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Abstract 

Iranian music industry suffers from many 
problems. This threatens indigenous culture and 
identity. The aim of paper is to investigate the 
main causes of the problems and provide 
solutions for them. For that end, first interviews 
with 14 activists in music affairs in order to 
identify the problems. Then, solutions for each of 
the problem using innovation system approach 
were provided. Thereafter Fuzzy Delphi method 
has been used to choose the most consensus 
problems and solutions.      
As the concluding remark, the research shows 
that the main reason for the problems is disorder 
in innovation system of music industry, and 
organizing innovation system in music industry 
is the best way to address that. In the other 
words, many of the current problems can be 
mitigated by creating and strengthening policy-
making bodies, financing, creating indigenous 
music, developing human resources and the 
production of musical goods and services. 
However, consensus could not be reached on 
the importance of supporting entrepreneurship 
and religious- social research in the creation of 
music.  
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  یقیصنعت موس ينظام نوآور یسامانده يهاکار راه ییشناسا
  *3ییان فردوییقه رضایصد،  2ياصغر سعدآباد ی، عل1یرزمانیاعظم م

  تهراندانشگاه  مدرس ،یعموم يگذاراستیس يترکد -1
  تهراندانشگاه  ،يعلم و فناور ياستگذاریس يترکد يدانشجو -2

   نور امیدانشگاه پ یت علمأیعضو ه ،عیصنا یمهندس يترکد -3

  دهیچک
 یبررسی علل اصل ،هدف از پژوهش حاضر. کند میران را تهدید یهویت و فرهنگ بومی جامعه ا که روبروست يادهیران با معضالت عدیا یموسیقی بوم

الت کمصاحبه نموده مش یقینفر از فعاالن عرصه موس 14ن منظور ابتدا با یا يبرا. رفت از آن است هایی براي برونکار راهمعضالت موسیقی بومی ایران و ارائه 
در . خواهد شدل ارائه کرفت از مشبرون يبرا ییهاکار راه، يرد نظام نوآوریکروالت و با استفاده از کن مشیسپس با توجه به ا .دشو می ییشناسا یبوم یقیموس

مورد اجماع مشخص  يهاگزارهو  ارائه نموده يو نظام نوآور یقیوسنفر از خبرگان م 21به  یهایها را در قالب گزارهکار راهالت و کن مشیمرحله بعد، ا
در این  نوآوريران، معلول نابسامانی نظام یدر ا یبوم یقیه معضالت موسکمبین آن است  ،يفاز یدلف یکنکاستفاده از تها با  ن گزارهیل ایه و تحلیتجز. گردند می

 یقی، خلق موسین منابع مالیمأاستگذار، تیس يت نهادهایجاد و تقویبه بیان دیگر ا. در این صنعت است نوآوريرفع آنها مستلزم ساماندهی نظام و عرصه بوده 
ه خبرگان این کبر آن تأملبا . تواند بسیاري از مشکالت کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد می ییقایاالها و خدمات موسکد یو تول یتوسعه منابع انسان ،یبوم

  .دندیبه اجماع نرس ییقایدر خلق آثار موس ینیو د یاجتماع -یقات انسانیو تحق ینیارآفرکت از یگاه حمایت و جایپژوهش در مورد اهم
  
  ت، فرهنگی، هوي، نظام نوآوریقی، صنعت موسياستگذاریس: ها واژهدیلک

  
  1مقدمه -1

ه هر از کمواجه است  ياریران با معضالت بسیا یبوم یقیموس
نار کن امر در یا. ابدی یات نمود میها و نشرتیچندگاه در سا

. کند جامعه را تهدید می، فرهنگ یربومیغ یقیوع موسیش
 یخینه تاریشیه از متن جامعه و پکاست  یاتکفرهنگ، مشتر

. آنهاست يریپذعامل انسجام و انطباق و ران برخاستهیمردم ا
از  يافرهنگی است بسته  هر محصول فرهنگی، یک بسته

. اند ها که در درون یک محصول مستتر شده باورها و ارزش
ثر أاو را مت ینیب ننده، جهانک ن محصول توسط مصرفیر ایتفس
برخاسته از  یقیا موسی یبوم یقین اساس موسیبر ا. ]1[ندک یم
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ن یمبود اک. است یج فرهنگ بومیات جامعه، عامل تروکمشتر
ند ک یرا فراهم م یربومیغ یقیوع موسیان شکام ، عمالًیقیموس
 يکار راه اما. ه از آن برخاسته استکاست  یه مروج فرهنگک
ن یدر پاسخ به حل ا ياستگذاریجامع به منظور س نگر و لک

 ينظام نوآور ،آمده] 2[منبع  ه درکست؟ همانطور یمعضل چ
و  ياستگذاریل و سیرچوب تحلبه عنوان چا یع فرهنگیصنا
نشگران که یلکه ک یکستماتینگر و س جامع يکار راهننده ک ارائه
 ا دانش محقق بهیهنرمند و  هدیل ایتبد هدیدر هم تن هکشب

 را وستهیپ يساختار و فضا یکدر  یمحصوالت فرهنگ
نوظهور  یمیند و به عنوان پاراداک یم یبصورت منسجم طراح

جاد یت این مفهوم گسترده با قابلیا. ا مطرح استیدر دن
و  محتواافت رشد متوازن یبا ره ينهاد يرات و بسترهاییتغ
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مجموع عوامل  يوندسازیو پ یستمیس یرساخت، هماهنگیز
  .گردد یم یستمیست سکمانع ش تاًیه نهاکرا به دنبال دارد 

، يمفهوم نظام نوآور کمککند تا با  پژوهش حاضر تالش می
ران را یا یبوم یقیل در عرصه موسکا عوامل بروز مشیعامل 

را در  ین نظامیچن یسامانده يهاکار راهشناسایی نموده 
ن منظور ابتدا یا يبرا. ن نمایدییتب یقیعرصه صنعت موس

اال و خدمات در کد یتول يهایژگیات موجود در مورد ویادب
فرهنگی را  نوآوريو نظام  یقی، صنعت موسیع فرهنگیصنا
 یشناس سپس روش. کند می ینه موضوع بررسیشیل عنوان پیذ

پژوهش را گردآوري و  يهادادهو ان نموده یپژوهش را ب
هاي پژوهش را مورد  فتهدر پایان، یا. کند تجزیه و تحلیل می

 . دینما بحث قرار داده نتایج پژوهش را بیان می

  
  نه موضوع یشیپ -2

  

    یقیصنعت موس 2-1
گران یاست که باز یصنعت ی، عملیقیامروزه خلق موس

از  یکی یقیصنعت موس. ت دارندکدر آن مشار يمتعدد
 یعیع فرهنگی، صنایصنا. است یع فرهنگیق بارز صنایمصاد

 یرا به صورت صنعت یاالها و خدمات فرهنگکه کهستند 
 یکع، ین صنایاال و خدمات در اکد یتول. ]1[نندک ید میتول

هرگونه خلق که زیرا  است هنري. صنعتی است-فعالیت هنري
بوده و از هنرمندان  ياا مجموعهی یک يازمند هنرمندین محتوا

، به يا اثر هنری محتوان یصنعتی است از آن جهت که ا
ع و ید، توزیت در تولیموفق. شود انبوه تکثیر می صورت
صنعتی از یک سو، به - االها و خدمات هنريکاز  يبردار بهره

و از سوي دیگر، به  محتواهاي زیباشناسانه و جذابیت  ویژگی
 ؛ه اوالًکبر آن تأملبا . قیمت و کیفیت محصول بستگی دارد

 ؛اًیثان .]3[ آنهاست محتوادر  یمحصوالت فرهنگ یت رقابتیمز
گر قرار یدیکاغلب در تضاد با  يو تجار يت هنریفعال
ن یتربرالیدر ل یشمندان حتیاز اند ياریسب. ]1[ درنیگ یم
، تابع قانون يهنر ياالکد یه نباکجهان باور دارند  يشورهاک

از  ياریرو بسنیاز ا. بازار و مقررات عرضه و تقاضا شود
ست بازار بوده ک، مشمول قاعده شياالها و خدمات هنرک
 ين قاعده مبنایا. اندیت و حفاظت دولتیازمند حماین
جهان از جمله  يشورهاکاز  ياریدر بس یفرهنگ ياستگذاریس

در  ]6[و  ]5[در  1انرکاو). ]4[به عنوان نمونه ( انگلستان است
، اول يهنر ياالکان بازار و یه چالش مکسد ینویمورد منیا

در مکتب فرانکفورت مطرح فکرانش  بار توسط آدرنو و هم
آنها ادعا کردند مبادله محصوالت فرهنگی در ازاي سایر . شد

اشیاء، خدمات یا پول، موجب تبدیل ارزش ذاتی و مقدس 
ه ب. شود اي می فرهنگ و کاالي فرهنگی به ارزش مبادله

