
17

Qualitative analysis of content of the textbook of thinking and 

lifestyle in relation to reading and studying categories 
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The purpose of the present study is to analyze the content of a thinking and 

lifestyle textbook in reading and reading categories. The present study is 

applied in terms of purpose and qualitative in terms of research approach. 

The statistical population of the research is 7th grade Thinking and Lifestyle 

textbook in 1397. Content analysis was used to reach the content of book 

messages related to reading. The book was thoroughly analyzed and the 

concepts related to reading were extracted and categorized. These concepts 

were then categorized and subdivided into levels of abstraction. The results 

showed that the book performs well in terms of studying and guiding the 

student in the proper way of studying. But most of all, the present book's 

lack of attention to explicit and transparent expression is the advantage of 

reading and its role in having the right thinking. The book also has activities 

that constantly encourage the student to think, but in no part of the book 

does the student answer the questions, and only one part of the research 

project in the research project Information collection refers to visiting the 

library. 
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ی تفکر و سبک زندگی تحليل کيفی محتواي کتاب درس

هاي خواندن و مطالعهدر ارتبا  با مقوله

1ابوالفضل اسدنيا

2عبداالحد نبی اللهی  

چكيده
 ش خواندن های مقوله در زندگی س ک ش تفکر درسی کتا  محتوای تحلیل حاضر رژشهش هدف 

 جامعه. اسد کیفی رژشهش، رشیکرد نظر از ش کاربردی هدف لحاظ به حاضر رژشهش. اسد مطالعه

 به رسیدن برای. اسد 0348 سال در هفتم رایه زندگی س ک ش تفکر درسی کتا  رژشهش ثماری

 مورد کامل بطور به کتا . شد استفاد  محتوا تحلیل از خواندن با ارت اط در کتا  های ریام محتوای

 سپس. گردید یبند  دسته ش استخراج خواندن با مرت ط مفاهیم  ش گرفد قرار تحلیل ش تجزیه ش بررسی

 به کتا  داد نشان نتایج. شدند ت دیل  زیرمقوله ش مقوله به انتزاع سطح نظر از ش بندی دسته مفاهیم این

 مطلوبی عملکرد مطالعه صحیح شیو  جهد در ثموز دانش هداید ش مطالعه عناصر به ررداختن لحاظ

 ش صریح بیان به حاضر کتا  هتوج عدم ثید می چشم به چیز هر از بیش که ثنچه اما. اسد برخوردار

 هایی فعالید دارای کتا  همچنین. اسد صحیح تفکری داشتن در ثن نقش ش خواندن مزید شفاف

 به راسخ را  کتا  از قسمد هیچ در اما کند می تفکر به ترغیب را ثموز دانش مداشم طور به که اسد

 ثشری جمع های را  از یکی شهشیرژ طرح قسمد در تنها ش کند نمی معرفی ثموز دانش به را سؤاالت

 .کند می بیان کتابخانه به مراجعه را اطالعات
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 و بيان مسئله مقدمه

های متفاشتی بهار  بارد.   ها ش شیو توان از رش برای بیان یک مفهوم، مقصود ش یا مضمون می

نتقال ریام از شیو  مستقیم استفاد  کرد، مانند استفاد  از جمالت ائمه ش گا  بهتر اسد که برای ا

توان استفاد  کرد. مزیاد  بزرگان در مدح ش ستایش اارات مطالعه ش گاهی شیو  غیرمستقیم می

این شیو  شادار کردن مخاطب به تفکر برای ری بردن به ریام مورد نظر اساد، باه عناوان مثاال     

خواند؛ که اشاار  باه اهمیاد    ردی در حال غرق شدن که کتا  میطراحی ش اجرای مجسمه ف

 (.23، 0388خواندن ش دانستن اسد)دهخدا، 

ال ته برای استفاد  از هر شیو  ابتدا باید به جامعه هدف، نوع ریام ش بستر ارائه ریام توجه کرد تا 

ث  در منااطق   بتوان بیشترین اار ش بهر  را برد. بارای مثاال نصاب تاابلویی باا عناوان بحاران       

-تواناد اهمیاد صارفه   ای که از میزان باالی بارندگی برخوردارند، چندان نمیاستوایی ش حار 

های بسیاری اشار  شد  کاه بهتارین   جویی ش استفاد  درسد از منابع ثبی را بیان کند. در نوشته

شیو  برای فرهنگ سازی، ثموز  فرهنگ ماورد نظار از خاانواد  ش سیساتم ثموزشای اساد.       

ثموزان را به تفکر، رژشهش ش سا ک زنادگی م تنای بار مطالعاه      بنابراین تدشین کت ی که دانش

ای تشویق کند از اهمید باالیی برخوردار اسد. مطالعه زیربنای تفکر ش رژشهش در هر جامعاه 

ای با ریشرفد ش یا عقب مانادگی جواماع انساانی    اسد. به همین دلیل رژشهش به گونه ریچید 

ای متفکار ش دارای  نوان انتظار جامعاه (. نمی38: 0340سد )حیدری ش همکاران، گر  خورد  ا

س ک زندگی مطلو  را بدشن مطالعه داشد. بررسی زندگی بزرگان علم ش اد  ایران زماین ش  

همین طور دین م ین اسالم که با کلمه خواندن ثغاز شد، موید این امر اسد که س ک زنادگی  

 ین س ک زندگی اسد.  ترم تنی بر مطالعه شایسته

رذیر، رژشهند  ش مند، مسئولیدجایگا  ش نقش انکارنارذیر مطالعه در تربید نیرشی انسانی عالقه

های اجتماعی ش ررشر  شهرشندانی شایسته، س ب شد  اسد تاا بررسای   کارثمد برای سازمان

از  عوامل موار بر مطالعاه همیشاه یکای از موضاوعات جالاب ش بحاث برانگیاز باشاد. یکای         

