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چکیده
صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آنها خلق ،تولید و تجاریسازی مضامین فرهنگی
در قالب انواع کاال یا خدمات است و صنایعی مانند بازیهای رایانهای ،اسباببازی ،نشر و مد و لباس
را شامل میشوند .آمارها نشان میدهد که صنایع فرهنگی کشور با وضع مطلوب فاصل ه دارند.کاهش
این فاصله مستلزم تبیین وضع موجود و مطلوب این صنایع و طراحی سیاستهایی برای دستیابی به وضع
مطلوب است.
مقالۀ حاضر رویکردهای فعلی در صنایع فرهنگی کشور را از منظر ذینفعان بررسی میکند و
میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت مطلوب چه رویکردهایی باید بر این صنایع حاکم
باشد .روش پژوهش صورتبندی رویکردهای بدیل در حیطۀ صنایع فرهنگی براساس مرور ادبیات و
تاریخ :پذیرش1396/12/07:
 .1تاریخ دریافت1396/08/08 :
 .2استاد گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس رایانامه:

ghazinoory@modares.ac.ir

 .3دانشجوی دکتری آیندهپژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه:

malekifar@ nrisp.ac.ir
 .4عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامهghaneirad@nrisp.ac.ir :
 .5عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ رایانامهri.ca.psirn@ivasuom:

شناسایی رویکردهای موجود و مطلوب از طریق نظرسنجی از ذینفعان است .برای شناسایی ذینفعان
از الگوی نظام نوآوری صنایع فرهنگی استفاده شده است .اعتبار پژوهش نیز در قالب مصاحبه با پنج
صاحبنظر صنایع فرهنگی بررسی شده و اصالحاتی در رویکردها صورت گرفته است.
تحلیل نتایج نظرسنجی نشان میدهد که در حال حاضر رویکرد حاکم بر صنایع فرهنگی رویکرد
«دفاعی ،امنیتی و نظارتی» است که در وضع مطلوب باید جای خود را به رویکردهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی بدهد.
کلیدواژهها :صنایع فرهنگی ،رویکرد ،ذینفعان ،نظام نوآوری ،وضع موجود ،وضع مطلوب

 .1مقدمه

صنایع فرهنگی صنایعی هستند که کارکرد اصلی آنها ،خلق ،تولید و تجاریسازی مضامین
نامشهود با ماهیت فرهنگی در قالب انواع کاال یا خدمات است .با این تعریف ،صنایعی مانند
نشر ،سینما ،اسباببازی ،رادیو و تلویزیون ،مد و لباس ،موسیقی ،گردشگری ،صنایع دستی،
موزهداری ،طراحی ،معماری در زمرۀ صنایع فرهنگی قرار میگیرند .آمارها نشان میدهد
وضع موجود صنایع فرهنگی کشور با وضع مطلوب فاصله دارد (جدول :)1
ردیف
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جدول  .1خالصهای از وﺿعیت برخی شاخههای صنایع فرهنگی

حوزه

وضع موجود

1

نشر

ـ قرارگرفتن کشور در  5رتبه پایینتر از جایگاه مطلوب در منطقه در سال ( 1395برازش،
)1395
ـ گردش مالی ساالنه  150تا  200میلیارد تومان ،در حالی که قیمت پشت جلد کتابها
بیش از  1350میلیارد تومان است (فناوری فرهنگی)1394 ،
ـ اختصاص  4درصد بازار چاپ خاورمیانه به ایران در سال  ،2014در حالی که رژیم
اشغالگر  23و ترکیه  44درصد را در اختیار دارند (پایگاه خبری طرح و چاپ.)1388 ،

2

ـ واردات ماهانه  3میلیون دالر اسباببازی ،و تأمین  95درصد مصرف از طریق واردات
(خبرگزاری صداوسیما 1395 ،الف)
ـ سرانۀ  5دالری در مقایسه با سرانۀ  34دالری جهان 250 ،دالری اروپا و  350دالری
آمریکا(فناوریفرهنگی)1395،
اسباببازی ـ اختصاص  11درصد کل واردات اسباببازی جهان به ایران تا ( 2008درستکار،
)1393

3

بازیهای
رایانهای

4

پوشاک

ـ غیربومیبودن  95درصد بازیهای ویدیویی در کشور
ـ فروش 194میلیون دالری در سال 2015و اختصاص رتبۀ 36جهان به ایران (خبرگزاری
صداوسیما1395 ،الف)
ـ صادرات کاهشی و صادرات  1/5میلیون دالری در سال  ،92در حالی که بیش از 50
کشور ساالنه بیش از  1میلیارد دالر صادرات دارند (وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
.)1394
ـ برآورد قاچاق ساالنه بیش از  3میلیارد دالر (اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران)1393،
ـ سهم بیش از  60درصدی محصوالت خارجی در بازار (هنر آنالین)1395 ،

