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چڪیده

ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات  هدف: تحلیل جایگاه 

اجتامعی دوره ابتدایی ایران.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش به روش تحلیل محتوا و از نوع کاربردی است. جامعه 

آماری، درسنامه های مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی ایران است. 

یافته ها: کتاب های مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی 264 مرتبه به مؤلفه های فرهنگ 

مطالعه توجه کرده اند و میزان آن در پایه های سوم، چهارم، پنجم، و ششم به ترتیب 40، 

54، 49، و 121 مرتبه است. در بین ابعاد مورد بررسی، بُعد آگاهی از راهربدهای صحیح 

مطالعه با میزان بار اطالعاتی 0/999 و رضیب اهمیت 0/225 بیشرتین توجه را به خود 

اختصاص داده ، در حالی که بُعد انگیزش به مطالعه با میزان بار اطالعاتی 0/773 و رضیب 

اهمیت 0/175 کمرت مورد توجه واقع شده  است.

نتیجه گیری: توجه به فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی 

در ایران ضمن نامتناسب بودن با ویژگی های روان شناختی و زیست شناختی دانش آموزان 

در حد پایینی قرار دارد.
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مقدمه
كتاب های درسي یا درسنامه ها4 در نظام برنامه درسی متمركز ایران اهميت ویژه ای دارد، 
به طوري كه اغلب فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدارس در چارچوب درسنامه و محتواي 
آن انجام مي گيرد )سبحانی نژاد و همکاران، 1394، ص 80(. محتواي درس ها دربردارنده 
مجموعه ای از دانش  )حقایق، تبيين ها، اصول، و تعاریف(، مهارت ها، و فرایندها )خواندن، 
نوشتن، حساب كردن، تفکر منطقی، تصميم گيری، و ایجاد ارتباط( و ارزش ها )خوب و بد، 
صحيح و غلط، زشت و زیبا( است )ملکی، 1389، ص 68( كه دانش آموز ضمن آموزش یا 
در فرایند یاددهی- یادگيری با آنها در تعامل قرار می گيرد )نوریان، 1389، ص 65(. تهيه و 
تدوین محتواي درسنامه ها باید براساس اصول برنامه ریزي درسي باشد. در این زمينه، تناسب 
محتوا با نيازها، عالئق، و تجربيات زندگي دانش آموزان مورد توجه است )مارش5، 2003، 

ص 111(.
برنامه های درسی محمل مناسبی برای ارائه دانش، تغيير نگرش، و آموزش مهارت هایی 
به دانش آموزان، بزرگساالن، و تصميم گيرندگان اوليه خواهد بود. بررسی وضعيت موجود 
درسنامه ها به این دليل مهم است كه تصویر دقيقی از كّم و كيف توجه به این مضامين 
به دست مي دهد و در حکم بررسی وضعيت موجود، بينش های الزم را برای برنامه ریزان و 
دست اندر كاران طراحی برنامه های درسی به منظور تدوین برنامه ها و پوشش دادن حيطه ها و 

برنامه های درسی پنهان و مغفول فراهم می آورد.

رضا جعفری هرندی1
رضا وفایی2
حسن نجفی3

تاریخ دریافت: 94/03/03

تاریخ پذیرش: 94/05/04

جایگاه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه
 در درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
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3. دانشــجوی دکتــرای مطالعــات 
برنامــه درســی، دانشــگاه عالمــه 
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دنياي  به  پنجره اي  گشودن  و  دیگران  در  اندیشه هاي  سير  به منزله  كتاب خواني 
ناشناخته هاست. مطالعه، پنجره اي به سوي  اندیشه ها، تجربه ها، آموخته ها، و  اندوخته هاست 
)اشرفی ریزی، 1387، ص 60(. نقش محوري مطالعه و كتاب خواني و ارزش ذاتي فرهنگ 
مکتوب و تأثير انس و الفت جامعه با كتاب و لوازم مربوط به آن در پيشرفت و توسعه جامعه 
بر كسي پوشيده نيست. به همين دليل، آراسته  شدن  به  فضـایـل  اخـالقي ، مقابله  با خـرافات  و 
انحرافات فکــري،  و جلوگيري از خـودبـاختگي  در برابر بيگانگان در سطح جامعه در گرو 
افزایش آگاهي و دانش یکایك افراد جامعه است؛ كه این مهم نيز ارتباط تنگاتنگي با درك 
ارزش و جایگاه كتاب و اهتمام به مطالعه آن دارد. مطالعه روشمند، مطالعه كتاب هاي مناسب 
و شناخت آفات و بازدارنده هاي  مطالعه مي تواند دغدغه ذهني خانواده، اولياي مدرسه،  و 
صاحب نظران باشد )زارعی، 1392، ص 9 - 7(. با توجه به نقش محوری كتاب در نظام 
آموزش و پرورش ایران و نيز اهميت روزافزون كتاب خوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در 

