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جایگاه ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه
در درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
رضا جعفری هرندی | رضا وفایی | حسن نجفی

چڪیده
هدف :تحلیل جایگاه ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات
اجتامعی دوره ابتدایی ایران.
روش /رویکرد پژوهش :پژوهش بهروش تحلیل محتوا و از نوع کاربردی است .جامعه
آماری ،درسنامههای مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی ایران است.
یافت هها :کتابهای مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی  264مرتبه به مؤلفههای فرهنگ
مطالعه توجه کردهاند و میزان آن در پایههای سوم ،چهارم ،پنجم ،و ششم بهترتیب ،40
 ،49 ،54و  121مرتبه است .در بین ابعاد مورد بررسی ،بُعد آگاهی از راهربدهای صحیح
مطالعه با میزان بار اطالعاتی  0/999و رضیب اهمیت  0/225بیشرتین توجه را بهخود
اختصاص داده ،در حالی که بُعد انگیزش به مطالعه با میزان بار اطالعاتی  0/773و رضیب
اهمیت  0/175کمرت مورد توجه واقع شد ه است.
نتیجهگیری :توجه به فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی
در ایران ضمن نامتناسب بودن با ویژگیهای روانشناختی و زیستشناختی دانشآموزان
در حد پایینی قرار دارد.
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مقدمه

