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 چکیده
در کشور بود. حضور سید  ( توسعه فرهنگی1384-1376مهم دولت اصالحات )های  یکی از اهداف و برنامه

قه مسئولیت در کتابخانه ملی و وزارت فرهنگ در راس دولت هفتم موجب نگاه ویژه به محمد خاتمی با ساب

طرفدار های  بحث توسعه فرهنگی و در پی آن کتاب و کتابخوانی گردید و به تبع این رویکرد در روزنامه

مروز، کثیراالنتشار اصالح طلب: فتح، توس، عصر ای  دولت انعکاس پیدا کرد. تحلیل محتوای شش روزنامه

از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی  1378و  1377نشاط، خرداد و عصر آزادگان در سال 

هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش از نوع پیمایشی است و با روش تحلیل محتوا انجام شد. در این 

استنادات مقاالت تحقیقی میزان اخبار، نقد، معرفی، یادداشت، مصاحبه، تبلیغات و همچنین  جامعه آماری؛

شماره است که براساس فرمول کوکران  1055مذکور مورد بررسی قرار گرفت. جمع آن های  در روزنامه

پژوهش، بیشترین فراوانی در بخش خبر و کمترین های  شماره آن نمونه گیری شد. براساس یافته 270

ظ موضوعی به حوزه علوم انسانی اهتمام به لحاها  فراوانی در بخش یادداشت وجود داشت. مطالب روزنامه

داشتند و در این زمینه به ترتیب به موضوعات ادبی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی اهمیت بیشتری داده شد 

های  اما کتب مرتبط با مباحث آموزشی، علوم پایه، پزشکی، کودک و نوجوان مورد توجه جدی روزنامه

در ارتباط با میزان استنادات مقاالت تحقیقی نشان داد که تحقیق های  اصالح طلب نبود. همچنین یافته

اصالح طلب در مقاالت تحقیقی، بدون استناد به کتاب است و های  بیش از نیمی از استنادات روزنامه

 استنادات صورت گرفته نیز با توجه به حجم مقاله، کافی نبوده است.

 استنادات. -کتاب و کتابخوانی  -روزنامه  -: دولت اصالحات، تحلیل محتوا کلیدیواژگان 
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 مقدمه
اتفاق افتاده پس از ها  محور تغییر، در فرهنگ جامعه قرار دارد و هر تحولی که در سایر حوزه

تحول فرهنگی بوده است. یعنی در پی تحول فرهنگی، تحول سیاسی صورت گرفته است و این 

(. ترویج کتاب و  689، 1391تحوالت در آخر به تحوالت اقتصادی انجامیده است ) عظیمی، 

ها  های گروهی، روزنامه کتابخوانی یکی از مسیرهای فرهنگی جهت توسعه است و در میان رسانه

توانند  برای ترویج و توسعۀ کتاب و کتابخوانی برخوردار هستند و میای  از توان قابل مالحظه

ا به مفاهیم کتاب و ه های جامعه باشند. حال اگر روزنامه منعکس کنندۀ رخدادها و واقعیت

توان  کتابخوانی بیشتر بپردازند و مطالعه را به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه کنند می

های مثبتی در جهت ایجاد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه ایجاد  امیدوار بود که حرکت

ای در  تاب نقش ویژهتوانند با انتشار مقاله، گزارش، نقد و معرفی دربارۀ ک ها می شود. روزنامه

های اصالح  ترویج و توسعۀ کتابخوانی داشته باشند لذا این پژوهش بر آن است رویکرد روزنامه

از لحاظ انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی از  1378و  1377های  طلب را در سال

ار دهد و اینکه جمله خبر، نقد، معرفی، یادداشت انتقادی، مصاحبه و تبلیغات را مورد بررسی قر

این عناصر چه نسبتی با یکدیگر دارند و همچنین این مطبوعات چه موضوعاتی را در اولویت 

 دادند و استنادات مقاالت تحقیقی به منابع کتابی چگونه بوده است. می قرار

در یک دهه اخیر در پژوهشهای علمی ترویج پیدا کرده است و در ها  تحلیل محتوای روزنامه

که با موضوع این پژوهش ارتباط تنگاتنگی ها  بحث کتاب و کتابخوانی نیز در روزنامه ارتباط با

 دارد تحقیقاتی صورت گرفته است:
ها در جامعه براساس  انعکاس نقش کتابخانه»نامه خود را با عنوان  ( پایان1375مهرنوش )

این تحقیق تعداد  ارشد ارائه کرده است. وی در در مقطع کارشناسی« تحقیق در مطبوعات ایران

ها و یک  ها برای مدت شش ماه برای روزنامه مطالب موجود در مطبوعات ایران درباره کتابخانه

های این پژوهش نشان داد  سال برای مجالت هفتگی و ماهانه بررسی کرده است. یافته

چه از نفوذ  ها بیش از مجالت، مطلب درباره کتابداری و کتابخانه دارند؛ و کتابدارها اگر روزنامه

