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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).
Keywords: institutionalization, study, students, Imam Hussein University.
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چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکار های نهادینه نمودن مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی است روش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کمی -پیمایشی است .با عنایت به جامعه آماری  4500نفری دانشجویان یک دانشگاه
نظامی ،شمار نمونه  353نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد که روایی آن با نظر متخصصین تایید و پایایی با روش آلفای کرونباخ سنجیده گردید .با استفاده از

نرم افزار  s ps sو آمار توصیفی(فراوانی ،درصد ،میانگین و )...و استنباطی(کولموگروف اسمیرنوف ،آزمون  tتک
نمونه ای) ،متغیرهای فرماندهی -مدیریتی ،آموزشی -تربیتی و فرهنگی -تبلیغی و سوال های تحقیق مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از اینکه :در فرهنگ مطالعه ،شاخص فرماندهی -مدیریتی،
بیشترین میانگین مربوط به گویه (برخورد کتابداران و مسئولین کتابخانهها مناسب است) با میانگین ( 3/61از  )5بوده
است .در شاخص آموزشی -تربیتی ،بیشترین میانگین مربوط به گویه (با مطالعه ،از فرهنگ سرزمینم باخبر میشوم) با
میانگین ( 3/68از  )5بوده است .در شاخص فرهنگی -تبلیغی ،بیشترین میانگین مربوط به گویه (از صحبت با اهالی
مطالعه لذت میبرم) با میانگین ( 4/21از  )5بوده است.
کلیدواژهها :نهادینه نمودن ،مطالعه ،دانشجویان ،دانشگاه نظامی.
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مقدمه
خداوند متعال در اولین آیات نازل شده قرآن مجید به پیامبر عظیم الشان اسالم حضرت محمد
( صلی اهلل علیه و آله وسلم) خطاب فرمودند :اِقرَاء بِاسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق؛(قرآن .)1 : 96،بخوان به
نام پروردگارت ،آن که تو را خلق کرد؛ که اهمیت خواندن و مطالعه از این آیه شنننریفه مشنننهود
ا ست؛ و همچنین پیامبر اعظم و ائمه مع صومین( صلوات اهلل علیهم اجمعین) در روایات متعددی نیز
اهمیت خواندن و مطالعه را بیان نموده اند.
مطالعه یکی از شننناخص های توسنننعه یافتگی در بین جوامع بشنننری ،سنننازمان ها و نهادهای
مختلف می با شد که نقش موثری در ر شد فکری افراد دا شته و نردبان ترقی و تکامل مح سوب می
شود و از عمده راه های ایجاد رشد فکری؛ عادت به مطالعه و نهادینه نمودن آن است که با استمرار
تحقق پیدا می کند و از ثمره های آن می توان به پرورش و شکوفا شدن استعدادهای درونی انسان،
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.
در جامعه ما توجه جدی به موضننوع مطالعه نمی شننود و در این راسننتا مقام معظم رهبری می
فرمایند” :ملت ما مطالعه کردن را اصنننلجا جزو کارهاش بشنننرش نم دانند! مثل خوراك و ورزش و
دیگر چیزهای که جزو کارهاش معمول ان سان ا ست ،مطالعه ا صلجا جزو این چیزها نی ست! آدم باید
عنوان دیگرش داشته باشد یا باید شب امتحانش باشد؛ یا باید معلم در مدرسه از آدم بخواهد؛ یا باید
یک دانشننمند باشنند؛ یا باید بخواهد در جای سننخنران کند تا موجب شننود که مطالعه کند! این
چقدر خسنننارت اسنننتع! واقعاج خدا م داند من وقت یادم م آید و این چیزش اسنننت که تقریباج
هیچوقت از یادم نم رود که مردم ما مطالعه کردن را بلد نیسننتند ،به قلب من فشننار م آید! از این
بابت ،ما چقدر داریم هر ساعت خسارت م بینیمع! واقعاج این به عهدهش چه ک س استع“( بیانات،
.)107 :1370ایشنننان در بیانی دیگر می فرمایند” :کتابخوانی باید مثل خوردن و خوابیدن و سنننایر
کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود(".سیدعلی خامنه ای.)45 :1390 ،
از قدیمترین زمانی که کتب اسالمی تدوین شده در ردیف سایر دستورهای اسالمی  ،از قبیل
نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر  ،بابی هم تحت عنوان " باب وجوب
طلب العلم " باز شده و علم به عنوان یکی از فرایض شناخته شده(.شهید مطهری)257:1377 ،
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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
و موفقیت هایی بدست آورده اند که اهل مطالعه بوده و بر پایه فکر و اندیشه حرکت می کنند" .در
عصننر حاضننر تمام جوامع دنیا به سننوی تحول گام بر می دارند و مقوله کتابخوانی ،دسننترسننی به
اطالعات و ترویج مطالعه از مولفه های اصلی دنیای جدید است(".لستر.)90 :1995 ،
هدف ا صلی تحقیق ماعبارت ا ست از :تبیین عوامل مرتبط با میزان مطالعه در بین دان شجویان
یک دانشگاه نظامی.
در جهت دستیابی به هدف اصلی هدف های فرعی زیر پیگیری می شوند:
 -1تبیین عوامل فرماندهی -مدیریتی مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی
 -2تبیین عوامل آموزشی -تربیتی مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی
 -3تبیین عوامل فرهنگی -تبلیغی مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی

ادبیات تحقیق
تعریف مفاهیم
راهکار :

راهکارکلمه ای ترکیبی اسننت از راهاکار و این واژه به مفهوم راه حل ،پاسننخ ،جواب ،شنیوه
نامه و روش حل مسایل است(.فرهنگ معین)1584:1371،
نهادینه کردن :

