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توسعه یاید؟فرهنگ مطالعهيرویکردبا چه 
1دکتر محمود ساالري

با توجه به زمینه اکثراسئوال شود که براي توسعه فرهنگ مطالعه چه پیشنهادي دارید؟ اگر از کارشناسان امور فرهنگی
نسخهنهایی ها در جایگاه خودش ارزشمند و کارساز است ولی این نسخه. دنشغلی و مطالعات خود نسخه اي را می پیچ

ها الیهبلکه از لعه متأثر از یک یا دو عامل نیستواقعیت این است که فرهنگ مطا. براي توسعه فرهنگ مطالعه نیست
برخی از عوامل مؤثر در فرهنگ مطالعه، از جنس ذهنی و نگرشی، .پذیردعوامل مختلف فرهنگی جامعه تأثیرمیو 

ها و تمامی این الیه.اندو قابل مشاهدهظاهرياز نوع عناصر و گروه دیگر آنيس قواعد و ساختاربرخی دیگر از جن
دربنابر این . گذارندفرهنگ مطالعه نیز تأثیرکل وضعیت گذارند، بر ، در عین اینکه بر یکدیگر تأثیر میآنهاعناصر درونی 

حال با این باور که . اي از عوامل، به عنوان اجزاي یک نظام یا سیستم سروکار داریمبررسی فرهنگ مطالعه با مجموعه
اي از عناصر ملموس و غیر ملموسند که با هم در تعاملند و نتیجه تأثیر و تاثرات آن عوامل فرهنگ مطالعه، مجموعه

توان صرفا به یک یا چند عامل توجه کرد؟  پاسخ روشن آیا میساخته است، عه ما رااست که وضعیت فرهنگ مطال
یک بعدي و ناقص خواهد بود نسخه یا راهکارهاي مختلف فرهنگ مطالعه، بدون در نظرگرفتن عوامل و الیهاست که 

،رویکرد مکانیکی به مطالعههایی باچنین نسخهترین حالت، در خوشبینانه. و نتیجه آن اثربخشی محدودي خواهد داشت
که در بلندمدت هیچ تضمینی براي توسعه و مانایی شد خواهد ینظام در زمان و مکانی خاصبخشی از منجر به ارتقاي

ي این حوزه براي ارتقاي فرهنگ مطالعه آمدهراهکارهاییست که هادر سایر پژوهشراهکارهایی کهمعموالً .نیستآن 
ارتقاي فرهنگ درمی تواندهرچندها این نوع پژوهش. خُرد به قضیه فرهنگ مطالعه بوده استمتأثر از نگاهی محدود و 

مطالعه مفید و کارساز باشد، ولی حتی اگر در سطح وسیعی هم اجرا شود، بیشتر جنبه تبلیغی خواهد داشت و تأثیري 
. بازدرنگ میزود هم اثرات آنهاناگفته پیداست. سطحی بر اذهان خواهد گذاشت

نظام آموزشی، نظیر ( موثر بر فرهنگ مطالعهعمده عوامل پیوندهاي درونی، منطقی و ساختاري میان در مجموع چنانچه 
تحولی هم در ایجاد نشود،)هاي گروهیخانواده، جامعه، کتابخانه، حوزه چاپ ونشر، دولت، فناوري اطالعات و رسانه

به مطالعه است که می تواند موجبات رونق و توسعه فرهنگ سیستمی نگرش فقط. آیدفرهنگ مطالعهپیش نمیتوسعه 
.چرا که نگاهی جامع به تمامی اجزاي فرهنگ مطالعه دارد. مطالعه را بیافریند

در این .گیردمیدر نظر » سیستم اجتماعی«یک به عنوان فرهنگ مطالعه را مزیت نگرش سیستمی این است که
نیز توجه ظامهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی نبه ،مطالعهعناصر درونی حوزه فرهنگ و ااجزتوجه بهضمن نگرش 

با هم در تعاملند و اي که هاي اصلی و فرعی و ارتباطات آنها به عنوان مجموعهتمامی مؤلفهبا این نگرش .دارد
نظام آموزشی پژوهش محور بهعوامل مختلف از جمله نه، ایجاد کتابخابه موازات ،به طور مثال.شودمیتوجه تأثیرگذارند

شود، هاي عمومی ایران مشاهده میهمانطور که در اغلب کتابخانه،توجهی به این عواملبیپیامد . نیز توجه می شود
. هکنند تا مطالعه کتابهاي کتابخانمراجعان بیشتر براي مطالعه کتابهاي درسی از فضاي کتابخانه استفاده می شود باعث

اي بپردازیم، هاي کتابخانهآفرینی براي ترغیب جامعه به مطالعه بدون توجه به محدودیتاز سوي دیگر چنانچه به ارزش
. شودهاي کتابخانه، به دلزدگی و فرار از مطالعه مبدل شد شوق به مطالعه به واسطه کمبود و محدودیتباعث خواهد
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ها الزم است قواعد و شرایطی وجود داشته باشد تا افراد جامعه، خود را نیازمند بنابر این در کنار ایجاد و توسعه کتابخانه
یعنی سازوکاري باشد که افراد براي دستیابی به مراتب علمی، اجتماعی نیازمند ارتقاي آگاهی و دانش ؛مطالعه بدانند

تبدیل با مطالعه جامعه را به افرادادگونه که صرف باور جامعه به اینکه مطالعه امري مفیدي است، افرهمان. خود باشند
تالش براي ارتقاي جایگاه ارزشی مطالعه در میان جامعه، قواعدي براي نفع رسانیدکرد بلکه الزم است در کنارنخواه
وضع شود تا این مجموعه به عنوان یک نظام، از کارآیی الزم براي توسعه فرهنگ مطالعه افراد اهل مطالعهبراي

توسعه (متوازن اي توسعهطالعه مفرهنگ با اتخاذ رویکرد سیستمی در بلندمدترود انتظار میدر مجموع . دبرخوردار باش
را به ) توسعه مانا و نهادینه در تمامی عوامل(و پایدار ) توسعه در تمامی عوامل(، همه جانبه )متعادل در تمامی عوامل
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