گذاري فرهنگی با هدف موازات این ایده، گفتمان سیاست
شدن شکل  و عواقب تجاريحفاظت از فرهنگ در مقابل بازار 

دولت موظف است براي کاهش  ،بر مبناي این گفتمان. گرفت
یا تنظیم بازار در تبادل کاالها و محصوالت فرهنگی مداخله 

  .کند

حن، ه صدا را بر اساس ریتم، لکموسیقی، عمل ارتباطی است 
دهد  ینشان م 1 لکش]. 1[ کند هماهنگی و ساخت تنظیم می

د یرا به دو فراگرد تول یقیموس يوردهاکد ریتوان تول یه مک
ن فراگرد، یاول. ردکم یه و تقسیارها تجزک يورد و اجراکر
) یقیموس يها يد یس( شده ضبط یقید و فروش موسیتول

آهنگسازان و (محتوا ن فراگرد شامل خالقان یا. است
 يراستاریراستاران ویه آثارشان توسط وکاست ) انیسرا  غزل
ر یا سایا قطعات توسط خالقان آنها یها  ن آهنگیا. شود یم

ت ضبط کن فراگرد، شریا یدر ط. شود یهنرمندان اجرا م
ت محصول کن شریا. ندکیفا مین نقش را ایتر یاساس یقیموس
ل یتحو) مجاز يها یندگینما( یعیتوز يها تکرا به شر یینها
 يها ق فروشگاهیها از طر يد ین فراگرد، سیان ایدر پا. دهدیم

. ردیگ ینندگان قرار مک در دسترس مصرف یا تخصصی یعموم
رده کجاد ینه این زمیرا در ا یرات مهمییارتباطات تغ يفناور
 ين، پرداخت براید و فروش آنالیبه عنوان مثال، خر( است

  ).رهیو غ 2برخط یقیهر دانلود، خدمات موس

زنده آثار توسط هنرمندان در  ين فراگرد، فراگرد اجرایدوم
نندگان، کاجرا. ز اُپراستکا مراینسرت ک يهاها، سالنوالیفست

ان یدهندگان و مجر، سازمان)عوامل هنرمندان( هاواسطه
ن فراگرد، یدر ا. ن فراگردندینان ایآفرنسرتها نقشکغات یتبل
نسرت نقش ک يها غات سالنیان تبلیا مجریها  والیران فستیمد
 گريیگران دالزم به ذکر است بازی. نندکیم ءفایرا ا یاصل

                                                 
1-O’Connor 
2-Streaming Music Services 
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ون نیز در یزیو و تلویو راد یقیات موسیچون مطبوعات و نشر
  .]7[نندکیآفرینی م ن فراگرد نقشیدر ا یگران اصلینار بازک

ش و یب یقیع موسید و توزیگران فعال در خلق، تولیتعدد باز
، یه خلق موسیقی بومکآن است  يز به معنایچ ش از هریپ

 يامجموعه یکستماتیس يارکعمل انفرادي نبوده مستلزم هم
امروزه رویکرد سیستماتیک به فراگرد خلق . گران استیاز باز

  . شود نامیده می نوآوريتا مصرف کاال، نظام 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ]7[ یقیره ارزش صنعت موسیزنج )1 لکش

   ينظام نوآور 2-2

حاصل و  اي فردي بوده پدیده نوآوريه کشد یتصور م زمانی
ار کاما امروزه آش. ت استکشر یکا یفرد  یکا نبوغ یتالش 

جمعی بوده حاصل تعامل  ی، فعالیتنوآوريه کشده است 
 . گوناگون است يگران در بافتار نهادهایاز باز يا هکشب

ا یک یت کشر یکبا  ينوآور يهاين اواخر تئوریتا هم
ت، کط و صنعت پیرامون آن شریبه مح ن آغاز شدهیارآفرک

ه کرد کادعا  1بار شومپترنخستین . ]8[افتییگسترش م
یا ایجاد و اختراع یک دستگاه یا فقط دادن یک ایده  نوآوري

ن افتد که همه ای یک بازار جدید نیست بلکه زمانی اتفاق می
ف یبا تعر 2الندول. موارد به صورتی منسجم عمل کنند

ه کرد کاستدالل  "ستیه نامنظم نک يزیچ هر"ستم به مثابه یس
بدین معنا که این . ا هستندیو پو یاجتماع ،ينوآور يهاستمیس

ن، یه توسط قوانکهستند  يبر بافتار نهاد کیها مت سیستم

                                                 
1-Schumpeter 
2-Lundvall 

امور روزمره، ، عادات، یفرهنگ ي، هنجارهایمقررات اجتماع
جریانهاي زیادي در . اندل گرفتهکره شیو غ یفن يهااستاندارد
ان ی، جر)زیسرر( ان دانشیوجود دارد جر هاستمین سیدرون ا

 انهاین جرین ایتراز مهم یان مقرراتیو جر یان انسانی، جریمال
  .]8[هستند
مستلزم  نوآوريه تحقق کند کیادعا م  ينوآورنظام نظریه 

گر یان دیبه ب. بازیگران استاز  يا هکشبحضور و فعالیت 
، خروجی یک نظام بوده فراگردي است که با خلق نوآوري

ها  شرکت .]9[یابد پایان می» سازي آن تجاري«ایده آغاز شده با 
ترین  ها و نهادهاي حکومتی مهم سسات تجاري، دانشگاهؤو م

ستم یتواند با فهم س میدولت . هستند نوآوري  بازیگران عرصه
نواقص سیستم . کند کمکرد آن کبه ارتقاء عمل یمل ينوآور

هاي حکومتی را شناسایی و  ارتباطی میان نهادها یا سیاست
. دهد شبکه میان بازیگران و نهادها را بهبود. مرتفع نمایند

ها را  شرکت نوآوريظرفیت  جریان دانش را تسریع نموده
  .]10[بهبود بخشد

 ع توزی خلق 

  مصرف کنندگان نهایی 

ده کننـدگان از  ستفاا -
 رکورد 

شنوندگان موزیـک   -
 زمینه 

 مشتریان  به رسانه  -

ــان موســیقی  - مخاطب
 زنده 

فروشان و  عمده
فروشان؛ فروش  خرده

برخط؛ موزیک زمینه 
  و غیره 

خالقان 
آهنگ : موسیقی

سازان و 
 سرایان  غزل

: اجراکنندگان
هنرمندان، 
نوازندگان، 

 کنندگان هدایت

رادیو، تلوزیون 
اینترنت؛ اجرا،  یا

کنسرت یا 
  رخدادها

 تولید  بندي بسته    بازاریابی    

هاي تولید رکورد، شرکت ناشران موسیقی 
  کنندگان استودیوها و ضبط

 کنندگان ترویج/عوامل و مدیران
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   یقیدر صنعت موس ينظام نوآور 2-3
به طور عام،  یع فرهنگیبه طور خاص و صنا یقیصنعت موس

ع خالق یه گاه صناک ییاند تا جاخالق ه ذاتاًکهستند  یعیصنا
د انبوه آثار یحال امروزه خلق و تولنیبا ا. شوندیده مینام
. بازیگران استاز  يا هکشبز مستلزم حضور و فعالیت ین يهنر
امروزه . ن اواخر مورد توجه قرار نگرفته بودیتا همن مهم یا

ضوع جهان این مو یاستگذاران فرهنگیبسیاري از محققان و س
  .اند را مورد توجه قرار داده

در کاالها و خدماتی  ي، نوآوریع فرهنگیدر صنا نوآوري
هاي زیباشناسانه یا تقاضاي  ، خواستیاست که بر ادراك حس
 یمنته يردکارکرات ییبه تغ و غالباً گذارند فکري انسان اثر می

 يمتعدد يها م پژوهشیکو ستیاز آغاز قرن ب]. 3[شوندینم
افته یدر بخش فرهنگ اختصاص  يفراگرد نوآور یبه بررس

در صنایع فرهنگی را بررسی  يجوانب گوناگون نظام نوآور
را به  2لدکیوال راسیفست ]9[ 1به عنوان نمونه ژاالگر. اند هکرد

 ردهک یدر حال ظهور بررس یفرهنگ يستم نوآوریس یکمثابه 
دهندگان  ان سازمانیم و چندجانبه مکل روابط مترایبه تحل و

 يگریمحققان د. ه استگران پرداختیگر بازیها و د والیفست
بافت بر  تأثیر، يت فراگرد نوآوریریچون مد یموضوعات

فراگردها و محصوالت خالقانه و روابط  يت تجاریموفق
قرار  یرا مورد بررس یقیدر صنعت موس یسازمان نیب

] 2[اران در کو هم ییان فردوییرضاز یران نیدر ا. ]7[ندا هداد
را  یع فرهنگیدر صنا ينظام نوآور يها یژگیت و ویاهم
  .ندا هردک یبررس
با  یع فرهنگیصنا یگاه دانشیه پاک هر نشان دادیقات اخیتحق
در  ینقش مهم یگاه دانشیپا. ع سخت متفاوت استیصنا
فراگردهاي فا کرده یا يو دوام نظام نوآور يریگلکش

