بررسي تأثير بسته آموزشي جغرافيا بر جو رواني-عاطفي و پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه رشته علوم انساني منطقه  5آموزش و
پرورش شهر تهران

مریم نادری
دكتر حكمت اهلل عبداهللزاده

*

**

رشد و گسترش فناوريهاي نوين و بهره گيري از آنها در كالس درس سبب تغيير و تحول
در توليد بسته آموزشي و چگونگي كاربرد آنها در كالس درس شده است .اگرچه بسياري
از كشورها در اين راستا گامهايي سازنده برداشتهاند ،اما هنوز برخي از كشورها در
بهره مندي از آنها با چالش روبهرو هستند .ايران از جمله كشورهايي است كه نظام آموزشي
آن با توجه به تغيير و تحول فناوريهاي آموزشي در راه چگونگي بهره گيري از بسته
آموزشي با رويكردهاي نوين آموزشي قرار دارد .در اين زمينه پژوهشي با هدف تعيين اثر
بسته آموزشي بر جو رواني-عاطفي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان انجام شده است .اين
پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل انجام گرفته است.
جامعة آماري پژوهش دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه رشته علوم انساني منطقه 5
شهر تهران و نمونه پژوهش شامل  762دانش آموز پايه سوم رشته علوم انساني بوده كه با
روش نمونهگيري تصادفي انتخاب شدهاند .ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه جو رواني-
عاطفي و آزمون پيشرفت بود .دادههاي به دست آمده با روش آمار توصيفي و آمار
استنباطي (آزمون  tگروههاي مستقل) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتايج پژوهش
نشان داد كه جو رواني -عاطفي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزاني كه با بستهآموزشي
آموزش ديدهاند به طور معنادار باالتر از جو رواني -عاطفي دانشآموزاني است كه اين
آموزشها را دريافت نكردهاند.

کلیدواژه ها :بسته آموزشي جغرافيا ،جو رواني-عاطفي كالس ،پيشرفت تحصيلي
__________________________________________________________
تاريخ پذيرش17/5/5 :
تاريخ دريافت19/2/3 :
* .مدرس دانشگاه فرهنگيان
** استاد دانشگاه صدرالدين عيني تاجيكستان

