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). تحلیل 1390د (ا، و مومنی، فرشریوش، حریري، نجالائجی، فهیمه، مطلبی، دالحواب ا: بلهاین مقاد به استنا
ع طالاري و ابدامه کتاپژوهشن. 1387-1358ي ال هان سان میایراب اي نشر کتاي سیر تحول و زمینه هآمار

  .264-241)، 1(1نی، ارس
  

 -1358ي اه  لاس نامین ایراب اکتنشر ي اي سیر تحول و زمینه هآمارتحلیل 
1387 1  

  5د مومنیادکتر فرش، 4حریري دکتر نجال، 3ریوش مطلبیاد ،2ئجیالحوا بادکتر فهیمه ب
  14/4/1390، پذیرش: 31/3/1390دریافت: 

  چکیده
 ات 1358ي اه  لاس نامین ایرادر ب اوضعیت نشر کتتحلیلی بررسی ین پژوهش، ام انجا زا نیاهدف بنی

ز اي بررسی وضعیت نشر ابر پژوهشین ادر  شد.اب  ب میاکت رانتشادر  نیایران اشرارکت نامشن امیزو  1387
ي منتشر اه  باکت میاتمي آمارت اعطالا ملاپژوهش شمعه است. جاده شده استفا بسنجیاکتو دي اسناروش 
 يآماري اه لي تحلیابر رسی واهه واز سیات اعطالا ورياگردي ابر ؛ستا 1387-1358ي اه لاس نامیشده 

 يامشخه هتوصیف  يابر ارهار و نموداف معیانحرانگین، ادرصد، میمل اتوصیفی شي آماري اه ز روشا
ن اعنو 560339د اتعد جمعدر  ده شد.استفا اه  فرضیه آزموني او ضریب همبستگی پیرسون بر اه  باکت
ن در اعنو 56893به  1358ل ان در ساعنو 1863ز است که امورد بررسی عرضه شده  هب در طول دوراکت
 %77 ، ي ترجمهاه  باکت اري منتشر شده اه  باز جمع کتا %23نگین اطور می  به ست.ارسیده  1387ل اس

در  %23 اتنهو ن ادر تهر اه  باکت %77 ،همچنین دند.اتشکیل د پ مجدداچ %49و  نخستپ اچ %51 ،لیفات
تجربه ي اه لاسین ادر  ادرصدي ر 10رشد تقریبی  لافع ناشراد ناتعد. ستامنتشر شده  اه  شهرستان دیگر
در جمع در  ست.ار بوده ارشد برخورد %84ز اطور متوسط  ي منتشر شده بهاه باقیمت کل کت .ندا  کرده

دین بیشترین و  قلمروي اه  باکت. ستاشته اوجود دره رشد ا، همواه لاجز برخی سي نشر، اه خصام شاتم
متوسط  نازیم نامی"بطه اوجود ردر زمینه  ،نخستفرضیه . ندا  دهاص داختصابه خود  اد رات کمترین تعداکلی

                                                 
اقتصاد نشر کتاب در ایران پس از انقالب اسالمی و بررسی عوامل "ي تخصصی با عنوان برگرفته از پایان نامه دکترااین مقاله  1

  اشد.می ب "تاثیرگذار
  ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانگروه کتابداري و اطالع رسانی استادیار  2

f.babalhavaej i@gmail.com 
  ،رسانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشجوي دکتراي کتابداري و اطالع 3

dariushmatlabi@yahoo.com 
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات تهران اطالع رسانی گروه کتابداري ودانشیار  4

nadjlahariri@hotmail.com 
  farshad.momeni@gmail.com، دانشگاه عالمه طباطبایی گروه کتابداري و اطالع رسانیاستادیار  5
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ن اشراد ناتعد نامی"بطه اوجود ر ادر پیوند بدوم فرضیه و  "ن کل)ارگا(شمآن  ن عرضهاب و میزاقیمت کت
  .گردیدیید ات %99ن اطمینا اب "لان کل) هر سارگاب (شمان عرضه کتال و میزافع

  ، صنعت نشرمحلی، نشر ي نشرآمار ياه تحلیل ،نایرانشر ب، اکت نشرنشر،  :اه ژهاو کلید
  
  مقدمه

 اهدف هت فنی، انامکادي، اقتصاي اه معه، ضرورتاي فرهنگی جازهانیآن  ست که دراي ا نشر نقطه
ي دیگر به هم از چیزهاري اطفه و بسیاع ،ندیشه، علم، هنراعی، فکر، اجتما گوناگوني اه گروهي ازهانیو 

ي فرهنگی و اه لیتاز بزرگترین فعامروزه یکی اب ا. نشر کت)186 ، ص.1378، آذرنگ( ستاگره خورده 
سطح فرهنگ عمومی و هم  یشافزانی و ارس عطالاه ایگاهمیت جاپ و نشر، هم به دلیل است. چادي اقتصا

توجه  ره موردالمللی هموا ي بیناضایه، عرضه و تقایی، جذب سرماز لاشتغادر آن  دياقتصابه دلیل نقش 
  ست.امه مردم بوده ان و عاریز مهان، برنامرد ویژه دولت
صلی اي اه خصاز شاست و یکی افرهنگ و تمدن بشري  ،ي رشد مدنیتام نمایینه تما ،بانشر کت

 مهان و برنارامد ستارود. توجه ویژه سی ر میاشم مروز بهاي امعه در دنیاج گسترشي سنجش رشد و ابر
ي اهمیت صنعت نشر در دنیاز ان اب، نشاویژه نشر کت به ،ن به عرصه نشراجه گوناگوني اکشوره ناریز

ن ي کالاه ریزي مهاي برنار مهمی براصنعت نشر، کمک بسی گوناگوني اه رد. بررسی جنبهاد کنونی
. بود هداپذیر نخو نامکانه ابین قعاریزي بلند مدت و و مهات درست، برناعطالاشتن است و بدون دافرهنگی 

دهند  ن میاب نشاز تولید و نشر کتایت اي حماي برا توجه ویژه اه ب، دولتاهمیت توجه به کتاه توجه ب اب
  یش دهند. افزا ار الاین کان عرضه اتی میزاتمهید او ب

 صلیاین و مهم ترز ایکی  اترین صنعت فرهنگی ی صلیاین و مهم ترن به تعبیري ایراب در انشر کت
هم کردن ان و فرانشجویان و داموزا نشاز داي مورد نیاه باین کتماست. تان صنعت فرهنگی ارکاترین 

، هستندد اسو ان با 1%80ز اد میلیون نفر رسیده و بیش اي هفتالاکنون به باي جمعیتی که اندنی براد خوامو
ر بر اثیرگذال و تا، فعاز لاشتغاند به صنعتی مولد، اتو مل دیگري، میاز هر عانظر  خودي خود و قطع به

 ياه مادي، گسترش بیشتر نظاسوایش بافزامعه تبدیل شود. رشد جمعیت کشور، اج گوناگوني اه جنبه
ت و اعطالاز به ایش نیافزاو گون اي گوناه رتاو مه اه فزون به تخصصاز روزاینده، نیای در آموزش

عی و اتمجادي، اقتصاتولیدي، -ز نظر فرهنگی، صنعتیاکند که  رسم می ازي راندا ی چشمیز سوالعه، امط

                                                 
   http://www.amar.org.irاطالعات موجود در بخش نشریات سایت مرکز آمار ایران به نشانی  پایهبر  1
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 ستالعه بیشتر ازمند بررسی و مطاندهی نشر نیازماریزي، مدیریت و س مهاي، برنراگذ ستاز نظر سیانیز 
  .)20 ، ص.1380، آذرنگ(

 يامشکل هو  اهکمبودخت درست ادر شنند اتو میي منتشر شده اه باي کتآمارتحلیل تجزیه و 
نگرش درستی همچنین،  .شداشته باشور دي صنعت نشر کادي برار زیابسیسود و  کردهکمک نشر قلمرو 

ر دهد. اقرآن  جزن، و اکنندگ ن، توزیعاشران، ناز نویسندگاعم اصنعت ین ان اراندرکا ر دستاختیادر 
 اد بنناتو یی هستند که میادهانه جمله زاسر کشور ان سراشرادیه ناتحامی و سالاد ارشارت فرهنگ و اوز