مطبوعات در تغییر افکار عمومی به خوبی آگاهند اما از این منبع در پیشبرد عقاید عمومی 

های خود  کنند و اطالعات و اخبار درباره فعالیت ها آن طور که باید استفاده نمی درباره کتابخانه

 فرستند.  را برای چاپ به مطبوعات نمی

بررسی میزان و نحوۀ انعکاس اخبار و مطالب مربوط به نامۀ خود با  ( در پایان1382نوروزی )

های ایران،  را به روش تحلیل محتوا در روزنامه 1380های کثیراالنتشار سال  کتاب در روزنامه

این پایان نامه های  بررسی کرد. براساس یافته 1380همشهری، اطالعات و کیهان در سال 

مطالب مربوط به کتاب را به خود اختصاص  روزنامۀ همشهری بیشترین سطح زیر چاپ اخبار و
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ها به انعکاس اخبار و مطالب  داده و روزنامۀ ایران از نظر تعداد مطالب بیش از سایر روزنامه

 مربوط به کتاب پرداخته بود. 

کندوکاوی در انعکاس موضوعات »ای تحت عنوان  ( در مقاله1393یقطین و جوکار)

میزان و نحوه انتشار و « 1390های کثیراالنتشار سال  رسانی در روزنامه کتابداری و اطالع

را با روش تحلیل محتوا مورد  رسانی های موضوعی رشته کتابداری و اطالع انعکاس حوزه

های کثیراالنتشار  های روزنامه جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شمارهپژوهش قرار دادند. 

 1390نسخه روزنامه در سال  120 های حاصل از بررسی افتهیاست.  1390ایران در سال 

رسانی در روزنامه اطالعات و جام  نشان داد که بیشترین مطالب مربوط به کتابداری و اطالع

ها، بیشتر مطالب خود درباره موضوع مورد بررسی را در  جم به چاپ رسیده است. روزنامه

ای از مطالب  هاند. درصد عمد های خبری منتشر کرده حجم کوتاه و در سبک خبر و گزارش

مربوط نیز رویدادگرا بوده است. تقسیم مفاهیم موضوعات کتابداری و اطالع رسانی نیز در 

ها، مربوط به موضوع  ها به درستی صورت نگرفته و درصد بیشتری از مدخل روزنامه

 رویدادهای کتابداری است. 

ه درباره کتاب و های منتشر شد بررسی تعداد مقاالت و گزارش»( در مقالۀ 1382رحمانی )

و  1376های  و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال 1375و  1374های  کتابخوانی در سال

های مختلف و در کنار  به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا در کنار سیاست« 1377

های مهم رشد فرهنگی  دیگر عوامل اجتماعی به نقش کتاب و کتابخوانی که یکی از شاخص

ها، معرفی و نقد  ها نشانگر این موضوع است که گزارش ت، اهمیت داده شده یا خیر؟ یافتهاس

کتاب در دورۀ  دولت خاتمی رشد بیشتری داشته ولی تعداد مقاالت در دولت هاشمی 

اند،  هایی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته رفسنجانی بیشتر بود. همچنین روزنامه

ات و ایران هستند. دو روزنامه جمهوری اسالمی و همشهری فعالیت یکسانی های اطالع روزنامه

 ها در عملکرد خود دارای چارچوبی خاص بودند و آزادی کامل نداشتند.  اند. روزنامه را نشان داده

های  های کثیراالنتشار در دوره محتوای روزنامهای  ( در مقاله1394فرد ) رحمانی و نوشین

مهوری را از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی تحلیل کردند. هشتم و نهم ریاست ج

ها نشان داد که مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی در دولت هشتم نسبت به دولت نهم  یافته

درصد در دولت هشتم نسبت به سایر  67/47بیشتر بوده است. روزنامه ایران با فعالیت فرهنگی 

م پیشی گرفته است. در کل بازتاب اخبار و مطالب مرتبط با ها و نسبت به دولت نه روزنامه

های کثیراالنتشار دوره هشتم و نهم ریاست جمهوری مطلوب  کتاب و کتابخوانی در روزنامه

 برآورد نشده است. 
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های  وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به پژوهش هایی دیگر، بررسی فراوانی همه ارکان

، تبلیغات، مصاحبه، یادداشت، معرفی کتاب و بررسی موجود در روزنامه یعنی خبر، نقد

موضوعی کتاب در حوزه نقد، تبلیغات، مصاحبه، معرفی کتاب و همچنین میزان استنادات 

اصلی و های  مقاالت تحقیقی به کتاب است. این پژوهش در پی نمونه گیری در روزنامه

 قیق مستقلی صورت نگرفته است.کثیراالنتشار اصالح طلب است که در این باره تا به اکنون تح

