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بهرغم جانمایه فرهنگی انقالب اســامی ،بررســیها در کشور نشاندهنده گسترش عرضه و مصرف
محصوالت فرهنگی خارجی توأم با مضامین و پیامهای نامناسب در جامعه است .این وضعیت از سویی
بیانگر تغییرات اجتماعی و فرهنگی و از ســوی دیگر ،نشــاندهنده ضعفها و عملکرد نامناســب در
سیاستگذاری و ساماندهی فضای خلق ،تولید ،مصرف محصوالت فرهنگی است .نظام نوآوری ،چارچوبی
توانمند برای تحلیل و ارائه راهکار بهمنظور بهبود وضع نوآوری و تولید محصوالت فرهنگی است« .نظام
نوآوری محصوالت فرهنگی» نظامی اســت که مراحل ایدهپردازی ،تولید ،فروش و مصرف محصوالت
فرهنگی و حتی پیامدهای پس از مصرف را در چارچوبی یکپارچه و نظاممند بررسی و تغییرات الزم برای
رفع چالشها و ارتقای شرایط را پیشنهاد میدهد .نظام پیشنهادی ،مواردی از ایندست را مورد تأکید قرار
میدهد :یکپارچهسازی سیاستی ،اولویتبندی محصوالت ،تقویت پژوهشهای صنایع فرهنگی ،حمایت از
افراد کلیدی و هنرمندان ،بهبود سازوکارهای حمایت مالی و قانونی ،آموزش و آگاهیبخشی عمومی ،ایجاد
پارکهای صنایع فرهنگی ،ایجاد خوشهها و قطبهای صنایع فرهنگی ،توسعه کریدورهای تجاریسازی
محصوالت فرهنگی ،حمایت از شــرکتهای کوچک و متوسط فرهنگبنیان ،استقرار نظام آیندهپژوهی
و رصد محصوالت فرهنگی .این مطالعه با توجه به گستردگی ،برمبنای روشی ترکیبی بهکمک مطالعات
کتابخانهای (ادبیات و مبانی نظری) ،مورد کاوی (تجربیات کشورها) و تحلیل محتوای کیفی دیدگاههای
صاحبنظران انجام شده است و نتایج را در قالب الگوی نظام نوآوری محصوالت فرهنگی ارائه کرده است.
واژگان كلیدی:
نظام نوآوری ،صنایع فرهنگی ،محصوالت فرهنگی ،نظام نوآوری محصوالت فرهنگی

مدلنظامنوآوري
محصوالتفرهنگي
فرهاد نظریزاده

دانشجوی دکترای آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
f.nazarizadeh@ut.ac.ir
(ره)

فرزانه میرشاهوالیتی

دانشجوی دکترای آیندهپژوهی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
f.shahvelayati@gmail.com
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مقدمه

محصــوالت فرهنگی ،مجموعه کاالها و خدمات فرهنگی هســتند که بهجز کارکردهای

اقتصادی ،حامل ایدهها ،نمادها و شــیو ه زندگی بوده در نقشهای مختلف اطالعرسانی،

ســرگرمکنندگی ،هویتســازی و اثرگذاری بر تجارب فرهنگی ظاهر میشوند .محصول
فرهنگی ،صرفاً کاال یا خدمت اقتصادی نبوده بلکه حامل سبک زندگی ،باورها و ارزشها

هســتند .تحلیل روندهای جهانی نشــان میدهد محصوالت فرهنگی نهتنها در مباحث
اجتماعــی و فرهنگــی نقش و تأثیر روزافزونی یافته بلکه بهشــدت در حوزههای اقتصاد

(نظیــر اقتصاد خالق و اقتصاد فرهنگی) ،سیاســت (نظیر قدرت نــرم) و امنیتی (نظیر
جنگ هوشــمند و امنیت نرم) تأثیرگذار شدهاند .جالبتر آنکه مطالعات آیندهپژوهی در
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بلندمدت نقش و تأثیر فزایندهای را برای محصوالت فرهنگی قائل اســت و حتی بهزعم

برخی ،بهدنبال عصر توســعه اقتصادی ،توســعه صنعتی و توسعه اجتماعی؛ دنیای آینده

دوران توسعه فرهنگی خواهد بود.
بیان مسئله

با وجود رشــد فزاینده تولید و مصرف محصوالت فرهنگی ،آمار نشــان میدهد بیشــتر
کشورهای در حال توسعه نقش فرعی در تولید و نوآوری در این عرصه داشته و در دنیای
امروز بیشــتر بهعنوان بازار مصرف محصــوالت فرهنگی (بهخصوص محصوالت فرهنگی

مُدرن) شــناخته میشوند .بحث محصوالت فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران وضعیت

خاصی دارد ،زیرا فراتر از وضعیت عمومی کشورهای در حال توسعه ،انقالب اسالمی ایران

با ماهیتی فرهنگی از ســویی مسئولیت سنگینی برای بازسازی و تعالی فرهنگی جامعه

داشته و از دیگر سو حامل پیامهای مهم و جدید برای جهان میباشد که عرضه و اشاعه
آنها نیازمند قالب متناسب از جنس محصوالت فرهنگی است .با این حال فضای فرهنگ

بســیار پیچیده و ظریف است و با وجود اقدامات بسیاری که صورت گرفته ،میزان تحقق
موفقیت در حد مورد انتظار و متناسب با نیاز جامعه و اهداف انقالب اسالمی نبوده است.

برخی معتقدند در بــروز این وضعیت هم کمبودها و دالیل داخلی و هم محدودیتهای
خارجی دخیلاند ،اما در هرصورت برآیند شــرایط نشــان میدهد روند تولید و مصرف
محصوالت فرهنگی بومی (اســامی ـ ایرانی) در جامعه ســطح و تعادل الزم را ندارد که

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

یکی از دالیل اصلی آن ،ضعف نوآوری در زمینه تولید و عرضه محصوالت فرهنگی است.

درباره کمبودها و چالشهای عرصه محصوالت فرهنگی توسط صاحبنظران و حتی

عموم هشــدارهایی داده شده است .اما راهحل این چالشها و چارچوبی که بتوان مسائل

متعدد و گوناگون مدیریتی و اجرایی در فرایند ایدهپردازی ،نوآوری ،تولید ،عرضه و مصرف

محصوالت فرهنگی را تحلیل و راهکارهای مناسب و متفاوتی با آنچه تاکنون بوده تجویز

کرد ،چیست؟ باید گفت یکی از چارچوبهای نوین و نسبتاً جامع در این زمینه که مانند

چتری مفهومی ،مباحث ایدهپردازی ،ابتکار ،خلق هنری ،تولید ،تجاریســازی ،مصرف،
اثرات و پیامدهای اجتماعی و غیره را در نظر میگیرد ،مفهوم نظام نوآوری است .هرچند

نظام نوآوری در عرصه فنّاوری و صنایع متعارف طی  30سال گذشته بهسرعت رواج یافته

و امروزه بهخوبی شناخته شــده؛ اما نظام نوآوری محصوالت فرهنگی موضوعی جدید و

بکر است که صبغه نظری و تجربی کمی در جهان دارد.

با این توضیحات ،ســؤاالت اصلــی این پژوهش عبارت اســت از اینکه :مهمترین

مشــکالت و کمبودهای در عرصه محصوالت فرهنگی کشــور چیســت؟ نظام نوآوری
چــه تحلیل و راهکاری بــرای رفع این کمبودها در نوآوری ،تولید و مصرف محصوالت

فرهنگی دارد؟ در اینصورت چارچوب یا الگوی پیشنهادی نظام نوآوری برای محصوالت
فرهنگی چیست؟

تعریف و جایگاه نوآوری

نوآوری نقش اساسی در بقا و پیشرفت هر سازمان و جامعهای دارد .نوآوری فرایندی شامل

ایدهپردازی تا فعالیتهای تحقیقاتی ،توسعه نمونه ،تولید و عرضه محصول به بازار است.

(کُرسی 1و دیگران )4-6 :2006 ،بهدلیل وجود تنوع و گوناگونی در عرصه نوآوری ،برخی
ال از حیث شدت نوآوری ،میتوان طیفی
تالش کردهاند انواع آن را دستهبندی نمایند :مث ً

از نوآوری تدریجی یا بهبود تا نوآوری جهشــی یا اساســی را مشاهده نمود( .نظریزاده،

 )1391بهلحاظ موضوعی نیز تنوع زیادی وجود دارد :توســعه محصول و خدمات جدید،

فرایندهای سازمانی جدید ،ایجاد بازارهای جدید ،بستهبندی و نحوه عرضه جدید ،نوآوری
مدیریتی ،نوآوری در منابع ،نوآوری در نحوه ســازماندهی امور مطرح اســت( .ا ِستوری،2
1. Corsi
2. Storey
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8 :2004؛ دِراکِر1985 ،1؛ بولی 2و دیگران؛  2003و هالبروک و هیوز )1999 ،3همچنین
نوآوری دارای سطوحی است که تا حدودی معرف نوع مطالعات رایج در خصوص نوآوری
ال برخی به سطح خرد (شرکت یا بنگاه) ،سطح میانی (مناطق و خوشهها)
هم هست :مث ً

و ســطح کالن (ملی) اشــاره میکنند( .داپفِر و پاتز)2008 ،4یا بعضی نوآوری در سطح
فراملی را مورد توجه قرار دادهاند( .بلوسی و دیگران)2010 ،5

چارچوب مفهومی نظام نوآوری

در مطالعات نوآوری ،معموالً مباحث در سطح بنگاه تحت عنوان مدیریت نوآوری شناخته

میشود .اما وقتی به عناصر متکثر و تعامالت متعدد آنها در قلمروی موضوعی یا جغرافیایی

40

وسیع (نظیر کشور یا بخش اقتصادی) میپردازند ،از آنها بهعنوان نظام نوآوری یاد میشود

که به موضوع سیاســتگذاری مرتبط میگردد .در این چارچوب ،نظام ملی نوآوری ،نظام
نوآوری منطقهای یا مناطق نوآور (قسمتهای جغرافیایی فروملی) و نظام نوآوری بخشی،

معروفتریــن نظامات رایجاند .با اینکه «نظام ملی نوآوری» مفهوم محوری در نوآوری در

ســطح کالن اســت ،ولی نمیتوان بحث نظام نوآوری منطقهای و نظام نوآوری بخشی را
نادیده گرفت.

نظام ملی نوآوری عبارت اســت از عناصر و روابطی که در تولید ،انتشار و بهکارگیری

اقتصادی از یــک فنّاوری در مرزهای درونی با یکدیگر در تعاملاند (الندوال )1992 ،6و

یا مجموعهای در سطح ملی که تعامل میان آنها عملکرد نوآورانه را در شرکتها بههمراه

دارد( .نلسون )1993 ،7اهمیت رویکرد نظام نوآوری در ویژگیهای زیر است:

1.1توجه به دانش و یادگیری بهعنوان متغیر درونزا و تحلیل عوامل مؤثر بر آن
2.2داشتن نگاهی کلنگر و چندسطحی

3.3نگاه تکاملی به نوآوری با تأکید بر اهمیت سابقه تاریخی و وابستگی به مسیر این پدیده
 4.4نگاه نظاممند به نوآوری در تحلیلها

1. Drucker
2. Boly
3. Halbrook & Hughes
4. Dopfer & Potts
5. Belussi
6. Lundvall
7. Nelson
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5.5تأکید بر وابستگی و غیرخطی بودن نوآوری

6.6در برداشتن نوآوریهای محصوالت فنّاورانه و سازمانی
7.7تأکید بر نقش بنیادین نهادها در نوآوری

8.8توجه به دیگر مفاهیم توسعه در جهت مفهومسازیهای جدید

9.9چارچوب مفهومی مناسب نسبت به نظریههای رسمی (ادکوئیست و هامن)1999 ،1

بــرای پرداختــن به نظام نوآوری در ســطح ملی ،نمیتوان به زیرنظامهای بخشــی

(موضوعــی) و منطقهای (جغرافیایی) توجه نکرد .هر نظام نوآوری ملی دســتکم درون
خود شــامل نظامهای بخشی و منطقهای است .بهعنوان مثال «نظام نوآوری محصوالت

فرهنگی» ترکیبی از مفاهیم و چارچوبهای نظام ملی نوآوری ،نظام بخشــی نوآوری و
نظام منطقهای نوآوری است (شکل  .)1نکته مورد تأکید نظام ملی نوآوری در این شکل
مفاهیم هماهنگکنندگی ،انسجامبخشــی و خطمشــیگذاری کالنی است که در بستر

نظام ملی نــوآوری میتواند اتفاق بیفتد .نظام نوآوری منطقهای میتواند مبنای آمایش،
شبکهســازی و پیادهسازی برنامههای نوآوری فراهم کند .از سویی ،بهکمک مفهوم نظام

بخشــی نوآوری ،حوزههای مختلف و متنوع صنایع فرهنگی هویت یافته و امکان تعریف
و تبیین زیربخشهای گوناگون فراهم شود.

