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شناسایی و اولویت بندی اثر 
ظرفیت های صنایع خالق رسانه ای 

بر پیشرفت تولید ملی در ایران

صنایع رسانه ای خالق این ظرفیت را دارند تا نقش هایی فراگیرتر از ِصرف تولید محصوالت 
برای کســب سود، در پیشــرفت تولید ملی ایفا کنند. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر 
شناســایی ظرفیت  ها و تعیین اولویت بهره برداری از این ظرفیت  ها در پیشرفت تولید ملی، 
برای هر یک از بازیگران شاخص تولید ملی در ایران است. برای این منظور ابتدا 9 بازیگر 
اصلی تقویت کننده تولید ملی و وظایف آنها به وسیله منابع کتابخانه ای و مصاحبه با 11 نفر 
از خبرگان مربوط شناسایی شدند. سپس ظرفیت های صنایع خالق رسانه ای در ایران نیز به 
روش تحلیل مضمون در 3 مضمون فراگیر، 12 مضمون سازمان دهنده و 138 مضمون پایه 
از میان منابع کتابخانه ای و 10 مصاحبه با خبرگان اســتخراج شدند. برای ارزیابی تأثیر این 
ظرفیت ها بر پیشرفت تولید ملی، نخست وزن هر بازیگر از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی 
مشخص شد و پس از آن تأثیر هریک از ظرفیت  ها بر هر بازیگر در قالب پرسشنامه و مبتنی بر 
نظر 16 نفر خبرگان و با استفاده از تکنیک تاپسیس شناسایی و اولویت هر ظرفیت مشخص 
گردید. در نهایت مشــخص شد که 5 اولویت برتر ظرفیت های صنایع خالق رسانه ای برای 
پیشرفت در تولید ملی ایران به ترتیب عبارت اند از: ارتباطی ـ تعاملی، الگوسازی، نظارتی، 
انســجام بخشــی و تبلیغی ـ ترویجی که در صورت بهره برداری از آنها می توان موجبات 
پیشرفت تولید ملی در جمهوری اسالمی ایران را در بعد نرم افزاری بیش از پیش فراهم کرد. 
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