
    
    
    

      

  گزارش
  )1358-81( استان خوزستان روند انتشار کتاب در

  
  ∗خدیجه گشاس

 
  چکیده

در اسـتان   ) 1358-81(این پژوهش با هدف بررسی روند انتشار کتـاب بعـد از انقـالب اسـالمی                 
اطالعات مـورد نیـاز از طریـق پرسـشنامه و     . انجام گرفته است خوزستان و با استفاده از روش توصیفی        

اشران متأثر از پدیده جنگ و مهاجرت، ناهماهنگی توأم        فعالیت انتشاراتی ن  . مصاحبه به دست آمده است    
 را برای کتـاب در بـر        72 و   67،  63،  60 و سالهای    58-60با افت و رکود نشر، به خصوص در سالهای          

 و  477دهند که کتب تألیفی به ترتیب در بخش خصوصی و دولتی             ها نشان می   یافته. داشته است 
 عنـوان، کتابهـای     82 و   415وان، کتابهای چـاپ اول       عن 93 و   132 عنوان، کتابهای ترجمه     157

 و در بخش دولتی اعـم       24)  انگلیسی -عربی( عنوان، کتابهای غیرفارسی     25 و   81چاپ مجدد   
 عنوان، کتابهای تألیفی بر اساس محل نشر در بخـش خـصوصی             14)  فرانسه - التین -عربی(از  

ـ   عنوان در سوسنگرد منتشر شده     10 عنوان در اهواز و      349 تولیـد ناشـران از ایـن نظـر در          . دان
بیشترین موضوعات در زمینه ادبیـات و       . بخش دولتی، صد در صد در اهواز متمرکز بوده است         

بیـشترین ناشـران در     . باشد در بخش دولتی کتابهای درسی و کمک درسی و علوم کاربردی می           
ر مقطع  د)  درصد 5/11(در مقطع کارشناسی و در بخش دولتی        )  درصد 8/53(بخش خصوصی   

 درصد مربوط   3/58مشکالت عمده ناشران در بخش خصوصی       . کارشناسی ارشد فعالیت دارند   
به سهمیه کاغذ، فیلم و زینک و در بخش دولتی به طور یکسان نداشتن صحاف، سهمیه کاغـذ،             
فیلم و زینک، مشکالت مادی، نبود مراکز سیستم صحیح توزیع، عدم آگاهی دسـت انـدرکاران                

ها نـشان داد   نتیجه یافته. باشد عات عامه پسند و بی مسئولیتی و بی فکری می  نشر و عدم موضو   
دار  به دلیل تفاوت فاحش میان تعداد ناشران در هر دو بخش، امکان مقایسه جهت تفاوتی معنی               

  .باشد میسر نبوده و نشر استان خوزستان دارای عملکردی ضعیف می
 

  ستاننشر کتاب، انقالب اسالمی، خوز :کلید واژگان
  

                                                 
  کارشناس کتابخانه دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ∗
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  مقدمه
یکی از شاخصهای توسعه و پیـشرفت در        
جوامع مختلف، رشد فرهنگی است و نشر به        
ــطوح     ــامی س ــی تم ــالیتی فرهنگ ــوان فع عن
اجتماعی، اقتصادی و علمی را تحت الـشعاع        

در تاریخ فرهنگ بشر پس     . دهد خود قرار می  
از اختراع الفبا و خط، چاپ و تحـول آن، در           

 اطالعـات و تغییـر      انباشت، انتقال و بازیافت   
سنت شفاهی بـه شـکل مکتـوب آن همـواره           

اسـت و اگـر چـه چـاپ و نـشر             مطرح بـوده  
فعالیتی تعاملی داشته، لـذا بـا گذشـت زمـان           

ای مستقل رسالت خود را      هویت نشر به گونه   
  . آشکارتر ساخته است

  
  بیان مسئله

مقاله حاضر به بررسـی وضـعیت نـشر و          
می در  عملکرد ناشـران بعـد از انقـالب اسـال         

ــتان  ــتان خوزسـ ــروردین (اسـ ) 1358-81فـ
سعی شـده اسـت بـا     در این رابطه   .پردازد می

بررسی عملکرد ناشـران کتـاب چـاپی دارای         
مجوز نشر در دو بخش خصوصی و دولتی با         
توجه به آثـار چـاپ شـده اطالعـاتی دربـاره          

