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 جهانی  تجاری سازی و رقابت پذیری در سیاست گذاری فرهنگی 

 محصوالت فرهنگی دولت ها 
  1سفیدگری شیدا

  *   2 پورعزت  اصغر   علی
 3انصاری  منوچهر 

 4حسینی اهلل روح سید
   

 

 چکیده 

 یااا تجاری راهبردهای و  کشوری رقابت سطح در  فرهنگی  گذاری  سیاست  بررسیبه  این مقاله  

 تعیاایناصاا ی پاا وه   اهداف .می پردازد   صنعت  و   بنگاه  محصول،  سطوح  در  سازی  تجاری

ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رساایدب بااه آب بااازار   مولفه

توسااعه ای  ،هدفپ وه  از نظر   فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت.کاالهای فرهنگی در کشور  

)کیفاای و  از نظر تجزیه و تح یل داده ها از نوع آمیخته، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و  است

مطالعااا   شااامل هااا داده آوری جمااع منبعپ وه ،  اول مرح هدر   .به حساب می آید  کمی(

فرهنگ و هنر،  ینفر از نخبگاب در حوزه ها 20اساس با    نیبر ا  است،  ها  مصاحبهکتابخانه ای و 

مصاااحبه  سیدر تهااراب و پااار یو هناار یفرهنگ ابیکارکناب و متصد  ،یپ وه  ندهیو آ  تیریمد

( ی)گرندد تئور ادیداده بن هینظر قیمرح ه از طر ایناطالعا  در  لیتح  هیجزصور  گرفت، ت

پرسشنامه در  42۵دوم،  مرح ه. در استخراج شد ا و مدل مفهومی اولیهمولفه هو صور  گرفت  

و با تجزیه و تح یل آنها روابط و منطق بین   عیتوز  یهنر  یو صاحباب کاالها  یمولفاب هنر  نیب

 ارقر بموآز ردمو ،مفهومى لمد (SEM)  رىساختا   الدمعااز    دهستفاا  بامولفه هااا اسااتخراج و  

 گرفت.  

 کاالی فرهنگی ، جهانی   ، رقابت پذیری پذیری رقابت    ، راهبرد، مدل  : اژگان کلیدی و 
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 تهراب  دانشگاه، مدیریت دانشکده  عمومی،  خط مشی گذاری استاد   .1
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 تهران  دانشگاه  ، مدیریت  دانشکده  مدیریت،  علومدانشیار. 3
 تهران  دانشگاه  جهان،  مطالعات دانشکده  فرانسه مطالعات ه تطبیقی، گرو گرایشِ فرانسه ادبیات استادیار. 4
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 مقدمه

قرار   بررسی  و  بحث  تامل،  محل  هنری،  کاالی  تجار   و  هنر  اقتصاد،  مبحث  امروزه 

گرفته و نظرا  مخت فی در مورد آب داده شده است. نظریه پردازاب مکتب فرانکفور   

که    "صنعت و فرهنگ "نیز نقدهای مخت فی در این باره انجام داده اند. در نظریه انتقادی  

توسط تئودور آدرنو و مارک هورکهایمر مطرح شده ضمن بیاب مسایل مخت ف در رابطه  

کاالشدگی اثر هنری و  "با فن آوری، تکنولوژی و اثر هنری و سودمندی اقتصادی، مساله 

ادرنو،    "فرهنگی و  )هورکهایمر  گیرد  می  قرار  بررسی  به  42،  1384مورد  نگاهی  با   .)

از ارکاب اساسی پیشرفت فرهنگ، ادب، هنر و حتی    تاریخ بشریت درمی یابیم که یکی 

و   تجاری  جایی کاالهای  جابه  و  های مخت ف  اقوام سرزمین  فرهنگی  صنعت، برخورد 

فرهنگی است. در دوراب معاصر جهاب در پی همبستگی در نوع تفکر و زندگی است، از  

نیز گروه های هویتی در پی مطرح کردب تفاو  ها  ی فرهنگی و م ی هستند، اما  سویی 

جهانی شدب در بسیاری از مقوله ها همچوب مبحث اقتصادی و فرهنگی، تجار  و هنر  

امری معمول شده است، تداوم گرای  های جهاب شمول نشاب می دهد که هنر و اقتصاد  

بازارهای   شدب  تر  گسترده  شاهد  هر روز  و  دارند  با قدر  حضور  هم  کنار  در  دو  هر 

شدب،    ی در عصر جهانهای مخت ف صنعتی و هنری هستیم. از سویی دیگر  جهانی کاال

مبادله و تعامل باشند،    ی خود ادامه م  یا به ح   یی تنها فرهنگ ها دهند که دارای قدر  

ها ح  ییفرهنگ  در ساختن  جهان  یانسان  یا که  جامعه  نما  یم   یو  .  یند توانند مشارکت 

  ی قدر  مبادله و تعامل فرهنگ   ی برای افزا   یراه ی کارا، فرهنگ تدوین راهبردهای های 

یگر  دیاری  همراه بس  ، کشور ما بهکننده ای که اکنوب  یار نگراب موضوع بس  است.   هاکشور

کشورهای  روبرو   با   جهاب،  از  بس  وجود  . است  آب  بین شکاف  عمیق،    و   واردا   یار 

جامعهآ   است.  ی فرهنگکاالها و خدما   صادرا    از برخوردار  یرغم ع    ما،  یکنون  یا    ی 

و فرهنگ   یه سرما  منابع  غنی بس  یهای  کننده    یشتر مصرفب  باشکوه،   ی تمدن  سابقه   و   یار 

تولیدکنندهاست    ی فرهنگ تردی؟  فرهنگ  یا  ما  امروزه   یدبدوب  کشور  مصرف    وجه   ، در 

   .است   یداکردهغ به پ فرهنگ، یدکنندگی وجه تول  بر کنندگی 
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سیاستتتذارتتت    ا

تجتتا  اد اافرهنگیاا

ستتتاو اقا تا تتتذا

جهتتتا یاپتتت  ر ا

محصوالتافرهنگتتیا

 دقلذاهاا

ا

جهان  یدجد  گزارش عنواب    یمجمع  با  جهان"اقتصاد  -2018  یریذپرقابت    یگزارش 

پ ه بهبود   9با   یراب( اقتصاد اGCI)یجهان یری دهد که شاخص رقابت پذ ینشاب م  "2019

 است.   یدهرس 74نسبت به سال گذشته به رتبه 

پ  یکی به مخاطره    یریج وگ  جهت  یا برای کشورهای مخت ف دن  یونسکو  یشنهادا  از  از 

ب  ، افتادب کردب،  خ ق  و   یابتواب  انتخاب  حق  هو  خود،  پر  ی فرهنگ  یتحفظ  دوره   در 

و نوآوری در    یت خالق  یجادبرای ااست و راهبردهای تجاری سازی    شدب  یقدر  جهان

( تا  49،  1380  نویسندگاب،  )گروهاز عوامل تعیین کننده است    رهنگی ف  یدکنندگاب تول  ین ب

 بت پذیری جهانی بازتابی چشمگیر داشته باشند. بتوانند در عرصه رقا 

اص ی   راهبردی    پ وه  هدف  مدلی  ارتقاتدوین  منظور  پذ  ی به    ی جهان  یریرقابت 

درفرهنگ  یکاالها  در سطح رقابت   ی است. که  فرهنگی  گذاری  به بررسی سیاست  آب 

صنعت   و  بنگاه  محصول،  سطوح  در  سازی  تجاری  یا  تجاری  راهبردهای  و  کشوری 

 خواهد پرداخت.   

  ی جهان  یریرقابت پذ  یبه منظور ارتقا راهبردی  هدف اص ی پ وه  حاضر تدوین مدل  

 دوین شده است: که برای دستیابی به آب اهداف فرعی زیر تی است. فرهنگ  یکاالها 

  در ایرانی  فرهنگی کاالهای پذیری رقابت ارتقای   منظور  به راهبردی های  مولفه  تعیین . 1

 . جهانی  بازارهای

  کاالهای  پذیری رقابت  ارتقای   منظور  به  راهبردی  مدل های مولفه بین روابط  تعیین . 2

 . جهانی بازارهای  در ایرانی  فرهنگی

  کاالهای پذیری رقابت ارتقای منظور  به  راهبردی مدل   های مولفه  بین منطق تعیین . 3

 . جهانی بازارهای  در ایرانی  فرهنگی

  فرهنگی کاالهای  پذیری رقابت ارتقای منظور  به  راهبردی مدل آزموب  و  سنجی  اعتبار. 4

 . جهانی  بازارهای در ایرانی

اخ  در سال سویهای  از  عال   یر  فرهنگ   یشورای  س  در  یانقالب  و   یاستگذاریحوزه    ها 

  از   یکیاما    صور  گرفته است.   ییتالش ها  نظام،  یفرهنگ  های  شاخص  اصول و  یین تع

هنوز  ییها   ینه زم مشاهده   در   یاساس   خال  که  پ  یطراح  شود،  می  آب  مدل  سازی    یاده و 

جهانیبرای    مناسب   راهبردی پذیری  رقابت  الگوهای    ی، کنون  یط شرا  در   ارتقای  از 



242 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

منابع    از  یریگ  بهره  لزوم شود.  می  محسوببرای سطوح مخت ف رقابت پذیری  ضروری  

فرهنگ   یهسرما  و مسای ید  یکی  ی،های  از  ما  یگر  که  مدل ن  را  است    ، راهبردی  ییازمند 

تجاری و  بهنما  یم   فرهنگی  ما  نیاز  جو،  یدا تول  ید،  س طه  به    منحصر  کشورهای 