هاای درسای   موضوعاتی که در این حیطه هموار  مورد عالقه رژشهشگران بود ، تحلیال کتاا   

ثموزان رایه هفتم نگاشته شد ، باا  اسد. کتا  تفکر ش س ک زندگی کتابی اسد که برای دانش

رشد که در کتا  به صورت مستقیم ش غیر مستقیم مضاامین  خواندن عنوان کتا  این انتظار می

ی مرت ط با مطالعه ش س ک زندگی م تنی بر خواندن بیان شد  باشد. بنابراین رژشهش هاش مقوله

حاضر بر ثن اسد تا با شیو  تحلیل کیفی به بررسی کتا  تفکر ش سا ک زنادگی بپاردازد، تاا     
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رششن کند که کتا  حاضر ثیا در رساندن مفهوم اهمید خواندن ش سا ک زنادگی میتنای بار     

خیر تا با شناسایی نقاط قاوت ش ضاعف ثن سا ب به اود شضاعید      مطالعه موفق بود  اسد یا 

کتا  مورد نظر ش انتقال بهتر اهمید مفهوم مطالعه ش خواندن شود.

مبانی نظری

 تعاریف مطالعه

نگریستن به هر چیزی برای شاقف شدن به ثن ش تأمال،  »ی دهخدا مطالعه به معنی نامه در لغد

نگریساتن در چیازی بارای شقاوف بار      »کردن به معنی  ش مطالعه« تفکر، اندیشه ش نظر به دقد

(.5080: 0388)دهخدا ،« اسد احوال ثن ثمد 

در فرهنگ معین برای مطالعه معانی ذیل ثشرد  شد  اسد:

به دقد نگریستن به چیزی برای شقوف به ثن؛-

(.750: 0385خواندن کتا  یا نوشته ای ش فهمیدن ثن )معین، 

ی  اسد: اطالع یافتن از چیازی باا اداماه    العه را چنین بیان کرد  بعالش  فرهنگ عمید معنای مط

 (.0750: 0374ی دیگر ش دقد کردن در ثن )عمید،  نظر در ثن، خواندن کتا  یا نوشته

کاه  طاور  ی یک مقوله اساد باه  تعریف مطالعه در فرهنگ شبستر، بررسى عمیق ش همه جان ه

رشند  »شارکد داشته باشند. به ع ارت دیگر، بخشى از حواس ثدمى یا تمامى ثن در این امر م

کارگیر  ذهن ش به منظاور دریافاد اطالعاات، توجاه دقیاق ش تجرباه ش تحقیاق        اسد که ازبه

گیرد ش شاامل خاو  دیادن، خاو  شانیدن      ی هر موضوع، رشیداد ش ردید  صورت میدربار 

)فرهنگ مریام « ودشها بودن میشلمس کردن ش چشیدن، تجربه کردن، ررسش ش به دن ال راسخ

(. تعاریف متفاشتی برای مطالعه مطرح شد  ش این خود نشاان از ثن دارد  0350: 0480 0شبستر،

ای اسد.که این کلمه دارای مفهوم بسیار عمیق ش گسترد 

 بازاندیشی و بازنگری در مفهوم و چرایی مطالعه

اد زندگی، جامعا  امارشز   های سریع فناشری اطالعات ش کاربرد شسیع ثن در تمامی ابعریشرفد

-های رشزمر  ش برنامهسابقه مواجه کرد  اسد. ثهنگ شتا  در زندگی، تجربهرا با تغییراتی بی

ای از تااریخ مانناد ثن ریادا    ها، چنان دگرگون شدند که در هیچ برهههای زمانی معمول انسان

1. Merriam-Webster Dictionary
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هاای  د  تا ساازمان (. این شتا  در تغییرات س ب ش 42: 0345)رشحانی ش همکاران،  شودنمی

رش شوند ش از ثنجا که مادارس باا   ای شسیع از تقاضاها با نیات متفاشت رشبهاجتماعی با گستر 

اند، نقاش ش اهمیاد ثنهاا    رسالد ثماد  سازی نسل جوان برای این تغییرات شتابان ایجاد شد 

 ثید.بیش از همیشه به چشم می

ن فرهنگی بر اهمید مطالعه هنوز سرانه مطالعاه  با شجود این تغییرات ش تاکید مداشم مسئولی   

در کشور مطلو  نیسد. محققان دیگر نیاز انگیاز  کودکاان خیاباانی در اساتفاد  از خادمات       

های عمومی به کنند که ثموز  ش مطالعه در کتابخانههای عمومی را  این گونه بیان میکتابخانه

کاه فارد در   سازگار اسد. از جملاه ایان  صورتی اسد که با نظام شیژ  زندگی کودکان خیابانی 

ها برای ا اد ناام شارایط سانی ندارناد؛ ش      کتابخانه از ثزادی نس ی برخوردار اسد ش کتابخانه

زاد ، بیگادلی ش  فاراهم اساد)معرف   ثنهاا همچنین امکان کار ش تحصیل به طور همزمان برای 

 (. 30: 0374نعمتی ،

ش مکاانی بارای بارثشرد  کاردن نیازهاای       از سویی دیگر مدارس باه عناوان مراکاز یاادگیری    

توان ایجاد ش تقوید عادت اطالعاتی، ثموزشی ش اجتماعی هستند.یکی از اهداف مدارس را می

هاای خاو  ش   دانساد. کتاا    ثنهامطالعه در افراد جامعه ش برانگیخته کردن تخیل ش خالقید 

وانان شاکل بگیارد )قازل    مناسب به تنهایی کافی نیسد تا عادت به خواندن در کودکان ش نوج

تواند تاایری شگرف بر عاادت باه مطالعاه    (. بلکه شناخد ش ایجاد انگیز  می382: 0373ایاق، 

