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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 
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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

 3علی رشيدپور، *2اکبر اعتباریان، 1هدیه تنهایی راد

 ایرانصفهان، واحد اصفهان )خوراسگان(، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يفرهنگ تیریمد یدکتر یدانشجو -1

 ایراناصفهان، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان )خوراسگان(،  دانشیار -2

 صفهان، ایرانادانشیار گروه مدیریت فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان )خوراسگان(،  -3

 

 دهيچك

هیای    فرآینید  بررسیي و شناسیایي     بهالزم است عمده تحقیقات در موضوع کارآفریني، به کارآفریني در صنعت پرداخته است. اما  ،شده های انجام  بررسي بر اساس

شناسایي بسترهای مؤثر بر کارآفریني محصوالت فرهنگي، امکان رشید را   .ه شودپرداخت نیز فرهنگي، خصوصاً کارآفریني در زمینه محصوالت فرهنگي   کارآفرینانه

هدف شناسیایي بسیترهای میؤثر بیر      سازد. پژوهش حاضر با آشکار ميگذاری دولتي   سیاستبرای را برای اصحاب فرهنگ، کارآفرینان فرهنگي و مالحظات الزم 

نفیر در سیه    13با  و عمیق ساختاریافته ها از طریق مصاحبه نیمه مضمون است. داده لیوتحل هیبه روش کیفي از نوع تجزو کارآفریني محصوالت فرهنگي در ایران 

گردآوری شد و با اسیتفاده از کدگیذاری    ياین حوزه با استفاده از تکنیک گلوله برف گذاران استیکارآفرینان محصوالت فرهنگي، اساتید فرهنگ و هنر و س  حوزه

الگیوی ههنیي    :از انید  عبیارت  شد کیه بندی  طبقه در قالب پنج محور مجزا آمده دست قرار گرفت. نتایج به لیوتحل هیو تجز يباز و محوری در سه سطح موردبررس

  رسیان در جامعیه، توسیعه    هنگیي خیدمت  هیای فر  منظیا فیدرالیزم فرهنگیي در جامعیه،      انداز مشترک توسیعه  ه، ایجاد چشممصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامع

هسیتند کیه در    يمقوالتریهریک از این محورها خود شامل ز .فرهنگ در جامعه  یادگیری خالقانه و هنگي در جامعهي کارآفرینان محصوالت فرهای شخص قابلیت

 است. شده  ها پرداخته به آن مقالهاین 

 محصوالت فرهنگي، کارآفریني محصوالت فرهنگيکارآفریني فرهنگي،  بسترهای مؤثر، کارآفریني،: ها کليدواژه

 شود: برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

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 -1
گذاری در  سرمایه ؛وجود منابع عظیم طبیعيدر جوامعي که 

بنای جامعه و فرهنگي را نادیده گرفته و  سرمایه انساني

اقتصادهای رانتي و مبتني ؛ ساخته یرضروریمحور را غ دانایي

ممکن است  .است شده  تیبر صادرات منابع طبیعي، تثب

اما فاقد  کشوری با این مشخصات بسیار ثروتمند شود

که تنوع شغلي، پیچیدگي اجتماعي،  دصنعتي باشاقتصادی فرا
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  etebarian@ymail.com :دار مكاتبات نويسنده عهده *

گسترش دانش و استقالل انساني را با خود به همراه داشته 

با دنیای متفاوتي ، ما  2یابر اساس مدل آپادور. [1] باشد

مردمان؛ جهانگردان،  یها یيبجاجا شتابپر جریان  شامل

 یها یيمهاجران، تبعیدیان، پناهندگان و کارگران مهمان؛ جابجا

مالي و  یها یي، مکانیکي و اطالعاتي؛ جابجایفناور

و  سو کیاز  کیدئولوژیا یها یي؛ جابجایا تصویرهای رسانه

از سویي دیگر با انشقاق و جدایي این عناصر یعني مردم، 

                                                 
2 Appadurai 

 های آسیای جنوبی در دانشگاه شیكاگو ها و تمدن زبانشناسی و  استاد انسان



 رانيدر ا یمحصوالت فرهنگ ینيمؤثر بر کارآفر یبسترها يیشناسا
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 مواجهها و اعتقادات  ، پول، تصویرها، آراء، آرمانآالت نیماش

جمعي در حال  یها . در اغلب جوامع، ارزش[2]هستیم 

فردی است،  یها شاتمیزه شدن و حرکت به سمت ارز

از مفاهیم حکومتي برای توضیح این مطلب که  1فوکالت

و  دهد يچگونه نئولیبرالیسم، بازار را تحت تأثیر قرار م

تا عاملیت کارآفرین  زدیآم يهم مرا در انهیفردگرا یها تیفعال

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

عناصر فرهنگي، بهترین پاسخ، برای دریافت عاملیت انسان و 

بر دارد و   های جمعي را در  رکت در جهت کسب ارزشح

کارآفریني محصوالت فرهنگي یکي از    گذاری در زمینه سرمایه

   پرداختن به مقولهنرفت از این ورطه است.  های برون  راهکار

ه تواند خطراتي از جمل کارآفریني محصوالت فرهنگي، مي

با استحاله  هگرایي در جامعه، مواجه گرایش به مصرف

شدن را  اف فرهنگي و خطرات ناشي از جهانيفرهنگي، شک

   ضروری است ،توجه به این موضوعدر کمین سرزمین بنشاند. 

