
261

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

فصلنامه علمى مطالعات فرهنگ ـــ ارتباطات
سال 23 / شماره 60/ شماره مسلسل 92 / زمستان 1401/ 287 _ 261
Scientific Quarterly of Culture S tudies – Communication
Vol. 23, Series. 92, No. 60, Winter 2023/ 261 - 287
http://www.jccs.ir     DOI:10.22083/JCCS.2022.317803.3495

Scientific-Research Articleعلمى _ پژوهشى

مؤلفه های نشر حرفه ای و پیامدهای حرفه ای نبودن نشر ایران؛
با رویکرد نظریه داده بنیاد

هاجر ابراهیمی١، داریوش مطلبی٢، فهیمه باب الحوائجی٣، نجال حریری۴

چکیده
پژوهش پیش رو با هدف تعیین مؤلفه های نشر حرفه ای و پیامدهای حرفه ای نبودن نشر ایران انجام شده است. 
پژوهش در زمرۀ پژوهش های کیفی و مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. جامعۀ آماری ١۶ نفر 
از خبرگان و متخصصان آگاه به حوزه نشر کتاب بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری 
داده های با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام و تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. مصاحبه ها پیاده سازی 
و کدگذاری شدند و در نهایت مقوله محوری با شناختن پیامدها، راهبردها، زمینه ها، شرایط علی و مداخله گرها 
به دست آمد. بر اساس نتایج، درک درست ماهیت نشر، داشتن دانش تخصصی و روزآمد و برخورداری از امکانات 
و تجهیزات از عوامل اصلی شکل گیری نشر حرفه ای است. برای رسیدن به نشر حرفه ای الزم است راهبردهایی 
نظیر توجه به مکانیزم های اقتصاد نشر، برنامه ریزی و بازاریابی مناسب و فناوری های نوین مورد توجه جدی فعاالن 
نشر قرار گیرد و سیاست مناسبی در خصوص اشتغال تمام وقت ناشران، حمایت از فعاالن نشر، فرهنگ سازی 
و استفاده از فناوری های نوین در پیش گرفته شود. کاهش وابستگی به دولت، بی توجهی به قوانین نشر، تداخل 
صنفی، مشکالت اقتصادی و پایین بودن کیفیت کتاب ها از جمله مشکالتی است که بایستی در کانون توجه فعاالن، 
برنامه ریزان و سیاست گذاران حوزه نشر قرار گیرد و مجموع این اقدامات می تواند به تولید آثار با کیفیت و متناسب 

با نیاز بازار منجر شود و همچنین به فعالیت تخصصی ناشران که به حرفه ای شدن نشر منتج می شود، کمک نماید.
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مقدمه
در دنیــای امــروز صنعــت نشــر کتــاب یکــی از صنایــع مهــم و تأثیرگــذار بــر حیــات فرهنگــی و 
اجتماعــی جوامــع اســت. حجــم اشــتغال زایی ایــن صنعــت و مهم تــر از آن، تأثیــر محصــوالت 
آن بــر کیفیــت فرهنگــی جوامــع از جملــه دالیلــی اســت کــه صنعــت نشــر کتــاب را مــورد توجــه 
مدیــران و سیاســت گذاران بخش هــای دولتــی در جوامــع مختلــف قــرار داده اســت. بــر همیــن 
اســاس نشــر کتــاب در دنیــای امــروز تبدیــل بــه صنعتــی شــده اســت کــه از آن تحــت عنــوان 
«صنعــت» نشــر کتــاب نــام بــرده می شــود، صنعتــی کــه هماننــد دیگــر صنایــع بیــش از هــر چیــز 
بــه دنبــال بهــره وری بیشــتر در فعالیت هــای خــود اســت (صالحی امیــری و بهبهانیــان، ١٣٧٨).
نشــر فرآینــد تولیــد و توزیــع اطالعات و دانــش و به عبارتی فعالیت دســترس پذیرکردن اطالعات 
بــرای مــردم اســت (مطلبــی، ١٣٩٨) و ناشــر بــه شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی اطــالق می شــود که 
بــا بــه خدمــت گرفتــن امکانــات نرم افــزاری و ســخت افزاری، مدیریــت فرآینــد نشــر از تولیــد محتــوا، 
آماده ســازی محتــوا، تولیــد فیزیکــی و عرضــه را بــر عهــده دارد. هیبلز و باشــما معتقدنــد وظیفه مهم 
ناشــران کتــاب بــه دســتاوری و ایجــاد محتــوا و انتقــال ایــن محتــوا به کتاب هاســت. از دیگــر وظایف 
ناشــران ســرمایه گذاری و ریســک پذیری، بهبــود محتــوای دســتاوری شــده یــا تولیدشــده، ســنجش و 
کنتــرل کیفیــت محتــوا، مدیریــت کل فراینــد تولید کتــاب، بازاریابی، معرفــی آثار به کتاب فروشــی ها 
و گرفتن ســفارش از آن هاســت (Heebels & Boschma, 2011). یک نویســنده به منظور تهیه یک 
کتــاب در دســترس مشــتریان، به طــور ســنتی بــه حمایــت دو نــوع نهــاد نیــاز دارد. ابتــدا بــه یک ناشــر 
احتیــاج دارد کــه کار را نشــر و آن را ترویــج کنــد؛ دوم، بــه کتاب فروشــی هایی نیــاز دارد تــا اثر نویســنده 

 (Waldfogel & Reimers, 2015).را عرضــه کننــد
تغییــرات فناورانــه، جابجایــی تقاضــا، ادغام هــا و فراگیری هــا١ ســه نیــروی اصلــی هســتند 
 .(Joseph, 2016) کــه صنعــت نشــر کتــاب را در اواخــر قــرن بیســتم تحــت تأثیــر قــرار داده انــد
امــروزه بــا توجــه بــه وجــود بازارهــای رقابتــی چــه در ســطح ملــی و چــه در ســطح بین المللــی، 
اقتصــاد نشــر از حساســیت ویــژه ای برخــوردار شــده اســت و ناشــران بــا دیــد اقتصادی تــری بــه 
ایــن صنعــت می نگرنــد (خادمــی، ١٣٩٨). تغییــر و تحوالتــی کــه اقتصــاد را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد، بــر اقتصــاد همــه صنایــع از جملــه صنعــت نشــر تأثیــر مســتقیمی دارد. یکــی از آن هــا که 
در چهــار دهــۀ گذشــته، تأثیــر عمیقــی را بــر صنعــت نشــر ایران گذاشــته و موانعــی را برای ناشــران 
ــای  ــته، تحریم ه ــه داش ــد و عرضــه و تقاضــای جامع ــه، تولی ــات اولی ــواد و ملزوم ــن م در تأمی

بین المللــی علیــه ایــران اســت و مانعــی در مقابــل ارتقــای ایــن صنعــت بــوده اســت.

1. mergers and acquisitions
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صنعــت نشــر‑ ماننــد هــر صنعــت دیگــر‑ نیازمنــد برنامه ریــزی، سیاســت گذاری، 
ســرمایه گذاری و زیرســاخت اســت تــا بتوانــد بــه یــک اهــرم فرهنگــی و اقتصــادی مؤثــر تبدیــل 
شــود (بابائــی درمنــی، ١٣٨۵). دولــت به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از طــرق مختلفــی بــه 
ناشــران و خریــداران کتــاب کمــک می کنــد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بخشــی از کتــب 
ــر آن  ــالوه ب ــد. ع ــه می کن ــی هدی ــای عموم ــه کتابخانه ه ــداری و ب ــران خری ــره را از ناش منتش
ــن  ــی ای ــاوت قیمــت پرداخت ــد و تف ــت می کنن ــذ دریاف ناشــران از وزارت ارشــاد ســهمیۀ کاغ
ــه ناشــران اســت. ایــن بخــش از یارانه هــا  ــازار آزاد نوعــی کمــک غیرمســتقیم ب ــا ب کاغذهــا ب
مهم تریــن و عمده تریــن کمک هــای دولــت بــه ناشــران اســت. همچنیــن وزارت فرهنــگ 
ــا  ــی آن ه ــا معرف ــد: نخســت ب ــه ناشــران کمــک می کن ــق دیگــر ب و ارشــاد اســالمی از دو طری
به منظــور دریافــت وام بــا بهــره مناســب و دوم بــا افزایــش قــدرت خریــد خریــداران کتــاب از 
طریــق اعتبــار بــن کتــاب بــه آن هــا (موســایی، ١٣٨٢). ایــن حمایــت نشــان از توجــه دولــت بــه 
ــزان دارد؛ ولــی اینکــه ایــن حمایت هــا و  ــرای سیاســت گذاران و برنامه ری نشــر و اهمیــت آن ب
دیگــر اقدامــات انجــام شــده از ســوی دولــت، نهادهــای صنفــی و بدنــه نشــر چقــدر در حرفــه ای 