 .2پیشینۀ پﮋوهﺶ

 .1 .2صنایع فرهنگی
آنکتاد )2008( 6به تعاریف مختلفی از صنایع فرهنگی اشاره کرده است:
ـ صنایعی که مضامین نامشهود و دارای طبیعت فرهنگی را خلق ،تولید و تجاری میکنند.
6. Unctad
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با توجه به جدول  ،1اغلب شاخههای صنایع فرهنگی کشور با ضعف تولید داخلی و غلبۀ
محصوالت خارجی مواجهاند و از کارکردهای اقتصادی مطلوب خود فاصله دارند .ساماندهی
این وضعیت مستلزم تبیین وضع موجود و مطلوب این صنایع ،و طراحی سیاستهای مناسب
برای تحقق وضع مطلوب است .شناخت عمیق وضع موجود و مطلوب صنایع فرهنگی ،مستلزم
شناخت رویکردهای حاکم بر صنایع فرهنگی است .بنابراین این مقاله  2سؤال کلیدی را دنبال
میکند:
ـ رویکردهایی فعلی در صنایع فرهنگی کشور چیست؟
ـ در حالت مطلوب چه رویکردهایی باید بر صنایع فرهنگی کشور حاکم باشد؟
هدف این مقاله صورتبندی رویکردهای ممکن در حیطۀ صنایع فرهنگی ،و شناسایی
رویکردهای حاکم بر وضع موجود و مطلوب این صنایع است .برای این منظور ،ابتدا با مرور
ادبیات صنایع فرهنگی ،رویکردهای بدیل در حیطۀ صنایع فرهنگی فهرست میشود .پس از آن،
روششناسی مقاله توضیح داده میشود که دربردارندۀ نظرسنجی از ذینفعان است .سپس نتایج
نهایی ارائه میشود که پس از اعتبارسنجی آنها در قالب مصاحبه با پنج خبرۀ صنایع فرهنگی
به دست آمده است .بخش آخر مقاله نیز شامل رویکردهای حاکم بر وضع موجود و مطلوب
صنایع فرهنگی ،تحلیل نتایج براساس ذینفعان و پیشنهادها است.
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این مضامین نوعاً از طریق کپیرایت حمایت میشوند و میتوانند شکل کاالها یا خدمات
را بهخود بگیرند.
ـ گسترهای از فعالیتهای اقتصادی که کارکردهای خلق ایده و مضمون در حوزۀ فرهنگی
را با کارکردهای صنعتی همچون تولید و تجاریسازی انبوه کاالهای فرهنگی یکپارچه میکند.
طبقهبندیهای عملیاتی مختلفی نیز از صنایع فرهنگی ارائه شده است:
الگوی وزارت فرهنﮓ انگلیﺲ .در این الگو صنایع فرهنگی صنایعی هستند که نیازمند
خالقیت ،مهارت و استعدادند و قابلیت آنها برای تولید ثروت و شغل از طریق بهرهبرداری از
مالکیت معنوی باالست ).(Dcms, 2001
الگوی متون نمادین 7.در این الگو صنایع فرهنگی صنایعی هستند که با تولید و انتشار
ِ
مختلف مورد مصرف ،به فرهنگ شکل میدهند ).(Hesmondhalgh, 2007
متون و پیامهای
الگوی دایرههای هممرکﺰ .در این الگو آنچه صنایع فرهنگی را متمایز میکند ،ارزش
فرهنگی نهفته در کاالهای فرهنگی است .لذا هرچه محتوای فرهنگی یک کاال یا خدمت
بیشتر باشد ،انتساب آن به صنایع فرهنگی شدیدتر میشود ).(Throsby, 2008
ِ
الگوی یونسکو.
هدف این الگو جمعآوری آمار و اطالعات نظاممند از کشورها در حیطۀ
صنایع فرهنگی است و صنایع فرهنگی را براساس نسبتشان با فرهنگ به دو بخش حیطههای
فرهنگی و مرتبط تقسیم میکند ).(Unesco, 2013
 .2 .2رویکردهای بدیل در حوزۀ صنایع فرهنگی
مرور ادبیات صنایع فرهنگی نشان میدهد که رویکردهای مختلفی در این حیطه وجود دارد:
رویکرد فرهنگی .در مکتب فرانکفورت ،تولید انبوه محصوالت فرهنگی موجب
کاالییشدن فرهنگ و قربانیشدن آرمانهای فرهنگی ــ مرگ هنر و هنرمند ــ در برابر
دغدغههای اقتصادی میشود .بنیامین معتقد است تولید انبوه محصوالت فرهنگی این
محصوالت را در دسترس عموم قرار میدهد و با ایجاد امکان نقد وسیع ،به اعتالی هنر،
گسترش ذوق هنری و نقد عمومیتر آثار میانجامد (یاراحمدیان .)1393 ،کریمی ()1388
بر هویتبخشی صنایع فرهنگی تأکید و واعظی ( )1388بر نقش صنایع فرهنگی در برساختن
فرهنگ عمومی اشاره میکند .نقیبالسادات ( )1387معتقد است که کشورهایی که به
اهمیت صنایع فرهنگی پی بردهاند و اقدامات متناسبی برای توسعۀ آنها انجام دادهاند ،از نظر
نفوذ فرهنگی در سطح بینالمللی موقعیت ممتازی دارند و کشورهایی که از صنایع فرهنگی
خود حمایت نکردهاند ،گرفتار هجوم محصوالت فرهنگی بیگانه شده ،در معرض تهدید
7. Symbolic Text Model
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هویت فرهنگی قرار گرفتهاند .صنایع فرهنگی در دسترسی افراد به اطالعات ،آموزش و
فرهنگ سهم چشمگیری دارند و در ارائۀ تصویر فرهنگی یک کشور یا ملت نقش مهمی
ایفا میکنند.
رویکرد اقتصادی .این رویکرد بر مفاهیمی مانند محصوالت و خدمات فرهنگی ،تولید
انبوه و صنعتی ،توزیع ،بازاریابی و فروش ،یا مزیتهای صنایع فرهنگی نسبت به سایر صنایع
