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Abstract 
In this article, social aspects of youth educational fulfillment are practically examined. Basic 
approach is social order theory as composed and polygonal theory; because there are full of 
important educational point and refused from general reductionism. The method of research, 
according to the facilities and nature of research, is social measurement; and most research 
reports are based on survey results. Thus, it is selected six typically different high schools 
and distributed questionnaire among 389 students. The results with 70 percent in determined 
coefficient indicates haw hypothesizes are confirmed. Regression results in stepwise method 
indicate that math intelligence and eagerness to physics have the most effective roles among 
individual variables in explaining score achieving. Moral authority of parents, Money, and 
practiced mothers' management among variables on family level, are the most important 
factors in physics score variance. Results indicate that teacher's empirical teaching, non-
absence of student, and participations in outdoor school affairs, among variables on school 
level, have the most important effectiveness in physics score. 

Keywords: Learning of physics, Micro order, Moral authority, Social circumstances, Social 
measurement. 
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 مطالعة تجربی شرایط اجتماعی نظم خُرد مؤثر بر موفقیت تحصیلی

 آموزان در درس فیزیکدانش

 وحید نقدی دورباطی

 ، تهران، ایران علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیانگروه آموزش ، یاراستاد

 (06/08/1399ذیرش: ؛ تاریخ پ15/02/1398)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

در پژوهش حاضررر تیر ر عاداد عماعاِ م فقفت ت مقعناد در یادر رف ف کیآ موفقد تبرا  هررست عرررتر رویلرد عظررة ت نيری  تة  ت  و 
رت؛ ویرع در مدت اه عرتباط نلات فحقرف نيریهچنساُدسف نيم عماعاِ   رتر هاف ترا ا  تقمهت و عو تتة لع هست ع رقم عماناب  ررعی  فر

روش عنبام تحت قت انا اه عفلانات و فاه ت تحت قت رنبش عماعاِ  عرت؛ و ِعسة رکعرش تحت ق فبان  ار ناایجم پ عایش عرتر نعقن  
عنسر ناایج تحت قت عف عو رطح عرااد علبرو عناخاب هستر رف خقههروش نعقنهطه عرت که اهمفقو دورة دوم فاقردعنش 398تحت ق هافل 
کنسر ناایج تحة ل رررر قن  هاف تحت ق رع مهلار ف مفقوعدت چگقنگ  تیی س فرض هدرظس عو تغ  رعت نعرة ف کیآ دعنش 70اا تقعد تب  ن 

کننست ردت فاغ رهاف ِالقه اه درس ف کیآ و هقش ریاض  ا شارین نتش تتقیتچنسرافه حاک  عو مد عرت که عو ف اد فاغ رهاف رطح ف
رت خانقعدتت و نحقة فسیریت  ررپر رطح خانقعدتت عقاسعر عخالق  وعلسینت درمفس  سانسر در ف اد فاغ رهاف  سب نعرة ف کیآ دعرع ه رع در ک

نسر عو ف اد فاغ رهاف رطح فسررهت فاغ رهاف تسریس کاراردف ااهکننسة نعرة ف کیآ مقعناد ف ترین ِقعفل تتقیتفادرعد پُرتبراه فهم
مفقوعد ا شارین نتش رع در تتقیت نعرة تقرط فدةم ف کیآت ِسم غ بت در طقل ترمت و فشارکت در عفقر ر احا  و ت ریح  تقرط دعنش

 ف کیآ دعرع هسانسر 

 دت یادر رف ف کیآر عقاسعر عخالق ت رنبش عماعاِ ت هرعیط عماعاِ ت نيم خُر: واژگان کلیدی
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  مقدمه

ماهیت و روش انجام پژوهش، تمام  ةبه واسطهمچنین، آموزش و یادگیری آن، علم فیزیک، 

علم ناب را دارا است. این علم، به علت ابعاد تربیتی و آموزشی، دیری است که های یک ویژگی

شناسی و علوم متأخر مانند جامعهکه مبدئان  طوریبهشناخته شده است؛ علوم اثباتی  عنوان مادربه

اند. آموزش این کردهرا پیروی میها، از قواعد و ضوابط آن های آن، در روش و تحلیل یافتهشاخه

؛ و امروزه در صدر توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار داشته استهای آن، علم، به علت ظرفیت

ن تریفیزیک که از قدیمیه است. گنجانده شد 1(PCKنیز در آموزش تعیلم و تربیت رسمی )

و  های دقیق در گردآوری اطالعات؛روش. 2 ؛اصول موضوعه. 1های علمی است، بر مبنای شاخه

، 2)نارلیکار نهاده شده است یاضیات بناسطوح مختلف ر ویژه مبتنی برفهم و توصیف شرایط، به. 3

2017.) 

 ةاوج منطق همواره در صدر توجه فالسف عنوانریاضیات که یک علم تحلیلی و انتزاعی است، به

های خود، علمی که در بیان مسایل و یافته ةدلیل، هر شاخ به همین. است تعلیم و تربیت قرار داشته

کارگیری ریاضیات پیدا کرده است، از شأن واالتری برخوردار شده است. ه توانایی بیشتری برای ب

محتوایی، در صدر قرار گرفته است. به  -تحلیلی یدر این میان، علم فیزیک به عنوان یک مقوله

 .2هم بیشترین بیان ریاضیاتی را در مفاهیم خود داشته؛ و  .1 عبارت دیگر، در مقایسه با سایر علوم

های متنوع ریاضی ها را در قالب، مفاهیم محتوایی و ارتباط آنهم از فضای انتزاعی فاصله گرفته

  آشکار کره است.

ای های اخالقی و اجتماعیِ ویژهفیزیک در میان علوم، یادگیری این علم ظرفیت جایگاهفارغ از 

چون فیزیک کاملی همافرادی که با علوم رود کند. به این معنی که انتظار میفراهم می فراگیرانبرای 

                                                           

که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مورد تأکید موجود،  متون نظریدانشِ مبتنی بر محتوای تعلیم و تربیت در . 1

)وزارت  (PCK= Pedagogical Content Knowledgeشود )شناخته می« PCK»اختصاری با صورت بهقرار گرفته است، 

 (.13، ص1394علوم، تحقیقات و فناوری، 
2. Narlikar 
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 دهندگانآموزش ، از نظم رفتاری و درجه اخالقی باالیی برخوردار باشند.و ریاضیات سروکار دارند

طور بهی برقراریِ سازگاریِ درونی و کندوکاوهای منطقی، واسطهبهاین رشته علمی  فراگیرانو 

و اخالقی رشد فکری کنند؛ و و تقویت میسازگاری درونیِ افکار و رفتار خود را واکاوی مداوم 

رود برای طور که از این معلمان انتظار نمی. همان(0062، 1تامسون)هیل و نمایند خود را تضمین می

رود که در روابط اجتماعی و اخالقِ کنند، انتظار نمییک هندوانه از بادسنج استفاده رم تعیین جِ

 شان دچار اغتشاش و مغالطه گردند. ایحرفه

و  ما شواهد کیفی و کّمی حاکی از ضعف آموزش فرهنگی ةدر جامعاما، مسأله این است که 

وفور از جانب دبیران و افرادی . حدود دو دهه است که بهتحلیلی و محتوایی است یادگیری این علم

ضعف عالقه  .1 :شودمیمسائل زیر مطرح  مانندمواردی  ،که مستقیماً با آموزش فیزیک درگیر هستند

افت  .3 و ؛سیتماتیک فیزیک توسط شاگردان ةعدم مطالع .2 ؛آموزان نسبت به علم فیزیکدانش

 .کیزدگیری فیآموزان در یادانشتدریجی و شدید 

 پرداختهآموزان نسبت به درس فیزیک دانش اجتماعی یادگیری تبیینتوصیف و  بهاین پژوهش در 

این مقاله در پی سه پرسش تدوین شده است. دو پرسش نخست وجه توصیفی دارند و شده است. 

