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عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد 
فرهنگ در ایران

اقتصــاد فرهنگ، تخصیص بهینه منابع به تولید و توزیع کاال هــا و خدمات فرهنگی، از طریق 
تحلیل های اقتصادی، متناســب با اهداف فرهنگی است. این پژوهش کیفی، از نوع نظریه برخاسته 
از داده هاســت. افراد، با نمونه گیری هدفمند با تنوع حداکثری، از بین صاحب نظران و افرادی که 
حوزه هــای گوناگــون اقتصاد فرهنگ را علمی یا عملی تجربه کرده بودند، از اصفهان، تهران و قم 
انتخاب شــدند. اطالعات با مصاحبه عمیق، جمع آوری در ســه مرحله کدگذاری باز، محوری و 

گزینشی، به روش استروس و کوربن، تجزیه و تحلیل شد. مهم ترین یافته ها عبارت اند از:
عوامــل عّلی: تقویت دانــش و ارائه نظام جامع فرهنگی، نگاه اقتصــادی و فرهنگی به اقتصاد 
فرهنگ، هزینه پایین راه اندازی، مصرِف ابداعی فرهنگ و قطع وابســتگی دولت ها از اقتصادِ نفتی. 
راهبردها: تدوین سیاست های کارآمد، گفتمان سازی، بهبود فضای کسب وکار فرهنگی، اصالح قوانین 
حق مالکیت و تعهدات اجرایی، مداخله قاعده مند دولت و واگذاری به بخش خصوصی، قاعده مندشدن 
حمایت های کارشناسی شده، ایجاد پایگاه داده های دقیق، شریان سازی سالم اقتصادی و شکل گیری 
بازار، برندسازی شبکه ای، شبکه ســازی سالم غیردولتِی تولید و توزیع، راه اندازی کسب وکار های 
کوچک و ایجاد شــهر های خالق. شرایط مداخله گر: آشنایی عوامل فرهنگی با روابط اقتصادی و 
مهارت های فرهنگی، تبلیغات و آموزش. شــرایط زمینه ای: نابسامانی واردات و صادرات، تضییع 
حقوق مادی و معنوی بخش خصوصی و نقش تعیین کننده ســرمایه داران و واســطه ها. و پیامدها: 

تأثیرات اقتصادی، حفظ، پیشبرد و انتقال فرهنگ، تقویت اقتدار و امنیت و حفظ محیط زیست. 
 واژگان کلیدی: 

اقتصاد، فرهنگ، اقتصاد فرهنگ، کاال و خدمت فرهنگی

زهرامسعودینیا
دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
z.masoudinia@gmail.com 

علیرشیدپور
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
alirashidpoor94@gmail.com

رضاابراهیمزاده
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
ebrahimzadeh2020@gmail.com



8

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

مقدمه
فرهنگ و اقتصاد به عنوان دو بخش اصلی جامعه، تأثیرات متقابلی بر یکدیگر و بر پیکره 
جامعه دارند. در این بین اقتصاد فرهنگ1 با اقتصادی نمودن فرهنگ از طریق تحلیل های 
اقتصــادی و تخصیص بهینه منابع به فعالیت های فرهنگی، متناســب با اهداف فرهنگی 
جامعه؛ به غنای فرهنگ و رشــد اقتصادی جامعه کمک نموده و ســهم عظیمی در حل 
مشکالت اساسی و پیشبرد اهداف گوناگون یک نظام اجتماعی بازی می کند. اقتصاد فرهنگ 
به واسطه قدرت نرم نهفته در محصوالت خود، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در مسیر 
پیشرفت، استقالل و اقتدار یا انحطاط و سلطه پذیری جوامع دارد و از سویی دربرگیرنده 
اقتصاد، با تمامی ویژگی ها و از سوی دیگر دربرگیرنده فرهنگ و موضوع های آن است. 

کشــور هایی که به اهمیت اســتراتژیک اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی2 پی برده و 
اقدامات مناسبی انجام داده اند امروزه از نظر اقتصادی و همچنین نفوذ فرهنگی، در سطح 
بین المللی، موقعیت ممتازی دارند و به عکس کشور هایی که به دالیل مختلف، از صنایع 
فرهنگــی خود حمایت نکرده اند، امروز به هجوم محصوالت و محتوا های فرهنگی بیگانه 
گرفتار شــده اند و در معرض پیامد های جدی آن، همچون به خطرافتادن هویت فرهنگی 
و پرداخت هزینه های ســنگین یا فشــار برای ایجاد مانع در برابر واردات فرهنگی، قرار 
گرفته اند و بدین ســبب، چه از لحاظ اقتصادی و چه فرهنگی، در معرض خطر انزوا قرار 
دارند. درواقع، صنایع فرهنگی سهم چشمگیری در دسترسی افراد به اطالعات، آموزش، 
فرهنگ و نیز اشــتغال زایی داشــته و در ارائه تصویر فرهنگی یک کشور یا ملت و ایجاد 
جایگاه مناســب در اقتصاد بین المللی مؤثر است. لذا در تحلیل عمیق و مستدل فرهنگی 
و تدوین استراتژی های حوزه »فرهنگ و توسعه« بررسی دقیق صنایع فرهنگی هم اکنون 

از اولویت های کاری بسیاری از دولت ها، سازمان ها و نهادهاست. )خزایی، 1387(
صنایع فرهنگی در کشــور های قدرتمند و پیشــرفته جهان، تقریباً جایگاه اول را از 
نظر اقتصادی در اختیار دارد یا به زودی چنین خواهد شــد. این درحالی اســت که سهم 
کشــور های در حال توســعه که اغلب بیشترین سابقه فرهنگی و تاریخی را دارند، حدود 
یک درصد از کل تولید ناخالص جهان گزارش شده است. این صنایع می رود که در آمریکا 
جایگاه اول اقتصادی را به خود اختصاص دهد. در کانادا دومین صنعت اقتصادی است. در 

1. Economic of Culture
2. Cultural Industries
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اســترالیا از جایگاه برجسته ای برخوردار است و در آفریقای جنوبی موتور محرکه توسعه 
اقتصادی محســوب می شــود. اما وضعیت در ایران کاماًل متفاوت است. صنعت فرهنگی 
به عنوان یک موضوع جدید در کشــور مطرح است و برای بهره مندی از ظرفیت های این 
بخش،  باید برنامه ریزی و فعالیت های بیشتری صورت پذیرد. )فالح و دیگران، 1391: 2( 
ویژگی توسعه از منظر فرهنگ، تنها مختص شهر های مرکزی کشور های توسعه یافته در 
جهان نیست، بلکه بسیاری از شهر های بزرگ آسیایی همچون دهلی، سئول، پکن، مالزی 
و ســنگاپور نیز در این عرصه گام های بزرگی برداشته اند تا جایی که امارات متحده عربی 

و در رأس آنها دبی نیز به آن روی آورده است. )فالح پسند، 1388(
آمریکا، آلمان، چین، انگلیس، کانادا، استرالیا، ایتالیا و... از جمله کشور های پیشرو در 
صنایع فرهنگی می باشند. در آمریکا از سال 2007، صنعت فرهنگ از چهار صنعت پیشرو 
آمریکا یعنی صنایع: نظامی، کشــاورزی، هوا فضا و خودرو پیشــی گرفت و در هند بیش 
از 80 میلیون نفر و در چین بیش از 170 میلیون نفر در بخش اقتصاد فرهنگ مشــغول 
به کارند. این بخش مهم از ســال 2000 به بعد سالیانه 7 درصد در جهان رشد داشته و 
حجم تجارت جهانی کاال های فرهنگی طی دو دهه گذشــته 5 برابر شده است. تقاضای 
جهانی در تجارت کاال های فرهنگی متأثر از مناطق آمریکای شــمالی، اروپا و شرق آسیا 
است. اقتصاد های با درآمد باال بیش از 90 درصد صادرات جهانی خدمات فرهنگی را طی 

دوره 2012-2003 به خود اختصاص داده است.
اما در ایران جایگاه هزینه های فرهنگی در سبد هزینه های خانواده، از جمله آمار سرانه 
مطالعه کتاب، به خوبی بیانگر پائین بودن تولید و مصرف فرهنگی است. ]اعداد اعالم شده 
از 2 دقیقه تا 7۶ دقیقه متغیر است اما عدد 12 تا 18 دقیقه دارای بیشترین فراوانی در 
میان آمار های مطرح شده می باشد.[ ریشه و علت اصلی این امر را نه تنها در عامل اقتصادی 
و کافی نبودن درآمد مردم برای هزینه کردن در فرهنگ، که در فضای فکری و اجتماعی 
جامعه باید جســت و جو کرد. جایگاه ایران در صنعت چاپ و نشــر، فیلم و سینما، صنایع 
دســتی، بازی های رایانه ای و سایر فعالیت ها و خدمات متنوع فرهنگی، بسیار پایین تر از 
جایگاهی متناسب با ظرفیت ها و فرصت های آن می باشد. به عنوان مثال نه تنها در جذب 
گردشــگر خارجی چندان موفقیتی نبوده که تبلیغ برای سفر های خارجی و تمایل مردم 
به آن، نسبت به ورود گردشگر بیشتر بوده است. این همه به عوامل فراوانی ازجمله ضعف 
در سیاست گذاری، عدم سرمایه گذاری، بی ثباتی قیمت ها و بی توجهی نسبت به این بخش 
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مهم فرهنگی اقتصادی بستگی دارد. )ناظمی اردکانی و صیادی، 1393: 217( مشابه این 
وضعیت آشفته در سایر بخش های اقتصاد فرهنگ ایران نیز وجود دارد. مثاًل تا سال 92 
بیش از 31 میلیون نفر از جمعیت ایران به ســینما دسترســی داشــته اند و بیش از ۴3 
میلیون نفر از این دسترسی محروم بوده اند. این یعنی در ایران به ازای هر 303 هزار نفر 
یک ســالن وجود دارد. همچنین اگر نگاهی به وضعیت صنایع دستی ایران داشته باشیم 
درمی یابیم که ایران از نظر تنوع تولیدات هنر های ســنتی و صنایع دســتی رتبه نخست 
جهان را به خود اختصاص داده، اما در حوزه اقتصاد و ارزآوری پس از کشور های چین و 

هندوستان در رتبه سوم قرار دارد، که این خود جای تأمل دارد.
لذا ورود کارآمد به این عرصه و حصول نتایج متوقع فرهنگی و اقتصادی از آن، مثل 
ســایر عرصه ها نیازمند شناخت و درک صحیح و عمیق از عوامل مؤثر بر اقتصاد فرهنگ 
در ایران و ارائه شــاکله و چارچوب علمی و نظری آن اســت که خأل آن در ایران به شدت 
احساس می شود. ضعف تئوری و نبود نگاه علمی به چنین مسئله سرنوشت سازی، منجربه 
پایین بودن کمی و کیفی فعالیت ها و عدم انســجام در ورود کارآمد به این عرصه شــده 
است. لذا در این مقاله سعی شده است تا به عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران 

پرداخته شود. 

تعریف اقتصاد فرهنگ
اقتصاد در لغت، به معنای میانه روی در هر کاری اســت. اما علم اقتصاد، شاخه ای از علوم 
اجتماعی است که به تحلیل فعالیت های فردی و جمعی مربوط به تولید، توزیع و مصرف 
کاال ها و خدمات می پردازد. )هندرســن  وکوانت1، 1392: 9( فرهنگ نیز مطابق تعریف 
یونسکو )1982( کلیتی است مرکب از خصوصیات خاص مادی، معنوی، فکری و احساسی 
که شــاخصه یک جامعه یا گروه است. فرهنگ نه فقط هنر ها و آثار مکتوب بلکه حاالت 
زندگی، حقوق بنیادین افراد، نظام ارزشی، سنت ها و باور های آن جامعه را دربرمی گیرد. 
)قلی زاده، 1392: 2۶( رابطه بین فرهنگ و اقتصاد دوسویه است و همان گونه که فرهنگ 
بــر اقتصاد تأثیر می گذارد، اقتصاد هــم بر فرهنگ تأثیر متقابل و فرهنگی که در اقتصاد 
جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. در جهان بینی الهی و باالخص مکتب اسالم، 
اقتصاد در طول و زیرمجموعه فرهنگ می باشــد و درمقابل، در جهان بینی های مادی که 

1. Henderson & Quant
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ارزش های الهی در آنها جایگاه ندارند؛ نظام فرهنگی در طول و زیرمجموعه نظام اقتصادی 
و بعضاً در عرض و در خدمت آن است زیرا در فرهنگ مادی، فرهنگ متغیر اصلی نیست 

بلکه اقتصاد متغیر اصلی است و فرهنگ به تبع اقتصاد معنا می شود. 
اقتصاد فرهنگ شــاخه ای علمی، برخاســته از علوم اقتصاد و فرهنگ است که در آن 
به کارگیری تئوری های اقتصادی اســتاندارد، با در نظرگرفتن شرایط ویژه آن در فرهنگ، 
محقق می شود. »اقتصاد فرهنگ توصیف و تحلیل ویژگی های مشهود عرضه و تقاضا و نیز 
ویژگی های رابطه متقابل عرضه و تقاضا در صنایع گوناگون تشکیل دهنده بخش فرهنگ 
اســت.« )برتون1، 1388: ۶1( همچنین اقتصاد فرهنگ به کاربرد نظریه های اقتصادی در 
تولید، توزیع و مصرف کاال های فرهنگی و تخصیص بهینه منابع اشاره دارد. )ناظمی اردکانی 
و صیادی، 1393: 193( »در علم »اقتصاد فرهنگ« به زمینه ها و بستر های اقتصادی مورد 
نیاز در یک مقوله فرهنگی پرداخته می شود. مثاًل سیاست ها و مسائل مالی، بودجه ریزی، 
قیمت گــذاری، بازار عرضه و تقاضای عرصه فرهنگ.« )پیغامی، 139۴( در تعریف  اقتصاد 
ِفرهنگ ، دو  سطح  ُخرد و کالن را می توان  مالحظه  کرد. سطح  خرد، یعنی  تخصیص  منابع  
مالی  به  مقدورات  و فعالیت های  پژوهشی ، آموزشی  و تبلیغی جامعه و سطح  کالن ، روابط ، 
مفاهیــم  و ابزار های  انتقال  را دربرمی گیرد. )خزایــی، 1385( همچنین، حوزه های بروز 
اقتصاد فرهنگ، کاال ها و خدمات فرهنگی هستند؛ که حاوی بار معنایی و پیام فرهنگی اند.

