یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانششناسی ایران ()1390-1381
سعید ملکمحمدی

*1

محسن حاجیزینالعابدینی

2
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چکيده
هدف:

یکی از مسایل موجود در نشر کتابهای حوزه علم اطالعات و دانششناسی ،عدم تعادل موضوعی در کتابهای منتشرشده این حوزه

میباشد .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانششناسی در فاصله سالهای  1381-1390در ایران
میباشد.
روشها :روش پژوهش پیمایشی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات ،سیاهه وارسی بوده است .جامعه آماری  632عنوان کتاب منتشرشده در حوزه
علم اطالعات و دانششناسی طی سالهای  1381تا  1390را در برمیگیرد که از طریق جستجو در سایت کتابخانه ملی و براساس مؤلفههایی نظیر
موضوع ،سال انتشار ،مترجم ،مؤلف و ناشر انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Excelو آمار توصیفی استفاده شد.
نتایج :در سال  1390بیشترین کتاب تألیفی و سال  1385بیشترین کتاب ترجمه منتشرشده است .نسبت کتابهای تألیفی به ترجمهشده بیشتر
است .رحیم علیجانی پرکارترین نویسنده و حمید محسنی پرکارترین مترجم هستند .فعالترین ناشر ،نشر کتابدار و بیشترین کتابها در گرایش
موضوعی فناوری اطالعات و ارتباطات منتشرشدهاند.
نتيجهگيری :وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانششناسی از رشد صعودی برخوردار بوده ،اما برخی از گرایشهای موضوعی مانند
مجموعهسازی ،آزمونها و خالصه مباحث درسی و مدیریت کتابخانه مورد غفلت قرارگرفته و نیاز به توجه بیشتری دارند؛ بنابراین ضروری است که
مؤلفان و مترجمان فعال در این حوزه بهمنظور رفع خألهای موجود ،بهتمامی گرایشهای موضوعی بهویژه آنهایی که کمتر رشد یافتهاند ،بپردازند.
کليدواژهها :علم اطالعات ،دانش شناسی ،ناشر  ،کتاب سنجی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله95/11/25 :

اصالح نهایی96/05/01 :

پذیرش مقاله96/05/17 :

ارجاع :ملک محمدی سعید ،حاجی زینالعابدینی محسن .یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی ایران ( .)1390-1381مجله اطالعرسانی پزشکی نوین1396 .؛ .21-16 :)1(3

ترکیب بسیاری از واژهها مانند کتابفروشی ،کتابداری ،کتابخانه،

مقدمه:
آموزشی و پژوهشی ایفا میکند و زمینه رشد و شکوفایی رشتههای

برای انتقال اطالعات مکتوب بوده است .اگرچه در سالیان اخیر رقبای

دانشگاهی و ارتقای جایگاه حرفهای آنها را فراهم میآورد .کتابها،

سرسختی برای کتاب پیدا شده است ،اما به نظر نمیرسد که کتاب

گزارشهای پژوهشی ،پایاننامهها و مقاالت علمی از منابع اطالعاتی عمده

بهزودی صحنه را خالی کند [ .]1بررسی میزان انتشار کتاب در هر حوزه

بهحساب میآیند که در این میان کتاب اهمیت ویژهای دارد .کتاب یکی

علمی نشان میدهد که در یک حوزه خاص چه تعداد کتاب چاپشده و

از انواع منابع اطالعاتی است که قدمتی دیرینه دارد .حضور کتاب در

گرایش موضوعی کتابهای منتشرشده چیست؟

نویسنده مسؤول:
سعید ملک محمدی
گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،ایران.
تلفن+98 9365293590 :

پست الکترونیکیsaeedmalekmohammadi9077@gmail.com :
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تولید و انتشار اطالعات علمی نقش مهمی در موفقیت هر نظام

کتابسنجی ،کتابشناسی و غیره نشانه آن است که زمانی رسانه غالب

ملک محمدی و همکاران

یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

ازآنجاکه در مقاطع زمانی گوناگون ،گرایش به موضوعها به علت

 .]3،4،نتایج پژوهش خادمی نشان داد که بیشتر آثاری که درزمینه

پیشرفتهای فناوری و علمی متفاوت است ،روند انتشار کتاب نیز باید

ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران چاپشدهاند ،تألیفی هستند [.]9

