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 1داريوش مطلبي

 
 چکیده

دیدگاه منتشرشدة متخصصان و  براساسرو، شناسایی مشکالت صنعت نشر کتاب ایران،  هدف مطالعة پیش
محتوای استفاده شده است. جامعة آماری مورد پژوهشگران حوزة نشر است. در این پژوهش، از روش تحلیل 

و موضوع آنها با نشر کتاب ایران در ارتباط هایی است که در ایران منتشر شده  نامه ها و پایان مطالعه مقاالت، کتاب
ها یا تجربیات زیسته پژوهشگران  است. در فرایند مطالعة متون، تنها به اطالعاتی استناد شده که حاصل پژوهش

ترین  بندی هستند. مهم دهد، مشکالت نشر به دو حوزة درونی و بیرونی قابل دسته ها نشان می ت. یافتهبوده اس
ای نبودن بخش اعظم ناشران و  مشکالت درونی صنعت نشر عبارتند از: نابسامانی وضعیت توزیع کتاب، حرفه

توجهی به  سوی آنها و بی رسانی و تبلیغ کتاب از نداشتن تخصص کافی در حوزة نشر، عدم توجه به اطالع
ترین مشکالت بیرونی صنعت نشر عبارت است از:  مهم«. تولید، توزیع و مصرف کتاب»سازوکارهای اقتصادی در 

 عدم ترویج کتابخوانی از سوی نهادهای آموزشی و فرهنگی )مشکل فرهنگی(؛نبود فرهنگ کتابخوانی در ایران و 
عمومی و  مدارس ـ  های ویژه کتابخانه ـ به ها عدم توسعة کتابخانهنبود نهادهای صنفی و اتحادیه نشر تأثیرگذار و 

توجهی به سازوکارهای  نگرش صرفاً فرهنگی و بیو نبود آرامش فکری و روحی مردم )مشکالت اجتماعی(؛ 
کتاب و نارکارآمدی قوانین مرتبط با حق  ممیزیاقتصادی مرتبط با عرضه و تقاضای کتاب )مشکل اقتصادی( و 

دهد که  از حد دولت در نشر )مشکالت سیاسی(. بررسی متون نشان می نشر )مؤلف( و همچنین دخالت بیش 
مشکالت موجود در صنعت نشر به دو دسته عمده مشکالت درونی )درون صنفی( و بیرونی )برون صنفی و 

 پذیر نیست.  بندی است و حل یکی بدون دیگری امکان دستهفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( قابل 
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 مقدمه

گیری است. گاهی اوقات این  شغلی خود در حال تصمیم زندگی شخصی وانسان در هر لحظه از 
 و گیرد گیری به شکل ناخودآگاه انجام میشود که فرایند تصمیمکار چنان عادی و روزمره می

حتی  ها و نماید که ساعت چنان دشوار می یگاهی قضاوت و اخذ تصمیم نهایی در مورد موضوع
گیری درست تصمیماین است که  آنچه مسلم است کند. می مشغولروزها فکر و ذهن ما را 

ترین مجراهای دسترسی به اطالعات و  و یکی از مهم استاطالعات و آگاهی مستلزم داشتن 
 شود.  دانش، استفاده از منابع اطالعاتی مختلفی است که در صنعت نشر تولید می

پذیرکردن اطالعات  ت دسترسعبارتی فعالی فرایند تولید و توزیع اطالعات و دانش و به»نشر 
های  ها و قالب شود. محصوالت صنعت نشر در دنیای امروز در شکل تعریف می« برای مردم

های دیداری و شنیداری و  های چاپی و الکترونیکی، نشریات ادواری، رسانه مختلفی نظیر کتاب
جدید ـ متأثر از های  شود. نشر کتاب چاپی، با وجود توسعه و گسترش رسانه نظایر آن عرضه می

ترین محصوالت صنعت نشر  علت استقبال مردم از آن همواره یکی از مهم های جدید ـ به فناوری
های وسیعی در  گذاری شود و سرمایه بوده و خود یك صنعت بسیار عمده در جهان محسوب می

 (.1390گیرد )مطلبی،  راستای توسعة آن از سوی کشورهای مختلف جهان صورت می
تنها  ترین ابزارهای ارتباطی و اشاعه دانش است، که نه ت دیگر، کتاب یکی از قدیمیبه عبار

های صنعتی و اقتصادی  گیرد؛ بلکه دارای جنبه می مفاهیم معنوی، فرهنگی و آموزشی را در بر
ع بازار نشر نیز است. اشتراک این دو عامل یعنی تأثیر فرهنگی و عالئق اقتصادی، در یك ومشر

رسد. توسعة نشر  ای از پارامترها، که ممکن است ناسازگار به نظر برسند، به نتیجه می نظام پیچیده
و عالم خواندن نیازمند درک روابط داخلی موجود بین عناصر مختلف مرتبط با زنجیره کتاب 

فروش و خواننده صورت  کننده، کتاب چاپگر، پخشل دخالت ادبیات، عملکردهای نسبی ناشر، شام
 جانبه به مباحث و بدون توجه همه (.Canoy, van Ours & van der Ploeg, 2006)گیرد  می

 مسائل نشر، عمالً چرخه نشر به بازدهی کامل نخواهد رسید. 
های  ترین مؤلفه کتاب در مفهوم خاص، یکی از مهمنشر منابع اطالعاتی در مفهوم عام و نشر 
مورد توجه دولتمردان   همین دلیل، همواره شود و به توسعة فرهنگی کشورهای جهان محسوب می

کمك به   گیران بوده است. توسعة صنعت نشر و توزیع متوازن محصوالت آن، ضمن و تصمیم
گو منجر  اه با شهروندانی مسئول و پاسخای آگ گیری جامعه شکل  های اجتماعی، به افزایش آگاهی
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شود و همة اقشار  کنندة آن خالصه نمی شود. درواقع منافع استفاده از کتاب تنها به مصرف می
 کند.  جامعه ـ در سایة گسترش آگاهی ناشی از مطالعة آن ـ از این استفاده، منتفع می

تمدن بشری است و یکی از بنابراین، نشر کتاب آئینه تمام نمای رشد مدنیت و فرهنگ و 
)در کنار سایر منابع اطالعاتی( در  ای های اصلی برای سنجش رشد و توسعه هر جامعه شاخص

ریزان کشورهای مختلف جهان به مداران و برنامهرود. توجه ویژه سیاستشمار میدنیای امروز به
(. البته با وجود 1390ویژه نشر کتاب، نشان از اهمیت صنعت نشر دارد )مطلبی،  عرصة نشر به

گذاری وسیع در حوزة نشر، نشر با مشکالت زیادی نظیر انباشت سرمایه، نامتناسب بودن سرمایه
ها، وابستگی به خارجِ کشور از حیث مواد و یارانه ها و درآمدها، عدم توازن در پرداختهزینه

ر در شبکه توزیع، تجهیزات، مشکالت صادرات و واردات، عدم پوشش مناسب نقاط مختلف کشو
گذاری، روزآمد نبودن تجهیزات و امکانات تولید و دانش فنی اندک نیروی انسانی مشکالت قیمت

، مطلبی، 1386بین،  ؛ حق1382؛ آذرنگ، 1382کار در این حوزه، مواجه است )کیاسی، مشغول به
های ریزی مهمسائل مرتبط با صنعت نشر، کمك بسیار مهمی برای برنا (. بررسی1391و  1390

کالن فرهنگی است و بدون آن و بدون داشتن اطالعات درست از مسائل، مشکالت و 
پذیر نخواهد بود. این پژوهش با بینانه امکانریزی بلندمدت و واقعهای نشر، امکان برنامه آسیب

صنفی( و بیرونی )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  ای و درون هدف شناسایی مشکالت درونی )حرفه
دیدگاه منتشر شدة متخصصان و پژوهشگران حوزة نشر انجام و  براساسسیاسی( نشر کتاب،  و

 در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:
 ای، از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان مواجه است؟ ـ صنعت نشر ایران با چه مشکالت حرفه

 مواجه است؟  ـ صنعت نشر ایران با چه مشکالت فرهنگی، از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان

 ـ صنعت نشر ایران با چه مشکالت اجتماعی، از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان مواجه است؟

 ـ صنعت نشر ایران با چه مشکالت اقتصادی، از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان مواجه است؟

 ـ صنعت نشر ایران با چه مشکالت سیاسی، از دیدگاه پژوهشگران و متخصصان مواجه است؟
 

 نة پژوهشپیشی

دانان و ...  مداران، اقتصاد نقش و کارکرد کتاب، همواره در کانون توجه مردم، مسئوالن، سیاست
یکی از موضوعات مهم مورد مطالعة  بوده است و بررسی مسائل و مشکالت مبتال به آن، به 

 المللی پژوهشگران تبدیل شده است. مطالعات زیادی در خصوص نشر کتاب در سطح ملی و بین
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شود تنها به مطالعاتی اشاره شود که در آنها، به مشکالت و  انجام شده که در اینجا سعی می
 های صنعت نشر پرداخته شود. این مطالعات در پنج دسته قابل بررسی هستند: چالش

ای نبودن نشر و  ای و درونی صنعت نشر مانند حرفه ای از مطالعات به مشکالت حرفه دسته
پور،  زندرضوی و اخالص؛ 1354خصصی ناشران، )خرمشاهی و مرادی، نبودن دانش ت کافی 
ضعف امکانات فنی و  ،(Age, 1999; James, 2011; Licher, 2012)(؛ 1375

، تمرکز نشر در (1391نوی،  ؛ قلعه1356پور، ظلینداشتن کتاب با نیازهای جامعه ) همخوانی
رسانی )سازمان  ، عدم توجه ناشران به تبلیغ و اطالع(1375پور،  زندرضوی و اخالصپایتخت )

؛ 1358)حیاتی، (، ناکارآمدی توزیع کتاب 1376ملی جوانان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات، 
؛ (1387، پور نظری  فتخری؛ م1385درمنی،  بابایی ؛ علی1380رضایی، تنکابنی و رشیدی، 

(Nwali, 1991; Yan, 2004, Pecoskie & Hill, 2015غ )بودن نشر )اوصیا،  یراقتصادی
و عدم استفاده کارآمد  (Azzam, 1995; James, 2011) نداشتن بازاریابی علمی (، رواج 1384

( Ferrick, 2008 Moses, 1998؛ )(1393موحد و هنرمندساری،  انصاریهای نوین ) از فناوری
 .اند پرداخته

مالیری،  دسته دوم، مشکالت فرهنگی جامعه نظیر عدم گرایش مردم به مطالعه )اصالنی
 ,Taole, 2002; Ozturk)(؛ 1387، پور نظری  فتخریم؛ 1385درمنی،  بابایی علی؛ 1379

Sevim& Eroglu, 2006; Grigoriev & Adjoubei, 2009; Oyeyinka & Et al, 

اند. یك جانبه بودن نظام آموزشی و ضعف فرهنگ  را از مشکالت اصلی نشر عنوان کرده (2016
عمومی و نبودن انگیزة کافی برای دسترسی به کتاب )سازمان ملی جوانان، مؤسسه مطالعات و 

 یگر مشکالت فرهنگی مطرح شده از سوی پژوهشگران است.(، از د1376تحقیقات، 
(، شفاف و 1379، شریعتیشده ) دسته سوم به مسائل اقتصادی، نظیر نبود سیستم بهای تمام

