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  چكيده

 توانند از عوامل مؤثر در پيشبرد توسعه به مي) از كل جمعيت ايران% 42/48(زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه 
 علمي و پژوهشي هاي آنان عالوه بر نقش عمده خود در رشد خانواده و جامعه، امروزه در عرصه. شمار آيند 

براي بيان موقعيت و شرايط واقعي زنان در جامعه بايد پيرامون مسائل آنان .  مشهود دارند كامالًنيز نقشي
 آثار نوشته ي ه مجموع،توان بر روي آن تأمل كرد يكي از مواردي كه مي. گيرد  صورتتيبررسي و تحقيقا

رسي سهم زنان در هدف برپژوهش حاضر كه از نوع پيمايشي بوده با بدين منظور . شده توسط زنان است
 1378 تا 1347هاي  رساني در طي سال  فارسي كتابداري و اطالعي ه عنوان مجل7 مندرج در تتوليد مقاال

از كل %) 83/34( عنوان 495 ، مجموع مقاالت توليد شده توسط زنانداد نشان ها يافته. صورت گرفته است
 مقاله ترجمه شده، 463از مجموع  و% 32/31ي، تأليف مقاله 958از مجموع . مقاالت مورد بررسي است

 عنوان 56 با 1376 مقاالت در سال ي هباالترين ميزان مشاركت زنان در تهي. اند را زنان پديد آورده% 12/42
 نفر از آنان 108اند كه   مشاركت داشته مورد بررسي زن در توليد مقاالت224 مجموع،در . بوده است

 مقاالت ي ه و هم ترجمتأليفهم در %) 22/23( نفر 52در ترجمه و ) 57/28( نفر 64، تأليفدر %) 21/48(
در .  مورد بررسي، نيز مشخص گرديدندي هطي دوردر پركارترين نويسندگان زن مقاالت . اند مشاركت داشته

رساني از سال  توان نتيجه گرفت كه مشاركت زنان در توليد مقاالت حوزه كتابداري و اطالع مجموع مي
  .ها داراي سير صعودي بوده است  نيز همانند ساير حوزه1378تا  1347

رساني، نشريات ادواري، مقاله  ، ترجمه، كتابداري و اطالعتأليف،  مولف، زنان مترجمزنان :ها كليدواژه
  فارسي، ايران
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  مقدمه

 اطالعات زيربناي ،در جهان امروز.  نام دارد"عصر اطالعات"كنيم  عصري كه در آن زندگي مي
. كند  ميءشود و نقش مهمي در پيشرفت جوامع ايفا  اقتصادي و اجتماعي كشورها محسوب ميي هتوسع

 ،اطالعات علمي.  صنعتي و اقتصادي است، علميي ه توسع،ها  ملت هامروزه يكي از اهداف عمد
نوان در اين ميان، مجالت علمي به ع. نمايد ها را فراهم مي  ارتقاء و پيشرفت ملتهاي و زمينه ها آگاهي

رساني علمي و  اطالعدر از ابزارهاي مهم يكي هاي علمي و   نتايج پژوهشي هي اشاعها يكي از محمل
 تخصصي ي ههاي علمي انجام شده در حوز رساني به پژوهشگران و متخصصان در باب پيشرفت آگاهي

  .دارندآنها، نقشي اساسي و مهم 
اي از اطالعات مربوط به   بخش عمده،حققانرساني نيز متخصصان و م  كتابداري و اطالعي هدر حوز

 علمي خود را از طريق مجالت به ي ههاي علمي انجام شده و تحقيقات صورت گرفته در حوز پيشرفت
هاي انجام گرفته خود را در اين مجالت منتشر  اي از پژوهش  همچنين بخش عمده؛آورند دست مي

 ،از سوي ديگر. نمايد  آنها را توجيه ميموردق در اين مسئله ضرورت توجه به مجالت و تحقي. نمايند مي
 به قمندعال توسط مردان و زنان پژوهشگر و ها مقاالت مندرج در مجالت كتابداري نيز مانند ساير رشته

  .آيند پژوهش به وجود مي
توانند از عوامل مؤثر در  مي) از كل جمعيت ايران% 42/48(زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه 

زنان همواره نقشي عمده در رشد خانواده و جامعه ايفاء . )1375هالك،  (شمار آيند  د توسعه بهپيشبر
در آمارهاي موجود، .  مشهود است علمي و پژوهشي كامالًهاي اند و امروزه حضور آنان در عرصه كرده

 موقعيت و شرايط براي بيان. شود التحصيالن زن در مقاطع تحصيلي عالي افزوده مي ساالنه بر تعداد فارغ
يكي از مواردي كه . گيرد  صورتتيواقعي زنان در جامعه بايد پيرامون مسائل آنان بررسي و تحقيقا

بر روي  ها انجام بررسي.  آثار نوشته شده توسط زنان استي ه مجموع،توان بر روي آن تأمل كرد مي
 ي هكنند سد تا حدودي منعكتوان  مي، يا ترجمه شده استتأليفها و مقاالتي كه توسط زنان  كتاب

رساني  ع كتابداري و اطالي هدر حوز. هاي علمي و پژوهشي در سطح جامعه باشد حضور زنان در فعاليت
 ، زنان كتابدار و نيز دانشجويان زن در مقاطع مختلف تحصيلي در اين رشتهي با توجه به حضور گسترده

با توجه به تعداد زياد  ها با انجام اين گونه پژوهش. تواند مفيد باشد  ميموردهايي در اين  انجام پژوهش
هاي علمي و پژوهشي  ي از فعاليتهاي توان آگاهي  كتابداري ميي هزنان شاغل به كار يا تحصيل در حرف

  .آنان در اين رشته كسب نمود
  

  بيان مسئله

ن مسائل آنان گونه كه ذكر شد براي بيان موقعيت و شرايط واقعي زنان در جامعه بايد پيرامو همان
 مختلف، بسيار مورد بررسي هاي تاكنون وضعيت و نقش زنان در علوم و موضوع. بررسي و تحقيق شود
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 ي ه نقش زن در توسع، زن در تاريخ، زن در ادبيات،نقش زن در خانواده: قرار گرفته است، مانند
 آثار نوشته شده توسط ي ه مجموع،توان بر روي آن تأمل كرد يكي از مواردي كه مي... .  و ،اقتصادي

ها و مقاالتي كه  كتاب) الف: نمودبندي  توان اين آثار را در سه گروه طبقه به طور كلي مي. زنان است
ها و  كتاب ) و ج،ها و مقاالتي كه براي زنان نوشته شده است كتاب)  ب،درباره زنان نوشته شده است

  .  يا ترجمه شده استتأليفمقاالتي كه توسط زنان 
 تحقيقات ي هتواند زمين  يا ترجمه شده است، ميتأليفها و مقاالتي كه توسط زنان  سي كتاببرر

 توسط زناني ي مختلف علوم، غالباًها شده توسط زنان در حوزه كتب و مقاالت نگاشته. متعددي باشد
ي از رساني نيز يك كتابداري و اطالع.  موضوعي داراي تخصص هستندي هشوند كه در آن حوز نوشته مي