جامعه، درسنامه ها محل مناسبي برای توجه به این امر است.
كتاب خوانی رفتاری فرهنگی است كه در جامعه تحقق می یابد؛ به تبع این رفتار، كتاب ها 
نقش بی بدیلی را مي توانند درخصوص ارتقاي این رفتار ایفا كنند. در اساسنامه یونسکو آمده 
است: "از آنجا كه جنگ در ذهن انسان ها زاده مي شود، دفاع از صلح نيز باید ملکه ذهن 
انسان ها شود". كتاب به سبب نقشی مهم كه در ایجاد محيط فکري مناسب براي دوستي 
و تفاهم ایفا مي كند )گارثون1، 1377، ص 93(، یکي از مهم ترین وسایل دفاع از صلح و 
تفاهم بين المللي است. همچنين، مقام معظم رهبري، درباره نقش برجسته و سازنده كتاب در 
پویش هاي تکامل آفرین فردي و اجتماعي مي فرمایند: "در اهميت عنصر كتاب براي تکامل 
جامعه انساني، همين بس كه تمامي ادیان آسماني و رجال بزرگ تاریخ بشریت، از طریق 
كتاب جاودانه مانده اند و روابط فرهنگي جامعه بشري نيز از پویش كتاب و مبادالت فرهنگي 

تقویت شده اند" )خامنه ای،  1377، ص 12(.
شناخت ویژگی ها، توانایی ها، نيازها، و عالیق كودكان و نوجوانان این مسئوليت را 
متوجه مربيان، والدین، كتابداران، نویسندگان، تصویرگران، و هنرمندان مي كند تا بکوشند آنچه 
را در توان دارند در خدمت فرآهم آوردن شرایط مساعدی قرار دهند كه فرایند رشد كودكان 
و نوجوانان را تسهيل كند. تردیدی نيست كه یکی از مهم ترین شرایط، ایجاد عادت هایی 
است كه كودكان و نوجوانان را به سمت شناخت و آگاهی هدایت و آنها را برای رویارویی 
با مسائل شخصی و محيطی خود مجهز كند. ایجاد عادت به مطالعه، به ویژه خواندن منابع 
غيردرسی، یکی از این عادت های پسندیده است؛ پس تالش برای ایجاد عادت به مطالعه باید 

Garzon .1از اولویت های مهم كارگزاران فرهنگی باشد كه با كودكان و نوجوانان سروكار دارند.

جایگاه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ 
مطالعه در درسنامه های ...
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در رسانه های چاپی، به خصوص درسنامه ها، نویسندگان مي توانند به منظور فرهنگ سازی 
به موضوع كتاب و كتاب خوانی پرداخته و مطالعه را به عنوان یك ارزش در جامعه نهادینه 

كنند )باب الحوائجی و یزدیان راد، 1389، ص 32(.
در پژوهش های انجام شده پيشين، رحمانی و نوشين فرد )1391( با تحليل محتواي 
روزنامه هاي كثيراالنتشار در دوره هشتم ریاست جمهوري اسالمي ایران از نظر مطالب مرتبط 
با كتاب و كتاب خواني نشان دادند كه فعاليت هاي فرهنگي مربوط به معرفي هاي كتاب در 
سطح معناداري است و روزنامه ایران با فعاليت فرهنگي 50/08 در دولت هشتم بر سایر 
روزنامه ها پيشي گرفته است. همچنين، بيشترین فعاليت فرهنگي در سال 81 و كمترین 

فعاليت فرهنگي در سال 84 گزارش شد.
یافته های پژوهش جوان بخت و همکاران )1390( در بررسي ميزان انعکاس موضوعات 
كتابداري واطالع رساني در درسنامه های دوره متوسطه و پيش دانشگاهي حاكی از آن بود كه 
كتاب هاي رشته علوم انساني نسبت به سایر رشته ها بيشتر به موضوعات این رشته توجه 
داشته  اند. در بين كتاب ها از لحاظ ميزان اطالعات، كتاب، "زبان فارسي" سال دوم دبيرستان 
مشترك تمامي رشته ها و از نظر تعداد دفعات كتاب، "دین و زندگي" دوره پيش دانشگاهي 
مشترك تمامي رشته ها به موضوعات علوم كتابداري و اطالع رساني پرداخته اند. مقوله مرجع 
و كليات در رشته كتابداري و اطالع رساني هم از نظر تعداد دفعات و هم از نظر حجم مطالب 
بيشتر از سایر مقوله ها در درسنامه های دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي منعکس شده است.

