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چکیده
صنایع خالق یکی از بخش های اقتصادی رو به رشد است که بررسی جنبه های مختلف آن در سال های 
اخیر موردتوجه پژوهشــگران و سیاست گذاران در سراسر جهان قرار گرفته است. دراین راستا شناخت 
و ارزیابی نوآوری در این صنایع، گامی مؤثر برای آغاز ســنجش نوآوری در صنایع مذکور می باشــد و 
موضوعی چالشی برای سیاست گذاران به شمار می آید. در ایران، صنایع دستی یکی از بخش هایی است 
که بیشترین مبادالت تجاری را در میان صنایع خالق به خود اختصاص داده است و به نظر می رسد برای 
حضور قدرتمندتر کشور در عرصه رقابت بین المللی، این حوزه نیازمند نوآوری های بیشتر است. ازاین رو 
در پژوهش حاضر، ابتدا شــاخص های نوآوری در صنایع دســتی بررسی شده اند و سپس برای سنجش 
میزان اهمیت و همبستگی شاخص های مذکور، باتکیه بر پرسشنامه از کارشناسان صنایع دستی خواسته 
شــده تا نظرات خــود را دراین خصوص اعالم دارند. درنهایت به کمک روش تحلیل عاملی اکتشــافی، 
چارچوبی جهت ارزیابی نوآوری شامل 17 شاخص و 5 عامل اصلی پیاده سازی نوآوری، مشارکت منابع 

انسانی، ارتباطات بیرونی، آموزش و یادگیری و تمرکز بر فرایندهای سازمانی ارائه شده است.
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مقدمه
صنایع خالق1 دارای گونه های متنوعی هستند که در همه آن ها استفاده از خالقیت و فرهنگ به چشم 
می خــورد. همانند دیگر صنایع، موضوع نــوآوری در محصوالت، خدمات و فرایندها در این صنایع نیز 
اجتناب ناپذیر اســت اما یافتن راهی برای ســنجش نوآوری در این زمینه، نیازمند شــناخت الگوهای 
مختلف نوآوری در صنایع مذکور می باشــد. نوآوری در صنایع خالق، عالوه بر نوآوری های متداول که 
در ســطح محصول یا فرایند شناخته شده اند، دربردارنده نوآوری های نرم، زیبایی شناختی و پنهان نیز 
می باشد. باتوجه به افزایش رقابت در صنایع خالق، لزوم نوآوری در صنایعی که بیشتر به شیوه سنتی و 
متداول اداره می شوند، بیش از گذشته احساس می شود، چرا که نوآوری ها کمک می کنند تا محصوالت 
ارزان تر و با کیفیت بهتر ارائه شوند. بدین ترتیب شناخت شاخص های اصلی نوآوری در صنایع خالق به 

ماندگاری محصوالت و خدمات این حوزه در عرصه رقابت کمک شایانی می نماید.
در صنایع دســتی به عنوان یکی از بخش های صنایع خالق کشور، به فراخور وابستگی محصوالت و 
فرایندهای تولید به فرهنگ و تاریخ هر منطقه یا کشور، سخن گفتن از نوآوری و حتی سنجش آن در 
اذهان عمومی از اصالت و سابقه تاریخی و فرهنگی آن می کاهد؛ چرا که نوآوری در ذات خود با مفهوم 
تغییر عجین شده است و تغییر در جنس، مواد اولیه، شکل و حتی طراحی محصول می تواند به اصالت 
این نوع از کاالها خدشه وارد کند. درواقع، تنوع موجود در صنایع دستی و دیدگاه های فرهنگی مرتبط با 
اصالت محصوالت و فرایندهای تولید، ممکن است انجام نوآوری در این صنایع را از حالت متداول خود 
خارج کند و بدین ترتیب بر حساسیت نوآوری در این حوزه بیفزاید. براین اساس نوآوری در صنایع دستی 

با چالش هایی همراه است که این حوزه را از سایر صنایع خالق متمایز می کند2:
وجود کارگاه های قدیمی که به شــیوه سنتی اداره می شــوند و از نسلی به نسل دیگر به ارث  –

رسیده اند.
سابقه فرهنگی که تغییر زیاد در آن ها موجب از بین رفتن ویژگی های فرهنگی صنایع دستی و  –

هنرهای سنتی منتسب به آن ها می شوند.
عدم تمایل هنرمندان صنایع دستی به بهره بردن از رویکردهای جدید به کسب وکار –
عدم توجه به مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری توسط بسیاری از هنرمندان که نسخه برداری  –

1 . Creative Industries
2 . برگرفته از مصاحبه های انجام شده با چند نفر از خبرگان حوزه صنایع دستی کشور در بهار سال 1399
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از آثار آن ها منجر به کاهش انگیزه جهت نوآوری و انجام فعالیت های بدیع شده است

از ســوی دیگر صادرات صنایع دســتی یکی از مهم ترین اقالم صادرات غیرنفتی ایران بوده و بنا به 
گفته پویا محمودیان معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری رقم 
این صادرات در ســال 1397، به 289 میلیون دالر رســیده است و میزان اشــتغال زایی باالیی برای 
این حوزه )حدود دو میلیون نفر به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم( برآورد شده است )محمودیان1، 
2019(. نســخه برداری غیرمجاز از محصوالت این صنایع و ضعف نوآوری آن در سپهر کسب وکارهای 
امروز می تواند به تضعیف این صنایع - که بخشــی از فرهنگ ملی ما به شــمار می آیند - منجر شود و 
بدین ترتیب بیم آن می رود که با کم رونقی تولید صنایع دستی و صادرات، به تدریج این نوع محصوالت 
اثر شاخص خود در اقتصاد ملی کشور را از دست بدهند. ازاین رو، به نظر می رسد ارائه چارچوبی مختص 
ســنجش نوآوری در صنایع دستی متناســب با حال و هوای بومی کشور می تواند به شناخت وضعیت 
نوآوری در این دسته از صنایع و نیز طراحی مسیری برای بهبود کسب وکار در این صنایع کمک نماید.

