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چکیده
از آنجا که هجمههاي عتهنهی دشمن سازماندهی شد اس  .جهان غتب با غالد کدتدن عتهند و الهدوي
خود ،تالش می کند مانع اشااه پیا و الهوهاي متفاوت از خود همچون الهدوبتداري از انالدالب اسدالمی شدود.
عتهن غتب ،عتهنهی اس که قشت جوان کشورمان را به لذتجویی و رعا طلبی صِدتف سدو مدیدهدد تدا
نسب به مسائل کشور ،منطاله و جهان بیتفاوت باشند .در این میان و بهمنظور مالابله با هجمه اظیم جهانی در
مالابله با ارزش هاي انالالب اسالمی ،صنایع خال  ،با بهت ویتي از خالقی ذاتی جوانان و نید سدتمایه اظدیم
عتهنهی و ارزشی جمهوري اسالمی ایتان ،میتواند راهبتدي ععال و نه منفعل ارائه نمایدد .در ایدن تحالید بده
دنبال آنیم که چهونه میتوان با صنایع خال بهانوان راهبتدي ععال موجبات جذابی انالالب اسالمی را عتاهم
کتد ؟ بت این اساس در این پژوهش با کاربس روش نظتیه پتدازي داد بنیاد به استختاج مؤلفههداي مدؤ ت در
توجه به صنایع خال در جه جذابی انالالب اسالمی پتداخته شد و سپس بدا بهدارویتي روش مددلسدازي
ساختاري تفسیتي به سطحبندي این مؤلفهها پتداخته شد .نتایج پدژوهش حداکی از اسدتختاج شدش مؤلفده در
جذابی انالالب اسالمی بود اس که در این بین از نظت خبتوان ،دو مؤلفه نظدا جدذب ،اسدتعدادیابی و رشدد
منابع انسانی و نی نظا حمای و پتورش اید هاي جذاب بهانوان تأ یتوذارتتین مؤلفهها در اسدتفاد از صدنایع
خال بهانوان راههاري بتاي تتویج جذابی انالالب اسالمی اس .
کلیدواژهها :صنایع خال  ،انالالب اسالمی ،جذابی انالالب اسالمی ،نظتیه داد بنیاد ،مددلسدازي سداختاري
تفسیتي.
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مقدمه
انالالب اسالمی ایتان یهی از رخدادهاي بی نظیت دوران معاصت و عجت جدیدي در تاریخ بشتی اسد کده
منشأ آ اري بس شهتف در ابعاد عتهنهی ،سیاسی ،اجتماای و اقتصادي در داخل و خدارج از ایدتان وشد
(شفیعی .)1 :8011 ،انالالب اسالمی ایتان به دلیل جذابی در شدعارها ،اهدداف ،روشهدا ،محتدوا و نتدایج
حتک ها و ساباله مشتتک دینی و تاریخی و شتایط محیطی منطالهاي و بینالمللدی ،پدیدد اي ا تودذار در
جهان اسال بود اس  .اهمی انالالب اسالمی ایتان در سطح جهان بااث شد تدا پژوهشدهتان و نظتیده
پتدازان االم سیاس  ،متفهتان الو سیاسدی ،متخصصدان تحدوتت اجتمداای ،عتهند شناسدان ،دیدن
شناسان ،جامعه شناسان و بازیهتان صحنههاي سیاس جهانی ،هت یک بده تحلیدل و تفسدیت ایدن پدیدد
بپتدازند و اوامل پیدایش و نتایج آن را مورد بترسی قتار دهند .انتشار صددها کتداب و مالالده در زمیندهي
انالالب اسالمی ایتان وویاي همین واقعی اس (کنارکوهی.)8 :8031 ،
آی اهلل خامنهاي در تبیین «ما انالالبمان را به همهي االم صادر خواهیم کتد» که از عتمایشدات امدا
خمینی(ر ) بود اس  ،عتمودند« :صدور انالالب به معناي این نبود که ما بتمیخی یم و با قوت و قدرت بده
این طتف و آن طتف می رویم و جن را می اندازیم و متد را به شورش و انالالب وادار می کنیم؛ مالصود
اما به هیچوجه این نبود» ()8011/89/99؛ «صدور انالالب ،یعنی صدور عتهن انسانساز اسال و صدور
صفا و خلوص و تهیه و اصتار بت ارزشهاي انسانی .ما به این کار و انجا ایدن وظیفده اعتخدار مدی کندیم.
صدور انالالب ،به معناي صادر کتدن ارزشهاي انالالبی و اعشاوتي دربار ي مستبدها و ظالمهداي ادالم،
وظیفه و تهلیف الهی ماس  .اوت این کار را نهنیم ،کوتاهی کتد ایم» ( .)8011/30/83در دسدتیابی بددین
امت ،باید به جاذبهي انالالب اسالمی بهانوان یک اامل محتک توجده کدتد .چندانکده رهبدتي معتالدندد:
«جاذبه ي اجی انالالب و آن حالیالتی که در درون انالالب نهفته بود که دل ها را به سم خودش جدذب
می کتد؛ این را ما بایستی بشناسیم ،بدانیم و حفظ کنیم» ()8030/30/80؛ «ایدن انالدالب ،ایدن تواندایی را
داش که به تما زوایاي کشور نفوذ کند و حضور پیدا کند» (.)8030/30/80
باید توجه داش که جاذبه انالالب اسالمی از طتی تاللید عتهنهی از غدتب در حدال ندابودي اسد  .از
آنجا که هجمههاي عتهنهی دشمن سازماندهی شد اس  .جهان غتب با غال کتدن عتهن و الهدوي
خود ،تالش میکند مانع اشااه پیا و الهوهاي متفاوت از خود همچدون الهدوبتداري از انالدالب اسدالمی
شود.
از آنجا که ماهی انالالب اسالمی ،عتهنهی اس  ،بتخوردهاي سخ و نیمه سدخ و غیتعتهنهدی در
بتاندازي آن ،چندان مثمت مت نبود اس (جعفتپور و بهمن .)813 :8011 ،و این امت موج شد تا طتاحان
و نظتیهپتدازان نظا سلطه ،جه مالابله باقدرت رو به رشد و ااتالي ایتان ،راهبتد جن نت را طتاحی و
پیاد کنند(سلیمانی عارسانی.)03 :8011 ،
در این میان و بهمنظور مالابله با هجمه اظیم جهانی در مالابله با ارزشهاي انالدالب اسدالمی ،صدنایع
خال  ،با بهت ویتي از خالقی ذاتی جوانان و نی ستمایه اظدیم عتهنهدی و ارزشدی جمهدوري اسدالمی
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ایتان ،میتواند راهبتدي ععال و نه منفعل ارائه نماید .بت این اساس این پدژوهش در جسدتجوي پاسدخ بده
چهونهی نالش آعتینی صنایع خال در جذابی انالالب اسالمی و راههارهاي تتویج جذبه ملی با تهیه بدت
دیدوا خبتوان و بهارویتي نظتیه داد بنیاد اس  .به این منظور در ایدن پدژوهش در مجمدوع تعدداد 80
مصاحبه با موضوع کلی صنایع خال صورت پذیتع .
ادبیات پژوهش
صنایع خالق

ساباله توجه به صنایع خال  ،حدود یک دهه اس و لذا هنوز حد و غور مفهو صنایع خال و ویژویهاي
بایسته آن بهخوبی مشخص نیس  .در این بخش ،خالصهاي از بحثهاي متتبط با «صنایع خال » ارائده
میشود و متور مختصتي از ادبیات پژوهش و رویهتدهاي متتبط با این موضوع ارائه میوتدد.
اصطالح «صنایع خال » در سالهاي آغازین دههي  8333و نخستین بار در استتالیا پدید آمدد .در آن
زمان ،چشمانداز بلندمدت استتالیا ،با تهیه اقتصادي بت صنایع خال  ،دستیابی به «مل خال » تعتیف شد
(بتکناک .)9 :9332 ،بت این اساس ،صنایع خال به مجمواهي خاصی از صنایع اطدال شدد کده مداد ي
اولیهي آنها خالقی عتدي یا جمعی انسان اس  .البته د سال بعد ،وقتی انهلیسیهدا مدیخواسدتند بدتاي
کشورشان چشماندازي مبنی بت احیداي دوبدار ي امپتاتدوري «بتیتانیداي کبیدت» در قدتن بیسد و یهدم
دراندازند ،با تأسی به دول استتالیا واژ ي صنایع خال را در اوض صنایع عتهنهی بتو یدند .انهلیسیهدا
تتجیح میدادند بهجاي استفاد از اصطالح «صنایع عتهنهی» که میتوانس تداای کنند ي مباحث منفی
«صنع عتهنهی» باشد ،از واژ ي نوینی بهت ویتند کده بتانهی انندد ي مجدادتت سیاسدی عتهنهدی در
جامعهشان نباشد (کیالبادي و همهاران.)91 :8021 ،
در چیستی صنایع خال باید وف  :تعتیف صنایع خال همچنان به یک مواعال عتاویت نتسید اس .
صنایع خال از همهتایی بین صنایع ارتباطاتی و اطالاات و صنایع هنتي و عتهنهی شهل یاعتهاند.
بتخی مفستین اداا کتد اند که دستیابی به تواعالی در خصوص حدود و غور صنایع خال بسیار دشوار
اس (تپت .)819 :9333 ،8صنایع خال با اناوین دیهتي همچون ،صنایع عتهنهی ،صنایع عتاغ  ،صنایع
تألیف و صنایع محتوا نی شناخته و یا مشابه خواند میشوند ،صنایع خال را بهانوان صنایعی با نا هاي
تجاري قوي و منحصت به عتدِ محصوتت مثل موسیالی ،عیلم ،رسانه ،لواز مصتعی الهتتونیهی ،مد و
نت اع ار ،معتعی میکنند .با در نظت وتعتن تعتیف نا هاي تجاري قوي بتاي صنایع خال  ،شتک هایی
همچون آي بی ا  ،کوکا کوت و یونیلور ،میتوانند بهانوان ج ئی از صنایع خال به حساب آیند (میلت 9و
همهاران.)83-1 :9331 ،
1.Tepper
2. miller
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اصطالح صنایع خال اشار به طیفی از صدنایع ندت دارد کده کارکتدهداي اجتمداای تعتیدف شدد و
مشخصی دارند و مانند هت صنع دیهتي و حتی بیش از اغلد صدنایع موجدود ،مدیتوانندد مولدد ارزش
اع ود ي اقتصادي باشند .ویژوی بارز این صنایع آن اس که بتاي تولید کاتهداي مدورد نظدت ،در ادوض
بهت ویتي از مواد اولیهي طبیعی و معدنی ،از بتونددادهاي عهدتي و ذوقدی انسدان کده ماهید هندتي و
عتهنهی دارد ،استفاد میکنند (کیالبادي و همهاران .)91 :8012 ،لذا کاتهاي عتهنهی بدت خدالف سدایت
کاتها ،ارزش عی یهی و مادي ندارند ،و ارزش واقعی آنها بت حس محتواي آنها تعیین میشدود .از ایدنرو،
صنایع خال را صنایع محتوا یا وابسته به محتوا نی مینامند.
تئوریسین ب رگ حوز اقتصاد خال جان هاوکین  )9338( 8دربار تعتیف صنایع خال میووید :لیستی
متشهل از حدود  80صنع که اساس همه آنها هنت اس  ،وجود دارد که اغل کشورها آن را پذیتعتهاند؛
این صنایع شامل تبلیغات ،هنت ،معماري ،صنایع دستی ،طتاحی ،مُد ،چاپ ،عیلم و ویدئو ،رادیو و تلوی یون،
هنتهاي نمایشی ،موسیالی ،اهاسی ،نت اع ارهاي ستوتمی ،نت اع ار و خدمات کامپیوتتي میباشند .وي
معتالد اس ال استفاد زیاد وي از اصطالح «صنایع خال » هم این اس که دول ها این اصطالح را
می عهمند ،سازمان جهانی مالهی عهتي و آنهتاد از آن استفاد میکنند و میتوان وف که هتکس به
نوای با آن ستوکار دارد؛ (هاوکین .)03-93 :9338 ،
مطاب تعتیف سازمان ملل ،صنایع خال  ،چهار وتو را شامل مدیشدوند :میدتا (عتهنهدی) ،هنتهدا،
رسانهها و آعتید هاي کارکتدي (مور.)203 :9380 ،9
میراث فرهنگي

