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چکیده
هدف :این پژوهش به منظور شناسایی و تحلیل استانداردها ،معیارها و شاخصهای سنجش و اندازهگیری سرانه مطالعه در ایران
بر اساس مطالعات اسنادی و اجماع نظر متخصصان حوزه مطالعه انجامشده است.
روششناسی :این پژوهش از نوع پیمایشی و اسنادی بود .همچنین ،بخشهایی از پژوهش ،با تکیه بر متون انجام و برای
گردآوری اطالعات موردنیاز  ،از روش دلفی استفادهشده است.
یافتهها :در دور اول پرسشنامه 87 ،شاخص گردآوری شد که  5شاخص مربوط به تعاریف 5 ،شاخص منابع مطالعاتی با کاربرد
غیردرسی و درسی (تحصیلی) و  2شاخص به منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفهای 7 ،شاخص به منابع کتابی (کتاب ،مجله و
روزنامه) 11 ،شاخص به منابع غیرکتابی کاغذی 6 ،شاخص به منابع غیرکتابی غیرکاغذی (فقط دیداری) 36 ،شاخص به منابع
غیرکتابی غیرکاغذی (دیداری -شنیداری) 6 ،شاخص به عنوان شاخصهای میانجی 4 ،شاخص به عنوان شاخصهای کتابخانهای
(ورودی) و  5شاخص به عنوان شاخصهای انتشارات انتخابشدهاند.
نتیجهگیری :در بررسی میانگینهای به دست آمده از شاخصهای دور اول ،مشاهده میشود که باالی  50درصد از متخصصان،
در انتخاب  53شاخص از مجموع شاخصها ،باهم وحدت نظر داشتهاند و به عبارتی بر سر این شاخصها به توافق رسیدهاند.
واژههای کلیدی :ایران ،سرانه مطالعه ،مدلهای سرانه مطالعه ،مطالعه

مقدمه
در این پژوهش ،برای شناخت ابعاد مفهومی مطالعه و تعیین مؤلفهها و معیارهای تأثیرگذار در محاسبه سرانه مطالعه ،بررسیهای
مفصلی در منابع و پژوهشهای انجامشده به عمل آمد و مؤلفههای مورد نظر آنها که در سنجش سرانه مطالعه استفادهشده،

 .نویسنده رابط:

