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تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر دوره های هشتم و نهم 
ریاست جمهوری از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی 

بتول رحمانی |  فاطمه نوشین فرد

چڪید ه

هد ف: تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی د ر د وره های 

هشتم و نهم ریاست جمهوری اسالمی ایران از نظر انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی 

است.

روش پژوهش: از نوع کاربرد ی است و با استفاد ه از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعۀ آماری، 

گزارش، معرفی، و نقد های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های مورد نظر از خرد اد 

1380 تا مرد اد 1388 )جمعاً 297 ماه و 8782 شامره( بود. ابزار مورد استفاد ه، کاربرگ و سیاهۀ 

وارسی بود و د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزار اکسل و SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: کل مطالب منترششد ه د ر روزنامه های مورد بررسی د ر د ورۀ هشتم ریاست جمهوری 

كشور 70 مقاله، 2138 گزارش، 2553 معرفی کتاب، و 475 نقد بود. تعد اد کل مطالب د ر د ورۀ 

نهم 37 مقاله، 2164 گزارش، 2220 معرفی كتاب، و 253 نقد بود. فعالیت های فرهنگی مربوط 

به مقاله، گزارش، معرفی، و نقد های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر د ورۀ هشتم نسبت به د ورۀ 

نهم افزایش بیشرتی را نشان می د هد. روزنامۀ ایران با فعالیت فرهنگی 47/67 د رصد د ر د ورۀ 

هشتم نسبت به سایر روزنامه ها و نسبت به د ورۀ نهم پیشی گرفته است. 

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کتاب و کتاب خوانی د ر جامعه و رسالت روزنامه ها به عنوان یک 

رسانۀ عمومی و ملی، نتایج به د ست آمد ه رضایت مند نیست، زیرا روزنامه های کثیراالنتشار باید 

نقش فعال و پررنگ تری نسبت به انتشار مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د اشته باشند.
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اطالعات  علم  د کرتای  د انشجوی   .1

آزاد  د انشــگاه  د انش شناســی،  و 

اسالمـــی، واحد علـوم و تحقیقات 

تهــران )نویسند ه مسئول( 

batol_rahmany@yahoo.com

استاد يار گروه علم اطالعات و   .2 

د انش شناسی ، د انشگاه آزاد اسالمی، 

واحد علوم و تحقیقات تهران

nooshinfar2000@yahoo.com 

3. Cultural development

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر دوره های هشتم و نهم ریاست 
جمهوری از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی 

د ریافت: 1393/02/07
  پذیرش: 1393/07/23

مقد مه
رشد و تعالی جامعه تا حد زیاد ی به میزان علم و آگاهی افراد آن جامعه از علوم و فنون 
مختلف بستگی د ارد. مطالعه، علم و آگاهی افراد را افزایش می د هد و به کسب آگاهی و 
شناخت از محیط زند گی و جهان پیرامون منجر می شود و د ر مقابل، انسانی که نسبت به 
محیط خود اشراف و آگاهی ند ارد د ر د ستیابی به اهد اف و کسب نتایج د لخواه که می تواند 
شامل همه بخش های زند گی او باشد نسبت به سایرین ناتوان تر است. جامعه ناآگاه و کم سواد 
نیز از سایر جوامع، عقب افتاد ه تر و به تعبیر امروزی توسعه نیافته تر است. امروزه، کسانی 
صاحب قد رت هستند و د ر د نیا حرف اول را می زنند که د ر عرصة علم و د انش پیشرفت 
د اشته اند. امروزه، مظهر قد رت علم است و جامعه ای به توسعه یافتگی1 د ست می یابد که 
خواند ن و مطالعه، فرهنگ عمومی آن است؛ به تعبیری د یگر، مرد م آن جامعه به فرهنگ 

توسعه د ست پید ا کنند )مراد ی، 1369(.
مقولة کتاب خوانی د ر هر جامعه ای منشأ آگاهی و روشنگری است و نسل نوجوان و 
جوان ما نیز به این نعمت بزرگ نیاز مبرم د ارد تا بتواند به بهترین وجه ممکن آیند ة خود 
و جامعه را به خوبی ترسیم کند. بد ون ترد ید، ترویج و ارتقاي فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
می تواند تضمین کنند ة آیند ة علمی کشور نیز باشد. روزنامه از قد یمي ترین رسانه هاي گروهي 
د ر ایران است که سابقة آن به سال ها قبل مي رسد. روزنامه وسیله اي براي آگاهي و شناخت 
د اد ن به انسان نسبت به خود و د نیایي که او را احاطه کرد ه؛ وسیله اي براي مطلع کرد ن مرد م 

بتول رحمانی 1 
  فاطمه نوشین فرد2



81
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

از پیشرفت ها، تحوالت، و د گرگوني هاي مختلف د ر تمام ابعاد زند گي است )باقریان نژاد 
اصفهاني، 1371، ص 54-53(.

