علیرغم وجود مطالعات متعدد در مورد تقابل میان ریاضی و فیزیک
مطالعات محدودی به تاثیرات این تقابل پرداختهاند و پژوهش در
این زمینه ضروری به نظر میرسد .بر این اساس پژوهش حاضر
قصد دارد به این سواالت پاسخ دهد که آیا آموزش مهارتهای
ریاضی در آموزش میتواند بر ارتقای ارزش تحصیلی دانشجویان
موثر باشد و این که آیا آموزش مهارتهای ریاضی را در آموزش
فیزیک میتواند بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانشآموزان موثر
واقع باشد .بنابراین پژوهش قصد دارد تاثیر آموزش مهارتهای
ریاضی در آموزش فیزیک را بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش
فرسودگی تحصیلی دانشآموزان مورد بررسی قرار دهد.
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 .2روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده ،روش نیمهتجربی میباشد که در آن
اثربخشی متغیر مستقل روش آموزش بر متغیر وابسته ارزش تکلیف
وکاهش فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است .بر همین
اساس از طرح پیش آزمون -پس آزمون همراه با گروه کنترل
استفاده شده است .جامعهی مورد مطالعه در این تحقیق شامل
کلیهی دانشآموزان پسر پایه دوازدهم رشته ریاضی-فیزیک
آموزش و پرورش ناحیه  1تبریز است که در سال تحصیلی 1397-
 98مشغول به تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل دو کالس 36
نفره از دانشآموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی-فیزیک است که به
صورت در دسترس انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه
با و بدون آموزش مهارت ریاضی مورد مطالعه قرار گرفتند .در فرایند
اجرا ،در کالس درس فیزیک ،در طول نوبت اول یک گروه در معرض
آموزش مهارت ریاضی قرار گرفت و گروه دوم بدون مهارت ریاضی
آموزش دیدند .دانشآموزان هر دو گروه قبل و بعد از مداخله به و
سیله پرسشنامههای استاندارد ارزش تکلیف و فرسودگی تحصیلی
مورد سنجش قرار گرفتند.
مقیاس ارزش تکلیف :برای اندازهگیری میزان ارزش تکلیف دانش-
آموزان از خردهمقیاس ارزش تکلیف پینتریج ،اسمیت ،گارسیا و
مکیچی در سال  1991استفاده شد .این خردهمقیاس دارای  6گویه
ال
میباشد که در طیف پنج لیکرتی از ( 1کامالً غلط) تا ( 5کام ً
درست) تنظیم شده است .کمترین نمره برای این خرده مقیاس 6
و بیشترین نمره  30می باشد .در پژوهشی بر روی دانشآموزان
دبیرستانی ،به منظور تعیین روایی خرده مقیاس ارزش تکلیف ،از
روش تحلیل عامل تأییدی با استفاده از تحلیل ساختارهای
گشتاوری ) (AMOSروی مادههای این خردهمقیاس انجام داده
است .به منظور سنجش ضریب پایایی خرده مقیاس ارزش تکلیف
از روش آلفای کرونباخ و تنصیف (اسپیرمن براون) استفاده شد که
این ضرایب به ترتیب  0.84و  0.73حاصل گردید .همچنین روایی
خردهمقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت
[.]17
مقیاس فرسودگی تحصیلی :فرسودگی تحصیلی ،اشاره به احساس
خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن یک
حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بی عالقگی) ،و
احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشآموز (کارآمدی پایین)
دارد [ .]19پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط برسو و همکاران
در سال 1997تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه سه حیطه
فرسودگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی ،و ناکارآمدی تحصیلی را
میسنجد .پرسشنامه مذکور  15ماده دارد .خستگی تحصیلی 5
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 شتتتتاخ های توصتتتیفی پیش آزمون و پس آزمون2 جدول
فر سودگی تح صیلی و ارزش تکلیف را در دو گروه کال سی ن شان
 در پس آزمون گروه کال سی، چنان که م شاهده می شود.می دهد
 افزایش م شهودی در،با آموزش مهارت ریا ضی در آموزش فیزیک
نمرات فرسودگی تحصیلی و ارزش تکلیف در پس آزمون مشاهده
2  و1  همچنین اختالف م یانگین ها در نمودار های.میشتتتود
.مشاهده میشود