مطابق با آنها و در راستای پاسخگویی به نیازها متحول شود [ .]2بررسی

اشرفیریزی و همکاران ،رادفر ،امرایی و همکاران و خادمی دریافتند که

کتابهای منتشرشده در هر حوزهی علمی ،میتواند نقاط قوت و ضعف

نسبت کتابهای تألیفی بیشتر از کتابهای ترجمهشده است [.]4،6،8،9

این منابع ازجمله نویسندگان و مترجمان کلیدی ،موضوعات کتابهای

ارسطوپور در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل محتوای موضوعی مقاالت

تألیفی و ترجمهشده و زمینههای موضوعی موردتوجه کمتر را مشخص

علم اطالعات و دانششناسی :نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و

کند .در مرور پیشینهها پژوهشهای متعددی در مورد وضعیت نشر کتاب

خدمات اطالعاتی» پرداخت و نتایج نشان داد که بهصورت کلی در پارهای

در موضوعات مختلف انجامشده است که نتایج متفاوتی را نشان میدهد.

از حوزههای موضوعی نسبت به سایر حوزهها فعالیت کمتری صورت

جوکار و همکاران در پژوهشی با عنوان «مطالعه کتابشناختی ،کتابهای

گرفته است .این در حالی است که بسیاری از حوزههایی که کمتر

ترجمهشده در رشته علم اطالعات و دانششناسی در فاصله سالهای

موردتوجه واقعشدهاند ،در عمل ارتباط مستقیم با خدمترسانی به کاربران

 »1370-1387نشان داد که مقوله مجموعهسازی از رشد نسبتاً پایینی

و جامعه مخاطب کتابداران دارد و بیشترین ارتباط موضوعی این دو

برخوردار است و نشر چاپار ،نشر کتابدار ،کتابخانه ملی ،مرکز مدارک ملی

زمینه ،به بعد نیازهای اطالعاتی و اطالعیابی و همچنین خدمات اطالعاتی

و دبیزش به ترتیب بیشترین کتابهای ترجمهشده را چاپ و منتشر

به بستر کتابخانهها و آرشیو مربوط است [ Aharony .]10پژوهشی تحت

کردهاند [ .]3اشرفی ریزی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «بررسی

عنوان «حوزههای پژوهشی در کتابداری و اطالعرسانی :تحلیل محتوای

میزان انتشارات ناشران تخصصی غیردولتی در حوزه کتابداری و اطالعرسانی

مقاالت ده نشریه برتر در سالهای  »2007-2008ارایه داده است .نتایج

در سالهای  »1380-1387دریافتند که بیشترین تعداد کتابها در حوزه

نشان داد که بیشترین پوشش موضوعی این مقاالت به فناوری اطالعات،

کتابداری و اطالعرسانی توسط نشر چاپار انتشاریافته است و ناشران در

روششناسی و اطالعرسانی مربوط میشوند [.]11

جوانبخت و همکاران نشان داد که مقوله مرجع بیشتر از سایر مقولهها در

که تمرکز و تأکید هیچیک از پژوهشهای پیشین ،با پژوهش حاضر

کتابهای درسی منعکسشده است [ .]5رادفر در پژوهشی به «بررسی

یکسان نیست و در برخی موارد مانند وزیرپور کشمیری و همکاران،

کتابها و مقاالت تخصصی منتشرشده در حوزه کتابداری و اطالعرسانی،

ارسطوپور و  Aharonyاصوالً منابعی مانند پایاننامهها و مقالهها

سال  »1390پرداخت و نتایج نشان داد که بیشترین پوشش موضوعی در

موردبررسی قرارگرفته است [ .]7،10،11گستره پژوهش حاضر ازنظر

نشریات به فناوری اطالعات و ارتباطات اختصاص دارد و نسبت کتابهای

مقولههای تحت پوشش بیشتر از سایر پژوهشهاست و همچنین در

تألیفی بیشتر از کتابهای ترجمهشده است و نشر کتابدار و چاپار به

زمینه موضوعی آزمونها و خالصه مباحث درسی که یکی از ابزارهای

ترتیب بیشترین مشارکت را در انتشار کتابهای تخصصی داشتهاند [.]6

مهم آموزش می باشند سخنی به میان نیامده است .ازاینرو هدف اصلی

وزیرپورکشمیری و همکاران در پژوهش خود دریافتند که گرایش

پژوهش حاضر ،شناسایی وضعیت نشر ،گرایشهای موضوعی و توزیع

موضوعی غالب در چکیده پایاننامههای موردبررسی ،مربوط به موضوع

پراکندگی زمانی کتابهای تألیفی و ترجمهشده ،پر تولیدترین

فناوری اطالعات و ارتباطات است و ضعیفترین گرایش موضوعی متعلق

نویسندگان ،مترجمان ،مؤسسات و ناشران فعال در حوزه علم اطالعات و

به مدیریت کتابخانه است [ .]7امرایی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان

دانششناسی در فاصله سالهای  1381تا  1390بوده است تا با بررسی

«گرایش موضوعی کتابهای تألیفی و ترجمهشده کتابداری و

تحلیلی و موضوعی کتابهای تألیفی و ترجمهشده در حوزه علم اطالعات

اطالعرسانی طی سالهای  »1373-1387دریافتند که گرایش موضوعی

و دانششناسی کشور طی سالهای  1381-1390و مشخص کردن

فهرستنویسی و ردهبندی (سازماندهی مواد) و نشر و حق مؤلف،

توزیع موضوعی این کتابها ،زمینههای کمک به نویسندگان و مترجمان

بیشترین سهم از بین کتابهای تألیفی و گرایش موضوعی مرجع،

را فراهم آورد تا بتوانند با تألیف و ترجمه کتابهای مناسب و موردنیاز

بیشترین سهم را در بین کتابهای ترجمهشده به خود اختصاص دادهاند

جامعه علم اطالعات و دانششناسی کشور و با در نظر گرفتن خألهای

[ .]8جوکار و همکاران ،اشرفی ریزی و همکاران و امرایی و همکاران

موجود ،زمینهی رشد و شکوفایی هر چه بیشتر رشتهی علم اطالعات و

دریافتند که مقوله مجموعهسازی از رشد نسبتاً پایینی برخوردار است [8

دانششناسی را فراهم آورند.
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موضوع سازماندهی ،بیشترین کتاب را منتشر کردهاند [ .]4نتایج پژوهش

مقایسهی یافتههای پیشین با اهداف پژوهش حاضر نشان میدهد

ملک محمدی و همکاران

یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

) Information Science Abstractsاست .ازآنجاکه همپوشانی کاملی

مواد و روشها:
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است .روش پژوهش مورداستفاده

ازلحاظ موضوعی ،بین کتابهای منتشرشده در کشور و بعضی از

کتابسنجی بوده است .جامعه پژوهش شامل  632عنوان کتاب تألیفی و

مقولههای موضوعی  LISAوجود نداشت ،با اندکی تغییرات ،طبقهبندی

ترجمهشده در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی است که طی

ویژهای در ده مقوله موضوعی ارایه شده است و جامعه آماری با موضوعات

سالهای  1381-1390منتشرشدهاند .ابزار گردآوری اطالعات ،سیاهه

دهگانه ،موردبررسی قرار گرفت [ .]8دادهها پس از ورود اطالعات به

وارسی است که با توجه به هدف و پرسشهای پژوهش حاضر تهیهشده و

نرمافزار  ،Excelتحلیل شدند و روشهای آمار توصیفی ،مانند محاسبه

شامل نام نویسندگان ،مترجمان ،سال انتشار ،موضوع کتاب ،ناشر و عنوان

درصد و فراوانی مورداستفاده قرار گرفت.

کتاب است .برای گردآوری اطالعات ابتدا ،از طریق جستجو در سایت
کتابخانه ملی ایران با انتخاب فیلد موضوع ،جستجوی کتابهای موردنظر

یافتهها:

براساس موضوعات موردبررسی در پژوهش انجام و پس از گردآوری

با توجه به نتایج جدول  ،1نسبت کتابهای تألیفی به ترجمه بیشتر

اطالعات کتابشناختی کتابها ،این اطالعات در یک بانک اطالعاتی که

است و در پراکندگی موضوعی کتابهای تألیفی و ترجمهشده ،گرایش

فیلدهای آن ،آیتمهای سیاهه وارسی بودند ،وارد شد .بهمنظور اطمینان از

فناوری اطالعات و ارتباطات با  102عنوان  22/76درصد بیشترین سهم

جامعیت دادههای گردآوریشده ،از سایت خانه کتاب ایران و سایت بعضی

در بین کتابهای تألیفی و همچنین در بین کتابهای ترجمهشده ،با 80

از ناشران در حوزهی علم اطالعات و دانششناسی استفاده شد .مبنای

عنوان  43/47درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

اصلی تقسیمبندی موضوعی ،بانک اطالعاتی (Library and LISA
جدول  -1وضعيت و پراکندگی موضوعی کتابهای تأليفی و ترجمهشده در حوزه علم اطالعات و دانششناسی
موضوع
فناوری اطالعات و ارتباطات
سازماندهی مواد (اطالعات)
مجموعهسازی
مدیریت کتابخانه
کتابخانهها و آرشیو
نشر و حق مؤلف
مرجع شناسی
ادبیات کودکان و نوجوانان
مجموعه همایشها (مجموعه مقاالت)
آزمونها و خالصه مباحث درسی
جمع