شهيدی )1390( در تحليل محتوای درسنامه های فارسی دوره ابتدایی به این نتيجه دست 
یافت كه اولویت بندی مؤلفه های فرهنگ عمومی در كتاب هاي فارسی "بخوانيم" و "بنویسيم" 

نزدیك به هم بوده و بيشترین تأكيد بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی بوده است.
باب الحوائجی و یزدیان راد )1389( در تحليل محتوای مقاالت مجالت تخصصی 
كتابداری و اطالع رسانی درباره ترویج كتاب خوانی و كتابخانه های كودكان از سال 1378 تا 
1387 به این نتيجه رسيدند كه از تعداد 1429 مقاله منتشرشده، 52 عنوان از مقاالت به موضوع 

ترویج كتاب خوانی و 27 عنوان از مقاالت به موضوع كتابخانه های كودكان پرداخته اند. 
زارع فراشبندی و همکاران )1388( در تحليل محتواي درسنامه های دبستان از نظر 
مفاهيم مربوط به كتاب و كتاب خواني به این نتيجه دست یافتند كه درسنامه های دبستان با 
1558 پيام )754 مورد اطالعات تصویري و 804 مورد اطالعات متني( كافي است، اما از نظر 

توزیع موضوعي و تخصيص مفاهيم، نيازمند تجدید نظر و بازنگري است.
ذوالقدری )1388( در تحليل محتوای رمان های چاپ اول سال 1386 از نظر مفاهيم 
كتاب و كتاب خوانی به این نتيجه رسيد كه در كمتر از 50 درصد رمان ها به مفاهيم مورد 

رضا جعفری هرندی 
رضا وفایی | حسن نجفی 
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پژوهش پرداخته شده است. به عالوه، ميزان به كارگيری واژه كتابخانه كمتر از دو واژه كتاب 
و كتاب خوانی گزارش شد.

محسنيان )1383( در بررسی ن ق ش  درسنامه ها  در دوره ه اي  اب ت دایی  و راه ن م ای ي  ت ح ص ي ل ي 
 در ت رغ ي ب  دانش آموزان  ب ه  م طال عه نشان داد در ب ي ن  ك ت اب هاي  پ ن ج  س ال  دوره ابتدای ي،  ب ي شتری ن 
 اش اره ها  ب ه  ك ت اب  و كتاب خواني  ب ه  ك تاب  ف ارس ي  و ك م ت ری ن  آنها ب ه  ك ت اب هاي  آم وزش  ق رآن 
 م رب وط م ي ش ود. در ب ي ن  درسنامه های  3 س ال  دوره  راه ن م ای ي  ت ح ص ي ل ي،  ب ي ش ت ری ن  اش اره ها ب ه 
 ك ت اب  و كتاب خواني،  ب ه  ك ت اب  ف ارس ي  و ك م ت ری ن  آنه ا در  ك ت اب هاي  تعل ي م ات  اج ت م اع ي بوده 
است. در ك ت اب هاي  ج غ راف ي ا، ه ن ر و ح رف ه و ف ن اص والً ن ک ت ه اي  در ای ن  زم ي نه  م طرح  ن ش ده  اس ت .
نوروزي )1382( در بررسي ميزان و نحوه انعکاس اخبار و مطالب مربوط به كتاب در 
روزنامه هاي كثيراالنتشار سال 1380 نشان داد كه از بين روزنامه هاي مورد بررسي، روزنامه 
همشهري بيشترین سطح زیر چاپ اخبار و مطالب مربوط به كتاب را داشته است و روزنامه 
ایران از نظر تعداد مطالب بيش از سایر روزنامه ها به انعکاس اخبار و مطالب مربوط به كتاب 

