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چکید ه 
بیان مسئله: صنعت مد  د ر د هه های اخیر ایران، علی رغم پیشینۀ تاریخی از یک سو با منطق اقتصاد ی و 
از سوی د یگر با مالحظات اجتماعی و سیاسی ویژه ای روبه رو بود ه که آن را با چالش های فراوانی مواجه 
کرد ه است. بر این اساس، نهاد های اجتماعی بر آن شد ند  تا با فعالیت های تجاری، تبلیغاتی و فرهنگی، 
این هنر-صنعت را به حوزۀ صنایع خالق وارد  کنند  و د ر عمل نیز موجب شکل گیری جریانی شد ند  که د ر 
سپهر توسعۀ اقتصاد ی صنایع فرهنگی کشور به نمایش د رمی آید . از آن جا که بررسی د گرگونی های ارزشی 
د ر جامعه یکی از عناصر کلید ی د ر نظام فرهنگی هر جامعه به حساب می آید ، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، 
با تمرکز بر صنایع فرهنگی و پذیرش د گرگونی د ر نظام ارزشی جامعۀ ایران، د ستیابی به شناخت ارزش های 
اقتصاد ی هنر-صنعت مد  و ابعاد  آن و نقاط ضعف، قد رت و تشد ید کنند ه هایی است که موجب ساماند هی 

مفهوم و موقعیت اقتصاد  خالق د ر این حوزه از طریق تعامالت برون مرزی و فرایند  فرهنگ سازی شد ه اند .
تبیین  و  ارزش محور د ر مد اخلۀ عوامل زمینه ساز  فرایند   به  هد ف پژوهش: مقالۀ حاضر د ر پی د ستیابی 
راهبرد های گزینشی توسعۀ اقتصاد  فرهنگی صنعت مد  ایران و پاسخ گویی به این پرسش های اساسی است 
که صنعت مد  د ر تحقق چشم اند از اقتصاد  فرهنگی کشور می تواند  چه نقشی را ایفا کند ؟ چگونه می توان با 

تغییر د ر نظام های ارزشی به رشد  اقتصاد ی هنری که تولید  می شود  شکل د اد ؟
روش تحقیق: روش تحقیق این مقاله کیفی، توصیفی-تحلیلی و گرد آوری اطالعات از طریق منابع اسناد ی 

و یافته های مید انی و مبتنی بر تحلیل محتواست. 
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است آمیزش هنر با ابتکار و خالقیت، مد یریت د انش، تولید  و فن آوری روز و 
مهند سی مجد د  فرآیند های کسب وکار از طریق برکشید ن اقتصاد خالق د ر صنعت مد ، موجب افزایش رشد  

اقتصاد ی کشور خواهد  شد . 
واژگان کلید ی: ایران، صنایع خالق، صنعت مد ، اقتصاد  فرهنگی، راهبرد های گزینشی.
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مقد مه
به آن  بسته  وا تغییرات  و  فرهنگی  د گرگونی  مروزه  ا
جوامع  د ر  را  توسعه  فرایند   و  جهت گیری ها  از  بسیاری 

پیشرفتۀ صنعتی و د ر حال گذار تحت تأثیر قرار می د هد . 
جامعه شناسان رویکرد  تولید  فرهنگ، با استفاد ه از اید ه های 
جامعه شناسی صنعتی و اقتصاد ، به این مسئله پرد اخته اند  
که صنایع چگونه به هنری که تولید  و توزیع می کنند  شکل 
می د هند . هیرش )Hirsch, 1972( صنایع را به عنوان نظام ها 
مد نظر قرار می د هد . د ر تلقی او، صنایع مجموعه هایی از 
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سازمان های به هم پیوسته هستند  که هریک از آن ها منابع 
خود  )ورود ی( را از محیط می گیرند ، به طریقی آن ها را تغییر 
به  را  )خروجی(  نتیجه  و سپس  )فرآوری(  می د هند   شکل 
سازمان بعد ی یا به بازار می فرستند  )Ibid., 63(. از منظر 
هوارد  بکر »تولید  هنر متضمن فعالیت هایی است که جهت 
تبلور خالقیت و بینش هنری د ر اشکالی از فرم مورد  نیاز 
به  را  هنر  است که  فعالیت هایی  توزیع هنر متضمن  است. 
مخاطبان آن می رساند . تولید  و توزیع ممکن است متمایز 
به منزلۀ مجموعه ای  توزیع  باشند . نظام های  یا هم پوشان  و 
از محد ود یت ها و امکانات عمل می کنند  که بر عواملی چون 
اند ازۀ مخاطب، د رجۀ محتوای هنر و نیز خصلت اثر هنری 
تابع  بازار  بر  مبتنی  توزیع های  تمامی  می گذارند .  تأثیر 
ماد ی حساس  منافع  به  نسبت  نیز  و  تقاضا  و  قانون عرضه 
هستند « )به نقل از Brekce , 1998(.  از این منظر آنچه 
برای کنشگران صنعت مد  حائز اهمیت است آشنایی با بازار 
هد ف و سلیقۀ مخاطبان و د رنهایت پید اکرد ن راهبرد های 
عملیاتی جهت پیش آگاهی از روند های تد ریجی و احتماالت 
قابل د ستیابی است. به عالوه مطابق استد الل بکر، هنرمند ان 
ممکن است اثر خود  را با توجه به نیازهای نظام توزیع خلق 
کنند . بد ین ترتیب، نظام توزیع می تواند  محتوای آثار هنری 
را غیرمستقیم تحت تأثیر قرار د هد . محصوالت هنری ضمن 
حرکت د ر مجاری صنعت تصفیه می شوند  و د رنتیجه ساختار 

صنعت د ر د سترس مخاطبان قرار خواهد  گرفت. 
صنایع خالق به صورتی فزایند ه د ارای جایگاهی مهم د ر اقتصاد  
نرخ رشد   انجام شد ه،  برپایه مطالعات  ملی کشورها هستند . 
و  بخش خد مات  برابر  د و  فرهنگی  اقتصاد ی صنایع  ساالنه 
برابر بخش صنایع سنتی است )ملکی فر،11،1393(.  چهار 
آنچه مسلم است، خیزش صنایع فرهنگی )صنایع خالق( د ر 
گستره نظام های توزیع به یک روند  جهانی رو به گسترش 
تبد یل شد ه است. این بازار بزرگ جهانی، شیوه های کنش 
پیش  جایی  تا  آن  قد رت  و  می د هد   نیز شکل  را  اجتماعی 
می رود  که حتی می تواند  فرهنگ بسازد  یا فرهنگ را تغییر 
د هد  )سعید ی،62،1395(. امروزه صنعت مد  به عنوان یکی 
از صنایع خالق فرهنگی به یک تجارت بزرگ تبد یل شد ه 
سریع  رشد   به  همچنان  فعلی،  پیش بینی های  براساس  و 
فرهنگی  سیاست گذاری های  د ر  د اد .  خواهد   اد امه  خود  
از صنایع  بخشی  به عنوان  مد   ایران، صنعت  اخیر  د هه های 
پشتیبانی  را  کشور  اقتصاد   پاید ار  رشد   می تواند   که  خالق 
کند  د ر د ستور کار د ولت، نهاد ها و ارگان های ذی ربط قرار 
غلبه  موجب  آنچه  اخیر  د هه های  د ر  به ویژه  است.  گرفته 
ناشی از د ید گاه های اقتصاد ی محور د ر برنامه ریزی و توسعۀ 
جامعه شد ه بود  با نقاد ی روبه رو و بر همگان آشکار شد  که 
د ر  آن  عناصر  و  فرهنگ  متوجه  کالن  برنامه ریزی های  د ر 

ناشی  می توان  را  صنعت  این  برجسته شد ن  باشند .  جامعه 
د ر  و  فناوری  و  اقتصاد   حوزۀ  د ر  اساسی  پاراد ایم  تغییر  از 
همین راستا، استفاد ه از ظرفیت های متفاوت صنایع فرهنگی 
د انست. امروزه صنعت مد  از خالل چرخه هایی از تمرکز و 
رقابت عمل می کند . آنچه مسلم است د ر روند  توسعه ای هر 
نوع  توزیع  د ر  عوامل  از  به هم پیوسته ای  مجموعۀ  صنعتی 
خاصی از هنر با یکد یگر همکاری و رقابت می کنند . د ر این 
میان اهمیت بعد  اقتصاد ی این تغییرات د ر روند  توسعه ای 
تحلیل های  که  حالی  د ر  است.  ویژه ای  اهمیت  حائز  کشور 
اقتصاد   اصول  بر  مبتنی  تحقیق  این  د ر  نظری  و  اقتصاد ی 
از  بهتری  شناخت  به  د ست یابی  ما  هد ف  است،  فرهنگی 
پویایی های خالقیت و تعامل های کلی صنعت مد  با اقتصاد  

د ر مقیاس ملی است.
یکی از ویژگی های پژوهش های کیفی این است که پژوهشگر 
د ر فرایند  تحلیل، روشی اکتشافی و استقرایی را د نبال می کند . 
د ر این نوع از تحقیقات به جای آزمود ن فرضیه، د ر ابتد ا فقط 
پرسش های تحقیق مطرح است ود رنهایت گاهی فرضیه هایی 
بعد ی  پژوهش های  مبنای  تولید  می شوند  که می توانند   نیز 
ماهیت  این جهت که  از  )منصوریان،54،1388(.  قرارگیرند  
پژوهش حاضر نیز اکتشافی است، نمی توان د ر ابتد ا فرضیات 
پژوهش  توضیح،  این  با  نمود .  مطرح  آن  برای  را  مشخصی 
انجام این  از  با پاسخگویی به سؤاالت تحقیق، هد ف  حاضر 
تحقیق  این  اهمیت  آنچه  محقق خواهد  ساخت.  را  مطالعه 
ارائۀ  و  نمایان می کند ، جست وجو  بیشتر  لحاظ علمی  از  را 
ایران  د ر  فرهنگی  اقتصاد   توسعۀ  د رزمینۀ  علمی  تبیین 
صنعت  وضعیت  بهبود   برای  پیشنهاد هایی  د رنهایت  است. 

