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Abstract: 
Today, we are on the threshold of the fourth industrial revolution, and the progresses made by 

various sciences have been mutually reinforcing each other. On the other hand, considering the 

concept of creativity and its cultural functions in combination with the mechanisms of business and 

economy, and the emergence of creative industries as the infrastructure of creative economy in the 

present era, has led to a revolution in the industries of the future. In recent years, the growing 

importance of the creative industries in the economies of the country is characterized by indicators 

such as the increase of these industries' portion in GDP and GNP. The purpose of this research is 

to create a better and deeper understanding of the factors affecting the creative industries, so that 

in the future, our country can contribute to economic reform and economic recovery by planning 

and investing on these factors. From this perspective, the present study is a meta-analysis approach 

to the few studies carried out in our country and extensive research carried out around the world. 

By using expert opinions and applying the DEMATEL method, the effect of factors influencing the 

development of creative industries in the future has been explained. In this research, two factors 

that have been very influential on the development of creative industries were identified; attention 

to human capital and cultural capital, and other factors were ranked next. At the end of this 

research, there are also suggestions and strategies to exploit and use these opportunities. 
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  چکیده

. انـد هاي حاصل از علوم مختلف در راستاي تقویت یکدیگر قرار گرفتـه امروزه ما در آستانه انقالب صنعتی چهارم قرار داریم و پیشرفت
وکار و اقتصـاد و ظهـور صـنایع خـالق      به مفهوم خالقیت و کارکردهاي فرهنگی این مفهوم در آمیختگی با سازوکارهاي کسبتوجه 

اهمیـت روزافـزون صـنایع خـالق در     . عنوان زیربناي اقتصاد خالق در عصر کنونی منجر به انقالبی در صنایع عصر آینده شده است به
. شـود  هاي اخیر مشـخص مـی   زایش سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی و ملی در سالهایی همچون اف اقتصاد کشورها با شاخص

ریـزي و   تر از عوامل مؤثر بر صـنایع خـالق اسـت تـا کشـور در آینـده بتوانـد بـا برنامـه         هدف این پژوهش ایجاد درکی بهتر و عمیق
هـاي  نظر، پژوهش حاضر رویکردي فراتحلیلی بـه پـژوهش  از این م. گذاري بر روي این عوامل به بهبود اقتصادي کمکی نماید سرمایه

ي صورت گرفته در سطح دنیا داشته و بـا اسـتفاده از تحلیـل نظـرات خبرگـان و      هاي گستردهاندك صورت گرفته در کشور و پژوهش
هاي  ق، توجه به سرمایهدر این تحقی. کاربست روش دیمتل به تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر توسعه صنایع خالق در آینده پرداخته است

هاي بعـدي قـرار    هاي فرهنگی دو عامل بسیار تأثیرگذار بر توسعه صنایع خالق شناسایی شدند و سایر عوامل در رتبه انسانی و سرمایه
  .، ارائه شده استجادشدهیابرداري از این فرصت در انتها نیز راهبردهایی براي بهره. گرفتند

  :واژگان کلیدي
  .ایع خالق؛ اقتصاد خالق؛ دیمتلصنایع آینده؛ صن
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  مقدمه -1

هـیچ تعریـف عمومـاً    . خـدمات خـالق یـک نقطـه روشـن ناشـناخته از اقتصـاد جهـانی اسـت         صنایع و 
   جـاي یکـدیگر اسـتفاده     ا اغلـب بـه  هـ واژه .خالق وجود ندارد ، صنایع یا اقتصاداي از خدمات شده پذیرفته

توسط سازمان ملل متحد که خدمات خـالق را شـامل    شده بیحال، با توجه به تعریف تصو بااین .شودمی
ـ     هنر و صنایع و هـاي جدیـد  د، فـیلم، موسـیقی، رسـانه   دستی، کتاب، گرافیک و آثـار طراحـی داخلـی، م     

خدمات خالق در طول بیش از یـک دهـه دو برابـر    صنایع و داند، تجارت جهانی در هاي چاپی میرسانه
   .میلیارد دالر رسیده است 624رکورد میالدي به  2011شده و در سال 

در  هـا ملـت  بخشـی  تمـایز  بـراي  رقـابتی  مزیت یک به فرهنگی سرمایه کنونی، دنیاي از سوي دیگر در
 تجسـد یافتـه   و فردي هايقالب از و است شده مبدل فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، هايعرصه

منظور حرکت به سمت چارچوب  عنوان پایه و اساسی به و به شده خارج سازد، منتفع خود از را فرد فقط که
توسـعه بـازار   ]. 24[جدیدي از اقتصاد که از آن به اقتصاد خالق تعبیر شده است، در حـال حرکـت اسـت    

 ،هاي عمده جهانی، مانند بیکاري جوانان و کاهش فقـر تواند در کاهش برخی از چالشخدمات خالق می
. توان تولید و با هزینه کمتري نسبت به سـایر صـنایع، توزیـع کـرد     میمحصوالت مجازي را . کمک کند

دیگر نیازي نخواهد بود تا مالک یـک  . هاي تولید و توزیع را کاهش خواهد داد بعدي هزینه چاپگرهاي سه
توزیع را براي عرضه تولید خود  سازوکارهايفروشی داشته باشید یا  کارخانه باشید یا یک انبار بزرگ عمده

تواند ایـن کـار را انجـام    می ،هاي طراحی خالق را داشته باشددیگر هرکسی که قابلیت. ختیار بگیریددر ا
این گرایش به صـنایع خـالق در سراسـر    ]. 19[ ابدیدهد و موانع براي ورود به اقتصاد جهانی کاهش می

و  2013در سال عنوان نمونه  به. ها شده استجهان منجر به ایجاد موجی از اشتغال در اکثر جوامع و ملت
که وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا منتشـر  » برآوردهاي اقتصادي صنایع خالق«براساس گزارش 

 18از هـر   ،بر ایـن اسـاس  . اندمیلیون نفر در صنایع خالق مشغول به کار بوده 7/1قریب به کرده است، 
  . یع خالق اختصاص داشته استشغل در بریتانیا، یک شغل به حوزه صنا

اسـالمی،  -عنوان کشوري با پیشینه فرهنگی و ارزشـی عظـیم و غنـی ایرانـی     از سوي دیگر، کشور ما به
منظـور   عنوان یک ابـزار فرهنگـی اقتصـادي بـه     برداري از این صنایع بهکه باید در توسعه و بهره چنان آن

هبـود وضـعیت اقتصـادي کشـور نپرداختـه اسـت؛       تأثیرگذاري فرهنگی بر داخل و خارج از کشور و نیـز ب 
هـاي دیجیتـال   هـاي خـود را در فروشـگاه   اند بازيایرانی تاکنون توانسته ساز يباز 18مثال، تنها  عنوان به

هاي دیجیتـال  هاي ایرانی در فروشگاهدالر مجموع درآمد ناخالص بازي 1235000خارجی عرضه کنند و 
هاي خـارجی و  درصدي فروشگاه 30با احتساب سهم تقریبی  رآمددگفتنی است، این . خارجی بوده است

سازان ایرانی پس از کسر سهم فروشگاه و سهم ناشـر،   سهم ناشران غیرایرانی است و درآمد خالص بازي
  ].1[محاسبه خواهد بود  قابل

و  با وجود این گرایش به صنایع خالق در دنیا، در کشور ما که داراي ظرفیـت عظـیم و غنـی فرهنگـی    
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ترین دالیل این عدم توجه،  شاید یکی از مهم. که بایدوشاید به آن توجه نشده است چنان ارزشی است، آن

عدم اطالع از چگونگی توسعه صنایع خالق در کشور باشد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال بررسی 
بـرداري  وضـعیت و بهـره  منظور نخستین گام در بهبـود   ي صنایع خالق بهو تبیین عوامل مؤثر بر توسعه

ها جهت  منظور تقویت نوع نگاه به آن ي راهبردهایی بههاي موجود در کشور و ارائهازپیش از ظرفیت بیش
  .توسعه صنایع خالق در کشور است

  
  ي پژوهش مبانی نظري و پیشینه -2

م اقتصـاد  صورت مختصر به تعریف صنایع خالق و نقش آن در اقتصاد نوظهور به نا در این بخش ابتدا به
  .شود شود؛ سپس عوامل مؤثر بر توسعه آن تشریح می خالق پرداخته می

  صنایع خالق و نقش آن در اقتصاد -2-1
تعریـف  ، شـد   نیز مطرح پیش از اینطور که  همان. شودي اقتصاد خالق با صنایع خالق تعیین میگستره