تأکید دارد .نظریاتی همچون فناوری نرم یا سرمایۀ فرهنگی رویکردی اقتصادی ـ اجتماعی به
صنایع فرهنگی دارند ) jin, 2001؛ و نیز رک :روحانی.)1388 ،
در این رویکرد ،صنایع فرهنگی به معنای توانش اقتصادی تولید فرهنگی در تولید ستانده،
اشتغال ،عایدی و برآوردن نیاز مصرفکننده (نوروزی )1386 ،و کاال و خدمات فرهنگی
است که به صورت صنعتی یا تجاری ،تولید ،بازتولید ،انبار یا توزیع میشود؛ یعنی کاال یا
خدماتی که در مقیاس وسیع و بنابر مالحظات اقتصادی و نه از روی عالقه به توسعۀ فرهنگی
عرضه میشوند (صالحی امیری و محمدی .)1392 ،این دیدگاهها با اشاره به ساختار تولید و
نقش شرکتهای کوچک و متوسط در صنایع فرهنگی ،آنها را منبع مهمی برای اشتغال
میدانند .به گزارش آنکتاد ،واحدهای تولیدی در صنایع فرهنگی طیفی است که از هنرمندان تا
تولیدکنندگان بزرگ را در قالب شرکتهای بینالمللی شامل میشود .در بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه ،شرکتهای کوچک و متوسط مؤثرترین عنصر را در حجم خروجیها و میزان
اشتغال در این صنعت تشکیل میدهند ) .(Unctad, 2008در این دیدگاه ،صنایع فرهنگی در
ایجاد جایگاه مناسب در اقتصاد بینالمللی سهم چشمگیری دارد (نقیبالسادات.)1387 ،
رویکرد اجتماعی .این رویکرد بر پیامدهای اجتماعی توسعۀ صنایع فرهنگی و مفاهیمی
مانند سرمایۀ فرهنگی تأکید میکند .ازآنجا که صنایع فرهنگی محصوالت فرهنگی و هنری را
در دسترس همۀ اقشار قرار میدهد ،توسعۀ آنها میتواند شاخصهای اجتماعی را ارتقا دهد.
بنیامین به «دسترسی همگانی» به آثار هنری نگاه مثبتی دارد ،چراکه آن را نه باعث تنزل هنر ،که
موجب ارتقای آن میداند و مسبب افزایش ذوق هنری و زیباییشناختی جامعه تلقی میکند.
به اعتقاد وی ،صنایع فرهنگی موجب میشوند هنر از انحصار نخبگان و نظارت سرمایه خارج
شده ،به تودههای مردم راه یابد (احمدی.)1380 ،
کمالآبادی و همکاران ( )1394با تأکید بر تأثیر رسانهها در گرایش جوانان به بزهکاری
تأثیرات مثبت صنایع فرهنگی را در این حوزه بررسی کردهاند .آنها نوع و میزان استفاده از
برنامههای ماهوارهای ،سایتهای اینترنتی و مجالت خارجی و تلویزیون را در این گرایش
مؤثر دانستهاند .سپهرنیا و همکاران نیز بر نقش صنایع فرهنگی در ارتقای سرمایۀ فرهنگی به
عنوان یکی از مفاهیم اصلی در امور اجتماعی تأکید کردهاند (سپهرنیا و دیگران.)1391 ،
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در این رویکرد ،مصرف کاالها و فرآوردههای فرهنگی یکی از شاخصهای ارتقای
سرمایۀ فرهنگی محسوب میشود که به تقویت قدرت و منزلت اجتماعی میانجامد )Har-
.(ker, 1990
رویکرد دفاعی ،امنیتی و نظارتی .کانون اصلی این رویکرد «نظریۀ قدرت نرم» است که
پیامدهایی امنیتی برای محصوالت و خدمات فرهنگی قائل است و این محصوالت و خدمات
را ابزار حکومتها برای تحمیل قدرت نرم میداند (نای .)1387 ،برخی پژوهشگران با این
رویکرد به تأثیر پیامدهای صنایع فرهنگی بر بنیۀ امنیتی اشاره کردهاند .شفیعی و شکریمقدم
( )1393با اشاره به اهمیت مفاهیمی مانند جنگهای کانونفرهنگی ،و روند غلبۀ «امنیت نرم»
بر «امنیت سخت» و «قدرت نرم» بر «قدرت سخت» معتقدند صنایع فرهنگی میتوانند با تأثیر
بر فرهنگ راهبردی کشور ،بر بنیۀ دفاعی ـ امنیتی کشور تأثیر بگذارند .لونی و مراثی ()1394
نیز عملیات روانی نظام سلطه را تحلیل کردهاند و معتقدند نظام سلطه با انتقال مفاهیم و محتوای
فرهنگی در قالب پویانمایی به دنبال تأثیرگذاری بر قلبها و اذهان کودکان است .وحدتی به
دیدگاههای گاالکر اشاره کرده که در آن بر نقش تاریخی صنایع فرهنگی در تحتتسلط قرار
گرفتن و تمکین زنان تأکید شده است (گاالکر.)1380 ،
رویکرد سیاسی .در این رویکرد ،تمرکز اصلی بر تحوالت فرهنگی و راهکارهای مواجهه
با آنها از منظر سیاسی است .به اعتقاد برخی پژوهشگران ،منبع اصلی قدرت نرم انقالب
اسالمی نیز ایدئولوژی اسالمی است که ذاتاً خصلتی فرهنگی دارد و زبان مشترک مسلمانان
جهان است و از طریق آن میتوان ارزشهای دینی و سیاسی را منتقل کرد (جمالزاده.)1391 ،
در این رویکرد ،تولید فرهنگی قبل از آن که اهداف اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد ،اغراض
سیاسی ـ ایدئولوژیک آگاهانه دارد .محمدپور و علیزاده ( )1390صنایع فرهنگی را عامل توفق
جوامع غربی بر جوامع شرقی و استعمار آنان برشمردهاند.
جدول  2صورتبندی رویکردهای بدیل در حیطۀ صنایع فرهنگی براساس مرور
ادبیات است.