كتابهای درسي یا درسنامهها در نظام برنامه درسی متمركز ایران اهميت ویژهای دارد،
بهطوري كه اغلب فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس در چارچوب درسنامه و محتواي
آن انجام ميگيرد (سبحانینژاد و همکاران ،1394 ،ص  .)80محتواي درسها دربردارنده
ش (حقایق ،تبیینها ،اصول ،و تعاریف) ،مهارتها ،و فرايندها (خواندن،
مجموعهای از دان 
نوشتن ،حساب کردن ،تفکر منطقی ،تصمیمگیری ،و ایجاد ارتباط) و ارزشها (خوب و بد،
صحیح و غلط ،زشت و زیبا) است (ملکی ،1389 ،ص  )68که دانشآموز ضمن آموزش یا
در فرايند یاددهی -یادگیری با آنها در تعامل قرار میگیرد (نوریان ،1389 ،ص  .)65تهيه و
 .1اســتادیار گــروه علــوم تربیتــی،
تدوين محتواي درسنامهها بايد براساس اصول برنامهريزي درسي باشد .در این زمینه ،تناسب
دانشــگاه قــم
rjafarih@yahoo.com
5
محتوا با نيازها ،عالئق ،و تجربيات زندگي دانشآموزان مورد توجه است (مارش ،2003 ،
 .2کارشــناس ارشــد مطالعــات برنامه
ص .)111
درســی ،دانشــگاه شاهد
vafaeireza10@gmail.com
برنامههای درسی محمل مناسبی برای ارائه دانش ،تغییر نگرش ،و آموزش مهارتهایی
 .3دانشــجوی دکتــرای مطالعــات
برنامــه درســی ،دانشــگاه عالمــه به دانشآموزان ،بزرگساالن ،و تصميمگيرندگان اولیه خواهد بود .بررسی وضعیت موجود
طباطبایــی (نویســنده مســئول)
کم و کیف توجه به این مضامین
 hnajafih@yahoo.comدرسنامهها به این دليل مهم است که تصویر دقیقی از ّ
 .4در دایرهالمعــارف کتابــداری و بهدست ميدهد و در حکم بررسی وضعیت موجود ،بینشهای الزم را برای برنامهریزان و
اطالعرســانی ( ،1381ج  )1بــه دستاندرکاران طراحی برنامههای درسی بهمنظور تدوین برنامهها و پوشش دادن حیطهها و
"درســنامه" تعبیــر شــده اســت.
 5. Marshبرنامههای درسی پنهان و مغفول فراهم میآورد.
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كتابخواني بهمنزله سير در انديشههاي ديگران و گشودن پنجرهاي به دنياي
ناشناختههاست .مطالعه ،پنجرهاي بهسويانديشهها ،تجربهها ،آموختهها ،واندوختههاست
(اشرفیریزی ،1387 ،ص  .)60نقش محوري مطالعه و کتابخواني و ارزش ذاتي فرهنگ
مكتوب و تأثير انس و الفت جامعه با كتاب و لوازم مربوط به آن در پيشرفت و توسعه جامعه
بر كسي پوشيده نيست .بههمين دليل ،آراستهشدنبهفضـايـلاخـالقي ،مقابلهبا خـرافاتو
انحرافات فكــري ،و جلوگيري از خـودبـاختگيدر برابر بيگانگان در سطح جامعه در گرو
افزايش آگاهي و دانش يكايك افراد جامعه است؛ كه اين مهم نيز ارتباط تنگاتنگي با درك
ارزش و جايگاه كتاب و اهتمام به مطالعه آن دارد .مطالعه روشمند ،مطالعه كتابهاي مناسب
ي مطالعه ميتواند دغدغه ذهني خانواده ،اولياي مدرسه ،و
و شناخت آفات و بازدارندهها 
صاحبنظران باشد (زارعی ،1392 ،ص  .)7 - 9با توجه به نقش محوری کتاب در نظام
آموزش و پرورش ایران و نیز اهمیت روزافزون کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در
جامعه ،درسنامهها محل مناسبي برای توجه به این امر است.
کتابخوانی رفتاری فرهنگی است که در جامعه تحقق مییابد؛ به تبع این رفتار ،کتابها
نقش بیبدیلی را ميتوانند درخصوص ارتقاي این رفتار ایفا كنند .در اساسنامه يونسكو آمده
است" :از آنجا كه جنگ در ذهن انسانها زاده ميشود ،دفاع از صلح نيز بايد ملكه ذهن
انسانها شود" .كتاب بهسبب نقشی مهم كه در ايجاد محيط فكري مناسب براي دوستي
و تفاهم ايفا ميكند (گارثون ،1377 ،1ص  ،)93يكي از مهمترين وسايل دفاع از صلح و
تفاهم بينالمللي است .همچنين ،مقام معظم رهبري ،درباره نقش برجسته و سازنده كتاب در
پويشهاي تكاملآفرين فردي و اجتماعي ميفرمايند" :در اهميت عنصر كتاب براي تكامل
جامعه انساني ،همين بس كه تمامي اديان آسماني و رجال بزرگ تاريخ بشريت ،از طريق
كتاب جاودانه ماندهاند و روابط فرهنگي جامعه بشري نيز از پويش كتاب و مبادالت فرهنگي
تقويت شدهاند" (خامنهای ،1377 ،ص .)12
شناخت ویژگیها ،تواناییها ،نیازها ،و عالیق کودکان و نوجوانان این مسئولیت را
متوجه مربیان ،والدین ،کتابداران ،نویسندگان ،تصویرگران ،و هنرمندان ميكند تا بکوشند آنچه
را در توان دارند در خدمت فرآهم آوردن شرایط مساعدی قرار دهند که فرايند رشد کودکان
و نوجوانان را تسهیل كند .تردیدی نیست که یکی از مهمترین شرایط ،ایجاد عادتهایی
است که کودکان و نوجوانان را بهسمت شناخت و آگاهی هدایت و آنها را برای رویارویی
با مسائل شخصی و محیطی خود مجهز كند .ایجاد عادت به مطالعه ،بهویژه خواندن منابع
غیردرسی ،یکی از این عادتهای پسندیده است؛ پس تالش برای ایجاد عادت به مطالعه باید
از اولویتهای مهم کارگزاران فرهنگی باشد که با کودکان و نوجوانان سروکار دارند.

