
 انگيزه ھای اجتماعی خواندن و نخواندن

 دکتر محمد حسين ديانی
 استاد دانشگاه فردوسی مشھد



 :بسياری از آثار درباره نوشتن به بحث درباره 
 چرابايد خواند  
 چه بايد خواند   
 چرانميخوانند   

 .  می پردازند



در اين سخن به چرا بايد خواند بيش از موارد ديگر توجه شده 
 :است 

 
آمارھا و شواھد گواھی می دھند که کشورھايی که    

بيشترين تعداد کتاب و ساير منابع اط&عاتی را توليد می کنند 
و بيشترين کميت و کيفيت مطالعه به آنھا اختصاص دارد، 

 . ھمانھايی ھستند که از بھترين سطح رفاه برخوردارند



برای تعيين سطح رفاه شاخص ھای اقتصاد، کارآفرينی، فضای 
کسب و کار، حکومت و حکمرانی، آموزش، بھداشت، امنيت 

و ايمنی، آزادی فردی و سرمايه اجتماعی مورد توجه قرار 
 .می گيرد



کشور در  ١۴٢کشور برتر به لحاظ سطح رفاه از بين   ٣٠  
 :فھرست لگاتوم به ترتيب رتبه عبارتند از

 
 ۶سوئد،  ۵نيوزيلند،  ۴دانمارک،  ٣سوئيس، . ٢نروژ،  ١•

اياDت  ١١ايرلند،  ١٠فن&ند،  ٩ھلند،  ٨استراليا،  ٧کانادا، 
 ١۵آلمان،  ١۴لوکزامبورگ،  ١٣ايسلند، ١٢متحده آمريکا، 

.  ٢٠ژاپن،  ١٩بلژيک،  ١٨سنگاپور،  ١٧اتريش،  ١۶بريتانيا، 
 ٢۵اسپانيا،  ٢۴مالت،  ٢٣فرانسه،  ٢٢تايوان،  ٢١ھنگ کنگ، 

 ٢٩کره جنوبی،  ٢٨پرتقال،  ٢٧جمھوری چک،  ٢۶اسلوونی، 
 .امارات متحده عربی. ٣٠لھستان، 

 



 کشور به لحاظ سطح رفاه  عبارتند  ١۴٢کشور آخر از  ٣٠
 از

 ١١٧کامرون،  ١١۶اوگاندا،  ١١۵نيجر،  ١١۴زامبيا،  ١١٣
 ١٢١جيبوتی،  ١٢٠موزامبيک،  ١١٩ساحل عاج،  ١١٨تانزانيا، 

 ١٢۵سيرالئون،  ١٢۴عراق،  ١٢٣ماDوی،  ١٢٢موريتانی، 
، )کنگو برازويل(جمھوری کنگو . ١٢٧اتيوپی،  ١٢۶نيجريه، 

 ١٣٢گينه،  ١٣١پاکستان،  ١٣٠توگو، . ١٢٩زيمبابوه،  ١٢٨
 ١٣٧سوريه،  ١٣۶يمن،  ١٣۵سودان،  ١٣۴آنگوD،  ١٣٣ليبريا، 

 ١۴٠چاد،  ١٣٩بوروندی،  ١٣٨جمھوری دموکراتيک کنگو، 
 .جمھوری آفريقای مرکزی ١۴٢افغانستان،  ١۴١ھائيتی، 

 



اين موسسه ھشت زير شاخص رفاه ايران و جايگاه آنھا را 
 :کشور اينگونه تعيين کرده است ١۴٢ميان 

، حکومت و حکمرانی ٩٢، کارآفرينی رتبه ١٠۵اقتصاد رتبه 
، ١٢٠، امنيت و ايمنی رتبه ۶٧، بھداشت ۶۵آموزش ، ١٢٢

 ١١۵، و سرمايه اجتماعی رتبه ١٣١آزادی ھای فردی رتبه 



درصد از کل پژوھش ھای علمی  ۴تنھا بنا به آمار يونسکو، 
  جھان در کشورھای در حال توسعه انجام می شود

توليد علم به طوری که از نظر ). ١٣٨٠مضطرزاده، (
درصد را  ۶/٠درصد، ١٠٠کشورھای خاورميانه از مجموع 

که با م&حظه اين عدد سھم کشور ما به خود اختصاص داده اند 
 .بسيار ناچيز و در ميزان نزديک به صفر است



ميانگين نسبت محققين در يک ميليون نفر برای کشورھای 
نفر، کشورھای عربی  ٣۶۴نفر، آمريکای Dتين  ۴٠١آسيايی 

