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الق؛ خطراحی و تبیین مدل خط مشی گذاری توسعه صنایع 
: مورد مطالعه

کتاب الکترونیکصنعت 

دکتر علی اکبر فرهنگی:استاد راهنما

ی زادهدکتر سیدمهدی شریفی، دکتر وجه اهلل قربان: اساتید مشاور

صلواتیان، دکتر مجتبی امیری، دکتر عباس نرگسیان، دکتر سیاوش: اساتید داور

دکتر شهرزاد نیری

قاسم صفایی نژاد:پژوهشگر
دانشجوی دکتری رشته مدیریت رسانه
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.نوع مصرف رسانه ای می تواند اثرات لحظه ای پیام را جایگزین تفکر عمیق در جامعه کند-
.پلتفرم. ۳. دیوایس. ۲. محتوا. ۱: فرصت بی نظیر توسعه کتاب الکترونیک در کشور-
اهمیت فرهنگ در ایران و انقالب اسالمی-
.ایرانی–دیجیتالی شدن و جهانی شدن، فرصت بی نظیری برای ارائه محتوای غنی اسالمی -

بیان مسئله

ازپسسال هایدربشرآگاهیدگرگونیعاملتنهاکتاب،-
روندهایوفناوری هاازبسیاری.استنبودهچاپاختراع

رده اندکایفامهمینقشهمدیگرجمعیت شناختیواجتماعی
،۱۳۹۳کار،)استبودهتغییراتاینتماممرکزدرکتاباما

۲۷۵).
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مرکز پژوهشی آرا، )د به دنبال داررا مسائل فرهنگی کشور نظام مند دیده نمی شود و سازمان های فرهنگی متعدد موازی کاری بعضی از بخش ها و کم کاری در بعضی دیگر از بخش ها -

۱۳۹۵.)

(.۱۳۹۳ناظمی اردکانی، )و ( ۱۳۹۳ملکی فر و کیقبادی، )فعالیت های فرهنگی در حال حاضر در کشور ما عموما اعانه  بگیر هستند نه سودده -

Daubaraite)و صنایع خالق با سرعت بسیار در جهان رو به گسترش است ( ۱۳۹۳ملکی فر و کیقبادی، )پارادایم جهانی از فناوری سخت به فناوری نرم در حال عزیمت است -

and Startiene, 2013).

بنابراین . رهنگ بشود، نیستندزه های فحواز آنجا که مفهوم فرهنگ می تواند شامل طیف وسیعی از فعالیت های بشری باشد، دولت ها قادر به وضع یک سیاست فرهنگی واحد که شامل کلیه-

(.۲۵۸: ۱۳۸۸وحدتی، )ناچار خواهند شد که سیاست ها و خط مشی های جداگانه ای برای هر یک از بخش های فرهنگ تدوین کنند 

(.۱۳۹0مطلبی و دیگران، )وضعیت نشر و کتابخوانی در کشور ما نامطلوب است -

(.۱۳۹4فاضلی، )رسانه های اجتماعی در کشور فراگیر شده اند و با توجه به رژیم مصرف رسانه ای غلط منجر به سطحی شدن تفکر مردم می شوند -

درصد کتاب الکترونیک خوانده بودند، ۲۵فقط ۲0۱۱سال، در سال ۲۹تا ۱۸در پژوهشی در میان خوانندگان کتاب بین سنین . سرعت رشد کتاب الکترونیک در دنیا بسیار قابل توجه است-

.(Hsiao and Chen, 2017)درصد عبور کند 4۷توانست از ۲0۱4درصد رسید و در سال ۳۱این عدد به ۲0۱۲در سال 

ضرورت موضوع
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اهداف تحقیق

اهداف فرعی

شناسایی
موانعوچالش ها

درروپیش
صنعتتوسعه

یکالکترونکتاب

شناسایی
فمختلبازیگران

آناننقش هایو
تصنعتوسعهدر

یکالکترونکتاب

راهبردهااحصای
توسعهجهت

کتابصنعت
الکترونیک

خط مشی گذاریمدلطراحی•
صنعت)خالقصنایعتوسعه

(الکترونیککتاب

مشی گذاریخطمدلتبیین•
صنعت)خالقصنایعتوسعه

(الکترونیککتاب

اهداف 
اصلی
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واژگان تخصصی

یاشگر کنیک توسطکهاسـتهـدفمندوثـابت نسبتاً اقدام هایعدمیااقدام هاازمجموعه ایبیانگرعمومیخط مشی
خط.(۲0۱4:6اندرسون،)مـی شوددنـبال(عـمومی)دغدغه یا مسئلهیکبهپرداختنبرایکنشگران از مجموعه ای 