شــدن نشــر مفیــد هســتند نیازمنــد بررســی بیشــتر اســت.
ــا  ــد دهــه گذشــته، ب ــن صنعــت در چن بررســی وضعیــت نشــر در کشــور نشــان می دهــد ای
ــا در دو ســال  ــان بــوده اســت و پاندمــی کرون ــه گریب مشــکالت و چالش هــای فراوانــی دســت ب
ــا  ــا ب ــران کوچــک و خرده پ ــیاری از ناش ــه بس ــوری ک ــزوده اســت، به ط ــاد آن اف ــر ابع ــته ب گذش
مشــکالت اقتصــادی جبران ناپذیــری مواجــه شــده و برخــی فعالیــت خویــش را متوقــف کرده انــد. 
در حقیقــت بدنــه غیرحرفــه ای نشــر، بیشــترین ضــرر را از بحــران اقتصــادی و بحران هــای یــک 
دهــۀ اخیــر متحمــل شــده  اســت. در مقابــل ایــن بخــش غیرحرفــه ای، گروهــی از فعــاالن نشــر 
کــه بزرگتــر هســتند، متحمــل خســارت کمتــری شــده اند کــه می  تــوان ایــن مســئله را بــا فعالیــت 
نســبتاً حرفــه ای آن هــا پیونــد داد. مشــکالتی ماننــد کاهــش شــدید شــمارگان و درنتیجــه کاهــش 
ــری،  ــی و ابوجعف ــن، ١٣٩٠؛ افضل ــژاد امی درآمــد ناشــران و مشــکالت اقتصــادی نشــر (تنهان
١٣٩٧). بی توجهــی بــه ســازوکارهای اقتصــادی نشــر (مطلبــی، ١٣٩٨)، نبــود ســازوکارهای 
مناســب جهــت حمایــت اقتصــادی دولت هــا از صنعــت نشــر (حاجــی زین العابدینــی و 
همــکاران، ٢٠١٩)، نبــود تخصــص کافــی در بیــن فعــاالن نشــر (تنهانــژاد امیــن، ١٣٩٠؛ 
ملکوتــی نســب، ١٣٩٢؛ مطلبــی، ١٣٩٨)، ضعف هــای مدیریتــی در بنگاه هــای نشــر (شــریفی 
میالنــی و همــکاران، ١٣٩٩) نشــان از حرفــه ای نبــودن نشــر ایــران دارد. ولــی نشــر حرفــه ای چــه 
نشــری اســت و چــه الزامــات و ویژگی هــای دارد. بازایســتاده ند. در حقیقــت بخــش غرحرفــه ای 
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ــه  ــه ای ارائ ــع مختلــف نشــان می دهــد تعریــف مشــخص از نشــر حرف مؤلفه هــای بررســی مناب
نشــده و اگــر تعریفــی هــم باشــد بیشــتر ناظــر بــر چیســتی نشــر اســت و دربرگیرنــده مؤلفه هــای 
تشــکیل دهنده نشــر حرفــه ای نیســت؛ بــرای مثــال آذرنــگ (١٣٨۵: ٢٨) نشــر حرفــه ای را نشــری 
می دانــد کــه درآمــدش فقــط بــه عایــدی حاصــل از انتشــار کتــاب متکــی باشــد، نشــری کــه وارد 
مرحلــۀ صنعــت تولیــد فرهنگــی کاالی کتــاب شــود و در کنــار ســایر صنعت هــا قرار بگیــرد، طبعاً 
بایــد از حداقــل امکاناتــی برخــوردار باشــد کــه هــر صنعتــی بــرای شــروع بــه آن نیازمنــد اســت.

یکــی از مهم تریــن ملزومــات و پیش نیازهــای قرارگرفتــن در مســیر حرفــه ای بــرای ناشــران، 
شــناختی اســت کــه آن هــا از حرفــه ای بــودن دارنــد. درواقــع، نشــر حرفــه ای بــه چــه نشــر و بــا چه 
مختصاتــی اطــالق می شــود. همان طــور کــه پیــش از ایــن مطــرح شــد، مطالعــه منابــع منتشــر 
ــران وجــود  شــده، نشــان می دهــد تعریــف مشــخصی از نشــر حرفــه ای و مؤلفه هــای آن در ای
نــدارد. بــا توجــه بــه مشــکالت و موانعــی کــه صنعــت نشــر بــا آن رو بــه روســت، مشخص شــدن 
مؤلفه هــای نشــر حرفــه ای و پیامدهایــی کــه حرفــه ای نبــودن نشــر ایــران داشــته اســت می توانــد 
راهنمــای جامعــی بــرای سیاســت گذاران، برنامه ریــزان و فعــاالن صنعــت نشــر بــرای ارتقــاء آن 
باشــد و مقالــه به منظــور تعییــن مؤلفه هــای نشــر حرفــه ای و پیامدهــای حرفــه ای نبــودن نشــر 

ایــران انجــام شــده اســت و بــه دنبــال پاســخ بــه دو ســؤال زیــر اســت:
١. مؤلفه های نشر حرفه ای چیست؟

٢. پیامدهای حرفه ای نبودن نشر ایران چیست؟

پیشینۀ پژوهش
بررســی پژوهش هــای انجــام شــده در حــوزه نشــر و به ویــژه نشــر کتــاب نشــان می دهــد 
مطالعــات زیــادی در ســال های گذشــته انجــام شــده اســت؛ در اینجــا بــرای جلوگیــری از 
طوالنی شــدن پیشــینه تنهــا مــواردی بــه اختصــار معرفــی می شــود کــه می توانــد پشــتیبان 

پژوهــش حاضــر باشــد و از ذکــر همــه پژوهش هــای انجام شــده خــودداری می شــود.
صفاهیــه (١۴٠٠) در پژوهشــی نشــان داد اکثریــت ناشــران مشــکالت مالــی و چالش هــای 
زیــادی در تأمیــن منابــع و ملزومــات نشــر را تجربــه می کننــد. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، 
مهم تریــن چالش هــا از دیــدگاه ناشــران، عبارت انــد از کمبــود و گرانــی مــواد و مصالــح چــاپ 
و نشــر، وابســتگی بــه بازارهــای پــر نوســان، کمــی ســرمایه مــادی، عــدم مشــارکت بانک هــا و 
یــا افــراد ســرمایه گذار در حــوزه چــاپ و نشــر، اقتصــادی نبــودن حــوزه نشــر و فقــدان فرهنــگ 
ــی همچــون حمایــت دولــت در قالــب  ــری راهکارهای ــان به کارگی ــه اســت. از منظــر آن مطالع
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مؤلفه های نشر حرفه ای و پیامدهای حرفه ای نبودن نشر ایران؛با رویکرد نظریه داده بنیاد  

اعطــای تســهیالت و اصــالح نظــام بازاریابــی، تبلیغــات و توزیــع در حــوزه نشــر کتــاب، دانــش 
محورکــردن صنعــت نشــر، مدیریــت مصــرف و اســتفاده حداکثــری از منابــع مــادی و انســانی 

تأثیــر مثبــت و معنــی داری در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در شــرایط فعلــی خواهــد داشــت.
شــریفی میالنی، برومنــد و امیرکبیــری (١٣٩٩) در مقالــه ای مهم تریــن مقوله هــای تأثیرگــذار 
ــاوری  بــر صنعــت نشــر را مدیریــت بنگاه هــای نشــر، اســتراتژی صنعــت نشــر و اســتفاده از فن
اطالعــات و ارتباطــات عنــوان کرده انــد و شــرایط اقتصــادی، تکثیــر غیرمجــاز، شــرایط اجتماعی 
و ســرانه مطالعــه در رتبه هــای بعــدی اهمیــت دانســته اند. پدیــده محــوری مــورد مطالعــه در ایــن 
پژوهــش ضعــف مدیریــت در بنگاه هــای نشــر اســت. جهــت بهبــود شــرایط و به عنــوان مؤلفــۀ 
راهبــردی به کارگیــری و اســتفاده از فناوری هــای اطالعاتــی در حــوزۀ نشــر را پیشــنهاد داده انــد.