ین پژوهش محوری اهای پرسش سوم بعد تبیینی دارد؛ و این مقاله عمدتاً بر آن استوار است. پرسش

 ند از: اعبارت

 علم فیزیک عالقمند هستند؟  درسآموزان نسبت به از دانش)چه درصدی( چه تعداد . 1

  شوند؟آموزان در آزمون فیزیک موفق محسوب میاز دانش)چه درصدی( چه تعداد . 2

 آموزان در درس فیزیک مؤثرند؟کدام عواملِ اجتماعی بر یادگیری دانش. 3

روش  ةکنندتعیینهمچنین، ؛ دکنناهداف تحقیق را مشخص و شفاف می ،یادشدههای پرسش

 پرداخته خواهد شد.  آنهای بعد در بخشمتناظراً که هستند  پژوهش

دهندگان آموزش فیزیک و یادگیری فراگیران موضوعی است که همواره در کانون توجه آموزش

های شمندی صورت گرفته که عمدتاً فعالیتهای بسیار ارزفعالیت ،این علم بوده است. در این راستا

                                                           
1. Hill & Thomas 
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متونی تخصصی، ساده و روان را در برداشته است. برخی محققان که  ةتهی ،آزمایشگاهی، همچنین

اند نشگاهی، سعی کردهفاینمن، استاد تدریس فیزیک دا به پیروی ازاند، داشتهآموزش فیزیک  ةدغدغ

سازیِ آسان .2با استفاده از ادبیات ساده؛  .1 فیزیک رامحتواهای شیوا، مفاهیم مشکلِ دانش  ةکه با تهی

رو، آنان محتواهایی را  این از(. 2000، 1آمیخته با طنز تدریس کنند )فاینمن .3مفاهیم پیچیده؛ و 

انش فنیِ چندانی انتقال دهند که دبه افرادی  تااند فراهم کردهمبتنی بر اصول و روش تعلیم و تربیت 

 های نخستین.سال ح اول و دوم متوسطه، کالج، و دانشجویان مهندسی در؛ مانند سطوندارند

ها با تأکید بر نقش ریاضی اند؛ که در آنریزی کردههایی را برنامهبرخی فعاالن این عرصه، فعالیت

های ریاضی و مفاهیم واقعی فیزیک مدل میان و تکیه بر مفاهیم واقعیِ جهان طبیعی، به طور پیوسته

(. برخی 2017شود )نارلیکار، پرهیز میاز محاسبات صرفاً ریاضی دارد؛ و وجود شت رفت و برگ

ها و تر، مانند روابط نسبیتی و کوانتومی، با استفاده از مدلدیگر، با محوریت موضوعات پیچیده

ها با فیزیک و ارتباط آن های ریاضی، مفاهیمای و کمترین استفاده از مدلهای رایانهسازیشبیه

گران کتب و محتوای درسی (. تدوین2017، و همکاران 2آلکانیزشود )ابیتی باال توضیح داده میجذ

 ةاند. این متون تا اندازها استفاده کرده و متون جذابی فراهم آوردهدر ایران نیز کمابیش از این روش

، طیدوربافیزیک شده است )نقدیفراگیران نسبت به علم  ةقابل توجهی موجب افزایش عالق

1393 .) 

شناسی، در دیگر روان ةدر راستای یادگیریِ علوم تحلیلی، به غیر از نظریه شناختی در حوز

عمده شده است.  یادگیریِ علوم پرداخته  نسبتاً بیرونیهای علوم رفتاری و اجتماعی به شرایطِدیدگاه

گیرند. در همین قرار میپذیری شدن یا جامعهی اجتماعیعلوم، زیر چتر نظریه های یادگیرینظریه

شود. داری مطرح میهای مدرسههای تنظیم محیط مدرسه و نظریهتر دیدگاهطور مشخصحوزه، به

های عملی ارائه شده است. آموزی و آموزشهای مربوط به مهارتهمچنین، به شکل خاص نظریه

ه شرایط اجتماعی و های تدریس مطرح شده است که مستقیماً بهای روش، دیدگاههمین رابطهدر 

تعلیم و  ةهای بالواسطهای مزبور، تأثیر علّی نظامباشند. در دیدگاهروانی آموزش علوم مربوط می

                                                           
1. Feynman 

2. Alcaniz 
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 ،. در ادامهشودبررسی میهای تربیتی خانواده و مدرسه تربیت در سطوح خُردِ جامعه، یعنی آژانس

ها قدرت توضیح و یژگی این نظریهترین و. مهمشودها پرداخته میترینِ آنطور مختصر به مهمبه

هایی دارای متغیرهای بهم پیوسته هستند؛ که در یک نظم ظریف، ها است. چنین نظریهبینی آنپیش

 (. 2011، 2؛ لَسنیک2016، 1کنند )براون و گرینپنهان شده و شرایط بهتر را برای یادگیری آشکار می

مراتب به الق، نظم و سلسلهتبعیت از اخ دور،ة شرق د در منطقکنمطالعات تطبیقی آشکار می

ها، کی از این موهبتای برای آنان به همراه داشته است. یهای عدیدهشرقی، موهبت اخالق عنوان

آموزان ژاپنی با دانش ةمقایساست. برای مثال،  در ریاضی و فیزیکآموزان دانشاین  پیشرفت درسی

ویژه مادر( به)مراتب، و پذیرش اقتدار والدین نظم، سلسله شان، میزان تبعیت آنان ازهمتایان غیرژاپنی

  (.2016، 3فرونِز؛ 1388وایت، ) است کردهطور واضح نمایان و اولیای مدرسه را به

آموزان مریکا، در مقایسه با دانشآمقیم  آموزان شرقیدانش همچنین، تحقیقات نشان داده است

، گیر، از موفقیت تحصیلی باالتریطور چشم، بهدانهیکسانی داشت دپوست که ضریب هوشیسفی

تر، راه، سربهآموزاناین دانش برتری ترین دالیلند. مهماهبرخوردار بود ویژه در ریاضیات و فیزیکبه

، هیبرتر و لبرای موفقیت بوده است )استیگآن جوانان آنان، و تمایل بیشتر  بودنتر، کوشاترمنظم

ویژه در رشد و موفقیت شرقی، شأن مادر به در نظم و اخالق همچنین،(. 1388؛ وایت، 1384

نظم و  ةتوان نظم و اخالق خانواده را در آیینکه می طوریتحصیلی فرزندان بسیار واال است؛ به

ها که در ایران (. دیگر پژوهش1388؛ وایت، 2009، 5؛ وِلچ2009، 4)کیممشاهده کرد اخالق مادر 

دهد نقش مادران در ارتقای اخالقی و رشد تحصیلی جوانان نقش یانجام شده است، نیز نشان م

، دورباطی نقدی؛ 97، ص1395؛ سفیری و اسدپور، 21، ص1395، دورباطی نقدیکلیدی دارد )

  (.1392، دورباطی ؛ نقدی135-140ب، صص1391، دورباطی نقدی؛ 1394

در موفقیت تحصیلی دارند؛  دهد دو متغیر در سطح فرد، بیشترین سهم راتحقیقات دیگر نشان می

اند از: دو متغیر عبارتگیرند. آن الشعاع قرار میدو، دیگر متغیرها تحتکه در حضور آن  طوریبه

                                                           
1. Brown & Green 

2. Lasnik 

3. Frønes 

4. Kim 

5. Welch 
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اخالق )در معنای پرهیزگاری و رعایت مالحظات  .2فردی و اجتماعی(،  . نظم )در وجوه1

 معنادار و متقابل میان موفقیت ةطامروزه برای اندیشمندان علوم اجتماعی و تربیتی، راباجتماعی(. 

و  ؛ استیگلر1391واتانابه، )انضباط فردی و اجتماعی آشکار شده است تحصیلی در علوم تحلیلی و 

 . (1388؛ وایت، 1384، هیبرت

تعلیم و تربیت  و در مطالعات گرفته شده است کارهپذیری بهایی که در جامعهیکی از دیدگاه

. این دیدگاه معتقد الگو است ةو نظریدیدگاه یادگیری اجتماعی ارد، محوری د ( جایگاهPCKرسمی )

است یادگیری در انسان یک موضوع فردی نیست، بلکه به غیر از عوامل فردی، عوامل اجتماعی 

است دیگران نیز بر یادگیری مؤثر  رفتار دیگران، تقویت رفتارهای الگو توسط ةمانند مشاهد

 . (2008، 1ماتسوبا)

های تدریس، شرایط و روش طالعات، فرایند تعلیم و تربیتِ رسمی، فارغ از تأکید بردر برخی م

به غیر از کند تأکید میدورکیم . گیردحاکم بر محیط آموزشگاهی محور مطالعه قرار می نوع نظم

که آن عبارت  ،تری وجود دارددرسی توسط معلمین، واقعیت بنیادی های تعلیم موضوعاتواقعیت

ارتباطات « یاجتماع لاشکاَ»رد که دابة نظم اخالقی. دورکیم اظهار میدرس به مثا سکال است از

آموز، چیزی فراتر از اَشکالِ تجارب تحصیلی است. این روابط دانش-آموزآموز و دانشدانش-معلم

های جامعه است. این ارزش آموز، نمایشلم در رابطه با دانششود، و نقش معها القا میبا ارزش

