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این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یااا
تجاری سازی در سطوح محصول ،بنگاه و صنعت می پردازد .اهداف اص ا ی پ ا وه

تعیااین

مولفه ها ،روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رساایدب بااه آب بااازار
کاالهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت .پ وه

از نظر هدف ،توسااعه ای

است  ،از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تح یل داده ها از نوع آمیخته (کیفاای و
کمی) به حساب می آید .در مرح ه اول پ وه  ،منبع جمااع آوری داده هااا شااامل مطالعااا

فصلنامه
پژوهشهای
روابطط بطط

الملطط

کتابخانه ای و مصاحبه ها است ،بر این اساس با  20نفر از نخبگاب در حوزه های فرهنگ و هنر،

دوره یازدهم شماره

مدیریت و آینده پ وهی ،کارکناب و متصدیاب فرهنگی و هنااری در تهااراب و پاااریس مصاااحبه

دوم شطماره پ ططاپ

در این مرح ه از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری)

صور

گرفت ،تجزیه تح یل اطالعا

صور

گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد .در مرح ه دوم 42۵ ،پرسشنامه در

بین مولفاب هنری و صاحباب کاالهای هنری توزیع و با تجزیه و تح یل آنها روابط و منطق بین
مولفه هااا اسااتخراج و با استفاده از معادال

ساﺧتارى ( )SEMمدل مفهومﻰ ،مورد آزموب قرار

گرفت.
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چه و یک
تابستان 1400

مقدمه
امروزه مبحث اقتصاد ،هنر و تجار
گرفته و نظرا

کاالی هنری ،محل تامل ،بحث و بررسی قرار

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

نیز نقدهای مخت فی در این باره انجام داده اند .در نظریه انتقادی "صنعت و فرهنگ " که
توسط تئودور آدرنو و مارک هورکهایمر مطرح شده ضمن بیاب مسایل مخت ف در رابطه
با فن آوری ،تکنولوژی و اثر هنری و سودمندی اقتصادی ،مساله "کاالشدگی اثر هنری و
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فرهنگی " مورد بررسی قرار می گیرد (هورکهایمر و ادرنو .)42 ،1384 ،با نگاهی به
تاریخ بشریت درمی یابیم که یکی از ارکاب اساسی پیشرفت فرهنگ ،ادب ،هنر و حتی
صنعت ،برﺧورد فرهنگی اقوام سرزمین های مخت ف و جابه جایی کاالهای تجاری و
فرهنگی است .در دوراب معاصر جهاب در پی همبستگی در نوع تفکر و زندگی است ،از
سویی نیز گروه های هویتی در پی مطرح کردب تفاو

جهانی شدب در بسیاری از مقوله ها همچوب مبحث اقتصادی و فرهنگی ،تجار
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ها ی فرهنگی و م ی هستند ،اما
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امری معمول شده است ،تداوم گرای

و هنر

های جهاب شمول نشاب می دهد که هنر و اقتصاد
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هر دو در کنار هم با قدر

شماره دوم شطماره

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

پ اپ چه و یک
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تنها فرهنگ هایی به حیا

حضور دارند و هر روز شاهد گسترده تر شدب بازارهای
ﺧود ادامه می دهند که دارای قدر

فرهنگ هایی که در ساﺧتن حیا

مبادله و تعامل باشند،

انسانی و جامعه جهانی می توانند مشارکت نمایند.

تدوین راهبردهای های فرهنگی کارا ،راهی برای افزا ی

قدر

مبادله و تعامل فرهنگی

کشورها است .موضوع بسیار نگراب کننده ای که اکنوب ،کشور ما به همراه بسیاری دیگر
از کشورهای جهاب ،با آب روبرو است .وجود شکاف بسیار عمیق ،بین واردا
صادرا

کاالها و ﺧدما

و

فرهنگی است .آ یا جامعه کنونی ما ،ع یرغم برﺧورداری از

منابع و سرمایه های فرهنگی بسیار غنی و سابقه تمدنی باشکوه ،بیشتر مصرف کننده
فرهنگی است یا تولیدکننده فرهنگی؟ بدوب تردید امروزه در کشور ما ،وجه مصرف
کنندگی بر وجه تولیدکنندگی فرهنگ ،غ به پیداکرده است.

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد با عنواب "گزارش جهانی رقابت پذیری - 2018
 " 2019نشاب می دهد که شاﺧص رقابت پذیری جهانی( )GCIاقتصاد ایراب با  9پ ه بهبود
نسبت به سال گذشته به رتبه  74رسیده است.
یکی از پیشنهادا

یونسکو برای کشورهای مخت ف دنیا جهت ج وگیری از به مخاطره

افتادب ،تواب ﺧ ق کردب ،بیاب ﺧود ،حق انتخاب و حفظ هویت فرهنگی در دوره پر
قدر

جهانی شدب است و راهبردهای تجاری سازی برای ایجاد ﺧالقیت و نوآوری در

بین تولیدکنندگاب فرهنگی از عوامل تعیین کننده است (گروه نویسندگاب )49 ،1380 ،تا
بتوانند در عرصه رقا بت پذیری جهانی بازتابی چشمگیر داشته باشند.
هدف اص ی پ وه

241

تدوین مدلی راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری جهانی

کاالهای فرهنگی است .که در آب به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت
کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول ،بنگاه و صنعت
ﺧواهد پرداﺧت.
هدف اص ی پ وه

حاضر تدوین مدل راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری جهانی

کاالهای فرهنگ ی است .که برای دستیابی به آب اهداف فرعی زیر تدوین شده است:
 .1تعیین مولفه های راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری کاالهای فرهنگی ایرانی در
بازارهای جهانی.
 .2تعیین روابط بین مولفه های مدل راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری کاالهای
فرهنگی ایرانی در بازارهای جهانی.
 .3تعیین منطق بین مولفه های مدل راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری کاالهای
فرهنگی ایرانی در بازارهای جهانی.
 .4اعتبار سنجی و آزموب مدل راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری کاالهای فرهنگی
ایرانی در بازارهای جهانی.
در سال های اﺧیر از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه سیاستگذاری ها و
تعیین اصول و شاﺧص های فرهنگی نظام ،تالش هایی صور

گرفته است .اما یکی از

زمینه ها یی که هنوز ﺧال اساسی در آب مشاهده می شود ،طراحی و پیاده سازی مدل
راهبردی مناسب برای ارتقای رقابت پذیری جهانی در شرایط کنونی ،از الگوهای

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

ضروری برای سطوح مخت ف رقابت پذیری محسوب می شود .لزوم بهره گیری از منابع
و سرمایه های فرهنگی ،یکی دیگر از مسای ی است که ما را نیازمند مدلی راهبردی،
فرهنگی و تجاری می نماید ،نیاز ما به تولیدا
محصوال

کشورهای س طه جو ،منحصر به

صنعتی و فنی آنها نیست ،متاسفانه ما در بسیاری از زمینه های فکری نیز

مصرف کننده کاالها و ﺧدما

آنها هستیم و این حتی در مورد جنبه های فکری و

معنوی ﺧاص فرهنگ ﺧودماب نیز صدق می کند .هنوز هم جامع ترین کتاب تاریخ
ادبیا
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ایراب نوشته «ادوارد براوب» است .کام ترین تاریخ ایراب را ایراب شناساب دانشگاه

کمبریج به تحریر درآورده اند .منظم ترین و جامع ترین کتاب های مرجع مربوط به آثار
هنری و معماری ما را افرادی همچوب «پروفسور آرتور پوپ»« ،آندره گدار» و «رماب
گریشمن» پدید آورده اند .هنوز هم مثنوی معنوی تصحیح شده توسط «ر ینولد نیک سوب»
و شاهنامه تنظیم شده توسط «ژول مول» از کتاب های معتبر و پرفروش به شمار می
روند ( .)Ahmed, Zafar U.et al, 2008,145که البته اینها فقط بخشی از مثال های قابل
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بررسی در یک رسته از کاالهای فرهنگی است .بنابراین تدوین مدلی برای برنامه ریزی
راهبردی به منظور ارتقای رقابت پذیری کاالهای فرهنگی ایرانی در بازارهای جهانی
ضرورتی غیر قابل انکار است.
پیشینه پژوهش
عالوه بر تفاو هایی که از لحاظ روششناسی بین این پ وه
در این زمینه وجود دارد و جزء نوآوریهای این پ وه

و پ وه

های مشابه

محسوب میشود ،از لحاظ

مدل و اجزای آب نیز تفاو هایی وجود دارد .همچنین پ وهشی که به موضوع کاالهای
فرهنگی در حوزه رقابت پذیری جهانی بپردازد نیز یافت نشد و پ وه
متمایز گشت .البته به دلیل عدم استفاده پ وه

از این نظر

های گذشته در زمینه رقابتپذیری از

رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد ،اجزای ک ی هیچ یک از مدلهای رقابتپذیری جهانی با
اجزای این مدل تطبیق ندارد ،ولی به لحاظ مفهومی میتواب روابط و مقایسه هایی بین
آبها انجام داد .بنابراین ،نتایج حاصل از این پ وه

به نوعی و بهصور

غیرمستقیم با

تعدادی از پ وه های انجام شده در گذشته همخوانی دارد که در ذیل به برﺧی از آبها
اشاره میگردد:

پارک و سیونگ ( ،)2014در پ وهشی با عنواب تجار
کرهای در آسیا دریافتند که اثرا
رایج تجار