  : ذیل بدست آیدسواالت
ــد از  -1 ــشارات ناشــران بع  وضــعیت انت

 اسـتان خوزسـتان چگونـه    انقالب اسالمی در 
  است؟

های موضوعی انتشارات ناشـران       زمینه -2
بعد از انقالب اسـالمی در اسـتان خوزسـتان          

  کدامند؟
) مقطـع تحـصیلی   ( وضع تحـصیالت     -3

  ناشران در استان خوزستان چگونه است؟
 موانع و مشکالت عمده ناشران بعد از        -4

  انقالب اسالمی در استان خوزستان کدامند؟
  

  ماریجامعه آ
در این پژوهش جامعـه مـورد مطالعـه از          

 ناشـر دارای    28 ناشر کتاب چـاپی،      41تعداد  
ــی     ــصوصی و دولت ــم از خ ــشر اع ــوز ن مج

 شـامل کلیـه ناشـران        نمونه تحقیـق   .باشد می
ــتان  اارد ــتان خوزسـ ــه در اسـ ــوز کـ ی مجـ

  .است بوده
  

  روش تحقیق وشیوه گردآوری اطالعات
این تحقیق که زمـان اجـرای آن سـالهای          

را در بر   ) 1358-81فروردین  (د از انقالب    بع
گیرد از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی         می
ابزار مـورد اسـتفاده نیـز پرسـشنامه         . باشد می

مــصاحبه و در برخــی مــوارد  کتــاب ، ناشــر
خانـه کتـاب    (از بانکهـای اطالعـاتی      استفاده  

ــی  ــه مل ــران و کتابخان ــشناسی) ای ــا  و کتاب ه
  .است بوده
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  پیشینه پژوهش
 حاکی از این اسـت کـه        مطالعاترسی  بر

تاکنون پژوهشی با ویژگیهای مورد نظـر ایـن         
پژوهش در استان خوزستان صـورت نگرفتـه        

لذا با توجه به رشد انتشارات در چنـد         . است
دهه اخیر و گسترش سریع فن آوری، جایگاه        

ــابع چــاپی  ــه مــوارد ) کتــاب(من ــا توجــه ب ب
ای که در پیش روی جامعـه اهـل قلـم            عدیده

باشد، جایگاه محتوایی انتـشارات و       یرانی می ا
لزوم بررسی و شناسایی عوامل نشر را بیـشتر         

خاصه با توجه بـه شـروع    . سازد محسوس می 
بحران نـشر کتـاب و تحـت الـشعاع شـرایط            
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در برهه بعد از         
انقالب، چرخه نـشر و کانالهـای اجرایـی آن          

ر برخـی از  نقطه عطفی است کـه نتیجـه آن د      
  .باشد بررسیهای محققین به وضوح آشکار می

بازار کتاب در ایران را در      ) 1353(نحریر  
قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین کرده       
و در آن کوچک بودن بازار کتابهـای فارسـی          
در ایران و کم بودن افراد با سـواد و نیـاز بـه              

گذاری، مدیریت، بازاریابی، استفاده از      سرمایه
ای نبـودن    وری، حرفـه   شهای افزایش بهـره   رو

  .دهد تألیف، ترجمه و غیره را نشان می
توزیـع کتـاب در     ) 1358(حیاتی در سال    

هـا   ایران را مـورد بررسـی قـرار داده و یافتـه           
  ر شده، عدمــای منتشــارهای کتابهـنقص آم

  

  

ــشارات توســط   پوشــش موضــوعی همــه انت
ــودن     ــناخته ب ــران، ناش ــی ای ــشناسی مل کتاب

زمانهای دولتی و مشکل دسترسی به آنهـا،        سا
ــورد   ــودن اطالعــات در م ــاقص ب ــدک و ن ان
انتشارات شهرستانها، ناشران و کتابفروشان به      
عنوان مهمترین توزیع کنندگان کتاب، توزیـع       
و تمرکز بنگاههای انتشاراتی در تهران و غیره        

شـود توزیـع     دهند و مشخص می    را نشان می  
  .باشد وردار نمیکتاب از کیفیت مطلوبی برخ

بررسـی و مقایـسه     ) 1366(مؤمنی مرادی   
 و  1354-56انتشار کتاب در ایران در سالهای       