ریشه تمامی اشهال هنتها و روح صنایع عتهنهی و خال دانسته میشود .این ودتو بده دو ودتو عتادی
تالسیم میشود :جلو هاي سنتی و عتهنهی :اام از هنتها و مصنواات ،نمایشها هدا و جشدنهدا؛ و امداکن
عتهنهی :شامل اماکن باستانی ،موز ها ،کتابخانهها ،نمایشها ها و غیت .

هنرها

این وتو آن دسته از صنایع خال را شامل میشود که منحصتاً مبتنی بدت هندت و عتهند هسدتند .آ دار
هنتي از میتا عتهنهی الها وتعته و ارزشها و معانی نمادین را مشخص مدیکنندد .ایدن ودتو بده دو
دسته عتای تالسیم میشود :هنتهاي بصتي (تجسمی) :شامل نالاشی ،مجسمهسازي ،اهاسی و اتیالهجات
و هنتهاي اجتا (هنت نمایشهون) :شامل موسیالی زند  ،تئاتت ،رقص ،اپتا ،سیتک ،خیمه ش بازي و غیت .
1. Howkins
2. Moore
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رسانهها

این وتو  ،دو دسته عتای از رسانهها را شامل میشوند که با هدف ارتباط با خیل زیادي از مخاطبان اقددا
به تولید محتواي خالقانه میکنند (کنفتانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد« ،رسانههاي جدید» را در
دستهاي مج ا قتار داد اس ) :رسدانههداي نشدت و چداپ :شدامل کتداب ،مطبوادات و سدایت انتشدارات؛ و
محصوتت سمعی -بصتي :شامل عیلم ،تلوی یون ،رادیو و سایت محصوتت پخش.
آفریدههای کارکردی

این وتو صنایعی را شامل میشود که بیشتت از بالیه تالاضا محور و معطوف به خدمات هسدتند و بده خلد
کاتها و خدمات داراي اهداف کارکتدي میپتدازند .این وتو به سه دسته عتادی زیدت تالسدم مدیشدوند:
طتاحی :شامل دکوراسیون داخلی ،وتاعیک ،مد ،جواهتات ،اسباببازي؛ رسانههاي جدید :شدامل ندت اعد ار،
بازيهاي ویدئویی ،محتدواي خدال دیجیتدالشدد ؛ و خددمات خالقانده :معمداري ،تبلیغدات ،عتهند و
ستوتمی ،تحالی و توسعه خال  ،دیجیتال و سایت خدمات خالقانه متتبط.
ویژگيهای صنایع خالق

اوت چه صنایع خال در حال حاضت در حد شعار در چتخههاي سیاس وذاري حضور دارند ولی در واقع این
مفهو تا حدي مبهم و نیازمند تفسیت بهتت اس (موسبتوت.)08-92 :9333 ،8
صنایع خال  ،در اصل« ،اقتصادي»« ،عتهنهی» و «عناورانه» هستند .اول به این دلیدل کده بدتخالف
دهههاي  8303 -8303که صنایع عتهنهی از جان مهت عتانهفورت مورد انتالاد قتار میوتع (هارتلی،
 .)9331جامعه در حال حاضت از مد روز بتاي تجاري سازي عتهنهی (ذهن بشت) پیتوي میکندد (ماسدو ،9
 .)21 :9333مضاف بت اینهه ،تسلط عناوري اطالااتی مدرن بت جامعه و زندوی روزانه مدتد  ،بدیش از هدت
زمان دیهتي اس  .در نتیجه اقتصاد با تتکیبی از عتهن  ،عنداوري و خددمات خالقانده و تجداري در هدم
آمیخته تا بتواند مولد سود اقتصادي ،اشتغال و دتوت بشدتي در کندار ا تودذاري اندواع جدیدد عتهند و
عناوري باشد .از این رو عتهن و عناوري را میتوان دو انصت اصلی تشدهیل دهندد ي صدنایع خدال در
کنار سایت اناصت احتمالی مانند خدمات دانس .
بتاي تبیین ویژویهاي صنایع خال  ،در پژوهش «هدی» از هشد کارشدناس در حدوز ي صدنع و
اقتصاد خواسته شد تا زیت وتو هاي صنایع خال (بت اساس مدل شانههاي) را با توجه به ارتبداطی کده بدا
عتهن و عناوري دارند ،طبالهبندي نمایند .نتایج در قال شهل شمار ي  8نشان داد شدد اسد (هدی،0
.)08 :9380

1. Meusburger
2. Masum
3. He
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شکل  :1تفکیک صنایع خالق از نظر ابعاد فرهنگ -فناوری (هی)9380 ،
فرایند توسعه صنایع خالق

پتوعسور وو -وِي لی 8در بخشی از کتاب «چهونه خالقی چین را تغییت داد )9388( »9به متاحدل توسدعه
صنایع خال پتداخته و مینویسد :در زمان توسعه صنایع خال و تحدول در روش پیشدتع اقتصداد بایدد
علسفه «یک منبع ،چندین استفاد » بتپا وتدد .صنایع خال قدرت نفوذ باتیی دارند که میتوانند بهواسطه
آن با صنایع مختلف یهپارچه و ادغا وشته و ارزش مفهومی آنها را بات ببتند .بندابتاین یدک ایدد خدال
عتهنهی نه تنها بهانوان یک محصول نهایی بلهه میتواند بهانوان مؤلفهاي در نظت وتعته شدود کده بده
دیهت صنایع اع ود میشود تا بتاي مشتتیان ارزشهاي جدیدي خل کند و در نتیجده ارزش اعد ود ایدن
صنایع را اع ایش دهد (لی و کین.)9388 ،0
توسعه صنایع اقتصادي داراي سه متحله اس  ،که از متحله صنعتی آغاز شد و پدس از ودذر از متحلده
اقتصادي به متحله اجتماای میرسد .متحله اول به صدنایع خالقدی مدیپدتدازد کده بدت ارزش اقتصدادي
خالقی عتهنهی تأکید داشته و خالقی را تا صنعتی شدن ارتالا میدهندد و ختوجدی خدال را ممهدن و
1. Li, Wuwei
2. How creativity is changing China
3. lee and kean
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سهل میسازند .متحله دو حوز اي از اقتصاد خال اس که عتاتت از متزهاي صنعتی موجود وا بتداشدته
و ورودي خال را توسعه میدهد ،نتایج خال را بهانوان عاکتورهاي تولید در نظت میویدتد و بده «همده
حتعهها و سبکهاي زندوی» نفوذ مدیکندد و بدهموجد آن ندوآوري و توسدعه دیهدت صدنایع را سدتا
میبخشد .بهاالو  ،تفهت منطالی و توسعه روشهاي صنایع خال میتواندد بده ندوآوري اقتصدادي دیهدت
بخشها منجت شد و آنها را تالوی کند .سومین متحله ،جامعه خال اس که باید ا تات بیتونی خدال را
توسعه دهد تا تعامل اجتماع پیتامون را درک کند و خوشههاي خال و شهتهاي خال را پدتورش داد و
سپس به یک کشور خال توسعه یابد (وو لی.)98 :9388 ،
جدول  .1فرآیند توسعه صنایع خالق (وو لی)9388 ،
الهو