، شاروک و ه است )کافشد که توسط معاصرین ارائهست ا «پنهان برنامة درسی» مفهوم شی ازبخ

 . (2006، 2فرانسیس

های یادگیری نظریه توان به وجهِ کارکردینقش فضای مدرسه بر یادگیری علوم می زمینةدر 

ابالً شاگردان قمت د.کننترغیب میتدریس  های مختلفمعلمان را به استفاده از روشاشاره کرد؛ که 

های طور خالصه شیوهبه بینند.مربوطه را آموزش می از فضاهای اجتماعی متنوع بهره برده و علوم

 .4محور، و مسأله .3محور، تدریس تعامل .2انتقال مستقیم،  .1: ند ازاکالس درس عبارت ةادار

  .(1395)شعبانی،  آموزش انفرادی

                                                           
1. Matsuba 

2. Cuff, Sharrock & Francis 
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ناپذیری دارند در بسترهای وهی آمیختگی گسستکه با روش تعامل گرهای یادشده روش

فیزیک و ریاضی ویژه ، بهیابند. در برخی کشورها تدریس علومفرهنگی مناسب تبلور می -اجتماعی

 نقدی جنوبی، و سنگاپور نام برد ةتوان از کشورهای ژاپن، کرجمله می بسیار موفق بوده است. از آن

های مزبور رها تلفیقی از شیوهلبِ تدریس در این کشوهای موفق و غا. شیوهب(1391، دورباطی

 پژوهی و امثال آن نام برده شده استباشد؛ و از طرف محققان تعلیم و تربیت، تحت عناوین درسمی

 . (1388؛ وایت، 1384، و هیبرت ؛ استیگلر1391واتانابه، )

پژوهی درنظر ب اقدامها را در قالتوان آنکه می ی مرتبط با تدریسهااز پژوهش دیگر بخشی

البته، درست است که بنا به شرایط  دست آمده است.آورد، معطوف به فرایندهای گروهی و نتایج به

، هم از بُعد شاگردمحوری پژوهیدرسهایی همچون اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه، اجرای روش

؛ 1384، و هیبرت تیگلر؛ اس1393، دورباطی نقدی؛ 1391و هم از بُعد فرایندمحوری )واتانابه، 

 رو دارد. اما اگر به بُعد گروهی (، موانع زیادی را پیش2011، 1موراتا، الستون و هارت ؛1388وایت، 

گرفته است قرار توجه مورد کنیم که در ایران نیز این مهم تکیه کنیم؛ مشاهده می پژوهیدرسروش 

لیم و تربیت تحت فرایندهای در نظریة نظم اجتماعی، فرایند تع(. 1393، دورباطی نقدی)

پیوندد سیستماتیک نظم موجود و در واحدهای خُرد اجتماعی مانند خانواده و مدرسه به وقوع می

(. البته، روابط در سطح واحدهای خُرد نیز به سهم خود از نظم کالن متأثر است. این 1375)چلبی، 

توسط شولمن تحت د؛ که بخشی از آن آورای را برای فرایند آموزش فراهم میشرایط زمینه روابط،

 (. 1986، 2است )شولمنشده  ( ابداعPCK) «دانش محتوای آموزشی»

برقراری رابطه از هر نوع، وجود نمادها و اطالعات مشترک است. این ضرورت  نخستین ضرورت

 یری(. به این ترتیب، برای یادگ266، ص1375ابرجاست )چلبی، تعامل صرفًا ابزاری نیز پحتی در 

فکری مشترک، حداقلی از نمادها و مفاهیم علمی میان معلم و هم فیزیک بایسته است که در قالب

د. شوشیابی مشترک فراهم زمناسب در جهتِ درک و ار کالمیفهمی و همشاگردان مبادله شود؛ و هم

به  مشکل دوم نظم خُرد مسألة هماهنگی مشترک است. افراد ضمن اینکه نفع مشترک دارند، همزمان

                                                           
1. Hart, Alston & Murata 
2. Shulman 
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هایی در محیط آموزشگاهی راه حل بایدطور نسبی و بالقوه حائز منافع متضاد هستند. بدین ترتیب، 

پیدا شود، به طوری که از طریق سازش بیرونی، معلم و شاگردان عمالً به نوعی وحدت عمل و 

بنابراین،  آیند. بنابراین، یکی از مسائل نظم خُرد ایجاد همگامی مشترک است. هماهنگی مشترک نائل

د. مسألة کنتواند این بُعد از نظم را در محیط خانه و مدرسه تقویت مشارکت تفریحی و سیاحتی می

دلی در تعلیم دلی متقابل و احساس تعلق مشترک است. تأثیرِ همسوم نظم در سطح خُرد مسألة هم

ین متغیرها در امر تردلی یکی از مهمعتقدند که هماندیشمندان مو تربیت تا حدی است که برخی 

 1باشد )فیندلیدوستی، در کودکان بسیار مهم می. این متغیر، در پرورش حسّ نوعتعلیم و تربیت است

 .(2006و همکاران، 

تی، نفع بخبختی مشترک است. مراد از همنظم اجتماعی در سطح خرد هم بنیادینآخرین مشکل 

تیب، در محیط تعلیم و تربیتِ خانه و مدرسه، به این تر (.1375مشترک و اقبال مشترک است )چلبی، 

شایسته است که مجموعة قابل توجهی از اهداف مشترک میان معلمان، مربیان و متعلمان وجود داشته 

که این اهداف مشترک در نظم خُرد شناسایی نشوند، اقتدار اخالقی مربیان و والدین باشد. در صورتی 

، دورباطی نقدیپذیری جوانان از آنان کاهش خواهد یافت )نزد جوانان به مخاطره افتاده و الگو

گیرد؛ زیرا های ژنتیکی نیز مورد توجه قرار می(. در این نظریه، شرایط انتسابی مانند ویژگی1391

یابند. در پرتوی این دیدگاه، هوش ریاضی و انتزاعی، وراثتی تبلور می هایشرایط محیطی در زمینه

های مؤثر بر یادگیری علوم تحلیلی عنوان ویژگیدی و ارزیابی از خود، بهفراستعداد درون ،همچنین

  شود.میو محتوایی مانند فیزیک، شناسایی و سنجش 

 با تمرکز بر شرایط اجتماعیو  جهت پاسخ به پرسش سوم پژوهش، به طور عمده، بهاین پژوهش

و این مهم، بنا به ت. آموزان در درس فیزیک طراحی شده اسمؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش

های فردی، خُرد یعنی ویژگی به سه شرط نظمهای ساختاری در گردآوری اطالعات، محدویت

 (.1)شکل  ای( محدود شده استدگی و آموزشگاهی )مدرسهاخانو

 

 
                                                           
1. Findlay 
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 آموزان در درس فیزیکالگوی علی پیشرفت تحصیلی دانش. 1شکل 

صراحت آورده بهاین مقاله  در گزارش کمّیِداده شده، چین نمایش صورت خطروابطی که به

 آموزان در قالب نتایج کیفی بیان شده است. ها بر یادگیری دانشنشده است؛ و فرایند تأثیرگذاری آن

پژوهش های زیر برای این با توجه به مدل تحقیق، فرضیهمعطوف به پرسش سوم تحقیق و 

 د:شوناستخراج می

فکری( حاکم دلی، و همگامی، همبختی، همها نظم بیشتری )همخانوادهقدر در  هر .1 ةفرضی

 آموزان در درس فیزیک بیشتر میسر خواهد شد. باشد، یادگیری دانش

فکری( در سطح مدرسه حاکم دلی، و همگامی، همبختی، همبیشتری )هم هرقدر نظم .2 ةفرضی

 ر خواهد شد. آموزان در درس فیزیک بیشتر میسباشد، یادگیری دانش

-تری )در هوش ریاضی و استعداد درونهای فردی قویآموز از ویژگیدانشقدر  هر .3 ةفرضی

 در درس فیزیک بیشتر میسر خواهد شد.  اویادگیری فردی( برخوردار باشد، 

آموزان و های مؤثر در تقویت یادگیری دانشمؤلفه ،در ادامه، نقش متغیرهای مستقل، همچنین

آموزان مورد تحقیق تجربی یادگیری دانشهای( )بیان دالیل و علتختلف در تبیین سهم شرایط م

 قرار خواهد گرفت. 