زمانی گویند چیزی  ،فکری  ،یا پدیده ای نهادینه شده که در روند استواری مبتنی بر سازمان
یافته شنندن  ،سننیسننتماتیک شنندن  ،و ثابت شنندن قرار گیرد و نقش و کارکردهای آن مشننخص
شود(.محسنی)432:1380،
مطالعه :

مطالعه به دقت نگریستن در چیزی برای وقوف بدان ،خواندن کتاب و نوشته ای و فهمیدن آن
و قرائت نوشنننته ای برای درك آن اسنننت(.فرهنگ معین)4195:1388 ،اطالع یافتن از چیزی با
ادامه نظر در آن -خواندن کتاب یا نوشته دیگر و دقت کردن در آن(.فرهنگ عمید)952:1389 ،
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دانشجو :

جوینده علم و دانش ،جویای دانش ،طالب علم ،شاگرد مدر سه عالی ،شاگرد دان شکده ،آن
که در دانشگاه تحصیل کند(.فرهنگ عمید)512:1389 ،
دانشگاه :

محل دانش ،جای دانش ،مدرسنننه عالی که تمام علوم در آنجا تدریس می شنننود ،موسنننسنننه
بزرگ علمی که شننامل چند دانشننکده اسننت و در هر یک از دانشننکده های آن رشننته ای از علوم
تدریس می شود(.فرهنگ عمید)512:1389 ،

تعاریف عملیاتی
راهکار:

منظور شنننیوه و روش هایی اسنننت که با اسنننتفاده از آن بتوان مطالعه را در بین دانشنننجویان
دانشگاه نهادینه کرد.
نهادینه کردن :با اجرای برنامه های قانونی کاربردی متنوع برای دانشننجویان ،توسننط رده های
مختلف دانشگاه ،مطالعه به یک فرهنگ تبدیل شود.
مطالعه:

مطالعات درسی و غیر درسی دانشجویان را شامل می شود.
دانشجویان:

افرادی که به منظور ارتقاء در ابعاد مختلف ،در یک دانشگاه نظامی.

پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق داخلی:

محقق و سال
انجام تحقیق
رشیدی آل هاشم،
سیدمحمدرضا()1386

نتایج تحقیق

عنوان
تحقیق
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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از دیدگاه اساتید دانشگاه ،مدیران امور اطالع
خنیفر ،حسین؛ طاهری،
فاطمه و سیار،
ابوالقاسم()1393

راهکارهای اجرایی
ارتقاء فرهنگ
مطالعه در بین دانش
آموزان

رسانی ،و کتاب شناسان کودك و نوجوان و نیز
دانشجویان ،به منظور ارتقاء فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی بایستی راهکارهای مختلف اجرایی،
برنامه ای -کاربردی ،اجتماعی -فرهنگی و نوآورانه
و نیز تأکید بر نقش رسانه ها ،مسئولین و مدیران
اجرایی بیش از پیش مورد توجه واقع شود.

بررسی عوامل
مؤثر بر ارتقای
یعقوبی راد و
همکاران()1394

فرهنگ کتابخوانی
در میان دانش
آموزان پسر مقطع
متوسطه ی منطقه
ی  5شهر تهران

اندنتایج حاصله نشان می دهد که چهار عامل فضای
آموزشی ،خانواده ،معلم و ارزشهای اجتماعی بر
ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان
اثرگذارند .به عبارتی دیگر ،ارزشهای اجتماعی
دارای رتبه اول و مؤلفه های معلم ،خانواده و فضای
آموزشی به ترتیب دارای اولویت های بعدی در
ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان
پسر مقطع متوسطه هستند

به برر سی و ضعیت
مطننالعننه در میننان
رسولی ،محمدی،

مراج عان ک تاب خا نه

نتایج نشان داد که بین متغیرهای میزان مطالعه و نوع

قاضی میرسعید،

هننای عننمننومننی

شغل ،نوع سرگرمی ،انگیزه مطالعه ،روش تهیه

کلبادی نژاد و پهلوان

شننهرسننتان سننرپل

کتاب ،میزان درآمد و میزان پرداختن به کتاب

زاده()1396

ذهنناب و ت ح لیننل

ارتباط وجود دارد

دالیننل انگیزش و
بازدارنده مطالعه
جواهری و محمدی

تحلیل وضعیت

یافته های این پژوهش نشان میدهد که میانگین

()1397

مطالعة دانشجویان

میزان مطالعة افراد مورد بررسی روزانه سه ساعت
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سه دانشگاه تهران،

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

خوارزمی و شهید

درسی و بقیة مطالعة غیر درسی است .بر اساس یافته

بهشتی

های این پژوهش رشتة دانشجویان تأثیری بر میزان
مطالعه نداشته و در تمامی رشته ها در حدود50
درصد دانشجویان کمتر از یک ساعت در روز
مطالعه می کنند.

پیشینه تحقیق خارجی

محقق و
سال انجام

نتایج تحقیق

عنوان
تحقیق

تحقیق
اجازه دهیم مطالعه
یوگانگ()2006

بخشی از زندگی ما
باشد

اظهار می کند که مطالعه حق بشر و برای توسعه کشور مفید
است .همچنین در این تحقیق بیان می کند که کتابداران
باید نقشی مهم در این زمینه به عهده گیرند و مطالعه دسته
جمعی را پیشنهاد می کند
نتایج پژوهش حاکی است از اینکه منزلت ،درآمد و
تحصیالت ،سه پایه ی اصلی برای قشربندی اجتماعی در

منزلت اجتماعی در
باکودی ()2007

ارتباط با قشربندی
اجتماعی

مطالعه ی کتاب در مجارستان هستند .رفتار مطالعاتی
مجارستانی ها به شدت با منزلت اجتماعی خود و والدینشان
ارتباط دارد .به عبارت دیگر ،قشربندی به وسیله ی درآمد،
تحصیالت و منزلت ،رفتار مطالعاتی افراد را تعیین میکند.
هر چه نظام قشربندی اجتماعی جایگاه باالتری داشته باشد،
بیشتر به سمت مطالعه میرود.

