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طراحی نظام پایش اثرات صنایع 
خالق ایران

صنایع خالق و فرهنگی یکی از سریع ترین بخش های رشدکننده در سطح جهانی 
است. پیش بینی می شود که این بخش در سال های آینده نقش بیشتری را در اقتصاد 
دنیا بازی کند. رشــد روزافزون این صنایع، عالوه بر نتایــج اقتصادی، تأثیرات و 
پیامدهایی را به دنبال خواهند داشت که به مراتب از نتایج اقتصادی در سطح بنگاه 
مهم تر اســت. تغییر هویت، تغییر ســبک زندگی، رویکرد جامعه به استقالل ملی 
و مواردی از این قبیل، از جمله اثرات صنایع خالق می تواند باشــد. بنابراین، نظام 
حاکمیتی باید با ایجاد سازوکاری به پایش پیامد ها و اثرات صنایع خالق بپردازد.
این پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان و به کار بردن 
چارچوب استانداردشده سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی به ارائه نظام پایش 
اثرات صنایع خالق متناســب با نظام ارزشی ایران پرداخته است. سه مقوله اصلی 
شامل پایش اثرات سیاسی صنایع خالق، اثرات صنایع خالق بر توسعه ملی و اثرات 
هویتی صنایع خالق و پانزده مفهوم محوری ذیل این سه مقوله، شناسایی شدند. در 
انتها نیز با استفاده از روش دلفی فازی، اعتبارسنجی یافته های پژوهش، انجام گرفت. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
پس از خلق ادبیات جدید در سال های اخیر در حوزه اقتصاد فرهنگ با عناوینی همچون 
صنایع خالق، صنایع نرم، صنعت فرهنگ، اقتصاد فرهنگ و مواردی از این دست، بسیاری 
از کشــورها، با توجه به ماهیت این صنایع که فراتر از صنایع ســخت، فرهنگ و محتوای 
فکری را هدف قرار می دهند، به دنبال راهکاری برای کنترل و پایش تولیدات این صنایع 
هستند. نظام پایش برای ارزیابی تأثیر سیاست های صنایع و یا برای تخصیص بودجه به 
اقدامات سیاستی جایگزین کمک می کند. )پوتر و استوری1، 2007( مدل های ارزیابی به 
درک ما از توابع، کارکرد ها و خدماتی که توســط شرکت ها ارائه می شود، کمک می کند. 
)ماتئوس2، 2015( جمهوری اسالمی ایران نیز، به عنوان کشوری که دارای تاریخ و فرهنگ 
چند هزارساله است، نمی تواند نسبت به مسئله صنایع خالق به صورت خنثی و منفعل باشد 
و نیازمند مدلی بومی برای پایش صنایع خالق است. تاکنون نه تنها در جمهوری اسالمی 
ایران مدل جامعی برای پایش صنایع خالق، به تصویب مراجع ذی ربط نرسیده است بلکه 
پژوهش های چندانی هم در این زمینه انجام نشــده اســت. برخی پژوهش ها و مطالعات 
تخصصی در حوزه هایی خاص از صنایع خالق که بیشتر معطوف به خروجی های هر رشته 
از صنایع خالق بوده، انجام شده، لیکن تدوین نظامی جامع برای صنایع خالق به صورتی 
عام که تمام ابعاد این صنایع را در بر بگیرد و مبنایی برای طراحی های تخصصی صنایع 
خالق باشد، مورد پژوهش قرار نگرفته است. رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه های 
کالن ملی و فراملی برای صنایع خالق، نیازمند پایش مســتمر و نظام مند تمام مجموعه 
در کل و اجزای این مجموعه یعنی زنجیره خلق ارزش در صنایع خالق اســت. طراحی 
یک نظام پایش تاحدود زیادی این نگرانی سیاست گذاران در عرصه ملی را مرتفع خواهد 
ساخت. نظام پایش با بررسی و ارزیابی مستمر فرایند و اجزای تولید ارزش در صنعت خالق، 
میزان دســتیابی به اهداف از پیش تعیین شده در هر برهه زمانی و همچنین انحراف های 
احتمالی را نشــان خواهد داد. یکی از مهم ترین چارچوب های نظری جهت طراحی مدل 
نظام پایش صنایع نرم توسط سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی3 در سال 2002 ارائه 
شده است. )سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، 2002( مطابق با این چارچوب، نظام 

پایش در پنج سطح باید طراحی گردد. 
1. Potter & Storey
2. Matthews
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)



133

نظام پایش ورودی ها1، فرایند2، خروجی ها3، پیامدها4 و اثرات5، پنج سطح این مدل را 
تشکیل می دهد که مختصراً در بخش بعد توضیح داده خواهد شد. این پژوهش با استفاده 
از نظر خبرگان و روش نظریه داده بنیاد و در چارچوب فوق الذکر، با هدف مدل سازی نظام 
پایش اثرات صنایع خالق، اجرا شده است. یک جنبه بسیار مهم نوآوری در این تحقیق، 
استفاده توأمان از چارچوب های بین المللی و ارزش های اسالمی ایرانی برای طراحی نظام 

پایش صنایع خالق در جمهوری اسالمی ایران است.

2. مبانی نظری 
در این بخش به صورت مختصر به تعریف صنایع خالق و نقش آن در اقتصاد نوظهور به نام 
اقتصاد خالق پرداخته می شــود. سپس برخی مطالعاتی که در زمینه اثرات صنایع خالق 

تاکنون انجام شده است، در بخش پیشینه بحث مورد اشاره قرار می گیرد.

2.1. صنایع خالق و نقش آن در اقتصاد
اصطالح صنایع خالق در سال های آغازین دهه 1990 و نخستین بار در استرالیا پدید آمد. 
در آن زمان دولتمردان اســترالیا یک چشم انداز بلندمدت برای کشورشان تدوین نمودند 
که طی آن ملت اســترالیا باید به یک »ملت خالق« تبدیل می شــد که تکیه گاه اقتصادی 
آن صنایع خالق اســت. تعریف صنایع خالق به خصوص در تقابل با مفهوم مشابه صنایع 
فرهنگی، یک مورد به شــدت اختالفی اســت. گاه در ادبیات آکادمیک برخی پژوهش ها 
یکســان در نظر گرفته می شــود و گاه دو مفهوم متفاوت. شاید یک روش منطقی برای 
پی بردن به شباهت ها و تفاوت های این دو مفهوم تعریف کاال ها و خدماتی است که این 