ادبیات نظری
با آنکه اقتصاد فرهنگ فاقد ادبیات عنی و گسترده است، لکن بر پایه منابع موجود می توان 
دریافتی اجمالی و خالصه از آن ارائه نمود. تالش شده است در این بخش، ادبیات تحقیق 
مطابق با سبک مدل نهایی تحقیق، دسته بندی و ارائه شود تا خأل موجود در منابع پیشین 

در مقایسه با یافته های حاصل از تحقیق، دریافت و درک گردد.

1.شرایطعّلیرونقاقتصادفرهنگ
الف.مشــخصکردنحیطهومرزهــایفرهنگیواقتصادیبــرایکاالوخدمتفرهنگی: عدم 

قطعیت در تعریف کاال و خدمت فرهنگی و مرز دقیق بین آنها با سایر کاال ها و خدمات، 
برای تعیین ســهم آنها در اقتصاد کشور، موجب شده تا مدیران و برنامه ریزان کشور فاقد 

1. Burton
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انگیــزه برای مطالعه و تحلیل ابعاد اقتصادی فعالیت های فرهنگی باشــند. »شــماری از 
تولیدات کنندگان فرهنگی مانند نویسندگان و آهنگسازان، خویش فرما هستند که ممکن 
است در بررسی های اشتغال به حساب نیامده یا در طبقه شغل دیگری قرارگیرند. بسیاری 
از شاغالن صنایع فرهنگی در آنچه که می توان »مشاغل غیرفرهنگی« نامید، کار می کنند. 

)تراسبی1، 1389: 1۴3( 
ب.نگاهاقتصادیبهکاالوخدمتفرهنگی: در ایران به فرهنگ به عنوان یک مولد اقتصادی 

و پشتوانه اقتدار دفاعی نگریسته نمی شود، لذا نهاد تولید ثروت تلقی نشده و صرفاً به منزله 
مرکز هزینه دیده می شــود که مخارج آن باید از حســاب بیت المال تأمین گردد. صنایع 
فرهنگی به دلیل ماهیت نرم، عموماً در پس زمینه صنایع سخت دیده می شود. همچنین 
شــاخه های آن، اغلب به صورت مجزا، دیده می شــوند. لذا کوچک به نظر رسیده و بخشی 

مهم در صنعت و اقتصاد به شمار نمی آیند. )شربتیان، 1390: 20(
ج.خالقیت: ضرورت ارائه حجم روزافزون تنوع و نوآوری فرهنگی، مبتنی بر ارزش های 

جامعه و افزایش درآمدزایی، فرآیند پویایی است که تقاضای فزاینده برای انواع تولیدات 
فرهنگی، را مرتفع می سازد. »خالقیت به عنوان یک مفهوم کلیدی در ایجاد ارتباط میان 
تولید محتوای فرهنگی در قالب کاال و خدمت خالق در یک سو و فرصت های رو به توسعه 
بازار برای تمامی انواع محصوالت فرهنگی در ســوی دیگر ظهور کرده اســت.« )تراسبی، 

)1۶0 :1393
د.توجهبهنیازوذائقهمصرفکننده: یکی از ویژگی های اصلی فرهنگ تجاری شــده، تکیه 

شدید آن بر نیرو های بازار است. آزادی انتخاب برای مصرف کنندگان، اصلی خدشه ناپذیر در 
اقتصاد است. )تاوز2، 1393: ۴8( تولیدی که نتواند پشتوانه رونق بازار را متناسب با نیاز و 
ذائقه مشتری در محتوا، قالب، قیمت و خدمات برای خود فراهم کند، به هدردادن منابع است. 
ه.فّناوری: فّناوری، زیربنای صنایع فرهنگی اســت. »تغییر فّناورانه تأثیرات زیادی بر 

الگو های تولید و مصرف در صنعت هنر ها می گذارد.« )تراسبی، 1393: 151( 
و.بازاریابیوتوزیع: مرحله توزیع به سلیقه نهایی مصرف کننده بسیار نزدیک است. ایجاد 
شــرایط توزیع، گسترش بازار های جدید را امکان پذیر ساخته، با تکنولوژی های بازاریابی 

جدید و انقالب فّناوری اطالعات بیشترین ارتباط را دارد. )سانتاگاتا3، 139۴: ۴9( 
1. Throsby
2. Towse
3. Santagata
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ز.مصرفابداعیمحصوالتفرهنگی: مصرف فرهنگی، ضامن دوام و اســتحکام جوامع 

و تولید مجدد فرهنگی اســت. »در مصرف فرهنگی سوق دادن مصرف کنندگان به سمت 
مصــرف ابداعــی و نه مصرف انفعالی و حتی ارتباطی باید مدنظر باشــد. مصرف ابداعی، 
مصرف تولیدی است. مصرف کننده در اینجا تولیدکننده است.« )کاظمی، 1387: 15۴(

2.راهبردهایمؤثربرساختاراقتصادفرهنگ
الف.ارائهالگویتخصیصهمسوبانظامارزشیجامعه: یکی  از دالیل نابسامانی  کشور در  فرهنگ  

و برنامه ریزی  فرهنگی ، مسئله  تخصیص  هزینه ها در فرهنگ  است، زیرا فعالیت های  فرهنگی  
براســاس یک  الگوی  مناسب  اولویت بندی  نشده ، تا براســاس  آن ، امکانات  مناسب  را در 
اختیار گیرند. )رضایی، 138۶( اگر تخصیص منابع براســاس الگوی مناسب باشد اقتصاد 

بر فرهنگ چیره نمی شود. 
ب.رصدمستمربازارفرهنگیوتعیینقواعدفعالیتدراقتصادفرهنگ: محصوالت فرهنگی 

همان اندازه که می توانند پیش برنده و تحرک زا باشند، درصورت نبود خطی مشی، استراتژی 
و برنامه های اجرایی هدفمند در راستای راهبری نقش آفرینان و تنظیم روابط فی مابین آنها، 
در درون بازار های فرهنگی و همچنین عدم دیده بانی، پایش و ارزیابی مستمر دستاورد ها 
و پیامد های تصمیمات فرهنگی به همان اندازه نیز می تواند بازدارنده، آسیب پذیر و مخرب 

باشند. )شورای عالی انقالب فرهنگی، 1395(
ج.ارزیابیاقتصادیوفرهنگی: ارزیابی کّمی اقتصادی و فرهنگی، استدالالت و اطالعات 
الزم را برای فرد و دولت فراهم می سازد تا امکان حساب گری عاقالنه برای تغییر یا اصرار 
بر تصمیمات و عملکرد گذشته فعالیت های فرهنگی با توجه به مبانی و آرمان ها و نیز در 

مقایسه با سایر ملل جهان فراهم شود. )ناظمی اردکانی، 1393: 19۴( 
د.اندازهگیریدقیقســهمبخشفرهنگدراقتصادملی: اندازه گیری سهم بخش فرهنگ 

در حســاب های ملــی و مخارج دولــت و جامعه به دلیل فقدان آمــار و اطالعات دقیق، 
نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه آن در اقتصاد ارائه دهد. »در بحث اشــتغال ناشــی از 
فعالیت فرهنگی مشــکل طبقه بندی وجود دارد و قائل شدن به وجود مشاغل فرهنگی و 
غیرفرهنگی مســئله ای مبهم است. در حوزه تجارت کاال های فرهنگی نیز مشکل تعریف 

وجود دارد، زیرا تجارت فرهنگی فقط شامل کاال های مادی نمی شود. )خزایی، 1385(
ه.ایجادشهرهاوفضاهایخالق: مفهوم »شهر خالق« معرف یک مجتمع شهری است که 

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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انواع فعالیت های هنری، از اجزای جدایی ناپذیر عملکرد اقتصادی و اجتماعی آن اســت. 
تراکم شــغل های خالق در آن زیاد است و به دلیل امکانات هنری و فرهنگی تثبیت شده، 
می تواند سرمایه فراوانی از منابع برون منطقه ای جذب کند.« )تراسبی، 1393: 237( لذا 
ایجاد شهر های خالق براساس مزیت های نسبی و رقابتی بی شماری که در مناطق مختلف 

ایران است، راهبرد مؤثری در ایجاد بستر و تعامل با اقتصاد فرهنگ است. 
و.جذبمشارکتبخشخصوصیدرتولیدومصرف: مشارکت فرهنگی در دو سطح عام و 

خاص قابل بررسی است. سطح عام یعنی همگانی شدن فرهنگ]در احساس نیاز فرهنگی 
و تالش برای پاسخگویی به آن[. سطح خاص، مشارکت مردم در فعالیت ها و برنامه هایی 
اســت که دولت آنها را به عنوان »بخش فرهنگ« تعریف کرده است. )اندرسون1، 2005( 
لذا فرهنگ، زایندگی خود را با مشارکت آحاد مردم در فعالیت های فرهنگی، در محدوده 

سیاست های کالن نظام، حفظ و گسترش می بخشد.
ز.حمایتمادیومعنویمناســبدولت: با تغییر نگــرش حمایتی به فرهنگ به عنوان 

تولیدکننده؛ به جای سرازیرکردن غیرهدفمند منابع محدود و ناپایدار، باید با سیاست گذاری 
هدفمند برمبنای تحلیل وضعیت اقتصادی و فرهنگی مراکز فرهنگی، همچنین رصد دائمی، 
آن را به عرصه ای فعال و زاینده تبدیل نمود. همچنین»عرصه هنر و تولید فکری، عرصه 
افراد آزاد اندیشــه است ولی کمک های اقتصادی به عرصه فرهنگ گاهی اوقات به منزله 

دیکته کردن موارد تولید فرهنگ است.« )خزایی، 1385( 
ح.دخالتبهجاوصحیحدولت: در باالترین سطح که منطق تغییر فرهنگ جامعه تعریف 

می شود، اقتصادفرهنگ در اختیار دولت است، زیرا پشتیبانی مراکز تحقیقاتی مشکل است 
و نهــاد خصوصی از عهده آن برنمی آید. همچنین چون جهت گیری های کلی جامعه تابع 
این منطق تغییر فرهنگ است، همان بهتر که دولت ها از باال این جهت گیری ها را هدایت 
کنند تا انحراف در این سطح منجربه انحراف کل جامعه نشود. )خزایی، 1385( همچنین 

مداخله دولت باید در چارچوب ایجاد شریان ها، تنظیم قوانین، نظارت و حمایت باشد.
و.حــقمالکیتمعنویوفکری: مالکیت معنوی اعم از حق تکثیر، حق امتیاز و عالمت 

تجاری است که حق تکثیر بیش از بقیه با تولیدات فرهنگی ارتباط دارد. بنابراین، »تثبیت 
حق مالکیت تولیدکنندگان، راه مناســبی برای جلوگیری از شکست بازار های آثار خالق 

به شمار می رود.« )تراسبی، 1393: 355(

1. Anderson
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3.شرایطمداخلهگر
الف.بازارمطمئنبرایبازگشــتسرمایه: ثبات بازار، برگشت سرمایه و سودآوری اقتصادی و 

فرهنگی، عامل جذب سرمایه مادی و معنوی سرمایه گذار به بازار است. عوامل بی ثباتی، 
برخی مربوط به ذات تولید فرهنگی و برخی ناشــی از بی تدبیری در این بازار است. مثاًل 
»تلون شدید تقاضا، مشکالت بزرگی برای عرضه کنندگان کاال های فرهنگی ایجاد می کند.« 

)برتون، 1388: ۶7(
ب.الگویمصرفووضعیتاقتصادی: در سطح درآمد باال، تقاضای فرهنگی نسبتاً باالست 

اما ترکیب تقاضا همواره تغییر می کند. )یونسکو، 1388: ۶7(
ج.سرعتانتقالاطالعات: سرعت انتقال اطالعات به کمک فّناوری های پیشرفته ارتباطی 

که به انباشت اطالعات در سطح وسیعی منجر شده، باعث تقویت تولید و عرضه در بازار 
کاال های فرهنگی در سطح بین المللی شده است. )قاضیان، 1378: 120(

4.شرایطزمینهایتأثیرگذاربرراهبردها
الف.دوازهباناناطالعات: »دروازه بانان اطالعات کسانی هستند که از میان انبوهی از محصوالت 

فرهنگی اقالمی را پاالیش کرده و در معرض انتخاب مصرف کننده قرار می دهند.« )تاوز، 
1393: 2۴2( مثل رسانه ها، فروشندگان منتقدین خاص یا وبالگ ها. 