نشر  قلمرومدت و بلند مدت در   نامدت، می هاري کوتاگذ ستاسیبه  پژوهش یناي اوردهادستز اده استفا
  زند.ابپرد

لیف و ترجمه، از نظر تا، 1387 ات 1358ي اه لاس نامیب اوضعیت نشر کت شدش تال پژوهشین ادر 
 ناشرارکت نامشن امیزهمچنین،  و ي موضوعیاه قلمرو، شهرستانن و ا، نشر تهرجددو م نخستپ اچ

 .ر گیرداقر بررسیمورد  باکت رانتشار دی شهرستاننی و اتهر

  پژوهشي اهپرسش 
چه ) 1387-1358می (سالاب نقالاز پیروزي ال پس اس 30در  یمکز نظر اب ار کتانتشا روند .1

 ؟ستاشته اوضعیتی د

و  شهرستانن و او مجدد، نشر تهر نخستپ الیف و ترجمه، چات ز نظراب ار کتانتشاروند  .2
 ست؟اشته اچه وضعیتی دبررسی ي موضوعی در دوره مورد اهقلمرو

ي مورد پژوهش چگونه اه لاب در سار کتانتشای در شهرستاننی و ان تهراشرارکت ناوضعیت مش .3
  ست؟ابوده 
  پژوهشي اه فرضیه

  .رداد وجود بطهار) کل نارگاشم( باکت عرضه نامیز و باکت قیمت متوسط نامیز نامی .1
  .رداوجود د بطهارل اهر سدر ن کل) ارگاب (شمان عرضه کتال و میزان فعاشراد ناتعد نامی .2
  

  پژوهش پیشینه
ز ا قلمروین ایی در اه د که پژوهشان داتی نشاعطالا کزامرو  اه نهابخاب در کتاره نشر کتاجستجو درب

بی شد ازیاب اکشوره دیگرن و ایراز اپژوهش  27د اولیه تعدالعه است. در مطام شده انجاکنون  ات 1350ل اس
 اپژوهش هین ا هد که محدودان دابی شده نشازیاي باه لعه شده بود. پژوهشاب مطاکت نشر آنها که در همه

  شد. ل) مربوط میاس 39( 1388 ات 1350ل ابه س
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مورد بررسی  اپژوهش هین اب در انشر کت قلمروي مختلف اه د که جنبهان دانش اه بررسی پژوهش
  :کرد  میتقس ریز ياه دستهن به اتو می ار آنها ست کهار گرفته اقر

نی مشخص ادر یک دوره زمب اي نشر کتآماروضعیت که  رداپیوند دی یاپژوهش ه اب نخستدسته 
لیف و ترجمه، اپ، تای چون نوبت چیاه خصاشز نظر ا هم اب ار نیایسه دو دوره زمامق ییاموردهو در 

دي، است (مرا دهادر اقر بررسیي موضوعی مورد اه قلمروو  بایی نشر کتافیاکندگی جغراو پر محل نشر
؛ 1380رنجبري، ؛ 1378شکوري، ؛ 1376ریز،  شوشه؛ 1372ي، زرشی جیا؛ ح1366دي، امومنی مد ؛1350

) و صبوحی 1380رنجبري ( پژوهش یهاپبر . )1388شمسی،  ؛1382نی و مرتضوي، امهدی؛ 1381صبوحی، 
 نیکمتر و فلسفه هنر قلمروو بیشترین ت ادبیادین و سپس  موضوعي منتشر شده در اه باکت) 1381(

 .ستا شتهاد ار یناوافر

ي اه هادیدگب، اي نشر کتآمارلعه وضعیت ابر مط فزونا آنها که در ستا ییاپژوهش هدسته دوم 
(زندرضوي  ندا  ر گرفتهالعه قرامط موردن اسارشناو ک توزیع يامرکزه، اه یفروش با، کتاه نهاپخاچن، اشران

 ؛1380ده،از جیاح ؛1380بنی و رشیدي، ایی، تنکارض؛ 1378 ؛ نقدي،1378حسنی، ؛ 1375پور،  صخالاو 
یی درمنی، اباعلی ب ؛1383عموقین و موسوي،   هللاداعب؛ 1380ده، اهرزاده و طاز مکی؛ 1380دونقی، اعلی

ن شغل اعنو غل دیگري بهان به مشاشرال بیشتر ناشتغاهمچنین، یتخت و ات نشر در پانامکاتمرکز  .)1385
ست (زندرضوي و اشده مطرح ی استان يامرکزهصلی نشر در ا يامشکل هز اکی ن یاعنو به ،نخست

له بر اهر س ،ی مشخص شدهاستاندر بررسی نشر  .)1383عموقین و موسوي،   هللاداعب ؛1375پور،  صخالا
ز نظر ا .)1380ده،از جیاح و 1378شود (حسنی،  سته میاک آنها  لیتاز فعاشود ولی  فزوده میان اشراد ناتعد

 ستا بوده نخستولویت ادر جدید بودن موضوع  ،ي نشراب براي پذیرش کتاه كالم
ده استفاب اي تولید کتاي دولتی براه  نهاراز یا گوناگوني اه لان در ساشرابیشتر ن .)1380ده،از جیا(ح

ه بطارور بودند که این بابر ) 1380( بنی و رشیديایی، تنکا. رض)1380ده، اهرزاده و طاز (مکی ندا  کرده
نی و ارس عطالا .ف نیستاروشن و شف اه بفروشیاو کتن اکنندگ ن، پخشاشران نامیري الی و تجام ياه

ز بخش الی اي ماهنی اپشتیبهمچنین،  .فی و هدفمند نیستامد، کاراسب، کاب مناکت قلمروت در  اتبلیغ
 ست.اي دولتی صورت نگرفته ادهاز سوي نهاتوزیع 

و  انع هام، به و دوم نخستدسته مطرح شده در  ياموردهو  ضمن بررسی وضعیت نشر سومدسته 
 يانع هامب، عدم توجه دولت به نشر، اممیزي کتنند امی یامشکل هو  ندا  ختهاب پرداکت نشر يامشکل ه

 ندا  مطرح کرده ارآن  ننداملعه در کشور و ای کشور، فرهنگ مطآموزشم امدي نظاراکادي، ناقتصا
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 ,Chakava ؛1384نظربلند، ؛ 1384تجدد،  ؛1384، اوصیا؛ 1382سی، اکی؛ 1354، آذرنگو  هیا(خرمش

1996; Ozturk, Sevim & Eroglu, 2006; Taole, 2002.(  
ست. ان صورت گرفته ایراز ارج او خ خلادر د  باکتنشر وضعیت ره ابدي درازی ياپژوهش ه

چند  او یویژه یی افیاجغر همحدود به محدود اموردهم شده در بیشتر انجان ایراخل ایی که در داه پژوهش
ملی مورد توجه گستره ب در یک دوره بلند مدت و در ام تحلیل نشر کتاست و در هیچ کدال بوده اس

تر و  نکال يتصویر اکند ت ش میله تالاس 30ب در دوره ابررسی نشر کت اضر باپژوهش ح .ستانبوده 
ن و ایراي نشر اند براتو دهد که می ئهاراآن  ر براثیرگذاتي امل هاعب و اشر کتنز وضعیت اتر  روشن

  .شدامفید بست ان ایراشبیه به وضعیت نشر  آنها دری که یاکشورههمچنین 
 سی  اشن روش

ز روش ا 1387-1358ي اه لاس نامیي بررسی وضعیت نشر اهیت موضوع پژوهش براتوجه به م اب
  ده شد. استفا ،اه فرضیه آزمونتوصیفی و  آمارز اده استفاه به توج اب ،بسنجیاکتو  دياسنا

د ابه تعد 1387-1358ي اه لاس نامیي منتشر شده اه باکت میاتممل اش پژوهشین اي آمارمعه اج
ضر اتوجه به موضوع پژوهش ح اب .ستا بانه کتاتی موسسه خاعطالانک اب یهاپبر  ،بان کتاعنو 560339

