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مطالعه و تدبیر در آثار دانشمندان الزمه همه افراد اجتماع  دانش از نیازهای اساسی انسان است.میل به چكیده: 

مطالعه پایین میزان اند که در جامعه ما حتی در بین دانشجویان میانگین با این حال مطالعات نشان داده. است

شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندیوضعیت مطالعه دانشجویان  بنابراین این پژوهش با هدف مشخص نمودن است.

 نمونه .باشد،پرسشنامه میهاآوری دادهو ابزار جمع استپیمایشی یک پژوهش  پژوهشاهواز انجام گرفت. این 

 66 نشان داد که های تحقیقافتهی .نددانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل دادنفر از  033پژوهش را 

ساعت در کمتر از یک  هاآن درصد44اما  عالقه زیاد و یا بسیار زیاد دارند. عهکنندگان، به مطالشرکت از درصد

 هر درصد00غیردرسی و کتب  درصد 03درسی،  ها مطالعه کتبدرصد از آن 55 کنند.طول شبانه روز مطالعه می

انگیزه برای مطالعه در این مطالعه نشان داد که میانگین میزان مطالعه و همچنین وجود  نتایجرا عنوان کردند. دو 

ریزی هدفمند، بستر مناسبی برای مطالعه دانشجویان توان با استفاده از یک برنامهمی .بین دانشجویان پایین است

 فراهم ساخت.

  کتابخوانی. ،مطالعه، وضعیت مطالعه، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکیواژگان کلیدی: 

 
 

 
 
 

Email: hadianfardinfo@gmail.com 
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 مقدمه

فرد و جامعه بر  امروزه نقش مطالعه در پیشرفت    

مطالعه و  (4074 ،اسکورچی) کسی پوشیده نیست

های رشد و توسعه و ترین شاخصگرایش به آن از مهم

شکوفایی استعدادهای بالقوه ثر بر رشد و از عوامل مؤ
 ،اشرفی) آیدی برای رسیدن به کمال به شمار میانسان

ها برای محاسبه هر سال، نهادها و سازمان (4073

سرانه مطالعه به عنوان یک شاخص فرهنگی و نمود 
هزینه های هنگفتی را صرف  (0340 ،محبوب)توسعه 

. (4074 ،اسکورچی) دارندکنند و نتایج را اعالم میمی

هایی رانه مطالعه در سراسر دنیا،پژوهشدر زمینه س

دهند سرانه مطالعه کتاب در انجام گرفته که نشان می
 ،حسینی)دقیقه در روز است  45طور متوسط ه دنیا ب

دقیقه و در  73. سرانه مطالعه در کشور ژاپن (4073

در روز است که حاکی از  دقیقه 55انگلیس حدود 
این کشورها است. میزان  های توسعه دررشد شاخص

مطالعه در آمریکا ی جنوبی پایین است. آمارها حاکی 

ور متوسط از آن است که مردم آن منطقه ساالنه به ط

کتاب، شیلی  4. مردم مکزیک کنندکتاب مطالعه می 4
کنند. سرانه مطالعه در اب مطالعه میکت 0و آرژانتین 

ساعت  4/7ساعت در هفته، در تایلند  9/43هندوستان

 9/6ساعت در هفته و در فیلیپین  8در هفته، در چین 
  .(4089 ،غالمی) ساعت در هفته گزارش شده است

کتاب مرکز گسترش فرهنگ  یبه گزارش خبرگزار

اعالم  یاهیانیب یط یدر نشست ساالنه فکر عرب یعرب

به  یآموزش و دسترس یبرا یشد تالش و پافشار
 یحال در ،است درصد 8/04 یعرب یکتاب در کشورها

 ایاسترال یو برا درصد 74 یکره جنوب یرقم برا نیکه ا

 نیانگیدهد که میآمار نشان م نیاست. ا درصد 90
کل نرخ  نیانگیم درصد 4در جهان عرب تنها  طالعهم

کشور  48در  قیتحق نیاست. ا سیمطالعه در انگل

 .(4089 ،عرب نیوزصورت گرفت ) یعرب

ای و تحقیقات رسانه جی مرکز مطالعاتگروه نظرسن
طبق نظرسنجی  4086روزنامه همشهری در سال 

