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Abstract 

Books are the largest cultural arena in Iran and an important part of Iran's cultural future 

is consequence of the future of books. The purpose of this study is to identify the 

drivers that affect the future of books in Iran. This future study is based on the 

Structural Analysis model by Micmac method and in four stages: "Identifying 

environmental variables using the PESTEL model and the layered approach", 

"Determining key variables by Delphi experts", "Assessing the cross impact of key 

variables by the Micmac method" and "Analyzing the general environment of the 

system and determining the drivers” have been done. 

The findings of this study show “The degree of government intervention in the book 

section", "Promoting the culture of reading non-textbooks", "Book quality and their 

adaptation to the needs and tendencies of the audience", "The role of the ministry of 

Education Culture of reading books and combating illiteracy, "Public library funding" 

and "Self-sufficiency in the internal chain of paper production" are the most effective 

future drivers of books in Iran. Among these six drivers, the extent of government 

intervention in the field of books has the strongest direct and indirect impact on other 
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drivers. As a result, control of these drivers can be the main cause of inertia or the main 

cause of the movement in the future of books in Iran. 

Keywords: Book, Driver, Future study, Structural Analysis, Micmac Method, Cross 

Impact Analysis, Government, Book Reading, Library. 
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 چکیده 
کتاب بزرگترین عرصهههر فرهنگی ایران اسهههت و مز  مهمی از آینده فرهنگی ایران آیامد آینده  

حاضهر، نهناسهایی آیشهرانهای مبرر بر آینده کتاب در ایران اسهت.  کتاب اسهت. هد  از آووه   

مک و در چهار مرحلر »نهناسهایی  میکآووهی، براسها  مدل تحلی  سهااتاری بر رو این آینده

ای«، »تعیین متغیرهای کلیدی بر رو  دلفی  متغیرهای محیطی بر مدل آسههت  و رویکرد هیر

مک« و »تحلی  محیط کلی  لیدی بر رو  میکابرگان«، »سهنج  اررات متقاب  متغیرهای ک

 ها« صورت گرفتر است.سیستم و تعیین آیشران

در عرصهر    گری( دولتگری یا تولیمیزان مداالر )تصهدیدهد »های این آووه  نشهان مییافتر

بها نیهازهها و    محتوای کتهابههامطهابقهت    «، »ترویج فرهنه  مطهالعهر کتهابههای سیردرسهههیکتهاب«، »

اوانی و مبارزه  نق  وزارت آموز  و آرور  در گسهتر  فرهن  کتاب، »«گرایشههای مااب 

اودکفهایی در زنجیره  « و »ههای عمومیمیزان بودمهر کتهاباهانهر«، »سهههوادیسهههوادی و کمبها بی

« مبررترین آیشهههرانهای آینده کتاب در ایران هسهههتند. در بین این نههه   داالی تولید کاسذ

اب، بیشهترین تثریر مسهتقیم و سیرمسهتقیم قوی را بر  آیشهران، میزان مداالر دولت در عرصهر کت

 
 ه. . ایران«  1404انداز نگاری مایگاه کتاب در چشم»آیندهمستارج از رسالر دکتری با عنوان  .1
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  یعام  اصهل  ای  ینرسه یا یعام  اصهل  تواندیم  در نتیجر کنترل این آیشهران  دیگر آیشهرانها دارد.

 باند.  رانیکتاب در ا  ندهیمنب  در آ

مک، تحلی  تثریر  آووهی، تحلی  سههااتاری، رو  میککتاب، آیشههران، آینده  واژگان کلیدی:

 لت، کتاباوانی، کتاباانر.متقاب ، دو

 13/04/01تاریخ پذیرش:   11/04/01بازبینی:    تاریخ  17/07/00تاریخ دریافت:  
  ،  1401، تابسللتان  43، پیاپی 2، شللماره  11، سللا   اجتماعی فرهنگیفصلللنامر راهدرد  
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 مسالرل مقدمر و بیان 1
ترین ابزارهای ارتبابی و انهاعر دان  اسهت کر نر تنها مفاهیم معنوی، کتاب یکی از قدیمی

های صهنعتی و اقتصهادی مشهروا بازار نشهر گیرد بلکر دارای منبرفرهنگی و آموزنهی را در برمی

  نیز هسهت. انهتراا این دو عام ، یعنی تثریر فرهنگی و عالیا اقتصادی، در یک نمام آیدیده از

 & ,Canoy, Van Ours)  رسهد.متغیرها کر ممکن اسهت ناسهازگار بر نمر برسهند، بر نتیجر می

Van der Ploeg, 2005) 
ای کهن دارد. ایرانیان باسهتان از لوحهای سهنگی، گلی، مسهی و قال  کتاب در ایران آیشهینر

)رمبی,  کردند.  بالیی و همدنین چرم گاو و آوسههت درات ادن  برای نونههتن اسههتفاده می

، بهارهها وا ه کتهاب  ای دارد. در »قرآن«دین اسهههالم نیز، کتهاب مهایگهاه ویوه  در  (12, ص.  1388

مورد اسهتفاده قرار گرفتر و اولین کتاب رسهمی اسهالمی »مصحر قرآن« است کر توسط باهترین  

 (1384)سپهری,  مقام حکومت، تایید و ابالغ گردیده است.

کتهاب  48ای داده نهههده اسهههت. در تاری ، از مذه  تشهههیی نیز، بر کتهاب اهمیهت ویوه در

نسهوب بر چهارده معصهوم)ا( نام برده نهده کر برای بر دسهت اود ایشهان و برای بر بیان  م

 (1386)مدرسی بباببایی,    اند.ایشان و نگار  ابرافیان تالیر نده

ممهوری اسههالمی ایران نیز از ابتدا رویکردی فرهنگی دانههتر اسههت. ناسههتین سههانرانی 

آس از بازگشهت بر تهران با   13۵۷بهمن  12ی اسهالمی، امام امینی)ر(( در بنیانگذار ممهور

نقهدههای مهدی بهر ر یم آهلوی همراه بود کهر یکی از این نقهدهها در آن سهههانرانی مهم، کمبود 

را  ایشهان فرهن  (12, ص.  1389)موسهوی امینی, ها در نههر تهران بود.  فرونهیتعداد کتاب
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و بر این  دارد یهر مامعر داالت اسهاسه تیکر در موموددانسهت می  یعنصهر نیو واهتر  نیباهتر

)صهالحی امیری, دهد.  باور بود کر اسهاسها فرهن  هر مامعر، هویت آن را مامعر را تشهکی  می

رهبر معمم انقالب نیز یکی از اهالی کتاب هسهتند کر ضهمن اهتمام زیاد بر    (116, ص.  138۷

« نم  زیچ  چیکتهاب را ه  یمهااین حوزه، معقتهدنهد»  بها  کنهدیآر  را ترو  دیهو    «کرد.  جیکتهاب 

 (13۷2ای, )اامنر

ا انتشههار سههاهنر  ترین حوزه فرهن  ایران، حوزه کتاب اسههت کر باکنون بزرگترین و مردمی

دهی بر آینده  میلیون ملد نق  اسهاسهی در نهک  119هزار میلیارد ریال کتاب در   43بی  از  

ای و  ، با رویکردی منطقر1404انداز فرهنگی ایران دارد. آینده فرهنگی ایران در سهههند چشهههم

اسهت  یکشهور  رانیا  سهالر،سهتیانداز بکر براسها  آن »در چشهم حداکثری توصهیر نهده اسهت

و    یاسههالم تیدر سههطم منطقر با هو یو فناور  یعلم  ،یاول اقتصههاد  گاهیبا ما  افتریتوسههعر 

 .«المل نیبا  در مهان اسالم و با تعام  سازنده و مبرر در روابط بالهام  ،یانقالب

با ، فعال و مبرر در »الهام  دیبا 1404انداز در چشههم  رانیسههند الزام نههده کر ا نیهم در

  یشهینواند  ،یااالق  یکارآمد، مامعر یتوسهعر  ،ینید  یسهاهرمردم  یالگو  میا تحکمهان اسهالم ب

  یاسهالم  میبر اسها  تعال  یاو منطقر یاسهالم  ییبر همگرا گذارتثریر  ،یو امتماع  یفکر  ییایو آو

 )ره(« باند.ینیامام ام یهاشریدو ان

هایی آینده کتاب را آیشههراناین آینده فرهنگی بر آینده کتاب در ایران گره اورده اسههت. 