 ،خالق هوشمند،  د افرا ،فرهنگي که در کارآفریني محصوالت

اندیشه و مصمم، شانس بیشتری برای موفقیت دارند و  صاحب

انحصار ثروت نیستند، با قادر به  ،های کالن صاحبان سرمایه

، نشان از ضرورت فرهنگي و اقتصادی نظم جدیدوجود؛   این

 دارد.تولید محصوالت فرهنگي   نهیزمر تغییر دیدگاه د

مند و   طور نظام  به شناسایي فرآیندهای کارآفرینانه فرهنگي

، رشد و یریگ میجهت تصم ، شناسایي مضامینياقتضایي

برای ، طور مطلوب بلقوه بهسرمایه فرهنگي  یریکارگ به

از ضروریات  نو، در متن اقتصاد و فرهنگ، ينظم با یا جامعه

 .رود  شمار مي  این دوره به

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

بسترهای کارآفریني محصوالت فرهنگي را با تحلیل مضمون، 

خاص فرهنگي، استفاده از یک نگاه یکپارچه به محصوالت 

های   تاریخي آن مملو از مزیت   ایران که سبقه   در بستر جامعه

ها و حداقل به   فرهنگي است، به دریافت الگویي در داده

توصیف و سازماندهي مشاهدات و حداکثر به تفسیر 

ک شایاني در هایي از پدیده بپردازد. این تحقیق کم  جنبه

م کارآفریني محصوالت اکوسیست   کننده شناسایي عوامل تقویت

فرهنگ و محصوالت خاص    فرهنگي به عنوان فضای زاینده

  .فرهنگي خواهد کرد

                                                 
1 Foucault 

 مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2

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

و فرهنگي را بر پایه  يطیمح ستیبُعد اقتصادی، اجتماعي، ز

، اجتماعي و يطیمح ستیپایدار )ز   توسعه   گانه ارکان سه

اصول عمده اخالقي و  يروشن به .کنند يمعرفي م اقتصادی(

اقتصاددانان  .است گرفته محور هیل توسعه پایدار قرار ارزش

، دیگر سازد يآنچه انگیزه انسان را بیدار م دارند دیتأک

است که  یيها عقالنیت اقتصادی او نیست بلکه منفعت

 ینا آینده با آن مواجه خواهند شد و در یها ها و نسل نسل هم

تنها بر رشد اقتصادی بلکه بر تحقق  ، کارآفریني فرهنگي نهنیب

پایدار آن نیز مبادرت دارد.  فرهنگي، رشد و توسعه یها ارزش

جدیدی در مسائل  ابرانگارهاین تغییر دیدگاه به معنای ارائه 

علوم    اقتصادی است که باید مسائل اقتصادی را از دریچه

تحلیل و بازشناسي کرد.  ،خصوصاً علوم انساني، ای  رشته میان

با یکدیگر  هیدوسو  یک رابطه ،کارآفریني و فرهنگ  حوزه

کار و اقتصاد   فرهنگ منجر به توسعه سو کیاز  ؛اند ایجاد کرده

 تواند يفرهنگ م   کارآفریني در حوزه ،دیگر و از سوی شود مي

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

شده   متنوعي شناخته یها فرهنگ باشد. انسان در بستر فرهنگ

عنوان یک منبع با  فرهنگ به به طرز شگرفي .و خواهدشد

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

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

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

سرمایه  ،گوناگوني برخوردار است که این عامل یها از تفاوت

ي را برای دروني عظیم دیگری با عنوان تنوع فرهنگ

گونه که فرهنگ در هر دیار  است. همان کارآفرینان ایجاد کرده

فرد است، شرایط و بسترهای  ای متفاوت و منحصربه  و خطه

الزم برای رسیدن به محصوالت فرهنگي نیز شکلي متفاوت 

یا به  ها  پیوندعصر حاضر دنیایي از همچنین،  .است گرفته

مختلف را ایجاب کرده و نگاه  یها عبارتي تنیدگي حوزه

 .سازد يمقوله را از ههن دور مبه این  یبعد تک

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

ف متفاوتي از کارآفریني شده تعاری درآمد و گذران زندگي

ناشي  ،دریافت که تعدد برداشت از کارآفریني توان يم است،

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

به سمت ساختارهای پیچیده با تعامالت و  ای  قبیلهو اجتماعي 

دار  کساني که عهده يوسط ارتباطات جهاني است. در قرون

 .شدند يکارآفرین شناخته م ،تولیدی بزرگ بودند یها طرح

اما  .اردرا با خود همراه د یيزا این تعریف، بار معنایي اشتغال

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

اند که  تعاریف را مطابق با تحوالت جامعه امروزی ارائه کرده

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

یستیم بلکه تنها با واژه کارآفریني روبرو ن ،در دنیای امروز

 گوناگون یها حوزههای جدیدی در    پیوندکارآفریني دارای 

ازجمله کارآفریني سازماني، کارآفریني اجتماعي،  ؛استشده

 ،در این میان که ، ...فریني سیاسي، کارآفریني پایدار وکارآ

کارآفریني  یاه شرانهیعنوان یکي از پ کارآفریني فرهنگي نیز به

عنوان کارآفریني  آن به از [7] 2که لیندسي شود يمحسوب م

است. کارآفریني بومي به ایجاد، اداره و  کرده ادیبومي 

برای  زیآم تازه کارآفرینانه و مخاطره یها تیگسترش فعال

 یها دهیپشتیباني از ا .افراد بومي داللت دارد یریگ بهره

کارآفریني بومي به نگهداشت هویت و پاسداشت میراث 

باورها و ؛ معتقد است [9] 3. موکیر[8] شود يفرهنگي منجر م

گوناگوني از  یها از طریق کانال هویت،  ی سازندهها نگرش

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

 .کند يانتقال پیدا م (ها، معلمان و منابع مشابه رسانههمساالن، )

توسعه، نشر و ایجاد تغییرات مؤثر  ؛نقش کارآفرینان فرهنگي

که مردمان به  است در باورها و هماهنگي و اتصال اصولي

به  5تفسیر متوناستفاده از با  [10] 4اند. کالمر اشتراک گذاشته

فرهنگي را  توصیف کارآفرین فرهنگي پرداخته و کارآفرین

 یها سعي بر تحقق ارزش تیکه درنها داند يشخصي م

کارآفریني فرهنگي را  [11] 6برگ. سوییدفرهنگي دارد

 تیآمدن ترکیب جدیدی دانسته است که درنها وجود   به

 د.شو  مياحساس به موجب آن جدیدی در فرهنگ  یها دهیپد

حاصل صنایع فرهنگي، محصوالت فرهنگي است؛ محصول 

فرهنگي که حداقل دارای یک ویژگي فرهنگي است و ممکن 

ذاری نباشد، ارزش محصول به گ  است که قابل ارزش

                                                 
1 Hisrich & Peters 
2 Lindsay 
3 Mokyr 
4 klamer 
5 Hermeneutic 
6 Swedberg 

یک  فکریآن مرتبط است، دارایي    کننده تولیدکننده و مصرف

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

آید و از همه   شمار مي  کننده بهابل شمارش تولیدقاز دارایي غیر

انسان ورودی ثابت فرآیند تولید محصول فرهنگي  ،تر  مهم

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

کارآفریني محصوالت  در نتیجه دهد.  ابراز و انتشار مي

فرهنگي است که  و کارآفریني  شکلي از کارآفریني ،فرهنگي

 .به همراه داردخود  ارا ب یا تعریف جداگانه

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

استفاده و مفید که توسط افرادی از جامعه برای ارضاء  بلقا
نیازهای فرهنگي سایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند 

مبادله با کاالها و خدمات دیگران اعم از فرهنگي یا 
 :دسته شامل 9عریف کرده و در ت «غیرفرهنگي معاوضه شود

محصوالت فرهنگي مکتوب، سمعي و بصری خانگي، سمعي 

، ورزشي، یا ، محصوالت فرهنگي شبکهيخانگریو بصری غ

 یبند مذهبي، هنری، میراث فرهنگي و سرگرمي طبقه

  .است کرده

کارآفریني محصوالت  توان يم ،هکرشده یها دگاهیبا توجه به د

یت و جریان خالق   واسطه   فرهنگي را فرآیند حل مسئله به

 محصوالت فرهنگي، تغییر یا آفرینش ینوآوری بر رو

آفریني به دو شکل مادی و  محصوالت جدید در جهت ثروت

 که در یيها مرور پژوهش ، تعریف کرد. در ادامه بهیماد  فرا

بسترهای  بر هیکارآفریني محصوالت فرهنگي، با تک  نهیزم

  .شود يپرداخته م انجام شده، آن یریگ شکل

به ادبیات کارآفریني فرهنگي  [14]و همکاران  7جانسنل

 ،رندهیگ فرهنگي وام همسویيد که آیا نتا ارزیابي کن دنپرداز يم

 یها افتهی. دهد يرا افزایش یا کاهش م یگذار هیسرعت سرما

آگاهي "در دو بعد فرهنگي  همسویيکه  ندآنان نشان داد

 ،طه مستقیمي با زمان و بودجه داردراب "بودن زماني و مشترک

 دهندگان است. بنابراین حاکي از سوءاستفاده فرهنگي از وام

با عنوان  [15]و همکاران  8پژوهش پدلینتو یها افتههمچنین، ی

آوری فرهنگي: موردمطالعه جینو کننده و نو کارآفریني مصرف»

فرهنگي در مورد ظهور با ترسیم نظریه نوآوری  «12

 فرهنگي نشان داد یها تیکننده برای موقع کارآفریني مصرف

                                                 
7 Jancenelle 
8 Pedeliento 
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وجود یک فرصت  توانند يکنندگان م که چگونه مصرف

فرهنگي استفاده  راهبردفرهنگي را تشخیص دهند و از یک 

تجاری  ،یک شرکت را برای استفاده از این فرصت تاکرده 

موردی دوساله که    حاصل از این مطالعه یها افتهیسازند. 