 . نفر است ١١٧نفر و آفريقا  ٣۶٣
 

نفر  ٢٢٠۶حالی که اين ميانگين برای کشورھای اروپايی در 
 ۴٠٠٠و در مورد ژاپن گفته می شود بيش از  ٣٧٩٨و آمريکا 
 . نفر است



اين مقايسه ھا بيانگر نوعی رابطه مثبت بين سطح رفاه و 
 .  توليد، نشر و استفاده از دانش است

 
ھرگاه اين ارتباط را در سطح ک&ن بپذيريم، پذيرش آن در 

 .  سطح خرد نيز ضروری است
 

در سطح ک&ن به آمار ميزان مطالعه در سطح کشور توجه 
می شود و در سطح خرد به مباحث مربوط به خواندن و 

 .نخواندن افراد 



در عين حال توجه به دو مولفه برای خواندن يا نخواندن 
 :ضروری است

نمی تواند خارج ) سطح خرد(رفتارھای فردی افراد . ١  
توجيه يا تفسير ) سطح ک&ن( از سپھر مولفه ھای اجتماعی 

 . شود
مولفه ھای اجتماعی تعيين کننده يا جھت دھنده . ٢  

 .  رفتارھای فردی از جمله خواندن يا نخواندن  است
   



 
در اين راستا می توان پرسيد بخوانيم که چه بشود؟ و اگر 

 نخوانيم چه می شود؟ 
 



ھم در نوشته ھای فارسی و ھم در ذھن شما پاسخھای زيادی 
 .  برای اين پرسش وجود دارد

 
آشکار است که اين پاسخھا با شرايط اجتماعی که در آن 

 . زندگی می کنيم، ھماھنگ است
 

و نيز آشکار است که بيشترين بحثھای مطرح در ايران، حول 
 .  گرد محور نگرانی ازنخواندن است

 
 



در اين سخن برآن نيستم که ھرآنچه را که در باره خواندن يا 
 .  نخواندن در ايران گفته شده و می شود، برايتان نقل کنم

 
بلکه برآنم تا با اتکای کامل به يک نوشته در باره خواندن و 

نخواندن در مھمترين کشور توليد کننده و مصرف کننده 
اط&عات که از بھترين سطح رفاه نيز برخوردار است، نشان 

دھم که  چرا مطالعه عنوان قوی ترين  انگيزه اجتماعی در 
 .امريکا شناخته می شود

 



ھدف از تشريح آنچه که در يک اجتماعی ديگر به عنوان يک 
واقعيت اجتاماعی تلقی می شود، برانگيختن کنکاش ذھنی 
 .  برای يافتن انگيزه ھای خواندن و نخواندن در ايران است



 با اين نيت ، محتوای مقاله نوشته شده با عنوان 
 

 مطالعه قوی ترين عامل اجتماعی در امريکا و دDيل آن 
 

 . در ادامه تشريح می شود



تاکيد می کنم که در اين نوشته تعداد بسيار زيادی نظريه يا حداقل 
ادعا درباره فوايد خواندن و زيانھای نخواندن در آن ديار، وجود 

 .  دارد
 

ممکن است ھمه يا قسمتی از اين نظريات يا ادعاھا را فرھنگ 
بسته تلقی کنيم و اع&م کنيم که در فرھنگ ديگری مانند ايران 

 .  ممکن است درست نباشد
 

در چنين صورتی حداقل بايد با تحقيقات تجربی عدم تناسب آنھا را 
برای جامعه ايران بيازمائيم و انگيزه ھای اجتماعی خواندن و 

 .  نخواندن خاص جامعه خود را پيشنھاد کنيم



 
 

 آنچه که در پی می آيد از آن مقاله و آن نوشته است  



 
 
 

سرچشمه . ھسسته مرکزی آموزش را خواندن تشکيل می دھد
دانش در ھر موضوعی از جريان مطالعه در دبستان شروع 

 . می شود



انسان بايد در درک آن گروه از مسائل جھان که با رياضيات 
انسان اگر نتواند بخشھای مربوط . در ارتباط است، توانا باشد

به علم و مطالعات اجتماعی را مطالعه کند ، نمی تواند به 
پرسشھای آمده در انتھای بخش کتاب درسی يا پرسشھای 

 .  مطرح در زندگی روزمره خود  پاسخ دھد
نامشابه با يک نمايش تلويزيونی، دستورالعمل ھای رايانه ای 