غفاری،)داردکاروسرتغییرحالدرمحیطیدرارگانیکعناصرباهموارهکهزیرااستپویاومستمرفرآیندیمشی گذاری
۱۳۹۵)

خط مشی گذاری

ارکبهخاممادهعنوانبهرافکریسرمایهوخالقیتکههستندخدماتوکاالهاتوزیعوتولیدخلق،ازچرخه هایی
درآمدزاییسیلپتانکهاستآن،بهمحدودنهاماهنربرمتمرکزبنیان،دانشفعالیت هایازمجموعه ایازمتشکل.می گیرند

باهنریخدماتیامعنویوغیرمادیوملموسومادیمحصوالتشامل.دارندمعنویمالکیتحقوقوستدوداداز
دارندرارقصنعتیبخش هایوخدماتصنعت گر،میانتقاطعدر.هستندبازاریهدف هایواقتصادیارزشخالق،محتوای

(۱۳۹۳کیقبادی،وملکی فر).می آورندوجودبهجدیدپویایبخشیکجهانیتجارتدرو

خالقصنایع

طراحیخصمشموضوعیباوهدفمندمدون،منسجم،شکلبهکهاستاطالعاتیدیجیتالمنبعیکالکترونیکیکتاب
قابلنابرخطایبرخطصورتبهپرتابلاختصاصیابزارهاییاکتابخوان،رایانه،مثلالکترونیکیابزارهایطریقازوشده
(۱۳۹۳موحد،انصاری).استارائه

یکالکترونکتاب
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پیشینه پژوهش
فصل دوم

8

خط مشی گذاری

تعریف و مفهوم خط مشی گذاری-
مدل های خط مشی گذاری-
خط مشی گذاری فرهنگی-

صنایع خالق

مروری بر تاریخچه و تحول مفهوم صنایع خالق-
تعریف صنایع خالق-
مدل های طبقه بندی صنایع خالق-
ویژگی های صنایع خالق-
سناریوهای جهانی شدن محصوالت فرهنگی-
اهداف، شروط، مراحل، )توسعه صنایع خالق -

(سیاست ها

صنعت کتاب الکترونیک

تاریخچه کتاب و تحول آن-
تعریف و تاریخچه کتاب الکترونیک-
وضعیت صنعت کتاب الکترونیک در جهان-
وضعیت صنعت کتاب الکترونیک در ایران-
تغییرات صنعت نشر-

سیاستگذاران و قوانین؛. ۱
پدیدآورندگان؛. ۲
تولید کنندگان و ناشران؛. ۳
نه؛توزیع، کتابفروشی و کتابخا. ۴
.مصرف کنندگان. ۵
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مدل های خط مشی گذاری

مدل فرآیندینخبگان تودهعقالنیت محدودعقالنیت مطلق

مدل اقتضاییمدل سیستمیمدل نهادیمدل آشفته
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خط مشی گذاری فرهنگی

حصول اطمینان از حیات میراث و هنر•

ایجاد دسترسی برای آنها•

افزایش کیفیت•

عدالت در توزیع کاالها•

تشویق نوآوری و پرورش سلیقه ها•

اهداف

تشویق کمک های خصوصی یا یارانه دولتی•

سطح خط مشی گذاری؟ مرکزی یا محلی؟•

اقتصاد آزاد، عمومی یا دولتی؟•

زبان محدود یا گسترده؟•

پهنه جغرافیایی•

نظام مدیریتی کشورها
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صنایع خالق

تاریخچه و تعریف

ناورانه را صنایع خالق به عنوان صنایعی که خالقیت علمی، هنری، اقتصادی، و ف
تصادی توأمان در بر می گیرد و باعث افزایش اشتغال، انسجام اجتماعی و رونق اق