 روش شناسی
مختلف پیام، دیدگاهها و های  تحلیل محتوا روشی است که به منظور دستیابی به ویژگی

صادر کننده پیام، علل صدور پیام و آثار پیام، برای تجزیه و تحلیل عینی پیامهای های  اندیشه

بر این اساس اگر محققی بخواهد به رود.  می شود به کار می مختلفی که از طرق گوناگون مبادله

بررسی محتوای پیام هایی که به طرق مختلف صادر شده اند بپردازد، مناسب است از این روش 

توانند به اشکال مختلف صادر شوند از جمله کتاب، مقاله، سخنرانی،  می استفاده کند. این پیامها

ونه پیام دیگری که بتوان به روشهای مصاحبه، فیلم، نوار، عکس، پوستر، نامه، پرسشنامه، و هرگ

رواج با زدهم نون خر قر(. از اوا185: 1383خواندن، شنیدن و دیدن دریافت کرد ) عزتی، 

ین ت انی ها نسبت به تحوالانگراز موجی ، مریکاه آمتحدت  یاالو اغربی ی هارکشودر نامه روز

ید به این جراایی که ندیشه هات و انظراز عمدتاً ران محافظه کاد آمد. جووبه ت نشریا

ت تهامات اثباو انها دن آکرم محکوای لبته برو اشتند داهمه واند دعرضه می کرد خون نندگااخو

به سلیقه محافظه ان آن را که نتوه ای شتند. شیودامحکمه پسند و علمی ه به شیوز نیاد خو

که تحلیل د ا بوینجداد. در ائه ه اراگادادکی محکم به رمدن بتوان همچوران نسبت داد و کا

د اما استفاده جدی تر از این روش کرا پیدوز برص خاظ لفاو امضامین رش شماۀ به شیوا محتو

معمول گردید. هارولدالسون  1930در مطالعات علوم سیاسی و جامعه شناسی از اوایل دهه 

اده یکی از اولین اندیشمندان علوم سیاسی بود که از این روش در تحقیقات علوم سیاسی استف

(. روش تحلیل محتوای دارای انواع مختلفی است که با 122، 1394نمود. )فرهنگی و رستگار، 

تواند یک یا چند نوع از این روش را  می تحقیقی محققهای  توجه به موضوع تحقیق و فرضیه

مورد استفاده قرار دهد. در این روش، محقق باید مدت زمان تحقیق و منبع یا منابع محتویات و 

(. 149:  1354نین موضوع تحقیق را به خوبی تعریف و تشریح نماید ) محمدی نژاد، همچ

اساس کار در تحلیل محتوا مشخص ساختن دقیق موضوع، جامعه آماری و احیاناً جمعیت نمونه 

را دقت بخشید ها  است. پس از آن باید به بازخوانی مکرر اسناد پرداخت و در خالل آن فرضیه

 (.294: 1384)ساروخانی،
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و  1377در این پژوهش شش روزنامه پرتیراژ اصالح طلب نشاط، خرداد و توس در سال 

این های  مورد بررسی قرار گرفت. کل شماره 1378صبح امروز، فتح و عصرآزادگان در سال 

 شماره مورد بررسی قرار 281شماره است که براساس فرمول کوکران باید  1055ها  روزنامه

متوقف شد برای یکدستی در نمونه گیری  45ا که یکی از روزنامه در شماره گرفت اما از آنج می

شود. در این  می شماره 270شماره از هر روزنامه را مورد بررسی قرار گرفت که جمعاً  45

های  انتقادی، مصاحبه و تبلیغات کتاب در زمینههای  تحقیق عناصر خبر، نقد، معرفی، یادداشت

ررسی قرار گرفت. در ارتباط با بررسی موضوعی کتابها الزم به ذکر کتاب و کتابخوانی مورد ب

 است که برخی موضوعات نزدیک به هم در یک موضوع تجمیع شده است. 

 شود:  برای رسیدن به هدف پژوهش سؤاالت ذیل مطرح می

های  میزان معرفی کتاب، نقد کتاب، مصاحبه، یادداشت، تبلیغات و اخبار در روزنامه .1

 چگونه بوده است؟ 1378و  1377های  نسبت آن با یکدیگر در سالاصالحات و 

اصالح طلب در زمینه کتاب و کتابخوانی در اولویت قرار های  چه موضوعاتی در روزنامه .2

 گرفت؟

 به منابع کتابی چگونه است؟ها  استنادات مقاالت تحقیقی روزنامه .3

 تحقیق های  یافته
سعه سیاسی است و به طور طبیعی از اهداف، قواعد توسعه مطبوعات تابعی از موضوع کلی تر تو

(. بنابراین پیش از بررسی تحلیل محتوای 44: 1397کند )خانیکی،  می و لوازم آن تبعیت

از منظر کتابخوانی به رویکرد توسعه مطبوعات از نگاه آماری در دولت اصالحات و ها  روزنامه

