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چکیده
امروزه صنایع فرهنگی از اهمیت روزافزونی برخوردار است و در آیندۀ اتصاداد و فرهند
جهان نیز نقش کلیۀی ای بازی خواهۀ کرد .هۀف عمۀه کشورهایی کد آیندۀه اتصادادی
خود را برپایۀ صنایع فرهنگی برنام ریزی میکنندۀ نستدت ظ د و رتدصره فرهند
خودی و سپس پویایی اتصاادی است .با درنظدر ردرفصه هنۀسد اجصمداعی و فرهنگدی
انقالب اسالمی ایران ظ

و رتصره فرهن

خودی در اولویت ترار دارد و برای رسیۀن

ب ایه هۀف بایۀ ب سیاسصگذاری در صنایع فرهنگی پرداخت .افزونبدرایه بدا جوجد بد
اینک برنام ریزی سال های اخیر اتصااد ایران در راسصای اتصااد مقداومصی اسدت پویدایی
صنایع فرهنگی میجوانۀ ب رشۀ درونزای اتصادادی کشدور کمدن کندۀ و درنصیدد در
راسصای اجرایی شۀن اتصااد مقاومصی ب کار آیۀ.
ایه پژوهش از طریق جحلیل مضمون  35مااظب عمیق با مصسااان و دسدتاندۀرکاران
صنایع فرهنگی اندام شۀه است .با اسدص اده از روه جحلیدل مضدمون  4مضدمون کلدی
ب عنوان شاخص صنایع فرهنگی شناسایی شۀهانۀ ک عبارجنۀ از :رتصره ر صمان انقالب
اسالمی پویایی اتصااد شهری مردمدی بدودن و مشدارکصی بدودن .هم،ندیه هریدن از
مضمونها در  5ظوز کلیۀی برای بهرهبرداری از صنایع فرهنگی بدومی شناسدایی شدۀه
است ک شامل ظوزه های جولیدۀ زیرسداخت بدازار سدرمای ردذاری و آمدوزهوپدروره
ظرف ای است و ذیدل هریدن راهبردهدا و پیشدنهادهایی ارادد شدۀه اسدت .مهد جدریه
پیشنهادهای مطرح شۀه شامل مواردی ماننۀ ایداد برنام سرمای رذاری در فنداوریهدای
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جۀیۀ ایداد نظام ثبت آثار و خالتیتهای فرهنگدی و هندری شدهر ایدداد دبیرخاند یدا
شورای جوسعۀ صنایع فرهنگی و ایداد صنۀوق سرمای های خطرپذیر است.

واژههای کلیدی :صنایع فرهنگدی ر صمدان انقدالب اسدالمی سیاسدصگذاری فرهنگدی
صنایع فرهنگی جحلیل مضمون

مقدمه
نخستینبار مکتب فرانکفورت( 1مکتب انتقادی) مفهوم «صنایع فرهنگی» را بهعنوان
امری مخرب و نوعی «فریب عمومی» مطرر رررد (ودورنرو ،)94 :2002 ،2زیررا از
دیدگاه ون ها صنعت فرهنگ با تولید نیازهای راذب ،برای نظام سلطه سرمایهدارانره
مشروعیت تولید می رند (حسینیپور ،)99 :1390 ،ولی ایرن مفهروم از دهره 1970
بهبعد رایجتر شد ،زیرا سیاسرتگااران ،فرهنرگ را برهعنروان حروزهای بررای اراۀر
راهبردهای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی رشر

رردنرد (هرارتلی .)79 :2013 ،3در

دهه وخر قرن بیستم با نوشته شردن راهبردهرای توسرعه صرنایع فرهنگری توسر
انگلستان و پیروی سایر رشرورها از ایرن ررار ،براشرت منفری از صرنایع فرهنگری
دگرگون شد و امروزه تمام رشرورهای پیشررفته و حتری نیمرهپیشررفته ربرهلحرا
اقتصادیر نگاه ویژهای به این صنایع دارند(.)1
صررنایع فرهنگرری ،پرررا پیشرررانهررای اساسرری دوران پدیررد اسررت و نق ر
اساسیای در فرهنگ و اقتصاد پهرانی ایفرا مریرنرد .براسراآ ومارهرای موپرود،
درومدزایی حاصل از صنایع فرهنگی در سال  ،2013معرادل  2250میلیرارد درر ،و
تعداد رسانیره در این صنایع فعالیت میرردند 29/5 ،میلیون نفر بوده است (تایمر
فرهنگی .)15 :2015 ،4امروزه صرنایع فرهنگری نقر

بسررایی در رشرد اقتصرادی

رشورهای پیشررفته اقتصرادی دارد و رشرورهایی ماننرد انگلری  ،نرین ،ومریکرا،
1. Frankfort School
2. Adorno
3. Hartly
4. Cultural Times
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فرانسه ،و ...وینرده خرود را براسراآ رشرد و گسرتری صرنایع فرهنگری تعریر
میرنند؛ بهعنوان مثال ،از سال  1996تا  2001سرعت رشد صنایع اصرلی مشرمول
حق مالکیت معنوی امریکا ،پنج برابر رشد اقتصادی این رشور بوده است و صنایع
رپی رایت (حق تکثیر) ره شامل ویدیو ،فیلم ،موسیقی ،نشر ،و نرمافرار مریشروند،
سارنه حردود  450میلیرارد درر بررای ایرن رشرور درومردزایی دارنرد و براسراآ
برووردها ،نردیک به  7/6میلیون نفرر از مرردم ومریکرا در حروزه صرنایع فرهنگری
مشغول به رار هستند (واعظی.)57 :1388 ،
در سال  2013میران درومرد صرنایع فرهنگری و خر

 2250میلیرارد درر و

تعداد شاغ ن در این حوزه 29/5 ،میلیون نفر بوده اسرت (ترایمر فرهنگری:2015 ،
 .) 15این ومار برگرفته از فعالیت یازده صنعت از صنایع فرهنگری بروده اسرت رره
بهتفکیک در پدول  1اراۀه شدهاند.
جدول  .1میزان درآمد و اشتغال صنایع فرهنگی در جهان

صنایع فرهنگی
تلویزیون
هنرهای تصویری
روزنامه و مجالت
تبلیغات
معماری
کتاب
هنرهای نمایشی
بازی
فیلم
موسیقی
رادیو
مجموع با کم کردن همپوشانیهای موجود
در درآمد و اشتغال

تعداد اشتغال در سال 2013
هزار
3/527
6/732
2/865
1/953
1/668
3/670
3/538
605
2/484
3/979
502

درآمد در سال 2013
میلیارد دالر
447
391
354
285
222
143
127
99
77
65
46

29/507

2/253

منبع :تایمر فرهنگی15 :2015 ،

ازاین رو باید گفت ،صنایع فرهنگی یکی از صنایع روبهرشرد در پهران اسرت رره
روزبهروز بر اهمیت

افروده می شود و در ویندۀ اقتصاد پهرانی نقر

مهمری ایفرا

خواهد ررد .یکی از نکتههای مهم این است رره صرنایع فرهنگری در سراسرر دنیرا

راهبردهای برنامهریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها ،اصول ،و الگو 101

موردتوپه است و در وسیا رشورهای نین ،هنگرنرگ ،و سرنگاپور بره ون توپره
خاصی نشان دادهاند و در ت ی بودهاند ره برنامرهریرری و سیاسرتگااری در ایرن
حوزه را پدیتر بگیرند (وابونی.)34 :2017 ،1
در غرب ،در طول بیست سال اخیر و بهتبع ون در ایران ،در نند سال گاشته،
فرهنگ وظای