مطلبــی (١٣٩٨) در مقالــه ای مشــکالت نشــر را بــه دو حــوزۀ درونــی (درون صنفــی) و بیرونی 
(فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی) دســته بندی کــرده اســت. مهم تریــن مشــکالت درونی 
صنعــت نشــر را نابســامانی وضعیــت توزیع کتــاب، حرفه ای نبودن بخش اعظم ناشــران و نداشــتن 
ــه اطالع رســانی و تبلیــغ کتــاب از ســوی آن هــا و  تخصــص کافــی در حــوزۀ نشــر، عــدم توجــه ب
بی توجهــی بــه ســازوکارهای اقتصــادی در «تولیــد، توزیــع و مصــرف کتــاب» عنــوان کــرده اســت 
و مهم تریــن مشــکالت بیرونــی صنعــت نشــر بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه عبــارت اســت 
از: نبــود فرهنــگ کتاب خوانــی در ایــران و عــدم ترویــج کتاب خوانــی از ســوی نهادهــای آموزشــی 
و فرهنگــی (مشــکل فرهنگــی)؛ نبــود نهادهــای صنفــی و اتحادیــه نشــر تأثیرگــذار و عــدم توســعۀ 
ــود آرامــش فکــری و روحــی مــردم  کتابخانه هــا (به ویــژه کتابخانه هــای عمومــی و مــدارس) و نب
(مشــکالت اجتماعــی)؛ نگــرش صرفــاً فرهنگــی و بی توجهــی بــه ســازوکارهای اقتصــادی مرتبــط 
بــا عرضــه و تقاضــای کتــاب (مشــکل اقتصــادی) و ممیــزی کتــاب و ناکارآمــدی قوانیــن مرتبــط با 

حــق نشــر (مؤلــف) و همچنیــن دخالــت بیــش از حــد دولــت در نشــر (مشــکالت سیاســی).
ملکوتــی نســب (١٣٩٢) در پایان نامــه ای مهم تریــن موانــع و مشــکالت نشــر را عــدم حمایــت 
دولــت از عوامــل نشــر و توزیــع کتــاب، برداشــتن یارانه هــای مربــوط بــه کاغــذ و کتاب، عــدم آموزش 
و تخصــص کافــی ناشــران و کتاب فروشــان و ســایر دســت اندرکاران، عــدم معرفــی و تبلیــغ بــرای 
کتــاب، نارســائی نظــام آموزشــی و پرورشــی و نظــام تــک متنــی در دوره هــای آن، بــاال بــودن قیمــت 
کتــاب نســبت بــه متوســط درآمــد مــردم، ممیــزی کتــاب، عــدم حمایــت دولــت از عوامــل نشــر و 
توزیــع کتــاب، عــدم برنامه ریــزی و ایجــاد زیرســاخت توســط دولــت، مطــرح کرده انــد. بــر اســاس 
ـ مخاطبان و کتاب فروشــی ها،  نتایــج مطالعــه، ایجــاد یک سیســتم اطالع رســانی کارآمد بیــن ناشــران 
معــاف کــردن ناشــرین از مالیــات، صــدور مجــوز ترخیــص کتــاب، حمایــت ارشــاد از ناشــران بــرای 
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مقاله علمى _ پژوهشى

شــرکت در نمایشــگاه های اســتانی و کشــوری، چــاپ کتاب هــای درســی مــورد نیــاز اســتان توســط 
ناشــران اســتان، تأثیــر مثبــت و بســزایی بــر رونــد نشــر اســتان خواهــد داشــت.

بــر اســاس نتایــج پایان نامــه تنهانــژاد امیــن (١٣٩٠) انتشــار کتــاب در اســتان گیــالن بیــن  
ســال ١٣٨١ تــا ١٣٨٨ رونــد مشــخصی نداشــته اســت و از ۵٠ درصــد رشــد مثبــت در ســال 
١٣٨٨ تــا ۴٠ درصــد رشــد منفــی در ســال ١٣٨۴ در نوســان بــوده اســت. تمــام ناشــران کتــب 
ــه مؤلــف  ــروش کتاب هــای خــود را ب ــع و ف ــراً بخشــی از توزی ــد و اکث ــه دارن ــروش نرفت ــه ف ب

ــد. ــان کمــک می گیرن ــرای نشــر از ســرمایه گذاری مؤلف ــد و ب واگــذار می کنن
وی و یانــگ (٢٠١٩) در مقالــه ای برخــی از عوامــل مؤثــر بــر رقابــت بین المللی صنعت نشــر 
چیــن را بــر اســاس سلســله ای از مقایســه ها و مجموعــه مرجــع شناســایی می کنــد. یافته هــا نشــان 
می دهنــد کــه ســرمایه انســانی به عنــوان عامــل پیشــرفته نقــش اصلــی را در رقابــت بین المللــی 
صنعــت نشــر چیــن بــازی می کنــد. به طــور مســلم، رقابــت صنعتــی بــر بزرگــی صنعــت نشــر چین 
و رقابتی بــودن آن تأثیــر می گــذارد. تقاضــا بــرای مصــرف فرهنگــی عامــل ارتقــاء صنعــت نشــر 
(Wei & Yang, 2019) چیــن اســت و جایــگاه بین المللــی ایــن کشــور را بهبــود بخشــیده اســت
ــران  ــاب  در ای ــه ای نقــاط اوج شــکوفایی کت محســن زاده و مصطفــوی راد (٢٠١٩) در مقال
ــه محــض  ــی دانســته اند. ب ــا و موقعیت هــای انقالب ــق دولت ه را گسســتگی های سیاســی، تعلی
اینکــه نهــاد قــدرت دوبــاره برقــرار می شــود در شــرایط تولیــد کتــاب چــه از نظــر شــکل و چــه از 
نظــر محتــوا نابســامانی بــه وجــود می آمــد. بــا گذشــت زمــان جنبــه انتقــادی، اجتماعــی و تاریخــی 
کتاب هــا تنــزل و جنبــه بــازار انبــوه آن هــا رشــد کــرده اســت؛ افــزون بــر  ایــن، بــا افزایــش قــدرت 
فضــای مجــازی، قــدرت کنتــرل دولت هــا کاهــش یافتــه اســت و دســت کاری عینــی تولیــد کتاب 

(Mohsenzadeh & Mostafavi Rad, 2019) عمــًال غیرممکــن شــده اســت
حاجی زین العابدینــی، همــت، رحمانــی کاتیــگاری، کشــتکار و طالبــی آزادبونــی (٢٠١٩) 
چالش هــای نشــر را اقتصــاد، فنــاوری، سیاســت و مســائل اجتماعــی عنــوان کرده انــد. از 
ــادی  ــت اقتص ــت حمای ــب جه ــازوکارهای مناس ــود س ــادی: نب ــای اقتص ــن چالش ه مهم تری
ــی و خصوصــی  ــارات دولت ــی انتش ــور مال ــفافیت در ام ــدم ش ــر و ع ــت نش ــا از صنع دولت ه
اســت. مهم تریــن چالــش فناورانــه: نبــود راهبــرد مناســب بــرای تجهیــزات چــاپ پیشــرفته و 
نبــود قوانیــن و چارچوب هــای مناســب بــرای گســترش نشــر الکترونیکــی اســت. چالش هــای 
سیاســی: مســائل مربــوط بــه ممیــزی دولتــی اســت. مســائل فرهنگــی: بــا چالش هایــی نظیــر 
میــزان ســرانۀ پاییــن مطالعــه و مســائل مربــوط بــه فضــای مجــازی دســت و پنجــه نــرم می کنــد 
.(Haji Zeinolabedini, Hemmat, Rahmani Katigari, Keshtkar & Talebi Azadboni, 2019)
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بــه   (١۴٠٠) صفاهیــه  داخلــی،  پژوهش هــای  در  می دهــد  نشــان  پیشــینه ها  بررســی 
مشــکالت مالــی و چالش هــای آن در بیــن ناشــران اشــاره دارد. شــریفی میالنــی و همــکاران 
ــی (١٣٩٨) مشــکالت  ــد. مطلب ــه ضعــف مدیریــت در بنگاه هــای نشــر پرداخته ان (١٣٩٩) ب
موجــود در صنعــت نشــر را بــه دو دســته عمــده مشــکالت درونــی (درون صنفــی) و بیرونــی 
(بــرون صنفــی و فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی) تقســیم بندی نمــوده اســت. 
ملکوتــی نســب (١٣٩٢) بــه موانــع و مشــکالت نشــر ماننــد عــدم حمایــت دولــت از عوامــل 
نشــر و توزیــع کتــاب پرداختــه اســت. تنهانــژاد امیــن (١٣٩٠) بــه ایــن نکتــه اشــاره می نمایــد 
کــه انتشــار کتــاب در طــی چنــد ســال رونــد مشــخصی نداشــته اســت. در بیــن پژوهش هــای 
منتشرشــده در دیگــر کشــورها، مطالعــات وی و یانــگ (٢٠١٩) نشــان می دهــد کــه ســرمایه 
انســانی، نقــش اصلــی را در رقابــت بین المللــی صنعــت نشــر چیــن بــازی می کنــد. محســن زاده 
ــه انتقــادی، اجتماعــی و تاریخــی  ــا گذشــت زمــان جنب ــد ب و مصطفــوی راد (٢٠١٩) معتقدن
کتاب هــا تنــزل و جنبــه بــازار انبــوه آن هــا رشــد کــرده اســت. حاجــی زین العابدینــی و همــکاران 
(٢٠١٩) در زمینه هــای اقتصــاد، فنــاوری، سیاســت و مســائل اجتماعــی در صنعــت نشــر 
پژوهــش انجــام داده انــد؛ بنابرایــن، اگرچــه درزمینــۀ نشــر کتــاب مطالعاتــی انجــام شــده امــا 
در بیشــتر مطالعــات بــه مشــکالت نشــر توجــه شــده و هیچ یــک بــه چیســتی نشــر حرفــه ای و 