.  را مورد مطالعـه قـرار داده اسـت         62-1360
دهـد کـه فعالیـت       های پژوهش نشان می    یافته

ناشران دولتی بعد از انقـالب کمتـر از سـابق           
بــوده و کمبــود بودجــه انتــشاراتی، گرانــی و 

ــذ   ــود کاغ ــرای  کمب ــواد الزم ب ــاپ و و م چ
ــاب،  عــدم اســتفاده از صــاحبان صــحافی کت

تجربه و تخـصص در زمینـه چـاپ و نـشر،            
نبودن سیاست انتشاراتی در بعضی سـازمانها،       
تمایل کمتر دولت به ایفای نقش در کار نـشر          
و ضعف امکانـات علمـی و فنـی ناشـرین از            
دالیل عدم رشد صنعت نـشر در ایـران بـوده           

  .است
وضعیت نشر کتاب را در     ) 1378(حسنی  

 مورد  1373-1377استان خراسان در سالهای     
هـا حـاکی از آن       یافته. بررسی قرار داده است   
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ــه در ســال   درصــد 5/3 حــدود 77اســت ک
کــشور در اســتان خراســان کتابهــای عنــاوین 

-77از نظر میزان رشد از سال       . اند تولید شده 
 5/2 در کل سیر نزولی را طـی کـرده و از             73

 درصـد رشـد     2 بـه    74رشد در سـال     درصد  
ــال   ــی در س ــت و  77منف ــرده اس ــقوط ک  س

دهد کـه هـر سـاله بـا          وضعیت کلی نشان می   
افزایش ناشران از فعالیـت آنهـا کاسـته شـده           

 از نظر کیفی رشد مطلوبی داشته و        لیاست و 
به سمت تخصصی شدن و نشر سودمند پیش        

اند که این امر بـا افـزایش ناشـران دارای            رفته
  .انشگاهی باال ارتباط داردمدرک د

در حــــــوزه ) 1381(موســــــوی زاده 
ضـمن بیـان    » ریزی و بازاریابی کتـاب     برنامه«

اهمیت کتاب به عنـوان عنـصری در توسـعه          
فرهنگی جوامـع بـه تعامـل امـر بازاریـابی و            

به عنوان دو عامل در کیفیـت       شناخت جامعه   
ریزی جهـت    بهبود و توزیع و فروش و برنامه      

ف بازاریـابی نظـر داشـته       عملکردهای مختلـ  
/ ریـزی  است و برای ساختار مـشترک برنامـه       

ریـزی،    مرحله تعیین گروه برنامـه     8بازاریابی  
، تعیـین اهـداف،     )بازار پژوهـی  (بررسی بازار   

ابزار و وظایف، تولید محصول، تعیین قیمت،       
توزیع و فروش، توسعه فروش و ارتباطات و        

  .باشد باالخره ارزشیابی قائل می
ر کــشورها نیــز وضــعیت انتــشار در ســای

ای است که دیدگاههای مختلـف       کتاب، مقوله 

ای از   دهـد، بـه شـمه      را مورد بررسی قرار می    
  :گردد آنها در زیر اشاره می

 در کتاب خود بـا      1985 در سال    1آلت بچ 
پـس از   » نشر کتـاب در جهـان سـوم       «عنوان  

بررســی منطقــه جغرافیــایی در جهــان ســوم  
دارد  اعالم می) ای التین  آسیا و آمریک   -آفریقا(

 درصـد از کـل      68که این کشورها با وجـود       
 درصد مجموع عنوانهای    20جمعیت کمتر از    

نمایند و از نظـر      منتشره در جهان را تولید می     
تکنولوژی چاپ به کلی به کشورهای صنعتی       

صـنعت کاغذسـازی تـأمین کننـده      . اند وابسته
نیازهای داخلـی آنهـا نیـست و بخـش قابـل            

 از تولیدات انتشاراتی آنها را کتابهای       مالحظه
بازار تک فروشی کـم     . دهد درسی تشکیل می  

رونق و کتـاب فروشـان معدودنـد و صـنعت         
نشر نیز در دست دولتهاست یعنی سیاسـتهای      
دولتی و عوامل فرهنگـی و اجتمـاعی باعـث          
شده است که صنعت نـشر در ایـن کـشورها           
 اشکال متفاوتی یابد به طوری که برخی فاقـد        