ب.مدروز: اصطالحات »اثرات گلوله برفی« و »مدروز«، بدین معناست که مصرف کنندگان 
از جمع پیروی می کنند و انتخاب های آنها تحت تأثیر سایر افراد قرار دارد. )تاوز، 1393: 
2۴2( لذا پیروی های عقالنی هزینه های جستجوی فردی را کاهش می دهد و پیروی های 
غیرعقالنی چه بسا فرد را متشتت نموده، به بیراهه بکشاند و هزینه مادی و معنوی برای 

او درپی داشته باشد.
ج.جهانیشدنفرهنگ: پدیده جهانی شدن فرهنگ با سه ویژگی پیوستگی و استمرار، 

گستردگی و شتابزدگی انتقال، به تولید بیشتر کاال های فرهنگی و یکسان سازی تولیدی 
کاال های فرهنگی منجر شده است. )قاضیان، 1378: 120( 

د.فراغت: عصر مدرن را تمدن فراغت نیز گفته اند که محصول فّناوری است. در تمدن 

فراغت، صنعت سرگرمی بیش از پیش رشدیافته است. لذا کمیت کاال های فرهنگی افزایش 
یافته و تنوع آن بیشتر شده است. )قاضیان، 1378: 120( 

ه.عدالتاجتماعیدردستیابیومصرفکاالوخدمتفرهنگی: دولت های مدرن برای تحقق 
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رفاه و جامعه برخوردار و شــاداب، با اعمال سیاســت های نظارتی مثل برقراری معافیت 
مالیاتی و هدفمندی یارانه، درپی تعادل و برقراری عدالت اجتماعی اند. )خزایی، 1385( 

5.پیامدها،فوایدوحوزههایتأثیراقتصادفرهنگ
الف.تأثیراتدرحوزهفرهنگی،اجتماعی

ـ تحکیــم ارزش ها و باور هــا و حفظ هویت ملی و مذهبی: کاال ها و خدمات فرهنگی 
مبین هویت ملی مذهبی و باعث افزایش خودباوری ملت ها و نمایانگر تعلق اند. »جلوه های 
مختلف هنر ســنتی، تقویت کننده ارزش ها و تفکرات فرهنگ سنتی و یکی از مهم ترین 

ابزار های معرفی، حفظ و اشاعه فرهنگ سنتی است.« )مهدی زاده، 1393: 20( 
ـ رشــد ایده های خالق و جریان آزاد اندیشه و ابتکار: فضای تولید و مصرف فرهنگی 
جدید، یک طرفه ارتباط برقرار نمی سازد بلکه باعث رشد خالقیت و ابتکار افراد در فضایی 

با امکانات ارتباطی جهانی می شود. )خزایی، 1385(
ـ قدرت نرم عامل پیش برندگی یا بازدارندگی فرهنگ: کاال و خدمت فرهنگی به دلیل 
بارمعنایــی و محتوایی، دارای قدرت نرم اســت. »قدرت نرم مبتنی بر جذب اســت و از 
آنجایی که هیچ کس دوســت ندارد احساس کند افکارش دستکاری شده، قدرت نرم بدون 
اینکه در ظاهر مشخص باشد، عمل می کند«. )نای1، 2008: ۴3( لذا تولید فرهنگی همسو 
با ارزش ها و باور های جامعه، تأثیرات عمیق و گسترده ای در غنی بخشی و انتقال فرهنگ 
داشته و همین صنعت با درآمیختن با فرهنگ غیرهمسو و بیگانه با ارزش ها و سنت های 

جامعه، با ترویج فرهنگ کاذب، ساحت فرهنگی جامعه را تهدید می کند.
ـ حفظ تنوع بومی: صنایع فرهنگی موجب ارتقا و حفظ تنوع فرهنگی و ضامن دسترسی 
همگانی به فرهنگ اند. )تراسبی، 1393: 1۶1( لذا در ایراِن برخوردار از خرده فرهنگ های 

متنوع بومی نقش مهمی در حفظ و انتقال آن به نسل آینده ایفا می کنند.
ـ ارتقــاء ســرمایه فرهنگی: صنایــع فرهنگی، با تولید نیاز های جدیــد، باعث تولید 
مصرف کنندگان جدید می شود و با تشدید مصارف فرهنگی، انباشت فرهنگی را که نیازمند 
ارتقای سرمایه فرهنگی در جامعه است، موجب می شوند. )سپهرنیا و دیگران، 1391: 1۴3( 
لذا سرمایه فرهنگی می تواند با جذب و آموزش افراد خالق و ارزشی، به تولید انعطاف پذیر 
با فّناوری باال و خالقیت فرهنگی متناســب با اکولوژی بومی و مقبول را ارتقاء دهد. لذا 
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به عنوان عامل رشددهنده سرمایه فرهنگی عمل می نماید. )ساساکی1، 2010(
ب.تأثیراتدرحوزهاقتصادی

ـ تسهیل عرضه: به دلیل ماهیت نرم محصول فرهنگی، می توان از قابلیت های تجارت 
الکترونیک اســتفاده کرد و بازار این صنایع را بدون محدودیت زمانی و مکانی در گستره 
جهان تعریف نمود و باعث افزایش ثروت آفرینی ملی شد. »البته سیر آزادسازی بازار های 
جهانی، مشکالت عمده ای در مبادالت فرهنگی آینده و چگونگی توزیع و الگو های رفتاری 

افراد به وجود آورده است.« )خزایی، 1387(
ـ کارآفرینی و اشــتغال: بخش فرهنگ ظرفیت ایجاد فرصت های شــغلی گوناگون با 
مهارت های باال را دارد و موجب تحرک دیگر بخش های اقتصادی نیز می شــود. )عالئی، 

 )11 :1393
ـ مشــارکت در توسعه پایدار: امروزه، شهر های بزرگ جهان، جذاب ترین ویترین های 
توسعه یافتگی خود را با کاال های فرهنگی به نمایش می گذارند، تا آنجاکه بسیاری از آنها، 
توسعه فرهنگی را با توجه به آثار بیرونی آن در اقتصاد شهری، پویاترین بخش اقتصادی 
در شهر قلمداد کرده و اقتصاد فرهنگی را عامل اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی در دیگر 

بخش ها می دانند. )فالح پسند، 1388(
ـ افزایش میزان مصرف: هزینه کردن برای کاال و خدمت فرهنگی، عامل رشد منطقه 
در شــرایط مادی است که در جابجایی ســلیقه ها به طرف فعالیت های فرهنگی و اوقات 

فراغت سهیم است.« )تراسبی، 1387: 158(
ـ تولید ثروت و فقرزدایی و خروج از رکود: صنایع فرهنگی یکی از پرسودترین حوزه های 
تولید ملی است. چرا که با سرمایه کمتر و نیز زمان کمتر بازگشت سرمایه، ثروت بیشتری 
تولید می کند. )تک فالح، 1391: 1۶( ارزش بازار جهانی بازی های ویدیویی در سال 2010 

حدود 5۶ میلیارد دالر بوده است. )اکونومیست2، 2011(
ج.تأثیراتدرحوزهامنیتیودفاعی

تأثیرات اقتصاد فرهنگ در حوزه امنیتی و دفاعی شامل دفاع از فرهنگ خودی در برابر 
فرهنگ مهاجم، پشتوانه امنیت و اقتدار ملی و صدور فرهنگ و پیام انقالب اسالمی است. 
)سعیدپور و دیگران، 1390: 8( امروزه برقراری مشارکت، ارتباطات فرهنگی، برنامه های 

1. Sasaki
2. The Economist

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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آموزشی و غیره به عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی، بیش از »قدرت سخت« مورد 
استفاده قرار می گیرد. )تراسبی، 1393: 285(

رویکرد های نظری به فرهنگ و صنایع فرهنگی
مهم تریــن نظریات در باب فرهنگ و تولیدات فرهنگی ملی چند دهه اخیر و به خصوص 
تحت تأثیر جریان صنعتی شدن مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، دیدگاه های 

مرتبط با صنایع فرهنگی در شش نظریه برجسته شناسایی، بررسی و خالصه شد. 
الــف. مکتب فرانکفورت )آدورنــو و هورکوایمر(، که دیدگاه انتقادی به تولید صنعتی 
محصوالت فرهنگی دارد و آن را باعث شی انگاری و کاالیی شدن فرهنگ می داند. نتیجه 

تولید انبوه، قرارگرفتن اقتصاد در زیربنا و تبدیل فرهنگ به روبنا می باشد. 
ب. مکتب فرانکفوت )بنیامین(، که اگرچه دیدگاه انتقادی به تولید صنعتی محصوالت 
فرهنگی دارد، اما نگاهش یکسره منفی نیست و از طرفی تولید انبوه را باعث از بین رفتن 
تجلی هنر و اصالت اثر دانســته و از ســوی دیگر، موجب دسترسی عمومی به محصوالت 
و امکان نقد وسیع می داند که درنتیجه موجب اعتالی هنر و گسترش ذوق هنری و نقد 

عمومی تر آثار می شود.
ج. مکتب بیرمنگام، که در ابتدا دیدگاهی انتقادی مانند مکتب فرانکفورت داشت ولی 
در ادامه، با تحلیل تأثیرات محصوالت فرهنگی بر مصرف کنندگان، به نوعی تولید انبوه را 
پذیرفت. ازمنظر این مکتب، مطالعه فرهنگ با جامعه، سیاست و اقتصاد پیوند خورده است.

د. نظریه قدرت نرم، که دیدگاهی اقتصادی اجتماعی نسبت به تولید صنعتی محصوالت 
فرهنگی دارد، محصوالت فرهنگی را ابزار قدرت ها برای تحمیل اراده بر حریف به صورت 

نرم می داند. 
ه. نظریه فّناوری نرم، که دیدگاه اقتصادی اجتماعی به تولید صنعتی محصوالت فرهنگی 
دارد و محور اصلی این صنایع و محصوالت را فّناوری نرم می داند که قابلیت خلق ارزش 

از دانش فرهنگی و اجتماعی است و محل اثرگذاری آن بر روح انسان و جامعه است.
و. نظریه سرمایه فرهنگی، که دید اجتماعی اقتصادی به تولید صنعتی محصوالت فرهنگی 
دارد و در آن سرمایه فرهنگی عنصر اجتماعی  است که به تعریف و جنبه های رابطه فرد و 
جامعه می پردازد. سرمایه فرهنگی قابل انتقال فوری نیست اما می تواند به سرمایه اقتصادی 
و سایر سرمایه ها )اجتماعی، نمادین( تبدیل شود. مصرف فرهنگی نیازمند سرمایه اقتصادی 
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است، لذا طبقات فقیر مادی از آن محروم اند که موجب محرومیت و فقر فرهنگی می شود. 
لذا تولید انبوه موجب مصرف عمومی فرهنگ می شود. )نظری زاده و دیگران، 1393: 5(

پیشینه پژوهش
شیرازی و ایزدخواه )1395( در مقاله ای با عنوان رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد 
مطالعه: تجاری ســازی محصوالت جانبی انیمیشن، به روش کیفی از نوع تحلیل مضمون، 
ضمــن معرفی چهار بازیگــر کلیدی در عرصه خلق کاراکتر و تجاری ســازی محصوالت 
مبتنی بر آن، نقش تولیدکنندکان انیمیشــن و نهاد های حاکمیتی به عنوان بسترســاز را 
کلیدی می دانند. آنچه که این مقاله بدان پرداخته، مؤلفه  هایی اســت که می باید توســط 
تولیدکنندگان انیمیشین در راستای موفقیت در تجاری سازی مد نظر قرار گیرد. همچنین 
در بخش توصیه های سیاستی، به سیاست هایی اشاره می رود که نهاد های حکومتی می باید 

در جهت بسترسازی فرایند تجاری سازی مورد توجه قرار دهند.
میرزمانی و همکاران )139۴( با بررسی علل معضالت موسیقی بومی ایران به شناسایی 
راهکار های ســاماندهی نظــام نوآوری آن پرداختند. یافته ها حاکی از ابهام سیاســت ها، 
ناهماهنگــی نهاد های دولتی، نقض حقوق مالکیت فکری، ضعف نهاد های ســرمایه گذار، 
ضعف پژوهش و تحصیالت غیرمرتبط کارمندان فرهنگی بود. راهکار ها عبارت اند از: نظارت 
بــر اجرای قوانین مالکیت فکری، رصد دائمی و ایجــاد بانک اطالعات، تحریک نوآوری، 

حمایت، شبکه سازی و ارتقاء دانش و مهارت فرهنگی نیروی انسانی.
نظــری زاده و همــکاران )1393( در چارچوبی نظام نــوآوری محصوالت فرهنگی را 
ارائه کردند. راهکار های بهبود عبارت اند از: یکپارچه ســازی سیاســتی، تقویت پژوهش ، 
حمایــت افراد کلیدی، بهبود ســازوکار حمایت مالی و قانونی، آموزش و آگاهی بخشــی 
عمومی، ایجاد خوشه ها و قطب ها، توسعه کریدور های تجاری سازی محصوالت فرهنگی، 
حمایت از شرکت های کوچک و متوسط فرهنگ بنیان، استقرار نظام آینده پژوهی و رصد 

محصوالت فرهنگی. 
ناظمی اردکانی و صیادی )1393( روند تحوالت و جایگاه اقتصاد نشر، سینما، هنر های 
تجسمی و گردشگری در ایران و جهان و عوامل مؤثر بر بازار آنها را تحلیل نمودند. یافته ها 
نشان داد ایران به لحاظ وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگ نه تنها در مقایسه با استاندارد های 
جهانی که در مقایسه با کشور های سند چشم انداز نیز از موقعیت مناسبی برخوردار نیست.

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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یافته هــای رضائیان فردویــی و همکاران )1392( در بررســی تولید نــرم افزار های 
چندرسانه ای فرهنگی حاکی از حضور نهاد های متعدد تولیدی بود. جذب دانش و نوآوری، 
ترکیب و پکپارچه سازی دانش و شبکه سازی فرهنگی و ارزیابی رضایت، متولی مشخص 
نداشــته و نهاد های کم موجود، تخصص و شــرایط الزم را نداشته و به صورت سلیقه ای و 

گزینشی عمل می نمایند.
ســپهرنیا و همکاران )1391( نشــان دادند که بین صنایع فرهنگی خالق و ارتقای 

سرمایه فرهنگی در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت.
فالح پســند )1388( با تحلیل آماری وضعیت انشعابات اقتصاد فرهنگ در کشور های 
دنیا و مقایســه آن با تهران دریافت که برخی از کشــور های دنیا حتی با دارابودن ذخایر 
عظیم زیرزمینی، به این مقوله مهم و اســتراتژیک عنایت ویژه داشته اما وضعیت اقتصاد 

فرهنگی در تهران دچار غفلت و بی برنامه گی است.

اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلی پژوهش، بررســی عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ است. از سوی دیگر از 
آنجایی که محقق برمبنای نظریه برخاسته از داده ها به دنبال دستیابی به اهداف تحقیق و 
سؤال اصلی تحقیق بود لذا سؤاالت فرعی یا رویه ای این تحقیق براساس پارادایم کدگذاری 
محوری تنظیم شد. در تحقیقات کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها، محقق می تواند 
از پارادایم کدگذاری محوری برای تنظیم سؤاالت فرعی و یا رویه ای تحقیق استفاده کند. 

