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Abstract 

Innovation and creativity are words that 
usually used widely and the concept of the 
creative economy in policy documents of 
major European countries such as EU, UNDP 
And strategies in other international 
organizations is clearly visible. The concept 
of creativity, cultural industry, creative 
industry and particularly the creative 
industries in Iran, has considered by few of 
scholars and researchers. However look at the 
attention of other countries to understand this 
concept and its consequences have led to 
profound changes in thinking and attitude of 
cultural and economic policy makers. 
The aim of this study is to create a better and 
deeper understanding of the concept of 
cultural and creative industries from the 
perspective of the key success factors of this 
industry. In this research Using 40 experts in 
the field of creative industries, Which were 
selected based on criteria of expertise and 
experience activities, and applying 
Importance-Performance Analysis to 
examines the key success factors in the 
country's creative industries. The results 
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indicated that Considering key success factors 
in the industry, in terms of experts and 
participants in this industry, with the 
exception of cultural capital, are not currently 
in desirable status. 
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  "ع خالقیصنا"ت در یموفق يدیلکرد از منظر عوامل کعمل- تیل اهمیتحل
  2یشامل يمهد، *2يمحمد يمهد، 1یمهرداد مدهوش

  ، دانشگاه مازندرانيو ادار يده علوم اقتصادکدانش استاد -1
  متکح يو مطالعات راهبرد یپژوه استیده سکپژوهش یأت علمیات، دانشگاه مازندران، عضو هید و عملیت تولیریمد يترکد يدانشجو -2

  

  دهیکچ
 يشورهاک النک يها  استیس و یمش خط اسناد در هم خالق اقتصاد مفهوم و رندیگ یم قرار استفاده مورد گسترده طور به هک هستند یواژگان تیخالق و ينوآور
 عیصنا میمفاه ییسو از .است مشاهده قابل وضوح به یالملل  نیب يها سازمان اسناد گرید و متحد ملل عمران برنامه اروپا، هیاتحاد يها  استیس جمله از ییاروپا
 به شورهاک گرید توجه، حال در عین .است بوده پژوهشگران و شمندانیاند از کیاند تعداد توجه مورد رانیا در نونکتا خالق، اقتصاد و خالق عیصنا ،یفرهنگ

 .ه استشد ياقتصاد و یفرهنگ النک گذاران استیس نگرش نوع و رکتف در قیعم تحوالت به منجر آن يامدهایپ كدر و میمفاه نیا

 عیصنا نیا تیموفق يدیلک عوامل دگاهید از خالق اقتصاد يربنایز عنوان به خالق عیصنا و یفرهنگ عیصنا مفهوم از تر  قیعم و بهتر کیدر جادیا مقاله نیا هدف
 در و گرفته انجام اند  شده انتخاب آنها تیفعال سابقه و تخصص يارهایمع اساس بر هک خالق عیصنا حوزه خبرگان از نفر 40 نظرات يمبنا بر پژوهش نیا .است
 است آن از کیحا هم پژوهش جینتا .است شده پرداخته شورک خالق عیصنا در تیموفق يدیلک عوامل یبررس به ردکعمل-تیاهم لیتحل یکنکت يریارگکب با آن
 .ندارد قرار یمطلوب تیوضع در یفرهنگ يها  هیسرما عامل يبرا بجز تیموفق يدیلک عوامل به توجه هنوز صنعت، نیا در لیدخ فعاالن و خبرگان نظرگاه از هک

  تیموفق يدیلک، اقتصاد خالق، عوامل یع فرهنگیع خالق، صنایصنعت محتوا، صنا: ها دواژهیلک
  

  1ه مقدم -1
 تنها هک يفرد يها  قالب از یفرهنگ هیسرما ،ینونک يایدن در
 يبرا یرقابت تیمز یک و به خارج سازد منتفع را فرد
 ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس يها  در عرصه ها  ملت یزبخشیتما
 يها  رقابت در چه امروزه آن .استه شد مبدل یفرهنگ و

 یاسیس يها  ينابرابر و قدرت يها  و موازنه یجهان یکاستراتژ
 يها  هیتنها سرما شود یم شناخته اثرگذار عامل عنوان به

 يها  هیست و توجه به سرماین یاجتماع و یانسان ،ياقتصاد
 يها  دار حوزهیجهت توسعه پا یت رقابتیه مزک يا یفرهنگ

ن مهم ینند هم بر اک یجاد میا يو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس
  ].1[رگذار است یتأث
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 يرکروشنف موضوع یک ياریبس نظر از فرهنگ و هنر مقوله
خواهد  نیهم ا رکتف نیا جهینت. شود یم محسوب یسرگرم و

 سهم یک شورک اقتصاد در فرهنگ و هنر سهم هک بود
 بخش یک هنر و فرهنگ بخش هک یدر حال است يا  هیحاش
 ریسا از شیب یسرعت با ت توسعهیو قابل است ابندهی رشد
 .]2[را دارد  ياقتصاد يها بخش

در اقتصاد  يت و نوآوریت توجه به خالقیان اهمیدر ب
 یجهان سازمانه کاست  یافکته کن نیر اکذ ،انیبن دانش

 سازمان به وابسته يها آژانس از - (WIPO)ي رکف تکیمال
 ينوآور شاخص عنوان با یگزارش ساله هر - متحد  ملل
 تیوضع مطالعه آن یاصل هدف هک ندک یم منتشر یجهان

 جینتا و ينوآور بروز يها تیظرف نظر از ایدن ياقتصادها
 در گزارش نیا. ان استیبن خالقانه و دانش يها تیفعال
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 و ينوآور حوزه در یاصل یمرجع عنوان به ریاخ يها سال
 نقش بر گزارش نیا در .است گرفته قرار استناد مورد تیخالق
 و رشد يفضا جادیا در خالق يروین و یانسان يها هیسرما
شمندان یگر، اندید ییاز سو .1است شده دکیتأ ياقتصاد رفاه

اند  د داشتهکیان تأیبن ت در اقتصاد دانشیل خالقیبد یبر نقش ب
ان را اقتصاد یبن نسل پس از اقتصاد دانش یه برخک ییجاتا 

  ].3[اند  دهیخالق نام
در حال حاضر به دنبال  یشرق يایها در آس از دولت یبرخ

 يرشد اقتصادها یکع خالق به منظور تحریبهره بردن از صنا
ش از یشورها سنگاپور بکن ین ایاز ب]. 4[خود هستند  یمحل

 یع فرهنگیصنا يها برا  نیتخم. ش داردین سمت گرایهمه به ا
ن یب يخبر يها رسانه یه خروجکدهد  یسنگاپور نشان م

ه در حال کاست  یشتر از صنعت طراحیبرابر ب 76/1تا  66/1
 ].5[شور است کن یا يدیع تولیصنا اغلبحاضر مورد توجه 

 يد برایمفهوم جد یکع خالق یبنابر آنچه گفته شد واژه صنا
 ییاز سو. دیآ یبه حساب م يگذار یمش و خط یعلم ينهادها

را به عنوان چارچوب  یع فرهنگیصنا يتوان نظام نوآور یم
 يارکننده راهک  ن ارائهیو همچن يگذار استیل و سیتحل

ده یه درهم تنکنشگران شبکه یلکه ک یکستماتینگر و س  جامع
در  یا دانش محقق به محصوالت فرهنگیده هنرمند یل ایتبد
 یمنسجم طراح یوسته و در قالبیپ يساختار و فضا یک
]. 6[ا مطرح نمود ینوظهور در دن یمیند را به عنوان پاراداک یم
 ياریو گرچه بس یع فرهنگیصنا يرغم وجود نظام نوآوریعل

ا ی يت اقتصادکمشار يرا برا یمتداول يها ع دغدغهیاز صنا
دهند اما هنوز  یساختار استخدام بخش خالق خود نشان م

افته و ی  مفهوم ساخت یکشده،  یده  د سازماننها یکمبود ک
شور ما وجود کن واژه در یف ایتعر يبرا یلیابزار تحل یک

د بر یقات جدیع خالق با تحقیبحث در خصوص صنا. ندارد
مانند  ین فرهنگ و اقتصاد و مسائلیرات ارتباط بییتغ يرو

و  یر ملیتصو ين بخش خالق و آموزش، نوسازیارتباط ب
  .همراستا است يمبحث گردشگر یحت

ن پژوهش یا یمسأله اصلبا توجه به آنچه در باال گفته شد 
ت یتقو قابل اجرا در جهتشنهاد یو پاجرایی ار کراه یکارائه 

  .شور استکع خالق ینگاه به صنا
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  ينظر یمبان -2
  یع فرهنگیصنا 1- 2

 و دوم یجهان جنگ در بار  نینخست " یفرهنگ عیصنا"مفهوم 
 صنعت فیتوص يفورت براکفران یفلسف تبکم توسط

 صنعت اصطالح .گرفت لکش ایکآمر  يساز لمیف قدرتمند
 یکتکالید  تابک فصول از یکی در بار ن یفرهنگ، نخست

 از تن دو 3تئودورآدورنو و 2مریهاکهور سکما يروشنگر
 و شد ورت ابداعکفران یفلسف تبکم ندگانینما نیتر معروف

ر یز است قرار هک ییها تیفعال نوع هم درباره البته هنوز
  .]7[دارد  وجود ییدهایرند تردیقرار گ  اصطالح نیا مجموعه
 ییها ل از بنگاهکمتش یع فرهنگیصنا ف متداول،یطبق تعار

 یآموزش يها یاطالعات و سرگرم عموم مردم، يه براک است
و  یطراح ریثکمختلف قابل ت يها در قالب یو فرهنگ یعلمو 
 يگرین دیه تحت عناوک( یع فرهنگیهدف صنا. نندک یمد یتول