برای پیمایش نوآوری در سطح جهان به طورمعمول دستورالعمل هایی تدوین می شود که کشورها 
می توانند براساس آن ها و با توجه به شرایط بومی خود، به تدوین پرسشنامه پیمایش نوآوری بپردازند. 
در این میان دستورالعمل اسلو2 )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی3، 2018( یکی از شناخته شده ترین 
دستورالعمل های پیمایش نوآوری است که مکرراً مورداستفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر، کشورهای 
مختلف نیز پیمایش هایی را برای سنجش نوآوری انجام می دهند که از شناخته شده ترین آن ها می توان 
به پیمایش های اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و اســترالیا اشاره کرد. براین اساس علی رغم رواج سنجش 
نوآوری در کشورها و صنایع مختلف، بررسی های اولیه نشان می دهد که این امر در صنایع خالق ایران 
سابقه ای ندارد. در سطح بین المللی نیز کمتر گزارشی با عنوان سنجش نوآوری در صنایع خالق یافت 
می شود و تنها بنیاد نوآوری نستا4 )2009 الف5( در گزارش خود، نوآوری در این صنایع را در سه گروه 

دستیابی به دانش، خلق نوآوری و تجاری سازی نوآوری طبقه بندی کرده است.
پویایی و تنوع باالی صنایع خالق، تالش برای دســتیابی به دانش )از جمله تحقیق و توســعه( را 

1 . Mahmoudian
2 . Oslo Manual
3 . OECD
4 . NESTA
5 . a
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ناگزیر می کند. بااین حال در بســیاری از صنایع خالق، ریسک انجام تحقیق و توسعه برای بنگاه خالق 
قابل پذیرش نیست چراکه در گروهی از این صنایع نظیر صنایع دستی هزینه انجام تحقیق و توسعه بیش 
از ظرفیت و توان بنگاه است و در گروه های دیگر نظیر پویانمایی و بازی های رایانه ای به دلیل خالقیت 
باالی صنایع، هزینه فعالیت ها به حدی باال می رود که دیگر جایی برای تحقیق و توسعه نباشد. ازطرف 
دیگر، اندازه گیری میزان نوآوری باتوجه به پیچیدگی فرایند تحقیق و توســعه دیگر به صورت سنتی و 
خطی امکان پذیر نمی باشد و لذا ارائه روشی جدید ضروری می شود؛ بنابراین مسئله اصلی در پژوهش 
حاضر، شناخت اجزا و ارائه چارچوبی مفهومی و اولیه برای سنجش نوآوری در صنایع خالق )باتمرکزبر 
حوزه صنایع دستی( متناسب با وضعیت بومی کشور است تا بدین وسیله پژوهشگران بتوانند در آینده با 

بررسی عملی ابعاد نوآوری در این بخش، زمینه ساز رشد بیشتر صنایع مذکور شوند.
در این مقاله با مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابتدا به معرفی صنایع خالق و صنایع دستی و 
نسبت این دو با هم پرداخته شده است. سپس انواع نوآوری هایی که در صنایع خالق استفاده می شوند 
معرفی شــده و با معرفی چارچوب های سنجش نوآوری سعی شده است تا شاخص هایی برای سنجش 
نوآوری در این صنایع یافت شــود. پس از خوشــه بندی شاخص ها و اســتفاده از نظرات کارشناسان 
صنایع دستی، در نهایت چارچوبی جهت ارزیابی نوآوری شامل 17 شاخص نهایی ذیل 5 عامل اصلی 
پیاده سازی نوآوری، مشارکت منابع انسانی، ارتباطات بیرونی، آموزش و یادگیری و تمرکز بر فرایندهای 

سازمانی به کمک روش تحلیل عامل اکتشافی ارایه گردیده است.

مبانینظریوپیشینهپژوهش
در سال 1947 اولین بار واژه صنعت فرهنگ در جامعه سرمایه داری به عنوان مجموعه ای از محصوالت، 
خدمات صنعتی و اســتاندارد مورد استفاده قرار گرفت )هورکهایمر1و همکاران، 2020(. در اوایل دهه 
1980، تغییراتــی مفهومی در درک ســاختارها و پویایی تولیدات فرهنگی صورت گرفت و اســتفاده 
از اصطالحاتــی چون صنایــع فرهنگی2، ایجاد، تولید و توزیع کاالهــا و خدمات فرهنگی، ارتباطات و 
تضادهای بین ســاخت و فروش و نیز تبادل ایده ها در میان حوزه های فرهنگی بیشــتر شد )آئودلی3، 
1983؛ میگ4، 1989(. اما درهمین راســتا در دهه 1990 اصطالح »صنایع خالق« نیز ظهور کرد که 

1 . Horkheimer
2 . Cultural Industries
3 . Audley
4 . Miege
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دربرگیرنده کلیه فعالیت هایی اســت که ریشــه در خالقیت ها، استعدادها و مهارت های فردی دارند و 
به طور بالقوه از ظرفیتی برای خلق ثروت و ایجاد شــغل در قالب ایجاد و بهره برداری از مالکیت فکری 

برخوردار می باشند )گرانهم1، 2005؛ هنری و دی بروین2، 2011(.
آنکتــاد3 )2008( صنایع خالق را فعالیت هایی مبتنی بر دانش می داند که از خالقیت و ســرمایه 
فکری اســتفاده می کنند تا به تولید محصوالت یا خدمات ملموس و غیرمستقیمی بپردازند که دارای 
محتوای خالقانه و ارزش اقتصادی می باشند. مطابق تعریف یونسکو4 )2012( صنایع فرهنگی و خالق 
صنایعی مرکب از ایجاد، تولید و تجاری سازی محتوای خالقانه و ناملموس می باشند و ماهیتی فرهنگی 
دارند. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا5 )2001( صنایع خالق را به عنوان نوعی خالقیت، مهارت 
و استعداد فردی تعریف می کند که می تواند با تکیه بر مالکیت فکری به خلق ثروت منتج شود. این نهاد 
در تقســیم بندی خود صنایع خالق را به 9 دسته تبلیغات و بازاریابی، معماری، صنایع دستی، طراحی، 
گرافیک، مد و محصول، فیلم، تلویزیون، رادیو و عکاســی، انتشــارات، موزه ها، گالری ها و کتابخانه ها، 

موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی تقسیم بندی کرده است.