 شناسی پژوهشروش

ویژه نظم اجتماعی که محیط بر موضوع یادگیری علوم، به ةبا توجه به استفاده از نظری، مقالهدر این 

 های فردی ویژگی
 ویژه هوش ریاضی()به

پیشرفت تحصیلی در 
 درس فیزیک

 درسهم

 خانواده
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گرفته است. یک قرار  استفاده مورد 1«سنجش اجتماعی»عنوان مسأله اصلی است، روش فیزیک به

محققِ سنجش اجتماعی، عنصری علمی است که برای رسیدگی به موضوعِ تحقیقش، ورای تمام 

جای آنچه باید هایش به دیگر عناصر دانشگاهی، بهگیرد. او در توصیهها در دیدگاهش قرار میتحلیل

اند یا ممکن است انجام داده اصول قطعی در تحقیقات کالسیک(، آنچه را با انجام دهند )مطابق

نوع  شان نهفته است، نه آنها در تحقیقگوید چه نظمی از یافتهشمرد. او میبتوانند دهند را مغتنم می

از نتایجی که وجود دارد یا مناسب )آماده( نیست. این نوع دیدگاهِ تحلیلی، از طرفی مستلزمِ 

داند که شناسِ این حوزه میاست؛ زیرا روشی بردباری خودآگاهی و از طرف دیگر اقتضا کننده

؛ 2004b؛ کیمبرلی، 2004aدست آید )کیمبرلی، تواند توسط مسیرهای دیگر نیز بههمان اهداف می

گر طرح تحقیق هایی صورت گرفته که هدایتپاسخ به پرسش پی این انتخاب در(. 2005کیمبرلی، 

حقیق و استفاده از روش سنجش اجتماعی، انتظار های تفرضیه بنابراین، با آزمون تجربیاند. بوده

 )براون اندد که قباًل پنهان بودهشوعملکرد نظام اجتماعی در فرایند یادگیری فاش  رود ظرایفی ازمی

 .(2011؛ لَسنیک، 2016، و گرین

اجتماعی و فرهنگیِ مدارس  عواملهای محقق از مصاحبه با یادداشتآوری اطالعات، ابزار جمع

فرد است که خانواده، مدرسه، کالس درس و ح وهای سیستماتیک در سطحاوی پرسش ةنامپرسشو 

های موجود در این پرسشنامه از تلفیق پرسشنامه. پُر شده استآموزان نمونه تحقیق دانشتوسط 

که شایان ذکر است  الف(.1391، دورباطی نقدی؛ 1395)سنایی، است تحقیقات پیشین تهیه شده 

وابسته که از نظرخواهی متولیان آموزش فیزیک کسب شده است، تقریباً صددرصد بوده اعتبار متغیر 

ها و توصیف هر یک از متغیرها به گزارش اصلی پژوهش مراجعه اطالع از جزئیات یافته برایاست )

 . (شود

آموزان دانش 400شامل ای، گیری خوشهنمونة این پژوهش، براساس فرمول کوکران، و نمونه

در دوم از مدارس مختلف )اعم از دولتی، سمپاد، نمونه، غیر دولتی و هیأت امنایی(  ةتوسطمقطع م

 به مشارکت ، به علت عدم تمایل پاسخگویاندو پرسشنامهذکر است که  شایان. استاستان البرز سطح 

 .اندهتحلیل وارد شد ةپرسشنامه به مرحل 398 در نهایت، ؛ وهها حذف شدبادقت، از مجموع پرسشنامه
                                                           
1. Social measurement 
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ها و الگوهای ریاضیِ تحقیق با مدل؛ استخراج بنابراین، در این مقاله واحد تحلیل فرد است

و  پیمایش اجتماعی اصولِ با گزارش نهایی مطابق؛ و گرفته استانجام  SPSS25افزار استفاده از نرم

 شده است. عرضه  با تأییداتِ پژوهش کیفی

 های پژوهشیافته

پژوهش پرداخته شده است.  ةکنندگان در نمونشرایط مشارکت جمالی ادر این بخش به توصیفِ

 ةآموزان در کسب نمرموفقیت دانشهای( ین )بیان دالیل و علتبرای تبی رگرسیونیهای سپس، مدل

ترین مالک برای انتخاب پژوهش، مهم سنجش اجتماعی برای تقویت وجهشود. فیزیک ارائه می

دولتی و خاص،  دبیرستانبه این ترتیب، شش خاب بوده است. بودن در انتمدارس، اصل تصادفی

دو ، ها شامل دو دبیرستان دولتی پسرانه، این دبیرستان1 طور تصادفی انتخاب شدند. مطابق جدولبه

یک دبیرستان استعداد درخشان پسرانه و یک دو دبیرستان خاص ) ودبیرستان دولتی دخترانه؛ 

 هستند.  (ترانهدبیرستان هیأت امنایی مشهور دخ

 

 آموزانفراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مدرسه و جنسیت دانش. 1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت درصد تعداد پاسخگو نوع مدرسه

 7/47 190 دختر 3/68 272 دولتی

 3/52 208 پسر 7/31 126 خاص

 100 398 کل 100 398 کل

(، و درصد 48موزان در نمونه تحقیق، دختر )آشود تقریباً نیمی از دانشطور که مشاهده میهمان

 ( هستند. درصد 52نیم دیگر پسر )

دهد. به علت تراکم تحصیلی نشان می ةها را با تفکیک پای، توزیع جمعیت نمونه2 جدول

توجهی برای مصاحبه و مراجعه به  شایانآموزان سال دوازدهم، محدویت دانش های درسیبرنامه

 آموزان تعلق گیرد.درصد نمونه به این دانش 14که فقط حدود  هوجب شدآموزان مکالس این دانش
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 تحصیلی ةفراوانی نمونه تحقیق به تفکیک پای. 2 جدول

 درصد فراوانی پایه

 7/41 166 دهم

 5/44 177 یازدهم

 8/13 55 دوازدهم

 100 398 کل

ختار آموزش و پرورش تحوالت جدید سا با آموزان سال دوازده مطابقالبته، تعداد کمِ دانش

های مقطع دوم متوسطه را پایه ة اصلیشود. زیرا، بدننقص مهمی برای این پژوهش محسوب نمی

تغییرات ساختاریِ  با این دو پایه مطابق 1397لحاظ کیفی، در سال هند؛ و بهدهم و یازدهم تشکیل می

 یری شده است. گطرح تحول بنیادین این سازمان هدف ،نظام آموزش و پرورش، همچنین

آموزان با توجه به اینکه سن والدین، باالخص سن مادر، در تحول و پیشرفت تحصیلی دانش

نگاهی آماری به سن والدین نیز داشته باشیم. در نیم بایدکند، تحقیق نقش بسزایی ایفا می ةمنطق

 41سن مادران سال و میانگین  46آموزان شود که میانگین سن پدران دانش، مشاهده می3جدول 

 . استسال 
 

 سن والدین توزیع. 3جدول 

 بیشینه کمینه میانه انحراف معیار میانگین والدین

 00/76 00/33 00/46 14/5 31/46 پدر

 00/63 00/29 00/40 27/5 17/41 مادر

ها مشاهده خواهیم کرد، درآمد سرپرست خانواده نیز نقش طور که در بخش تحلیل دادههمان

. برای سنجش سطح درآمد سرپرست داردآموزان می در کسب نمرات فیزیکِ دانشنسبتاً مه

دهد که درآمد ، نشان می4. جدول ه استگویان ارائه شددرآمدی به پاسخ ةها، هشت بازخانواده

هزار تا دو میلیون تومان است. حدود پنج درصد نیز دارای  600درصد از سرپرستان بین  43 ةماهان

درصد از سرپرستان، دارای درآمدی بیش از دو  2/46تر از هزار تومان؛ و کم 600 ی کمتر ازدرآمد

 باشند.میتومان میلیون 
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 . فراوانی و درصد فراوانی درآمد سرپرست خانواده4جدول 

 درصد تعداد سطح درآمد به تومان دسته درصد تعداد سطح درآمد به تومان دسته

 6/27 110 میلیون 3تا  2بین  5 0/2 8 هزار 300کمتر از  1

 1/13 52 میلیون 5تا  3بین  6 0/3 12 هزار 600تا  300بین  2

 0/4 16 میلیون 10تا  5بین  7 1/10 40 هزار 900تا  600بین  3

 5/1 6 میلیون 20تا  10بین  8 2/33 132 میلیون 2هزار تا  900بین  4

 5/5 22 مفقوده

 100 398 کل

شود؛ و در بخش تحلیل رگرسیونی تحقیق پاسخ داده میهای اصلی در این قسمت به پرسش

)چه درصدی( تعداد گیرند. پرسش نخست در مورد های تحقیق مورد سنجش تجربی قرار میفرضیه

درصد  68دهد، نشان می 5طور که جدول مند به درس فیزیک است. همانآموزانِ عالقهدانش

درصدِ دیگر، عدم عالقه یا  32از کرده؛ و حدود مندی خود را در پرسشنامه ابرآموزان عالقهدانش