 با، کل کتمورد بررسی ياه لاسدر ب ان عرضه کتابر میز گوناگون يال هماعثیر او ضرورت بررسی ت
ر العه قراي مورد مطآمارصورت  می بهسالاب نقالاز پیروزي ال پس اس 30ي منتشر شده در کشور در اه

  گرفت. 
  : بودبع زیر از مناکه برگرفته  ده شداستفا رسیاهه واسیز ات اعطالاوري اگرد يابر پژوهشین ادر 
نه امی، خسالاد ارشارت فرهنگ و از سوي وزاتی تولید شده اعطالاي اه نکاو ب اه هنشری -

 ب؛اکت

 ن؛ایرامی سالانه ملی جمهوري ابخاز سوي کتاتی تولید شده اعطالاي اه نکاو ب اه هنشری -

 ي یونسکو؛آمارمه الناس -
بندي، دقت  نوع طبقهبه توجه  او ب الاببع از مناي هر یک اه بلیتاو ق اه لعه ویژگیابررسی و مط اب

بسته به اب (وانه کتاتی تولید شده در موسسه خاعطالاي اه نکانی، بامنه پوشش زماعمل نسبی در ثبت و د
ر اده قراستفاب و مورد انتخاه ایگاترین پ معاترین و ج ملان کامی) به عنوسالاد ارشارت فرهنگ و اوز

رت ابه وز اخود ر هشد ي تولیداه باز کتای یاه خهر نسانتشان موظفند به محض اشرانون ناق یهاپگرفت. بر 
در  اي را  نسخه اه  بافت کتادریز اپس ب اره کتادانه امی تحویل دهند و دبیرخسالا دارشافرهنگ و 

توجه به  ابهمچنین،  .رد شوداب موسسه واتی کتاعطالانک ادر ب ادهد ت ر میاب قرانه کتار موسسه خاختیا
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فت اي دریاخود بر ياه هجعان در مراشراست نا 1بکانی شاینده موسسه جهاب نمانه کتاینکه موسسه خا
ین اکرد که پوشش  ادعان اتو میین، ابرابن مل کنند.اک اي خویش راه بابک جدید، موظفند کسري کتاش
  ست.اتر  تر و دقیق ملاتر، ک مدابه روزابع مشامن دیگرنک نسبت به اب

ز ا اه دهادبررسی  يابر SPSSر افزا نرمبه  آنها لانتقا ت واعطالاوري ا گردز اپس  پژوهشین ادر 
 ياویژگی هتوصیف  يابر ارهاو نمودر اف معیانحرانگین، ادرصد، میمل اتوصیفی شي آماري اه روش

 ده شد.استفا اه فرضیه آزموني  ابر ضریب همبستگی پیرسونو  اه زمودنیا

  اه فتهایتجزیه و تحلیل 
ر انتشامه ادا، در 1387 ات 1358ي اه لاس نامیب اکت رانتشاره وضعیت اب ي تهیه شده دراه دهاد یهاپبر 

  :گیرد ر میان مورد بررسی قراشرارکت ناي موضوعی، مشاهقلمروز نظر کمی، اب اکت
  )1387-1358( میسالا بنقالاپیروزي  زاپس  لاس 30 در یکم نظر زا باکت رانتشا روند -

ن رشد است که بیشترین میزاب منتشر شده ان کتاعنو 560339د اتعد جمعدر  1ي جدول اه دهاد یهاپبر 
درصد بوده  3/30و  7/41، 4/112، 7/142 ابه ترتیب ب 1380و  1362، 1368، 1361ي اه  لاسدر نه الاس
، -1/21، -1/26 ابه ترتیب ب 1360و  1364، 1367، 1365ي اه  لاسدر ن رشد منفی است و بیشترین میزا

  ست.اده درصد بو -2/10و  -4/14
، 1365، 1364، 1360، 1359(  اه لاز ساطور تقریبی جز برخی  ي منتشر شده، بهآنهاد عنواز نظر تعدا

ن انش امنحنی، سیر صعودي ر ینابرابنهد هستیم. اش ارشد نسبی ر اه لاس دیگر) در 1370، و 1369، 1367
  تیم.هد هساش 1368و  1361ي اه لادر س ار %100ي الادهد و همچنین رشد ب می

ن کل جز ارگاست. شماب در دوره مورد بررسی، منتشر شده انسخه کت 2581815314د اتعد جمعدر 
 1362)، %868( 1361ي اه لاسدر ن ارگانه شمالاست. بیشترین رشد ساشته اره رشد داهمو اه لابرخی س

)، %-28( 1365)، %-34( 1367ي اه لاسدر ) و بیشترین رشد منفی %90( 1372)، و 131%( 1368)، 446%(
  ست.ا) بوده %-18( 1369) و %-19( 1359)، %-5/25( 1370
  

   1387-1358 ياه لاس نامی ان هاعنومتوسط  متیق ون کل و متوسط ارگاشم ،ان هاعنود کل اتعد یناوافر عی. توز1 جدول
  ناقیمت متوسط هر عنو  ن متوسطارگاشم  ن کلارگاشم  ناد عنواتعد  لاس

1358  1863 706,100 12,412 116 

1359  1642 572,300 8,236 196 

                                                 
1 . International ISBN Agency  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

 247      تحلیل آماري سیر تحول و زمینه هاي نشر کتاب ... 
 

1360  1475 545,142 5,986 244 

1361  3580 5,279,596 8,917 299 

1362  5072 28,800,887 7,350 553 

1363  6471 42,185,804 7,196 576 

1364  5472 35,250,621 6,689 658 

1365  4045 25,514,899 7,078 623 

1366  4387 31,134,591 7,223 803 

1367  3461 20,517,355 5,995 1,029 

1368  7350 47,472,149 6,654 1,364 

1369  7210 38,935,822 5,501 1,633 

1370  6983 29,004,358 5,990 1,690 

1371  7009 27,499,692 5,770 2,421 

1372  8231 52,360,669 6,462 2,680 

1373  10313 54,701,216 5,330 4,349 

1374  12011 61,502,282 5,157 6,886 

1375  14665 81,329,418 5,632 8,385 

1376  15519 83,890,390 5,472 9,480 

1377  17473 87,299,243 5,073 11,559 

1378  21451 109,401,058 5,208 12,964 

1379  24930 125,313,349 5,125 14,558 

1380  32481 166,575,869 5,235 17,828 

1381  36308 172,493,330 4,837 16,240 

1382  37885 174,465,947 4,687 16,377 

1383  42098 180,778,455 4,364 18,273 

1384  53603 228,046,687 4,321 21,104 

1385  53725 229,443,303 4,304 23,479 

1386  56733 218,700,630 3,888 27,858 

1387  56893 222,094,152 3,943 33,717 

     2,581,815,314 560339  جمع
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 1387ل ا) در س-68رشد منفی  انسخه (ب 3943به  1358ل انسخه در س 12412ز ان متوسط ارگاشم
درصدي  -8/2هد رشد منفی متوسط اش جمعدر طول دوره مورد بررسی، در  به تقریبست و ارسیده 

 1373) و %-6/17( 1362)، %-3/27( 1360)، %-6/33( 1359ي اه لاسدر هستیم. بیشترین رشد منفی 
  شد.اب ) می%-5/17(

ست. رشد ارسیده  1387ل ال در ساری 33717به  1358ل اس در لاری 116ز ان اقیمت متوسط هر عنو
م ادر تم بیتقر بهست اشته ا) که رشد منفی د%-3/5( 1365) و %-9/8( 1381ي اه لاقیمت متوسط جز س

درصد بوده  58، و 62، 69، 89به ترتیب  1374، 1373، 1359 ،1362یش در افزاین اشته و اي رشد داه لاس
  .ستا

و  شهرستانو  ناو مجدد، نشر تهر نخست پاچ ترجمه، و لیفات و نظر زا باکت رانتشا روند -
 مورد پژوهش  ياه لاس در موضوعی ياقلمروه
 جمعز ات؛ ساشته الیف و ترجمه وجود داي تاه بان کتامیز نامیدي اف زیختالا، 2جدول  یهاپبر 