کاالهای فرهنگی :موردی از موج

توسعه اقتصادی و نزدیکی فرهنگی به عنواب حدود

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

در پ وهشی با عنواب تجار

محصوال

فرهنگی به عنواب یک نیروی انتقالدهنده در

اقتصاد جهانی (مورد مطالعه کاالهای فرهنگی پاکستاب) دریافتند که عوامل تعیینکننده
صادرا

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

( ،)2017در پ وهشی با عنواب تنوع فرهنگی و رقابت جهانی دریافتند که تنوع قومی،
زبانی و مذهبی بر رقابت پذیری کشورهایی که از طریق شاﺧص جهانی رقابتی ارایه
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شده اند ،تاثیر دارد .دیوید ام کنته و استفن لنگی ( ،)2018در پ وهشی با عنواب مدیریت
تئاتر و مدیریت هنرهای اجرایی دریافتند که توجه به تمام وجوها
برنامهریزی و بودجه گرفته تا تب یغا

مرکزی تئاتر از

و فروش ب یط و گروههای مهماب و غیره میتواند

منجر به موفقیت این حوزه گردد .جوناتاب و همکاراب ( ،)2018در پ وهشی با عنواب
ارزشگذاری اقتصادی هنرهای نمایشی به عنواب کاالهای باشگاه عمومی :چگونه وفاداری
را در مصرف کاالی فرهنگی ایجاد میکنیم ،دریافتند که ارزش اقتصادی اﺧتصاص یافته
به یک تئاتر یا پرفورمنس ﺧاص توسط مخاطباب ،به وی ه کسانی که مایل به تبدیل شدب
به مصرف کنندگاب منظم ﺧدما

ارایه شده و ﺧصوصا کسانی که مایل به پرداﺧت

هستند ،میتواند منجر به موفقیت این حوزه گردد.
جوانا و همکاراب ( ،)2020در پ وهشی با عنواب دوست یا دشمن؟ متاآنالیز رابطه بین
دزدی دریایی آنالین و فروش کاالهای فرهنگی دریافتند که پاسخ مصرفکنندگاب به
نوآوری های فناوری در توزیع کاالهای فرهنگی ممکن است تأثیر مثبت و منفی بر
فروش این کاالها داشته باشد .رضا نجف بیگی و زهره حسین زادگاب ( )1390در
پ وهشی با عنواب جهانی شدب و تجار

کاالهای فرهنگی کشور با نگاه اقتصادی به

فرهنگ با هدف شناﺧت واقعیتهای بازار جهانی فرهنگ دریافتند که بی توجهی به
اصالت فرهنگی و دیدگاه اقتصادی به آب به عنواب مانعی در مسیر موفقیت این حوزه
است .محمدنبی شهیکی تاش ،کامراب محمودپور و حدیثه محسنی ( )1394در پ وهشی
با عنواب بررسی عوامل تاثیرگذار بر شاﺧص رقابتپذیری کشورها با تاکید بر اقتصاد

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

ایراب به بررسی مؤلفههای کارایی بازار بر رقابتپذیری در میاب کشورهای جهاب و با
تأکید بر اقتصاد ایراب پرداﺧتند و دریافتند که مشکال

زیرساﺧت اقتصادی مهمترین

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

ها و دورنمای اقتصاد هنر در ایراب دریافتند که تحوال

ب ندمد

در حوزه

اقتصاد هنر نشاب میدهد که به دلیل مشارکت گروههای مخت ف هنرمنداب و صاحباب آثار
هنری میتواب دورنمای مثبتی از اشتغالزایی ﺧدماتی برای این بخ

تجسم کرد ،به -

طوری که سیاستهای ک ی اقتصادی به سوی چابکسازی و توسعه فرهنگی سوق داده
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شوند .طاهره کریمی دستنایی ( ،)1398در پ وهشی با عنواب ارتقا رقابتپذیری عامل
اص ی پیشرفت اقتصادها به بررسی جایگاه ایراب در میاب این ارکاب و مولفههاى
رقابتپذیری پرداﺧت و دریافت که این عامل میتواند تاثیر مثبتی بر رونق اقتصادی
داشته باشد.
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پژوهشهای
رواب ط ب ط
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مفاهیم اولیه پژوهش
اگر فرایند جهانیشدب را وجهه بارز تحوال

حوزه های انسانی و اطالعاتی در سه دهه

اﺧیر در نظر بگیریم ،به اذعاب بسیاری از صاحبنظراب آنچه هسته مرکزی این فرایند را

پ اپ چه و یک

تشکیل میدهد ،درهمتنیدگی اقت صادی و تغییر سطح و کیفیت رشد اقتصادهاست.

تابستان 1400

«چیچینیسکی  » 1استاد دانشگاه ک مبیا ،از تعبیر انقالب دان

بهره میبرد و به دگرگوب

شدب رشد مبتنی بر انرژی و منابع فیزیکی به رشد اقتصادی دان بر اشاره میکند .در
چنین فضایی بهرهمند شدب و پیشرو بودب اقتصادها (در سطح کالب و م ی) با توجه به
فرصت های جهانی تنها به موجودی عوامل سنتی تولید وابسته نیست .شواهد نقض
فراواب در تجربیا

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

در تعیین فراز و فرودهای تجار

بینالم ل تایید نموده است.

1. Chichilnisky

یکی از حوزههایی که جهانی شدب اقتصاد موجب تولد ادبیا

جدیدی در آب شده است،

مباحث تواب رقابت یا رقابتپذیری اقتصادی است  1که سابقه آب به اوائل دهه 1990
میالدی بازمیگردد .شاﺧص رقابت پذیرى جهانﻰ  GCIکه یک شاﺧص ترکیبﻰ است در
قالب سه محور براى ارزیابﻰ رقابت پذیرى کشورها ارائه شده است که این محورهاى
عبارتند از:
▪ میزاب برﺧوردارى از نیازمندى هاى اساسﻰ (که ک ید رقابت اقتصادهاى مبتنﻰ بر منابع
است)
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▪ میزاب کارایﻰ (که ک ید رقابت اقتصادهاى مبتنﻰ بر کارایﻰ است)
▪ میزاب نوآورى (که ک ید رقابت اقتصادهاى مبتنﻰ بر ﺧالقیتند)

تفکیک شاﺧص  GCIبه سه محور فوق شباهت زیادى به مطالعه میر ()1998
درﺧصوص طبقه بندى نظریا

مزیت براساس سطح رشد و درجه توسعه یافتگﻰ

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

است ،تدوین شده و از این لحاظ مطابق با نظریه هاى

مزیت مﻰ باشد.
نقطه قو

هاى مورد نظر مﻰ تواب اقتصاد نهاده محور و اقتصاد بهره ور محور را از یکدیگر
تفکیک نمود و با توجه به رویکرد موردنظر در سند چشم انداز بیست ساله مبنﻰ
برحرکت به سمت اقتصاد دانایﻰ محور و بکارگیرى کارامد عوامل تولید به تح یل و
ارزیابﻰ وضعیت رقابت پذیرى با دقت بیشتر پرداﺧت.
بر اساس بند الف ماده  22قانوب برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایراب ،دولت
و رویه ها ،محیط

کسب و کار را به گونه اى امن ،سالم ،سهل و شفاف سازد تا در پایاب سال چهارم
اجراى قانوب برنامه ،رتبه ایراب در دو شاﺧص رقابت پذیری بین الم ی و شاﺧص هاى
بین الم ی حقوق مالکیت در میاب کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء
 . 1هرچند دقيقتر آن است كه معادل واژة (  ) competitivenessاز عبارت «رقابتي بودن» استفاده كنيم اما بنا بر آنچه در ادبيات
فارسي اقتصاد رايج شده ،ترجيح داديم از ميان دو معادل «رقابتپذيري» و «توان رقابت» ،رقابت پذيري را كه معناي دقيقتر و
فعاالنهتري دارد ،انتخاب نماييم.

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا

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

مک ف شده است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین ،مقررا

سیاستتتذارتتت

ا

محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

یابد و هرسال بیست درصد ( ) 20%از این هدف محقق شود .در بررسی مقدماتی میزاب
حصول هدف حکم قانونی فوق در رابطه با شاﺧص رقابت پذیرى مشخص می گردد،
جایگاه ایراب به لحاظ این شاﺧص در میاب  19کشور سند چشم انداز  ،1404در سال
 2019نسبت به سال  2018دو پ ه تضعیف شده و از رتبه چهاردهم به رتبه شانزدهم
رسیده است .تنها سه کشور تاجیکستاب ،پاکستاب و یمن به لحاظ شاﺧص رقابت پذیرى
جهانی رتبه هاى بدترى از ایراب کسب کرده است (مجمع جهانی اقتصاد و محاسبا
کارشناسی).
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بررسی آثار جهانی شدب بر تجار
فرهنگ ،تحت تأثیر فشار تحوال

کاالهای فرهنگی نیز نشاب می دهد که چگونه پدیده
اقتصادی از جم ه فشار بازار جهانی ،در حال

دگرگونی است (وانگ .)27 ،2019 ،تعریف فرهنگ به کاری سهل و ممتنع تبدیل شده و
برای آب ،به روایتی بی
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

از  4۵0تعریف موجود است .ولی الزاما

جهاب امروز حکم

می کند که برای فرهنگ تعریفی ارائه شود ،که آب را قابل سنج

سازد (جوناتاب و

همکاراب.)92 ،2018 ،
در تعریف فرهنگ ،دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که از آب میاب سه دیدگاه از اهمیت
ﺧاصی برﺧوردارند:
الف) دیدگاه وجودی  :1در این دیدگاه ،فرهنگ ترکیبی است از تجربههای وجودی قابل
شناﺧت از راه زندگی در دروب فرهنگی ﺧاص .در این معنا ،فرهنگ را نمیتواب تعریف
کرد ،مگر از طریق تجربه درونی که با زندگی در متن آب فرهنگ حاصل میشود .بدین
ترتیب هر فرهنگی برای افراد بیگانه قابل فهم نیست (توبی و همکاراب.)69 ،2016 ،
ب) دیدگاه ساﺧتاری  :2این دیدگاه در تعریف فرهنگ بر عناصر سازنده آب تأکید دارد و
معتقد است که فرهنگ محصول تعامل پویای انساب با محیط برای پاسخگویی به
نیازهایی است که در هر مرح ه از حرکت اجتماعی انساب ،در حوزه مادی و معنوی
پدید میآید و به صور

ارزشهای مادی و معنوی متج ی میشود.

