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 در ايران نقش تلويزيون در ترويج مطالعه و كتابخواني
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 چكيده

گيري و توسـعه   تحليل روند شكل ترين رسانه و شكل فناوري ارتباطات است. كتاب بدون ترديد، ديرينه
هاي جديد، موجب از بين رفتن كتاب (رسانه سنتي) نشده، بلكـه   ها حاكي از آن است كه فناوري رسانه

ناپـذير از   هايي همچون تلويزيون به جزئي جدايي عصر حاضر، رسانه در اند. به توسعه آن نيز كمك كرده
هـاي مخاطبـان خـود در زمينـه      گيري باورها و نگرش اند و تأثير زيادي در شكل فراد مبدل شدهزندگي ا

تـرويج مطالعـه و    در تلويزيـون  نقـش  بررسي اين مقاله كه به اشاعه فرهنگ مطالعه و كتابخواني دارند.
ـ    پردازد، با رويكرد كيفي انجام شـده اسـت و گـردآوري داده    مي كتابخواني در ايران تفاده از هـا بـا اس

نفر از خبرگان عرصه فرهنگ و رسانه صورت گرفتـه  15گيري هدفمند و از طريق مصاحبه عميق با  نمونه
اند. صاحبنظران معتقدند، كشور  استخراج شده كدگذاري فرايند از تكميل پس اصلي نيز هاي است. مقوله

از مطالعه در كشـور صـورت    در سطح مطلوبي قرار ندارد و هنوز تعريف دقيقياز نظر ميزان مطالعه  ما
توانـد در تحقـق كتـابخواني     مي نگرفته است، اما تلويزيون با توجه به گستردگي و عموميت مخاطبانش

متوليان تـرويج كتـابخواني بـا رسـانه      نقش مهمي را ايفا كند و الزمه اين امر، ايجاد پيوند قوي و تعامل
 راي ارتقاي مطالعه و كتابخواني است.برداري از امكانات موجود ب به منظور بهره تلويزيون
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 مقدمه

تـرين و   اي نيـز مهـم   هاي الكترونيـك و دنيـاي ارتباطـات مـاهواره     در عصر رسانه كتاب
اي و اينترنتي كه  هاي تلويزيوني ماهواره گسترش شبكهبا وجود ترين رسانه است.  جدي

انـد، كتـاب هنـوز در همـه مقـاطع و زوايـاي        ي انسان را به اطالعات آسان كردهدسترس
آيـد   زندگي نقش اساسي دارد و ثمره تالش انسان و عامل تكامل جامعه بـه شـمار مـي   

منزلـه پيـك    رسـد همچنـان برتـري خـود را بـه      نظـر مـي   ) و به 21، ص 1392(زارعي، 
ه ملي و غناي زندگي حفظ خواهـد  هاي فرهنگي در جامعه و عاملي در راه توسع ارزش

هـا صـورت    واقع از راه مطالعه، تبادل افكـار و تجربـه   ). در58، ص 1383كرد (تفقدي، 
توانـد در زنـدگي فـرد ايـن آثـار را       يابد. مطالعه مي پذيرد و آگاهي انسان افزايش مي مي

ـ     دهنده انگيزه داشته باشد. همچنين نشان راي هاي گوناگون اجتمـاعي و شخصـي افـراد ب
شده، در شناخت دقيق و تحكيم عقايد و نظر فـرد   مطالعه باشد؛ مطالعه آگاهانه و هدايت

هـاي جديـد و آمـادگي او بـراي شـركت در مباحثـات و        و كسب شيوه تفكر و ديدگاه
مجادالت نظري اثرگذار است؛ مطالعه، قدرت انديشيدن، بويژه تفكر انتقـادي و روحيـه   

 ).32، ص1392رعي،دهد (زا كاوشگري را افزايش مي
علمـا و   هـاي معتبـر،   و مراكـز متعـدد علمـي، فرهنگـي، كتابخانـه     تمدن چندهزار ساله 

دور تـاكنون نشـان از هويـت     هـاي  گذشـته ؛ از دانشمندان بزرگ با آثـار ارزشـمند تـاريخي   
فراگيـري   تاريخي، ملي و فرهنگي ايران دارد كه حاكي از پيشينه قابل توجـه مـردم ايـران در   

ولـي وضـعيت   ؛ هـاي گونـاگون اسـت    ش از طريق خواندن و مطالعه منابع و كتابعلم و دان
  ران، سنخيتي با پيشينه ياد شده ندارد.  در ايكنوني مطالعه و كتابخواني 

هاي فرهنگـي داخلـي و خـارجي ماننـد      آمار و ارقام ارائه شده از سوي مجامع و سازمان
و رهبر انقالب اسـالمي   نيست اميدواركنندهيونسكو در مورد سرانه مطالعه هر ايراني، چندان 

انـد   هاي مختلف خواسته هادده و از مسئوالن و نكرنيز بارها از اين وضعيت اظهار ناخشنودي 
هـاي شايسـته، موانـع و مشـكالت تـرويج و گسـترش فرهنـگ مطالعـه را          ريزي كه با برنامه

ي مـردم بـه يـك سـيره و     برطرف كنند تا توجه به كتاب و كتابخواني با وارد شدن به زنـدگ 
 .شود  تبديل  و فراگير سنت رايج عمومي
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 31 و تهـران  در هسـال  35 تا 18 افراد از نفر 15307 بين كه پژوهشي نتايج اساس بر
 را فراغتشـان  اوقات دهند مي ترجيح افراد درصد 4/22 تنها است، شده انجام كشور شهر

آنهـا در اوقـات فراغتشـان تلويزيـون     درصد از  52حالي كه  پر كنند؛ در كتاب مطالعه با
مثابـه نـوعي سـرگرمي     دهد، مردم افزون بر آنكه به مطالعه به . اين آمار نشان ميبينند مي
 پـژوهش ها نيـز جايگـاه مناسـبي نـدارد. همچنـين ايـن        ين سرگرميبنگرند، مطالعه  مي

 كرده اسـت روز برآورد   دقيقه در شبانه 43متوسط مطالعه غيردرسيِ پاسخگويان را فقط 
 ).1392به نقل از زارعي،  1391(مركز تحقيقات صداوسيما،

انجام شده در پژوهشگاه فرهنـگ،   هاي مقايسه پژوهش نتايج حاصل از عالوه بر آن،
در ميـان شـهروندان تهرانـي     1393و  1390، 1389، 1388هاي  هنر و ارتباطات در سال

داري كـاهش يافتـه اسـت. بـر      عنيحاكي از آن است كه ميزان مطالعه شهروندان به طور م
دقيقه  26، 93هاي غيردرسي پاسخگويان در سال  ميانگين مطالعه كتاباساس اين بررسي، 

دقيقه بـوده   1/35، 1389كه اين رقم در پژوهش سال   روز گزارش شده، در حالي در شبانه
تخـاب  اي ان صورت سـه مرحلـه    اي تصادفي و به هاي هر دو پژوهش، به شيوه است. نمونه

دهـد   ها، مانند جنس، سن، تحصيالت و... نيز نشان مي هاي نمونه اند و بررسي ويژگي شده
تـوان اظهـار كـرد ميـزان مطالعـه       اين دو نمونه تاحدود زيادي مشابه هستند. از اين رو مي

كـاهش   1390و  1389، 1388هـاي   در مقايسـه بـا سـال    1393شهروندان تهراني در سال 
طور عمده شامل كاهش ميزان (مدت) مطالعـه نشـريه و مجلـه،      به يافته است. اين كاهش

اي و مطالعات كـاري   هاي درسي و غيردرسي و بويژه منابع اينترنتي و رايانه روزنامه، كتاب
دقيقـه   7/35هاي درسـي از   و شغلي بوده است؛ اين در حالي است كه مدت مطالعه كتاب

دقيقـه در   24و بـه   1390روز در سـال   شبانه دقيقه در 2/37به  1389روز در سال  در شبانه
اي كـه در سـال    كاهش يافته است. همچنين منابع اينترنتي و رايانه 1393روز در سال  شبانه
روز  دقيقـه در شـبانه   9/30، 1389روز و در سال  دقيقه در شبانه 4/9طور متوسط   به 1389

دقيقـه   37بـه   1393ز و در سال رو دقيقه در شبانه 7/35به  1390شدند؛ در سال  مطالعه مي
 ).121-122 ، صص1394روز رسيده است (بنكدار،  در شبانه
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تأثير عميق كتـاب در گسـترش فرهنـگ جامعـه و سـرعت بخشـيدن بـه پيشـرفت         
جانبـه جامعـه را بـدون     و رشد همه پيشرفتتوان  روزافزون آن، انكارناپذير است و نمي

هـاي   ، كتاب و كتابخواني از مقولهرو  . از ايندآورظر در ن ،نظر گرفتن مطالعه و كتاب در
 .  رسد قابل توجه فرهنگي است كه ترويج آن در جامعه ضروري به نظر مي

هاي جديد، نه تنهـا   دهد كه فناوري ها نشان مي گيري و توسعه رسانه تحليل روند شكل
جهـان   به اضمحالل و از بين رفتن كتاب منجر نخواهد شد، بلكه به توسعه آن در گسـتره 

وجود آورده اسـت كـه    كمك خواهد كرد. براي مثال؛ فرمت صوتي كتاب، اين امكان را به 
سواد نيـز از ايـن طريـق در زمـره      مطالعه كنند يا حتي افراد بي  نحوي كتاب نابينايان نيز به 

هـاي   هاي جديد فنـاوري  طور خالصه بايد تأكيد كرد كه قابليت  خوانندگان قرار بگيرند. به
افزايـي در دسـتيابي و    بيش از آنكه سبب تهديد كتاب و كتابخواني شود، سـبب هـم   نوين،

 ).23ـ24، صص 1392بيچرانلو، و همكاران،  استفاده از رسانه كتاب شده است (
ناپـذير از   از سوي ديگر، رسانه جمعي تلويزيون، در اين روزگار بـه جزئـي جـدايي   

