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Abstract

Survey results indicate that the majority of
studies on entrepreneurship have merely
focused on industrial entrepreneurship.
Studying and distinguishing the cultural
entrepreneurial
processes,
particularly
entrepreneurship that concerns cultural goods
is necessary to establish a developed country
in various industrial, social, political, and
cultural aspects. These conditions are deemed
essential for the fulfillment of any other end
as well as providing the fundamental grounds
for the growth of cultural entrepreneurship,
distinguishing the contexts that impact the
entrepreneurship of cultural goods renders the
feasibility of development for the involved
individuals and cultural entrepreneurs,
alongside implementing the necessary
considerations for government policies.
Accordingly, the present study strives to
distinguish the effective contexts for
entrepreneurship of cultural goods in Iran and
further presents a qualitative method of
content analysis. Data were gathered through
semi-structured and in-depth interviews
conducted with thirteen individuals that were
*

Corresponding author: etebarian@ymail.com

included within the three respective areas of
cultural goods entrepreneurs, culture and art
professors, and policymakers, by employing
the
snowball
sampling
technique.
Accordingly, the gathered data were further
analyzed via open and axial coding at three
levels. Conclusively, the obtained results
were classified into five separate axes, which
are listed as the mental pattern of independent
cultural consumption and production in
society, establishing a shared vision for the
advancement of cultural federalism in society,
cultural systems providing services in society,
cultivating the personal capabilities of
cultural entrepreneurs in society, and
productive culture learning process in society.
Each of these designated axes includes
subcategories that have been addressed in this
study.
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شناسایی بسترهای مؤثر بر کارآفرینی محصوالت فرهنگی در ایران
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چكيده
بر اساس بررسيهای انجامشده ،عمده تحقیقات در موضوع کارآفریني ،به کارآفریني در صنعت پرداخته است .اما الزم است به بررسیي و شناسیایي فرآینیدهیای
کارآفرینانه فرهنگي ،خصوصاً کارآفریني در زمینه محصوالت فرهنگي نیز پرداخته شود .شناسایي بسترهای مؤثر بر کارآفریني محصوالت فرهنگي ،امکان رشید را
برای اصحاب فرهنگ ،کارآفرینان فرهنگي و مالحظات الزم را برای سیاستگذاری دولتي آشکار ميسازد .پژوهش حاضر با هدف شناسیایي بسیترهای میؤثر بیر
کارآفریني محصوالت فرهنگي در ایران و به روش کیفي از نوع تجزیهوتحلیل مضمون است .دادهها از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته و عمیق با  13نفیر در سیه
حوزه کارآفرینان محصوالت فرهنگي ،اساتید فرهنگ و هنر و سیاستگذاران این حوزه با استفاده از تکنیک گلوله برفي گردآوری شد و با اسیتفاده از کدگیذاری
باز و محوری در سه سطح موردبررسي و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده در قالب پنج محور مجزا طبقهبندی شد کیه عبیارتانید از :الگیوی ههنیي
مصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامعه ،ایجاد چشمانداز مشترک توسیعه فیدرالیزم فرهنگیي در جامعیه ،نظیامهیای فرهنگیي خیدمترسیان در جامعیه ،توسیعه
قابلیتهای شخصي کارآفرینان محصوالت فرهنگي در جامعه و یادگیری خالقانه فرهنگ در جامعه .هریک از این محورها خود شامل زیرمقوالتي هسیتند کیه در
این مقاله به آنها پرداخته شدهاست.
کليدواژهها :بسترهای مؤثر ،کارآفریني ،کارآفریني فرهنگي ،محصوالت فرهنگي ،کارآفریني محصوالت فرهنگي
برای استنادات بعدی به این مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
Tanhaie Rad, H., Etebarian, A., & Rashidpoor, A. (2020). Identifying the Effective Contexts for Entrepreneurship
of Cultural Products in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 12(3), 17-28. {In Persian}.
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.3.1227

 -1مقدمه

گسترش دانش و استقالل انساني را با خود به همراه داشته

1

در جوامعي که وجود منابع عظیم طبیعي؛ سرمایهگذاری در

باشد [ .]1بر اساس مدل آپادورای ، 2ما با دنیای متفاوتي

سرمایه انساني و فرهنگي را نادیده گرفته و بنای جامعه

شامل جریان پر شتاب جابجایيهای مردمان؛ جهانگردان،

دانایيمحور را غیرضروری ساخته؛ اقتصادهای رانتي و مبتني

مهاجران ،تبعیدیان ،پناهندگان و کارگران مهمان؛ جابجایيهای

بر صادرات منابع طبیعي ،تثبیت شدهاست .ممکن است

فناوری ،مکانیکي و اطالعاتي؛ جابجایيهای مالي و

کشوری با این مشخصات بسیار ثروتمند شود اما فاقد

تصویرهای رسانهای؛ جابجایيهای ایدئولوژیک از یکسو و

اقتصادی فراصنعتي باشد که تنوع شغلي ،پیچیدگي اجتماعي،

از سویي دیگر با انشقاق و جدایي این عناصر یعني مردم،
Appadurai
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شناسايی بسترهای مؤثر بر کارآفرينی محصوالت فرهنگی در ايران

ماشینآالت ،پول ،تصویرها ،آراء ،آرمانها و اعتقادات مواجه

 -2مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق

هستیم [ .]2در اغلب جوامع ،ارزشهای جمعي در حال

ایزایدین و وی ،]4[ 2برای رسیدن به کارآفریني پایدار ،چهار

اتمیزه شدن و حرکت به سمت ارزشهای فردی است،

بُعد اقتصادی ،اجتماعي ،زیستمحیطي و فرهنگي را بر پایه

فوکالت 1از مفاهیم حکومتي برای توضیح این مطلب که

ارکان سهگانه توسعه پایدار (زیستمحیطي ،اجتماعي و

چگونه نئولیبرالیسم ،بازار را تحت تأثیر قرار ميدهد و

اقتصادی) معرفي ميکنند .بهروشني اصول عمده اخالقي و

فعالیتهای فردگرایانه را درهم ميآمیزد تا عاملیت کارآفرین

ارزشمحور هیل توسعه پایدار قرار گرفتهاست .اقتصاددانان

را درهمریخته کند ،صحبت کرده است [ .]3پرداختن به

تأکید دارند آنچه انگیزه انسان را بیدار ميسازد ،دیگر

عناصر فرهنگي ،بهترین پاسخ ،برای دریافت عاملیت انسان و

عقالنیت اقتصادی او نیست بلکه منفعتهایي است که

حرکت در جهت کسب ارزشهای جمعي را دربر دارد و

همنسلها و نسلهای آینده با آن مواجه خواهند شد و در این

سرمایهگذاری در زمینه کارآفریني محصوالت فرهنگي یکي از

بین ،کارآفریني فرهنگي نهتنها بر رشد اقتصادی بلکه بر تحقق

راهکارهای برونرفت از این ورطه است .نپرداختن به مقوله

ارزشهای فرهنگي ،رشد و توسعه پایدار آن نیز مبادرت دارد.

کارآفریني محصوالت فرهنگي ،ميتواند خطراتي از جمله

این تغییر دیدگاه به معنای ارائه ابرانگاره جدیدی در مسائل

گرایش به مصرفگرایي در جامعه ،مواجهه با استحاله

اقتصادی است که باید مسائل اقتصادی را از دریچه علوم

فرهنگي ،شکاف فرهنگي و خطرات ناشي از جهانيشدن را

میانرشتهای ،خصوصاً علوم انساني ،تحلیل و بازشناسي کرد.

