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Abstract 

Objective: Today, start-ups play an important role in all industries and businesses. In this 

regard book-related industries are one of the most important cultural industries in all of 

countries. So it is accordingly important in Iran. Considering the activities of start-ups in the 

field of books, it is necessary to conduct periodic studies on the status and quality of their 

activities. Accordingly, the main purpose of this study was to explain the activity status of 

active startups in the field of book in Iran and present development scenarios for them. 

Methodology: The approach used in this study is mixed (quantitative and qualitative). This 

means that in the first stage of the research, a quantitative approach was used to collect 

information and explain the status of start-ups. Then in the second part of the research, a 

qualitative approach was used to formulate their future scenarios. In the quantitative part of the 

present study, survey research method was used. Also in the second part of this study, which is 

dedicated to scenario development for future drawing, formative scenario planning method was 

used. In the first part of the study population, there were 154 active start-ups in the field of 

books. According to this, 58 of which were in the field of electronic books, 26 of them are in the 

field of audio books, 65 of them are in the field of distribution and sales of printed books and 5 

of them are in the field of social networks. In the second part of the present study, semi-open 

interviews were conducted with 9 scientific and executive experts in this field to formulate 

scenarios. To analyze the contents of interviews, hidden qualitative content analysis with 

inductive approach was used.  

Findings: The results of this study showed that the main focus of startups is in Tehran and their 

formation life dates back to the last two decades. In general, start-ups in this field are weak and 

this weakness is due to the weak field of books in the country. The financial and infrastructure 

capabilities of these companies are very low and in most cases require support, and investor 

institutions and accelerators rarely enter these areas due to the slight profitability of this field. In 

terms of legal and administrative infrastructures, there are many gaps facing these companies in 
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the book industry and it is necessary to reform the procedures, laws and executive 

infrastructures and facilitate the activities of these institutions.  

 

Keywords: Book industries, Start-ups, E-books, Audiobooks, Sales and distribution of printed 

books. 
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چکیده

 توسعه   یوهایو ارائه سنار رانیفعال در حوزه کتاب در ا یها آپ استارت تیفعال تیوضع نییتبهدف: 

 حیاطالعات و تشر یگردآور یبرا یکمّ کردی( است. ابتدا از رویفیو ک ی)کم یبیاستفاده شده در پژوهش حاضر ترک کردیرو :یشناس روش

استفاده شد. در  یشیمایاز روش پ یاستفاده شد. در بخش کم یفیک کردیاز رو وهایسنار نیتدو یها استفاده شد و سپس برا آپ استارت تیوضع

آپ فعال در  استارت 451استفاده شد. جامعه پژوهش  ینیتکو یونگاریداشت از سنار ندهیآ میترس یبرا ویسنار نیبه تدو تصاصدوم که اخبخش 

 5و  یو فروش کتاب چاپ عیمورد در حوزه توز 25 ،یمورد در حوزه کتاب صوت 62 ،یکیمورد در حوزه کتاب الکترون 55حوزه کتاب بودند که 

شد.  ییو اجرا ینفر از متخصصان علم 9باز با  مهین یها دارند. در بخش دوم اقدام به انجام مصاحبه تیفعال یاجتماع یها بکهمورد در حوزه ش

 استفاده شد.  ،یاستقرائ کردیپنهان با رو یفیک یمحتوا لیها از روش تحل مصاحبه یمحتواها لیتحل یبرا

. گردد یبرم ریها به دو دهه اخ آن یریها در شهر تهران است و عمر شکل گ آپ استارت ینشان داد که تمرکز اصل جینتا :ها افتهی

ها  شرکت نیا یرساختیو ز یبودن حوزه کتاب در کشور است. توان مال فیاز ضع یضعف ناش نیهستند و ا فیحوزه ضع نیا یها آپ استارت

 نیحوزه به ندرت وارد ا نیا یسودآور یکم لیبه دل زیها ن هندهو شتاب د گذار هیهستند و مؤسسات سرما یبانیپشت ازمندیاست و ن نییپا اریبس

به اصالح  ازیها در صنعت کتاب است و ن شرکت نیا یرو شیپ یاریبس یهاخأل یو ادار یقانون یها رساختی. به لحاظ زشوند یها م حوزه

 مؤسسات است. نیا تیفعال لیو تسه ییرااج یها رساختیو ز نیقوان ها، هیرو

 

 .ها، کتاب الکترونیکی، کتاب صوتی، فروش و توزیع کتاب چاپی آپ : صنایع کتاب، استارتاه دواژهیکل

 پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 

--------------------- 
 مرکزی آستان قدس رضوی  کتابخانهناشر: 

 
 

 .441-51صص. ، 91شماره پیاپی ، 6، شماره 61، دوره 4111رسانی،  کتابداری و اطالع
 62/6/4111پذیرش:  تاریخ -42/4/4111ارسال: تاریخ

           

  هنویسند ©
 

 

 

mailto:meh.hafezi@gmail.com
mailto:meh.hafezi@gmail.com


 58                                                                                                         3شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانی کتابداری و اطالع

مقدمه

های اطالعاتی و ارتباطی در صنایع  فناوریگیری از  های پرکاربرد و فعال در حوزه بهره امروزه یکی از حوزه

ها در ابزارهای هوشمند تلفن همراه است.  گیری از آن ها به ویژه در حوزه بهره آپ گیری استارت فرهنگی، شکل

توان گفت که این موضوع تبدیل به موضوعی ملی و  حجم پوششی و استفاده از این ابزارها می با توجه به

های کارآمد و  ها در یک حوزه و عدم توجه به حوزه آپ گونه برخی از استارت پراهمیت شده است. توزیع قارچ

ها در کنار هم  لیتهای مختلف باشد. این فعا تواند مانع از رشد هدفمند و منظم در حوزه مؤثر دیگر می

ها شدید  شود تا رقابت در برخی حوزه ای را ایجاد کنند. همین موضوع سبب می های گسترده توانند تحول می

های زیادی  ها شاهد هیچ نوع فعالیت مؤثری نباشیم. در نتیجه شاهد هدر رفت سرمایه بوده و در برخی حوزه

رو نهادهای   این ها باشد. از های آتی در این حوزه فعالیتتواند صدمات جدی برای  در کشور خواهیم بود که می

های مختلف و متنوع ایجاد کنند تا رشد  هایی را در حوزه ها و تحرک ملی سیاستگذار وظیفه دارند تا انگیزه

 ها منطقی و مبتنی بر نیازهای کشور باشد.  آپ استارت

ها توسط  سایی و تعیین وضعیت فعالیت آنبنابراین نظارت و مدیریت بر این حوزه وسیع، نیازمند شنا

های  الزم است نهادهای سیاستگذار در پی رصد وضعیت فعالیت در این راستانهادهای ملی و سیاستگذار است. 

وکارهای نوپا، امکان  های مختلف باشند و با سیاستگذاری در حمایت و توسعه کسب ها در حوزه آپ استارت

گرفته در این حوزه یکی از مهمترین   وکارهای شکل ازند. حوزه فرهنگ و کسبها را فراهم س رشد و پویایی آن

ها به  المللی دیگر است. این حوزه هایی است که مورد توجه نهادهای سیاستگذار کشور و نیز نهادهای بین حوزه

رد توجه از منظر حاکمیت کشورها بسیار مو اثرگذاری بنیادیو در فرهنگ جامعه دلیل تأثیرگذاری درازمدت 

 گیرند.  قرار می

وکارهای مرتبط با  های دیگر است، کسب یکی از مسائل مهم در کشور که زیربنای بسیاری از فعالیت

کاالی فرهنگی به نام کتاب است. این حوزه به دلیل ارتباط مستقیم با فرهنگ مطالعه در کشور و اهمیت 

. در این راستا 1فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته است دار در وزارت های اولویت باالیی که دارد در زمره حوزه

اند. عالوه بر این ترسیم  وکارهای نوپای فعال در حوزه کتاب مبنای مطالعه قرار گرفته در پژوهش حاضر کسب

های حوزه  آپ ها در حوزه استارت دهنده تمرکز یا تفرق فعالیت تواند نشان وکارها می نقشه فعالیت این کسب

های موجود را شناسایی کند و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  توانند شکاف ها می د. این نقشهکتاب باش

ی ترسیاستگذاری درست و مؤثر ،ها وکارها و هدایت و توسعه آن کند تا نسبت به مدیریت این کسب کمک 

 داشته باشد.