ردیف

عنوان

1

رویکردفرهنگی

2

رویکرداقتصادی

جدول  .2رویکردهای بدیل در ارتباط با صنایع فرهنگی
ویژگیهایاصلی

گزارهها

منابع

 سپهرنیا و دیگران1391، واعظی1388، نقیبالسادات1387،صنایعفرهنگیبهمثابۀابزارتوسعۀ
 صالحیامیریوحسینزادگان1386،فرهنگیـاجتماعی
 Sharpley, 2000ـ تأکید بر کارکردهای هویتی صنایع
 Akash, 2014فرهنگی مانند احیا یا تقویت هویت
 سعیدآبادی1387،فرهنگی
 کریمی1388،ـ توسعۀ صنایع فرهنگی به عنوان صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار حفﻆ
 Stern, 2008ابزاریبرایظهورخردهفرهنگها
هویتفرهنگی
 صالحی1394، رمضانی بارکوسرا1392،صنایع فرهنگی بهمثابۀ مرگ هنر
 بختیاریان1396،وهنرمند
 -میرزاییان1394،

 جهانیان1395، معاونــت علمــی و فنــاوریصنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ الگوی
1396
ریاســتجمهوری،
مناســب اقتصادی مقاومتی
 روحانی1393، -خلیل ارجمندی1395،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ، 8ﺷﻤﺎرة  ،26ﺑﻬﺎر 97

 نقیبالسادات1387، معاونــت علمــی و فنــاوری1396
ریاســتجمهوری،
 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی،1389
صنایــع فرهنگــی بهمثابۀ پیشــران
 Throsby, 2008توســعۀ اقتصادی
 2007 ,Hesmondhalgh DCMS, 2001 2015 ,CISACـ تأکید بر کارکردهای اقتصادی
 جاللپور1395،صنایع فرهنگی مانند خلق ثروت ،یا
 حیدریان1396،ابعاد اقتصادی آن مانند رشد اقتصادی
ـ سیاستگذاری بر مبنای گردش
مالی ،تعداد شاغالن ،تعداد بنگاهها
 سپهرنیا و دیگران1391،صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ ابــزار
و ...
 Shaw, 1991ـ تأکید بر مزایای صنایع فرهنگی اشــتغال
مصلحزاده1396،
نسبت به سایر صنایع ،مانند عدم نیاز به
ماشینآالتوتجهیزاتگرانقیمت
ـ توسعۀ صنایع فرهنگی بهمثابۀ صنایع
 UNESCO 2012سبز در جهت توسعۀ پایدار
صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ موتــور  -مونسانa1396،
توســعۀ ســبز پایدار
 -مرادخانی1395،
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3

رویکرداجتماعی

4

رویکرد دفاعی ،امنیتی و نظارتی

5

رویکردسیاسی

 صحفی1386،صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ ابــزار
 Carlsson, 2016ایجــاد و تنــوع و تکثــر فرهنگــی
 حاجیانزاده1395،ـ تأکیــد بــر کارکردهــای اجتماعــی
صنایــع فرهنگــی ماننــد ایجــاد
 کمالآبادی و دیگران1394 ،اشــتغال ،بهویــژه بــرای فعــاالن صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ نیــاز
 Eikhof, 2006حــوزۀ فرهنــگ و هنــر
فــردای کشــور بــه دلیــل تغییرات
 Ateljevic, 2000عنوان
ـه
ـ
ب
ـی
ـ توســعۀ صنایــع فرهنگـ
اجتماعــی در ســبک زندگــی
 نامور1395،ابــزار تقویــت ســرمایه اجتماعی
ـ توســعه بــا هــدف غلبــه بــر
 روحانی1388،آســیبهای اجتماعــی نظیــر
 معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتبــزهکاری و شــکلدادن بــه ســبک
جمهــوری1396 ،
زندگــی شــهروندان
صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ ابــزار  -کیاســی و حســینی پور سیســخت،
فرهنگی
مضامین
ـ ترویــج مفاهیم و
1392
«توســعۀ فراگیــر»
جامعه
در
ـب
و اجتماعی مناسـ
 UNESCO, 2013 Galloway, 2007 -زرگرپور1396 ،
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شورای عالی انقالب فرهنگی1392،
صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ  -شفیعی و شکری مقدم1393،
تهدیــد خارجــی و ابــزار تهاجــم  -لونی و مراثی1394 ،
 Wasim et al, 2014فرهنگــی
 خامنهای1386،؛ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بومــی
بــرای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی
 نای1387 ،ـ اســتفاده از اســتعارههای نظامــی
 افروغ و ترابی1388 ،نظیــر شــبیخون یــا ناتــوی فرهنگــی
صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ ابــزار  -گاالکر1380،
ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بــه عنوان
 آدرنو و هورکهایمر1375،تســلط بــر تودههــا
ابــزاری بــرای تســلط بــر افــکار
 خورشیدیان1393،عمومــی
 رحمانیان1394،صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ ابــزار  -شورای عالی انقالب فرهنگی1392،
 سیدعلیخامنهای1380،؛ایجــاد هویــت ملــی
 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی،1392
صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ
 اندیشــگاه تحلیلگران فنــاوری نوینابــزار حفــﻆ ،تبلیــﻎ و صــدور
شریف1390 ،
ارزشهــای انقــالب
 محمدمیرزایی و دیگران1394، -سیدعلیخامنهای1380،

ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بــه منظور
تعامــل بــا ســایر ملــل بــا تأکیــد
بــر مضامیــن فرهنگــی عمومــی و
فراملــی ماننــد پرهیــز از خشــونت
ـ توســعۀ صنایــع فرهنگــی بــه
منظــور فرصتســازی بــرای ظهــور
 محمدپور و علیزاده1390،اندیشــههای هنرمنــدان و گروههــای
 بصیری و دیگران 1392مختلــف ،تقویــت تنــوع فرهنگــی و صنایــع فرهنگــی بهمثابــۀ ابــزار و
 Wagnleitner, 1992تحکیــم دموکراســی
بستر دیپلماســی فرهنگی
 Schneider, 2009 -مونسان1396،ب

 .3روش پﮋوهﺶ

در این مقاله برای صورتبندی رویکردهای ممکن در صنایع فرهنگی از مرور ادبیات ،و برای
شناسایی رویکردهای حاکم بر وضع موجود و مطلوب ،از پرسشنامه استفاده شده است .در
پرسشنامه که بر پایۀ مرور ادبیات صنایع فرهنگی و رویکردهای بدیل در صنایع فرهنگی (جدول
 )2طراحی شد ،از پاسخدهندگان خواسته شد برحسب لیکرت مشخص کنند که هر کدام از
 17گزارۀ پرسشنامه ،چه اندازه در وضع موجود حاکم هستند و چه اندازه باید در وضع مطلوب
حاکم باشند .شناسایی ذینفعان براساس الگوی نظام نوآوری انجام شد .اعتبار روش ،پرسشنامه
و نتایج مقاله نیز طی مصاحبه با پنج صاحبنظر بررسی شد که به اصالحاتی در الگو و نتایج
تحقیقانجامید.
 .1 .3طرح نمونهگیری
پس از شناسایی جامعۀ موردنظر که دربرگیرندۀ بازیگران نظام نوآوری صنایع فرهنگی بود،
شناسایی پرسششوندگان به شیوۀ نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند انجام گرفت .در این روش
انتخاب نمونه با توجه به چارچوب و اهداف پژوهش انجام میشود .پرسششوندگان این مقاله
را ذینفعان صنایع فرهنگی کشور تشکیل میدهند.