 ،پرونده با تحقیقات فعال بود لیوتحل هیترکیبي از تجز

نظری و تجربي برای پیوند ادبیات کارآفریني  يتوضیح

  است. هنوآوری فرهنگي ارائه داد نظریهکننده با  مصرف

   های کارآفرینانه  در رابطه با اثر هویت بر شناسایي فرصت

1مکینواهنری، 
نژاد، جنسیت و »در پژوهشي با عنوان  [16] 

کارآفریني؛ درک دروني هویت آفریقاییان از خود در ساخت 

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

به بررسي نقش هویت برای  ،بازیگران آفریقایي   جامعه

نشان داد فراتر از  و کارآفرینانه پرداخت یها شناسایي فرصت

کارآفرینانه در  یها میصمهویت فرهنگي و تعلق به گروه، ت

گرفته ناشي از  ت شکلپایه هوی اول و بیشتر بر  درجه

 شده در زندگي فرد قرار دارد. تجربیات درک

 2مامهدر رابطه با تأثیر بستر فرهنگ محلي بر کارآفریني، 

وکار کارآفریني  بررسي مدل کسب»در پژوهشي با عنوان  [17]

، «قابلیت گسترش آن در بسترهای دیگراجتماعي در هند و 

 شده و تجارب درک یآور با استفاده از روش کیفي و جمع

هندوستان و مشاهدات میداني از  3مصاحبه از اهالي بنگالور

 ،يکه بستر فرهنگ محل افتی حیدرآباد هند به این نتیجه دست

وابسته به فواید فوری  ،ایجاد کرده است و ارتباطاتساختاری 

اند و نشان داده که  ملموسي است که محصوالت داشته

ین برای محصوالت ارتباط عمیقي با بستر دارند و بنابرا

بسیار مؤثر  ،ني، آزمایش محلي محصوالت در بسترکارآفری

اند که اثر این مدل در  است. همچنین آنان تأکید کرده

جغرافیایي و بسترهای دیگر باید بررسي شود و این  یها مکان

اثری خاص بر روی توسعه داشته و یک  تواند يمدل م

 کاتالیزور برای تغییرات اجتماعي باشد.

سازی فرهنگ و توسعه دانش عمومي  با عموميدر رابطه 

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

نقش کارآفریني فرهنگي در بین »در پژوهشي تحت عنوان 

                                                 
1 Makinwa 
2 Hammam 
3 Bangalore 
4 Seilern 

ود و پایداری هنرمندان در هنرمندان فقیر آفریقا در جهت بهب

هنری در  یها حوزه ینگار ، با استفاده از روش قوم«آفریقا

وال که چرا هنرمندان اوگاندا عملکرد اوگاندا، به این س

که جامعه  افتی به این پاسخ دست ،بازاریابي پاییني دارند

آگاهي و قدرداني از هنر رنج کمبود طور عمده از  اوگاندا به

رشد و توسعه اقتصادی و کاهش بر  که این امر برند يم

 اجتماعي آن اثرگذار است.

با عنوان  یا در مطالعه [19]نتایج پژوهش محمدی و همکاران 

 کارآفریني به نسبت کارآفرینان ههني الگوهای شناسایي»

 نشان داد هشت نفرِ «کیو روش از استفاده با فرهنگي

درمجموع سه الگوی ههني در مورد کارآفریني  ،موردمطالعه

اند از: نوآوری فرهنگي، بازاریابي  هنگي داشتند که عبارتفر

 فرهنگي و بستر فرهنگي. 

در  .آیند  شمار مي  صنایع دستي از جمله محصوالت فرهنگي به

با عنوان  یا در مطالعه [20]طغرایي و همکاران  زمینهاین 

 صنایع در فرهنگي کارآفریني بر موثر محیطي عوامل شناسایي»

قانوني، اقتصادی،  -عوامل سیاسيبر اساس  «عشایری دستي

حقیق آمیخته و با کمک روش ت فناورانهفرهنگي و  -اجتماعي

نشان دادند که  ،ساختاریافته و پرسشنامه و ابزار مصاحبه نیمه

 يدست عیترین عوامل مؤثر بر کارآفریني فرهنگي در صنا مهم

به ترتیب شامل حمایت از مخترعین و نوآوران  ،عشایری

ها و محصوالتشان، فراهم نمودن  ایده یساز یجهت تجار

تسهیالت زیرساختي و ارتباطي جهت سهولت در تأمین منابع 

و فروش محصوالت، تشویق زنان توسط خانواده و نگرش 

موافق اطرافیان و تغییر در شیوه تولید و ایجاد کاربرد مناسب 

در بخش کیفي  یریگ والت بوده است. برای نمونهبرای محص

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

ها در بخش  شده است.  تحلیل داده نفر( استفاده 200)به تعداد 

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

 شده است. افزار لیزرل انجام استفاده از نرم

و  نوروزی ،کارآفریني   های توسعه  ت اثر بستردر پاسخ به اهمی

ارزیابي تاثیر »ای با عنوان   در مطالعه [21]همکاران 

های نظام ملي   های نهادهای میانجي در رفع ضعف کارکرد

محور، ، با استفاده از رویکرد کارکرد«نوآوری در ایران

مشکالت نظام ملي نوآوری در ایران را در شش دسته 

های تحقیقات   دهي به فعالیت  گذاری، تسهیل و جهت یاستس
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نیروی    و نوآوری، انجام تحقیق و توسعه، کارآفریني، توسعه

اند؛ همچنین   بندی کرده  انساني و انتشار فناوری طبقه

های   های میانجي با تمرکز بر نهاد  های نهاد  بندی کارکرد دسته    به

حمایتي و   ها در چهاردسته  کارکردبخشي پرداخته که این   فرا

گری و ارتباطي و همچنین   بسترسازی، تأمین مالي، واسطه

جمعي و   های دسته  مشاوره پرداخته و در نهایت کارکرد

گذاری را در رفع   بیشترین تأثیر ،بسترسازی، از حیث تعداد

 ها داشته است.  ضعف

ت عنوان یکي از محصوال  در رابطه با صنعت موسیقي به

ای با عنوان   در مطالعه [22] و همکاران میرزماني فرهنگي،

صنعت دهي نظام نوآوری   های سامان  کار  شناسایي راه"

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

بومي در ایران را معلول نابساماني نظام نوآوری در این عرصه 

دهي نظام نوآوری در این   دانسته و رفع آن را مستلزم سامان

گذار، تأمین منابع  های سیاست  صنعت، ایجاد و تقویت نهاد

ها   منابع انساني و تولید کاال   مالي، خلق موسیقي بومي، توسعه

 است.  و خدمات موسیقیایي دانسته

  .آمده است 1ای از پیشینه پژوهش، در جدول  خالصه

 

