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چکیده:

بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران

بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم
بر عملکرد آموزشی دبیران

این پژوهش با هدف بررسی ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم بر عملکرد آموزشی
دبیران زیست شناسی انجام شد ،روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این
تحقیق تمام دبیران زیست شناسی استان خوزستان به تعداد  ۳۹۵نفر است ،که نمونه ای به
حجم  ۱۸۶نفر از میان آنان از طریق جدول مورگان و بطور تصادفی انتخاب شده است .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تایید روایی و پایایی در اختیار
نمونه آماری قرار گرفته است و برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  spssاستفاده شده
ی آمار توصیفی و آمار استنباطي نشان داد که از دیدگاه دبیران
است .نتایج از طریق روشها 
زیست شناسی پایه دهم ،ساختار جدید کتاب زیستشناسی در بهبود مدیریتکالسی ،بهبود
روش تدریس ،بهبود نواندیشی ،نوآوری در تدریس و افزایش توانایی دبیران در ارزشیابی
مناسب از درس زیستشناسی تأثیر دارد .شناخت شیوههای گسترش نوآوری ،نواندیشی و
نوجویی در ایجاد فرهنگ تغییر یادگیری ،نقش اثربخشی را در دبیران زیستشناسی نسبت به
ی دهم ایفا کرده است.
ساختار جدید کتاب زیست شناس 
واژه های کلیدی :کتاب زیستشناسی دهم ،عملکرد آموزشی ،روش تدریس ،مدیریت تدریس.

 *. 1دبیر زیست شناسی ،آموزش و پرورش دزفول .خوزستان .ایرانgmail.com@mohammadsavabkar3 .
 . 2استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 . 3دکتری برنامه ریزی درسی
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مقدمه

یادگرفتن و یادگیری کلید باالبردن کیفیت منابع انسانی است .این کلید وقتی به کار میآید
که آموزش ،مجموعهای از فرایندها تلقی شود .فرایندهایی که نهتنها مهارتهای حرفهای را
شکل میدهند ،بلکه فرد را قادر میسازند تا استعدادهای بالقوه خویش را برای مشارکت
هوشمندانه و پذیرش مسؤولیت و احترام به بشریت شکوفا کند.
برخالف گذشته آموزشوپرورش امروز و آینده به معنای فرایند دائمی یادگیری توسط هر
انسان و هر جامعه است .یکی از اهداف تازه آموزشوپرورش یادگیری تغییر است .کسب
دانش ،پرورش هوش ،استعداد ،شناخت خود و آگاهی از موهبتها و استعدادهای خویش ،به
کار انداختن قوای ذهنی خالق و پر تخیل ،غلبه بر انگیزههای نامطلوب و ویرانگر ،ایفای نقش
مسئوالنه و ...ازجمله هدفهای آموزشوپرورش نوین است.
شورای عالی انقالب فرهنگی پس از سالها تالش ،سرانجام در آذرماه  1390از سند ملی
تحول در آموزشوپرورش رونمایی کرد .سندی که هدف آن ایجاد تعلیم و تربیتی است که،
تحققبخش حیات طیبه ،جامعهی عدل جهانی و تمدن اسالمی ایرانی باشد .سند تحول برای
رسیدن به این منظور ،مانند نقشهی راهی ،نحوهی طی مسیر ،منابع ،امکانات الزم و نحوهی
تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر را بهصورت شفاف و دقیق مشخص کرده
است تا بتواند موجب تحول در نظام آموزشوپرورش و مقابله با چالشهای موجود در آن
شود .از آنجا که در اجرای هر طرح آموزشی ،معلم مهمترین عنصر است ،در سند تحول نیز
به نقش انکارناپذیر معلم در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت توجه ویژهای شده است (سند
ملی تحول.)1390 ،
بر این اساس اگر معلم بتواند همگام با تحوالت آموزشوپرورش ،دانش و مهارت خود را ارتقاء
بخشد ،ضمن رشد و بالندگی دانشآموزان و ترسیم آیندهای پویا و سالم برای آنان ،در جهت
تحقق اهداف آموزشوپرورش نیز بهدرستی عمل کرده است .یکی از این اقدامات برای ارتقاء
دانش و مهارت معلمین ،برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی برنامههای آموزش ضمن خدمت است.
آموزشهای ضمن خدمت ازلحاظ سازمانی به آن نوع آموزش اطالق میشود که عموماً پس
از استخدام فرد در سازمان صورت میپذیرد .مسئولیت توانمندسازی کارکنان در درجهی اول
متوجه مسئوالن آموزش هر سازمانی است که از طریق برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی انواع
آموزشهای ضمن خدمت میتوانند سازمان را با شتاب بهسوی توسعه و تغییر سوق دهند.
تعلیم و تربیت ،کوششی هدفمند و مبتنی بر داشتن راهبرد مؤثر در تأمل بین یادگیرنده ،یاد
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دهنده و هدایت یادگیری است.
در نظام آموزشی کشور ،عمدتاً کتب درسی بهعنوان یکی از عناصر مهم و کلیدی در آموزش
است که وارد عرصهی اجراشده و لذا ،تنها مرجع ارزشیابی از آموختههای فراگیران به
شمار میرود؛ بنابراین این تنها بودن معیار ارزیابی ،خود بهعنوان یکی از مسائل جدی نظام
برنامهریزی آموزشی متمرکز ،قابلتأمل و مطالعهی معیارهای تناسب اهداف برنامهی درسی
با محتوای کتابها ،از وظایف برنامهریزان درسی محسوب میشود .عمدهی مطالب و مفاهیم
موردنیاز کودک در یادگیری و آموزش رسمی بهصورت مطالب نوشتاری و تصویری در کتاب
گنجاندهشده و بهتبع آن دیگر فعالیتها و کارهای معلم سمتوسو مییابد.
به نظر میرسد الزمهی یادگیری فعال ،پویا و خالق ،دگرگونی در روشها و نگرشها و
راهبردهای آموزشی در کالس درس و کتاب است .برای نیل به این هدف باید توانمندیهای
معلمان درزمینهی تدریس و مدیریت کالسی با آموزشهای مناسب و باکیفیت تقویت شود تا
معلمانی با فرهنگ یادگیری تغییر به کالس درس روانه شوند.
روشهای تدریس معمولی كه مشخصه اصلی آن اقتدار معلم و معلم محور بودن و نیز باور بر
این اصل است كه معلم عامل اصلی انتقال دانش به دانشآموزانی است كه آماده پذیرش آن
هستند ،امروزه دیگر برای آموزشهای همگانی كارآمد مفید نیستند (شعارینژاد.)1385 ،

