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حاضر قصد دارد با بررسی فرهنگ مطالعه اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز گامی در جهت تعیین دورنمایی از وضعیت
مطالعه در میان این قشر از جامعه بردارد.
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مواد و روشها :این پژوهش با روش پیمایش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است .جامعهی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

آماری این مطالعه شامل  306نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز بودند که از بین آنها  232نفر به صورت تصادفی

شیراز ،شیراز ،ایران.

به عنوان نمونه انتخاب شدند و میانگین میزان مطالعهی اساتید بر اساس ساعت در هفته گزارش شد .برای تجزیه و

 .2گروه علم اطالعات و دانششناسی ،مرکز

تحلیل دادهها از تحلیل واریانس یکطرفه و تی مستقل استفاده گردید.

منطقه ای شیراز ،شیراز ،ایران.

یافتهها :یافتههای پژوهش بیانگر آن است که مطالعه تخصصی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم با میانگین ،63/22
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اجتماعی نیز به ترتیب با میانگین  20/20و  2/66حائز باالترین و پایین ترین میزان میانگین به لحاظ مطالعهی غیر

شیراز ،میدان ارم ،مجتمع دانشگاهی پردیس

تخصصی شده اند .همچنین یافتههای پژوهش مبین آن است که مطالعهی غیر تخصصی مردان به طور معناداری بیشتر

ارم ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

از زنان است ( t= -6/36و .)p<0/002
نتیجهگیری :مهمترین عامل موثر بر کاهش میزان مطالعات تخصصی اعضای هیأت علمی ،مشکالت فردی و همچنین
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مهمترین عامل کاهش میزان مطالعهی غیر تخصصی از دیدگاه آنان ،حجم زیاد زمان اختصاص یافته به امور تدریس
بوده است.
واژگان کلیدی :فرهنگ مطالعه ،اعضای هیأت علمی ،دانشگاه شیراز

مقدمه
نگاهی تاریخی به موضوع مطالعه بیانگر آن است که با تأسیس
آموزش و پرورش مدرن در ایران از زمان پهلوی اول ،چون قاطبه
خانوادههای ایرانی فاقد سواد بودند ،از دید آنها مطالعه و تشویق
فرزندان به کتابخوانی ،تنها در حوزه کتابهای درسی اطالق میشد.
والدین امروز هم با پیروی از همان شیوهی گذشتگان خود مطالعه
برای کتابخوانی را صرفاً همان کتابهای آموزشی و تحصیلی برای
فرزندان خود میدانند ( .)2شاهد این اتفاق ،آماری است که یونسکو
در سال  2226منتشر کرد و نشاندهنده آن است که درسال 2631
( ،)2223یعنی بیست سال بعد از حکومت پهلوی نیز ،وضع مطبوعات
ایران در مقایسه با سایر کشورها بر حسب تعداد نسخههای روزنامه
برای هر هزار نفر ،بسیار تأسف بار بود .همچنین میزان روزنامهخوانی
در ایران حتی در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه بسیار پایین
بوده است .در این آمار ،ایران حتی پایینتر از عربستان  ،کویت ،لبنان
و بحرین قرار گرفته است ( .)2آمارها خود گویای رضایت بخش نبودن
میزان مطالعه در گذشته است و در عین حال بیانگر میزان اهمیت این
مسأله و موشکافی آن در عصر حاضر و نهایتاً اندیشیدن چارهای برای