صنایع خال

اقتصاد خال

جامعه خال

مؤلفهها

عتهن  ،هنت ،خالقی

حالو مالهی عهتي،
ارزش نمادین

بهبود کیفی جمعی ،
شناسایی و شتک دادن
مصتفکنندوان

وسایل

صنع عتهنهی
خوشه صنایع خال

نتایج خال بهانوان
مؤلفهي میانی توسعه،
تشهیل یک چتخهي
صنعتی خال

شهت خال
طباله خال
جامعه خال

جذابیتهای انقالب اسالمي

انالالب اسالمی ایتان را میتوان طلوع بیبدلیلی در اصت ظلمانی تاریخ دانس که توانس وجدان انسدانی
را به وادي آواهی کشاند بهوونهاي که امتوز دستاوردهاي عتهنهی ،سیاسدی ،اجتمداای و اقتصدادي آن،
همهان را به شهفتی واداشته اس  .در واقع انالالب اسالمی یهی از وقایع تأ یتوذار و کدم نظیدت در دوران
معاصت بهشمار میرود که نها بشتی را از ماديوتایدی بدهسدوي معنوید خدواهی سدو داد و سدتآغاز
تحوتت شهتعی در زمینه مطالعات دین و دول وش چتا که به اذاان نظدار ودتان غتبدی ،انالالبدی بده
رن خدا بود.
انالالب اسالمی ایتان به دلیل جذابی در شعارها ،اهداف ،روشها ،محتوا و نتدایج حتکد هدا و سداباله
مشتتک دینی و تاریخی و شتایط محیطی منطالهاي و بینالمللی ،پدید اي ا توذار در جهدان اسدال بدود
اس  .این مایههاي ا تبخش بهطور طبیعی و یا ارادي و بتنامهری ي شد و از طتید کنتدتلهدایی چدون
اروانهاي انالالبی سازمانهداي رسدمی دولتدی و اداري ،ارتبداط المدی و عتهنهدی ،مبدادتت تجداري و
اقتصادي ،در کشورهاي مسلمان بازتاب یاعته و دول ها و جنبشها و سازمانهاي دینی را در آن جوامع به
درجات مختلف متأ ت از آن نمود اس  .امتوز نه تنها بت االقهمندان و شدیفتهان انالدالب اسدالمی بلهده
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حتی بت دشمنان و مخالفین این انالالب تتدیدي باقی نهذاشته و به آن معتتف هستند که پیتوزي انالدالب
اسالمی در ایتان و سالوط رژیم  9133ساله شاهنشاهی در سال  )8323( 8012نالطه اطف مهمی نه تنهدا
در تاریخ تحوتت سیاسی اجتماای ایتان بلهه جهان اسال و حتی جهان بشدتی بدود اسد (محمددي،
 .)883 :8010که در ذیل به سه سطح داخلی ،منطالهاي و جهانی پتداخته میشود.
جذابیتهای داخلي انقالب اسالمي

اوت به دستاوردهاي انالالب اسالمی در ابعاد مختلف چدون اقتصدادي ،سیاسدی ،عتهنهدی و  ...بنهدتیم ،از
ا ت و اقتداري میتوان صحب کتد که تا قبل از انالالب ج ء با وابستهی به دسد نمدیآمدد .بدهاندوان
مثال رسانههاي همهانی مانند رادیو و تلوی یون -بهاندوان یهدی از اب ارهداي قدرتمندد انتالدال مفداهیم و
ارزشهاي عتهنهی در هت جامعه -در دور پهلوي در خدم ابتذال و توهین به ارزشهاي ملی و اسالمی
ایتانیان بود .اما امتوز رسانههاي انالالب اسالمی جذابی اندیشه و تفهت را جایه ین جذابی هاي جنسی و
خشون متداول در غتب و قبل از انالالب کتدند.
جذابیت منطقهای انقالب اسالمي

پس از انالالب اسالمی ،دول هاي اسالمی منطاله ،به درجات متفاوتی احساس کتد اند که بتاي بالا و دوا
خود نیازمند نوای مشتوای دینی و متدمی هستند از سدویی سدلطه و حضدور شددید اسدتعمار غدتب در
ستزمینهاي اسالمی ،مسلمانان را بتاي قتنها آزرد خاطت داش و نسدب بده غدتب بددبین کدتد بدود
(محمدي .)898 :8010 ،از سدوي دیهدت پدیدد انالدالب اسدالمی و مواضدع اسدتالاللی و مسدتحهم امدا
خمینی(ر ) در بتابت قدرتمندان جهان بهویژ آمتیها و روسیه ،مسلمین را به شادي واداش  .تداو مالاومد
پیتوزمندانه حهوم اسالمی ایتان در بتابت عشار ابتقدرتها و غتب ،مسلمانان و جندبشهداي اسدالمی را
امیدوار ساخ و موجی از طتعداري از انالالب اسالمی را در ستاست جهان اسال به همتا آورد .بدهطدوري
که بسیاري از کشورهاي منطاله را بهشدت متأ ت کتد و روحیه استالالل طلبی ،خودآوداهی ،خدود بداوري و
بازوش به خویشتن را در مسلمانان زند داش .
جذابیتهای جهاني انقالب اسالمي

ماهی انالالب اسالمی ایتان به وونهاي بود که به خودي خود چالشدی در بتابدت نظدا بدینالملدل حداکم
محسوب میشد .انالالب اسالمی ایتان به دلیل اینکه نالدي بدت مدرنیتده و مدرنیسدم محسدوب مدیشدد،
بهانوان انصتي ناسازوار بتاي نظا بینالملل بتخاسته از دنیاي جدید محسوب میشد .رویهدتد انتالدادي
این انالالب به بنیادهاي عهتي غتب آن را به انصت دوتاندیش نظا حاکم بت جهان دوقطبی معتعی کتد
به لحاظ نظا بینالملل نی ایتان که با انالالب اسالمی خود از اردووا غتب خارج شد بود ،به اردوودا
شت نپیوس و در صدد را اندازي را سومی که از آن بهانوان «اد تعهد واقعی» یاد میکتد ،بتآمدد .بدا
توجه به آرمان و اصل ام وتایی موجود در همه جنبشهاي اسالمی ،انالالب اسال وتاي ایدتان نید ایدد
بلوک اسالمی مستالل و غیت متعهد را بتاي جهان اسال مطتح کتد .انالالب اسالمی ایتان نسل جدیدي از
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انالالبها را در جهان رقم زد که رقیبی جدي بتاي ایدئولوژي مارکسیستی انالالب که تا آن زمان انحصدار
انالالبیوتي در جهان سو را در اختیار داش  ،تبدیل شد .با انالالب اسالمی ایتان ،جنبشهاي اسالمی به
اوج خود رسید .با خی ش اسالمی پدید آمد  ،اسال سیاسی بهانوان یک بازیهت غیتدولتی مؤ ت بدت روابدط
بینالملل متولد وش (ختمشاد.)19 :8032 ،
پیشینه پژوهش
جدول شمار  9بهمتور بتخی از پژوهشهاي حوز صنایع خال و انالالب اسالمی در کشور پتداخته اس .
جدول  :1مرور پیشینه پژوهشهای داخلي
ردیف

پژوهشهتان

انوان پژوهش

8

مدهوشی ،مهتداد؛
محمدي ،مهدي؛
شاملی ،مهدي
()8031

تحلیل اهمی  -املهتد از
منظت اوامل کلیدي موعالی
در «صنایع خال »

9

ستنی زاد  ،مجید؛
مالیی ،مسعود
()8030

بترسی ظتعی هاي اقتصاد
دانش بنیان بتاي رعع
چالشهاي اقتصاد خال
در ایتان

0

موسوي لت ،اشتف
السادات؛ یاقوتی،
سپید ()8030

بترسی جایها «صنایع
عتهنهی و صنایع خال » در
توسعه اقتصاد عتهن و هنت

0

خان محمدي،
متجان؛ قلعه نویی،
محمود ()8031

بازآعتینی مبتنی بت عتهن از
طتی توسعه صنایع خال و
تبیین محلههاي عتهنهی در
باع تاریخی شهت

توضیحی از هدف /نتیجه پژوهش
هدف این مالاله ایجاد درکی بهتت و امی تت از
مفهددو صددنایع عتهنهددی و صددنایع خددال
به اندوان زیتبنداي اقتصداد خدال از دیددوا
اوامل کلیدي موعالی این صنایع اس  .ایدن
پژوهش با استفاد از پدژوهشهداي داخلدی و
خارجی صورت وتعته ،پیشنهاد هایی اجتایی در
جه حتکد در مسدیت سداختاردهی صدنایع
خال کشور ارائه کتد اس .
این پژوهش با کنار هم قتار دادن ظتعی هاي
اقتصاد دانشبنیان و چالشهاي توسعه صنایع
خال در ایتان نشان می دهدد کده در ادوض
طتاحی نظا ویژ و مج ا ،می توان از ظتعید
زیتسدداخ هددا ،سددازوکارها و قددوانین موجددود
اقتصاد دانش بنیان بهانوان اب اري کارا بدتاي
نوسازي اقتصاد خال بهت بتداري کتد.
بتآیند پژوهش ،تأکید نالدش مدؤ ت جدایه ینی
محصوتت عتهنهی و هنتي بده جداي ذخدایت
مددادي و ارضددی در پیشددتع اقتصدداد و رشددد
تواناییهاي بالالو ي کشور اس .
هدددف از ایددن پددژوهش ،تبیددین راههدداري در
راستاي توسعه اقتصداد خدال در باعد هداي
تاریخی با تأکیدد بدت بنمایدههداي عتهنهدی و
تاریخی و همچنین تبیین راهبدتدي خالقید
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ردیف

پژوهشهتان

انوان پژوهش

1

ختمشاد ،محمدباقت
()8039

انالالب اسالمی ،بیداري
اسالمی و تمدن نوین اسالمی

ردیف

پژوهشهتان

توضیحی از هدف /نتیجه پژوهش
مدار ،بدتاي نیدل بده تهدوین نظدا یهپارچده
بددازآعتینی شددهتي و کسد هددویتی جدیددد و
ارتالاي تصویت شهت در اتصههاي رقاب بدود
کدده بددا روشددی کیفددی و شددیو اي توصددیفی و
تحلیلی مبتنی بت متور اسناد و مدارک و تبیین
در نمونه موردي به آن پتداخته شد اس .
پژوهش حاضت در پاسخ بده ایدن پتسدش کده
انالددالب اسددالمی و جمهددوري اسددالمی چدده
تأ یتي بت شهلویتي بیداري اسالمی کندونی
و بستتسازي بتاي تمدن جدید اسالمی دارندد،
تدوین شد اس .
جمهوري اسالمی به دلیل وا بتداشتن در امت
تمدن سازي و بهدس آوردن موعالی هایی در
ابعاد عتدي ،منطالهاي و جهانی ،موجبات تداو
بیداري اسالمی در موج سو را عتاهم سداخته
اس .