پرداخته است.
همچنين، یوسفي نيا )1380( در بررسي وضعيت آگهي هاي فرهنگي در روزنامه هاي 
عصر قاجار با تأكيد بر آگهي كتاب به این نتایج رسيد كه باالترین سهم آگهي هاي فرهنگي 
متعلق به روزنامه اختر بوده )34 درصد( كه در خارج از ایران منتشر مي شده و كمترین سهم 

)حدود 1 درصد( متعلق به روزنامه شرافت بوده است.
با توجه به نقش محوری نظام آموزش و پرورش در تعيين اهداف و طراحی محتوا ها 
و اجرای آموزش های مرتبط با فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی و نيز لزوم انتقال ارزش ها به 
دانش آموزان، پژوهش حاضر بر آن شد تا مؤلفه های فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی را در 

درسنامه های علوم اجتماعی دوره ابتدایی بررسی نماید.

روش شناسي
پژوهش به روش تحليل محتوا و با رویکرد كاربردی انجام شد. جامعه آماری شامل 4 عنوان 
كتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی )پایه های سوم، چهارم، پنجم، و ششم( در سال 
تحصيلي 1393-1394 بود كه با توجه به ماهيت موضوع و محدودیت جامعه آماری از 

نمونه گيری صرف  نظر شد.
برای تدوین سياهه وارسی، تعداد قابل توجهي از منابع مرتبط با فرهنگ مطالعه بررسی 

و مؤلفه های مربوط به آنها استخراج شد )جدول 1(. 

جایگاه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ 
مطالعه در درسنامه های ...



116
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 27 ، شامره 1 )بهار 1395( 

جدول 1. ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه در حوزه برنامه درسی

برای حصول اطمينان از روایی صوری و محتوایی از نظر متخصصان استفاده شد. به این 
ترتيب كه فرم اوليه تحليل محتوا )شامل كليه مؤلفه های فرهنگ مطالعه( در اختيار تعدادی از 
صاحب نظران برای تغيير و اصالح قرار گرفت. پس از اِعمال نظرات آنها، سياهه تحليل محتوا 
تهيه شد. همچنين، جهت تأمين پایایی از روش ویليام اسکات1 )1391( استفاده گردید. به 
این ترتيب كه فرم تحليل محتوا در اختيار پنج نفر از صاحب نظران علوم تربيتی و برنامه ریزی 

درسی قرار گرفت و ضریب توافق آنها 96/6 درصد به دست آمد.

مؤلفه هاابعاد

عادات مطالعه
تعیین هدف مطالعه، تعیین رسعت مطالعه، شناخت رشایط فیزیکی محل مطالعه، آموزش 
تقویت مترکز به هنگام مطالعه، آموزش خواندن مؤثر، توجه به نقش خانواده در ایجاد عادت 

به مطالعه در فرزندان

انگیزش به مطالعه

تشویق به مطالعه کتاب ها و موضوعات غیردرسی، معرفی کتاب های غیردرسی، توجه به 
نقش دانشمندان مختلف در پیرشفت علم، آشکارسازی فقر دانسته های آدمی، تالش برای 
تحکیم اعتقاد به كسب دانش مبتنی بر آموزه های فرهنگی و دینی، لذت بخش كردن زمان 

مطالعه.

مدیریت زمان مطالعه
برنامه ریزی اوقات اضافی، اولویت دادن به مطالعه نسبت به امور غیررضوری، برطرف کردن 
مزاحمت ها، تعیین زمان اسرتاحت در مطالعه، ارزیابی نتایج یادگیری های حاصل از مطالعه.

آگاهی از راهربدهای 
صحیح مطالعه

چند بار روخوانی )مرورخوانی(، چند بار رونویسی )مكررنویسی(، استفاده از تدابیر یاددار 
مانند آهنگ و قافیه و تصویر، تهیه فهرست عناوین یا رسفصل ها، استفاده از طرح درختی 
برای خالصه كردن اندیشه های اصلی یك مطلب و نشان دادن روابط میان آنها، دسته بندی 
اطالعات جدید براساس مقوله های آشنا، تبدیل منت درس به طرح و نقشه و منودار، استفاده 
از واسطه ها، تصویرسازی ذهنی، استفاده از روش مكان ها، استفاده از كلمه كلیدی، استفاده 
از رسواژه ها، قیاس گری، خالصه كردن به زبان خود، به كار بسنت مطالب آموخته شده، آموزش 
دادن مطالب آموخته شده به دیگران، استفاده از اطالعات آموخته شده برای حل مسائل، رشح 

و تفسیر و تحلیل روابط.