حل این معضل است .امروزه توجه به کتاب و کتابخوانی نشانگر رشد
فرهنگی و ملی هر کشور است و تعداد کتابها و نشریههای منتشر
شدهی هر کشور در سال ،کتابخانهها ،کتابخوانها ،نویسندگان،
مترجمان و ناشران به عنوان معیارهای اساسی توسعه یافتگی کشورها
مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین گسترش فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی ،توسعه کتابخانهها ،چاپ و انتشار کتاب و شیوه بهرهگیری
از این ابزار بیرقیب فرهنگی ،ضرورت رشد و تعالی جامعه به سوی
کمال است (.)6
یکی از دغدغههای اصلی این پژوهش میزان مطالعه میباشد،
اگرچه بررسی همه اقشار جامعه حائز اهمیت میباشد ولی از جمله
مشوقان و موثران در این وادی ،اساتید دانشگاهها میباشند .آنها
برای جامعه الگو هستند و میتوانند با کالم دلنشین خود ذهن جوانان
را شکل دهند و آنها را سرشار از بصیرت کنند .به هر حال اساتید خود
موظف به مطالعه تخصصی میباشند ولی این امر به تنهایی کافی
نیست .جامعه بدون مطالعه غیرتخصصی (مطالعات فرهنگی ،اجتماعی
و دینی) نمیتواند به رشد و پویایی خود ادامه دهد .قابل ذکر است که
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 Armstrongو همکاران در مقالهای تحت عنوان "تأثیرآموزش
بر میزان مطالعه فارغ التحصیالن جهت یادگیری مادام العمر"به این
نتیجه دست یافتند که فارغ التحصیالن با درجه بیشتر نسبت به
دانشجویان تازه وارد مشارکت بیشتری در مجالت داشته اند (.)22
 Banouو همکاران در پژوهشی تحت عنوان "رفتار مطالعاتی
دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه :سیاستهای مطالعاتی
کتابخانههای دانشگاهی یونان"به این نتیجه دست یافتند که
دانشجویان کارشناسی ،نسبت به عموم جمعیت ،رفتارهای مطالعاتی
متفاوتی دارند ( Loan .)22در پژوهش خود تحت عنوان "عادتهای
مطالعاتی دانشجویان شهری و روستایی دانشکده در قرن بیست و
یکم" به این نتایج دست یافت که فرهنگ مطالعه در بین دانشجویان
شهری نسبت به روستایی بیشتر توسعه یافته است و دو عامل
"آموزش برای همه" و "اطالعات برای همه" نیاز به تأکید بیشتری
در جامعه اطالعاتی دارند (.)26
بررسی پیشینهها نکاتی را خاطر نشان مینماید که از آن جمله
میتوان به کافینبودن میزان مطالعه در بین اقشار مختلف جامعه
اشاره کرد .دلیل این امر را باید در موانعی همچون حجم زیاد دروس،
هزینه باالی تهیه منابع ،رفتارهای غلط مطالعاتی ،نامناسب بودن
شرایط فیزیکی کتابخانه و ....جست و جو کرد.
ولی متأسفانه در رابطه با میزان مطالعهی اساتید ،هیچ پژوهشی
صورت نگرفته است و جای خالی این مبحث ،محققان این پژوهش
را بر آن داشت تا مطالعات پژوهشی خود را بر پایه بررسی میزان
مطالعه اساتید دانشگاه شیراز و عوامل مؤثر بر آن بنا کنند تا گامی هر
چند کوچک جهت نیل به تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه برداشته
شود .عالوه بر این متولیان در حوزهی برنامه ریزی پژوهشی کشور
نیز میتوانند از نتایج این قبیل پژوهشها جهت رفع نقایص
برنامهریزی خود استفاده کنند و به بهبود تصمیمات خود بپردازند.