و  ")تیرا یپک( ریثکت ع حقیصنا" ،" يا رسانه  عیصنا"همچون 
 ،يساز مفهوم )شود یشناخته م هم "ییمحتوا عیصنا" یحت

در  یفرهنگ ياالهاک  ارتقاء و تجارت د،یتول ،يساز هماهنگ
لم یف و ژورنال،  روزنامه مجله، تاب،کمختلف اعم از  يها قالب

 افزار، است، نرمکدئو و نوار یو ،يریتصو-یو محصوالت صوت
  ].7[ استمشابه  يها قالبو  لوح فشرده
 یرقم جهان، يشورهاکل اقتصاد کفرهنگ در  يسهم اقتصاد

 ا،یکاالت متحده آمریدر ا .و قابل مالحظه است یاساس
 ،یقیموس دئو،یو لم،یشامل ف )ریثکحق ت(» تیرا یپکع یصنا«

 يبرا يارد دالریلیم 450 يدرآمد ساالنه ،افزار نرمنشر و 
د ناخالص یدرصد تول 5باً یخود تقر  نیه اکشور دارند ک

 شور ازکن یا به عالوه سهم .دهد یم  لکیرا تش ایکآمر یداخل
ارد دالر یلیم 79ش از یب) صادرات( ن صنعتیا یفروش جهان

 ا،یکمردم آمرنفر از   ونیلیم 6/7 نون طبق برآوردها،کا هم .است
ن بخش یو نرخ رشد اشتغال در ا بودهها شاغل  ن حوزهیدر ا

  ].8[ ا استیکآمر ياقتصاد يها گر بخشیش از دیبه مراتب ب
 يریگ لکش با زیچ هر از شیب یفرهنگ عیصنا بر زکتمر

 بالقوه توان هک است مرتبط توسعه يبرا یجهان دیجد  میپارادا
 و یمحل اجتماعات يمبنا بر رییتغ و توسعه جهت را  یخاص و

 عیصنا به دیجد یالملل نیب توجهات .سازد یم  مطرح تکمشار

                                                 
2- Max Horkheimer 
3- Theodor Adorno  
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 توسعه یجهان ياستراتژ تر گسترده ظهور از ی، بخشیفرهنگ
 و هلمکاست 2000 و 1998  يها نفرانسک در هک است داریپا

 ن اساس، رشدیبر ا .دیگرد مطرح ژوهانسبورگ 2002
 در  املک تحول با شدت به یفرهنگ عیصنا تیاهم روزافزون

 در آن نقش و فرهنگ از افتهیرییتغ كدر و جامعه و اقتصاد
 هک است يادآوری قابل تهکن نیا .است مرتبط ند،یفرآ نیا
 چرخش موضوع ، تنهایفرهنگ عیصنا يسو به جهت رییتغ

 رییتغ نبوده و گرید یمحصول به محصول یک از دیتول ییتوانا
 هک است یجهان محور دانش اقتصاد يسو  به زکتمر در
 در آن هدف و داشته مصرف يبرا  ینیب شیپ دات قابلیتول

 .]9[باشد  یم اطالعات و دانش به یابیدست اول، درجه

  ع خالقیصنا 2- 2
 و 1990 دهه نیآغاز يها سال در خالق عیصنا اصطالح

 زمان آن در .شد گرفته ارک به ایاسترال در بار نینخست
 شورشانک يبرا بلندمدت انداز چشم یک ایاسترال دولتمردان

 ملت" یک به دیبا ایاسترال ملت آن یط هک بودند نموده نیتدو
 عیصنا هم آن ياقتصاد گاه هکیت هک شد؛ یم لیتبد "خالق
 یعیصنا عنوان به را خالق عیصنااین گزارش،  .است خالق

 افراد استعداد و مهارت ت،یخالق از را خود شهیر و اصل هک
 پرورش قیطر از ینیآفر شغل و د ثروتیتول لیپتانس و گرفته

نند ک یم فیتعر دارند یذهن يها هیسرما از يریگ بهره دادن و
 گریدیک با متفاوت يها تیفعال يبند گروه هیاول منطق. ]10[

 يرکف هیسرما و يفرد تیخالق توان یم را عنوان نیا تحت
آنها هم  تمام كمشتر فصل. دانست ها تیفعال نیا در موجود

 و زیتما نندهک نییتع شناسانه به عنوان عنصر ییبایز يها یژگیو
  .]11[ع است یصنا نیا در خدمات و محصوالت ارزش

 يبرا يدیع خالق مفهوم جدیتر، صنا  قیعم یدر نگاه
ف ین مفهوم طیا. است يگذار استیو س یپژوهش ينهادها

هنر و ، يغات، معماریع همچون تبلیاز صنا یع و گوناگونیوس
دئو، یلم و وی، مد، فی، طراحیع دستیجات، صنا قهیعت
افزار و  ، انتشارات، نرمیقی، موسیسرگرم یتعامل يافزارها نرم

. شود یرا شامل م... و و یون و رادیزیوتر، تلویامپکخدمات 
مختلف متفاوت  يها  ن ملتیع خالق در بیف صنایامروزه تعر

ع یهمچون صنا يگرین دیع خالق با عناویصنا. است
ز ین 4ع محتوایو صنا 3فیع تألی، صنا2ع فراغتی، صنا1یفرهنگ

                                                 
1- Cultural Industry 

ع خالق به طور گسترده ین حال، صنایبا ا. شوند یشناخته م
، مهارت و يت فردیه خالقکشوند  یرا شامل م یعیصنا

از  يبردار ق پرورش و بهرهیرا از طر یانسان يها استعداد
  .]12[نند ک یق می، تشویذهن يها هیسرما
 يها اقتصادها و ملت يع خالق در حال رشد، برایصنا
 کد سبیتول. ت دارندیار اهمیشده بس یشده و فراصنعت یصنعت
 یر، معانیو تصاو یخیراث تاری، میفرهنگ يها ، تجربهیزندگ

گاه اهداف جامعه ین شدن به جایگزیدر حال جا یو احساسات
هنر و ن یوند بیع خالق براساس پیصنا. ننده هستندک مصرف

گران مهم یاز باز یکیع خالق یصنا. اند تجارت به وجود آمده
ل اقتصاد کاز  يشتریه با سرعت بکاقتصاد انگلستان هستند 

رغم یو عل 1996از سال . باشند یشور در حال رشد مکن یا
ع خالق به رشد خود ادامه یود در اقتصاد ژاپن، صناکوجود ر

  ].13[دهند  یم
 يگذار هیسرما لیدل به نیچ در خالق عیصنا از ياریبس
 مواجه یعیسر رشد با یخصوص و یدولت يها زمان بخش هم

 یخالق صنعت دو ونیزیتلو و نیآنال يها يباز عیصنا. شدند
 صنعت نیهمچن. ردندک رشد عیسر اریبس نیچ در هک هستند
 مثال عنوان به. دارد تیاهم اریبس نیچ ندهیآ يبرا زین یطراح
 اروپا و ایکآمر خالق عیصنا از یجزئ هک يباز اسباب عیصنا
 حاضر حال در. است يدیتول صنعت یک فقط نیچ در است

 هک فعال هستند نیچ در يباز اسباب نندهکدیتول 8000 از شیب
 یبا نگاه]. 14[اند  داشته صادرات نی ونیلیب ده 2003 سال در

ع خالق و سهم آنها از یشده در صنا به تعداد افراد استخدام
ن صنعت یت ایع، به اهمیصنا یشدگان تمام استخداممجموع 
م یبر یم یشور پکالن کگذاران  استیمانده در نگاه س مغفول

  ).1جدول (
  اقتصاد خالق 3- 2

 5نزکیتوسط جان هاو 2001ن بار در سال یاقتصاد خالق اول
نز کیهاو. در انگلستان استفاده شد يا ر رسانهیسنده و مدینو

 يپانزده صنعت از هنر تا علم و فناوراقتصاد خالق را به 
 نز، ارزش اقتصاد خالقکین هاویمطابق تخم. دانست یمرتبط م

ارد دالر و با یلیست میبالغ بر دوهزار و دو 2000سال  یا طیدن

                                                                            
2- Leisure Industry 
3- Copyright Industry 
4- Content Industry 
5- John Howkins 



  "ع خالقیصنا"ت در یموفق يدیلکرد از منظر عوامل کعمل-تیل اهمیتحل

64  

 ن سهمیهمچن. نرخ رشد ساالنه پنج درصد برآورد شده است
 1500 معادل يعدد 2011 سال یط ایکآمر در خالق عیصنا
 عیصنا نیا به GDP درصد 48/6 هک بوده دالر اردیلیم

 گردش ،یجهان کبان آمار اساس بر. است داشته اختصاص
 یرقم 2011 سال یط یجهان يبازارها در خالق عیصنا یمال

 سال یط آلمان شورک در. است بوده دالر اردیلیم 8500برابر 
 یفرهنگ و خالق عیصنا ،ياقتصاد شاخص منظر از 2009
بوده و در  يصنعت خودروساز از پس شورک صنعت نیسوم

عد ن شورکن یا در شاغل هم تعداد افراد یانسان يرویاز ب 
خودرو  صنعت از پس رتبه را نیدوم ،یفرهنگ و خالق عیصنا
ه کن است یته قابل توجه اکن .1است داده اختصاص خود به

ه کبل یفرهنگ ياالهاکاقتصاد خالق نه فقط شامل خدمات و 
ها  يباز و اسباب یکیترونکال يها يمانند باز يتر عیگستره وس

ن خصوص را هم شامل یق و توسعه در ایتحق یو حت
، یفرهنگ يندهایها و فرا تیدر واقع هرچند فعال. شود یم

