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Abstract 

Academic emotions are one of the important variables in the field of education 

and can affect educational outcomes. Academic emotions are defined as things 

that are directly related to academic activities and success outcomes. Academic 

emotions are important because of their impact on well-being, the quality of 

learning, progress, and social interaction in the classroom. These emotions are 

experienced in all academic situations before, during and after class, lessons and 

exams. Positive emotional states facilitate creative, flexible, and constructive 

approaches, while negative emotional states facilitate dry, more analytical ways 

of thinking. Some studies have examined the effectiveness of a project-based 

approach on academic achievement, motivation, learning style, attitude, 

creativity, and the development of cognitive skills, but very little attention has 

been paid to academic excitement. Until recently, these emotions were neglected 

except for test anxiety. Attention to this issue has increased in the last decade, 

however, emotions have not escaped attention as effective phenomena that occur 

in the classroom situation. The aim of this study was to investigate the effect of 

project-based learning on the academic excitement of physics students in the 

basics of electricity and magnetism at Farhangian University. In the framework of 

this goal, two hypotheses were examined: Project-based learning in physics course 

has an effect on the positive academic emotions of Farhangian University 

students. Project-based learning in physics also affects the negative academic 

emotions of Farhangian University students. 

In this study, a quasi-experimental method and a pre-test-post-test design with a 

control group were used to evaluate the effectiveness of the project-based 

independent learning variable on the dependent variable of students' academic 

emotions. The statistical population of the study included all physics students who 

studied the basics of electricity and magnetism at Farhangian University in the 
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academic year 2009-2010. The statistical sample of this study included 132 

physics students of Farhangian University (including 4 classes) who were 

purposefully selected and randomly divided into two classes of experimental 

group (66 people) and two classes of control group (66 people). First, both groups 

were evaluated using the Pekrun Academic Achievement Emotions 

Questionnaire. Then, the project-based independent learning variable was applied 

to the experimental group and no new intervention was performed on the control 

group and the students were trained in the same traditional teacher-centered way. 

Finally, at the end of the semester, the changes of the dependent variable in both 

groups were measured by the same questionnaire. 

The Pekrun Academic Achievement Emotion Questionnaire (Pekrun, Goetz, Titz, 

& Perry, 2002) is designed to assess learners' academic achievement emotions. 

This questionnaire is a self-report tool that is based on qualitative and quantitative 

research and measures the academic excitement of learners who experience in 

different educational situations. The questionnaire has three parts: emotions 

related to the class, emotions related to learning and emotions related to the exam. 

Each of these categories is divided into two categories of positive and negative 

emotions. In this study, the emotions related to class and learning were evaluated. 

Classroom subscales measure class enjoyment, hope, pride, anger, anxiety, shame, 

frustration, and fatigue. The Learning Excitement section measures the emotions 

of hope, pride, anger, anxiety, shame, frustration, and fatigue. 

The educational package of the present study, including the course content, was 

prepared by the researchers based on a project-based learning approach. After 

review by four professors of physics and two professors of educational sciences, 

the training package was reviewed and modified. The package included 

electroscope construction, Tesla coil construction, Pencil charcoal resistance, IC 

batteries, Electric magnet construction, Projectile LEDs, Tape suspension, and AC 

converter. This program has been presented to undergraduate physics students in 

the first semester of the academic year 2009-2010. Analysis of covariance test was 

used to analyze the research data. 

The results of analysis of covariance showed that the comparison of positive 

classroom emotions between the two groups F (24.24) was significant at the level 

of P <0.001. Also, in the positive emotions of learning, the observed F (12.08) is 

significant at the level of P <0.001. Therefore, by confirming the first hypothesis 

of the research, it can be said that project-based learning in physics has an effect 

on the positive academic emotions of Farhangian University students. The results 

also showed that the comparison of negative classroom emotions between the two 

F groups (20.39) was significant at the level of P <0.001. Also, in the negative 

emotions of learning, the observed F (55.75) is significant at the level of P <0.001. 

Therefore, by confirming the second hypothesis of the research, it can be said that 
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project-based learning in physics has an effect on the negative academic emotions 

of Farhangian University students. 

The results of this study showed that project-based learning is effective in 

increasing the positive academic excitement of physics students. This effect was 

observed for both class-related and learning-related emotions. The results also 

show that project-based learning is effective in reducing the negative academic 

emotions of physics students. This effect was also seen in both class-related and 

learning-related emotions. 

Experts in the field of education believe that students who learn through active 

learning not only have better learning, but also enjoy their learning process more. 

The reason for this pleasure is that instead of being just listeners, they actively 

participate in the learning process and take responsibility for the learning process. 

Project-based learning, by applying real-world performance tasks related to social 

challenges, provides learners with the opportunity to use the social and emotional 

competencies associated with learning. Project-based learning increases the 

motivation and active involvement of learners in learning. This method improves 

learners' attitudes toward learning physics, reduces anxiety, increases self-

efficacy, and enables learners to enjoy learning physics (Goldstein, 2016). The 

results of Choi, Lee, & Kim (2019) also indicate that the use of this teaching 

method causes a positive change in students' attitudes toward homework. 

In this regard, it is recommended to use this method in teaching students' courses. 

Curriculum planners are also advised to adjust the curriculum to facilitate the use 

of new teaching methods and distance from the traditional teacher-centered 

method. In this study, the academic emotions related to the exam were not 

examined. It is suggested that this variable be considered in future studies. It is 

also suggested that the mediating role of academic emotions in students' academic 

achievement be examined. 
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 دهیچک

در درس  ،کیزیف انیدانشجو یلیتحص تجانایبر پروژه بر ه یمبتن یریادگی ریتأث یهدف بررس پژوهش حاضر با

صورت ی بهشیزماآ مهیروش پژوهش از نوع ن صورت گرفت. انیدر دانشگاه فرهنگ ،سیو مغناط تهیسیالکتر ینمبا

 در نایفرهنگ دانشگاه کیزیف رشته انیدانشجو یآمار جامعه ازبا گروه کنترل است.  آزمونپسو  آزمونشیپ

در  یتصادفصورت صورت نمونه در دسترس انتخاب و بهبه ،کیزیه فترشهار کالس چ، 2191-99 یلیتحصسال

 مسالیدر ن جلسه 21 مدت به شیگروه آزما یهاکالس انیگرفتند. دانشجو یو کنترل جا شیدو گروه آزما

گروه کنترل به روش  یهاکالس انیدانشجو زمانهمو  دندید آموزش ،بر پروژه یبتنم یریادگیاول، به روش 

 زمونآشیپ صورتبه آموزشپکران در هر دو گروه قبل و بعد از  یلیتحص جاناتی. آزمون هدندیزش دآمو یسنت

 جینتا .شد لیتحل راههچند انسیکووار لیحاصل با استفاده از روش تحل یهاگرفته شد. داده آزمونپسو 

 ینفمثبت و م یلیتحصجاناتیهو گروه کنترل در  شیگروه آزما نیها نشان داد که بداده لیتحل ازآمده دستبه

 یهاگروهدانشجویان  دار وجود دارد.تفاوت معنیهای مربوط یادگیری( یجانهو  کالس بهمربوط  یهاجانی)ه

 جیتارا نشان دادند. ن یکمتر یمنف جاناتیو ه شتریمثبت ب جاناتیه زانیبا گروه کنترل، م سهیدر مقا شیآزما

 جاناتیو کاهش ه مثبت یلیتحص جاناتیه شیافزا دربر پروژه را  ینمبت یریادگیروش  یاثربخش ،پژوهش نیا

 .قرارداد دییمورد تأ ،کیزیان فیدانشجو یمنف یلیتحص

 کیزیف انیدانشجو ،یلیتحص جاناتیه ،بر پروژه یمبتن یریادگی :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 و ادراک رانیفراگ یآموزش یامدهایپ نیگذشته، مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه ب یهادهه در 

ه رابط یریادگی طیو مح رانیفراگ یآموزش یامدهایپ نیکه ب کالس، نشان داده است طیاز مح هاآن

 یاگسترده فیط ،یریادگی یندهایفرا درک در ریاخ یکردهایرو. (Gosh& Fraser, 2000)وجود دارد 

 ،یریادگیبرداشت از عملکرد خوب در  ،یمانند دانش و مهارت فراشناخت ،شخص به مربوط یرهایاز متغ

، بیترت نیبه هم(. Efklides & Chen, 2011) رندیگیرا در نظر م هازهیو انگ جاناتیه ،هانگرش

ر تعامل ب ی،ریادگی تیفعال کینسبت به  رندگانیادگی جانیه و نگرش که اند افتهیدر پژوهشگران

 Chen) دهدیقرار م ریرا تحت تأث یریادگی یمدهاایپ ،تیدرنها و گذاردیم ریتأث تیفعال نیها با اآن

& Yu, 2019). 