در کمین سرزمین بنشاند .توجه به این موضوع ،ضروری است

حوزه کارآفریني و فرهنگ ،یک رابطه دوسویه با یکدیگر

که در کارآفریني محصوالت فرهنگي ،افراد هوشمند ،خالق،

ایجاد کردهاند؛ از یکسو فرهنگ منجر به توسعه کار و اقتصاد

صاحب اندیشه و مصمم ،شانس بیشتری برای موفقیت دارند و

ميشود و از سوی دیگر ،کارآفریني در حوزه فرهنگ ميتواند

صاحبان سرمایههای کالن ،قادر به انحصار ثروت نیستند ،با

باعث پویایي ،ادامه حیات ،موجودیت یا تضعیف و مرگ یک

اینوجود؛ نظم جدید فرهنگي و اقتصادی ،نشان از ضرورت

فرهنگ باشد .انسان در بستر فرهنگهای متنوعي شناخته شده

تغییر دیدگاه در زمینه تولید محصوالت فرهنگي دارد.

و خواهدشد .به طرز شگرفي فرهنگ بهعنوان یک منبع با

شناسایي فرآیندهای کارآفرینانه فرهنگي بهطور نظاممند و

هزینه بسیار پایین ،بدون هدر رفت و منفعت باال در هر

اقتضایي ،شناسایي مضامیني جهت تصمیمگیری ،رشد و

اجتماعي در جریان است .بهزعم بوردیو ]5[ 3سرمایه فرهنگي

بهکارگیری سرمایه فرهنگي بلقوه بهطور مطلوب ،برای

قابلیت بازتولید را با خود همراه دارد؛ فرهنگ در گستره زمین

جامعهای با نظمي نو ،در متن اقتصاد و فرهنگ ،از ضروریات

از تفاوتهای گوناگوني برخوردار است که این عامل ،سرمایه

این دوره بهشمار ميرود.

دروني عظیم دیگری با عنوان تنوع فرهنگي را برای

این مقاله سعي برآن دارد تا با استفاده از روش کیفي ،از نوع

کارآفرینان ایجاد کردهاست .همانگونه که فرهنگ در هر دیار

تحلیل مضمون ،بسترهای کارآفریني محصوالت فرهنگي را با

و خطهای متفاوت و منحصربهفرد است ،شرایط و بسترهای

استفاده از یک نگاه یکپارچه به محصوالت خاص فرهنگي،

الزم برای رسیدن به محصوالت فرهنگي نیز شکلي متفاوت

در بستر جامعه ایران که سبقه تاریخي آن مملو از مزیتهای

گرفتهاست .همچنین ،عصر حاضر دنیایي از پیوندها یا به

فرهنگي است ،به دریافت الگویي در دادهها و حداقل به

عبارتي تنیدگي حوزههای مختلف را ایجاب کرده و نگاه

توصیف و سازماندهي مشاهدات و حداکثر به تفسیر

تکبعدی به این مقوله را از ههن دور ميسازد.

جنبههایي از پدیده بپردازد .این تحقیق کمک شایاني در

در طول تاریخ با توجه به نیازها و تمایالت بشر برای کسب

شناسایي عوامل تقویتکننده اکوسیستم کارآفریني محصوالت

درآمد و گذران زندگي تعاریف متفاوتي از کارآفریني شده

فرهنگي به عنوان فضای زاینده فرهنگ و محصوالت خاص

است ،ميتوان دریافت که تعدد برداشت از کارآفریني ،ناشي

فرهنگي خواهد کرد.
Foucault

Izaidin & Wei
Bourdieu
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از تغییرات و تحوالت جوامع و حرکت از ساختارهای ساده

تولیدکننده و مصرفکننده آن مرتبط است ،دارایي فکری یک

اجتماعي و قبیلهای به سمت ساختارهای پیچیده با تعامالت و

اجتماع یا جامعه خاص است ،دارای نماد و پیام است ،جزئي

ارتباطات جهاني است .در قرونوسطي کساني که عهدهدار

از دارایي غیرقابل شمارش تولیدکننده بهشمار ميآید و از همه

طرحهای تولیدی بزرگ بودند ،کارآفرین شناخته ميشدند.

مهمتر ،انسان ورودی ثابت فرآیند تولید محصول فرهنگي

این تعریف ،بار معنایي اشتغالزایي را با خود همراه دارد .اما

است [ ،]12انساني که افکار و عقاید خود را بدین واسطه

هیسریچ و پیترز ]6[ 1در آغاز قرن جاری ،یکي از بهترین

ابراز و انتشار ميدهد .در نتیجه کارآفریني محصوالت

تعاریف را مطابق با تحوالت جامعه امروزی ارائه کردهاند که

فرهنگي ،شکلي از کارآفریني و کارآفریني فرهنگي است که

بر متفاوت ،نو بودن و ارزشمندی محصول نهایي تأکید دارد.

تعریف جداگانهای را با خود به همراه دارد.

در دنیای امروز ،تنها با واژه کارآفریني روبرو نیستیم بلکه

رشیدپور [ ]13محصول فرهنگي را «کاال و یا خدمتي

کارآفریني دارای پیوندهای جدیدی در حوزههای گوناگون

قابلاستفاده و مفید که توسط افرادی از جامعه برای ارضاء

شدهاست؛ ازجمله کارآفریني سازماني ،کارآفریني اجتماعي،

نیازهای فرهنگي سایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند

کارآفریني سیاسي ،کارآفریني پایدار و ، ...که در این میان،

مبادله با کاالها و خدمات دیگران اعم از فرهنگي یا

کارآفریني فرهنگي نیز بهعنوان یکي از پیشرانههای کارآفریني

غیرفرهنگي معاوضه شود» تعریف کرده و در  9دسته شامل:

محسوب ميشود که لیندسي ]7[ 2از آن بهعنوان کارآفریني

محصوالت فرهنگي مکتوب ،سمعي و بصری خانگي ،سمعي

بومي یاد کردهاست .کارآفریني بومي به ایجاد ،اداره و

و بصری غیرخانگي ،محصوالت فرهنگي شبکهای ،ورزشي،

گسترش فعالیتهای تازه کارآفرینانه و مخاطرهآمیز برای

مذهبي ،هنری ،میراث فرهنگي و سرگرمي طبقهبندی

بهرهگیری افراد بومي داللت دارد .پشتیباني از ایدههای

کردهاست.

کارآفریني بومي به نگهداشت هویت و پاسداشت میراث

با توجه به دیدگاههای هکرشده ،ميتوان کارآفریني محصوالت

فرهنگي منجر ميشود [ .]8موکیر ]9[ 3معتقد است؛ باورها و

فرهنگي را فرآیند حل مسئله بهواسطه جریان خالقیت و

نگرشهای سازنده هویت ،از طریق کانالهای گوناگوني از

نوآوری بر روی محصوالت فرهنگي ،تغییر یا آفرینش

نسلي به نسل دیگر ،بهصورت عمودی (والدین) ،افقي

محصوالت جدید در جهت ثروتآفریني به دو شکل مادی و

(همساالن ،رسانهها ،معلمان و منابع مشابه) انتقال پیدا ميکند.