mnaderi_67@yahoo.com
skhabibov.cc@mail.ry
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مقدمه
رويكردهاي آموزشي جديد با كاربرد صحيح ابزارها و مطابقت آنها براي رفع نيازهاي
يادگيرندگان در زندگي واقعي سبب پيدايش نگاهي جديد به ابزارها و وسايل آموزشي شده است
(گرين 9و همكاران .)9337 ،همچنين تأكيد نظريههاي يادگيري جديد بر كسب مهارتها و كاربرد
دانش و ابزارها ،وسايل و فناوري در آموزش بيش از گذشته است .از سويي هم ،گزارشهاي
سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ،7كشورهاي عضو اين سازمان در سال  7009ميالدي سهم
آموزش و پرورش را از توليد ناخالص داخلي 6/7 ،درصد افزايش دادهاند (آفونسو 3و اوبن،4
 .)7005همچنين ،با افزايش سرمايهگذاري توجه به كيفيت آموزش از نيازهاي اصلي آموزش و
پرورش كشورها شده است .ارائه راهكارهاي گوناگون با تأكيد بر نيازهاي فراگيران ،ارتباط آموزش
با زندگي واقعي آنان ،ايجاد شرايط واقعي براي يادگيري و كاربرد ابزارها و وسايل در آموزش
اهميتي ويژه پيدا كرده است .در حال حاضر ،طرح نظريههاي گوناگون يادگيري و تأكيد آنها بر
ايجاد محيطهاي شاداب ،جذاب ،پويا ،تعاملي و علمي كه بتواند نيازهاي آينده بشر را رفع كند از
مهمترين دغدغههاي آموزش و پرورش همه كشورهاست (بانک جهاني.)9112 ،5
در آموزش به شيوه جديد با ارائه بستهآموزشي ،به توانمنديها و استعداد بالقوه دانشآموزان و
ارتباط مناسب ميان معلم و دانشآموزان توجه ميشود .در صورتيكه ،در آموزش به شيوه سنتي ،به
تواناييهاي فردي دانشآموزان توجه نميشود ،در نتيجه استعداد بسياري از آنها محدود ميشود .در
چنين شرايطي ،جو رواني-عاطفي كالس ضعيف و زمان زيادي تلف ميشود (استرن .)7099 ،6جو
رواني-عاطفي كالس درس ميتواند از فضايي دلگير و خستهكننده به فضايي شاد و انرژيبخش
تغيير يابد .مشاركت ميان دانشآموزان ،روابط ميان معلم و دانشآموزان ،رعايت عدالت و ميزان
كمک معلم به دانشآموزان ،واضح بودن برنامهها و مقررات در كالس و تنوع در ارائه محتوا از
مؤلفههاي جو رواني -عاطفي كالس هستند .معلم در به وجود آوردن فضايي مناسب و مثبت در
كالس درس ،گسترش ارائه قوانين به منظور ايجاد احترام متقابل و ايجاد امنيت ،روابط دوستانه و
گرم ميان دانشآموزان نقشي مؤثر دارد .بهرهگيري از بستههاي آموزشي ميتواند پشتوانه قوي معلم
1. Green
)2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
3. Afonso
4. Aubyn
5. World Bank
6. Stern
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براي ايجاد فضاي مناسب باشد (گورمن .)949 ،7009 ،9اگر كالس درس داراي جو رواني-عاطفي
مطلوبي باشد ،دانشآموزان بيشتر مفاهيم را به طور حقيقي درک خواهند كرد و درباره توانايي خود
در فرايند يادگيري اطمينان بيشتري خواهند يافت (لويس.)7004 ،7
از اين رو ،رويكرد كاربرد بسته آموزشي 3در آموزش و يادگيري در دهههاي اخير مورد توجه
بسياري از مربيان و صاحبنظران تربيتي قرار گرفته است .ايجاد فضايي سرشار از تنوع ،تعامل و
حاضر ،برخي از كشورها بستههاي آموزشي را كامالً ميشناسند و طبق اصول معين ،در كالسهاي
درس از آن بهره ميبرند .در برخي از كشورها از بستههاي آموزشي براي رفع مشكالت موجود در
مدارس به طور مداوم و منظم استفاده ميشود .به طور مثال ،سازمان آموزش و پرورش آمريكا با
همكاري قوه قضايه آن كشور بستهآموزشي راهنماي نظم و انضباط در مدارس را تهيه كرده است.
اين بستهآموزشي به منظور ايجاد انضباط و فضاي عادالنه و مؤثر در مدارس به كار ميرود.
بهكارگيري اين بستهآموزشي سبب ايجاد فضاي امن و حمايتگر براي دانشآموزان شده است
(ايوانز 4و همكاران.)7004 ،
لوي 5بستهآموزشي را عاملي مؤثر در فرايند يادگيري ميداند .او معتقد است كه معموالً بسته
آموزشي شامل مواد آموزشي انفرادي مانند كتاب درسي ،برگههاي تمرين و مواد كمكي و غالباً مواد
آموزشي مورد استفاده گروهي مانند اساليد ،لوح و ديگر وسايل كمک آموزشي است .همچنين
اجزاي بستهآموزشي عبارت است از :مواد يادگيري انفرادي ،راهنماي تدريس ،آزمون يا ابزارهاي
اندازهگيري تشخيصي ،وسايل آموزشي مورد استفاده در كالس درس و تجهيزات ديداري و
شنيداري (لوي.)9331 ،
پژوهشي كه اينوسنتي 6و فراريس )9133(2با هدف استفاده از پايگاه دادهها به منزلة ابزاري در
فعاليتهاي پژوهشي در كالس درس انجام دادند نشان داد كه به كارگيري بستهآموزشي پايگاه دادهها
در تدريس علوم انساني دورة متوسطه در حكم هدايت دانشآموزان در كاربرد ابزارهاي تحقيق در
كالس درس براي گردآوري اطالعات و طبقهبندي آن در فرايند يادگيري تأثيرگذار است.
1. Gorman
2. Lewis
3. Educational Package
4. Evans
5. Lewy
6. Innocenti
7. Ferraris