صنایع تولید می کنند. )کیقبادی و دیگران، 1387(
در مقایســه با کاال های فرهنگی که ارزش اصلی آنها به محتوای فرهنگی آنها است، 
کاال های خالق قرار دارند که شــمولیت بیشــتری نسبت به کاال های فرهنگی دارند و به 
نوعی کاال های فرهنگی زیرمجموعه این صنایع قرار می گیرند. توجه به صنایع یا کاال های 

1. Inputs
2. Activities
3. Outputs
4. Outcomes
5. Impacts
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خالق از این جهت اســت که درصد مشــارکت خالقیت در تولید این کاال ها و خدمات به 
مراتب بیشتر از کاال های فرهنگی است و هدف از تولید آنها نیز ارزش تجاری آنها است. 
این کاال ها و خدمات، مواردی همچون انواع طراحی ها و نرم افزار ها را نیز شامل می شوند. 
به طور کلی آنچه که باعث می شود کاال های فرهنگی و کاال های خالق در یک دسته قرار 

گیرند، سطح معینی از خالقیت است که در آنها دیده می شود.
دولت انگلیس، این صنایع را به عنوان صنایعی که اصل و ریشــه خود را از خالقیت، 
مهارت و استعداد افراد می گیرد و صنایعی که پتانسیل ثروت و شغل آفرینی را از طریق 
پــرورش و بهره بردن از ســرمایه های ذهنی دارند، تعریف می کنند. )ســازمان فرهنگ، 
رســانه و ورزش دولت انگلســتان1، 2001( منطق اولیه گروه بندی فعالیت های متفاوت 
بــا یکدیگر تحت این عنوان را می توان خالقیت فردی و ســرمایه فکری موجود در این 
فعالیت ها دانست. فصل مشترک تمام این صنایع این است که ویژگی های زیبایی شناسانه 
عنصر تعیین کننده تمایز و ارزش محصوالت و خدمات در این صنایع اســت. )کیقبادی 

و دیگران، 1387(
اصطالح صنایع خالق اشــاره به طیفی از صنایع نرم دارد که کارکرد های اجتماعی و 
فرهنگی تعریف شــده و مشخصی دارند و مانند هر صنعتی دیگری و حتی بیش از اغلب 
صنایع موجود، می توانند مولد ارزش افزوده اقتصادی باشــند. ویژگی بارز این صنایع آن 
اســت که برای تولید کاال های مورد نظر خود، به جای بهره گیری از مواد اولیه طبیعی و 
معدنی، از برونداد های فکری و ذوقی انســان که ماهیت هنری و فرهنگی دارد، استفاده 
می کنند. )کیقبادی و دیگران، 1387( در این پژوهش مقصود ما از صنایع خالق بســیار 

نزدیک به تعریف فوق است.
برای صنایع خالق طبقه بندی های مختلفی نیز ارائه شده است. برخی از سیستم های 
طبقه بندی توسط محققین دانشگاهی ارائه شده است و در برخی کشور ها نیز، سیستم های 
حاکمیتــی، طبقه بندی های خاصی از صنایع خالق را پذیرفته و حمایت کرده اند. جدول 

زیر نمونه ای از طبقه بندی های صنایع خالق را نشان می دهد.

1. UK Government Department for Culture, Media, and Sport
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جدول 1: سیستم های طبقه بندی صنایع خالق در کشور های خاصی از دنیا1

سنگاپور5ایاالت متحده4آلمان3انگلستان2چین و شانگهای1

R&Dصنایع چاپ و تبلیغات
فیلم

صنایع با محوریت 
فّناوری اطالعات مالکیت معنوی

طراحی صنعتی، طراحی 
نرم افزار، تبلیغات، صنایع 

دستی
معماری

سازمان های 
خبری یا 

روزنامه نگاری
تبلیغاتتبلیغات

هنر و بازار های تبلیغات و طراحی
عتیقه

نمایشگاه های 
هنری، 

خرده فروشی 
کاال های فرهنگی

صنایع با مالکیت 
معنوی وابسته 

)مانند صنایع تولید 
اسباب بازی(

رسانه های 
سخن پراکنی

معماری، طراحی شهری و 
برنامه ریزی، طراحی فضای 

باز، طراحی داخلی
صنایع جانبی حق تبلیغاتصنایع دستی

تکثیر
طراحی داخلی، 
گرافیک ها و مد

هنر و ادبیات، چاپ 
روزنامه نگاری، هنر های 

نمایشی و موسیقی، رسانه 
)تلویزیون، فیلم، رادیو(

تولید نرم افزار/ مد
بازی ها

معماری، پوشاک، 
پاپوش، طراحی، مد، 

کاال های خانگی، 
اسباب بازی ها

خدمات معماری

فیلم و ویدئو، برنامه ریزی مشاوره ای
فیلم و ویدئو، موسیقیرادیو و تلوزیون

هنر های نمایشی

تجارت عتیقه یا 
هنرها، صنایع 

دستی

خدمات بازاریابی، 
خدمات مشاوره، خدمات 
نمایشگاهی و کنفرانسی

هنر های نمایشی موسیقی
هنر های نمایشیموسیقیو تجسمی

خدمات سینماییچاپ و نشر، نرم افزاردفاتر معماریهنر های نمایشیمصارف مد

طراحی مد، سرگرمی، 
ورزش، طراح عروسی، 

عکاسی

چاپ و نشر 
نرم افزار بازی ها 

ویدئویی و 
کامپیوتری

صنایع طراحی
تلویزیون و رادیو، 

هنر های گرافیکی و 
تجسمی

عکاسی
طراحی صنعتی

http://Creativecity.sh.cn ،)مرکز صنعت خالق شانگاهی( SCIC .1
DCMS .2 )دپارتمان انگلستان برای فرهنگ، رسانه و ورزش( )2011(

)2007( UNESCO 3. کمیسیون آلمانی
WIPO .4 )سازمان مالکیت فکری دنیا( )2003(

5. وزارت تجارت و صنعت سنگاپور )2005(
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صنایع خالق، برای اقتصاد ها و ملت های صنعتی شده و فراصنعتی شده بسیار اهمیت 
دارند. تولید سبک زندگی، تجربه های فرهنگی، میراث تاریخی، تصاویر، معانی و احساسات، 
به تدریج در جایگاه اهداف جامعه مصرف کننده قرار می گیرند. )ریفکین1، 2000( صنایع 
خالق براساس پیوند بین هنر و تجارت به وجود آمده اند. )کیوس2، 2003( صنایع خالق 
یکی از بازیگران مهم اقتصاد انگلستان است که با نسبت بیشتری از کل اقتصاد این کشور 
در حال رشــد است. از سال 1996 صنایع خالق در ژاپن علی رغم وجود رکود در اقتصاد 
ژاپن به رشــد خود ادامه می دهند. )بوکی3، 2005( بســیاری از صنایع خالق در چین با 
رشد ســریعی به دلیل استفاده همزمان از سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی 
مواجه شــدند. صنایع بازی های آنالین و تلویزیون دو صنعت خالقی هستند که در چین 