صنایعدستی
در میان صنایع خالقی که در کشور ما وجود دارند، صنایع دستی باتوجه به حجم باالی صادرات و میزان 
اشــتغال زایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. فرهنگستان هنر ایران، ضمن تشریح هنرهای صناعی، 
این هنرها را بخشی از هنرهای سنتی می داند که با به کارگیری تکنیک و مهارت های مربوطه و باتکیه بر 
توانایی تولید غیرماشــینی، به ارائه محصوالتی متناسب با محیط زندگی فردی و اجتماعی می پردازد 
)یاوری6، 2010(. این صنایع گروهی از صنعت-هنرها هستند که اغلب با مصرف مواد بومی، استفاده از 
دست به عنوان عامل اصلی تولید و ابزار دستی به عنوان کمک کننده دستان، به تهیه و تولید محصوالتی 
می پردازنــد که بازتابنده خالقیــت، ابتکار، مهارت و ذوق هنرمند می باشــند و همین عوامل این نوع 
محصوالت را از ســایر کاالهای صنعتی متمایز می کند )فنایی7، 2008(؛ در اکثر قریب به اتفاق تعاریف 

1 . Garnham
2 . Henry & de Bruin
3 . UNCTAD
4 . UNESCO
5 . Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS)
6 . Yavari
7 . Fanayi
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پژوهشگران ایرانی از صنایع دستی، به بُعد صنعتی آن توجه شده و صنایع دستی ذیل مفهوم صنعت قرار 
گرفته است )دادور1 و همکاران، 2015(. در واقع صنایع دستی شامل گروهی از فنون گوناگون تولیدی 
با درون مایه و غنای فرهنگی اســت که به مقدار قابل توجهی از منطقه، تاریخ اقوام و دســته ها، باورها، 
سنت ها، دین و آداب و رسوم و همین طور از خالقیت، ابتکار، فکر و سلیقۀ افراد سرچشمه می گیرد. در 
حال حاضر مهر اصالت یونسکو، معیاری برای مرغوبیت، اصالت، نوآوری و قابلیت بازاریابی صنایع دستی 

در ایران است )حاجی پور شوشتری2، 1989(.

نوآوریدرصنایعخالق
نوآوری فرایند ایجاد تغییر در محصول یا خدمت و یا روش توســعه و عرضه آن ها، باهدف پاســخ به 
نیازهای متنوع و متغیر مشتریان است. درک و پیاده سازی صحیح این تغییرات و موفقیت در سازمان 
به مشــاهده روابط، کشف فرصت ها و استفاده مناسب از آن ها وابسته است. بااین حال در صنایع خالق 
مفهوم نوآوری اندکی متفاوت است و دسته بندی های متداول نوآوری با زمینه این صنایع تناسب ندارند؛ 
چراکه از یک ســو بیشــتر متمرکز بر اندازه گیری نوآوری های مبتنی بر فناوری و اختراعات ثبت شده 
هستند )نســتا، 2009 الف( و ازسوی دیگر نوآوری در صنایع خالق مبتنی بر تولید محتوا یا تجربیات 
جدید است و درنتیجه سنجش نوآوری باتوجه صرف به ابعاد سودمند اقتصادی نادرست می باشد. برخی 
از پژوهشــگران موارد نوآوری در صنایع خالق را به انواع زیر تقسیم کرده اند )استونمن3، 2008؛ مایلز 

و گرین4، 2008(:
فرآیندهای تحقیق و توســعه، اما در شرایطی متفاوت از آزمایشگاه های معمولی، مانند تولید  –

برخی از غذاها
ترکیبی از فناوری و محتوا، اما با اهداف جدید، به عنوان مثال بازی های ویدئویی آموزشی –
نوآوری بر مبنای تغییر زیبایی شناختی به جای بهره وری –

بخش اعظم نوآوری در صنایع خالق نوآوری های زیبایی شــناختی5 و محتوایی هستند. استونمن 

1 . Dadvar
2 . Hajipour Shoushtari
3 . Stoneman
4 . Miles & Green
5 . Aesthetic Innovation
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)2008( اشاره می کند که صنایع خالق گاهی اوقات از نوآوری های سنتی1 بهره می برند و براین اساس بر 
ویژگی های غیرمعمولی نوآوری در این صنایع تأکید می کند. این پژوهشگر نوآوری های زیبایی شناسی 
را بــا عنــوان »نرم« توصیف می کند و آن ها را در دو گروه طبقه بندی می کند؛ دســته اول نوآوری در 
محصوالتی که عمدتاً به صورت طبیعی جنبه زیبایی شــناختی دارند )نظیر موسیقی، کتاب و فیلم( و 
صنایع خالق نامیده می شوند و گروه دوم که مواردی نظیر طرح های جدید خودروها، محصوالت غذایی 

جدید و محصوالت الکتریکی دوباره طراحی شده را دربرمی گیرد و خروجی کاربردی دارند.
ازســوی دیگر بیانکی و بارتولوتی2 )1996( به آنچه نوآوری رسمی قلمداد می شود توجه کرده اند. 
این گونــه از نوآوری فرم محصول را بدون تغییــرات الزم در عملکرد محصول و روش های تولید تغییر 
می دهــد. آن ها معتقدند که فرم جدید، محتوای زیبایی شناســی یا نمادین محصول را ارتقاء می دهد. 
کاپتا3 و همکاران )2006( نیز طی مطالعات تجربی خود در بین سال های 1984 تا 2002 در صنعت 
ُمد از نوآوری سبکی4 سخن گفته اند که شامل تغییرات زیبایی شناسانه و نمادین در اجزای خدمات و 

محصوالت است.
الکایده مارزل و ترتاجادا-اسپارزا5 )2007( از افزایش ارزش دریافتی از محصول و ارضای نیاز مشتری 
مرتبط با ذائقه، تصویر اجتماعی و ترجیح تازگی به عنوان مشــخصه های اصلی نوآوری زیبایی شناسانه 
نام برده اند که کاربرد جدیدی را برای محصول فراهم نمی کند و حتی روشــی که محصول بکار گرفته 
می شــود را نیز تغییر نمی دهد؛ هرچند ممکن اســت از فناوری ها و مواد جدید استفاده کند. درنهایت 
نســتا )2009 ب6(، نوآوری نرم را این گونه تعریف کرده است: »نوآوری در کاالها و خدمات که به طور 
عمده برروی ادراک حسی، جنبه زیبایی شناختی7 یا جنبه فکری به نسبت بیشتری از عملکرد وظیفه ای 

محصول یا خدمت تأثیر می گذارد.«
اصطالح دیگر در حوزه نوآوری در صنایع خالق، نوآوری پنهان8 است که برای اولین بار در گزارش 
نستا )2006( باعنوان شکاف نوآوری9 معرفی شد و سپس در گزارش دیگر نستا )2007( در چهار حوزه 

1 . Traditional Innovation
2 . Bianchi & Bartolotti
3 . Cappetta
4 . Stylistic Innovation
5 . Alcaide-Marzal & Tortajada-Esparza
6 . b

