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 های اجتماعیای صنایع خالق در شبکهطراحی مدل اقتصاد رسانه
 

 3، سعید هوشیار3، ابوالفضل دانایی9سیدمهدی شریفی
 

 91/99/11تاریخ پذیرش:    33/11/11تاریخ دریافت: 

 هچکید

اجتماعی، دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی ای در فضای شبکه صنایع خالق با داشتن مدل اقتصاد رسانه
های تولید ثروت را در ابعاد مختلف دارند. هدف این پژوهش، طراحی مدل اقتصاد و فرهنگی بوده و پتانسیل

ورت صبههای اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب است. روش پژوهش ای صنایع خالق در شبکهرسانه
نمونۀ اولیه  عنوانبهپژوهش مرتبط با موضوع  339ین راستا، در اانجام گرفته است.  یفی و با رویکرد فراترکیبک

ی گراز غربالی بودند. پس دسترسقابل 3131تا  3191های علمی معتبر از سال یگاهدر پاارزیابی شدند که 
تفاده از ها با اسیافتهگیری هدفمند بررسی و انتخاب شدند تا نتایج و مطالعه به روش نمونه 91مطالعات مرتبط، 

یل شوند. نتایج بررسی باهدف سنتزپژوهی، با استفاده از روش و تحلآی با هم ترکیب تییفی اطلسافزار کنرم
مقولۀ اصلی شامل مقولۀ  1مفهوم محوری و  31کُد اولیه،  967بنیاد( نشان داد کیفی گرانددتئوری )نظریه داده

 عنوانبه« محوریهویت»و «محوریدانش»، «محوریاقتصاد»بود که « ای صنایع خالقاقتصاد رسانه»محوری 
ای )بسترها(، عنوان عوامل زمینهبه« محوریرسانی و آموزشاطالع»عوامل علّی تأثیرگذار بر مقولۀ محوری،

عنوان به« محوریایده»عنوان راهبردها و به« های اجتماعیگذاری در شبکهسیاست»و « خالقیت و نوآوری»
ادها و شناسایی شدند. پیشنه« ایاکوسیستم رسانه»و « حکمرانی فرهنگی»گر منجر به پیامدهای امل مداخلهع

دوین محوری، تمند در شیوۀ کسب درآمد با رویکرد اقتصادریزی نظامهای سیاستی پژوهش به برنامهتوصیه
دادن هویت به کاربران در حوزۀ  محوری بااندوزی، تسهیم آن، هویتمحور با هدف دانشهای دانشبرنامه

یت و و خالقهای الزم به کاربران و عناصر سازمانی، با راهبرد نوآوری صنایع خالق، دادن اطالعات و آموزش
 های اجتماعی مرتبط است.گذاری در عرصۀ شبکهسیاست
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 مقدمه

در  3ریچارد کاوز متأثر از سند نقشۀ صنایع خالق« 9صنایع خالق»در اواخر قرن بیستم، واژۀ 
انگلیس به تصویب رسید تا مسیر اصلی اقتصاد با این صنایع مورد بازنگری قرار گیرد. در اصل، 

دهند که شامل قرار می کنارهمصنایع خالق هنرهای خالقانه و نمایشی را با هدفی اقتصادی 
 م،، طراحی، مُد، فیلدستیصنایعاشکال مختلف تبلیغات، معماری، بازار هنری و اشیاء قدیمی، 

 ادیور های مرتبط با میراث فرهنگی، اینترنت، نشر، تلویزیون،ها و کتابخانهها، خدمات یا موزهبازی
 (.Towse, 2020: 125) شوندو فیلم می

االها، سازی کهدف تولید یا بازتولید، ارتقاء، توزیع و یا تجاری گیری از صنایع خالق بابهره
 به واسطۀهای فرهنگی، هنری یا مبتنی بر میراث فرهنگی های دارای ماهیتخدمات و فعالیت

واند نقش تای میهای اجتماعی و با ابزار تبلیغات و طراحی گرافیک و دیگر ترفندهای رسانهشبکه
کردن جامعۀ هدف در قالب اشتغال، ها و برندسازی و نیز اقتصادی عملسازی ایدهمهمی در تجاری

 :Unesco, 2013گردش مالی، رونق تولید و دیگر محورهای مرتبط با حوزۀ اقتصاد به حساب آید )

جدید در  کنندگان(. صنایع فرهنگی خالق با تولید نیازهای جدید، بسترساز خلق مصرف164-171
، شوند )سپهرنیا و همکارانن نوآور و طبقات خالق و مبتکر را باعث میجامعه بوده و جذب متخصصا

9319 :933.) 
ضرورت فهم اقتصاد خالق در قالب صنایع خالق، مراجعۀ به صنایع فرهنگی و روند اقتصادی 

منشأ  چراکه دارای .(33-35: 9313لر و یاقوتی، )موسوی استها با صنایع سخت متفاوت آن
های ینهتولید ثروت و زم و کارکردهای اقتصادی و پتانسیل هستندتعداد فردی خالقیت، مهارت و اس

(. بخش خالق در Landoni et al. 2020: 92; Potts et al. 2008: 168ایجاد اشتغال را دارند )
وکار، خالقیت در برندسازی، فروش محصوالت و خدمات صنعت به تغییرات موجود در فرایند کسب

 & Wawrowskiای داللت دارد نوین و تقویت بسترهای اقتصاد رسانه هایبه واسطۀ رسانه

Otola, 2020: 242-243).) 
شود که باعث ایجاد فرهنگ، وکارهایی ظاهر میاقتصاد خالق به مثابۀ کلیت افراد و کسب

( و از Sukhovskaya & Ermakova, 2020: 474شود )می محصوالت و خدمات خالقانه
ق در های خالیع خالق و فرهنگی در اقتصاد به واسطۀ تبلیغات، طراحیطرفی، نقش بسزای صنا

 دستی، ادبیات، موسیقی، فیلمهای اجتماعی، معرفی خدمات معماری، هنری، صنایعامکانات شبکه
 

 

1. Creative Industries 

2. Richard Caves 
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املی ای آن کشور است )شتری در روند توسعهو دیگر ابعاد فرهنگ یک کشور دارای اثربخشی بیش
با  ،گرددمفهوم صنایع خالق که به صنایع فرهنگی بازمی یشۀ(. ر936-935: 9311و همکاران، 

اعی به سازی اجتماند و با شبکهوری اطالعات و ارتباطات، صور مختلفی به خود گرفتهاانقالب فن
های اجتماعی خدمات مهمی را در ، توئیترو دیگر شبکه3، لینکداین9بوک، مای اسپیسواسطۀ فیس

 .Henten & Tadayoni, (2020: 197اند )داشتهفضای ارزشمند فضای وب 
ای به واسطۀ حوزۀ بازاریابی رسانه در رابطه باهای اجتماعی شبکه محورییکی از مقوالت 

های اجتماعی همچون گذاری، نشان3آیدیمانند نایک 3آفرینیها همچون توئیتر، هموبالگ
ند گذاری فیلم و تصویر ماناشتراک و نیز به تابلوهای گفتگو، بررسی محصوالت مانند آمازون

فرهنگی در راستای  صنایع .(Wawrowski & Otola, 2020: 243-244)یوتیوب مرتبط است 
دهند و همین نقطۀ کسب سود اقتصادی و تجاری، تولید فرهنگ و ارائه آن به جامعه را انجام می

ای به محصول رسانه یکها،اتصال رسانه و اقتصاد است؛ چراکه، در عصر دسترسی زیاد به رسانه
توجه افراد مختلف جامعه است و این امر در قالب اقتصاد رسانه گامی مهم در جهت دنبال جلب
 (.51-53: 9313شناس و نظری، شود )حقها تلقی میمشی عمومی در قبال رسانهتدوین خط

بتنی های کاربران متهو خواس های اجتماعی در ارتباط با نیازها، انتظاراتای شبکهاقتصاد رسانه
ها، شکل تعاملی، حذف موانع بودن رابطهها، ایجاد روابط افقی در برابر عمودیبر حذف فاصله

ای، منابع بودن محتوای رسانهمحوربودن، غیرخطیهای حداقلی، مشتریمکانی و زمانی، هزینه
 .(93: 9313پور، )ضیایی هستندپذیری و انعطاف مالی متنوع