پدیدی یافته اسرت ،برهگونرهای رره از ون ،مفهروم گسرتردهترری

استنباط می شود؛ برای مثال ،مفهوم فرهنگ برای توصی

هنر ،روی زندگی ،سبک

لباآ ،تریین خانه ،و هرونچه با زیبایی سرورار دارد ،بهرار میرود.
افرونبراین ،فرهنگ ،ابرار امیددهندهای برای حل مساۀل و معضر ت سیاسری
و اپتماعی بهشمار میوید و همانگونه رره گفتره شرد ،در بسریاری از رشرورهای
پهان ،یکی از حوزههای بررگ رشد اقتصادی است.
همچنین« ،بی تردید ،صنایع فرهنگی با دیرن ،اخر

 ،سرنت ،و مراهب یرک

رشور مربوط است» (مورنا .)13 :1388 ،این صنایع ،مناسبترین شیوه برای حفر
و گستری فرهنگ ملتها و اقوام است .با بررسی سند راهبردهرای ساسرکانیوان
رانادا ،سنگاپور ،و لندن به این نتیجه رسیدیم ره حف و گستری فرهنگ خرودی،
مهمترین عامل و انگیره برای برنامهریری ونها در این صرنایع بروده اسرت .گفتنری
است ،رشور نرین ،ارتقرا و گسرتری فرهنرگ و خ قیرت فرهنگری را برهمعنرای
گستری قدرت نرم خود میداند و ازاینرو ،سیاستگااری و توسع ایرن صرنایع را
ضروری بهشمار میوورد (ریران .)29-31 :2013 ،2بررایناسراآ ،مریتروان ننرین
استنتاج ررد رره ررارررد اصرلی صرنایع فرهنگری ،رشرد اقتصرادی نیسرت ،بلکره
پیامرسانی و تقویت ارزیها و فرهنگ خودی است .شکل  1دربردارندۀ دادههرایی
در مورد سرمایه گااری هرای اقتصرادی و فرهنگری در حروزۀ صرنایع فرهنگری در
دهههای اخیر است.

1. Iwabuuchi
2. Keane
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شکل  .1علل توجه و سرمایهگذاری گسترده در صنایع فرهنگی
صنایع فرهنگی محمل مناسب و مؤثری برای جوسع فرهن

و ارزههای بومی است

اشصغالزایی  2/5برابری نتبت ب صنایع کارخان ای
رشۀ اتصاادی  2جا چهار برابری نتبت ب صنایع کارخان ای
برخالف صنایع کارخان ای آسیبها و آلودریهای زیتتمحیطی نۀارنۀ.
دسصیابی ب سلط فرهنگی :نظیر کارکرد هالیوود برای آمریکا

براین اساآ ،سیاسرتگااری رارومرد در زمینره صرنایع فرهنگری بررای رشرور یرک
ضرورت بهشمار می وید ،زیرا صنایع فرهنگی ،مناسبترین محمل برای گستری و
نفوذ ارزی ها و اعتقادات انق ب اس می (گستری گفتمران انقر ب اسر می) در
داخل و خارج از رشور است؛ بنابراین ،با فعالسازی این صنایع میتوان فرهنگ و
ارزیهای بومی پامعه را گستری داد .همچنین ،رشد و ارتقرای صرنایع فرهنگری
میتواند به رشد اقتصادی رشور رمک نشمگیری بکند.
براساآ پژوه های خارپی ،شهرهای لنردن ( ،)1388سرنگاپور ( ،)1388و
ساسکانیوان رانرادا ( )1388بررای تردوین سیاسرتهرای صرنایع فرهنگری خرود
سیاستگااریهای گستردهای انجام دادهاند و پژوه هرای مقردماتی در ایرن زمینره
انجام شده است .یونسکو ( )2008در رتاب «صرنایع فرهنگری ،مرانعی برر سرر راه
وینده فرهنگ» رویکردها و خ مشی های موپود در صرنایع فرهنگری رشرورهایی
مانند روبا ،فن ند ،ژاپن ،و ...را ارزیابی ررده است.
قلعهنویی و خانمحمدی ( )1395در مقاله «بازوفرینی شرهری از طریرق تبیرین
محله های فرهنگی برای حضور در صنایع خ

» ،ظرفیتهرای فرهنرگ و صرنایع

فرهنگی در بازوفرینی شهر را با رویکردی رالبدی بررسی رردهاند.
نظریزاده ( )1394در مقاله «مدل نظام نوووری محصرورت فرهنگری» در پری
اراۀه نظام نوووری و تولید محصورت فرهنگی بوده است .در این نظام پیشرنهادی،
مواردی مانند یکپارنهسازی سیاستی ،اولویتبنردی محصرورت ،و ...وپرود دارد،
اما این پیشنهادها بسیار رلی و فاقد توضیحات رافی هستند .همچنین ،در این مقاله
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به صنایع فرهنگی بومی اشارهای نشده است.
پژوه

پی رو با روی مصاحبه نیمهسراختمند برا  35ترن از رارشناسران و

نخبگان حوزه صنایع فرهنگ و تحلیل داده به روی تحلیل مضرمون ،برر ون شرده
است تا شاخصهای صنایع فرهنگی بومی را بهدسرت وورد .برا دقرت در رارهرا و
پژوه های انجامشده میتوان به این نتیجه رسید ره پژوهشرگران بره ایرن مسر له
توپه نداشتهاند.
براساآ مطالب پی گفته ،پرس هرای اصرلی ایرن مقالره عبارتنرد از اینکره:
«شاخص های صنایع فرهنگی بومی نیست»« ،حروزههرای رلیردی ا رر در صرنایع
فرهنگی ردامند» و «نره راهبردهرا و سیاسرتهرایی در ایرن حروزه قابرلپیشرنهاد
هستند».
در این پژوه  ،الگویی بومی برای ترویج صرنایع فرهنگری اراۀره شرده و برا
توپه به  35مصاحب عمیق با متخصصران و رارشناسران ارشرد حروزه فرهنرگ4 ،
شاخص و مقول اصلی شناسرایی شرد رره عبارتنرد از :گسرتری گفتمران انقر ب
اس می ،پویایی اقتصاد شهری ،مردمی بودن ،مشاررتی بودن .این شاخصهرا بررای
شناسایی بودهاند ،اما در بخ

سیاسرتگااری 5 ،حروزه اساسری و رلیردی در ایرن

زمینه تعری  ،و در ذیل ونها راهبردها و سیاستهای پیشنهادی تدوین شدهاند.
 .1رویکرد مفهومی
در تمام تعری های مربوط به صنایع فرهنگی بر وپروه نمرادین ررار تدریرد شرده
است (هارتلی)2013 ،1؛ به این معنا ره صنایع فرهنگی ،راریی را تولید میرنند رره
ویژگی اصلی ون ،نمادین بودن و دارای پیرام فرهنگری برودن اسرت .حرال گراهی
ممکن است ره این پیام فرهنگی دارای پیام و محتوای فرهنگی انسانی باشرد و در
راستای تولید و بازتولید ون برهررار رود و گراهی مریتوانرد بررخ آ ون باشرد و
ارزیها و هنجارهایی را برای فرد و پامعه بازتولید رند.
سیاستگااری به عبارتی ساده ،بهمعنای «شیوه مشخص شکل دادن به عمرل» و

1. Hartly
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درواقع ،ت شی وگاهانه و هدفمند است تا منظم یا تصرادفی (ررولب .)23 :2002 ،1
مجموعه اقدامات هدفمندی ره توس یک بازیگر یرا مجموعرهای از برازیگران در
رویارویی با یک مشکل یا موضوع خرا
می شود .این تعری

دنبرال مریشرود ،سیاسرتگااری نامیرده

بر ونچه انجام می شود ،تمررر دارد؛ بنرابراین ،برا ونچره قصرد

انجام ون را داریم ،متفاوت است و ون را از تصمیمات متمایر میرنرد (اندرسرون،2
 .)27 :1978اسکلیر نیرر رارهرای فرهنگری را مجموعره رارهرای مصررفی حامرل
اندیشهها ،نمادها ،و رویهای زیست می داند ره در خلق و معرفی هویت پمعری
و تعیین رویههای فرهنگی نق
مشمول حق مؤل