 تأثیررا تحت  نوآوريها و رفتارهاي عوامل   یادگیري، مهارت
 يل فراگردهایه و تحلیبا تجز 3م و هانسنیاش( دهدیقرار م
 یگاه دانشیه پاکجه گرفتند ینت یع فرهنگیدر صنا ينوآور

بر اساس . )]7[است نی، دانش نمادیع فرهنگیغالب در صنا
 5، ترکیبی4این مطالعه اغلب صنایع، بر ترکیبی از دانش تحلیلی

                                                 
1-Hjalager 
2-Roskilde Festival 
3-Asheim and Hansen 
4-Analytical 
5-Synthetic 

حال، درجه تفوق هر یک از این  با این. اند و نمادین بنا شده
در . هاي صنعت متفاوت است ها، با توجه به ویژگی دانش

هاي پیشرفته،  اغلب صنایع، بویژه صنایع مبتنی بر فناوري
حلیلی بوده علم نقش بسیار مهمی در پایگاه دانشی، دانش ت

بر فراگردهاي  ءبا اتکا دانش تحلیلی، غالباً. دارد نوآوريایجاد 
تولید این . شود هاي رسمی ایجاد می شناختی و عقلی یا مدل

دانش، مستلزم برخورداري از تجربه تحقیق یا تحصیالت 
دانشگاهی است و به کارگیري آن، به تولید محصول یا فراگرد 

در برخی از صنایع از جمله صنعت . انجامد می جدید
در این صنایع، . سازي، پایگاه دانشی، دانش ترکیبی است کشتی

در . دارد نوآوريتجربه عملی و تعامل، نقش مهمی در ایجاد 
، پایگاه )خالق، نرم( برخی از صنایع از جمله صنایع فرهنگی

ق دانش نمادین، دانش خل. دانشی غالب، دانش نمادین است
فهم عمیق عادات، هنجارها و  همعانی فرهنگی است و در نتیج
این دانش در نمادها، تصاویر، . آید فرهنگ مردم به دست می

 و شده يگذارها جا ها، مصنوعات، صداها و داستان طرح
در صنایع مبتنی بر دانش نمادین، دانش به . شود منتقل می

مهارت  شدت فردي شده و تولید آن مستلزم برخورداري از
کسب چنین مهارتهایی مستلزم . خالقیت، تخیل و تفسیر است

تحصیالت  کار در مراحل گوناگون فراگرد خالق است و غالباً
دانش گر یان دیبه ب ].11[این امر کافی نیست دانشگاهی براي

داشته انتقال آن عالوه بر  یضمن  جنبه يادین، تا حد زینماد
]. 7[است يو توانمندساز، استعداد يآموزش، مستلزم عالقمند

 محض طور به یفرهنگ محصوالت همهه ک ته قابل تأمل آنکن
 درنیز  ينوآور از يمواردو ستندین نینماد دانش به یکمت
 يدیتول يها بخش میپارادا با هک دارد وجود یفرهنگ عیصنا

 انگارانه ساده لذا]. 7[دارد مطابقت شرفتهیپ يفناورداراي 
 محصوالت عرصه در ينوآور عامل تنها هک بود خواهد
-کاسترو مثال، عنوان به. ]12[میبدان نینماد دانش را یفرهنگ
 در، یکالسک یقیموس ياوکمورد از پس نشاارکهم و 6نزیمارت
 مختلف مراحل در یقیه صنعت موسکجه گرفتند ینت ایاسپان
 بخش نیااست و  دیجد یعلم دانشازمند ی، نشیرایو و اجرا
. شود فیتعر دانش از فشرده محتوا با یبخشمثابه  بهد توان  یم

 نینماد دانشاز  یع فرهنگیه صناکتوان گفت  یرو م نیاز ا

                                                 
6-Castro-Martı´nez 
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به ]. 7[ستندیاز نین یر انواع دانش بیاما از سا. برخودارند ییباال
ع یدر صنا) هنرمندان( ن و خالقان آنیگر، دانش نمادید انیب

ه ک ییجا تا. گاه منحصر به فردي برخوردارندیاز جا یفرهنگ
معتقدند ارتباط میان آثار خالق و صنایع مبتنی بر برخی 

هاي تحقیق و توسعه  خالقیت شبیه ارتباط میان علم و موفقیت
علوم حال  نیبا ا]. 13[است فناوريو صنایع مبتنی بر 

را در  يارکرقابل انینقش مهم و غ یو علوم فن] 12[یانسان
  ].4[نندکیفا میا یع فرهنگیر صنایو سا یقیصنعت موس

سازمان  يبندو طبقه فوق مراجعدر مجموع با استفاده از 
 ،ينظام نوآور يردهاکارکاز  1ياقتصادو  توسعه  يارکهم
 ش از هریب، یبوم یقیه رفع معضالت موسکتوان گفت یم
مند منظا ءفایو ا ينظام نوآور يریگلکمستلزم ش ،زیچ

، يبندطبقهاین  يبر مبنا. ردهاستکارکاز  يا مجموعه
تسهیل، هدایت و تأمین بودجه تحقیقات  ،نسیاستگذاري کال

 ،توسعه نیروي انسانی ،انجام تحقیقات و نوآوري ،و نوآوري
 ،خدمات تولید کاال و و انتشار فناوري ،ارتقاي کارآفرینی

ن یبر ا]. 14[استي نظام ملی نوآور يردهاکارکن یتر یاصل
ت که با خلق فراگرد اس، خروجی یک یبوم یقیموساساس، 
د و مصرف انبوه آن پایان یبا تول و د آغاز شدهیجد يامحتو
، بومی یقیخلق، تولید و مصرف موس ،به بیان دیگر. یابد می

افتد که نهادهاي  زمانی اتفاق مییک فعالیت جمعی است و 
از بازیگران با یکدیگر  يا هکشبو گوناگون حضور داشته 

علوم  هنر،کلید این فراگرد، جریان . تعامل داشته باشند
، قوانین، منابع فناوريهندسی، م- اجتماعی، علوم فنی- انسانی

ها و  هنرمندان، شرکت. میان بازیگران و نهادهاست... مالی و 
ها و سایر مراکز تولید دانش و  سسات فرهنگی، دانشگاهؤم

هنرمندان، . اند ترین بازیگران این عرصه نهادهاي حکومتی مهم
 یقین در صنعت موسین منبع خلق دانش نمادیتریصلا

ژه دانش یانواع دانش بو ،ها ها و پژوهشگاه دانشگاه. هستند
]. 11[نندک ین صنعت را فراهم میاز ایمورد ن یلیو تحل یبکیتر
که بین هنرمندان خالق  یخاص یشغل يها ا گروهینان یارآفرک

توسعه  يژه واحدهایوه کنندگان قرار دارند ب و مصرف

                                                 
1-Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 

خلق، ] 7[یتیحما يها سازمانو  ]13[ارکسب و کت و یریمد
از نیز دولت . نندک یل میرا تسه یقید و مصرف انبوه موسیتول
 ،و مقررات بازار یاتیمال يهااستیچون س ییهااستیق سیطر
 ].4[ن صنعت استیدر ا ينوآور كمحر

  

  پژوهش یشناس روش -3
 یا عواملیچه عامل "ه کن سوال یپاسخ به ا يحاضر برا مقاله

ران شده یا یبوم یقیالت صنعت موسکموجب بروز مش
ن منظور ابتدا یا يبرا. بهره گرفت 2يفاز یاز روش دلف "است

 يهاو انجام مصاحبه یقیبا مراجعه به فعاالن عرصه موس
 ییران را شناسایا یبوم یقیالت موسکمش یافته، برخیساختارن

رد نظام یکبا استفاده از روالت و کسپس با توجه به این مش و
ه ل ارائه کردکرفت از مشبرون يبرا ییهاکار راه، ينوآور
به  ییهادر قالب گزارهها  کار راهالت و کمش آنگاه. است

 3اوایکشیا يفاز یدلف یکنکخبرگان ارائه و با استفاده از ت
گیري، بنیادي و از  ث جهتین پژوهش از حیا. اندشده لیتحل
 یفیک -یمکماهیت تحقیق . تشافی استکث اهداف، ایح
گلوله . است ی، گلوله برفيریگ روش نمونه و  بوده) ختهیآم(
اول، بر اساس اهداف  ه در آن نمونهکاست  ی، روشیبرف

نمونه . شود یحل مسأله انتخاب م يق و راهبردهایخاص تحق
ن روال ادامه یشده، ا یدوم، توسط نمونه اولیه پژوهشگر معرف

ن خود یشیگر هر نمونه، توسط نمونه پیر دیه تعبب. ابدی یم
ش مشخص یتوان از پ ین روش نمیدر ا ].16[شود یانتخاب م

ده مورد مطالعه، مورد یپد ییشناسا يه چند نمونه براکرد ک
اطالعات تا زمان  يآور ال، گرد دهیدر حالت ا. از استین

