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چڪیده

هدف: بررسی وضعیت منایه کتاب در ایران از سه جنبۀ وجود منایه در کتاب های منترششده، 
میزان آشنایی خوانندگان، و دیدگاه نارشان دربارۀ منایه كتاب است.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیامیشی در سه بخش انجام 
شده است: ١) بررسی وجود منایه در ٣٨٢ عنوان کتاب؛ ٢) مصاحبه ای کوتاه با ١٥٠ نفر 

از اعضای کتابخانه ملی ایران؛ و ٣) نظرسنجی از ٣٦٥ نارش درباره منایه كتاب از طریق 

پرسشنامه و سیاهه وارسی.

یافته ها: فقط ١٢٪ کتاب های منترششده منایه دارند؛ میزان آشنایی خوانندگان با منایه انتهای 
کتاب ٤٠٪ است؛ ٥٧٪ نارشان برای کتاب های خود منایه تهیه می كنند؛ نیمی از نارشان 

منایه ساز متخصص دارند؛ و ٥٥٪ آنها دارای شیوه نامه برای منایه سازی هستند. از نظر 

بیشرت نارشان همۀ کتاب ها نیاز به منایه ندارد. نارشان، دالیل نداشنت منایه را هزینه، کمبود 

متخصص، و عدم آشنایی خوانندگان با منایه اشاره کرده اند.

نتیجه گیری: منایه کتاب در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. البته مقایسه پژوهش حارض با 
پژوهش های مشابه خارج از کشور نشان داد که این وضعیت محدود به ایران نیست. 

پیشنهاد می شود برای بهبودی این وضعیت کارگاه های آموزشی برای نارشان برگزار شود؛ 

دستنامه و شیوه نامه منایه کتاب تدوین گردد؛ و درج منایه در کتاب از سوی مسئوالن نرش 

الزامی شود. 
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مقدمه
نمایه کتاب، سیاهه نظام یافته اى از مفاهیم مهم کتاب با ارجاع به صفحاتى است که محل 
در پایان کتاب قرار مى گیرد (نوروزى،  اطالعات مورد نظر را نشان مى دهند و معموالً 
1380). ال1 (1970) هدف نمایه سازى را مرتب کردن دوبارة اطالعات کتاب براى استخراج 
مفاهیم درونى آن مى داند و نوروزى (1380) هدف آن را صرفه جویى در وقت خواننده بیان 
مى کند؛ البته این اهداف به شرطى تحقق مى یابند که نمایه درست تهیه شده باشد. ولیش2 
(1994) ویژگى هاى نمایه خوب را شناسایى و جایابى اطالعات کتاب، ایجاد تمایز میان 
اطالعات یک موضوع و سایر مطالبى که به طور گذرا در همان موضوع آمده است، خارج 
کردن مطالب گذرا که اطالعات معنادارى به کاربران بالقوه ارائه نمى کند، تحلیل مفاهیم و 
استخراج سرعنوان هاى مناسب، نظام ارجاعى قوى، تنظیم سرعنوان هاى اصلى و فرعى یک 
مدخل، و مرتب کردن مدخل ها به شیوه نظام مند و مناسب مى داند. همچنین به نظر نایت 

(1979) "نمایه سازى یک هنر است" (به نقل از دیوداتو و گانت3، 1991). 
از سوى دیگر، متون بسیارى در اهمیت وجود نمایه در کتاب به موارد زیر اشاره داشته اند: 
ابزارى براى جایابى  اطالعات موجود در کتاب، ابزار ضرورى و الزم براى بازیابى 
مطالب کتاب، ارائه اطالعات اخص کتاب نسبت به فهرست مندرجات، دسترسى راحت 
به اطالعات داخل کتاب، افزایش امکان دسترسى به محتواى کتاب، دسترسى سریع به 
بخش هایى از محتواى کتاب، راهنمایى فشرده براى اطالعات درون کتاب، ایجاد نگاه 
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دیدگاه نارشان و خوانندگان

علمى به کتاب، ارزشمند کردن کتاب در نقد و بررسى، معیارى براى گزینش یک کتاب 
خوب، افزایش سودمندى کتاب، یکى از شاخص هاى رشد و پیشرفت صنعت نشر، صفت 
بارز یک کتاب، نشانه احترام مؤلف و ناشر به کتاب و خواننده، ایجاد نظم علمى اجزاى 
کتاب، تضمینى براى استفاده مکرر کتاب، و عاملى براى جلب خواننده و خریدار کتاب 
(مزینانى، 1374؛ پورممتاز، مدرسى، و درخشان، 1383؛ تیمورى خانى، 1384؛ اشرفى ریزى 