 افزودۀ این صنعت درای نقش به سزایی در ارزشع خالق در عرصۀ اقتصاد رسانهاهمیت صنای
های های اجتماعی در نمونهسطوح جامعه دارد؛ سهم اقتصادی بخش فرهنگ خالق در فضای شبکه

های نوآوری اجتماعی مشهود است. استفاده از ظرفیت فرهنگی کشور و نوآوری در متنوع برنامه
نرو دستی، سینما، ههای اشتغال در عرصۀ پوشاک، مواد غذایی، سوغاتی، صنایعتواند زمینهآن می

غیره، تقویت ارتباطات فرهنگی، مشارکت صنایع خالق در توسعۀ اقتصادی،نوآوری و خالقیت 
ی های فرهنگوکارهای خرد، معرفی جذابیتگیری کسباقتصادی در فضای مجازی و خاصه شکل

 یرانکشور اهای اقتصادمحور در عرصۀ صنایع خالق را ایجاد کند. در گذاری و فعالیتبرای سرمایه

 

 

1. MySpace 

2. LinkedIn 

3. Co-creation 

4. Nikeid 
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املی شود )شعنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت کالن کشور محسوب مینظام فرهنگی به که
تواند در تبدیل فرهنگ به صنعت و گیری از نتایج مطالعه میبهره؛ (933-951 :9311و همکاران، 
هنری و فرهنگی و های خالقیت در تبدیل محصوالت زمینه کردن آن و ایجادموّلدی عمل

بسترهای درآمدزایی به واسطۀ  گیریوشکل صنایع خالق به صنعت، کارآفرینی درمجموع
است با استفاده از رویکرد فراترکیب،  درصدد. پژوهش حاضر اثربخش باشدهای اجتماعی شبکه

های اجتماعی طراحی کند. ضرورت پرداخت ای تحلیل صنایع خالق را در شبکهمدل اقتصاد رسانه
گر در نهای جامعو بینش های منتظمبه این موضوع از منظر فراترکیب؛ فقدان و یا ضعف پژوهش

در کنار طراحی یک مدل  های اجتماعیای صنایع خالق در شبکهخصوص مدل اقتصاد رسانه
 بوده است. ای صنایع خالقفرایندی در جهت تحقق اقتصاد رسانه

 

 پیشینه پژوهش
 هاوهای زندگی اجتماعی در سطوح فرد، بنگاهفضای رقابتی جهان امروزی در تمام ابعاد و الیه

گیری از نیروی خالق و دانشی است تا ها گرفته تا سطح کالن کشورها به دنبال بهرهسازمان
( در اثر 9133) 9آدورنو و هورکهایمروکارهای نوین ارائه نمایند. های نوینی در خصوص کسبایده

واژۀ صنایع خالق را وضع کردند و در آن به  «3دیالکتیک روشنگری»مشترک خود با عنوان 
 ونسکویاند. وری بر جامعه اشاره داشتهامالحظات فلسفی و اجتماعی مرتبط با تأثیرات شگرف فن

در قالب  یسازی مضامین نامشهود با ماهیت فرهنگصنایع خالق را ترکیبی از خلق، تولیدو تجاری
انواع کاال یا خدمات تعریف کرده است. صنایع خالق دارای تأثیرات اقتصادی بسزایی در تولید 

های تولید و خدمات هستند. در ایجاد تر از بخش( بوده و دارای رشدی سریعGDPناخالص داخلی )
ساز مینهنوین نقش دارند، باعث باالرفتن رفاه اجتماعی شده و ز یوکارهامشاغل جدید و کسب

 (.(Dronyuk etal. 2019: 479-480ها، کارآفرینی و ایجاد نوآوری هستند آپاستارت

 های انسانی است ووری و خالقیتاصنایع خالق متشکل از همگرایی صنایع فرهنگی، فن
مشخصۀ عمدۀ آن، تولید کاال یا خدمت بر اساس نیروی استعداد فکری و ذوقی انسانی است که 

ها در فرهنگی دارند. تبدیل صنایع خالق به بخش جدید اقتصاد و نقش آنماهیت هنری و 
شود وکارهای جدید یکی از موضوعات محوری در اقتصاد محسوب میسودآوری و ایجاد کسب

 (.31-33 :9311)شریفی و همکاران، 

 

 

1. Adorno & Horkheimer 

2. Dialectic of Enlightenment 
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 یاتصاالت و همکار باصورت قبایل های اجتماعی بهشبکه (3193) 9و همکاران گریناکر زعمبه
فرهنگی در راهبردهای شغلی مهم همچون ارتقاء محصول، خدمات و برند، بهبود در کسب 

مشغول فعالیت و غیره  اطالعات محصول، خلق اجتماعات خارجی در خصوص محصول یا خدمت
  .(Gonzalez et al. 2015: 824-825هستند )نقل از 

 بندی صنایع فرهنگینظام طبقه .9جدول 

 4DCMSمدل  3مدل متون نمادین 2متحدالمرکزای مدل چرخه

 (2002)6هسموندحالق (2002،2009)5تروسبای

دپارتمان دیجیتال، 

فرهنگ، رسانه، و 

 (2009)7ورزش

 حوزه 95 حوزه 92گروه و  3 حوزه 95گروه و  4

نایع فرهنگی ص
 :ترفراخ

خدمات میراث  -
 فرهنگی

رسانه چاپ و  -
 نشر

 تلویزیون و رادیو -
 صدا،ضبط  -
 صویر و فیلمت

 صنایع مرتبط:
 تبلیغات -
 طراح  -
 معمار -
 مُد -

هنرهای خالّق 
 مرکزی:

 ادبیات-
 موسیقی -

 هنرهای نمایشی -
 هنرهای بصری -

سایر صنایع 
 فرهنگی مرکزی:

 مفیل -
 هاها، گالریموزه -
 هاکتابخانه -
 عکاسی -

صنایع فرهنگی 
 پیرآمونی:

هنرهای خالّق -
 صنایع فرهنگی 

های فروشگاه-
 :الکترونیکی مصرفی

 مُد -
 افزارنرم -
 ورزش -

صنایع فرهنگی 
 مرکزی:

 تبلیغات -
 فیلم -
 اینترنت -
 موسیقی -
 نشر -
 تلویزیون و رادیو -
 ویدئویی بازیهای -

 وکامپیوتری

 تبلیغات-
 معماری-
 عتیقه بازار و هنر-
 دستی صنایع -
 طراحی-
 مُد -
 ویدئو و فیلم-
 موسیقی -
 نمایشی هنرهای-
 ویرایشی صنعت -
  افزارنرم -
 رادیو و تلویزیون -
 ویــدئویی بــازیهــای-

 وکامپیوتری

 ( Peris-Ortiz etal., 2018: 19-20منبع: )نقل از

 

های اجتماعی خالصه کرده و ( مفهوم صنایع خالق را در بازار شبکه3111و همکاران ) 1پوتز
 

 

1. Greenacre, Freeman, & Donald 
2. Concentric circles model 

3. Symbolic texts model 

4. Department for Digital, Culture, Media & Sport 

5. Throsby 

6. Hesmondhalgh 

7. Department for Digital, Culture, Media & Sport 

8. Potts 
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و  پوتزشود. های اجتماعی معنادار میفضای شبکهمعتقدند تعریف نوین از صنایع خالق در 
مرتبط با صنایع خالق را با عملکرد اقتصادی  یده آلی( چهار مدل ا3111) پوتزو  (3111) 9کانینگهام
شوند. در مدل رفاهی، را شامل می 3و نوآورانه های رفاهی، رقابتی، رشدیاند که مدلارائه داده

شود تا بخش بیمار جامعه که از رشد اقتصادی در جامعه ظاهر میصنایع خالق به مثابۀ عامل رفاهی 
دیگر  عنوان یکی از صنایع در کناربه تر هستند را تقویت کنند. در مدل رقابتی، صنایع خالقعقب

ند و محرک رشد هستمقام صنایع مشغول فعالیت اقتصادی هستند. در مدل رشد، صنایع خالق در 
ورانه افن هایدارند. در مدل نوآورانه، صنایع خالق در خدمت به دگرگونی العاده در اقتصادفوق یریتأث

