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يافتهها :يافتههاي پژوهش نشان داد که ،صنايع فرهنگي خالق ميتواند  %55درصد از تغييرات ارتقاء
سرمايه فرهنگي را در وضعيت موجود و  %18درصد از تغييرات اين متغير وابسته را در شرايط مطلوب
تبيين و پيش بيني نمايد .نتايج نشان داد که بين صنايع فرهنگي خالق و ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران
همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد و شاخصهاي صنايع فرهنگي خالق به درستي

ميتوانند

ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران را به ويژه در شرايط موجود پيش بيني نمايند .يافتههاي تحقيق ميتوانند
راه گشاي برنامه ريزان ،در راستاي تحقق سياست گذاريهاي ارتقاء فرهنگي در کشور قرار گيرند.

کلید واژه(گان) :صنايع فرهنگي خالق ،ارتقاء سرمايه فرهنگي ،ايران.

مقدمه
در دنياي کنوني سرمايه فرهنگي به يک مزيت رقابتي براي تمايز بخشي ممالک در
عرصههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مبدل شده است و از قالبهاي فردي و تجسد
يافته که فقط فرد را از خود منتفع سازد ،خارج شده است .آن چه در رقابتهاي استراتژيک
جهاني ،موازنههاي قدرت و نابرابريهاي سياسي به عنوان عامل اثر گذار شناخته شدهاند ،فقط
سرمايههاي اقتصادي ،انساني و اجتماعي نميباشند ،بلکه مزاياي رقابتي دنيا در عرصه توسعه
پايدار در ممالک مختلف جهان امروزه در حوزه سرمايههاي فرهنگي رقم ميخورد (Phillips

) .and Shockley, 2010اهميت سرمايه فرهنگي را ميتوان در تزايد سرمايههاي ديگر جستجو
نمود .قابليت تبديل سرمايه فرهنگي به چشم اندازهاي اقتصادي و قدرت تبديل شوندگي به
سرمايههاي اجتماعي در توليد انباشت هاي فرهنگي ،نقشهاي عمدهاي است که توسط سرمايه
فرهنگي در جامعه صورت ميپذيرد .حضور سرمايه فرهنگي در شبکه جهاني نه به عنوان مبدل
سرمايهاي بلکه به عنوان ارکان اساسي توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است (Green and

) .Geotting, 2010بدين معنا که با تکيه بر ارتقاء سرمايه فرهنگي ميتوان با بهره گيري از
مهارتها و دانش افراد توليدات مبتني بر دانش را نيز فزوني بخشيده و سبب رشد اقتصادي موزون
با نيازهاي جامعه شد .به دليل اثرات تبديل آفريني انواع سرمايه و مديريت آنها توسط سرمايه

اساسي توسعه پايدار عمل نمايد) .(Cochrane, 2006در ايران طبق تحقيقات انجام شده در
راستاي شناسايي شاخصهاي اندازه گيري سرمايه فرهنگي ،مشخص گرديد که در بعد جمعي
مؤلفه صنعت فرهنگ با شاخصهاي تنوع مصرف ،ميزان مصرف و نوع محصوالت فرهنگي در
تعيين اندازه سرمايه فرهنگي دخيل ميباشد (سپهرنيا ،1387 ،ص.)16 .
در بسياري از جوامع تنوع وجود کاالها و خدمات فرهنگي ،تنوع مصرف و ميزان کاالهاي
فرهنگي مصرفي ،همگي در تعيين ميزان سرمايه فرهنگي افراد در جامعه مؤثر ميباشند .در کشور
ما به عقيده صاحب نظران و نخبگان فرهنگي آن چه ميتواند کارساز تر از بقيه در جهت تعيين
سرمايه فرهنگي اثر گذار تر عمل نمايد« ،ميزان مصرف فرهنگي» است .بورديو ذاتاً مصرف
فرهنگي را به عنوان شاخصه سرمايه فرهنگي در راستاي مصرف کاالهايي فرهنگي مانند ،مطالعه

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

فرهنگي ،اين سرمايه همچنين ميتواند در حوزه مديريتي منابع و سرمايه نيز به عنوان فاکتور
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کتاب ،ديدن فيلم ،گوش دادن به موسيقي ،رفتن به اپرا و يا موزهها ،گوش دادن به راديو و ...

ب

معرفي مينمايد ،ولي در بعضي از کشورها مانند استراليا و يا آمريکا فقط مصرف کاالي فرهنگي

ررس

نشانهاي از سرمايه فرهنگي محسوب نميگردد بلکه ميزان اين مصارف کاالهاي فرهنگي(مثالً

ی

تعداد کتابهايي که در طول هفته خوانده ميشود ،يا تعداد مراجعات به نمايشگاهها و يا موزهها)
در تعيين ميزان سرمايه فرهنگي جوامع تأثير گذار ميباشند مانند آن چه در ايران مشخص شده

تأثیر
عوام
ل

است .در ميان جامعه ايراني نيز با توجه به آراء صاحب نظران فرهنگي با احتساب اولويتها ابتدا،

فرد

ميزان مصرف کاالهاي فرهنگي ،سپس تنوع کاالهاي فرهنگي و در نهايت حضور تکثر و تنوع

یو

کاالهاي فرهنگي در جامعه ،شاخصهاي اندازه گيري سرمايه فرهنگي در بعد جمعي معرفي

سازم

شدهاند (سپهرنيا ،1387 ،ص .)156 .ولي به درستي صنايع فرهنگي خالق چگونه ميتوانند ارتقاء

انی

سرمايه فرهنگي را سبب گردند؟ آيا صنايع فرهنگي در ايران قدرت تبيين کنندگي ارتقاء سرمايه
فرهنگي را دارا ميباشند؟

نقش صنايع فرهنگي خالق در ارتقاء سرمايه فرهنگي

بر
خالق
يت
مديرا
ن
….
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"صنايع خالق" اشاره به طيف وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي دارند که با توليد و بهره
برداري از دانش و اطالعات و از طريق خالقيت و نوآوري به توليد محصوالت خود
ميپردازند ) .(Landry and Bianchini, 1995, p. 4صنايع فرهنگي خالق شامل تبليغات،
معماري ،هنر ،صنايع دستي ،طراحي مد ،فيلم و موسيقي ،هنرهاي نمايشي ،چاپ و نشر ،نرم افزار،
اسباب بازي و بازيهاي ويديويي ،راديو و تلويزيون اطالق ميگردد .به صنايعي خالق اطالق
ميشود که بتوانند از خالقيت ،مهارت و استعداد فردي به عنوان يک مزيت و استعداد بالقوه در
ايجاد ثروت و شغل از طريق توليد و بهره برداري از مالکيت معنوي استفاده نمايند .به عبارتي
خالقيت ،فرايندي است که با تأثير گذاري بر روي وروديها (سرمايه معنوي و سرمايههاي
فرهنگي افراد) آنها را به سرمايههاي اقتصادي و اجتماعي مبدل ميسازد .صنايع فرهنگي خالق،
به نوعي مبدل سيستماتيکي هستند که ميتوانند توليدات را براي ذائقه مخاطبين آماده و قابل
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مصرف نمايند ).(Howkins, 2001, p. 88

