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و تاثیرات آن بر پیشرفت  1بررسی تغییرات کتاب ریاضی 

  تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان ساوه
  

  
  2، شهره خلیلی1*محسن رستمی مال خلیفه

  ، گروه ریاضی، تهران، ایران واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسالمی1
  ، تهران، ایران واحد علوم و تحقیقات تهران،سالمیکارشناس ارشد آموزش ریاضی دانشگاه آزاد ا2

  
  3/6/89: رسید مقاله

  5/2/90: پذیرش مقاله
 

  
  چکیده

دبیرستان در سـال    ) 1(کتاب ریاضی   .  در آموزش و پرورش است     مسایلبررسی تغییرات کتب درسی یکی از مهمترین        
ایـن کتـاب و تـاثیر آن بـر پیـشرفت تحـصیلی              هدف محققین در این پژوهش، بررسی تغییـرات         . تحصیلی گذشته تغییر کرد   

در این پژوهش فرض بـر ایـن بـوده اسـت کـه تغییـرات در                 . ی دخترانه شهرستان ساوه بوده است     Ĥن ها دانش آموزان دبیرست  
فصل نسبت های مثلثاتی بیشتر از سایر فصول در پیشرفت دانش آموزان موثر بـوده اسـت و تغییـرات کـل کتـاب نیـز باعـث                 

پس از نظرسنجی از دبیـران و انجـام آزمـون فـرض، فرضـیه اول رد       .موزان دختر شهرستان ساوه شده استپیشرفت دانش آ
  .فرضیه دوم بنا به نظر دبیران و آزمون فرض تائید شد، اما افزایشی در نمرات دانش آموزان مشاهده نشد. شد

  
  .پیشرفت تحصیلی ، دانش آموز،1کتاب ریاضی  :کلمات کلیدی

  
    مقدمه 1

 هر کتاب درسی بعد از گذشـت  .غییر و اصالح کتب درسی از ضروریات مهم برنامه درسی مدرسه ای است    ت 
 تغییر مخاطبان، به روز کردن اطالعات و پاسخگویی بـه نیـاز مخاطبـان دسـتخوش                 : بنا به دالیلی از جمله     ،چندسال

 .تغییر می شود

بال جبران کمبودهـا و نارسـایی هـای کتـاب قبلـی             تغییر یک کتاب درسی در هر قالبی که صورت پذیرد، حتماً دن           
 در کالسـهای درس،     آن هـا  از نقطه ی شروع این کار و تدوین اهداف و برنامه های جدید تـا پیـاده کـردن                    . است

  . مسیر پیچیده ای طی می شود، که در آن مسیر معلمان نقش محوری دارند
  
  

  عهده دار مکاتبات*
  mohsen_rostamy@yahoo.com: آدرس الکترونیکی
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     ت کـه در کالسـهای درس کتـاب جدیـد را تـدریس             بدین معنی که برآوردن اهداف جدید بر دوش معلمانی اسـ          
 جای کتاب قبلی را گرفت و شاید با ایـن           1  کتاب جدید التالیف ریاضی    ،87-88با شروع سال تحصیلی     . می کنند 

 بود که آرزوی چنـین تغییـری را در          مدت ها زیرا  . کار آرزوی بسیاری از معلمان و دانش آموزان هم برآورده شد          
  .سر می پروراندیم

  ]1[ استقبال از کتاب جدید و تغییرات آن چگونه بوده است؟ :حال سوال این است
  .پاسخگویی به این سوال انگیزه ای برای انجام این تحقیق شد

  پیشینه تحقیق
 و علل افت دانش آمـوزان در ایـن درس انجـام             1بخشی از تحقیقاتی که در حوزه تحصیل محتوای کتاب ریاضی           

   :تشده است به قرار زیر اس
 توسط رحیم متین پور در دانشگاه علوم و تحقیقات انجام گرفت و موضـوع آن علـل   1384 تحقیقی که در سال      1

  .افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی سال اول دانش آموزان مناطق غرب گیالن بود
دانـش آمـوز، اجتمـاع،       :نتیجه تحقیق این بود که کل افراد نمونه عوامل افـت در ایـن درس را بـه ترتیـب اولویـت                     