 
1. https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/duty 
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ر بخش پیشینه به تحلیل د کههای مرتبط با کتاب در کشور صورت گرفته  های متعددی در حوزه پژوهش

های اطالعاتی  ( در پایگاه1931ها پرداخته شده است ولی با توجه به جستجوهای صورت گرفته )در تیرماه  آن

ها(، پایگاه اطالعاتی مقاالت مانند  نامه )پایگاه اطالعاتی پایان 1داخلی مانند پایگاه اطالعاتی گنج ایرانداک

ابهی که به این موضوع پرداخته باشد بازیابی نشد. این موضوع ، پژوهش مش4و سید 9، نورمگز2مگیران

های مختلف مرتبط با  ها در حوزه آپ دهنده این است که تاکنون پژوهشگران به حوزه مدیریت استارت نشان

های مرتبط با  آپ . با توجه به گستردگی حوزه فعالیت استارتاند یا دست کم کمتر پرداخته اند کتاب نپرداخته

های تولید محتوا، طراحی  آپ مانند استارت پذیری کتاب )از تولید محتوا گرفته تا انتشار و دسترسکتاب 

( و نیز محتوا، مدیریت محتوا، تولید محتوای دیجیتال، فروش الکترونیکی محتوا، فروش محتوای الکترونیکی

 بط با کتاب در کشور شود. های مرت آپ ای به استارت ها الزم است توجه ویژه اهمیت برخی از این فعالیت

های  ویژه در فعالیت  های فیزیکی و مجازی به بنابراین با توجه به اهمیت موضوع گسترش فعالیت

بندی،  ها، تالش شد شناسایی، دسته آپ آپی و نیز ضرورت اطالع، نظارت، رصد و نیز توسعه استارت استارت

. از این رو هدف اصلی این صورت پذیرددر کشور های حوزه کتاب  آپ ترسیم نقشه موضوعی فعالیت استارت

های فعال در حوزه کتاب و تدوین سناریوهای محتمل برای توسعه  آپ پژوهش تبیین وضعیت فعالیت استارت

 وکارها تعیین شد. در راستای وصول به این هدف، اهداف جزئی زیر نیز حاصل خواهند شد: آتی این کسب

 حوزه کتاب در ایرانهای فعال در  آپ شناسایی استارت -

 های فعال در حوزه کتاب در ایران آپ تبیین وضعیت استارت -

های محتمل در توسعه  ها در حوزه کتاب و تبیین آینده آپ های فعالیت استارت شناسایی شکاف -

 های فعال در ایران آپ استارت

 

پیشینهپژوهش

نوپا در داخل و خارج از  یوکارها سبمرتبط با ک یها پژوهش در حوزه پژوهش یها نهیشیو مرور پ مطالعه

 افولرشد و  ،یریگ متمرکز بر عوامل شکل شتریها ب آپ ها در حوزه استارت که پژوهش دهد یکشور نشان م

ها را سنجش  و اثر آن یبند تیاولو ،ییعوامل را شناسا نیهستند و تالش دارند تا ا یمتک ورانه،نوآ یها تیفعال

)فتحی،  ندیارائه نما ینموده و در صورت امکان راهکار ییها را شناسا بوط به آنها و مسائل مر و چالش ندینما

 
1. https://ganj.irandoc.ac.ir/ 
2. https://www.magiran.com/ 
3. https://www.noormags.ir/ 
4. https://www.sid.ir/ 



 58                                                                                                         3شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانی کتابداری و اطالع

؛ (1931)؛ نیرومند، رنجبر، سعدی، امیرشاهی (1913)؛ محقر، حاجی حیدری (1914)اسفیدانی، اکبری 

فر  ؛ شاهین(1931)؛ یوسفی (1931)؛ نجفی (1931)؛ یوسفی مقدم (1931)پور  لو، مظاهری، طالب برجعلی

؛ (1937)؛ اربابی (1936)آبادی  ؛ فدایی فتح(1936)؛ میرزارسولی (1936)؛ ندافی، احمدوند (1936)

؛ (1931)؛ خلوت (1937)؛ کنعانی (1937)؛ فخر (1937)؛ اصفهانیان (1937)؛ مطهری (1937)زاده  انصاری

در  یلیموبا یها آپ وکارها و استارت انجام شده به کسب یها . اغلب پژوهش((1931)مهرجردی، اباذر  اشتری

بهداشت و  ،یو فروش کاال، پزشک دیو خر یمال یها تراکنش ،یکشاورز ،یو سرگرم یآموزش، باز رزش،حوزه و

خصوص   به یخالق فرهنگ عیصنا یها آپ استارت تیوضع یاند؛ اما در حوزه موضوع سالمت و ... پرداخته

 یکیاز جمله فروش الکترون ب،ربوط به کتام یوکارها گوناگون کسب یها مرتبط با حوزه یها آپ استارت

 یکیالکترون عیتوز تال،یجیو د یچاپ یها کتاب دیتول ،یکیالکترون یها امانت و فروش کتاب ،یچاپ یها کتاب

ها انجام نشده و به نظر  آپ استارت یبرا یمشخص یبند و طبقه ینشد. سازمانده افتی یکتاب و... باشد، پژوهش

 نیارائه نشده است. همچن ی این حوزه موضوعیها آپ استارت توسعه یبرا ییویکه تاکنون سنار رسد یم

نوپا را  یوکارها نوع کسب نیمختلف ا یها و حوزه ستندیالزم برخوردار ن تیانجام شده از جامع یها پژوهش

 یتفاوت در روش انجام پژوهش بر اساس مدل ایجامعه پژوهش  رییو اغلب، تفاوتشان در تغ رندیگ یدربرنم

در حوزه  یارینشده بس است که مسائل حل یدر حال نیمشاهده نشد. ا ها آندر  یخاص یخاص است و نوآور

از  یمحدود اریاند. تعداد بس جمله کتاب وجود دارد که هنوز حل نشده از یخالق فرهنگ یها آپ استارت

های  در پژوهشها هستند.  آن لیو تحل یلیموبا یها شنیاپلک تیریوجود دارند که متمرکز بر مد زیها ن پژوهش

ها یا  ها نیز، اغلب مشاهده شد که به سنجش میزان و نحوه تأثیرگذاری دانشگاه آپ خارجی مربوط به استارت

ها پرداخته شده و در اغلب موارد، تنها جامعه پژوهش تغییر یافته  آپ گیری استارت مؤسسات مختلف بر شکل

 هایی با این مضمون انجام شده ، کره، انگلستان، آلمان و ... پژوهشاست و در کشورهای مختلف از جمله آمریکا

 .1ستا 

انجام  یپژوهشکشور  رها د آپ کالن استارت تیریدر ارتباط با مدگفت که تاکنون  توان یم تیدر نها 

 وزارت تیکه در محدوده فعال یفرهنگ یها در حوزه کاالها آپ کالن استارت تیریمد گرید ی. از سواستشده ن

در  تیریمد وهیش نیرو ا  این است. از میو نظارت مستق تیریمد ازمندیاست، ن یو ارشاد اسالم نگفره

مختلف  یها ها در حوزه پژوهش لیو تحل میو ترس یبند خوشه ،یمختلف، متمرکز بر گردآور یها حوزه

مختلف  یها آپ استارت ییاست که با شناسا قیجانبه و دق جامع، همه یانجام پژوهش ازمندیکار ن نیهستند. ا

 
1. Bergset, Klaus 2015; Sung-Soo, Dong-Woo 2017; Spender, et al 2017; Orlova, et al 2018; Rompho 2018; 

Marzocchi, et al 2019; Berg, et al 2020 
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مشکالت و مسائل مربوط  ییشناسابنابراین  .دارند تیخصوص کتاب، فعال  به ،یفرهنگ گوناگون یها در حوزه

حل مسائل  یممکن برا یبه ارائه راهکارهامنجر موجود در آن، پژوهشی  یها شکافحوزه و  نیدر ا تیبه فعال

وضعیت و  نیوکارها را تدو کسب نیا تیریآن، برنامه مد جینتا با استفاده از توان در نتیجه می شود. میموجود 

بسترها، نحوه، سطح و  یساز منظور آماده  الزم به یها میبر اساس آن تصمهمچنین  .نمود میرا ترس ها آن

نظر   که به یرو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  این اخذ نمود. ازتوان  میها را  آپ از استارت تیحما یچگونگ

ها اقدام نموده  آپ حوزه از استارت نیا تیریو مد یینسبت به شناسا دیامر باشد، با نیا یمتول تواند یم درس یم

 . باشدها  آپ استارت نیو توسعه ا شرفتیپ یها مختلف و هموارکردن راه یها تیحما ،یو در صدد سازمانده

 

شناسیپژوهشروش

ی که نتایج پژوهش حاضر برای کاربردی مشخص در پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. به این معن

پژوهش این که  تواند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به این های حوزه کتاب می آپ حوزه مدیریت استارت

هایی برای آینده این حوزه ارائه دهد، لذا نتایج وها را شناسایی و سناری آپ وضعیت موجود استارت خواهد می

. رویکرد استفاده استفاده شودسازی در این زمینه  برای تصمیمتواند  میکاربردی بوده و  پژوهش حاضر کامالً

کیفی( است. به این معنی که در مرحله نخست پژوهش از سپس کمی و ابتدا شده در پژوهش حاضر ترکیبی )

پژوهش  ها استفاده شد و در بخش دوم آپ رویکرد کمّی برای گردآوری اطالعات و تشریح وضعیت استارت

برای تدوین سناریوها از رویکرد کیفی استفاده شد. در بخش کمی پژوهش حاضر از روش پژوهش پیمایشی 

هایی بود که در حال حاضر در  آپ استفاده شد. دلیل اصلی استفاده از این روش مطالعه وضعیت تمامی استارت

در حوزه کتاب در ایران، تصمیم گرفته  های فعال آپ کشور فعال هستند. با توجه به باال بودن تعداد استارت

ها  آپ که امکان مطالعه وضعیت این استارت ها مورد مطالعه قرار گیرند، لذا برای این پ آ شد تمامی استارت

 فراهم باشد روش مطالعه پیمایشی استفاده شد. 