د است، تعدا) ترجمه بوده %23( 127772لیف و ان تا) عنو%77( 432568د امنتشر شده، تعد يان هاعنو
) %77( 428680 ان با) و سهم تهر%49( 272013پ مجدد ا) و چ%51( 288328 نخستپ اي چاه باکت

  ست.ان بوده ا) عنو%23( 131660 اب هاشهرستانز ابیشتر 
) و %115 ا(ب 1368) و %123 ا(ب 1361ي اه لاسدر  نخستپ اي چاه باکت نهالابیشترین درصد رشد س

، مجدد پاچي اه باست. در مورد کتا) بوده %-28 ا(ب 1365ل ا) و س%-48( 1370در بیشترین رشد منفی 
 1367ل اسدر ) و بیشترین رشد منفی %140 ا(ب 1362) و %258 ا(ب 1361ي اه لاسدر نه الابیشترین رشد س

  ست. ا) بوده %-28 ا(ب 1365) و %-26(
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-1358( شهرستان و ناتهر و مجدد و نخست پاچ ترجمه، و فیلات کیتفک اب شده منتشر ياه باکت ینافرو عیتوز. 2جدول
1387( 
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ي منتشر شده اه باکت %77 به تقریبست و امنتشر شده ي کشور اه شهرستاندر  باز کتادرصد کمی 
 اب 1361و   %199 اب 1368ي اه لاسدر ن اب در تهراشد نشر کتررصد شود. بیشترین د ن منتشر میادر تهر

  ست.ابوده  %98 اب 1362و  %147 اب 1361ي اه لاسدر  اه شهرستانب در او بیشترین رشد کت 141%
  )1387-1358( نشر محل پ،اچ نوبت ثر،ا نوع موضوع، کیتفک به شده منتشر ياه باکت یناوافر عیتوز. 3 جدول

 
 

پس رد و ار داقر نخستدر رده  %2/20 اگون، قلمرو دین باي گونان موضوع ها، در می3ول جد یهاپبر 
ي منتشر اه بارند و کمترین سهم کتار داقر %5/13و  4/14 ات به ترتیب بادبیان و اکودك و نوجوآن  زا

 منتشر ياه با% کت76 نایم نیا زا  ست.ا بوده %4/3و  1/3 اترتیب ب ت و هنر بهاکلی ياموضوع هدر شده 
 ناتهر در شده منتشر يآنهاعنو سهم و% 52 نخست پاچ ياه با% ترجمه هستند، سهم کت24 و فیلات شده

  .شداب ی% م81
و سپس  )%94ن (ازب ياموضوع هدر  لیفیاتي آنهاد عنوابیشترین تعد ترجمه) الیف یاثر (تانوع ز نظر ا

ي اه باسهم کت کمترینست. ا )%50سی (انشناوفلسفه و ردر زمینه ) و کمترین %84( ضیاریعلوم طبیعی و 
  ست.ا) %6ن (اموضوع زبدر ترجمه 

) کمترین سهم %42( ضیاری) بیشترین و علوم طبیعی و %62( افیاریخ و جغرات قلمروپ، از نظر نوبت چا
ضی و کودك و اعلوم طبیعی و ریدر پ اي تجدید چاه بابیشترین سهم کت ند.ا  خود کردهآن  زا ار

  ست.ا %58 ان بانوجو
 او تنه ندا  شدهن منتشر ادر تهر اه باکت %80ز ابیشتر ، اموضوع هم ادر تم جز دین  به ز نظر محل نشرا

  ست.انی ان تهراشراز نابیشتر  %52 ای بشهرستانن اشراموضوع دین سهم ندر 
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  مورد پژوهش  ياه  لاس در باکت رانتشادر  یشهرستانو  یناتهر ناشران رکتامش وضعیت -
 1387ل امورد در س 3327به  1358ل امورد در س 206ز ا ندا  ب منتشر کردهانی که کتاشراد نادتع

 1358ي اه لاس نامیدر  ادرصدي ر 10، رشد تقریبی ندا  ب منتشر کردهانی که کتاشراد ناست و تعدارسیده 
  ست.اتجربه کرده  1387 ات

  

  
   ندا  ب منتشر کردهاکت 1387-1358 ياه لاس نامیکه  یناشران یناوافر عیتوزر انمود. 1شکل 

 )شهرستان و ناتهرن اشران، ناشران کل کیتفک (به

  
ي هاشهرستان دیگردر  %25 ان و تنهان در تهراشران %75 یبیتقر يطور  به جمعدر ن اشرانکل د از تعدا

  .ندا  ل بودهاکشور فع
هش اکه ک 1387و  1386، 1385ي اه لاو س 1366، 1365، 1364، 1359ي اه لاسدر ن جز اشراد ناتعد

 %72 اب 1361ل اسدر نه الان رشد ساست. بیشترین میزا سپري کرده اي ررشدروند رو به ره ا، هموشتهاد
  شد.اب می
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  تیلافع نازیم کیتفک به 1387-1358 ياه لاس در لافع ناشران داتعد ینافرو عیتوز را. نمود2شکل 
  

 20 ات 11 نامی %7/13ن، اعنو 10ز اکمتر ن اشران %7/72د اتعد جمعلعه در اي مورد مطاه لادر  س
ي الاب %4 ان و تنهاعنو 50 ات 41 نامی %5/1ن، اعنو 40 ات 31 نامی %6/2ن، اعنو 30 ات 21 نامی %6/5ن)، اعنو
ب و کمترین ان کتاعنو 10ز اکمتر نه الان، ساشراد نا. بیشترین تعدندا  ل منتشر کردهاب در سان کتاعنو 50

  .ندا   ب منتشر کردهان کتاعنو 50 ات 41 نامید اتعد
ز ابیش به  ندا  ب منتشر کردهان کتاعنو 50ز ابیشتر نی که اشراد نادوره مورد بررسی تعد آخر  لاس 5در 

به  ندا  ب منتشر کردهان کتاعنو 10نی که زیر اشراست و همچنین درصد نا) رسیده زهانداترین الا(ب 5%
  ست.ا خود رسیدهزه انداترین  ییناپ

  
  اه فرضیه آزمون

  . ردابطه وجود دان کل) رارگاب (شمان عرضه کتاب و میزان متوسط قیمت کتامیز نامیفرضیه یک: 
  کل نارگاشم و باکت متیق متوسط يآمار ياه خصاو ش یهمبستگ بیضر. 4 جدول
  داتعد  راف معیانحرا  نگینامی  متغیر

  257,942  9/9380  5/16505  بان متوسط قیمت کتامیز
  2581815314  5/70344130  4/151899631  ن کلارگامش

rxy=0/93         p< 0/01 
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)، >01/0Pر (ادر سطح معنی د =rxy)93/0تریس همبستگی (از ماده استفا اب، 4ي جدول اه دهاد یهاپبر 
ري وجود اد بطه معنیان کل) رارگاب (شمان عرضه کتاب و میزان متوسط قیمت کتامیز نامیدهد  ن میانش

ب ان عرضه کتازیب و ماکت متین متوسط قازین مایم"، نخست فرض %99ن اطمینا اب ،ینابرارد. بناد
)، نتیجه v=86/0بطه قوي و مستقیم (ادر نظر گرفتن ر اشود. ب یید میات "ردابطه وجود دان کل) رارگا(شم

می یش افزال نیز ادر هر س باکت عرضه نازیمل، اب در هرسایش متوسط قیمت کتافزا اشود که ب گرفته می
  .بدای

  
  .ردابطه وجود دال ران کل) هر سارگاب (شمان عرضه کتال و میزان فعاشراد ناتعد نامیفرضیه دو: 

  ن کلارگان و شماشراد ناي تعدآماري اه خصاهمبستگی و ش ضریب. 5جدول
  داتعد  راف معیانحرا  نگینامی  متغیر

  43406  3/1087  4/2477  ناشراد ناتعد
  2581815314  5/70344130  4/151899631  ن کلارگاشم

rxy=0/983         p< 0/01 
ن ا)، نش>01/0Pر(ادر سطح معنی د =rxy)983/0تریس همبستگی(ام، و 5ي جدول اه دهادز اده استفا اب