omidalighasem49@gmail.com
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استخراج گردید .در گام بعدی این تعاریف و مفاهیم با نمونههای در دسترس خارج از کشور مقایسه و سرانجام بر اساس نظر
خبرگان و متخصصین ،مؤلفهها و معیارهای نهایی برای سنجش و اندازهگیری سرانه مطالعه در ایران مطرحشده است.
مسئله پژوهش
مسئله پژوهش این است که چه معیارها و مؤلفههایی برای محاسبه میزان سرانه مطالعه در ایران باید مدنظر قرار گیرند تا بر اساس
آنها بتوان چارچوب مشخصی را برای محاسبه سرانه مطالعه ارائه نمود .در حال حاضر درباره شاخص سرانه مطالعه و کتابخوانی
در کشور ،آمارهای گوناگون و متناقضی از  2تا  75دقیقه مطرح میشود .از سوی دیگر ،درباره واژه «مطالعه» آشفتگی و ابهام
وجود دارد .در نظر گرفتن مطالعات الزامی و یا مطالعات موظفی و اجباری و این مسئله که آیا این نوع مطالعهها باید جزو سرانه
مطالعه به شمار آید و نیز لحاظ شدن میزان مطالعه قرآن و ادعیه در سرانه مطالعه مبهم است .در این شرایط هرگونه نتیجهگیری دقیق
غیرممکن است ،بنابراین نمیتوان عدد علمی و عینی در رابطه با سرانه مطالعه مطرح کرد .به نظر میرسد باید سرانه مطالعه را مبتنی
بر ادبیات موضوعی قوی و با کار دانشگاهی و بر مبنای پژوهشهای علمی محاسبه نماییم.
درباره تعریف مطالعه نیز اختالفنظر وجود دارد .همچنین سرانه مطالعه را میتوان از طریق شمارگان مطبوعات و کتابها
محاسبه کرد .گاهی مطالعه کتابهای درسی ،مطالعات دلخواهانه و مطالعات مذهبی جزو مطالعه محاسبه نشده و در پارهای از مواقع
مطالعه کتابهای درسی ،قرآن و ادعیه ،جزو مطالعه محسوب شده است .آیا محملهای جدید در محاسبه سرانه مطالعه باید
مورداستفاده قرار گیرند؟ آیا مطالعهی درسی و اجباری هم باید جزء سرانهی مطالعه باشد؟ آیا همه موضوعها اعم از کتاب،
روزنامه ،مجله و اینترنت و حتی پیامک نیز جزء مطالعه قرار می گیرند؟ آیا مطالعاتی که در زمینه نامهنگاری ،نامههای الکترونیکی و
پستی است میتواند جزو سرانه مطالعه به حساب آید؟ آیا اینترنت هم باید جزء مطالعه (مطالعه الکترونیک) قرار گیرد؟
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،بنیادی (پایه) محسوب میشود و برای جمعآوری دادهها ،از شیوه پیمایشی (نظرسنجی) استفادهشده
است .هیئتهای متخصص (هیئترئیسه) شامل صاحب نظران حوزه مطالعه و خواندن ،جامعه این پژوهش را تشکیل میدهند .به
علت حجم باالی جامعه آماری و عدم دسترسی به تمامی افراد جامعه ،از روش نمونهگیری راحت استفادهشده است .بنابراین در این
پژوهش با توجه به مسئله اجماع نظر در روش دلفی ،معیار مورد نظر برای انتخاب نمونه تخصص در حوزه مطالعه و خواندن بوده
است .سپس بر اساس تمایل و دسترسپذیر بودن آنها 10 ،نفر به عنوان اعضاء گروه دلفی برگزیده شدند که واجد یک یا چند
ویژگی زیر بودند :الف) داشتن سابقه در طرحهای آمارگیری سرانه مطالعه؛ ب) سابقه مدیریت و یا عضویت در کمیته سنجش
سرانه مطالعه؛ ج) داشتن مقاله ،نقد و یا پژوهش درباره مطالعه؛ د) متخصص در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی جهت تشخیص
منابع اطالعاتی صحیح برای محاسبه سرانه مطالعه.
معیارهای سنجش سرانه مطالعه ،متغیر وابسته و نظرات اعضای پنل نخبگان ،متغیر ثابت پژوهش محسوب می شوند .اطالعات
موردنیاز این پژوهش ،از طریق فیشبرداری از منابعی به دست آمده که کامالً مرتبط با موضوع مورد مطالعه بوده است .در روش
دلفی ،از جمله ابزار رایج گردآوری اطالعات ،استفاده از پرسشنامه جهت جمعآوری نظرات خبرگان است که در این پژوهش از
پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده و منجر به جمعآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق گردیده است .بر این اساس فقرههای مورد
مطالعه در این پژوهش جهت سنجش هر بعد شناسایی ،تحلیل و غربال شد تا درنهایت بر اساس طیف لیکرت ،رتبهبندی و ارزش
گذاری شود.
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از آن جا که پرسشنامهها در این پژوهش به تأیید متخصصان خبره رسیده و از طریق آنها هدف مورد نظر که استخراج
معیارهای محاسبه سرانه مطالعه است تأمین میشود؛ می توان گفت روایی صوری (ظاهری) و محتوایی (غنای اطالعات) رعایت
شده است .همچنین در این پژوهش ،پایایی پرسشنامه بر اساس ارسال آن و دریافت نظرات خبرگان و متخصصانی که نماینده جامعه
ما در حوزه مورد نظرهستند و بــــا استفاده از آزمون آماری آلفای کــرونباخ ( )0/95تأییدشده است.
یافتهها
در دور اول پرسشنامه 87 ،شاخص گردآوری شد که  5شاخص مربوط به تعاریف 5 ،شاخص منابع مطالعاتی با کاربرد
غیردرسی و درسی (تحصیلی) و  2شاخص به منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفهای 7 ،شاخص به منابع کتابی (کتاب ،مجله و
روزنامه) 11 ،شاخص به منابع غیر کتابی کاغذی 6 ،شاخص به منابع غیر کتابی غیر کاغذی (فقط دیداری) 36 ،شاخص به منابع غیر
کتابی غیر کاغذی (دیداری  -شنیداری) 6 ،شاخص به عنوان شاخصهای میانجی 4 ،شاخص به عنوان شاخصهای کتابخانههای
(ورودی) و  5شاخص به عنوان شاخصهای انتشارات انتخاب شدهاند.
در بررسی میانگینهای بدست آمده از شاخصهای دور اول ،مشاهده میشود که بیش از  50درصد افراد ،در انتخاب 53
شاخص از مجموع شاخصها ،باهم وحدت نظر داشتهاند و به عبارتی بر سر این شاخصها به توافق رسیدهاند .همچنین کمتر از 50
درصد افراد ،به شاخصهای متفاوت دیگری رأی دادهاند .در کل میانگین مجموع شاخصها در دور اول  55درصد بوده است.
اولین هدف این پژوهش ،با توجه به آشفتگی و چالشهای فراوان در تعریف واژه «مطالعه» تبیین و استخراج نظر خبرگان درباره
مفهوم این واژه است.
جدول  -1رتبهبندی معیارهای پیشنهادی مربوط به چارچوب و تعاریف مطالعه
سؤال

رتبه

معیارهای پیشنهادی مربوط به تعاریف

درصد

2

1

امروزه با توجه به ظهور انواع منابع قابل خواندن ،تعریف سرانه مطالعه دگرگون شده و تنها به مطالعه کتاب محدود نمیگردد.