بنابراين صنايع فرهنگي خالق ميتوانند با توليد نيازهاي جديد نه تنها باعث توليد مصرف
کنندگ ان فرهنگي جديد در جامعه باشند بلکه همچنان با تشديد مصارف فرهنگي ميتوانند
انباشت فرهنگي را که الزمه ارتقاء سرمايه فرهنگي در جامعه است را سبب شوند .از طرفي ديگر
با تکيه بر صنايع فرهنگي خالق ميتوان به جذب تخصصهاي نوآورانه و مبتکرانه پرداخت و در
بعدي ديگر طبقات خالق و متفکر را در جامعه ايجاد نمود که اينها خود با توليد سرمايههاي
فرهنگي تجسد يافته ،ميتوانند ظرفيتهاي سرمايهاي در جامعه را ارتقاء بخشند .در نتيجه عبارت
«خالق» در کنار صنايع فرهنگي ،به معناي بهره گيري از صنايعي است که ميتوانند کاالهاي
فرهنگي توليدي خود را به صورت کامل و کارآمد به جذب و مصرف مخاطبين منتخب خود
درآورده و نه فقط از ذخائر مصرف کنندگان فعلي بهره برند بلکه در توليد مخاطبين جديد داخلي
و خارجي نيز پيشرو بوده و به نوعي نبض بازار را مديريت نمايند و با تنظيم الگوهاي قالبي
مشخص بتوانند در نهاد خود به توليد مخاطبين جديد ارزشي نائل آيند و به درستي با بهره گيري

نمايند.
بسياري از تحقيقات نشان داده است که اگر صنايع فرهنگي متناسب با نياز مخاطبين خود به
توليد کاالها و خدمات فرهنگي بپردازند خواهند توانست باعث افزايش مصرف فرهنگي و در
نتيجه انباشتگي جو فرهنگي و توليد سرمايههاي فرهنگي و بالطبع ارتقاء سرمايه فرهنگي در جوامع
شوند ).(Cheng, 2006

صنايع فرهنگي خالق ميتوانند با توليد کاالهاي فرهنگي به وضعيت مصرف و نيازهاي
فرهنگي در جامعه نيز سرو سامان دهند .همان طوري که گفته شد ميزان مصرف ،نوع مصرف و
تنوع کاالهاي فرهنگي موجود در جامعه قدرت تبيين کنندگي سرمايه فرهنگي در جامعه را
دارا ميباشند .بدين معنا که با سنجش مصارف فرهنگي افراد ميتوان پايگاه اجتماعي و ميزان

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

از دانش و تکنولوژي و به صورت هدفمند در راستاي توليد محصوالت و خدمات فرهنگي اقدام
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سرمايه فرهنگي ايشان را مشخص و حتي پيش بيني نمود .حال اگر چنان چه با نگاهي رو به جلو

ب

و مبتني بر ارزشهاي بومي ،صنايع فرهنگي بتوانند نيازهاي جديد ارزشي را براي جامعه تعريف

ررس

نموده و با توليد ذائقه و سليقه عقالنيت مصرف را نيز توجيه نمايند ،خواهند توانست با انباشت

ی

فرهنگي در جامعه سبب ارتقاء سرمايه فرهنگي در جامعه شوند (بورديو ،در چاوشيان ،1390،ص.
.)173
به عبارتي سرمايه فرهنگي با توليد و مصرف فرهنگي خالق ميتواند با افزايش ذائقه و يا

تأثیر
عوام
ل
فرد

تغيير آن با تناسبات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و در نهايت منفعت طلبي اقتصادي ،ارتقاء بازار

یو

مصرف را بدست گيرد و با جذب و آموزش افراد خالق و ارزشي به توليد انعطاف پذير با فناوري

سازم

باال و خالقيت فرهنگي متناسب با اکولوژي بومي و مقبول بپردازد .پس صنايع فرهنگي خالق

انی

ميتوانند به عنوان فاکتورهاي ارتقاء بخش سرمايه فرهنگي عمل نمايند ).(Sasaki, 2010

برنامه ريزيهاي استراتژيک با تغيير ذائقه و سالئق افراد و آحاد جامعه حتي ميتوانند به توليد

بر
خالق
يت

سرمايه فرهنگي پرداخته و با توليد نابرابريهاي جديد اجتماعي و تغيير موازنههاي قدرت در بازار

مديرا

سرمايه و سرمايه گذاري در عرصه بازار ،تغييراتي ايجاد نموده و با باز تعريف هويتهاي ملي و

ن
….
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انسجام بخش نوين ،سبب بروز هميت هاي همگرا و يا واگرا در جامعه شده و در حوزههاي
اقتصادي و اجتماعي نقش آفريني نمايند ) .)Moeller, 2009لذا شناسايي عوامل ارتقاء بخش
سرمايه فرهنگي نه تنها ميتوانند سبب فزوني سرمايههاي معنوي در يک جامعه محسوب گردد،
بلکه ميتوانند باعث رشد اقتصادي و پويايي صنايع خالق نيز در جامعه شوند و به نوعي
سرمايههاي مادي را نيز تزايد بخشند.
در مديريت استراتژيک جهاني ،بازسازي شهرها و تحقق «شهرهاي خالق» از طريق
خالقيتهاي فرهنگي و صنايع فرهنگي خالق انجام ميشود ،که خود ميتوانند ارتقاء سرمايه
فرهنگي در بعد اجتماعي و ملي را تضمين نمايند .افرادي مانند فلوريدا ،که بر تبيين و استخراج
شاخصهاي خالقيت در اروپا و امريکا کوشيده است ،شاخصهاي ارتقاء را ،وجود طبقات خالق
ميداند طبقاتي که ميتوانند با حضور خود در ميان يک جمع سبب بروز خالقيت و نوآوري