 بیعالقگی تحصیلی،)ماده (مطالب درسی خسته کننده هستند
ماده (احساس میکنم نسبت به مطالب درسی عالقه ای ندارم) و
 ماده (احساس میکنم نمیتوانم از عهده6 ناکارآمدی تحصیلی
 در مطالعه نعامی پایایی و روایی ابزار.مشکالت درسی بربیایم) دارد
.]20[ حاضر مورد تایید قرار گرفته است
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش پس از بررسی و تایید پیش
. از روش آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد،فرضهای آزمون

 آمار توصیفی.2جدول
Table 2. Descriptive statistics
variables
Groups
Task
Values

Educational
Burnout

statistics

Pre-test

Mean
S.D
Mean
S.D
Mean
S.D
Mean
S.D

12.56
3.16
13.56
3.17
42.63
8.22
41.72
9.13

With Mathematics
Skills
Without
Mathematics Skills
WithMathematics
Skills
Without
Mathematics Skills

Posttest
16.47
3.31
13.86
3.13
36.55
7.14
40.69
8.67

Task Values

20

15
10
5
0
WithMathematics

Pre-test

Without Mathematics

Post-test

 تفاوت میانگین بین دو گروه در ارزش تکلیف.1نمودار
Fig 1. Mean difference between two groups in Task Value

Educational Burnout

45
40
35
30
WithMathematics

Pre-test

Without Mathematics

Post-test

 تفاوت میانگین بین دو گروه در فرسودگی تحصیلی.2نمودار
Fig 2. Mean difference between two groups in Educational Burnout

 نتایج مربوط به بررستتتی نرمال بودن دادهها نمایش3 در جدول
 چنان که م شاهده می شود در همه موارد نتایج.داده شده ا ست
.حاکی از نرمال بودن دادههاست

4

 بسته آموزشی مبتنی بر مهارتهای ریاضی در:بسته آموزشی
آموزش فیزیک براساس ضرورت موجود توسط دبیران فیزیک تهیه
شد و توسط اساتید حوزه تربیتی و فیزیک دانشگاه مورد بازبینی
 خالصه محتوای جلسات آموزشی1  در جدول.و تایید قرار گرفت
 این محتوا در طول نیمسال اول سال تحصیلی.ارایه شده است
. ارایه شده است1397-98
 خالصه محتوای جلسات آموزشی.1جدول
Table 1: Educational Program
session Subject
Content
Justifying
- Identifying the interplay between
students about
math and physics
teaching math
- Explaining
Mathematical
1
skills and
Applications in Physics
its applications
- Easy solving of physics problems
on physics
using math skills
education
- Explaining the concept of physical
quantities
- The training of scalar and vector
quantities and the explanation of
2
Vector analysis
examples of these quantities in
physics
- Addition and subtraction training of
scalar and vector quantities
- Introduction to scalar and vector
quantities in physics
Vector analysis
3
- Training of vector quantities such as
in physics
displacement and velocity and
acceleration and force
Training the linear function and its
4
linear function
graphs
- Training the linear equation of spacetime in the uniform motion on the
linear function
straight line and drawing its graphs
and its
5
- Training the linear equation of
application in
velocity-time in the motion with
physics
constant acceleration on the straight
line and drawing its graphs
Quadratic
Training the quadratic function and
6
function
drawing its graphs (Parabola)
- Training the quadratic function of
Quadratic
space-time in the motion with
function
constant acceleration on the straight
7
and its
line and drawing its graphs
application in
- Training the trajectory of a projectile
physics
and drawing its graphs
Training the tangents and slope and
Tangents and
8
their application in calculation of
slope
velocity and acceleration vectors

یافتهها.3
****  تابستان،*  شماره،**  جلد،پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمی
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جدول .3نتایج بررسی نرمال بودن دادهها

Sig.