ها )رضایی، تنکابنی و گران و کتابفروشیروشن نبودن روابط مالی و تجاری بین ناشران، پخش
( را Taole, 2002(؛ )1385زاده،  کتاب )رستمیکمبود و گرانی ملزومات تولید ( و 1380رشیدی، 

 Grigoriev( )1347الزمانی،  صاحب  مشکالت اقتصادی حاکم بر نشر )ناصرالدیناند.  مطرح کرده

& Adjoubei, 2009) کمی سرمایه در گردش ( و 1382ها بر بازار کتاب )موسایی،  و تأثیر یارانه
از دیگر  ( Chakava, 1996; Oyeyinka & Et al, 2016; Horobets, 2018) صنعت نشر

 است. مسائل مطرح در این حوزه 
های  دسته چهارم به مباحث و مشکالت اجتماعی  مانند نبود آرامش فکری و روحی و نگرانی

؛ 1383عموقین و موسوی،   (، نبود نهادهای صنفی کارآمد )عباداهلل1383السادات، شغلی )نقیب
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  های اجتماعی بر نشر (؛ تأثیر منفی ایدئولوژی و ارزش1387، پور رینظ فتخریو م 1390مطلبی، 
(Kassof, 2000.اشاره دارد ) 

مسائل سیاسی و نقش دولت، یکی دیگر از مباحثی است که همواره مورد توجه پژوهشگران 
؛ 1375پور،  های دولتی )زندرضوی و اخالص نبودن حمایت بوده است و مباحثی مانند کافی

؛ 1354(، وجود ممیزی )خرمشاهی مرادی، 2009اف و اجوبی،  ؛ گریگوری1396 زاده، طالب
ای  (، عدم وجود رویهKassof, 2000(؛ )1392نسب،  ؛ ملکوتی1384؛ نظربلند، 1382زاده،  مهدی

(، نبود  Chakava, 1996 & Taole, 2002(؛ )1382های دولتی )کیاسی،  مشخص در نظارت
؛ 1386بین، (، کارآمدنبودن قوانین مرتبط با نشر )حق1383 السادات،فضای باز سیاسی )نقیب

امامی، ؛ 1392مطلبی و حسینی، ؛ 1391آزادبیگی، ؛ 1391؛ حسینی و مطلبی، 1390مطلبی، 
های دولتی  ، حمایت(Yan, 2004; Oyeyinka & Et al, 2016(؛)1395؛ کریمی، 1393

( و نبود Chakava, 1996(؛ )1392نسب،  ؛ ملکوتی1386، دانشگاهی سازمان انتشارات جهاد)
( مطرح شده James, 2011; Horobets, 2018) نظام آماری دقیق و مشکالت زیرساختی

 است.
های مختلفی مسائل و  دهد پژوهشگران از جنبه های انجام شده نشان می مطالعة پژوهش

جام شده در حوزة های متعدد ان اند؛ اما با وجود پژوهش مشکالت حوزة نشر مورد مطالعه قرار داده
هایی که صنعت نشر ایران با آنها مواجه است  کدام بررسی جامعی از مشکالت و چالش نشر هیچ
شناخت جامعی از  سازان، برای رسیدن به  گذاران و تصمیم اندرکاران، سیاست اند و دست ارائه نداده

پذیر  بررسی امکان های انجام شده را مطالعه کنند که طبیعتاً چنین مشکالت، با تمام پژوهش
های پژوهشی انجام شده و احصای  ها و طرح نیست. این مطالعه با تحلیل محتوای مقاالت، کتاب

 مسائل و مشکالت نشر، تالش دارد اطالعات یکپارچه و نسبتاً جامعی را در اختیار قرار دهد.
 

 پژوهش  روش
ای( و بیرونی )فرهنگی، اجتماعی،  منظور شناساسی مشکالت درونی )حرفه در این تحقیق به

اقتصادی و سیاسی( صنعت نشر ایران از روش تحلیل محتوای استفاده شده است. جامعة آماری 
های مرتبط با حوزة نشر، منتشر شده در ایران است. در فرایند  نامه ها و پایان شامل مقاالت، کتاب
ها و تجربیات زیسته نویسندگان استناد شده است.  اطالعات حاصل پژوهش مطالعه متون، تنها به

ها و همچنین نشریات که بیشتر حالت  های منتشر شده در روزنامه ها و مصاحبه گزارش
و « نشر»اند. برای منابع، با استفاده از کلیدواژه  ژورنالیستی داشته، در این مطالعه استفاده نشده
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اطالعاتی داخلی از قبیل سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مؤسسة های  بانك تمام « کتاب»
رسانی و حوزة نشر، پژوهشگاه علوم و فناوری  خانه کتاب، وبگاه مجالت کتابداری و اطالع

ای علوم و فناوری شیراز، سایت کارگزار مقاالت مجالت )نظیر  اطالعات ایران، کتابخانه منطقه

 .مورد بررسی قرار گرفت و ...( 2ایران و مگ 1نورمگز
 

 هاي پژوهش يافته
دهد مسائل و مشکالت صنعت نشر در  مطالعة منابع منتشرشده در خصوص نشر کتاب نشان می

اندرکاران  ای، درون صنفی و مرتبط با دست قالب پنج مؤلفة اصلی شامل مشکالت درونی )حرفه
بندی  دستهاقتصادی( قابل های بیرونی )فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،  مشکالتصنعت نشر( و 

 است.
 ای( صنعت نشر  . توزیع فراوانی مشکالت درونی )حرفه1جدول 

 رديف
 اي مشکالت حرفه

 صنعت نشر
 مطالعات مرتبط

 نابسامانی وضعیت توزیع کتاب  1

؛ 1377محمدی، ؛ 1375آذرنگ ؛ 1352؛ بخاش، 1337احمدی، 
رضایی، تنکابنی ؛ 1379؛ معتقدی، 1378؛ تندروصالح، 1378حسنی، 

؛ 1382زاده،  ؛ مهدی1380زاده و طاهرزاده،  مکی؛ 1380و رشیدی، 
درمنی،  بابایی ؛ علی1385؛ امامی، 1386بین،  ؛ حق1385غالمی، 

؛  1387؛ نقدی، 1387؛ نثاری، 1385؛ غالمی، 1385
؛ 1388؛ رهبانی، 1387الحوائجی،  ؛ باب1387، پور نظری فتخریم

؛ 1391نیك،  حسینی؛ 1391و  1390طلبی، م ؛1390تنهانژاد امین، 
و 1395؛ کرمی و اجاقی، 1393فاضلی و داودی، ؛  1391نوی،  قلعه

 .1397افضلی و ابوجعفری، 

2 
ای نبودن بخش اعظم ناشران و  حرفه

نداشتن تخصص و دانش کافی در حوزة 
 نشر 

پور،  زندرضوی و اخالص ؛1375آذرنگ ؛ 1354خرمشاهی و مرادی، 
؛ 1380زاده و طاهرزاده،  ؛ مکی1378حسنی،  ؛1378آذرنگ، ؛ 1375

؛ 1383مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، ؛ 1382مهدیزاده، 
؛ 1385؛ غالمی، 1384؛ آذرنگ، 1383عموقین و موسوی،  عباداهلل
الحوائجی، مطلبی، حریری  ؛ باب1388بهبهانیان، ؛ 1385زاده،  رستمی

نوی،  قلعه؛ 1390د امین، تنهانژا؛ 1390مطلبی،  1390و مومنی، 
افضلی و ابوجعفری، و  1396؛ اصغرنژاد، 1392، نسب یملکوت؛ 1391
1397. 

 

1. www.noormags.com 

2. www.magiran.com 
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 ای( صنعت نشر  . توزیع فراوانی مشکالت درونی )حرفه1جدول ادامة 

 رديف
 اي مشکالت حرفه

 صنعت نشر 
 مطالعات مرتبط

3 
رسانی و تبلیغ در   کارآمد نبودن اطالع

حوزة کتاب و عدم توجه کافی اغلب 
 ناشران به آن 

؛ سازمان ملی جوانان، مؤسسه مطالعات و 1370خرمشاهی، 
؛ 1380زاده و طاهرزاده،  ؛ مکی1379معتقدی، ؛ 1376تحقیقات، 

؛ اوصیا، 1383، السادات نقیب؛ 1380رضایی، تنکابنی و رشیدی، 
؛ 1387الحوائجی،  باب ؛1385؛ غالمی، 1384؛ آذرنگ، 1384

؛ 1391نیك،  ؛ حسینی1390مطلبی، ؛ 1387، پور نظری فتخریم
و  1395کرمی و اجاقی، ؛ 1392،  نسب یملکوت؛ 1391نوی،  قلعه

 .1397افضلی و ابوجعفری، 

4 
آالت  مشکالت تأمین تجهیزات و ماشین

چاپ، لیتوگرافی و صحافی و وابستگی 
 ها  به خارج از حیث مواد و دستگاه

؛  1379شریعتی، ؛ 1387نقدی، ؛ 1377؛ محمدی، 1361پورجوادی، 
زاده،  ؛ رستمی1385؛  امامی، 1384الف؛ آذرنگ، 1380آذرنگ، 

 .1391و  1390و مطلبی،  1390تنهانژاد امین، ؛ 1385

5 
مناسب   فروش و ویترین کمبود کتاب

 عرضه و فروش کتاب در سطح کشور 

، جهان کتابفرهنگی هنری سسه ؤم؛ 1375پور،  زندرضوی و اخالص
نوی،  ؛ قلعه1390مطلبی، و  1388رهبانی، ؛ 1385؛ غالمی، 1383
 .1397افضلی و ابوجعفری، و   1391

 تمرکز چاپ و نشر در تهران  6
پور،  ؛ زندرضوی و اخالص1372شیزری،  ؛ حاجی1366، مدادی مومنی
اقبال و  ؛ بنی1384اوصیا، ؛ 1382؛ مهدیزاده، 1378؛ آذرنگ، 1375

 .1390مطلبی، و  1384اوصیا، 

 بودن شمارگان کتاب  پایین 7
؛ 1379؛ معتقدی، 1352؛ بخاش، 1347الزمانی،  صاحب ناصرالدین
 و 1390و مومنی، الحوائجی، مطلبی، حریری  باب؛ 1384آذرنگ، 
 .1390مطلبی، 

8 
کتاب  های صوری عدم توجه به جذابیت

 از سوی ناشران 

فرهنگی سسه ؤم؛ 1382  نو، فرخ؛ 1375پور،  زندرضوی و اخالص
؛ 1385زاده،  و رستمی 1385؛ غالمی، 1383، جهان کتابهنری 
 .1395کرمی و اجاقی، و  1391نیك،  حسینی

 ا ه فروشی ای نبودن کتاب حرفه 9
و  1383ب؛ مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، 1380آذرنگ، 
 .1390مطلبی، 

10 
های منتشر شده و  عدم تناسب بین کتاب

 نیازهای جامعه 
؛ 1384؛ آذرنگ، 1383السادات،  نقیب؛ 1380زاده و طاهرزاده،  مکی

 .1391نوی،  و قلعه 1390و مطلبی،   1387؛ خادمیان، 1385غالمی، 

11 
محتوا و رواج  های کم تولید کتاب
 کتابسازی 

؛ 1381امامی، ؛ 1379؛ معتقدی، 1378؛ حسنی، 1361پورجوادی، 
و  1391و قائدان،  1385؛ امامی، 1384؛ آذرنگ، 1381داود،  آل

 .1391نیك،  حسینی

12 
ای بودن پدیدآوری و مترجمی  غیرحرفه
 در ایران 

؛ 1382؛ مهدیزاده، 1378؛ حسنی، 1347الزمانی،  صاحب ناصرالدین
 .1396، عسگریو  1390مطلبی،  ؛1390زاده،  سپهر و مکائیل
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 ای( صنعت نشر  . توزیع فراوانی مشکالت درونی )حرفه1جدول ادامة 

 رديف
 اي مشکالت حرفه

 صنعت نشر 
 مطالعات مرتبط

13 
فقدان نگاه تخصصی و دقیق ناشران  به اقتصاد 

 نشر 
و مطلبی،  1387نثاری،   ؛1385؛ غالمی، 1384آذرنگ، 

1390. 