 د. انکردهتنفر خود را اعالم 

 آموزان به درس فیزیکمندی دانش. میزان عالقه5جدول 

 درصد نوع عالقه

 2/68 مندعالقه

 8/31 مندغیر عالقه

 100 کل

البته آموزان در درس فیزیک است. دانش بودندر مورد میزان موفقدوم این تحقیق پرسش 

گفتن به این سؤال خیلی ساده نیست؛ و معیارها و سالیق نسبتاً زیادی در آن سهیم است. برای پاسخ

آموزان ی فیزیک دانشهای ممکن، و استفاده از معیاری نسبتاً همگانی و عام، نمرهپرهیز از پیچیدگی

یت تحصیلی موفقعنوان معرف به 1396-97های داخلی در دی ماهِ سال تحصیلی در آزمون

ماه دی آموزان در درس فیزیک مورد استفاده قرار گرفته است. توضیح اینکه، نمرات آزموندانش

اختیار بیشتر معلم در ارزیابیِ شاگردان، از  .2حجمِ کم محتوای درسی، و  .1معموالً به دو دلیلِ 

درنظرگرفتن نمرات آزمون نمرات پایان سال تحصیلی نسبتاً باالتر است. اما، دالیل این تحقیق برای 
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و داشتن وقت کافی آموزان دانشدر دسترس بودن  .1ند از اماه برای پاسخ به پرسش دوم عبارتدی

اختیار بیشتر معلم  .3بندی تحقیق، و محدودیت در زمان .2االت تحقیق، ؤگویی به سبرای پاسخبرای 

 مستمرهای فعالیت تمام کردنلحاظماه و آموزان مبتنی بر آزمون دیتر دانشبرای سنجش دقیق

های کوتاه، حل تمرین، مشارکت در پرسش و پاسخ در کالس شاگردان در طول ترم )اعم از آزمون

  و...(.

شان، در ارزیابی معلمان با آموزان در آزمون، مطابقدرصد از دانش 43دهد نشان می 6جدول 

وفق محسوب شک در کسب نتیجه میعداد باند. این تکسب نموده 17باالتر از  ةدرس فیزیک نمر

 اند. و نسبتاً موفق بوده کسب کرده 15 ةآموزان بیش از نمردیگر از دانش درصد 20شوند. حدود می
 

 1396ماه آموزان موفق در آزمون فیزیک در آزمون دی. میزان دانش6جدول 

 درصد تجمعی درصد  نمرة فیزیک

 1/2 1/2 50/7صفر تا 

 7/7 6/5 00/10تا  51/7

 7/36 0/29 00/15تا  01/10

 0/57 3/20 00/17تا  01/15

 100 0/43 20تا  01/17

د مجموعاً حدود کرتوان ادعا ماه، میهای دیطبق نظر دبیران فیزیک و با توجه به شرایط آزمون

 10اتی بین آموزان که نمردرصد از دانش 29اند. ماه موفق و نسبتاً موفق بودهدرصد در آزمون دی 63

های بیشتری دارند تا در آزمون نهایی اند، شرایطی نسبتاً ناپایدار دارند و احتیاج به فعالیتگرفته 15تا 

آموزان، در درس فیزیک شرایطی بحرانی درصد از دانش 8و حدود  ،بگذرانندبتوانند این درس را 

  شوند.و ناموفق تلقی میدارند 

وزش، اعم از دبیران، دانشجومعلمان، و استادان آموزِش علوم، اندرکاران آممعموالً برای دست

توان تفاوت مندی به این درس میفیزیک و عالقه ةشود که آیا در کسب نمرال مطرح میؤس این

-دانشکه، آیا در این دو مقوله، تفاوتی معنادار میان و این ؟معناداری بین دختران و پسران قایل شد

 یا نه؟ اص وجود داردمدارس عادی و خ آموزان
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ی فیزیک برای واکاویِ تفاوت معنادار میان دختران و پسران مبتنی بر کسب نمرهدر این قسمت، 

دهد که در ، نشان می7شود. جدول مندی به درس فیزیک از تحلیل واریانس استفاده میو عالقه

 اند. دهرکبیشتر از دختران کسب  ةنمر 1/1طور متوسط فیزیک، پسران به ةکسب نمر
 

 مبتنی بر جنسیت پاسخگویان فیزیک و میزان عالقه به درس فیزیک ة. تحلیل واریانس مربوط به نمر7جدول 

 ضریب معناداری Fآمارة  میانگین جنسیت متغیر

 فیزیک ةنمر

 33/15 دختر

 42/16 پسر 002/0 891/9

 92/15 کل

 عالقه به درس فیزیک

 47/3 دختر

 15/4 پسر 000/0 831/34

 83/3 کل

گذارِی دهد. این امتیاز از عالمتآموزان به درس فیزیک را نشان میی دانش، میزان عالقه7جدول 

 ، و کمترین امتیاز از آنِ عدد5بیشترین امتیاز متعلق به عدد )ای گزینهپنججوانان بر روی یک طیف 

دختران  ةاز عالق معناداربه طور پسران  ةعالقدهد میزان نشان می 7 جدول. دست آمده استبه( 1

 به درس فیزیک بیشتر است. 

شود شود. تأکید میرگرسیونی استخراج میهای برای تحقیق در مورد سهمِ عّلی متغیرها، مدل

نظر شده است و برای  که برای جلوگیری از افزایش حجم مقاله، از گزارش روابط دومتغیری صرف

 شود که به متن اصلی مراجعه شود. ات روابط دومتغیری، پیشنهاد میاطالع بیشتر از جزئی

 ةفیزیک جوانان در نمون ةرگرسیون، کسب نمرة دو مدل ریاضی یا معادل ةدر این قسمت، با ارائ

-فیزیک دانش ةگیرد. به این منظور، ضرایب همبستگی نمرتحقیق، مورد تحلیلِ چندمتغیری قرار می

و  درصد است، محاسبهها باالتر از پنجتغیرهای اصلی که سطح معناداری آنآموزان با آن دسته از م

  داده شده است.نمایش  8 اند. نتایج این واکاوی در جدولرگرسیون وارد شده ةبرای تعیین در معادل
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 آموزانفیزیک توسط دانش ةهای رگرسیونی کسب نمر. مدل8 جدول

 متغیرهای مستقل
 2مدل  1مدل 

B β ریمعنادا B β معناداری 

 002/0  -804/19 046/0  581/2 مقدار ثابت

       توانایی یادگیری فیزیک

    005/0 186/0 636/0 اقتدار اخالقی والدین

 000/0 564/0 236/1 000/0 497/0 143/1 عالقه به درس فیزیک

 000/0 -358/0 -053/0 000/0 -309/0 -050/0 عالقه به معلم فیزیک

    009/0 146/0 385/0 ست خانوادهدرآمد سرپر

 000/0 503/0 453/0 000/0 532/0 479/0 ریاضی )هوش ریاضی( ةنمر

    023/0 195/0 630/0 تدریس کاربردی معلم فیزیک

 000/0 284/0 036/1    عدم غیبت از مدرسه 

 002/0 236/0 151/0    سن مادر

 011/0 182/0 291/1    و سیاحتی مدرسههای علمی در برنامهمشارکت 

 000/0 000/0 معناداری مدل

R 838/0 835/0 

 702/0 697/0 (2R) ضریب تعیین

دهد که گام به را نشان می موفقیت تحصیلی جوانان در درس فیزیکضرایب رگرسیون ، 1مدل 

 ششبا  ، این مدلشودطور که مشاهده میهمان اند.رگرسیون چندگامه باقی مانده ةگام در معادل

را دارد. در این مدل مشاهده آموزان  نمرات فیزیک دانشدرصد از تغییراتِ 70تغیر، توان توضیح م

شاگردان  دو متغیر در سطح خانواده، یک متغیر در سطح کالس درس بر موفقیت تحصیلیشود که می

در درس فیزیک تأثیر دارند؛ و سه متغیر در سطح فرد بر موفقیت تحصیلی آنان در درس فیزیک 

 . یابندو پرورش می گیرندمی شکلخود در خانواده و شرایط مدرسه  ةکه به نوب مؤثرند

بیشتر خود تحقیق،  ةحوز کند که جوانانتأکید می 2 حضور متغیر اقتدار اخالقی والدین در مدل