و کاظم پور، 1386؛ تجعفرى و داورپناه، 1386 ؛ ویلیامز و باکول1، 1999). 
در پژوهش هاى انجام شدة پیشین در داخل کشور به بررسى تطابق نمایه هاى کتاب 
با استانداردهاى بین المللى پرداخته شده است (مزینانى، 1374؛ شریفیان، 1376؛ کریمى، 
1378؛ تجعفرى و داورپناه، 1386؛ دهنوى، 1387؛ نوشین فرد و قوجقى، 1389؛ همایى، 
واحد2، 2013).  و  شاپورى،  میرجود،  ریاحى نیا، 1393؛  و  میالجردى  ابراهیمى  1390؛ 
یافته هاى این پژوهش ها که بر کتاب هاى حوزه هاى علوم پزشکى، زبان و ادب فارسى، 
علوم اجتماعى، تاریخ معاصر ایران، کتابدارى و اطالع رسانى، علوم اسالمى و میکروبیولوژى 
استوار بوده است حاکى از آن بوده که درصد بسیار پایینى از کتاب ها داراى نمایه بوده اند؛ و 
در کل، میانگین میزان رعایت مالك هاى ارزیابى استانداردها در حدود 50 درصد بوده است.

پژوهش هایى که خارج از ایران انجام شده نیز به دو دسته کلى تقسیم مى شود: یک) 
پژوهش هایى که مانند مطالعات ایرانى، به میزان تطابق نمایه هاى کتاب با استانداردهاى 
بین المللى پرداخته اند (نودو و اتوکونفر3، 1989؛ دیوداتو وگانت، 1991؛ واندرمیج4، 2002) 
و دو) پژوهش هایى که نمایه ها را از دیدگاه هاى گوناگونى از جمله مقایسۀ نمایه سازى 
توسط مؤلف و نمایه ساز حرفه اى (دیوداتو و گانت، 1991)، شیوه هاى نمایه سازى مورد 
توجه کاربران گوناگون (دیوداتو، 1994؛ وینبرگ5، 1988)، میزان کارایى نظام نمایه سازى 
عبارت سازى آشیانه اى6 (اندرسون و رادفورد7، 1988)، بررسى ارجاعات نمایه ها (دیوداتو، 
1991)، و نمایه سازى کتاب هاى کودکان (ماتیوس و باکول، 1380) بررسى کرده اند. به طور 
مثال، ماتیوس و باکول (1380) نمایه کتاب هاى کودکان را از دیدگاه 98 نمایه ساز، کتابدار، 
والدین و معلمان، 16 ناشر، و 154 کودك بررسى کردند و نشان دادند گرچه همه ناشران 
اظهار داشتند که کتاب هاى کودکان بهتر است نمایه داشته باشد، برخى، نمایه را ضرورى 
و بسیار گران بها توصیف و کمتر از یک سوم بیان کردند که این نوع کتاب ها باید همواره 
داراى نمایه باشند. دالیل ناشران براى نمایه نکردن کتاب ها عبارت بود از: مناسب نبودن 
براى بازار مدرسه، محدود بودن ویراستار، کمبود وقت و جا، و کوتاه بودن متن. 93/8 
درصد پاسخ گویان به اثرات منفى حاصل از نبود نمایه در کتاب هاى کودکان معترف بودند. 
70/5 درصد نبود نمایه را عاملى براى فروش نرفتن کتاب کودك دانستند، نیمى از ناشران 

1. Williams & Bakevell
2. Mirjood, Shapouri, & 

Vahed
3. Nwodo & Otokunefor
4. Van Der Meij
5. Weinberg
6. Nested Phrase Indexing 
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7. Anderson & Radford
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از نمایه هاى حرفه اى استفاده نکرده بودند و باقى در آثار حجیم و بزرگ از این نوع نمایه 
استفاده کرده بودند. گرایش عمومى بر این بود که ناشر باید نمایه را تهیه کند. عده اى نویسنده 
را براى نمایه سازى مناسب مى دانستند و دو تن از ناشران والدین را مناسب این کار مى دیدند.
جدید  و  خطى)  (نسخ  قدیمى  کتاب هاى  نمایه سازى  بررسى  در  وینبرگ (2000) 
فرانسوى نشان داد که نسخ خطى اولیه کتاب هاى مذهبى و التینى زبان داراى نمایه بوده اند. 
در صورت وجود نمایه در کتاب هاى جدید، این نمایه توسط مؤلف تهیه شده و تعداد 

