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 در ایران تأثیرگذار بر صنعت نشر کتاب عوامل

 
 

 3، علیرضا امیرکبیری2برومند زهرا  ،1هامون شریفی میالنی
 چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار در صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی 
 ۀپژوهش از نظر رویکرد کیفی و شیوه اجرا، روش مبتنی بر نظریاین کیفی نشر کتاب در ایران است. 

گیری  آماری شامل کارشناسان و مدیران نشر کشور هستند که با استفاده از نمونه ۀداده بنیاد است. جامع
ها به روش مصاحبه با روش  کننده انتخاب شدند. داده عنوان مشارکت نفر به 16هدفمند درمجموع 

ها از دو روش  هدست آوردن اعتبار و روایی داد هدایت کلیات و بدون ساختار گردآوری شد. برای به
های  کنندگان و مرور خبرگان استفاده شد. پس از انجام مصاحبه و بررسی مجدد مؤلفه بازبینی مشارکت

های نشر شناسایی  ضعف در مدیریت بنگاه رو، پیششده توسط خبرگان، مقوله محوری مطالعه  استخراج
ین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه ای و میانجی، راهبردهایی تدو شد که با توجه به شرایط علّی، زمینه

های نشر،   های تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل: مدیریت بنگاه ترین مقوله شده است. بر اساس نتایج، مهم
استراتژی صنعت نشر و فناوری اطالعات و ارتباطات است و شرایط اقتصادی، تکثیر غیرمجاز، شرایط 

ار دارند. پدیده محوری موردمطالعه در این پژوهش های بعدی قر اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبه
راهبردی بکارگیری و  ۀعنوان مؤلف های نشر است. جهت بهبود شرایط و به ضعف مدیریت در بنگاه

 نشر پیشنهاد شده است. ۀهای اطالعاتی در حوزاستفاده از فناوری
 ی کلیدیها واژه

 ت نشرداده بنیاد، نشر کتاب، مسائل و مشکال ۀصنعت نشر، نظری
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 مقدمه 
های  ترین مؤلفه نشر منابع اطالعاتی در مفهوم عام و نشر کتاب در مفهوم خاص، یکی از مهم

دلیل، همواره موردتوجه  شود و به همین توسعه فرهنگی کشورهای جهان محسوب می
دید، نشر کتاب بدون تر .(206: 1398)مطلبی،  گیران بوده است دولتمردان و تصمیم

های آفرینشی و حتی  ترین صنعت فرهنگی هر کشور است؛ صنعتی که رکود آن بر فعالیت مهم
گذارد. هیچ آفرینش و پژوهشی بدون مخاطب نیست و اگر  پژوهشی و مطالعات تأثیر می

و مخاطبان از سوی دیگر پیوند برقرار  سو کینتواند میان پدیدآورندگان از  یصنعت نشر کشور
عکس، نشری که فعال است  ؛ بهندیب یهای مولّد جامعه آسیب جدی م کند، دادوستد میان ذهن

خوانندگان  شود یمحصول فرهنگی خود را به درون جامعه ببرد، یا احیاناً موفق م تواند یو م
آفرینش و تولید تأثیر مستقیم  بر زدیانگ یبیابد، نیازها و تقاضاهای جدیدی برم یتر تازه و تازه

 (.3 :1395 )نوروزی، گذارد یم
که در این صنعت انجام  یافزار و نرم یافزار ترین اقدامات فنی و مدیریتی، سخت مهم

 اند از: عبارت شود، یم
 یدآورنده؛الف( برگزیدن اثر برای انتشار یا سفارش دادن آن به پد 
طور خالصه،  و به ینیچ گرافیکی و هنری و حروف ، طراحیییآرا ب( ویراستاری، صفحه 

 ؛ و تولید هنری و فنی کاالیی به نام کتاب یساز آماده
 ؛فناوری چاپ مکانیکی یها ج( تکثیر این کاال با استفاده از یکی از روش 
 (.1396)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  د( عرضه کتاب به عموم 

کردن  یرپذ نشر فرایند تولید و توزیع اطالعات و دانش و به عبارتی فعالیت دسترس 
ها و  . محصوالت صنعت نشر در دنیای امروز در شکلشود یاطالعات برای مردم تعریف م

دیداری و  یها چاپی و الکترونیکی، نشریات ادواری، رسانه یها مختلفی نظیر کتاب یها قالب
 یها . نشر کتاب چاپی، باوجود توسعه و گسترش رسانهشود یضه مشنیداری و نظایر آن عر

ترین  به علت استقبال مردم از آن همواره یکی از مهم ـ متأثر از فناوری جدید ـ جدید
و  شود یبسیار عمده در جهان محسوب م یمحصوالت صنعت نشر بوده و خود صنعت

رهای مختلف جهان صورت وسیعی در راستای توسعه آن از سوی کشو های گذاری یهسرما
 (.1390)مطلبی، گیرد  یم

طور سنتی، صنعت  ارکان صنعت فرهنگی است؛ به ترین یاصل ترین و نشر کتاب یکی از مهم
ها نقش مهمی شود، قرن بر دانش شناخته می یوکار مبتن عنوان کسب چاپ و نشر که امروزه به

و یکی از  (Cope & Kalantzis, 2002)را در انتشار اطالعات و دانش به عهده داشته است 
 به این علت کهشود و  بر فناوری در تمام حیات بشر شناخته می یهای مبتنپیشرفت ینتر بزرگ
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عنوان اختراعی از نوع متحرک  ن روزها، وابستگی بسیار به تغییرات فناوری داشته، بهنخستیاز 
مثابه  ای به های نوین رسانهفناوری (.Tian, Martin &  Deng, 2008)و پویا شناخته شده است 

 (.Thompson, 1995) منزله پلتفرم انتشار مورداستفاده قرار گرفته است ای، به فناوری نوین رایانه
های  برای انتشار هر دو قالب حدوحصر یطور بالقوه پیامدهای ب ظهور فناوری دیجیتال به

. (Covey, 2003; Jansen, 2003;Mason & Cope 2001 )کاغذی و الکترونیکی ایجاد کرده است 
ریزی مناسب مبتنی بر  نشر افزوده و ضرورت برنامه ۀهمین مسأله بر پیچیدگی مسائل حوز

رایانه، ایجاد  ۀدر حقیقت، کاربرد گسترد چندان کرده است. های دنیای کنونی را دو ضرورت
های الکترونیکی در البرسانی و تولد رقبای جدید در ق ها و ساماندهی ارتباطی و اطالعشبکه