مفهوم نظام ملی نوآوری

هماهنگی ،انسجامبخشی،
خطمشی و...
مفهوم نظام منطقهای نوآوری
آمایش ،شبکهسازی و
اقدامپذیری و...

مفهوم نظامبخشی نوآوری

هویتبخشی و تعیین
زیرنظامهای مرتبط و...

شكل  :1نگاشت نظامهاي ملي ،بخشي و منطقهاي نوآوري
در عرصه محصوالت فرهنگي (نويسندگان مقاله)
1. Edquist & Hommen
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تولید و نوآوری در عرصه محصوالت فرهنگی بهنسبت جدید و موضوعی میانرشتهای

و متأثــر از نظریــات اقتصادی و فرهنگی اســت .بهطور مثال ،بهزعــم پرات مفهوم یا

ایــده «نظام تولید صنایع فرهنگی» ترکیبی نــو از ایده بوردیو ( )1993درباره «حوزه
فرهنگ» و مفهوم «نظام نوآوری» الندوال ( )1992است( .پِرَت )1997 ،1نظام نوآوری

مُبیّن رویکردی جامع و بینرشــتهای با ظرفیت توجه و پوشــش به تمام یا اکثر عوامل
تعیینکننــده نوآوری اســت .نمایی کلی از نظام نــوآوری و بازیگران آن را میتوان در

شکل  2مشاهده نمود.
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تقاضا

شرایط چارچوبی کالن

مصرفکنندگان (مشتریان نهایی)

محیط مالی ،مالیات و مشوقها ،تمایل

تولیدکنندگان (مشتریان میانی)

عمومی به نوآوری و کارآفرینی ،جابجایی

  نظام سیاسی

  نظام آموزش و تحقیقات

حکومت

آموزش حرفهای

راهبری و مدیریت

آموزش و تحقیقات
عالی

سیاستهای
تحقیق و توسعه

تحقیقات بخش

نظام تولید

شرکتهای بزرگ

سازمانهای واسط

مؤسسات تحقیقاتی،
پارکهای علمی و
مراکز رشد

شرکتهای کوچک و
متوسط بالغ
شرکتهای جدید
فنّاوريمحور

زیرساختها

استانداردها

حمایت از نوآوری حقوق ماکیت فکری و
نظامهای اطالعاتی
و کسب و کار

نظام بانکی و
سرمایهگذاری خطرپذیر

شکل :2مدل کلی بازیگران و تعامالت آنها در نظام ملی نوآوری (آرنولد و کولمن)2001 ،2

1. Pratt
2. Arnold & Kuhlman

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

تعریف صنایع و محصوالت فرهنگی

مفهــوم «صنایع فرهنگی» نخســتینبار طی جنگ جهانــی دوم در مکتب فرانکفورت

برای توصیف صنعت قدرتمند فیلمســازی آمریکا شکل گرفت( .نقیبالسادات:1388 ،
 )9در ادامــه ،طــی دهه  1960برخی تحلیلگران در نظری جدید اظهار داشــتند که

فرایند کاالســازی [و تولید انبوه محصوالت فرهنگی] الزاماً همیشــه منجر به انحطاط
چهره فرهنگ نشــده؛ برعکس ،تولید صنعتی یا دیجیتالــی کاالها و خدمات فرهنگی

اغلب نتایج مثبتی [نظیر امکان دسترسی عموم و قرار گرفتن در معرض نقد گسترده]
بهبــار میآورد .از اینرو در دهه  1980اصطالح صنایع فرهنگی بهتدریج بار منفی را از

دســت داد و کمکم توسط دانشگاهیان و سیاستگذاران در مفهومی مثبت بهکار گرفته
شد( .یونسکو)2013 ،1

تولیــدات یا محصــوالت فرهنگی عبارت اســت از مجموعــه کاالها و خدمات

فرهنگی که حامل اید هها ،نمادها ،را ههای زندگی بوده ،اطال عرســان ،سرگر مکننده،

کمککننده به ســاخت هویت مشــترک و تأثیرگذار بر تجــارب فرهنگی و حاصل

خالقیت فردی یا جمعی هستند( .یونسکو )84 :2005 ،در تعریفی دیگر ،محصوالت

فرهنگــی به مجموعهای از کاالها و خدمات بــا درونمایه فرهنگی و معنوی اطالق
میشود که برای غنیسازی حیات روحانی و پاالیش روح بهکار میروند( .حسینیپور

سیســخت و کیاسی )48 :1392 ،در همین ارتباط صنعت فرهنگی ،کاال و خدمات

فرهنگــی اســت که بهصورت صنعتی یا تجــاری ،تولید ،بازتولیــد ،انبار و یا توزیع

میشــود؛ یعنی کاال یا خدماتی که در مقیاس وسیع و هماهنگ مبتنی بر مالحظات

اقتصادی و نه از روی عالقه به توســعه فرهنگی عرضه میشــوند و بهعبارت دیگر،
بخش مادی فرهنگ که قابل تولید و لمس و در واقع ،بخش ســختافزاری فرهنگ

اســت( .صالحی امیــری و محمدی )160 :1392 ،تعاریف و دســتهبند یها در این

زمینه متنوع و متعدد بوده است .در ادامه معرو فترین و معتبرترین دستهبند یهای
رایج صنایع فرهنگی ارائه شــده است.

1. UNESCO

43

راهبرد فرهنگ /شماره سی و یکم /پائیز 1394

جدول :1رویکردهای مختلف برای دستهبندی صنایع و محصوالت فرهنگی( 1یونسکو 22 :2013 ،و
آنکتاد)13 :2008 ،2
مدل
دیسیاماس
(انگلیس)

44

تبلیغات
معماری
بازار هنر و
عتیقه
صنایع دستی
طراحی
مد
فیلم و ویدئو
موسیقی
هنرهای
نمایشی
نشر
نرمافزار
تلویزیون و
رادیو
بازیهای
رایانهای

مدل محتوای
نمادین

مدل داویر
متحدالمرکز

مدل حقوق مالکیت
1
وایپو

صنایع فرهنگی صنایع فرهنگی صنایع مالکیتی اصلی:
تبلیغات
اصلی:
اصلی:
کلکسیونری
ادبیات
تبلیغات
فیلم و ویدئو
موسیقی
فیلم
هنرهای نمایشی موسیقی
اینترنت
هنرهای تجسمی هنرهای نمایشی
موسیقی
نشر
سایر صنایع
نشر
تلویزیون و رادیو فرهنگی اصلی :نرمافزار
تلویزیون و رادیو
بازیهای رایانهای فیلم
صنایع فرهنگی موزه و کتابخانه هنرهای تجسمی و گرافیک
صنایع فرهنگی صنایع مالکیتی فرعی:
فرعی:
معماری
گستردهتر:
الکترونیک
کفش و لباس
خدمات میراث
مصرفی
طراح
نشر
مُد
مُد
ضبط صدا
نرمافزار
تلویزیون و رادیو لوازم خانگی
ورزش
اسباببازی
صنایع فرهنگی بازی رایانهای
صنایع وابسته :صنایع مالکیتی وابسته:
وابسته:
مواد خام ضبطکردن
تبلیغات
هنرهای خالق
الکترونیک مصرفی
معماری
آالت موسیقی
طراحی
کاغذ
مد
تجهیزات عکاسی و کپی

مدل آماری
یونسکو
صنایع فرهنگی
اصلی:
موزه ،نمایشگاه،
کتابخانه
هنرهای نمایشی
جشنها و آیینها
هنرهای تجسمی
و دستی
طراحی
نشر
تلویزیون و رادیو
فیلم و ویدئو
عکاسی
رسانههای تعاملی
صنایع فرهنگی
گستردهتر:
آالت موسیقی
تجهیزات صدا
معماری
تبلیغات
تجهیزات چاپ
نرمافزار
تجهیزات سمعی
ـ بصری

مدل
آمریکایی
برای هنر
تبلیغات
معماری
خدمات و
مدارس هنری
طراحی
فیلم
موزه و
باغوحش
موسیقی
هنرهای
نمایشی
نشر
رادیو و
تلویزیون
هنرهای
تجسمی

دیدگاههای نظری درخصوص محصوالت فرهنگی

در بررسی دیدگاههای مطرح مرتبط با محصوالت فرهنگی ،شش نظریه برجسته شناسایی،
بررسی و خالصه شده است( .آدورنو و هورکهایمر1375 ،؛ احمدی1380 ،؛ بشیریه1380 ،؛

لووی1376 ،؛ اوگه1389 ،؛ فکوهی1381 ،؛ روحانی1388 ،؛ مدنی1386 ،؛ اِناِسا ِس,3

2012؛ جین 2001 ،4و  2005و بوردیو و پاسرون)1990 ،5

1. WIPO
2. UNCTAD
3. NSS
4. Jin
5. Bourdieu & Passeron

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

جدول  :2جمعبندی رویکردهای نظری به فرهنگ و صنایع فرهنگی (نویسندگان مقاله)
ردیف

نظریه

مفاهیم کلیدی مطرحشده

1

مکتب
فرانکفورت:
آدورنو و
هورکهایمر

 .1این رویکرد ،دیدگاه انتقادی را به تولید صنعتی محصوالت فرهنگی مطرح میسازد
یءانگاری و کاالییشدن فرهنگ میشود
 .2تولید صنعتی محصوالت فرهنگی باعث ش 
 .3نتیجه تولید انبوه ،قرار گرفتن اقتصاد در زیربنا و تبدیل فرهنگ به روبنا میشود
 .4محوریــت بحثها و نقدهــا در این نظریه ،حول مفهوم نظریه ارزش مبادله (در
اقتصاد) است
 .5تولید انبوه کاالهای فرهنگی سازوکاری صنعتی است که در دست سرمایهداران
و حاکمان قرار میگیرد و در تولید انبوه کاالهای فرهنگی ،هنر تحت ســلطه نظام
مبادله و صنعت است
 .6طبقهبندی محصوالت فرهنگی براساس دستهبندی مصرفکنندگان است یعنی
هنر و هنرمند مهم نیست ،بلکه پذیرش کاال از سوی مصرفکننده (ارزش مبادله)
مهم است
 .7عنصر کلیدی در خلق آثار هنرمنداناند ولی دغذغه هنرمند که ارائه پیام انقالبی
از طریق اثر است ،در تولید انبوه گم میشود

2

مکتب
فرانکفورت:
بنیامین

 .1ایــن رویکــرد ،دیدگاه انتقادی را به تولید صنعتــی محصوالت فرهنگی مطرح
میسازد ولی دیدگاهش یکسره منفی نیست
 .2از یکسو ،تولید انبوه باعث از بین رفتن تجلی هنری و اصالت اثر میشود
 .3از ســوی دیگر ،موجب دسترسی عمومی به محصوالت شده و امکان نقد وسیع
را فراهــم ســاخته و درنتیجــه موجب اعتالی هنر و گســترش ذوق هنری و نقد
عمومیتر آثار میشود
 .4تولید انبوه محصوالت فرهنگی ،انحصار مصرف طبقه ثروتمند را از بین میبرد
 .5عنصر کلیدی هنرمنداناند ولی دغذغه هنرمند صرفاً ارائه پیام انقالبی نیست ،بلکه
انقالبی کردن ابزارها و وسایل ارائه پیام میباشد که در تولید انبوه امکانپذیر است

3

 .1این رویکرد ،بدوا ً دیدگاهی انتقادی مانند مکتب فرانکفورت داشت ولی در ادامه،
با تحلیل تأثیرات محصوالت فرهنگی (رسانهها) بر مصرفکنندگان ،بهنوعی تولید
انبوه را پذیرفت
مکتب بیرمنگام
 .2از منظر این مکتب ،مطالعه فرهنگ با جامعه ،سیاست و اقتصاد پیوند خورده است
 .3نظــر به پذیرش تولیــد انبوه ،عنصر کلیدی همان چرخههــای تولید ،توزیع و
مصرف خواهد بود