ري وجود اد بطه  معنیال ران کل) در هر سارگاب (شمان عرضه کتال و میزان فعاشراد ناتعد نامیدهد  می
ن کل) هر ارگاب (شمان عرضه کتال و میزان فعاشراد ناتعد نامی"دوم فرض  %99ن اطمینا اب ،ینابرارد. بناد
نتیجه گرفته می  ، 97/0v=(1بطه قوي و مستقیم  (ادر نظر گرفتن ر اشود. ب یید میات "ردابطه وجود دال راس

  ست.افته ایش یافزال نیز اب در هرسان عرضه کتال، میزان در هرساشراد نابیشتر شدن تعد اشود که ب
  گیري و نتیجهبحث 

آن  پیوسته رشدست که امورد بررسی عرضه شده  هب در طول دوران کتاعنو 560339د اتعد جمعدر 
ز ا. کرد لادنب 1387ل ان در ساعنو 56893به آن  یشافزاو  1358ل ان در ساعنو 1863 رانتشا اب ناتو می ار

) و 1382نی و مرتضوي (ا. مهدیهد هستیماش ار) 8/15نگین امی(رشد نسبی  جمعن در اد عنوانظر تعد
  . ندرسیددر دوره مورد بررسی خود  ان هاعنود ارشد تعد ادر پیوند ببهی امش يانتیجه ه) به 1382ده (امهدیز

 ، بهن کلارگاست. شماب در دوره مورد بررسی، منتشر شده انسخه کت 2581815314د اتعد جمعدر 
  ست.اشته ادره رشد اهمو اه لابرخی سدر  جز

                                                 
  ضریب تعیین. 1
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 قلمروکم بر انسور حاق و ساختناز بین رفتن اتوجه به  امی بسالاب نقالاپیروزي  ینآغازي اه لادر س
ن و ورود اشران و اه نهاپخایش چافزادولتی نشر،  يامرکزهسیس اب، تنقالاز اقبل  ایسه بامقدر  نشر

 ادي راب تحول زیانشر کت ،نابخوان کتاناد جوایش تعدافزا و چینی پ و حروفاي جدید چاه هادستگ
، بنقالانخست  دهه دياقتصارکود  وتحریم  ،جنگ آغاز ایید و باین وضعیت دیري نپاولی  .هد بوداش
د اقتصاي تورم و ضرورت مدیریت یک الانرژي، نرخ بابع اي دولتی، محدودشدن مناه یش هزینهافزا

دي مردم و اقتصا يامشکل ه، غذاویژه ک و بهب اکتم تولید اي خاده هامور ا ماینده و سرسانی فزاجنگی، گر
هش اک) در کشور 67 ات 63( 60سط دهه اواب در ار کتانتشان امیز ،نشر قلمروري در اگذ یهاهش سرماک
معه فروکش اب جاتب و ت ،بنقالاز اصله گرفتن اف امرور ب  به ،که مطرح شد ییاموردهبر  فزونا .فتای

صله اب فاز کتابودند کم کم  ن شدهاخو باب کتنقالام ایاته به ن و مردم که بساناز جوای گروهکرد و 
  .گرفتند
در پی ) 72-1368دي (اقتصاله توسعه اس  مه پنجابرننخستین  آغاز اویژه ب به 60دهه  نیایاي پال هاسدر 

فتن نسبی ان یامالمللی، سا ي بیناه ز تحریمابرخی  شدن برطرف جنگ،  نایاپ ،ینابحر طیاشرز ا ینسبگذر 
، فتهای  ي توسعهاز کشورهادي اتعد ادي باقتصانی و ازرگاب هبطاري راري و برقرادي و تجاقتصاوضعیت 

  ي توسعهاه مهارچوب برنادر چنست اد کشور تواقتصاین مرحله، ادر  .شدزه اتي ا رد مرحلهان وایرا داقتصا
ر گیرد. ادر مسیر توسعه قر و کندبرطرف  ار گوناگوني اه مده در بخشا وجود دل بهاعدم تعم ام به گاگ
عرضه  يان هاعنود اکه تعدآن  نخستل افت، جز دو سادي یاکشور وضعیت ع ،دادر دهه هفت ،ینابرابن

ي اه ماو ئهاراي دولت و اه ستا. سیشتایش دافزا ان هاعنود اتعد ،اه لاس دیگر، در فتاهش یاک شده
دوره، ین اب در امر کتابت دولت در اي ثاه ستاره ملک به شرط تملیک و نیز سیاجام اون قیمت، ارزا
  بود.بهبود وضعیت نشر  يابرمدي اراک ياه قدما

دهد هر چند  ن میانشي منتشرشده اه باکت ن متوسطارگان کل و شمارگا، شمان هاعنود العه تعدامط
ره ان هموارگاشمنگین امیفته، ولی ایش یافزان کل در طول دوره مورد بررسی ارگاو شم اه ناعنود اتعد

  .ستاشته ادل) اس 30در طول  -8/2(متوسط  هندهاروند ک
ن ارگاشمنگین امیدر دوره مورد بررسی،  نخستپ اویژه چ  ، بهان هاعنود ایش تعدافزاوجود  اب

می و خرید سالاد ارشارت فرهنگ و اي وزاه نی اپشتیبنوع  ست.اشته اهش داکشده  عرضهي اه باکت
، استادر همین رست. ابوده نثر ا  بی ان هاعنود ایش تعدافزان و ارگاهش شمادر ک نخستپ اي چاه باکت
نتیجه  ارن ارگاشمهش او ک ان هاعنود ایش تعدافزاو  رسید یبهامش نتیجهبه  یپژوهش) در 1382سی (اکی
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یسه امق ابو ا .کردن اب عنواي کتاه زهایش خرید تافزاد در ارشارت فرهنگ و ادرست وزاي ناه ستاسی
 مورد اروین اد عنایش تعدافزان نسبت به ارگارکود شم ،نظر ن در دوره موردارگاو شم آنهاعنود ارشد تعد

هش او ک شتریب يآنهاعنود ائه تعداران در اشرایل ناز تمان اکه نشآن  بر  فزوناین مسئله ا. داد راقر دیکات
ن انیز نش اب رانشر کتمی در زمینه سالاد ارشارت فرهنگ و ایتی وزاي حماه  ستاثیر سیارد، تان دارگاشم
  دهد.  می

ست. رشد ارسیده  1387ل ال در ساری 33717به  1358ل ادرسل اری 116ز ان اقیمت متوسط هر عنو
 جیاح ياه فتهای بر ستا يدیکات فتهای نیاشد. اشته باد يصعود ریس ياه لام سادر تم بیبه تقر مت،یق

در هر  اه بانگین قیمت کتامشخص کرد می و هدام دانجا یي پزشکاه باکتدر مورد ) که 1372زي (اشیر
  ست.اده ان دایش نشافزال قبل ال نسبت به ساس

ي عرضه اه باهش کتاک ایش یافزاهد اش اه لاز ساهش قیمت متوسط در برخی ایش و کافزا اهر چند ب
یش افزا ادهد ب ن میان نشارگاقیمت متوسط و شم نامی پیوندبررسی  جمعن) هستیم ولی در ارگاشده (شم

ب نیز صدق اکت قلمرونون عرضه در او ق ستافته ایش یافزاي عرضه شده نیز اه بان کتاقیمت متوسط میز
ن ارگاب (شمان عرضه کتاب و میزان متوسط قیمت کتامیز نامی"، نخستفرضیه  آزمون نتیجه .کند می

کل)  نارگاب (شماکتن عرضه اب و میزان متوسط قیمت کتامیز نامی دادن انشنیز ، "رداوجود د پیوندکل) 
ل اس ناهمب در ان عرضه کتال، میزاب در هرسایش متوسط قیمت کتافزا اب و رداري وجود داد معنی پیوند

  .بدای مییش افزانیز 
 1387ل ال در سارد ریامیلی 4733به  1358ل ال در سامیلیون ری 106ز اي منتشر شده اه باقیمت کل کت