گری نظام اقتصادی محسوب عنوان بخشی از تحول اقتصادی و تسهیلنقش مهمی دارند و به

( معتقد 9119) 3وایت(. Marco, 2017-Domenech & Soler-Boix :263شوند )نقل از می
است در بستر بازارهای تولیدکننده که در آن، فضای رقابت انحصاری طی فرایند انتخابی 

تند پذیری و پویایی هسهای اجتماعی دارای همان انعطافشود بازار شبکهتولیدکنندگان دنبال می

ینترنت را ( ا3193) 3پیتز و والدفوگلکه در بین تمام کارگزاران اقتصادی گسترش یافته است. 
عنوان عنصر مهم در های اجتماعی را بهعنوان کرده و شبکه ایگرایی رسانههممحرک مهمی در 

ته ها ادبیات جدید اقتصاد رسانه توانسآن زعمبهاند. گذاری محتواها بین کاربران دانستهبه اشتراک
ارهای هاو ساختها، شرکتدار شده و با تعامل بین بنگاهاست بخش وسیعی از صنایع خالق را عهده

( روی 3111همکاران ) و 5فیکواقتصادی به ارائه محتوا و سودآوری در فضای مجازی بپردازند. 
ای شناخته شدن آن در بین دانشمندان رسانهای و به رسمیتاهمیت اقتصاد رسانه، محتوای رسانه

ست؛ ظ محتوایی مورد توجه بوده اتأکید کرده و معتقدند همواره تمایز تولید در اقتصاد رسانه به لحا
کننده( ای مشتمل بر انواع نمادهای انتقال معنا و پیام به مخاطب )مشتری یا مصرفمحتوای رسانه

و اظهارات افراد در خصوص محتوای محصول یا خدمت است.  و تأثیر آن بر رفتار، شناخت
 مخاطبین داشته باشد. متفاوتی روی تواندتأثیراتمیمحتواهای ایجادشده در اشکال متنوع 

 ( دارای سطوح چهارگانۀ خرد، جزئی/9113) 7فلک( اقتصاد رسانه را به نقل از 3111) 6کوالسکی

 

 

1. Potts & Cunningham 

2. The ‘Welfare’, ‘Competitive’, ‘Growth’, and ‘Innovation’ Models 

3. White 

4. Peitz & Waldfogel 

5. Fico 

6. Kowalski 

7. Fleck 

https://www.tandfonline.com/author/Kowalski%2C+Tadeusz
https://www.tandfonline.com/author/Kowalski%2C+Tadeusz
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 :سازی کندتا رویکردهای اقتصادی را در رسانه پیاده داندمیو کالن  تفکیکی، کلی
رسانه، واحدهای  هایسازمانای، تشکیالت و گذاری اقتصاد رسانهسطح خرد به سرمایه. 9 

 ؛شودای چاپی مربوط میو واحدهای رسانه تلویزیونی هایکانالو  ای همچون رادیورسانه
 ؛سطح تحلیل جزئی یا تفکیکی به اجزای متنوع رسانه تمرکز دارد مانند فیلم، سریال و غیره .3 
بخش رسانه به مثابۀ یک سطحی کلی که در آن به مشکالت تعادل و عدم توازن بین  .3 

 ؛های مختلف رسانه توجه داردبخش
 ای چهارهتر شامل تغییرات ساختاری عوامل تولید در برنامهسطح کالن نیز به رویکرد جهانی .3

( با 3195همکاران ) و9کانینگهام .شودمیالمللی اطالعات مربوط بخشی اقتصاد و تبادل بین
تمرکز روی رویکرد اقتصادی در رویدادها و تصمیمات مختلف صنعت رسانه، محوریت 

های های نوین دیجیتالی را در صنعت رسانه واکاوی کرده و نسبت به خالقیت، چرخهفناوری
در صنعت رسانه و موضوعات  وکارکسبهای نوظهور ای و فرصتنوآوری، همگرایی رسانه

های فناوری های نوظهوری همچون حضور شرکتآنها معتقدند چالش اند.مشابه تأکید کرده
 ،کاربرساختهعنوان بازیگران جدید صنعت رسانه، بازارهای غیررسمی، محتوای اطالعات به

نه قابل پیگیری اعنوان تولیدکنندگان محتوا در اقتصاد رسدستبرد به مالکیت معنوی، کاربران به
نوین و سودآور، میزان آشنایی در  وکارهایکسباشکال مختلف درآمدزایی، ایجاد  هستند.

ای از موضوعات محوری و سواد رسانه های اجتماعیهای کسب درآمد در شبکهخصوص شیوه
 اقتصاد رسانه در این رویکرد است.

های اجتماعی و سودآوری ی بر شبکههای مبتن( اقتصادی بودن رسانه3195و همکاران ) گونزالز

( به 3131و همکاران ) 3یانگهای مختلف نشان داده است. نتایج یافته وکارهایکسبها را در آن
های اجتماعی ای در چارچوب شبکههای رسانههای اجتماعی آنالین همراه با گزارششبکه تأثیر

 3کانراوگذاری و ایجاد فضای خالق در اقتصاد رسانه اشاره داشته است. نتایج بررسی در سرمایه
های اجتماعی با هدف ایجاد های فضای اینترنت و بازارسازی شبکه( نشان داد ظرفیت3111)

های حوزهخالق و خاصه صنعت فرهنگ همچون وکار در حوزۀ صنایع کسبهای مدلدگرگونی در 
های اقتصادی عمل کردن رسانهدر خصوص  هدف سودآوری از نکات مهمو سینمایی با  هنری

  نوین اینترنتی است.
 

 

1. Cunningham 

2.Yang etal. 

3. O’Connor 
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 پیشینۀ پژوهش .3جدول 

 هایافته سؤاالت روش موضوع/عنوان محققان

بوکال و 

 9سالرنو
(3196) 

اقتصاد خالق، 
صنایع فرهنگی و 

 توسعه محلی

 تحلیلی -کیفی

آیا صنایع خالق و 
فرهنگی در رشد 

نقش اقتصادی 
 دارند؟

تأثیر صنایع خالق و اقتصاد خالق در رشد 
اقتصادی با اتکای به سرمایۀ بومی و 

 اجتماعی بین عناصر جامعه

کیرکوا و 
 3همکاران

(3191) 

 اینستاگرام،جذابیت 
 ربوک، یا توئیتفیس

 پرسشنامه -کمی

های آیا شبکه
اجتماعی در ایجاد 
قصد خرید تجارت 
 اجتماعی نقش دارند؟

، های اجتماعیبا میزان نفوذ شبکهمتناسب 
کنندگان وجود قصد خرید در بین مصرف

ت د خرید تجارصدارد و بین برند مصرفی و ق
های اجتماعی رابطۀ اجتماعی در شبکه
 معناداری وجود دارد.

میاساری و 
 3چاندرا

(3131) 

سرمایۀ اجتماعی 
برای نظام مدیریت 
 دانش صنعت خالق

کمّی و  -کیفی
 فراتحلیل

نقش سرمایۀ 
اجتماعی در نظام 

مدیریت دانش صنایع 
 خالق چیست؟

ها و وجود آن مستلزم دانش در سازمان
سرمایۀ اجتماعی و کسب آن از محیط 

های اجتماعی و اجتماعات اجتماعی، شبکه
ساز فعالیت است و سرمایۀ اجتماعی زمینه

 صنایع خالق است

واورفسکی و 

 3اوتوال
(3131) 

بازاریابی رسانه 
اجتماعی در صنایع 

 خالق

تحلیل  -کیفی
 فضای آنالین

چه ارتباطی بین 
های اجتماعی شبکه

های با ظرفیت
 خالقانۀ وجود دارد؟

های های شبکهگیری از ظرفیتبهره
اجتماعی برای انتقال خالقیت صنایع، برندها 

های و محصوالت خالق خاصه بازی
 هایای و پیوند تنگاتنگ ظرفیترایانه
 اجتماعی با صنایع خالق هایشبکه

سوخوفِسکایا 
 5و اِرماکووا

(3131) 

