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)دانشیار دانشگاه تربیت مدرس(سید سپهر قاضی نوري

)دانشیار دانشگاه علم وصنعت(علی احمديعلیرضا 

)1392بهار -10شماره(ديدانش راهبرپژوهشی-علمیشده در مجلهچاپ 

چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر نیز . واژه اي است که امروزه رواج زیادي میان سیاستگذاران علم و فناوري یافته است،نظام ملی نوآوري

به و نوظهور  می باشدبه اذعان بسیاري از محققین موضوعی بکر و می باشد که فرهنگی صنایعپرداختن به نظام نوآوري در حوزه ي
ر گرفته و بسیاري از محققین اشارهتازگی در بین کشورهاي پیشرفته و مقاالت منتشره از سوي محافل علمی جهان مورد تاکید قرا

در کشور ما صنایع فرهنگی در دنیا و بخصوص از سویی دیگر مقوله . مشاهده می شودبه شدت داشته اند که خال مطالعاتی در این امر 
ضرورت توجه ویژه به این موضوع را پر رنگ تر می آن در این زیست بوم، اهمیت دو چندان نق فزاینده اي یافته است و  همچنین رو

و بر این شده مرورادبیات موجود تشریح مبناينظام نوآوري در حوزه صنایع فرهنگی و تفاوت و پیچیدگی آن در این مقاله برلذا، . نماید
مدل مفهومی از طریق مطالعه موردي تولید نرم افزارهاي چندرسانه اي با موضوعات ،در انتها. ه استظیم گردیدتناساس مدل مفهومی 

بر اساس نظام فرهنگی مورد نظر، محصول تولید و پیشنهاداتی در راستاي توسعه ي ه استفرهنگی اعتبارسنجی و اعتبار بخشی گردید
.ونه  واقعی عینیت یافته استو خدمت مدل به یک نمشده استنوآوري ارائه 

نظام نوآوري، صنایع فرهنگی، نظام نوآوري صنایع فرهنگی و خالق: کلید واژگان

مقدمه. 1
سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و امروزه رواج زیادي میان سیاستگذاران علم و 25بیش از "نظام ملی نوآوري "اصطالح 

شکی نیست . به طور موازي در نقاط مختلف اروپا و آمریکا توسعه یافت"نظام نوآوري"، مفهوم 1980در دهه ي . فناوري یافته است
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نقش مهمی در ابداع و شکل گیري نسخه 80دانشگاه آلبورگ در اوایل دهه ي 3یی.کا.و گروه آي2که همکاري میان کریستوفر فریمن
ولی همانطور که گفته شد، عناصر تشکیل دهنده و الهام اولیه ). 1985ل، و الندوا1982فریمن، (هاي اولیه ي این مفهوم داشته است 

.ي آن را می توان در میان کار سایر دانش پژوهان نوآوري نیز پیدا کرد که پیش تر تحقیقاتی در این زمینه داشته اند

ارجاع وي به نظریات فردریک لیست از . دفریمن درك عمیقی از فرایندهاي نوآوري، بینش تاریخی و دانایی، نسبت به همکاري ایجاد کر
گروه . می شود4اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا که باعث ایجاد پیوند میان مفهوم نوآوري و نقش دولت در فرایندهاي جهش

هاي ملی نظام"یی از مارکسیست هاي ساختارگراي فرانسوي و اقتصاددانان توسعه گرا الهام گرفته و داراي عقایدي در خصوص .کا.آي
بوده است، به طوري که تعامل عمودي را براي رسیدن به کارایی و نتیجه، حایز اهمیت دانسته و "مجموعه هاي صنعتی "و "تولید 

.مرتبط می دانستند"رقابت پذیري بین المللی "و "تخصص گرایی در عرصه ي بین المللی"این موضوع را با تحلیل 

، ویژگی هاي نظام مند نوآوري را مورد تاکید قرار داده اند؛ ولی این مفاهیم بر سایر شته، مفاهیم جدیديی دهه ي گذدر ط: بیان مساله
به همراه همکاران سوئدي خود به توسعه ي 5بو کارلسون90در اوایل دهه ي . سطوح اقتصادي، به غیر از سطح ملی، متمرکز شده اند

از اواسط "نظام هاي منطقه اي نوآوري "ادبیات مربوط به ). 1993، 6و استانکیویتزکارلسون(پرداخت "نظام هاي فناورانه"مفهوم 
نظام هاي بخشی "در همین زمان مفهوم ). 1997، 8؛ ماسکل و مالمبرگ1996، 7مورگانو کوك(به سرعت رشد پیدا کرد 90دهه ي 
فرهنگی واژه نظام نوآوري در صنایعاز سویی دیگر) .1997ا، برسچی و مالرب(سعه یافت و همکارانش تو9توسط فرانکو مالربا"نوآوري 

بسیاري بر این آمده است که ) 2013کاسترو مارتینز، (به عنوان نمونه در نیز مورد توجه تعداد محدودي از محققان قرار گرفته است و 
بخشی به نهادهاي تولید کننده ي محتواي اولویت . باورند که این اصطالح نوظهور و بکر بوده و چندان به آن پرداخته نشده است

بسیاري . پرداخته شد) 2009، و سایرینچن(توسط فرهنگی در کنار نهادهاي تولید کننده زیرساختهاي فناوري و محصوالت فرهنگی، 
مگیري بین تفاوت چشفرهنگی برشمرده شده، حاکی از آن است که صنایعاز ویژگیهایی که توسط محققین در زمینه ي نظام نوآوري 

این تحقیق به دنبال شفاف کردن تفاوت و عینیت بخشی به آن . مدل نظام نوآوري صنایع فرهنگی با سایر نظام هاي نوآوري وجود دارد
. در یک مدل واقعی می باشد

یرات صنایع فرهنگی و خالق سهم چشم گیري در اقتصاد دارند و همچنین تاثبه زعم اکثر محققین، :اهمیت و ضرورت تحقیق
این .اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن در راستاي اقتدارآفرینی بر کسی پوشیده نیست و بارها در منابع مختلف مورد تاکید قرار گرفته اند

نظام نوآوري . مهم در این زیست بوم اهمیت دو چندانی یافته و می بایست عنایت ویژه اي به آن گردد تا در مدار توسعه و رشد قرار گیرد
. راستاي رشد و بالندگی این صنعت پر اهمیت در نظر گرفته شوددر نوان پیشرفته ترین مدل توسعه می تواند به ع

و تبلور مفاهیم آن در یک نمونه عینی،فرهنگی با سایر نظام هاي نوآوريتبیین و تدقیق تفاوت نظام نوآوري صنایع:هدف تحقیق
. هدف اصلی تحقیق حاضر محسوب می شود

