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Abstract 
The main purpose of this research is to provide strategies in institutionalizing the 

study among students of the officer University and the training of Imam Hussein's 

protection against al-Islam. The present research method is applied and quantitative. 

According to the statistical population of 4500 students of a military university, the 

number of 353 samples was obtained using Cochran formula And for data collection, 

a researcher-made questionnaire was used, whose validity was measured with 

approved experts and reliability by Cronbach's alpha method. Using SPSS software 

and descriptive statistics (frequency, percentage, mean and ...) and inferential 

(Kolmogorov Smirnov, single-sample t-test), management command variables, 

educational and cultural promotional and research questions analyzed Took The 

study culture, management command indicator, the highest mean of the category (the 

clash of librarians and libraries authorities) with an average of 61.6 (from 5). In the 

educational index, the highest average of floss (by studying, the culture of my land 

of my land) was 68.68 (from 5). In the promotional cultural index, the highest average 

of floss (spoke of the study was pleased) with an average of 4.12 (from 5). 
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 **عبدالرسول سبحانی

 21/06/1400تاریخ دریافت: 

 02/12/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
یک دانشگاه نظامی است روش  این تحقیق ارائه راهکار های نهادینه نمودن مطالعه در بین دانشجویان  هدف اصلی

نفری دانشجویان یک دانشگاه  4500پیمایشی است. با عنایت به جامعه آماری  -کاربردی و کمیتحقیق حاضر از نوع 
نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق  353نظامی، شمار نمونه 

آلفای کرونباخ سنجیده گردید. با استفاده از  ساخته استفاده شد که روایی آن با نظر متخصصین تایید و پایایی با روش
spsنرم افزار s تک t و آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین و...( و استنباطی)کولموگروف اسمیرنوف، آزمون   

تبلیغی و سوال های تحقیق مورد تجزیه و  -تربیتی و فرهنگی -مدیریتی، آموزشی -نمونه ای(، متغیرهای  فرماندهی

، یتیریمد -یفرمانده ، شاخصفرهنگ مطالعه ردگرفت و نتایج حاصل از این تحقیق  عبارتند از اینکه: تحلیل قرار 
بوده  (5)از  61/3 نیانگیها مناسب است( با مکتابخانه نی)برخورد کتابداران و مسئول هیمربوط به گو نیانگیم نیشتریب

( با شومیباخبر م نمی)با مطالعه، از فرهنگ سرزم  هیمربوط به گو نیانگیم نیشتری، بیتیترب -یآموزش شاخصدر  است.
 ی)از صحبت با اهال هیمربوط به گو نیانگیم نیشتری، بیغیتبل -یفرهنگ شاخصدر  ه است.( بود5)از  68/3 نیانگیم

 ه است. ( بود5)از  21/4 نیانگی( با مبرمیمطالعه لذت م

 .دانشگاه نظامینهادینه نمودن، مطالعه، دانشجویان، ها: کلیدواژه
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 مقدمه
خداوند متعال در اولین آیات نازل شده قرآن مجید به پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت محمد 

. بخوان به (1:  96)قرآن،)صلی اهلل علیه و آله وسلم( خطاب فرمودند: اِقرَاء بِاسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق؛

نام پروردگارت، آن که تو را خلق کرد؛ که اهمیت خواندن و مطالعه از این آیه شنننریفه مشنننهود 

صلوات اهلل علیهم اجمعین( در روایات متعددی نیز  صومین) ست؛ و همچنین پیامبر اعظم و ائمه مع ا

 اهمیت خواندن و مطالعه را بیان نموده اند. 

تگی در بین جوامع بشنننری، سنننازمان ها و نهادهای مطالعه یکی از شننناخص های توسنننعه یاف

شته و نردبان ترقی و تکامل محسوب می  شد که نقش موثری در رشد فکری افراد دا مختلف می با

شود و  از عمده راه های ایجاد رشد فکری؛ عادت به مطالعه و نهادینه نمودن آن است که با استمرار 

ن به پرورش و شکوفا شدن استعدادهای درونی انسان، تحقق پیدا می کند و از ثمره های آن می توا

تربیت نیروی انسننانی خال ، متفکر و کارآمد و نهایتا پیشننرفت افراد برای رسننیدن به کمال واقعی 

 اشاره نمود که نیاز جامعه اسالمی ما به اینگونه افراد بسیار ضروری است. 

ن راسننتا مقام معظم رهبری می در جامعه ما توجه جدی به موضننوع مطالعه نمی شننود و در ای

دانند! مثل خوراك و ورزش و کردن را اصنننلجا جزو کارهاش بشنننرش نم  ملت ما مطالعه”فرمایند: 

ست، مطالعه سان ا ست! آدم باید  دیگر چیزهای  که جزو کارهاش معمول ان صلجا جزو این چیزها نی ا

علم در مدرسه از آدم بخواهد؛ یا باید عنوان دیگرش داشته باشد یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید م

کند! این  باید بخواهد در جای  سننخنران  کند تا موجب شننود که مطالعه یک دانشننمند باشنند؛ یا

آید و این چیزش اسنننت که تقریباج داند من وقت  یادم م چقدر خسنننارت اسنننتع! واقعاج خدا م 

آید! از این نیسننتند، به قلب من فشننار م  کردن را بلد رود که مردم ما مطالعهوقت از یادم نم هیچ

ساعت خسارت م  بیانات، ) “ش چه کس  استعبینیمع! واقعاج این به عهدهبابت، ما چقدر داریم هر 

کتابخوانی باید مثل خوردن و خوابیدن و سنننایر ”(.ایشنننان در بیانی دیگر می فرمایند: 107: 1370

 (. 45: 1390لی خامنه ای، )سیدع"کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود.

، از قبیل  یاسالم یتدوین شده در ردیف سایر دستورها یکه کتب اسالم یاز قدیمترین زمان

به معروف و نه ماز و روزه و حج و جهاد و امر  باب ین باب وجوب  "هم تحت عنوان  یاز منکر ، 

 (257:1377 ،یمطهر دیاز فرایض شناخته شده.)شه یباز شده و علم به عنوان یک "طلب العلم 
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سننرعت پیشننرفت علوم و گسننترش روزافزون حجم وسننیع اطالعات به حدی می باشنند که با 

گذر زمان تحول عظیمی در دنیا ایجاد شده است و افرادی در این تحول نقش اساسی را ایفا نموده 

در "نند. و موفقیت هایی بدست آورده اند که اهل مطالعه بوده و بر پایه فکر و اندیشه حرکت می ک

عصننر حاضننر تمام جوامع دنیا به سننوی تحول گام بر می دارند و مقوله کتابخوانی، دسننترسننی به 

 (.90: 1995)لستر، "اطالعات و ترویج مطالعه از مولفه های اصلی دنیای جدید است.

