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معاونت آموزش و کارآفرینی
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صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آن ها، خلق، تولید و تجاری سازی مضامین نامشهود با 

با این تعریف، صنایعی مانند نشر، سینما، اسباب بازی، . ماهیت فرهنگی در قالب انواع کاال یا خدمات است

رادیو و تلویزیون، مد و لباس، موسیقی، گردشگری، صنایع دستی، موزه داری، طراحی، معماری در زمرۀ 

. صنایع فرهنگی قرار می گیرند
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:به تعاریف مختلفی از صنایع فرهنگی اشاره کرده است( 2008)[1]آنکتاد•

امین نوعاً از این مض. صنایعی که مضامین نامشهود و دارای طبیعت فرهنگی را خلق، تولید و تجاری می کنند•

.طریق کپی رایت حمایت می شوند و می توانند شکل کاالها یا خدمات را به خود بگیرند

دهای گستره ای از فعالیت های اقتصادی که کارکردهای خلق ایده و مضمون در حوزۀ فرهنگی را با کارکر•
.صنعتی همچون تولید و تجاری سازی انبوه کاالهای فرهنگی یکپارچه می کند

صنایع فرهنگی

http://sspp.iranjournals.ir/article_30375.html#_ftn1
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اند، به طوری که آن را میدر نگرش جدید، صنایع فرهنگی جزئی از زندگی روزمرۀ انسان ها شده•
.توان عاملی هویت بخش نامید

ون با زندگی  جامعه یا شهر و روستاست و چاز حیثی، صنایع فرهنگی، بیانگر چیستی و کیستی یک•
.  مردم عجین می شود، میراث فرهنگی زنده تلقی می گردد

یفیت  ک. انعکاس می یابددرحقیقت هویت هر جامعه و نگاه مردم آن به یک پدیده در صنایع فرهنگی•
فرهنگ هر جامعه ای در میراث فرهنگی زندگی، آداب و رسوم، عقاید، ارزش ها، هنجارها و باالخره

.آن جامعه نهفته است

صنایع فرهنگی
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برابر صنایع سخت 4تا 3: رشد اقتصادی•

برابر صنایع سخت 2.5: اشتغال زایی•

بی نیازی از زیرساخت های پرهزینه • 

ترویج ارزش ها در سطوح داخل و جهانی• 

(جنگ های فرهنگی و مانند آن)تحکیم امنیت ملی با نگرش به ظهور جنگ های نرم • 

فرهنگیویژگی هایی صنایع 
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(  کنفدراسیون بین المللی انجمن نویسندگان و مؤلفان)  CISACبر اساس پژوهش های انجام شده توسط   •

درصد از کل تولید ناخالص 3اختصاص دارد که این رقم حدود صنایع خالقمیلیارد دالر در کل جهان به اقتصاد2250در حال حاضر بالغ بر •

.ل می دهدمیلیون شغل ایجاد کنند که این میزان تقریباً یک درصد از کل جمعیت فعال جهان را تشکی30و حدود . داخلی جهان را تشکیل می دهد

میلیون شغل ایجاد کند و جایگاه اول را در این زمینه 12.7توانسته حدود اقتصاد خالقمیلیارد دالر743در این میان آسیا و اقیانوسیه با حدود •

.  به خود اختصاص دهد

میلیون شغل،7.7میلیارد دالر و 709اروپا با •

میلیون شغل، 4.7میلیارد دالر و 620آمریکای شمالی با •

میلیون شغل 2.4میلیارد دالر و 58آفریقا و خاور میانه با •

.میلیون شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند1.9میلیارد دالر و 124آمریکای التین با •

اقتصاد خالق
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جوامع فرهنگی / ظهور ملت ها• 

اقتصاد فرهنگی • 

اشتغال فرهنگی• 

شهرها ی فرهنگی •

کسب وکار های فرهنگی•

مشاغل فرهنگی• 

پیامدهای موج عصر فرهنگی
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ست که بر اساس آمارهای آنکتاد میزان اقتصاد خالق در سطح جهان با سرعت باالیی رو به افزایش ا•

سعه همچنین تحقیقات نشان می دهد که کشورهای در حال تو. این امر نشان از اهمیت این مسئله دارد

عیت دالیل زیادی البته این واق. تاکنون نتوانسته اند در زمینه صنایع خالق فعالیت قابل توجهی داشته اند

دارد که از جمله آن ها می توان به مسائل سیاسی بین کشورها، بحران های اقتصادی، فقدان 

.اشاره کرد... زیرساخت های فرهنگی و 

اقتصاد خالق



معاونت آموزش و کارآفرینی

:تاریخ برگزاری:                          موضوع نشست سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

9

در برای مثال صنعت ساخت بازی های رایانه ای و انیمیشن جزو حوزه هایی هستند که کشور ما•

چ کدام از همچنین پای صنعت خالق ایرانی به هی. آن ها فقط به صورت مصرف کننده ظاهر شده است

ت که حوزه های رسانه ای مانند مجله، سینما، اینترنت و تلویزیون باز نشده است؛ این در حالی اس