Table 3. Tests of Normality- Kolmogorov-Smirnova
variable Pre/post
Kolmogoro
Mean
SD
v-Smirnov

0.16

1.12

3.188

13.06

Pre-test

0.06

1.34

3.46

15.16

Post-test

0.90

0.56

8.64

42.18

Pre-test

0.48

0.83

8.15

38.62

Post-test

Task
Values
Educatio
nal
Burnout

برای مقایسه گروههای آزمایش و کنترل از روش تحلیل کواریانس
یکراهه استفاده شد .ابتدا مفروضه همگنی رگرسیون آماری و برابری
واریانس خطای گروههای مورد مطالعه بررسی شد و پس از تایید
پیش فرضها ،تحلیل صورت گرفت ،که نتایج آن در جدول  4درج
شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس
Table 4. One Way Co-Variance Analysis results
Sig.

F

.001

40.85

.029

4.98

Mean
Square
211.03
5.16
264.78
53.16

df
1
69
1
69

Sum of
Squares
211.03
356.44
264.78
3668.40

Source

Dependent
Variable

Group
Error

Task values

Group
Error

Educational
burnout

مندرجات جدول  4نشان میدهد که اثر کاربرد آموزش مهارت
ریاضی در آموزش فیزیک در افزایش ارزش تکلیف معنیدار است
( F= 40.85در سطح کوچکتر از  0.001معنیدار است) .از این
رو می توان نتیجه گرفت که دانشآموزانی که آموزش مهارت
ریاضی داشتند ،میزان ارزش تکلیف باالتری را نشان میدهند.
همچنین در متغیر فرسودگی تحصیلی اثر کاربرد آموزش مهارت
ریاضی در آموزش فیزیک در کاهش فرسودگی تحصیلی معنیدار
است F= 4.98( .در سطح کوچک تر از  0.029معنی دار است) .از
این رو می توان نتیجه گرفت دانشآموزانی که آموزش مهارت
ریاضی داشتند ،میزان فرسودگی تحصیلی پایینتر را نشان می-
دهند.
.4نتایج و بحث
نتایج تحقیق تاثیر آموزش مهارت ریاضی در آموزش فیزیک بر
ارتقای ارزش تکلیف و کاهش فرسودگی تحصیلی دانشآموزان
مورد تایید قرار میدهد.