فرامادی ،تعریف کرد .در ادامه بهمرور پژوهشهایي که در

نقش کارآفرینان فرهنگي؛ توسعه ،نشر و ایجاد تغییرات مؤثر

زمینه کارآفریني محصوالت فرهنگي ،با تکیهبر بسترهای

در باورها و هماهنگي و اتصال اصولي است که مردمان به

شکلگیری آن انجام شده ،پرداخته ميشود.

اشتراک گذاشتهاند .کالمر ]10[ 4با استفاده از تفسیر متون 5به

جانسنل 7و همکاران [ ]14به ادبیات کارآفریني فرهنگي

توصیف کارآفرین فرهنگي پرداخته و کارآفرین فرهنگي را

ميپردازند تا ارزیابي کنند که آیا همسویي فرهنگي وامگیرنده،

شخصي ميداند که درنهایت سعي بر تحقق ارزشهای

سرعت سرمایهگذاری را افزایش یا کاهش ميدهد .یافتههای

فرهنگي دارد .سوییدبرگ ]11[ 6کارآفریني فرهنگي را

آنان نشان دادند که همسویي فرهنگي در دو بعد "آگاهي

بهوجودآمدن ترکیب جدیدی دانسته است که درنهایت

زماني و مشترکبودن" رابطه مستقیمي با زمان و بودجه دارد،

پدیدههای جدیدی در فرهنگ به موجب آن احساس ميشود.

بنابراین حاکي از سوءاستفاده فرهنگي از وامدهندگان است.

حاصل صنایع فرهنگي ،محصوالت فرهنگي است؛ محصول

همچنین ،یافتههای پژوهش پدلینتو 8و همکاران [ ]15با عنوان

فرهنگي که حداقل دارای یک ویژگي فرهنگي است و ممکن

«کارآفریني مصرفکننده و نوآوری فرهنگي :موردمطالعه جینو

است که قابل ارزشگذاری نباشد ،ارزش محصول به

 »12با ترسیم نظریه نوآوری فرهنگي در مورد ظهور

1

کارآفریني مصرفکننده برای موقعیتهای فرهنگي نشان داد
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که چگونه مصرفکنندگان ميتوانند وجود یک فرصت

هنرمندان فقیر آفریقا در جهت بهبود و پایداری هنرمندان در

فرهنگي را تشخیص دهند و از یک راهبرد فرهنگي استفاده

آفریقا» ،با استفاده از روش قومنگاری حوزههای هنری در

کرده تا یک شرکت را برای استفاده از این فرصت ،تجاری

اوگاندا ،به این سوال که چرا هنرمندان اوگاندا عملکرد

سازند .یافتههای حاصل از این مطالعه موردی دوساله که

بازاریابي پاییني دارند ،به این پاسخ دستیافت که جامعه

ترکیبي از تجزیهوتحلیل پرونده با تحقیقات فعال بود،

اوگاندا بهطور عمده از کمبود آگاهي و قدرداني از هنر رنج

توضیحي نظری و تجربي برای پیوند ادبیات کارآفریني

ميبرند که این امر بر کاهش رشد و توسعه اقتصادی و

مصرفکننده با نظریه نوآوری فرهنگي ارائه دادهاست.

اجتماعي آن اثرگذار است.

در رابطه با اثر هویت بر شناسایي فرصتهای کارآفرینانه

نتایج پژوهش محمدی و همکاران [ ]19در مطالعهای با عنوان

هنری ،مکینوا ]16[ 1در پژوهشي با عنوان «نژاد ،جنسیت و

«شناسایي الگوهای ههني کارآفرینان نسبت به کارآفریني

کارآفریني؛ درک دروني هویت آفریقاییان از خود در ساخت

فرهنگي با استفاده از روش کیو» نشان داد هشت نفرِ

اجتماعي قرن  ،»21با استفاده از رویکرد پدیدارشناسي و در

موردمطالعه ،درمجموع سه الگوی ههني در مورد کارآفریني

جامعه بازیگران آفریقایي ،به بررسي نقش هویت برای

فرهنگي داشتند که عبارتاند از :نوآوری فرهنگي ،بازاریابي

شناسایي فرصتهای کارآفرینانه پرداخت و نشان داد فراتر از

فرهنگي و بستر فرهنگي.

هویت فرهنگي و تعلق به گروه ،تصمیمهای کارآفرینانه در

صنایع دستي از جمله محصوالت فرهنگي بهشمار ميآیند .در

درجه اول و بیشتر بر پایه هویت شکلگرفته ناشي از

این زمینه طغرایي و همکاران [ ]20در مطالعهای با عنوان

تجربیات درکشده در زندگي فرد قرار دارد.

«شناسایي عوامل محیطي موثر بر کارآفریني فرهنگي در صنایع
2

دستي عشایری» بر اساس عوامل سیاسي -قانوني ،اقتصادی،

[ ]17در پژوهشي با عنوان «بررسي مدل کسبوکار کارآفریني

اجتماعي -فرهنگي و فناورانه و با کمک روش تحقیق آمیخته

اجتماعي در هند و قابلیت گسترش آن در بسترهای دیگر»،

و ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه ،نشان دادند که

با استفاده از روش کیفي و جمعآوری تجارب درکشده و

مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفریني فرهنگي در صنایعدستي

مصاحبه از اهالي بنگالور 3هندوستان و مشاهدات میداني از

عشایری ،به ترتیب شامل حمایت از مخترعین و نوآوران

حیدرآباد هند به این نتیجه دستیافت که بستر فرهنگ محلي،

جهت تجاریسازی ایدهها و محصوالتشان ،فراهم نمودن

ساختاری ایجاد کرده است و ارتباطات ،وابسته به فواید فوری

تسهیالت زیرساختي و ارتباطي جهت سهولت در تأمین منابع

ملموسي است که محصوالت داشتهاند و نشان داده که

و فروش محصوالت ،تشویق زنان توسط خانواده و نگرش

محصوالت ارتباط عمیقي با بستر دارند و بنابراین برای

موافق اطرافیان و تغییر در شیوه تولید و ایجاد کاربرد مناسب

کارآفریني ،آزمایش محلي محصوالت در بستر ،بسیار مؤثر

برای محصوالت بوده است .برای نمونهگیری در بخش کیفي

است .همچنین آنان تأکید کردهاند که اثر این مدل در

از روش گلوله برفي و در بخش کمي از روش تصادفي ساده

مکانهای جغرافیایي و بسترهای دیگر باید بررسي شود و این

(به تعداد  200نفر) استفادهشده است .تحلیل دادهها در بخش

مدل ميتواند اثری خاص بر روی توسعه داشته و یک

کیفي از روش کدگذاری باز و محوری و در بخش کمي با

کاتالیزور برای تغییرات اجتماعي باشد.

استفاده از نرمافزار لیزرل انجامشده است.