ضرورت و اهداف تحقیق

هرساله شاهد تغییرات در کتابهای درسی هستیم اما اغلب آنها مفاهیم گویایی برای
دانشآموزان ندارند ،آنها را نقاد و تحلیلگر بار نمیآورند ،کاربردی نیستند و اصوالً کارهای
علمی آزمایشگاهی و تحقیقاتی جایگاه بسیار اندک در موضوعات درسی دارد.
یکی از معضالتی که امروزه دامنگیر آموزش و پرورش بوده این است که اغلب برنامهها و
تصمیمات اتخاذشده با تغییر مدیران دستخوش تغییر و تحول میشود و از آنجاییکه جهان
امروز به انفجار دانش و اطالعات روز رسیده و با توجه به اینکه در قرن  ۲۱زندگی میکنیم
و با دنیایی مدرن کامپیوتر ،ماهواره ،اینترنت روبرو هستیم اما متأسفانه تنها ابزار آموزشی ما
در بسیاری از مدارس (کتاب و تخته) میباشد و هنوز سیستم آموزشی ما نتوانسته با دنیایی
تکنولوژی وفق پیدا کند و از طرف دیگر توجه و نگاه کلی به کمیتها در آموزشو پرورش
آنقدر به حاشیههای سرگرمکننده از قبیل نوسازی و تجهیز مدارس ،معیشت ،مسکن ،حقوق
معلمان و بهطور خالصه خود را درگیر مسائل کمی کرده است که از پرداختن به مسئله
اصلی یعنی مجریان تحوالت جدید و افرادی که فرهنگ یادگیری تغییر را در فراگیران ایجاد
میکنند نادیده گرفته شدهاند و این معلمان کتاب جدید را با همان ،شیوهی سنتی تدریس
میکنند و این مسئله مهم مطرح میشود که:
آیا ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم ،باعث شده است که دبیران زیستشناسی بتوانند
3 . Dympna
4 . Aydin& et al
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عملکرد آموزشی خود را بهبود بخشند؟
در حقیقت پژوهش حاضر در پی آنست که ارتباط بین ساختار جدید کتاب زیستشناسی و
عملکرد آموزشی دبیران دهم را مشخص کند.

