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Abstract 
Objective: U.S. sanctions on Iran were first imposed during the U.S.-Iran hostage crisis of 

1979-1981. The increase of these imposed sanctions in the recent years has given rise to 

discussion about resistance economy as a coping Strategy. The Resistance Economy doctrine is 

intended to make the Iranian economy resistant to all external economic shocks in the long term, 

including Western sanctions and global financial crises. The purpose of this study is to examine 

the strategies of realizing resistance economy in the field of book publishing from publishers’ 

perspective. 

Methodology: The content analysis method and survey research design were adopted for this 

study. The purpose of content analysis was to extract the components of resistance economy in 

field of book publishing industry and apply them in constructing the research instrument. The 

instrument for the data collection was a questionnaire which was consisted of 11 questions 

based of 5 Likert point. The population of the study was 252 active book publishers in the 

Isfahan city. All of the respective questionnaires had distributed randomly through simple 

random sampling among sample size of 148 publishers. Out of the 148 questionnaire, 97 were 

returned and completed. The data were analyzed using IBM SPSS. 

Findings: Based on the results obtained, majority of the respondents were male 74 percent 

followed by 24 percent female. Their median age was 42 years old. Findings revealed that book 

publishers are experiencing financial problems and challenges. The most important challenges 

from publishers’ point of view were insufficiency and expense of publishing materials, 

dependence on lucrative markets, lack of material capital, lack of participation of banks or 

investors in the field of book publishing and lack of study culture from their perspective. Based 

on the questionnaire results, the respondents provided suggestions on how overcome financial 

problems by applying resistance economy. They recommended that using strategies such as 

government support in form of facilitating and reforming the marketing system in book 

publishing industry, promotion of knowledge-based publishing industry, consumption 
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management and maximizing use of material and human resources have a positive and 

significant impact on the realization of a resistance economy.  

Conclusion: This is the first study that addressed realizing resistance economy in book 

publishing industry in Iran. Therefore, the results can be applied to improve book publishers’ 

situation. From the findings it can be concluded that, although some of the solutions presented 

in this study may require the collective action of publishers and external agents, some of them 

certainly require serious attention and actions from the government and relevant agencies to 

change the situation. 
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 چکیده

المللی باعث گردید بحث اقتصاد مقاومتی به راهبردی برای مقابله با این مسئله مطرح گردد.  های بین تحریم تشدیدهای اخیر در سال: هدف

 مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران است.راهکارهای تحقق اقتصاد هدف از این پژوهش شناسایی و ارائه 

به صورت ترکیبی با شیوه تحلیل  هـا گردآوری داده تحلیلی انجام گردید.-بوده و به روش پیمایشی کـاربردی، : پژوهش حاضرروش شناسی

 رفت.انجام گ استفاده از پرسشنامه اقتصاد مقاومتی وراهکارها در جهت تحقق  استخراجمحتوا جهت 

های زیادی  ها نشان داد که اکثریت ناشران مشکالت مالی و چالش نظر به وابستگی نسبی صنعت نشر به مواد و منابع وارداتی، یافته: ها یافته

 بازارهای به نشر، وابستگی و چاپ مصالح و مواد گرانی و کمبودها از دیدگاه ناشران، عبارت از   کنند. مهمترین چالش می  در این زمینه تجربه 

، اقتصادی نبودن حوزه نشر و فقدان فرهنگ و نشر حوزه چاپ گذار در افراد سرمایهیا ها و  سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک پرنوسان، کمی 

زیع درقالب اعطای تسهیالت و اصالح نظام بازاریابی، تبلیغات و توکارگیری راهکارهایی همچون حمایت دولت   ه. از منظر آنان باست مطالعه

داری در  مثبت و معنی تأثیردر حوزه نشر کتاب، دانش محورکردن صنعت نشر، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از منابع مادی و انسانی 

 تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی خواهد داشت.

عوامل بیرونی همانند وزارت فرهنگ و ارشاد گرچه راهکارهای ارائه شده، در مواردی نیاز به اقدام جمعی ناشران و نظارت ا: گیری نتیجه

های ذیربط را جهت تغییر  جدی در دولت و دستگاه می   عز اسالمی دارد ولیکن راهکارهایی نیز خارج از حوزه اختیارات ناشران بوده که قطعاً

 طلبد. می  شرایط 

 

 .چاپ کتاب، نشر کتاب، ناشران، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد نشرها:  کلیدواژه

 وع مقاله: پژوهشین
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 مقدمه 

رود که نه تنها موجب رشد فرهنگ مردم  امروزه صنعت نشر یکی از صنایع مهم در همه جوامع به شمار می

دار  و ریشه یمی شود بلکه توسعه فرهنگی جوامع را نیز به دنبال دارد. در ایران صنعت نشر یکی از صنایع قد می

های صنعتی شدن، در یک قرن گذشته وارد کشور شده است. این صنعت  است که با ظهور نخستین نشانه

گیرد و محصوالت آن  می  های مختلف دربر چاپ، نشر و توزیع را به شیوهامور مربوط به  ای از طیف گسترده

نشر کتاب به جهت چاپ و نظیر کتاب، نشریه، مجله و روزنامه دارد. از این میان صنعت  ای مالحظهتنوع قابل 

چاپ و نعت رود، ص می  به کار صنعتی که در روند تولید و تکثیر این کاالی فرهنگی  ای کامالًه هاستفاده از شیو

ها اعم از کتابی که  نشر انواع گوناگون کتابچاپ و در اینجا مقصود از نشر کتاب،  نشر کتاب نام گرفته است.

 ءنشر کتاب جزخواند تا کتابی که ویژه بزرگساالن، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان است.  می  نوآموز 

شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  تأثیرتحت  باشد که رونق و یا رکود آن که به شدت می  ایی ه همقول

رسانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی،  جامعه است و به دالیل مختلف از جمله نقش مهم آن در اطالع

ریزان  ای برای دولتمردان و برنامه المللی دارای اهمیت ویژه زایی، جذب سرمایه، عرضه و تقاضای بین اشتغال

 (. 0931، دیگران است )باب الحوائجی و 

یافتگی کشورها محسوب  ی مهم توسعهها ریکی از معیا جزءدر دنیای کنونی میزان انتشارات کتاب 

دهند که کشورهای توسعه یافته در زمینه نشر کتاب و کتابخوانی همانند  می  شود. آمارهای موجود نشان  می  

 ، پور و میرحسینی ند )مفتخری نظریا ا، از کشورهای در حال توسعه پیشی گرفتهه هبسیاری دیگر از زمین

رو بوده که  گوناگونی روبه های همواره با فراز و نشیب ،نشر کتاب در طی دوران خود ،ایرانکشور ما در  (.0931

در به طور مثال فنی در این حوزه بوده است.  های منشا آن تحوالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و پیشرفت

که نتیجه اعمال فشار و تحریم  شرایط ویژه اقتصادی کشور 0931وایل دهه ا های اخیر مخصوصاً طی سال

کاهش نقدینگی ناشران و افزایش قیمت   قیمت کاغذ،نسبی  قیمت ارز، افزایش افزایشکشورهای غربی است، 

دهی  چنین شرایطی که سودکه در نهایت به کاهش چشمگیر فروش کتاب انجامید.  را در پی داشت کتاب

دیگر رغبت کمتری برای حضور  ،ای نشر کتاب گذاران حرفه مراه داشت، باعث گردید تا سرمایهه ه ب پایینی را