%74

5

2

1

3

4

4

3

5

یکی از معیارهای محاسبه سرانه مطالعه سن (بیش از  18سال) است .آیا میتوان هر نوع مطالعه (درسی و غیردرسی) آنها را جزء مطالعه در نظر

%68

گرفت؟
سرانه مطالعه کتاب به معنی «میزان مطالعه کتابهای غیردرسی نسبت به جمعیت باسواد کشور» است .نظر شما دربارۀ کامل بودن این تعریف

%60

چیست؟

%56

آیا برای محاسبه سرانه مطالعه ،تنها مواد خواندنی که به صورت اختیاری و با هدف کسب لذت انجام میشوند ،مطالعه محسوب میگردد؟
با توجه به ظهور مواد قابل خواندن در قالبهای صوتی و تصویری ،تعریف سرانه مطالعه با قید «باسواد» دچار تغییر و دگرگونی مفهومی شده

%52

است.
جدول  -2رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای منابع غیردرسی و درسی (تحصیلی)

سؤال

رتبه

10

1

پایاننامه

%74

8

2

گزارشها و جزوهها

%60

9

3

بروشور تخصصی

%60

7

4

کتابهای درسی و کمکدرسی

%58

6

5

آیا میتوان برای محاسبه سرانه مطالعه عالوه بر کتابهای غیردرسی ،کتابهای درسی (تکالیف تحصیلی) را جزء مطالعه محسوب کرد.

%52

معیارهای پیشنهادی برای منابع غیردرسی و درسی (تحصیلی)

درصد
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جدول  - 3رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفهای
سؤال

رتبه

معیارهای پیشنهادی برای منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفهای

درصد

13

1

گزارشها و جزوههای شغلی و حرفهای

%84

12

2

کتاب حرفهای و شغلی

%82

11

3

آیا میتوان برای محاسبه سرانه مطالعه ،مطالعاتی که برای وظایف و کاربرد شغلی و حرفهای انجام میشود را جزء مطالعه محسوب نمود.

%50

جدول  -4رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای منابع کتابی
سؤال

رتبه

معیارهای پیشنهادی برای منابع کتابی

درصد

18

1

مجلههای عمومی (فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،نشریات محلی )...

%92

15

2

کتابهای داستانی (کمدی ،فکاهی و داستان کوتاه) ،نمایشنامه ،تاریخی ،سرگذشت نامه ...

%90

16

3

کتابهای علمی و تخصصی

%90

17

4

مجلههای علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی و ...

%90

19

5

روزنامهها ،هفتهنامهها و (...خبری ،علمی ،فرهنگی ،هنری ،اقتصادی ،سیاسی ،ورزشی)

%88

20

6

خبرنامهها و بولتنهای خبری داخلی سازمانها

%72

14

7

کتابهای دینی و ادعیه (قرآن ،مفاتیحالجنان ،صحیفه سجادیه ،نهجالبالغه ،زیارتنامهها )...

%70

پس از بررسی متون ،مشخص شد که برای سنجش سرانه مطالعه در برخی از پژوهشها تنها به تعداد کتابهای مطالعه شده در
زمان مشخص پرداختهشده است .در برخی دیگر ،کتاب به انواع مختلف و بر اساس ترجیحات و گرایشهای موضوعی ازجمله
کتابهای آسمانی ،داستان ،غیر داستان (شعر ،نمایشنامه ،تاریخی  )...اولویتبندی شده بود .منابع دیگری نیز در محاسبه میزان
مطالعه مورد بررسی قرارگرفتهاند که عبارتند از روزنامه ،گزارش ،پایاننامه ،بروشور ،وبگاههای اینترنتی ،پیامهای متنی ،عضویت در
کتابخانه و میزان امانت کتاب در کتابخانه .در جدول شماره  5شاخصهای سنجش سرانه در منابع داخلی و خارجی مقایسهشده
است:
جدول  -5مقایسه معیارها و استانداردهای سنجش سرانه مطالعه در سنجشهای داخلی و خارجی
سنجشهای داخلی

سنجشهای خارجی

اطالعات جمعیت شناختی (سن ،جنس ،شغل ،درآمد ،تحصیالت ،مسکن ،نژاد و

اطالعات جمعیت شناختی (سن ،جنس ،شغل ،درآمد ،تحصیالت ،مسکن ،نژاد و

قومیت ،منطقه ،وضعیت تأهل ،معلولیت ،موقعیت اجتماعی )...

قومیت ،منطقه ،وضعیت تأهل ،معلولیت ،موقعیت اجتماعی )...

قرآن و ادعیه

کتابهای آسمانی و ادعیه و قرآن

کتابخانه :امانت ،مراجعه ،عضویت (تعداد کتابهای به امانتگرفته شده ،تعداد

کتابخانه :امانت ،مراجعه ،عضویت (تعداد کتابهای به امانتگرفته شده ،تعداد

مراجعین)

مراجعین) استفاده از وبسایت کتابخانههای عمومی (امانت و دانلود)

دسترسی :خرید ،امانت (کتابخانه ،دوست ،سایر افراد  )...و هدیه ،محل امانت

دسترسی :خرید ،امانت (کتابخانه ،دوست ،سایر افراد  )...و هدیه

منبع مطالعه (کتاب)( :اولویتها و گرایشهای موضوعی ،زمان مطالعه ،محل مطالعه،

منبع مطالعه (کتاب)( :اولویتها و گرایشهای موضوعی ،زمان مطالعه ،چاپی یا غیر

چاپی یا غیر چاپی ،1درسی و غیردرسی ،شغلی و حرفهای ،دلخواهانه ،تعداد

چاپی ،تعداد کتابهای مطالعه شده در هفته ،ماه و یا سال ،موقعیتهای خواندن )...