 نه تنھا بايد مشاھده، بلکه بايد خوانده شوند تا فھميده شوند



 
 

مطالعه طنابی است که ھمه قايقھای دبستان را به دنبال خود 
می توان ادعا کرد که مطالعه تنھا مھمترين عامل . می کشد

 . اجتماعی در زندگی امروز آمريکا ست



 
 .  برای پشتيبانی از اين ادعا ارائه می شود فرمولیدر اينجا 

 
فرمول ساده به نظر می رسد ، اما برای ھمه موارد آن می 

گرچه اين فرمول .  توان شواھد تجربی يا آماری ارائه داد
 .  ھمگانی يا جھانی نيست، اما در بيشتر موارد صادق است



 
 
 

)  امريکا( ادعای کلی اين است که ھيچ چيز بر جامعه ما 
 .  تاثيرگذار نيست) يانخواندن( ھمانند خواندن 



 فرمول الف
 ھرچه بيشتر بخوانی؛ بيشتر می دانی   .١
 ھرچه بيشتر بدانی، با ھوشتر رشد می کنی   .٢
ھرچه با ھوشتر رشد کنی، مدت بيشتری در موسسات   .٣

 آموزشی به تحصيل می پردازی 
ھرچه بيشتر در موسسات آموزشی بمانی، مدارک بيشتری   .۴

 کسب می کنی 
ھرچه مدارک بيشتری کسب کنی، فرزندان شما سرانجام   .۵

 .  ھنگامی که در مدرسه باشند، نمرات باDتری می گيرند
 .  ھرچه مدارک بيشتری بگيری، طوDنی تر عمر می کنی  .۶
 



 فرمول ب
 ھرچه کمتر بخوانی، کمتر می دانی.  ١  
ھرچه کمتر بدانی، با احتمال بيشتری ترک تحصيل . ٢  

 می کنی 
ھرچه زودتر ترک تحصيل کنی، زودتر و طوDنی . ٣  

 تر فقير خواھی بود 
ھرچه زود تر ترک تحصيل کنی، به  احتمال زندان . ۴  

 شدن خود می افزايی 
 



فقر و بی سوادی . بنيانھای اين دو فرمول، کام& مستحکم است
اين دو والدين درماندگی و زندان شدن . با ھم در ارتباط ھستند

 . ھستند
درصد از کسانی که در زندان ھستند، ترک تحصيل  ٨٢تا 

 . کردگان از مدرسه ھستند
   

 .در صد از زندانيان، بی سواد يا کم سوادند ۶٠



 ، ارتباط بين خواندن و نرخ ترک تحصيل ساده است
 

اگر نتوانی آنقدرخوب بخوانی که تکليفت را انجام دھی، اثر 
آن بر روی برگه گزارش تحصيلی و يا موارد ديگر ثبت می 

روزھای پياپی دانشجويی با دلسردی و شکست در ھر . شود
درس روبرو می شوی و پی در پی احساس بی آبرويی می 

 .  کنی



 
و  ارتباط قوی بين خواندن و فارع التحصيل شدن وجود دارد

کمتر ( ارتباط قوی بين نخواندن و زندانی شدن وجود دارد
بدانی ، بيشتر فکر ميکنی اگر خ&ف کنی،  دستگيری نمی 

اگر نمرات يا توانايی خواندنت را تغيير دھی، ) . شوی
جمعيت زندانی شدگان را تغيير می دھی که اين مورد جو 
 .اجتماعی آمريکا را به گونه ای قابل توجه تغيير می دھد 



  چرا اگر بيشتر تحصيل کنی، بيشتر زنده می مانی ؟
درصد  ١٠٠ممکن است، نتوانيم بيان کنيم که اين رابطه  تا 

امکان وقوع دارد، اما در بيشتر موارد درست از آب در می  
 . آِيد



 
 

عقل سليم نشان داده است که ھرچه تعليم يافته تر باشی، بيشتر 
مستعد زندگی در شرايطی ھستی که بيماريھا،، ميکروب ھا ، 

آنش سوزی ھا يا شليک گلوله  شما و خانواده تان را تھديد 
 . کند



ھرچه تعليم يافته تر باشی، کمترمستعد درگيرشدن با 
رفتارھای خطرناک مانند مصرف مواد مخدر، يا اشتغال در 