درصد زن 64) نفر از شهروندان تهرانی 4033تلفنی از 

درصد که پاسخ 4دون احتساب درصد مرد( ب00و 
ن درصد شرکت کنندگا 65( دریافتند که ندادند

درصد داستان 05 کنند که از بین این گروهمطالعه می

 0تا  4ها بین درصد آن08د. کننو رمان مطالعه می

 6کتاب در سال و  6تا  0درصد بین 06، کتاب در سال
 کتاب در سال مطالعه می کنند 40تا  7درصد بین 

. بررسی رضوی و باقری در مورد (4086 ،هاشمی)

 88و  89میزان مطالعه شهروندان تهرانی در سال 

نشان داد که تمایل به مطالعه در شهروندان تهرانی در 
باشد. دقیقه می 68است و به طور متوسط  پایین حد

دقیقه در هر  44( 4089 در مقایسه با سال قبل )سال

 (4074 ،همشهری)شبانه روز کاهش یافته است.
 انتقال جمله از مهمی اهداف داشتن با هادانشگاه

 افراد تربیت اطالعات، انتقال دانش، و معلومات

 برای پژوهش و تحقیق اشاعه و علم اهل و اندیشمند

، (4070 ،شهیدی)دانش  گسترش قلمروهای و کشف
مطالعه و کتاب  رفتارهای مربوط به در ارتقا توانندمی

. به (4087 ،افکنه. )ای ایفا کنندخوانی نقش ارزنده

 اقدامات از مطالعه وضعیت بهبود تالش در جهت عالوه
ماکی ) باشدمی هادانشگاه در فرهنگی و آموزشی مهم

 .(4084 ،زاده

 بر ثیرهایی که تأاند، مهارتداده نشان تحقیقات

 بر آینده دارند، دانشجویان تحصیلی عملکرد وضعیت
. (4089 ،محمدی) نیز تاثیر گذار هستند هاآن شغلی

 عمومی مطالعه، هایها شامل مهارتاین مهارت

 است شده آموخته مطالب یادآوری و درسی، یادگیری
آمده توسط  طبق بررسی به عمل .(4070 ،شهیدی)

کـه (ایـسپا )مرکز افکـارسـنجی دانـشجویان ایـران 

های تهران نفـر از دانشجویان دانشگاه 433در میـان
کردگان جامعه  انجام شد، کتابخوانی در بین تحصیل

وضعیت قابـل قبـولی ندارد. بر پایه نتایج این بررسی، 

در شبانه  دانشجویان کمتر از یک ساعتدرصد  0/60

درصد از 8/49ر ایـن بین، د کننـد.روز مطالعـه مـی
حجم زیاد تکالیف درصد 5/45کمبود وقت، دانشجویان 

، گرانی کتـاب را از جملـه درصد 4/44دانشگاهی و 

 (4089 ،داورپناه) .موانع مطالعه برشمردند
مطالعه همواره یکی از  جایی که میزان از آن

های نوشتاری اندرکاران رسانههای مهم دستچالش

است. این پژوهش با هدف تعیین میزان مطالعه 

دانشجویان در دانشگاه جندی شاپور اهواز و عوامل 
 مثبت و بازدارنده آن انجام گرفته است.

 روش کار
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پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که در سال      

گاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دانش 4075
انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان غیر 

شاپور اهواز در بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی

سته ،کارشناسی مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیو

ای قبل از ورود به دوره بالینی و ارشد، دکترای حرفه
دسترسی  دوره دکترای تخصصی بود. به دلیل دشواری

به دانشجویان دوره بالینی و دستیاران، این گروه از 

 از استفاده جامعه پژوهش حذف شدند. حجم نمونه با
( 4793کرجسی و مورگان، ) مورگان و کرجسی جدول

ای تعیین شد که با نمونه گیری سهمیهنفر  033تعداد 

 ها،داده گردآوری انتخاب شدند. ابزار طور تصادفیه و ب

 مطالعه اساس بر که بود ایساخته محقق پرسشنامه
قسمت طراحی شد بخش  دو در گذشته هایپژوهش