1. Garzon
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در رسانههای چاپی ،بهخصوص درسنامهها ،نویسندگان ميتوانند بهمنظور فرهنگسازی
به موضوع کتاب و کتابخوانی پرداخته و مطالعه را بهعنوان یک ارزش در جامعه نهادینه
کنند (بابالحوائجی و یزدیانراد ،1389 ،ص .)32
در پژوهشهای انجامشده پیشین ،رحمانی و نوشینفرد ( )1391با تحليل محتواي
روزنامههاي كثيراالنتشار در دوره هشتم رياست جمهوري اسالمي ايران از نظر مطالب مرتبط
با كتاب و کتابخواني نشان دادند كه فعاليتهاي فرهنگي مربوط به معرفيهاي كتاب در
سطح معناداري است و روزنامه ايران با فعاليت فرهنگي  50/08در دولت هشتم بر ساير
روزنامهها پيشي گرفته است .همچنين ،بيشترين فعاليت فرهنگي در سال  81و كمترين
فعاليت فرهنگي در سال  84گزارش شد.
یافتههای پژوهش جوانبخت و همکاران ( )1390در بررسي ميزان انعكاس موضوعات
كتابداري واطالعرساني در درسنامههای دوره متوسطه و پيشدانشگاهي حاکی از آن بود که
كتابهاي رشته علوم انساني نسبت به ساير رشتهها بيشتر به موضوعات اين رشته توجه
داشتهاند .در بين كتابها از لحاظ ميزان اطالعات ،كتاب" ،زبان فارسي" سال دوم دبيرستان
مشترك تمامي رشتهها و از نظر تعداد دفعات كتاب" ،دين و زندگي" دوره پيشدانشگاهي
مشترك تمامي رشتهها به موضوعات علوم كتابداري و اطالعرساني پرداختهاند .مقوله مرجع
و كليات در رشته كتابداري و اطالعرساني هم از نظر تعداد دفعات و هم از نظر حجم مطالب
بيشتر از ساير مقولهها در درسنامههای دوره دبيرستان و پيشدانشگاهي منعكس شده است.
شهیدی ( )1390در تحلیل محتوای درسنامههای فارسی دوره ابتدایی به این نتیجه دست
یافت که اولویتبندی مؤلفههای فرهنگ عمومی در کتابهاي فارسی "بخوانیم" و "بنویسیم"
نزدیک بههم بوده و بیشترین تأکید بر مؤلفههای اجتماعی و فرهنگی بوده است.
بابالحوائجی و یزدیانراد ( )1389در تحلیل محتوای مقاالت مجالت تخصصی
کتابداری و اطالعرسانی درباره ترویج کتابخوانی و کتابخانههای کودکان از سال  1378تا
 1387به این نتیجه رسیدند که از تعداد  1429مقاله منتشرشده 52 ،عنوان از مقاالت به موضوع
ترویج کتابخوانی و  27عنوان از مقاالت به موضوع کتابخانههای کودکان پرداختهاند.
زارع فراشبندی و همکاران ( )1388در تحليل محتواي درسنامههای دبستان از نظر
مفاهيم مربوط به كتاب و کتابخواني به این نتیجه دست یافتند ﮐﻪ درسنامههای دﺑﺴﺘﺎن با
 1558ﭘﯿﺎم ( 754ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮي و  804ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﯽ) ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزمند ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي است.
ذوالقدری ( )1388در تحلیل محتوای رمانهای چاپ اول سال  1386از نظر مفاهیم
کتاب و کتابخوانی به این نتیجه رسید که در کمتر از  50درصد رمانها به مفاهیم مورد
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پژوهش پرداخته شده است .بهعالوه ،میزان بهکارگیری واژه کتابخانه کمتر از دو واژه کتاب
و کتابخوانی گزارش شد.
محسنيان ( )1383در بررسینقشدرسنامهها در دورههايابتداییو راهنماييتحصيلي
ج سالدوره ابتدايي،بيشترين
ي پن 
ن كتابها 
در ترغيبدانشآموزانبهمطالعه نشان داد در بي 
ش قرآن
اشارههابهكتابو کتابخوانيبهكتابفارسيو كمترينآنها بهكتابهايآموز 
يشود .در بيندرسنامههای ۳سالدوره راهن ماييتحصيلي،بيشتريناشارهها به
مربوط م 
كتابو کتابخواني ،بهكتابفارسيو كمترينآنها دركتابهايتعليماتاجتماعي بوده
ح نشدهاست.
ي جغرافيا ،هنر و حرف ه وفن اصوالً نكتهايدر اينزمينهمطر 
است .در كتابها 
نوروزي ( )1382در بررسي ميزان و نحوه انعكاس اخبار و مطالب مربوط به كتاب در
روزنامههاي كثيراالنتشار سال  1380نشان داد كه از بين روزنامههاي مورد بررسي ،روزنامه
همشهري بيشترين سطح زير چاپ اخبار و مطالب مربوط به كتاب را داشته است و روزنامه
ايران از نظر تعداد مطالب بيش از ساير روزنامهها به انعكاس اخبار و مطالب مربوط به كتاب
پرداخته است.
همچنین ،يوسفينيا ( )1380در بررسي وضعيت آگهيهاي فرهنگي در روزنامههاي
عصر قاجار با تأكيد بر آگهي كتاب به اين نتايج رسيد كه باالترين سهم آگهيهاي فرهنگي
متعلق به روزنامه اختر بوده ( 34درصد) كه در خارج از ايران منتشر ميشده و كمترين سهم
(حدود  1درصد) متعلق به روزنامه شرافت بوده است.
با توجه به نقش محوری نظام آموزش و پرورش در تعیین اهداف و طراحی محتواها
و اجرای آموزشهای مرتبط با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و نیز لزوم انتقال ارزشها به
دانشآموزان ،پژوهش حاضر بر آن شد تا مؤلفههای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در
درسنامههای علوم اجتماعی دوره ابتدایی بررسی نماید.

