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Abstract: 
Creative economy is clearly visible in European policy documents and policies, including 

European Union policies, United Nations' programs and strategies in other international 

organizations. The concept of creativity in the cultural industries, the creative economy, and 

particularly, the creative industries in Iran has so far attracted a few scholars and thinkers. 

However, looking at the effects of other countries' attitudes toward these concepts and their 

implications would lead to profound changes in the thinking and attitude of macroeconomic 

policymakers. 

The purpose of this research is to look at the creative industries as well as to extract and 

explain the effective components in structuring the value chain of creative industries in Iran. 

Considering the special situation of the Islamic Republic of Iran in terms of culture and the need to 

pay attention to this issue in shaping the value chain of creative industries based on the Iranian's 

Islamic culture, components affeting structuring of value chain have been extracted by interviewing 

with experts and using of thematic analysis. Expert opinion analysis and interpretive structural 

modeling method was used to examine the effect of these components on each other. Finally, results 

are presented in the form of two interpretive structural models and fifteen components affecting 

value chain structuring of creative industries in two dimensions of main and supporting activities. 
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 هاي مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق در ایرانتبیین مؤلفه
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  چکیده

ي عمـران  ، برنامه5ي اروپاهاي اتحادیههاي کالن کشورهاي اروپایی ازجمله سیاستمشی و سیاستمفهوم اقتصاد خالق در اسناد خط
تاکنون مفهوم خالقیت در صنایع فرهنگی، اقتصاد . مشاهده است وضوح قابل المللی بههاي بینهاي دیگر سازماناستراتژيو  6ملل متحد
نگاهی به اثرات توجه دیگـر  . طور ویژه صنایع خالق در ایران، موردتوجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است خالق و به

گذاران کالن فرهنگی و اقتصادي  ك پیامدهاي آن منجر به تحوالت عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاستکشورها به این مفاهیم و در
ي ارزش هاي مـؤثر در سـاختاردهی زنجیـره   هدف این پژوهش، نگاهی ساختاري به صنایع خالق و استخراج و تبیین مؤلفه .خواهد شد

هـاي  ي اسالمی ایران ازنظر فرهنگی و لزوم توجه به این مسئله، مؤلفـه ي جمهوربا توجه به موقعیت ویژه. صنایع خالق در ایران است
اند و با کاربرد روش کارگیري روش تحلیل مضمون استخراج شده مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش با استفاده از مصاحبه با خبرگان و به

درنهایت، نتایج پژوهش در قالب . یگر پرداخته شده استها بر یکدي تأثیرگذاري این مؤلفهسازي ساختاري تفسیري به بررسی نحوه مدل
هـاي اصـلی و   ي ارزش صنایع خالق، در دو بعد فعالیـت ي مؤثر در ساختاردهی زنجیرهمؤلفه 15دو مدل ساختاري تفسیري و بر روي 

  .پشتیبان، ارائه شده است

  :واژگان کلیدي
  .سازي ساختاري تفسیري مدلصنایع خالق؛ صنایع فرهنگی؛ اقتصاد خالق؛ زنجیره ارزش،؛ 
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  مقدمه -1

 سیاسی، هايعرصه در هاملت بخشی تمایز براي رقابتی مزیت یک به فرهنگی سرمایه ،کنونی دنیاي در
 خود از را فرد فقط که تجسدیافته و فردي هايقالب از و است شده مبدل فرهنگی و اقتصادي اجتماعی،

 هـاي نـابرابري  و قدرت هايموازنهو  جهانی استراتژیک هايرقابت در آنچه .است شده خارج سازد، منتفع
 نیسـتند؛  اجتمـاعی  و انسـانی  اقتصـادي،  هاي سرمایه فقط اند،شده شناخته اثرگذار عامل عنوان به سیاسی

اقتصـادي و فرهنگـی    هاي سیاسـی،   پایدار در تمام حوزه توسعه جهت در دنیا رقابتی مزایاي امروزه، بلکه
  .]23[خورد  می رقم فرهنگی هايسرمایه حوزه در جهان گوناگون کشورهاي

. هاي صنعتی شده و فراصنعتی شده بسیار اهمیت دارنـد خالق در حال رشد، براي اقتصادها و ملت صنایعِ
هاي فرهنگی، میراث تاریخی، تصاویر، معانی و احساسـات در حـال جـایگزین    تولید سبک زندگی، تجربه

  .]26[ ي مصرف کننده هستنددر جایگاه جامعهجاي اهداف و چیزهایی  شدن به
ـ  . خدمات خالق یک نقطه روشن ناشناخته از اقتصاد جهانی اسـت صنایع و  ی کـه بـه شـکل    هـیچ تعریف

جـاي یکـدیگر    هـا اغلـب بـه   واژه ؛از خدمات خالق یا اقتصاد خالق وجود ندارد باشد شده پذیرفته عمومی
توسط سازمان ملل متحد که خدمات خـالق را   شده پذیرفتهحال، با توجه به تعریف  بااین .شود استفاده می

 و هـاي جدیـد  دستی، کتاب، گرافیک و آثار طراحی داخلی، مد، فیلم، موسیقی، رسـانه  شامل هنر و صنایع
بـر  خـدمات خـالق دو برا  صنایع و تجارت جهانی در  ،در طول بیش از یک دهه .داندهاي چاپی میرسانه

 صـنایع خـالق،   ترین رشدسریع .میلیارد دالري رسیده است 624میالدي به رکورد  2011شده و در سال 
صـنایع و  میالدي، صادرات  2011در دهه منتهی به سال . توسعه مشاهده شده است در کشورهاي درحال

با میـانگین  در مقایسه  -درصد رشد داشته است 1/12طور متوسط  خدمات خالق در کشورهاي نوظهور به
 .اسـت  هاي اقتصـاد جهـانی جـدا شـده    خالق از سایر بخش صنایعرسد به نظر می. درصدي 8/8جهانی 
در آن دوران، . شدت رشد داشـته اسـت   میالدي به 2008خالق در دوران بحران مالی و اقتصادي  صنایع

 14خ رشد متوسط خالق با نر صنایعتجارت  ،درصد کاهش یافت ولی در این مدت 12المللی تجارت بین
توسعه، گذار  این عملکرد قوي نتیجه افزایش سریع رشد کشورهاي درحال. درصد در سال روبرو شده است

  .]17[ هاي ارتباطات و اطالعات بوده استاقتصادهاي نوظهور به مرحله بخش خدماتی و ظهور فناوري
ي فعالیـت   محـدودي درزمینـه  از سوي دیگر، متأسفانه کشور ایران جزو کشورهایی است کـه اطالعـات   

در ایـن وضـعیت کـه اطالعـات     . هاي مرتبط با حوزه صنایع خالق در آن وجـود دارد ها و سازمانشرکت
وکارهاي خالق است، هرگونه تحلیل وضـعیت،   گذاران و فعاالن کسب محدود و ناقصی در اختیار سیاست

ي ایـن صـنایع در   ات نامطلوبی بر آینـده تواند اثرگیري براي این صنایع نیز می گذاري و تصمیم مشیخط
هـاي کلـی بـراي راهبـري     ي سیاستمنظور بررسی و ارائه یکی از رویکردهایی که به. کشور داشته باشد
بـا توجـه بـه عـدم وجـود مـدل       . ي ارزش اسـت توانـد مـؤثر باشـد، رویکـرد زنجیـره     صنایع خالق مـی 

و نیز شرایط و موقعیت ویژه جمهـوري اسـالمی    اي براي زنجیره ارزش صنایع خالق در دنیا شده پذیرفته
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هـاي مـؤثر در   ایران، این پژوهش بر آن است تا از طریق مصاحبه با خبرگـان داخلـی بـه تبیـین مؤلفـه     

  .ساختاردهی صنایع خالق کشور بپردازد
  
  ي تحقیق مبانی نظري و پیشینه -2

  صنایع خالق -2-1
. ده اسـت یر نرسـ یـ ک موافقت فراگیع خالق همچنان به یف صنایدر چیستی صنایع خالق باید گفت تعر

یافتـه اسـت   شکل  یو فرهنگ يع هنریو اطالعات و صنا یع ارتباطاتین صنایب ییع خالق از همگرایصنا
تواند در هر صنعتی و بـراي   ي ابتکار و نوآوري میعنوان یک ویژگی عمومی و پشتوانه خالقیت به .]18[

تمامی صـنایعی   »صنایع خالق«شود که مراد از  لذا چنین پنداشته می. هر صنعتی موضوعیت داشته باشد
سـازي و چـه صـنایع     اند، چه صنایع خودروسازي و ساختمان هستند که خود را به ویژگی خالقیت آراسته

 »صنایع خالق«و نبوده اما حقیقت امر چنین . خالقیت باشند مجاليد نتوان اي مدرن که همگی می رسانه
ي صنایع فرهنگی شود که عموماً در زمرهاي از صنایع اطالق می خاص صرفاً بر طیف ویژهعنوان نامی  به

در اسـترالیا پدیـد    ،و نخستین بـار  1990ي  هاي آغازین دهه در سال »صنایع خالق«اصطالح  .قرار دارند
 تـوان مـی  واحـد را  عنـوان  این تحت یکدیگر با متفاوت هاي فعالیت بندي گروه ي اولیه منطق. ]10[ آمد