از آنجا که یکی از پیش نیازهای مهم رشد و توسعه یافتگی اجتماعی و حتی اقتصاد ی، 
د اشتن جامعه ای اهل کتاب و مطالعه است، د ستیابی به چنین جامعه ای به برنامه ریزی هد فمند 
و آزمود ه و استمرار آن نیازمند است )جوادزاد ه، 1387(. پرد اختن به مسائل فرهنگی کشور 
از جمله کتاب و کتاب خوانی و ارائة راه حل هایی برای رفع معضالت، تنگناها، و مشکالت 
آن نیازمند همت همگانی است و بخش های د ولتی که مسئول آن هستند باید د ر راه آن 
سرمایه گذاری کنند و با بصیرت و قد رت، نظارت الزم بر مسائل فرهنگی د اشته باشند و آن 
را سر و سامان د هند. تالش برای ایجاد عاد ت به مطالعه باید از اولویت های مهم کارگزاران 
فرهنگی باشد، زیرا از این طریق می توان فرهنگ جامعه را به پویایی و بالند گی رساند. د ر 
میان رسانه هاي گروهي، روزنامه ها از توان بیشتري براي ترویج و توسعة کتاب و کتاب خوانی 
برخورد ار هستند و می توانند منعکس کنند ة رخد اد ها و واقعیت های جامعه باشند و عموم 
مرد م با این رسانه ها د ر ارتباط هستند. حال اگر روزنامه ها به مفاهیم کتاب و کتاب خوانی 
بیشتر بپرد ازند و مطالعه را به عنوان یک ارزش د ر جامعه نهاد ینه کنند می توان امید وار بود که 
حرکت های مثبتی د ر جهت ایجاد فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی د ر جامعه ایجاد شود. ترویج 
و توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی د ر قالب رسانه هاي مکتوب و چند رسانه اي نوین 

مي تواند نتایج قابل مالحظه اي را به د نبال د اشته باشد.
یکی از شاخص های ارزیابی رشد، توسعه، و پیشرفت فرهنگی هر کشوری د ر عصر 
حاضر میزان مطالعه و کتاب خوانی مرد م آن مرز و بوم است و کشور تاریخی ما نیز از قد یم االیام 
تاکنون با د اشتن تمد نی چند هزار ساله و مراکز متعد د علمی، فرهنگی و کتابخانه های معتبر 
و علما و د انشمند ان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی سرآمد سایر کشورها بود ه است )زارع 

تیموری، 1386(.
آمارهای موجود و گزارش های سازمان های بین المللی نشان مي د هد کشورهایی که 
مرد م آنها به مطالعه عاد ت ند ارند یا مطالعه د ر میان مرد م این کشورها د ر سطح پایینی قرار 
د ارد، از نظر فرهنگی، سیاسی، و اقتصاد ی نیز دچار فقر هستند. روزنامه ها با تولید و توزیع 
مطلوب اطالعات، نقش زیاد ي د ر باال برد ن آگاهي هاي گوناگون و ضروري برعهد ه مي گیرند 
و جامعه را د ر نیل به تعالي و ترقي همه جانبه یاري مي کنند. جراید، به خصوص روزنامه ها، 
سود مند ترین، فراوان ترین، و ارزان ترین وسیله براي بال ابرد ن سطح آگاهي افراد جامعه و 

مبارزه با جهل و بي خبري به شمار مي آیند. 
روزنامه ها با تأثیري که بر طرز فکر، آراء و د یگر ابعاد زند گي بشر د ارند، واقعیت سیاسي 