ــه حاضــر اســت اشــاره ای نداشــته اند. مؤلفه هــای آن کــه موضــوع مطالع

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی اســت کــه مبتنــی بــر رویکــرد کیفــی و بــه روش نظریــه 
 داده بنیــاد یــا گرانــدد تئــوری انجــام شــده اســت. روش نظریــه  داده بنیــاد یــک شــیوه پژوهــش کیفی 
اســت کــه به وســیله آن و بــا اســتفاده از یــک دســته داده هــا، نظریــه ای تکویــن می یابــد. ایــن روش 
معمــوًال بــه ســه شــیوه اجــرا می شــود. شــیوه سیســتماتیک١، شــیوه نوخاســته٢ و شــیوه ســازاگرا٣. 
روش سیســتماتیک خــود بــه ســه مرحلــه اصلــی کدگــذاری بــاز، کدگــذاری محــوری و کدگــذاری 
انتخابــی اســت (رودی، موســوی چلــک، ضیایــی و شــریف مقــدم، ١٣٩٨). پژوهــش حاضــر 
مبتنــی بــر شــیوه سیســتماتیک انجــام شــده و مراحــل ســه گانه کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابی 
ــرگان و  ــر از خب ــه پژوهــش ١۶ نف ــا انجــام شــده اســت. جامع ــه از مصاحبه ه روی داده برگرفت
متخصصــان صنعــت نشــر ایــران بودنــد کــه از این تعــداد ٢ نفــر زن و ١۴ نفر مرد مــورد مصاحبه 

1. Systematic
2. Newcomer
3. Compatible
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مقاله علمى _ پژوهشى

قــرار گرفتنــد. جامعــه شــامل خبــرگان بــا تحصیالت دکتــری تخصصــی و دارای ســابقه پژوهش 
در حــوزه نشــر، مدیــران نشــر بــا ســابقه مدیریتــی بیــن ١۵ ســال تــا ۴٨ ســال و عمومــاً بــاالی 
٣٠ ســال ســابقه مدیریتــی بودنــد. تعــدادی از مدیــران در اتحادیــه ناشــران یــا در انجمــن ناشــران 
دانشــگاهی حضــور داشــته اند. نمونه گیــری بــه روش گلولــه برفــی انجــام شــد. نمونه گیــری گلولــه 
برفــی یــا زنجیــره ای١، یعنــی انتخــاب شــرکت کنندگانی کــه بــه نحــوی بــا یکدیگــر پیونــد دارنــد و 
پژوهشــگر را بــه دیگــر افــراد همــان جامعــه راهنمایــی می کننــد (حریــری، ١٣٩۵: ١٣۵). روش 
گــردآوری داده هــا به صــورت میدانــی و بــا اســتفاده از مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته انجــام شــده 
اســت و مصاحبــه تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت؛ در مصاحبه هــای نیمــه ســاختاریافته 
ــه پاســخ  ــه ب ــا توج ــود و ســپس ب ــرح می ش ــش، پرســش هایی مط ــؤاالت پژوه ــر اســاس س ب
مصاحبــه شــونده ها، ســؤاالت تکمیلــی مرتبــط بــا ســؤاالت پژوهــش جهــت نیــل بــه مقوله هــای 
مرتبــط بــا پدیــده، طــرح و پرســیده می شــود (نیــازی فریمانــی، ١٣٩۶). در ایــن پژوهــش، قبــل از 
انجــام مصاحبــه ســؤاالت کلــی پژوهــش بــرای افــراد مصاحبــه شــونده فرســتاده شــده و در حیــن 
انجــام، مصاحبه هــا ضبــط گردیــد. مصاحبــه براســاس هــدف اصلــی پژوهــش شــروع شــد ولــی 
در حیــن مصاحبــه بــا توجــه بــه مطالبــی کــه مصاحبــه شــوندگان ارائــه کردنــد ســؤاالت بیشــتری 
جهــت بســط موضــوع از جانــب محقــق مطــرح شــد. مــدت مصاحبــه بــا توجــه بــه میــزان تمایــل 
بــه پاســخ دهی بیــن ۴۵ تــا ١٢٠ دقیقــه بــود. گــردآوری داده تــا زمانــی ادامــه یافت که پژوهشــگران 
ــد؛  ــه دانســته های او نمی افزای ــازه ای ب ــه گــردآوری داده، مطلــب ت ــد ادام ــان حاصــل کردن اطمین
به عبارتــی گــردآوری داده تــا رســیدن بــه نقطــه اشــباع ادامــه یافــت. یکــی از نشــانه های رســیدن 
بــه نقطــه اشــباع روبــرو شــدن بــا داده هــای تکــراری اســت (منصوریــان، ١٣٨۶). در پژوهــش 
حاضــر نیــز، پــس از انجــام مصاحبــه بــا ١٣ نفــر داده هــا به اشــباع نظری رســید ولی پژوهشــگران 
بــرای اطمینــان، مصاحبــه را تــا ١۶ مصاحبــه ادامــه دادنــد. بعــد از انجــام هــر مصاحبــه، فایــل 
ضبــط شــده صوتــی و یادداشــت های محقــق حیــن مصاحبــه، در فایــل جداگانــه بــا اســتفاده از 
نرم افــزار ورد تبدیــل بــه فایل هــای متنــی شــد و تحلیــل داده هــا انجــام گرفــت. در مرحلــه تحلیــل 
ــزار ١٢ MAXQDA اســتفاده شــد. جهــت ســنجش  ــه از نرم اف داده هــای حاصــل از مصاحب
ــه  روایــی و پایایــی از راهبردهــای پیشــنهادی کرســول٢ شــامل ١. مشــارکت و مشــاهده مصران
ــوارد  ــل م ــان، ۴. تحلی ــورد همتای ــا بازخ ــرور ی ــی، ٣. م ــه، ٢. همه جانبه گرای ــدان مطالع در می
منفــی، ۵. تصریــح ســوگیری پژوهشــگر از آغــاز مطالعــه، ۶. کنتــرل اعضــا، ٧. توصیــف پرمایــه 
و غنــی، ٨. ممیــزان بیرونــی اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه کرســول معتقــد اســت کــه 
1. Snowball or chain sampling
2. Creswell
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در صــورت رعایــت دو راهبــرد از بیــن راهبردهــای هشــت گانه پیشــنهاد شــده، می تــوان بــرای 
پژوهــش کیفــی اعتبــار قابــل قبولــی تصــور کــرد (کرســول، ٢٠٠٠ نقــل از فرهنگــی، شــریفی، 
قربانــی زاده و صفایی نــژاد، ١٣٩٨)، بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه رعایــت راهبردهــای 

١، ٢، ٣ و ٨ از روایــی و پایایــی قابــل قبولــی برخــوردار اســت.

یافته های پژوهش
کدگــذاری داده هــا شــامل ســه محــور کدگــذاری بــاز، کدگــذاری محــوری و کدگــذاری گزینشــی 
ــل داده هــا در روش  ــرای تحلی ــر را ب ــن به طــور خالصــه مراحــل زی اســت. اســتراوس و کوربی

ــاد پیشــنهاد می کننــد (اســتراوس و کربیــن، ١٣٩٢): نظریــه داده بنی
١. گردآوری داده ها و کدگذاری باز (دسته بندی و تشکیل مفاهیم)؛

٢. کدگذاری محوری (انتخاب مقوله  محوری و مرتبط کردن سایر مقوله ها با آن)؛
٣. تعیین راهبردها (عمل یا تعامل حاصل از پدیده اصلی)؛

۴. تعیین زمینه و بستر (شرایط ویژه مؤثر بر راهبردها)؛
۵. تشخیص شرایط مداخله گر (شرایط عمومی محیطی مؤثر بر راهبردها)؛

۶. پیامدها (نتایج پدیدارشده در اثر راهبردها).

گدگذاری باز
ایــن مرحلــه بالفاصلــه بعــد از اولیــن مصاحبــه انجــام می شــود. در حقیقــت، پژوهشــگر پــس از هر 
مصاحبــه شــروع بــه پیــدا کــردن مفاهیــم و انتخــاب برچســب های مناســب بــرای آن هــا و ترکیــب 
مفاهیــم مرتبــط می کنــد؛ کــه در ایــن مرحلــه ابتــدا کدگــذاری بــاز و ســپس کدگــذاری محــوری و 
ــاه  ــی کوت ــا نام ــای اطالعــات ی ــدی بخش ه ــای گروه بن ــه معن ــذاری ب گزینشــی انجــام شــد، کدگ
اســت کــه بتوانــد علیرغــم کوتاهــی، گویــای قســمتی از اطالعــات باشــد. جهــت انجــام کدگــذاری 
بــاز راه هــای مختلفــی وجــود دارد. یکــی از روش هــا تحلیــل ســطر بــه ســطر اســت. ایــن روش بــا 
بررســی دقیــق داده هــا، عبــارت بــه عبــارت و گاه کلمــه بــه کلمــه انجــام می شــود. در ایــن مرحلــه 
محقــق بــا خوانــدن عمیــق متــن مصاحبه هــا بــه مفهوم ســازی می پــردازد و بــا ذهنــی آزاد، مفاهیــم 
را نام گــذاری می کنــد و محدودیتــی بــرای آن هــا در نظــر نمی گیــرد (منصوریــان، ١٣٨۶). در 
ایــن مرحلــه ١٠۵ مفهــوم بــرای مؤلفه هــای نشــر حرفــه ای و ۴۵ مفهــوم مرتبــط بــا پیامدهــای نشــر 
غیرحرفــه ای شناســایی شــد. پــس از شناســایی کدهــای اولیــه و در نظــر گرفتن کدهای مشــابه، ٣۴ 
کــد مفهومــی اشباع شــده بــرای مؤلفه هــای نشــر حرفــه ای و ٢۵ کــد مفهومــی بــرای پیامدهای نشــر 

غیرحرفــه ای استخراج شــده کــه نتیجــه آن در جــدول ١ و ٢ قابــل مشــاهده اســت.
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جدول ١. مؤلفه های نشر حرفه ای کتاب در ایران

ابعادمقوله هاکدهای مفهومیکدهای ثانویهفراوانی

٢
‑ خطاها و ارکان مالی را خوب بشناسد.