2 Christopher Freeman
3 Innovation, Knowledge and Economic dynamics (IKE)
4 Catching-up Processes
5 Bo Carlsson
6 Stankiewitz
7 Cooke and Morgan
8 Maskell and Malmberg
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. بین نظام نوآوري صنایع فرهنگی و سایر نظام هاي نوآوري تفاوتهایی وجود دارد:حقیقتفرضیه

مدل نظام نوآوري صنایع بین نظام نوآوري صنایع فرهنگی و سایر نظام هاي نوآوري چه  تفاوتهایی وجود دارد؟:سوال تحقیق
هکارهایی را ارائه می نماید؟به نظام صنایع فرهنگی چه را، در قالب یک مطالعه موردي فرهنگی در عمل

نظام نوآوري.2
به ترتیب نقش هاي کلیدي در توسعه ي جنبه هاي سیستمی، و ایده ي 11و گرت ویلومسن10یی اسبن اسالت اندرسون.کا. در گروه آي

به 13و جان فاگربرگ12بنت دالوم. یادگیري تعاملی میان کاربران و تولیدکنندگان به عنوان سطح خرد مفهوم نوآوري، برعهده داشته اند
به ارایه ي دیدگاه هایی در خصوص اقتصاد نهادگرا 14ترتیب مشارکت عمده اي در زمینه ي فناوري و تجارت داشته و بیورن جانسون

. پرداخته و آن را در مفهوم نظام نوآوري به کار گرفته اند

و نشریه ي چاپ شده توسط فریمن، ) 1987فریمن، (د ژاپن باالخره، مفهوم نظام ملی نوآوري از طریق کتاب کریستوفر فریمن در مور
مراجع استاندارد ). 1988دوسی و دیگران، (الندوال، نلسون و پلیکان در زمینه ي تحوالت فنی و نظریه ي اقتصادي، اشاعه یافت 

و ) 1993(، نلسون )1992(ندوالسه کتاب منتشر شده توسط ال: دیگري که در زمینه ي نظام ملی نوآوري به چاپ رسیده اند، عبارتند از
و 16امابل("نظام هاي اجتماعی نوآوري ": سایر مراجع مرتبط با نظام ها و فعالیت در سطح ملی عبارتند از). 1996(15ادکویست
).1996و 1994ویتلی، ("نظام هاي ملی کسب و کار "و ) 1977دیگران، 

در مفاهیم خوشه –رخصوص تعامل عمودي و نوآوري، به عنوان یک فرایند تعاملی د–برخی از ایده هاي مرتبط با مفهوم نظام نوآوري 
اسکوویچ و (، به چشم می خورد 17اسکوویچ و لیدسدورف) ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت(هاي صنعتی پورتر و مارپیچ سه گانه 

).2000لیدسدورف، 

در این . نام دارد18که رکن چهارمی مطرح می شود که جامعه مدنینوع توسعه یافته تر الگوي پیچش سه گانه، مارپیچ چهارگانه است
در این الگو دولت ها مسئولیت حمایت مالی و نظام . مدل ساختارهاي اقتصادي یک کشور براي توسعه نوآوري مبتنی بر چهارپایه است
هاي و دانشگاه ها نیز با استفاده از بسترها و بنگاه. دیوانی و مقرراتی را براي تعریف و اجراي فعالیت هاي نوآوري به عهده می گیرند

شهرهاي مولد و مناطق دانش محور به عنوان موتورهاي واقعی . زیرساخت هاي ایجاد شده و باخالقیت امکان ظهور و بروز می یابند
و 19آفونسو(خواهد بوددر این بین جامعه مدنی نیز خواهان کاالها و خدمات جدید و مبتنی بر نوآوري. رشد اقتصاد عمل می نمایند

). 2010سایرین، 
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با توجه به گسترش تعریف نوآوري و فعالیت هاي مربوط به آن فرض این الگو آن است که تمام جامعه اقتصادي در فرایند نوآوري 
دت را ندارند؛ معتقدند که مدل سه گانه نوآوري شرایط کافی براي رشد نوآوري دراز م،طراحان مدل پیچش چهارگانه. مشارکت می کنند

). 2004، 20لیلجمارك(لذا رکن چهارمی به نام جامعه مدنی الزم است تا سهم قابل توجهی در تولید دانش داشته باشد

که مفهوم دانش و فناوري را مورد تاکید ویژه قرارداده براي نظام ملی مدیریت نوآوري تعاریف متعددي ارائه شده است که مهمترین آنها
:عبارتند از) 2013، 21آرورا و تیکسیرا(آخرین ادبیات تجمیع شده در اند، با بررسی

به این شرح است که، تأکید دارد؛ نباید چنین تصور شود که نوآوري، فرآیندي خطی ) 1982(نظام ملی نوآوري، از نظر فریمن•
ه اي از تعامالت میان کاربران است که تقاضا یا فناوري نیروهاي پیش رانندة آن را تشکیل میدهند؛ بلکه این شبکۀ پیچید

هنگامی . فناوري در کنار تحوالت بوجود آمده در عرصۀ دانش و فناوري است که نوآوري را در مسیر خود به جلو می راند
نظام ملی نوآوري، موفق است که بتواند نیازهاي کشور را درك کند و سپس با تکیه بر زیربناي دانشی موجود، فناوري هاي 

.ظرفیت نوآوري بومی، به این نیازها پاسخ دهدقابل جذب و 
عناصر و روابطی که با هدف تولید، گسترش و اشاعه و همچنین بکارگیري دانشی جدید و مقرون بصرفه با یکدیگر در تعامل •

).2001الندوال، (هستند و در داخل مرزهاي یک کشور قرار گرفته اند و یا ریشه در آن کشور دارند 

وم نوآوري و نظام نوآوري، اهمیت شناسایی تمام عوامل تاثیرگذار بر توسعه، انتشار و استفاده از این نوآوري ها معلوم با روشن شدن مفه
از این جهت دانستن روابط بین . افتدها چه اتفاقی میشناسایی اجزاء و ساختار، تنها کافی نیست و باید معلوم شود که در نظام. می شود

.یت دارداجزاي نظام نوآوري اهم
به منظور اینکه تفاوت کار انواع مختلف . ها باشندمرسوم در این نظام"وظایف"و "فعالیت ها"یکی از این راه ها می تواند شناسایی 

براي این منظور . ها هستند22هاي نوآوري را مشخص کنیم؛ این فرض وجود دارد که آنها نیازمند تکمیل یک سري از کارکردنظام
هاي دهند تا پتانسیل نظاماین کارکردها به ما اجازه می23).2007هکرت و سایرین، (فی از کارکردها پیشنهاد شده است ي مختلمجموعه

در رویکردهاي گذشته نظام ملی نوآوري، عملکرد . کنیم24بینی و به روشی کارکردهاي نظام را کمی سازيگیري و پیشنوآوري را اندازه
در یک سطح کلی مهمترین ). 1993الندوال و نلسون، (ک کلیت واحد، کمتر مورد توجه بوده استو وظایف اجزاي نظام در قالب ی

