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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سـال سـوم متوسـطه بـا نیازهـای
مادی و معنوی دانش آموزان شهرستان شهرکرد در سال  0310بود .این پژوهش از نوع کـاربردی و بـا
روش تحقیق زمینهیابی انجامشده است .جامعههای هدف شامل کلیه دانش آموزان سال سـوم متوسـطه
رشته علوم انسانی به تعداد  200نفر و دبیران روانشناسی به تعداد  6نفر از شهرستان شهرکرد بودند که
با توجه به حجم محدود آنها ،کل جامعه بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تمام شماری مطالعه شـد.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی مورداسـتفاده
قرار گرفت .جهت تجزیهوتحلیل دادهها ،از آزمونهای مجذور کای و تی مستقل استفاده شـد .یافتـههـا
نشان داد که تفاوت معناداری ازنظر انطباق میان محتوای کتاب روانشناسی و نیازهای مـادی و معنـوی
دانش آموزان ،وجود دارد .اکثر دانش آموزان معتقدند که میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سـوم
متوسطه با نیازهای مادی در حد متوسط و با نیازهای معنوی و کل نیازهای آنان در حد زیاد بوده است.
افزون بر آن ،مقایسه میانگینها نشان داد که بین دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر در مورد میزان انطباق
محتوای کتاب روان شناسی سوم متوسطه با نیازهای آنان تفاوت معنادار وجود دارد .دانش آموزان دختر
ارزیابی بهتری در مقایسه با دانشآموزان پسر داشتند .همچنین بین دیدگاه دانش آمـوزان بـا دبیـران در
مورد میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی با نیازهای دانش آموزان نیز تفاوت معناداری مشاهده شد
که دانش آموزان ارزیابی بهتری در مقایسه با دبیران داشتند.
واژگان کلیدی :نیازها ،کتاب درسی ،محتوا ،مقطع متوسطه.

 .0این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم استخراج شده است.
 *2دانشیار تعلیم و تربیت ،بخش علوم تربیتی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
**3کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 *** 3استادیار روان شناسی شناختی ،بخش روان شناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمانfazilatm@uk.ac.ir .

38

پژوهش در نظامهای آموزشی

مقدمه
کتاب درسی ،یکی از عناصر مهم نظام آمـوزشوپـرورش اسـت .اصـالح محتـوای کتـب
درسی ،زمینه پیشرفتتحصیلی را فراهم میآورد و میتوانـد دانـش آمـوزان را بـه چـالش
فکری وادارد (فیاض .)0323 ،کتب درسی باید از محتـوای مناسـبی برخـوردار باشـند تـا
بتوانند موجب تغییرات مطلوب در فراگیـران شـوند (ملکـی ،)0321 ،ازجملـه اینکـه الزم
است این تغییرات بهمنظور تأمین نیازهای آنان صورت گیرد؛ یعنی در جهت ایجـاد نـوعی
از شناختها ،عواطف ،نگرشها ،ارزشهـا ،عالیـق و توانـاییهـا و عـادات مطلـوبی کـه
یادگیرنده را در پاسخگویی به نیازها و حل مشکالت فردی و اجتماعی خودیـاری بخشـد
و درمجموع به رشد ابعاد مختلف شخصیت وی بینجامد (میرزابیگی.)0321 ،
نیاز ازنظر لغوی به معنای کمبود ،احتیاج و ازنظر مفهومی به یک حالت میان آنچـه هسـت
و آنچه میبایست باشد اطالق میگردد (پروند .)0320 ،نیاز چیزی است که برای ارضـا و
تحقق یک هدف قابلدسترس ،ضروری یا مفید است (عباس زادگان و تـرکزاده.)0326 ،
درزمینۀ آموزش و یادگیری ،نیاز برحسب ویژگیها ،تواناییهـا یـا دانـش و نگـرشهـایی
تعریف میشود که الزم است یادگیرنده یا گروهی از یادگیرندگان ،از آن برخوردار باشـند
ولی در حال حاضر فاقد آن هستند (میرزابیگی.)0321 ،
برخی از مفاهیم ارائهشده از نیاز عبارتاند از فاصله بین وضـع موجـود و وضـع مطلـوب
(کافمن ،)0110 ،0یک خواست یا ترجیح (سوارز ،)0116 ،2یک عیـب یـا نقصـان (فتحـی
واجارگاه)0322 ،؛ بنابراین میتوان گفت آنچه بین وضـع موجـود و وضـع مطلـوب قـرار
دارد ،آنچه ترجیحات ،عالئق و انتظـارات افـراد را شـکل مـیدهـد و سـرانجام آنچـه بـر
عملکردهای مطلوب اثر منفی دارد ،همگی نشانگر نیاز هستند .مزلـو 3نیازهـا را برحسـب
ساختاری سلسله مراتبی شـامل نیازهـای وجـودی؛ ماننـد نیازهـای فیزیولوژیـک ،ایمنـی،