خرید کتاب   معافیت مالیاتی ناشران،  اقداماتی نظیر تأسیس کارگروه کاغذ،در بازار فرهنگ داشته باشند. گرچه 

شد ولیکن با  می  و ناشران قلمداد اقدامات مثبت برای کمک به صنعت نشر کتاب  جزء از ناشران از سوی دولت

طلب ای را  توجه ویژهدر بحران به سر برده و این امر توجه به مشکالت موجود همچنان صنعت نشر کتاب 

 .(6102پهلو، مطلبی و اصغرنژاد،  )فرج کند می  
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و  ها ریزی مهم در برنامه های گرچه نشر کتاب از قلمرو( اعتقاد دارند که 0931میرحسینی ) پور و نظری

ای در ایران چندان مورد بررسی قرار  شود ولی به دالیل ناشناخته می  فرهنگی کشور محسوب  های سیاست

دیگری که منجر  های مطالعاتی و همچنین فعالیت های نگرفته و متاسفانه نظام آموزشی و پرورشی کشور، طرح

ای  یک باعث رشد این حوزه به صورت حرفهشود هیچ  می  به تولید دانش، اطالعات، تحلیل نگرش و دیدگاه 

گستری  پروری، رویدادآفرینی، دانش در پی فرهنگکتاب که حوزه نشر  نشده است. از طرف دیگر با وجود این

تحقیقات بر  های و روش علمی  های مند و متکی بر بنیاد گونه مدیریت و نظارت نظام سازی است ولی هیچ و فضا

            در جامعه کنونی ما از توجه واقعی یکسره بیرون مانده است. کتاب ه نشرآن حاکم نبوده است. گویی ک

م راهگشای ناشران باشد هم ه ه ک کتاب نشر چاپ و از این رو انجام تحقیقاتی منطبق با نیازهای واقعی حوزه

 . باشد می  ضروری کننده توسعه فرهنگی جامعه،  تسهیل

 با مسائل اقتصادی آمیخته است. از طرفی کتاب مشکالت حوزه نشر بنابر اذعان بسیاری از ناشران

می در سال   ریزان اقتصادی کشور با استفاده از راهکار ارائه شده توسط رهبر فرزانه انقالب اسال مسئوالن و طرح

مان حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است، در تالشند فشارهای تحمیلی کشورهای غربی را ه  که  0936

مقابل  در است که دقیقاً می   مفهو مقاومتی اقتصادکرده و اقتصادی پویا و فعال در کشور مستقر سازند. خنثی 

جویانه  اقتصادی سلطه های هدف آن ایستادگی در برابر هدفگیرد و  کننده قرار می اقتصاد وابسته و مصرف

، این تضمین مقاومتی حرکت کنداساس این مفهوم، اگر کشور به سمت استقرار و استمرار اقتصاد  بر است.

در مقابل هر نوع تحریم و یا فشار خارجی مصون مانده و شرایط رشد و توسعه کشور با  وجود دارد که

ده عقااین خوداتکایی و بدون نیاز به بیگانگان در هر شرایطی فراهم خواهد بود. صنعت و حوزه نشر کتاب از 

بررسی و شناسایی گردد.  صنعتاقتصاد مقاومتی نیز در این تحقق  راهکارهایمستثنی نبوده و ضروری است 

در این زمینه  ی آن وجود دارد، تاکنون تحقیقی علمی اتی که بر روتأکیداین مسئله و  زیادبا توجه به اهمیت 

حاضر با هدف ارزیابی وضعیت ناشران در حرفه نشر کتاب و  پژوهشدر همین راستا انجام نشده است. 

 ای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آنان انجام گردید. شناسایی راهکاره

 

 پرسش های پژوهش

 :پژوهش به قرار ذیل پاسخ داده خواهد شدهای  پرسشدر ادامه به 

 از دیدگاه ناشران کدامند؟ کتابنشرچاپ و اقتصادی در حوزه  معضالت عمده -0

 چگونه است؟ کتاب میزان رضایت ناشران از وضعیت و شرایط فعالیت در حرفه نشر -6

 کتاب از دیدگاه ناشران کدامند؟ ثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشرؤم یراهکارها -9
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 کدامند؟ از دیدگاه ناشران گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتابتأثیر های نهاد -4

بر رونق حوزه ی تأثیراقتصاد مقاومتی چه  ثر در تحققؤاز دیدگاه ناشران به کارگیری راهکارهای م -5

 ؟چاپ و نشر کتاب دارد

 

 مبانی نظری

گر شاهد رویدادهای ویژه و  فضای اقتصادی ایران در دهه حاضر، به واسطه فشارهای تحمیلی کشورهای سلطه

پردازی را  ایدهسابقه است. این شرایط، ضرورت نوآوری و  کم فردی است که وقوع آن در دنیا بسیار به منحصر

این  های برخاسته از این شرایط فائق آمد. در کند تا بتوان در برابر چالشفارغ از الگوهای رایج ایجاب می

از طرف مقام معظم رهبری ابالغ و در  رسماًبند  64در قالب  0936در سال راستا، الگوی اقتصاد مقاومتی 

(، اقتصاد مقاومتی از 0934شور قرار گرفت. به نقل از گویا )های اجرایی در ک گانه و دستگاه دستور کار قوای سه

های  یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی و خصومت»منظر ایشان 

اقتصادی مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به »و یا  «رشد و شکوفایی کشور باشد  کننده تواند تعیین شدید می

دانان با بسط  اقتصاد .«دهد حتی در شرایط فشار هم امکان رشد و شکوفایی داشته باشد یک ملت اجازه می

کننده یک  با اقتصاد وابسته و مصرفدر رویارویی و مقابله  آن را نوعی از اقتصاد دانسته که معموالً ،این مفهوم

 توانایی ایستادگی در برابر. از نظر آنان، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی غیرمنفعل است که گیرد کشور قرار می

آن را بر اساس ،ساختارهای اقتصادی موجودبتواند با تغییر در  نظام سلطه را داشته باشد واهـداف اقتصادی 

ای از  نماید. در مجموع بر این باورند که اقتصاد مقاومتی مجموعهسازی  بومیبینی مورد نظر  اهداف و جهان

توان آسیب فشارهای اقتصادی وارده به کشور را از جوانب  ی آن میگیربه کارتدابیر مدیریتی است که با 

 (.0939مختلف کاهش داد )فشاری و پورغفار، 

شرایط  مینأت»های اقتصاد مقاومتی شامل مواردی از جمله سیاست بر مبنای سخنان مقام معظم رهبری

ان، بنی ازی اقتصاد دانششتیکشور، پ لمی داخلهای انسانی و ع مالی و سرمایه ع، مناباتامکان هو فعالسازی هم

وری در  دادن رشد بهره قرار ، محورملی نوآوریام کشور و ساماندهی نظ علمیجامع  هسازی و اجرای نقش یادهپ

ابعاد اقتصاد مقاومتی و  ، تبیینهای عمومی کشور ویی در هزینهج صرفه و ت اجرایییظرف ییرکارگ اقتصاد، به

هایی شامل مردمی بودن )مشارکت آحاد  ف دیگر این سیاست دارای رویکرد. از طراست «ازی آنس ناگفتم

های بیرونی جهت  های داخلی و فرصت گرایی )استفاده از ظرفیت برون ،های اقتصادی( مردم و اقشار در فعالیت

های برتر و با ارزش افزوده(، عدالت  رشد در فضای رقابتی(، دانش بنیانی )تولید کاال و خدمات بر اساس فناوری