ــه     ــر ب ــی دیگ ــشاراتی و برخ ــای انت ــر بن زی
. انـد  پیشرفتهای شـایان تـوجهی دسـت یافتـه        

 ررسیــه ب ــای ب  الهـدر مق ) 2001 (2لرــایــن
پـردازد و    ها در عصر الکترونیک مـی      کتابخانه

های ترکیبی و دو رگـه کـه         افزاید کتابخانه  می
ای از منـــابع چـــاپی و الکترونیکـــی  آمیـــزه

                                                 
1- Altbach 
2- Naylor 
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گونه بر نحـوه اسـتفاده      باشند، هر کدام دو      می
ورزند، مواد چاپی، کمک به استفاده       تأکید می 

کننده با استفاده از اطالعات موجـود و منـابع          
الکترونیکی بیشتر بر اطمینان از دسترسـی بـه         

دیگـر دالیـل    از سـوی    . اطالعات تأکید دارند  
اینکه چرا محتوای نـشریات بیـشتر از کتابهـا          

 منـابع   تحت تأثیر پیشرفت الکترونیکی شـدن     
ــشریح    ــین ت ــه و همچن ــرار گرفت ــی ق اطالع

ها، در   شدن نشریات و پیوند کتابخانه    لدیجیتا
شناسایی با محتوای مرتبط و کیفیت بـاال کـه          
دغدغه همیشگی کاربران بوده و خواهد بـود،        

  .مورد مطالعه قرار گرفته است
  

  ها تجزیه و تحلیل یافته
برای توصـیف و تحلیـل وضـعیت نـشر،          

کتابهای تألیف، ترجمـه، بـر      : نندمتغیرهایی ما 
اساس محل نـشر، موضـوع و زمـان انتـشار،           
مقطع تحصیلی و موانع و مـشکالت ناشـران         
دارای مجوز نـشر آثـار چـاپی در دو بخـش            
. خصوصی و دولتی مورد مطالعه قرار گرفـت       

گردآوری شده در پیوند با پرسشهای های  داده
  :شود پژوهش به تفکیک ذیل شرح داده می

  
 انتشارات ناشران بعـد از انقـالب        وضعیت

  اسالمی در استان خوزستان چگونه است؟
 داد آثارــوق تعـرای پاسخ به پرسش فــب

هـای   تألیفی در بخـش خـصوصی طبـق داده        
  وان،ــ عن477وع ــ، از مجم1اره ـجدول شم

  

  

 عنـوان مربـوط بـه سـال         93بیشترین تـألیف    
 عنوان هر کدام مربـوط      1 و کمترین با     1381
ــه  ــالهای بـ  1368 و 1365، 1359، 1358سـ
بندی کتابهای ترجمـه شـده       در طبقه . باشد می

 عنوان، بیشترین   132در این بخش از مجموع      
 و کمتـرین    1379 عنـوان در سـال       28ترجمه  

، 1360 عنوان مربوط به سالهای      1هر کدام با    
  . بوده است1371 و 1368، 1364، 1361

 به تفکیـک در سـالهای   2های جدول    داده
مورد بررسی وضعیت نـشر کتـاب در بخـش          

  .دهد خصوصی، در بخش دولتی را نشان می
هـای فعالیـت موضـوعی انتـشارات         زمینه

ناشــران بعــد از انقــالب اســالمی در اســتان  
  خوزستان کدامند؟

رسد که تعداد کتابهای     این طور به نظر می    
 تألیف و ترجمه، بررسـی فعالیـت موضـوعی        

از آنجـا   . دهد میناشران را مفید و الزم نشان       
که نفس چرخه نشر گذار از فعالیتی منفرد به         
ــذار   ــن گ ــاعی اســت و در ای ــای اجتم نیازه
 پذیرش اثر مستلزم بازدهی مفید فعاالن مبتکر      
نشر در گزینش، پرداخت و توزیع به موقع و         
ــرای    ــوعی ب ــه موض ــاد جاذب ــت ایج در نهای

 باشد در اینجا نقش ناشر فعـال       خوانندگان می 
فعل با استقبال خواننده بـه وضـوع        از ناشر من  
در این میان بر اساس طبقات      . گردد نمایان می 

ــه بنــدی کنگــره      ــلی نظــام طبق  )LC(اص
 شره مشخص تپراکندگی موضوعی کتابهای من   