بسیارسریع رشد یافتند. )ژانگ و کلودوا4، 2011( 
سهم صنایع خالق در آمریکا در 2011، معادل 1500 میلیارد دالر بوده است که 6/48 
درصد GDP را شــامل می شده است. براساس آمار بانک جهانی در 2011 گردش مالی 
صنایع خالق در بازار های جهانی 8500 میلیارد دالر بوده است. نکته قابل توجه این است 
که اقتصاد خالق نه فقط شامل خدمات و کاال های فرهنگی بلکه گستره وسیع تری مانند 
بازی های الکترونیکی و اســباب بازی ها و حتی تحقیق و توسعه در این زمینه ها را شامل 
می شــود. در واقع هرچند فعالیت ها و فرایند های فرهنگی هســته اصلی اقتصاد خالق را 
تشکیل می دهد، اما فعالیت های مربوط به خالقیت که در تعریف صنایع فرهنگی نمی گنجد 
و سهم به سزایی در اقتصاد خالق دارد، مورد توجه است. )گزارش اقتصاد خالق5، 2013( 
مفهوم اقتصاد خالق که بر مبنای ســرمایه های خالق تعریف می شود از عوامل ایجاد 
رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشرفته به حساب می آید. دلیل گرایش جهانی به سمت 
صنایع خالق در برونداد اقتصاد تجارت بین المللی معاصر نهفته اســت. طبق گزارش های 
اقتصــاد خالق از جانب آنکتاد6 )2004، 2008، 2010(، ارزش صادرات جهانی کاال ها و 
خدمات خالق با ســرعت غیرمنتظره ای رو به افزایش اســت؛ به طوری که ارزش صادرات 

1. Rifkin
2. Caves
3. Bōeki
4. Zhang & Kloudova
5. Creative Economy Report
6. UNCTAD
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کل صنایع خالق در سال 2008 در مقایسه با سال 2002 بیش از دو برابر بود و از 204 
میلیارد دالر به 406 میلیارد دالر رسید.

جدول 2: صادرات  صنایع خالق به تفکیک گروه و منطقه، 2002 و 2008

گروه و منطقه اقتصادی
تغییر )%(ارزش )برحسب میلیون دالر(

2002-2008 20022008

204/948406/99299دنیا
127/903227/10378اقتصاد های توسعه یافته

94/514174/01884اروپا
18/55735/00089ایاالت متحده

3/9766/98876ژاپن
1-9/3279/215کانادا

75/835178/211132اقتصاد های در حال توسعه
66/700143/085115آسیای شرقی و جنوبی

32/34884/807162چین
2/60210/687311آسیای غربی 

5/5369/03063آمریکای التین و کاراییب
7402/220200آفریقا

UN COMTRADE منبع: آنکتاد، طبق داده ها رسمی در پایگاه داده ای

از ســویی کشور ما نیز نیازمند طراحی و مدل سازی ویژه ای از شرایط و سازوکار های 
اقتصادی اســت که مبتنی بر آن، فضای اقتصادی کشــور براساس فرض وجود حداکثر 
تحریم ها و فشــارها، به صورت فعال و نه منفعل طراحی شــود. در واقع کشور ما نیازمند 
بنیانی نظری و عملی برای مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعاالنه خود را برای 
مواجهه با تحریم ها، بیش از پیش آماده سازد )پیغامی، 1390( توجه به اقتصاد خالق و 

پیشران های آن می تواند بنیان مناسبی برای سازوکار فوق باشد.

 )OECD( 2.2. مدل ارزیابی سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی
مدل هــای ارزیابی به درک ما از توابع، کارکرد ها و خدماتی که توســط شــرکت ها ارائه 

طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق ایران
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می شود، کمک می کند. )ماتئوس، 2015( با بررسی های صورت گرفته مشخص شده است 
مدل های مختلفی به صورت پراکنده برای ارزیابی خدمات که صنایع خالق در آن دســته 
جای می گیرد تاکنون ارائه شــده است. یکی از مهم ترین مدل هایی که توسط بسیاری از 
سیستم های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته و در کشور ها استفاده می شود، مدل سازمان 
همکاری ها و توسعه اقتصادی است. این مدل در سال 2002 توسط سازمان همکاری ها و 
توسعه اقتصادی تدوین و استاندارد شد، اما استفاده از مدل مشابه آن در صنایع خالق به 
سال 1973 توسط ریچارد اور1 برمی گردد. اور این مدل را چهارچوبی برای پایش عملکرد 
کتابخانه ها می داند. )اور2، 1973( اســاس مدل سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی بر 
این فرض اســتوار است که دولت ها باید فراتر از کارهایی که توسط صنایع و یا شرکت ها 
انجام می دهند، به بررســی تأثیری که تولیــدات صنایع در جامعه دارند، توجه کند. این 
رویکرد شامل مدیریت پایش با استفاده از یک مدل منطقی است که بخش های ورودی، 
فعالیت ها، خروجی ها، نتایج و تأثیرات را پیوند می دهد. )ســازمان همکاری ها و توســعه 

اقتصادی، 2002( شکل 1 نمای ساده ای از این مدل است.
مطابق تعریف سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی ورودی ها همه چیزهایی هستند 
که ما برای انجام یک کار نیاز داریم. این می تواند به لحاظ مالی، منابع انسانی، زیرساخت ها 
و غیره باشد. فرایند ها و فعالیت ها مجموعه ای از توابع )اقدامات، شغل ها، وظایف( را توصیف 
می کننــد که مواد ورودی را مصرف می کنند و محصــول و خروجی ها را ارائه می دهند. 
خروجــی در بــازه زمانی کوتاه مدت و یا فوری تولید می شــوند. خروجی ها محصوالت و 
خدمات مســتقیم تولیدشــده از طریق فرایند ها یا فعالیت ها بدون اشاره خاص به هدف 
نهایی آنها است. خروجی یا محصول می تواند کاال یا خدمات باشد. پیامد به تأثیرگذاری 
کوتاه مدت یا میان مدت محصول اشاره دارد. اثرات، معموالً بلندمدت بوده و شامل اثرات 
مثبت یا منفی، اولیه یا ثانویه می شــوند و با گســترش محصول فزونی می یابند. در مورد 
صنایع خالق، در بســیاری از مواقع، اثرات غیرقابل پیش بینی بوده و تولیدکننده بعضی 
اثرات را نمی تواند پیش بینی نماید. )ســازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی، 2002( این 

مقاله فقط به بررسی نظام پایش اثرات صنایع خالق می پردازد.