فرضیههایپژوهش

۱ـ از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود مدیریت کالسی میشود.
۲ـ از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در روش تدریس میشود.
۳ـ از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در نواندیشی و نوآوری در تدریس میشود.
۴ـ از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود توانایی دبیران در ارزشیابی مناسب از درس
میشود.
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روش پژوهش

اين تحقيق کاربردی و به روش توصیفی از نوع پيمايشی است كه متداولترين روش در
تحقيقات كمي است .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که در چهار حیطه بهبود
مدیریت کالسی ،بهبود روش تدریس ،نواندیشی و نوآوری در تدریس و چگونگی ارزشیابی،
طراحی شده است.

تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش

روايي پرسشنامه و مقدار همسانی درونی بين سؤاالت بهوسیله همبستگی پیرسون برابر =0/554
 rمنظور شد و براي تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد .ابتدا بر روی
 30نفر از افراد جامعه پرسشنامهها توزیع گردید و برابر  ،0/899محاسبه شد و چون از مقدار 0/7
بيشتر است پس ميتوان ادامه تحقيق را با نمونه بيشتري از جامعه با نتایج الزم مطلوب دانست.

جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه

نمونهی آماری این تحقیق شامل کلیه دبیران زیستشناسی دورهی دوم شاغل به تدریس در
ش و پرورش استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ۹۵در  ۷۶۵دبیرستان روزانه به
آموز 
تعداد  ۳۹۵نفر میباشند .حجم نمونهی آماری این پژوهش  ۱۸۶نفر از دبیران زیستشناسی
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نتایج
یافتههای توصیفی فرضیه اول

از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود مدیریت کالسی میشود.
توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال
تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵در مورد اینکه ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود
مدیریت کالسی میشود در جدول  1خالصه شده است.:
در دانشگاه فرهنگیان کسی که آموزش زیست شناسی می خواند باید بتواند زیست شناسی
را تدریس کند اما در سایر دانشگاه ها ممکن است فرد ،تنها به دلیل داشتن عالقه ،زیست
شناسی بخواند».
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استان خوزستان که با کمک جدول مورگان بدست آمد و برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق
از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای استفاده شده است.

جدول ( :)1توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی در مورد بهبود مدیریت کالسی
با ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم

کــم
بهبود مدیریت کالسی

متوسط
زيــاد
جمع کل

فـراواني مطلق

درصد فـراواني

19

10/2

48

25/8

119

64

186

100

همانطوری كه در جدول باال مالحظه میشود از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان
خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود
مدیریت کالسی میشود در حد زیـاد بيشترين فراواني ( 119نفر) برابر  64/0درصد ،ساختار
جدید کتاب زیست در بهبود مدیریت کالسی دبیران دهم در حد کم كمترين فراواني (19
نفر) برابر  10/2درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.

یافتهها استنباطی فرضیه اول

برای بررسی این فرضیه پژوهش که از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در
سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود مدیریت کالسی
میشود ،از آزمون  tتک گروهی ،استفاده شده است که نتایج آن در جدول  2آمده است:
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جدول ( :)2آزمون  tتك گروهي برای بررسي سؤال اول پژوهش
ميانگين
نظري
بهبود مدیریت
کالسی

3

ميانگين انحراف درجه
آزادي
واقعي معيار

3/57

0/57

t

13/65** 185

سطح
معناداري

سطح
خطا

نتیجه
آزمون

0/001

0/05

رد H0

** معناداری در سطح  * 0/01معناداری در سطح 0/05

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  tبهدستآمده ( )13/65كه در سطح خطای 0/05
معنیدار است ،ميتوان چنين عنوان كرد كه بين ميانگين واقعي (( )3/57این میانگین از
تقسیم جمع کل نمرات سؤاالت بر تعداد سؤاالت بهدست آمده است) و ميانگين نظري طيف
(( )3این میانگین از جمع کل رتبههای گزینههای طیف ( )1 ،4 ،3 ،2 ،5تقسی م بر تعداد آنها
( )5بهدست آمده است) تفاوت معناداري وجود دارد.
از آنجاییکه ميانگين واقعي بهدست آمده بیشتر از ميانگين نظري طیف است ميتوان با
اطمینان  %95به اين نتيجه رسيد كه از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان
در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود مدیریت
کالسی میشود.
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یافتههای توصیفی آزمون فرضیه دوم