4

 .1این رویکرد ،دیدگاهی سیاســی و ابزاری نســبت بــه تولید صنعتی محصوالت
فرهنگی مطرح میسازد
 .2محصوالت فرهنگی ابزار قدرتها (نه الزاماً دولتها) برای تحمیل اراده بر حریف
نظریه قدرت نرم بهصورت نرم است
 .3ارزش محصوالت فرهنگی در اقناعی بودن آن اســت و در صورت تبلیغی شدن،
ارزش خود ار از دست میدهد
 .4عنصر کلیدی مصرفکنندگاناند
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5

نظریه فنّاوری
نرم

 .1این رویکرد ،دیدگاهی اقتصادی ـ اجتماعی را نسبت به تولید صنعتی محصوالت
فرهنگی مطرح میسازد
 .2محور اصلی صنایع و محصوالت فرهنگی ،فنّاوری نرم است
 .3فنّــاوری نرم ،قابلیت خلق ارزش از دانش فرهنگی و اجتماعی اســت که محل
اثرگذاری آن بر روح انسان و جامعه است
 .4ارزش محصول فرهنگی بر حســب میزان تأثیر بر مصرفکننده تعریف میشود
نه محتوای مادی محصول
 .5عنصر کلیدی ،کارآفرینان فرهنگیاند و سرمایه مادی نقش ثانوی دارد

6

نظریه سرمایه
فرهنگی

 .1این رویکرد ،دیدگاهی اجتماعی ـ اقتصادی را نسبت به تولید صنعتی محصوالت
فرهنگی مطرح میسازد
 .2ســرمایه فرهنگی آن عنصر اجتماعی است که به تعریف و جنبههای رابطه فرد
و جامعه میپردازد
 .3سرمایه فرهنگی قابل انتقال فوری به دیگری نیست ولی در عینحال میتواند به
سرمایه اقتصادی و سایر انواع سرمایه (اجتماعی ،نمادین) تبدیل شود
 .4مصرف کاالی فرهنگی معرف شیوه متمایزی از زندگی و اندیشه است
 .5مصرف کاالی فرهنگی نیازمند سرمایه اقتصادی است ،لذا طبقات فقیر مادی از
آن محروماند که این امر موجب محرومیت فرهنگی و نهایتاً فقر فرهنگی میشود
 .6تولید انبوه محصوالت فرهنگی موجب رفع کمبود مذکور و امکان مصرف عمومی
محصوالت فرهنگی میشود
 .7عنصر کلیدی ،ســرمایه فرهنگیای اســت که قابلیت تبدیلشــدن به سرمایه
اقتصادی را دارد

نوآوری در صنایع و محصوالت فرهنگی

صنایع فرهنگی حوزهای در ناحیه تقاطع هنر ،کســبوکار و فنّاوری قرار دارد( .شیوما و

ل ِرو )2013 ،1لذا از آن حیث که در حیطه کسبوکار و فنّاوری قرار دارد ،کاال یا خدمات

اقتصــادی و دارای ویژگیهای کلــی و عمومی اعم از عرضه و تقاضا ،مدل کســبوکار
فرایندهای تولید ،نظام نوآوری ،زنجیره ارزش ،قیمت ،کیفیت و ...اســت .بر ایناســاس

چهار کارکرد اصلی از صنایع فرهنگ موردنظر اســت :خلق ،تولید ،انتشار و بهرهبرداری.
(باقریمقدم )41 :1385 ،ارتباط این کارکردها در قالب زنجیره ارزش قابل تعریف است

که بهعنوان نمونه در شکل  3قابل نمایش است( .اقتباس از :آنکتاد)2008 ،

با مقایســه این شکل با سایر حوزههای تولید و صنایع متعارف ،مشاهده میشود که

چارچوب کلی آن با آنچه در ســایر صنایع تولیدی و خدماتی رخ میدهد ،تفاوت اساسی

ندارد .اما دو موضوع مهم در آن قابل بحث اســت :نخست اینکه خلق اعم از ایدهپردازی،
آفرینش ،ابداع ،ابتکار و امثال آن در عرصه فرهنگی ،موضوعی بیشــتر هنری و انســانی
1. Schiuma & Lerro

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

است .در حالیکه این امر در صنایع متعارف اغلب مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه

در قلمــرو علوم تجربی و مهندســی صورت میگیرد .دوم اینکــه در این فرایند ،پس از
مرحله مصرف به اثرات اجتماعی (و فرهنگی) تأکید شده که ویژگی برجسته محصوالت

فرهنگی است و در سایر محصوالت ،آثار و پیامدهای بعدی اغلب در چارچوب مفاهیم و
شاخصهای اقتصادی تعبیر و تفسیر میشوند.

مشارکت

ارائه پذیرش
(تبادل با مصرفکننده)

اشاعه

(توزیع ،عمدهفروشی،
خردهفروشی)

تولید

خلق

(تولید تک نمونه ،تولید انبوه،
ابزارها ،زیرساختها)

(محتوا ،ایده ،ابتکار)

حفظ و نگهداری
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نقد و آموزش

آموزش و یادگیری

شکل :3زنجیره خالقیت در تولید محصوالت فرهنگی (اقتباس از :آنکتاد)2008 ,

به اینترتیب ،مدل بسطیافته برای نوآوری و تولید در عرصه محصوالت فرهنگی را که

مالحظات مراحل احصای ایدهها از منابع فرهنگی تا توســعه و عرضه این نوع محصوالت

را مورد توجه قرار دهد ،میتوان بهصورت شکل  4تعریف نمود.

منابع دینی
ـ معارف دینی
ـ علم و خرد بشری
ـ محیط اجتماعی
ـ میراث و تجارب
تاریخی
ـ محیط طبیعی

منابع فرهنگی بهروز شده با زمان
ـ تعلیم و تربیت
ـ علوم تجربی
تکنولوژی
تکنولوژیخلق   ـ هنرها
نوآوری  فرهنگی
ـ اخالق
فرهنگ
ـ خلق ثانویه
ـ خلق اولیه
ـ تولید
ـ قوانین
ـ بازتولید
ـ عرفها
ـ توسعه
ـ توسعه
ـ باورها
ـ انتشار
ـ میراث تاریخی

محصوالت ،کاالها و
خدمات فرهنگی
ـ کتاب
ـ موسیقی
ـ فیلم
ـ سرگرمی
ـ هنرهای دستی
ـ تبلیغات دینی

شکل :4مدل فنّاوری فرهنگی (باقریمقدم)52 :1385 ،
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نظریات بومی درباره محصوالت فرهنگی

براســاس مطالعات نظری و همانطور که تجارب کشــورها نشان میدهد ،نظام نوآوری
محصوالت فرهنگی کشور اغلب بهدلیل تنوع و شرایط مختلف زیستبوم تفکری ،فرهنگی،
مقررات ،جغرافیا ،منابع و غیره ویژگیهای خاص خود را دارد .شاید بتوان گفت مهمترین

وجه تمایز یا تفاوت اساســی جمهوری اســامی ایران با تفکر مسلط بر جهان امروز این
است که در اندیشه حاکم بر بخش عمده جهان دیدگاههای اومانیستی و لیبرالیستی در

الیههای نظامهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی نفوذ بسیاری دارد .در نهایت رفاهطلبی
ناشــی از این تفکرات موجب شــده تا تفکر اقتصادی ،پایه و اساس قرار گرفته و فرهنگ
حکم روبنا را داشته باشد .لذا در وجه غالب امروزین ،صنایع فرهنگی حوزه مشترک میان

48

حوزههای اجتماعی و اقتصادی تعریف شــده است .در این چارچوب ،دو مفهوم «سرمایه

فرهنگی» و «نظام نوآوری» محوریت صنایع فرهنگی را شکل دادهاند.
حوزه
اجتماعی

مفهوم سرمایه فرهنگی

صنایع
فرهنگی

محوریت با:
رویکرد سرمایهداری با
جایگزین نمودن فرهنگ

حوزه
اقتصادی

محوریت با:
علوم تجربی و مهندسی و
تحقیق و توسعه فنّاوری

مفهوم نظام نوآوری

شکل  :5چارچوب مفهومی متداول در تبیین صنایع فرهنگی (نویسندگان مقاله)

بهعبارتی آنگونه که نجفیعلمی بیان میکند :این رویکرد باعث میشود جوهره فرهنگ

نیز با معیارهای اقتصادی تعریف و تبیین شود .اما تجربه سالهای پس از انقالب اسالمی
ایران ،همســو با تحوالت نوین نظری درباره توسعه همهجانبه ،توجه ویژه و غیراقتصادی

به فرهنگ و نقش آن در توســعه را اجتنابناپذیر کرده است( .نجفیعلمی)85 :1383 ،
در اینراستا جمالزاده میگوید :همین بعد فرهنگی و نقش مذهب در انقالب ایران است
که آن را از ســایر انقالبها متمایز کرده و باعث شــده تا نظریهپردازان انقالب در تبیین
انقالب اســامی بر عنصر ایدئولوژی تأکید کنند( .جمالزاده )1391 ،لذا برخالف جریان

غالب جهان ،در تفکر انقالب اســامی و در دیدگاه رهبران و علمای دینی معاصر ،اتفاقاً

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

فرهنگ زیربنا و ســایر امور از جمله اقتصاد روبنا هستند .در تالش برای توسعه مفهومی

نظام نوآوری مبتنی بر این دیدگاه ،تالش کردیم تا نظرات و دیدگاههای امام خمینی(ره)،
رهبر معظم انقالب و استاد شهید مطهری را بررسی و تحلیل کنیم.

در ایــن زمینه ،شــهید مطهــری در مقابله با دو اندیشــه رایج غربی اومانیســتی و

مارکسیســتی و تعریفی که از انسان ارائه میدهند ،نظری جدید عرضه مینماید .ایشان
این سؤال را مطرح میسازد که آیا نهاد اقتصاد که مربوط به تولید و روابط تولیدی است،

زیربناست و سایر نهادهای اجتماعی که محل تجلی انسانیت انسان است ،روبنا و فرع یا

انعکاسی از اقتصاد هستند؟ در پاسخ به این سؤال ،ایشان دو جنبه مادی و معنوی برای
انسان قائل میشود و معتقد است در پرتوی جنبه معنوی تمدن است که جنبههای مادی
آن نیز مجال رشد مییابد( .پاکروان)1393 ،

امام خمینی(ره) نیز فرهنگ را اساســیترین موضوع جامعه تلقی نمودهاند« :بیشــک

باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت جامعه دخالت اساسی دارد ،فرهنگ آن جامعه

اســت .اساساً فرهنگ در جامعه ،هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد .قضیه
تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت فرهنگ صحیح باشد .شما کوشش کنید

که فرهنگ را فرهنگ مستقل اسالمی درست کنید ،جوانهایی که در این فرهنگ تربیت
میشوند همانهایی هستند که مقدرات کشور در دست آنهاست .اگر یک ملتی فرهنگش

اینطور تربیت بشود ،این فرهنگ ،فرهنگ غنی اسالمی است و مملکت یک مملکت آرام

مترقی خواهد بود»( .امام خمینی(ره) )72 :1383 ،نظریه فرهنگی امام خمینی(ره) مبتنی
بر ساخت انسان فرهنگی است .ایشان اهمیت زیادی برای انسانسازی ،فرهنگ اسالمی و

هدایت بشر بهسمت اصول انسانی قائل بودند .ایشان انسان فرهنگی را بهعنوان اصلیترین

جوهر فرهنگ قلمداد نموده و تکامل نظام اجتماعی را مســتلزم ســاخت انسان فرهنگی
میدانند( .پاکروان )1393 ،با اینحال دیدگاه ایشــان یکسره انسانگرا و فردی نیست:

علیرغم اینکه انســان فرهنگی ،هســته مرکز دیدگاه امام خمینی(ره) را تشکیل میدهد،
ولی در منظومه فکری ایشــان سیاســتگذاری فرهنگی یکی از عمدهترین وظایف دولت
تلقی میشــود و دولت نهتنها موظف به تأمین کاال و خدمات عمومی اســت ،بلکه نقش

هدایتگری را نیز بر عهده دارد( .خانمحمدی )1386 ،بنابراین ،دیدگاه ایشان ،دیدگاهی
دوســویه اســت که از یک طرف بر انسان فرهنگی تأکید دارد و از سوی دیگر ،بر وظایف

هدایتگری و سیاستگذاری دولت در امور فرهنگی تأکید مینماید.
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دیدگاه مقام معظم رهبری را میتوان همراستا با نظرات امام خمینی(ره) ارزیابی نمود.