را  هزینه  سیکل  برنامه ریزی  براساس  ناشر   ‑
تنظیم کند

داشتن دانش 
مالی

توجه به مکانیزم های 
اقتصاد نشر

اقتصادی

١
بازار،  وضعیت  اقتصادی،  شاخص  شناخت   ‑

تورمی و...
گاهی از  آ
وضعیت 
اقتصادی

٢
‑ فروش محتوا با قیمت مناسب

فرمول  براساس  کتاب  قیمت گذاری   ‑
قیمت گذاری

قیمت گذاری 
مناسب

٢
و  عرضه  آزاد،  اقتصاد  در  مسأله  مهم ترین   ‑

تقاضاست.
‑ سازوکارهای اقتصادی در نشر حاکم باشد.

حاکمیت 
سازوکارهای 
اقتصادی

۶

‑ گردش اقتصادی نشر بدون حمایت از جایی
‑ نشر از نظر اقتصادی روی پای خودش باشد
‑ داشتن استقالل اقتصادی در نشر حرفه ای
‑ مدیریت اقتصادی نشر بدون حمایت از جایی
‑ داشتن استقالل اقتصادی حتی با نبود سوبسید
‑ باید از نشر پول دربیاوری که بتوانی تولید کنی

استقالل 
اقتصادی

٩

‑ نشر حرفه ای اقتصاد رو به جلویی دارد
‑ نشر حرفه ای با هزینه و درآمد و بازار مشخص 

است.
‑ باید انگیزۀ ناشر اقتصادی باشد تا حرفه ای شود.

‑ فعالیت کامًال اقتصادی و به صرفه باشد.
را  کتاب  فروش  و  سودآوری  مقدار  ناشر   ‑

مشخص کند.
‑ هدف کسب درآمد از این شغل و سرمایه گذاری 

است.
‑ هدف اول سازمان نشر کسب درآمد باشد.

‑ ناشر با حداقل مصرف، حداکثر فروش داشته باشد.
‑ در اقتصادی درست، ناشر پول نقد می گیرد

سودآور بودن 
نشر
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عالقه به نشر‑ ناشر باید به نشر عالقمند باشد١

اشتغال تمام وقت

حرفه ای

۵

‑ از نشر بتونه ارتزاق کنه
‑ ناشر فقط از این راه ارتزاق بکند

‑ تعداد ناشرانی که درآمدشان از نشر نیست زیاد 
است.

‑ درآمد از کار نشر به عنوان اولین مشخصه حرفه ای
‑ محل درآمد و امرار معاش ناشر از نشر باشد.

ارتزاق از طریق 
نشر

٣

‑ نشر حرفه اصلیش [مدیر مسئول] باشه
‑ نمی شود نشر را به عنوان شغل دوم انتخاب نمود.

فقط  سرمایه اش  و  وقت  تمام  حرفه ای  ناشر   ‑
صرف تولید کتاب و محتوا می شود.

شغل اول بودن 
نشر

١

داشته  را  کتاب  تولید  ساختارهای  کلیۀ  نشر   ‑
باشد.

داشتن اصول 
کاری

داشتن ساختار 
الزم برای تولید 

کتاب

برنامه ریزی و داشتن 
طرح کسب وکار

٢

‑ ناشر حرفه ای برنامه ریزی راهبردی دارد
راهبردی  برنامه  تدوین  با  حرفه ای  نشر   ‑

کسب وکار نوسازی شده به وجود می آید

برنامه ریزی 
راهبردی

۴

‑ ناشر حرفه ای بسته به نقشه راه کتاب چاپ می کند.
‑ نقشه راه و انتخاب فیلد کاری داشته باشد.

‑ نقشه راه دارند، خط و ربط کارشان مشخص است.
‑ ناشر حرفه ای یک اصول کاری را تعریف می کند

داشتن اصول و 
نقشه راه

١
می کنند.  حرفه ای کار  و  مبتکرند  ناشرهایی که   ‑
فعالیت ابتکاریهمیشه فردی که مبتکر است یک قدم جلوتر است

٢
‑ داشتن بیزینس پلن و شناخت مخاطب و رقبا
‑ هر فعالیت اقتصادی باید بیزینس پلن داشته باشد

فعالیت مبتنی بر 
طرح کسب وکار

۴

‑ برنامه داشتن برای تولید، عرضه و بازخورد جامعه
‑ سناریوی محتوا مستقل و مطابق با نیاز جامعه 

باشد.
‑ برنامه ریزی برای تولید اثر و جامعه مخاطب و...
‑ برنامه ریزی منحصربه فرد برای تولید هر اثر

داشتن برنامه 
برای تولید
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ابعادمقوله هاکدهای مفهومیکدهای ثانویهفراوانی

١٠

‑ ناشر موفق ارتباطش را با مخاطب حفظ می کند
در  سرمایه گذاری  و  مخاطب  گرفتن  نظر  در   ‑

مورد محتوایی که سرمایه را برمی گرداند.
‑ شناسایی جامعه مخاطب برای شروع کار نشر

‑ شناخت درست از بازار
‑ تولیدات را مبتنی بر یک بازار پژوهی انجام دهد.
‑ بازار و مخاطب و حوزه کاری اش را بشناسد.
‑ نشری که با مخاطب سنجی کامل انجام شده باشه
‑ کتابی که می خواد منتشر بشه، نیازسنجی می کنند
‑ تولید با سلیقه جامعه و مؤثر بودن در ایجاد سلیقه
‑ گرفتن بازخورد از مخاطب و به کارگیری آن

مخاطب شناسی 
و شناخت بازار

بازارپژوهی و 
بازاریابی

حرفه ای

٣

دیگر  در  همکاران  به  ناشر  معرفی کتاب های   ‑
کشورها

‑ آثار تولید شده دست مردم، برای استفاده برسد
‑ نشر حرفه ای شامل محصول نهایی و بازاریابی 

آن

توجه به 
بازاریابی

٩

‑ براساس مخاطب کار تولید کنی
‑ تولید بر مبنای نیاز

‑ تقاضا مهم ترین مسأله است. جامعه چه می طلبد
‑ کتابی که در بازار نیست را تولید می کند

‑ با نیاز جامعه محتوا را تولید و دسترس پذیر می کند
‑ براساس زمان، محتوا تولید شود. مثل فایل صوتی

‑ آیا این محتوا با نیازهای اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی بازار همخوانی دارد یا نه

‑ آثاری برای جامعه مخاطب مشخص تولید بکند.
‑ تولید آثار مورد نیاز جامعه در حوزه علم و ادبیات

تولید مبتنی بر 
نیاز مخاطب

تولید مبتنی بر نیاز 
بازار

٧

‑ ناشر حرفه ای در یک یا دو حوزه تخصص دارد.

‑ من ناشری که همه چی را چاپ می کنه قبول ندارم.
‑ ناشر حرفه ای تخصصی فعالیت می کنه.

‑ ناشر تخصصی در یک زمینه، حرفه ای کار می کند.
‑ در هر جای دنیا هر صنعتی رشد کرده این طوری 

بوده که حوزه های تخصصی در آن رشد کرده اند.
‑ ناشر در یک گروه مشخصی از کتاب ها تخصص 

پیدا کند و روابط و مدیریت آن را بیاموزد.
‑ تخصص در یک زمینه فعالیت

فعالیت 
موضوعی

فعالیت موضوعی و 
تخصصی
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٣
‑ داشتن تیم مشاوره در تمام مراحل نشر

‑ داشتن مشاوران قوی
‑ داشتن شورای علمی و تخصصی

استفاده از 
مشورت 
مشاوران

بهره گیری از دانش 
تخصصی و روزآمد

حرفه ای

١
توجه به نظرات ‑ استفاده از نظرات تحلیلگر و نقد دیگران

و انتقادات

۴

‑ متخصص دانش به روز آن صنعت را دارد
‑ بیزینس نشر بر مبنای توانمندی مدیر است و 

نه جواز نشر
‑ داشتن دانش مناسب در بدنۀ حوزه نشر

‑ اول باید صالحیت این فعالیت را داشته باشد

داشتن دانش 
تخصص نشر

٣
‑ در درجه اول شناخت خود موضوع نشر

‑ انتخاب زمینه ای که در آن کامًال مسلط هستیم
‑ ناشر موفق باید تخصص داشته باشد

داشتن تخصص 
موضوعی

١
‑ باید در حوزه مطالعات اجتماعی و تشخیص 

نیازهای جامعه به علم روز برسیم
گاهی از مسائل  آ

روز جامعه

درک درست 
ماهیت نشر

۴

‑ ناشر کاالی اقتصادی و فرهنگی تولید و عرضه 
می کند.