تاوجهی باه   داشته باشد. یکی از علل میزان رایین مطالعه در میان مردم ش فقار مطالعااتی را بای   

 (. 35: 0342محمدی، فرهنگ سازی در کتب ثموزشی اسد )موحدیان ش شا 

( در 0378کنند؟ تقای رناا  ش دیاانی)   ها مطالعه میثید که چرا انسانال این سوال ریش میح   

کنناد  اشاار  مای   هها ش فواید مطالعه در دشران حیاات در جامعا  به ضرشرتراسخ به این سوال 

هال، گساتر  افاق دیاد شی ش     ج تاریاک  زندان از انسان رهایی(. 3: 0378)تقی رنا  ش دیانی،

های مختلف بارای مشاکالت، برقاراری    حل شر از شتا  زدگی، ریداکردن را گیری به د تصمیم

ارت اط با دیگران، افزایش اعتماد به نفس، ثشنایی با افکار ناو، ساپری کاردن اشقاات فراغاد،      

افزایش دانش ش تسریع رشد فکری، از مواردی اسد که در راسخ به ررسش باال بایاد بار ثنهاا    

عاتی در جامع  اطالعاتی نیاز مطالعاه ش خوانادن اهمیاد دارد.     تأکید کرد. در زمینه سواد اطال

ای فعاال، عاادت باه     سواد اطالعاتی، به خواندن متکی اسد ش برای ت دیل شادن باه خوانناد    

(.7: 0378)همان،  های اشلی  زندگی ش ممارسد کافی الزم اسدمطالعه در سال
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شالادین(، مدرساه، کیفیاد شکمی اد     در عادت افراد به مطالعه نقش عواملی همچون خانواد  ) 

ها کتابهای کودکان، سیاسد فرهنگی ش ثموزشی، توسعه اقتصادی ش اجتماعی، ش کم ودکتابخانه

فقار، شجاود    .توان نادید  گرفد. نخریدن کتا  هم از مسائل فرهنگی مردم ایران اسدرا نمی

اقتصاادی،   یتهاای هاای شادید باه فعال   های متعدد ش جدید، عدم ثموز  صحیح، گرایشرسانه

دار ریشاه  تار خصوص صدا ش سایما، ش از هماه مهام    های گرشهی بهانفعالی عمل کردن رسانه

گرایش به ثن  ن ودن فرهنگ کتابخوانی در بین مردم ایران از دالیل عمد  نخریدن کتا  ش عدم

کای  ای از اهمید مطالعه به عنوان ی(. ثنچه که بیان شد گوشه52: 0374اسد )نظری، عصار ، 

های رشد ش توسعه اجتماعی بود.از شاخص

 پيشينه پژوهش

های صاورت گرفتاه در   توان به دش بخش تقسیم کرد. رژشهشهای رژشهش حاضر را میریشینه

هایی که در ارت اط با کتا  تفکر ش س ک زندگی انجام ثموزان ش رژشهشارت اط با مطالعه دانش

 شد  اسد.

ثموزان به مطالعاه در   های درسی را در تشویق دانشتا ( در رژشهشی نقش ک0373محسنیان )

هاای درسای در   های کتا های ابتدایی ش راهنمایی بررسی کرد. بدین منظور محتوای ریام دشر 

ثموزان به مطالعه مورد تحلیل قارار   های مذکور در خصوص رابطه مطالب با تشویق دانشدشر 

  ش دشر   ا  ت ک 57  ی ن ع ی  ی دای ت اب  ی دشر   ی درسااا  هااای کتااا    ی ام م ، ت اری ثم  ی ه ع ام گرفااد. ج 

  وع وضا  م  ه ب  ه وج ا ت ا ب ه ه ون م شاد  اساد. ن    ل ام را شا   ی درسا   ا  ت ک 33  ی ن ع ی  ی ل ی ص ح ت  ی ای م ن راه

اناد ش نتاایج     د  شا   ا  خ ت ان  ی ل ی ص ح ت  ی ای م ن ش راه  ی دای ت اب  دشر   ی درس  هایاز کتا   ی ررس ورد ب م

ش   ا  ت ک  ه ب  ارات اشا   ن ری ت شا  ی ب  ی دای ت اب  دشر   ال سا   ج ن ر  هاای کتا   ن ی رژشهش شی نشان داد در ب

  وز  ثم  هاای کتا   ه ا ب ه ثن  ن ری ت م د( ش ک درص 40/25ا  ورد ی م 25ا  )ب  ی ارس ف  ا  ت ک  ه ب  ی وان خ اب ت ک

  دشر   ال ساا 3  ی درساا  هااایکتااا   ن ی ود. در ب شاا ی وط م رب د( م درصاا 33/7ا  ورد ی م 0ا )ب  رثن ق

ا  ورد ی م 037ا  )ب  ی ارساا ف  ا  ت ک  ه ب  ی وان خ اب ت ش ک  ا  ت ک  ه ب  ارات اشاا  ن ری ت شاا ی ب  ی ل ی صاا ح ت  ی ای م ن راه

د(  درصاا 50/0ا  ورد ی م 2ا  )ب  ی اع م ت اج  ات م ی ل ع ت  هااایکتااا   ه ا ب ه ثن  ن ری ت م د( ش ک درصاا 78/05

  ه ن ی زم  ن در ای  ای ه ت ک وال ن اصا   ن ش ف  ه رف ر ش ح ن ا، ه ی راف غ ج  هاای  ا در کتاا   ن م ود. ضا  ش ی وط م رب م

 د. اس  د  ش ن  طرح م
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بساتان از نظار   های درسای د ( محتوای کتا 0377در رژشهش دیگری فراش ندی ش همکاران  )

هاای   مفاهیم مربوط به کتا  ش کتابخوانی را مورد تحلیل قرار دادند. جامعه رژشهش کلیه کتا 