اما زنان ايراني .  تحقيق و فعاليت هستند، مطالعه،تحصيلبه ي علمي است كه زنان در آن مشغول ها رشته
رساني كشور  آوردن مقاالت علمي مندرج در مجالت فارسي حوزه كتابداري و اطالع تا چه حد در پديد

ارسي كتابداري و فعاليت دارند؟ اين مقاله با بررسي سهم زنان در مقاالت مندرج در مجالت ف
 علمي و هاي  فعاليتي هكند تا حضور زنان را در عرص  تالش مي، ساله30 اي حدوداً رساني در دوره اطالع

  . دهد رساني نشان   كتابداري و اطالعي هپژوهشي در رشت
ي هـا  تـر زنـان ايرانـي در عرصـه     ال فراهم آوردن شرايط الزم جهت حضور فع   يكي از عوامل جهت   

 كــسب شــناخت و آگــاهي از وضــعيت كنــوني ،رســاني شي در رشــته كتابــداري و اطــالععلمــي و پژوهــ
 بررسـي سـهم زنـان ايرانـي در     ،ايـن پـژوهش   از  هـدف   . باشـد   هاي پژوهشي آنان در اين حوزه مي       فعاليت

باشد تا از اين طريـق، پديدآورنـدگان زن           رساني مي   مقاالت مندرج در مجالت فارسي كتابداري و اطالع       
 و ترجمــه بــودن مقــاالت آنــان و تــأليف ،رســاني ايــران رج در مجــالت كتابــداري و اطــالعمقــاالت منــد
  . مشخص شوند1378 تا 1347 در اين مجالت در طي سالهاي آنانپركارترين 

  :ي زير پاسخ دهدها كند به پرسش بدين ترتيب، اين پژوهش تالش مي
 1347در طي سالهاي  رساني چه تعداد از مقاالت مندرج در مجالت فارسي كتابداري و اطالع .1

  شده است؟تأليف، توسط زنان 1378تا 

 زماني مربوط به كدام مجله ي  شده توسط زنان در اين دورهتأليفبيشترين تعداد مقاالت  .2
 است؟

 1347رساني در طي سالهاي  چه تعداد از مقاالت مندرج در مجالت فارسي كتابداري و اطالع .3
 ت؟ ، توسط زنان ترجمه شده اس1378تا 

 زماني مربوط به كدام مجله ي اين دورهشده توسط زنان در  بيشترين تعداد مقاالت ترجمه .4
 است؟

 باالترين تعداد مقاالت پديد آمده توسط زنان مربوط به كدام سال است؟  .5
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 نويسندگان زن پركار در مقاالت مورد بررسي كدامند؟ .6

 مترجمان زن پركار در مقاالت مورد بررسي كدامند؟ .7

التحصيالن كتابداري تشكيل  د از نويسندگان زن اين مقاالت را كتابداران يا فارغچه تعدا .8
 دهند؟ مي

 دهند؟ التحصيالن غيركتابداري تشكيل مي چه تعداد از نويسندگان زن اين مقاالت را فارغ .9

  
  روش پژوهش

 با  عمدتاً،گردآوري اطالعات مربوط به مقاالت مجالت . استسنديروش پژوهش از نوع 
ابزار اصلي كسب .  انجام گرفت»1رساني ي كتابداري و اطالع ها نمايه مقاله«گيري از دو جلد كتاب  بهره

ي كتابداري و ها نامه نامه پايان چكيده«كتاب   تحصيلي نويسندگان زن مقاالت،ي ه رشتمورداطالعات در 
ي كه لزوم و تا آن حدالزم به ذكر است كه در موارد . )1379صديق بهزادي،  (باشد  مي»2رساني اطالع

همچنين در برخي از موارد براي . ه استمراجعه شدنيز اند به اصل مقاالت  مجالت در دسترس بوده
از جمله تكميل اطالعات كتابشناختي مقاالت، حصول اطمينان از درستي اطالعات الزم تكميل 

الي نام پديدآورندگان،  تحصيلي مؤلفان و مترجمان مقاالت و كنترل امي هاطالعات، آگاهي از رشت
  .ه استجستجوهايي در اينترنت صورت گرفت

 فارسي در ي ه عنوان مجل7رساني منتشر شده در   مقاالت كتابداري و اطالعپژوهش، ي هجامع
. دباش   مي1378 تا 1347 ساله يعني از سال 30 اي حدوداً رساني در دوره  علوم كتابداري و اطالعي هحوز

، »رساني كتابداري و اطالع«، »پيام كتابخانه«، » كتابفصلنامه«، »كتابداري «ي مجله: زاين مجالت عبارتند ا
، انتشار اولين 1347خاب سال دليل انت. »رساني علوم اطالع«و »  انجمن كتابداران ايراننامه«، »كرانه«

 مركز هاي رسمي كتابداري در دوره توسط دانشگاه تهران و برگزاري» كتابداري «ي ي مجله شماره
اند،  با توجه به اين كه ساير مجالت بعد از اين سال، شروع به انتشار كرده. خدمات كتابداري است

 در نظر گرفته 1378ها تا سال   آني مجالت مورد بررسي، از اولين شمارهدورههاي زماني هر يك از 
  .شده است
 كتابداري و هاي مقالهنمايه «ها، كتاب دو جلدي  طور كه ذكر شد ابزار گردآوري داده همان

نظر از اينكه پديدآور   مقاالت موجود در اين منبع، صرفي ابتدا كليه.  سيمين نيازي بوداثر» رساني اطالع

                                                 
 هاي كتابداري و سيمين نيازي، نمايه مقالهو .)1378كتابدار، : تهران (رساني هاي كتابداري و اطالع نمايه مقالهسيمين نيازي، . 1
  ).1381 آمن، :تهران ()1379 -1378(رساني طالعا
كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران؛ مركز : تهران(رساني  هاي كتابداري و اطالع نامه نامه پايان ، چكيدهبهزادي ماندانا صديق  2

  )1379رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي،  اطالع
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ي ها در بررسي.  مورد شمارش و بررسي قرار گرفت،آنها زن يا مرد باشد به تفكيك مجالت مورد نظر
 مورد از اين مقاالت، پس از مراجعه به اصل 100سپس تعداد .  مورد بود1521اوليه، تعداد كل مقاالت 

مقاالت و همچنين جستجو در منابع ديگر به علت نداشتن نام پديدآور و يا نامشخص بودن آن مثالً 
هايي بودند كه داراي پديدآوري  اين موارد عمدتاً گزارش. اختصاري بودن نام، كنار گذاشته شد

 مختلف هاي  مقاله به چند بخش تقسيم شده و در شمارهكهايهمچنين مواردي كه در آن. مشخص نبودند
 بار محاسبه   فقط يك،و تخصيص آن به پديدآوري خاص ها يك مجله به چاپ رسيده بود، در شمارش

 مقاله، مورد بررسي قرار 1421در ادامه، تعداد . و باقي موارد آن تكراري تلقي شد و محسوب نگرديد
اطالعات كتابشناختي هر . ي پديدآور زن بود، يك فيش تهيه گرديدگرفت و به ازاي هر مقاله كه دارا

سپس اطالعات . وارد شد ها در فيش) شامل مؤلف، مترجم، عنوان، نام مجله، دوره و سال انتشار(عنوان 
 ، نتايج حاصل از بررسيدر نهايت. بندي گرديد  يا ترجمه بودن دستهتأليفشده بر اساس  گردآوري