روششناسي

پژوهش بهروش تحلیل محتوا و با رویکرد کاربردی انجام شد .جامعه آماری شامل  4عنوان
کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (پایههای سوم ،چهارم ،پنجم ،و ششم) در سال
تحصيلي  1394-1393بود که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه آماری از
نمونهگیری صرفنظر شد.
برای تدوین سیاهه وارسی ،تعداد قابل توجهي از منابع مرتبط با فرهنگ مطالعه بررسی
و مؤلفههای مربوط به آنها استخراج شد (جدول .)1
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جدول  .1ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه در حوزه برنامه درسی

1. William Scott
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ابعاد

مؤلفهها

عاداتمطالعه

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 کتابها و موضوعات غیردرسی ،معرفی کتابهای غیردرسی ،توجه به
نقش دانشمندان مختلف در پیرشفت علم ،آشکارسازی فقر دانستههای آدمی ،تالش برای
تحکیم اعتقاد به كسب دانش مبتنی بر آموزههای فرهنگی و دینی ،لذتبخش كردن زمان
مطالعه.

مدیریت زمان مطالعه

برنامهریزی اوقات اضافی ،اولویت دادن به مطالعه نسبت به امور غیررضوری ،برطرف کردن
مزاحمتها ،تعیین زمان اسرتاحت در مطالعه ،ارزیابی نتایج یادگیریهای حاصل از مطالعه.

آگاهی از راهربدهای
صحیحمطالعه

چند بار روخوانی (مرورخوانی) ،چند بار رونویسی (مكررنویسی) ،استفاده از تدابیر یاددار
مانند آهنگ و قافیه و تصویر ،تهیه فهرست عناوین یا رسفصلها ،استفاده از طرح درختی
برای خالصه كردن اندیشههای اصلی یك مطلب و نشان دادن روابط میان آنها ،دستهبندی
اطالعات جدید براساس مقولههای آشنا ،تبدیل منت درس به طرح و نقشه و منودار ،استفاده
از واسطهها ،تصویرسازی ذهنی ،استفاده از روش مكانها ،استفاده از كلمه كلیدی ،استفاده
از رسواژهها ،قیاسگری ،خالصه كردن به زبان خود ،بهكار بسنت مطالب آموختهشده ،آموزش
دادن مطالب آموختهشده به دیگران ،استفاده از اطالعات آموختهشده برای حل مسائل ،رشح
و تفسیر و تحلیل روابط.

محبوبیتعمومی
مطالعه

پراهمیت نشان دادن مطالعه و کتابخوانی ،توجه به مراکز کتابخوانی و کتابخانهها ،تالش
برای ایجاد باور نسبت به ارزش مطالعه بهعنوان پیشنیاز توسعه ملی ،تالش برای ایجاد باور
نسبت به ارزش مطالعه بهعنوان 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 بهمنزله 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 تلق ی كردن و الگو قراردادن افراد کتابخوان در جامعه ،پذیرش پایگاه
اجتامعی و منزلت باال برای پدیدآورندگان (نویسندگان ،مرتجامن و گردآورندگان کتابها).