 يها تیدهد اما فعال یل مکیاقتصاد خالق را تش یهسته اصل
گنجد و  ینم یع فرهنگیف صنایه در تعرکت یمربوط به خالق

نه مورد ین زمیدر اقتصاد خالق دارد هم در ا ییسهم بسزا
 ].15[باشند  یتوجه م

   
  شورهاک از یبرخ در خالق عیصنا استخدام يآمارها) 1 جدول

  کشور
  تعداد
  استخدام

  سهم
  استخدام

  مفهوم/ تحقیق سال
  خالق صنایع

  ع خالقیصنا/  2000  %2/3  1878000  ژاپن
  ع خالقیصنا/  1998  %6/4  1300000  انگلستان

  فیع تألیصنا/  2001  %9/5  8000000  ایکآمر
  ع خالقیصنا/  2002  %3/5  170000  گنگ هنگ

  فیع تألیصنا/  2000  %4/3  72000  سنگاپور
  یع خالق فرهنگیصنا/  2000  %6/3  337000  وانیتا

  فیع تألیصنا/  2000  %8/3  345000  ایاسترال
  فیع تألیصنا/  2001  %6/3  49000  وزلندین

 

ف یخالق تعر يها هیسرما يه بر مبناکمفهوم اقتصاد خالق 
جوامع  یو اجتماع يجاد رشد اقتصادیشود از عوامل ا یم
شدن  یجهان يه به سوک ییایدر دن. دیآ یشرفته به حساب میپ

اقتصاد  یع خالق در واقع پشتوانه اصلیند صناک یت مکحر

                                                 
بـازار   يارکـ ن نشست صبحانه یست و دومی، بیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیجنت یعل -1

 9/10/1393ه، یسرما

 هک دهد یم نشان خالق اقتصاد 2008گزارش . خالق است
 داشته یجهان تجارت در را شرفتیپ نیشتریب اقتصاد نوع نیا
را  درصد 9 حدود يرشد 2005 تا 2000 يها سال نیب و

 در يشورهاک سهم ها سال نیا یط هک یحال در. دهد یم نشان
 در باز هم غلبه یول افتهی بهبود نهیزم نیا در توسعه حال

 بوده یصنعت يشورهاک با خالق اقتصاد صادرات و واردات
  .]16[است 
و  یازمند طراحیشور ما نک، ینونکت یگر در وضعید ياز سو
ه کاست  ياقتصاد يارهاکط و سازویاز شرا يا  ژهیو يساز  مدل
ثر کشور با فرض وجود حداک ياقتصاد يبر آن، فضا یمبتن
. شود یها و فشارها، به صورت فعال و نه منفعل طراح  میتحر

 يبرا یو عمل يظرن یانیازمند بنیشور ما نکدر واقع 
ش از یه فعاالنه و بکاز اقتصاد است  يا  ژهیگونه و يساز مدل

ن یدر ا. ها آماده سازد  میمواجهه با تحر يش خود را برایپ
ار، تجارت کو سبک ي، فضاياقتصاد يها  سمیانکار، مکسازو
ن یبر ا یمبتن... و  يا  و واسطه یمال ي، نهادهایخارج

تعارض  یکشور در که کشوند  یم یفرض طراح شیپ
ان دارد کدائم با نظام سلطه است و هر لحظه ام یکدئولوژیا

ن یدر چن. شور وارد شودکاز غرب به  يهرگونه ضربه اقتصاد
 يا  ژهیه فرصت وکد یتهد یکنه  ياقتصاد يها  می، تحرییفضا

از  یسب ثروت و درآمد ملکرد، یکن رویدر ا. هستند
 يشور در فضاک یزن  چانهه قدرت کشود  یدنبال م ییرهایمس
ر باشد یشور ناگزکه کد نه آن یت نمایرا تقو یالملل  نیب یاسیس

 يخود در فضا یکدئولوژیاز اهداف ا يل مسائل اقتصادیبه دل
  ].17[شد کدست ب یاسیس
  ع خالقیت در صنایموفق يدیلکعوامل  4- 2

هستند  ین موضوعاتیتر ت از جمله مهمیموفق يدیلکعوامل 
 یابیرد مطلوب و دستکدن به عملیرس يد برایها با ه سازمانک

به آنها داشته  يا ژهیشده خود توجه و نییش تعیبه اهداف از پ
ز با جمالت مشابه، ینظران ن گر از صاحبید ياریبس. باشند

 عوامل 2هارتکف رایمطابق تعر. اند ر شدهکن موضوع را متذیا
 هک ها حوزه از يمحدود تعداد« عبارتند از تیموفق يدیلک
 موفق ردکعمل، بودن بخش تیرضا صورت در ج آنهاینتا

 جهینت در. »نمود خواهد نیتضم سازمان يبرا را یرقابت
 دیبا، تیفعال خاص يها حوزه نیا هک ندک یم دکیتأ هارتکرا

                                                 
2- Rockart 
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 1سوفکا .]18[شوند  تیریمد سازمان توسط دقت به دائماً و
خالق را ع یت در صنایموفق يدیلکعوامل  یق جامعیدر تحق

ن یج اینتا. قرار داده است یدر منطقه روتردام مورد بررس
ت یب اهمیت به ترتیموفق يدیلکه عوامل کق نشان داد یتحق

ه کاز شب ي، برخوردارینیارآفرک يها مهارت: عبارتند از
، یکیزیف يها رساختین، در دسترس بودن زیگسترده متخصص

منعطف  یتیریمرتبط، نظام مد يها از تخصص يمند بهره
، يتجار يها شگاهیار، حضور در نماکو سبک، محل يا منطقه
ت یو در نها یخارج يگذار هیو سرما ین مالیبه تأم یدسترس

  ].19[ع خالق یصنا يها گر رشتهیبه د یکینزد
 يمند بهره يگریق دیدر تحق ]20[ارانش کو هم 2چن
ن یل از چندکمتش یمیع خالق از تیفعال در صنا يها تکشر

ن عامل یتر را مهم یتخصص يزیر ن برنامهیهمچنتخصص و 
ن یآنها در ا. اند ها دانسته تکن نوع شریا يت برایموفق يدیلک

و  یید ابتدایت در مرحله تولیموفق يدیلکق عامل یتحق
ن یبرتر و متخصص ياز استعدادها يرا برخوردار یمقدمات
 دیدر مرحله تول. اندمعرفی کردهتوسعه بازار  يبرا یابیبازار
 يور مناسب، بهره یفن یبانیچون پشت یز عواملین یینها

نندگان محصول، ک عیمناسب، داشتن رابطه مناسب با توز
جاد رابطه یو ا) تیرا یپک(محصول  یحفاظت از فرمول علم
گذاران را به عنوان عوامل  هیو سرما یمناسب با دولت محل

  .اند ع خالق برشمردهیت در صنایموفق يدیلک
ن یقات و همچنین تحقیشده در ا ییامل شناسابا مطالعه عو

به عنوان عوامل  2شده، جدول  انجام یر مطالعات علمیسا
ع خالق یت در توسعه صنایموفق يشده برا ییشناسا يدیلک

 ين برایهمچن. ق قرار خواهد گرفتین تحقیمورد استفاده ا
شده به چند نفر از  یید جامع و مانع بودن، عوامل شناساییتأ

در  يبعد يها لیه پس از اعمال تعدکن مرتبط ارائه یمتخصص
  .اند فهرست شده 3جدول 

  
  قینه تحقیشیپ -3

عوامل مؤثر "با عنوان  یدر پژوهش) 2011( 4لودواکو  3ژانگ
زمان با پررنگ  ه همکسند ینو ین میچن "ع خالقیبر رشد صنا

                                                 
1- Aksoy 
2- Chen 
3- Zhang  
4- Kloudova 

گرفته در حوزه  قات صورتیشدن نقش اقتصاد خالق، تحق
 .رده استکدا یش پین سمت گرایز به این ياقتصاد توسعه

ع خالق یه بر رشد صناک یدن به عواملیمحققان به منظور رس
ن در یمنطقه چ 23ن مؤثر هستند با استفاده از اطالعات یدر چ
ه در آن، چهار عامل کن پژوهش را انجام دادند یا 2007سال 
ت، تعداد مؤسسات یجمع يبه ازا ید ناخالص داخلیتول

و تعداد  یان مقاطع آموزش عالی، تعداد دانشجویآموزش عال
ره یون چندمتغیل رگرسیتحل یکثبت اختراعات را براساس 

ه کنشان داد  يل آماریه و تحلیتجز. قرار دادند یابیمورد ارز
رات ییدرصد تغ 69مدل در حد مطلوب بوده و  يسازگار

) GDPع خالق به ینسبت ارزش افزوده صنا(ر وابسته یمتغ
  ].14[شود  یح داده میتوض توسط مدل

 عنوان با خود پژوهش در) 2005(اران کهم و 5نکی
 عیصنا در يگذار هیسرما و یمال نیتأم جدا؟ هم از يها جهان"

 یبررس به "نیالت يایکآمر و نیچ خلق يجمهور در خالق
 لم،یف يرو بر يگذار هیسرما و یمال نیتأم يساختارها

. اند پرداخته منطقه دو نیا در یقیموس صنعت و ونیزیتلو
 دو هر در هک داد نشان محققان يها یبررس از حاصل جینتا

 ارزش با يها بخش پرورش و تیتقو دنبال به دولت منطقه،
 ب،یترت نیا به. هستند خالق عیصنا صادرات نهیزم در فعال