اندکى از کتاب ها نمایه موضوعى داشته است.
دیپوین1 (2006) با بررسى مسیر نمایه سازى در اروپا نشان داد که در این قاره سنتى 
دیرینه براى نمایه سازى وجود داشته که کم وبیش تاکنون بدون تغییر ادامه یافته است؛ در 
حالى که در کشورهاى انگلیسى زبان افزایش چشمگیرى داشته و سطح نمایه سازى در این 
کشورها از لحاظ کّمى و کیفى باالتر از کشورهاى اروپایى بوده است. در میان کشورهاى 
اروپایى، فقط کشور هلند و آن هم به لحاظ کّمى با ایاالت متحده برابرى مى کند. ناشران 
اروپایى به نمایه سازى ماشینى (خودکار) بیشتر اعتماد داشتند تا کشورهاى انگلیسى زبان. در 

هیچ یک از این کشورها، برنامۀ آموزشى خاص نمایه سازى دیده نشده است. 
بوسخایتر2 (2006) با بررسى نمایه کتاب در هلند نشان داد که گرچه بیشتر ناشران از 
تهیه نمایه به عنوان ابزارى فوق العاده براى دسترسى خوانندگان به اطالعات درون کتاب آگاه 
هستند؛ اما این نمایه ها معموالً به اسامى محدود است و تعداد انگشت شمارى از کتاب ها 
داراى نمایه موضوعى هستند. نمایه ها توسط مؤلف و با همکارى ویراستار تهیه مى شود و از 
کیفیت پایینى برخوردار است. ناشران از استاندارد ایزو 999، دسترسى آسان به نمایه سازان 
حرفه اى، دوره هاى تخصصى در حوزه نمایه سازى، یا این حقیقت که نمایه سازى یک حرفه 

با استانداردهاى مشخص است هیچ اطالعى نداشتند.
داى3 (2008) با بررسى سیر تاریخى نمایه سازى در چین و چالش هاى پیش روى نشان 
داد که چالش اصلى انجمن نمایه سازى چین آگاه نبودن مؤلف، ناشر، و خواننده نسبت به 
اهمیت نمایه است. وى ضمن بیان پیشرفت هاى اخیر در سطح فردى و سازمانى، آینده 

امیدوارکننده اى را براى نمایه سازى کتاب هاى چینى تصور کرده است.
 گوتییرث4 (2013) نیز با بررسى نمایه کتاب در امریکاى التین نشان داد که فقط 
11 درصد از کتاب ها داراى نمایه بوده اند که آن هم بیشتر منحصر به نام افراد و یا اسامى 

جغرافیایى بوده است.
آنچه که از نتایج پژوهش هاى داخل و خارج از کشور استنباط مى شود این است که 
تعداد بسیار کمى از کتاب ها داراى نمایه هستند و تعداد کمى از آنها توسط افراد حرفه اى 

1. Diepeveen
2. Bosschieter
3. Dai
4. Gutierrez
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تهیه شده اند. نظر به اهمیت موضوع و خأل پژوهشى موجود در این زمینه، پژوهش حاضر 
بر آن شد تا وضعیت نمایه کتاب را در ایران از سه منظر زیر بررسى کند:

1. وضعیت کتاب هاى منتشرشده به لحاظ داشتن نمایه؛
2. دیدگاه ناشران ایرانى در مورد اهمیت و ضرورت نمایه کتاب؛ و

3. میزان آشنایى خوانندگان با نمایه کتاب به عنوان مصرف کنندگان نهایى.

روش شناسى
این پژوهش از نوع کاربردى است و به روش پیمایشى و با استفاده از سیاهه وارسى و 
پرسشنامه در سه بخش انجام شده است. در بخش نخست، از بین 61416 عنوان کتاب 
مربوط به سال 1392، براساس جدول مورگان، 382 عنوان نمونه برگزیده و داشتن یا 
نداشتن نمایه در آنها بررسى شد. در این میان، کتاب هاى کودکان، کتاب هاى غیرفارسى 
(اعم از چاپى یا افست)، آثار انفرادى در حوزه هاى ادبیات (شعر، داستان، و نمایشنامه)، و 

آثار هنرى بدون متن حذف شد.
در بخش دوم، براى آگاهى از میزان آشنایى خوانندگان با نمایه کتاب، اعضاى کتابخانه 
ملى ایران به عنوان جامعه انتخاب شدند. میانگین مراجعان به کتابخانه در یک روز، 250 
نفر بود که براساس جدول مورگان، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با آنها مصاحبه 