مد  د راقتصاد  فرهنگی ایران ارائه می شود .

پیشینۀ پژوهش
امروزه صنایع فرهنگی نقش برجسته ای د ر رشد  اقتصاد ی و 
از آن مهم تر توسعۀ فرهنگی کشورها ایجاد  می کنند . صنعت 
و  فرهنگی  اقتصاد   د ر  پیشران  صنایع  از  یکی  به عنوان  مد  
عاملی مؤثر د ر تغییر نظام های ارزشی جامعه مصرفی د ر این 
میان هم پا با سایر فناوری های نرم د ر مواجهه با استفاد ه از 
فناوری های سخت به عنوان پتانسیل اقتصاد ی، توأمان د ارای 
بار فرهنگی باالیی نیز هست. با وجود  نقش محوری و کلید ی 
این بخش از هنر-صنعت د ر پیشبرد  اهد اف توسعۀ اقتصاد ی 
کشور، متأسفانه د ر بین پژوهش های د اخلی صورت پذیرفته 
د ر حوزۀ صنایع فرهنگی، صنعت مد  د ر اقتصاد  ایران مورد  
بازار  حوزۀ  د ر  تحقیقاتی  صرفاً  و  است  نگرفته  قرار  توجه 
تجاری پوشاک د رزمینۀ صاد رات به منظور افزایش توان رقابتی 
یا  مد  سریع1 و  پیرامون  تحقیقاتی  مد ،  د رزمینۀ  یا  و  ایران 
انجام گرفته است. همچنین پژوهش های زیاد ی  پاید ار2  مد  
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به صنعت مد   انتقاد ی د رزمینۀ رواج مصرف گرایی  نگاهی  با 
پرد اخته اند  که د ر هیچ کد ام به جایگاه و نقش مد  د ر اقتصاد  
را  تعد اد ی  مقاالت التین،  بین  د ر  اما  است.  نشد ه  اشاره ای 
مشاهد ه می کنیم که به بررسی صنعت مد  د ر اقتصاد  و صنایع 
خالق فرهنگی می پرد ازند  که د ر اد امه به برخی از مهم ترین 

آنها اشاره شد ه است:
تجزیه و تحلیل د اد ه های به د ست آمد ه د ر مقاله ای از هو و چن 
)Hu & Chen, 2013( که د ر مجلۀ مطالعات برنامه ریزی اروپا 
به چاپ رسید ه است، نشان می د هد  که تایپه یک اقتصاد  مد  
منحصربه فرد  د ارد . این مطالعه پتانسیل صنعت مد  تایوان را از 

منظر اقتصاد های فرهنگی و خالق آن تأیید  می کند . 
النگوانگ )Langevang, 2016( د ر مقالۀ خود  صنعت مد  د ر 
بررسی  برای کارآفرینی مورد   به عنوان مکانی  را  حال ظهور 
به  د ستیابی  برای  مرد م  آرمان های  آن  د ر  که  قرار می د هد  
رشد  شخصی، فرهنگی و اجتماعی-اقتصاد ی به هم پیوسته اند . 
نویسند ه د ر این مقاله با بیان صنعت مد  به عنوان یکی از نیروهای 
پیشران فرهنگی د ر اقتصاد  کشورها توجه به جنبه های کاربرد ی 
این صنعت را د ر باالبرد ن سطح توان رقابتی جوامع مد رن الزم 
 )Brydges & Pugh, 2017( و ضروری می د اند . بریجز و پاگ
به  مربوط  بررسی مشکالت سیستماتیک  به  مقالۀ خود ،  د ر 
به عنوان  نهاد ی و سیاستی وسیع د ر صنعت مد ،  ضعف های 
یکی از صنایع خالق می پرد ازد  و استد الل می کند  که د رواقع 
عوامل سیاسی، اقتصاد ی و فرهنگی است که ساختار صنعت 
مد  را برای پیشبرد  اهد اف فرهنگی و اقتصاد ی طراحان مستقل 

محد ود  می کند . 
فراتر و هاولی )Frater & Hawley, 2018( د ر تحقیق خود  
مشترک  طراحی  د ستی:  صنایع  آهستۀ  »انقالب  عنوان  با 
اذعان می کنند  که  ژانر جد ید ی د ر د نیای لوکس«  به عنوان 
امروزه مصرف کنند گانی وجود  د ارند  که محصوالتی را انتخاب 
می کنند  که نه تنها منحصر به فرد  و با کیفیت باال هستند ، 
بلکه حاوی یک اطالعاتی از صنعتگر و جامعه ای است که از 
آن منشأ می گیرند . از تحقیق ایشان اینچنین استد الل می شود  
که سبک جد ید ی از لوکس به عنوان صنایع د ستی سنتی د ر 
معرض بازار جهانی قرار گرفته است و فرصتی برای تعامل با 
یا  و  باال  با کیفیت  د نبال محصوالت  به  مصرف کنند گان که 
سفارشی هستند ، ایجاد  می شود  که برای این که واقعاً پاید ار 
باشند ، صنعتگران باید  توانایی های اقتصاد ی و فرهنگی مناسب 
با سلیقۀ بازار هد ف و اقتصاد  خالقانه را توسعه د هند . آنان د ر 
د ر   )IFAM( بازار هنر بازار بین المللی  از موارد   تحقیق خود  
سانتافا، نیومکزیکو و ایاالت متحد ه، به عنوان مثال هایی از ایجاد  
یک بازار صنایع د ستی لوکس و اقتصاد محور جد ید  استفاد ه 
کرد ه و نمونه ای از یک برنامۀ آموزش ابتکاری برای صنعتگران 
سنتی ارائه می کنند . همچنین با مثال هایی نشان می د هند  که 

چگونه صنعتگران از نقاط د ورافتاد ۀ جهان می توانند  ظرفیت 
خود  را برای به د ست آورد ن چنین بازارهای جد ید ی که آنها 
را از لحاظ اقتصاد ی و فرهنگی حفظ می کند ، افزایش د هند .

د ر حوزۀ صنایع خالق فرهنگی د ر میان پژوهش های د اخلی 
می توان به تحقیقات زیر اشاره کرد :

از پژوهش های اخیر د ر حوزۀ صنایع خالق فرهنگی، گنجی و 
حید ریان )1393( د ر مقاله خود  با عنوان »سرمایۀ فرهنگی 
و اقتصاد  فرهنگ« با تاکید  بر آرای »پیربورد یو« و »د یوید  
د ر  آنها  میان  رابطۀ  و  مفهوم  د و  این  بررسی  به  تراسبی« 
علوم اجتماعی پرد اخته اند . موسوی لر و یاقوتی )1394( د ر 
مقالۀ خود  با عنوان »بررسی جایگاه صنایع فرهنگی و صنایع 
خالق د ر توسعۀ اقتصاد ی فرهنگ و هنر« به توصیف »صنایع 
را  فرهنگی« و »صنایع خالق« می پرد ازند  و صنایع د ستی 
به عنوان شاخص ترین هنر کاربرد ی، زیرمجموعه ای از صنایع 
فرهنگی و خالق د انسته و بر این  اساس، جایگاه ویژه ای را برای 
آن تبیین می کنند . چاوش باشي و زنگی )1394( د ر مقالۀ 
خود  با عنوان »مد لسازي تأثیر سرمایۀ فرهنگي و ظرفیت های 
ایران« مؤلفه هاي سرمایۀ  اقتصاد ي  فرهنگی هنری بر رشد  
1404با  سال  پایان  تا  ایران  اقتصاد ي  رشد   بر  را  فرهنگي 
روشی آیند ه پژوهانه بررسی کرد ه اند . د رزمینۀ اقتصاد  هنر و 
صنعت مد ، مقالۀ »بررسی عوامل و ساختارهای مؤثر بر بازار 
 Heidarzadeh &( مد  لباس ایران« از حید رزاد ه و چیت ساز
Chitsaz, 2011( مقالۀ د یگری است که به تصریح عوامل و 
ساختارهای مؤثر بر بازار مد  لباس د ر سطوح قانونی اجتماعی 
و فرد ی د ر ایران می پرد ازد . د ر این مقاله عوامل مؤثر حقوقی 

و اجتماعی بر بازار مد لباس ایران معرفی شد ه است. 
عنوان  با   )1395( هاشم پور  الناز  کارشناسی ارشد   پایان نامۀ 
»جایگاه اقتصاد  د ر هنرهای کاربرد ی و تجسمی ایران د ر سه 
د هۀ اخیر« یکی از مهم ترین چاش ها و موانع پیشرفت اقتصاد ی 
هنر ایران را مربوط به مسائل مد یریتی و سیاست گذاری های 
هنری کشور به جهت مکانیزم های اجرایی اقتصاد  هنر د انسته 

است.
آثار، د رمورد  چگونگی کاربرد  رویکرد های اصلی  این  به رغم 
نظری برای مطالعۀ توسعۀ اقتصاد ی و نیز تبیین راهبرد های 
انجام  مشابهی  کیفی  پژوهش  مد ،  صنعت  د رمورد   اجرایی 
د ر  پژوهش حاضر  تمرکز  و  نوآوری  بنابراین  است،  نگرفته 

این حوزه خواهد  بود .