 يا ندهیفزا طور به نندگانک عیتوز و نندگانکدیتول سازندگان،
 نظر از هک یجوامع خصوص به یالملل نیب سودآور يبازارها
. دهند یم قرار هدف را دارند یکینزد به هم یزبان و یفرهنگ

 هک یدر حال هک دندیرس جهینت نیا به محققان گر،ید طرف از
 صادرات لیتسه و یداخل رشد در تواند یم دولت يها استیس
 د،یتول در خالقانه و یمال ينهادها نیب یهماهنگ ندک کمک

 ای تیموفق یینها نندهک نییتع هک است یابیبازار و عیتوز
 .]22[باشد  یم ستکش

 يتوانمندساز"با عنوان  یگران در پژوهشیو د 6حینگسیانیست
 یبه بررس "يمطالعه مورد: ق صنعت خالقیزنان از طر

محققان . اند ت زنان و لزوم ورود آنها به اجتماع پرداختهیوضع
ن یگرفته به ا صورت ين پژوهش و براساس مطالعه موردیدر ا
 يبرا ییت باالیه صنعت خالق قابلکدند یجه رسینت

 ].23[زنان خواهد داشت  يتوانمندساز

                                                 
5- Keane 
6- Setyaningsih 
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ع یصنا"در پژوهش خود با عنوان ]24[ 2مایو نابش 1وسفی
ا، یه در سراسر شرق آسکنند ک یان میب "ایخالق در شرق آس
و  یتیار بااهمیبس يها و منابع آن از جنبه يروند رشد اقتصاد

ر ییبا درآمد متوسط و باالتر در حال تغ يژه در اقتصادهایبه و
به  يا ندهیبه طور فزا ين اقتصادها، رشد اقتصادیدر ا. است
ق عوامل در گذشته، از قدرت یانباشته شدن از طر يجا
ان ین بیمحققان همچن. نوآورانه حاصل خواهد شد يها تیفعال
 يها تین فعالیه اکدهد  ینشان م ریقات اخیه تحقکنند ک یم

نندگان خدمات کدیت تولیبه خصوص در حوزه فعال  نوآورانه،
باال و در  يبا فناور یصنعت يها ع خالق، بر خوشهیو صنا

ن ین در ایمحققان همچن. اند ز شدهکمتمر یسطح جهان
ها و مؤسسات در  استیه سکن موضوع یا یپژوهش به بررس

                                                 
1- Yusuf 
2- Nabeshima 

نوآورانه در آن منجر  يها تیاله فعک يط شهریمح یکجاد یا
 .پردازند یدارند م یوسته شود چه نقشیبه رشد و توسعه پ

ع یان در صناکم ینقش اساس"در پژوهش خود با عنوان  3لرک
ان و کنقش م یبه بررس "يها و باز هکمرزها، شب: خالق
و  كمدار. است  ع خالق پرداختهیدر صنا ییفضا يمرزها

غات ینان فعال در صنعت تبلکارکنفر از  70شواهد مصاحبه با 
نان کارک يبرا ییایجغراف يبند ت خوشهیاز اهم کیدر لندن حا

لر در ک. تال استیجید يفناور يها تین بخش با وجود قابلیا
 ییها خالق در محل يها تکه شرکند ک یان مین پژوهش بیا

 يها هکو شب يشهر یشناس ییبایت زیه اهمکاند  ه شدهیتعب
. شود یم مکمح ییایجغراف يها جاد خوشهیمنجر به ا یاجتماع

ن یا یلر اوالً بررسکن پژوهش به گفته یهدف از انجام ا
نان در عصر کارک يا برایه چرا و چگونه جغرافکموضوع است 

                                                 
3- Clare  

  ع خالقیت در توسعه صنایموفق يدیلکعوامل ) 2 جدول
  منبع  توضیح  عامل  ردیف

  یه انسانیسرما  1
خالق  عیت در صناین عامل موفقیتر را مهم یه انسانیباً در تمام مطالعات، سرمایتقر

  اند دانسته
  ]20و19[

2  
 در فعال یپژوهش يها سازمان و مؤسسات

  خالق عیصنا يها حوزه
  ]19[  ن مؤسسات مهم استیت ایفکیت و یمک

  یفرهنگ هیسرما  3
ع خالق مورد یمنطقه جهت توسعه صنا یخیتار يها ملت و داشته یک یفرهنگ يغنا

  توجه است
]21[  

  ينهاد و يساختار يها هیسرما  4
ننده ک یبانیپشت يها ن و سازمانیشور و قوانک در فعال خالق عیصنا يها خوشه تعداد

  شورکع خالق در یصنا
]21[  

  دولت يها تیحما  5
 ها تیحما( یمل يها يگذار هیسرما لک به خالق عیصنا در دولت يگذار هیسرما نسبت

  )یدولت يها یبانیپشت و
]21[  

  ]21و20[  يهنر و یفرهنگ بازار محصوالت در يا واسطه ينهادها تعداد  بازار يها هیسرما  6
  ]19[  خالق عیصنا افزوده ارزش  ع خالقیحاصل از صنا ياقتصاد منافع  7
  ]21و20[  جادشدهیا اشتغال تعداد  یاجتماع منافع  8
  ]19[  يافزار انات سختکزات و امیمرتبط، تجه یدانشگاه يها رشته  خالق عیصنا ازین مورد يها رساختیز  9

10  
 قیطر از ییافزا  هم( عیوس و گسترده هکشب

  )نیمتخصص عیوس هکشب از يمند بهره
  ]19[  نیه متخصصکدر غالب شب يا رشته انیارتباطات م

  نانهیارآفرک يها مهارت  11
 ین عالوه بر تخصص در رشته علمیت؛ متخصصید ثروت از دانش و خالقیجهت تول

  داشته باشندز یرا ن ینیارآفرکالزم در  يها د مهارتیخاص، با
  ]20و19[

12  
 فناوران يار براکو سبک مناسب یانکت میموقع

  خالق عیصنا
  ]21-19[  به بازار هدف  یاز نظر دسترس

  مناسب یبه منابع مال یدسترس  13
 يها ن وجود صندوقیو همچن یخارج و یداخل گذاران هیسرما به یدسترس

  شورکر در یخطرپذ يگذار هیسرما
  ]21و19[

  ]19[  ...و  يرکت فکیت از حقوق مالین حمایا قوانی یاتیمال يها تیهمچون معاف ینیقوان  خالق عیصنا از تیحما يبرا مناسب نیقوان  14
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ن یاً چگونه ایر مطرح است و ثانییا اقتصاد تغید یاقتصاد جد
جاد ینان خالق اکارکن یبرا در  یت جمعیهو یکموضوع 

ه با وجود کند ک یم يریگ جهین نتیان چنیلر در پاک. ندک یم
ها شده  ن رفتن فاصلهیفناورانه باعث از ب يها شرفتیه پکنیا

 ].25[ت دارد یا هنوز هم اهمیه جغرافکاما معلوم است 

و خالق و  یع فرهنگیصنا"در مقاله خود با عنوان  1نیشوق
و  یع فرهنگیشرفت صنایه پکند ک یان میب "آموزش هنر

در پژوهش  يو .است يمتعدد يازمند استعدادهایخالق، ن
و خالق نشان داده  یع فرهنگیل توسعه صنایخود پس از تحل

 يپرورش استعدادها ين روش برایتر یاتیه آموزش هنر، حک
ن حوزه قادر به ارائه یه اکو خالق است چرا  یفرهنگ
ع یبه منظور توسعه صنا يو استعداد يرکف يها تیحما

ننده ک لیخود تسه ،ه در بازگشتکو خالق بوده  یفرهنگ
  ].26[توسعه آموزش هنر است 

خالق در  عیرشد بالقوه صنا"در مقاله خود با عنوان  2زوئل
 يع خالق در اقتصاد مالزیمعتقد است رشد صنا "ویاستان را

 شورکن یاز مناطق ا یبعض. نشان داده است یخود را به خوب
ن بخش به منظور استفاده از یز بر توسعه اکشروع به تمر

به  یابیآنان در دست ين بخش برایه اک يت قابل اعتمادیحما
سنده ین مقاله، نویدر ا. اند ردهکدارد  ید داخلینرخ مناسب تول
ن یو ایع خالق در استان رایت صنایوضع یبه دنبال بررس

ن یا يفرمانداره کخود نشان داده  یشور بوده و در بررسک
 يرا برا یشهر فرهنگ یقیاستان در تالش است تا مفهوم حق

ن یدر مردم ا ين مفهوم هنوز اثرید اما ایو محقق نمایاستان را
 ].27[شهر نداشته است 

در پژوهش خود با عنوان ) 2012(گران یو د 3سوپارمن
ع خالق بالقوه در باندونگ به یصنا يها یژگیو ییشناسا"

ان ین بیچن "يهمانندساز  يق استراتژیز طرمنظور توسعه ا
 يدر باندونگ اندونز ياریع خالق بالقوه بسیه صناکنند ک یم

شناخته  يا يتجار يها ع با نامین صنایاز ا یبرخ. وجود دارد
نان به دنبال یارآفرک يرا برا يه رونق اقتصادکاند  شده
افراد ل استفاده از ینان به دلیارآفرکن یار اکو سبک. اند داشته

فرد  ش به منحصربهیخالق، با استعداد و با مهارت خاص، گرا
ه به کآن يارها به جاکو سبکن یاما متأسفانه ا. بودن دارد

                                                 
1- Shuqin 
2- Zoel  
3- Suparman 

ت شود توسط اعضاء خانواده یریمدرن مد يها له نظامیوس
اقدام به گسترش  ینان تنها زمانیارآفرکن یا. شود یت میریمد
ه اعتماد الزم به کنند ک ید میجد یش بنگاهیار خود و گشاک