 آن صـنایع  ایـن  تمـام  مشترك فصل. دانست ها فعالیت این در موجود فکري ي سرمایه و فردي خالقیت
 ایـن  در خـدمات  و محصـوالت  ارزش و تمـایز  ي کننده تعیین عنصر شناسانه، زیبایی هاي ویژگی که است

   .]7[است  صنایع
تولیـد  . هاي صنعتی و فراصـنعتی بسـیار اهمیـت دارنـد     صنایع خالق در حال رشد، براي اقتصادها و ملت

هاي فرهنگی، میراث تاریخی، تصاویر، معانی و احساسات در حال جایگزین شدن با  سبک زندگی، تجربه
   .]26[کننده هستند  ي مصرف اهداف در جامعه

 بخـش  و دولتـی  بخـش  گـذاري  سـرمایه  از همزمان ي استفاده دلیل به چین، در خالق صنایع از بسیاري
 کـه  هسـتند  خالقی صنعت دو تلویزیون و برخط هاي بازي صنایع. شدند سریعی مواجه رشد با خصوصی،

. دارد اهمیـت  بسـیار  چـین  ي آینـده  بـراي  نیز طراحی صنعت همچنین. یافتند رشد سریع بسیار چین در
 صـنعت  یک فقط چین در اروپاست، و آمریکا خالق صنایع از جزئی که بازي اسباب صنایع مثال، عنوان به

 ،2003 سـال  در کـه  هستند چین در بازي اسباب ي تولیدکننده 8000 از بیش حاضر حال در. است تولیدي
شده در صنایع خـالق و   درنهایت، با نگاهی به تعداد افراد استخدام. ]29[اند  داشته صادرات یِن میلیارد ده

شـدگان تمـامی صـنایع، بـه اهمیـت ایـن صـنعت مغفـول در نگـاه           تعداد به مجموع استخدامنسبت این 
  .بریمگذاران کالن کشور پی می سیاست
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 ,HK University( کشورها از یبرخ در خالق عیصنا يبند طبقه و استخدام به مربوط يآمارها - 1 جدول

Baseline study of Hong Kong’s Creative Industry, 2003(  
  مفهوم صنایع خالق/سال تحقیق  نسبت استخدام  تعداد استخدام  کشور
  صنایع خالق/  2000  %2/3  1878000  ژاپن

  صنایع خالق/  1998  %6/4  1300000  انگلستان
  صنایع تألیف/  2001  %9/5  8000000  آمریکا

  صنایع خالق/  2002  %3/5  170000  هنگ گنگ
  صنایع تألیف/  2000  %4/3  72000  سنگاپور

  صنایع خالق فرهنگی/  2000  %6/3  337000  تایوان
  صنایع تألیف/  2000  %8/3  345000  استرالیا
  صنایع تألیف/ 2001  %3,6  49000  نیوزلند

  
  زنجیره ارزش -2-2

امـروزه  . ]6[ وکار معرفـی کـرد   توان براي دنیاي کنونی کسباي است که میترین مشخصهتغییر، باثبات
رو هستند که از تغییرات فنّاورانه و تغییر در تقاضاي مشتریان ناشـی  بسیار شدید روبهها با رقابتی شرکت

هـا  شـرکت . ]4[ هاي سنتی مدیریت شده اسـت رفتن صحت مدل سؤالاین وضعیت باعث زیر . شود می
 یهاي جدید مشتریان با هزینـه انـدک  طور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالش باید به

بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش، رقابت مبتنی بر زمان و تـأمین نیازهـاي مشـتري،     ؛ئق آیندفا
   .]3[ جویی شده استي قطعی رقابتمشخصه

وري در کارها و ایجـاد ارزش بیشـتر   افزایش بهره درصددها انتفاعی و غیرانتفاعی سازمان يهمه ،امروزه
 هـاي انتفـاعی   سـازمان  ،1960ي در دهـه . ت نهـایی خـود هسـتند   محصـوال  ،ها و درنتیجهبراي فعالیت

هـا بـه   سازمان ،70ي سازمانی روي آوردند و در دهه به بهبود فرآیندهاي درون...) ها وها، کارخانهشرکت(
با افـزایش تنـوع در الگوهـاي     80ي در دهه. گرایی پرداختندبازار و مشتري يهاتوسعه جزئیات استراتژي

شـدند کـه    منـد  عالقهها به توسعه محصوالت جدید براي ارضاي نیاز مشتریان ان، سازمانمصرف مشتری
  .]5[ ي ظهور گذاشتمدل مایکل پورتر در این دهه پا به عرصه

ها و عملیـاتی اسـت کـه در    هایی از فعالیتي حلقهي مجموعهدهندهنشان ،یک زنجیره ارزش در شرکت
توان به دو هاي تولیدي را میهاي دخیل در سازمانپورتر فعالیتطبق مدل . شود داخل مؤسسه انجام می

هایی هستند کـه  هاي اصلی، فعالیتفعالیت. هاي پشتیبان تقسیم نمود هاي اصلی و فعالیتبخش فعالیت
  .]5[ شوندافزا نامیده میاصطالحاً ارزش



 165   هاي مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق در ایرانتبیین مؤلفه

 

 
 ]24[ پورتر ارزش رهیزنج -  1 شکل

هـا جـایگزین مـواردي از    تري از فعالیتي وسیعارزش شرکت در دامنهي بر اساس دیدگاه پورتر، زنجیره
-هاي بعدي یا هـم کنندگان ردههاي باالتر و نیز مصرفکنندگان رده قبیل زنجیره ارزش مربوط به تأمین

-نکته. ي نهایی هستندکنندهشود که سرگرم توزیع و تحویل محصوالت و خدمات به مصرف پیمانانی می
این است که زنجیره ارزش در دنیاي واقعی صنعت از زنجیره ارزش یک مؤسسه خـاص   مالحظه قابل ي

شایان توجه است که زنجیره ارزش متعلق به محصوالت تولیدي از زنجیره ارزش متعلق به . متمایز است
اي اصلی زنجیره ارزش در صنایع کاغذسـازي بـه   زاج ،عنوان نمونه به .خدمات به نحو بارزي متمایز است

ي زنجیـره . خانگی متفاوت اسـت  ي ارزش در صنعت لوازمزنجیره ي دهنده تشکیلبا عوامل  روشنی شکل
هـاي  ، بـازي پویانمـایی ازجمله (ها با زنجیره ارزش صنایعی همچون صنایع خالق  ارزش صنعت نوشیدنی

ارزش در  هـاي موجـود زنجیـره   ترین مـدل جدول زیر به برخی از مهم .نیز این چنین است ...)اي ورایانه
  .مبانی نظري اشاره دارد

  
 هاي موجود زنجیره ارزشبرخی از مدل  -2 جدول

  منبع  نام مدل  ردیف
  ]27[  مدل کمیسیون اروپا براي بررسی زنجیره ارزش تجارت سیال  1
  ]5[  هامدل زنجیره ارزش پورتر براي کتابخانه  2
  ]8[  اکسید کربن ي زنجیره ارزش ديتجاري بهینهمدل   3
  ]13[  زنجیره ارزش دانش  4
  ]15[  يدیکلي هاشاخص و ساختار: ينوآور ارزش رهیزنج  5
  ]21[  عیتوز خط دو بایی دئویو محصوالت ارزش رهیزنج  6
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  ي تجربی پیشینه -2-3

هـایی بـراي تحلیـل زنجیـره     داللـت : ابعاد زنجیره ارزش پایدار«فیرن و همکاران در پژوهشی با عنوان 
هاي اسـتراتژیک در زنجیـره و   تواند عدم تطابقزنجیره ارزش و اینکه این کار میاهمیت تحلیل » ارزش

-ها معتقدند که تحلیل زنجیره ارزش میبعالوه، آن. کنندتخصیص نامناسب منابع را افشا کند، تبیین می
هـدف  در این تحقیق، . هاي پیشرفت و پایداري اقتصادي را براي بنگاه اقتصادي فراهم کندتواند فرصت

پژوهشگران بیان چرایی و چگونگی ضرورت نیاز تحلیل زنجیـره ارزش بـه ادغـام بـا ابعـاد اجتمـاعی و       
محققان پس از مروري بـر زنجیـره تـأمین و    . منظور کسب مزیت رقابتی پایدار است محیطی پایداري به

یجـه رسـیدند کـه    هاي این دو دیدگاه که در جدول زیر آمده است، به این نتزنجیره ارزش و بیان تفاوت
تاکنون تحلیل زنجیره ارزش تا حد زیادي بر پایداري اقتصادي متمرکـز بـوده اسـت و توجـه کـافی بـه       

ها در زنجیره ارزش پیامدهاي محیطی و اجتماعی رفتار شرکت و نیز تخصیص منابع درون و بین شرکت
وري و پایـداري  را در بهرهاین موضوع ریسک تبعات ناشی از عدم توجه به محیط و اجتماع . نداشته است