 نکردن از امکانات نشر الکترونیك استفاده  14
و  1393موحد و هنرمندساری،  ؛ انصاری1389آذرنگ، 

 .1396اصغرنژاد، 

15 
عدم شفافیت روابط ناشر و مولف و نبود 

 قرارداهای مشخص بین آنها 
 .1393و حیدری،  1386بین،  حق

16 
تجاری بین ناشران، نبودن روابط مالی و  شفاف
 ها فروشی گران و کتابپخش

نژاد بیرامی،  و حسین 1380رضایی، تنکابنی و رشیدی، 
1396. 

17 
های منتشر شده، در نبود شناخت کافی از کتاب

 گران بین پخش
 .1380رضایی، تنکابنی و رشیدی، 

18 
های کالن و نبود متولی  نشدن پژوهش انجام

 برای این حوزه 
 .1390مطلبی، 

 

ای نبودن  دهد نابسامانی وضعیت توزیع کتاب، حرفه ، نشان می1های جدول شماره  داده     
رسانی و تبلیغ  بخش اعظم ناشران و نداشتن تخصص کافی در حوزة نشر، عدم توجه به اطالع

تأمین تجهیزات و  توجهی به سازوکارهای اقتصادی در نشر و سختی کتاب از سوی ناشران، بی
از مشکالت ها  آالت چاپ، لیتوگرافی و صحافی و وابستگی به خارج از حیث مواد و دستگاه ماشین

گفته، صنعت بر مشکالت پیش شوند. عالوه ای محسوب می اساسی صنعت نشر در بخش حرفه
 های در سطح کشور و فروشی توجهی به اقتصاد نشر، کمبود کتاب نشر با مشکالتی چون بی

 است. ترین مشکالت صنعت نشر ایران ای نبودن آنها، از مهم حرفه
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. توزیع فراوانی مشکالت فرهنگی صنعت نشر2جدول   

 

عدم ترویج کتابخوانی از سوی نهادهای آموزشی و نبود فرهنگ کتابخوانی در ایران و     
ترین مشکل فرهنگی است که در  فرهنگی و دسترسی به کاالهای فرهنگی جانشین از مهم

 مطرح شده است.  2جدول شماره 
  

 مطالعات مرتبط مشکالت فرهنگي رديف

1 

؛ خرمشاهی و 1347الزمانی،  صاحب  ؛ ناصرالدین1337احمدی،  نبود فرهنگ کتابخوانی در ایران 
؛ مؤسسه 1375پور،  ؛ زندرضوی و اخالص1354مرادی، 

؛ اوصیا، 1384آذرنگ، ؛ 1383فرهنگی هنری جهان کتاب، 
  فتخریم؛ 1386؛ مظفر، 1385؛ غالمی، 1384؛ قنبری، 1384
 ؛1390زاده،  سپهر و مکائیل؛ 1390مطلبی، ؛ 1387، پور نظری

اصغرنژاد، ؛ 1395می و اجاقی، ؛ کر1393فاضلی و داودی، 
 1397افضلی و ابوجعفری، و  1396

2 

عدم ترویج کتابخوانی از سوی نهادهای 
 آموزشی و فرهنگی 

؛ 1354؛ خرمشاهی و مرادی، 1352؛ بخاش، 1337احمدی، 
مؤسسه فرهنگی هنری ؛ 1370خرمشاهی، ؛ 1361پورجوادی، 

؛ امامی، 1385؛ غالمی، 1384آذرنگ، ؛ 1383جهان کتاب، 
؛ سپهر و 1387، پور نظری فتخریم؛ 1386، مظفر، 1385

؛ 1392، نسب یملکوت؛ 1390؛ مطلبی، 1390زاده،  مکائیل
 .1397و افضلی و ابوجعفری،  1395کرمی و اجاقی، 

3 
دسترسی به کاالهای فرهنگی جانشین نظیر 

و  روزنامه، مجالت، رادیو، تلویزیون، اینترنت
 ای  های ماهواره شبکه

مطلبی، ؛ 1387خادمیان، ؛ 1384؛ آذرنگ، 1383السادات،  نقیب
 .1397افضلی و ابوجعفری، و  1390

4 
و  1384آذرنگ،  ؛1383مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب،  عدم احساس نیاز به مطالعه در جامعه 

 .1390مطلبی، 

5 
الحوائجی،  و مطلبی و باب 1390؛ مطلبی، 1377محمدی،  رواج کم زبان فارسی در خارج از کشور 

1391. 

6 
های  های جامعه از کتاب بودن آگاهی پایین

 منتشره 
 .1376سازمان ملی جوانان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات، 

 1390و  مطلبی،  1377محمدی،  سوادی یا کم سوادی بخشی از جامعه  بی 7
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 . توزیع فراوانی مشکالت اجتماعی مرتبط با صنعت نشر 3جدول 

 مطالعات مرتبط مشکالت اجتماعي رديف

1 
صنفی )اتحادیه نشر( قوی و نبود نهادهای 

 تاثیرگذار

؛ 1378آذرنگ، ؛ 1377محمدی، ؛ 1375؛ آذرنگ 1368مولوی، 
؛ آذرنگ، 1383؛ عباداهلل عموقین و موسوی، 1378حسنی، 

و عسگری،  1390؛ مطلبی، 1388رهبانی، ؛ 1385؛ غالمی، 1384
1396 

2 
ویژه  به - ها عدم توسعه  کتابخانه

 عمومی و مدارس های کتابخانه

؛ 1377محمدی، ؛ 1354خرمشاهی و مرادی، ؛ 1337احمدی، 
مؤسسه فرهنگی هنری ؛ 1379مالیری،  ؛ اصالنی1378آذرنگ، 

 و 1390مطلبی، ؛ 1387الحوائجی،  ؛ باب1383جهان کتاب، 
 1391الحوائجی،  مطلبی و باب

 نبود آرامش فکری و روحی در میان مردم 3
؛ مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، 1383السادات، نقیب

 1390مطلبی، و  1385غالمی، ؛ 1385؛ امامی، 1383

 مشغله زیاد و خستگی ناشی از کار 4
و مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب،  1383السادات، نقیب

1383 

5 
عدم وجود تناسب بین میزان آگاهی ناشی از 

 های اجتماعی و اقتصادی مطالعه و پاداش
 ؛1396اصغرنژاد، ؛ 1390مطلبی، 

 1384آذرنگ،  کمبود مجالت نقد و بررسی کتاب 6
 

توان به نبود  ( می3ترین مشکالت اجتماعی مطرح شده در منابع )مندرج در جدول  از مهم
 و نبود آرامش فکری و روحی مردم اشاره کرد.  ها عدم توسعه کتابخانهنهادهای صنفی تأثیرگذار و 

 

 . توزیع فراوانی مشکالت اقتصادی مرتبط با صنعت نشر 4جدول 

 مطالعات مرتبط مشکالت اقتصادي رديف

 باالبودن قیمت کتاب 1

؛ سازمان ملی جوانان، 1375پور،  ؛ زندرضوی و اخالص1370خرمشاهی، 
[؛ 1382مهدیزاده، ]؛ 1382موسایی، ؛ 1376مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

؛ 1383السادات، ؛ نقیب1383جهان کتاب، مؤسسه فرهنگی هنری 
حسینی  ؛1390زاده،  ؛ سپهر و مکائیل1390؛ مطلبی، 1387الحوائجی،  باب

 .1392آخوندزاده،  و1392، نسب یملکوت؛ 1391نیك، 

2 
عدم همخوانی بین درآمد مردم و 

 قیمت کتاب

آذرنگ، ؛ 1377محمدی، ؛ 1375پور،  زندرضوی و اخالص؛ 1337احمدی، 
؛ 1384اوصیا، ؛ 1383مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، لف؛ ا 1380

؛ 1391؛ مطلبی، 1390مطلبی، ؛ 1384اقبال و اوصیا،  بنی؛ 1384آذرنگ، 
 .1392، نسب یملکوتو  1391الحوائجی،  مطلبی و باب

3 
بودن دوره بازگشت  طوالنی

 سرمایه در اقتصاد نشر

؛ محمدی، 1374؛ رهبانی، 1352بخاش، ؛ 1347الزمانی،  صاحب ناصرالدین
مؤسسه فرهنگی هنری جهان ؛ 1380رضایی، تنکابنی و رشیدی، ؛ 1377

 .1391و مطلبی،  1388؛ رهبانی، 1384اقبال و اوصیا،  ؛ بنی1383کتاب، 
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 . توزیع فراوانی مشکالت اقتصادی مرتبط با صنعت نشر 4جدول ادامة 

 مطالعات مرتبط مشکالت اقتصادي رديف

 غیراقتصادی بودن فعالیت نشر 4

 عباداهلل؛ 1380، زاده و طاهرزاده مکی؛ 1380، رضایی، تنکابنی و رشیدی
؛ 1383مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، ؛ 1383، عموقین و موسوی 

 فتخریم و 1387حسنی، ؛ 1386؛ مظفر، 1384، نظربلند؛ 1384اوصیا، 
 .1387، پور نظری 

 افزایش تورم 5
؛ مؤسسه تحقیقات اقتصادی 1384؛ نظربلند، 1382موسایی، ؛ 1379معتقدی، 

الحوائجی، مطلبی، حریری و  بابو  1390؛ مطلبی، 1375دانشگاه تهران،  
 .1390مومنی، 

6 
نگاه غیراقتصادی حاکم بر صنعت 

 نشر
؛ یوسفی، 1382؛ موسایی، 1380؛ رضایی، تنکابنی و رشیدی، 1378آذرنگ، 

 .1391ایران،  و اقتصاد نشر کتاب در 1383

7 
گذاری مادی و  پایین بودن سرمایه

 بانکی از آن  عدم حمایت سیستم
 .1384آذرنگ، و  1383؛ مؤسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، 1374رهبانی، 

8 
شدن کاغذ و سایر ملزومات  گران

 نشر
و مطلبی،  1385زاده،  رستمی؛ 1385امامی،  ؛1368مولوی، ؛ 1352بخاش، 

1390. 