د کتابهای منتشر شده در چاپ اول دولت پیش از خود برحسب صاحب امتیاز و همچنین تعدا

 1378تا سال  1373شود. براساس اطالعات مرکز آمار، تعداد مطبوعات از سال  می آن پرداخته

 به شرح در جدول ذیل است:
 

 1378 1377 1376 1375 1374 1373 سال

 1018 905 800 749 656 431 تعداد

 . 1378الی  1374منبع:  سالنامه آماری کشور 

درصد رشد  35به نسبت سال قبل خود  1374رتیب تعداد مطبوعات در سال به این ت

درصد و سال  12، 1377درصد؛ سال  7، 1376درصد؛ سال  13، 1375داشته است و در سال 

 درصد نسبت به سال قبل از خود رشد داشته است. 12، 1378

 در جدول ذیل آمده است: 1377تا  1374تعداد کتابهای چاپ اول از سال  
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 1377 1376 1375 1374 سال

 9273 7416 7063 5759 تعداد

 . 1378الی  1375منبع:  سالنامه آماری کشور ، 

دهد با وجود شعار توسعه سیاسی در دولت اصالحات، در ابتدا روند چاپ  می این آمار نشان

د رش 1377کتاب نسبت به سال گذشته رشد چندانی ندارد اما با استقرار کامل دولت در سال 

 بیست درصدی و قابل توجهی داشته است.

 ها  معرفی روزنامه
 9آن در تاریخ  45منتشر شد و از این شماره تا شماره  1377روزنامه نشاط در اول اسفند 

صفحه است و بیشتر مطالب  12مورد بررسی قرار گرفت. هر شماره آن  1378اردبیهشت 

ست و در ستونی ویژه در صفحه ادب و هنر مرتبط با کتاب آن در صفحات اندیشه و ادب و هنر ا

کار کرده است. با بررسی صفحات « اهل کتاب/ اهل قلم»با عنوان ها  و چهارشنبهها  هر شنبه

اختصاصی این روزنامه، پس از مباحث سیاسی، موضوعات اجتماعی، ادبی و بین الملل مورد 

درصد از  13و نرخ  بیکاری توجه قرار گرفته اما مباحث اقتصادی با وجود گران بودن مسکن 

 اهمیت اندکی برخوردار بوده است.

به چاپ  1377شهریور  24آن  45و شماره  1377مرداد  3روزنامه توس اولین شماره اش 

صفحه است. مباحث  12هزار شماره و هر شماره از این روزنامه  130رسید. تیراژ این روزنامه 

اجتماعی، بین الملل، ادبی و هنری است.  عمده این روزنامه به ترتیب موضوعات سیاسی،

شود. روزنامه عصر  می مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی عمدتاً در صفحات ادبی و هنری دیده

منتشر شد.  1378آذر  10آن در  45و شماره  1378شهریور  15آزادگان شماره اول آن 

یکسانی داشتند که در واقع در نشاط، توس و عصر آزادگان، تقریباً هیئت تحریریه های  روزنامه

 سالم و جامعه قبل از آغاز دولت اصالحات بود.های  ادامه سیاست روزنامه

منتشر  1377بهمن  7آن در  45و شماره  1377آذر  12روزنامه خرداد شماره اول آن  

و « ادب و هنر»صفحه است که عمدتاً در دو صفحات  12شد. هر شماره از این روزنامه نیز 

به موضوع کتاب و کتابخوانی پرداخته است. به طورکلی اولویت این روزنامه به لحاظ « هاندیش»

موضوعی به ترتیب در مسائل سیاسی، ادب و هنر، اجتماعی و بین الملل بود و مباحث 

 بعدی قرار داشت.های  اقتصادی، ورزشی و علمی در اولویت

و شماره  1378آذر  20اره اول آن روزنامه فتح، وابسته به مجمع روحانیون مبارز بود. شم

منتشر گردید. این روزنامه ستون هایی ویژه در ارتباط با کتاب  1378بهمن  16آن در  45

در رابطه با « سفر به دیگر سو»در باب نقد کتاب شعر و ستون « هوای هفتاد»داشت. ستون 
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کتابهای فراموش  مربوط به معرفی« گوشه تاریک کتابخانه» خارجی و ستون های  معرفی کتاب

یکی بود یکی نبود » شده بود. در صفحه ادب و هنر مطالب مرتبط با بازار کتاب داشت. ستون 

نقد و بررسی یک رمان خارجی بود. « در غیاب نویسنده » نقد داستان کوتاه و ستون « 

به « حشوکران اصال»شود و عمدتاً کتاب  می تبلیغات کتاب در صفحات روزنامه به ندرت دیده

وجود داشت. ها  عنوان دفاعیات سیاسی یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز در همه شماره