1 Existentialism
2 Structuralism

ج) دیدگاه کارکردی  :1این دیدگاه فرهنگ را بر حسب کارکردهای

تعریف میکند .از

جم ه می گوید فرهنگ بستری است که در آب الگوهای اندیشه و رفتار شکل میگیرند و
به جامعه و افراد جامعه هویت میبخشد :هویتی آب قدر یگانه و منسجم و متمایز ،که
برای مثال ،انساب ایرانی را از انساب غیر ایرانی متمایز میسازد(جوانا و همکاراب،2020 ،
 .)38در تعریف صنایع فرهنگی ،دو دیدگاه معارض در ادبیا
طرفدار نگاه متمایز و نخبهگرا به بخ

وجود دارد .دیدگاهی که

فرهنگ است و معتقد است پدیدههای فرهنگی

که مشمول سیاستگذاری دولت قرار میگیرند – از جم ه صنایع فرهنگی – نباید به
گونهای تعریف شوند که تحت تأثیر الزاما

اقتصادی ،فعالیتهایی به جز هنرهای

247

ﺧالق را در برگیرند.

در مقابل ،صاحب نظرانی قرار دارند که به عکس معتقدند فرهنگ را میتواب در
چارچوب الزاما

اقتصاد دانایی به گونهای تعریف کرد که به ق مرو صنایع ﺧالق

محدود نماند و گستردگی موضوع صنایع فرهنگی را بپوشاند.

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

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا

فرهنگی که با روشهای صنعتی تولید میشوند ،اصطالح «صنایع فرهنگی» را مطرح

پتتت ر اجهتتتا یا

کردهاند.

محصوالتافرهنگتتیا

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

دقلذاهاا

رادیویی و

ت ویزیونی و صنعت نشر می شود که هدف شاب سرگرمی تجاری بوده و باروش های
صنعتی و به طور انبوه تولید میشوند و مشمول سیاستگذاری دولت قرار میگیرند.
هنرهای ﺧالق در این تعریف نمیگنجند( .جوانا و همکاراب)42 ،2020 ،
صنایع فرهنگی با چنین تعریفی از اواﺧر دهه  1970به این سو ،کانوب توجه یونسکو و
دولت فرانسه قرار گرفته است (ف و.)۵1 ،201۵ ،
آدورنو ،برای تعریف صنایع فرهنگی ،معیار دیگری به نام روشهای تولید معرفی
میکند .به نظ ر وی نوع روش تولید وجه تمایز صنایع فرهنگی با سایر صنایع ﺧواهد
بود .در این معنا ،صنایع فرهنگی صنایعی هستند که با استفاده از روشها و
تکنولوژی های صنعتی تولید انبوه ،کاالها و ﺧدماتی را تولید و توزیع می کنند که دارای
Functionalism

1

ا

محتوای هنری بوده و از ارزش ﺧالق و فرهنگی برﺧوردارند .در نتیجه ،ترکیب محتوای
فرهنگی و مقیاس تولید صنعتی معرف صنایع فرهنگی است که هنرهای ﺧالق را در
برنمیگیرد .در چارچوب سیاست فرهنگی است که دولت میتواند از طریق حمایت از
آب دسته از صنایع فرهنگی که به شکوفائی پتانسیل های فردی و جمعی و اجتماعی
کمک میکنند و نقشی هویت بخ

و تعادلآفرین دارند ،بازار صنایع فرهنگی را در

جهت توسعه فرهنگی ساماب دهد (لی و همکاراب.)7۵ ،2020 ،
تئاتر شاﺧه ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمایی داستاب ها در برابر مخاطباب یا
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تماشگراب می پردازد .شاید بتواب اولین نمودهای تئاتر را در رقص های آیینی انساب
اولیه که معنای جادوگری داشته مشاهده کرد .تئاتر از زماب شکل گیری تا به امروز فراز
و نشیب های زیادی را طی کرده است .اما به معنای امروزی  ۵قرب پس از میالد مسیح
پدید آمد .و نمود های ﺧود را در آتن ،روم و سپس در آثار قروب وسطی ،رنسانس و
بعد در عصر جدید نشاب داد.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

شکل گیری تئاتر به عنواب فضایی برای اجتماعا

مردمی به  2۵00سال پی

بر می

گردد ،تئاترهای باستانی روم و یوناب ،تماشاچیاب بی شماری را در فضاهای دایره ای و
نیم دایره ای گرد هم می آورد .از زماب های تئاترهای مرکزی عصر الیزابت تا اوایل قرب
بیستم همه فضاهای نمایشی به یک شیوه واحد طراحی می شد و در یک رابطه ی سه
بعدی و زنده و با استفاده از صحنه و بالکن محل استقرار تماشاچیاب را تحت تاثیر قرار
می دادند .تئاتر زنده ترین رسانه فرهنگی است که می تواند از مهم ترین مؤلفه های
فرهنگ و تمدب به شمار رود .این هنر به توسعه فرهنگی کمک می کند ،در عین حال
می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث افزای

ارزش افزوده ،ایجاد اشتغال و رشد

اقتصادی شود .بررسی اقتصادی تئاتر کمک می کند تا بتواب به شناﺧت دقیق تری از ا ین
صنعت و چگونگی رشد و ارتقای آب دست یافت ،زیرا که اگر یک صنعت اقتصادی
اداره نشود ،نمی تواند مستقل و پایدار باشد .در ایراب ،اقتصاد فرهنگ و به ﺧصوص
اقتصاد تئاتر دوراب نوزادی ﺧود را طی می کند.

امروزه در برﺧی از کشورهای توسعه یافته ،تئاتر نق
از سوی دیگر هم نق

مستقیم و هم نق

قابل توجهی در اقتصاد م ی دارد.

غیر مستقیم در اقتصاد مح ی بازی می

کند(شالرد .)۵6 ،2014 ،
• نق

مستقیم ،مصارف مح ی برای ﺧرید مواد الزم و پرداﺧت حقوق به کارمنداب

مح ی.
• نق

غیرمستقیم ،تاثیرا

غیر مستقیم از تاثیرا

مستقیم بوجود می آید ،آنجایی که

مصرف پول منجر به مصرف بیشتر پول می شود .این آثار غیر مستقیم موجب حفظ
مشاغل و افزای
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رشد اقتصادی می شود.

از آنجا که مدیریت در سازماب ها و نهادهای هنری از یک سو با فرآورده ها ،تولیدا
هنری و هنرمنداب به مثابه تولید کنندگاب کاالهای هنری و از سوی دیگر با مخاطباب ﺧود
در بعد وسیع یعنی در «سطوح مخت ف اجتماع و در ابعاد تخصصی تر کارشناساب هنری،
هنرپ وهاب و منتقداب هنری» سروکار دارد ،به ناچار مد یریتی ﺧاص می ط بد که می
بایست براساس مدل های مدیریتی دینامیک یعنی مدیریت در سیستم های ارگانیک
(سیستم های زنده) و براساس سیکل گردش اطالعا
بخ

(در یک مدل سیستماتیک) بین

های مخت ف ارتباط برقرار کند .همچنین اجزای سیستم (بخ

های) را در

ﺧدمت اهداف و ف سفه کل سیستم قرار دهد ،بین سیستم و عقالنیت ابزاری آب جامعه
مخاطب و عقالنیت بیناذهنی و ارتباطی آب ،روند رفت و برگشت اطالعا

را تسهیل

سازد و به عنواب یک نهاد هنری ،فرهنگ سازی یا فرهنگ زدا یی کند (از طریق ابزارهایی
که در دست دارد ،برگزاری نمایشگاه ها ،فستیوال ها ،کنفرانس های ع می،مسابقا ،
جشنواره های هنری و )....سرانجام توسعه هنر را از طریق نهاد سازی و توسعه اقتصادی
را از طریق توسعه کاالهای فرهنگی مدنظر داشته باشد (ک نر.)34 ،2014 ،
سیاست های فرهنگی با ید به عنواب بخشی از سیاست های اقتصادی به شمار آیند تا
بدین ترتیب ارزش های فرهنگی م ی و مح ی بتواند در مدیریت اقتصاد لحاظ گردد.
وظیفه مهم دیگر مدیریت هنری ،بازاریابی برای محصوال