  .جداول تحليل شدبندي و به كمك  جمع
 يك مقاله، مشاركت وي را در توليد آن ي ه يا ترجمتأليف كه حضور نام يك نويسنده در از آنجا

 پديدآورندگان اعم از پديدآوران ي ه كلي،دهد و در مقاالت داراي دو پديدآور يا بيشتر مقاله نشان مي
 اول و چه به  به عنوان پديدآور در اين پژوهش حضور زنان در مقاالت چه؛اند اول و دوم نقش داشته
الزم به . آنان در توليد مقاالت در نظر گرفته شده استبرابر به منزله ميزان مشاركت عنوان پديد آور دوم 

 مقاله از 10 شده توسط زنان داراي دو مؤلف بوده است و تأليف مقاله از كل مقاالت 31ذكر است كه 
 مقاله از كل مقاالتي كه 41در مجموع .  مترجم بوده استكل مقاالت ترجمه شده توسط زنان داراي دو

كدام از مقاالت    هيچ؛ در حالي كه دو پديدآور داشته است،اند آوردن آنها مشاركت داشته زنان در پديد
  .اند همورد بررسي در اين پژوهش داراي سه پديدآور يا بيشتر نبود

  
   پژوهش پيشينه

 1377 -1358 هاي ش زنان ايراني در توليد كتاب در سالقي ن در مقاله خود به بررس)1380(پارسا 
 به .استي مذكور ها  بررسي وضعيت زنان در نشر كتاب طي سال،ز اين پژوهشهدف ا. پرداخته است

 مذكور گردآوري، و هاي  توليدشده در ايران توسط زنان ايراني در سالهاي همين منظور فهرست كتاب
مه، گردآوري، ويراستاري و تصويرگري در موضوعات مختلف با در ، ترجتأليفوضعيت زنان از نظر 

با مراجعه اين پژوهش، اطالعات مورد نياز . نظر گرفتن نوبت چاپ كتابها مورد بررسي قرار گرفته است
 نشان ها يافته. و پايگاه اطالعاتي كتابشناسي ملي گردآوري شده است) 1377 -1358(به كارنامه نشر 

 عنوان كتاب توسط زنان پديد آمده كه اين تعداد 18495 در مجموع ،ه مورد بررسيدهد كه طي دور مي
  . منتشر شده استهاي  درصد از كل كتاب54/12
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 بررسي مقاالت فصلنامه پيام كتابخانه از ابتداي انتشار تا «با عنوان  خود ي ه در مقال)1381 (اباذري
در تحقيق خود به مواردي نظير وي . پرداخته است  مذكوري مجلهبه بررسي مقاالت » پايان سال يازدهم

اشاره ... ، ترجمه، گردآوري و تأليفاعم از  ها ، شكل مقالهها  تعداد مقاالت چاپ شده، موضوعات مقاله
نيز اشاره شده كنندگان اطالعات علمي اين مجله  تحقيق به جنسيت توليداين در بخشي از . كرده است

  .است
 هنري پرداخته و سهم هاي نقش زنان در انجام پژوهشبررسي يق خود به در تحق) 1382(احمدزاده 

محور .  هنر مورد بررسي قرار داده استي ه اثر منتشر شده در زمين15637 رجمه و تتأليفزنان را در 
 اثر منتشر شده در زمينه هنر، مستخرج از بانك 63715و ترجمه  تأليف سهم زنان در ،اصلي اين بررسي

دهد كه از مجموعه آثار معرفي  نشان ميهاي وي   يافته. است1379 تا 1355 هاي ر در سالاطالعاتي هن
توسط زنان ) درصد 8/11( عنوان 990ست و از اين تعداد، اي تأليف)  درصد6/53( عنوان 8379شده تعداد 

 7258تعداد .  شده استتأليف ها  عنوان توسط سازمان107توسط مردان و )  درصد9/86( عنوان 7282و 
را زنان )  درصد7/17( عنوان 1287از آثار منتشر شده ترجمه است كه از اين تعداد )  درصد4/46(عنوان 

سهم مردان در ترجمه . اند ترجمه كرده ها  عنوان را سازمان51را مردان و )  درصد5/81( عنوان 5920و 
 .)1382زاده، احمد ( حدود هفت برابر سهم زنان استتأليفآثار هنري چهار برابر و در 

 ي مجلهدر تخصصي هاي علمي  نقش زن در پژوهشبررسي در پژوهش خود به ) 1383 (بردستاني
 و تأليفمحور اصلي اين بررسي، سهم زنان در .  پرداخته است1382 -1378 در سالهاي » كتابهفصلنام«

 1382 تا 1378اي ه سال ي فاصله كتاب در ه تخصصي فصلنامي ه منتشر شده در نشريي ه مقال193ترجمه 
ي است و تأليف%) 85( مقاله 165 اثر منتشر شده، تعداد 193دهد كه از مجموع  نشان ميهاي او  يافته. است

 28تعداد .  شده استتأليفتوسط مردان %) 44( مقاله 85توسط زنان و %) 4/41( مقاله 80از اين تعداد 
 مقاله 14توسط زنان و %) 3/7( مقاله 14داد از مقاالت چاپ شده ترجمه است كه از اين تع%) 15(مقاله 

   .استگزارش شده سهم زنان و مردان در ترجمه يكسان . توسط مردان ترجمه شده است%) 3/7(
اهـواز دريافتنـد   »  علمي پزشـكي مجله«در بررسي خود بر روي      ) 1386(زارع فراشبندي و همكاران     

اند، تعداد  با مجله همكاري داشته) 1364 -1384( ساله 20 ي ه دوريك مؤلفي كه در 1005از مجموع  كه  
به اين ترتيب سهم مشاركت زنان در توليد مقاالت مجله علمـي  . اند  نفر مرد بوده807 نفر زن و تعداد  198

) در حـدود يـك چهـارم   (  زنان سهم كمتري بوده و% 3/80و سهم مشاركت مردان    % 7/19پزشكي اهواز   
  .دان در تأليف مقاالت اين مجله داشته

  
  ها يافته

  :گردند هاي پژوهش ارائه مي در ادامه يافته
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 مشخصات كلي مجالت مورد بررسي .1

 1421 مورد بررسي، مجموعاً تعداد ي  عنوان مجله7شود كه در   مالحظه مي1با توجه به جدول 
علوم  « عنوان،331با » فصلنامه كتاب« عنوان مقاله، 378با » پيام كتابخانه«مجله . مقاله منتشر شده است

كتابداري و « عنوان، 170با » نامه انجمن كتابداران« عنوان، 225با » كتابداري« عنوان، 231با » رساني اطالع
  .هاي اول تا هفتم قرار دارند  عنوان به ترتيب در رتبه25با » كرانه« عنوان و 61با » رساني اطالع
  