محبوبیت عمومی 
مطالعه

پراهمیت نشان دادن مطالعه و کتاب خوانی، توجه به مراکز کتاب خوانی و کتابخانه ها، تالش 
برای ایجاد باور نسبت به ارزش مطالعه به عنوان پیش نیاز توسعه ملی، تالش برای ایجاد باور 
نسبت به ارزش مطالعه به عنوان وظیفه دینی، تالش برای ایجاد باور نسبت به تأثیر مطالعه 
در رشد فردی، تالش برای ایجاد باور نسبت به تأثیر مطالعه در رشد اقتصادی جامعه، تالش 
برای ایجاد باور نسبت به تأثیر مطالعه در بهبود وضعیت فرهنگی و اجتامعی جامعه، تالش 
برای ایجاد باور به مطالعه به منزله یكی از رفتارهای جاری روزمره، تالش برای تحکیم اعتقاد 
به نیاز به مطالعه از كودكی تا بزرگسالی، اهمیت قائل شدن برای فرهنگ مكتوب در مقابل 
فرهنگ شفاهی، باارزش تلقی                     كردن و الگو قراردادن افراد کتاب خوان در جامعه، پذیرش پایگاه 

اجتامعی و منزلت باال برای پدیدآورندگان )نویسندگان، مرتجامن و گردآورندگان کتاب ها(.

1. William Scott

رضا جعفری هرندی 
رضا وفایی | حسن نجفی 
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داده های تحليل محتوا با استفاده از شاخص های توصيفی در فرایند تحليلی آنتروپی 
شانون بررسی شد. ابتدا فراوانی مؤلفه ها در محتوای كتاب های مطالعات اجتماعی دوره 
ابتدایی استخراج و در جدول مربوط درج شد. سپس داده های پژوهش در فرایند تحليلی 
آنتروپی شانون )بهنجار كردن داده های جدول فراوانی، محاسبه بار اطالعاتی مقوله ها، و 
به دست آوردن ضریب اهميت آنها( تجزیه و تحليل و توصيف شدند كه در ادامه به توضيح 

مراحل سه گانه آن پرداخته می شود:
مرحله اول: ماتریس فراوانی های جدول فراوانی بهنجار مي شوند. برای این كار از این 

رابطه استفاده  شد: 

 ،j = شماره مقوله ،i = شماره پاسخگو ،F = فروانی مقوله ،P = هنجارشده ماتریس فروانی
 m = تعداد پاسخگو

مرحله دوم: بار اطالعاتی هر مقوله محاسبه و در ستون های مربوطه قرار داده شد. برای 
این منظور از رابطه زیر استفاده  شد: 

 ،i=لگاریتم نپری =  ، شماره پاسخگو ،)n,…,1,2(= J ،P= هنجارشده ماتریس
 m = تعداد پاسخگو ،j = شماره مقوله

مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله ها )=n1 ,2 i ،...، (، ضریب اهميت هریك از 
 )Wj( مقوله ها محاسبه شد. هر مقوله اي كه بار اطالعاتی بيشتری داشته باشد، از درجه اهميت

بيشتری برخوردار است. برای محاسبه ضریب اهميت از رابطه زیر استفاده شد:

 j = شماره مقوله ،n = تعداد مقوله ها ،Ej = بار اطالعاتی هر مقوله ، درجه اهميت =

جایگاه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ 
مطالعه در درسنامه های ...
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الزم به اشاره است در محاسبه Ej مقادیر Pij كه برابر صفر باشد، به دليل بروز خطا و 
جواب بی نهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسيار كوچك 0/00001 جایگزین شده است. 
اما j شاخصی است كه ضریب اهميت هر مقوله را در یك پيام با توجه به شکل پاسخگوها 
مشخص می كند. از طرفی، با توجه به بردار w، مقوله های حاصل از پيام نيز رتبه بندی شد 

)آذر، 1380، ص 9- 10(. 

