


تهیه شده در کارگروه اجتماعی/ بهار1399شماره 09خالصه سیاستی 1

مروری بر کتاب   های تارنمای
گفتمان تعاون

چه کسی مخاطب گزارش است؟
 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: دفتــر معاونــت تعــاون وزارتخانــه و مدیــرکل دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و 

ــا. ــج تعاونی ه تروی

پیام های کلیدی گزارش
 غلبه موضوعات مدیریت و حقوقی بر سایر حیطه ها؛

 تراکم انتشار کتب در فاصله سال   های 90-87.

 گزینه های سیاستی موجود
ــری  ــی و راهب ــورای علم ــر ش ــا نظ ــاون ب ــت تع ــای معاون ــا نیازه ــاط ب ــی در ارتب ــای پژوهش ــن اولویت   ه  تعیی

ــی؛ ــراه رؤســای اجرای ــه هم اندیشــکده ب
 تعییــن ســاختار کتــاب بــا ارجــاع بــه فرمت   هــای انتشــارات معتبــر توســط کمیتــه ای ســه نفره    متشــکل از نماینــده 

اندیشــکده تعــاون، نماینــده دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویــج تعاونی هــا و یــک مســئول اجرایــی بــا ســابقۀ علمــی.
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خالصه اجرایی
ــه  ــار ب ــد. ایــن آث در ایــن نوشــتار ۴8 کتــاب موجــود در تارنمــای گفتمــان تعــاون، مــورد بررســی قــرار می   گیرن
لحــاظ ســاختار صــوری و محتوایــی بــا در نظــر گرفتــن موضوعــات و ســال   های انتشــار مــرور شــدند. بــر اســاس 
ــه  ــه دلیــل عــدم ثبــت در کتابخان ــه لحــاظ ســاختار صــوری تعییــن هویــت کتــاب ب ــن نوشــتار ب یافته   هــای ای
مــورد ســؤال اســت. همچنیــن بــه لحــاظ محتوایــی بــه دلیــل تمرکــز بــر حوزه   هایــی چــون مدیریــت، حقوقــی و 
ــر اســت. ــا   ، ســهم دســته   بندی   های اقتصــادی، اجتماعــی بســیار کمت ــه از فعالیــت تعاونی   ه ــوای گزارش   گون محت

کتاب   ها به چه موضوعاتی پرداخته   اند؟
ــي و  ــت، حقوق ــوای موضوعــی کتاب   هــا شــامل: مدیری ــل مشــاهده می   شــود، محت همان   طــور کــه در جــدول ذی

مــواردی بـــا خصوصیــات گزارشــي بــوده اســت.

درصد موضوع

20.86 مدیریت

16.67 حقوقي

10.42 گزارش فعالیت های انجام شده

4.17 اجتماعي

4.17 اقتصاديـ   اجتماعي

4.17 اقتصادي

4.17 آموزشي

4.17 دانشنامه

4.17  راهنماي طرح ها و پروژه ها

27.08 سایر موضوعات

جمع 100.0

کتاب   ها در چه سال   های چاپ شده   اند؟
 نمــودار ذیــل نشــان می   دهــد کــه رونــد انتشــار کتــب از دوره نخســت )8۳ - 86( بــا ســهمی معــادل ۲۳ درصــد 
آغــاز شــده، ایــن رونــد در دومیــن دوره )87 - 90( بــا ۳7.۵ درصــد بــه بیشــترین حــد می   رســد؛ امــا ایــن رونــد 
در انتقــال بــه دوره ســوم )91 - 9۴( کاهــش چشــمگیری را داشــته تــا جایــی کــه میــزان انتشــار در ایــن دوره بــه 
8.۳ درصــد می   رســد. در گــذار بــه دوره چهــارم )9۵ - 98( باوجــود افزایــش کتاب   هــا بــه ۲7 درصــد، امــا بازهــم 

رونــد صعــودی بــه دوره اوج )دومیــن دوره( نمی   رســد.

جدول 1: موضوعات کتاب ها حوزه تعاون
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نمودار 1: بازه   های زمانی انتشار کتاب   های حوزه تعاون

چه موضوعاتی در چه سال   های چاپ شده اند؟
ــت. در  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــه را ب ــترین توج ــد، بیش ــا 67 درص ــت ب ــت )8۳ - 86( مدیری در دوره نخس
دومیــن دوره )87 - 90( کتــب بــا ماهیــت شــرح فعالیت   هــای تعاونــی و حقوقــی بــا ســهمی معــادل ۲8 درصــد 
بیشــترین انتشــار را داشــته   اند. در ســومین دوره )91 - 9۴( شــاهد پراکندگــی موضوعــی بســیار زیــادی هســتیم، 
ــا ســهم ۲۵ درصــدی، 7۵ درصــد از کتــب در دســته   های موضوعــی ثابتــی  به طوری کــه به جــز دســته حقوقــی ب
ــد. در واپســین دوره )9۵ - 98(  ــت، اقتصــادی، اجتماعــی، آموزشــی و شــرح فعالیــت نمی   گنجن همچــون مدیری
محتــوای شــرح فعالیت   هــای تعاونــی بــا ۳1 درصــد بیشــترین حجــم انتشــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نمودار 2: موضوعات موردبررسی در کتاب   ها در طول سال   های مختلف
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یافته   ها و نتایج:
1. محتوایی:

 مدیریــت، حقوقــی و شــرح تفصیلــی فعالیــت تعاونی   هــا محتــوای غالــب کتــب بــوده اســت و ســهم 
اســت. کمتــر  بســیار  اجتماعــی  و  اقتصــادی  دســته   بندی   های 

 نوسان بسیاری در میزان انتشار کتاب   ها در طی سال   های متعدد وجود دارد.
2. ساختار:

ــه لحــاظ ســاختاری در مــواردی اعــم از صفحه   بنــدی دقیــق نیســتند،   در برخــی از مــوارد، کتاب   هــا نه تنهــا ب
بلکــه فاقــد شناســنامه معتبــر بــا شناســه کتابخانــه ملــی هســتند. در برخی مــوارد هــم اساســاً شناســنامه   ای وجود 

نداشــته و در جایــگاه جــزوه درســی یــا طــرح مطــرح می   شــوند.

توصیه   های سیاستی:
ــری  ــی و راهب ــورای علم ــر ش ــا نظ ــاون ب ــت تع ــای معاون ــا نیازه ــاط ب ــی در ارتب ــای پژوهش ــن اولویت   ه  تعیی

ــی؛ ــراه رؤســای اجرای ــه هم اندیشــکده ب
 تعییــن ســاختار کتــاب بــا ارجــاع بــه فرمت   هــای انتشــارات معتبــر توســط کمیتــه ای ســه نفره    متشــکل از نماینــده 

اندیشــکده تعــاون، نماینــده دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویــج تعاونی هــا و یــک مســئول اجرایــی بــا ســابقۀ علمــی.

منابع:
 ر.ک به بخش تحقیقات و انتشارات: کتاب در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در: 

http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Pubs.aspx?t=3
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