کوتاهى انجام شد. 
و  تهیه  پژوهشگرساخته  پرسشنامه اى  ناشران  از  نظرسنجى  براى  سوم،  بخش  در 
به صورت الکترونیکى براى ناشران، که براساس بانک اطالعات ناشران کتابخانه ملى تعداد 
6484 ناشر حقوقى است و مطابق با جدول نمونه گیرى مورگان باید 354 ناشر انتخاب 
مى شد، ارسال گردید. براى اطمینان از نرخ پاسخگویى، تعداد بیشترى از ناشران در نظر 
گرفته شد. پرسش هاى این بخش با استفاده از متون مرتبط استخراج شد و در قالب 22 گویه 
با پنج مقیاس طیف لیکرت از بسیار زیاد (با ارزش  عددى 5) تا بسیار کم (با ارزش  عددى 
1) مورد پرسش قرار گرفت. براى تأیید روایى، پرسشنامه در اختیار برخى پژوهشگران و 
صاحب نظران حوزه نمایه سازى قرار گرفت. پس از تأیید روایى، پرسشنامه میان 20 ناشر 
از جامعه آمارى توزیع شد و با محاسبه پاسخ ها در نرم افزار SPSS، میزان آلفاى کرونباخ آنها 

0/98 به دست آمد که میزان باالى پایایى پرسشنامه را نشان مى داد.

یافته ها
همان طور که اشاره شد این پژوهش در سه بخش انجام شده است:
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الف. وضعیت نمایه  پایانى کتاب ها 

جدول 1. بودن یا نبودن نمایه در کتاب ها

محل نرش
وضعیت منایه

جمع كل
ندارددارد

تهران
۳۹

(%۸۵)
۲۳۰

(%۶۸)
۲۶۹

(%۷۰)

شهرستان
۷

(%۱۵)
۱۰۶

(%۳۲)
۱۱۳

(%۳۰)

جمع کل
۴۶

(%۱۲)
۳۳۶

(%۸۸)
۳۸۲

(%۱۰۰)

برپایه یافته هاى جدول 1، از میان 382 نمونه کتاب مورد بررسى، 12 درصد کتاب ها 
داراى نمایه هستند و 88 درصد بقیه نمایه ندارند. همچنین، بیشتر کتاب هاى داراى نمایه 
در تهران منتشر شده (85 درصد) و فقط 15 درصد ناشران شهرستانى براى کتاب هاى خود 

نمایه ساخته اند.

ب. آشنایى خوانندگان با نمایه کتاب
جدول 2. میزان آشنایى خوانندگان با نمایه

جمع كلآشنایی با منایهمدرك تحصیلی
خیربله

كارشناسی ارشد
۴۵

(%۳۶)
۸۵

(%۶۴)
۱۳۰

(%۱۰۰)

دكرتی
۱۵

(%۷۶)
۵

(%۲۴)
۲۰

(%۱۰۰)

جمع كل
۶۰

(%۴۰)
۹۰

(%۶۰)
۱۵۰

(%۱۰۰)

همان طور که در جدول 2 مالحظه مى شود، از مجموع 150 مراجعه کننده نمونه آمارى که به طور 
تصادفى انتخاب شدند، 130 نفر مدرك کارشناسى ارشد و 20 نفر مدرك دکترى داشتند. میزان آشنایى 

با نمایه در مراجعان با مدرك کارشناسى ارشد 36 درصد و با مدرك دکترى 76 درصد بوده است.
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منایه  کتاب در ایران از 
دیدگاه نارشان و خوانندگان

ج. دیدگاه ناشران 
یافته هاى مربوط به عملکرد ناشران درباره نمایه کتاب و نیز نظرات آنها درباره دالیل اهمیت 
نمایه کتاب در جدول هاى 3 تا 5 آمده است. الزم به ذکر است در مجموع، 365 ناشر (96 

درصد) به پرسشنامه ها به طور کامل پاسخ دادند.

جدول 3. وضعیت ناشران از لحاظ محل نشر و نوع ناشر

جمع کلبی پاسخوضعیت انتشارات

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

محل نرش
۵۶/۴%۲۰۶تهران

۱%۰/۴۳۶۵۱۰۰
۴۳/۲%۱۵۸شهرستان

نوع نارش
۸%۳۱دولتی

۳%۱/۵۳۶۵۱۰۰
۹۰/۵%۳۳۱خصوصی

براساس داده هاى جدول 3، پراکندگى ناشران از لحاظ محل نشر نشان مى دهد که 206 
ناشر (56/4 درصد) در تهران و 158 ناشر (43/2 درصد) در شهرستان هستند. از میان 365 
ناشر، 31 ناشر (8 درصد) دولتى و 331 (90/5 درصد) ناشر خصوصى هستند. الزم به 

یادآورى است که تمامى این ناشران حقوقى هستند. 