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****

در گذشته ریاضیات موجود در محتوای فیزیک ،به طور عمده در
زمینه حل مسئله مورد بررسی قرار میگرفت [ .]21محققان پی
بردهاند که در جریان محاسبات فیزیکی استداللهای ادراکی و
ریاضی باهم تالقی مییابند [ .]21&22تحقیقات بومرت و
همکارانش نشان میدهد که میزان درست بودن تعابیر مربوط به
پدیدههای فیزیکی که توسط دبیران ارائه میشود تا حد زیادی به
دانش ریاضی آنها مربوط میشود [.]23
نتایج مطالعات نشان میدهد که در دامنه مهارتهای حل مسئله
در فیزیک ،موانع اصلی ضعف در مهارتهای ریاضی و عدم درک
مساله میباشد .برای غلبه بر این موانع باید به معلمان ،آموزشهای
الزم داده شود و نیز در استخدام معلمان فیزیک این صالحیتها
مورد توجه قرار گیرد [.]24
مونتا مطالعه فرسودگی تحصیلی را در دانشجویان موضوع بسیار
مهمی میداند به این دلیل که مبنای درک عملکرد تحصیلی
ضعیف دانشجویان و شوق و اشتیاق به آنها به تحصیل است.
فرسودگی تحصیلی در موقعیتهای آموزشی بهعنوان احساس
خستگی بهدلیل تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی) ،داشتن
حسی بدبینانه و بدونعالقه نسبت به مطالب و تکالیف درسی
(بیعالقگی) و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی
و تحصیلی (خودکارآمدی شخصی کاهشیافته) تعریف میشود
[ .]25دانشجویان مبتال به فرسودگی تحصیلی ،انگیزهای برای
شرکت در فعالیتهای کالسی ندارند و رفتارهایی مانند غیبت
کالسی ،تاخیر در ورود و خروج زودهنگام از کالس را نشان
میدهند .این دانشجویان در کالس به مطالب درسی گوش نمی-
دهند و در فعالیتهای گروهی کالس مشارکت ندارند .بسیاری از
آنان برای کالس و معلم احترام نمیگذارند و برای عملکرد تحصیلی
ضعیف خود بهانهتراشی میکنند [ .]26ناکارآمدی در کالس درس
منجر به خودکارآمدی پایین میشود و ممکن است این مشکالت
به سایر جنبه های زندگی آنها نیز سرایت گند .دانشجوی ناموفق
در زمینه تحصیل از طرف اعضای خانواده و دوستان نزدیک نیز
بازخوردهای مثبتی دریافت نمیکند و ممکن است به پیامدهای
منفی دیگری مانند کاهش عزتنفس منجر شود و این فرد در روابط
بین فردی مشکل پیدا کند [.]27
تصور عمومی از ارزش ریاضیات و اهمیتش در جامعه [ ]28و تصور
خانواده و دوستان از ریاضی بر باورهای ارزشی دانشآموزان تأثیر
میگذارد و مشوق افراد برای درگیر شدن در تکلیف ریاضی است
[ .]29تکالیفی که ارزشمندتر ادراک شوند ،نگرش دانشآموز به
سمت آنان مثبت و درنتیجه از پیشرفت باالتری برخوردار خواهند
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بود [ .]18زمانی که دانشآموز احساس کند که انجام تکالیف برای
یادگیری خود او سودمند است به سمت عملکرد بهتر تحصیلی
پیش خواهد رفت [.]16
از نظر پینترچ انگیزش تحصیلی دارای سه مولفه انتظار ،ارزش
تکلیف و واکنش عاطفی یا هیجانی نسبت به تکلیف است .در این
الگو ،انتظار به باورهای یادگیرنده در مورد انجام تکلیف مربوط می-
شود .مؤلفه ی ارزش در این الگو شامل سه جزء میباشد :الف)
ارزش تکلیف که به ادراک مفید و مهم بودن محتوای یک درس
اشاره دارد .ب) جهت گیری درون انگیزشی است که ریشه در عوامل
درونی نظیر کنجکاوی ،چالش طلبی و تمایل برای تسلط بر محتوا
دارد؛ ج) جهت گیری هدف بیرونی به عوامل بیرونی همچون
گرفتن نمرات خوب ،رقابت با دیگران و جستجوی تحسین یا پاداش
ارتباط مییابد .مؤلفه ی عاطفه مربوط به میزان اضطرابی است که
یادگیرنده به هنگام امتحان دادن یا اندیشیدن به آن تجربه میکند
[ .]30آموزش آموزش مهارت ریاضی در آموزش فیزیک میتواند
در هر سه جز تاثیرگذار باشد .در جز اول میتوان گفت که آموزش
آموزش مهارت ریاضی با افزایش درک و روشن سازی مفاهیم به
ادراک مفید و مهم بودن محتوای درس کمک میکند .در جز دوم
این آشنایی میتواند منجر به افزایش کنجکاوی و تمایل برای تسلط
بر محتوا بشود .در جز سوم هم درک ریاضی میتواند به بهبود
وضعیت یادگیری کمک نماید ،که به نوبه خود میتواند منجر به
انگیزش باال برای تداوم یادگیری و آموزش شود.

مهارت ریاضتتی در آموزش فیزیک بر کاهش فرستتودگی تحصتتیلی
دانشآموزان موثر است.

این پژوهش با مساعدت معلمان و دانشآموزان ناحیه  1انجام شد.
پژوهشگران از همکاری بیدریغ ایشان نهایت سپاس را دارند.
 .5نتیجهگیري
در این پژوهش تاثیر آموزش م هارت های ر یاضتتتی در آموزش
فیز یک بر ارت قای ارزش تکلیف و کاهش فرستتتودگی تحصتتتیلی
دانشآموزان پا یه داوزدهم مورد بررستتتی قرار گر فت .به همین
منظور دو کالس از دانشآموزان پایه دوازدهم که از نظر شتتترایط
جمعیت شتتناختی مشتتابه هم بودند ،برای رستتیدن به مقصتتود
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش ن شان داد ،گروه آموزش دیده با مهارت ریا ضی
در مقایستتته با گروه مقابل ارزش تکلیف باالتری را در پایان دوره
ن شان دادند .بنابراین آموزش مهارت ریا ضی در آموزش فیزیک بر
ارتقای ارزش تکلیف موثر است .همچنین نتایج نشان داد که گروه
آموزش دیده با مهارت ریاضی در مقای سه با گروه مقابل فرسودگی
تحصیلی کمتری را نشان دادند .بنابراین میتوان گفت که آموزش
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