.  می شود، حائز اهمیت هستند
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مدل تجاری نهاد آماری مدل یونسکومدل کپی رایتمدل دایره های هم مرکزمدل متون سمبلیکمدل وزارت فرهنگ انگلستان

یونسکو

کاالها و خدمات فرهنگی اصلیحیطه های فرهنگیصنایع محوریهنرهای خالق محوریصنایع فرهنگی محوریتبلیغات

خدمات صوتی و تصویریمیراث فرهنگی و طبیعیتبلیغاتادبیاتتبلیغاتمعماری

کتاب هاهنرهای اجرا و جشن هافیلم و ویدیوموسیقیفیلمهنر و عتیقه جات

حقوق کپی رایتهنرهای تجسمی و صنایع دستیموسیقیهنرهای نمایشیاینترنتصنایع دستی

میراث فرهنگیکتاب و مطبوعاتهنرهای نمایشیهنرهای تجسمیموسیقیطراحی

روزنامه هامحصوالت سمعی بصرینشرنشرمد

نگارش هاطراحی و خدمات خالقنرم افزارسایر صنایع فرهنگی محوریرادیو و تلویزیونفیلم و ویدیو

بازی های ویدئوییرادیو و تلویزیونفیلمبازارهای رایانه ای و ویدیوییموسیقی

هنرهای نمایشیحیطه های مرتبطهنرهای تجسمی و گرافیککتابخانه  داری و موزه داریهنرهای نمایشی

فرهنگی مرتبطمحصوالت گردشگریصنایع فرهنگی پیرامونینشر

تبلیغاتورزش و تفریحصنایع همبستهدیگر صنایع فرهنگیهنرهای خالقنرم افزار

خدمات معماری...لوح فشرده، نوار وخدمات میراث فرهنگیرادیو و تلویزیون

تسهیالت صوتی و تصویریوسایل الکترونیک مصرفینشرصنایع فرهنگی مرزیویدیوییبازارهای 

خدمات اطالعاتآالت و ابزارهای موسیقاییضبط صداوسایل الکترونیک مصرفی

ابزارآالت موسیقاییکاغذرادیو و تلویزیونمد

تجهیزات فتوکپی و عکاسیبازارهای رایانه ای و ویدیویینرم افزار

ورزش

صنایع فرعیصنایع مرتبط

معماریتبلیغات

کفش و پوشاکمعماری
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ویژگی های صنایع خالق

یک بار مصرفی

مالکیت فکری

ژهمنابع انسانی وی

فراگیری

تقاضای اقتصادی
برای محصوالت 

فرهنگی

نظام ستاره 
پروری
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سناریوهای جهانی شدن
صنایع خالق

کردمهاررافرهنگیصنایعقدرتمی توانچگونه
طوربهودادقرارفرهنگیتوسعه یخدمتدرو

ونگ هافرهپیشرفتمتقابلتسریعموجبکلی
حالدر[فرهنگیصنایع]جهانگیرشدنفرآیند
 هاملتفرهنگیهویتحال،عیندروشد؛حاضر

رانگیفرهپیشرفتکنترلوسایلوکردحفظرا
داد؟قراراختیارشاندر
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اقی مانده استکتاب به عنوان یک وسیله ارتباطی برای سرگرمی، یک گنجینه حفظ آثار فرهنگی و راهنمایی برای دانش فنی ما ب

کتاب الکترونیک
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درآمد حاصل از فروش کتاب الکترونیک در ایاالت متحده
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تعداد مصرف کنندگان کتاب الکترونیک
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مصرف کنندگان کتاب الکترونیک از منظر سن

34

31

20

15

درصد

ساله18-29

ساله30-49

ساله50-64

سال65باالی 
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تغییرات در صنعت نشر ایران

نسیاستگذاران و قوانی

تعدد سیاستگذاران•

پدیدآورندگان

دکشف استعدادهای جدی•

افزایش سهم زنان•

رانتولید کنندگان و ناش

حذف چاپخانه ها•

اضافه شدن تولید •
کنندگان جدید مانند
کتاب صوتی، کتاب 

تعاملی 

توزیع، کتابفروشی و
کتابخانه

شی ادغام توزیع، کتابفرو•
رم و کتابخانه در پلتف
ککتابخوان الکترونی

مصرف کنندگان

یک مزایای کتاب الکترون•
برای مصرف کنندگان
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روش تحقیق
فصل سوم