جدول 4. سیاست ناشران در مورد تهیه نمایه کتاب 

جمعبی پاسخخیربلهپرسش

آیا انتشارات شام برای كتاب های خود 
منایه تهیه می كند؟

۲۰۸
(%۵۷)

۱۵۷
(%۴۳)

۰
۳۶۵

(%۱۰۰)

آیا کارشناس و متخصص برای منایه سازی 
كتاب دارید؟

۱۰۵
(%۵۰)

۱۰۱
(%۴۹)

۲
(%۱)

۲۰۸
(%۱۰۰)

آیا از شیوه نامه یا راهنامی خاصی برای 
انجام منایه سازی كتاب استفاده می كنید؟

۱۱۴
(%۵۵)

۹۳
(%۴۴)

۱
(%۱)

۲۰۸
(%۱۰۰)

همان طور که از جدول 4 برمى آید، بیش از نیمى از ناشران (208 ناشر) براى کتاب هاى خود 
نمایه تهیه مى کنند؛ نیمى از این نمایه ها توسط متخصصان نمایه سازى ایجاد مى شود و از میان ناشرانى 

که براى کتاب هاى خود نمایه تهیه مى کنند، 55 درصد از شیوه نامه نمایه سازى استفاده مى کنند. 
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در بخش دوم پرسشنامه از ناشران خواسته شده بود تا میزان دالیل اهمیت نمایه کتاب 
را که از نتایج پژوهش هاى قبلى استخراج شده است، نشان دهند. 

جدول 5. دالیل اهمیت نمایه کتاب از دید ناشران
دالیل اهمیت 

منایه كتاب
بسیار
بسیار كممتوسطزیادزیاد

كم
بدون 
انحراف میانگینپاسخ

معیار
ابزار جایابی 

اطالعات درون 
کتاب

187
(%51)

108
(%30)

34
(%9)

5
(%1)

3
(%1)

28
(%8)4/021/45

ابزار رضوری 
بازیابی مطالب 

کتاب

146
(%40)

115
(%32)

56
(%15)

12
(%3)

5
(%1)

31
(%9)3/761/50

ارائه اطالعات 
اخص تر از 

فهرست ندرجات

 131
(%36)

 127
(%35)

 62
(%16)

 12
(%3)

5
(%1)

28
(%9)3/741/44

افزایش امکان 
دسرتسی به 

محتوای کتاب 

 139
(%39)

 125
(%35)

 56
(%14)

7
(%2)

4
(%1)

34
(%9)3/751/51

دسرتسی رسیع 
به محتوای کتاب

 81
(%22)

 111
(%30)

 78
(%22)

 42
(%11)

 21
(%6)

32
(%18)3/221/53

راهنامی فرشدۀ 
اطالعات کتاب

 117
(%33)

 115
(%32)

 62
(%16)

 31
(%8)

6
(%2)

34
(%9)3/531/54

نگاه علمی به 
کتاب 

 142
(%39)

 107
(%30)

 42
(%11)

 16
(%4)

6
(%2)

52
(%14)3/531/74

نشانه ارزشمندی 
کتاب

 86
(%24)

 79
(%22)

 93
(%26)

 32
(%8)

 34
(%9)

41
(%11)3/041/64

لزوم منایه برای 
برخی كتاب های 
كودك و نوجوان

 45
(%12)

 85
(%24)

 101
(%29)

 59
(%16)

 31
(%8)

44
(%11)2/751/52

منایه  بررسی 
ناقدان  توسط 

کتاب

 44
(%12)

 82
(%24)

 100
(%28)

 60
(%16)

 29
(%8)

50
(%12)2/701/55

افزایش 
سودمندی کتاب 

 130
(%36)

 127
(%35)

 50
(%13)

 14
(%4)

2
(%1)

42
(%11)3/631/59

شاخص رشد 
و  صنعت چاپ 

نرش 

 97
(%28)

 108
(%30)

 64
(%17)

 27
(%7)

 27
(%7)

42
(%11)3/231/67
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دالیل اهمیت 
منایه كتاب

بسیار
بسیار كممتوسطزیادزیاد

كم
بدون 
انحراف میانگینپاسخ

معیار
صفت بارز یک 

کتاب خوب
 101
(%29)

 114
(%32)

 69
(%18)

 27
(%7)

 14
(%4)

40
(%10)3/351/60

منایه دقیق یعنی 
افزایش ارزش هر 

کتاب

 122
(%34)

 123
(%34)

 50
(%13)

 18
(%5)

8
(%2)

44
(%12)3/511/64

نشانه احرتام به 
کتاب 

 95
(%27)

 99
(%28)

 70
(%18)

 26
(%7)

 22
(%6)

53
(%14)3/131/73

نشانه احرتام به 
خواننده 

 117
(%33)

 106
(%30)

 58
(%15)

 27
(%7)

 15
(%4)