است.  شده یگذارهیآموزش، پا تیبر موقع جاناتیه یاثرگذار یالگو یانتظار، بر مبنا_ارزش هینظر

است و  رانیدر معلمان و فراگ شرفتیپ جاناتیبه ه یاجتماع یشناخت یدگاهید ه،ینظر نیا

ن یبر ا دیتأک هینظر نی. در ابخشدیانتظار را انسجام م_و ارزش اسناد ینظر یکردهایرو یهامفروضه

 ینیبشیدر پ شرفت،یپ جاناتیبر ه یواسطه اثرگذاربه ،یریادگی یهاطیموجود در مح طیاست که شرا

 (.Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002) گذاردیم ریمعلمان تأث یاو توسعه حرفه رانیفراگ شرفتیپ

مانند کالس درس، مطالعه و  ،یریادگیمختلف  یهاتیموقع یارزش برا-کنترل هیدر نظر نیهمچن

با  یازنظر کارکرد و ساختار اجتماع هاتیموقع نی. اشودیدر نظر گرفته م یمتفاوت جاناتیامتحان، ه

فاوت دارد امتحان ت زیانگچالش تیبا لذت موقع ،یکالس تینمونه لذت فعال یتفاوت دارند. برا گریکدی
(Pekrun, 2006.) 

 هینظر .دارد یبستگ شرفتیپ بر یمبتن یامدهایپ و هاتیفعال یذهن تیاهم به ارزش یهایابیارز

 کنند، یابیارز ارزشمند و ریپذکنترل را خود یهاتیفعال کهیدرصورت افراد ،داردیم انیب ارزش_کنترل

 برندیاز مطالعه خود لذت م یورتدر ص رانیفراگ نمونه یبرا. برندیم لذت شرفتیپ یهاتیفعال انجام از

؛ شدبا داشته تیجذاب شانیبرا مطالعه موضوع نکهیا هم و بدانند توانمند یریادگی در را خود هم که

 .کنندیم یخستگ احساسو مشوق الزم را نداشته باشد،  تیجذاب شانیبرا تیفعال کهیاما درصورت

 عملکرد و یریادگی بر یلیتحص جاناتیه شک بدون ارزش،_کنترل هینظر اساس بر که شودیم دیتأک

 یریکارگاند که به. مطالعات نشان داده(Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002) دارد ریتأث رانیفراگ

 ,Pereira)مؤثر واقع شود  یلیو عملکرد تحص یلیتحص جاناتیدر ه تواندیمناسب، م سیروش تدر

Barreto & Pazeti, 2017). جانیه واژه. دهندیم لیتشک را ما روزمره یزندگ از یبخش هاجانیه 

 با ای ،کند ییشناسا خود وجود در ینگردرون با تواندیم ما از کیهر که است یاحساسات یایگو

 یشخو از آشکار شیوبکم یهااحساس قیطر از هاجانیه یهایژگی. ودهد نسبت گرانید به ینگربرون

 اردد ارتباط هیتنب ای خطر درد، تجربه با یمنف ای ندیوشاناخ یهاجانی. هشودیم نییتع یناخوش و
(Pekrun, 2006.) 
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 جینتا و یلیتحص یهاتیبه فعال ماًیکه مستق شوندیم فیتعر یعنوان موارد به یلیتحص جاناتیه

 ،یریادگی تیفیک ،یستیبهز در یرگذاریتأث لیدل به یلیتحص جاناتیه. هستند وابسته تیموفق

 جاناتیه که است معتقد پکران. (2011Huang ,) دارند تیاهم کالس در یتماعاج تعامل و شرفتیپ

 سیتدر ای یریادگی یهاتیموقع در آموزاندانش که هستند یلیتحص یجانیه اتیتجرب انواع ی،لیتحص

 جاناتیه بعد دو دینبا ،یلیتحص جاناتیه یبررس هنگام. (Yong &Yong, 2022) کنندیم احساس

 ای ندیوشاخ به ی،لیتحص یعاطف تیظرف. تیظرفبعد  و یختگیبرانگبعد : گرفت دهیناد را یلیتحص

 یجانیه شدت ،یلیتحص یجانیه یختگیبرانگ که یحال در دارد، اشاره محرک بودن ندیناخوشا

 نیا اساس بر. (Guo, Zou, 2018) کندیم فیتوص ،کند جادیا تواندیم محرک کی که را یلیتحص

 لذت، ندمان) مثبت یختگیبرانگ جاناتیه: کرد میتقس گروه چهار به توانیم را جاناتیه ،یبند طبقه

 و ،(اضطراب ت،یعصبان مانند) منفعل یختگیبرانگ جاناتیه ،(آرامش مانند) مثبت جاناتیه ،(غرور

 نیبنابرا.  (Yong &Yong, 2022)( یدیناام د،یشد یافسردگ غرور لذت، مثل) یمنف جاناتیه

، یمانند خستگ ی،ـا منفیـد و یمانند افتخار، لـذت، ام ،مثبت یهالتشامل حا یلیتحص جاناتیه

 ولذت، افتخار  یهاجانیمانند ه ،صورت فعالممکن است به جاناتیه نی. اشوندیخشم، اضطراب م

 یلیتحص یهاتیموقع یدر تمام جاناتیه نیمانند احساس شرم باشند. ا ،رفعالیصورت غخشم و با به

 مثبت یعاطف یها. حالت(2009Tyson ,) شوندیکالس، درس و امتحان تجربه مقبل، ضمن و بعد از 

 یهاراه یمنف یهاحالت کهیدرحال شودیم سازنده و انعطافقابل خالق، یهاروش لیتسه باعث

( دیام و غرور لذت، مثل) مثبت سازفعال جاناتیه. مثالً دینمایم آسان را تفکر تریلیتحل و خشک

 مثل) یمنف سازفعال جاناتیه و داده توسعه را گسترش و بسط مثل انعطافقابل یریگادی یراهبردها

Göetz ) دهدیم شیافزا را ساده نیتمر و مرور مثل ییراهبردها از استفاده( شرم و اضطراب خشم،

et al., 2008). 

 آن دنبال به و شود مثبت یختگیبرانگ به منجر تواندیم یآموزش مداخالت در جاناتیه وجود

 یقو ابطهر که دهدیم نشان قاتیتحق از یاریبس جینتا رابطه نیا در. بخشد بهبود را یریادگی عملکرد

 مثبت خلق .(Guo, Zou, & Peng, 2018) دارد وجود یریادگی یامدهایپ و یلیتحص جاناتیه نیب

 نیهمچن. (Tan et al., 2021) دارد مطالعه و یشناخت ندیفرآ بر یدیمف راتیتأث عموماً ی،لیتحص

 ییاراک کاهش و یپرت حواس ،یآموزش مواد به ترفیضع توجه به منجر معموالً یلیتحص یمنف جاناتیه

 .دارد یپدر را فیضع یریادگی عملکرد و شودیم

 شرفتیو پ یآموزش کالس ،یدانشگاه یریادگیبا  میطور مستقبه  جاناتیکه ه ییاز آنجا

اضطراب مرتبط با آزمون( ربط دارد، توجه  ای تیافتخار به موفق ،یریادگیمثال، لذت بردن از عنوان)به

 جاناتیه نی. همچن(Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002) رسندیبه نظر م یها ضروربه آن

در کالس  یو تعامل اجتماع شرفتیپ ،یریادگی تیفیک ،یستیدر بهز یرگذاریتأث لیبه دل ،یلیتحص
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 دایز انیبر دانشجو یلیاگر فشار تحص دهد¬ینشان م یاهد پژوهش. شو(Huang, 2011)دارند  تیاهم

 یراو ب گذارد¬یم ریآنان تأث یعاطف تیو وضع یو روان یبر سالمت جسم یباشد، به درجات مختلف

 .(Li & Tian, 2021)سالم آنها مضر است  رشد

 یریادگیاقب آن و متع یجانیه اتیآموزان بر تجربدانش یآموزشگاه طیکه مح یراتیتوجه به تأث با

 یازب ،یآموزش یهاوهیو توسعه ش یابیدر ارز ینقش مهم ،یلیتحص جاناتیدارد، احتماالً ه شرفتیو پ

 زهیانگ با یلیتحص جاناتیه که است داده نشان مطالعه کی جینتا. (et al., 2003 Göetz) کرد خواهد

با  زو نی ،یلیتحص شرفتیپ و یمیخودتنظ ،یشناخت منابع ،یریادگی یهایاستراتژ ان،یدانشجو

-که دانش دهدینشان م یتجرب یهاافتهی. دارد یداریمعن ارتباط یکالس یهانهیشیو پ اتیخصوص

 یمختلف جاناتیه امتحانات، و آزمون گرفتن و یخانگ فیتکال انجام کالس، در حضورآموزان در زمان 

 یلیتحص یهاجانیها رابطه هپژوهش جی. نتا(Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002) کنندیرا تجربه م