  عالیتـورد فــ م14وع ــه از مجمــود کــنم



148 مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

  1358-1381پ و کتابهای غیرفارسی از سال  توزیع فراوانی کتابهای ناشران بخش خصوصی از نظر تألیف، ترجمه، نوع چا.1جدول 
  رسیفاغیر کتابهای  التین کتابهای  عربی کتابهای  چاپ تجدید  چاپ اول  ترجمه کتابهای  تألیفی کتابهای

  سالردیف
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  تألیف

1  1358  1  21/0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
2  1359  1  21/0  2  52/1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
3  1360  2  42/0  1  76/0  1  24/0  0  0  0  0  0  0  0  0  
4  1361  7  47/1  1  76/0  1  24/0  0  0  0  0  0  0  0  0  
5  1362  6  26/1  0  0  6  45/1  0  0  1  17/4  2  70/3  3  85/3  
6  1363  12  52/2  0  0  9  17/2  0  0  0  0  1  85/1  1  28/1  
7  1364  4  84/0  1  76/0  1  24/0  1  23/1  0  0  0  0  0  0  
8  1365  1  21/0  0  0  1  24/0  0  0  2  23/8  0  0  2  56/2  
9  1366  2  42/0  2  52/1  1  24/0  0  0  0  0  0  0  0  0  
10  1367  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
11  1368  1  21/0  1  76/0  1  24/0  0  0  0  0  1  85/1  1  28/1  
12  1369  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  56/5  3  85/3  
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  1358-1381 توزیع فراوانی کتابهای ناشران بخش خصوصی از نظر تألیف، ترجمه، نوع چاپ و کتابهای غیرفارسی از سال .1جدول ادامه 
  رسیفاغیر کتابهای  التین کتابهای  عربی کتابهای  چاپ تجدید  چاپ اول  ترجمه کتابهای  تألیفی کتابهای

  سالردیف
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  راوانیف  درصد  فراوانی  تألیف

13  1370  3  63/0  0  0  3  72/0  0  0  1  17/4  0  0  1  28/1  
14  1371  4  84/0  1  76/0  4  96  2  47/2  2  23/8  1  85/1  3  85/3  
15  1372  14  94/2  2  52/1  9  17/2  0  0  1  17/4  17  48/31  18  08/23  
16  1373  15  14/3  4  03/3  14  27/3  1  23/1  2  23/8  16  63/29  18  08/23  
17  1374  20  19/4  6  55/4  17  10/4  0  0  0  0  0  0  0  0  
18  1375  24  03/5  2  52/1  15  61/3  1  23/1  2  33/8  1  85/1  3  85/3  
19  1376  38  97/7  11  23/8  28  75/6  6  41/7  0  0  1  85/1  1  28/1  
20  1377  44  22/9  15  36/11  43  26/10  5  17/6  4  67/16  2  70/3  6  69/7  
21  1378  50  48/10  21  91/15  66  90/15  10  35/12  2  23/8  0  0  2  56/2  
22  1379  65  63/13  28  21/21  64  42/15  15  52/18  0  0  2  70/3  2  56/2  
23  1380  70  68/14  14  61/10  65  66/15  22  16/27  4  67/16  7  96/12  11  14/10  
24  1381  93  50/19  20  15/15  66  90/15  18  22/22  3  50/12  0  0  3  85/3  
  100  78  100  54  100  24  100  81  100  415  100  132  100  477  - جمع
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  1358- 1381 از نظر تألیف، ترجمه، نوع چاپ و کتابهای غیرفارسی از سال دولتی توزیع فراوانی کتابهای ناشران بخش .2جدول 
  سال ردیف کتابهای غیردرسی  کتابهای فرانسه  کتابهای التین  کتابهای عربی  دید چاپتج  چاپ اول  کتابهای ترجمه  کتابهای تألیفی

