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 درس فیزیک در دوره دوم متوسطه آموزاندانش یلیپروژه محور بر نگرش تحص یریادگی ریتاث
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 چکیده    

در درس ه متوسطدوره دوم آموزان دانش یلیپروژه محور بر نگرش تحص یریادگی ریتأث یپژوهش با هدف بررس نیا

بود و در  گروه کنترل با آزمونآزمون و پسشیپ با طرح یشیآزما مهیصورت گرفت. روش پژوهش از نوع نفیزیک 

نمونه به شکل  تبریز 9مدارس آموزش و پرورش ناحیه در پایه یازدهم  آموزان رشته ریاضیدانشکالس از  دوآن 

و کنترل قرار داده شدند.  شیآزما یهادر گروه یانتخاب شدند و سپس به صورت تصادق گیری دردسترس

و  دندیپروژه محور آموزش د یریادگیجلسه به روش  28به مدت  شیدر گروه آزمادر درس فیزیک،  آموزاندانش

در  لیتحصیآزمون نگرش  موزش،. قبل و بعد از آدندیآموزش د یگروه کنترل به روش سنت آموزاندانشدر مقابل 

 انسیوارک لیبدست آمده با استفاده از روش تحل یهاآزمون گرفته شد. دادهآزمون و پسشیهر دو گروه به صورت پ

 یتفاوت معن یلیو گروه کنترل در نگرش تحص شیگروه آزما نیبدست آمده نشان داد که ب جینتا شد. لیتحل کراههی

یزیک در درس ف آموزاندانشپروژه محور را بر نگرش  یریادگیروش  یاثربخش قیحقت نیا جینتا وجود دارد. یدار

 قرار داد. دییمورد تا

 .درس فیزیک ،یلینگرش تحص ،پروژه محور یریادگی: یدیکل یواژه ها
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  قدمهم
 یمنف ایمثبت  هویمختلف به ش یهاو گروه ایاش گران،یتا به د کندیاست که فرد را آماده م  ییهاجانیها و هاز باور یبینگرش ترک

از  کیوند. در هر شیم فیتعر یشناخت کردیو رو یریادگی یهاهیها در قالب نظرنگرش .(2914، 9برنسکامب ،1رنی، ب2نگاه کند )بارون

که  یو عصب یذهن یحالت آمادگ کیقرار گرفته است. گوردون آلپورت نگرش را  دیمتفاوت نگرش مورد تأک یهاجنبه  ها،هینظر نیا

 یبر جا ایو پو میتقمس ریثوابسته به نگرش تأ یهاتیها و موقعموضوع یو بر واکنش فرد نسبت به تمام ابدییتجربه سازمان م قیاز طر

در  یو شناخت یادراک ،یعاطف ،یزشیانگ یندهایفرا دارینگرش سازمان پا ،یشناخت دگاهیکرده است. در مقابل در د فیتعر گذارد،یم

 (.2911و هکسما،  کسونیشود )فردریم فیشخص تعر یزندگ یهااز جنبه یارتباط با برخ

 اریعملکرد و واکنش ما بر  اساس اطالعات در اخت ،یابینشانگر ارز است که تیشخص کی داریپا یهاصهیها خصنگرش

 یسطح به دست آمده دانش از موضوع نگرش؛ مؤلفه عاطف انگریب یاست. مولفه شناخت یدیسه مولفه کل ی. نگرش داراباشدیم

 لیشان دهنده تماکه ن ،یفرد نسبت به موضوع نگرش؛ و مؤلفه رفتار یاطفع یو واکنشها جاناتیه ،کننده احساسات ینیبشی)پ

اند نگرش داده صیموضوع را تشخ نیمحققان ا ،بیترت نیهم به (.1122امر خاص است )ورسووا ،  کیعمل در  ایبه رفتار 

 ریرا تحت تأث یریادگی جینتا تیگذارد و در نهایم ریتأث تیفعال نیبر تعامل آنها با ا یریادگی تیفعال کینسبت به  رندگانیادگی

بت نگرش مث شی، باعث افزایادگیری پروژه محورمطالعه نشان داد که استفاده از  کی جینتا(. 1121، 1و یو 8)چن دهدیقرار م

 (.1121، 6یفتجیشود )جیآموزان به آموزش درس مدانش

بر نحوه برخورد  تواندیم تیفعال کینسبت به  نآموزادانش نگرش. است یلیتحص شرفتیاز عوامل مؤثر بر پ یکینگرش 