دهـد كـه ايـن رسـانه، داراي      شـان مـي  ها ن زندگي افراد بدل شده است و نتايج پژوهش
تواند در گسـترش مطالعـه و كتـابخواني و هـم      كاركردهاي متناقضي است؛ يعني هم مي

سازي و ارتبـاط ايـن رسـانه بـا      محدود ساختن آن مؤثر باشد؛ به اين معنا كه نوع برنامه
 ).11ـ12، صص1392كننده دارد (زارعي،  مخاطبانش در اين زمينه، نقش تعيين

) فناوري عصر اطالعات و ارتباطـات بـا امكانـاتي كـه     1387اس گفته آذرنگ (بر اس
براي انتقال صوت و تصوير فراهم ساخته، خواننده قـديم را كـه مخاطـب اصـلي نشـر      

 كتاب بود، به خواننده ـ شنونده ـ بيننده تبديل كرده است.
تماشـاي  بين مدت  يدار ارابطه معن داد،نشان ) 1391پژوهش ميرحسيني و محمدي (

 وجـود دارد. تلويزيون و تشويق افراد به كتابخواني در ميان نوجوانان بيننـده تلويزيـون   

كننـد، بـا سـطح تحصـيالت و طبقـه اجتمـاعي        نوجواناني كه بيشتر تلويزيون تماشا مي
 .تري به تأثير اين رسانه در تبليغ و ترويج مطالعه و كتابخواني دارند مختلف، نظر مثبت

، سينما، تئاتر و ديگر ابزارهاي  سايت ، وب ، وبالگ ، ماهواره و، تلويزيونبنابراين، رادي
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وسايل ارتباط جمعي، هر كدام به شكلي در توسعه فرهنـگ مكتـوب و صـنعت كتـاب،     
رفت كه اين ابزارها به نـوعي مـانعي بـر سـر راه كتـاب و       هرچند گمان مي ؛نقش دارند

 .)133ـ134، صص 1392(زارعي، كتابخواني باشند 

هاي اصـلي   بنابراين الزم است تلويزيون براي گسترش كتاب و كتابخواني كه از پايه
هـاي مناسـب،    اي داشته باشد و بـا توليـد برنامـه    سازي جامعه است، اهتمام ويژه فرهنگ

هـايي   برنامه زمينه را براي گسترش و تقويت فرهنگ مطالعه در سطح جامعه فراهم آورد؛
ي دقيق علمي و با رعايـت كيفيـت مطلـوب باشـد كـه الزمـه آن،       ها كه بر اساس سياستگذاري

تحقيقات كافي پيش از توليد، ارزيابي و دريافت بـازخورد در حـين توليـد و پـس از آن و نيـز      
انـد   كنند عبـارت  هاي تلويزيوني طي مي تجربه است. مسيري كه انواع برنامه مشاركت مجريان با

سـازان   توليد، پخش و بـازخوردگيري. برنامـه   توليد،  ، پيشاز: ايده، طرح، تحقيق، متن (فيلمنامه)
راهبردي اصـلي و يكـي از    منزلهدر همه مراحل ياد شده بايد هدف ايجاد عادت به مطالعه را به

 سازي، مد نظر داشته باشند.      مقاصد جانبي برنامه
-نهميـالدي معـتقد بـود كه تـمام رسا 1960و  1950لوهان در دو دهـه  مارشال مك

مثابه گوش و روزنامه يـا   مصاديق چشم بشر هستند. وقتي راديو به هاي جمعي درواقع، 
اي براي اسـتفاده چشـم و گـوش    كتاب به عنوان چشم استفاده شد، تلويزيون نيز وسيله

  كـوئين،  شد (مكرساني به سيستم عصبي انسان مي تلقي گرديد كه موجب تقويت اطالع
 1گونـه كـه جـان فيسـك     ). اما تلويزيـون را آن 16، ص 1384ترجمه كرمعلي و گيويان، 

كننـده معـاني    بـويژه توليدكننـده و توزيـع     توان يك عامـل فرهنگـي،  كند، ميتصريح مي
كند كه مشحون از معاني بالقوه هسـتند و تـالش   هايي توليد ميبرنامه دانست. تلويزيون، 

ي مرجح خاصي سوق دهـد كـه   كند اين معنادار بودن را كنترل و آن را به سوي معانمي
گـذاري رسـانه   تأثير). ايـن قـدرت   4، ص 1999فيسـك،   نتيجه ايدئولوژي غالب باشد (

هاي خاصي است كـه ايـن رسـانه از    تلويزيون در ايجاد و توزيع معاني، ناشي از ويژگي
رغم توسعه شبكه اينترنت در كشـورهاي مختلـف و تشـديد     آنها برخوردار است و علي

 بديل ساخته است. بي  اي ها، همچنان آن را، رسانهرسانهروند همگرايي 
                                                      

1. Fisk  
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اي از نبـود   هاي ايراني به هر دليلي كـه باشـد، نشـانه    حضور اندك كتاب در سبد خانواده
فرهنگ كتابخواني در جامعه است و بايد براي شناخت موانع كتابخواني و رفـع آنهـا تـالش    

، 1391گيـرد (ميرحسـيني و محمـدي،     ها قـرار  كرد تا در فهرست نيازهاي ضروري خانواده
منـد   ، عالقـه ايـن رسـانه در سراسـر كشـور    رو با توجه به فراواني مخاطبان   اين از ).16ص 

پيشرفت و توسعه جامعـه و مصـونيت بخشـيدن بـه آنهـا در       متضمنساختن آنها به مطالعه، 
 مطالعـه مل تقويـت  منزله عا توان از تلويزيون به رو مي اين از، هاست برابر هجوم ديگر فرهنگ

كودكـان   ؛براي نمونه تواند ميل به خواندن را برانگيزد. تلويزيون مي بهره گرفت. و كتابخواني
در  چنانچـه  ،انـد  اميركبيـر را ديـده   و الملك  سينا، كمال هاي زندگي ابن و نوجواناني كه سريال

و  شـوند  ميتشويق به مطالعه  ،قرار گيرد هاهاي مناسب سنشان در دسترس آن اين زمينه كتاب
 ها خواهند پرداخت. گونه كتاب گمان به مطالعه اين بي

تغييـر و تحـول   بـويژه تلويزيـون،    اگر بتوان از طريـق وسـايل ارتبـاط جمعـي،    پس 
 ،ها و باورهاي درسـت سـوق داد   فرهنگي مناسبي پديد آورد و جامعه را به سوي ارزش

ا را هـ و آن بگذارد آحاد جامعهخواني شگرفي در ترويج كتاب و كتاب تأثيرتواند  رسانه مي
توان نتيجه گرفـت كـه    و مي كنداستفاده از منابع مكتوب فرهنگي و علمي تشويق براي 

 زيربناي توسعه علمي، فرهنگي و اجتماعي جامعه فراهم آمده است.
ـ پژوهش حاضر درصدد است  بـر تـرويج   تلويزيـون  گـذاري عميـق    ثيرأبا توجه به ت

ايت به نقش واال و حساس مطالعه در تكامل فردي و اجتماعي كه ايراني و با عنفرهنگ 
انجامد، بـه بررسـي نقـش     مي آفرين و آسماني روح بشر  در نهايت به پرورش ابعاد كمال

فرهنـگ  ترويج سازي و  جمعي، به منظور نهادينهترين رسانه  مثابه پرمخاطب به تلويزيون
 افراد جامعه بپردازد.  و كتابخواني مطالعه 

 ها ركرد آموزشي رسانهكا

ريـزي شـده باشـند و خـواه نشـده باشـند،        هاي ارتباطي خواه براي اين كار برنامه رسانه
هـا   رسـانه آموزنـد.   پذيرنـد و مـي   ؛ زيرا مردم همواره از آنهـا تـأثير مـي   اند دهنده آموزش
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). 109ــ  110، صـص   1384هستند (دادگـران،   ها دهنده ارزش آورنده دانش و شكل  فراهم
 افـراد، سازي فرهنگـي بـراي    هاي جمعي بويژه تلويزيون، پيوسته به آموزش و انگاره انهرس

. انـد  مشغول كنند، مي زندگي يكسان عمومي) قلمرو( حيطه يك در كه ها سازمان و ها گروه
 كنند: مي ارائه را فرهنگ هاي انگاره هم به مربوط روش سه به جمعي هاي رسانه
 هدربـار  صحبت هنحو و جامعه در قبول قابل رفتار يارهايمع به را مردم توجه . آنها1
 اجتمـاعي،  ارتباطـات  مجرمـان،  بـا  پلـيس  برخورد هنحو نمايش مثالً كنند؛ مي جلب آنها

 را جامعـه  در ارتباطـات  انـواع  مخاطبـان،  كـه  شـود  مـي  باعـث  مخالف جنس با ارتباط
 زيباسـت  چيـزي  چه و است جذاب چيزي چه گويند مي مخاطبان به ها رسانه. فراگيرند

 .)كنند مي مشخص را ناهنجارها و هنجارها نحوي به(
 چرا؟ و دارند اهميت جهان در كسي چه و چيزي چه گويند مي جمعي هاي . رسانه2
 بـراي  داليلـي  و) دانشـمندان  تا سينما ستارگان از( است مشهور كسي چه گويند مي آنها
 .كنند مي ارائه موضوع اين

 شـان  ارتبـاط  عدم يا ارتباط و خود از ادراكي به افراد شوند مي ثباع جمعي هاي . رسانه3
 بـا  مقايسـه  در من آيا دارم؟ مناسبي ظاهر من آيا بپرسند: خود از مثال براي. برسند يكديگر با

 يـك  اغلـب  كمتـر؟  يـا  برخوردارم بيشتري سواد از ام؟ مذهبي كمتر يا ترم مذهبي افراد، اغلب
 بـا  را خودمان زندگي سبك و خودمان است ممكن. افتد مي اقاتف ناخودآگاه و سريع همقايس