کتابهای مطالعه شده در هفته ،ماه و یا سال )...
منبع مطالعه (مجله)( :گرایشهای موضوعی ،زمان مطالعه و نوع مجله ،چاپی یا غیر

منبع مطالعه (مجله)( :گرایشهای موضوعی ،زمان مطالعه و نوع مجله ،چاپی یا غیر

چاپی ،میزان تنوع ،نام نشریه ،دوره انتشار ،گستره توزیع )...

چاپی )...

منبع مطالعه (روزنامه)( :گرایشهای موضوعی ،زمان مطالعه و نوع روزنامه ،چاپی یا

منبع مطالعه (روزنامه)( :گرایشهای موضوعی ،زمان مطالعه و نوع روزنامه ،چاپی یا

غیر چاپی ،میزان تنوع ،نام روزنامه ،دوره انتشار ،گستره توزیع )...

غیر چاپی )...

(الکترونیکی) Electronic

1
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71
سنجشهای خارجی

سابقه مطبوعات خوانی در خانواده

خواندن کتاب به امانتگرفته شده

تعداد تقریبی کتابهای غیردرسی موجود در خانه

تعداد کتابهای موجود در خانه

خرید کتاب و نشریات در یک سال گذشته ،نحوه خرید (اشتراک ،کتابفروشی و

خریدوفروش کتاب و نشریات گردش مالی چاپ و نشر (کتاب ،روزنامه و مجله)

دکه روزنامهفروشی) (فروش کتاب)
اینترنت :نظیر مرور وبگاهها (مطالعه متون و محتوای آنها) مطالعه از طریق ابزارهای

منابع الکترونیکی (اینترنت ،لوح فشرده ،منابع رایانهای)...

دیجیتالی( 1رایانه ،تلفن همراه ،تبلت  )...رسانههای اجتماعی (لینکدین ،فیس بوک،
گوگل پالس ،توییتر ،یوتیوب )...
سبک مصرف (کتاب ،مجله ،روزنامه ( )...دانشمحور یا فراغت محور)

سبک مصرف (کتاب ،مجله ،روزنامه )...

تولید و انتشار کتاب و نشریات

تولید و انتشار کتاب و نشریات

کتابهای صوتی ،تلفنی ...

خواندن نسبت به سایر فعالیتها
نگرشها و اهداف خواندن :آموختن و یادگیری (شغلی یا تحصیل) ،اطالعرسانی،

-

سرگرمی و لذت ...

-

عوامل مؤثر در خواندن

-

افراد شاغل در بخش چاپ و نشر (کتاب ،روزنامه و مجله)

-

بنگاههای انتشاراتی (کتاب ،روزنامه و مجله)

سن :سنین مختلف از  6الی 65

سن :سنین مختلف از  7الی 64
جدول  -6رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای منابع غیر کتابی
سؤال

رتبه

28

1

سند (چاپی ،خطی و )...

%74

21

2

جزوه

%70

30

3

بریده جراید

%68

22

4

بروشور

%62

29

5

نمودارها (چارت) :جدولی که مقدار صعود و نزول چیزی را نشان دهد.

%60

24

6

نقشه

%54

23

7

اعالمیه

%52

معیارهای پیشنهادی برای منابع غیر کتابی

درصد

جدول  -7رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای منابع غیر کتابی غیر کاغذی (دیداری)
سؤال

رتبه

34

1

ریزفیلم

%60

35

2

ریزبرگه

%58

32

3

اسالید

%54

معیارهای پیشنهادی برای منابع غیر کتابی غیر کاغذی (دیداری)

درصد

جدول  -8رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای منابع (دیداری  -شنیداری)
سؤال

رتبه

50

1

کتابهای الکترونیکی ()Ebook

%92

59

2

مرور وبگاههای خبری

%64

معیارهای پیشنهادی برای منابع (دیداری – شنیداری)

درصد

Digital Platforms

1
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سؤال

رتبه

63

3

مرور از وبگاه ویکی

%64

65

4

مرور از وبالگها

%60

66

5

مرور پستهای الکترونیک ()Email

%60

54

6

مرور وبگاه دریافت (به دست آوردن اطالعات)

%58

72

7

پیامهای متنی

%58

53

8

مرور وبگاه تجاری (به عنوان نمونه کسب اطالعات دربارۀ یک محصول)

%56

61

9

مرور از وبگاه سیاسی

%56

58

10

مرور از وبگاه و پایگاههای اطالعاتی

%54

51

11

استفاده از اینترنت

%52

62

12

جستجوی اطالعات در موتورهای جستجو

%52

73

13

پیامهای چندرسانهای

%52

معیارهای پیشنهادی برای منابع (دیداری – شنیداری)

درصد

جدول -9رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای شاخصهای میانجی
سؤال

رتبه

78

1

مطالعه گروهی (قرآنخوانی ،شاهنامهخوانی و )...