روش شناسی 
بنیاد ی-  منظر هد ف  از  و  کیفی  نوع  منظر  از  مقالۀ حاضر 
و  مید انی  و  اسناد ی  اطالعات  گرد آوری  روش  و  کاربرد ی 
به منظور  آغاز  د ر  این رو،  از  محتواست  تحلیل  بر  مبتنی 
مطالعۀ اقتصاد  صنعت مد  ایران و شناخت وجوه تطبیقي آن، 
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د ر کشور  موجود   اسناد ی  و  آرشیوی  کتابخانه ای،  منابع  به 
اصلي پژوهش  به بخش  برای ورود   پایه  مراجعه و اطالعات 
به  محتوا،  تحلیل  مرحلۀ  د ر  است. سپس  شد ه  جمع آوری 
تجمیع و طبقه بند ی منابع به د ست آمد ه پرد اخته و د ر پایان، 
تحلیل نهایي پژوهش صورت گرفت و نتایج تحقیق به همراه 
ارائۀ پیشنهاد ها و راهکارهای علمي و عملي د ر راستای توسعۀ 

اقتصاد ی صنعت مد  کشور عنوان شد . 

الیۀ اول پژوهش: مبانی نظری، مفاهیم رو به تکامل 
و تعریف ها

نظام های ارزشی صنایع فرهنگی   
مفهوم »محصوالت فرهنگی-هنری« را د ر جایی می توان به کار 
و هنر« د ر معنای مرد م شناختی  واژه های »فرهنگ  برد  که 
به جرئت  این شرایط  د ر  باشد .  نظر  مورد   آن  کارکرد ی  یا  و 
می توانیم بگوییم که کاالها و خد مات فرهنگی مانند  آثار هنری 
و صنایع د ستی د ارای ویژگی های مشابه هستند  )موسوی لر 
و یاقوتی،35،1394(. این مفهوم نه تنها محصوالت فرهنگی 
بازتولید  جمعی را شامل می شود ، بلکه شامل صنایعی است 
که از فرهنگ به عنوان ورود ی استفاد ه می کنند  و د ارای بعد  
فرهنگی نیز هستند ، اگرچه خروجی های آنها عمد تاً کاربرد ی 
)معماری و طراحی( و همچنین زیرمجموعه هایی مانند  طراحی 
 Ferrándiz, 2014,( تبلیغات است  و  مد   گرافیک، طراحی 
337(. د ر سال های اخیر شاهد  بروز نشانه هایی از تغییر پاراد ایم 
د ر جهان هستیم. توسعۀ روزافزون صنایع فرهنگی د ر همۀ 
از فناوری های  ارزشی جوامع  تغییر د ر نظام های  شاخه ها و 
این  از  روشنی  نوید های  نرم،  فناوری های  به سمت  سخت 
تغییر پاراد ایم هستند . فناوری های نرم به د لیل ماهیت خود ، 
و  فرهنگ  بستر یک  د ر  ارزش مد ار هستند  که  فناوری هایی 
به  از آن توسعه می یابند  و  باورهای نشئت گرفته  ارزش ها و 
طرق مختلف د ر ترویج و توسعۀ این فرهنگ و ارزش ها نقشی 
فرهنگی  و خد مات  د ارند . سهم کاالها  بی بد یل  و  تأثیرگذار 
د ر کشورها به میزان چشمگیری رو به افزایش است و رشد  
نظام های ارزشی این صنایع باالخص د ر بخش اشتغال و اقتصاد  
بسیار بیشتر از د یگر صنایع است. تغییر پاراد ایم ها د ر تاریخ 
برای افراد  و ملت هایی که که بتوانند  زود تر از د یگران آن را 
د رک و برای توسعۀ آن استراتژی های عملیاتی تبیین کنند  
فراهم  توسعه  برای  را  و عظیمی  مغتنم  فرصت های  همواره 
آورد ه است. صنایع فرهنگی، ارزش مد ار و پیام آفرین اند  و از 
این منظر توسعۀ صنایع فرهنگی برای جوامعی که با اتکا بر 
فرهنگی طوالنی تری  از سبقه  غنی  مذهبی  و  ملی  پیشینه 
فرصت آفرین  و  کلید ی  کشورها  سایر  از  بیش  برخورد ارند  
خواهد  بود . استفاد ه از این تغییر پاراد ایم با د رک نظام های 
ارزشی هنر-صنعت مد  که د ارای ظرفیت های باالی فرهنگی 

تغذیه صنایع  برای  منبعی سرشار  است،  بی بد یلی  و هنری 
فرهنگی کشور وتأمین محتوای آن هاست.

صنایع خالق د ر هر د و حوزۀ سیاستگذاری و د انشگاهی رواج 
د ارند  و منطق توسعۀ اقتصاد ی ثابت کرد ه است که فرهنگ 
می تواند  یک ابزار کلید ی برای توسعۀ اقتصاد ی باشد  و ما زمانی 
می توانیم مد  را د ر د سته های صنایع فرهنگی و خالق قرار 
د هیم که برای این نوع فرهنگ به کار گرفته شود . د رحقیقت، 
صنعت مد  نمونۀ اصلی یک زنجیرۀ ارزش3 خرید ارمحور است. 
برخالف زنجیره های تولید کنند ه محور، که د ر آن سود  حاصل 
البته  است،  تکنولوژیکی  پیشرفت های  و  حجم  مقیاس،  از 
غالباً هیچ شناختی از زنجیرۀ ارزش صنایع خالق و وظایف و 
مسئولیت های د ست اند رکاران هر حلقه از این زنجیره وجود  
به عنوان یک  ند ارد . د ر سال های اخیر، حضور صنایع خالق 
روش جد ید  برای تولید  رشد  اقتصاد ی د ر جوامع غربی مورد  
را  فرهنگی  می توان صنایع  امروزه  است.  گرفته  قرار  توجه 
موتور پیشرفت اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی د ولت ها نامید . 
اقتصاد  فرهنگی، استفاد ه از تحلیل اقتصاد ی برای همۀ هنرهای 
خالق، میراث و صنایع فرهنگی، اعم از عمومی و خصوصی 
است. اقتصاد  فرهنگی امری مربوط به سازمان فرهنگی و رفتار 
تولید کنند ه ها، مصرف کنند ه ها و د ولت ها د ر این بخش است. 
این موضوع مشتمل بر گستره ای از رهیافت ها و د ید گاه های 
و  رفاه، سیاست عمومی  اقتصاد   د ر  نئوکالسیک  و  راد یکالی 

اقتصاد  نهاد ی4 است. 
اقتصاد خالق د ر صنعت مد    

اصطالح اقتصاد  خالق نخستین بار د ر سال 2001 د ر کتاب 
جان هاوکینز5 د رباره رابطه بین خالقیت و نظام اقتصاد ی پید ا 
شد . مبنای فهم اقتصاد  خالق و این که از چه عناصری تشکیل 
می شود  و د ر کشورهای توسعه یافته و د رحال توسعه چگونه 
عمل می کند ، مفاهیم رو به تکامل صنایع فرهنگی و صنایع 
خالق هستند  )ملکی فر،23،1389(. امروزه شواهد ی د ال بر 
مشارکت روزافزون صنایع خالق د ر رشد  اقتصاد ی کشورها 
مشاهد ه می شود . د ولت های ملی اغلب تأمین کنند گان مهم 
بود جه سازمان های هنری و برخی از انواع هنرمند ان و مجری 
سیاست های فرهنگی د ر جهت برنامه ریزی و تد وین نظام های 
هنری هستند . عالوه بر این د ولت ها بر بسیاری از ابعاد  د یگر 
شبکه های هنری و سازمان های غیرانتفاعی هنری نیز مؤثرند  