 شناسی تحقيق روش -3

 هیبوده که با استفاده از تجز يفیپژوهش به لحاظ روش، ک نیا

  شده است و از منظر هدف، در دسته مضمون انجام لیتحل

 یگردآور ی. ابزار مصاحبه براردیگ يقرار م یکاربرد قاتیتحق

است.  قیو عم افتهیساختار مهیها، مصاحبه از نوع ن داده

 انیاز م يرفپژوهش با استفاده از روش گلوله ب یها نمونه

پنج سال به باال،  یکار  باسابقه يمحصوالت فرهنگ نانیکارآفر

 فرهنگ انتخاب   حوزه گذاران استیفرهنگ و هنر و س دیاسات

دارند،  را يژگیو نیکه ا یاز آنان خواسته شد تا افراد و شدند

 نمونه، با نیاساس، بعد از مصاحبه با اول نیکنند. بر هم يمعرف

 یيشناسا يدرپ يپ گر،یافراد خبره د یها يو معرف ها یيراهنما

 الزم .افتیها ادامه  به اشباع داده دنیروند تا رس نیشدند و ا

روند حاضر به مصاحبه  نیا نیافراد در ح یرخيبه هکر است 

نفر  4شده،  مصاحبه انجام 13 انیاز م .نشدند يشخص لیبه دال

% 35سال،  40تا  30ها  % از نمونه50 .نفر مرد بودند 9زن و 

سال داشتند.  60تا  50 نی% سن ب15سال و  50تا  40 نیسن ب

 4ارشد و  ينفر کارشناس 6 ،ينفر کارشناس 3 التیتحص زانیم

و  يآموزش ،یهنر ،يفرهنگ یها نهیمرتبط با زم ینفر دکتر

محصوالت  نینفر کارآفر 6 انیم نیاست؛ از ا یداقتصا

 یها از مرکز پژوهش يفرهنگ گذار استینفر س 3 ،يفرهنگ

 ياسالم یاداره فرهنگ و ارشاد جمهور نیمجلس، مسئول

و  یگرو گردش يدست عیصنا ،يفرهنگ راثیو اداره کل م رانیا

ها  آن نیفرهنگ و هنر که از ب نهیدانشگاه درزم دینفر از اسات 4

در خالل بودند. زین يمحصوالت فرهنگ دکنندهیتول زینفر ن 2

از  نانیاطم یها محقق شد، امّا برا ، اشباع داده11تا  9مصاحبه 

زمان  کرد. مدت دایادامه پ 13مصاحبه تا نمونه  ها، دهاشباع دا

تا  مین و ساعت کی نیب يو تلفن یصورت حضور ها به مصاحبه

 .دو ساعت بود

و مکتوب کردن  یها، پس از گردآور داده لیمرحله تحل در

 نیآغاز شد، به ا یشده، مرحله کدگذار ضبط یها مصاحبه

باز مرحله  ی، کدگذارمطالب يشرح که پس از کسب درک کل

مکتوب شده و  یها گذاره از متن ایانتخاب عبارت ) اول

و ادغام آن  هیباز اول یمرور کدها ناسب،انتخاب کد م

و در  دومباز مرحله  ی، کدگذار(تر عمده یها صورت دسته به

و ادغام  یتکرار یها ها، حذف دسته ادامه کاهش دسته

مقوالت و  لیتر تا تشک عمده یها تر در دسته کوچک یها دسته

صورت  ،یمحور یکدگذار ،ياصل یبه محورها دنیرس

به  نییپا نیبه مضام دنیروش رس ،روش نی[. در ا23گرفت ]

 جهیاز قبل وجود ندارد، درنت یياست و الگو یياستقرا ایباال 

 [.24است ] ادیداده بن هینظر هیشب اریبس

بر اصول  يمبتن ،يفیک یها در پژوهش یيایو پا یيروا يبررس

  پژوهش و جنبه يامر به منطق درون نیو ا ستین يمشخص

 ي. اعتبار پژوهش به واقعگردد يآن برم يلیو تأو یریتفس

 رو نی[. ازا25پژوهش اشاره دارد ] یها افتهیو  ها فیبودن توص

 یارهایاز مع يبیرکت رها،یها و تفس ه قابل اتکاء بودن داد یبرا

بر  يمبتن قاتیو تحق یریتفس يابیمورداستفاده در ارز

 ،یریپذ انتقال ،یریاعتمادپذ اد؛یداده بن هینظر يشناس روش

مورداستفاده  يو راست تیعموم ،یریپذ قیتصد ،یریاتکاءپذ

 قرار گرفت.

در  دهنید؛  يمی  شینهاد یرا پ اری[، شش مع26و همکاران ] نتیفل

 دهید  يکیه نشیان می    يزانیم ؛یریتمادپذاع اریخصوص مع نیا

اسیت؛   قیی تحق یهیا  داده نیده یتیا چیه حید نما    قیی تحق جینتا

 یهیا  هیا، میرور مصیاحبه    مصیاحبه  تیمیاه هیدا   12 واسیطه  هب
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 تحقيق بر اساس نتایج مرتبط با پژوهش   پيشينه ( چكيده1جدول

 نتایج مرتبط با پژوهش  منبع

جانسنل و 

 [14]همکاران 

به   ها بر جذب سرمایه  تأثیر مستقیم همسویي فرهنگي کشور

 در کارآفریني فرهنگي يالملل  نفع اجتماع بین

و  پدلینتو

 [15]همکاران 

گیری از نوآوری فرهنگي تشخیص داده شده توسط   بهره

 سازی محصوالت  مصرف کننده برای تجاری

اثر هویت شکل گرفته ناشي از تجربیات درک شده در  [16] مکینوا

 فرهنگي  های کارآفرینانه  زندگي بر تصمیم

 ارتباط عمیق بستر فرهنگ محلي با کارآفریني محصوالت  [17حمام  ]