7 . زیبایی شناسی نه تنها شامل عوامل بصری است بلکه دربرگیرنده مواردی چون حس، بو و صدا نیز می باشد.
8 . Hidden Innovation
9 . Innovation Gap
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طبقه بندی شد:
نوآوری های همانند، شامل فعالیت هایی که توسط شاخص های سنتی اندازه گیری می شوند، اما  –

معموالً از اندازه گیری حذف می شوند.
نوآوری بدون یک بنیان جدی علمی یا فناوری، مانند نوآوری در ســاختارهای ســازمانی و یا  –

مدل های کسب وکار.
نوآوری ایجادشده از ترکیب جدید فناوری ها و فرآیندهای موجود. –
نوآوری های کوچک که در سطح محلی توسعه داده شده اند. –

 مایلز و گرین )2008( نوآوری در صنایع خالق را متفاوت از نوآوری های متداول دانسته و به برخی 
از آن ها با عنوان نوآوری پنهان اشــاره کرده اند. براین اساس ایشان به این جمع بندی دست یافتند که 
برخی از جنبه های نوآوری که در صنایع خالق یافت می شوند، متفاوت از نوآوری سنتی است. آن ها رای 
این گونه نوآوری ها از اصطالح نوآوری پنهان استفاده کردند که بیشتر شامل تغییر در مدل کسب وکار 
و نوآوری های ســازمانی، ترکیب فناوری های موجود برای هدف جدید و نوآوری درحین کار با شناخت 

سطوح پایین تر نوآوری در مراحل توزیع تولید می باشد.

چارچوبمفهومیاولیهسنجشنوآوریدرصنایعخالق
برای پیمایش نوآوری در سطح جهان فعالیت هایی انجام گرفته است که معروف ترین آن دستورالعمل 
اُســلو )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2018( است. همچنین دستورالعمل صفحه امتیاز نوآوری 
اروپا1 )کمیسیون اروپا2، 2009( عملکرد نوآوری را در اتحادیه اروپا با شاخص نوآوری خالص می سنجد 
که از چهار نوع شــاخص اصلی شــرایط چارچوب، ســرمایه گذاری ها، فعالیت های نوآورانه و تاثیرات 

فعالیت های نوآورانه و مجموعاً 25 بُعد تشکیل شده است.
مایلز و گرین )2008( چارچوبی شش بُعدی برای نوآوری در صنایع خالق طراحی کردند و به طور 
خــاص بر چهار بُعد محصول فرهنگی، مفهوم فرهنگی، تحویل و رابط کاربری در زمینه صنایع خالق 
تأکید کردند. براین اساس به طورمعمول افراد در بنگاه های صنایع خالق بر سرمایه گذاری در تحقیق و 
توسعه برای توسعه یک فناوری جدید فکر نمی کنند؛ بلکه به اقتباس فناوری و سازگاری با نوآوری های 

1 . European Innovation Scoreboards (EIS)
2 . European Commission
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مبتنی بر فناوری توســعه یافته در بخش های دیگر )خارج از صنایع خالق( متمرکز می شوند؛ بنابراین 
اســتفاده نوآورانه از فناوری در صنایع خالق در فرایندهای جذب، برقراری ارتباط و تعامل با مشتریان 

نقشی حیاتی دارد.
بنیاد توســعه اجتماعی و اقتصادی اسکاتلند ابعاد مختلف نوآوری در صنایع خالق را در سه گروه 
نوآوری فناورانه، نوآوری در مدل کسب وکار و نوآوری نرم تقسیم بندی کرده اند. براین اساس بنگاه موفق، 
بنگاهی اســت که در هر ســه زمینه توانایی باالیی داشته باشد چرا که ایجاد ارتباط صحیح میان این 
زمینه ها صنایع خالق را تشکیل می دهد و چندگانگی پیشران اصلی موفقیت در نوآوری در این بخش 

است )ایکاس1، 2017(.
در زمینــه چارچوب های ســنجش نوآوری در صنایع خالق مطالعات کمتری به چشــم می خورد. 
ازاین رو در این پژوهش ابتدا چارچوب های مختص صنایع خالق بررسی شده اند و سپس باتوجه به سایر 
چارچوب های سنجش نوآوری در حوزه های دیگر، چارچوب اولیه از مطالعات موجود استخراج و تکمیل 
شــده است. اولین چارچوبی که به پیمایش نوآوری در صنایع خالق پرداخته است در گزارش نوآوری 
بخشــی نستا )2009 الف( منعکس شده است. براین اساس، بنیاد نوآوری نستا بامعرفی 16 شاخص و 
خوشه بندی آن ها در سه حوزه، روشی برای محاسبه و سنجش نوآوری در بخش های مختلف صنعتی 
پیشنهاد داده است )جدول 1( و درادامه با پیمایش 9 بخش از صنایع بریتانیا، صنایع ُمد و معماری را 

به عنوان صنایع خالق معرفی کرده است.
در چارچوبی دیگر پروتگرو2 و همکاران )2016( سنجش نوآوری در صنایع خالق را در سه دسته 
تقســیم بندی کرده اند: نوآوری سنتی که موارد متداول در سنجش نوآوری مانند نوآوری در محصول، 
فرایند و ســازمان و تحقیق و توسعه را دربرمی گیرد؛ مشــخصه های بنیان گذاران صنایع خالق که به 
تجربه و تنوع جنسیتی و تخصصی در اعضای تیم اشاره دارد و نهایتاً مشخصه های بنگاه صنایع خالق 
که به موارد آموزشــی و توانایی های تولید و کسب دانش در صنایع خالق توجه می کند )جدول 2(. با 
نگاهی به مؤلفه های احصاشده توسط ایشان، روشن می شود که این پژوهشگران بیش از نوآوری نرم به 
نوآوری های متداول توجه کرده اند؛ هرچند با استفاده از شاخص نوآوری در محصول و پس ازآن میزان 

فروش محصول سعی داشته اند تأثیرات محصوالت را نیز درنظر بگیرند.