  .مدرسه، معلم و سازمان اعالم کردند
 توسط نجمیه غندالی در دانشگاه علوم و تحقیقات در زمینه عوامل مـوثر بـر افـت                  1386 تحقیق دیگری در سال       2

  .ی سمنان انجام شدĤن هاتحصیلی درس ریاضیات سال اول دبیرست
 : در منطقه سمنان بـه ترتیـب اولویـت عبارتنـد از            1اضی  نتیجه تحقیق این بود که عوامل افت تحصیلی در درس ری          

  .عوامل مدرسه ای، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل نوجوانی، عوامل اجتماعی
 توسط حسین عیسی زاده نشلی در دانـشگاه علـوم و تحقیقـات در زمینـه شـاخص                   1385 تحقیق دیگری در سال       3

ی اسـتان تهـران     Ĥن هـا   در شهرسـت   1 دبیرستان در درس ریاضـی       های موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول        
  .انجام گرفت

   :عبارتند از 1امل افت تحصیلی در درس ریاضی نتیجه تحقیق این بود که عو
  . مشکالت خاص دوره نوجوانی،نداشتن روش صحیح مطالعه

  فرضیه های تحقیق   2
  .رفت تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است مثلثاتی بیش از سایر فصول در پیشنسبت های تغییرات فصل -1
  . تغییرات کل کتاب باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده است-2
  
  روش تحقیق   3

. منظور از روش تحقیق این است که مشخص کنیم از چه روشی بـرای بررسـی پـژوهش خـود اسـتفاده کـرده ایـم               
خود محقق قـرار مـی گیـرد، موضـوعی اسـت کـه       متاسفانه آنچه در یک تحقیق علمی مورد توجه دیگران و حتی      

       اما اغلب روش کشف کـه اصـلی تـرین نقـش را در یـک پـژوهش علمـی دارد، نادیـده گرفتـه         . کشف شده است  
  .]2[می شود
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هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مـشخص کنـد چـه روشـی را اتخـاذ کنـد، تـا وی را هرچـه                 
  .ه پاسخ پرسش های تحقیق رهنمون سازدسریعتر و آسانتر در دستیابی ب

  . رفته در این تحقیق توصیفی و استنباطی استبه کارروش 
برای انجام این تحقیق ابتدا به متون مرتبط با موضوع تحقیق و پیشینه های موجود مراجعه شد و پس از فیش 

  . اقدام گردیدآن هابرداری نسبت به طبقه بندی 
  
   جامعه آماری 4

   : جامعه آماری را سه قشر انسانی در آموزش و پرورش تشکیل می دهنددر این تحقیق
 را تـدریس  1 قـدیم و جدیـد ریاضـی    کتاب هـای  ی دخترانه شهرستان ساوه که      Ĥن ها  کلیه دبیران ریاضی دبیرست    1

  . نفر است40 آن هانموده اند و تعداد 
 جدیـد را در سـال   1ی دخترانـه شهرسـتان سـاوه کـه کتـاب ریاضـی         Ĥن هـا  کلیه دانش آموزان سال دوم دبیرسـت       2

  . نفر است4500 آن ها آموزش دیده اند و تعداد 87-88تحصیلی 
 را در سـال     1ی دخترانـه شهرسـتان سـاوه کـه کتـاب قـدیم ریاضـی                Ĥن هـا  کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرسـت       3

  .ت نفر اس4000 آن ها آموزش دیده اند و تعداد 86-87تحصیبلی 
  نمونه آماری

  . و نفر از دانش آموزان است88 نفر از دبیران و 40در این تحقیق نمونه شامل 
  روش نمونه گیری

 یعنی ابتدا بـه تعـداد       .در این پژوهش روش نمونه گیری از دانش آموزان، نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای است               
تان ساوه انتخـاب شـد و سـپس از هـر دبیرسـتان یـک        دبیرستان دخترانه شهرس   20 دبیرستان دخترانه از تعداد کل       4

انـدازه ایـن نمونـه      .  انتخاب گردید  87-88 و یک کالس اول از سال تحصیلی         86-87کالس اول از سال تحصیلی      
 نفر است، محقق    40برای نمونه گیری از دبیران، چون دبیران ریاضی دبیرستان دخترانه این شهرستان             .  نفر است  88