ایشــان نیز فرهنگ را اصل و اســاس جامعه تلقی کرده و اقتصاد و سیاست را فرع بر آن
میدانند« :فرهنگ ،هویت یک ملت است .ارزشهای فرهنگی روح و معنای حقیقی یک

ملت است .فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست ،حاشیه و ذیل سیاست نیست ،اقتصاد و
سیاست حاشیه و ذیل فرهنگاند .باید به این توجه کرد.»1

ایــن مفاهیمکمک میکند تا در اصول حاکم بر نظــام نوآوری محصوالت فرهنگی،

مالحظاتی را در نظر بگیریم و بر این مبنا الگوی خود را بهلحاظ مفهومی توسعه دهیم .به

عبارتی ،اگرچه صنایع فرهنگی در فضای مشترک حوزههای اقتصادی و اجتماعی قابل بحث
است ،ولی در طراحی الگوی جدیدی که آن را «نظام نوآوری محصوالت فرهنگی» مینامیم،
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دو مفهوم اصلی یعنی «نظام نوآوری» و «سرمایه فرهنگی» مورد بازنگری قرار میگیرد:

از منظر اقتصادی و در زمینه چارچوب نظام نوآوری ،بهشــکل متعارف موتور اصلی بر

نوآوریِ تحقیق و توسعه و استفاده از فنّاوریهای حاصل از دانش تجربی و مهندسی برای
ساخت و تولید فرآوردهها تأکید دارد .ولی در محصوالت فرهنگی مهمترین تفاوت این است

که نظام نوآوری بر خلق ایده و آفرینشهای هنری منبعث از دانش نمادین تأکید مینماید.

از جنبــه اجتماعــی ،نظریه غالب درباره نظام تولید محصوالت فرهنگی بر ســرمایه

فرهنگی تأکید دارد .ولی با رویکرد بومی ،گرچه سرمایه فرهنگی وجود دارد ،ولی مرجع
اســتفادهکننده و نحوه استفاده از ســرمایههای فرهنگی اهمیت بیشتری مییابد .لذا با

درنظر گرفتن این مفاهیم ،در شکل  6تالش کردهایم این موضوع را بهنمایش بگذاریم.
حوزه
فرهنگی ـ اجتماعی

ن فرهنگی
مفهوم انسا 

صنایع

فرهنگی

متکی بر انسان فرهنگی
بهعنوان ایدهپرداز ،خالق و
بهرهبردار از سرمایه فرهنگی

حوزه
اقتصادی

متکی بر ایدهپردازی ،دانش
نمادین و آفرینش هنری

مفهوم نظام نوآوری

شكل :6توسعه چارچوب مفهومی بومي در تبیین صنایع فرهنگی (نویسندگان مقاله)

 .1دیدار با اعضای شورایعالی انقالب فرهنگی1392/9/19 ،

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

روششناسی

در این تحقیق از روش ترکیبی اســتفاده شده اســت :نخست مطالعه کتابخانهای مبانی

و نظریــات مربــوط به محصوالت فرهنگی ،نوآوری و نظام نوآوری با بررســی 500منبع
مختلف .دوم ،مطالعه موردی تجربیات ده کشــور (اسالمی ،اروپایی ،آفریقایی ،آسیایی) و
استخراج درسهای مهم و قابل یادگیری آنها .سوم ،تحلیل محتوای دیدگاه صاحبنظران

دینی ،فرهنگی و نوآوری بهمنظور توســعه مفاهیم بومی ،اســتخراج و احصاء چالشها و
راهکارهای متناسب با وضعیت کشور .چهارم ،طراحی مدل در قالب الگوی نظام نوآوری
محصوالت فرهنگی با تحلیل شــرایط ،مقایســه و جمعبندی چارچوب نظری ،یافتههای

دیگران ،راهکارهای پیشــنهادی و بررســی تطبیقی وضعیت کشور ،چالشها و راهکارها
پیشنهادی صاحبنظران.

تجارب کشورها در نوآوری محصوالت فرهنگی

چون محصوالت و صنایع فرهنگی ،بیش از ســایر محصوالت و صنایع ،وابسته به بافتار و
زمینههای اجتماعی هســتند ،شاید تجارب کشورهای مختلف را باید با مالحظات و دقت
نظر بیشتری بررسی و مورد بهرهبرداری قرار داد .یکی از گزینههای مناسب در این زمینه،
کشورهای اسالمی هستند که از برخی جهات فکری و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ،شباهت

بیشتری با ایران دارند .میراث اسالمی ،جوهری غنی برای صنعت محتوا و بستری محکم

برای فعالیتهای فرهنگی ارائه میدهد .این میراث فرهنگی جهانی ،سرشــار از مصنوعات
معماری ،هنرهای اســامی ،ادبیات ،اندیشهها و ســایر جلوههای فرهنگی مختلف است.

(آیسسکو)30-31 :1387 ،

در کنار دســتهبندی اسالمی و غیراسالمی ،همه کشورها ـ چه توسعهیافته و چه در

حال توســعه ـ غنی از تنوع فرهنگی و نخبگان خالقاند .سنتهای این کشورها ،میراث
منحصربهفردی از موسیقی ،صنایع دستی ،هنرهای تجسمی ،آیینها ،اجراها ،قصهگویی

و تجربههــای فرهنگی را فراهم میســازد .تمامی این تجلیــات فرهنگی محلی و ملی،
داراییهایی هستند که سرمایه فرهنگی را اعم از ملموس و ناملموس بازنمایی میکنند .این

داراییها میتوانند آرایه پیچیدهای از محصوالت خالق تجاری و غیرتجاری را با محتوای

فرهنگی ارائه دهند که منعکسکننده خالقیت و نخبگی آفرینندگان آنهاست .در مجموع
محصوالت فرهنگی از اینقبیل ظرفیت بالقوه ایجاد دســتاوردهای اقتصادی و اجتماعی
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را درخود دارند( .آنکتاد )201 :2008 ،مطالعات ما نشــان میدهد در کشورهای مختلف
اعم از شرقی و غربی و پیشرفته یا در حال توسعه شامل نمونههای مطالعاتی بنگالدش،

چین ،هند ،کره جنوبی ،مالزی ،نپال ،پاکســتان ،اســترالیا ،برخی کشورهای آفریقایی و
فرانسه ،بحث صنایع و محصوالت فرهنگی مورد توجه روزافزونی قرار دارد .بهطور کلیتر

شاید بتوان گفت کشورهای مختلف جهان کمابیش از صنایع فرهنگی برخوردار و حداقل

بهرهبردار تعدادی از محصوالت فرهنگیاند و بررسیها نشان میدهد که این بخش ،پویا
و در حال رشد است.

میتوان گفت دلیل وجود اختالفات میان کشــورها درخصوص صنایع و محصوالت

فرهنگی ،وجود شرایط و دیدگاههای متفاوت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است .برخی،

52

ال متفاوت از سایر محصوالت و مباحثی فراتر از اقتصاد دانسته
محصوالت فرهنگی را کام ً

و مســائل سیاسی و ایدئولوژیک را در اولویت قرار میدهند و لذا مداخله جدی دولت را

مجاز و بلکه الزم میدانند؛ در مقابل ،عدهای چنین مباحثی را موجه ندانسته ،معتقدند

نهایتــاً محصوالت فرهنگی مانند ســایر کاالها در بازارهای داخلــی و خارجی با انگیزه

ســود بهفروش میرســند و حمایت از آن را نوعی تبعیض با انگیزههای حمایت داخلی
نسبت به رقبای خارجی میدانند .در این طیف نگرشها ،کشورهای مختلفی را از منظر

اهــداف و کارکردهای نهایی مورد نظر هر کشــور و همچنیــن از حیث مباحث کلیدی
نظیر سیاستگذاری ،فرایندها و زیرساختها بررسی کردیم .در ادامه وضعیت کلی موارد

مطالعهشــده در قالبی مشترکدر جدول  3ارائه شده است( .آیسسکو1387 ،؛ یونسکو،

1379؛ شــورای بررســی متون و کتب علوم انسانی1385 ،؛ باقریمقدم1385 ،؛ ایوبی،

1389؛ یونسکو2013 ،؛ آنکتاد2008 ،؛ کانینگام2004 ،1؛ شورای هنر استرالیا2006 ،2؛
آرت و بیزنــس2008 ،3؛ موالنیه1999 ،4؛ پوآریه و دوبــا2002 ،5؛ چوگنِت 2005 ،6و

اتحادیه اروپا)2012 ،7

1. Cunningham
2. Australia Council For The Arts
3. Art & Business
4. Moulinier
5. Poirrier and Dubois
6. Chougnet
7. EU

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

جدول :3وضعیت نوآوری و تولید محصوالت فرهنگی کشورها (نویسندگان مقاله)
کشورها

هند

اهداف و کارکردها

سیاستگذاری و نظارت

فرایندهای اجرایی

• تقســیمبندی و مراکــز • توانمندســازی و تقویت
• توسعه فرهنگی
افراد هنرمند و دارای ایده
• ارائــه تصویری مثبت از منطقهای
• تقســیمبندی موضوعی (پدیدآورندگان)
هند به جهان
• حضور پررنگ و ایفای نقش
(زیربخشها)
• کسب درآمد
مؤسسات و شرکتهای فعال
• سیاستهای مالیاتی
• اشتغال
• واگذاری تصدی به بخش (واسطهها ،تولیدکنندگان،
سرمایهگذاران و غیره)
خصوصی
• پایبندی به قوانین جهانی
مرتبط

زیرساختها
• توســعه بیشــتر توسط
بخش خصوصــی (مانند
سینما)
• مشارکت دولتی کاالهای
عمومی (رادیو و تلویزیون)
• قانون کپیرایت و اجرای آن
• مراکز آرشیو ملی
• واردات فنّاوریهای جدید
• توســعه مراکز آموزش
مهارتهای چندگانه

• گسترش صنایع فرهنگی • بهکارگیری فنّاوری مدرن • ارائــه خدمات به جامعه
• حفظ هویت ملی
• حفظ ارزشهای سنتی • عمومیســازی صنایــع در خدمت صنایع فرهنگی هنرمندان
• ارائه آموزش تخصصی و
اندونزی • تأمین نیازهای جامعه فرهنگی
آموزش استفاده از فنّاوری
• تحقیقات
• در دورهای متمرکــز و
ســپس با توجه به ساختار
حکومت توزیعشده
• هماهنگی از طریق وزارت
فرهنگ و جهانگردی
• دفاتر و ادارههای تخصصی
• وجــود نهادهــای ملی و
غیردولتی

• حمایــت از هنرمندان
نخبه
• حمایت از صنایع کوچک
و متوسط
• حمایــت از طراحــی و
بســتهبندی محصــوالت
فرهنگی
• حمایت از تجاریسازی
محصوالت فرهنگی

• تصویب قوانین حمایتی
• طرحهــای بلندمدت و
میانمدت فرهنگی
• اعطای کمکهای مالی
• حمایــت از تحقیقــات
مرتبط
• جوایز و جشنوارهها
• حمایت از صادرات
• ارتقای خالقیت عمومی
• ا ر تقــا ی خال قیــت
دانشآموزان

• بازسازی فرهنگی ناشی
از توسعه سریع اقتصادی
• ارائه تصویر و دورنمایی
روشن از کره به جهان
• بهرهمنــدی و تــوازن
کره
اقتصــادی در بازارهــای
جنوبی
داخلی و خارجی
• ایجاد رفاه و برخورداری
فرهنگی عمومی

• حفظ میراث فرهنگی و • افزایــش آگاهی همگانی
درخصــوص محصــوالت
غنای هویت ملی
فرهنگی
• اتحاد و یکپارچگی
• حمایت قــوی در زمینه
• توازن قومی ـ نژادی
• درآمدزایی برای دولت ،اعتبــارات مالی محصوالت
فرهنگی
شرکتها و افراد
• حمایت قــوی در زمینه
آموزشهــای مرتبــط بــا
مالزی
محصوالت فرهنگی
• حمایت قــوی در زمینه
ایجاد فرصتهای اقتصادی
محصوالت فرهنگی
• حمایت از بخش خصوصی
• حمایــت از اســتفاده و
مصرف محصوالت فرهنگی
توسط عموم مردم