 .]14[برد شرکت باال می
  

 ]14[ ارزش رهیزنج تفکر و تأمین رهیزنج تفکر نیب اي مقایسه  -3 جدول

  ارتباطات  اطالعات  مواد انیجر  اهداف  تفکر نوع
 تأمین رهیزنج تفکر

ــرا مناســـب( ي بـ
 وی مصرفي کاالها

  )کاالي بازارها

 شیافزا نه،یهز کاهش
 شیافزا و سود هیحاش
  .بازار سهم

 ،ییکـارا  بـر  تمرکز
 و بازار بهی دسترس

  عیتوز شیافزا

ـ  عنـوان  به ي بـرا ی منبع
 محافظت و درك معامله

  ؛شود می
ــه تبــادالت ي هــاداده ب

 وکـار  کسـب  بـه  مربوط
  شود می محدود

ــز ــر تمرک ــارا ب یی ک
ــزنج ــأمین رهیــ  ،تــ
 قدرت و نفوذ اسیمق

 حفـظ  منظـور  به بازار
  مبادله مطلوب طیشرا

 ارزش رهیزنج تفکر
ــرا مناســـب( ي بـ

 و زیمتما محصوالت
ــا ي بازارهـــــــ

  )شده بندي بخش

ــزوده ارزش  و افــــــ
 بـا  بـازار  بنـدي  بخش

 متفــاوت محصــوالت
 منظـور  به شده طراحی

 در سـوددهی  شیافزا
  رهیزنج مراحل يهمه

ـ فیک بـر  تمرکز  ت،ی
 بای چابک و خدمت

ــتوز ــ عی ــری مبتن  ب
ــا ــتري تقاض ي مش

 وري بهـره  جـاي  به
  تیظرف

ـ  عنـوان  به  يبـرا ی منبع
 شده دركی رقابت تیمز
 گذاشــته اشــتراك بــه و

  ؛شود می
 بـا  کیاستراتژ اطالعات
 به اعتماد مورد همکاران
  شود می گذاشته اشتراك

 بـر  تمرکـز  ؛مشارکت
 رهیزنج ارتجاع تیقابل

ــأمین ــه ؛تــ  میتســ
ــ ــابع صیتخصـ  ؛منـ

  سود و سکیر میتسه

  
، به بررسی »ها و بازي مرزها، شبکه: نقش اساسی مکان در صنایع خالق«در پژوهش خود با عنوان  1کلر

نفـر از   70مـدارك و شـواهد مصـاحبه بـا     . است  نقش مکان و مرزهاي فضایی در صنایع خالق پرداخته
                                                        

١ Clare  
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این بخش  بندي جغرافیایی براي کارکنان 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 هایی تعبیه شده محل

، بررسی این موضوع است که ي کلر، هدف از انجام این پژوهش اوالً به گفته. شوند جغرافیایی محکم می
چرا و چگونه جغرافیا براي کارکنان در عصر اقتصاد جدید یا اقتصاد تغییر مطرح است و ثانیاً، چگونه ایـن  

کند که  گیري می کلر در پایان چنین نتیجه. کند موضوع یک هویت جمعی را بین کارکنان خالق ایجاد می
ها شده است، اما معلوم است که جغرافیا هنوز  ین رفتن فاصلههاي فنّاورانه باعث از ب باوجوداینکه پیشرفت

 . ]11[هم اهمیت دارد 
گـذاري در صـنایع خـالق    سـرمایه : وکـار تـایوان   هـاي کسـب  فرشـته «در پژوهش خود با عنوان  1وتاویاا

مرور استراتژیک دو موضوع پرداخته است؛ اینکه صنایع خالق چـه هسـتند و از چـه جهـت      به، »محوري
این صنایع حتی با وجود بحران اقتصادي، امکان فـراهم آوردن  . شونداطق مختلف مهم تلقی میبراي من

پـیش   ،حال بااین. هاي عمومی را براي مناطق دارندمزایاي خاصی ازجمله اشتغال، نوآوري و توسعه مکان
ضـروري   ، در نظر داشتن چنـد موضـوع امـري مهـم و    شودگذاري در این صنایع فکر از اینکه به سرمایه

 این صـنایع واسطه قابلیت اثربخشی  به ،گذاري در صنایع خالق براي مسئولین محلی مزیت سرمایه .است
زایـی، نـوآوري و   تنها در اشـتغال  توان این صنایع نه. گذاري است هاي سیاستبر گستره وسیعی از اولویت

هاي بدیع و تفکر برانگیختن ایدهوري مشهود است، بلکه در باال بردن سطح کیفی زندگی افراد و نیز بهره
چراکه بنـا بـه    ؛البته تضمینی براي وجود همه مزایا در همه مناطق وجود ندارد. است توجه قابلدر جامعه، 

مسئولین محلـی بایـد اهمیـت صـنایع     . کننداي این مزایا تغییر میهاي خاص هر بخش و منطقهویژگی
گذاري متناسب با شرایط منحصر به هترین شکل سرمایهخالق را براي اقتصاد مناطق خود درك کرده و ب

-این یادداشت راهنما در راستاي کمک به مسئولین محلی جهـت تصـمیم  . مناطق خود را در نظر بگیرند
تـرین راه  گذاري دارد و انتخاب مناسبگیري در این مسئله بررسی اولویتی که صنایع خالق براي سرمایه

  . ]22[ دي گردآوري شده استمداخله دولت در این امر اقتصا
عنـوان   به را ، هفت حوزه سیاستی»وکار خالقیت کسب«عنوان  بادر گزارش جدید خود  2ایان لیوینگستون

یعنی ارتقاي سهم صنایع  ،منظور دستیابی به هدف خود است که دولت به کردههاي کلیدي مطرح اولویت
ایـن گـزارش اسـتدالل    نویسـنده   .اي داشته باشـد ویژهها توجه  تواند به آن می ،خالق در اقتصاد انگلیس

ها فرصت شغلی است و افراد ماهر در صنعت خالق به فکر کند که صنعت خالق مسئول ایجاد میلیون می
در سطح  .کمک و نوآوري در سایر صنایع انگلیس هستند تا سهم بیشتري در رشد اقتصادي داشته باشند

از موسیقی گرفتـه تـا هنـر،    -هاي کلیدي قعیت برتر و پیشرو در بخشالمللی، انگلیس با توجه به موبین
  .ویترین برخی از بهترین استعدادهاي خالق امروز است -فیلم تلویزیون، طراحی و بازي

                                                        
١ Ottavia 
٢ Ian Livingstone 
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تـا   15رغم اینکه انقالب در عرصه دیجیتال از  علیمعتقد است  ،ایان لیوینگستون، کارآفرین صنعت بازي

ین بخش همچنان در حال ایجاد تغییر جدي در صنعت خالق اسـت و ایـن   سال قبل آغاز شده ولی ا 20
  .]19[دارد ها مسئله نیاز به تطبیق سیاست

: وتحلیل تأثیرات صنعت محتوا بر ساختار تغییرات اقتصاد داخلی تجزیه«در پژوهش خود با عنوان  1زهدي
هاي اقتصـاد   وتحلیل تأثیرات صنعت محتوا بر فعالیت ، هدف پژوهش خود را تجزیه»موردمطالعه اندونزي
متمرکز شده  2005تا  1990هاي  ي زمانی بین سال محقق در این پژوهش بر بازه. داند داخلی اندوزي می

توجه بخش صـنایع خـالق و محتـوا بـر تغییـرات       نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر قابل. است
 .]30[اقتصاد داخلی اندونزي بوده است 

هاي  ي جدیدي از فعالیت دانشگاه حوزه: صنایع خالق«و همکاران در پژوهش خودشان با عنوان  2درسمن
کننـد کـه    ، چنـین بیـان مـی   »نع صنایع خالق در بسـتر مـدیریت آمـوزش   ها و موا ها، چالش هنر؟ آرمان

بنیـان هسـتند، توسـعه و     طور که جوامع صنعتی در حال تغییر به سمت اقتصاد خدمات محورِ دانش همان
هـاي فرهنگـی نیـز در قالـب      در این زمینه، تـالش . هاي جدید کارآفرینی ضروري شده است کاربرد ایده

محققـان در ایـن پـژوهش بـه دنبـال       .انـد  الق موردبررسی دقیق قـرار گرفتـه  مفهوم اقتصادي صنایع خ
پاسخگویی به این سؤال هستند که آموزش عالی در هنر چگونه باید پاسخگوي مطالبات صـنایع خـالق   

منظـور پـرورش اسـتعدادهاي     هاي هنر بـه  هایی را که دانشگاه باشد؛ در این راستا، محققان برخی فعالیت
 . ]12[د ان خالق دانشجویان هنر باید انجام دهند، مشخص کرده

، ضمن بیان اینکـه  »مفهوم صنایع فرهنگی و خالق؛ دیدگاه تاریخی«نیز در پژوهش خود با عنوان  3مور
ي  در حال حاضر، اصطالح صنایع و اقتصاد خالق در کشورهاي اروپـایی بسـیار متـداول اسـت، اسـتفاده     

ش به دنبال آشنا کردن وي در این پژوه. داند می 1994رسمی از اصطالح صنایع خالق را مربوط به سال 
 . ]20[منظور استفاده صحیح در اقتصاد خالق عصر حاضر است  ي این اصطالح به مخاطبان با تاریخچه

عدم تعادل سرزمینی در توزیـع صـنایع خـالق در    «و همکاران در پژوهش خودشان با عنوان  4رادو دانیل
وتحلیل مشخصات ارضـی تمـام    یه، هدف از پژوهش خود را شناسایی و تجز»منطقه توسعه شمال شرقی