گـاه   ؛شدت اختالفی است یک مورد به ،خصوص در تقابل با مفهوم مشابه صنایع فرهنگی صنایع خالق به
شـاید  . شود و گاه دو مفهـوم متفـاوت  ها یکسان در نظر گرفته میبرخی پژوهش یدانشگاه تحقیقاتدر 

هاي این دو مفهوم تعریف کاالها و خدماتی است ها و تفاوتیک روش منطقی براي پی بردن به شباهت
  .]3[ کنندکه این صنایع تولید می

هاسـت،   ها به محتـواي فرهنگـی آن   در مقایسه با کاالهاي فرهنگی که ارزش اصلی آنکاالهاي خالق 
توجـه بـه    .گیرنـد ي این صنایع قرار مـی نوعی کاالهاي فرهنگی زیرمجموعه دارند و به شمولیت بیشتري

جهت است که درصد مشارکت خالقیت در تولیـد ایـن کاالهـا و خـدمات      صنایع یا کاالهاي خالق ازاین
این کاالها و . هاست ها نیز ارزش تجاري آن ب بیشتر از کاالهاي فرهنگی است و هدف از تولید آنمرات به

  آنچـه باعـث    ،طـورکلی  بـه . شـوند افزارها را نیز شامل مـی  ها و نرمخدمات، مواردي همچون انواع طراحی
قیت اسـت کـه   شود کاالهاي فرهنگی و کاالهاي خالق در یک دسته قرار گیرند، سطح معینی از خالمی

  .شودها دیده می در آن
 زمان آن در. آمد پدید استرالیا در بار نخستین و 1990 ي دهه آغازین هاي سال در خالق صنایع اصطالح

 به باید استرالیا ملت آن طی که نمودند تدوین کشورشان براي بلندمدت انداز چشم یک استرالیا دولتمردان
 صنایع این دولت انگلیس،. است خالق صنایع آن اقتصادي گاه تکیهشد که  می تبدیل »خالق ملت« یک

 کـه  صنایعی و گیرد می افراد استعداد و مهارت خالقیت، از را خود ي ریشه و اصل که صنایعی عنوان به را
کند  می تعریف دارند، ذهنی هاي سرمایه از بردن بهره و پرورش طریق از را آفرینی شغل و ثروت پتانسیل

 فردي خالقیت توان می را عنوان این تحت یکدیگر با متفاوت هاي فعالیت بندي گروه ي اولیه منطق ].32[
 کـه  اسـت  آن صـنایع  ایـن  تمـام  مشـترك  فصـل . دانسـت  هـا  فعالیت این در موجود فکري ي سرمایه و
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است  صنایع این در خدمات و محصوالت ارزش و تمایز ي کننده نییتع عنصر شناسانه، زیبایی هاي ویژگی

]3[. 
و مشخصی  شده فیاصطالح صنایع خالق اشاره به طیفی از صنایع نرم دارد که کارکردهاي اجتماعی تعر

ي اقتصادي  افزوده د ارزشتوانند مولّدارند و مانند هر صنعتی دیگر و حتی بیش از اغلب صنایع موجود، می
گیـري از مـواد   جاي بهره موردنظر خود، بهالهاي اویژگی بارز این صنایع آن است که براي تولید ک. باشند
طبیعی و معدنی، از بروندادهاي فکري و ذوقی انسان که ماهیت هنري و فرهنگی دارد، اسـتفاده   ياولیه
  .]3[کنند می

تولید سـبک  . هاي صنعتی شده و فراصنعتی شده بسیار اهمیت دارند صنایع خالق، براي اقتصادها و ملت
بـه  ، میراث تاریخی، تصاویر، معـانی و احساسـات در حـال جـایگزین شـدن      هاي فرهنگی زندگی، تجربه

صنایع خالق براساس پیوند بین هنر و تجـارت بـه   ]. 27[کننده هستند  ي مصرف اهداف در جامعه گاهیجا
صنایع خالق یکی از بازیگران مهم اقتصاد انگلستان است که با نسبت بیشتري از کل ]. 8[اند  وجود آمده
رغم وجود رکود در اقتصـاد ژاپـن، ایـن صـنایع      ، علی1996از سال . کشور در حال رشد است اقتصاد این

 دلیـل  بـه  سـریعی  رشـد  بـا  چـین  در خـالق  صـنایع  از بسیاري]. 7[یابند کماکان در این کشور رشد می
 آنالین هاي بازي صنایع. شدند مواجه خصوصی بخش و دولتی بخش گذاري سرمایه از همزمان ي استفاده

  ]. 38[یافتند  رشد سریع بسیار چین در که هستند خالقی صنعت دو تلویزیون و
 GDP درصد 48/6 که است بوده دالر میلیارد 1500 معادل ،2011سال  در آمریکا در خالق صنایع سهم

 بازارهـاي  در خالق صنایع مالی گردش 2011سال  در جهانی بانک آمار اساس بر. شده است را شامل می
فقط شامل خـدمات و   توجه این است که اقتصاد خالق نه نکته قابل. است بوده دالر میلیارد 8500 جهانی

وتوسعه ها و حتی تحقیق بازي هاي الکترونیکی، اسباب تري مانند بازي کاالهاي فرهنگی بلکه گستره وسیع
سته اصلی اقتصـاد  ها و فرآیندهاي فرهنگی ه درواقع، هرچند فعالیت. شود ها را نیز شامل می در این زمینه

گنجـد و   هاي مربوط به خالقیت که در تعریف صنایع فرهنگـی نمـی   دهد، اما فعالیت خالق را تشکیل می
 ]. 11[سزایی در اقتصاد خالق دارد، موردتوجه است سهم به

از عوامل ایجـاد رشـد اقتصـادي و     ،شود هاي خالق تعریف می مفهوم اقتصاد خالق که بر مبناي سرمایه
دلیل گرایش جهانی به سمت صنایع خالق در برونداد اقتصـاد   .آید حساب می جوامع پیشرفته بهاجتماعی 

هاي حوزه اقتصاد خالق گزارش بـین المللـی آنکتـاد،     طبق گزارش. المللی معاصر نهفته است تجارت بین
کـه   يطـور  اي رو به افزایش است؛ بـه  ارزش صادرات جهانی کاالها و خدمات خالق با سرعت غیرمنتظره

 204بیش از دو برابـر بـود و از    2002در مقایسه با سال  2008ارزش صادرات کل صنایع خالق در سال 
  ].33[میلیارد دالر رسید  406میلیارد دالر به 
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 2008 و 2002 هايبراي سال منطقه و گروه کیتفک به خالق عیصنا  صادرات -1 جدول

  گروه و منطقه اقتصادي
  (%)تغییر   )دالربرحسب میلیون (ارزش 

2002 -2008  2002  2008  
  99  406,992  204,948  دنیا

  78  227,103  127,903  یافته اقتصادهاي توسعه
  84  174,018  94,514  اروپا

  89  35,000  18,557  متحده ایاالت
  76  6,988  3,976  ژاپن
  - 1  9,215  9,327  کانادا

  132  178,211  75,835  توسعه اقتصادهاي درحال
  115  143,085  66,700  شرقی و جنوبیآسیاي 

  162  84,807  32,348  چین
  311  10,687  2,602  آسیاي غربی

  63  9,030  5,536  آمریکاي التین و کاراییب
  200  2,220  740  آفریقا

  UN COMTRADE اي ها رسمی در پایگاه داده ، طبق داده]33: [منبع
  

شرایط و سازوکارهاي اقتصادي است کـه مبتنـی بـر    اي از سازي ویژه کشور ما نیز نیازمند طراحی و مدل
صورت فعال و نه منفعـل   ها و فشارها، بهآن، فضاي اقتصادي کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم

اي از اقتصـاد  ي ویـژه سازي گونـه  درواقع کشور ما نیازمند بنیانی نظري و عملی براي مدل. طراحی شود
توجه بـه اقتصـاد خـالق و    ] 2[ازپیش آماده سازد  ها، بیشه با تحریماست که فعاالنه خود را براي مواجه

 .تواند بنیان مناسبی براي سازوکار فوق باشد هاي آن می پیشران

  بندي صنایع خالقهاي طبقهمدل -2-2
تـر سـاختار صـنایع خـالق     عنوان ابزاري براي درك بهتر و دقیق هاي مختلفی بهمدل ،هاي اخیردر سال

بندي صنایع خـالق ارائـه   هاي مختلف طبقهمنظور بررسی نظام پنج مدل به ،در ادامه. است پیشنهاد شده
  .شده است
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   ):DCMS1مدل ( مدل وزارت فرهنگ انگلیس -2-2-1