باباریند ،باباریند

بررسی عادت به

این پژوهش نشان داد که استفاده از رسانه های الکترونیک
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و دایک

مطالعه و استفاده از

برای سرگرمی زمان افراد برای مطالعة داوطلبانه را کاهش

()2018

رسانه های

داده است  .در کنار این عامل عوامل دیگری نیز مانند

الکترونیک در میان

دسترسی ناکافی به مواد خواندنی لذتبخش و کمبود

دانشجویان نیجریه

پشتیبانی والدین نیز بر کم شدن زمان مطالعة افراد دامن
میزنند

واکاوی مداخالت
بالقوة مبتنی بر
املی و سابی
()2019

مهمترین یافتة این پژوهش که به شیوهای پیمایشی 331نفر

آی.سی.تی بر ترغیب را مورد بررسی قرار داد ،این بود که استفاده از فناوری
عادت به مطالعه در

اطالعات وارتباطات(آی سی تی) ،فرهنگ خانواده،

میان دانشجویان

فرهنگ مدرسه ،و درآمد خانواده به طور چشمگیری بر

دانشگاهی در کشور

روی عادت به مطالعة دانشجویان تأثیرگذارند

اوگاندا
مطالعه و کتابخوانی از منظر آیات و روایات
دین مبین اسالم و کالم اهلل مجید برای مطالعه و کتابخوانی و ک سب علم ،ارزش و اعتبار ویژه
ای در نظر گرفته است .اهمیت کتابخوانی در اسالم به اندازه ای است که معجزة پیامبر اکرم (صلی
اهلل عل یه و آله و سنننلم) از گونه کتاب اسنننت و در این کتاب مقدس هم اولین آ یاتی که بر پ یامبر
(صلی اهلل علیه و آله و سلم) نازل شده با امر به خواندن و الفاظ کتاب ،قلم ،و علم توام شده است.
"اقرَأ وَرَبُّکَ األَکرَمُ" بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر اسنننت" .الَّذی عَلَّمَ بِالقَلَمِ" همان
کس نی که بوس نیله قلم تعلیم نمود( .علق  .)1/اهمیت کتاب و کتابخوانی و عظمت و شننرافت کتاب
در اسالم تا حدی است که خداوند متعال به قلم و به آنچه می نوی سد ،قسم یاد می کند .ن وَالقَلَمِ وَ
م َا یَسنننطُرون( .قلم .)1 /هم در قرآن و هم در روا یات و گفتار بزرگان بر نقش سنننازندة کتاب و
کتابخوانی در رشد و تعالی فکری و اجتماعی انسان ها با پافشاری فراوان اشاره شده است؛ به گونه
ای که در یک تقسنننیم بندی جالب ،جوامع بشنننری را به دو قسنننمت جوامع دارای کتاب و جوامع
بدون کتاب تق سیم می کند .همچنین ،قرآن و روایات ،کتاب و کتابخوانی را و سیله ای برای حفظ
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و سازماندهی و انتقال ذخایر فرهنگی و علمی به نسل های آینده دانسته بر تاثیرات معنوی و اخروی
مطالعه و به میراث گذاشنننتن دانش برای آیندگان اشنننارات فراوان می کند .قرآن کریم ،به سنننبب
اینکه برای علم و دانش و ک سب علم و تفکر در پدیده های جهان ه ستی اهمیت خا صی قائل شده
اسننت ،به تبع آن ،برای دانشننمندان و علمای دین و دانش هم فضنیلت و اعتبار خاصنی قائل شننده و
ویژگی مهم علم و دانش را ،دوام و ماندگاری منافع آن هم در این دن یا و هم در آخرت برای افراد
دانسنننته اسنننت .به طوری که ،در روایات و احادیث هم عالمان بر عابدان برتری دارند؛ چون منافع
عبادت فقط شامل شخص عابد است ولی منافع علم هم شامل عالم و هم شامل سایر افراد می شود؛
به طوری که ،در قرآن و اسالم ،کتاب و کتابخوانی از جایگاهی بس عظیم برخوردار است .بررسی
آماری محتوای کالم اهلل مجید ن شان داد که واژة کتاب به ا شکال مختلف  255بار ،واژة علم 582
بار ،واژة قلم  2بار ،و واژة اقرا  3بار در قرآن تکرار شنننده اسنننت .در نتیجه مطالعه و کتابخوانی و
تحصننیل علم و دانش از فرایض بسننیار موکد در دین مبین اسننالم ،قرآن کریم و احادیث و گفتار
بزرگان دانش اسننت( .مرادمند .)133-144 :1389 ،پیامبر اسننالم به عنوان بزرگترین و برترین
ضننةٌ عَل کُلِّ مُسننلِمأ أَال نِنَّ الله
انسننانها ،در خصننوا اهمیت مطالعه میفرمایند " :طَلَبُ العِلمِ فَری َ
یُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ ؛ طلب دانش بر هر مسنننلمان واجب اسنننت .خداوند جویندگان دانش را دوسنننت
دارد( ".کلینی،1379 ،ج ) 87:1و در حدیثی دیگری ب یان می ن مای ند ":اُ غدُ عالِم جا اَو مُتَعَلِّم جا اَو
مُسنتَمِعجا اَو مُحِبااوَ ال تَکُنِ الخامِس؛ یا دانشنمند باش یا دانشنجو یا شننوا از دانشنمندان و یا دوسنتدار
آنان ،و هرگز نفر پنجمی نباش که هالك خواهی شننند(".فیض کاشنننانی،ج .)86:1حضنننرت
علی(علیه ال سالم) در باره اهمیت آموختن دانش می فرمایند :کُلُّ وِعاءأ یَ ضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ نِال وِعاءُ
العِلمِ فَإِنَّهُ یَت َِّسننعُ بِهِ؛ فضنناش هر ظرف در اثر محتواش خود تنگتر م شننود مگر ظرف دانش که با
تح صیل علوم ،ف ضاش آن بازتر م گردد(.ر ضی، 1404،ج .)25:19ح ضرت امام جعفر صاد
علیه السننالم در حدیثی به اهمیت علم آموزی و دانش می فرمایند :مَن تَعَلَّمَ العِلمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلهِ
السنننماواتِ عَظیما فَق یلَ :تَعَلَّمَ لِلهِ وَعَمِلَ لِلهِ وَعَلَّمَ لِلهِ؛ هر کس دانش ب یاموزد و به
دُعِ َ ف مَلَکُوتِ َّ
آن عمل کند و براش خدا به دیگران آموزش دهد ،در ملکوت آسنننمانها بزرگش خوانند و گویند:
براش خدا یاد گرفت و براش خدا عمل کرد و براش خدا تعلیم داد(.کلینی،1379 ،ج.) 101:1