های جدیدی ترین رسانه، صنعت نشر را با مسائل و چالشبدیل عنوان بی برابر کتاب کاغذی، به
(. این تحوالت 1391 نبوده است )آذرنگ، تأثیر یروبرو ساخت که در تحوالت صنعت نشر ب

های مناسبت ها ومندان نشر و همچنین ترتیب  ضرورت بازنگری در نقش و کارکرد نشر و حرفه
نماید. رشد جمعیت می یرناپذ ماهیتی و ساختاری این تشکل و حرفه را در عصر حاضر اجتناب

های آموزشی در آینده، نیاز روزافزون به  ، گسترش بیشتر نظامیکشور، افزایش باسواد
اندازی را ترسیم  های گوناگون و افزایش نیاز به اطالعات و مطالعه، چشمها و مهارتتخصص

گذاری،  تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و نیز از نظر سیاست ـ کند که از نظر فرهنگی، صنعتیمی
 ریزی، مدیریت و ساماندهی نشر نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است.برنامه

. آمارها دهد یاز تولیدات صنایع فرهنگی به خود اختصاص م یتوجه صنعت نشر سهم قابل
مخارج جهانی بر روی کاالها و خدمات مربوط به صنایع  2014که در سال  دهد ینشان م

میلیون دالر از آن مربوط به  219بر  تریلیون دالر بوده است که مبلغی بالغ 6/1رسانه بیش از 
کننده، کتاب  سرگرم یها نشر کتاب، مجله، روزنامه و نشر دانشگاهی است. در میان رسانه

سه برابر صنعت  یباً، تقردهد ید اختصاص مبیشترین سهم را به لحاظ ایجاد درآمد به خو
صادرات جهانی  (IPA, 2014) بیشتر از ارزش فیلم و سرگرمی جهانی است درصد14موسیقی و 

درصد از این رقم مربوط به نشر است  7میلیون دالر است که  473791کل کاالهای خالق 
(Unctad, 2014). 

 ییها حال حاضر دچار چالشدهد این صنعت در  بررسی وضعیت نشر کشور نشان می
 مهم از یها کتاب روند رو به رشد پیشین را در برخی شاخص ۀآنها حوز ۀواسط است که به

اگرچه ساالنه تعداد  دهد ینشر کتاب، مطالعات نشان م ۀمثال در حوز رایداده است. ب  دست
و به  کند یم ریسپ، اما شمارگان متوسط کتاب روند نزولی را یابد یعناوین منتشرشده افزایش م
(. عوامل 1397)افضلی، رسد  یشده و به فروش م کمی چاپ یها بیان ساده از هر کتاب نسخه

خصوص در ایران هنوز ناشناخته است. هرچند رشد  تأثیرگذار بر آینده نشر کتاب در دنیا و به
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یقین  طور توان بهامّا نمی ؛های اخیر افزایش داشته است سال ولهای الکترونیک در ط کتاب 
های بسیاری بر این ابهام در ضمن در کشورمان عامل .آینده این صنعت اظهارنظر کرد ۀدربار
های  توان به دوران اقتصادی پساتحریم، نپیوستن به کنوانسیونافزاید که ازجمله میمی
های حقوقی مناسب، تغییرهای المللی مالکیت ادبی و هنری، عدم وجود زیرساخت بین

، تغییر شکل آموزش و محیطی یستدر سبک زندگی، افزایش توجه به مسائل ز جمعیتی، تغییر
آینده نشر کتاب و سرعت تحوالت در عصر دیجیتالی ایجاد  ۀ... اشاره کرد. ابهامی که دربار

نشر ایجاد کرده که آن  ۀاندرکار حوز شده است، نوعی سردرگمی بین ناشران و نهادهای دست
و ورود به بازار آینده دچار مشکل کرده است  گذاری یههای سرماوهشی ۀگیری درباررا در تصمیم

های تولید، انتقال و های زمانه و روند و رویه (. با بررسی واقعیت1395 و همکاران، )احمدی
های نوینی را برای آن متصور و ترسیم توان الگوها و مدلدریافت اطالعات در فرایند نشر، می

نشر بر جای  یطۀهای نوین در ح اقع تجسم اثرهایی است که فناورینمود. این الگوهای نو درو
منزله یک عامل خارجی است  اند. تأثیر این فناوری ناشی از اهمیت و قدرت باالی آن به گذاشته
گذارد. تحوالت فناوری، تنها عامل تأثیرگذار بر  طور جبری بر متغیرهای سازمان تأثیر می که به

لف فرهنگی، صنعت نشر نیست، بلکه نشر با توجه به ماهیتی که دارد تحت تأثیر عواملی مخت
صنفی تأثیر مستقیمی بر تحوالت  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و همچنین مسائل درون

  صنعت نشر راهریزی برای  گذاری و برنامه این صنعت دارد. بدون توجه به این عوامل، سیاست
تواند در هدایت دست نشر کتاب  بود و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن، می ه جایی نخواهدب

های مالی، کم نشر، افزایش محدودیت ۀمؤثر خواهد بود. با توجه به افزایش رقابت در حوز
های منتشرشده و سایر مسائل و مشکالت مطالعه، کم شدن شمار کتاب ۀشدن سران

نشر کتاب در ایران به  ۀدر حوز یرگذارپژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثاین شده،  مطرح
 دهد: میسؤاالت زیر پاسخ 

 

 اند؟ بر صنعت نشر کتاب در ایران کدم یرگذارعوامل تأثـ   
 توان در صنعت نشر کشور ارائه داد؟چه الگویی را میـ   

 پژوهش  پیشینه
  سرچشمۀ و ساز فرهنگ آفرین، فرهنگ عوامل و مباحث ترین مهم از نشر و چاپ مقولۀ

است )بادینلو،  برخوردار فراوانی اهمیت از آن به پرداختن که است رویدادهای فرهنگی
های زیاد  صنایع فرهنگی است با مؤلفه یها (. این صنعت که خود یکی از جنبه133 :1395

یا  کننده یت، علی، تقوای ینهاجتماعی، سیاسی و اقتصادی مرتبط است که هرکدام تأثیرات زم
جام تحقیقی قابلیت ان ییتنها بر آن داشته و شناخت هر بخش از این عوامل به کننده یفتضع
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مستقل را داراست. در میان ابعاد مختلف صنایع فرهنگی، صنعت چاپ و نشر یکی از 
ترین و مشهورترین و شاید بشود گفت دیرپاترین صنایع است که به لحاظ گستردگی و  مهم