. اند گیرد، بیان کرده ي شمال شرقی انجام می ي توسعه ي صنایع خالق در منطقه هایی که در حوزه فعالیت
. زعم تیم پژوهش، این صنعت پس از انقالب رومانی، مستعد پیشرفت بسیار زیادي در این منطقه است به

و توزیـع اراضـی ایـن      انـد، تقسـیم   آن متمرکز شده ي مهم دیگري که محققان در این پژوهش بر مؤلفه
. منظور بهبود سطح حضـور صـنایع خـالق در آن اسـت     ي پیشنهادهایی براي هر منطقه به منطقه و ارائه

  .]25[هاي هر منطقه بیان شده است  صورت جداگانه و بسته به ویژگی پیشنهادهاي محققان به
  

                                                        
١ Zuhdi 
٢ Dreesmann 
٣ Moore 
٤ Radu-Daniel  



 169   هاي مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق در ایرانتبیین مؤلفه

 

  شناسی پژوهش روش -3

بـا انتخـاب روش    .نخواهـد بـود   سریم حیشناسی صح بدون روش یعلم يها به اهداف پژوهش یابیدست
 .مدنظر، نائل آمد قیتحق يها تر به پاسخ پرسش عیتر و سر آسان تر، قیتوان هر چه دق یم ،مناسب قیتحق
ـ  یمراجعـه بـه مقـاالت فارسـ     ي،ا مطالعات کتابخانـه  قیاز طر نظريپژوهش، مباحث  نیدر ا و  نیو الت

مصـاحبه و  پـژوهش،   نیاطالعات در ا يابزار گردآور نیتر یاصل .ن استخراج شده استمصاحبه با خبرگا
ي ارزش صنایع خالق هاي مؤثر در ساختاردهی زنجیرهترین مؤلفهپس از استخراج مهم. استپرسشنامه 
هـا در جـدول    ي صنایع فرهنگی و خالق که مشخصات آنخبره حوزه 14از طریق مصاحبه با (در کشور 

ها بـر یکـدیگر و بـر اسـاس تحلیـل      منظور تبیین چگونگی اثرگذاري این مؤلفه ، به)آمده است) 4(شماره
سازي سـاختاري تفسـیري تهیـه و بـین      ي مدلمضمون صورت گرفته بر روي نتایج مصاحبه، پرسشنامه

ي رههاي اصلی زنجیهاي فعالیتخبرگان توزیع و نتایج در قالب دو مدل ساختاري تفسیري بر روي مؤلفه
  .ي ارزش ارائه شده استهاي پشتیبان زنجیرههاي فعالیتارزش و مؤلفه

  
 1وضعیت خبرگان تحقیق  -4 جدول

  حوزه فعالیت  تعداد خبرگان  محل فعالیت  ردیف
ــت  3  ساز هاي نرم و هویتستاد توسعه فناوري  1 ــالن  سیاس ــذاري ک گ

  صنایع خالق
ــت  1  شوراي عالی انقالب فرهنگی  2 ــذاري  سیاس ــالن گ ک

  صنایع خالق
  گذاري کالن سیاست  2  شوراي عالی فضاي مجازي  3
ــت  1  ايهاي رایانه بنیاد ملی بازي  4 ــالن  سیاس ــذاري ک گ

  صنعت بازي
سیاست پژوهـی صـنایع     2  پژوهشکده حکمت  5

  خالق
تولید فیلم، پویانمـایی و    4  ايشرکت تولیدي محصوالت رسانه  6

  بازي
دانشـگاه امـام   دانشکده علوم اجتمـاعی    7

  السالم علیهحسین
  هاي فرهنگیپژوهش  1

  
  
  

                                                        
 .شوندگان، از ذکر اسامی افراد خودداري شده استبه خواست مصاحبه 1
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  هاي پژوهش ها و یافته تحلیل داده -4

  تحلیل مضمون -4-1
تحلیـل مضـمون، یکـی از    . ]16[هاي ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون اسـت  یکی از روش

آن را نه روشی خـاص   1هاي کیفی است؛ به همین دلیل، بویاتزیسهاي عام و مشترك در تحلیلمهارت
پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی، غالباً از  .کند هاي مختلف معرفی میبلکه ابزاري مناسب براي روش

  .کنندها استفاده می تحلیل مضمون جهت شناخت الگوهاي کیفی و کالمی و تهیه کدهاي مرتبط با آن
  سازي ساختاري تفسیري مدل -4-2

مطرح شد، روشی براي ایجـاد و فهـم روابـط     3که توسط وارفیلد ISM(2(سازي ساختاري تفسیري  مدل
یک فرآیند ) ISM(تفسیري -سازي ساختاري دیگر، مدل عبارت به. میان عناصر یک سیستم پیچیده است

منـد  اي از عناصر مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل نظام یادگیري متعامل است که در آن مجموعه
بر مبناي علوم ریاضـی، نظریـه گـراف، علـوم اجتمـاعی،       ISMنظریه . ]1[شوند  جامع ساختاربندي می

کمـک زیـادي بـه برقـراري نظـم در روابـط        ISMروش . ]28[گیري گروهی و رایانه قرار دارد  تصمیم
کنـد و   متغیرها کمک می همچنین در تشخیص روابط درونی. نماید پیچیده میان عناصر یک سیستم می

  .]9[وتحلیل تأثیر یک متغیر بر متغیرهاي دیگر است  جزیهیک شیوه مناسب جهت ت
ها، متغیرها تعیین شده و  هاي نخبگانی و سایر روش در این روش ابتدا با استفاده از منابع علمی یا مصاحبه

در . شـوند  با استفاده ازنظر خبرگان ایجـاد مـی   SSIM(4(سپس ماتریس ساختاري روابط درونی متغیرها 
درنهایت، روابط میان متغیرها . گیرد بندي عناصر ماتریس انجام می ده از فنون ریاضی، سطحادامه، با استفا

جهـت  (شود  در هر سطح و میان متغیرها در سطوح مختلف با استفاده از مدل نموداري طراحی و ارائه می
  ).شده در انتهاي مقاله مراجعه شود سازي به منابع معرفی آشنایی بیشتر با این روش مدل

  وتحلیل و بحث تجزیه -4-3
هاي کیفی اهمیـت زیـادي   در این تحقیق، به داده. ي اکتشافی استتحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته

شـوند  هاي کمی گردآوري میهاي کیفی و سپس دادهها، ابتدا دادهشود و در توالی گردآوري داده داده می
-ي کم دستگاهیل جدید بودن صنعت و نیز سابقهقضاوت در مورد زنجیره ارزش صنایع خالق، به دل. ]2[

ي آماري تحقیـق  بر این اساس جامعه. گذاري این صنعت در کشور، کمی دشوار است هاي متولی سیاست
نظران و فعاالن محدود حاضر در این صنعت در کشور هسـتند کـه    گذاران و صاحب حاضر، شامل سیاست

منظـور   رو با توجه به نوع روش مورداستفاده بـه  ازاین. ن شدبیا) 4(ها در جدول شماره  اطالعات آماري آن
هاي مؤثر در ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق، پـس از مصـاحبه بـا    ي مؤلفهوتحلیل و ارائه تجزیه

                                                        
١ Boyatzis  
٢ Interpretive structural modeling 
٣ Warfield 
٤ Structural self-interaction matrix 
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عنـوان نمونـه،    کـه بـه  (هاي مؤثر در ساختاردهی زنجیره ارزش صـنایع خـالق   خبرگان و استخراج مؤلفه

، دو )بیـان شـده اسـت    6و  5به مصاحبه با یکی از خبرگان در جدول شـماره   ي مربوطقسمتی از نتیجه
سازي ساختاري تفسیري تهیه شده و در اختیار خبرگان قرار گرفته و نتایج حاصل از آن  ي مدلپرسشنامه

  .استخراج شد
 مصاحبه اول باز يکدگذار و يدیکل نکاتاي از  نمونه  -5 جدول

  سهاشن  )کد اولیه(کدگذاري باز   نکات کلیدي  ردیف
 بـا  تواننـد  مـی  کـه  هستند وکارهایی کسب خالق صنایع  1

 اولیه ي ماده تقویت به خالقیت البراتوارهاي از گیري بهره
  .کنند کمک خود تولید

 صنایع در هاي خالقیتاهمیت آزمایشگاه
 PA1  خالق

-هاي فرهنگی هم باشد، می اگر آن محصول حاوي پیام  2
  PA2  وجود پیام فرهنگی در محصوالت  .فرهنگی گفتتوان به آن صنایع 

یکی از الزامات این است که یک نهاد متمرکز در حـوزه    3
گذاري این صنایع وجود داشته باشـد و بـه نظـر     سیاست

رسد این امر بر عهده شوراي عالی انقـالب فرهنگـی    می
  .است

لزوم وجود نهادي متمرکز در حوزه 
 PA3  گذاري سیاست

هاي مربوط به  شوراي عالی انقالب فرهنگی باید سیاست  4
هـا تفکیـک کنـد و     بخش صنایع خالق را از سایر بخش

  . اي داشته باشد هاي ویژه براي این بخش سیاست
 PA4  گذاري ویژه در حوزه صنایع سیاست

ما باید سند راهبردي صنایع خالق و فرهنگی را در دست   5
 .داشته باشیم

 PA5  راهبردي صنایع خالقلزوم وجود سند 

...  ...  ...  ... 