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پژوهش اسكولس 9و همكارانش ( )7004تحت عنوان توسعه رويكرد بستهآموزشي در كالس
درس علوم دانشآموزان دوره اول متوسطه نشان داد كه به كارگيري بستهآموزشي در پيشرفت
تحصيلي ،رضايتمندي و افزايش قابليت دانشآموزان در كالس درس تأثيرگذار است.
اويلكان 7و الوراندر )7001( 3پژوهشي تحت عنوان توسعه و اعتبار بخشي بستهآموزشي
الكتروشيمي در دوره متوسطه انجام دادند .نتايج پژوهش آنان نشان داد كه بهره گيري از
بسته در آموزش الكتروشيمي نشان داد كه اشتياق دانشآموزان در فرايند يادگيري افزايش يافته
است.
پژوهش اباس ،4بيمبام 5و اوجو )7097( 6در زمينه تأثير بستهآموزشي علوم بر نگرش و بهبود
عملكرد دانشآموزان دوره متوسطه نشان داد كه بسته آموزشي توليد شده با فلش و پاورپوينت بر
نگرش و عملكرد دانشآموزان تأثيرگذار است.
آنيامين 2و همكارانش ( )7097پژوهشي تحت عنوان تأثير بستهآموزشي به كمک رايانه بر
عملكرد دانشآموزان در درس رياضي انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد كه كاربرد بستهآموزشي
به كمک رايانه در پيشرفت نمره دانشآموزان تأثيرگذار است .همچنين اختالف معنادار در نمرات
پسآزمون دانشآموزان دختر و پسر وجود دارد .ضرورت به كارگيري بستهآموزشي در فرايند
ياددهي-يادگيري نه تنها در ساير كشورها ،بلكه در كشور ما نيز سالهاست مورد توجه صاحبنظران
آموزشي قرار گرفته است .يكي از رويكردهايي كه طي چند سال گذشته در دفتر تأليف كتب درسي
در نظر گرفته ميشود ،كاربرد بستهآموزشي به همراه كتب درسي است .در حقيقت رويكرد
چندرسانهاي كردن مواد آموزشي بهطور مطلوب در فرايند يادگيري دنبال ميشود (حسينزاده
يوسفي .)9333 ،بسته آموزشي ،نرمافزارهاي آموزشي كارآمدي هستند كه عالوه بر آنكه يک سيستم
كامل از فعاليتهاي يادگيري را عرضه ميكنند ،در انفرادي كردن آموزش ،پرورش استعدادها و
توانمنديهاي بالقوه دانشآموزان ،علمي كردن ارزشيابي از آموختههاي دانشآموزان و آزمونها و
ابزارهاي اندازهگيري تشخيصي ،مجموعه فعاليتهاي انفرادي و گروهي آنها تبيين و شناسايي
1.Scoullos
2. Oyelekan
3 . Olorundare
4.Abass
5.Bimbom
6
Ojo
7.Anyamene
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تجهيزات ديداري-شنيداري و وسايل آموزشي مورد استفاده در كالس درس و ارائه راهنماي
تدريس و الگوهاي طراحي آموزشي و طرح درس ،ياريدهنده كار تعليم و تربيت هستند (مجدفر،
.)9333
با توجه به يافتههاي پژوهشي فوق و بررسيهاي اسنادي در نظام آموزشي كشور تاكنون
بستهآموزشي جغرافيا براي مدارس تهيه نشده است .همچنين با توجه به گستره و ماهيت درس
بهرهگيري از محيط طبيعي و ابزارهاي فراوان موجود ،امكان تهيه بستهآموزشي جغرافيا را فراهم
ميآورد .بنابراين ،بستهآموزشي جغرافيا به مثابه مجموعه امكانات و وسايلي كه معلم را در امر
آموزش ياري مي دهد و راه حلي مناسب براي ورود به سيستم جديد آموزشي است ،مهمترين
عامل انجام اين پژوهش بوده است .هدف كلي پژوهش بررسي اثر بسته آموزشي بر جو رواني-
عاطفي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دختر پايه سوم متوسطه منطقه  5آموزش و پرورش شهر
تهران در درس جغرافياست .به همين منظور فرضيههاي زير مورد بررسي قرار گرفتهاند:
 .9بسته آموزشي جغرافيا بر جو رواني -عاطفي (ميزان مشاركت آموزشي ،اهميت دادن به
يادگيري ،تغيير نقش معلم ،برخورداري فراگيران از پشتيباني معلم ،عالقهمند بودن به تنوع در ارائه
محتوا ،واضح بودن برنامهها و مقررات كالس و دلبستگي متقابل ميان فراگيران) دانشآموزان مؤثر
است.
 .7بستهآموزشي جفرافيا بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مؤثر است.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع كاربردي است و از نظر ماهيت و روش از نوع نيمه
آزمايشي است .تمام اصولي كه در يک روش آزمايشي بايد در نظر گرفته شود در اين تحقيق
رعايت شده است .ميان تحقيق آزمايشي و نيمهآزمايشي تشخيص بسيار ظريف است و اين
تشخيص به ويژه وقتي كه آزمودنيها انسانها هستند حساستراست ،زيرا مطالعه از نوع مطالعات
تجربي حقيقي در شرايط واقعي انسانها كاري بس دشوار است .بنابراين ميتوان اذعان كرد كه اكثر
تحقيقات تجربي كه آزمودنيها افراد بشرند از نوع تحقيقات نيمه آزمايشي است (نادري.)9333 ،
روش پژوهش حاضر روشي نيمهآزمايشي از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل است كه با
توجه به موضوع پژوهش و بررسي فرضيات مربوط به آن يک روش كامالً مناسب است .در جدول
شماره  9طرح پيش آزمون-پسآزمون با گروه كنترل نشان داده شده است.
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جدول شماره  .1طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
مرحله