%56

77

2

داستان خوانی توسط اعضاء خانواده یا مربی برای کودکان

%54

76

3

قصهگویی توسط اعضاء خانواده یا مربی برای کودکان

%52

معیارهای پیشنهادی برای شاخصهای میانجی

درصد

جدول -10رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای شاخصهای کتابخانهای
سؤال

رتبه

82

1

مجموعه (سرانه امانت ،سرانه تعداد کتاب ،سرانه تعداد واحدهای محتوایی دانلود شده)

%80

83

2

دسترسی (سرانه مراجعه به کتابخانه و سرانه عضویت)

%78

81

3

کارکنان (سرانه تعداد کارکنان)

%50

درصد

معیارهای پیشنهادی برای شاخصهای کتابخانهای

جدول  -11رتبهبندی معیارهای پیشنهادی برای شاخصهای انتشارات
سؤال

رتبه

نتیجهگیری

84

1

سرانه عناوین کتابهای منتشرشده

%74

85

2

سرانه شمارگان کتاب و مطبوعات

%72

87

3

سرانه خرید کتاب و مطبوعات

%72

86

4

سرانه کاغذ مصرفی (چاپ و نشر)

%64

88

5

سرانه تعداد کتابهای موجود در خانه

%64

معیارهای پیشنهادی برای شاخصهای انتشارات

درصد
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یافتههای پژوهش نشان میدهد تعریف مطالعه بر اساس آنچه در منابع آمده ،دگرگونشده است .در تعیین شاخصهای مربوط
به تعاریف و چارچوب مطالعه میتوان بیان داشت که مطالعه باید عقالنی و به منظور کسب لذت باشد .مطالعه با توجه به نظر
متخصصین ترکیبی از شاخصهای زیر است:
خواندن هدفمند (حضور عنصر انتخاب)
خواندن و دیدن کلمه و درک معنای آن توسط مطالعه گر به صورت همزمان (حضور عناصری همچون توجه ،تمرکز ،تفکر،
تفسیر و فهمیدن)؛ به عبارت دیگر ،مطالعه باید با شناسایی عالئم و نشانههای نوشتاری ،تبدیل عالئم نوشتاری به صوتی همراه با
درک معنای نمادها ،آواها و رمزگشایی از آنها همراه باشد.
افزایش دانش مطالعه کننده (تأثیرگذاری بر مطالعه گر)
ایجاد ارتباط میان آنچه خواندهشده و سابقهی ذهنی خواننده (یادآوری)
یادگیری و تغییر در رفتار و نگرشها
حداقل با کسب اطالعات همراه باشد.
موافقت با گزینهها به این معنا نبوده که تمامی آنها تعریف کاملی از مطالعه باشند بلکه دربردارنده بخشی از تعریف مطالعه و
شامل مجموعه فعالیتهایی است که موجب ارتقای دانش ،بینش و رفتار فرد میشود .مهم چیزی است که امکان مطالعه آن وجود
داشته باشد .البته برای اینکه درنهایت بخواهیم چیزی که مطالعه میشود را به محاسبه درآوریم ناگزیریم محدودیتهایی را
بپذیریم .هر چیزی که در قالب متن درآید و بامعنا باشد و بر شناخت ذهنی کسی که آن را بخواند تأثیر بگذارد ،مطالعه اتفاق افتاده
است .بنابراین میتوان گفت مطالعه ،خواندن متن در هر قالبی است بهگونهای که مهمترین دستاورد مطالعه که یادگیری است ،رخ
دهد .مطالعه تنها به منابع مکتوب (چاپی یا الکترونیکی) محدود نمیشود و یادگیری مطالب جدید و در پی آن تغییر رفتار بر اساس
آنچه فراگرفته شده است نیز مطالعه محسوب می شود .نوشته میتواند در قالبهای مختلف (کتاب ،روزنامه ،پایاننامه )...ارائه شود
و بنابراین میتوان آنها را مطالعه محسوب کرد .زمانی که متن بهصورت های دیگر مانند صوتی و تصویری درآید و متنی همراه
نداشته باشد گوش کردن و دیدن آنهم مطالعه محسوب میشود.
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده میتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که مطالعه کتاب تنها شامل منابع درسی نمیشود؛ بلکه
منابع غیردرسی و مطالعاتی که در حوزه شغلی و تحصیلی و باهدف کسب لذت و آزادانه انجام میشود و از روی اجبار و تکلیف
نباشد نیز به عنوان مطالعه محسوب میشوند؛ مانند اینکه آیا پژوهش پیرامون یک موضوع درسی در هر مقطعی مطالعه غیردرسی
است؟ در اینجا همان تعریف مطالعه را میتوانیم معیاری برای محاسبه سرانه مطالعه منابع درسی و غیردرسی قرار دهیم .بدین معنا
که هرگونه مطالعهای که با هدف و آمادگی قبلی و با قصد کسب اطالعات باشد و باعث افزایش دانش ،معرفت و تغییر رفتار در
فرد مطالعه گر شود ،مطالعه محسوب میگردد .البته در این باره تفکیک کتابهای درسی مدرسه ازکتابهای درسی دانشگاه
پیشنهاد میشود .
مصداقهای این منابع شامل جزوه ،گزارش ،بروشور و پایاننامههایی هستند که برای ارتقای تحصیلی و یا به اقتضای شغلی
مطالعه میشوند.
در تعیین شاخصهای مربوط به کتب آسمانی و دینی میتوان بیان داشت که دخیل دانستن نیت در مطالعه صحیح نیست.
هرکس به هر دلیلی میتواند متنی را مطالعه کند .چنانکه میتوان یک رمان را با چند هدف سرگرمی یا نقد ادبی یا  ...مطالعه کرد و
احتساب یکی از آنها بهعنوان مطالعه صحیح نیست .البته اگر امر دیگری مثل قرائت با صوت و لحن و  ...یا مراسم مذهبی که فرد
گوش میدهد یا زمزمه میکند دخیل شود طبعاً در دستهای دیگر قرار میگیرد .مطالعه کتاب دینی باید صرفاً حفظ ،به قصد تبرک،
نزدیکی به خدا ،رفع تکلیف و برای عبادت و از روی عادت و تکرار (تنها خواندن بدون هدف مشخص) نباشد .قرآن و ادعیه نیز
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اگر با توجه و خواندن کلمات باشد نه تکرار و حفظ واژگان ،با هر نیتی میتواند مطالعه محسوب شود .نکته مهم این است که
نمیتوان با رویکرد سکوالر نسبت به مذهب آن را از فرایند مطالعه خارج نمود اما سایر نیتها را جزء مطالعه دانست .البته بهتر است
سرانه مطالعه به تفکیک محاسبه شود .مثالً پژوهشگر میتواند بگوید سرانه مطالعه با احتساب کتب مذهبی این عدد است و بدون
احتساب کتب مذهبی این عدد است ،با احتساب کتب درسی این عدد و بدون احتساب کتب درسی این عدد است و ...