اثر مستقیم کمبود آگاهي در رابطه با فرهنگ و هنر بر  [18]سیلرن 

 اقتصادی و اجتماعي  بازاریابي هنری و رشد و توسعه

محمدی و 

 [19]همکاران 

شناسایي سه الگوی ههني؛ نوآوری فرهنگي، بازاریابي 

 فرهنگي و بستر فرهنگي برای کارآفرینان فرهنگي 

طغرایي و 

 [20]همکاران 

ترین عوامل مؤثر بر کارآفریني محصول فرهنگي؛   مهم

ها و  ایده یساز یحمایت از مخترعین و نوآوران جهت تجار

محصوالتشان، فراهم نمودن تسهیالت زیرساختي و ارتباطي 

جهت سهولت در تأمین منابع و فروش محصوالت، تشویق 

زنان توسط خانواده و نگرش موافق اطرافیان و تغییر در 

 فرهنگي لید و ایجاد کاربرد مناسب برای محصوالتشیوه تو

و  نوروزی

 [21]همکاران 

های   سازی بر رفع ضعف  جمعي و بستر  های دسته  اثر کارکرد

 نظام ملي نوآوری در ایران

و  میرزماني

 [22] همکاران

دهي نظام نوآوری صنعت موسیقي، ایجاد و تقویت   سامان

های سیاستگذار، تأمین منابع مالي، خلق موسیقي بومي،   نهاد

 ها و خدمات موسیقیایي   منابع انساني و تولید کاال   توسعه

 
گرفته  صورت یرهایتفس يابیکاغذ و ارز یشده رو یساز ادهیپ

نفر از  3به  قیتحق جیتوسط محقق و ارائه گزارش، از نتا

ها و کسب بازخورد در مورد  مصاحبه درکنندگان  شرکت

شده  فیتوص تیمختلف واقع یها محقق از جنبه یرهایتفس

 یها افتهی یریکارگ به تیکه قابل يزانیم ؛یریپذ انتقال اریبود. مع

اطالعات  دهد؛ ينشان م گریمشابه د یها تیرا در موقع قیتحق

 در کنندگان شرکت ؛يارائه شده در مورد بستر تحت بررس

است که خواننده  يچنان کاف ق،یق و مفروضات تحقتحقی

مشابه را درک  تیبه موقع ها افتهی یرپذی امکان انتقال تواند يم

به زمان و  ها افتهیمنحصر بودن  زانیم ؛یرپذی اتکاء اریکند. مع

کنندگان  ها، شرکت در مصاحبه دهد، يمکان را نشان م

بر  مؤثر یخود را در مورد بسترها نیشیو پ یجار اتیتجرب

 اریعنوان کردند. مع يمحصوالت فرهنگ ينیکارآفر

 یریتا چه حد سوگ دهد يکه نشان م يزانیم  ؛یریپذ قیتصد

 یا خالصه  مؤثر نبوده است، بواسطه ارائه رهایمحقق بر تفس

نفر از  3شده به  یبند صورت یاز الگو يکل

 يزانیم ت؛یعموم اریشد. مع يشوندگان، نظر آنها بررس مصاحبه

را  يمورد بررس دهیو ابعاد مختلف پد ها افتهیدهد  يکه نشان م

و  قیمصاحبه عم 13واسطه  هاند، ب داده یدر خود جا

محصوالت  ينیبا افراد مرتبط با کارآفر افتهی ساختار مهین

 نانیکارآفر ،يفرهنگ یگذار استیدر سه بستر س يفرهنگ

از  يففرهنگ و هنر، ابعاد مختل دیو اسات يمحصوالت فرهنگ

که  يزانیم ؛يراست اریقرار گرفت. مع يمورد بررس دهیپد نیا

اطالعات نادرست قرار  ریتحت تأث رهایتفس دهد ينشان م

 یيدر فضا یا واسطه مصاحبه به صورت حرفه هست، بنگرفته ا

انجام گرفت. اطالعات الزم  دیدوستانه و بدون فشار و تهد

از  تفادهبا اس يپژوهش به روش دست نیا یآور جمع یبرا

 ها صورت گرفته است. داده یمنظم گردآور یها وهیش

 

 ها  یافته -4

 ها تحليل مصاحبه -4-1

طور  مربوط به هر مصاحبه به يصوت لیبعد از مکتوب کردن فا

و  لیتحل ،يبررس آمده مورد دست جداگانه، اطالعات به

 220مرحله محقق به  نیصورت گرفت. در ا هیاول یکدگذار

 یاز مصاحبه و کدگذار یا نمونه .کرد دایدست پ هیکد اول

آورده  3گذاری محوری در جدول   و کد 2 آن در جدول  هیاول

، مجموعه 1ری باز مرحله کدگذاسپس در مرحله  شده است.

بندی شد و  مشخص طبقه  مفهوم در یک دسته کدهای هم

دهي یک مقوله در کنار هم قرار  مفاهیم مرتبط برای شکل

کنار هم قرار با  2کدگذاری باز مرحله  تیگرفت، درنها

کدهای مرحله  يده هم مرتبط و شکل های به گرفتن مقوله

آوردن کدهای محوری موردنظر کامل شد  دوم، جهت به دست

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

ا هر یک از پنج محور اصلي مضامین مرتبط ب گرفت.

بندی شده   گردآوری و طبقه 5شده در جدول شماره  شناسایي

 است.

 الگوي نهایی پژوهشتبيين  -4-2

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

از  .است یا عوامل رسیدن به دمکراسي در هر جامعه نیتر مهم

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

و انسان برای رسیدن به بقاء و در پي آن برای  ردیگ يشکل م

م به ابراز وجود خویشتن و نشان دادن تفکرات خود اقدا

این چرخه در طول زندگي هر انساني در  .کند يیادگیری م

ي از ئبرای رسیدن به دمکراسي که جز جهیجریان است، درنت

 فراگیر برای هر ملتي است، باید به سمت یادگیری  توسعه

ابراز وجود،  یماد  بقاء و فرا مادی یها برای برآوردن ارزش

حرکت کرد. یادگیری که با تغییر فرهنگي همراه است و

هيباز اول ياز کدگذار يا ( نمونه2جدول 

 تحصيالت: دکتري جنسيت: مرد 10 شونده: کد مصاحبه

 استاد دانشگاه سمت:

 انيميشن دکنندهيتول

 کدگذاری اولیه کالمي گزاره

بلکه وام و  شود يمعروف و موفق جایزه نقدی داده نم یها جشنوارهدر 

سوبسید اقتصادی به برندگان برای ساخت محصوالت فرهنگي داده 

اگر فیلم شما یا محصول شما صرفه اقتصادی نداشت  تیو درنها شود يم

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

که  دیشو يضعیف شناخته م کننده هیو ته دکنندهیعنوان تول قرارگرفته و به

صرفه اقتصادی دریافت وام و سوبسید فرهنگي را نخواهید داشت. 

 .کند يمالي به شکل صحیح حرکت م یها خالقیت هنری و بودجه جهیدرنت

 فرهنگي یها نیتریتشویقي زاینده در بستر و یها اهرم یریکارگ به -

 یها نیتریغربالگری تولیدکنندگان محصوالت فرهنگي موفق در بستر و -

 فرهنگي

بررسي طرح توجیهي تولیدکنندگان محصوالت فرهنگي جهت صرف  -

 فرهنگي یها ارانهی

اعطاء تسهیالت به  نهیمالي سالم و متخصص درزم یها ایجاد کانال -

 محصوالت فرهنگي دکنندگانیتول

 

اي از کدگذاري باز مرحله اول و دوم و کدگذاري محوري نمونه (3جدول   

 2کدگذاري باز مرحله  1کدگذاري باز مرحله  کد مصاحبه شوندگان ردیف
کدگذاري 

 محوري

 واگرا در سطح جامعهترویج و آموزش الگوی ههني  6و  3و  1 1

 ایجاد فضای زاینده خالقیت
 

یادگیری 

خالقانه 

فرهنگ در 

 جامعه

 از طبیعت یریپذ پرورش مهارت و توانایي الهام 7و  5 2

 بسترسازی بروز و ظهور خالقیت، در مؤسسات فرهنگي 12و  4و  1 3

 فرهنگي از کودکي یها ارزش یریپذ جامعه 13و  11و  2 4

در آموزش هنر های نو  روش

های اصیل  بر مبنای ارزش

 فرهنگي در جامعه

 فرهنگ ادبیات نظری در حوزه تدوین و اشاعه 13و  8و  6و  5و  4 5

 های نو و متنوع در آموزش هنر استفاده از تکنیک 9و  4و  3و  1 6

 9و  7و  6و  5و  1 7
مناسب جهت آموزش هنر، از طریق  یها رساختیایجاد ز

 تسهیلگری فضا و طبیعت

 
 شده شناساییکدهاي محوري  (4جدول 

 الگوی ههني مصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامعه  1

 انداز مشترک توسعه فدرالیزم فرهنگي در جامعه  ایجاد چشم 2

 سیستم فرهنگي خدمت رسان در جامعه 3

 شخصي کارآفرینان محصوالت فرهنگي در جامعه یها تیقابل  توسعه 4

 یادگیری خالقانه فرهنگ در جامعه 5
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 ( مضامين و مفاهيم بسترساز  مؤثر بر کارآفرینی محصوالت فرهنگی در ایران5جدول 