پژوهشهای مختلفی میزان مطالعه اقشار مختلف جامعه را مورد
بررسی قرار داده است.
پژوهشهای گوناگونی در رابطه با میزان مطالعه صورت گرفته
است .در این راستا ،شعبانی و فاضل در پژوهشی به شیوه پیمایشی
تحت عنوان "مطالعهی غیر درسی دانشجویان دوره متوسطه و
شناسایی عوامل مؤثّر از نظر دانش آموزان شهرضا" به این نتایج دست
یافتند که مطالعهی غیر درسی پسران کمتر از دختران است .حجم
زیاد دروس موجب کاهش مطالعهی غیر درسی ،و تجهیزات کتابخانه
و تبلیغات کتابخوانی موجب افزایش آن شده است (.)1
"بررسی میزان گرایش به مطالعهی غیر درسی در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود "که توسط ترکیانتبار
به شیوه توصیفی انجام شد؛ بیانگر آن است که مهمترین انگیزهی
مطالعهی غیر درسی دانشجویان ،آموزش و یادگیری بوده است (.)3
سامانیان در پژوهش خود تحت عنوان "بررسی مطالعهی غیر درسی
دانشجویان و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن از نظر دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمی بجنورد" با روش توصیفی ـ تحلیلی دریافت که اولویت
اول مطالعه از نظر دانشجویان ،موضوعات علمی و اولویت آخر
موضوعات حقوقی بوده است (.)3
جوان بخت در پژوهشی با روش توصیفی ـ پیمایشی ،به بررسی
وضعیت مطالعه در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز
پرداخته است که یافتهها نشان میدهد دانشکدههای مهندسی و علوم
تربیتی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مطالعه را در بین
دانشکدههای دانشگاه شیراز دارا بودند .همچنین میزان مطالعهی
غیردرسی در بین دانشجویان مجرد و متأهل تقریباً یکسان ،اما میزان
مطالعهی درسی متأهلین بیشتر از افراد مجرد است (.)3
رضوی طوسی و باقری در پژوهشی پیمایشی با عنوان "مقایسه
میزان مطالعه شهروندان تهرانی در بین سالهای  ،"2663-66به این
نکته دست یافتند که شهروندان تهرانی در سال  2666نسبت به سال
قبل از آن مطالعه کمتری داشته اند ،که این کاهش مربوط به نشریات،
مجالت و روزنامهها بوده است و به حوزه کتب درسی و غیر درسی
بی ارتباط است (.)6
نتایج حاصل از "بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار
شهر شیراز" که توسط کیانی خوزستانی ،رضایی شریف آبادی و سام
انجام گردید ،بیانگر آن است که زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار
از برنامه مطالعاتی بیشتر پیروی میکنند .همچنین برنامهریزی دقیق
و عملی از جمله ضرورتهایی است که در افزایش عادت به مطالعه
تأثیر گذار بوده است (.)2
مرادمند در پژوهشی به بررسی تطبیقی وضعیت مطالعهی
غیردرسی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت
معلم آذربایجان پرداخت .یافتههای پژوهشی وی نشان داد که میان
عضویت دانشجویان در کتابخانه و میزان مطالعهی غیر درسی تفاوت
معناداری وجود دارد .و همچنین پسران نسبت به دختران مطالعهی
بیشتری داشته اند (.)20

مواد و روشها
پژوهش حاضر به روش پیمایش توصیفی  -تحلیلی انجام شده
است .جامعهی آماری این پژوهش ،اساتید دانشگاه شیراز در سال
تحصیلی  2620-22میباشند که از مجموع  306عضو هیأت علمی
دانشگاه 232 ،نفر به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب گردید.
روش نمونهگیری از نوع طبقهای است .حجم نمونه از جدول
مورگان استخراج شد .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،بر مبنای
پرسشنامه به کار گرفته شده در پژوهش جوانبخت ( )2662تدوین
شده است ( .)3نکته حائز اهمیت این است که با توجه به جامعهی
آماری ،حجم نمونهی مشخص شده در جدول مورگان 261 ،واحد
میباشد .اما برای افزایش ضریب اطمینان از کامل شدن پژوهش،
حجم نمونه ( 26حدود  )%20واحد بیشتر در نظر گرفته شد .این کار
به افزایش اطمینان از عودت پرسشنامهها از سوی استادان کمک کرد،
چرا که این افراد به دلیل مسئولیّتهای فراوان کاری ،اغلب یا اقدام
به پرکردن پرسشنامه نمیکردند و یا اهمیت چندانی برای بازگرداندن
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پرسشنامه که اعتبار پاسخدهی در آن از نظر پژوهشگر محل سوال
بود از تجزیه و تحلیل خارج شد ،و تحلیل نهایی با  63پرسشنامه انجام
شد.

پرسشنامه به محقق قائل نمیشدند .پرسشنامهها به صورت حضوری
در بین اعضای جامعه پژوهش توزیع شد .عدم حضور برخی استادان
در دفتر کارشان و همچنین مفقود شدن برخی پرسشنامهها نزد آنها،
مستلزم پیگیری مجدد از سوی محقق بود که این کار در سه نوبت
انجام شد .نهایتاً تعداد  23پرسشنامه عودت داده شد که این تعداد
معادل  %12/13حجم نمونه است.ابزار تحلیل دادهها ،در این مطالعه،
نرم افزار آماری  SPSSنسخه  23بود .روش مورد استفاده جهت
تحلیل دادهها نیز آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل واریانس
یکطرفه و تی مستقل میباشد .الزم به ذکر است که با توجه به
اطالعات موجود در پرسشنامههای عودت داده شده ،حدود 20

یافته ها
میزان مطالعهی تخصصی و غیر تخصصی اساتید دانشگاه شیراز
در کل و به تفکیک جنسیت ،دانشکده ،مرتبه علمی و وضعیت تأهل،
میانگین و انحراف استاندارد میزان مطالعهی تخصصی و غیر
تخصصی به تفکیک موارد ذکر شده در جدول زیر آورده شده است
(جدول .)2