در تعیین شاخصهای مربوط به مطالعات علمی و تخصصی میتوان بیان داشت تنها زمانی که جنبه عمومی داشته باشند و به
افزایش سطح سواد اجتماعی (به معنی عام) بیانجامند میتوانند جزء محاسبه سرانه مطالعه محسوب گردند .البته مطالعه در این سطح
به تحقیق ،ارتقاءیافته و هرگونه مواجهه با منابع علمی معتبر برای درک بهتر هستی و حل مسایل جهانی مطالعه محسوب میشود.
در تعیین شاخصهای مربوط به فیلم اقتباسشده از متون داستانی میتوان بیان داشت که مطالعه یعنی خواندن متون مکتوب و
تماشای فیلم رفتار دیگری است .باید توجه داشت مطالعه فعالیتی قابل تکرار و تأمل و بررسی مجدد برای دریافت الیههای متن و
معناهای کشف نشده است؛ بنابراین مرور نوشتههای روی دیوار که قابل تأمل با محتوای قبل و بعد آن قطع میشود و یا یک داستان
رادیویی که امکان برگشت تحلیل محتوای همزمان را ندارد مطالعه محسوب نمیشود .هر آنچه معرفت آفرین است ممکن است
مطلوب باشد اما لزوماً مطالعه محسوب نمیشود هرچند مشاهده فیلم استاندارد یعنی با حداقل سواد رسانهای میتواند محرکی برای
مطالعه باشد .شاید در عمل ،دیدن یک فیلم و خواندن کتاب آن به یک اندازه تأثیرگذار باشند ولی پذیرش این امر زمانی رخ
میدهد که بخواهیم میزان تأثیر هر یک از آنها را باهم مقایسه و اثبات کنیم .فیلمهای هنری و خاص ،معموالً از مشخصات
توسعهیافتگی و روشنگری جامعه است ولی زمانی مطالعه محسوب میشود که آشنایی تماشاگر با کتاب اقتباسشده وجود داشته
باشد اگرچه ضریب محاسبه آن در سرانه مطالعه پایین است.
ارایه مدل( 1الگو)
برای طبقهبندی شاخصهای سرانه مطالعه ،دیدگاه تالکوت پارسونز منشا الهام و نقطه عزیمتی برای دستیابی به یک چارچوب
نظری مناسب است .بر مبنای مدل اجیل 2تالکوت پارسونز 3که جامعهشناسی ساختارگراست ،چهار تکلیف کارکردی برای همهی
نظامهای «کنش» تبیین میگردد.
یک کارکرد عبارت است از« :مجموعه فعالیتهایی که در جهت رفع نیاز یا نیازهای یک نظام صورت میگیرد» (روشر،
 .4)40 :1975بر مبنای این تعریف ،پارسونز معتقد است که چهار تکلیف کارکردی وجود دارد که برای همهی نظامها ضروری
است و هر نظامی برای بقای خود بایستی این چهار کارکرد را انجام دهد:
مسأله تطابق با محیط اطراف ( :5)Aهر نظامی باید با شرایط محیطی و بیرونی موجود به نحوی کنار بیاید .یعنی باید خود را با
محیط و محیط را با نیازهایش انطباق دهد.
مسأله دستیابی به اهداف تعیینشده ( :6)Gهر نظامی باید اهداف عمدهاش را تعیین کرده و به آنها دست بیابد.
مسأله انسجام و یکپارچگی بین اجزای نظام ( :7)Iهر نظامی باید روابط متقابل بین بخشهای مختلفش را تنظیم کند .همچنین
بایستی رابطهی بین سه تکلیف کارکردی دیگر ( )AGLرا نیز مدیریت کند.
1