.)Becker,1989, 245(
به  توسعه،  حال  د ر  کشورهای  د ر  خالق  اقتصاد   اید ه 
همۀ  د ر  که  غنی  فرهنگی  منابع  و  خالق  د ارایی های 
می کند  توجه  د ارد ،  وجود   توسعه  حال  د ر   کشورهای 
)Lang & Armstrong, 2018, 578(. صنایع خالقانه که از این 
منابع استفاد ه می کنند ، نه تنها کشورها را قاد ر می سازد  که 
د استان خود شان را به اشتراک بگذارند  و هویت های فرهنگی 
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منحصربه فرد  خود  را به خود  و جهان نشان د هند ، بلکه آنها را 
به رشد  اقتصاد ی، ایجاد  اشتغال و افزایش مشارکت د ر اقتصاد  

.)Langevang, 2016, 3(  جهانی وامی د ارد
لباس:  و  بنابر گزارش سایت رسمی کارگروه ساماند هی مد  
»یکی از مصاد یق صنایع فرهنگی، صنعت مد  و طراحی است. 
این صنعت عالوه بر اینکه کاماًل ارزشی و مبتنی بر اید ئولوژی 
و فرهنگ است، د ارای بعد  صنعتی بسیار بزرگی نیز هست. 
صنعتی که اشتغال زایی، سود  و ارزش افزود ه فراوان و تولید  
یافته که  تا حد ی گسترش  امر  این  د ارد .  را  انبوه محصول 
اقتصاد  بسیاری از کشورها، د ر تیول این صنعت قرار گرفته 

.)https://www.modelebas.farhang.gov.ir( »است
نیروی  سالیانۀ صنعت،  رشد   نرخ  د رگرد ش،  سرمایۀ  حجم 
میزان حضور  یا مصرف،  تولید   هزینۀ  انسانی شاغل، سرانۀ 
شرکت های د ولتی و خصوصی د ر نمایشگاه ها همگی حاکی 
از قد رت عظیم اقتصاد ی صنعت مد  د ارد . برای مثال د رمورد  
بازارهای خارجی، تحلیلگران مؤسسۀ گلد من ساچس6 برآورد  
می کنند  که صنعت مد  د ر جهان ساالنه 7 د رصد  رشد  اقتصاد ی 
می کند ، یعنی بیش از د و برابر نرخ تولید  ناخالص کشورهای 
توسعه یافته. صنعت پوشاک بزرگ ترین کارفرمای صنعتی د ر 
جهان محسوب می شود . بیش از 23.6 میلیون کارگر د ر این 
صنعت مشغول به کار هستند . د ر ایران نیز صنعت مد  به شد ت 
رو به تجاری شد ن است: افزایش تعد اد  بوتیک ها، مراکز خرید  
مد رن، مناطق آزاد  تجاری، حجم وارد ات رسمی انواع پوشاک 
خارجی به کشور حاکی از تجاری شد ن صنعت مد  د ر ایران 

است )شهابی، 1389، 120(. 
اقتصاد  خالق و یک  از  این که صنعت مد ، بخشی  علی رغم 
بخش نوآورانه است، د رمورد  توسعۀ گسترد ه تر پتانسیل اقتصاد  
با د یگر صنایع مانند   ای سی تی7  ملی، به ویژه د ر مقایسه 
اختصاص  به خود   را  بیولوژیک، بحث های کمی  یا فن آوری 
د اد ه است. با این حال، اگر این جست وجو به طور گسترد ه تر 
به صنایع خالقانه گسترش یابد ، بخش هایی مانند  موسیقی، 
بازی های رایانه ای و طراحی مورد  مطالعه قرار گرفته اند  که 
می توانند  د ر زمان کاوش د ر صنعت مد  الهام بخش ما باشند  

 .)Brydges & Pugh, 2017, 2(
د ر حقیقت، صنعت مد  د ارای یک زنجیره صنعتی کامل و عظیم 
است که هزاران فرصت اشتغال را ایجاد  می کند  و شبکه های مد  
محلی و جهانی را متصل می کند . برای رقابت، طراحان فرد ی 
و شرکت های کوچک مد  باید  با رسانه ها، صنعت گرد شگری 
شهری و صنایع سرگرمی و زیبایی همکاری کنند . از آنجا که 
مد  مربوط به شیوۀ زند گی است، صنعت مد ، تولید  کنند گان 
لوازم جانبی پوشاک، پوشاک و لوازم جانبی و بخش خد مات 
 Hu(  حرفه ای را به یک سیستم محصول کامل متصل می کند

 .)& Chen, 2013

فراگیر  فرهنگی  صنایع  از  یکی  به عنوان  مد لباس  صنعت 
هرگونه  د ارد که  پیچید ه ای  ماهیت  امروز،  و سود آور جهان 
سیاست گذاری د ر قبال آن ناگزیر از مطالعۀ نظام مند  سازو کار 
آن د ر جامعه است )افروغ و مهربانی فر،9،1397( از آنجا که 
می توان اشتغال زایی را از مهم ترین پیامد های توسعۀ صنایع 
فرهنگی د انست، پتانسیل اشتغال زایی این صنایع از د ید گاه 
جنبه  د یگر  باشد .  اهمیت  حائز  می تواند   فرهنگی  سیاست 
اجتماعی مهم صنایع خالق به نقش آن ها د ر ارتقای انسجام 
اجتماعی مربوط می شود . آنچه مسلم است امروزه پویایی های 
خاص برخی از عوامل مؤثر د ر صنعت مد  و به خصوص نظام های 
اقتصاد ی بیش از همه قابل تأمل است. ایران نیز همانند  سایر 
کشورها نیاز به انتخاب های صنعتی برای د ست یابی به رشد  
اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی د ارد . د ر  همه جانبه سیاسی، 

این راستا، صنعت مد  می تواند  انتخابی هوشمند انه باشد . 
امروزه د رآمد  حاصل از عرضه محصوالت مرتبط با مد  و پوشاک، 
عاملی اساسی د ر روند  رشد  اقتصاد  جوامع و تغییر د ر ساختار 
اگرچه، مد ل های خرد ه فروشی،  آن هاست.  ارزشی  نظام های 
با خرید   مقایسه  د ر  مشاوره ای سبک خرید ،  مانند  خد مات 
پوشاک جد ید  ممکن است هزینۀ بیشتری د اشته باشند  اما 
که  د اد ند   نشان  هنر  اقتصاد   د ر  ساختاری  معاد الت  برآورد  
مهمی  نقش  فرهنگی  از صنایع  بخشی  به عنوان  مد   صنعت 
د ر توسعۀ اقتصاد  کشورها و ایجاد  هنجار ذهنی ایفا می کند .

آماد ه  آیند ه  برای  باید   مد   اینکه صنعت  برای  زیاد ی  د الیل 
فن آوری های  پذیرش  مانند  جهانی شد ن،  د ارد   وجود   شود ، 
جد ید  و تنوع کانال ها. جهانی شد ن تأثیر زیاد ی بر چگونگی 
خرید  مشتریان و چگونگی پاسخگویی به نیازهای آنها د ارد . 
فناوری نیز با سرعتی که پیش از این هرگز د ید ه نمی شد  د ر 
حال حرکت است. د ر نهایت، تنوع کانال ها، از جمله اینترنت، 
چشم اند از صنعت را بازتاب می د هد . تمام این نیروها، توانایی 

تغییر د ر زنجیرۀ ارزش صنعت مد  د ر آیند ه را د ارند .
نظر به اینکه پژوهش حاضر به د نبال مطالعه صنعت مد  به منزله 
یک صنعت فرهنگی خالق و نقش آن د ر تغییر نظام های ارزشی 
جامعه مصرفی است، تکیه بر شاخصه های توسعۀ فرهنگی آن 
ضرورت می یابد . د رعین اینکه جنبه های اقتصاد ی آن نیز د ر 
این چارچوب باید  مورد توجه قرارگیرد . د ر اد امه چشم اند ازی 
مبنای کار قرار گرفته که از آن به عنوان سیاست گذاری فرهنگی 
تعبیر شد ه است. »سیاست فرهنگی عبارت است از ارزش ها 
و اصول هاد ی و ناظر بر اقد امات و امور فرهنگی هر هستی 
اجتماعی. سیاست فرهنگی مجموعه ای از هد ف های آرمانی، 
عملی و ابزاری است که گروهی آن را د نبال می کنند  و قد رتی 

آن را به کار می برد « )مشبکی و خاد می، 1387، 136(.
برپایه عوامل و د الیل ذکرشد ه، د ر اد امه به د نبال تلفیق عمیق تر 
و جامع تر فرهنگ و هنر با چشم اند از اقتصاد ی صنعت مد  ایران 
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و بهره گیری از آثار چند جانبه آن برای ارائۀ راهبرد هایی برای 
افزایش توان رقابتی هستیم. بنابراین د ر الیۀ د وم  برمبنای 
خروجی  تبیین  و  پیشنهاد ها  برخی  ارائۀ  به  راهبرد ها  این 

مورد انتظار عملیاتی پرد اخته خواهد  شد . 

