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پذیرش11/1/28:

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یادگیری پروژه محور بر نگرش تحصیلی دانشآموزان دوره دوم متوسطه در درس
فیزیک صورت گرفت .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود و در
آن دو کالس از دانشآموزان رشته ریاضی پایه یازدهم در مدارس آموزش و پرورش ناحیه  9تبریز به شکل نمونه
گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادقی در گروههای آزمایش و کنترل قرار داده شدند.
دانشآموزان در درس فیزیک ،در گروه آزمایش به مدت  28جلسه به روش یادگیری پروژه محور آموزش دیدند و
در مقابل دانشآموزان گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند .قبل و بعد از آموزش ،آزمون نگرش تحصیلی در
هر دو گروه به صورت پیشآزمون و پسآزمون گرفته شد .دادههای بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس
یکراهه تحلیل شد .نتایج بدست آمده نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در نگرش تحصیلی تفاوت معنی
داری وجود دارد .نتایج این تحقیق اثربخشی روش یادگیری پروژه محور را بر نگرش دانشآموزان در درس فیزیک
مورد تایید قرار داد.
واژه های کلیدی :یادگیری پروژه محور ،نگرش تحصیلی ،درس فیزیک.

 2استادیار گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئولn.karimi@cfu.ac.ir ،
 1استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
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پویش در آموزش علوم پایه _____________________________________________
مقدمه
نگرش ترکیبی از باورها و هیجانهایی است که فرد را آماده میکند تا به دیگران ،اشیا و گروههای مختلف به شیوه مثبت یا منفی
نگاه کند (بارون ،2بیرن ،1برنسکامب .)2914 ،9نگرشها در قالب نظریههای یادگیری و رویکرد شناختی تعریف میشوند .در هر یک از
این نظریهها ،جنبههای متفاوت نگرش مورد تأکید قرار گرفته است .گوردون آلپورت نگرش را یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی که
از طریق تجربه سازمان مییابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوعها و موقعیتهای وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای
میگذارد ،تعریف کرده است .در مقابل در دیدگاه شناختی ،نگرش سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی ،عاطفی ،ادراکی و شناختی در
ارتباط با برخی از جنبههای زندگی شخص تعریف میشود (فردریکسون و هکسما.)2911 ،
نگرشها خصیصههای پایدار یک شخصیت است که نشانگر ارزیابی ،عملکرد و واکنش ما بر اساس اطالعات در اختیار
میباشد .نگرش دارای سه مولفه کلیدی است .مولفه شناختی بیانگر سطح به دست آمده دانش از موضوع نگرش؛ مؤلفه عاطفی
(پیشبینی کننده احساسات ،هیجانات و واکنشهای عاطفی فرد نسبت به موضوع نگرش؛ و مؤلفه رفتاری ،که نشان دهنده تمایل
به رفتار یا عمل در یک امر خاص است (ورسووا  .)1122 ،به همین ترتیب ،محققان این موضوع را تشخیص دادهاند نگرش
یادگیرندگان نسبت به یک فعالیت یادگیری بر تعامل آنها با این فعالیت تأثیر میگذارد و در نهایت نتایج یادگیری را تحت تأثیر
قرار میدهد (چن 8و یو .)1121 ،1نتایج یک مطالعه نشان داد که استفاده از یادگیری پروژه محور ،باعث افزایش نگرش مثبت
دانشآموزان به آموزش درس میشود (جیفتجی.)1121 ،6
نگرش یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی است .نگرش دانشآموزان نسبت به یک فعالیت میتواند بر نحوه برخورد
آنها با تکلیف تأثیر گذار باشد (پنگ .)1122 ،بررسی نگرش دانشآموزان برای معلمان از آن جهت اهمیت دارد که بتوانند
راهبردهایی را که منجر به الکوهای تعامل موثر شوند را تقویت نمایند و فرصت های مشارکت را به حداکثر برسانند (چن و یو،
 .)1121اغلب دانشجویان نگرش منفی نسبت به فیزیک دارند و این رشته به عنوان یک رشته سخت تلقی میشود .در محیط
آموزشی نیز برای تغییر این نگرش منفی فعالیت های چندانی محدودی صورت میگیرد (بالکن استاف .)1121 ،در عین حال،
تحقیقات نشان میدهد اغلب دانشآموزان کار در آزمایشگاه فیزیک را دوست دارند (ویلفردو و الکامبرا.)1126 ،
یکی از رویکردهای مهم در طراحی آموزشی ،رویکرد سازندهگرایی است .این رویکرد براساس مبانی معرفت شناختی
و روان شناختی یادگیری سازنده گرایی ،طراحی آموزشی را مشتمل بر فراهم آوردن منابع و فرآیندهای یادگیری به منظور
تسهیل یادگیری شاگردان که همان خلق معنا در ذهن آنان است ،می داند (خسروی و فردانش .)2911 ،از جمله روش های
مبتنی بر این نظریه روش یادگیذی پروژه محور است .روش یادگیری پروژه محور یادگیری از طریق تجربه اتفاق میافتند.
یادگیرندگان در این روش با تجارب واقعی روبه رو میشوند .در یادگیری پروژه محور تأکید بر آموزش با تجارب دنیای واقعی
صورت میگیرد .در این روش یادگیرندگان درعین استقالل ،برای انجام پروژه ها با یکدیگر همکاری میکنند .یادگیرندگان