 سن،) ایزمینه اطالعات پیرامون االتیسؤ اول

 بخش دوم و( تحصیلی مقطع تحصیلی، رشته جنسیت،
ای چند گزینه هایپاسخ با هدف با متناسب االتیسؤ

 افراد و اساتید نظرخواهی پرسشنامه با روائی .بود

 استفاده با پرسشنامه پایایی. گرفت صورت نظر صاحب

. (r=0.96)آمد  دست به آزمون باز آزمون روش از
های توصیفی و جدول های پژوهش بر اساس آمارهداده

توزیع فراوانی، آزمون کای دو و با استفاده از نرم افزار 

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار 04ویرایش ،

 گرفتند.

 هایافته
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندی  033     

درصد  68شاپور اهواز در این بررسی شرکت کردند. 

درصد آن را مردان  00پاسخ دهندگان را زنان و 

ز شرکت کنندگان مجرد و نفر ا 043تشکیل دادند. 

درصد 00هل بودند. همچنین حدود نفر متأ 63

 دانشجویان دارای شغل بودند. توزیع مقطع تحصیلی

درصد کارشناسی و  90شرکت کنندگان شامل 

درصد دانشجوی تحصیالت تکمیلی )کارشناسی 08

 (.4ارشد و دکترا( بود )جدول شماره 

سال و  49حداقل سن شرکت کنندگان در این مطالعه 

سال بود.  00سال با میانگین سنی 06حداکثر سن 

 63) سال 00اوانی سنی مربوط به افراد بیشترین فر

 (4د( بود )جدول شماره درص03نفر؛ 

 

 

 های جامعه مورد مطالعه. ویژگی1جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 86 402 زن

 24 68 مرد

 هلأوضعیت ت
 60 420 مجرد

 40 80 متاهل

 وضعیت اشتغال
 2/44 86 شاغل هستم

 6/66 422 شاغل نیستم

 مقطع تحصیلی
 64 418 کارشناسی

 46 62 تحصیالت تکمیلی

 سن به سال

16-40 84 6/40  

41-42 166 6/84  

20-48  21 6/12  

28-21  6 6/4  

 

 وضعیت مطالعه شرکت کنندگان .4جدول شماره 
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 درصد فراوانی متغیر