صل ست از:  یهدف ا شجو نیمطالعه در ب عوامل مرتبط با میزانتبیین  تحقیق ماعبارت ا  انیدان

 .گاه نظامییک دانش

 ی زیر پیگیری می شوند:فرع در جهت دستیابی به هدف اصلی هدف های

 نظامیدانشگاه یک  انیدانشجو نیمطالعه در ب مرتبط با میزان یتیریمد -یفرماندهتبیین عوامل  -1

 نظامیدانشگاه  یک انیدانشجو نیمطالعه در ب مرتبط با میزان یتیترب -یآموزش تبیین عوامل -2

 نظامیدانشگاه یک   انیدانشجو نیمطالعه در ب مرتبط با میزان یغیتبل -یفرهنگ عواملتبیین  -3
 

  تحقیق ادبیات

 تعریف مفاهیم

 راهکار : 

 وهیواژه به مفهوم راه حل ،پاسننخ ،جواب ،شنن نیاسننت از راهاکار و ا یبیترک یراهکارکلمه ا

 (     1584:1371ن،یاست.)فرهنگ مع لینامه و روش حل مسا

 کردن :  نهینهاد

بر سازمان  یمبتن یشده که در روند استوار نهینهاد یا دهیپد ای،  ی، فکر یزیچ  ندیگو یزمان

آن مشننخص  یو نقش و کارکردها ردیشنندن ، و ثابت شنندن قرار گ کیسننتماتیشنندن ، سنن افتهی

 ( 432:1380،یشود.)محسن

 :  مطالعه
آن  دنیو فهم یوقوف بدان، خواندن کتاب و نوشته ا یبرا یزیدر چ ستنیمطالعه به دقت نگر

با  یزیاز چ افتنی(اطالع 4195:1388 ن،یدرك آن اسنننت.)فرهنگ مع یبرا یو قرائت نوشنننته ا

 ( 952:1389 د،یو دقت کردن در آن.)فرهنگ عم گرینوشته د ایخواندن کتاب  -ادامه نظر در آن
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 :  دانشجو

سه عال یایعلم و دانش، جو ندهیجو شاگرد مدر شکده، آن  ،یدانش، طالب علم،  شاگرد دان

 (512:1389 د،یکند.)فرهنگ عم لیکه در دانشگاه تحص

 : دانشگاه

شنننود، موسنننسنننه  یم سیکه تمام علوم در آنجا تدر یدانش، مدرسنننه عال یمحل دانش، جا

علوم از  یآن رشننته ا یاز دانشننکده ها کیکه شننامل چند دانشننکده اسننت و در هر  یبزرگ علم

 (512:1389 د،یشود.)فرهنگ عم یم سیتدر

 یاتیعمل فیتعار
 راهکار:

 انیدانشنننجو نیاسنننت که با اسنننتفاده از آن بتوان مطالعه را در ب ییو روش ها وهیمنظور شننن 

 کرد. نهیدانشگاه نهاد

 یتوسننط رده ها ان،یدانشننجو یمتنوع برا یکاربرد یقانون یبرنامه ها یکردن: با اجرا نهینهاد

 شود.  لیفرهنگ تبد کیمختلف دانشگاه، مطالعه به 

 : مطالعه

 شود. یرا شامل م انیدانشجو یدرس ریو غ یمطالعات درس

 :انیدانشجو

 . نظامیدانشگاه یک منظور ارتقاء در ابعاد مختلف، در به که  یافراد

 پیشینه تحقیق
 پیشینه تحقیق داخلی:

محقق و سال 

 انجام تحقیق

عنوان 

 تحقیق

 تحقیقنتایج 

رشیدی آل هاشم، 

 (1386سیدمحمدرضا)

مطالعه فرهنگ 

کتابخوانی در بین 

 زنان شهر خلخال

مطالعه زنان با فرهنگ اقتصادی، فرهنگ کار و شغل 

 و فرهنگ و نقش انتظارهای جامعه ارتباط دارد.
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خنیفر، حسین؛ طاهری، 

فاطمه و سیار، 

 (1393ابوالقاسم)

 اجرایی راهکارهای

 فرهنگ ارتقاء

 دانش بین در مطالعه

 آموزان

 اطالع امور مدیران دانشگاه، اساتید دیدگاه از

 نیز و نوجوان و کودك شناسان و کتاب رسانی،

 و مطالعه فرهنگ ارتقاء منظوربه  دانشجویان،

 اجرایی، مختلف راهکارهای کتابخوانی بایستی

 نوآورانه و فرهنگی -اجتماعی کاربردی، -ایمه برنا

 مدیران و مسئولین ها،نه رسا نقش بر نیز تأکید و

 .شود واقع توجه مورد پیش از بیش اجرایی

 و راد یعقوبی

 (1394همکاران)

 عوامل بررسی

 ارتقای بر مؤثر

 کتابخوانی فرهنگ

میان دانش  در

 مقطع پسر آموزان

منطقه  متوسطه ی

 تهران شهر 5 ی

 فضای چهار عامل که دهد می نشان حاصله اندنتایج

 بر اجتماعی ارزشهای و معلم خانواده، آموزشی،

دانش آموزان  میان در کتابخوانی فرهنگ ترویج

 اجتماعی ارزشهای به عبارتی دیگر، .اثرگذارند

 فضای و خانواده معلم، مؤلفه های و اول رتبه دارای

 در بعدی های اولویت دارای به ترتیب آموزشی

 دانش آموزان میان در کتابخوانی فرهنگ ترویج

 هستند متوسطه مقطع پسر

 رسولی، محمدی،

 میرسعید، قاضی

 پهلوان و نژاد کلبادی

 (1396زاده)

 وضعیت بررسی به

لعننه  میننان در مطننا

نه خا تاب عان ک  مراج

 عننمننومننی هننای

 سننرپل شننهرسننتان

لیننل و ذهنناب ح  ت

نگیزش دالیننل  و ا

 مطالعه بازدارنده

 نوع و مطالعه میزان متغیرهای بین که داد نتایج نشان

 تهیه روش مطالعه، انگیزه سرگرمی، نوع شغل،

 کتاب به پرداختن میزان و میزان درآمد کتاب،

 دارد وجود ارتباط

محمدی  و جواهری

(1397) 

 تحلیل وضعیت

 دانشجویان مطالعة

میانگین  که میدهد نشان پژوهش این یافته های

 ساعت سه روزانه بررسی مورد افراد میزان مطالعة
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 تحقیق خارجی پیشینه