1. Richard Orr
2. Orr
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پایش اثرات
تغییراتی بلندمدتی

که انتظار می رود ایجاد شود

پایش پیامدها
آنچه انتظار می رود عاید جامعه شود

پایش محصول
آنچه تولید می شود و تحویل مشتری می گردد

پایش فرایند و فعالیت ها
آنچه انجام می دهیم

پایش ورودی ها
آنچه برای تولید محصول به آنها نیاز داریم

)OECD( شکل 1: مدل ارزیابی سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی

2.3. پیشینه بحث

در بررسی صورت گرفته، مطالعه داخلی بر روی اثرات صنایع خالق، با تعریفی که در این 
مقاله از نظام اثرات ارائه شده است، تاکنون انجام نشده است. در ادامه به برخی مطالعات 

صورت گرفته در سایر کشور ها اشاره می شود.
ژانگ و چان1 )2014( در پژوهشی به تأثیر خوشه های صنایع خالق بر توسعه فرهنگی 
منطقه شانگ های چین پرداخته اند. این پژوهش با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه ای 
انجام شــده است. مدیران صنایع خالق در خوشــه های صنعتی خالق شانگ های مورد 
پرسش هدفمند واقع شده اند. فرضیه اصلی پژوهشگر در این تحقیق با توجه به مطالعات 
اولیه، وجود رابطه معنادار میان گسترش و توسعه صنایع خالق و توسعه فرهنگی منطقه 
بوده است. پس از تکمیل پژوهش این فرضیه رد شده است. ژانگ در یافته های پژوهش 
دلیل این مسئله را این طور بیان می کند که هرچند انتظار می رود، توسعه صنایع خالق، 
توسعه فرهنگی و افزایش خالقیت در جامعه را به دنبال داشته باشد، اما خوشه های صنایع 
خالق در چین دنباله رو سیاست های کالن ملی در این حوزه اند که اجازه تنوع فرهنگی 

در کشور را محدود کرده است. 
دری2 و همکارانش )2016( در پژوهشی با عنوان »تبیین اهمیت سیاست های صنایع 
خالق در تبدیل شــهر زوریخ به یک شــهر پساصنعتی« به اثرات توسعه صنایع خالق در 

1. Zheng & Chan
2. Dörry
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توســعه ملی پرداخته اند. این پژوهش با اســتفاده از تجزیه و تحلیل محتوای دقیق سند 
سیاست گذاری و بازاریابی صنایع خالق زوریخ بین سال های 2005 تا 2010 و مصاحبه 
با صاحبان صنایع خالق در این منطقه با هدف شناســایی اثرات صنایع خالق بر توسعه 
منطقه ای، انجام یافته اســت. ترویج تمایز فرهنگی و هویتی در جامعه، توســعه فرهنگ 
شــهری در زوریخ، توسعه فهم سیاسی جامعه و تعدیل منافع سیاست بازان با منافع ملِی 

مورد انتظار جامعه، از اثرات صنایع خالق در این منطقه برشمرده شده است.
بوسال و سالرنو1 )2016( در تحقیقی با عنوان »اقتصاد خالق، صنایع فرهنگی و توسعه 
محلــی« به اثرات صنایع خالق در توســعه پرداخته اند. هدف از این مقاله، ارائه تصویری 
روشن از صنایع خالق و فرهنگی و اقتصاد خالق به عنوان عوامل مؤثر در رشد اقتصادی 
و توسعه محلی است. در این پژوهش، ارتباط بین اقتصاد خالق و توسعه محلی از یک سو 

و سرمایه سرزمینی و سرمایه اجتماعی از طرف دیگر مورد توجه قرار می گیرد. 
زوهدی2 و همکارانش )2013( در پژوهش خود با عنوان »تجزیه و تحلیل سیستمی 
صنایــع خالق در ژاپــن، رویکرد ورودیـ  خروجی محور« بــا تجزیه و تحلیل دینامیک 
داده های مربوط بــه واردات و تولید و فروش صنایع فرهنگی در ژاپن دریافتند، فرهنگ 
و هویــت ملی مردم ژاپن در اثــر واردات بیش از حد محصوالت صنایع فرهنگی از غرب 
در حال تغییر اســت و پیشنهاد داده اند، محدودیت هایی برای واردات محصوالت صنایع 

فرهنگی در نظر گرفته شود.
اســتاندارد ایــزو برای کتابخانه ها3 )به عنوان شــاخه ای از صنایــع خالق( در تعیین 
شــاخص های ارزیابی اثرات کتابخانه ها، بر اثرات این صنعت روی جامعه تأکید می کند. 
اثراتی مانند: تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی4 و هویت اجتماعی جامعه، افزایش گنجایش 
اجتماعی5، افزایش انسجام اجتماعی6، ارتقاء هویت و فرهنگ محلی7، حفظ تنوع فرهنگی8، 
توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش رفاه عمومی جامعه و حفظ هویت تمدنی ملت ها می شود. 

)ISO 16439: 2014 )E((

1. Boccella & Salerno
2. Zuhdi
3. Iso 16439: 2014 (E)
4. Social Life
5. Social Inclusion
6. Social Cohesion
7. Local Culture and Identity
8. Cultural Diversity
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همان طور که مشــخص است در بســیاری از کشورها، بررسی اثرات صنایع خالق در 
چند ســال اخیر مورد توجه قرار گرفته اســت و حتی استانداردهایی نیز در این خصوص 
تعریف شــده است. در جســتجوی منابع و تحقیقات های داخلی متأسفانه موردی یافت 
نشــده است. از طرفی نتایج و شــاخص هایی که در پژوهش های خارجی به آنها پرداخته 
شده است، برای صنایع خالق ایران، با توجه به زیست بوم فرهنگی کشور، به صورت کامل 
مناسب و کاربردی نخواهد بود. به همین سبب، این پژوهش گامی در راستای بومی سازی 

مدل ارزیابی اثرات صنایع خالق در کشور با استفاده از نظرات خبرگان است.