 ).25، ص 2009، 1كنيم (تورو مقايسه ديگر كشورهاي و ها فرهنگ از افرادي
حدي است كه بعضـي    اهميت وظيفه آموزشي وسايل ارتباطي در جوامع معاصر، به 

يـا   »مـوازي  آموزش«شناسان براي مطبوعات و راديو و تلويزيون و سينما نقش  از جامعه
وسايل ارتباطي با پخش اطالعـات  ، شناسان معتقدند قائل هستند. جامعه »مييآموزش دا«

 دهنـد  مي، وظيفه آموزشي انجام استادانو معلومات جديد، به موازات كوشش معلمان و 
 كننـد  آموزان و دانشجويان را تكميل مي هاي عملي، فرهنگي و اجتماعي دانش و دانستني

 ).5، ص 1385(معتمدنژاد، 

                                                      

1. Turow 
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اي دارد.  هاي جمعي، تلويزيون از لحاظ آموزش غيررسمي، جايگاه ويژه در ميان رسانه
سـت.  اترين وسـايل آموزشـي و فرهنگـي    مؤثر، يكي از وسيع خودبه دليل برد رسانه اين 

تواننـد افـزون بـر آمـوزش مـواد       كشورهاي مختلف، بر اساس نيازهاي آموزشي خود مـي 
 خشي از تلويزيون در زمينه آموزش غيررسمي به عمل آورند.هاي ثمرب درسي، استفاده

تـابع   بـه شـدت  كاربرد راديو وتلويزيون در آموزش غيررسمي كشورهاي مختلـف،  
هاي چشمگيري كـه در   رو، تفاوت  و رشد آن كشورهاست و از اين پيشرفتهاي  هدف

شود، منطقـي   كاربرد و محتواي آموزشي راديو و تلويزيون در جوامع گوناگون يافت مي
 ).111، ص1384(دادگران،  آيد به نظر مي

هاي فراوان، جذابيت خـود را بـيش از پـيش افـزايش داده      تلويزيون به علت قابليت
گيـري عقايـد،    را در شـكل  تـأثير ترين رسانه جمعي، بيشترين  منزله پرمخاطب است و به

مـوازات نهادهـاي   هـاي مختلـف دارد. تلويزيـون بـه      باورها و طرز فكر افراد در زمينـه 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي، آموزشي، مذهبي و خانوادگي جامعه، نقش مهمي در طـرز  
فكر افراد جامعه دارد و در بيشتر كشورها، نقش آموزشي و تربيتي را در ايجاد عادات و 

كنـد (عليـزاده،    پـذيري مـردم ايفـا مـي     پذيري و جامعه رفتار مطلوب اجتماعي و فرهنگ
 ).2، ص 1385

 شناسي پژوهش  وشر

رويكرد اين پژوهش، كيفي است و در آن با استفاده از روش مصاحبه عميق، اطالعـات  
ها دستگاه ضبط ديجيتال بوده  مورد نياز تحقيق گردآوري شده است. ابزار گردآوري داده

بنـدي مطالـب پرداختـه شـده اسـت. در       ها، به مقولـه  سازي متن مصاحبه كه پس از پياده
گيـري تصـادفي    گيري نيازمند فرمول معتبر آماري نيست، حتي نمونهنمونه  تحليل كيفي،

چراكـه هـدف تحليـل كيفـي،       تواند اطالعات مفيدي را در اختيار محقق قرار دهـد، نمي
). از ايـن  155، ص 1383زاده، بررسي و تحليل موضوعات يا موارد جزئي است (مهدي

گيـري   كـه گـاهي آن را نمونـه   «هدفمنـد  گيـري   رو، در اين پژوهش با استفاده از نمونـه 
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نفر از خبرگان منتخـب، مصـاحبه    15) با 59، ص 1387  (سفيري،» نامندقضاوتي نيز مي
مـديران حـوزه    و اند: صـاحبنظران  عميق انجام شده است كه اين خبرگان دو دسته بوده

   اند. فتهها تا سطح اشباع نظري تداوم يا اي. مصاحبه كتاب و صاحبنظران فرهنگي و رسانه

 ي پژوهش  ها افتهي

 . وضعيت مطالعه در جامعه  1

كشـورهاي   در مقايسـه بـا  مطالعـه در كشـور مـا      سـرانه اي از صاحبنظران معتقدند،  عده
يـافتگي   ميـزان مطالعـه و توسـعه     تر اسـت و رابطـه   پايين ،يافته و در حال توسعه توسعه

لوب و شايسته نيست، هنـوز  است و وضعيت مطالعه كشور مطمنطقي   اي كشورها رابطه
دهنـد و   مردم و مسئوالن و حتي نخبگان اهميت الزم را بـه مطالعـه و كتـابخواني نمـي    

 مثابه عاملي براي ارتقاي آگاهي و موفقيت در جامعه نهادينه نشده است. كتابخواني به
 برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند كه نبود تعريف درست و دقيق از مطالعـه و كتـابخواني  

صـورت   هاي دقيق مطالعه سبب شده است تا سنجش مطالعه هنوز به  نكردن روش  و مشخص
دقيق، روشمند و علمي نباشد، لذا وضعيت مطالعه به صورت علمي و دقيق مشخص نيسـت و  

 تواند دقيق و علمي باشد. در نتيجه آمار و ارقام بيان شده در اين باره نيز نمي
از دو منظـر قابـل انجـام     وضعيت مطالعـه  رزيابيا«يكي از صاحبنظران معتقد است: 

 روزي افراد و ديگر كيفيـت مطالعـه.   است؛ نخست ارزيابي سهم مطالعه در فعاليت شبانه
هـاي خـوبي كـه     در موضوع اول سرانه مطالعه و همچنين شمارگان كتب منتشره نشـانه 

رين اســاس نتــايج آخــ حــاكي از مطلوبيــت ســطح مطالعــه باشــند، نيســتند. امــروز بــر
 دقيقـه در  18سـرانه مطالعـه    -تا آنجا كه من اطـالع دارم   - هاي صورت گرفته پيمايش

نسـخه   1000هـاي منتشـره حـدود     روز است و همچنين متوسط شـمارگان كتـاب   شبانه
گـذاري افـراد بـراي     است؛ معناي اين حرف اين است كه امروز چه از منظر ميزان وقت

ه بسياري از آنها با شمارگان كمتر از هزار منتشـر  مطالعه و چه از منظر شمارگان كتاب ك
 ».شوند، مطالعه در كشورمان وضعيت بساماني ندارد مي
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وضعيت مطالعه خيلي احتياج به سؤال نداره فكر «شوندگان:  به گفته يكي از مصاحبه
 ».ها مشخص است كه اوضاع اسفناكي داريم كنم از تيراژ كتاب مي

بدون شـك بـا توجـه بـه پيشـينه فرهنگـي ايـران        : «گويد يكي از خبرگان رسانه مي
رسـد كـه    فكر و مستعدي كه داريم، چنـين بـه نظـر مـي     اسالمي و جامعه جوان، خوش

هـاي علـوم    وضعيت مطالعه و پژوهش چـه در حـوزه علـوم انسـاني و چـه در حـوزه      
كاربردي و علوم محض (با اندكي تفاوت) شايسته و مطلوب نيسـت. در سـنين پـايين،    

ها و ادبيات ناب ايراني اسالمي را پر كرده است. در مقاطع  اي مجازي، جاي قصهه بازي
هـا،   نامـه  خوريم و عمده پايـان  مي هاي جدي كمتر بر دانشگاهي نيز به نوآوري و پژوهش

هاي ديگران است. گويا دانشـگاهيان   برداري و تلفيقي ناشيانه و گاه ماهرانه از نوشته كپي
روز كـردن اطالعـات را    اند و نياز به، به لعه را به فراموشي سپردهگاه حتي اساتيد ما، مطا

رسد هنوز نه مردم، نـه مسـئوالن و نـه حتـي نخبگـان مـا        بينند. به نظر مي در خود نمي
 ».دهند و كتابخواني در جامعه ما عادت نشده است اهميت الزم را به مطالعه نمي

 . موانع كتابخواني2

اقشـار  كه همواره مسائلي يكي از كتاب و رسانه معتقدند، بسياري از صاحبنظران حوزه  
بـا مشـكل مواجـه    گي روزمـره آنـان را   نـد دهد و ز مضيقه و تنگنا قرار مي را در جامعه

اي است  ها به گونه گراني و سير صعودي قيمت ،تورم .استمشكالت اقتصادي  كند، مي
مشغول  ذهن آنان راار داده و الشعاع قر تحتبراي رفع مايحتاج اوليه را  زندگي افرادكه 

ها كه جنبه فرهنگي دارند و  مسائل و موضوعات مهم خانوادهو سبب شده است تا كرده 
هاي عاطفي و روحي و رواني آنهـا مـرتبط    مين نيازمنديتأو  هبه تربيت و پرورش جامع

هـاي الزم   سطحي و فاقد شاخصـه  ،طور ناقص و يا به ، از اولويت خارج شوندشوند مي
 .دنآي نظر و عمل در به

و رعايـت   مـديران فرهنگـي  برخي ديگر بر اين باورند كه كتابخوان نبودن كـارگزاران و  
ترين مانع است؛ زيرا گماشتن افـرادي كـه    ها و نهادها، مهم ساالري در سازمان نكردن شايسته

 شود به مطالعه و كتابخواني اهميت كافي داده نشود. خود كتابخوان نيستند، سبب مي
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ثبـات   نداشتنها،  انسجام و هماهنگي در برنامه سو نبود  معتقدند، از يك  همچنين آنها
هـا و ارائـه    دنبـال آن تغييـر در اصـل برنامـه      هاي فرهنگي و بـه  ها در مديريت مسئوليت

شـود   از ديگـر عـواملي اسـت كـه سـبب مـي       هاي جديد همراه مديريت  هاي نو به نگاه
اي فرهنگ كتابخواني كشور صـورت نگيـرد و در نتيجـه    ريزي درست و دقيقي بر برنامه