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر 
دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری...
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و اجتماعي خاصي را براي مرد م خلق مي کنند و به عنوان پرمخاطب ترین رسانة نوشتاري تأثیر و 
کارکرد عمیق تري د ر شکل د هي عقاید، باورها، نظرها، و هد ایت افکار عمومي د ارند )اسحاقی، 
1391(. روزنامه ها می توانند با انتشار مقاله، گزارش، نقد، و معرفی د ربارة کتاب نقش ویژه ای د ر 
ترویج و توسعة کتاب خوانی د اشته باشند و همچنین آیینة نظرها و رخد اد های اجتماعی باشند. 
لذا این پژوهش بر آن است رویکرد روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات، ایران، و جمهوری 
اسالمی را د ر د وره های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسالمی ایران از لحاظ انتشار مطالب 
مرتبط با کتاب و کتاب خوانی مورد بررسی قرار د هد تا مشخص شود این مطالب که یک 
مسئلة مهم د ر امر آموزش و فرهنگ کشور است، چه میزان د ر این د وره ها د ر روزنامه های 
ایران مورد توجه قرار گرفته است. هد ف اصلی، بررسی تعد اد مقاله ، گزارش، معرفی، و نقد ها 
د ر روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم 
ریاست جمهوری ایران است که به مفهوم کتاب و کتاب خوانی اختصاص یافته اند. همچنین 
بررسی محتوای کل شماره های روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی 
د ر د وره های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسالمی ایران )تعد اد سال های مورد بررسی از 
خرد اد 1380 تا مرد اد 1384 است، جمعاً 297 ماه و 8782 شماره( انجام شد ه و نمونه گیری 
به عمل نیامد ه است. به عالوه، روزنامه هاي اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی به د لیل سابقه 

انتشار طوالنی تر نسبت به سایر روزنامه ها و به د لیل انتشار د ر سطح ملی انتخاب شد ه اند.
نوروزی )1382( د ر پایان نامة خود با بررسی میزان و نحوة انعکاس اخبار و مطالب 
مربوط به کتاب د ر روزنامه های کثیراالنتشار سال 1380، اخبار و مطالب مربوط به کتاب را 
به روش تحلیل محتوا د ر روزنامه های ایران، همشهری، اطالعات، و کیهان د ر سال 1380 
بررسي کرد. روزنامة همشهری بیشترین سطح زیر چاپ اخبار و مطالب مربوط به کتاب را 
به خود اختصاص د اد ه و روزنامة ایران از نظر تعد اد مطالب بیش از سایر روزنامه ها به انعکاس 

اخبار و مطالب مربوط کتاب پرد اخته بود.
یوسفی نیا )1380( با بررسی وضعیت آگهی های فرهنگی د ر روزنامه های عصر قاجار با 
تأکید بر آگهی کتاب، به شناخت زمینه های فرهنگی آگهی د ر مطبوعات عصر قاجار از نظر 
کمیت )تعد اد، سطح زیر چاپ( و کیفیت )محتوا( پرد اخت. بیشترین سهم آگهی های فرهنگی 
متعلق به روزنامه اختر بود ه که د ر خارج از ایران منتشر مي شد ه و کمترین سهم متعلق به 
روزنامه شرافت بود ه است. عنصر کتاب با 55/6 د رصد بیشترین سهم را و عنصر نمایش با 

0/1 د رصد کمترین سهم را د اشت. 
ذوالقد ری )1388( نیز د ر پژوهشی با تحلیل محتوای رمان های چاپ اول سال 1386 از 
نظر مفاهیم کتاب، کتاب خوانی، و کتابخانه به این نتیجه رسید که د ر کمتر از 50 د رصد رمان ها 

بتول رحمانـی 
 فاطمـه نوشیــن فرد
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به مفاهیم مورد پژوهش او توجه شد ه است. به عالوه، میزان به کارگیری واژه کتابخانه از د و 
واژة کتاب و کتاب خوانی کمتر بود ه است. همچنین یافته های او نشان د اد که د ر رمان ها به 
موضوع های مرمت و نگهد اری کتاب، کتابخانه کود ک، و کتابخانه الکترونیکی یا توجه نشد ه 

یا بسیار کم پرد اخته شد ه است.
یزد یان راد )1389( با تحلیل محتوای مجالت تخصصی حوزه آموزش و پرورش و 
کتابد اری د ربارة ترویج کتاب خوانی و کتابخانه های کود کان از سال 1378 تا 1387 به این 
نتیجه رسید که از تعد اد کل مقاله های منتشرشد ه د ر این نشریات، بیشترین تعد اد مقاله های 
مرتبط با مقوله های کتابخانه های کود کان و کتاب خوانی د ر سال های 1384 و 1378 و کمترین 