دارد که بتوانند  تیمعلمان از آن جهت اهم یبرا نآموزادانش نگرش ی(.  بررس1122 ،گذار باشد )پنگ ریتأث فیآنها با تکل

 ،ویچن  و ) مشارکت را به حداکثر برسانند یو فرصت ها ندینما تیتعامل موثر شوند را تقو یرا که منجر به الکوها ییراهبردها

محیط د. در شویم یرشته سخت تلق کیرشته به عنوان  نیدارند و ا کیزینسبت به ف ینگرش منف انیدانشجو اغلب (.1121

حال،  نی(. در ع1121 ،)بالکن استاف ردیگیصورت م یمحدود یچندان یها تیفعال ینگرش منف نیا رییتغ یبرا زین آموزشی

 (. 1126و الکامبرا،  لفردویرا دوست دارند )و  کیزیف شگاهیکار در آزما آموزاندهد اغلب دانشینشان م قاتیتحق

 شناختی معرفت براساس مبانی رویکرد این .است گراییسازنده رویکرد آموزشی، طراحی در مهم رویکردهای از یکی

 منظور به یادگیری فرآیندهای و منابع آوردن بر فراهم مشتمل را آموزشی طراحی گرایی، سازنده یادگیری شناختی روان و

از جمله روش های  (.2911)خسروی و فردانش،  داند می است، آنان ذهن در خلق معنا همان که شاگردان گیرییاد تسهیل

افتند. یادگیری از طریق تجربه اتفاق می یادگیری پروژه محورروش مبتنی بر این نظریه روش یادگیذی پروژه محور است. 

نیای واقعی دآموزش با تجارب تأکید بر  یادگیری پروژه محور درشوند. رو می با تجارب واقعی روبهدر این روش یادگیرندگان 

رندگان کنند. یادگیدیگر همکاری مییکبا  ها پروژه انجام برای ،استقاللدرعین یادگیرندگان  در این روش .گیردصورت می

را بر  رراهنما و تسهیل گدر این روش معلم نقش  کنند.می ها استفادهکامالً فعال هستند و از منابع مختلف برای تکمیل پروژه 

 .(1128، 7هارمر و استوکزعهده دارد )
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 تیدر آنها  احساس رضا نیکند. بنابرایم ریدرگ یریادگی ندیآموزان را به طور کامل در فراپروژه محور دانش یریادگی

 تیمسئول شیفزامساله در کنار ا نیکند. ایم قیتسو گریکدیبا  یرا به همکار رانیپروژه محور فراگ یریادگیکند. یم جادیا یقیعم

 تیپروژه محور فعال یریادگیشود و از آنجا که یدر آنها م یمهارت خودآموز جادیباعث ا ،خود یریادگیدر  رانیفراگ یریپذ

ر روش متبلو کیپروژه محور  یریادگیدارد.  یهمخوان رانیمختلف فراگ یها قهیو سل ازهایشود با نیرا شامل م یادیز یها

 (.1121کنند )بل،یرا کشف م خوداطراف  یایو مشکالت دن لیمسا رانیاست که با ستفاده از آن فراگ سیتدر

خود را دارند،  یهاروش انتخاب نیکنند که در ایم انیآنها ب رایز ،شوندیپروژه ها خوشحال م نیآموزان از انجام ادانش

و فرصت  انیروزمره خود ارتباط برقرار کنند. با آزاد گذاشتن دانشجو یتوانند با زندگیپروژه ها متعلق به خودشان هستند و م

 (.1121 ،یفتجی)ج شودیکمک م یاجساس تعلق به جامعه کالس شیبه افزا  شانیهانامهبر یدر طراح یهمکار یبرا یبخش

 زانموآه دانش ب یاضیر یگاهادهید شتریپرداخته شود ب یوکاربرد یاساس میبه مفاه نکهیا یبجا کیزیدر آموزش ف معموالً

دانش  کیزیف میبخاطر درک نامناسب مفاه ایبرود و ثان نیاز ب یوکاربرد قیعم یریادگی شود اوالً  یامر باعث م نیشود ایالقا م

 یواقع ریغ کیزیان نسبت به فزموآشود نگرش دانشیامر باعث م نیا یکنند. از طرف یکاربرد راخود  یها افتهی ،نتوانند زانموآ

ان بر نگرش  یگذارموزش و اثرآان نوع زموآبه دانش یو کاربرد یاساس میدر انتقال مفاه یاساس یهااز چالش یکی نیباشد بنابرا