 مورد بررسی قرار گرفت.  1378در سال  317تا  261روزنامه  صبح امروز نیز از شماره 

اصالح طلب از های  رسد که تلقی هیئت تحریریه روزنامه می با توجه به مطالب فوق به نظر

کتابخوانی عمدتاً  موضوعات ادبی و فلسفی بود و به همین علت بحث کتاب و  بحث کتاب و

کتابخوانی در صفحات ادب و اندیشه انعکاس پیدا کرده است و در نتیجه چنانچه در ادامه مقاله 

در بحث کتابخوانی بوده است. ها  خواهید دید موضوع  علوم انسانی مورد توجه جدی روزنامه

صفحه روزنامه  12کتاب و کتابخوانی در روزنامه، حداقل در دو صفحه از  بنابراین جایگاه بحث

 انعکاس داشته است. 

 معرفی کتاب
شماره معرفی کتاب داشت. روزنامه صبح امروز  78شماره،  270در زمینه معرفی کتاب از بین 

بار و  19بار، روزنامه عصر آزادگان  8بار، فتح  7بار، روزنامه توس20بار، روزنامه خرداد  5

بار اقدام به معرفی کتاب کردند. بنابراین روزنامه خرداد و عصر آزادگان  17روزنامه نشاط 

درصد مباحث به علوم انسانی  99بیشترین حجم مطالب را در معرفی کتابها داشتند. تقریباً 

(.  1تعلق داشت و علوم پایه و پزشکی تقریباً یک درصد مورد توجه بوده است ) نمودار شماره 

علوم انسانی به مباحث ادبیات بیش از موارد دیگر توجه شده است و این های  در میان رشته

توجه احتماالً به دلیل پر فروش بودن کتابهای ادبی بوده است. در این دوره یعنی اوایل دولت 

 ها اقتصادی در این روزنامههای  اصالحات با وجود باال بودن نرخ بیکاری و تورم؛ معرفی کتاب

دانشجویی، های  مورد توجه قرار نمی گرفت. در واقع با توجه به مطالبات دمکراتیک در جنبش

کتابهای سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار بود. منظور از کتابهای سیاسی، کتابهای سیاست 

و تاریخ نیز غیر مستقیم با روز است و البته کتابهای مرتبط با جامعه شناسی، فلسفه 

شود  دیده می 1نمودار شماره کشور همخوانی داشت. همانطور که در های روز  سیاست

 های مرتبط با علوم پزشکی و علوم پایه مورد توجه قرار نگرفته است. کتاب
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 ، نمودار موضوعی معرفی کتاب 1نمودار شماره 

 نقد کتاب
شماره، عصر  8شماره  نقد و بررسی کتاب بود. نشاط در  41شماره روزنامه ها، در  270از بین 

 2شماره، صبح امروز در  4شماره، خرداد در  3شماره، توس در  17شماره، فتح در  7آزادگان در 

شماره. بنابراین روزنامه عصر آزادگان و فتح بیشترین حجم مطالب را در موضوع نقد و بررسی 

د و از این ش می کتابها داشتند. نقد و بررسی کتاب به نوعی یک مقاله علمی در روزنامه محسوب

جهت در سطح باالتری نسبت به دیگر عناصر کتابخوانی داشت. در این زمینه به نسبت دیگر 

عناصر، مطالب بسیار کمی وجود دارد در حالی که این بخش به لحاظ علمی و انتقادی مهمتر از 

بخش بخشهای دیگر است. روزنامه فتح در این زمینه اهتمام بیشتری داشت و این بخش نیز مانند 

گرفت و بسیاری از  می داد که عمده آن توسط روزنامه فتح انجام می قبلی به کتابهای ادبی اهمیت

 (.    2غیر علوم انسانی مغفول مانده است) نمودار شماره های  موضوعات دیگر به خصوص رشته

 
 ، نمودار نقد  کتاب 2نمودار شماره 
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 مصاحبه
شماره مصاحبه بود : نشاط  40که بررسی شد، در  ای شماره از این شش روزنامه 270از بین 

شماره، صبح امروز  6شماره، خرداد در  6شماره ، فتح در  9شماره ، عصر آزادگان در  13در 

شماره. بنابراین روزنامه نشاط و عصر آزادگان بیشترین متن را در  0شماره، توس در  6در 

به تفکیک موضوع در جدول ها  مصاحبهمصاحبه در زمینه کتاب و کتابخوانی داشتند. موضوع 

فلسفه مورد توجه قرار گرفته است شود که براساس آن به ترتیب موضوع ادبیات و  می دیده

 (.3)نمودار شماره 

 
 ، نمودار موضوعی مصاحبه 3نمودار شماره 

 یادداشت
ی بود شماره یادداشت در زمینه کتاب و کتابخوان 17که بررسی شد، در ای  شماره 270از بین 