  ی هاندهیآ ن یو کارآمد در گز  یلیتحل  یابزار  اواهند سههاات کر نههناسههایی و توصههیر آنها،

هها در  تیاولو  میتنم  م،یصهههح  تیهریمهد  ،یریگمیتصهههم  ینهدههایمهم بوده و بهر فرا  مهایگزین

 .کندیکمک م در عرصر کتاب  هایاستگذاریس

رسهانی در ها و سهاماندهی ارتبابی و ابالااد نهبکرکاربرد گسهترده رایانر و تلفن همراه، ایج

کنار تولد قالبهای مدید الکترونیکی در رقابت با کتاب کاسذی، صهههنعت نشهههر را با مسههها   و  

 (1396ای, )اصغرنواد قلعر رو کرده است.چالشهای مدی روبر

دهد کاه  تقاضهها در بازار از  بررسههی وضههعیت مومود بازار نشههر کتاب در ایران نشههان می

سهویی و افزای  بنگاههای نشهر و بر تبی آن کاه  درآمد با تومر بر قیمتهای رقابتی از سهویی  

دگر سهب  نهده اسهت کر نانهران بر انتشهار کتاب با تیرا های آایین اقدام کنند. دیگر رونههای 

رسهند مناسه  برای رقابت در بازار کنونی نیسهت در تیرا های باه بر سهوددهی میسهنتی نشهر کر  

کننده بر سهمت مصهر  محصهوهت با کیفیت و با  و همدنین از بعد کیفی نیز، سهالیا مصهر 

کند.  مذابیت باهتر گرای  یافتر کر در این اصههوص نیز، فناوری دیجیتال نق  مهمی ایفا می

 (1396)حسنوند, 
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دهد افزای  رقابت، سهرعت تغییرها در فرآیندهای  وضهعیت کنونی صهنعت نشهر نشهان می

کهاری و فنهاوری، آیدیهدگی و تنوا در کهارهها و در عین حهال کمبود منهابی مهالی و اقتصهههادی،  

آووهانر است. در این محیط سرنار از دگرگونی  های مناسهبی برای مطالعات آیندههمگی محرا

ها، تنها رویکردی کر بات موفقیتهای بیشههتری دارد، تال   قطعیتناآایداری و آکنده از عدم  و

 برای نگانت آینده است.

دهنده آینده است. در مطالعر آینده مسهالر مهم برای نگانهت آینده، نهناسهایی نیروهای نهک 

نههناسههایی  کتاب هم مسههالر نههناسههایی آیشههرانهای مبرر بر این آینده، اهمیت کلیدی دارد. 

آیشههرانهای تثریرگذار، تعیین منس و کارکرد هر آیشههران و میزان اررگذاری و اررآذیری آن از 

 آووهی عرصر کتاب در ایران را اواهد گشود.ای است کر دریدر آیندهدیگر آیشرانها مسالر

 ل هدف و پرسشهای تحقیق 2
در ایران« اسههت و برای  هد  از این آووه ، »تعیین آیشههرانهای تثریرگذار بر آینده کتاب  

 »آرسشهاست نیآاس  بر ا  یدر آ رسیدن بر این هد ،  

 ؟ندستیچ کتاب در ایران  ندهیبر آ آیشرانهای تثریرگذار نیمهمتر .1

   گذارند؟یتثریر م و برآینده کتاب در ایران  گریکدیچگونر بر   آیشرانهای مهم نیا .2

 ل پیشینر تحقیق 3
همکاران در مقالر علمی آووهشهی »تدوین سهناریوهای قدیر و ، مالل سفاری1391در سهال 

های عمومی ایران« نشهان دادند مهمترین محورهای ای کتاباانرمتصهور برای آینده نهاد رسهانر

ههای عمومی، فضههها و منهابی )فیزیکی یها مجهازی( و  قطعیهت در آینهده آی  روی کتهاباهانهرعهدم

های عمومی در  ها برای آینده کتاباانرگرایی( هسهههتند. آنگرایی یا مهانینهههدن )محلیمهانی

ایران چهار سههناریو هاب محلی، مرکز رسههانر، کتاباانر مجازی و نههبکر مجازی ابالعات را بر  

 نگار  درآوردند.

 یاقتصهاد  گاه،ینق ، ما  ی»بررسه ارنهدیکارنهناسه  نامرانیدر آا  ینوروز الی، ل139۵در سهال 

متاصهصهان و نانهران« نشهان داد صهنعت   دگاهیداز   رانیکتاب ا کیصهنعت نشهر الکترون ندهیو آ

است و هنوز   دهینرس یالملل  نیدر سطم ب یااص  یاقتصاد  یگاهیبر ما رانیدر ا  کینشر الکترون

مصهر  کنندگان    یهاازینشهده تا بتواند ن   یبر بور کام  تشهک کیاز کتاب الکترون  ییبازار کاه

کتهاب    ینیگزیامکهان مها  ،ینونک  تیهگرفهت کهر در وضهههع  جهرینت  نیرا آهاسهههاگو بهانهههد. او چن

از حقوق   تیهحمها  ومود نهدارد. او »تومهر بهر قهانون  یو کهاسهذ  یکتهاب چهاآ   یبهر مها  کیهالکترون

سهههرانر مطالعر«،    زانیدر مهت باه بردن م  یاوانکتاب جیرونانهههران و مولفان«، »انهههاعر و ت
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را عوام     ک«ینانران الکترون  ینغل تیامن نی»تام زیو ن  ک«ینشر الکترون یهارسااتیز جادی»ا

 اعالم کرد.  رانیدر ا کینشر الکترون  ندهیدر ساات آ  یاساس

، زهرا برومنهد و همکهاران در مقهالهر علمی آووهشهههی »عوامه  تهثریرگهذار بر 139۷در سهههال  

صهنعت نشهر کتاب در ایران« نشهان دادند مهمترین عوام  تثریرگذار بر صهنعت نشهر کتاب در  

ههای نشههر، اسههتراتوی صههنعت نشههر و فناروی ابالعات و ارتبابات اسههت و  ایران، مدیریت بنگا

های بعدی قرار نههرایط اقتصههادی، تکثیر سیرمجاز، نههرایط امتماعی و سههرانر مطالعر در رتبر

 دارند.

آینهده نگهاری صهههنعهت چها  بها  ، محمهدرضههها فتحی و همکهاران در مقهالهر »139۷در سهههال  

های تولید، میزان نوآوری، دسهترسهی بر نیروی هزینر«، عوام  بکارگیری رویکرد سهناریونویسهی

المللی، کیفیت نهبکر توزیی، رویکرد دولتمردان انسهانی متاصه ، فناوری تولید، تحریمهای بین

بر صهنعت چا  و سهیاسهتهای حمایتی دولت را بر عنوان مهمترین عوام  مبرر در آینده صهنعت  

 چا  در ایران نناسایی کردند.

نهک  کسه    یآووهندهی»آ ارنهدیکارنهناسه  نامرانیرونهان نهمال در آا  ی، عل1398سهال   در

را از   رانیبازار کتاب در ا  یدر سهطم کشهور«، فضها  هایفرونهو فرو  کتاب ییو کار در با  توز

 ی سهازی»بوم  یویکرد و توانسهت چهار سهنار یبررسه  یتیو حاکم یتاصهصه ک،ید ولو یسهر منمر ا

بهدون    یو »سهههبهک زنهدگ  «ی»ظهور دولهت عهدالتاواه امتمهاع   تهال«،یجید نقالب»ا  «،یرونهد مههان

 نک « را کشر کند.  

 ندهیآ  یوهایسهنار ی»براح  ارنهدیکارنهناسه  نامرانی، بهاره فرملو مطلا در آا1399سهال   در

  ی هاافتری  .کتاب و بن بسهت را ارا ر داد  ابانیتوسهعر، اتال ، ب یویچهار سهنار  ران«یصهنعت نشهر ا

 ی ح  بحران کاسذ« و »فرهنگسهاز  یاسهتهایصهنعت نشهر با »سه  ندهیآ  دادیآووه  او نشهان م

 گره اورده است.  کامالً «یرسانر ممع یاستفاده از ابزارها

  یآووه  حاضهر کر از تحل  وهیبر نه  آینده کتاب در ایران،  یها شهرانیآ  یدر اصهوص بررسه

اما   صههورت نگرفتر  یاسههتفاده نههده، آووهشهه  یدیعوام  کل  یینههناسهها یتثریر متقابی برا

 اند.آووهانر بر عرصر کتاب دانترآووهشهایی ومود دارد کر نگاه آینده

 ل چارچوب نظری 4
های سهنتی بیشهتر براسها   برای نهناات آینده، رونههای گوناگونی ومود دارد. در نمریر

ات آینده یک فرآیند  های مدرن، نههناها بر دنبال نههناات آینده هسههتند اما در نمریرفرضههیر

هد   آووهی اسهت. بر بیان دیگر  اکتشهافی اسهت کر عمده ابتنای آن بر تکنیکها و رونههای آینده

 است. یاحتمال  یهالیدرا بد  یآووهندهیآ  یکل
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 ل نظریر سنتی1ل4

