
 مطالعه نوعي مسابقه است
به شما از مطالعه چه مفهومي را در ذهن تداعي مي  نظـر شـما وقتـي فـردي از كـار كنيد؟ آيا

و يـا وقـت اضـافه خسته مي و نمـي شود و اي دارد  يـا ذهنـي خـالي دارد كـه دانـد بـا آن چـه كنـد

مي گهگاهي مي و يا آن كه به نظر شما وقتـي خواهد آن را با چيزي پر كند به مطالعه روي  آورد؟

و كسي مطالعه مي و بـراي تأييـد و شور پرورانـدن آن، انگيـزة اوسـت  كند كه فكري در سر دارد

و تكامل آن به دنبال راه و يا تكميل مي رد و از ايـن طريـق گردد تا آن را به آزما حل  يش بگـذارد

و و يـا آن را متوقـف كنـد و در راهي كه دارد يا مصمم شـود و يا عدم آن را بررسي كند  صحت

 رويكـردي انفعـالي: تـوانيم داشـته باشـيم دنبال هدفي ديگر بگردد؟ بنابراين دو نوع رويكرد مـي به

و پـر كـردن ذهـن و بيكاري است از كه در آن مطالعه مربوط به زمان فراغت  از هـر نـوع مطلبـي

و يا برعكس، رويكردي فعال كه در آن فكر فرد از طريق مطالعه بـه مصـاف افكـار  روي ناچاري

. رود ديگر مي

در ام كه واژه اطالع در لغت فارسي از معـادل بحث كرده»1 اطالع چيست« در مقاله  هـاي آن

و عربي سرآمدتر است زيرا كه در آن مفاهيمي چون از باال برآمدن، توأم بـودن بـا نـور،  انگليسي

و  را كـه از همـان ريشـه اسـت، مـورد» مطالعـه« اينك. نهفته است ... اشراف داشتن، فراگير بودن

را توجه قرار مي و آن  در مطالعـه از نظـر معنـوي. دانـم قابل مقايسـه نمـي Reviewو Studyبا دهم

از. رسد در آن دو واژه نهفته باشد نظر نمي نكاتي نهفته است كه به : اين نكات عبارتند

و صـدها نمونـه.1 و همچون مسابقه، مشـاعره، منـاظره، مكالمـه،  مطالعه از باب مفاعله است

به. مطالعة يك طرفه نداريم. واهدخ ديگر دو نفر يا دو طرف مي  نظـر ظـاهر بـه حتي فكر كردن كه

يك مي از: انـد در تعريـف فكـر گفتـه. طرفه باشد، دو طرفه يـا دو سـره اسـت رسد  فكـر حركـت

به مبادي به و از مقاصد  تـوان بـا ديـالوگ مقايسـه مطالعـه را مـي.2 سوي مبادي اسـت سوي مقاصد

 طرفين بايد پيرامون موضـوعي بـا هـم.و مونولوگ نيست كرد كه در آن دو نفر يا دو طرف است

و اطالع مقدمه). 1389(فدائي، غالمرضا.1 .هاي عمومي كشور، مقاله دوم نهاد كتابخانه: تهران. رساني اي بر هويت كتابداري

و من المراد الي المبادي.2 .ُ الفكر حركه من المبادي الي المراد
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در. بايد رقيبي باشد تا با او به رقابت بپـردازد. به چالش برخيزند  بنـابراين مطالعـه بـا مفـاهيمي كـه

 اي كـه فـردي ديگـر بايـد همانند مسابقه. خواهد اطالع دربارة آن بحث شده است طرف مقابل مي

و يـا باشد تا با او مسـابقه صـورت گيـرد،  در اينجـا طـرف مقابـل فـرد مطالعـه كننـده، فـرد مطلـع

و شـما آن را و يـا مقالـه درج كـرده اسـت و انديشـه خـود را در كتـاب  دانشمندي است كه فكر

بي كنيد تا با وي به گفت آگاهانه انتخاب مي . صدا بپردازيد وگوي

و قبالً همچنانكه در مسابقه هيچ فرد مبتدي به مسابقه نمي.2  هـاي الزم بايـد آمـوزشً پردازد

و حداقل الزم را براي مسابقه فـراهم كـرده باشـد، در مطالعـه نيـز افـرادي كـه ذهـن  را ديده باشد

و كساني كه هيچ نمي و يا شـرائط الزم را بـراي مطالعـه دانند، نمي خالي دارند  توانند مطالعه كنند

ا. ندارند و در آمـوزش  لكترونيكـي، سـواد اطالعـاتي در آموزش سنتي، سواد مقدماتي الزم است

 شـرط الزم بـراي بنـابراين پـيش. بايد باشد تا طرف بتواند به مطالعه در محيط الكترونيكي بپـردازد