های درسای  های رژشهش نشان داد که در کتا های اشل تا رنجم دبستان بود ش یافتهدرسی رایه

انی ش اطالعات نوشتاری ش تصویری نس تا خوبی در مورد کتا ، کتابخو  78/72سال تحصیلی 

ای اسد که کودکاان را باه مطالعاه    مطالعه گنجانید  شد  اسد ش نحو  تکالیف درسی به گونه

 نمایند.  گویی ش استفاد  از کتابخانه تشویق می خوانی، قصهقصه

رساانی در  ( میزان انعکاس موضاوعات کتاباداری ش اطاالع   0340جوان خد، شزیری ش یقطین )

 0374-40دانشگاهی )شاخه نظری( در ساال تحصایلی   های درسی دشر  متوسطه ش ریشکتا 

دانشگاهی شااخه   کتا  دشر  متوسطه ش ریش 23های حاصل از بررسی را بررسی نمودند. یافته

ها بیشتر به موضاوعات ایان   های رشته علوم انسانی نس د به سایر رشتهنظری نشان داد کتا 

سال « زبان فارسی»میزان اطالعات، کتا   ها از لحاظاند. در بین کتا   رشته علمی توجه داشته

-دشر  ریش« دین ش زندگی»ها ش از نظر تعداد دفعات کتا  دشم دبیرستان مشترك تمامی رشته

اناد.   رساانی ررداختاه  ها به موضوعات علوم کتابداری ش اطاالع دانشگاهی مشترك تمامی رشته

نظر تعداد دفعات ش هام از نظار    رسانی هم ازمقول  مرجع ش کلیات در رشته کتابداری ش اطالع

هاای درسای   هاا در کتاا    اند، بیشتر از سایر مقولاه  های درسی به ثن ررداختهحجمی که کتا 

 دانشگاهی شاخه نظری، منعکس گردید  اسد.  دشر  دبیرستان ش ریش

ثماوزان  ی ثزاد داناش بررسای شضاعید مطالعاه   "( رژشهشای باا عناوان    0340اسماعیلی اشل )

انجام داد  اسد. رش  راژشهش ریمایشای    "استان خوزستان ش عوامل مؤار بر ثن هایدبیرستان

-ی ماورد بررسای داناش   های رژشهش از طریق ررسشنامه گردثشری شد  اسد. جامعاه ش داد 

ی عوامال ماؤار بار    ها نشان داد که در زمینههای استان خوزستان هستند. یافتهثموزان دبیرستان

های بازدارند  متعلق ثموزان، بیشترین بارعاملی در مورد مؤلفهن دانشمیزان مطالعه از دیدگا  ای

ی ثزاد بود  کنند  تشویق شالدین به مطالعههای ترغیببه حجم زیاد تکالیف مدرسه ش در مؤلفه

ی ثزاد  بررسای شضاعید عاادات مطالعاه    "( رژشهشی با عناوان  0345اسد. رداد ش مسعودی )

انجام دادناد. رش  راژشهش    "شهر مشهد ش عوامل مؤار بر ثن یی متوسطهثموزان دشر دانش

ی ماورد بررسای   های رژشهش از طریق ررسشنامه گردثشری شد  اسد. جامعهریمایشی ش داد 

هاای  ی ثزاد در باین فعالیاد  ها نشان داد مطالعهثموزان دبیرستانی شهر مشهد اسد. یافتهدانش
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جایگاا  ناازلی داشاته اساد. در میاان عوامال        ثموزان در اشقاات فراغاد  ی دانشمورد عالقه

تر از سایر عوامل هستند. ی مطالعه حجم زیاد تکالیف درسی ش تماشای تلویزیون مهمبازدارند 

هاای  های درسی دشر  دبستان را نس د به مقولاه ( رشیکرد کتا 0342مرادی )موحدیان ش شا 

هاای درسای توجاه    کاه ماولفین کتاا    خواندن بررسی کردند. نتایج ثنها در مجموع نشان داد 

ای صاورت  ها به گوناه مناس ی به مقوله خواندن داشته ش طراحی ش برنامه ریزی محتوای کتا 

ثموزان به خواندن فراتر از متن کتا  رسامی ش خاارج از محایط رسامی     گرفته اسد که دانش

سی رایاه ششام   ( برنامه در0342ثموزشگا  ترغیب کند. کیان، منصوریان ش کرمشاهی امجزی )

ثموزان به مطالعه را برسی کردند. رش  رژشهش ثنها تحلیال محتاوای   ابتدایی در ترغیب دانش

کیفی ش همچنین رش  نظریه م نایی به عنوان فرثیند بکار گرفته شاد. جامعاه راژشهش شاامل     

ش نیز معلمان رایاه ششام کارج باود.      0345-43های درسی ششم ابتدایی در سال تمامی کتا 

های رژشهش شامل چک لیسد تحلیل محتوا ش مصاح ه نیماه سااختار یافتاه باود. نتاایج      ابزار

-ثموزان را به مطالعه ترغیب میهای درسی به شیو  مستقیم ش غیرمستقیم دانشنشان داد کتا 

ثماوزان را باه مطالعاه مناابع     ها نشانگرهایی شجود دارد کاه داناش  کند. به عالش  در متن کتا 

 کند.یگوناگون تشویق م

های انجام شد  بار عوامال   ی مرشری خود به تحلیل رژشهش( در مقاله5003) 0چتری ش رشت

های مقاالت متعددی نشان دهناد  ایان امار    کنند که یافتهموار بر مطالعه ررداختند. ثنها بیان می

گیرناد  اسد که عادت به مطالعه در دانش ثموزانی کاه از درس رشخاوانی نمار  بیشاتری مای     

هاای درشنای بیشاتری بارای مطالعاه غیار درسای        اسد ش این داناش ثماوزان از انگیاز     بیشتر