 .2-3مطالعه وکتابخوانی از منظر بزرگان
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 .2-3-1مطالعه از منظر حضرت امام خمینی(رحمه اهلل علیه)
" زندگی در دنیای امروز زندگی در مدر سه اراده ا ست؛ و سعادت و شقاوت هر ان سانی به
اراده همان انسنننان رقم میخورد .اگر بخواهید عزیز و سنننربلند باشنننید ،باید از سنننرمایههای عمر و
ا ستعدادهای جوانی ا ستفاده کنید .با اراده و عزم را سخ خود به طرف علم و عمل و ک سب دانش و
بینش حرکت نمایید ،که زندگی زیر چتر علم و آگاهی آن قدر شنننیرین و انس با کتاب و قلم و
اندوخته ها آنقدر خاطره آفرین و پایدار اسنننت که همة تلخی ها و ناکامی های دیگر را از یاد می
برد .بشنننریت با همة پیشنننرفت هایش در علوم و فنون هنوز در گهوارة طفولیت دانش اسنننت ،و تا
رسننیدن به بلوغ کامل راه طوالنی در پیش اسننت .امیدوارم ملتهای اسننالمی و ملت بزرگ ایران با
یک تحرك فرهنگی گ سترده بتوانند م سلمانان را از فقر و تنگنای علمی درآورند (" .صحیفه امام،
ج)137:21
مطالعه از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
مطالعه و کتابخوانی یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری می باشد و در بیاناتشان به این
موضنننوع مهم اشننناره داشنننته و می فرمایند "ملت ما مطالعه کردن را اصنننلجا جزو کارهاش بشنننرش
نم دانند! مثل خوراك و ورزش و دیگر چیزهای که جزو کارهاش معمول انسنننان اسنننت ،مطالعه
ا صلجا جزو این چیزها نی ست! آدم باید عنوان دیگرش دا شته با شد یا باید شب امتحانش با شد؛ یا باید
معلم در مدر سه از آدم بخواهد؛ یا باید یک دان شمند با شد؛ یا باید بخواهد در جای سخنران کند
تا موجب شود که مطالعه کند! این چقدر خ سارت ا ستع! واقعاج خدا م داند من وقت یادم م آید
و این چیزش اسنننت که تقریباج هیچوقت از یادم نم رود که مردم ما مطالعه کردن را بلد نیسنننتند ،به
قلب من فشنننار م آید! از این بابت ،ما چقدر داریم هر سننناعت خسنننارت م بینیمع! واقعاج این به
عهدهش چه ک س استع( ".بیانات .)107 ،1370،و در مورد رابطه تنبلی و مطالعه بیان می دارند"
یک از مشکالت ما تنبل است .مسئلهش مطالعه و کتابخوان مهم است .در جامعهش ما ب اعتنائ به
کتاب وجود دارد .ما باید جوانان را به کتابخوان عادت دهیم ،کودکان را به کتابخوان عادت
دهیم؛ که این تا آخر عمر همراهشان خواهد بود.آنچه که همیشه براش انسان م ماند ،کتابخوان در
سنین پائین ا ست .جوانان شما ،کودکان شما هرچه م توانند ،کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف ،در
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راه هاش مختلف ،مطلب یاد بگیرند .البته از هرزهگردش در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد ،منتها
این مسئلهش بعدش است؛ مسئلهش اول این است که یاد بگیرند ،عادت کنند به این که اصلجا به کتاب
مراجعه کنند ،کتاب نگاه کنند .البته باید د ستگاهها مراقب با شند ،ا شخاا مواظب با شند ،هدایت
کنند به کتاب خوب؛ که با کتاب بد ،عمر ضنننایع نشنننود"(بیانات .)37 ،1391 ،مطالعه و تدبر در
بیان ایشننان این گونه مطرح می شننود که"ما آحاد بش نر ،براش اندیشننیدن ،اسننتعداد عظیم در خود
نهفته داریم .وقت فکر نمیکنیم ،وقت مطالعه نمیکنیم ،وقت در آیات اله تدبر نمیکنیم ،وقت در
تاریخ خود ،در گذشنننتهش خود ،در قضنننایاش گوناگون که براش بشنننریت پیش آمده اسنننت ،در
گرفتارشهاش گذشنننته ،در عوامل پیروزش بزرگ براش ملتها ،تدبر نمیکنیم ،از آن گنجینهش معنوش