 ,Hayat, Esmi, Rezaei & Nabiee))است قرار داده  دییتأ مورد را انیدانشجو یلیعملکرد تحص با

ود بخشد. را بهب یریادگیاثرات  تواندیم ،یلیتحص جاناتیه میهست که تنظ نیا انگریب جی. نتا2017

 است یلیصتح یبهتر از احساسات منف یلیحصدر بهبود عملکرد ت یلیاحساسات مثبت تحص نیبنابرا

(Tan, Mao, Jiang & Gao, 2021). یمنف جاناتیه و کندیم دیتهد و کیتحر احساس فرد که یزمان 

 ساساح از طرفی. شودیم جادیا یمختلف یروان و یکیولوژیزیف ی،جانیه یهاواکنش ،کندیم تجربه را

 سمت به را فرد و شودیم یمنف یجانیه و یشناخت روان هتجرب به منجر ت،یموقع از آنها یابیارز فشار،

 (. Yong &Yong, 2022) دهدیم سوق اضطراب و یناتوان

 رنظ در یریادگی بر مؤثر یدیکل عامل کی عنوان به یلیتحص جاناتیه آموزشی، هایمحیط در

 توسط هشد ربهتج مثبت یلیتحص یخو و خلق که اندداده نشان مطالعات از یاریبس و  شودیم گرفته

 مطالعات همچنین (.Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002) است یریادگی یارتقا به قادر ران،یفراگ

 ,Plass at all) کند عیتسر را یریادگی تواندیم ی،لیتحص مثبت جاناتیه یالقا که است داده نشان

 قرار دییتا مورد ختلفم مطالعات در فعال یریادگی یهاروش یریکارگ به ریتاثهمچنین،  .(2016

 نشان مداخله مطالعه 9 از مطالعه پنج ،یا مداخله مطالعات یبررس یمرور مطالعه در. است گرفته

 یباالتر یذهن بار و بهتر عملکرد ،کردندیم استفاده فعال یریادگی روش از که یآموزاندانش ،داد

 & Tan, Mao, Jiang) کردندیم هاستفاد یخنث یریادگی روش از که ،داشتند یآموزاندانش به نسبت

Gao, 2021.)  
 ییراگساخت کردیرو یمبنا بر که است دیجد سیتدر یهاروشازجمله  یادگیری مبتنی بر پروژه

 قیعال و ازهایبا ن که است یمختلف یهاتیشامل فعال ،ژهیادگیری مبتنی بر پرواست.  شدهیزیرطرح

 یریادگی ندیرا به طور کامل در فرا رانیروش فراگ نیاانطباق دارد.  رانیادگیدر  ی،ریادگیمختلف 

باعث  ،رانیفراگ یخودآموزهمچنین د. شویآنها م در تیاحساس رضا جادیو باعث ا کندیم ریدرگ
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 ،دانش یگذارروش، اشتراک نیدر ا (.Bell, 2010)شود یم یریادگیآنها در  یریپذتیمسئول شیافزا

 گریدکیبا  ،حل مساله یبرا تاکند یم بیترغ را رانیو فراگ  ردیگیدر میان افراد گروه پروژه صورت م

 و معلمان، ران،یهمکاری میان فراگ که چرا ،دارد یمثبت اریبس حاتیتلو نظر نیا از ؛کنند یهمکار

 بل.  (Jalinus, Nabawi & Mardin, 2017)است یاجتماع یزندگ در یمهم مساله جامعه، افراد سایر

ز ا یاریاست که بس یریادگی در یانوآورانه کردیرو ،بر پروژه یمبتن یریدگای که داردیم انیب

 خود را یریادگی رانیدهد. فراگیرا آموزش م کمیو ستیدر قرن ب تیموفق یبرا ،مهم یهایاستراتژ

آنها  شکننده دانکه منعکس ییهاپروژه جادیو ا قیتحق یمشترک برا کار نیهمچن ،جووپرس قیاز طر

 بکس را یماندگار و تازه یهامهارت ،بر پروژه یمبتن یریادگی در رانیفراگکنند. یم تیاباشد، هد

 یاهحرف حل و ارتباط یبرقرار  نهیزم در ،توانمند افراد به رانیفراگ شدن لیتبد باعث که کنندیم

 .(Bell, 2010) شودیم مساله

 کندیم زممل را آموزاندانش که نندکیم فیتعر یتیفعال را پروژه بر یمبتن یریادگی کراوس و باس

 گسترش ،مطلوب یامدهایپ به دنیرس در را خود یهامهارت و کنند یبررس را پاسخباز سؤاالت تا

 در ژهیوبه ،هانهیگز انتخاب دری ترمستقل صورت بهرا  آموزاندانش یریادگی روش نیا .دهند

 مهارت و دانش تا ،آوردیم فراهم آموزانشدان یبرا را ییهافرصت نیهمچن. کندیم ریدرگ یکارگروه

 .(Mislena, Erlina & Anggraini, 2020) رندیبگ ادی ترقیعم و بهتر را

 هیانوث مرحله هفت به خود که است هیاول ای یاصل مرحله سه شامل ،پروژه بر یمبتن یریادگی مدل

 آموزاندانش که هدفبا این  یمهارت یهاتیصالح بر یمرور( 2 شامل هیاول مراحل. شوندیم میتقس

 در آنها ژهپرو فیتکل رایز. باشند داشته ییباال زهیانگ و کنند درک را انتظار مورد یامدیپ یهاتیظرف

 یمحتوا یهامهارت یطرف از و داشت خواهند یآموزش مواد مفهوم از یدرک و شده حل یواقع یایدن

 در پروژه کار کی عنوان به دانشجو فیتکل نییتع پروژه، کار( 1 و داشتخواهند را یاساس یریادگی

 به ارک مراحل نانهیب واقع پردازش و یواقع یایدن مسائل از برخاسته ،پروژه بر یمبتن یریادگی مدل

 ندیفرآ تیموفق که با این هدف ،یابیارز( 1 و یریادگی جهینت به مربوط و یواقع کار محل مثابه

. شودیم یابیارزش و یابیارز موضوع که یطور به ،کند شکارآ را آموزاندانش یهایستگیشا و یریادگی

 ,Jalinus, Nabawi & Mardin) استشده هیارا 2 نمودار در ،پروژه بر یمبتن یریادگی مرحله هفت

2017) . 
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 Jalinus, Nabawi & Mardin (2017) از نقل به پروژه بر یمبتن یریادگی یا مرحله هفت مدل

گرش ن شیباعث افزا پروژه بر یمبتن یریادگینشان داد که استفاده از  (Ciftci, 2015) نتایج مطالعه

 دهدیگرفته، نشان ممطالعات صورت مرور. شودیم یآموزان به آموزش درس علوم اجتماعمثبت دانش

 ،در سراسر جهان یآموزش یانواع نهادها نیدر ب ی،اندهیفزا طوربهبر پروژه  یمبتن یریادگیکه 

 (.Pereira, Barreto & Pazeti, 2017)است قرارگرفته دییتأو  رشیموردپذ

اعث روش ب نیصورت خالصه کرد: ا نیبه ا توانیبر پروژه را م یمبتن یریادگی توجهقابل یایمزا

 احساس هاآنبه  لیدل نیهمشوند و به  ریدرگ یریادگی ندیکامل در فرا طوربهآموزان دانش شودیم

 ئلهمسدر حل  ،گریکدیبا  یرا به همکار رانیبر پروژه، فراگ یمبتن یریادگی. دهدیدست م تیرضا

ت خود، منجر به بهبود مهار یریادگیدر  رانیفراگ یریپذتیمسئول شیامر با افزا نی. اکندیم بیترغ

 مختلف قیو عال ازهاین شود،یرا شامل م یمختلف یهاتیفعال این روش که ازآنجاو  شودیم یخودآموز

ه از است ک سیروش درخشان تدر ،بر پروژه یمبتن یریادگی. کندیآموزان را برآورده مشدان یریادگی

 ,Bell)اطراف خود را کشف کنند  یایها و مشکالت موجود در دنچالش توانندیم رانیآن فراگ قیطر

2010). 