فرهنگ مطالعه با كاهش تدريجي مواجه شود و از سوي ديگر، ضـعف در ارزشـگذاري   
نداشــتن فضــل و علــم كارمنــدان و...در جايگــاه   و جايگــاه مطالعــه در كشــور و تــأثير

وقتـي فـرد    اي به اين امر نشـان ندهنـد.   شان سبب شده است افراد انگيزه و عالقه كاري
كند ارزش و احترامي قائل نيسـتند،   احساس كند جامعه و افراد براي كسي كه مطالعه مي

 رود. او نيز به سمت كاري كه برايش منفعت و سودي ندارد، نمي

به اعتقاد برخي از صاحبنظران، نبود تعريف و تعيـين رابطـه معنـادار بـين مطالعـه و      
بهتر، سبب شده اسـت افـراد انگيـزه خيلـي      موفقيت، رشد و پيشرفت، مطالعه و زندگي

زيادي براي مطالعه نداشته باشند. همچنين آنها بر اين باورند كه غلبـه فرهنـگ شـفاهي    
در غـرب  جامعه بر فرهنگ مكتوب از ديگر موانع كتابخواني است. آنها تصريح كردنـد،  

هـور  ظ ،مطالعـه و نوشـتن   ،يعنـي كتـابخواني   ؛فرهنـگ مكتـوب   نبه دليل نهادينـه شـد  
نبه شفاهي آن بر فرهنگ مصرفي مكتـوب اولويـت دارد، گـرايش    جهاي نوين كه  رسانه

ايـران  در فرهنگـي و اجتمـاعي    ارتباطـات  امـا  ؛به فرهنگ مكتوب را از بين نبرده است
مبتني بر سنت فرهنگ شفاهي (شنيدن و گفتن) بوده تا جايي كـه هنـوز هـم در جامعـه     

فـردي بـين    ميـان گفتـاري  رد و بدل شده در ارتباطات  ها و اطالعات اعتبار شنيده ،ايران
افراد در جامعه بيشتر از ارتباطات مكتوب و مطالعه منـابع اطالعـاتي اسـت. در جامعـه     

و » ام شـنيده «گوينـد كـه    هاي مختلف مـي  ايراني خيلي از افراد هنگام ابراز نظر در زمينه
اي از  عمـول در ذيـل شـبكه   ارتباطـات بـه طـور م    ».ام خوانـده «گوينـد كـه    بسيار كم مي

كننـد؛ هـر    سازي مي ها شبكه رسانه«شود. درواقع،  ارتباطات ـ هرچند محدود ـ انجام مي  
دهد با يكديگر ارتباط برقرار كنند. در نتيجه هنگامي كه  رسانه ارتباطي به افراد امكان مي

آن رسـانه بـه    كنند، آنها به وسـيله  اي خاص با هم ارتباط برقرار مي افراد از طريق رسانه
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انـد، يـك شـبكه     شوند. هنگامي كه آنها به وسيله آن رسانه به هـم متصـل   هم متصل مي
كنـد،   هـاي گفتـاري را ايجـاد مـي     رو گفتار، شـبكه  اي به وجود آمده است. از اين  رسانه

هـاي نوشـتاري و چـاپي و     هـاي نوشـتاري را، نوشـتن و چـاپ، شـبكه      نوشتن، شـبكه 
هاي اينترنتـي   هاي الكترونيكي و گردش در اينترنت، شبكه كههاي الكترونيكي، شب رسانه

گيـري از شـبكه ارتبـاطي     ). سنت ارتباطات شفاهي و بهره2010، 1(پو» آورد  را پديد مي
ورود مبتني بر گفتار، عامل مهمي در گرايش پايين به مطالعه در جامعه ايران بوده است. 

مدرن آموزشي نيز نتوانست بر اين   هايگيري نهاد شكل ها و روزنامه ،ظهور كتاب، چاپ
 سنت فرهنگي مكتـوب  بنابراين جنبه فرهنگي عام يعني سنت فرهنگ شفاهي غلبه كند.

ورود  .تبـع آن مصـرف فرهنگـي مكتـوب عموميـت پيـدا نكـرد        (خواندن، نوشتن) و به
ارتبـاط   نيز آنهاسينما، راديو وتلويزيون به ايران به علت اينكه در  ؛هاي نوين مانند رسانه

شفاهي(صوت و تصوير) غلبه داشت، زمينه عموميت يافتن فرهنگ مصرفي مكتـوب را  
هايي باشيم كـه هويـت    بنابراين بايد به دنبال برنامه هاي مختلف از بين برد. در ميان نسل

 فرهنگ مكتوب كشور دوباره بازخواني شود.
توانـد از   زنـد و مـي   مـي من اند كه آنچه به ركود صنعت نشر دا بيشتر ناشران بر اين عقيده

 ارشـاد فرهنـگ و  وزارت  ازوكارهاي، سموانع توليد كتاب مناسب و درنتيجه كتابخواني باشد
 وگو و تبادل فرهنگي است. در صدور مجوز نشر و پايين آمدن سطح گفت اسالمي

فرهنگـي   عرضـه  مشـروط بـه رونـق    ،رونق يافتن بازار كتاب همچنين آنها معتقدند،
عرضـه   هـاي  يتمحـدود برخـي  تي از رونق افتادن بازار كتاب، به دليـل  به عبار و است

ـ    يافـت دربراي افتد.  محصول اتفاق مي نامـه و... چـارچوب    ب، آيـين امجـوز انتشـار كت
ه است، اين امر در كنار طوالني شدن زمان اعـالم  گرفتمشخصي در اختيار ناشران قرار ن

هـاي اضـافي و سـنگيني از     زينـه نظر وزارت ارشاد در مورد هر كتاب باعث پرداخـت ه 
اي  هر سال با بودجـه  ،دولت موظف است براي حمايت از ناشران شود. سوي ناشران مي

از ناشران خصوصي، كتاب خريداري كند كه اين امر به گردش مـالي   ،كه در اختيار دارد

                                                      

1. Poe  
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بـه ناشـران انتخـاب     ،ريـزي دولـت   كند؛ اما خريد بدون برنامـه  ناشران كمك شاياني مي
اي محدود شده است كه اين موضوع اعتراض ديگر ناشران پركار و دلسـردي آنـان    شده

چون وقتي مؤلف يا ناشر هزينه گزافي براي توليـد يـك كتـاب    را به همراه داشته است. 
اي  هاي زيرپله شود و در آن سو با توجه به بازار كساد نشر و وجود انتشاراتي متحمل مي

اي براي توليد كتاب خـوب   شود، بنابراين انگيزه شان نمياي عايد يا ناشران كنكور هزينه
 هاي نامناسب مواجه و دلزده خواهد شد. ندارند و در نتيجه مخاطب با كتاب

 توان موارد زير را برشمرد: اند مي نظران بدان اشاره كرده از ديگر عواملي كه صاحب
 ها در ترويج فرهنگ كتابخواني؛ ايفاي نقش كمرنگ رسانه

 ؛هاي مجهز و كتابداران متخصص بودن كتابخانهناكافي 

سـازي نادرسـت،    هـا نظيـر كتـاب    نداشتن كيفيت ظاهري و جذابيت در توليد كتـاب 
 ويراست ضعيف و...؛

 هاي جديد در زندگي افراد؛ ها و رسانه ورود فناوري
هـاي داخلـي و    هاي متفـاوت از شـبكه   هاي مجازي و ديدن كارتون پرداختن به بازي

گذارد و حتي در مقاطع بـاالتر و حتـي    ال چنداني را براي مطالعه باقي نميخارجي، مج
هاي ديگران سبب شـده   برداري از آثار و نوشته روز كردن اطالعات و كپي دانشگاه نيز به

 است كمتر به مطالعه پرداخته و احساس نياز شود.  

توليـد   گذاري نادرسـت در  هاي نادرست در حوزه نشر كه باعث قيمت سياستگذاري
 كتاب شده است؛

 ضعف در سيستم توزيع كتاب؛

 ها و جامعه از كتابخواني؛ درك نادرست خانواده

 نبود الگوي تربيتي صحيح از دوران كودكي به منظور عادت دادن كودكان به مطالعه؛

 ؛رساني در زمينه كتاب كمبود اطالعرساني نادرست و  نظام اطالع

كتـابخواني در مـدارس؛ نظـام آموزشـي      ضعف در نظام آموزشي و نداشتن سـاعت 
آمـوزان بـه    درسي در عمل مخالف عادت دانش نادرست با تأكيد بر كتب درسي و كمك

 محور نيست؛ كتابخواني به معني عام است و شيوه آموزش كنوني، كتاب
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 ربط درباره ترويج كتابخواني؛ هاي ذي ريزي جامع نهادها و سازمان نبود برنامه

 مدون در عرصه نشر؛ نبود سياستگذاري 

نامتناسـب بـودن محتـواي    توجه به نيازهاي مخاطب و جامعه در توليـد كتـاب و    بي
 ؛  هاي مردم و خواسته  شده با انتظارات   هاي چاپ كتاب

 ناآشنايي جامعه با فوايد مطالعه و كتابخواني.