   . نفر قرار داده است40 اختیار تمامی ابزار تحقیق را در
  

  روش جمع آوری اطالعات 4-1
   روش کتابخانه ای1

پاره ای از اطالعات مندرج در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شـده اسـت و عـالوه بـر ایـن                          
 .نشریات و فصل نامه های داخلی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند

  روش میدانی 2
 پرسش تشکیل شده بود که این پرسـش هـا مربـوط بـه               30 این روش پرسشنامه ای برای دبیران تنظیم شد که از            در

  .محتوای کتاب جدید بود
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
کار ی  و  ی ،ھر تاب ریا رات  ی  ر ١  ر ن   رات  ی و  پ تان ساوهآ را  ی د تان  ر ن د وز ش آ ای د   ا

 

68 

  ابزار گردآوری اطالعات 4-2
   پرسش نامه دبیران 1
  . نمرات دانش آموزان که کتاب قدیم و جدید را آموزش دیده اند 2
  
   گیرینتیجه  5

بیشتر از سایر فصول، در     )  مثلثاتی نسبت های (ین بود که دبیران با تاثیر تغییرات فصل ششم          فرضیه اول تحقیق ا   
   :پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موافقند که این فرضیه طبق آزمون فرض زیر رد شد
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در پیشرفت دانش آموزان ) اولنامعادالت درجه (و فصل نهم ) نمادها و اعداد(طبق نظر دبیران تغییرات فصل اول 
  .موثرتر از سایر فصول بوده است

ی دخترانـه   Ĥن هـا  فرضیه دوم تحقیق این بود که تغییرات کتـاب باعـث پیـشرفت تحـصیلی دانـش آمـوزان دبیرسـت                    
از آنجا که پیشرفت تحصیلی فقط به نمره مربوط نمی شود لذا درستی این فرضیه بـه دو                . شهرستان ساوه شده است   

 :ی شدروش بررس
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موافقم امال    " ک موافقم نظری نــدارم مخالفم کامال  "مخالفم

ــراوانی ف

  
 آموزان دانش پیشرفت در ششم فصل تاثیرتغییرات مورد در دبیران نظر ای نمودارمیله .1نمودار

  
   نظر دبیران  1

   :آزمون فرض زیر در نظر گرفته شد
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 آموزان شده لذا به نظر دبیران تغییر کتاب باعث پیشرفت دانش. پس فرضیه دوم بنا به نظر دبیران تائید می شود
 .است
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موافقم امال    " ک موافقم نظری نــدارم مخالفم امال  "مخالفم ک

ــراوانی ف

  
 آموزان دانش پیشرفت در کل کتاب تاثیرتغییرات مورد در دبیران نظر ای نمودارمیله .2نمودار

  
  مقایسه نمرات  2

   :آزمون فرض زیر در نظر گرفته شد
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انـش آمـوزان پیـشرفت    پس نتیجه می شود نمرات دانش آموزان تغییر نکرده است ولی این بدان معنی نیست کـه د        
 ،نداشته اند، زیرا می دانیم پیشرفت دانش آموزان تنها پیشرفت در نمـره نیـست، بلکـه بـه قـدرت تجزیـه و تحلیـل                         

  . بعد و غیره مربوط می شودسال های درمسایلتوانایی حل 
  

 انحراف استاندارد میانگین تعداد کتاب

 888/10  81/31  47 جدید

 136/9 44/31  41 قدیم

 جدول نتایج  مقایسه نمرات دو گروه قدیم وجدید  کل دبیرستان ها . 1جدول 

  
 جدید است تا مشخص شود آیا دانش آموزان بر اثر تغییر کتاب، پیشرفت 2 باقی مانده بررسی کتاب ریاضی     مساله

  .داشته اند یا نه
 سـال هـای   دیگـر را کـه در   کتاب هایه دنبال آن تغییرات      و ب  2به محققین توصیه می شود تغییرات کتاب ریاضی         

ــود      ــوم شـ ــان معلـ ــوزان برایمـ ــشرفت دانـــش آمـ ــزان پیـ ــا میـ ــد تـ ــد بررســـی کننـ ــد شـ ــام خواهـ ــده انجـ .آینـ
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