از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در روش تدریس میشود.
توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال
تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵در مورد اینکه ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در
روش تدریس میشود در جدول  3خالصه شده است:
جدول ( :)3توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی در مورد بهبود روش تدریس
با ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم

کــم
بهبود مدیریت کالسی

متوسط
زيــاد
جمع کل
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فـراواني مطلق

درصد فـراواني

17

9/1

42

22/6

127

68/3

186

100

یافتههای استنباطی فرضیه دوم پژوهش

برای بررسی این فرضیه پژوهش که از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در
سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در روش تدریس
میشود .از آزمون  tتک گروهی ،استفاده شده است که نتایج آن در جدول  4آمده است:

بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران

همانطوری كه در جدول باال مالحظه میشود از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان
خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود
در روش تدریس میشود در حد زیـاد بيشترين فراواني ( 127نفر) برابر  68/3درصد ،ساختار
جدید کتاب زیست در بهبود روش تدریس دبیران در حد کم كمترين فراواني ( 17نفر) برابر
 9/1درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.

جدول ( :)4آزمون  tتك گروهي برای بررسي سؤال دوم پژوهش
ميانگين
نظري
بهبود مدیریت
کالسی

3

ميانگين انحراف درجه
آزادي
واقعي معيار

3/77

0/67

t

15/66** 185

سطح
معناداري

سطح
خطا

نتیجه
آزمون

0/001

0/05

رد H0

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  tبهدست آمده ( )15/66كه در سطح خطای 0/05
معنیدار است ،ميتوان چنين عنوان كرد كه بين ميانگين واقعي (( )3/77این میانگین از
تقسیم جمع کل نمرات سؤاالت بر تعداد سؤاالت بهدست آمده است) و ميانگين نظري طيف
(( )3این میانگین از جمع کل رتبههای گزینههای طیف ( )1 ،4 ،3 ،2 ،5تقسیمبر تعداد آنها
( )5بهدست آمده است) تفاوت معناداري وجود دارد.
از آنجاییکه ميانگين واقعي بهدست آمده بیشتر از ميانگين نظري طیف است ميتوان با
اطمینان  %95به اين نتيجه رسيد كه از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان
در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در روش
تدریس میشود.

یافتههای توصیفی آزمون فرضیه سوم
از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود نواندیشی و نوآوری در تدریس میشود.
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توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال
تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵در مورد اینکه ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در
روش تدریس میشود در جدول  5خالصه شده است:
جدول ( :)5توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی در مورد بهبود نواندیشی و نوآوری در تدریس
با ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم

فـراواني مطلق

درصد فـراواني

28

15/1

64

34/5

94

50/5

186

100

کــم
بهبود مدیریت کالسی

متوسط
زيــاد
جمع کل
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همانطوری كه در جدول باال مالحظه میشود از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان
خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود
نواندیشی و نوآوری در تدریس میشود در حد زیـاد بيشترين فراواني ( 94نفر) برابر 50/5
درصد ،از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ،۹۵
ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود نواندیشی و نوآوری در تدریس
میشود در حد کم كمترين فراواني ( 28نفر) برابر  15/1درصد نمونه را به خود اختصاص
داده است.

یافتههایاستنباطیفرضیهسوم

برای بررسی این فرضیه پژوهش که از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در
سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود نواندیشی و
نوآوری در تدریس میشود ،از آزمون  tتک گروهی ،استفاده شده است که نتایج آن در جدول
 6آمده است:
جدول ( :)6آزمون  tتك گروهي برای بررسي سؤال سوم پژوهش
ميانگين
نظري
بهبود مدیریت
کالسی

3

سطح
معناداري

سطح
خطا

نتیجه
آزمون

0/001 10/01** 185

0/05

رد H0

ميانگين انحراف درجه
آزادي
واقعي معيار

3/46

0/63

t

** معناداری در سطح  * 0/01معناداری در سطح 0/05

64

یافتههای توصیفی آزمون فرضیه چهارم

از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار
جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود توانایی دبیران در ارزشیابی مناسب از درس
میشود.
توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال
تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵در مورد اینکه ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود در
روش تدریس میشود در جدول  7خالصه شده است:

بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  tبهدستآمده ( )10/01كه در سطح خطای 0/05
معنیدار است ،ميتوان چنين عنوان كرد كه بين ميانگين واقعي (( )3/46این میانگین از
تقسیم جمع کل نمرات سؤاالت بر تعداد سؤاالت بهدست آمده است) و ميانگين نظري طيف
(( )3این میانگین از جمع کل رتبههای گزینههای طیف ( )1 ،4 ،3 ،2 ،5تقسیم بر تعداد آنها
( )5بهدست آمده است) تفاوت معناداري وجود دارد.
ازآنجاییکه ميانگين واقعي بهدست آمده بیشتر از ميانگين نظري طیف است ميتوان با
اطمینان  %95به اين نتيجه رسيد كه از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان
در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود نواندیشی
و نوآوری در تدریس میشود.