1. Kaufman
2. Suarez
3. Maslow
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نیازهای مربوط به عشق و محبت ،نیازهای مربـوط بـه عـزتنفـس ،نیازهـای مربـوط بـه
خودشکوفایی؛ نیازهای شناختی مانند کنجکاوی ،نیاز به دانستن ،نیاز به فهمیـدن و یـافتن
معنی زندگی؛ فرا نیازها مانند نیاز به حقیقت ،نیکی ،کمال ،عدالت ،زیبـایی ،خـوبی اسـت
1

(ابوترابی .)0326 ،گالسر نیازهای مختلف را دریکـی از طبقـات نیـاز بـه بقـاء (فـری و
ویلهیت ،)2110 ،2تفریح (اروین ،)2113 ،3عشق (هافستتلر 4و همکـاران ،)2113 ،قـدرت
(همان منبع) و آزادی (فری و ویلهیت )2110 ،طبقهبندی نمود ه است.
محتوای کتاب درسی را میتوان به دو بخش علمی یا موضوع درسی و محتوای اجتمـاعی
تقسیم کرد؛ منظور از محتوای موضـوع درسـی یـا محتـوای علمـی ،مجموعـه اطالعـات،
آگاهیها و مهارت هایی است که فراگیـر بایـد آن را در یـک دوره خـا
موضوع خا

درزمینـۀ یـک

بهدست آورد و محتوای اجتماعی ،مجموعه ارزشها و نگرشهـایی اسـت

که از طریق محتوا انتقال مییابد (لیپونکا.)2113 ،5
همچنین در تهیه و تولید مواد آموزشی باید به دو منبع توجه کرد؛ دانش محلی و جهـانی؛
که میتوان چنین استنباط کرد که فراگیران با مهـارتهـا ،نگـرشهـا و ارزشهـایی کـه از
طریق جامعه محلی و غیررسمی کسب کردهاند ،وارد نظام آموزش رسمی از طریق برنامـه
درسی مشخ

تحت آموزش قرار میگیرند .فراگیران برای زنـدگی در اجتمـاع بایـد بـه

دانش و ارزشهای محلی و ملی مجهز باشند؛ بنابراین ،دانشهای محلـی و ملـی از منـابع
مهمیاند که باید در انتخاب محتوا از آنها اسـتفاده کـرد؛ امـا ازآنجاکـه اجتمـاع افـراد بـه
جامعه محلی و ملی منحصر نمیشود و با گسترش وسایل ارتبـاطی ،ارتباطـات در سـطح
بینالمللی و جهانی به سهولت انجام میشود ،فراگیران باید بـه دانـش جهـانی نیـز مجهـز
باشند ازاینرو ،دانش جهانی نیز منبع مهم در انتخاب محتوا و باارزش تلقی میشود .پـس
1. Glasser
2. Frey & Wilhite
3. Ervin
4. Huffstetler
5. Lepionka
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فراگیران را باید بهگونهای آموزش داد که عالوه بر برخورداری از دانش و ارزشهای ملـی
1

و محلی ،دانش بینالمللی و جهانی را هم بهدست آورند (اسمیت .)2110 ،
بر اساس دیدگاههای فلسفی ،اجتماعی ،روانشناختی و نیز بـر اسـاس نظـر متخصصـان و
صاحبنظران برنامه درسی ،در انتخاب محتوا باید به معیارهای اهمیت ،سودمندی ،اعتبـار،
امکانپذیری ،قابلیت یادگیری ،نیاز و عالقه دانش آموزان ،انعطافپذیری ،توجه به ساختار
دانش ،خودکفایی و پایه بودن برای یادگیری مستمر و آموزشهای بعدی توجه شود و نیز
به ارتباط بازنـدگی و تجربیـات روزمـره و مسـائل روز ،ایجـاد فرصـت بـرای فعالیـت و
مهارتهای چندگانه ،تناسب با نیازها و موضوعات مهم جامعه ،تناسب بـا پیشـرفتهـای
علمی و فنآوری و کمک به رشد همهجانبهی فرد بـهعنـوان معیارهـای مهـم در انتخـاب
محتــوا دقــت کــافی مبــذول داشــت ازجملــه (لــوی ،0322 ،ملکــی ،0321 ،ارنشــتاین و
هــانکینز ،2113،2آیزنــر ،2112 ،3موسـیپــور ،0311 ،میزابیگــی ،0321 ،میرلــوحی،0326 ،
پنـدی ،2116 ،4کـاردان ،0322 ،آقــایی فیشـانی ،0326 ،سـتار ،0320 ،جرانســون،2116 ،5
گمبل و گمبل ،0123 ،6قورچیان 0333 ،و سیلور و دیگران.)0321 ،
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که برای انتخاب محتوای کتابهای درسی باید بـه هـر سـه
منبع نیاز جامعه ،نیاز فراگیر و ساختار دانش توجه کرد .بدیهی است محتوا عالوهبراین کـه
به نیازهای اجتماع و ساختار دانـش مـیپـردازد بـه عالیـق و رغبـتهـای فراگیـر اعتبـار
میباشد؛ زیرا بهکارگیری یک منبع و حذف منبع دیگر زیانهایی ایجاد میکند .برای مثـال،
محتوایی که فقط بر پایه نیازها و عالیق فراگیر مبتنی باشد ،شکافی عظیم در دانـش مـورد
لزوم جهان امروز ایجاد خواهد کرد .محتوایی که برای در نظر گرفتن نیازهای زمـان حـال