  فراواني تعداد مقاالت هر مجله: 1جدول 

  درصد  قاالتتعداد م  عنوان مجله

  61/26  378  پيام كتابخانه

  29/23  331   كتابفصلنامه

  26/16  231  رسانيعلوم اطالع

  83/15  225  كتابداري

  96/11  170   انجمن كتابداراننامه

  29/4  61  رسانيكتابداري و اطالع

  76/1  25  كرانه

  %100  1421  جمع كل مقاالت

  
 مشخصات مقاالت تأليفي و ترجمه شده توسط زنان .2

شود از مجمـوع   مالحظه ميهمان طور كه  . دهد نوع مقاالت را به تفكيك نشان مي       2جدول شماره   
در . باشـد  ترجمـه مـي  %) 58/32( مورد   463 و   تأليف%) 42/67( مورد   958   مورد نظر،  ي ه عنوان مقال  1421

 بـا  »پيام كتابخانـه « ي همجل. ي مجالت، بيش از دو برابر تعداد مقاالت ترجمه استتأليفواقع تعداد مقاالت   
ي را بـه خـود    تـأليف ، بيـشترين تعـداد مقـاالت        )ي در اين بررسـي    تأليفاز كل مقاالت    % 51/26( عنوان   254

، %)57/25( عنــوان مقالــه 245 بــا »فــصلنامه كتــاب«پــس از آن بــه ترتيــب، مجلــه . اختــصاص داده اســت
ــداري« ــا »كتاب ــا »رســاني اطــالععلــوم « ، %)16/18( عنــوان 174 ب نامــه انجمــن «، %)20/14(عنــوان  136 ب

 عنـوان   17با  » كرانه«و  %) 49/4( عنوان   43با  » رساني  اطالع كتابداري و «،  %)29/9( عنوان   89با  » كتابداران
  .قرار دارند%) 78/1(
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، بيـشترين تعـداد   %)78/26( عنـوان  124بـا  » پيام كتابخانـه «همچنين از مجموع مقاالت ترجمه شده،    
فـصلنامه  «، %)52/20( عنـوان  95بـا  » رساني علوم اطالع«. خود اختصاص داده استاي را به   مقاالت ترجمه 

 عنـوان  51بـا  » كتابـداري «، %)49/17( عنـوان   81با  » نامه انجمن كتابداران  «،  %)57/18( عنوان   86با  » كتاب
تيـب  بـه تر %) 73/1( عنـوان  8بـا  » كرانـه «و %) 89/3( عنـوان  18بـا   » رسـاني   كتابداري و اطالع  «،  %)02/11(

  .اند مقاالت ترجمه شده مورد بررسي در اين تحقيق را شامل شده
ي تأليفاز كل مقاالت % 32/31 عنوان كه 300اند،   عنوان بوده958ي كه تأليفاز مجموع كل مقاالت 

 مقـاالت توسـط زنـان، مربـوط بـه       تـأليف باالترين ميزان   .  شده است  تأليفدهد توسط زنان      را تشكيل مي  
علـوم   «بـه دنبـال آن،    . باشـد    مـي  %)30( عنـوان    90هر كـدام بـا      » پيام كتابخانه «و  » تابكفصلنامه  «مجالت  
 عنـوان   33بـا   » نامـه انجمـن كتابـداران     «،  %)12( عنوان   36با  » كتابداري«،  %)14( عنوان   42با  » رساني  اطالع

 بعـدي   هـاي  ر رده د%) 33/1( عنـوان    4با  » كرانه«و  %) 67/1( عنوان   5با  » رساني  كتابداري و اطالع   « ،%)11(
  .قرار دارند

  

  78-47 سالهاي  منتشر شده در هر مجلههاي سهم زنان در مقاله: 2جدول 
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  كتابداران

89  29/9  81  49/17  33  11  44  56/22  77  29/45  

  67/38  128  49/19  38  30  90  57/18  86  57/25  245  فصلنامه كتاب
  39/34  130  51/20  40  30  90  78/26  124  51/26  254  پيام كتابخانه
  33/33  77  95/17  35  14  42  52/20  95  20/14  136  رساني علوم اطالع

  00/32  8  05/2  4  33/1  4  73/1  8  78/1  17  كرانه
  89/28  65  88/14  29  12  36  02/11  51  16/18  174  كتابداري

كتابداري و 
  رساني اطالع

43  49/4  18  89/3  5  67/1  5  56/2  10  39/16  

  83/34  495  12/42  195  32/31  300  58/32  463  42/67  958  جمع كل مقاالت
  

از مجموع كل مقاالت % 12/42 عنوان كه 195، ) عنوان463( از مجموع كل مقاالت ترجمه شده
باالترين تعداد مقاالت ترجمه شده . دهد، توسط زنان ترجمه گرديده است مه شده را تشكيل ميترج

 40با » پيام كتابخانه«. باشد مي%) 56/22( عنوان 44با » نامه انجمن كتابداران«توسط زنان مربوط به مجله 
، %)95/17( عنوان 35ا ب» رساني علوم اطالع«، %)49/19( عنوان 38با » فصلنامه كتاب«، %)51/20(عنوان 
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 4با » كرانه«و %) 56/2( عنوان 5با » رساني عكتابداري و اطال«، %)88/14( عنوان 29با » كتابداري«
  . بعدي قرار دارندهاي در رده%) 05/2(عنوان

ي و ترجمه شده توسط تأليف مشخص شده است مجموع مقاالت 2همان طور كه در جدول شماره 
 926مجموع . شود از كل مقاالت مورد بررسي را شامل مي% 83/34ه در واقع باشد ك  عنوان مي495زنان 

به عبارت ديگر، سهم زنان در تهيه %). 17/65(اند   يا ترجمه شدهتأليفعنوان از مقاالت نيز توسط مردان 
  .مقاالت اين مجالت، يك دوم سهم مردان بوده است

 يا تأليفنان در پديدآوردن مقاالت اعم از توان گفت كه باالترين ميزان مشاركت ز در مجموع، مي
 عنوان 77 عنوان مقاله مندرج در آن، 170باشد كه از مجموع  مي»  انجمن كتابداراننامه«ترجمه مربوط به 

 به ترتيب عبارت مشاركت زنان در ساير مجالت مورد بررسي. توسط زنان توليد شده است%) 29/45(
 378 عنوان از 130» پيام كتابخانه « ،%)67/38( عنوان مقاله 331از  عنوان 128» فصلنامه كتاب«: است از

 8» كرانه«، %)33/33( عنوان مقاله 231 عنوان از مجموع 77» رساني علوم اطالع«، %)39/34(عنوان مقاله 
و %) 89/28(  عنوان225 عنوان از مجموع 65» كتابداري«، %)32( عنوان مقاله 25عنوان از مجموع 

  .مقاله%) 39/16( عنوان مقاله 61  عنوان از مجموع10» رساني  اطالعكتابداري و«
  

 تعداد مقاالت زنان در طي زمان .3

رسـاني بـه    توان گفت كه بيشترين تعداد مقـاالت كتابـداري و اطـالع            مي 3با توجه به جدول شماره      
 موجـود در ايـن    عنوان بوده و تعداد كـل مقـاالت      161 با   1376 عنوان و    166 با   1378هاي  ترتيب در سال  
  . هاي ديگر كمتر از اين مقدار بوده استمجالت در سال

 عنوان 41 با 1378 و 1376 مقاالت توسط زنان مربوط به سالهاي تأليفباالترين ميزان مشاركت در     
 بـا تـأليف يـك مقالـه     1367 و 1366، 1360، 1357، 1349، 1347هـاي  و كمترين سـهم مربـوط بـه سـال       