 .3 .3روش نمونهگیری
یکی از چارچوبهای مناسب برای شناسایی ذینفعان« ،نظام نوآوری» است .نظام ملی
نوآوری شبکهای از مؤسسات عمومی و خصوصی است که حاصل فعالیتها و تعاملهای
آنها به خلق ،انتقال ،اصالح و انتشار فناوریهای جدید منجر میشود ).(OECD, 1997: 10
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 .2 .3ابﺰار و روش گردآوری دادهها
در این پژوهش از  4ابزار زیر برای گردآوری دادهها استفاده شد:
ـ مطالعات کتابخانهای (جستوجوی منابع علمی و پایگاههای داده به منظور صورتبندی
رویکردهایممکن)؛
ـ مصاحبۀ نیمهباز با پنج صاحبنظر صنایع فرهنگی (به منظور شناسایی ذینفعان)؛
ـ پرسشنامۀ نیمهباز (به منظور شناسایی رویکردهای موجود و مطلوب)؛
ـ مصاحبۀ عمیق با پنج صاحبنظر صنایع فرهنگی (به منظور تکمیل و اعتبارسنجی تحقیق).
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جدول  .3خالصۀ تحقیقات در ارتباط با نظام نوآوری صنایع فرهنگی
پژوهشگران

موضوعات

Mattson, et al,
2005

ـ تمرکز بر گردشگری و تبیین جایگاه نوآوری در خدمات گردشگری
ـ تأکید بر نقش افراد تأثیرگذار بر توسعۀ گردشگری ،شبکۀ نوآوری
مشارکتمحور و نقش کارآفرینان اجتماعی و فرد به جای سازمانها

 Asheim, B, Coـ تأکید بر چندبخشی و منطقهای بودن نظام نوآوری صنایع فرهنگی و اهمیت enen, L, 2005تعامل با دانشگاهها
ـ تمرکز بر خالقیت در سیاستگذاری صنایع فرهنگی و اهمیت صنایع خالق
جانمایی مؤسسات فرهنگی در نظام ملی نوآوری
 Keane, Michaelـ تأکید بر افزایش صادرات محصوالت فرهنگی از طریق خوشهها ،نقش دولت
A, 2004
در خرید کاالهای فرهنگی ،دسترسی صنایع فرهنگی به منابع مالی و اطالعاتی،
تخصیص منابع مالیاتی به تحقیق و توسعه در صنایع فرهنگی ،طراحی مدلهای
مالی و مقررات ملموس بازار در فعالیتهای فرهنگی
 Castro-Martínez,ـ تمرکز بر نظام نوآوری صنعت موسیقی ،تأکید بر اهمیت اقتصاد هنر و فرهنگ
 E. et al, 2013در نظام نوآوری ،همکاری پژوهشگران حوزۀ علوم انسانی با فعاالن صنعت
موسیقی ،و نقش مؤسسات علمی در نوآوری در صنعت موسیقی
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 Bakhshi, H. andـ طبقهبندی نوآوری در شرکتهای تولید محصوالت فرهنگی ،تأکید بر
 Throsby, D.,نوآوری در جذب مخاطبان جدید ،چارچوبها و رویکردهای سازمانها و
2010
نهادهای فرهنگی هنری ،و خلق ارزش و نوآوری در مدیریت کسبوکار
ـ تمرکز بر نظام نوآوری صنعت ادبیات و نشر ،تأکید بر نقش تحقیق و توسعه
 Cunningham, S.مراکز دانشگاهی در نوآوری در صنعت نشر ،نقش پژوهشهای مشارکتی در
et al, 2005
حوزۀ ادبیات و نشر ،نقش فناوری و مالکیت معنوی و انجمنهای صنفی و
حمایتهای دولتی در نوآوری در صنعت نشر

در ایران نیز موسوی ( )1394با اشاره به نقش دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراجع دولتی
و قانونگذاری ،شمایی از نظام نوآوری علوم انسانی ترسیم کرده است .باقریمقدم ()1385
هم با شناسایی عناصر نظام فرهنگی کشور و مقایسۀ تطبیقی آنها با برخی کشورهای هدف،
راهکارهای ساختاری برطرفکردن نقایص این نظام را ارائه داده است .وی الگوهای نظامهای
فرهنگی مختلف از جمله بخش فرهنگ ،هنر و میراث فرهنگی ،فرهنگ شهری ،فرهنگ دینی،
مدیریت امور فرهنگی و فناوری فرهنگی را در کشورهای هدف مورد مطالعه قرار داده است.
او برای بهبود نظام فرهنگی کشور سه پیشنهاد ارائه کرده است :ایجاد نهادهای جدید ،بهبود
وظایف نهادهای موجود و بهبود ارتباط نهادها.