د یجد يها ه دادهک يا ابد نقطهی یادامه م 4اشباع  دن به نقطهیرس
نداشته  یاند تفاوت شده يه قبال گردآورک ییها  د با دادهیجد

ن حال یبا ا. برسند یا محققان به نقطه بازده نزولیمحقق 
در  معموالً. ثر استؤن تعداد نمونه مییهدف مطالعه در تع

د و یف عقایتشاف و توصکا ،ه هدف از مصاحبهک يموارد
شوندگان است با توجه به زمان و منابع  مصاحبه يها نگرش

                                                 
2-Fuzzy Delphi 
3-Ishikawa 
4-Saturation 
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  ].17[است یافکانجام مصاحبه  ينمونه برا) 15±10(قابل دسترس، تعداد 
  

  یقیدر صنعت موس ينظام نوآور يردهاکارک )1 جدول
 منبع مرتبط ينوآورنظام  يردهاکارک ينوآورنظام 

-
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 گذاريسیاست

در مـورد   یاستیس يهاچارچوب یبرخ. نندک کمک يرد نوآورکتوانند به ارتقاء عملیم یمل يستم نوآوریگذاران با فهم س یمشخط -
 ]10[ندکل یا تسهیان دانش را متوقف یتواند انواع تعامالت و جر یم... و  يرکف ییمقررات، دارا

منابع مالی و تسهیل  تأمین
 و تحقیقات نوآوري

  ]4[موثرند يل نوآوریها در تسه کبان يگذارهیسرما ي، واحدهايو اعتبار یمال يهاها و طرح چون صندوق یتیحما يها سازمان
 ]4[گرندیدیکمل کم یکینولوژکت ينرم و نوآور يه گاه نوآورک یینند تا جاکیم ءفایا یع فرهنگیرا در صنا یافزارها نقش مهمسخت

  ییقایخلق آثار موس
 )و انجام تحقیقات نوآوري(

 ]11[ن استی، دانش نمادیع فرهنگیغالب در صنا یگاه دانشیپا. ، هنرمندان هستندیع فرهنگین منبع خلق دانش در صنایتر یاصل -

 ]11[شودیمتفاوت مشاهده م ين با نسبت هایو نماد یبکی، تریلیع هر سه نوع دانش تحلیدر همه صنا  -

هـاي تحقیـق و توسـعه و صـنایع      فرهنگ  شبیه ارتباط میان علم و موفقیت/فرهنگی و صنایع مبتنی بر  خالقیت/ارتباط میان آثارخالق
 ]13[است نوآوري/فناوريمبتنی بر 

ه کـ  یت افراد و دانشکحر. است يارزشمند ییدارا یانسان يرویه محققان و نکبه شب یافراد و دسترس ییو شناسا یابیجا يبرا ییتوانا منابع انسانی  هتوسع
ن صنعت یانال مهم انتقال دانش بک، یررسمیو غ یرسم يتعامالت فرد. است یمل يستم نوآوریدر س يدیلکان یجر یکآنها حامل آنند 

  ]13[است یو خصوص یان بخش دولتیو م
ار  نقـش  کـ سـب و  کت و یریتوسعه مد يژه واحدهایکنندگان قرار دارند بو که بین هنرمندان خالق و مصرف یخاص یشغل يها گروه حمایت از کارآفرینی

 ]13[نندکیم ءفایا یع فرهنگیدر صنا يرا  نوآور یمهم

 ]4[ندک یکنرم را تحر يتواند نوآور ار، استانداردها و مقررات میکبازار  يهااستی، سیاتیمال يهامشوق تولید کاال و خدمات

  ]15[شودیم یورانه تلقآنو يهاتیفعال هکرندگان به منزله موتور محریارگکب يشش تقاضاک
  

  
  يفاز یدلف 3-1

مهم ن موضوعات ییتع يارا براکابزار  یکروش دلفی به مثابه 
 یتیریمد يها مین عوامل در تصمیا یفیتوص يبندتیو الو

ه کاست  ین روش حاصل مطالعاتیا. شناخته شده است
سب ک يبرا یبا هدف خلق روش 1950 هت رند در دهکشر

  .]18[ن متخصصان گروه انجام دادیاجماع ب
ل همگرایی پایین نظرات یروش سنتی دلفی، همواره به دل

باال و احتمال حذف نظرات برخی  یمتخصصان، هزینه اجرای
و  1موري 1985در سال . از خبرگان، مورد انتقاد بوده است

سازي  همکاران براي بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه
ایشیکاوا . ]19[روش دلفی سنتی با تئوري فازي را ارائه دادند

تر  و همکاران کاربرد تئوري فازي در روش دلفی را بیش
سازي فازي را توسعه  الگوریتم یکپارچه معرفی کردند و

عدد فازي مثلثی را براي  3و یانگ 2پس از آنها سو. ]20[دادند
دربرگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازي به 

  ].19[کار بردند

له یشنهاد شده بوسیپ يفاز ین پژوهش، از روش دلفیدر ا
المللی در  هاي بین شیوه نیتر جیاز را یکی که ]21[اوا در یکشیا

                                                 
1-Mouri 
2-Hsu 
3-Yang 

 سنجش تناسب ين روش برایا. استفاده شد این زمینه است
 امالًک( یفکی يرهایمتغ يا نهیف هفت گزینه، از طیهر گز

 هه دامنکبر آن تأملبرد با  یبهره م) نامناسب امالًکمناسب تا 
ف یتعر یمثلث يدر قالب اعداد فاز یفکی يرهایمتغ
بر  يفرد يها یژگیو تأثیرب ین ترتیبد }2 جدول{شود یم

سان به یکت یافته خبرگان با ذهنیاهش کخبرگان  یر ذهنیتعاب
  .دهند پاسخ می االتسؤ

  یالمک يرهایمتغنظیر  یمثلث ياعداد فاز) 2 جدول
 یالمکر یمتغ متناظر یمثلث يعدد فاز

 مناسب امالًک 1 1،0 0، 9

 مناسب 1 0، 9 ،7

 تا حدودي مناسب 9 ،7 ، 5

 تأثیر بی 7 ، 5 ،3

1، 3، 5  مناسب تا حدودي نا 

 نامناسب 3 ،0،1

 نامناسب امالًک 0،0،0
  

 یکها، از گزاره یکهر خبره و در هر  يدر مرحله بعد، برا
 ين اعداد برایا ین هندسیانگیخلق شده م یمثلث يعدد فاز

ر یمقاد. ]7[رودیار مکاشاره به اجماع گروه متخصصان به 
 یانیبه مثابه دو نقطه پا یخبرگ يثر و حداقل نظرهاکحدا

رات ییل دامنه تغک يبرا ینده مناسبی، نمایمثلث ياعداد فاز
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ن یرفع ا يبرا. دهندیاهش مکدقت محاسبات را  و نبوده
ر یمقاد ین هندسیانگیع نظر خبرگان، از میصه، در تجمینق

سپس با استفاده از . ]22[شودیاستفاده م ییو انتها ییابتدا
شوند و یم ییزداياعداد فاز 1ساده يزکثقل مرنقطه فرمول 

انتخاب  2مقدار آستانه یکغربال عوامل نامناسب،  يبرا
هیچ راه ساده یا قانون کلی  ه معموالًکبر آن تأملبا . شود یم

 يبراي تعیین مقدار آستانه وجود ندارد و مقدار آستانه، بر مبنا
در این . شودن میییا محققان تعیاستنباط ذهنی محقق 

به  7لفه، عدد ؤم 10ش از یبا بپژوهش،  با توجه به وجود 
  .شده است گرفتهعنوان حد آستانه در نظر 

  یقیفعاالن عرصه موسنمونه  یشناستیمشخصات جمع) 3 جدول
 دک جنس  شغل

  1  زن  یقین آموزشگاه موسیتریمیر قدیمد
  2  مرد سازآهنگ

  3 مرد ر انتشاراتیمد
  4 مرد يصدابردار حوزه هنر
  5 مرد يصدابردار حوزه هنر

  6 مرد ر انتشاراتیمد
 7 مرد وزارت ارشاد یقیدفتر موس ریمد

 8 مرد سازسنده، منتقد، مدرس و آهنگینو

 هره خانیمد هیأتستر، عضو کآهنگساز و رهبر ار
 یقیموس

 9 مرد

 هحوز یقیز موسکنده مریو نما یقیمنتقد موس
 يهنر

 10 مرد

ر انتشارات و مدرس رشته هنر در دانشگاه یمد
 ایلمبک

 11 مرد

 يها ارگاهکپرست رو س یقیسازنده آالت موس
 يما و مدرس سازسازیصداوس يسازساز

 12 مرد

  13 مرد یقیموس هپژوهشگر حوز
  14 مرد مایصدا و س یقیز موسکر مریمد

  

الت کهایی در مورد مش براي استخراج گزارهاین پژوهش 
، با فعاالن این عرصه مصاحبه کرد و پس از یقیصنعت موس