در  شناخت اسـت. احتمـاالً   ،ترين مانع به نظر من مهم« گويد: يكي از صاحبنظران مي
اي شـكل بگيـرد و كـاري     دو موضوع هنوز درك و شناخت الزم وجود نـدارد تـا اراده  

روش گسـترش مطالعـه. در موضـوع اول    م اهميت مطالعـه و دومـ   تانجام شود. نخست
هرچند بسياري به تبعيت از بزرگان جامعه بويژه مقام معظم رهبـري در مزايـاي مطالعـه    

وجود چنين باوري در آنها نيست. در موضـوع   گويند، اما رفتارشان، نمودي از سخن مي
مبناي مطالعه و استفاده از تجربيات جهـاني نيسـت؛ درواقـع     ها عميق و بر دوم هم نگاه
 شـود.  گيرد و تحليلي از تجربيات جهاني ارائه مي اي در اين باره صورت مي كمتر مطالعه

رك شود، انگيزه يـافتن  آن در حيات فردي و اجتماعي د تأثيرطبعاً اگر اهميت مطالعه و 
 .»هاي نيل به گسترش مطالعه و اراده اقدام در اين مورد شكل خواهد گرفت راه

شود نام برد. امـا   شماري را مي موانع بي« شوندگان معتقد است: يكي ديگر از مصاحبه
بينند كـه بـدون مطالعـه     نيازي به مطالعه است. وقتي افراد مي ترين عامل احساس بي مهم

كننـد. وقتـي    انند زندگي را بگذراننـد خيلـي تمـايلي بـه ايـن كـار پيـدا نمـي        تو هم مي
 ».گيرد ها نباشد، مطالعه رونق نمي ساالري بر اساس توانمندي و سواد آدم شايسته

 نيازي به كتابخواني منزله عامل احساس نياز يا بي . نقش تلويزيون به3

مـل احسـاس يـا بـي نيـازي بـه       صاحبنظران معتقدند كه تماشاي تلويزيون به تنهايي عا
يكي از عوامل نبود احساس نيـاز مطـرح باشـد. آنهـا      همنزل تواند به مطالعه نيست، اما مي

و با حوزه كتـاب   آشنايي سو غلبه فرهنگ شفاهي بر فرهنگ مكتوب و نا معتقدند، از يك
از  در خـود حـس نكننـد و   نيازي به كتـابخواني  اً افراد اساس كتابخواني سبب شده است
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هاي اجتماعي به زنـدگي روزمـره افـراد سـبب شـده       ها و شبكه طرف ديگر ورود رسانه
است افراد به يك نوع سيرابي كاذب در مورد مطالعه دست پيدا كنند و نيازشـان مرتفـع   

 شود و ديگر سراغ مطالعه آثار مكتوب نروند.

قاعـدتاً   از نگاه برخي صاحبنظران وقتي نياز انسان به اطالعات و شناخت رفع شود،
 شود. نياز انسان به كتاب كم مي

كنـد و   نيـاز نمـي   هاي تلويزيون، مخاطبان را از مطالعه بي آنها بر اين باورند كه برنامه
اي كتـاب مـرتبط بـا آن را معرفـي      شخص بايد به مطالعه نيز بپردازد و اگر در هر برنامه

كند و اين سـبب   العه ميبيند، كتاب را هم مط كنند، شخص در عين حال كه برنامه را مي
 شود. شود كه آگاهي فرد به آن موضوع بيشتر  مي

همچنين صاحبنظران معتقدند كه افـراد داليـل انگيزشـي ايجـابي يـا سـلبي در مـورد        
كنند كه اگر بخوانند يا نخوانند اتفاق مثبـت يـا منفـي در     كتابخواني ندارند و احساس نمي

كـه در الگوهـا و هنجارهـا در جامعـه رخ داده،      جـايي  افتد و به دليل جابـه  شان مي زندگي
خواند اما بضاعت و جايگـاه اقتصـادي خـوبي دارد در     ممكن است شخصي كه كتاب نمي

جامعه خيلي مورد احترام باشد؛ اما كسي كه اهل مطالعه است، برعكس كمتر احترام ببينـد.  
 به مطالعه بپردازند.جايي در هنجارها و باورها نيز سبب شده است افراد كمتر  اين جابه

البته پاسخ دقيق به اين سؤال نيازمنـد پيمـايش   « شوندگان معتقد است: يكي از مصاحبه
رسد، كـاركرد رسـانه از ايـن منظـر اسـت؛       در سطح ملي است؛ اما آنچه اجماالً به نظر مي

هاي تلويزيوني براي اختصاص بيشتر وقت مخاطب براي ديـدن خـود،    اينكه رقابت شبكه
هـايي نظيـر    هـاي اجتمـاعي و فعاليـت    محرك حضور در عرصه منزله يفاي نقش بهو عدم ا

مطالعه كار درستي است يا نه و اينكه هر شبكه تالش كند مخاطبان خود را تنهـا بـه خـود    
 .»مل داردأمتكي كند، چقدر با نيازهاي واقعي انسان سازگار است، جاي ت

 اين در خودخواسته ويزيون خيليتل واقع در« يكي ديگر از صاحبنظران معتقد است:

 از را او و دهـد  انتقـال  خـود  مخاطـب  بـه  را احساس سـيري  كه است برداشته گام راه

 ».باز دارد كتاب به مراجعه
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 . نقش تلويزيون در تبديل كتابخواني به نياز اساسي خانواده4

هـاي   مينـه به زاى  به شكل گسترده شوندگان؛ با توجه به اينكه تلويزيون به باور مصاحبه 
سـطح   يى نيـز بـراى ارتقـا   يهـا  برنامـه توانـد   پردازد، بنـابراين مـي   ميزندگى گوناگون 

سطح دانش فنـى و مهـارت قشـرهاى معينـى از      يها و معلومات عموم و اعتال دانستنى
جامعه و تشويق ذوق هنرى آنها تهيه و پخش كند كه همان نقش و رسالت فرهنگى اين 

توانـد بـه    ه به نقش مهمي كـه در زنـدگي افـراد دارد، مـي    با توجتلويزيون . رسانه است
هـاى   برنامـه گيـري از   توانـد بـا بهـره    گسترش فرهنگ مطالعه كمـك شـاياني كنـد. مـي    

ها كتاب را يكي از نيازهاي اصلي خـانواده معرفـي    آن به خانوادهكننده و آموزش  سرگرم
 ها را به اين امر تشويق كند.   و خانواده

و تشـويق بـه مطالعـه و معرفـي كـردن       از تلويزيون در امر آموزش بنابراين، استفاده
اقتصـادى   ،هاى فرهنگى اى به دليل تفاوت ، در هر جامعهكتاب به يك نياز اصلي خانوار

زيرا امكانـات   ؛هاى خاصى است برنامه يهاى بنيادى و اجرا و اجتماعى مستلزم پژوهش
ر يك نظام آموزشى مؤثر واقع شـود كـه   تواند د ، تنها هنگامى مىفناورانههاى  و نوآورى

 .پاسخگوى نيازهاى واقعى آن جامعه باشد
تلويزيون با آموزش مفاهيم فرهنگي و اعتقـادي، ترسـيم و تبيـين    شوندگان،  از نگاه مصاحبه

نمودهاي برجسته و الگوهاي مثبـت و منفـي، تبليـغ و تـرويج مصـرف كاالهـا و محصـوالت        
قـه و ذوق بيننـدگان، از   ئو حتي تغييـر ذا  و ناهنجارهاجارها سازي هن داخلي و خارجي، نهادينه

 اي براي آموزش كتابخواني برخوردار است كه بايد به آنها توجه شود. جايگاه ويژه

تـوارث   از طريـق اي نيست كـه   صاحبنظران بر اين باورند كه مطالعه و كتابخواني مسئله 
در سـنين پـايين خيلـي بهتـر     است. يادگيري و آموختن هـم   ابيستكبلكه اكسب كنيم، 

ها به ارزش دانايي و اثرات سودمند آن آگاهي پيدا كننـد تـا    ، بايد خانوادهدهد جواب مي
كه داراي آثار مفيدي است، در سبد خانوار قرار بگيـرد  كاالي فرهنگي  منزله كتاب نيز به

 شود.در نظر براي آن سهمي  و

هــا و  منامــه نيــاز بــه مشــوقرونــق توليــد فيل« يكــي از صــاحبنظران معتقــد اســت:
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هـاي مـرتبط و همچنـين     زهجايها و  هاي حكومتي دارد. برگزاري انواع جشنواره حمايت
تواند به اين كار رونـق ببخشـد. چنـد     ها مي اهتمام رسانه ملي به استفاده از اين فيلمنامه

يل بـه  هايي كه قابليـت تبـد   ها و رمان بانك اطالعاتي از داستان نوعيسال قبل سيمافيلم 
امكان خوبي در اختيـار   ،هم كرد. اين بانك چنانچه روزآمد شودافر ،فيلمنامه شدن دارند

 .»دهد فيلمنامه نويسان قرار مي
ما بايد تقاضا ايجاد كنيم و تقاضا بايـد بـا   « گويد: شوندگان مي يكي ديگر از مصاحبه

ب اسـت و بـه   زندگي واقعي ما عجين شود؛ يعني اگر من امروز بدانم كتاب بـرايم خـو  
غير از احساس كنجكاوي و غريزه دانايي، نياز به داشـتن اطالعـات جديـد را احسـاس     

هـا، بـويژه رسـانه     كنم، به دنبال كتاب و علم خواهم رفت، براي اين منظور نقش رسـانه 
ملي با اين همه مخاطب و كاركرد بسيار مهم است. به نظر من رسانه بايـد بـه مخاطـب    

ندگي علمي است، جهان امروز جهان علم و توسعه علمي است، بگويد، زندگي امروز ز
 ».رقابت اصلي در عرصه علم است

توانـد بـه تنهـايي     تلويزيون كه نمي« شونده بعدي در اين زمينه معتقد است: مصاحبه
ها بكند. اين يك كار جمعـي اسـت و رسـانه     كتابخواني را تبديل به نياز اساسي خانواده

هاي كتاب در دكـور   نجام دارد. مثالً با نمايش كتابخانه و قفسههم سهم خودش را بايد ا
هـاي   هـاي تلويزيـوني و همچنـين از طريـق پخـش آگهـي       ها و برنامه مربوط به نشست

 ».  تواند اين كار را انجام دهد تلويزيوني با موضوع كتاب مي

 . نقش تلويزيون در ترويج و اشاعه فرهنگ مطالعه و كتابخواني  5

بويژه تلويزيون) در ترويج و اشـاعه فرهنـگ مطالعـه و     ها ( به اعتقاد صاحبنظران، رسانه
هاي گوناگون، خصوص با تمركـز بـر نقـد و معرفـي      توانند با توليد برنامه كتابخواني مي

هاي گوناگون به ضرورت مطالعـه بپردازنـد و در اشـاعه     ها و نويسندگان در حوزه كتاب
 ايفا كنند.فرهنگ مطالعه نقش مهمي 

همچنين برخي معتقدند، با توجه به كاركرد دوگانه تلويزيون كسي كه بـيش از حـد   
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تواند تمركز كند و در نتيجه سبب كاهش  شود و ديگر نمي فعال مي بيند غير تلويزيون مي
 شود. مطالعه مي

برخي از فعاالن حوزه كتابخواني بر اين باورند كـه در حـال حاضـر هنـوز راديـو و      
منزله يك اولويت مهم و مسئله قابل توجه نگاه نكرده است و  ون ايران به كتاب بهتلويزي

ورود كتاب به صداوسيما و بويژه تلويزيون بيشتر جنبـه اقتصـادي و سـودآوري دارد و    
ناشران حاضرند براي دريافت سود بيشتر مبلغ زيادي براي تبليغ كتاب خود بدهنـد كـه   

 خواني ندارد.اين با سياستگذاري اصلي كتاب هم
بـه مقولـه   ها  هاي فيلمنامه طراحان صحنه و نويسندهشوندگان،  از نگاه برخي مصاحبه

، ديـالوگ  هـا  سـريال ، ها لوكيشن فيلم، دكوراسيون دركتابخواني، مطالعه و حتي كتابخانه 
شده و ايـن در حـالي     كم پرداخته فيلماصلي  يا شخصيتگذار فيلم تأثيرهاي  شخصيت

ه به مخاطبان بسياري كه تلويزيون دارد، بايد به نقش و كاركرد آموزشي است كه با توج
 آن توجه شود.