هدف از این جنبش آن بـود  . گیرددر انگلستان نشئت می 1990 ي هاي آخر دههاین مدل از جنبش سال
عنوان یک اقتصاد مبتنی بـر خالقیـت و نـوآوري در فضـاي      خود را بهکه اقتصاد بریتانیا دوباره موقعیت 

عنوان صنایعی کـه نیازمنـد خالقیـت، مهـارت و اسـتعداد اسـت، و        صنایع خالق به. ابدیرقابت جهانی باز
 شـود برداري از مالکیت معنوي دارد، تعریف میبهره    پتانسیل باالیی براي تولید ثروت و شغل از طریق 

 وزارت فرهنـگ، رسـانه و ورزش انگلسـتان   بندي اي که در طبقهصنعتی يشاخه 13 ياً همهتقریب ].32[
اما دولت انگلستان تـرجیح داده   ،توان فرهنگی دانست جاي دارند را برحسب تعاریف صنایع فرهنگی، می

دولت انگلستان بـا ایـن   . ها از عنوان صنایع خالق استفاده کند جاي اطالق صنایع فرهنگی بر آن است به
فرسایی که احتماالً بر اثر کاربرد صنعت فرهنگی براي  هاي چالشی و توانخواهد از بحث ابتکار آشکارا می
  .شود، بپرهیزدصنایع ایجاد می

   :2نمادینمدل متون  -2-2-2
گونـه کـه در   فرهنگی آن-این مدل نوعی رویکرد به صنایع فرهنگی است که از مکتب مطالعات انتقادي

عنوان بستر فرهنگی  این رویکرد، هنر برتر یا جدي را به. آمده استویژه انگلستان رایج است، پدید  اروپا به
 ،در ایـن مـدل  . کنـد عامـه متمرکـز مـی    فرهنـگ  رو، توجه خـود را بـر   گیرد و ازاینو سیاسی در نظر می

شود، به تولید صنعتی، انتشـار  می   گیرد و منتقل فرآیندهایی که فرهنگ یک جامعه توسط آن شکل می
هـاي مختلـف   هایی که توسط رسانهشود؛ متون و پیامنسبت داده می نمادینهاي و مصرف متون یا پیام

به بیـان سـاده، صـنایع فرهنگـی     ( ]18[ ابدیت و کتاب انتقال میمثل سینما، رادیو و تلویزیون و مطبوعا
هـاي مختلـف مـورد مصـرف جامعـه،      شوند که با تولید و انتشار متون و پیـام ي صنایعی دیده می مثابه به

 ).بخشندفرهنگ جامعه را شکل می
   :مرکز هاي هممدل دایره -2-2-3

بخشد، ارزش فرهنگی نهفته در صنایع فرهنگی تمایز میاین مدل مبتنی بر این اندیشه است که آنچه به 
تر باشد، انتساب آن به رو، هرچه محتواي فرهنگی یک کاال یا خدمت بیش ازاین ؛کاالهاي فرهنگی است

هاي خالق در بطن هنرهاي خالق کند که ایدهاین مدل تأکید می. ]31[ دوش صنایع فرهنگی شدیدتر می
ها یا ها و تأثیرهایشان از طریق یک سري الیهسپس این ایده .آیندید میبه شکل صدا، متن و تصویر پد

ها به سمت بیرون پیش که هرچه از مرکز این دایره درحالی ؛کنندمرکز، به بیرون سرایت می هاي همدایره
بنـدي صـنایع   این مدل مبناي طبقـه . یابدها کاهش میرویم، نسبت محتواي فرهنگی به تجاري ایدهمی
براي کمیسیون صنایع اتحادیه اروپا انجام شده، به کار  2006اي که سال ق در اروپا بوده و در مطالعهخال

  .رفته است
  

                                                        
١ Department for Culture, Media and Sport UK 
٢ Symbolic Text Model 
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  ]31[ مرکز هم هاي دایره مدل -1 شکل
 

   :1رایت سازمان جهانی مالکیت معنوي کپیمدل  -2-2-4
متضمن خلق، تولید، انتشار و توزیع کارهـایی  این مدل مبتنی بر صنایعی است که مستقیم یا غیرمستقیم 

عنـوان   تمرکز این مدل بـر مالکیـت معنـوي بـه     ،رو ازاین ].35[ گیرندرایت قرار می است که مشمول کپی
البتـه بایـد توجـه    . کنـد رایت تجلی می مظهر خالقیتی است که در ساخت کاالها یا خدمات مشمول کپی

هـایی کـه بـراي انتقـال کاالهـا و      کننـد و آن عنوي ایجاد میبین صنایعی که عمالً مالکیت مداشت که 
  .اند، تفاوت وجود داردکننده ضروريخدمات فرهنگی به مصرف

   :2ونسکویمدل تجاري نهاد آماري  -2-2-5
کاالهـا و خـدمات   «و  »کاالها و خـدمات محـوري  « ي دسته ین مدل با تقسیم کاالهاي فرهنگی به دوا

سـازمان   ،بندي بر مبناي اطالعات آماري ارائه داده است که بر آن اساسنوعی دسته به »فرهنگی مرتبط
 ي تـالش ایـن مـدل در جهـت    عمـده . هاي آماري خـود را داشـته باشـد   ي گزارشیونسکو قابلیت ارائه

. الملـل اسـت   ي تجـارت کاالهـا و خـدمات فرهنگـی در سـطح بـین      سروسامان دادن به جریان پیچیده
طور تخمینـی   در توضیحات این مدل آمده است، جریان صنایع فرهنگی و خالق در جهان بهکه  چنان آن

دهـی ایـن صـنایع را بسـیار     سـازمان  ضرورت دهد کهدرصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 7حدود 
                                                        

١ World Intellectual Property Organisation  
٢ UNESCO Institute for Statistics(UIS) 
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  ].34[ کندپررنگ می

اداره فرهنگ، که مدل ذکر این ي قابلنکته. دهداي از صنایع هر مدل را نشان میخالصه دو جدول شماره
کـه در سـه مـدل دیگـر      درحـالی  ؛نوعی فقط فهرستی از صنایع موجود اسـت  انگلستان به رسانه و ورزش

سـه گـروه صـنایع فرهنگـی      نمـادین، مثال در مدل متون  عنوان به. بندي خاصی وجود داردنوعی طبقه به
نیـز  مرکـز  هاي هـم ر مدل دایرهد. محوري، صنایع فرهنگی پیرامونی و صنایع فرهنگی مرزي وجود دارد

. هنرهاي خالق محوري، سایر صنایع فرهنگی محوري، دیگر صنایع فرهنگی و صنایع مرتبط وجود دارد
  .استصنایع محوري، صنایع همبسته و صنایع فرعی  هم شامل رایت مدل کپی

  
 خالق عیصنا بندي طبقه مختلف هاي نظام هاي مدل -2 جدول

ــدل  مــــــ
DCMS 

     هاي مدل دایره  نمادینمدل متون 
مدل تجاري نهاد آماري   رایت مدل کپی  مرکزهم

  یونسکو

  تبلیغات

ري
حو

ی م
هنگ

ع فر
صنای

  

  تبلیغات
ري

حو
ق م

خال
اي 

نره
ه

  
  ادبیات

ري
محو

یع 
صنا

  

  تبلیغات

صلی
ی ا

هنگ
ت فر

دما
و خ

الها 
کا

  

خـــدمات  
صــوتی و 

  تصویري

فـــــیلم و   موسیقی  فیلم  معماري
  ویدئو

  هاکتاب

ــر و  هنـــــ
هنرهـــاي   اینترنت  جاتعتیقه

حقـــــوق   موسیقی  نمایشی
  رایت کپی

هنرهـــاي   موسیقی  دستی صنایع
  تجسمی

هنرهــــاي 
  نمایشی

میــــراث 
  فرهنگی

  نشر  طراحی

ري
محو

گی 
رهن

ع ف
صنای

ایر 
س

  

  نشر  فیلم
  هاروزنامه

ــو و   دم رادیـــ
  تلویزیون

-کتابخانـه 
داري و 

  داريموزه
  افزار نرم

  هانگارش

  فیلم و ویدئو
ــاي  بازارهـ

ــه اي و رایان
  ویدئویی

گی
رهن

ع ف
صنای

گر 
دی

  

خـــدمات 
میــــراث 

  فرهنگی
ــو و  رادیـــ

  تلویزیون

هـاي  بازي
  ویدیویی
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  موسیقی

گی 
رهن

ع ف
صنای

ونی
یرام

پ
  

هنرهــــاي 
  نشر  خالق

هنرهــــاي 
ــمی و  تجس

  گرافیک

هنرهـــاي 
  نمایشی

هنرهـــــاي 
  نمایشی

زي
 مر

گی
رهن

ع ف
صنای

  