و فرآورده های هنری است،

به این معنی که هر مؤسسه و یا نهاد هنری بر اساس آنچه تولید می کند ،آنچه به نما ی
می گذارد و آنچه در صدد شکل بخشیدب به آب در ذهنیت مخاطباب ﺧود است ،می

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

تواند بازار هدف ﺧود را شکل دهد .این بازار می تواند در سطح م ی یا فرا م ی عمل
کند زیرا یقینا در دنیای امروز بازارهای هدف سازماب ها و نهادهای عمده هنری در هر
کشوری در سطحی بین الم ی شکل می گیرد .سیاست فرهنگی نباید تنها به ق مرو م ی
معطوف گردد .ب که با یک روند مدیریت توسعه در سطوح بین منطقه ای و جهانی،
همکاری بین دولت ها ،مؤسسا
تأثیرا

تجاری ،نهادهای هنری و انجمن های صنفی هنری و

مثبت اقتصاد جهانی ،ﺧالقیت های مح ی دستخوش تحول سازد که این فرایند

با ایجاد فرصت ها و بازارهای جدید ،به روش صنایع فرهنگی شتاب ﺧواهد
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بخشید(یاوری.)144- 142 ،1394 ،
برﺧالف این روش ،در کشور ما در زمینه مد یریت امور هنر ،تصدیگری کامل دولت،
چند سویه نگری ،موازی کاری و اعمال س یقه از جانب هر مدیر ،امری معمولی است و
یک سازماب منسجم ،فعالیت ﺧطی مشی گذاری هنری را برعهده ندارد که این مسئ ه
سبب عدم شکوفایی هنری و حضور هنرمنداب شایسته می گردد (شفیع زاده،1393 ،
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.)11
مراحل انجام پژوهش
پ وه

از نظر هدف توسعه ای ،از آب نظر که فرضیه ندارد و نیاز به طراحی سوال دارد

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

گرفت .در مرح ه اول (مرح ه کیفﻰ) از رویکرد نظریه پردازى داده

بنیاد (گرندد تئورى) و از نوع سیستماتیک ،استفاده شد که فرا یندى منعطف و دیالکتیکﻰ
است و منبع جمع آورى داده ها ،شامل مطالعا

کتابخانه اى و مصاحبه ها مﻰ باشد که

به یافتن مولفه های مدل مفهومﻰ انجامید .در ا ین مرح ه ،جامعه آماری ،جامعه ﺧبرگاب
متخصص در حوزه های فرهنگ و هنر ،مدیریت و آینده پ وهی ،کارکناب و متصدیاب
فرهنگی و هنری در تهراب و پاریس (کسانی با حداقل رتبه استادیاری که در این زمینه
سابقه تدریس داشته باشند و یا به صور
پردازند) بود .در این پ وه

مستمر در موضوع مطرح شده به فعالیت می

ﺧبرگاب براساس اهداف ﺧاص پ وه

و راهبردهای حل

مساله انتخاب شدند ،در این روش ابتدا با افراد ﺧبره در حوزه ﺧاص مصاحبه صور
گرفت و از آنها ﺧواسته شد که سایر افراد متخصص در این حوزه را معرفی نمایند.

یعنی به جز نفرا

اولیه که مستقیما توسط پ وهشگر انتخاب شدند ،سایر ﺧبرگاب عالوه

بر معیارهای ﺧبرگی توسط سایر ﺧبرگاب نیز انتخاب و مورد تایید قرار گرفتند .بر این
گرفت و تجزیه تح یل اطالعا

اساس با  20نفر از نخبگاب مصاحبه صور

کیفی از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صور

در مرح ه

گرفت و نتیجه به صور

مدل

مفهومی اولیه ارایه گردید.
در مرح ه دوم ،نمونه از بین جامعه آماری مولفاب هنری و صاحباب کاالهای هنری
انتخاب شد ،در این راستا 42۵ ،پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری و نمونههای
انتخاب شده ،توزیع شد و  34مورد از پرسشنامههای دریافتی به دلیل ناقص بودب کنار
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گذاشته شد و در نهایت  391پرسشنامه مورد تح یل قرار گرفت ،روابط و منطق بین
مولفه ها استخراج و با استفاده از معادال

ساﺧتارى ( )SEMمدل مفهومﻰ ،مورد آزموب

قرار گرفت.
ق مرو پ وه

از نظر زمانی از شهریور  1396تا شهریور  1399بود و مکاب آب ایراب و

فرانسه انتخاب شده بود که با توجه به انجام ک یه اقداما

(تایید فرصت مطالعاتی

دانشگاه سوربن) و حذف قانوب کمک هزینه فرصت مطالعاتی و بروز بیماری کرونا قابل
اجرا نشد و ک یه مصاحبه ها در تهراب به صور

آنالین صور

در این بخ  ،اجزای مدل توسعه یافته پ وه

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
دقلذاهاا

یافته ها
بر اساس مطالعا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

محصوالتافرهنگتتیا

گرفت.
کیفی صور

سیاستتتذارتتت

ا

گرفته،

مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) شرایط ع ی رقابتپذیری جهانی کاالهای فرهنگی
شرایط ع ی  ،رویدادهایی هستند که موقعیتها ،مباحث و مسایل مرتبط با پدیده را ﺧ ق
و تا حدی تشریح میکنند که چرا و چگونه ،افراد و گروهها به این پدیده مبادر
میورزند .در واقع ،منظور از شرایط ع ی ،وقایعی هستند که بروی پدیده تأثیر میگذارند
و منجر به بروز آب میشوند .بر این اساس ،از پاسخهای مصاحبهشوندگاب در مرح ه اول
پ وه  ،عوام ی که منجر به ارتقای رقابتپذیری جهانی کاالهای فرهنگی میشود،
دریافت گردید .در مرح ه کدگذاری باز که تح یلها مبتنی بر تجزیهوتح یل جم ه به
جم ه مصاحبهها بود 32 ،کد نهایی مجزا استخراج گردید که براساس تجزیهوتح یل

ا

مرح ه بعد یعنی کدگذاری محوری ،این کدها در مفاهیم و در نهایت  6مقوله فرعی
دستهبندی شد .در ادامه ،شرایط ع ی تأثیرگذار بر پدیده رقابتپذیری جهانی در کاالهای
فرهنگی ،در جدول  12نمای

داده شده است:

جدول  :1شرایط علی تاثیر گذار بر رقابتپذیری جهانی کاالهای فرهنگی

ردیف

عنوان

1

پیامدهای مشهود

2

پیامدهای نامشهود

3

پویایی رقابتی

4

توسعه اجتماعی

5

توسعه و بهبود محصول

6

شناسایی بازار و مشتریاب
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ب) پدیده اص ی (رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی)
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پدیده اص ی مورد مطالعه ،مدل رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی در نظر گرفته
شده است .براین اساس ،از مصاحبهشوندگاب ﺧواسته شد تا فرایندها و عوامل مهم
مرتبط با رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی را عنواب کنند .در مرح ه کدگذاری
باز و با تجزیهوتح یل دقیق مصاحبهها 28 ،کد نهایی مجزا استخراج گردید که بر اساس
تجزیهوتح یل مرح ه بعد یعنی کدگذاری محوری ،این کدها در مفاهیم و در نهایت ۵
مقوله فرعی طبق جدول  2دستهبندی شدند:
جدول  :2پدیده اص ی (رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی)
ردیف

عنوان

1

دادب ارزش به مشتریاب

2

شناﺧت بازار

3

توسعه تعامال

4

جذب مشتریاب

5

توسعه ﺧدما

و محصوال

ج) شرایط زمینهای مؤثر رقابتپذیری جهانی کاالهای فرهنگی
شرایط زمینهای  ،وقایعی هست ند که راهبردها و اقداما  ،تحت آب به اداره پدیده
میپردازند .براین اساس ،از پاسخهای مصاحبهشوندگاب ،شرایط زمینهای مؤثر بر
رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی دریافت شد  .در مرح ه کدگذاری باز و با
تجزیهوتح یل دقیق مصاحبه  23کد نهایی استخراج گردید که بر اساس تجزیهوتح یل
مرح ه بعدی یعنی کدگذاری محوری ،این کدها در مفاهیم و در نهایت  4مقوله فرعی،
طبق جدول  3دستهبندی شدند:
جدول  :3شرایط زمینهای مؤثر بر مدل رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی
ردیف

عنوان

1

شرایط محیط کالب

2

شرایط رقابتی

3

پیچیدگی شرایط محیطی

4

شرایط دولتی

د) شرایط مداﺧ ه گر بر اجرای مدل رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی
شرایط مداﺧ هگر ،شرایط وسیع و عامی همچوب زماب ،فضا ،فرهنگ هستند که بهعنواب
تسهیل گر و یا محدودکننده راهبردها عمل میکنند .این شرایط ،اجرای راهبردها را
تسهیل و تسریع می کنند و یا به عنواب مانعی دچار تأﺧیر در اجرای آنها می شوند .براین
اساس ،از پاسخهای مصاحبهشوندگاب ،موانع یا تسهیل کنندهها در اجرای مدل
رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی دریافت گردید .در مرح ه کدگذاری باز و با
تجزیهوتح یل دقیق مصاحبهها 2۵ ،کد نهایی مجزا استخراج گردید که بر اساس
تجزیهوتح یل مرح ه بعد یعنی کدگذاری محوری ،این کدها در مفاهیم و درنهایت ۵
مقوله فرعی طبق جدول  4دستهبندی شدند:
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سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