رضاییان و همکاران ( )1392نیز با الهام از الگوی  OECDالگویی طراحی کردند که سه الیۀ
اصلی را در بر میگیرد :چشمانداز ،فرایندهای اصلی علم ،فناوری و نوآوری صنایع فرهنگی ،و
زیرساختهاوتوانمندسازها.
نظریزاده و میرشاهوالیتی ( )1394نیز الگوی یکپارچۀ نظام نوآوری صنایع فرهنگی را ارائه
کردند که شامل سه الیه است:
ـ سیاستگذاری ،نظارت و ارزیابی؛
ـ فرایندهای اصلی نوآوری در محصوالت فرهنگی؛
ـ فضای کسبوکار ،زیرساختها و قابلیتها.
براساس الگوی اخیر ،در هر پنج حیطۀ صنایع فرهنگی ،در مصاحبه با پنج صاحبنظر،
فهرست ذینفعان صنایع فرهنگی مشخص شد .واحد تحلیل در این تحقیق «بنگاه» است که
از بنگاههای تکنفره (مانند نویسندگان در صنعت نشر) ،تا شرکتهای کوچک و متوسط،
بنگاههای بزرگ و نهادهای دولتی /حاکمیتی را شامل میشود .درمورد کارکردهایی که در
آنها بیش از یک بنگاه وجود داشت ،بازیگرانی انتخاب شدند که دارای سابقۀ بیشتری بودند.
برای مثال در کارکرد «توزیع» صنعت نشر ،چهار شرکت باسابقۀ توزیع کتاب شناسایی شدند.
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 .4 .3مصاحبه
پس از تکمیل و جمعبندی پاسخهای پرسشنامه ،با پنج نفر از خبرگان صنایع فرهنگی مصاحبهای
صورت گرفت که حاوی سؤاالت زیر بود:
 .1اعتبار و روایی تحقیق را چطور ارزیابی میکنید؟
 .2نظر شما در خصوص رویکردهای بدیل و گزارهها چیست؟
 .3نظر شما در مورد خروجیهای تحقیق چیست؟ آیا نتایج با فرضیات شما سازگار است؟
 .4چه پیشنهادی برای تحقیقات آتی دارید؟
اه ّم موضوعات دریافتی درخصوص هر یک از سؤاالت به شرح زیر بود:
 .1روششناسی به طور کلی تأیید شد .یکی از صاحبنظران بر تحلیل حساسیت و حذف
دادههای پرت تأکید داشت .پس از بررسی ،یکی از پاسخها حذف شد که تغییر معناداری در
نتایج به همراه نداشت .به نظر یکی از صاحبنظران باید مفهوم «تهاجم فرهنگی» به گزارههای
رویکرد امنیتی افزوده میشد که انجام شد.
 .2سه نفر تأکید داشتند که دو گزارۀ نامتجانس از رویکرد اقتصادی حذف شود .همبستگی
پاسخها نیز نشان داد که این دو گزاره با سایر گزارههای اقتصادی تجانسی ندارند .با این تغییر،
گفتمان اقتصادی به آخرین گفتمان وضع موجود و اولین گفتمان وضع مطلوب انتقال یافت.
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 .3مصاحبهشوندگان خروجیها را تأیید کردند و معتقد بودند تحقیق بینشهای معتبری
ارائه میکند .یکی از صاحبنظران معتقد بود که از خروجیهای مقاله میتوان برای تحلیل
صنایع فرهنگی با روش «تحلیل الیهای علتها» استفاده کرد.
 .4پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شد ،از جمله ردگیری رویکردها در اسناد
باالدستی یا سخنان مقامات ارشد ،پرسش از تعداد بیشتر ذینفعان یا پرسشگری تخصصی
در حیطههای مختلف ،مطالعات تطبیقی و ارائۀ پیشنهادهایی برای گذار از وضع موجود به
مطلوب ،تکرار پژوهش به طور منظم به منظور رصد آخرین وضعیت و ارزیابی میزان تحقق
وضع مطلوب ،و تدوین راهبردهای گذار از وضع موجود به مطلوب.
 .5 .3روایی و پایایی
ـ پایایی
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برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از روش دونیمهکردن استفاده شد .در این روش ،پرسشنامه توسط
گروه واحدی تکمیل و پس از آن ،سؤاالت پرسشنامه به دو نیمه تقسیم میشود .در اینجا
سؤاالت به دو گروه زوج و فرد تقسیم شد .ضریب همبستگی حاصل از دو نیمۀ آزمون ،ضریب
پایایی هر یک از دو نیمه خواهد بود .برای محاسبۀ ضریب پایایی کل ،ضریب همبستگی بین
نیمهها را در رابطۀ  1قرار میدهیم .در این رابطه  rnضریب پایایی کل آزمون و  r11/22ضریب
همبستگی بین نیمههای آزمون است (مؤمنی و فعال قیومی.)208 :1389 ،
rn= 2r11/22/1+ r11/22

فرمول  .1محاسبۀ پایایی در روش دو نیمهسازی آزمون

براساس فرمول  ،1ضریب پایایی پرسشنامه معادل  +1محاسبه شد .در عمل مقادیر پایایی از
 -1تا  +1تغییر میکند و هرچقدر به  +1نزدیکتر باشد ،پرسشنامه از پایایی باالتری برخودار
خواهد بود .نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه حاکی از پایایی آن است.
ـ روایی
برای تأیید روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد .به این منظور ،پرسشنامه قبل از توزیع
در اختیار پنج نفر از ذینفعان قرار گرفت و بنا به پیشنهادهای آنان اصالحاتی جزئی در آن اعمال
شد .پس از توزیع پرسشنامه نیز از طریق مصاحبه با پنج نفر از خبرگان ،اعتبار آن به طور دقیقتر
بررسی شد .خبرگان با درنظرگرفتن برخی اصالحات ،اعتبار کلی روششناسی ،پرسشنامه و
نتایج آن را تأیید کردند.

 .6 .3قلمرو پﮋوهﺶ
قلمرو این پژوهش صنایع فرهنگی است که شاخههای مختلفی از جمله نشر ،پوشاک،
اسباببازی ،رسانههای جدید ،بازیهای رایانهای و طراحی را در بر میگیرد .قلمرو زمانی
این پژوهش در حیطۀ وضع مطلوب ،چشمانداز بیستسالۀ صنایع فرهنگی است.

 .4تحلیل و جمعبندی

درمجموع 40پرسشنامه از هر پنج حیطه تکمیل شد .میانگین سنی پاسخدهندگان  40سال ،شامل
 72.5درصد مردان و مابقی زنان است 37.5 .درصد شرکتکنندگان از بخش دولتی و 62.5
درصد از بخش خصوصی یا تعاونیاند 60 .درصد شرکتکنندگان به زنجیرۀ تولید صنایع
فرهنگی 22.5 ،درصد به فرایند سیاستگذاری و نظارت ،و مابقی به فرایندهای پشتیبان تعلق
دارند .جداول  4و  5رتبهبندی گزارهها و رویکردها را در وضع موجود و مطلوب نشان میدهند.