ــایل  وســـ
  ضبط صدا  الکترونیک

یع 
صنا

سته
همب

  

  لوح فشرده

تبط
 مر

گی
رهن

ي ف
الها

و کا
ت 

دما
خ

  

  تبلیغات

ــو و   دم  نشر رادیــ
  تلویزیون

ــایل  وســـ
الکترونیــک 

  مصرفی

خـــدمات  
  معماري

  افزار نرم  افزارنرم
هـاي  بازي
اي و رایانه

  ویدئویی

آالت و 
ابزارهـــاي 

  موسیقی

تسهیالت 
صــوتی و 

  تصویري

ــو و  رادیــــ
  ورزش  تلویزیون

تبط
 مر

ایع
صن

  
خـــدمات    کاغذ  تبلیغات

  اطالعات
ــاي  بازارهــ

ــه اي و رایانـ
  ویدئو

  معماري    
ــزات  تجهیـ
فتــوکپی و  

  عکاسی

ــزارآالت  اب
  موسیقی

  طراحی      

عی
ع فر

صنای
  

      معماري

ــش و   مد       کفــ
  پوشاك

    

      طراحی          
          دم      
      لوازم منزل          
      بازي اسباب          
  

  ها و عوامل مؤثر بر صنایع خالقویژگی -2-3
کننـد و بـا   داراي برچسب خالق در حال حاضر طبق رویکردهاي سنتی فعالیت مـی  تا حد زیادي، صنایعِ

توسعه مستعد گـرایش بـه    ها در اقتصادهاي درحالبندي این طبقه. اندآمیخته مفاهیم صنایع قدیمی درهم
 اداره فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستانبندي  حتی طبقه. سمت خدمات و صنایع داراي فناوري باال هستند

وکارهاي مـرتبط بـا    هاي مبهمی همچون کسبدر مورد صنایع خالق هم به خاطر در نظر گرفتن بخش
یارانـه   هـایی کـه  آن و) مثل فیلم(هاي دولتی یارانه يههاي دریافت کنندسبک زندگی، همچنین بخش

شناسی و  پژوهشگران مکاتب جامعه. ]17[ موردانتقاد قرار گرفته است) ايرایانههاي مثل بازي(گیرند نمی
چون ماهیـت   ؛کنداند که تبیین امروزي صنایع خالق را رد میتري را عرضه کرده روانشناسی، انتقاد قوي
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بندي  ي طبقهنظریه ].6[ گیردبر نمی شناختی و خالقیت تاریخی را در مانند خالقیت روانواقعی خالقیت 
ـ  داند، با بحـث اي اجتماعی میي صنایع خالق را معادل طبقههاي حوزهايفلوریدا که حرفه  یهـاي فراوان

هـوم  ي اجتمـاعی را متنـاظر بـا تعریـف مارکسیسـتی و مف     تعریـف از طبقـه  ایـن   ،منتقـدان . مواجه شـد 
خـود   ،ي خالق برچسبی براي اقتصاد جدید امروز استواژه نکهیباوجودا ].22[ دانستندشناختی نمی جامعه

ابهام در این بحث مشابه این مسئله است . کندرا از صنایع و جوامع اطالعاتی ابتدایی و تولیدي متمایز می
تواند بـا  نمایند، چون هر صنعتی می می ي صنعت داراي فناوري باال اجتناب که برخی افراد از کاربرد واژه

هاي جدیـدي از  طور آشکار به ویژگی ي صنعت خالق بهدر مقابل، واژه ].25[ هاي باال همراه شودفناوري
  .اشاره دارد اقتصادو  ا نوآوري، فرهنگ، فناوريیخالقیت این صنعت ازجمله 

ینـد  آیـک فر  ینـد خالقیـت  آچـون فر  ؛اي اسـت  رشـته  سازي صنایع خالق، نیازمند گفتمـانی بـین   مفهوم
ینـدي درازمـدت و   آیـا در فر  ]5[ طور ناگهانی الهـام شـود   که به ]15[ شناختی فردي پیچیده نیست روان

هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و   یندي جمعی یا اجتماعی است که در محیطآبلکه فر ،فرسا شکل بگیرد طاقت
طبـق   ].12[ شود سازي می طور مستقیم مدل هسیاسی خاصی که کاربران خالق در حال فعالیت هستند، ب

 گذاري خالقیت، افراد خالق، قادر به خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت باال هسـتند  ي سرمایهنظریه
   رو زیـاد بـا مقاومـت روبـه     احتمـال  هایی است که بـه خرید با قیمت پایین به معنی دنبال کردن ایده ].30[

که فعاالن اصـلی   گر آن استاین ویژگی خالقیت، بیان.ها به قیمت باالایدهبه امید فروش این  ،شوندمی
در صنایع خالق، متشکل از افراد جوانی هستند که سبک زندگی مستقل، خطرپذیر و رفتار غیرمرسـوم را  

هـاي  یند، کاري فـردي و کـارآفرینی از طریـق بنگـاه    آبعالوه این فر ]15[ کنند دنبال می زیادي عالقه اب
هاي ذکرشده بـراي  به دلیل ویژگی. گیري مستقل استو متوسط در صنایع خالق و داراي جهتکوچک 

. صنایع خالق، این صنایع تا حد زیادي قادر بـه مشـارکت در اشـتغال ملـی و کـاهش بیکـاري هسـتند       
ل متحده را متخصصان خالق تشکی از کل نیروي کار ایاالت سوم کی،]14[مثال، به گفته فلوریدا  عنوان به

هاي تنوع طورمعمول داراي ویژگی به ،کنندمی این صنایع را ارائهکه هایی محیط ،از طرف دیگر. دهند می
 ]16[گرایـی   و مصـرف ) خودت کـار را انجـام بـده   ( DIY، شهروند ]17[ ، نئولیبرالسم]14[ فرهنگی باال

  .هستند
که امـروزه تـا حـد زیـادي بـر زنـدگی       ي ما بر فناوري مدرن و اطالعاتی ازاین، هرگز جامعه عالوه پیشب

درنتیجه اقتصاد بـا ترکیبـی از فرهنـگ، فنـاوري و خـدمات      . ي بشر تسلط دارد، مبتنی نبوده استروزانه
آمیخته تا بتواند مولد سود اقتصادي، اشتغال و ثروت بشري در کنار اثرگذاري انواع  خالقانه و تجاري درهم

ي  دهنـده  توان دو عنصـر اصـلی تشـکیل    فرهنگ و فناوري را می ،رو ازاین. جدید فرهنگ و فناوري باشد
  .صنایع خالق در کنار سایر عناصر احتمالی مانند خدمات دانست

؛ و فناوري در تولید و مصرف صنایع خالق متفاوت است) طور محدود به(حال، میزان دخالت فرهنگ  بااین
شامل  دیتول شیدر ابتدا، پ. ندهایی باید اجرا شودیآقبل از نمایش در سینما، فر و براي مثال، در تولید فیلم
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کـه  ( شـود را شامل میي ادبی  یند تولید پیشینهآطور کامل فر نامه است که به انتخاب داستان اولیه و فیلم

ي تولیـد و پـس از   کـه در مرحلـه   درحالی. و ارتباط کمی با فناوري دارد) داشتهفرهنگ سروکار  بیشتر با
انتشـار فـیلم در تئاترهـا،     ،درنهایـت . ها وابسته به دوربین و فناوري دیجیتـال اسـت  تولید، بیشتر فعالیت

وجود، میزان ارتباط بـا فرهنـگ و فنـاوري در     بااین. ها، فعالیتی تجاري است دي تلویزیون، اینترنت و سی
 .]18[ هاي مختلف صنایع خالق، متفاوت استبخش

تـرین عوامـل    عنـوان مهـم   ي صنایع خالق، جـدول زیـر بـه   در حوزه شده ییشناساهاي با مطالعه ویژگی
عنوان یکـی   ي این صنایع بهي راهبردهاي توسعهمنظور ارائه مؤثر بر توسعه صنایع خالق به شده ییشناسا

ومـانع   همچنین براي تأیید جامع. از صنایع مطرح در آینده در این تحقیق مورداستفاده قرار خواهند گرفت
هـاي   شده به چند نفر از متخصصین مرتبط ارائه شده است و پس از اعمال تعـدیل  بودن، عوامل شناسایی
  .اند فهرست شده 3بعدي در جدول شماره 