کامالً فعال هستند و از منابع مختلف برای تکمیل پروژه ها استفاده میکنند .در این روش معلم نقش راهنما و تسهیل گر را بر
عهده دارد (هارمر و استوکز.)1128 ،7
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یادگیری پروژه محور دانشآموزان را به طور کامل در فرایند یادگیری درگیر میکند .بنابراین در آنها احساس رضایت
عمیقی ایجاد میکند .یادگیری پروژه محور فراگیران را به همکاری با یکدیگر تسویق میکند .این مساله در کنار افزایش مسئولیت
پذیری فراگیران در یادگیری خود ،باعث ایجاد مهارت خودآموزی در آنها میشود و از آنجا که یادگیری پروژه محور فعالیت
های زیادی را شامل میشود با نیازها و سلیقه های مختلف فراگیران همخوانی دارد .یادگیری پروژه محور یک روش متبلور
تدریس است که با ستفاده از آن فراگیران مسایل و مشکالت دنیای اطراف خود را کشف میکنند (بل.)1121،
دانشآموزان از انجام این پروژه ها خوشحال میشوند ،زیرا آنها بیان میکنند که در این روش انتخابهای خود را دارند،
پروژه ها متعلق به خودشان هستند و میتوانند با زندگی روزمره خود ارتباط برقرار کنند .با آزاد گذاشتن دانشجویان و فرصت
بخشی برای همکاری در طراحی برنامههایشان به افزایش اجساس تعلق به جامعه کالسی کمک میشود (جیفتجی.)1121 ،
معموالً در آموزش فیزیک بجای اینکه به مفاهیم اساسی وکاربردی پرداخته شود بیشتر دیدهگاهای ریاضی به دانش آموزان
ال یادگیری عمیق وکاربردی از بین برود و ثانیا بخاطر درک نامناسب مفاهیم فیزیک دانش
القا میشود این امر باعث می شود او ً
آموزان نتوانند ،یافته های خود را کاربردی کنند .از طرفی این امر باعث میشود نگرش دانشآموزان نسبت به فیزیک غیر واقعی
باشد بنابراین یکی از چالشهای اساسی در انتقال مفاهیم اساسی و کاربردی به دانشآموزان نوع آموزش و اثرگذاری ان بر نگرش
دانشآموزان نسبت به فیزیک باشد .در این راستا تحقیق حاضر در نظر دارد تاثیر یادگیری پروژه محور را بر نگرش تحصیلی
مورد بررسی قرار دهد .بر این اساس سوال پژوهش حاضر این است که آیا یادگیری پروژه محور میتواند بر نگرش تحصیلی
دانشآموزان دوره متوسطه در درس فیزیک موثر واقع شود؟
روش تحقیق
در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی برای بررسی اثربخشی متغیر مستقل یادگیری پروژه محور بر متغیر وابسته نگرش
تحصیلی دانش آموزان استفاده شد .برای انجام پژوهش از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.
جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی دانشآموزان متوسطه در مدارس آموزش و پرورش ناحیه  9تبریز در سال تحصیلی -11
 2914بودند .با توجه به شرایط دسترسی و نیاز به وجود دو کالس با ویژگیهای جمعیت شناختی مشابه ،دو کالس از دانشآموزان
پایه یازدهم رشته فیزیک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بنابراین ،نمونه آماری این تحقیق شامل  14دانش آموز رشته
ریاضی پایه یازدهم در مدارس آموزش و پرورش ناحیه  9تبریز (شامل  1کالس) که به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به
صورت تصادفی به کالس گروه آزمایش ( 11نفر) و دو کالس گروه کنترل ( 11نفر) تقسیم شدند .گروه آزمایش به مدت 28
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.
پرسشنامه نگرش تحصیلی :پرسشنامه نگرش تحصیلی به درس ،توسط عسگری ( )2941برای سنجش نگرش دانشآموزان
نسبت به تحصیل درس خاص تدوین شده است .این پرسشنامه دارای  11سوال میباشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با
سواالتی مانند (تا چه اندازه فکر می کنید که این درس برای شما الزم و ضروری میباشد؟) به سنجش نگرش به درس میپردازد.
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش معرفی شلحه ( )2918برای این پرسشنامه باالی  1/7برآورد شد .همچنین در این
پژوهش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید متخصصان حوزه علوم تربیتی قرار گرفته است.
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بسته آموزشی تحقیق حاضر بر اساس رویکرد آموزش یادگیری پروژه محور توسط محققان تهیه شده است .این رویکرد بر
مبنای نظریه سازندهگرایی است .سازندهگرایی مبتنی بر این فرض است که شناخت و یادگیری از ساخت ذهنی بدست میآید و
فراگیران با متناسب کردن اطالعات جدید با دانستههای قبلی ،یاد میگیرند .سازندهگرایان معتقدند که یادگیری از بستری یک
ایده در آن اتفاق میافتد ،تاثیر می پذیرد (اولوسگان .)1121 ،2این بسته در اختیار دو نفر از اساتید فیزیک و دو نفر از اساتید علوم
تربیتی قرارگرفت و پس از دریافت نظر آنان اصالحات الزم انجام شد .این برنامه در نوبت اول سال تحصیلی  2914-11به
دانشآموزان پایه یازدهم رشته ریاضی ارایه شده است .جدول یک خالصه محتوای برنامه آموزشی را نشان میدهد.
جدول .2خالصه محتوای جلسات آموزشی (بسته آموزشی)
جلسه