1 . Economic and Social Development (EKOS)
2 . Protogerou
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جدول1:معیارهایسنجشنوآوریبخشی)نستا،2009الف(

فعالیتهای
تجاریسازینوآوریایجادنوآوریدستیابیبهدانشنوآوری

عمومی بین همه 
بخش ها

نسبت ایده ها از منابع بیرونی
شدت تحقیق و توسعه

شدت طراحی
استفاده از شرکای خارجی 

برای دستیابی به دانش

شدت فرایند نوآوری
درصد فروش از محصوالت 

جدید
تنوع نوآوری

استفاده از شرکای خارجی 
برای ایجاد نوآوری

میزان هزینه جهت ایجاد 
شهرت و برندسازی

استفاده از شرکای خارجی 
برای تجاری سازی

قابلیت های چندگانهقابلیت های چندگانهویژه هر بخش
کار تیمی

انواع ارتباط با مشتری
قابلیت های چندگانه

حفاظت از مالکیت فکری

جدول2:شاخصهاینوآوریدرصنایعخالق)پروتگرووهمکاران،2016(1

دستهشاخصهاینوآوریدرصنایعخالقردیف

نوآوری در محصول1

نوآوری سنتی1

تحقیق و توسعه2

فروش محصوالت جدید3

فروش خدمات جدید4

نوآوری در فرایند5

نوآوری در سازمان6

محافظت از دارایی های فکری به شکل رسمی7

محافظت از دارایی های فکری به شکل غیررسمی8

1 . Traditional Innovation
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دستهشاخصهاینوآوریدرصنایعخالقردیف

دستیابی به امکانات آموزشی9

مشخصه های 
بنیان گذاران صنایع 

خالق

تجربه حرفه ای10

تنوع جنسیتی تیم11

تنوع تخصصی تیم12

سطح تحصیلی کارمندان13

مشخصه های 
بنگاه های صنایع 

خالق

آموزش کارمندان14

توانایی تولید محصوالت15

فعالیت های شبکه سازی16

دانش از منابع باز17

هندکه1 )2004( و اســتونمن )2008( برای اندازه گیــری نوآوری نرم در صنایع خالق، هیچ مانع 
غیرقابل نفوذی نمی بینند، هرچند اذعان دارند که ممکن است اندازه گیری چنین نوآوری هایی سخت تر 
باشــد. بااین حال برخی از چارچوب های ســنجش نوآوری که در این بخش از پژوهش معرفی شــد 
کمتر می توانند به طور کامل نوآوری را در صنایع دســتی بررســی کنند زیرا نگاه توسعه دهندگان این 
چارچوب ها بیش ازآن که معطوف به صنایع دستی باشد، دربردارنده سنجه های نوآوری در صنایع مبتنی 
بر فناوری های متوسط و پیشرفته بوده است. به عنوان مثال اگرچه در آخرین نسخه از دستورالعمل اُسلو 
به تعریف و شمول فعالیت های خالقانه در زمره تعریف نوآوری توجه شده است، در همین دستورالعمل 
بیان شــده است که ســنجش نوآوری در برخی از فعالیت های اقتصادی )نظیر صنایع دستی به عنوان 
زیرمجموعه بخش هنری( - که توســط ُکد بین المللی طبقه بندی اســتاندارد صنعتی2 نسخه چهارم 
مشــخص شده اند - از پیمایش های نوآوری کنار گذاشته شــوند چراکه امکان مقایسه بین المللی این 
شاخص ها به واسطه سطح باالی مداخله دولت ها و مؤسسات غیرانتفاعی در ارائه خدمات مرتبط وجود 
ندارد. عالوه براین، درمورد صنایع دستی خصلت وابسته بودن آن ها به آداب، سنن و فرهنگ هر منطقه از 

1 . Handke
2 . International Standard Industrial Classification (ISIC)
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جمله مواردی است که استفاده صرف از این دستورالعمل را برای تعریف و سنجش نوآوری دچار مشکل 
می کند چراکه امکان مقایسه بین المللی شاخص ازبین می رود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر کارگاه های 
صنایع دستی موجود در کشور را کارگاه های کمتر از 10 نفر تشکیل می دهند، مطابق با متن تصریح شده 
در دستورالعمل اُسلو این نوع از کسب وکارها در شمول سنجش نوآوری این دستورالعمل قرار نمی گیرند 
)ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2018(. الزم به ذکر است کانینگهام1 )2014( نیز به این مسئله 
اشــاره کرده است و ازاین رو اصطالح نوآوری پنهان را برای این دسته از بنگاه ها مورداستفاده قرار داده 

است.
ازطرف دیگر ازآنجاکه موردمطالعه این پژوهش حوزه صنایع دســتی است، پراکندگی مکانی، تنوع 
محصوالت فرهنگی و ماهیت نامشــخص خروجی های نوآورانــه این حوزه، مبین ضعف چارچوب های 
موجود ســنجش نوآوری در ارزیابی وضعیت نوآوری در این صنایع اســت و درنتیجه برای ســنجش 
نوآوری در این صنایع بهتر اســت چارچوبی جدید متناســب با ویژگی های داخلی توســعه داده شود. 
دراین میان چارچوب های نســتا )2009 الف( و پروتگرو و همکاران )2016( بیش از سایر چارچوب ها 
قابل بهره برداری می باشــند و درنتیجه با ترکیب و تدقیق این دو چارچوب به عنوان چارچوب مبنا و با 
تکمیل آن ها باتکیه بر شاخص های مورداشاره در سایر مطالعات حوزه نوآوری های نرم و پنهان، چارچوب 

مفهومی اولیه توسعه یافته است )جدول 3(.

جدول3:چارچوبمفهومیاولیهپژوهشبرگرفتهازمرورپیشینه2

منبعشاخصردیف

دستیابیبهدانش

نستا )2009 الف(؛ پروتگرو و همکاران )2016(ایده از منابع بیرونی برای توسعه محصول جدید1

آموزش و تحصیالت کارکنان کارگاه جهت 2
طراحی ایده

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2005(؛ 
نستا )2009 الف(؛ پروتگرو و همکاران )2016(

نستا )2009 الف(؛ دوتا2 )2012(؛ پروتگرو و یادگیری از طریق تحقیق و توسعه3
همکاران )2016(

1 . Cunningham
2 . Dutta
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منبعشاخصردیف

نستا )2009 الف(استفاده از منابع داخلی برای طراحی ایده4

نستا )2009 الف(مشارکت کارکنان در دستیابی به دانش5

 جذب دانش از طریق همکاری با منابع6
 بیرونی کارگاه

مایلز و گرین )2008(؛ نستا )2009 الف(؛ 
پروتگرو و همکاران )2016(

پروتگرو و همکاران )2016(تنوع جنسیتی و تنوع تخصصی کارکنان7

پروتگرو و همکاران )2016(به دست آوردن دانش از منابع باز8

خلقنوآوری

مایلز و گرین )2008(، نستا )2009 الف(؛شدت نوآوری در فرایندهای تولیدی کارگاه9
 پروتگرو و همکاران )2016(