Model
)Adaptation Goal Attainment Integration Latency (AGIL
3
Talcott Parsons
4
Wilhelm Georg Friedrich Roscher
5
Adaptation
6
Goal Attainment
7
Integration
2
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مسأله حفظ و تداوم انگارهها و الگوهای نهفته فرهنگی ( :1)Lهر نظامی باید انگیزشهای افراد و الگوهای فرهنگی سازنده و
نگهدارندهی این انگیزهها را ایجاد ،حفظ و تجدید کند(کلدی و فالح مین باشی ،1388 ،ص.)75 :
به نظر میرسد این مدل در مواردی نارساست و ارایه جامع شاخصهای سرانه مطالعه بر طبق آن با محدودیت مواجه است؛ زیرا
نمیتوان سطوح خرد و کالن و عینی و ذهنی را در این مدل به شکل دقیقی مشخص کرد .لذا ضروری است مدلی تعریف و تدوین
شود که در تکمیل مدل اجیل به کار آید و در کنار شاخصهای ذهنی ،امور عینی ،مادی و کمی نیز مدنظر قرارگیرد.
الگو به معنای نظام متغیرهایی است که در ارتباط باهم امکان شناسایی ،هدایت و کنترل تغییرات مورد نظر الگو را فراهم
میآورد .الگو بیانگر تمامی جزییات و مشخصههای موضوع مورد بررسی نیست بلکه نمونهای سادهشده از مهمترین عوامل
تأثیرگذار و تعیینکننده در آن موضوع محسوب میشود .از این رو ،الگو ،مفهومی است که ساخته و پرداختهشده است تا بتوان به
کمک آن پدیدهها را تبین کرد ) .(Peacock & Kirsch, 1973مدل ارایه شده در این پژوهش ،سعی دارد تا الگویی را به منظور
محاسبه سرانه مطالعه در ایران و امکان مقایسه آن با سایر کشورها ارایه نماید.
به این ترتیب این مدل متشکل از چهار دسته شاخص میباشد:
الف) شاخصهای پنهان ( -1شاخصهای تعاریف مطالعه -2 ،شاخصهای منابع مطالعاتی غیردرسی و درسی -3 ،شاخصهای
منابع مطالعاتی شغلی و حرفهای -4 ،شاخصهای منابع علمی و تخصصی -5 ،شاخصهای کتب آسمانی و دینی -6 ،شاخص منابع
کتابی (کتاب ،مجله و روزنامه) -7 ،شاخص منابع غیرکتابی کاغذی -8 ،شاخصهای منابع غیرکتابی غیرکاغذی (دیداری)-9 ،
شاخصهای منابع غیرکتابی غیرکاغذی (دیداری – شنیداری)
ب) شاخصهای میانجی
ج) شاخصهای کتابخانهای
د) شاخصهای انتشارات
در این مدل ،مؤلفههای  1تا  5مربوط به تعیین چارچوب محاسبه سرانه و مؤلفههای  6تا  ،9مربوط به تعیین قالب و محتوا منابع
مطالعاتی میباشد .به نظر میرسد که میتوان شاخصها را در مدلی گردآوری کرد که تا حد امکان تمامی ابعاد سرانه مطالعه را
نشان دهد.
شکل  1تا  4نشاندهنده اجزای این مدل و نحوهی ارتباط بین اجزا مختلف آن است .در این جا ،شاخصهای سرانه مطالعه به
عنوان واقعیتهای اجتماعی در پیوستاری به شکل زیر قرار میگیرند:
در ادامه به تبیین این مدل پرداختهشده است.
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شکل  .1پیوستار مدل سرانه مطالعه (خالصه)

تعاریف و چارچوبها ،شاخصهای پنهان ( 5شاخص)
 -1تعریف مطالعه (هدفمند ،افزایش دانش ،تغییر رفتار و نگرشها ،کسب اطالعات ،تمرکز ،تفکر ،تفسیر،
فهمیدن و یادآوری)
 -2اهداف مطالعه (اطالعیابی ،سرگرمی و لذت ،کار و تحصیل ،کسب دانش و آموختن)
 -3اهداف سرانه مطالعه (دسترسی مردم به کتاب و متون ،رشد فرهنگ مکتوب ،کسب سرمایه
فرهنگی ،مصرف فرهنگی ،رشد شاخص توسعه انسانی ) ...

 -4ویژگیهای جمعیتی (سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،مکان ،زبان ،درآمد ،مسکن ،نژاد و قومیت،
تأهل ،موقعیت اجتماعی ،معلولیت )...
 -5میزان مطالعه (تعداد کتاب ،تعداد صفحات ،میزان ساعت مطالعه )...