گروه

پيشآزمون

متغير مستقل (بسته
آموزشي)

پسآزمون

گروه آزمايش

Tb

χ

Ta

گروه كنترل

Tb

-

Ta

جامعه آماري كليه دانشآموزان دختر سال سوم متوسطه رشته علوم انساني منطقه  5آموزش و
پژوهش دو دامنه در سطح اطمينان  ٪15بود ،حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران( 9بامنيمقدم،
 )9310مشخص شد .فرمول كوكران به صورت زير است:

كه در آن  nحجم نمونه N ،اندازه جامعه آماري p ،نسبت حالت مطلوب q ،نسبت حالت
غيرمطلوب ( U ،)q=1-pسطح احتمال و  dخطاي حدي يا خطاي اندازهگيري است .تعيين
حداقل حجم نمونه مورد نياز براي دانشآموزان  735نفر بود كه عدة دانشآموزان اين  94كالس
 762نفر بودند كه ميتوانست براي اين تحقيق كامالً قابل قبول باشد.
شيوه نمونهگيري در اين پژوهش به روش نمونهگيري تصادفي به شرح زير است:
مرحله اول :از منطقه  5آموزش و پرورش شهر تهران  2دبيرستان به روش تصادفي انتخاب شد.
مرحله دوم :از هر مدرسه دو كالس به صورت تصادف انتخاب شد.
مرحله سوم :به حكم قرعه يک كالس به عنوان گروه آزمايش و كالس ديگر به عنوان گروه
كنترل مشخص شد.
مرحله چهارم :گروه آزمايش  3جلسه آموزش جهت بهرهگيري از بسته آموزشي دريافت و
گروه كنترل هيچ گونه آموزشي دريافت نكرد.
ابزار اندازهگيري دادهها در اين پژوهش پرسشنامه جو رواني-عاطفي و آزمون پيشرفت تحصيلي
به شرح زير بوده است:
 .9پرسشنامه جو رواني-عاطفي فريزر 7و همكارانش ( )9115كه داراي  47پرسش از نوع 5
گزينهاي در زمينه مؤلفههاي ميزان مشاركت آموزشي ،اهميت دادن به يادگيري ،تغيير نقش معلم،