جدول  :1مرور پیشینه پژوهشهای خارجي

1

2

همهاران8

درسمن و
()9380

همهاران9

کین و
()9331

انوان پژوهش

صنایع خال  :حوز ي جدیدي
از ععالی دانشها هاي هنت؟
آرمانها ،چالشها و موانع
صنایع خال

جهانهاي از هم جدا؟ تأمین
مالی و ستمایهوذاري در صنایع
خال در جمهوري خل چین و
آمتیهاي تتین

توضیحی از هدف /نتیجه پژوهش
محالالان در این پژوهش به دنبال پاسدخهویی
به این سؤال هستند که آموزش االی در هندت
چهونه باید پاسخهوي مطالبات صنایع خدال
باشدددد؟ در ایدددن راسدددتا محالالدددان بتخدددی
ععالی هایی را که دانشها هاي هنت به منظدور
پتورش استعدادهاي خال دانشدجویان هندت
باید انجا دهند را مشخص کتد اند.
در این دو منطاله پتداختهاند .نتایج حاصدل از
بترسیهاي محالالان نشان داد اسد کده در
هت دو منطاله دول به دنبال تالوی و پتورش
بخشهاي با ارزش ععال در زمینه ي صادرات
1. Dreesmann et al
2. Kean et al.

نالش صنایع خال در ...

ردیف

1

3

11 .............................................................................................................. .......................................................... ...............

پژوهشهتان

همهاران8

سوپارمن و
()9389

اوتاویا)9380( 9

انوان پژوهش

شناسایی ویژویهاي صنایع
خال بالالو در باندون
بهمنظور توسعه از طتی
استتاتژي همانندسازي

عتشتههاي کس و کار تایوان:
ستمایهوذاري در صنایع خال
محوري

توضیحی از هدف /نتیجه پژوهش
صددنایع خددال هسددتند .بدده همددین تتتی د ،
سددازندوان ،تولیدکنندددوان و توزیددعکنندددوان
به طور ع ایند اي بازارهاي سودآور بینالمللدی
به خصوص جدوامعی کده از نظدت عتهنهدی و
زبانی بده هدم ن دیهدی دارندد را هددف قدتار
میدهند .از طتف دیهت محالالان به این نتیجه
رسیدند که ،در حالی که سیاسد هداي دولد
میتواند در رشدد داخلدی و تسدهیل صدادرات
کمک کند ،هماهنهی بین نهاد هداي مدالی و
خالقانه در تولید ،توزیع و بازاریابی اسد کده
تعیین کنند موعالی یا شهس اس .
صنایع خال بدالالو ي بسدیاري در بانددون
اندددون ي وجددود دارد ،بتخددی از ایددن روندد
اقتصددادي را بددتاي کارآعتینددان بدده دنبددال
داشتهاند .کس و کار این کارآعتینان به دلیل
استفاد از اعتاد خال  ،با استعداد و با مهدارت
خاص ،وتایش به منحصت به عتد بدودن دارد.
اما متأسفانه این کس وکارها بده جداي آنهده
بهوسیلهي نظدا هداي مددرن مددیتی شدود
توسط ااضاي خانواد مددیتی مدیشدود .در
نتیجدده کسدد و کارهدداي ایددن کارآعتینددان
به سختی قابلی همانندسازي و تهدتار شددن
دارد.
به متور استتاتژیک دو موضوع پتداخته اسد ؛
اینهه صنایع خال چه هستند و از چه جهد
بتاي مناط مختلف مهم تلالی میوتدند .این
صنایع حتی با وجود بحتان اقتصادي ،امهدان
عتاهم آوردن م ایاي خاصی از جمله اشدتغال،
نوآوري و توسعه مهانهاي امدومی را بدتاي
مناط دارند.

1. Suparman et al.
2. Ottavia
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ردیف

پژوهشهتان

83

چلونباتار و همهاران
()9380

8

انوان پژوهش

توضیحی از هدف /نتیجه پژوهش

نالش خوشه و ستمایه اجتماای
در توسعهي صنایع خال و
عتهنهی

در این پژوهش ابعداد اجتمداای را بدا تئدوري
خوشهبندي ادغا میکنند و به دنبال توضدیح
محتکهاي کلیدي توسعهي صنایع عتهنهدی
و خال از دیدوا ستمایه اجتماای بدود اندد.
محالالان بهانوان نتیجهي این پدژوهش بیدان
میکنند که توسعهي صنایع عتهنهی و خال
تنها وابسته به خوشههاي از پیش تعیین شدد
نیس و ابعداد اجتمداای اسدتعدادهاي خدال
به انوان یهی از ععالتتین مختصدات صدنایع
عتهنهی و خال  ،نالش مهمی در کمدک بده
توسعهي این صنایع دارد.

روششناسي پژوهش
عتآیند جستجوي منظم بهمنظور مشخص کدتدن و تبیدین یدک موقعید ندامعلو  ،روش پدژوهش نامیدد
میشود (ستمد و همهاران .)8030 ،از نظت روششناسی ،تحالی  ،کداربتد روشهداي المدی در حدل یدک
مسئله یا پاسخهویی به یک سؤال اس  .به همین دلیل روش مالد بت دانش اس و ااتبار هدت تحالید و
دانش حاصل از آن نی به روش هایی که بتاي انجا آن مورد استفاد قتار مدی ویتندد ،بسدتهی دارد .روش
کلیه ي وسایل ،اب ارها و مجمواه متاحلی اس که بتاي جمع آوري اطالاات و بترسی آنها جهد تحالد
هدف یا اهداف تحالی انتخاب می شوند .انتخاب روش انجا تحالی بستهی بده هددف ،ماهید موضدوع
تحالی و امهانات اجتایی در دستتس دارد (الیاحمدي و نهایی .)8011 ،روش تحالی حاضت در دو متحله
سامان وتعته اس ؛ نخس اینهه مؤلفههاي اصلی توجه به صنایع خال در جه جذابی انالالب اسالمی
ایتان از طتی کاربس روش داد بنیاد بهدس آمد اسد و پدس از آن از روش مددلسدازي سداختاري
تفسیتي جه ارائهي الهوي جذابی انالالب اسالمی استفاد شد اس .
روش نظتیهپتدازي داد بنیاد روشی اس که در طی آن ،نظتیه بهطدور اسدتالتایی از مطالعدهي پدیدد
مورد نظت بهدس میآید (داناییعت و امامی )23 :8011 ،و پژوهشهتان را قادر به نظتیدهپدتدازي از طتید
تحلیل مالایسهاي میکند .بهابارت دیهت در نظتیه ي داد بنیاد ،پژوهش از یک حدوز مطالعداتی شدتوع و
عتص داد میشود تا آنچه متناس و متبوط به موضوع اس خود را نشدان دهدد (اشدتتاوس و کدوربین،
.)8331

1. Chuluunbaatar et al

نالش صنایع خال در ...
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رکن اساسی در عتآیند تج یه و تحلیل در روش داد بنیاد «کدوذاري» اس  .کدوذاري در نظتیهپتدازي
داد بنیاد شهلی از تحلیل محتواس که در پی یاعتن و مفهو سازي موضواات قابل بحثدی اسد کده در
میان انبو داد ها وجود دارند (داناییعتد .)13 :8010 ،عتآیندد تفهیدک داد هداي حاصدل از نموندهویدتي،
توصیف و بیان آنها با اباراتی کوتا در یک جددول را کدودذاري وویندد .بدهطدور کلدی ،ایدن اسدتتاتژي،
داد هاي حاصل از منابع اطالااتی را به مجمواهاي از کدها؛ کدهاي مشتتک را به مفاهیم و آنها مفاهیم
را بهنوای مالوله تبدیل میکند و در نهای از مالولهها نظتیه ایجاد میشود (داناییعتد.)11 :8010 ،

خروجاااااااا ا

فرآیند کد گذاری

ورودیهااااااا ی

کدگذاری ب ز

بز

کدگذاری ب ز

کدهاي باز
مفاهیم
مالوتت

تتسیم جدول کدوذاري
بددده تفهیدددک هدددت

مصدداحبههدداي پیدداد
شد

مصاحبه یا متن

متنهداي اسدناد و
مدارک
شکل  :2کدگذاری باز :ورودیها ،فرآیند و خروجيها

همان طور که اشار شد جه ارائه الهوي جذابی انالالب اسالمی با توجه بده صدنایع خدال از روش
مدلسازي ساختاري تفسیتي به شتح ذیل بهت وتعته شد اس :
الف) تعیین متغیتها -متغیتهاي پژوهش حاضت ،از روش نظتیهپتدازي داد بنیاد حاصل شدد اندد و بده
تائید خبتوان رسید اند.
8
ب) به دس آوردن ماتتیس ساختاري روابط درونی متغیتها ( - )SSIMایدن مداتتیس ،ماتتیسدی بده
ابعاد متغیتها اس که در سطت و ستون اول آن ،متغیتها به تتتی ذکت میشوند .آنهدا روابدط دو بده دوي
متغیتها ،توسط نمادهایی مشخص میشوند (این روابط ممهن اس خنثی ،یکطتعه و یا دو طتعه باشند).
ج) به دس آوردن ماتتیس دستیابی  -با تبدیل نمادهاي روابط ماتتیس  SSIMبه ااداد صفت و یدک،
بت حس قواادي میتوان به ماتتیس دستیابی رسید.
د) سطح بندي اناصت ماتتیس دسدتیابی  -در ایدن متحلده ،مجمواده ختوجدی (مجمواده دسدتیابی/
مجمواه دریاعتی) و نی مجمواه ورودي (مجمواه پیشنیاز /مجمواه مالدماتی) ،بتاي هتیک از متغیتهدا،
1. Structural self-interaction matrix