جدول  :4شرایط مداﺧ ه گر بر رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی
ردیف

مقوله های فرعی

1

ساﺧتار مدیریتی

2

جایگاه بینالم ی
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3

مشکال

4

نیروی انسانی مناسب

5

مباحث اقتصادی

ه) اقداما

ساﺧتاری

و راهبردهای اجرای مدل رقابتپذیری جهانی کاالهای فرهنگی

راهبردها و اقداما  ،طرحها و کن هایی هستند که به اجرای مدل رقابتپذیری جهانی
در کاالهای فرهنگی کمک میکنند .بر این اساس ،از دروب پاسخهای مصاحبهشوندگاب،
راهبردها و اقداما

کاالهای فرهنگی ،دریافت گردید .در مرح ه کدگذاری باز و با تجزیهوتح یل دقیق
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مصاحبهها 31 ،کد نهایی مجزا استخراج گردید که بر اساس تجزیهوتح یل مرح ه بعدی،
یعنی کدگذاری محوری ،این کدها در مفاهیم و در نهایت  ۵مقوله فرعی طبق جدول ۵
دستهبندی شدند:
جدول :۵راهبردها و اقداما

اجرای مدل رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی

ردیف

مقوله های فرعی

1

راهبردهای ظرفیتسازی و تقویت زیرساﺧتها

2

راهبردهای ﺧ ق ارزش برای مشتریاب

3

راهبردهای توسعه ارتباط با مشتریاب

4

تح یل بازار و رقبا

5

راهبردهای جایگاهیابی در میاب مشتریاب

و) پیامدهای اجرای مدل رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی
پیامدها شامل پیامدهای مشهود و نامشهودی می باشد که در اثر اجرای مدل راهبردی
رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی ،برای کشور ،فعاالب این حوزه و جامعه ایجاد

میشود .برای استخراج این پیامدها ،نظرا

مصاحبهشوندگاب در این زمینه بیاب گردید و

از میاب پاسخها ،سنجههای مورد نظر دریافت گردید .در مرح ه کدگذاری باز و با
تجزیهوتح یل دقیق مصاحبهها 21 ،کد نهایی مجزا استخراج گردید که بر اساس
تجزیهوتح یل مرح ه بعد یعنی کدگذاری محوری ،این کدها در مفاهیم و در نهایت 4
مقوله طبق جدول  6طبقهبندی شدند:
جدول  :6پیامدهای اجرای مدل رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی
ردیف

مقوله های فرعی

1

پیامدهای اقتصادی

2

پیامدهای نامشهود کالب

3

پیامدهای مشهود صنعت

4

پیامدهای نامشهود صنعت

5

راهبردهای جایگاهیابی در میاب مشتریاب

ز) تح یل مدل پارادایمی با استفاده از معادال
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ساﺧتاری و نتایج تعیین وضعیت متغیرها

و فرضیهها

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا

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

دقلذاهاا

ساﺧتاری ،روابط بین متغیرهای ابعاد مخت ف مدل ،بهدست آمده و با استفاده دادههای

ا

جمعآوریشده از طریق پرسشنامه ،بررسی شد .در این مرح ه ،نظرا

 420نفر از

مؤلفاب هنری و صاحباب کاالهای هنری برای بررسی متغیرهای مدل و ارزیابی روابط بین
آبها ،پرسیده شد .از بین  420پرسشنامههای تکمیلشده 391 ،پرسشنامه معتبر و 29
پرسشنامه بهصور

ناقص تکمیل شده بود که پرسشنامههای ناقص ،حذف شدند و با

توجه به فرمول کوکراب که تعداد پرسشنامههای قابل قبول برای قسمت کمی پ وه

را

 383مورد تأیید قرار میدهد ،تعداد پرسشنامههای تکمیل شده معتبر (  391مورد) کفایت
موضوع را می نماید .لذا با استفاده از معادال

ساﺧتاری و نرمافزار Smart PLS

متغیرهای مدل و روابط بین آبها ارزیابی و میزاب اثرگذاری هر متغیر سنجیده شد و
فرضیههای مدل استخراجی مورد آزموب قرار گرفت.

در پ وه هایی که هدف ،آزموب مدلی ﺧاص از روابط بین متغیرهاست ،از روش
مدلسازی معادال

ساﺧتاری استفاده میشود .مدلسازی مسیری  ، PLSیکی از

روشهای مدل معادال

ساﺧتاری است .یک مدل کامل مسیری  PLSشامل دو بخ

اندازهگیری مدل بیرونی و ساﺧتاری است .در قسمت اندازهگیری ،ارتباط سؤاال

با

سازهها ،مورد بررسی قرار میگیرد و در قسمت ساﺧتاری ،عاملهای مورد بررسی با
یکدیگر جهت آزموب فرضیهها  ،مورد توجه هستند .ب ا توجه به غیر نرمال بودب توزیع
دادهها ،نرمافزار  Smart PLSبه کار گرفته میشود .در مدلهای  ،PLSدو مدل آزموب
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میشود .مدل بیرونی که همارز مدل اندازهگیری است و مدل درونی که مشابه مدل
ساﺧتاری در مدلهای معادال

ساﺧتاری است .تح یلهای این بخ

با آزموب بو

استراپ ( )BSبه کار گرفته شده و از شاﺧص جزئی مقدار آماره  )T-Value( tاستفاده
میشود که نتایج آب مطابق با موارد زیر میباشد و در شکل  1ارایه شده است:
 )1نتایج تحلیل وضعیت شرایط على :با توجه به نتایج به دست آمده از آزموب بو
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استراپ (ضریب مسیر و مقدار آماره  Tقابل قبول) ،نتایج تح یلها حاکی از آب میباشد
که شرایط ع ﻰ بر فرآیندهای رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی اثر مثبتی دارد و
فرآیندهای رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی ،از پیامدهای مشهود ،پیامدهای
نامشهود ،پویایی رقابتی ،توسعه اجتماعی ،توسعه و بهبود محصول و شناسایی بازار و
مشتریاب ،تأثیر میپذیرد .همچنین با توجه به نتایج تح یل ،شرایط ع ﻰ بر شرایط
مداﺧ هگر و شرایط زمینهای در رقابت پذیری جهانی کاالهای فرهنگی اثر مثبتی دارد و
عناصر آب بر شرایط مذکور تأثیر میگذارند.
 )2نتایج تحلیل وضعیت شرایط زمینهای :با توجه به نتایج آزموب ،شرایط زمینهای با
عناصر شرایط محیط کالب ،شرایط رقابتی ،پیچیدگی شرایط محیطی و شرایط دولتی ،بر
فرآیندهای رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی و پیامدهای آب در کشور ،تأثیر
مثبت دارد ،همچنین با توجه به نتایج تح یل ،شرایط زمینهای با عناصر مذکور ،بر
راهبردها و اقداما

اص ی رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی ،اثر مثبتی دارد و

عناصر آب بر شرایط مذکور تأثیر میگذارند ،اما مقدار این اثر بسیار کم است.

 )3نتایج تحلیل وضعیت شرایط مداخلهگر :با توجه به نتایج بهدستآمده از تح یل،
کشور در اجرای فرآیندهای رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی و پیامدهای آب ،از
شرایط مداﺧ هگر با عناصر ساﺧتار مدیریتی ،جایگاه بینالم ی ،مشکال

ساﺧتاری،

نیروی انسانی مناسب و مباحث اقتصادی ،تأثیر می پذیرد ،همچنین با توجه به نتایج
تح یل ،شرایط مداﺧ هگر با عناصر مذکور ،بر راهبردها و اقداما

اص ی رقابتپذیری

جهانی در کاالهای فرهنگی ،اثر مثبتی دارد و عناصر آب بر شرایط مذکور تأثیر
میگذارند ،اما مقدار این اثر ناچیز است.
 )4نتایج تحلیل وضعیت فرآیندهای وفادارسازی مشتریان :براساس دادههای
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جمعآوریشده  ،وضعیت فرآیندهای دادب ارزش به مشتریاب ،شناﺧت بازار ،توسعه
تعامال  ،جذب مشتریاب و توسعه ﺧدما

و محصوال

در حوزه فرهنگی کشور دارای

ضعفهایی است و طبق تح یلهای انجام شده ،این مقولهها در صور
بر راهبردها و اقداما

اجرای درست

اص ی رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی اثر مثبتی دارند،

بنابراین میبایست این ضعفها برطرف گردد.
 )5نتایج تحلیل وضعیت راهبردها و اقدامات :با توجه به نتایج آزموبها و تح یلهای
انجام شده ،راهبردها و اقداما

اص ی کشور در این حوزه ،در رقابتپذیری جهانی در

کاالهای فرهنگی با مقولههای راهبردهای ظرفیتسازی و تقویت زیرساﺧتها ،ﺧ ق
ارزش برای مشتریاب ،راهبردهای توسعه ارتباط مشتریاب ،تح یل بازار و رقبا و
جایگاهیابی در میاب مشتریاب ،بر پیامدهای رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی تأثیر
مثبتی دارند و ضریب مسیر و مقدار آماره  tباال بیانگر این موضوع میباشد.
 ) 6نتایج تحلیل وضعیت پیامدها :نتایج به دست آمده از تح یل آزموبها ،نشابدهنده
معنادار بودب تغییرا

متغیر وابسته به متغیر مستقل است و بیابکننده اهمیت عناصر

پیامدهای رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی شامل پیامدهای اقتصادی ،پیامدهای
نامشهود کالب ،پیامدهای مشهود صنعت و پیامدهای نامشهود صنعت در مدل پارادیمی
است.