)کرسول1، 2007: 1۴5(
در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی می توانند بر رونق 
اقتصاد فرهنگ در ایران تأثیرگذار باشند؟ همچنین سؤاالت فرعی تحقیق عبارت اند از: 

ـ ساختار کلی اقتصاد فرهنگ در ایران چگونه است؟
ـ شرایط علی مؤثر بر اقتصاد فرهنگ در ایران کدام اند؟

ـ استراتژی های مؤثر در ایجاد ساختار اقتصاد فرهنگ در ایران کدام اند؟
ـ عوامل محیطی یا زمینه ای مؤثر بر اقتصاد فرهنگ در ایران کدام اند؟

ـ عوامل مداخله گر مؤثر بر اقتصاد فرهنگ در ایران کدام اند؟
ـ پیامد های حاصل از استراتژی های مؤثر بر اقتصاد فرهنگ در ایران کدام اند؟

1. Creswell
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روش پژوهش
روش تحقیــق حاضر بر مبنای اهداف و ســؤاالت تحقیق، رویکرد کیفی مطابق با نظریه 
برخاســته از داده ها انتخاب شــد؛ زیرا این روش عالوه بر تعیین ساختار کلی پدیده مورد 
نظر، با ارائه یک رویکرد تحلیلی از طریق ایجاد رابطه بین ســاختار اصلی و فرایند عمل/

تعامــل به ارائه یک نظریــه عمومی پیرامون موضوع می پــردازد. این پژوهش بر مبنای 
رویکرد اســتراوس و گلیسر )استراوس و کوربین1، 1990( است. در این روش گردآوری 
داده ها، تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ اند. به گونه ای که جمع آوری 
و تحلیل داده ها همزمان انجام می شود. )استراوس و کوربین، 1390: 3۴( ابزار گردآوری 
اطالعات، مصاحبه نیمه سازمان یافته و عمیق بود. لذا محقق با مشارکت کنندگان منتخب 
وارد گفتگوی هدفمند شده تا تصویری واضح و خالص از موضوع مورد نظر ترسیم گردید. 

مراحل اجرای تحقیق ترتیب به شرح در زیر آمده است.
روش نمونه گیری و مشارکت کنندگان در تحقیق: روش نمونه گیری، هدفمند با تنوع 
حداکثری اســت به گونه ای که موارد متمایزی انتخاب شــوند که جنبه های مختلف یک 
پدیده یا مشــکل را نشان دهند. در این تحقیق حجم نمونه با بیست نفر به حالت اشباع 
رسید که مشارکت کنندگان، از بین اساتید، صاحب نظران و عوامل مختلفی که حوزه های 
گوناگون اقتصاد فرهنگ را به صورت علمی یا عملی درک و تجربه کرده اند، از شــهر های 
اصفهان، تهران و قم انتخاب شدند. این افراد در مراحل مختلف ایده پردازی و خالقیت، تا 
تولید و توزیع فرهنگی، در شاخه های مختلف اعم از سینما، تئاتر، چاپ و نشر، نویسندگی، 
صنایع دســتی، رسانه، موسیقی، گردشگری، طراحی و مد، خدمات فرهنگی، شهرخالق، 
ورزش و بازی، بازی های رایانه ای، فضای مجازی و آموزش فعال بودند و به لحاظ حوزه و 
نوع فعالیت، اعتقادات دینی، سن و سطوح اجتماعی و تحصیلی، متنوع و متمایز از یکدیگر 

انتخاب شدند تا دسترسی به حداکثر عمق و گستره اطالعات حاصل شود. 

جدول1:خصوصیاتجمعیتشناختیشرکتکنندگاندرپژوهش

میزانجنسردیف
نوعفعالیتعملیرشتهتحصیلیسمتعلمیتحصیالت

پژوهشگر طرح های اقتصاد فرهنگاقتصاداستاد دانشگاهدکتری مرد1

مؤسس رشته اقتصاد هنر و فعال عرصه اقتصاداستاد دانشگاهدکتریمرد2
اقتصاد هنر

1. Strauss & Corbin
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میزانجنسردیف
نوعفعالیتعملیرشتهتحصیلیسمتعلمیتحصیالت

استاد دانشگاهدکتریمرد3
کارگردانی و 
پژوهشگری 

هنر
مدیر مؤسسه بازیگری، کارگردان 

مدیریت -دکتریزن۴
پژوهشگر طرح های اقتصاد فرهنگفرهنگی

مدیریت استاد دانشگاهدکتریمرد5
-فرهنگی

مشاور طرح های اقتصاد فرهنگاقتصاداستاد دانشگاهدکتریمرد۶

نگارگر، پژوهشگر طرح های اقتصاد پژوهش هنرتدریسدکتریمرد7
فرهنگ و موسیقی

استاد حوزه و دکتریمرد8
دانشگاه

مدرسی معارف 
مشاور فرهنگیاسالمی

پژوهشگر طرح های اقتصاد فرهنگاقتصاداستاد دانشگاهدکتریمرد9

تدریسدکتریمرد10
مدیریت و 
برنامه ریزی 

فرهنگی

مدیر مؤسسه فرهنگی پژوهشی و 
توزیع کننده محصوالت فرهنگی

اقتصاد و استاد دانشگاهدکتریمرد11
پژوهشگر و مدیر مؤسسه گردشگری گردشگری

کارشناسی ارشد -فوق لیسانسمرد12
عمران

پژوهشگر و فعال طرح های شهر خالق، 
فعال عرصه موسیقی

برنامه ریزی -فوق لیسانسمرد13
فرهنگی

مدیر مؤسسه فرهنگی، کارآفرین و تولیدکننده 
پازل سه بعدی، مدیر اجرایی روزنامه

نویسنده، داور ادبی و کارآفرین ادبیاتتدریس لیسانسمرد1۴

مدیر مؤسسه فرهنگی، مدیر رستوران علوم اجتماعی-لیسانس زن15
بازی های فکری و حرکتی

مهندسی -لیسانسمرد1۶
کامپیوتر

مدیر مؤسسه فرهنگی، کارآفرین، 
تولیدکننده بازی های رایانه ای

کارآفرین، تولیدکننده و صادرکننده --دیپلممرد17
صنایع دستی

مدیر مؤسسه فرهنگی، مدیر انتشارات حوزوی-لیسانسمرد18

پژوهشگر و فعال اقتصاد فرهنگاقتصاد-دکتریمرد19

مدیریت -فوق لیسانسزن20
پژوهشگر و فعال اقتصاد فرهنگفرهنگی
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روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها: همزمان با انجام مصاحبه برای رسیدن به 
پاســخ سؤاالت تحقیق، اطالعات از طریق رویه های تفضیلی در سه مرحله کدگذاری باز، 
محوری و گزینشی؛ به روش استرواس و کوربین، تجزیه و تحلیل شدند. نظریه برخاسته 
از داده هــا، رویه هایی را برای طبقه بندی اطالعات فراهم می آورد )کدگذاری باز(، طبقات 
را به یکدیگر مرتبط می کند )کدگذاری محوری( و با داستانی طبقات را با یکدیگر مرتبط 
می سازد )کدگذاری گزینشــی( در پایان مجموعه ای از استدالل های تئوریک و گزاره ها 
ارائه می کند. )استراوس وکوربین، 1990( لذا در این پژوهش، به صورت رفت و برگشتی و 
زیگزاگی به جمع آوری و تحلیل داده ها و متناسب با آن به انتخاب مصاحبه شونده تا حد 

اشباع اطالعات پرداخته شد. 
در این راســتا پس از انتخاب افراد و پرســش ســؤاالت از طریق مصاحبه، ابتدا متن 
مصاحبه ها پیاده شده و اطالعات و اظهارات معنادار مرتبط با موضوع تحقیق، استخراج، 
طبقه بندی و ســپس خالصه شــد و در سطوح مختلف به صورت طبقات هم معنی کلی تر 
دسته بندی و کدگذاری گردید و به این ترتیب مقوله های فرعی به دست آمد. در کدگذاری 
باز دســته بندی با ۶80 مفهوم آغاز و نهایتاً در ســطح ســوم در 103 مفهوم طبقه بندی 
شــد. در پارادایم کدگذاری محــوری، مضامین و مقوله های فرعی، حــول مقوله اصلِی 
اقتصاد فرهنگ، در قالب عوامل علی، شــرایط زمینه ای، شــرایط مداخله گر، راهبرد ها و 
پیامد ها، طبقه بندی گردید و مدل تئوریک حاصل شد. درنهایت در کدگذاری گزینشی، 
در نوشتاری، به تبیین این مقوالت و مضامین و ایجاد ارتباط بین آنها با اقتصاد فرهنگ 
پرداخته شــد. گفتنی است در ارائه مدل تحقیق و نیز در تحلیل نهایِی مقوله های فرعی، 
از مجموع یافته های حاصل از مصاحبه های انجام شــده به همراه داده های استخراج شده 

از منابع مرتبط موجود، استفاده شده است.  

یافته های پژوهش
یافته های استخراج شده از اظهارات و مفاهیم در پاسخ به سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق، 
در پنج مقوله »شــرایط علّی«، »راهبردهــا«، »عوامل مداخله گــر«، »عوامل زمینه ای« و 
»پیامدهــا«؛ حول مقوله اصلی این تحقیق، یعنی »اقتصــاد فرهنگ«، مطابق نمودار زیر 

دسته بندی گردید. 

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران



24

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

نمودار1:مدلتئوریکتحقیقبراساسپارادایمکدگذاریمحوری

1. تقویت دانش و ارائه چارچوب 
تئوری و نظام جامع فرهنگی بومی 

در زمینه اقتصاد فرهنگ ایران
2. شناخته شدن جایگاه و اهمیت 
اقتصاد فرهنــگ در بین مردم و 

مسئولین
3. وجــود نگاه اقتصــادی و نگاه 
فرهنگی به طور همزمان به بخش 

اقتصاد فرهنگ 
۴. برخــورداری کشــور ایران از 
ظرفیت ها و نقاط قوت الزم برای 
ورود فعال در حوزه اقتصاد فرهنگ

5. استفاده از تکنولوژی و فّناوری روز 
برای پیشبرد اهداف اقتصاد فرهنگ 
۶. توجــه بــه نیازها، ســالیق و 
مؤلفه های فرهنگی مصرف کنندگان، 
در تولید محتوا و نحوه ارائه و قالب 
کاالها و خدمات فرهنگی؛ با استفاده 

از ایده های خالق و کاربردی
تعیین کننده  قیمت  و  7. کیفیت 

انتخاب محصول فرهنگی 
8. مصرِف ابداعی کاالها و خدمات 

فرهنگی
9. هزینه نســبتاً پایین راه اندازی 

اکثر مشاغل فرهنگی
10. اقتصــادی و درآمدزا شــدن 

کسب و کار فرهنگی 
11. قطــع وابســتگی دولت ها از 
اقتصاد نفتی عامل کارآمدی آنها 
و نیز درک شرایط بخش خصوصی 

1. تدوین سیاســت های کلــی کارآمد در 
حوزه اقتصاد فرهنگ براســاس شــرایط و 
تحلیل های اقتصادی و مالحظات فرهنگی

2. گفتمان سازی پیرامون شناخت جایگاه 
و اهمیت اقتصاد فرهنگ 

3. بهبــود فضــای کســب و کار فرهنگی 
به واســطه وضع و اصالح قوانین کارآمد و 

غیرقابل تفسیر
۴. اصالح قوانین موجود و وضع قوانین حق 
مالکیت معنوی و تعهدات اجرایی و مجازاتی
5. مداخله غیرمستقیم و قاعده مند دولت در 
اقتصاد فرهنگ و واگذاری آن به بخش خصوصی
۶. قاعده مندشــدن دولت در حمایت های 

کارشناسی شده، غیرمادی و شتاب دهنده
7. ضــرورت ایجاد پایگاه داده هــا و دقت در 
اندازه گیری آمار و اطالعات بخش اقتصاد فرهنگ
8. ایجــاد نهــاد متولــی و به کارگیــری 

مدیریت های متخصص و کارآمد
9. اصــالح نظام اقتصادی، ایجاد شــریان 
ســالم اقتصادی و شکل گیری بازار اقتصاد 

فرهنگ در ایران
10. بهره گیری از ظرفیت های متنوع داخلی 
برای زایش فرهنگــی و ایجاد فرصت های 

جدید فرهنگی
11. برندسازی شبکه ای عامل مهم بازارسازی 

داخلی و خارجی برای اقتصاد فرهنگ 
12. شبکه سازی سالم غیردولتی در تولید و توزیع
13. راه اندازی کسب و کارهای کوچک تولیدی

1۴. نظارت کارآمــد دولت برکلیه مراحل 
چرخه اقتصاد فرهنگ

15. فراهــم آوردن زیرســاخت های نرم و 
سخت برای اقتصاد فرهنگ

1۶. ایجاد شهرهای خالق براساس مزیت نسبی

و  مســتقیم  تأثیر   .1
اقتصاد  غیرمســتقیم 

فرهنگ بر اقتصاد
2. حفظ، پیشــبرد و 

انتقال فرهنگ
3. تقویــت اقتــدار و 

امنیت کشور
۴. حفظ محیط زیست

اقتصاد
فرهنگ

1. بی رغبتی مردم و مسئولین برای ورود فعال در عرصه تولید و مصرف اقتصاد فرهنگ
2. نقش مؤثر تربیت خانوادگی، معلومات و درآمد فرد در نوع و میزان تولید و مصرف فرهنگی  

3. ضرورت آشنایی عوامل فرهنگی با روابط اقتصادی بازار و مهارت های فرهنگی
۴. نقش مهم تبلیغات و آموزش در آشناســازی افراد با نیازهای فرهنگی و اطالع رســانی به آنها در 

مورد تولید و مصرف فرهنگی 

1. نابسامانی واردات و صادرات محصوالت فرهنگی عامل تضعیف بازار اقتصاد فرهنگ ایران 
2. تأثیر شرایط سیاسی داخلی و خارجی بر اقتصاد فرهنگ

3. کم توجهی و تضییع حقوق مادی و اعتبارات معنوی بخش خصوصی عامل بی رونقی 
تولیدات مطلوب داخلی 

۴. رانت و پارتی و تساهل و تسامح مانع پیشبرد اهداف اقتصاد فرهنگ 
5. نقش تعیین کننده سرمایه داران و واسطه در سالمت یا تخریب بازار

۶. بازار پرمخاطب داخلی و خارجی برای مصرف حجم باالی تولیدات فرهنگی

شرایط
مداخلهگر

راهبردها

پیامدها

شرایط
زمینهای

شرایط
عّلی



25

1.شرایطعّلیاقتصادفرهنگ
در جدول 2 شــرایط علّی اقتصاد فرهنگ و مقوالت اصلی و فرعی  آن درج شــده است. 