دارند .این رارها برایند خ قیت پمعی یرا فرردی

بوده و با استفاده از فرایند صنعتی در سطو انبوه ،تکثیرر و در

پهان توزیع میشود .ایرن محرورت تعیرینرننرده «هویرت» دیگرر ،گاشرته از ارزی
معیشتی ،دارای ارزشی «نمادین» و «فرهنگی» است (اسکلیر 303 :1998 ،3بهنقل از:
گلمحمدی.)106 :1381 ،
براساآ تعری هایی ره از صنایع فرهنگی اراۀه میشود ،مریتروان ایرنگونره
استنباط ررد ره صنایع فرهنگی ممکن است پنب راراتری داشته باشد ره میتروان
از ون با عنوان «صنایع فرهنگی برومی» یراد رررد .رویهرمرفتره مریتروان گفرت،
سیاستگااری به معنای تعیین رردن نوع عمل یا رویارویی دولرت یرا سرازمانهرای
دولتی با مس له یا موضوع خاصی است .در این پژوه  ،منظور از «صنایع فرهنگی
بومی» ،صنایعی است ره به تولید رارهای فرهنگری برا محتروا و پیرامهرای برومی
مبتنیبر ارزیها و هنجارهای اس می و ایرانی میپردازد.
با توپه به فرمایشات امام خمینی و مقام معظم رهبری ،یکری از عمردهتررین
زمینه های هجم دشمن به انق ب اس می ،عرصر فرهنرگ اسرت؛ درنتیجره ،ایرن
عرصه نیاز به وارن

متقابل دارد .در نامه مقرام معظرم رهبرری بره عمروم پوانران

رشورهای غربی ومده است:
بسیاری از رشورهای دنیا به فرهنرگ برومی و ملری خرود افتخرار مریرننرد؛
1. Colebatch
2. Anderson
3. Sklair
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فرهنگهایی ره درعین بالندگی و زای  ،صدها سرال پوامرع بشرری را برهخروبی
تغایه ررده است؛ دنیای اس م نیرر از ایرن امرر مسرتثنا نبروده اسرت ،امرا در دورۀ
معاصررر ،پهرران غرررب بررا بهرررهگیررری از ابرارهررای پیشرررفته ،بررر شرربیهسررازی و
همانندسازی فرهنگی پهان پافشاری میرند .من تحمیل فرهنرگ غررب برر سرایر
ملتها و رونک شمردن فرهنگهای مستقل را یرک خشرونت خراموی و بسریار
زیانبار تلقی میرنم .تحقیر فرهنگهای غنی و اهانت به محتررمتررین بخر هرای
ونها درحالی صورت میگیررد رره فرهنرگ پرایگرین ،برههری وپره از ظرفیرت
پانشینی برخوردار نیست» (.)1394/09/08
همچنین ،بهفرمودۀ امام خمینی ،باید ارزیهای انقر ب اسر می را بره سرایر
رشورها صادر ررد (صحیفه امام ،پلد  )21و صنایع فرهنگی ،مناسبترین محمرل
برای گستری و نفوذ ارزیهای انق ب اس می در داخل و خرارج رشرور اسرت؛
ازاینرو ،واراوی صنایع فرهنگی بومی بحثی است ره میتوانرد گرره از مشرک ت
فراوانی بگشاید .مقصود از صنایع فرهنگری برومی ،صرنایع فرهنگریای اسرت رره
پهت گیری اس می ،ایرانری ،و انق بری داشرته باشرد .بررای اسرتقرار و گسرتری
ارزی های فرهنگی ،راهی پر صنایع فرهنگی وپود ندارد .دیو اوبراین مریگویرد:
ارزیهای فرهنگی ،درون صنایع فرهنگی قرار دارند (اوبراین.)40 :2013 ،1
 .2چارچوب نظری
نتایج بسیاری از پژوه های انجام شده نشان داده است ره اگرر صرنایع فرهنگری،
متناسب با نیاز مخاطبان خود به تولید رارها و خدمات فرهنگی بپردازند ،خواهنرد
توانست باعث افرای

مصرآ فرهنگی و تولیرد سررمایههرای فرهنگری و برالطبع،

ارتقای سرمایه فرهنگی در پوامع شوند (نینگ.)2006 ،2
میران مصرآ ،نوع مصررآ ،و تنروع رارهرای فرهنگری موپرود در پامعره،
قدرت تبیینرنندگی سرمای فرهنگی در پامعه را نشان میدهد؛ بهایرنمعنرا رره برا
سنج

مصارآ فرهنگی افراد می توان پایگاه اپتماعی و میرران سررمایه فرهنگری
1. O’Brien
2. Cheng
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ونها را مشخص و حتی پی بینی ررد .حال اگر صنایع فرهنگی بتوانند برا نگراهی
روبهپلو و مبتنیبر ارزی های برومی ،ضرمن توپره بره ذاۀقره و سرلیق مصررآ،
ارزی ها و هنجارهای موردپایری پامعه را بازتولید رننرد ،خواهنرد توانسرت برا
انباشت فرهنگی در پامعه ،سبب ارتقای سرمایه فرهنگی پامعره شروند (بوردیرو،
.)173 :1390
سرمایه فرهنگی می تواند با تولید و مصرآ فرهنگری خ قانره ،ضرمن بهبرود
ذاۀقه یا تغییر ون براساآ اقتضراۀات سیاسری ،اپتمراعی ،و فرهنگری و درنهایرت،
منفعت طلبی اقتصادی ،سبب ارتقای بازار مصرآ شود و با پاب و وموزی افرراد
خ

و وابسته به ارزیهای پامعره ،بره تولیرد انعطراآپرایر برا فنراوری برار و

خ قیت فرهنگی متناسب با ارولوژی بومی و پایرفتهشده بپردازد؛ بنابراین ،صرنایع
فرهنگی میتواند به عنوان مؤلفه ارتقای بخ

سرمایه فرهنگی عمل رند (ساسکی،1

.)2010
امروزه مصرآ فرهنگی نهتنها عامل ارتقا دهندۀ سررمایه فرهنگری در پامعره،
بلکه بهنوعی عامل تمایربخ

سلیقههرا و سررمایه فرهنگری افرراد در پایگراههرای

اپتماعی ونها نیر بهشمار می وید .صنایع فرهنگی خ

با تنظیم مصرآ فرهنگری

با سه ویژگی خود ،یعنی میران مصرآ ،تنروع مصررآ ،و انتخراب نروع محصرول
فرهنگی در رتبه بندی سرمایه فرهنگی نیر راربرد دارد؛ بهگونهای ره برا اسرتفاده از
«نوع مصرآ فرهنگی» (به عنوان مثال ،نوع گوی دادن به موسیقی اپرا یا ر سیک)
می توان نوع و میران سررمایه فرهنگری شرنوندگان را ارزیرابی و طبقرهبنردی رررد
(روسیل)2011 ،2
در این مقاله ،پ

از بررسی منابع موپود در این عرصه ،دیدگاه اندیشرهوران

و متخصصان این حوزه در قالب  35مصاحب نیمهساختمند گردووری شرده اسرت.
بررسی متون این مصاحبه ها به روی تحلیل مضمون ،نگارندگان را به نند مفهروم
اصلی رهنمون ررده است ره در ادامه هریک از ونها تشریح شدهاند.
1. Sasaki
2. Rossel
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 .1-2گسترش گفتمان انقالب اسالمی