ها و اثرات فراگیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  نیازمندی به بسیاری از تخصص
از  یا (. نشر عبارت از مجموعه1393)فاضلی،  صنایع مادر به شمار آورد آن را از توان یم

شده و با چاپ و عرضه آن به پایان  که با سفارش دادن یا انتخاب یک اثر شروع هاست یتفعال
شدت بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی،  ( و به1396)وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  رسد یم

صنعت  ینۀمطالعات متعددی درزم پذیرد. گذارد و از آنها تأثیر می و سیاسی تأثیر می یاقتصاد
خارجی شده است که در ادامه به شرح مختصر برخی از نتایج تحقیقات داخلی و  نشر انجام
 شود: اشاره می

شناسایی عوامل فرهنگی، »هدف  ( در پژوهشی با1391الحوائجی ) مطلبی و باب
تالش کردند تا  «تأثیرگذار بر اقتصاد نشر کتاب ایران از دیدگاه ناشراناجتماعی و سیاسی 

قرار دهند. در این مقاله،  یو راهکارهای توسعه اقتصاد نشر موردبررسها، مشکالت  خأل
عرضه و تقاضای کتاب نشان داد متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط با  ۀمطالع

اند؛ همچنین ناشران تأثیر اقدامات   را مثبت ارزیابی کردهدرمجموع ناشران تأثیر این متغیرها 
های ترویجی و مالی دولت بر عرضه و تقاضای کتاب را مثبت ارزیابی  نظارتی و حمایت

اند. فرضیه اول و دوم مبنی بر  مشکل در این حوزه مطرح کرده ینتر اند و ممیزی را بزرگ کرده
و فرضیه سوم « تأثیر مثبت تحوالت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در عرضه و تقاضای کتاب»
درصد  99از دیدگاه ناشران با اطمینان « های دولت در بهبود اقتصاد نشر تأثیر مثبت سیاست»

 .شده است تأیید
 «راهبردهای صنعت نشر در تهران را از منظر مدیریت شهری»( 1393فاضلی و داودی )

اقدامات  ییگرا دهنده عدم توسعه اند. مقوله محوری در این پژوهش نشان قرار داده یموردبررس
ترین نتیجه حاصل از آن کاستن از  مدیریت شهری تهران در قبال صنعت نشر است که مهم

 نشر است. ۀر حوزمدیریت شهری د یرمستقیممستقیم و غ یها دخالت
یند و چرخه نشر ا( در پژوهش خود با هدف ارائه الگوی مفهومی از فر1396اصغرنژاد )

های اطالعات را  ناشران، میزان تأثیرپذیری نشر کتاب از فناوریدرصد 66نشان داد حدود 
نده ده یند کلی نشر بوده است. نتایج نشانااند و بیشترین تأثیرگذاری بر فر مثبت ارزیابی کرده

نشر و نگاه مثبت آنان به اهمیت و  ۀاندرکاران حوز ناشران و دست ۀتصویری روشن از تجرب
شوندگان به تأثیر مثبت فناوری  یند نشر است. تمامی مصاحبهاهای اطالعاتی در فر تأثیر فناوری

ه این صنعت با از دیگر مسائلی ک  یند نشر باور دارند.ااطالعات بر شکل، ساختار و ماهیت فر
 و فعال نهادهای بین ،ها فعالیت و اقدامات هماهنگی از عدم :اند آن روبرو است عبارت
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 بازارهای و جغرافیایی مرزهای حذف و شدن یچاپ و نشر، جهان در صنعت گیرنده یمتصم 
 و هدایت برای مشخص متولی متولی، نبود سازمان سطح در مدیریتی متعدد داخلی و تغییرات

 .(1396، یلکم یدر این صنعت )بهرام جاری های یتفعال بر نظارت
( در پژوهش خود به بررسی شرایط اقتصادی نشر کتاب در 1397افضلی و ابوجعفری )

گرفته مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی  اند. بر اساس مطالعه انجام ایران پرداخته
در سطح کشور، عدم تناسب  کنندگان یعبازیگران زنجیره ارزش نشر، عدم پراکندگی مناسب توز

و نظام تربیتی کنکور محور و  یبا تعداد ناشران، ضعف فرهنگ کتابخوان ها یفروش تعداد کتاب
. شود یاین صنعت محسوب م یرگذارتأث یها جدید بر زندگی مردم از چالش یها تسلط رسانه
روز  آمار اقتصادی و اقداماتی چون به یها مؤثر با استفاده از شاخص گذاری یاستدر مقابل س

مانند چاپ بر اساس تقاضا، فروش آنالین و  هایی یشدن قوانین این حوزه و استفاده از نوآور
 شده باشند. ذکر یها مقابله با چالش رسان یاری توانند یکتاب صوتی در اشکال مختلف، م

 یها مشکالت و چالشصورت گرفته در این حوزه،  یها پژوهش ۀ( بامطالع1398مطلبی )
 کرده است:  یبند صنعت نشر را در پنج دسته طبقه

و درونی صنعت نشر از قبیل کافی نبودن دانش تخصصی ناشران،  یا مشکالت حرفه( الف
ضعف امکانات فنی و همخوانی نداشتن کتاب با نیازهای جامعه، تمرکز نشر در پایتخت، 

بودن نشر،  یراقتصادیاکارآمدی توزیع کتاب، غ، نیرسان عدم توجه ناشران به تبلیغ و اطالع
 ؛نوین های یرواج نداشتن بازاریابی علمی و عدم استفاده از فناور

ب( مشکالت فرهنگی جامعه نظیر عدم گرایش مردم به مطالعه، یک جنبه بودن نظام آموزشی و 
 ؛ضعف فرهنگ عمومی و نبودن انگیزه کافی برای دسترسی به کتاب

شده، شفاف و روشن نبودن روابط مالی و  ی نظیر نبود سیستم بهای تمامج( مسائل اقتصاد
 ها؛ یفروش تجاری بین ناشران، پخشگران و کتاب

شغلی، نبود  های ید( مباحث و مشکالت اجتماعی مانند نبود آرامش فکری و روحی و نگران
 ؛بر نشر اجتماعی یها تأثیر منفی ایدئولوژی و ارزش طور یننهادهای صنفی کارآمد و هم

دولتی، وجود ممیزی،  های یته( مبحث مسائل سیاسی و نقش دولت مانند کافی نبودن حما
دولتی، نبود فضای باز سیاسی، کارآمد نبودن  یها عدم وجود رویه مشخص در نظارت