ن  ی فن  و  یمحصوال  صنعت  ن  ینهزم  از  یاری بس  در  ما   متاسفانهیست،  آنها  یز  های فکری 

کاالها  مصرف هست   و  کننده  آنها  جنبهحت  ین ا  و   یم خدما   مورد  در  و   ی  فکری    های 

ن خودماب  فرهنگ  خاص  صدق معنوی  جامع  هنوز   کند.   ی م   یز  تار  ین تر  هم  یخ  کتاب 

شناساب دانشگاه    یرابا  را  یرابا  یخ تار  ینکام تر  براوب« است.  نوشته »ادوارد  یرابا  ادبیا  

  کتاب های مرجع مربوط به آثار   ینجامع تر  وین  تر  منظم  اند.  تحریر درآورده  به  یجکمبر

و ما  هنری  گدار«  پوپ«،  آرتور  »پروفسورهمچوب    افرادی  را  معماری  »رماب    و  »آندره 

  « ینولد نیک سوب»ر  توسط  یح شدههم مثنوی معنوی تصح هنوز آورده اند. یدپد «یشمنگر

تنظ  و توسط  یمشاهنامه  مول«   شده  به شمار  و  های معتبر  کتاب   از  »ژول    ی م   پرفروش 

که البته اینها فقط بخشی از مثال های قابل    (.Ahmed, Zafar U.et al, 2008,145)  روند

بنابراین تدوین مدلی برای برنامه ریزی    بررسی در یک رسته از کاالهای فرهنگی است.

ارتقا  راهبردی منظور  پذ  ی به  بازارها  یرانی ا  ی فرهنگ  ی کاالها  یری رقابت  ی  جهان  یدر 

 ضرورتی غیر قابل انکار است. 

 پیشینه پژوهش 

بر   این پ وه  و    شناسی روشکه از لحاظ    هایی تفاو عالوه  مشابه    پ وه  های بین 

و دارد  وجود  این زمینه  می  هاینوآوریجزء    در  محسوب  پ وه   لحاظ  این  از  شود، 

نیز   همچنین پ وهشی که به موضوع کاالهای    وجود دارد.  هاییتفاو مدل و اجزای آب 

رقابت حوزه  در  پ وه   فرهنگی  و  نشد  یافت  نیز  بپردازد  جهانی  نظر پذیری  این  از 

استفاده    متمایز گشت. عدم  دلیل  به  هایالبته  از    پذیریدر زمینه رقابت  گذشته  پ وه  

با    پذیری جهانیرقابت  هایمدلداده بنیاد، اجزای ک ی هیچ یک از    پردازینظریهرویکرد  

به لحاظ مفهومی می   ی بین ه هایتواب روابط و مقایساجزای این مدل تطبیق ندارد، ولی 

صور  غیرمستقیم با  . بنابراین، نتایج حاصل از این پ وه  به نوعی و بهانجام داد  هاآب

  ها آبدر ذیل به برخی از های انجام شده در گذشته همخوانی دارد که وه تعدادی از پ 

  گردد:اشاره می
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  موج   از موردی: فرهنگی کاالهای   تجار  عنواب  با  پ وهشی  در ، (2014)  سیونگ  و  پارک

  حدود   عنواب   به  فرهنگی  نزدیکی  و   اقتصادی  توسعه  اثرا    که  دریافتند   آسیا   در   ایکره

  ، ( 2014)  محمود  ظفر  و  س یم  صبا .هستند   اولویت  دارای  فرهنگی  کاالهای  تجار   رایج

  در   دهندهانتقال  نیروی  یک   عنواب  به   فرهنگی  محصوال   تجار   عنواب  با  پ وهشی  در

)  اقتصاد    کننده تعیین  عوامل   که  دریافتند   (پاکستاب  فرهنگی   کاالهای   مطالعه   موردجهانی 

عوامل    فرهنگی  کاالهای  صادرا  است.شامل  زیرساختی  و    سوزانا   و  باکسی  فرهنگی 

  قومی،   تنوع  که  دریافتند   جهانی  رقابت  و  فرهنگی  تنوع  عنواب  با   پ وهشی   در  ،(2017)

  ارایه   رقابتی   جهانی   شاخص   طریق   از   که   کشورهایی   پذیری  رقابت   بر  مذهبی   و   زبانی 

  مدیریت   عنواب  با  پ وهشی  در  ،(2018)   لنگی  استفن  و  کنته  ام  دیوید  .دارد  تاثیر  اند،  شده

  از   تئاتر  مرکزی   وجوها   تمام  به  توجه  که  دریافتند  اجرایی  هنرهای  مدیریت  و  تئاتر

  تواند می  غیره  و  مهماب  هایگروه  و  ب یط  فروش  و  تب یغا   تا  گرفته  بودجه  و  ریزیبرنامه

  عنواب   با   پ وهشی  در   ، (2018)  همکاراب   و  جوناتاب  .گردد  حوزه   این   موفقیت   به  منجر

  وفاداری   چگونه: عمومی باشگاه  کاالهای  عنواب به  نمایشی هنرهای اقتصادی  ارزشگذاری

  یافته   اختصاص   اقتصادی  ارزش   که   دریافتند  ،کنیممی  ایجاد  فرهنگی  کاالی  مصرف  در  را

  شدب   تبدیل  به  مایل  که  کسانی  وی ه  به  ،مخاطباب  توسط  خاص  پرفورمنس  یا  تئاتر  یک  به

  پرداخت   به  مایل  که  کسانی  خصوصا  و  شده  ارایه  خدما   منظم  کنندگاب  مصرف  به

 .گردد حوزه این موفقیت به  منجر  تواندمی  هستند،

  بین   رابطه  متاآنالیز  دشمن؟  یا  دوست  عنواب   با  پ وهشی  در   ،(2020)   همکاراب  و  جوانا

  به   کنندگابمصرف  پاسخ   که   دریافتند  فرهنگی  کاالهای  فروش  و   آنالین  دریایی   دزدی

  بر   منفی  و  مثبت  تأثیر  است  ممکن  فرهنگی  کاالهای  توزیع  در  وریا فن  های  نوآوری

  در (  1390)  زادگاب  حسین  زهره  و  بیگی  نجف  رضا  .باشد  داشته  کاالها  این  فروش

  به   اقتصادی  نگاه  با  کشور  فرهنگی  کاالهای  تجار   و  شدب  جهانی  عنواب  با  پ وهشی

  به   توجهی  بی  که   فتنددریا  فرهنگ  جهانی   بازار   های واقعیت  شناخت  هدف  با  فرهنگ

  حوزه   این  موفقیت  مسیر  در  مانعی  عنواب   به   آب  به  اقتصادی   دیدگاه   و   فرهنگی  اصالت 

  پ وهشی   در(  1394)  محسنی   حدیثه  و  محمودپور  کامراب   تاش،  شهیکی  محمدنبی  .است 

  اقتصاد   بر  تاکید  با  کشورها  پذیریرقابت  شاخص  بر  تاثیرگذار  عوامل  بررسی  عنواب  با
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  با   و   جهاب   کشورهای   میاب  در   پذیری رقابت  بر   بازار   کارایی  های مؤلفه  بررسی   به  ایراب

  ترین مهم  اقتصادی  زیرساخت  مشکال   که  دریافتند  و  پرداختند  ایراب  اقتصاد  بر  تأکید

  روندها،   عنواب   با  پ وهشی   در (  139۵)  عاق ی   لطفع ی   . است  حوزه   این  در   ایراب   ضعف 

  حوزه   در  ب ندمد   تحوال   که  دریافتند  ایراب  در  هنر  اقتصاد  دورنمای  و  ها  گرای 

  آثار   صاحباب و  هنرمنداب مخت ف های گروه مشارکت دلیل به  که دهدمی نشاب هنر اقتصاد

این  خدماتی  زاییاشتغال  از   مثبتی  دورنمای  توابمی  هنری -به  کرد،  تجسم  بخ   برای 

  داده   سوق   فرهنگی  توسعه   و   سازی چابک  سوی   به  اقتصادی  ک ی   های سیاست  طوری که

  عامل   پذیریرقابت  ارتقا  عنواب  با  پ وهشی  در  ،(1398)   دستنایی  کریمی  طاهره  .شوند

  هاى مولفه  و  ارکاب   این   میاب   در  ایراب   جایگاه   بررسی   به   اقتصادها   پیشرفت  اص ی 

  اقتصادی   رونق   بر  مثبتی   تاثیر  تواندمی  عامل   این  که  دریافت   و  پرداخت  پذیریرقابت

 . باشد  داشته

 

 مفاهیم اولیه پژوهش 

را وجهه بارز تحوال  حوزهاگر فرایند جهانی های انسانی و اطالعاتی در سه دهه  شدب 

مرکزی این فرایند را    ه نظراب آنچه هستاخیر در نظر بگیریم، به اذعاب بسیاری از صاحب

می درهمتشکیل  اقتدهد،  اقتصادهاست.  تنیدگی  رشد  کیفیت  و  سطح  تغییر  و  صادی 

می1»چیچینیسکی  بهره  دان   انقالب  تعبیر  از  ک مبیا،  دانشگاه  استاد  دگرگوب «  به  و  برد 

دان  اقتصادی  به رشد  فیزیکی  منابع  انرژی و  بر  مبتنی  اشاره میشدب رشد  در  بر  کند. 