2و1

موضوع

ساخت
الکتروسکوپ

محتوا
 آشکارسازی وجود بار الکتریکی در اشیاء تشخیص نوع بار-

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

-

تشخیص انرژی پتانسیل الکتریکی در آزمایشهای الکترواستاتیک

ساخت
9و8

خازن با کاغذ و

 -آشنایی دانشآموزان با ساختمان خازن و کاربردهای آن

آلومینیوم

1و6

مقاومت
ذغال مداد

 جمعآوری شواهد نشاندهنده انتقال انرژی از طرق مخلتف همچون صوت ،نور و گرما مداخله نظریههای علمی جهت طراحی ،اجرا و ارتقای لوازمی برای انتقال انرژی مشاهدده و اندازه گیری جهت تسخیص مواد مختلف بر اساس ویژگیهای ساختمانی آنها -ارتقا و استفاده از مدلی برای فهم انعکاس ،جذب و عبور امواج

7و4

ساخت
موتور الکتریکی

 آشنایی دانش آموزان با چگونگی تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی فهم تعامل جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی-

ساخت
1و21

آهنربای
الکتریکی

22و21

29و28

ساخت
مقاومت متغیر
معلق کردن
نوارها

 کسب اطالعات در مورد آهنربای الکتریکی فهم نحوه ایجاد میدان مغناطیسی جستجوی دانشآموزان درمورد کاربر آهنرباهای الکتریکی آشنایی با کاربرد های مقاومت متغیراز جمله کنترل صدا در تقویت کنندههای صوتی وحفاظت اتصال کوتاه
 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

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از روش آزمون تحلیل کواریانس یکراهه استفاده شد.

Olusegun
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 .3یافته ها
جدول  1شاخص های توصیفی پیشآزمون و پس آزمون نگرش تحصیلی را در گروههای کالسی نشان میدهد .چنان که
مشاهده میگردد ،در متغیر نگرش تحصیلی ،در پس آزمون گروه آزمایش (کالس روش آموزش یادگیری پروژه محور) در
مقایسه با گروه کنترل ،افزایش مشهودی در مشاهده میشود.
جدول .1نتایج توصیفی نگرش تحصیلی در گروههای آزمایش و کنترل
نگرش تحصیلی

آماره

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

11/88

16/92

گروه مبتنی بر پروژه
انحراف استاندارد

21/81

28/11

میانگین

18/84

18/84

گروه کنترل
انحراف استاندارد

26/64

26/87

برای انجام تحلیل کواریانس یکراهه ابتدا مفروضات تحلیل شامل همگنی واریانس ها ،شیب های رگرسیون در گروه های
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .پس از تایید این مفروضات تحلیل کواریانس چند راهه انجام شد که نتایج آن در جداول زیر
نمایش داده شده است.
جدول  .9آزمون لون برای بررسی پیشفرض همگنی واریانسها
متغیر وابسته

F

Df2

Df1

معناداری

نگرش تحصیلی

1/69

2

16

1/81

جدول  9نتایج آزمون لون را برای بررسی پیشفرض همگنی واریانسها نشان می دهد نتایج نشان می دهد  Fبدست آمده
معنی دار نمیباشد ،بنابراین فرض همگنی واریانسها برقرار است.
جدول  .8نتایج نتایج شیب رگرسیون برای بررسی پیشفرض همگنی شیب رگرسیون
اثر