الیۀ د وم پژوهش: راهبرد ها و پیشنهاد ها
الگوی مصرف جوامع  بر  اثرگذار  اصلی  پیشران های  از  یکی 
امروزی، پوشاک و تقاضای آن یعنی مد  و لباس است. مد  و 
لباس یکی از عناصر فرهنگی و ملی است که د ر تغییر ذائقۀ 
مخاطب و هویت بخشی مؤثر است. این هنر-صنعت د رواقع 
از پد ید ه های مهم مد رنیته است که هنر و جامعه را توأمان 
اقتصاد   و  مد یریت  متون  بررسی  با  قرار می د هد .  تحت تأثیر 
هنر، مباحثی که که د ر آن ها به ارائۀ راه حل می پرد ازند  به 
راهبرد ی،  مد یریت  مد ل کسب وکار،  تد وین  است:  قرار  این 
فرهنگ  مهند سی  و  انسانی  منابع  مد یریت  تد وین ساختار، 
سازمانی، مد یریت فناوری و نوآوری و سیاست گذاری فرهنگی. 
با توجه به رقابتی شد ن بیشتر صنعت مد  د ر ایران و جهان و 
همچنین توجه روزافزون به جایگزینی ارزشی این هنر صنعت 
د ر رتبه بند ی توسعه ای صنایع خالق ملی، گام ابتد ایی برای 
موفقیت د ر این صنعت سیاست گذاری فرهنگی صحیح است. 
اگرچه روند  ظهور این پد ید ه د ر سال های اخیر د ر ایران با توجه 
به سیاست های فرهنگی د ولت، از حالت تجاری خارج و تا چند  
سال گذشته غیررسمی شد  اما به نظر می رسد  که امروزه توجه 
به این مهم د ر اولویت برنامه ریزان قرار گرفته و تغییرات و 
حرکت هایی نیز به چشم می خورد . د ر همین راستا، شورای عالی 
انقالب فرهنگی از سال 1388 برنامه ریزی راهبرد ی به منظور 
توسعۀ صنایع فرهنگی را با تشکیل گروه هنر، محصوالت و 
صنایع فرهنگی د ر مرکز مطالعات راهبرد ی خود  آغاز کرد ه 
است. این گروه اند کی پس از تأسیس، تد وین»سند  ملی توسعۀ 
صنایع فرهنگی« را د ر د ستور کار قرار د اد ه است. یکی از اهد اف 
اصلی این سند  توجه کافی د ست اند رکاران صنعت و فرهنگ 
عرصۀ  د ر  راهکارهای جد ید   ارائۀ  و  راهبرد ی  به جنبه های 
صنایع فرهنگی است. د ر این سند ، تولید  برمبنای محتوای 
ژرف و پرمعنا از متد اول ترین تعاریف صنایع فرهنگی است. 
این تعریف محصوالت سنتی از جمله لباس را، که با اتکا بر 
مضامین فرهنگی تولید  می شود ، د ربرمی گیرد . شایان ذکر است 
که د ر مقایسه با بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای د ر حال 
توسعه، صنعت مد  ایران نسبتاً بالغ و متنوع است. چالشی که 
این صنعت با آن روبه روست پاسخگویی به شرایط د ر حال 
تغییر بازار و استفاد ه از فرصت هایی است که اقتصاد  فرهنگی 
صنایع خالق عرضه می کنند . از آن جهت که صنعت مد ، نظر 
غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغال زایی  باالی  نقش  قد مت،  به 
بالفعل صاد راتی،  و  بالقوه  توان  و  باال  افزود ۀ  ارزش  صنعتی، 

د ارای جایگاه ویژۀ اقتصاد ی، علمی و فن آوری است و بد ان 
سبب که تبیین استراتژی صنعت مد  بر زنجیرۀ ارزشی صنایع 
خالق فرهنگی استوار است، هد ف آن حل همۀ مسائل مربوط 
به رشد  و توسعه نیست. از این رو استراتژی توسعۀ فرهنگی 
صنعت مد ، بر پایۀ اهد اف و چشم اند ازهای سند  ملی توسعۀ 
بخش  توسعۀ  برای  کلی  راهبرد   ایران، سه  فرهنگی  صنایع 

فرهنگی و اقتصاد  صنعت مد  پیشنهاد  می کند  )تصویر 1(. 
 راهبرد  نخست: مد یریت د انش

محیط، پیوسته د رحال تغییر است. با تغییر محیط، سازمان ها 
نیز به تناسب با آن واکنش نشان می د هند . سازمان هایی که به 
تغییرات محیطی حساس نباشند  موقعیت و اهمیت خود  را 
از د ست خواهند  د اد . د انش با ویژگی های بد یع و پویای خود  
امکان پاسخگویی به تغییرات محیط و فرایند های اجتماعی 
د ر  آن  کاربرد   و  د انش  اهمیت  از  می کند .  فراهم  را  جد ید  
موفقیت  و  بقا  رمز  به عنوان  اجتماع  د ر  حیطه های گوناگون 
د ارایی  به عنوان  اقتصاد   د ر  و  پاید ار  رقابتی  مزیت  و کسب 
معتقد   د راکر8  )عد لی،3،1386(.  است  بحث شد ه  راهبرد ی 
است که د ر اقتصاد  د نیای امروزی، د انش به عنوان نتیجۀ فرایند  
یاد گیری، منبعی همانند  سایر منابع تولید  نظیر کار، سرمایه 
و زمین نیست، بلکه منبعی مهم تر برای عصر حاضر به شمار 
می رود  )تنالی و نیک بخت، 5،1389(. د ر عصر حاضر واژگانی 
جد ید  همچون کار د انشی، د انشگر و سازمان د انشی پد ید ار 
شد ه اند  که باعث ایجاد  نوعی جد ید  از نهاد ها شد ه اند  که د ر 
آن ها به جای قد رت بازو، قد رت ذهن حاکمیت د ارد  )تابان، 
یاسینی، شیری و محمد ی،22،1395(. بنابراین امروزه یکی 
از مهم ترین راه های توسعۀ پاید ار و ایجاد  ثروت، تربیت نیروی 
د انشی است )نصیری و کریمی،2،1390(. همچنین، برای پاسخ 
به نیازهای افراد  جامعه د ر د نیای معاصر، مفاهیم فراوانی د ر 
بازاریابی،  استراتژی،  است که  آمد ه  به وجود   د انش مد یریت 
مد یریت د انش، توانمند سازی، ساخت براساس سفارش و تولید  
اجتماعی  امروزه سازوکارهای  مفاهیم هستند .  این  از  انبوه 
این مفاهیم را د رقالب اقتصاد  خالق به کار می گیرند . د ر این 
میان سازوکاری موفق است که بتواند  د انش آفرینی خود  را 
گسترش د اد ه و به موقع نیز آن را بازبینی نمود ه و عزم خود  
را برای کشف سازوکار بهره گیری از خالقیت های چند بعد ی 
رقابتی  مزیت  به  آن  تبد یل  برای  د ر جامعه  کنشگران خود  
باانگیزه  افراد   این کشف مستلزم شناسایی  جد ید  عزم کند . 
نیروهای  پرورش  و  آموزشی  استاند ارد های  تد وین  و مطلع، 
رابطۀ  پیرامون  افراد   تفکر  بنیاد ین شیوه  تغییرات  و  کارآمد  

هنر و رشد  اقتصاد ی است.
مد رنیستی  تولید   سیستم  پیشرفته،  کشورهای  د ر  امروزه 
مبتنی بر مصرف انبوه به د ست فراموشی سپرد ه شد ه است. 
اما کشورهای د ر حال توسعه همچنان با پد ید ه ای د ست به 
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تصویر 1. راهبرد های توسعۀ فرهنگی صنعت مد . مأخذ: نگارند گان.

گریبان هستند  که تد اوم شیوۀ مد رنیستی تولید  محسوب شد ه 
و مد  سریع نام د ارد . د ر این شیوه، طرح های ارائه شد ه توسط 
طراح، برخالف سیستم سنتی مد ، با حد اقل قیمت به فروش 
می رسند  و به سرعت تغییر می کنند . به این منظور بسیاری 
از برند های حاضر د ر این سیستم، برای هماهنگی بهتر بین 
عرضه و تقاضا و افزایش ارزش عملکرد ی شرکت های تولید ی، 
 McCarthy,( می کنند   استفاد ه  سریع  پاسخ  استراتژی  از 
2011,544(. عوارض استفاد ه از این مد  د ر ایران عالوه بر عد م 
سامانۀ  انتقال  به واسطۀ  باآن که،  تولید کنند گان  رقابت  توان 
تولید  به کشورهای د ارای نیروی کار زیاد  و منابع ارزان، قد رت 
بیشتری یافته اند ، رشد  مصرف زد گی و به همراه آن ازد ست رفتن 
برای مصرف محصوالت  کاذب  نیازهای  ایجاد   و  ملی  منابع 
غیرضروری است. همزمان با رشد  و توسعۀ طراحی، تولید  و 
توزیع صنعت مد ، اند یشۀ تغییر ماهیت طراحی و شکل د اد ن 
به حوزۀ طراحی آرام به جای مد های سریع و متغیر مصرفی 
د ر جوامع، نظر بسیاری از طراحان مد  د اخلی را به خود  جلب 
نمود . د ر این جنبش افراد  سعی می کنند  تا به مصرف پوشاک 
بسند ه نکنند  و د انش خود  را د ربارۀ آنچه استفاد ه می کنند  باال 
ببرند  و براساس کیفیت اجناس و حمایت از صنایع محلی و 
د ستی برای خرید  تصمیم گیری کنند  تا ازاین طریق از صنایع 
و شرکت های تولید ی کوچک منطقه ای حمایت کنند  )معینی، 
49،1386(. آنچه اهمیت د ارد  پرد اختن به این مهم است که 
»طراحان به طور ضمنی سلیقۀ افراد  جامعه را شکل می د هند ، 
بنابراین اگر نتوانند  به صراحت این نقش را با مد یریت د انش 
ساماند هی کنند  و اگر فضا را برای کسانی که ناوارد ند  ولی 
شد ه اند   طراحی  د ست به کار  جد ید   تکنولوژی  رشد   به د لیل 
خالی بگذارند ، د یگر چیزی برای عرضه به فرهنگ مرد م وجود  

نخواهد  د اشت« )سعید ی، 1395، 64(. 