کنیم  سازي می ي قبل را ذیل عناوین مشترك مفهومشده در مرحله در این مرحله، نکات کلیدي استخراج
نماییم کـه بـه شـرح     بندي می دسته) تر مفاهیم انتزاعی(ها را در قالب مقوله  و سپس با تحلیل مفاهیم آن

  .جدول زیر ارائه شده است
 اول مصاحبه يکدها از مقوالت و میمفاه گیري شکلاي از  نمونه  -6 جدول

  نشانگر کدها  مفاهیم  )طبقه فرعی(مقوالت   ردیف
1 

 ایده پرورش و حمایت نظام 
  خالقیت و

 PA1, PA66  هاي خالقیت آزمایشگاه
  PA71, PA65  هافرهنگستان

 PA67  هاي هنرهاي تجسمی کانون
 PA69  رویدادهاي ایده پردازي

2  
  اجتماعی فرهنگی نتایج

 PA10, PA11, PA14, PA15  زایی اشتغال
 PA2, PA8  انتقال پیام فرهنگی

 PA13 ؛ PA12هــاي   ایجــاد و اصــالح جریــان  
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  اجتماعی

 PA13 ،PA7  ارتقاي کیفیت زندگی
ــظ ارزش ــق و حف ــی،  خل ــاي مل ه

  فرهنگی، اجتماعی
PA9، 

 در خالق محصوالت سهم افزایش
  خانوار سبد

PA87, PA88 ،PA64  

  
مصـاحبه، تعـداد مفـاهیم     14ي آمـده درنتیجـه   دسـت  ي تعداد کـدهاي بـه   کننده ، بیان)7(جدول شماره  

  .هاستگرفته و نیز کفایت نظر مصاحبه گرفته، تعداد مقوالت شکل شکل
 هاي صورت گرفتهاطالعات تحلیل مضمون مصاحبه -7 جدول

  مقوالت جدید
هـاي   مصاحبهبه نسبت 

 قبلی

ــبت     ــه نس ــد ب ــاهیم جدی مف
 هاي قبلی مصاحبه

مقـــــوالت  
 گرفته شکل

ــاهیم  مفـــ
 گرفته شکل

تعداد 
 کد

 مصاحبه

8 41 8 41 88 1 

4 24 10 32 40 2 
1 14 6 17 20 3 
1 21 14 51 83 4 
0 2 4 12 15 5 
0 5 10 25 38 6 
1 2 11 24 60 7 
0 0 11 20 47 8  
0 5 11 22 40 9  
0 3 13 28 61 10  
0 0 12 24 38 11  
0 0 8 14 25 12  
0 0 11  24  50  13  
0  0  12  23  66  14  

  مجموع  671  357  141  112  15
  

عنـوان   مقولـه بـه   15شده،  ي انجاممصاحبه 14درنهایت، بر اساس تحلیل مضمون صورت گرفته بر روي 
هـاي  هاي مؤثر اصلی و مؤلفـه ي مؤلفه دودسته ي ارزش صنایع خالق در قالبهاي مؤثر بر زنجیرهمقوله

  .به دست آمد) 8(ي ارزش صنایع خالق مطابق جدول شماره مؤثر پشتیبان در زنجیره
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 هاي مؤثر در زنجیره ارزش صنایع خالقمؤلفه  -8 جدول

  جایگاه  مؤلفه  ردیف
  ها نظام سیاست  1

  هاي پشتیبان زنجیره ارزش صنایع خالقمؤلفه
  نظام قوانین  2
  نظام مدیریتی و نهادي  3
  هازیرساخت  4
  نظام آموزش و پژوهش  5
  نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع انسانی  6

  هاي اصلی زنجیره ارزش صنایع خالقمؤلفه

  نظام حمایت و پرورش ایده و خالقیت  7
  نظام تأمین و مدیریت محتوا  8
  سازي نظام تجاري  9

  و تأمین مالیگذاري نظام سرمایه  10
  نظام تولید  11
  نظام مدیریت بازار  12
  نتایج  13
  پیامدها  14
  الگوسازي  15

  
  هاسازي ساختاري تفسیري مؤلفه مدل -4-4

هاي اصـلی و  ها در دو بعد مؤلفه هاي حاصل از تحلیل مضمون، این مؤلفهي مؤلفهمنظور بررسی رابطه به
  .وتحلیل قرار گرفتند مورد تجزیهپشتیبان و در دو پرسشنامه مجزا 

  هاي پشتیبانبعد اول؛ مؤلفه -4-4-1
  (SSIM) ساختاري خودتعاملی ماتریس تشکیل -4-4-1-1

خبـره تحقیـق مـورد سـؤال قـرار       14دهنده مدل نهایی تحقیق بر مبناي نظرات  مقوله شکل 5در اینجا، 
ضمناً، باید یادآوري شود . کنند نظر ابراز ود صورت دوبه معیارها بهدر خصوص وجود رابطه میان  گرفتند تا

نظرات خبرگـان بـراي تشـکیل مـاتریس خودتعـاملی       1روشی کیفی است لذا از مد ISMازآنجاکه روش 
  .خبره استفاده شده است 14مبتنی بر نظرات ) 15جدول (نهایی 

استفاده نشده است و بجاي منظور سادگی نشان دادن روابط از حروف انگلیسی در منبع اصلی  در اینجا به
  :استفاده شده است 0و  2 ،1 ،-1آن از اعداد 

  ،گذارد تأثیر می j فقط بر معیار i اگر معیار؛ 1
  ،گذارد تأثیر می i بر معیار j و هم معیار j بر i اگر هم معیار ؛2

                                                        
١ Mode 
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  و گذارد تأثیر می i بر معیار j اگر فقط معیار ؛-1
  .وجود ندارد j و i دو معیاراگر هیچ رابطه تأثیرگذاري میان ؛ 0

شـاخص  خبـره تحقیـق و اسـتفاده از     14ماتریس خودتعاملی مربـوط بـه    14درنهایت، با توجه به نتایج 
  :، ماتریس خودتعاملی نهایی به شرح جدول زیر استمرکزي مد

 یینها یخودتعامل سیماتر  -9 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5   ردیف
C1 0  0  1  1  1  نظام مدیریت نهادي  
C2 1  1  2  1  -1  نظام آموزش و پژوهش  
C3 1  1  1  2  -1  ها زیرساخت  
C4 2  1  -1  -1  0  نظام قوانین  
C5 1  2  -1  -1  0  ها نظام سیاست  

  
  )Dماتریس ( ماتریس دسترسی اولیه -4-4-1-2

شود که نام  پس از تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري، این ماتریس به ماتریس صفر و یکی تبدیل می
قاعـده جایگـذاري   . در این ماتریس فقط اعداد صفر و یک وجود دارنـد . استآن ماتریس دسترسی اولیه 

  :است صورت بدین) 0و  1 ،-1 ،2(جاي اعداد اولیه چهارگانه هاعداد صفر و یک ب
بـوده و   1برابـر   (i,j) سـلول  ،باشد، در ماتریس دسترسـی  1برابر SSIM در(i,j)  اطع معیارهاياگر تق
  .شود برابر صفر می (j,i)سلول 

سـلول    و هم(i, j) سلول  هم باشد، در ماتریس دسترسی  2برابر  SSIM در(i,j)  اگر تقاطع معیارهاي
(j, i)  شوند می 1برابر.  

سـلول    و هم (i,j)سلول   در ماتریس دسترسی هم ،باشند 0برابر  SSIMدر  (I,j)اگر تقاطع معیارهاي 
(j,i) شوند برابر صفر می.  

برابر صـفر بـوده و سـلول     (i,j)در ماتریس دسترسی سلول  ،باشد -1برابر  SSIMدر  (I,j)اگر تقاطع 
(j,i)  شود می 1برابر.  

  :لذا ماتریس دسترسی اولیه به شرح جدول زیر است
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 هیاول یدسترس سیماتر  -10 جدول

قدرت  C1 C2 C3 C4 C5   ردیف
 محرك

C1 3  0  0  1  1  1  نظام مدیریت نهادي  
C2 4  1  1  1  1  0  نظام آموزش و پژوهش  
C3 4  1  1  1  1  0  ها زیرساخت  
C4 2  1  1  0  0  0  نظام قوانین  
C5 2  1  1  0  0  0  ها نظام سیاست  

    4  4  3  3  1  قدرت وابستگی 
  

و  که هریک از موانـع بـر سـایر موانـع دارنـد      است میزان تأثیريدر جدول فوق، منظور از قدرت محرکه 
گذارند و منجر به دستیابی به  تعداد معیارهایی است که بر معیار مربوطه تأثیر میمنظور از قدرت وابستگی 

وابستگی مربوط به دو معیـار  دهد، بیشترین قدرت  دول فوق نشان میجطور که نتایج  همان. شوند آن می
از طرف دیگر، بیشترین قدرت محـرك مربـوط بـه نظـام آمـوزش و      . هاست نظام قوانین و نظام سیاست

  .هاست پژوهش و زیرساخت
  بندي معیارها پذیري نهایی و سطح ماتریس در دسترس  -4-4-1-3

که در ساختار ماتریس نهایی و نیـز   دهی این ماتریس، سه مجموعه بایستی مدنظر قرار گیرند براي شکل
هر معیار شامل معیارهایی است که  )اثرگذاري( مجموعه متقدم -1 :طراحی سیستم نقش اساسی دارنددر 