 میزان مطالعه

 16 22 ساعت 2/0کمتر از 

 2/42 60 ساعت 2/0  -1

 6/46 68 ساعت 4 -1

 16 26 ساعت 2 -4

 11 22 ساعت 2بیشتر از 

 میزان عالقه

 2/2 18 خیلی کم

 2/46 62 کم

 4/24 126 زیاد

 12 24 خیلی زیاد

 نوع مطالعه

 8/22 186 درسی

 6/40 84 غیردرسی

 6/42 61 هردو

( کـه  0تحقیـق نشـان داد )جـدول شـماره     های یافته

ه روز درصـد از دانشـجویان در طـول شـبان     44 تقریباً

کنند و کمترین فراوانی کمتر از یک ساعت مطالعه می

مربوط به مطالعه بیشتر از سه سـاعت در روز بـود. در   

اد و بسیار درصد از پاسخ دهندگان در حد زی 66حدود 

درصد  04 تنها تقریباًمند بودند و زیاد به مطالعه عالقه

  اند.های کم و خیلی کم را انتخاب کردهگزینه هاآن

منـابع چـاپی را بـرای    درصـد پاسـخگویان    03حدود 

منابع غیـر   هاآندرصد 44دانند، تر میمطالعه مناسب

  نزدیـک بـه    هاآناکثر یت  دهند وچاپی را ترجیح می

و هـم منـابع غیرچـاپی را    درصد هم منابع چـاپی   93

 کنند. طالعه میم

درصـد از دانشـجویان هنگـام     49طبق نتایج مطالعه، 

ند و کردخواب آلودگی را تجربه میمطالعه خستگی و 

درصـد اعـالم   40کردنـد.  مطالعه را نیمه کاره رها مـی 

ها کم است و طی روزهای کردند که سرعت مطالعه آن

 44رسـاندند و  والی مطالعه مطلب را بـه اتمـام مـی   مت

 کردند.با سرعت باال مطالعه می درصد نیز

درصد دانشجویان برای مطالعه یک جای خلوت و  93 

درصد در جمع دیگران یا  49دادند ، م را ترجیح میآرا

چاپی را در بستر  درصد نیز منابع40روبروی تلویزیون و

 کردند.خواب مطالعه می

درصـد  00ال چگونگی تنظیم مطالعـه،  در پاسخ به سؤ

درصد برنامه 07مطالعه قبل از خواب را انتخاب کردند، 

داشـتن   ی بـرای مطالعـه نداشـتند و در صـورت    خاصـ 

 هاآندرصد از08کردند و تنها وصله کافی، مطالعه میح

 برنامه مشخصی برای مطالعه داشتند.

ی انتخـاب مطالـب بـرای مطالعـه،     در پاسخ به نحـوه 

 طور اتفـاقی و هـر  ه اعالم کردند که ب هاآنازدرصد 08

درصد برای پاسخ 08کنند. مطلب جالبی را مطالعه می

درصـد براسـاس   00الی که در ذهن دارند و تنها به سؤ

کردنـد.  نامه از پیش تنظیم شـده مطالعـه مـی   یک بر

ــرای  درصـد پاسـخگویان منـابع    03حـدود   چـاپی را ب

 دانستند.تر میمطالعه مناسب

ی نشان داد کمترین آمار مطالعه مربـوط بـه   این بررس

 8/40دانشـجویان دوره کارشناســی ناپیوســته اســت.  

 هـا آندرصـد   5/08درصد دانشجویان کمتر از نـیم و  

کردنـد.  یک ساعت در شبانه روز مطالعـه مـی   کمتر از

درصد دانشجویان کارشناسی ارشد بیش از سـه   6/00

در  دو سـاعت  بیشـتر از  هـا آندرصـد   0/64سـاعت و  

ال نـوع  کردند. در پاسخ بـه سـؤ  شبانه روز مطالعه می

درصـد   04درصد مطالعه  کتـب درسـی،    55مطالعه، 

درصـد هـم هـر دو را     04مطالعه کتـب غیردرسـی و   

 عنوان کردند.

بیشترین متون مورد عالقه دانشجویان برای مطالعه به 

ترتیب متون علمـی در زمینـه پزشـکی و بهداشـت و     

درصد و 06رمان با  صد، داستان ودر 64روانشناسی با 
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درصد ذکر  9/5ورزشی با  -فرهنگی –هنری -اجتماعی

 شده بود.

ها با استفاده از آزمون مربع کای نشان داد تحلیل داده 

 > Pکه بین مقطع تحصیلی و احساس نیاز به مطالعه )

( و همچنین مقطع تحصیلی و میزان عالقـه بـه   0.05

داری وجـود  اری معنـا ( رابطـه آمـ  P < 0.05مطالعه )

ای کـه بـا افـزایش سـطح تحصــیلی     داشـت بـه گونـه   

ی به مطالعه و ،دانشجویان احساس نیاز و عالقه بیشتر

 کنند.کسب آگاهی پیدا می

گویان )برحسب درصد (. نقش عوامل مثبت تاثیرگذار برمطالعه پاسخ2جدول شماره 

درصد  73از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه، 

درصد امید  89و برنامه ریزی در زندگی،  داشتن هدف

مندی به رشته درصد عالقه 80به آینده شغلی، 

درصد  98درصد داشتن وقت کافی،  97تحصیلی، 

درصد میزان  99معرفی شدن کتاب های مناسب، 

 67درصد فضای مناسب و  95به کتاب، دسترسی 

یجاد انگیزه درصد آگاهی از فن مطالعه را در تشویق و ا

 .(0دانستند )جدول شماره انجام مطالعه مؤثر میبرای 
 نقش عوامل بازدارنده تاثیرگذار بر مطالعه )%( . 2جدول شماره 