 باز مهندسي الگوی مصرف فرهنگي
سازی مصرف  عمومي

 فرهنگي در جامعه

 الگوی

 ههني

 و مصرف

 آزاد تولید

 در فرهنگي

 جامعه

 سازی مصرف محصوالت فرهنگي ملي و اصیل  فرهنگ

 سازی امکان استفاده عمومي از کاالهای فرهنگي فراهم

 گیری فضای گفتماني مابین مردم و حاکمیت در موضوع تولید محصوالت فرهنگي شکل
فرهنگي    تولید آگاهانه

 در جامعه
 تولید محصوالت ناب و اصیل فرهنگي

 تولیدات فرهنگي  های دستوری و ایجاد فضای آزادتر در حوزه سیاستاجتناب از 

 توجه به محصوالت فرهنگي جهان
ایجاد الگوی 

گذاری  سیاست

 فدرالیزم فرهنگي

 ایجاد

 انداز چشم

 مشترک

 توسعه

 فدرالیزم

 در فرهنگي

 جامعه

 های فرهنگي در تولید محصوالت فرهنگي  ها و تنوع  توجه به تفاوت

 فرهنگدر عرصه  یدیکل نفعانیه هیو کل گذاران سیاست يتمام نیمشترک ب نشیب جادیا

 های فرهنگي در کل کشور مرکز زدایي از حوزه تولیدات فرهنگي و توزیع فعالیت

 بازنگری در قوانین و مقررات نظارت دولتي
بازنگری در ساختار 

 ای  فرهنگي حرفه های صنفي  سازی تشکل  یکپارچه های فرهنگي  سازمان

سیستم شناسایي و  استعداد محوری در آموزش و پرورش فرهنگ

کارگیری کارآفرینان  به

 محصوالت فرهنگي

 سیستم

 فرهنگي

 خدمت

 در رسان

 جامعه

 تعیین و تعریف نظام شغلي در امور تولیدات فرهنگي و هنری

 ایجاد بانک اطالعات فرهنگیان و کارآفرینان فرهنگي

های مالي و   سیستم های فرهنگي در نظام اقتصادی  به مصرف و تولید کاالتوجه 

 -اقتصادی دولتي

 فرهنگي

 های دولتي مندی از حمایت  اندازی و بهره تسهیل سازی در امور راه

 های مالي سالم  واسطه کانال ها، به  سازی در تخصیص منابع و یارانه  تسهیل

 کارآفریني محصوالت فرهنگي های دروني در  ه  نقش انگیز

بستر مناسب برای 

خودشکوفایي 

 اصحاب فرهنگ
 توسعه

 های قابلیت

 شخصي

 کارآفرینان

 محصوالت

 در فرهنگي

 جامعه

 های فرهنگي  های خودشکوفایي و فرامادی فرهنگیان در خالقیت  نقش نیاز

 فرهنگیان شخصیتي و روحي هنری، نیازهای ارضاء منظور به بسترسازی

 فرهنگي محصوالت کارآفرینان اولیه نیازهای تأمین در خاطر امنیت ایجاد

 فرهنگي محصوالت کارآفریني راهبرد پیشبرد در خانواده های حمایت اهمیت

 کارآفرین پرور  های خلق جامعه  ها و سیاست  ها، روش  کارگیری شیوه به

های   توسعه مهارت

کارآفرینان محصوالت 

 فرهنگي در جامعه

 فرهنگ - اقتصاد ههني های مدل گیری شکل

 های کارآفریني در جامعه  آموزش مهارت  توسعه

 آموزش و پرورش تفکر تیمي در بین اصحاب فرهنگ

 پردازی در حوزه تولید محصوالت فرهنگي  سازی بستر ایده  فراهم

 محصوالت فرهنگيتولید   ها در حوزه منظور عملي سازی ایده ایجاد فضای مناسب به

 ترویج و آموزش الگوی ههني واگرا در سطح جامعه
  ایجاد فضای زاینده

 یادگیری خالقیت

  خالقانه

 در فرهنگ

 جامعه

 طبیعت از پذیری الهام توانایي و مهارت پرورش

 فرهنگي مؤسسات در خالقیت، ظهور و بروز بسترسازی

های نو در   روش های فرهنگي از کودکي  پذیری ارزش  جامعه

آموزش هنر بر مبنای 

های اصیل   ارزش

 فرهنگي

 فرهنگ  حوزه در نظری ادبیات  اشاعه و تدوین

 فرهنگ اقتصادِ ههني های مدل گیری شکل

 های مناسب جهت آموزش هنر، از طریق تسهیلگری فضا و طبیعت  ایجاد زیرساخت
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تغییر با نوآوری و در پي آن کارآفریني در آن بستر شروع هر 

معتقدند تغییر  [27] 1. راجرز و شومیکرشود يشکوفا م

در سطح فرد، پذیرنده یا رد کننده باشد و یا  تواند يفرهنگي م

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

آفریني تر برای رسیدن به بستر مؤثر برای کار به بیان ساده

 رندهیادگی محصوالت فرهنگي باید به دنبال ایجاد جامعه

که به سمت  یا جامعه ؛محصوالت فرهنگي بود يکارآفرین

همسازی و یکپارچگي تغییرات فردیِ محرکِ کارآفریني 

ي نزمای است و ا حلقه یادگیری تکاین فرهنگ باشد.   نهیدرزم

جاری  یها استیها و س افتد که در بستر هدف  اتفاق مي

در این یادگیری هیچ تغییر  .خطاها کشف و اصالح شوند

و تنها اصول و  ردیگ يبنیادیني در تفکر موجود صورت نم

 ر این الگو؛د ،[28] شود يبرای یادگیری تجویز م یيها روش

  دهنده شکل یها ها و دسته موردقبول افراد، گروه یها ارزش

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

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

دمکراسي و آزادی در  دبخشیاشتراک در هدف نهایي، نو

 تفکر و اندیشه است.