 تهران، دانشگاه سه

 شهید و خوارزمی

 بهشتی

 آن نیم و ساعت دو مقدار این از که است نیم و

یافته  اساس بر .است مطالعة غیر درسی بقیة و درسی

 میزان بر تأثیری دانشجویان رشتة پژوهش این های

  50در حدود رشته ها تمامی در و نداشته مطالعه

 روز در ساعت یک از کمتر دانشجویان درصد

 کنند. می مطالعه

محقق و 

سال انجام 

 تحقیق

عنوان 

 تحقیق

 نتایج تحقیق

 (2006)وگانگی

مطالعه  میاجازه ده

ما  یاز زندگ یبخش

 باشد

 دیتوسعه کشور مف یکند که مطالعه حق بشر و برا یاظهار م

کند که کتابداران  یم انیب قیتحق نیدر ا نیاست. همچن

و مطالعه دسته  رندیبه عهده گ نهیزم نیمهم در ا ینقش دیبا

 کند یم شنهادیرا پ یجمع

 (2007) یباکود

منزلت اجتماعی  در 

ارتباط با قشربندی 

 اجتماعی

منزلت، درآمد و  نکهیاست از ا یپژوهش حاک جینتا

در  یاجتماع یقشربند یبرا یاصل ی هیسه پا الت،یتحص

 یکتاب در مجارستان هستند. رفتار مطالعات یمطالعه 

 نشانیخود و والد یها به شدت با منزلت اجتماع یمجارستان

 رآمد،د ی لهیبه وس یقشربند گر،یارتباط دارد. به عبارت د

. کندیم نییافراد را تع یو منزلت، رفتار مطالعات التیتحص

داشته باشد،  یباالتر گاهیجا یاجتماع یهر چه نظام قشربند

 .رودیبه سمت مطالعه م شتریب

 کیالکترون یپژوهش نشان داد که استفاده از رسانه ها نیاعادت به  یبررس ندیبابار ند،یبابار
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 اتیو روا اتیاز منظر آ یکتابخوان مطالعه و

سالم و کالم اهلل مج نیمب نید ویژه و کسب علم، ارزش و اعتبار  یمطالعه و کتابخوان یبرا دیا

 یاکرم )صل امبریاست که معجزة پ اندازه ایدر اسالم به  یکتابخوان تیاست. اهم ای در نظر گرفته

 امبریکه بر پ یاتیآ نیکتاب مقدس هم اول نیکتاب اسنننت و در ا گونه و آله و سنننلم( از هیاهلل عل

شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب، قلم، و علم توام شده است.  هیعل اهلل ی)صل و آله و سلم( نازل 

همان  "الَّذی عَلَّمَ بِالقَلَمِ"بخوان که پروردگارت )از همه( بزرگوارتر اسنننت.  "اقرَأ وَرَبُّکَ األَکرَمُ"

و شننرافت کتاب  ظمتو ع یوانکتاب و کتابخ تی(. اهم1نمود. )علق / میقلم تعل لهیکه بوسنن یکسنن

کند. ن وَالقَلَمِ وَ  یم ادیقسم  سد،ینو یاست که خداوند متعال به قلم و به آنچه م یدر اسالم تا حد

و گفتار بزرگان بر نقش سنننازندة کتاب و  اتی(. هم در قرآن و هم در روا1. )قلم/ سنننطُرونیَمَا 

گونه اشاره شده است؛ به  فراوان پافشاریا انسان ها ب یو اجتماع یفکر یدر رشد و تعال یکتابخوان

کتاب و جوامع  یرا به دو قسنننمت جوامع دارا یجالب، جوامع بشنننر یبند میتقسننن کیکه در  ای

س س یکتاب و کتابخوان ات،یقرآن و روا ن،یکند. همچن یم میبدون کتاب تق حفظ  یبرا یا لهیرا و

 کیداو 

(2018) 

مطالعه و استفاده از 

 یرسانه ها

 انیدر م کیالکترون

 هیجرین انیدانشجو

داوطلبانه را کاهش  ةمطالع یزمان افراد برا یسرگرم یبرا

مانند  زین یگریعامل عوامل د نیداده است . در کنار ا

لذتبخش و کمبود  یبه مواد خواندن یکافنا یدسترس

افراد دامن  ةبر کم شدن زمان مطالع زین نیوالد یبانیپشت

 زنندیم

 یو ساب یامل

(2019  ) 

مداخالت  یواکاو

بر  یمبتن ةبالقو

 بیبر ترغ ی.تی.سیآ

عادت به مطالعه در 

 انیدانشجو انیم

در کشور  یدانشگاه

 اوگاندا

نفر  331یشیمایپ یوهایپژوهش که به ش نیا ةافتی نیمهمتر

 یبود که استفاده از فناور نیقرار داد، ا یرا مورد بررس

(، فرهنگ خانواده، یت یس یاطالعات وارتباطات)آ

بر  یریفرهنگ مدرسه، و درآمد خانواده به طور چشمگ

 رگذارندیتأث انیدانشجو ةعادت به مطالع یرو
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 یو اخرو یمعنو راتیتاث بردانسته  ندهیآ یبه نسل ها یو علم یفرهنگ ریو انتقال ذخا یو سازمانده

به سنننبب  م،یکند. قرآن کر یاشنننارات فراوان م ندگانیآ یگذاشنننتن دانش برا راثیمطالعه و به م

ست یها دهیعلم و دانش و کسب علم و تفکر در پد یبرا نکهیا ص تیاهم یجهان ه شده  یخا قائل 

قائل شننده و  یخاصنن رو اعتبا لتیفضنن و دانش هم نید یدانشننمندان و علما یاسننت، به تبع آن، برا

افراد  یو هم در آخرت برا ایدن نیمنافع آن هم در ا یمهم علم و دانش را، دوام و ماندگار یژگیو

دارند؛ چون منافع  یهم عالمان بر عابدان برتر ثیو احاد اتیکه، در روا یدانسنننته اسنننت. به طور

شود؛  یافراد م ریسا لمنافع علم هم شامل عالم و هم شام یعبادت فقط شامل شخص عابد است ول

 یبرخوردار است. بررس میبس عظ یگاهیاز جا یکه، در قرآن و اسالم، کتاب و کتابخوان یبه طور

شان داد که واژ دیکالم اهلل مج یمحتوا یآمار شکال مختلف  ةن  582علم  ةبار، واژ 255کتاب به ا

و  یمطالعه و کتابخوان جهینت ربار در قرآن تکرار شنننده اسنننت. د 3ا اقر ةبار، و واژ 2قلم  ةبار، واژ

و گفتار  ثیو احاد میاسننالم، قرآن کر نیمب نیموکد در د اریبسنن ضیعلم و دانش از فرا لیتحصنن

 نیترو بر نیتراسننالم به عنوان بزرگ امبری(. پ133-144: 1389بزرگان دانش اسننت. )مرادمند، 