ب و م ی( با توجه به  مند شدب و پیشرو بودب اقتصادها )در سطح کالچنین فضایی بهره

نقض    فرصت شواهد  نیست.  وابسته  تولید  سنتی  عوامل  موجودی  به  تنها  جهانی  های 

ای نیم قرب اخیر، عدم کفایت نظریاتی چوب مزیت نسبی را  فراواب در تجربیا  توسعه

 الم ل تایید نموده است. در تعیین فراز و فرودهای تجار  بین

 
1. Chichilnisky 
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شدب اقتصاد موجب تولد ادبیا  جدیدی در آب شده است،  جهانیهایی که یکی از حوزه

رقابت یا  رقابت  تواب  است مباحث  اقتصادی  دهه    1پذیری  اوائل  به  آب  سابقه    1990که 

  در   است  ترکیبى  شاخص  یک  که  GCI  جهانى  پذیرى  شاخص رقابتگردد.  میالدی بازمی

  محورهاى   این  که  است  شده   ارائه   کشورها  پذیرى  رقابت  ارزیابى   براى   محور   سه  قالب

 :   از عبارتند 

  منابع   بر  مبتنى  اقتصادهاى  رقابت  ک ید  که)  اساسى  هاى  نیازمندى  برخوردارى از  میزاب ▪

   ( است

   ( است کارایى  بر  مبتنى اقتصادهاى  رقابت ک ید که ) کارایى میزاب ▪

 (   خالقیتند بر  مبتنى  اقتصادهاى  رقابت ک ید که ) نوآورى میزاب ▪

(  1998)   میر  مطالعه  به  زیادى  شباهت  فوق  محور  سه  به  GCI  شاخص   تفکیک

  یافتگى   توسعه   درجه  و   رشد   سطح   براساس   مزیت   نظریا   بندى   طبقه   درخصوص

  براساس   که   مزیت  ایجاد  در  مؤثر   عوامل   براساس   شاخص  این  واقع،  در.  دارد  کشورها

  هاى   نظریه  با  مطابق   لحاظ   این   از  و   شده   تدوین  است،   متفاو    کشورها   توسعه   سطح

 .      باشد  مى مزیت

  شاخص  براساس  که  است  این  فوق محور سه  براساس پذیرى  رقابت شاخص  قو  نقطه

محور   بهره    اقتصاد   و   محور   نهاده  اقتصاد  تواب   مى   نظر  مورد  هاى    یکدیگر   از   را   ور 

  مبنى   ساله  بیست  انداز  چشم  سند  در  موردنظر   رویکرد  به  توجه  با  و  نمود  تفکیک

  و   تح یل  به  تولید  عوامل   کارامد  بکارگیرى  و  محور  دانایى  اقتصاد  سمت   به  برحرکت

 .      پرداخت بیشتر دقت  با پذیرى رقابت  وضعیت  ارزیابى 

ماده   الف  بند  اساس  توسعه  22بر  ششم  برنامه  ایراب   قانوب  اسالمی  دولت  جمهوری   ،

قوانین، مقررا  و رویه اصالح  در جهت  قانونی  اقدام  با  شده است  ها، محیط    مک ف 

به را  کار  و  چهارم    گونه  کسب  سال  پایاب  در  تا  سازد  شفاف  و  سهل  سالم،  امن،  اى 

هاى    الم  ی و شاخص  پذیری بین   اجراى قانوب برنامه، رتبه ایراب در دو شاخص رقابت

انداز به رتبه سوم ارتقاء    الم  ی حقوق مالکیت در میاب کشورهای منطقه سند چشم   بین 

 
( از عبارت »رقابتي بودن« استفاده كنيم اما بنا بر آنچه در ادبيات  competitivenessهرچند دقيقتر آن است كه معادل واژة ) . 1

رقابت«، رقابت پذيري را كه معناي دقيقتر و  پذيري« و »توان فارسي اقتصاد رايج شده، ترجيح داديم از ميان دو معادل »رقابت

 تري دارد، انتخاب نماييم.فعاالنه 
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این هدف محقق شود. در بررسی مقدماتی میزاب  20صد )%در  یابد و هرسال بیست ( از 

با شاخص رقابت  گردد،   پذیرى مشخص می  حصول هدف حکم قانونی فوق در رابطه 

انداز    19جایگاه ایراب به لحاظ این شاخص در میاب    ، در سال  1404کشور سند چشم 

به سال    2019 رتبه شانزدهم    2018نسبت  به  رتبه چهاردهم  از  شده و  تضعیف  پ ه  دو 

پذیرى    تنها سه کشور تاجیکستاب، پاکستاب و یمن به لحاظ شاخص رقابت  رسیده است.

است ایراب کسب کرده  از  هاى بدترى  رتبه    محاسبا    و  اقتصاد  جهانی   مجمع)  جهانی 

   (. کارشناسی

بر تجار  کاالهای فرهنگی نیز نشاب می دهد که چگونه پدیده   جهانی شدببررسی آثار  

حال   در  جهانی،  بازار  فشار  جم ه  از  اقتصادی  تحوال   فشار  تأثیر  تحت  فرهنگ، 

تعریف فرهنگ به کاری سهل و ممتنع تبدیل شده و   (.27،  2019)وانگ،   دگرگونی است 

از به روایتی بی   آب،  امروز حکم    4۵0 برای  الزاما  جهاب  تعریف موجود است. ولی 

سازدمی سنج   قابل  را  آب  که  شود،  ارائه  تعریفی  فرهنگ  برای  که  و   کند  )جوناتاب 

 (. 92،  2018همکاراب،  

اهمیت  در تعریف فرهنگ، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که از آب میاب سه دیدگاه از 

 : دارندخاصی برخور

های وجودی قابل  در این دیدگاه، فرهنگ ترکیبی است از تجربه  :1دیدگاه وجودی   ( الف

تواب تعریف  شناخت از راه زندگی در دروب فرهنگی خاص. در این معنا، فرهنگ را نمی

شود. بدین  کرد، مگر از طریق تجربه درونی که با زندگی در متن آب فرهنگ حاصل می

 . ( 69، 2016توبی و همکاراب، ) افراد بیگانه قابل فهم نیست ترتیب هر فرهنگی برای 

این دیدگاه در تعریف فرهنگ بر عناصر سازنده آب تأکید دارد و  :  2دیدگاه ساختاری   (ب

به   پاسخگویی  برای  محیط  با  انساب  پویای  تعامل  محصول  فرهنگ  که  است  معتقد 

اجتماعی   حرکت  از  مرح ه  هر  در  که  است  معنوی  نیازهایی  و  مادی  حوزه  در  انساب، 

 .شودهای مادی و معنوی متج ی میآید و به صور  ارزشپدید می

 
1 Existentialism 

2 Structuralism 

http://www.hamshahrionline.ir/details/26786
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کارکردی   (ج کارکردهای  تعریف می:  1دیدگاه  فرهنگ را بر حسب  از  این دیدگاه  کند. 

گیرند و  گوید فرهنگ بستری است که در آب الگوهای اندیشه و رفتار شکل میجم ه می

افراد ج جامعه و  که  امعه هویت میبه  متمایز،  یگانه و منسجم و  قدر  آب  هویتی  بخشد: 

،  2020جوانا و همکاراب،  سازد)برای مثال، انساب ایرانی را از انساب غیر ایرانی متمایز می

در تعریف صنایع فرهنگی، دو دیدگاه معارض در ادبیا  وجود دارد. دیدگاهی که   (.38

متمایز و نخبه به بخ طرفدار نگاه  های فرهنگی  فرهنگ است و معتقد است پدیده  گرا 

سیاست مشمول  میکه  قرار  دولت  به   – فرهنگی  صنایع  جم ه  از  –گیرند  گذاری  نباید 

فعالیتگونه  اقتصادی،  الزاما   تأثیر  تحت  که  شوند  تعریف  هنرهای  ای  جز  به  هایی 

 .خالق را در برگیرند

صاحب مقابل،  عکس  در  به  که  دارند  قرار  مینظرانی  را  فرهنگ  در  معتقدند  تواب 

گونه به  دانایی  اقتصاد  الزاما   خالق  چارچوب  صنایع  ق مرو  به  که  کرد  تعریف  ای 

 .محدود نماند و گستردگی موضوع صنایع فرهنگی را بپوشاند

)  آدورنو هورخایمر  میاب  (2002و  تمایز  برای  محصوال   ،  و  متعارف  خالق  هنرهای 

روش با  که  میفرهنگی  تولید  صنعتی  مطرح  های  را  فرهنگی«  »صنایع  اصطالح  شوند، 

 .اندکرده

و   رادیویی  پخ   و  شده  ضبط  موسیقی  فی م،  شامل  فرهنگی  صنایع  آناب،  تعریف  در 

نشر می های  ت ویزیونی و صنعت  باروش  و  تجاری بوده  که هدف شاب سرگرمی  شود 

میصنعتی   تولید  انبوه  طور  به  سیاستو  مشمول  و  میشوند  قرار  دولت  گیرند.  گذاری 

 ( 42، 2020جوانا و همکاراب، ) .گنجندهنرهای خالق در این تعریف نمی

و  یونسکونوب توجه  به این سو، کا  1970 صنایع فرهنگی با چنین تعریفی از اواخر دهه

 (. ۵1،  201۵و،  قرار گرفته است )ف  فرانسهدولت 

روش نام  به  دیگری  معیار  فرهنگی،  صنایع  تعریف  برای  معرفی  آدورنو،  تولید  های 

نظمی به  با سایر صنایع خواهد  کند.  فرهنگی  تمایز صنایع  وجه  تولید  نوع روش  ر وی 

روش  .بود از  استفاده  با  که  هستند  صنایعی  فرهنگی  صنایع  معنا،  این  و  در  ها 

را تولید و توزیع میتکنولوژی کاالها و خدماتی  انبوه،  کنند که دارای  های صنعتی تولید 