سازگاری حوزۀ 
صنایع 

های فناوریباخالق
 دیجیتال

 6FGDکیفی و 
 یو کمّ

چگونه اقتصاد خالق 
تواند در می
های نوین فناوری

 شود؟

ا ط بتباراصنایع خالق در  و اقتصاد خالق
فضای خالق و زنجیرۀ خلق ارزش در فضای 

 تواند دارای ارزش افزوده باشد.میآنالین 

 

 

 

1. Boccella & Salerno 

2. Kırcova et al. 

3. Mayasari & Chandra 

4. Wawrowski & Otola 

5. Sukhovskaya & Ermakova 

6. Focus Group Discussion 
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پیشینۀ پژوهش .3جدول ادامۀ   

 هایافته سؤاالت روش موضوع/عنوان محققان

مهدنژاد و 
اشتری 

(9315) 

تبیین نقش کلیدی 
صنایع خالق در 

 اقتصاد

تحلیل  -کیفی
 محتوا

صنایع خالق در 
اقتصاد چه نقشی 

 دارد؟

یری گصنایع خالق در ایجاد تغییرات و شکل
بسترهای رشد و توسعه اقتصادی نقش 

 مهمی دارند

صلواتیان و 
همکاران 

(9315) 

شناسایی 
های نوین شیوه

 تأمین مالی

مصاحبه  -کیفی
 عمیق

صداوسیما به چه 
تواند هایی میشیوه

منابع مالی خود را 
 تأمین کند؟

ا، هتأمین مشارکتی هزینه تولید برنامه
غات تبلیهای نوین، پخش اینترنت و رسانه

بازرگانی، آموزش و انتقال تجربیات، کمک 
های تأمین مردمی، بودجه دولتی از شیوه

 مالی است.

صلواتیان و 
همکاران 

(9317) 

عوامل مؤثر بر 
 هایبازاریابی فیلم
 سینمایی

 دلفی -کیفی

شناسایی عوامل 
تأثیرگذار بر بازاریابی 

 هافیلم

عوامل فنی شامل کیفیت گرافیکی، عوامل 
 و محتوایی شامل کیفیت فیلم، جذابیت

 عوامل فرایندی است.

شاملی و 
همکاران 

(9311) 

طراحی نظام 
پایش اثرات صنایع 

 خالق

گراندد  -کیفی
 تئوری

مدل نظام پایش 
اثرات صنایع خالق 

 چیست؟

مدل صنایع خالق مبتنی بر اثرات سیاسی، 
 و هویتی در ایران است. توسعه ملی

شریفی و 
همکاران 

(9311) 

شناسایی 
های نظام ویژگی

بازاریابی در صنایع 
 خالق

تحلیل  -کیفی
 مضمون

نظام بازاریابی در 
های اجتماعی شبکه

 چگونه است؟

و بازاریابی  صنایع خالق، بازاریابی خالق
های محتوا از عناصر اصلی در شبکه

اجتماعی است که با استفاده از ارتباطات 
 شفافیت ومحتواها در تولید اعضای خانواده

 عملی است.
 
 

 

 
 

 
 

 

 

ای هنوآوری پژوهش در مقایسه با بدنۀ دانشی و پیشینه پژوهش، در ارتباط با ورود شبکه
اجتماعی در عرصۀ صنایع خالق با محوریت اقتصادی است که مراکز نوآوری در عرصۀ فرهنگی 

غذایی محلی و بومی، اماکن های فرهنگی کشور شامل لباس، توریسم، مواد توانند از ظرفیتمی
تاریخی، مراسم و مناسک فرهنگی، عادات فرهنگی و غیره، در جهت تقویت تعامالت فرهنگی 

وع یدشده در ارتباط با موضتولگیری از دانش انباشته و برداری کنند. انجام این مهم با بهرهبهره
ده است که هیچ مطالعه های مطالعات با هدف سنتزپژوهی بومطالعه و به واسطۀ ترکیب یافته

 داخلی و خارجی به این شکل اقدام نکرده است.
 

 روش پژوهش

 گرفتهشناسی روش پژوهش، مطالعۀ حاضر با رویکرد فراترکیب و به روش کیفی انجامازنظر سنخ
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( رویکرد ارزشمند در 9QRS(. فراترکیب پژوهش کیفی )Connett, 2018: 3-Finfgeld-4است )
 ینترود. معروفشهای مرتبط با مطالعات کیفی تلقی میترکیب شواهد و یافتهمرور سیستماتیک و 

(، 9111) 3رای نوبلت و هیسازی رویکرد فراترکیب، الگوی سه مرحلهترین الگوی پیادهشدهو شناخته
 (3117) 3سندلوسکی و بارسو ایو الگوی هفت مرحله (3115) 3ای والش و داونالگوی شش مرحله

نشان داده  9ن مطالعه از الگوی سندلوسکی و بارسو استفاده شده است که در شکل است. در ای
شده است. مزیت استفاده از این الگو در مقایسه با دیگر الگوهای فراترکیب، میزان استنادات استفاده 

 و فرایند خلق سنتز در هفت مرحله است. از آن
 

 
 

 (3116)گانۀ سندلوسکی و بارسو مراحل هفت .9شکل 
 

 گام اول: تنظیم هدف و سؤال پژوهش

(، چه کسی یا جامعه موردمطالعه Whatبرای تنظیم پرسش پژوهش از پارامترهای چه چیزی )
(Who( محدودیت زمانی ،)When) ( و چگونگی روشHow طبق جدول )استفاده شده است 3: 

 

 سؤاالت پژوهش. 3جدول 

 پاسخ پرسش پرسش پارامترهای پرسشی

What )چه چیزی( 

ای و بسترها، شرایط علّی، شرایط زمینه
اقتصاد  گرها، راهبردها و پیامدهای مدلمداخله
های اجتماعی ای صنایع خالق در شبکهرسانه

 چیست؟

ای چارچوب طراحی مدل اقتصاد رسانه
 های اجتماعیصنایع خالق در شبکه

Who )جامعه موردمطالعه( 
ای اقتصاد رسانه مدل جامعه موردمطالعه طراحی

 های اجتماعی چیست؟صنایع خالق در شبکه

ها، آثار مختلف در قالب پژوهش
 نامهمقاالت، پایان

When )3131تا  3191کلیۀ آثار از سال  محدودۀ زمانی پژوهش کدام است؟ )محدودیت زمانی 

How)اند؟آوری شدههای پژوهش چگونه جمعداده )چگونگی روش 
شناسایی  بررسی محتوای آثار،
 مضامین

 

 

1. Qualitative Research Synthesis 

2. Nobilt & Hare 

3. Walsh & Downe 

4. Sandelowski And Barroso Methodology 
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 مند آثارگام دوم: بررسی نظام

جامعۀ آماری پژوهش مشتمل  ؛آثار مرتبط با سؤال پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت ،در این مرحله
های اینترنتی داخلی و خارجی است. جستجوی گرفته در سامانهها و مطالعات انجامبر تمام پژوهش

وی در انجام گرفت. جستجو انگلیسی مند منابع مطابق با واژگان کلیدی متنوعی در فارسی نظام
ی معتبر هادر ژورنال 3131تا  3191اطالعاتی داخلی و خارجی بر اساس بازۀ زمانی  هاییگاهپا

 مورد بررسی قرار گرفتند.
 