42
(%11)3/391/66

دسرتسی به 
اجزای کتاب با 

نظم علمی

 125
(%35)

 134
(%37)

 48
(%13)

 10
(%3)

6
(%2)

42
(%10)3/611/60

تضمین استفاده 
مکرر خواننده از 

کتاب 

 61
(%17)

 97
(%27)

 91
(%25)

 48
(%13)

 27
(%7)

41
(%11)2/951/56

عاملی برای 
جلب خواننده

 53
(%14)

 84
(%24)

 103
(%29)

 50
(%13)

 33
(%9)

42
(%11)2/821/54

عدم خرید کتاب 
بدون منایه در 

کتابخانه ها 

 15
(%4)

 20
(%5)

 84
(%23)

 102
(%29)

 97
(%27)

47
(%12)1/921/27

تصمیم گیری 
در خرید کتاب 

براساس محتوای 
منایه 

 25
(%7)

 32
(%9)

 92
(%25)

 79
(%22)

 91
(%25)

46
(%12)2/111/41

معیاری برای 
گزینش کتاب

 56
(%15)

 79
(%22)

 96
(%26)

 60
(%16)

 32
(%9)

42
(%12)2/801/55

همان طور که یافته هاى جدول 5 نشان مى دهد در مورد بیشتر مالك ها، میانگین 
دیدگاه ناشران بیش از حد متوسط (یعنى میانگین معیار 3) بود؛ یعنى از نظر ناشران، 
نمایه به دالیل زیر اهمیت نسبتاً زیادى دارد: ابزارى براى جایابى اطالعات درون کتاب، 
ابزار ضرورى و الزم براى بازیابى مطالب کتاب، ارائه اطالعات اخص تر از فهرست 
مندرجات، افزایش امکان دسترسى به محتواى کتاب، نبود نمایه یعنى عدم تسریع به 

ادامه جدول 5. دالیل اهمیت نمایه کتاب از دید ناشران
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بخش هایى از محتواى کتاب، راهنمایى فشرده براى اطالعات درون کتاب، ایجاد نگاه 
علمى به کتاب، اینکه هیچ کتاب باارزشى نیست که از نمایه بى نیاز باشد حتى رمان ها، 
افزایش سودمندى کتاب با نمایه خوب، از شاخص هاى رشد و پیشرفت صنعت نشر، 
صفت بارز یک کتاب، افزایش ارزش یک کتاب، نشانه احترام مؤلف و ناشر به کتاب 

و خواننده. 
در زمینه سایر مالك ها میانگین کمتر از 3 است، یعنى ناشران معتقدند که نمایه در این 
مالك ها از اهمیت کمترى برخوردار است. از جمله موارد دیگر که از نظر ناشران حائز 

اهمیت بوده است مى توان به موارد زیر اشاره داشت:
  اینکه همه کتاب ها نیاز به نمایه ندارد، یکى از مواردى بود که بیشتر ناشران بر آن اتفاق 

نظر داشتند. به عقیده بسیارى از آنان، کتاب هاى علمى، تاریخى، دانشگاهى، تخصصى، 
حجیم، و مرجع نیاز به نمایه دارند؛ و در مقابل، کتاب هاى عمومى، کم حجم، کتاب هاى 
کودکان، کتاب هاى داستان، نمایشنامه ها، کتاب هاى الکترونیکى (به سبب اینکه امکان 

جستجوى تمام متن را دارند) و جز آن نیازى به نمایه ندارد.
  برخى ناشران بر این باور بودند که نویسنده، مسئول تهیه و تدوین نمایه است، در 

حالى که اغلب آنان رغبتى به این کار نشان نمى دهند. از نظر ناشران، فقط نمایه سازى 
کتاب هاى ترجمه شده است که نیاز به نمایه ساز حرفه اى دارند.

  از نظر ناشران، یکى از دالیل عدم تهیه نمایه در کتاب ها، هزینه هاى مرتبط با آن ذکر 
شده است از قبیل افزایش هزینه هاى انتشار و هزینه اى که باید به متخصص نمایه سازى 

پرداخت شود. 
  تعدادى از ناشران شهرستانى نیز فقدان متخصص نمایه ساز در شهر خود را مانعى 

براى کتاب هاى خود دانسته اند. عده اى دیگر به نداشتن متخصص نمایه سازى در حوزة 
موضوعى کار خود اشاره داشته اند. این دسته از ناشران بیشتر نسبت به راهنمایى و 

معرفى نمایه ساز موضوعى تمایل نشان دادند.
  ناشناخته بودن نمایه در میان خوانندگان را عاملى دانسته اند که ناشران را از نمایه سازى 