ی مث تای میاان   های انجام شاد  رابطاه  برخورداند. دیگر یافته ثنها نشان داد که در اکثر رژشهش

 دهند.های نوشتن را نشان میمطالعه غیر درسی ش مهارت

ه دانشاجویان مهندسای ماالزی را بررسای     ( عوامل موار بر مطالعا 5003) 5ثنامالیا ش مونیان دی

کردند. نتایج ثنها نشان داد که این دانشجویان از مطالعاه کمتار از اساتفاد  از تکنولاوای هاای      

های ثنها موید این امر باود کاه   برند. دیگر یافتهنوین بخصوص ررسه زنی در اینترند لذت می

-تر از همه محیط دیجیتال از مهام همی خانوادگی ، دسترسی به مواد خواندنی متنوع ش مریشینه

 ترین عوامل موار بر مطالعه هستند.

1. Chettri & rout

2. Annamalai & Muniandy
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تاوان  هایی که بر رشی کتا  تفکر ش س ک زندکی انجام شد  میاما در ارت اط با دیگر رژشهش

( اشار  کرد. در این رژشهش ثنها کتا  تفکر ش س ک زندگی 0345به رژشهش معزی ش زارعی )

های بکار رفته در کتا  باود ش  کردند. شاحد تحلیل ثنها جملهرا از نظر ترشیج حجا  بررسی 

ها از محاسیه فراشانی ش درصاد فراشانای اساتفاد  کردناد. نتاایج      به منظور تجزیه ش تحلیل داد 

درصد به اقناع فکری برای رذیر  قل ی ش درشنی  55/0نشان داد کتا  درسی مذکور به مقدار 

 50/0ش مناسب در راساتای تقویاد مراتاب اساالمی،     درصد به ارائه الگو روش 24/0حجا ، 

درصد به ارائه خدمات جسمی ش رشحی توجه شد  ش به جلب مشاارکد خاانواد  در راساتای    

های انجام شد  در ارت ااط باا کتاا  تفکار ش     حیا ش عفاف توجه نشد  اسد. از دیگر رژشهش

هاای ریشاگیری از   با مولفاه ( در ارت اط 0345توان به کریمیان، زشار ش ریری )س ک زندگی می

هاای سارمایه فرهنگای ش    ( در ارت اط با مولفه0348اعتیاد؛ حرفتی س حانی لیل ثبادی ش ریری )

 های کتا  تفکر ش س ک زندگی اشار  کرد.( در ارت اط با کاستی0342نقد کریمی )

 روش پژوهش

جامعه ثمااری  رژشهش حاضر  به لحاظ هدف کاربردی ش از نظر رشیکرد رژشهش، کیفی اسد. 

اساد. باه دلیال محادشد      0348رژشهش کتا  درسی تفکر ش س ک زندگی رایه هفتم در سال 

بودن جامعه ثماری، نمونه ش جامعه ثماری یکسان بودند. ابازار راژشهش چاک لیساد تحلیال      

تاوان از  های موجود در یک متن میمحتوا به شیو  کیفی بود. برای بررسی محتوای ثشکار ریام

(. تحلیال محتاوا   0342محتوا استفاد  کرد )کیان، منصوریان ش کرمشاهی امجزی،  رش  تحلیل

تارین کااربرد   هایی دربار  محتوای یک ریام اسد. مهمرششی مناسب برای راسخ دادن به سؤال

های یک ریام اسد.استفاد  از تحلیل محتوا به عنوان یک تکنیاک  تحلیل محتوا توصیف شیژگی

، 0340ضر شرشع ش تاکنون اداماه دارد )سارمد، بازرگاان ش حجاازی،     تحقیقی از اشایل قرن حا

035.) 

هاا،  ها، داساتان ها، فعالیدبرای این منظور در رژشهش حاضر کتا  به بطور کامل)متن، ررسش

ها ش تصاشیر( مورد بررسی ش تجزیه ش تحلیل قرار گرفاد ش باا بررسای کتاا ، مفااهیم      ارجاع

بندی گردید. سپس این مفاهیم دسته بندی ش از نظار ساطح     همرت ط با خواندن استخراج ش دست

انتزاع به مقوله ش زیرمقوله  ت دیل شدند ش ع ارات ش جمالتی مرت ط با مطالعه ش تشویق سا ک  

زندگی م تنی بر مطالعه عنوان شاهد به خود گرفتند. بارای سانجش رشایای راژشهش از رش      
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هاا توساط رژشهشاگران باه صاورت      نموناه محتوایی ش نظر متخصصان استفاد  شد. محتاوای  

های استخراج  ها مقایسه شد. همین طور مقوله جداگانه بررسی ش مفاهیم استخراج شد  ش مقوله

شد  توسط یک نفر از متخصصان مالحظه شد ش رایایی رژشهش با استفاد  از رش  ریشانهادی  

 50الای   00ر باین  هاا د ( بدسد ثمد که ع ارت اسد از بررسی مجادد مقولاه  5000) 0میرینگ

هاای خاام ماورد    درصاد از داد   20ها در بایش از  درصد از موارد مورد بررسی. بنابراین مقوله

ارزیابی مجدد قرار گرفتند که نتایج مشابهی بدسد ثمد. 