148

در جامعه شوند ) .(Florida, 2002ساساکي با نگاهي انتقادي نشان داده که جهت ارتقاء سرمايه
فرهنگي و دستيابي به «شهر خالق» ميبايد بيش از طبقات خالق اجتماعي و افراد ،از
سيستمهاي توليد مفاهيم و فرهنگ محور در تعادل ميان توليد و مصرف فرهنگي سود جست.
وي با ارائه مفهوم توليد انعطاف پذير ،مشخص کرد که صنايع خالق ميتوانند ضمن همراهي با
تکنولوژي و فناوري پيشرفته با ايجاد تقاضا ،سبب افزايش گردش داخل منطقهاي درآمد شوند.
افزايش بودجه ميتواند به صورت حمايتي ،پشتيباني کننده و حامي مالي در عرصه توليد و مصرف
فرهنگي بيشتر ،عمل نمايد .همين توليد مضاعف و مصرف تزايدي سبب ارتقاء سرمايه فرهنگي
در شهرها شده و با افزايش و ارتقاء سرمايه فرهنگي در شهر ،نياز بيشتري براي حضور افراد نوآور
و افراد دانشي در صنايع خالق به وجود خواهد آورد ).(Sasaki, 2010

امروزه مصرف فرهنگي نه فقط به عنوان ارتقاء بخش سرمايه فرهنگي در جامعه بلکه به نوعي
عامل تمايز بخش سالئق و سرمايه فرهنگي افراد در پايگاههاي اجتماعي ايشان نيز محسوب
ميشود  .صنايع فرهنگي خالق با توليد مصرف فرهنگي با سه ويژگي خود ،يعني ميزان مصرف،
تنوع مصرف و انتخاب نوع محصول فرهنگي در رتبه بندي سرمايه فرهنگي نيز کاربرد دارند.

ميتوان نوع و ميزان سرمايه فرهنگي شنوندگان را مورد ارزيابي و طبقه بندي قرار داد (Rossel,

) .2011طبق تحقيقات انجام شده در ايران نيز ميزان مصرف فرهنگي در ميان نخبگان دانشگاهي
ميتواند از جمله فاکتورهاي سرمايه فرهنگي در بعد فردي مورد توجه قرار گيرد (سپهرنيا،1387 ،
ص.)137 .
مصرف فرهنگي در نهاد خود همچنان که معياري براي سنجش ميزان سرمايه فرهنگي افراد
محسوب ميشود ،همچنين ميتواند در تزايد مصرف فرهنگي و توليد نيازهاي مصرف جديد
سبب انباشتگي فرهنگي در جامعه و فرد شده و به نوعي سرمايه فرهنگي افراد را ارتقاء بخشد.
بدين جهت در بسيار ي از کشورها با تبليغات هدفمند و تالشِ صنايع فرهنگي خالق سعي
ميشود که الگوهاي مصرف فرهنگي را در قالب و اسلوب مورد دلخواه و بر مبناي سياستهاي

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

چنانچه با استفاده از «نوع مصرف فرهنگي» (مثالً نوع گوش دادن به موسيقي اپرا يا کالسيک)
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سياسي و کشوري ،به صورت تجويزي ،ولي در شکلي پنهان در جامعه تحميل نمايند تا از طريق

ب

آن بتوانند سرمايههاي فرهنگي جامعه را به سمت و سوي دلخواه سوق دهند.

ررس

مفهوم صنايع فرهنگي خالق هم چنين به صنايعي اطالق ميشود که بتوانند در توليد "برند
محبوب و ملي" موفق باشند .برند ملي محبوب و دلخواه ،به برندي گفته ميشود که عالوه بر
افزايش ميزان تقاضا و مصرف در مخاطبين ،باعث وابستگي عاطفي و عالقهمندي و در نهايت

ی
تأثیر
عوام
ل

رضايت مندي در مصرف کننده نيز شود .وجود محبوبيت در برند ،به واسطه بهره گيري صنايع

فرد

خالق ،از فرهنگ و ويژگيهاي فرهنگي مخاطبين شکل ميپذيرد .شاهراههاي ارتباطات فرهنگ

یو

بومي در هر منطقه و يا کشور ،يافتن محبوبيتهاي فرهنگي و دانش خرده فرهنگها ميتوانند

سازم

نوعي وابستگي عاطفي را در جوار مصرف ،مالزم و همراه نمايند و به نوعي باعث تداوم مصرف

انی

متعصبانه از محصوالتي با برند خاص گردند ،چرا که افراد ،اين نوع محصوالت را بخشي از

بر
خالق

تاريخچه خانوادگي و همراه خود ميدانند .اثر گذاري صنايع خالق با اين شرايط ميتواند باعث

يت

بروز نوعي «ناخودآگاه جمعي» در افراد شده و با تکرار سمبلها و نمادهاي برندها ،آنها را به

مديرا

درون حوزههاي مصرف جلب کرده و در سبکهاي زندگي غوطهور نمايد.

ن
….
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مک کينزي در تحقيقاتي در نيويورک نشان داد که سرمايه گذاري عمومي در فرهنگ و
هنر و صنايع فرهنگي خالق ،ميتواند برگشت سود مالي را در سرمايه اقتصادي و ارتقاء سرمايه
فرهنگي نمايان سازد .وي ارتقاء سرمايه فرهنگي را ،سرمايه گذاري در صنايع فرهنگي معرفي
مينمايد و حوزه سرمايه گذاري در صنايع فرهنگي را در چهار بعد :الف -حوزه اقتصادي ،ب-
بازاريابي شغلي و حرفهاي ،پ -توجه به تحکيم جامعه ،ت -سودآوري معرفي کرده و نشان داده
است.
دغدغه اساسي حوزه اقتصادي در شرايط کنوني ،ايجاد منبع درآمدي جديد ،براي سرمايه
گذاري و بهره گيري از حوزه فرهنگ به عنوان يک منبع مالي جديد و بالقوه ميباشد .براي تحقق
اين امر از طريق سرمايه گذاري در سيستمهاي مالي سازمانها و صنايع فرهنگي ،افزايش بهره
وري از سيستم مالياتي ،جذب توريست و بهره گيري از خدمات جانبي صنايع فرهنگي و حضور
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سازمانهاي فرهنگي انتفاعي را در کنار بخشهاي غير انتفاعي الزم ميداند .در بازاريابي شغلي،
با ايجاد شغلهاي مرتبط و جديد در حوزه سازمانهاي فرهنگي ،ايجاد سرمايه خالق فرهنگي
و جذب نيروهاي ماهر و خالق را مطرح ساختهاند .با تحکيم اجتماعي ،به تأمين زير ساختهايي
چون تقويت شبکههاي جهاني و دسترسي فناوري و اطالعات ،استفاده از روابط همسايگي و
تعامالت ديپلماتيکي و تجديد حيات فرهنگي پرداختهاند و نهايت آن که ،در سودآوري ،از
قابليتهاي مالي افراد در جذب سرمايههاي شناور در سرمايه گذاري ،و بهرهمندي از سود حاصل
و مشارکت در پروژههاي سودآور بعدي استفاده کردهاند .تمامي اين موارد به معناي اهميت
سرمايه گذاري در صنايع فرهنگي خالق جهت ارتقاء سرمايه فرهنگي ميباشد (McKinsey,
). 2002