تلويزيـون از چنـد    بـويژه « گويـد:  يكي از صاحبنظران حوزه رسانه در اين زمينه مـي 
 :توانند به ايفاي نقش بپردازند جهت مي

وي نخست با طرح اصل بحث، موضوع مطالعه و نتايج فردي و اجتماعي آن را واكـا 
كنند و اين بحث را از ابعاد مختلف به متن جامعه بكشانند تا به عنوان يك ضرورت در 

 .بيفتد جامعه جا
هـايي   از برنامه ؛هاي مختلف و به شكل جذاب به معرفي كتاب بپردازند قالب دوم در

البتـه در   -شـود   با موضوع كتاب شبيه آنچه در برنامه معرفت از شبكه چهار پخش مـي 
هاي جذاب و متن خواني و  تا درسنامه -اي مخاطبان با سطح سواد مختلف سطوح و بر

 اجراي مسابقات و ...
 ،سوم توليد و پخش خبر و گزارش در مورد آثار در دست انتشار يا تازه منتشر شده

چهارم پخش اخبار و گـزارش مربـوط بـه انـواع رويـدادهاي مربـوط بـه كتـاب و         
 .»هاي ديگر ها و قالب زه .... و بسياري روشكتابخواني؛ بويژه ابتكارات اين حو
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هـاي بصـري و    تلويزيون بـه واسـطه جاذبـه   « يكي ديگر از صاحبنظران معتقد است:
ضريب نفوذ خود، بيشترين تأثير را دارد. شايد تصور شود مردم به دليل رقبايي كه براي 

ه تلويزيون مراجعه تلويزيون ملي وجود دارد. مثل استفاده از ماهواره و اينترنت ـ كمتر ب 
كه اين طور نيست؛ هر موقع كه تلويزيون توانسته برنامه جـذابي بـه    كنند، در صورتي مي

 ».لحاظ محتوايي پخش كند با اقبال ميليوني مواجه شده است

 محور تلويزيون   هاي كتاب . ارزيابي برنامه6

بخشـي    آگـاهي شوندگان معتقدند به مقوله كتاب و كتابخواني، معرفـي و   برخي مصاحبه
هاي كتاب و... عمدتاً در شبكه چهـارم سـيما    آثار سودمند آن، گزينش كتاب خوب، تازه

و گاهي و در زمان نامناسب پرداخته شده است كه تنهـا بـراي قشـر فرهيختـه مناسـب      
 كنند.   هاي مورد نظر خود را تهيه و مطالعه مي است؛ حال آنكه اين قشر، اغلب كتاب

زه تصريح كردند با توجـه بـه تصـويب شـوراي كتـاب سـيما،       برخي فعاالن اين حو
ها با رويكردهاي متفاوت و سـاختارهاي گونـاگون    رسيد كه همه شبكه چنين به نظر مي

(فيلم و سريال، مستند، نماهنگ، پويانمايي و ...) بايد به اين مهم بپردازند، امـا در عمـل   
هـاي توليـدي    ابنامه ديگـر برنامـه  صورت جدي دنبال نشد و به جز برنامه كت اين امر به 

هـاي   سـازان و برنامـه   سيما مقطعي بودند و در مجموع شـاهد حمايـت كـافي از برنامـه    
كننـدگان توانمنـد،    نمايشي موفق نظير كتابخانه هدهد در تلويزيون نيستيم و بالطبع تهيـه 

برنامـه   ساز در اين شرايط انگيزه كمتري براي ساخت هاي برنامه ها و گروه مديران شبكه
 محور مخاطب الزم را نداشته باشد. كنند شايد برنامه كتاب دارند، چون احساس مي

برخي ديگر معتقدند در قاب تلويزيون، حتـي تصـوير خـود كتـاب هـم كـم ديـده        
 هاي توليدي مطلوب و راهكارهاي كارشناسي كتابخواني.   شود، چه برسد به برنامه مي

دليل ضـعف همكـاري و همـاهنگي بـين       رند، بهفعاالن حوزه نشر و رسانه اعتقاد دا
ها هنـوز از   سياستگذاران و هماهنگي بين حوزه كتاب و كارگزاران تلويزيون، اين برنامه

 كارايي مطلوبي برخوردار نيستند.
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البته چند سالي است شوراي كتاب با محوريـت  « گويد: شوندگان مي يكي از مصاحبه
و هريـك از   اسـت  اليـت خـود را آغـاز كـرده    شبكه چهار سـيما در تلويزيـون فع   مدير
پردازند، اما  هاي مختلف به طرح موضوع كتاب مي هاي تلويزيون كمابيش به شكل شبكه

ريـزي   اي است و از يك برنامه جزيره ،شود رسد مجموع كارهايي كه انجام مي به نظر مي
اي هـ  كنـد. بـويژه طـرح    منسجم و مبتني بر سياست از پـيش تعيـين شـده پيـروي نمـي     

ها و دور شدن از نظم  مشاركتي اخير تلويزيون در توليد برنامه موجب پراكندگي فعاليت
 .»و هماهنگي مبتني بر هدف است

محور هرچنـد نسـبت    هاي كتاب برنامه« شوندگان معتقد است: يكي ديگر از مصاحبه
ر حـوزه  اند، اما كافي و كارآمد نيستند و اگر رسـانه بخواهـد د   هاي قبل بهتر شده به سال

مـن  «اي كتاب  نسخه 200000تواند. نمونه آن را در فروش بيش از  كتاب كاري كند، مي
 ».ام شاهد بوده» ام زنده

 . سهم كتاب در تلويزيون7

هاي ملموس صورت گرفته، سـهم موضـوع كتـاب و     صاحبنظران معتقدند، با وجود تالش
است. بـه نظـر برخـي از     مطالعه در تلويزيون به نسبت ساير موضوعات هنوز كم و اندك
محور مهم نيست، بلكه مهم  فعاالن حوزه نشر و رسانه، صرف باال بودن حجم برنامه كتاب

 ها همسو با اهداف و با راهبرد مشخص توليد شوند. اين است كه مجموع اين برنامه

ها، سـاخت نماهنـگ و    به اعتقاد برخي صاحبنظران، سهم كتاب حتي در دكور برنامه
با مضمون كتاب و حتي تصوير خود كتـاب در تلويزيـون انـدك اسـت، چـه       هايي ترانه

 هايي مؤثر براي ترويج فرهنگ مطالعه در رسانه ملي.  برسد به توليد برنامه
هـاي اخيـر اهتمـام     به طور كلي همه پاسخگويان معتقدند، هرچند تلويزيون در سال

و سـهم كتـاب نسـبت بـه     سازي درباره موضـوع كتـاب داشـته     تري به برنامه قابل توجه
 گذشته بيشتر شده است، اما اين ميزان كافي نيست. 

 اي كه در هـر  هاي مختلف برنامه اگر به قالب« يكي ديگر از صاحبنظران معتقد است:
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كنيـد.   التان را دريافت ميؤتواند مطرح شود توجه فرماييد، تاحدي پاسخ س يك كتاب مي
بودن حجـم   د، تركيبي و غيره. البته صرف باالهايي چون خبر، فيلم و سريال، مستن قالب

 همسـو بـا  هـا   محور مهم نيست، بلكه مهم اين است كه مجموع ايـن برنامـه   برنامه كتاب
 ».مشخص توليد شوند راهبرداهداف و با 

اي  كننـده  قطعـاَ سـهم قـانع    « گويـد:  شوندگان در اين زمينه مي يكي ديگر از مصاحبه
عنـوان قضـاوت     دار كتاب و نـه بـه   به عنوان يك دغدغهندارد. به عنوان يك شهروند و 

 ». نهايي، از وضعيت فعلي كتاب در رسانه راضي نيستم

 سنجي   هاي تلويزيوني بر اساس نيازسنجي و مخاطب . توليد برنامه8

هــاي  ســنجي در توليــد برنامــه برخــي صــاحبنظران بــر اهميــت نيازســنجي و مخاطــب
سازي مخاطب نيز  بر اين، ذائقه  اند و معتقدند، عالوه محور در تلويزيون تأكيد كرده كتاب

اي برخوردار است. برخي صاحبنظران بر اين باورند كه در حوزه نشر بـه   از اهميت ويژه
هاي باال رسيده و مخاطبان فراوانـي دارنـد كـه اگـر      خوريم كه به چاپ هايي برمي كتاب

آن تشـخيص درسـت نيـاز    رسـيم كـه دليـل     علت را بررسي كنيم، به نكات جالبي مـي 
شـود و بـر اسـاس آن     مخاطبان است؛ يعني وقتي نياز اصلي مخاطب در نظر گرفته مـي 