 2شماره، توس در  1شماره، فتح در  3شماره، عصر آزادگان در 4که بدین شرح است: نشاط در 

شماره. بنابراین روزنامه خرداد و نشاط بیشترین  1شماره، صبح امروز در  6شماره ، خرداد در 

ن مرتبط با کتاب و کتابخوانی داشته اند. در یادداشتها ، متهای  متن را در زمینه یادداشت

انتقادی درباره موضوعات مختلفی همچون برپایی نمایشگاه کتاب، وضعیت حق التالیف و چاپ 

شد که ستونهای کوتاه و اندکی از صفحات  می و نشر و کمکهای سوبسیدی وزارت ارشاد نوشته

رسد با وجود آنکه  می داد. به نظر می اصالح طلب به خود اختصاصهای  را به خود در روزنامه

های  منتقد مطرح بودند اما در زمینه یادداشتهای  اصالح طلب به عنوان روزنامههای  روزنامه

انتقادی نقش پررنگی نداشتند. شاید یکی از علل آن بی ارتباط در حمایت از  وزارت فرهنگ 



  1397پاییز/ بیست  و هشتم شماره/ هفتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 88
 

 

انتقادی در حوزه کتاب و کتابخوانی مستقیم یا غیر مستقیم وزارت های  نباشد زیرا یادداشت

 کرد. می فرهنگ را تضعیف

 تبلیغات کتاب 
شماره تبلیغات کتاب است که  88که بررسی شد، در ای  شماره از شش روزنامه 270از بین  

شماره ، توس در  11شماره، فتح در  25شماره ، عصر آزادگان در  7بدین شرح است: نشاط در 

امروز و عصر  شماره. بنابراین روزنامه صبح 38شماره ، صبح امروز در  5شماره، خرداد در  2

آزادگان بیشترین حجم مطلب را در تبلیغات مرتبط با زمینه کتاب و کتابخوانی داشتند. بیشتر 

تبلیغات، کتابهای سیاسی روز در جهت دفاع از یک جناح سیاسی است. ویژگی این رکن در 

بحث کتاب و کتابخوانی این است که موضوع سیاسی و علوم اجتماعی از موضوع ادبی پیشی 

فته است و همچنین مباحث متنوعی همچون موضوعات آموزشی و پزشکی و علوم پایه نیز گر

 (. 4هر چند اندک به نسبت ارکان دیگر مورد توجه قرار گرفته است)نمودار شماره 

 
 جایگاه موضوعی تبلیغات کتاب 4نمودار شماره 

 اخبار  
کتاب و کتابخوانی اقدام شده  شماره خبر در زمینه 138که بررسی شد، ای  شماره 270از بین 

شماره ،  31شماره، فتح در  24شماره ، عصر آزادگان در 24است که بدین شرح است: نشاط در 
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شماره خبر داشته است. همین  8شماره ، صبح امروز در  32شماره ، خرداد در  19توس در 

اخبار در زمینه  شود روزنامه خرداد و فتح بیشترین شماره را به انتشار می طور که مشاهده

 کتاب و کتابخوانی داشته اند.

از بین عناصر مختلف،  رکن خبر نسبت به ارکان دیگر در موضوع کتاب و کتابخوانی نقش 

بیشتری داشته است و پس از آن تبلیغات و معرفی کتاب باالترین فراوانی را داشته است اما 

ن فراوانی را به خود اختصاص ریارکان انتقادی مانند مصاحبه و نقد کتاب و یادداشت کمت

 (. 5اند) نمودار شماره  داده

 
 ، آمار کل عناصر کتاب و کتابخوانی در روزنامه ها 5نمودار شماره 

 

 استناد به کتاب در مقاالت

روزنامه نگاری  در تترین مقاال مقاله های تحقیقی از جمله رایجو  نویسی سرمقاله، ستون 

در سرمقاله و ستون نویسی رایج نیست. بنابراین ها  د به کتاباما بحث استنا شوند محسوب می

شود  می طوالنی و بعضاً دنباله دار در روزنامه محسوبهای  تحقیقی که متنهای  در بخش مقاله

الزم است که پژوهشگر در مقاله، استنادات خود را به منابع کتابی انعکاس دهد. به تبع هر 

روزنامه از اعتبار علمی بیشتری های  عتبر بیشتر باشد مقالهچقدر استنادات به منابع اصلی و م

گاهی مردم آ هدف اساسی از نوشتن این مقاالت، افزایش سطح دانش وبرخوردار خواهد بود. 