یافته ها
•  میزان توجه به ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه به تفکیک پایه های مختلف تحصیلی

جدول 2. ميزان توجه به ابعاد و مؤلفه هاي فرهنگ مطالعه در جامعه مورد بررسی

براساس جدول 2، بيشترین توجه به ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه در كتاب مطالعات 
اجتماعی سال ششم با 45/8 درصد و كمترین توجه در كتاب مطالعات اجتماعی سال سوم با 
15/2 درصد مشاهده شد. درصد توجه به فرهنگ مطالعه از كتاب سال سوم )15/1 درصد( 
به چهارم )20/5 درصد( زیادتر شده و سپس در سال پنجم )18/6 درصد( اندكی كاهش 
یافته و در سال ششم )45/8 درصد( به ناگهان جهش زیادی داشته است. به بيان دیگر، ميزان 
یکسانی در پرداختن به فرهنگ مطالعه در بين پایه ها دیده نمی شود. به منظور بررسی معناداری 

این مسئله از آزمون كاي اسکوئر )خي دو( استفاده شد.

جدول 3. خالصه داده هاي آزمون كاي اسکوئر براي ميزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در بين پایه های مختلف

براساس جدول 3، چون مقدار سطح معناداری برابر 0/0005< است در سطح اطمينان 

درصدفراوانیعنوان کتاب

4015/2مطالعات اجتامعی سوم

5420/5مطالعات اجتامعی چهارم

4918/6مطالعات اجتامعی پنجم

12145/8مطالعات اجتامعی ششم

264100جمع

Asymp. SigdfChi-Squareسؤال

 آیا میزان توجه کتاب ها به ابعاد فرهنگ
0/0005362/636<مطالعه در پایه های مختلف یکسان است؟

رضا جعفری هرندی 
رضا وفایی | حسن نجفی 
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99 درصد مي توان گفت تفاوت مشاهده شده بين فراواني پاسخ ها از لحاظ آماري معنادار 
است. به عبارت دیگر، ميزان پرداختن به ابعاد فرهنگ مطالعه در پایه های مختلف یکسان 
نيست یا ميزان یکسانی در پرداختن به فرهنگ مطالعه در بين پایه های مختلف دیده نمی شود.

•  میزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

جدول 4. ميزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در جامعه مورد بررسی

براساس جدول 4، بيشترین توجه به بُعد "انگيزش به مطالعه" با 45/8 درصد و كمترین 
توجه به بُعد "عادات مطالعه" با 4/5 درصد شده است. همچنين، درصد توجه به ابعاد 
مختلف فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات اجتماعی ابتدایی توزیع یکسانی ندارد. 
"مدیریت زمان مطالعه" 9/1 درصد، "آگاهی از راهبردهای صحيح مطالعه" 21/6 درصد، 
و "محبوبيت عمومی مطالعه" 18/9 درصد ميزان توجه را به خود اختصاص داده اند. برای 

محاسبه معناداری این موضوع از آزمون كاي اسکوئر )خي دو( استفاده شد.

جدول 5. خالصه داده هاي آزمون كاي اسکوئر براي ميزان توجه به ابعاد مختلف فرهنگ مطالعه

مطابق جدول 5، چون مقدار سطح معناداری 0/0005< است، در سطح اطمينان 99 
درصد مي توان گفت تفاوت مشاهده شده بين فراواني پاسخ ها از لحاظ آماري معنادار است. 

به عبارت دیگر، ميزان توجه كتاب ها به ابعاد مختلف فرهنگ مطالعه یکسان نيست. 

سؤال
Asymp. SigdfChi-Square

 آیا میزان توجه کتاب ها به ابعاد مختلف
0/00054135/811 <فرهنگ مطالعه یکسان است؟

درصدفراوانینام بُعد

124/5عادات مطالعه

12145/8انگیزش به مطالعه

249/1مدیریت زمان مطالعه

5721/6آگاهی از راهربدهای صحیح مطالعه

5018/9محبوبیت عمومی مطالعه

264100جمع

جایگاه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ 
مطالعه در درسنامه های ...



120
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 27 ، شامره 1 )بهار 1395( 

•  میزان توجه به فرهنگ مطالعه در محتوای درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی 
ایران 

به منظور پاسخگویی به این سؤال از روش شانون استفاده شد. در مرحله اول، نتایج 
توصيفی در قالب جدول، در مرحله دوم، تنظيم جدول داده های بهنجارشده، در مرحله سوم، 
ارائه مقدار بار اطالعاتی در جدول پس از نرمال سازي، و مرحله آخر، جدول تنظيم ضریب 

اهميت.

جدول 6.   نتایج تحليل درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر ميزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه

براساس جدول 6، مجموع فراواني ابعاد تحليل شده در كتاب های مورد بررسی 264 
مورد بود. بيشترین توجه به ابعاد مفهومی را كتاب مطالعات اجتماعی سال ششم با 121 
فراوانی و كمترین توجه را كتاب مطالعات اجتماعی سال سوم با 40 فراوانی داشتند. فراواني 

هریك از ابعاد فرهنگ مطالعه به تفکيك در جدول 6 نشان داده شده است.