 هفت مرحله آموزش مبتنی بر پروژه

پیکربندی پیامدهای 
 یادگیری مورد انتظار

آموزاندانش نقش معلم یادگیریمنابع   

گذاری پیشنهاده عالمت
 پروژه

پروژهطراحی شمای   

  مواد مفهوم درک
 آموزشی

هاآموزش مهارت  
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 انیب هاآن رایز شوند،یها خوشحال مپروژه نیاز انجام ا رانیبر پروژه، فراگ یمبتن یریادگی روش در

ن آ توانندیها متعلق به خودشان هستند و مپروژه دارند، راخود  یهاروش انتخاب نیکه در ا کنندیم

ر د یهمکار یبرا یو فرصت بخش انیگذاشتن دانشجو آزادند. با دهروزمره خود ارتباط  یبا زندگرا 

 (.Ciftci, 2015) شودیکمک م یتعلق به جامعه کالس احساس شیافزا به ،شانیهابرنامه یطراح

 هاستفاد، کنندمی اگر معلمان تصور که کنندیم شنهادیپ Harmer, 2014) & (Stokes درهرحال،

ر موارد دتوانند می د،ینمامیرا متأثر  یریادگیبه اهداف  یابیدست پروژه بر یمبتن یریادگی از مداوم

ه ک میالزم است در نظر داشته باش .بکار گیرند آموزش در یلیکمروش ت کی عنوانبه آن راخاص، 

 و ارتنظ و امکانات یسازفراهم ،یقبل یو آمادگ یزیربرنامه ازمندین ،بر پروژه یمبتن یریادگیانجام 

 .است انیدانشجو یابیارز

 و جهیکه شامل نت ی،شناخت تی( فعال2وجود داد:  زیمتما تینوع فعالپنج  یریادگی ندیفرا در

 را شامل شرفتیواهداف پ یذات ریو غ یذات یهازهیکه انگ یزشیانگ تیال( فع1حافظه است.  ندیفرا

شامل استفاده از  یرفتار-یشناخت تی( فعال1تالش و پشتکار،  شامل یرفتار تیفعال( 1. شودیم

 باهم هاتیدسته از فعال نیا (.یاجتماع)رفتار  یرفتار_یاجتماع تی( فعال1و  یمیخودتنظ وراهبرد 

ادغام  یو شناخت یجانیه ،یدر سه دسته گسترده تعامل رفتار یاساس طوربه و دارند یهمپوشان

با  یجانیه یریدرگ شودیچنانکه مشاهده م .(Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004) شوندیم

توجه و  ازمندیآموزش ن یفیک یارتقا یراستااست که در  یریادگیعمده  تیاز سه فعال یکی رانیفراگ

است که در  یدیمد یهااست. اگرچه مدت قرارگرفته موردتوجهت، اما کمتر اس یزیربرنامه

 یهابرنامه فیرس، در تعرامد و درکل جامعه شود،یم قیتصد یجانیحوزه ه تیاهم وپرورشآموزش

را  یدارند که نقش اصل لیتما ،آموزاندانش تیموفقعدم ای تیموفق یابیو ارز نییتب ایمدرسه  یدرس

 .(Kahveci, 2015)دهند ب یناختش یهابه مهارت

اند. از قرار داده دییمورد تا  ی رالیبر پروژه بر حوزه تحص یمبتن کردیرو یمطالعات اثربخش یبرخ

 ,Chadjipadelis & Andreadis, 2006; Koparan & Guven)روش بر آموزش آمار  نیر ایجمله تاث

 یسازمدل و آمار درس، (Kizkapan, Bektas, 2006) آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ (،2018

(Yazdanpour, Yousefi, & Haghani, 2009)  ،یریادگی مشکالت یدارا آموزاندانش (Filippatou 

& Kaldi, 2010) ،کالج آزمون در یقبول نمره کسب احتمال (Saavedra, Liu, et al., 2021)  آموزش

( Krajcik & Schneider, 2021)علوم  ، آموزش (Deutscher et al., 2021)ریاضی و ادبیات انگلیسی 

بررسی و تایید شده است. همچنین  (Duke et al., 2020) اتیادب و اجتماعی مطالعات ، آموزش دروس

 ,Mohamadi, Hasani & Sarmadi)اثر بخشی این رویکرد بر ارتقای انگیزش تحصیلی دانشجویان 

های تاثیر بر سبک(، Aydın, Demir, & Göksu, 2017) آموزانخودکار آمدی و انگیزش دانش(،  2014

 کالس به مثبت نگرش جادیا(، Ghahramanian et al., 2018یادگیری دانشجویان در اتاق عمل )
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 ,Isabekov) تیخالق با مرتبط یهاییوانات یارتقا ، (Duman & Yavuz, 2018) یسیانگل زبان آموزش

& Sadyrova, 2006) ، یشناخت یهامهارت یارتقا (Tonbuloglu, et al., 2013) قرار یبررس مورد را 

 دهش معطوف یلیتحص جاناتیه به یکم اریبس توجه ی،عیوس مطالعات نیچن وجود رغم یعل. اندداده

 بودند قرارگرفته غفلت مورد ،امتحان اضطراب یاستثنا به جاناتیه نیاواخر، ا نیتا هم .است

(Zeidner, 2007.) جاناتیه حالنیداشته است، باا شیمسئله افزا نیدر دهه گذشته، توجه به ا 

 & Efklides)اند موردتوجه فرار نگرفته ،دهندیرخ م یکالس تیمؤثر که در موقع ییهادهیعنوان پدبه

Volet, 2005) .جاناتیبر پروژه بر ه یمبتن یریادگی یاثربخش حاضر در نظر دارد، پژوهشراستا  نیا در 

به عبارت بهتر این پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که  دهد.قرار  یبررس موردرا  یلیتحص

تواند در هیجانات تحصیلی دانشجویان رشته فیزیک آیا آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر پروژه، می

 موثر واقع شود؟

 هیفرض

 : از است عبارت حاضر پژوهش یاصل هیفرض

 ریتاث کیزیف رشته انیدانشجو یلیتحص تجانایه در پروژه بر یمبتن یریادگی وهیش به آموزش

 .دارد

 قیتحق روش

 بر یمبتن یریادگی مستقل ریمتغ یاثربخش یبررس یبرا یشیآزما مهین روش از پژوهش نیا در

 طرح از پژوهش انجام یبرا. شد استفاده انیدانشجو یلیتحص جاناتیه وابسته ریمتغ بر ،پروژه

 انیدانشجو هیکل شامل پژوهش یآمار. جامعه است شدهادهاستف کنترل گروه با آزمونپس_آزمونشیپ

( در زیبرت یهاسی)پرد انیفرهنگ دانشگاه سیمغناط و تهیسیالکتر یمبان درس یدارا کیزیف رشته

 دانشگاه کیزیف رشته یدانشجو 211 شامل پژوهش نیا یآمار. نمونه بودند 2191-99 یلیتحص سال

 شیاآزم گروه کالس دو به یتصادف صورتبه و انتخاب دفمنده صورتبه که( کالس 1 شامل) انیفرهنگ

با توجه به اینکه دختران و پسران در  .شدند میتقس( نفر 11) کنترل گروه کالس دو و( نفر 11)

 یشرق جانیآذربا سیدر هر دو پرد تیجهت کنترل جنس ،کنندیم لیتحص یمتفاوت یهاسیپرد

 در گروه کنترل قرار گرفت. یگریو د شیروه آزماکالس در گ کیپژوهش اجرا شد و از هر جنس 

 سپس. گرفتندقرار یابیارز مورد پکران یلیتحص یهاجانیپرسشنامه ه لهیوس بههر دو گروه  ابتدا

 مسالین کی مدت به) شد اعمال شیآزما گروه یرو بر ،پروژه بر یمبتن یریادگی مستقل ریمتغ

 ویر بر ( وگرفت صورت پروژه بر مبتنی یادگیریآموزش محتوا بر اساس روش  _جلسه 21_ یلیتحص

 موزشآ محور معلم یسنت وهیش همان به انیدانشجو و نگرفت صورت یدیجد مداخله چیه کنترل گروه

همان  هلیوسبه ،گروه دو هر در وابسته ریمتغ راتییتغ ،یلیتحص مسالین انیدر پا تیدرنها. دندید
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 یهاهسیمقا یبرا یاریمع عنوانبهصورت گرفته،  یهایابیزار و قرارگرفت یریگاندازه موردپرسشنامه 

 .گرفتقرار مورداستفاده الزم

 یبرا Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002) )پرسشنامه توسط  نیاپکران:  یلیتحص یهاجانیه

 که است یخودگزارش یابزار پرسشنامه، نیاست. اشدهیطراح رانیفراگ یلیتحص یهاجانیه یابیارز

 یهاتیموقع در که را رانیفراگ یلیتحص یهاجانیه و است شدهساخته یکم و یفیک پژوهش هیپا بر

 یجانیه اتیتجرب رانیفراگ حاضر، پرسشنامه در. کندیم یریگاندازه کنند،یم تجربه یلیتحص گوناگون

 .کنندیم یبنددرجه (1) موافقم کامالً  تا (2مخالفم ) کامالً  از ،یادرجه 1 یکرتیل اسیمق در را خود

به  مربوط یهااسیرمقیدر هر قسمت وجوددارد. ز اسیرمقیز 1سه قسمت است و  یپرسشنامه دارا

 یدیافتخار، خشم، اضطراب، شرم، ناام ،یدواریاز کالس، ام لذت که شامل سؤال دارد، 11کالس که 

اند از: ارتسؤال دارد عب 77به امتحان که  مربوط یهاجانیمربوط به ه قسمتاست.  یخستگ و