ب در ایش قیمت کتافزا يادلیل هین مهم ترز ایکی  ست.ار بود ارشد برخورد %84 طور متوسط رسیده و به
طوري که  ست، بهاغذ بوده اویژه ک ب بهالح تولید کتاد و مصاد موات زیاناساب، نونقالاز اي بعد اه لاس
  ست.اشته اب دایش قیمت کتافزابر  اثیر رابیشترین ت 60دهه در غذ ایش قیمت کافزا

 زهاندا نامیدي اف زیختالاکه  دهد یم نانش اه فتهایترجمه،  ای فیلات هیاپبر  باکت دیتول نهیزم در
ي اه باکت اري منتشر شده اه باکت همهز ا %23 اتنهنگین اطور می به .ردالیف و ترجمه وجود داي تاه باکت

)، 1384، نظربلند ()1366ریز ( لعه شوشهاي مطاه فتهای. تشکل می دهد )لیفاي تاه باکت %77(و   ترجمه
  کند. یید میات ارفته ایین انیز  )1382ده (ایزمهد
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دهنده  ناو هم نش ستان ایرادر لیفی اي تاه بان به کتاشران توجه نامیزز ان انشند اتو هم می فتهایین ا
 الیفی راي تاه باکه دولت بیشتر کت اچر .ستاي دولتی اهنی اپشتیب اسویی ب ن در هماشرایل ناتم

   دهد. ر میاقر اه نهابخار کتاختیاو در کرده ري اخرید
 چاپ يها % کتاب51 دهد یم نشان ها افتهی منتشر شده در دوره مورد بررسی، يآنهاعنو جمع نهیزم در

)، 1382ده (ا)، مهدیز1384، نظربلند ()1376ریز ( شوشه. ستاپ مجدد اي چاه باکت %49 او تنه نخست
  ند.بهی رسیدامش ياتیجه هنبه و مجدد  نخستپ ا) و تجدد در خصوص وضعیت چ1382سی (اکی

نی که صرف فروش ا، و همچنین مدت زمنسخه) 3943ن (ایراي اه بامتوسط کت شمارگانتوجه به  اب
به رشد نشر کمک  رد،ازنده نگه د ان رایراند نشر اتو ست که میاه باکتمجدد  ياه پاچشود،  ب میاکت

ز ارسند و  پ میابه مرحله تجدیدچ %49 انهکه ت لیادر حکند.  ن کمک ایشان در بقاشراقع به ناکند و در و
ي اه پاژ و چابودن تیر ییناکنند و پ می اپید امورد ر 2ز اي بیش اه پاندکی فرصت چاد این درصد تعدا

  ست. ان ایراد نشر در اقتصاصلی ات ز معضالاي منتشر شده اه باکت گوناگون
 به تقریبست و امنتشر شده شور ي کاه شهرستاندر در دوره مورد بررسی  اه  باز کتادرصد کمی 

ریز  )، شوشه1382سی (اکی. ردادن اتمرکز نشر در تهرز ا ناکه نشگردیده ن منتشر ادر تهر اه باکت 77%
ر تمرکز نشر در ظز نابهی امش يانتیجه ه) به 1381) و صبوحی (1382)، تجدد (1384نظربلند ( ،)1376(

  .ن رسیدنداتهر
مهم ز ابود. یکی  اه استان دیگرز اکمتر ن اي منتشر شده در تهراه باسهم کتدین، در موضوع  اتنه

ر استقرادین، موضوع ي اه بان در تولید کتانسبت به تهر اه  شهرستانسهم  ي بیشتر بودنادلیل هین تر
  .شداب  ن مذهبی در دو شهر مذهبی قم و مشهد میاشرادرصد بیشتر ن

 نخست رتبهدین در  قلمروي منتشر شده، اه باکت جمعز ا گوناگون ياموضوع هن سهم از نظر میزا
 ارند و کمترین سهم رار داقري بعدي اه در رتبهت ادبیان و اکودك و نوجوآن  زارد و پس ار داقر
)، صبوحی 1380ده (اهرزاده و طاز ست. مکیا بودهت و هنر اي کلیاه قلمروي منتشر شده در اه باکت

نی و مرتضوي امهدی)، 1384، نظربلند ()1383ین و موسوي (عموق هللادا) و عب1382ده (ا)، مهدیز1381(
 ابررسی نشر کنی ا) نیز بChakava, 1996( اواکاچ بهی رسیدند.امش يانتیجه هبه ) 1388و شمسی ()  1382(

  ست.اشته اد ار اه بان کتات کمترین میزامشخص کرد که دین بیشترین و کلی
ل ارساي ان (براي مذهبی و همچنین کودك و نوجواه باي دولتی در خرید کتادهایل دولت و نهاتم

 قلمرومذهبی و اثرهاي ن به تولید اشرایش نابعه) در گرات تارس و موسسا، مداه نهابخاي به کتاه باین کتا
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میزان هم به  اه قلمروین ازي در ابساکت ییاموردهست به طوري که در اثیر نبوده ات ن بیاکودك و نوجو
ي اه ستانویسد سی میاو بهی رسید. امش يانتیجه هبه  یپژوهش) در 1382ی (ساکی شود. می زیادي دیده

ویژه  و به اموضوع ه دیگرو کمتر به  ستا یصامی بیشتر حول محور خسالاد ارشارت فرهنگ و اخرید وز
ي اه با، خرید کتي دولتیادهانه دیگرو  وزارتخانه نیاز دید ا. شود میب توجه ان کتانندگاخوي ازهانی

ي اه قلمرو دیگرگر ارد، و ار داولویت قران در انان و نوجواکودک قلمرویی در اه باهمچنین کتدینی، 
  د. ش میهم بیشتر  اه قلمرون در دیگر اشرالیت نانه بود، فعارتخاین وزاموضوعی هم در معرض توجه 

 1387لی ا 1358ي اه لادر  س ادرصدي ر 10رشد تقریبی  ،ندا  ب منتشر کردهانی که کتاشراد ناتعد
ي کشور هاشهرستان دیگردر  %25 ان و تنهادر تهر %75طور تقریبی  ن بهاشراد ناز تعداست. اتجربه کرده 

نی اشران نابودن میزالاب. ندا  ل منتشر کردهادر س ناعنو 20ن زیر اشران %4/86 جمعدر  .ندا  ل بودهافع
م، اوجمله ز اي مستقیم اه پشتیبانیلب ادر قي دولتی که بیشتر اه یتاز حماري ابسی دهد ن میاي نشا غیرحرفه

انجام می سالاب نقالاز پیروزي اسال پس  30در آن  مانندب و اي، خرید کتآنهاراذ و فیلم و زینگ یغاک
نیانجامیده ي شدن صنعت نشر ا که به تقویت و حرفهگذاشته شده ر ان ضعیف قراشرار ناختیاگرفته در 

ز اند اتو شري میان اتنهرسید که ین نتیجه ان به اشرار نات کسب و کلعه وضعیامط اب) 1379( آذرنگ. ستا
 %4/86که  ینا ین مسئله وال منتشر کند. اب در سان کتاعنو 24قل ان کند که حداب گذراه نشر کتار
ي نیستند، ا ن حرفهاشران کشور ناشرانبیشتر دهد  ن میاد، نشنکن ب منتشر میاکت ناعنو 20زیر  ،نایران اشران

نند اد سوم خود می اشغل دوم و ی اشند، نشر رابگذراندن زندگی در پی ب اه نشر کتاز راکه  یناز اشتر و بی
   .ندا  ي دولتی دوختهاه نهاراچشم طمع به ی او ی

رت ایتی وزاي حماه ستاثیر سیات" کردن ابیو  رسید بهیامش يانتیجه ه) به 1382سی (اکیین زمینه ادر 
د ارویه تعد یش بیافزاعث است و باشته اب نتیجه مطلوبی نداوضعیت نشر کتمی بر سالاد ارشافرهنگ و 

عث امر باین ا. ندا  شتهابه عرصه نشر گذ ات دولتی پز تسهیالاري ایت به برخورداعن است که باشده نی اشران
) و 1378لعه حسنی (است. مطان شده اشرات ناکم تولید نگینامیو همچنین  آنان داتعد یندهافزجهش 