• ســازماندهی و مدیریت
برنامههای توسعه فرهنگی
• حفظ شبکههای فرهنگی
• نظارت بــر فعالیتهای
مؤسسات فرهنگی
• ارائه مشاوره و راهنمایی

• ایجــاد بانــک دادههای
فرهنگی
ک (پارک)
• ایجاد شــهر 
صنایع فرهنگی
• هماهنگیهای خارجی با
نهادهای بینالمللی
• اعطای جوایز هنری
• اعطای کمکهای مالی
و تخفیفات مالیاتی
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کشورها

نپال

54

اهداف و کارکردها

سیاستگذاری و نظارت

فرایندهای اجرایی

زیرساختها

• توسعه و اشاعه فرهنگ • بهرسمیت شناختن صنایع • تأکیــد بــر هنرمندان • توسعه تحقیقات
بهعنوان منشأ محصوالت • توسعه آموزش
فرهنگی
• کسب درآمد
• اســتفاده از فنّاوریهای
• در دســتور قــرار دادن کیفی
• استفاده از منابع غیربومی جدید
حمایتهای مالی
• تأکیــد بــر ارتبــاط با
• ارائه یارانههای آموزشی برای تولیدات فرهنگی
رسانهها
• تقویت بخش خصوصی

• توجــه بــه مرزهــای • توجه متــوازن به تولید،
فرهنگی کشــور و صیانت فروش و توزیع ،انتشــار و
مصرف کاالهای فرهنگی
از آنها
• کسب منافع اقتصادی و • عدم تمرکز بر سیاستهای
پاکستان
بازدارنده و سلبی و بهجای
در اختیار گرفتن بازار
آن تأکید بر تدابیر ایجابی
• آمــوزش عمومی به مردم
در مورد میراث فرهنگیشان

• تغییر شــیوههای تولید • ایجاد مراکز آرشیو
بهســمت صنعتــی و • اســتفاده از فنّــاوری و
شیوههای تولید صنعتی
فنّاورشدن
• توجه جــدی به فروش • آمــوزش و توســعه
مهارتهای انسانی
و بازار
• توجــه بــه عــادات و
روانشناسی مصرفکننده

• تقویت هویت و خالقیت
فرهنگی آفریقایی
• ایجاد مشــاغل جدید و
فرصتهای درآمدزایی
• تضمین سازمان ،تولید،
توزیع ،عرضه و محافظت از
کشورهای
محصوالت صنایع فرهنگی
آفریقایی
آفریقایی

• اتخاذ رویکرد یکپارچه به
صنایع فرهنگی از جنبههای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
• کاهش وابستگی به دنیای
خــارج از آفریقا در تولید و
توزیع کاالهای فرهنگی
• گسترش مشارکت مردمی
در توسعه فرهنگی درونزا
• حمایت در قالب سیاســت
یارانهای
• تقویت رقابتپذیری کاالهای
فرهنگــی آفریقا با چارچوب
جهانیشدن بازارها

• تســهیل مشارکتهای
نهــادی جدید بین بخش
خصوصی ،بخش دولتی و
جامعه مدنی
• تقویت ابتکار و نوآوری
خصوصــی و اجتماعــی
برای شرکتهای کوچک
و متوسط
• تطبیــق پاســخهای
منعطــف دولتهــا بــا
ابتکارات بخش خصوصی
در جهات توســعه صنایع
فرهنگی

• تعالی سازمان و محافظت
از آفرینندگان و افراد خالق
• ایجــاد شــبکهای برای
بهاشتراکگذاری اطالعات
جهانی و ابتکارات محلی
• تضمیــن منابــع جدید
بــرای توســعه اقتصادی
آفریقا
• ایجاد یک بازار مشترک
محصــو ال ت فر هنگــی
آفریقایی و توسعه همکاری
فرا آفریقایی

• دفــاع از هــوت ملی و
فرهنگی
• استفاده از هنر در جهت
همبستگی و انسجام ملی
• صیانت از میراث فرهنگی
• دفاع از تنوع فرهنگی و
رویارویی با آمریکاییشدن
جهان فرهنگی
• جلوه اقتصادی بهعنوان
اهمیت مرتبه دوم

• شناسایی صنایع فرهنگی
و تعریف مســئولیت قانونی
وزارت فرهنگ در توسعه و
گسترش آن
• دولتمداری (نقش پررنگ
دولت) و ســرمایهگذاری در
عرصه فرهنگ
• تخصیص  1درصد از کل
بودجه دولت برای فرهنگ
• تمرکــز زدایــی و واگذاری
اختیارات به قدرتهای محلی
• تخفیفها و مشــوقهای
مالیاتی به افراد و شرکتها
(صنایع) فرهنگی
• حمایــت از فعالیتهای
فرهنگــی و هنــری و
دردســترس عمــوم قــرار
گرفتــن آنها با گســترش
دامنه دسترسی عمومی
• اتخاذ سیاستهای خرید
فرهنگی دولتی و غیر آن

• کمک بــه آفرینشهای
هنری
• کمــک بــه عرضــه
دستاوردهای هنری
• آمــوزش و گســترش
فعالیتهــای فرهنکــی
شهروندان
• اتخاذ تدابیر تنظیمی و
سهم محصوالت فرهنگی
هدایت توزیع
ِ
• نظــارت و
و عرضــه برنامههــا و
ال
محصوالت فرهنگی (مث ً
فیلمهای فرانسوی زبان)
• حمایــت از هنرمندان،
نویسندگان و افراد خالق

• تأســیس مراکز حمایت
از خالقیت
• تأمیــن و حمایت مالی
توسط دولت و بانکها
• ایجــاد ســازمانها و یا
تعریف وظایف بینالمللی
در جهــت صــادارت
محصوالت فرهنگی
• سیاســتهای ترویــج
فرهنگ و زبان فرانســه؛
همکار یهای دانشگاهی؛
فعالیتهای فوق برنامه
• ایجاد بستر حمایتهای
قانونی
• ایجاد بستر حمایتها و
مشوقهای مالیاتی

فرانسه

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

کشورها

اهداف و کارکردها

سیاستگذاری و نظارت

• تدوین لوایــح دولتی در
• منافع اقتصادی
• حفاظت و ارتقای میراث زیربخشهای کلیدی صنایع
فرهنگی
فرهنگی
• تعییــن اولویتهایی در
صنایع فرهنگی
استرالیا
• نظــارت بر روند فعالیت و
توسعه صنایع فرهنگی
• اعطــای کمکهــا و
حمایتهای مالی
• توسعه آموزشهای مرتبط

بنگالدش

چین

فرایندهای اجرایی

زیرساختها

• ارتقــای درآمــدی
هنرمندان
• مدلهای توزیع محتوای
دیجیتالی
• مشــارکت در بازاریابی
و توزیع
• تشویق و تسهیل پیوند
میان حوزههــای مختلف
هنر و همکاری علم و هنر

• تسهیل تبادالت فرهنگی
خارجی
• ایجاد مراکز اطالعرسانی،
تســهیل دسترســی بــه
اطالعات
• ارتقــای ســطح آگاهی
عمومی مردم
• توســعه آموزشهــای
خالق در مدارس و ســایر
سطوح

• تصویــب قانون اساســی • تأکید بــر آموزش افراد • توســعه زیرســاختها
فعــال در زمینــه تولید توســط دولت بهخصوص
(مجلس)
در امر آموزش
• مداخله دولت در حمایت محصوالت فرهنگی
• حمایت از انتشــار آثار • توسعه اماکن فرهنگی
و نظارت
• ایجاد مراکز آرشیو ملی
• درجهبندی و اعطای یارانه فاخر
• ایجاد زیرســاختهای
به مطبوعات
پرهزینه مانند استودیوها
• تقســیمبندی منطقهای
برای فیلمسازی
(بهخصوص تمرکز شهری)
• برگــزاری جشــنواره و
• تقســیمبندی موضوعی
اعطای جوایز به آثار برتر
(زیربخشها)
• تسهیل روابط بینالمللی
• تســهیل دسترســی به
بازارها
• تقســیمبندی منطقهای
(بهخصوص تمرکز شهری)
• تقســیمبندی موضوعی
(زیربخشها)
• توســعه هنــر و تقویت
فرهنگ عمومی
• افزایش آگاهی ایدئولوژیک
دربــاره اهمیــت و ضرورت
توسعه صنایع فرهنگی
• تقویت مدیریت و روابط
• تنوعبخشــی منابــع در
زمینه تأمین اعتبارات
• بهکارگیری سیاست جذب
و تشویق
• تســهیالت و تقویــت
اقتصادی
• تدوین طرحهای بلندمدت
توسعه صنایع فرهنگی
• توسعه پروژهمحور صنایع
فرهنگــی توأم با توســعه
زیرساختها
• هد فگــذاری اهــداف
اقتصادی ملموس

• حفظ واحدهای فرهنگی
از طریــق خوداتکایــی
فرهنگی
• توسعه صنایع فرهنگی
در قالب کســبوکارها و
شرکتهای خصوصی
• ســاخت شــتابناک
تأسیســات و تجهیــزات
فرهنگی
• حمایت از ایجاد و توسعه
شرکتهای صنایع خالق
• تقویت روابط و تعامالت
شــبکهای شــرکتهای
مختلف
• تبــادالت فرهنگــی
خارجی بسیار فعال و جلب
مشارکت اقتصادی خارجی
• افزایــش مقیاس صنایع
فرهنگی در حال توسعه

• توســعه اماکن فرهنگی
(سینما ،تئاتر)...،
• ایجاد پارکهای صنایع
خــاق براســاس اماکن
موجــود و قابل تبدیل به
کاربری صنایع فرهنگی
• ایجاد خوشههای صنایع
خالق
• کســب پول از مجاری
مختلف ،تقویت خودیاری
و توسعه صنایع فرهنگی
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نظرات صاحبنظران در خصوص نوآوری محصوالت فرهنگی

در کشورهای در حالتوسعه معموالً داراییها و سرمایههای فرهنگی غنی وجود دارد ولی

بهســادگی تبدیل به محصوالت قابل فروش نمیشوند .به دالیل مختلف ،امکان استفاده
از صنایع فرهنگی در راســتای خلق دســتاورد ،صادرات و اشتغال پایینتر از حد انتظار

اســت و فرصتهای دستیابی به توســعه اصیل از طریق پیشبرد اقتصاد خالق از دست
میرود .این مشــکل بهدلیل وجود طیفی از مسائلی است که کشورهای در حال توسعه
با آنها مواجهاند ،از جمله مهمترین چالشهایی که تحقیقات مختلف به آن اشــاره دارد،

عبارتاند از:

ـ فقــدان چارچوب شــفاف برای درک و تحلیــل اقتصاد خالق بهعنــوان زیربنای
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ـ فقدان اطالعات عملکرد اقتصاد خالق در چارچوب توسعه راهبردهای مبنایی آن

ـ مشخصات غیرمتعارف ساختار اقتصاد خالق بهجای سیاستهای عمومی که مستلزم

رویکردهای اختصاصی است

ـ فقدان ظرفیت نهادی برای توســعه صنایع فرهنگی و خالق در کشــورهای درحال
توسعه ،بهخصوص در محافظت و تقویت حقوق مالکیت فکری

این واقعیت که کشــورهای توســعهیافته دارای مزیت بزرگ پیشــتازی در بازار

کاالهــای و خدمات فرهنگی و خالقاند ،باعث میشــود رقابت کشــورهای در حال
توســعه با آنها در بازارهای جهانی بســیار سخت باشد .در این فضای کلی ،چالشها و
مشــکالت خاصی نیز در کشورمان بهچشــم میخورد که گریبانگیر تولید و نوآوری

در عرصه محصوالت فرهنگی است و باعث میشود این عرصه علیرغم همه تالشها،

عملکرد مطلوبی نداشته باشد.