1. Smith
2. Ornstein & Hunkins
3. Eisner
4. Pandey
5. Goranson
6. Gamble & Gamble
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جامعه طراحیشده است موجب تقویت وضعیت موجود فراگیران میشـود و فرصـتهـای
ایجاد دانش جدید و خلق اندیشههای نو را متوقف میسازد (سیلور و دیگران.)0321 ،
مطالعات چندی درزمینۀ موردبحث تاکنون به انجام رسیده است .برای نمونـه میـزان تناسـب
اهداف برنامه درسی روانشناسی با نیازهای دانش آمـوزان سـال سـوم دبیرسـتانهـای شـهر
تهران در سال تحصیلی  23 -23بررسیشده و نتـایج نشـان داد کـه اهـداف برنامـه درسـی
روانشناسی مطابق با نیازهای فردی و اجتمـاعی دانـش آمـوزان نیسـت .اصـول اساسـی در
تدوین اهداف برنامه درسی روانشناسی رعایت شـده و بـین نظـر دبیـران و دانـش آمـوزان
درباره نیازهای جدید آموزشی تفاوت معنیداری وجود دارد (امیری .)0323 ،مطالعه دیگـری
باهدف بررسی و ارزشیابی محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسـطه نظـری بـر اسـاس
اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از دیدگاه دبیران و دانش آموزان نشـان داد کـه محتـوای
کتاب مذکور از دیدگاه معلمان و دانش آموزان بر اساس اصـل عالقـه ،اعتبـار ،سـودمندی و
قابلیت یادگیری تهیه و انتخابشده است (اسدیان .)0326 ،حریزاوی ( )0330با بـه بررسـی
عوامل مؤثر در سازماندهی محتوای کتاب روانشناسی چهارم متوسـطه ،دریافـت کـه شـیوه
سازماندهی محتوای کتاب روانشناسی به نحوی است که کمتر دانش آموزان را بـه شـرکت
فعال در فعالیتهای یادگیری ،وادار میسازد و بهانـدازه کـافی بـه انتظـارات دانـش آمـوزان
توجه نشده است .مطالعهای دیگر باهدف بررسـی برنامـه درسـی ایـن درس نشـان داد کـه
اهداف کلی برنامه درسی و نیز اهداف جزئی متناسب با نیازهای دانش آمـوزان اسـت ،البتـه
درزمینۀ تدارکات اهداف جزئـی در حیطـه نگـرش و مهـارتی و نحـوهی ارزشـیابی از ایـن
اهداف باید بازنگری صورت گیـرد (اوحـدی .)0326 ،نقـش محتـوا در بـرانگیختن انگیـزه
درونی دانش آموزان در درس روانشناسی موضوع مطالعه دیگری بود که نشان داد محتـوای
این کتاب باعالقهی دانش آموزان هماهنگی ندارد و این نشـاندهنـده نگـرش منفـی دانـش
آموزان نسبت به این درس است .به بیانی دیگـر ،دانـشآمـوزانی کـه ایـن درس را انتخـاب
میکنند انتظار دارند که با استفاده از آن بتوانند علت رفتارهای دیگران را شناسـایی کننـد کـه
بهرغم انتظار ،زمانی که با روانشناسی علمی روبهرو میشوند ،نگرشی منفی نسـبت بـه آن
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پیدا میکنند (حدادی .)0326 ،سرانجام اینکه ارزشیابی محتوای این بـر اسـاس معیارهـای
برنامهریزی درسی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شـهر پـارسآبـاد مغـان نشـان داد کـه
دبیران نسبت بهتناسب محتوای کتاب با نیازها و عالیق دانش آمـوزان نظـر مسـاعد دارنـد
ول ی ازنظر دانش آموزان ،دانـش آمـوزان دختـر محتـوای کتـاب را متناسـب بـا عالیـق و
نیازهای خود دانستند درحالیکه دانش آموزان پسر کمتر تناسـبی بـین محتـوای کتـاب بـا
نیازهای خود قائل شدند (بگ محمدی .)0311،ازآنجاکه بررسی محتوای کتـب درسـی در
کشورمان ،متداول شده است رفع مشکل یادشده کمک مؤثری در اجرای مطلوب بررسـی
محتوای کتب درسی خواهد بود .با توجه به ایـنکـه یکـی از گـامهـای مهـم در بررسـی