که خدا در ما قرار داده اسنننت ،محروم می مانیم(".بیانات .)12 ،1391 ،ایشنننان در مورد تنوع در
مطالعه می فرمایند":بعضن از ذهنها اهل کتابند؛ منتها کتاب آسننان ،کتاب که احتیاج به فکر کردن
نداشنننته باشننند .عیب ندارد ،این هم کتاب خواندن اسنننت ،نف نمیکنیم؛ اما بهتر از این شنننیوهش
کتابخوان  ،این ا ست که ان سان در مجموعهش کتابخوان ِ خود بتواند بیامیزد کتاب آ سان را -فرض
کنید رمان را ،خاطره را ،کتابهاش تاریخ آسنننان را -با کتابهائ که احتیاج دارد به فکر کردن،
مطالعه کردن؛ این نوع کتابها را باید وارد مقولهش کتابخوان کرد .ذهن را عادت بدهیم به این که
اهل تأمل باشننند ،اهل تدقیق باشننند؛ ذهن کار کند ،در مواجههش با کتاب فعالیت کند و یک از
کارهاش مهم این است که ما ذهن را عادت بدهیم به نظم در مطالعه .گاه مراجعهش به یک کتاب
اگر در جاش خود قرار بگیرد؛ یعن قبل از این کتاب ،کتابهاش دیگرش که متناسننب با این موضننوع
است ،خوانده شده باشد ،بعد این کتاب مطالعه شود(".بیانات .)22 :1390 ،ای شان در توصیه ای به
جوانان می فرمایند ":امروز جوانهای ما بایسننتی ،هم سننالمت جسننمی ،و هم سننالمت معنوی ،و هم
سالمت فکری را با هم دا شته با شند و برای خود شان نگه دارند .سالمت ج سمی را با ورزش و با
تغذیهی مناسب؛ سالمت معنوی و قلبی را هم با توجه به خدا ،با نماز ،با دعا ،با توسل ،با یاد شهدا؛
سنننالمت فکری را هم با کتابخوانی تأمین کنید .توصنننیه میکنم این کتاب هایی را که دربارهی
شهدا نوشته شده ،دربارهی ایثارگران دوران دفاع مقدس نوشته شده و شخصیتهای اینها را تشریح
میکند ،بخوانید؛ هم کتابهای شیرین و پرجاذبهای ا ست ،هم ذهن شما را با م سائل ب سیاری آ شنا
میکند(".بیانات.)9 :1395 ،
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روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش پیمایش نی بوده اسننت .برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق
از ابزار پر س شنامه ا ستفاده شده ا ست که در طراحی سواالت پر س شنامه دقت الزم به عمل آمده تا
سننواالت از سننادگی و وضننوح کامل برخوردار باشننند .سننواالت تحقیق به  3دسننته فرماندهی-
مدیریتی ،آموزشنننی -تربیتی و فرهنگی -تبلیغی که هر کدام دارای  30سنننوال بود که با طیف 5
گزینه ای لیکرت(ب سیار زیاد ،زیاد ،متو سط ،کم ،ب سیار کم)طراحی گردید .اعتبار ابزار ما صوری
بود به این ترتیب که اسننناتید اهل فن در حوزه های روش تحقیق جامعه شنننناسنننی و کتابداری
پرسنننشننننامه های ما را ارزیابی و نظرهای خود را ارائه دادند و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ
استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق همه دانشجویان بدو ورود افسر محصل ،دانش آموخته
در مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان کارشناسی ،و رسته های گوناگون در
دانشنگاه حدود  4500نفر هسنتند .حجم نمونه با اسنتفاده از فرمول کوکران بدسنت آمد که تعداد
 353نفر بودند .برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آمار تو صیفی(فراوانی ،در صد،
میانگین ،انحراف معیار و )...و اسنننتنباطی(کلموگروف -اسنننمیرنوف ،آزمون تی تک نمونه ای)
استفاده شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و برای بررسی
مؤثر بودن هر یک از مؤلفه ها بر ترویج فرهنگ کتابخوانی از آزمون تی تک نمونه ای (مقایسننه با
میانگین نظری) استفاده شده است.