 بی نظر بسیارموافقم موافقم مخالفم بسیارمخالفم عوامل

 6/2 6/46 28 2/10 4 سستی و بی حوصلگی

 8 2/42 6/22 1/6 6/2 خستگی از کالس درس

 2 2/42 26 44 6/4 صرف وقت با دوستان

 6/8 4/20 8/26 6/40 6/2 گرانی کتاب ها

 6/2 1/44 8/26 4/21 2/2 بی هدفی در درس و شغل

ها بر اساس نظر شرکت کنندگان در این پژوهش یافته

بـی  درصـد از پاسـخ دهنـدگان     80نشان دادند کـه،  

هـای  درصـد فشـردگی کـالس    83لگی و تنبلـی، حوص

 68درصد گذراندن اوقات فراغت با دوستان،  90درس، 

درصـد بـی هـدفی در     63درصد قیمت باالی کتاب و 

ــؤ    درس  ــه م ــزان مطالع ــاهش می ــغل را در ک ثر و ش

 .دانستندمی

  بحث 

آمار مطالعـه در ایـران در مقایسـه بـا بسـیاری از           

 ،)غالمی وسعه یافته پایین استکشورهای پیشرفته و ت

ــینی4089 ــان   4073 ،، حس ــه در می ــار مطالع (. آم

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز از این الگـو  

ای که علی رغم اظهار تبعیت کرده و پایین بود. به گونه

متر عالقه به مطالعه، حدود پنجاه درصد دانشجویان ک

کردنـد. نتـایج ایـن    از یک ساعت در روز مطالعـه مـی  

پژوهش از نظر مدت زمـان مطالعـه بـین دانشـجویان     

 ،عظیمیان)علوم پزشکی با بررسی که توسط عظیمیان 

در میان دانشجویان دانشگاه علوم  89در سال  (4089

پزشکی قزوین انجام شده بود، همخوانی دارد. مطالعـه  

نیـز نشـان داد کـه     (4070 ،ترابـی )ترابی و همکاران 

افراد کمتـر از  درصد  0/54ه در اعات مطالعیانگین سم

که سایر مطالعات نیز رغم اینبود. علیز ساعت در رو 0

 بی نظر بسیارموافقم موافقم مخالفم بسیارمخالفم عوامل

 6/2 6/46 26 6/8 6/0 هدف و برنامه ریزی

 2/4 6/46 26 2/6 2/2 امید به آینده شغلی

 2 22 2/26 6/10 6/1 عالقه به رشته تحصیلی

 2/2 6/42 2/22 12 2/4 فراغت کافی

 6/2 2/42 6/22 18 6/1 شناخت کتاب مناسب

 4 2/42 2/22 16 2/4 دسترسی به کتاب

 2/2 6/42 2/26 6/16 2/1 فضای مناسب

 6/8 2/42 4/22 6/44 4 آشنایی با فن مطالعه و تندخوانی
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در ایران و  (4087 ،کمیجانی)ید میزان کم مطالعه مؤ

باشند، اما هیچ مطالعه دقیق حتی بین دانشجویان می

و رسمی در سطح ملی وجود نـدارد کـه بتوانـد مـدت     

ر ایران را مشخص کرده زمان مطالعه بین دانشجویان د

 و استانداردی برای آن تعیین نماید.