در رابطه با عموميسازی فرهنگ و توسعه دانش عمومي

در پاسخ به اهمیت اثر بسترهای توسعه کارآفریني ،نوروزی و

فرهنگي در بستر جامعه برای رسیدن به توسعه ،سیلرن]18[ 4

همکاران [ ]21در مطالعهای با عنوان «ارزیابي تاثیر

در پژوهشي تحت عنوان «نقش کارآفریني فرهنگي در بین

کارکردهای نهادهای میانجي در رفع ضعفهای نظام ملي

در رابطه با تأثیر بستر فرهنگ محلي بر کارآفریني ،همام

نوآوری در ایران» ،با استفاده از رویکرد کارکردمحور،
مشکالت نظام ملي نوآوری در ایران را در شش دسته

1
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و نوآوری ،انجام تحقیق و توسعه ،کارآفریني ،توسعه نیروی

نفر دکتری مرتبط با زمینههای فرهنگي ،هنری ،آموزشي و

انساني و انتشار فناوری طبقهبندی کردهاند؛ همچنین

اقتصادی است؛ از این میان  6نفر کارآفرین محصوالت

بهدستهبندی کارکردهای نهادهای میانجي با تمرکز بر نهادهای

فرهنگي 3 ،نفر سیاستگذار فرهنگي از مرکز پژوهشهای

فرابخشي پرداخته که این کارکردها در چهاردسته حمایتي و

مجلس ،مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد جمهوری اسالمي

بسترسازی ،تأمین مالي ،واسطهگری و ارتباطي و همچنین

ایران و اداره کل میراث فرهنگي ،صنایعدستي و گردشگری و

مشاوره پرداخته و در نهایت کارکردهای دستهجمعي و

 4نفر از اساتید دانشگاه درزمینه فرهنگ و هنر که از بین آنها

بسترسازی ،از حیث تعداد ،بیشترین تأثیرگذاری را در رفع

 2نفر نیز تولیدکننده محصوالت فرهنگي نیز بودند.در خالل

ضعفها داشته است.

مصاحبه  9تا  ،11اشباع دادهها محقق شد ،امّا برای اطمینان از

در رابطه با صنعت موسیقي بهعنوان یکي از محصوالت

اشباع دادهها ،مصاحبه تا نمونه  13ادامه پیدا کرد .مدتزمان

فرهنگي ،میرزماني و همکاران [ ]22در مطالعهای با عنوان

مصاحبهها بهصورت حضوری و تلفني بین یک ساعتونیم تا

"شناسایي راهکارهای ساماندهي نظام نوآوری صنعت

دو ساعت بود.

موسیقي" ،با استفاده از تکنیک دلفي فازی ،معضالت موسیقي

در مرحله تحلیل دادهها ،پس از گردآوری و مکتوب کردن

بومي در ایران را معلول نابساماني نظام نوآوری در این عرصه

مصاحبههای ضبطشده ،مرحله کدگذاری آغاز شد ،به این

دانسته و رفع آن را مستلزم ساماندهي نظام نوآوری در این

شرح که پس از کسب درک کلي مطالب ،کدگذاری باز مرحله

صنعت ،ایجاد و تقویت نهادهای سیاستگذار ،تأمین منابع

اول (انتخاب عبارت یا گذاره از متنهای مکتوب شده و

مالي ،خلق موسیقي بومي ،توسعه منابع انساني و تولید کاالها

انتخاب کد مناسب ،مرور کدهای باز اولیه و ادغام آن

و خدمات موسیقیایي دانستهاست.

بهصورت دستههای عمدهتر) ،کدگذاری باز مرحله دوم و در

خالصهای از پیشینه پژوهش ،در جدول  1آمده است.

ادامه کاهش دستهها ،حذف دستههای تکراری و ادغام
دستههای کوچکتر در دستههای عمدهتر تا تشکیل مقوالت و

 -3روششناسی تحقيق

رسیدن به محورهای اصلي ،کدگذاری محوری ،صورت

این پژوهش به لحاظ روش ،کیفي بوده که با استفاده از تجزیه

گرفت [ .]23در این روش ،روش رسیدن به مضامین پایین به

تحلیل مضمون انجامشده است و از منظر هدف ،در دسته

باال یا استقرایي است و الگویي از قبل وجود ندارد ،درنتیجه

تحقیقات کاربردی قرار ميگیرد .ابزار مصاحبه برای گردآوری

بسیار شبیه نظریه داده بنیاد است [.]24

دادهها ،مصاحبه از نوع نیمهساختاریافته و عمیق است.

بررسي روایي و پایایي در پژوهشهای کیفي ،مبتني بر اصول

نمونههای پژوهش با استفاده از روش گلوله برفي از میان

مشخصي نیست و این امر به منطق دروني پژوهش و جنبه

کارآفرینان محصوالت فرهنگي باسابقه کاری پنج سال به باال،

تفسیری و تأویلي آن برميگردد .اعتبار پژوهش به واقعي

اساتید فرهنگ و هنر و سیاستگذاران حوزه فرهنگ انتخاب

بودن توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد [ .]25ازاینرو

شدند و از آنان خواسته شد تا افرادی که این ویژگي را دارند،

برای قابل اتکاء بودن دادهها و تفسیرها ،ترکیبي از معیارهای

معرفي کنند .بر همین اساس ،بعد از مصاحبه با اولین نمونه ،با

مورداستفاده در ارزیابي تفسیری و تحقیقات مبتني بر

راهنمایيها و معرفيهای افراد خبره دیگر ،پيدرپي شناسایي

روششناسي نظریه داده بنیاد؛ اعتمادپذیری ،انتقالپذیری،

شدند و این روند تا رسیدن به اشباع دادهها ادامه یافت .الزم

اتکاءپذیری ،تصدیقپذیری ،عمومیت و راستي مورداستفاده

به هکر است یرخي افراد در حین این روند حاضر به مصاحبه

قرار گرفت.

به دالیل شخصي نشدند .از میان  13مصاحبه انجامشده 4 ،نفر

فلینت و همکاران [ ،]26شش معیار را پیشینهاد میيدهنید؛ در

زن و  9نفر مرد بودند %50 .از نمونهها  30تا  40سال%35 ،

این خصوص معیار اعتمادپذیری؛ میزاني کیه نشیان میيدهید

سن بین  40تا  50سال و  %15سن بین  50تا  60سال داشتند.

نتایج تحقییق تیا چیه حید نماینیده دادههیای تحقییق اسیت؛

میزان تحصیالت  3نفر کارشناسي 6 ،نفر کارشناسي ارشد و 4

بهواسیطه  12میاه هیدایت مصیاحبههیا ،میرور مصیاحبههیای
21
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جدول )1چكيده پيشينه تحقيق بر اساس نتایج مرتبط با پژوهش
منبع
جانسنل

و

همکاران []14
پدلینتو

و

محقق بر تفسیرها مؤثر نبوده است ،بواسطه ارائه خالصهای

نتایج مرتبط با پژوهش

کلي از الگوی صورتبندی شده به  3نفر از

تأثیر مستقیم همسویي فرهنگي کشورها بر جذب سرمایه به

مصاحبهشوندگان ،نظر آنها بررسي شد .معیار عمومیت؛ میزاني

نفع اجتماع بینالمللي در کارآفریني فرهنگي

که نشان ميدهد یافتهها و ابعاد مختلف پدیده مورد بررسي را

بهرهگیری از نوآوری فرهنگي تشخیص داده شده توسط

در خود جای دادهاند ،بهواسطه  13مصاحبه عمیق و

همکاران []15

مصرف کننده برای تجاریسازی محصوالت

مکینوا []16

اثر هویت شکل گرفته ناشي از تجربیات درک شده در

نیمهساختاریافته با افراد مرتبط با کارآفریني محصوالت

زندگي بر تصمیمهای کارآفرینانه فرهنگي

فرهنگي در سه بستر سیاستگذاری فرهنگي ،کارآفرینان

حمام []17

ارتباط عمیق بستر فرهنگ محلي با کارآفریني محصوالت

سیلرن []18

اثر مستقیم کمبود آگاهي در رابطه با فرهنگ و هنر بر

محصوالت فرهنگي و اساتید فرهنگ و هنر ،ابعاد مختلفي از
این پدیده مورد بررسي قرار گرفت .معیار راستي؛ میزاني که

بازاریابي هنری و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعي
محمدی

و

همکاران []19

نشان ميدهد تفسیرها تحت تأثیر اطالعات نادرست قرار

شناسایي سه الگوی ههني؛ نوآوری فرهنگي ،بازاریابي

نگرفته است ،بهواسطه مصاحبه به صورت حرفهای در فضایي

فرهنگي و بستر فرهنگي برای کارآفرینان فرهنگي

و

مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآفریني محصول فرهنگي؛

دوستانه و بدون فشار و تهدید انجام گرفت .اطالعات الزم

همکاران []20

حمایت از مخترعین و نوآوران جهت تجاریسازی ایدهها و

برای جمعآوری این پژوهش به روش دستي با استفاده از

محصوالتشان ،فراهم نمودن تسهیالت زیرساختي و ارتباطي

شیوههای منظم گردآوری دادهها صورت گرفته است.