ةٌیطَلَبُ العِلمِ فَر ": ندیفرمایمطالعه م تیها، در خصننوا اهمانسننان  عَل  کُلِّ مُسننلِمأ أَال نِنَّ الل ه ضننَ

دانش را دوسنننت  ندگانیبُغاةَ العِلمِ ؛ طلب دانش بر هر مسنننلمان  واجب اسنننت. خداوند جو حِبُّیُ

حد 87:1،ج1379 ،ینی)کل "دارد. ما یم انیب یگرید یثی( و در  جا اَو مُتَعَ ":ندین عالِم غدُ  جا اَو اُ لِّم

دوسنتدار  ایشننوا از دانشنمندان و  ایدانشنجو  ایدانشنمند باش  ایمُسنتَمِعجا اَو مُحِبااوَ ال تَکُنِ الخامِس؛ 

نان، و هرگز نفر پنجم باش که هالك خواه یآ (. حضنننرت 86:1،جیکاشنننان ضی)ف"شننند. ین

سالم( در باره اهم هی)علیعل نِال  وِعاءُ  هِیبِما جُعِلَ ف قُیضیَ: کُلُّ وِعاءأ ندیفرما یآموختن دانش م تیال

عُیَفَإِنَّهُ  لعِلمِا شننود مگر ظرف دانش که با تر م بِهِ؛ فضنناش هر ظرف  در اثر محتواش خود تنگ تَّسننِ

ص ضاش آن بازتر م  لیتح ضعلوم، ف صاد  25:19 ،ج1404،یگردد.)ر ضرت امام جعفر  (. ح

بِهِ وَعَلَّمَ لِل هِ  مِلَ: مَن تَعَلَّمَ العِلمَ وَعَندیفرما یو دانش م یعلم آموز تیبه اهم یثیالسننالم در حد هیعل

ماواتِ عَظ و به  اموزدی: تَعَلَّمَ لِل هِ وَعَمِلَ لِل هِ وَعَلَّمَ لِل هِ؛ هر کس دانش بلَیفَق مایدُعِ َ ف  مَلَکُوتِ السنننَّ

: ندید و گوآموزش دهد، در ملکوت آسنننمانها بزرگش خوانن گرانیآن عمل کند و براش خدا به د

 (. 101:1،ج1379 ،ینیداد.)کل میعمل کرد و براش خدا تعل خداگرفت و براش  ادیبراش خدا 

 از منظر بزرگان ی. مطالعه وکتابخوان3-2
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 (هی)رحمه اهلل علینی. مطالعه از منظر حضرت امام خم1-3-2

سان یامروز زندگ یایدر دن یزندگ " شقاوت هر ان سعادت و  ست؛ و  سه اراده ا به  یدر مدر

عمر و  یهاهیاز سنننرما دیبا د،یو سنننربلند باشننن زیعز دی. اگر بخواهخوردیاراده همان انسنننان رقم م

ستعدادها ستفاده کن یجوان یا سخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و دیا . با اراده و عزم را

و انس با کتاب و قلم و  نیریآن  قدر شننن یتر علم و آگاهچ ریز یکه زندگ د،ییحرکت نما نشیب

 یم ادیرا از  گرید یها یها و ناکام یتلخ ةاسنننت که هم داریو پا نیاندوخته ها آنقدر خاطره آفر

دانش اسنننت، و تا  تیطفول ةدر علوم و فنون هنوز در گهوار شیها شنننرفتیپ ةبا هم تیبرد. بشنننر

با  رانیو ملت بزرگ ا یاسننالم یملتها دوارمیاسننت. ام شیدر پ یبلوغ کامل راه طوالن به دنیرسنن

سلمانان را از فقر و تنگنا یتحرك فرهنگ کی سترده بتوانند م صح"درآورند.  یعلم یگ  امام، فهی)

 (137:21ج
 

 (ی)مدظله العالیمطالعه از منظر مقام معظم رهبر
 نیبه ا اناتشانیاشد و در بب یم یمهم مقام معظم رهبر یاز دغدغه ها یکی یو کتابخوان مطالعه

کردن را اصنننلجا جزو کارهاش بشنننرش  ملت ما مطالعه" ندیفرما یموضنننوع مهم اشننناره داشنننته و م

 دانند! مثل خوراك و ورزش و دیگر چیزهای  که جزو کارهاش معمول انسنننان اسنننت، مطالعهنم 

صلجا ج شد؛ یا باید  زوا شب امتحانش با شد یا باید  شته با این چیزها نیست! آدم باید عنوان دیگرش دا

سخنران  کند  شد؛ یا باید بخواهد در جای   شمند با سه از آدم بخواهد؛ یا باید یک دان معلم در مدر

شود که مطالعه ستع! واقعاج خدا م  تا موجب   یدآداند من وقت  یادم م کند! این چقدر خسارت ا

کردن را بلد نیسنننتند، به  رود که مردم ما مطالعهوقت از یادم نم و این چیزش اسنننت که تقریباج هیچ

بینیمع! واقعاج این به آید! از این بابت، ما چقدر داریم هر سننناعت خسنننارت م قلب من فشنننار م 

 "دارند یم انیو مطالعه ب ی(. و در مورد رابطه تنبل107، 1370)بیانات، "ش چه کس  استع.عهده

اعتنائ  به ش ما ب و کتابخوان  مهم است. در جامعه ش مطالعهیک  از مشکالت ما تنبل  است. مسئله

به کتابخوان  عادت  به کتابخوان  عادت دهیم، کودکان را  نان را  باید جوا کتاب وجود دارد. ما 

ماند، کتابخوان  در سان م عمر همراهشان خواهد بود.آنچه که همیشه براش ان خردهیم؛ که این تا آ

شما هرچه م  شما، کودکان  ست. جوانان  توانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در سنین پائین ا
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ته از هرزهراه باید پرهیز کرد، منتها هاش مختلف، مطلب  یاد بگیرند. الب گردش در محیط کتاب هم 

ند، عادت کنند به این که اصلجا به کتاب ش اول این است که یاد بگیربعدش است؛ مسئله شئلهاین مس

ستگاه شند، هدایت مراجعه کنند، کتاب نگاه کنند. البته باید د شخاا مواظب با شند، ا ها مراقب با

(. مطالعه و تدبر در 37، 1391)بیانات، "کنند به کتاب خوب؛ که با کتاب بد، عمر ضنننایع نشنننود

ر، براش اندیشننیدن، اسننتعداد عظیم  در خود ما آحاد بشنن"شننود که یگونه مطرح م نیا شننانیا انیب

نمیکنیم، وقت  در آیات اله  تدبر نمیکنیم، وقت  در  . وقت  فکر نمیکنیم، وقت  مطالعهریمنهفته دا

ش خود، در قضنننایاش گوناگون  که براش بشنننریت پیش آمده اسنننت، در تاریخ خود، در گذشنننته