تعد اد مقاله های مرتبط د ر سال 1383 و سپس 1386 )8/1 د رصد( منتشر شد ه اند. 
عالیی مه آباد ی )1391( با تحلیل محتواي روزنامه هاي کثیراالنتشار فارسي زبان منتشرشد ه 
د ر تهران بین سال  هاي 1388-1390 گزارش کرد که موضوعات فناوری و علوم کاربرد ی با 

2708 عنوان بیشترین میزان را به خود اختصاص د اد ه اند.
د ر پژوهش مهرنوش )1375( که به انعکاس نقش کتابخانه ها د ر جامعه براساس پژوهش 
د ر مطبوعات ایران پرد اخته است، نشان د اد ه شد که روزنامه ها بیش از مجالت هفتگی و ماهانه 

د ر مورد کتابد اری و کتابخانه ها مطلب د ارند. 
سینگ1 )1984( با تحلیل مقاالت نشریات کتابد اری و اطالع رسانی هند د ر فاصله 
سال های 1971 تا 1982 نشان د اد که بیشترین تعد اد مقاله د ر زمینة موضوع خد مات کتابد اری 
و اطالع رسانی بود ه است. د کومانتاسیون د ر رد یف د وم و انواع کتابخانه ها د ر رد یف سوم قرار 
د اشتند. سینگ به این نتیجه رسید که شکاف بزرگی بین موضوعات رد یف اول و موضوعاتی 

چون حقوق کتابد اری و اشتراک کتابخانه ها وجود د ارد که باید به آنها توجه شود. 
فینک و د وین2 )1993( با مطالعه ای که د ر مورد عاد ت خواند ن، وسعت غفلت د ر 
مطالعه بزرگساالن انجام د اد ه است نشان د اد که تعد اد اند کی از خوانند گان بزرگسال، عاد ت 
مطالعه را گسترش ند اد ه اند. راه های پرورش عاد ات مطالعه بزرگساالن که شامل مواد مرتبط، 
تجهیز محیط با مواد خواند نی، قرائت با صد ای بلند برای بزرگساالن، واد ار کرد ن بچه ها به 
خواند ن، آرام خواند ن، معاد ل سازی، شراکت د ر خواند ن کتاب و غیره د ر این پژوهش بحث 

شد ه است.
با توجه به پژوهش های انجام شد ه، سازمان ها و نهاد های مربوطه تالش کافی برای ترویج 
و توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی د ر بین آحاد مرد م جامعه انجام ند اد ه اند. می توان بیان 
کرد که یکی از مفید ترین راهکارها توجه خاص نهاد ها و سازمان های مسئول به این مسئله 
است که می توانند از طریق رسانه ها به ویژه روزنامه ها برای ارتقای سطح مطالعه و توسعه 

1. Sing

2. Fink & Devine 

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر 
دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری...
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کتاب خوانی تالش وافری نمایند. بد ین ترتیب مالحظه می شود باوجود اهمیت موضوع، 
یعنی اطالع رسانی د ر مورد کتاب، کتابخانه ها، و فرهنگ کتاب خوانی د ر جامعه از طریق 
روزنامه ها و انجام کار زیاد د ر این زمینه، به آن کمتر توجه شد ه است. لذا عد م توجه به این 
موضوع مهم فرهنگی و خأل آن باعث گرد ید ه است تا پژوهش حاضر به آن بپرد ازد. به منظور 
شناخت و آگاهی از میزان توجه روزنامه ها به عنوان رسانه ای ارتباطی د ر توسعه فرهنگ کتاب 

و کتاب خوانی، یک پرسش و سه فرضیه مطرح شد:
اینکه چه تعد اد از مقاالت ، گزارش ها، معرفی، و نقد ها د ر روزنامه های اطالعات، ایران، و 
جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم ریاست جمهوری به مفهوم کتاب و کتاب خوانی 
اختصاص یافته است. با این فرض که بین تعد اد، نوع، و میزان مطالب منتشر شد ه د ر این 

روزنامه ها تفاوت معناد اری وجود د ارد.