ی لیتحص رشنگبر  ور راحمپروژه  یریادگی تاثیر در این راستا تحقیق حاضر در نظر دارد .باشد کیزیان نسبت به فآموزدانش

یلی نگرش تحص تواند بربر این اساس سوال پژوهش حاضر این است که آیا یادگیری پروژه محور می .مورد بررسی قرار دهد

 متوسطه در درس فیزیک موثر واقع شود؟آموزان دوره دانش

 تحقیقروش 

نگرش  ابستهو متغیر بر یادگیری پروژه محور مستقل متغیر اثربخشی نیمه آزمایشی برای بررسی  در این پژوهش از روش

 .است دهش استفاده کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح از ان استفاده شد. برای انجام پژوهشآموز تحصیلی دانش

-11 تحصیلی سال در تبریز 9مدارس آموزش و پرورش ناحیه در آموزان متوسطه دانش کلیه ی آماری تحقیق شامل جامعه ی

آموزان های جمعیت شناختی مشابه، دو کالس از دانشبا توجه به شرایط دسترسی و نیاز به وجود دو کالس با ویژگی .بودند 2914

آموز رشته  دانش 14 شامل تحقیق این آماری نمونهبنابراین،  نمونه پژوهش انتخاب شدند.پایه یازدهم رشته فیزیک به عنوان 

 به و انتخاب نمونه در دسترس صورت به که( کالس 1شامل ) تبریز 9مدارس آموزش و پرورش ناحیه در پایه یازدهم  ریاضی

 28گروه آزمایش به مدت  .شدند تقسیم( نفر 11) گروه کنترل کالس دو و( نفر 11) گروه آزمایش کالس به تصادفی صورت

جلسه در معرض یادگیری پروژه محور قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل به همان شیه سنتی معلم محور آموزش دیدند. هر 

 دو گروه قبل و بعد از آموزش با استفاده پرسشنامه نگرش تحصیلی ارزیابی شدند.

 نآموزادانش نگرش سنجش برای( 2941) عسگری توسط درس، بهحصیلی ت نگرش پرسشنامه :تحصیلی نگرش پرسشنامه

 اب لیکرت ای گزینه پنح طیف اساس بر و باشدمی سوال 11 دارای پرسشنامه این. است شده تدوین خاص درس تحصیل به نسبت

 .پردازدمی درس به نگرش سنجش به( باشد؟می ضروری و الزم شما برای درس این که کنید می فکر اندازه چه تا) مانند سواالتی

همچنین در این برآورد شد.  7/1( برای این پرسشنامه باالی 2918ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش معرفی شلحه )

 قرار گرفته است. متخصصان حوزه علوم تربیتی پرسشنامه مورد تاییدصوری و محتوایی پژوهش روایی 
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رویکرد بر  این تهیه شده است. توسط محققان یادگیری پروژه محورآموزش بسته آموزشی تحقیق حاضر بر اساس رویکرد 

 آید ودست میی بساخت ذهنی از ریادگو یفرض است که شناخت  نیبر ا یمبتن گراییسازندهاست. گرایی سازندهمبنای نظریه 

 کی یبستر از یریادگیمعتقدند که  گرایانزندهسا .رندیگیم ادی های قبلی،دانستهبا  دیبا متناسب کردن اطالعات جد یرانگفرا

اساتید فیزیک و دو نفر از اساتید علوم دو نفر از در اختیار  این بسته (.1121، 2)اولوسگان تاثیر می پذیرد افتد،اتفاق میدر آن  دهیا

به  2914-11اول سال تحصیلی  وبتندر  این برنامه .انجام شداز دریافت نظر آنان اصالحات الزم  تربیتی قرارگرفت و پس

 . دهدمی نشان را آموزشی برنامه محتوای خالصه یک جدول ارایه شده است. آموزان پایه یازدهم رشته ریاضیدانش

 
 )بسته آموزشی( . خالصه محتوای جلسات آموزشی2جدول

 محتوا موضوع جلسه

 1و2
ساخت 

 الکتروسکوپ

 سازی وجود بار الکتریکی در اشیاء آشکار -

 تشخیص نوع  بار  -

 نشان دادن و تشخیص حداقل جریان در مدار برای مثال ا لکترولیز هوا  -

 های الکترواستاتیکتشخیص انرژی پتانسیل الکتریکی در آزمایش  -

 8و9

ساخت 

خازن با کاغذ و 

 آلومینیوم

  های آنآموزان با ساختمان خازن و کاربردآشنایی دانش -

 6و1
 مقاومت

 ذغال مداد

 دهنده انتقال انرژی از طرق مخلتف همچون صوت، نور و گرما آوری شواهد نشانجمع -

 های علمی جهت طراحی، اجرا و ارتقای لوازمی برای انتقال انرژیمداخله نظریه -

 هاهای ساختمانی آنگیری جهت تسخیص مواد مختلف بر اساس ویژگیمشاهدده و اندازه -

 ارتقا و استفاده از مدلی برای فهم انعکاس، جذب و عبور امواج  -

 4و7
ساخت 

 موتور الکتریکی 

 آشنایی دانش آموزان با چگونگی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی  -