جو فرهنگي در يک جامعه در طول زمان و از طريق مصرف خدمات فرهنگي انباشته

مي

شود و از طريق استهالک نيز کاهش مييابد .با استفاده از سرمايه فرهنگي (ميراث فرهنگي،
نقاشي ،موسيقي) ،خدمات ارائه شده از طريق صنايع فرهنگي (اپرا ،موزه) ميتوان سرمايه فرهنگي
را با توليد کاالهاي جديد فرهنگي بزرگتر نموده و ارتقاء بخشيد .بهره وري افراد به طور مثبت

توليد شده در جو فرهنگي و سرمايه فرهنگي انباشته در جامعه تغيير

مييابد .در يک سياستِ

اقتصاد آزاد ،افراد تمايل دارند براي ايجاد سود بيشتر تمايل افراد را در حوزههاي مصرف فرهنگي
افزايش دهند که اين به نوعي سبب افزايش سرمايه فرهنگي جامعه نيز ميگردد .الگوي مصرف
فرهنگي افراد نه فقط بر مبناي سالئق ،عادات ،سرمايههاي موروثي و بسترهاي خانوادگي تغيير
ميکند بلکه در تحقيقاتي نشان داده شد که اين مصارف فرهنگي و الگوي آن با نژاد ،قوميت،
مذهب و جنسيت نيز تغيير پذير بودهاند ) .(Katz-Gerro, 2003پس با آن چه گذشت صنايع
فرهنگي خالق با شاخصهاي خود ميتواند در راستاي ارتقاي سرمايه فرهنگي مؤثر باشد .ولي
ارتقاء سرمايه فرهنگي با چه شاخصهايي بايد مورد توجه قرار گيرند؟
در شبکه جهاني امروز ،سرمايه فرهنگي نه در قالب فردي بلکه در بعد اجتماعي و به عنوان

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

و فزاينده ،توسط خدمات فرهنگي تحت تأثير قرار گرفته و مصرفِ آنها متأثر از کاالهاي فرهنگي
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شاخصي مؤثر در توسعه مد نظر ميباشد .لذا توسعه و ارتقاء در سرمايه فرهنگي ،امروزه به عنوان

ب

"توسعه پايدار" در جوامع مورد نظر ميباشد ) .(Phillips, 2010سرمايه فرهنگي در راستاي توليد

ررس

فعاليتهاي هنري ،فعاليتهاي اوقات فراغت و توليد صنايع خالق به رسميت شناخته شدهاند که

ی

ميتوان با ارتقاء آنها براي توسعه پايدار فرهنگي و حفظ و ارتقاء سبک زندگي آحاد جامعه و
رسيدن به جوامع خالق از آنها بهرهمند شد .در حقيقت ارتقاء سرمايه فرهنگي به عنوان نيروهاي

تأثیر
عوام
ل

محرک تجديد حيات فرهنگي هر کشور در تمامي حوزههاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و

فرد

فرهنگي ميباشد که جوامع با تکيه بر آن ميتواند به منفعت طلبي مادي و معنوي دست يابد

یو

).(Kuly, 2005

سازم

عدهاي از محققين انتقال فرهنگي ،دستيابي به امکانات آموزشي و تحرک اجتماعي را
شاخصهاي ارتقاء سرمايه فرهنگي ميدانند .در تحقيقاتي که در بعد وسيعي در انگلستان انجام
شد مشخص گرديد که ارتقاء سرمايه فرهنگي در والدين ،منجر به افزايش تشويق و انتظارات از
کودکان ،جهت ارتقاء دستيابي آموزشي ،جامعه پذيري و دروني سازي ارزشها و هنجارها و
انتقال فرهنگي ايشان ميشود .بخشي از اثر طبقات و کالس والدين بر روي کودکانشان ،به

انی
بر
خالق
يت
مديرا
ن
….
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صورت پيشرفتهاي تحصيلي ،کسب نمرات باالتر و دستيابي آموزشي به صورت انتقال
فرهنگي معنا مييابد .اين «انتقال فرهنگي» حتي ميتواند سطوح دستيابي به امکانات آموزشي
را تعيين نمايد .هم چنين انتقال فرهنگي ميتواند با اثر مثبت ،از تنزل کودک به عقب جلوگيري
نموده و باعث رشد بيشتر گردد و به نوعي تحرک اجتماعي را در فرزندان سبب شود .لذا ارتقاء
سرمايه فرهنگي والدين سبب بروز موارد زير در فرزندان ميگردند:
 .1جام عه پذيري فرهنگي :آموزشي که توسط والدين در راستاي دروني سازي ارزشها و
هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي به فرزندان صورت ميپذيرد.
.2

حتي ميتواند سطوح دستيابي آموزشي را نيز مشخص نمايد.
.3
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افزايش دستيابي به امکانات آموزشي :که از طريق تشويق و انتظارات والدين انجام شده و
انتقال فرهنگي :انتقال سرمايه موروثي بر مبناي سرمايههاي فرهنگي موجود خانوادگي ،که
سبب بروز انگيزه و تحرک رو به جلو در افراد ميشود )& Savage, 2010

.(Scherger

در تحقيقي ديگري ارتقاء سرمايه فرهنگي والدين (به ويژه سطوح سواد والدين) سبب
افزايش دستاوردهاي فرزندان به ويژه در «مهارتهاي کالمي و سواد خواندن» را نشان ميدهد.
سرمايه فرهنگي والدين از سه طريق زيرمي تواند باعث ارتقاء سرمايه فرهنگي فرزندان شود:
 -1بروز عادات و فعاليتهاي فرهنگي در فرزندان (از طريق خواندن کتاب ،بلند خواندن
کتاب)
 -2افزايش سطوح انتظارات از کودکان و اِعمال تشويق بيشتر
 -3انتقال دانش فرهنگي
در نهايت اين که اين متدهاي انتقالي سبب بروز سواد خواندن بيشتر و مهارتهاي کالمي در
فرزندان ميگردند ) .(Myrberg & Rosén, 2009امروزه استفاده و بهره مندي از آموزشهاي
بينالمللي و استفاده از شبکههاي فراملي ،به عنوان شاخصهايي براي ارتقاء سرمايه فرهنگي در
خانوادهها مورد توجه قرار گرفتهاند ) .(Waters, 2006با توجه به مطالعات انجام شده ،در اين