در . ت آن را داشته باشندیریمد ياعضاء خانواده خود برا
ت یقابل ینان به سختیارآفرکن یا يارهاکو سبکجه ینت

مطالعه  یکمحققان با . رار شدن را داردکو ت يهمانندساز
، يآمار يها لیتاً انجام تحلیع پرسشنامه و نهایو توز یمقدمات

افتند یع خالق، دریز صناایات مورد نیضمن استخراج خصوص
ل توسعه و یپتانس يع خالق در باندونگ دارایبنگاه صنا 12ه ک

  ].28[هستند  يهمانندساز
رات یل تأثیه و تحلیتجز"در پژوهش خود با عنوان  4يزهد

مورد مطالعه : یرات اقتصاد داخلییصنعت محتوا بر ساختار تغ
رات یل تأثیه و تحلیهدف پژوهش خود را تجز "ياندونز

. داند یم يزناندو یاقتصاد داخل يها تیصنعت محتوا بر فعال
 2005تا  1990 يها سال ین پژوهش بر بازه زمانیمحقق در ا

ر یاز تأث کین پژوهش حایج حاصل از ایز شده و نتاکمتمر
رات اقتصاد ییع خالق و محتوا بر تغیقابل توجه بخش صنا

 ].9[بوده است  ياندونز یداخل

در پژوهش خود با عنوان ) 2014(اران کو هم 5درسمن
هنر؟  يها ت دانشگاهیاز فعال يدیحوزه جد: ع خالقیصنا"

ت یریع خالق در بستر مدیها و موانع صنا ها، چالش آرمان
در حال  یه جوامع صنعتکه همانطور کنند ک یان میب "آموزش

ان هستند توسعه یبن محورِ دانش ر به سمت اقتصاد خدماتییتغ
در . شده است يز ضرورین ینیارآفرکد یجد يها دهیاربرد اکو 
ع یصنا يدر قالب مفهوم اقتصاد یفرهنگ يها نه، تالشین زمیا

ن یمحققان در ا .اند ق قرار گرفتهیدق یخالق مورد بررس
ه آموزش کن سؤال هستند یبه ا ییپژوهش به دنبال پاسخگو

ع خالق یمطالبات صنا يد پاسخگویدر هنر چگونه با یعال
ه ک ییها تیفعال ین راستا، محققان برخیباشد؟ در ا

خالق  يهنر به منظور پرورش استعدادها يها دانشگاه
 ].29[اند  ردهکد انجام دهند را مشخص یان هنر بایدانشجو

و  یع فرهنگیمفهوم صنا"ز در پژوهش خود با عنوان ین 6مور
ع و یه اصطالح صناکنیان ایضمن ب "یخیدگاه تاریخالق؛ د

ار کار به یبس ییاروپا يشورهاکاقتصاد خالق، امروزه در 

                                                 
4- Zuhdi 
5- Dreesmann 
6- Moore 
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ع خالق را یاز اصطالح صنا یخچه استفاده رسمیرود تار یم
ن پژوهش به دنبال آشنا یدر ا يو. داند یم 1994در سال 

ن اصطالح به منظور استفاده یخچه ایردن مخاطبان با تارک
 ].30[ح در اقتصاد خالق عصر حاضر است یصح

در پژوهش خود با عنوان ) 2014(اران کو هم 1لیدانرادو 
ع خالق در منطقه توسعه یع صنایدر توز ینیعدم تعادل سرزم"

ه و یو تجز ییهدف از پژوهش خود را شناسا "یشمال شرق
ع یه در حوزه صناک ییها تیتمام فعال یل مشخصات ارضیتحل

رد یگ یانجام م یرومان یخالق در منطقه توسعه شمال شرق
ن صنعت پس از انقالب یم پژوهش، ایبه زعم ت. اند ردهک انیب

ن یشرفت در ایپ يبرا يادیار زیل و ظهور بسی، تمایرومان
ن پژوهش، بر یه محققان در اک يگریمؤلفه مهم د. منطقه دارد
ن منطقه و یا یع اراضیو توز يبند میاند تقس ز شدهکآن متمر
هر منطقه به منظور بهبود سطح حضور  يبرا ییشنهادهایارائه پ
محققان به صورت  يشنهادهایپ. ع خالق در آن استیصنا

  ].31[ان شده است یهر منطقه ب يها یژگیجداگانه و بسته به و
 يها برنامه متن و ساله ستیبانداز  چشم ، سندایراندر داخل 

 لزوم بر یمبتن يمواد يحاو همواره ،شورک توسعه گانه پنج

 هک است ر واضحپ .بوده است شورک یداخل داتیتول شیافزا
عد يندیفرآ شورک داتیتول توسعه و دهیتن درهم ،يچندب 

 یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاد ابعاد گوناگون يدارا
 الزم يها نهیشدن زم فراهم مندازین آن روند تیتقو و است

 اعم( مختلف يها  هیسرما يها تیقابل و هاتیظرف ظهور يبرا
 چرخه در ...)و  یعی، منابع طبيرک، فیاجتماع يها هیاز سرما

ن اساس، آنچه واضح است لزوم یبر ا. استشور ک ياقتصاد
و  ي، اقتصادی، فرهنگیاسیس(ارتباط ابعاد مختلف جامعه 

د یشا. شور استکگر به منظور توسعه یدیکبا ) یاجتماع
ردن به ب یشور به منظور پکموجود در  ین سند باالدستیتر مهم

گر به منظور یدیکن ابعاد با یا یدگیو درهم تن یدگیچیپ
و  یاسالم يساله جمهور ستیانداز ب شور، سند چشمکتوسعه 

مطابق با متن سند . شور باشدکتوسعه  يها  به دنبال آن برنامه
، 1404ران در افق یا یاسالم يساله جمهور ستیانداز ب چشم

ر یل موارد زیاز قب ییها یژگیو يانداز دارا ن چشمیران در ایا
ن پژوهش فقط به یل موضوع اینجا به دلیدر ا(است 

  ):ق اشاره شده استیمرتبط با مسأله تحق يها  یژگیو

                                                 
1- Radu-Daniel  

 ییای، جغرافیات فرهنگیافته؛ متناسب با مقتضی توسعه •
 يها و ارزش یبر اصول اخالق کیخود و مت یخیتار و

، ینید يساالر مردمد بر کی، با تأیو انقالب ی، ملیاسالم
رامت و کمشروع، حفظ  يها ي، آزادیعدالت اجتماع
  ییو قضا یت اجتماعیها و بهره مند از امن حقوق انسان

د علم و یشرفته، توانا در تولیبرخوردار از دانش پ •
ه یو سرما یبر سهم برتر منابع انسان کی، متيفناور

  ید ملیو تول یاجتماع
انداز  ن چشمیبر هم یمبتن دیز بایشور نکبرنامه ششم توسعه 

 یو فرهنگ ی، اجتماعيتوسعه اقتصاد یلک يها  استیشامل س
 يها  انداز و برنامه ز همانند سند چشمین برنامه نیدر ا. باشد

ها با توجه به   استیست سیبا یشور، مکاول تا پنجم توسعه 
 یو اجتماع یاسی، سي، اقتصادیابعاد مختلف توسعه فرهنگ

، یفرهنگ يها ان، جنبهیبن اقتصاد دانش يشور و بر روک
ن یتدو... د علم و ی، توليرکه فی، سرمایعلوم اسالم يها جنبه
  .ندشو
ها به فرهنگ   ها و برنامه  استیثر سکن در این اسناد، همچنیدر ا

 يها  رساختیت زیبه عنوان مثال به تقو. ژه شده استیتوجه و
و مقابله با عوامل  يریشگیپ يبرا یمل یانسجام و همبستگ

اشاره  يو اعتقاد ی، فرهنگی، اجتماعیتیهو يها  بروز گسست
، ی، حقوقیت تعامل فرهنگین به تقویهمچن. شده است

-یژه حوزه تمدن اسالمیبا جهان به و يو اقتصاد یاسیس
  .ده استیاشاره گرد یرانیا

 يها  تیاز ظرف يشور ما به خاطر برخوردارکگر ید ياز سو
طرف و وجود  یکاز  یع دستید انواع صنایژه در تولیو

از  يز متنوع گردشگرکو مرا یخیتار ي، بناهایعیمواهب طب
همچون  یفرهنگ يها  هیگر سرماین دیگر و همچنیطرف د

در  يا  و چندهزار ساله، از توان بالقوه یخ غنیات و تاریادب
  .برخوردار است یصادرات محصوالت فرهنگ

  
  پژوهش یشناس روش -4

ن یدر ا. است یتشافکخته ایق آمیحاضر، از نوع تحقق یتحق
شود و در  یداده م يادیت زیاهم یفکی يها  ق، به دادهیتحق
 يها  و سپس داده یفکی يها  ها، ابتدا داده  داده يگردآور یتوال
قضاوت در مورد عوامل ]. 32[گردند  یم يگردآور یمک
ود ل عدم وجیشور، به دلکع خالق در یت صنایموفق يدیلک
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ن صنعت در یا یسازمانده یه متولکخاص  یا ارگانیسازمان 
 ين اساس، جامعه آماریبر ا. دشوار است یمکشور باشد ک

نظران و  و صاحب یق حاضر شامل نخبگان دانشگاهیتحق
رو و با توجه به  نیاز ا. اند شور بودهکن صنعت در یفعاالن ا

 ل و ارائهیه و تحلیتجز ينوع روش مورد استفاده برا
ات یق در عملیتحق يها  ه جزء روشک يشنهادیپ يراهبردها

شده بر اساس مطالعات  هیمحور است پرسشنامه ته نرم و خبره
هدفمند  يریگ  نمونه یکو مصاحبه با خبرگان با  يا  تابخانهک