جدول  :6میانگین میزان مطالعه (ساعت در هفته) به تفکیک جنسیت ،دانشکده ،مرتبه علمی و وضعیت تأهل
فراوانی

جنسیت

دانشکده

مرتبه علمی

وضعیت تأهل

میزان مطالعه تخصصی

میزان مطالعه غیر تخصصی

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

مرد

33

زن

22

دامپزشکی

22

کشاورزی

22

علوم انسانی

2

علوم اجتماعی

6

23/23 ± 23/03
23 ± 22/26
23/23 ± 22/33
23/03 ± 26/33
26/36 ± 20/21
22/66 ± 1/32

3/12 ± 3/23
6/3 ± 2/22
3 ± 6/22
20/20 ± 6/12
3/22 ± 1/31
2/66 ± 6/22

علوم تربیتی

6

حقوق و علوم سیاسی

1

22/33 ± 23/63
22/23 ± 20/62

6/22 ± 2/33
3 ± 3/23

علوم

23

مهندسی

3

استاد

23

63/22 ± 22/62
23 ± 3/3
23/30 ± 21/63

3 ± 1/23
6/30 ± 6/23
22/63 ± 2/12

دانشیار

22

استادیار

31

مجرّد

3

متأهّل

31

کل

63

23/11 ± 23/20
23/21 ± 23/33
26/66 ± 6/32
23/66 ± 23/62
23/21 ± 23/23

یافتههای جدول نشانگر آن است که مطالعهی تخصصی در
دانشکدهی علوم (با میانگین  )63/22 ± 22/62بیشترین میزان و در
دانشکدهی علوم اجتماعی (با میانگین  )22/66 ± 1/32کمترین میزان
را داراست .دانشکدهی کشاورزی و علوم اجتماعی به ترتیب (با
میانگین  20/20 ± 6/12و  )2/66 ± 6/22حائز باالترین و پایین ترین
میزان میانگین به لحاظ مطالعهی غیر تخصصی شدهاند (جدول .)2
در جدول  2میانگین درجه اهمیت هر یک از عوامل آورده شده است.
عدد کمتر به معنای اهمیت بیشتر است .از بین عوامل مؤثر بر کاهش

3/12 ± 3/62
3/33 ± 3/2
22 ± 21/60
3/13 ± 3/32
3/23 ± 3/66

میزان مطالعهی تخصصی ،عدم عالقه به رشته از کم اهمیت ترین و
مشکالت فردی پر اهمیت ترین عامل بوده اند .هم چنین از میان
عوامل مؤثر بر افزایش میزان مطالعهی تخصصی ،عالقه شخصی و
ارتقای علمی از بیشترین فراوانی برخوردار است.
از بین عوامل مؤثر بر کاهش میزان مطالعه غیر تخصصی ،حجم
زیاد تدریس از بیشترین فراوانی برخوردار است .هم چنین از میان
عوامل مؤثر بر افزایش میزان مطالعه غیر تخصصی ،افزایش اطالعات
عمومی از بیشترین فراوانی برخوردار بود (جدول .)2
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جدول  :2آماره های توصیفی عوامل موثر بر مطالعه تخصصی و غیر تخصصی استادان دانشگاه شیراز
انحراف استاندارد  ±میانگین

عوامل موثر بر کاهش مطالعهی تخصصی

6/31 ± 2/32

عدم عالقه به رشته

2/33 ± 2/23
6/26 ± 2/62

مشکالت فردی
عدم دسترسی به منابع

6/21 ± 2/21
6/22 ± 2/26

هزینه باالی تهیه منابع
کمبود وقت به دلیل همکاری با موسسات

انحراف استاندارد  ±میانگین

عوامل موثر برافزایش مطالعهی تخصصی

2/22 ± 0/61

عالقه شخصی

2/26 ± 2/02
2/20 ± 2/022
2/16 ± 2/23

سهل الوصول بودن منابع
ارتقای علمی
رقابت سازنده با همکاران

انحراف استاندارد  ±میانگین

عوامل موثر بر کاهش مطالعهی غیر تخصصی

2/62 ± 0/221
2/31 ± 2/23
6/13 ± 2/023
2/33 ± 2/62
6/23 ± 2/23

حجم زیاد تدریس
مشکالت فردی
هزینه باالی تهیه منابع
کمبود وقت
جذابیت بیشتر دیگر رسانه ها