  
 خالق صنایع بر مؤثر عوامل  -3 جدول

  منبع  توضیح  عامل  ردیف

  توجه به سرمایه انسانی  1
تقریباً تمام مطالعات، سرمایه انسانی را 

صـنایع  تـرین ویژگـی اثرگـذار در     مهم
  اند خالق دانسته

]4[  
]9[  

  فرهنگی توجه به سرمایه  2
هـاي   غناي فرهنگی یک ملت و داشته

تاریخی منطقه جهـت توسـعه صـنایع    
  توجه است خالق مورد

]20[  

 ساختاري هاي توجه به سرمایه  3
  نهادي و

 در فعال خالق صنایع هاي خوشه تعداد
ــازمان ــوانین و سـ ــور و قـ ــاي  کشـ هـ

  صنایع خالق در کشور کننده یبانیپشت
]20[  

  هاي دولت حمایت  4
 صـنایع  در دولـت  گذاري سرمایه نسبت
 ملـی  هـاي  گذاري سرمایه کل به خالق

  )دولتی هاي پشتیبانی و ها حمایت(
]20[  

بـازار   در اي واسـطه  مشاغل و نهادهاي  بازار هاي سرمایه  5
  هنري و فرهنگی محصوالت

]20[  
]9[  

ــافع  6 ــل از  من ــادي حاص اقتص
  صنایع خالق

ــزوده ا ارزش ــدهیاف ــه جادش ــ ب ي  لهیوس
  ]4[  خالق صنایع

  ]4[  در منطقه جادشدهیاخالق  مشاغل تعداد  اجتماعی منافع  7
]20[  

هاي دانشگاهی مرتبط، تجهیزات  رشته  توجه به غناي علمی  8
  ]4[  يافزار سختو امکانات 
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ــه   9 ــا مهـــارتتوجـــه بـ  يهـ
  کارآفرینانه

خالقیـت،  جهت تولید ثروت از دانش و 
متخصصین عالوه بر تخصص در رشته 
علمی خاص، در کـارآفرینی نیـز بایـد    

  هاي الزم را داشته باشند مهارت

]4[  
]9[  

  فضاي فیزیکی  10
فضاي فیزیکی موردنیاز صنایع خـالق  

هاي جوامـع سـازگار   اغلب با محدودیت
  است

]4[  
]9[  
]20[  

  
  ي تجربی پیشینه -2-4
هایی در خارج از کشور در خصوص عوامل مؤثر بر صنایع خالق انجام شده است کـه در   پژوهش تاکنون

  .شود ها اشاره می ادامه به برخی از آن
نویسـند کـه    ، در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر رشد صنایع خـالق چنـین مـی   ]38[ 2و کلودوا 1ژانگ

ي اقتصـادي نیـز    ي توسعه گرفته در حوزه همزمان با پر رنگ شدن نقش اقتصاد خالق، تحقیقات صورت
ي تولید درآمد و ایجاد اشتغال همزمـان   اقتصاد خالق توانایی بالقوه .به این سمت گرایش پیدا کرده است

محققان در این تعریف ادعا . ي منابع انسانی را دارد هاي اجتماعی، تنوع فرهنگی و توسعه با ارتقاء ظرفیت
منظور  ي صنایع خالق خود به یافته نیاز به توسعه ند سایر کشورهاي توسعهکنند که کشور چین هم مان می

منظور رسیدن به عـواملی   محققان به. ي پایدار خود دارد سازگاري با ساختار اقتصادي و اطمینان از توسعه
این  2007ي چین در سال  منطقه 23که بر رشد صنایع خالق در چین مؤثر هستند با استفاده از اطالعات 

ازاي جمعیت، تعـداد  در این پژوهش محققان چهار عامل تولید ناخالص داخلی به. اند پژوهش را انجام داده
مؤسسات آموزش عالی، تعداد دانشجویان مقاطع آموزش عالی و تعداد ثبت اختراعات را براساس تحلیـل  

ان داد که سازگاري مدل وتحلیل آماري نش تجزیه. رگرسیون چند متغیره مورد آزمایش و بررسی قرار دادند
توسـط  ) GDPافزوده صنایع خالق بـه   نسبت ارزش(درصد متغیرهاي وابسته  69در حد مطلوب است و 

 ].38[شود  مدل توضیح داده می
 صنایع در گذاري سرمایه و مالی تأمین جدا؟ هم از هاي جهان« عنوان با خود پژوهش در 3همکاران و کین

 بـر  گذاري سرمایه و مالی تأمین ساختارهاي بررسی به ،»التین آمریکاي و چین خلق جمهوري در خالق
. اند پرداخته منطقه دو این عنوان عوامل مؤثر بر صنایع خالق در به موسیقی صنعت و تلویزیون فیلم، روي
 و تقویـت  دنبـال  بـه  دولـت  منطقـه،  دو هـر  در که است داده نشان محققان هاي بررسی از حاصل نتایج

 سـازندگان،  ترتیب، همین به. هستند خالق صنایع صادرات ي زمینه در فعال ارزش با هاي بخش پرورش
 کـه  جـوامعی  خصـوص  بـه  را المللی بین سودآور بازارهاي اي فزاینده طور به کنندگان توزیع و تولیدکنندگان

                                                        
١ Zhang   
٢ Kloudova 
٣ Keane et al 
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 نتیجـه  ایـن  به محققان دیگر، طرف از. دهند می قرار هدف دارند، نزدیکی به هم زبانی و فرهنگی ازنظر

 هاي نهاده بین هماهنگی صادرات، تسهیل و داخلی به رشد دولت هاي سیاست رغم کمککه علی رسیدند
  .]21[است  شکست یا موفقیت کننده نییتع که است بازاریابی و عوامل توزیع تولید، در خالقانه و مالی

ي  مطالعـه : توانمندسازي زنـان از طریـق صـنعت خـالق    «و دیگران در پژوهشی با عنوان  1ستیانینگسیح
محققـان در ایـن پـژوهش و    . انـد  ، به بررسی وضعیت زنان و لزوم ورود زنان به اجتماع پرداخته»موردي

اند که صنعت خـالق قابلیـت بـاالیی بـراي      ي موردي صورت گرفته به این نتیجه رسیده براساس مطالعه
 ].28[نمندسازي زنان خواهد داشت توا

کننـد کـه در منطقـه     بیان می» صنایع خالق در شرق آسیا«در پژوهش خود با عنوان  3و نابشیما 2یوسف
ویژه براي اقتصادهاي با درآمد متوسط و باالتر در حال  شرق آسیا روند رشد اقتصادي و منابع این رشد به 

هاي نوآورانه حاصل خواهد  تصادي در این اقتصادها از فعالیتمنبع اصلی رشد اق. تغییرات قابل تأمل است
ي فعالیـت تولیدکننـدگان    خصوص در حوزه به  هاي نوآورانه، دهد این فعالیت تحقیقات اخیر نشان می. شد

محققـان  . اند ي باال و در سطح جهانی متمرکز شدهفنّاورهاي صنعتی با  خدمات و صنایع خالق، بر خوشه
هاي نوآورانه در آن  ها و مؤسسات را در ایجاد یک محیط شهري که فعالیت نقش سیاستدر این پژوهش 

 ].37[دهند ي پیوسته شود، موردبررسی قرار می منجر به رشد و توسعه
، به بررسی »ها و بازي مرزها، شبکه: نقش اساسی مکان در صنایع خالق«در پژوهش خود با عنوان  4کلر

نفـر از   70مـدارك و شـواهد مصـاحبه بـا     . است  صنایع خالق پرداخته نقش مکان و مرزهاي فضایی در
بندي جغرافیایی براي کارکنان این بخش  کارکنان فعال در صنعت تبلیغات در لندن حاکی از اهمیت خوشه

هـاي خـالق در    کند که شـرکت  کلر در این پژوهش بیان می. هاي فناوري دیجیتال است با وجود قابلیت
هاي  هاي اجتماعی منجر به ایجاد خوشه شناسی شهري و شبکه اند که اهمیت زیبایی دههایی تعبیه ش محل

بررسی این موضوع اسـت کـه    اوالًي کلر  هدف از انجام این پژوهش به گفته. شوند جغرافیایی محکم می
ـ  اًیثانچرا و چگونه جغرافیا براي کارکنان در عصر اقتصاد جدید یا اقتصاد تغییر مطرح است و  ه ایـن  چگون

کند که  گیري می کلر در پایان چنین نتیجه. کند موضوع یک هویت جمعی را بین کارکنان خالق ایجاد می
، معلوم است که جغرافیا هنوز هم اهمیت دارد فنّاورانههاي  ي پیشرفتها بوسیلهباوجود از بین رفتن فاصله

]10.[ 
پیشـرفت   کـه  کنـد  یم، بیان »آموزش هنر صنایع فرهنگی و خالق و«ي خود با عنوان  در مقاله 5شوقین