 
1 Functionalism 

http://www.hamshahrionline.ir/details/48149
http://www.hamshahrionline.ir/details/39981
http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
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در نتیجه، ترکیب محتوای  .  فرهنگی برخوردارندمحتوای هنری بوده و از ارزش خالق و  

در   را  خالق  هنرهای  که  است  فرهنگی  صنایع  معرف  صنعتی  تولید  مقیاس  و  فرهنگی 

از  در چارچوب سیاست فرهنگی است که دولت می.  گیردبرنمی تواند از طریق حمایت 

پتانسیل شکوفائی  به  که  فرهنگی  صنایع  از  دسته  اجتماعی آب  و  جمعی  و  فردی    های 

می تعادلکمک  و  بخ   هویت  نقشی  و  در  کنند  را  فرهنگی  صنایع  بازار  دارند،  آفرین 

 (. 7۵،  2020لی و همکاراب،  ) جهت توسعه فرهنگی ساماب دهد

ا   ا ی داستاب ها در برابر مخاطباب    ییاست که به بازنما  ی شینما  ی از هنرها  ی تئاتر شاخه 

م  شا  یتماشگراب  اول   دیپردازد.  ها   ی نمودها  نیبتواب  رقص  در  را  انساب    ی نییآ  یتئاتر 

تا به امروز فراز    یریداشته مشاهده کرد. تئاتر از زماب شکل گ   یجادوگر  یکه معنا  ه یاول

  ح یمس  الدیقرب پس از م  ۵  یامروز   یکرده است. اما به معنا   یط   ا ر  ی ادیز  یها   ب یو نش

رنسانس و    ، یوسط  خود را در آتن، روم و سپس در آثار قروب   ی آمد. و نمود ها  دیپد

 نشاب داد.   د یبعد در عصر جد

فضا  یریگ  شکل عنواب  به  مردم  یبرا  ییتئاتر  پ  2۵00به    یاجتماعا   م    یسال    ی بر 

و     ی ا  ره یدا  یرا در فضاها   ی شمار  ی ب  ابی تماشاچ  وناب، یروم و    ی باستان  یگردد، تئاترها

قرب    لیتا اوا  زابتیعصر ال  یمرکز  یتئاترها   ی آورد. از زماب ها  یگرد هم م  یا   رهیدا  مین

سه    یرابطه    کی شد و در    ی م  یواحد طراح   وهیش  کیبه    یشینما  ی همه فضاها  ستمیب

قرار    ریرا تحت تاث  ابی و زنده و با استفاده از صحنه و بالکن محل استقرار تماشاچ  ی بعد

تر  تئاتردادند.    یم فرهنگ  ن یزنده  م  ی رسانه  که  تر  ی است  مهم  از  ها   ن یتواند    ی مؤلفه 

حال    نی کند، در ع  ی کمک م  یهنر به توسعه فرهنگ   نی فرهنگ و تمدب به شمار رود. ا

اشتغال و رشد    جادیارزش افزوده، ا   یباعث افزا می مستق ریو غ  م یتواند به طور مستق  یم

  ن یا از  ی تر ق یکند تا بتواب به شناخت دق   یتئاتر کمک م  ی اقتصاد ی شود. بررس ی اقتصاد

ارتقا  ی صنعت و چگونگ و  دست    ی رشد  اگر    رایز  افت،ی آب  اقتصاد  ک یکه    ی صنعت 

نم نشود،  پا  یاداره  و  مستقل  ا  داریتواند  در  خصوص    راب،یباشد.  به  و  فرهنگ  اقتصاد 

 کند.   یم  یخود را ط  یاقتصاد تئاتر دوراب نوزاد
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دارد.    ی در اقتصاد م   یتئاتر نق  قابل توجه  افته،ی توسعه    یاز کشورها   یدر برخ  امروزه

سو  مستق   گرید  یاز  نق   غ  م یهم  نق   هم  مح   می مستق  ریو  اقتصاد    ی م   یباز   یدر 

 (. ۵6، 2014کند)شالرد ، 

مستق   •  مح   م،ینق   کارمنداب    دیخر  ی برا  ی مصارف  به  حقوق  پرداخت  و  الزم  مواد 

 .  ی مح 

غ  •  تاث   میمستق   ریغ  را یتاث  م،ی رمستقینق   م  میمستق   را یاز  که    یی آنجا  د،یآ  یبوجود 

ب  مصرف  به  منجر  پول  م   شتریمصرف  ا  یپول  غ  ن یشود.  حفظ    م یمستق   ریآثار  موجب 

 شود.  ی م ی رشد اقتصاد  ی مشاغل و افزا

  دا  یسو با فرآورده ها، تول  کی از    یهنر  ی در سازماب ها و نهادها  ت یریاز آنجا که مد

با مخاطباب خود  گرید ی و از سو ی هنر یکنندگاب کاالها   دیو هنرمنداب به مثابه تول یهنر

  ، ی تر کارشناساب هنر یدر »سطوح مخت ف اجتماع و در ابعاد تخصص ی عنی  عیدر بعد وس

هن منتقداب  و  مد   «یرهنرپ وهاب  ناچار  به  دارد،  م   یتیریسروکار  م   یخاص  که    ی ط بد 

ها  ستیبا مدل  س  تیریمد  یعن ی  ک ینامید  ی تیریمد  یبراساس    ک ی ارگان  یها  ستمیدر 

براساس س  ی ها  ستمی)س   ن ی( ب کی ستماتیمدل س  ک ی گردش اطالعا  )در    کلیزنده( و 

ها همچن  ی بخ   کند.  برقرار  ارتباط  ها   ستمیس  یاجزا   ن یمخت ف  در  ی)بخ   را   )

ف سفه کل س آب جامعه    یابزار   تیو عقالن  ستمیس   نیقرار دهد، ب   ستمیخدمت اهداف و 

عقالن و  ارتباط  یناذهنیب   تی مخاطب  تسه  یو  را    ل ی آب، روند رفت و برگشت اطالعا  

  یی ابزارها ق یکند )از طر ییفرهنگ زدا  ا ی ی فرهنگ ساز ، ینهاد هنر ک یسازد و به عنواب 

برگزار دارد،  دست  در  فست   شگاهیانم   یکه  ها  وال یها،  کنفرانس    ،مسابقا ، ی ع م  یها، 

  ی و توسعه اقتصاد  ینهاد ساز  ق یو....( سرانجام توسعه هنر را از طر  یهنر  ی جشنواره ها

 (. 34،  2014مدنظر داشته باشد )ک نر،   یفرهنگ  ی توسعه کاالها قیرا از طر

بخش  دیبا   ی فرهنگ  یها   است یس عنواب  آ  ی اقتصاد  ی ها  است یاز س   ی به  تا    ندی به شمار 

 اقتصاد لحاظ گردد.  تی ریبتواند در مد  یو مح  ی م   یفرهنگ یارزش ها  بی ترت نیبد

است،    یهنر  یمحصوال  و فرآورده ها   یبرا  یابی بازار  ،یهنر  تی ریمد  گریمهم د  فهی وظ

    یکند، آنچه به نما  یم  د یبر اساس آنچه تول  ینهاد هنر ا ی که هر مؤسسه و  ی معن ن یبه ا

بخش  یم شکل  صدد  در  آنچه  و  ذهن   دبیگذارد  در  آب  م مخاطباب    تیبه  است،    ی خود 
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عمل    یفرا م   ای   یتواند در سطح م   ی بازار م  نیاتواند بازار هدف خود را شکل دهد.  

در هر    یعمده هنر  یهدف سازماب ها و نهادها  یامروز بازارها   یایدر دن  نایقی   رایکند ز

  ی تنها به ق مرو م    د ینبا  ی فرهنگ  است ی. س ردیگ  یشکل م   یالم    نیب   یدر سطح   یکشور

با   ب که  گردد.  مد  کی معطوف  ب   ت یریروند  سطوح  در  جهان  ی ا  ه منطق  نیتوسعه    ، یو 

و    یهنر  ی صنف  ی و انجمن ها  ی هنر  ی نهادها  ، یدولت ها، مؤسسا  تجار  ن یب  یهمکار 

  ند ی فرا  نیدستخوش تحول سازد که ا  یمح   یها  تیخالق  ،یمثبت اقتصاد جهان  را یتأث

ا بازارها   جادیبا  و  ها  صنا  د، یجد  یفرصت  روش  خواهد    یفرهنگ   عیبه  شتاب 

 (. 144-142،  1394  ،یاور ی )دیبخش

ا در زم  نیبرخالف  ما  در کشور  تصد  تیریمد   نهی روش،  هنر،  دولت،    یگری امور  کامل 

است و    یمعمول  یامر  ر،یاز جانب هر مد  قهی و اعمال س   یکار   یمواز  ،ینگر  هیچند سو

فعال  کی منسجم،  ا  یهنر  یگذار   ی مش  ی خط  تی سازماب  که  ندارد  برعهده  مسئ ه    ن یرا 

شکوفا عدم  هنرمنداب    ی هنر  یی سبب  حضور  )شف  ی م  ستهیشاو  ،  1393زاده،    ع یگردد 

11 .) 

 پژوهش مراحل انجام 

و نیاز به طراحی سوال دارد  از آب نظر که فرضیه ندارد    ،ف توسعه ایدپ وه  از نظر ه

مطالعه در دو بخ     اکتشافی بوده و از نظر تجزیه و تح یل داده ها از نوع آمیخته است.

دازى داده  پر نظریهد یکر( از روکیفى مرح ه اول ) مرح ه در کیفی و کمی صور  گرفت. 