فرهنگي ،دستيابي آموزشي ،انتقال فرهنگي و تحرک اجتماعي انجام پذيرفته است.
با مرور تحقيقات گذشته ،مشخص گرديد که بسياري از جوامع ،صنايع فرهنگي خالق را
مؤلفهاي در راستاي ارتقاء سرمايه فرهنگي ميشناسند و معتقدند که ميزان مصارف فرهنگي مي
توانند به صورت هدفمند برنامه ريزي شده و سبب افزايش سرمايه فرهنگي در جوامع گردند .با
توجه به اهميت و جايگاه ارتقاء سرمايه فرهنگي در دنياي توسعه و جايگاه صنايع فرهنگي خالق
در اين ميان الزم است که به سواالت زير پاسخ داده شود:
سوال اصلي :آيا بين مؤلفه صنايع فرهنگي خالق و ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران ارتباطي
وجود دارد؟
سؤالهاي فرعي:

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

مقاله نيز بررسي ارتقاء سرمايه فرهنگي در افراد و آحاد اجتماع با شاخصهاي جامعه پذيري
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 -1آيا بين شاخص "توليد کاالهاي فرهنگي منطبق بر نيازهاي فرهنگي جامعه" و ارتقاء

ب

سرمايه فرهنگي در ايران ارتباطي وجود دارد؟

ررس

 -2آيا بين شاخص "توليد کاالهاي فرهنگي منطبق بر تکنولوژي و فناوري جهاني" و ارتقاء

ی

سرمايه فرهنگي در ايران ارتباطي وجود دارد؟
 -3آيا بين شاخص "توليد کاالهاي فرهنگي منطبق بر خالقيت و نوآوري فرهنگي" و ارتقاء
سرمايه فرهنگي در ايران ارتباطي وجود دارد؟

تأثیر
عوام
ل
فرد

 -4آيا بين شاخص "توليد نياز جديد فرهنگي و افزايش مصرف فرهنگي" و ارتقاء سرمايه

یو

فرهنگي در ايران ارتباطي وجود دارد؟

سازم

 -5آيا بين شاخص "ارتباط با بازارهاي جهاني و توليد بازار جهاني" با ارتقاء سرمايه فرهنگي

انی

در ايران ارتباطي وجود دارد؟

بر
خالق

 -6آيا بين شاخص "جذب و آموزش افراد خالق " با ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران

يت

ارتباطي وجود دارد؟

مديرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،سال دوم ،شماره  ،5پايیز 91

 -7آيا بين شاخص "توليد برند ملي کاالهاي فرهنگي" با ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران
ارتباطي وجود دارد؟

مروري بر ادبیات پژوهش
روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماري پژوهش شامل مديران ارشد و
کارشناسان فرهنگي سازمانهاي صدا و سيما ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمي،
فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،کميسيونهاي فرهنگي و اجتماعي مجلس ،استانداريها و
معاونتهاي فرهنگي دانشگاههاي آزاد اسالمي در  31استان کشور ميباشند که از طريق نمونه
گيري تصادفي خوشهاي انتخاب شدند .ابزار جمع آوري دادهها به صورت پرسشنامه محقق
ساخت بوده و شاخصهاي مورد استفاده در آن برگرفته از شاخصهاي تحقيقات مشابه خارجي
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صورت پذيرفته ولي جهت انطباق شاخصها با اکولوژي فرهنگ ايراني پرسشنامه خبرگان در
ابتدا مورد بررسي قرار گرفت .در ابتدا به بررسي چگونگي توزيع شاخصهاي پرسشنامه
خبرگان در ميان  30نفر از صاحب نظران فرهنگي پرداخته شد و فراواني گزينهها با طيف ليکرت
ارزيابي شد .فراواني اين شاخصها مؤيد تاييد نظر خبرگان در اين شاخصها بود ولي براي
قطعيت ،شاخصها مورد ارزيابي آزمون نرماليتي نيز قرار گرفتند و مشخص گرديد که تمام
شاخصهاي فوق از نظر خبرگان داراي اهميت هستند .روايي و پايايي پرسشنامه با ضريب آلفاي
کرونباخ ( )0/8مورد ارزيابي قرار گرفته شد و پس از تاييد شاخصهاي پرسشنامه ،با استفاده از
رگرسيون چندگانه خطي بررسي و تجزيه و تحليل شدند.

يافتهها

خالق با ارتقاء سرمايه فرهنگي در دو وضعيت موجود و مطلوب ،از بررسي همبستگي در
متغيرهاي ناپارامتريک از طريق روش کندال کمک گرفته شد و مشخص گرديد که تمامي
شاخصهاي صنايع فرهنگي با سطح معني داري زير  0/05از ارتباط مثبت و معناداري با ارتقاء
سرمايه فرهنگي برخوردار ميباشند .در گام بعدي براي تعيين جايگاه و نقش هر يک از متغيرها
از رگرسيون چندگانه استفاده شد .در اين تحقيق ،از آن جايي که دو يا چند متغير ،تأثير عمدهاي
بر متغير وابسته دارند ،لذا از رگرسيون چندگانه جهت پيش بيني متغير وابسته استفاده شده است
و براي ورود متغيرهاي مستقل به مدل رگرسيون خطي چندگانه در اين پژوهش از روش انتر

1

استفاده گرديد .از آن جايي که اين پژوهش در پي ارائه راهکارهاي عملياتي و تشخيص
فاصلههاي ضروري جهت برنامه ريزي فرهنگي است لذا در دادهها و جمع آوري آنها به دو

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

در اين پژوهش ابتدا جهت تأييد يا رد ارتباطات موجود در ميان شاخصهاي صنايع فرهنگي

155

وضعيت موجود و مطلوب براي ارزيابي ضرورتها توجه شده است .در جدول زير ضريب

ب

همبستگي چندگانه ،ضريب تعيين ،ضريب تعيين تعديل شده و خطاي معيار تخمين ،براي هر يک

ررس

از مدلها نشان داده شده است .ضريب همبستگي چندگانه ،همبستگي بين مقادير مشاهده شده و

ی

پيش بيني شده متغير وابسته را نشان ميدهد .مقادير ضريب همبستگي چندگانه مربوط به مدل
برازش يافته با دستورالعمل رگرسيون ،در محدوده  0تا  1هستند که مقادير بزرگتر نشان دهنده
روابط قويتر بين مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده متغير وابسته است.