محصول  ،، مبنای تولیدمحصوالت فرهنگير بستر کارآفریني د

 فرهنگي نوآورانه و حرکت به سمت کارآفریني در این زمینه

الگوی ههني مصرف و تولید آزاد فرهنگي در جامعه    واسطه  به

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

   نشین شده که قبل از هر امری دولت امکان استفاده  جامعه ته

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

سازی و باز مهندسي مجدد الگوی مصرف فرهنگي،   فرهنگ

شده،  یینتعی تحمیل الگوی مصرف از پیش به معناالبته نه 

، (ی باال بردن سطح آگاهي در مصرف فرهنگيبه معنابلکه 

داده هنگي جامعه قرار جهت تغییر الگوی نامطلوب مصرف فر

بیان در این رابطه  شوندگان مصاحبهکه یکي از   نباشد. همچنا

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

در حال وقوع است اما این امر به علت رقابت و ایجاد گردش 
که این امر باید  يدرحالیری است، گ شکلمالي در حال 

ین امر و اشود  عمومي و رایگان در کل جامعه واقع صورت به
که این تغییر  کردباید تأکید  «.جزئي از وظایف دولت است

ای واقع   ها و فرهنگ بومي هر منطقه  نگرش، متناسب با نیاز

                                                 
2 Rogers & Shoemaker 

 

   ، نقطهاز آنگیری   وری و بهرهاشود که در دنیای امروز، فن

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

یری گفتمان مابین مردم و گ شکلفضای الزم برای  که

های   شود و تولید فرهنگي مبتني بر ارزش  باز مي کمیتاح

چرخه متن فرهنگ در گردد.   صورت ناب، محقق مي  اصیل، به

دهنده توسعه کارآفریني  یلتشکاین یادگیری که بستر 

واسطه تغییر  طور خودجوش، به به محصوالت فرهنگي است،

انداز مشترک  کاربست چشم و در نهایت جادشدهیو نوآوری ا

ي که در پي یافتن مشترک انداز  ؛ چشمفدرالیزم فرهنگي  توسعه

زدایي در تولید و توزیع کزفرهنگي و مر های  تفاوت

 کننده مجذوبمحصوالت فرهنگي با در نظر داشتن دیدگاه 

 بدون بهرهجهان و شکستن ساختارهای فرسوده و 

های مجری تعریف شده است، غني و پاالیش شده،  سازمان

ها   ی مبتني بر اهمیت پذیرش تفاوتا شونده مصاحبهاظهارات 

تعصب »فرهنگي است؛  انداز مشترک  چشمبه مرکزیت 

تواند به فرهنگ لطمه بزند، باید به سمت دیدگاه وحدت   مي
حرکت کنیم باید بدانیم افراد متعصب محکوم به  در کثرت

فرهنگي  نظامانداز،   برای تحقق این چشم «.تندنابودی هس

تا تفکرات  شدهدار   این وظیفه را عهدهدولتي، رسان   خدمت

و از  داشته باشندگیری را   شکل  ور، اجازه  متنوع، متعدد و بهره

مند گردند، اظهارات   های مالي الزم بهره  حمایت

ر د» :د این امر استیای در این تحقیق مؤ  کننده  مشارکت
شود بلکه   های معروف و موفق جایزه نقدی داده نمي  جشنواره

وام و سوبسید اقتصادی به برندگان برای ساخت محصوالت 

شود و در نهایت اگر فیلم شما یا محصول   فرهنگي داده مي
دلیل نگاه صنعتي جهت رشد   شما صرفه اقتصادی نداشت به

 عنوان بهو این مقوله نام شما در لیست سیاه قرار گرفته 
شوید که صرفه   کننده ضعیف شناخته مي یهتهیدکننده و تول

اقتصادی دریافت وام و سوبسید فرهنگي را نخواهید داشت. 
ی مالي به شکل صحیح ها بودجهدر نتیجه خالقیت هنری و 

؛ آموزش دولتي مبتني بر رابطه ینادر «. کند  حرکت مي

نظام شغلي و استعداد محوری، آموزش کارآفریني و تعریف 

سازی   کارگیری و تسهیل  ایجاد بانک اطالعاتي در شناسایي، به

گیری یک   امور کارآفرینان محصوالت فرهنگي برای شکل

های مالي سالم و   رسان دولتي مبتني بر شاهراه  خدمت نظام

آید. از بعد   شمار مي  های نظام اقتصادی کشور، مهم به  نیاز
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شخصي کارآفرینان محصوالت  یها تیقابل توسعهایجاد  دیگر؛

های دروني برای برآورده     ؛ مستلزم شکوفایي انگیزهفرهنگي

فرهنگي است که در این   کنندههای فرامادی تولید    شدن نیاز

  های اولیه بواسطه  رابطه وجود امنیت خاطر در تأمین نیاز

های خانواده و جریان مالي عادالنه در کشور تأمین   حمایت

های الزم، برای کارآفریني در   و اصحاب فرهنگ مهارتگشته 

تنها نیازمند   زمینه را در خود، توسعه داده که این مورد نه  این

فرهنگ در جامعه است بلکه   گیری مدل ههني اقتصاد  شکل

پروری و   سازی، ایده    از جمله آموزش ایده هایيروشنیازمند 

های الزم مانند   تاکتیکها، تفکر تیمي و   سازی ایده  عملي

 پرور است. کارآفرین   های خلق جامعه  کارگیری سیاست  به

 ای جامعه چنین فرهنگ در بازتولید و یادگیری خالقانه

هایي که در حیات   ارزش ،اصیل یها یادگیری ارزشواسطه   به

انسانیت را   کودکي، یک معنا را در خود مستتر داشته و واژه

جود نمایان ساخته اما در مواجه با محیط به زیباترین شکل مو

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

ای برای پیدا کردن آن،   که البته به زعم مشارکت کننده  شده

برای حرکت »ها باید در تعریف خویشتن نمایان شود؛   ارزش

این  ها را تغییر دهیم تا به  به سمت اجراییات باید خیلي چیز
امر دست پیدا کنیم یعني باید توان تغییر نگرش یک نسل را 

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

باشیم   باشیم تا نتوانیم از خودمان تعریفي داشته  خودمان داشته
قول مشارکت   و به« توانیم به کارآفریني دست پیدا کنیم  نمي

نشان داده از کودکي تا دوران دبستان تحقیقات »دیگری؛   کننده
باید کودکان ارتباط نزدیکي با پدربزرگ و مادربزرگ داشته 

باشند اما در دوران نوجواني و جواني این ارتباط باید کم 
شود، در حقیقت باید کودکان بار عاطفي الزم و قوی پیدا 

های اصیل را دروني کنند تا بتوانند در دوران   کنند، ارزش
های اصیل و ماندگار پیدا   ای منطبق بر ارزش  ي هویتنوجوان

ارتباطات بین نسلي ایجاد و تداوم پیدا کند   واسطه  ، به«نمایند

  ای بواسطه  و چرخه طور مستمر فرهنگ به یادگیری خالقانه تا

شده در فضاهای   های واگرا و چند بعدی آسان  آموزش

  کننده و تداعي سانيهای ان  فرهنگي، طبیعت الهام بخش ارزش

ها و   متن اصلي خالقیت در تمام رشته  زیبایي بصری که زاینده

کارگیری ادبیات نظری آموزشي   ها است و همچنین به  حوزه

و در طي  شده و در طول زمان ، اصالحفرهنگ و هنر  در زمینه

موجب تقویت فرهنگ و اقتصاد فرهنگ  گذر از یک نسل،

شناسایي بسترهای مؤثر  نهیاین پژوهش درزم یها افتهیشود. 