در اینجا به طور ویژه روند توسعه، انتشار و . ها استنظام نوآوري، تولید، انتشار و استفاده کردن از نوآوري"وظیفه کلی"وظیفه، یعنی 
. ها استطور اقتصادي مرتبط با دانش از راه تحقیق و توسعه یا تامین مالی توسعه نوآوريتولید به. ها مدنظر قرار دارداستفاده از نوآوري

.هاي فرآیند نوآوري یا عوامل تاثیرگذار بر آن هستندها کم و بیش به عنوان تعیین کنندهپس فعالیت ها و وظایف خاص در نظام
) سازي و بازاریابیاز خلق ایده تا تجاري(ي دانش هاي زنجیرهحلقهمنظور از کارکردهاي نظام ملی نوآوري، فعالیت هاي کلی آن در 

شوند که آنها را فعالیت هاي هرکدام از کارکردها یا فعالیت هاي کلی به یک سري فعالیت ها با کارکردهاي تخصصی تقسیم می. است
، باید بررسی کنیم که به طور دقیق چه اتفاقاتی در هاعالوه بر تعیین اجزاي اصلی نظامهاي نوآوري و روابط آن. نامندنظام نوآوري می

کنند ها را محدود یا تحریک میها، سازمانکنند؟ چگونه عرفها در ارتباط با فرآیندهاي نوآوري چه میدهد؛ سازمانها رخ میاین نظام
شی در فرآیند نوآوري دارد؟ کارکرد سراسري ها چه نقکه در فرآیندهاي نوآوري اقدامات خاصی را انجام دهند؟ روابط اجزا در این سیستم

)1381سلطانی، (چیست؟) شامل اجزا و روابط بین آنها(نظام در کل 

20 Liljemark
21 Aurora, Teixeira
22Function
23 Hekkert
24 Quantify
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. ، کارکردهاي مختلف نظام ملی نوآوري استخراج یافته و مرور کاملی در این رابطه انجام پذیرفته است)1392محمدي و سایرین، (در 
می توان گفت، هر نظام ملی نوآوري بایستی کارکردها و فعالیت هایی را در جهت توسعه ي لذا، با توجه به منابع و توضیحات باال 

در سطح کالن می توان گفت . نوآوري ملی انجام دهد که این کارکردها و فعالیت ها در سطوح مختلفی قابل شناسایی و تبیین هستند
این موضوع در تعاریف .  از دانش و نوآوري  است"برداريبهره"و"انتشار"، "خلق"که مهم ترین کارکردهاي نظام ملی نوآوري

در جدول بعد مدلهاي نظام ملی نوآوري به همراه کارکردهاي . فریمن، لوندوال، ادکوئست، جانسون و دیگران به روشنی آمده است
.موجود در هر یک از سطوح آنها آمده اند

نوآوريیقات مربوط به کارکردهاي نظامتحق-1جدول

سال ردیف
الیه ها و سطوح کارکردهاي مدلمحققین/ محققتحقیق

اقدامات کارآفرینانه، راهنماي تحقیق، توسعه دانش، توزیع دانش، شکل دهی بازار، بکارگیري منابع، 25هکرت12009
.مشروعیت بخشیدن و از بین بردن مقاومت در برابر تغییر و ائتالف و همکاري حامیان

جانسون و 22002
کوبسون جا

تامین منابع مورد نیاز، تسهیل خلق خلق دانش جدید، هدایت جهت گیري فرایندهاي تحقیقاتی، 
.ارتباطات و تعامالت خارجی، تسهیل شکل دهی بازار

تحقیق و توسعه، ایجاد قابلیت، شکل دهی بازارهاي محصولی جدید، تبیین و تفسیر نیازهاي مصرف 26ادکوئست 32000
ق و تغییر سازمان ها، شبکه سازي در زمینه دانش خلق و تغییر نهادها، فعالیت هاي پرورشی کنندگان، خل

.و انکوباتوري، تامین منابع مالی نوآوري،  خدمات مشاوره اي
تمرکز بر شناسایی مشکالت و مسایل موجود و تقاضا گرا بودن نظام ملی، خلق دانش فناوري و نوآوري 27جانسون 42000

، تامین محرکها و انگیزش هاي الزم براي فعالیت هاي نوآورانه، تامین منابع، هدایت جهت هاي جدید
گیري فعالیت هاي نوآورانه و تاثیر بر جهت گیري مصرف منابع سازمان ها، شناسایی پتانسیل هاي 

ان موجود براي رشد نوآوري، تسهیل تبادل اطالعات و دانش، تحریک یا خلق بازارها، کاهش عدم اطمین
.اجتماعی، خنثی کردن مقاومت در برابر تغییر

مشتریان، ( 30؛ مصرف نهایی)ساخت و تولید(29؛ امور اجرایی)ايبنیادي، کاربردي و توسعه(تحقیقات 28لیو و وایت52000
.و آموزش) هاي مکملي دانشافزایانهتجمیع هم(31؛ پیوند)خروجی هاي تولید یا فرایند

61999OECDسیاستگذاري، تسهیل هدایت و تامین مالی فعالیت هايR&D  انجام فعالیت هاي ،R&D ارتقاي ،
.کارآفرینی فناوري، اشاعه و انتقال فناوري، توسعه و ارتقاي منابع انسانی، تولید کاالها و ارایه خدمات

25 Hekkert
26 Edquist
27 Johnson
28 Liu and  White
29Implementations
30End-Use
31 Linkage
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ه است که از منظرهاي مختلف مسیر جمع آوري تا همانطور که در جدول قبل آمده، کارکردهاي مختلفی توسط محققین، ارائه شد
.بکارگیري دانش، فناوري و نوآوري را مورد بررسی قرار داده اند

فرهنگیام نوآوري صنایع نظ. 3
صنایع . مورد تاکید قرار گرفته است) 2009و دیویس، 2003فلوریدا، : مانند(رونق فزاینده صنایع فرهنگی در بسیاري از منابع جهانی 

نگی، صنایعی هستند که در آنها کاالها و خدمات فرهنگی در مقیاس وسیع و به صورت صنعتی یا تجاري تولید، بازتولید، انبار و یا فره
درباره نوع فعالیت هایی که می باید . برحسب مورد می توان انواع صنایع فرهنگی را از یکدیگر متمایز ساخت. توزیع می شوند

بسته به این که در هر کشور تأکید بر رویکرد اقتصادي، فنی یا . قرارگیرند، تردیدهایی وجود دارد» هنگصنعت فر«زیرمجموعه اصطالح 
در برخی از  صنایع فرهنگی، کار هنري  خلق شده در .  فرهنگی صنایع فرهنگی باشد، تعریف و گستردگی آن صنایع متفاوت خواهد بود 

؛     در برخی از صنایع ) مثل کتاب(شکل نسخه هاي فراوان تکثیر می شود مقیاس کوچک ، با استفاده از روش هاي صنعتی به
). مثالً سینما(فرهنگی، آفرینش یک اثر، اساساً از همان ابتدا به صورت صنعتی است 