باقریمقدم اشــاره میکند که در تولید و نوآوری محصوالت فرهنگی سه نظام اصلی

سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با موضوع قرار میگیرند( .باقریمقدم،

 )54 :1385با توجه به چارچوب مفهومی مذکور و دیدگاههای بومی و دینی که پیش از
این اشاره شد ،در شکل  7وجوه ارتباط این سه نظام با موضوع تولید و نوآوری محصوالت

فرهنگی ارائه شده است:

ـ سرمایهها و داراییهای فرهنگی :دستمایهها و منابع و منشأ اصلی ایجاد محصوالت

فرهنگی

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

ـ انســان فرهنگی :عنصر کلیدی و خالق در تبدیل داراییها و سرمایههای فرهنگی

به طرحها و تولیدات فرهنگی

ـ فرایند ایده تا مصرف :الگویی که چرخه نوآوری را منعکس کرده و نشان میدهد

بازیگران و ذینفعان به چه صورت از ســرمایههای فرهنگی و ایدههای خالق اولیه

به تولید گســترده محصوالت قابل فروش و به مصــرف محصوالت فرهنگی متصل
میشوند.

نظام سیاسی
سیاستگذاری ،نظارت
و کنترل

انسان فرهنگی

نظام اقتصادی
نوآوری ،تولید ،توزیع و
مصرف محصوالت فرهنگی

نظام تولید
و نوآوری
محصوالت
فرهنگی

نظام نوآوری

نظام فرهنگی
خلق و توسعه فرهنگ،
بهرهبرداری و اثرپذیری

شكل :7مدل مفهومی رابطه تولید و نوآوری محصوالت فرهنگی
با نظامهای اصلی جامعه (نويسندگان مقاله)

بــا توجه به این چارچوب ،میتوان مســائل و چالشهای این عرص ه را در قلمروهای

ســهگانه سیاستی (نظام سیاسی) ،اجرایی (نظام اقتصادی) و رفتاری (فرهنگی) مشاهده

کرد .بهعنوان مثال ،براســاس نتایج تحقیقات حســینی ،کاالهــا و خدمات فرهنگی [و

نحوه نوآوری و تولید آنها] در ایران دچار مشــکالت و کاســتیهایی است (نجفبیگی و
حسینزادگان:)1390 ،

 .1این کاالها به سه دسته کاالهای سنتی ،میانی و نوین قابل تقسیماند و هنوز سهم

باالیی از آنها را خدمات ســنتی دارد که با ابزارها ،شیوهها و روشهای تکامل نیافته
تولید و عرضه میشــوند .بهطور سنتی بنگاههای تولید و خدمات فرهنگی ،مردمی و
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خصوصی بوده و دولت حضور فعالی در آنها نداشته است.

 .2تأمین اعتبارات الزم برای تولید و عرضه کاالهای فرهنگی بهطور ســنتی برعهده
مردم بوده و انگیزههای معنوی ،اساس تصمیمگیری در اختصاص اعتبار به فعالیتهای

فرهنگی و دینی و مشارکت است.

 .3مجموعهای از این کاالها و خدمات کاالی عمومی محســوب میشــوند و بخش

خصوصی بهدلیل تفکیکناپذیــری و رقابتناپذیری این کاالها ،انگیزهای برای تولید
و عرضه آنها ندارد.

 .4سازمانها و تشکیالت فرهنگی بهعنوان تولیدکننده و عرضهکننده کاالهای فرهنگی
ساختاری ساده ،ناپایدار ،موسمی و سنتی دارند.
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 .5نیروی انســانی بخش عرضه خدمــات فرهنگی ،عمدتاً براســاس تعهد فرهنگی

گزینششده ،فاقد توانمندی تخصصی کافی است.

 .6بنگاههای جدید خدمترســانی فرهنگی از قبیل صداوســیما ،مجتمعهای بزرگ

فرهنگیهنری ،رسانههای جمعی و شبکههای اطالعرسانی و مراکز نمایش ،در حوزه

نفوذ و مشــارکتدهی به مردم نیست و کاالها و خدمات فرهنگی عرضهشده توسط
این مراکز اصوالً جنبه حاکمیتی دارد.

 .7در بسیاری از مناطق کشور بهدلیل محرومیتهای گسترده مالی ،امکان دسترسی

به خدمــات اولیه فرهنگی وجود ندارد و تأمین انگیز ه برای مشــارکتدهی مردم با
دشواریهای جدی مواجه است.

 .8توزیع امکانات و خدمات فرهنگی کشور از نقطهنظر جغرافیایی و جمعیتی ناهمگون

و با اولویتها نقاط شــهری و در نقطه مقابل نقاط روســتایی ،نقاط مرکزی در مقابل
نقاط حاشــیهای و مرزی ،اقشار متوســط در مقابل محرومین ،رده سنی بزرگسال و
میانسال در مقایسه با جوانان و مردان در مقایسه با زنان است.

 .9نهادها و سازمانهای فرهنگی عالوه بر ایفای نقش حاکمیتی در حوز ه فعالیتهای

فرهنگی به تصدیگری پرداختهاند.

مطالعه دیگر که با دیدی کالننگر روی چهار برنامه توســعه کشــور از حیث مباحث

فرهنگی توســط هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی صورت گرفته ،نشــان میدهد

برخی چالشها بهصورت مزمن در این عرصه وجود دارد (هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی

و علمی:)84-98 :1385 ،

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

سیاست فرهنگی در برنامههای توسعه

ـ جایگاه ثابت و مشــخصی برای حوزههای مختلف فرهنگ از جمله آموزش عمومی،
آموزش تخصصی ،پژوهش فرهنگی ،هنرها ،رســانههای جمعی ،فعالیتهای فراغتی
و تفریحــات ،فعالیتهــای مذهبی و اجتماعی در برنامههای توســعه وجود ندارد و

بهاقتضای شرایط و فضای برنامه ،میزان اهمیت و توجه به هر بخش در حوزه فرهنگ
با نوساناتی روبرو است.

ـ بهطورکلی ،برنامهریزی حوزه فرهنگ در برنامههای توســعه بر پایه آگاهی درست

و دادههای واقعی از وضع این حوزه صورت نمیگیرد .افزون بر آن ،مبانی مشــخصی
برای سنجش میزان فعالیت و یا توسعه هر بخش وجود ندارد.

ـ مــواد [قانونی] مرتبط با بخشهای مختلف فرهنگ در موارد متعدد عملیاتی نبوده
و ضمانت اجرایی ندارد .ضمناً اغلب مشخص نیست کدام دستگاه مأمور اجرای کدام

اولویت برنامهای است.

ـ سیاســتگذاری در حوزه فرهنگ ،در مقوله تصدیگری دولت ابهام ساختاری دارد.
سیاستهای فرهنگی برنامههای توسعه تاکنون میزان نقش دولت در اعمال الگوهای
یکسانســازی و تصدیگری را بهدرستی روشن نکرده اســت .چنین امری ناشی از

رویکرد دوگانه در تدوین برنامههاست .درحالیکه برنامهریزان خواهان کاهش همهجانبه

تصدیگری دولت در حوزه فرهنگ و سپردن آن به سازوکار بازار هستند ،رویکردی

دیگر دولت را متولی فرهنگ دانسته و خواستار افزایش تصدیگری و مداخله همهجانبه
در امور فرهنگی است.

ال عدم
ـ چالشهای سیاســتهای فرهنگی در برنامهها نیز منعکس شــده است .مث ً

تبیین وظایف دستگاههای فرهنگی و نحوه نظارت بر آنها در سیاست فرهنگی کشور
موجــب شــده تا هیچ گزارش کیفی از تحقق اهداف فرهنگــی برنامهها و یا تفکیک
وظایف دستگاهها مشاهده نشود.

ـ مشــکل اولیه حوزه فرهنگ در ایران ،اهمال در تبیین ســاختار فرهنگی کشور در

زمینه تولید و توزیع محتوای فرهنگی به عموم جامعه و در ســطوح مختلف اســت.
ســاختار فعلی حوزه فرهنگی متمرکز نبوده و ارتباط سازمانی کنترلکنندهای میان

دســتگاهها سیاستگذار و نظارتی با دستگاههای اجرایی و بدنه مولد فرهنگ بهچشم
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نمیخورد .لذا هر دســتگاه میتواند بنابر درک خود از نیازهای جامعه ،سلیقهای به
فعالیت بپردازد.

اقتصاد فرهنگ

ـ فرهنــگ در ایران در زمره کاالهای عمومی یا حداقل کاالهای خصوصی با منفعت

اجتماعی باالست .بنابراین الزم است در حوزه اقتصاد فرهنگ ،دولت به نقش هدایتی،
نظارتی و مداخلهگرایانه خود در چارچوبهای راهبردی استمرار بخشد.

ـ امور فرهنگی همچون کتاب ،ســینما ،موسیقی و گردشگری متعلق به صنایع سبز
و درآمدزای دنیا بهحســاب میآید .این صنایع هزینه زیستمحیطی کم و درآمد باال

60

داشته و میتواند صنایع جانبی را فعال نماید .لذا صنایع فرهنگی میتواند در توسعه

کشور نقش مثبتی ایفا نماید.

ـ بهعلت دخالتهای گســترده دولت در بخش اقتصاد فرهنگ و ایفای نقش امدادی
(دخالت مســتقیم) ،مردم ایران عادت کردهاند کاال و خدمات فرهنگی را بسیار ارزان

و فــراوان دریافت کنند و بابت امور فرهنگی هزینه اندکی اختصاص دهند .به همین
دلیل ،سهم تفریحات و خدمات فرهنگی در سبد خانوار ایرانی پایین است.

ـ موازیکاری دستگاهها از جمله موانع توفیق اقتصادی بخش فرهنگ در کشور است

و سازمانهای گوناگونی در ارائه خدمات فرهنگی هزینه میکنند و مسئولیت دارند،

لیکن میزان کارایی و همسویی سیاستهای آنها مشخص نیست.

ـ با وجود افزایش بودجه ســاالنه امور فرهنگی ،بهعلت گســتردگی نیاز عمومی به
کاالهای فرهنگی ،این بخش با کمبود اعتبار مواجه اســت .نســبت بودجه اختصاص

یافته در ایران به امور فرهنگی بیشــتر از کشــورهای در حال توســعه و حتی برخی

کشورهای توسعه یافته است؛ لیکن عدم تفکیک میزان نقش دولت و بخش خصوصی،
مانع تحرک منابع اقتصادی در بخش فرهنگ گردیده است.

ال در یک
ـ یارانههای فرهنگی در ایران با مشکل روبروست و نوسانات زیادی دارد .مث ً
سال موضوع یا نهادی یارانه دریافت کرده و یا یارانه آن بهشدت افزایش یافته است؛

اما با تغییر مدیریت دســتگاه و یا قوه قانونگذاری و نظایر آن ،یارانه حذف شــده و یا
کاهش یافته است.

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

ـ نویسندگان و آفرینندگان آثار هنری از یارانه بخش فرهنگ کمتر استفاده کردهاند.

ـ نظام تخصیص اعتبارات به امور فرهنگی آشــفته اســت .طرحهای فرهنگی مانند
طرحهای اقتصادی و صنعتی قابل توجیه برای بانکها نیستند و عموماً توجیه اقتصادی

طرحهای فرهنگی برای نهادهای اعتباری ،نامشــخص اســت و حتی در دستگاههای
ذیربط این امر وجود ندارد.

ـ شــبکههای غیرمجاز توزیع یکی از موانع توفیق اقتصادی فرهنگ در ایران است و

قوانین جدی برای حفظ مالکیت معنوی محصوالت فرهنگی و هنری وجود ندارد [یا

بهخوبی اجرا نمیشود].

ـ درآمدهای ارزی حاصل از جهانگردان و نیز صادرات محصوالت فرهنگی بهشــدت
پایین است.

مصرف فرهنگی

ـ گردش در بوستان و مراکز تفریحی ،عمومیترین و معمولیترین فعالیت فراغتی در

ایران است که تقریباً همه به آن عالقه دارند.

ـ تولید صنایع دستی یکی از فعالیتهای فرهنگی پرطرفدار است.

ـ محصوالت صوتی طرفدار زیادی دارد و  60درصد مردم از آن استفاده میکنند که

بیش از هر چیزی شامل موسیقی است.

ـ تلویزیون رسانهای همگانی و فراگیر ،ولی رادیو رسانه اقلیتهای فرهنگی است.

ـ استفاده از ماهواره و اینترنت با رشد سریعی در حال افزایش است.