باشـد در      عنوان مي  20 با   1372يزان مشاركت در ترجمه توسط زنان نيز مربوط به سال           باالترين م . باشد مي
گونـه   بـوده اسـت كـه هـيچ    1366 و 1360هاي حالي كه كمترين مشاركت آنان در ترجمه مربوط به سال   

 مقـاالت  ي  بيشترين سهم مشاركت زنـان در تهيـه  در مجموع،. اي توسط زنان صورت نگرفته است   ترجمه
 با 1377 عنوان و سال 54 با 1378 عنوان ، 56 با   1376هاي  ي مجالت ذكر شده، به ترتيب در سال       كتابدار

  . عنوان بوده است46
گونه اطالعاتي   هيچ1365 و 1359، 1348هاي شود براي سال  مشاهده مي  3طور كه در جدول     همان

ها بوده مورد بررسي در اين سال اين مسئله يا به علت توقف انتشار برخي از مجالت           . به دست نيامده است   
-است و يا به اين دليل است كه برخي از مجالت مورد بررسي در اين تحقيق، از نظر زمـاني بعـد از سـال                         

  .اند هاي ذكر شده منتشر شده
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 مقـاالت را در مجـالت   ي  و ترجمـه تـأليف اند به ترتيـب رونـد         آمده  كه در ادامه   2 و   1نمودارهاي  
 زمـاني مـورد نظـر نـشان      ي  زنان را در طي محـدوده      آمده توسط    پديد هاي رجمه و ت  تأليفمورد بررسي و    

  . دهند مي
  

  فراواني مقاالت بر اساس سال: 3جدول 

  جمع آثار زنان  هاي زنان ترجمه  ات زنانتأليف  ترجمه  تأليف  تعداد كل  سال
1347  9  3  6  1  3  4  

1349  16  10  6  1  6  7  

1350  16  9  7  4  4  8  

1351  38  20  18  7  10  17  

1352  33  18  15  7  4  11  

1353  31  19  12  5  8  13  

1354  38  24  14  11  5  16  

1355  34  21  13  7  5  12  

1356  22  13  9  5  3  8  

357  19  5  14  1  8  9  

1358  11  9  2  2  1  3  

1360  8  6  2  1  0  1  

1361  7  4  3  3  2  5  

1362  17  12  5  3  1  4  

1363  8  5  3  3  1  4  

1364  16  13  3  1  1  2  

1366  12  12  0  1  0  1  

1367  22  19  3  1  2  3  

1368  16  12  4  3  2  5  

1369  41  26  15  10  10  20  

1370  52  32  20  8  11  19  

1371  71  50  21  16  9  25  

1372  97  53  44  23  20  43  

1373  115  78  37  21  12  33  

1374  90  67  23  18  11  29  

1375  121  91  30  27  10  37  

1376  161  112  49  41  15  56  

1377  134  94  40  28  18  46  

1378  166  121  45  41  13  54  
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رسـاني در   كتابـداري و اطـالع  ي شود انتشار مقاالت در زمينه ظه مي مالح1طور كه در نمودار    همان
انتـشار مقـاالت   . هاي متعددي بوده اسـت داراي فراز و نشيب )  ساله 30اي  دوره( مورد بررسي    ي طي دوره 

 سـير نزولـي   1361 تـا  1354 سير صـعودي و از سـال        1354سال   تا   1347در مجالت مورد بررسي از سال       
 مجدداً انتشارات مقاالت سير صعودي يافته و تعـداد مقـاالت در ايـن مجـالت        1362در سال   . داشته است 

رسـد شـروع    بـه نظـر مـي     . تقريباً دو برابر شده است و پس از آن شاهد سير صعودي انتشار مقاالت هستيم              
  .يكي از داليل اين امر باشد) 1369(» فصلنامه كتاب«و ) 1370(» پيام كتابخانه«ي همچون هاي انتشار مجله

  
  1378- 1347 و ترجمه در مجالت درطي سالهاي تأليفروند . 1نمودار شماره 

تـوان  به عبارت ديگر مي. باشد مي1دهد كه اين نمودار تابعي از نمودار   نشان مي2نگاهي به نمودار  
 30 ي  در طـي ايـن دوره      رسـاني  در پديد آوردن مقاالت كتابداري و اطالع       گفت كه سهم مشاركت زنان    

هاي مورد بررسي و تغييرات اين    ساله تابعي از وضعيت كلي مقاالت منتشر شده در اين حوزه در طي سال             
رسـاني    كتابداري و اطالعي  كه بر انتشار آثار مردان در حوزه   آيد همان عواملي   به نظر مي  . انتشارات است 

دهـد كـه انتـشار مقـاالت      نشان مي2نمودار . ثيرگذار بوده، بر انتشار آثار توسط زنان نيز مؤثر بوده است  تأ
فايي و افزايش انتشارات و يك    شكو ي دو دوره (ي مشخص    ، از سه دوره   1نيز، همانند نمودار    توسط زنان   

 .كند تبعيت مي)  افول و كاهش انتشاراتي دوره

  
  1378 -1347 و ترجمه زنان در مقاالت مجالت در طي سالهاي ليفتأروند . 2نمودار شماره 
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 )هسته(نويسندگان و مترجمان زن پركار  .4

آوردن مقاالت مجالت مورد بررسي مشاركت   نفر زن، در پديد 224، در مجموع 4مطابق جدول 
ر  نف64 .اند  مقاالت مشاركت داشتهتأليففقط در %) 21/48( نفر 108اند كه از اين تعداد،  داشته

 و هم در تأليفهم در %) 22/23( نفر 52اند و   مقاالت مشاركت داشتهي نيز فقط در ترجمه%) 57/28(
ي مقاالت  ن گفت كه پديدآورندگان زن به تهيهتوا در مجموع مي. اند  مقاالت مشاركت داشتهي ترجمه

  .اند  مقاالت گرايش بيشتري داشتهي تأليفي نسبت به ترجمه
  

   و ترجمهتأليف پديدآورندگان زن بر اساس مشاركت در تعداد: 4جدول 
 درصد )نفر(تعداد  پديدآورندگان زن

 21/48 108 مؤلف

 57/28 64  مترجم

 22/23 52  مؤلف و مترجم

 100 224 جمع كل

  

ها نشان اي آن، تعداد مؤلفان و مترجمان زن را بر حسب تعداد مقاالت تأليفي يا ترجمه5جدول 
 23. اند ك مقاله داشتههاي نفر از مؤلفان زن تن101ور كه در اين جدول مشخص است، همان ط. دهد مي
 مقاله، 10 مقاله، يك نفر 7 نفر 2 مقاله، 6 نفر 3 مقاله، 5 نفر 4 مقاله، 4 نفر 3 مقاله، 3 نفر 13 مقاله، 2نفر 

 مؤلف همكار، هر يك در عنوان  نفر نيز به7عالوه بر آن . اند  مقاله داشته14 نفر 2 مقاله و 12يك نفر 
در مجموع مشخص گرديد . اند پديد آوردن يك عنوان مقاله از مقاالت مورد بررسي، مشاركت داشته

  .اند مقاله تأليف كرده300 نفر مؤلف زن، 160كه 
  

  تعداد مؤلفان يا مترجمان زن بر حسب تعداد ترجمه يا تأليف آنان: 5جدول 
 تعداد مترجمان زن  زنتعداد مؤلفان  تعداد تأليف يا ترجمه