و متعادل    وسهتریآ   دار،یمنمم، آا  یکردهایموضهوعات معموه در رو ،یچارچوب علم سهنت در

  ییچالشههااسهت. در نتیجر این رویکرد  تیاصه  عموم  ،صه  حاکم بر علومنهوند و ایمالحمر م

 ی هاسهتمیبودن سهیاطریو س   یتصهادف  ،ینانیناابم  ،یآنهفتگ  ،یدگیدیآ   ت،یقطعاصه  عدم رینم

 د.ونیتومر نم  یانسان

  ی هها دهیهنکتهر مورد تومر قرار گرفت کر آد نیا ،نوظهور  یهامیعلوم و آارادا شهههرفتیاما با آ 

  ندهیآ ینکرده و در بررسه یرویسهاده و رابت آ   ،یقطع  ،یاطتک ندیفرا کیاز   یو انسهان یعیبب

و    یدگیهدیآ   ت،یهقطعبر ومود حهاهت ماتلر و احتمهاهت متنوا بها تومهر بهر عهدم  دیها بهاههآن

ارر   نیگزیمفهوم رونهد محتمه  را مها  تیهقطعهها، اصههه  عهدمنییتب  درمتمرکز نهههد.    ینهانینهاابم

روابط   ،ینممینمم، ب ا،هسههتمیدر سهه  دیبا تومر بر علوم مد  نیسههازد. بنابریامتناب م  رقاب یس 

ومود دارد   دهیدیآ  یسهاده و الگو یالگو  ،یقطعریروابط س   ،یروابط قطع ،یاطریروابط س   ،یاط

مطرح   ینیب یو ومود تکثر در آ    یبد  یهاندهیآ  ر یآذ  ،یشههیدانندهیآن در اصههول آ رویو آ 

 (201, ص.  1391آووهی,  )حامیانی, مبانی، اصول و رونهای آینده .نده است

 ل نظریر مدرن2ل4

ندارند در   ییکارا  ندهیتحوهت آ یبررسه یبرا یسهنت  ینیب یآ  یامروزه اسهتفاده از رونهها

عوام  مبرر بر    دهد،یرخ م  ندهیتوانند با تومر بر آندر در آ  یم  یآووهندهیآ  یکر رونههها  یحال

 مرمم برسند.  ندهیآنها بر آ کنترلکرده و با    ییمحتم  را نناسا یهاتیبروز وضع

محافمت    ،یآت یاز فرصههتها یریگبهره رینم  یوصههول بر اهداف  یدر آ   یآووهندهیطالعات آم

  نهدهیآ  یو ارتقها رییو تغ  یآت  یدادههایهمههت حرکهت و رو  یبه  تحوهت نهامطلوب، تشهههادر مقها

  (Fowles, 1978, p. 779).  دنبانیم

بندی رونهای آینده آووهی رویکردهای گوناگونی قاب  استفاده است و بر ایهههن برای دستر

آنها،    نیترمامییکی از ههها بههر ومههود آمههده اسههت. اما  بنههدیاسا  تنوا فراوانی از دسههتر

بنههههدی رونهها بر مبنای  بر مای دسهههههتراو  .اسهت  ارا ر کرده  یانیکر حاماسهت   اییبندببقر

آووهههی و مراح  ماتلر آن نی، بههر کارکردهههای بیرونههی آنههها در فراینههد آینههدهویوگی درو

آووههی بهر ارزیابی و امتیازبندی  و در قبال بیفی از معیارهای مهم در فرایند آینهده کردهتومر  

 آووهی آردااتر نده است.رونهای آینده

های متنوا، تعیین اولویت  هاین معیارهههها عبهههارت اسهههت از» قابلیت رو  برای ارا ر آیند

ها، تعیین نیروهای آیشهران، بیان و تشهریم سههههههازوکار علی، نهناسهایی کنشههههههگران، آینده

 ها و آویایی.بندی نمری و علمهی، اعتبارباشی بر یافترچارچوب
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 دهد.    نتایج حاص  از ارزیابیهای این رو  را نشان می ریمدول ز
 

 (1۳۹1ـ  يانیي و مالك ارزيابي )حاجنگر ارزيابي روشهاي آينده -1 جدول

 نگري و مالك ارزيابيارزيابي روشهاي آينده

 پويايي روش

 قابلیت
به   اعتباربخشي

 ها يافته

 ابتنا بر
  چارچوب
 نظري و 

 علمي  قوانین

 معرفي و 
  شخیصت

 بازيگران و 
 كنشگران

 بیان و 
 تشريح
  سازوكار

 علي

 تعیین
 نیروهاي
 پیشران

 تعیین
  اولويت

  هركدام از
 ها يندهآ

  ارائه
انواع  
 آينده

 

 ** *   * *  

تحلیل روند، 
زماني،   سريهاي

 پسنگري

 دلفي ** * * * * * ** ***

 سناريونويسي  *** ** ** *** * ** ** ***

 *** ***  *** *** * * 
تحلیلهاي  
 رگرسیوني

** *** *** * ** *** *** *** 
تحلیل تأثیر  

 متقاطع  ماتريسي

 نظريه بازيها *** * ** * *** ** * *

 تحلیل جايگزين  ** * **  **   **

 شبیه سازي  *** ** *** *** * **  **

 توفان فكري ** * * * * * * *

   *   * * 
منطق شهودي و  

 رهبران بصیرت

* **    * * * 
مرور اسناد و  

 نگاشت ره

 ل روش تحلیل ساختاری 1ل2ل4

  یاسههت. رو  تحل 2ی«سههااتار  یتحل  رو »  آووهی،آیندهترین رونهههای یکی از رایج

این رو  با اسهتفاده از  کاربرد دارد. ریبر نهدت متغ  یسهتمهایسه  یفیدر مطالعر ک یسهااتار

 دهد.قبولی از معیارهای باه را ارا ر میآووهی متعدد، ترکی  قاب های آیندهتکنیک

 
2 STRUCTURAL ANALYSIS 
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اسهت تا بتوان   آنهان  ایآنهکار  ی دیکل  یرهایمتغ  نهناسهاییدنبال  ر برو  تحلی  سهااتاری 

ان و  کنندگبینی سهههیسهههتم، نمرات مشهههارکتدرباره ابعاد و رفتارهای آیدیده و سیرقاب  آی 

ها و  اندیشههر وندیآ  یراب  یابزار یسههااتار  یرو  تحلبر بیان دیگر .  را دریافت کرد  نفعانذی

یی  و نهناسها ری، بر توصهسهتمیسه یرهایمتغ  متقاب  همرارتباط   سیماتر ایاز بر  باورهاسهت کر

  تیو در نها  رهایمتغ نیروابط ب ییدر نهناسهارو     نیا  مندیتوانبنابرین  آردازد.   یم  سهتمیسهآن 

 ستم است. یمبرر در تکام  س  یدیکل  یرهایمتغ  یینناسا

 دری سهااتار  یتحل  یبور کلر بم،   1994براسها  مدل آیشهنهادی میشه  گوده در سهال  

مک  . آووه  حاضهر مدل گوده را در تحلی  سهااتاری بر رو  میکنهودیسهر مرحلر انجام م

 توسعر داده است. 

و اهارمی از بریا مطهالعهر ادبیهات و مصهههاحبهر عمیا بها در مرحلهر یهک، متغیرههای داالی  

 نوند.ای نناسایی میابرگان، براسا  مدل تحلی  محیطی آست  با رویکرد هیر

دلفی و آرسههشههنامر با  در مرحلر دو، متغیرهای کلیدی با نمر ابرگان براسهها  رو  نههبر

 گردند.بیر لیکرت، تعیین می

کلیدی با نمر ابرگان تعیین و ماتریس ارومی آن  در مرحلر سهر، اررات متقاب  متغیرهای  

 گردد.مک سنج  میافزار میکبا استفاده از نرم

های آینده تعیین راندر مرحلر چهار، براسهها  تحلی  سههیسههتمهای آایدار یا ناآایدار، آی 

 گردند.می

 ل مرحلر یکم: شناسایی متغیرهای محیطی1ل1ل2ل4

ای بندی یافتری مرسههوم در آووه  اسههت. برای دسههترای یکی از ابزارهامطالعر کتاباانر

 توان از الگوی تحلی  آست  استفاده کرد.ای میمطالعر کتاباانر

محیط نههام  کلیر روندها، نههرایط، فضههاها، منابی، محدودیتها، فرصههتها، تهدیدات، نیروها،  

قابلیتها، بازیگران، مکانها، موقعیتها،  ها، ظرفیتها، رانمیدانها، سهههااتارها، ترتیبات، نهادها، آی 

ها یا توانمندسهازها یا اصهطکاکهایی اسهت کر بر متغیر یا  کنندهها، تسههی برندهها، آی بازدارنده

ننااتی برای آووهشهای  )حامیانی, چارچوب رو   سیستم موردمطالعر، مرتبط و مبرر هستند.