یافته های تحقیق
آمار توصیفی
با توجه به داده های گردآوری شننده ،نخسننت به کمک آمار توصننیفی ،ویژگیهای متغیرهای
تحقیق(میانگین ،انحراف معیار و )...تحلیل شده ا ست .خال صه م شخ صات نمونه آماری مورد نظر
که بر اساس نتایج پرسشنامه استخراج شده ،در جدول  1آورده شده است .با توجه به جدول شماره
 1مشننناهده می شنننود میانگین متغیر راهکارهای فرماندهی-مدیریتی برابر  ،2/66متغیر راهکارهای
آموزشنننی -تریتی برابر  ،2/72متغیر راهکارهای فرهنگی -تبلیغی برابر  ،3/26اسنننت .با توجه به
کدگذاری انجام شده (ب سیار کم ،1کم ،2متو سط ،3زیاد ،4ب سیار زیاد ) 5می توان گفت میانگین
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نمره  3است.
جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به بُعد فرهنگ مطالعه
ردیف

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

1

راهکارهای فرماندهی -مدیریتی

2.66

0.598

2

راهکارهای آموزشی -تربیتی

2.72

0.503

3

راهکارهای فرهنگی -تبلیغی

3.26

0.483

کل مؤلفه

2.88

0.371

با توجه به جدول  1در خصنننوا مؤلفههای بُعد فرهنگ مطالعه ،بیشنننترین میانگین مربوط به
مؤلفه «راهکارهای فرهنگی -تبلیغی» با میانگین ( 3/26از  )5بود همچنین میانگین فرهنگ مطالعه
در اعضای نمونه  2.88بود که نتایج در نمودار بعدی نشان داده شده است.
آمار استنباطی
در بخش آمار اسنتنباطی تحقیق ،پس از گرد آوری پرسنشننامه ها و اسنتخراج داده های اولیه
حا صل از پر س شنامه ها به حالت قابل ا ستفاده ،نرم افزار آمار تو صیفی  SPSSبه کار رفته ا ست .در
این تحقیق از آزمونهای کولموگروف-اسننمیرنوف و  tتک نمونه ای اسننتفاده شننده اسننت .یکی از
شروط و پیشنیازهای مهم جهت استفاده از آمارههای پارامتریک ،تبعیت توزیع نمونه مورد بررسی
از توزیع نرمال ا ست .در تحلیلهای آماری ،آزمونی که جهت برر سی تطابق توزیع نمونه تحقیق با
توزیع نرمال به کار می رود ،آزمون کولموگروف اسنننمیرونف نام دارد .با توجه به اینکه در ادامه
تحلیلها الزم است تا مشخص شود که از کدام آمارهها 1بایست استفاده کرد ،در اینجا الزم است
ابتدا تطابق توزیع دادههای نمونه مورد بررسی سنجیده شود.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرونف جهت بررسی تطابق توزیع
ردیف

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

مقدارZ

سطح معناداری

1

راهکارهای فرماندهی -مدیریتی

2.66

0.598

0.706

0.702

2

راهکارهای آموزشی -تربیتی

2.72

0.503

0.704

0.705

 - 1پارامتریک یا ناپارامتریک
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3

راهکارهای فرهنگی -تبلیغی

3.26

0.483

0.720

0.678

4

فرهنگ مطالعه

2.88

0.371

0.749

0.628

نتایج جدول  2نشنننان می دهد؛ با توجه به سنننطوح معناداری و با توجه به اینکه همه مؤلفهها
دارای سطح معناداری بی شتر از  0/05ه ستند ،توزیعهای نمونه مورد بررسی نرمال بوده و در موارد
مقتضی بایستی از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.

بررسی سوالهای تحقیق
سوال فرعی اول
عوامل مرتبط با فرماندهی -مدیریتی در میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی
چیستع
برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به بررسی وضعیت مطالعه در بین اعضای نمونه بپردازیم که
برای این امر با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتریک  tتکنمونهای اسنننتفاده
گردید .الزم به یادآوری است که آزمون تی تک نمونهای جهت مقایسه میانگین به دست آمده از
نمونه مورد بررسی در متغیر مورد نظر با میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه به کار میرود .با توجه
به اینکه طیف لیکرت تحقیق حا ضر  5گزینهای (خیلی کم =  ،1کم =  ،2متو سط =  ،3زیاد =  4و
خیلی زیاد =  )5ا ست ،لذا میانگین فر ضی برابر با  3خواهد شد .نتایج آزمون  tتکنمونهای جهت
بررسی سؤال فرعی اول در جدول  4-6ارائه شده است.
جدول  .4-6نتایج آزمون  tتکنمونهای جهت بررسی سؤال فرعی اول
آمارهها
مؤلفه

راهکارهای فرماندهی -مدیریتی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

277

2.65

۰٫597

-9٫594

276

کمتر از 0.01

نتایج جدول  4-6نشنننان میدهد که با توجه به مقدار آماره  )-9٫594( tو سنننطح معناداری
(کمتر از  ،)0.01میانگین نمونه مورد بررسننی ( )2.65تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد
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انتظار جامعه ( )3دارد .با توجه به این مطلب میتوان گفت :از دید پاسننخگویان ،مؤلفه راهکارهای
فرما ندهی -مدیریتی در بُعد فره نگ مطالعه تفاوت مع ناداری با حد مورد انتظار دارد .از طرف
دیگر ،با توجه به اینکه میانگین نمونه مورد بررسی کوچکتر از میانگین فرضی و مورد انتظار جامعه
ا ست ،میتوان تمایل پا سخگویان به مؤلفه راهکارهای فرماندهی -مدیریتی را کمتر از حد متو سط
ارزیابی کرد.
سوال فرعی دوم
عوامل آموزشنننی -تربیتی مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشنننجویان یک دانشنننگاه نظامی
چیستع
برای پاسنننخ به این سنننؤال با تو جه به نر مال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتر یک
tتکنمونهای استفاده گردید.
جدول  .4-7نتایج آزمون  tتكنمونهای جهت بررسی سؤال فرعی دوم
آمارهها
مؤلفه

راهکارهای آموزشی -تربیتی

تعداد

میانگین

275

2.72

انحراف
استاندارد

۰٫503

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

-9٫112

274

کمتر از 0.01

نتایج جدول  4-7نشنننان میدهد که با توجه به مقدار آماره  )-9٫112( tو سنننطح معناداری
(کمتر از  ،)0.01میانگین نمونه مورد بررسننی ( )2.72تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد
انتظار جامعه ( )3دارد .با توجه به این مطلب میتوان گفت :از دید پاسننخگویان ،مؤلفه راهکارهای
آموزشی -تربیتی در بُعد فرهنگ مطالعه تفاوت معناداری با حد مورد انتظار دارد .از طرف دیگر ،با
توجه به اینکه میانگین نمونه مورد برر سی کوچکتر از میانگین فر ضی و مورد انتظار جامعه ا ست،
میتوان تمایل پاسننخگویان به مؤلفه راهکارهای آموزش نی -تربیتی را کمتر از حد متوسننط ارزیابی
کرد.
سوال فرعی سوم
عوامل فرهنگی -تبلیغی مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشنننجویان یک دانشنننگاه نظامی
چیستع
برای پاسنننخ به این سنننؤال با تو جه به نر مال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتر یک
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tتکنمونهای استفاده گردید.
جدول  .4-8نتایج آزمون  tتكنمونهای جهت بررسی سؤال فرعی سوم
آمارهها
مؤلفه
راهکارهای فرهنگی-
تبلیغی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