انق ب اس می به عنوان تحولی بنیادین در هندس سیاسرت ایرانری ،در منظومرهای
بینشی ،نگرشی ،و رنشی ریشه داشت ره با عنوان «گفتمان انق ب اس می» شرکل
گرفت و استمرار پیدا ررد؛ ازاین رو ،گستری این گفتمان ،برهمثابره وب حیراتی در
شریان های پمهوری اس می ایران است .بدیهی اسرت رره توسرعه ایرن گفتمران،
نیازمند بس فرهنگ اس میرایرانری نهفتره در ون اسرت رره مسریر ون ،از شراهراه
صنایع فرهنگی میگارد.
 .2-2پویایی اقتصاد شهری

شهرها می توانند برا تمرررر برر توسرع فعالیرتهرا و خ قیرتهرای فرهنگری ،از
سرمایههای فرهنگی شان برای تدرید بر ریفیتهای رقابتی و پویایی اقتصادی خرود
استفاده رنند .صنایع فرهنگی مبتنری برر نروووری ،انعطراآپرایری ،و ایردهپرروری
می تواند محرری را برای تحورت گسرترده و مرؤ ر برر اقتصراد شرهر فرراهم رنرد
(قلعهنویی .)49 :1394 ،گستری و حمایت از صنایع فرهنگری مریتوانرد یکری از
راهبردهای اساسی برای پویایی اقتصاد شهری باشد.
یکی از اهداآ مهم پرداختن به صنایع فرهنگی ،رسب درومد و پویایی اقتصاد
شهری است .در سازمانها ،به ویژه شهرداری شهرهای ر ن ،مهمترین روی بررای
رسب درومد ،ترارمفروشی است .بههمرینسربب ،درومردزایی بررای شرهرداریهرا
اهمیت فراوانی دارد.
 .3-2مردمی بودن

گفتنی است ره صنایع فرهنگی در ایران در بعضی زمینهها (مانند ونچره امرروزه در
بازار حراج هنر تهران می بینیم) به صنعتی اشرافی تبدیل شده اسرت ،ولری برهنظرر
میرسد ره باید این صنایع را در خدمت هم گروههای پامعه با هر شررای مرالی
و سنیای قرار دهیم و بهگونهای باشد ره هررسی بتواند از ونها بهره ببرد و در ون
سرمایه گااری رند .همچنین ،این صنایع باید به بیان دغدغهها ،ورزوها ،و قهرمانران
مردم بپردازد.
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 .4-2مشارکتی بودن

با گستری فناوری و وسایل ارتباطی ،مردم عرادی نیرر از توانرایی تولیرد فرهنرگ
برخوردار شده اند و این امر سبب شده است ره تولید فرهنگ به امری همرهپرایی
تبدیل شود و تنها دراختیار دولتها و گروههای خاصی نباشد .افرونبرراین ،بررای
پاب مخاطب رزم است ره او را در مراحل مختل

صنایع فرهنگی دخیرل رنریم

تا بتوان بدنه مردمی را به این صنایع پاب ررد .این مشاررت مریتوانرد در قالرب
ایدهپردازی ها در مراحل تولید و ساخت محصورت فرهنگی قرار گیرد .همچنرین،
مردم میتوانند بسترهای توزیعی مناسبی را در صنایع فرهنگی فراهم رنند.
شکل  .2شبکه مضامین صنایع بومی

 .3روش پژوهش
هدآ این مقاله ،شناخت شاخصهای صنایع فرهنگی بومی و اراۀه نارنوبی برای
سیاستگااری در این حوزه است .طبیعی است رره دقرت در زوایرای پنهران منرابع
دردسترآ و عمقیابی ونها ،روشی تحلیلی را میطلبد ره بتواند در رنرار توضریح
نیستی شاخصها ،ارتباط ونها با یکدیگر را در راستای سیاستگااری ترسیم رنرد؛
ازاینرو ،بهنظر می رسد ره روی تحلیل مضمون ،روی مناسبی در مسریر رسریدن
به هدآ پژوه

پی رو باشد.

راهبردهای برنامهریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها ،اصول ،و الگو 109

تحلیل مضمون ،بهعنوان یکری از شراخههرای روی پرژوه

ریفری ،ضرمن

شناخت مفاهیم اصلی داده های دردسترآ ،روابر برین ایرن گرراره هرا را تحلیرل
می رند .این روی ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پرارنرده و
متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میرند (براون و رر ر )53 :2006 ،1؛
برایناساآ ،با استفاده از  35مصراحبه عمیرق برا متخصصران و رارشناسران ارشرد
حوزه صنایع فرهنگی ،مضمونهای اساسی صرنایع فرهنگری اسرتخراج شرده و در
اینجا بهمنظور رعایت اختصار ،تنها مرحل پایانی تحلیل مضمون اراۀه شده است.
 .4یافتههای پژوهش
در این بخ  ،راهبردها و سیاستهای پیشنهادی در حروزههرای پرنجگانر صرنایع
فرهنگی ررره بهعنوان هدآ اصلی پژوه

بیان شدرر با درنظر گرفتن مضرمونهرا

و همچنین با توپه به شاخصهای صنایع فرهنگی بومی ،به تفکیک  5حروزه بیران
شدهاند.
 .1-4حوزههای کلیدی اثر صنایع فرهنگی

پ

از تحلیل مضمون  35مصاحبه و پلسههای اترا فکرر برا متخصصران حروزه

صنایع فرهنگی ،پیشنهادها و راهکارهای مطر شده را بره پرنج حروزه رلیردی ا رر
تقسیم ،و (بهدلیل زیاد بودن راهکارها) ونها را در قالرب پردولهرای پداگانرهای
اراۀه رردهایم.
حوزههای رلیدی ا ر عبارتند از:
ر تولید محصول؛
ر زیرساختهای صنایع فرهنگی؛
ر سرمایهگااری؛
ر بازار صنایع فرهنگی (توزیع و مصرآ)؛
ر وموزیوپروری حرفهای در زمینه صنایع فرهنگی.

1. Braun and Clarke

110

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ پاییز 1398
شکل  .3حوزههای کلیدی اثر صنایع فرهنگی

بازار

آموزش و پرورش
حرفهای

ایجاد زیرساخت
حوزههای کلیدی
اثر صنایع
فرهنگی

سرمایه گذاری

تولید محصول

 .1-1-4تولید محصول

براساآ پژوه های میدانی انجامشده ،بهنظر میرسد ،مهمترین نال
افرای

این حوزه،

تولید برای اقناع بازارهای شناختهشده باشد .همانگونه ره امروزه در برازار

محصورت فرهنگی می بینیم ،رمیت تولید محصورت فرهنگی رافی نیست و تولید
رافی برای هم اقشار درومدی و سنی انجام نمیشود؛ درنتیجه ،رلید افرای

تولید،

شکل گیری یک پامعه فرهنگی و هنری زنده و پویا و معتقد بره ارزیهرای واری
اس می و انق بی ،تدمین منابع موردنیاز برای توسعه محصول و تدسیسات تولیرد ،و
همچنین نیروی رار ماهر است.
 .1-1-1-4جهتگیری راهبردی

اطمینان از اینکه هم صنایع فرهنگی ،طی

گستردهای از محصورت را تولید ررده

(متناسب با همه سنین و اقشار درومدی) و قادرند از فرصتهای موپرود در برازار
داخلی و بینالمللی استفاده رنند.
 .2-1-1-4راهبردها

توسعه فناوری صنایع فرهنگی :فناوری در صرنایع فرهنگری ،بریشرباهت بره سرایر
بخ های اقتصادی موپود در پامعه نیست و طی