. یدیافتخار، خشم، اضطراب، آرامش، شرم و ناام ،یدواریمالذت از امتحان،  به مربوط یهاجانیه

 اضطراب، خشم، غرور، ،یدواریام یهاجانیسؤال دارد که ه 71 یریادگی یهاجانیمربوط به ه قسمت

 یاشده، براخ محاسبهکرونب یآزمون آلفا سازندگان. کندیم یریگاندازهرا  یخستگ و یدیناام شرم،

ابزار را  نیقبول اقابل ییایکه پا کردند گزارشدرصد  91درصد تا  71از  پرسشنامه یهااسیخرده مق

 یهااسیرمقیز ییایپا  (Kadivar, Farzad, Kavousian & Nikdel, 2009)مطالعه . دردهدینشان م

 ،ییروا یبررس در نیآمد. همچن دست به 11/1تا  71/1 از کرونباخ یآلفا بیضر با روش ،پرسشنامه

 همه و ها داردداده با یقبولقابل برازش پرسشنامه ساختار ،دهدیم نشان یدییتأ یعامل لیتحل جینتا

 ،سؤاالت یبا توجه به گستردگ پژوهش نی. در اکنندیم دییتأ را مدل برازش، ییکوین یهاشاخص

 است. کاررفتهبه یریادگیو  باکالسمرتبط  یهاجانیه

 بر پروژه: یمبتن یریادگیآموزش  رنامهب یآموزش بسته

 قانمحق توسطبر پروژه  یمبتن یریادگیآموزش  کردیحاضر بر اساس رو پژوهش یآموزش بسته

رض است ف نیبر ا یمبتن ییگراساختیی است. گراساخت هینظر یبر مبنا کردیرو نیا است. شدههیته

 دیبا متناسب کردن اطالعات جد رانیفراگو  دیآیم دست به یاز ساخت ذهن یریادگو یکه شناخت 

ر آن قرار د دهیا که یبستراز   یریادگیان معتقدند که یراگ خت. سارندیگیم ادی ،یقبل یهابا دانسته

و دو نفر از  کیزیف دیچهار نفر از اسات اریبسته در اخت نیا .(Olusegun, 2015) ردیپذیم ریتأث ،دارد

 درنامه بر نیگرفت. انظر آنان اصالحات الزم صورت افتیر گرفت و پس از درقرا یتیعلوم ترب دیاسات

شده است. ارائه کیزیرشته ف یمقطع کارشناس انیبه دانشجو 2191-99 یلیاول سال تحص مسالین

 .دهدیرا نشان م یبرنامه آموزش یخالصه محتوا 2جدول 
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 (یآموزش)بسته  رحاض پژوهش یآموزش جلسات یمحتوا و موضوع خالصه. 2جدول 

جلسه
 

 پروژه محتوا موضوع

2 
و 

1 

الکتریسیته 

ن
ساک

 

 اءیدر اش یکیوجود بار الکتر یآشکارساز -

 باردار یایاش یعیطب خواص صیتشخ -

 هوا زیالکترول مثال یبرا مدار در انیجر حداقل صیتشخ و دادن نشان -

 کیالکترواستات یهاشیدر آزما یکیالکتر لیپتانس یانرژ صیتشخ -

ت 
ساخ

الک
پ

تروسکو
 

1 
و 

ی  1
القا

ی
الکترومغناطیس

 آشنا خواهند شد. یکیالکتررزونانس  قیدق یبامعنا رانیفراگ - 

 خواهند شد. روروبه کیزیدر ف دیمسئله جد کیبا  رانیفراگ -

 دهد.ب ییباال زهیانگ دهیپد نیا دربارهو جستجو  پژوهشها جهت به آن تواندیم لهیوس نیا -

 دایو فرکانس پ یکیالکتر انیهمچون جر یمیاز مفاه یبرخ مورد در یبصر ینشیب رانیفراگ -

 .کنندیم

ت کو
ساخ

ی
 ل

تسال
 

1 
و 

1 

ی
ت الکتریک

مقاوم
همچون صوت، نور و گرما مبادله  مختلفاز طرق  یکه نشان دهد انرژ یشواهد یآورجمع - 

 .شودیم

 یانتقال انرژ یبرا یلوازم یاجرا و ارتقا ،یجهت طراح یعلم یهاهینظر مداخله -

 هاآن یساختمان یهایژگیمواد مختلف بر اساس و صیتشخجهت  یریگاندازهو  اهدهمش -

 .ابدییانعکاس، جذب و عبور م مواد از یامواج در برخ نکهیفهم ا یبرا یو استفاده از مدل ارتقا -

ت
ساخ

 
ت

مقاوم
 

ذغال 

مداد
 

7 
و 

1 

الکتریسیته 

ی
جار

 .کنندیسب ماطالعات ک هایکارکرد باطر یچگونگ مورد در رانیفراگ - 

 .فهمندیرا م یکیالکتر انیجر مفهوم -

 مختلف مدارات ساخت یچگونگ فهم -

ت
ساخ

 
باطر

 ی

خی
 ی

9 
و 

21
س 

مغناطی
 

 .کنندیاطالعات کسب م یکیالکتر یمورد آهنربا در -

 .شودیم لیچگونه تشک یسیمغناط دانیکه م ابندییدرم -

 .کنندیجستجو م یکیالکتر یکاربر آهنرباها مورد در رانیفراگ -

ت
ساخ

 
آهنربا

 ی

الکتر
کی

 ی

22
و  

21
الکتریسیته  

ی
جار

 بسازند. یکیتا مدار الکتر کنندیم تالش رانیفراگ - 

 .ابندیرا ب یکیالکتر انیرا به جر هاید یتا نحوه اتصال آل ا کنندیم تالش -

 آموزش دهد. یرا در قالب باز تهیسیالکتر میمفاه تواندیم معلم -

ت
ساخ

 
آل
ا 

 ی

د
ی

ها
 ی

پرتاب
 ی

21
 و 

21
الکتریسیته  

ن
ساک

 

 .که نیروی الکتریکی بین ذرات باردار با فاصله بین ذرات نسبت عکس دارد که ابندییدرم -

رابطه نیروی اکتریکی بین ذرات باردار با اندازه بارها چه  که بدانند  کنندیتالش م رانیفراگ -

 نسبتی دارد.

 .دیرا آموزش ده یکیالکتر یرهابا انیجاذبه و دافعه م شیآزما نیا لهیوسبه دیتوانیم شما -

ت
ساخ

 
ترازو

 ی

یپ
چش

 ی
ن

کول
 

21
و  

21
 

جریان
ی 

بها
متناو

و اتصال آن به  شودیم افتیمتناوب که در همه مدارس  انیمبدل جر کیاستفاده از  با - 

 یکیالکتر یرویموج ن شیجهت نما سکوپیاسل

 هامتناوب و کاربرد آن انیمبدل جر کیقطعات مختلف  صیتشخ -

ت
ساخ

 
مبدل

 

جر
ی

ان
 

ب
متناو
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 هاافتهی

 و هارضفشیپ یبررس به سپس. شودیم هیارا یفیتوص یهاآماره به مربوط جینتا ابتدا قسمت نیا در

 شود.یپژوهش پرداخته م هیفرض یاستنباط لیتحل به تینها در

 کنترل و شیآزما یهاگروه در یلیتحص جاناتیه یفیتوص جینتا. 1جدول 

نوع
ه 

ی
ت

جانا
 

 گروه

 آزمونپس ونآزمشیپ

یم
انگ

ی
ف ن

انحرا
 

مع
اری

 

چولگ
 ی

کش
ی

دگ
 ی

یم
انگ

ی
ف ن

انحرا
 

مع
اری

 

چولگ
 ی

کش
ی

دگ
 ی

 مثبت

مربوط به 

 کالس

 -72/1 119/1 17/21 21/11 -11/1 21/1 17/21 77/11 آزمایش

 -11/1 111/1 19/21 11/11 -11/1 11/1 11/22 11/11 کنترل

 مثبت

مربوط به 

 یریادگی

 -11/1 111/1 11/22 11/91 -11/1 12/1 11/22 21/17 آزمایش

 11/1 -12/1 21/22 19/11 221/1 -17/1 71/21 91/11 کنترل

 یمنف

مربوط به 

 کالس

 11/2 -11/1 71/27 11/211 11/2 -17/1 27/21 19/212 شیآزما

 111/1 -11/1 11/12 11/211 21/1 -21/1 11/12 17/217 کنترل

 یمنف

مربوط به 

 یریادگی

 19/2 11/2 11/9 17/211 11/2 22/2 11/9 11/211 شیآزما

 11/1 11/1 12/1 91/211 29/2 71/2 17/1 12/211 کنترل

 

 

ــاخص 1 جدول ــ یهاش ــ جاناتیه آزمونپس و آزمونشیپ یفیتوص  یهاگروه در را یلیتحص

مربوط به  جاناتیدر مورد ه یمثبت و منف جاناتیه کیها به تفکشاخص نیا. دهدیم نشان پژوهش