رخ داده و در آستانه وقوع است تا مخاطب تاثیرهای مثبت و  پیرامون موضوعات در حال وقوع
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تواند  گاهی موضوع این مقاالت می. ور بداندمنفی رویداد را در زندگی خویش سرنوشت کش

 موضوع غیر آشکار و رمز آلود باقی مانده است.بحثی تاریخ باشد که همچنان جوانب مختلف 

دهد که استنادات مقاالت تحقیقی به کتاب در شش روزنامه  می تحقیق نشانهای  یافته

ه بیش از نیمی از مقاالت اصالح طلب از اصول و روش خاصی پیروی نمی کند. به این ترتیب ک

بدون استناد و بخش دیگر آن به یک کتاب و یا حداکثر به دو تا چهار کتاب استناد داشته 

هم وجود داشته است که با استناد به بیش از پنجاه کتاب ای  است. البته در این بین مقاله

جای ها  روزنامهرسد از همین دوره به تدریج مقاالت تحقیقی در  می نوشته شده است. به نظر

خود را باز کرده است اما شاید به علت فضای کم روزنامه برای مقاالت تحقیقی طوالنی، بخش 

« منابع در دفتر روزنامه موجود است» استنادات در پایان مقاله حذف گردیده و به عبارت 

ه نشده بسنده کرده اند. الزم به ذکر است که در ارجاع به مقاالت شیوه یکسانی به کار گرفت

است و ظاهراً  سیاست روزنامه اینگونه بوده که دخل و تصرفی در شیوه ارجاع دهی نویسنده 

کتاب  و ناشر حذف و تنها نام های  نداشته باشد و به همین علت در برخی از ارجاعات نام

 نویسنده کتاب آورده شده است. 

ه حداقل یک کتاب داشته مقاله تحقیقی با استناد ب 9مقاله موجود،  17روزنامه فتح از 

مقاله تحقیقی تنها در دو مقاله که هر کدام به یک کتاب استناد کرده  13است. روزنامه توس از 

مقاله در ده مقاله به کتاب استناد داشته است. همچنین روزنامه عصر  16است. روزنامه نشاط از 

هفت مقاله و روزنامه صبح امروز آزادگان چهار مقاله از هشت مقاله و روزنامه خرداد دو مقاله از 

الزام و ها  سه مقاله از چهار مقاله به کتاب استناد کرده است. به این ترتیب هیچکدام از روزنامه

اصراری در جهت داشتن استنادات در هر مقاله را نداشتند در حالی که بیشتر این مقاالت 

پاراگراف نیاز به استناد به یک  تحقیقی در حوزه علوم انسانی به خصوص در زمینه تاریخ در هر

در این میان استناد  مقاالت به کتابهای التین و یا عربی تقریباً وجود . منبع کتابی داشته است

نداشت. الزم به ذکر است مقاالت ترجمه شده در این ارزیابی مد نظر قرار نگرفتند هرچند 

 له ذکر نشده است.مقاالت ترجمه شده چنانچه دارای استنادات بوده باشد در مقا
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 ، آمار استنادی مقاالت تحقیقی6نمودار شماره

 نتیجه گیری
با توجه به روی کار آمدن دولت اصالحات، فضای اجتماعی و فرهنگی در کشور تغییر کرد و به 

نیز فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگی پیدا کردند. یکی از روشهای توسعه ها  تبع روزنامه

کتاب و کتابخوانی در مطبوعات است. با روی کار آمدن دولت  فرهنگی، انعکاس مباحث

اصالحات روند چاپ و نشر کتاب و روزنامه نسبت به دولت قبل رشد پیدا کرد و به لحاظ تیراژ و 

فروش روزنامه، تفاوت معناداری با دوران پیش از خود داشت.  در پژهش حاضر، محتوای شش 

در عناصر مختلف کتاب و کتابخوانی؛  1378و  1377روزنامه پر تیراژ اصالح طلب در سال 

معرفی کتاب، نقد کتاب، مصاحبه، یادداشت، تبلیغات، اخبار و همچنین میزان استنادات مقاالت 

تحقیقی به کتاب را مورد بررسی قرار داده است. روزنامه نشاط، عصر آزادگان، توس، عصر امروز، 

بودند که در  1378و  1377ح طلب در سال کثیراالنتشار اصالهای  فتح و خرداد روزنامه

صفحات روزنامه خود از یک طرف به ترتیب به مباحث سیاسی، ادبی، اجتماعی، فلسفه و بین 

دادند و از طرفی دیگر مباحث اقتصادی، علمی، ورزشی و سالمت از  می الملل اهمیت بیشتری

 توجه کمتری برخوردار بود.