 .قوانین مرتبط با نشر
های  ها و چالش پدیدارشناسی در خصوص آسیب ۀ( از مطالع1398همچنین سعدیان )

دولت از صنعت نشر و عدم مهارت  یتحما صنعت نشر مفاهیم، به نتایجی نظیر عدمموجود 
 یطهای صنفی، عدم کنترل بازار ارز، عدم توجه به عوامل مح مدیران ناشران، فقدان تشکل
 نشر دست یافت. ۀدولت به مسائل فرهنگی در حوز توجهی یداخلی کشور احصا شده و ب
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نشر  ۀرویدادهای الکترونیکی و دیجیتالی را در عرص( در پژوهش خود 2014) 1چی
توسعه  ـ قراردادِ است. این رویدادها شامل تحکیم و تقویت نقش سنتی ناشران یموردبررس

اطالعاتی، تجربه با استفاده از محتوای  یها نقش ناشران برای استقبال از نوآوری و شبکه
به مردم برای به نمایش گذاشتن ارزش تعاملی بیشتر و الگوهای جدید تجاری و تعهد داشتن 

های فنّاورانه،  موجود بر سر راه ناشران در سرعت باالی پیشرفت یها و چالش شود ینشر م
 . شمارد یانفجار محتوا و مسئله تصویر صنعت نشر برم

های انتشاراتی ایرانی را در خود وضعیت شرکت ۀ( در مطالع2011) 2طوفانی و منتظر
اند. نتایج این پژوهش  قرار داده یترونیک با یک روش انتقادی موردبررسمواجهه با نشر الک

انداز کلی بر اساس  بیانگر آن است که بهبود نشر الکترونیک نزد ناشران ایرانی نیازمند یک چشم
. یردهای مهم نشر الکترونیکی را در بربگ راهی باشد که تمام مالحظه کننده یممدلی است که ترس

فناوری جامعه و  یرساختمانند ز ها یرساختهرچند که در بعضی ز شده نیااز طرف دیگر ب
خوب برخوردار نیستند، اما در  پایۀ یک ساختارهای تجاری و اقتصادی ناشران ایرانی از 

 های دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بودند. عامل

 پژوهش  روش
نظر روش اجرا مبتنی بر نظریه های کیفی و از رویکرد از نوع پژوهش لحاظاز رو  پیشپژوهش 
داده  ۀروش نظری عوامل مؤثر بر آینده صنعت نشر بررسی و الگوی کیفی ارائه شد. 3داده بنیاد

کیفی را برای دستیابی به  یها منظمی از فن ۀبنیاد، نوعی پژوهش کیفی است که مجموع
دهد و به استقرایی و اکتشافی مورداستفاده قرار می ۀبه شیوه پدیدیک ای در مورد  نظریه

کند تا در مواردی که دانش آنها در های موضوعی گوناگون کمک می پژوهشگران در حوزه
های استفاده از تئوری یجا آن محدود است و امکان تدوین فرضیه وجود ندارد به خصوص

: 1396ها کشف کنند )خنیفر، ادهطور مستقیم از د ، تئوری را بهشده یفموجود و از پیش تعر
ها مشخص  اصلی با سایر مقوله ۀ(. در مرحله کدگذاری گزینشی این پژوهش، ارتباط مقول200

به روابط انجام گرفت و جاهای خالی در مقوالت  یشد. همچنین در این مرحله اعتباربخش
فرعی با یکدیگر در این مرحله طبقات اصلی و  یت،نهادر نیازمند اصالح و گسترش پر شدند. 

ها باعث  توسعه یابند. این اقدام یمنظور ارائه مدل سازگار ساز مرتبط شدند تا مفاهیم نظری به
مفاهیم استخراج شده در مراحل کدگذاری باز و محوری را یکپارچه کند شد تا پژوهشگر بتواند 

ایستی تا جایی که ب این مرحله میبندی مرکزی استفاده کند.  منظور انتخاب طبقه و از آنها به
 
1. Chi 

2. Toufani & Montazer 

3. Grounded Theory Approach 
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فرایند انتخاب   این مقاله،در  .(Gall et al .2006یابد )، ادامه آید یجدیدی به دست نمبندی  طبقه 
گیری  گیری نظری نوعی نمونه انجام پذیرفت. نمونه 1گیری نظری نمونه با توجه به اصل نمونه

هدفمند است که پژوهشگر را در خلق یا کشف نظریه یا مفاهیمی که ارتباط نظری آنها با نظریه 
همچنین در این  .(Strauss & Corbin, 1998)کند شده است، یاری می  در حال تکوین اثبات

ها استفاده شده است. پس از هر  گردآوری دادهعنوان ابزار  تحقیق از مصاحبه بدون ساختار به
صورت متوالی ظاهر  ها بهآزاد و محوری انجام شد و مفاهیم اولیه و مقوله یمصاحبه، کدگذار

 کد 110شدند. این فرایند تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در مرحله کدگذاری باز، بیش از 
و در  پژوهش ۀها در ادامشناخته شد که این مقولهمقوله اولیه یا فرعی نیز  32باز و نزدیک به 

مقوله کانونی یا مرکزی ظاهر شد. پس از  11مرحله کدگذاری محوری با یکدیگر تجمیع و 
-ها( کدگذاری گزینشی شد. استحکام دادهشدن مفاهیم در مصاحبه یدستیابی به اشباع )تکرار

دست آمد و معیارهایی در  داده بنیاد از طریق اجرای دقیق فرایند به ۀها نیز برای روش نظری
منظور برنوشتن یادآورهای متعدد،  فرایند گنجانده شد تا استحکام تحقیق را افزایش دهد. بدین

شد. برای سطح دقت و تنوع و اینکه  یدتأک یبند گیری نظری، دقت در کدگذاری و دسته نمونه
گیری نظری  تر باشد، نمونه ده به بستر و زمینه تحت مطالعه، مناسبش قابلیت تعمیم نظریه خلق

های مختلف صنعت نشر )دانشگاهی، عمومی، کودک و  با حداکثر تنوع انجام و مدیران حوزه
( در تحقیق مشارکت کردند. همچنین پژوهشگر با دقت در المللی ین، بیآموزش نوجوان، کمک

ها از قبیل استفاده از مصاحبه بدون  گردآوری دادههای انتخاب آگاهان کلیدی، تلفیق روش
 یها نوشته ساختار، یادداشت در میدان مطالعه، یادآورنویسی حین کدگذاری و بررسی دست