و داشـتن سـواد اوليـه تخصصـي اسـت  مطالعه، داشتن سواد مقدماتي است بـراي مطالـب عمـومي

. براي ورود به مطالعه منابع تخصصي

و در مسـابقهو يا سطح بندي همچنانكه در مسابقه درجه.3  اي مثـل بندي اصـل اساسـي اسـت

و در مسابقات ديگـر  كشتي بايد افراد را حتي از نظر جسمي وزن كنند تا تناسب رعايت شده باشد

 زمينه هر كتابي افراد مطالعه كننده خود بدون پيش. نيز به نوعي ديگر، در مطالعه نيز بايد چنين باشد

ك و تنفـر از مطالعـه مـي را نخوانند زيرا انجام چنين و خستگي در. شـود اري چه بسا سبب دلزدگي

و درجه حاليكه اگر سطح و شادماني در مطالعه افزايشمي بندي . يابد بندي رعايت شود نشاط

و كــارآزموده شــرط الزم بــراي.4  در مســابقه تمرينــات مقــدماتي تحــت نظــر مربيــان وارد

 البتـه اگـر بخواهـد. كند تا بتواند خود را نشان دهـدمي ها تمرين دهنده ساعت مسابقه. مسابقه است

و ورزش را بـراي تندرسـتي حرفه  اي كار كند ولي حتي اگر براي خودش هم بخواهـد كـار كنـد

 بخواهد، آن هم بايد طبق دستور باشد تا نكند در اثر حركـات نـاموزون مشـكالتي بـراي انـدام او

بي در مطالعه نيز براي بهره. فراهم شود و براي اينكه فرد از مطالعه خـود بهـره بگيـرد الزم وري  شتر

و است كه اگر كتاب خاصي از نويسنده خاصي را برمي و قصد دارد تـا نظـر او را بيازمايـد  گزيند

 يا نظر خود را با وي مقايسه كنـد، دانـش اندوختـه اوليـه را كـه از طريـق مطالعـات قبلـي حاصـل

.د گرديده است را با نظرهاي جديد بيازماي
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و جدي است.5 ً بدون مربي در مسـابقات معمـوالً افـراد. در مسابقه نقش مربي امري اساسي

و مربيـان آموختـه شـود. رسند به موفقيت نمي و روش مسابقه بايد توسط مربي  مربيـان هسـتند. راه

و با انتخاب حريف كه مي و توانند استعداديابي كنند از هايي مناسب افراد را به تعالي سـوق دهنـد

و دلزدگي آنها بكاهند  وجود افـراد خبـره كـه. در مطالعه نيز نقش مربي بسيار مهم است. خستگي

و راهنمـايي الزم اسـت؛ خود مطالعه را در زندگي با همه وجـود تجربـه كـرده  انـد بـراي مشـاوره

و هدفمند نمي در مربياني كه به چيزي جز پيشرفت مطالعه مفيد و علـم خـود را و تجربـه  انديشـند

مي اين راه به . برند كار

به.6 و وجود آوردن مكان مناسب كه داراي امكانات همـه همچنانكه در مسابقه  جانبـه اسـت

و بــراي ايـن منظــور و الزم اسـت و زمــان مناسـب بــراي افـراد، مهــم و سـليقه  نيـز توجـه بــه ذوق

به باشگاه و يا هر دو و خصوصي بي وجـود مـي هاي دولتي  شـتري را بـه خـود آيـد تـا بتواننـد افـراد

و آنها را آموزش دهند، در مطالعه نيز مي و كتابخانـه. بايـد چنـين باشـد جذب كنند  هـاي عمـومي

و غير دولتي، با توجه به شرائط الزم بايد وجود داشته باشند تا بـا فـراهم كـردن  خصوصي، دولتي

آ همه نوع امكانات، افراد را براي حضـور در مسـابقه فكـري عالقـه و  نهـا را بـه صـحنه منـد كننـد

و دسترسي به كتابخانه. بكشانند و امكانات و معماري  ها از آن جملـه اسـت تـا توجه به مسائل هنر

. افراد را بيشتر به خود جذب كنند

و اطاعت از آنان امـري ضـروري اسـت همچنانكه در برنامه.7  هاي ورزشي احترام به مربيان

ر آموزشـگر اسـت، در مطالعـه نيـز بايـد چـهو رعايت اخالق آموزشگري جزو وظـائف اوليـه هـ

به به و چه و هـم مطالعـه صورت فردي  كننـدگان صورت جمعي همه مربيان متخلق به اخالق باشند

 روش مطالعـه،. تواننـد سـير ترقـي معنـوي را زودتـر طـي كننـد زيرا از طريق اخالق است كه مـي