.میلیارد دالر است90میزان درآمد کشورهای پیشرفته دنیا از این حوزه حدود 

ملت "ا ی"ملت فرهنگی"چشم انداز بلند مدت کشور ما در سده ی بیست و یکم باید تبدیل شدن به یک •
.باشد"خالق

رفته شوندفناوری ها و صنایع نرم باید به عنوان پیشران اصلی توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی کشور پذی•
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لوب باید در است که در وضع مط« دفاعی، امنیتی و نظارتی»اکنون رویکرد غالب بر صنایع فرهنگی کشور •

.  آخرین اولویت قرار بگیرد

و، یکی ازاین ر. باشد که اکنون در آخرین اولویت قرار دارد« اقتصادی»رویکرد غالب در وضع مطلوب باید •

.از تغییرات اساسی در این حوزه باید تقویت جایگاه و نقش اقتصادی صنایع فرهنگی باشد

.است« پیشران توسعۀ اقتصادی»مهم ترین گزاره در وضع مطلوب، •

وضعیت بررسی صنایع فرهنگی در ایران
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فرهنگی در این گفتمان، از فعاالن فرهنگی انتظار می رود در میادین نبرد که حاال رنگ و بوی•

نگی، تهاجم فره. اسالمی دفاع کنند-به خود گرفته اند جوانمردانه از اصول و ارزش های ایرانی

رار شده ناتوی فرهنگی و واژگان و اصطالحاتی از این دست، بارها از سوی سیاست گذاران تک

اسبان تا در ذهن فعاالن فرهنگی حک شود که آنها سربازان و سرداران این عرصه هستند نه ک
و تاجران عرصه فرهنگ

وضعیت بررسی صنایع فرهنگی در ایران
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"ملت خالق"یا"ملت فرهنگی"چشم انداز بلند مدت کشور ما در سده ی بیست و یکم باید تبدیل شدن به یک •
.باشد

فته شوندفناوری ها و صنایع نرم باید به عنوان پیشران اصلی توسعه ی اقتصادی ـ اجتماعی کشور پذیر•

وبه خود بدان کارفرمایان فرهنگی نیز به مهارت های بیشتری در زمینه کسب و کار نیازمندند که این به ن

.معناست که عرضه آموزشی باید سرعتش را تنظیم کند

وضعیت بررسی صنایع فرهنگی در ایران
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کههددمینشانخالقونوآورصنایعرشدوگیریشکلدرپایدارتوسعهرویکردهایبررسی•
ومسائللحومحیطیزیستواجتماعیمسائلبهبوددربازاراینتاثیراقتصادی،رشدبرعالوه

.باشدمیتوجهقابلنیزجامعهمشکالت
وبکساندازیراهوباالهایسرمایهبهصنایعایننیازعدمدلیلبهطبقاتیفاصلهکاهش•

کوچککارهای
منابع،ازاستفادهدرجوییصرفهوزیستمحیطحفظ•
صنایع،اینمخاطبانمیاندرشغلیرضایتبهبودوجوانانمیانکارآفرینیواشتغالافزایش•
نگفرهملی،هایآیینوهاسرمایهحفظبالنده،وپویاهایایدهرشداجتماعی،عدالتافزایش•

ورشدجنتایازاجتماعیوفرهنگیاقتصادی،پایدارتوسعهکلیطوربهوملیانسجاموسازی
.استخالقصنایعگسترش

آینده صنایع فرهنگی
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برای ورود  در کشور عزیزمان ایران، با توجه به تمدن کهن و باسابقه و فرهنگ غنی و وجود بستری مناسب

و ملی و به گرایش های مختلف در صنایع نوآور و خالق، همچون صنایع دستی، گردشگری، معماری سنتی

ا توسعه دهد سایر صنایع فرهنگی، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب و منطقی می تواند اقتصاد خالق ر

.و از دل این اقتصاد رویکردی جدید و پایدار در تحول اقتصادی کشور ایجاد کرد

آینده صنایع فرهنگی در ایران
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یمجازدنیایبهرامامی تواندوداشتخواهدبشرزندگیدرمتعددیکاربردهایمتاورسقطعاً
.بیاوردارمغانبهمابرایرافردیبهمنحصرتجربه هایوبردهجذابی

.استزیرمواردشاملکرداشارهآنبهمی توانکهکاربردهاییبرخی•
سالمتوپزشکیمتاورس•
آموزشیوعلمیمتاورس•
سرگرمیوتفریحیمتاورس•
خریدوتجاریمتاورس•
هنریوفرهنگیمتاورس•
گردشگریمتاورس•

کاربردهای متاورس-
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گان باهوش در کوتاه مدت، متاورس چیزی است که در ابتدا مکانی برای شروع بازاریابی برای مصرف کنند•

اورس  با گذشت زمان، این برندها شروع به فروش در مت. فناوری و پیوند دادن برندها و بازی ها خواهد بود

ه  و در نهایت می تواند جایی باشد ک-کاالهای مجازی برای شروع، سپس کاالهای واقعی -خواهند کرد 

.رسانه های اجتماعی، تجارت الکترونیک و بازاریابی همه با هم همگرا شوند

عالیت های متاورس یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و این پدیده می تواند در آینده فرهنگ جهانی و ف
.اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری را بازآفرینی کند

لتاثیر متاورس بر اقتصاد دیجیتا
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