نوآوری در فرایند توسعه محصول )زیبایی و 10
جنبه های عملکردی(

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2005(؛ 
مایلز و گرین )2008(؛ نستا )2009 ب(

مایلز و گرین )2008(نوآوری در توسعه سازمان11
پروتگرو و همکاران )2016(

مایلز و گرین )2008(نوآوری در بازاریابی و مدل کسب وکار12

تنوع فعالیت نوآوری )میزان استفاده کارگاه از 13
انواع نوآوری(

مایلز و گرین )2008(؛ نستا )2009 الف(؛ 
پروتگرو و همکاران )2016(

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2005(؛ استفاده از منابع بیرونی دانش برای خلق نوآوری14
نستا )2009 الف(

نستا )2009 الف(مشارکت کارکنان در خلق نوآوری15

 میزان تعهد گروه های مختلف کارگاه در 16
پروتگرو و همکاران )2016(خلق نوآوری
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منبعشاخصردیف

بهرهبرداریازنوآوری

میزان هزینه کرد کارگاه در حوزه بازاریابی و 17
نستا )2009 الف(؛ دوتا )2012(برندسازی نوآوری

نستا )2009 الف(مشارکت کارکنان در بهره برداری از نوآوری18

شبکه سازی با منابع بیرونی کارگاه جهت 19
پروتگرو و همکاران )2016(بهره برداری از نوآوری

 میزان حفاظت از دارایی های فکری 20
به صورت رسمی

نستا )2009 الف(؛ پروتگرو و همکاران )2016(؛ 
کمیسیون اروپا )2009(

 میزان حفاظت از دارایی های فکری21
پروتگرو و همکاران )2016( به صورت غیررسمی

میزان فروش محصوالت نوآورانه به نسبت کل 22
نستا )2009 الف(فروش محصوالت

دوتا )2012(استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات23

پروتگرو و همکاران )2016(تجربه کارکنان در بهره برداری از نوآوری24

اما به منظور تدقیق و بومی سازی چارچوب اولیه حاصل از مرور پیشینه پژوهش و باتوجه به ماهیت 
آمیختــه )کیفی- کّمی( روش پژوهش حاضر، با تشــکیل یک گروه کانونی پیش مقدماتی1 - به عنوان 
یکــي از روش هاي کلیدي اکتشــاف کیفي در حوزه علوم اجتماعي - تالش شــد تــا چارچوب اولیه 
متناسب با فضای بومی و ویژگی های بخشی صنایع دستی کشور و باهمکاری چهار ُخبره، یعنی دو عضو 
هیئت علمی از حوزه مدیریت فناوری و نوآوری و دو کارشناس حوزه صنایع دستی )10 سال سابقه کار 
تخصصی در این حوزه( اصالح شود. براین اساس در گروه کانونی از 24 شاخص عنوان شده در چارچوب 
اولیه 6 شاخص حذف شد و درنهایت 18 شاخص به عنوان چارچوب مفهومی پژوهش مدنظر قرار گرفت 

)جدول 4(.

1 . Pre-pilot Focus Group
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جدول4:اجزایچارچوبمفهومیسنجشنوآوریدرصنایعخالق

)مستخرجازجمعبندینظراتگروهکانونی(

محورشاخصردیف

کسب ایده از منابع بیرونی برای توسعه محصول جدید1

دستیابی به دانش

آموزش و تحصیالت کارکنان کارگاه جهت طراحی ایده2

یادگیری از طریق تحقیق و توسعه داخلی3

صرف منابع داخلی برای ایده یابی4

مشارکت کارکنان کارگاه برای یادگیری و دستیابی به دانش5

جذب دانش از طریق همکاری با منابع بیرونی کارگاه6

شدت نوآوری در فرایندهای تولیدی کارگاه7

خلق نوآوری

نوآوری در فرایند توسعه محصول8

نوآوری در فرایند توسعه سازمان )سازمانی، بازاریابی، فرایند، مدل 9
کسب وکار، فروش، تحویل و ارتباط با مشتری و ...(

استفاده از منابع خارجی برای خلق نوآوری10

مشارکت کارکنان در خلق نوآوری11

تعهد گروه های مختلف کارگاه در خلق نوآوری12

هزینه کرد کارگاه در بازاریابی و برندسازی13

بهره برداری از نوآوری

مشارکت کارکنان کارگاه در بهره برداری از نوآوری14

شبکه سازی با منابع بیرونی کارگاه15

میزان حفاظت از دارایی های فکری16

میزان فروش محصوالت نوآورانه به نسبت کل فروش محصوالت17

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات18
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روشپژوهش
رویکرد پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده پژوهشــی آمیخته )کیفی - کمی(، از منظر هدف پژوهشی 
اکتشــافی و از لحاظ نتیجه پژوهش توسعه ای می باشد. براین اســاس در بخش اول پژوهش )مرحله 
کیفی( با اســتفاده از ابزارهای مطالعات کتابخانه ای، برگزاری یک جلسه گروه کانونی پیش مقدماتی 
و توزیع پرسشــنامه، اطالعات موردنیاز جمع آوری شد. در بخش دوم برای تحلیل شاخص های مؤثر 
در ســنجش نوآوری در صنایع دستی به منظور تدوین چارچوبی برای سنجش نوآوری در این صنایع، 
از راهبرد پژوهش پیمایشــی و از روش تحلیل عاملی اکتشافی1 )به فراخور فقدان شواهد کافي براي 
توســعه فرضیه درباره تعداد عوامل زیربنایي داده ها( اســتفاده شــد. الزم به ذکر است که در پژوهش 
جاری از میان کارشناسان حوزه صنایع دستی )کارآفرین، استادکار، مدیر و هنرمند( بابیش از دو سال 
ســابقه فعالیت مندرج در بانک اطالعاتی شرکت های صنایع دستی برتر کشور وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی، 200 نفر انتخاب شــدند که درنهایت با توزیع پرسشنامه بین آنان، 62 