 گام سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب

ات، مطالع مختلف شاملهای انتخابی مطالعه، برنامه رصد و وارسی منابع کلیدواژه براساس
سکی و ساندلوو مقاالت انجام گرفت. بعد از شناسایی منابع مرتبط در مدل فراترکیبی هاپژوهش

 است. 9افزار اطلس تی.آی(، مرحلۀ بعدی پاالیش و وارسی کدها در نرم3116) باروسو

 

 
 نهایی الگوریتم انتخاب منابع. 3شکل

 

ع با بررسی عناوین مناب .مورد از متون جهت انجام فراترکیب بازیابی و ذخیره شدند 339تعداد 
مورد از منابع بازیابی شده برای ارزیابی  13و استراتژی پژوهش تعداد  و همخوانی بااهداف، سؤال

مورد  51د و واژگان کلیدی، تعدا مقدماتی گزینش شدند. در مرحلۀ بعد، با بررسی بخش چکیده
 

 

1. Atlas.ti 
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مورد انتخاب شدند و  39ها مطابق با بررسی محتوا، تعداد در بازبینی گام بعدی ارزیابی و انتخاب
 مورد انتخاب نهایی شدند. 91 تعداددر نهایت، پس از مطالعۀ کامل محتوای متون،

 

 گام چهارم: استخراج اطالعات از متون

 متون ؛مورد تحلیل قرار گرفتند 9تحلیل گراندد تئوری براساسهای منتخب پژوهشاطالعات 
خص ای، یا پاراگرافی مشای، جملهصورت کلمهوارسی شده و بعد از ارزیابی دقیق، مطالب بهمنتخب 

شدند که طی فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و در نهایت گزینشی، مقوالت گزارش تدوین 
 .شدند

 

 های کیفی )استخراج نتایج(تهگام پنجم: تحلیل و ترکیب یاف

های تهبندی یافهای اجتماعی مطابق با دستهای صنایع خالق در شبکهارزیابی مدل اقتصاد رسانه
 در جدول مفهوم کشف و شناسایی شدند. 31و  مقوله 1 درمجموعپژوهش با رویکرد فراترکیب، 

 است. مشاهدهقابلمقوالت پژوهش  بندیصورتفرایند  3شماره 
 

 مقوالت پژوهش بندیصورتفرایند . 3جدول 

 کُدهای باز
کدهای محوری 

 )مفاهیم(
 پیشینه پژوهش مقوالت

 بخشی به صنایع خالقهویتـ 
 صنعت مد یکی از صنایع خالق در جامعهـ 
 چرخه مد لباس در صنایع خالق و بین مردم ـ
 تأثیرات هویتی ـ
 انواع صنایع فرهنگیـ 

بخشی به انواع هویت
 خالقصنایع 

 هویت محوری

(، شاملی و 9316) فرمهربانی
(، گارنهام 9311همکاران )

 (3191اورتیز )-یس(، پر3115)

 سودآوری باالی اقتصادیـ 
 سودآوری از نوآوری و خالقیت فردی ـ 
 ایتأثیرات توسعه ـ 
 ارزش افزوده صنایع خالق ـ 
 سهم اشتغال صنایع خالق ـ
 سهم تجارت صنایع خالق ـ
 ایدرآمدزایی رسانه ـ
 پایداری مالی در بخش فرهنگی و خالقـ 

اقتصادمحوری با 
 برنامۀ هدفمند

 اقتصادمحوری

(، 9316همکاران ) محمدی و
(، 3111پوتز و همکاران )

(، اینرهوفر و 3131) 3بوروسکی
 (3191همکاران )

 

 

1. Grounded Theory 

2. Borowski 
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 های خالقیتـ ایده
 خالقیت ـ
 خالقیت جوانان درتولید ثروت ـ 
یغات باهدف تبلدرصنایع خالق هنر، رسانه ونوآوری  ـ

 تولید و خدمات
 خالقیت درتولید محتوا  ـ

 اقتصادی عملکرد صنایعدر خصوص  خالقهایـ ایده
 خالق

سازی ایده
 محورخالّق

 یمحور یدها

(، گارنهام 9316فر )مهربانی

 9(، فلو3199(، پوتز )3115)
و همکاران  3(، کین3191)
 (3193) (، بریجستوک3191)

 ها در مد لباسنقش محوری رسانهـ 
 های اجتماعیوکارهای مبتنی بر شبکهکسب ـ
 هاکارکرد رسانه ـ
 های اجتماعیوکار در شبکهمدیریت رسانه و کسب ـ

مدیریت رسانه در 
 وکارخلق کسب

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، 3191( فلو )9316فر )مهربانی
(، 3191کین و همکاران )

 (3193فریدشسن )

 هاکارکرد اقتصادی رسانهـ 
 کردن اقتصاد رسانه در صنایع خالقلحاظ ـ
های اجتماعی برای اقتصادی عمل نوآوری در شبکه ـ

 کردن صنایع خالق
 ای در ایجاد بسترهای اقتصادیرسانه هایینوآور ـ
 و خدمات زنجیرۀ تولید، فرایند ـ

 یاقتصادمحور اقتصاد رسانه

(، کین 3191(، فلو )3199)پوتز 
(، 3191و همکاران )

(، اینرهوفر و 3131بوروسکی)
 (3191همکاران )

 ای در صنایع خالقهای رسانهسیاستـ 
 ایگذاری رسانهسیاستـ 
 گذاری در صنایع خالقسیاست ـ
 های فرهنگی در توسعه اقتصاد خالقسیاست ـ

های فرهنگ سیاست
ای در خصوص رسانه

 صنایع خالق

مسیاستگذاری
 حوری

(، محمدی 9316فر )مهربانی
فلو (، 9316وهمکاران )

(، 3193(، بریجستوک)3191)
 (3116یو )

 و های اجتماعی اینستاگرامتأثیرات اینترنت و شبکهـ 
 رسانیتلگرام در اطالع

 رسانی درباره صنایع خالقاطالع ـ
 ایمحتوای آموزشی رسانه ـ
 های دولتای شدن سیاسترسانه ـ

رسانی و نقش اطالع
 آموزشی

 آموزش
 یمحور

پور و (، کمالی9316فر )مهربانی
(، 3191(، فلو )9311باغ )قره

 (3193) بریجستوک

 اعیمهای اجتدگرگونی در سبک زندگی ناشی از شبکهـ 
 کنندگانهمانندسازی اجتماعی در میان مصرف ـ
 های اجتماعیشبکه هاییامزایی ناشی از پاشتغال ـ
 یهای اجتماعچگونگی دستیابی به محتواها در شبکه ـ

های اهمیت شبکه
اجتماعی در زندگی 

 مردم

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، شریفی و 9316فر )مهربانی
(، کین و 9311همکاران )
 (، بوروسکی3191همکاران )

(3131)  

گرهای سیاست دولتی یا ضعف اقتصاد تأثیر مداخلهـ 
 سیاسی

 تأثیرات سیاسی صنایع خالق ـ
 ها در صنایع خالقسیاست فرهنگی دولت ـ

تأثیرگذاری دولت و 
 های آنسیاست

حکمرانی 
 فرهنگی

(، پوتز و 3115گارنهام )
 (، بریجستوک3111همکاران )

(3193) 

(، پوتز 3111پوتز و همکاران ) اقتصادمحوریبازارسازی جدید  بازارسازی و استقبال بازار داخلیـ 
 

 

1. Flew 

2. Kane 



 های دیداری و شنیداریرسانهفصلنامه علمی  ❖ 11

❖ 
وره

د
 

93
ره

ما
 ش

،
 3 

ی
یاپ

 )پ
،

36) ،
ان

ست
زم

 
93

11
 

 موفقیت بازاریابی در محتواهای مناسبـ 
 بازارسازی نوین در شبکه اجتماعی ـ
 های اجتماعینوآوری در شبکه ـ
 ای در ایجاد بسترهای اقتصادیرسانه هایینوآورـ 
 ایتولید محتواهای اثرگذار رسانه ـ

نوآورانه در 
 های اجتماعیشبکه

(، کین و 3191(، فلو )3199)
-(، پریس3191همکاران )

 (3191اورتیز )

ای در خصوص توزیع و معرفی رسانه یهاموانع و چالشـ 
 وکارهاکسب

 ای در انواع معرفی بازارمشکالت رسانه ـ
 رسانه ییموانع مالی و درآمدزا ـ

های اقتصاد چالش
 رسانه

 اقتصادمحوری

(، گارنهام 9316فر )مهربانی
(، فلو 3199(، پوتز )3115)
(3191) 

کردن صنایع فرهنگی در عرضه مد و اقتصادی عملـ 
 لباس

 نقش مولد صنایع خالق در تولید ثروت ـ
 اقتصاد خالق در صنعت مد ـ
 اقتصاد خالق ـ

اقتصاد خالق صنایع 
 فرهنگی

 اقتصادمحوری
(، 3116(، یو )3199پوتز )
 (3191اورتیز )-پریس

 روابط بین صنایع خالق با جامعه و حاکمیتـ 
 نقش دولت در صنعت ـ
 مشارکت مردم در صنایع فرهنگی ـ

 مناسبات دولت
 صنعت - جامعه

حکمرانی 
 فرهنگی

(، 9311شاملی و همکاران )
(، پوتز و 3115گارنهام )
 (3111همکاران )