9 
ای اقتصادی حاکم بر ه سیاست

 جامعه و رکود اقتصادی
 .1390،  الحوائجی و همکاران و باب 1390مطلبی، 

10 
محدویت بازارهای داخلی و عدم 

ارتباط نشر ایران با بازارهای 
 المللی بین

 .1396اصغرنژاد، و  1381ای است،  اقتصاد نشر ایران گلخانه؛ 1384آذرنگ، 

 .1390و مطلبی،  1385امامی،  گذاری غیراصولی کتاب قیمت 11

12 
نبود سیستم حسابداری قیمت تمام 

 شده در میان اکثر ناشران
 .1390و مطلبی،  1379شریعتی، 

13 
شده  بینی پایین بودن تخفیف پیش

 فروشان کتاب
 .1385امامی، 

 

توجهی به سازوکارهای اقتصادی  ، نگرش صرفاً فرهنگی و بی4براساس شماره جدول     
بودن دوره بازگشت سرمایه،  طوالنیباالبودن قیمت کتاب و کاهش توان خرید مردم، 

ترین  توان از مهم در گردش صنعت نشر را می  پایین بودن سرمایهغیراقتصادی بودن فعالیت نشر، 
 مشکل اقتصادی صنعت نشر قلمداد کرد. 
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 مطالعات انجام شده در ایران براساس. توزیع فراوانی مشکالت سیاسی مرتبط با صنعت نشر 5جدول 
 مطالعات مرتبط مشکالت سیاسي رديف

 ممیزی کتاب 1

؛ 1354؛ خرمشاهی و مرادی، 1352؛ بخاش، 1337احمدی، 
زاده و  مکی؛ 1377؛ محمدی، 1370خرمشاهی، ؛ 1368مولوی، 

؛  کیاسی، 1382؛ مهدیزاده، 1381؛ پورجوادی، 1380طاهرزاده، 
اقبال و اوصیا،  بنی؛ 1383عموقین و موسوی،   ؛ عباداهلل1382
مطلبی، ؛ 1386؛ مظفر، 1384نظربلند، ؛ 1384؛ آذرنگ، 1384
؛ 1392، نسب یملکوت؛ 1391الحوائجی،  و مطلبی و باب 1390

 .1393فاضلی و داودی، و  1392آخوندزاده، 

 قوانین مرتبط با حق مؤلفنارکارآمدی  2

؛ دربارة نشر کتاب 1378؛ آذرنگ، 1347الزمانی،  صاحب ناصرالدین
؛ مطلبی، 1375؛ آذرنگ 1384؛ آذرنگ، 1381و حق مولف، 

مطلبی و   ؛ 1391نوی،  قلعه ؛1391حسینی و مطلبی، ؛ 1390
 .1397و نظری،  1396اصغرنژاد، ؛ 1393؛ حیدری،  1392حسینی، 

 ها عدالتی و عدم توازن در توزیع یارانه بی 3

؛ کیاسی، 1380رضایی، تنکابنی و رشیدی، ؛ 1377محمدی، 
سازمان انتشارات ؛ 1385؛ غالمی، 1384؛ نظربلند، 1382

مطلبی، ؛ 1388؛ بهبهانیان، 1386بین،  ؛ حق1386، جهاددانشگاهی
، نسب یملکوت؛ 1391نوی،  قلعه؛ 1390تنهانژاد امین، ؛ 1390
و  1396زاده،  ؛ طالب1395وردی،  ؛ اله1392؛ آخوندزاده، 1392

 .1397های معاونت امور فرهنگی،  بازنگری در وضعیت یارانه

4 
سایر  حضور و دخالت بیش از حد دولت و

 نهادها در حوزه کتاب

کرمانی، ؛ 1383؛ یوسفی، 1381ای است،  اقتصاد نشر ایران گلخانه
؛ فاضلی و 1390مطلبی، و  1386؛ مظفر، 1385؛ غالمی، 1383

زاده،  و طالب 1396اصغرنژاد،  ؛1395وردی،  اله؛ 1393داودی، 
1396. 

 ها و ضوابط نشر ثباتی در سیاست بی 5
 1385؛ غالمی،  1384آذرنگ، ؛ 1379؛ معتقدی، 1377محمدی، 

 .1391الحوائجی،  مطلبی و بابو 

 بسته بودن فضای سیاسی جامعه 6
، السادات نقیب؛ 1383مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب، 

 1391الحوائجی،  مطلبی و بابو  1390؛ مطلبی، 1383

7 

وپا گیر مرتبط با تولید  فرایندهای دست
)نظیر صدور مجوز، فهرستنویسی کتاب 

پیش از انتشار، صدور شابك، صدور اعالم 
 وصول و نظایر آن(

مطلبی،  ؛1390تنهانژاد امین، ؛ 1384نظربلند، ؛ 1382کیاسی، 
 .1393؛ فاضلی و داودی، 1390

8 
گیرانه و گاه  های نظارتی سخت سیاست

 ای دولت در صنعت نشر سلیقه
 1385؛ غالمی، 1382کیاسی،  الف؛ 1380؛ آذرنگ، 1375آذرنگ 

 .1390و مطلبی، 

9 
حضور ناشران دولتی در بازار بدون توجه به 

 سازوکارهای اقتصادی
و  1384؛ آذرنگ، 1383مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب، 

 .1390مطلبی، 
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 مطالعات انجام شده در ایران براساس. توزیع فراوانی مشکالت سیاسی مرتبط با صنعت نشر 5جدول ادامة 

 مطالعات مرتبط مشکالت سیاسي رديف

10 
 توسط رساختیز جادیا وی زیر برنامه عدم

 دولت
؛ 1392؛ آخوندزاده، 1392، نسب یملکوت؛ 1390تنهانژاد امین، 
 .1395کرمی و اجاقی، 

11 
مشکالت صادرات و واردات به علت 

 ها تحریم
 .1390مطلبی، 

12 
از نهادهای صنفی مرتبط  عدم حمایت دولت

 با نشر
 .1378آذرنگ، 

 

ترین مشکل سیاسی صنعت نشر محسوب  دهد ممیزی کتاب مهم نشان می 5جدول شماره      
قوانین مرتبط با حق نشر توان به نارکارآمدی  شوند. از دیگر مشکالت سیاسی مطرح شده می می

از حد دولت و سایر نهادها در امر  ها و ضوابط نشر، دخالت بیش ثباتی در سیاست بیو مؤلف، 
ای بودن  های نظارتی و سلیقه ثباتی در سیاست ها، بی عدالتی و عدم توازن در حمایت کتاب، بی

آنها، گسترش ناشران دولتی، مشکالت صادرات و واردات کتاب، عدم حمایت دولت از نهادهای 
 شاره کرد.توجهی به توزیع کتاب از سوی دولت ا صنفی مرتبط با نشر و بی

 

 گیري بحث و نتیجه

ای و  درونی )حرفههایی که صنعت نشر بر آن روبروست به دو دستة کلی  مشکالت و چالش
بندی است. مشکالت  قابل دستهصنفی( و بیرونی )فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی(  درون

گردد و تا زمانی که  میشود که به متولیان تولید و عرضة کتاب بر  درونی به مشکالتی اطالق می
جایی نخواهد برد که در  بدنة نشر، نتواند بر این مشکالت چیره شود، حل مشکالت بیرونی راه به

 شود: ادامه به این دو دسته مشکالت اشاره می
یك کتاب زمانی جایگاه واقعی خود را خواهد یافت که پس از تولید، خوانده  مشکالت دروني:

گیرد. ناکارآمدی شبکة توزیع کتاب سبب شده است بسیاری از  شده و مورد استفاده قرار
همین  مند و نیازمند نرسد و به کننده عالقه های تولید شده، در زمان مناسب، به دست مصرف کتاب

ست. تمرکز تولید و توزیع ها های اساسی صنعت نشر ایران مسئله توزیع کتاب دلیل یکی از چالش
به بخش اعظم  ها های مستقر در شهرستان فروشی تابکتاب در تهران و عدم دسترسی ک

کننده به محصول نهایی  های منتشرشده، مشکل مضاعفی است که مانع دسترسی مصرف کتاب
عبارتی ناشران و نیز مراکز عرضه  کنندگان، به شود. از سوی دیگر، بین میزان تولید صنعت نشر می
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فروشان که  طوری که تعداد کتاب ، به1ود نداردفروشان رابطة منطقی وج یعنی مراکز توزیع و کتاب

 در حالت منطقی باید چندین برابر ناشران باید باشد، کمتر از تعداد ناشران است. 
ای و غیرتخصصی به نشر از سوی آنها،  ای نبودن بخش اعظم ناشران و نگاه غیرحرفه حرفه

سبب شده است بین ماحصل فعالیت تولیدی آنها و نیازهای جامعه تناسب درستی برقرار نشود و 
های تولید شده با عالئق و نیازهای جامعه همخوانی نداشته باشد. درصد زیادی از ناشران  کتاب

بسیار این مسئله خود مانعی ای هستند و فعالیت نشر، شغل دوم یا سوم آنهاست.  حرفهکشور غیر
گیری  های دولتی در شکل و حمایت شود ای شدن صنعت نشر محسوب می سر راه حرفهبزرگی بر 

تأثیر نبوده است؛  های دولتی هستند، بی این گروه از ناشران که در پی استفاده از امکانات و یارانه
 فروشان نیز صادق است. ای نبودن، بین کتاب عبارتی حرفه کل، بهاین مش

های محتوایی و صوری دو روی یك سکه هستند و ناشران باید در کنار توجه به  جذابیت
های صوری و ظاهری کتاب را از نظر هنرآرایی، طرح روی جلد، استفاده از تصاویر  محتوا، جذابیت

تواند مورد توجه قرار گیرد  کتاب با محتوای خوب، زمانی میمناسب و ... مورد توجه قرار گیرند. 
 که از نظری صوری هم جذابیت کافی داشته باشد. 