طغرایي

جهت سهولت در تأمین منابع و فروش محصوالت ،تشویق
زنان توسط خانواده و نگرش موافق اطرافیان و تغییر در

 -4یافتهها

شیوه تولید و ایجاد کاربرد مناسب برای محصوالت فرهنگي
نوروزی

و

همکاران []21
میرزماني

اثر کارکردهای دستهجمعي و بسترسازی بر رفع ضعفهای

 -1-4تحليل مصاحبهها

نظام ملي نوآوری در ایران

بعد از مکتوب کردن فایل صوتي مربوط به هر مصاحبه بهطور

و

ساماندهي نظام نوآوری صنعت موسیقي ،ایجاد و تقویت

همکاران []22

نهادهای سیاستگذار ،تأمین منابع مالي ،خلق موسیقي بومي،

جداگانه ،اطالعات بهدستآمده مورد بررسي ،تحلیل و
کدگذاری اولیه صورت گرفت .در این مرحله محقق به 220

توسعه منابع انساني و تولید کاالها و خدمات موسیقیایي

کد اولیه دست پیدا کرد .نمونهای از مصاحبه و کدگذاری
اولیه آن در جدول  2و کدگذاری محوری در جدول  3آورده

پیادهسازیشده روی کاغذ و ارزیابي تفسیرهای صورتگرفته

شده است .سپس در مرحله کدگذاری باز مرحله  ،1مجموعه

توسط محقق و ارائه گزارش ،از نتایج تحقیق به  3نفر از

کدهای هممفهوم در یک دسته مشخص طبقهبندی شد و

شرکتکنندگان در مصاحبهها و کسب بازخورد در مورد

مفاهیم مرتبط برای شکلدهي یک مقوله در کنار هم قرار

تفسیرهای محقق از جنبههای مختلف واقعیت توصیف شده

گرفت ،درنهایت کدگذاری باز مرحله  2با کنار هم قرار

بود .معیار انتقالپذیری؛ میزاني که قابلیت بهکارگیری یافتههای

گرفتن مقولههای بههم مرتبط و شکلدهي کدهای مرحله

تحقیق را در موقعیتهای مشابه دیگر نشان ميدهد؛ اطالعات

دوم ،جهت به دستآوردن کدهای محوری موردنظر کامل شد

ارائه شده در مورد بستر تحت بررسي؛ شرکتکنندگان در

و  5کد محوری که در جدول شماره  4آورده شده ،شکل

تحقیق و مفروضات تحقیق ،چنان کافي است که خواننده

گرفت .مضامین مرتبط با هر یک از پنج محور اصلي

ميتواند امکان انتقالپذیری یافتهها به موقعیت مشابه را درک

شناسایيشده در جدول شماره  5گردآوری و طبقهبندی شده

کند .معیار اتکاءپذیری؛ میزان منحصر بودن یافتهها به زمان و

است.

مکان را نشان ميدهد ،در مصاحبهها ،شرکتکنندگان

 -2-4تبيين الگوي نهایی پژوهش

تجربیات جاری و پیشین خود را در مورد بسترهای مؤثر بر

1

اینگلهارت و ولزل [ ]1معتقدند ارزش بقاء و ابراز وجود

کارآفریني محصوالت فرهنگي عنوان کردند .معیار

مهمترین عوامل رسیدن به دمکراسي در هر جامعهای است .از

تصدیقپذیری؛ میزاني که نشان ميدهد تا چه حد سوگیری

Ingelehart & Wlzel
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سوی دیگر ،یادگیری فرآیندی است که از هنگام کودکي

جریان است ،درنتیجه برای رسیدن به دمکراسي که جزئي از

شکل ميگیرد و انسان برای رسیدن به بقاء و در پي آن برای

توسعه فراگیر برای هر ملتي است ،باید به سمت یادگیری

ابراز وجود خویشتن و نشان دادن تفکرات خود اقدام به

برای برآوردن ارزشهای مادی بقاء و فرامادی ابراز وجود،

یادگیری ميکند .این چرخه در طول زندگي هر انساني در

حرکت کرد .یادگیری که با تغییر فرهنگي همراه است و

جدول  )2نمونهاي از کدگذاري باز اوليه
سمت :استاد دانشگاه
جنسيت :مرد

کد مصاحبهشونده10 :

تحصيالت :دکتري
توليدکننده انيميشن

گزاره کالمي

کدگذاری اولیه

در جشنوارههای معروف و موفق جایزه نقدی داده نميشود بلکه وام و

 -بهکارگیری اهرمهای تشویقي زاینده در بستر ویترینهای فرهنگي

سوبسید اقتصادی به برندگان برای ساخت محصوالت فرهنگي داده

 -غربالگری تولیدکنندگان محصوالت فرهنگي موفق در بستر ویترینهای

ميشود و درنهایت اگر فیلم شما یا محصول شما صرفه اقتصادی نداشت

فرهنگي

به دلیل نگاه صنعتي جهت رشد این مقوله نام شما در لیست سیاه

 -بررسي طرح توجیهي تولیدکنندگان محصوالت فرهنگي جهت صرف

قرارگرفته و بهعنوان تولیدکننده و تهیهکننده ضعیف شناخته ميشوید که

یارانههای فرهنگي

صرفه اقتصادی دریافت وام و سوبسید فرهنگي را نخواهید داشت.

 -ایجاد کانالهای مالي سالم و متخصص درزمینه اعطاء تسهیالت به

درنتیجه خالقیت هنری و بودجههای مالي به شکل صحیح حرکت ميکند.