ولی تعریف کلی . دارند” صنایع فرهنگی“هــر یک تعـاریف مختلفی از ،WIPOوUNIDO،UNESCOالمللی نظیر ســازمانهاي بین
: آنها به این جمله بر میگردد

»گذارندمند کاالها و خدماتی که ماهیتاً فرهنگی هستند و بر افراد جامعه اثر فرهنگی میتولید نظام«
پردازند که ماهیت اي از صنعت هستند که به خلق ایده، تولید و توزیع محصوالت و خدماتی میگونه“ صنایع فرهنگی“به عبارت دیگر، 
بنیان هستند و قابلیت زیادي براي ایجاد شغل این صنایع دانش. هاي فرهنگی فرد و جامعه استها جنبهو مخاطب آنفرهنگی دارند 

هاي فرهنگی بر خالقیت، مهارت، و استعداد فردي استوار است، صنایع فرهنگی را صنایع خالق نیز جایی که تولید فرآوردهاز آن. دارند
.نامندمی

:تی از این صنایع ارائه شده است که در این قسمت به یکی از آنها می پردازیمدسته بندي هاي متفاو

شامل سینما، تئاتر، هنرهاي تجسمی، موسیقی و نمایشگاههاي هنري صنایع دستی و دکوراسیون و : صنایع فرهنگی هنري-1
طراحی

نتی و تبلیغاتماهواره، رادیو و تلویزیون، وب سایتهاي اینتر: صنایع فرهنگی چندرسانه اي-2

کتاب، نشریات و روزنامه ها: صنایع فرهنگی مکتوب-3

موزه داري، جشنواره ها، تفریحات، گردشگري، اسباب بازي و بازیهاي رایانه اي: صنایع فرهنگی سرگرمی-4

نظام نوآوري در حوزه نزدیکترین حوزه به این موضوع،  نشان می دهد کهمرتبط با نظام نوآوري صنایع فرهنگی مطالعات و ادبیات 
نظام نوآوري در حوزه اجتماعی می باشد که مطالعاتی در این عرصه انجام پذیرفته است؛ اما بسیاري از محققین بر این باورند که 

مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که . که نیاز به مطالعه و بررسی عمیق داردفرهنگی، موضوع بکر و ناشناخته و نوظهوري می باشد 
در مقایسه . رهنگی با صنایع دیگر متفاوت استمدل اقتصادي صنایع فو نگی، چند بخشی و پیچیده می باشدنظام نوآوري در حوزه فره

.وسیعتر، متنوع و غیرمتمرکز استبا سایر صنایع تولیدي، حیطه صنایع خالق و فرهنگی 
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و متمایل به تمرکز بر حوزه هاي هسته اي قوت خود هستند، اما بطور کلی، سازمانهاي فرهنگی، استعداد محور همچنین اشاره شده که 
به عبارت دیگر، واسط ها از ضروریات . تعامالت زیاد با شرکتهاي خالق دیگر در جهت توسعه ایده، محصول و سرویس، حیاتی می باشد

. محرك فرایند نوآوري در مورد این صنایع می باشند

تحقیق و ،علم"، مشابه ارتباط "صنایع فرهنگی و خالق"و"کارهاي فرهنگی و خالق"بطه آمده است که رابسیاري از مقاالت در 
. می باشد"صنایع فناوري و نوآوري بنیان"و "توسعه 

تشکیل انجمن ها، شبکه هاي نوآوري، ظرفیت نوآوري، یکپارچگی، تامین منابع و هر آنچه بین استعدادهاي هنري و خالق و تولید کاال 
در جدول زیر خالصه تحقیقات .رهنگی با ارزش هاي اجتماعی و اقتصادي در نظام نوآوري صنایع فرهنگی قرار می گیردو خدمات ف

:مربوط به نظام نوآوري در حوزه فرهنگی آورده شده است

خالصه تحقیقات انجام شده در حوزه نظام نوآوري صنایع فرهنگی- 2جدول 
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نظام نوآوري در نشان دهنده ي این موضوع هستند که مطالعات بر اساس جدول تحقیقاتی باال می توان اذعان داشت که صه بطور خال
چندبخشی بودن، پیچیده بودن و . با سایر نظام هاي نوآوري تفاوت چشمگیري داردمشخص صنایع فرهنگی، حوزه فرهنگی و بطور 

نهادهاي فرهنگی از یک طرف و تهیه بستر سخت افزاري از سوي دیگر و همچنین شروع با فرهنگ و محتویات فرهنگی، توسط 
. ، از ویژگیهاي برجسته ي نظام نوآوري در حوزه فرهنگی برشمرده می شودتکمیل علوم فنی و مهندسی به کمک علوم انسانی و هنر

.هود استالبته مدل مرجع در این زمینه ارائه نشده است و خال مطالعاتی در این زمینه مش

مدل مفهومی تحقیق. 4

و بر اساس منطق چارچوب سیستمی،  مدل اولیه مفهومی بر مبناي سه الیه و لیووایتOECDبر اساس کارکردهاي 
ترسیم گردید، که الیه علم و فناوري در )اهداف و چشم انداز(خروجی و )کارکردهاي اصلی علم و فناوري(، فرایند)توانمندسازها(ورودي

32رایند بر اساس یافته هاي مطالعات برگرفته از مدل هاي نظام نوآوري در حوزه فرهنگی به دو قسمت نهادهاي تولید محتویاتقسمت ف

.و زیرساخت تقسیم شده اند33فرهنگی و نهادهاي تامین بستر

تولید نرم افزارهاي چندرسانه اي فرهنگیملی مدل نظام نوآوري -1شکل 

32 contents
33 context
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نرم افزارهاي چند رسانه اي فرهنگیتولید:مطالعه موردي. 5
مطالعه موردي در پاسخ به این سوال . اعتبارسنجی مدل انتخاب گردیده استانجام و به عنوان روش ) 1994یین، (روش مطالعه موردي 

لیت هاي ، چگونه در عمل، به پوشش خالهاي ساختاري و نهادي زنجیره فعانوآوري صنایع فرهنگینظام پیشنهادي تحقیق که، مدل 
اقتصادي در جهت تولید یک محصول خاص، کمک می نماید؟، انجام پذیرفته است و این که آیا مدل مفهومی  طراحی شده در این 

لذا، به عبارتی دیگر در جهت تامین اهداف زیر مطالعه . تحقیق می تواند در عمل موفق شود و به این ترتیب اعتبارسنجی آن تحقق یابد
:استموردي صورت گرفته 