برای تفکیک متغیرهای محیطی از سهیسهتمی یا متغیرهای مسهتق  از  (13, ص.  1394محیطی,  

بندی نههود تا بتوان روابط علی یا  وابسههتر، این محیط باید از دو منمر »نوا« و »هیر«، تقسههیم

نهنااتی برای آووهشههای  )حامیانی, چارچوب رو روابط متقاب  را نهناسهایی و تحلی  کرد.  

 (23, ص.  1394ی,  محیط
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« استفاده کرد. این نام مافر ن  3توان از مدل »آست بندی انواا محیط، میبرای تقسهیم

محیطی و  نوا کالن محیط نههام  محیطهای سههیاسههی، اقتصههادی، امتماعی، فناورانر، زیسههت

 است.  4قانونی

)نزدیک(، ملی  توان آن را بر سههر هیر مسههتقیم های محیط هم میبندی هیربرای تقسههیم

 )دور( و مهانی )دورتر( تقسیم کرد.

 ل مرحلر دوم: طراحی کلی سیستم و تعیین متغیرهای کلیدی2ل1ل2ل4

نامر تنمیم و برای ابرگان ارسهههال  های مرحلهر یک در قال  آرسههه در این مرحلهر، یافتهر

حاسهبات  نهود تا بر رو  دلفی، نمر آنان ااذ و ربت نهود. ممی امتیاز هر آرسه ، مبنای ممی

 بعدی اواهد بود.

 ل مرحلر سوم: سنجش اثرات متقابل متغیرهای کلیدی3ل1ل2ل4

نهود. ماتریس  های مرحلر دوم در قال  یک ماتریس سهنج  اررات متقاب  تنمیم مییافتر

  با  تثریر چهار سههلول،  هر بر تعداد متغیرهاسههت. برای n*nسههنج  اررات متقاب ، یک ماتریس  

=   قوی  تثریر و  2= متوسهط  تثریر ،1=   ضهعیر  تثریر ،0=    تثریربی»  نهد گرفتر درنمر زیر وزنهای

3. 

 تثریر  ماتریس، این در.  سهنجدمی را  سهتون هر بر سهطر هر  تثریر  میزان  متقاب  اررات  ماتریس

 درج  ابرگان نمرات ی«۵نما» سهلول، هر  در و  نهودمی گرفتر درنمر  صهفر اود ،  بر متغیر هر

 . باند  دانتر  اعداد از  ایدستر میان در را فراوانی  یا  تکرار بیشترین کر است  عددی نما.  گرددمی

نهده اسهت.  یبراحیس اررات متقاب   ماتر  دهیدیآ برای انجام محاسهبات  ،  مکیکم  افزارنرم

 آن متغیر   یسطرمقادیر حاصلجمی    ،رهایمتغ  گریمتغیر بر دهر  میتثریر مستق م،یدر رو  مستق

 ی متغیر حاصههلجمی مقادیر سههتون  ،رهایمتغ ریاز سهها ریمتغآن  یریاسههت و تثریر آذ  سیاز ماتر

  نیب یو احتماهت مومود و وابسههتگ اتنشههان دهنده تثریر میاررات مسههتق  یاسههت. بر بور کل

 .  رهاستیمتغ

آس از هر نهود.  محاسهبر می میاررات مسهتق  سیبر توان رسهاندن ماتر  با میمسهتقریس  اتتثریر

نههوند و براسهها  نتیجر، ممی میسههتون هر سههطر و  در اود ، ارقام هر   سیضههرب ماتر  بار

  در  رههایهمهر متغرتبهر    هنگهامی کهر  تهایهابهد  گردنهد. این کهار آنقهدر ادامهر میبنهدی میمتغیرهها رتبهر

 دو مرحلر آیاآی یکسان نود و دیگر تفاوتی آیدا نکند.

 
3 PESTEL 

4 Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal 

5 Mode 
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در اود ،  میاررات مسههتق  سیاترضههرب مبا هفت یا هشههت بار   مک معموهًکیدر رو  م

 & ,Godet, Arcade, Meunier)  ماند.یم  یباق  رییبدون تغرسههد و  بر آایداری می  رهایرتبر متغ

Roubelat, 1999, p. 7) 

 هارانل مرحلر چهارم: تحلیل محیط کلی سیستم و تعیین پیش4ل1ل2ل4

کر   بانهدیم یمشهتم  بر چهار منطقر بصهر  یمک بر صهورت نمودار کینرم افزار م یاروم

 »چهار دستر متغیر عبارتند از نیمات  بر اود را داراست. ا اتیاصوص ریهر ناح  یرهایمتغ

ا6تهثریرگهذار  ایهکننهده  نییتع  یرههایمتغ .1 تهثریرگهذار و کمتر   شهههتریب  رههایمتغ  نی» 

  گهذار،تهثریر  یرههایمتغ  ادراا قرار دارنهد. نمودار  ینهههمهال سرب نهاحیهرو در    نهدریتهثریرآهذ

مهمترین عناصهر هسهتند چرا کر بسهتر بر میزانی کر ما بتوانیم آنها را بر عنوان عام   

سهوی از کنند.  اصهلی اینرسهی یا عام  اصهلی منب  کنترل کنیم، بر سهیسهتم عم  می

نهوند. در بین این فتر میسهیسهتم در نمر گر ۷دیگر آنها بر عنوان متغیرهای ورودی

کنند  هسهتند کر بر نهدت سهیسهتم را مشهروط می  8متغیرها، اسل  متغیرهای محیطی

توانند توسهط سهیسهتم کنترل نهوند. متغیرهای محیطی بیشهتر بر عنوان اما عموماً نمی

   کنند.عام  اینرسی عم  می

ند  ریتثریرآذ  اریتثریرگذار و بس  اریهمزمان بس  رها،یمتغ   نی» ا9بازآاشی)رلر(  یرهایمتغ .2

ناحیر   در  نرقو  بازآاشی،    دارند.قرار  ادراا    نمودار   ینمال  متغیرهای  بین  در 

را باید تشای  داد. متغیرهای اهرمی دقیقاً    11و متغیرهای هد   10متغیرهای اهرمی 

برای  بزرگی  بات  کر  دارند  قرار  ادراا  نمودار  اری (  )محور  قطری  ابرا  اط  در 

در مرز بین نمال و منوب   هد    یهاریتغن بازیگران اصلی را دارا هستند مبرانگیات

.  رندیآذاز آن کر تثریرگذار بانند، تثریر   یبو در زیر قطر نمودار ادراا قرار دارند و  

 توان با ابمینان زیاد، نتایج سیر تکام  سیستم درنمر گرفت.  متغیرهای هد  را می

نمودار قرار دارند.   یمنوب نرق  ناحیردر    رهایمتغ  نی» ا12جرینت  یا  ریتثریرآذ  یرهایمتغ .3

تکام  سیر  آنها نسبت بر    نیدارند. بنابر  ییباه  یر یو تثریرآذ  آایین  یآنها تثریرگذار

 
6 Determinant or influent variables 

7 Input variables 

8 Enviroment variables 

9 Relay variables 

10 Stake variables 

11 Target variables 

12 Depending or result variables 
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ی  رهایمتغ  آنها   حسا  هستند.  اریبس  ، یا متغیرهای بازآاشی/ر وتثریرگذا  یرهایمتغ

 هستند. ستمیس از اروج

ا13یمستثن  ا ی  اودماتار  یرهایمتغ .4 تثریرآذیری   رها یمتغ  نی»  و  تثریرگذاری  دارای 

آایینی هستند و در ناحیر منوب سربی نمودار قرار دارند و گویی از چارچوب سیستم 

نوند و نر واقعاً از  بیرون هستند. زیرا نر مانی سیر تکام  در دست امرای سیستم می

بهره می آن  قامزایای  تمایز  متغیرها  از  گروه  این  بین  باید  این حال  با     ند.  برند. 

رسد سیر تکاملی  در نزدیکی مبدا محور قرار دارند کر بر نمر می 14گسستر  یرهایمتغ

اگرچر    1۵ر یرانو  یاهرم   یرهایتغآنها از داینامیک فراگیر سیستم استثنا نده است. م

این متغیرها در   بانند، تثریرگذارند.   ریآنکر تثریرآذ  از   یب  کامالً مستق  هستند اما

سرب  ناحیر و  ن  یمنوب  قطر  ی باهدرست  مودار  قرار    یاط  ادراا  و  نمودار  دارند 

عنوان  یم بر  برای سنج  همزمان  توانند  نقاط کاربردی  یا  رانویر  متغیرهای عملگر 

   بالقوه استفاده نوند. 