د رحقیقت، اقتصاد  خالق ارتباط تنگاتنگی با نظام های آموزشی 
د ارد . فضاهای آموزشی غالباً نقش هنر را شکل گیری نگرش و 
رفتارهای اجتماعی افراد  می شناسند . د ر آموزش بزرگساالن، 
امکانات زیاد ی برای بهره گیری از آموزش د ر فرهنگ و هنر 
آن  کارکرد های  و  جامعه  از  را  آنان  تا شناخت  د ارد   وجود  
افزایش د هد  )سوهانیان، کیارزم، موحد ، کیقباد ی، علوی، بهریان، 

فخرائی، 311،1393(. 
از هرجهت د ر  د ر میان مراکز مختلف مهم ترین بخشی که 
رشد ، توسعه و ترویج عوامل پیشرفت هر جامعه ای تأثیرگذار 
است مراکز آموزشی خصوصاً مراکز آموزش عالی هر کشور 
است. میان نظام آموزشی و صنایع خالق، ارتباطی د وجانبه 
برای  باانگیزه  و  ماهر  افراد   پرورش  مسئول  که  د ارد   وجود  
پیوستن به محیط های کار خالق اند  و د ر سوی د یگر صنایع 
آموزشی  نظام  برای  را  و هنری  فرهنگی  ورود ی های  خالق 
لحاظ  به  آگاه تر  بلند مد ت جامعه ای  د ر  تا  تد ارک می بینند  

فرهنگی به وجود  آید . 
د رحقیقت، آموزش و پژوهش زیربنای شکل گیری اصولی و 
استاند ارد  و د ارای د اللت های عمیق د ر هر نظام فرهنگی است. 
با توجه به نقشۀ راه علمی و تد وین برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، 
یکی از محورهای اصلی توسعه، تربیت نیروی انسانی متخصص 
و ماهر برای تحقق اهد اف و رقابت با رقبای موجود  د ر سطح 

د اخلی و بین المللی است )تابان و همکاران، 23،1395(. 
توفیق ما د ر توسعۀ یک خوشۀ فرهنگی پویا و شکوفا به توسعه 
و بهره گیری د ارایی های فرهنگی مان بستگی د ارد . برای این 
که  قرارگیرد   توجه  مورد   باید   ارزش  زنجیرۀ  تمامیت  کار، 
حلقۀ اول آن تربیت انسان های فرهنگی است. این افراد ، که 
شریان حیاتی خوشۀ فرهنگی هستند ، متقاضیان محصوالت 
و خد مات فرهنگی نیز به شمار می روند . د رحقیقت، عواملی که 
کانون هر خوشۀ فرهنگی هستند  برای فعالیت و بقا نیازمند  
استراتژی های مشخصی هستند  تا از این طریق شاخص های 

کیفیت زند گی را بهبود  بخشند .  
بر این اساس تربیت و آموزش فعاالن صنعت مد  و همچنین 
مهم ترین شاخصه های  از  راهبرد ی  پژوهش های  و  مطالعات 
توجه  با  که  است  کشور  ولباس  مد   توسعه ای صنعت  رشد  
به عوامل اقتصاد ی و نیازسنجی بازار هد ف و سلیقۀ جمعی 
تعریف می شود . از آنجا که برخی از عوامل نظیر عد م انطباق 
آموزش های رایج با جریانات بازار، به روزنبود ن نظام آموزشی 
موجود  با جریان مد  جهانی و فقد ان تحقیقات د قیق نیازسنجی 
مخاطبان منجر به تربیت طراحانی می شود  که شناخت د قیقی 
از صنعت و جامعه ند اشته و توان رقابت برای توسعۀ خوشۀ 
فرهنگی صنعت را ند ارند . الزم است استاند ارهای آموزشی نیز 
اد امۀ آن ضعف تخصص  تا د ر  برای صنعت مد  تد وین شود  
به د نبال خواهد   را  التزام حرفه ای  عد م  که  کاری  مهارت  و 
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فرد ی،  و صحیح  مناسب  آموزش های  برطرف شود .  د اشت 
تکنولوژیکی  تحوالت  با  به روزبود ن  فرهنگی،  و  اجتماعی 
سلیقۀ  به  توجه  و  بین المللی  تجارت  مسیرهای  و  ماد ی  و 
از  جامعه  افراد   فرد ی  سلیقۀ  برای  ارزش گذاری  و  جمعی 
عوامل اساسی ایجاد  این فرهنگ هستند . البته مسلم است 
برنامه ریزی صحیح  که تغییرات، خود ، مستلزم اصالحات و 
د ستاورد های  به  توجه  با  و  راستا  این  د ر  است.  منسجم  و 
پژوهش حاضر، ضرورت توجه به برخی از اصول و راهکارهای 
پیشنهاد ی و عملیاتی به چشم می خورد . پیشنهاد های مربوط 

به این راهبرد  عبارت اند  از:
ـ انطباق آموزش های رایج با جریانات بازار؛

و  روش مند   مطالعات  و  آموزش ها  کیفی  و  کمی  تقویت  ـ 
راهبرد ی د رزمینۀ های فرهنگی و اقتصاد ی؛

ـ شناسایی افراد  باانگیزه و مطلع د ر مسیر پژوهش؛
ـ پرورش نیروهای کارآمد ؛

ـ تد وین استاند ارد های آموزشی؛
ـ باالبرد ن سلیقه و آگاهی جمعی از طریق آموزش و پژوهش؛

راهبرد  د وم: خالقیت و نو آوری    
همگرایی فن آوری های چند رسانه ای و ارتباطات راه د ور به 
محتوای  آن ها  طریق  از  که  انجامید ه  ابزارهایی  یکپارچگی 
و   )Shim,2016,40(  و مصرف می شود توزیع  تولید ،  خالق 
د ر عین حال شکل های جد ید ی از بیان هنری و خالق را نیز 
پد ید  آورد ه است. صرف نظر از اینکه خالقیت را چگونه تعبیر 
و تفسیر کنیم، ترد ید ی نیست که یکی از عناصر کلید ی د ر 
تعریف و بازشناسی صنایع فرهنگی، صنایع خالق و اقتصاد  

خالق است. 
د ر عصر تکنولوژی و فن آوری ارتباطات د ر ایران نیز صنعت 
تغییرات  د ست خوش  د یگری  هر صنعت  مانند   لباس  و  مد  
فرهنگی  سیاست گذاران  که  تغییراتی  است؛  شد ه  اساسی 
کشور را واد ار به مسلح شد ن به ابزارهایی برای پیشبرد  آن د ر 
بازار رقابت امروزی نمود ه است. یکی از این ابزارها، فن آوری 
مد   پیشرفت  به نظر می رسد   که  است  ارتباطات  و  اطالعات 
پیشرفت  این  کلید ی  عامل  باشد .  استوار  آن  پایۀ  بر  کشور 
به  اقتصاد ی  سیاست گذاری  د ر  کلی تر  روند ی  می توان  را 
نوآوری منجر  از مفهوم  تازه ای  به د رک  د انست که  سمتی 
عنصر  و  محرکه  موتور  که  د رحقیقت، خالقیت  است.  شد ه 
کلید ی پیش برند ۀ سایر اجزای چرخۀ مد  است د ر طراحی های 
د اخلی جای خود  را به کپی کاری و تقلید  از الگوهای وارد اتی 
د اد ه است که خود  از یک طرف از شیفتگی قاطبۀ طراحان 
د اخلی به طرح ها و الگوهای خارجی بیشتر د ید ه شد ه برای 
از ضعف  د یگر  از طرف  و  اقتصاد ی  منفعت  کسب حد اکثر 
اید ه ها و سالیق بومی  از  طراحی های د اخلی د ر بهره گیری 
اقتصاد های  د ر  مهربانی،13،1397(.  و  )افروغ  د ارد   حکایت 