شود، موفقيت به همراه دارد. بنـابراين زمـاني    اي ساخته مي گردد يا برنامه مي كتابي توليد 
هـاي   ها مشخص شود، يعني بازار هدف و مخاطب و نوع نياز آن و گـروه  كه چارچوب
مشخص شـوند، نيمـي از مشـكالت رفـع خواهـد شـد، بـه ايـن منظـور           سني مختلف

هاي مناسب بين صاحبنظران عرصه كتـاب   ها و سياستگذاري ريزي هماهنگي براي برنامه
 رسد. و تلويزيون ضروري به نظر مي

صاحبنظران بر اين باورند كه در حوزه نشر و همچنين تلويزيون گـاهي بـه غلـط و    
براي اينكه تنها كاري انجـام داده باشـيم و بـدون در نظـر     فقط براي كسب سودآوري يا 

گيرد و پس از توليد برنامـه تلويزيـوني يـا چـاپ      گرفتن نياز مخاطب كاري صورت مي
 شويم. كتاب با مشكل عدم استقبال مخاطبان مواجه مي
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سفانه أاما مت ،كند مختلف، نياز اطالعاتي خود را برطرف ميهاي  راهامروز از مخاطب 
كننـد و در   مـي  منفعل كارب قديمي مخاط دسازان با همان رويكر بسياري از برنامههنوز 

كننـد،   ضعيف عمـل مـي   ،شناسي و پاسخ دادن منطقي به نيازهاي مخاطب مخاطب ثبح
و  داردتربيتـي    شـود، وظيفـه   دانشـگاه تلقـي مـي    منزلـه  كه وقتي صداوسيما به  در حالي

سـازي بـه    نياز واقعي مخاطب و تمايـل  تبايد با شناخ و ِمخاطب است برسالتش جذ
فرهنـگ  كننده به آنها دهد و به سمت تـرويج   هاي منطقي و قانع مخاطب پاسخت تمايال
 .گام بردارد مطالعه

البته طبيعي است كـه رسـانه در   « يكي ديگر از صاحبنظران حوزه كتاب معتقد است:
؛ چه به لحـاظ موضـوعي   كند برنامه متناسب با مخاطب همان برنامه كتاب معرفي مي هر

و چه از نظر گروه سني. اما نكته اصلي همان مطلبي است كـه در خـالل مطالـب پـيش     
هـا و در   عرض كردم؛ يعني مهم است كـه ببينـيم چـه مقـدار معرفـي كتـاب در برنامـه       

 .»گيرند ريزي شده صورت مي افزا و برنامه هاي مختلف هم شبكه
نيازسنجي در حدي است كه مثالً مردم « :شوندگان معتقد است يكي ديگر از مصاحبه

شـود،   كننده. بعد برنامه ساخته مـي  احتياج دارند به فيلم و سريال و برنامه شاد و سرگرم
هـا بـا نيازهـاي مخاطـب      ها مهم است؛ امـا آيـا خروجـي برنامـه     درواقع خروجي برنامه

 ».شود هماهنگ هست؟ خير، پس نيازسنجي به مفهوم واقعي نمي
بري است، ايـن قضـيه    نيازسنجي كار خيلي هزينه« گويد: دگان بعدي ميشون مصاحبه

شـود و   شود، اما اينكه چقدر انجـام مـي   خيلي تخصصي است. قطعاً نيازسنجي انجام مي
 ».  تا چه اندازه اين نيازسنجي تخصصي است، اين مهم است

ا توفيق اين هست، ام سازان برنامهسعي « شوندگان معتقد است: يكي ديگر از مصاحبه
اندك بوده است. كارشناسان خبره كتاب بايد بـه رسـانه كمـك كننـد و رسـانه از اهـل       

ي مناسب انديشـيده و اجـرا شـوند.    راهكارهارا فراهم كند تا  ها نهيزمفرهنگ بخواهد و 
ي هـا  در چـارچوب وزارت ارشاد بايد با همكاري رسانه شبكه مشترك ايجاد كند و تنها 

 ».اداري عمل نكند
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 سازي تلويزيوني براي ترويج كتابخواني   هاي مناسب برنامه لب. قا9

هاي تلويزيوني با توجه بـه نـوع مخاطـب،     شوندگان بر اين باورند كه همه قالب مصاحبه
هـا   كدام بر ديگري ارجحيت ندارند و هركدام از اين قالب اثربخش و مفيد هستند و هيچ

ها و محتواهـاي   ها با قالب ز برنامهاي ا مخاطب خاص خود را دارند. الزم است مجموعه
مختلف براي مخاطبان داشته باشيم و در زمان مناسب از آن استفاده كنيم؛ مثالً در زماني 
كه با محدوديت بودجه مواجه هستيم، مسلماً بايد براي تهيه برنامه تلويزيوني با موضوع 

 م.كتاب و كتابخواني اولويت مخاطب كودك و نوجوان را در نظر بگيري

تر از همه اين است كه كتاب مبنـا   برخي فعاالن حوزه نشر و رسانه نيز معتقدند، مهم
طور مكـرر بـه آن ارجـاع داده شـود و در      هاي تركيبي به و ستون برنامه باشد، در برنامه

هاي نمايشي به صورت هنرمندانه در پيشبرد درام نقش داشته باشـد. و اسـتفاده از    برنامه
 كشورهاي پيشرو در امر كتابخواني نيز در اين زمينه مفيد خواهد بود.اي  تجربيات رسانه

هـا بايـد از    برخي ديگر معتقدند، در زمينه توليد آثار تلويزيوني و نحوه انتخاب قالب
تر از  شناسي كمك گرفته شود، اما مهم هاي ارتباطات و روان استادان و صاحبنظران رشته

 يج كتاب در مديريت رسانه است.هر چيزي، وجود ذهنيت متمايل به ترو

در اين مورد بايد بيشتر كارشناسـان تبليغـات تلويزيـوني    « :گويد مييكي از خبرگان 
سـفانه  أها پيش اداره كل مطالعات سيما كار خـوبي كـرد كـه مت    اظهارنظر كنند. البته سال

اره كـل بـا   ادامه پيدا نكرد و نتايج همان مقدار كار هم مورد استفاده قرار نگرفت. اين اد
هـاي تلويزيـوني بـزرگ     محور در شبكه هاي پربيننده كتاب ضبط و تحليل محتواي برنامه

سازي بـراي تـرويج كتـاب و كتـابخواني      الگوهاي بومي شده برنامه ندجهان، تالش كرد
ن هـم  شد. فكر كنم اآل پيشنهاد كند. اين پيشنهادها در قالب كتاب جمع و جوري منتشر

و  يابـد هاي سيما موجود باشد. اگر آن مسير ادامه  اداره كل پژوهشهايي از آن در  نسخه
هاي اخير نيز مورد مطالعه قرار گيـرد، حتمـاً بـه     تجربه تلويزيون خودمان در همين سال

 ».رسيم نتايج خوبي مي
اسـتفاده از همـه ابزارهـا و امكانـات     « شوندگان معتقـد اسـت:   يكي ديگر از مصاحبه
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تر از همه اين است كه كتاب مبنـا   مجري كارشناس و ... اما مهمتلويزيون از قبيل دكور، 
هاي تركيبي به طور مكرر به آن ارجـاع داده شـود و در    و ستون برنامه باشد و در برنامه

 ».هاي نمايشي به صورت هنرمندانه در پيشبرد درام نقش داشته باشد برنامه

در توليد آثار تلويزيـوني بـا   » استفاده از ادبيات داستاني«و » اقتباس ادبي«. نقش 10

 تأكيد بر ترويج كتابخواني

تواند كمك بسيار مفيدي براي آثار نمايشي باشـد؛   صاحبنظران معتقدند، ادبيات داستاني مي
نويسان، سازندگان فيلم و آثار نمايشـي هـر    مشروط به اينكه نويسندگان آثار ادبي، فيلمنامه

باشند و ارتباط درسـتي در ايـن زمينـه شـكل     يك متوجه جايگاه مهم خود در اين عرصه 
خواهنـد   رود كه هر يك از ايـن افـراد مـي    وگوها به سمتي مي بگيرد. متأسفانه گاهي گفت

گيـرد كـه باعـث     هايي شكل مـي  تر قلمداد كنند و در نتيجه سرسختي نقش خود را پررنگ
 .شود زيون ميايجاد فاصله بين نويسندگان آثار ادبي با سينماگران و فيلمسازان تلوي

همچنين آنها معتقدند، بايد درك درستي از اقتباس وجود داشته باشد؛ طبيعـي اسـت   
كه در فرايند اقتباس نبايد انتظار داشت يك اثر نمايشي كامالً و صددرصد منطبق با مـتن  
ادبي كه از آن اقتباس صورت گرفتـه اسـت، پديـد آيـد. البتـه در جـايي ممكـن اسـت         

مساز بخواهند كامالً به متن وفادار باشند، ولي در بسـياري از مـوارد   نويس و فيل فيلمنامه
برخـي از فعـاالن    .گيرد، اما مهم روح اثر اسـت  هايي از اثر ادبي صورت مي نيز برداشت

كنند اگر به منبع اقتبـاس و عمـل    حوزه تلويزيون معتقدند كه گاهي همكاران ما فكر مي
شود و اين امر منزلت بيشـتر آنـان نـزد     وب مياقتباس اشاره نكنند، فيلمساز مؤلف محس

كه اين تصور كامالً غلط است. اقتباس از آثـار ادبـي     مخاطبان را به دنبال دارد؛ در حالي
اي است؛ كافي است براي اين منظـور   بويژه در مراكز توليد حرفه امري رايج در جهان و 

شوندگان، علت ضعف  مصاحبهنگاهي به آثار برتر سينماي جهان بيندازيم. از ديد برخي 
در اقتباس اين است كه متأسفانه بخشـي از فيلمسـازان، كتـابخوان نيسـتند؛گريز از كـار      