نر بر اابر تعریر ذاتی اود بلکر بر اابر موقعیت   رها یمتغ  نی» ا16گرمیتنم  یرهایمتغ .5

گاه سیستم  قاب ذکر هستند. آنها سالبا در گرانی  متغیرها  قرار گرفتنشان با تومر بر دیگر

می تنمیمگری  را  متغیرها  و  دارند   & ,Godet, Arcade, Meunier)کنند.  قرار 

Roubelat, 1999, p. 12) 

 
13 Autonomous or excluded variables 

14 Disconnected variables 

15 Secondary Variables 

16 Regulating Variables 
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 دهد.نک  زیر، نحوه چین  متغیرها را نمای  می

 

نهیوه توزیی و آراکن  متغیرها در صهفحر آراکندگی حاکی از میزان آایداری و یا ناآایداری  

مجموا دو نوا مک در افزار میکسهیسهتم اسهت. در رو  تحلی  سهااتاری اررات متقاب  با نرم

 آراکن  بر نام »سیستمهای آایدار« و »سیستمهای ناآایدار« معرو  هستند.

 

 

انگلیسهی اسهت. یعنی برای متغیرها   Lدر سهیسهتمهای آایدار آراکن  متغیرها بر صهورت  

 دارای تثریرگذاری باه و برای دارای تثریرآذیری باه هستند.

تر از سهیسهتمهای آایدار اسهت. در این در مقاب  در سهیسهتمهای ناآایدار وضهعیت آیدیده

هستند و متغیرها در بیشتر مواقی حالت  سیستم متغیرها در ابرا  محور قطری صفحر آراکنده 

دهند کر ارزیابی و نهناسهایی عوام  کلیدی را بینابینی از تثریرگذاری و تثریرآذیری را نشهان می

 (1۹۹۹)گوده و همكاران ـ  مککیبه روش م يدر نمودار ادراك رهایانواع متغ يمكان تیموقعـ 1شكل 

 (1۹۹۴)گوده ـ  داريو ناپا داريپا يستمهایدر س رهایمتغ يمكان يپراكندگـ 2شكل 
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 Godet, From anticipation to action: A handbook of strategic)کند.  بسههیار مشههک  می

prospective, 1994, p. 60) 

 ل روش تحقیق 5
آووه ،    نیا. نمونر آماری اسهت  یو هد  آن کاربرد  ی، اکتشهافحاضهر  آووه  یریمهت گ

گذاری، مدیریت، آووهشهگری، نشهر، کتابداری و  سهیاسهت یهانهام  متاصهصهان و ابرگان حوزه

 وردارند.برا یآووهانر و راهبردندهیآ  یکر از نگاهنویسندگی کتاب هستند 

  ای بر مشهارکت در تحق   یو تما یابرگ زانیو بر اسها  م  فمندانتااب ابرگان بصهورت هد

نامر  ی این آرسه آنها بوده اسهت. در دو راند دلف یدان  ضهمن یانجام نهد کر هد  آن گردآور

نفر قرار گرفت و در با  آرسهشهنامر مدول ماتریس اررات متقاب ، آن  ابرگانی   14در ااتیار 

نفر از مدیران، آووهشهگران، نانهران، کتابداران و نویسهندگان کتاب برگزار نهد تا   10ر  با حضهو

 گذاری نود.ماتریس، تکمی  و وزن

 مک استفاده ند.افزار میکهای ماتریس از نرمبرای محاسبر داده

 ل مرحلر یکم: شناسایی متغیرهای محیطی1ل5

آووهانر، متغیرهای سهههانر یا آیندهنهههنااند با نگاه وضهههیآووهشههههای گوناگونی تال  کرده

محیطی عرصههر کتاب در ایران را نههناسههایی کنند. این آووهشههها از منمرهای صههنعت چا ،  

های عمومی و...  مدیریت بنگاههای نشهر کتاب، فناوری ابالعات، نشهر الکترونیک کتاب، کتاباانر

)ایروانی,  اسهتاراج نهد.  متغیر  2۵9اند. در نتیجر این مطالعر گسهترده، بر این عرصهر نگریسهتر

حامیانی,   &)ایروانی   (1391)سههرنههار,   (221, ص.  1398قریشههی,    &حامیانی, حاضههری,  

سههرابی, اسهدنیا,  )چشهمر (18, ص.  139۷,  140۷آووهی هویت ملی ایران در افا زمانی  آینده

امیرکبیری,  &)برومند, نههریفی میالنی,   (21, ص.  1399دمنر,  باهری &نههعبانی, عاصههمی,  

زلفی  (2۵1, ص.  1399 )سفهاری قهدیر,    (۵  , ص.139۷ابهازی آرانی,    &گه ,  )فتحی, ملکی, 

)سههلیمانی,    (66, ص.  139۵)نوروزی,  (1393فتاحی,    &)سههاهری, دیانی,   (1۵1, ص.  1391

1396) 

مدل آسههت  )سههیاسههی، اقتصههادی، امتماعی، فناورانر، زیسههتی و متغیر براسهها   2۵9این 

متغیر در محیط   ۷0بنهدی گردیهدنهد.  ای )داالی، ملی و مههانی( دسهههتهرقهانونی( و رویکرد هیهر

متغیر در محیط در   49متغیر در محیط امتماعی،   68متغیر در محیط اقتصهادی،   ۵2سهیاسهی،  

متغیر در محیط قهانونی قرار گرفتنهد. توزیی   14متغیر در محیط زیسهههتی و    6محیط فنهاورانهر،  

 متغیرها در نمودار زیر مشا  نده است.
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 ـ توزيع متغیرهاي آينده كتاب در ايران براساس مدل پستل 1نمودار 

 ل مرحلر دوم: طراحی کلی سیستم و تعیین متغیرهای کلیدی2ل5

 ان بر دهی  زیر قاب  تجمیی و تلای  هستند»متغیر محیطی آینده کتاب در ایر 2۵9این 

نناسایی .1 متغیرهای  از  معنایی  بسیاری  وحدت  دارای  ماتلر،  آووهشهای  در  نده 

 گذاری آنها استفاده نده است. هستند اما از کلمات ماتلر برای نام

نده دارای میزان تثریرآذیری و تثریرگذاری همسطم نیستند و در متغیرهای نناسایی .2

 اند. آووهشها، بسیاری از آنها با کمک ابرگان، کنار گذانتر ندههمان 

اند کر در موضوا بر دلی  تمرکز موضوعی برای آووهشها، متغیرهایی نناسایی نده .3

 بانند. مورد مطالعر بسیار مبرر هستند اما در سطم راهبردی، قاب  اسما( می

 ومود ندارد. از نمر رونی، عمال امکان مقایسر چند صد متغیر با یکدیگر .4

های آووهشههای آیشهین و مشهورت ابرگان حوزه  در مرحلر دوم براسها  موارد باه و یافتر

نهده در  متغیر مهمتر نهناسهایی 44متغیر دارای اهمیت بیشهتر نهناسهایی نهدند. این  44کتاب،  

نامر بر رو  بیفی آنج  معر( نمر ابرگان حوزه کتاب قرار گرفتند تا بر وسههیلر یک آرسهه 

( میزان ۵و ایلی مهم =    4، مهم =  3مهم =  ، تهاحهدودی2اهمیهت =  ، کم1اهمیهت =  ای )بینطقهر

گذاران، مدیران،  نفر از سهیاسهت 14نامر درااتیار  اهمیت هر متغیر سهنجیده نهود. این آرسه 

 آووهشگران، نانران، کتابداران و نویسندگان حوزه کتاب قرار گرفت و نتایج ذی  حاص  ند»  

۷0, محیط سیاسی

,  محیط اقتصادی

۵2
,  محیط امتماعی

68

محیط 

49, فناورانر

6, محیط زیستی
14, محیط قانونی
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 ـ میزان اهمیت متغیرهاي آينده كتاب در ايران از منظر خبرگان 1جدول 

ران آی    درصد  امتیاز 

کتاب  یو فرو  کتاب و تعداد فرونگاهها ییتوز  ره یزنج 1  68 9۷% 

مااب   یشهایو گرا  ازهایکتابها و مطابقت آنها با ن ییمحتوا  تیفیک 2  68 9۷% 

کتاب   غات یو تبل یرسان ابالا ، یاب ی بازار ره یزنج 3  6۷ 96% 

ی اوان وزارت آموز  و آرور  در گستر  فرهن  کتاب نق   4  66 94% 

ران یمردم ا  نیب  ی ردرسیس یفرهن  مطالعر کتابها جیترو ۵  66 94% 

( دولت در عرصر کتاب ی گریتول ا ی  یگریمداالر )تصد زانیم 6  61 8۷% 

کاسذ  دی تول یداال رهیدر زنج ییاودکفا  ۷  61 8۷% 

8 
 یمومود و مقابلر با سرقتها  نیبراسا  قوان   رانیاز حا مولر در داا  ا   وهیو  تیحما 