 ها نمود.روایی داده ینمطالعه، سعی در تأمباموقعیت  ۀرشته دربار
دهندگان زن و  خکننده در مصاحبه بدین شرح بود: دو نفر از پاس توزیع فراوانی افراد شرکت

عمومی، هفت نفر ناشر  ۀچهارده نفر مرد بودند که درمجموع شش نفر از مدیران نشر حوز
و یک  یآموزش های آموزشی و کمک کتاب ینۀدانشگاهی، دو نفر ناشر درزم یها کتاب ینۀدرزم

ا ها ر کننده در مصاحبه های کودک و نوجوان فراوانی افراد شرکتکتاب ینۀنفر فعال درزم
، پنج نفر کارشناسی ارشد و یتشکیل دادند. ازلحاظ تحصیلی دو نفر دارای درجه دکتر

 بودند. کارشناسیسایرین دارای مدرک 
برای بررسی پایایی از دو  3و جانسون 2های پاتوندر این پژوهش، با استفاده از دیدگاه

در  ییگرا و کثرتدر شیوه )بازآزمون روش انجام کار(  ییگرا شامل کثرت ییگرا روش کثرت

 
1. Theoretical Sampling 
2. Patton  

3. Johnson 
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پژوهشگر )آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاری( بهره گرفته شده است. برای محاسبه پایایی 
مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار )ارزیاب( از یک دانشجوی دکتری مدیریت 

عنوان همکار پژوهش )کدگذار( در پژوهش مشارکت کند. آموزش و  درخواست شد تا به
ها به ایشان انتقال داده شد. سپس محقق به همراه  ها جهت کدگذاری مصاحبه در فن هماهنگی

این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق بین کدگذاران که 
با استفاده از فرمول زیر محاسبه  رود یعنوان شاخص اعتبارسنجی تحلیل بکار م به

 .= درصد توافق درون موضوعی اد توافقات* تعد2/  *تعداد کل کدها100شد:
گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول  های انجام پایایی بین کدگذاران برای مصاحبه

درصد است  60درصد است. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  76ذکرشده برابر 
ادعا کرد که میزان پایایی  توان یاست و م تأییدقابلیت اعتماد کدگذاری مورد  ،(1996 )کیوال،

است. برای محاسبه پایایی باز آزمون روش انجام  تأییدهای انجام گرفته مورد  تحلیل مصاحبه
شده و هرکدام از آنها در  نمونه انتخاب رایگرفته چند مصاحبه ب انجام یها کار، از بین مصاحبه

شده در دو  س کدهای مشخص. سپشوند یزمانی کوتاه و مشخص دوباره کدگذاری م فاصله یک
. در این تحقیق باز آزمون روش شوند یها باهم مقایسه م فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبه

درصد قابلیت اعتماد  60درصد است. با توجه به باالتر بودن میزان پایایی از  70تحقیق برابر 
 است. تأییدمورد  ها یکدگذار

 ی پژوهشها یافته
کد اولیه استخراج شد که پس از  110مصاحبه، تعداد  16ز مجموع باز ا یپس از کدگذار

های ارائه شده  جای گرفتند. مقوله 1مقوله به ترتیب آورده شده در جدول  32، در یبند جمع
عنوان مقوالت نهایی  مجدداً به خبرگان اعالم شد و مواردی که بیشترین اهمیت را داشتند به

بندی  ، تالش شد تنها جمع1. در جدول هستندانتخاب و پاسخگوی سؤال اول پژوهش 
 :ائه شودآمده ار  دست های به مقوله
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 های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر ایران  توزیع مقوله .1جدول   

N 16 
1
5 

1
4 

13 12 11 
1
0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

10 * * * * *  * *   *   *  * 
استراتژی 
 صنعت نشر

 تعداد ناشران * *     * *    *     5
 توجه به کیفیت *   *             2

11  * * * *   * *  * * * *  * 
مدیریت 

 های نشر بنگاه

2        *        * 
 وری بهره

 صنعت نشر 

3     *   *      *   
های  سیاست

 الملل بین

10 * *  * *  * *   *  * *  * 

فناوری 
اطالعات و 
 ارتباطات

 مواد اولیه *          *    *  3
 شرایط اقتصادی *  *   *   *  * *  * * * 9

5 * *  *       *     * 
ارزیابی و 
 ممیزی کتاب

3  *         *     * 

مداخالت 
سیاسی در 
 محیط نشر

3  *      *        * 
های  حوزه

 مختلف نشر

3   *      *      *  
قوانین و 
 مقررات

3  *   *   *         
های  تحریم

 سیاسی
 شرایط اجتماعی  *  *  *    *    * *  6

3  *   *          *  
مدل 

 گذاری قیمت
 تکثیر غیرمجاز  * *   * *     *    * 6

2  *            *   
آموزش و 
 پژوهش

7 * *  * *     * *   *   
کاالهای 
 جایگزین

 ارتباطات داخلی   * *        *   *  4
 مطالعه ۀسران       * * * *   *  *  6
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 های مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر صنعت نشر ایران  توزیع مقوله .1جدول ادامۀ  
N 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

5     *    * * *    *  
حقوق مالکیت 

 ادبی
 نیروی انسانی      *   *        2
 پدیدآورندگان            *   *  2
 دولت  *  *    * * *  *   *  7

4   *  *          * * 
های  حمایت

 دولتی

4 *    *        *  *  

 های تشکل
 صنفی

 ها( )اتحادیه
 توسعه فرهنگی    *       *      2

4  *  *     *   *     
بازاریابی و 

 بلیغاتت
 مداری مشتری     * *    *    *   4
 کیفیت اثر      *    *      * 3
 توزیع و فروش     *       *    * 3

 ها( )برگرفته از مصاحبهمنبع:    
 

های تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل:  ترین مقوله ، مهم1 شماره های جدول بر اساس یافته
های نشر، استراتژی صنعت نشر و فناوری اطالعات و ارتباطات است و شرایط   مدیریت بنگاه

 های بعدی قرار دارند. اقتصادی، تکثیر غیرمجاز، شرایط اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبه
 یها کدگذاری محوری است. از بین مقولهترین اقدام در مرحله  یافتن مقوله محوری مهم

منزله مقوله محوری در نظر  به« های نشر ضعف در مدیریت بنگاه ۀمقول»استخراج شده، 
از  شده یهای گردآور شده و در مرکز الگو قرار گرفت. اثر این مقوله در اغلب داده گرفته

 شود و بیشترین فراوانی را دارد. یافت می یخوب ها به مصاحبه
( با استفاده از روش 1)شکل شماره  یفیپاسخ به سؤال دوم پژوهش، الگوی ک برای