محتوای کتب درسی توجه به نیازهای یادگیرندگان است بررسـی محتـوای کتـاب درسـی
یادشده میتواند فرایند آشکار کردن نیازهای یادگیرندگان را تسهیل کند .با توجه بـه آنچـه
بیانشده است هدف از این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سـال
سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش آموزان بود.
روش
مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده و با روش زمینهیابی انجام شد .جامعه هـدف
شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی به تعداد  200نفر ( 016نفـر
دختر و  01نفر پسر) و دبیران روانشناسی بـه تعـداد  6نفـر ( 3نفـر زن و  3نفـر مـرد) از
شهرستان شهرکرد تشکیل دادند که با توجه بـه محـدود بـودن حجـم جامعـه ،کـل آنهـا
بهعنوان نمونه انتخاب و بهصورت تمام شماری مطالعه شد.
جهت گردآوری دادههای موردنیاز این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته اسـتفاده شـد.
در ابتدای پرسشنامه ،اطالعاتی درزمینۀ جنسیت ،سن ،نام دبیرستان ،ناحیه و معـدل بـرای
دانشآموزان و جنسیت ،سـن و سـابقه تـدریس بـرای دبیـران خواسـتهشـده اسـت .ایـن
پرسشنامه شامل  13گویه بوده و پاسخهای هر گویه شامل  0گزینـه خیلـی کـم ،کـم تـا
حدودی ،زیاد و خیلی زیاد است .بهاینترتیب که در هـر گویـه گزینـهای کـه بـیشتـرین
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انطباق را با محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه مشارکتکننده دارد گزینه خیلـی
زیاد نمره  ،0به گزینه زیاد نمره  ،3به گزینه تا حدودی نمـره  ،3بـه گزینـه کـم نمـره  2و
گزینه خیلی کم نمره  0داده میشود .این مقیاس ،میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسـی
سال سوم متوسطه را از دیدگاه دانشآموزان مقطع سـوم دبیرسـتان و دبیـران روانشناسـی
همان مقطع تحصـیلی در هشـت عامـل نیازهـای اخالقـی و دینـی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی،
روانشناختی ،اقتصادی ،مهارت ،زیستی و آموزشی و تربیتی موردسنجش قـرار مـیدهـد.
پرسشهای آن بر اساس مطالعات نظری ،پیشینه تحقیق ،سؤاالت تحقیق ،با استفاده ازنظـر
اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان تنظیم شد.
روایی صوری پرسشنامه به تأیید تنی چند از اساتید بخش ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه
باهنر کرمان رسید که با استفاده از روش سیگمای شمارشـی بـه جمـعبنـدی آنهـا اقـدام
گردید .محاسبه ضـریب روایـی سـؤاالت پرسـشنامـه نشـان داد کـه مجموعـه سـؤاالت
پرسشنامه با ضریب روایی  1/21از میزان روایی بـاالیی برخـوردار اسـت .ضـریب اعتبـار
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ /12 0بهدست آمد.
جهت جمعآوری اطالعات ،پس از دریافت معرفینامه از دانشگاه شهید بـاهنر کرمـان بـه
آموزشوپرورش شهرستان شهرکرد مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام گردیـد .در ادامـه
مجوزهای الزم برای حضور در مدارس صادر گردید .سـپس بـا حضـور و همـاهنگی بـا
مدیران محترم مدارس ،پرسشنامهها بهصورت حضوری بین افـراد نمونـه توزیـع گردیـد.
پس از توجیه دبیران و دانشآموزان به چگونگی تکمیل پرسـشنامـه و اهـداف تحقیـق از
آنها خواسته شد که نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند .همراه پرسشـنامه یـک نامـه
دستورالعمل اجمالی در خصو