تولیدکنندگان محصوالت فرهنگي

جدول  )3نمونهاي از کدگذاري باز مرحله اول و دوم و کدگذاري محوري
کدگذاري باز مرحله 2

کدگذاري

ردیف

کد مصاحبه شوندگان

کدگذاري باز مرحله 1

1

1و3و6

ترویج و آموزش الگوی ههني واگرا در سطح جامعه

2

5و7

پرورش مهارت و توانایي الهامپذیری از طبیعت

3

 1و  4و 12

بسترسازی بروز و ظهور خالقیت ،در مؤسسات فرهنگي

یادگیری

4

 2و  11و 13

جامعهپذیری ارزشهای فرهنگي از کودکي

خالقانه

محوري

ایجاد فضای زاینده خالقیت

5

 4و  5و  6و  8و 13

تدوین و اشاعه ادبیات نظری در حوزه فرهنگ

روشهای نو در آموزش هنر

فرهنگ در

6

1و3و4و9

استفاده از تکنیکهای نو و متنوع در آموزش هنر

بر مبنای ارزشهای اصیل

جامعه

7

1و5و6و7و9

ایجاد زیرساختهای مناسب جهت آموزش هنر ،از طریق
تسهیلگری فضا و طبیعت

جدول  )4کدهاي محوري شناساییشده

1

الگوی ههني مصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامعه

2

ایجاد چشمانداز مشترک توسعه فدرالیزم فرهنگي در جامعه

3

سیستم فرهنگي خدمت رسان در جامعه

4

توسعه قابلیتهای شخصي کارآفرینان محصوالت فرهنگي در جامعه

5

یادگیری خالقانه فرهنگ در جامعه
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فرهنگي در جامعه

شناسايی بسترهای مؤثر بر کارآفرينی محصوالت فرهنگی در ايران
جدول  )5مضامين و مفاهيم بسترساز مؤثر بر کارآفرینی محصوالت فرهنگی در ایران

باز مهندسي الگوی مصرف فرهنگي

عموميسازی مصرف

فرهنگسازی مصرف محصوالت فرهنگي ملي و اصیل

فرهنگي در جامعه

فراهمسازی امکان استفاده عمومي از کاالهای فرهنگي
شکلگیری فضای گفتماني مابین مردم و حاکمیت در موضوع تولید محصوالت فرهنگي
تولید محصوالت ناب و اصیل فرهنگي
اجتناب از سیاستهای دستوری و ایجاد فضای آزادتر در حوزه تولیدات فرهنگي
توجه به محصوالت فرهنگي جهان
توجه به تفاوتها و تنوعهای فرهنگي در تولید محصوالت فرهنگي
ایجاد بینش مشترک بین تمامي سیاستگذاران و کلیه هینفعان کلیدی در عرصه فرهنگ
مرکز زدایي از حوزه تولیدات فرهنگي و توزیع فعالیتهای فرهنگي در کل کشور
بازنگری در قوانین و مقررات نظارت دولتي

تولید آگاهانه فرهنگي
در جامعه
ایجاد الگوی
سیاستگذاری
فدرالیزم فرهنگي
بازنگری در ساختار

یکپارچهسازی تشکلهای صنفي فرهنگي حرفهای

سازمانهای فرهنگي

استعداد محوری در آموزش و پرورش فرهنگ

سیستم شناسایي و

تعیین و تعریف نظام شغلي در امور تولیدات فرهنگي و هنری

بهکارگیری کارآفرینان

ایجاد بانک اطالعات فرهنگیان و کارآفرینان فرهنگي

محصوالت فرهنگي

توجه به مصرف و تولید کاالهای فرهنگي در نظام اقتصادی

سیستمهای مالي و

تسهیل سازی در امور راهاندازی و بهرهمندی از حمایتهای دولتي

اقتصادی دولتي-

تسهیلسازی در تخصیص منابع و یارانهها ،بهواسطه کانالهای مالي سالم

فرهنگي

الگوی
ههني
مصرف و
تولید آزاد
فرهنگي در
جامعه
ایجاد
چشمانداز
مشترک
توسعه
فدرالیزم
فرهنگي در
جامعه
سیستم
فرهنگي
خدمت
رسان در
جامعه

نقش انگیزههای دروني در کارآفریني محصوالت فرهنگي
نقش نیازهای خودشکوفایي و فرامادی فرهنگیان در خالقیتهای فرهنگي

بستر مناسب برای

بسترسازی بهمنظور ارضاء نیازهای هنری ،روحي و شخصیتي فرهنگیان

خودشکوفایي

توسعه

ایجاد امنیت خاطر در تأمین نیازهای اولیه کارآفرینان محصوالت فرهنگي

اصحاب فرهنگ

قابلیتهای

اهمیت حمایتهای خانواده در پیشبرد راهبرد کارآفریني محصوالت فرهنگي

شخصي

بهکارگیری شیوهها ،روشها و سیاستهای خلق جامعه کارآفرین پرور

کارآفرینان

شکلگیری مدلهای ههني اقتصاد  -فرهنگ

توسعه مهارتهای

توسعه آموزش مهارتهای کارآفریني در جامعه

کارآفرینان محصوالت

آموزش و پرورش تفکر تیمي در بین اصحاب فرهنگ
فراهمسازی بستر ایدهپردازی در حوزه تولید محصوالت فرهنگي

فرهنگي در جامعه

محصوالت
فرهنگي در
جامعه

ایجاد فضای مناسب بهمنظور عملي سازی ایدهها در حوزه تولید محصوالت فرهنگي
ترویج و آموزش الگوی ههني واگرا در سطح جامعه

ایجاد فضای زاینده

پرورش مهارت و توانایي الهامپذیری از طبیعت

خالقیت

بسترسازی بروز و ظهور خالقیت ،در مؤسسات فرهنگي
جامعهپذیری ارزشهای فرهنگي از کودکي

روشهای نو در

تدوین و اشاعه ادبیات نظری در حوزه فرهنگ

آموزش هنر بر مبنای

شکلگیری مدلهای ههني اقتصادِ فرهنگ

ارزشهای اصیل

ایجاد زیرساختهای مناسب جهت آموزش هنر ،از طریق تسهیلگری فضا و طبیعت

فرهنگي
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یادگیری
خالقانه
فرهنگ در
جامعه
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شروع هر تغییر با نوآوری و در پي آن کارآفریني در آن بستر

شود که در دنیای امروز ،فناوری و بهرهگیری از آن ،نقطه

شکوفا ميشود .راجرز و شومیکر ]27[ 1معتقدند تغییر

شتاب در روند توسعه این تفکر است .در چنین بستری است

فرهنگي ميتواند در سطح فرد ،پذیرنده یا رد کننده باشد و یا

که فضای الزم برای شکلگیری گفتمان مابین مردم و

در سطح یک نظام اجتماعي ،یک محل یا منطقه به وجود آید.

حاکمیت باز ميشود و تولید فرهنگي مبتني بر ارزشهای

به بیان سادهتر برای رسیدن به بستر مؤثر برای کارآفریني

اصیل ،بهصورت ناب ،محقق ميگردد .متن فرهنگ در چرخه

محصوالت فرهنگي باید به دنبال ایجاد جامعه یادگیرنده

این یادگیری که بستر تشکیلدهنده توسعه کارآفریني

کارآفریني محصوالت فرهنگي بود؛ جامعهای که به سمت

محصوالت فرهنگي است ،بهطور خودجوش ،بهواسطه تغییر

همسازی و یکپارچگي تغییرات فردیِ محرکِ کارآفریني

و نوآوری ایجادشده و در نهایت کاربست چشمانداز مشترک

درزمینه فرهنگ باشد .این یادگیری تکحلقهای است و زماني

توسعه فدرالیزم فرهنگي؛ چشمانداز مشترکي که در پي یافتن

اتفاق ميافتد که در بستر هدفها و سیاستهای جاری

تفاوتهای فرهنگي و مرکززدایي در تولید و توزیع

خطاها کشف و اصالح شوند .در این یادگیری هیچ تغییر

محصوالت فرهنگي با در نظر داشتن دیدگاه مجذوبکننده

بنیادیني در تفکر موجود صورت نميگیرد و تنها اصول و

جهان و شکستن ساختارهای فرسوده و بدون بهره

روشهایي برای یادگیری تجویز ميشود [ ،]28در این الگو؛

سازمانهای مجری تعریف شده است ،غني و پاالیش شده،

ارزشهای موردقبول افراد ،گروهها و دستههای شکلدهنده

اظهارات مصاحبهشوندهای مبتني بر اهمیت پذیرش تفاوتها

جامعه ثابت در نظر گرفته شده است ،اما روش دستیابي و

به مرکزیت چشمانداز مشترک فرهنگي است؛ «تعصب

شکل بروز آن ،متفاوت است ،پذیرش این تفاوت در عین

ميتواند به فرهنگ لطمه بزند ،باید به سمت دیدگاه وحدت

اشتراک در هدف نهایي ،نویدبخش دمکراسي و آزادی در

در کثرت حرکت کنیم باید بدانیم افراد متعصب محکوم به

تفکر و اندیشه است.