خبرگان . نفر از خبرگان مرتبط قرار گرفت 40ار یدر اخت
 و ارشد یاسارشنکمقاطع  انیدانشجو از نفر 16 پژوهش شامل

 ما،یصداوس يها دانشگاه اقتصاد و تیریمد رسانه، يترکد
 29 یسن نیانگیم با) ع( صادق امام و ییطباطبا عالمه تهران،
 يفضا یعال يشورا عضو ارشد رانیمد از نفر سه سال،
 تیفعال سابقه با و یت و مهندسیریمد يها تخصص با يمجاز

 از نفر دو ،یفرهنگ تیریمد يها  حوزه در سال 15 از شیب
 و تیریمد تخصص با یفرهنگ انقالب یعال يشورا رانیمد

 مرتبط حوزه در سال 15 از شیب تیفعال سابقه با یاسیس علوم
 نندگانک  عینندگان و توزکدیتول از فعاالن، نفر 21 به عالوه

 سابقه و سال 34 یسن نیانگیم با شنیمیان و يا  انهیرا يها  يباز
  .اند  بوده یفرهنگ عیصنا در سال 10 حدود تیفعال

پژوهش حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه  يریگ ابزار اندازه
ه پس از کساخته بوده  پرسشنامه طرح از نوع محقق. بوده است

 يآور و انجام اصالحات الزم، جهت جمع یشیآزما ياجرا
 14 يپرسشنامه دارا. مورد استفاده قرار گرفت یمک يها  داده
شور کت صنعت محتوا در یموفق يدیلکا همان عوامل یه یگو

عد  یکه هر کبوده  مورد سنجش ) تیرد و اهمکعمل(در دو ب
ن ین پرسشنامه توسط متخصصیا ییروا. رندیگ یقرار م
آن  ییاید و پاید رسییو خبرگان مورد مراجعه به تأ یدانشگاه

در . دیمحاسبه گرد 84/0رونباخ برابر ک يبا استفاده از آلفا
حاصل از  یفکی يها  ل دادهیبه منظور تحلق حاضر، یتحق

ن از یو همچن یفکی يها  ل دادهیتحل يها  مصاحبه، از روش
به منظور . استفاده شده است یبه طور مقتض یشیرایروش و

 t ز از آزمونیها ن  حاصل از پرسشنامه یمک يها  ل دادهیتحل
پس از . استفاده شده است SPSSافزار  همبسته و نرم
ع خالق یصنا یت سازماندهین عوامل موفقیتر استخراج مهم
گرفته به منظور استخراج راهبردها و  صورت يها  در پژوهش

 1ردکعمل–تیل اهمین عوامل از روش تحلیا يبند  دسته
(IPA) تحت  ییاجرا يارهاکت هم راهیاستفاده و در نها
  .شنهادات ارائه شده استیعنوان پ

 يبرا سودمند و اثربخش يابزار رد،کعمل- تیاهم لیتحل
 عمل بتوان آن اساس بر تا استها  شاخص يبند تیاولو
رد توسط کعمل-تیل اهمیمدل تحل .داد انجام را یابیارزش
ن مدل در ینده ایت فزایاهم. ارائه شده است 2زیال و جمیمارت
و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف سامانه و  یشناس بیآس
بهبود،  يها و اتخاذ راهبردها  تیآن در شناخت اولو ییاراک

 یاتیو عمل یپژوهش يها  نهیادشده در زمیه مدل کموجب شده 
ز ین پژوهش نیل در این دلیبه هم. ار گرفته شودکمختلف، به 

شده تا نقاط قوت و ضعف هر  ین روش سعیبا استفاده از هم
شوند  یابیل و ارزیت، تحلیموفق يدیلکدام از عوامل ک
  ].34و33[

ه قرار ک ییها  ست شاخصیبا ی، مIPAاربرد مدل کبه منظور 
 يها  استخراج مؤلفه]. 35[ل شوند مشخص گردند یاست تحل

رد یکرو یکا ی يم تئوریو مفاه یشناس  بر اساس روش یلیتحل
ها، در   مؤلفه يت پشتوانه نظریتواند ضمن تقو ین، میمع ينظر

. دیالزم را ارائه نما يآنها، راهبردها ییخصوص نحوه شناسا
 یرامون ساماندهیپ ییبا توجه به ضرورت ارائه راهبردها

شور، به زعم نگارندگان مدل کع خالق در یت صنایوضع
IPA اربرد ک يبرا. رسد یار مطلوب به نظر میمدل بس یک

ق یع خالق از طریت صنایموفق يدیلکن مدل ابتدا عوامل یا
ن مصاحبه با نخبگان احصاء و یمچنو ه یمرور متون قبل

  .ل شدندیه و تحلیتجز IP سیماتر یکج در قالب یسپس نتا
عد اهم IPAدر مدل  رد مورد کت و عملیهر عامل از دو ب

تواند با استفاده از  یها م  سنجش شاخص. ردیگ یسنجش قرار م
صورت  يا ا نُه درجهیاس پنج، هفت یمق يپرسشنامه دارا

ب، از خبرگان در مورد هر شاخص، دو یترتن یبه ا ].36[رد یگ
شده، چقدر مهم  مطرح يدیلکعامل : شود یده میسؤال پرس

 یشور در شاخص مورد نظر در چه سطحکرد کاست و عمل
رد کت و عملیمربوط به سطح اهم يها  داده. قرار دارد
عدکشب یک يها، بر رو  شاخص ه در آن محور ک يه دو بY 

عد اهم ت و محور ینشانگر بX عد عمل رد است کنشانگر ب

                                                 
1- Importance-Performance Analysis (IPA) 
2- Martila and James  
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عدکن شبیا]. 37[شوند  یش داده مینما س ی، ماتريه دوب
س ینقش ماتر. شود یده مینام IPس یا ماتریرد کعمل-تیاهم
IP است و در هر ) كا چاری(چهار قسمت  يه در واقع داراک
 يریگ میند تصمیبه فرآ کمکقرار دارد  ی، راهبرد خاصكچار
ها   ت شاخصیشناخت درجه اولو يس، برایرن ماتیاز ا. است

  .شود یجهت بهبود استفاده م

 
 عملکرد-ساختار ماتریس اهمیت) 1شکل 

مه یاز محورها به دو ن یکهر  IPس یم ماتریبه منظور ترس
ار، از نقطه تقاطع استفاده کن یانجام ا يبرا. شوند یقسمت م

 ینقطه تقاطع، مختصات محل تقاطع خطوط]. 38[شود  یم
ن یا. ندک یم میرا به چهار بخش، تقس IPس یه ماترکاست 

 يبند  هکشب يشود و از آنها برا یده مینام یخطوط، خطوط ربع
ن مختصات تقاطع ییبه منظور تع. گردد یاستفاده م IPس یماتر

رد یکدر رو. رد وجود داردیک، دو رویخطوط ربع
مثالً . ردیگ یاس قرار میز مقکمحور، نقطه تقاطع در مر اسیمق

رت باشد یکل يا اس پنج درجهیاس مورد استفاده، مقیاگر مق
محور، نقطه تقاطع  رد دادهیکدر رو. نقطه تقاطع سه خواهد بود

ن نقطه تقاطع از ییتع يها قرار داشته و برا  ز دادهکدر مر
  ].39[شود  یانه استفاده میا مین یانگیم

رد و کملمربوط به سطح ع يها  ن دادهیانگی، از مIPAدر مدل 
از  یکت هر یمربوط به درجه اهم يها  ن دادهیانگیم

ش آن در ین مختصات هر شاخص و نماییتع يها، برا  شاخص
ن یب با جفت شدن این ترتیبه ا. شود یاستفاده م IPس یماتر

از  یکیها در   از شاخص یکر، هر یدو مجموعه از مقاد
 (Q1)ربع اول ]. 34[رند یگ یقرار م IPس یماتر يها  كچار
ه، ین ناحیشده در ا واقع يها  ه شاخصکدهنده آن است   نشان

د به ین بایبوده و بنابرا يفور یازمند اقدام اصالحین
 ییت باالیاند اولو  قرار گرفته كن چاریه در اک ییها  شاخص

، در (Q2)موجود در ربع دوم  يها  شاخص. داده شود
در . ابدیم ت دواین وضعید ایت نسبتاً مطلوب بوده و بایوضع
ن یکن است لیرد هر دو پائکت و عملیاهم (Q3)سوم  كچار

ننده نبوده و کدیرد سامانه تهدکعمل يها برا  ن شاخصیا
 يها ت هم شاخصیدر نها. ستندین يازمند اصالح فورین

رمهم یانگر نقاط قوت غی، ب(Q4)چهارم  كموجود در چار
ن یشده در ا صرفها و منابع   ه احتماالً بهتر است تالشکاست 

 ].34[ز شود کگر متمرید ییجا در جا

وجود دارد  یجا ناهماهنگکه در کنیافتن ای يبرا IPAدر مدل 
ن یانگیرد هر شاخص از مکن نمرات عملیانگیق میاز تفر

ب ین ترتیبه ا]. 36[شود  یاستفاده م (P-I)ت آن ینمرات اهم
رد، کت و عملین اهمیاف بکها، ش  از شاخص یکهر  يبرا

ه تفاوت کآن است  یلکم کح]. 34[گردد  یم ییشناسا
برابر صفر باشد؛  یستیت باین اهمیانگیرد از مکن عملیانگیم

 ییها  در شاخص ویژهبهانجام شود  ید اقدام اصالحیبا وگرنه
ت یاست وضع یت آنها منفیرد از اهمکن عملیانگیق میه تفرک