برای حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی از نظر متخصصان استفاده شد .به این
ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا (شامل کلیه مؤلفههای فرهنگ مطالعه) در اختیار تعدادی از
صاحبنظران برای تغییر و اصالح قرار گرفت .پس از اِعمال نظرات آنها ،سياهه تحلیل محتوا
تهیه شد .همچنین ،جهت تأمین پایایی از روش ویلیام اسکات )1391( 1استفاده گردید .به
اين ترتيب که فرم تحلیل محتوا در اختیار پنج نفر از صاحبنظران علوم تربیتی و برنامهریزی
درسی قرار گرفت و ضریب توافق آنها  96/6درصد بهدست آمد.
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دادههای تحلیل محتوا با استفاده از شاخصهای توصیفی در فرايند تحلیلی آنتروپی
شانون بررسی شد .ابتدا فراوانی مؤلفهها در محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی استخراج و در جدول مربوط درج شد .سپس دادههای پژوهش در فرايند تحلیلی
آنتروپی شانون (بهنجار کردن دادههای جدول فراوانی ،محاسبه بار اطالعاتی مقولهها ،و
بهدست آوردن ضریب اهمیت آنها) تجزیه و تحلیل و توصیف شدند که در ادامه به توضیح
مراحل سهگانه آن پرداخته میشود:
مرحله اول :ماتریس فراوانیهای جدول فراوانی بهنجار ميشوند .برای این کار از این
رابطه استفادهشد:

هنجارشده ماتریس فروانی =  ،Pفروانی مقوله =  ،Fشماره پاسخگو =  ،iشماره مقوله = ،j
تعداد پاسخگو =m
مرحله دوم :بار اطالعاتی هر مقوله محاسبه و در ستونهای مربوطه قرار داده شد .برای
این منظور از رابطه زیر استفادهشد:

هنجارشده ماتریس = ،)n,…,1,2(= J ،Pلگاریتم نپری =
شماره مقوله =  ،jتعداد پاسخگو = m
مرحله سوم :با استفاده از بار اطالعاتی مقولهها (= ،) ،...، n1 ,2 iضریب اهمیت هریک از
مقولهها محاسبه شد .هر مقولهاي که بار اطالعاتی بیشتری داشته باشد ،از درجه اهمیت ()Wj
بیشتری برخوردار است .برای محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شد:
 ،شماره پاسخگو=،i

درجه اهمیت =

 ،بار اطالعاتی هر مقوله =  ،Ejتعداد مقولهها =  ،nشماره مقوله = j
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الزم به اشاره است در محاسبه  Ejمقادیر  Pijکه برابر صفر باشد ،بهدلیل بروز خطا و
جواب بینهایت در محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک  0/00001جایگزین شده است.
اما  jشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها
مشخص میکند .از طرفی ،با توجه به بردار  ،wمقولههای حاصل از پیام نیز رتبهبندی شد
(آذر ،1380 ،ص .)10 -9

یافتهها

• میزان توجه به ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه بهتفکیک پایههای مختلف تحصیلی
جدول  .2میزان توجه به ابعاد و مؤلفههاي فرهنگ مطالعه در جامعه مورد بررسی
عنوان کتاب
مطالعات اجتامعی سوم
مطالعات اجتامعی چهارم
مطالعاتاجتامعیپنجم
مطالعات اجتامعی ششم
جمع

درصد
15/2
20/5
18/6
45/8
100

فراوانی
40
54
49
121
264

براساس جدول  ،2بیشترین توجه به ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه در کتاب مطالعات
اجتماعی سال ششم با  45/8درصد و کمترین توجه در کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم با
 15/2درصد مشاهده شد .درصد توجه به فرهنگ مطالعه از کتاب سال سوم ( 15/1درصد)
به چهارم ( 20/5درصد) زیادتر شده و سپس در سال پنجم ( 18/6درصد) اندکی کاهش
یافته و در سال ششم ( 45/8درصد) به ناگهان جهش زیادی داشته است .به بيان ديگر ،میزان
یکسانی در پرداختن به فرهنگ مطالعه در بین پایهها دیده نمیشود .بهمنظور بررسی معناداری
این مسئله از آزمون كاي اسكوئر (خيدو) استفاده شد.
جدول.3خالصهدادههايآزمونكاياسكوئربرايمیزانتوجهبهابعادفرهنگمطالعهدربینپایههایمختلف
سؤال
آیا میزان توجه کتابها به ابعاد فرهنگ
مطالعه در پایههای مختلف یکسان است؟