رو، نیازمند تخصص و آگاهی از سازوکارهای اقتصادی  صنعت نشر همانند همه صنایع پیش
 اندرکاران نشر است. اگر ناشری صنعت نشر و فرایندهای قبل، حین و پس از تولید بین دست

اطالعی و نداشتن تخصص، نیازسنجی درستی از بازار نداشته و جامعه هدف و بالقوه  علت بی به
رسانی و تبلیغ مطلوبی انجام  نداده  خویش را مشخص نکرده باشد و پس از تولید بازاریابی، اطالع

 باشد، محصول تولید شده به مصرف نخواهد رسید و امروزه با توجه به تنوع منابع اطالعاتی،
شود. نگاهی تخصصی به  صرف تولید کتابی با کیفیت، به عرضه مناسب و مصرف آن منجر نمی

 مدیریت چرخه نشر الزم و ضروری است.
ترین دالیل نارسایی بازار  های تولید شده را یکی از مهم کننده از کتاب اطالعی مصرف کم

تبلیغ در حوزة کتاب و  رسانی و ترین مشکالت نشر ناکارآمدی اطالع کتاب است. یکی از مهم
توجهی ناشران به این مقوله است. در هر صنعتی، تبلیغ نقش بسیار مهمی در مصرف  بی

های  شود. با توجه به هزینه محصوالت آن دارد و بدون تبلیغ مناسب صنعت با نارسایی مواجه می
 گیرد. ار میتوجهی قر ای نبودن اغلب ناشران، این مسئله مورد بی تبلیغات در ایران و حرفه

 

 (.www.ketab.ir)سسه خانه کتاب ؤهای اطالعاتی م . نگاه کنید به بانك1
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توان، مشکل دیگر صنعت نشر دانست.  عدم تولید کتاب برای سطوح و طبقات مختلف مردم را می
شود و بازار کتاب امروز ایران  کتاب در ایران، عموماً، بدون توجه به نیاز جامعه مخاطب تولید می

 شده است.های مردم ن هنوز موفق به پر کردن شکاف میان بازار تولید و نیازها و خواسته
های منتشر شده است، که  یکی از مشکالت اساسی صنعت نشر پایین بودن شمارگان کتاب

شود. تولید کتاب با شمارگان باال به ناشر کمك  تر می هر روز با کاهش شمارگان متوسط، پررنگ
ن های مستقیم ندارند را در شمارگاهای تولید که ارتباطی به هزینه کند تا بسیاری از هزینهمی

کتاب سر شکن کند و در نتیجه بهای تمام شده کتاب کاهش یابد و محدوده سود ناشر افزایش 
های تبلیغ و توزیع اختصاص دهد. یابد و ناشر بتواند درصد بیشتری را برای تخفیف و نیز هزینه

سیاست قیمت پایین و عرضة باال که در کشورهای توسعه یافته رواج دارد و کمك زیادی به 
صنعت نشر این کشورها دارد، در صنعت نشر ایران، با توجه به شمارگانِ پایین قابل توسعه 

 سازی نیست. پیاده
ای  های غیرحرفه فروشی های درگیر در چرخة زیستی هر کتابی، کتاب ترین گروه یکی از مهم

ر های تولید شده و موجود د ای و متخصص با شناختی که از کتاب های حرفه فروشی هستند. کتاب
کنند و با مصاحبه هدفمند با  دارند، همانند مشاوران اطالعاتی عمل می  فروشی انبار کتاب

دهند. آنها ضمن شناخت کافی از  مشتریان، برای هر نیاز آنها منبع اطالعاتی مناسب ارائه می
دانند و مشتریان را در رسیدن به اطالعات  شناسی برخورد با مشتری را خوب می ها، روان کتاب

 رسانند.  مناسب و مصرف آن یاری می
های  سازی و تولید کتاب ای صنعت نشر، رواج کتاب یکی دیگر از مشکالت حرفه

 شود؛ بلکه فروش و های بدون مشتری منجر می تنها به تولید کتاب محتواست. این مسئله نه کم
اعتمادی آنها شده و خریدهای بعدی آنها را با مشکل  از سوی مشتریان، باعث بی هامطالعه آن

نکردن از امکانات  ای بودن پدیدآوری و مترجمی در ایران، استفاده  مواجه خواهد کرد. غیرحرفه
نشر الکترونیك، عدم شفافیت روابط ناشر و مؤلف و نبود قراردادهای مشخص بین آنها، 

ها، نبود شناخت کافی از فروشی گران و کتابودن روابط مالی و تجاری بین ناشران، پخشنب شفاف
گران و نبود متولی برای پژوهش از دیگر مشکالت درون های منتشر شده، بین پخشکتاب

 صنفی نشر عنوان شده است.
ه مطالعه نبود فرهنگ مطالعه بین ایرانیان و عدم اقبال بمشکالت بیروني و مشکالت فرهنگي: 

ترین مشکل فرهنگی عنوان شده است. عوامل مختلفی در این میان  ویژه مطالعه کتاب مهم به
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درکاران آن نظیر معلمان و  نقش دارند که یکی از آنها نظام آموزشی است. نظام آموزشی و دست
وزشی تواند در کتابخوان کردن مردم نقش بسیار مهمی ایفاء کنند. در نظام آم مدیران مدارس می

ایران که یك نظام متمرکز است و کتاب واحدی برای مقاطع مختلف تدریس مشخص شده و 
دهند، عموماً استفاده از  آموزان آنها را ارائه می های فردی دانش معلمان بدون توجه به تفاوت

های غیردرسی و  کتاب ةآموزان را به مطالع  های غیردرسی معمول نیست و معلمان، دانش کتاب
. ضعف نظام آموزشی کشور و سیطره شیوة تك متن کنند ی با منابع غیردرسی تشویق نمیآشنای

خوانی در سطح مختلف تحصیلی و مهجور ماندن جایگاه تحقیق و پژوهش، جوانان را به 
شود نظام آموزشی ایران نقش  دهد. این وضعیت سبب می های جدید سوق نمی جستجوی کتاب

 کنند و خود به مشکلی در صنعت نشر تبدیل شده است. کمرنگی در مصرف کتاب ایفاء می
کند. زبان  های نقش بسیار مهمی ایفاء می میزان رواج هر زبانی در تولید و شمارگان کتاب

ها محدوده  های فارسی به سایر زبان فارسی که دایرة محدودی دارد باید با ترجمه و انتشار کتاب
رواج بودن زبان فارسی در  الت فرهنگی نشر، کممخاطبان خویش را افزایش دهد. یکی از مشک

ای متنوع، عدم احساس نیاز به  خارج از مرزهاست. دسترسی راحت به کاالهای فرهنگی و رسانه
سوادی  سوادی یا کم های منتشره و بی های جامعه از کتاب بودن آگاهی مطالعه در جامعه، پایین

 ر منابع منتشر شده مطرح شده بود.بخشی از جامعه از دیگر مشکالت فرهنگی است که د

تواند نقش مثبتی بر  ای می های صنفی در هر حوزه ها و تعاونی اتحادیهمشکالت اجتماعي: 
فعالیت، رشد و بالندگی حوزه داشته باشد. این نهادها از یك طرف با ایجاد امکانات مساوی برای 

ای را  آنها و ... امکان فعالیت حرفهاندرکاران صنف، ایجاد امید بین فعاالن، حمایت از  همه دست
فروشان در ایران هر چند  های ناشران و کتاب های نشر و اتحادیه کنند. تعاونی برای آنها فراهم می

های مثبتی انجام داده است ولی نتوانسته نقش بسیار فعالی در صنعت نشر و رشد آن ایفاء  فعالیت
 کند. 
های عمومی در سطح کشور خوانی کمبود کتابخانهیکی از مشکالت اصلی نشر کتاب و کتاب  

های عمومی هم دسترسی های عمومی است و اگر به کتابخانهو عدم دسترسی مردم به کتابخانه
های کشور عموماً کتاب مورد نیاز و دارند به علت تمرکز در تهیه و توزیع کتاب در کتابخانه

های عمومی و  . کمبود و بعضاً فقدان کتابخانهها موجود نیستهمخوان با عالقة مردم در کتابخانه
همچنین کتابخانه در مدارس مانعی بزرگ در آشنا کردن و عادت دادن مردم به مطالعه است. 

ای وجود داشته  اند و اگر در تعداد محدودی از آنها کتابخانه بسیاری از مدارس کشور فاقد کتابخانه
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های جدید است و اکثراً محدود به  کتاب های کوچك و مختصر آنها بدون باشد کتابخانه
شوند. اکثر روستاهای کشور نیز با وجود جمعیت قابل  های خاص از انتشاراتی خاص می کتاب

توجه روستایی و فزونی اوقات فراغت آنها در مقایسه با مشکالت زندگی شهری، بدون کتابخانه 
 لت سپری خواهد شد. فروشی هستند و خواه ناخواه این زمان فراغت به بطا و کتاب
از « خستگی ناشی از کار»و « نبود آرامش فکری و روحی در میان مردم و مشغله زیاد»

مشکالت احتماعی مهم مطرح شده در منابع است. افزایش تورم و مشکالت اقتصادی حاکم بر 
جامعه سبب شده است مردم بیشتر از گذشته کار کنند و آرامش فکری و روحی آنها در اثر 

بودن آینده کاهش یابد همین مسئله گرایش آنها به خرید و  بینی یشهای و غیرقابل پ نگرانی
دهد و در شرایط تورمی نخستین چیزی که از سبد خانوار حذف  مطالعه کتاب را کاهش می

 یابد کتاب و سایر کاالهای فرهنگی است.  شود و میزان آن کاهش می می
جامعه را نیز شامل  کردگانشرایط سخت زندگی قشر متوسط جامعه که در واقع تحصیل

کند که بین آگاهی و درآمدها اقتصادی و منزلت  این نگرش را به ذهن متبادر میشود  می
ها، هیچ  اجتماعی رابطه عکس وجود دارد. چرا که بین میزان آگاهی ناشی از مطالعه و پاداش

گذارد.  وانی میتوان برقرار کرد همین مسئله تاثیر منفی در گرایش به کتاب و کتابخ ای نمی رابطه
 مشکل دیگری است که در منابع به آن اشاره شده بود.« کمبود مجالت نقد و بررسی کتاب»

« عدم همخوانی بین درآمد مردم و قیمت کتاب»و « باال بودن قیمت کتاب»مشکالت اقتصادي: 
ترین مشکالت اقتصادی مطرح شده در منابع اطالعات است. بین قیمت کتاب و افزایش  از مهم

یا کاهش تقاضای کتاب رابطه اساسی وجود دارد. با افزایش قیمت کتاب چون کتاب جزو 
کاالهای اساسی و ضروری و جزو کاالهای اساسی سبد خانوار نیست، تقاضا برای آن کاهش 

یابد. در بیشتر شهرهای ایران که درصد بیشتر از مردم کارگر هستند و از درآمد پایینی  می
یابد. قیمت کتاب در  فزایش قیمت کتاب تقاضا برای کتاب کاهش میبرخوردار هستند با ا

های اخیر ـ در اثر حذف یارانه نشر ـ یافت و  ویژه در سال های پس از پیروزی انقالب و به سال
توان مشاهده  ها می  تقاضا برای کتاب نیز کاهش یافت و نتیجه آن را در کاهش شمارگان کتاب

 کرد.
های ای علمی با انگیزهویژه در جهان امروز، مسألهن دسترسی به کتاب، بهفراهم کردن امکا      

های اقتصادی و میزان سودآوری در فرایند تولید تا مصرف برای اقتصادی و انتفاعی است. انگیزه
انگیزگی ناشران  توجهی به آن، به بیکننده است و بیاندرکاران اجرایی آن، از عوامل تعیین دست
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آنها برای تولید منجر شده و در عمل با نظامی ناکارآمد در حوة نشر مواجه  و کاهش رغبت
خواهیم بود که ناشی از عدم شناخت صحیح از ماهیت کتاب و عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای 

 ترین مشکالت صنعت نشر کشور است. توجهی به اقتصاد نشر یکی از مهم باشد. بیآن می
اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی مشکل اقتصادی های  ها، سیاست یافته براساس 

ها، تحت  گریبان است. اقتصاد کتاب مانند سایر حوزه به دیگری است که صنعت نشر با آن دست
تأثیر اقتصاد کل کشور است و اگر وضعیت اقتصادی عمومی جامعه مناسب باشد تأثیر مثبت بر 

ورمی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت حوزة کتاب خواهد داشت و بالعکس. در شرایط ت
عبارتی همه کاالهای فرهنگی و مصرف آنها خواهد  خرید مردم و ... تأثیر منفی بر بازار کتاب و به

گذاشت. تورم از دیگر مشکالت مهم اقتصادی است که صنعت نشر ایران با آن روبروست. در 
د. یعنی مردم به جای اینکه درآمد یابنصورت نامطلوب تخصیص می شرایط تورمی، منابع نیز به

دهند نسبتاً ثابت خود را صرف خرید منابع اطالعاتی نظیر کتاب، مجالت و ... کنند، ترجیح می
تر که با زندگی آنها در ارتباط هستند منابع و درآمدهای خود را صرف کارهای اساسی و ضروری

 گیرد. های آخر قرار میتکنند و طبیعتاً خرید کتاب و سایر منابع فرهنگی در اولوی
-نگرش صرف فرهنگی، مشکل دیگری است که به وابستگی روزافزون نشر کشور به حمایت

شود بسیار از فرایندهایی که الزمة یك چرخه اقتصادی های شده است. این وابستگی باعث می
 نداشته باشد. رسانی، تبلیغات، توزیع و نظایر آن است، را گذاری مناسب، اطالعسالم چون سرمایه

ماندگی صنعت نشر ایران، نبودن یك سیستم حسابرسی پیشرفته و  یکی از عوامل عقب
کارآمد است که بتوان براساس آن رابطة بین هزینه و درآمد در حاالت مختلف را برای ناشران 

های فروش فروشی هستند و اغلب هم رسید فراهم کند. بسیاری از ناشران در ایران صاحب کتاب
کنند بدون های سایر ناشران را با هم جمع میم از فروش کتاب خرد، لوازم تحریر و نیز کتاباع

های همان انتشارات را از سایر درآمدها جدا کنند. همین مسأله  اینکه درآمد حاصل از فروش کتاب
 سبب شده تا شناخت درستی از وضعیت اقتصادی خود نداشته باشند.