1. Cochran
2. Fraser
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برخورداري فراگيران از پشتيباني معلم ،عالقهمند بودن به تنوع در ارائه محتوا ،واضح بودن برنامهها
و مقررات كالس و دلبستگي متقابل ميان فراگيران است .عطاري ( )9336ضريب پايايي پرسشنامه
را با استفاده از آلفاي كرانباخ  ٪35گزارش كرده است.
 .7آزمون پيشرفت تحصيلي با  70سؤال از نوع باز و بسته.
 .3بسته آموزشي طي چهار جلسه درسي اجرا شد .اين بسته آموزشي شامل كتاب راهنماي معلم
مجموعه سؤاالت استانداردشده و استانداردنشده معلمساخته ،مجموعه سؤاالت تستي و تشريحي
در سطوح مختلف يادگيري كه مجريان تهيه كردند) ،مجموعه راهبردهاي ياددهي-يادگيري (معرفي
و توضيح روشهاي به كار گرفته شده در طراحي آموزشي موجود در بسته كه از كتابهاي روش
تدريس محمد بهرنگي و اماناله صفوي بهره گرفته شد) ،وسايل آموزشي مورد استفاده در كالس
درس (مدل كوه ساخته شده از اسفنج فشرده ،كتاب كار و تمرين جغرافياي  7انتشارات كردگار،
تصاوير ،دايرةالمعارف علوم زمين ،پازلهاي آموزشي و مجموعه اطالعاتي كه از مجموعه كتب
انتشارات مدرسه استفاده شد) ،سيدي كه محقق تهيه كرده بود و شامل طراحي آموزشي فصل
كوهستان براي چهار جلسه آموزشي ،فيلم ،تصاوير ،انيميشن ،انواع سؤاالت درس در سطوح
گوناگون ،اطالعات اضافي و دستورالعمل اجراي واحدهاي يادگيري فصل انتخابي كوهستان براي
اجرا در كالس درس بود كه همراه با ساير ابزارها به معلمان مجري تحويل داده شد.
به منظور تعيين روايي محتوايي پرسشنامه ابتدا پرسشنامه جو رواني-عاطفي آزمون پيشرفت
تحصيلي در درس جغرافيا و آموزش بستهآموزشي جغرافيا همراه با اهداف و فرضيههاي پژوهش به
عده اي از اساتيدي كه در زمينه موضوع از تجارب و تخصص كافي برخوردارند داده شد تا درباره
پرسشنامه و آزمون و ارتباط آنها با اهداف و فرضيههاي پژوهش قضاوت كنند .آنگاه نظرات آنها
گردآوري و پس از اصالح مورد استفاده قرار گرفت.
براي محاسبه پايايي ابتدا پرسشنامه روي  40دانشآموز اجرا شد .با استفاده از آلفاي كرانباخ
ضريب پايايي  ٪10مشخص شد كه بيانگر آن است كه پرسشنامه جو رواني-عاطفي و آزمون
پيشرفت تحصيلي از ضريب قابل قبولي برخوردار است.
روش تجزيه و تحلیل دادهها
براي تجزيه و تحليل دادهها از شاخصهاي آمار توصيفي (جداول ،درصدها ،فراوانيها و
ميانگينها) و آمار استنباطي (آزمون  tگروههاي مستقل) استفاده شد.
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يافتههاي پژوهش
نتايج فرضيههاي پژوهش به شرح زير است:
فرضیه  .1بستهآموزشي جغرافيا بر جو رواني–عاطفي مؤثر است .در اين فرضيه ابعاد ميزان
مشاركت آموزشي ،اهميت دادن به يادگيري ،تغيير نقش معلم ،برخورداري فراگيران از پشتيباني
معلم ،عالقهمند بودن به تنوع در ارائه محتوا ،واضح بودن برنامهها و مقررات كالس و دلبستگي
 .9-9ميان "ميزان مشاركت و فعاليت آموزشي دانشآموزان" گروه آزمايش و كنترل قبل و بعد
از اجراي بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
آزمون  tدر جدول شماره  7نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان تغيير مشاركت و فعاليت
فراگيران در كالس درس وجود دارد.
جدول شماره  .1آزمون  tمستقل در رابطه با فرضیه اول پژوهش (جو روانی-عاطفی در مؤلفه میزان تغییر مشارکت و فعالیت
آموزشی دانشآموزان)
گروههاي

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

0/36

0/64

-0/04

0/32

ميزان تغيير مشاركت

آزمودني

و فعاليت آموزشي

آزمايش

959

كنترل

996

t

5/15

درجه آزادي

سطح
معناداري

765

0/000

 .7-9ميان "ميزان اهميت دادن دانشآموزان به كالس درس" گروه آزمايش و كنترل قبل و بعد
از اجراي بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
آزمون  tدر جدول شماره  3نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان اهميت دادن دانش
آموزان به كالس درس بر اثر استفاده از بسته آموزشي وجود دارد.
جدول شماره  .3آزمون  tمستقل در رابطه با فرضیه اول پژوهش (جو روانی-عاطفی در مؤلفه میزان اهمیت دادن دانشآموزان)
ميزان اهميت دادن
دانشآموزان به كالس
درس