رمجاز یس ریتکث ای  یادب   
۵۷ 81% 

ران یمروج کتاب در بازار کتاب ا  یمردم ی تشکلها نق   9  ۵6 80% 

ران یا  تیممع یسوادکم ای  ی سوادیب   زانیم 10  ۵6 80% 

11 
کتاب و آموز   د یها، ار ساات کتاباانر  ی برا  یعموم ی هابودمر کتاباانر  زانیم

 کتابداران 
۵۵ ۷9% 

ران یدر ا  نترنتینفوذ ا  نرخ 12  ۵۵ ۷9% 

ران یچا  کتاب در ا  ی هانریهز 13  ۵4 ۷۷% 

ران یدر ا  یمجاز یامتماع یهااستفاده از نبکر زانیم 14  ۵4 ۷۷% 

بر اارج کشور   یران یا  یچاآ  یکتابها صادرات 1۵  ۵3 ۷6% 

کتاب   یو مهان  یا منطقر یدر بازارها یران ینانران ا   حضور 16  ۵2 ۷4% 

متاص  در صنعت چا   یانسان  یرویبر ن  یدسترس 1۷  ۵2 ۷4% 

ران یمردم ا  نیب  ک یالکترون   یفرهن  مطالعر کتابها جیترو 18  ۵2 ۷4% 

ران ی چا  کتاب در ا یها یو نوآورانر بودن فناور یروزآمد زانیم 19  ۵2 ۷4% 

ران ی کتاب در ا کی نشر الکترون   توسعر 20  ۵2 ۷4% 

گر ید  یبر زبانها ی ترممر زبان فارس یبرا یهو  مصنوع ساات 21  ۵2 ۷4% 
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همراه در مهان  یابزارها گستر  22  ۵2 ۷4% 

23 
از  یانانران حرفر  کیو تفک رانی( در ا کی و الکترون  ینانران کتاب )چاآ  یبندرتبر

یمبتد  
۵1 ۷3% 

ران یکشور در بازار کتاب ا  یرند اقتصاد زانیم تثریر 24  ۵1 ۷3% 

ی بر نانران اارم یران یا  ی( نشر کتابهاسنسی)ه  از یامت فرو  2۵  ۵1 ۷3% 

یاز مبتد  یاحرفر دآورندگانی آد کیو تفک ران یکتاب در ا دآورندگان یآد  یبندرتبر 26  ۵0 ۷1% 

کتاب  ی گذارمتیق مدل 2۷  ۵0 ۷1% 

ران ی نوسانات نرخ ارز در بازار کتاب ا تثریرات 28  ۵0 ۷1% 

ران یتورم در بازار کتاب ا  تثریرات 29  ۵0 ۷1% 

کشور   یاسینمام س  یکارآمد زانیم 30  49 ۷0% 

در مهان  دانان یفارس تیممع زانیم 31  49 ۷0% 

و ...( ی کتاب تعامل ک، یکتاب الکترون  ، یکتاب )کتاب صوت دی مد یقالبها ظهور 32  49 ۷0% 

بر متن   یگفتار فارس   یتبد یبرا یهو  مصنوع ساات 33  48 69% 

ران یکتاب در ا  ینیشیااذ مجوز آ ند یفرآ  یو کارآمدساز ی سازنفا  34  48 69% 

ران یکتاب در ا ک یاز نشر الکترون  تی حما  یمومود برا نیقوان   توسعر 3۵  48 69% 

ران یکاسذ در ا   افتیباز  36  4۷ 6۷% 

ران یحوزه کتاب در بازار کتاب ا  یصنف ی تشکلها نق   3۷  46 66% 

ی و مهان  یامناسبات منطقر  یافزا  یدولت برا ی پلماسید 38  4۵ 64% 

و نرخ رند آن  رانیا  تیممع زانیم 39  4۵ 64% 

آن  یو امرا رانی حا مولر توسط ا یمعاهدات مهان  ر  یآذ 40  41 ۵9% 

کتاب  دی ار  یهاارانری   یتاص زانیم 41  40 ۵۷% 

ران یو ...( در ا  هایآلودگ ،ی)آب، انر   یطیمحستیز  یبحرانها 42  40 ۵۷% 

ی المللنی ب   یمهایرفی تحر یدولت برا ی پلماسید 43  3۷ ۵3% 

44 
 ،یا هستر ی)انر  یلیفس  یانر  ن یگز یما  یدراصوص منابی انر   یمهان  یهادسدسر

آاا و ...( یهایانر    
34 49% 
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نامر ابرگان براسها  بیشهترین امتیاز هر متغیر مرت  های این آرسه در گام بعدی، یافتر

امتیاز ک  را بر دست آورده بودند، بر عنوان متغیرهای کلیدی    ٪۷۵متغیر کر بی  از    1۵ند و 

ههای مرحلهر تهاب در ایران از منمر ابرگهان تعیین گردیهدنهد. نکتهر مهاله  تومهر در یهافتهرآینهده ک

متغیر کلیهدی    1۵یهک از متغیرههای محیط زیسهههتی بین  دوم این بود کهر از نمر ابرگهان، هیچ

 قرار نگرفتند.

متغیر کلیدی قابلیت ادسام دانهتند. با تومر بر اینکر قیمت کاسذ مهمترین مز    1۵اما این 

توان این دو متغیر را در یکهدیگر ادسهام کرد.  ههای چها  کتهاب در ایران اسهههت، میهزینهردر  

رسهانی و تبلیغات  همدنین تشهکلهای مردمی مروج کتاب مز ی مهم از زنجیره بازاریابی، ابالا

های  آیند و ومود متغیر دوم اعم از متغیر یکم اسهت. میزان اسهتفاده از نهبکرکتاب بر حسهاب می

توان آنها را ر ایران نیز بسههتگی مسههتقیمی بر نرخ نفوذ اینترنت در ایران دارد و میامتماعی د

آمیاتر دانسهت. از سهوی دیگر، مسهوولیت سهوادآموزی در مامعر برعهده وزارت آموز  و  درهم

سهوادی ممعیت ایران« و »نق   سهوادی یا کمتوان هر دو متغیر »میزان بیآرور  اسهت و می

   در گستر  فرهن  کتاباوانی« را تجمیی کرد.وزارت آموز  و آرور

و  ییتوز  رهیزنجمتغیر کلیدی زیر برای مرحلر سهوم انتااب نهدند» » 11براسها  این موارد 

و    ازهایکتابها و مطابقت آنها با ن ییمحتوا  تیفیک«، »کتاب  یفرو  کتاب و تعداد فرونهههگاهها

وزارت آموز  و    نق «، »کتاب غاتیو تبل یرسهانابالا  ،یابیبازار رهیزنج«، »مااب  یشههایگرا

«، رانیا  تیممع یسهههوادکم  ای یسهههوادیب  زانیو م یاوانآرور  در گسهههتر  فرهن  کتاب

  ای  یگریمداالر )تصههد  زانیم«، »رانیمردم ا نیب یردرسههیس   یفرهن  مطالعر کتابها جیترو»

چا    یهانریکاسذ و هز دیتول یداال  رهیدر زنج  ییاودکفا«، »( دولت در عرصر کتابیگریتول

مومود و مقابلر با   نیبراسههها  قوان رانیاز حا مولر در داا  ا  وهیو تیحما«، »رانیکتاب در ا

ها،  ساات کتاباانر  یبرا یعموم  یهابودمر کتاباانر  زانیم«، »رمجازیس   ریتکث  ای یادب  یسرقتها

 ی هااسههتفاده از نههبکر  زانیو م  رانیا در نترنتینفوذ ا نرخ«، »کتاب و آموز  کتابداران دیار

 «.بر اارج کشور یرانیا  یچاآ   یکتابها صادراتی« و »مجاز  یامتماع 

بر همین اسها  مدل نهایی متغیرهای کلیدی آینده کتاب در ایران براسها  الگوی آسهت  و 

 ای بر نک  زیر ند.رویکرد هیر
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 ياهي ال كرديبراساس مدل پستل و رو ران يكتاب ا ندهي آ تغیرهاي كلیدي م ييمدل نها ـ۳شكل 

 کلیدی متغیرهای  متقابل اثرات ل مرحلر سوم: سنجش3ل5

در مرحلر سههوم، اررات متقاب  متغیرهای کلیدی آینده کتاب در ایران مورد سههنج  قرار  

برای سههنج  متغیر ترسههیم نههد.  11با   11*11گرفت. برای این کار مدول ماتریس متقابی  