3. روش شناسی پژوهش
مباحث تئوریک اولیه از طریق مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مقاالت فارسی و التین و در 
ادامه یافته های اصلی پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و استفاده از روش نظریه داده بنیاد1 
استخراج شده است. استفاده از روش نظریه سازی داده بنیاد در پژوهش حاضر با توجه به فقدان 
الگوی نظام پایش صنایع خالق در کشور صورت گرفته است. در نهایت نیز با استفاده از روش 
دلفی فازی اعتبارسنجی الگوی نهایی آزمون شده است. اصلی ترین ابزار گردآوری اطالعات 
در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. خبرگانی که از آنها مصاحبه به عمل آمده 
یا از مصاحبه آنها با سایر رسانه ها در این پژوهش استفاده شده است شامل رئیس و دو نفر 
از کارشناسان و سیاست پژوهان در معاونت های تولید محتوا و تنظیم گری مرکز ملی فضای 
مجازی با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، اعضا و کارشناسان شورای عالی انقالب 
فرهنگی با درجه تحصیلی دکتری، ســه نفر از مرکز تحول و پیشــرفت )دفتر همکاری های 
فّناوری ریاســت جمهوری ســابق( با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و 
دکتری، رئیس ستاد فّناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری و 
دو نفر در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها با درجه تحصیلی دکتری را شامل می شود. 

4. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
جهت اجرای تحقیق، با دوازده نفر از خبرگان صنایع خالق مصاحبه های عمیق انجام شده 
است. همچنین تمامی اطالعات موجود و مصاحبه هایی که این افراد با سایر رسانه ها در موضوع 
مورد مطالعه انجام داده اند جمع آوری شده و اطالعات مرتبط تجزیه و تحلیل شده است. با 

1. Grounded Theory
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توجه به اینکه روش تحلیل در این پژوهش، روش داده بنیاد است، مراحل پژوهش مطابق این 
مدل پیش رفته است. ابتدا تمامی مصاحبه ها با خبرگان و منابع یافت شده مرتبط، به دقت 
مطالعه گردید و با بهره مندی از حساسیت نظری به دست آمده از بررسی ادبیات موضوع و 
چهارچوب نظری ابتدایی تحقیق، یادداشت برداری انجام گردید. پس از آن، کدگذاری اولیه 
صورت گرفت و نشــانه های اختصاصی به هر یک از کد ها تعلق گرفت. در ادامه کدگذاری 
متمرکز، سپس کدگذاری محوری و انتخابی انجام گرفت. مصاحبه ها تا حصول اطمینان از 
اشباع نظری ادامه پیدا کرده و پس از اطمینان از اینکه مفهوم جدیدی اضافه نخواهد شد، 

متوقف گردید. جدول 3 برخی کد های مستخرج از مصاحبه اول را نشان می دهد: 

جدول 3: کد های اولیه مصاحبه اول

ف
کدگذاری اولیهنشانهنکته استخراج شدهردی

 )مفهوم مستخرج(

شماره کد

صنایع خالق مجموعه فّناوری هایی اســت که منشــأ اثر آنها )بر 1
خالف فّناوری های سخت( انسان است.

P-A-31اثرگذاری بر انسان ها

در ســایر فّناوری ها ما چیزی از طبیعــت را تغییر می دهیم، در 2
فّناوری نرم انســان و هویت و رفتار و سبک زندگی او تغییر پیدا 

می کند و هویت آن ساخته یا تثبیت می شود.
P-A-4

2تغییر هویت

3تغییر رفتار3

4تغییر سبک زندگی4

5
محصــول نهایی در حوزه تأثیــر گذاری بر انســان رده بندی و 
تقســیم بندی می شــود این تأثیر گذاری می تواند تأثیر بر عالئق 

فرهنگی افراد باشد.
P-A-195تغییر عالئق جامعه

در حوزه  صنایع خالق، صادرات و دیپلماسی فرهنگی مورد توجه 6
قرار می گیرند.

P-A-216دیپلماسی فرهنگی

7
محصــول نهایــی در حوزه تأثیرگــذاری بر انســان رده بندی و 
تقسیم بندی می شــود این تأثیرگذاری می تواند تأثیر بر جسم و 

روح و روان و یا عالئق فرهنگی، اجتماعی و عقائد افراد باشد.
P-A-23 تأثیر صنایع خالق بر

7سالمت جسم و روح

8

منشأ اثر فّناوری های نرم انســان است بنابراین انسان ها باید در 
این مســیر کمک کنند و طبیعی اســت که بخش های مرتبط با 
فّناوری های نرم که اغلب از جنس علوم انسانی است، باعث رشد 
و تعالی انســان، تغییر رفتار فردی و کنش روان شناسانه و تغییر 

رفتار اجتماعی می شود

P-A-248اصالح رفتار اجتماعی

9
حاکمیت، اسناد باالدستی مانند سند توسعه ملی را تهیه می کند 
و بقیه مجموعه ها ملزم اند که برای ادامه مسیرشــان از آن اسناد 

استفاده کنند.
P-A-32 توجه به اهداف سند

9توسعه ملی
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ف
کدگذاری اولیهنشانهنکته استخراج شدهردی

 )مفهوم مستخرج(

شماره کد

10
محصــول نهایــی در حوزه تأثیرگــذاری بر انســان رده بندی و 
تقسیم بندی می شود این تأثیرگذاری می تواند تأثیر بر... و عقائد 

افراد باشد.
P-A-4010تأثیرگذاری بر عقائد

11
به عنــوان مثال یک فیلم  هالیوودی نه تنهــا درآمد باالیی برای 
آمریکا ایجاد می کنــد، بلکه تأثیرات فرهنگی آن نیز بر دنیا غیر 

 قابل انکار است.
P-A-41 تأثیرگذاری بر هویت

11فرهنگی

اصوالً غایت تمدن سازی تأثیر و تأثراتی است که انسان بر تمدن و 12
تمدن بر انسان دارد و صنایع فرهنگی از این قاعده مستثنی نیست.

P-A-42 تأثیرات متقابل انسان
12و هویت تمدنی

13

صنایع فرهنگی و اقتصاد خالق هفت تا 10 درصد تولید ناخالص 
ملی کشور های توسعه  یافته را به خود اختصاص می دهند. ما باید 
بتوانیم از محصوالت فرهنگی که ذیل اقتصاد خالق جای می گیرند 

برای کشور درآمد ایجاد کنیم.

P-A-43 سهم صنایع خالق در
13تولید ناخالص ملی

چیزی که بسیاری از جامعه شناسان به آن اتکا دارند وجود ریشه 14
تمدن در هویت انسان ها است.

P-A-4614هویت تمدنی افراد

15

پایه های اصلی یک تمدن را انسان ها و مغزافزار آن تمدن می سازند. 
به همین علت فّناوری های عمده که در حوزه تمدن ســازی مورد 
استفاده قرار می گیرد فّناوری های نرم اند که با فّناوری های سخت 

ارتباط زیادی دارند.