اریونگاری در بخش دوم پژوهش حاضر که اختصاص به تدوین سناریو برای ترسیم آینده است از روش سن

های محتمل  نگاری و ترسیم آینده کارآمدی آن در آینده ،گیری از این روش تکوینی استفاده شد. علت بهره

هدف اصلی توسعه سناریوها، برانگیختن اندیشه درباره  ،است تا بتواند بینشی از آینده را ارائه کند. همچنین

های اقدام است  ها و تهدیدهای ممکن و روش صتهای مرتبط با این رخدادها، فر فرض رخدادهای ممکن، پیش

تواند بهترین روش برای ترسیم آینده در  (. بنابراین این روش می1934)قزلباش، سجادی، صرافی، کالنتری، 

 این پژوهش است.
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، تعداد مانند نوپاهاب، زیست بوم، بازار و ... پردازند ها می آپ هایی که به معرفی استارت با بررسی سامانه

مورد شناسایی شد. عالوه بر این، با  949کنند  هایی که در حوزه کتاب فعالیت می آپ وکارها و استارت بکس

منظور شناسایی   های فعال در حوزه کتاب شناسایی شدند. همچنین، به استورها نیز اپلیکیشنمراجعه به اپ

کامل و دقیق نباشد، در موتور  ایدکننده ش های معرفی ها و احتمال این که فهرست سایت آپ تر استارت دقیق

تک این  مورد، فهرست شدند. پس از ارزیابی تک 614جستجوی گوگل نیز اقدام به جستجو شد. در مجموع 

آپ محسوب  ، استارت1وکارهای نوپا های کسب موارد مشخص شد که برخی از موارد به دلیل نداشتن ویژگی

هایی که در مرحله اول و  ر پایان، از میان تعداد سامانهشوند و از فهرست شناسایی شده حذف شدند. د نمی

استارتاپ فعال در  114ها(، در مجموع تک آن ها )شناسایی عناوین؛ مشاهده تک آپ دوم شناسایی استارت

های صوتی و پادکست  آپ(، کتاب استارت 11حوزه کتاب شناسایی شد که در چهار حوزه کتاب الکترونیکی )با 

های  آپ( و فعال در شبکه استارت 61های چاپی )با  پ(، فروش و توزیع الکترونیکی کتابآ استارت 26)با 

آپ( فعال هستند. در بخش دوم پژوهش حاضر برای تدوین سناریوها اقدام به انجام  استارت 1)با  2اجتماعی

عرصه تدوین کنیم.  باز با متخصصان این حوزه شد تا بتوانیم سناریوهایی را برای آینده اینهای نیمه مصاحبه

برای این منظور اقدام به شناسایی متخصصان حوزه کتاب در دو حوزه دانشگاهی و اجرایی و سیاستگذاری 

نفر  1شد. اقدام صورت گرفته در این مورد با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام گرفت. به این معنی که ابتدا 

ها افراد جدید ها مصاحبه شد. سپس با معرفی آنآن با از متخصصان در دانشگاه و حرفه شناسایی شدند و

ها در نهایت ها انجام گرفت. پس از مصاحبه با صاحبنظران که تعداد آن شناسایی شدند و فرآیند انجام مصاحبه

ها حاصل شد. بر این اساس تعداد جامعه  آپ های اثرگذار بر فعالیت استارت ای از مؤلفه نفر رسید، سیاهه 3به 

 نفر بودند. 3ش در این گام از پژوهش نیز پژوه

ها در پژوهش حاضر از سیاهه های فعال در حوزه کتاب و وضعیت فعالیت آن آپ برای شناسایی استارت

های اصلی  وارسی استفاده شد. از مطالعه صورت گرفته در بخش مبانی و پیشینه پژوهش برای شناسایی مؤلفه

ها در سیاهه وارسی استفاده شد. نسخه مقدماتی سیاهه وارسی  آپ تو فرعی مرتبط با حوزه فعالیت استار

نفر از متخصصان مرتبط قرار گرفت  7مذکور پس از تهیه برای سنجش اعتبار محتوایی و ساختاری در اختیار 

های حوزه فرهنگ و یا کتاب با اولویت آشنایی با فضاهای  آپ ی فعالیت در یکی یا هر دو حوزه استارتاکه دار

ها بودند. در انتخاب متخصصان سعی شد هم از متخصصان دانشگاهی و هم از  آپ ین در فعالیت استارتنو

متخصصان کسب و کار مرتبط با کتاب در تیم متخصصان حضور داشته باشند. در نهایت سیاهه وارسی 

 
 مانند نوآوری داشتن، دارا بودن مدل کسب و کار، درآمدزایی  . 4
  کنند. ها فعالیت می های اجتماعی و با مدل کسب و کار آن هایی هستند که در شبکه آپ ر استارتمنظو . 6



 و ارائه سناریوهای توسعهدر ایران  کتابهای صنایع خالق فرهنگی در حوزه  آپ استارت                                                  82

 1ه تماس و پرسش مقدماتی در مورد عنوان، وابستگی، آدرس، شمار 1استفاده شده در پژوهش حاضر دارای 

های فعال در حوزه کتاب در کشور،  آپ مؤلفه جزئی بود. پس از گردآوری اطالعات از استارت 11مؤلفه اصلی و 

های گردآوری شده به ترسیم نمودارهای فعالیت برای نمایش وضعیت  گیری از برخی از داده با بهره

 شد. اقدام ها در کشور  آپ استارت

دوم پژوهش تالش شد تا ابتدا با مطالعه منابع مختلف مرتبط،  برای گردآوری اطالعات در بخش

های حوزه کتاب تهیه شود. در  آپ های اولیه مورد نیاز برای تدوین سناریوها برای ترسیم وضعیت استارت مؤلفه

های مصاحبه تهیه شد و پس از آزمون روایی سازه و محتوا که با تأیید سه نفر از  ای از پرسش نتیجه سیاهه

نفر از متخصصان دانشگاهی و  3پرسش تهیه و نهایی شد. سپس با  7تعداد  ؛خصصان این حوزه انجام گرفتمت

ها به صورت مجازی برگزار شدند.  ، تمامی مصاحبه13ید وشد. با توجه به شیوع ویروس کومصاحبه  1ای حرفه

ای اثرگذار بر فعالیت آتی ه ها شد و مؤلفه ها، اقدام به تحلیل محتوای مصاحبه پس از برگزاری مصاحبه

 ها استخراج شدند.  آپ استارت

های حوزه کتاب( نمودارهای  آپ ها در گام نخست )ترسیم وضعیت فعلی استارت برای تحلیل یافته

ها شد. برای ترسیم نمودارها، ابتدا  آپ افزار اکسل برای تحلیل وضعیت فعلی استارت مختلفی با استفاده از نرم

سازی و ترسیم  های فعال حوزه کتاب کشور، جهت یکدست آپ ردآوری شده استارتاطالعات توصیفی گ

ها از روش تحلیل محتوای کیفی پنهان با  افزار شدند. سپس برای تحلیل محتواهای مصاحبه نمودارها وارد نرم

به صورت ها  ها کار تحلیل داده رویکرد استقرائی، استفاده شد. به دلیل کم بودن تعداد محتواها و حجم آن

 دستی انجام شد.

 

هایپژوهشیافته

ها در قالب جدول و شکل  های فعالیت آن ها و نقشه آپ های حاصل از مطالعه وضعیت استارت یافته ،در ادامه

 ارائه شده است.