نفر از مدیران، آووهشههگران، نانههران،   10دقیقتر اررات متقاب  متغیرها، آن  ابرگان با حضههور  

 گذاری گردید.کتابداران و نویسندگان کتاب برگزاری ند و ماتریس مذکور تکمی  و وزن

نهایتاً نمرات هر یک از ابرگان در ماتریس تثریرگذاری/تثریرآذیری وارد نههد و با اسههتفاده 

های با بیشهترین تکرار در هر سهلول( ماتریسهی تهیر نهد کر نشهانگر برآیند  ها )داده»نما«ی داده

 باند.دهنده بر آرسشنامر مینمرات ابرگان آاس 

مک گردید تا محاسههبات آیدیده اررات متقاب  توسههط افزار میکهای ماتریس وارد نرمداده

عداد تکرارها دو بار در نمر گرفتر نههد. از افزار صههورت گیرد. براسهها  مدول آیشههین، تآن نرم

  26رابطر عدد یک،   34رابطهر عدد صهههفر،  22رابطهر قاب  ارزیابی در این ماتریس،   99مجموعر 

درصهد بود کر نشهان داد   81.82رابطر عدد سهر بود. درمر آرنهدگی ماتریس   39رابطر عدد دو و 

 اند.بیشتر متغیرها بر یکدیگر تثریر دانتر
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ای بهر مهک، مهاتریس متغیرهها بها چههار بهار چرا  دادهآمهاری رو  میهک  براسههها  منطا

نامر و آاسهاهای  درصهد رسهید کر حاکی از روایی باهی آرسه   ٪100نهدگی مطلوبیت و بهینر

 آن در بعد تثریرگذاری و تثریرآذیری بود.

ری  سهپس اررات سیرمسهتقیم متغیرهای کلیدی بر یکدیگر در دو بعد تثریرگذاری و تثریرآذی

محهاسهههبهر نهههد کهر نشهههان داد دو متغیر کلیهدی اول، چهر دراررات مسهههتقیم و چهر در اررات 

مانند. متغیرهای سوم تا آنجم با یکدیگر و نشم و هفتم  سیرمستقیم، در رتبر یک و دو باقی می

نهههونهد و متغیرههای هشهههتم تها یهازدهم در مهایگهاه اود بهاقی  مها مینیز بها یکهدیگر کمی مهابهر

   مانند.می

 ـ میزان اثرات متقابل مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي كلیدي آينده كتاب در ايران2ل جدو

 اررات سیرمستقیم اررات مستقیم  ران آی 

بر
رت

ی 
ذار
رگ
ثری
ت

ی 
یر
آذ
یر
تثر

 

بر
رت

ی 
ذار
رگ
ثری
ت

ی 
یر
آذ
یر
تثر

 

  تعداد و کتاب فرو  و توزیی زنجیره 

 کتاب  فرونگاههای 

6 18 24 ۷ 20۵308۵ 2۷34493 

  با آنها  مطابقت و کتابها محتوایی کیفیت

 مااب   گرایشهای و نیازها 

3 22 22 4 24۷8866 2628۵06 

  تبلیغات  و رسانیابالا بازاریابی،  زنجیره 

 کتاب 

4 22 2۵ ۵ 24۷60۷6 28020۵9 

  گستر  در آرور  و آموز  وزارت نق  

 سوادیبی  با مبارزه  و  اوانیکتاب فرهن 

 سوادی کم و

۵ 21 18 3 2۵30212 216۷0۵0 

 2۷34493 2669310 2 24 23 2 سیردرسی  کتابهای مطالعر فرهن  ترویج

(  گری تولی یا   گریتصدی)  مداالر میزان

 کتاب  عرصر  در دولت

1 2۷ 13 1 303۵8۷۷ 1۵0814۷ 

 و  کاسذ تولید داالی زنجیره  در اودکفایی

 کتاب  چا  های هزینر

9 14 13 9 1۷41223 160۷30۵ 

  مقابلر و ایرانی   مولفان حا  از  ویوه حمایت

 سیرمجاز  تکثیر یا  ادبی سرقتهای  با

11 11 21 11 133۷۷21 2۵86904 

  برای   عمومی های کتاباانر بودمر   میزان

و آموز    کتاب ارید  کتاباانر، ساات

 کتابدار 

۷ 1۷ 14 6 2200118 1661394 
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  از  استفاده   میزان و اینترنت نفوذ   نرخ

 مجازی  امتماعی هاینبکر

8 16 9 8 194۵۵29 1136488 

  بر   ایرانی چاآی  کتابهای صادرات  میزان

 اارج 

10 12 20 10 1۵23802 2424980 

 23991819 23991819  203 203  ممی 

 

 این اررات متقاب  مستقیم و سیرمستقیم در نمودارهای زیر قاب  مشاهده هستند.

 

 
 ـ تأثیرگذاري مستقیم متغیرهاي كلیدي آينده كتاب در ايران2نمودار 
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 ـ تأثیرگذاري غیرمستقیم متغیرهاي كلیدي آينده كتاب در ايران۳نمودار 

 

این محاسههبات آیدیده ماتریس اررات متقاب  مسههتقیم و سیرمسههتقیم متغیرهای کلیدی 

کتاب در ایران امکان ترسیم مدل مکانی سیستم آینده کتاب در ایران و مایگاه متغیرهای  آینده 

 آورد کر در نک  زیر قاب  مشاهده است.کلیدی در آن را بر ومود می

 

 
 مک کیبه روش م  ران يكتاب در ا ندهيآ ي دیكل ي رها یمتغ ينمودار ادراكـ  ۴نمودار 

 

مکهانی متغیرههای کلیهدی آینهده کتهاب در ایران، معنهادار اسهههت و قرار گرفتن هر این مهدل  

 کند.متغیر در هر ناحیر، نوا آن متغیر را مشا  می
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 گیریها و نتیجررانل مرحلر چهارم: تحلیل محیط کلی سیستم، تعیین پیش4ل5

توان فهمیهد،  آندهر از وضهههعیهت نمودار ادراا متغیرههای مبرر بر آینهده کتهاب در ایران می

وضههعیت ناآایداری سههیسههتم اسههت. چرا کر بیشههتر متغیرها در ابرا  محور قطری صههفحر  

 اند.  آراکنده

 دهد.مدول زیر، توزیی مکانی متغیرهای کلیدی آینده کتاب در ایران را نمای  می
 

 ـ تعیین انواع پیشرانهاي آينده كتاب در ايران۳جدول 

 ها رانآی  نوا متغیر نواحی 

ناحیر  

نمال  

 سربی 

  یرهایمتغ

کننده نییتع

 تثریرگذار  ای

 متغیرهای ورودی
  در دولت(  گری تولی یا   گریتصدی)  مداالر میزان

 کتاب  عرصر 

 ه متغیرهای محیطی 

ناحیر  

نمال  

 نرقی 

متغیرهای  

بازآاشی  

 ای( )رلر

 متغیرهای اهرمی 

 سیردرسی  کتابهای مطالعر فرهن  ترویج

  و نیازها  با آنها  مطابقت و کتابها محتوایی کیفیت

 مااب   گرایشهای

  فرهن   گستر  در آرور  و آموز  وزارت نق  

 سوادیکم و سوادیبی  با مبارزه  و  اوانیکتاب

 کتاب   تبلیغات  و رسانیابالا بازاریابی،  زنجیره  متغیرهای هد  

 ه گر متغیرهای تنمیم  گاه گرانی

ناحیر  

منوب  

 سربی 

ی  رهایمتغ

  ااودماتار ی 

 ی مستثن

 متغیرهای اهرمی رانویر 

  ساات  برای   عمومی های کتاباانر بودمر   میزان

 و آموز  کتابدار  کتاب ارید  کتاباانر،

 و  کاسذ تولید داالی زنجیره  در اودکفایی

 کتاب  چا  های هزینر

 متغیرهای گسستر 
  هاینبکر از  استفاده   میزان و اینترنت نفوذ   نرخ

 مجازی  امتماعی

ناحیر  

منوب  

 نرقی 

متغیرهای  

اروج از  

 سیستم

 متغیرهای وابستر 

  فرونگاههای تعداد و کتاب فرو  و توزیی زنجیره 

 کتاب 

 اارج  بر   ایرانی چاآی  کتابهای صادرات  میزان

 متغیرهای نتیجر 
  با مقابلر و ایرانی   مولفان حا  از  ویوه حمایت

 سیرمجاز  تکثیر یا ادبی  سرقتهای 

 های تحقیق ل یافتر 6
در آاسهه  بر آرسهه  یکم آووه  باید گفت مهمترین آیشههرانهای مبرر بر آینده کتاب در 