ــت. چنانارائه یریادگیو  کالس ــده اس ــاهدهکه ش ــودیم مش  آموزش روش گروه آزمونپس در ،ش

ــهیمقا در پروژه بر یمبتن یریادگی ــ یهاجانیههم در  کنترل، گروه با س ه مربوط ب مثبت یلیتحص

 نیچنهم. شودیم مشـاهده یمشـهود شیافزا یریادگیمربوط به  یلیتحصـ یهاجانیهو هم  کالس

 جیکاهش مشهود است. نتا ،پروژه بر یمبتن یریادگی آموزش روش گروه یمنف یلیتحصـ جاناتیدر ه

 همه بایتقر ،شودی. چنانکه مشـاهده ماسـت شـده هیدر جدول ارا زین یدگیو کشـ یمربوط به چولگ

 نرمال است. هاداده عیتوان گفت که توزیم نیقرار دارند. بنابرا -1و 1+ نیها بداده
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 انسیکوار-انسیوار سیماتر یبرابر یابر باکس آزمون. 1جدول 

Boxes M F df1 Df2 یداریمعن سطح 

11/21 11/2 21 12/11791 21/1 

-انسیوار سیماتر یو همگن یفرض برابرشیدهد که پینشان م 1آزمون باکس در جدول  جینتا

 برقرار است.  انسیکوار لیانجام تحل یبرا انسیکوار

  رهایمتغ یهاانسیهای واریمفروضه همگن یبررس یلون برا آزمون جینتا .1جدول

 یداریمعن سطح F 1یآزاد درجه 2یآزاد درجه وابسته ریمتغ

 911/1 121/1 211 2 کالسمربوط به  مثبت

 219/1 71/2 211 2 کالسمربوط به  یمنف

 111/1 11/1 211 2 یریادگیمربوط به  مثبت

 191/1 17/1 211 2 یریادگیمربوط به  یمنف

 

 یهاگروه در ،هاانسیوار یکسانی مفروضهدهد که ینشان م 1آزمون لون مندرج در جدول  جینتا

 .است برقرار انسیکوار لیتحل انجام یبرا ،مطالعه مورد

 یلیتحص جاناتیه آزمونپس و آزمونپیش بین رابطه. 1 جدول

 آزمون شیو پ گروه: منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

 سطح

 ینادارمع

 11/1 12/1 17/1 2 17/1 یکالس مثبت یهاجانیه

 11/1 91/1 19/27 2 19/27 یکالس یمنف یهاجانیه

 117/1 99/1 11/217 2 11/217 یریادگی مثبت یهاجانیه

 119/1 91/1 72/21 2 72/21 یریادگی یمنف یهاجانیه

 

 تجانایه یهاآزمونپیش) کمکی تصادفی متغیر بین رابطه که دهد می نشان 1 جدول مندرجات

 نای به. است دارمعنی آماری نظر از( یلیتحص جاناتیه یهاآزمونپس) وابسته متغیر و( یلیتحص

 شیب که گرفت نتیجه توانمی این بنابر. ستین دارمعنی 11/1 سطح در شده محاسبه Fکه معنی

 .کرد هاستفاد انسیکوار لیتحل از توانیم نیبنابرا. است همگن کنترل و آزمایش هایگروه رگرسیون

 جاناتیه بر پروژه بر یمبتن یریادگی آموزش ریتأث یبررس یبرا ها،فرضشیپ تیتوجه به رعا با

 شدهداده شینما 1و  1، 1آن در جداول  جیشد که نتا انجام یریچندمتغ انسیکووار لیتحل ،یلیتحص

 است.
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 رهیچندمتغ لیآزمون تحل جینتا. 1 جدول

 یمعنادار سطح 1 یآزاد درجه 2 یآزاد درجه F آماره مقدار آزمون

 112/1 211 1 71/12 11/1 ییالیپ اثر

 112/1 211 1 71/12 19/1 لکزیو یالمبدا

 112/1 211 1 71/12 11/2 نگیهاتل اثر

 112/1 211 1 71/12 11/2 یرو شهیر نیتربزرگ

با کنترل  شود،ینکه مشاهده ماست. چنا شدهداده شینما 1در جدول  رهیمتغآزمون چند جینتا

از  یکیدرحداقل  ،و کنترل شیافراد گروه آزما نیب ،هاهمه آزمون یو سطوح معنادار آزمونشیپ

ر بر پروژه ب یآموزش مبتن ،گفت توانیم نیدارد. بنابراوجود یداریتفاوت معن ،وابسته یرهایمتغ

قیق د یها و بررستفاوت قیدق یررسب یمؤثر بوده است. برا کیزیف انیدانشجو یلیتحص جاناتیه

 آمده است. 1آن در جدول  جیکه نتا شدانجام  رهیمتغچند انسیکووار لیپژوهش، تحل هیفرض

 یلیتحص یهاجانیهو کنترل در  شیدر نمرات گروه آزما رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جی. نتا1 جدول

 وابسته ریمتغ اثر
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 وراتمجذ
F 

 سطح

 یمعنادار

 بیضر

 اتا

 گروه

 21/1 112/1 11/11 11/211 2 11/211 یکالسمثبت  یهاجانیه

 21/1 112/1 19/11 11/111 2 11/111 یکالس یمنف یهاجانیه

 11/1 112/1 11/21 11/111 2 11/111 یریادگیمثبت  یهاجانیه

 11/1 112/1 71/11 12/111 2 12/111 یریادگی یمنف یهاجانیه

 خطا

 11/1 211 19/711 یکالسمثبت  یهاجانیه

 
 11/27 211 19/1111 یکالس یمنف یهاجانیه

 71/11 211 11/1171 یریادگیمثبت  یهاجانیه

 11/1 211 11/117 یریادگی یمنف یهاجانیه

 

 در ،یکالسمثبت  یهاجانیه سهیمقا درکه  دهدینشان م رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا

 یهاجانیدر ه نیاست. همچن داریمعن P< 112/1( در سطح 11/11) شدهمشاهده F گروه دو نیب

 یریادگی نیاست. بنابرا داریمعن P< 112/1( در سطح 11/21) شدهمشاهده F زین یریادگیمثبت 

 دارد. ریتأث نایدانشگاه فرهنگ انیدانشجو مثبت یلیتحص جاناتیهبر  کیزیبر پروژه در درس ف یمبتن

 رد یکالس یمنف یهاجانیه سهیمقا درکه  دهدینشان م انسیکووار لیجدول تحل جینتا نیهمچن

 یهاجانیدر ه نیاست. همچن داریمعن P< 112/1( در سطح 19/11) شدهمشاهده F ،گروه دو نیب

 دییبا تأ نیاست. بنابرا داریمعن P< 112/1( در سطح 71/11) شدهمشاهده F زین یریادگی یمنف
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 ییلتحص یجاناتدر ه ،بر پروژه یمبتن یادگیری یوهآموزش به ش ،گفت توانیم پژوهش هیفرض

 دارد. یرتاث یزیکرشته ف یاندانشجو

 یریگجهینتو  بحث

 ثبتم یلیتحص جاناتیه شیبر پروژه برافزا یمبتن یریادگینشان داد که  ،پژوهش نیا جینتا

 جاناتیهدر و هم  باکالسمرتبط  جاناتیهم در ه یرگذاریتأث نیمؤثر است. ا کیزیف انیدانشجو

 جاناتیه کاهشبر پروژه بر  یمبتن یریادگینشان که  جینتا نیمشاهده شد. همچن یریادگیمرتبط با 

و  اکالسبمرتبط  جاناتیهم در ه ز،ین یرگذاریتأث نیمؤثر است. ا کیزیف انیدانشجو یمنف یلیتحص

 ژوهشپ جینتا با یتواند به نوعیم آمدهدستبه جیمشاهده شد. نتا یریادگیمرتبط با  جاناتیهدر هم 

(Ciftci, 2015) جادیبر پروژه را در ا یمبتن یریادگی ریپژوهشگر تاث نیدر نظر گرفته شود. ا همخوان 

 یلیصتح زشیانگ یارتقا بر کردیرو نیا یبخش اثر نیهمجنقرار داده بود.  دیینگرش مثبت مورد تا

 .است شده دییتا  (Mohamadi, Hasani & Sarmadi, 2014)توسط  انیدانشجو

 افراد ،روش نیا در. دارد دیتاک یریادگی تجربه بودن بفرد منحصر بر پروژه بر یمبتن یریادگی

 نیا. شودیم افراد در مثبت نگرش به منجر یساز یشخص و دنسازیم اطالعات آن از را خود یمعنا

 تیفعال. کندیم بیترغ یهمکار به را آنها سازد،یم ریدرگ یریادگی تیفعال در را آموزاندانش روش

 آنها رد ،است افراد خود تالش جهینت که یامساله حل به افتنی دست تجربه زین و گریکدی کنار در