وعی در کل صفحات روزنامه وجود داشت این سیاست با توجه به روندی که به لحاظ موض 

شماره  138تقریباً در موضوع کتاب و کتابخوانی ادامه پیدا کرد. با نمونه گیری انجام شده، در 

شماره  17شماره مصاحبه و  40شماره نقد،  41شماره معرفی،  78شماره تبلیغات،  88خبر، 

داد بیشترین مطالب را به خود اختصاص داد یادداشت وجود داشت. در معرفی کتاب، روزنامه خر

و به لحاظ موضوعی، متن ادبی مورد توجه روزنامه خرداد، صبح امروز و فتح بود و همچنین 

توس و عصرآزادگان به ترتیب به موضوع تاریخ و فلسفه بیشتر از موضوعات دیگر در های  روزنامه
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ر آزادگان بیشترین متن را داشته است معرفی کتاب اهمیت داده اند. در نقد کتاب، روزنامه عص

اصالح طلب های  و به طور کلی موضوع ادبیات بیشتر از همه موضوعات دیگر مورد توجه روزنامه

روزنامه نشاط بیشترین مطلب را داشته است و همچنان  قرار گرفته است. در مصاحبه،

تبلیغات، موضوع  موضوعات ادبی باالترین مطلب را به خود اختصاص داده است. در زمینه

سیاسی از موضوع ادبیات پیشی گرفته است و در این زمینه روزنامه صبح امروز دارای بیشترین 

های  یافته در زمینه یادداشت، روزنامه خرداد بیشترین مطلب را داشته است.. تبلیغ کتاب است

ابخوانی به اصالح طلب در بین ارکان مختلف کتاب و کتهای  دهد که روزنامه می تحقیق نشان

ترتیب به اخبار، تبلیغات، معرفی، نقد، مصاحبه و یادداشت  بیشترین اهمیت را داده اند. به 

مختلف آن به موضوع ادبیات تاکید داشتند و های  لحاظ موضوعی به علوم انسانی و از بین رشته

از علوم پس از آن  به سیاست و علوم اجتماعی اهمیت داده شد و کتب اقتصادی به عنوان یکی 

برخوردار نبود. همچنین علوم ای  اجتماعی، با وجود مشکالت اقتصادی در کشور از اهمیت ویژه

قرار ها  آموزشی مورد توجه روزنامههای  پایه، علوم پزشکی، مباحث کودک و نوجوان و کتب

ع نگرفت. در رابطه با استنادات مقاالت تحقیقی، بیش از نیمی از مقاالت بدون استناد به منب

 کتابی بوده است و همچنین مقاالت استناد شده به کتاب کافی نبوده است. 

 منابع
 ها روزنامه

  1378تا تیر  1378روزنامه صبح امروز،  اردیهشت. 

  1377تا شهریور  1377روزنامه توس، مرداد . 

  1377تا بهمن  1377روزنامه خرداد ،آذر. 

  1378تا آذر  1378روزنامه عصر آزادگان، شهریور. 

  1378تا اردبیهشت  1377روزنامه نشاط، اسفند 

  1378تا بهمن  1378روزنامه فتح، اذر . 

 کتاب 
  ( قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نقد.1397خانیکی، هادی .) 

  ( روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ج  1378ساروخانی، باقر .)تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 1 ،

 . مطالعات فرهنگی

  ( روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ج 1382ساروخانی، باقر .)پژوهشگاه علوم انسانی و  2 ،

 مطالعات فرهنگی.

  (. سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران.1377)  1376سالنامه آماری 

  ران ، تهران : مرکز آمار ایران.(. سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ای1378)  1377سالنامه آماری 
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  (. سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران. 1379)  1378سالنامه آماری 

  (. سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار  1376)  1375سالنامه آماری کشور

 ایران.

  ( روش تحقیق  1383عزتی، مرتضی .) ،1383در علوم اجتماعی ، همدان : نور علم. 

  ( اقتصاد ایران : توسعه ، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ ، تهران : نشر نی. 1391عظیمی، حسین.) 

 ( روشهای تحقیق و آمار در علوم سیاسی و جامعه شناسی، موسسه 1353محمدی نژاد، حسن .)

 عالی علوم سیاسی و امور حزبی.

 مقاالت
 های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی  بررسی تعداد مقاالت و گزارش(. »1382ل )رحمانی، بتو

فصلنامه «. 1377و  1376های  ها با موارد مشابه در سال و تطبیق آن 1375و  1374های  در سال

 .22- 11 صص کتاب. دوره چهاردهم، شماره اول،

 های  های کثیراالنتشار در دوره روزنامهتحلیل محتوای (. »1394فرد، فاطمه ) رحمانی، بتول؛ نوشین

، مطالعات ملی کتابداری «هشتم و نهم ریاست جمهوری از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتابخوانی

 . 91 - 79صص و سازماندهی اطالعات، دوره بیست و ششم، شماره سوم،

 ( 1394فرهنگی، علی اکبر؛ رستگار، امیر« .)شماره « وهشیتحلیل محتوای رسانه، یک رویکرد پژ ،

 .142-121 وسایل ارتباط جمعی رسانه، صص ، مجله100

 ( 1393یقطین، مریم؛ جوکار، عبدالرسول« .) کندوکاوی در انعکاس موضوعات کتابداری و

، 20دوره  ، فصلنامه نهاد کتابخانه عمومی کشور،1390های کثیراالنتشار سال رسانی در روزنامه اطالع

 . 591 -573، صص 3ش 


