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ارهاست که اجبار اجتماعی از هاي احساسی و هنج ها، جلوه ارزش  باورها، ازاي  مجموعهجامعه رواج  دارد و 

 شود. عادت میخاص در کليت جامعه  اقشار کند و فراتر از  می پشتيبانی آن

هائی است  انسان  بينی معرف جهان این نماد .و عملكرد یک جامعه است حساس، اچگونگی تفكر نمادفرهنگ  

رواج در ميان عموم   دهو گستر حاکمبه معناي فرهنگ  فرهنگ عواملی که  کنند. می زندگی که در آن جامعه

جا  در فرزندان جامعه باید سالگی 7قبل از  در کليت جامعه مورد قبول استطبقات مختلف محتواي  و دهد می

که یكی از این  ار اصلی هستندذباره محيط خانواده و جامعه اثر گدر این  .ها شود  گرفته  به صورت عادت بچه

کنند و به  ي جذاب شروع میهاي کودکانه و قصه ها ها از کتاب بچهخوانی است.  عادت کتاب ،فرهنگی عوامل

اینگونه پر کنند. بدیهی است که در گذر زمان و دوران دبيرستان  ت خود راکنند که اوقات فراغ مرور عادت می

، جغرافيا و زبان ملی از اهميت بيشتري و زبان، تاریخ معلومات عمومی". مطالعه کتب کند نوع کتابها تغيير می

 برخوردارند.

: یک بخش آن یست هر دو را مدنظر داشتبا    است که می« اعتباري»و « عينی» جنبهفرهنگ عمومی داراي دو 

اثر گذار است  تربيت افراد ، منش و ، معماري و فضاي هاي سبز که بسيار روي روحياتي، مانند پوششظاهر

و اجتماعی مردم، ردي ف خلقيات مانندامور نامحسوس  غير ظاهري است که شامل  و بخش دیگرش 

 است.احترام به سالمندان  و احترام  بزرگترهانوازي و حفظ ، مهمان تعهد حرفه ايشناسی،  وقت

این معرفه ها که عامه مردم در کيفيت آن نقش دارند در گذر زمان در عرصه هاي مختلف و عادات و رسوم و 

 فرهنگ راهيت و شناخت پيدا ميكند.گذارد و در نهایت یک جامعه به آن حساس زبان تاثير مشهود می

 است: پویائیب موج آن  آن جامعه است که مطالعه مستمر  انسانها و معرف جهان بينی زندگی

 .منشأ فرهنگ عمومی و پيرایش آن از عناصري که به مرور زمان وارد آن شده است بازگشت به اصل  - 

 به اهداف نهائی. سد هاي رسيدنسوي بيرنگی  و سمت هارجاع فرهنگ عمومی ب -

 گيرند .اه و رسم زندگی جدید را فرا ر گذشته خود را بشناسند و همزمان با آن نسلهاي تازه باید   
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در نهایت بدیهی است که کتابخانی و مطالعه کتب مختلف از کودکی و نوجوانی عادت ميشود و این وظيفه 

، فضاي مجازي و تكنولوزي اطالعا تساختار کشوري و عادات خانوادگی است. متاسفانه  "آموزش و پرورش"

 اندن راوخ و کتاب طالعهمشغول کرده و دو نسلی است که م جوانان راي عمومی بچه ها و نورسانه ها

 بطور قطع نتيجه آن افول فرهنگی است.  اینست که اند. کنار گذاشته

دبستان و دوره  کند بلكه این وظيفه آموزش و پرورش، اهل مطالعه و کتابخان رادانشجو وظيفه ندارددانشگاه 

دانشجویان در رشته مربوطه و تحصيالت  دروس تخصصی. خوان کند بکتا است که فرزندان کشور را  متوسطه

 دبستان و متوسطه را دریافت.باید دوره باید  بر عهده دانشگاهها است.پس تكميلی عمومی

، باید اشاره کرد که در اکثر هم که بسياري به آن اشاره ميكنند در نظربگيریم اگر چنانچه شاخص اقتصادي را

پس کنند.  پيشرفته کتابخانه هاي دولتی در هر محله اي موجود است که همگان از آن استفاده میکشورهاي 

خواهند به مطالعه  یدسترس هاي دست دوم چنانچه این فاکتور فرهنگی جا افتاده باشد کل جامعه حتی با کتاب

 .داشت
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