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

شرای زم نه ای
• شرايط محيط
كالن
• شرايط رقابتي
• پيچيدگي
شرايط محيطي
• شرايط دولتي
اقدامات و
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پ امدها
• پيامدهاي اقتصادي
• پيامدهاي نامشهود
كالن
• پيامدهاي مشهود
صنعت
• پيامدهاي نامشهود
صنعت
• راهبردهاي جايگاه
يابي در ميان
مشتريان

شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

شکل  :1مدل

راهبردها
• راهبردهاي
ظرفيت سازي و
تقويت زيرساخت ها
• راهبردهاي خلق
ارزش براي
مشتريان
• راهبردهاي
جايگاه يابي در
ميان مشتريان
• تحليل بازار و
مداخله
شرای رقبا
گر يابي در
• جايگاه
مديريتي
ساختارمشتريان
• ميان

• جايگاه بين
المللي
• مشکالت
ساختاري
رقابت
ارتقای
انساني
راهبردی نيروي
•
مناسب
• مباحث اقتصادي

فرایندهای
رقابت پذیری
جهان کاالی
فرهنگ
• دادن ارزش به
مشتريان
• شناخت بازار
• توسعه تعامالت
• جذب مشتريان
• توسعه خدمات
و محصوالت

پذیری جهانی کاالهای فرهنگی

شرای عل
• پيامدهاي
مشهود
• پيامدهاي
نامشهود
• پويايي رقابتي
• توسعه اجتماعي
• توسعه و بهبود
محصول
• شناسايي بازار و
مشتريان

نتیجه گیری
با توجه به مدل نظری "رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی" مطابق با ابعاد مدل
پارادایمی که در نمودار  1ارایه شده است .در مرح ه مصاحبه با ﺧبرگاب ،سؤاال
مصاحبه بر اساس مدل پارادایمی تدوین گردید و مصاحبهشوندگاب نظرا

ﺧود در

مورد اجزای تشکیلدهنده مدل را بهطورک ی ارایه نمودند که بر اساس آب و مطابق با 6
بعد مدل ،سنجههای مربوط به هر بعد تفکیکشد .با این وجود با تح یلها و
گرفت ،تعدیالتی در پاسخهای اولیه این افراد انجام شد.

رفتوبرگشتهایی که صور

در این مدل ،شرایط ع ی ،عوامل ترغیبکننده و یا الزامآور برای بکار گیری مدل
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رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی است ،عوام ی که ممکن است در شرایط
کنونی ،کمرنگ یا از بین رفته باشند ،ولی در زماب ﺧود حوزه فرهنگ و هنر کشور را
ترغیب یا مجبور کردهاند تا به توجه بیشتر در این پدیده روی آورند .لذا با این رویکرد،
عوام ی در این بخ

مورد توجه قرار گرفتهاند که از نظر تقدم زمانی و نیز شرایط

الزامآوری بر پدیده اص ی تأثیر ع ﻰ داشته باشند.
شرایط زمینهای ،شرایط بستری (زیرساﺧتی و روساﺧتی) موجود برای رقابتپذیری
جهانی کاالهای فرهنگی هستند .شرایطی که می بایست برای موفقیت بهتر در
رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی ،مورد توجه قرار گیرند .این شرایط اثرا
مثبت یا منفی ﺧاص و تعیین کنندهای بر اجرای فرایندها ندارند ،ب که جز عوام ی هستند
که باید در وی گی های فرایندها و ابزارهای مورد استفاده لحاظ شوند.
بر ﺧالف شرایط زمینهای ،شرایط مداﺧ هگر عبار اند از شرایطی که بر رقابتپذیری
جهانی در کاالهای فرهنگی اثرا

مثبت یا منفی دارند و میتوانند اجرا و موفقیت آب را

تسهیل و تسریع نمایند یا بهعنواب محدودیتهایی منجر به اﺧالل در آب باشند .به همین
دلیل مفاهیمی در این بعد مدل قرار گرفته اند که نسبت به شرایط ﺧنثی زمینهای از این
حیث متفاو

باشند.

در بعد پدیده اص ی ،فرایندهای رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی که موضوع
اص ی و مورد سؤال پ وه
شدند .در بعد اقداما

است با توضیحا

و جزییا

مرتبط در این بخ  ،تح یل

و راهبردها ،کن ها و فعالیتهای اص ی که میتواند در موفقیت

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی راهگشا باشد مورد توجه قرار گرفت .فرق این
بعد با پدیده اص ی در این است که مفاهیم و مقوله های این بعد از نوع فرآیندی نیستند،
ب که از نوع اقدام بوده و به پیادهسازی راهبردهای رقابتپذیری جهانی در کاالهای
فرهنگی ،کمک میکنند .در نهایت در بعد پیامدها ،نتایج و پیامدهای مورد انتظار اعم از
م موس و غیرم موس و نیز از جهت حوزه فرهنگ و هنر کشور ،موردتوجه قرار گرفت.
پیامدهای مورد انتظاری که میتواند در اثر اجرای فرایندها ،اقداما

و راهبردهای

رقابتپذیری جهانی در کاالهای فرهنگی ،عاید حوزه فرهنگ و هنر کشور شود.
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حاکی از آب است که مسئولین

به طورک ی ،نتایج حاصل از بررسی سوال های پ وه

کشور در حوزه فرهنگی و تجاری می بایست با تعیین اهداف و چشمانداز دقیق و
درست برای جهانی سازی کاالهای فرهنگی و توجه به اثرا

مثبتی که این اقدام در رونق

کشور و این حوزه میتواند ایجاد کند ،شرایط محیط کالب اقتصادی ،فرهنگی ،روابط
سیاسی با کشورهای دیگر و غیره را بهبود بخشند و شرایط محدودیتهای دولتی
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موجود برای فعالیتهای صادراتی و بروکراسیهای اداری و قوانین مشکلساز را کاه
دهند و با حمایت های مالی و کاه

اثرا

نوسانا

ارزی و اقتصادی ،بستری را فراهم

کنند تا از نیروهای کار با پتانسیل باالی کشور در این حوزه استفاده بهینه شود و برنامه -
هایی را در جهت بازاریابی بین الم ی برای محصوال
محصوال

و ﺧدما

ﺧود بپردازند و تعامال

ق رار داده و به بهبود کیفیت

مناسب و روابط بینالم ل ﺧوبی را با

مشتریاب ﺧود برقرار کنند ،زیرا در بازار امروزی رقابت بهصور
افزای

روزافزوب در حال

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

شناﺧ ت رقبا ،از نقاط ضعف و قو

رقبا ،فرصتها و تهدیدهای بازار استفاده بهینه شود

و از رقبای موفق به عنواب الگوهای رشد الگوبرداری شود .بنابراین با تقویت زیرساﺧت -
ها و کسب اعتماد مشتریاب بینالم ی و حمایت از این حوزه میتواب از اثرا
مانند رشد اقتصادی ،افزای

ارزش و شهر

شد .انتظار می رود که پ وه

مثبتی

برند م ی ،رونق کسبوکار و غیره بهرهمند

حاضر از ابعاد زیر به پیشرفت دان

رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی کمک نماید:

در حوزه

•

پ وه

حاضر از بعد روششناسی مورد استفاده مشابه ندارد .بهطوریکه

میتواب استفاده از رویکرد آمیخته و روش پ وه
اقدامی نو در پ وه
بهعالوه ،پ وه

کیفی نظریهپردازی داده بنیاد را

های رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی ق مداد کرد.

حاضر کوشیده است تا از بعد روششناسی به رفع برﺧی دیگر از

کمبودهای شناساییشده توسط پ وهشگر کمک کند.
•

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

موجودیت پویای این مدل است .نتایج این پ وه

میتواند آگاهی پ وهشگراب و

مدیراب را در ﺧصوص شرایط ع ی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداﺧ هگر ،فرایندها،
اقداما
افزای
•

و پیامدهای اجرای مدل راهبردی رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی را
دهد.
حاکی از آب است که تاکنوب پ وهشگراب الگوی مرتبط با

پیشینه پ وه

کاالهای فرهنگی را در حوزه رقابت پذیری جهانی مورد پ وه
این بخ

حل نشده و این پ وه

• با آنکه پیشینه پ وه

قرار ندادهاند و ﺧألهای

میتواند موجب توسعه و رشد این حوزه شود.

 ،اتخاذ رویکرد فرایندی و جامع را برای شناﺧت بهتر ماهیت

مدل رقابتپذیری جهانی پیشنهاد می کند ،این موضوع کمتر مورد توجه پ وهشگراب
قرار گرفته است .تحت این شرایط ،ماهیت ﺧاص روششناسی پ وهشگر و بهرهمندی از
رویکرد کیفی نظریهپردازی داده بنیاد ،باعث شده است تا رویکرد پ وهشگر در قبال
پدیده رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی از ماهیتی فرایندی برﺧوردار باشد.
این پ وه

در پیشرفت مدلهای رقابت پذیری جهانی در کاالهای

ع یرغم نق

فرهنگی ،از برﺧی جها

محدودیتهایی بر نتایج آب وارد است .بخشی از

محدودیتهای پ وه

حاضر به روششناسی آب مربوط میشود .در این ﺧصوص،

میتواب به محدودیتهای زیر اشاره کرد:
•
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مهمترین محدودیت پ وه

کووید  19-در طول انجام پ وه

حاضر را میتواب مرتبط با شیوع ویروس

و جمعآوری دادهها و محدود شدب برقراری ارتباط با

ﺧبرگاب مورد نظر برای انجام مصاحبه دانست.