گزاره

وضعمطلوب

وضعموجود
ضریب
تغییرات

رتبه

ضریب
تغییرات

رتبه

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار توسعۀ فرهنگی ـ اجتماعی

0.47

10

0.22

8

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار حفﻆ هویت فرهنگی

0.49

12

0.25

10

صنایع فرهنگی بهمثابۀ مرگ هنر و هنرمند

0.39

3

0.51

14

صنایعفرهنگیبهمثابۀپیشرانتوسعۀاقتصادی

0.56

15

0.13

1

صنایع فرهنگی بهمثابۀ موتور توسعۀ سبز پایدار

0.54

14

0.22

9

صنایعفرهنگیبهمثابۀالگویمناسباقتصادیمقاومتی

0.44

6

0.21

6

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار اشتغال بیکاران ماهر

0.53

13

0.22

7

صنایع فرهنگی بهمثابۀ نیاز فردا به دلیل تغییرات سبک زندگی

0.45

9

0.2

4

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار «توسعۀ فراگیر»

0.43

5

0.19

3

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار ایجاد تنوع و تکثر فرهنگی

0.42

4

0.2

5

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار ایجاد هویت ملی

0.37

2

0.40

12

صنایعفرهنگیبهمثابۀتهدیدخارجی

0.45

8

0.54

15

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار تسلط بر تودههای مردم

0.35

1

0.44

13
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امنیتی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی

رویکرد

جدول  .4رتبهبندی گﺰارهها در وﺿع موجود و مطلوب
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سیاسی

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار حفﻆ و صدور ارزشهای
انقالب

0.45

7

0.389

11

صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار و بستر دیپلماسی فرهنگی

0.47

11

0.17

2

جدول  .5رتبهبندی رویکردها در وﺿع موجود و مطلوب
رویکرد

وضعموجود
ضریبتغییرات

رتبه

ضریبتغییرات

رتبه

فرهنگی

0.46

سوم

0.39

چهارم

اقتصادی

0.52

پنجم

0.199

اول

اجتماعی

0.44

دوم

0.203

دوم

امنیتی

0.41

اول

0.46

پنجم

سیاسی

0.5

چهارم

0.3

سوم

 .5نتیجه و پیشنهاد
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وضعمطلوب

از تحلیل نتایج بهدستآمده میتوان چنین نتیجه گرفت:
ـ اکنون رویکرد غالب بر صنایع فرهنگی کشور «دفاعی ،امنیتی و نظارتی» است که در
وضع مطلوب باید در آخرین اولویت قرار بگیرد .پس ،حذف این رویکرد از اذهان فعاالن
صنایع فرهنگی و سیاستها و اقدامات کالن و بخشی باید یکی از اولویتهای این حوزه
باشد.
ـ رویکرد غالب در وضع مطلوب باید «اقتصادی» باشد که اکنون در آخرین اولویت قرار
دارد .ازاینرو ،یکی از تغییرات اساسی در این حوزه باید تقویت جایگاه و نقش اقتصادی
صنایع فرهنگی باشد.
ـ در وضع مطلوب اولویت رویکردها به ترتیب عبارت است از اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و امنیتی .به بیان دیگر ،ذینفعان معتقدند اولویت رویکرد سیاسی باید
ارتقا یابد و اولویت رویکرد فرهنگی باید کاهش یابد.
ـ در وضع موجود ،گزارۀ «صنایع فرهنگی بهمثابۀ ابزار تسلط بر تودههای مردم» در
صدر اولویتها قرار دارد .همچنین گزارۀ دیگر از همین رویکرد (صنایع فرهنگی بهمثابۀ
تهدید خارجی و ابزار تهاجم فرهنگی) در وضع مطلوب به آخرین اولویت منتقل شده
است.
ـ مهمترین گزاره در وضع مطلوب« ،پیشران توسعۀ اقتصادی» است که نشان میدهد

ذینفعان بر ظرفیتهای اقتصادی صنایع فرهنگی تأکید دارند.
جدول  6نتایج تحلیل رویکردها براساس نظرهای گروههای مختلف ذینفعان را نشان
میدهد.
جدول  .6تحلیل رویکردها براساس نظرهای گروههای مختلف ذینفعان

گروههایذینفع

سیاستگذاری ،ارزیابی
و نظارت

زنجیرۀ تولید

وضعموجود

رویکردها

ضریب
تغییرات

رتبه

ضریب
تغییرات

رتبه

فرهنگی

0.48

سوم

0.38

چهارم

اقتصادی

0.52

پنجم

0.14

اول

اجتماعی

0.45

دوم

0.16

دوم

امنیتی

0.38

اول

0.51

پنجم

سیاسی

0.51

چهارم

0.26

سوم

فرهنگی

0.455

سوم

0.41

چهارم

اقتصادی

0.48

چهارم

0.19

اول

اجتماعی

0.452

دوم

0.22

دوم

امنیتی

0.44

اول

0.47

پنجم

سیاسی

0.51

پنجم

0.34

سوم

فرهنگی

0.52

چهارم

0.37

چهارم

اقتصادی

0.62

پنجم

0.25

سوم

اجتماعی

0.361

اول

0.16

اول

امنیتی

0.37

0.41

پنجم

سیاسی

0.362

0.20

دوم

سوم
دوم

مطابق جدول  ،6نظرهای ذینفعان دو الیۀ اول با میانگین نظرهای مشابه است .هر دو گروه
معتقدند غالبترین رویکرد امنیتی است که باید در وضع مطلوب به جایگاه آخر انتقال یابد.
همچنین هر دو گروه معتقدند در حال حاضر رویکرد اقتصادی اولویتی ندارد که در وضع
مطلوب باید به جایگاه نخست منتقل شود .نظرهای ذینفعان الیۀ پشتیبانی اندکی متفاوت
است .این گروه ضمن تأکید بر ارتقای رویکرد اقتصادی و تضعیف رویکرد امنیتی ،معتقدند
در وضع موجود و مطلوب ،رویکرد اجتماعی در اولویت نخست قرار دارد.
همچنین تحلیل نظرهای ذینفعان حوزههای مختلف صنایع فرهنگی (پوشاک،
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پشتیبانی از تولید