  یالکتیکى و د  منعطفى  یندا فر  که  شدده  ستفا، ا سیستماتیکع  نورى( و از  تئود  گرندد )بنیا

  که   باشد   مى  ها  مصاحبهاى و    کتابخانه   مطالعا  شامل ،  هاآورى داده    جمع  منبعو    ست ا

  خبرگاب   جامعه،  آماری  جامعه،  مرح ه  ین. در ا نجامیدا  مفهومىیافتن مولفه های مدل    به

  متصدیاب   و   کارکناب  پ وهی،   آینده  و   مدیریت   هنر،   و  فرهنگ  های   حوزه   در  متخصص 

  زمینه   این  در  که  استادیاری  رتبه  حداقل  با  کسانی)  پاریس  و   تهراب  در   هنری  و  فرهنگی

  می   فعالیت   به   شده   مطرح  موضوع  در  مستمر   صور   به  یا  و   باشند   داشته  تدریس   سابقه 

  حل   راهبردهای   و  پ وه   خاص   اهداف  براساس  خبرگاب   پ وه   این  در.  بود  (پردازند

صور     مصاحبه   خاص   حوزه  در  خبره  افراد  با  ابتدا  روش  این  درشدند،    انتخاب  مساله

.  نمایند   معرفی  را  حوزه  این  در  متخصص  افراد  سایر  که  شد  خواسته  آنها  از  و  گرفت
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  عالوه  خبرگاب سایر   ،شدند  انتخاب پ وهشگر  توسط مستقیما  که  اولیه   نفرا  جز به  یعنی 

  این   بر.  گرفتندو مورد تایید قرار    انتخاب  نیز   خبرگاب  سایر  توسط   خبرگی  معیارهای   بر

و تجزیه تح یل اطالعا  در مرح ه    صور  گرفت   مصاحبه  نخبگاب   از   نفر  20  با   اساس 

نتیجه به صور  مدل    )گرندد تئوری(  بنیاد  داده  نظریهکیفی از طریق   صور  گرفت و 

   ارایه گردید.  اولیه مفهومی

آماری  دوم،    مرح هدر   جامعه  بین  از    هنری   کاالهای  صاحباب  و  هنری  مولفابنمونه 

شد،     های نمونه  و   آماری   جامعه   اعضای   بین  در   پرسشنامه  42۵  راستا،  این  درانتخاب 

  کنار   بودب  ناقص  دلیل   به  دریافتی  هایپرسشنامه  از  مورد  34  و  شد   توزیع  شده،  انتخاب

ب ،  گرفت   قرار  تح یل  مورد  پرسشنامه  391  نهایت  در  و  شد  گذاشته منطق  و    ن یروابط 

  ب موآز  ردمو  ، مفهومى  لمد (  SEM)  رى ساختا    الدمعااز    دهستفاا  با مولفه ها استخراج و  

 گرفت.    ارقر

بود و مکاب آب ایراب و    1399تا شهریور    1396ق مرو پ وه  از نظر زمانی از شهریور  

مطالعاتی   فرصت  )تایید  اقداما   ک یه  انجام  به  توجه  با  که  بود  شده  انتخاب  فرانسه 

دانشگاه سوربن( و حذف قانوب کمک هزینه فرصت مطالعاتی و بروز بیماری کرونا قابل  

 ر تهراب به صور  آنالین صور  گرفت.  اجرا نشد و ک یه مصاحبه ها د

 یافته ها 

ه،  فتبر اساس مطالعا  کیفی صور  گر  پ وه   هافت، اجزای مدل توسعه ی بخ  ندر ای

 گیرد.میمورد بررسی قرار 

 فرهنگی  کاالهای  جهانی پذیریرقابت  شرایط ع یالف(  

مرتبط با پدیده را خ ق  ل  ی ، مباحث و مساهاموقعیتند که  ت، رویدادهایی هسع ی شرایط  

می تشریح  حدی  تا  او  چگونه،  و  چرا  که  گروهفکنند  و  ای راد  به  مبادر     نها  پدیده 

  گذارند میپدیده تأثیر  وی ند که برت ، وقایعی هسع ی، منظور از شرایط واقع  در. ورزندمی

ول  در مرح ه ا شوندگابهای مصاحبهپاسخاساس، از   ن. بر ای شوندمی ب و منجر به بروز آ

به  ،  پ وه  منجر  که  می  کاالهای  جهانی  پذیریرقابت  ارتقایعوام ی  شود،  فرهنگی 

گردید تح یلدریافت  که  باز  کدگذاری  مرح ه  در  مب.  بر  ت ها  به    وتح یل تجزیهنی  جم ه 

مصاحبه بود،  جم ه  نهایی  32ها  براساس  تاس  مجزا  کد  که  گردید    وتح یل تجزیهخراج 
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محوری، کدگذاری  یعنی  بعد  مف   نای   مرح ه  در  وی هاکدها  نهایت  م  رعی  فمقوله    6  در 

پذیری جهانی در کاالهای  رقابتتأثیرگذار بر پدیده   ع ی شرایط در ادامه، شد.  بندی دسته

 نمای  داده شده است:  12در جدول ، فرهنگی
 فرهنگی  کاالهای جهانی  پذیریرقابت بر گذار  تاثیر شرایط علی : 1جدول 

 عنوان  ردیف 

 پیامدهای مشهود  1

 پیامدهای نامشهود  2

 ی پویایی رقابت  3

 اجتماعی توسعه  4

 محصول توسعه و بهبود   5

 مشتریاب شناسایی بازار و 6

 پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی( )رقابتپدیده اص ی ب( 

ه  فتدر نظر گرپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی  رقابتپدیده اص ی مورد مطالعه، مدل  

برای  است.  از    نشده  تا  تخواس   شوندگابمصاحبهاساس،  شد  و  فه  مهم رایندها    عوامل 

با   رارقابتمرتبط  فرهنگی  در کاالهای  مرح ه کدگذاری    بعنوا  پذیری جهانی  در  کنند. 

خراج گردید که بر اساس  تاسمجزا  کد نهایی    28  ها،مصاحبهدقیق    وتح یل تجزیهباز و با  

ای   وتح یلتجزیه یعنی کدگذاری محوری،  مف  نمرح ه بعد  در  نهایت  م وی هاکدها    ۵  در 

 ند:شد بندیدسته 2طبق جدول    فرعیمقوله 

 پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی( )رقابتپدیده اص ی : 2جدول  

 عنوان  ردیف 

 ارزش به مشتریاب  دادب 1

 شناخت بازار  2

 تعامال  توسعه  3

 مشتریاب  جذب 4

 خدما  و محصوال  توسعه  5
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 فرهنگی   کاالهای جهانی  پذیریرقابت مؤثر  ایزمینه شرایط  ج(

هسای زمینهشرایط   وقایعی  آت ،  تحت  اقداما ،  و  راهبردها  که  پدیده    بند  اداره  به 

برایپردازندمی از    ن .  مصاحبهپاسخاساس،  بر    ایزمینهشرایط  شوندگاب،  های  مؤثر 

شد رقابت دریافت  فرهنگی  کاالهای  در  جهانی  با  پذیری  و  باز  کدگذاری  مرح ه  در   .

مصاحبه    وتح یلتجزیه اس   23دقیق  نهایی  بر اساس  تکد  که  گردید    وتح یل تجزیهخراج 

ای رعی،  فمقوله    4  در نهایت  م وی هاکدها در مف   نمرح ه بعدی یعنی کدگذاری محوری، 

 : دشدن بندیدسته 3طبق جدول 

 فرهنگی  کاالهای  در جهانی  پذیریرقابتمدل  بر  مؤثر  ایزمینه : شرایط3جدول  

 عنوان  ردیف 

 البشرایط محیط ک 1

 شرایط رقابتی  2

 ی ط یمح  طیشرا  یدگیچیپ 3

 شرایط دولتی  4

 فرهنگی  کاالهای در جهانی  پذیریرقابت مدل اجرای  بر  گر مداخ ه شرایطد( 

  عنواب بهند که  ت رهنگ هسفضا،  ف،  بزما  بشرایط وسیع و عامی همچو  گر،مداخ هشرایط  

عمل   راهبردها  محدودکننده  یا  و  گر  ایکنندمیتسهیل  را  ن  .  راهبردها  اجرای  شرایط، 

  ن . برایی شوندمدر اجرای آنها  دچار تأخیر  مانعی   بو یا به عنوا  کنندمیتسهیل و تسریع 

از   یا    شوندگاب،مصاحبههای  پاسخاساس،  در  کنندهتسهیلموانع  مدل  ها  اجرای 

گردیدرقابت دریافت  فرهنگی  در کاالهای  با  پذیری جهانی  باز و  در مرح ه کدگذاری   .