به عالوه، نتایج بین تحقیق نشان داد که بـین مقطـع   

تحصیلی و احساس نیاز به مطالعه و همچنـین میـزان   

ای که ه رابطه آماری وجود دارد به گونهعالقه به مطالع

با باال رفتن مقطع تحصیلی، دانشجویان احساس نیاز و 

کنند که این یافته با بیشتری به مطالعه پیدا میعالقه  

( 4073 ،نتایج تحقیقات حسینی و پور اسدی )حسینی

که به بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان علوم انتظامی 

 پرداخت بود، همخوانی دارد.  73در سال 

هـای  استایی با یافتـه از سویی نتایج این پژوهش هم ر

ــاران  ــه زارع زاده و همکـ را  (4074 ،زاده زارع)مطالعـ

دهد و بیانگر آن است که دانشـجویان علـوم   نشان می

دت مطلـوبی  و عـا  پزشکی در این دو مطالعه از الگوی

  کنند.برای مطالعه پیروی نمی

ها بیان شده، این مطالعه مشخص کـرد  عالوه بر یافته 

ریزی در ان داشتن هدف و برنامهکه اکثریت پاسخگوی

ته تحصیلی، امید به آینده زندگی، عالقه مندی به رش

ات فراغـت را بـرای   شغلی و داشتن زمان کـافی و اوقـ  

ثر قلمداد کردند که از ایـن حیـب بـا    انجام مطالعه مؤ

بطه معنی دار بـین  مطالعه عظیمیان مبنی بر وجود را

ــوانی منـــدی بـــه رشـــتهمطالعـــه و عالقـــه ، همخـ

طور که افکانه  همان بنابراین. (4089 ،عظیمیان)دارد

کنند، ایـن مسـأله   بیان می (4087 ،افکانه)همکارانو 

ان قـرار  ن و تصـمیم گیرنـدگ  باید مورد توجه مسـؤوال 

ریزی هدفمند و تعریف مشاغل و گیرد تا با ایجاد برنامه

ایجاد کسب و کار و همچنـین بـه   فراهم نمودن زمینه 

های تحصـیلی و  انگیزش در رشتهد آوردن شوق و وجو

مسـابقات کتـابخوانی و اهـدا    هـایی مثـل   ایجاد برنامه

ــراهم   ــتری را ف ــوایز، بس ــل    ج ــزه و می ــا انگی آورد ت

 به مطالعه کتاب افزایش یابد.  دانشجویان

جایی که اکثریت شرکت کنندگان  افزون بر آن، از آن

های حسینی و پور ر این بررسی با هم سویی با یافتهد

( معتقد بودنـد کـه فشـردگی    4073 ،اسدی )حسینی

گی و کـاهلی از عوامـل   و بـی حوصـل   های درسکالس

بـازنگر  واحـدها    ثر بر مطالعه است، بـا  بازدارنده مؤ

درسى، حذف و یا اختیار  نمـودن دروسـى کـه منـع     

ها  ارد و همچنین نظام مند کردن کالستحصیلى ند

 هـا  فوق برنامه و از سـویی کـاهش کـالس    تربیتى و

توان دانشجویان جبرانى به منظور کاهش خستگى، می

تشویق و ترغیب نمود و همچنـین   را به مطالعه بیشتر

ها را از سمت مطالعات درسی که بر اسـاس نتـایج   آن

 ،این تحقیق و همچنین مطالعه عظیمیـان )عظیمیـان  

( درس باالیی را به خود اختصاص داده است به 4089

هـا  که بر اساس یافتـه  سمت مطالعه آزاد و غیر درسی

رار گرفتـه اسـت، سـوق    کمتر مورد توجه دانشجویان ق

 داد.

 گیرینتیجه

اگرچه نتایج ایـن پـژوهش نشـان داد کـه میـزان           

ویژه مطالعه غیر درسی در بین دانشجویان ه مطالعه ب

ها علوم پزشکی اهواز پایین است، اما عالقه و تمایل آن

ریـزی  برنامـه به مطالعه گویای آن است کـه بـا یـک    

یـان دانشـجویان   و انگیـزه در م هدفمند و ایجاد شوق 

هـای مناسـب و   هـای مختلـف و معرفـی کتـاب    رشـته 

ه از قبیل خستگی و بی همچنین حذف عوامل بازدارند

توان بستری را فراهم آورد تـا گـرایش و   حوصلگی، می

 ها به مطالعه کتاب افزایش یابد. میل آن
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Abstract:  The tendency for seeking knowledge is one of the basic human needs. 

The study of the scientists’ works is necessary for all people. However, studies 

have shown that, even among students in our society, the average studying rate 

is low. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the 

status of students' study in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. 

The present study was a survey in which data was collected through a 

questionnaire. The study population consisted of students of Ahvaz University of 

Medical Sciences. The sample included 300 students drawn of the study 

population. Finally, the findings showed that 66% of the participants had a high 

or very high interest rate to study. Although, 41% of participants have studied 

less than an hour daily. Moreover, 55% of the respondents have only read 

textbooks, 20% have studied non-textbooks and 23% have read both. In 

conclusion, this research showed that the average study rate and the motivation 

to study were low among the students. Accordingly, by using a targeted 

planning, it may be possible to provide a suitable platform for students to study. 

Keywords: study, the status of study, students, Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences, reading. 