وي در پـژوهش خـود پـس از     .صنایع فرهنگی و خالق نیازمند استعدادهاي متعددي در این زمینه است
ي صنایع فرهنگی و خالق نشـان داده اسـت کـه آمـوزش هنـر       وتحلیل بر روي توسعه انجام یک تجزیه

                                                        
١ Setyaningsih 
٢ Yusuf 
٣ Nabeshima 
٤ Clare  
٥ Shuqin 
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ي  است؛ چراکه ایـن حـوزه قـادر بـه ارائـه     ترین روش براي پرورش استعدادهاي فرهنگی و خالق  حیاتی

ي صنایع فرهنگی و خالق بوده و در یک فرآیند رفـت و   منظور توسعه هاي فکري و استعدادي به حمایت
  ].29[ي آموزش هنر است  ي توسعه کننده برگشت، خود تسهیل

هـاي   شـگاه ي جدیدي از فعالیـت دان  حوزه: صنایع خالق«و همکاران در پژوهش خود با عنوان  1درسمن
طور کـه جوامـع    گویند همان، می»ها و موانع صنایع خالق در بستر مدیریت آموزش ها، چالش هنر؟ آرمان

هـاي جدیـد    بنیان هستند، توسعه و کاربرد ایده صنعتی در حال تغییر به سمت اقتصاد خدمات محورِ دانش
الب مفهـوم اقتصـادي صـنایع    هاي فرهنگی نیز در ق در این زمینه، تالش. کارآفرینی ضروري شده است

محققان در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستند  .اند خالق موردبررسی دقیق قرار گرفته
که آموزش عالی در هنر چگونه باید پاسخگوي مطالبات صنایع خالق باشد؟ در این راستا محققان برخی 

ستعدادهاي خالق دانشجویان هنر باید انجام دهند، منظور پرورش ا هاي هنر به هایی را که دانشگاه فعالیت
 ].13[اند  مشخص کرده

عدم تعادل سرزمینی در توزیع صنایع خالق در منطقه «و همکاران، در پژوهش خود با عنوان  2رادو دانیل
وتحلیـل مشخصـات ارضـی تمـام      ، هدف از پـژوهش خـود را شناسـایی و تجزیـه    »توسعه شمال شرقی

. اند گیرد، بیان کرده ي شمال شرقی انجام می ي توسعه ي صنایع خالق در منطقه وزههایی که در ح فعالیت
زعم تیم پژوهش، این صنعت پس از انقالب رومانی تمایل و ظهور بسیار زیادي براي پیشرفت در این  به

ي بند اند، تقسیم ي مهم دیگري که در این پژوهش محققان بر آن متمرکز شده مؤلفه. منطقه داشته است
منظور بهبـود سـطح حضـور صـنایع      ي پیشنهادهایی براي هر منطقه به و توزیع اراضی این منطقه و ارائه

هاي هر منطقه بیـان شـده    صورت جداگانه و بسته به ویژگی پیشنهادهاي محققان به. خالق در آن است
  ].26[است 

  
  شناسی پژوهش روش -3

هاي کیفی اهمیـت زیـادي   در این تحقیق، به داده. ي اکتشافی استتحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته
. گردندهاي کمی گردآوري میهاي کیفی و سپس دادهها، ابتدا دادهشود و در توالی گردآوري دادهداده می

ـ از طر نظري و عوامـل احتمـالی مـؤثر بـر توسـعه صـنایع خـالق       پژوهش، مباحث  نیدر ا مطالعـات   قی
 نیتـر  یاصـل  .و مصاحبه با خبرگان استخراج شده اسـت  نیو الت یسو مراجعه به مقاالت فار يا کتابخانه

منظور بررسی شدت اثر عوامـل از   به .استمصاحبه و پرسشنامه پژوهش،  نیاطالعات در ا يابزار گردآور
منظور ترویج هرچـه بیشـتر صـنایع     و راهکارهایی به ها شنهادیپاستفاده شده است و سپس  3روش دیمتل

  .خالق ارائه شده است
                                                        

١ Dreesmann 
٢ Radu-Daniel  
٣ DEMATEL 
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دیمتل جهت ساختن شبکه ارتباطات میان عوامل و معیارهـا بـراي نمـایش نقشـه شـبکه روابـط        روش 

)NRM ( وجود دارد یگام اصل شش دیمتل کردیدر رو]. 18[کاربرد دارد.  
که اثـر   شود یدهنده خواسته م در گام نخست از هر پاسخ: دهندگان از پاسخ ینظرسنج سیساختن ماتر .1

مشخص  Pij ازیبا امت تواند یاثر م نیا. مشخص کند ،دارد jبر عنصر  iعنصر  يرا که به نظر و یمیمستق
  .شود

دهنـدگان در   ساده نظرات پاسخ نیانگیاز م قتیدر حق سیماتر نیا: هیاول يریگ میتصم سیساخت ماتر .2
 A=[aij]n×nصـورت   و بـه  مینـام  یم Aرا  هیاول يریگ میتصم سیماتر. شود یمرحله قبل استخراج م

  .میهدنشان 

 
 سیکردن مـاتر  زینرماال قیاز طر D (D=[dij]n×n) هیاثر اول سیماتر: هیاثر اول سیمحاسبه ماتر .3

 .هسـتند برابر بـا صـفر    یهمگ یقطر اصل يعناصر رو ،سیماتر نیدر ا. دیآ یبه دست م A هیاول میتصم
 :دیآ یبه دست م ریبا استفاده از روابط ز D سیماتر

D=S.A       ,     S > 0 
 یا

[dij] n×n=S[aij] n×n        ,     S > 0                ,  
 

 
 ابـد، ی شی، افزا)D( هیاثر اول سیچنانچه توان ماتر: میرمستقیو غ میکامل اثر مستق سیاستخراج ماتر .4

 نیمعکـوس را تضـم   سیهمگرا به ماتر يها حل امر راه نیکه ا کند یم دایمسئله کاهش پ میاثرات مستق
 :دیآ یبه دست م ریبراساس رابطه ز شود، یم دهینام Tاثر کل که  سیماتر. کند یم

T=D+D2+D3+…+Dm=D (I-D)-1      ,  

  :داشت میداده شوند، خواه شینما dو  rبا بردار  بی، به ترتTسیها در ماتر اگر مجموع سطرها و ستون

 

 

 





k

k
Pij

k
aij

1

1

njni
aijaij

MinS n

i

n

j


























1,1,1,1
max

1

max

1

m

  nnT tij


  11
1









 



nnR
n

j
iji tr

  nnD
n

j
ijj td 







 



11
1



 1397بهار ، 39 بهبود مدیریت، شماره     66

 
 میمجموع اثرات مستق ي دهنده نشان riباشد، پس  T ام ماتریس i فیرد يجمع سطر  دهنده نشان riاگر 

باشد،  T سیام ماترj ستون  یجمع ستون djاگر . است) ارهایمع(عوامل  يام بر رو iو غیرمستقیم عامل 
ـ  مـل عوا گریام از دj است که عامل  یو غیرمستقیم میدهنده جمع اثرات مستق نشان djپس  . ردیپـذ  یم

 ي دهنده شاخص نشان انگرینما) ri+dj(است که جمع سطر و جمع ستون  یمعن نیباشد، بد i=j که یوقت
 iکه عنصـر   يکه درجه نقش مرکز دهد ینشان م ri+dj ،دیگر بیان به. است يو اثرگذار يریقدرت اثرپذ

بر  iاست که عنصر  نیا انگریمثبت باشد، ب) ri-dj(اگر  ن،یبنابرا. چقدر است کند، یم يمسئله باز نیدر ا
  .ردیپذ یعناصر اثر م گریاز د iکه عنصر  دهد یباشد، نشان م یو اگر منف گذارد یعناصر اثر م گرید
 شـده  محاسبههاي  riو  djاثر با توجه به –جهت ترسیم نقشه ارتباط: راث–به دست آوردن نقشه ارتباط. 5

توان استفاده  براي این منظور از دو روش می. باید تعیین شود )NRM(روابط شبکه در مرحله قبل، نقشه 
روش دوم تعیـین  . در ترسیم نقشه روابط شبکه اسـت  Tروش اول استفاده از تمام عناصر ماتریس . کرد

ـ  روش می نیبا ا. حد آستانه و تعیین نقشه روابط شبکه با استفاده از حد آستانه است  یتوان از روابط جزئ
از  T سیهـا در مـاتر   آن ریکه مقـاد  یتنها روابط. کرد میاعتنا را ترس شبکه روابط قابل نظر کرده و صرف