عت نشر طوالنی بودن بازگشت سرمایه ناشر پس از تولید ترین مشکالت صن یکی از مهم
ای را ـ در  نسخه 3000کتاب است. میانگین زمان مورد نیاز برای فروش کل شمارگان یك کتاب 

سال دانست در حالی که بیشتر اقالم مصرفی مورد نیاز برای تولید  5/1توان  بهترین حالت ـ می
سرمایه و در مواقعی فروش نرفتن بخش اعظم  شود. خواب صورت نقدی پرداخت می کتاب به

 شود رغبت ناشران به فعالیت در این حوزه کاهش یابد. های یك کتاب، سبب می نسخه
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های چاپ،  نواسانات قیمت مواد اولیه نظیر کاغذ و مقوا، فیلم و زینگ، مرکب چاپ و دستگاه
های تولید کتاب و  شود هزینه چسب صحافی، فیلم و زینگ، سلفون و نظایر آن باعث می

های منتشر  های تولید شده دستخوش تغییر شود. با افزایش قیمت کتاب همچنین قیمت کتاب
یابد و همچنین پیامدهای وجود این مسائل سبب  شده طبیعتاً میزان استقبال از آنها نیز کاهش می

ارهای داخلی و محدویت باز»شود.  گذاری و تولید کتاب می کاهش انگیزه در ناشران برای سرمایه
پایین بودن »و « گذاری غیراصولی کتاب قیمت»، «المللی عدم ارتباط نشر ایران با بازارهای بین

از دیگر مشکالت مطرح شده در بخش اقتصادی از سوی « فروشان شده کتاب بینی تخفیف پیش
 نظران است. صاحب

وان کرد که در منابع ترین مشکل سیاسی عن ممیزی کتاب را شاید بتوان مهممشکالت سیاسي: 
تر از خود ممیزی نحوة ممیزی  بسیاری مطرح شده و همواره محل مناقشه بوده است و البته مهم

عنوان مشکلی اساسی در صنعت نشر مطرح بوده است. نظارت  ای نبودن آن، به و سلیقه
تی دچار ای بر کتاب که در شرایط سیاسی متفاوت به افت و خیزهای متفاو غیرقانونمند و سلیقه

شود. ممیزی کتاب، ضمن تأثیر منفی  می شود، موجب رویگردانی و عدم اعتماد مردم به کتاب می
گذاری و  بر تقاضای کتاب، به علت به خطر انداختن امنیت شغلی ناشران، سدی در برابر سرمایه

 شود.  های بلندمدت ناشران نیز محسوب می ریزی برنامه
حق مولف و نبود ضمانت اجرایی کافی سبب شده است روز نبودن قوانین حق نشر و  به
سازی به امری رایج در صنعت نشر ایران تبدیل شود، آثار بسیار زیادی در ایران منتشر  کتاب

ها و  کنند؛ بلکه صرفاً رونویسی از کتاب تنها دانشی به دانش قبلی اضافه نمی شود که نه می
شدن آثار منتشر شده در خارج از ایران در قوانین ن مقاالت دیگران هستند. از طرفی دیگر، حمایت

شود که نقش مهمی  های تکراری و در مواقعی بسیار ضعیف می گیری ترجمه ایران، سبب شکل
 اعتمادی خوانندگان دارد.  در بی

یکی از رخدادهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی افزایش تعداد ناشران دولتی است. ناشرانی 
اند، در حالی که از نظر بودجه و امکانات هیچ  ی ناشران خصوصی تبدیل شدهکه به رقیبانی برا

گذاری تولید و  برابری با ناشران خصوصی ندارند. این ناشران به جای تولید آثاری که سرمایه
های مرجع و انتشار  پذیر )مانند کتاب انتشار آنها برای ناشران خصوصی نه به صرفه و نه امکان

کنند و به رقیبی برای  پسند و بازاری اقدام می های عامه ست؛ به تولید کتابنتایج تحقیقات( ا
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اند و در وضعیت فعلی فعالیت خویش، مشکل بزرگی در صنعت نشر  ناشران خصوصی تبدیل شده
 شوند. ایران محسوب می

ها، یکی از مشکالت مهم مطرح شده است.  عدالتی و عدم توازن در توزیع یارانه بی
جای آنکه ابزاری برای پیشرفت و توسعه تولید کتاب به  ستقیم دولت در مواردی بههای م حمایت

ای منجر شده است که تنها  عنوان فعالیتی اقتصادی باشد، در مواردی به پرورش ناشران غیرحرفه
توجهی به  های مادی دولتی هستند. تمرکز حمایت در بخش تولید و بی چشم انتظار حمایت

ای نشر منجر شده است.  گیری بدنة غیرحرفه شکل ها، به در بیشتر سال توزیع، فروش و مصرف
ای و عدم عقالنیت در تولید کتاب،  ایجاد رانت و فساد اقتصادی و  گسترش اقتصاد گلخانه

 اخالقی از جمله تبعات منفی حمایت مستقیم دولت از تولید کتاب در کشور بوده است.  
 ریسا و دولت حد از شیب دخالت و حضورتوان به  از دیگر مشکالت سیاسی مطرح شده می

، جامعه یاسیس یفضا بودن بسته، نشر ضوابط و ها استیس در یثبات یب، کتاب ةحوز امر در نهادها
 ای سلیقه گاه و گیرانه سخت نظارتی های سیاست، کتاب تولید با مرتبط گیر وپا دست یندهایافر

 و صادرات مشکالت، دولت توسط رساختیز جادیا و یزیر برنامه عدم، نشر صنعت در بر دولت
اشاره کرد که  نشر با مرتبط صنفی نهادهای از دولت حمایت عدمو  ها میتحر علت به واردات

گذاری درست تمام  هاست و بدون سیاست گذاری دقیق دولت ریزی و سیاست نیازمند برنامه
 ها را به ضد خود تبدیل خواهد کرد. های دولت  تالش

 
 پیشنهادها

توجه به نتایج این پژوهش و مشکالت درونی و بیرونی مطرح شده، پیشنهادهای زیر ارائه  با 
 شود: می

های  ناشران در اولویت برنامه ویژه اقتصاد نشر، به  های مختلف صنعت نشر، به آموزش حوزه
 دولت و نهادهای صنفی قرار گیرد.

ها، رادیو و تلویزیون، دولت باید  جمعی نظیر روزنامههای  های تبلیغ در رسانه با توجه به هزینه
 های برای سهولت و ارزانی تبلیغ کتاب در این رسانه انجام دهد. ها و هماهنگی حمایت

مشارکتی نشر و حمایت دولت در تسهیل  های ادغام سرمایه ناشران مختلف و تشکیل بنگاه
به ناشران با هم منجر شود. ادغام مراکز تواند به تجمیع سرمایه، توان و تجر ها، می این ادغام
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گیری مراکز پخش بسیار بزرگ برای توزیع کتاب در سطح ملی و  پخش کوچك و شکل
 تواند بسیار مؤثر باشد. المللی می بین

ها و خدمات اجتماعی، ارائه برخی تسهیالت و وضع  دولت با تشکیل تسهیالتی در بخش بیمه
 ی فعالیت تمام وقت در حوزة نشر کمك کند.  قوانین به رغبت بیشتر ناشران برا

ها، رادیو و تلویزیون، دولت باید  های جمعی نظیر روزنامه های تبلیغ در رسانه با توجه به هزینه
 های برای سهولت و ارزانی تبلیغ کتاب در این رسانه صورت دهد. ها و هماهنگی حمایت

ها صورت گیرد. مسئله  س و دانشگاههای آموزشی مدار الزم است تغییرات اساسی در برنامه
ها و سایر  های استفاده از کتاب ها و همچنین آموزش مهارت محوری کالس محوری و پژوهش

منابع اطالعاتی و رفع نیازهای اطالعاتی با استفاده از کتاب در مراکز آموزشی، در استفاده 
 یانی خواهد کرد.العمر مردم از کتاب و نیز توسعه بلندمدت صنعت نشر کمك شا مادام

های تولید کننده مواد اولیه نظیر کاغذ و مقوا،  ها و سازمان تواند با حمایت از کارخانه دولت می
بهره از  های بلندمدت و کم فیلم و زینگ و تجهیزات لیتوگرافی، چاپ و صحافی در قالب وام

 ی کند.گذارد، جلوگیر ای این اقالم که تأثیر منفی بر نشر می افزایش قیمت دوره

بهتر است دولت به کتاب به عنوان کاالیی عمومی ـ که فواید اجتماعی بسیار زیادی دارد و 
یابد  هایی که تورم افزایش می گردد ـ نگاه کند و در دوره منفعت آن به کل جامعه بر می

 ای را به حوزة کتاب اختصاص دهد.  های ویژه یارانه

نیکی با توجه به استقبال نسبتاً خوب مردم از محیط استفاده از اینترنت و امکان فروش الکترو
تواند بستر  الکترونیك و اینترنت و همچنین رفع مشکالت مربوط به پرداخت الکترونیکی می

بسیار مناسبی برای عرصة کتاب در سطح کشور را فراهم کند و دولت باید بسترهای الزم را 
 فراهم سازد.

های سنی و ... در  موضوع، گروه براساسهای مختلف،  لرسانی به شک اندازی مراکز اطالع راه
رسانی کتاب  اولویت نهادهای صنفی و دولتی قرار گیرد. همچنین مجالت نقد و بررسی و اطالع

 در سطح تخصصی و عمومی مورد حمایت دولت قرار گیرد.