 
بودند. از این رو هم متخصصانی از  آپی می های استارت افرادی که برای مصاحبه انتخاب شدند باید فعال در حوزه موضوعی کتاب بوده و آشنا با فعالیت . 4

 ن منظور انتخاب شدند. در متخصصان نیز افرادی انتخاب شدند که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند.صنعت و هم از دانشگاه برای ای
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 های حوزه کتاب در ایران آپ . توزیع جغرافیایی استارت0شکل 

 

آپ در حوزه نشر کتاب در کشور فعال  استارت 114های صورت پذیرفته در مجموع  با توجه به بررسی 

های تهران، قم و شیراز به ترتیب با داشتن  طور که در نمودار فوق قابل مشاهده است شهرستان هستند. همان

های شهرهای بزرگ نیز به توزیع و فروش  آپ های برتر قرار دارند. اکثر استارت آپ در رتبه استارت 4و  1، 19

های کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی در مراحل بعدی  آپ اند و استارت های چاپی پرداخته الکترونیکی کتاب

ها باشد. شایان  تواند ناشی از وجود مراکز آموزشی، پژوهشی و دینی در این استان قرار دارند که این امر می

توزیع و فروش  مورد در بخش 11ها در بخش کتاب الکترونیکی،  آپ مورد از استات 21ذکر است که مکان 

های اجتماعی نامشخص  مورد در بخش شبکه 9مورد در بخش کتاب صوتی و  6های چاپی،  الکترونیکی کتاب

 بوده است.

 

 
 حسب سال شمسی آپ های حوزه کتاب در ایران بر گیری استارت . روند شکل2شکل 
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 الکترونیکی فروش و آپ توزیع توان به آغاز فعالیت استارت هویداست می 2گونه که در شکل  همان

ها  آپ و جهش یکباره تشکیل سایر استارت گاهدر تهران در قالب وب« شرکت ویژه نشر»چاپی چون  های کتاب

آپ اشاره نمود. در این  استارت 14با  1936و  17با  1931های  ها در سال گیری آن به بعد و اوج 1931از سال 

های چاپی به  و همچنین توزیع و فروش الکترونیکی کتابهای حوزه کتاب صوتی  آپ بین میزان رشد استارت

های سفر برای خرید کتاب  های دیگر بیشتر بوده است. گرانی کاغذ، افزایش هزینه آپ نسبت انواع استارت

های کتابخوان  فناوریهای همراه هوشمند و  چاپی، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و ارزانی آن، توسعه تلفن

های چاپی، اعطای نشان ملی  های مختلف، کمبود وقت افراد برای خواندن کتاب شرکتالکترونیکی از سوی 

های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  اطالعات و رسانه فناوریهای دیجیتال از جانب مرکز  ثبت رسانه

  تجارت بهو اعطای نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و 

توان از عواملی برشمرد که موجب رواج و  های اخیر را می وکارهای اینترنتی در سال عنوان شناسنامه کسب

 ها شده است.  گسترش این استارت آپ

 

 
 های حوزه کتاب ایران آپ های فعالیت استارت . توزیع انواع بستر3شکل 

 

ترین رسانه برای  مورد محبوب 121ها با  گاهجموع، وبتوان اظهار داشت که در م می 9مبنای اطالعات شکل  بر

( نیز در 12های اجتماعی ) ( و شبکه69ها ) اند. اپلیکیشن شمار رفته  ها برای نشر الکترونیک به آپ استارت

ها و  گاهتوان چنین استنباط کرد که مجوزدار بودن اکثر وب های بعدی قرار دارند. از این یافته می رتبه

اند. از طرفی نیز  استقبال و جلب اعتماد مخاطبان بیشتری را به همراه داشته ،حوزه نشر کتاب های اپلیکیشن
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وجود ندارد و این  1توان بیان داشت که شبکه اجتماعی کتاب در کشور همچون شبکه اجتماعی گودریدز می

پیگیری متولیان  گیرد که نظارت و اجتماعی که فعال هستند صورت می  مورد شبکه 1مورد از  2عمل توسط 

هایی چون وبالگ، سامانه پخش صوتی و کتابخانه دیجیتال از کمترین  طلبد. رسانه امر در این بخش را می

های پخش صوتی  ها و سامانه توان به رایگان بودن وبالگ ها را می اند که این بخش از یافته اقبال برخوردار بوده

های دیجیتال در کشور اشاره کرد که  اتفاق متولیان کتابخانهها و دولتی بودن قریب به و عدم نظارت بر آن

 موجب گشته بستر مناسبی برای تجارت الکترونیکی کتاب نباشند.

محور اصلی انجام گرفته بود ارائه شده است. در کل  7ها که در  های حاصل از مصاحبه در ادامه یافته

                  ها اقدام به  افت شد. پس از استخراج مؤلفهها دری پرسش مطرح شده در مصاحبه 7مؤلفه در  113تعداد 

های  ها به گروه ها شد. الزم به توضیح است برای سنجش اعتبار کدهای اختصاص یافته کدگذاری به مؤلفه

، ها را کدگذاری کنند. در نتیجه این گام از اعتبارسنجی های مؤلفه ها از دو نفر دیگر خواسته شد تا گروه مؤلفه

با توجه به معتبر شدند.  ،ها کدهای اختصاص یافته به مؤلفهز روش ارزیابی همتایان استفاده شد. در نتیجه ا

مورد  1کد و تعداد  4مورد نقش مثبت با  14ها مشخص شد که تعداد  نتایج حاصل از استخراج مؤلفه

 ارائه شده است. 1کد حاصل شده است که در جدول  2اثرگذاری منفی با 

 

 ها در حوزه کتاب آپ های مثبت و منفی استارت . نقش0جدول 

 کد ها آپ های منفی استارت نقش کد ها آپ های مثبت استارت نقش

 تسهیل فرآیند تولید 

تسهیل فرآیند نشر 

 کتاب

 نیاز به مدیریت و راهبری

های  ایفای نقش

 نامناسب

 عدم دسترسی به هدف تسهیل فرآیند عرضه 

 طی مسیر اشتباه تسهیل فرآیند مصرف 

 های شتاب زده حرکت سرعت بخشیدن به فرآیندهای کسب و کار 

 ضرر به رقبای سنتی ضرر رساندن به رقبای سنتی معرفی کتاب به صورت الکترونیکی

 عرضه کتاب به صورت الکترونیکی
  

 عرضه کتاب به صورت فیزیکی
  

 ارائه راهکار جدید برای حل مسائل
  

 های تولید هکاهش هزین
   کاهش هزینه

 های دسترسی به محتوا کاهش هزینه
  

 کننده کاهش فاصله بین تولیدکننده و مصرف
   دسترسی به کتاب

 پذیر کردن کتاب الکترونیکی دسترس
  

 اثرگذار در پیشبرد صنعت نشر
   توسعه صنعت نشر

 پیشبرد صنعت نشر
  

 
1. Goodreads 
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ها در  آپ دهد که مهمترین نقش مثبتی که استارت نشان می ،1های ارائه شده در جدول  نگاهی به یافته

ها در تسهیل فرآیند نشر کتاب است و در مقابل مهمترین نقش  های مؤثر آن کنند اقدام این صنعت ایفا می

ها بسیار ضعیف  هایی است که احتمال اثرگذاری مثبت آن های نامناسب و ورود به حوزه ها ایفای نقش منفی آن

کد  1مورد با  91ها در این زمینه مشخص شد که تعداد  توجه به نتایج حاصل از استخراج مؤلفهاست. با 

 ارائه شده است. 2حاصل شده است که در جدول 

 

 ها آپ ها در مورد عوامل مؤثر بر رشد استارت . یافته2جدول 

 کد ها آپ عوامل مؤثر بر رشد استارت

 ها آپ تسهیل در قوانین فعالیت استارت

 تیبانیپش

 اطالعات و اینترنت فناوریهای  دسترسی ارزان و راحت به زیرساخت

 گذاری دولت در آموزش کسب و کارهای نوپا سرمایه

 گیری کسب و کارهای نوپا  حمایت مالی دولت برای شکل

 های کم بهره ارائه وام

 فناوریهای علم و  وکارها در پارک امکان استقرار کسب

 های پیشین تجربه درس گرفتن از

 گذار  مورد نیاز از طریق سرمایه ههای اولی تضمین سرمایه

 ها های دولت همکاری

 المللی داشتن روابط بین

 ارتباط مؤثر

 ها آپ تعامل فعال ناشران و استارت

 ارتباط مستقیم با ناشران

 جلب اعتماد ناشران 

 همکاری با نهادهای دیگر درگیر در صنعت نشر

 ای واقعی در بازار نشر یافتن مسئله

 فعالیت تخصصی

 ای برای حل مسائل پیچیده رشته تشکیل تیم تخصصی و میان

 وکار توجه به اخالق کسب

 وقت آپ به عنوان یک کار تمام نگاه کردن به مسائل استارت

 عدم وابستگی مالی به دولت

 تخصصی شدن در بازار نشر

 های جدید افت ایدهآمادگی صنعت برای دری

 ای چند رسانه های کتابتوسعه 

 الکترونیکی های کتابتوسعه 

 آنالین های کتابتوسعه 

 چاپی  های کتابتسهیل توزیع 

 آنالین های کتابدسترسی به 

 معرفی ها و نقدهای کتابشناسانه

 مرتبط های کتابامکان معرفی 
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 فعالیت در حل مشکل عرضه کتاب فیزیکی