های جامعه به امکانات، اطالعات و عوامل تولید در کشور به  بنیانی )دسترسی سریع و آسان کلیه اقشار و گروه
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وری حداکثری و  بر نیروهای داخلی و مدیریت مصرف و بهره زایی در اقتصاد )تکیه صورت مساوی( و درون

ها و  تواند به عنوان الگویی جهت دستیابی به اهداف و توسعه ملی توسط افراد، گروه خوداتکایی( است که می

 (.0932، اقشار مختلف قرار گیرد )نمامیان و میر

است که که این الگو دارای الزاماتی سازد  ( خاطر نشان می0939در تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی اسدی )

یابد. از نظر وی، الزامات شامل برنامه مصوب، قانون و نظارت،  ها، اقتصاد مقاومتی تحقق می در صورت وجود آن

اقتصاد دستوری، مقابله و تقلیل شرایط سخت، توجه به تولیدات ملی و داخلی، مردمی کردن اقتصاد و 

مقاومت و پایداری در جامعه برای عبور از شرایط سخت دوران تحریم سازی  ها و فرهنگ مشارکت دادن آن

های اقتصاد مقاومتی را به نوعی با سبک زندگی  سیاست ،ای دیگر در مطالعه(، 0932ساالر و خراسانی ). است

های اقتصاد مقاومتی که مرتبط با سبک زندگی  ارکان سیاست ،. در این پژوهشندا آحاد مردم مرتبط نموده

توسعه کارآفرینی از طریق مشارکت جمعی مردم، تسهیل و تشویق  ؛بندی کلی شامل دسته 3د در هستن

همکاری جمعی، ساماندهی نظام ملی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، توانمندسازی نیروی کار، مدیریت مصرف 

ی، تبیین مدهای دولت، تقویت فرهنگ جهادآهای عمومی کشور، اصالح نظام در جویی در هزینه و صرفه

( نیز تحقق اهداف 0930) فر است. حمیدی شدههای علمی ارائه  سازی آن در محیط اقتصاد مقاومتی و گفتمان

داند.  برداری در جامعه می اقتصاد مقاومتی را منوط به تعامل پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره

رکن اصلی قابل  1توان  مبانی نظری، در مجموع میهای انجام شده بر اساس پیشینه موجود و  مطابق با بررسی

 (. 0تمایز برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت )شکل 

توجه به اقتصاد دانش بنیان، تقویت فرهنگ کار و تولید، اصالح الگوی مصرف، کاهش  ؛این ارکان شامل

های موجود  اکثر از ظرفیتهای خارجی، ایجاد روحیه خودباوری، مردمی نمودن اقتصاد و استفاده حد وابستگی

های اقتصاد مقاومتی ترکیبی از اصالح وضعیت موجود و همچنین تصحیح  . بر اساس این ارکان، بن مایهاست

تواند در ارائه راهبردها و برطرف  که میاست ها و اصول اقتصاد مقاومتی  فرهنگ جامعه متناسب با ارزش

  نمودن مشکالت صنایع مختلف از آن استفاده نمود.
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 ارکان اقتصاد مقاومتی .0شکل 

 

الگویی بومی در توسعه کشور  ،های اقتصاد مقاومتی کنند که سیاست ( اذعان می0935یعقوبی، )کریمی و 

های  است و به همین دلیل تحقق و اجرای موفق آن از جوانب گوناگون، مستلزم آگاهی از نگرش افراد و گروه

کنند که با  می تأکید( نیز 0932. ساالر و خراسانی )استبخش  ریزی اثر یابی و برنامه مختلف به منظور زمینه

های اقتصاد مقاومتی نیاز است تا محققان، نویسندگان،  توجه به عدم درک کامل بسیاری از اقشار از مصداق

مصادیق عینی آن در زندگی و کسب و کار  تعریف دقیق این الگو،مسئوالن و غیره تالش کنند تا ضمن باز

 . شودشناسایی و تبیین  مردم در تمامی جوانب

 

 پیشینه پژوهش

 در حوزه چاپ و نشر کتاب، به سه گروه کلی قابل تقسیم هستند )باب الحوائجی و انجام شده  های پژوهش

لیف أ، تدر مورد وضعیت نشر کتاب ارقامها، بیشتر به ارائه آمار و   پژوهش (. نخستین گروه از این0931، دیگران

ریزی،  ؛ اشرفی0936 ،زاده )مکی اند پرداختههای زمانی  مختلف و مقایسه دورهای موضوعی ه هحوزدر  یا ترجمه

اشران، ای نه هدیدگا ،عالوه بر وضعیت آماریگروه . دومین (0933 ،؛ شمسی و مطلبی0933پاپی،  و پور کاظم

فر و حیدری  فهیمی) اند دهقرار دا ها، مراکز توزیع و بازاریابی و غیره را مورد کنکاش  ها، کتابفروشی چاپخانه

انجام شده، بیشتر موانع و مشکالت در گروه سوم تحقیقات  .(0935پهلو، مطلبی و اصغرنژاد،  ؛ فرج0939

؛ 0931، و میرحسینیپور  ی، نظریمفتخر ؛0931)محسنی،  منعکس گردیده است نشر کتاب و چاپو  ناشران

 ارکان 

اقتصاد 

 مقاومتی

مردمی نمودن 
 اقتصاد

 کاهش

 وابستگی ها 

تقویت فرهنگ کار 
 و تولید

اصالح الگوی 
 مصرف

توجه به اقتصاد 
 دانش بنیان

ایجاد روحیه 
 خودباوری

استفاده حداکثری از 
 جودمو ظرفیت های
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(. در ادامه به تعدادی از تحقیقات در سه 0934جمالی،  ؛ توکل و بنی0936نسب،  راد و ملکوتی؛ 0931مطلبی، 

 گروه ذکر شده پرداخته شده است. 

کتاب  ارزیابی وضعیت نشربا هدف ( 0936زاده ) توسط مکیهای گروه نخست، پژوهشی  در بین پژوهش

در گرچه رشد انتشار کتاب که  هش نشان دادی این پژواه ه. یافتدر استان یزد صورت گرفت 11در طی دهه 

 نتایجدر مقابل،  .ردنسبت به کل کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندا سیر سعودی داشته ولی این استان تقریباً

 ، نشان دادبود کردهبررسی را  0932-0911های  ن قم طی سالوضعیت نشر کتاب در استاای دیگر که  مطالعه

ها بوده و از این جهت رتبه  که استان قم از نظر وضعیت نشر کتاب دارای جایگاه بهتری نسبت به دیگر استان

از ناشران این استان از وضعیت کسب و کار و حرفه خود ابراز  به طور کلی نیمی  رد ودوم پس از تهران را دا

 (. 0933، شمسی و مطلبی) رضایت نموده و از شرایط نیز راضی بودند

نظر به گروه دوم از مطالعات حوزه چاپ نشر کتاب که بیشتر به دیدگاه ناشران و دیگر رابطان این حوزه 

الکترونیک از دیدگاه ابعاد اقتصاد نشر کتاب  ای را در خصوص مطالعه( 0939فر و حیدری ) میفهیاند،  پرداخته

ثر بر برآورد هزینه کتاب ؤعوامل م که گرچههای این تحقیق نشان داد  یافته. را به انجام رسانیدند ناشران

ی نظیر تولید و محتوای ایه هزینحال، در بعضی مواقع ه با این شبیه به کتاب چاپی است کی تقریباًالکترونی

ای تولید کتاب الکترونیک را تا ه هتواند هزین می   جستجو،ی نظیر های انیمیشن و تصاویر متحرک و قابلیتپویا، 