نك زمينه و مانند آن از . اتي است كه بايد آموزش داده شود هاي انتخاب، سطح الزم براي مطالعه

و مسابقات، افـراد عالقـه همانطور كه در برنامه.8  منـد از كـودكي بـر آن اقبـال هاي ورزشي

و مادران خود آگاهانه براي تربيت استعدادهاي ورزشي افراد برنامـه مي و حتي پدران  ريـزي كنند

و حتـيو تالش مي و جهـاني قهرمـان ملـي، منطقـه كنند تـا بتواننـد در آينـده افـرادي برجسـته  اي

و. تحويل جامعه دهند، در مطالعه نيز بايد چنين باشد  بايد فرهنگ مطالعه از همـان آغـاز كـودكي

و استقرار يابد تا افراد بتوانند خـود بـه انتخـاب منـابع مطالعـه چه و مادران، سامان  بسا توسط پدران



4

1شماره18دوره 1391 بهار

و اجتماعي خود بپردازند در. در زندگي كاري  هاي اجتمـاعي خـود چـه علمـي عموم برنامه اينكه

 كنـيم امـري جـدي كنيم بعد وقتي گير كرديم به متن مراجعـه مـيو چه اجتماعي ما اول عمل مي

مي. است به ما اغلب وسائل زندگي را و قبل از آن كه بروشور آن را آن خريم  دقت مطالعـه كنـيم

مي را به به كار و در ع بريم و استفاده كردن و وقتـي بـا مشـكل مواجـه شـديم كار بردن  جله داريـم

و اين بـراي عـده آن وقت به بروشور مراجعه مي  اي يـك فرهنـگ كنيم تا مشكل آن را رفع كنيم

 كـه اگـر فرهنـگ مطالعـه قبـل از مصـرف جـزو ضـروريات زنـدگي عمومي شده است در حـالي

شد درآيد، مطالعه امري آسان، دوست و فراگير خواهد . داشتني،

و هـر باشـگاهي بـه ورزش هـاي ورزشـي تخصصـي مـي كه امـروزه باشـگاه همچنان.9  شـود

و يا باشگاه خاصي اختصاص پيدا مي و بزرگ داراي بخـش كند  هـاي تخصصـي بـراي هاي جامع

 بنـدي هاي خاص است، در مطالعه نيز كه نوعي مسابقه فكري است بايد موضـوعات دسـته ورزش

به.و مشخص شود مث در يك كتابخانه،  هاي مشخصو متعددي بـراي موضـوعات ال، بخش عنوان

و عالوه بر تقسيم  هاي تخصصـي مربـوط بـه علـوم ها، سالن بندي موضوعات كتاب گوناگون باشد

و با وسـائل گونـاگوني گوناگون به متخصصان گوناگوني كه به و بالقوه حضور دارند  طور بالفعل

 هـاي گونـاگونً اهائي كـه اخيـراً بـه نـام فرهنگسـر. تواند مرتبط با موضوع باشد، تعبيه شـود كه مي

مي وجود آمده گوشه به  قـدري زيـاد دهد اما فاصله آنها بـا يكـديگر بـه اي از اين وضعيت را نشان

و شـايد غيـرممكن مـي است كه دسترس  بايـد در هـر كتابخانـه توجـه بـه. كنـد پذيري را محـدود

و بالفعل هـر گونه موضوعات به و برقـراري منطقـه اي باشد كه متقاضيان بالقوه  اي امكـان اسـتفاده

. ارتباط برايش فراهم باشد

و مسابقات آن در رسانه همچنانكه در برنامه. 10 و هاي ورزشي  هـاي گونـاگون چـون صـدا

و غيره براي نشان و مطبوعات و جـذابيت سيما و يا مسـابقات ورزشـي فعاليـت  دادن چهره ورزش

ف ايجاد مي و و آثار مي كنند، براي مطالعه  هـايي را طراحـي كـرد تـا شـوق توان برنامـه وايد آن هم

و عرضـه و رغبـت آنـان بـراي انجـام مسـابقه فكـري  افراد نسبت بـه مطالعـة هدفمنـد بيشـتر شـود

و افراد را عالقه خالقيت در حوزه ً اخيـراً در برنامـه. مندتر به مطالعه كند هاي گوناگون شكل گيرد

. مشاعره چنين اتفاقي افتاده است

و شركت در برنامه. 11 و جهـاني مـي بازخورد در مسابقات  توانـد مشـوق هـاي محلـي، ملـي
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و برنامه. هاي مطالعه باشد برنامه و مطالعه هدفمند  ريـزي شـده در ايـن زمينـه بسـيار كارسـاز اسـت

 شـود كـه همچنانكـه در مسـابقات ديـده مـي. دهـد ريـزي شـده سـوق مـي افراد را به مطالعه برنامه