 فضای عمومی جامعه

گیری از مدل  بهره
 کسب و کار

 فرهنگ مطالعه

 وضعیت اقتصادی جامعه

 وضعیت اجتماعی جامعه

 پذیر وکار زیست داشتن مدل کسب

 توجه به مسائل بازاریابی

 داشتن مأموریت و اهداف مشخص

همگامی با  های اطالعاتی فناوریدارا بودن تخصص در حوزه 
 همگام بودن با فناوری وینهای ن فناوری

 

ها  آپ دهد که فعالیت تخصصی و پشتیبانی از استارت نشان می 2های ارائه شده در جدول  مالحظه یافته

ها در حوزه کتاب هستند. با  آپ ها از جمله عوامل مؤثر مهم در رشد استارت گیری و رشد آن در مسیر شکل

کد در این زمینه  6مانع با  13ر این زمینه مشخص شد که تعداد ها د توجه به نتایج حاصل از استخراج مؤلفه

 ارائه شده است. 9وجود دارند که در جدول 

 

 ها در حوزه کتاب آپ گیری و رشد استارت ها در مورد موانع شکل . یافته3جدول 

 کد ها آپ موانع شکل گیری و رشد استارت

 کوچک بودن اقتصاد نشر 

 کوچکی صنعت

 ر نشر کوچک بودن بازا

 ضعف شدید عالقه به مطالعه 

 نبود کتاب در سبد خرید خانوار 

 ضعف در بازار کتاب و درآمدزایی اندک

 ای صنعت نشر  بدنه غیرحرفه

 فقر صنعت

 دیدگاه منفی ناشران

 سنتی بودن ناشران

 کم سوادی ناشران

 فعالیت کم ناشران

 فضای عمومی کسب و کار

 ضعف بازار نشر

 قوانین و مقرارات دست و پاگیر 
 ضعف پشتیبانی

 نبود حمایت های دولتی 

 انجام کارهای تکراری 
 ضعف در نوآوری

 های خالقانه و نو نرفتن سراغ ایده

 اطالعات فناوریزیرساخت ضعیف  اطالعات و ارتباطات  فناوریزیرساخت ضعیف حوزه 

 دثباتی اقتصاد و چشم اندازهای کالن اقتصا بی
 تورم

 تورم در سطح کالن جامعه



 و ارائه سناریوهای توسعهدر ایران  کتابهای صنایع خالق فرهنگی در حوزه  آپ استارت                                                  85

دهد که کوچک بودن و ضعیف بودن صنعت دو مانع  نشان می 9های ارائه شده در جدول  مالحظه یافته

ها در حوزه کتاب هستند. با توجه به نتایج حاصل از استخراج  آپ گیری و رشد استارت اصلی و مهم در شکل

ها وجود دارند که  آپ کد، مؤثر در شکست استارت 6عامل در  21ها در این زمینه مشخص شد که تعداد  مؤلفه

 ارائه شده است. 4در جدول 

 

 ها در حوزه کتاب در ایران آپ . عوامل مؤثر بر شکست استارت0جدول 

 کد عوامل مؤثر در شکست

 ها  فناوریبی اعتمادی بدنه نشر به 

 محافظه کاری و وابستگی به سنت برخی ناشران عدم اعتماد

 اعتمادی ناشران یب

 مشکالت حقوقی 

 زیرساخت ضعیف

 مشکالت قانونی 

 های حقوقی  ضعف زیرساخت

 وپاگیر  قوانین و مقررات پیچیده و دست

 های مبهم در این زمینه مسائل حق مولف و قانون

 فناوریضعف 

 کارگیری استانداردهای حوزه کتاب و کتابداری و نشر هضعف در ب

 اری کم گذ سرمایه

 مشکالت اقتصادی مردم 

 مسائل جامعه

 اقبال نامناسب نسبت به کتاب 

 نبودن کتاب در سبد خانوار

 ف در فرهنگ کتابخوانیعض

 حجم خرید بسیار کم کتاب 

 کوچک بودن بازار کتاب

 کوچک بودن صنعت نشر

 ها  آپ دخالت دولت در امور استارت
 دخالت دولت

 وابستگی به دولت

 ها به سوددهی و موفقیت سریع عالقه متولیان استارت آپ

 دانش ضعیف

 کمبود خالفیت

 ناآگاهی از صنعت نشر

 ورانهاعدم آگاهی از امکانات فن

 ناآگاهی با ابعاد پروژه
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دهد که زیرساخت ضعیف و مسائل مرتبط با جامعه دو  نشان می 4های ارائه شده در جدول  مالحظه یافته

ها  ها در حوزه کتاب هستند. با توجه به نتایج حاصل از استخراج مؤلفه آپ اصلی مهم در شکست استارتعامل 

های حوزه کتاب قرار  آپ محور پیش روی استارت 2مورد فرصت در  11در این زمینه مشخص شد که تعداد 

 ارائه شده است. 1دارند که در جدول 

 

 های حوزه کتاب در ایران پآ های کلیدی پیش روی استارت . فرصت8جدول 

 کد های کلیدی فرصت

 اقبال مردم به استفاده از ابزارهای هوشمند 

های اطالعاتی و  فناوریتوسعه 

 ارتباطی

 اینترنت و وب در حال پیشرفت

 شرایط کرونایی جدید

 بهره گیری از فناوری 

 راحت طلب شدن عموم

 ارائه بسته های قیمتی مناسب

 

 ها آپ کر بودن فضای کسب و کار برای استارتنو بودن و ب

 بازار بکر صنعت نشر

 های صنعت نشر ود رقابت کم در برخی از حوزهجو

 آپ های نشر در یک استارت پوشش بخش بزرگی از فعالیت

 بازاری بکر در ایران

 

اطالعاتی و ارتباطی  های فناوریدهد که توسعه سریع  نشان می 1های ارائه شده در جدول  مالحظه یافته

ها در حوزه  آپ های کلیدی پیش روی استارت و بازار بکر در حوزه نشر دو محور اصلی مهم به عنوان فرصت

بازیگر با  21ها در این زمینه مشخص شد که تعداد  کتاب قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از استخراج مؤلفه

 ارائه شده است.  6ند که در جدول کد در حوزه صنعت کتاب در ایران وجود دار 9

 

 ها در ایران آپ . بازیگران اصلی در حوزه زیست بوم استارت8جدول 

 کد ها آپ بازیگران در اکوسیستم استارت

 پدیدآورندگان

 عناصر اصلی نشر

 ها طراحان و گرافیست

 ناشران

 فروشندگان محتوا

 کنندگان مصرف

 کتابفروشان
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 موزعان

 هاییکاربران ن

 مشتریان

 رسانی مراکز تبلیغ و اطالع

 نهادهای پشتیبانی

 آموزشی -مراکز فرهنگی

 افراد صاحب ایده و نوآور

 گذاران سرمایه

 پژوهشگران

 دانش فنی و تخصصی و پشتیبان -متخصصان علم اطالعات 

 دانش فنی و زیرساختی -مهندسی فناوری اطالعات 

 وزارت فرهنگ

 اکمیتینهادهای ح

 دولت

 زیرساخت  -وزارت ارتباطات

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ایجاد زیرساخت

 وزارت ارتباطات، ایجاد زیرساخت

 مرکز ملی فضای مجازی، سیاستگذاری

 اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی توسط وزارت ارشاد

 نهادهای حاکمیتی

 

دهد که عناصر اصلی فعال در حوزه کتاب، نهادهای  نشان می 6ر جدول های ارائه شده د مالحظه یافته

ها در حوزه کتاب در ایران  آپ استارت زیست بومسه عنصری هستند که در  ،حاکمیتی و نهادهای پشتیبان

 2نقش در  13ها در این زمینه مشخص شد که تعداد  قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از استخراج مؤلفه

ها  آپ دهنده نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه فعالیت استارت ناسایی شدند که نشانمحور ش

 ارائه شده است. 7هستند. این موارد در جدول 

 

 های کتاب در ایران آپ . نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه فعالیت استارت8جدول 

 کد نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 سیاستگذاری

 ایجاد زیرساخت

 های فنی و ارتباطی  ایجاد زیرساخت

 گذاری قانون

 تسهیل قوانین

 های یادگیری ایجاد نظام

 سیاستگذاری و تنظیم مقررات

 قانونی های ایجاد زیرساخت
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 های مشورتی  ایجاد نظام