پس از آن شرح و تفسیر مقوالت ذکر خواهد شد.

جدول2:شرایطعّلیاقتصادفرهنگ

مقولهفرعیمقولهاصلی

تقویت دانش و ارائه چارچوب 
تئوری و نظام جامع فرهنگی بومی 

در زمینه اقتصاد فرهنگ ایران

ضعف دانش و چارچوب تئوری جامع بومی برای فرهنگ و اقتصاد 
فرهنگ ایران

بومی سازی مباحث اقتصاد فرهنگ در ایران

ارائه نظام جامع فرهنگی در ایران

شناخته شدن جایگاه و اهمیت 
اقتصاد فرهنگ در بین مردم و 

مسئولین

شناخته نشدن جایگاه و اهمیت اقتصاد فرهنگ و تحوالت نظام 
جهانی فرهنگ برای مردم و مسئولین

داشتن نگاه تخصصی نسبت به فعالیت ها و تولیدات فرهنگی

وجود نگاه اقتصادی و نگاه فرهنگی 
به طور همزمان به بخش اقتصاد 

فرهنگ

توجه همزمان به فرهنگ و اقتصاد در اقتصاد فرهنگ

نگاه اقتصادی به بخش فرهنگ در ایران

داشتن نگاه فرهنگی به اقتصاد فرهنگ و توجه به محتوای متناسب 
با فرهنگ بومی و سالیق در تولید

برخورداری کشور ایران از ظرفیت ها 
و نقاط قوت الزم برای ورود فعال در 

حوزه اقتصاد فرهنگ

کمیت و کیفیت نیروی انسانی خالق و مستعد

تاریخ تمدن، فرهنگ غنی و موقعیت اقلیمی، نژادی متنوع

منابع اولیه ارزان و فراوان غیرنفتی

استفاده از تکنولوژی و فّناوری روز 
برای پیشبرد اهداف اقتصاد فرهنگ

ــــــــــ

توجه به نیازها، سالیق و مولفه های 
فرهنگی مصرف کنندگان، در 

محتوا و نحوه ارائه و قالب تولیدات 
فرهنگی؛ با ایده های خالق و 

کاربردی

تنوع در تولید و بازاریابی کاال و خدمت فرهنگی منطبق بر نیاز، 
سلیقه و مؤلفه های فرهنگی

ارائه جذاب و داشتن قالب و بسته بندی متناسب با تولیدات و 
خدمات فرهنگی

آشنایی با فرهنگ و زبان مخاطبان داخلی و خارجی عامل 
توانمندی در تولیدات متناسب

ایده های خالق کاربردی عنصر اصلی و ضامن دوام و رونق اقتصاد 
فرهنگ

کاربردی شدن و تبدیل کاالی فرهنگی از کاالی لوکس به کاالی 
ضروری برای اشتغال زایی

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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مقولهفرعیمقولهاصلی

کیفیت و قیمت تعیین کننده 
انتخاب محصول فرهنگی

کیفیت و قیمت عامل تعیین کننده در انتخاب محصول فرهنگی و 
رونق بازار

کاال و خدمت فرهنگی بی کیفیت و ارزان قیمت عامل تخریب بازار 
اقتصاد فرهنگ

مصرِف ابداعی کاالها و خدمات 
فرهنگی

ــــــــــ

هزینه نسبتاً پایین راه اندازی اکثر 
مشاغل فرهنگی

ــــــــــ

اقتصادی و درآمدزا شدن کسب و 
کار فرهنگی

مشکالت مالی عوامل فرهنگ مانع رونق بازار اقتصاد فرهنگ

لزوم درآمدزا و اقتصادی شدن فرهنگ و تأمین مالی عوامل فرهنگ 
از راه کسب و کار فرهنگی

قطع وابستگی دولت ها از اقتصاد 
نفتی عامل کارآمدی آنها و نیز درک 

شرایط بخش خصوصی

اقتصاد غیرنفتی عامل درک شرایط و مسائل بخش خصوصی توسط 
بخش غیرخصوصی

اقتصاد غیرنفتی عامل کارآمدی نهادهای غیرخصوصی مرتبط با 
بخش فرهنگ

در مجموع، شــرایط علّی، از طریق تقویــت دانش و ارائه چارچوب تئوری، همچنین 
نظام جامع فرهنگِی بومی در زمینه اقتصاد فرهنگ ایران، با شناساندن جایگاه و اهمیت 
اقتصاد فرهنگ به مردم و مسئولین و ایجاد نگاه اقتصادی و فرهنگی به طور همزمان به این 
بخش، در کنار هزینه نسبتاً پایین راه اندازی اکثر مشاغل فرهنگی نسبت به سایر مشاغل؛ 
باعث رغبت افراد برای ورود در این بخش شده و اولین و اساسی ترین گام پیدایش و رونق 
این بخش مؤثر اقتصادی و فرهنگی طی می شــود. در ادامه با بهره گیری عوامل فرهنگی 
و اقتصادی از ظرفیت ها و نقاط قوت موجود در کشــور و استفاده از تکنولوژی و فّناوری 
روز، به عنوان شــرایط علّی ممتاز، همچنین توجه به نیاز ها، سالیق و مؤلفه های فرهنگی 
مصرف کنندگان، در تولید محتوا و نحوه ارائه و قالب کاال ها و خدمات فرهنگی؛ با استفاده 
از ایده های خالق و کاربردی؛ که از ویژگی ها و متمایزات ایرانیان اســت؛ می توانند بازار 
پرمخاطبی برای خود رقم زنند. در این بین کیفیت و قیمت، عوامل تعیین کننده انتخاب 
محصول فرهنگی، در بازار پر رقیب داخلی و خارجی اســت و سوق دادن مصرف کننده به 
مصرِف ابداعی فرهنگ نیز عامل تداوم چرخه تولید و مصرف فعال، نوآورانه و خالق است. 
از طرف دیگر، قطع وابستگی دولت ها به اقتصاد نفتی به عنوان عاملی برای کارآمدی آنها 
و نیز درک شــرایط بخش خصوصی، در کنار کمک به درآمدزایی کسب و کار فرهنگی، 
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عوامل مهم بسترســاز و ترغیب بخش خصوصی به مشــارکت و حضور فعال و مستمر در 
این بخش هستند.

بنا بر یافته ها اکثر عوامل علّی یا در ایران وجود نداشــته و یا به درســتی محقق نشده 
اســت. مثاًل بنابر نظر مشــارکت کننده ای: »برخی ازمســئولین اصاًل فرهنگ را در حوزه 
اقتصادی، عددی نمی بینند و نفت و سایر ذخایر را در اقتصاد مهم می دانند. برخی دیگر، 
هم ساحت فرهنگ را آن قدر مقدس می دانند که نباید از آن درآمد کسب کرد و در این 
فعالیت ها به فکر پول بود. باوجود این نوع نگاه ها، هیچ گاه در اقتصاد فرهنگ سرمایه گذاری 
محسوسی صورت نگرفته و زیرساختی هم برایش آماده نمی شود. از کار علمی و آموزش 
دانشگاهی گرفته تا ســرمایه گذاری، آموزش و حمایت از نیروی انسانی.« همچنین بنابر 
اظهارات دیگر: »در ایران سیاست گذاری روی اقتصاد فرهنگ نمی شود. دلیل اصلیش این 
اســت که اقتصاد ما وابسته به نفت است و سیاستمداران ما حاضر نیستند از این اقتصاد 
راحت دست بکشند. چرا بیایند از پایین، تک تک سلول ها را بسازند. یک پولی می گیرند 
و دردســر نمی کشند. این سیســتم انقالبی ترین فرد را هم بروکرات می کند. همین طور 
چون کارمند نهاد های دولتی و حقوق بگیر نفت هســتند و سر ماه حقوقشان را می گیرند 
هیچ وقت درد کاسب را نمی فهمند.« برخی نتایج تحقیق در این بخش، با برخی یافته های 
ناظمی اردکانــی و صیادی )1393(، میرزمانی و همکاران )139۴(، نظری زاده و همکاران 

)1393( و رضائیان فردویی و همکاران )1392( همراستاست. 

2.راهبردهایمؤثربرساختاراقتصادفرهنگ
در جدول 3، این راهبردها به همراه مقوالت اصلی و فرعی آن مالحظه می شــود. متعاقباً 

شرح و تفصیل مقوالت خواهد آمد. 

جدول3:راهبردهایمؤثربرساختاراقتصادفرهنگ

مقولهفرعیمقولهاصلی

تدوین سیاست های کلی کارآمد 
در حوزه اقتصاد فرهنگ براساس 
شرایط و تحلیل های اقتصادی و 

مالحظات فرهنگی

لزوم سیاست گذاری کالن و کارآمد براساس شرایط و تحلیل های 
اقتصادی و مالحظات فرهنگی

لزوم تخصیص منابع و هزینه ها متناسب با اهداف فرهنگی در 
اقتصاد فرهنگ

گفتمان سازی پیرامون شناخت 
ــــجایگاه و اهمیت اقتصاد فرهنگ

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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مقولهفرعیمقولهاصلی

بهبود فضای کسب و کار فرهنگی به 
واسطه وضع و اصالح قوانین کارآمد 

و غیرقابل تفسیر
ــــ

وضع و اصالح قوانین حق مالکیت 
ــــمعنوی و تعهدات اجرایی و مجازاتی

مداخله غیرمستقیم و قاعده مند 
دولت در اقتصاد فرهنگ و واگذاری 

آن به بخش خصوصی

رفع رقابت سخت و نابرابر بخش خصوصی با بخش غیرخصوصی در 
فعالیت های فرهنگی

رفع بی اعتمادی بخش غیرخصوصی به بخش خصوصی در واگذاری 
کار و حمایت

واگذاری فعالیت در حوزه اقتصاد فرهنگ به بخش خصوصی

قاعده مند شدن دولت در 
حمایت های کارشناسی شده، 

غیرمادی و شتاب دهنده

جلوگیری از تبعیض در اجرای قوانین حمایتی

حمایت های کارشناسی شده و غیرشعاری دولت

حمایت های ابتدایی و شتاب دهنده دولت برای راه اندازی کسب و 
کارهای فرهنگی و مواقع اضطراری

حمایت های غیرمادی و کارآمد دولت

ضرورت ایجاد پایگاه داده ها و دقت 
در اندازه گیری آمار و اطالعات 

بخش اقتصاد فرهنگ

اندازه گیری دقیق سهم فرهنگ در اقتصاد

ایجاد پایگاه داده ها، آمارو اطالعات دقیق و رصد وضعیت مالی و 
رشد مؤسسات فرهنگی خصوصی

ایجاد نهاد متولی و به کارگیری 
مدیریت های متخصص و کارآمد

وجود نهاد متولی متخصص و کارآمد

وجود مدیریت های متخصص در اقتصاد فرهنگ در حوزه های عرضه 
و تقاضا

اصالح نظام اقتصادی، ایجاد شریان 
سالم اقتصادی و شکل گیری بازار 

اقتصاد فرهنگ در ایران
ــــ

بهره گیری از ظرفیت های متنوع 
داخلی برای زایش فرهنگی و ایجاد 

فرصت های جدید فرهنگی

ضرورت زایش فرهنگی و ایجاد نیازها و فرصت های جدید فرهنگی

لزوم بهره گیری از ظرفیت های متنوع و باالی داخلی برای تولید کاال 
و خدمت فرهنگی

برندسازی شبکه ای عامل مهم 
بازارسازی داخلی و خارجی برای 

اقتصاد فرهنگ

برندسازی برای شناخته شدن کاال و خدمت و جلب اعتماد و جذب 
بازار

کمک دولت برای برندسازی شبکه ای عامل مهم بازارسازی داخلی و 
خارجی برای اقتصاد فرهنگ

شبکه سازی سالم غیردولتی در 
ــــتولید و توزیع
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مقولهفرعیمقولهاصلی

راه اندازی کسب و کارهای کوچک 
ــــتولیدی

نظارت کارآمد دولت بر مراحل 
ــــچرخه اقتصاد فرهنگ

فراهم آوردن زیرساخت های نرم و 
ــــسخت برای اقتصاد فرهنگ

ایجاد شهرهای خالق براساس مزیت 
نسبی و رقابتی

تبدیل شهرها به شهر خالق براساس مزیت نسبی، مانع نابودی 
فرهنگ و کاهنده آسیب های اجتماعی