گروههاي
آزمودني

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش

959

0/72

0/65

كنترل

996

-0/04

0/76

t
4/24

درجه آزادي
765

سطح
معناداري
0/000

 .3-9ميان "ميزان نقش معلم از يک ارائه دهنده صرف مطالب به راهنما" در گروه آزمايش و
كنترل قبل و بعد از اجراي بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
آزمون  tدر جدول شماره  4نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان نقش معلم از يک ارائه
دهنده صرف مطالب به راهنما در كالس درس بر اثر استفاده از بسته آموزشي وجود دارد.
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جدول شماره  .4آزمون  tمستقل در رابطه با فرضیه اول پژوهش جو روانی-عاطفی در مؤلفه بررسی میزان تغییر نقش معلم از
يک ارائه دهنده صرف مطالب به راهنما)
ميزان نقش معلم از
يک ارائهدهنده صرف
مطالب به راهنما

گروههاي
آزمودني

ميانگين

تعداد

انحراف معيار

آزمايش

959

0/71

0/52

كنترل

996

0/92

0/71

t
9/13

درجه آزادي
765

سطح
معناداري
0/041

 .4-9ميان "ميزان برخورداري دانشآموزان از پشتيباني معلم" در گروه آزمايش و كنترل قبل و
آزمون  tدر جدول شماره  5نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان برخورداري دانشآموزان
از پشتيباني معلم در كالس درس بر اثر استفاده از بستهآموزشي وجود دارد.
جدول شماره  .5آزمون  tمستقل در رابطه با فرضیه اول پژوهش (جو روانی-عاطفی در مؤلفه بررسی میزان برخورداری
دانشآموزان از پشتیبانی معلم)
ميزان برخورداري
دانشآموزان از پشتيباني
معلم

گروههاي
آزمودني

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش

959

0/44

0/39

كنترل

996

0/09

0/41

t
5/05

درجه آزادي
765

سطح
معناداري
0/000

 .5-9ميان ميزان "عالقهمند بودن به تنوع در ارائه محتوا" گروه آزمايش و كنترل قبل و بعد از
اجراي بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
آزمون  tدر جدول شماره  6نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان عالقهمند بودن به تنوع
در ارائه محتوا در كالس درس بر اثر استفاده از بسته آموزشي وجود دارد.
جدول شماره  .1آزمون  tمستقل (جو روانی -عاطفی در مؤلفه بررسی میزان عالقهمند بودن به تنوع در ارائه محتوا)
گروههاي
ميزان عالقهمند بودن
به تنوع درارائه محتوا

تعداد

ميانگين

آزمايش

959

0/35

0/33

كنترل

996

-0/91

0/59

آزمودني

انحراف معيار

t

درجه آزادي

5/31

765

سطح
معناداري
0/000

 .6-9ميان "ميزان واضح بودن برنامهها و مقررات در كالس" گروه آزمايش و كنترل قبل و بعد
از اجراي بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
آزمون  tدر جدول شماره  2نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان واضح بودن برنامهها و
مقررات در كالس بر اثر استفاده از بسته آموزشي وجود دارد.
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جدول شماره  .1آزمون  tمستقل در رابطه با فرضیه اول پژوهش (جو روانی-عاطفی در مؤلفه بررسی میزان واضح بودن
برنامهها و مقررات)
ميزان واضح بودن
برنامهها و مقررات
در كالس

گروههاي

تعداد

آزمودني

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش

959

0/96

0/40

كنترل

996

0/03

0/75

t
3/97

درجه آزادي
765

سطح
معناداري
0/007

بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
آزمون  tدر جدول شماره  3نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان دلبستگي متقابل ميان
دانشآموزان در كالس درس بر اثر استفاده از بسته آموزشي وجود دارد.
جدول شماره  .1آزمون  tمستقل در رابطه با فرضیه اول پژوهش (جو روانی-عاطفی در مؤلفه بررسی میزان دلبستگی متقابل
میان دانشآموزان)
گروههاي
ميزان دلبستگي متقابل
ميان دانشآموزان