.......................................... 10
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از روي ماتتیس دستیابی سازوار شد استختاج میشود .مجمواه ختوجی بتاي یک متغیت خداص ،ابدارت
اس از خود آن متغیت به انضما متغیتهایی که از طتی این متغیت میتوان به آنها رسید.
مجمواه ورودي بتاي هت متغیت ،شامل خود آن متغیتاس  ،به انضما سایت متغیتهایی که در ایجداد آن
نالش داشتهاند و یا بهابارتی دیهت ،مجمواه ورودي شامل متغیتهایی میشود که از طتی آنها میشود به
این متغیت رسید .پس از تعیین مجمواه ختوجی و ورودي بتاي هت متغیدت ،اناصدت مشدتتک در مجمواده
ختوجی و ورودي بتاي هت متغیت شناسایی میشوند.
هد) رسم مدل (نمودار) -در این متحله ،بدت اسداس سدطح متغیتهدا ،یدک نمدودار بدت اسداس اولوید
بهدس آمد تتسیم میوتدد و آنها بت اساس ماتتیس دستیابی سازوار شد  ،روابط بدین متغیتهداي مدورد
نظت ،با خطوط جه دار مشخص میشوند.
و) تج یهوتحلیل  - MICMACهدف از تج یه و تحلیدل  ،MICMACتشدخیص و تحلیدل قددرت
هدای و وابستهی متغیتهاس .
یافتههای پژوهش
بت اساس آنچه در روش شناسی پژوهش به آن اشار وتدیدد ،در ایدن قسدم بده تج یده و تحلیدل نتدایج
مطالعات انجا شد میپتدازیم .در این پژوهش ابتدا به کمک نظتیه داد بنیاد مالولدههداي تدأ یت صدنایع
خال در جذابی جمهوري اسالمی ایتان استختاج شد .سپس به کمک روش معادتت ساختاري تفسیتي
تأ یت هت یک از مالولهها مورد سنجش قتار وتع .
کشف مقوالت از طریق نظریه داده بنیاد

در این پژوهش در مجموع تعداد  80مصاحبه با موضوع کلی صنایع خال صورت پذیتع  .نهات کلیدي
با کدهاي نشانهت مشخص وتدیدند .این نهات در قال مفاهیم انت اای ،مفهو سدازي شدد اندد .تبیدین و
ارتباطدهی این مفاهیم ،آنان را در قال مالوتت شهل خواهد داد .بهمنظور تج یه و تحلیدل مصداحبههدا،
پس از انجا هت مصاحبه« ،کدوذاري باز» صورت میویتد ،سپس کدهاي استختاج شد ذیل طبالدههداي
«مفاهیم» که معانی کلیتت و انت اایتتي نسب به کدهاي باز هستند ،دستهبندي میشود.
جدول  :2گزیدهای از کدگذاری اولیه و مقولهبندی مصاحبه شماره ()1
ردیف

متن اصلی

مفاهیم

8

صنایع خال کس و کارهایی هستند که
میتوانند با بهت ویتي از تبتاتوارهاي خالقی به
تالوی ماد ي اولیه تولید خود کمک کنند.

اهمی تبتاتوارهاي
خالقی در صنایع خال

کد
نظا حمای و
پتورش اید هاي
جذاب

نالش صنایع خال در ...

15 .............................................................................................................. .......................................................... ...............

9

محصوتت باید حاوي پیا هاي عتهنهی هم
باشد.

انتالال پیا عتهنهی
محصوتت

0

طبیعتاً باید از خل داستان و محتوا شتوع کنیم.

خل داستان و محتوا

0

1
1

ما در آکادمیها میتوانیم از استعدادهاي خال
حمای کنیم و بتاي بهت مندي از آنها بتنامهری ي
داشته باشیم.
زیتساخ هاي عتوش در بازارهاي بینالمللی
شفاف شد و ما باید به عهت ورود در به بازارهاي
بینالمللی باشیم.
زیتساخ هاي تز بتاي ایجاد بازارهاي جدید
باید تشهیل شود.

حمای از استعدادهاي
خال

جذبه ملی
نظا تأمین و مدیتی
محتوا جذاب
نظا جذب،
استعدادیابی و رشد
منابع انسانی

توجه به بازار بینالمللی

نظا تتویج

ایجاد بازارهاي جدید

نظا تتویج

هتکدا از این مفاهیم را میتوان ذیل وتو هاي ب رگتت (انت اایتدت) بده ندا «مالولدههدا» جداي داد.
بنابتاین پس از مفهو سازي کدهاي باز ،مالولهبندي مفاهیم استختاج شد صورت میویدتد .تز بده ذکدت
اس که با توجه به رویهي اتخاذ شد در روش تحالی داد بنیاد ،طبالههداي مدذکور مفداهیم و مالولدههدا
بهمتور و با اع ایش تعداد مصاحبهها و «مالایسه و سنجش مستمت» یاعتههاي قبلدی ،شدهل منسدجمتدت و
کاملتتي به خود میویتند.
جدول  :3مقولههای سطح اول و دوم
کدها

مفاهیم

PA10, PA11, PA14, PA15, PC1, PD2,
PD33, PJ42, PK30, PK36, PM8,
PM46 ،PJ55

اشتغالزایی

؛ PA12, PC2, PF1, PM50 ،PM17,PM10
PA13
PA13, PD21 ،PD25 ،PA7
PB8, PF16, PK23, PK24, PL18,
PL17, PF28,
PB4, PD79, PG59, ،PG22 ،PD64,
PB16
PD48, PI18, PM4, PM18, PM5,
PM15 ،PI33
PB9, PD3, PG55, PM9, ،PG2

ایجاد و اصالح جتیانهاي
اجتماای
ارتالاي کیفی زندوی
انسجا و هوی بخشی
اجتماای
خل ستمایه اجتماای
سبک زندوی
تصحیح رعتارهاي اجتماای

مالوله

جذبه ملی
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کدها
PA9, PB7, PB6, P42, PJ59, PL19,
PJ58 ،PG26
PA1, PA66, PB25, PF8, PG41, PM19,
PM32, PN10, ،PN26 ،PN46 ،PG29
PA71, PA65, PD7, PJ28, PL6, ،PJ10,
PD69
PB27, PD29, PD22, PN17, PN23,
PD68
PD6, PG40, PH43, PK1, PL3, PH23,
PH24
PB26, PH26, PH25, PH32
PA67, PF7, PI8, PI17
PA69, PI5
PG39, PK11, PG254PD5 ،PD80
PG38, PG24, 5PD5, PD81
PF3, PH21, PJ4, PH4, PF34
PF15, PI29, PI39, PJ5, PK12, PK13
PF4, PH20, PJ43, PJ11, PM38, PM39
PD82
PD57, PM16
PD56
PA24, PG9, PH16, PH17, PH18,
PG15 ،PG27, ،PA29 ،PA22
PB1, PB5, PD66, PD53, PD52, PI31,
PI27, PJ40,PJ24
PB37, PD36, PF13, PJ61 ،PJ3 ،PJ51
PD46 ،PD74
PA23, PB30, PD47, PH19
PH33,PH44, PA 30, PK9,
PB34, PG3, PG4, PG5,
PA24, PD59, PG44, PG43, PK8,
PG8, PA26, PL23, PL25
PA25, PA27, PA28, PA31, PG47,
PG48, PG49, PG51, PG28

مفاهیم

مالوله

خل و حفظ ارزشهاي ملی،
عتهنهی ،اجتماای
تبتاتوارهاي خالقی
متاک رشد
رویدادهاي اید پتدازي
کانونهاي مشاور  ،خالقی ،
نوآوري و عناوري
آکادمیها
کانونهاي هنتهاي تجسمی
رویدادهاي اید پتدازي
تتبی خالقانه کالن (جامعه)
تتبی خالقانه ختد جامعه)
دانشها ها و مؤسسات آموزش
االی
پژوهشها ها
مدیتی دانش
تتبی بازیهتایانه
تتبی خانوادوی خال
تتبی رسانهاي

نظا حمای و
پتورش اید هاي
جذاب

خل داستان
منابع عتهنهی
جذابی محصوتت
پتداخ محتوا
ال امات طتاحی محصوتت
آعتینش محتوا
شخصی پتدازي

نظا تأمین و
مدیتی محتوا جذاب

نالش صنایع خال در ...
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کدها

مفاهیم

 PA69, PA68, PA42, PM1, PM31سازماندهی استعدادهاي خال
 PA72, PD51, PN22حمای از استعدادهاي خال
حمای از تیمهاي خال
PA44, PF20, PI1, PI2, PI32
PA42, PC5, PD50, PD39 ،PD18,
 PD67, PC4, PF32, PF5, PF6, PF23,توانمندسازي و توسعه نیتوي
انسانی خال
PF35, PF24, PI15, PJ12, PM27,
PM37, PJ32, PJ39, PI14
 PA43, PA68, PN4, PN21,PN39,PN44آموزش تخصصی استعدادها
جذب نیتوي انسانی خال
PC3, PF23, PC20
بتجسته سازي نیازهاي
PA19, PA86, PA85, PD14
عتهنهی
PA49, PB12, PG10, PG14, PG54,
شناخ بازار ععلی
PG60, PA20, PK14, PK16, PL4,
PL24
 PG7, PG17, PG6,اتضه و روانه سازي به بازار
PB31 ,PB22, PD42, PD61, PH10,
ارتباطات و شبهه سازي توزیع
PH14, PH15 ،PB33,
PA79, PA78, PG12, PG13, PG53,
تبلیغات
PH12, PH13, PH36, PK22, PK17
ناشتان
PA77, PI37, PA82, PA75
PA70, PA17, PI35, PI22, PI25, PD17,
ورود به بازارهاي بینالمللی
PD37, PJ16, PJ50, PN51, PN52,
PN61, PN62, PJ33, PJ52, PD73,PA81
PA50, PF19, PJ30, PJ53, PJ54, PF3,
ایجاد بازارهاي جدید
PA80, PJ34, PJ57, PN40, PN41,
PN42, PN45,
انتالال پیا عتهنهی
PA2, PA8, PD4, PM14, PM13, PD30