 فهم تعامل جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی -

-  

 21و1

 ساخت

 یآهنربا

 یکیالکتر

 کسب اطالعات در مورد آهنربای الکتریکی  -

 فهم نحوه ایجاد میدان مغناطیسی  -

 های الکتریکی آموزان درمورد کاربر آهنرباجستجوی دانش -

 21و22
ساخت 

 مقاومت متغیر 

وتی و های صندهنرل صدا در تقویت ککنتآشنایی با کاربرد های مقاومت متغیراز جمله  -

 حفاظت اتصال کوتاه 

-   

 28و29
 کردن معلق

 نوارها

 درک علت وجود الکتریسته ساکن در اجسام به علت وجود بار الکتریکی  -

 درک چگونگی تبادل بار الکتریکی میان دو جسم  -

 آموزش جاذبه و دافعه بین بارهای الکتریکی  -

 های پژوهش از روش آزمون تحلیل کواریانس یکراهه استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده
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 ها افته. ی3

 که چنان. دهدمی نشان کالسی  هایگروه در نگرش تحصیلی را پس آزمون و آزمونپیش توصیفی شاخص های 1 جدول

 رد( یادگیری پروژه محور آموزش روش کالسآزمایش ) گروه آزمونپس  در ،یلیتحص نگرش متغیر درگردد، می مشاهده

 . شودمی مشاهده در مشهودی کنترل، افزایش گروه با مقایسه

 های آزمایش و کنترلدر گروه تحصیلی نگرشی فیتوص نتایج .1لجدو

 پس آزمون آزمون شیپ آماره  یلیتحص نگرش

 هپروژ بر گروه مبتنی

 92/16 88/11 نیانگیم

 11/28 81/21 استاندارد انحراف

 گروه کنترل

 84/18 84/18 نیانگیم

 64/26 87/26 استاندارد انحراف

 

 روه هایگ رگرسیون در های شیب ها، واریانس شامل همگنی تحلیل مفروضات ابتدا تحلیل کواریانس یکراههبرای انجام 

گرفت. پس از تایید این مفروضات تحلیل کواریانس چند راهه انجام شد که نتایج آن در جداول زیر  قرار بررسی مورد مختلف

 نمایش داده شده است.
 هافرض همگنی واریانس. آزمون لون برای بررسی پیش9جدول 

 متغیر وابسته
F Df2 Df1 معناداری 

 81/1 16 2 69/1 نگرش تحصیلی

بدست آمده   Fها نشان می دهد نتایج نشان می دهد فرض همگنی واریانسنتایج آزمون لون را برای بررسی پیش 9جدول 

 ها برقرار است.  باشد، بنابراین فرض همگنی واریانسمعنی دار نمی

 فرض همگنی شیب رگرسیوننتایج شیب رگرسیون  برای بررسی پیش . نتایج8جدول 

 مجموع مجذورات اثر
درجه 

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات
سطح 

 معناداری

 112/1 71/117 21/29878 2 21/29878 پیش آزمون

 61/1 18/1 12/2 2 12/2 گروه و پیش آزمون

   17/8 18 71/164 خطا

    14 21/29788 کل
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 شود، در اثر تعاملی پیشدهد. چنان که مشاهده میمی نتایج شیب رگرسیون  را در نگرش تحصیلی نشان 8 جدول نتایج

 شاهدهم ضرایب رگرسیونی میان معناداری تفاوت نتیجه در. باشدنمی معنادار 11/1( در سطح 18/1) شده محاسبه Fآزمون و گروه 

 متغیر نگرش تحصیلی برقرار است.  در شیب رگرسیون همگنی شود و فرضنمی

 یلیتحص های جانیه. نتایج تحلیل کواریانس چند راهه در نمرات گروه آزمایش و کنترل در 1جدول 