 ( نیز در0935نژاد ) پهلو، مطلبی و اصغر ی مشابه فرجا هتاب چاپی افزایش دهد. در مطالعحدودی نسبت به ک

 های فناوری دریافتند کهآن بر چاپ و نشر کتاب  تأثیربررسی دیدگاه ناشران در خصوص فناوری اطالعات و 

عناصر نشر، کاهش ای ه هداری بر تولید فنی کتاب از جنب مثبت و معنی تأثیرنوین اطالعاتی توانسته 

ای کتاب اینترنتی و فروش آنالین کتاب، ه هفیزیکی، ایجاد صفحات وب شخصی، ایجاد فروشگا های فعالیت

 توزیع و فروش کتابهای  آن بر هزینه تأثیربا این وجود  ؛های الکترونیک بگذارد فروش کتاب حسابداری و

 .است چندان اثربخش نبوده

 ها، به ناشران در حوزه چاپ و نشر کتاب یا گروه سوم از پژوهشدر خصوص مسائل و موانع مبتال 

نبود فرهنگ ل فرهنگی و ئجدا از مسا ،مشکل ناشران تریی نشان داد اصلی (0931محسنی )های پژوهش  یافته

گذاری  به دالیلی همچون نظام ناسالم بازار، عدم سرمایه ،مسئله توزیع کتاب و ت به مطالعهعاد ،مناسب

باعت نارضایتی عمده ناشران استان  ی. چنین عواملاستفقدان تشکیالت منظم و بزرگ پخش  و مناسب

راد و و  (0931پور و میرحسینی ) مفتخری نظریخراسان از حرفه خود است. در تحقیقی مشابه توسط 

ی توکل ها یافتهبیان شده است. غیراقتصادی بودن این حرفه  ،مشکل ناشران ترین عمده (0936نسب، ) ملکوتی

جهت  های الزم در ایران دارد که با توجه به فقدان زیرساخت تأکید( هم بر این نکته 0934جمالی ) و بنی
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و  ودی تحقق نخواهد یافتهای فارسی به ز ، نشر الکترونیک کتابافزاری افزاری و سخت نرم های شبکهتوسعه 

( در 0933های چاپ و نشر سنتی کتاب درگیر خواهند بود. مطلبی ) ناشران همچنان با مسائل و چالش

اساس مرور متون و پیشینه موجود در داخل کشور، سیزده مشکل اقتصادی مرتبط با صنعت نشر  پژوهشی بر

 (. 0بندی نموده است )جدول  را به قرار ذیل شناسایی و دسته

 

 مرتبط با صنعت نشر تصادیمشکالت اق .0جدول 

 مشکالت 

 باالبودن قیمت کتاب

 عدم همخوانی بین درآمد مردم و قیمت کتاب

 طوالنی بودن دوره بازگشت سرمایه ناشران

 غیراقتصادی بودن فعالیت نشر

 افزایش تورم

 اقتصادی به صنعت نشر نگاه غیر

 از آنگذاری مادی و عدم حمایت سیستم بانکی  پایین بودن سرمایه

 گرانی کاغذ و سایر ملزومات نشر

 های اقتصادی حاکم بر جامعه و رکود اقتصادی سیاست

 المللی های بازارهای داخلی و عدم ارتباط نشر ایران با بازارهای بین محدودیت

 گذاری غیراصولی قیمت

 نبود سیستم حسابداری قیمت تمام شده در میان اکثر ناشران

 فروشان بینی شده کتاب پایین بودن تخفیف پیش

 (0939) منبع: مطلبی     

 

( در مطالعه خود، عمده 6103العابدینی، همت، رحمانی کاتیگری، کشتکار و طالبی آزادبنی ) زین

دارند  تأکیدهای اقتصادی، فناوری، سیاسی و فرهنگی در کشور دانسته و  مشکالت ناشران را ناشی از چالش

ها  این دسته از چالش فتنرگ نظر های آینده در حوزه نشر کتاب نیازمند در ریزی حل مشکالت ناشران و برنامه

 . است

های مربوط به آن در   هایی به بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب و چالش در خارج از کشور نیز پژوهش

ونه اند که به طور نم همچون ناشران و کتابفروشان پرداخته های مختلف و عوامل ذیربط در این حوزه  کشور

، 9هاوس ؛( در تایوان6109) 6هانگ  لین، چیااو و ؛کشور نیجریه ( در6100)، 0توان به تحقیقات جیمز می  

 

1. James 

2. Lin, Chiou, Huang 

3. House 
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 ؛( ویتنام6102)، 6هانگ ؛برزیل (6104) 0هاپسل و رپسولد   رودریگرز، چی منتی، نوگورا، ؛( انگلستان6109)

و  سانچز-ردویوید، ایکو آفریقا و( 6103) 5تراسبی، زدوار و مورگان ؛هلند( 6101) 4زل ؛(6102) 9ترنتاکستی

 اشاره نمود. در استرالیا  (6103) 2جاکوز

های چندی در خصوص وضعیت چاپ  های گذشته پژوهش در سال دهد که می  مرور پیشینه موجود نشان 

مبتال به های مختلف و همچنین مسائل  ها و سال و نشر کتاب، آمار و ارقام در خصوص میزان انتشارات در دهه

دهند که صنعت نشر کتاب در طی سالیان گذشته  می  ها نشان   صنعت نشر انجام شده است. نتایج این پژوهش

 است،    با چالش و مسائل مختلفی از جمله مسائل فرهنگی و مسائل مالی به صورت کم و بیش مواجه بوده

پذیر  از لحاظ اقتصادی چندان توجیهکه حتی بسیاری از ناشران کشور فعالیت در این حوزه را  به طوری

های اقتصادی و فشارهای ناشی از آن به ناشران و حوزه چاپ و نشر کتاب  بینند. با توجه به تشدید تحریم نمی

 ؛های اقتصاد مقاومتی جهت برون رفت از این شرایط تاکنون و پیرو آن، ابالغ سیاست 31به ویژه از اوایل دهه 

های اقتصاد مقاومتی، در حوزه چاپ و نشر کتاب صورت نگرفته  بر سیاست یدتأکتاکنون هیچ پژوهشی با 

است. از این رو این پژوهش قصد دارد به ارزیابی وضعیت چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران در شرایط حاضر 

 در تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه را از دیدگاه آنان شناسایی نماید.  مؤثرو راهکارهای مهم و  بپردازد

 

 روش پژوهش

گردآوری  روش .شده استانجام  توصیفی-بوده و به روش پیمایشی حاضر از نظر هدف کـاربردی پژوهش

و  مقاومتیاقتصاد  هایو راهکاراستخراج ابعاد به صورت ترکیبی با شیوه تحلیل محتوا و متون جهت  ـاه هداد

صورت  ،دیدگاه ناشران در این خصوص بررسیجهت  همچنین استفاده از پرسشنامه وموارد منطبق با آن 

ناشران فعال استان اصفهان در بانک اطالعات ناشران اداره کل  شامل  این پژوهش جامعه آماری .پذیرفت

جدول شد. بر اساس  می   رناش 656بود که مشتمل بر  0931فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در سال 

گیری در این  برای آن تعیین گردید. روش نمونه 043ی برابر ا هحجم نمون گیری کرجسی و مورگان نمونه

 پرسشنامه محقق ساخته بود. ،ابزار گردآوری اطالعاتگیری تصادفی ساده بود و  پژوهش، نمونه

ثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در ؤمتبیین و شناسایی راهکارهای از آنجایی که هدف اصلی این پژوهش 

ها بود، ابتدا محتوای سخنان مقام معظم رهبری در  کتاب و بررسی دیدگاه ناشران در مورد آن حوزه نشر

 
1. Rodrigues, Chimenti, Nogueira, Hupsel &  Repsold 

2. Hung 

3 .Trentacosti 

4. Zell 

5. Throsby, Zwar & Morgan  
6. Hviid, Izquierdo-Sanchez & Jacques  
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ای مورد بررسی  گانه مربوطه، به روش کتابخانه 64های کلی  خصوص اقتصاد مقاومتی و مبانی نظری سیاست

(. مطابق با ارکان مستخرج و همچنین پیشینه حوزه چاپ و 0 قرار گرفت و ارکان آن استخراج گردید )شکل

در تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه تبیین و ابزار پژوهش  مؤثرها و راهکارهای  لفهؤنشر کتاب، م

 5 بر اساس طیف لیکرتبود که پرسش  00 شاملپرسشنامه  . اینبر پایه آن طراحی گردید )پرسشنامه(

، روایی ییدأجهت ت ،طراحی و تدوین گردید. پس از طراحی و تدوین پرسشنامه( 5تا  0)نمره  ای گزینه

پرسشنامه ، با اعمال اصالحاتی مختصر، نظرات پس از دریافت برای سه نفر متخصص ارسال شد که پرسشنامه

 پرسشنامه در بین نمونه آماری 95سنجش پایایی گردید. بر این اساس، در یک مطالعه پایلوت، تعداد آماده 

 3/1 ابعاد مورد بررسی، ضرایب آلفا باالتر از  می  ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. در تما توزیع شد و

یید پایایی، پرسشنامه به صورت حضوری در بین کل نمونه آماری توزیع گردید. از مجموع أبود. با توجه به ت

نامه که به صورت کامل تکمیل شده و قابل پرسش 31ای توزیع شده در بین نمونه آماری، تعداد ه هپرسشنام

ای مربوط به ه هدهی داد پس از استخراج و درون استفاده جهت تجزیه و تحلیل بود، انتخاب گردید.

 ها در دو بخش توصیفی و تحلیلی انجام شد.  ا، تجزیه و تحلیل آنه هپرسشنام

پژوهش ارائه شده و در  های پرسششناختی و متغیرهای مرتبط با  جمعیت های در بخش توصیفی، ویژگی

که با توجه به  ا استفاده گردیده هاسمیرنوف جهت سنجش نرمالیتی داد-بخش تحلیلی، از آزمون کولموگروف

گیری شد.  بهرهپژوهش  های پرسشای نیز برای یکی از  ها از آزمون تی تک نمونه هیید نرمال بودن دادأت

 بود. SPSSو  Excelافزارهای مورد استفاده جهت انجام تجزیه و تحلیل، نرم افزارهای  نرم

 

 اه هیافت

، از نمونه انتخابی جامعه گردآوری شد و پس از تجزیه و تحلیل پژوهش راهکارای این پژوهش بر اساس ه هداد

 است. ا ارائه گردیدهه هداد

ناشری که در این پژوهش شرکت  31از تعداد ، 0ر مندرج در نمودا ای این پژوهشه هتوجه به یافتبا 

سال و میانگین سابقه کاری  46درصد آنان مرد بودند. میانگین سنی آنان  63/12درصد زن و  10/69داشتند، 

 سال بود. 04ها در این حرفه نشر  آن
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 جنسیت ناشران .0نمودار 

 

 ؟کتاب کدامندعمده اقتصادی ناشران در حوزه چاپ و نشر  معضالت اول:پرسش 

های سیاسی فضای اقتصادی ایران امروز، رویدادهای ویژه و منحصر به فرد اقتصادی را  با وجود فشار و تحریم

معضالت  و میزان بررسی نوعباشد. به منظور  از آن نمی تأثیر شاهد است که صنعت چاپ و نشر کتاب نیز بی

 5طیف لیکرت  اساس از آنان خواسته شد تا معضالت خود را بر ،رو هستند با آن روبه ناشرانکه اقتصادی 

، به ترتیب مشخص نمایند. مطابق با نظر داوران 0مطابق با جدول  بسیارزیاد( = 5بسیارکم تا  =0ای ) گزینه

همچنین  و آن مانند و کاغذ، فیلم مشکل ویژهه ب نشر و چاپ مصالح و مواد گرانی و کمبود :مسائلی همچون

سرمایه مادی، عدم  کمی  ؛(49/4پرنوسان با میانگین ) و متغیر بازارهای به حیث این در کشور وابستگی

اقتصادی نبودن حوزه نشر  ؛(95/4) و نشر چاپگذار در کار  ها و افراد سرمایه ها و سازمان مشارکت بانک

مطالعه نکردن، روی نیاوردن به  ،نامشخص بودن جایگاه کتاب در جامعه که جلوه ظاهری آن ؛(95/4)

معضالتی بودند که ناشران زیاد  جزء ؛(04/4) است در سبد کاالی مردمکتاب  شتن خریدنداا و قرار ه هکتابخان

 ها روبه رو بودند.  با آن

حاکم نبودن سیاست  که تا حدودی نیز با مسائل و معضالتی از جمله بیان کردندهمچنین ناشران 

 ؛(39/9با میانگین ) سنجیده کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر نشر کتاب در ایران ایه همشخص و برنام

وابستگی حوزه  ؛(26/9) ربط در این زمینه ای ذیه هو حمایت ضعیف دستگا نشر تجهیزات و تهیه موادسختی 

موجود به نحو احسن مدیریِت ناکارآمد، مدیریتی که از امکانات  ؛(69/9)های اقتصادی  و سیاستنشر به دولت 

کمبود وسایل و امکانات فنی ؛ (09/9) نگری و قدرت جذب ندارد کند و ابتکار، نوآوری، آینده نمیبرداری  بهره

 هستند. مواجه  ؛(15/9) ا و ابزارهای چاپه همدی، فرسودگی دستگاآچاپ و نشر، ناکار

 

 

 %  26مرد 

 زن مرد

 %40زن 
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 گزینه ای  3عمده پیش روی ناشران در حوزه چاپ و نشر کتاب بر اساس طیف لیکرت  . معضالت0جدول

 ناشران در حوزه چاپ و نشر کتاب معضالت

 
 میانه میانگین

انحراف 

 معیار

 همچنین وابستگی ،آن مانند و کاغذ، فیلم مشکل ویژهه ب نشر و چاپ مصالح و مواد گرانی و کمبود

  پرنوسان و متغیر بازارهای به حیث این در کشور

09/0 5 21/1 

 99/1 5 95/0 گذار در کار کتاب و نشر ها و افراد سرمایه ها و سازمان سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک کمی 

 34/1 5 95/0 اقتصادی نبودن حوزه نشر

ها  کتابخانهنامشخص بودن جایگاه کتاب در جامعه، که جلوه ظاهری آن مطالعه نکردن، روی نیاوردن به 

 در سبد کاالی مردم کتاب  شتن خریدو قرار ندا

00/0 0 00/0 

و بلندمدت بر نشر کتاب در  ،های سنجیده کوتاه مدت، میان مدت حاکم نبودن سیاست مشخص و برنامه

 ایران

39/9 0 24/1 

 94/0 0 64/9 ربط در این زمینهیهای ذ و حمایت ضعیف دستگاه نشر تجهیزات و تهیه موادسختی 