مي يار مهم حواشي گاه بس و ويژگـي. كند تر از اصل مسابقه جاذبه ايجاد و در مطالعه هم شرائط  هـا

و مؤلفـان اسـتفاده. تـر باشـد توانـد از اصـل مطالعـه جـذاب يا بازخوردها گاه مي  اي كـه مسـئوالن

و سوژه مي به توانند از بازخورد مطالعه نمايند و بهتر  دسـت آورنـد بـا ايجـاد هايي براي توليد بيشتر

و يا مسـابقه در مطالعـه انجـامو و پيشنهادهايي كه با مطالعه  استمرار برنامه نقد مطالب مطالعه شده

مي مي و موجـب شـود تواند سرنخي براي بسياري از فعاليت شود، و فرهنگي گـردد  هاي اجتماعي

و يا تكامل امور خير توجه گردد و يا بر ادامه . تا بسياري از خطاها جبران شود

و نظارت دولت در باشگاه حما. 12  بـدون آن، هرگـز. هاي ورزشـي امـري جـدي اسـت يت

ــه كشــوري نمــي ــد خــود را در ســطح منطق ــد توان و جهــاني مطــرح كن ــة. اي  همينطــور در مطالع

و نظارت دولت برنامه و هدفمند قطعاً حمايت و اساسـي اسـتً ريزي شده  حمايـت. ها امري جدي

و نظارت بر  عنـوان مسـابقة فكـري اهميـت فـراوان روند امر مطالعـه بـهو پشتيباني مسئوالن دولتي

و چـه انتظـاري از آن مـي. دارد و توجه بـه اينكـه هـدف از مطالعـه چيسـت  رود، بايـد در مقـاطع

به. فواصل مشخص تبيين يا تشريح گردد مي نقد نتايج  تواند در توسعة برنامـة ايـن امـر دست آمده

و مفيد باشد . حياتي مؤثر

مي سطح باشگاه همچنانكه. 13 و باشگاه هاي ورزشي فرق  هـاي هـاي تمرينـي بـا باشـگاه كند

و يا برنامه قهرمان محله پروري از هم جداست و يا روستائي با باشـگاه هاي ورزشي  هـاي بـزرگ اي

و يـا دسـت كـم بخـش متفاوت است، در اينجا هم بايد نوع كتابخانه در هـا  هـاي متفـاوت موجـود

و تعيين سـطح خـود بـه محـل ها براي افراد كتابخانه و افراد با مراجعه  هـاي گوناگون مشخص باشد

مي. مناسب مراجعه كنند و هاي كتابخانه توان از شبكه در اين مسير  هاي مساجد، مـدارس، عمـومي،

و اين ارتباط مي دانشگاهي استفاده كرد و اجرايي را پر كند تواند بسياري از خالء ها . هاي اطالعاتي

بهو سرانج. 14 و  عنوان نـوعي مسـابقة ام اينكه چنانچه با نگاهي فعال به مطالعه نگريسته شود

و علمي به را شمار آيد، مطالعه شونده كه صاحب فكري و دانشمندي است كه نظريـات خـود  نظر

و مطالعـه كننـده كـه قـبالً زمينـة الزم را بـراي در كتابش يا مقاله ً اش منعكس كرده از يك طرف

و وگو، بحث، گفت و بـا رعايـت سـطح و يـا همـاوردي بـا مطالعـه شـونده فـراهم كـرده  مناظره،
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و انگيزه وارد ميـدان شـده از طـرف ديگـر، حاصـل مطالعـة خـود را بـه  طريقـي مـنعكس موضوع

به مي مي كند؛ آن را در مقالة خود و يـا آن را نقـد مـي كار و گفـت بـرد و يـا در بحـث  وگـو كنـد

 توانـد گونـه مطالعـات مـي در ايـن صـورت ايـن. كنـد رح مـي هـاي مطالعـه شـده مطـ دربارة كتاب

و مفيد باشد  عنـوان هـا بـه هـايي بايـد نگـاه بـه كتابخانـهً قطعاً براي اجـراي چنـين برنامـه. ثمربخش

و نيروهـاي الزم فـراهم گـردد تـا محل و تجهيـزات و پرورش امر مطالعه عوض شـود  هاي تمرين

م همانند مسابقه و جهاني مـورد توجـه قـرار گيـرد هاي ورزشي در سطوح محلي،  البتـه تشـبيه. لي،

و فكري به مسابقه ورزشي از باب تشبيه معقـول بـه محسـوس اسـت والّـا در ايـن  كـهّ مطالعه علمي

اشرافي كه به موضوع دارد با هم عقيده و فكـر مطالعه يا اينكه مطالعه كننده با  هـاي خـود در علـم

مي هماوردي مي .ن در آن ترديد كرد توا كند امري است كه كمتر