1 101 73 

2 23 24 

3 13 6 

4 3 8 

5 4 2 

6 3 - 

7 2 - 

10 1 - 

12 1 - 

14 2 1 
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 نفر 6 مقاله، 2 نفر 24. اند  نفر از مترجمان زن، هر كدام يك مقاله ترجمه داشته73، 5مطابق جدول 
 نفر زن نيز به عنوان مترجم 2عالوه بر آن . دان  مقاله داشته14 نفر 1 مقاله و 5 نفر 2 مقاله، 4 نفر 8 مقاله، 3

در مجموع، . اند  يك عنوان مقاله از مقاالت مورد بررسي، مشاركت داشتهي جمههمكار، هر يك در تر
  .اند  مقاله را ترجمه كرده195 نفر مترجم زن، 116مشخص گرديد كه 

و ) تأليف يا ترجمه(دي  مشخص است، نويسندگان زن بيشتر به كار انفرا5همان طور كه در جدول 
  .اندپس از آن به همكاري دو نفره تمايل داشته

در اين . دهدزن را در مقاالت مورد بررسي نشان مي) هسته( مؤلفان و مترجمان كليدي 6جدول 
 ي االت تأليفي يا ترجمه شده در حوزه ساله، تعداد مشخصي از زنان، تعداد زيادي از مق30 ي دوره

 بر حسب جمع ترجمه و تأليف آنان مشخص شده 6اسامي اين افراد در جدول . اندكردهكتابداري را تهيه 
- آفرين انصاري ميها پوري سلطاني، زهره ميرحسيني، نوشين موسوي و نوشاست كه به ترتيب خانم

پوري سلطاني، نازي عظيما، زهره ميرحسيني و ليال : باشند و مترجمان پركار نيز به ترتيب عبارتند از
  .تضاييمر

  
  زن) هسته(مؤلفان و مترجمان كليدي : 6جدول 

  
  تحصيلي مؤلفان و مترجمان زني رشته .5

  جمع تأليف و ترجمه  تعداد ترجمه  تعداد تأليف  نام پديدآورندگان

  28  14  14  پوري سلطاني

  18  4  14  زهره ميرحسيني

  14  2  12  نوشين موسوي

  11  1  10  آفرين انصارينوش

  10  3  7  الملوك ارجمندتاج

  10  3  7  نجال حريري

  10  4  6  ييليال مرتضا

  9  3  6  زهرا شادمان

  7  5  2  نازي عظيما
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 ي ي كتابداري در فاصله ركارترين پديدآورندگان زن در حوزهپ) جمع ترجمه و تأليف(در مجموع 
ين آفرپوري سلطاني، زهره ميرحسيني، نوشين موسوي، نوش:  به ترتيب عبارتند از1378 -1347هاي سال

 .الملوك ارجمند، نجال حريريانصاري، تاج

 نفر زن در پديد آوردن مقاالت مجالت مورد بررسي اعم 224گونه كه اشاره شد، در مجموع  همان
ن اين مقاالت، فهرستي آورندگا  تحصيلي پديدي جهت تعيين رشته. اند مشاركت داشته يا ترجمه تأليفاز 

 نام اشخاص ي و سپس تك تك اين اسامي، با نمايه بررسي تهيه آورندگان زن مورد  پديدي از نام كليه
الزم به ذكر . )2007كاسل، (مطابقت داده شد » رساني  كتابداري و اطالعهاي نامه  پاياننامهچكيده«كتاب 

 433 مورد بود كه از اين تعداد 859,  نام اشخاص اين منبعي هاي موجود در نمايهاست كه تعداد كل نام
التحصيل يكي از مقاطع ارشد يا دكترا در رشته   نام مربوط به زناني بود كه فارغ426 به مردان و نام مربوط

 نام، در اين 133 نام موجود در فهرست پژوهشگر، تعداد 224از مجموع . رساني بودند ع كتابداري و اطال
يا دكتراي  نفر، داراي مدرك كارشناسي ارشد 224 شخص از مجموع 133يعني . منبع مشاهده شد
 تحصيلي ساير پديدآورندگان، به منابع ديگري از ي براي تعيين رشته. رساني بودندالعكتابداري و اط

  . جمله اصل مقاله و اينترنت مراجعه شد
  

  )كتابداري و غيركتابداري(پديدآورندگان به تفكيك مقطع تحصيلي و تخصص :. 7جدول 

  درصد مقاالت  تتعداد مقاال  تعداد پديدآور  مقطع تحصيلي  رشته

  %44/4  22  20  كارشناسي
  كتابداري  %88/66  331  135  كارشناسي ارشد

  %11/11  55  15  دكترا
  %21/1  6  4  كارشناسي

  غير كتابداري  %23/3  16  5  كارشناسي ارشد
  %82/1  9  4  دكترا

  %31/11  56  41  نامشخص  نامشخص
  %100  495  224  مجموع

  
 نفر از پديدآورندگان مقاالت، داراي مدرك كارشناسي 20دهد كه  نشان مي7جدول شماره 

 نفر داراي مدرك دكتراي كتابداري 15 مدرك كارشناسي ارشد كتابداري و داراي نفر 135كتابداري، 
گيرد و مسلماً اكنون با ايجاد مقطع دكترا   را در بر مي1378شود كه اين آمار تا سال يادآوري مي. هستند
 نفر از پديدآورندگان مقاالت 4.  نسبت دارندگان مدرك دكترا افزايش يافته استي ايران،ها دانشگاهدر 

از . بودندها   نفر داراي مدرك دكترا در ساير رشته4 نفر كارشناسي ارشد و 5داراي مدرك كارشناسي، 
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توسط كارشناسان %) 44/4( مقاله 22 مقاله بود 495تعداد كل مقاالت پديدآمده توسط زنان كه 
توسط دارندگان %) 11/11( مقاله 55توسط كارشناسان ارشد كتابداري و %) 88/66( مقاله 331ي، كتابدار

، %)21/1( مقاله 6كارشناسان، ها  همچنين در ساير رشته. اند مدرك دكتراي كتابداري پديدآمده
اركت مش%) 82/1( مقاله 9و دارندگان مدرك دكترا در پديدآوردن %) 23/3( مقاله 16كارشناسان ارشد 

  . اند داشته
آورندگان زن مقاالت داراي مدرك  از پديد%) 90/75( نفر 170در مجموع مشخص گرديد كه 

كارشناسي ارشد و دكترا هستند كه در پديدآوردن , كتابداري در يكي از مقاطع تحصيلي كارشناسي
از %) 80/5 ( نفر13. اند از كل مقاالت پديدآمده توسط زنان مشاركت داشته%) 43/82( مقاله 408

از كل %) 26/6( مقاله 31التحصيالن غيركتابداري هستند كه در پديدآوردن   فارغ،پديدآورندگان مقاالت
آورندگان   تحصيلي اين پديدهاي برخي از رشته. اند مقاالت پديدآمده توسط زنان مشاركت داشته

 تحصيلي ي ته رش و علوم تربيتي و، روانشناسي تربيتيشناسي زمين, زبانشناسي همگاني، تاريخ: عبارتند از
از مقاالت پديدآمده %) 31/11( مقاله 56در پديدآوردن  افراد اين. نيز مشخص نگرديد%) 30/18( نفر 41