تشکیل زیر  یها آمده است. این مدل از بخش  دست در طراحی مدل به «استراوس و کوربین»
 شده است:

های متقابل برای کنترل حادثه یا اتفاق اصلی است که یک سلسله کنش مقوله یا پدیده محوری:
پدیده محوری  .(Strauss & Corbin, 2008) شودوجود دارد و به آن مربوط می یا اداره کردن آن

نفر از  11است.  های نشر موردمطالعه در این پژوهش ضعف مدیریت در بنگاه
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ترین معضالت صنعت نشر نداشتن دانش  کنندگان عنوان کردند که یکی از مهم مصاحبه 
 ت بسیاری را در بردارد.های نشر است که خود مشکالمدیریت کافی در بنگاه

شود که عامل اصلی به وجود آورنده پدیده شرایط علّی به شرایطی گفته می : شرایط علّی
 یها بین مقوله. (Strauss & Corbin, 2008)نشر( باشد  یها موردمطالعه )ضعف مدیریت بنگاه

نبود استراتژی مدون و مشخص در صنعت نشر بر مقوله محوری تأثیرگذار  ،استخراج شده
های اصلی ضعف صنعت نشر در حال حاضر است. همچنین وضعیت اقتصادی یکی از علت

 است.
 ۀبرای مواجه با پدید ییها حل داده بنیاد به ارائه راه ۀراهبردهای موردنظر در نظری راهـبردها:

موردمطالعه، برخورد با آن و حساسیت نشان  ۀدف آن اداره پدیدموردمطالعه اشاره دارد که ه
ها( شرایطی است  العمل دادن در برابر آن است و پیامدها نتیجه کنش )اعمال( و واکنش)عکس

شوندگان  بر مبنای نظر مصاحبه ؛((Strauss & Corbin, 2008که درخصوص پدیده وجود دارد 
وکار نشر شود  ستراتژی باعث بهبود فضای کسبعنوان یک ا تواند بهبیشتر عاملی که می

و هم  یرسان هم در بعد اطالع ؛های فناوری اطالعات استاستفاده مؤثر و مناسب از توانایی
قدرتمند  یعنوان ابزار در بعد حرکت به سمت نشر مدرن. استفاده از فناوری اطالعات به

 شود.رفت از مشکالت نشر  تواند استراتژی مناسبی برای برون می
کند؛ ای داللت مییک سری خصوصیات ویژه است که به پدیده ۀدهند : نشانایشرایط زمـینه

در طول یک بعد است که در آن کنش  ای یدهبه عبارتی، محل حوادث یا وقایع مرتبط با پد
. (Strauss & Corbin, 2008) یردگمتقابل برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده صورت می

ها و مقررات نشر کتاب، حقوق حاکم بر نشر مانند ارزیابی و ممیزی کتاب و قانون ییها مؤلفه
کتاب ازجمله حقوق مؤلف و مترجم و حق ناشر در پدیدآوری کتاب و میزان سرانه مطالعه 

ازجمله بسترهای حاکم محیط نشر  .گرددکتاب که خود از شرایط اجتماعی جامعه منتج می
 شده و بیشترین فراوانی را داشته است. اناست که توسط صاحبنظران عنو

/کنش  شرایط میانجی کلی و وسیع هستند که بر چگونگی کنش گر(: )مداخله یانجیشرایط م
شده نقش دولت و  های مطرحبین مقوله. (Strauss & Corbin, 2008) گذارندمتقابل اثر می

ه است. همچنین صاحبنظران عنوان نقش حاکمیتی بیشترین تأثیر را داشت های دولتی بهحمایت
اند که ازجمله آنها نقش کاالهای جایگزین را در کم بودن اقبال به خرید کتاب مهم دانسته

های اجتماعی و فضای مجازی اشاره کرد. همچنین شرایط سیاسی کشور توان به شبکه می
ت و تأثیر آن در صنعت نشر، مداخال المللی ینهای بها، سیاستازجمله وضعیت تحریم

 ها بوده است.صاحبنظران در مصاحبه یدسیاسی در فضای نشر کشور مورد تأک
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مختلف، مقوله باال رفتن  یها های حاصل از انتخاب راهـبردها. بین مقوله خـروجی پیـامدها:
پیامدهای حاصل بهبود وضع مدیریت  ترین یوکار از اصل فروش و بهبود شرایط کسب

 های نشر است. بنگاه
 

 
 الگوی کیفی بر اساس کدگذاری محوری. 1شکل 

 یریگ جهیبحث و نت
های تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل: مدیریت  ترین مقوله دهد مهم نتایج پژوهش نشان می

های نشر، استراتژی صنعت نشر و فناوری اطالعات و ارتباطات است و شرایط   بنگاه
های بعدی قرار دارند.  اقتصادی، تکثیر غیرمجاز، شرایط اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبه

در غالب های نشر است.  در این پژوهش ضعف مدیریت در بنگاه پدیده محوری موردمطالعه
عامل در موفقیت این صنعت  ترین مهم عنوان بههای نشر ها چگونگی مدیریت بر بنگاهمصاحبه

ها برشمردند. عنوان شد و دلیل عدم موفقیت شرایط کنونی را ضعف در مدیریت این بنگاه
و  بکارگیریاذعان داشتند  شوندگان مصاحبهی راهبرد لفۀؤم عنوان بهجهت بهبود شرایط و 

 درواقعنشر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.  ۀهای اطالعاتی در حوزاستفاده از فناوری
 بکارگیریبه اهمیت  ها شونده مصاحبهتوان نتیجه گرفت که صورت گرفته می یها مصاحبهاز 

های فضای ، استفاده از ظرفیتها یفناوراز واقف بوده و نگاه مثبتی به استفاده  ها یفناوراین 
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های کتاب مجازی جهت تبلیغ و ترویج کتاب و تشویق به مطالعه، استفاده از ظرفیت 
 .اند داشتهالکترونیک برای پشتیبانی از کتاب چاپی 

های نشر تأثیرگذارند که بر اساس نتایج نبود استراتژی  عوامل مهمی در مدیریت بنگاه
های اصلی ضعف  مدون و مشخص در صنعت نشر و همچنین وضعیت اقتصادی یکی از علت

صنعت نشر در حال حاضر است. شرایط اقتصادی کنونی باعث کم شدن اقبال به خرید کتاب، 
گذاری در صنعت نشر شده است. نتایج  کم شدن سرمایهکم شدن مانور مدیران در صنعت، 