تکمیـل پرسشـنامه در اختیـار مشـارکتکننـدههـا قـرار

گرفت .پرسشنامهها بهصورت قلم کاغـذی در اختیـار مشـارکتکننـدههـا قـرار گرفـت.
همچنین برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی مشارکتکنندگان ،وقت کافی جهت تکمیل

1. Cronbach' s Alpha
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پرسشنامه داده شد .همچنین برای تشکر از مشارکتکنندهها (دانـشآمـوزان) ،بـا دبیـران
آنان مشورت شد که در ازای مشارکت در مطالعه ،نمرهای (در حد  1/0نمره) ،به میـانتـرم
آنان اضافه شود .از دبیران روانشناسی بهصورت شفاهی قدردانی شد.
از کلیه پرسشنامههای جمعآوریشده  200عدد پرسشنامه بـرای دانـشآمـوزان و  6عـدد
پرسشنامه برای دبیران کامل بوده که مورد تجزیـهوتحلیـل قـرار گرفـت .جهـت بررسـی
یافتههای این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفادهشده است .در حد توصـیفی
صرفاً از محاسبهی فراوانیها ،درصد فراوانیها ،میانگین و انحراف استاندارد اسـتفادهشـده
است .در سطح تجزیهوتحلیل استنباطی از آزمون مجذور کای و آزمون تی مسـتقل جهـت
مقایسه فراوانیهای گروه دبیران با دانشآموزان و همچنین برای مقایسه فراوانیهای گـروه
دانشآموزان دختر و پسر استفاده گردید که تحلیلها با نرمافزار  SPSSانجامگرفته شد.
یافتهها
میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسـطه بـا نیازهـای مـادی از دیـدگاه
دانشآموزان
نیازهای مادی از مجموع نیازهای اقتصـادی ،زیسـتی و فرهنگـی دانـشآمـوزان بـهدسـت
میآمد ،با توجه به کمترین و بیشترین مقـدار و بـا توجـه بـه  0درجـهای بـودن مقیـاس
پرسشنامه ،به  0طبقهی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسـیم گردیـد .بررسـی
فراوانیها نشان داد که اکثر دانشآموزان ( 20نفر :معادل  ،)%33/3در برآورد میـزان انطبـاق
محتوای کتاب درسی روانشناسی با نیازهـای مـادی خـود ،از گزینـه "متوسـط" اسـتفاده
نمودهاند .استفاده از آزمون مجذور کای تک متغیره نشان داد که تفاوت مشاهدهشـده بـین
فراوانیها معنادار است؛  .χ2=60/33 ،df=3 ،p<1/10بهاینترتیـب مـیتـوان نتیجـهگیـری
نمود که از دیدگاه دانشآموزان سال سوم رشتهی انسانی ،میزان انطبـاق محتـوای کتـاب
روانشناسی با نیازهای مادی ،بیشتر در حد متوسط بوده است (جدول .)0
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توزیع فراوانی و آماره مجذور کای برای بررسی انطباق کتاب روانشناسی با .جدول 3
نیازهای مادی از دیدگاه دانشآموزان
میزان انطباق

فراوانی (درصد)

خیلی کم

)%6/3(03

کم

)%03/6(30

متوسط

)%11/1(85

زیاد

)%21/2( 36

خیلی زیاد

)%02/0(32

جمع

)%011( 200

χ2

60/33

df

سطح معناداری

3

1/1110

میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای معنوی از دیـدگاه
دانشآموزان
برای توصیف این متغیر ،ابتدا نیازهای معنوی که از مجموع نیازهـای اخالقـی  -دینـی،
اجتماعی ،مهارت ،روانشناختی و آموزشی  -تربیتی دانشآموزان بهدسـت مـیآمـد ،بـا
توجه به کمترین و بیشترین مقدار و با توجه به  0درجهای بودن مقیاس پرسشنامه ،بـه
 0طبقهی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردیـد .بررسـی فراوانـیهـا
نشان داد که اکثر دانشآموزان ( 013نفر :معادل  ،)%32در برآورد میزان انطبـاق محتـوای
کتاب درسی روانشناسی با نیازهای مادی خود ،از گزینه " زیـاد " اسـتفاده نمـودهانـد.
استفاده از آزمون مجذور کـای تـک متغیـره نشـان داد کـه تفـاوت مشـاهدهشـده بـین
فراوانیها معنادار است؛  .χ2=013/63 ،df=3 ،p<1/10بهایـنترتیـب مـیتـوان گفـت از
دیدگاه دانش آموزان سال سوم رشتهی انسانی ،میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسـی
با نیازهای معنوی ،بهطور معناداری در حد زیاد بوده است (جدول .)2
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جدول  .2توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روانشناسی
با نیازهای معنوی از دیدگاه دانشآموزان
میزان انطباق

فراوانی (درصد)

خیلی کم

)%0/0(03

کم

)%01/6(23

متوسط

)%23/3(63

زیاد

)%42( 307

خیلی زیاد

)%03/6(30

جمع

)%011( 200

χ2

013/63

سطح معناداری

df

1/1110

3

میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهـای دانـشآمـوزان از
دیدگاه آنها
برای توصیف این متغیرها ،ابتدا نیازهای دانش آموزان ،با توجه بـه کمتـرین و بیشـترین
مقدار و با توجه به  0درجهای بودن مقیاس پرسشـنامه ،بـه  0طبقـهی خیلـی کـم ،کـم،
متوسط ،زیـاد و خیلـی زیـاد تقسـیم گردیـد .بررسـی فراوانـیهـا نشـان داد کـه اکثـر
دانشآموزان ،در برآورد میزان انطباق محتوای کتاب درسی روانشناسی با نیازهای خود،
از گزینه " زیاد " استفاده نمودهاند .استفاده از آزمون مجذور کای تک متغیـره نشـان داد
که تفاوت مشاهدهشده بین فراوانیها معنادار است؛ به میتوان نتیجهگیـری نمـود کـه از
دیدگاه دانش آموزان سال سوم رشتهی انسانی ،میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسـی
با نیازهای خودشان ،بیشتر در حد زیاد بوده است (جدول .)3
جدول  .1توزیع فراوانی و آماره مربع کای برای بررسی وضعیت انطباق کتاب روانشناسی
با نیازها از دیدگاه دانشآموزان
میزان تطابق با نیاز ()%
نوع نیاز