. یابدآنان در درس فیزیک افزایش می ه ببینند، موفقیت تحصیلیهای اخالقیِ خانوادحمایت را در پناه

که منطق نهفته در کند ، به فرزندان کمک میوالدین یگر، منطق نهفته در کردار اخالقیبه عبارت د
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 اُنس پیدا کنند. فیزیک را بهتر درک کرده و با مشکالت کمتری با آن مانند علم تحلیلی و محتوایی،

درآمد سرپرست  نند که در کنار دیگر متغیرها، میزاکآشکار میدرآمد سرپرست خانواده نیز متغیر 

 ةشود که در منطقکند. یادآوری میآموزان ایفا میفیزیک دانش ةخانواده نقشی عّلی در ارتقای نمر

، برآوردن ها را قشر متوسط تشکیل داده است. از یک طرفاتفاق خانوادهمورد تحقیق، اکثرِ قریب به

آموزشی، درسی و کمک هایالتحریر، کتابآموزان، اعم از لوازمدانش های تحصیلینیازمندی

آن  ةبضاعت چندان از عهدهای کمهای مالی است؛ که خانوادهرایانه مستلزم هزینه ةتهی ،همچنین

کنند، امکانات تحصیلی هایی با درآمد کمتر زندگی میبنابراین،، جوانانی که در خانوادهآیند. برنمی

کنند. از طرف دیگر، بیشتربودن درآمد ب میتری کسکمتری نیز دارند و نسبتاً نتایج تحصیلی پایین

های خردورزی در خانواده )البته فقط در بُعد اقتصادی، و عنوان یکی از معرفسرپرست خانواده به

نه ابعاد دیگر( است و مؤثر بر سبک زندگی و محیط تربیتی خانواده است. تبعًا چنین شرایطی بر 

 شود.میتحصیلی نمایان  فقیتنفسه در موخردورزی فرزندان مؤثر است و فی

فیزیک  ةکننده بر نمرکاربردی معلم اثر تقویت دهد که تدریساین مدل نشان میدر سطح مدرسه، 

د که هرچه دهآموزان حاصل شده نشان میدانش شاگردان دارد. نتایج کیفی پژوهش که از مصاحبه با

را تدریس در کالس درس آند و معلم کنندرسی مشاهده می آموزان علم فیزیک را که در کتبدانش

ظ کیفی آن را با اشتیاق بیشتری الحروزمره سودمند و کارکردی تلقی کنند، به کند، بیشتر در زندگیمی

متعاقباً، با افزایش اشتیاق، آنان از نظر کمّی نیز زمان بیشتری بر روی مطالعه و درک کنند. مطالعه می

آموزان همراه خواهد بود و چنین تدریسی با یادگیریِ بیشتر دانش بنابراین،مفاهیم خواهند گذاشت. 

، نوعی اطالعات ارزشی و بودن مفاهیم علمیکاربردیدنبال خواهد داشت. کسب نمرات باالتری به

های مشترک ای از آن نمادها، اطالعات، و ارزشگذارد؛ که بدون مجموعههنجاری را به اشتراک می

خاطره خواهد افتاد. این شرایط اشتیاق فراگیران را نسبت به مفاهیم علمی پایداری نظم مشترک به م

 افزایش خواهد داد. 

آموزان به این درس قدر دانشهردهد در سطح فرد، متغیرِ عالقه به درس فیزیک، نشان می

س . به عبارت دیگر، اگر مدیریت کالآورنددست میبیشتری را به ةی بیشتری داشته باشند، نمرعالقه
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این  کنند و خود را در یادگیریبیشتری به این درس کسب  ةآموزان عالقنحوی پیش رود که دانشبه

 تر خواهند بود. این علم و کسب نتایج موفق لیلی تواناتر ببینند، در یادگیریعلم محتوایی و تح

ی کنندهدور از انتظار است نقش تضعیف شود و نسبتاً آشکار می 1اما، نکته جالبی که در مدل

همان  ء، جزکالس است. این یافته آموزانو پذیرش او از جانب دانش «عالقه به معلم فیزیک»متغیر 

توان به آن دست یافت؛ بلکه چارچوب تئوریک نمی ةهای نظم موجود است که صرفاً در سایظرافت

دهد شان میوجوه مختلف نظام اجتماعی نمایان شود. این مدل، ن بایدهای دقیق و موثق پژوهش

متغیرهای  ؛ در حضور1آموزاندانشفیزیک  ةرغم همبستگیِ آماریِ مثبت بین این متغیر و نمرعلی

. به عبارت دیگر، با توجه به ددار کنندهتضعیف نقشی« عالقه به معلم فیزیک»دیگر،  ةکنندتقویت

یک خود را بیشتر آموزان معلم فیزدرس، هرچقدر دانش ط حاکم بر خانواده، مدرسه و کالسشرای

 فیزیک نسبتاً کمتر موفق خواهند بود.  ةقبول داشته باشند، در کسب نمر

آموزان به دست آمده، حاکی این پژوهش که از مصاحبه با معلمان و دانش نتایج تحقیقات کیفی

آموزانی است که باالخص نمرات نسبتاً خوبی در درس فیزیک کسب در میان دانشاز همین واقعیت 

مورد عالقه انتظار  طور که معلمانتر دوست دارند، آنآموزانی که معلمان خود را بیشند. دانشکنمی

 ةآموزان در مطالعرسد که این دانشکنند. به نظر میها کامالً درخشان عمل نمیدارند، در آزمون

 گویند. کوشیِ مورد انتظار معلم را پاسخ نمیدروس مربوطه، جدیت الزم و سخت

خود به معلم فیزیک را عمدتًا به  ةعالقعمدتاً، نه همیشه، آموزان دانشکیفی، نتایجِ  بامطابق 

خاطر نسبت  آرامشخود، نوعی  درونیافته، تعمیم ةدهند. این عالقمینسبت عالقه به علم فیزیک 

 ةنمرآموز نسبت به کسب حساسیت دانش . متعاقبا2ًداردعلم فیزیک را به همراه  مضامینبه اتصال به 

 یابد. دستیابی به شایستگی بیشتر کاهش می ، تالش بیشتر با هدفبیشتر، همچنین

                                                           

( است )برای اطالع Sig=000/0و  r=303/0دوی بین نمرة فیزیک و عالقه به معلم فیزیک مثبت ). رابطة همبستگی دوبه1

 بیشتر به متن اصلی مراجعه شود(. 

شناسی احساسات، در فرایندهای های جامعهر مطابق با نظریه. تبیین این نوع تعمیم و انتساب رضایت به مقوالت دیگ2

( در تجارب کسب external atrribution( و انتساب بیرونی )138، ص1999( )ترنر، attribution proccessesانتساب )

ی اعتبار (. بنابراین، موضوع مزبور که دارا2014؛ استِتس و ریان، 2014رضایت نیز دیده شده است )الولر و همکاران، 

 نظری است، در این مقاله دارای اعتبار تجربی نیز شده است.
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آموز به دالیل مختلف از معلمِ دانش ةگیرد که عالقاین وضعیت زمانی شکلِ بحرانی به خود می

مربوطه سلب و نسبتاً به نفرت تبدیل شود. در چنین شرایطی احتمال قوی آن است که این نفرت به 

تنها علمی نه ةموثق داشته باشد که به این شاخ آموز تصورم داده شود، و آن دانشیزیک تعمیعلم ف

 عالقه ندارد، بلکه متنفر نیز هست. 

ریاضی بیشترین ضریب را در میان ضرایب استاندارد  ةشود که متغیر نمرمشاهده می 1 در مدل

(βبه خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، نمر )،هوش و توان  عنوان معرفبه ة ریاضی

( B)استاندارد  با توجه به ضریب غیرآموزان است. فیزیک دانش ةنمر کنندةتقویتمحاسبات ریاضی، 

( 48/0طور متوسط نیم )بهفراگیران  ةریاضی، نمر ةیک نمر توان گفت که با افزایشمتغیر، میاین 

 افزایش خواهد یافت.  ةنمر

 سازیبه معرف فیزیک به دو صورت قابل تبیین است. نخست، ةریاضی بر نمر ةاثر علّی نمر

د. مطابق با این فرض، هرچه که هوش گردمثابه هوش ریاضیِ آنان برمیبه پاسخگویانریاضی  ةنمر

ریاضیِ شاگردان بیشتر باشد، آنان در کسب نتایجِ مربوط به علوم تحلیلی و محتوایی مانند فیزیک 

ت های اجتماعی در تقوینقش وراثت و فعالیت بارةدرذکر است که  شایانتر خواهند بود. موفق

وجود ندارد؛ و تحقیقات متعدد و متنوع هر دو را در هوش میان متخصصان مربوطه توافق کاملی 

 (.2013، 1زیمانسکیتقویت هوش مؤثر دانسته است )

فیزیک در کالس  سة تدریتوان به نحوریاضی را می ةفیزیک به نمر ةنمر دومین تحلیل، وابستگی

، تدریس معلمان فیزیک حاصل شده ةشیو ةپژوهش که از مشاهد نتایج کیفیدرس مربوط دانست. 