گسرتردهای از محصرورت و

روندهای اغلب سنتی (گاه بدوی) تا بسیار پیشررفته و پیچیرده را دربرر مریگیررد؛
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بهعنوان مثال ،میتوان از استادرارهای صنایع دستی ره روی تولید ونها با گاشرته
تفاوتی نکررده اسرت و درمقابرل ،از تولیردات رارخانرهای یرا تولیردات فرهنگری
رسانهای نام برد .در سالهای اخیر ،گرایشی بهسوی تعامرل فنراوریهرای سرنتی و
مدرن وپود داشته است ره نمونههرای ون از فنراوریهرای بسرتهبنردی در بخر
صنایع دستی تا استفاده از طراحیهای سنتی در نشر الکترونیکی را دربر میگیرد.
تبدیل خ قیت به نیروی پیشران در اقتصادهای دان بنیان (بهرمک فنراوری)،
صنایع خ
خ

را بهعنوان منبع اصلی نیروهای ماهری ره قرادر بره تولیرد ایردههرای

هستند ،در رانون توپه قرار میدهد و رمک میرند ترا نروووری در گسرترۀ

پهناوری از فعالیتها ،مشاغل ،و فناوریهرای برهراررفتره در ونهرا راز رراروفرینی
تجاری گرفته تا محصورت فرهنگی خ

ر اتفا بیفترد .توسرع فناورانر صرنایع

فرهنگی ،مهمترین راهبرد توسعه تولید است.
تولید برای همه سنین و طبقات :این راهبرد به این مطلب اشاره دارد رره بررای
اینکه صنایع فرهنگی همه گیر شود و همه سطو مردم را مخاطب خود قرار دهرد،
رزم است ره تولید ،برای همه رده های سنی و همچنین ،بررای همره اقشرار مرردم
(به لحا درومدی) انجام شود .بسیاری از نخبگان فرهنگیای ره با ونهرا مصراحبه
رردهایم ،تدرید داشتهاند رره مغرازهداران و فروشرندگان سروغات فرهنگری رره در
ارتباط با ونان هستند ،میگویند« :مردم بهدنبال اپناآ ارزانقیمت هستند و فرارتور
اساسی در خرید ونها ،قیمت رار میباشد» .درواقع ،این راهبرد بیران مریرنرد رره
تولیدات صنایع فرهنگی و به ویژه سوغات فرهنگی ،باید بسیار متنوع باشرد و ایرن
تنوع در گرو پویا بودن بازار و همچنین ،توانمندی دستاندرراران تولید است.
 .3-1-1-4اقدامات پیشنهادی

ایجاد برنامه سرمایهگذاری در فناوریهای جدیدد :برا انجرام ننرین رراری ،توسرعه
فرصتهای رسبورار ناشی از فناوریهای پدید تسهیل میشود و همچنین ،ایرن
رار رمک میرند ره صنایع فرهنگی بی ازپی

برای توسع خود از فنراوریهرای

پدید بهره ببرند.
برگزاری جشنوارهها یا مسابقههای مردمی :هردآ از برگرراری ایرن مسرابقات،
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تولید محصورت فرهنگی ،برگریدن افراد منتخب ،و فعال رردن ظرفیتهرای ونران
است .پ

از مدتی حمایت میتوان اتحادیرههرای مردمری در صرنایع فرهنگری را

تشکیل داد .البته این پیشنهاد بیشتر در صنایع دسرتی و هنرهرای تجسرمی رراربرد
دارد .این مسابقات باید بهگونهای برگرار شروند رره متناسرب برا صرنایع فرهنگری
مختل  ،فرهنگسراها ،سازمانهای شهرداری ها ،و ...مس ولیت برگرراری مسرابقه و
پشنواره را بهعهده بگیرند .گفتنی است ،تابهحال پشنوارههایی نیر در ایرن قالرب
برگرار شدهاند ره یکی از ون هرا ،پشرنواره هنرری وهوانره در مشرهد برود رره برا
سازوراری نیمهمردمی ،بیست هرار عروسک وهو توس دختران مشهدی تولید و به
زاۀران رود و نوپوان اهدا شد و پ

از ون ت ی شد ره نرخ تولید ،توزیع ،و

مصرآ در این حوزه شکل بگیرد.
فعال کردن مشاغل خانگی :یکی از بررگترین مشک ت صنایع فرهنگری ،برار
بودن هرینه های تولیرد و درنتیجره ،گرران برودن رارهرای فرهنگری اسرت رره برا
بهره گیری از ظرفیت مشاغل خانگی میتوان این هرینههرا را رراه

داد .پیشرنهاد

میشود ،افراد و شررتهایی برهعنروان پیمانکرار انتخراب شروند و بره ومروزی و
همچنین بازاریابی برای محصورت ساختهشده مردم بپردازند .گفتنری اسرت ننرین
اقدامی در مناطق محروم شرهری و حاشری شرهر مریتوانرد بره گراران اقتصرادی
محرومان نیر رمک رند .فرهنگسراهای حاشی شهرها میتوانند ننین مسر ولیتی را
بهعهده بگیرند.
جدول  .2حوزۀ تولید محصول

جهتگیری راهبردی
اطمینان از اینکه همۀ صنایع فرهنگی ،طیف گسترده ای از محصوالت را تولید کرده
(متناسب با همه سنین و اقشار درآمدی) و قادرند از فرصتهای موجود در بازار داخلی و بینالمللی بهرهمند شوند.
راهبردها
ـ توسعۀ فناورانه صنایع فرهنگی (توسعه خوشهای)
ـ تولید برای همه سنین و طبقات
اقدامات پیشنهادی
برگزاری جشنوارهها یا مسابقههای
ایجاد برنامۀ سرمایهگذاری در
فعال کردن مشاغل خانگی
مردمی
فناوریهای جدید
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 .2-1-4زیرساخت
 .1-2-1-4جهتگیری راهبردی

توسعه و پشتیبانی از شررتها و انجمنهرای صرنعتی قدرتمنرد و پویرا بررای هرر
بخ  ،تعیین یک نهاد دولتی (میتواند وابسته به شهرداری باشد یا نباشد) بهعنروان
متولی تدوین سیاست هرای شرهری در صرنایع فرهنگری ،و راهانردازی یرک نظرام
مالی/سرمایه گااری بهمنظور پاسر گرویی بره نیازهرای خرا

صرنعت و تشرویق

همکاریهای درونصنعتی.
 .2-2-1-4راهبردها

اصالح ساختار سازمانی :رشد صنایع فرهنگی مستلرم تشکیل شبکههرایی برا سرایر
گرروههررای درگیرر در تولیررد محصررورت و رونردهای مشررابه اسرت .شرربکههررای
غیررسمی بین شررتها ،مؤسسه های پژوهشی و وموزشی ،حکومت و مجتمعهای
بررگ ،باعث افرای

عرض ایدههای مختل

از طریرق یرادگیری مریشروند .ایرن

تعامل باعث رارایی بیشتر زنجیرۀ ارزشری صرنایع فرهنگری مریشرود (تامپسرون،1
 )93 :2003و درنتیجه ،محصول بهتری خلق شده و بهدست طی

گسرتردهترری از

مصرآرنندگان میرسد.
طراحی سازوکارهای قدانونی مدثرر :ماهیرت نندرشرتهای و فناورانر صرنایع
فرهنگی به این معنا است ره در هنگام تدوین سیاستها و راهبردهرای مروردنظر،
نوعی تمایل گریرناپایر به رشتهگرایی و گروهزدگی وپود دارد .اگر این امر سربب
اعمال معیارهای تکه تکه شود ،این خطر وپود دارد ره رار به اتخاذ سیاسرتهرا و
راهبردهای متداخل یا مغایر بینجامد .ونچه رزم است ،داشتن رویکردی یکپارنه و
منسجم به صنایع فرهنگی و صنایع خ
بی

است .اعمال این رویکردها و سیاستها

از هرنیر نیازمند سازورارهای قانونی مؤ ر و یکپارنه است.