20

نوع تحقیق
جامعه و نمونه تحقیق

روش تحقیق
مراحل انجام تحقیق
روند انجام پژوهش

روایی و پایایی
بخش کمی تحقیق

محدودیت های پژوهش
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جامعه و نمونه روش تحقیق نوع تحقیق

ی و سیاستگذاران، مدیران فرهنگ: مرحله اول
مدیران کسب و کار

مدیران کسب و کار، فعاالن و : مرحله دوم
کارشناسان

نظریه زمینه ای: کیفی: مرحله اول

معادالت ساختاری: کمی: مرحله دوم

آمیخته

روش تحقیق
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اسناد مطالعه شده جهت تسلط هنگام مصاحبه ها

سیاست های مقابله با تهاجم فرهنگی•

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان•

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی•

الیحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت•

الیاتقانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت م•

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات•

اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب•

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران•

سند نقشه جامع علمی کشور•

سند نظام ملی نوآوری•

سند صنایع نرم و هویت ساز•

نگاشت نهادی صنایع فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی•

سند برنامه ششم توسعه•

اصول سیاست فرهنگی کشور•

سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور•
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طراحی و تبیین مدل

طراحی مدل

بینروش نظریه زمینه ای با استفاده از رویکرد پارادیمی اشتراوس و کور•
کدگذاری باز•
کدگذاری محوری•
کدگذاری گزینشی•

:و پایایی مدلروایی •
و مشاهده مصرانه در میدان مطالعه،مشارکت . ۱•
همه جانبه گرایی،. ۲•
مرور یا بازخورد همتایان ،. ۳•
تحلیل موارد منفی ،. ۴•
تصریح سوگیری پژوهشگر از آغاز مطالعه، . ۵•
کنترل اعضا ، . ۶•
توصیف پرمایه و غنی ،. ۷•
.ممیزان بیرونی . ۸•

تبیین مدل

پرسشنامه: ابزار•

روایی پرسشنامه با استفاده از گویه ها و تایید اساتید•

۴۷توزیع در میان مدیران کسب و کار و فعاالن و کارشناسان و پر شدن •
.پرسشنامه

PLSاستفاده از نرم افزار •
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یافته ها
فصل چهارم

24

تحلیل داده های حاصل از پژوهش کیفی
طراحی و تشریح مدل پژوهش

اعتباریابی
یافته های حاصل از پژوهش کمی

پرسش های پژوهش
فرضیه های پژوهش

توصیف متغیرهای پژوهش
بررسی فرضیات پژوهش
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یافته های حاصل از مصاحبه ها

یافته های روش تحقیق کیفی
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حوزه فعالیترشته تحصیلیسمتنام

اجرایی/ دانشگاهی فلسفهمعاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدکتر محسن جوادی۱

اجراییفلسفه غربدبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشورعلیرضا مختارپور۲

اجرایی/ دانشگاهی حقوقمعاون مالکیت معنوی وزارت دادگستریدکتر محمود حکمت نیا۳

عاونت دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو ستاد فناوری های نرم و هویت ساز مدکتر حمید ضرغام بروجنی۴

علمی ریاست جمهوری

اجرایی/ دانشگاهی مدیریت

جیتال مشاور عالی معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما، رییس سابق رسانه های دیدکتر حسن نجفی سوالری۵

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دانشگاهی/ اجرایی مدیریت استراتژیک

دانشگاهی/ اجرایی سیاست گذاری فرهنگیرییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، مدیرمسئول روزنامه صبح نودکتر فرشاد مهدی پور۶

اجرایییککارشناسی ارشد کسب و کارهای الکتروناب تهرانرییس انجمن کسب و کارهای اینترنتی، معاون روابط عمومی نمایشگاه کتعادل طالبی۷

اجراییکارشناسی ارشد مدیریتمشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریپرویز کرمی۸