مالوله

نظا جذب،
استعدادیابی و رشد
منابع انسانی

نظا تتویج

جذبه بینالمللی

تشریح «مقوالت» بهدست آمده در روش داده بنیاد

تعتیف و تشتیح مالوتت در روش داد بنیاد ناظت به مفاهیم و نهدات کلیددي زیتمجموادهي آنهدا صدورت
میپذیتد .بهابارت دیهت از آنجا که اتهاي اصلی این روش به داد هاي دس اول بود و در مسیت اسدتالتاء
از نهات کلیدي ،کدوذاري باز« ،مفاهیم» انت اای و سپس «مالوتت» انت اادیتدت سداخته مدیشدوند ،لدذا
تعتیف هتکدا از مفاهیم و مالوتت با توجه به مسدیت طدی شدد تدا شدهلویدتي و ظهدور آنهدا صدورت
میپذیتد .ممهن اس پیشتت انوان مفهو و یا مالوله در ادبیات موضوع داراي سداباله نظدتي باشدد ،امدا
آنچه در مسیت روش داد بنیاد بهدس میآید (هتچند در صورت تشابه ظاهتي انوان آن با نمونده مشدابه
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در ادبیات موضوع) تعتیف متفاوتی دارد چتاکه خاستها اولی نظتیات و تجتبیات مدوّن موجدود (داد هداي
دس دو ) و خاستها دیهتي داد هاي بهدسد آمدد در جتیدان تحالید (داد هداي دسد اول) اسد .
بنابتاین بهمنظور درک کامل معناي «مفداهیم» و «مالدوتت» متاجعده بده داد هداي تحالید بدهویدژ در
متحلهي کدوذاري باز اجتنابناپذیت اس .
هتکدا از مالوتت ،از یک یا چند مفهو تشهیل شد اند که آن مفاهیم در واقع بیانهت «ویژویهداي»،
«شتایط» و یا «وضعی » موجود و یا مطلوب مالوله مورد نظت در کشور میباشدند .نهتدهي حدائ اهمید
دیهت ،همزمانی «توصیف» و «تجوی » در مالوتت عتای و محوري تحالی اس  .به این معنا که مالدوتت
شهل وتعته صتعاً بار توصیفی ناظت به توصیف وضعی موجود و یا توصیف وضعی مطلوب مدورد انتظدار
نداشته بلهه االو بت آن داراي بار تجوی ي نی میباشند در ادامه به تشدتیح  1مالولدهي ظهدور یاعتده در
جتیان پژوهش خواهیم پتداخ .
مقوله جذبه ملي

جدول  :4تبیین مقوله جذبه ملي
مالوله

جذبه ملی

مفاهیم کلی
اشتغال زایی
ایجاد و اصالح جتیانهاي اجتماای
ارتالاي کیفی زندوی
انسجا و هوی بخشی اجتماای
خل ستمایه اجتماای
سبک زندوی
تصحیح رعتارهاي اجتماای
خل و حفظ ارزشهاي ملی ،عتهنهی ،اجتماای

در این مالوله دیدوا هاي خبتوان پیتامون زمینهسازي صنایع خال بهمنظور رشد و پیشتع کشور هم
از نظت اقتصادي و هم از نظت اجتماای و نی با نها جهانی و جذابی جمهوري اسالمی مد نظت قتار وتعته
اس  .بتخی از خبتوان بت این نهته تأکید داشتند که صنایع خال که درونمایه اندیشهاي و ذهنی دارند با
توجه به ظتعی اظیم جوانان و ستمایههاي عهتي که در کشور وجدود دارد ،مدیتواندد در بدتون رعد از
اقتصاد نفتی به سم اقتصاد خال و یا اقتصاد غیتنفتی بهشدت مؤ ت باشد که اشتغالزایی را در پدی دارد.
صنایع خال با اشتغالزایی که محور اصلی اقتصاد یک کشور اسد بدهطدوريکده درون مایده آن حفدظ
ارزشهاي ملی ،عتهنهی و اجتماای اس  ،سب جذبه ملی خواهد شد.
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مقوله نظام جذب استعدادیابي و رشد منابع انساني

جدول  :5تبیین مقوله نظام جذب استعدادیابي و رشد منابع انساني
مالوله

نظا جذب ،استعدادیابی و رشد منابع
انسانی

مفاهیم کلی
سازماندهی استعدادهاي خال
حمای از استعدادهاي خال
حمای از تیمهاي خال
توانمندسازي و توسعه نیتوي انسانی خال
آموزش تخصصی استعدادها
جذب نیتوي انسانی خال

امتوز نیاز به وجود اعتاد خال در سازمانها بیش از وذشته احساس میشود ،خوا تمتک این سدازمان
بت صنایع خال باشد ،یا نباشد ،سازمانهاي پیچید و مدرن باید بت اساس اندیشههاي نو بنا شوند .مفاهیم
ذکت شد در این مالوله ،بت ل و آموزش خالقی محور و حمای و توانمندسازي نیتوي انسدانی بدهمنظدور
جذب در این صنایع تأکید دارد .دانشمندان هموار تالش کتد اند تا مشخصات اعدتادي کده داراي سدطح
باتیی از خالقی هستند ،را تعیین نمایند .از جمله این دانشمندان استین اس  .نتایج بترسی این دانشدمند
نشان میدهد که خالقی  ،تنها در مورد باهوش بودن نیس  .چی ي که به نظت در این بین حلاله مفالود ي
صنایع خال در خصوص جذب نیتوي انسانی کارآمد بتاي ایدن صدنع اسد  ،در ودا اول وجدود نظدا
استعدادیابی ،جذب و رشد منابع اس که در این مالوله به آن توجه شد اس و وا دو حمای و پتورش
اید و خالقی اس که در مالولهي بعد به آن پتداخته شد اس .
مالوله نظا جذب استعدادیابی و رشد منابع انسانی ،بدا سدازماندهی و حماید از اسدتعدادهاي خدال و
آموزش تخصصی استعدادها در وستتش صنایع خدال بدومی اسدالمی و شدناخ ظتعید هداي انالدالب
اسالمی -که مدر مالوله بعدي به آن پتداخته خواهد شد -االو بت جذب نیتوي انسدانی خدال موجبدات
جذابی این اتصه را بتاي دیهت جوانان عتاهم خواهد آورد.
مقوله نظام حمایت و پرورش ایدههای جذاب

جدول  :6تبیین مقوله نظام حمایت و پرورش ایدههای جذاب
مالوله

نظا حمای و پتورش اید هاي جذاب

مفاهیم کلی
تبتاتوارهاي خالقی
متاک رشد
رویدادهاي اید پتدازي
کانونهاي مشاور  ،خالقی  ،نوآوري و عناوري
آکادمیها
کانونهاي هنتهاي تجسمی
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مالوله

مفاهیم کلی
رویدادهاي اید پتدازي
تتبی خالقانه کالن (جامعه)
تتبی خالقانه ختد (جامعه)
نهادهاي آموزش االی
پژوهشها ها
مدیتی دانش
تتبی بازیهتایانه
تتبی خانوادوی خال
تتبی رسانهاي

مفاهیم این مالوله همه اشار به این موضوع دارند که تواناییهاي خال خود به خود در عتد و سدازمان
ظهور نمیکنند و ظهور و به متحلهي بهت بتداري رسیدن این تواناییهدا در ودتو شدهلویدتي بسدتتهاي
حمایتی و رویدادهایی اس که اجاز ي بتوز این تواناییها را عتاهم کنند .مفهو تبتاتوارهاي خالقید در
این مالوله اشار به ایجاد شتایطی بتاي کاهش ریسک اولیه بهارویتي خالقی اس  .از ویژویهاي اعدتاد
خال بهزام تمامی اندیشمندان ،ریسکپذیتي باتي این اعدتاد اسد  ،تبتاتوارهداي خالقید بدا ایجداد
شتایطی آزمایشهاهی به اعتاد خال این اجاز را میدهند تا بدا خیدالی آسدود از ریسدکهداي احتمدالی،
اید هاي خالقانهي خود را به منصهي ظهور بهذارند .اید هایی که درونمایده عتهند ایتاندی اسدالمی و
روحیه انالالبیوتي را از خود متبلور میکند.
مقوله نظام تأمین و مدیریت محتوای جذاب

جدول  :7تبیین مقوله نظام تأمین و مدیریت محتوای جذاب
مالوله

نظا تأمین و مدیتی محتوا جذاب

مفاهیم کلی
خل داستان
منابع عتهنهی
جذابی محصوتت
پتداخ محتوا
ال امات طتاحی محصوتت
آعتینش محتوا
شخصی پتدازي