ش معنوش تها، تدبر نمیکنیم، از آن گنجینههاش گذشنننته، در عوامل پیروزش بزرگ براش ملگرفتارش

در مورد تنوع در  شنننانی(. ا12، 1391)بیانات، ".میمان یما قرار داده اسنننت، محروم م درکه خدا 

بعضنن  از ذهنها اهل کتابند؛ منتها کتاب آسننان، کتاب  که احتیاج به فکر کردن ":ندیفرما یمطالعه م

ش اندن اسنننت، نف  نمیکنیم؛ اما بهتر از این شنننیوهنداشنننته باشننند. عیب  ندارد، این هم کتاب خو

سان در مجموعه تابخوان ،ک ست که ان فرض  -ش کتابخوان ِ خود بتواند بیامیزد کتاب آسان رااین ا

با کتابهائ  که احتیاج دارد به فکر کردن،  -کنید رمان را، خاطره را، کتابهاش تاریخ  آسنننان را

به این که  مش کتابخوان  کرد. ذهن را عادت بدهیید وارد مقولهکردن؛ این نوع کتابها را با مطالعه

ش با کتاب فعالیت کند و یک  از اهل تأمل باشننند، اهل تدقیق باشننند؛ ذهن کار کند، در مواجهه

ش به یک کتاب . گاه  مراجعهکارهاش مهم این است که ما ذهن را عادت بدهیم به نظم در مطالعه

این موضننوع  بایعن  قبل از این کتاب، کتابهاش دیگرش که متناسننب  اگر در جاش خود قرار بگیرد؛

به  یا هیدر توص شانی(. ا22: 1390)بیانات، "شود. است، خوانده شده باشد، بعد این کتاب مطالعه

و هم  ،یو هم سننالمت معنو ،یهم سننالمت جسننم ،یسننتیما با یامروز جوانها ":ندیفرما یجوانان م

ش یسالمت فکر شند و برارا با هم دا سم یته با سالمت ج شان نگه دارند.  را با ورزش و با  یخود

ل، با  یو قلب یمناسب؛ سالمت معنو یهیتغذ شهدا؛  ادیرا هم با توج ه به خدا، با نماز، با دعا، با توس 

 یرا که درباره ییها کتاب نیا کنمیم هی. توصننندیکن نیتأم یخوانرا هم با کتاب یفکر متسنننال

 حیرا تشر نهایا یهاتی دوران دفاع مقد س نوشته شده و شخص ثارگرانیا یشهدا نوشته شده، درباره

س یاو پرجاذبه نیریش یهم کتابها د؛یبخوان کند،یم سائل ب شما را با م ست، هم ذهن  شنا  یاریا آ

 (.9: 1395)بیانات، ".کندیم
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  روش تحقیق

 اطالعات در این تحقیق آوری جمعبرای  .بوده اسننت یشننیمایپ پژوهش نیدر ا روش تحقیق

شنامه از ابزار ست پرس شده ا ستفاده  شنامه دقت الزم به عمل آمده تا  ا سواالت پرس که در طراحی 

 -دسننته فرماندهی 3سننواالت از سننادگی و وضننوح کامل برخوردار باشننند. سننواالت تحقیق به 

 5سنننوال بود که با طیف  30ی تبلیغی که هر کدام دارا -تربیتی و فرهنگی -مدیریتی، آموزشنننی

صوری  سیار کم(طراحی گردید. اعتبار ابزار ما  سط، کم، ب سیار زیاد، زیاد، متو گزینه ای لیکرت)ب

بود به این ترتیب که اسننناتید اهل فن در حوزه های روش تحقیق جامعه شنننناسنننی و کتابداری 

از روش آلفای کرونباخ یایی پاپرسنننشننننامه های ما را ارزیابی و نظرهای خود را ارائه دادند و برای 

همه دانشجویان بدو ورود افسر محصل، دانش آموخته جامعه آماری این تحقیق استفاده شده است. 

در مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان کارشناسی، و رسته های گوناگون در 

ان بدسنت آمد که تعداد حجم نمونه با اسنتفاده از فرمول کوکر نفر هسنتند. 4500دانشنگاه حدود 

صد،  353 صیفی)فراوانی، در شده از آمار تو نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری 

باطی)کلموگروف اسنننمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای(  -میانگین، انحراف معیار و...( و اسنننتن

برای بررسی  و یرنفبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف اسم استفاده شد.

مقایسننه با )ها بر ترویج فرهنگ کتابخوانی از آزمون تی تک نمونه ای  مؤثر بودن هر یک از مؤلفه

 استفاده شده است. ( میانگین نظری

 یافته های تحقیق
 آمار توصیفی 

های گردآوری شننده، نخسننت به کمک آمار توصننیفی، ویژگیهای متغیرهای  با توجه به داده

صات نمونه آماری مورد نظر  معیار و...(، انحراف میانگین)تحقیق شخ صه م ست. خال شده ا تحلیل 

آورده شده است. با توجه به جدول شماره  1که بر اساس نتایج پرسشنامه استخراج شده، در جدول 

راهکارهای ، متغیر 66/2برابر  مدیریتی-راهکارهای فرماندهیشنننود میانگین متغیر  مشننناهده می 1

به 26/3برابر تبلیغی  -راهکارهای فرهنگی، متغیر 72/2برابر تریتی  -آموزشنننی با توجه  ، اسنننت. 

شده  سیار کمکدگذاری انجام  سط، 2کم، 1)ب سیار زیاد، 4زیاد، 3متو  میانگینمی توان گفت  ( 5ب
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 است.  3نمره 

 ی توصیفی مربوط به  بُعد فرهنگ مطالعههاآماره. 1جدول 
 انحراف معیار میانگین هامؤلفه ردیف

 0.598 2.66 مدیریتی -راهکارهای فرماندهی 1
 0.503 2.72 تربیتی -راهکارهای آموزشی 2
 0.483 3.26 تبلیغی -راهکارهای فرهنگی 3

 0.371 2.88 مؤلفهکل 

بوط به های بُعد فرهنگ مطالعه، بیشنننترین میانگین مردر خصنننوا مؤلفه 1با توجه به جدول 

رهنگ مطالعه ف( بود همچنین میانگین 5)از  26/3با میانگین « تبلیغی -راهکارهای فرهنگی»مؤلفه 

 بود که نتایج در نمودار بعدی نشان داده شده است. 2.88در اعضای نمونه 

 آمار استنباطی 

های اولیه  ها و اسنتخراج داده پس از گرد آوری پرسنشننامه در بخش آمار اسنتنباطی تحقیق،

صل از پرسشنامه ستفاده، نرم افزار آمار توصیفی  حا ست. در SPSSها به حالت قابل ا  به کار رفته ا