نهایی   2۵  ، هامصاحبهدقیق    وتح یل تجزیه اساس  تاس   مجزا  کد  بر  که  گردید  خراج 

ای  وتح یل تجزیه یعنی کدگذاری محوری،    ۵  درنهایت  م و یه افم   در   کدها   ن مرح ه بعد 

 :شدند بندیدسته 4طبق جدول  رعی  فمقوله 
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 فرهنگی   کاالهای در  جهانی پذیری رقابتبر   مداخ ه گر : شرایط4جدول  

 مقوله های فرعی  ردیف 

 ساختار مدیریتی  1

 الم  ی بینجایگاه  2

 مشکال  ساختاری  3

 نیروی انسانی مناسب  4

 مباحث اقتصادی  5

 فرهنگی  کاالهای جهانی پذیری رقابتاجرای مدل   یراهبردهااقداما  و ه( 

پذیری جهانی  رقابت  مدل  اجرای   به   که   هستند   هایی کن   وها  طرح  اقداما ،   و  راهبردها

شوندگاب،  های مصاحبهدروب پاسخ  از  اساس،   این   بر .  کنندمی  کمک   در کاالهای فرهنگی

جهانی رقابت  مدل  آمیز موفقیت  اجرای  برای   نیاز   مورد  اقداما    و   راهبردها در    پذیری 

گردید دریافت  فرهنگی،    دقیق   وتح یلتجزیه  با  و   باز  کدگذاری   مرح ه  در.  کاالهای 

  بعدی،   مرح ه  وتح یلتجزیه  اساس  بر  که  گردید  استخراج  نهایی مجزا  کد  31ها،  مصاحبه

  ۵فرعی طبق جدول    مقوله  ۵  نهایت   در   م و یه امف  کدها در  این   محوری،   کدگذاری   یعنی 

   شدند:  بندیدسته

 فرهنگی  کاالهای  در جهانی  پذیریرقابت مدل اجرای  اقداما    و راهبردها: ۵جدول

 مقوله های فرعی  ردیف 

 ها سازی و تقویت زیرساختراهبردهای ظرفیت 1

 مشتریاب  راهبردهای خ ق ارزش برای  2

 ب توسعه ارتباط با مشتریاراهبردهای  3

 بازار و رقبا  ل یتح  4

 مشتریاب   یابی در میابراهبردهای جایگاه 5

 فرهنگی  کاالهای در جهانی پذیریرقابت  مدل اجرای یپیامدها و( 

می نامشهودی  و  مشهود  پیامدهای  شامل  مدل  پیامدها  اجرای  اثر  در  که  راهبردی  باشد 

و جامعه ایجاد    فعاالب این حوزه ،  کشور  برای  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی، رقابت



255 

 

 

 

 

سیاستتتذارتتت    ا

تجتتا  اد اافرهنگیاا

ستتتاو اقا تا تتتذا

جهتتتا یاپتتت  ر ا

محصوالتافرهنگتتیا

 دقلذاهاا

ا

گردید و  در این زمینه بیاب  شوندگاب  مصاحبه  ا شود. برای استخراج این پیامدها، نظرمی

پاسخاز   سنجهمیاب  گردیدها،  دریافت  نظر  مورد  با  های  و  باز  کدگذاری  مرح ه  در   .

اساس   مجزا  نهایی   کد   21،  هامصاحبهدقیق    وتح یل تجزیه بر  که  گردید    استخراج 

مف  وتح یلتجزیه در  این کدها  یعنی کدگذاری محوری،  نهایت  م وی هامرح ه بعد    4  در 

 : شدند بندیطبقه 6مقوله طبق جدول 

 فرهنگی  کاالهای در جهانی پذیریرقابت  مدل : پیامدهای اجرای6جدول  

 مقوله های فرعی  ردیف 

 اقتصادی پیامدهای  1

 کالب پیامدهای نامشهود  2

 صنعت پیامدهای مشهود  3

 صنعت پیامدهای نامشهود  4

 مشتریاب   یابی در میابراهبردهای جایگاه 5

ها  تح یل مدل پارادایمی با استفاده از معادال  ساختاری و نتایج تعیین وضعیت متغیرز( 

 ها و فرضیه

از   از    تأیید پس  استفاده  با  در مرح ه بعد،  پ وه ،  پارادایمی  معادال     سازیمدلمدل 

بین روابط  مدل  ساختاری،  مخت ف  ابعاد  ودستبه  ، متغیرهای  استفاده    آمده    های دادهبا 

بررسی  شده آوریجمع پرسشنامه،  طریق  نظرا     از  مرح ه،  این  در  از    420شد.  نفر 

بین   مدل و ارزیابی روابط   متغیرهایبرای بررسی  هنری و صاحباب کاالهای هنری  مؤلفاب

بین  هاآب از  شد.  پرسیده  و    391،  شده تکمیل  های پرسشنامه  420،  معتبر    29پرسشنامه 

که    صور بهپرسشنامه   تکمیل شده بود  با    هایپرسشنامهناقص  ناقص، حذف شدند و 

کمی پ وه  را    قابل قبول برای قسمت  های پرسشنامهکوکراب که تعداد    فرمولتوجه به  

مورد( کفایت   391تکمیل شده معتبر )  هایپرسشنامهدهد، تعداد قرار می تأییدمورد  383

می را  و  موضوع  ساختاری  معادال   از  استفاده  با  لذا    Smart PLSافزار  نرمنماید. 

بین    متغیرهای روابط  و  و    هاآبمدل  شد  سنجیده  متغیر  هر  اثرگذاری  میزاب  و  ارزیابی 

 مدل استخراجی مورد آزموب قرار گرفت.   هایفرضیه
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متغیرهاست  هاییپ وه در   بین  روابط  از  خاص  مدلی  آزموب  هدف،  روش    ،که  از 

می  معادال   سازیمدل استفاده  از    PLS  مسیری  سازیمدلشود.  ساختاری  یکی   ،

کامل مسیری  هایروش یک مدل  ساختاری است.  معادال   دو بخ     PLS  مدل  شامل 

قسمت    گیریاندازه در  است.  ساختاری  و  بیرونی  با    سؤاال  ارتباط    ،گیری اندازهمدل 

میهاسازه قرار  بررسی  مورد  ساختاری،  ،  قسمت  در  و  بررسی  هایعاملگیرد  با    مورد 

آزموب    یکدیگر ب ها فرضیهجهت  توجه هستند.  توزیع  ، مورد  نرمال بودب  غیر  به  توجه  ا 

می  Smart PLS  افزارنرم،  هاداده گرفته  کار  در  به  آزموب    ، PLS  های مدلشود.  مدل  دو 

که  می بیرونی  مدل  مدل  گیری  اندازهمدل    ارزهمشود.  مشابه  که  درونی  مدل  و  است 

در   است.   هایمدلساختاری  ساختاری  بو     هایتح یل  معادال   آزموب  با  بخ   این 

کار گرفته شده و از شاخص جزئی مقدار آماره  (  BS)استراپ   استفاده    t  (T-Value)به 

 : ارایه شده است 1و در شکل   باشد شود که نتایج آب مطابق با موارد زیر میمی

به دست آمده از آزموب بو   :  نتایج تحلیل وضعیت شرایط على(  1 نتایج  با توجه به 

باشد  ها حاکی از آب میقابل قبول(، نتایج تح یل  Tاستراپ )ضریب مسیر و مقدار آماره  

مثبتی دارد و    اثر  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی رقابت  فرآیندهایکه شرایط ع ى بر  

فرهنگی،رقابت  فرآیندهای کاالهای  در  جهانی    پیامدهای   مشهود،  هایپیامداز    پذیری 

  و   بازار  شناسایی  و  محصول  بهبود  و  توسعه   اجتماعی،   توسعه   رقابتی،   پویایی  نامشهود،

می،  مشتریاب شرایط    پذیرد.تأثیر  بر  ع ى  شرایط  تح یل،  نتایج  به  توجه  با  همچنین 

مثبتی دارد و    پذیری جهانی کاالهای فرهنگی رقابت  ای در زمینهو شرایط    گرمداخ ه اثر 

 گذارند. می تأثیرعناصر آب بر شرایط مذکور 

آزموب، شرایط  ای:  زمینهنتایج تحلیل وضعیت شرایط  (  2 نتایج  به  توجه  با    ایزمینهبا 

، بر  دولتی  شرایط   و  محیطی   شرایط  پیچیدگی   رقابتی،   شرایط   کالب،   محیط  شرایط عناصر  

در  رقابت  فرآیندهای  جهانی  فرهنگی پذیری  در    پیامدهای   و   کاالهای    تأثیر ،  کشورآب 

تح یل،   نتایج  به  توجه  با  همچنین  دارد،  زمینهمثبت  مذکور  ای شرایط  عناصر  بر    ، با 

اقداما  اص ی  راهبرد و  فرهنگی رقابتها  در کاالهای  و  اثر  ،  پذیری جهانی  دارد  مثبتی 

 ر بسیار کم است. ، اما مقدار این اثگذارندمی تأثیرعناصر آب بر شرایط مذکور 
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شرایط  (  3 وضعیت  تحلیل  نتایج  گر:  مداخلهنتایج  به  توجه  تح یل،    آمدهدستبهبا  از 

آب، از  پیامدهای  و    پذیری جهانی در کاالهای فرهنگیرقابت  فرآیندهایدر اجرای  کشور  

عناصر    گر مداخ هشرایط     ساختاری،   مشکال   الم  ی،بین  جایگاه  مدیریتی،   ساختار با 

نتایج  می  تأثیر ،  اقتصادی  مباحث   و   مناسب   انسانی  نیروی به  توجه  با  همچنین  پذیرد، 

مداخ هتح یل،   مذکور  گرشرایط  عناصر  راهبرد  ، با  اقداما  اص ی  بر  و  پذیری  رقابتها 

فرهنگی کاالهای  در  مذکور  اثر  ،  جهانی  شرایط  بر  آب  عناصر  و  دارد    تأثیر مثبتی 

 ناچیز است. ، اما مقدار این اثر گذارندمی

وضعیت  (  4 تحلیل  مشتریان  فرآیندهای نتایج  داده:  وفادارسازی  های  براساس 

فرآیندهای  شده آوریجمع وضعیت    توسعه   بازار،  شناخت   مشتریاب،  به   ارزش   دادب ، 