 هایافته

صفحه کتا  تفکر ش س ک زندگی رایه  020با توجه به محتوای بررسی شد  که ع ارت بود از 

های مطالعه ش عناصر مطالعاه  ش مطالب مرت ط با خواندن در دش مقوله فعالید هفتم، کلیه موارد

به شرح ذیل ثمد  اسد:

های مطالعاه: ایان مقولاه بیشاترین مطلاب را در کتاا  باه خاود         فعالید .0

اختصاص داد  بود ش به صورت مستقیم ش غیرمستقیم داناش ثماوزان را باه مطالعاه     

ه فعالید بازگویی دانش ثماوز را تشاویق باه    کرد. به عنوان نمونتشویق ش ترغیب می

کند ش یا با هم خواندن کاه باه تشاویق داناش     بیان یک قصه ش بحث در مورد ثن می

ثموزان برای خواندن طرح رژشهشی خود برای دیگر دانش ثموزان اسد. ثنچه که در 

هاای مارت ط باا مطالعاه ش خوانادن اساد.       این مقوله مورد توجه اسد تنوع فعالید

ها چون خوانادن باا خاانواد  از ایان جهاد اهمیاد دارد کاه        از این فعالید بعضی

کند.خانواد  دانش ثموز را نیز درگیر این امر می

1
 . Mayring 
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های مطالعه در کتا  تفکر ش س ک زندگی رایه هفتمفعالید -0جدشل 

نمونه مفاهیممقوله

های فعالید

مطالعه

کامل کردن جمالت، 

 نوشتن

داستانی از ادبیات فارسی یا زندگی شاقعی افراد بنویسید

یک داستان را نقل کنید ش دربار  ثن بحث کنیدبازگویی

سعی کنید از مطالب ثموخته شد  در ذهن خود یک تصویر بسازیدتصویرسازی

ی عقل، دانش ش تجربه را بنویسید.هادرك خود از معنای شاا معنایابی

نقل داستان کالغ تشنه به صورت ناتمام نقل داستان

هاایی در فعالیاد   نقش اطالعات در تغییر قضااشت ماا، نقال ساوال     جستجوی اطالعات

 تکمیلی که الزمه ثن جستجو ش مطالعه اسد

ترین گام در انجام ررشا  رژشهش اسد.طرح سوال رژشهش مهمرژشهش

های مشاهد  یا نظرسنجی ش یاا مراجعاه باه مناابع     اطالعات از رش  گردثشری اطالعات

ثید.چاری ش الکترشنیک بدسد می

های درسی ن اشدسوالی طراحی کنید که راسخ ثن در کتا  طرح ررسش رژشهش

طرح رژشهشی خود را در کالس بخوانیدبا هم خواندن

م معظم ره رینقل سخنی از مقا اهمید انس با کتا 

هدف یا هدف ما از انجام رژشهش چیسد؟چه رششی برای راژشهش  ررسشگری

 من مناسب اسد.

ذکر حدیث از کتب مشهور مانند غررالحکم، معرفی کتا  راایی کاه   معرفی کتا 

به جا ماند. نقل حکاید از کتا  گلستان ساعدی ش کتاا  بیادرا در    

 کالس درس، بحاراالنوار، نهج ال الغه

نتخا  شایو  راساخ   ا

 به سؤال

توان به این سؤال راسخ داد؟مراجعه به منابع چاری ش با چه رششی می

 الکترشنیکی، مشاهد  یا نظرسنجی

هااای معرفاای کتااا 

 مناسب خواندن

های مناسب تفکر ش س ک زندگی رایه هفتمکتا 

-د مای توانیم مطمئن شویم، اطالعاتی کاه باه دسا   با چه معیاری می سنجش اطالعات

ثشریم درسد ش کامل اسد؟

با مراجعه با احادیث ریام ر ش ائمه، احادیثی دربار  دشستی ریدا کنیاد.  مراجعه به متون

های هایی که دربار  زندگی رزمندگان اسالم مراجعه ش سختیبه کتا 
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نمونه مفاهیممقوله

های فعالید

مطالعه

ثنها در دشران جنگ ش اسارت را بنویسید.

ای از گفتگوهای کالس برای خانواد  خالصه این داستان را به همرا  خواندن برای خانواد 

خود بیان کنید

طرح سوال در ابتدای 

 هر م حث

-چرا قرثن کریم افراد را به مهار خشم ش بخشیدن دیگران توصیه می

 کند؟

نتایج داستان با کدام ضر  المثل همخوانی دارد؟ذکر ضر  المثل

هاا بررسای   همه جن اه اهل تفکر ش تعقل باشید ش هر موضوعی را از تفکر

 کنید.

باااازخوانی تجرباااه  

 دیگران

های دیگران معیاار ش شایو  مناساب زنادگی     از طریق خواندن تجربه

 خود را ریدا کنید

دانند برابراند. زگهوار  تا گور دانند با کسانی که نمیثیا کسانی که میاهمید مطالعه

 دانش بجوی

هاااای تعریاااف شاا 

 جدید

هوید فردی ع ارت اسد از.... خودثگاهی یعنی.... 

رش  مطالعه ش یادگیری خود را بنویسیدرش  مطالعه

ای را ترتیب دهید ش ثن را اجرا کنیدبا کمک دشستان نمایشنامهتهیه نمایشنامه

کند، شش زیر مقوله زمان مطالعه، هدف از در ارت اط با مقوله دشم که عناصر مطالعه را بیان می

ریزی، تمرکز، سرعد مطالعه ش رش  رس ختام شناسایی شد. باه    مطالعه، برنامهمطالعه، انگیز

رسد که هدف از ثشردن این عناصر در کتا  بیشتر راهنماایی ش هاداید داناش ثماوز     نظر می

برای انجام دادن شیو  صحیح مطالعه اسد.
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عناصر مطالعه در کتا  تفکر ش س ک زندگی رایه هفتم -5جدشل 

ناصر مطالعهع

زمان مناسب را برای مطالعه انتخا  کنید.زمان مطالعه

هدف شما از مطالعه ش یادگیری چیسد؟هدف از مطالعه

چگونه برای مطالعه درسی کاه عالقاه نداریاد در خاود     انگیز  مطالعه

 کنید.انگیز  ایجاد می

شقد خود را برای مطالعه تنظیم کنید.ریزیبرنامه

ای افزایش تمرکز در هنگام مطالعه فنون زیار را بکاار   برتمرکز

 ب رید

با توجه به سختی ش ثسانی کتا  سرعد خود را تنظایم  سرعد مطالعه

 کنید.