محیط عینی و واقعی،کیدرپیشنهادي مدلازحاصلجینتااعتباریبررس.1

.و اینکه چگونه مدل طراحی شده می تواند در خدمت توسعه فعالیت اقتصادي واقع شود.2

وب براي ورود به بحث، وضعیت موجود در فعالیت  هاي اقتصادي مورد نظر که بخشی از صنعت نرم افزار و صنعت فرهنگی کشور محس
می شود، مورد بررسی قرار می گیرد تا مشکالت و آسیب هاي این صنایع مورد تحلیل واقع شوند و چگونگی پاسخ مدل به حل این 

لذا، در پایان با استفاده از مدل مفهومی ارائه شده در بخش هاي گذشته ي تحقیق؛ با نگاهی کاربردي، . مشکالت مورد بحث قرار گیرد
یت تولیدي نرم افزار چند رسانه اي با موضوعات فرهنگی، طراحی و ارائه می شود، تا بدین وسیله، چگونگی مدل نظام نوآوري  فعال

.محصول خاص، تبیین شودز فعالیت هاي اقتصادي در تولید اینخدمت مدل به توسعه زنجیره اي ا

می باشد که در کنار یکدیگر به خلق ارزش و 34تولید نرم افزارهاي چندرسانه اي فرهنگی، شامل مجموعه اي از فعالیت هاي اقتصادي
. تولید محصول مورد نظر می پردازند

نظام نوآوري و بطور مشخص با مدل توسعه یافته در این توسعه ي تولید نرم افزارهاي چند رسانه اي با موضوعات فرهنگی با رویکرد 
قی که در این تحقیق از آن استفاده شده است، این است که با تحقیق، به روشهاي گوناگونی قابل انجام  است که یکی از روشهاي منط

رویکرد آسیب شناسانه و مساله محور و به تعبیري با شناسایی مشکالت مربوط به این فعالیت هاي اقتصادي و نحوه پاسخ دهی به آن 
.مشکالت توسط مدل ارائه شده در این تحقیق، توسعه انجام پذیرد

در نرم افزارهاي چند رسانه اي فرهنگیماهنگی و هم افزایی میان نهادهاي درگیر در طراحی و پیاده سازي میزان سازگاري، هشناسایی 
کشور ما سوال و دغدغه بسیاري از سیاستگذاران، مجریان و صاحبنظران بوده است، ضعف درهماهنگی و فقدان نگاه کل نگر و نظام مند 

نگی و همکاري مناسب، تشابه اهداف، ابهام در تعریف اختیارات و موازي کاري در یکی از مهمترین مصادیق این امر، عدم هماهکه 
لذا، با توجه به آنچه ذکر شد با حرکت از کل به جز، با بررسی مشکالت صنعت نرم افزار و صنعت و . ها می باشدانجام وظایف دستگاه

در ایران، دستیابی به مشکالت موجود در فعالیت اقتصادي نظام فرهنگی کشور و همچنین مشکالت عمومی مربوط به نظام ملی نوآوري
مورد نظر، تحقق می یابد و بر این اساس با کمک دستاوردهاي مدل طراحی شده در این تحقیق، به نحوي به هر یک از مشکالت پاسخ 

فزار چندرسانه اي فرهنگی، در شناسایی مشکالت مربوط به نظام نوآوري ایران و بطور مشخص فعالیت تولید نرم ا.داده می شود
و ) 1387حاجی حسینی، (و ) 1388منطقی و سایرین، (، )1387سلیمی، (، )1391عزیزي، (، )1387قاضی نوري، قاضی نوري، (مطالعات 

باقري (، )1391مختاریان پور، (، ) 1386کرمی، (و ) 1389علیدوستی و سایرین، (همچنین بسته هاي پشتیبان نقشه جامع علمی کشور، 

هی از افراد جامعه، با استفاده از فضا، تجهیزات، مواد فعالیت اقتصادي به فعالیتی اطالق می شود که از طریق آن فرد یا گرو٣٤
)1380فالح (.اولیه و اطالعات مورد نیاز، مبادرت به تولید کاال و یا ارائه خدمات نمایند
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به . مسئولین بخش نرم افزارهاي فرهنگی کشور، مورد بررسی قرار گرفته استنفر از 15و مصاحبه نیمه ساخت یافته با )  1385مقدم، 
و بررسی منابع اطالعاتی و تحقیقات میدانی و مصاحبه هاي نیم ساختاریافته، جمع آوري مسائل و مشکالتمراجعه و این ترتیب، با 

سمت بعد به اختصار در قصنعت نرم افزار، نظام فرهنگی و نظام ملی نوآوري در ایران، انجام پذیرفت که ل در پیشنهادات بر اساس مد
:: به آنها پرداخته می شود

دانش و تجربه فعاالن داخلی و خارجی این فعالیت اقتصادي و مشتریان و مصرف محتویات فرهنگی، عدم توجه به جذب .1
یري در فعالیت تولیدي مورد نظرکنندگان به منظور افزایش یادگ

به منظور افزایش ظرفیت نوآوري در فعالیت تولیدي مد نظرعدم جذب نوآوري و ایده هاي نو و کارآفرینی.2

خلق شده به منظورتجمیع و هم افزایی و جلوگیري از موازي و محتویات فرهنگی عدم توجه به ترکیب و یکپارچگی دانش .3
ر در فعالیت تولیدي مد نظکاري،

در فعالیت تولیدي مد تجمع بسیاري از نهادها در انجام کارکرد سیاستگذاري و به این ترتیب موازي کاري و تداخل در امور، .4
نظر

عدم وجود متولی مشخص در بخش صنعت نرم افزار و صنعت فرهنگی.5

لیدي مد نظر عدم توجه به ساختارها و حلقه هاي واسط بین صنعت و پژوهشکده هاي فرهنگی، در فعالیت تو.6

در فعالیت تولیدي مد نظر و نیاز و سلیقه مصرف کنندگان، ) مردم و مشتریان(عدم توجه به جامعه مدنی.7

.در فعالیت تولیدي مد نظر به شدت محسوس استعدم توجه به زیرساختهاي حقوقی مالکیت معنوي و مالکیت فکري، .8

ي جذب دانش و نوآوري، ترکیب و یکپارچه کننده دانش و به تعبیري شبکه اي از به تعبیري، خال وجود تعدادي از نهادها مانند کارکردها
،  واسطین بین صنایع پشتیبان و همچنین کارآفرینی فرهنگی، ارزیابی تامین کننده محتویات فرهنگیپژوهشکده ها و نهادهاي فرهنگی

به این کارکرد می پردازند، تخصص و شرایط الزم را رضایت مصرف کنندگان، که متولی مشخصی نداشته و نهادهاي اندکی که ظاهرا 
نبود ارتباطات زنجیره ي فرماندهی و زنجیره ارزش و پیوند علم به و همچنین، نداشته و بصورت سلیقه اي و گزینشی عمل می نمایند 

در تولید و مصرف نرم ثروت و چرخه تولید دانش به تولید و بکارگیري محصول بواسطه ساختارهاي واسط و نگاه سیستمی و پویا
بر اساس  منطق مدل ارائه شده در این تحقیق که در قسمت هاي قبل ارائه گردید، مدل .  افزارهاي چند رسانه اي فرهنگی وجود دارد