 پشتیبانی

 های شتاب دهی ایجاد نظام

 رسانی آموزش و اطالع

 پایش و پژوهش

 ها آپ شتیبانی از استارتپ

 ها آپ سازماندهی استارت

 ارائه تسهیالت

 ها آپ الزام ناشران به همکاری با استارت

 ترویج کتاب و کتابخوانی

 اجرا

 ها آپ تسهیل در فعالیت استارت

 های مالی حمایت

 

یرساخت به ویژه دهد که دو حوزه ایجاد ز نشان می 7های ارائه شده در جدول  مالحظه یافته

تواند در  های قانونی و پشتیبانی، دو نقش مهمی هستند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می زیرساخت

 های حوزه کتاب به عمل آورد.  آپ حمایت از استارت

 

گیریبحثونتیجه

 های اساسی پژوهش شده است. اصل از پژوهش در این بخش اقدام به پاسخگویی به پرسشبا توجه به نتایج ح

 ها هستند؟ های فعال در حوزه کتاب در ایران کدام آپ استارت -

کنند و  گیرند و بعد از مدتی ثبات پیدا می ها شکل می های نوآورانه متعددی در تمام حوزه عموماً فعالیت

کنند و به اصطالح  کنند و پس از آن شروع به رشد و توسعه می کور پیدا میجایگاه خودشان را در بازار مذ

های  شوند. نمونه شوند و تبدیل به شرکتی بزرگ می آپی خود خارج می شود که از چرخه استارت گفته می

توان در همه جا دید. به عنوان مثال گوگل، ماکروسافت، آمازون، دیجی  ها را می متعددی از این نوع شرکت

ها در بازار کتاب ایران عمر طوالنی  آپ هایی هستند. ظهور استارت کاال، اسنپ و غیره از جنس چنین شرکت

توان گفت که مطرح  هایی هستیم. حتی به جرأت می گیری چنین فعالیت شاهد شکل 1971ندارد و از سال 

ها در این حوزه  آپ استارت توان گفت که گردد، پس می برمی 1934ها در حوزه کتاب به سال  آپ شدن استارت

های بزرگی در این  آپ توان انتظار داشت که شاهد استارت در دوران طفولیت خود قرار دارند. بنابراین نمی

آپی زیادی در این حوزه شکل گرفته باشند  های استارت حوزه باشیم. از طرفی نیز باید انتظار داشت که فعالیت

به ادامه حیات نبوده و از رده خارج شوند و تنها تعداد معدودی و پس از مدتی به دالیل مختلف قادر 

ها در صنعت کتاب هنوز تعداد زیادی از  آپ آپ باقی بمانند. هر چند به دلیل نوظهور بودن استارت استارت
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 اند، در دوران بالتکلیفی قرار دارند و آپ معرفی شده هایی که در پژوهش حاضر نیز به عنوان استارت آپ استارت

ها باشیم، چرا که به احتمال زیاد ممکن است  ممکن است در آینده بسیار نزدیک شاهد افول و از بین رفتن آن

نفعان  نتوانسته باشند جایگاه خود را شناسایی کرده و اثرگذار باشند و از طرف صنعت و یا مخاطبان و ذی

های حاضر در حوزه  آپ استارت صنعت کنار گذاشته شوند. همین موضوع یکی از دالیلی است که اکثریت

کتاب که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفتند در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با توجه به بررسی 

ها  آپ ( اقدام به معرفی برخی از استارت1937زاده ) شود که پژوهش انصاری های پژوهش مشخص می پیشینه

های فعال معرفی شده در این پژوهش در مطالعه  آپ استارت در حوزه کتاب کرده است. از این منظر برخی از

 اند. بنابراین همسویی در نتایج این پژوهش با آن وجود دارد.  ( معرفی شده1937زاده ) انصاری

 های فعال در حوزه کتاب در ایران در چه وضعیتی قرار دارند؟ آپ استارت -

ها در این حوزه  آپ دهد که فعالیت استارت می های حوزه کتاب در ایران نشان آپ مطالعه وضعیت استارت

های مورد  آپ به بعد( آغاز شده و در حال توسعه است. از این رو، در وضعیت موجود استارت 1934به تازگی )

مورد( در حال افزایش است. از طرفی هم اکثریت این تعداد  114مطالعه در این پژوهش از نظر تعداد )تعداد 

ها که در این  آپ گیر در وضعیت موجود استارت آغاز راه هستند و یکی از دالیل ضعف همهآپ، هنوز در  استارت

دهد که هنوز  دهد، همین موضوع است. این موضوع نشان می مطالعه خود را به صورت پررنگی نشان می

کشور ندارند. اند و اثرگذاری مناسبی در صنعت کتاب در  ها جایگاه خود را در این حوزه پیدا نکرده آپ استارت

های الزم )قانونی، فنی،  عالوه بر این با توجه به ظهور اخیر این پدیده در صنعت نشر هنوز زیرساخت

دیدگاهی( در این زمینه مهیا برای حضور پررنگ این پدیده نشده است. بنابراین ناشران و سایر فعاالن این 

رد کرده و پذیرای آن نیستند. هر طمواقع آن را نگرند و در بسیاری از  حوزه با دیده شک و تردید به آن می

توان اذعان داشت که  رسد با گذر زمان بسیاری از این موانع به تدریج رفع خواهند شد ولی می چند به نظر می

 ها در حوزه صنعت کتاب هستند.  آپ همچنان موانع مستحکمی در مسیر رشد استارت

ها در این پژوهش عیان شده، ساختار سازمانی  آپ مورد دیگری که در خصوص وضعیت موجود استارت

های  آپ دهد که اکثریت استارت آپی است. این موضوع نشان می ها برای فعالیت استارت آپ نامناسب استارت

آپی است. در  های الزم برای فعالیت استارت شکل گرفته در این حوزه از نظر ساختار سازمانی متفاوت از حداقل

ها،  ر اینیآپی مانند بازاریابی، فنی، مالی، اداری و نظا ن مورد نیاز برای فعالیت استارتاکثر موارد متخصصا

ای در این زمینه مواجه هستند.  های عدیده ها با ضعف آپ همگی در کار حضور ندارند. در نتیجه همواره استارت

ی دو نفر با دانش تخصصی تواند ضعف در سرمایه اولیه و دلیل دیگر حضور یک یکی از دالیل این موضوع می

 آپی است.  مشابه در کنار هم برای آغاز فعالیت استارت
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ها اشاره  آپ توان به کمبود دانش تخصصی در حوزه صنعت کتاب در فعالیت استارت عالوه بر موارد باال می

ضوع دو گیرند. این مو آپی توسط افرادی خارج از حوزه صنعت کتاب شکل می های استارت کرد. اکثر فعالیت

ها در اکثر  آپ که راهکارهای ارائه شده توسط این استارت کند. یکی این نکته مهم را در این حوزه پررنگ می

بنابراین امید اندکی برای رشد و فعالیت  ،موارد با مسائل موجود در این صنعت فاصله و حتی زاویه دارند

ها از  آپ گیری استارت رسد، عدم شکل حوزه به نظر میها وجود دارد. نکته دوم در این  آپ دار این استارت ادامه

ها در این  آپ درون حوزه فعاالن صنعت کتاب باشد. این مورد هشداری بزرگ به فعاالن این حوزه و نیز استارت

یابی دقیقی صورت  رساند. در این خصوص ضروری است تا علت ها را به حداقل می حوزه است که موفقیت آن

هایی برای رفع آن باشیم. از نظر این پژوهش به نظر  ن امر عیان شود و به دنبال یافتن راهگیرد تا دالیل ای

توانند برخی از  رسد دانش تخصصی و علمی پایین و عدم تمرکز فعاالن این حوزه در صنعت کتاب می می

 دالیل این امر باشند.