نابودی هستند» .برای تحقق این چشمانداز ،نظام فرهنگي

در بستر کارآفریني محصوالت فرهنگي ،مبنای تولید ،محصول

خدمترسان دولتي ،این وظیفه را عهدهدار شده تا تفکرات

فرهنگي نوآورانه و حرکت به سمت کارآفریني در این زمینه

متنوع ،متعدد و بهرهور ،اجازه شکلگیری را داشته باشند و از

بهواسطه الگوی ههني مصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامعه

حمایتهای

اظهارات

است .این مدل ههني تنها هنگامي در تفکر تکتک افراد یک

مشارکتکنندهای در این تحقیق مؤید این امر است« :در

جامعه تهنشین شده که قبل از هر امری دولت امکان استفاده

جشنوارههای معروف و موفق جایزه نقدی داده نميشود بلکه

عمومي از هرگونه محصول فرهنگي را در اختیار آن جامعه (با

وام و سوبسید اقتصادی به برندگان برای ساخت محصوالت

فرهنگسازی و باز مهندسي مجدد الگوی مصرف فرهنگي،

فرهنگي داده ميشود و در نهایت اگر فیلم شما یا محصول

البته نه به معنای تحمیل الگوی مصرف از پیش تعیینشده،

شما صرفه اقتصادی نداشت بهدلیل نگاه صنعتي جهت رشد

بلکه به معنای باال بردن سطح آگاهي در مصرف فرهنگي)،

این مقوله نام شما در لیست سیاه قرار گرفته و بهعنوان

جهت تغییر الگوی نامطلوب مصرف فرهنگي جامعه قرار داده

تولیدکننده و تهیهکننده ضعیف شناخته ميشوید که صرفه

باشد .همچنانکه یکي از مصاحبهشوندگان در این رابطه بیان

اقتصادی دریافت وام و سوبسید فرهنگي را نخواهید داشت.

داشته است« :در کشور و شهر ما اصفهان ،آموزش درک هنری

در نتیجه خالقیت هنری و بودجههای مالي به شکل صحیح

در حال وقوع است اما این امر به علت رقابت و ایجاد گردش

حرکت ميکند» .در این رابطه؛ آموزش دولتي مبتني بر

مالي در حال شکلگیری است ،درحاليکه این امر باید

استعداد محوری ،آموزش کارآفریني و تعریف نظام شغلي و

بهصورت عمومي و رایگان در کل جامعه واقع شود و این امر

ایجاد بانک اطالعاتي در شناسایي ،بهکارگیری و تسهیلسازی

جزئي از وظایف دولت است» .باید تأکید کرد که این تغییر

امور کارآفرینان محصوالت فرهنگي برای شکلگیری یک

نگرش ،متناسب با نیازها و فرهنگ بومي هر منطقهای واقع

نظام خدمترسان دولتي مبتني بر شاهراههای مالي سالم و

2

نیازهای نظام اقتصادی کشور ،مهم بهشمار ميآید .از بعد
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دیگر؛ ایجاد توسعه قابلیتهای شخصي کارآفرینان محصوالت

گذر از یک نسل ،موجب تقویت فرهنگ و اقتصاد فرهنگ

فرهنگي؛ مستلزم شکوفایي انگیزههای دروني برای برآورده

شود .یافتههای این پژوهش درزمینه شناسایي بسترهای مؤثر

شدن نیازهای فرامادی تولیدکننده فرهنگي است که در این

بر کارآفریني محصوالت فرهنگي را ميتوان در قالب مدل

رابطه وجود امنیت خاطر در تأمین نیازهای اولیه بواسطه

پیشنهادی ارائهشده در شکل  1تبیین کرد.

حمایتهای خانواده و جریان مالي عادالنه در کشور تأمین
گشته و اصحاب فرهنگ مهارتهای الزم ،برای کارآفریني در
اینزمینه را در خود ،توسعه داده که این مورد نهتنها نیازمند

الگوی ذهنی
مصرف و تولید
آزاد فرهنگی
در جامعه

شکلگیری مدل ههني اقتصادفرهنگ در جامعه است بلکه
نیازمند روشهایي از جمله آموزش ایدهسازی ،ایدهپروری و
عمليسازی ایدهها ،تفکر تیمي و تاکتیکهای الزم مانند
بهکارگیری سیاستهای خلق جامعه کارآفرینپرور است.

ايجاد چشم انداز

بازتولید و یادگیری خالقانه فرهنگ در چنین جامعهای

مشترک توسعه ی
فدرالیزم فرهنگی

بهواسطه یادگیری ارزشهای اصیل ،ارزشهایي که در حیات

در جامعه

يادگیری
خالقانه فرهنگ
در جامعه
توسعه قابلیت های
شخصی کارآفرينان
محصوالت فرهنگی

سیستم فرهنگی
خدمت رسان
در جامعه

کودکي ،یک معنا را در خود مستتر داشته و واژه انسانیت را
به زیباترین شکل موجود نمایان ساخته اما در مواجه با محیط

شكل )1عوامل مؤثر بر شكلگيري بستر کارآفرینی محصوالت فرهنگی

زیست و پرورش هر انساني با هائقه آن انسان در هم آمیخته

در ایران (جامعه یادگيرنده کارآفرینی محصوالت فرهنگی)