دور های شهرستانی با اقداماتی از قبیل معافیت مالیاتی، سهولت ص فروشی حمایت از کتاب
 .گذاران قرار گیرد در دستور کار دولت و قانونو ... فروشی  جواز کسب، ارائه وام برای تجهیز کتاب
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گیری قانونی شبیه قانون مطبوعات برای کتاب که چارچوب عمده آن مسئولیت ناشر در  شکل
ت العموم در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه باشد ضریب امنی قبال شاکی خصوصی یا مدعی
 کند. و ثبات در نشر را تضمین می
های ترویجی نظیر کمك به  های مستقیم دولت به حمایت انتقال بلندمدت حمایت

ها، به جای  کننده، معافیت مالیاتی و برگزاری نمایشگاه رسانی، وضع قوانین تسهیل اطالع
سر راه  های مستقیم دولت از قبیل ارائه فیلم و زینگ و کاغذ دولتی هم مانعی بر حمایت

 کند.  ای شدن صنعت نشر کمك می شود و هم به حرفه های برخی ناشران می استفاده سوء

های مختلف نشر کشور، از قبیل تولید، توزیع، مصرف،  های پژوهشی در حوزه تعریف طرح
رسانی و  های صنفی نشر، وضعیت اطالع ها و تعاونی های اتحادیه حضور و مداخله دولت، فعالیت

 های صنفی قرار گیرد. های کاری دولت و اتحادیه .. باید در اولویتتبلیغ و .

عنوان یکی از  ای و غیرفرمایشی و تقویت آنها به های صنفی، حرفه ایجاد نهادها و اتحادیه
 های مهم حوزة نشر باید مورد توجه وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گیرد.  زیرساخت
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 منابع و مأخذ

 
 راحمديوبو هيلویکهگ استان در کتاب عيتوز و نشر تیوضع بر ثرؤم عواملي بررس(. 1392آخوندزاده، حمیدرضا)

ی الملل نیب دانشگاهنامه کارشناسی ارشد مدیریت نشر،  ، پایان(1390-1380) فروشان کتاب و ناشران دگاهيد از

 .(ع)رضا امام

 : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(.تهران ،آشنايي با چاپ و نشر(. 1375آذرنگ، عبدالحسین)

 ، تهران: کتابدار.اي از کتاب، کتابخانه و نشر کتابشمه(. 1378آذرنگ، عبدالحسین)

 ، تهران: کتابدار.هاي نشر کتاب چون چرايي در باب سیاستالف(. 1380آذرنگ، عبدالحسین)

 . 4-6: 10و  9، شماره جهان کتاب ،«منافع ملی و عمومی کتاب و نشر از دیدگاه»ب(. 1380آذرنگ، عبدالحسین)

 ، تهران: ققنوس.نگاري در قلمرو نشر: ويرايش و دانشنامه(. 1382آذرنگ، عبدالحسین)

 ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(.مباني نشر کتاب(. 1384آذرنگ، عبدالحسین)

 ، تهران: جهان کتاب.بي در راهنشر و انقال(. 1389آذرنگ، عبدالحسین)

نامه حقوق مالکیت   ويژه، فصلنامه حقوق پزشکي، «قراردادهای نشر در حقوق ایران(. »1391آزادبیگی، سمیه)

 .77-108: 6، شماره فکري

 .168-178: 2،  شماره فصلنامه سخن، «های چاپی در ایران نظری به آمار کتاب(. »1337احمدی، عبدالرحیم)

هاي نوين اطالعاتي بر فرايند صنعت نشر کتاب در  شناسايي و تحلیل اثرات فناوري(. 1396ین)اصغرنژاد، حس

، رساله دکتری علم اطالعات و ايران و ارائه الگوي مفهومي فرايند نشر مدرن و پسامدرن در کشور

 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. دانش
 و قلم اهل ناشران، دگاهید از کتاب نشر مشکالت و مسائل یبررس: بست بن در نشرکتاب»(. 1379)محسن ،یریمال یاصالن

 .1-9: 26 و 25 شماره  ،اصفهان فرهنگ هينشر ،«1378 سال در اصفهان شهر در نشر به وابسته یها صنف

 ،«ینوآور و یاقتصاد آمار یها شاخص نهادیشیپ ران؛یا در نشر یاقتصاد یها چالش»(. 1397)یاهلل ابوجعفر روح ی وعل ،یافضل

 .53-69: 9شماره  ،يانسان علوم يها برنامه و متون يانتقاد پژوهشنامه

(. 1381در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )« اقتصاد نشر»ای است: گزارشی از میزگرد  اقتصاد نشر ایران گلخانه

 .35 -43: کتاب ماه کودک و نوجوان

 .4 -9: 12، شماره شناسي کلیات: اطالعات، ارتباطات و دانشکتاب ماه (. 1391اقتصاد نشر کتاب در ایران)

 نشر يها مقاله مجموعه) لفؤم حق و کتاب نشر ةدربار. يخوار پخته و يساز کتاب(. 1381)یدعلیس داود، آل

 ی.دانشگاه نشر مرکز: تهران ی،پورجواد نصراهلل نطر ریز ،(دانش

 لیتحل: يادب نشر اقتصاد بر آن ریثأت و انقالب از پس يفرهنگ يها يگذار استیس(. 1395)محمد ،یورد اله

 یاسالم یمعمار و هنر دانشکده نشر، تیریمد ارشد یکارشناس نامه انیپا. ياقتصاد يشناس انسان بر يمبتن

 .(ع)رضا امام یالملل نیب دانشگاه

 نشر یها مقاله مجموعه) لفؤم حق و کتاب نشر ةدربار، بفروش و بساز ناشران و افست چاپ(. 1381)میکر ،یامام

 ی.دانشگاه نشر مرکز: تهران ی،پورجواد نصراهلل نطر ریز ،(دانش

 ناز کاشیان، تهران: نیلوفر. ، گردآوری عبدالحسین آذرنگ و ایراندر گیرو دار کتاب و نشر(. 1385امامی، کریم)
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 راز،یش دانشگاهنامه کارشناسی ارشد حقوق،  ، پایانرانيا در کتاب نشر و چاپ بر حاکم حقوق(. 1393امامی، محمد)

 ی.اسیس علوم و حقوق دانشکده
تحلیل سواد در صنعت  براساستدوین گزینش راهبردهای مناسب (. »1393موحد، صدیقه و محمدجواد هنرمندساری) انصاری

 .34-55: 14، شماره مجله کتاب مهر، «نشر ایران

.  1382 -1378هاي  و توزيع کتاب در استان مازندران در سال بررسي نشر(. 1384بیگم) اوصیا، فاطمه

 نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. پایان
های نشر  تحلیل آماری سیر تحول و زمینه(. »1390الجوائجی، فهیمه؛ داریوش مطلبی، نجال حریری و فرشاد مومنی) باب

 .241 -264: 1، شماره رساني پژوهشنامه کتابداري و اطالع، «1387 -1358های  کتاب ایران میان سال

، تهران: د بر نشر الکترونیکي و اقتصاد نشرآشنايي با مباني چاپ و نشر: با تأکی(. 1387الحوائجی، فهیمه) باب

 چاپار.
 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت یفرهنگ مطالعات دفتر(. 1397)یفرهنگ امور معاونت یها ارانهی تیوضع در یبازنگر

 .44 -52: 5، شماره امروز کتاب، «انداز صنعت نشر کتاب در ایران چشم(. »1352بخاش، شائول)
-78های) بررسی وضعیت نشر و توزیع کتاب در استان مازندران طی سال(. »1384بیگم اوصیا) فاطمهاقبال، فاطمه و  بنی

 .70 -81: 98 -97، شماره کتاب ماه کلیات، («1382

هاي دولتي حوزة کتاب در ايران و ارائه  اي کتاب و سیاست بررسي نشر حرفه(. 1387-1388بهبهانیان، فریده)

نامه کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی،  . پایانا تأکید بر ناشران تهران(راهکارهايي جهت ارتقاي آن )ب

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.

 .2-5، شماره ؟؟؟ : نشر دانش، «وضع نامطلوب تولید کتاب در ایران(. »1361پورجوادی، نصراهلل)

 نشر یها مقاله مجموعه) لفؤم حق و کتاب نشر ةدربار ،کتاب نشر در ومرج هرج و يآزاد(. 1381)نصراهلل ،یپورجواد

 ی.دانشگاه نشر مرکز: تهران ی،پورجواد نصراهلل نطر ریز ،(دانش

 26، روزنامه همشهري، «فشارد ورزی و تمرکزگرایی گلوی نشر را می اقتصادسنجی: سیاست(. »1378تندروصالح، شاهرخ)

 ماه. فروردین

 و یکتابدار ارشد یکارشناس نامه انیپا ،النیگ استان در کتاب نشر تیوضع يبررس(. 1390)یعل ن،یام تنهانژاد

 .مشهد واحد نور امیپ دانشگاه رسانه و هنر دانشکده ،یرسان اطالع

هاي منتشر شده فارسي در زمینه علوم پزشکي در طول  بررسي وضعیت کتاب(. 1372شیزری، زهرا) حاجی

نامه  . پایان( در ايران1368 -1372اجتماعي و فرهنگي )ريزي پنج ساله اول توسعه اقتصادي،  برنامه

رسانی پزشکی دانشگاه علوم  رسانی در شاخة پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع ارشد کتابداری و اطالع کارشناسی
 پزشکی ایران.

 و ناشران دگاهيد از يشرق جانيآذربا استان در کتاب نشر تیوضع يبررس(. 1396)حهیمل ،یرامیب زاده نیحس

 دانشگاه ،یشناس دانش و اطالعات علم ارشد یکارشناس نامه انیپا. 139۵ تا 138۵ يها سال در فروشان کتاب

 .)س(الزهرا

( و ترسیم وضعیت 1377 -1373بررسي وضعیت نشر کتاب در استان خراسان )(. 1378حسنی، محمدرضا)

 رسانی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد.  ارشد کتابداری و اطالع نامه کارشناسی ، پایانمطلوب
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المللی حق مؤلف از دیدگاه  بررسی پیامدهای الحاق ایران به نظام بین(. »1391السادات و داریوش مطلبی) حسینی، شهیمه

 .287-312: 2ره ، شماهاي عمومي رساني و کتابخانه تحقیقات اطالع، «ناشران شهر تهران

 .50-53: 180، شمارهاتیکل ماه کتاب. «نشر اقتصاد هاى آفت»(. 1391)دعباسیس ك،ین ینیحس

. تأثیرپذيري اقتصاد نشر از الحاق جمهوري اسالمي ايران به سازمان تجارت جهاني(. 1386بین، مهدی) حق

 .)ع(دانشگاه امام صادقنامه کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت )گرایش مالی(،  پایان

 نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. . پایانتوزيع کتاب در ايران(. 1358حیاتی، زهیر)

 یاسیس علوم و حقوق دانشکده ارشد، یکارشناس نامه  انیپا. رانیا در کتاب نشر و چاپ بر حاکم حقوق(. 1393)دایآ ،یدریح
 .رازیش دانشگاه

شناسي فرهنگي و اي در حوزة جامعهسبک زندگي و مصرف فرهنگي: مطالعه(. 1387خادمیان، طلیعه)

 . تهران: مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب. اي بر سبک زندگس فرهنگي ايرانیانديباچه

 ، تهران: معین.سلوک نشر امروز ايران، در سیر بي(. 1370الدین) خرمشاهی، بهاء

-12: 8، شماره خبرنامه انجمن کتابداران ايران«. نشر کتاب در ایران(. »1354خرمشاهی، بهاءالدین و نوراهلل مرادی )

20. 