اجراییمهندسی شیمیمدیرعامل کتابخوان طاقچهمحمد صدوقی۹

اجراییکارشناسی ارشد مهندسی صنایعمعاون تحقیق و توسعه انتشارات سوره مهر و رییس نشر الکترونیکامین نادری۱۰

دانشگاهیمدیریت دولتیاستادیار دانشگاه عالمه طباطبائیدکتر حسین اصلی پور۱۱

دانشگاهی/ اجرایی مدیریت رسانهمعاون پژوهشگاه مطالعات فضای مجازی و مدرس دانشگاهدکتر سید جمال الدین حسینی۱۲

اجرایی آینده پژوهیمدیرعامل اندیشکده آصفدکتر سیاوش ملکی فر۱۳

اجراییکامپیوترمدیرعامل شبکه کتاب الکترونیک کودکان ایرانعلی محمدپور۱۴

مدیر سابق دبیر کارگروه نظام نوآوری صنایع فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی ودکتر حسین ساری۱۵

شبکه آموزش صداوسیما

دانشگاهی.اجراییمدیریت استراتژیک

اجراییآینده پژوهییعضو کارگروه نظام ملی نوآوری صنایع فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگدکتر فرهاد نظری زاده۱۶
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کدگذاری باز

بهبازیااولیهکد۵۰۸ابتدامرحلهایندر
اساسبرکدهااینادغامازبعد.آمددست

مقایسهبا.ماندباقیکد۴۴۲همپوشانی
وتشابهاساسبرخامداده هایوکدهامداوم

قرارطبقهیکدرمشابهکدهایتفاوت،
دستبهکدهاازاولیهبندیدستهوگرفتند

۶۹درآمدهدستبهمفاهیمومصادیق.آمد
.آمددستبهاصلیمقوله۱۹وزیرمقوله

شماره 

مصاحبه

مصاحبه مصاحبه کننده

شونده

مدت هتاریخ مصاحب

مصاحبه

یفایل صوت

دکتر سیاوش قاسم صفایی نژاد۱0

ملکی فر

موجود استدقیقه۱۳۹۷۹۲مرداد ۹

چالش های صتایع خالق از نظر شما چیست؟: سؤال

. ناخته نمیشهصنایع نرم اصال ش. یه غلبه در ذهن سیاست گذاران وجود داره نسبت به صنایع سخت علیه صنایع نرم

یک سال ایران من یک بار مقایسه کردم فروش. اینا اشتغال سبز دارند. اعتقاد نداریم اینا ارزش آفرین هستن. کوچیکن

.  بیشتر فروخته۲و ۱شرک . ۲و ۱خود رو رو با شرک 

ازه، فرهنگش رو طرف کونگ فو پاندا میس. بار فرهنگی خودرو نسبت به شرک خیلی کمتره. انقالب ما انقالب فرهنگیه

۱000تن، شما برای کونگ فو کار رو ساخ. منتقل می کنه، ول هم در میاره، آلودگی محیط زیستی هم در کشورش کم داره

د خودرو هم تازه خو. نفر آدم  و برق و کامپیوتر و ذهن خالق می خواهید اما برای خود رو کلی آلودگی زیستی ایجاد میکنه

.آلودگی تولید میکنه

نگاه کنید، ذهنمون رو. ذخایر فرهنگی رو  نگاه کنیم غنی است. ما از هر طرف حساب کنیم، صنایع خالق برامون خوبه

م سابقه فرهنگی کشورمون رو نگاه کنی. نیمی از دانش آموختگان مون علوم انسانی هست و از پزشکی و مهندسی بیشتره

ی یا سینما مزیتمون رو نگاه کنیم، ما در خودرو مزیت داریم یا تو صنایع دست. داره، انقالبمون رو نگاه کنیم فرهنگیه

ما در خودرو مزیت داریم یا اسباب بازی؟. منهای بخش اکشن؟ ما در درام و سریالهای تاریخی خیلی حرف داریم

.  ولی نگرش صنایع سخت، ذهن سیاست گذاران جمهوری اسالمی رو بالک کرده
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نمونه کدگذاری متن مصاحبه

کد بازمتن مصاحبه

الت سورعت و انقدر سرعت تحوو. فکر کنم این روزها دیگر هیچ فعالیتی را نمی توانیم بگوییم زوده