 هاصنایع خالق در ارزشـ 
 گسترش سهم محصوالت خالق در سبد خانوار ـ
تغییرات در نحوۀ عملکرد صنایع خالق و فرهنگی در  ـ

 وکارهای اجتماعی در خصوص هنجارهای کسبشبکه

بازنمود صنایع خالق 
 وکاردر کسب

خالقیت و 
 محورینوآوری

(، 9311شاملی و همکاران )
(، 9316محمدی و همکاران )

(، کین و همکاران 3191فلو )
(3191) 

 پیام فرهنگی در محصوالتـ 
 هایاقتصادی شبکه هاییامزایی ناشی از پاشتغال ـ

 اجتماعی
 های اجتماعیتولید محتواهای اقتصادگونه در شبکه ـ

های محصوالت پیام
 و خدمات فرهنگی

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، 9316محمدی و همکاران )
(، 9311شریفی و همکاران )

 (3115گارنهام )

 های خالق در حوزه هنرکانونـ 
 نقش خالقیت و نوآوری در اقتصاد فرهنگی ـ
 نوآوری در بازار صنایع خالق ـ
 خالقیت جوانان در تولید ثروت ـ
 اینوآوری رسانه ـ
 همکاری خالقانه ـ

خالقیت و نوآوری 
 در صنایع خالق

خالقیت و 
 محورینوآوری

(، 9316محمدی و همکاران )
(، پوتز 3111پوتز و همکاران )

 (3193)(، فریدشسن 3199)

 محصوالت فرهنگی سازییتجارـ 
 مد و تحول اقتصادی  ـ
 سازی دانشچگونگی تبدیل و تجاری ـ

سازی صنایع تجاری
 خالق

 اقتصادمحوری
(، 9316محمدی و همکاران )

 (،3116(، یو )3199پوتز )

های ای شبکهارتباطات دوسویه در اقتصاد رسانهـ 
 اجتماعی

 ای پیشرفتهبا مراکز رسانه یاتعامل رسانه ـ
 های اجتماعیوکاری در شبکهارتباطات جدید کسب ـ

 سطح ارتباطات

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، فلو 9311شریفی و همکاران )
 (3193(، فریدشسن )3191)
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 صنایع فرهنگی موتور پیشرفت اقتصادیـ 
 اقتصاد مد زمینه اقتصاد فرهنگی ـ
 معماری در درآمدزایینوآوری هنر و  تأثیرـ 

اهمیت صنایع 
 فرهنگی در اقتصاد

خالقیت و 
 محورینوآوری

(، 9311یاقوتی و همکاران )
(، پوتز و 3115گارنهام )
 (3111همکاران )

 وکاروری و کسباتلفیق فرهنگ با فنـ 
 وکار فرهنگی در صنعت مُدتوسعه کسبـ 
 آوری اطالعاتاهمیت فن ـ

آوری مبتنی بر فن
وکار کسب
 محورفرهنگ

خالقیت و 
 محورینوآوری

(، پوتز 9311یاقوتی و همکاران )
(، کین و 3111و همکاران )

 (،3191همکاران )

نقش مدیریت دانش در توسعۀ اقتصاد فرهنگی در ـ 
 صنعت مد

 سطح دانش در اقتصاد رسانه ـ
های اجتماعی دانش عموم مردم در خصوص بازار شبکهـ 

 و ورود به آن
 دستیابی به محتواهاهای شیوه ـ
 کراسی دانشودم ـ
 دانشگاه کارآفرینی ـ

محوری در دانش
توسعۀ اقتصاد 

 فرهنگی

محوری دانش
های شبکه

 اجتماعی

(، پوتز 9311یاقوتی و همکاران )
(، فلو 3111و همکاران )

 (3191اورتیز )-(، پریس3191)

 ای و محتواهای آنهاتمرکزداشتن روی مراجع رسانهـ 
 نقش جامعه اطالعاتی ـ
 وکارعنوان استراتژی کسببه بوکفیس ـ

های نقش رسانه
 اجتماعی مرجع

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، 9311باغ )کمالی پور و قره
(، 3191(، فلو )3115گارنهام )

 (3193فریدشسن )

 گفتمان هنر و سیاست رسانه در مورد صنایع خالقـ 
 جدیدگیری فرهنگ ارتباطی شکلـ  
 های فرهنگی و هنریای برنامهسازی رسانهگفتمان ـ 

سازی نگفتما
 ایرسانه

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، پوتز و 3115) 9گارنهام
(، 3191(، فلو )3111همکاران )

 (3193پاپاکریستو )

 های اجتماعینیازهای فرهنگی کاربران شبکهـ 
 دیدج گیری نیازهای مرتبط با فرهنگ ارتباطیشکلـ 
 های هنرینیازمندی ـ

 نیازهای فرهنگی

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، فلو 3111پوتز و همکاران )
 (3193(، پاپاکریستو )3191)

های اجتماعی در اقتصاد شبکه-تحوالت اقتصادیـ 
 اجتماعی

 تحول در اقتصاد خالق ـ
های اجتماعی در خصوص مندی فضای شبکهنظام ـ

 اقتصاد صنایع فرهنگی

تحوالت در اقتصاد 
 صنایع فرهنگی

اقتصادمحوری 
های شبکه

 اجتماعی

(، پوتز 3111پوتز و همکاران )
 (3191(، فلو )3199)

 های اجتماعیاختالل در ساختار شبکهـ 
 های اجتماعیاهمیت پلتفرم شبکه ـ
های اجتماعی از نظر عملکردی در تفاوت شبکه ـ

 هاپلتفرم

زیرساخت فنی 
 های اجتماعیشبکه

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، کین و همکاران 3191فلو )
 (3193(، پاپاکریستو )3191)

 

 

1. Garnham 
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 بوک، توئیترقابلیت متفاوت فیس ـ

 های اقتصادیسازی فعالیتشبکهـ 
 با همفکری دیگران هایتشدن فعالبرخط ـ
 گیری فرهنگ ارتباطی جدیدشکل ـ
 رویکرد سایبرنتیکی صنایع فرهنگی ـ
 های نوآوریشبکه ـ
 همکاری در صنایع فرهنگی ـ

 سازی نوآورانهشبکه
خالقیت و 

 محورینوآوری

 (،3193)9پاپاکریستو
(، یو 3193) بریجستوک

 (3191اورتیز )-(، پریس3116)

ای با تنوعی از بازیگران و ایجاد اکوسیستم رسانهـ 
 کاربران بزرگ و کوچک

 اهمیت طراحان و هنرمندان خالق در کارآفرینی ـ
 اهمیت اهل هنر خالق در کارآفرینی ـ

 ایاکوسیستم رسانه

اکوسیستم 
های شبکه

 اجتماعی

(، 3193پاپاکریستو )
-(، پریس3193) بریجستوک

 (3191) 3اورتیز

 های اجتماعیهای اقتصادی در شبکهفرصتـ 
 سازی اقتصاد خالقفرصتـ 
 های اجتماعیاقتصادی در شبکه های نوینفرصتـ 

سازی فرصت
 اقتصادی

 اقتصادمحوری

(، 3193) 3فریدشسن
(، پوتز و 3193) 3بریجستوک

 (3191(، فلو )3111همکاران )

 حکمرانی فرهنگی خالقـ 
 تلفیق راهبردهای فرهنگی و تجاری ـ
 مردم در صنایع خالقو حکمروایی دولت ـ
 تعامالت مردم و دولت در مدیریت انواع صنایع خالق ـ

حکمرانی خالق در 
 صنایع فرهنگی

حکمرانی 
 فرهنگی

(، اینرهوفر و 3116) 5یو
(، پوتز و 3191) 6همکاران
 (3191(، فلو )3111همکاران )

 
 گام ششم: کنترل کیفیت

 مقایسۀ نظرات خود بادر این گام، محقق برای ارزیابی کیفیت و کنترل مفاهیم استخراجی از 
نفر از خبرگان و اعالم  91( بعد از ارزیابی 3خبرگان دیگر نیز بهره برده است. نتایج ارزیابی جدول )

های استخراجینشان نظر آنها در خصوص موافق یا مخالف بودن با هرکدام از ابعاد محوری و مقوله
 هستند.ها و ابعاد محوری استخراجی داد متحصصان موافق تمام مقوله