های مدیریتی در  ( از نظر نبود مهارت1398( و سعدیان )1396پژوهش بهرامی کمیل )
هایمهارت( به نبود 1398پژوهش همخوانی دارد. سعدیان )این صنعت نشر، با نتایج 

های نشر اشاره  دیریت بنگاه( نیز به تأثیر نقش م1396کمیل ) کنهس هرامومهیری)واوار،مو
 نظارت و هدایت برای مشخص متولی متولی، نبود سازمان سطح در مدیریتی متعدد و تغییرات

 داند. در این صنعت از مشکالتی اساسی نشر می جاری های یتفعال بر
شود، استفاده مؤثر  وکار نشر منجر می ترین عامل استراتژیک که به بهبود فضای کسب مهم

و هم در بعد حرکت  یرسان های فناوری اطالعات است؛ هم در بعد اطالعز تواناییو مناسب ا
تواند استراتژی قدرتمند می یعنوان ابزار به سمت نشر مدرن. استفاده از فناوری اطالعات به

تجربه  ینکهدهد باوجودا رفت از مشکالت نشر شود. نتایج پژوهش نشان می مناسبی برای برون
های کلی صنعت نشر،  مشی رسد و برخی در تعیین خط سال می 30ه بیش از برخی از ناشران ب

اند، همچنان به  های نشر مشارکت داشته ها و تشکل ریزی در اتحادیه گذاری و برنامه سیاست
به تغییر و تحوالت در این زمینه ندارند و در برخی  یچنان نشر سنتی پایبند بوده و عالقه آن

شود. این مقاومت نقش بسیار مهمی ر برابر تغییر از آنها دیده مینیز د ییها موارد مقاومت
تواند درحرکت نشر به سمت تحول و آینده مطلوب دارد. مدیریت نشر کشور نشان داده که نمی

شود راهبرد اصولی و درست که خارج از حوزه نشر به آنان تحمیل می ییها در مقابل بحران
های  الکترونیک و بسط و گسترش آن ناشران در انتشار کتاباتخاذ نمایند. با ورود پدیده نشر 

اند. سوء  کتاب نیز پرداخته تیراژکاغذی پافشاری داشته و هزینه آن را با پایین آمدن هرروزه 
مدیریت در نشر کشور اصل ارزش افزایی و تولید محصوالت نوین نشر را که پاسخگوی 

اخته است. این عدم سازگاری نشر ایران با نیازهای روز جامعه باشد با چالش جدی مواجه س
رو و عدم توجه به آینده در رقابت جهانی  تحوالت پیش بینی یشتحوالت صورت گرفته و عدم پ

ندارد. نتایج پژوهش  الملل ینافت محسوسی داشته و عمالً حضوری پررنگ در نشر ب
همخوانی این مقاله ایج ( در تأثیر زیاد فناوری اطالعات بر صنعت نشر با نت1396رنژاد )غاص

ناشران، میزان تأثیرپذیری نشر کتاب از  درصد 66دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، حدود 
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و معتقدند فناوری اطالعات، بیشترین تأثیرگذاری   های اطالعات را مثبت ارزیابی کرده فناوری
 یند کلی نشر بوده است.ابر فر

مقررات نشر کتاب، حقوق حاکم بر نشر کتاب و ها و ارزیابی و ممیزی کتاب و قانون
گردد ازجمله بسترهای میزان سرانه مطالعه کتاب که خود از شرایط اجتماعی جامعه منتج می

شوند که بر  ای محسوب می ترین شرایط زمینه شود و مهم حاکم بر محیط نشر محسوب می
برخی از  یبته به ادعاهای نشر تأثیرگذارند. ال مقوله اصلی، یعنی ضعف مدیریت بنگاه

خصوص ایران،  و به یافتهن شوندگان، ساختار شکننده سیاسی برخی کشورهای توسعه مصاحبه
دلیل ماهیت فرهنگی و ارتباطات  فرهنگی را به دنبال دارد. صنعت نشر نیز به یافتگین توسعه

عه است. نتایج مطال یب دیدهگسترده اجتماعی از تالطمت و تهاجمات سیاسی بسیار آس
( در خصوص تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فرهنگی بر 1391الحوائجی ) مطلبی و باب

، ناشران تأثیر مقالهپژوهش همخوانی دارد. بر اساس نتایج این این صنعت نشر، با نتایج 
اند. همچنین  ای شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی را بسیار مثبت ارزیابی کرده عوامل زمینه

اند و ممیزی را  مات نظارتی عرضه و تقاضای کتاب را مثبت ارزیابی کردهناشران تأثیر اقدا
 اند. مشکل در این حوزه مطرح کرده ینتر بزرگ
عنوان یک نقش حاکمیتی  های دولتی بهشده نقش دولت و حمایت های مطرحبین مقولهدر 

کم بودن بیشترین تأثیر را داشته است. همچنین صاحبنظران نقش کاالهای جایگزین را در 
های اجتماعی و فضای توان به شبکهاند که ازجمله آنها میاقبال به خرید کتاب مهم دانسته

های ترویجی و مالی دولت بر  از نظر تأثیر مثبت حمایت ،پژوهشاین مجازی اشاره کرد. نتایج 
( همخوانی دارد. فاضلی و داودی 1391الحوائجی ) مطلبی و باب ۀوضعیت نشر بامطالع

مستقیم و  یها و باور به کاستن از دخالت کند ی( هم به نقش نهادهای عمومی اشاره م1393)
( در پژوهش دیگری نبود 1398نشر دارد. مطلبی ) ۀمدیریت شهری در حوز یرمستقیمغ

دولتی، نبود  یها های دولتی، وجود ممیزی، عدم وجود رویه مشخص در نظارت حمایت
 کند. ین مرتبط با نشر از مشکالت صنعت نشر عنوان میفضای باز سیاسی، کارآمد نبودن قوان

وکار از  مختلف، مقوله باال رفتن فروش و بهبود شرایط کسب یها ، بین مقولهیتدرنها
شده است. کوچک بودن  های نشر مطرحپیامدهای حاصل بهبود وضع مدیریت بنگاه ترین یاصل

های  آمدن میزان شمارگان کتاب بازار کتاب و گردش مالی اندک صنعت نشر و همچنین پایین
وکار نشر، رونق تولید و  منتشرشده، به تضعیف این صنعت منجر شده و تنها راه بهبود کسب