ائه مطلوب شبکه در هم تنیده نظام نوآوري تولید نرم افزارهاي چند رسانه اي فرهنگی در جهت پاسخ به مشکالت این فعالیت، در ذیل ار
:شده است



١١

تولید نرم افزارهاي چندرسانه اي فرهنگیملی نظام نوآوري مدل -2شکل 

این مدل بر مبناي منطق مدل مفهومی تحقیق، شکل گرفته است و همانند مدل پیشنهادي تحقیق، شامل سه الیه اصلی می باشد؛ در 
در الیه وسط چگونگی تحقق چشم انداز و سیاست هاي اتخاذ شده . چشم انداز مد نظر می باشدالیه اول از باال، سیاستگذاري و تدوین

بر مبناي چرخه علم و فناوري به تصویر کشیده شده است و در نهایت در الیه سوم، توانمندسازها و زیرساختهاي مورد نیاز که بواسطه ي 
و 35این مدل، طی تشکیل کانون و پنل تخصصی. در نظر گرفته شده استآنها چرخه علم و فناوري به حرکت و پویایی در می آید، 

35 expert panel



١٢

انجام مصاحبه هاي نیمه ساختاریافته، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت که با توجه به دارا بودن ویژگیهاي زیر از نظر اعضا  که از 
:متخصصین و سیاستگذاران این حوزه محسوب می شوند، مورد تایید قرار گرفت

میترسبا(ينوآوریملنظامدهیتنهمدرشبکهدرآنتیهداورصدجهتدانشوينوآوربههمزمانوکیاستراتژنگاهداشتن-1
؛)جامعهازینمورديفناوربهیابیدستجهتينوآورودانشتوسعهياستگذاریسواندازچشم

؛)تقویت همکاري(باشدينوآوررشدبسترتواندیمکهیاجتماعویفرهنگعواملبهتوجه-2

شدهدیتاکساختارهاجادیابهشتریبالگوهاریسادرکهستیحالدرنیاينوآورتیظرفشیافزاومحورتیقابلینگاهبامدلیطراح-3
؛)افزایش ظرفیت ها(هاتیظرفتااست

؛)ارزیابی(موجودشدانیابیارزقیطرازمطلوبوموجودوضعفاصلهيمبنابردانششکافزانیمصیتشخ-4

؛)پویایی و ارزیابی( بازاريسوازينوآورازینمحركباوهدفمندشکلبهدانشتیریمد-5

ظرفیت (ينوآورشیافزامنظوربهمربوط به محتویات فرهنگی و بستر ساخت فناوري پشتیبانآشکارویضمندانشجذببهتوجه-6
؛)جذب

؛)ظرفیت جذب(نهنوآورايهادهیاجذببهتوجه-7

؛دانشیسازماندهوبیترکبهتوجه-8

؛افزارنرمصنعتویفرهنگيهاپژوهشگدهودانشگاهنیبمشتركينهادهاوواسطيساختارهابهتوجه-9

؛بازاریدهشکلبهتوجه-10

؛)بهره برداري از دانش(يسازيتجاروینیکارآفرمراکزبهتوجه-11

؛دانشانتشارويآورجمعدريسازشبکهبهتوجه-12

؛یملمشاورانبهتوجه-13

؛استانداردهابهتوجه-14

؛امورمتمرکزتیریمدبهتوجه-15

؛متمرکزياستگذاریسبهتوجه-16

؛متمرکزشکلبهدیجددانشخلقگرفتننظردر-17

؛يمعنوتیمالکحقوقواتیاخالقبهتوجه-18

؛يفناوروعلمدانش،تیریمدکاملچرخهوکلیس-19
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؛ينوآورودانشيتوانمندسازهاوساختهاریزمقولهگرفتننظردر-20

؛)یادگیري از مشتري(متمرکزيهاشبکهقیطرازکنندگانمصرفتیرضایابیارزوو جامعه مدنیانیمشترنهادگرفتننظردر-21

؛دانشوينوآورمبداومنشاعنوانبهیانسانيروینپرورشوسازتیشخصينهادهاگرفتننظردر-22

؛یفرهنگموضوعاتباياچندرسانهيافزارهانرمدیتولتوسعهورشددررگذاریتاثعواملهیکلگرفتننظردر-23

؛یالتیتشکيهانهیهزوسرباريهانهیهزکاهشجهتیقاتیتحقامورمتمرکزتیریمدبهتوجه-24

؛)یادگیري از مشتري(انیمشترباینیآفرهموبازينوآوربهتوجه-25

؛غاتیتبلوفروشمتمرکزتیریمدبهتوجه-26

؛کیاستراتژتفکرومنطقيمبنابرمدلیطراحوکیاسترتژتیریمدگرفتننظردر-27

؛جانبههمهوکیستماتیستفکريمبنابرمدلیطراح-28

؛یملسطحدرینگاهداشتن-29

؛مدلیسادگ-30

؛مدلبودناملک-31

لذا، در مجموع  می توان گفت، رویکرد تحقیق در مدل ارائه شده، بر اساس سازه هاي استخراج یافته از مبانی نظري و ادبیات موضوع و 
ترکیب آنها در یک مدل جامع، رویکردي است نظام مند و گسترده، قابلیت محور و تعاملی که در نقطه مقابل نگاه خطی و جزیره اي 

. داشته و در آن عوامل رسمی و غیر رسمی تاثیر گذار به شکل متعادلی، مورد توجه قرار گرفته اندقرار 

همچنین شایان ذکر است که زمانی این مدل مشکالت فعالیت تولیدي مد نظر را برطرف می سازد که به عنوان نمونه مفروضاتی  
. ي عمل کردن  در آن در نظر گرفته شوداجتناب از سلیقه اهمچون وحدت نظر پیرامون مسائل فرهنگی و 

بر اساس منطق مدل ارائه شده در تحقیق و از منظر سیستمی به سه صورت به بهبود و اصالح نظام موجود در تولید محصول مورد نظر 
:و پاسخ به مشکالت اشاره شده در این فعالیت، پرداخته شده است

این . جدید است) نهادهاي(روش بهبود و اصلح یک سیستم، خلق و ایجاد عناصرپر هزینه ترین و سخت تریننهادهاي جدید؛ ایجاد
روش درصورتی توجیه پیدا می کند که عناصر موجود امکان پاسخگویی به کارکردهاي تعیین شده را نداشته باشند و امکانات و منابع 

باتوجه به نتایج بدست آمده، ایجاد . یستم نامیده می شوداین روش معموال یکی از پرهزینه ترین روشهاي اصالح س. الزم را دارا نباشند
و خلق نهادهاي جدید جهت انجام تعدادي از کارکردها  بدون متولی در تولید این محصول ضرورت دارد تا خالها و کمبودها را جبران 