انحراف استاندارد  ±میانگین

عوامل موثر بر افزایش مطالعهی غیر تخصصی

2/22 ± 2/023
6/36 ± 2/22
2/63 ± 2/2
2/33 ± 2/216

افزایش اطالعات عمومی
اجبار نظام آموزشی
سهل الوصول بودن منابع
افزایش تعامل با دیگر رشته ها

بیش از  62درصد از افراد ،هدف از مطالعهی غیر تخصصی را افزایش اطالعات عمومی ذکر کرده اند (جدول .)6
جدول :3درصد فراوانی اهداف مطالعهی غیر تخصصی
اهداف

فراوانی

جدول  .9درصد فراوانی پژوهشهای غیر تخصّصی
نوع پژوهش غیر تخصصی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

افزایش اطالعات عمومی

63

62/3

تألیف مقاله

23

23/3

اقتضای رشته

21

21/1

تألیف کتاب

3

3/2

افزایش تعامل با دیگر رشته ها

63

66/2

انجام طرح پژوهشی

6

6/2

گذران اوقات فراغت

62

66

شرکت در سمینار دیگر رشتهها

23

23/6

عالقه به انجام فعالیتهای علمی

23

23/6

در زمینه غیر تخصصی

ترتیب ،تألیف مقاله و انجام طرحهای پژوهشی و تألیف کتاب بیشترین
سهم را به خود اختصاص داده اند .بنابراین بیشترین نوع پژوهش غیر
تخصّصی از نوع شرکت در سمینار دیگر رشته ها بوده است
(جدول .)1

در رابطه با پژوهشهای انجام شده در زمینه ی موضوعی غیر
تخصصی از سوی استادان دانشگاه شیراز ،از بین  63نفر از استادان
شرکتکننده در این پژوهش 61،نفر در زمینهی غیر تخصصی
پژوهش انجام داده اند .از میان این استادان حدود  23درصد از آنان
گزینه شرکت در سمینار دیگر رشتهها را برگزیدند .و بعد از آن به
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جدول  :4میزان مطالعه تخصصی و غیر تخصصی به تفکیک جنسیت (معیار :ساعت در هفته)
متغیر مستقل←
متغیر وابسته↓

میزان مطالعه تخصصی
میزان مطالعه غیر تخصصی

جنسیت
زن

مرد

انحراف استاندارد  ±میانگین

انحراف استاندارد  ±میانگین

23/23 ± 23/03
3/12 ± 3/23

23 ± 22/21
6/3 ± 2/22

با توجه به توزیع نرمال دادهها ،جهت بررسی تفاوت بین استادان
زن و مرد در مطالعهی تخصصی و غیر تخصصی از آزمون  tمستقل
استفاده گردید .یافته ها نشان داد که بین استادان زن و مرد در
مطالعهی غیر تخصصی تفاوت معنی داری وجود دارد ( t= -6/36و
 .)p<0/002به عبارت دیگر مردان به طور معنی داری بیشتر
مطالعهی غیر تخصصی دارند .تفاوت معنی داری بین استادان زن و
مرد در میزان مطالعهی تخصصی بدست نیامد (جدول .)3
جهت آزمون تفاوت بین میزان مطالعهی تخصصی و غیر
تخصصی استادان در مرتبههای علمی مختلف ،از تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده گردید که طبق نتایج بدست آمده ،تفاوت بین
هیچکدام از مرتبههای علمی در میزان مطالعهی تخصصی در سطح
 0/03معنادار نیست .اما نتایج تحلیل واریانس یکطرفه برای تفاوت
مطالعهی غیر تخصصی در بین استادان با درجههای مختلف علمی
معنادار شد.
برای بررسی این نکته که بین کدام یک از درجههای علمی از
لحاظ میزان مطالعهی غیر تخصصی تفاوت معنی داری وجود دارد از
آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید .نتایج نشان داد که استادان با درجه
علمی استادی به طور معنی داری میزان مطالعهی غیر تخصصی
بیشتری نسبت به استادان با درجه علمی استادیاری داشتند .جهت
آزمون تفاوت بین میزان مطالعهی تخصصی و غیر تخصصی استادان
در دانشکدههای مختلف ،از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده گردید
که طبق نتایج بدست آمده ،تفاوت بین میزان مطالعهی تخصصی و
غیرتخصصی استادان به تفکیک دانشکده در سطح  0/03معنادار
نیست .جهت بررسی تفاوت بین استادان زن و مرد در مطالعهی
تخصصی و غیر تخصصی از آزمون  tمستقل استفاده گردید .نتایج
همانطور که در جدول ( )3آورده شده است ،نشان داد که تفاوت معنی
داری بین استادان مجرد و متأهل در میزان مطالعهی تخصصی و غیر
تخصصی وجود ندارد.

