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ارهبها و نقدهای منتشر شده در اينتخیلی در ايران و مقالهـهای علمیبررسی توصیفی کتاب  

 

تخیلی است. چرا که ـانگیز باشد، علمیتواند بسیار جذاب و هیجانهای ادبی که برای نوجوانان میگونهکی از ی

دهی به تواند تأثیر زیادی در جهتنوجوانی متناسب است و می یهای دورهادبی با ویژگی یمحتوای این گونه

شناسی، وهش اساسی، برای آسیبها به هستی و دانش داشته باشد. در ایران بررسی و پژروش نگرش آن

ها، ادبی انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف توصیف کمّی و آماری کتاب یشناسایی و رشد بهتر این گونه

های ، گامی کوچک برای پژوهش۰۰۳۱تا  ۰۰۱۱تخیلی منتشر شده در ایران از سال ـها و نقدهای علمیمقاله

تواند ادبی در ایران، می یت؛ چرا که شناخت وضعیت کلی و آماری این گونهتر در این زمینه را آغاز کرده اسبیش

 های دیگر مفید باشد. برای پژوهش

ها با روش ای انجام شده است و تجزیه و تحلیل دادههای الزم برای این پژوهش به روش کتابخانهگردآوری داده

کتاب، مترجم، سال انتشار، ناشر،  ینویسنده شده مانندهای یافتتاریخی و توصیفی صورت گرفته است. داده

و بندی شده هر کتاب، به صورت منظم طبقه یهای مجدد و دولتی یا خصوصی بودن ناشر، دربارهشمارگان، چاپ

ها و های مربوط به هر دهه آورده شده است. در این پژوهش روند گسترش کمّی کتاببه ترتیب سال در جدول

و به طور تقریبی آماری های گذشته تاکنون توصیف شده تخیلی، در سالـنتشر شده علمیها و نقدهای ممقاله

جامع، از مترجمان، ناشران، نویسندگان خارجی، نویسندگان ایرانی و سنجش نسبی استقبال مخاطبان، ارائه شده 

رای مثال این که از کدام شود باست. به این ترتیب میزان تأثیر کمّی هر یک از موارد یاد شده، سنجیده می

تری های بیش، کدام مترجم یا ناشر در هر دهه فعالیتشدهتری منتشرر هر دهه آثار بیشنویسندگان خارجی، د

ها، نمودارهایی مربوط به هر یک از متغیرها، توصیفی روشن از روند کمّی کتاب یاست. در نهایت با ارائه داشته

 های گذشته به دست آمده است.ده در دههها و نقدهای منتشر شمقاله

 

تخیلی، ایران،ـنوجوانان، علمی: هاهکلید واژ  

 

 

 

 