ایجاد شهر خالق پیش برنده اهداف اقتصاد فرهنگ

در حوزه راهبرد ها، بنابر اظهارات؛ به نظر می رسد که موتور محرکه و اولین و اساسی ترین 
اقدام راهبردی، تدوین سیاســت های کلی حوزه اقتصاد فرهنگ، آن هم سیاســت هایی 
کاربردی و متناسب، براساس شرایط کشور و تحلیل های اقتصادی و مالحظات فرهنگی، 
می باشــد. از طرف دیگر، ازآنجا که شــرط همه گیر شدن و موفقیت اجرای هر موضوعی، 
تبدیل به گفتمان شدن آن است، گفتمان سازی پیرامون شناخت جایگاه و اهمیت اقتصاد 
فرهنگ، در ســطح عوام و خواص جامعه، از اولویت های اصلی اســت. همچنین، اصالح 
نظام اقتصادی، ایجاد شــریان سالم اقتصادی و شکل گیری بازار اقتصاد فرهنگ در ایران 
نیز راهبرد هایی است که با عدم اتخاذ و اجرا نشدن آنها، عماًل تولید هرچند با کیفیت و 
کّمیت مناســب، بی ثمر مانده و جز ضرر عایدی برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد. 
همچنان که در این مورد یکی از افراد چنین گفت: »از 230 رشته ای که در صنایع دستی 
داشــتیم بخش زیادی از آن درحال فراموشی اســت، دلیل مهمش هم اقتصادی نشدن 
آنهاســت که افراد سراغ آن نمی روند. طرف دیده وضع پدرش این است آن را ر ها کرده. 
در صورتی که اگر بســتر های اقتصادی برای هنرمندان و بازار های صادراتی شــان درست 
می کردیم و تجاری سازی و تجارت الکترونیک اینها را؛ راه می انداختیم برایشان، وضعیت 

این هنر ها این گونه رو به فراموشی نمی رفت«
در ادامه نیز ضروری اســت تا دولت سیاســت مناسب و مورد نیاز این بخش را برای 
نوع مداخله گری خود، اتخاذ نماید و با پرهیز از مداخله مستقیم و دخالت در امور اجرایی 
جزئــی، اجرا در این حوزه را به بخــش خصوصی واگذار نماید. قاعده مندی دولت هم در 
میــزان و نحــوه دخالت در اقتصاد فرهنگ و هــم در حمایت های خود، آن هم به صورت 

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران



30

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

کارشناسی شده، غیرمادی و شتاب دهنده، اموری الزامی است. درمورد رقابت ناپذیر بودن 
فعالیت های نهاد های دولتی یکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »بزرگ ترین واردکننده 
گردشگر یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان است که خودش گردشگر را می آورد، با 
اتوبوس خودش، آن را در هتل های بزرگ خودش اقامت می دهد. رقابت با چنین نهاد های 
دولتی برای بخش خصوصی، سخت و نشدنی است. یعنی توزیع منابع بین بخش های دیگر 
کمتر اتفاق می افتد. باید فضا برای بازیگران غیردولتی باز باشد که نیست.« مصاحبه شونده 
دیگری نیز خراب شــدن بازار به واســطه ورود خارج از عــرف نهاد های غیرخصوصی را 
این گونه بیان نمود: »ارگان های غیرخصوصی نرخی که روی کاال و خدمت شان می گذارند 
چون مکان، تجهیزات و نیروی شــان تضمین شده و هزینه های شان دولتی است و دنبال 
درآمدزایی هم نیستند، ارزان است و به نیرو ها هم خوب پول می دهند، لذا دیگر نه نیرو 

و نه مصرف کننده و مخاطب سراغ ما نمی آید و بازار را خراب می کنند.«
از طــرف دیگر بنابر اظهارات، به دلیــل ناکافی و ناقص بودن قوانین این بخش و بعضاً 
نامتناسب بودن این قوانین با شرایط این بخش و یا درست اجرانشدن آنها، کشور نیازمند 
بهبود فضای کسب و کار فرهنگی، از طریق وضع و اصالح قوانین کارآمد و غیرقابل تفسیر 
و وضع و اصالح قوانین حق مالکیت معنوی و تعهدات اجرایی و مجازاتی می باشــد. بنابر 
اظهار یکی از مصاحبه شوندگان: »برای راه اندازی یک کسب و کار اقاًل باید چند ماه بدوی. 
به خصوص در حوزه فرهنگ که کار خیلی مشکل تر می شود. قوانین کار در حوزه فرهنگ 
تسهیل نشده مثل مراحل گوناگون چاپ و نشر کتاب و حتی برخورد سلیقه ای با این قوانین.« 
اظهارات فرد دیگری در مورد قوانین حق مالکیت معنوی نیز مبین واقعیاتی اســت: 
»شــورای نظارت بر اســباب بازی تنها مرکزی است که ما می توانیم اثرمان را در آن ثبت 
کنیم. طبق قانون این شــورا، کســی که بتواند تا 30% در یک اســباب بازی تغییر ایجاد 
کند ثبت جدید می گیرد. که فکر کنم حدود 20% می شــود بســته بندی و ده درصد هم 
تغییر چینش؛ یعنی تنها با یک تغییرات بسیار جزئی می توانی کاری را که کسی نوآوری 
کرده و جان کنده در بازار جاانداخته، را به راحتی صاحب شوی. حاال برو شکایت کن، اما 
رســیدگی به شکایت و اثبات آن خیلی طول می کشــد که عماًل بی خیال می شوی. تازه 
آن قدر جنس را بی کیفیت تولید می کنند که بازار تو را هم خراب می کنند. قانون به این 
ضعیفی و مســخرگی که حافظ هیچ حقی نیســت، که قانون محسوب نمی شود. تازه به 

همین هم عمل نمی شود.«
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بنابــر اظهارات، ایجاد نهاد متولی و به کارگیری مدیران متخصص و کارآمد، همچنین، 
شبکه ســازی ســالم غیردولتی در تولید و توزیع، به عوض وضعیت کنونی در فعالیت های 
متفرق، پراکنده و بدون پشتوانه یکدیگر یا حاکمیت مافیا های نابودکننده بازار؛ همچنین، 
برندســازی شبکه ای جهت بازارسازی داخلی و خارجی برای کسب و کار های کوچک، به 
عوض ناشناختگی کنونی تولیدکنندگان ماهر ُخرد و پرآوازه شدن و قبضه شدن بازار توسط 
سرمایه داران کالن خارجی یا داخلی، همچنین راه اندازی کسب و کار های کوچک تولیدی 
برای اشتغال زایی بیشتر و نیز بهره گیری از ظرفیت های متنوع داخلی برای زایش فرهنگی 
و ایجاد فرصت های جدید فرهنگی؛ راهبرد های مؤثری در بهبود بازار و رونق فضای کسب 
و کار می باشند. در این راستا، فراهم آوردن زیرساخت های نرم و سخت، ایجاد پایگاه داده ها 
و دقت در اندازه گیری آمار و اطالعات بخش اقتصاد فرهنگ و نظارت کارآمد دولت بر کلیه 
مراحل چرخه اقتصاد فرهنگ، نقش مهمی را در قوام و دوام یک بازار مطمئن و پویا، به لحاظ 
اقتصادی و فرهنگی ایفا می کنند. در نهایت ایجاد شــهر های خالق براساس مزیت نسبی 
و رقابتی، به عنوان راهبرد مناسب و پیشتازی برای رسیدن به اهداف فرهنگی و اقتصادی 
اقتصاد فرهنگ پیشنهاد شد. بخشی از یافته های این بخش با نتایج میرزمانی و همکاران 
)139۴(، نظری زاده و همکاران )1393(، رضائیان فردویی و همکاران )1392(، همراستاست.

3.عواملمداخلهگردراقتصادفرهنگ
این عوامل بسترساز و مقوله های  اصلی و فرعی مربوط به آن در جدول ۴ درج شده است 

و در ادامه تبیین و تفسیر آنها درج می شود.

جدول4:عواملمداخلهگردراقتصادفرهنگ

مقوله فرعیمقوله اصلی

بی رغبتی مردم و مسئولین برای ورود 
فعال در عرصه تولید و مصرف اقتصاد 

فرهنگ

بازار بی ثبات و نامطمئن برای سرمایه گذاری در اقتصاد فرهنگ

اقبال بیشتر خانم ها به ورود در عرصه تولید و مصرف اقتصاد 
فرهنگ به دالیل مختلف

نقش موثر تربیت خانوادگی، معلومات 
و درآمد فرد در نوع و میزان تولید و 

مصرف فرهنگی 

تأثیر معلومات و تحصیالت افراد بر نوع تولید و مصرف فرهنگی

افراد با درآمد متوسط دارای دغدغه فرهنگی، بیشترین عامالن 
تولید و مصرف

تربیت خانوادگی فرد عامل تعیین کننده تری بر میزان و نوع 
مصرف فرهنگی

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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مقوله فرعیمقوله اصلی

آشنایی عوامل فرهنگی با روابط 
ــــاقتصادی بازار و مهارت های فرهنگی

نقش تبلیغات و آموزش در آشناسازی 
افراد با نیازهای فرهنگی و اطالع رسانی 

به آنها برای تولید و مصرف فرهنگی

ضعف تبلیغات، اطالع رسانی و آموزش در مورد تولید و مصرف 
فرهنگی و اهمیت آن به مردم

لزوم شناساندن نیازهای فرهنگی و نیازسازی به مخاطبان

طبق آنچه در اظهارات بیان شده، درک نشدن جایگاه و اهمیت اقتصاد فرهنگ در کنار 
بازار بی ثبات و نامطمئن برای ســرمایه گذاری در آن، باعث شده تا مردم و مسئولین برای 
ورود فعال در عرصه تولید و مصرف اقتصاد فرهنگ از خود بی رغبتی نشان دهند، که این 
عامل مؤثری بر بی رونقی بازار تولید و مصرف فرهنگ است. اینجاست که نقش غیرقابل 
اغماض تبلیغ و آموزش، جهت آشناســازی افراد با نیاز های فرهنگی و نیز اطالع رســانی 
در مورد تولید و مصرف فرهنگی داخلی، مشــخص می گردد. از طرفی آشــنایی عوامل 
فرهنگی با روابط اقتصادی بازار و مهارت های فرهنگی، برای موفقیت و دوام افراد در این 
بازار عاملی حیاتی است. این مطلب به بیان های مختلف، در اظهارات مطرح شد: »مشکل 
اصلی تولیدکننده و هنرمند عدم آشــنایی با شیوه های اقتصادی کردن و بازاریابی است. 
رابطه تنگاتنگ تولیدکننده با کارشناســان اقتصادِی آشــنا با فرهنگ و هنر از ضروریات 
رونق اقتصاد فرهنگ است.« همچنین: »تولیدکنندگان خاتم اصفهان که همه سودشان را 
مغازه داران می خورند، اصاًل نمی دانند محصول شــان را چگونه برند یا صادر کنند. وظیفه 
حاکمیتــی دولت، آموزش، برنامه ریزی و هدایت اقتصادی اســت نه حمایت مادی. باید 
شــرط اعطای مجوز، گذراندن دوره های مختلف باشــد. مثل تجاری ســازی، بازاریابی و 
کارآفرینی. درعوض شرایط دست و پاگیر فضای مجوز و کسب و کار را حذف کنند. این 
باعث توانمندی می شــود تا کم کم روی پای خودش بایستد. البته کسی دلسوزتر از خود 

فرد به او نیست حتی دولت. پس باید برود مشورت کند و اقتصاد بیاموزد.«
همچنین برخی معتقدند افزایش سطح تحصیالت با افزایش میزان مشارکت فرهنگی 
رابطه مستقیم دارد. یافته ها، نشان داد که افزایش سطح درآمد تا سطح خوب، می تواند بر 
افزایش مشارکت در تولید و مصرف تأثیرگذار باشد و در سطوح خیلی پایین و خیلی باال، 
میزان مشــارکت را کاهش می دهد. البته سطح درآمد و تحصیالت بر نوع تولید و مصرف، 
بیشــتر مؤثر است. اما مهم تر از آن یافته ها حاکی از آن بود که فرهنگ و تربیت خانوادگی 
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بسیار بیشتر از سطح درآمد و تحصیالت، بر نوع و میزان مشارکت فرهنگی مؤثر است. در 
مورد تأثیر جنسیت افراد در میزان مشارکت، اغلب معتقد بودند که زنان و کودکان رغبت 
بیشتری به مشارکت فرهنگی نشان می دهند و عامل مهم در این رغبت بیشتر از عالقمندی 
و استعداد، فرصت بیشتر آنان و زمان بری کمتر این گونه مشاغل است. به اضافه اینکه بازار 
بی ثبات فعلی فرهنگ، تأمین کننده هزینه های یک مرد نیست. در مجموع، بخشی از یافته های 

این بخش بر برخی نتایج تحقیق نظری زاده و همکاران )1393(، منطبق است.

4.عواملزمینهاییامحیطیمؤثربراقتصادفرهنگ
این عوامل که از محیط و بافت خارج از ساختار اقتصاد فرهنگ، به همراه مقوالت اصلی و فرعی 
مربوط به آن در جدول 5 درج مندرج است و در ادامه شرح و تفسیر آنها مالحظه می شود.