درجه آزادی

مقدار t

P

22/66

-0/026

0/262

11/60

-6/36

0/002

همکاران همسو میباشد .این پژوهشگران بر این باورند که بین شیوه
مطالعه سریعخوانی بر حسب نوع دانشکده تفاوت معناداری وجود دارد
( .)21این مسأله نیز در میزان مطالعه دخیل میباشد.
نتایج حاصل از بررسی میزان مطالعه تخصصی و غیر تخصصی
در بین استادان ،نشانگر آن است که میزان مطالعه غیر تخصصی در
مردان بیش از زنان است ،اما از لحاظ مطالعه تخصصی تفاوت
معناداری بین زنان و مردان دیده نشد که به نظر میرسد دالیل زیر
در رخداد آن دخیل باشد .در بحث از افزایش میزان مطالعهی
غیر تخصصی میتوان چنین استدالل کرد که تعداد استادان مرد
شرکتکننده ،بیش از استادان زن است .این امر طبعاً میزان ساعات
مطالعه در هفته را در بین مردان نسبت به زنان افزایش خواهد داد و
هم چنین این مسئله را میتوان مطرح کرد که استادان زن عالوه بر
وظایف محوله از سوی نظام آموزشی ،دغدغههای مدیریتی امور خانه
را نیز برعهده دارند و این امر ،مسئولیتی مضاعف را بر آنان تحمیل
نموده و تا حدی باعث کاهش ساعات آزاد آنها شده و نهایتاً افت
میزان مطالعهی غیر تخصصی را در بین آنها در پی خواهد داشت.
نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای مرادمند همسو میباشد (.)20
دیگر یافتهها نیز نشان داد که میزان مطالعه تخصصی افراد متأهل
بیشتر از مجرد است که با یافتههای جوانبخت همخوانی دارد ( ،)3اما
در رابطه با مطالعه تخصصی ،نکته قابل توجه ،کار گروهی اعضاء
هیأت علمی است؛ کار گروهی ،تالشی جمعی را میطلبد .تناسب در
تقسیم وظایف محوله به افراد در یک گروه ،آنان را به پیشروی در
یک راستا و هماهنگ با یکدیگر ،آن هم در جهت نیل به اهداف از
پیش تعیین شده سوق میدهد .اعضاء هیأت علمی در هر رشتهای به
مثابه یک خانواده ،به قصد فتح قلههای علمی ،هریک به تناسب میزان
بهرهمندی خویش از دانش تخصصی ،میبایست در حد توان خود،
خانواده علمی خود را از علم روز غنیتر سازند .همچنین در قوانین
موضوعهی آموزش عالی نیز ،شرایط احراز رتبه علمی فارغ از جنسیت،
یکسان است.
نتیجه آنکه ،یکسان بودن شرایط ،ممکن است منجر به یکسان
شدن نسبی میزان فعالیتها و از آن جمله مطالعه شود .شاید یکسان
بودن نسبی میزان مطالعهی استادان در یک گروه ،گامی در جهت
تحقق این مهم در جامعه علمی کشور به شمار آید .از سویی دیگر،
نتایج نشان داد که استادان با درجه علمی استادی ،به طور معنیداری
میزان مطالعهی غیر تخصصی بیشتری نسبت به استادان با درجه
علمی استادیاری داشتند .طبق نتایج کاظم پور و اشرفی ریزی ،عوامل