اگر تحلیل نظرات برخی صاحبنظران (دکتر مهدی رضائیان ،عنوان مشــاور نوآوری

فرهنگی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی؛ دکتر باقریمقدم ،عضو هیئت علمی دانشگاه

شریف و محقق عرصه صنایع فرهنگی ،دکتر فاتحراد ،عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و

محقق عرصه صنایع فرهنگی؛ دکتر ساری ،مدیر شبکه تلویزیونی پویا؛ دکتر قاضینوری،
معاون سیاستگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و دبیر

ستاد فنّاوری نرم؛ دکتر میرزمانی ،کارشناس شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو کمیتههای

مرتبط؛ مهندس عقیل ملکیفر ،رئیس اندیشــکده صنعت و فنّاوری) (نامه شورا)1393 ،

را به مطالعات فوق اضافه کنیم ،میتوان عمده مشــکالت و چالشهای موجود در عرصه
محصوالت فرهنگی را اینطور جمعبندی نمود:
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جدول  :4جمعبندی مشکالت و چالشهای صنایع محصوالت فرهنگی در ایران (نویسندگان مقاله)
مشکالت عمومی
کشورهای در حالتوسعه

مطالعات حسینی درباره
ایران

هیئت نظارت و ارزیابی
فرهنگی و علمی

دیدگاه برخی صاحبنظران
داخلی

فقدان تمرکز و یکپارچگی و
ارتباطات مؤثر میان دستگاهها نامشــخص بودن سیاستهای
فقدان چارچوب شفاف ناپایــداری ســاختارها و
کالن
و عملکرد سلیقهای آنها
تشکیالت مرتبط
سیاستگذاری
عدم تبیین وظایف دستگاهها
و نحوه نظارت بر آنها

عدم اتخاذ رویکردهای
اختصاصی برای صنایع
فرهنگی

لــزوم هماهنگــی ،یکپارچگی،
فقدان جایگاه تثبیتشده در تعامل و همســویی و پرهیز از
دوبارهکاری
برنامههای توسعه
غیرعملیاتــی بودن قوانین و شبکهســازی نهادهــا و مراکز
مرتبط
سیاستها
ناکارامدی و عدمهمســویی نامناسب بودن سیاستهای خرد
عدم توازن سیاستهای عرضه
سیاستها
و تقاضا

فقدان اطالعات عملکرد
صنایع فرهنگی

فقــدان اطالعــات و آگاهی
واقعی و کافی

رقابت بســیار سخت با
کشــورهای پیشرو در
صنایع فرهنگی

ضعف رقابت و رقابتپذیری
غیراقتصادی بودن یا سودآوری
توجه به کیفیت محصوالت
پایین صنایع فرهنگی
توجه به کمیت تولید
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لزوم رصد و پژوهش

ضــرورت ســازوکارهای جدید
سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه
آشفتگی تخصیص اعتبارات توســعه همکاریهــای خارجی
سنتیبودن و فقدان استفاده
و فقدان مقررات خاص برای (اسالمی) و سرمایهگذاری مشترک
فقدان ظرفیتهای نهادی
از روشهای نوین
مشارکت بانکها و صندوقها لزوم تسهیل و هماهنگی قوانین
و مقررات
تقویت پژوهش و توسعه فنّاوری
مهارت پایین نیروی انسانی

لزوم آموزش مستمر

عدم مشارکت عمومی مردم
در تولید و صنایع فرهنگی
وضعیت ضعیف اقتصاد و عدم
امکان مالی خرید برای عموم
توزیــع ناهمگــون و ضعف
دسترســی فراگیــر بــه
محصوالت فرهنگی
پارادوکس تصــدی دولت و
سازوکار بازار
تصدیگری بخش حاکمیتی
لزوم مداخلــه در محصوالت
و دولتی در صنایع فرهنگی
فرهنگــی بهعنــوان کاالی
عمومی

ارزان کردن محصوالت فاخر

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

مشکالت عمومی
کشورهای در حالتوسعه

مطالعات حسینی درباره
ایران

هیئت نظارت و ارزیابی
فرهنگی و علمی

دیدگاه برخی صاحبنظران
داخلی

ارتقای سالئق و عالئق افراد
فقــدان فرهنــگ مصرف و
لزوم ارتقای درک و ذائقه مردم
هزینهکردن برای محصوالت
لزوم آموزش
فرهنگی
فرهنگسازی و تنظیم بازار
ضرورت حمایت دولتی
فقدان اثربخشی بودجهها با لــزوم افزایــش بودجههــای
دلیل عدم تفکیک نقشهای تحقیقاتی
حمایت از شرکتهای کوچک و
دولت و بخش خصوصی
متوسط [ک.م])
عدم ثبات و نوسان در یارانهها
و حمایتها
عدم تخصیــص حمایتها و
یارانهها به آفرینندگان هنری
و خالق
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وجــود شــبکههای توزیــع
غیرمجاز
پایین بودن درآمدهای ارزی
حاصل از صنایع فرهنگی
اســتفاده و اتکاء به ارزشهای
بومی
حمایت از افــرادی که فرهنگ
اســامی ـ ایرانــی را دنبــال
میکنند
لــزوم تبدیل دانــش و فرهنگ
بومی به محصوالت فرهنگی
نیاز به بازاریابی و تبلیغات

تحلیل چالشها و راهکارهای توسعه نوآوری در محصوالت فرهنگی

برای تبیین بهتر ،الزم اســت فرایندهای اصلی نظام نوآوری را بهصورت گام بهگام نشان
داد .بــا توجه به زنجیره ارزش محصوالت فرهنگی که از ایدهپردازی تا تولید و مصرف را

شامل میشود ،باید نقاط اهرمی و نقشآفرینان کلیدی را مشخص نمود .بهنظر میرسد با
توجه به مسائل و چالشهای بومی براساس نظرات صاحبنظران و متخصصان ،الزم است

به چالشهای موجود در فرایند و ســاختار نظام نوآوری توجه مضاعفی شود و بهعبارتی،
رفع نواقص و جبران ضعفها و کمبودهای موجود در نقشآفرینان و عناصر مؤثر در زمینه
محصوالت فرهنگی ،با اتخاذ راهکارهایی مؤثر مورد توجه قرار گیرد.
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خلق و ایدهپردازی

گروهبندی سنی
گروهبندی طبقاتی
گروهبندیجنسیتی
نقشآفرینان

گروههای مرجع
رسانهها
عموم مردم
خرید دولتی
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عناصر مؤثر

آگاهیبخشی
درک و ذائقه
صادرات
گردشگری
مقررات کنترل بازار
مقررات گمرکی
قیمت
دسترسی آسان
شبکه اطالعاتی

توزیع

اشاعه و آگاهی

عمدهفروشی
خردهفروشی
اثرات شبکهای

معرفی مناسب
ذائقهمصرفکننده

نقشآفرینان

نقشآفرینان

تجار
بستهبندی
عمدهفروشها
خردهفروشها
واسطهها

عناصر مؤثر

جذابیت بازار
دسترسی آسان
سرمایهگذاری
واسطهها

تولیدانبوه

مقیاس تولید
تنوع تولید

خلق ثانویه
بازتولید
طراحی

نقشآفرینان

نقشآفرینان

رسانهها
تجار
واسطهها
مؤسساتتبلیغاتی

کارآفرینان
شرکتهای ک.م
شرکتهای بزرگ
تولیدکنندگان
دولتی
واسطهها

عناصر مؤثر

عناصر مؤثر

آموزش
نام تجاری
مهارت
تجاریسازی
کیفیت محصول
اثرات شبکهای
نمایش مناسب
شبکه اطالعاتی

توسعهنسخه
اصیل

زیرساخت تولید
سرمایهگذاری
فناوری
کیفیت و استاندارد
هزینه تولید
رقابتپذیری
حقوق مالکیت
حمایت مالی

خلق و ایدهپردازی

منابع فرهنگی
خلق اولیه
نیاز جامعه
نقشآفرینان

هنرمندان
شرکتهای ک.م
کارگاههای هنری
واسطهها

پژوهشگران
مراکز تحقیقاتی
دانشگاهها
مراکز حوزوی
روشنفکران
افراد خالق

عناصر مؤثر

عناصر مؤثر

مهارت
تأمین مالی
حمایت مالی
دسترسی به منابع
گفتگو و تعامل
مراکز فرهنگی
حقوق مالکیت

آموزش
تأمین مالی
حمایت مالی
دسترسی به منابع
گفتگو و تعامل
مراکز علمی

شكل  :8مدل فرایندی نظام نوآوری محصوالت فرهنگی در چارچوب زنجیره ارزش (نويسندگان مقاله)

براساس الگوی کلی نظام نوآوری و همچنین با توجه به تجربیات کشورها و دیدگاههای

صاحبنظران داخلی ،میتوان مســائل مبتالبه نــوآوری در عرصه محصوالت فرهنگی را
طبق شکل  9دستهبندی نمود:

مسائل كليدي و مشکالت الیه سیاستگذاری
مسائل كليدي و مشکالت فرایندهای نوآوری و تولید
مصرف

توزیع و
عرضه

خلق و
تولید و
بازتولید ایدهپردازی

مسائل كليدي و مشکالت زیرساختی و پشتیبانی
مسائل كليدي و مشکالت محیط فراملي و بینالمللی
شكل  :9دستهبندی چالشهای اساسی در نظام نوآوری محصوالت فرهنگی (نويسندگان مقاله)

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

اتخاذ رویکرد نظام نوآوری باعث میشــود تا برای تقویت و توســعه نظام محصوالت

فرهنگی موجود ،رویکردی نظاممند (سیســتمی) اتخاذ کنیم .بر این اســاس طبعاً باید
عوامل مؤثر در وروردیهــا ،فرایندها و خروجیهای نظام نوآوری محصوالت فرهنگی را
مورد توجه دقیقتری قرار دهیم .این عوامل در جدول  5مورد توجه قرار گرفته است:
جدول  :5رویکرد نظاممند به دستهبندی انواع عوامل مؤثر بر صنایع فرهنگی در سطح ملی
(اقتباس از :یونسکو)2013 ،
ورودیها و منابع

نیروی کار خالق (افراد)
کسب و کارهای خالق (بنگاهها)
نهادهای فرهنگی
میراث فرهنگی ملموس
میراث فرهنگی ناملموس

ظرفیتها

نتایج/خروجیها

مشارکت دولت
اقتصادی
مشارکت بخش خصوصی
اجتماعی
سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی
فرهنگی
آموزش و تحصیل در فرهنگ و هنر
زیستمحیطی
رسانه و ارتباطات

با توجه به مطالعات و دیدگاههای صاحبنظران داخلی و تجربیات کشــورهای دیگر،

انتظار میرود نظام نوآوری محصوالت فرهنگی کارکردها و وظایف مهم زیر را محقق سازد.
جدول  :6کارکردهای نظری و تجری نظام نوآوری محصوالت فرهنگی (نویسندگان مقاله)
محور

کارکردهای مورد اشاره در
مباحث نظری

• بهبــود وضعیت و هماهنگی در
سیاستگذاری صنایع و محصوالت
فرهنگی
• بهبود قوانین و مقررات
سیاستگذاری
• بهبود وضعیت روابط و تعامالت
و شبکههای همکاری
• هدایت جهتگیریهای تحقیقاتی
و مسیر نوآوریها

مصادیق کارکردهای مورد تأکید در تجارب کشورها

• اتخاذ رویکرد سیاستی آمیخته با توجه به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی
• وجــود حدی از مداخلــه دولتی (حاکمیتی) در قالــب تدوین اهداف،
سیاستها و اقدامات
• تدویــن قوانین ،مقررات و سیاســتهای اغلب ایجابی و بعضاً ســلبی
توسط دولتها
• وجود نوعی آمایش و توزیعشدگی منطقهای در صنایع فرهنگی
• وجود نوعی تقسیمبندی موضوعی (زیربخشها) در صنایع فرهنگی
• توجه توأمان به سیاستهای عرضه و تقاضا
• آگاهیبخشی به مردم در زمینه مصرف فرهنگی
• مردمیکردن صنایع فرهنگی ،خصوصیسازی و گسترش صنایع فرهنگی
• تشویق و حمایت از نوآوری ،خالقیت و آموزشهای مرتبط
• نهادسازی برای حمایت و تشویق فرایندهای ایده تا مصرف
• تشویق تولید داخلی و کاهش وابستگی به محصوالت فرهنگی خارجی
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محور

کارکردهای مورد اشاره در
مباحث نظری

• بهبود وضعیت ایدهپردازی (خلق
مضامین و توسعه نمونه اصیل)
• ارتقــاء کارآفرینــی فرهنگــی
(اشتغال ،شرکتهای ک.م)
فرایندهای
• توسعه و بهکارگیری فنّاوریهای
اصلی
مرتبط و جدید
• بهبود وضعیت توســعه و تولید
محصوالت فرهنگی جدید
• توسعه و عرضه محصوالت جدید
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مصادیق کارکردهای مورد تأکید در تجارب کشورها