نفر از  13 .دیها رس رار دادهکمصاحبه، به نقطه اشباع و ت 14
ن یا ین سنیانگیم. نفر از آنها زن بود یکن فعاالن مرد و یا

از آنها در  یت برخیسال بود و سابقه فعال 75تا  30ن یافراد ب

                                                 
1-Simple center of gravity 
2-Threshold Value 

ن افراد یز انفر ا 1. دیرس یدهه م 4ش از یبه ب یقیعرصه موس
نفر  2نفر ناشر،  3ساز،  آهنگنفر 3، یقیر آموزشگاه موسیمد
نفر  1، یقیدر امور موس ینفر مسئول دولت 4ابردار،  صد
 1ستر،  کنفر رهبر ار 1نفر مدرس،  4نفر منتقد،  2سنده، ینو

نفر  1و  یقینفر سازنده آالت موس 1، یقینفر عضو خانه موس
  .پژوهشگر بود
الت، با توجه به آنها و با استفاده از که مشیاول ییپس از شناسا

رفت از مشکالت برون يبرا ییهاکار راه، يرد نظام نوآوریکرو
ها را با توجه به کار راهالت و کدر مرحله بعد مش. ارائه کرد

و  یقیبه خبرگان آشنا با صنعت موس یزمان، منابع و دسترس
 يهانفر از خبرگان ارائه کرد تا گزاره 21به ، ينظام نوآور

 ءاعضا ،نفر از این خبرگان 10 .مورد اجماع مشخص شود
بودند  ییدانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبا یت علمأیه
. اندداشته ییا اجرای یت پژوهشیفعال ينه نظام نوآوریه در زمک
س ینفر از پرد 6تهران و  یقینسرواتوار موسکنفر از آنها از  3

علم و  كاز پار هم نفر 2دانشگاه تهران و  يبایز يهنرها
  . گاه تهران بودندنشدا يفناور

م ساعت یون یکتا  افته بود و بعضاًیساختارمهیها نمصاحبه
 يبرا یروش( بازآزمون ییایمحاسبه پا يبرا. افتیادامه 

مصاحبه  4انجام گرفته  يهان مصاحبهی، از ب)ییایمحاسبه پا
 یک یبار در فاصله زماندام از آنها دوکانتخاب شده و هر 

بازآزمون  ییایپا. شد يگذاردکتوسط پژوهشگر  يا هفته
ق با استفاده از فرمول ین تحقیانجام گرفته در ا ياه مصاحبه

بیشتر بودن . را نشان داد% 4/75جه عدد ینت. ر محاسبه شدیز
ت اعتمـــاد یدرصد، بدین معناست که قابل 60از  ییایزان پایم
ق یق از طریتحق ییروا. ]17[است تأییدها مورد يدگذارک

قرار گرفت  یابینندگان مورد ارزکتکاران و مشارکهم یبررس
و  3رسولکه توسط کاست  ياستراتژ 8از  یکین روش، یا

  .]23[شنهاد شده استیپ ییروا یابیارز يبرا) 2000( ارانکهم
  =موضوعی  توافق دروندرصد 

  ))تعداد توافقات×  2(÷ ها  ل دادهکتعداد (×  100
 يفاز یدلف یکنکنظرات خبرگان با استفاده از ت ،در پایان

ن یدن به باالتریرس يبراو  گردیدل یه و تحلیاوا تجزیکشیا
  .ه شدرا به مثابه حد آستانه در نظر گرفت 8سطح اجماع، عدد 

                                                 
3-Creswell 
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  ها داده لیه و تحلیو تجز يگردآور -4
  

  ران  یدر ا یبوم یقیالت صنعت موسکمش :هاداده 4-1
ق مطالعه ین پژوهش از طریا يهااز داده کیوچکبخش 

 یقیق مصاحبه با فعاالن عرصه موسیاز طر یو مابق ياتابخانهک
ران یا یقیموس یگفتمان يمطالعه فضا يبر مبنا. شد يگردآور

ران چند گفتمان یا یقیدر فضاي گفتمانی موسامروزه ] 24[در 
شامل ( ن آنها موسیقی علمییتره مهمکقابل مشاهده است 
، موسیقی غربی، موسیقی سنتی، موسیقی )کالسیک خارجی

ترکیبی، موسیقی پاپ و موسیقی مذهبی نظیر مداحی و 
خواستار کنار گذاشتن  یگفتمان علم. خوانی است روضه

تولید موسیقی سنتی و در پیش گرفتن راه غرب در آموزش و 
) به ویژه اروپایی( ه موسیقی غربیکچرا. موسیقی است

برخالف موسیقی شرقی، خصوصیت استاندارد داشته، قابل 
آموزش است و توانسته به یک نظام علمی مشخص در تولید 

ن گفتمان خود به سه گفتمان یا. و آموزش موسیقی دست یابد
ی گفتمان موسیق. شودیم میفرعی غربی، ملی و ترکیبی تقس

ملی مدعی است که با کمک اسلوب و سازهاي غربی، 
ها و  توان نوعی موسیقی ملی را شکل داد که از دستگاه می

گفتمان ترکیبی، موسیقی . گیرد سازهاي سنتی نیز بهره می
 غربی را روشی مناسب و قابل اتکاء براي رشد موسیقی در

ایران دانسته معتقد است سازهاي غربی باید در خدمت 
این گفتمان . هاي ایرانی باشند سنتی و دستگاه موسیقی

وشد تا از قواعد و اسلوب موسیقی غربی به مثابه ک یم
چارچوب علمی براي تدوین یک نظریه مناسب در مورد 

کند نظریه  گفتمان سنتی تالش می. موسیقی ایرانی بهره گیرد
خود را درباره موسیقی ایرانی ارائه داده ناکارآمدي یا 

بازسازي موسیقی ایرانی بر مبناي موسیقی غربی ضرورت  عدم
بر آن است که روزگار همه انواع  گفتمان پاپ. را نشان دهد

به سرآمده و جامعه ) سنتی، کالسیک و ترکیبی( ها موسیقی
امروزي به ویژه جوانان، موسیقی پرهیجان و پرتحرك با 

در ایران ) پسند عامه( موسیقی پاپ. پسندند جدید را می محتوا
هاي  ن بر مبناي پژوهشیهمچن. از زمان مشروطیت پدیدار شد
به مصرف  یش قابل توجهیانجام شده مخاطبان ایرانی گرا

  .])25[ و ]24[ به عنوان نمونه( پاپ دارند يهایموسق
ه از نظر آنها کرد کار کآش یقیمصاحبه با فعاالن صنعت موس

یه به کار و تکمی ابتکبا  "، "موسیقی ما در حال زوال است "

الت کمواجه است و از مش "هاي بیگانهخرده فرهنگ
ضعف در  ،ضعیف و گاهی مخرب محتواچون  یگوناگون
ممیزي  ،گري دولتیتصدي ،هامبود زیرساختک ،مدیریت
 ،یت شغلیفقدان امن ،موسیقی فاخر هابهام دربار ،سنگین
هاي دولتی با ارگانرقابت  ،ريکیت فکاجراي حق مال عدم

ابهام  ،یجهانهاي نوانسیونک وستن بهیپ عدم ،بخش خصوصی
رنج آموزشی و پژوهشی ضعف امور  و نهایتاً یمواضع فقه

از موانع بزرگ  یکیاز خبرگان،  یبه زعم برخ. بردیم
ن عرصه یادولت در  يگر تصدي، یقیصنعت موس يرو شیپ

دولت ... .ند و رقیب ماستکتولید می یقیدولت موس" :است
یت کقوانین مال. "دور گردد یقید موسیتولباید از حریم 

و دولت رده کارآمد عمل ک، در ایران همواره ناقص و نافکري
ان دولتی، کار": ندکیت آن اعمال نمیرعابر  یحیصح مدیریت

خود صداوسیما به راحتی . خودشان اولین ناقض قانون هستند
از  یکیدر عین حال . "...گذاردلفین را زیرپا میؤم هحقوق هم

ه کنند ک یها افتخار م خواننده یتمام"ه کرد کیمسئوالن ادعا م
 يها آلبوم.. خود آنها . ... ما پخش شودیآثارشان از صدا و س

. نندک یو نظارت ارائه م یابیارز يبرا یقیز موسکخود را به مر
ه در خصوص پخش اثرش از صدا کنبوده  ينون هنرمندکتا... 
ردند کیاز فعاالن ادعا م ياعده ."رده باشدکما اعتراض یو س
 یقیدر خصوص موس ینیران از منظر دیدر جامعه ا"ه ک

دانیم آیا موسیقی، ما هنوز نمی... ". "اختالف نظر وجود دارد
از فعاالن با به  یبرخ. "...یا خالف شرع است؟ است شرعی 
میت کحا هک"ردند کیادعا م یدولت يزیدن ممیشکچالش 
نباید ه کند کخط قرمزهایی را مشخص تواند  ثر میکحدا