  

 

 

1. Papachristou 

2. Peris-Ortiz 

3. Friedrichsen 

4. Bridgstock 

5. Yue 

6. Innerhofer 
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 هاابعاد محوری و نظر متخصصان در ارتباط با مفاهیم و مقوله .5جدول 

 هامقوله مفاهیم
 نظرات

 تأیید یا عدم تأیید درصد تناسب مخالف موافق

 تأیید درصد 11 3 1 هویت محوری بخشی به انواع صنایع خالقهویت

 اقتصادمحوری با برنامۀ هدفمند

 اقتصادمحوری
 اجتماعیهای شبکه 

 تأیید درصد 11 9 1

 اقتصاد رسانه

 های اقتصاد رسانهچالش

 اقتصاد خالق صنایع فرهنگی

 سازی اقتصادیفرصت

 سازی صنایع خالقتجاری

 بازارسازی جدید نوآورانه

 تحوالت در اقتصاد صنایع فرهنگی

 وکارمدیریت رسانه در خلق کسب

ای اکوسیستم رسانه
 های اجتماعیشبکه

 تأیید درصد 71 3 7

 های اجتماعی در زندگی مردمشبکه

 های اجتماعی مرجعنقش رسانه

 ایسازی رسانهگفتمان

 های اجتماعینیازهای فرهنگی در شبکه

 اجتماعیهای زیرساخت فنی شبکه

 فرهنگیهای محصوالت و خدمات پیام

 های اجتماعیسطح ارتباطات در شبکه

 های اجتماعیای شبکهاکوسیستم رسانه

 تأیید درصد 11 3 1 محوری خالقایده محورسازی خالقایده

 تأیید درصد 911 - 91 گذاریسیاست ایهای فرهنگ رسانهسیاست

 تأیید درصد 911 - 91 محوریآموزش رسانی و آموزشنقش اطالع

 های آنتأثیرگذاری دولت و سیاست
حکمرانی فرهنگی 

 های اجتماعیشبکه
 درصد 71 3 7

 تأیید

 
 صنعت-جامعه-مناسبات دولت

 حکمرانی خالق در صنایع فرهنگی

بخشی ارزشی و بازنمود صنایع خالق در نظم
 وکارهنجاری کسب

محوری خالقیت و نوآوری
صنایع فرهنگی در 

 اجتماعی هایشبکه

 تأیید درصد 61 3 6
 خالقیت و نوآوری در صنایع خالق

 اهمیت صنایع فرهنگی در اقتصاد

 آوری نوآورانهفن

 سازی نوآورانهشبکه

 تأیید درصد 11 9 1 محوریدانش محوری در توسعۀ اقتصاد فرهنگیدانش
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ده شده از شاخص کاپای کوهن استفاده شتدوینبرای بررسی اعتبار و کیفیت مدل فراترکیبی 
کند. هراندازه میزان کاپا به عدد گیری میتوافق بین ارزیابان را اندازه شاخص کاپای کوهن ؛است

یک نزدیکتر، بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم است ولی نزدیکی به عدد صفر، نشانۀ توافق 
و  117/1 مطابق با مقدار آمارۀ کاپا (.Viera & Garrett, 2005: 361-362کمتر بین آنها است )

، همخوانی نظرات متخصصان نسبت به مقولهدرصد 53 در سطح معناداری درصد 16 با ضریب
 های استخراجی و ابعاد آن وجود.

 
 کوهن-یکاپا های استخراجی و ارزیابی نتایج با استفاده از شاخصهمخوانی مقوله .6جدول 

 سطح معناداری کاپاشاخص  مقدار کاپا

117/1 16/1 53/1 

 
 هاگام هفتم: یافته

 1مفهوم محوری و  31کد اولیه،  967متون منتخب،  91های پژوهش نشان داد از بین نتایج یافته
ماعی با های اجتصنایع خالق در شبکه ایرسانهمقولۀ اصلی شناسایی شدند. طراحی مدل اقتصاد 

های مطالعات منتخب در قالب پدیدۀ محوری، فرایند ترکیب یافتهمقولۀ اصلی طی  1مفهوم و  31
فته ای یا بسترها مورد تبیین قرار گرگر، راهبردها، پیامدهاو شرایط زمینهشرایط علّی، شرایط مداخله

ت ب مطالعاـترکیافرماحصل ر ـیی زاـههـیافتسؤال پژوهش، به ی پاسخگویی ستااست. در را
 آمده است.به شرح ذیل ست که پیشین ا

ای صنایع خالق در گیری مدل اقتصاد رسانهبسترهای شکل ای یا بسترها:شرایط زمینه .9
شود؛ به تعبیری با واسطه رسانی و آموزش محقق میهای اجتماعی با ارجاع به نحوۀ اطالعشبکه
ی رسانهای اجتماعی، اطالعرسانی در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی، انجام اطالعشبکه

ت های دولای شدن سیاستای اثرگذار و رسانهدرباره صنایع خالق، خلق محتوای آموزشی رسانه
 پذیر است.در این زمینه انجام

صنایع  ایشرایط علّی در رابطه با پدیدۀ مرکزی پژوهش یعنی مدل اقتصاد رسانه شرایط علّی: .2
های اصلی اقتصادمحوری، ندهکنهای اجتماعی مستلزم تمرکز روی تعیینخالق در شبکه

 های اجتماعی است.محوری در شبکهمحوری و هویتدانش

های خالقیت، ایده باهای اجتماعی محوری پویا و خالق در شبکهمقولۀ ایده گر:شرایط مداخله .3
 گنجد.نوآوری در صنایع خالق در این حیطه می طورجدید برای خلق بسترهای ثروت و همین
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های اجتماعی و شده دارای پیامدهای اثرگذار حکمرانی فرهنگی در شبکهمدل طراحی پیامدها: .4
 های اجتماعی بوده است.ای شبکهبندی مفهوم اکوسیستم رسانهصورت

محوری صنایع فرهنگی در تحقق مدل نیازمند راهبردهای خالقیت و نوآوری راهبردها: .5
 اجتماعی در همین رابطه است. هایگذاری در شبکههای اجتماعی و سیاستشبکه

های اجتماعی ای صنایع خالق در شبکهمرکزیت مدل به مدل اقتصاد رسانهپدیدۀ محوری:  .6
ردها و راهب ای، بسترهاگیری همین مدل مرهون شروط علّی، مداخلهمرتبط است که تحقق و شکل

 است. و پیامدها
 

 
 و فراترکیب بنیادهای اجتماعی مبتنی بر نظریۀ دادهای صنایع خالق در شبکهمدل اقتصاد رسانه. 3شکل 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجهبحث و 

های اجتماعی یکی از محورهای اقتصاد رسانه در مورد صنایع خالق و انعکاس آن در فضای شبکه
وکار و دگرگونی در شیوۀ های نوینی را در حوزۀ کسباصلی امروزی جهان است که فعالیت

، بترکیافرده از رویکرد ستفاابا پژوهش، این حکمروایی در فضای شبکه اجتماعی ایجاد کرده است. 
ای صنایع خالق را مورد تبیین قرار داده است. شرایط علّی در فراترکیب ماحصل مدل اقتصاد رسانه

(، 3131(، میاساری و چاندرا )3191ون کیرکوا و همکاران )های و بدنۀ دانش همچمنابع پیشین
(، محمدپور 9313) مؤمنی(، عباسیان و 9311باغ )پور و قره(، کمالی3131سوخوفِسکایا و اِرماکووا )

طور، ترکیب مفاهیم موجود در منابع و ( بود. همین9315و مهدنژاد و اشتری ) (9313و تاجیک )
( و دیگر منابع در ترکیب 3191اورتیز )ـ  و پریس (9311مکاران )متون مورد واکاوی شاملی و ه
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 های اجتماعی نقش داشتند.محوری شبکهمحوری و هویتاقتصادمحوری، دانش

های اجتماعی در مطالعاتی رسانی در شبکهای یا بسترها ماحصل آموزش و اطالعشرایط زمینه
 ( بود.3193) و بریجستوک (3191(، فلو )9316فر )همچون مهربانی

های اجتماعی در مطالعاتی همچون در شبکه خالقانهمحوری گر ماحصل ایدهشرایط مداخله
( بوده 3193) و بریجستوک (3191(، کین و همکاران )3191فلو ) (،3131واورفسکی و اوتوال )

 است.