تبع آن مصرف محصوالت صنعت نشر است. تا زمانی که محصوالت تولیدشده، با مصرف  به
( از نظر 1398)توان به آینده این صنعت امیدوار بود. نتایج پژوهش مطلبی  همراه نباشد، نمی

   پژوهش همخوانی دارد.این با نتایج  یا اندازه تأثیر مسائل اقتصادی بر صنعت نشر تا
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 منابع و مأخذ 
 

 ،ها، کاربردها : مفاهیم، روشپژوهی یندهآ(. 1395احمدی، امید و زینت قائدی و ابوالفضل خوشحال )
 .یانتشارات جهاد دانشگاه :تهران

نوین اطالعاتی بر فرایند صنعت  های یشناسایی و تحلیل اثرات فناور(. 1396اصغرنژاد، حسین )
دکتری،  نامه یان، پانشر کتاب در ایران و ارائه الگوی فرایند نشر مدرن و پسامدان در کشور

 .دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه چمران اهواز
فناوری اطالعات و  های یرساختبررسی تحوالت ز»(. 1394کوکبی ) یمرتضو  اصغرنژاد، حسین

 .75-96: 16، شماره مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات ،«ارتباطات در جهان
 یها اقتصادی نشر در ایران: پیشنهاد شاخص یها چالش» .(1397اله ابوجعفری ) روح و افضلی، علی

، رهنگیپژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف ـ ماهنامه علمی، «آمار اقتصادی و نوآوری
 .1-17: 9شماره 

 یها بررسی وضعیت نشر و توزیع کتاب در استان مازندران طی مهروموم (.1384) اوصیا، فاطمه بیگم
 .1384دکتری کتابداری دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، نامه یانپا .78-83

 تهران: سمت. ،مبانی نشر کتاب(. 1380) ینآذرنگ، عبدالحس
 تهران: سمت. ،مبانی نشر کتاب(. 1393) ینآذرنگ، عبدالحس
 تهران: جهان کتاب. ،راه نشر و انقالبی در(. 1393) ینآذرنگ، عبدالحس

 سپهر سخن. :، تهرانآشنایی با مبانی چاپ و نشر .(1387) یمه، فهیالحوائج باب
 )ایرانداک(. یرانمرکز اطالعات و مدارک علمی ا ،نشر الکترونیکی(. 1392بابایی، محمود )
 تا آغاز از ایران در کتاب نشر بررسی به درآمدی :ایران نشر تحول و تاریخ(. »1396بادینلو،الهام )

 .133-137: 1،شماره آینه پژوهش، «اسالمی انقالب
، چاپ چهاردهم )ویراست سوم(، تهران: جنگل بهبود و بازسازی سازمان(. 1395برومند، زهرا )

 جاودانه.
توسعه فرهنگ سازمانی الزمه تغییر رویکرد ناشران سنتی به تولید »(. 1391پورمعصوم، فاطمه )

 .120-140: 6، شماره فصلنامه کتاب مهر. «الکترونیک یها کتاب
 یبند و دسته یها روش یبند آینده و سناریونگاری، طبقه»(. 1392حاجیانی، ابراهیم و محمود قصاع )

 .33-62: 8، شماره فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، «سناریوها
. «ناشران و مخاطبان کتاب در مواجهه با ناشران پسامدرن»(. 1392فرزاد بحیرایی )و  خادمی، مریم

 .102-115: 8، شماره فصلنامه کتاب مهر
تهران: مرکز آموزش و تحقیقات  ،با تکنیک سناریوسازی پژوهی یندهآ(. 1388) یدهان، عل خوش

 .صنعتی ایران
راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت » (.1393) داودیالله، حمیدرضا  فاضلی، نعمت

 .131-154: 36، شماره فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، «شهری
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رقابتی، ترجمه مسعود  نگاری یندهآموختن از آینده، سناریوهای آ(. 1390فهی، ل و رابرت راندال )
 سسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.ؤری دفاعی، معلوم و فناو پژوهی ینده، مرکز آمنزوی
 .انتشارات نماد :فر، تهران سیاوش ملکی ۀترجم ،آینده یابی برون(. 1388) دواردکورنیش، ا

 یزیر پابرجا برای یک قرن: رویکردی نو در برنامه یزیر برنامه(. 1385لمپرت، رابرت جی و همکاران )
وحید وحیدی مطلق و بهروز زارعی، انتشارات اندیشکده  ۀترجم ،استراتژیک برای صدسال آینده

 .)آصف( یوراصنعت و فن
، ها، تهران ، مفاهیم و روشی: مبانپژوهی یندهآ(. 1394عباس کاراوند ) یم ومداحی، محمدابراه
 .پژوهی یندهانداز و آ پژوهشکده چشم

فصلنامه علمی  ،«متونبر مرور  یمشکالت صنعت نشر کتاب ایران: مبتن»(. 1398) یوشمطلبی، دار
 .205-234: 48، شماره ارتباطات - مطالعات فرهنگ

عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر اقتصاد »(. 1391) الحوائجی فهیمه باب و مطلبی، داریوش
تحقیقات کتابداری و  ،«1387-1358های  نشر ایران: مطالعه موردی دیدگاه ناشران فعال بین سال

 .51-76: 2شماره  ،دانشگاهیرسانی  اطالع
)علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به  یپژوه یندهالفبای آ(. 1385فر، عقیل و همکاران ) ملکی

 . انتشارات کرانه علم.دنیای مطلوب فردا(
. «چرخه نشر سنتی در برابر چرخه نشر الکترونیکی»(. 1386تبار ) محمد عنایت و منتظر، غالمعلی

 .259-276: 10، شماره یرسان و اطالع فصلنامه کتابداری
م علوه نشگارات دانتشا، اتوسعه پايدار جامع یبرا ی؛ ابزاریفناور نگاری یندهآ .(1390پور، ايرج ) ینب

 مانی بوشهر.درشتی ابهدت خدماو پزشکی 
دوم و سوم  یها بررسی تطبیقی وضعیت نشر کتاب در ایران طی برنامه(. 1384نظربلند، آزاده )

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی،  نامه یان، پا(1373-1382) یاقتصادی، اجتماعی و فرهنگ
 واحد علوم و تحقیقات.

، بر پایه سناریوها یزیر با برنامه ینگار یوسنار(. 1387علیزاده ) یزعز و ناظمی امیر ؛وحیدی مطلق
 انرژی. المللی ینسسه مطالعات بؤتهران: م

  .کارنامه چاپ و نشر: تهران. (1396) یرهنگ و ارشاد اسالموزارت ف
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