بحث و نتیجهگیری
از این پژوهش استنتاج میشود که مطالعهی تخصصی اعضای
هیأت علمی دانشکدهی علوم ( )63/22 ± 22/62بیشترین میزان و
دانشکدهی علوم اجتماعی ( )22/66 ± 1/32کمترین میزان را
داراست .همچنین دانشکدهی کشاورزی و علوم اجتماعی به ترتیب
حائز باالترین و پایینترین میزان میانگین به لحاظ مطالعهی غیر
تخصصی شدهاند .نتایج این پژوهش با یافتههای اشرفی ریزی و
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دهندگان کسب کرده است .پر واضح است که عالقهی شخصی انجام
هر کار دشوار و سهل الوصولی را برای فرد تسهیل میکند ،امّا جای
بسی شگفتی و البته تأسف است که رقابت سازنده با همکاران ،به
خصوص در افزایش میزان مطالعه "تخصّصی" استادان ،از کم
اهمیّتترین مؤلّفه به شمار میآید .آن هم در جامعهای که برای صعود
و فتح قلههای علمی دنیا و دستیابی به اهداف تعیین شده در سند
چشم انداز بیست ساله کشور ،رقابت ،حرف اول را میزند و طبعاً
افرادی با روحیهی جهادی را میطلبد و جز از این مسیر ،رسیدن به
مقصود یا بسیار دشوار یا امکانناپذیر خواهد بود .همچنین از میان
عوامل مؤثر بر افزایش میزان مطالعهی غیرتخصصی ،افزایش
اطالعات عمومی ( )2/22± 2/023از بیشترین فراوانی برخوردار است.
در این راستا ،ترکیان تبار نیز مهمترین انگیزه مطالعهی غیر درسی
دانشجویان را آموزش و یادگیری ذکر کرده است (.)3
متأسفانه به دلیل اینکه در جامعه ،اهمیت مطالعات غیر تخصصی
بهخوبی تبیین و آشکار نشده است؛ انجام این امر کاری خارج از اهمیّت
و لزوم در نظر گرفته میشود و حتی برای برخی افراد کاری بیهوده.
نتیجه آنکه ،انجام آن را به ساعاتی محدود و یا در زمانی نامناسب
موکول میکنند ،که این خود باعث کاهش میزان مطالعه غیر
تخصصی مفید میشود.
در رابطه با مطالعه تخصصی ،به دلیل داشتن اجبار از سوی نظام
آموزشی حتی در صورت عدم عالقه ،فرد را ملزم به اجرای آن میکند،
امّا مطالعات غیرتخصصی هیچ گونه اجباری به دنبال ندارد و البته از
آن سو نیز میتوان گفت آسودگی خاطر را برای افراد به وجود میآورد
و در نتیجه با میل و رغبت بیشتری به این کار اقدام میکنند و به
افزایش اطالعات عمومی خود میپردازند.
در خصوص میزان افزایش سوقدهی مطالعات غیر تخصصی به
سوی انجام پژوهشی در زمینهی موضوعی غیر تخصصی است که
نتایج ،نشانگر آن است که ،شرکت در "سمینار دیگر رشته ها" دارای
بیشترین و "تألیف کتاب" دارای کمترین میزان انتخاب از سوی
شرکتکنندگان بوده است .این امر ممکن است به دلیل سهولت در
انجام آن باشد و یا اینکه داشتن تبحّر در یک تخصص ،خود مستلزم
صرف سالها تحقیق و مطالعه در آن رشته خاص است و سعی افراد
بر اینکه حتیاالمکان در حوزه تخصصی خود قلم بزنند ،موجب این
امر میشود.
در نتیجه میتوان گفت که در اثر تمرکز بر یافتههای پژوهش
میتوان این مسأله را بیان نمود که در میان قشر فرهیخته دانشگاهی،
نیاز به اندیشیدن تمهیداتی در راستای هدفمند کردن مطالعه احساس
میشود و این مهم محقق نخواهد شد ،مگر با فراهم کردن زیر
ساختهای مناسب در کشور از طریق فرهنگ سازی و اعمال سیاست
گذاریهای کالن جهت نیل به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز
بیست ساله کشور .استادان با مرتبههای علمی مختلف ،از سوی نظام
آموزشی جهت تدریس تعداد واحد مشخصی از دروس و همچنین
انجام پژوهش ملزم هستند ،ضمناً برخی از استادان دارای سمتهای