دسـتیابی   یـا قابـل  مجموعه متـأخر   -2؛ گذارند شوند یا اینکه بر آن معیار تأثیر می به آن معیار منتهی می
مجموعـه   -3؛ قرار دارند ه تحت تأثیر یک معیار یا جزء سیستمدهد ک را نشان می معیارهایی) اثرپذیري(

  .مشترك یعنی معیارهاي مشترك بین دو مجموعه متقدم و متأخر
یکی باشد، سطح اول اولویت را  شان دستیابی قابلي مشترکشان با مجموعه  معیارهایی که مجموعه حال،

یند بـراي سـایر معیارهـا، سـطوح سـایر      آفربا حذف این معیارها و تکرار این . دهند به خود اختصاص می
ترسـیم   ISM، نمـودار  و ماتریس نهاییشده  تعیینسپس بر اساس سطوح . شود معیارها نیز مشخص می

  :شود که نتایج به شرح جداول زیر است می
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 ISM مراتب سلسله در اول سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر -11 جدول

ــدم   اثرپذیري: مجموعه دسترسی  اشتراك  سطح ــه مقــ : مجموعــ
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

 1  نظام مدیریت نهادي  3و  2و  1  1  1  1
  2  نظام آموزش و پژوهش  5و  4و  3و  2  3و  2و  1  3و  2  
  3  ها زیرساخت  5و  4و  3و  2  3و  2و  1  3و  2  

  4  نظام قوانین  5و  4  5و  4و  3و  2  5و  4  
  5  ها نظام سیاست  5و  4  5و  4و  3و  2  5و  4  
  

. گیرد قرار می ISMمراتب  سلسله 1در سطح » نظام مدیریت نهادي«دهد که  یافته جدول فوق نشان می
  :شود به شرح جدول زیر مشخص می ISMمراتب  حال با حذف آن، سطح دوم سلسله

 ISM مراتب سلسله در دوم سطح نییتع يبرا یینها پذیري دسترس در سیماتر  -12 جدول

ــدم   اثرپذیري: مجموعه دسترسی  اشتراك  سطح ــه مقــ : مجموعــ
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

  2  نظام آموزش و پژوهش  5و  4و  3و  2  3و  2  3و  2  2

  3  ها زیرساخت  5و  4و  3و  2  3و  2و  2  3و  2  2
  4  نظام قوانین  5و  4  5و  4و  3و  2  5و  4  
  5  ها نظام سیاست  5و  4  5و  4و  3و  2  5و  4  
  

 2در سـطح  » هـا  زیرسـاخت «و » نظام آمـوزش و پـژوهش  «دهد که دو معیار  نتایج این جدول نشان می
به شرح جدول زیر  ISMمراتب  ها، سطح سوم سلسله حال با حذف آن. گیرند قرار می ISMمراتب  سلسله

  :شود مشخص می
 ISM مراتب سلسله در سوم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر  -13 جدول

ــدم   اثرپذیري: مجموعه دسترسی  اشتراك  سطح ــه مقــ : مجموعــ
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

  4  نظام قوانین  5و  4  5و  4  5و  4  3
  5  ها نظام سیاست  5و  4  5و  4  5و  4  3
  

مراتب  سلسله 3در سطح » ها نظام سیاست«و » نظام قوانین«دهد که دو معیار  نتایج این جدول نشان می
ISM گانه، مدل ساختار تفسیري به  5لذا با مشخص شدن وضعیت سطوح همه معیارهاي . گیرند قرار می
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  :شود شرح زیر ترسیم می

  
  

 سطح اول
  
 
  

 سطح دوم
 
 
  
  

  سطح سوم
  
 
  
  

هـا در  توان گفت از دیدگاه خبرگان پژوهش، نظام قوانین و نظام سیاستآمده می دست در تشریح مدل به
هاي پشتیبان زنجیـره ارزش  اند که حاکی از اهمیت این عوامل در مؤلفه ترین سطح مدل قرارگرفته پایین

اي صـنایع  هاي نظارتی، حمایتی و توسـعه هایی که خود شامل سیاستخالق کشور است؛ سیاستصنایع 
تعامـل ایـن دو مؤلفـه بـا یکـدیگر در      . و مالکیت فکري است 1خالق است و قوانینی که شامل حق نشر

ي این صنایع است کـه درنهایـت   هاي مناسب رشد و توسعهراستاي رسیدن به نظام آموزش و زیرساخت
از . واند منجر به تشکیل نظام مدیریتی و نهادي مناسب در جهت تعالی این صـنعت در کشـور شـود   تمی

گذاري مناسـب در هریـک از ابعـاد، تـا حـد       آمده در صورت سیاست دست منظر خبرگان پژوهش، مدل به
  .تواند پشتیبانی الزم از رشد و توسعه صنایع خالق در کشور را انجام دهدزیادي می

  
  هاي اصلید دوم؛ مؤلفهبع -4-4-2

  (SSIM) ساختاري خودتعاملی ماتریس تشکیل -4-4-2-1
خبره تحقیق مورد سـؤال   14مدل نهایی تحقیق بر مبناي نظرات  دهنده شکل) معیار(مقوله  10در اینجا، 

ضمناً، بایستی یادآوري . ابراز نظر کنند صورت جفتی معیارها بهدرخصوص وجود رابطه میان  قرار گرفتند تا
                                                        

١ Copyright 

 هاي پشتیبان ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالقمدل نهایی مؤلفه  - 2 شکل

 نظام مدیریت و نهادي

 ها زیرساخت نظام آموزش و پژوهش

 ها نظام سیاست نظام قوانین
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نظـرات خبرگـان بـراي تشـکیل مـاتریس       1روشی کیفـی اسـت، لـذا از مـد     ISMشود ازآنجاکه روش 

  .خبره استفاده شده است 14خودتعاملی نهایی مبتنی بر نظرات 
گانه تحقیق و استفاده از شاخص مرکـزي مـد، مـاتریس خودتعـاملی      14پس از بررسی نظریات خبرگان 

  :شود جدول زیر طرح مینهایی به شرح 
 یینها یخودتعامل سیماتر  -14 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10   ردیف
C1 0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  الگوسازي  
C2 0  0  0  0  0  0  1  1  -1  پیامدها    
C3 0  0  0  0  1  1  1  1  -1  0  نتایج  
C4 0  0  0  0  0  2  1  -1  0  0  نظام مدیریت بازارها  
C5 0  0  0  1  2  1  2  -1  0  0  نظام تولید  
C6 0  0  0  0  1  2  0  -1  0  0  سازي نظام تجاري  
C7 0  0  1  1  0  -1  -1  0  0  0  گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه  
C8 1  1  1  -1  0  0  0  0  0  0  نظام تأمین و مدیریت محتوا  
C9  نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع

  انسانی
0 0 0 0 0 0 0 1-  1  2  

C10    ــده ــرورش ای ــت و پ ــام حمای و نظ
  خالقیت

0 0 0 0 0 0 0 1-  2  1  

  
  )Dماتریس ( ماتریس دسترسی اولیه -4-4-2-2

شود که نام  پس از تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري، این ماتریس به ماتریس صفر و یکی تبدیل می
 .در این ماتریس فقط اعداد صفر و یک وجود دارند. استآن ماتریس دسترسی اولیه 
  :شرح جدول زیر است ماتریس دسترسی اولیه به

 هیاول یدسترس سیماتر -15 جدول

قدرت  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10   ردیف
 محرك

C1 2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  الگوسازي  
C2 2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  پیامدها  
C3 3  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  نتایج  
C4 2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  نظام مدیریت بازارها  
C5 4  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  نظام تولید  

                                                        
١ Mode 



 179   هاي مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق در ایرانتبیین مؤلفه

 
C6 2  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  سازي نظام تجاري  
C7 گـذاري   نظام سرمایه

  و تأمین مالی
0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2  

C8  ــأمین و ــام تــ نظــ
  مدیریت محتوا

0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  3  

C9  ،نظـــــام جـــــذب
استعدادیابی و رشـد  

  منابع انسانی

0 0 0 0 0 0 0 0  1  1  2  

C10  ــت ــام حمایـ و  نظـ
پـــرورش ایـــده و  

  خالقیت

0 0 0 0 0 0 0 0  1  1  2  

    3  3  2  2  2  4  3  2  2  1  قدرت وابستگی 
  

و  که هریک از موانـع بـر سـایر موانـع دارنـد      است میزان تأثیريدر جدول فوق، منظور از قدرت محرکه 
به دستیابی به گذارند و منجر  تعداد معیارهایی است که بر معیار مربوطه تأثیر میمنظور از قدرت وابستگی 

  .شوند آن می
از . دهد، بیشترین قدرت محرك مربوط به معیار نظام تولید است طور که نتایج جدول فوق نشان می همان

نظـام حمایـت و پـرورش    «، »نظام تولید«طرف دیگر، بیشترین قدرت وابستگی نیز مربوط به معیارهاي 
  .است» ع انسانینظام جذب و استعدادیابی و رشد مناب«و » ایده و خالقیت