 .3-2-1-4اقدامات پیشنهادی

ایجاد دبیرخانه یا شورای توسعه صنایع فرهنگی :این مجموعه میتواند برر سرازورار
1. Thompson
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رشد صنایع فرهنگی نظارت رند و بهنوعی ،موتور محرره توسعه صرنایع فرهنگری
باشد .نوع دیگر این مجموعه میتوانرد ایرن گونره باشرد رره شرورایی برا حضرور
سازمان های مختل

(اعم از شهرداری ،سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشراد

اس می ،و )...تشکیل شرود ترا امرر پیگیرری توسرعه صرنایع فرهنگری برهگونرهای
همگانی تر انجام شود .این دبیرخانه باید در سطحی ملی فعالیرت رنرد و برهلحرا
قانونی میتواند زیر نظر شورایعالی انق ب فرهنگی یرا وزارت فرهنرگ و ارشراد
باشد .همچنین ،مدموریت تجمیعرننردگی فعالیرتهرا و یکپرارنگی سیاسرتهرای
مربوط به صنایع فرهنگی باید در این دبیرخانه انجام شود.
بررسی و ارزیابی تمام برنامه ها و خدمات شهرداری به کسب و کارهای کوچک:
شررهرداریهررا بررا همکرراری نهادهررای مربوطرره ماننررد سررازمان میرررا

فرهنگرری و

گردشگری ،تمام برنامهها و خدمات موردنظر را مرور رنند و ارزیابی شود رره ویرا
دسترسی رسبورارهای فعال در صرنایع فرهنگری بره ایرن خردمات و برنامرههرا،
مناسب و عادرنه است یا خیر.
ایجاد نظام ربت آرار و خالقیتهای فرهنگی و هنری شدهر :تشرکیل ایرن نظرام
برای بازاریابی و همچنین ،توسعه صنایع فرهنگی مؤ ر خواهد بود.
تدوین طرح «نیم درصد برای هنر» :این طر بایرد برهگونرهای باشرد رره نریم
درصد از سرمایهگااریهای دولتی در حروزههرای عمرانری و همچنرین ،اعتبرارات
دستگاه های مختل  ،صرآ خرید و حمایت از محصورت فرهنگی و هنری شرود
و این محصورت برای عموم بهنمای

درویند .در طرر هرای خصوصری نیرر اگرر

ننین راری انجام شود ،شهرداریها ون مجموعه را به میران رارشناسریشردهای از
مالیات معاآ رنند .این طر میتواند راه ورود هنر و محصرورت فرهنگری را بره
زندگی روزان شهروندان باز رند و گرای

و توپه عمومی به ون را افرای

دهرد.

گفتنی است ،این طر یکی از قوانین نادیدهانگاشتهشدۀ سالهای گاشته است(.)2
واگذاری مأموریتهای صنایع فرهنگی به فرهنگسدراهای مدرتب  :برا توپره بره
اینکه تمام فرهنگسراهای شهرداریها افرونبرر وظیفر عمرومی و همگرانی خرود،
وظیفهای تخصصی نیر بهعهده دارند ،میتوان بهتناسب صنایع فرهنگی ،هر صرنعت

راهبردهای برنامهریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها ،اصول ،و الگو 115

را به یک یا دو فرهنگسرا سپرد.
جدول  .3حوزه زیرساخت

جهتگیری راهبردی
راهبردها
طراحی سازوکارهای قانونی مؤثر

اصالح ساختار سازمانی
اقدامات پیشنهادی
ایجاد نظام ثبت آثار و خالقیتهای
ایجاد دبیرخانه یا شورای توسعه
طرح «یک درصد برای هنر»
فرهنگی و هنری شهر
صنایع فرهنگی
واگذاری مأموریت های صنایع فرهنگی به فرهنگسراهای
بررسی و ارزیابی تمام برنامهها و خدمات شهرداری به
مرتبط
کسب وکارهای کوچک

 .3-1-4سرمایهگذاری
 .1-3-1-4جهتگیری راهبردی

بررسی ،طراحی ،و اپررای مجموعرهای از اقردامات برهمنظرور تشرویق و افررای
سرمایهگااری های بلندمدت دولتی و خصوصی در صنایع فرهنگی ،و توپره ویرژه
به مساۀل رلیدی مانند ایجاد شررتهای با برات و قروی در هرر صرنعت ،افررای
اشتغال ،تشویق خوداتکایی ،و تضمین نرخ بازگشت سرمای مناسب.
 .2-3-1-4راهبردها

گفتوگو و همکاری با ذینفعان صنایع فرهنگی :همکاری و گفتوگو برا ذینفعران
در هر صنعتی ،موپب ارتقای سطح ون صنعت میشود و پیشرفت و ارتقای صنایع
فرهنگی نیر مستلرم گفت وگو و همکاری میان ذینفعان مختل

این حوزه (بهویژه

میان مس ورن دولتی و تولیدرنندگان) است.
تسددهیل سددرمایهگددذاری و کدداهد دادن خیریددذیری آن :بررار بررودن ریسررک
سرمایه گااری در عرصه صنایع فرهنگی و حاشیه سود اند

ون ،ازپمله مشک ت

عمدهای هستند ره مرانع ورود پردی سررمایه گرااری خصوصری بره ایرن حروزه
میشوند.
 .2-3-1-4اقدامات پیشنهادی

طراحی چگونگی دادن وام به کسبوکارهای کوچک فرهنگدی :اتحادیرههرای فعرال
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صنایع فرهنگی با همکاری شهرداری و سازمان میرا

فرهنگی رشور ،طرحی را با

موضوع اراۀه وام به رسبورارهای رونک فرهنگی پیریرری رننرد .برا توپره بره
بررسیها و پژوه های انجامشده برهنظرر مریرسرد بررای پرا گررفتن مشراغل و
رسبورارهای رونک (مانند ایجاد رارگاه های صنایع دسرتی ،هنرهرای تجسرمی،
و ،)...وامهایی با مبلغ  10تا  20میلیون تومران ررافی اسرت ،همچنرین ،در صرنایع
گران قیمت و دیربازده مانند صنعت پویانمایی باید مبلغ وام بارتری درنظرر گرفتره
شود .براساآ بررسیهای انجامشده ،وام موردنظر برای صنعت پویانمایی ،نردیرک
به  100میلیون تومان است .برنامه یادشده میتوانرد مشراررت در سررمایه را بررای
افراد حقیقی امکان پایر رند .این پشتیبانی سبب گررای
افرای

بیشرتر بره ایرن صرنایع و

عرض محصورت خواهد شد.
ایجاد صندوق سرمایههای خیریذیر 1صنایع فرهنگی :یکی از نکتههای مهرم در

مورد سرمایه گااری در صنایع فرهنگی این است ره این نوع سرمایهگااری ،نسبت
به سایر سرمایهگااریها ،ریسک بیشتری دارد و درنتیجه ،این امر مریتوانرد سربب
شود ره بخ

خصوصی به این رار مبادرت نکند؛ به همین دلیل ،ایجراد صرندو

سرمایههای خطرپایر بهنوعی میتواند انگیرۀ رزم را بررای سررمایهگرااری بخر
خصوصی به وپود وورد .پیشنهاد می شود ایرن صرندو در تعامرل میران معاونرت
فرهنگی شهرداری ،سازمان میرا

فرهنگی و گردشگری ،سازمان تبلیغات اس می،

و مررر فناوریهای رشد و زیارت ایجاد شرود .ننرین صرندوقی مریتوانرد سربب
ایجاد انواع شررتهای خصوصی نوپا شود.
یشتیبانی تبلیغاتی :پشتیبانیهایی ره سبب دیده شردن صرنایع فرهنگری شروند
(ماننرد دراختیررار قرررار دادن بیلبوردهررای تبلیغرراتی از سرروی شررهرداری) .پیشررنهاد
میشود ،بیلبوردهای شهرداری براسراآ برنامرهای معرین و همیشرگی ،سروغات و
صنایع فرهنگی را تبلیغ رنند؛  10بیلبورد در  10نقطه شرهر برهعنروان بیلبوردهرای
داۀمی صنایع فرهنگی انتخاب شوند و بهتناوب به معرفی و تبلیغ صنایع مختل

و

سوغات فرهنگی بپردازند .همچنین ،در سایر بیلبوردها نیر بهصورت مقطعی ننرین
1. Venture Capital
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راری انجام شود.
تشکیل گروه شناسایی و ارزیابی سدرمایهگدذاری :شرررتهرای تولیدرننرده و
توزیع رنندۀ صنایع فرهنگی به همراه سرازمان هرای مربوطره ماننرد سرازمان میررا
فرهنگی و گردشگری ،مررر وفرین های هنری وستان قدآ رضوی ،و شرهرداری،
یک گروه راری تشکیل دهند و رویهای توانمندسازی و ترغیب سررمایهگرااری
خصوصی در صنایع فرهنگی را شناسایی و ارزیابی رنند .پیشنهاد مریشرود برخری
معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگااری در بخ

فرهنگی درنظر گرفته شود.