کتاب بى نیاز مى کند.
  همچنین از دالیل بى توجهى در ارزش گذارى کتاب هایى که داراى نمایه هستند، مراجع 

فرهنگى و دولتى ذکر شده است.
  عده اى از نمایه سازى به عنوان یک ضرورت یاد کردند و اظهار داشتند که ناشران باید به 

این کار وادار شوند و وزارت ارشاد باید براى آن دسته از کتاب ها که نیاز به نمایه دارد، 
در صورت نداشتن نمایه، اجازه چاپ ندهد. 
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  فواید نمایه سازى از نظر ناشران، افزایش اعتبار کتاب ها، راحتى کار مخاطبان، سرعت 
دسترسى به اطالعات، افزایش اعتبار کتاب، و جز آن است.

  یکى از ناشران از تألیف کتابى جامع توسط نهادهاى متولى و دست اندرکار کتاب، به ویژه 
کتابخانه ملى استقبال کرد و خواستار راهنمایى و ارائه الگویى از سوى این نهاد شد. 

  .ناشرى به لزوم شرکت ویراستاران در دوره هاى نمایه سازى ابراز عالقه کرده است 
  به اعتقاد یکى دیگر از ناشران، نمایه سازى کتاب به سبب ویرایش و تغییر دائمى 

نوشته هاى کتاب، مناسب نیست.
  یکى از ناشران، نمایه را منوط به درخواست مؤلف مى داند. همچنین ناشر اضافه مى کند 

که در رابطه با نمایه سازى کتاب ها با اساتید گروه کتابدارى در ارتباط است و مشورت 
مى کند. 

بحث و نتیجه گیرى
یافته هاى پژوهش حاضر نشان داد که فقط 12 درصد کتاب ها در ایران داراى نمایه هستند. 
این آمار نتایج پژوهش هاى پیشین را که در حوزة کتاب هاى علوم پزشکى، زبان و ادب 
فارسى، علوم اجتماعى، کتاب هاى فارسى تاریخ معاصر ایران، کتابدارى و اطالع رسانى، 
علوم اسالمى، و میکروبیولوژى انجام شده  بود، تأیید مى کند. از طرفى، پژوهش گوتییرث1 
(2013) نیز نشان داد که فقط 11 درصد کتاب هاى آمریکاى التین نمایه دارد. به عالوه، 
آن گونه که پژوهش هاى گوتییرث (2013) و داى2 (2008) نشان داد، نمایه سازى نشریات 

امرى رایج شده، اما نمایه کتاب هنوز رواج نیافته است.
برخى ناشران، نمایه سازى را از وظایف مؤلف مى دانند. این مسئله در پژوهش دیپوین3 
(2006) و در مورد فرانسوى ها هم تأیید شده است و این ناآگاهى ناشران از نمایه سازى 
حرفه اى را نشان مى دهد، چرا که احتمال بسیار کمى وجود دارد که مؤلف کتاب تخصص 
نمایه سازى داشته باشد. در حالى که ویلیامز و باکول4 (1999) که نمایه را در کتاب هاى 
اطالعاتى کودکان بررسى مى کردند، معتقد بودند بهتر است که این نمایه توسط متخصص 

نمایه ساز ساخته شود.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر، آگاهى 40 درصدى خوانندگان از نمایه بود و این میزان 
با توجه به اینکه خوانندگان از بین اقشار با تحصیالت عالى انتخاب شده بودند، آمار پایینى 
است. در پژوهشى هم که داى5 (2008) انجام داده است، چالش اصلى انجمن نمایه سازى 
چین، ناآگاهى عمومى مؤلف، ناشر ، و خواننده نسبت به نمایه معرفى شده است. بوسخایتر6 
(2006) هم یکى از علل پایین بودن کیفیت نمایه ها را عدم آگاهى بیشتر مؤلفان، ویراستاران، 

1. Gutierrez
2. Dai
3. Diepeveen
4. Williams & Bakevell
5.Dai
6. Bosschieter
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و ناشران از نمایه سازى مى داند. در توضیحاتى که ناشران در انتهاى پرسشنامه این پژوهش 
اضافه کرده بودند نیز اعالم شده بود که نمایه در بین خوانندگان هنوز شناخته شده نیست و 

این عاملى است که ناشران را از نمایه سازى کتاب بى نیاز مى کند.
ناشران علل نبود نمایه در کتاب ها را هزینه، نبود متخصص نمایه سازى به ویژه در 
شهرستان ها، و ناشناخته بودن نمایه براى خوانندگان دانسته اند. در این زمینه، پژوهش 