(، 9317(، صلواتیان و همکاران )3195) دوگریول(، 3111راهبردها در مطالعات اوکانر )
های (، ترکیبی از خالقیت و نوآوری در شبکه9316همکاران ) (، محمدی و9316فر )مهربانی
 گذاری بوده است.و سیاست اجتماعی

وده است ای بهای حکمرانی فرهنگی و اکوسیستم رسانهپیامدها در این فراترکیب شامل مؤلفه
(، اینرهوفر 3116(، یو )9311هایی نظیر شریفی و همکاران )پژوهش هایکه ماحصل ترکیب یافته

 ( بوده است.3191و فلو ) (3111(، پوتز و همکاران )3191) 9و همکاران

 های اجتماعی نشان دادای صنایع خالق در شبکهشده در تبیین مدل اقتصاد رسانهمدل ارائه
اقتصاد رسانه، سودآوری از نوآوری و  ریزی هدفمند روی سودآوری، درآمدزایی، توسعۀبرنامه

 و ای آن، ارزش افزوده صنایع خالق، سهم اشتغال صنایع خالقو تأثیرات توسعه خالقیت فردی
وکار و تحقق کارآفرینی پایدار و رفتارهای کارآفرینانه و سهم تجارت آن، اهمیت اقتصاد در کسب

این  تواند یکی از شرایط علّیفرهنگی میداشتن رویکرد اقتصادی همراه با پایداری مالی در بخش 
مراکز مختلف در ارتباط با صنایع خالق فرهنگی در پیوند با امر اقتصادی و سودآوری مدل باشد. 

 های اجتماعیهای نوآورانۀ خود را در عرصۀ صنایع خالق در شبکهتوانند اقتصادمحوری برنامهمی
انواع صنایع خالق همچون صنعت مُد،  بخشی بههمچنین، با هویت مطمح نظر قرار دهند.

ای هها به همراه باالبردن سطح دانش در خصوص قابلیتو دیگر حوزه دستی، هنر، موسیقیصنایع
ای های صنایع خالق در شبکهشود تا تحقق اقتصاد رسانهصنایع خالق این امکان فراهم می

ق ق با هدف سودآوری و خلهای دانشی در خصوص صنایع خالتقویت بنیاناجتماعی تسهیل شود.
تواند شرط علی مهم برای اقتصادمحوری صنایع خالق در هویت فرهنگی در این حوزه می

 هایگیری از خالقیت و نوآوری در شبکهاتکای به راهبردهای بهرهشبکههای اجتماعی باشد.
د کمک توانگذاری در این زمینه میاجتماعی با هدف تحول در صنایع خالق به همراه سیاست

 

 

1. Innerhofer 
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رسانی و ارائه آموزش در این زمینه و نیز ای اطالعفراوانی را با تأثیرپذیری از شرایط زمینه
های مرتبط با خدمات و محصوالت سازی در خصوص نحوۀ اقتصادی کردن رسانهگری ایدهمداخله

ع یصورت تقویت حکمرانی فرهنگی در عرصۀ صنامد چنین روندی بهاصنایع خالق خواهد داشت. پی
ن، های شبکه اجتماعی، انتشار آای در انتقال پیام در محیطبندی اکوسیستم رسانهخالق و صورت

 های اجتماعی محقق خواهد شد.ای شبکههای افرادو دیگر ابعاد رسانهرفع نیازمندی

ای های پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین در تبیین مدل اقتصاد رسانهتمایز یافته
های اجتماعی این بود که بدنۀ دانش و پیشینۀ مرتبط با موضوع، چنین مدلی الق در شبکهصنایع خ

 ، الگویی جامع و مناسب در اینروپیشپژوهش  ؛ بنابرایناندارائه نداده و به دنبال این مدل نبوده
 زمینه طراحی و تدوین کرده است.

ه شرح استفاده از الگوی پژوهش بی با هایمطابق با نتایج فراترکیب مطالعات منتخب، پیشنهاد
 د:شوذیل ارائه می

 ا ای بریزی منسجم و مدوّن در رابطه با چارچوب اقتصادمحوری مدل اقتصاد رسانهانجام برنامه
وکارهای سودآور، با روی آوردن به الگوهای هدف درآمدزایی برای صنایع خالق از طریق کسب

یط علّی مطالعه است که همراه با ایجاد بهتر اقتصادی یکی از موضوعات محوری در شرا
تواند رویۀ مناسبی را در جهت آیندۀ محور میهای دانشهای دانشی یعنی داشتن برنامهزمینه
باید اطالعات و دانش الزم در خصوص صنایع خالق  .بنابراین،وکار و فرایند آن ایجاد کندکسب

و  اندوزی، تسهیم آن، آموزشدانششده و امکانات الزم در خصوص ای کسبو اقتصاد رسانه
ایع دادن به صننمودار مدیریت دانشی بین کاربران برقرار شود. الزم است در این زمینه، هویت

واند تهای اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد چراکه، وجود هویت در صنایع خالق میخالق در شبکه
اجتماعی نسبت به صنایع خالق  هایعنصر مهمی در این زمینه باشد تا افراد مختلف در شبکه

 این احساس را داشته باشند.

 تواند روند اقتصاد های با محتوای مناسب میارائه دادن اطالعات الزم و مکفی و اشاعۀ آموزش
های اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد لذا معرفی محصوالت و ای صنایع خالق را در شبکهرسانه

ای با محتوای آموزشی رسانه -رسانی درباره صنایع خالقو اطالع خدمات مرتبط با صنایع خالق
 ای شدن آن در این زمینه مهم خواهد بود.و رسانه

 و تبلیغات با هدف  های خالق و متنوع، نوآوری در صنایع خالق هنر، رسانهگیری از ایدهبهره
تواند تولید و خدمات، خالقیت در تولید محتوا و نوآوری در اقتصادی عمل کردن صنایع خالق می
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 گر مهمی در تحقق مدل باشد.مداخله

 بخشی هنجاری و ارزشی جامعه تواند در نظماستفاده از خالقیت موجود در صنایع خالق می
محصوالت صنایع خالق در بین عناصر مختلف جامعه اثرگذار باشد لذا دگرگونی در روند توزیع 

توان بسترسازی تحول در های مناسب میگذارییکی از موضوعات مهمی است که با سیاست
 های اجتماعی را فراهم ساخت.صنایع خالق و اقتصاد آن در عرصۀ شبکه
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 و مأخذ منابع

 
فصلنامه ، «اینقش رسانه در علم اقتصاد: اقتصاد رسانهکاربرد تفکر نظری و .»(9313شناس، مریم و محسن نظری )حق

 . 31-51: 5و  3 شماره ،مدیریت رسانه

بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خالق و رابطه آن با ارتقای سرمایه (.»9319سپهرنیا، رزیتا، علی دالور و سیدرضا صالحی امیری )

 . 931-963: 9، شماره فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، «فرهنگی در ایران

بنیاد در طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق کاربست نظریۀ داده.»(9311و حسنعلی آقاجانی ) شاملی، مهدی، مهرداد مدهوشی

 . 939-953: 35شماره  ،فصلنامه راهبرد فرهنگ، «در ایران

نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع  هایشناسایی ویژگی.»(9311شریفی، سیدمهدی، سمیه لبافی و محمدحسن یادگاری )

 . 391-331: 3شماره  ،فصلنامه مدیریت بازرگانی، «خالق

طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه .»(9311تبار )عسگر حسین و شریفی، سیدمهدی، محمدرضا سعیدآبادی، مهرداد استیری

نسانی دانشگاه جامع امام حسین مدیریت منابع ا هایپژوهشفصلنامه ، «سرمایه انسانی در صنایع خالق

 . 75-911: 99شماره  ،)ع(

های نوین تأمین مالی سازمان صداوسیمای شناسایی شیوه.»(9315عسگری و مهدی محسنی )صلواتیان، سیاوش، عبدالعلی علی

 . 33-35: 1شماره ،ارتباطی هایپژوهشفصلنامه ، «جمهوری اسالمی ایران
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