ها در این زمینه  ز پژوهششود که برخی ا های پژوهشی در این خصوص مشخص می با مطالعه پیشینه

های  توان به پژوهش ها می ها را تبیین کنند. از جمله این پژوهش آپ اند تا وضعیت استارت تالش کرده

های حوزه سالمت روان در این  آپ ( که اشاره به اثربخشی استارت1931لو، مظاهری و طالب پور ) برجعلی

ها و  آپ مشکالتی نظیر پشتیبانی ضعیف از استارت( که اشاره به وجود 1931اند، یوسفی ) حوزه داشته

( که اشاره به عوامل ساختاری 1936گذاری در حوزه کشاورزی دارد، میرزارسولی ) مشکالت در جذب سرمایه

های کاری داشته و در نهایت  سازمانی، نظام پژوهش و توسعه، سیستم منابع انسانی و فرآیندها و روش

ه طور عمده با مشکل در سیستم منابع انسانی مواجه هستند. همچنین فدایی ها ب آپ مشخص کرده که استارت

ها در ایران پرداخته و به این  آپ بندی عوامل مؤثر بر موفقیت استارت ( به شناسایی و اولویت1936آبادی ) فتح

ی ات آموزشفرهنگ و مؤسس ،فناوریدولت، محصول و  ،یانسان هیسرما ،یابیبازار ،یمال نیتأمنتیجه رسیده که 

( در مطالعه خود اقدام به 1937زاده ) ها در ایران هستند. انصاری آپ از جمله عوامل مؤثر بر موفقیت استارت

 ی(، در پژوهش1937) یکنعانها در حوزه کتاب الکترونیکی و صوتی کرده است.  پآ معرفی تعدادی از استارت

ایشان به پرداخت.  ینیها با نقش آموزش کارآفر آپ تاستار تیبر موفق ینیکارآفر یآمادگ یبه مطالعه اثرگذار

 نیدارد و همچن یدار یمثبت و معن ریها تأث آپ استارت تیبر موفق ینیکارآفر یآمادگاین نتیجه رسید که 

پژوهش اشتری . کند ینم لیها را تعد آپ استارت تیو موفق ینیکارآفر یآمادگ انیرابطه م ینیآموزش کارآفر

های انسانی کارآفرینان و  ذب فردی سرمایهجز نشان داد که عوامل داخلی نظیر ظرفیت ( نی1931مهرجردی )

گیری و توسعه  های بازاریابی و عملکرد بر شکل کارکنان، منابع مالی، ظرفیت جذب سازمانی، قابلیت

ضعف ها مؤثر هستند. همچنین عواملی مانند نقدینگی پایین، طراحی نامناسب مدل کسب و کار،  آپ استارت

آپ، عدم توجه به نیاز مشتری، استراتژی نامناسب در مواجهه با رقبا، ارائه محصول یا خدمت  در تیم استارت

شوند. در  ها در ایران تلقی می آپ ضعیف، ضعف در تیم مدیریت و مؤسسان از جمله موانع موفقیت استارت
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 . چارچوب مفهومی تحلیل سناریو0شکل 

 

 ژهیو  و به یدانش موضوعاند که  ( در پژوهش خود دریافته2119های خارجی نیز فریش و آموکی ) پژوهش

دهد که عوامل  ها نشان می ها مؤثر است. مالحظه این پژوهش آپ ی در موفقیت استارتعموم قاتیتحق

های حوزه کتاب  آپ متعددی که در این پژوهش نیز به عنوان نقاط مثبت و منفی و پیشران و موانع در استارت

یگر مانند پزشکی و کشاورزی نیز وجود دارند. همین موضوع های مختلف د درحوزه ،در ایران شناسایی شدند

 ها است.       آپ های مختلف فعالیت استارت نشان از وجود مسائل مشابه در حوزه

ها در حوزه کتاب در ایران و سناریوهای  آپ های موجود در حوزه فعالیت استارت شکاف -

 های فعال در حوزه کتاب در ایران چیست؟ آپ توسعه استارت

ها در حوزه کتاب در ایران تنها  آپ ها در ایران نشان داد که فعالیت استارت آپ مطالعه فعالیت استارت

ها در حوزه کتاب  آپ شود و استارت محدود به فروش کتاب الکترونیکی و صوتی توزیع کتاب چاپی می

ای کتاب، مدیریت فرآیند مانند طراحی کتاب، مدیریت محتوهای دیگر در صنعت کتاب  اند به حوزه نتوانسته

های  آپ ( که به معرفی استارت1937زاده ) وارد شده و اثرگذار باشند. این موضوع در پژوهش انصارینشر کتاب 

ها به لحاظ  آپ حوزه فروش کتاب الکترونیکی و صوتی پرداخته به عینه مشهود است. عالوه بر این استارت

ها  دهنده ورود کلی به حوزه کتاب از منظر موضوعات کتاب نموضوعی هیچ محدودیتی ندارند و این امر نشا

ها به ویژه در حوزه فروش کتاب الکترونیکی و صوتی در موضوعات تخصصی مانند  آپ است و نبود استارت

 عمده در این حوزه است. یها دانشگاهی، تخصصی، کودک و نوجوان یکی دیگر از شکاف

های صورت گرفته در  ها و مصاحبه آپ ضعیت استارتنتایج حاصل از کل پژوهش حاضر در حوزه و

ها در حوزه کتاب در  آپ بین برای آینده استارت پژوهش حاضر امکانی را فراهم کرد تا بتوانیم سناریوهایی پیش

های کتاب در ایران بیان شده است. برای  آپ بین در حوزه استارت ایران تبیین کنیم. در ادامه سناریوهای پیش

ها با خبرگان برای ورود به  یوها ابتدا الزم است چارچوب مفهومی حاصل از نتایج تحلیل مصاحبهتدوین سنار

 ارائه شده است. 4مبحث تدوین سناریوها حاصل شود. لذا ابتدا چارچوب مفهومی احصا شده در شکل 

 



 018                                                                                                         3شماره  ،20دوره ، 0011 ،رسانی کتابداری و اطالع

های حوزه کتاب  آپ الیه اول در مورد استارت محور اصلی در 1مشخص است  4گونه که از شکل  همان

محور جزئی مرتبط با محورهای اصلی ذکر شده است که در این پژوهش احصا  23حضور دارند و در کل 

توان  ها می آپ ها و شناسایی عوامل مرتبط با رشد و افول استارت آپ اند. با توجه به شرایط موجود استارت شده

ابراین در نهای حوزه کتاب ترسیم کرد. ب آپ آینده کوتاه مدت و میان مدت استارت چند سناریو را در رابطه با

 ادامه دو سناریوی محتمل و ممکن ارائه شده است.

 سناریوی محتمل -

های کتاب در ایران با توجه شرایط  آپ روی استارت ترین سناریو پیش این سناریو مهمترین و محتمل

تحول خاصی  دهای کتاب طی خواهد شد و شاه آپ ود در آینده استارتموجود است. به بیانی دیگر روال موج

های مالی پایین در این  در این حوزه نخواهیم بود. با توجه به کوچک بودن صنعت نشر و در نتیجه آن تراکنش

های نوآورانه این حوزه؛  گذاری در حوزه فعالیت گذاران به سرمایه صنعت و در نتیجه آن تمایل اندک سرمایه

ها و تحرکات جدید در  فناوریای از آن و در نتیجه مقاومت در برابر ورود  سنتی بودن فعالیت در بخش عمده

گذاری و پشتیبانی فکری و معنوی و مالی نهادهای  های اساسی به ویژه قانون این حوزه؛ مهیا نبودن زیرساخت

رهای دیگران، نگاه محدود و بخشی به برداری از کا هایی؛ ضعف در نوآوری و کپی حاکمیتی از چنین فعالیت

ها از یک طرف  آپ سازی مناسب در فعالیت استارت های موجود؛ عدم توجه به تیم آپ صنعت کتاب در استارت

و از طرفی نیز بازار بکر موجود در صنعت کتاب؛ جمعیت جوان جامعه و باال بودن نرخ سواد در کشور؛ رشد 

هایی که به کتاب در محیط جدید افزوده شده و به  ها و کارآمدی ذابیتهای اطالعاتی و ارتباطی و ج فناوری

های کتاب در ایران شرایط مطلوبی در آینده نیز  آپ ها هستیم؛ استارت تدریج شاهد افزایش این جذابیت

دار خواهد بود. در نتیجه در آینده شاهد رشد ضعیف در تعداد و  نخواهند داشت و همین روال موجود ادامه

های فعال در این حوزه به  آپ ها در حوزه کتاب خواهیم بود. بنابراین تعداد استارت آپ ده پوششی استارتمحدو

سال آینده عبور کند. از طرفی نیز با توجه به ضعف در  1مورد در  211رسد که از تعداد  نظر نمی

هیم بود و تعداد معدودی های این حوزه نیز خوا آپ گذاری در این زمینه، شاهد ضعیف بودن استارت سرمایه

 آپ با دامنه اثرگذاری متوسط به باال در این صنعت خواهیم داشت.  درصد( استارت 11)زیر 

 سناریوی ممکن -

های نوآورانه و نیز حمایت حاکمیت و دولت از  با توجه به شرایط موجود و افزایش توجه به فعالیت

هایی،  گذاری و ایجاد امکانات فعالیت چنین شرکت انونها مانند ق های نوآور و توجه به ایجاد زیرساخت شرکت

های اطالعاتی و ارتباطی، بازار  فناوریضرورت ایجاد تحول در صنعت کتاب در کشور با توجه به تحوالت در 

های فعال در کشورهای توسعه  آپ ها، افزایش توجه به حوزه کتاب در استارت آپ بکر حوزه کتاب برای استارت
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ها  ها و اثرگذاری هر چه بیشتر آن آپ رسد بتوانیم در آینده شاهد رشد کمی و کیفی استارت می یافته، به نظر

های کتاب در کشور  آپ که چنین اتفاقی در آینده در حوزه استارت در حوزه کتاب در کشور باشیم. برای این