د انش بنیان تبد یل خالقیت به نیروی پیشران صنایع خالق 
تولید   به  قاد ر  که  ماهری  نیروهای  اصلی  منبع  به عنوان  را، 
کمک  و  می د هد   قرار  توجه  کانون  د ر  اید ه های خالق اند ، 
می کند  تا نوآوری د ر گسترۀ پهناوری از فعالیت ها اتفاق بیفتد  
)Landry,2017,124(. خالقیت اقتصاد ی، فرایند ی پویاست 
که به نوآوری د ر فناوری، شیوه های کسب وکار، بازاریابی و... 
می انجامد  و پیوند  نزد یکی با د ست یابی به فرصت های رقابتی 
د ر اقتصاد  د ارد . آنچه مسلم است جنبۀ اقتصاد ی نوآوری د ر 
صنعت مد  مهم تر از جنبه های علمی و فنی آن است و ترد ید ی 
نیست که نوآوری از خالقیت زایید ه می شود . از این روست که 
این عامل باید  د ر مرکز توجه سیاست گذاری فرهنگی صنعت 
مد  کشور قرار گیرد . براساس اصول مد یریت کیفیت فراگیر 
منجر  که  است  فرایند ی  تحت تأثیر  یا خد متی  هر محصول 
 Shibar,( یا خد مت می شود   آن محصول  نوآورانۀ  تولید   به 
25 ,2001(. مد  باید  بر روی کشف فرصت ها، تشخیص مد ل 
فعلی برای د رک محد ود یت های آن و ارزیابی وضعیت فعلی 
شرکت، نیازهای مشتریان و مد ل های رقبای آن تمرکز کند . 
از سوی د یگر، به د لیل اقتصاد ی نبود ن مد  و طراحی، امکان 
رشد  طراحان حرفه ای که بتوانند  با رقبای خارجی و الگوهای 
صنعت  امروزه  نمی شود .  فراهم  نیز  کنند   رقابت  جهانی 
و  پیش آمد ه  زمینه های  و  فضاها  به  توجه  با  ایران  د ر  مد  
سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی نخبگان، د ست اند رکاران 
و فعاالن این حوزه مسیری روبه رشد  و متعاقباً پیشرفت های 
چشم گیری را د ر حوزۀ هنر و اقتصاد  تجربه کرد ه است. د ر 
این میان ضروری به نظر می رسد  که نیروهای پیشران و عوامل 
مؤثر و مد اخله گر د ر این حوزۀ مهم اقتصاد ی شناسایی شود  و 
بر این اساس شاهد  روند  افزایشی سهم صنعت مد  د ر اقتصاد  
ایران باشیم. پیشنهاد های مربوط به این راهبرد  عبارت اند  از:

ناهنجار  الگوهای  از  تقلید   و  کپی کاری  بر  نوآوری  غلبۀ  ـ 
وارد اتی؛

هم گرایی  طرق  از  توزیع  و  تولید   جد ید   اشکال  ایجاد   ـ 
فناوری های چند رسانه ای و گسترش د امنۀ ارتباطات؛

ـ سیاست گذاری اقتصاد ی ازطریق گسترش د امنۀ ارتباطات 
و اطالعات؛

اید ه های خالق د ر صنعت مد  از طریق تقویت  ـ برکشید ن 
اید ه های نو و سالیق بومی طراحان؛

ـ عد م تکرار و یکنواختی و پویایی و نوآوری د ر طرح ها؛
سبک  د ر  نوآوری  با  پیشران  نیروی  به  خالقیت  تبد یل  ـ 

پوشش مبتنی بر اقتضائات فرهنگی؛
اقتصاد ی خالقیت د ر صنعت مد   اند ازه گیری بروند اد های  ـ 

به مثابۀ یک فرایند  اجتماعی قابل سنجش.
راهبرد  سوم: توسعۀ کسب وکار فرهنگی    

صنعت مد  با سازماند هی منابع، تولید  و توزیع مؤثر خود  بر 
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بسیار  محیط کسب وکار  د ر  د ارد .  تمرکز  هزینه ها  مد یریت 
ارسال  به  تصمیم  مد   از شرکت های  بسیاری  امروز،  رقابتی 
سازند ه  یا  تأمین کنند ه  یک  به  خود   غیرهسته ای  عملیات 
باشند   اصلی  عملیات  روی  بر  تمرکز  به  قاد ر  تا  می کنند  
خالق  کسب وکارهای   .)Girotra & Netessine, 2012(
مواجه اند .  عد ید ه ای  اقتصاد ی  مشکالت  با  مراحل  همۀ  د ر 
نامعلوم اند .  برای محصوالت خالق  بازار  زیرا چشم اند ازهای 
از  د شوارتر  معموالً  خالق  کاالهای  برای  تقاضا  پیش بینی 
د یگر  سوی  از  است.  صنعتی  استاند ارد شد ه تر  محصوالت 
راه اند ازی و توسعۀ کسب وکارهای خالق مستلزم مهارت های 
یا فرهنگی است. د ر  خاص د رزمینۀ های کارآفرینی، هنر و 
زنجیرۀ ارزش صنعت مد ، که خرید ارمحور است، سود  حاصل 
است  بازاریابی محصوالت  و  تجاری  نام  ترکیب طراحی،  از 
تا  اجازه می د هد   بازاریابان  و  به خرد ه فروشان، طراحان  که 
به عنوان کارگزاران استراتژیک د ر ارتباط با کارخانه های خارج 
از کشور و معامله گران با استفاد ه از محصوالت د ر بازارهای 
ارزش صنایع  زنجیرۀ  کنند .  اصلی خود  عمل  مصرف کنند ۀ 
است.  پایین د ست  و  میانه  باالد ست،  فعالیت های  مد  شامل 
فعالیت های باالد ست شامل طراحی و توسعۀ محصول است. 
د ر میانه، فرایند  تولید  مانند  برش و د وخت انجام می شود . 
به عنوان  توزیع  و  تجاری  نام  بازاریابی،  فروش،  د رنهایت، 
 Fernandes Stark,(  فعالیت های پایین د ست مطرح هستند

.)Frederick & Gereffi, 2011
از سوی د یگر، با د سترسی فزایند ۀ صنایع به فناوری های برتر، 
رقابت صنایع بر سر قیمت و کارکرد  محصوالت تشد ید  شد ه 
است. مزیت رقابتی جد ید  د ر بهره گیری از شرکت ها از آمیزش 
فناوری، کسب وکار و هنر برای خلق و راه یابی به بازارهای 
جد ید  نهفته است. طراحی، که کارکرد  آن ایجاد  همگرایی 
بین این مؤلفه هاست، یک راهبرد  کلید ی متمایزسازی برای 

کسب وکارهاست.
کسب وکار  حیث  از  نه تنها  طراحی  یاد شد ه،  د الیل  بنابر 
موضوعی حساس و مهم است، بلکه از منظر ملی نیز د ارای 
اهمیت است. از این منظر طراحی مد  و لباس د ر ایران نیز 
عبارت  ملی  حساسیت های  و  فرهنگی  سابقۀ  به  توجه  با 
چند   از  فرهنگی  توسعۀ کسب وکار  و  ارتقاپذیری  د ر  است 

نظر مؤثر باشد :
افزایش  د رنتیجه  و  نوآوری  فرایند   پیشبرد   نظر  از   .1

رقابت پذیری صنایع؛
2. از نظر کمک به افزایش سطح خالقیت و جذابیت فرهنگی 

کشور برای نخبگان جهانی؛
3. از نظر تقویت قوۀ بازاریابی و ایجاد  یک »برند « منحصربه فرد  

برای کشور و عرضۀ آن د ر سطح جهانی.
ملی  سطح  د ر  کشورها  سایر  همانند   نیز  ایران  رو  این  از 

توسعۀ همه جانبۀ صنعت  برای  را  و سیاست هایی  راهبرد ها 
کلید ی  پیشران  به عنوان  این صنعت  از  و  تد وین  خود   مد  
بهبود   به د نبال  باید   رقابت پذیری ملی حمایت می کنند . مد  
کسب وکار خود  باشد ، به ویژه د رمورد  آنچه ارزش افزود ه را 
برای مشتریان به ارمغان می آورد ، عناصر یک مد ل کسب وکار 
باید  محیط و مشتری را به د رستی شناسایی کرد ه و به سمت 
زنجیرۀ  د ر صنعت مد  حرکت کند . ساختن  فناوری  توسعۀ 
ارزش جد ید  با به اشتراک گذاری اطالعات د ر د اخل و خارج 
از چرخۀ کسب وکار فرهنگی صنعت مد  شروع می شود  و این 
کار این فرصت را فراهم می کند  تا با استفاد ه از مهارت های 
مکمل آگاهی، د رک و اعتماد ، به بهترین شکل ممکن ایجاد  
شود  که این وابستگی مشترک بین آنها برای زند ه ماند ن د ر 
د نیای مد  جهانی و رقابتی که د ر آن وجود  د ارد  الزم است. 
مد  باید  روی کشف فرصت ها، تشخیص مد ل فعلی برای د رک 
محد ود یت های آن و ارزیابی وضعیت فعلی شرکت، نیازهای 
اساس  این  بر  کند .  تمرکز  آن  رقبای  مد ل های  و  مشتریان 
کسب وکار  توسعۀ  برای  الزم  قوانین  و  زیرساخت ها  ایجاد  
صنعت مد  با تمرکز بر مد یریت هزینه ها و عملیات سود آوری 
می تواند  فرصت های جد ید ی را برای این هنر-صنعت پد ید  
د ر  آن  ارزش  زنجیرۀ  از  د رست  تحلیل  و  فهم  به  و  آورد ه 
قالب صنایع فرهنگی منجر شود . با توجه به آنچه بیان شد  
توسعۀ  مد ل  نیازمند   نیز  ایران  مد   می رسد  صنعت  به نظر 
ایجاد  فضایی خالق و پویا برای رشد   کسب وکار خود  برای 
استعد اد ها و قابلیت های بومی و همچنین ترویج و گسترش 
مد  ایرانی است. شناسایی، معرفی و حمایت از طراحان جوان 
و خالق ایرانی، تمرکز بر جنبه های تجاری، کارکرد گرایی و 
د رک بازار مصرفی مد  از اولویت های کسب وکار صنعت مد  
د ر ایران است. سیاست گذاری فرهنگی کشور د ر این زمینه 
با تبیین مد ل توسعه ای کسب وکار صنعت مد  باید  با ایجاد  
زمینه ای مناسب برای برقراری ارتباط فعاالن حوزۀ مد ، برند ها 
و صاحبان کسب وکار، زمینه ساز ارتقای صنعت مد  و افزایش 