 یمحاسبه مقدار آسـتانه روابـط کـاف    يبرا. داده خواهد شد شینما NRMتر باشد در  مقدار آستانه بزرگ
 ریمقـاد  یشـد، تمـام   نیـی بعدازآنکـه شـدت آسـتانه تع   . محاسبه شود T سیماتر ریمقاد نیانگیاست تا م

  .شود یدر نظر گرفته نم یآن رابطه عل یعنی شود؛میصفر  ،تر از آستانه باشد که کوچک T سیماتر
 تحلیل. 6
 
  هاي پژوهش ها و یافته تحلیل داده -4

قضاوت در مورد عوامل مؤثر بر توسعه صنایع خالق در کشور، به دلیل عدم وجود سازمان یا ارگانی خاص 
ي آماري تحقیق بر این اساس، جامعه. کشور باشد، کمی دشوار است که متولی سازماندهی این صنعت در

. نظران و فعاالن محدود حاضـر در ایـن صـنعت کشـور اسـت      حاضر شامل نخبگان دانشگاهی و صاحب
منظور تبیین شدت اثر عوامل از روش دیمتـل بـه عنـوان     رو و با توجه به نوع روش مورداستفاده به ازاین

بر اساس مطالعات  شده هیتهي پرسشنامه. ق در عملیات نرم، استفاده شده استمحور در تحقیروشی خبره
نفـر از خبرگـان قـرار     10گیري هدفمنـد در اختیـار    اي و مصاحبه با خبرگان، بر پایه روش نمونهکتابخانه

  .گرفت و نتایج حاصل از آن استخراج شد
منظـور   بـه . خالق در کشـور بـوده اسـت    گویه یا همان عوامل مؤثر بر توسعه صنایع 10پرسشنامه داراي 

دارد که خبرگان هریـک از عوامـل را در    10در  10تبیین شدت اثر عوامل، این پرسشنامه حالت ماتریس 
نتـایج در  . کنندامتیازدهی می شده انیبهاي دیگر ازنظر شدت اثرگذاري مطابق با روش مقایسه با ویژگی

  :آوري شده است به شرح زیر جمع) M(ماتریس روابط مستقیم 
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 ماتریس روابط مستقیم -4 جدول
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 43/2 14/2 29/2 00/2 29/2 57/2 14/3 71/2 43/2  00/0 هاي بازار سرمایه

 00/2 14/3 57/3 43/2 71/2 57/3 86/2 43/3 00/0 86/2 توجه به سرمایه انسانی

 86/2 56/2 29/2 57/2 86/1 71/1 14/3 00/0 00/3 57/2هاي کارآفرینانه توجه به مهارت

 00/3 86/2 57/2 00/2 00/3 57/1 00/0 29/2 14/3 57/2 هاي فرهنگی سرمایهتوجه به 

 57/2 86/1 00/1 57/2 29/1 00/0 29/3 29/3 86/2 86/2 فضاي فیزیکی

 86/2 71/2 14/2 43/2 00/0 00/1 00/3 29/2 00/3 14/2 هاي دولتحمایت

هاي سـاختاري   توجه به سرمایه
 و نهادي

00/3 71/2 57/3 00/3 71/2 71/1 00/0 00/3 43/2 71/1 

 43/2 29/3 00/0 57/2 00/3 71/2 29/3 43/3 86/2 57/2 منافع اجتماعی

منافع اقتصادي حاصل از صنایع 
 خالق

14/2 86/2 29/2 57/2 86/2 14/3 00/3 00/3 00/0 14/3 

 00/0 57/2 00/2 00/2 86/2 71/1 43/2 14/2 71/1 71/1 توجه به غناي علمی

  
سازي ماتریس روابط در این مرحله بر اساس فرمولی که در قسمت قبل ارائه شده به نرمال: ي دوممرحله

این مـاتریس نشـان داده شـده     5ي در جدول شماره. پردازیممی) N(مستقیم و تشکیل ماتریس نرمال 
  .است
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 )N( ماتریس نرمال -5جدول 

مایه معیارها
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 06/0 06/0 06/0 05/0 06/0 07/0 08/0 07/0 06/0 00/0 هاي بازار سرمایه

 05/0 08/0 10/0 06/0 07/0 10/0 08/0 09/0 00/0 08/0 توجه به سرمایه انسانی

 08/0 08/0 06/0 07/0 05/0 05/0 08/0 00/0  08/0 07/0 هاي کارآفرینانه توجه به مهارت

 08/0 08/0 07/0 05/0 08/0 04/0 00/0 06/0 08/0 07/0 هاي فرهنگی توجه به سرمایه

 07/0 05/0 03/0 07/0 03/0 00/0 09/0 09/0 08/0 08/0 فضاي فیزیکی

 08/0 07/0 06/0 06/0 00/0 03/0 08/0 06/0 08/0 06/0 هاي دولتحمایت

هاي ساختاري و  توجه به سرمایه
 نهادي

08/0 07/0 10/0 08/0 07/0 05/0 00/0 08/0 06/0 05/0 

 06/0 09/0 00/0 07/0 08/0 07/0 09/0 09/0 08/0 07/0 منافع اجتماعی

منافع اقتصادي حاصل از صنایع 
 خالق

06/0 08/0 06/0 07/0 08/0 08/0 08/0 08/0 00/0 08/0 

 00/0 07/0 05/0 05/0 08/0 05/0 06/0 06/0 05/0 05/0 توجه به غناي علمی

  
در این مرحله با ضرب ماتریس نرمال در معکوس ماتریس یکه منهاي ماتریس نرمال بـه  : ي سوممرحله

  .این ماتریس نشان داده شده است 6ي رسیم که در جدول شمارهارتباط میماتریس 
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 )T(ماتریس ارتباط کامل  -6 جدول

مایه معیارها
سر

 
ازار

ي ب
ها

انی 
 انس

مایه
 سر

ه به
توج

 

رت
مها

 به 
وجه

ت
 

نانه
آفری

 کار
اي

ه
  

مایه
 سر

ه به
توج

 
گی

رهن
ي ف

ها
 

کی
فیزی

ي 
فضا

 

یت
حما

ولت
ي د

ها
 

مایه
 سر

ه به
توج

 
ي 

ها
دي

 نها
ي و

ختار
سا

 

عی
جتما

فع ا
منا

 

الق
ع خ

صنای
 از 

صل
 حا

دي
تصا

ع اق
مناف

 

می
ي عل

 غنا
ه به

توج
 

 40/0 39/0 37/0 36/0 38/0 37/0 44/0 42/0 42/0 32/0 هاي بازار سرمایه

 45/0 47/0 45/0 43/0 45/0 46/0 50/0 50/0 42/0 45/0 توجه به سرمایه انسانی

هـاي   توجه بـه مهـارت  
 42/0 42/0 38/0 39/0 39/0 37/0 45/0 36/0 44/0 39/0 کارآفرینانه

هـاي   توجه به سـرمایه 
 فرهنگی

41/0 46/0 44/0 39/0 38/0 43/0 39/0 40/0 43/0 44/0 

 39/0 37/0 33/0 36/0 35/0 30/0 43/0 42/0 41/0 38/0 فضاي فیزیکی

 41/0 40/0 36/0 37/0 33/0 34/0 43/0 40/0 43/0 37/0 هاي دولتحمایت

هـاي   توجه به سـرمایه 
 ساختاري و نهادي

41/0 44/0 46/0 46/0 40/0 39/0 33/0 40/0 41/0 40/0 

 37/0 38/0 35/0 36/0 37/0 36/0 41/0 38/0 42/0 37/0 تمایل به آموزش

 46/0 47/0 36/0 43/0 46/0 43/0 50/0 49/0 49/0 44/0 منافع اجتماعی

 36/0 34/0 30/0 31/0 34/0 33/0 36/0 36/0 36/0 30/0 مشارکت کارکنان 

 38/0 35/0 33/0 33/0 35/0 32/0 37/0 36/0 36/0 35/0 نگرش تغییر

منافع اقتصادي حاصل 
 از صنایع خالق

40/0 45/0 43/0 45/0 41/0 43/0 41/0 41/0 36/0 44/0 

 35/0 32/0 33/0 34/0 35/0 35/0 36/0 37/0 38/0 32/0 نرخ تصادف

 30/0 36/0 33/0 33/0 36/0 32/0 38/0 36/0 36/0 33/0 توجه به غناي علمی

  
در این مرحله بر اساس میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري که به ترتیب از جمع سـطرها و  : ي چهارممرحله
توان به یک نمودار علی عوامل مؤثر بر توسـعه صـنایع خـالق     شود، میمیهاي هر عامل محاسبه ستون
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  .قابل مشاهده است 7ي شماره در جدولنتایج این مرحله . رسید