آسیبزای مطالعه در بین افراد با مقاطع تحصیلی باالتر کمتر است و
این موضوع به افزایش میزان مطالعه آنها نیز کمک خواهد کرد (.)23
پس از بررسی میزان مطالعه ،شناخت عوامل و میزان تأثیرگذاری
آنها باید مورد نظر قرار گیرد .مؤلفههای "عدم عالقه به رشته" و
"مشکالت فردی" به ترتیب (  6/31 ±2/32و )2/33 ± 2/23
کمترین و بیشترین تأثیر را برکاهش میزان مطالعهی تخصصی
استادان در بین مؤلفههای مورد بررسی اعمال میکند .مشکالت
فردی خود شامل عناصر گوناگونی است که از آن جمله میتوان به
مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی اشاره نمود .درگیریهای
ذهنی که ناشی از مشکالت فردی است ،تا حدودی فرد را از انجام
کارهای محوله آموزشی خود باز میدارد ،کیفیت کار او را پایین آورده
و شخص به ناچار ،به انجام حداقلی وظایف خود اکتفا میکند .این
مشکالت به نوبه خود باعث کاهش ساعات راحتی و فراغت اشخاص
میشود و یکی از نتایج آن کم شدن ساعات مطالعه فرد در شبانه روز
خواهد بود .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که از بین مؤلفههای در
نظر گرفته شده در بررسی مطالعه غیر تخصصی" ،باال بودن حجم
تدریس"( )2/62±0/221به عنوان مهمترین مانع مطالعهی
غیرتخصصی معرفی شده است .بدیهی است که دغدغه اصلی استادان
در درجه اول رسیدن به حد مطلوب در وظایف محوله از سوی نظام
آموزش عالی است که از آن جمله به مهمترین آن میتوان اشاره نمود
که همان تدریس است .میزان ساعات تدریس در هفته ،انجام
پژوهشها و مطالعات تخصصی نیازمند صرف زمان زیادی میباشد.
قاعدتاً وقت مطالعه آزاد تا اندازهای محدود شده و میزان آن کاهش
مییابد .این یافتهها با پژوهشهای شعبانی و فاضل ( )1همسو
میباشد .در حالی که از نظر مرادمند ( )20و عصاره و گلچوبی ،گرانی
کتاب از جمله عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی دانشجویان و دانش-
آموزان بوده است (.)23
از سویی دیگر ،میتوان گفت به دلیل آنکه ،فرهنگ اهمیت به
مسائل مرتبط با دانش ،جایگاه ارزشمند خود را در بین جامعه علمی
حفظ نموده است ،عالقه و انگیزه افراد برای تقویت این جایگاه ،چه
بسا هزینههای تحمیلی را برای آنها در پی خواهد داشت .و بنا به اصل
اهمّ و مهم ،صرف هزینهای نسبتاً باال ،آنها را از رسیدن به مقصود
و پیمودن پلههای ترقی باز نمیدارد .در ضمن تسهیالتی که دولت
جهت ارتقای منزلت علم در کشور و افزایش میزان کمّی و کیفی
تحقیقات در مراکز علمی همچون دانشگاهها در اختیار استادان قرار
میدهد ،دغدغه کمتری برای تأمین منابع را برای استادان در پی
خواهد داشت و تا حدودی از هزینههای تحمیلی به استادان کاسته
میشود .بنابراین مؤلفه "هزینه باالی تهیه منابع"(،)6/21±2/21
کمترین اهمیت را در بین استادان دارا بوده است.
بحث دیگر ،در مورد دالیلی است که بر عوامل افزایش دهنده
میزان مطالعه تخصصی تأکید دارد .یافتهها بیانگر آن است که
"عالقهی شخصی "( )2/22±0/61باالترین میزان اهمیّت و "رقابت
سازنده با همکاران" ( ،)2/16±2/23کمترین میزان را در بین پاسخ
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کاهش میزان مطالعه تخصصی استادان ذکر شد .یک مورد ،سهل
الوصول ساختن منابع مورد نیاز استادان است و شاید تا حدودی از
طریق عدم تمرکز کتابخانههای دانشکدهای در کتابخانه مرکزی
دانشگاه بتوان به راهگشایی این مشکل کمک نمود.

دیگری نیز هستند که آن هم به نوبه خود مشغولیت جدیدی را برای
آنان به دنبال خواهد داشت که این موارد تأییدی بر مسئله کمبود وقت
استادان برای مطالعه است که الزم است راهکاری برای آن اندیشیده
شود.با توجه به اینکه "مشکالت فردی" مهمترین عامل موثر بر
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Background and aim: The importance of studying in the development of the
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societies is quite clear and the faculties at the universities are supposed to try more
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selected using questionnaires and the average of faculty members' study was based
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on the hours per week. For data analysis, one-way ANOVA and independent t-test
Information Science, Regional
were used.
information center for science and
Findings: According to the research findings, the faculty members of Science
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College and Social Science College got the highest and lowest quantity in
specialized studying with the average of 35.29 and 12.33, respectively. In non –
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