 90/0 9 49/9 های اقتصادی وابستگی حوزه نشر به دولت و سیاست

کند و ابتکار،  نمیموجود به نحو احسن بهره برداری  مادی مدیریِت ناکارآمد، مدیریتی که از امکانات

 نگری و قدرت جذب ندارد  نوآوری، آینده

09/9 9 14/0 

 99/0 9 15/9 ها و ابزارهای چاپ فرسودگی دستگاهکمبود وسایل و امکانات فنی چاپ و نشر، ناکارامدی، 

 90/0 4 59/4 تخصصی در نشر کتاب -کمبود نیروهای فنی

 

رصد( میزان مشکالت و د 2/15) اکثر ناشران، 6در خصوص میزان این معضالت، مطابق با نمودار 

یک از   هیچدر واقع زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نمودند. در زمینه حرفه نشر، مالی خود را  های چالش

 .نداقتصادی ندانست ه با معضالتهدهندگان خود را بدون مواج خپاس

 

 
 . میزان مشکالت اقتصادی ناشران در حوزه نشر کتاب8نمودار 
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 چگونه است؟کتاب نشر  : میزان رضایت ناشران از وضعیت و شرایط فعالیت در حرفهدومپرسش 

درصد( از ناشران از حرفه خود راضی  94، در حالی که )کتاب و وضعیت حرفه نشراز نظر رضایتمندی از شغل 

 . (9ناراضی بودند )نمودار  ان ناراضی یا کامالًدرصد( از آن 22یا تا حدودی ابراز رضایت کردند، حدود )

 

 
 . میزان رضایت ناشران از شرایط و وضعیت حرفه نشر0نمودار

 

حوزه چاپ و نشرکتاب از دیدگاه در اقتصاد مقاومتی در تحقق  مؤثر راهکارهای سوم:پرسش 

 ناشران کدامند؟

منطبق با  راهکارهاییستند، نیاز است تا ه ه نظر به معضالت اقتصادی که ناشران با آن در شرایط تحریم مواج

در که وا در کشور اجرایی گردد. از بین راهکارهای مستخرج از تحلیل محتاقتصاد مقاومتی  های کلی سیاست

زیاد(، حمایت  بسیار =5بسیارکم تا  =0ای ) گزینه 5ناشران بر اساس طیف لیکرت  ،استارائه شده  6 جدول

( و اصالح نظام بازاریابی، تبلیغات و توزیع در حوزه نشر 41/4قالب اعطای تسهیالت و وام به ناشران ) دردولت 

 در رفع معضالتشان دانستند.  مؤثربسیار راهکارهای  جزء ( را44/4کتاب )

(، 31/9ا با میانگین )ه هجویی کردن در هزین دانش محور کردن صنعت و حوزه نشر کتاب جهت صرفه

(، استفاده حداکثری از وسایل و 32/9سازی مدیریت مصرف منابع در حوزه نشر توسط ناشران ) فرهنگ

و تالش جهادگونه ناشران با هدف ارتقا و حل (، کار 30/9) امکانات داخلی )ملی( در صنعت چاپ و نشر کتاب

ای اقتصاد مقاومتی در سیستم ه همد با دیدگاآ(، انتخاب و به کارگیری مدیران کار31/9) مشکالت صنعت نشر

بودند که از نظر  راهکارهای دیگری ( نیز از93/9اجرایی کشور به خصوص در صنعت و حوزه نشر کتاب )

 واقع شوند. مؤثر شان در حوزه نشرکتاب معضالتدر رفع توانند  می  ناشران 
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 بر رفع معضالت و رونق حوزه چاپ و نشر از دید ناشران مؤثرراهکارهای اقتصاد مقاومتی  .8جدول 

 انحراف معیار میانه میانگین راهکارها 

 20/1 5 02/0 حمایت دولت درقالب اعطای تسهیالت و وام به ناشران

 21/1 5 00/0 تبلیغات و توزیع در حوزه نشرکتاب اصالح نظام بازاریابی،

 13/0 0 92/9 ها محورکردن صنعت و حوزه نشر کتاب جهت صرفه جویی کردن در هزینه دانش

 06/0 0 96/9 سازی مدیریت مصرف منابع در حوزه نشر توسط ناشران فرهنگ

 49/0 0 90/9 کتاباستفاده حداکثری از وسایل و امکانات داخلی )ملی( در صنعت چاپ و نشر 

 49/0 0 91/9 کار و تالش جهادگونه ناشران با هدف ارتقا و حل مشکالت صنعت نشر

در سیستم اجرایی کشور  های اقتصاد مقاومتی انتخاب و به کارگیری مدیران کارآمد با دیدگاه

 به خصوص در صنعت و حوزه نشر کتاب

93/9 9 49/0 

 99/0 0 29/0 های دیجیتالی( کردن نشر کتاب )انتشار کتابجویی در مصرف کاغذ با دیجتالی  صرفه

 15/0 0 69/0 های الکترونیک حذف تدریجی کتاب چاپی و حرکت به سوی چاپ کتاب

 

از دیدگاه  گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتابتأثیر های : نهادچهارمپرسش 

 کدامند؟ ناشران

 9طور که در جدول  همان های مختلف در تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه نشر، نظر به نقش نهادها و سازمان

درصد( از ناشران اذعان داشتند که تعامل و هماهنگی همزمان دولت،  4/42حدود ) نیز نشان داده شده است،

عتقد درصد( نیز م 2/60را دارد. حدود ) تأثیرو ناشران در این خصوص بیشترین  اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارت

توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشند. از طرف دیگر  می  دولت و ناشران هستند که  بودند که صرفاً

بخش خصوصی به تنهایی و یا همکاری دولت با وزارت  به عقیده ناشران، اقدامات صرف خودشان در این زمینه،

های نهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت  فعالیتترین تأثیربی  جزءبه تنهایی  اسالمی ارشاد فرهنگ و

 .است  نشر 

 

 ها در تحقق راهکارهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نشر از دیدگاه ناشران  ها و ارگان  نقش نهاد .0جدول

 درصد فراوانی نهاد یا ارگان

 0/06 05 دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ناشران

 6/40 40 دولت و ناشران 

 6/03 03 دولت 
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 0/04 04 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1 1 دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 1 1 ناشران یا بخش خصوصی  صرفاً

 011 32 جمع کل

 

در تحقق اقتصاد مقاومتی چه  مؤثر به کارگیری راهکارهایاز دیدگاه ناشران  پرسش پنجم:

 دارد؟ی بر رونق حوزه چاپ و نشر کتاب تأثیر

 گیری شد. بر اساس نتایج ای بهره تک نمونه t از آزمون این پرسش با توجه به پاسخ ناشران،به منظور بررسی 

 15/1( که از مقدار بحرانی آن یعنی 111/1داری ) یبا توجه به سطح معن ،4دست آمده مندرج در جدول ه ب

دار بین میانگین به دست آمده  یتفاوت معن تر است، نمره به دست آمده از نظرات پاسخگویان نمایانگر کوچک

به ناشران،  از دیدگاهتوان نتیجه گرفت که  می  . بر این اساس استدر طیف لیکرت  9با میانگین نظری یعنی 

خواهد  ها کتاب و رفع معضالت آن نشر داری بر رونق حوزه مثبت و معنی تأثیرکارگیری راهکارهای ذکر شده 

  داشت.