جدول 7.  داده های بهنجارشده توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

در جدول 7، داده های بهنجارشده توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات 

ابعاد

کتاب ها

 عادات
مطالعه

 انگیزش به
مطالعه

 مدیریت زمان
مطالعه

 آگاهی از راهربدهای
صحیح مطالعه

 محبوبیت عمومی
مطالعه

مجموع

374151140مطالعات اجتامعی سوم

4167171054مطالعات اجتامعی چهارم

026413649مطالعات اجتامعی پنجم

57291223121مطالعات اجتامعی ششم

12121245750264جمع

ابعاد

کتاب ها

 عادات
مطالعه

 انگیزش به
مطالعه

 مدیریت زمان
مطالعه

 آگاهی از راهربدهای
صحیح مطالعه

 محبوبیت عمومی
مطالعه

0/0520/8500/7610/3620/022مطالعات اجتامعی سوم

0/3330/2310/2920/8920/002مطالعات اجتامعی چهارم

0/0000/5120/7610/8220/021مطالعات اجتامعی پنجم

0/7140/5950/5730/1120/064مطالعات اجتامعی ششم

رضا جعفری هرندی 
رضا وفایی | حسن نجفی 
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اجتماعی دوره ابتدایی آمده است. پس از نرمال سازي داده ها با استفاده از فرمول مرحله دوم 
روش شانون، مقدار بار اطالعاتي )عدم اطمينان( هریك از مؤلفه ها در جدول 8 آورده شده 

است.

جدول 8. مقدار بار اطالعاتی ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

در مرحله پایاني، ضریب اهميت مؤلفه هاي فرهنگ مطالعه با استفاده از فرمول مرحله 
سوم روش شانون به دست آمد. هر مقوله اي كه بار اطالعاتي بيشتري داشته باشد، از درجه 

اهميت )wj( بيشتري برخوردار است. 

جدول 9. مقدار ضریب اهميت ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامه های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

نتایج جدول 9 نشان مي دهد كه از بين ابعاد، بيشترین ضریب اهميت مربوط به بُعد 
"آگاهی از راهبردهای صحيح مطالعه" )0/225( و كمترین ضریب اهميت مربوط به بُعد 
"انگيزش به مطالعه" )0/175( است. از یك سو، سه بُعد "مدیریت زمان مطالعه"، "آگاهی از 
راهبردهای صحيح مطالعه"، و "محبوبيت عمومی مطالعه" اهميت تقریباً یکسانی دارند و از 
سوی دیگر، دو بُعد "عادات مطالعه" و "انگيزش به مطالعه" نيز اهميت تقریباً یکسانی دارند. 

بحث و نتیجه گیری
مطالعه و كتاب خوانی یکی از مؤلفه ها و شاخص های توسعه فرهنگی است و ميزان توجه به 
كتاب و كتاب خوانی بيانگر رشد و تعالی فرهنگی جوامع به شمار می آید. پيشرفت كشورهاي 
جهان، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، مبين این واقعيت است كه بهبود وضع مطالعه و 
راه هاي صحيح و تسریع در این امر و درك بهتر و فهم مطالب یکي از اقدامات مهم آموزشي 

محسوب مي شود. 

ابعاد
 عادات
مطالعه

 انگیزش به
مطالعه

 مدیریت زمان
مطالعه

 آگاهی از راهربدهای
صحیح مطالعه

 محبوبیت عمومی
مطالعه

0/7780/7730/9550/9940/914بار اطالعاتی

ابعاد
 عادات
مطالعه

 انگیزش به
مطالعه

 مدیریت زمان
مطالعه

 آگاهی از راهربدهای
صحیح مطالعه

 محبوبیت عمومی
مطالعه

0/1760/1750/2160/2250/207رضیب اهمیت

جایگاه ابعاد و مؤلفه های فرهنگ 
مطالعه در درسنامه های ...
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در ایران نيز موضوع فرهنگ مطالعه همواره یکي از بارزترین جلوه هاي ذوق و اندیشه 
مردم محسوب  شده است، زیرا تأثير بسزایي در رشد حيات فرهنگي- اجتماعي و شکوفایی 