  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  تألیف
1  1358  3  91/1  2  15/2  4  20/2  1  4  0 0 0 0 0 0 0 0 
2  1359  5  18/3  1  08/1  4  20/2  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
3  1360  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
4  1361  1  64/0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
5  1362  1  64/0  0  0  1  55/0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
6  1363  2  27/1  1  08/1  1  55/0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
7  1364  2  27/1  3  23/3  3  65/1  1  4  0 0 0 0 0 0 0 0 
8  1365  5  18/3  0  0  7  85/3  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
9  1366  2  27/1  1  08/1  3  65/1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
10  1367  5  18/3  3  34/3  5  75/2  1  4  0 0 0 0 0 0 0 0 
11  1368  2  27/1  1  08/1  2  10/1  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 
12  1369  2  27/1  6  45/6  7  85/3  2  8  0 0 0 0 0 0 0 0 
13  1370  4  55/2  2  15/2  3  65/1  4  16  0 0 0 0 0 0 0 0 
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  1358-1381 توزیع فراوانی کتابهای ناشران بخش خصوصی از نظر تألیف، ترجمه، نوع چاپ و کتابهای غیرفارسی از سال 2جدول ادامه 
  سال ردیف غیردرسیکتابهای   کتابهای فرانسه  کتابهای التین  کتابهای عربی  تجدید چاپ  چاپ اول  کتابهای ترجمه  کتابهای تألیفی

  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی  تألیف
14  1371  7  46/4  3  33/3  9  95/4  0  0  0  0  0  0  0  ٠   0  
15  1372  4  55/2  0  0  5  75/2  0  0  1  50/12 2  40  0  0 3  43/21 
16  1373  2  27/1  4  30/4  6  30/3  0  0  0  0  0  0  1  100  1  14/7  
17  1374  6  82/3  5  38/5  9  95/4  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0  
18  1375  12  64/7  2  15/2  10  49/5  0  0  1  50/12 1  20  0 0 2  39/14 
19  1376  7  46/4  11  83/11 15  34/8  1  4  1  50/12 0  0  0 0 1  14/7  
20  1377  15  55/9  8  60/8  17  34/9  4  16  0  0  1  20  0 0 1  14/7  
21  1378  3  91/1  4  30/4  6  30/3  1  4  1  50/12 0  0  0 0 1  14/7  
22  1379  18  46/11 13  98/13 6  30/3  4  16  3  50/37 0  0  0 0 3  43/21 
23  1380  23  65/14 10  75/10 28  38/15 6  24  0  0  1  20  0 0 1  14/7  
24  1381  26  56/16 13  98/13 31  03/17 0  0  1  50/12 0  0  0 0  1  14/7  
  100  14  100  1  100  5  100    100  25  100  182  100  93  100  157  - جمع
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ــوم      ــن، عل ــسفه، دی ــات، فل ــوعی کلی موض
اجتماعی، زبان، ادبیات کودکـان، کـشاورزی،       
پزشــکی، علــوم خــالص، کتابهــای درســی و 
ــر،    ــرگرمی، ورزش و هن ــی، س ــک درس کم
ادبیات، تاریخ و جغرافیا، علـوم کـاربردی در         

 19بخش خصوصی بیشترین ناشران با تعداد       
در موضـوع ادبیـات و کمتـرین        ) 2/79(اشر  ن

در موضـوع علـوم     ) 8/20( ناشـر    5ناشران با   
خالص و در بخش دولتی نیز بیشترین ناشران        

در زمینـه کتابهـای     )  درصـد  5/12( ناشر   3با  
ــی و    ــک درس ــی و کم ــر 3درس  5/11( ناش

در موضوع علوم کاربردی و کمتـرین       ) درصد
ـ    1ناشران به طور یکسان هـر کـدام          ه  ناشـر ب

 ات و ـیـی، ادب ـاعـوم اجتم ـلـات ع ـوعـموض
  .اند کشاورزی اشاره نموده

  
ناشـران  ) مقطع تحصیلی (وضع تحصیالت   

  در استان خوزستان چگونه است؟
رسد، تحصیالت ناشران بتوانـد      به نظر می  

 قابل قبول در ارائه هر چـه بـا          عواملیکی از   
بارتر در روند نشر باشد، بدین      تر و پر     کیفیت

 از بررسی مورد اخیر مشخص شد       لحاظ پس 
 مقطــع تحــصیلی 5در بخــش خــصوصی از 

دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشـد      
 ناشـر   14و دکتری، بیشترین ناشران با تعـداد        

در مقطع کارشناسـی و سـپس       )  درصد 8/53(
هر )  درصد 8/3( ناشر   1کمترین آنها با تعداد     

کدام در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت دارند       
در )  درصـد  5/11( ناشر   3و در بخش دولتی     

 ناشـر   1مقطع کاردانی و کارشناسی ارشـد و        
در مقطــع کارشناســی و دکتــرا )  درصــد8/3(