یکی از تک نمونه ای اسننتفاده شننده اسننت.  tو اسننمیرنوف -تحقیق از آزمونهای کولموگروف این

های پارامتریک، تبعیت توزیع نمونه مورد بررسی نیازهای مهم جهت استفاده از آمارهشروط و پیش

ست. در تحلیلاز توزیع نرمال  سی تطابق توزیع نمونه تحقیق با ا های آماری، آزمونی که جهت برر

رود، آزمون کولموگروف اسنننمیرونف نام دارد. با توجه به اینکه در ادامه توزیع نرمال به کار می

بایست استفاده کرد، در اینجا الزم است  1هاها الزم است تا مشخص شود که از کدام آمارهتحلیل

 های نمونه مورد بررسی سنجیده شود.ابق توزیع دادهابتدا تط

 
 . نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرونف جهت بررسی تطابق توزیع 2جدول 

 سطح معناداری Zمقدار انحراف معیار میانگین مؤلفه ردیف

 0.702 0.706 0.598 2.66 مدیریتی -راهکارهای فرماندهی 1

 0.705 0.704 0.503 2.72 تربیتی -راهکارهای آموزشی 2

 

 پارامتریک یا ناپارامتریک  - 1
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 0.678 0.720 0.483 3.26 تبلیغی -راهکارهای فرهنگی 3

 0.628 0.749 0.371 2.88 فرهنگ مطالعه 4

 

ها دهد؛ با توجه به سنننطوح معناداری و با توجه به اینکه همه مؤلفهنشنننان می 2نتایج جدول 

شتر از  های نمونه مورد بررسی نرمال بوده و در موارد هستند، توزیع 05/0دارای سطح معناداری بی

 های پارامتریک استفاده نمود. مقتضی بایستی از آزمون

 های تحقیقبررسی سوال
 ولفرعی ا سوال

مدیریتی  در میزان مطالعه در بین دانشجویان  یک دانشگاه نظامی  -عوامل مرتبط با فرماندهی

 چیستع

برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به بررسی وضعیت مطالعه در بین اعضای نمونه بپردازیم که 

به نرمال بودن توزیع داده با توجه  پارامتریک برای این امر  فاده ای نمونهتک t ها از آزمون  اسنننت

سه میانگین به دست آمده از الزم به یادآوری است که آزمون تی تک نمونهگردید.  ای جهت مقای

رود. با توجه نمونه مورد بررسی در متغیر مورد نظر با میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه به کار می

ضر  و  4، زیاد = 3، متوسط = 2م = ، ک1ای )خیلی کم = گزینه 5به اینکه طیف لیکرت تحقیق حا

ست( 5خیلی زیاد =  ضی برابر با ا شد. نتایج آزمون  3، لذا میانگین فر ای جهت نمونهتک tخواهد 

 ارائه شده است. 4-6بررسی سؤال فرعی اول در جدول 
 

 اول ای جهت بررسی سؤال فرعینمونهتک tنتایج آزمون . 4-6جدول 

 هاآماره

 مؤلفه
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد

 0.01کمتر از  276 -9٫594 ۰٫597 2.65 277 مدیریتی -راهکارهای فرماندهی

( و سنننطح معناداری -9٫594) tدهد که با توجه به مقدار آماره نشنننان می 4-6نتایج جدول 

( تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد 2.65(، میانگین نمونه مورد بررسننی )0.01)کمتر از 
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مؤلفه راهکارهای گویان، توان گفت: از دید پاسننخ( دارد. با توجه به این مطلب می3انتظار جامعه )

ندهی عه -فرما طال عد فرهنگ م ظار دارد. از طرف  مدیریتی در بُ حد مورد انت با  ناداری  فاوت مع ت

تر از میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه کوچکد بررسی دیگر، با توجه به اینکه میانگین نمونه مور

ست، می سخگویان به مؤلفه راهکارهای فرماندهیتوان ا متوسط حد از  کمتررا  مدیریتی -تمایل پا

 ارزیابی کرد.

 فرعی دوم سوال

تربیتی مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشنننجویان یک دانشنننگاه نظامی  -عوامل آموزشنننی

 چیستع  

پ مال بودن توزیع دادهبرای  به نر جه  با تو به این سنننؤال  یک اسنننخ  پارامتر  ها از آزمون 

tاستفاده گردید. ای نمونهتک 
 دوم ای جهت بررسی سؤال فرعینمونهتك tنتایج آزمون . 4-7جدول 

 هاآماره

 مؤلفه
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 0.01کمتر از  274 -9٫112 ۰٫503 2.72 275 تربیتی -آموزشی راهکارهای

( و سنننطح معناداری -9٫112) tدهد که با توجه به مقدار آماره نشنننان می 4-7نتایج جدول 

( تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد 2.72(، میانگین نمونه مورد بررسننی )0.01)کمتر از 

مؤلفه راهکارهای گویان، توان گفت: از دید پاسننخ( دارد. با توجه به این مطلب می3انتظار جامعه )

تفاوت معناداری با حد مورد انتظار دارد. از طرف دیگر، با  تربیتی در بُعد فرهنگ مطالعه -آموزشی

ست، کوچکررسی توجه به اینکه میانگین نمونه مورد ب تر از میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه ا

متوسننط ارزیابی  حد از کمتررا  یتیترب -یآموزشنن یراهکارهاتمایل پاسننخگویان به مؤلفه توان می

 کرد.

 فرعی سوم سوال

مل فرهنگی ظامی  -عوا عه در بین دانشنننجویان  یک دانشنننگاه ن با میزان مطال تبلیغی مرتبط 

 چیستع  

پاسنننخ  مال بودن توزیع دادهبرای  به نر جه  با تو یک به این سنننؤال  پارامتر  ها از آزمون 
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tاستفاده گردید. ای نمونهتک 
 سوم ای جهت بررسی سؤال فرعینمونهتك tنتایج آزمون . 4-8جدول 

 هاآماره

 مؤلفه
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد

 -یفرهنگ یراهکارها

 یغیتبل
 0.01کمتر از  273 8.999 ۰٫483 3.26 274

( و سنننطح معناداری 8.999) tدهد که با توجه به مقدار آماره نشنننان می 4-8نتایج جدول 

( تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد 3.26(، میانگین نمونه مورد بررسننی )0.01کمتر از )

 یراهکارهامؤلفه گویان، توان گفت: از دید پاسننخ( دارد. با توجه به این مطلب می3انتظار جامعه )

تفاوت معناداری با حد مورد انتظار دارد. از طرف دیگر، با  یغی در بُعد فرهنگ مطالعهتبل -یفرهنگ

تر از میانگین فرضننی و مورد انتظار جامعه اسننت، ررسننی بزرگتوجه به اینکه میانگین نمونه مورد ب

متوسننط ارزیابی حد را بیشننتر از  یغیتبل -یفرهنگ یراهکارهاتمایل پاسننخگویان به مؤلفه توان می

 کرد.