تمدن ایرانی- اسالمی داشته است.
پژوهش حاضر، برخالف مطالعات صورت گرفته پيشين كه بيشتر تأكيد بر بررسی 
واژه هایی همچون كتاب، كتابخانه، كتاب خوانی، و مطالعه داشتند، ابتدا به شناسایی ابعاد 
و مؤلفه های گسترده مرتبط با فرهنگ مطالعه پرداخت و سپس اقدام به تحليل آنها در 

درسنامه های مطالعات اجتماعی پایه های مختلف تحصيلی در دوره ابتدایی كرد.
نتایج حاصل از بررسی نشان داد:

الف. در مجموع، 264 مرتبه به ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه توجه شده است. در 
این ميان، سهم كتاب مطالعات اجتماعی سال هاي سوم تا ششم به ترتيب 40، 54، 49، و 121 

فراوانی است.
ب. محتوای درسنامه ها از لحاظ مقادیر فراوانی، بار اطالعاتی، و ضریب اهميت به ابعاد 
عادات مطالعه )12، 0/778، 0/176(، انگيزش به مطالعه )121، 0/773، 0/175(، مدیریت زمان 
مطالعه )24، 0/955، 0/216(، آگاهی از راهبردهای صحيح مطالعه )57، 0/994، 0/225(، و 
محبوبيت عمومی مطالعه )50، 0/914، 0/207( توجه پراكنده و نامتوازنی داشته اند. این یافته، 
یعنی توجه كم و نامتوازن به ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه كه با نتایج پژوهش های 
باب الحوائجی و یزدیان راد )1389(، زارع فراشبندی و همکاران )1388(، ذوالقدری )1388(، 
و محسنيان )1383( همسو است. باب الحوائجی و یزدیان راد )1389( علت كم توجهي را به 
نبود اولویت گذاری و نيازسنجی مجله ها ارتباط داده اند. زارع فراشبندی و همکاران )1388( 
دليل كاستی های كيفی و ناتوانی دانش آموزان در درونی سازی مفاهيم مرتبط با كتاب و 
كتاب خوانی را نداشتن تداوم در سازماندهی محتوا می دانند؛ ذوالقدری )1388( علت مغفول 
واقع شدن بسياری از مؤلفه ها را عدم توجه مؤلفان دانسته است. محسنيان )1383( نيز بيان 
می دارد كه توجه درسنامه ها با شيب رو به رشد و مناسبي همراه نبوده است؛ زیرا سطح توجه 
به ابعاد و مؤلفه ها در هر پایه باید با ویژگی های روان شناختی و زیست شناختی دانش آموزان 

آن پایه متناسب باشد و در پایه هاي باالتر توجه بيشتری شود.
با توجه به اقتضائات آموزش و پرورش در عصر جدید و اهميت آموزش فرهنگ 
مطالعه و لزوم همخوانی بيشتر درسنامه ها، پيشنهاد می شود گروه های تأليف درسنامه های 
مطالعات اجتماعی سعی كنند ابعاد و مؤلفه های فرهنگ مطالعه را به صورت مارپيچي در 
خالل محتواهاي آموزشي تنظيم كنند و ارائه دهند. برنامه درسي مارپيچي یك روش تنظيم 
محتواست كه در آن، برخي مفاهيم، عقاید، یا موضوع هاي اساسي به تدریج در طول برنامه 
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درسي عرضه مي شوند، بدون آنکه تمامي زمينه مورد یادگيري به طور كامل و منظم تکرار 
شود. دانش آموزان در این شيوه با تعيين توالي تجربيات یادگيري با جنبه هاي معين موضوعات 
آشنا مي شوند و موقعيت براي برخورد دوباره آنها در شکل پيچيده تر در سال هاي متوالي 
فراهم مي شود. این شيوه براي این به وجود آمده است كه مطالعات دانش آموزان را عميق تر 

مي سازد )فتحی واجارگاه، 1388(.
با توجه به كاستی های موجود در محتوای كتاب ها دست اندركاران آموزش و پرورش 
مي توانند به كمك آموزش هاي ضمن خدمت، اهميت پرداختن به مفاهيم مرتبط با ابعاد و 
مؤلفه های فرهنگ مطالعه را براي مدیران و معلمان تشریح نمایند و آنان نيز در فرصت ها و 
مناسبت هاي گوناگون براي دانش آموزان تبيين كنند تا این مباحث به برنامه درسی پنهان یا 

مغفول تبدیل نشود.
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