 

 ثر در تحقق اقتصاد مقاومتی بر رونق صنعت نشرؤبه کارگیری راهکارهای م تأثیر. 0 جدول

 داری یسطح معن درجه آزادی t میانگین

05/9 969/9 36 111/1 

 

 گیری و نتیجهبحث 

مهم فرهنگی و اقتصادی محسوب شده و از آنجایی  های در جوامع مختلف، چاپ و نشر کتاب از جمله فعالیت

زیادی داشته و از طرف دیگر موجبات اشتغال، اثر جامعه  می   که از یک طرف در ارتقای سطح فرهنگ عمو

ریزان و مختصصان این  اران، برنامهذهمواره مورد توجه سیاستگ ،سازد می  جذب سرمایه و درآمدزایی را فراهم 

زیادی بوده  های های گذشته حرفه چاپ و نشر کتاب درکشور دستخوش فراز و نشیب الحرفه بوده است. در س

زیادی را برای متولیان این حرفه به ویژه ناشران ایجاد کرده است. وابستگی به مواد، صنایع  های چالش که بعضاً

سیاسی و کمبود ارز  های شوند از یک طرف و اعمال تحریم می  که در کشورهای توسعه یافته تولید  و تجهیزات

صنایع و  می   تما اند. اتکا به اقتصاد مقاومتی در این امر دخیل بوده از طرف دیگر از عوامل بیرونی هستند که در
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سازی  های اخیر برای مقابله با وابستگی به کشورهای دیگر و همچنین مقاوم ا، سیاستی است که در ساله هحرف

و فشارهای خارجی ارائه گردیده است. صنعت چاپ و نشر نیز از این قضیه مستثنی  ها  کشور در برابر تحریم

 را برطرف نمود.  ها  اقتصادی مقاومتی بسیاری از چالش یی مطابق باهاراهکارتوان با توسل به  می  نبوده و 

ه های این پژوهش که با هدف ارزیابی وضعیت ناشران در حرفه نشر کتاب، شناسایی و ارائ هیافت

اقتصادی  های نظر به فشار و تحریم ،راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آنان انجام شد، نشان داد

مالی خود را در زمینه چاپ  های های اخیر، اکثر ناشران میزان مشکالت و چالش خارجی و افزایش آن در سال

ه هخود را بدون مواج ،دهندگان هیچ یک از پاسخ ارزیابی نمودند. تقریباً «خیلی زیاد»و یا  «زیاد»و نشر کتاب 

نشان  نیز (0931پور و میرحسینی ) مفتخری نظری پژوهش ،. در همین راستاندبا مشکالت اقتصادی ندانست

آور  گذاری در نشر کتاب را زیان داد که اکثر قریب به اتفاق ناشران استان تهران نیز از نظر اقتصادی، سرمایه

پهلو،  فرج در پژوهشی دیگر اند. شان را غیراقتصادی بودن این حرفه عنوان نموده مشکل ترین دانسته و اصلی

عمده در بخش  یبسیاری از ناشران دارای مشکالت هم به این نتیجه رسیدند که( 0935نژاد ) مطلبی و اصغر

 .شود میها  ها هستند و این مسئله باعث ایجاد مشکالتی در کسب و کار آن توزیع و فروش کتاب

 دیدگاهزیادی بر رضایتمندی از شغل و حرفه داشته باشد،  تأثیر تواند می رونق کسب و کار که نظر به این

از ناشران  نیمی بیش از  در این پژوهش، دست آمدهه ناشران در این زمینه نیز بررسی گردید. بر اساس نتایج ب

 تأکید( در پژوهش خود 0930صابر نعیمی ) .نمودنددرصد( از حرفه خود اظهار عدم رضایت  22کتاب )

شود،  می  از آنجایی که نشر کتاب، به عنوان بخشی از یک صنعت، نوعی از کسب و کار محسوب کند،  می

هر چند در این بین ؛ عمر چندانی نخواهد داشت همانند هر صنعت یا بنگاه دیگری بدون سود اقتصادی عمالً

مین مالی و بازگشت سرمایه در أدانند ولی بی شک بدون ت می  بسیاری از ناشران نیز هدف خود را کار فرهنگی 

 تاکار برای ناشران با توجه به نوسانطراحی مدل کسب و ادامه راه باز خواهند ماند. از این رو درازمدت از 

ای نوین و یا حتی ه هسازی اید و ابعاد گوناگون فرایند تجاریبازار، قدرت خرید مشتریان، مسائل اقتصادی 

 باشد.در این خصوص رسان ناشران  تواند یاری می   آنانآموزش طراحی مدل کسب و کار به 

به ترتیب مسائلی  بررسی نوع و چگونگی معضالت اقتصادی ناشران در حوزه نشر کتاب نشان داد که

 از کشور آن و وابستگی مانند و کاغذ، فیلم مشکل ویژهه ب ،نشر و چاپ مصالح و مواد وگرانی کمبودهمچون 

ها و افراد  ها و سازمان سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک کمی پرنوسان،  و متغیر بازارهای به این حیث

نامشخص بودن جایگاه کتاب در جامعه که جلوه اقتصادی نبودن حوزه نشر،  ،و نشر چاپگذار در کار  سرمایه

 جزء ا و قرار ندادن کتاب در متن زندگی و کار استه هظاهری آن مطالعه نکردن، روی نیاوردن به کتابخان

حاکم نبودن سیاست مشخص  معضالت عمده آنان است. همچنین تا حدودی نیز با مسائل و معضالتی از جمله
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 تجهیزات و تهیه موادبا میانگین،  مدت و بلندمدت بر نشر کتاب در ایران مدت، میان ای سنجیده کوتاهه هو برنام

ت ناکارآمد، یمدیر، وابستگی حوزه نشر به دولت، ربط در این زمینهیای ذه هو حمایت ضعیف دستگا نشر

نگری و قدرت جذب  کند و ابتکار، نوآوری، آینده نمیمدیریتی که از امکانات موجود به نحو احسن بهره برداری 

  ه، مواجا و ابزارهای چاپه همدی، فرسودگی دستگاآچاپ و نشر، ناکار کمبود وسایل و امکانات فنی، ندارد

رونق بوده و  ( در مطالعه خود دریافتند که بازار کتاب در ایران ضعیف و بی0934ستند. توکل و بنی جمالی )ه

باشد. بنابراین با  می  عوامل بازدارنده جهت رونق حوزه چاپ و نشر کتاب  جزءاقتصادی نیز  های مشکالت تحریم

های  تحریم و فشارهای اقتصادی تحمیلی خارجی نیاز است تا اقدامات حمایتی دولت در سالتوجه به شرایط 

های  دفمند به کتابه  های ناشران، یارانه کتاب در حوزه نشر، یاران مچون معافیت مالیات، معافیت بیمهه  هگذشت

کم بهره به آنان و... تداوم یافته و تعدادی از این تسهیالت  های ممرجع و زیربنایی، خرید کتاب از ناشران و وا

شود، با تدابیر و تسهیالت دیگر جهت برون رفت ناشران از این شرایط، جایگزین  نمیکه در حال حاضر ارائه 

 گردد. 