شدهکه البته به زعم مشارکت کنندهای برای پیدا کردن آن،

 -5نتيجه گيري

ارزشها باید در تعریف خویشتن نمایان شود؛ «برای حرکت

رفاه و کامیابي ازجمله موضوعاتي است که همه جوامع در

به سمت اجراییات باید خیلي چیزها را تغییر دهیم تا به این

1

مسیر توسعه با آن برخورد ميکنند ،موسسه لگاتوم از سال

امر دست پیدا کنیم یعني باید توان تغییر نگرش یک نسل را

 2009میالدی تاکنون برای ارزیابي و مقایسه میزان رفاه

پیدا کنیم و این امکان ندارد زیرا ابتدا باید یک تعریف از

کشورها بر اساس هشت مولفه؛ اقتصاد ،کارآفریني و فرصت

خودمان داشتهباشیم تا نتوانیم از خودمان تعریفي داشتهباشیم

شیوه حکمراني ،آموزش و بهداشت ،امنیت و آسایش،

نميتوانیم به کارآفریني دست پیدا کنیم» و بهقول مشارکت

آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعي به رتبهبندی کشورها

کننده دیگری؛ «تحقیقات نشان داده از کودکي تا دوران دبستان

پرداخته است [ .]29کارآفریني محصوالت فرهنگي از

باید کودکان ارتباط نزدیکي با پدربزرگ و مادربزرگ داشته

مؤلفههایي است که نهتنها رفاه را به ارمغان ميآورد ،بلکه

باشند اما در دوران نوجواني و جواني این ارتباط باید کم

راهگشای دستیابي به دیگر مؤلفههای رفاه است .کارآفریني در

شود ،در حقیقت باید کودکان بار عاطفي الزم و قوی پیدا

هات خود با تغییر همراه است و فرهنگ مقولهای است که

کنند ،ارزشهای اصیل را دروني کنند تا بتوانند در دوران

زاینده تغییر است .انسانها در دنیایي از تغییرات زندگي

نوجواني هویتای منطبق بر ارزشهای اصیل و ماندگار پیدا

ميکنند ،انسانهایي که به دنبال ایجاد تغییر و یادگیری هستند

نمایند» ،بهواسطه ارتباطات بین نسلي ایجاد و تداوم پیدا کند

و درنهایت پیروز کسي است که این تغییرات را دریابد و بر

تا یادگیری خالقانه فرهنگ بهطور مستمر و چرخهای بواسطه

روی امواج این تغییرات حرکت کند .در طول زمان این

آموزشهای واگرا و چند بعدی آسانشده در فضاهای

تغییرات جامعه را به سمت تحوالت مثبت و مؤثری حرکت

فرهنگي ،طبیعت الهام بخش ارزشهای انساني و تداعيکننده

ميدهد که درمجموع رفاه و توسعه را به همراه خود دارد.

زیبایي بصری که زاینده متن اصلي خالقیت در تمام رشتهها و

بهطور خالصه نتایج مقاله حاضر عبارتاند از؛  .1ایجاد

حوزهها است و همچنین بهکارگیری ادبیات نظری آموزشي
در زمینه فرهنگ و هنر ،اصالحشده و در طول زمان و در طي
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الگوی ههني مصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامعه بهواسطه

دولت برای محق کردن هرچه بیشتر کیفیت حقوق شهروندی

عموميسازی مصرف و تولید آگاهانه فرهنگي  .2ایجاد

فرهنگي گام بردارد و بستر الزم را برای خودشکوفایي

چشمانداز مشترک توسعه فدرالیزم فرهنگي به کمک ایجاد و

بخشهای خصوصي ،فراهم نماید .این بستر نیازمند خدمات

طراحي الگوی سیاستگذاری فدرالیزم فرهنگي و بازنگری در

دولتي سختافزاری ،نرمافزاری و حمایتي ،برای توسعه و

ساختار سازمانهای فرهنگي  .3ایجاد سیستمهای فرهنگي

فعال کردن بخش خصوصي است.

خدمترسان ،مبتني بر سیستمهای شناسایي و بهکارگیری

در بخش سختافزاری؛ دولتبه ایجاد بانک اطالعات فعاالن

کارآفرینان محصوالت فرهنگي و سیستمهای مالي و اقتصادی

فرهنگي ،فراهم کردن امکان استفاده رایگان شهروندان از

دولتي -فرهنگي  .4توسعه قابلیتهای شخصي کارآفرینان

موزهها ،کتابخانهها ،نمایشگاهها و ایجاد زیرساختهای فني

محصوالت فرهنگي با در نظر گرفتن بستر مناسب برای

الزم در فضای شهری و روستایي جهت آموزش و نمایش

خودشکوفایي اصحاب فرهنگ و توسعه مهارتهای

فرهنگي ازجمله کتابخواني ،تئاتر ،نقاشي ،هنرهای رزمي و

کارآفریني محصوالت فرهنگي در جامعه .5 .یادگیری خالقانه

ورزشي و  ...بپردازد.

فرهنگ در جامعه بر اساس ایجاد فضای زاینده خالقیت و

در بخش نرمافزاری؛ دولت ،خدمات آموزشي نو را در بستر

بهکارگیری روشهای نو در آموزش هنر بر مبنای ارزشهای

فضای دیجیتال ،در دو بعد هنری و کارآفریني ،فراهم کند و

اصیل فرهنگي.

به سمت غربالگری استعدادهای بالقوه و پرورش آنها و

یافتههای پژوهشهای همام [ ]17و محمدی و همکاران []19

ایجاد طرحهای تشویقي بهواسطه برگزاری مسابقات فرهنگي

مؤکد بر توجه به بسترفرهنگي در زمینه کارآفریني است،

و جریان مجدد پاداشها به کانال کارآفریني محصوالت

همچنین تحقیق نوروزی ،طباطباییان و قاضينوری [ ]21مؤکد

فرهنگي قدم بردارد.

بر کارکردهای بسترسازی است .سیلرن [ ]18عموميسازی

در بخش حمایتي؛ دولت در سه حوزه مالي ،سالمت فیزیکي

مصرف فرهنگي را بهصورت ضمني؛ طغرایي و همکاران

و سالمت رواني گام بردارد؛ بهواسطه رصد فرهنگي،

[ ]20توسعه مهارتهای کارآفریني محصوالت فرهنگي در

فرصتهای فرهنگي مناطق مختلف کشور را شناسایي و

جامعه ،ایجاد سیستمهای فرهنگي خدمترسان ،مبتني بر

بودجه الزم را جهت هرچه بهتر دیده شدن تفاوتهای

نظامهای شناسایي و بهکارگیری کارآفرینان محصوالت

فرهنگي تخصیص و با استفاده از کانالهای عرضه مانند

فرهنگي و نظامهای مالي و اقتصادی دولتي -فرهنگي را

رسانهها ،جشنوارههای ملي و بینالمللي و کانالهای مجازی

بهصورت ضمني؛ میرزماني و همکاران [ ]22نظامهای مالي و

به تقویت ارزشهای مشترک و منافع ملي و میهني بپردازد .در

خدمترسان فرهنگي ،یادگیری خالقانه فرهنگ و توسعه

حوزه سالمت فیزیکي؛ ادوات و تجهیزات مناسب با

قابلیتهای شخصي کارآفرینان محصوالت فرهنگي و لزوم

بهداشتکار را باقیمت تمامشده حداقلي در اختیار فعاالن

بازنگری در ساختار سازمانهای فرهنگي را بهصورت ضمني

حوزه فرهنگ قرار دهد ،همچنین توسعه بیمهنامههای فرهنگي

مورد تائید قرار دادهاند.

و هنری در حوزه سالمت فیزیکي فعاالن فرهنگي مهم بهشمار

با توجه بهاینکه نتایج پژوهش بر ایجاد سیستم فرهنگي

ميرود و درنهایت برای دستیابي بهسالمت رواني با استفاده از

خدمترسان در جامعه به عنوان حلقه واسط در بین چهار بعد

جلسات مشاوره با خانواده استعدادهای فرهنگي به حمایت

دیگر مدل ،بواسطه سیستم شناسایي و بهکارگیری کارآفرینان

حداکثری آنها بپردازد .بدینصورت قدرت فرهنگي به دست

محصوالت فرهنگي و سیستمهای مالي و اقتصادی دولتي -

مردم و بخش خصوصي قرار ميگیرد و دولت اقتدار الزم را

فرهنگي داللت داشت ،جهت فعال شدن توسعه کارآفریني

بهواسطه اقتصاد فرهنگ به دست ميآورد.

درزمینه محصوالت فرهنگي ،پیشنهاد ميشود؛ دولت به ارائه
خدمات فرهنگي بهطور سیستمي و مؤثر بپردازد و از
تصدیگری اقتصاد فرهنگ در این زمینه کنارهگیری کند،
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