معرفی رششی استاندارد برای خواندن رش  رس ختام

 گيرینتيجه

د. همچناین  در میان ادیان ثسمانی تنها دین م ین اسالم اسد که با کلمه خواندن ثغاز شد  اس

سیر  ش رفتار ریام ر )ص( ش ائمه اطهار )ع( نیز نشانگر اهمید مطالعه ش کسب دانش در اساالم  

اسد. به عنوان نمونه ریام ر شرط ثزادی کفاری که در جنگ اسیر شد  بودند را ثموز  ساواد  

زنادگی   رشد کتابی که به مقوله تفکر ش س کدهد. بر این اساس انتظار میبه مسلمانان قرار می

ها معرفی ش ت لیغ نماید، چرا که رردازد، س ک زندگی م تنی بر مطالعه را بیش از دیگر کتا می

رایه تفکر صحیح خواندن اسد ش بدشن خواندن تفکر صحیح ش بنیادین اگر نگوییم ناممکن، به 

 نماید. سختی امکان رذیر می

ثماوز  ناصر مطالعه ش هداید دانشکتا  تفکر ش س ک زندگی رایه هفتم به لحاظ ررداختن به ع

شود گفد از عملکرد مطلاوبی برخاوردار اساد. باه عناوان      در جهد شیو  صحیح مطالعه می

دهد که بهترین زماان بارای مطالعاه ش یاادگیری چاه      نمونه این نکته را به دانش ثموز تذکر می

ظایم نماییاد.   زمانی اسد ش با توجه به هدفی که از مطالعه دارید سارعد خوانادن خاود را تن   

های مطالعه به طرق مختلف، مسنقیم ش غیرمستقیم، دانش ثموز کتا  همچنین در بخش فعالید

هایی چوت تهیه نماشانامه، نقال داساتان، ذکار داساتان باه       کند. رش را به مطالعه ترغیب می

 صورت ناتمام، بازخوانی تجربه دیگران ش غیر  که از نکات مث د کتا  مورد بررسی اسد.
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ثید عدم توجه کتا  حاضر به بیاان صاریح ش شافاف    ثنچه که بیش از هر چیز به چشم می اما

مزید خواندن ش نقش ثن در داشتن تفکری صحیح اسد. کتا  تنها در ثغااز ساخنی از اماام    

خمینی قدس سر  را در مدح ش انس با کتا  ش رنا  بردن به کتا  برای فراماو  کاردن زماان    

کنند ثنجایی که صاح د از راهکارهاای مقابلاه    رم کتا  فراش  میثشرد ش نویسندگان محتمی

هاای  کنند، حداقل به این سخن از امام )ر ( استناد کنند ش یکی از را با استرس ش اضطرا  می

 مفید کاهش استرس را مطالعه کتا  معرفی نمایند.

کناد اماا در   ر میهایی اسد که به طور مداشم دانش ثموز را ترغیب به تفککتا  دارای فعالید

کند ش تنهاا در قسامد   هیچ قسمد از کتا  را  راسخ به سؤاالت را به دانش ثموز معرفی نمی

کناد. در  های جمع ثشری اطالعات را مراجعه به کتابخاناه بیاان مای   طرح رژشهشی یکی از را 

مچاون  هایی از زندگی دانشمندان مسلمان هرفد چنین کتابی با ذکر مثالصورتی که انتظار می

ابوعلی سینا که کتابدار کتابخانه سامانیان بود، مراجعه ش استفاد  از کتابخانه را یک فضایلد باه   

شمار بیاشرد ش تال  کند تا اهمیاد نقاش کتابخاناه ش کتابادار را در شایو  ثموزشای مرساوم        

 امرشزی، که شیو  اکتشافی اسد بر خالف شیو  دستوری گذشته، رر رنگ نماید. 

-های مرت ط با خواندن را در هالاه س ک زندگی در اکثر صفحات، موارد ش مقولهکتا  تفکر ش 

شیو  درسد زندگی را در تفکار ش   "کند، به عنوان مثال در بخشی از کتا  ای از ابهام بیان می

توانسد در اینجا خوانادن کتاا  را باه عناوان     که می "داندگو  سپردن به سخن دیگران می

ه سخنان ش تفکرات گذشتگان ش یا کسانی که به هر دلیلی امرشز باه  راهی برای گو  سپردن ب

خود ثنها دسترسی نداریم بیان کند ش یا در جایی دیگر فعالید در خانه را مطالعاه یاک کتاا     

کند ش در قسمد مقایسه کند ش یا به خرید کتا  کمک ثموزشی اشار  میکمک درسی بیان می

 کند.زندگی فردی که اهل مطالعه اسد، نمی ای به س کهای زندگی هیچ اشار س ک

 منابع

هاای  ثماوزان دبیرساتان  داناش ی ثزاد بررسی شضعید مطالعه. (0340اسماعیلی اشل، ثرزش )  

نامه کارشناسی ارشد. دانشگا  شهید چمران اهاواز.  استان خوزستان ش عوامل مؤار بر ثن. رایان

دانشکد  علوم تربیتی ش رشانشناسی.

 در مطالعه های انگیز  بر موار عوامل بررسی(. 0378فاطمه؛ دیانی، محمدحسین ) تقی رناهی،

 (.3) 00، رسانیکتابداری ش اطالعش راهنمایی.  ابتدایی ثموزان دانش
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 موضاوعات  انعکااس  میازان  (. بررسی0340جوان خد، میثم؛ شزیری، اسماعیل؛ یقطین، مریم )

 در( نظاری  شاخه) دانشگاهیریش ش متوسطه ر دش درسی هایکتا  در رسانیشاطالع کتابداری

 .307-548، (53 ریاری) (0)02 رسانی، اطالع ش . کتابداری0374-40 تحصیلی سال

هاای تفکار ش   (. تحلیل محتوای کتاا  0348حرفتی س حانی لیل ثبادی، محمد؛ ریری، موسی )

 س ک زندگی دشر  اشل   

(.30) 05، مطالعات میان فرهنگیمتوسطه.  