 ثرمؤاین زمینه بسیار  تواند در می  کردن صنعت و حرفه چاپ نشر کتاب نیز  حرکت به سوی دانش بنیان

واقع شود. در خصوص اقدامات ناشران جهت بهبود وضعیت خود و تحقق راهکارهای اقتصاد مقاومتی از سمت 

های کلی  بر اجرای سیاست تأکیدمدیریت مصرف با آنان، تالش برای افزایش کیفیت آثار منتشر شده خود، 

داخلی شامل استفاده از نیروهای متخصص و توانمند و  های ظرفیت می   و استفاده از تمااصالح الگوی مصرف 

 توانند راهگشا باشند.  می  گیری از ابزار و صنایع داخلی،  بهره

توانند کمک شایانی  می  از نظر ناشران، راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتاب که 

درقالب اعطای حمایت دولت  :اولویت شاملبه رفع مشکالت عدیده آنان در این حوزه نماید به ترتیب 

دانش  ؛کتاب تبلیغات و توزیع در حوزه نشر؛ بهره به ناشران و اصالح نظام بازاریابی کم های تسهیالت و وام

سازی مدیریت مصرف  فرهنگ ؛اه هجویی کردن در هزین محور کردن صنعت و حوزه نشر کتاب جهت صرفه

استفاده حداکثری از وسایل و امکانات داخلی )ملی( در صنعت چاپ و نشر  ؛منابع در حوزه نشر توسط ناشران

انتخاب و به کارگیری مدیران ؛ کار و تالش جهادگونه ناشران با هدف ارتقا و حل مشکالت صنعت نشر ؛کتاب

در سیستم اجرایی کشور به خصوص در صنعت و حوزه نشر کتاب بود.  ای اقتصاد مقاومتیه همد با دیدگاآکار

رچه راهکارهای ذکر شده در مواردی نیاز به اقدام خود ناشران در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گ

در این خصوص  و... اسالمی ارشادفرهنگ و دارد، با این وجود نظارت و هدایت عوامل بیرونی همانند وزارت 

ت ناشران خارج بوده و نیاز به یک مورد نیاز است. از طرف دیگر، راهکارهایی نیز ذکر شده که از حوزه اختیارا

اقتصاد مقاومتی و  یها  سیاستو تحقق تا زمینه عملیاتی نمودن  ردای ذیربط داه هعزم ملی در دولت و دستگا
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کاربردی به شرح ذیل  های پژوهش حاضر، پیشنهادهای یافتهبر اساس  ناشران را فراهم آورد. معضالترفع 

 :گردد می  ارائه 

 ئل اقتصادی، نوسانات بازار و مسائل بودن حوزه نشر کتاب از فشارها و مسا ثرأبا توجه به مت

ضروری بوده و    بسیار در این زمینه و هدایت آنانطراحی مدل کسب و کار برای ناشران  ،فرهنگی

 راهگشا باشد.  بسیار تواند می

 فراهم ، بنابراین است کسب سود اقتصادی و بازگشت سرمایه از مهمترین معضالت ناشران

های الزم  و ایجاد زیرساختگیری فناوری اطالعات توسط ناشران به کاروردن شرایطی جهت آ

به ویژه تولید و توزیع را سرعت بخشیده و  ،گیر در حوزه چاپ و نشر کتاب فرایندهای سنتی و وقت

 .جویی در وقت و هزینه ناشران شود باعث صرفه

  ،نشر کتاب  کردن صنعت و حرفه دانش بنیانحرکت به سوی نظر به غالب بودن نشر سنتی

 در جهت رفع معضالت ناشران خواهد بود. مؤثرراهکاری بسیار 

  ،بر اجرای  تأکیدمدیریت مصرف با تالش ناشران برای افزایش کیفیت آثار منتشر شده

ای داخلی شامل استفاده از نیروه های ظرفیت می  ، استفاده از تماهای کلی اصالح الگوی مصرف سیاست

اطالعاتی و همچنین ابزار و صنایع داخلی در حوزه چاپ  های گیری از فناوری متخصص و توانمند و بهره

 انجامد.یتوانند به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ب می  که از جمله راهکارهایی است  ،و نشر کتاب

 در  اقداماتی نیز ،های ذیربط هتگادرکنار اقدامات الزم توسط ناشران، نظارت و هدایت دس

اقتصاد  های راهکار و... الزم است تا زمینه عملیاتی شدن  می  ارشاد اسالفرهنگ و سطح دولت، وزارت 

 .گرددپیش فراهم  مقاومتی و رفع مشکالت ناشران بیش از

 

 سپاسگزاری

 گردد. قدردانی ها تشکر و ارائه نقطه نظرات آن به خاطرتمامی داوران گرامی  دارد از اینجا جا در
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پژوهش نامه انتقادی متون و  .(. نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت0936) اسفندیاری، علی اصغر.؛ ترحمی، فرهاد

 .42-50(، 3)02، ای علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیه هبرنام

ران و چگونگی مصرف کتاب (. بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ای0930) بنی جمالی، سید محسن ؛وکل، محمدت

 .004-042، 40 ،فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،لکترونیکی در بین کاربران ایرانیا

از  32تیر بازیابی شده در تاریخ ، (. راهکاری به نام اقتصاد مقاومتی0930حمیدی فر، ریحانه )

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=212705      
بر وضعیت نشر کتاب در استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه  مؤثر(. بررسی عوامل 0934) ملکوتی نسب، عصمت ؛راد، ایرج

 .53-00 ،9 پژوهشنامه چاپ و نشر، ،(0931-0991ناشران و کتابفروشان )

با رویکرد سبک  ررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی(. ب0936خراسانی، فاطمه ) ؛ساالر، حبیب اهلل

 .016-23، 0-9، مجله اقتصادی ،زندگی

 (،0)00، کتاب ماه ،0996-0922های  (. بررسی وضعیت نشر کتاب در استان قم بین سال0993مطلبی، داریوش ) ؛شمسی، اشرف

59-66. 

 .50-90، 2 ،فصلنامه تحلیلی پژوهش کتاب مهر ، (. مدل کسب و کار صنعت نشر و اقتصاد نشر0930صابر نعیمی، المیرا )

اندیشکده حکمرانی  ،ملی بر تعاریف اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تعریفی جدیدأاقتصاد مقاومتی چیست؟ ت(. 0930گویا، محمد علی )

 /ftn2 http://gptt.ir/1-2/#_از  32بازیابی شده در تاریخ خرداد  ،شریف

های اطالعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از  فناوری تأثیر(. 0935اصغر نژاد، حسین ) ؛فرج پهلو، عبدالحسین؛ مطلبی، داریوش

 .95-013(، 0)03رسانی،  کتابداری و اطالع ،نگاه ناشران

 .43-01، 6-5، مجله اقتصادی ،(. بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران0939رغفار، جواد ) پو ؛فشاری، مجید

فصلنامه مطالعات  ،رونیکی از دیدگاه ناشران ایرانیبررسی ابعاد اقتصاد نشر کتاب الکت .(0939حیدری، ابراهیم ) ؛فر، سپیده فهیمی

 .41-6 ،39، ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

 .019-30 ،فصلنامه کتاب ،(0922-0929بررسی نشر کتاب در استان خراسان ). (0929محسنی، محمد رضا )

(، 090)4، )کلیات( کتاب ماه ،(0992-0959) می  (. سیمای نشر کتاب در ایران پس از پیروزی انقالب اسال0992داریوش )مطلبی، 

32-99. 

 ، 0996-0926های  بررسی مشکالت ناشران استان تهران طی سال(. 0992میرحسینی، زهره ) ؛پور، طاهره مفتخری نظری

 .004-32 ،(9)0 ،فصلنامه دانش شناسی

 90-49 ،56، فصلنامه کتاب ،بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد .(0994زاده، فاطمه )مکی 
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 هاجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با روش کیفی نظری همدل بومی سرمای(. 0936)ترسیم  ،میرعلی؛ فرشید ،نمامیان

 . 00-42، (0)0، مدیریت سرمایة اجتماعی ،بنیاد داده
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