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش

959

0/96

0/42

كنترل

996

-0/77

0/32

آزمودني

t
2/03

درجه آزادي
765

سطح
معناداري
0/000

همچنين كل مؤلفههاي فرضيه 9در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول شماره  .1آزمون  tمستقل بررسی جو روانی-عاطفی
گروههاي
جو رواني-عاطفي
كالس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آزمايش

959

0/72

0/32

كنترل

996

0/00

0/01

آزمودني

t
2/29

درجه آزادي
765

سطح
معناداري
0/000

آزمون  tدر جدول شماره  1نشان ميدهد كه اختالف معنادار در جو رواني-عاطفي كالس
درس بر اثر استفاده از بسته آموزشي وجود دارد.
فرضيه  .7ميان "ميزان پيشرفت تحصيلي دانشآموزان" گروه آزمايش و كنترل قبل و بعد از
اجراي بسته آموزشي تفاوت وجود دارد.
نتايج به دست آمده از نمرات فراگيران نشان ميدهد كه ميانگين پيشرفت تحصيلي بر اثر اجراي
بستهآموزشي از  94/33به  95/33بهبود يافته است .در صورتي كه در گروه كنترل ميزان پيشرفت
تحصيلي در پيشآزمون درحد  94/77بود كه در طول زمان به مقدار  93/34كاهش يافته است .در
نتيجه نمرات گروه آزمايش  9/5نمره بر اثر اجراي بستهآموزشي افزايش داشته است.
همچنين آزمون  tدر جدول شماره  90نشان ميدهد كه اختالف معنادار در ميزان پيشرفت
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تحصيلي دانشآموزان در كالس درس بر اثر استفاده از بستهآموزشي وجود دارد.
جدول شماره  .11بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در کالس درس
گروههاي

تعداد

ميانگين

آزمايش

959

9/50

5/03

كنترل

996

-0/33

5/50

آزمودني

ميزان پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان

انحراف معيار

T

درجه آزادي

7/10

765

سطح
معناداري
0/004

بحث و نتیجهگیري
شده است .نتايج پژوهش نشان داد كاربرد بستهآموزشي جغرافيا در كالس درس بر جو رواني–
عاطفي و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان تأثيرگذار بوده است .يعني دانشآموزان گروه كنترل نسبت
به گروه آزمايش نمرات پايينتري داشتهاند .نتايج اين پژوهش با مطالعات آنيامين و همكارانش
( )7097همسو و هماهنگ است و نظريه صاحبنظراني چون لوي ( )9331را تأييد ميكند.
همچنين يافتههاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معنادار در جو رواني-عاطفي كالس درس بر اثر
استفاده از بستهآموزشي وجود دارد .نتايج اين پژوهش با مطالعات اويلكان و الوراندر (،)7001
اسكولس و همكارانش ( ،)7004استرن ( )7099و گورمن ( )7009همسويي دارد .در تبيين اين
نتيجه ،لويس ( )7004بيان ميدارد كه ايجاد جو رواني-عاطفي مطلوب در كالس درس سبب
ميشود كه دانشآموزان مفاهيم را به طور حقيقي درک كنند و به توانايي خود در فرايند يادگيري
اطمينان بيشتري دارند.
نتايج ديگر پژوهش حاضر نشان داد كه بهره گيري از بستهآموزشي بر جو رواني-عاطفي در محيط
آموزشي تأثيرگذار است .در تبيين اين نتيجه ،مي توان اشاره كرد به نتايج پژوهش سازمان آموزش و
پرورش آمريكا كه با همكاري قوه قضايه آن كشور بستهآموزشي راهنماي نظم و انضباط در مدارس
را تهيه كرده بود .اين بستهآموزشي به منظور ايجاد انضباط و فضاي عادالنه و مؤثر در مدارس به
كار ميرود و بهكارگيري آن سبب ايجاد فضاي امن و حمايتگر براي دانشآموزان شده است (ايوانز
و همكاران.)7004 ،
اين پژوهش ،آگاهيهاي الزم را درباره نحوه تهيه بستهآموزشي و استفاده از آن در كالس درس
جغرافيا را از سوي معلمان ارائه داده است و ميتواند زمينه ساز ورود بسته آموزشي جغرافيا به
مدارس كشور شود .همچنين به نظر ميرسد انتخاب نوع بستهآموزشي وابسته به نوع رشته تحصيلي
است و احتمال دارد در جامعه آماري ديگر نتيجهاي ديگر حاصل شود.
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