ماتیوس و باکول (1380) عالوه بر این دالیل، به کمبود وقت و جا اشاره مى کند.
نتایج بررسى دالیل اهمیت نمایه از دیدگاه ناشران (جدول 5) تا حدى با نتایج مطالعات 
قبلى همخوانى داشت. براى نمونه، به نظر ناشران تأثیر نمایه در افزایش دسترسى به اطالعات 
درون کتاب، با میانگین 3/75، زیاد است. بوسخایتر (2006) نیز نتیجه گرفته بود، بیشتر ناشران 

نمایه را یک وسیله فوق العاده براى دسترسى خوانندگان به اطالعات درون کتاب مى دانند. 
در زمینه کتاب هاى کودکان، میانگین اهمیت نمایه از نظر ناشران ایرانى 2/75 شد، یعنى 
اهمیت نمایه کمتر از حد متوسط (یعنى عدد 3) است، این در حالى است که نتایج پژوهش 
ماتیوس و باکول (1380) در زمینه کتاب هاى اطالعاتى کودکان نشان داد که ناشران معتقد 
هستند کتاب هاى کودکان بهتر است نمایه داشته باشند. برخى نمایه را براى این کتاب ها 
بسیار ضرورى و گران بها توصیف کرده و کمتر از یک سوم بیان کردند که کتاب هاى این 
گروه سنى باید داراى نمایه باشند. به عالوه، نتایج پژوهش ویلیامز و باکول1 (1999) هم 
تأیید مى کند که کتاب هاى کودکان همگى نیاز به نمایه دارد. نکته جالب در مطالعه ماتیوس 
و باکول (1380)، حضور کودکان در جامعه آمارى این پژوهش و مصاحبه با این قشر است. 
این امر نشان دهنده تفاوت نگاه قشرهاى مختلف در جامعه ایران و انگلستان است؛ در حالى 
که فقط 40 درصد جامعه با تحصیالت تکمیلى در ایران با نمایه آشنایى دارند، در انگلستان 

کودکان در مورد کّم و کیف نمایۀ کتاب هایشان مورد پرسش قرار مى گیرند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد، میانگین پاسخ هاى ناشران ایرانى دربارة عدم خرید کتاب 
بدون نمایه توسط کتابخانه ها و کتابفروشى ها حدود 2 است (کمتر از میانگین معیار) و این 
یعنى بیشتر آنها معتقدند که تأثیر نبود نمایه در نخریدن کتاب کم است، در حالى که 70/5 
درصد پاسخ دهندگان در پژوهش ماتیوس و باکول (1380) معتقدند که نبود نمایه عاملى 

براى فروش نرفتن کتاب هاى کودکان است.
برخى از ناشران ایرانى اظهار عالقه مندى کردند که نمایه ساز تخصصى به آنها معرفى 
شود و عده اى دیگر خود را نیازمند راهنمایى در زمینۀ نمایه سازى تخصصى دانستند. 
بوسخایتر (2006) نیز در پژوهش خود نشان داد که ناشران از استاندارد ایزو 999، دسترسى 
آسان به نمایه سازان حرفه اى، دوره هاى تخصصى موجود در حوزه نمایه سازى، یا این  1. Williams & Bakevell
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حقیقت که نمایه سازى یک حرفه با استانداردهاى مشخص است، هیچ اطالعى ندارند. 
برخى از ناشران مورد پژوهش بوسخایتر پس از آگاهى از وجود این حرفه، عالقه مند به 

استخدام نمایه ساز متخصص شده بودند. 
در پایان پیشنهادهایى براى بهبود وضعیت نمایه سازى کتاب  در ایران ارائه مى شود:

o  برگزارى کارگاه ها و دوره هاى آموزشى نمایه سازى کتاب براى ناشران و آگاه کردن آنها
از اهمیت نمایه؛

o  انتشار دستنامه و شیوه نامۀ نمایه سازى کتاب از سوى نهادهایى همچون کتابخانه ملى
ایران؛

o  ارائه توضیحات الزم در مورد نمایه کتاب در بخش سؤاالت متداول فیپا در وب سایت
کتابخانه ملى ایران؛

o  الزامى کردن درج نمایه کتاب (البته براى کتاب هاى خاص) از سوى کتابخانه ملى ایران
هنگام ورود اطالعات رکورد فیپاى الکترونیکى؛

o  الزامى کردن درج نمایه کتاب (کتاب هاى خاص) از سوى وزارت ارشاد اسالمى و
مشروط کردن مجوز انتشار و توزیع کتاب به داشتن نمایه؛ و 

o  آگاه کردن خوانندگان با نمایه و فواید آن و اشاره به تفاوت هاى آن با فهرست مندرجات
در قالب دوره هاى سواد اطالعاتى و آموزش استفاده از کتابخانه.
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