جدول5:عواملزمینهایموثربراقتصادفرهنگ

مقولهفرعیمقولهاصلی

نابسامانی واردات و صادرات محصوالت 
فرهنگی عامل تضعیف بازار اقتصاد 

فرهنگ ایران

لزوم جلوگیری از واردات بی رویه محصوالت بی کیفیت 
ارزان قیمت و غالباً نامتناسب با فرهنگ

قاچاق؛ تخریب کننده بازار داخلی اقتصاد فرهنگ

کم  توجهی مسئولین به صادرات تولیدات فرهنگی و رفع موانع 
متعدد سر راه آن علی رغم اقبال خارجیان

تأثیر شرایط سیاسی داخلی و خارجی 
بر اقتصاد فرهنگ

تأثیر اندک تغییرات سیاسی داخلی بر اقتصاد فرهنگ

تاثیر دوگانه شرایط سیاسی خارجی در بخش های مختلف اقتصاد 
فرهنگ

کم  توجهی و تضییع حقوق مادی و 
اعتبارات معنوی بخش خصوصی عامل 

بی رونقی تولیدات مطلوب

اعتبار و اعتماد نداشتن به تولیدکننده عامل از دست رفتن آنها و 
بی رونق تولیدات مطلوب داخلی

تضییع حقوق مادی عوامل فرهنگی در کشور و انتظار برای کار 
فرهنگی رایگان یا ارزان قیمت

امتیازطلبی، رفیق بازی و مسامحه مانع 
پیشبرد اهداف اقتصاد فرهنگ

امتیازطلبی و رفیق بازی مانع پیشبرد اهداف اقتصاد فرهنگ و 
جریان سازنده آن

مسامحه با خالفکاران و توجیه در اجرای قوانین

نقش تعیین کننده سرمایه داران و واسطه ها 
ــــدر سالمت یا تخریب بازار داخلی

بازار پرمخاطب داخلی و خارجی برای 
ــــمصرف حجم باالی تولیدات فرهنگی

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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مضامین به دست آمده، بیانگر عوامل زیادی است که از خارج از پیکره اقتصاد فرهنگ 
آن را تحت تأثیر مثبت و منفی خود قرار می دهند. نابسامانی واردات و صادرات محصوالت 
فرهنگی عامل تضعیف بازار اقتصاد فرهنگ ایران شــده اســت. در این مورد فردی اظهار 
داشت: »یک سازمان یا تولیدکننده، کلی انرژی و هزینه صرف می کند و انبوهی از دفتر و 
قلم متناسب با آموزه های فرهنگی اسالمی ما تولید می کند، اما از آن طرف فالن وزارتخانه 
مجوز واردات چندین کشتی از مشابه خارجی را می دهد که ضد فرهنگ ماست.« این همه 
مبین وجود نوعی آشفتگی و بی برنامه گی در صادرات و واردات است که رسیدن به اهداف 
و منافع شــخصی و سیاســی نیز به آن دامن زده است. حاشیه های امن حداکثری برای 
گریز از قانوِن افراد دارای نفوذ و آشنا نیز، حجم زیادی از این معضل را سبب می شوند.

امتیازطلبی و رفیق بازی و مسامحه در برابر گریز از قانون یا اجرای تبعیض آمیز آن فقط 
برای عده ای، همچنین تبعیض در میزان و نوع حمایت، مانع پیشبرد اهداف اقتصاد فرهنگ 
است. طبق اظهارات: »روابط، خیلی در ممیزی و حمایت از ناشرین مؤثر است. تا جایی که 
افراد زیادی را سراغ دارم که با استفاده از امتیازات ویژه به امالک، چاپخانه، صحافی و مال های 
زیادی برای چند نسل شان رسیده اند.« بی توجهی و تضییع حقوق مادی و اعتبارات معنوی 
بخش خصوصی عامل بی رونقی تولیدات مطلوب داخلی شــده که افراد زیادی بر آن تأکید 
داشتند. این عامل به انحاء مختلف ازجمله در اعتبار و اعتماد نداشتن به تولیدکننده و بخش 
خصوصی در واگذاری کار به آنها و در نتیجه از دســت رفتن آنها، همچنین تضییع حقوق 
مادی و انتظار کار فرهنگی رایگان یا ارزان قیمت از عوامل فرهنگی؛ خود را نشان می دهد.
طبق یکی از اظهارات: »مدل برخورد با هنرمند و نویســنده، تحقیرآمیز اســت و این 
اعتماد به نفس آنها نسبت به کارشان و دفاع از حقوق شان را از آنها می گیرد. سال هاست 
تالش می کنم دستمزد بچه های نویسنده را باال ببرم تا چیزی گیرشان بیاید. اما مسئولین 
مرا ســرزنش می کنند. می گویم طرف یک ســال روی این وقت گذاشــته، هر جای دیگر 
کارمندی کرده بود، اقاًل سالی 15 میلیون می گرفت. من تازه 5 میلیون می دهم. در مورد 
بی اعتمادی به بخش خصوصی نیز گفته شده: »بخش غیرخصوصی به توانمندی فرهنگی 
بخش خصوصی شــک دارند یا از سوءاستفاده آن می ترسند. یا اینکه قوی عمل می کند و 
می شود رقیب دولتی. پس در هر دو صورت راغب به حمایت از آنها نیستند.« این همه اثری 
جز یأس و بی رغبتی در بخش خصوصی برای مشارکت و فعالیت در حوزه اقتصاد فرهنگ 
را به دنبال ندارد و به نحوی منفی، استراتژی های این بخش را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
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سرمایه داران و واسطه ها نیز نقش تعیین کننده ای در سالمت یا تخریب بازار، به واسطه 
داشتن پشتوانه مالی و اعتباری دارند. نقش آنان در جهت دهی و مهار نیاز ها و نوع، کیفیت، 
کمیت و قیمت کاال ها و خدمات تعیین کننده اســت. ســود کالن بازار تولیدات فرهنگی، 
اکثراً به جای تولیدکننده به جیب واسطه های سودجویی سرازیر می شود که نبض بازار را 
به واسطه سرمایه و اعتبارشان به دست دارند. شرایط سیاسی داخلی و خارجی نیز تأثیرات 
متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ، از خود نشان می دهند که بر برخی مؤثر و 
بر برخی تأثیر چندانی ندارد. از طرفی بازار پرمخاطب داخل و خارج، برای مصرف حجم 

باالی تولیدات فرهنگی، آمادگی نشان می دهد. 

5.پیامدهایاقتصادفرهنگ
پیامد های رونق اقتصاد فرهنگ، که ره آورد به کاربستن راهبردهاست، عبارت اند از: »تأثیر 
مســتقیم و غیرمســتقیم اقتصاد فرهنگ بر اقتصاد«، »حفظ، پیشبرد و انتقال فرهنگ«، 

»تقویت اقتدار و امنیت کشور«، »حفظ محیط زیست«. 

جدول6:پیامدهایاقتصادفرهنگ

مقولهفرعیمقولهاصلی

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم 
اقتصاد فرهنگ بر اقتصاد 

تأثیر مستقیم اقتصاد فرهنگ بر اقتصاد

تأثیر غیرمستقیم اقتصاد فرهنگ بر اقتصاد از طریق رونق سایر مشاغل و 
اصالح فرهنگ کار

ظرفیت کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمدزایی خوب اقتصاد فرهنگ

ظرفیت باالی مشاغل کوچک و زودبازده فرهنگی در رونق مشاغل خانگی

کاهش وابستگی به نفت و تحوالت آن از پیامدهای اقتصاد فرهنگ

اقتصاد فرهنگ مصداق مهم اقتصاد مقاومتی به دلیل برخورداری از ویژگی های اصلی آن

بازار مطمئن و پرسود مبادالت خارجی و صادرات کاال و خدمت فرهنگی

تقویت اقتدار و امنیت کشور

اقتدار فرهنگی، اقتصادی و امنیتی جهانی به مدد بالندگی فرهنگی، تحکیم 
نظام اقتصادی و قدرت نرم

وحدت ملی و تقویت پایه های حکمرانی، با انسجام فرهنگی و اعتماد اجتماعی

اقتصاد فرهنگ ابزار مهم تقابل در جنگ نرم و دفاع از فرهنگ خودی در برابر 
فرهنگ مهاجم

صدور ارزش های ملی و مذهبی، پیامد رونق اقتصاد فرهنگ

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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مقولهفرعیمقولهاصلی

حفظ، پیشبرد و انتقال 
فرهنگ

اقتصاد فرهنگ حافظ و جلوبرنده فرهنگ

افزایش سرمایه فرهنگی

بهبود، اصالح و ارتقاء فرهنگ عمومی ناشی از تولید و مصرف همگانی 
فرهنگ

حفظ و انتقال تنوع بومی و انسجام خرده فرهنگ ها

قدرت شگرف انتقال سریع و عمیق بار معنایی توسط تولیدات فرهنگی به 
افراد

تولیدات فرهنگی عامل مهم فرهنگ پذیری و تعلیم و تربیت به خصوص در 
نسل جوان

احیاء، ماندگاری، غنا و انتقال فرهنگ و تاریخ به آیندگان و جهان با تبدیل 
آن به تولیدات کاربردی

تأثیر تولیدات فرهنگی برسبک زندگی از طریق تأثیر بر افکار و عادات رفتاری 
در حیطه گسترده مصرف

بهبود سطح تعامالت اجتماعی و روانی ثمره درک متقابل حاصل از تولید و 
انتقال مفاهیم متنوع یکپارچه

اقتصاد فرهنگ، اقتصاد حافظ محیط زیست با استفاده کم از منابع، تولید و حفظ محیط زیست
مصرف پاک و محتوای متناسب

طبــق یافته ها رونق اقتصاد فرهنگ، تأثیر مســتقیم بر رونــق اقتصاد دارد. ظرفیت 
کارآفرینی و اشــتغال زایی باالی اقتصاد فرهنگ به دلیل وابســتگی زیاد به نیروی انسانِی 
کم تخصص و هزینه کم راه اندازی نسبت به سایر مشاغل؛ از ویژگی های مهم این اقتصاد 
است. همچنین اشتغال زایی کسب و کار های کوچک فرهنگِی کم هزینه، با توجه به ظرفیت 
باالی این مشاغل زودبازده در رونق مشاغل خانگی، تأثیر به سزایی در رونق و نشاط کاری 
آحاد جامعه دارد. درآمدزایی خوب اقتصاد فرهنگ، به دلیل قابلیت های سرمایه گذاری جدید 
و خالق با برگشــت ســرمایه و بازار مطمئن و پرسود مبادالت خارجی، نیز منجر به رشد 
اقتصاد کشور می شود. بنابر اظهارات: »درآمد تنها یک فیلم هالیود، برابر درآمد یک سال 
ایران و سرمایه در گردشش پول فروش بیست سال نفت کشور ماست.« همچنین کاهش 
وابســتگی به نفت و تحوالت آن، که متأثر از تحوالت اقتصادی و سیاسی است و فعالیت 
اقتصادی مبتنی بر آن را نامطمئن، پرریســک و بی ثبات ساخته است، اقتصادی مستقل 
و پویــا را به دنبال دارد. از طرفی اقتصاد فرهنگ به دلیل برخورداری از ویژگی های اصلی 
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اقتصاد مقاومتی، از جمله درون زایی و غیروابســته بودن به نفت و تکیه بر منابع داخلی، 
از مصادیق مهم آن اســت. از ســوی دیگر، اقتصاد فرهنگ از طریق رونق سایر مشاغل و 
اصالح فرهنگ کار نیز تأثیر غیرمستقیم بر اقتصاد دارد. بنابر گفته یکی از افراد »حاال که 
این شغل ایجاد شد در کنارش ده ها شغل دیگر ایجاد می شود. اختالف نظر هست، ۴0 تا 

3۶0 رشته به دنبالش ایجاد می شود. اقتصاد فرهنگ یک چنین حالی دارد.«
از ســوی دیگر رونق اقتصاد فرهنگ، عامل حفظ، پیشــبرد و انتقال فرهنگ اســت. 
بهبود و اصالح فرهنگ عمومی ناشی از تولید و مصرف همگانی فرهنگ است که این، به 
مدد قدرت انتقال سریع و عمیق معانی توسط تولیدات فرهنگی به صورتی ناخودآگاه، به 
مصرف کننده است. این تولیدات عامل مهم فرهنگ پذیری و تعلیم و تربیت، خصوصاً در 
نسل جوان است. لذا با تبدیل آنها به تولیدات کاربردی و در دسترس همگان، می توان به 
احیاء، ماندگاری، غنا و انتقال فرهنگ و تاریخ به آیندگان و جهان کمک نمود. اظهارات 
متعددی بر این نکته تأکید داشت: »قباًل مسیحیان افراد را در عمق کشور ها می فرستادند 
تا مردم را مسیحی کنند، اما االن دیگر نیازی نیست، فیلم، موسیقی، شبکه های مجازی، 
مد و تصاویر لباس ها و ســایر کاال های روزمره که کم هزینه تر، گسترده تر و مؤثرتر عمل 

می کنند.« 
لذا، تأثیر تولیدات فرهنگی بر سبک زندگی از طریق تأثیر بر افکار و عادات رفتاری در 
حیطه گسترده مصرف آنها امری اجتناب ناپذیر است. طبق اظهارات: »ما از موسیقی های 
بدی که بین جوانان و مردم گوش کردن شــان رایج اســت به شــدت لطمه می خوریم. 
ترویج فســاد و فحشا و تجاوز است. به شدت موسیقی های بیگانه بر سبک زندگی جامعه 
تأثیرگذارســت. این مردک روانی تتلو با این همه وقاحت عرصه موسیقی را دست گرفته 
و در بین جوانان ما محبوب شده.« لذا بنابر اظهار دیگری: »ما باید با قدرت نرم نهفته در 
این ابزار، جنگ و تهاجم نرم علیه فرهنگ منحط غرب داشــته باشیم. آن هم با فرهنگ 
ایرانیـ  اسالمی و با ادبیاتی که منجر به حساسیت و گاردگیری دربرابر فرهنگ مان نشود.« 
همچنین رونق این تولیدات، افزایش سرمایه فرهنگی را به دنبال دارد. حفظ و انتقال تنوع 
بومی و انســجام خرده فرهنگ ها نیز پیامد مهم دیگر اســت که با در دسترس قرار دادن 
ظرفیت های متنوع فرهنگی و تاریخی برای استفاده مستمر آحاد جامعه در نقاط مختلف 
کشور حاصل می گردد. بهبود سطح تعامالت اجتماعی و روانی ثمره درک متقابل حاصل 

از تولید و انتقال مفاهیم متنوع یکپارچه است.