 ایجاد شود:های کتاب در کشور  آپ هایی به شرح زیر در حوزه استارت بیافتد الزم است اقدام

ها در حوزه کتاب.  آپ گیری، فعالیت و رشد استارت پشتیبانی دولت و نهاد حاکمیت در کشور از شکل -

های  آپ گیری استارت های قانونی ایجاد و شکل از این منظر نهادهای حاکمیتی و دولت الزم است زیرساخت

ها  آپ پیچ و خم آغاز فعالیت استارت پررسد مسیر دشوار و  فرهنگی به ویژه کتاب را فراهم کنند. به نظر می

های الزم در فعالیت  ها است. از طرفی نیز الزم است حمایت آپ گیری استارت یکی از موانع شکل

آپی  های استارت ها نقص در تیم آپ های حوزه کتاب نیز شکل گیرد. یکی از مسائل مرتبط با استارت آپ استارت

در حوزه محل استقرار، نیروهای پشتیبان و بازاریابی دارند و با دریافت ها مشکالتی  آپ است و عمدتاً استارت

توانند مسیر خود را با سهولت بیشتری طی کنند. عالوه بر موارد  هایی در این راستا می مشاوره و یا همراهی

های  زههای نوآور در حو فوق، ارائه مشاوره و آگاهی در مورد مسائل و نیازهای صنعت کتاب برای حضور شرکت

هایی است که نهادهای  ها با بدنه صنعت کتاب یکی دیگر از حوزه مورد نیاز و ایجاد ارتباط بین این شرکت

 ها در این حوزه حمایت کنند. آپ گیری استارت توانند در حوزه صنعت کتاب از شکل حاکمیتی می

است  آموزش افراد نوآور های کتاب در کشور آپ یکی از مسائل موجود در استارت .آموزش افراد نوآور -

مسائل حوزه صنعت کتاب و ارتباط  در های نوین فناوریگیری از  بهرهو  داری ها با شرکت عدم آشنایی آن و

های ذکر شده در باال  های نوآور در حوزه های آموزشی به افراد و شرکت مؤثر است. از این رو الزم است دوره

 م عمل کنند.ها بتوانند با آگاهی الز ارائه شود تا آن

ظهور  ،یکی دیگر از مسائل موجود در صنعت کتاب .های صنعت نشر آشنایی افراد نوآور با واقعیت -

شویم که  هایی خارج از حوزه صنعت کتاب است. از این منظر با مشکلی مواجه می های نوآور از حوزه شرکت

های ارائه شده مورد پذیرش اعضای  حل های ارائه شده مناسب با مسائل موجود نیست و از طرفی نیز راه حل راه

های نوآور با  گیرد. از این رو الزم است تدابیر الزم در این زمینه صورت گیرد تا شرکت صنعت کتاب قرار نمی

 همراهی اعضایی از صنعت کتاب و نیز افراد نوآور وارد عرصه عمل شوند تا این مسائل برطرف شود.

کمبود  ،نعت کتاب. یکی دیگر از مسائل موجود در صنعت کتابگذاران در ص هدایت و انسجام سرمایه -

گذاری در حوزه  گذاری در حوزه کتاب است. یکی از دالیل این امر کم بودن بازدهی ناشی از سرمایه سرمایه

های  های متعددی در این زمینه صورت گیرد تا ابتدا سرمایه صنعت کتاب است. از این رو ضروری است اقدام

مین شود. به ضگذاران ت بیایند و از طرفی هم تالش شود تا سودآوری در این حوزه برای سرمایهکوچک گردهم 

 های کتاب در کشور داشته باشد. آپ تواند اثرگذاری باالیی در حوزه استارت رسد چنین اقدامی می نظر می
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وی ممکن شکل های ذکر شده در باال این امکان را فراهم خواهند ساخت تا سناری به طور کلی اقدام

 های ذکر شده در باال رنگ واقعی به خود بگیرند. واقعی به خود بگیرد. به این منظور الزم است، اقدام

ها از  آپ آغاز رشد عددی این استارت با وجودهای کتاب در ایران نشان داد که  آپ وضعیت موجود استارت

های مذکور  آپ یم و عمدتاً استارتهای ضعیف در این حوزه هست آپ به بعد، شاهد استارت 1934سال 

ها بسیار محدود است و تنها محدود به  آپ اند. عالوه بر این حوزه فعالیت استارت اثرگذاری مطلوبی نداشته

این در حالی است که صنعت  ،شود و توزیع کتاب فیزیکی می کتاب صوتفروش کتاب الکترونیکی، فروش 

 توجه جدی شود. به این موارد است و ضروری است تا های مختلف نیازمند نوآوری  کتاب در حوزه

اند کارآمدی الزم را در حوزه صنعت کتاب در  ها نتوانسته آپ مصاحبه با خبرگان نیز نشان داد که استارت

ها از طرف اعضای صنعت کتاب وجود دارد. نهاد حاکمیت نیز  نآکشور ایفا کنند و همچنان عدم اعتماد به 

اند تا  باعث شده ها های این حوزه ایفا کند. همه این آپ اثرگذاری در حوزه استارت نتوانسته نقش درست و

های مناسبی در این  ه خصوص ضعف جدی در این حوزه باشیم. لذا ضروری است تا اقدامبشاهد نابسامانی و 

ر های نوآو هم از طرف نهادهای حاکمیتی، هم از طرف اعضای صنعت کتاب و هم از طرف شرکت ،زمینه

صورت گیرد. بر این اساس دو سناریوی محتمل که بر اساس طی روال موجود تدوین شده است و نیز 

سناریوی ممکن که با احتمال ایجاد تغییرات در روال فعلی به سمت مثبت تدوین شد و طی آن تالش شد تا 

 های مورد نیاز در این راستا انجام شود.   ها و اقدام نقش

پیشنهادهایی کاربردی بر اساس نتایج حاصل شده در این پژوهش ارائه شوند. امید در ادامه تالش شده تا 

ها در حوزه کتاب باشیم و مسائل و مشکالت  آپ ها در آینده شاهد گسترش فعالیت استارت که با عمل به آن

 ها مرتفع شود. آپ موجود در مسیر حرکت استارت

کشور و نیز تمرکز فعالیت صنایع مرتبط با کتاب  ها در چند شهر بزرگ آپ با توجه به تمرکز استارت -

گیری و فعالیت  های مقتضی در راستای شکل رسد باید تسهیالت الزم و اقدام در این چند شهر، به نظر می

شود تا جوانان و  های کشور رونق بگیرد. همین موضوع سبب می ها حداقل در مراکز تمامی استان آپ استارت

های نوآورانه  انات اولیه مناسبی در این مسیر حرکت کنیم و به تدریج شاهد فعالیتنوآوران بتوانند با امک

 متعددی در جای جای کشورمان باشیم.

آپی در کشور به لحاظ بنیه مالی از  در پژوهش حاضر مشخص شد که عمده مؤسسات استارت -

ها و سایر  دهنده هستیم. شتاب گذاری زیادی در این حوزه وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند و نیازمند سرمایه

گذاری به دلیل ضعیف بودن صنعت کتاب و کمی سودآوری در این حوزه تمایل خاصی به  مؤسسات سرمایه

گذاران  شود نهاد حاکمیتی تسهیالتی را برای سرمایه پیشنهاد می بنابراین ؛ها ندارند گذاری در این حوزه سرمایه

ری و فعالیت در این حوزه برای این مؤسسات قابل توجیه باشد. همین گذا در این حوزه فراهم کند تا سرمایه

 های مناسبی را در آینده در این حوزه شاهد باشیم. موضوع سبب خواهد شد تا اقدام
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ها برای فعالیت در این حوزه  آپ بر اساس نتایج حاصل شده در این پژوهش، مشخص شد که استارت -

های  شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام ین اساس پیشنهاد میبا مشکالت متعددی مواجه هستند. بر ا

توان به ایجاد تسهیالت  ها می متعددی برای ایجاد تسهیالت در این زمینه به کار بندد. از جمله این اقدام

ی ها مجوزهای الزم اشاره داشت تا این مؤسسات بتوانند با فراغ بال بهتری اقدام به فعالیت و قانونی، اداری

 نوآورانه کنند.

 

سپاسگزاری

از این رو جا دارد از مسئوالن  پژوهش حاضر با حمایت مالی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده است.

وقت پژوهشگاه )آقای دکتر محمد سلگی، رئیس پژوهشگاه و آقای دکتر داریوش مطلبی، معاون پژوهشی 

دانم از داوران  اهم ساختند سپاسگزاری کنم. همچنین وظیفه خود میپژوهشگاه( که امکان انجام این پژوهش را فر

ها سبب شد تا کیفیت مقاله بهبود یابد  محترم نشریه که زحمت داوری مقاله را داشتند و نظرات ارزشمند آن

 سپاسگزاری نمایم.
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