محتوا مهمتتین بخش از صنایع خال اس که وظیفهي انتالال پیا هاي مدنظت به مصتفکننددوان را
بهانوان ارزش هاي عتهنهی بت اهد دارد .مفهو منابع عتهنهی اشدار بده لد و توجده بده مندابع غندی
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عتهنهی ملی و منطالهاي کشور اس که بتوتعته از دو منبع اصلی ملی و دینی اس  .ایدتان بده دلیدل دارا
بودن عتهن و تاریخ کهن و غنی از یک سو و منابع دینی از سوي دیهت ،از حیث غناي منابع عتهنهی به
ااتالاد اکثت خبتوان داراي جایهاهی منحصت به عتد اس  ،اما چتایی اد بهت بتداري از این منابع غندی در
مفاهیم دیهت این مالوله ،همچون «آعتینش و پتداخ محتوا» نهفته اس  .استفاد از منابع خا عتهنهدی،
همچون داستانهاي ایتان باستان و یا داستانهاي منابع دینی ،به دلیل اد بتقتاري ارتبداط بدا نیازهداي
کنونی مخاطبان میتواند منجت به نتیجهي معهوس در تولید آ ار عتهنهی شود ،از این رو توجه به خلد و
پتداخ محتوا بت مبناي منابع عتهنهی و بهصورت خالقانه و در قالد داسدتانهداي جدذاب و شخصدی
پتدازيهاي قابل قبول ،میتواند محتواي مورد نیاز بخش تولید محصوتت خال را بهخوبی تغذیه کند .در
واقع تولید چنین داستانهایی جذابی هاي بیبدیلی را بتاي مخاطبین به همتا دارد.
مقوله نظام ترویج

جدول  :8تبیین مقوله نظام ترویج
مالوله

مفاهیم کلی

نظا تتویج

بتجسته سازي نیازهاي عتهنهی
شناخ بازار ععلی
اتضه و روانه سازي به بازار
ارتباطات و شبهه سازي توزیع
تبلیغات
ناشتان

این مالوله اشار به بتنامهری ي جه انجا مبادلهاي آواهانه با مصتفکنند در جه بتطدتف کدتدن
نیاز مصتفکنند و جذب مخاط به ارزش هاي نهفته در صنایع خال اس  .این مالوله با در نظت ودتعتن
مهمتتین ویژوی صنایع خال که بتطتف کنند نیازهاي روحی و روانی مصتفکنندوان اس  ،بده دنبدال
مدیتی ذائالهي مصتفکنندوان در جه حتک به سم جاویتي مصدتف محصدوتت خدال در سدبد
مصتعی خانواد ها اس  .ایجاد ذائالهي مصتف محصوتت خال  ،از مهمتتین نهاتی اس که ایدن مالولده
در مفهو تتویج به دنبال ایجاد آن اس  .در بحث توزیع محصوتت خال  ،استفاد از کانالهداي تدوزیعی
متفدداوت و بهددت ویددتي از عندداوريهدداي جدیددد همچددون بسددتتهاي اینتتنتددی و شددبهههدداي مجددازي و
تهنولوژيهاي سه بعدي ،واقعی اع ود و واقعی مجازي ،از جمله مواردي اسد کده مدورد توجده قدتار
وتعته اس  .تبلیغات ،از موارد دیهتي اس که در تعیین ارزش این محصوتت در ذهن مصتفکنند حدائ
اهمی بسیاري اس و مالولهاي بهشدت پیچید اس که با توجه بده ماهید ایدن صدنایع ،پیچیددوی آن
چندین بتابت میشود .در واقع در مالوله تتویج با ایجاد ذائالهي مصتف محصدوتت خدال بدهووندهاي کده
رن و بوي عتهن ملی و اسالمی را دارا باشد میتوان به جذابیتی که مد نظت اس رسید.
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مقوله جذبه بینالمللي

جدول  :9تبیین مقوله جذبه بینالمللي
مالوله
جذبه بینالمللی

مفاهیم کلی
ورود به بازارهاي بینالمللی
ایجاد بازارهاي جدید
انتالال پیا عتهنهی

این مالوله ناظت بت پیامدهاي وستتش صنایع خال جمهوري اسالمی در سطح دنیا اس  .از این منظدت
به ااتالاد چند تن از صاح نظتان ،وستتش این صنایع با محتواي ایتانی -اسالمی و با نهدا بده نیازهداي
جهان امتوز که امدتاً نیاز روحی و بتخواسته از عطتت انسانی اس  ،میتواند به ایجاد تصدویتي جدذاب و
قابل اطمینان ،از جمهوري اسالمی در نها جهانی کمک کندد .توسدعه تعدامالت عتهنهدی و هندتي نید
به انوان ااملی بازدارند و نی پیش بتند به سم جدذابی جمهدوري اسدالمی بدهحسداب مدیآیدد .امدا
چهونهی بسط این تعامالت ،با تولید محصوتت و خدمات متندوع و رقدابتی در اتصده عتهند و هندت و
خالقی امهانپذیت اس  .هت انداز تنوع تولیدي داشته و بتوانیم در بعدد عتاملدی رقابد کندیم ،در نتیجده
ا تات اقتصادي و غیتاقتصادي توسعه صنایع خال جمهوري اسالمی مشهودتت خواهد بود.
در بعد انتالال پیا  ،رسانههاي انالالب اسالمی جذابی اندیشه و تفهت را جایه ین جذابی هاي جنسی و
خشون متداول در غتب و قبل از انالالب کتدند .از آنجا که انالالب اسالمی به متز ،ملی و قومی خاص
محدود نبود اس  ،بهطوريکه آی اهلل خامنهاي در این بار بیان میدارند که انالالب اسدالمی ایدتان بدت
پایه شتیع اسال محمدي(ص) استوار شد اس  ،نمیتواند به متز و ملی و قومی خاصی محدود باشد
( .)8011/30/30در واقع یهی دیهت از ویژویهاي رسدانههداي انالدالب اسدالمی ایدتان ایجداد تناسد و
هماهنهی ارزشها و اهداف آن با عطتت الهی انسانها اس  .این ویژوی کده ریشده در ماهید اسدالمی
انالالب دارد ،بااث شد ابتدا متد ایتان و مسلمانان جهان و سپس هتجا دل آماد اي بتاي پدذیتش پیدا
انالالب اسالمی باشد به آن جذب شود و این امت به جهانی شدن ابعاد انالالب اسالمی و طتعداري مل هدا
در اقصی نالاط جهان از آن منتهی شد اس .
تجزیه و تحلیل یافتهها )(ISM

با کمک روش معادتت ساختاري تفسیتي ابتدا ماتتیس خود تعاملی ایجاد مدیشدود ،در ایدن مداتتیس از
نمادهایی که در وا نخس شتح داد شد اس  ،استفاد میشود .بتاي استختاج مداتتیس خودتعداملی از
نظتیه داد بنیاد در متحله قبل استفاد شد اس که در جدول  8مالحظه میشود.
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جدول  :12ماتریس خود تعاملي
مالوله
اول
مالوله اول :جذبه ملی
مالوله دو  :نظدا حماید و پدتورش
اید هاي جذاب
مالوله سو  :نظدا تدأمین و مددیتی
محتوا جذاب
مالوله چهار  :نظا تتویج
مالوله پنجم :نظا جذب ،اسدتعدادیابی
و رشد منابع انسان
مالوله ششم :جذبه بینالمللی

مالوله
دو

مالوله
سو

مالوله
چهار

مالوله
پنجم

مالوله
ششم

A

A

A

A

X

V

O

X

V

O

A

X

O

X
V

بتاي دستیابی به ماتتیس دستتسپذیتي اولیه باید نمادها موجود در جدول  88به نمادهاي صفت و یک
تبدیل شوند .بدین تتتی ماتتیس دستتسپذیتي اولیه طب جدول  89بهدس میآید.
جدول  :11ماتریس دسترس پذیری اولیه

مالوله اول
مالوله دو
مالوله سو
مالوله چهار
مالوله پنجم
مالوله ششم
می ان
وابستهی

مالوله اول

مالوله دو

مالوله سو

مالوله چهار

مالوله
پنجم

مالوله ششم

1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
0

0
1
1
0
1
0

0
1
0
1
0
1

0
1
0
0
1
0

1
1
1
1
1
1

5

4

3

3

2

6

قدرت نفوذ
2
6
4
4
5
2

پس از دستیابی به ماتتیس دستتسپذیتي اولیه ،از طتی دخیل نمودن انتالالپذیتي در روابط به دس
آمد  ،ماتتیس دستتسپذیتي نهایی بهدس میآید (جدول  .)80در این متحله بت مبناي وا سو  ،اقدا به
محاسبه ماتتیس ورودي و ختوجی میشود .بتاي تعیین سطح با نها به اشدتتاک وروديهدا ،آن دسدته از
معیارها که ورودي آنها با مجمواه اشتتاک  -اشتتاک ختوجی و ورودي -آنهدا هماهند باشدد ،انتخداب
میشود.

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،01بهار 98

.......................................... 20

جدول  :11ماتریس در دسترس پذیری نهایي
مجمواه ختوجی
مالوله اول
مالوله دو
مالوله سو
مالوله چهار
مالوله پنجم
مالوله ششم

8و1
تما متغیتها
8و9و0و1
8و9و0و1
8و9و0و1و1
0و1

مجمواه ورودي
8و9و0و0و1
9و0و0و1
9و0و1
9و0و1
9و1
تما متغیتها

اشتتاک

سطح

8
9و0و0و1
9و0
9و0و1
9و1
0و1

9
0
0
0
0
1

تشکیل مدل ساختاری تفسیری

پس از مشخص شدن سطوح هت کدا از مالوتت جذابی جمهوري اسالمی و همچنین با در نظت ودتعتن
ماتتیس در دستتسپذیتي نهایی ،الهوي اولیه ساختاري تفسیتي تتسیم میشود .مدل نهایی در نمدودار 8
نشان داد شد اس  .مدل نهایی بهدس آمد از  0سطح تشهیل شد اس  .اامدلهدایی کده در سدطوح
باتي سلسله متات قتار دارند از اهمی باتیی بتخوردارند.