.چهار پیشنهاد این قسمت بصورت ذیل می باشند. نماید

که کارکردهاي جذب دانش و نوآوري، ترکیب و یکپارچه کننده دانش و به تعبیري شبکه اي از از بررسی هاي انجام شده بدست می آید 
پژوهشکده ها و نهادهاي فرهنگی،  واسطین بین صنایع پشتیبان و همچنین کارآفرینی فرهنگی، ارزیابی رضایت مصرف کنندگان، 
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پردازند، تخصص و شرایط الزم را نداشته و بصورت سلیقه اي متولی مشخصی نداشته و نهادهاي اندکی که در ظاهر به این کارکرد می 
: از اینرو پیشنهاد می شود ایجاد نهادهاي زیر مد نظر قرار گیرد. و گزینشی عمل می نمایند

به عنوان تنها مرکز ملی حمایت از نرم افزارهاي چند رسانه اي با موضوعات فرهنگی، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-
.تگذار اجرایی و نهاد تدوین چشم انداز در این زمینه، در نظر گرفته شودسیاس

دانش و ایده هاي فرهنگی و شبکه سازي جهت اتصال کلیه پژوهشکده هاي رسمی و نهادهاي غیر محتویات، مرکز ملی جمع آوري -
فرهنگ و ارشاد اسالمی، جهت تمرکز مدیریت رسمی تولید کننده دانش و انجام دهنده ي تحقیقات در عرصه فرهنگی،  زیر نظر وزارت 

. امور و کاهش هزینه هاي سربار و تشکیالتی و یکپارچه سازي دانش علمی و فنی مربوط به این فعالیت اقتصادي انجام شود

نهادهاي واسط بین مراکز پژوهش فرهنگی و صنایع پشتیبان، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -

ی فرهنگی، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمراکز کارآفرین-

در این روش وظایف . این روش یکی از کم هزینه ترین روشهاي اصالح یک سیستم است: بهبود کارکردهاي نهادهاي موجود
ه شدن وظایف با این بازنگري و اضاف. مورد بازنگري قرار می گیرد، بطوریکه با وضعیت مطلوب سیستم انطباق پیدا نماید) نهادها(عناصر

.توجه به توانمندي ها و منابع موجود نهاد صورت می گیرد

با بررسی نهادهاي منتخب و انطباق شرح وظایف مصوب هریک از آنها با کارکردهاي مدل مطلوب بازنگري در شرح  وظایف آن نهادها 
لی تولید مصول مورد نظر باید جهت گیري فعالیت تعدادي از این نهادها جهت ایفاي نقشی موثر در ساختار نظام م. پیشنهاد می شود

در ادامه هریک از نهادهاي منتخب و . هاي خود را متناسب با جایگاه مطلوبی که در مدل براي آنها در نظر گرفته شده است، تغییر دهند
:پیشنهاد مربوط به هر یک ارائه می گردد

عنوان تنها سیاستگذاران کالن در مورد این فعالیت اقتصادي می بایست شورایعالی انقالب فرهنگی و شورایعالی فضاي مجازي به -
ایفاي نقش نمایند و وظایف شورا حول این کارکرد باز تعریف شود و وظایف دیگر آنها می بایست حذف شود و همچنین، این درحالیست 

یز بطور موازي به سیاستگذاري می پردازند و که شوراي عالی انفورماتیک، شورایعالی اطالع رسانی و نهادهاي سیاستگذار دیگري ن
تداخل وظایف در این مورد وجود دارد که این امر خود ابهاماتی را در میان فعالن حاضر در  این فعالیت، ایجاد نموده است، لذا سایر 

ظارت و هماهنگی کالن متمرکز به تعبیري شورا باید بر وظیفه ن. شوراها و نهادهاي سیاستگذار نمی بایست در این امر مداخله نمایند
. شود و بر اموري همانند تولید دانش ورود پیدا ننماید

:با توجه به نقش کلیدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مدل مطلوب، پیشنهادات زیر ارائه می شودوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛-

الت فرهنگی تعیین گردد و به راه اندازي شبکه ملی دانش و این وزارت بعنوان متولی اصلی سیاستگذاري در حوزه نوآوري محصو
باتوجه به گسترده بودن شرح وظایف مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . هنري بپردازد- نوآوري و مدیریت متمرکز مراکز فرهنگی

. حقیقات ضروري استو حضور در تمامی کارکردهاي اصلی، حذف وظایف مرتبط با کارکردهاي سیاستگذاري کالن، آموزش و ت

در راستاي قرار گرفتن سازمان صدا و سیما در وضعیت مطلوب خود در مدل نظام ملی نوآوري، پیشنهادات زیر سازمان صدا و سیما؛ -
:ارائه می شود
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با توجه به گسترده بودن شرح وظایف مصوب سازمان صدا و سیما و حضور در تمامی کارکردهاي اصلی، حذف وظایف مرتبط با 
ارتباط با مصرف کنندگان و پخش نظرات آنها، تبلیغ محصوالت فرهنگی در برنامه هاي .کارکردهاي سیاستگذاري کالن ضروري است

مختلف مانند برنامه هاي کودك و نوجوان توسط مجریان و بازیگران و مواردي از این دست می تواند در فروش و رونق این محصوالت، 
.نقش عظیمی ایفا نماید

الزم است که صنعت نرم افزار چند رسانه اي در کشور یک متولی مشخص داشته باشد که وزارت رت صنعت، معدن و تجارت؛وزا-
.صنعت، معدن و تجارت می تواند عهده دار این فعالیت باشد

:با توجه به بررسی هاي انجام شده پیشنهادات زیر ارائه می شودو پرورش؛ وزارت آموزش-

صلی وظایف تعریف شده براي وزارت آموزش و پرورش، تربیت نیروي متخصص و توانمند و نوآور و کارافرین می از آنجا که حجم ا
.باشد

:با توجه به بررسی هاي انجام شده پیشنهادات اصالحی زیر ارائه می شودسازمان تبلیغات اسالمی؛ -

کردهاي اصلی، حذف وظایف مرتبط با سیاستگذاري کالن با توجه به گسترده بودن شرح وظایف مصوب سازمان و حضور در تمامی کار
تمرکز بر اطالع رسانی و ترویج و تبلیغ و فروش و رصد رضایت . و تولید دانش و حمایت و تسهیل منابع و توانمند سازي ضروري است

.مصرف کنندگان داخلی و خارجی ضرورت دارد

:ي انجام شده پیشنهادات اصالحی زیر ارائه می شودبا توجه به بررسی هاسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛-

با عنایت به جایگاه خاص این سازمان، حضور این سازمان در دیگر کارکردهاي مطرح شده در مدل ضرورتی نداشته و باعث افزایش 
و توانمندسازي خارج شود و لذا پیشنهاد می شود که سازمان مذکور از کارکردهاي تولید دانش و تحقیقات بنیادي . موازي کاري می گردد