اخالقی دینی

شاخصهای آماری

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

تعداد

χ2

df

)%0/0(03

)%03/3(33

)%26/3(62

)%33/3( 10

)%06/0(30

200

36/22

3

سطح
معناداری
1/1110
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اجتماعی

)%3/1(01

)%00/2(31

)%23/0(01

)%32/0(13

)%23/0(01

200

20/60

3

1/1110

فرهنگی

)%00/3(31

)%03/6(30

)%22/3(33

)%22/3(02

)%00/3(31

200

06/30

3

1/113

روانشناختی

)%3/2(21

)%3/0(01

)%01/6(01

)%33/1(21

)%31/2(33

200

21/00

3

1/1110

اقتصادی

)%00/2(31

)%01/0(31

)%20/0(63

)%23/0(61

)%06/1(33

200

01/60

3

1/110

مهارت

)%3/0(01

)%01/6(23

)%23/0(01

)%30/3(10

)%23/0(01

200

60/26

3

1/1110

زیستی

)%3/2(21

)%03/3(30

)%23/0(61

)%33/1(21

)%21(00

200

03/33

3

1/1110

)%0/1(00

)%3/0(01

)%20/6(00

)%31/6(010

)%20/3(60

200

12/63

3

1/1110

آموزشی
تربیتی

همچنین ،بهمنظور مقایسه میانگین نظرات دانشآموزان پسر و دختر درباره میزان انطبـاق
محتوای کتاب روانشناسی پایه سوم متوسطه با نیازهای آنها ،از آزمون  tبـرای مقایسـه
میانگینهای مستقل استفاده شد .بررسی مفروضه برابری واریانسها به کمک آزمون لون
نشان داد که تفاوت معناداری بـین واریـانس گـروههـا وجـود نـدارد بنـابراین از روش
واریانس ادغامشده استفاده شد .مقایسه میانگینها نشان داد که بین دیدگاه دانشآمـوزان
دختر و پسر در مورد میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسـی سـال سـوم متوسـطه بـا
نیازهای خودشان تفاوت معناداری وجود دارد ،بررسی دقیقتر نشان داد که دانشآموزان
دختر ،ارزیابی بهتری در مورد میـزان انطبـاق محتـوای کتـاب روانشناسـی سـال سـوم
متوسطه با نیازهای خودشان در مقایسه با دانشآموزان پسر داشتند (جدول .)3
جدول . 4آزمون  tمستقل برای مقایسهی دیدگاه دانشآموزان دختر و پسر در مورد
نیازهای دانشآموزان
جنسیت
نوع نیاز

پسر

دختر
تعداد

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

t

df

سطح
معناداری

اخالقی-دینی

016

66/13

06

01

02/33

02/06

3/22

203

1/112

اجتماعی

016

01/01

00/11

01

33/31

02/30

3/02

203

1/112

فرهنگی

016

20/01

3/1

01

21/03

2/3

3/20

203

1/1110

روانشناختی

016

63/21

00/1

01

02/61

03/00

3/31

203

1/1110
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اقتصادی

016

06/13

3/1

01

03/12

0/62

3/33

203

1/1110

مهارت

016

32/36

00/36

01

36/02

02/62

3/03

203

1/1110

زیستی

016

23/36

6/06

01

21/26

3/22

3/0

203

1/110

آموزشی تربیتی

016

30/21

1/63

01

33/30

00/30

4/27

48/44

0/0000

ارزیابی تفاوت نظرات دبیران و دانشآموزان از میزان انطبـاق محتـوای کتـاب روانشناسـی
سال سوم متوسطه با نیازهای دانشآموزان
بهمنظور مقایسه میانگین نظرات دانشآموزان و دبیران درباره میزان انطباق محتـوای کتـاب
روانشناسـی پایــه ســوم متوســطه بــا نیازهـای دانــشآمــوزان ،از آزمــون  tبــرای مقایســه
میانگینهای مستقل استفاده شد .بررسی مفروضه برابری واریانسها به کمک آزمـون لـون
نشان داد که تفاوت معناداری بین واریانس گروهها وجود ندارد بنابراین از روش واریانس
ادغامشده استفاده شد .مقایسه میانگینها نشان داد که بین دیدگاه دانشآموزان و دبیـران در
مورد میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای دانـشآمـوزان
تفاوت معناداری وجود دارد ،بررسی دقیقتر نشان داد که دانشآموزان ،ارزیـابی بهتـری در
مورد میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای دانـشآمـوزان
در مقایسه با دبیران داشتند (جدول .)0
جدول  -0آزمون  - tمستقل برای مقایسهی دیدگاه دانشآمـوزان و دبیـران در مـورد نیازهـای
دانشآموزان
گروه
نوع نیاز
اخالقی-