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

•

همانند اغ ب مطالعا

اتکا به دیدگاهها و تجربیا

مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد ،یافتههای این مطالعه با
افراد نسبتا محدودی حاصل شد که این نارسایی میتواند

تعمیمپذیری نظری یافتههای پ وه
•

در جمعآوری دادهها  ،استفاده از مصاحبه بی

داده بنیاد پیشنهادشده ،بر مشاهدا
•

اگرچه این پ وه

توسعه دان
262

را با محدودیتهایی همراه کند.
از آبکه در راهبرد نظریهپردازی

مستقیم و مطالعه مستندا  ،ترجیح داده شده است.

با اتکا به چرﺧهای قیاسی -استقرایی به نظریهسازی و

فرایندی از رقابت پذیری جهانی در کاالهای فرهنگی میپردازد ،ماهیت

استقرائی روششناسی آب ،محدودیتهایی را بر تعمیمپذیری آماری نتایج آب وارد
میکند .به اعتقاد صاحبنظراب ،نتایج حاصل از روش نظریهپردازی داده بنیاد ،تنها
قاب یت تعمیمپذیری به گزارههای نظری را دارد(تعمیمپذیری تح ی ی  )1و امکاب تعمیم
آب بهکل جامعه (تعمیمپذیری آماری  )2فراهم نیست .این پ وه

مجموعهای از نتایج

ﺧاص را به تعدادی نظریه گستردهتر (و نه به شرایط و موقعیتهای گستردهتر) تعمیم
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میدهد .از این رو ،تعمیمپذیری آماری نتایج آب با محدودیتهای قابلتوجهی روبهرو
است.
•

تح یلهای کیفی پ وه  ،متکی بر دیدگاههای کارشناساب و ﺧبرگاب ،نیازمند

افراد صاحبنظر و با انگیزه است که متأسفانه همانند بسیاری از پ وه
این پ وه

های داﺧ ی،

هم با کمبود ﺧبره واقعی و نیز فرصت تعامل و بهرهمندی از نظرا

آبها

مواجه بود .برﺧی از افرادی که از دید پ وهشگر میتوانستند بر غنای مطالب این
پ وه

بیافزایند ،از همکاری سرباز زدند و افرادی که حاضر به همکاری شدند به دلیل

مشغ ه کاری فرصت مناسب برای بحث و تح یل عمیق ،آبگونه که پ وهشگر مدنظر
داشت در اﺧتیار نداشتند.
•

اجرای مدل رقابتپذی ری جهانی در کاالهای فرهنگی ،اگرچه تا حد مناسبی

در ایراب جز دغدغههای این کشور قرارگرفته است ،ولی از ب وغ کام ی برﺧوردار نیست.
یافتههای پ وه

حاضر فرصتها و جهتگیریهای پ وهشی متعددی را نیز برای

پ وهشگراب پیشنهاد میکند .برﺧی از این جهتگیریها به شرح زیر میباشد:
Statistical generalization
Analytical generalization

1
2

•

استفاده از نتایج پ وه

مدل ارزیابی تأیید شده پ وه

حاضر برای مطالعا

تح ی ی -مقایسه ای :بهکارگیری

در سایر صنایع و حوزههای فرهنگی هنری و مقایسه

یافتهها با نتایج این پ وه .
•

بررسی تعمیمپذیری آماری الگوی پ وه  :بهکارگیری و تعدیل مدل پ وه

در سایر کشورهای مطرح از بعد فرهنگی و هنری.
•

تقویت کفایت الگوی پیشنهادی پ وه  :بررسی متغیرها و روابط بین آبها با
های پیمایشی در حوزه های فرهنگی هنری دیگر مانند ﺧدماتی،

استفاده از پ وه

آموزشی و غیره ،برای افزای
•

سنج
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تعمیمپذیری مدل.

تعریف مقیاسهای سنج

برای عناصر الگوی پ وه  :استفاده از مقیاسهای

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

یافتههای پ وه

رقابتپذیری جهانی.

حاضر فرصتها و جهتگیریهای متعددی را برای پ وهشگراب

پیشنهاد می کند .برﺧی از این جهتگیریها به شرح زیر میباشد:
•

استفاده از نتایج پژوهش حاضر برای مطالعات تحلیلی-مقایسه ای:

بهکارگیری مدل ارزیابی تأییدشده این پ وه

در سایر صنایع و حوزههای فرهنگی -

هنری و مقایسه یافتهها با نتایج این پ وه .
•

پ وه
•

بررسی تعمیمپذیری آماری الگوی پژوهش :بهکارگیری و تعدیل مدل
در سایر کشورهای مطرح از بعد فرهنگی و هنری.
تقویت کفایت الگوی پیشنهادی پژوهش :بررسی متغیرها و روابط بین آبها

با استفاده از پ وه

های پیمایشی در حوزههای فرهنگی -هنری دیگر مانند ﺧدماتی،

آموزشی و غیره ،برای افزای
•

تعمیمپذیری مدل.

تعریف مقیاسهای سنجش برای عناصر الگوی پژوهش :استفاده از

مقیاسهای سنج
رقابتپذیری جهانی.

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

سیاستتتذارتتت

ا

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا
محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

منابع
آدرنو ،تئودور و مارک هوركهايمر" ،)1384( ،دیالکت ک روشنگری :قطعات فلسف " ترجمه مراد فرهادپور و
اميد مهرگان ،تهران ،گام نو.
اخوان ،پيمان و جعفري مصـطفي (" .)1385نظریه پردازی و آزمایش نظریه ها در حوزه مدیریت دانش"،
فصلنامه مديريت فردا ،شماره  15و .16

استراوس ،آنسلم و كوربين ،جوليـت (" ،)1387اصول روش تحق ق ک ف  :نظریه مبنای
ها"  ،ترجمه بيوک محمدي .تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .چاپ دوم.
استربرگ ،كريستين جي(" ،)1384روش های تحق ق ک ف در علوم اجتماع " ترجمه احمدپور احمد و
رویه ها و ش وه
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علي شماعي ،يزد :دانشگاه يزد.
استوري ،ج " ،)1386( .مطالعات فرهنگ درباره فرهنگ عامه" ترجمه :ح ،پاينده .تهران :نشر آگه.

افشاريان ندا ،سعدي پور اسماعيل(" ،)1395مرزهای تمایز در مصرف کاالهای فرهنگ  :مصرف موس ق
در ب جوانان (مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبای )" پژوهش هاي ارتباطي سال
بيست و سوم تابستان  1395شماره ( 2پياپي .)86

الواني ،سيد مهدي ،دانايي فرد ،حسن ،عادل آذر (" ،)1386روش شناس پژوهش ک ف
رويکرد جامع ،انتشارات صفار.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

در مدیریت"

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

الياسي ،م؛ و همکاران" ،)1390( .بررس عوام

موثر بر مصرف کاالهای فرهنگ در ب

جوانان" جامعه

پژوهي فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .سال دوم ،شماره دوم.
باردن ،لورنس(" ،)1374تحل محتوا" ترجمه مليحه آشتياني و محمد يمني دوزي سرخابي ،تهران،
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
باكاک ،ر" ،)1381( .مصرف" ترجمه :خ ،صبري .تهران :نشر و پژوهش شيرازه.

بامداد صوفي ،جهانبار و همکاران (" ،)1387تحل

محتوا با استفاده از نظریه بن ادی " فصلنامه مديريت

صنعتي ،شماره .8

بخشي ،حامد و همکاران(" ،)1383تحل
جمهوری اسالم ایران" ،مشهد ،مركز افکارسنجي جهاد دانشگاهي.
برمر ،سميه و همکاران" ،)1397( ،آشنای با مدل سازی ساختاری تعم م یافته و کاربرد آن در پژوهش
های بهداشت " مجله دانشکده بهداشت و انيستيتو تحقيقات بهداشتي ،تهران ،دوره  ،16شماره اول.
بنت ،ا" ،)1386( .فرهنگ و زندگ روزمره" ،ترجمه :ل ،جوافشاني و ديگري .تهران :نشر اختران.
بهکيش ،محمدمهدي" ،)1381( ،اقتصاد ایران در بستر جهان شدن" تهران :نشرني.
پژويان ،جمشيد و مرجان فقيه نصيري (" ،)1388اثر رقابت مندى بر رشد اقتصادى با رویکرد الگوى رشد
درون زا" ،فصلنامه پژوهش هاى اقتصاد ى ايران ،سال سيزدهم ،شماره  ،38بهار .1388
تاللي ،مايکل ،فاراندز ،كريس و تونز ،راجرز" ،)1382( .تکنولوژی فرهنگ و رقابت پذیری" ،ترجمه ناصر
محتوای ارزشهای مندرج در ف لمها و سریالهای س مای

موفقيان ،تهران :مؤسسه توسعه دانش و پژوهش.