وضعمطلوب
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اسباببازی ،نشر ،بازیهای رایانهای ،رسانههای جدید ،طراحی ،و سایر حوزهها) نشان داد
که:
ـ ذینفعان همۀ حیطهها به طور مشابه معتقدند مهمترین رویکرد وضع مطلوب ،اقتصادی
است.
ـ ذینفعان حوزۀ پوشاک و نشر غالبترین رویکرد حال حاضر را «امنیتی» میدانند .به
نظر میرسد این وضعیت ناشی از رفتارهای دستگاههای دولتی و حاکمیتی یا برخوردهای
افراطی در این دو حیطه است .در حوزۀ اسباببازی و رسانههای جدید نیز رویکرد «امنیتی»
با فاصلۀ اندکی در جایگاه دوم وضع موجود قرار دارد.
ـ تنها در حوزۀ طراحی (داخلی ،معماری و گرافیک) ذینفعان معتقدند رویکرد امنیتی
اکنون در جایگاه سوم قرار دارد .به نظر میرسد این امر ناشی از بازار کوچک و بار و آثار
محتوایی کمتر این حوزه نسبت به سایر حوزههاست .تفاوتهای ماهوی این حیطه با سایر
حوزهها سبب شده است که رویکرد امنیتی کمتر در آن اعمال شود .ذینفعان این حوزه نیز
معتقدند در وضع مطلوب ،رویکرد امنیتی باید در آخرین اولویت باشد.
ـ ذینفعان چهار حیطۀ نشر ،پوشاک ،رسانههای جدید و طراحی معتقدند در وضع
مطلوب ،رویکرد امنیتی باید به آخرین اولویت منتقل شود که این وضعیت را میتوان
ناشی از تجارب گذشته و سیاستها و اقدامات نهادهای دولتی و حاکمیتی در این حوزهها
دانست .اما ذینفعان حوزۀ اسباببازی و سایر حیطهها ،آخرین اولویت وضع مطلوب را به
رویکرد فرهنگی نسبت میدهند .در حوزۀ اسباببازی ،به نظر میرسد همراهی نسبی بیشتر
ذینفعان با رویکرد امنیتی به دلیل غلبۀ چشمگیر محصوالت وارداتی بر داخلی است .به
بیان دیگر آنها معتقدند رویکرد امنیتی به حوزۀ اسباببازی میتواند به کاهش مصرف
محصوالت خارجی و آثار و پیامدهای سوء آنها بر مصرفکنندگان منجر شود و فروش
محصوالت ایرانی را تسهیل کند.
فعاالن بخش دولتی معتقدند اکنون رویکرد امنیتی رتبۀ اول را به خود اختصاص داده
است و پس از آن بهترتیب رویکردهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی قرار دارد.
اما در وضع مطلوب بهترتیب باید رویکردهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
امنیتی حاکم باشد .حال آنکه فعاالن بخش خصوصی یا تعاونی معتقدند در وضع موجود
بهترتیب رویکردهای امنیتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی حاکم هستند که
ترتیب آنها در وضع مطلوب باید اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و امنیتی باشد.
هر دو گروه معتقدند رویکرد امنیتی باید از جایگاه نخست به آخر تقلیل یابد .اگر بهجای
ضریب تغییرات ،میانگین را در نظر بگیریم ،مهمترین رویکرد از نظر بخش خصوصی و
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تعاونی ،رویکرد اقتصادی خواهد بود که معنادار است.
پاسخهای گروههای مختلف ذینفعان (برحسب جنسیت و تحصیالت) نیز نشان داد هر
دو جنس و همۀ تحصیلکردگان معتقدند رویکرد حاکم در وضع موجود ،رویکرد امنیتی
است که در وضع مطلوب باید جایگاه آن تقلیل یابد (چهارم یا عمدتاً پنجم).
با توجه به موارد باال ،پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
ـ تغییر رویکردها مستلزم افقهای میانمدت و بلندمدت است .پیشنهاد میشود برنامۀ
مدونی به منظور تغییر دیدگاههای فعاالن همۀ حوزهها نسبت به صنایع فرهنگی طراحی و
اجرا شود که این مستلزم فعالیتهای آموزشی و ترویجی است .در ادبیات آیندهپژوهی،
پویش محیطی و انتشار نتایج آن به عنوان یک ابزار مناسب برای تغییر دیدگاه ذینفعان
مطرح شده است.
ـ مهمترین مسئله از نگاه ذینفعان ،تغییر نگاه امنیتی ،دفاعی و نظارتی به نگاه اقتصادی
است .پیشنهاد میشود ضمن آگاهسازی فعاالن صنایع فرهنگی از مخاطرات امنیتی صنایع
فرهنگی و آگاهسازی مصرفکنندگان از پیامدهای امنیتی این نوع محصوالت ،نقش و آثار
اقتصادی صنایع فرهنگی تبیین و تأثیر آنها بر اشتغال و خلق ثروت ترویج شود.
ـ یکی از محورهای تحقیقات آتی میتواند ایجاد ارتباط بین اسناد باالدستی کشور
و گزارهها یا رویکردهای شناساییشده در این تحقیق باشد .به بیان دیگر ،میتوان با
روشهایی مانند تحلیل محتوا ،دیدگاههای ضمنی هر کدام از اسناد سیاستی و باالدستی
کشور درخصوص صنایع فرهنگی را برشمرد و به این سؤال پاسخ داد که از منظر اسناد
فرادستی و سیاستگذاران ارشد کشور ،در وضع موجود یا وضع مطلوب صنایع فرهنگی
چه رویکردهایی حاکم است یا باید باشد.
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