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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پیامد مهم دیگر رونق اقتصاد فرهنگ؛ اقتدار و امنیت کشور است که مصاحبه شوندگان 
به آن اشاره داشتند. اقتدار فرهنگی، اقتصادی و امنیتی جهانی به مدد بالندگی فرهنگی، 
تحکیــم نظام اقتصــادی و قدرت نرم محقق می گردد و وحــدت ملی و تقویت پایه های 
حکمرانی، با انسجام فرهنگی و اعتماد اجتماعی به دست می آید. همچنین اقتصاد فرهنگ 
ابــزار مهــم تقابل در جنگ نرم و دفاع از فرهنگ خــودی در برابر فرهنگ مهاجم و نیز 
ابزار مؤثر و کارآیی، برای صدور ارزش های ملی و مذهبی، در راستای نمایش اقتدار ملی 
اســت. بنابر یکی از اظهارات: »رونق اقتصاد فرهنگ زمینه ساز اقتدار کشور، حتی بیشتر 
از ابزار های دیگر مثل ابزار های نظامی اســت. زیرا اقتصاد فرهنگ هم باعث تحکیم نظام 
اقتصادی و هم استحکام فرهنگ جامعه است و در هر دو بعد، استقالل و عدم وابستگی 
به بیگانگان را در پی دارد. به فرموده امام)ره( در سال 13۶1، فرهنگ مستقل و غیروابسته 

استحکام جامعه را در همه ابعاد تضمین می نماید.« 
در نهایت یافته ها حاکی از آن بود که اقتصاد فرهنگ، حافظ محیط زیست با استفاده 
کم از منابع و برخورداری از چرخه تولید و مصرف پاک، با حداقل آلودگی های زیســت 
محیطــی می باشــد. از طرف دیگر کاال ها و خدمات فرهنگــی، به دلیل برخورداری از بار 
محتوایی و قدرت انتقال معنا و تأثیر شــگرف بر مخاطب و به مدد ابزار متنوع می توانند 
بهترین مروج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه باشند. برخی نتایج این بخش 

با نتایج سپهرنیا و همکاران )1391( و گنزالز و همکاران )2015(، همراستاست. 

بحث و نتیجه گیری
براساس یافته های تحقیق، پیامد های بی شمار و تعیین کننده اقتصادی، فرهنگی، امنیتی 
و زیست محیطِی حاصل از رونق اقتصاد فرهنگ از یک طرف و آسیب های مخرب ناشی از 
بی توجهی به آن از طرف دیگر؛ بیانگر ضرورت توجه جدی به این حوزه سرنوشت ساز در 
دنیای امروز اســت. در یک جمع بندی، یافته ها نشان دادند که لزوم تقویت دانش و ارائه 
چارچوب نظری و نظام جامع فرهنگی بومی و شــناخت جایگاه اقتصاد فرهنگ در بین 
مردم و مسئولین، همچنین قطع وابستگی دولت ها از نفت، اساسی ترین شرایط علّی رونق 
اقتصاد فرهنگ در ایران هســتند که تاکنون مورد کم توجهی بوده اســت. از طرف دیگر 
تدوین سیاســت های کلی کارآمد در حوزه اقتصاد فرهنگ براساس شرایط و تحلیل های 
اقتصادی و مالحظات فرهنگی، گفتمان ســازی پیرامون شناخت جایگاه اقتصاد فرهنگ، 
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بهبود فضای کســب و کار فرهنگی، اصالح نظام اقتصادی و ایجاد شریان سالم اقتصادی 
برای شــکل گیری بازار اقتصاد فرهنگ در ایران و راه اندازی کســب و کار های کوچک 
تولیدی؛ راهبرد های اصلی هســتند که در شــکل گیری ساختار صحیح و کارآمد اقتصاد 
فرهنگ مؤثرند. اما این اســتراتژی ها خود از شرایط مداخله گر مهمی از جمله بی رغبتی 
مردم و مســئولین برای ورود فعال در تولید و مصرف فرهنگ، ســبک تربیت خانوادگی 
و میزان آشناســازی و اطالع رســانی به افراد در مورد نیاز های فرهنگی و فرآیند تولید و 
مصرف آن، همچنین شرایط محیطی و زمینه ای مهمی چون نابسامانی واردات و صادرات 
محصوالت فرهنگی، کم توجهی و تضییع حقوق مادی و اعتبارات معنوی بخش خصوصی، 
امتیازطلبی، رفیق بازی و مسامحه با خالفکاران نقش تعیین کننده سرمایه داران و واسطه ها 
در ســالمت یا تخریب بازار؛ متأثر هستند. لذا با توجه به وضعیت راکد و بی رونق اقتصاد 
فرهنگ در ایران و با توجه به ظرفیت خوب ایران در تولید و مصرف، کشور نیازمند ایجاد 
یک نهاد متولی متخصص دلسوز و برنامه ریز، همچنین توجه ویژه و شتاب مسئولین در 
ورود فعال به این حوزه اســت که تأخیر در آن ســرمایه های مادی و معنوی جامعه را بر 

باد خواهد داد.

پیشنهادهای کاربردی 
ـ گفتمان ســازی پیرامون جایگاه و ضرورت مشارکت فعال در حوزه اقتصاد فرهنگ 
از طریق اطالع رســانی، تبلیغ و آموزش رسانه ها، گروه های مرجع و نفوذ و نهاد های 
مرتبط؛ جهت ترغیب مردم و مســئولین برای ورود و مشارکت فعال در عرصه تولید 

و مصرف اقتصاد فرهنگ
ـ سرمایه گذاری دولت در حمایت از بخش خصوصی برای آماده سازی زیرساخت ها و 

تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش اقتصاد فرهنگ به صورت داخلی
ـ حمایــت دولت از بخش خصوصی برای راه اندازی اندیشــکده ها، پژوهشــکده ها و 

واحد های تحقیق و توسعه
ـ قاعده مندشدن دولت در حمایت های کارشناسی شده و شتاب دهنده جهت اشخاص 
و مؤسســات بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد فرهنگ، براساس آمار و اطالعات 

دقیق و رصد مداوم وضعیت فعالیت آنها
ـ بهبود فضای کســب و کار از طریق اجباری نمودن آموزش مهارت های اقتصادی و 

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران
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فرهنگی به جای قوانین دســت و پاگیر برای صدور مجوز و اعطای تســهیالت توسط 
وزارت ارشاد و صنایع؛ همچنین اصالح قوانین موجود و وضع قوانین کارآمد و غیرقابل 

تفسیر و نظارت کارآمد و عادالنه بر اجرای دقیق آنها
ـ آموزش مستقیم و غیرمستقیم کودکان و نوجوانان در مورد اصول و روابط اقتصادی 
بازار، منطبق با آموزه های نظام اقتصاد اســالمی و فرهنگ کار، توســط خانواده ها و 

آموزش و پرورش از بدو ورود به مدرسه تا دانشگاه
ـ ایجاد پایگاه داده ها و دقت در اندازه گیری آمار و اطالعات کارآمد و قابل اســتفاده 
بخش اقتصاد فرهنگ، توسط وزارتخانه های مرتبط اعم ارشاد و صنایع جهت استفاده 

در بخش فرهنگ، اقتصاد و سایر بخش ها
ـ کمــک دولت و وزارتخانه های مرتبط با بخش هــای مختلف اقتصاد فرهنگ، برای 
برندســازی شبکه اِی کســب و کار های کوچک فرهنگی، در راستای شناخته شدن و 

ارتقاء کّمی و کیفی تولید، فروش و توسعه آنها
ـ کمک دولت برای تشــکیل اصناف و اتحادیه ها و شبکه سازی سالم و غیردولتی در 

حوزه تولید و توزیع کاال و خدمت فرهنگی توسط بخش خصوصی با نظارت دولت
ـ کمک دولت و بخش عمومی، به راه اندازی کسب و کار های کوچک فرهنگی زودبازده 
با ســرمایه گذاری کم و اشــتغال زایی باال، از جمله مشاغل خانگی و شبکه سازی آنها 

برای تسهیل در حمایت و فروش
ـ ایجاد کارگاه های علمی و عملی آشنایی با بخش مختلف های اقتصاد فرهنگ، در زمینه 
تولید، توزیع و مصرف؛ برای ســطوح مختلف آحاد جامعه، توسط نهاد های خصوصی 

با حمایت، برنامه ریزی و نظارت بخش دولتی و وزارتخانه های مرتبط با این حوزه



41

منابع

1. استراوس، انسلم و جولیت کوربین. )1390(. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه 
زمینه ای. ابراهیم افشار. تهران: نشرنی.

2. برتون، البرات. )1388(. درآمدی بر اقتصاد فرهنگ از دیدگاهی آزادمنشانه. مجموعه مقاالت صنایع 
فرهنگی )مانعی بر سر راه آینده فرهنگ(. یونسکو. مهرداد وحدتی. انتشارات نگاه معاصر. چاپ دوم.

3. پیغامی، عادل. )1394(. فرهنگ و اقتصاد. جزوه مطالعاتی قرارگاه شهید باقری. شماره 14.
4. تاوز، روث. )1393(. اقتصاد فرهنگی. علی اکبر فرهنگی و دیگران. نشر دانژه.

5. تراســبی، دیوید. )1393(. اقتصاد سیاســت فرهنگی. سوســن عالئی. تهران: شرکت انتشارات 
سوره مهر.

6. تراسبی، دیوید. )1389(. اقتصاد و فرهنگ. کاظم فرهادی. تهران: نشر نی.
7. تک فالح، علی. )1391(. نقش صنایع فرهنگی در رونق تولید ملی از بعد اشتغال زایی. دانشگاه 

جامع علمی کاربردی سازمان تبلیغات اسالمی.
8. خزایی، محسن. )1385(. اقتصاد فرهنگ. روزنامه ایران. بخش اقتصاد. 23 دی. 

9. خزایی، حسین. )1387(. صنایع فرهنگی و هویت ملی. ماهنامه زمانه. شماره 67-68.
10. رضایی، عبدالعلی. )1386(. اقتصاد فرهنگ و وضعیت آن در ایران و جهان. مرکز پژوهش و 

سنجش افکار صدا و سیما.
11. رضائیان فردویی، صدیقه؛ حســن فالح؛ سیدسپهر قاضی نوری و علیرضا علی احمدی. )1392(. 
درآمدی بر نظام نوآوری صنایع فرهنگی؛ مطالعه موردی: تولید نرم افزار های چندرسانه ای فرهنگی. 

مجله علمی پژوهشی دانش راهبردی. شماره 10.
12. سانتاگاتا، والتر. )1394(. کارخانه فرهنگ، خالقیت و تولید فرهنگ. علی رشیدپور و همکاران. 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(. 
13. سپهرنیا، رزیتا؛ علی دالور و سیدرضا صالحی امیری. )1391(. بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خالق 
و رابطه آن با ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران. ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. دوره دوم. شماره 1. 
14. ســعیدی پور، بهمن؛ طیبه آسوده و محمدعلی آســوده. )1390(. صنعت فرهنگ. همایش ملی 

صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار. دانشگاه آزاد کرمانشاه. اسفند 1390.
15. شربتیان، محمدحسن. )1390(. درآمدی بر شناخت پدیده صنعت فرهنگی و ارائه راه کار های 

الزم آن. سایت انسان شناسی و فرهنگ. 14 آبان.
16. شورای عالی انقالب فرهنگی. )1395(. شناسایی ارزش ها و اصول بنیادین نظام نوآوری صنایع 

فرهنگی. سامانه نظام نوآوری فرهنگی.
17. شیرازی، حســین و محمدمهدی ایزدخواه. )1395(. رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد 

مطالعه: تجاری سازی محصوالت جانبی انیمیشن. سیاست گذاری عمومی. دوره دوم. شماره 3.

عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران



42

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و سوم/ بهار 1400

18. عالئی، سوســن. )1393(. توســعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی )مطالعه صنعت بازی های 
رایانه ای(. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی. 

19. فالح، افشین؛ ابراهیم گودرزی؛ شیما حسینی؛ مجید ذبیحی؛ زهره چیت ساز و شیرین جعفری. 
)1391(. بررسی روش های تولید و ساماندهی آمار صنایع فرهنگی. پژوهشکده آمار. گروه طرح های 

پژوهشی طرح های فنی و روش های آماری.
20. فالح پسند، علی. )1388(. اقتصاد فرهنگی و تجربه های جهانی. سایت مرکز پژوهش و سنجش 

افکار صدا و سیما.
21. قاضیان، حســین. )1378(. تحوالت ســاختاری در بازار های کاال های فرهنگی. مجله رســانه. 

شماره 39.
22. قلــی زاده، آذر. )1392(. جامعه شناســی فرهنگی. اصفهان: دانشــگاه آزاد اســالمی اصفهان 

)خوراسگان(. چاپ دوم.
23. کاظمــی، عباس. )1387(. مطالعات فرهنگی، مصــرف فرهنگی و زندگی روزمره در ایران، 

تهران: جهاد دانشگاهی.
24. مهدی زاده، علیرضا. )1393(. تأملی پیرامون رابطه فرهنگ و هنر در جامعه ســنتی )اســالمی(. 

فصلنامه مهندسی فرهنگی. سال نهم، شماره 82.
25. میرزمانی، اعظم؛ علی اصغر سعدآبادی و صدیقه رضاییان فردویی. )1394(. شناسایی راهکار های 
ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست علم و فنّاوری. سال 

هفتم، شماره 1.
26. ناظمی اردکانی، مهدی و محمد صیادی. )1393(. بررسی وضعیت مؤلفه های اقتصاد فرهنگ در 
ایران؛ مقایسه تطبیقی با کشور های منتخب دنیا و ارائه راهکار های بهبود وضعیت اقتصاد فرهنگ در 

کشور. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. سال چهارم. شماره 13.
27. نظری زاده، فرهاد؛ فرزانه شاه میروالیتی و صدیقه رضائیان فردویی. )1393(. مدل نظام نوآوری 

محصوالت فرهنگی. مجله علمی پژوهشی دانش راهبردی. شماره 10.
28. هندرســن، جمیز و ریچارد کوانت. )1392(. تئوری اقتصاد خرد. مرتضی قره باغیان و جمشید 

پژویان. نشر رسا. چاپ 16.
29. یونسکو. )1388(. صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده فرهنگ. مهرداد وحدتی. تهران: نشر 

مؤسسه نگاه معاصر.
30. Creswell, J. W. (2007). Second Editin Qualitative Inquiry and Research Design: Choos-
ing among Five Approaches. SAGE Publications.
31. Nye, J. S. (2008). The Powers to Lead. London: Oxford University Press.
32. Sasaki, M. (2010). Urban Regeneration through Cultural Creativity and Social Inclusion: 
Rethinking Creative City Theory through a Japanese Case Study. Cities. No. 27.
33. The Economist. (2011). All the World,s a Game. www.economist.com.