دارای   حوزه فرهنگی کشور در  محصوال  و  خدما   توسعه  و  مشتریاب   جذب تعامال ، 

این مقولهانجام شده  هایتح یلطبق  هایی است و  ضعف ها در صور  اجرای درست  ، 

مثبتی دار  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگیرقابتها و اقداما  اص ی  بر راهبرد ،  دناثر 

 .ها برطرف گرددبایست این ضعفبنابراین می 

نتایج آزموب:  ها و اقدامات نتایج تحلیل وضعیت راهبرد (  5   های تح یلها و  با توجه به 

پذیری جهانی در  رقابتدر    کشور در این حوزه، ها و اقداما  اص ی  نجام شده، راهبردا

فرهنگی ظرفیت  های مقولهبا    کاالهای    خ ق   ها،زیرساخت  تقویت   و  سازیراهبردهای 

  و   رقبا  و  بازار  تح یل  مشتریاب،  ارتباط  توسعه  راهبردهای   مشتریاب،  برای  ارزش

  تأثیر  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی رقابت پیامدهای ، بر مشتریاب میاب  در  یابیجایگاه

   .باشداین موضوع می بیانگرباال  t مثبتی دارند و ضریب مسیر و مقدار آماره 

تحلیل وضعیت   (6 از   دست   به نتایج  پیامدها:  نتایج    دهنده نشاب  ها، آزموب  تح یل   آمده 

مستقل   متغیر  به  وابسته  متغیر  تغییرا   بودب  عناصر    کننده بیابو    استمعنادار  اهمیت 

پیامدهای  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگیرقابت  پیامدهای   پیامدهای   اقتصادی،  شامل 

پارادیمی    صنعت   نامشهود  پیامدهای  و   صنعت   مشهود  پیامدهای  کالب،  نامشهود در مدل 

 است. 

 

 



258 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

الملطط   بطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

شطماره    دومشماره  

   و یکچهپ اپ  

 1400  ابستانت

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگی  کاالهای جهانی پذیری رقابت ارتقای راهبردی : مدل 1شکل          

 

 

 

 

 

 

 پ امدها 

 پيامدهاي اقتصادي  •

پيامدهاي نامشهود   •

 كالن

پيامدهاي مشهود   •

 صنعت

پيامدهاي نامشهود   •

 صنعت

راهبردهاي جايگاه  •

يابي در ميان  

 مشتريان

شرای  مداخله 

 گر 

 مديريتي  ساختار •

 بين جايگاه •

 المللي 

  مشکالت •

 ساختاري 

 انساني نيروي •

 مناسب

 اقتصادي  مباحث •

فرایندهای  

رقابت پذیری  

کاالی  جهان  

 فرهنگ  

دادن ارزش به   •

 مشتريان

 شناخت بازار  •

 توسعه تعامالت  •

 جذب مشتريان  •

توسعه خدمات  •

 و محصوالت

 شرای  عل  

پيامدهاي   •

 مشهود

پيامدهاي   •

 نامشهود

 پويايي رقابتي  •

 توسعه اجتماعي  •

توسعه و بهبود  •

 محصول

شناسايي بازار و  •

 مشتريان

 
 

 شرای  زم نه ای 

شرايط محيط   •

 كالن

 رقابتي شرايط  •

پيچيدگي  •

 شرايط محيطي 

 شرايط دولتي  •

اقدامات و   

 راهبردها

راهبردهاي   •

ظرفيت سازي و  

 تقويت زيرساخت ها 

راهبردهاي خلق   •

ارزش براي 

 مشتريان

  راهبردهاي •

  در يابي جايگاه

 مشتريان  ميان

تحليل بازار و   •

 رقبا

جايگاه يابي در   •

 ميان مشتريان 



259 

 

 

 

 

سیاستتتذارتتت    ا

تجتتا  اد اافرهنگیاا

ستتتاو اقا تا تتتذا
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 دقلذاهاا

ا

 نتیجه گیری 

نظری   به مدل  توجه  فرهنگی  جهانی  پذیریرقابت"با  ابعاد مدل    "در کاالهای  با  مطابق 

است   1  نموداردر  که  پارادایمی   شده  سؤاال     .ارایه  خبرگاب،  با  مصاحبه  مرح ه  در 

تدوین   پارادایمی  مدل  اساس  بر  و مصاحبه  در  مصاحبه  گردید  خود  نظرا   شوندگاب 

  6آب و مطابق با    بر اساس   ی ارایه نمودند کهطورک مدل را به  دهندهلی مورد اجزای تشک

مد  سنجهبعد  بعد  ل،  هر  به  مربوط  تح یل  .شدکیتفک های  با  وجود  این  و  با  ها 

.  این افراد انجام شد   های اولیهکه صور  گرفت، تعدیالتی در پاسخ  یی هاوبرگشتفتر

ترغ عوامل  ع ی،  شرایط  مدل،  این  الزام  کننده بی در  یا  مدل  و  گیری  بکار  برای  آور 

است  جهانی  پذیریرقابت فرهنگی  کاالهای  شرایط  در  در  است  ممکن  که  عوام ی   ،

باشند، ولی در زماب خود   از بین رفته  را    حوزه فرهنگ و هنر کشور کنونی، کمرنگ یا 

این پدیده روی آورند. لذا با این رویکرد،    توجه بیشتر دراند تا به  مجبور کرده  یا  ترغیب

گرفته قرار  توجه  مورد  بخ   این  در  و  عوام ی  زمانی  تقدم  نظر  از  که  شرایط  اند  نیز 

 تأثیر ع ى داشته باشند.  بر پدیده اص ی  یآور الزام

زمینه موجودای،  شرایط  روساختی(  و  )زیرساختی  بستری  پذیری  رقابتبرای    شرایط 

فرهنگی کاالهای  می  . هستند  جهانی  که  در  شرایطی  بهتر  موفقیت  برای  بایست 

فرهنگی  جهانی   پذیریرقابت کاالهای  گیرند.  در  قرار  توجه  مورد  شرایط،  اثرا     این 

بر اجرای فرایندها ندارند، ب که جز عوام ی هستند    یا کنندهنییمثبت یا منفی خاص و تع 

 های فرایندها و ابزارهای مورد استفاده لحاظ شوند.وی گی  که باید در

زمینه عبار ای، شرایط مداخ هبر خالف شرایط  بر  گر  که  شرایطی  از    پذیری رقابتاند 

آب را    و موفقیت   توانند اجرامثبت یا منفی دارند و می  اثرا در کاالهای فرهنگی    جهانی

باشند. به همین    آباخالل در    هایی منجر بهعنواب محدودیتتسهیل و تسریع نمایند یا به

ای از این  زمینه  که نسبت به شرایط خنثی   اند  این بعد مدل قرار گرفتهدلیل مفاهیمی در  

 حیث متفاو  باشند. 

فرایندهای   اص ی،  پدیده  بعد  فرهنگی    جهانی  پذیریرقابتدر  کاالهای  موضوع  در  که 

یا  مرتبط در این بخ ، تح یل  یاست با توضیحا  و جزپ وه   اص ی و مورد سؤال  

موفقیت  تواند در  های اص ی که میها و فعالیتدر بعد اقداما  و راهبردها، کن   د.نشد
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راهگشا باشد مورد توجه قرار گرفت. فرق این    در کاالهای فرهنگی  جهانی  پذیریرقابت

های این بعد از نوع فرآیندی نیستند،  بعد با پدیده اص ی در این است که مفاهیم و مقوله

بوده   اقدام  نوع  از  پب که  به  کاالهای    جهانی   پذیری رقابتراهبردهای    ی سازادهیو  در 

در نهایت در بعد پیامدها، نتایج و پیامدهای مورد انتظار اعم از    کنند.، کمک میفرهنگی

موردتوجه قرار گرفت.   ،حوزه فرهنگ و هنر کشور و نیز از جهت   رم موسیم موس و غ

می که  انتظاری  مورد  اثر  پیامدهای  در  اقداما تواند  فرایندها،  راهبردهای    اجرای  و 

 شود.  حوزه فرهنگ و هنر کشور، عاید در کاالهای فرهنگی جهانی  پذیریرقابت

است که مسئولین  به آب  از  پ وه  حاکی  های  از بررسی سوال  نتایج حاصل  طورک ی، 

چشم و  اهداف  تعیین  با  بایست  می  تجاری  و  فرهنگی  حوزه  در  و  کشور  دقیق  انداز 

سازی کاالهای فرهنگی و توجه به اثرا  مثبتی که این اقدام در رونق  ی جهانیدرست برا

می حوزه  این  و  شرایطکشور  کند،  ایجاد  روابط    محیط  تواند  فرهنگی،  اقتصادی،  کالب 

شرایط و  بخشند  بهبود  را  غیره  و  دیگر  کشورهای  با  دولتی  محدودیت  سیاسی  های 

ساز را کاه   های اداری و قوانین مشکلبروکراسیهای صادراتی و  موجود برای فعالیت

های مالی و کاه  اثرا  نوسانا  ارزی و اقتصادی، بستری را فراهم  دهند و با حمایت

-کنند تا از نیروهای کار با پتانسیل باالی کشور در این حوزه استفاده بهینه شود و برنامه

بین  بازاریابی  جهت  در  را  قهایی  محصوال   برای  کیفیت  الم  ی  بهبود  به  و  داده  رار 

بین مناسب و روابط  تعامال   بپردازند و  با  محصوال  و خدما  خود  را  الم ل خوبی 

به رقابت  امروزی  بازار  در  زیرا  کنند،  برقرار  خود  در مشتریاب  روزافزوب  حال    صور  

می  و  است  و  افزای   بازار  تح یل  با  و  شود  بهینه  استفاده  نیز  موضوع  این  از  بایست 