توان رقابتی آن د ر سطح بین المللی باشد .
پیشنهاد ها برای این راهبرد  عبارت است از:

برای گسترش کسب وکار  قوانین الزم  و  ایجاد  زیرساخت  ـ 
خالق؛

ـ برقراری ارتباط فعاالن حوزۀ مد ، برند ها و صاحبان کسب وکار 
و زمینه سازی برای ارتقای صنعت مد  و افزایش توان رقابتی 

د ر سطح بین المللی؛
منابع،  سازماند هی  ازطریق  هزینه ها  مد یریت  بر  تمرکز  ـ 

تولید  و توزیع مؤثر؛
ـ تقویت مهارت های کارآفرینی، هنری و فرهنگی؛

ـ فهم و تحلیل د رست زنجیرۀ ارزش د ر صنایع فرهنگی؛
ـ توجه به نقش و اهمیت طراحی د ر اقتصاد  فرهنگی؛
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مقاصد اهد اف استراتژیک

تربیت نسل جد ید ی از کارآفرینان عرصۀ مد  مبتنی بر مد یریت د انش اطالعاتمد یریت د انش

اتصال خالقیت فناورانه و منطق اقتصاد ی صنعت و بازار مد  با عالئق هنری و خالقیت و نوآوری
اید ه های خالقانه

توسعۀ مبتنی بر ارزش های پیشنهاد ی با تمرکز بر قرارگیری مفهوم کسب وکار توسعۀ کسب وکار فرهنگی
فرهنگی د ر گزاره های ارزشی صنعت مد 

جد ول 1. اهد اف و مقاصد  برنامۀ توسعۀ فرهنگی صنعت مد . مأخذ: نگارند گان.

ـ ارائۀ د ید گاه ها و به چالش کشید ن صنعت مد  از طریق ایجاد  
فرصت های جد ید  و برنامه ریزی برای آیند ه؛

ـ به روزرسانی مد اوم از محد ود ۀ محصول برای حفظ ارزش 
مربوط به بازار و عملیات سود آور.

به عالوه، برنامۀ توسعۀ اقتصاد  خالق د ر صنعت مد  باید  حلقۀ 
بر  مبتنی  استراتژی های  و  تولید   فرایند   بین  باشد   اتصالی 
این راستا،  اتخاذ شد ه است. د ر  از سوی د ولت  فناوری که 
هد ف برنامۀ توسعه ای صنعت مد  عبارت خواهد  بود  از تعیین 
گروه های  و  افراد   و  نقش آفرینان  اهد اف  که  کلید ی  نقاط 
ذی نفع برنامه با هم تالقی می کند . به همین ترتیب، اهد اف 
د ولت د ر توسعۀ صنعت مد  می تواند  حجم تولید  را به شد ت 
افزایش د هد . جد ول 1 راهبرد  )اهد اف کالن( و مقاصد  )اهد اف 
خرد ( برنامۀ توسعۀ فرهنگی صنعت مد  را جمع بند ی می کند :
د رنهایت توسعۀ اقتصاد  فرهنگی د ر صنعت مد  با ایجاد  یک 
ایران،  مد   صنعت  د ر  خالق  اقتصاد   برکشید ن  برای  مد ل 
تبیین  است،  د اد ه شد ه  نمایش   2 تصویر  د ر  که  به صورتی 

می شود .

نتیجه گیری
صنایع فرهنگی را می توان موتور پیشرفت اقتصاد ی، اجتماعی 
و فرهنگی د ولت ها نامید . آگاهی د ولت ها از قد رت اقتصاد ی 
برآمد ه از تلفیق فرهنگ با فناوری وکسب وکار ملت ها را واد ار 
به رقابت برای د رک بهتر و تقویت اقتصاد ی صنایع فرهنگی 
د ر سطوح مختلف اجتماعی نمود ه است. امروزه بخش فرهنگ 
می تواند  د ر اقتصاد  کشورها، به اند ازه یا بیش از سایر منابع 
از  مد   اقتصاد   که  د لیل  این  به  باشد .  ثروت  مولد   طبیعی، 
مهم ترین زمینه های اقتصاد  فرهنگی است، ایران نیز همانند  
سایر کشورها نیاز به انتخاب های صنعتی برای د ست یابی به 
رشد  همه جانبۀ سیاسی، اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی د ارد . 
د ر این راستا، صنعت مد  می تواند  انتخابی هوشمند انه باشد .

هد ف  مورد   فرهنگی  اقتصاد   اهد اف  پیشبرد   راستای  د ر 
مصرف کنند گان  نیاز  و  سلیقه  تأمین  و  بازار  این  قرارد اد ن 
می تواند  سود  قابل توجهی برای صنعت مد  و پوشاک کشور 
ارزشی  نظام های  به  توجه  امروزه،  باشد .  د اشته  همراه  به 

مد ،  بازار  اقتصاد   آن  راستای  د ر  و  فرهنگی  صنایع  تولید  
به عنوان یکی از کلید ی ترین صنایع خالق د ر این حوزه، از 
اولویت های اساسی برنامه ریزان توسعۀ اقتصاد ی کشور است، 
د ر حالی که براساس یافته های پژوهش حاضر آمیزش هنر، 
توسعۀ  امکان  فراهم کرد ن  با  و کسب وکار  فناوری  خالقیت، 
اقتصاد  فرهنگی موجب افزایش رشد  اقتصاد ی کشور می شود . 
اقتصاد ی  اتصال خالقیت فناورانه و منطق  این مهم د ر پی 
صنعت و بازار مد  با عالیق هنری و اید ه های خالقانه همراه 
بر  مبتنی  مد   عرصۀ  کارآفرینان  از  نسل جد ید ی  تربیت  با 
مد یریت د انش و اطالعات منجر به توسعۀ مبتنی بر ارزش های 
پیشنهاد ی با تمرکز بر قرارگیری مفهوم کسب وکار فرهنگی 
د ر گزاره های ارزش صنعت مد  کشور خواهد  شد . بنابراین، 
تجاری شد ن صنعت مد  با توجه به شاخصه های توسعۀ فرهنگی 
آن می تواند  بخش تولید  را به بخش مصرف متصل سازد  و 

جریان اقتصاد ی این صنعت را مثبت کند . 
است؛  روبه رشد   و  مؤثر  ایران جریانی  د ر  مد   اقتصاد   د رحقیقت، 
به همراه  و  زاد گاه خود  خارج  از  را  هنر-صنعت  این  که  جریانی 
جریان جهانی اقتصاد  و اطالعات با سایر فرهنگ ها مرتبط می کند . 
از این روست که اقتصاد  کشور باید  د ر رویارویی با موج اقتصاد ی 
جد ید  اقتصاد  فرهنگی تغییر رویکرد  د هد  و چرخشی استراتژیک 
را تجربه کند . زیرا د ر اقتصاد  فرهنگی کشور با بهره گیری از د انش، 
خالقیت و فناوری، ارزش و ثروت چشمگیری تولید  می شود  و از 
این رو سیاست گذاران فرهنگی کشور باید  عزمشان را برای کشف 
سازوکار بهره گیری از خالقیت ها و ظرفیت های اقتصاد ی و فرهنگی 
صنعت مد  و تغییر د ر نظام های ارزشی این هنر-صنعت د ر مواجهه 
با حرکت جهانی روبه رشد  تولید  صنایع خالق فرهنگی برای تبد یل 
آن به مزیت رقابتی جد ید  جزم کنند . این کشف مستلزم تغییر 
رابطۀ هنر  پیرامون  فرهنگی  تفکر سیاست گذاران  بنیاد ین شیوۀ 
همکاری  و  تعامل  ایجاد   زمینه،  این  د ر  است.  اقتصاد ی  رشد   و 
عرضه کنند گان،  تولید کنند گان،  طراحان،  میان  تجاری  و  فنی 
اهد اف  مهم ترین  از  آموزشی  و  علمی  مراکز  و  سرمایه گذاران 
است. امید  است د ید گاه های پژوهش حاضر که از تجارت حاصل 
از انجام این تحقیق به د ست مي آید  د رخد مت انجام پژوهش های 

آیند ه قرار گیرد .
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