نامه پایان. 138۴-137۴هاي  بررسي وضعیت نشر در استان کرمان بین سال(. 1385زاده، مهدی) رستمی

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات.رسانی، دانشگاه آزاد  کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع

هاي توزيع کتاب در تهران بررسي و شناسايي سیستم(. 1380رضایی، محسن؛ سیدعلی تنکابنی و شهریار رشیدی)

 نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی.. پایانو پیشنهاد سیستم کارآمد توزيع کتاب

 .16-2: 9،  شماره کتابجهان ، «نقض غرض(. »1374رهبانی، مجید)

 .32 -35: 36و  35، 34های  ، شمارهصنعت نشر«. رو پخش کتاب و مسائل پیش(. »1388رهبانی، مجید)

. (1370-137۴بررسي وضعیت چاپ و نشر کتاب در کرمان )(. 1375پور) زندرضوی، سیامك و رویا اخالص

 استان کرمان.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بررسي تأثیر قیمت کاغذ بر قیمت تمام شده کتاب در کشور و نتايج (. 1386)سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

سفارش وزارت فرهنگ  ، بهسازمان انتشارات جهاددانشگاهی، احتمالي حذف يارانه کاغذ بر تولید کتاب در کشور

 و ارشاد اسالمی.

تايج نبررسي تأثیر قیمت کاغذ بر قیمت تمام شده کتاب در کشور و (. 1386سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)

 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی.احتمالي حذف يارانه کاغذ بر تولید کتاب در کشور

تاب و کتابخواني جوانان، از بررسي وضعیت فرهنگ ک(. 1376سازمان ملی جوانان، موسسه مطالعات و تحقیقات)

 ، ناشران و اهل قلم، تهران: سازمان ملی جوانان.ديدگاه جوانان

 ،«نشر صنعت دگاهید: نوجوانان و کودکان یبرا شنامهینما نشر مشکالت» .(1390)زاده لیکائیفرشته م و فرشته سپهر،

 .110-123 : 1شماره  ،اطالعات يسازمانده و يکتابدار يمل مطالعات فصلنامه

هاي بهاي تمام شده و علل عدم بکارگیري آن در  بررسي وضعیت سیستم(. 1379السادات) ، اکرمشریعتی

نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مرکز آموزش و مدیریت  ، پایانموسسات انتشاراتي چاپ و نشر دولتي

 دولتی.
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 ارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.نامه ک . پایاناقتصاد کتاب در ايران(. 1356پور، معصومه) ظلی

تا  137۵هاي  بررسي وضعیت نشر در استان اردبیل بین سال(. 1383عموقین، جعفر و رئوف موسوی) عباداهلل

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل.1382

آموزان دوره  ، ترجمه در ایران و تأثیر آن بر ترجمهفعلي بازار چاپ و نشربررسي وضعیت (. 1396عسگری، محسن)

 نامه کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی. کارشناسی. پایان

مه کارشناسی ارشد نا . پایانوضعیت نشر استان مرکزي پس از انقالب اسالمي(. 1385بابایی درمنی، آذر) علی

 کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 ماه. خرداد 4، روزنامه کارگزاران، «ای نیست نشر ایران حرفه(. »1385غالمی، رضا)

ریه راهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: پژوهش نظ(. »1393اهلل و حمیدرضا داودی) فاضلی، نعمت

 .131-154: 36، شماره مطالعات فرهنگي و اجتماعي، «مبنایی

پروژه عملي: ارائه چند نمونه طراحي ، مطالعه و بررسي طراحي روي جلد کتاب درايران(. 1382نو، فرزانه) فرخ

 دانشگاه تهران، دانشکده هنر.نامه کارشناسی ارشد هنر،  ، پایانجلد کتاب

-101(: 2 مهیضم) 2 راثیم گزارش. است کرده اعتماد يب نشر بازار به را مردم يساز کتاب(. 1391)اصغر قائدان،

100. 

 يها سال فاصله در مشهد، شهر در کتاب فروش و عيتوز نشر، تیوضع يبررس(. 1391)آزاده ،ینو قلعه

 .(ع)رضا امام دانشگاه نشر، تیریمد ارشد یکارشناس نامه انیپا. 1390 تا 1380

 ،  یکم خردادماه.ساالري  روزنامه مردمهای کنونی صنعت نشر،  (. کتاب در مواجهه با چالش1384قنبری، طیبه)

( و ترسیم 1380-1378هاي ) بررسي وضعیت نشر کتاب در استان تهران در سال(. 1382کیاسی، سهیال)

 ارشد مدیریت امور فرهنگی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. نامه کارشناسی ، پایانوضعیت مطلوب

روزنامه جهان وگو با علیرضا کرمانی،  اند: دولت و اقتصاد نشر در گفت (. ناشران ما با یارانه زنده1383کرمانی، علیرضا)

 آذرماه. 11، صنعت

: 19شماره  ،مهر کتاب. «ناشران نگاه از خواندن تا ندآمدیپد از کتاب یشناس بیآس»(. 1395)یرضوان اجاق و احسان ،یکرم

138-101 . 
نامه کارشناسی ارشد حقوق. دانشگاه قم، دانشکده  . پایاننشری قراردادها به ناشرنسبت وتعهدات حقوق(. 1395اهلل) کریمی، روح
 حقوق.

 اصغر یعل نظر ریز(. یکابرد یها پژوهش محموعه) نشر یها ارانهی رگذاریثأت یها حوزه یابیارز(. 1396)خسرو زاده، طالب
 .کتاب خانه: تهرانی، دآبادیس

 .4-5: 58-57،  شماره جهان کتاب، «عوامل غیراقتصادی مؤثر بر اقتصاد نشر در ایران(. »1377محمدی، مجید)

 عوامل بررسي و اسالمي انقالب پیروزي از پس ايران کتاب نشر اقتصاد تحلیل(. 1390مطلبی، داریوش)

 رسانی، دانشگاه ازاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران. نامه دکتری کتابداری و اطالع . پایانرگذاتاثیر

کتاب ماه کلیات: اطالعات، ارتباطات و ، «اقتصاد نشر و تحلیل عوامل تأثیرگذار(. »1391مطلبی، داریوش)

 .10-21: 13و  12، شماره شناسي دانش

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/104854
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/104854
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عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر اقتصاد نشر ایران: مطالعه (. »1391ئجی)الجوا مطلبی، داریوش و فهیمه باب

 -75: 60، شماره رساني تحقیقات کتابداري و اطالع، «1387 -1358های  موردی دیدگاه ناشران فعال بین سال

51. 

فصلنامه ، «ف در ایراندیدگاه ناشران شهر تهران دربارة حق مؤل(. »1392السادات حسینی) مطلبی، داریوش و شهیمه

 .42 -56: 2، شماره مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطالعات

 21، و توسعهاقتصاد روزنامه . «ترین دخالت دولت در اقتصاد نشر ممیزی کتاب ناجوانمردانه(. »1386جواد) مظفر، محمد

 مهر. 22شهریور و 

، روزنامه بهار، «رسانی در چاپ و نشر: ضرورت بازنگری اقتصاد کتاب در ایران از فناوری تا اطالع(. »1379معتقدی، محمود)

 خرداد ماه. 25

نامه  ، پایان1386ـ 1376هاي  سال دربررسي مشکالت ناشران استان تهران (. 1387، طاهره)پور نظری فتخریم

 رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال. اطالعکارشناسی ارشد کتابداری و 

. وزارت (1379تا  1370بررسي وضعیت نشر کتاب در استان يزد )(. 1380زاده، فاطمه و نادر طاهرزاده) مکی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورای پژوهشی ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد. 

 استان در کتاب عيتوز و نشر تیوضع بر ثرؤم عواملي بررس(. 1392، عصمت)نسب یملکوت

نامه کارشناسی ارشد مدیریت  . پایان(1390-1380)فروشان کتاب و ناشران دگاهيد از راحمديوبو هيلویکهگ

 ، دانشکده مدیریت.)ع(المللی امام رضا نشر، دانشگاه بین

اجتماعي ـ محیطي موثر بر میزان تولید ارزيابي و بررسي تجربي تاثیر عوامل (. 1382رضا) مهدیزاده، محمد

. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت امور فرهنگی، مرکز مطالعات و تحقیقات کتاب در ايران )دهة هفتاد(

 فرهنگی.

 .195 -220: 5، شماره نامه پژوهش، «بررسی تاثیر یارانه کتاب بر بازار آن(. »1382موسایی، میثم)

های تعادل اقتصادی بر بخش فرهنگ، وزارت  (. بررسی اثرات سیاست1375نشگاه تهران)موسسه تحقیقات اقتصادی دا
 های بنیادی. فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت پژوهشی و آموزش مرکز پژوهش

بررسي رفتارها و نیازهاي خريداران کتاب در تهران )بررسي (. 1383موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب)

 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی. نوضعیت تقاضاي کتاب در تهرا

 .34 -37: 68، شماره کیهان فرهنگي، «وضعیت کلی صنعت نشر ایران(. »1368مولوی، فرشته)

ـ  66و  13۵۴ـ  ۵6هاي بررسي و مقايسه انتشار کتاب در ايران در سال(. 1366مومنی مدادی، فرزانه)

 شناسی. رسانی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان ی و اطالعنامه کارشناسی ارشد کتابدار ، پایان1360

 (. اقتصاد بیمار کتاب، تهران: عطایی.1347الزمانی، محمدحسن) صاحب ناصرالدین

، پایگاه شناسي عرضه کاالهاي فرهنگي ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ؛ آسیب(. 1387نثاری، احمد)

 رسانی )برخط(:  رسانی دبیرخانه شورای عالی اطالع اطالع
http://www.iranculture.org/news/veiw.php?gid=4&id=12213&print=1 (acsses 

7/6/2008) 

http://www.iranculture.org/news/veiw.php?gid=4&id=12213&print=1
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هاي دوم و سوم توسعه  قي وضعیت نشر کتاب در ايران طي برنامهبررسي تطبی(. 1384نظربلند، آزاده)

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  پایان (،1382 -1373اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )

 تحقیقات، 

 اي مصاحبه براساس) آن با مقابله يراهکارها و کتاب قاچاق بر موثر عوامل طالعهم(. 1397)حامد ،ینظر

 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت یفرهنگ مطالعات دفتر ،(نظران صاحب و متخصصان

، هاي علوم پزشکي فارسي از ديدگاه ناشران بررسي وضعیت چاپ و نشر کتاب کتاب(. 1387نقدی، پرستو)

 رسانی پزشکی. اطالعرسانی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده مدیریت و  نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع پایان

برداران کتاب،  برداران )ديدگاه بهره اثر تبلیغ بر مصرف کتاب از منظر بهره(. 1383رضا) السادات، سید نقیب

 . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی.ناشران و کارشناسان(

، روزنامه جهان صنعت، «حران زده استحلقه مفقوده اقتصاد نشر: سازوکار تولید کتاب در ایران ب(. »1383یوسفی، حامد)
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