  .اند دارای فعالیت انتشاراتی بوده
  

موانع و مـشکالت عمـده ناشـران بعـد از           
ــتان    ــتان خوزس ــالمی در اس ــالب اس انق

  کدامند؟
میـان   در این رابطه در بخش خصوصی از      

د نداشتن صحاف، سهمیه کاغـذ، فـیلم و         موار
زینگ، مشکالت مادی و عـدم آگـاهی کـافی     
دست اندرکاران نشر، نبودن مراکز و سیـستم        
صحیح توزیع و پخش، ضعف کمی و کیفـی         

 ناشـر   14ها و دیگر از این مجموعه،        چاپخانه
به نداشتن سهمیه کاغذ، فـیلم      )  درصد 3/58(

کـز   ناشر به مشکل نبـود مرا 7سپس . گو زین 
و سیــستم صــحیح توزیــع و پخــش و عــدم  

ارشــاد و در بخــش وزارت حمایتهــای مــالی 
 ناشـر بـه     1دولتی ناشـران بـه طـور یکـسان          

مشکالت نداشتن صحاف، سهمیه کاغذ، فیلم      
و زینک، مشکالت مادی، عدم آگـاهی کـافی         
دست اندرکاران نشر، نبـود مراکـز و سیـستم          
صحیح توزیع و پخش، عدم موضوعات عامه       

 ری اشاره ــفک یـولیتی و ب  ــمسئ د و بی  ــپسن
  .اند نموده
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  گیری بحث و نتیجه

پس از بررسی وضعیت نشر کتاب چـاپی        
در دوره بیست و چهار ساله بعـد از انقـالب           
در استان خوزستان در دو بخش خصوصی و        

تفـاوت بـین دو     دولتی، نتایج به دست آمـده       
بخش دولتی و خصوصی در نشر کتاب بـوده         

  . است
بایـست   ن مطلع به کار انتشارات می      ناشرا

از موضوعات و عناوینی که احتمال گـزینش         
رود آگـاه بـوده و       آنها از سوی خواننـده مـی      

گــزینش خــود را بــر اســاس نیازهــای مــورد 
لـذا بـه نظـر      . درخواست آنهـا تطبیـق دهنـد      

رسد گزینش موضوعی ناشران با توجه بـه         می
نتایج بدست آمده در بخش خصوصی تحـت        

عامتر بودن جامعـه دارای موضـوعات       الشعاع  
تر و در بخش دولتی نیز با توجـه بـه            عمومی

زمینه علمی و آموزشـی بـودن جامعـه مـورد           
تـر بـوده     مطالعه دارای موضوعات تخصـصی    

  .است
رود که میزان تحصیالت     اینطور انتظار می  

کـرده بتوانـد     ناشران به عنوان قـشر تحـصیل      
داشـته  تأثیر بسزایی در کار نـشر و رونـد آن           

باشد اما با وجود مشاهده وضعیت تحـصیلی        
در خــور توجــه ایــشان، شــاید بتــوان گفــت 

 خـاص   عوامـل کیفیت انتشارات تحت تـأثیر      
قرار ندارد و برخی ناشران بـه دلخـواه خـود           

  ذیریمــاگر بپ. دــگزینن ه را بر میــن حرفـای

  

تواند تحت الـشعاع یکـی از        وضعیت نشر می  
نجا میـزان تحـصیالت     عوامل تأثیرگذار، در ای   

تـوان اینگونـه اسـتنباط نمـود کـه           باشد، مـی  
نماینـد   ناشران بر اساس تعرفه نشر عمل نمی      

و اصوالً ناشر صرف وجود نـدارد و ناشـران          
ــه ــه گون ــشاراتی   ب ــد انت ــه تولی ای صــوری ب

  .پردازند می
 حرفه نـشر را      خصوصی ناشران در بخش  

ای بـه    به عنوان شغل دوم برگزیـده و ضـابطه        
ن کار انتشاراتی صرف مالک عمل نبـوده        عنوا

است بلکه درآمد خدماتی ناشران باعث شـده     
. است تا ناشر در جایگاه خود معرفـی نـشود         

بنـدی بـه دلیـل       در بخش دولتی ایـن ضـابطه      
اهداف سازمانی در کارهای انتشاراتی وجـود       

مدیران دانش کم   نداشته است و در عین حال       
ه اداری  در مورد نشر و سلسله مراتب پیچیـد       