شکل  .2پیوستار مدل سرانه مطالعه ،شاخصهای سطح ذهنی (تفصیلی)
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قالب و محتوا (چاپی و الکترونیکی) ( 37شاخص)
 -1منابع کتابی (کتابهای مذهبی ،کتابهای داستانی ،کتابهای علمی و تخصصی ،مجلههای علمی ،مجلههای

عمومی ،روزنامه و هفتهنامه ،خبرنامهها ) ( 7شاخص)
 -2منابع غیرکتابی کاغذی (سند ،جزوه ،بریده جراید ،بروشور ،نمودار ،نقشه و اعالمیه) ( 7شاخص)
 -3منابع غیر کتابی غیرکاغذی (دیداری  -شنیداری) (ریزفیلم ،ریزبرگه ،اسالید ،کتابهای
الکترونیکی ،وبگاهها ،جستجو در موتورهای جستجو ،پیامهای چندرسانهای  16( )...شاخص)
 -4منابع غیردرسی و درسی (تحصیلی) (پایاننامه ،جزوه و گزارش ،بروشور تخصصی ،کتاب درسی و
کمکدرسی) ( 4شاخص)
 -5منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفهای (گزارش و جزوه ،کتابهای شغلی و حرفهای3( ) ... ،
شاخص)

شکل  .3پیوستار مدل سرانه مطالعه ،شاخصهای سطح عینی کالن (تفصیلی)

سایر شاخصها ( 11شاخص)
 -1شاخصهای میانجی (مطالعه گروهی ،داستانخوانی و قصهگویی) ( 3شاخص)
 -2شاخصهای کتابخانهای (مجموعه ،دسترسی و کارکنان) ( 3شاخص)
 -3شاخصهای انتشارات (سرانه عناوین ،سرانه شمارگان ،سرانه خرید کتاب و مطبوعات ،سرانه کاغذ
مصرفی ،سرانه کتابهای موجود در خانه) ( 5شاخص)

شکل  .4پیوستار مدل سرانه مطالعه ،شاخصهای سطح عینی خرد (تفصیلی)
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تبیین مدل
مدل ارایه شده در این پژوهش ،یک مدل استخراجشده از شاخصهای فرهنگی (کتاب و کتابخوانی) مصوب شورای عالی
انقالب فرهنگی« ،طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری»« ،طرح بررسی و سنجش شاخصهای فرهنگ
عمومی کشور :شاخصهای غیر ثبتی کل کشور  ، »1391پیمایش ملی با عنوان «الگوهای مطالعه و مصرف کتاب در
استرالیا» ،پژوهش مرکز مطالعات ملی خواندن ،1گزارش مرکز آمار کمیسیون اروپا ،2گزارش «آمارهای فرهنگی ،»3گزارش
«مشارکت اروپاییان در فعالیتهای فرهنگی» ،4گزارش مرکز تحقیقات گذران وقت 5دانشگاه آکسفورد تحت عنوان
«کارهای روزمره در  22کشور» ،6راهنمای «سنجش هماهنگ گذران وقت اروپاییان» ،7پژوهش «خواندن یا
نخواندن» 8در آمریکا ،گزارش بنیاد ملی هنر (ان ای اِی) 9تحت عنوان «مطالعه در خطر» ،10پژوهشی با عنوان «رشد مطالعه
کتابهای الکترونیکی و نزول مطالعه کتابهای چاپی» ،11و دستهبندی قالب منابع بر اساس چارچوب ارایه شده توسط
ریتس 12در فرهنگ علوم کتابداری و اطالعرسانی 13و دستهبندی حاجی زینالعابدینی در دایرهالعمارف کتابداری و اطالعرسانی
میباشد(حاجی زینالعابدینی.)1381 ،
در نهایت ،محتوای کیفی مدل با استفاده از روش پنل نخبگانی و با بهرهگیری از فن مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل متخصصان
خبره قرار گرفت که این امر منجر به تأیید مدل نهایی محاسبه سرانه مطالعه گردیده است .از جمله مهمترین ویژگی این مدل،
بهرهگیری از مدلها و شاخصهای بینالمللی و تلفیق مناسب آن با مدلهای داخلی است.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،در هیچکدام از پژوهشها و سنجشهای انجامشده ،چارچوبی برای شیوهی محاسبه سرانه
مطالعه مالحظه نگردید و در اکثریت این سنجشها به ارایه آمارهای مرتبط با مطالعه افراد پرداختهاند .عالوه بر این ،مشخص نیست
چه معیارهایی را برای سنجش انتخاب کردهاند و از اینکه آیا شاخصها و معیارهای انتخابشده در همه کشورهای مورد مقایسه
یکسان در نظر گرفتهشدهاند ،سخنی به میان نیامده است .این موضوع ،میتواند دلیلی بر عدم همسانی و یکدستی سنجش سرانه
مطالعه باشد و به طور طبیعی با این شرایط نمیتوان آمارهای ارایه شده را باهم مقایسه کرد؛ زیرا ممکن است مالکها و
شاخص های محاسبه میزان مطالعه در هر کشوری با کشور دیگر تفاوت داشته باشد.
در ادامه و بر اساس یافتههای پژوهش مقایسهای میان معیارها و شاخصهای داخلی و خارجی انجامشده است.
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