 یها، برخ  هشتر دادیل بیبه منظور تحل]. 40[تر است   نامطلوب
ت و یاهم كهر شاخص در دو مال يها  نیانگیاز محققان م

سه قرار یهمبسته، مورد مقا tرد را با استفاده از آزمون کعمل
ها را   نیانگین جفت میاز ا یکتفاوت هر  يداده و معنادار

ن یتفاوت ب IPAن در مدل یبنابرا ].36[ند ینما یم یبررس
هر مؤلفه به لحاظ رد کن عملیانگیت و مین اهمیانگیم

البته به منظور . ردیگ یمورد توجه قرار م يآمار يمعنادار
الزم  ها دام مؤلفهک يه براکنیدر خصوص ا یینها يریگ  میتصم

ت با یر اولوین مسیرد و در ایصورت گ یاست اقدام اصالح
ه مؤلفه مورد نظر در کنمود  ید بررسیهاست با  دام مؤلفهک
  .قرار گرفته است IPس یدام ربع ماترک
  
  ها  افتهیل یتحل -5
ل یو تحل يآور ر جمعیسه گام ز ین پژوهش طیا يها  افتهی

  :شدند
ن پژوهش به شمار یا یه در واقع گام اساسکگام اول ) الف

ت یموفق يدیلکرود مستلزم شناخت و استخراج عوامل  یم
ها در واقع همان   ن مؤلفهیا. شور بوده استکصنعت محتوا در 

ها مورد   داده يآور جمع يه براکاست  يا  پرسشنامه يها  هیگو
عد یها هر گو  ن پرسشنامهیدر ا. استفاده قرار گرفتند ه در دو ب
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به  يها  از داده. ت مورد سنجش قرار گرفتیرد و اهمکعمل
 يجاد جدول راهنمایا ين مرحله، برایدست آمده در ا

  .شود یاستفاده م IPس یماتر
در . شود یه میته IPس یماتر يول راهنمادر گام دوم جد) ب
ن یا. شوند یم يدگذارکها   از مؤلفه یکن جدول هر یا
ها   ت مؤلفهیش موقعیل در نمای، صرفاً به منظور تسهيدگذارک

 يها  ، بر اساس دادهيدگذارکپس از . است IPس یدر ماتر
ن یانگیت و مین اهمیانگیها، م  شده از پرسشنامه يآور جمع
از  یکت هر یرد از اهمکسپس فاصله سطح عملرد و کعمل

همبسته،  tسپس با استفاده از آزمون . گردد یها محاسبه م  مؤلفه
ن یانگیت و مین اهمیانگین میشده ب تفاوت مشاهده يمعنادار

ن تفاوت یاگر ا. ردیگ یرد هر مؤلفه مورد آزمون قرار مکعمل
ه ک دهنده آن است  باشد نشان یمعنادار و جهت تفاوت منف

ت یسطح اهم(آل آن   دهیت ایرد مؤلفه از وضعکسطح عمل
آمده  3ج محاسبات فوق در جدول ینتا. فاصله دارد) مؤلفه
  .است

اگر چه تا  IPنتایج محاسبات جدول راهنماي ماتریس ) ج
حدودي وضعیت عوامل کلیدي موفقیت در صنعت محتوا را 

عدي،  آشکار می سازد لیکن نتایج حاصل از این تحلیل دوب
 IPشود که موقعیت هر عامل در ماتریس  هنگامی کامل می

عد سوم نیز وارد تحلیل شود. مشخص گردد بنابراین باید ب .
بایست بر اساس میانگین اهمیت و میانگین  ین منظور میبد

نمایش داده  IPعملکرد هر مؤلفه، مختصات آن در ماتریس 
شود، تا مشخص گردد عامل مورد نظر، در کدامیک از 

برحسب این که عوامل مورد نظر در . ها قرار دارد  چارك
توان به  هاي ماتریس قرار داشته باشد می  کدامیک از چارك

ه راهبردهایی به منظور سامان یافتن وضعیت این صنعت ارائ
  .در کشور پرداخت

در تمامی عوامل، میانگین عملکرد مؤلفه از  3مطابق جدول 
همبسته نیز  tمیانگین اهمیت عامل کمتر بوده و نتایج آزمون 

نشانگر آن است که تفاوت بین سطح عملکرد و درجه 
در تحقیق . استاهمیت، براي تمامی عوامل معنادار بوده 

محور  حاضر به منظور تعیین نقطه تقاطع از رویکرد مقیاس
ها   گیري مؤلفه  استفاده شده و در طراحی پرسشنامه براي اندازه

اي لیکرت استفاده گردیده مرکز مقیاس   از مقیاس پنج درجه
  .باشد عدد سه می

موقعیت هر یک از عوامل کلیدي موفقیت صنعت  2در شکل 
عوامل سرمایه . مشخص شده است IPاتریس محتوا، در م

 هاي حوزه در فعال پژوهشی هاي سازمان و انسانی، مؤسسات
هاي   نهادي، حمایت و ساختاري هاي خالق، سرمایه صنایع

خالق، منافع  صنایع از حاصل اقتصادي دولت، منافع
 خالق، شبکه صنایع نیاز مورد هاي اجتماعی، زیرساخت

 وسیع شبکه مندي از بهره طریق افزایی از  هم( وسیع و گسترده
 مالی منابع به کارآفرینانه، دسترسی هاي ، مهارت)متخصصین

 خبرگان دیدگاه از تیموفق يدیکل عوامل در IPجدول راهنماي ماتریس ) 3 جدول

 I P (P-I) t-value  موفقیت کلیدي عوامل  ردیف
  -526/18  -4/2  4/2  8/4  سرمایه انسانی  1
  -004/7  -6/1  7/2  3/4  خالق صنایع هاي حوزه در فعال پژوهشیهاي  سازمان و مؤسسات  2
  -498/8  -9/0  6/3  5/4  فرهنگی سرمایه  3
  -678/4  -3/1  7/2  4  نهادي و ساختاري هاي سرمایه  4
  -423/5  -4/1  2/2  6/3  دولت هاي حمایت  5
  -959/4  -5/0  4/2  9/2  بازار هاي سرمایه  6
  -359/15  -5/1  3/2  8/3  اقتصادي حاصل از صنایع خالق منافع  7
  -589/9  -9/1  1/2  4  اجتماعی منافع  8
  -658/14  -1/2  3/2  4/4  خالق صنایع نیاز مورد هاي زیرساخت  9
  -859/3  -3/1  4/2  7/3  )متخصصین وسیع شبکه مندي از بهره طریق افزایی از  هم( وسیع و گسترده شبکه  10
  -915/3  -6/0  6/2  2/3  کارآفرینانه هاي مهارت  11
  -630/4  -4/0  5/2  9/2  خالق صنایع فناوران وکار براي کسب مناسب موقعیت مکانی  12
  -359/20  -4/2  4/2  8/4  دسترسی به منابع مالی مناسب  13
  -455/16  -2  2/2  2/4  خالق صنایع از حمایت براي مناسب قوانین  14
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خالق در  صنایع از حمایت براي مناسب مناسب و قوانین
قرار داشته و به عنوان نقاط  IPماتریس  (Q1)چارك اول 

ضعف سامانه براي اقدام اصالحی و بهبود در اولویت قرار 
 مناسب مکانی بازار و نیز موقعیت هاي عوامل سرمایه. دارند
 (Q3)خالق در چارك سوم  صنایع فناوران وکار براي کسب

تفاوتی قرار دارد و با توجه به پائین بودن نسبی   و در منطقه بی
آنها به منظور اصالح و بهبود از اولویت کمی  درجه اهمیت

هیچ عاملی در محدوده چارك چهارم . برخوردار هستند
(Q4) شاید این نکته به . و در منطقه اتالف واقع نشده است

ذهن متبادر گردد که با توجه به قرار گرفتن اکثر عوامل در 
چارك اول و همچنین نوپا بودن این صنعت در ایران و دنیا، 

ز اتالفی در این زمینه صورت نگرفته و این امر در بازه هنو
تنها عامل سرمایه فرهنگی . تري رخ خواهد داد زمانی طوالنی

و در منطقه قابل قبول قرار دارد که  (Q2)در چارك دوم 

جهت اقدام اصالحی از اولویت باالیی برخوردار نیست و 
  .راهبردهاي این عامل در جهت حفظ و نگهداري آن است

  
  گیري نتیجه -6

 و  برده پی خالق صنایع استراتژیک اهمیت به که کشورهایی
اند  رسانده انجام در این خصوص به را متناسبی اقدامات
 سطح در فرهنگی نفوذ همچنین و اقتصادي نظر از امروزه

 که کشورهایی عکس، به .دارند ممتازي المللی، موقعیت بین
 سیاسی، اهداف از ایدئولوژیک، اعم مختلف دالیل به

 خالق صنایع از فرهنگی، ماهیت حتی یا مدت کوتاه اقتصادي
 و محصوالت  هجوم گرفتار اند امروز نکرده حمایت خود
 گونه همه  معرض در و اند شده بیگانه فرهنگی اهايمحتو

 و فرهنگی  هویت افتادن خطر به همچون آن جدي پیامدهاي
 یا) رایت کپی(تکثیر  حق بابت سنگین هاي هزینه پرداخت

 اند گرفته قرار فرهنگی واردات برابر در مانع ایجاد براي فشار

                                  9/4  
ت
همی

ا
  

  8/4        13و1                          
                                  7/4  
                                  6/4  
  3                                5/4  
                            9      4/4  
                    2              3/4  
                              14    2/4  
                                  1/4  
                    4            8  4  
                                  9/3  
                            7      8/3  
                          10        7/3  
                              5    6/3  
                                  5/3  
                                  4/3  
                                  3/3  
                      11            2/3  
                                  1/3  
                                  3  
                        12  6        9/2  