دبیران

دانشآموزان
تعداد

میانگین

انحرافمعیار

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

t

df

سطح
معناداری

200

63/21

06/22

6

33

20/33

3/1

201

1/1110

اجتماعی

200

32/21

02/3

6

30/03

02/22

2/3

201

1/112

فرهنگی

200

23/32

2/3

6

06/63

6/0

2/3

201

1/12

200

60/6

06/1

6

30

20/0

2/3

201

1/12

دینی

روانشناخ
تی
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اقتصادی

200

06/22

0/21

6

01

3/3

2/1

201

1/113

مهارت

200

30/33

00/13

6

30/23

03/0

0/1

201

1/16

زیستی

200

23/00

6/22

6

00/33

6/02

2/1

201

1/113

200

31/3

01/6

6

23/33

00/3

3/3

201

1/110

آموزشی
تربیتی

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه
با نیازهای مادی و معنوی دانشآموزان شهرستان شهرکرد در سـال  0310بـود .یکـی از
یافته های این پژوهش میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سـال سـوم متوسـطه بـا
نیازهای اجتماعی دانش آموزان در حد زیـاد بـود کـه بـا تحقیقـات کیـامنش ( )0331و
حریزاوی ( )0330همسو و با تحقیقات غالم حسینی ( )0361و امیری ( )0323ناهمسـو
است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت بـا توجـه بـه پـایین بـودن احتمـال بـیدقتـی
دانشآموزان در پاسـخ بـه سـؤاالت ،ممکـن اسـت تغییـر صـورت گرفتـه در محتـوای
کتابهای درسی صورت تبیینکننده این تفـاوت باشـد .در سـال تحصـیلی 0326 -23
تغییرات کلی در کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه صورت گرفت که تغییرات تمامـاً
در راستای اهداف کتاب درسی روانشناسی متمرکز گردد و تا حد امکان حجم مطالـب
کتاب کاهش یابد؛ که بیشتر تغییرات در فصل  0و  3مشهود است .در فصلهـای دوم و
سوم نیز دنبال حذف مطالبی بودند که در مکاتبات دبیران و گروههای آموزشی بود.
دیگر یافته این پژوهش ،ارزیابی دانشآموزان تفـاوتهـای جنسـیتی در ارزیـابی میـزان
انطباق محتوای کتاب با نیازهـای روانشـناختی و اجتمـاعی بـود؛ دانـشآمـوزان دختـر
ارزیابی بهتری در مورد میـزان انطبـاق محتـوای بـا نیازهـای روانشـناختی و اجتمـاعی
داشتند که با یافتههای بگ محمدی ( )0311همخوانی دارد .در تبیین این یافته مـیتـوان
گفت در محتوای کتاب به نیازهای روانشناختی و اجتمـاعی دانـشآمـوزان پسـر کمتـر
توجه شده است و یا ممکن است میزان تناسب مطالب ،تکالیف و فعالیتهای کتاب بـا
درک و فهم دانش آموزان در حد متوسط باشد.
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از دیگر یافتههای این پژوهش میـزان انطبـاق محتـوای کتـاب روانشناسـی سـال سـوم
متوسطه با نیازهای روانشناختی دانش آموزان در حـد زیـاد بـود کـه بـا نتـایج تحقیـق
اوحدی ( )0326همخوانی دارد که درمجموع میتـوان نتیجـهگیـری کـرد کـه محتـوای
موردنظر ازلحاظ نیازهای روانشناختی بهخوبی طراحـیشـده و توانسـته اسـت اهـداف
مربوط به این دسته از نیازهای دانش آموزان را برآورده کند.
ارزیابی بهتر دانش آموزان نسبت به دبیران از میزان انطباق محتوای کتـاب روانشناسـی
سوم متوسطه با نیازهای روانشناختی و اجتماعی از دیگر یافتههای این پژوهش بود کـه
با یافتههای بگ محمدی ( )0311ناهمسو است .در تبیین این یافتهها میتوان گفـت کـه
تأثیر محتوای کتاب موردبحث در ارتباط با نیازهای دانش آموزان بـوده و آنهـا ارزیـابی
بهتری با توجه به شرایط شناختی خود داشتهاند.
یافته های دیگر این پژوهش مشتمل بر میزان انطباق محتوای کتـاب روانشناسـی سـال
سـوم متوســطه بــا نیازهـای اخالقــی -دینــی ،فرهنگـی ،اقتصــادی ،مهــارت ،زیســتی و
آموزشی -تربیتی از دیدگاه دانش آموزان؛ همچنین ارزیابی دانش آموزان از میزان انطباق
محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسـطه بـا نیازهـای اخالقـی -دینـی ،فرهنگـی،
اقتصادی ،مهارت ،زیستی و آموزشی -تربیتی و ارزیابی دانش آموزان و دبیران از میـزان
انطباق محتوای کتاب روان شناسـی سـال سـوم متوسـطه بـا نیازهـای اخالقـی -دینـی،
فرهنگی ،اقتصادی ،مهارت ،زیستی و آموزشی -تربیتی بـود کـه بـا توجـه بـه تـالش و
جستوجو در منابع مختلف داخلی و خارجی ،امکان مقایسه یافتههای این پـژوهش بـا
پژوهشهای مرتبط دیگر محدود شد و .بدیهی است این یافتهها خود مـیتوانـد منبعـی
برای انجام بررسیها و تحقیقات بعدی در مـورد محتـوای کتـابهـای درسـی دیگـر و
بهخصو