 . شغل ھای خطرناک ھستی
.  ھرچه تعليم يافته تر باشی، بيمه س&متی شما سودآور تر است

 .  روی می آوريدمث& زود تر به مراقبتھای پزشکی 



.  ھرچه تعليم يافته تر باشی، بيمه س&متی شما سودآور تر است
ھنگامی که در . مث& زود تر به مراقبتھای پزشکی روی می آوريد

مراحل بھبودی بعد از جراحی ھستی، تعليم يافتگی، کليد زنده 
 بودن شماست، 

زيرا نه تنھا خودبھتر می دانی که چه چيزی برای بازگشت به 
حالت س&متی عادی برايت Dزم است، بلکه ھمچنين در محيطی 

با . اقامت می کنی که تسھي&ت پزشکی بھتر در دسترس است 
اشخاص تعليم يافته بھتری سروکار داريی که بر فرايند بازيابی 

جسم درمانی را مراعات می کنند .  س&متی شما نظارت می کنند
 .  و از اثرات منفی جانبی آن آگاھند



 رابطه سيگار با سطح تحصيلی 
 % ٣٠    محدوده دبيرستان 

 %٢٨      دبيرستان 
 %٢٧             مدرسه عالی

 %١١    دانشگاه و بيشتر 



 
  . است گذار تاثير کودکان موفقيت بر والدين تحصيلی سطح
 و حروف آزمون عھده از غالبا دارند، بيشتری دانش که آنھايی
 ، والدين تحصيلی سطح افزايش با  .آيند می بر اعداد

   .يابد می افزايش کودکان دبستانی پيش مھارتھای



 سواد والدين         درصد حروفی که کودک می شناسد
 % ٧        دبستان

 %١٧      دبيرستان
 %٢۵      مدرسه عالی 

 %٣٧      دانشگاه 



 که می شناسد ٢٠درصد ارقام تا     سواد والدين
 %٣۶        دبستان

 %۴٨      دبيرستان
 %۶٠      مدرسه عالی 

 %٧٣      دانشگاه 
 



مواد والدين با سوادتر بيشتر با کودکانشان صحبت می کنند، 
کارت کتابخانه ( نوشتاری بيشتری در محيط خانه وجود دارد 

، کمتر ...)  ، کتاب ، مجله و روزنامه و راھنمای ھای تلفن و 
غالبا متن ھا را با برنامه ھای تلويزيونی تبليغاتی می بينند، 
 .صدای بلند برای کودکانشان می خوانند 



آيا اگر شما . و اما مورد خواندن شما را با ھوشتر می کند
بتوانيد با بيشتر از آنچه که در ذھن خود داريد، در آزمونی به 

گزينش  بپردازيد، امتيازی برای تان محسوب نمی شود ؟ 
که در ھنگام آزمون  استفاده از سه ذھن ديگرنظرتان در باره 

وقتی مطالعه می کنيد، ھمراه خود داشته باشيد چيست؟  
را به ذھن )  نويسندگان( اط&عات و تجربيان ذھن ديگران 

خود می افزائيد و ذھن خود را عميق تر و تواناتربرای درک 
 ).جھان می سازيد



مث& مطالعه خاطرات يک جراح به شما کمک می کند تا نه 
تنھا مغزخودرا بھتر بفھميد، بلکه تفکر و رفتار جراح را 

درک کنيد و حتی شيوه ای را که در يک بيمارستان در اين 
 .  موارد بکار گرفته می شود را بياموزيد

 
 



ھرچه شما تعليم يافته تر باشيد بيشتر از عادات خطرناک 
 .دروی می گزيننيد

بيشتر آموختگان غالبا بيشتر در فعالبتھای اجتماعی شرکت  
، حتی غالبا غالبا بيشتر در انتخابات شرکت می کنند می کنند،

دفعات بيشتری برای يبمارانی که به خون نياز دارند، خون  
در نتيجه بيشتر ياری رسان تا خطر آفرين  . ھديه می کنند

 .برای خود، خانواده و اجتماعی خود است 



غيرممکن است که بدون تحصي&ت طبقه اجتماعی چون غالبا 
خود را تغيير داد، می توان استدDل کرد که امروز مطالعه 
رھائی بخشنده بزرک برای ارتقاء به طبقه اجتماعی باDتر 

 .است 
 



 
 به روا بودن اين ادعاھا در ايران بيانديشيد،  

 
آيا اگر بخوانيد از مزايايی مشابه برخوردارميشويد و يا اگر  

 .  نخوانيد، با زيانھايی که به آن اشاره شد روبرو خواھيد شد



 

 خواندن يا نخواندن

 انتخاب 

 با شماست



 
 
 
 
 باشيدشاد 