تأثیر
عوام
ل
فرد
یو

جدول  .1خالصه نتايج مدل رگرسيون خطي چندگانه

سازم
انی
بر
خالق
يت
مديرا
1. Enter

ن
….
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مدل

خطاي

ضريب همبستگي چندگانه

ضريب تعيين

ضريب تعيين

()R

()R Square

تعديل شده معيار تخمين

رابطه متغير صنايع فرهنگي
خالق و متغير ارتقاء سرمايه

0/743

0/553

0/551

0/34387

فرهنگي(وضعيت موجود)
رابطه متغير صنايع فرهنگي
خالق و متغير ارتقاء سرمايه

0/430

0/185

0/182

0/39045

فرهنگي وضعيت مطلوب)
رابطه شاخصهاي صنايع
فرهنگي خالق و متغير ارتقاء
سرمايه فرهنگي(وضعيت
موجود)

0/759

0/577

0/568

0/33749

فرهنگي خالق و متغير ارتقاء
سرمايه فرهنگي (وضعيت

0/475

0/225

0/209

0/38348

مطلوب)

با توجه به جدول فوق ،مشخص گرديد که متغير صنايع فرهنگي خالق ميتواند  %55تغييرات
ارتقاء سرمايه فرهنگي را در ايران در وضعيت موجود و  %18اين تغييرات را در وضعيت مطلوب
تبيين نمايد .شاخصهاي صنايع فرهنگي در وضعيت موجود  %56و در وضعيت مطلوب فقط %20
از اين تغييرات را پيش بيني نمودهاند .لذا مشخص گرديد که جايگاه صنايع فرهنگي خالق در
وضعيت موجود در راستاي ارتقاء سرمايه فرهنگي خيلي بيش از نقش آن در وضعيت مطلوب
مورد توجه دست اندرکاران نظام فرهنگي قرار گرفته است .در گام بعدي براي تعيين اهميت و
رتبه بندي اثر گذاري هر يک از شاخصهاي صنايع فرهنگي جهت برنامه ريزي و سياست

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

رابطه شاخصهاي صنايع
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گذاري در عرصه ارتقاء سرمايه فرهنگي و تعيين سهم هر يک از شاخصها به صورت ويژه در

ب

جدول  4اقدام شد.

ررس

مقدار استاندارد شده ضرايب رگرسيوني نشان دهنده ميزان تغيير در متغير وابسته به ازاي

ی
تأثیر

تغييري به اندازه يک انحراف معيار در متغير مستقل است .قدر مطلق ضريب رگرسيوني هر چه

عوام

بزرگتر باشد ،نشان دهنده رابطه قويتري بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل است .آنچه که

ل

اهميت دارد اين است که براي استفاده از ضرايب رگرسيون در مدل رگرسيون خطي ،بايد

فرد

معناداري آنها مورد بررسي قرار گيرد .در صورت معناداري هر يک از ضرايب ميتوان آنها را

یو

وارد مدل نمود اما اگر معنادار نباشند با وجود همبستگي اندک بين آنها با متغير وابسته ،نميتوان
آنها را وارد مدل کرد .اين آزمون را ميتوان براي ضريب ثابت رگرسيوني و نيز هر يک از

سازم
انی
بر

ضرايب رگرسيوني ديگر انجام داد .آماره تي استودنت 1و سطح معني داري جهت آزمون فرض

خالق

تساوي هر يک از ضرايب رگرسيون با عدد صفر در جدول ذيل ارايه شدهاند .در تمام مدلها و

يت
مديرا

1. T- student

ن
….
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براي تمامي شاخصها (جز رابطه شاخص توليد نياز فرهنگي در وضعيت موجود و شاخصهاي
انطباق با نياز فرهنگي ،خالقيت ،توليد نياز فرهنگي جديد و تطابق با بازار جهاني در وضعيت
مطلوب با متغير ارتقاء سرمايه فرهنگي) ،سطح معني داري آزمون تساوي ضرايب رگرسيون و
مقدار ثابت با مقدار صفر ،کوچکتر از مقدار خطاي 0/05است .بنابراين فرض تساوي ضرايب
رگرسيون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد ميشود و جز در موارد ذکر شده ،نيازي به خارج کردن
ساير شاخصها از معادله رگرسيون نميباشد .به عبارت ديگر اين متغيرهاي مستقل و مقدار ثابت
بر متغير وابسته تأثير گذارند .جدول زير شامل ضرايب رگرسيوني ،خطاي معيار ضرايب ،ضريب
بتا (ضريب رگرسيوني استاندارد شده) ،آماره تي-استيودنت و سطح معناداري است.

158
جدول  .2ضرايب رگرسيون خطي چندگانه در وضعيت موجود
مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضرايب

خطاي استاندارد

مقدار ثابت

1/217

0/102

صنايع فرهنگي خالق

0/971

0/047

مقدار ثابت

1/245

0/101

ضرايب استاندارد
شده

تي استيودنت

معنا داري

ضرايب
11/911

0/00

20/735

0/00

12/314

0/00

0/241

0/038

0/292

6/400

0/000

0/097

0/029

0/130

3/293

0/001

0/146

0/032

0/184

4/574

0/000

توليد نياز جديد فرهنگي

0/056

0/032

0/068

1/717

0/087

تطابق با بازار جهاني

0/085

0/031

0/105

2/714

0/007

کاالي فرهنگي منطبق بر
نياز فرهنگي
کاالي فرهنگي منطبق با
تکنولوژي
کاالي فرهنگي منطبق با
خالقيت

0/743

خالق
توليد برند ملي

0/170

0/034

0/199

4/987

0/000

جدول  .3ضرايب رگرسيون خطي چندگانه در وضعيت مطلوب
ضرايب استاندارد نشده
مدل
ضرايب

خطاي
استاندارد

ضرايب
استاندارد شده

تي استيودنت

ضرايب

معنا
داري

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

جذب و آموزش افراد

0/150

0/031

0/198

4/838

0/000

مقدار ثابت

2/716

0/194

صنايع فرهنگي خالق

0/462

0/052

مقدار ثابت

2/620

0/197

0/045

0/027

0/083

0/090

0/027

0/167

3/384

کاالي فرهنگي منطبق با خالقيت

0/033

0/025

0/065

1/321

0/187

توليد نياز جديد فرهنگي

0/028

0/028

0/049

0/972

0/332

تأثیر

تطابق با بازار جهاني

0/036

0/043

0/066

0/849

0/396

عوام

جذب و آموزش افراد خالق

0/104

0/047

0/172

2/202

0/028

ل

توليد برند ملي

0/152

0/028

0/266

5/347

0/000

فرد

کاالي فرهنگي منطبق بر نياز
فرهنگي
کاالي فرهنگي منطبق با
تکنولوژي

0/743

14/021

0/00

0/430

0/00

13/298

0/00

1/705

0/089
0/001

ررس
ی

159
ب

جدول ضرايب شامل دو دسته ضرايب استاندارد نشده و استاندارد شده است .ضرايب استاندارد
نشده مقياس متغيرها با يکديگر يکسان نيستند در صورتيکه در ضرايب استاندارد شده مقياس