مناسبات  تنظیم  و  آموزش  در  حرفه ای،  ناشر   ‑
اجتماعی و تلطیف عواطف اجتماعی نقش دارد
‑ ناشر نگرش فرهنگی و دانش اقتصادی داشته باشد

‑ نشر فعالیتی فرهنگی و اقتصادی است

شناخت درست 
ماهیت نشر

٢
‑ نشر انتقال دانش از نویسنده به مخاطب است
‑ کار نشر تولید فکر و محصول مورد نیاز است

تولید فکر و ایدۀ 
جدید

١
‑ در ترجمه یا تألیف باید سراغ صاحب نظر آن 

حیطه رفت
بهره گیری از 

پدیدآورندگان کارآمد

تولید آثار با کیفیت ۴

‑ کتاب خوب منتشر شود، در ایران به شدت کم است
‑ تولید محتوای ارزشمند و قابل عرضه به جامعه

‑ کتاب تألیفی و خوب باشد.
‑ کیفیت خوب شامل چاپ، ترجمه، تألیف خوب 

و انتخاب محتوا برای جبران خالء بازار است

تولید محتوای 
کیفی

١
‑ محتوا و روش عرضه آن مطابق با استانداردهای 
بین المللی و فناوری و ارزش های افزوده باشد

توجه به 
استانداردها
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ابعادمقوله هاکدهای مفهومیکدهای ثانویهفراوانی

١
نهادهای  با  ناشر  است که  سندی  نشر  جواز   ‑

رسمی کشور به طور رسمی در ارتباط است
دریافت جواز 

نشر

داشتن امکانات و 
تجهیزات

زیرساختی

١
داشتن نیروی ‑ ناشر موفق باید منابع انسانیش کارآمد باشد.

انسانی کارآمد

٢
‑ ناشر موفق باید منابع مالیش کافی باشد.

‑ داشتن امکانات مالی و فنی قدرتمند.
امکانات مالی 

مناسب

١
دسترسی به مواد ‑ در تولید فیزیکی از مواد اولیه مناسب استفاده نمود

اولیه مناسب

٣

‑ شناخت شکل دیگر رسانه ها برای عرضه محتوا
‑ توجه به شکل الکترونیک ارائه محتوا

‑ استفاده از فناوری مناسب برای تولید، توزیع 
و عرضه

استفاده از 
فناوری های نوین

استفاده از 
فناوری های نوین

جدول ٢. پیامدهای حرفه ای نبودن نشر کتاب در ایران

ابعادمقوله هاکدهای مفهومیکدهای ثانویهفراوانی

٣

برای  مشخصی  بازار  انبوه کتاب هایی که  تولید   ‑
آن ها وجود ندارد

‑ ناشرهایی که آسیب دیدند همیشه با انباری پر از 
کتاب مواجه اند که نتوانستند کتاب ها را بفروشند
‑ شاید ۵٠ درصد آثاری که تولید می کنیم اقتصادی نیست

فروش نرفتن کتاب و 
خواب سرمایه

اقتصادی 
نبودن نشر

اقتصادی

٣

‑ هزینه ـ سودمندی ناشر با هم همخوان نیست.
خارج  موجب  صنعت  مالی  بودن گردش  پایین   ‑

شدن سرمایه گذاران می شود
‑ در ایران تیراژ کتاب پایین است

سودآور نبودن نشر

١
فعالیت  بدون  ناشران  تعداد  بی ضابطه  افزایش   ‑

اقتصادی در نشر
افزایش ناشران 

غیرفعال

ازدیاد 
ناشران 
غیرحرفه ای

حرفه ای ٢

‑ برخی ناشران مجوز نشر را برای معافیت مالیاتی 
در کسب وکار دیگر می گیرند

افزایش  باعث  می دهند  ناشران  به  یارانه ای که   ‑
ناشران خرده پا است.

سوء استفاده از مجوز 
نشر

١
سرمایه  رفتن  بین  از  باعث  نشر  بی رویه  مجوز   ‑

ناشران غیرحرفه ای می شود.
انباشت کتاب در انبار 

ناشران
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۴

در  است  بیشتر  امریکا  از  ایران  ناشران  تعداد   ‑
صورتی که فروش آمریکا باالست.

مصرف  ولی کانال  کردیم  بیشتر  را  تولید  ‑ کانال 
باال نرفته است. هفده هزار مجوز نشر و هزار عدد 

کتاب فروش.
‑ جمعیت آمریکا حدود ۴ برابر جمعیت ایران است 
ناشرهای  نصف  آمریکا  فعال  ناشرهای  تعداد  ولی 

فعال ماست.
می توانند  نمایشگاه  در  فقط  ناشران  برخی  چرا   ‑

بفروشند؟

ازدیاد ناشران خرده پا

ازدیاد 
ناشران 
غیرحرفه ای

حرفه ای

١
طرح کسب وکار  غیرحرفه ای که  ناشران  افزایش   ‑

مشخصی ندارند.
فعالیت بی برنامه 

در نشر

٢

‑ عمدتاً ناشران غیر آموزش دیده وارد حوزه نشر 
شده اند.

‑ ناشرانی که از تولید محتوا، تولید فیزیکی و توزیع 
و پخش خیلی سررشته ندارند.

نداشتن دانش 
تخصصی

١
‑ ناشر باید روی کار تمرکز کند و عناصر و اجزای 

الزم را مهیا کند.
نبود تمرکز شغلی

٢

‑ در ناشر مؤلف، مثًال ناشر کتابی را با پول مؤلف 
چاپ می کند که رتبه علمی و ... او باال رود یا مؤلف 

کتاب را ناشر مؤلف می زند
‑ تولید کتاب زمان بر است و کتابی که یکی دو ماهه 

در میاد کتاب نیست

بی توجهی به کیفیت 
محتوا

پایین آمدن 
کیفیت 
کتاب ها

١
‑ عدم رعایت استاندارد انبارداری و خسارت مادی 

به ناشرها
بی توجهی به 
استانداردها

۴

‑ تولید آثار بی کیفیت مثل کتابسازی یا نبود محتوای 
جدید یا محتوای علمی

‑ ما تولید اثر نداریم و مبتکر نیستیم پس به کشورهای 
پیشرفته وابسته هستیم، در اصل ما کپی کار آثار خارجی 

هستیم. مثًال با ترجمه یا خالصه یا تست
بیشتر  نداریم.  تألیف  ما  دانشگاهی  کتاب های  در   ‑
تکه برداری از کتاب های دیگر است. رسم ها، حتی نمودارها
‑ ٨٠ درصد مترجم کتاب های خارجی هستیم و آن ٢٠ 
درصد باقیمانده گردآوری از کتاب های ترجمه آن هاست

کتابسازی
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ابعادمقوله هاکدهای مفهومیکدهای ثانویهفراوانی

۴

‑ وقتی مؤلف پایش را در کفش ناشر می کند کتابی 
تولیدش  جایگاه  است.  غیرحرفه ای  که  درمی آورد 

مشخص نیست و جایگاه توزیع ندارد.
وجود  دنیا  در  SELF PUBLISHING که   ‑
مؤلف  اینکه  دلیل  به  است.  متفاوت  ایران  با  دارد 
کتابش ضعیف است و ناشر منتشر نمی کند یا ناشر 
گفته پولش را پرداخت کن می رود و ناشر می شود.

‑ یکی از مضرات غیرحرفه ای بودن نشر، خود ناشر 
بودن مؤلفین است.

مسائل  درگیر  نویسندگی  به جای  نویسنده ای که   ‑
تولید و توزیع و وصول پول شود ضرر علمی برای 

کشور است.

افزایش تعداد 
خود ناشران فاقد 
تخصص نشر

تداخل 
فعالیتی و 
صنفی

حرفه ای

١
‑ اگر یک فرد موفق همه کارها را خودش به عهده 

بگیرد، کیفیت کار پایین می آید.
تداخل فعالیت 
مؤلف و ناشر

نداشتن سایت‑ بیشتر از نیمی از ناشران سایت ندارند١
بی توجهی به 
فناوری های 

نوین

زیرساختی

١
‑ در عرصه فرهنگی مؤلف خیلی کم داریم و اغلب 

کتاب ها ترجمه است.
کمبود تعداد مؤلف

کاهش 
نویسندگان 
حرفه ای

٣

‑ ما عضو کنوانسیون برن نیستیم و کپی رایت را به 
رسمیت نمی شناسیم پس ترجمه زیاد می شود.

‑ چون کپی رایت نداریم هر کسی به خودش اجازه 
می دهد که ترجمه کند.

‑ وقتی چند ناشر یک کتاب را می زنند، کار مخاطب 
را برای انتخاب ناشر و کتاب خوب سخت می کنند

بی توجهی به قوانین 
بین المللی نشر

بی توجهی به 
قوانین نشر

٣

‑ در کشور قانونمند نباید ناشر غیرقانونی باشد که 
انبارش کشف و ضبط شود

‑ در نشر غیرحرفه ای به راحتی کتاب ها را پی دی اف 
می کنند و نظارت نیست.