پرسشنامه تکمیل شد.
در ارزیابی روش تحلیل اطالعات، ابتدا نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف - اسمیرنوف2 تائید 
شــد )آماره=0/106 ؛ سطح معنی داری=0/200( و براین اساس در ادامه از آزمون های پارامتریک برای 
تحلیل داده های پژوهش اســتفاده شد. همچنین برای تضمین کیفیت پژوهش بااستفاده از آزمون تی 
تک نمونه ای3 روایی پرسشنامه بررسی شد. باتوجه به نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای با حد آزمون 
3 و اطمینان 95% و سطح خطای کوچک تر از 0/05، معناداری تمامی پرسش های مربوط به سنجش 
نوآوری در صنایع دســتی تائید شــد و پژوهش ازنظر روایی موردتائید قرار گرفت. برای ارزیابی قابلیت 
تحلیل عاملی داده ها نیز دو شــاخص آماری مورداستفاده قرار گرفت. دراین راستا کفایت حجم نمونه 
برای تحلیل عاملی با محاسبه شاخص ِکی ام او4 )0.718( موردبررسی قرار گرفت که به فراخور فاصله با 
مرز 0/6، کفایت حجم نمونه حاضر تائید شد. همچنین دستیابی به میزان 0/000 برای شاخص بارتلت5 
)با حد مرزی 0/05( نیز مبین همبستگی مناسب متغیرها بود. ازسوی دیگر برای ارزیابی پایایی پژوهش 

1 . Exploratory Factor Analysis
2 . Kolmogorov–Smirnov
3 . One Sample T Test
4 . Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
5 . Bartlett
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از شاخص استخراج1 اســتفاده شد. شاخص استخراج نمایشگر مقداری از واریانس هر متغیر است که 
مجموعه عامل های موردنظر توانسته اند آن را تبیین کنند. در این پژوهش همه مقادیر استخراجی بیشتر 
از 0/5 بودند و براین اســاس تناسب سؤاالت در فرآیند تحلیل عاملی تائید شد. همچنین نتایج تبیین 
کل واریانس، سؤاالت را در پنج خوشه قرار داد. دراین راستا باتوجه به تبیین 71% واریانس باتکیه بر پنچ 
خوشه مذکور، قدرت تبیین گری سؤاالت پرسشنامه نیز موردتائید قرار گرفت. درپایان و پس از اطمینان 
از کیفیت پژوهش، تحلیل اطالعات در دســتورکار قرار گرفت و  با به کارگیری تحلیل عامل اکتشافی، 

شاخص های سنجش نوآوری باکمک نرم افزار اس پی اس اس2 دسته بندی شدند.

تجزیهوتحلیلوبررسییافتههایپژوهش

چرخشونامگذاریعوامل
در جدول 5 باعنایت به باالبودن بار عاملی هرکدام از شاخص های پژوهش در زیرعامل های مشخص شده؛ 
می توان به وضوح ســؤاالت هر عامل را اســتخراج کرد. براین اساس پرســش های استخراجی برای هر 
عامل مشــخص شدند که در این میان 17 شــاخص توانستند در خوشــه ها قرار گیرند. درواقع تنها 
شاخص »شــدت نوآوری در فرایندهای تولیدی کارگاه« )با عدد ماتریس چرخش یافته کمتر از 0/5( 
همبستگی الزم را با بقیه شــاخص ها به دست نیاورد و درنتیجه از مدل نهایی حذف شد. بدین ترتیب 
سایر پرسش های پرسشنامه قابل تلخیص در پنج عامل بودند. ازسوی دیگر نام گذاری می بایست برمبنای 
شاخص های هر عامل و باتوجه به پیشینه پژوهش انجام شود به گونه ای که نام عامل، گروه شاخص های 
وابسته به خویش را نمایندگی کند. باعنایت به شاخص ها و نیز با درنظرگرفتن پیشینه پژوهش، عوامل 
در جدول 5 نام گذاری شــدند. براین اســاس می توان به پیاده ســازی نوآوری، مشارکت منابع انسانی، 
ارتباطــات بیرونی، آموزش و یادگیری و تمرکز بر فرایندهای ســازمانی به عنــوان عوامل تأثیرگذار بر 

سنجش نوآوری در صنایع دستی اشاره کرد.

1 . Extraction
2 . SPSS
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جدول5:ماتریسچرخشیافتهونامگذاریعواملمؤثر

پیاده سازی شاخص ها
نوآوری

مشارکت 
منابع 
انسانی

ارتباطات 
بیرونی

آموزش و 
یادگیری

تمرکز بر 
فرایندهای 

سازمانی

10/652- نوآوری در فرایند توسعه محصول

20/568- استفاده از منابع خارجی برای نوآوری

30/748- هزینه کرد کارگاه در بازاریابی و برندسازی

40/798- حفاظت از دارایی های فکری

50/625- محصوالت نوآورانه نسبت به کل فروش

60/711- استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

 7- جذب دانش از طریق همکاری با
 منابع بیرونی

 )مانند مشارکت با تأمین کنندگان،
 مشتریان و رقبا(

0/570

80/643- مشارکت کارکنان کارگاه در خلق نوآوری

90/840- تعهد گروه های مختلف در خلق نوآوری

10- مشارکت کارکنان کارگاه در بهره برداری 
0/774نوآوری

11- کسب ایده از منابع بیرونی برای توسعه 
0/801محصول جدید

120/566- شبکه سازی با منابع بیرونی

130/798- میزان آموزش و تحصیالت کارکنان

140/699- یادگیری از طریق تحقیق و توسعه

15- مشارکت کارکنان برای یادگیری و 
0/549کسب دانش
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پیاده سازی شاخص ها
نوآوری

مشارکت 
منابع 
انسانی

ارتباطات 
بیرونی

آموزش و 
یادگیری

تمرکز بر 
فرایندهای 

سازمانی

16- صرف منابع داخلی کارگاه برای 
0/822ایده یابی

17- نوآوری در فرایندهای توسعه سازمانی 
)بازاریابی، سازمان، فرایند، مدل کسب وکار، 

فروش، تحویل و ارتباط با مشتری(
0/522

بحثونتیجهگیری
صنایع خالق و به طورخاص صنایع دستی از جمله صنایع درحال رشد در سطح جهانی هستند و کشور 
ما نیز دراین زمینه از مزیت رقابتی برخوردار است. ازاین رو ضمن تأکید بر لزوم حفظ اصالت موجود در 
صنایع دستی، نوآوری نقش مهمی در توسعه بازارهای داخلی و خارجی کارگاه های فعال در این حوزه 
دارد. ارزیابی نوآوری در این کارگاه ها و تالش برای رفع نقاط ضعف می تواند کمک شایانی به تقویت این 
بنگاه ها در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی نماید. در این پژوهش 18 شــاخص ازطریق مرور پیشینه 
برای ارزیابی نوآوری در این کارگاه ها شناســایی شد و سپس پرسشنامه جهت تحلیل عاملی اکتشافی 
میان خبرگان این حوزه توزیع شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 17 شاخص در قالب پنج خوشه 
موردتائید قرار گرفتند که این خوشــه ها با عناوین »پیاده ســازی نوآوری«، »مشارکت منابع انسانی«، 
»ارتباطــات بیرونی«، »آموزش و یادگیری« و »تمرکز بر فرایندهای ســازمانی« در چارچوب ارزیابی 