جدول  .4حوزه سرمایهگذاری

جهتگیری راهبردی
راهبردها
تسهیل و کاهش دادن خطرپذیری سرمایهگذاری
گفت وگو و همکاری با ذینفعان صنایع فرهنگی
اقدامات پیشنهادی
ایجاد صندوق سرمایههای خطرپذیر ) (VCصنایع
طراحی چگونگی دادن وام به کسبوکارهای کوچک
فرهنگی
فرهنگی
تشکیل گروه شناسایی و ارزیابی سرمایهگذاری
پشتیبانی تبلیغاتی

 .4-1-4بازار
 .1-4-1-4جهتگیری راهبردی

تدوین و اپرای طر هایی بررای پشرتیبانی و گسرتری سرهم صرنایع فرهنگری از
بازارهای داخلی و در مرحل بعد ،بازارهای خارپی.
 .2-4-1-4راهبردها

بازاریابی :صنایع فرهنگی ربههر شکلی ره باشندر برای سودوور شدن باید تقاضرای
بازار را درنظر بگیرند .بهمنظور رسب بیشترین منفعت اقتصادی و همچنین ،پراب
مخاطب ،باید میران تقاضا بررای ایرن محصرورت و مسراۀلی ماننرد بسرتهبنردی و
حملونقل درنظر گرفته شوند .بستهبندی و اراۀه این اپناآ برای فروی نیرر مهرم
است و باید به خاطر داشت ره بخ

زیادی از این صنایع ،مصرآ روزمره ندارنرد

و بیشتر برای یادگاری یا اغلرب بررای هدیره دادن خریرداری مریشروند .ریفیرت
محصول و ریفیت بسته بندی باید تضرمین شرده و قابلیرت دوام ون نیرر برهعنروان
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معیاری مهم درنظر گرفته شود.
ترویج و تبلیغ :صنعت گردشگری ،ابرار مهمی برای تررویج صرنایع فرهنگری
بومی است و این رار از طریق اراۀه و تبلیرغ محصرورت فرهنگری و همچنرین ،از
طریق استفاده از تصاویر تبلیغی پااب برای بازار انجام میشود .صنایع فرهنگی برا
اراۀه اط عات به وژان های تبلیغ گردشگری میتواننرد بره معرفری محصورتشران
رمک ،و در فعالیتهای ترویج گردشگری شررت رنند .با این ررار مریتروان و رار
خود را بهگونهای شایسته معرفی ررد .نکت مهم ایرن اسرت رره منظرور از تبلیرغ و
ترویج ،تنها همین امکان نیست .امروزه تبلیغات یکی از پایههای توسعه تجراری و
اقتصادی و فروی محصورت است؛ بنابراین ،باید تمام حوزههای صنایع فرهنگری
تشویق شوند تا از وژان های تبلیرغ گردشرگری برهعنروان ابررار معرفری و تبلیرغ
محصورتشان استفاده رنند.
 .3-4-1-4اقدامات پیشنهادی

ایجاد سامانه گدرد آوری داده :اتحادیره هرای فعرال صرنعت فرهنگری برا همکراری
شهرداری یک سامانه گردووری داده ایجاد رنند ره بتروان برهرمرک ون ،رونردهای
نوعی ،تنوعی ،رمیتی ،و فروی محصورت فرهنگی را مشخص ررد .ننین رراری
دو مریت دارد :نخست به بازاریابی رمک میرند ،و دوم ،معیارهرای بهترری بررای
ارزیابی موفقیت راهبردها و برنامههای توسعه صنایع فرهنگری دراختیرار مسر ورن
قرار میدهد.
احداث صندوق ابتکارات بازاریابی :انجمن های صنایع فرهنگری برا همکراری
شهرداری و سازمان میرا

فرهنگی ،صندو ابتکارات بازاریابی را تدسری

رننرد.

این صندو میتواند به توانمندی صنایع فرهنگی در حوزههای زیر نیر رمک رند.
توانمندسازی صنایع فرهنگی بدرای حودور در بازارهدای خدارجی :صرندو
ابتکارات بازاریابی ،دربردارندۀ سرفصلی باشد ره به رسب ورارهای فرهنگی اپازه
دهد در نمایشگاههای ملی و بینالمللی صنعت فرهنگی حضور یابند .حراپی هنرر
تهران ،مررر مناسبی برای عرضه و فروی سالیانه تولیدات نفی

هنری است.

میالعه و بررسی وضع موجود مصرف محصوالت فرهنگدی :متدسرفانه یکری از
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مشک ت عمدۀ سیاستگااری در حوزه صنایع فرهنگی این است ره پرژوه هرای
دقیق اندری در این مورد انجرام شرده و پرژوه هرای دردسرترآ بسریار قردیمی
هستند .پژوه

در مرورد وضرع موپرود مصررآ محصرورت فرهنگری ،یکری از

گامهای مؤ ر در سیاستگااری در این حوزه است.
میالعه و یژوهد برای شناسایی ذائقه فرهنگی مخاطبدان محصدوالت فرهنگدی:
این پژوه ها می توانند متناسب برا سرنین و همچنرین ،اقشرار درومردی متفراوت
باشند.
اهدای محصوالت صنایع و سدوغات فرهنگدی بده افدراد رسدانهای و مشدهور:
میتوان سازوراری را طراحی ررد رره هنگرام برگرراری پشرنوارههرا و مسرابقات
ورزشی مهم به افراد مشهور و ورزشکاران ،سوغات فرهنگی اهدا شرود .ایرن ررار
سبب تبلیغ صنایع و سوغات فرهنگی با هرینهای اند میشود.
طراحی نمادهای شهری مربوط به صنایع فرهنگی :این نمادها متناسب با صرنایع
فرهنگی ،تولید ،و در نقاطی مانند راه وهن و فرودگاه نصب شوند تا در معرض دید
مسافران و مجاوران باشند.
احداث یردیس فرهنگ :بهنظر میرسد ،میتوان در نقاط راهبردی شرهر ،اقردام
به احدا

مجموعهای برای عرضر محصرورت فرهنگری رررد .درواقرع ،پرردی

فرهنگ ،خوش صنایع فرهنگی شهر خواهد بود ره میتوان انواع پشنوارهها (مانند
پشنواره های تابستانی) را برای ون طراحی ررد .این پشنوارهها قابلیت دارنرد رره
پ