اي   نفر باقيمانده، عده41با در نظر گرفتن اين احتمال كه ممكن است از . اند توسط زنان مشاركت داشته
گردد كه بيشترين ميزان مقاالت مورد بررسي توسط   مشخص ميالتحصيل رشته كتابداري باشند غ نيز فار
از نظر مقطع تحصيلي، بيشترين تعداد . رساني تهيه شده است  كتابداري و اطالعي التحصيالن رشته فارغ

   .مقاالت توسط دارندگان مدرك كارشناسي ارشد پديد آمده است
  

  گيري جهبحث و نتي

 مورد بررسي، سهم زنان در توليد مقاالت ي  مقاله1421 بررسي نشان داد كه از هاي اينيافته
اين يافته %). 83/34(هاي مورد بررسي يك دوم سهم مردان بوده است مجالت كتابداري ايران در سال

 دريافت كه در »پيام كتابخانه «ي وي در بررسي مقاالت مجله. است) 1381(هاي اباذري در راستاي يافته
و سهم ) مقاالت % 1/35( مقاله توسط زنان توليد شده است 108رد بررسي،  موي  مقاله307مجموع از 

هاي  درا انجام پژوهش راسهم زنان) 1382(هاي احمدزاده اما يافته. زنان يك دوم سهم مردان بوده است
 هنر ي از كل كتابهاي تأليف در زمينه% 82/11كند كه وي گزارش مي. هنري بسيار كمتر نشان داده است

سهم % 14به عبارتي ديگر، سهم زنان . اندها توليد كردهرا مردان و مابقي را سازمان% 9/86زنان و را 
هاي ترجمه شده، اين سهم اندكي افزايش يافته در مورد كتاب. مردان و كمتر از يك هفتم بوده است

جم سهم مردان اند كه در حدود يك پناي را زنان ترجمه كردههاي ترجمهاز كل كتاب% 6/17است و 
 برابر زنان 5/5هاي هنري بيش از  كتابي وع سهم مردان را در تأليف و ترجمهوي در مجم. باشدمي

هاي تحقيقاتي دارد كه سهم زنان در اجرا يا همكاري طرحنيز اظهار مي) 1379(حري . كندگزارش مي
بوده است و به اين ) ها كل طرحاز% 1/37( مورد 62 مورد از 23 1378هاي كتابداري تا پايان سال گروه
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بررسي پارسا . ترتيب سهم زنان هيئت علمي نسبت به مردان همين رشته كمي بيش از يك دوم بوده است
ي   سهم زنان در توليد كتاب در فاصلهاي مشابه داشته است و نشان داده است كهنيز نتيجه) 1380(

زندي نيز ). ي منتشر شدهها از كل كتاب% 54/12( در حدود يك نهم بوده است 1377 تا 1358هاي  سال
از مقاالت % 92راز دريافت كه  علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيي ي خود بر روي مجله در مطالعه

- ت داشته مذكور متعلق به نويسندگان مرد است و زنان سهم كمتري در توليد مقاالت اين مجالي مجله

هاي دكتراي علوم   نيز اظهار داشته است كه زنان در پژوهش) 1999 (1همچنين بوتالر). 1378(اند
   .اند رساني كمتر از مردان مورد استناد قرار گرفته كتابداري و اطالع

ه اي را نسبت ببيشترين تعداد مقاالت تأليفي و ترجمه» پيام كتابخانه «ي ها نشان داد كه فصلنامه يافته
 عنوان 124ي و تأليفاز كل مقاالت %) 51/26( عنوان 254اين تعداد .  ديگر منتشر كرده استي  مجله6
 بيشترين تعداد مقاالت تأليفي زنان در . را به خود اختصاص داده استاي از كل مقاالت ترجمه%) 78/26(

اي زنان، تعداد مقاالت ترجمهو باالترين )  عنوان90هر كدام (» پيام كتابخانه«و » فصلنامه كتاب«مجالت 
) جمع تأليف و ترجمه(در مجموع ).  عنوان44(منتشر شده است »  انجمن كتابداراني نامه«ي  در مجله

 مندرج ي  عنوان مقاله170باشد كه از مجموع  مي»  انجمن كتابداراننامه«شترين مقاالت زنان مربوط به بي
بررسي سردبيران مجالت مورد بررسي نشان . ده استتوسط زنان توليد ش%) 29/45( عنوان 77در آن، 

، كرانه و )آستان قدس(رساني  ، كتابداري و اطالع)دانشگاه تهران(داد كه سردبيران مجالت كتابداري 
ساير مجالت كه شامل پيام كتابخانه، . اند همگي مرد بوده) مركز مدارك علمي(رساني علوم اطالع

باشد، به شرح ذيل در مقطعي از زمان مورد بررسي داراي اران ايران ميفصلنامه كتاب و نامه انجمن كتابد
  :اندمسئولين زن بوده

  ،)دبير شوراي نويسندگان(، مريم موسوي 70سال : پيام كتابخانه -
 ،)مدير داخلي مجله(الملوك ارجمند  ، تاج78سال : فصلنامه كتاب -

دبير (و زهرا شادمان ) رپرستس(، پوري سلطاني 56 تا 52از سال : نامه انجمن كتابداران -
  .اند بوده) كميته

الملـوك ارجمنـد، پـوري سـلطاني و زهـرا       هـا تـاج   از آنجايي كه سه تن از نويسندگان پركار، خانم     
اند، بايستي احتمالي هر چنـد ضـعيف در مـورد تـأثير مـسئوليت آنـان در نـشريات بـر تعـداد                         شادمان بوده 

طور كه گفته شد اين احتمال به دليـل معـدود بـودن     ند همانهر چ. مقاالت چاپ شده آنان در نظر گرفت 
 .باشد هاي مسئوليت آنان بسيار ضعيف ميسال

                                                 
1 Buttlar 
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 با 1376هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بيشترين مشاركت زنان مربوط به سال  از نظر زماني يافته
) 1381(هاي اباذري اين يافته در راستاي يافته). از كل مقاالت همان سال% 8/34( مقاله بوده است 56

را مربوط به » پيام كتابخانه «ي صلنامه في مشاركت زنان در توليد مقاالت مجلهاباذري نيز بيشترين . است
 توليد كتاب ي بيشترين فعاليت زنان در عرصه) 1380(در حالي كه پارسا ).  مقاله38(داند  همين سال مي

آيد كه در  چنين به نظر مي. اند  را توليد كرده عنوان كتاب3358داند كه   مي1377را مربوط به سال 
 ي ها در فاصله رساني و انتشار آن كتابداري و اطالعي  تراكم اطالعات توليد شده در حوزهمجموع

التحصيالن  ممكن است دليل اين امر افزايش تعداد فارغ. ها بوده است  بيش از ساير سال78 -76هاي  سال
التحصيالن گرايش كتابداري   ارشد به دليل افزوده شدن تعداد فارغهاي كارشناسي و كارشناسي دوره

 كارشناسي دانشجو ي  در رشته1371شناسي ارشد و از سال  كاري  در رشته1368پزشكي باشد كه از سال 
  . پذيرفته است