Asymp. Sig

df

Chi-Square

<0/0005

3

62/636

براساس جدول  ،3چون مقدار سطح معناداری برابر  >0/0005است در سطح اطمينان
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 99درصد ميتوان گفت تفاوت مشاهدهشده بين فراواني پاسخها از لحاظ آماري معنادار
است .بهعبارت ديگر ،میزان پرداختن به ابعاد فرهنگ مطالعه در پایههای مختلف یکسان
نيست يا میزان یکسانی در پرداختن به فرهنگ مطالعه در بین پایههای مختلف دیده نمیشود.
• میزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
جدول  .4میزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در جامعه مورد بررسی
نام ُبعد
عاداتمطالعه
انگیزش به مطالعه
مدیریت زمان مطالعه
آگاهی از راهربدهای صحیح مطالعه
محبوبیتعمومیمطالعه
جمع

فراوانی

درصد

12
121
24
57
50
264

4/5
45/8
9/1
21/6
18/9
100

براساس جدول  ،4بیشترین توجه به بُعد "انگیزش به مطالعه" با  45/8درصد و کمترین
توجه به بُعد "عادات مطالعه" با  4/5درصد شده است .همچنین ،درصد توجه به ابعاد
مختلف فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات اجتماعی ابتدایی توزیع یکسانی ندارد.
"مدیریت زمان مطالعه"  9/1درصد" ،آگاهی از راهبردهای صحیح مطالعه"  21/6درصد،
و "محبوبیت عمومی مطالعه"  18/9درصد میزان توجه را بهخود اختصاص دادهاند .برای
محاسبه معناداری این موضوع از آزمون كاي اسكوئر (خيدو) استفاده شد.
جدول  .5خالصه دادههاي آزمون كاي اسكوئر براي میزان توجه به ابعاد مختلف فرهنگ مطالعه
سؤال
آیا میزان توجه کتابها به ابعاد مختلف
فرهنگ مطالعه یکسان است؟

Asymp. Sig

df

Chi-Square

< 0/0005

4

135/811

مطابق جدول  ،5چون مقدار سطح معناداری  >0/0005است ،در سطح اطمينان 99
درصد ميتوان گفت تفاوت مشاهدهشده بين فراواني پاسخها از لحاظ آماري معنادار است.
بهعبارت ديگر ،میزان توجه کتابها به ابعاد مختلف فرهنگ مطالعه یکسان نيست.
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• میزان توجه به فرهنگ مطالعه در محتوای درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
ایران
بهمنظور پاسخگویی به این سؤال از روش شانون استفاده شد .در مرحله اول ،نتایج
توصیفی در قالب جدول ،در مرحله دوم ،تنظيم جدول دادههای بهنجارشده ،در مرحله سوم،
ارائه مقدار بار اطالعاتی در جدول پس از نرمالسازي ،و مرحله آخر ،جدول تنظيم ضریب
اهمیت.
جدول  .6نتایج تحلیل درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه
ابعاد
کتابها
مطالعات اجتامعی سوم
مطالعات اجتامعی چهارم
مطالعاتاجتامعیپنجم
مطالعات اجتامعی ششم
جمع

عادات
مطالعه

انگیزش به
مطالعه

مدیریت زمان
مطالعه

3
4
0
5
12

7
16
26
72
121

4
7
4
9
24

آگاهی از راهربدهای محبوبیتعمومی
مطالعه
صحیحمطالعه
15
17
13
12
57

مجموع
40
54
49
121
264

11
10
6
23
50

براساس جدول  ،6مجموع فراواني ابعاد تحليلشده در کتابهای مورد بررسی 264
مورد بود .بیشترین توجه به ابعاد مفهومی را کتاب مطالعات اجتماعی سال ششم با 121
فراوانی و کمترین توجه را کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم با  40فراوانی داشتند .فراواني
هريك از ابعاد فرهنگ مطالعه بهتفكيك در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .7دادههای بهنجارشده توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
ابعاد
کتابها
مطالعات اجتامعی سوم
مطالعات اجتامعی چهارم
مطالعاتاجتامعیپنجم
مطالعات اجتامعی ششم