روش شناسی 
پژوهش حاضر با استفاد ه از روش تحلیل محتوا انجام شد ه است. جامعة آماری مقاالت، 
گزارش ها، معرفی، و نقد های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های اطالعات، ایران، 
و جمهوری اسالمی از خرد اد 1380 تا مرد اد 1388 بود. بد ین لحاظ، 8782 شمارة روزنامه و 

حد ود 228,332 صفحه از این روزنامه ها بررسی شد ه است. 
برای گرد آوری اطالعات کاربرگ و سیاهة وارسی طراحی شد. کلیة شماره های روزنامه های 

مورد پژوهش، بررسی و آمار و اطالعات الزم روي کاربرگ یاد د اشت گرد ید.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات، آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها، آمار استنباطی 
استفاد ه شد: آزمون t براي مقایسة میانگین یک صفت د ر د و گروه مستقل، آزمون تحلیل 
واریانس یک طرفه براي مقایسة میانگین یک صفت د ر چند گروه مستقل، آزمون لون براي 

زیرمجموعة آزمون t، و برابری واریانس ها. 

بتول رحمانـی 
 فاطمـه نوشیــن فرد
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یافته ها

جد ول 1. توزیع فراوانی مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های  مورد مطالعه

 جد ول 1 نشان می د هد که بیشترین فراوانی د ر د ورة هشتم مربوط به معرفی ها د ر 
روزنامه های مورد بررسی بود ه و روزنامة ایران با 53/20 د رصد بیشترین فعالیت را د اشته است. 

جد ول 2. توزیع فراوانی مطالب مرتبط با کتاب و كتاب خواىن د ر روزنامه های مورد مطالعه 

د ر  به معرفی ها  نهم مربوط  فراوانی د ر د ورة  بیشترین  نشان می د هد که  جد ول 2 
روزنامه های مورد بررسی بود ه و روزنامه ایران با 41/42 د رصد بیشترین فعالیت را د اشته 

است. 

نوع
 مطالب

روزنامه ها

کلنقدمعرفیگزارشمقاله

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

71055225/2899538/97275/68158129/93اطالعات

5375/71129259/18106041/5140585/26281053/20ایران

 جمهوری
اسالمی

1014/2833915/5249819/50439/0589016/85

701/32218341/33255348/344758/995281100جمع

نوع
 مطالب

روزنامه ها

کلنقدمعرفیگزارشمقاله
ی

وان
فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

ی
وان

فرا

صد
د ر

82064926/52117041/05235/31185039/58اطالعات

1435105943/2765322/9121048/49193641/42ایران

 جمهوری
اسالمی

1537/545618/6339713/92204/6088818/99

370/79216446/29222047/492535/414674100جمع

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر 
دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری...
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جد ول 3. توزیع فراوانی مطالب مرتبط با کتاب و كتاب خواىن د ر روزنامه های مورد مطالعه

براساس د اد ه های جد ول 3 د ر کلیه موارد، مقوله های مورد بررسی پژوهش د ر د ورة 
هشتم نسبت به د ورة نهم بیشتر بود ه است. روزنامة ایران با 4746 عنوان بیشترین مقوله ها را 
د اشته و روزنامة جمهوری اسالمی با 1778 عنوان کمترین میزان مقوله ها را به خود اختصاص 

د اد ه است.

جد ول 4. مقایسۀ میانگین مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های مورد مطالعه

جد ول 4 نشان می د هد که تعد اد مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های 
مورد بررسي د ر د ورة هشتم بیشتر بود ه است.

فعالیت های 
فرهنگی

روزنامه ها

کلنقدمعرفیگزارشمقاله

تم
ش

 ه
ره

د و

هم
ۀ ن

ور
د 

تم
ش

 ه
ره

د و

هم
ۀ ن

ور
د 

تم
ش

 ه
ره

د و

هم
ۀ ن

ور
د 

تم
ش

 ه
ره

د و

هم
ۀ ن

ور
د 

78552649995117027233431اطالعات

53141292105910606534052104746ایران

101533945649839743201778جمهوری اسالمی

کل

703721832164255322204752539955فراوانی

0/700/3721/9221/7325/6422/304/772/54100د رصد

انحراف معیار از میانگینانحراف معیارمیانگیند ورهمتغیر

تعد اد مطالب منترشه

1320/251230/39615/19هشتم

1168/51185/34592/67نهم

بتول رحمانـی 
 فاطمـه نوشیــن فرد
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جد ول 5. مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های مورد مطالعه

با توجه به نتایج آزمون لون و سطح معناد اری آن )0/848(، برابری واریانس ها پذیرفته 
شد. آزمون t مربوط به برابری واریانس ها که مقد ار آن )0/178( است سطح معناد اری 
)0/865( را نشان د اد)جد ول 5(. بنابراین، فرضیة پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت. یعنی بین 
تعد اد مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی )مقاله، گزارش، معرفی، و نقد( د ر روزنامه های 
اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسالمی 

ایران تفاوت معناد اری وجود ند ارد.
براي پاسخ به فرضیة د وم، جد ول هاي 6 و 7 تنظیم شد ه اند. میزان انواع مطالب مربوط 
به کتاب و کتاب خواني د ر روزنامه هاي اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی به تفکیک 

د وره هاي هشتم و نهم ریاست جمهوري د ر جد ول 6 آورد ه شد ه است.