توتونچيان ،ايرج و مينا مهرنوش (" ،)1388رقابت پذیرى دانش محور در ایران" فصلنامه پژوهش هاى
اقتصادى ،سال نهم ،شماره اول ،بهار.
جمعي از نويسندگان يونسکو" ،)1380( ،صنایع فرهنگ " ترجمهي مهرداد وحدتي ،تهران ،نگاه معاصر.
چاوشيان ،ح" ،)1381( .سبک زندگ و هویت اجتماع " پاياننامه دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه تهران.

حاجيزاده ،رويا ،رضوي ديناني ،ابتسام" ،)1394( ،مصرف کاالهای فرهنگ و عوام موثر بر آن (مطالعه
موردی :جوانان  18ال  29ساله شهرستان خوی)" مطالعات جامعه شناسي.112- 93 ،
حسيني ،سيد شمس الدين و مريم ملك محمدي (" ،)1386سنجش مزیت نسبى و رقابتى صنعت چرم ایران
در بازار جهانى" ،فصلنامه پژوهش هاى بازرگانى ،شماره .44
حکيمي راد ،امينيه و رضا نصر اصفهاني" ،)1394( ،امکانسنج عرضه ی کاالهای فرهنگ در بورس کاال با
توجه به ویژگ های کاالهای بورس " سومين كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي
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دانش بنيان ،بابلسر ،شركت پژوهشي طرود شمال ،دانشگاه جامع علمي كاربردي مازندران.
خادمي ،مهدي ،پريخاني شاهين(" ،)1390استراتژی بازاریاب هنر" انتشارات سيته.

خادميان ،ط " .)1387( .سبک زندگ و زندگ مصرف
دیباچهای بر سبک زندگ فرهنگ ایران ان)" .تهران :جهان كتاب.
خدادادكاشي ،فرهاد ("،)1381دیدگاه هاى مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطب ق آن با وضع ت
رقابت در بخش صنعت ایران" پژوهش ها و سياست هاى اقتصادى ،سال هفتم ،شماره  ،51پاييز.
دانايي فرد .حسن (" .)1388روش شناس عموم نظریه پردازی" مجلـه روش شناسـي علـوم انساني،
(مطالعه در حوزه جامعهشناس

فرهنگ

و

شماره  ،58سال پانزدهم.

فرهنگیااد ااتجتتا

ا

ستتتاو اقا تا تتتذا
پتتت ر اجهتتتا یا

دانايي فرد .حسـن (" ،)1384تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرای
تئوری بن اد" ،دانشور رفتار ،شماره .11

استراتژی مفهوم سازی

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران (" .)1389تاث ر مصرف کاالهای
فرهنگ جدید بر خانواده (ب ان ه تحل ل دفتر مطالعات و تحق قات زنان به مناسبت روز زن)".
تهران :مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران.

رايف ،دانيل و ديگران(" ،)1381تحل

سیاستتتذارتتت

ا

پ ام های رسانه ای" ،ترجمه مهدخت بروجردي علوي ،تهران ،نشر

سروش.
رفيعپور ،فرامرز (" ،)1378وسای ارتباط جمع و تغ ر ارزشهای اجتماع " ،تهران ،كتاب فرا.
روستا ،احمد و ديگران" ،)1385( ،مدیریت بازاریاب " چاپ دهم ،تهران ،انتشارات سمت.

زلفي سيستاني ،مژده و رضا پارسا" ،)1395( ،موس ق
ایران )" چهارمين كنگره بين المللي عمران ،معماري و توسعه شهري ،تهران ،دبيرخانه دايمي كنفرانس،
بازار (بررس

تطب ق

هویت بازار در موس ق

دانشگاه شهيد بهشتي.

زارعي ،عظيم و همکاران (" .)1387بررس بکارگ ری روش تحق ق مبتن بر تئوری مفهوم سازی بن ادی
در حوزه مطالعات کار آفرین " مجله كار و جامعه ،شماره  98و .99
زماني ،باقري" .)2020( .پدیدارشناس کاالشدگ هنر :ادراک تجربۀ زیستۀ هنرمندان موس ق
آذربایجان شرق " علوم اجتماعي.

محصوالتافرهنگتتیا
دقلذاهاا
ا

كاتلر ،فيليپ و آرمسترانگ ،گري" ،)1379( ،اصول بازاریاب " ترجمهي علي پارسائيان ،تهران ،انتشارات
ادبستان.

شارع پور ،محمود" ،)1380( ،مدلسازی معادله ساختاری (  :)SEMآشنای با کاربردهای برنامه ل زرل
( )LISRELدر تحق قات اجتماع " فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي ،دوره  ،8شماره
.13-14

شولت ،يان آرت" ،)1392( .نگاه

موشکافنه برپدیده جهان شدن" ،ترجمه مسعود كرباسيان .تهران:

انتشارات علمي فرهنگي.

صميم ،ر" .)1386( .پژوهش جامعه شناس در باب مصرف موس قای
اجتماع متفاوت (مطالعه موردی تهران)" .نشريه هنرهاي زيبا .شماره .32
 266عابدي جعفري ،حسن و ازگلي ،محمد (" .)1375س ر تحق قات مدیریت در اسالم" مجلـه مصباح ،شماره
در ب

افرادی با پایگاههای

 ،19تهران :دانشگاه امام حسين(ع).

عابديني ،ص؛ و ديگري" .)1391( .بررس جامعهشناخت رابطه سرمایههای اجتماع
کاالهای فرهنگ در ب دانشجویان دانشگاه آزاد اسالم خلخال" .پژوهشنامه علوم اجتماعي.
با م زان مصرف

سال ششم ،شماره سوم.
غياثوند ،ا؛ و ديگري" .)1388( .بررس تاث ر سبک زندگ بر سبک مصرف کتب و نشریات" .فصلنامه
انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات .سال ششم ،شماره .18

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شماره دوم شطماره
پ اپ چه و یک
تابستان 1400

فاضلي ،م" .)1386( .جامعهشناس مصرف موس ق " .تهران :نشر پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
فليك ،ا (" .)1387درآمدی بر تحق ق ک ف " ترجمه هادي جليلي .تهران :نشر ني.
فقيهي ،ابوالحسن ،بامداد صوفي ،كاميار (" .)1378کثرت گرای روش تحق ق در پژوهش های سازمان "،
فصلنامه مديريت ،شماره .21
فقيهي ،ابوالحسن و عليزاده محسـن (" .)1384روای در تحق ق ک ف " فرهنگ مـديربت ،شماره 9
فرامرز قراملکي ،احد (" .)1380روش شناس مطالعات دین " دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،مشهد.

فردرو ،م؛ و ديگري" .)1378( .بررس نقش پایگاه اقتصادی -اجتماع در مصرف کاالهای فرهنگ ".
تهران :نشر زهد ،چاپ اول.

قانعيراد ،م ،ا؛ و ديگري" .)1385( .نگاه

به عوام فرهنگ

افزایش ورود دختران به دانشگاهها"

پژوهش زنان .شماره  ،4صص .115- 138

كريپندورف ،كلوس(" ،)1378تحل

محتوا" ،ترجمه هوشنگ نايب ،تهران ،انتشارات روش.

كاستلز ،مانوئل" ،)1390( .عصر اطالعات و ظهور جامعه شبکهای"  ،ترجمه احد عليقليان ،افشين خاكباز و
حسن چاوشيان .تهران :نشر طرح نو.

كشوري چرمي ،م " .)1390( .بررس
شهروندان مشهدی" .پاياننامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي رفاه اجتماعي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
كفاشي ،مجيد" ،)1390( ،مدل سازی معادالت ساختاری شاخص آ موزش و ترب ت موثر بر م زان
اعتماد اجتماع شهروندان تهران به دانشگاه آزاد اسالم "  ،فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم
م زان مصرف کاالهای فرهنگ

تربيتي ،سال ششم ،شماره دوم ،بهار .1390

و عوام موثر بر آن در ب

 مطالعات و تحقيقات اجتماعي." "تحص الت و مصرف فرهنگ در شهر تهران.)1392( .كالنتري؛ و همکاران
.1  شماره، دوره دوم.در ايران

 "جهان شدن صنعت مل،)1394( . ابراهيم،گرجي
. مركز تحقيقات استراتژيك:  تهران، " فرصت های صنعت مل
.24 شـماره،  "روش شناس فهم متون دین " مجلـه معر فـت.)1377(  مهدي و ديگران،گلشني
 مؤسسهي انتشارات، تهران،) "رسانهها ارتباطات فرهنگ" ترجمهي مجيد نکودوست1379(  جيمز،الل
 تهدیدها و. و راهکارهای توسعه تجارت خارج

.روزنامه ايران
. تهران، "ضرورت تاس س فلسفه علم م نوی" انتشارات سمت،)1384(  حسين،لطف آبادي
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. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران."  "درآمدی بر روش تحق ق ک ف.)1387(  بيوک،محمدي
"گراندد تئوری چ ست و چه کاربردی دارد" ويژه نامه همايش علم اطالعات و،)1386(  يزدان،منصوريان
. دانشگاه اصفهان: اصفهان.جامعه اطالعاتي
 موسسه مطالعات و پژوهش: تهران،" " مجموعه مقاالت همایش جهاان شدن اقتصاد،)1392( . فرشاد،مومني
.هاي بازرگاني
 مطالعات،" "جهان شدن و تجارت کاالهای فرهنگ کشور.)1390( . زهره، حسين زادگان، رضا،نجف بيگي
.راهبردي سياستگذاري عمومي
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