سته شده اک آنها لیتاز فعاولی، فزوده شده ان اشراد ناله بر تعدادهد هر س ن میانشنیز ) 1380ده (از جیاح
  .ستا

سوم  اشغل دوم و یقع ادر ونیست و  ناشراز نار اصلی بسیاشغل حرفه نشر، ره شد، اشانگونه که اهم
به شمار می ي شدن صنعت نشر ا حرفهه اسر رر بزرگی بر ابسینعی این مسئله خود ما .شداب می آنهاز اري ابسی

ي اه نهارات و یانامکاز اده استفان که در پی اشراز ناین گروه اگیري  ي دولتی در شکلاه پشتیبانی و آید 
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ن شهر اشرابر روي ن پژوهشی) در 1375پور ( صخالا. زندرضوي و ستاثیر نبوده ات دولتی هستند، بی
عموقین و موسوي   هللادا. عبمی باشدشر ایک نصلی اشغل  اتنه، لیت نشرافعشر، از هشت ناد ان دان نشاکرم

  .ستاردبیل بوده ا استانن اشران %42 منشر شغل دومشخص کردند که ) 1383(
مانند  ل شدهاعماي اه ستادهد سی ن میانش شده منتشر يآنهاعنو تعداد نظر از آخر سال 5 تیوضع
به سمت  اه نهاران و تغییر جهت یاشراي به ننهاآراغذ و فیلم و زینگ یاي مستقیم کاه نهاراحذف ی

  .ستابوده اثرگذار ي شدن صنعت نشر ا حرفه ي درا زهاندا ات ،آخرل اس 5در  ناکنندگ مصرف
ن در اشراست بیشتر ناشده  ثعابو قم ن افی و توزیع در تهراپ، صحافی، چات لیتوگرانامکاتمرکز 

به  اخویش ر اثرهايمواقع ی در بیشتر شهرستانن اندگدر قم متمرکز شوند و نویس ديازی ن و درصداتهر
همین  .پ و تولید کنندان چاتهر ادر قم و ی اخود راثرهاي ن اشران او ییند ان منتشر نمان مستقر در تهراشران

در  )1376ریز ( هشزند. شو میمن اد )محلی سخنی  به(ی شهرستانن اشرابه روز بر ضعیف شدن ن مسئله روز
 ن مستقر هستند. زندادر تهر 1375-1374ي اه لاس درهنر  قلمرون اشران %36/94 رفتی نتیجه گپژوهش

م انجان ان در تهراي کرماه باپ بیشتر کتازي و چاس آماده باور داشتند) 1375پور ( صخالارضوي و 
ت در کشور ارانتشادل شدن امتعان سبب نا) تمرکز نشر در تهر1366دي (امؤمنی مددیدگاه ز اشود و  می

  ست.ا دهش
ن) و اشران (ناکنندگ ن تولیدامیز نامی پیوندضر، بررسی اپژوهش ح توجهمورد  يانتیجه هز ایکی 

دوم فرضیه  آزمونلب فرضیه دوم تعریف شده بود. اکه در ق شداب ن کل) میارگاب (شمان عرضه کتامیز
که د ان دانش "رداد ل رابطه وجودان کل) هر سارگاب (شمان عرضه کتال و میزان فعاشراد ناتعد نامی"
. "رداري وجود داد ل رابطه  معنیان کل) در هر سارگاب (شمان عرضه کتال و میزان فعاشراد ناتعد نامی"

ل اس ناهمب در ان عرضه کتال، میزان در هرساشراد نابیشتر شدن تعد انتیجه گرفته می شود که ب بنابراین،
  ست.افته ایش یافزانیز 
 پژوهشربردي اکي اهداپیشنه
 .ستار بوده ار کمی برخورداز سهم بسیاره ات در طول دوره مورد بررسی همواي کلیاه بانشر کت. 1
بع امن جزومرجع)  ابع(من جز آنو  اه  ، فرهنگاه  رفالمعا یرهادنند ام قلمرو نیاي اه باکه کت لیادر ح

به  ي دولتیاه نهارایز ابخشی ص اختصا. نش هستنداد گسترشتی و در خدمت پژوهش و اعطالاصلی ا
نی اواکمک فر آنها گسترشند به اتو می قلمروین ان دولتی در اشرالیت ناو همچنین فع یاثرهایچنین تولید 

 کند. 
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ست. ایین اپ نسبت به ،پ مجدداي چاه  باي منتشرشده و همچنین سهم کتاه بان کتاگراشم. 2
در  آنها توجه به قیطر زا گوناگوني اه پاتوسعه چ ياستادر رریزي دولت  مهاي و برنراگذ یهاسرم

 گسترشیش و افزابه  جز آنو  دازیي اه پاچ اي باه باکتویژه ي اه رهاري جشنواي دولتی، برگزاخریده
  .کند نی میاوایه در گردش نشر کمک فراسرم

 ل،احتما  ، بهنارگابودن شم ییناپي ادلیل هز ان، یکی ان بودن مردم کشورمابر کم خو فزونا. 3
ي اکشوره ان بایرافرهنگی ي اپیوندهتوجه به  است. بارسی ان فاج زباي روافیاجغر گسترهبودن   کوچک

 گسترشي ایی براه مهاید برناب قاعر و آذربایجانن، ترکیه، اجیکستان، تاکستان، پانستافغاویژه   یه، بهاهمس
ید این مسئله باشود. ندیشیده اي صنفی اه دیهاتحاز سوي دولت و ا اکشوره دیگربه ن ایراي اه باکتر ازاب

 ر گیرد.ایتی دولت مورد توجه قراي حماه مهادر برن

ر دن اي مذهبی و کودك و نوجواه باکت ي نمونهابر ،صاخ ياه  توجه ویژه به موضوع. 4
ر ازي بسیاس باو در توسعه کتانجامیده ي دولتی اضاتق یهاپگیري نوعی تولید بر  شکلبه ي دولتی اه یتاحم

معه و کل اج گوناگون ياگروه هي ازهانی یهاپبر  اي خویش راه یتاید حما. دولت بستابوده اثرگذار 
ر گیرد و اده مردم قراستفامورد  اه نهابخال شده به کتارساري و اي خریداه باکت ابینی کند ت کشور پیش
 شد.اباثرگذار نشر  گسترشهمچنین در 

رند ایل داکنند و تم منتشر می  ناهردر ت اي خویش راه بای کتشهرستانن اپدیدآورز اري ابسی. 5
به شود. همین مسئله نی پخش اتهر ياه کننده پخش قیطر زا ونی منتشر ان تهراشراز سوي نان ایشاه باکت

ش ن تالانویسندگ ست. از این رو،اانجامیده ي بومی هر منطقه ازهاو نی اه  ولویتابه  آنها عدم توجه
نی توجه کنند. ان تهراشران ياه یلاو تم اه ستابه خو ن،ادر تهراثرهاي خود ر انتشان امکاي اکنند بر می

ند در اتو ن میاشراین ناي اه  باز توزیع کتاپشتیابنی و  اه  شهرستانپ و نشر در ات چانامکا گسترش
 شد. اشته بان توجهی دایاش کنشر محلی کم گسترشب و ایی نشر کتاتمرکززد

و در  گستردهسی ادر مقی ناشرانت ان توزیع تولیدامکانشر عدم  مشکل هايین مهم ترز ایکی . 6
تولید اثرهاي ویژه   نشر، به دستاوردهايسري توزیع اسر گیري شبکه گر دولت به شکلاست. اسر کشور اسر

ست و اکمک کرده نی ابنیخت اد یک زیر سایجاکشور کمک کند به  گوناگوني هاشهرستانشده در 
و در تولید  الیت خویش رامنطقه فع فکري هاي محصول دغدغه دونب یشهرستانن اشراویژه ن  و بهن اشران
 شد. اب ي تقویت نشر میاستار مهم در رامی بسیاین خود گاو  ر دهند؛اکز نشر قرار مراختیا
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ثیر مثبتی در موفقیت اصلی تان شغل اب به عنوان نشر به تولید کتارادرکنا  ري دستاتمرکز ک. 7
نی اشراتري نسبت به ن سباز وضعیت مناست اب انشر کت آنها نخسته شغل نی کاشرانبیشتر رد و ان داشران