  
 شدت اثر عناصر بر یکدیگر -7 جدول

 رتبه شدت اثر  R D  D-R  D+R  عامل

 8 62/10 -18/0 22/5 40/5 هاي بازار سرمایه

 1 23/12 -55/0 84/5 39/6 توجه به سرمایه انسانی

 4 36/11 14/0 75/5 61/5 هاي کارآفرینانه توجه به مهارت

 2 81/11 05/0 93/5 88/5 هاي فرهنگی سرمایهتوجه به 

 10 32/10 -06/0 13/5 19/5 فضاي فیزیکی

 7 77/10 01/0 39/5 38/5 هاي دولتحمایت

 6 87/10 -59/0 14/5 73/5 هاي ساختاري و نهادي توجه به سرمایه

 3 41/11 -21/1 10/5 31/6 منافع اجتماعی

 5 28/11 -36/0 46/5 82/5 منافع اقتصادي حاصل از صنایع خالق

 9 42/10 78/0 60/5 82/4 توجه به غناي علمی

  
 ترسیم روابط شبکه: مرحله پنجم

توان نمودار علی زیر را براي عوامل مؤثر بر توسعه صـنایع   می 6ي درنهایت بر اساس نتایج جدول شماره
  :خالق ارائه کرد
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  نمودار روابط شبکه عوامل مؤثر بر توسعه صنایع خالق  -2شکل 
  

هـاي   ي انسـانی و توجـه بـه سـرمایه    توان گفت عوامل توجه بـه سـرمایه   می شده انجامبر اساس تحلیل 
این امر حاکی از لزوم . شده اند ي صنایع خالق شناساییترین عوامل مؤثر بر توسعه عنوان مهم فرهنگی به

نسانی در توسعه پیشرفت کشور در صنایع خالق است؛ صنایعی کـه بـر مبنـاي    ي اتوجه به نقش سرمایه
ي هاي فرهنگی و نیز توسـعه توانند ابزاري در جهت ترویج ارزشخالقیت و دروندادهاي ذهنی انسان می

   نتـایج ایـن پـژوهش    . وکارهاي مبتنی بر فرهنگ و ارزش و همچنین سـودآوري اقتصـادي باشـند    کسب
منظور حرکـت بـه سـمت اقتصـاد خـالق و       ي صنایع خالق بهگذاران حوزهبراي سیاست تواند مبناییمی

  .ي خالق باشددرنهایت جامعه
  
  و نوآوري تحقیقگیري  نتیجه -5

آنچه در این تحقیق موردتوجه قرار گرفته، بررسی جامع عوامل مؤثر بر توسعه صـنایع خـالق اسـت کـه     
طور که در بخش  هاي صورت گرفته و همان با بررسی. صورت جامع به آن پرداخته است کمتر پژوهشی به

رت نگرفته و پیشینه تحقیق گفته شد، در داخل کشور تقریباً تحقیق و پژوهش مشابهی در این زمینه صو
عالوه . موردتوجه بوده، چیستی و ماهیت صنایع خالق و نقش آن در اقتصاد ملی بوده است تاکنونآنچه 

هاي پیشین موردپژوهش قرار نگرفته بود که در اینجـا   بندي عوامل در مطالعات و پژوهش بر این، اولویت
. نظـرات خبرگـان اسـتخراج شـد     ترتیب اولویت عوامل مؤثر بر صنایع خالق در ایران بـا روش علمـی و  

. هاي انسـانی اسـت  ترین عامل مؤثر بر توسعه صنایع خالق توجه به سرمایه تحقیق حاضر نشان داد مهم
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توانـد در محصـوالت و   این عامل بر اهمیت توجه به دروندادهاي فکري انسان که در قالب خالقیت مـی 

 ر بـر صـنایع خـالق در کشـور، توجـه بـه       دومین عامـل اثرگـذا  . خدمات مختلف بروز یابد، متمرکز است
بر این اساس این نکته قابل درك است که کشور ما منبع عظیمی از سـرمایه  . هاي فرهنگی استسرمایه

ي تبـدیل ایـن   فرهنگی را دارد که به دلیل عدم توجه به ابعاد مختلف ایـن سـرمایه همچنـان در زمینـه    
ي هویتی یا همان جـذابیت در دنیـا   ادي و نیز سرمایهي ملموس یا همان سرمایه اقتصسرمایه به سرمایه

تیم پژوهش، راهبردهاي زیـر را بـا   . گیري صنایع خالق در کشور نیاز دارد، موفق نبوده استکه به شکل
  :کندتوجه به هریک از عوامل مؤثر بر صنایع خالق پیشنهاد می

  
 با عوامل مؤثر بر توسعه صنایع خالق منطبق يراهبردها -8 جدول

  ي اجراییها شنهادیپ  عامل  ردیف

  توجه به سرمایه انسانی  1
  هاي دانشگاهی مرتبط با صنایع خالقایجاد و توسعه رشته. 1
  ي صنایع فرهنگی خالقتربیت نیروي انسانی متخصص در حوزه. 2
  وپرورش گسترش فرهنگ خالقیت و نوآوري در آموزش. 3

 هاي فرهنگی توجه به سرمایه  2

سـازي، ارتقـاء و   هـاي فرهنگـی جهـت حفـظ، غنـی     سـرمایه مدیریت دانش . 1
  ي فرهنگی موجودمستندسازي سرمایه

منظـور ایجـاد صـنایع     هاي فرهنگی بهتوجه به کارکردهاي اقتصادي سرمایه. 2
  خالق

هاي ساختاري و  توجه به سرمایه  3
 نهادي

  هاي صنایع خالقتوسعه خوشه. 1
  جهت توسعه صنایع خالقرفع موانع قانونی و ایجاد تسهیالت . 2
  گذاري خطرپذیر در حوزه صنایع خالق هاي سرمایه اندازي صندوق راه. 3

 هاي دولتحمایت  4

  اختصاص درصد مناسبی از بودجه حمایت از صنایع به صنایع خالق. 1
هاي مالی و غیرمالی از منظور حمایت اندازي سازمانی به حمایت از طراحی و راه. 2

منظـور حضـور در بازارهـاي     ي صـنایع خـالق بـه   حوزههاي فعال در شرکت
  المللی بین

  رفع موانع قانونی و ایجاد تسهیالت جهت توسعه صنایع خالق. 3
-هاي مالی و غیرمالی از شـرکت منظور حمایت اندازي سازمانی به طراحی و راه. 4

  المللی منظور حضور در بازارهاي بین ي صنایع خالق بههاي فعال در حوزه

 هاي بازار سرمایه  5

هاي فعال در صنایع خالق جهت حضور در بازارهاي مجازي حمایت از شرکت. 1
  و واقعی داخلی و خارجی

صـورت غیرمجـاز    اي و داللی محصوالت فرهنگـی بـه  حذف نهادهاي واسطه. 2
  منظور حذف مشاغل کاذب در صنایع خالق به

منافع اقتصادي حاصل از صنایع   6
 خالق

هاي فعال در هاي اقتصادي به شرکتو مشوق متیق ارزانیالت اختصاص تسه. 1
  منظور ترویج مشاغل خالق حوزه صنایع خالق به

آپ براي معرفی و حمایـت از جوانـان مسـتعد و    هاي استارتاندازي کارگاه راه. 1 منافع اجتماعی  7
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  به فعالیت در این حوزه مند عالقه

  گذاران خالق در بین کارآفرینان و سرمایهاي کردن آمار و بازدهی صنایع رسانه. 2

 توجه به غناي علمی  8

  اندازي مراکز رشد صنایع خالق راه. 1
  هاي تفکر صنایع خالقاندازي کانون راه. 2
  تهیه بانک اطالعاتی متخصصین صنایع خالق. 3
ها و ي صنایع خالق با مشارکت دانشگاههاي تخصصی در حوزهتشکیل گروه. 4

  فعال در این حوزههاي شرکت
  هاي دانشگاهی مرتبطایجاد و توسعه رشته. 5
  ي فرهنگیفنّاورتوسعه و ترویج . 6

 هاي کارآفرینانه توجه به مهارت  9
  هاي فعال در این حوزههاي کارآفرینی براي شرکتآموزش مهارت. 1
هاي تخصصی کارآفرینی در حوزه صنایع خالق با همکـاري  اندازي کارگاه راه. 2

  هاي فعال در این حوزهها و شرکتدانشگاه

 فضاي فیزیکی  10
  وکارهاي خالق خانگی اندازي کسب راه. 1
پـذیر بـودن    توجه به حضور و فعالیت زنان در صنایع خالق با توجه به امکـان . 2

  اندازي صنایع خالق در خانه راه
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