نوآوری در صنایع دستی نام گذاری شدند )شکل 1(.
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شکل1:چارچوبارزیابینوآوریدرصنایعدستی

در عامل پیاده سازی نوآوری، شاخص »حفاظت از دارایی های فکری« دارای باالترین اهمیت است. 
صنایع دســتی به منحصربه فردی و یگانگی شناخته می شوند و درصورت نسخه برداری غیرمجاز، ارزش 
خود را از دست می دهند. براین اساس اتخاذ راهکارهای حفاظت از این دارایی ها مسئله ای حائز اهمیت 
اســت که در عمده کارگاه های سنتی کشور نادیده گرفته شــده و زیان های فراوان به این صنعت در 
سطح داخلی و بین المللی تحمیل کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد یک برنامه ملی مدون و منسجم 
می تواند در توانمندســازی این کارگاه ها یاری رسان باشد. خوشه دوم مشارکت منابع انسانی نام نهاده 
شــده است که شاخص »تعهد کارکنان در خلق نوآوری« در آن از باالترین اهمیت برخوردار است که 
نشــان از اهمیت حضور فیزیکی و ذهنی کارکنان در مراحل خلق و طراحــی ایده و نوآوری دارد. در 
عامل سوم )آموزش و یادگیری( مهم ترین شاخص »آموزش و سطح تحصیالت کارکنان« است چراکه 



163 چارچوبیبرایارزیابینوآوریدرصنایعخالقباتمرکزبرصنایعدستی

افزایش توانایی مهارتی و تحصیالت مرتبط دانشــگاهی موجب بهبود وضعیت نوآوری در صنایع دستی 
می شــود. این موضوع اهمیت برگزاری دوره های دانشگاهی و تخصصی بامحوریت افزایش مهارت ها و 
تخصص های مرتبط در صنایع دستی را موردتأکید قرار می دهد. خوشه بعدی با عنوان ارتباطات بیرونی 
نام گذاری شده است که در آن شاخص »کسب ایده از منابع بیرونی« برای توسعه محصوالت از باالترین 
اهمیت برخوردار اســت. براین اســاس تأکید صرف بر مهارت های موروثی و عدم توجه به خالقیت ها و 
ایده های بیرونی که به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم به صنایع دستی مرتبط است، یکی از آسیب های 
جدی در کارگاه های سنتی صنایع دستی کشور به شمار می رود. دراین راستا توسعه سازوکارهای مبتنی 
بر فناوری اطالعات می تواند کارســاز باشد. درنهایت نیز عامل فرایندهای سازمانی قرار دارد که در این 
خوشــه نیز شــاخص »صرف منابع داخلی کارگاه برای ایده یابی و نوآوری« از اهمیت باالیی برخوردار 
است. براین اساس ایده یابی در سازمان نیازمند صرف منابع اعم از منابع فکری، مالی و مدیریتی است و 

کارگاه های نوآور می بایست این موضوع را در فعالیت های روزانه خود بگنجانند.
باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش به سیاست گذاران این حوزه پیشنهاد می شود مقوله آموزش 
حقــوق مالکیت فکری به ویژه حق مؤلف موردتوجه قرار گیــرد و همچنین در نحوه اعمال این حقوق 
درراستای تقویت انگیزه هنرمندان خالق و کارگاه های صنایع دستی نوآور اقدامات بیشتری در دستورکار 
قرار گیرد. ازسوی دیگر باتوجه به این که نتایج پژوهش حاضر بر توسعه و بهبود محصوالت و استفاده از 
منابع خارجی برای توســعه نوآوری تأکید دارد به مدیران کارگاه ها توصیه می شود که فرایندهای الزم 
برای بهره گیری از نوآوری باز را در برنامه کاری خود بگنجانند و ســازوکارهای الزم را جهت تبادل و 
بهره برداری از منابع بیرونی ایده ها و یا محصوالت و خدمات ســایر همکاران و رقبا طرح ریزی نمایند. 
عالوه براین، توجه دوچندان به موضوع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات جهت معرفی قابلیت ها 
و دســتاوردهای نوآورانه انجام شــده در حوزه صنایع دســتی از جمله مواردی است که درصورت اجرا، 
می تواند رشــد قابل توجهی در سودآوری کارگاه های صنایع دستی به همراه داشته باشد. درنهایت نتایج 
این پژوهش بر لزوم آموزش کارکنان و استفاده از تحقیق و توسعه جهت بهبود محصوالت و فرایندهای 
تولیدی در کارگاه های سنتی تأکید دارد. این مهم باتوجه به سنتی بودن اکثر کارگاه های صنایع دستی 
کشــور می تواند در دستورکار وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی قرار گیرد تا پس از 
حصول به دســتاوردهای فناورانه جدید و انتشار آن در بین کارگاه های صنایع دستی، به رشد و ارتقای 

نوآوری در این حوزه کمک شایانی نماید.
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بدون شــک این پژوهش با محدودیت هایی ازجمله کمبود مطالعات پیشین در زمینه نوآوری در 
صنایع خالق کشــور و همچنین فقدان بانک اطالعاتی خبرگان نوآور در صنایع دســتی جهت تکمیل 
پرسشنامه های پژوهش مواجه بوده است. درواقع، پراکندگی صنایع دستی در سراسر کشور، تنوع فراوان 
این صنایع و مشــخص نبودن محصوالت و فرایندهای نوآورانه این حوزه، یکی دیگر از محدودیت هایی 
اســت که دسترســی به متخصصان و نوآوران صنایع دستی را دشوارتر کرده اســت. باتوجه به تمامی 
این موارد به پژوهشــگران آتی پیشــنهاد می شود که از چارچوب ارائه شــده برای سنجش نوآوری در 
صنایع دســتی استان ها و مقایسه بین آن ها و نیز بررســی نوآوری در یک مورد از صنایع دستی استان 
مانند صنایع چوب یا سفال استفاده کنند. همچنین پژوهشگران می توانند در مطالعات آتی به توسعه و 

تکمیل چارچوب کنونی برای سنجش نوآوری در سایر زمینه های صنایع خالق بپردازند.
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