یو
سازم
انی

متغيرها يکسان شده و امکان مقايسه متغيرها وجود دارد .طبق جداول فوق ،شاخص "توليد نياز

بر

فرهنگي در وضعيت موجود و شاخصهاي انطباق با نياز فرهنگي ،خالقيت ،توليد نياز فرهنگي

خالق

جديد و تطابق با بازار جهاني" معني دار نبوده (ضرايب باالتر از  )0/05و بنابراين جهت مقايسه

يت

اثرات متغيرهاي مستقل موجود در مدل رگرسيون بر متغير وابسته ،فقط از ضرايب استانداردشده

مديرا
ن
….
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و معني دار استفاده شده است .در جدول ذيل شاخصهاي صنايع فرهنگي خالق در وضعيت
موجود و مطلوب به ترتيب اولويت نشان داده شدهاند:
جدول  .4اولويتهاي اثر گذار صنايع فرهنگي خالق بر ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران در وضعيت موجود
شاخصهاي متغير صنايع فرهنگي خالق (وضعيت موجود) به ترتيب
اولويت تأثير بر ارتقاء سرمايه فرهنگي

همبستگي استاندارد شده

توليد کاالي فرهنگي منطبق بر نياز هاي فرهنگي جامعه

0/292

توليد برند ملي براي کاالي فرهنگي

0/199

جذب و آموزش افراد خالق و متخصص در صنايع فرهنگي کشور

0/198

توليد کاالي فرهنگي منطبق بر خالقيت و نوآوري فرهنگي

0/184

توليد کاالي فرهنگي منطبق بر تکنولوژي و فناوري جهاني

0/130

نقش ارتباط با بازار جهاني براي توليد بازار جديد فرهنگي

0/105

جدول  .5اولويتهاي اثر گذار صنايع فرهنگي خالق بر ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران در وضعيت مطلوب
شاخصهاي متغير صنايع فرهنگي خالق (وضعيت مطلوب) به ترتيب اولويت
تأثير بر ارتقاء سرمايه فرهنگي

همبستگي استاندارد شده

توليد برند ملي براي کاالي فرهنگي

0/266

جذب و آموزش افراد خالق و متخصص در صنايع فرهنگي کشور

0/172

توليد کاالي فرهنگي منطبق بر تکنولوژي و فناوري جهاني

0/167

بحث و نتیجه گیري

وضعيت موجود توانسته نقش بسزايي در ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران ايفا نمايد .شاخصهاي
صنايع فرهنگي نيز هر کدام به تنهايي توانستهاند درصد بااليي از تغييرات ارتقاء سرمايه فرهنگي
در ايران را در وضعيت موجود پيش بيني و تبيين نمايند .طبق سواالت تحقيق تمامي ارتباطات
بين مؤلفه صنايع فرهنگي خالق و شاخصهاي آن با ارتقاء سرمايه فرهنگي مورد تأييد قرار
گرفتند و مشخص شد که شاخصهاي صنايع فرهنگي خالق با ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران
در ارتباط مثبت و مستقيم ميباشند .نکته قابل تأمل در اين تحقيق کاهش ميزان اثر تبيين کنندگي
اين مؤلفه و شاخصهاي آن در وضعيت مطلوب ميباشد .تحقيقات بسياري مؤيد جايگاه رفيع
صنايع فرهنگي در ارتقاء سرمايه فرهنگي بودهاند .به نظر ميرسد جايگاه صنايع فرهنگي خالق
در کشور ما هنوز به درستي معرفي و تبيين نشده است .تحقيقات مختلف مؤيد ارتباط تنگاتنگ
ارتقاء سرمايه فرهنگي با اين متغير ميباشند ;(Green and Geotting 2010; Cochrane, 2006

). Sasaki, 2010; McKinsey, 2002
صنايع فرهنگي خالق ميتوانند با توليد نيازهاي جديد نه تنها باعث توليد مصرف کنندگان

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

همان طوري که در يافتهها مشخص گرديد صنايع فرهنگي به عنوان يک مؤلفه مستقل در

161
ب
ررس
ی

فرهنگي جديد در جامعه باشند بلکه هم چنان با تشديد مصارف فرهنگي انباشت فرهنگي را که

تأثیر

الزمه ارتقاء سرمايه فرهنگي در جامعه است را سبب ميشوند .از طرفي ديگر با تکيه بر صنايع

عوام

فرهنگي خالق ميتوان به جذب تخصصهاي نوآورانه و مبتکرانه پرداخت و در بعدي ديگر
طبقات خالق و متفکر را در جامعه ايجاد نمود که اينها خود با توليد سرمايههاي فرهنگي تجسد

ل
فرد
یو

يافته ظرفيتهاي سرمايهاي در جامعه را ارتقاء ميبخشند .متأسفانه روند توليدات فرهنگي در

سازم

کشور منطبق با نيازهاي فرهنگي و مهمتر از آن در راستاي توليد نيازهاي ارزشي برنامه ريزي

انی

نميشوند و هر صنعت با توجه به منافع و داشتههاي فرهنگي مبادرت به توليد محصوالت فرهنگي

بر

مينمايد  .لذا جذب اين محصوالت لزوماً به ارتقاء فرهنگي و يا ارزشي افراد منجر نشده و فقط

خالق

سود مالي و منفعت طلبي بخش خاصي از جامعه را تأمين مينمايد ،در حالي که در کشورهاي
ديگر ،عليرغم اين که اين بخشها در چارچوب غير انتفاعي مديريت ميگردند خيلي بيشتر تحت

يت
مديرا
ن
….
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اثرات اهداف پنهان حاميان اساسي صنايع که همانا سياست گذاران کالن ميباشند تحت نظارت
پنهان به توليد مخاطبين داخلي و حتي خارجي مبادرت ورزيدهاند .کاهش جايگاه صنايع فرهنگي
خالق در کشور ما نه به دليل کارکرد بي ارزش و فقدان اثر بخشي الزم ميباشد ،بلکه اين امر به
دليل فقدان حضور ساختارمند اين گونه صنايع فرهنگي در کشور است؛ به عبارتي به دليل نبود
چنين صنايعي در حوزههاي فرهنگي کشور که بتوانند مديريت مصرف را کنترل نمايند ما از
اساس به حذف کلي آنها مبادرت نمودهايم .از طرفي چون در کشور ،متولي حوزه فرهنگ،
نهادهاي دولتي ميباشند ،نظارتهاي ايدئولوژيکي جزمي ،اجازه بروز خالقيت در اين حوزه را
از خالقان و صاحب نظران فرهنگي گرفته و اصوالً خالقان فرهنگي در اين عرصه را با خطوط
قرمز زيادي مواجه نمودهاند .در عين حال عليرغم تأکيد برنامههاي توسعه چهارم و پنجم بر
فرهنگ محوري در مباني تفکري و ارزشي ،بودجههاي کافي در اين مبادي کمتر هزينه شده و