جد ول 6. نوع مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های مورد مطالعه

     د وره ها

مطالب منترشه

د ورۀ نهمد وره هشتم

انحراف استاند اردمیانگینانحراف استاند اردمیانگین

23/3325/7312/333/78مقاله

727/66500/519721/33307/93گزارش

851307/42740393/77معرفی کتاب

158/33213/7684/33108/33نقد کتاب

تفاوت 
به تفکیک 
د وره هاي 

هشتم و نهم

آزمون لون برای برابری 
واریانس ها

آزمون مقایسۀ میانگین ها برای گروه های مستقل

F
سطح 

معناد اری
t

د رجه 
آزاد ی

سطح 
معناد اری
 د و د امنه

تفاوت 
میانگین ها

تفاوت 
انحراف 
استاند ارد

فاصله اطمینان 95 د رصد

حد باالحد پایین

ب
طال

د م
د ا

تع
رشه

منت
 

برابری 

واریانس ها
0/040/848

0/17860/865151/75854/23-1938/492241/99

نابرابری 

واریانس ها
0/1785/9920/865151/75854/23-1939/202242/70

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر 
دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری...
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اطالعات مند رج د ر جد ول 6 مقایسه میانگین نوع مطالب منتشرشد ه )مقاله، گزارش، 
معرفی، و نقد( مرتبط با کتاب و کتاب خواني را د ر روزنامه های کثیراالنتشار اطالعات، ایران، 
و جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم نشان می د هد. همان طور که مشاهد ه می شود 
میانگین تعد اد مقاله ها د ر د وره هشتم برابر با 23/33 د ر د ورة نهم 12/33 است. همچنین 
میانگین گزارش ها د ر د وره هشتم و نهم به ترتیب برابر با 727/66  و 721/33 است. میانگین 
معرفی ها د ر د وره هشتم و نهم به ترتیب برابر 851 و 740 است و میانگین نقد ها د ر د وره 

هشتم و نهم به ترتیب برابر با 158/33 و 84/33 است.

جد ول 7. نوع مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های مورد مطالعه

با توجه به نتایج آزمون لون و سطح معناد اری آن )0/029 برای مقاله، 0/333 برای 
گزارش، 0/691 براي معرفی، و 0/157 براي نقد(، برابری واریانس ها پذیرفته شد. واریانس ها 
که مقد ار آن )0/732( برای مقاله، )0/019( برای گزارش، )0/385( مربوط به معرفی، و 

تفاوت 
به تفکیک 

د وره هشتم 
و نهم

آزمون لون برای 
برابری واریانس ها

آزمون مقایسه میانگین ها برای گروه های مستقل

F
سطح 

معناد اری
t

د رجه 
آزاد ی

سطح 
معناد اری د و 

د امنه

تفاوت 
میانگین ها

تفاوت 
انحراف 
استاند ارد

فاصله طمینان %95

حد باالحد پایین

مقاله

برابری 

واریانس ها
11/0550/0290/73240/5051115/01-30/6952/69

نابرابری 

واریانس ها
0/7323/3260/53711150/1-51/1173/11

گزارش

برابری 

واریانس ها
1/2080/3330/01940/9866/33339/12-935/23947/9

نابرابری 

واریانس ها
0/0193/3260/9866/33339/12-1015/531028/2

معرفی

برابری 

واریانس ها
0/1830/6910/38540/720111288/42-689/8911/8

نابرابری 

واریانس ها
0/3853/7780/721111288/42-708/73930/73

نقد

برابری 

واریانس ها
3/0250/1570/53440/62174138/49-310/52458/52

نابرابری 

واریانس ها
0/5342/9720/63174138/49-369/49517/14

بتول رحمانـی 
 فاطمـه نوشیــن فرد
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)0/534( مربوط به نقد هاست با توجه به سطح معناد اری آزمون t )0/505 برای مقاله، 0/986 
برای گزارش، 0/720 براي معرفی، و 0/621 براي نقد( فرضیة پژوهش مورد تأیید قرار 
نگرفت)جد ول 7(. یعنی بین نوع مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های 
اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسالمی 

ایران تفاوت معناد اری وجود ند ارد.
براي پاسخ به فرضیة سوم جد ول هاي 8 و 9 تنظیم شد ه اند.