ها و تهدیدهای بازار استفاده بهینه شود  ت رقبا، از نقاط ضعف و قو  رقبا، فرصتشناخ 

-عنواب الگوهای رشد الگوبرداری شود. بنابراین با تقویت زیرساختو از رقبای موفق به

بین اعتماد مشتریاب  این حوزه میها و کسب  از  و حمایت  مثبتی  الم  ی  اثرا   از  تواب 

مند  وکار و غیره بهره  ارزش و شهر  برند م ی، رونق کسبمانند رشد اقتصادی، افزای 

می  شد.  که  انتظار  حوزه  پ وه   رود  در  دان   پیشرفت  به  زیر  ابعاد  از  حاضر 

 نماید: کمک  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگیرقابت
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بعد    پ وه  • از  استفاده   شناسی روشحاضر  ندارد.    مورد    که طوریبهمشابه 

از می استفاده  روش روی  تواب  و  آمیخته  را  پردازی  نظریهکیفی  پ وه     کرد  بنیاد  داده 

در نو  رقابت  اقدامی  های  فرهنگی پ وه   کاالهای  در  جهانی  کرد.    پذیری  ق مداد 

بعد    پ وه  ،  عالوهبه از  تا  است  کوشیده  از    شناسی روشحاضر  دیگر  برخی  رفع  به 

 کمک کند.  پ وهشگرتوسط  شدهشناساییکمبودهای  

ابعاد مدل  • فرهنگی، رقابت  بررسی  در کاالهای  پذیرش    پذیری جهانی  مست زم 

است. مدل  این  پویای  می  موجودیت  پ وه   این  آگاهی  نتایج  و    پ وهشگرابتواند 

شرایط  ع ی،  شرایط  خصوص  در  را  شرایط  ایزمینه  مدیراب  فرایندها، گرمداخ ه،   ،  

پیامدهای اجرای مدل   پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی را  راهبردی رقابتاقداما  و 

 افزای  دهد. 

با   • مرتبط  الگوی  پ وهشگراب  تاکنوب  که  است  آب  از  حاکی  پ وه   پیشینه 

اند و خألهای  پذیری جهانی مورد پ وه  قرار ندادهکاالهای فرهنگی را در حوزه رقابت

 ین حوزه شود. تواند موجب توسعه و رشد ااین بخ  حل نشده و این پ وه  می

آنکه • بهتر ماهیت  پ وه    پیشینه  با  برای شناخت  را  جامع  فرایندی و  اتخاذ رویکرد   ،

جهانی  رقابت  مدل میپذیری  موضوع  پیشنهاد  این  توجه    ترکمکند،   پ وهشگرابمورد 

از    مندیبهرهو  پ وهشگر شناسیروشقرار گرفته است. تحت این شرایط، ماهیت خاص  

کیفی   رویکرد    دازیپرنظریهرویکرد  تا  است  شده  باعث  بنیاد،  قبال    پ وهشگرداده  در 

 از ماهیتی فرایندی برخوردار باشد.  پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی رقابتپدیده 

این    رغم ع ی پیشرفت    پ وه  نق   کاالهای  رقابت  هایمدلدر  در  جهانی  پذیری 

جها   فرهنگی برخی  از  است.  هایی  محدودیت،  وارد  آب  نتایج  از  بر  بخشی 

به    پ وه   هایمحدودیت می  شناسیروشحاضر  مربوط  اینآب  در  خصوص،    شود. 

 :  زیر اشاره کرد  هایمحدودیت تواب بهمی

میمهم • را  حاضر  پ وه   محدودیت  ویروس  ترین  شیوع  با  مرتبط  تواب 

ها و محدود شدب برقراری ارتباط با  آوری دادهدر طول انجام پ وه  و جمع 19-کووید

 مورد نظر برای انجام مصاحبه دانست. خبرگاب 
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این مطالعه با    هاییافتهداده بنیاد،    پردازینظریههمانند اغ ب مطالعا  مبتنی بر   •

دیدگاه به  افراد  اتکا  تجربیا   و  می  شد  حاصلمحدودی    نسبتاها  نارسایی  این  تواند  که 

 همراه کند.  هایی محدودیترا با  پ وه  های یافتهنظری  پذیری تعمیم

 پردازینظریهدر راهبرد    کهآب، استفاده از مصاحبه بی  از  ها داده  آوریجمعدر   •

 است.   شدهداده ، بر مشاهدا  مستقیم و مطالعه مستندا ، ترجیح پیشنهادشده داده بنیاد

به    پ وه این    اگرچه • اتکا  به  یاستقرا-قیاسی  ای چرخهبا  و    سازینظریهی 

از فرایندی  دان   فرهنگیقابتر  توسعه  کاالهای  در  جهانی  ماهیت  می  پذیری  پردازد، 

بر    هایی محدودیتآب،    شناسیروشاستقرائی   وارد    پذیری تعمیمرا  آب  نتایج  آماری 

اعتقاد  می به  روش  نظرابصاحبکند.  از  حاصل  نتایج  تنها  پردازی  نظریه،  بنیاد،  داده 

دارد)  هایگزارهبه    پذیری تعمیمقاب یت   را  تعمیم    ( و 1ی تح ی   ذیری پتعمیمنظری  امکاب 

)  کلبهآب   این  2ی آمار  پذیریتعمیمجامعه  نیست.  فراهم  نتایج    از   ایمجموعه  پ وه  ( 

به تعدادی نظریه   ( تعمیم  ترگسترده  هایموقعیت)و نه به شرایط و    ترگستردهخاص را 

این رو،  می از  با    پذیریتعمیمدهد.  آب  نتایج    رو روبه  توجهیقابل  هایمحدودیتآماری 

 است. 

نیازمند    هایدیدگاهکیفی پ وه ، متکی بر    های تح یل • کارشناساب و خبرگاب، 

از    نظرصاحبافراد   همانند بسیاری  متأسفانه  که  انگیزه است  با  هایو  داخ ی،    پ وه  

با کمبود خبره واقعی و   پ وه این     ها آباز نظرا     مندیبهرهنیز فرصت تعامل و    هم 

بود دید  مواجه  از  که  افرادی  از  برخی  این  می  پ وهشگر.  مطالب  غنای  بر  توانستند 

حاضر به همکاری شدند به دلیل    ، از همکاری سرباز زدند و افرادی کهبیافزایند  پ وه 

عمیق تح یل  و  بحث  برای  مناسب  فرصت  کاری  مدنظر    پ وهشگر  که  گونهآب  ،مشغ ه 

 . داشت در اختیار نداشتند

فرهنگیپذیرقابتاجرای مدل   • در کاالهای  مناسبی  ری جهانی  تا حد  اگرچه   ،

 است، ولی از ب وغ کام ی برخوردار نیست.   کشور قرارگرفته این    هایدغدغهجز  ایراب در

فرصت  پ وه   هاییافته و  حاضر  را    پ وهشی  هایگیریجهتها  برای  نیز  متعددی 

 : باشدبه شرح زیر می هاگیریجهتکند. برخی از این پیشنهاد می پ وهشگراب

 
1 Statistical generalization 
2 Analytical generalization 
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  کارگیری به  :مقایسه ای-حاضر برای مطالعا  تح ی ی  پ وه استفاده از نتایج   •

سایر    پ وه   تأیید شدهارزیابی    مدل و حوزهدر  هنریصنایع  فرهنگی  مقایسه    های  و 

 . پ وه  ها با نتایج اینیافته

  پ وه  و تعدیل مدل    کارگیری به  پ وه : ی الگوی  آمار  پذیریتعمیمبررسی   •

 کشورهای مطرح از بعد فرهنگی و هنری.  در سایر

با    ها آب: بررسی متغیرها و روابط بین  پ وه تقویت کفایت الگوی پیشنهادی   •

از های  استفاده  در    پ وه   خدماتی،  حوزهپیمایشی  مانند  دیگر  هنری  فرهنگی  های 

 . مدل پذیری عمیمتبرای افزای  آموزشی و غیره، 

  های مقیاس: استفاده از پ وه سنج  برای عناصر الگوی   هایمقیاستعریف   •

 پذیری جهانی. رقابتبرای هر یک از متغیرها و ابعاد مدل و توسعه مدل سنج    سنج  

فرصت  پ وه   هاییافته و  حاضر  برای    هایگیریجهتها  را    پ وهشگراب متعددی 

 : باشدبه شرح زیر می هاگیریجهتکند. برخی از این پیشنهاد می

نتایج   • از  تحلیلی  پژوهشاستفاده  مطالعات  برای  ای -حاضر    : مقایسه 

سایر    پ وه  این    تأییدشده ارزیابی    مدل   کارگیریبه و حوزهدر  فرهنگیصنایع  -های 

 . پ وه  ها با نتایج اینو مقایسه یافته هنری

الگوی  آ  پذیری تعمیمبررسی   • مدل    کارگیریبه:  پژوهشماری  تعدیل  و 

 کشورهای مطرح از بعد فرهنگی و هنری.   در سایر پ وه 

  ها آببررسی متغیرها و روابط بین    :پژوهشتقویت کفایت الگوی پیشنهادی   •

از استفاده  های  با  در    پ وه   فرهنگیحوزهپیمایشی  مانند خدماتی،  -های  دیگر  هنری 

 . مدل پذیری تعمیمبرای افزای  آموزشی و غیره، 

الگوی    های مقیاستعریف   • عناصر  برای  از    :پژوهشسنجش  استفاده 

سنج     سنج   هایمقیاس مدل  توسعه  و  مدل  ابعاد  و  متغیرها  از  یک  هر  برای 

 پذیری جهانی. رقابت
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