 و عملیات مربوطه عمدتاً معطوف به ریاضی معلمانفیزیک توسط  حاکی از آن است که تدریس

 ةا با ارائعلم فیزیک ر یممیان متغیرهای پارادا ، مفاهیم و روابطوابسته به آن است. این معلمان

مباحث ریاضی دنبال  ةمثابهای مربوطه را بههای فیزیک آغاز کرده و بحثسازیها و مدلفرمول

ریاضی دارد؛ سهم روش  ةزیادی به نمر ة فیزیک وابستگیی تدریس که نمرکنند. در این شیوهمی

مبتنی بر ریاضی کار خود فیزیک را  ست. زیرا معلم است که برای راحتیتدریسِ معلم بسیار زیاد ا

آموزان در یادگیری فیزیک، هم به هوش دانش واقعیت آن است که قدرت تحلیلدهد. درس می

                                                           
1. Szymanski 
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کالس درس وابسته است. ولی این  کر و ادراک مبتنی بر شرایط واقعینظری و ریاضی؛ و هم به تف

فقط با اتکا به که کند که تقویتِ هر دو را در دستور کار داشته باشد، یا اینمعلم است که انتخاب می

، 1 آن در مدل داریامقدار ثابت و سطح معنآموزان آموزش خود را پیش ببرد. هوش نظریِ دانش

آموزان در درس فیزیک باید حدود متوسط این دانش ةبدون تأثیر متغیرهای مدل، نمر دهدنشان می

(، PCKحتوایی آموزش )دانش م توان تصریح کرد که وجوه اجتماعیباشد. به این ترتیب، می 58/2

  اند.عهده داشته کننده برنقشی بس تقویت 92/15متوسط فیزیک به  ةمجموعاً در ارتقای نمر

از خروج سه متغیر و ظهور د؛ کنلحاظ اجتماعی شرایط بسیار جالبی را آشکار میکه به، 2 مدل

درآمد »، «القی والدیناقتدار اخ»متغیرهای متناظر تولید شده است. به این ترتیب که سه متغیِر 

سن »ها متغیرهای جای آناز مدل خارج، و « کاربردی معلم فیزیک تدریس»و « سرپرست خانواده

اند. پدیدار شده« های علمی و سیاحتی مدرسهمشارکت در برنامه» و « غیبت از مدرسه عدم»، «مادر

های فراگیران، نسبت به مدلدرصد از واریانس نمرة فیزیک  70در واقع، این مدل، با توان تبیین 

 تر است. پیشین، اجتماعی

تنها شرطی برای هعالقه به معلم فیزیک، ن در سطح فرد، شرطشود در این مدل نیز مشاهده می

آنان در  شرایطِ دیگر، موجب کاهش توانایی افزایش موفقیت تحصیلی آنان نیست، بلکه در کنار

ای معلمان فیزیک که به چنین شرایطی اکتفا نکنند؛ و شود. این تذکری است بریادگیری فیزیک می

شان عالقه دارند، انتظار نمرات بسیار درخشان نداشته حداقل اینکه از شاگردانی که خیلی به معلم

 د. کننمثابه یک هشدار تلقی باشند؛ مضافاً اینکه این وضعیت را به

و هوش انتزاعی مورد حمایت تجربی  توان عنوانِ معرفة ریاضی، بهنقش متغیر نمرنیز  2در مدل 

آموزان این دانش بینی کردتوان پیشاین متغیر، می( B)استاندارد  گیرد. با توجه به ضریب غیرقرار می

( افزایش 45/0ی نیم نمره )طور متوسط به اندازهفیزیک خود را به ةریاضی، نمر ةیک نمر با افزایش

  خواهند داد.

مشابه با مدل قبل توضیح داده شد. اکنون نوبت به شرحِ وجوه افتراق  متغیرهای بارةتا اینجا در

دهد که در سطح مدرسه، فراگیران با شرکت این مدل با مدل قبل رسیده است. این مدل، نشان می

میزان ، استسبک و سنگین  دتاً شامل بازدید از مراکز صنعتیدر اردوهای علمی و سیاحتی که عم
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های علمی، یابد. در واقع، فراگیران با مشارکت در این برنامهزیک افزیش میشان در دانش فییادگیری

 د. کننکنند و مفاهیم علمی را از نزدیک لمس بودنِ علوم را مشاهده کاربردیتوانند می

کننده دارد. بر یادگیری فراگیران در علم فیزیک اثر تقویت «سن مادر»شود مشاهده می 2 در مدل

شود؛ نخست، مادرانی که سن دهد این تأثیرگذاری به دو صورت انجام میان میشواهد کیفی نش

مقابل شرایط مختلف و برخوردهای تربیتی با فرزندان، در راستای اهداف مشترک بیشتری دارند در 

گذارند. این مادران به فرزندان اقبالی بیشتری را به نمایش میخانواده آنان را بیشتر تحمل کرده و هم

ی که مادرانکنند؛ دوم، بیشتری برای تجربه داده و شرایط آنان را بیشتر درک می هایفرصت خود

ی قابل اند، تا اندازهای که در گیر و دارِ زندگی کسب کردهبا توجه به تجربهسن بیشتری دارند، 

انواده توجهی در فرایند مدیریت خانواده، از تخصیص منابعِ مالی برای مخارج و نیازهای اعضای خ

اند وجهة اخالقی و موثقی نزد فرزندان ی زندگی و روشِ فرزندپروری، توانستهگرفته تا ارائه شیوه

های طور متوسط توانسته است کاستیی اخالقی برای مادران، بهدست آورند. این وجههخود به

نتیجتاً، جوانانی  .و سازگاری درونی اهداف خانواده را تقویت سازد اخالقیِ پدران را نیز کاهش دهد

کنند، در پرتوی این سازگاری، توانایی بیشتری برای فهم مقوالت ها زندگی میکه در این خانواده

 منطقی و انتزاعی خواهند داشت. 

دهد که فراگیرانی که نظم و انضباط فردی بیشتری در مورد حضور در مدرسه نشان می 2مدل 

یشتر است. البته نباید وجه اجتماعیِ این ویژگی، یعنی نقش دارند، توانایی یادگیری آنان در فیزیک ب

عبارت دیگر، نظم و های مستقیم و غیرمستقیم را از نظر دور داشت. بهخانواده در اعمال نظارت

 دهد. انضباط فردیِ پاسخگویان توانایی آنان را در فهم نظم موجود در علم فیزیک افزایش می

آموزان متوسط دانش ةمدل، نمرکه فارغ از تأثیر متغیرهای  دکنآشکار می 2مقدار ثابت مدل 

، در ارتقای قبل مدل در مقایسه با مدلاین است. پس نقش متغیرهای ( -20)بیست  ود منفیحد

تر . در واقع، مقدار ثابت در این مدل )که بسیار اجتماعیتر استآموزان بسیار مهمفیزیک دانش ةنمر

که شرایط اجتماعیِ پاسخگویان، اعم از محیط خانواده و مدرسه در  کنداست تا فردی(، آشکار می

اندرکاران تعلیم دستاست که در کانون توجه شایسته تقویت قوای علمیِ آنان بسیار بحرانی است و 

 و تربیت قرار گیرند. 
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م بینی کرد که اگر تأثیر نظتوان پیش، می8 های جدولبا توجه به نقش متغیرهای مستقل در مدل

های خرداد دوام داشته باشد، فیزیک، تا زمان آزمون ةنمر در جهت تقویتخُرد در سطح مدرسه 

تحقیق که از مصاحبه با عوامل مدرسه  های کیفییافتهارتقا یابد. اما، آموزان نمرات فیزیک دانش

بندی برای ماه، افزایش حجمِ محتوای درسی و زمانبا گذر از آزمون دی دهدآمده نشان میدستبه

کند و کیفیت تدریس توجهی برای دبیران ایجاد می شایانهای دادن به تدریس کتاب، محدودیتپایان

آن،  ریع و عدم تمرکز بر وجه کاربردیدهد. چنین شرایطی، یعنی تدریس سالشعاع قرار میرا تحت