  
  بندي معیارها پذیري نهایی و سطح  ماتریس در دسترس -4-4-2-3

که در ساختار ماتریس نهـایی و نیـز    دهی این ماتریس، سه مجموعه بایستی مدنظر قرار گیرد براي شکل
هر معیار شامل معیارهایی است که به  )اثرگذاري( مجموعه متقدم -1: طراحی سیستم نقش اساسی دارند

دسـتیابی   یـا قابـل  مجموعـه متـأخر    -2؛ گذارنـد  شوند یا اینکه بر آن معیار تأثیر مـی  آن معیار منتهی می
مجموعـه   -3؛ قرار دارنـد  تأثیر یک معیار یا جزء سیستمدهد که تحت را نشان می معیارهایی) اثرپذیري(

  .موعه متقدم و متأخرمشترك یعنی معیارهاي مشترك بین دو مج
یکی باشد، سطح اول اولویت را  شان یابیدست ي مشترکشان با مجموعه قابل معیارهایی که مجموعه حال،

یند بـراي سـایر معیارهـا، سـطوح سـایر      آبا حذف این معیارها و تکرار این فر. دهند به خود اختصاص می
ترسـیم   ISMنمـودار   اتریس نهـایی و مشده  یینسپس بر اساس سطوح تع. شود معیارها نیز مشخص می

  :شود که نتایج به شرح جداول زیر است می
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 ISM مراتب سلسله در اول سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر  -16 جدول

: مجموعه دسترسی  اشتراك  سطح
  اثرپذیري

: مجموعه مقدم
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

 1  الگوسازي  2و  1  1  1  1
  2  پیامدها  3و  2  2و  1  2  
  3  نتایج  6و  5و  4و  3  3و  2  3  
  4  نظام مدیریت بازارها  5و  4  5و  4و  3  5و  4  
  5  نظام تولید  7و  6و  5و  4  6و  5و  4و  3  5و  4  
  6  سازي نظام تجاري  6و  5  6و  5و  3  6و  5  
  7  گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه  8و  7  7و  5  7  
  8  تأمین و مدیریت محتوانظام   10و  9و  8  8و  7  8  
نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع   10و  9  10و  9و  8  10و  9  

  انسانی
9  

ــرورش ایــده و      10و  9  10و  9و  8  10و  9   ــت و پ ــام حمای نظ
  خالقیت

10  

  
حـال بـا   . گیـرد  قرار می ISMمراتب  سلسله 1در سطح » الگوسازي«دهد که  یافته جدول فوق نشان می
  :شود به شرح جدول زیر مشخص می ISMمراتب  حذف آن، سطح دوم سلسله

 ISM مراتب سلسله در دوم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر  -17 جدول

ــی  اشتراك  سطح ــه دسترس : مجموع
  اثرپذیري

ــه  مجموعــــــ
  اثرگذاري:مقدم

  ردیف  معیارها

  2  پیامدها  3و  2  2  2  2
  3  نتایج  6و  5و  4و  3  3و  2  3  
  4  نظام مدیریت بازارها  5و  4  5و  4و  3  5و  4  

  5  نظام تولید  7و  6و  5و  4  6و  5و  4و  3  5و  4  
  6  سازي نظام تجاري  6و  5  6و  5و  3  6و  5  
  7  گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه  8و  7  7و  5  7  
  8  محتوانظام تأمین و مدیریت   10و  9و  8  8و  7  8  
نظام جذب، استعدادیابی و رشـد منـابع     10و  9  10و  9و  8  10و  9  

  انسانی
9  

  10  نظام حمایت و پرورش ایده و خالقیت  10و  9  10و  9و  8  10و  9  
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حال بـا  . گیرد قرار می ISMمراتب  سلسله 2در سطح » پیامدها«دهد که معیار  نتایج این جدول نشان می

  :شود به شرح جدول زیر مشخص می ISMمراتب  ها، سطح سوم سلسله حذف آن
 ISM مراتب سلسله در سوم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر - 18 جدول 

: مجموعــه دسترســی   اشتراك  سطح
  اثرپذیري

ــدم : مجموعـــه مقـ
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

  3  نتایج  6و  5و  4و  3  3  3  3
  4  نظام مدیریت بازارها  5و  4  5و  4و  3  5و  4  
  5  نظام تولید  7و  6و  5و  4  6و  5و  4و  3  5و  4  
  6  سازي نظام تجاري  6و  5  6و  5و  3  6و  5  
  7  گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه  8و  7  7و  5  7  
  8  نظام تأمین و مدیریت محتوا  10و  9و  8  8و  7  8  
نظام جـذب، اسـتعدادیابی و رشـد      10و  9  10و  9و  8  10و  9  

  منابع انسانی
9  

ــده و    10و  9  10و  9و  8  10و  9   ــرورش ای ــت و پ نظــام حمای
  خالقیت

10  

حـال بـا   . گیـرد  قرار می ISMمراتب  سلسله 3در سطح » نتایج«دهد که معیار  نتایج این جدول نشان می
  :شود زیر مشخص می به شرح جدول ISMمراتب  حذف آن، سطح چهارم سلسله

 ISM مراتب سلسله در چهارم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر  -19 جدول

ــی  اشتراك  سطح ــه دسترس : مجموع
  اثرپذیري

: مجموعــه مقــدم
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

  4  نظام مدیریت بازارها  5و  4  5و  4  5و  4  4
  5  نظام تولید  7و  6و  5و  4  6و  5و  4  5و  4  4
  6  سازي نظام تجاري  6و  5  6و  5  6و  5  4

  7  گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه  8و  7  7و  5  7  
  8  نظام تأمین و مدیریت محتوا  10و  9و  8  8و  7  8  
نظام جذب، استعدادیابی و رشـد منـابع     10و  9  10و  9و  8  10و  9  

  انسانی
9  

  10  ایده و خالقیتنظام حمایت و پرورش   10و  9  10و  9و  8  10و  9  
  

» سازي نظام تجاري«و » نظام تولید«، »نظام مدیریت بازار«دهد که معیارهاي  نتایج این جدول نشان می
به شرح  ISMمراتب  حال با حذف آن، سطح پنجم سلسله. گیرند قرار می ISMمراتب  سلسله 4در سطح 

  :شود جدول زیر مشخص می
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 ISM مراتب سلسله در پنجم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر  -20 جدول

ــی  اشتراك  سطح ــه دسترس : مجموع
  اثرپذیري

: مجموعــه مقــدم
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

  7  گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه  8و  7  7  7  5
  8  نظام تأمین و مدیریت محتوا  10و  9و  8  8و  7  8  
استعدادیابی و رشـد منـابع   نظام جذب،   10و  9  10و  9و  8  10و  9  

  انسانی
9  

  10  نظام حمایت و پرورش ایده و خالقیت  10و  9  10و  9و  8  10و  9  
  

مراتـب   سلسـله  5در سـطح  » گذاري و تأمین مالی نظام سرمایه«دهد که معیار  نتایج این جدول نشان می
ISM مراتب  حال با حذف آن، سطح ششم سلسله. گیرد قرار میISM    زیـر مشـخص    بـه شـرح جـدول

  :شود می
 ISM مراتب سلسله در ششم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر  -21 جدول

ــی  اشتراك  سطح ــه دسترس : مجموع
  اثرپذیري

: مجموعــه مقــدم
  اثرگذاري

  ردیف  معیارها

  8  نظام تأمین و مدیریت محتوا  10و  9و  8  8  8  6
استعدادیابی و رشـد منـابع   نظام جذب،   10و  9  10و  9و  8  10و  9  

  انسانی
9  

  10  نظام حمایت و پرورش ایده و خالقیت  10و  9  10و  9و  8  10و  9  
  

 ISMمراتب  سلسله 6در سطح » تأمین و مدیریت محتوا«دهد که معیار نظام  نتایج این جدول نشان می
  :شود مشخص می به شرح جدول زیر ISMمراتب  حال با حذف آن، سطح هفتم سلسله. گیرد قرار می

 ISM مراتب سلسله در هفتم سطح نییتع يبرا یینها پذیري  دسترس در سیماتر -1 جدول

ــی   اشتراك  سطح ــه دسترس : مجموع
  اثرپذیري

ــه  مجموعـــــــ
  اثرگذاري:مقدم

    معیارها

نظام جذب، اسـتعدادیابی و رشـد منـابع      10و  9  10و  9  10و  9  7
  انسانی

9  

  10  نظام حمایت و پرورش ایده و خالقیت  10و  9  10و  9  10و  9  7
  

نظام «و نیز معیار » نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع انسانی«دهد که معیار  نتایج این جدول نشان می
لذا بـا مشـخص شـدن    . گیرند قرار می ISMمراتب  سلسله 7در سطح » حمایت و پرورش ایده و خالقیت
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  :شود گانه، مدل ساختار تفسیري به شرح زیر ترسیم می 10 وضعیت سطوح همه معیارهاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظام «و نیز » نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع انسانی«هاي در تشریح مدل از دیدگاه خبرگان، مؤلفه
ترین سطح مدل قرار گرفته است که حـاکی از اهمیـت ایـن     ، در پایین»خالقیتحمایت و پرورش ایده و 

زعم خبرگان پژوهش،  به. هاي اصلی در ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق استعوامل در بین مؤلفه