ترویج «، »گری( دولهت در عرصهههر کتهابگری یها تولیمیزان مهداالهر )تصهههدیایران بهر ترتیه  »

یفیهت محتوایی کتهابهها و مطهابقهت آنهها بها نیهازهها و  «، »کفرهنه  مطهالعهر کتهابههای سیردرسهههی
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اوانی و مبارزه  نق  وزارت آموز  و آرور  در گسهتر  فرهن  کتاب«، »گرایشههای مااب 

، ارید  رهای عمومی برای سههاات کتاباانمیزان بودمر کتاباانر«، »سههوادیسههوادی و کمبا بی

«  ههای چها  کتهابولیهد کهاسهذ و هزینهراودکفهایی در زنجیره داالی ت« و »کتهاب و آموز  کتهابهدار

 دهند.بانند و منطا سناریوهای آینده کتاب در ایران را تشکی  میمی

در آاسه  بر آرسه  دوم آووه  مبنی بر چگونگی تثریرگذاری عوام  مبرر بر یکدیگر و بر 

 وضعیت آینده کتاب در ایران باید گفت» 

« یک آیشههران  عرصههر کتابگری( دولت در  گری یا تولیمیزان مداالر )تصههدی» .1

نق  «، »یفیهت محتواییکننهده از نوا ورودی اسهههت کهر بر متغیرههای »کتعیین

اودکفهایی در «، »ههای عمومیمیزان بودمهر کتهاباهانهر«، »وزارت آموز  و آرور 

  حا  از  ویوه  کتهابهها« و »حمهایهت  صهههادرات «، »میزان  زنجیره داالی تولیهد کهاسهذ

بازاریابی« و   مطالعر«، »زنجیره  فرهن  »ترویجمولفان« تثریر مسههتقیم قوی و بر 

فرو « تثریر سیرمسههتقیم قوی دارد و تحت تثریر مسههتقیم یا    و توزیی  »زنجیره

سیرمسههتقیم قوی هیچ متغیری نیسههت. آیشههران میزان مداالر دولت در عرصههر  

کتاب، مهمترین عنصهر سهیسهتم اسهت و براسها  میزان کنترل آن توسهط نمام 

ند عام  اصهلی اینرسهی یا عام  اصهلی منب  در آینده کتاب تواسهیاسهی کشهور می

 در ایران باند.  

سیردرسهی« یک آیشهران بازآاشهی از نوا اهرمی    کتابهای مطالعر  فرهن  »ترویج .2

« و نق  وزارت آموز  و آرور «، »یفیهت محتواییاسهههت کهر بر متغیرههای »ک

تحهت تهثریر فرو « تهثریر مسهههتقیم قوی دارد. این آیشهههران    و  توزیی  »زنجیره

 نفوذ « و »نرخنق  وزارت آموز  و آرور «، »یفیت محتواییمسههتقیم قوی »ک

« تثریرآذیری سیرمسهتقیم قوی میزان مداالر دولتاینترنت« اسهت و همزمان از »

دارد. آیشهههران ترویج فرهنه  مطهالعهر کتهابههای سیردرسهههی باهت بزرگی برای  

 برانگیاتن بازیگران اصلی را داراست.

« یهک یی کتهابهها و مطهابقهت آنهها بها نیهازهها و گرایشهههههای ماهابه یفیهت محتوا»ک .3

مطالعر« و  فرهن  آیشهران بازآاشهی از نوا اهرمی اسهت کر بر متغیرهای »ترویج

مولفان« تثریر مسههتقیم قوی دارد. این آیشههران تحت تثریر  حا  از  ویوه »حمایت

 ویوه مطالعر« و »حمایت  فرهن  «، »ترویجمیزان مداالر دولتمسهههتقیم قوی »

مولفهان« اسهههت. آیشهههران کیفیهت محتوایی کتهابهها، باهت بزرگی برای    حا  از

 برانگیاتن بازیگران اصلی را داراست.
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اوانی و مبهارزه بها  نق  وزارت آموز  و آرور  در گسهههتر  فرهنه  کتهاب» .4

« یک آیشهران بازآاشهی از نوا اهرمی اسهت کر بر متغیر سهوادیسهوادی و کمبی

مطالعر« تثریر مسهتقیم قوی دارد و همزمان تحت تثریر مسهتقیم   فرهن  »ترویج

مطهالعهر« اسهههت. آیشهههران نق    فرهنه   « و »ترویجدولهت  میزان مهداالهرقوی »

 وزارت آموز  و آرور ، بات بزرگی برای برانگیاتن بازیگران اصلی را داراست.

وز   ، ارید کتاب و آمرهای عمومی برای سهاات کتاباانمیزان بودمر کتاباانر» .5

« یهک آیشهههران اودماتهار از نوا اهرمی رهانویهر اسهههت کهر بر متغیرههای  کتهابهدار

فرو « تثریر مستقیم قوی دارد و همزمان  و  توزیی  بازاریابی« و »زنجیره  »زنجیره

 « است.میزان مداالر دولتتحت تثریر مستقیم قوی »

نقطهر    متغیر عملگر رهانویهر یهاتوانهد بهر عنوان  یمههای عمومی  آیشهههران کتهاباهانهر .6

 کاربردی برای سنج  همزمان بالقوه استفاده نود.

« یک آیشهران  های چا  کتاباودکفایی در زنجیره داالی تولید کاسذ و هزینر» .7

صهادرات« تثریر مسهتقیم   اودماتار از نوا اهرمی رانویر اسهت کر بر متغیر »میزان

  نجیره« و »زمیزان مداالر دولتقوی دارد و همزمان تحت تثریر مسههتقیم قوی »

متغیر تواند بر عنوان  یمتوزیی« اسهت. آیشهران اودکفایی در زنجیره تولید کاسذ،  

 عملگر رانویر یا نقطر کاربردی برای سنج  همزمان بالقوه استفاده نود.

 گیریل نتیجر7
برای مطالعر آینده کتاب در ایران باید آیشهرانهای مبرر بر آن را نهناسهایی کرد. این مسهالر از  

نهههناسهههایی متغیرهای محیطی، تعیین متعیرهای کلیدی و سهههپس تحلی  محیط کی  بریا 

 رسد.سیستم و تعیین آیشرانها بر نتیجر می

دهد مهمترین آیشههرانهای مبرر بر آینده کتاب در ایران بر های این آووه  نشههان مییافتر

فرهنه  ترویج  «، »گری( دولهت در عرصهههر کتهابگری یها تولیمیزان مهداالهر )تصهههدیترتیه  »

یفیهت محتوایی کتهابهها و مطهابقهت آنهها با نیهازها و گرایشهههههای  «، »کمطهالعهر کتهابههای سیردرسهههی

آرور  در گسهههتر  فرهنه  کتهاب«، »ماهابه  اوانی و مبهارزه بها  نق  وزارت آموز  و 

، ارید  رهای عمومی برای سههاات کتاباانمیزان بودمر کتاباانر«، »سههوادیسههوادی و کمبی

«  ههای چها  کتهاباودکفهایی در زنجیره داالی تولیهد کهاسهذ و هزینهر« و »ارکتهاب و آموز  کتهابهد

 هستند.

اما نوا این نههه  آیشهههران با هم یکی نیسهههت و میزان تثریرگذاری و تثریرآذیری آنها در 

 محیط کلی سیستم با یکدیگر متفاوت است.
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ر کتاب نهود دولت میزان مداالر اود در عرصههای این آووه  آیشهنهاد میبراسها  یافتر

را بهر عنوان مهمترین آیشهههران آینهده کتهاب در ایران، تنمیم کنهد و بها براحی یهک برنهامهر مهامی  

 برای ترویج فرهن  مطالعر کتابهای سیردرسی، ظرفیتهای کشور را در این عرصر بسیج کند.  

بها نیهازهها و گرایشهههههای  همدنین دولهت از افزای  کیفیهت و مطهابقهت محتوایی کتهابهها 

ریزی اسهاسهی، نق  مهم اود را حمایت کند و وزارت آموز  و آرور  با یک برنامرکتاباوانان 

بها  آموزان، احیهای کتهاباهانهردر ترویج فرهنه  کتهاباوانی بین دان  ههای مهدار  و مبهارزه 

 سوادی بازی کند.سوادی و کمبی

وز   های مدید، ارید کتاب و آمهای عمومی برای ساات کتاباانرافزای  بودمر کتاباانر

ای بهتر برای کتهاب در ایران کمهک اواههد کرد و اودکفهایی در  کتهابهداران بهر سهههااهت آینهده

های چا  کتاب یک آیشهران اهرمی رانویر در نهک  دادن بر آینده  زنجیره کاسذ و کاه  هزینر

 باند.کتاب در ایران می
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