274

3.26

۰٫483

8.999

273

کمتر از 0.01

نتایج جدول  4-8نشنننان میدهد که با توجه به مقدار آماره  )8.999( tو سنننطح معناداری
(کمتر از  ،)0.01میانگین نمونه مورد بررسننی ( )3.26تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد
انتظار جامعه ( )3دارد .با توجه به این مطلب میتوان گفت :از دید پاسننخگویان ،مؤلفه راهکارهای
فرهنگی -تبلیغی در بُعد فرهنگ مطالعه تفاوت معناداری با حد مورد انتظار دارد .از طرف دیگر ،با
توجه به اینکه میانگین نمونه مورد بررسننی بزرگتر از میانگین فرضننی و مورد انتظار جامعه اسننت،
میتوان تمایل پاسننخگویان به مؤلفه راهکارهای فرهنگی -تبلیغی را بیشننتر از حد متوسننط ارزیابی
کرد.

سوال اصلی تحقیق
عوامل مرتبط با میزان مطالعه در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی چیستع
برای پاسنننخ به این سنننؤال با تو جه به نر مال بودن توزیع داده ها از آزمون پارامتر یک
tتکنمونهای استفاده گردید.
جدول  .4-9نتایج آزمون  tتكنمونهای جهت بررسی سؤال اصلی تحقیق
آمارهها
بُعد

فرهنگ مطالعه

تعداد

میانگین

277

2.88

انحراف
استاندارد

۰٫371

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

-5.275

276

کمتر از 0.01

نتایج جدول  4-9نشنننان میدهد که با توجه به مقدار آماره  )-5.275( tو سنننطح معناداری
(کمتر از  ،)0.01میانگین نمونه مورد بررسننی ( )2.88تفاوت معناداری با میانگین فرضننی و مورد
انتظار جامعه ( )3دارد .با توجه به این مطلب میتوان گفت :از دید پاسخگویان ،بُعد فرهنگ مطالعه
ت فاوت مع ناداری با حد مورد انت ظار دارد .از طرف دیگر ،با تو جه به این که م یانگین نمو نه مورد
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بررسننی کوچکتر از میانگین فرضننی و مورد انتظار جامعه اسننت ،میتوان تمایل پاسننخگویان به بُعد
فرهنگ مطالعه را کمتر از حد متوسط ارزیابی کرد.

نتیجه گیری
در باره گو یه های شننناخص فرماندهی و مدیریتی که دربردارنده  30گویه بوده اسنننت.در
فرهنگ مطالعه ،با عنایت به میانگین های به دسننت آمده ،بیشننترین میانگین مربوط به گویه شننماره
( 25برخورد کتابداران و مسئولین کتابخانهها مناسب است) با میانگین ( 3/61از  )5بوده است.
در باره گویه های شننناخص آموزشنننی تربیتی در فرهنگ مطالعه ،با عنایت به میانگین های به
دسننت آمده ،بیشننترین میانگین مربوط به گویه شننماره ( 12با مطالعه ،از فرهنگ سننرزمینم باخبر
میشوم) با میانگین ( 3/68از  )5بوده است.
در باره گویه های شننناخص فرهنگی تبلیغی در فرهنگ کتابخوانی ،با عنایت به میانگین های
به دست آمده ،بیشترین میانگین مربوط به گویه شماره ( 25از صحبت با اهالی مطالعه لذت میبرم)
با میانگین ( 4/21از  )5بوده است.
درباره شننناخص های بُعد فرهنگ مطالعه ،بیشنننترین میانگین مربوط به مؤلفه «راهکارهای
فرهنگی -تبلیغی» با میانگین ( 3/26از  ) 5بود همچنین میانگین فرهنگ مطالعه در اعضنننای نمونه
 2.88بود
از بین اب عاد و متغیر های گو ناگون و اثر گذار در کاهش امر م طال عه برابر آ ماره های ب کار
گرفته بر روی پاسخ های پاسخگویان در ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه ،یافته های زیر به دست آمده
اند:
الف-از دید پاسنننخگویان ،مؤلفه راهکارهای فرماندهی -مدیریتی در بُعد فرهنگ مطالعه
ت فاوت مع ناداری با حد مورد انت ظار دارد .از طرف دیگر ،با تو جه به این که م یانگین نمو نه مورد
برر سی کوچکتر از میانگین فر ضی و مورد انتظار جامعه ا ست ،میتوان تمایل پا سخگویان به مؤلفه
راهکارهای فرماندهی -مدیریتی را کمتر از حد متوسط ارزیابی کرد.
یعنی از نظر پاسنننخگویان مشنننکالت ناشنننی از فرماندهی و مدیریت خیلی در باره این که
پاسننخگویان تن به مطالعه نمی دهن د اثر گذار نیسننتند یا با بهبود شننمار کتاب و کتابخانه و یا بهبود
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امکان های سخت افزاری زیاد نباید انتظار بهبود مطالعه را دا شت یعنی نبود مطالعه ارتباطی با نبود
امکانات یا قانون های بکار گیری شنننده و همین طور کارمندان کتابخانه ها و ....ندارد.برای بهبود
فرهنگ مطالعه نباید دنبال راهکارهای سخت افزاری را گرفت.
ب -از دید پاسخگویان ،شاخص راهکارهای آموزشی -تربیتی در بُعد فرهنگ مطالعه تفاوت
معناداری با حد مورد انتظار دارد .از طرف دیگر ،با عنایت به اینکه میانگین نمونه مورد بررسنننی
کوچکتر از میانگین فرضنننی و مورد انتظار جامعه اسنننت ،میتوان تمایل پاسنننخگویان به مؤلفه
راهکارهای آموزشی -تربیتی را کمتر از حد متوسط ارزیابی کرد.
برابر پاسخ های پاسخگویان ،اساتید ،شیوه های آموزش ،متون و....در کاهش مطالعه اثرگذار
نیستند .یعنی نباید انتظار داشت که چرخش اساتید ،بکار گیری اساتید با سواد تر ،و استفاده از ابزار
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.
ج -از دید پا سخگویان ،شاخص راهکارهای فرهنگی -تبلیغی در بُعد فرهنگ مطالعه تفاوت
معناداری با حد مورد انتظار دارد .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه میانگین نمونه مورد بررسنننی
بزرگتر از میانگین فرضنننی و مورد انتظار جامعه اسنننت ،میتوان تما یل پاسنننخگو یان به مؤلفه
راهکارهای فرهنگی -تبلیغی را بیشتر از حد متوسط ارزیابی کرد.
برابر پاسننخ های پاسننخگویان ،شنناخص راهکارهای فرهنگی -تبلیغی در بعد فرهنگ مطالعه
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
تبلیغی زیاد مناسننب مطالعه نیسننت و دانشننجوها از این منظر در فضنناهای تبلیغی و فرهنگی مطالعه و
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
ت وام با مطالعه و کتاب را تحت الشننعاع قرار داده اسننت .بی عنایتی فرماندهان ،مدیران و مسننئوالن
گروه ها در فضنننای فرهنگی و تبلیغی همراه با دیدگاه های علمی،در سنننطح کتاب ،کتابخوانی،
نو شتن و تحقیقات علمی انجام نمی شود ف ضای پادگانی صرف دان شجویان را از ف ضای مطالعه و
دانش افزایی و تحقیق دور کرده است.
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راهکارهای نهادینه کردن مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه

برابر یافته های تحقیق ما ،ضنننعف در بعد فرهنگی -تبلیغی به عنوان عامل اثرگذار در
کاهش م طال عه و ک تاب خوانی در دانشننن گاه بوده اسنننت .هر چ ند اب عاد را به مدیریتی-
فرماندهی ،آموزشی -تربیتی نیز تقسیم کرده بودیم و گویه های مربوط به ابعاد فرماندهی و
مدیر یت و آموزش و ترب یت از د ید پاسنننخگو یان نقشنننی در کاهش فره نگ م طال عه و
کتابخوانی در دانشننگاه نداشننتند ولی در کالن مسننئله چنین مسننئله ای زیر چتر فرماندهی و
مدیریت دانشگاه قرار دارد.
راهکارهای فرهنگی -تبلیغی

 فضای دانشگاه از ورودی به محوطه دانشگاه ،خیابان ها ،مساجد ،غذاخوری ها ،خوابگاهها 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 شودکه دانشجو را به سوی جستجوی موضوع و مطالب سوق دهد.
 مسائل مهم دانشگاهی که در عرصه های علم و تحقیق جای چالش و سوال است درجلوی چشم دانشجو به نمایش درآید و جستجوگری او را برانگیزاند.
 همایش ها و کنفرانس های علمی دانشججججویی با حراهی هایی که دانشججججو ها را بهتحقیق و مطالعه وادارد انجام شود.
 برگزاری نمایشگاه های گوناگون کتاب درون دانشگاه و بیرون دانشگاه، تشویق دانشجوهایی که در هوزه های تحقیق ،مطالعه و کتابخوانی فعال تر هستند. دعوت از شخ صیت های گوناگون علمی به دان شگاه و برگزاری جل سه های علمی وسوال و پرسش به گونه ای که دانشجوها به مطالعه و تحقیق تهییج شوند.
 برگزاری جلسجججه های گوناگون نقادی کتاب در هوزه های گوناگون با شجججرکتدانشجوها،
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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. در جای جای دانشجگاه اهادییی از معصجومین در هوزه تحقیق و مطالعه درو و تبلیشود.
 در جای جای دانشججگاه کالم امام هرهو و مقام مع م رهبری در هوزه تحقیق و مطالعهدرو و تبلی شود.
 آثار نو شتاری دان شجویان در دان شگاه مورد عنایت واقع شده و دان شجویان برگزیدهمرتب مورد تشویق واقع شوند.
 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. آثار دانشجججویان محقق و پهوهشججگر در معرد دید همه و به ویهه دانشجججویان قرارگیرد.
راهکارهای فرماندهی -مدیریتی

 در انتخاب فرماندهان ومدیران ارشجججد دانشجججگاه و دانشجججگاه در انتخاب فرماندهاندانشکده ها و گروه های علمی اولویت ها را به افراد محقق و اهل مطالعه بدهند.
 جهت گیری های آموزشجججی و هدف گیاری های دانشجججگاه و دانشجججکده ها بر پایهشاخص 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 ومتخصص تجهیز شوند.
 -کتابخانه های دیجیتالی و فیزیکی شبانه روز به دانشجویان خدمات ارائه دهند.
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 فضای کتابخانه دل انگیز و جیاب بوده و افراد از هضور در آن جا اهساس خستگیو دلزدگی نکنند.
 برنامه های گوناگون کتابخانه ها همیشه در همه جای دانشگاه تبلی شده و جنبه هایتشویقی داشته باشند.
 کتابخانه ها به آزمایشگاه های گوناگون و مخازن و اتاق های مناسب و آرام برایمطالعه تجهیز شوند.
 از نیروهای متخصص در کتابخانه ها بهره برده شود.راهکارهای آموزشی -تربیتی

 از اساتید اهل دانش ،عالقمند و پهوهشگر برای تدریس استفاده شود. اساتید منابع شان را به روز نموده ،مطالعه و استفاده از منابع گوناگون را از دانشجویانمطالبه 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. از حریق ارتباط با دانشگاه های مشابه و همکاری های علمی با آن ها فضای دانشگاهو 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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