جدول ( :)7توزيع و درصد فراوانی نظرات دبیران زیستشناسی در مورد بهبود نتوانایی دبیران در ارزشیابی مناسب ا
درس با ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم

کــم
بهبود مدیریت کالسی

متوسط
زيــاد
جمع کل

فـراواني مطلق

درصد فـراواني

15

8/1

60

32/3

111

59/7

186

100

همانطوری كه در جدول باال مالحظه میشود از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان
خوزستان در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود
توانایی دبیران در ارزشیابی مناسب از درس میشود در حد زیـاد بيشترين فراواني ( 111نفر)
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برابر  59/7درصد ،از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی
۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود توانایی دبیران در ارزشیابی
مناسب از درس میشود در حد کم كمترين فراواني ( 15نفر) برابر  8/1درصد نمونه را به خود
اختصاص داده است.

یافتههای استنباطی آزمون فرضیه چهارم

برای بررسی این فرضیه پژوهش که از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان
در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود توانایی
دبیران در ارزشیابی مناسب از درس میشود ،از آزمون  tتک گروهی ،استفاده شده است که
نتایج آن در جدول  6آمده است:
جدول ( :)8آزمون  tتك گروهي برایبررسي سؤال چهارم پژوهش
ميانگين
نظري
بهبود مدیریت
کالسی

3

ميانگين انحراف درجه
آزادي
واقعي معيار

3/53

0/67

t

10/66** 185

سطح
معناداري

سطح
خطا

نتیجه
آزمون

0/001

0/05

رد H0
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** معناداری در سطح  * 0/01معناداری در سطح 0/05

با توجه به جدول فوق و با تأكيد بر ميزان  tبهدست آمده ( )10/66كه در سطح خطای 0/05
معنیدار است ،ميتوان چنين عنوان كرد كه بين ميانگين واقعي (( )3/53این میانگین از تقسیم
جمع کل نمرات سؤاالت بر تعداد سؤاالت بهدست آمده است) و ميانگين نظري طيف (( )3این
میانگین از جمع کل رتبههای گزینههای طیف ( )1 ،4 ،3 ،2 ،5تقسیم بر تعداد آنها ( )5بهدست
آمده است) تفاوت معناداري وجود دارد.
ازآنجاییکه ميانگين واقعي بهدست آمده بیشتر از ميانگين نظري طیف است ميتوان با اطمینان
 %95به اين نتيجه رسيد كه از نظر دبیران زیستشناسی پایه دهم استان خوزستان در سال تحصیلی
۹۶ـ ،۹۵ساختار جدید کتاب زیستشناسی پایه دهم باعث بهبود توانایی دبیران در ارزشیابی مناسب
از درس میشود.

بحث و نتیجه گیــری

همانگونه که در بخش یافته ها مشاهده شد ،یافته های این پژوهش نشان دادکه ساختار
جدید کتاب زیست شناسی پایه دهم در سال تحصیلی ۹۶ـ ،۹۵بر عملکرد آموزشی دبیران
استان خوزستان تاثیر مثبت داشته است .که این نتایج با نتایج حقانی ،1389باقری ، 1385
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بررسی تأثیر ساختار جدید کتاب زیستشناسی دهم بر عملکرد آموزشی دبیران