• تقویت و بهبود سازوکارهای مدیریتی ،نظارتی و برنامههای توسعه فرهنگی
• ارائه آموزشهای متنوع به هنرمندان و سایر دستاندرکاران صنایع فرهنگی
• حمایت مالی و تشویق هنرمندان و افراد خالق
• تقویت و تشویق نوآوری ،ابتکار و کمک به آفرینشهای هنری
• بهبود فضای کســب و کار صنایع فرهنگی از جنبههای مختلف قانونی،
اقتصادی ،سیاسی و غیره
• حمایت از صنایع کوچک و متوسط فرهنگی
• ایجاد و توسعه زیرساختهای فیزیکی الزم صنایع فرهنگی
• ایجاد و توسعه زیرساختها و شبکههای اطالعاتی و ارتباطی
• تقویت تعامالت و پیوندهای هنر ،علم و صنعت
• توسعه تحقیقات در عرصه صنایع فرهنگی
• بهکارگیری فنّاوریهای مدرن و روشهای نوین تولیدی
• حمایت از تجاریســازی محصوالت فرهنگــی و فعالیتهای مرتبط با
بازاریابی ،عرضه ،فروش ،تبلیغات ،بستهبندی و غیره
• افزایش صادرات به خارج

• توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی (مراکز ،دانشگاهها ،انجمنها،
مدارس و غیره)
• توســعه زیرساختها و تنوعبخشــی به منابع تأمین مالی (صندوقها،
بانکها ،بودجههای دولتی ،کمکها و غیره)
• بهبود وضعیت منابع و تسهیالت • توســعه زیرساختهای قانونی نظیر کپیرایت ،قوانین حمایتی ،قوانین
مالیاتی ،قوانین گمرکی و غیره
مالی و حمایتی
• بهبود وضعیت و توسعه بازارها و • توسعه زیرســاختهای اطالعاتی (مراکز آرشیو ،اطالعرسانی و تسهیل
دسترسی)
مصرف محصوالت فرهنگی
پشتیبان
• بهبود وضعیت و زیرساختهای • توسعه زیرساختهای ارتباطی و تقویت روابط رسانهای و تبلیغاتی
• توسعه زیرساختهای پرهزینه (اماکن ،استودیوهای فیلمسازی پیشرفته و غیره)
تعاملی و ارتباطی
• آموزش و ارتقاء نیروی انسانی • ایجاد بازارهای مشترک ،تسهیل دسترسی به بازارها و امثال آن
• توسعه روابط بینالمللی و تعامالت صادراتمحور
• بهبود وضعیت پژوهش
• توســعه و بهکارگیری شــالوده فنّاوری (فنّاوریهای نوین ،مواد جدید،
روشهای تولید)
• ایجاد و توسعه پارکهای صنایع فرهنگی
• ایجاد خوشههای صنایع فرهنگی

الگوی نظام نوآوری محصوالت فرهنگی

جمعبندی الگوهای ســاختاری ،فرایندی ،مشــکالت و نواقص موجود و نیز راهکارهای
متعارف جهانی و دیدگاههای نظری و تجربیات صاحبنظران داخلی امر سادهای نیست.

بــا این حال ،با درنظر گرفتن مدل کلی نظام نوآوری و یافتههایی که پیش از این بهطور
فشــرده مرور شد ،میتوان الگوی نظام نوآوری محصوالت فرهنگی را با تأکید بر الیهها،

فرایندها و مولفههای اصلی آن در شکل  10مشاهده نمود:

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

سیاستگذاری؛ نظارت؛ ارزیابی
اتخاذ سیاست یکپارچه اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی؛ تدوین قوانین و مقررات؛ توجه متوازن
و مناسب به طرف عرضه و طرف تقاضا ؛ نهادسازی در جهت تشویق و حمایت صنایع فرهنگی؛ آمایش
منطقهای و آمایش موضوعی(زیربخشها) در صنایع فرهنگی؛ خصوصیسازی و مردمیکردن صنایع فرهنگی؛
تشویق تولید و مصرف داخلی محصوالت فرهنگی
فرایندهای اصلی نوآوری در محصوالت فرهنگی
پیامدها
و اثرات

توزیع و
عرضه

بازار و
مصرف

مصرفکنندگان شبکهها و مراکز شبکهها و مراکز
توزیعکننده
و مخاطبان عرضه محصوالت

خلق ثانویه خلق اولیه
اثر و نمونه از مضامین
فرهنگی
هنری

تولید و
بازتولید

مشتریها و مؤسسات و مراکز افراد،گروهها و
توزیعکنندههای تولید محصوالت نهادهای ایدهپرداز
عمده

شبکه مراکز و نهادهای میانجی ،تسهیلگر ،مشاور
تقویت و بهبود سازوکارهای مدیریتی ،نظارتی و برنامههای توسعه فرهنگی؛ ارائه آموزشهای متنوع به هنرمندان
و سایر دستاندرکاران صنایع فرهنگی؛ حمایت مالی و تشویق هنرمندان و افراد خالق؛ تقویت و تشویق؛ نوآوری
و کمک به آفرینشهای هنری؛ بهبود فضای کسبوکار صنایع فرهنگی از جنبههای مختلف قانونی ،اقتصادی،
سیاسی؛ حمایت از صنایع کوچک و متوسط فرهنگی؛ ایجاد و توسعه زیرساختهای فیزیکی الزم صنایع
فرهنگی؛ ایجاد و توسعه زیرساختها و شبکههای اطالعاتی و ارتباطی؛ تقویت تعامالت و پیوندهای هنر ،علم
و صنعت؛ توسعه تحقیقات در عرصه صنایع فرهنگی؛ بهکارگیری فنّاوریهای مدرن و روشهای نوین تولیدی؛
حمایت از تجاریسازی محصوالت فرهنگی و فعالیتهای مرتبط با بازاریابی ،عرضه ،فروش ،تبلیغات ،بستهبندی
و غیره؛ افزایش صادرات به خارج

فضای کسبوکار ،زیرساختها و قابلیتهای الزم
سایر:
سرمایهاجتماعی،
صنایع پشتیبان و ...

تبادل
فرهنگی

شبکههای
اطالعاتی

آموزش و
سرمایه انسانی

تحقیق و
توسعه و
فنّاوری

سرمایهگذاری
و حمایت مالی

قوانین و
مقررات

توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی (مراکز ،دانشگاهها ،انجمنها ،مدارس و غیره)؛ توسعه زیرساختها
و تنوعبخشی به منابع تأمین مالی(صندوقها ،بانکها ،بودجههای دولتی ،کمکها و غیره)؛ زیرساختهای
فیزیکی؛ ظرفیتهای مدیریتی؛توسعه زیرساختهای قانونی نظیر کپیرایت ،قوانین حمایتی ،قوانین مالیاتی،
قوانین گمرکی و غیره؛ توسعه زیرساختهای اطالعاتی (مراکز آرشیو ،اطالعرسانی و تسهیل دسترسی)؛ توسعه
زیرساختهای ارتباطی و تقویت روابط رسانهای و تبلیغاتی؛ توسعه زیرساختهای پرهزینه؛ ایجاد بازارهای
مشترک ،تسهیل دسترسی به بازارها؛ توسعه روابط بینالمللی و تعامالت صادراتمحور؛ توسعه و بهکارگیری
شالوده فنّاوری (فنّاوریهای نوین ،مواد جدید ،روشهای تولید)؛ ایجاد و توسعه پارکهای صنایع فرهنگی؛ ایجاد
خوشههای صنایع فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،صنایع پشتیبان

محیط ملی و بینالمللی
شکل  :10الگوی پیشنهادی نظام نوآوری محصوالت فرهنگی (نویسندگان مقاله)
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جمعبندی و پیشنهادات

در پرداختن به امر تولید و توسعه صنایع و محصوالت فرهنگی ،دیدگاههای مختلفی مطرح
شــده و هر یک کاربردها و اثراتی بهنمایش گذاشته است .یکی از رویکردهای متأخر در
این زمینه رویکرد نظام نوآوری است .نظام نوآوری محصوالت فرهنگی ،رویکرد همهجانبه

و یکپارچه برای ســاماندهی و تقویت نوآوری در محصوالت فرهنگی است که فرایندهای
ایدهپردازی تا تولید و مصرف محصوالت فرهنگی را مورد توجه قرار میدهد .طرحی این

نظام که براســاس مطالعات و پژوهشهای گســترده صورت گرفته ،بهدنبال آن است تا

ناکارآمدیهای موجود در این صنایع را کاســته و راهکارهای اثربخشی در جهت تقویت
صنایع فرهنگی و ارتقای نوآوری در آنها ارائه نماید.
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در عمل بحث نوآوری و تولید محصوالت فرهنگی بهسادگی اتفاق نمیافتد و تعامالت

و روابط پیچیدهای بر آن حاکم است .بهعبارتی ،شکلگیری نظام نوآوری یا ارتقای نظام

موجــود در چارچوب نظام نوآوری بهســادگی و بهســرعت روی نمیدهد ،بلکه ایجاد و
تأثیرگذاری چنین نظامی در طول زمان براساس یادگیری اصالح شده و تکامل مییابد.

در اینراستا ،تجربه اتحادیه اروپا در توسعه صنایع فرهنگی ،فرایندی سه مرحلهای است
که جزئیات آن در شکل  11نمایش داده شده است( .اتحادیه اروپا)2012 ،
مطالعات
نگاشت وضع
موجود

همکاریهای
راهبردی
چارچوب نهادی

ارتقای آگاهی
اطالعات
خدمات

راهبردها
سیاستها
شاخصها

ایجاد
ظرفیت

زیرساختهای
فیزیکی

دسترسی به
منابع مالی

شبکهها و
خوشهها

نوآوری اجتماعی و رفاه تحصیل و یادگیری مادامالعمر
پایداری محیطزیست

توسعه منطقهای

نوآوری و بهرهوری
جهانگردی و برندینگ

فراهم نمودن شرایط و الزامات اولیه

هدف:

فراهم نمودن محیط مساعد
برای صنایع فرهنگی و خالق

تقویت صنایع فرهنگی و خالق

هدف:

شرکتهای خالق رقابتپذیر و
صادراتمحور

تأثیرات و سرریز حاصل

هدف:

پیوند میان صنایــع فرهنگی و
خالق با سایر بخشهای اجتماعی
و اقتصادی

شکل  :11چارچوب فرایندی توسعه صنایع فرهنگی و خالق در اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا)2012 ،

مدل نظام نوآوري محصوالت فرهنگي

آنچه در این مقاله منعکس شد ،حاصل مطالعات و پژوهش مفصلی است که بهتدوین

و پیشــنهاد الگویی برای نظام نوآوری محصوالت فرهنگی منجر شــد .با اینحال بهنظر
میرسد این الگو نه نقطه پایان ،که نقطه آغازی است بر مطالعات ،پژوهشها و اقداماتی

که باید در این عرصه شــدت یابد .به همین دلیل الزم اســت نقشــه راهی حداقل برای
تحقق نظام نوآوری محصوالت فرهنگی در ذهن داشــته باشیم .بههمین دلیل ،بهعنوان

پیشنهادی برای ادامه کار ،سعی کردهایم مسیر بلوغ نظام نوآوری محصوالت فرهنگی را
ترســیم کنیم .طبق این نقشه راه ،فرایندی تکاملی مطرح میشود که از مراحل درک و

تبیین مسئله و شناخت عینی وضع موجود شروع شده تا مراحل عملی و اقدامات اثربخش
و بازنگری آنها ادامه مییابد.
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بازنگری و اصالح مدل نظری و
اجرایی
نظارت و ارزیابی
آثار و دستاوردهای نظام نوآوری
ترسیم چشمانداز و توسعه و
استقرار اولیه نظام نوآوری
شناخت موانع و مشکالت ،احصای
نیازها و تعیین آرمانها و اولویتها
بررسیهای میدانی مبتنی بر
نظام نوآوری
مطالعه و توسعه مدل مفهومی
نظام نوآوری
درک مسئله :ناکارآمدی در تولید و
عرضه محصوالت فرهنگی

شکل  :12نقشه راه شکلگیری و تکامل نظام نوآوری محصوالت فرهنگی (نویسندگان مقاله)
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