شکل  :3الگوی ساختاری تفسیری جذابیت انقالب اسالمي با تأکید بر صنایع خالق
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نقش صنایع خالق در الهام بخشي انقالب اسالمي

همانطور که از یاعتههاي پژوهش ،نالش صنایع خال در جذابی انالدالب اسدالمی اسدتختاج شدد؛ ایدن
قضیه ناظت بت پیامدهاي وستتش صنایع خال جمهوري اسالمی در سطح دنیا اس  .از این منظت به زادم
چند تن از صاحبنظتان ،وستتش این صنایع  -با محتواي ایتانی -اسالمی و بدا نهدا بده نیازهداي جهدان
امتوز که امدتاً نیازهاي بتخاسته از عطتت انسانی اسد  -مدیتواندد در ایجداد تصدویتي جدذاب و قابدل
اطمینان از جمهوري اسالمی در نها جهانیان مؤ ت باشد.
بحث دیهت ،ا ت غیتمادي این صنایع بت تصویت و ارتباطات بینالمللی ایتان اس  .این امت بسیار روشن
اس که هت انداز یک کشور در اقتصاد جهان تأ یتوذارتت باشد ،در مواجهه با بحتانهاي بینالمللی
مالاو تت اس  .االو بت بحث اقتصادي ،نفوذ عتهن و هنت یک کشور در عضاي بینالمللی نی میتواند به
ااملی بازدارند در مالابل چنین حواد ی بدل شود .حالکه با حضور هیأتهاي مختلف سیاسی و اقتصادي
از کشورهاي دیهت مواجه هستیم ،باید از ظتعی عتهن و هنت خود کمال استفاد را ببتیم .اینهه بسیاري
از این هیأتها در کنار مذاکتات سیاسی و اقتصادي ،خواستار تعامالت عتهنهی و هنتي بود و در کنار
مشغلههاي روزمت خود ،بازدید از اماکن هنتي ،عتهنهی و وتدشهتي ایتان را مدنظت قتار میدهند،
وویاي ظتعی کمنظیت کشور بتاي ارتالاي سطح تعامالت عتهنهی و هنتي با سایت ملل اس  .همانطور
که هدف اقتصاد مالاومتی ،ضتبه ناپذیتکتدن کشور در مالابل حواد مشابه آتی نظیت تحتیمها اس  ،بسط
و توسعه تعامالت عتهنهی و هنتي نی بهانوان ااملی بازدارند و نی پیش بتند به سم جذابی
جمهوري اسالمی به حساب میآید .اما چهونهی بسط این تعامالت ،با تولید محصوتت و خدمات متنوع و
رقابتی در اتصه عتهن و هنت و خالقی امهانپذیت اس  .هت انداز توان رقابتی خود را وستتش دهیم،
ا تات اقتصادي و غیتاقتصادي توسعه صنایع خال جمهوري اسالمی مشهودتت خواهد بود.
با توجه به اینهه امتیها در بسیاري از صنایع خال و تتویج و وسدتتش آن در دنیدا ،مالدا اول را دارد،
اوت بخواهیم داایه حتک و تأ یتوذاري عتهنهی در سطح جهان و یا جهان اسال داشته باشدیم ،نیازمندد
تالشی سازمان یاعته و با دید جهانی هستیم .تتاز انالالب اسالمی و تتاز جمهوري اسالمی دو مالوله جددا از
هم هستند ،که تفهیک این دو اجتناب ناپذیت اس  .در تتاز جمهوري اسالمی صتعاً در محددود سدتزمینی
ایتان باید بحث کتد در حالیکه در تتاز انالالب اسالمی تما مل هاي آزاد مورد نظت هستند .پدس توجده
به تولید محصوتتی که هم از نظت محتوا و هم از نظت شهل و ساختار موجد جدذابی انالدالب اسدالمی
شود ،ضتوري اس .
نتیجهگیری
در پژوهش حاضت ،با هدف تبیین و تصتیح جایها صنایع خال در الهوي جذابی انالالب اسالمی در ابتدا
جایها  ،ویژوی هاي و عتایند توسعه صنایع خال و پدس از آن ،مفهدو جدذابی انالدالب اسدالمی تبیدین
وتدید .در بخش دو و بت مبناي حساسی نظتي شهل وتعته در بخش نخس  ،با خبتوان حدوز صدنایع
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خال مصاحبه صورت وتعته و در قال روش نظتیهپتدازي داد بنیاد تحلیل وتدید .حاصل این تحلیل ،به
دس آمدن مالولههایی در راستاي تبیین مهمتتین نظا هاي مدؤ ت در کداربتديسدازي صدنایع خدال در
جه جذابی انالالب اسالمی بود .مالوله هاي مستختج از این عتایند ،به خبتوان ارائه و ااتباریابی شد و از
طتی کاربس تهنیک مدلسازي ساختاري تفسیتي در قال الهدوي نهدایی روابدط نظدا هداي مدؤ ت در
کاربتد صنایع خال در جذابی انالالب اسالمی ارائه شد.
در روش مدلسازي ساختاري تفسیتي ،وا نهایی ،استختاج ماتتیس قدرت نفوذ و وابستهی اسد  .در
این تحلیل ،متغیتها بت اساس قدرت هدای و وابستهی ،به چهار دسته تالسیم میشوند .دسدته اول شدامل
«متغیتهاي مستالل »8بود  ،قدرت هدای و وابستهی آنها ضعیف اس  .این متغیتها نسبتاً غیت متصدل بده
سیستم بود و ارتباط کم و ضعیفی با سیستم دارند« .متغیتهاي وابسته» ،دومین دستهاند که قدرت هدای
آنها کم ،ولی وابستهی آنها زیاد اس  .سومین دسته «متغیتهاي پیوندي»اند که قدرت هدای و وابسدتهی
آنها زیاد اس  .این متغیتها ،غیت ایستا هستند زیتا هت نوع تغییت در آنها ،میتواندد سیسدتم را تحد تدأ یت
قتار دهد و در نهای  ،بازخور سیستم نی می تواندد ایدن متغیتهدا را دوبدار تغییدت دهدد .چهدارمین دسدته،
متغیتهاي مستالل یا کلیدي که قدرت هدای آنها قوي ولی وابستهی آنها ضعیف اس  .این متغیتهدا کده
معموتً در سطوح آخت مدل قتار میویتند ،بیشدتتین نفدوذ را بدت دیهدت متغیتهدا دارندد .در ایدن پدژوهش،
ماتتیس تحلیل قدرت هدای و وابستهی ،در شهل شمار  0نشان داد شد اس .

شکل  :4تحلیل میک مک

1. Autonomous variables
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نتایج تحلیل میک مک نشان داد که شش مالوله مستختج ،از بُعد قدرت نفوذپذیتي و وابستهی به سده
دسته اوامل کلیدي ،پیونددهند و وابسته تالسیم می شوند .مالوله دو  -نظا حمای و پتورش ایدد هداي
جذاب -به دلیل قدرت باتي نفوذ و وابستهی بهانوان اامل پیوند دهند اس  .اامل پیوند دهند که بده
معنی وابستهی زیاد و تأ یتوذاري زیاد اس  ،بده خدوبی تبیدین کنندد ي نالدش نظدا حماید و پدتورش
اید هاي خال اس  ،در بین نظا هاي مستختج ،این نظا وظیفهي حمای و پتورش را بت اهد دارد ،بت
این اساس موعالی صنایع خال در وتو ایجاد سازوکارهاي پدتورش ایدد هداي خدال در وهلدهي اول و
سپس تنظیم ساختارهاي حمایتی درس از این اید ها اس  .مالوله اول – جاذبه ملی -و مالوله ششدم -
جذبه بینالمللی -با وابستهی بات و نفوذ کم بهانوان متغیت وابسته شناخته میشود .این امت حاکی از دقد
باتي خبتوان مورد متاجعه و عهم صحیح نالش این صنایع در جذابی انالدالب اسدالمی اسد  .دو نظدا
اشار شد  ،تبیین کنند نالش پیامدهاي اسدتفاد درسد از صدنایع خدال در راسدتاي جدذابی انالدالب
اسالمی اس  .زمانیکه مالوتت دیهت  -نظا تأمین و مدیتی محتوا جذاب ،نظدا تدتویج ،نظدا جدذب،
استعدادیابی و رشد منابع انسانی -که داراي قدرت نفوذ بات امدا وابسدتهی کدم هسدتند بدهاندوان اوامدل
کلیدي با قدرت نفوذ بات و وابستهی کم ،به درستی در جامعده بده وظیفدهي خدود امدل کنندد ،نتیجدهي
سازماندهی درس این نظامات ،ایجاد جذابی ملی و بین المللدی بدتاي انالدالب اسدالمی اسد کده بیدان
کنند ي هدف غایی این پژوهش اس .
در حال حاضت بسیاري از مل ها ،شتوع به مطالعهي توانایی بالالو ي صنایع خال کدتد اندد .بتخدی از
کشورهاي در حالتوسعه همچون ،چین ،عیلیپین و ...شتوع به بحث در این مورد کتد اند .بدت ایدن اسداس،
باید توجه داش که جه ارتالاء جذابی انالالب اسالمی و به تعبیت اما خمینی(ر ) و آید اهلل خامندهاي،
صدور مؤ ت انالالب اسالمی ،میبایس نظا هاي سهوانه تأمین و مدیتی محتواي جذاب ،تتویج و جدذب
و استعدادیابی و رشد منابع انسانی در اولوی بتنامهری يها قتار ویتد.
به دیهت سخن ،نتایج تحالی مؤید این نهته اس که صددور انالدالب اسدالمی ایدتان ،امدتي درونزا و
بتونوتا اس ؛ امتي که با نهاهی جهانی ،بت توانمنديهاي موجدود داخدل متیهدی اسد  .صددور انالدالب،
صدوري نت اس و نه صدوري سخ  ،صدوري که با اتیهاي به داخدل و شناسدایی ،جدذب ،نههداشد و
ارتالاء ستمایههاي ناملموس داخلی ،بت کارآمدي داخلی متمتک بود تدا از طتید اعد ایش جدذابی نظدا
اسالمی ایتان ،الهوهاي ایتانی اسالمی را در جهان تتویج داد و دایت مغناطیس نظا اسالمی را اعد ایش
دهد .نهای این امت ،اع ایش ا توذاري کشورهاي جهان و الهو شدن ایتان بتاي کشورهاي دیهت اس .
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