با در نظر گرفتن نوع مخاطبان این نهاد که اکثریت آنها را .به منظور جلوگیري از تشتت امور آنها را به متولیان خاص خود واگذار نماید
رف تقاضا توجه طافراد خارج از کشور تشکیل می دهند و براي تاثیرگذاري در فضاي فرهنگی بین المللی باید به زیرکارکرد حمایت از 

.بیشتري مبذول شود و وظایفش در راستاي تحقق این مهم، تعریف شود

:با توجه به بررسی هاي انجام شده پیشنهادات اصالحی زیر ارائه می شودوزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛-

پشتیبان اصلی امور آموزشی و تحقیقاتی با توجه به جایگاه آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان سیاستگذار و-
در نظام فرهنگی کشور و عدم لحاظ وظایفی مرتبط در این زمینه ضروري است که شرح وظایف این وزارتخانه نیز مورد بازنگري و 

. اصالح قرار گیرد و با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تولید دانش فرهنگی هماهنگ تر عمل نماید

حوزه هاي علمیه و پژوهشگاههاي فرهنگی در حوزه ي فرهنگ دینی متولیان اصلی تولید ژوهشگاههاي فرهنگی؛حوزه علمیه و پ-
حوزه ها با تعریف و انجام پژوهش هاي مختلف می توانند در جهت ایفاي نقش مطلوب . می باشندمربوطه دانش محتویات فرهنگی و 

اسالمی ارتباط و هماهنگی خود را حفظ و اعضاي مشترکی تعریف نمایند و خروجی خود گام بیشتري بردارند و با وزارت فرهنگ و ارشاد 
آنها نیز به شکل متمرکز در شبکه علمی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گیرد و بر اساس نظام موضوعات، تحقیقات و 

.تجربیات و مستندات این عرصه جذب و  ترکیب و  سازماندهی شوند
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تنظیم و تصحیح ارتباطات بین نهادها، مانند برقراري ارتباط جریان دانشی و منابع مالی می تواند به بهبود : ات  بین نهادهابهبود ارتباط
این نوع بهبود می تواند بصورت برقراري ارتباطات جدید، تصحیح ارتباطات موجود و تغییر نوع . عملکرد عناصر سیستم منجر شود

. ارتباطات انجام شود

به این منظور نگاشت نهادي . ترین راههاي اصالح این فعالیت تولیدي فرهنگی، اصالح ارتباطات زنجیره ي فرماندهی استاز مهم
مطلوب نهادهاي اصلی فرهنگی کشور با توجه به اصالح نهادها که در قسمت قبل به آنها اشاره شد می بایست صورت پذیرد و  

.   مور و جریان تخصیص منابع به شکل مناسبی هدایت و رصد شودقانوگذاري و سیاستگذاري و اجرایی نمودن ا

محصوالت ، می تواند الگوي توسعه ي سایر ي توسعه ي تولید محصول  مورد نظربه این ترتیب، مدل نظام نوآوري ارائه شده برا
با رویکرد اصالح نهادهاي متولی امر فرهنگیقرار بگیرد و بدینوسیله توسعه دانش بنیان و نوآورانه در فعالیت هاي اقتصادي فرهنگی

امکان پذیرگردد و رشد  و توسعه فعالیت اقتصادي که منجر به اشتغالزایی، درآمدزایی، خلق ثروت از علم و دانش تولید شده مطابق 
ی در یک ساختار اهداف استراتژیک ملی که اقتدار ملی را به همراه دارد اتفاق بیفتد و سعی گردیده که بسیاري از دغدغه هاي اساس

نشانمنظوربهمورديبنابراین، در این میان مطالعه. پیوسته به یکدیگر گره خورده و در جهت رفع آن تالشی نظام مند صورت پذیرد
امکانسجی و بهینه بودن مدل، با منطقی که مدل . استگرفتهقراراستفادهشد در یک فضاي واقعی، موردطراحیابزارقابلیتهايدادن

، البته در اجرا بسیاري از مواردي که سیستمی و محصول محور طراحی شدهمبناي آن ساخته شده قابل توجیه است که مدل با رویکرد بر
بین محصوالت مختلف مشترك است می تواند توسط نهادهاي سیاستگذار شناسایی شده و از تکرار آن در عمل اجتناب شود، مانند 

.که در بسیاري از محصوالت مشترك می باشند و خاص یک محصول نمی باشند..) اجتماعی وسرمایه فرهنگی و (توانمندسازها

در مورد سایر محصوالت فرهنگی مانند، تولید اسباب بازي، فیلم و سینما و سایر موارد نیز این مدل جوابگوي تامین نگاه یکپارچه و 
ه توانمندساز و زیرساخت اغلب مولفه ها بین تمامیه محصوالت سیستمی با رویکرد مدیریت دانش و نوآوري می باشد، زیرا در الی

در الیه میانی نیز جذب، خلق، ترکیب، انتشار، بکارگیري، فروش و بازاریابی و ارزیابی محصوالت، چه یک اسباب . مشترك می باشد
شواهد محکم تر در مورد کاربردي بودن البته بررسی دقیقتر و. بازي، چه یک فیلم سینمایی باشد می بایست چرخه مد نظر را طی نماید

. مدل مورد نظر در سایر محصوالت می تواند در تحقیقات آتی با استدالل هاي کاملتر و عمیقتر مطالعه شود

نتیجه گیري. 6
بیات نظري در ابتدا، مرور اد. پرداختن به ماهیت متفاوت نظام نوآوري در حوزه فرهنگی، محور اساسی تحقیق حاضر بر شمرده می شود

در ادامه مدل مفهومی اولیه بر اساس . هور  جاي بررسی و مطالعه ي فراوان داردظکه مطالعه در این حوزه ي نوداد موضوع نشان 
مطالعات نظري تنظیم گردید و  بر اساس مطالعات اسنادي، کتابخانه اي، میدانی و مصاحبه، مدل با استفاده از یک مطالعه موردي 

سطحدريمتعددينهادها،تولید نرم افزارهاي چندرسانه اي فرهنگیدرالعات عملی انجام شده حاکی از آن است که مط.  عینیت یافت
دیتولبهیدهجهتافزارها،نرمکنندهمصرفوکنندهدیتولازتیحماهدفباجریان دانش و نوآوري کههستندتیفعالبهمشغولیمل
تحلیل .دارندیبرمجامعهیفرهنگچند رسانه اي يافزارهانرمدیتولجهتدرچندیگاممئن،مطوسالميبازارجادیاجهینتدرو

مشکالت مربوطه به شکل مبسوطی در تحقیق پرداخته شد و در نهایت نحوه پاسخگویی مشکالت از طریق مدل مورد بررسی قرار 
.  ارائه گردیددر انتها، بر مبناي مدل، پیشنهادهایی در راستاي بهبود سیستم . گرفت
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