جد ول 8. میانگین مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خوانی د ر روزنامه های مورد مطالعه

اطالعات مند رج د ر جد ول 8 مقایسه میانگین فعالیت های فرهنگی د ر روزنامه ها د ر 
د وره های هشتم و نهم ریاست جمهوری است. همان طور که مشاهد ه می شود میانگین کل 
فعالیت های فرهنگی د ر روزنامه اطالعات د ر د وره هشتم برابر با 395/25 و د ر د ورة نهم 462/5 
است . د ر حالیکه میانگین فعالیت های فرهنگی د وره هشتم د ر روزنامه ایران 702/5 و د ر د ورة 

نهم 484 و د ر روزنامه جمهوری اسالمی د ر د وره هشتم و نهم به ترتیب 222/5 و 222 است.

جد ول 9. نتایج آزمون تحلیل واریانس يك طرفه 

* معناد اری د ر سطح 0/05                   ** معناد اری د ر سطح 0/01

     د وره ها

  روزنامه ها

د ورۀ نهمد ورۀ هشتم

انحراف استاند اردمیانگینانحراف استاند اردمیانگین

395/25470/064462/5558/291اطالعات

702/5593/669484467/319ایران

222/5235/831222237/370جمهوری اسالمی

FPمیانگین مجذوراتد رجه آزاد یمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

0/000**37253/334312417/77860.2روزنامه

--41665/53202206/26خطا

---78918/87205کل

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر 
دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری...
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می د هد که بین روزنامه های اطالعات، 
ایران، و جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم از لحاظ میزان مطالب مرتبط با کتاب و 
کتاب خواني تفاوت معناد اری وجود ند ارد. همچنین، فعالیت روزنامة ایران از سایر روزنامه ها 
باالتر بود ه است. اما فعالیت روزنامة ایران د ر د ورة نهم نسبت به د ورة هشتم کاهش چشمگیر 

یافته است)جد ول 9(.

بحث و نتیجه گیری
یافته ها نشان د اد که د ر روزنامه های مورد بررسی د ورة هشتم نسبت به د ورة نهم، د ر کلیه 
مقوله های مربوط به کتاب و کتابخوانی توجه بیشتری شد ه است. اما، د ر مجموع با توجه 
به اهمیت کتاب و کتاب خواني د ر جامعه و رسالت روزنامه ها به عنوان یک رسانه عمومی 
و ملی نتایج به د ست آمد ه رضایت مند نیست، زیرا که روزنامه ها می توانند نقش فعال تری د ر 

زمینه های مختلف مربوط به کتاب و کتاب خواني ایفا کنند. 
براساس یافته های به د ست آمد ه می توان گفت که تفاوت معناد اری بین مطالب د وره های 
هشتم و نهم د ر روزنامه های مورد بررسی وجود ند ارد. د ر این رابطه باید اظهار د اشت که 
افزایش تعد اد مقاله، گزارش، معرفی، و نقد د ر حوزة کتاب و کتاب خواني د ر روزنامه ها یکی 
از عوامل ایجاد انگیزه مطالعه و کتاب خواني د ر جامعه است و روزنامه ها به عنوان یک ابزار 
قد رتمند د ر توسعة فرهنگ کتاب و کتاب خواني مؤثر هستند با توجه به نتایج فرضیه های 
پژوهش، شایسته است نویسند گان و د ست اند رکاران مسئول روزنامه ها به این نکته توجه 
کنند که کتاب و کتاب خواني یکي از شاخص هاي توسعه د ر هر کشوري محسوب مي شود 
و ترویج آن باعث افزایش سطح آگاهی نسبت به مسائل اجتماعی، رفاه، و زند گي بهتر براي 
افراد جامعه خواهد بود. توصیه مي شود که این مسئولیت دشوار به د غد غه مستمر و د ائمي 