را خودشان ار ک سپس بگذارد فعاالن بسته باشد هم چندان
 باید"ه کگر معتقد بودند ید یدر مقابل برخ. "ندانجام ده

وظیفۀ نهادهاي فرهنگی  نوعی مدیریت وجود داشته باشد
گاهی این هنر، . ه مراقب باشند موسیقی به بیراهه نرودکاست 

موسیقی مداحی هم در سفانه حتی أه متکرود یآنقدر بیراهه م
 یاز مسوالن دولت یکیان ین میدر ا. "گردیمدچار انحطاط می

آید ه به ارشاد میکهایی را موسیقی% 99ما ... "ه کرد کیادعا م
 هبیشترین نظارت ما در حوز ...نیم تا منتشر گرددکمی تأیید
ردند کیادعا م یقیاز فعاالن عرصه موس یبرخ. "باشدالم میک
 یرقانونیو غ ینیرزمیالت عمده آنها تولید زکاز مش یکیه ک

ن حق یاست ونقص قوان يا ماهواره يها هکشب يموسیقی برا
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نداشته باشند و  هیچ ابزار رقابتی"نشر موجب شده تا آنها 
رد کیاز ناشران ادعا م یکی. "شودبسیار سخت  شان رایطش
ه در آن طرف آب فقط ک تر از مات خیلی نازلکشر کی"ه ک
اثر ساده را برجسته  کی... ار دارد کاتاق به عنوان دفتر  کی

ل به کترین اثرم را باید با هزار مشند ولی من برجستهکمی
گر یل دکمش. "!نمکفروش برسانم و نهایتاً روي آن ضرر 

متاسفانه در این ": بودامنیت شغلی  ن عرصه فقدانیفعاالن ا
موسیقی را نه به عنوان حرفه، نه صنعت سال، دولت هرگز  32

گر فعاالن، یمسئله د. "و نه شغل به رسمیت نشناخته است
عد در ب": بودآموزشی و پژوهشی موسیقی ضعف امور 

از  یکی. "گیرد اي به موسیقی تعلق نمیبودجه ...پژوهش
هاي ی از دالیل ترویج موسیقیکی"ه کهنرمندان معقتد بود 

افزارهاي تولید موسیقی  ه سختکاست  قابل دفاع همین  غیر

اگر ساز وجود " هکرد کیادعا م يگریو د "خوب را نداریم
. "ار خوبی ارائه دهدکتواند دان نمی نداشته باشد موسیقی

باید به نهادهاي واسط "ه کردند کیاز فعاالن ادعا م یبرخ
ها، تاالرهاي اجرا و فستیوال. موسیقی نیز توجه داشت

ه بین مصرف کیت کنهادهاي حامی حقوق مالها و  انجمن
زنده  يد اجراین بایهمچن. "گیرندننده و هنرمند قرار میک

هنرمند و صنعتگر، دیگر  "را یرد زیمورد توجه قرار گ یقیموس
مجبور است و  رسداز طریق تولید آلبوم به درآمد نمی

 ]هکاست  ین در حالیا... [ .موسیقی خود را روي صحنه ببرد
ه کردند ک یادعا م یبرخ. "ما عقیم است هموسیقی زند هعرص

: مواجه است یالتکبا مش يال حرفهکجاد انجمن و تشیا
از ایشان که  اي دارد نه قانونینه بودجه ...موسیقی  هخان"

  ."آیدشان بر میاري از عهدهکرده نه کپشتیبانی 

  یقیفعاالن عرصه موسرفت از آن با استفاده از نظرات  برون يهاکار راهو  یبوم یقیالت موسکمش) 4 جدول
 نوآوريکارکردهاي نظام  مشکالت کارها راه

 سازي و تدقیق قوانین ممیزي  شفاف -
 اصالح و تکمیل قوانین مالکیت فکري -
  نظارت بر اجراي قوانین مالکیت فکري -

  ممیزي دولتی -
  اختالف نظر در مورد موسیقی از منظر دینی -
 نقص قوانین حقوق مالکیت فکري -

 سیاستگذاري

 گذاري موسیقی ملیسرمایه/ تشکیل صندوق وام -
  تشکیل بانک تخصصی صنایع فرهنگی -
هاي صنایع جانبی و مکمل از تسهیالت گمرکی براي انتقال فناوري ءاعطا -

 کشورهاي پیشرفته

  ضعف سخت افزارهاي تولید موسیقی -
تأمین منابع مالی و تسهیل  

 نوآوري و تحقیقات

 بومی محتواحمایت همه جانبه از هنرمندان فعال در عرصه تولید  -
  حمایت از همکاري مشترك هنرمندان، محققان علوم انسانی و علوم دینی -
  :اصالح نظام آموزشی با هدف -

  محورجایگزینی سیستم آموزش محور با سیستم مهارت
  تربیت هنرمندان مسلط بر فرهنگ بومی

  از مهارت تبدیل معانی فرهنگی بومی به صوت و ترانهتربیت هنرمندان برخودار 
 سازي میان نهادهاي خلق دانش شبکه -

  غلبه گفتمان غربی بر فضاي گفتمانی -
  هاي مرتبط ضعف پژوهش -
  فقدان امنیت شغلی -
  ايهاي حرفهها و تشکلضعف انجمن -
  
 

نوآوري و (خلق آثار موسیقایی 
 )انجام تحقیقات

 نهاد مهارت فرهنگی نیروي انسانی بخش دولتی، خصوصی و مردمارتقاء دانش و  -
هنري در بخش -جذب و به کارگیري نیروي انسانی متخصص در امور فرهنگی -

 دولتی
  تربیت نیروهاي فنی مورد نیاز در صنایع فرهنگی -
تربیت نیروهاي متخصص در مدیریت، امور حقوقی، تجارت و بازاریابی و  -

  رهنگیارتباطات در صنایع ف
 جابجایی نیروي کار بین بخش خصوصی و دولتی -

  ضعف امور آموزشی -
  

  
 توسعۀ منابع انسانی 

 محتواها و مراکز رشد مشتمل بر خدمات حمایتی براي خدمات تولید  ایجاد پارك -
سازي، خدمات  اخذ مجوزها، خدمات حقوقی ، خدمات مستند تخصصی،
هاي  هاي شرکت توسعه و هدایت همکاريگذاري و تأمین مالی، خدمات  سرمایه
 فرهنگی

ها،  فستیوال( توجهی به نهادهاي واسط بی -
ها و نهادهاي حامی حقوق  تاالرهاي اجرا و انجمن

 )مالکیت
 حمایت از کارآفرینی

 بازارسازي و تحریک تقاضا از طریق خریدهاي دولتی -
 بومی از طریق سیستم آموزش هحفظ و تقویت ذائق -
  هاي مالیاتیهاي تولید و توزیع از طریق مشوق هزینهکاهش  -
 اصالح، تکمیل و اجراي قوانین مربوطه بویژه قانون حق نشر -

 گري دولتیتصدي -
 نقص قوانین حق نشر -
  بومیغیر محتواکنندگان از  استقبال مصرف -
  موسیقی زنده هعقیم بودن عرص -
 تولید زیرزمینی و غیرقانونی موسیقی -

 کاال و خدماتتولید 
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  یقیالت صنعت موسکمشاز  يفاز یدلف يهاافتهی )5 جدول

کارکردهاي نظام 
 نوآوري

 گزاره

میانگین 
  هندسی
 حد پایین

میانگین 
  هندسی
 حد وسط

میانگین 
  هندسی
 حد باال

  عدد
 زدایی شده فازي

 سیاستگذاري

 0526/9 7686/9 2030/9 7350/7 ها ابهام در سیاست

 0418/9 7203/9 1933/9 7574/7 نهادهاي دولتیناهماهنگی میان 

 8951/8 7481/9 0450/9 4425/7 نقص قوانین حقوق مالکیت فکري

 0635/9 7015/9 2182/9 8068/7 المللی به  قوانین حقوق مالکیت فکري بین تعهد عدم

 4879/7 6762/9 8128/8 0 فقدان اطالعات از وضعیت موجود صنعت موسیقی

مالی و  تأمین منابع
تسهیل نوآوري و 

 تحقیقات

 6117/8 6105/9 7473/8 0703/7 گذاريفقدان یا ضعف نهادهاي سرمایه

 2359/7 4806/9 4837/8 0 ها و صنایع جانبیضعف زیرساخت

 خلق آثار موسیقایی

 4432/7 5572/9 7755/8 0 هاي بومیضعف تسلط هنرمندان بر باورها، ارزش

براي تبدیل معـانی فرهنگـی   ضعف مهارت هنرمندان 
 بومی به موسیقی

1941/7 8579/8 6387/9 7108/8 

 6245/7 6984/9 0121/9 0 آموزي عملی و کارتیمی هنرمندانضعف مهارت

 0647/9 7456/9 2119/9 7951/7 هاي مرتبط ضعف پژوهش

 8541/8 6352/9 9983/8 4960/7 فقدان امنیت شغلی

 توسعۀ منابع انسانی

 6426/7 6847/9 0428/9 0 گسترده هنرمندانبیکاري 

ــدان نهادهــاي   ــایین و غیرمــرتبط کارمن تحصــیالت پ
 فرهنگی

5778/7 1227/9 7486/9 9695/8 

ضعف مهارتهاي تخصصـی فنـی، فقهـی و حقـوقی،     
 بازاریابی و تجارت 

0 1128/9 6862/9 6896/7 

 حمایت از کارآفرینی

هنرمنــدان و ضــابطه میــان تعــامالت نامناســب و بــی
 )ناشران( تولیدکنندگان

0 6760/8 4418/9 3576/7  
 

ــوم   عــدم ــدان و پژوهشــگران عل ــان هنرمن ــاط می ارتب
 ها و مراکز علوم دینی انسانی، دانشگاه