P-A-47 تأثیر فّناوری های نرم
15بر هویت تمدنی

بخش اصلی فّناوری های تمدن ســاز برگرفته از فّناوری های نرم 16
است.

P-A-48 تأثیر فّناوری های نرم
16بر هویت تمدنی

بعد از این می توانیم به صورت جدی انتظار داشته باشیم که دنیا 17
حرف ما را بفهمد و به هدف تمدن  سازی مان برسیم.

P-A-4917تمدن سازی

دوازده مصاحبه بعدی نیز به همین صورت مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفت. در گام 
»کدگذاری متمرکز« یا سطح دوم از مرحله کدگذاری باز، با استخدام معنادارترین کد های 
اولیــه، غربال گری و تقلیل داده های اولیه صورت گرفت و در نهایت، کد های نخســتین 
مصاحبه اول، در قالب سه مقوله ساماندهی گردید. در این گام، سعی شد ضمن مراجعه 
مجدد و چندین باره به متن مرتبط با هر کد و مقایسه مستمر کد ها با یکدیگر، کد های 
متداخل و مشابه شناسایی شود و کد های مشابه و مشترک در قالب مقوله ای1 واحد جای 

گیرد که از سطح باالتری از انتزاع نسبت به مفاهیم نخستین برخوردار است.

1. Category

طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق ایران
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کد های متمرکز مستخرج از مصاحبه اول، در جدول 4 آورده شده است.

A جدول 4: کاربست کدگذاری متمرکز از مرحله کدگذاری باز به همراه نشانه گذاری بر روی متن مصاحبه

مقوله اصلیکدگذاری متمرکزنشانهردیف

1P-A-1, P-A-30, P-A-70, P-A-71منطبق با اهداف توسعه ملی

اثرات توسعه 
ملی

2P-A-32, P-A-33, P-A-34 مطابق با برنامه های کالن و اسناد
باالدستی

3P-A-35 تقویت رقابت پذیری صنایع و رشد
صنایع مکمل

4P-A-21, P-A-36, P-A-38, P-A-44, P-A-45افزایش جاذبه ملی و بین المللی

5P-A-37, P-A-39, P-A-43نقش آفرینی در تولید ناخالص ملی

6P-A-31اثرات سیاسیقانون مندی

7P-A-3, P-A-4خلق و ترویج ارزش های هویتی

اثرات هویتی
8P-A-40ارتقاء هویت دینی

9P-A-41ارتقاء هویت فرهنگی

10P-A-42, P-A-46, P-A-47, P-A-48, P-A-49ارتقاء هویت تمدنی

بــه همین صورت مرحله کدگذاری متمرکز برای تمام دوازده مصاحبه انجام شــد و 
در نهایت مفاهیم شــکل گرفته در مصاحبه ها اســتخراج و مورد غربالگری قرار گرفت. با 
توجه به محدودیت های مقاله نویســی، نتایج به دست آمده از این مرحله به صورت خالصه 
در جدول زیر آورده شده است. جدول 5 مفاهیم و مقوله های مستخرج از مرحله دوم از 

نظریه داده بنیاد را برای دوازده مصاحبه نشان می دهد.

 )L تا A جدول 5: مفاهیم شکل گرفته در مصاحبه ها )12 مصاحبه از

مصاحبه شونده ها
مقوله اصلیکد متمرکز

LKJIHGFEDCBA

امنیت ملی221

اثرات سیاسی
خلق و ترویج ارزش های ملی1211

قانونمندی21111

استقالل ملی131
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مصاحبه شونده ها
مقوله اصلیکد متمرکز

LKJIHGFEDCBA

منطبق با اهداف توسعه ملی121114

اثرات توسعه 
ملی

مطابق با برنامه های کالن و 21121123
اسناد باالدستی

تقویت رقابت پذیری صنایع و 13121
رشد صنایع مکمل

افزایش جاذبه ملی و بین المللی11215

نقش آفرینی در تولید ناخالص 1421113
ملی

خلق و ترویج ارزش های هویتی133112

اثرات هویتی

ارتقاء هویت ملی1111

ارتقاء هویت دینی12211

ارتقاء هویت اجتماعی11111

ارتقاء هویت فرهنگی1221111

ارتقاء هویت تمدنی12225

مفاهیم شکل گرفته در هر مصاحبه261721107712111326

جدول زیر نیز کفایت نظری )اشباع نظری( حاصل از مصاحبه ها را نشان می دهد: 

جدول 6: کفایت نظری )اشباع نظری( حاصل از مصاحبه ها

مقوالت جدید به نسبت 
مصاحبه های قبل تر خود

مفاهیم جدید به نسبت 
مصاحبه های قبل تر خود

مقوالت 
شکل گرفته

مفاهیم 
مستخرج اد 

عد
ت

ها
کد

به
اح

مص

3 10 3 10 26 1

- - 1 2 3 2

- - 1 1 1 3

- 3 3 10 11 4

- 1 3 9 12 5

- 1 3 6 7 6

- - 3 6 7 7

طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق ایران



146

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و پنجم/ بهار 1398

مقوالت جدید به نسبت 
مصاحبه های قبل تر خود

مفاهیم جدید به نسبت 
مصاحبه های قبل تر خود

مقوالت 
شکل گرفته

مفاهیم 
مستخرج اد 

عد
ت

ها
کد

به
اح

مص

- - 3 8 10 8

- - 3 8 21 9

- - 3 11 17 10

- - 3 5 6 11

- - 1 2 2 12

3 15 123 مجموع

بسیاری از مفاهیم در مصاحبه های اول، توسط خبرگان، مطرح شد و در مصاحبه های 
بعدی تعداد کمی مفاهیم جدید شکل گرفت. در واقع مصاحبه های بعدی، تأیید و اجماعی 
بر مفاهیم شــکل گرفته در مصاحبه های اولیه بوده اســت. پانزده کد متمرکز و سه مقوله 
اصلی با استفاده از مصاحبه ها استخراج گردید. مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها جهت 

اعتبارسنجی بار دیگر در قالب پرسشنامه دلفی و در دو مرحله به خبرگان ارائه شدند.
در این مرحله جهت اطمینان از اینکه آیا یافته ها، تفاســیر و نتیجه گیری ها توســط 
داده ها حمایت می شوند، مقوله ها و مفاهیم مستخرج از پژوهش با استفاده از روش دلفی 
فازی، به متخصصان ارائه شــد. متخصصان در طیف ســه گزینه اِی کالمی، به بررسی و 
صحت یافته های پژوهش پرداختند. طیف از گزینه کالمی کاماًل مناســب تا گزینه کاماًل 
نامناسب تعریف شد و اعداد فازی متناظر با آن نیز در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 7: اعداد فازی مثلثی متغیر های کالمی