 خالق عیصنا ارزش رهیزنج اصلی ساختاردهی يها مؤلفه یینها مدل  - 3 شکل

 الگوسازي

 پیامدها

 نتایج

 تولید نظام بازارها نظام مدیریت سازي تجاري نظام

 و گذاري سرمایه نظام
 مالی تأمین

 مدیریت و تأمین نظام
 محتوا

 ایده پرورش و حمایت نظام
 خالقیت و

 و استعدادیابی جذب، نظام
 انسانی منابع رشد
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خواه تمرکز این سازمان بر . شود ها بیش از گذشته احساس میامروزه نیاز به وجود افراد خالق در سازمان

رو  ازایـن . هاي نو بنا شـوند هاي پیچیده و مدرن باید بر اساس اندیشهصنایع خالق باشد یا نباشد، سازمان
تواند سنگ بنـاي اولیـه تولیـد    ها و خالقیت این استعدادها میجذب، استعدادیابی و سپس حمایت از ایده

کننـدگان باشـد؛   نیاز مصـرف  گذاري بر روي آن و رسیدن به محصوالتی مطابق بامنظور سرمایه محتوا به
منظور ارضاي این دسـته از نیازهـا    ي روح و روان است و اغلب، بهنیازي که در محصوالت خالق، زاییده

رو، نتایج این محصوالت عالوه بر بعد اقتصادي، شـامل   ازاین. گیرندکنندگان قرار میمورداستفاده مصرف
. اسـت ... هـاي زنـدگی و  ها، تولید سـبک ریان سازيهاي اجتماعی همچون جبعد اجتماعی و تأثیرگذاري

نیز موردتوجه قرار  هاي انسانی و اقتصادي، سرمایه دیگري به نام سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایه
هاي اقتصادي و انسانی، بخشی از ثروت  توان در کنار سرمایه درواقع، سرمایه اجتماعی را می. گرفته است

و راهی بـراي  ) مادي(برداري از سرمایه انسانی و فیزیکی  بستر مناسبی براي بهره حساب آورد که ملّی به
 ؛رسـد  اي نمـی  بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتمـاعی بـه هـیچ سـرمایه    . شود نیل به موفقیت قلمداد می

بـر  ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصـادي و صـرفاً بـا تکیـه      ها، سازمان که بسیاري از گروه طوري به
اند به موفقیت دست یابند، اما هـیچ مجموعـه انسـانی بـدون سـرمایه       سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته

ي صـنایع خـالق،   بسیاري از اندیشمندان حـوزه . تواند اقدامات مفید و هدفمندي انجام دهد اجتماعی نمی
ر کنار نتـایج فرهنگـی،   د. دانند محصوالت این صنایع را در شکل دادن و خلق سرمایه اجتماعی مؤثر می

اي از آن را به خود  تواند بخش عمده نتایجی همچون افزایش صادرات غیرنفتی که محصوالت خالق می
وکارهاي خـالق   گیري کسب روند شکل. ي ارزش است اختصاص دهد، ازجمله نتایج اقتصادي این زنجیره

زعم بسیاري از  جهت به ی است؛ ازاینوکارهاي کوچک و خانوادگ توجهی بر مبناي کسب در دنیا تا حد قابل
صنایع . وکارها قابلیت افزایش فراوانی دارد ي فردي با رونق این کسبکارشناسان این حوزه، درآمد سرانه

پذیر است و این مزیت، بـه   ها بر اساس توان داخلی کامالً امکان خالق ازجمله صنایع هستند که تولید آن
المللی و داخلـی را   ي بین پذیري محصوالت این صنایع در عرصه ابتدلیل ماهیت فرهنگی این صنایع، رق

  .تواند تقویت کند می
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  گیري بحث و نتیجه  -5

   :انداز سه شاخص زیر استفاده کرده تاکنوناقتصاددانان براي نشان دادن اهمیت اقتصادي صنایع خالق، 
 ناخالص داخلی؛ عنوان درصدي از کل تولید افزوده ناخالص تمامی صنایع خالق، به ارزش 
 عنوان درصدي از کل اشتغال ملی؛ سهم اشتغال در تمامی صنایع خالق، به 
 عنوان درصدي از کل تجارت خارجی ملی سهم تجارت خارجی در تمامی صنایع خالق، به. 

باوجوداین، محاسبه واقعی این سه شاخص اقتصادي، به صورتی که قابل کاربست در صنایع خالق باشد، 
        اولـین مشـکل   . هـاي مناسـب مواجـه شـد    شـناختی و هـم بـا مشـکل نبـود داده     روش هم با مشکالت

دوم اینکـه،  . حسـاب آورد  شناختی، تعیین این است که دقیقاً چه صنعتی را بایـد صـنعت خـالق بـه    روش
دیگر، زنجیـره ارزش صـنایع    عبارت به .چه هستند) دستیصنایع باالدستی و پایین(مرزهاي صنایع خالق 

ایـن سـؤاالت، سـؤاالتی    . ها را باید وارد تحلیل کـرد شود و کدام بخش هایی میخالق شامل چه قسمت
طلبد لکن اولین گام در پاسخگویی به این سؤاالت،  هاي جداگانه و دقیقی میهستند که هریک، پژوهش

ي ارزش صنایع خالق در کشور ایران و متناسـب بـا   رههایی است که در ساختاردهی به زنجیتبیین مؤلفه
ي ادبیـات موضـوع موجـود در    رو با مطالعهرو، تحقیق پیش ازاین. این کشور، دخیل هستند موقعیت ویژه

هاي نظران این حوزه اقدام به بررسی مؤلفه سطح داخلی و خارجی و سپس با مراجعه به خبرگان و صاحب
ي مـؤثر بـر   مؤلفـه  15بر ایـن اسـاس،   . ارزش صنایع خالق در کشور کردي مؤثر در ساختاردهی زنجیره

تفسیري -سازي ساختاري ي ارزش این صنایع، استخراج و سپس بر اساس روش مدلساختاردهی زنجیره
وتحلیـل قـرار    هاي اصلی و پشتیبان ازنظر روابط تأثیرگذاري مـورد تجزیـه  ها در دو بعد فعالیتاین مؤلفه

هـایی کـه در   تـرین و مـؤثرترین مؤلفـه   توان چنین گفت که مهمنتایج این تحقیق می بر اساس. گرفتند
نظام حمایت و پرورش «هاي اصلی باید موردتوجه قرار گیرند، ي ارزش صنایع خالق و در فعالیتزنجیره

از چیزي که ازنظر بسـیاري  . است» نظام جذب، استعدادیابی و رشد منابع انسانی«و نیز » ایده و خالقیت
ي ضعف اساسـی در رشـد و پیشـرفت ایـن     عنوان نقطه ها هم بهنظران مورد مراجعه و در مصاحبه صاحب

المللـی ایـن صـنایع نیـز      بین از سوي دیگر، توجه به پیامدهاي ملی و. صنعت در کشور معرفی شده است
پیامـدهاي  . اندتههاي اصلی قرار گرفي ارزش در باالترین سطح فعالیتهاي این زنجیرهعنوان خروجی به

هاي این زنجیره اند و خروجیموردتوجه قرار گرفته» الگوسازي«و » پیامدها«المللی در قسمت ملی و بین
و » هـا سیاست«هاي پشتیبان نیز دو نظام در فعالیت. گیردارزش دو بعد اقتصادي و فرهنگی را در بر می

. انـد ي ارزش صنایع خالق مورد تأکید قرار گرفتهههاي مؤثر در زنجیر ترین مؤلفهعنوان مهم به» قوانین«
گـذاري صـنایع خـالق     شوندگان، سیاسـت  اتفاق مصاحبه زعم اکثریت قریب به در خصوص این دو بعد، به

بـرد  هاي ساختاري رنج مـی هایی داشته است، ولی هنوز از ضعفهاي اخیر اگرچه پیشرفتکشور در سال
  .تواند تا حدود بسیار زیادي مرتفع شودمی» یت و نهاديمدیر«گیري نظام  که این ضعف با شکل

ي صنایع خالق در کشور، سعی برآن داشته نظران حوزه پژوهش حاضر، با استفاده ازنظر خبرگان و صاحب
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هاي عظیم فرهنگی در کشور و سازماندهی است تا نگاهی ساختارمند و کاربردي جهت استفاده از ظرفیت

رو، نوآوري پژوهش عـالوه بـر    ازاین. نتایج فرهنگی و اقتصادي داشته باشداین ظرفیت جهت رسیدن به 
ي اقتصاد فرهنـگ، اسـتفاده از نظـر    توجه و تمرکز بر موضوع حائز اهمیت و جدید صنایع خالق در حوزه

ي خـالق ایـن صـنایع بـا توجـه بـه        هاي مؤثر در زنجیرهي مؤلفهمنظور ارائه نظران به خبرگان و صاحب
سـازي سـاختاري تفسـیري بـه      کارگیري رویکرد مدل هاي جمهوري اسالمی ایران و بهویژگیموقعیت و 

هـاي   بنـدي مؤلفـه  نظرات خبرگان در سطح هاي تحقیق در عملیات نرم و استفاده ازعنوانی یکی از مدل
توان گفت، نتایج این پژوهش قادر است به طراحـی الگـوي   در پایان می. حاصل از تحلیل مضمون است

هاي پایش و طراحی نظام پایش صنایع ارزش صنایع خالق در کشور، طراحی و استخراج شاخص جیرهزن
  .خالق در کشور کمک بزرگی کند
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