‑ افراد خیلی ساده می توانند یک کتاب را کپی کنند، 
این معضل اصلی است.

بی توجهی به قوانین 
داخلی نشر
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ابعادمقوله هاکدهای مفهومیکدهای ثانویهفراوانی

١
دولت  حمایت  بدون  و  است  ما گلخانه ای  نشر   ‑

بسیاری از ناشران فعالیت نخواهند کرد.
شکل گیری نشر 

گلخانه ای

وابستگی به 
دولت

سیاسی 
(دولت)

١
ما  نیستند.  فعال  همه  داریم  ناشری که   ١٧٠٠٠  ‑

دنبال آمار هستیم.
افزایش بی ضابطه 

ناشران

١
خدشه  دچار  را  بودن  حرفه ای  نشر  در  روابطی   ‑

می کند مثًال نشر ما دولتی است.
وابستگی به 
یارانه های دولتی

‑ وقتی یارانه می آید فساد و رانت هم می آید.١
شکل گیری فساد در 

توزیع یارانه

١
‑ حرفه ای نبودن نشر باعث بی اعتمادی خواننده به 

کتاب شده است
بی اعتمادی بر اثر 
کیفیت پایین

بی اعتمادی 
به کتاب

فرهنگی و 
اجتماعی

‑ عده زیادی کتاب می نویسند برای یک عده اندک١
نبود فرهنگ مطالعه 

در جامعه

١
‑ تأثیرگذاری تولید کتاب در بدنه فرهنگ، اقتصاد 

و سیاست خیلی پایین است.
کاهش تأثیرگذاری 
کتاب در جامعه

کدگذاری محوری
غــرض از کدگــذاری محــوری آغــاز کــردن فرآینــد از نــو و کنــار هــم گذاشــتن داده هایی اســت که در 
جریــان کدگــذاری بــاز، آن را خــرد کرده ایــم. در کدگــذاری محــوری، مقوله هــا بــه مقوله هــای فرعــی 
ــتراوس و  ــد (اس ــکل یابن ــا ش ــر از پدیده ه ــر و کامل ت ــای دقیق ت ــا توضیح ه ــوند ت متصــل می ش
کربیــن، ١٣٩٢). در کدگــذاری محــوری، محقــق پدیــده مرکــزی یــا محــوری را شناســایی می کند، 
شــرایط علــی را تشــریح می کنــد، کنش هــا و واکنش هــا را مشــخص می کنــد، شــرایط مداخله گــر و 
بســتر را شناســایی می کنــد و پیامدهــا و نتایــج راهبردهــا را برای ایــن پدیده معین می کنــد. کندال١، 
١٩٩٩ نقــل از فرهنگــی و همــکاران، ١٣٩٨). بــر اســاس یافته هــا از ٣۴ مفهــوم اشباع شــده کــه در 
مرحلــه کدگــذاری بــاز بــرای مؤلفه هــا نشــر حرفــه و ٢۵ مفهــوم اشباع شــده بــرای حرفــه ای نبــودن 
نشــر ســاخته شــده بــود و تلفیــق داده هــا، ایــن مفاهیــم در ١١ مقولــه بــرای مؤلفه های نشــر حرفه ای 
و ٩ بــرای پیامدهــای حرفــه ای نبــودن نشــر طبقه بنــدی شــدند (جــدول ١ و ٢). بررســی مقوله هــای 
بــه دســت آمــده در جــدول ١ و ٢ نشــان می دهــد ابعــاد اقتصــادی، حرفــه ای و زیرســاختی بــرای 
مؤلفه هــای نشــر حرفــه ای و پیامدهــای حرفــه ای نبــودن مشــترک هســتند و عــالوه ابعــاد سیاســی، 

فرهنگــی و اجتماعــی مختــص پیامدهــای حرفــه ای نبــودن نشــر ایران محســوب می شــود.
1. Kendall
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کدگذاری گزینشی
ــه  ــه  نظری ــه ب ــاد اســت ک ــردازی داده بنی ــد نظریه پ ــه از فرآین ــن مرحل ــی، آخری ــذاری گزینش کدگ
ــاد  ــه داده بنی منجــر می شــود. همان طــور کــه در بخــش روش شناســی مطــرح شــد، هــدف نظری
تولیــد نظریــه اســت نــه توصیــف صــرف پدیــده. در طــی فرآینــد کدگــذاری گزینشــی، یــک مقولــه 
محــوری انتخــاب می شــود و همــه مقوله هــای دیگــر بــه ایــن مقولــه محــوری برمی گردنــد. بــر 
مبنــای ایــن مقولــه محــوری، خــط ســیر واحــد شــکل می گیــرد کــه همــه اطالعــات پیرامــون آن 
ســاماندهی می شــوند (بعیدی مفردنیــا و دیگــران، ١٣٩٧ نقــل از فرهنگــی و همــکاران، ١٣٩٨).

مقولــه محــوری در ایــن مطالعــه، نشــر حرفــه ای اســت. «درک درســت ماهیت نشــر»، «دانش 
ــی شــناخته شــدند.  ــوان مقوله هــای عل ــزات» به عن ــات و تجهی تخصصــی و روزآمــد» و «امکان
همچنیــن «اشــتغال تمــام وقت»، «ازدیــاد ناشــران غیرحرفــه ای»، «کاهش نویســندگان حرفه ای»، 
«بی اعتمــادی بــه کتــاب»، «بی توجهــی بــه فناوری هــای نویــن» به عنــوان متغیرهــای زمینــه ای و 
«وابســتگی بــه دولــت»، «بی توجهــی بــه قوانیــن نشــر»، «تداخــل فعالیتــی و صنفــی»، «اقتصــادی 
نبــودن نشــر» و «پاییــن آمــدن کیفیــت کتاب هــا» به عنــوان مهم تریــن عوامــل مداخلــه ای معیــن 
شــدند. جهــت حرفــه ای شــدن نشــر ایــران «توجــه بــه مکانیزم هــای اقتصــاد نشــر»، «بازارپژوهــی 
ــن»  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــرح کســب وکار» و «اس ــتن ط ــزی و داش ــی»، «برنامه ری و بازاریاب
ــی و تخصصــی»،  ــت موضوع ــای «فعالی ــه پیامد ه ــتند ک ــردی هس ــای راهب ــن مقوله ه مهم تری

«تولیــد آثــار باکیفیــت» و «تولیــد مبتنــی بــر نیــاز بــازار» را بــه دنبــال دارنــد.

 شکل ١. الگوی پارادایمی نشر حرفه ای کتاب در ایران
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بحث و نتیجه گیری
نتایــج نشــان می دهــد مهم تریــن مؤلفه هــای نشــر حرفــه ای، «توجــه بــه مکانیزم هــای اقتصــاد نشــر» 
و «برنامه ریــزی و داشــتن طــرح کســب وکار» اســت و مؤلفه هــای بهره گیــری از دانــش تخصصــی و 
روزآمــد، تولیــد آثــار بــا کیفیــت، اشــتغال تمــام وقــت، درک درســت ماهیت نشــر، داشــتن امکانات 
و تجهیــزات، بازارپژوهــی و بازاریابــی، تولیــد مبتنــی بر نیــاز بازار، فعالیــت موضوعی و تخصصی 
ــن پیامــد  ــن، مهم تری ــد. همچنی ــرار دارن ــن در اولویت هــای بعــدی ق و اســتفاده فناوری هــای نوی
حرفــه ای نبــودن نشــر ایــران، «ازدیــاد ناشــران غیرحرفــه ای» بــوده اســت و پاییــن آمــدن کیفیــت 
کتاب هــا، وابســتگی بــه دولــت، بی اعتمــادی بــه کتــاب، اقتصــادی نبــودن نشــر، تداخــل صنفــی 
و فعالیتــی، بی توجهــی بــه قوانیــن نشــر و فناوری هــای نویــن در اولویت هــای بعــدی قــرار دارنــد. 
بررســی مقوله هــای بــه دســت آمــده از مصاحبه هــا نشــان می دهــد مقوله هــا در ابعــاد اقتصــادی، 

حرفــه ای، زیرســاختی، سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی قابــل دســته بندی اســت.
ــد و  ــش تخصصــی و روزآم ــتن دان ــر، داش ــت نش ــکل ١، درک درســت ماهی ــاس ش ــر اس ب
برخــورداری از امکانــات و تجهیــزات از عوامــل اصلــی شــکل گیری نشــر حرفــه ای اســت. بــرای 
رســیدن بــه نشــر حرفــه ای الزم اســت راهبردهــای توجــه بــه مکانیزم های اقتصــاد نشــر، برنامه ریزی 
و بازاریابــی مناســب و فناوری هــای نویــن مــورد توجــه جــدی فعــاالن نشــر قــرار گیــرد و سیاســت 
ــاالن نشــر، فرهنگ ســازی و  مناســبی در خصــوص اشــتغال تمام وقــت ناشــران، حمایــت از فع
ــه  ــی ب ــت، بی توجه ــن را در پیــش گرفــت. کاهــش وابســتگی به دول اســتفاده از فناوری هــای نوی
ــه  ــودن کیفیــت کتاب هــا از جمل قوانیــن نشــر، تداخــل صنفــی، مشــکالت اقتصــادی و پاییــن ب
مشــکالتی اســت کــه بایســتی در کانــون توجــه فعــاالن، برنامه ریــزان و سیاســت گذاران حــوزه نشــر 
قــرار گیــرد و مجمــوع ایــن اقدامــات می توانــد بــه تولیــد آثــار بــا کیفیــت و مبتنــی بــر نیــاز بــازار و 