کتاب روانشناسی سال سـوم متوسـطه بـهویـژه درزمینـۀ انطبـاق محتـوا بـا

نیازهای دانش آموزان را فراهم کند.
در جمعبندی نهایی باید اذعان کرد که کتاب روانشناسی سوم متوسطه با نیازهای دانش
آموزان انطباق مطلوب دارد و این نشانگر سیر صعودی برنامه و افـزایش کیفیـت آن در
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توجه به نیازهای دانش آموزان است؛ اما از سوی دیگر ،در طراحی ایـن کتـاب و اهـداف
مصوب آن به نیازهـای مـادی بـهخصـو

(نیازهـای فرهنگـی و اقتصـادی) و نیازهـای

اخالقی -دینی کمتر توجه شده که این امـر از یـکسـو ،امکـان تحلیـل انطبـاق را منتفـی
میکند و از سوی دیگر ،اشکالی اساسی در طراحی و تدوین کتاب مذکور بوده است.
باوجوداین باید گفت بهرغم فقدان توجه به نیازهای مادی (نیازهای فرهنگی و اقتصـادی)
و نیازهای اخالقی -دینی ،کتاب مذکور ،حاوی مالحظات و مندرجاتی در ایـن خصـو
است .تأثیر محتوای کتاب روانشناسی سال سـوم متوسـطه در ارتبـاط بـا نیازهـای دانـش
آموزان بوده و آنها بهتر و بیشتر این تأثیر را تجربه میکنند و میفهمند لـذا در ارتبـاط بـا
میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سـال سـوم متوسـطه ارزیـابی و قضـاوت دانـش
آموزان دقیقتر و بهتـر از دبیـران بـوده اسـت و ایـن تفـاوت از میـزان قضـاوت صـحیح
نمیکاهد .درعینحال ،با توجه به اینکه پژوهشی که مسـتقیماً بـه ایـن موضـوع پرداختـه
باشد ،یافت نشد؛ فرصت مقایسه یافتههای ایـن پـژوهش بـا پـژوهشهـای مـرتبط دیگـر
محدود شد.
در خاتمه پیشنهاد میشود در تألیف کتب درسی بهطـورکلی و بـهویـژه در تـألیف کتـاب
موردپژوهش ،از آرا ،عالیق و نیازمندیها ی گـروه دانـش آمـوزان نخبـه ،عـالوه بـر نظـر
معلمان ،برنامه ریزان و سایرین استفاده گردد .فقـدان اهـداف در راسـتای نیازهـای مـادی
بهخصو

(نیازهای فرهنگی و اقتصادی) و نیازهای اخالقی -دینی در کتـاب مـوردنظر،

خلل و کاستی قابل توجهی است؛ کـه الزم اسـت در راسـتای اصـالح کتـاب مـذکور بـه
وسایل مختلف ،ازجمله کارگاههای آموزشی ،گردشها و فعالیتهای علمـی ،امکانـات در
مدارس (کتابخانه ،آزمایشگاه) و آموزش دادن به دانش آمـوزان در انجـام فـرایض دینـی،
کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته درسی متناسب با شغل آنان اقداماتی انجـام شـود.
محتوای کتاب روانشناسی سوم متوسطه برای دبیـران ایـن مقطـع بسـیار سـنگین اسـت.
پیشنهاد میشود که با برگزاری دورههای ضمن خـدمت مناسـب ،دبیـران روانشناسـی بـا
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اهداف کلی آموزشوپرورش ،اهداف کلی درس روانشناسی ،تازههای تـازه روانشناسـی،
انواع روشهای تدریس و آشنایی با نیازها و تفاوتهای فردی دانش آموزان آشنا شوند.
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