عادات
مطالعه

انگیزش به
مطالعه

مدیریت زمان
مطالعه

0/052
0/333
0/000
0/714

0/850
0/231
0/512
0/595

0/761
0/292
0/761
0/573

آگاهی از راهربدهای محبوبیتعمومی
مطالعه
صحیحمطالعه

0/362
0/892
0/822
0/112

0/022
0/002
0/021
0/064

در جدول  ،7دادههای بهنجارشده توجه به ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات
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اجتماعی دوره ابتدایی آمده است .پس از نرمالسازي دادهها با استفاده از فرمول مرحله دوم
روش شانون ،مقدار بار اطالعاتي (عدم اطمينان) هريك از مؤلفهها در جدول  8آورده شده
است.
جدول  .8مقدار بار اطالعاتی ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
ابعاد

عادات
مطالعه

انگیزش به
مطالعه

مدیریت زمان
مطالعه

آگاهی از راهربدهای
صحیحمطالعه

محبوبیتعمومی
مطالعه

بار اطالعاتی

0/778

0/773

0/955

0/994

0/914

در مرحله پاياني ،ضريب اهميت مؤلفههاي فرهنگ مطالعه با استفاده از فرمول مرحله
سوم روش شانون بهدست آمد .هر مقولهاي كه بار اطالعاتي بيشتري داشته باشد ،از درجه
اهميت ( )wjبيشتري برخوردار است.
جدول  .9مقدار ضریب اهمیت ابعاد فرهنگ مطالعه در درسنامههای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی
ابعاد

عادات
مطالعه

انگیزش به
مطالعه

مدیریت زمان
مطالعه

آگاهی از راهربدهای
صحیحمطالعه

محبوبیتعمومی
مطالعه

رضیب اهمیت

0/176

0/175

0/216

0/225

0/207

نتایج جدول  9نشان ميدهد که از بین ابعاد ،بیشترین ضریب اهمیت مربوط به بُعد
"آگاهی از راهبردهای صحیح مطالعه" ( )0/225و کمترین ضریب اهمیت مربوط به بُعد
"انگیزش به مطالعه" ( )0/175است .از یک سو ،سه بُعد "مدیریت زمان مطالعه"" ،آگاهی از
راهبردهای صحیح مطالعه" ،و "محبوبیت عمومی مطالعه" اهمیت تقریب ًا یکسانی دارند و از
سوی دیگر ،دو بُعد "عادات مطالعه" و "انگیزش به مطالعه" نیز اهمیت تقریب ًا یکسانی دارند.