162

بيش از صرف هزينه و حمايتهاي مالي ،در اين صنايع ما با دستورالعمل و بايد و نبايد هاي
توليد محصوالت فرهنگي و چارچوبهاي ارزشي مواجه بودهايم و شايد همين موانع ،صنايع
فرهنگي را براي اولويتهاي سياست گذاري فرهنگي کم رنگ و بي رنگ نموده است.
لذا با استناد به اين تحقيق ميتوان اعالم داشت ،براي ارتقاء سرمايه فرهنگي در وضعيت
موجود با تکيه بر شاخصهاي توليد کاالي فرهنگي منطبق بر نياز هاي فرهنگي جامعه ،توليد برند
ملي براي کاالي فرهنگي ،جذب و آموزش افراد خالق و متخصص در صنايع فرهنگي کشور،
توليد کاالي فرهنگي منطبق بر خالقيت و نوآوري فرهنگي ،توليد کاالي فرهنگي منطبق بر
تکنولوژي و فناوري جهاني و نقش ارتباط با بازار جهاني براي توليد بازار جديد فرهنگي ميتوان
برنامه ريزي نمود ،و در وضعيت مطلوب با در نظر گيري اولويتهاي توليد برند ملي براي کاالي
فرهنگي ،جذب و آموزش افراد خالق و متخصص در صنايع فرهنگي کشور و توليد کاالي
فرهنگي منطبق بر تکنولوژي و فناوري جهاني براي ارتقاء سرمايه فرهنگي بومي اقدام نمود.
کوتاه سخن آن که ،براي ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران توسط صنايع فرهنگي خالق ،ابتدا
از ارزش آفريني و توليد نيازهاي فرهنگي منطبق با اکولوژي فرهنگي و بهره گيري از تکنولوژي

ملي و ديني هدايت مصرف و ذائقه جامعه را مديريت نمود .اين امر سبب افزايش مصرف کاالهاي
فرهنگي و تزايد اقتصادي صنايع فرهنگي در جامعه ميشود ،از طرفي ارتباط و تعامل با کشورهاي
مختلف و سياستهاي فرهنگي ،زمينه توليد بازار هاي جهاني را براي کاالهاي فرهنگي جديد
صنايع فرهنگي فراهم نموده و سبب ارتقاء سرمايههاي فرهنگي ايران در صحنههاي بينالمللي و
جهاني نيز خواهد شد .پس براي کسب مزاياي رقابتي بازار مصرف فرهنگي ،نيازمند آموزش و
حضور متخصصين فعال و خالق فرهنگي هستيم تا بتوانند با شناسايي عوامل محيطي جهاني
زمينههاي حضور کاالهاي فرهنگي را در عرصههاي بينالمللي فراهم سازند ،حضور اين تعامالت
چندگانه و چند سويه ،سبب تحول کيفي و کمي بازار کاالهاي فرهنگي در جامعه شده و ارتقاء
اقتصاد فرهنگ و سياست هاي فرهنگي را در بر خواهد داشت و با ايجاد هم افزايي ،سبب بروز
انباشت فرهنگي ملي در جامعه خواهند شد.
پیشنهادهاي کاربردي

با توجه به يافتهها و نتايج تحقيق مذکور ،ميتوان راهکارهاي بومي و عملياتي زير را جهت

بررسی جايگاه و رابطه صنايع فرهنگی خالق در ارتقا...

و فناوريهاي جديد در توليد کاالهاي فرهنگي بايد آغاز نمود و سپس با ايجاد الگوها و برندهاي
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ارتقاء سرمايه فرهنگي در ايران ارائه نمود:

عوام

 -1بهره گيري از شاخصهاي صنايع فرهنگي خالق در ارتقاء سرمايه فرهنگي در شرايط موجود.

ل

 -2بهکارگيري شاخصهاي ارتقاء بخش سرمايه فرهنگي در حوزه صنايع فرهنگي خالق جهت

فرد

وضعيت مطلوب در برنامه ريزيهاي استراتژيک فرهنگي کشور.
 -3هدايت صنايع فرهنگي کشور در راستاي توليد فرهنگي ،منطبق با نيازهاي فرهنگ بومي.

یو
سازم
انی

 -4تأکيد بر توليد برند ملي براي کاالهاي فرهنگي.

بر

 -5آموزش افراد خالق و تأکيد به جذب اين افراد در حوزههاي صنايع فرهنگي در کشور.

خالق

 -6توجه به خالقيت و اجازه نوآوري فرهنگي در کاالهاي فرهنگي.

يت

 -7توجه به تکنولوژي و فناوريهاي نوين جهاني در عرصه توليد کاالهاي فرهنگي در کشور.

مديرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،سال دوم ،شماره  ،5پايیز 91

 -8ايجاد زمينههاي ارتباطي و سياست فرهنگي در حوزه صنايع فرهنگي جهت دستيابي به بازار
هاي جديد جهاني.
ايران به عنوان کشوري که قوانين آن توسط اصول ارزشي و ديني حمايت ميشود و از بستر
تمدني ديرينه بهرهمند است در چشم انداز فرهنگي خود ،نيازمند توليدات فرهنگي و ديني
انحصاري و برند سازي فرهنگي به عنوان يک مزيت رقابتي و ابزار سياست فرهنگي در تبادالت
فرهنگي است ،آن چه که متأسفانه تا کنون در اين وادي کار با ارزشي در رابطه با آن انجام
نپذيرفته و متوليان فرهنگي ضرورتاً بايد در اين وادي وارد عمل شوند تا با برند ملي و فرهنگي با
ايجاد همگرايي فرهنگي در توليد پويايي فرهنگي و ايجاد امنيت فرهنگي بستر مناسبي را براي
ارتقاء سرمايههاي فرهنگي در کشور فراهم سازند .اين تحقيق با استخراج شاخصهاي ارتقاء
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بخش بومي سرمايه فرهنگي در صنايع فرهنگي خالق ،ميتواند راه گشاي ترسيم نقشه راه جهت
سياست گذاريهاي فرهنگي کشور محسوب شده و در اعتالي فرهنگي جامعه نقش سازندهاي
را ايفا نمايد.
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