 Laschinger ،2016 Osamwonyiو  ،2005 fineganدر افزایش توانمندسازی معلمان
با روش های مختلف هم سو می باشد .حقانی و همکاران( )1389در تحقیقی دربارۀ مهارتهای
تفکر انتقادی و ارتباط آن با هوش هیجانی به این نتیجه رسیدند که با توجه به هدف اساسی
تعلیم و تربیت که پرورش افراد متفکر ،اهل استدالل عقالنی و دارای روح جست و جوگری
است ،توجه به عوامل تأثیرگذار در رسیدن به هدف ذکر شده ،ضرورت می یابد.
همچنین این نتایج با نتایج چوی  2010که سهم بسزای دوره های ضمن خدمت معلمان با
ارائه منابع مفید و نحوه ی استفاده از آن ها در تغییر ساختار دانشی معلمان و تاثیر در استفاده
از شیوه های مفید تدریس و نیز ارتقای اعتماد به نفس آنها در تدریس را گزارش کرده اند،
هم سویی نشان داد .و با تحقیقات اورنگی و همکاران  1390مبنی بر عدم تاثیر دوره های
ضمن خدمت بر عملکرد حرفهای معلمان در تدریس کالسی ،کالس داری ،ارزشیابی کالسی
و وضعیت تحصیلی دانشآموزان ،مغایرت نشان داد.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش بايرامي 1373 ،در پژوهشی با موضوع بررسی تأثیر
ش در دورههای ضمن خدمت کتاب های جدیدالتالیف بر کارایی شغلی معلمان در استان
آموز 
اردبیل نشان داد که کارایی معلمان دوره دیده در مقایسه با معلمانی که در این دورهها شرکت
نکردهاند از نظر تازههای روشهای تدریس و فن معلمی تقویت یافته است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت عامل ارتقاء سطح کیفی برنامهها جدید بودن مطالب
کتابهای درسی است و در کتاب زیستشناسی هم مطالب و هم تصاویر نسبت به گذشته
جامعتر و گستردهتر شده و باعث ایجاد انگیزه برای پیدا کردن شیوههای نو برای درک مطالب
شده است .از اینرو با توجه به چشم اندازهای آینده آموزش و پرورش در پنجساله چهارم
توسعه ،به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس و تحول در فرایند آموزش و
تحصیل را می-توان به عنوان مهم ترین حلقه و پایه توسعه ملی در نظرگرفت.
از طرف دیگر نظریه های یادگیری در واقع اصول کلیت یافته ای هستند که زمینه ی یادگیری
و شرایط آن را تبیین می کنند .نظریه ها ضمن هدایت روش های تدریس ،معلمان را با
سودمندی و کاربردی بودن روش به کار گرفته شده آشنا می سازند .البته تاکنون هیچ مکتب
یا نظریه ی واحدی نتوانسته است تصویر جامع و کاملی از تمامیت یادگیری انسان ارایه دهد.
آموزش و پرورش نوین به معنای یادگرفتن در زندگی و از زندگی ،و نیز فهمیدن جهان درحال
تغییری است که در آن زندگی می کنیم.
بهره گیری از علوم و فناوری های جدید یعنی یاری جستن از آنها برای رویارویی با مهمترین
چالش هایی که در آینده گریبان گیر بشریت می شوند.
یادگرفتن و یادگیری کلید باال بردن کیفیت منابع انسانی است .این کلید وقتی به کار می آید
که آموزش ،مجموعه ای از فرایندها تلقی شود .فرایندهایی که نه تنها مهارت های حرفه ای
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را شکل می دهند ،بلکه فرد را قادر می سازند تا استعدادهای بالقوه خویش را برای مشارکت
هوشمندانه و پذیرش مسؤولیت و احترام به بشریت شکوفا کند.

پيشنهادات

 پژوهش هایی مشابه با این پژوهش در مورد ساختار سایر کتب جدیدالتالیف زیست شناسیصورت پذیرد.
 تاثیر ساختار کتاب جدیدالتالیف کتاب دهم را بر مولفه های دیگری از توانمندی دبیران موردبررسی قرار گیرد
 تاثیر ساختار کتاب جدیدالتالیف کتاب دهم بر مولفه های یادگیری دانش آموزان و نگرش وانگیزش آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract

The aim of this study was to investigate the new structure of the 10th biology
textbook on the educational performance of biology teachers. The research
method is descriptive survey. And the statistical population of this research
is 395 biology teachers in Khuzestan province, A sample of 186 people
was randomly selected from the Morgan table. The data collection tool
was a researcher-made questionnaire which was provided to the statistical
sample after confirming its validity and reliability and SPSS software was
used to analyze the data.The results showed through descriptive statistics
and inferential statistics that from the point of view of tenth grade biology
teachers, the new structure of the biology textbook has an effect on
improving classroom management, teaching methods, improving modern
thinking, teaching innovation and increasing teachers› ability to evaluate
biology lessons. Understanding the ways in which innovation, reflection,
and innovation are developed in creating a culture of learning change has
played an effective role in biology teachers in relation to the new structure of
the Tenth Biology textbook.
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