 ازابر فیتکال انجام از انیدانشجو ،است داده نشان هم یتجرب شواهد چنانکه. کندیم جادیا تیرضا

 رد. شودیم یریادگی و کالس مورد در مثبت جاناتیه به منجر یاتجربه نیچن. کنندیم یخوشحال

 یریادگی ریتاث نیبنابرا. برساند حداقل به را کالس در حضور از حاصل یهایخستگ تواندیم حال نیع

در  نیهمچن. کرد نییتب اساس نیا بر توانیم را انیدانشجو یلیتحص جاناتیه بر پروژه بر یمبتن

 متفاوت، سیتدر یهاروش قالب در یادگیری مختلف، هاییطمح توان گفت کهیمتبیین نتیجه حاضر 

 یدهسازمان و وضوح سطح درس، ارائه وهیش .گذارندیم یمتفاوت راتیتأث رانیفراگ یلیتحص جاناتیه بر

 دهد،یم رانیفراگ عملکرد به معلم که یبازخورد و سیتدر یبرا مدرس اقیاشت ف،یتکل تیفیک دروس،

 .(Goetz, et al., 2013)باشند  اثرگذار رانیفراگ یجانیه تجارب بر توانندیم همه

 رند،یگیاد می ،فعال یریادگی روش بهکه  یآموزانباورند، دانش نیبر ا یتیحوزه ترب متخصصان

 آن لذت نیا لیدل. برندیلـذت م شتریب ،خود یریـادگی ندیفرادارند، بلکـه از  یبهتر یریادگیتنها نه

و در  کنندیمـشارکت م یریادگیان یفعاالنه در جر ،نکه فقط شنونده باشندیا یجاها بهآن که است

 .(Grander, J.N. & Jewler, 2000) دانندیخود را مسئول م یریادگی ندیفرا

مربوطه در سطح  یرهایاز متغ یاگسترده فیط ،یریادگی یندهایدر درک فرا دتریجد یکردهایرو

 جاناتیه ،هانگرش ،یریادگیبرداشت از عملکرد خوب در  ،یمانند دانش و مهارت فراشناخت یشخص

 یرهایمتغ دی، بایشناخت یهاییتوانا تیاهم رغمیعل .(Efklides, 2011) رندیگیرا در نظر م زهیو انگ



 ۱۰۴۱ 217 تابستان، دوم، شمارة دهمسال                             فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 و یاز آن است که عوامل نگرش یمطالعات حاک یبرخ رایز ،رندیگتوجه قرار مورد زین یجانیهحوزه 

 شرفتیپ نییما را در تب ییتواناها ، آنقیطر نیو از ا گذارندیم ریتأث یشناخت یریادگیبر  یزشیانگ

 .(Vilia et al., 2017) بخشندیبهبود م یلیتحص

و تعامل  یلیحصت شرفتیپ ،یریادگی تیفیک ،یستیبر بهز ریتأث لیدل به یلیتحص جاناتیه اگرچه

 یهانهیدر زم هاآن رخداد و احساسات نیا سابقه مورد در شوند،یم یدر کالس مهم تلق یاجتماع

ر عنوان روشی مؤثطورکلی بهیادگیری مبتنی بر پروژه به .وجود دارد یاطالعات کم ،یلیخاص تحص

. عالوه (Thomas, 2000) شودیمگیری پذیرفته برای فرآیندهای آموزش، مانند حل مسئله و تصمیم

 کنندهکمک یو اجتماع یجانیه یهامؤلفه جادیدر ا ،یشناخت راتیتأثبه نظر متخصصان، جدا از  ن،یبر ا

 رانیکاهش اضطراب فراگ ،بر پروژه یمبتن یریادگیمثبت استفاده از  جیاز نتا (.Efstratia, 2014)است 

 یهاکه تنها مهارت یسنت سیبا روش تدر سهیبر پروژه در مقا یمبتن یریادگی(. Boaler, 2002است )

از  ن،ی. همچنکندیم یابیرا ارز یاجتماع - یجانیو ه یشناخت یهامهارت کند،یم یابیرا ارز یشناخت

 باهم ،معلم خود ییباراهنما توانندیآموزان مبر پروژه، دانش یمبتن یریادگی سیروش تدر قیطر

 .(Efstratia, 2014)خود استفاده کنند  یانتقاد تفکرو تعامل داشته باشند و از  یهمکار

 نیا ،وسملم یهامرتبط با چالش یعملکرد واقع فیتکال یریکارگبهبر پروژه با  یمبتن یریادگی

 یریادگی بامرتبط  یجانیو ه یاجتماع یهایستگیکه از شا کندیفراهم م رانیفراگ یفرصت را برا

 یریادگیدر  رانیفراگ نهفعاال یریو درگ زهیانگ شیموجب افزا ،بر پروژه یمبتن یریادگی. کنند استفاده

و  اضطراب کاهش موجب ده،یبهبود بخش کیزیف یریادگیرا به  رانیفراگ نگرش ،روش نیا. شودیم

 جینتا. (Goldstein, 2016) شودیم کیزیف یریادگی از رانیفراگو لذت بردن  یخودکارآمد شیافزا

(Choi, Lee, & Kim, 2019) بت مث رییتغ موجب ،آموزش روش نیا یریکارگبه کهآن است  انگریب زین

 .شودیم یدرس فیتکل به نسبت انیدر نگرش دانشجو

 اب را ییرهایمتغ کنترل تواندیم که است مداخله زمان بودن یطوالن ،پژوهش حاضر یهاتیمحدود زا

پروژه  بر یمبتن یریادگیروش  یریکارگبهحاصله از پژوهش نشان داد که  جینتا. سازد مواجه مشکل

وزش روش در آم نیا شود،یم هیراستا توص نیدر ا، شود واقع موثر یلیتحص جاناتیدر بهبود ه تواندیم

 شود،یم شنهادیپ یدرس یهابرنامهریزان به طرح نیبه کار گرفته شود. همچن انیدروس دانشجو

ز و فاصله گرفتن ا سیتدر نینو یهاکه استفاده از روش کنند میتنظ یاگونهبهرا  یدرس یمحتواها

 یبررس امتحان به مربوط یلیتحص جاناتیه ،پژوهش نیا در. شود لیمعلم محور تسه یروش سنت

 ریتاث یبررس نیهمچن. ردیقرار گ یموردبررس زین ریمتغ نیا ی،در مطالعات آت شودیم شنهادیپ نشد،

 نینهمچتواند راهگشا باشد. یم یمثبت و منف جاناتیه تک تک یرو برصورت مستقل  بهروش  نیا

 یررسب مورد ،انیدانشجو یلیتحص شرفتیدر پ یلیتحص جاناتیه یاواسطه نقش شود،یم شنهادیپ

 .ردیگ قرار
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 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پژوهشپیروی از اصول اخالق  شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

یچ هین مقاله قبالً در ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه نشریه

 پژوهی ارسال شده است.تدریس

 

 

References 
Aydın, S., Demir, A. T., & Göksu, V. (2017). The effects of project based 

learning process on the academic self-efficacy and motivation of middle school 

students. Bartin University Journal of Faculty of Education, 6(2), 676-688. 

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the 

Future. The Clearing House, 83(2), 39–43. 
Boaler, J. (2002).  Learning from teaching: Exploring the relationship 

between reform curriculum and equity. Journal for Research in Mathematics 

Education, 33(4), 239-258. 

Chadjipadelis, T., & Andreadis, I. (2006). Use of projects for Teaching Social 

Statistics: case study. International Conference on Teaching statistics (ICOTS 7). 

Available from: https://www.ime.usp.br/~abe/ICOTS7/Proceedings/PDFs/ 

InvitedPapers/8C3_CHAD.pdf 

Chen W., & Yu S. (2019). “Longitudinal case study of changes in students’ 

attitudes, participation, and learning in collaborative writing. System”, 82, 83-96. 

Choi, J., Lee, J. H., & Kim, B. (2019). “How does learner-centered education 

affect teacher self-efficacy? The case of project-based learning in Korea. Teaching 

and Teacher Education”, 10, 45-57. 



 ۱۰۴۱ 219 تابستان، دوم، شمارة دهمسال                             فصلنامه تدریس پژوهی                                        

Ciftci, S. (2015). “The Effects of Using Project-Based Learning in Social 

Studies Education to Students' Attitudes towards Social Studies Courses. Procedia 

- Social and Behavioral Sciences”, 186, 1019 – 1024. 

Deutscher, R.R., Holthuis, N.C., Maldonado, S.I., Pecheone, R.L., Schultz, 

S.E., Wei, R.C., & Lucas Education Research. (2021). Project-based learning 

leads to gains in science and other subjects in middle school and benefits all 

learners. Lucas Education Research, 103(5), 62-74. 

Duke, N.K., Halvorsen, A-L., Strachan, S.L., Kim, J., & Konstantopoulos, S. 