باعث شده است که در این بخـش نیـز ناشـر        
ای صـرف نظـر از       صرف و فعالیـت گـسترده     

شرایط درهـم تنیـده جنـگ تحمیلـی وجـود           
 کمبود استقالل جایگاه    ، در واقع  .نداشته باشد 

 ر کتاب در هر   ــفرهنگی و اقتصادی برای نش    
دو بخش، محدودیتهای خاص خود را ایجـاد        

 روند انتشار   به طور کلی بررسی   . نموده است 
کتابهای دارای مجوز نشر، علیرغم نوسانات و 
سیر صعودی و نزولی آنها و با وجـود اینکـه           
استاندارد حداقل چاپ کتاب در طول یکسال       

بـه  ( کتـاب    4برای هر ناشر در ایران حـداقل        
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باشـد، نـشر آثـار تـألیفی بـه            می )اذعان ناشر 
ای نو و ترجمه بـه عنـوان         عنوان خلق اندیشه  

سترش ارتباطـات و فرهنـگ در بـین         عامل گ 
ــوبی    ــسبتاً خ ــازدهی ن ــف از ب ــع مختل جوام

لـذا عوامـل متعـددی      . برخوردار بـوده اسـت    
همانند جنگ تحمیلی و مهاجرتها، شـرایط و        
اوضاع و احوال سیاسی و اقتـصادی متـأثر از          
جنگ تحمیلـی، انقـالب فرهنگـی، انتقـال و          
جابه جایی برخی از ناشران و در نهایت طرد         

بسیاری از آنها از حوزه کار نشر، گرانی        شدن  
و رکود اقتصادی، گرانـی مـواد اولیـه چـاپ،           
نقش و توان ضعیف عملکرد دولت در قبـال         
ــت و     ــسجام در سیاس ــدم ان ــشر و ع ــار ن ک

ریزی آن باعث گردیده است تا انگیـزه         برنامه
ــشاراتی دارای   ــد انت ــه تولی ــران در چرخ ناش

  .عملکردی ضعیف باشد
  

  پیشنهادها
های مستقیم که هیچ     یسته است یارانه   شا -

گذارد و  تأثیری بر افزایش عناوین منتشره نمی     
آفریند، تغییر   در واقع مصرف کننده اضافی می     

هـای غیرمـستقیم تبـدیل    داده شود و به حمایت  
زیرا تنها ناشرینی متکی بـه حمایتهـای        . گردد

دولتی بدون رونق بازار نشر را در بر خواهـد          
  .داشت

 عرضه کنندگان و فروشندگان و       حمایت از  -
ایجاد مراکز پخش و فروش فعال به ویـژه در          

بخشهای محـروم، مـثالً در میـان روسـتائیان،          
هـا، زنـدانها، بیمارسـتانها و        کارگران، کارخانه 

غیره با استفاده از تجربیات کارساز بسیاری از        
کشورها مانند چـین، مـالزی، هنـد، کانـادا و           

  .غیره
 توزیع موفق و بـه کـار        های  بررسی سیستم  -

  .گرفتن آن سیستم در سطح استان
 تسریع در زمان صـدور مجوزهـای الزم از          -

  .جمله مجوز چاپ کتاب و نشریات و غیره
 لغو مقررات دست و پاگیر برای ناشران بـا          -

حمایــت از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
  .اسالمی

 اجــرای آموزشــهای رســمی در خــصوص -
کاران در کار نـشر     نشر، برای همه دست اندر    

   ).آموزش حین خدمت(
 رانـناش) اتحادیه(اد و تقویت تعاونی     ـ ایج -

به صورتی کامالً رسمی و حمـایتی از سـوی          
  .دولت

  
 استفاده از فن آوری جدید و ایجـاد بانکهـا    -

و پایگاههـای اطالعـاتی پیــشرفته بـه منظــور    
رسانی و ایجـاد     تسهیل و تسریع در امر اطالع     

 د جهت آگاهی  ــی کارآم ـانسیستم اطالع رس  
  .ناشران از انتشارات یکدیگر

 رسانی یابی در مورد ایجاد شبکه اطالع     زمینه -
ــدرکاران نــشر کتــاب شــامل   میــان دســت ان

.هـا و غیـره     کتابفروشان، نویسندگان، چاپخانه  
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