و  اه تی در بخش بیمهد تسهیالایجا اند باتو رند. دولت میاشد، داب نشر می آنها سوم اکه شغل دوم و ی
م وقت الیت تماي فعان براشرابیشتر ن عالقمندينین به ات و وضع قوئه برخی تسهیالاراعی، اجتمات اخدم
  نشر کمک کند. مروقلدر 

رت فرهنگ و اوزمانند ي دولتی ادهاز سوي نهاب اموجود در خرید کتنی ابنی يامشکل هز ایکی . 8
جد، امس ي فرهنگی ـ هنرياه نونالی کاد عا، ست رياي عمومی کشور، شهرداه نهابخاد کتامی، نهسالاد ارشا

نی اعدم همخو ،کنند ي میراي عمومی خریداه نهابخاي کتاکه برآن  نندام و پرورش و آموزش
رزشی در خرید ا اتنهه است نگاست. بهتر امعه اج ياه یلاو تم ازهاشده و نی  رياي خریداه باکت نامی

شود. د ایجانی اشده همخو  رياي خریداه بامعه و کتاي جاه ستهاو خو ازهانی نامیبد و اهش یاک اه باکت
و در انجامیده نه ابخاجعه به کتانی و مرابخوابه کت آنهایش ارثیر مثبت بر گال بیشتر مردم و تاقبابه ین مسئله ا

  شت.اهد داثیر مثبت خواصنعت نشر ت
  تیآي اه ي پژوهشاد براپیشنه
 کشور؛ گوناگوني هااستان در  ي منتشر شدهاه بالعه تطبیقی موضوع کتامط. 1

 ن؛اشراه ناز دیدگانشر محلی  يامشکل هو  انع هاملعه امط. 2

بر آن  ثیراتي دولتی و ادهاز سوي نهاري شده اي خریداه  باکت ياموضوع ه نامی پیوندبررسی . 3
 .ي منتشر شدهاه  باکندگی موضوعی کتاپر
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  کتابنامه

 . تهران: کتابدار.اي از کتاب، کتابخانه و نشر کتابشمه .)1378آذرنگ، عبدالحسین (

اب (رابطه میان الگوي نشر و مایگی در نشر کت هاي سبک ). از علت1379آذرنگ، عبدالحسین (
  .14-10، )24-23( 5، حهان کتابهاي حمایتی).  سیاست

 . تهران: کتابدارچون و چرایی در باب سیاستهاي نشر کتاب). 1380آذرنگ، عبدالحسین (

نامه  .  (پایان1382 -1378مازندران در سال هاي  استانبررسی نشر و توزیع کتاب در ). 1384اوصیا، فاطمه (
  ).1384اسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد، کارشن

هاي  ). دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادي حاکم در نشر کتاب طی سال1384تجدد، نسترن (
رسانی، دانشکده علوم تربیتی و  نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع . (پایان1383تا  1376

 ).1384مشهد، روانشناسی، دانشگاه فردوسی 

بررسی وضعیت کتاب هاي منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی ). 1372( حاجی شیزري، زهرا
(پایان نامه  ) در ایران.1368 -1372برنامه ریزي پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (

الع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اط
  ).1372دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 -1372غربی طی سالهاي  آذربایجان استانبررسی وضعیت وسایل نشر کتاب در  ).1380( زیبا، زاده حاجی
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و ، رسانی کتابداري و اطالعکارشناسی ارشد   ه نام  انیا پ. (1378

  ).1380، تحقیقات

) و ترسیم وضعیت 1377 -1373خراسان ( استانبررسی وضعیت نشر کتاب در ). 1378محمدرضا (حسنی، 
. (پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و مطلوب

  ). 1378تحقیقات، 

 ..8، مه انجمن کتابداران ایرانخبرنا). نشر کتاب در ایران. 1354و مرادي، نوراهللا ( ،خرمشاهی، بهاءالدین

هاي توزیع کتاب در بررسی و شناسایی سیستم). 1380و رشیدي، شهریار ( ،رضایی، محسن، تنکابنی، علی
نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان . (پایانتهران و پیشنهاد سیستم کارامد توزیع کتاب

  ).1380مدیریت صنعتی، 
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. 1378تا آخر اسفند  1357هاي منتشر شده در ایران از سال  ی وضعیت کتاببررس). 1380رنجبري، محمد (
نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات،  (پایان
1380.( 

-1374بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب در کرمان (). 1375پور، رویا ( و اخالص ،زندرضوي، سیامک
 کرمان. استانت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، . وزار)1370

نامه  . (پایانمطالعه تطبیقی میان براورد و تحقق اجرایی نشر کتاب در برنامه توسعه). 1378شکوري، فرزانه (
 ).1378رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال،  کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع

نامه  . (پایان1386 -1377هاي  قم بین سال استانبررسی وضعیت نشر کتاب در ). 1388اشرف ( شمسی،
 ).1388رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان،  کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع

تا  1374هاي  هاي منتشر شده در زمینه هنر در فاصله سالبررسی وضعیت کتاب. )1376( ، صدیقهریز شوشه
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران رسانی،  نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع پایان. (1375یان پا

 ).1376شمال، 

هاي  بررسی نقش ناشران مستقر در تهران در توسعه و پیشرفت فرهنگی کشور سال). 1381صبوحی، مریم (
، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رسانی نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع . (پایان)1370-1379(

 ).1381علوم و تحقیقات،  

نامه کارشناسی  . (پایانمرکزي پس از انقالب اسالمی استانوضعیت نشر ). 1385(آذر علی بابایی درمنی، 
  ).1385ارشد کتابداري و اطالع رسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

نامه کارشناسی ارشد  . (پایانشرقی آذربایجان استانضعیت نشر در بررسی و). 1380علیادونقی، بابک (
 ).1380رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،  کتابداري و اطالع

هاي  اردبیل بین سال استانبررسی وضعیت نشر در ). 1383و موسوي، رئوف ( ،عموقین، جعفر عماداهللا
 استانو ارشاد اسالمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ اردبیل: . 1382تا  1375

 اردبیل.

) و ترسیم وضعیت 1380-1378هاي ( تهران طی سال استانبررسی وضعیت نشر کتاب در ). 1382کیاسی (
نامه کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  . (پایانمطلوب
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 ).1382تحقیقات، 

 .4، خبرنامه انجمن کتابداران ایرانهاي ده سال اخیر.  ). بررسی کتاب1350نوراهللا (مرادي، 

. )1379تا  1370یزد ( استانبررسی وضعیت نشر کتاب در ). 1380و طاهرزاده، نادر ( ،زاده، فاطمه مکی
 یزد.  استانوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شوراي پژوهشی ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

،  31رهیافت، ). سیماي نشر کتاب در ایران طی دو دهۀ اخیر. 1382و مرتضوي، حسن ( ،دیانی، علیرضامه
24-31. 

ارزیابی و بررسی تجربی تاثیر عوامل اجتماعی ـ محیطی موثر بر میزان تولید کتاب در ). 1382مهدیزاده (
ر فرهنگی، مرکز مطالعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت اموتهران: . ایران (دهۀ هفتاد)
 تحقیقات فرهنگی.

. 1360ـ  66و  1354ـ  56هاي بررسی و مقایسه انتشار کتاب در ایران در سال). 1366مومنی مدادي، فرزانه (
دانشگاه  ،رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع (پایان

  .)1366تهران، 

هاي دوم و سوم توسعه  بررسی تطبیقی وضعیت نشر کتاب در ایران طی برنامه). 1384ده (نظربلند، آزا
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی،  ). (پایان1382 -1373اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (

 ). 1384واحد علوم و تحقیقات،

زشکی فارسی از دیدگاه هاي علوم پ بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب کتاب). 1387نقدي، پرستو (
رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده  نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع . (پایانناشران

  ).1387رسانی پزشکی،  مدیریت و اطالع
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