(2020). Putting PjBL to the test: The impact of project-based learning on second 

graders’ social studies and literacy learning and motivation in low-SES school 

settings. American Educational Research Journal, 98(1), 79-91. 

Duman, B., & Yavuz, Ö. K. (20180). “The Effect of Project-Based Learning 

on Students’ Attitude Towards English Classes. Journal of Education and Training 

Studies”, 6 (11): 186-193. 

Efklides A. (2011). “Interactions of metacognition with motivation and affect 

in self-regulated learning: the masrl model. Journal of educational psychology”, 

46, 6–25. 
Efklides, A., & Volet, S. (2005). Feelings and emotions in the learning 

process. Learning and Instruction, 15(5): 377-380· 

Efstratia, D. (2014). Experiential education through project based learning. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152: 1256 –1260. 

Filippatou, D., & Kaldi, S. (2010). The effectiveness of project-based 

learning on pupils with learning difficulties regarding academic performance, 

group work and motivation. International Journal of Special Education, 25(1), 

17-26 

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. (2004). “School engagement: 

Potential of the concept: State of the evidence. Review of Educational Research”, 

74, 59–119. 

Ghahramanian, A., Zamanzadeh, V., Lotfi, M., Jabbarzadeh, F., Ddashzadeh, 

A., & Alahbakhshian, A. (2019). “Development of Project-based learning method 

tasks and its effects on Learning Style of the Undergraduate Students of Operating 

Room”. Education Strategies in Medical Sciences, 11(5), 152-159. [in Persian]  
Goetz, T., Frenzel, A., Hall, N., & Pekrun, R. (2008). “Antecedents of 

academic emotions: Testing the internal/external frame of reference model for 

academic enjoyment. Contemporary Educational Psychology”, 33, 9–33. 

Goetz, T., Lüdtke, O., Nett, U. E., Keller, M. M., & Lipnevich, A. A. (2013). 

Characteristics of teaching and students’ emotions in the classroom: Investigating 



291   کیزیف انیدانشجو تحصیلی هیجاناتبر پروژه بر  یمبتن یریادگاثربخشی ی 

differences across domains. Contemporary Educational Psychology, 38(4), 383-

394. 

Goetz, T., Zirngibl, A., Pekrun, R., & Hall, N. (2003). Emotions, learning 

and achievement from an educational-psychological perspective. Switzerland: 

Emotions and Learning, 6, 9–28.  

Goldstein, O. A. (2016). project-based learning approach to teaching physics 

for pre-service elementary school teacher education students, Cogent Education, 

3, 1200833 

Gosh, S. C., & Fraser, B. J. (2000). Teacher interpersonal behavior and 

elementary students' outcomes. Journal of Research in Childhood Education, 14 

(2): 216–31. 

Grander, J.N., & Jewler, A. J. (2000). Your college experience: Strategies for 

Success. Wadsworth publishing company. 

Guo, J., Zou, T., & Peng, D. (2018). Dynamic Influence of Emotional States 

on Novel Word Learning. Frontiers in psychology, 9, 537. 

 Harmer, N., & Stokes, A. (2014). “The benefits and challenges of project-

based learning. School of Geography, Earth and Environmental Sciences. 

Plymouth University”. 

Hayat, A., Esmi, K., Rezaei, R., & Nabiee, P. (2017). “The Relationship 

between Academic Emotions and Academic Performance of Medical Students of 

Shiraz University of Medical Sciences”. Research in Medical Education, 9 (4), 

29-20. [in Persian]  

Huang, C. (2011). Achievement goals and achievement emotions: A meta-

analysis. Educational Psychology Review, 23(3):359–88. 
Isabekov, A., & Sadyrova, G. (2018). Project-Based Learning to Develop 

Creative Abilities in Students. Vocational Teacher Education in Central Asia,7, 

43-49. 

Jalinus, N., Nabawi, R. A., & Mardin, A., (2017). The seven steps of project 

based learning model to enhance productive competences of vocational students, 

International Conference on Technology and Vocational Teachers (ICTVT 2017). 

Atlantis Press, pp. 251-256. 

Kadivar, P., Farzad, V., Kavousian, J., & Nikdel, F. (2009). Validiting the 

Pekruns achievement emotion questionnaire. Quarterly Journal 

of Educational Innovations, 32 (8), 7-38. [in Persian]  

Kahveci, A. (2015). “Assessing high school students' attitudes toward 

chemistry with a shortened semantic differential. Chemistry Education Research 

and Practice”, 16(2), 283-292. 



 ۱۰۴۱ 292 تابستان، دوم، شمارة دهمسال                             فصلنامه تدریس پژوهی                                        

Kizkapan, O., & Bektas, O. (2017). The Effect of Project Based Learning on 

Seventh Grade Students' Academic Achievement. International Journal of 

Instruction, 10(1), 37-54. 

Koparan, T., & Güven, B. (2014). The effect of project based learning 

approach on students’ statistical literacy levels towards probability. Journal of 

Research in Education and Teaching, 3(1), 60-84. 

Krajcik, J., & Schneider, B. (2021). “Science education through multiple 

literacies: Project-based learning in elementary school. Harvard Education 

Publishing Group”. 

Li, X. N., & Tian, S. M. (2021). “Analyze the essence of college students’ 

learning pressure and mitigation strategies based on the satya model. Economist”, 

36, 170–173.  

Mislena, M., Erlina, E., & Anggraini, H. W. (2020). “The Application of 

Project-Based Learning (PBL) Through Storyboard to Improve Reading 

Achievement of the 10th Grade Students. Advances in Social Science”. Education 

and Humanities Research, 513, 395-401. 

Mohamadi, M., Hasani, F., & Sarmadi, M. (2014). “The Impact of Project-

Based Multimedia (PBL) on the Motivation of Computer Students. Educational 

and school studies”, 3(10), 81-97. [in Persian]  
Olusegun, B. S. (2015). Constructivism Learning Theory: A Paradigm for 

Teaching and Learning. Journal of Research & Method in Education, 5(6), 66-70. 

Pekrun, R. (2006). “The control-value theory of achievement emotions: 

Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. 

Educational Psychology” Review, 18, 315–341. 

Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). “Academic emotions 

in students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative 

and qualitative research. Educational Psychologist”, 37, 91-106. 

Pereira, M., Barreto, M., & Pazeti, M. (2017). “Application of Project-Based 

learning in the first year of an Industrial Engineering Program: lessons learned 

and challenges”. Production, 27, e20162238. 

Plass, J. L., Heidig, S., Hayward, E. O., Homer, B. D., & Um, E. (2014). 

“Emotional design in multimedia learning: Effects of shape and color on affect 

and learning. Learning and Instruction”, 29, 128–140 

Saavedra, A.R., Rapaport, A., Lock Morgan, K., Garland, M., Liu, Y., Hu, 

A., & Haderlein, S.K. (2021). Knowledge in action efficacy study over two years. 

Center for Economic and Social Research. 



291   کیزیف انیدانشجو تحصیلی هیجاناتبر پروژه بر  یمبتن یریادگاثربخشی ی 

Tan, J., Mao, J., Jiang, Y., & Gao, M. (2021). The Influence of Academic 

Emotions on Learning Effects: A Systematic Review. International journal of 

environmental research and public health, 18(18), 9678.  

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. San 

Rafael, CA: Autodesk Foundation. 

Tonbuloğlu, B., Aslan, D., Sertel, A. S., & Aydın, H. (2013). An effect of the 

project based learning on metacognitive skills, self-efficacy and established 

product quality. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 

10(23), 97-117 
Tyson, D. F. (2009). Linnenbrink-Garcia L, Hill NE. Regulating debilitating 

emotions in the context of performance: Achievement goal orientations, 

achievement-elicited emotions, and socialization contexts. Human Development, 

52 (6): 329-56. 
Vilia, P. N., Candeias, A. A., Neto, A. S., Franco, M. S., & Melo, M. (2017). 

“Academic Achievement in Physics-Chemistry: The Predictive Effect of 

Attitudes and Reasoning Abilities. Frontiers in Psychology”, 8, 1064. 

Yang Y., & Yang, P. (2022). “Effect of College Students' Academic Stress 

on Anxiety Under the Background of the Normalization of COVID-19 Pandemic: 

The Mediating and Moderating Effects of Psychological Capital. Frontiers in 

Psychology”, 13(13), 880179. 

Yazdanpour, N., Yousefi, A., & Haghani, F. (2009). “The effect of project 

and participatory education on the academic achievement of Foolad shahr third 

experimental female students in statistics and modeling. Knowledge and research 

in educational sciences”, 22, 85-98. [in Persian]  
Zeidner, M. (2007). Test Anxiety in Educational Contexts: Concepts, 

Findings, and Future Directions. In P. A. Schutz, & R. Pekrun (Eds.), Emotion in 

Education (pp. 165-184). Boston, MA: Elsevier Academic Press.   