 اثر
مجموع 

 مجذورات
 میانگین مجذورات درجه آزادی

F سطح معناداری 
 مجذور اتا

 19/1 112/1 71/26 11/41 2 11/41 گروه

    11/8 11 11/171 خطا

     14 11/911 کل

 در سطح( =71/26Fمحاسبه شده ) Fنشان داده شده است. چنانکه مشاهده می شود  1نتایج تحلیل کواریانس در جدول 

فت که توان گی معنادار است و میلیتحص بنابراین تفاوت بین دو گروه در متغیر نگرشدار است. معنی 112/1 تر ازکوچک

 فیزیک موثر است. در درسآموزان، دانشی لیتحص بر نگرش ،محورآموزش پروژه 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج   ت.موثر اسفیزیک  آموزان در درسدانش تحصیلی نگرشبر  محوریادگیری پروژهنتایج این تحقیق نشان داد که 

( بیان 1111) 9مین و یوپینگهمخوانی دارد.  (1121،)1آیاز و سویلمز ( و1124) 2دومان و یاووزبدست آمده با نتایج پژوهش 

تر و آموزان را به یادگیری بیشتواند در محیط یادگیری تغییر ایجاد کند، چرا که دانشمی بر پروژه مبتنی یادگیریدارند که می

یل دارند رویکردهای تازه در تبیین یادگیری، تما دهد.کند و در عین حال نگرش آنها را نسبت به مدرسه تغییر میبهتر تشویق می

هیجان  ،هارشنگ ،برداشت از عملکرد مطلوب در یادگیری ،وسیعی از متغیرهای مرتبط مانند دانش و مهارت فراشناختیکه طیف 

  (.1122های فردی را در نظر بگیرند )افکلیدر، ها و انگیزه

 و خودکنترلی از راه یادگیری خود کنترل و اداره هدایت، را برای هاییفرصت فراگیران پروژه محور، در یادگیری

 دهندمی توجه قرار مورد را آموزاندانش همکاری و مشارکت زیادی حد تا رویکرد، این همچنین کنند.پیدا می خودگردانی

 (.1111کوسگراور،  و )سوانسون

 یاربردنها از کآ لیدل نیبهم .هست کیزیف لیوار مسا یاضیبر حل ر آموزانمعموال  تمرکز دانش کیزیف یدر آموزش سنت

 ،تصور کنند گردد و یواقع ریغ کیزینها بر فآ شود نگرشیباعث م نیناکام هستند و ا مرهروز یدر زندگ کیزیف میکردن مفاه

 پروژه محور یادگیریاما در روش  .غافل شوند یدر زندگ کیزیف عیوس یو از کاربردها .سخت است اریبس کیزیف یریادگی

 یواساس یکاربرد میمفاه ریله و درگاهمه جانبه مس یمشارکت و بررس - یطراح یهاتیفعال ریدرگ آموزاندانش کیزیدروس ف

 کیزیبت به فنها را نسآ گرشباال رفته و ن یریادگی تیفیک ،شود یباعث م نیو ا .شوندیم عتیطب نیقوان قیفهم عم کیزیف

و  لیلو تح هیتجز رینظ ییسطح باال یشناخت یهااز مهارتآموزان دانش ،شود یروش باعث م نیچرا که در ا .کندیمتفاوت م

رک و د یعموم یهامهارت شیوش باعث افزار نیبر خوردار شوند. در واقع ا مین مفاهآ یساز یو عمل کیزیف میمفاه بیترک

بر  یریادگیبه حالت  یاجبار یاز حالت تلق یریادگیچون  ،شود ین مآموزاو توسعه نگرش مثبت دانش کیزیف میمفاه قیعم

 برند.یلذت م ،کنند یتوانند کاربردیخود را م یهاافتهی نکهینها از اآشده و  لیاساس عالقه تبد

                                                           
1 Duman & Yavuz 
2 Ayaz &Soylemez 
3 Min & Yu-Ping 
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ر و نیز های دیگآموزان رشته ریاضی و در درس فیزیک صورت گرفت. در تعمیم نتایج به گروهین پژوهش بر روی دانشا

د و های نگرش تحصیلی مطالعه نشاحتیاط شود. همچنین در این پژوهش تاثیر روش یادگیری بر مولفه ،سایر دروس الزم است

رش مثبت شود که در جهت افزایش نگپیشنهاد می ،با توجه به نتایج تحقیق ات آتی به آن توجه شود.عدر مطال ،شودپیشنهاد می

 تحصیلی روش یادگیری پروژه محور به کار گرفته شود.
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