آنها تبد یل شود.
همچنین، بین روزنامه های مورد بررسی د ر د وره های هشتم و نهم از لحاظ میزان مطالب 
مرتبط با کتاب و کتاب خواني تفاوت معناد اری وجود ند ارد. نتایج نشان می د هد که روزنامه ها 
توجه خاصی به مقوله های مورد بررسی )مقاله، گزارش، معرفی، و نقد( ند اشته اند. فقط 
روزنامه ایران که مستقیماً زیر نظر د ولت است و زیرمجموعة خبرگزاری جمهوری اسالمی 
و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، د ر کلیة موارد نسبت به سایر روزنامه ها 
فعالیت بیشتری د اشته است. د ر پژوهش های مهرنوش )1375(، یوسفی نیا )1380(، و نوروزی 
)1382( نیز تنها یک روزنامه به مطالب مربوط به کتاب و آگهی های فرهنگی پرد اخته است.

با کتاب و کتاب خواني  نتیجه گیری کلی می توان گفت که مطالب مرتبط  د ر یک 

بتول رحمانـی 
 فاطمـه نوشیــن فرد
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د ر روزنامه های اطالعات، ایران، و جمهوری اسالمی د ر د وره های هشتم و نهم ریاست 
جمهوري مطلوبیت مورد نظر را ند اشته است. مقایسة د اد ه ها نشان مي د هد که د ورة هشتم 
نسبت به د ورة نهم وضعیت بهتری د اشته و فعال تر بود ه است )باوجود آمار باالی کتاب 
منتشرشد ه براساس آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسه کارنامه نشر د ر د ورة نهم، 
نتایج مربوط به مطالب مرتبط با کتاب و کتاب خواني د ر روزنامه های کثیراالنتشار کمتر بود ه 
است(. به  این ترتیب، مالحظه می شود باوجود اهمیت موضوع، یعنی اطالع رسانی د ر مورد 
کتاب و کتاب خوانی د ر جامعه از طریق روزنامه ها، به آن کمتر توجه شد ه است. روزنامه ها 
به عنوان یک رسانة ملی، ابزاری د ر جهت ایجاد فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی د ر جامعه 
مطرح هستند که با انتشار مقاله، گزارش، نقد، و معرفی د رباره کتاب نقش ویژه ای د ر ترویج 
و توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی د ارند. هر فرد روزنامه خوان حتماً کتاب خوان نیست، 
اما توجه به مقوله های فرهنگی د ر خصوص کتاب د ر روزنامه ها می تواند عاملی براي تشویق 

افراد به خواند ن کتاب و کتاب خوان کرد ن افراد باشد. 
با توجه به اهمیت کتاب و کتاب خواني د ر جامعه به عنوان یکي از مهم ترین عوامل ترقي 
و پیشرفت د ر تمامي ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصاد ي، فرهنگي، سیاسي و همچنین به د لیل 
کم رنگ بود ن جایگاه کتاب و کتاب خواني د ر روزنامه ها بهتر است مسئوالن جایگاه خاصی 

را برای این مفاهیم د ر نظر بگیرند. 
ضرورت د ارد که کلیة نهاد های مسئول د ر امر کتاب و کتاب خواني از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، شوراهای شهر، شهرد اری ها، سازمان هاي فرهنگی هنري شهرد اری، 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صد ا و سیما، و نهاد کتابخانه های 
عمومی همه د ر یک مشارکت و بسیج همه جانبه برای ارتقاي سطح مطالعه و کتاب خوانی 
اقد ام کنند. نویسند گان مقاالت به تنوع مقاله و موضوعات مربوط به کتاب و کتاب خواني و 

د رج آنها د ر روزنامه ها بیش از بیش توجه کنند. 
روزنامه ها و مطبوعات مانند زمینه های د یگر، د ر هر بخش به متخصصان و کارشناسان 
متخصص نیاز د ارند. لذا، شایسته است مد یران مسئول د ر روزنامه ها بیش از پیش از راهنمایی 
و مشاورة متخصصان، صاحب نظران، و کارشناسان د ر زمینة مسائل کتاب و کتاب خواني بهره 
ببرند. د ولت می تواند نویسند گان و مسئوالن مطبوعات را حمایت و تشویق کند تا مقوله های 
فرهنگی به ویژه کتاب و کتاب خوانی د ر اولویت کار آنها قرار گیرد. همچنین از رسانه هایي که 

به مقولة کتاب و مطالعه مي پرد ازند حمایت مالي به عمل آورد.

تحلیل محتوای روزنامه های کثیراالنتشار د ر 
دوره های هشتم و نهم ریاست جمهوری...
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