 اصلی تحقیق سوال
 عوامل مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی چیستع

با  به این سنننؤال  پاسنننخ  مال بودن توزیع دادهبرای  به نر جه  یک تو پارامتر  ها از آزمون 

tاستفاده گردید. ای نمونهتک 
 اصلی تحقیقای جهت بررسی سؤال نمونهتك tنتایج آزمون . 4-9جدول 

 هاآماره

 بُعد
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 0.01کمتر از  276 -5.275 ۰٫371 2.88 277 فرهنگ مطالعه

( و سنننطح معناداری -5.275) tدهد که با توجه به مقدار آماره نشنننان می 4-9نتایج جدول 

( تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد 2.88(، میانگین نمونه مورد بررسننی )0.01)کمتر از 

 بُعد فرهنگ مطالعهگویان، توان گفت: از دید پاسخ( دارد. با توجه به این مطلب می3انتظار جامعه )

نه مورد  یانگین نمو که م به این با توجه  ظار دارد. از طرف دیگر،  حد مورد انت با  ناداری  فاوت مع ت
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تمایل پاسننخگویان به بُعد توان انتظار جامعه اسننت، می تر از میانگین فرضننی و موردکوچکبررسننی 

 متوسط ارزیابی کرد.حد از  کمتررا  فرهنگ مطالعه

 نتیجه گیری
در گویه بوده اسنننت. 30که دربردارنده  یتیریو مد یفرمانده شننناخص های هیگو بارهدر 

شننماره  هیبه گومربوط  نیانگیم نیشننتریبه دسننت آمده، ب های نیانگیبه م عنایتفرهنگ مطالعه، با 

  بوده است. (5)از  61/3 نیانگیها مناسب است( با مکتابخانه نی)برخورد کتابداران و مسئول 25

به  های نیانگیبه م عنایتدر فرهنگ مطالعه، با  یتیترب یآموزشننن شننناخص های هیگو بارهدر 

باخبر  نمی)با مطالعه، از فرهنگ سننرزم 12شننماره  هیمربوط به گو نیانگیم نیشننتریدسننت آمده، ب

 ه است.( بود5)از  68/3 نیانگی( با مشومیم

 های نیانگیبه م عنایتبا  ،یدر فرهنگ کتابخوان یغیتبل  یفرهنگ شننناخص های هیگو بارهدر 

( برمیمطالعه لذت م ی)از صحبت با اهال 25شماره  هیمربوط به گو نیانگیم نیشتریبه دست آمده، ب

 ه است.( بود5)از  21/4 نیانگیبا م

عد فرهنگ مطالعه، بیشنننترین میانگین مربوط به مؤلفه درباره شننناخص  راهکارهای »های بُ

( بود همچنین میانگین فرهنگ مطالعه در اعضنننای نمونه 5)از  26/3با میانگین « تبلیغی -فرهنگی

 بود 2.88

کار  های ب ماره  عه برابر آ طال کاهش امر م گذار در  ناگون و اثر  های گو عاد و متغیر از بین اب

گرفته بر روی پاسخ های پاسخگویان در ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، یافته های زیر به دست آمده 

 اند:

پاسنننخ-الف عد فرهنگ مطالعه مدیریتی -مؤلفه راهکارهای فرماندهیگویان، از دید   در بُ

نه مو یانگین نمو که م به این با توجه  ظار دارد. از طرف دیگر،  حد مورد انت با  ناداری  فاوت مع رد ت

ست، میکوچکبررسی  تمایل پاسخگویان به مؤلفه توان تر از میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه ا

 متوسط ارزیابی کرد.حد از  کمتررا  مدیریتی -راهکارهای فرماندهی

یعنی از نظر پاسنننخگویان مشنننکالت ناشنننی از فرماندهی و مدیریت خیلی در باره این که 

د اثر گذار نیسننتند یا با بهبود شننمار کتاب و کتابخانه و یا بهبود پاسننخگویان تن به مطالعه نمی دهن
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شت یعنی نبود مطالعه ارتباطی با نبود  سخت افزاری زیاد نباید انتظار بهبود مطالعه را دا امکان های  

امکانات یا قانون های بکار گیری شنننده و همین طور کارمندان کتابخانه ها و.... ندارد.برای بهبود 

 عه نباید دنبال راهکارهای سخت افزاری را گرفت.فرهنگ مطال

در بُعد فرهنگ مطالعه تفاوت  یتیترب -یآموزش یراهکارها شاخص ان،یگواز دید پاسخ -ب

به اینکه میانگین نمونه مورد بررسنننی  عنایتبا حد مورد انتظار دارد. از طرف دیگر، با  یمعنادار

به مؤلفه  انیپاسنننخگو لیتما توانیاسنننت، م تر از میانگین فرضنننی و مورد انتظار جامعهکوچک

 را کمتر از حد متوسط ارزیابی کرد. یتیترب -یآموزش یراهکارها

برابر پاسخ های پاسخگویان، اساتید، شیوه های آموزش، متون و....در کاهش مطالعه اثرگذار 

و استفاده از ابزار نیستند. یعنی نباید انتظار داشت که چرخش اساتید، بکار گیری اساتید با سواد تر، 

آموزشننی بهتر، و....در افزایش مطالعه اثر گذار باشننند یعنی کاهش مطالعه و ...ارتباطی به اسنناتید، 

 کیفیت و کمیت آموزش، متون، روش های تدریس و ابزارهای تدریس ندارد.

سخ -ج در بُعد فرهنگ مطالعه تفاوت  یغیتبل -یفرهنگ یراهکارها شاخص ان،یگواز دید پا

یانگین نمونه مورد بررسنننی  یمعنادار به اینکه م با توجه  با حد مورد انتظار دارد. از طرف دیگر، 

به مؤلفه  انیپاسنننخگو لیتما توانیتر از میانگین فرضنننی و مورد انتظار جامعه اسنننت، مبزرگ

 را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کرد. یغیتبل -یفرهنگ یراهکارها

تبلیغی در بعد فرهنگ مطالعه  -برابر پاسننخ های پاسننخگویان، شنناخص راهکارهای فرهنگی

اثرگذار هستند. شاید ناشناخته ماندن محل کتابخانه های دانشکده ها و دانشگاه و گروه های علمی 

موجب اسننتفاده کمتر دانشننجویان از کتابخانه ها شننده اسننت. یا فضننای دانشننگاه از نظر فرهنگی و 

زیاد مناسننب مطالعه نیسننت و دانشننجوها از این منظر در فضنناهای تبلیغی و فرهنگی مطالعه و  تبلیغی