7/3  6/3  5/3  4/3  3/3  2/3  1/3  3  9/2  8/2  7/2  6/2  5/2  4/2  3/2  2/2  1/2  2  
    عملکرد

  IP سیماتر در تیموفق يدیکل عوامل مختصات) 2شکل 
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 فرهنگیاز لحاظ  چه و اقتصادي لحاظ از چه سبب بدین و
تحقیق حاضر نشان داد که . دارند قرار انزوا خطر معرض در

توجه به عوامل کلیدي موفقیت در صنعت محتوا به عنوان 
صنعتی براي ساماندهی صنایع خالق کشور، از نظر خبرگان و 
فعاالن حاضر در این صنعت در حال حاضر هنوز در وضعیت 

تنها عامل  از سوي دیگر و با توجه به. مطلوبی قرار ندارد
هاي فرهنگی که در وضعیت   کلیدي موفقیت یعنی سرمایه

مطلوب قرار دارند این نکته قابل درك است که کشور ما منبع 
هاي فرهنگی را داراست که به دلیل عدم  عظیمی از سرمایه

توجه به ابعاد متخلف این سرمایه همچنان در زمینه تبدیل آن 
اقتصادي و نیز سرمایه  به یک سرمایه ملموس یا همان سرمایه

  .هویتی یا همان جذابیت، در دنیا موفق نبوده است
هاي داخلی در حوزه صنایع خالق  آنچه که از مرور پژوهش

آید عدم توجه کافی پژوهشگران به ساختاردهی این  برمی
هاي اندك پژوهشگران در این حوزه که   تالش. صنعت است

عت به داخل کشور ناشی از جدیدالورود بودن ادبیات این صن
است بیشتر حول معرفی و تبیین مفهوم صنایع خالق و به 

آنچه این . نوعی مروري بر پیشینه متنی این صنایع بوده است
هاي داخلی و   پژوهش به دنبال آن بوده استفاده از پژوهش

گرفته به منظور ارائه پیشنهاداتی اجرایی در  خارجی صورت
. ایع خالق کشور استجهت حرکت در مسیر ساختاردهی صن

با توجه به هر یک از عوامل کلیدي موفقیت در  4در جدول 
اي از راهبردهاي اجرایی پیشنهاد شده  صنعت محتوا، مجموعه

  .است
  
  پیشنهادهاي کاربردي -7

در ادامه نتایج حاصل از این پژوهش و در تطبیق با نتایج 
مذکور براي صنعت محتوا و دیگر صنایع خالق، برخی 

  :گردد هادهاي کاربردي به شرح زیر ارائه میپیشن
شده درجه  تنها دو عامل از چهارده عامل کلیدي شناسایی •

ها عملکرد پائینی  اهمیت پائینی دارند که هر دو این عامل
: توان چنین گفت در توضیح این وضعیت، می. نیز دارند

با توجه به فضاي فرهنگی کشور که یک فضاي باز و 
باشد سرمایه بازار که عبارت است از  میداراي غناي الزم 

اي در بازار محصوالت فرهنگی و   وجود نهادهاي واسطه
خالق، از دیدگاه خبرگان آنچنان اهمیتی ندارد و ارتباط با 

تواند به صورت مستقیم و با  مشتري در این بازار می
حذف این نهادها که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادي 

از سوي دیگر، ماهیت . مراه باشدگردد ه بیشتر می
خدماتی و نرم صنایع خالق منجر به آن شده تا این 
محصوالت بر خالف محصوالت صنعتی و داراي ماهیت 

سازي در فضاهاي محدود   سخت، قابلیت تولید و تجاري
هاي حجیم و حتی به صورت   و بدون نیاز به زیرساخت

تواند به  یاین مزیت م. مشاغل خانگی را هم داشته باشند
  .رشد و شکوفایی اقتصاد خالق کشور کمک کند

در این صنعت هیچ عاملی با اهمیت پائین و عملکرد باال  •
این وضعیت از دیدگاه پژوهشگران . شناسایی نشده است

این تحقیق، نشان از نوپا بودن صنایع خالق در کشور دارد 
که عالوه بر تلقی از آن به عنوان یک نقطه قوت در فضاي 
کلی این صنعت، بیانگر اهمیت توجه به تحقیقاتی همچون 
پژوهش حاضر با هدف به انحراف نرفتن و طی مسیر 

  .صحیح این صنعت نوپا در کشور است
واقعیت بسیار مشهود، عدم وجود مرکز، سازمان یا نهادي  •

افزایی در این حوزه   به منظور گردآوري اطالعات و هم
ادي به منظور بر این اساس، الزم است نه. است

سازماندهی صنایع محتوا در کشور ایجاد و وظیفه حمایت 
  .آوري اطالعات در این حوزه را بر عهده گیرد و جمع

به منظور سازماندهی بهتر صنایع خالق در کشور،  •
ضروري است اقدامات الزم جهت طراحی و تحلیل 

  .زنجیره ارزش صنایع خالق در کشور صورت گیرد
ریزي در جهت تقویت   به منظور برنامهالزم است در آینده  •

عوامل کلیدي موفقیت و داراي درجه اهمیت باال، 
  .پژوهشی مجزا صورت گیرد

از تحقیقات آتی قابل انجام بر مبناي پژوهش حاضر  •
مند و دربرگیرنده روابط   توان به ارائه چارچوبی نظام می
ی معلولی مربوط به کلیه عوامل کلیدي موفقیت -علّ

  .اي اشاره کرد  ده با هدف تشخیص عوامل ریشهش شناسایی
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  راهبردهاي منطبق با عوامل کلیدي موفقیت صنعت محتوا) 4جدول 

ف
ردی

  

  موفقیت کلیدي عامل
در  جایگاه

 IPماتریس 
  اجرایی پیشنهادات

 Q1  سرمایه انسانی  1

  هاي دانشگاهی مرتبط  ایجاد و توسعه رشته. 1
  حوزه صنایع فرهنگی خالقتربیت نیروي انسانی متخصص در . 2
  گسترش فرهنگ خالقیت و نوآوري. 3

2  
 در فعال پژوهشیهاي  سازمان و مؤسسات

 Q1  خالق صنایع هاي حوزه

هاي پژوهشی درحوزه صنایع خالق همچون مراکز رشد صنایع  ایجاد و توسعه سازمان. 1
  خالق

  هاي موجود با هدف تغییر جهت به سمت صنایع خالق راهبري سازمان. 2

 Q2  فرهنگی سرمایه  3
سازي، ارتقاء و مستندسازي   هاي فرهنگی جهت حفظ، غنی  مدیریت دانش سرمایه. 1

  هاي فرهنگی موجود سرمایه

 Q1  نهادي و ساختاري هاي سرمایه  4
  هاي صنایع خالق  توسعه خوشه. 1
  رفع موانع قانونی و ایجاد تسهیالت جهت توسعه صنایع خالق. 2

 Q1  دولت هاي حمایت  5

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

  المللی هاي فعال در حوزه صنایع خالق با هدف حضور در بازارهاي بین  شرکت

 Q3  بازار هاي سرمایه  6

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

  اي و داللی محصوالت فرهنگی به صورت غیرمجاز  حذف نهادهاي واسطه. 2

 Q1  اقتصادي حاصل از صنایع خالق منافع  7
هاي فعال در حوزه   هاي اقتصادي به شرکت  قیمت و مشوق اختصاص تسهیالت ارزان. 1

  صنایع خالق

 Q1  اجتماعی منافع  8
براي معرفی و حمایت از جوانان مستعد و عالقمند به فعالیت در  Startupاندازي  راه. 1

  این حوزه

 Q1  خالق صنایع نیاز مورد هاي زیرساخت  9

  توسعه و ترویج فناوري فرهنگی. 1
  هاي دانشگاهی مرتبط  ایجاد و توسعه رشته. 2
  اندازي مراکز رشد صنایع خالق راه. 3
  گذاري خطرپذیر در حوزه صنایع خالق هاي سرمایه اندازي صندوق راه. 4

10  
 طریق افزایی از  هم( وسیع و گسترده شبکه
 Q1  )متخصصین وسیع شبکه مندي از بهره

  اندازي مراکز رشد صنایع خالق راه. 1
  هاي تفکر صنایع خالق  اندازي کانون راه. 2
  خالقتهیه بانک اطالعاتی متخصصین صنایع . 3
هاي   ها و شرکت  هاي تخصصی در حوزه صنایع خالق با مشارکت دانشگاه  تشکیل گروه. 4

  فعال در این حوزه

 Q1  کارآفرینانه هاي مهارت  11

  هاي فعال در این حوزه  هاي کارآفرینی براي شرکت  آموزش مهارت. 1
ها و   ه  همکاري دانشگاهاي تخصصی کارآفرینی در حوزه صنایع خالق با   اندازي کارگاه راه. 2

  هاي فعال در این حوزه  شرکت

12  
 وکار براي کسب مناسب موقعیت مکانی

  اندازي مراکز رشد صنایع خالق راه. Q3 1  خالق صنایع فناوران

 Q1  دسترسی به منابع مالی مناسب  13

  گذاري خطرپذیر در حوزه صنایع خالق هاي سرمایه اندازي صندوق راه. 1
هاي فعال   هاي مالی و غیرمالی از شرکت  اندازي سازمانی به منظور حمایت راهطراحی و . 2

  المللی در حوزه صنایع خالق با هدف حضور در بازارهاي بین

14  
 صنایع از حمایت براي مناسب قوانین

  رفع موانع قانونی و ایجاد تسهیالت جهت توسعه صنایع خالق. Q1 1  خالق
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