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

سطح
F

معناداری

پیش آزمون

29878/21

2

29878/21

117/71

1/112

گروه و پیش آزمون

2/12

2

2/12

1/18

1/61

خطا

164/71

18

8/17

کل

29788/21

14
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نتایج جدول  8نتایج شیب رگرسیون را در نگرش تحصیلی نشان میدهد .چنان که مشاهده میشود ،در اثر تعاملی پیش
آزمون و گروه  Fمحاسبه شده ( )1/18در سطح  1/11معنادار نمیباشد .در نتیجه تفاوت معناداری میان ضرایب رگرسیونی مشاهده
نمیشود و فرض همگنی شیب رگرسیون در متغیر نگرش تحصیلی برقرار است.
جدول  .1نتایج تحلیل کواریانس چند راهه در نمرات گروه آزمایش و کنترل در هیجان های تحصیلی
مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اثر
گروه

41/11

2

41/11

26/71

1/112

خطا

171/11

11

8/11

کل

911/11

14

مجذورات

مجذور اتا

1/19

نتایج تحلیل کواریانس در جدول  1نشان داده شده است .چنانکه مشاهده می شود  Fمحاسبه شده ( )F=26/71در سطح
کوچکتر از  1/112معنیدار است .بنابراین تفاوت بین دو گروه در متغیر نگرش تحصیلی معنادار است و میتوان گفت که
آموزش پروژه محور ،بر نگرش تحصیلی دانشآموزان ،در درس فیزیک موثر است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که یادگیری پروژهمحور بر نگرش تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک موثر است .نتایج
بدست آمده با نتایج پژوهش دومان و یاووز )1124( 2و آیاز و سویلمز )1121(،1همخوانی دارد .مین و یوپینگ )1111( 9بیان
میدارند که یادگیری مبتنی بر پروژه میتواند در محیط یادگیری تغییر ایجاد کند ،چرا که دانشآموزان را به یادگیری بیشتر و
بهتر تشویق میکند و در عین حال نگرش آنها را نسبت به مدرسه تغییر میدهد .رویکردهای تازه در تبیین یادگیری ،تمایل دارند
که طیف وسیعی از متغیرهای مرتبط مانند دانش و مهارت فراشناختی ،برداشت از عملکرد مطلوب در یادگیری ،نگرشها ،هیجان
ها و انگیزههای فردی را در نظر بگیرند (افکلیدر.)1122 ،
در یادگیری پروژه محور ،فراگیران فرصتهایی را برای هدایت ،اداره و کنترل یادگیری خود از راه خودکنترلی و
خودگردانی پیدا میکنند .همچنین این رویکرد ،تا حد زیادی مشارکت و همکاری دانشآموزان را مورد توجه قرار میدهند
(سوانسون و کوسگراور.)1111 ،
در آموزش سنتی فیزیک معموال تمرکز دانشآموزان بر حل ریاضی وار مسایل فیزیک هست .بهمین دلیل آنها از کاربردی
کردن مفاهیم فیزیک در زندگی روزمره ناکام هستند و این باعث میشود نگرش آنها بر فیزیک غیر واقعی گردد و تصور کنند،
یادگیری فیزیک بسیار سخت است .و از کاربردهای وسیع فیزیک در زندگی غافل شوند .اما در روش یادگیری پروژه محور
دروس فیزیک دانشآموزان درگیر فعالیتهای طراحی  -مشارکت و بررسی همه جانبه مساله و درگیر مفاهیم کاربردی واساسی
فیزیک فهم عمیق قوانین طبیعت میشوند .و این باعث می شود ،کیفیت یادگیری باال رفته و نگرش آنها را نسبت به فیزیک
متفاوت میکند .چرا که در این روش باعث می شود ،دانشآموزان از مهارتهای شناختی سطح باالیی نظیر تجزیه و تحلیل و
ترکیب مفاهیم فیزیک و عملی سازی آن مفاهیم بر خوردار شوند .در واقع این روش باعث افزایش مهارتهای عمومی و درک
عمیق مفاهیم فیزیک و توسعه نگرش مثبت دانشآموزان می شود ،چون یادگیری از حالت تلقی اجباری به حالت یادگیری بر
اساس عالقه تبدیل شده و آنها از اینکه یافتههای خود را میتوانند کاربردی کنند ،لذت میبرند.
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این پژوهش بر روی دانشآموزان رشته ریاضی و در درس فیزیک صورت گرفت .در تعمیم نتایج به گروههای دیگر و نیز
سایر دروس الزم است ،احتیاط شود .همچنین در این پژوهش تاثیر روش یادگیری بر مولفههای نگرش تحصیلی مطالعه نشد و
پیشنهاد میشود ،در مطالعات آتی به آن توجه شود .با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد میشود که در جهت افزایش نگرش مثبت
تحصیلی روش یادگیری پروژه محور به کار گرفته شود.
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