کتابخوانی قرار نمی گیرند یا مجموعه برنامه های دانشنننگاه در فضنننای فرهنگی و تبلیغی مطالعه و 

کتابخوانی قرار ندارد. می توان گفت انجام برنامه های نظامی صرف و عملی فضای نظامی علمی و 

وام با مطالعه و کتاب را تحت الشننعاع قرار داده اسننت. بی عنایتی فرماندهان، مدیران و مسننئوالن ت

گروه ها در فضنننای فرهنگی و تبلیغی همراه با دیدگاه های علمی،در سنننطح کتاب، کتابخوانی، 

ضای مطالعه و  شجویان را از ف صرف دان ضای پادگانی  شود ف شتن و تحقیقات علمی انجام نمی  نو

 افزایی و تحقیق دور کرده است.دانش 
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 راهکارهای نهادینه کردن مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه 

تبلیغی به عنوان عامل اثرگذار در  -برابر یافته های تحقیق ما، ضنننعف در بعد فرهنگی

مدیریتی به  عاد را  گاه بوده اسنننت. هر چند اب عه و کتاب خوانی در دانشننن طال  -کاهش م

بیتی نیز تقسیم کرده بودیم و گویه های مربوط به ابعاد فرماندهی و تر -فرماندهی، آموزشی

عه و  طال کاهش فرهنگ م یان نقشنننی در  پاسنننخگو ید  یت از د مدیریت و آموزش و ترب

کتابخوانی در دانشننگاه نداشننتند ولی در کالن مسننئله چنین مسننئله ای زیر چتر فرماندهی و 

 مدیریت دانشگاه قرار دارد. 
 

 تبلیغی -راهکارهای فرهنگی

فضای دانشگاه از ورودی به محوطه دانشگاه، خیابان ها، مساجد، غذاخوری ها، خوابگاه  -

ها و حتی میادین عملیاتی و صبحگاه با تبلیغ های مربوط به مطالعه و کتابخوانی تزیین 

 شوند.

در فضای تبلبغات دانشگاه در عرصه های گوناگون مطالبی بر انگیزاننده انتخاب شود  -

 و را به سوی جستجوی موضوع و مطالب سوق دهد.که دانشج

مسائل مهم دانشگاهی که در عرصه های علم و تحقیق جای چالش و سوال است در  -

 جلوی چشم دانشجو به نمایش درآید و جستجوگری او را برانگیزاند.

همایش ها و کنفرانس های علمی دانشججججویی با حراهی هایی که دانشججججو ها را به  -

 وادارد انجام شود.تحقیق و مطالعه 

 برگزاری نمایشگاه های گوناگون کتاب درون دانشگاه و بیرون دانشگاه، -

 تشویق دانشجوهایی که در هوزه های تحقیق، مطالعه و کتابخوانی فعال تر هستند. -

سه های علمی و  - شگاه و برگزاری جل شخصیت های گوناگون علمی به دان دعوت از 

 دانشجوها به مطالعه و تحقیق تهییج شوند.سوال و پرسش به گونه ای که 

با شجججرکت  - قادی کتاب در هوزه های گوناگون  برگزاری جلسجججه های گوناگون ن

 دانشجوها،
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 اعالم و برگزاری مسابقه های مقاله نویسی و تالیف کتاب در بین دانشجوها، -

 همه جای دانشگاه به آیه هایی در هوزه مطالعه و تحقیق تزیین شود. -

انشجگاه اهادییی از معصجومین در هوزه تحقیق و مطالعه درو و تبلی  در جای جای د -

 شود.

در جای جای دانشججگاه کالم امام هرهو و مقام مع م رهبری در هوزه تحقیق و مطالعه  -

 درو و تبلی  شود.

شجویان برگزیده  - شده و دان شگاه مورد عنایت واقع  شجویان در دان شتاری دان آثار نو

 د.مرتب مورد تشویق واقع شون

 درون خوابگاه ها اتاق هایی برای تحقیق و مطالعه تعبیه شود. -

 فضای خوابگاه ها به شکل های گوناگون بیانگر و مبل  امر تحقیق و مطالعه باشند. -

 در دانشگاه بیشترین ارزش و شخصیت متوجه افراد محقق و مطالعه گر باشد. -

ه دانشجججویان قرار آثار دانشجججویان محقق و پهوهشججگر در معرد دید همه و به ویه -

 گیرد.

 

 مدیریتی  -راهکارهای فرماندهی

در انتخاب فرماندهان ومدیران ارشجججد دانشجججگاه و دانشجججگاه در انتخاب فرماندهان  -

 د.ندانشکده ها و گروه های علمی اولویت ها را به افراد محقق و اهل مطالعه بده

ر پایه جهت گیری های آموزشجججی و هدف گیاری های دانشجججگاه و دانشجججکده ها ب -

 شاخص های علمی و پهوهشی استوار شود.

 برنامه های علمی و تحقیقی پایه برنامه های آموزشی و تربیتی دانشگاه قرار گیرد. -

کتابخانه های دانشججگاه و دانشججکده ها در جاهای شججناخته شججده و با نیروی کافی و  -

 متخصص تجهیز شوند.

 جویان خدمات ارائه دهند.کتابخانه های دیجیتالی و فیزیکی شبانه روز به دانش -
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فضای کتابخانه دل انگیز و جیاب بوده و افراد از هضور در آن جا اهساس خستگی  -

 و دلزدگی نکنند.

برنامه های گوناگون کتابخانه ها همیشه در همه جای دانشگاه تبلی  شده و جنبه های  -

 تشویقی داشته باشند.

اتاق های مناسب و آرام برای کتابخانه ها به آزمایشگاه های گوناگون و مخازن و  -

 مطالعه تجهیز شوند.

 از نیروهای متخصص در کتابخانه ها بهره برده شود. -

 

 تربیتی -راهکارهای آموزشی

 از اساتید اهل دانش، عالقمند و پهوهشگر برای تدریس استفاده شود. -

انشجویان اساتید منابع شان را به روز نموده، مطالعه و استفاده از منابع گوناگون را از د -

 مطالبه نمایند.

 ن ام آموزش و امتحان بر پایه تحقیق و پهوهش و مطالعه پایه ریزی شود. -

 اساتید انگیزه های تحقیق و پهوهش دانشجویان را تحریك نمایند. -

 دانشگاه به حرح ریزی فضای آموزشی و تربیتی تحقیقی همت بگمارد. -

ی علمی با آن ها فضای دانشگاه از حریق ارتباط با دانشگاه های مشابه و همکاری ها -

 و دانشجویان را رقابتی نماید.

با برگزاری همایش های بین دانشگاهی با هضور دانشجویان دانشگاه های مشابه،  -

 روهیه تحقیق و رقابت را در بین اساتید و دانشجویان ایجاد نماید.
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