 خورد.  جمعي از روحياتي است كه در اقتباس هم به چشم مي
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با توجه به حجم زياد آثار داستاني « گويد: شوندگان در اين زمينه مي يكي از مصاحبه
 لمسـازان يفكـار كارگردانـان و    نيتر مهمات داستاني فارسي، ادبي و ظرفيت نمايشي ادبي

و عاميانه موضوعات مناسب را بيابند و امروزي كننـد و   همين است كه در آثار كالسيك
دهند. جوان امروز تشـنه شـاهنامه و مولـوي و نظـامي و بـه       قراردر اختيار نسل جوان 

بـه ايـن آثـار را فـراهم      يي زمينه رجـوع ها شينمااست. چنين  آني ها داستانخصوص 
 ».دهد يمو مطالعه را توسعه  كند يم

كـامالً مـوافقم. در ايـن روش بهتـرين     « گويـد:  يكي ديگر از فعاالن حوزه كتاب مـي 
طـور   گيرند؛ همـان  توانند مبناي توليد فيلمنامه و آثار نمايشي قرار ها و آثار ادبي مي رمان

 نيز از اين قبيل هستند. است وليد شدهآورترين آثاري كه تاكنون ت كه بسياري از نام

 يريگ جهينتبحث و 

هاي رشد ملي در هر كشوري توسعه كتاب و كتـابخواني اسـت.    امروزه يكي از شاخص

سـفانه  أغناي فرهنگي و داشتن سابقه بسيار طوالني تمدن اسـالمي، مت  با وجودكشور ما 

پاي فشـرد كـه بـا توجـه بـه      وضع مطلوبي ندارد. بايد بر اين نكته از نظر ميزان مطالعه 

اي  رسـانه  تنيدگي آثار و تعامالت ميان فرهنـگ، سياسـت، اقتصـاد در دنيـاي چنـد      درهم

ها يا آموزگـاران و مربيـان و    امروز، مشكل ترويج كتابخواني منحصر به ناآشنايي خانواده

ـ  ها و شگردهاي كتابخوان كردن بچه حتي كتابداران با شيوه ود ها نيست؛ بلكه ناشي از نب

هاي كالن مدون و راهبردي علمي توسعه فرهنگي است؛ حتي پـس از انقـالب    سياست

بويژه پيشبرد و  ها و  توانست و بايد به تحولي بزرگ در همه عرصه كه مي 1357تاريخي 

)، متأسفانه كمرنـگ بـودن   13، ص  1386زاده،  نيا و اقبال توسعه فرهنگ بينجامد (پدرام

هـاي مقطعـي و بـدون     ريـزي  هاي متولي امر كتاب، برنامه سياست همگرايي بين دستگاه

فرهنگي كتاب و كتابخواني در جامعه  توجهي به مهندسي  پشتوانه پايدار و غيرعلمي، كم

 ههاي ترويج فرهنگ مطالعه، ضـمن آنكـه توسـع    امروز ايران و ضعف در تبيين سياست

، باعث كـاهش شـمارگان   فرهنگي و ارتقاي فرهنگ دانايي و كتابخواني را در پي نداشته

 عالقگي به كتابخواني شده است. زمان مطالعه و بي هكتاب و نرخ سران
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ترويج و توسعه كتابخواني كاري نيست كه يك دستگاه يا يك وزارتخانه بتوانـد بـه   

اي عمل كردن در اين حوزه اثربخش نخواهـد بـود. در حـال     و جزيره تنهايي انجام دهد

، متولي ايـن امـر  ي ها و سازمان نهادهادر ، هاي اتخاذ شده رسد سياست نظر مي  حاضر به

هـاي   هـا، دولـت و رسـانه    شامل خانواده، مدارس و نظام آموزشي، كتابداران و كتابخانـه 

سويه است و بـدون تعامـل اثـربخش بـا سـاير       يكها،  و ناشران و كتاب فروشي جمعي

خـود   فراخـور وظـايف   بـه اي و مستقل از يكـديگر،   ها، هر يك به شكل جزيره دستگاه

هـاي   هـا و برنامـه   العمـل  توان گفت با وجود تدوين و اجراي دستور كنند. مي فعاليت مي

هاي فرهنگي متولي كتاب ـ براي نمونه شوراي كتاب در سـيماي    متعدد از سوي دستگاه

جمهوري اسالمي ايران، و نهضت مطالعه مفيد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي ـ در   

اخـص در    طـور   وفيق كم رسانه ملي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بـه عمل شاهد ت

 ايم.  سازي فرهنگ مطالعه و كتابخواني بوده زنجيره نهادينه

شـويم كـه هرچنـد     هـاي اخيـر متوجـه مـي     با مرور سهم كتاب در تلويزيون در سال

هـاي   ام، اما در مجمـوع گـ  نرسيده به سطح مطلوبمحور در تلويزيون  سازي كتاب برنامه

با استانداردهاي دنيا در ايـن زمينـه   خوبي در اين زمينه برداشته شده است؛ اگرچه هنوز 

هـاي اخيـر بـراي جـذب      هايي كـه تلويزيـون در سـال    وجود دارد. يكي از شيوهفاصله 

فرهنگي، هنري، ورزشـي   1هاي گيري از مشاهير يا سلبريتي مخاطب در پيش گرفته، بهره

هاي گوناگون براي دعوت بـه كتـابخواني    ز حضور آنها در برنامهتوان ا و ... است كه مي

انـد يـا    بـوده  مـؤثر هايي كه در زندگي آنها  توان با برشمردن كتاب استفاده كرد؛ بويژه بي

هـاي مطالعـه خـود،     اند يا با توصيف عـادت  هايي كه براي آنها جذاب بوده معرفي كتاب

اين شيوه به اين دليـل اهميـت دارد كـه     ارزش كتابخواني را براي مخاطبان روشن كنند.

تواننـد بـه شـدت در     مشاهير اغلب در جايگاه مرجعيت فكري جامعه قرار دارند و مـي 

 باشند.   مؤثرسوق دادن جامعه به سمت مطالعه 

تواند در ترويج مطالعه و كتابخواني مؤثر باشد،  هاي ديگري كه تلويزيون مي از روش

هـا و   هاي فيلم هاي مثبت و به اصطالح قهرمان  ي شخصيتآميز كتابخوان نمايش غيراغراق

                                                      

1. Celebrities 
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هـايي خـاص از سـوي آنهـا در      هاي تلويزيوني است يا در دسـت داشـتن كتـاب    سريال

هـاي مسـتند از زنـدگي     عـالوه در بسـياري از برنامـه    ها. بـه  ها و سريال نماهايي از فيلم

را به تصـوير كشـيد تـا     هاي مطالعه آنها توان به طور مستند، عادت برجستگان جامعه مي

ارائه شود و هم اهميت مطالعه و كتابخواني در زندگي  مؤثرهم الگويي عملي از مطالعه 

 بزرگان فكري جامعه برجسته گردد.

رسد پيوند و تعامل ضعيف ميان وزارت فرهنگ و ارشـاد   نظر مي كالم آخر اينكه؛ به 

يرگذار در كشـور، فـراهم آوردن   نهاد فرهنگي مهم و تأث واسالمي رسانه ملي به عنوان د

برداري از امكانات موجود براي ارتقاي فرهنگ مطالعه و  بستر مناسب و مطلوب در بهره

هاي آشكار در ايـن زمينـه باشـد. چنانچـه وزارت فرهنـگ و       كتابخواني ازجمله ضعف

 هاي مرتبط با ارشاد اسالمي، بتواند با توجه به رسالت فرهنگي خود و با داشتن مجموعه

هـاي عمـومي كشـور، دفتـر مطالعـات و       كتاب (شوراي فرهنگ عمومي، نهـاد كتابخانـه  

انداز توسعه  هاي فرهنگي و كتابخواني و...) به تدوين و اجراي چشم ريزي فعاليت برنامه

هاي متولي در پرتو آن حركت كننـد در ايـن    كتابخواني در كشور بپردازد تا ساير دستگاه

 بخواني در كشور اميدوار بود.توان به گسترش كتا صورت مي

 منابع 

كتـاب و جامعـه   در: كتاب سـروش.   .). ماييم و كتاب و بس1387آذرنگ، عبدالحسين. (

 .52، ص 4، (مجموعه مقاالت)

 .1390بررسي ميزان مطالعـه شـهروندان تهرانـي در سـال      ).1394بنكدار، سروش. (

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

تهران: پژوهشگاه فرهنـگ،   ها. نگاري رسانه آينده). 1392اهللا و همكاران. (بيچرانلو، عبد

 هنر و ارتباطات.

و تـرويج كتـابخواني؛   » خوانـدن «شناسي  ). روان1386زاده، شهرام. ( نيا، اكرم و اقبال پدرام

 تهران: قطره.مند كنيم؟.  چگونه كودكان و نوجوانان را به خواندن عالقه
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 .59، ص 58 ماهنامه گلبرگ،آغاز هفته اهداي كتاب.  ).1383تفقدي، ليال. (

 . تهران: مرواريد.مباني ارتباطات جمعي). 1384دادگران، محمد. (

هـاي   . تهـران: مركـز پـژوهش   رسانه ملي و فرهنگ كتابخواني). 1392زارعي، عيسي. (

 اسالمي صداوسيما.

 .تهران: پويش  .كيفي تحقيق روش  .)1387( خديجه.  سفيري،

ها و طرز فكر  بررسي رابطه بين ميزان استفاده از رسانه). 1385ده، عبدالرحمان. (عليزا

 مركز تحقيقات صداوسيما.: . تهرانهاي مختلف مخاطبان در زمينه

 دانشــگاه انتشــارات تهــران:  ).1(جوســايل ارتبــاط جمعــي. ). 1385معتمــدنژاد، كــاظم. (

 عالمه طباطبايي.

(ترجمـه فاطمـه كرمعلـي و    نماي شناخت تلويزيـون  راه ). 1384ديويـد. (    كوئين، مك

 هاي سيما.   اداره كل پژوهش  عصمت گيويان). تهران:
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