 شود. نان دچار افول میآ نبال آن، کیفیت مطالعه و یادگیریددهد و بهی شاگردان را کاهش میعالقه

حتی بعد از آن،  ،شدن به پایان سال شمسی و آغاز تعطیالت نوروزیاز طرف دیگر، با نزدیک

آموزان در غیبت دانششود( برای آموزان وارد میفشار هنجاری )فشار اجتماعی که از طرف دانش

یابد. در چنین ز کاهش میمدرسه افزایش یافته و تبعاً مشارکت در کالس درس و یادگیری تعاملی نی

آموزان راحتی از جانب دانشسیاحتی و بازدید از مراکز صنعتی به ةهای فوق برنامشرایطی، فعالیت

ة دوم سال شود که در نیمبه این ترتیب، مشاهده می گیرد.و کادر مدیریت مورد غفلت قرار می

آموزان تنظیم فیزیک دانش ةمرمدارس در جهت تضعیف متغیرهای مؤثر بر ارتقای ن تحصیلی شرایط

افت تحصیلیِ  ها و عوامل آموزشی سازمانی،مجموعاً محصالن، خانوادهشود. نتیجه اینکه می

 کنند. آموزان را در پایان سال تحصیلی تجربه مینمرات فیزیک دانش آموزان در کسبدانش

  گیرینتیجهبحث و 

در علم  دبیرستانی در پیشرفت تحصیلی فراگیران ردنظم خُهای شرایط و مؤلفه دادمقاله نشان نتایج 

د، کنسازگاری درونی که نظم خانواده مهیا میدر سطح خانواده، فیزیک بسیار تأثیرگذار است. 

د. در این میان، کنو جوانان را برای رودرروشدن با مفاهیم تحلیلی و محتوایی تقویت می نوجوانان

 ةویژه اقتدار اخالقی مادر در مواجهه با شرایط متنوع و پیچیدبهوالدین، اقتدار اخالقی آنان، مدیریت 

د. به عبارت دیگر، مانند جوامع شوها نظم خُرد محقق میکنونی مختصاتی هستند که از طریق آن

  شرق دور، نظم و انضباط در خانواده در کسب موفقیت تحصیلی فرزندان بسیار مؤثر است.
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آموزان در تواند برای دانشنظم خُرد شرایط مناسبی را می ةمثابدر سطح مدرسه، کالس درس به

های تدریس کاربردی یادگیری علم فیزیک فراهم آورد. در میان شرایط موجود در کالس درس، مؤلفه

کنند. گامی در مدرسه را محقق میبختی و همو مشارکت در اردوهای علمی مختصاتی هستند که هم

توان با برقراری حداقلی از نظم اجتماعی در سطح د آن است که میبه این ترتیب، این مقاله مؤی

 د. کرای تضمین قابل مالحظه ةآموزان را تا اندازخُرد، موفقیت تحصیلی دانش

 شود که در سطح مدرسه، پیشنهاد میهای تحقیق مبتنی بر یافته

نوان یک فعالیت فوق عد و بهشوامکانات سیاحتی و بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی فراهم  -

 طور متناوب تا پایان هر سال تحصیلی به اجرا گذاشته شود. اصلی، به ةبرنام

شایسته است که سفرها و تحرکات فیزیکی، با هدف برقراری رابطه با اعیان اجتماعی و  -

لحاظ اجتماعی، موجبات گسترش معیارهای رفتاری و صورت پذیرد؛ تا بهنیز فرهنگی 

آموزی دانش گیری هویتوزان نیز فراهم شود. به این ترتیب، توأم با شکلآمارزشی دانش

آموزان، شرایط وصل آنان به اجتماع تعهد دانش شدنگراهویت ملی نیز تقویت شده؛ و با عام

  کل مهیا شود.

تدریس دبیران از شکل انتقال مستقیم و سخنرانی خارج شده و معطوف به مسأله شود.  ةنحو= 

 ةتر در زندگیِ روزمرطور کاربردی و ملموسهیتِ مسائل مطرح شده، بههرچقدر ما

شود و سطوح تر گرفته میآموزان ساری و جاری باشد، اهمیت محتواهای درسی جدیدانش

 د. کرتری را درگیر خواهد شناختی عمیق

ن با فراگیرا ةمعلمان ارتباط خود با شاگردان را با محوریت محتوای درسی و افزایش عالق -

آموزان به آنان در کنار ی دانشد. معلمان و مربیان بدانند که عالقهکننمقوالت علمی کنترل 

ذکر است که برای  شایانشود. دیگر شرایط، موجب تضعیف قوای علمی شاگردان می

آموزان، یک ارتباطِ موفق میان معلم و متعلم آغازی آمدن به موفقیت تحصیلی دانشنایل

شود. ولی برای شاگردان به محتوای درسی شروع می ةو از این طریق، عالق باشد؛مناسب می

 ةتدوامِ موفقیت علمی، معلمان نباید به این نوع عالقه اکتفا کنند؛ و شایسته است که عالق

 ند. کنآموزان را با محتواهای علمی برقرار دانش
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  :شودها، پیشنهاد میخانوادهنظم برای ارتقای شرایط مربوط به 

و مربیان  ها آموخته شود. انجمن اولیاهای تقویت نظم اجتماعی در سطح خُرد به خانوادهروش -

دهد آمدن به این امر مهم است. خصوصاً اینکه تحقیقات نشان میمحمل مناسبی برای نایل

. اهمیت داردآنان در رشد چندبعدی فرزندان بسیار  که نقش مادران و افزایش دانش تربیتی

های فرزندپروری ش شامل اقتصاد خانواده، مدیریت روابط اجتماعی و تضاد، روشاین دان

والدین نقشی  توانند در ارتقای اقتدار اخالقیو غیره است. به این ترتیب، مراکز آموزشی می

 اساسی داشته باشند. 

وهی های فردی و گرها بتوانند از مشاورهتمهیداتی فراهم شود تا در صورت لزوم، خانواده -

حتی معلمان آموزش دیده و عالقمند  ،استفاده کنند. جلسات مشاوره توسط مشاوران خبره

ها بکاهد؛ و از افول اقتدار اخالقی والدین جلوگیری تواند از تضادهای موجود در خانوادهمی

 کند. 

 ، (تربیت معلمفرهنگیان )شود که در دانشگاه در این راستا پیشنهاد می

تماعی و کارورزیِ مرتبط با آن در برنامه درسی دانشجومعلمان گنجانده درس مددکاری اج -

شود؛ تا تمایل به هنجارهای یاری )قواعد اجتماعی برای کمک به دیگران( در آنان تقویت 

 شود؛ و متعاقباً، معلمانِ آینده دانش و مهارت الزم را برای برخورد مددکارانه با جوانانِ

 ند. کندار کسب مشکل

لحاظ عملی به دانشجومعلمان آموخته لحاظ نظری و هم بههای تدریس متنوع، هم بهروش -

جربه کنند و متناظراً در دانشجویی ت ةبرانگیزی را در دورکه آنان شرایط چالشطوریشود. به

 محور برای برخوردهای مناسب و خالق تقویت شوند. مسأله فرایند تدریس

های فوق برنامه، اعم آموزش ببینند تا برای اجرای طرح لمانمعدر مراکز تربیت معلم، دانشجو -

مناسبی در مدارس  سنجیای، امکانمدرسهیدهای بروناز تفریحات درون مدرسه و بازد

 ها حمایت کنند.ها و هم در اجرای طرحایده ةعمل آورند؛ و عوامل مدرسه را هم در ارائبه

های فرهنگ که مدارس توأم با ویژگی ار داشتتوان انتظبا توجه به احقاق شرایط فوق، می

طبیعی در محیط  یز بهره ببرند. این مهم با سرایت اجتماعن« اجتماع سازمانی»سازمانی از مزایای پربارِ 
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تنها دور از نهیابد؛ و تجربه نشان داده است که دستیابی به چنین شرایطی سازمانی مدرسه امکان می

 باشد )نقدیپذیر میتهییج امکاناتِ بسیار محدود نیز امکان دسترس نیست، بلکه با تمرکز و

(. فرایندهای یادشده، حتماً با بذل توجه متولیان تعلیم و تربیت قابلیت اجرایی 1395، دورباطی

ریزان راهبردی و مسئوالن امر خطیر تعلیم و تربیت کشور به رود که برنامهیابد. لذا، انتظار میمی

 و استوار، نسبت به شرایط پیچیده جامعة نوین وقوف بیشتری یابند؛ و نتایج های مکررکمک پژوهش

 های مربوطه را در راهکارهای آموزشی لحاظ کنند. پژوهش
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