فعالیــت تخصصــی ناشــران کــه ماحصــل آن نشــر حرفــه  ای اســت، منجــر شــود.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر مناســب اســت به جــای ارائــه تعریفــی از نشــر حرفــه ای، 

ویژگی هــا و الزامــات نشــر حرفــه ای بــه شــرح زیــر ارائــه شــود:
‑ به مکانیزم های اقتصادی و اقتصاد نشر توجه دارد؛

‑ فعاالن آن به صورت تخصصی و تمام وقت در حوزه نشر فعال هستند؛
‑ آثار با کیفیت و مبتنی بر نیاز بازار تولید می کند؛

ــه دانــش تخصصــی و روزآمــد نشــر  ‑ فعــاالن درک درســتی از ماهیــت نشــر داشــته و ب
ــد؛ اشــراف دارن
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‑ برای فعالیت، برنامه ریزی دقیق داشته و از ابتدا طرح کسب وکار١ دارند؛
‑ استفاده از فناوری های نوین و استانداردهای روز در کانون توجه آن هاست؛

‑ نقش دولت و نهادهای صنفی بسترسازی و حمایتی است.

جدول ٣. مقایسه عناصر الگوی حاصل از پژوهش حاضر با ادبیات موضوع

ادبیات و پیشینه موضوعنشر حرفه ای کتاب در ایران

شرایط علی
‑درک درست ماهیت نشر
‑دانش تخصصی و روزآمد
‑داشتن امکانات و تجهیزات

صفاهیه (١۴٠٠) کمبود و گرانی مواد و مصالح چاپ و نشر و کمی سرمایه 
مادی را از مشکالت اصلی صنعت نشر عنوان کرده است. مطلبی (١٣٩٨) 
اصلی  عوامل  از  یکی  را  نشر  بدنه  در  تخصص کافی  نداشتن  پژوهشی  در 
عقب ماندگی نشر عنوان کرده  است. کاسف٢ (٢٠٠٠) ایدئولوژی و ارزش های 
معتقد  و  نمی داند  مفید  را  است  نشر  کردن  محدود  راستای  در  اجتماعی که 
است این مسأله با ماهیت نشر که آگاهی رسانی است منافات دارد. رستمی زاده 
(١٣٨۵) و تا اول٣ (٢٠٠٢) کمبود و گرانی ملزومات تولید كتاب را یکی از 

مشکالتی اساسی صنعت نشر عنوان می کنند.

پدیده محوری
‑ نشر حرفه ای

و  نشر  نبودن  حرفه ای   (١٩٩٩) اگ۴  و   (١٣٧۵) اخالص پور  و  زندرضوی 
کافی نبودن دانش تخصصی در بین ناشران را یکی از مشکالت اساسی صنعت 
نشر می دانند. مطلبی (١٣٩٨) نیز حرفه ای نبودن بخش اعظم ناشران و نداشتن 
تخصص کافی در حوزۀ نشر و بی توجهی به سازوکارهای اقتصادی در «تولید، 
توزیع و مصرف کتاب» را از مشکالت اصلی درونی نشر و نشان دهنده حرفه ای 

نبودن نشر عنوان کرده است.

شرایط زمینه ای
‑ اشتغال تمام وقت

‑ ازدیاد ناشران غیرحرفه  ای
‑ کاهش نویسندگان حرفه ای
‑ بی اعتمادی به کتاب

‑ بی توجهی به فناوری های نوین

حاجی زین العابدینی و همکاران (٢٠١٩) مهم ترین چالش فناورانه نبود راهبرد 
مناسب برای تجهیزات چاپ پیشرفته برای گسترش نشر الکترونیکی است. 
فریک۶  و   (١٩٩٨) موزس۵   ،(١٣٩٣) هنرمندساری  و  موحد  انصاری 
به صورت کارآمد  نشر  صنعت  در  نوین  فناوری های  از  معتقدند   (٢٠٠٨)

استفاده نمی شود.

1. Business Plan
2. Kassof
3. Taole
4. Age 
5. Moses
6. Ferrick
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ادبیات و پیشینه موضوعنشر حرفه ای کتاب در ایران

مداخله گرها
‑ وابستگی به دولت

‑ بی توجهی به قوانین نشر
‑ تداخل فعالیتی و صنفی
‑ اقتصادی نبودن نشر

‑ پایین آمدن کیفیت کتاب ها

مفتخری نظری پور و میرحسینی (١٣٨٧) سرمایه گذاری در نشر کتاب را 
از نظر اقتصادی زیان آور دانسته اند. ملکوتی نسب (١٣٩٢) عدم حمایت 

اصولی دولت از عوامل نشر و توزیع کتاب، باال بودن قیمت کتاب نسبت به 
متوسط درآمد مردم، عدم برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت توسط دولت، را 
از مشکالت نشر دانسته است. صفاهیه (١۴٠٠) نشان داد اکثریت ناشران 

مشکالت مالی و چالش های زیادی در تأمین منابع و ملزومات نشر را تجربه 
می کنند. وی و یانگ (٢٠١٩) معتقد است تقاضا برای مصرف فرهنگی 

عامل ارتقاء صنعت نشر چین است و جایگاه بین المللی این کشور را بهبود 
بخشیده است. حاجی زین العابدینی و همکاران (٢٠١٩) نبود قوانین و 

چارچوب های مناسب برای گسترش نشر الکترونیکی را از چالش های اساسی 
نشر دانسته اند. حق بین (١٣٨۶)، مطلبی و حسینی (١٣٩٢) و حسینی و 

مطلبی (١٣٩١) معتقدند قوانین مرتبط با حق نشر کارآمد نیستند.

راهبردها
ـ  توجه به مکانیزم های اقتصاد 

نشر
ـ  بازارپژوهی و بازاریابی

ـ برنامه ریزی و داشتن طرح 
کسب وکار

ـ  استفاده از فناوری های نوین

شریفی میالنی و همکاران (١٣٩٩) مهم ترین مقوله های تأثیرگذار بر صنعت 
نشر را شامل مدیریت بنگاه های نشر، استراتژی صنعت نشر و استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات عنوان کرده اند. انصاری موحد و هنرمند 
ساری (١٣٩٣) پافشاری بر نشر سنتی را به عنوان تهدید و به کارگیری 

فناوری های اطالعاتی و امکانات و تجهیزات مدرن صنعت نشر را به عنوان 
فرصت برای نشر ایران دانستند. اعظم١ (١٩٩۵) معتقد است بازاریابی 

علمی در دنیای نشر رواج ندارد.

پیامدها
ـ  فعالیت موضوعی و تخصصی

ـ تولید آثار باکیفیت
ـ  تولید مبتنی بر نیاز بازار

ظلی پور (١٣۵۶) ضعف امکانات فنی و فرهنگی و همخوانی نداشتن كتاب 
با نیازهای جامعه را یکی از مشکالت اساسی صنعت نشر عنوان می کنند. 
پورجوادی (١٣۶١) و حسنی (١٣٧٨) تولید کتاب های کم محتوا و رواج 

کتابسازی را یکی از مشکالت اساسی صنعت نشر ایران می دانند.

پیشنهاد ها
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد های زیر ارائه می شود:

ـ برای آشــنایی ناشــران، دوره های آموزشــی الزم از ســوی اتحادیه ناشــران و کتاب فروشــان 
ــا مشــارکت معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، در خصــوص اقتصــاد  و ب

نشر و همچنین راهبردهای تدوین طرح کسب وکار برگزار شود؛
ـ  تولیــد دســتنامه های آموزشــی بــرای آشــنایی ناشــران بــا ماهیــت نشــر به عنــوان صنعتــی 

فرهنگــی و تولیــد، بازاریابــی و عرضــه تولیــد و در اختیــار ناشــران قــرار گیــرد؛

1. Azzam
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ــد و  ــر اختصــاص یاب ــت نش ــه ای صنع ــعه بخــش حرف ــرای توس ــی ب ــای دولت ـ  حمایت ه
به جــای افزایــش کمــی تعــداد ناشــران و به عبارتــی ناشــران خرده پــا، بــر تقویــت بدنــه حرفــه ای 

ــه ای صنعــت نشــر باشــد. و نیمه حرف
ــد و  ــران باش ــت ناش ــان مشــخص از فعالی ــدود به زم ــتی مح ــت بایس ــای دول ـ  حمایت ه

مادام العمــر نباشــد؛
ـ اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــرای تولیــد و عرضــه، تولیــد مبتنــی بــر نیــاز بــازار، 
به روزســانی مســتمر دانــش نشــر، فعالیــت تخصصــی و موضوعــی در کانــون توجــه ناشــران 

ــرد. قــرار گی
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