ته باشه که بنابراین اگر این امکان وجود داش. شدید و عجیب شده که برای هیچ کاری نباید معطل کرد

. بتونیم نشرمون رو به این صورت بین المللی بکنیم، خطاست اگر نکنیم

عوال کوار ولی فکر کنید که ما ف. ما به هر حال ارتقای دانش و دیدگاه مردم رو از نظر دور نمی کنیم

غاز اگور کوه بور ما از آ. بین المللی نمی کنیم تا سطح مون به بک سطح قابل رقابتی برسه این خطاست

.  مون هم برسیممبنای بین المللی خودمون رو ساماندهی بکنیم، ما سریعتر می تونیم به نتیجه مطلوب

قب افتاده ما اگر در این شاهراه قرار نگیریم، طبیعیه که ع. دیگر میگن جهان شده شاهراه اطالعاتی

للوی رو پیودا در این شاهراه قرار گرفتن هم یعنی اینکه خالقیت ها، امکان نشر بوین الم. باقی می مونیم

.بکند

ه ضرورت نگاه بین المللـی و توجـه بـ

روندهای جهانی 

ه برنامه ریزی توسعه ملی با توجـه بـ

واقعیات جهانی 

نگی تسریع در دستیابی به اهداف فره

در صورت برنامه ریـزی بـرای مخاطـب 

.جهانی
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یافته های روش تحقیق کمی
یافته های حاصل از پرسشنامه در تبیین مدل
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پرسش های روش کمی در تبیین مدل

د در میان اکثریت مردم چه های با کتاب الکترونیک، نفوذ دستگاه های هوشمنای، گستره شبکه صاحبان اثار، وضعیت کشور در پلتفرمعلی شامل سطح سواد رسانههای مقوله•
اثری بر مقوله محوری یعنی نظام مدیریت محتوا دارد؟ 

نظارت بر قوانین، سازی، اجرا ومقوله محوری یعنی نظام مدیریت محتوا چه تاثیری بر مقوله راهبردها که شامل آگاه سازی و ترویج کتابخوانی الکترونیک، اصالح، شفاف•
راهبرد مشارکت مردمی، استفاده از فناوری برای توسعه دارد؟ 

قوله راهبردها که های کالن صنعت کتاب، مقاومت در برابر کتابخوانی الکترونیک، کنش و واکنش دولت و بخش خصوصی چه تاثیری بر مای شامل چالشمقوله زمینه•
ه دارد؟ سازی، اجرا و نظارت بر قوانین، راهبرد مشارکت مردمی، استفاده از فناوری برای توسعشامل آگاه سازی و ترویج کتابخوانی الکترونیک، اصالح، شفاف

الکترونیک، بخوانی ای شامل شرایط اقتصادی، سیسای، جهانی، اجتماعی و شرایط رشد فناوری چه تاثیری بر مقوله راهبردها که شامل آگاه سازی و ترویج کتامقوله مداخله•
سازی، اجرا و نظارت بر قوانین، راهبرد مشارکت مردمی، استفاده از فناوری برای توسعه دارد؟ اصالح، شفاف

ناوری برای توسعه سازی، اجرا و نظارت بر قوانین، راهبرد مشارکت مردمی، استفاده از فمقوله راهبردها که شامل آگاه سازی و ترویج کتابخوانی الکترونیک، اصالح، شفاف•
چه تاثیری بر پیامدهای که شامل توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی دارد؟
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تجربه کاری پاسخ دهندگان
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جایگاه شغلی پاسخ دهندگان

13%

19%

17%

51%

جایگاه شغلی 

سیاستگذار (الکترونیک)فعال حوزه نشر  کارشناس مدیر
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بررسی فرضیات پژوهش در مرحله تبیین

نتیجه آزمونT valueضریب مسیرفرضیه

تأیید فرضیه۲.۴۷۴/.۲۹۴های علی  مقوله محوریمقوله

تأیید فرضیه۲.۶۶۷/.۱۸۹شرایط محوری بر روی راهبردها

تأیید فرضیه۴.۱۸۶/.۳۴۳ای بر روی راهبردهاشرایط زمینه

تأیید فرضیه۵.۰۱۱/.۴۳۳ای بر روی  راهبردهاشرایط مداخله

تأیید فرضیه۲۳.۰۹۸/.۸۱۹راهبردها  بر روی پیامدها
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نتیجه گیری و پیشنهادها
فصل پنجم