4558/7 9974/8 6732/9 8531/8 

 8124/7 7828/9 2729/9 0 پراکندگی و گستردگی ضوابط اخذ مجوز

 7115/7 7577/9 1279/9 0 انتقال تجربیات هنري عدم

 8736/7 8291/9 3532/9 0 سپاري فرآیند اخذ مجوز برون

 7861/7 7577/9 2397/9 0 هاي هنريفقدان ارتباط میان شرکت

 تولید کاال و خدمات

 5740/7 6776/9 9416/8 0 تولید و توزیع دولتی

 9663/8 7154/9 1262/9 5773/7 ضعف منابع مالی و مهارتهاي رقابتی

باالي خلق محصـوالت بـومی و هزینـه پـایین       هزینه
 الگوبرداري

8892/7 2736/9 7278/9 1186/9 

 8566/7 8365/9 3258/9 0 نقص قوانین حق نشر  

 1800/9 7615/9 3369/9 9711/7 غیربومی محتوااستقبال از 
  



  1394بهار ، 1م، شماره هفتفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال  ،صدیقه رضاییان فردویی، علی اصغر سعدآبادي، میرزمانیاعظم 

11 

  موسیقیرفت از مشکالت در صنعت  کارهاي برون هاي دلفی فازي راه یافته) 6جدول 

 يردهاکارک
 ينظام  نوآور

 گزاره

ن یانگیم
  یهندس
 نییحد پا

ن یانگیم
  یهندس

 حد وسط

ن یانگیم
  یهندس

  حد باال

  عدد
 شدهیی زدا يفاز

 يسیاستگذار

 1025/9 7839/9 2687/9 7559/7 يزین ممیق قوانیو تدق يساز شفاف

 7286/7 7491/9 1556/9 0 يرکت فکین مالیل قوانیمکاصالح و ت

 0965/9 8198/9 2499/9 7598/7 يرکت فکین مالیقوان ينظارت بر اجرا

 يت نهادهــاکبــا مشــار یقیموسـ  ياســتگذاریس يجـاد شــورا یا
  مسئول

0 2307/9 7829/9 7843/7 

 1830/9 8270/9 3355/9 9289/7 یقیاطالعات صنعت موس کجاد بانیط و ایمح یرصد دائم

تأمین منابع 
مالی و تسهیل 

و  نوآوري
 تحقیقات

 8844/8 6721/9 0348/9 4956/7  يگذارهیسرما/ل صندوق وامکیتش

 7645/7 7555/9 2078/9 0 یع فرهنگیصنا یتخصص کل بانکیتش

  یع جـانب یصـنا  يهايانتقال فناور يبرا کیالت گمریتسه ءاعطا
 شرفتهیپ يشورهاکمل از کو م

0 8689/8 5792/9 5091/7 

 7817/7 7634/9 2317/9 0 ین المللیب كمشتر يهايارکت از همیحما

خلق آثار 
 ییقایموس

 محتـوا د یـ جانبه از هنرمنـدان فعـال در عرصـه تول   ت همهیحما
 یبوم

7599/7 1601/9 6703/9 0118/9 

ت از همکاري مشترك هنرمندان، محققان علـوم انسـانی و   یحما
 علوم دینی

0 2656/9 7567/9 8032/7 

 9514/7 8318/9 4691/9 0  یاصالح نظام آموزش

 6348/7 6725/9 0340/9 0 ن  نهادهاي خلق دانشیب يه سازکشب

 0296/9 7070/9 1829/9 7388/7 ن  هنرمندانیب يساز هکتعامل و شب یکتحر

توسعۀ منابع 
 انسانی

موجود در بخـش   یانسان يروین یارتقاء دانش و مهارت فرهنگ
 نهاد و مردم ی، خصوصیدولت

1788/7 8121/8 6182/9 6742/8 

ــه  ــجــذب و ب ــن يریارگک ــور  یانســان يروی متخصــص در ام
 یدر بخش دولت يهنر-یفرهنگ

0 0457/9 6236/9 6344/7 

 4348/7 5530/9 7639/8 0 تربیت نیروهاي فنی مورد نیاز در صنایع فرهنگی

، تجـارت و  یتربیت نیروهاي متخصص در مدیریت، امور حقوق
 ارتباطات در صنایع فرهنگیبازاریابی و 

0 0428/9 6732/9 6407/7 

0340/9 0 جابجایی نیروي کار بین بخش خصوصی و دولتی  6414/9  6295/7  

حمایت از 
 کارآفرینی

8249/8 0 ...و  یتیخدمات حماز رشد مشتمل بر کها و مرا كایجاد پار  6780/9  4963/7  

تولید کاال و 
 خدمات

3763/7 یدولت يدهایق خریتقاضا از طر یکو تحر يبازارساز  9070/8  5615/9  7610/8  

8748/6 ستم آموزشیق سیاز طر یبوم  ت ذائقهیحفظ و تقو  5585/8  5286/9  4396/8  

6823/6 یاتیمال يها ق مشوقیهاي تولید و توزیع از طر کاهش هزینه   3883/8  3855/9  2702/8  

3117/8 0 حمایت از صادرات  4216/9  1114/7  

9302/7 ژه قانون حق نشرین مربوطه بویقوان يل و اجرایمکاصالح، ت  3508/9  8251/9  1931/9  
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  پژوهش يها افتهیها و  ل دادهیه و تحلیتجز 4-2

و  يا تابخانهکها با استفاده از مطالعات  داده يپس از گردآور
 يهاکار راهو  یبوم یقیالت موسکمصاحبه با خبرگان، مش

ار خبرگان قرار یدر اخت )4 جدولمندرج در  (رفت از آن برون
پیشنهادي  يهاکار راهالت و کها خواسته شد مش گرفته از آن

نموده،  تأیید/رد يا نهیف هفت گزیط یکرا با استفاده از 
 نیبد. خود را ارائه دهند يشنهادیپ يهاکار راهالت و کمش
الت به دست آمد و با استفاده کمشها و کار راهاز  یفیب طیترت

  .ل شدیتحل 6 و 5 جداولطی  يفاز یدلفاز روش 
ه صنعت کخبرگان اجماع داشتند  ها، افتهین یا يمبنا بر

ها،  استیچون ابهام در س یالتکاز مش یبوم یقیموس
 ین ملینقص قوان ،یگوناگون دولت ينهادها ان یم  یناهماهنگ
 تکین حقوق مالیقوانتعهد به  و عدم يرکتف کیحقوق مال

اصالح نهاد  يهاکار راهن یتر برد و مناسب یرنج م يرکف
ن یق قوانیو تدق يساز  شفاف ،رانیا یقیموس ياستگذاریس
 ی، رصد دائميرکتف کین مالیقوان ي، نظارت براجرايزیمم
ن یا .است یقیاطالعات صنعت موس کجاد بانیط و ایمح

مواجه است و  يگذار هیسرما يصنعت با ضعف نهادها
، ییقایمنابع مالی و خلق آثار موس تأمین کار راهن یتر مناسب

. است یمل یقیموس يگذار هیسرما/ل صندوق وامکیتش
 یفرهنگ یل معانیتبد يبرا يضعف مهارت هنر هنرمندان از

مرتبط و فقدان  يها به صدا و ترانه، ضعف پژوهش یبوم
 یکتحر کار راهن یتر مناسب برند و یرنج م یت شغلیامن

ت همه جانبه از ین عرصه، حمایقات در ایتحق و ينوآور
 تعامل و یکو تحر یبوم محتواد یهنرمندان فعال در عرصه تول

رمرتبط ین و غییالت پایتحص. ن هنرمندان استیب يساز هکشب
ن یالت عمده اکاز مشدیگر  یکی، یفرهنگ يارمندان نهادهاک

منابع انسانی در صنعت توسعۀ  کار راهن یصنعت است و بهتر
موجود  یانسان يروین یمهارت فرهنگ ، ارتقاء دانش ویقیموس