بحث و نتیجهگیری

مطالعه و کتابخوانی یکی از مؤلفهها و شاخصهای توسعه فرهنگی است و میزان توجه به
کتاب و کتابخوانی بیانگر رشد و تعالی فرهنگی جوامع بهشمار میآید .پيشرفت كشورهاي
جهان ،چه توسعهيافته و چه در حال توسعه ،مبين اين واقعيت است كه بهبود وضع مطالعه و
راههاي صحيح و تسريع در اين امر و درك بهتر و فهم مطالب يكي از اقدامات مهم آموزشي
محسوب ميشود.
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در ایران نیز موضوع فرهنگ مطالعه همواره يكي از بارزترين جلوههاي ذوق و انديشه
مردم محسوبشده است ،زيرا تأثير بسزايي در رشد حيات فرهنگي -اجتماعي و شکوفایی
تمدن ایرانی -اسالمی داشته است.
پژوهش حاضر ،برخالف مطالعات صورتگرفته پیشین که بیشتر تأکید بر بررسی
واژههایی همچون کتاب ،کتابخانه ،کتابخوانی ،و مطالعه داشتند ،ابتدا به شناسایی ابعاد
و مؤلفههای گسترده مرتبط با فرهنگ مطالعه پرداخت و سپس اقدام به تحلیل آنها در
درسنامههای مطالعات اجتماعی پایههای مختلف تحصیلی در دوره ابتدایی كرد.
نتایج حاصل از بررسی نشان داد:
الف .در مجموع 264 ،مرتبه به ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه توجه شده است .در
این میان ،سهم کتاب مطالعات اجتماعی سالهاي سوم تا ششم بهترتيب  ،49 ،54 ،40و 121
فراوانی است.
ب .محتوای درسنامهها از لحاظ مقادیر فراوانی ،بار اطالعاتی ،و ضریب اهمیت به ابعاد
عادات مطالعه ( ،)0/176 ،0/778 ،12انگیزش به مطالعه ( ،)0/175 ،0/773 ،121مدیریت زمان
مطالعه ( ،)0/216 ،0/955 ،24آگاهی از راهبردهای صحیح مطالعه ( ،)0/225 ،0/994 ،57و
محبوبیت عمومی مطالعه ( )0/207 ،0/914 ،50توجه پراکنده و نامتوازنی داشتهاند .این یافته،
یعنی توجه كم و نامتوازن به ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه كه با نتایج پژوهشهای
بابالحوائجی و یزدیانراد ( ،)1389زارع فراشبندی و همکاران ( ،)1388ذوالقدری (،)1388
و محسنیان ( )1383همسو است .بابالحوائجی و یزدیانراد ( )1389علت كمتوجهي را به
نبود اولویتگذاری و نیازسنجی مجلهها ارتباط دادهاند .زارع فراشبندی و همکاران ()1388
دلیل کاستیهای کیفی و ناتوانی دانشآموزان در درونیسازی مفاهیم مرتبط با کتاب و
کتابخوانی را نداشتن تداوم در سازماندهی محتوا میدانند؛ ذوالقدری ( )1388علت مغفول
واقع شدن بسیاری از مؤلفهها را عدم توجه مؤلفان دانسته است .محسنیان ( )1383نیز بیان
میدارد که توجه درسنامهها با شيب رو به رشد و مناسبي همراه نبوده است؛ زيرا سطح توجه
به ابعاد و مؤلفهها در هر پايه بايد با ویژگیهای روانشناختی و زیستشناختی دانشآموزان
آن پایه متناسب باشد و در پايههاي باالتر توجه بيشتری شود.
با توجه به اقتضائات آموزش و پرورش در عصر جدید و اهمیت آموزش فرهنگ
مطالعه و لزوم همخوانی بیشتر درسنامهها ،پیشنهاد میشود گروههای تألیف درسنامههای
مطالعات اجتماعی سعی کنند ابعاد و مؤلفههای فرهنگ مطالعه را بهصورت مارپيچي در
خالل محتواهاي آموزشي تنظيم كنند و ارائه دهند .برنامه درسي مارپيچي يك روش تنظيم
محتواست كه در آن ،برخي مفاهيم ،عقايد ،يا موضوعهاي اساسي بهتدريج در طول برنامه
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جایگاه ابعاد و مؤلفههای فرهنگ
مطالعه در درسنامههای ...

درسي عرضه ميشوند ،بدون آنكه تمامي زمينه مورد يادگيري بهطور كامل و منظم تكرار
شود .دانشآموزان در اين شيوه با تعيين توالي تجربيات يادگيري با جنبههاي معين موضوعات
آشنا ميشوند و موقعيت براي برخورد دوباره آنها در شكل پيچيدهتر در سالهاي متوالي
فراهم ميشود .اين شيوه براي اين بهوجود آمده است كه مطالعات دانشآموزان را عميقتر
ميسازد (فتحی واجارگاه.)1388 ،
با توجه به کاستیهای موجود در محتوای کتابها دستاندركاران آموزش و پرورش
ميتوانند بهكمك آموزشهاي ضمن خدمت ،اهميت پرداختن به مفاهيم مرتبط با ابعاد و
مؤلفههای فرهنگ مطالعه را براي مدیران و معلمان تشريح نمايند و آنان نیز در فرصتها و
مناسبتهاي گوناگون براي دانشآموزان تبيين كنند تا این مباحث به برنامه درسی پنهان یا
مغفول تبدیل نشود.
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