در قالب مدل  توان يبر کارآفریني محصوالت فرهنگي را م

  تبیین کرد. 1شده در شکل  پیشنهادی ارائه

 

 
بستر کارآفرینی محصوالت فرهنگی  گيري شكلعوامل مؤثر بر  (1شكل

 کارآفرینی محصوالت فرهنگی(  یادگيرنده  جامعه) در ایران

 

 گيري نتيجه -5

جوامع در   رفاه و کامیابي ازجمله موضوعاتي است که همه

از سال  1، موسسه لگاتومکنند يمسیر توسعه با آن برخورد م

 میزان رفاه  میالدی تاکنون برای ارزیابي و مقایسه 2009

کشورها بر اساس هشت مولفه؛ اقتصاد، کارآفریني و فرصت 

آسایش، شیوه حکمراني، آموزش و بهداشت، امنیت و 

کشورها  یبند فردی و سرمایه اجتماعي به رتبه یها یآزاد

 از. کارآفریني محصوالت فرهنگي [29]پرداخته است 

، بلکه آورد يتنها رفاه را به ارمغان م است که نه یيها مؤلفه

رفاه است. کارآفریني در  یها راهگشای دستیابي به دیگر مؤلفه

است که  یا هات خود با تغییر همراه است و فرهنگ مقوله

ها در دنیایي از تغییرات زندگي  تغییر است. انسان ندهیزا

که به دنبال ایجاد تغییر و یادگیری هستند  یيها ، انسانکنند يم

یرات را دریابد و بر پیروز کسي است که این تغی تیو درنها

روی امواج این تغییرات حرکت کند. در طول زمان این 

حرکت  یتغییرات جامعه را به سمت تحوالت مثبت و مؤثر

 که درمجموع رفاه و توسعه را به همراه خود دارد. دهد يم

. ایجاد 1اند از؛  حاضر عبارت مقالهطور خالصه نتایج  به

                                                 
1 Legatum Institute 

يادگیری 
خالقانه فرهنگ 

الگوی ذهنی  در جامعه
مصرف و تولید 
آزاد فرهنگی 

 در جامعه

توسعه قابلیت  های 
شخصی کارآفرينان  
 محصوالت فرهنگی

ايجاد چشم انداز 
مشترک توسعه ی 
فدرالیزم فرهنگی 

 در جامعه

سیستم فرهنگی 
خدمت رسان 

 در جامعه
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  واسطه گي در جامعه بهالگوی ههني مصرف و تولید آزاد فرهن

. ایجاد 2فرهنگي   مصرف و تولید آگاهانه یساز يعموم

فدرالیزم فرهنگي به کمک ایجاد و   انداز مشترک توسعه چشم

فدرالیزم فرهنگي و بازنگری در  یگذار استیطراحي الگوی س

های فرهنگي   . ایجاد سیستم3 فرهنگي یها ساختار سازمان

 یریکارگ های شناسایي و به  رسان، مبتني بر سیستم  خدمت

های مالي و اقتصادی   کارآفرینان محصوالت فرهنگي و سیستم

شخصي کارآفرینان  یها تیقابل . توسعه4فرهنگي  -دولتي

محصوالت فرهنگي با در نظر گرفتن بستر مناسب برای 

 یها مهارت خودشکوفایي اصحاب فرهنگ و توسعه

  یادگیری خالقانه. 5. رآفریني محصوالت فرهنگي در جامعهکا

خالقیت و   ندهیفرهنگ در جامعه بر اساس ایجاد فضای زا

 یها نو در آموزش هنر بر مبنای ارزش یها روش یریکارگ به

 اصیل فرهنگي.

 [19]و محمدی و همکاران  [17]مام ه یها پژوهش یها افتهی

کارآفریني است،   فرهنگي در زمینه  بستر مؤکد بر توجه به

مؤکد  [21] ینور  همچنین تحقیق نوروزی، طباطباییان و قاضي

سازی  عمومي [18]سیلرن سازی است.   های بستر  بر کارکرد

رایي و همکاران طغ صورت ضمني؛  مصرف فرهنگي را به

کارآفریني محصوالت فرهنگي در  یها مهارت  توسعه [20]

رسان، مبتني بر  های فرهنگي خدمت  جامعه، ایجاد سیستم

ت کارآفرینان محصوال یریکارگ های شناسایي و به  منظا

را  فرهنگي -های مالي و اقتصادی دولتي  منظافرهنگي و 

مالي و های   نظام [22] و همکاران صورت ضمني؛ میرزماني  به

  فرهنگ و توسعه    رسان فرهنگي، یادگیری خالقانه  خدمت

های شخصي کارآفرینان محصوالت فرهنگي و لزوم   قابلیت

صورت ضمني   بهرا  فرهنگي یها بازنگری در ساختار سازمان

 .اند  دادهقرار  دیمورد تائ

فرهنگي    اینکه نتایج پژوهش بر ایجاد سیستم  با توجه به

واسط در بین چهار بعد   در جامعه به عنوان حلقهرسان   خدمت

کارگیری کارآفرینان   سیستم شناسایي و به  دیگر مدل، بواسطه

 - های مالي و اقتصادی دولتي  سیستم فرهنگي و محصوالت

کارآفریني  جهت فعال شدن توسعهداللت داشت، فرهنگي 

دولت به ارائه  ؛شود يمحصوالت فرهنگي، پیشنهاد م نهیدرزم

طور سیستمي و مؤثر بپردازد و از  دمات فرهنگي بهخ

کند،  یریگ اقتصاد فرهنگ در این زمینه کناره یگر یتصد

دولت برای محق کردن هرچه بیشتر کیفیت حقوق شهروندی 

برای خودشکوفایي را      فرهنگي گام بردارد و بستر الزم

فراهم نماید. این بستر نیازمند خدمات  ،های خصوصي  بخش

و حمایتي، برای توسعه و  یافزار ، نرمیافزار دولتي سخت

 فعال کردن بخش خصوصي است.

به ایجاد بانک اطالعات فعاالن   دولت ی؛افزار در بخش سخت 

رایگان شهروندان از   فرهنگي، فراهم کردن امکان استفاده

فني  یها رساختیو ایجاد ز ها شگاهیها، نما ها، کتابخانه موزه

الزم در فضای شهری و روستایي جهت آموزش و نمایش 

، تئاتر، نقاشي، هنرهای رزمي و يخوان فرهنگي ازجمله کتاب

 ورزشي و ... بپردازد. 

خدمات آموزشي نو را در بستر  ،دولت ی؛افزار در بخش نرم

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

ها و  مت غربالگری استعدادهای بالقوه و پرورش آنبه س

برگزاری مسابقات فرهنگي  واسطه تشویقي به یها ایجاد طرح

ها به کانال کارآفریني محصوالت  و جریان مجدد پاداش

 فرهنگي قدم بردارد. 

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

فرهنگي،  رصد واسطه و سالمت رواني گام بردارد؛ به

فرهنگي مناطق مختلف کشور را شناسایي و  یها فرصت

 یها بودجه الزم را جهت هرچه بهتر دیده شدن تفاوت

عرضه مانند  یها فرهنگي تخصیص و با استفاده از کانال

مجازی  یها و کانال يالملل نیملي و ب یها ها، جشنواره رسانه

در  مشترک و منافع ملي و میهني بپردازد. یها به تقویت ارزش

سالمت فیزیکي؛ ادوات و تجهیزات مناسب با  حوزه

شده حداقلي در اختیار فعاالن  تمام متیکار را باق بهداشت

فرهنگي  یها نامه مهیب فرهنگ قرار دهد، همچنین توسعه حوزه

شمار   هو هنری در حوزه سالمت فیزیکي فعاالن فرهنگي مهم ب

سالمت رواني با استفاده از  برای دستیابي به تیدرنهاو  رود يم

استعدادهای فرهنگي به حمایت  جلسات مشاوره با خانواده

قدرت فرهنگي به دست  صورت نیها بپردازد. بد حداکثری آن

و دولت اقتدار الزم را  ردیگ يمردم و بخش خصوصي قرار م

 .آورد ياقتصاد فرهنگ به دست م واسطه به
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