  .نهاد است مردم و ی، خصوصیدر بخش دولت
  
  يریگجهینت) 5

مردم  یخینه تاریشیه از متن جامعه و پکران یا یبوم یقیموس
 ضعف و آنهاست يریپذران برخاسته عامل انسجام و انطباقیا

 مقاله. کند ، هویت و فرهنگ بومی جامعه را تهدید میآن
 ییهاکار راه ،نموده یرا بررس ضعفن یکرد علل احاضر تالش

ن یا يبرا. ندکارائه  یبوم ییقایش خلق آثار موسیافزا يبرا
و دلفی فازي،  يرد نظام نوآوریکبا استفاده از رومنظور 

هایی براي کار راهالت موسیقی بومی را بررسی نموده کمش
معضالت مبناي این پژوهش،  بر. شدرفت از آنها ارائه  برون
ران، معلول نابسامانی نظام نوآوري در این یدر ا یبوم یقیموس

مستلزم ساماندهی نظام نوآوري در نیز عرصه بوده رفع آنها 
ها، استیران از ابهام در سیا یقیموس. این صنعت است

 ین ملی، نقص قوانیولتگوناگون د يان نهادهایم یناهماهنگ
ت کین حقوق مالیتعهد به قوان و عدم يرکت فکیحقوق مال

ضعف مهارت ، يگذار هیسرما يا ضعف نهادهای، فقدان يرکف
، ضعف یقیبه موس یبوم یفرهنگ یل معانیتبد يهنرمندان برا

ن و ییالت پای، تحصیت شغلیمرتبط، فقدان امن يها پژوهش
ان یارتباط م ، عدمیفرهنگ يارمندان نهادهاک غیرمرتبط

ز علوم کها و مرا ، دانشگاهیهنرمندان و پژوهشگران علوم انسان
باالي خلق   و مهارتهاي رقابتی، هزینه ی، ضعف منابع مالینید

محصوالت بومی و هزینه پایین الگوبرداري و استقبال از 
رو با تمهید، تقویت، اصالح  از این. برد می  رنج یربومیغ محتوا
توان بسیاري از  اندهی کارکردهاي نظام نوآوري میو سام

  : مشکالت موسیقی بومی را از میان برداشت
ران از طریق یا یقیموس ياستگذاریرد سکارکاصالح  -

ن یقوان ي، نظارت بر اجرايزین ممیق قوانیو تدق يساز شفاف
 یطمح ی، رصد دائميرکت فکیمال

موسیقی بومی تأمین منابع مالی و تسهیل نوآوري در عرصه  -
 یمل یقیموس يگذارهیسرما/ل صندوق وامکیاز طریق تش

جانبه از  ت همهیاز طریق حما ییقایخلق آثار موس یکتحر -
تعامل و  یکو تحر یبوم محتواد یهنرمندان فعال در عرصه تول

 ین هنرمندانب يه سازکشب

از طریق ارتقاء  یقیتوسعۀ منابع انسانی در صنعت موس -
موجود در بخش  یانسان يروین یدانش و مهارت فرهنگ

 ی و مردم نهاد، خصوصیدولت

ل و یمکاز طریق اصالح، ت ییقایتولید کاال و خدمات موس -
 ژه قانون حق نشر ین مربوطه بویقوان ياجرا

ت و یشایان ذکر است که خبرگان این پژوهش در مورد اهم
ویژه ه کارکردهاي نظام نوآوري بگاه برخی از نهادها و یجا
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در خلق  یو فن ینی، دیاجتماع-یقات انسانیو تحق ینیارآفرک
گاه یت و جایبا توجه به اهم. به اجماع نرسیدند ییقایآثار موس
در  ینیو د یاجتماع- یانسان يهاواسط و پژوهش ينهادها

در  يشتریب يهاشود پژوهشیشنهاد می، پیقیصنعت موس

ت یبه طور عام و اهم ينظام نوآور يهایژگیمورد و
در  یو فن ینی، دیاجتماع- یقات انسانیو تحق ینیارآفرک

  .انجام شود یقیصنعت موس

  
  رفت صنعت موسیقی بومی ایران از وضعیت انفعال با رویکرد نظام نوآوري کارهاي برون مشکالت و راه) 7 جدول

کارهاراه   کارکردهاي نظام نوآوري بازیگر اصلی مشکالت 

  سازي و تدقیق قوانین ممیزي شفاف -
  نظارت بر اجراي قوانین مالکیت فکري -
 رصد دائمی محیط و ایجاد بانک اطالعات صنعت موسیقی -

 هاابهام در سیاست -

ناهماهنگی میان نهادهاي  -
 گوناگون دولتی

تعهد به قوانین حقوق  عدم -
 المللی فکري بینمالکیت 

 سیاستگذاري دولت

فقدان یا ضعف نهادهاي  - گذاري موسیقی ملیسرمایه/تشکیل صندوق وام -
 گذاري سرمایه

نهادهاي مالی دولتی، 
 نهاد خصوصی و مردم

 صنایع جانبی و مکمل

تأمین منابع مالی و تسهیل 
 نوآوري و تحقیقات

 محتواحمایت همه جانبه از هنرمندان فعال در عرصه تولید  -
  بومی

  ان هنرمندانسازي میتحریک تعامل و شبکه -
محققان علوم انسانی  حمایت از همکاري مشترك هنرمندان، -

   و علوم دینی
 سازي میان نهادهاي خلق دانش شبکه -

ضعف مهارت هنري هنرمندان  -
تبدیل معانی فرهنگی بومی  براي

 صدا و ترانهبه 

 هاي مرتبط ضعف پژوهش -

 فقدان امنیت شغلی -

 
 ؛ خالقان آثار هنري

ها  ها، پژوهشگاه دانشگاه
سسات تحقیقاتی ؤو م

-هنري، علوم اجتماعی
هاي علمیه  حوزه؛ انسانی

 و نهادهاي دینی

 خلق آثار موسیقایی

ارتقاء دانش و مهارت فرهنگی نیروي انسانی موجود در  -
 نهاد خصوصی و مردمبخش دولتی، 

تحصیالت پایین و غیرمرتبط 
 کارمندان نهادهاي فرهنگی

دولت، بخش خصوصی 
 و دانشگاه

 توسعۀ منابع انسانی

تخصصی،  محتواخدمات تولید ایجاد نهادهاي واسطی چون  -
 ...سازي و  کنندگان تجاري مشاوران و توصیه

 

فقدان یا ضعف نهادهاي واسط و 
 آنابهام در نقش و جایگاه 

هاي دولتی و واسطه
 نهاد خصوصی و مردم

 حمایت از کارآفرینی

 بازارسازي و تحریک تقاضا از طریق خریدهاي دولتی -

 بومی از طریق سیستم آموزش هحفظ و تقویت ذائق -

 هاي مالیاتیهاي تولید و توزیع از طریق مشوق کاهش هزینه -

 حق نشر اصالح، تکمیل و اجراي قوانین مربوطه بویژه قانون -

هاي  ضعف منابع مالی و مهارت
 رقابتی

تولیدکنندگان، 
کنندگان و  توزیع
 کنندگان مصرف

 
تولید و مصرف کاال و 

  خدمات
 

  

  ق یت تحقیمحدود) 6
. بردیرنج م یت اساسیپژوهش حاضر از دو محدود

در صنعت  يرد نظام نوآوریکد بودن رویت اول، جدیمحدود
. از خبرگان با آن است ياریبس ییآشنا و عدم یقیموس

دند تا با انتخاب خبرگان آشنا با عرصه یوشکپژوهشگران 
م و ارائه یرمستقیاالت غؤ، طرح سيو نظام نوآور یقیموس
 - 1 جدول– ق به خبرگانیات تحقیو ادب یلیمکحات تیتوض

ت دوم، یمحدود. اهش دهندکت را ین محدودیا تأثیر
آثار  ین متقاضیترعمده. به طرف تقاضاست یتوجه مک

از  ياسفانه به دلیل پارهأه متکمردم هستند  ییقایموس
ق لحاظ نشد ین تحقیآنها در ا يها دگاهیالت، نظرات و دکمش

حات و یبه ترج یز توجه چندانیق نیر خبرگان تحقیو سا
را در  یتوجهمکن یل اید بتوان دلیشا. ها نکردند ق آنیسال

از  ياریبس. ردکجستجو  يو تجار يت هنریان فعالیچالش م
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ت ید آثار خود را در نهایه هنرمند باکهنرمندان باور دارند 
ن یا يبرا. ندکعرضه  ییگرايو فارغ از جبر مشتر يآزاد

الت و یدولت موظف است با ارائه انواع تسه ،منظور
فعاالن هنرمندان و  یمال يهاالت و دغدغهکها، مش تیحما
ها را  و رقابت آن ءان بقاکاهش داده امکرا  یع فرهنگیصنا

 ییوفاکه رونق و شکست ین کین حال شیبا ا. ندکفراهم 
به طور خاص،  یقیبه طور عام و صنعت موس یع فرهنگیصنا

  .مخاطبان است يهایژگیمستلزم توجه به و
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