مشاركت زنان در توليد بررسي سير رشد آثار زنان در طي زمان در پژوهش حاضر نشان داد كه 
، اباذري )1380(هاي پارسا اين يافته در راستاي يافته.  كتابداري رو به افزايش استي وزهمقاالت ح

شان دادند همكاري زنان چه است كه ن) 1386(و زارع فراشبندي و همكاران ) 1382(، احمدزاده )1381(
نان رو به دارد كه سهم مشاركت ز پارسا اظهار مي.  كتابداري يا غير از آن رو به رشد استي در حوزه

  به نحوي كه از،افزايش است
30
 رسيده 1377سهم آنان در سال    به1358سهم مردان در سال  1

هاي در سال» پيام كتابخانه «ي لنامهاباذري نيز دريافت كه مشاركت زنان در امر توليد مقاالت فص. است
نيز اذعان دارد كه مشاركت زنان در امر توليد ) 1382(احمدزاده . مورد بررسي رو به افزايش بوده است

زارع فراشبندي و همكاران .  ساالنه رو به رشد بوده استي هاي هنري طبق آمارهاي ارائه شده كتاب
داراي سير »  علمي پزشكي اهوازمجله« محقق با نيز نشان دادند كه افزايش همكاري زنان) 1386(

  . بررسي داشته استي هاي اوليهسالشد چشمگيري نسبت به باشد و رصعودي مي
بررسي حاضر نشان داد كه بيشترين ميزان مقاالت مورد بررسي توسط افراد واجد مدرك كتابداري 

افراد غيركتابدار  را% 80/5و تنها ) از كل پديدآورندگان زن% 90/75(رساني منتشر شده است  و اطالع
داد مقاالت توسط دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و از نظر مقطع تحصيلي، بيشترين تع. اند منتشر كرده

وي دريافت كه ). 1381(هاي اباذري است اين يافته در راستاي يافته. بعد از آن دكترا پديد آمده است
به ترتيب توسط افرادي با مدارك » پيام كتابخانه «ي هبيشترين تعداد مقاالت منتشر شده در فصلنام

. كندناسي توليد شده است و همين ترتيب در مورد زنان نيز صدق ميكارشناسي ارشد، دكترا و كارش
از اعضاي هيئت علمي % 7/38نيز گزارش كرده است كه ) 1379(اي با توجه به اين كه حري چنين نتيجه

افراد داراي % 33كارشناسان ارشد و % 80اند و در مجموع  هاي كتابداري را زنان تشكيل دادهگروه
  .باشد هستند، كامالً قابل توجيه ميمدرك دكترا زنان 
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رساني در  كتابداري و اطالعي شود انتشار مقاالت در زمينه ظه مي مالح1طور كه در نمودار  همان
 به 1369از سال . هاي متعددي بوده است داراي فراز و نشيب)  ساله30اي  دوره( مورد بررسي ي طي دوره

به نظر . رساني در مجالت مورد بررسي هستيم ي و اطالعبعد شاهد سير صعودي انتشار مقاالت كتابدار
يكي از داليل ) 1369(» فصلنامه كتاب«و ) 1370(» پيام كتابخانه«ي همچون هاي رسد شروع انتشار مجله مي

هاي هاي علمي و پژوهشي در زمينهاتمام جنگ و شروع دوران بازسازي و شكوفايي فعاليت. اين امر باشد
همين عوامل بر . لي ديگر در توجيه سير صعودي تعداد مقاالت اين حوزه نيز باشدتواند عام مختلف مي

روي تعداد مقاالت توليد شده توسط زنان نيز تأثيرگذار بوده است، به نحوي كه كميت انتشارات زنان نيز 
راز و توان اين ف در مجموع مي. كند رساني تبعيت مي  كتابداري و اطالعي ت كل حوزهاز كميت انتشارا

  : بندي نمود مشخص تقسيمي  دوره3ها را به  نشيب
و شروع به انتشار  1347تأسيس مركز خدمات كتابداري در سال     ): 1357 -1347( اول   ي دوره .1

هــدف .  كتابــداريي رســاني و تــرويج رشــته  كتابــداري جهــت آگــاهيي مقــاالت در زمينــه
از . با مباحث كتابـداري بـوده اسـت      نويسندگان اين دوره، بيشتر آشنا كردن جامعه و مخاطبان          

رسـاني، در ايـن دوره       كتابـداري و اطـالع     ي  دليل فقدان منابع فارسي در زمينـه       سوي ديگر، به  
 . ها و مقاالتي در اين موضوع تهيه شود تالش شده است تا كتاب

 جنگ تحميلي بين عـراق و ايـران   ي هي زماني، دور اين محدوده): 1368 -1358(ي دوم   دوره .2
تجـاري و صـنعتي   هـاي علمـي، پژوهـشي، آموزشـي،       زمينهي كليهدر كه منجر به ركود   است  

رساني نيز از اين ركـود در امـان نمانـده و انتـشار       كتابداري و اطالع  ي حوزه. كشور شده است  
 .دهد مقاالت تخصصي اين رشته نيز كاهشي مشخص را در اين دوره نشان مي

ــوم ي دوره .3 ــن دور): 1378 -1369( س ــددر اي ــوزه  ه، مج ــاالت در ح ــزايش مق ــاهد اف  ي داً ش
اين دوره به دليل اين كه بعد از زمان جنگ است و بازسـازي  . رساني هستيم  كتابداري و اطالع  
هاي كشور مجدداً آغاز شده است، چندان دور از تـصور           ها در تمامي جنبه    و شكوفايي انديشه  

رساني با شروع انتـشار     عبداري و اطال  همچنين در اين دوره، تعداد مجالت كتا      . آيد به نظر نمي  
افــزايش يافتــه و امكــان انتــشار مقــاالت ) 1370(» پيــام كتابخانــه«و ) 1369(»  كتــابفــصلنامه«

 .بيشتري در اين زمينه فراهم شده است

  

  پيشنهادها

رساني ايران،  بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به نقش چشمگير زنان در حوزه كتابداري و اطالع
 رساني، ي كتابداري و اطالع اد كرد كه در جهت افزايش توليدات علمي اين قشر از جامعهان پيشنهتو مي
  .قرار گيرندي و معنوي تشويق و حمايت مادبايست نويسندگان زن مورد  مي
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  هاي آينده پيشنهادهايي براي پژوهش

خاذ تدابير الزم    علمي وپژوهشي و ات    هاي يابي مسائل و مشكالت زنان در حوزه        بررسي و ريشه   -
 ،جهت ارتقاء سطح توليد مقاله، كتاب و ساير توليدات علمي توسط زنان

 يــا ترجمــه شــده توســط تــأليفي در جهــت تعيــين گــرايش موضــوعي مقـاالت  هــاي پـژوهش  -
 ،رساني پديدآورندگان زن مقاالت كتابداري و اطالع

ــي و خــارجي ك    بررســي � ــمينارهاي داخل ــان در س ــط زن ــده توس ــه ش ــاالت ارائ ــداري و مق تاب
فعـال   ميزان حضور زنان ايرانـي       به منظور تعيين   ،رساني در مقايسه با مقاالت ارائه شده توسط مردان         اطالع

 المللي رساني در سطوح ملي و بين در حوزه كتابداري و اطالع
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