متغیر کالمیعدد فازی مثلثی متناظر

کاماًل مناسب)10 ،8 ،8 ،6( 

بی ارتباط)7 ،6 ،4 ،3( 
کاماًل نامناسب)4 ،2 ،0 ،0( 

نظرات خبرگان )12 نفر( از طریق پرسشنامه ها اخذ گردید و با استفاده از روابط زیر 
میانگین نظرات استخراج شدند

 (1) A (i) = (a1 
(i), a2 

(i), a3 
(i), a4 

(i)) , i = 1, 2, 3, …, n (2) 
 (2) Am = (am1, am2, am3, am4)= (1/n ∑a (1 i) ,1 /n ∑a (2 i) , 1/n ∑a (3 i) , 1/n ∑a (4 i))
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در این روابط A(i) بیانگر دیدگاه خبره iام و Am بیانگر میانگین دیدگاه های خبرگان 
اســت. سپس با توجه به داده های پرسشنامه اول و دوم، اختالف نظر هر یک از خبرگان 

از میانگین، مطـابق بـا رابطـه 3 محاسبه شد.

(3) (am1- a1 
(i), am2- a2 

(i), am3- a3 
(i), am4- a4 

(i)) = (1/n∑a1 
(i)- a1 

(i), 1/n∑a2 
(i)- a2 

(i), 1/n∑a3 
(i)- a3 

(i),1 /
n∑a4 

(i)- a4 
(i))

جدول زیر نشان دهنده نظر خبرگان در مورد میزان تناسب مفاهیم مستخرج با نظام 
اثرات صنایع خالق در کشور را نشان می دهد: 

جدول 8: پرسشنامه مرحله اول دلفی فازی

ف
مفاهیمردی

عی
 فر

ری
حو

ه م
قول

م

نتایج شمارش

میانگین فازی

ب
اس

امن
ن

اط
رتب

ی ا
ب

ب
اس

من

امنیت ملی1

سی
سیا

ت 
ثرا

 )8/5، 6/83، 6، 4/5(147ا

 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210خلق و ترویج ارزش های ملی2

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111قانون مندی3

 )8/25، 6/5، 5/67، 4/25(237استقالل ملی4

منطبق با اهداف توسعه ملی5

لی
ه م

سع
 تو

ات
اثر

0210)5/5 ،7/33 ،7/67 ،9/5( 

 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210مطابق با برنامه های کالن و اسناد باالدستی6

تقویت رقابت پذیری صنایع و رشد صنایع 7
 )9، 7/17، 6/67، 5(129مکمل

 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210افزایش جاذبه ملی و بین المللی8

 )6، 8، 8، 10(0012نقش آفرینی در تولید ناخالص ملی9

خلق و ترویج ارزش های هویتی10

تی
هوی

ت 
ثرا

ا

0012)10 ،8 ،8 ،6( 

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111ارتقاء هویت ملی11

 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210ارتقاء هویت دینی12

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111ارتقاء هویت اجتماعی13

 )6، 8، 8، 10(0012ارتقاء هویت فرهنگی14

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111ارتقاء هویت تمدنی15

طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق ایران



148

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و پنجم/ بهار 1398

در مرحلــه بعد، بار دیگر و در یک فاصله زمانی ده روزه، پرسشــنامه دلفی فازی، به 
خبرگان ارائه شد که جدول زیر نتایج حاصله را نشان می دهد: 

جدول 9: پرسشنامه مرحله دوم دلفی فازی

ف
مفاهیمردی

عی
 فر

ری
حو

ه م
قول

م

نتایج شمارش

میانگین فازی

ب
اس

امن
ن

اط
رتب

ی ا
ب

ب
اس

من

امنیت ملی1
سی

سیا
ت 

ثرا
 )8/75، 7، 6/33، 4/75(138ا

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111خلق و ترویج ارزش های ملی2

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111قانون مندی3

 )8/5، 6/67، 6، 4/5(228استقالل ملی4

منطبق با اهداف توسعه ملی5

لی
ه م

سع
 تو

ات
اثر

0210)5/5 ،7/33 ،7/67 ،9/5( 

مطابق با برنامه های کالن و اسناد 6
 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210باالدستی

تقویت رقابت پذیری صنایع و رشد 7
 )9/25، 7/5، 7، 5/25(039صنایع مکمل

 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210افزایش جذبه ملی و بین المللی8

 )6، 8، 8، 10(0012نقش آفرینی در تولید ناخالص ملی9

خلق و ترویج ارزش های هویتی10

تی
هوی

ت 
ثرا

ا

0012)10 ،8 ،8 ،6( 

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111ارتقاء هویت ملی11

 )9/5، 7/67، 7/33، 5/5(0210ارتقاء هویت دینی12

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111ارتقاء هویت اجتماعی13

 )6، 8، 8، 10(0012ارتقاء هویت فرهنگی14

 )9/75، 7/83، 7/67، 5/75(0111ارتقاء هویت تمدنی15

در این مرحله با استفاده از روابط فاصله میان اعداد فازی، میزان اجماع نظر خبرگان 
محاسبه می شود. خالصه نتایج این محاسبات در جدول زیر ارائه شده است. 
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جدول 10: اعتبارسنجی دو مرحله پرسشنامه دلفی فازی و اجماع نظر خبرگان

ف
مقوله مفاهیمردی

اختالف میانگینمحوری

امنیت ملی1

سی
سیا

ت 
ثرا

0/25ا

0/25خلق و ترویج ارزش های ملی2

0قانون مندی3

0/25استقالل ملی4

منطبق با اهداف توسعه ملی5

لی
ه م

سع
 تو

ات
اثر

0

0مطابق با برنامه های کالن و اسناد باالدستی6

0/29تقویت رقابت پذیری صنایع و رشد صنایع مکمل7

0افزایش جذبه ملی و بین المللی8

0نقش آفرینی در تولید ناخالص ملی9

خلق و ترویج ارزش های هویتی10

تی
هوی

ت 
ثرا

ا

0

0ارتقاء هویت ملی11

0ارتقاء هویت دینی12

0ارتقاء هویت اجتماعی13

0ارتقاء هویت فرهنگی14

0ارتقاء هویت تمدنی15

براســاس نتایج حاصله و با توجه به آنکه اختالف میانگین ها کمتر از 0/5 می باشــد، 
می توان نتیجه گرفت که اجماع خوبی بین نظر خبرگان به وجود آمده است و تمامی خبرگان 