36

بحث و تحلیل
شناسایی چالش ها و موانع پیش رو در توسعه صنعت کتاب الکترونیک

یکشناسایی بازیگران مختلف و نقش های آنان در توسعه صنعت کتاب الکترون
احصای راهبردها جهت توسعه صنعت کتاب الکترونیک

پیشنهادهای پژوهشی
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شناسایی چالش ها و موانع توسعه صنعت کتاب الکترونیک

محتواییچالش های

آماروگزارشفقدان•
نیازهایازبخشرضایت

مخاطبانمحتوایی

کالنراهبردفقدان•
امحتوتولیددرمحتوایی

محتواکیفیت•

میزانبازخوردگیریعدم•
محتوااثرگذاری

یدتولبرایملیمحدودافق•
محتوا

وآموزشنظاممسائل•
پرورش

–فرهنگیچالش های

اجتماعی

درمطالعهنبودنارزش•
مردممیان

رسانه ایسوادوضعیت•
مردم

مقابلهواعتمادعدمابهام،•
نشرباسنتیناشران

الکترونیک

ورپایداتشکیالتفقدان•
پرورشبرایمنسجم

استعدادها

نبودوشفاهیفرهنگ•
مردممطالعهعادت

ه هاکتابخانمختلفمسائل•

یزندگسبکشدنمتکثر•

جمعیتشدنپیر•

قانونیچالش های

حمایت هایپایینسطح•
خوانیکتابوکتابازقانونی

وحمایتنظامشفافیتعدم•
دولتییارانه

یممیزنظامشفافیتعدم•
محتوا

حقوققویاجرایعدم•
مؤلفان

سیاسیچالش های

ثابهمبهدولتآفرینینقش•
خصوصیبخشرقیب

بهسختصنایعترجیح•
انمدیرنگاهدرنرمصنایع

تصمیم گیر

تمدبلنداندازچشمفقدان•
ثابتجهت گیری هایو

اقتصادیچالش های

دولتیاقتصاد•

تورمنرخ•

نوساناتوتحریمشرایط•
ارز

سرمایه گذاریفقدان•
ریسکدلیلبهمناسب؛

کمسودوزیاد

المللیبینچالش های

یفرهنگدیپلماسیسطح•

فناوریشتابانرشد•

قدرتمندرقبای•

ابزبانفارسیکشورهای•
متفاوتالخطرسم
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رونیکآنان در توسعه کتاب الکتشناسایی بازیگران مختلف و نقش های 

دولتوحاکمیت

پدیدآورندگان

خصوصیناشران

مردم

المللیبینبازیگران

رسانه ها
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احصای راهبردها جهت توسعه صنعت کتاب الکترونیک

یکتابخوانترویجوسازیآگاهدر
الکترونیک

مطالعهبازتعریف•

کتابمناسبگذاریقیمت•
الکترونیک

هدفمندوگستردهتبلیغات•

بهحوزویانودانشگاهیانانتخاب•
تغییراولالیهعنوان

کتابخواندستگاهاشاعه•

دیجیتالامانتشدنفراگیر•

واجراسازی،شفافاصالح،در
قوانینبرنظارت

رانهیاوحمایتبامرتبطقوانین•
دولتی

ممیزیبامرتبطقوانین•

نویمعمالکیتبامرتبطقوانین•
المللیبینوملی

مردمیمشارکتراهبرد

محتواتولید•

کتابنقدومعرفی•

کتابممیزیدرمشارکت•

انمتخلفشناساییدرمشارکت•
معنویمالکیتقوانین

عهتوسبرایفناوریازاستفادهدر

درکالن داده هاازاستفاده•
بازارتحقیقات

درمصنوعیهوشازاستفاده•
ممیزی

خوانیکتابترویجوتعاملیکتب•
کودکیازالکترونیک

عمومیکتابخانه هایایجاد•
تالدیجیامانتتوسعهودیجیتال

ایبراشیااینترنتازاستفاده•
الکترونیککتابتوسعه
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