تألیفی

درصد

ترجمهشده

درصد

جمع

102
64
24
12
69
54
42
30
35
16

22/76
14/28
5/35
2/72
15/40
12/05
9/37
6/69
7/81
3/57

80
25
14
7
26
15
16
1
0
0

43/47
13/58
7/60
3/84
14/13
8/15
8/69
0/54
0/00
0/00

182
89
38
19
95
69
58
31
35
16

448

100

184

100

632

به دلیل کمبود فضا و کثرت نویسندگان این حوزه ،نتایج نشان داد
محسنی با  16اثر بهعنوان پرکارترین مترجم در طی سالهای
موردبررسی شناختهشدهاند .با توجه به نمودار  ،1نتایج نشان داد که سال
 1381با  18عنوان کتاب تألیفی کمترین و سال  1390با  112عنوان
کتاب تألیفی بیشترین فراوانی را داشتهاند .با توجه به نمودار  ،2نتایج نشان
داد که سالهای  1384و  1390با  10عنوان ،کمترین و سال  1385با
 51عنوان ،بیشترین فراوانی کتابهای ترجمهشده را داشته است.

18

نمودار  1ـ توزیع فراوانی کتابهای تأليفی
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که رحیم علیجانی با  14اثر بهعنوان پر تولیدترین نویسنده و حمید

ملک محمدی و همکاران

یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

درواقع کتابخانه و آرشیو وجوه مشترک زیادی باهم دارند و نباید
بهعنوان دو مفهوم جدا از هم بررسی شوند و هر دو بازوی قدرتمندی در
امر پژوهش و آموزش هستند که کمکهای شایانی به پژوهشگر و
دانشجو مینمایند .این یافته در راستای یافتههای پژوهش ارسطوپور است
که نشان داد بیشترین ارتباط موضوعی دو زمینه کاربری و کاربران و
خدمات اطالعاتی به بستر کتابخانهها و آرشیو مربوط است.
شایانذکر است که سرفصلهای سازماندهی مواد و مرجعشناسی
بخشی از واحدهای درسی رشته علم اطالعات و دانششناسی را به خود
اختصاص دادهاند .این یافته در راستای یافتههای پژوهش اشرفیریزی و
نمودار  2ـ توزیع فراوانی کتابهای ترجمهشده

همکاران ،امرایی و همکاران است که به این نتایج رسیدند که حوزه

نتایج نشان داد ناشرانی مثل نشر کتابدار با  304عنوان (48/10

سازماندهی مواد بیشترین سهم و مقوله نشر و حق مؤلف را به خود

درصد) و چاپار با  108عنوان ( 17/09درصد) دارای بیشترین نشر در

اختصاص داده است [ .]4،8در خصوص گرایش موضوعی ،مقوله مرجع

حوزهی علم اطالعات و دانششناسی بودهاند.

بیشتر از سایر مقولهها در کتابهای درسی منعکسشده است و این
نتیجه در راستای یافتههای پژوهش جوانبخت و همکاران است [.]5

بحث و نتيجهگيری:

کمترین سهم از گرایشهای موضوعی کتابهای تألیفی به موضوع

توزیع فراوانی کتابهای تألیفی و ترجمهشده در حوزه علم اطالعات

مدیریت کتابخانه تعلق دارد و این یافته در راستای یافتههای پژوهش

و دانششناسی بیانگر آن است که روند انتشار کتاب سیر صعودی داشته

وزیرپورکشمیری و همکاران میباشد [ .]7گرایش موضوعی ادبیات

و میزان کتابهای تألیفی بیشتر از کتابهای ترجمهشده است .این یافته

کودکان و نوجوانان از رشد خوبی برخوردار بوده و در راستای یافتههای

در راستای یافتههای پژوهش اشرفیریزی و همکاران ،رادفر ،امرایی و

پژوهش خادمی است [ .]9گرایش موضوعی مجموعهسازی ،رشد خوبی

همکاران و خادمی است و این امر احتماالً از افزایش فارغالتحصیالن در

نداشته و نیاز به توجه بیشتری دارد .یافتههای پژوهش جوکار و

مقاطع تحصیالت تکمیلی در سالهای اخیر و پیدایش ناشران حرفهای

جوانبخت ،اشرفیریزی و همکاران و امرایی و همکاران نیز تأیید میکند

ناشی میشود [ .]4،6،8،9نشر کتابدار فعالترین ناشر در بین ناشران و

که گرایش موضوعی مجموعهسازی از رشد نسبتاً پایینی برخوردار است

رحیم علیجانی پرکارترین نویسنده و حمید محسنی پرکارترین مترجم در

[.]3،4،8

پیشینه این تحقیق ـ مطالعات جوکار و جوانبخت ،اشرفیریزی و

آماری که فراوانی کمی را به خود اختصاص داده است ،گرایش موضوعی

همکاران ،رادفر ،امرایی و همکاران با زمان اجرای پژوهش حاضر ،متفاوت

«خالصه مباحث درسی و آزمونها» هست که یکی از ابزارهای مهم

است؛ اما همگی در یک حوزه تخصصی با مقولههای موضوعی متفاوت

آموزش میباشد و از اهمیت باالیی برخوردار است و این قبیل منابع

انجامشدهاند [.]3،4،6،8

اطالعاتی حتی در حوزه پزشکی در دنیا و بهویژه در آمریکا از منابع مهم

بررسی پراکندگی گرایش موضوعی کتابهای تألیفی و ترجمه این

اطالعاتی و کتابخانهای میباشند .بررسی نتایج پراکندگی گرایش

حوزه ،نشان داد که گرایش موضوعی فناوری اطالعات و ارتباطات

موضوعی کتابهای ترجمهشده بیانگر آن است که استداللهای ارایه

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده تأثیر رایانه

شده درباره علل افزایش کتب تألیف شده در این حوزهها ،در مورد

و تحول فناوری اطالعات بر فعالیتهای پژوهشی است .این یافته در

کتابهای ترجمهشده نیز صادق است.

راستای نتایج پژوهشهای رادفر ،وزیرپور کشمیری و همکاران و

بررسی حاضر نشان داد وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و

 Aharonyمیباشد که نشاندهنده توجه زیاد به مقوله فناوری اطالعات

دانششناسی از رشد صعودی برخوردار بوده است ،اما برخی از

و ارتباطات در مقاالت مجالت ،پایاننامهها و کتابهاست [.]6،7،11

گرایشهای موضوعی مانند مجموعهسازی ،آزمونها و خالصه مباحث
درسی و مدیریت کتابخانه مورد غفلت قرارگرفته و نیاز به توجه بیشتری
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این حوزه هستند .هرچند زمان اجرای پژوهشهای بررسیشده در

با توجه به نتایج این پژوهش ،یکی از موضوعهای موردبررسی ازنظر

ملک محمدی و همکاران

یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

 قادر به ارائه اطالعات کتب دوره،هر یک از مقوالت موردبررسی

دارند که ضروری است مؤلفان و مترجمان فعال در این حوزه بهمنظور

. اشاره کرد،موردبررسی باشد

 با دیدی کلنگر و جامع به حوزه بنگرند و بهتمامی،رفع خألهای موجود
 بپردازند؛،گرایشهای موضوعی بهویژه آنهایی که کمتر رشد یافتهاند

:تشکر و قدردانی

بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشی با همین موضوع برای پوشش انتشارات

بدینوسیله از پرفسور زاهد بیگدلی که در اجراى این پژوهش ما را

 از محدودیتهای این پژوهش. صورت گیرد1390 سالهای بعد از سال

. تشکر و قدردانى مىگردد،یارى نمودند

میتوان به نبود برخی از کتب موردنیاز حتی در آرشیو ناشران اثر به دلیل
اتمام چاپ و نبود یک مرکز اطالعرسانی معین که بهصورت کامل و یا در
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Original Article
Abstract
Aim: One of the existing problems in publishing the knowledge and Information Science
books is subject imbalance in published books of this realm. The aim of this study was to
identify the status of book publishing in Knowledge and Information Science during 20022011 in Iran.
Methods: This study is a practical research according to its aim. Research methodology is
analytical survey. Data were collected through a checklist. The population consisted of 632
books in field of Knowledge and Information Science published during 2002-2011. The books
were searched in National Library website based on: subject, publication year, translator,
author, and publisher. To analyze data, descriptive statistics was used by Excel software.
Results: Most books were published in 2011, while most translated books were published in
2006. Original books published more than translated books. Rahim Alijani was identified as
the most productive author and Hamid Mohseni as the most productive translator. Nashre
Ketabdar was known as the most active publisher, and the majority of books focused on”
information and communication technology”.
Conclusion: Publishing books in this area has had an increasing trend, however, some topics
have been neglected which need to be considered such as collection building &Exams and
course outline &library management. So active authors & translators in this field should deal
with all the relevant subjects' trends especially that less- developed.
Key Words: Information Science, Knowledge, Publisher, Bibliometrics.
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