پانزده مفهوم موجود در جدول فوق را جزو اثرات صنایع خالق در بلندمدت می دانند.
از مطابقت موارد فوق با مطالعات انجام گرفته در سایر پژوهش ها در کشور های دیگر 
درمی یابیم، برخی از شاخص هایی که مورد توجه خبرگان واقع شده است، در فرهنگ های 
غیر اســالمی ایرانی نیز مهم اند. از جمله توســعه فرهنگی در مطالعه ژانگ و همکارانش، 
تمایز فرهنگی و هویتی در مطالعه سابین دری و همکارانش، اثرات صنایع خالق بر رشد 
و توسعه ملی و اقتصادی در مطالعه بوسال، فرهنگ ملی و هویت ملی در پژوهش زوهدی، 

تنوع فرهنگی و هویت تمدنی که جزو شاخص های ایزو نیز تعریف شده اند. 

طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق ایران
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5. نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
مفهــوم صنایع خالق، مفهومی نوظهور اســت که در ابتدای قرن بیســت ویکم میالدی 
به صورت جدی وارد ادبیات اقتصادی و فرهنگی شــده اســت، اما همان طور که در بخش 
پیشینه تحقیق مشاهده شد، در بسیاری از کشورها، پژوهش هایی درخصوص نظام پایش 
اثرات صنایع خالق انجام شده است و در بسیاری از مناطق، محدودیت های قانونی برای 
صنایع خالق جهت کنترل اثرات آنها، وجود دارد. پژوهش حاضر نیز با هدف شناســایی 
اثرات صنایع خالق در ایران و طراحی نظام پایش آنها با استفاده از نظرات خبرگان و به 
کارگیری رویکرد سیســتمی انجام شده است. پانزده شاخص فرعی و سه شاخص اصلی 

برای مدل نظام پایش اثرات صنایع خالق در ایران شناسایی شد. 
روش داده بنیاد منتج به مقوالتی می گردد که فهم آنها منوط به فهم مفاهیم و نکات 
کلیدی زیر مجموعه آنهاست. به عبارت دیگر از آنجا که اتکای اصلی این روش به داده های 
دست اول بوده و در مسیر استقراء از نکات کلیدی کدگذاری باز، »مفاهیم« انتزاعی و سپس 
»مقوالت« انتزاعی تر ساخته می شوند، لذا تعریف هر کدام از مفاهیم و مقوالت با توجه به 

مسیر طی شده تا شکل گیری و ظهور آنها صورت می پذیرد.
»نظام پایش اثرات صنایع خالق«، به تأثیرات متقابل صنایع خالق، جامعه و حاکمیت 
می پردازد. اثرات سیاسی، اثرات توسعه ملی و اثرات هویتی سه مقوله اصلی در این زمینه اند. 
اثرات سیاســی شامل امنیت ملی، خلق و ترویج ارزش های ملی، قانون مندی و استقالل 
ملی می شود. امنیت ملی معموالً این گونه بیان می شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از 
ارزش های اساسی داخلی در مقابل تهدید های خارجی و اینکه کشور ها چگونه سیاست ها 
و تصمیمات الزم را برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ 
می کنند. در دیدگاه اسالمی، امنیت ملی را باید در سایه اقتدار، استقالل، دانایی و توانایی، 
ارتباطات قوی و ســازنده امت اســالمی در کلیه ابعاد و زوایا و ایستادگی در برابر یورش 
و توطئه و تهدید دشــمن و بیگانگان و بیگانه پرســتان و نفوذ ایادی داخلی آنان پیگیری 
کرد. امروزه هیچ کشوری در تأمین امنیت ملی، تنها به مقابله با تهدیدات نظامی بسنده 
نمی کند، بلکه انواع تهدید های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه ای و... را در نظر 
می گیرد. بنابراین با رویکرد فعاالنه نه تنها صنایع خالق نباید، حس امنیت ملی را تخریب 
کنــد، به عکس باید به خلق و ترویج ارزش های ملــی و تقویت امنیت ملی از این طریق 
منجر شــود. صنایع خالق قانونمندی را در رده های مختلف سنی و اقشار مختلف جامعه 
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باید نهادینه کند. توسعه صنایع خالق براساس اهداف توسعه ملی و مطابق با برنامه های 
کالن و اســناد باالدستی باید صورت بگیرد. جاذبه ملی و بین المللی ریشه در قدرت نرم 
و در نتیجه آن قدرت جذب و اقناِع نظام جمهوری اسالمی دارد. همچنین صنایع خالق 
می تواند در تولید ناخالص ملی ســهم قابل توجهی داشــته باشد. این بدان معناست که 
عالوه بر اثرات نرم در توسعه ملی، اثرات اقتصادی هم باید داشته باشند. صنایع خالق در 
ترویج ارزش های هویتی به خصوص در نظام ایران باید نقش مؤثر داشته باشد. جوامع در 
حال توسعه و نوسازی، با تغییر وتحوالت اجتماعی همراه اند. طبیعی است در این جوامع 
بعضی از مســائل و موضوعاتی وجود دارد که فرایند توسعه و نوسازی را با چالش مواجه 
ســاخته و برای رفع این چالش ها، در سطح ملی باید از ابزاری استفاده نمود تا از یک سو 
حس همبستگی ملی، وحدت و یکپارچگی گروه ها را در برابر تهدید ها حفظ و تقویت نماید 
و از جانب دیگر روند توســعه و نوسازی را کند و مختل نکند. این ابزار همان هویت ملی 
اســت در هردشرایطی، یگانه راه حل غلبه بر مشکالت، بهره گیری از شاخصه های نمادین 
آن مثل دین، فرهنگ، تمدن و هویت اجتماعی است که به یکپارچگی وهمبستگی ملی 
مدد می رســاند. به همین جهت است که هویت ملی نقش تعیین کننده را در عرصه های 
مختلف اجتماعی امروز، اســاس مشروعیت نظام سیاســی، ایجاد انسجام، همبستگی و 

وحدت ملی را درخود دارد. 
ســنجش این شاخص ها بیشتر با استفاده از ابزار های کیفی ارزیابی امکان پذیر است. 
تدقیق شاخص ها، سنجش قابلیت کّمی نمودن شاخص ها و ارائه مدل ارزیابی برای هریک 

شاخص ها از جمله پیشنهاد ها برای پژوهش های بیشتر است.

طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق ایران
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