(. تحلیال عوامال ترغیاب    0340رهلو، ع دالحسین؛ اسدنیا، ابوالفضال ) غالمرضا؛ فرج حیدری،

رساانی  کنند  ش بازدارند  رژشهش در میان دانشجویان تحصایالت تکمیلای کتاباداری ش اطاالع    

 .50-35(. 5) 0، . فصلنامه علم اطالعات ش نسخه شناسیایران

تهاران، دانشاکد  ادبیاات ش علاوم انساانی،       . تهران: دانشگا نامه لغد(.0388اک ر ) دهخدا، علی

 .      52نامه، جلد  سازمان لغد

-ثموزان دشر ی ثزاد دانشبررسی شضعید عادات مطالعه(. 0345رداد، ایرج؛ مسعودی، میترا )

. هاای عماومی  رسانی ش کتابخاناه تحقیقات اطالعمشهد ش عوامل مؤار بر ثن. ی شهر ی متوسطه

04 (3 ،)378-208.

تهران: نشر رهیا  نوین هور.«. مطالعه». ذیل فرهنگ فارسی عمید(. 0374) حسن عمید،

(. بررسای میازان   0345فامیل رشحانی، سیدعلی اک ر؛ خواجاوی، فاطماه؛ حمیادی، محسان )    

های کانون ررشر  فکاری کودکاان ش نوجواناان شاهر     استفاد  از فناشری اطالعات در کتابخانه

. شناسیفصلنامه دانشها. گیری از ثن در این کتابخانهدر بهر اهواز ش مشکالت ش موانع موجود 
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 (. تحلیال 0377نیا، ماریم )  امیدی ش امرایی، مرتضی باغ ادرانی، فری ا؛ فراش ندی، فیرشز ؛ کاش 

 هاای کتابخانه کتابخوانی. در ش کتا  به مربوط مفاهیم نظر از دبستان درسی هایکتا  محتوای

 مجموعاه : یاادگیری  -یااددهی  فرثیناد  در مشاارکد  ش ثموزشای  نظاام  ازیرویاس ثموزشگاهی،

 .کتابدار: تهران. (300-575اردی هشد، )ص  2 ش 3 مشهد فردشسی دانشگا  همایش مقاالت

(. ادبیاات کودکاان ش نوجواناان ش تارشیج خوانادن )ماواد ش خادمات        0373قزل ایااق، اریاا )  

 : سمد.ها برای کودکان ش نوجوانان(. تهرانکتابخانه

هاای درسای تفکار ش راژشهش ش تفکار ش سا ک       های کتاا  (. کاستی0342اهلل )کریمی، رشح

(.0) 0زندگی. فصلنامه نقد کتا  اخالق علوم تربیتی ش رشانشناسی. 
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هاای ریشاگیری از اعتیااد در محتاوای     (. مؤلفاه 0345کریمیان، هاجر؛ زار، تقی؛ ریری، موسی )

از دیدگا  دبیران. فصلنامه اعتیااد رزشهای ساوص مصارف      کتا  تفکر ش س ک زندگی رایه هفتم

 (.20) 00مواد، 

(. شاکااشی نقاش برناماه    0342کیان، مرجان؛ منصوریان، یزدان؛ کرمشاهی امجازی، اساماعیل )  

 .32های تربیتی، ثموزان به مطالعه. رژشهشدرسی رایه ششم ابتدایی در ترغیب دانش

  ی ای م ن راه ش  ی دای ت اب  ای ه دشر  در  ی درساا  ای ه ا  ت ک  ش ق ن  ی ررساا ب (.0373)ساارشر محساانیان،

 ، ی الم اسا  ثزاد  ا  گ شا  دان ارشاد،  کارشناسی نامهرایان. ه ع طال م  ه ب  وزان ثم ش دان  ب ی رغ ت در  ی ل ی ص ح ت

 تهران.  ، ن رشده د شاح

ررسای دیادگا  مسائولین    (. ب0374معرف زاد ، ع دالحمید؛ بیگادلی، زاهاد؛ نعمتای، شاه از )    

های عمومی استان خوزستان در ارائه خدمات اطالعاتی به کودکان خیاباانی. مطالعاات   کتابخانه

.27-54(، 5) 3کتابداری ش علم اطالعات. 

(. تحلیل محتوای کتا  درسای تفکار ش سا ک زنادگی دشر      0345معزی، لیال؛ زارعی، رضا )

حجا  بر اساس اهاداف ساند تحاول بنیاادین.      متوسطه اشل در مورد ترشیج ش تعمیق فرهنگ

(.3) 8رژشهشی زن ش جامعه، -فصلنامه علمی

 تهران: امیرک یر.«. مطالعه»، ذیل 3(. فرهنگ معین. ج0385معین، محمد )

های درسای دشر  (. بررسی رشیکرد محتوایی کتا 0342محمدی، گیتی )موحدیان، قاسم، شا 

ثباان، دانشاگا   54ش  57ن. اشلین هماایش ملای خوانادن    های مرت ط با خوانددبستان به مقوله

 کردستان.  

های دانش ثموزان دبیرستانی شاهرکرد در ماورد   (. دیدگا 0374نظری، اشرف، عصار ، فرید  )

عوامل ترغیب کنند  ش بازدارند  مطالعاه ثزاد. مجلاه مطالعاات ملای کتاباداری ش ساازماندهی       
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