از نند سال حمایت شدن ،به درومدزایی برسند؛ پشنوارههایی رره افررونبرر

پاابیت ،با فرهنگ و هویت ایرانی و اس می سنخیت داشته باشند.
برگزاری جشنوارهها :پیشنهاد مری شرود ،پشرنوارههرای سرالیانهای برا عنروان
پشنواره «مغفرت» در تابستان برگرار ،و در ون به موضوعاتی مانند تراری زنردگی
اۀمه اطهار ،وقایع انق بی ،و ...پرداخته شرود .ایرن ررار بایرد برهصرورت سراخت
طر ها ،مارت هرا ،و فضراهای تراریخی انجرام شرود .در ایرن پشرنواره مریتروان
محصورت فرهنگی را نیر عرضه ررد.
فعال کردن مردم بهعنوان بسترهای توزیع :با توپه به اینکه یکی از ابعاد صنایع
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فرهنگی ،مشاررتی بودن ون است ،میتوان از ظرفیتهای مردمی در راستای ایجراد
بسترهای توزیعی استفاده ررد.
فعال کردن بخد گردشگری برای تبلیغ صنایع و سوغات فرهنگی :تبلیغ صرنایع
فرهنگی از طریق اراۀه برگههای تبلیغاتی در قطار و هواپیما.
جدول  .5حوزه توسعه بازار

جهتگیری راهبردی
راهبردها
ترویج و تبلیغ

بازاریابی
اقدامات پیشنهادی
ایجاد سامانه گردآوری داده

احداث صندوق ابتکارات بازاریابی

اهدای محصوالت صنایع و سوغات
فرهنگی به افراد رسانهای و مشهور
طراحی نمادهای شهری مربوط به
صنایع فرهنگی

مطالعه و پژوهش برای شناسایی ذائقۀ
فرهنگی مخاطبان محصوالت فرهنگی
فعال کردن بخش گردشگری برای
تبلیغ صنایع فرهنگی
فعال کردن مردم بهعنوان بسترهای
توزیع

برگزاری جشنوارهها

استفاده از ظرفیتهای بازار مسافران
خارجی
مطالعه و بررسی وضع موجود
مصرف محصوالت فرهنگی کشور
احداث پردیس فرهنگ در مراکز
شهرها

 .5-1-4آموزشوپرورش حرفهای
 .1-5-1-4جهتگیری راهبردی

رلید توسع صنایع فرهنگی ،وپود نیروی انسانی وموزیدیرده و هنرمنردان خ قری
است ره ماده اولیه صنعت را فراهم میرنند (بُعد وموزی) .باید درنظر داشت ره ایرن
نیروهای انسانی باید به ارزیها و ورمانهای انق ب اس می معتقد باشند (پروری).
افرونبراین ،وموزیوپروری ،مخاطبان صنایع فرهنگی ره مردم هسرتند را نیرر دربرر
میگیرد« .موضوع صنایع فرهنگی باید از طریق رسان ملی و تمام رسانههای سرنتی و
غیرسنتی ،بهصورت یک وموزی عمومی تبیین شود ،یعنی به همه اطر ع بردهیم رره
این محی و این غاایی ره ما مصرآ میرنیم ،از طریق صنایع فرهنگی نه وفتها و
بررتهایی برای ما خواهد داشت» (مورنا.)13 :1388 ،
 .2-5-1-4راهبرد

کشف ،آموزشو یرورش ،و حفظ نخبگان فرهنگی شهری :شناسرایی و حفر ررردن
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نخبگان فرهنگی و هنری شهری به رعایت سازورار خاصی نیاز دارد؛ به ایرن معنرا
ره ابتدا این استعدادها رش  ،و در مرحله بعد تربیت ،و سپ

حف شوند .حفر

شدن به این معنا است ره نخبگان هنرری ،انگیرره و ع قرهای بررای مهراپرت بره
تهران نداشته باشند و بهنوعی بتوانند رار خود را بهخوبی در شهر خودشران انجرام
دهند.
شکل  .4الگوی حمایت از نخبگان فرهنگی شهر

بهنظر می رسد ،طراحی مسابقات ،ایدۀ خوبی بررای رشر

اسرتعدادها باشرد و در

مرحلرره بعررد بایررد برررای اسررتعدادهای شررناختهشررده برنامررهریررری ررررد و فراینررد
وموزی وپروری (در ادامه توضیح داده خواهد شد) را ادامه داد .بهنظرر مریرسرد،
اپرای مرحل بعد ره مرحل حف استعدادها است ،نیاز به همکاری تمام مسر ورن
شهری و سازمانهای مربوطه دارد.
 .3-5-1-4اقدامات پیشنهادی

آموزش ویدرورش هنرمنددان و دسدت انددرکاران صدنایع :نخسرتین گرام ،شرناخت
استعدادها (با برگراری مسابقه و پشنواره توس فرهنگسراها) و سپ  ،تربیت این
استعدادها است .افرونبر وموزی صنایع فرهنگی (مانند صنایع دسرتی و تجسرمی)
باید به پروری این استعدادها نیر رمک رنیم .منظور از پرروری ،ومروزی مفراهیم
دینی و بهویژه انق بی به ونان است.
احداث مرکز آموزشویرورش حرفهای :این مررر باید رویکردهای مختلفری را
در حوزۀ مهارتهای رسبورار ،ومروزی طراحری و فنری دربرگیررد و همچنرین،
دردسررترآ افررراد ،رسرربورارهررای فرهنگرری ،انجمررنهررای صررنایع فرهنگرری ،و
سازمانهای مرتب با صنایع فرهنگی قرار داشته باشد.
احداث مثسسه های زیرمجموعه مرکز آموزش و یدرورش :مریتروان مرررری را
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ررد ره ازیکسو ،وموزیهای رزم (مانند بازاریابی ،راروفرینی ،و )...را بره

راروفرینان فرهنگی اراۀه دهد و ازسویدیگر ،برای وموزی صنایع فرهنگری (ماننرد
وموزی پویانمایی ،و )...اقدام رند .ایرن مراررر مریتواننرد از میران فرهنگسرراهای
مربوطه انتخاب شوند.
وموزی مهارتهای صنایع فرهنگی در مرارر وموزی فنیوحرفهای موپود
آموزش سواد رسانهای در رسانهها و فرهنگسدراها :سرواد رسرانهای مریتوانرد
قدرت در و تحلیل مردم از محصورت فرهنگی را بار ببرد.
قرار دادن فعاالن عرصۀ صنایع فرهنگی زیدر یوشدد خددمات بیمدهای :ننرین
راری می تواند به حف و ماندگاری هنرمندان و تولیدرنندگان محصورت فرهنگری
در شهر رمک رند.
جدول  .6حوزه آموزشوپرورش حرفهای

جهتگیری راهبردی
راهبردها
کشف ،آموزشو پرورش ،و حفظ نخبگان فرهنگی شهری
اقدامات پیشنهادی
قرار دادن فعاالن عرصۀ صنایع فرهنگی آموزش سواد رسانهای در رسانهها
احداث مرکز آموزشوپرورش
و فرهنگسراها
زیر پوشش خدمات بیمهای
حرفهای
آموزش مهارتهای صنایع فرهنگی در
آموزشوپرورش هنرمندان و
مراکز آموزشی فنیوحرفهای موجود
دستاندرکاران صنایع

نتیجهگیری
امروزه صنایع فرهنگی ،به دلیرل داشرتن دو وپره رراررردی مهرم ،یعنری حفر و
گستری فرهنگ خودی و بههمراه داشتن رشد اقتصادی ،مرورد توپره بسریاری از
رشورهای پهان قرار گرفته و به همین دلیل ،در این رشورها سیاستگااری صرنایع
فرهنگی ،بعدی محوری یافته است.
با توپه به اینکه انق ب اس می در بنمای خود ،انق بی فرهنگی بوده اسرت،
توپه به حف و گستری فرهنگ خودی ،اهمیت فراوانی دارد .همچنرین ،برهدلیرل
محوریت سیاست های اقتصاد مقاومتی ،سیاسرتگااری در حروزههرایی رره بتواننرد
سبب رشد درون زای اقتصادی شوند ،بسیار مهم برهشرمار مریویرد .بررایناسراآ،
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سیاستگااری در حروزه صرنایع فرهنگری رره دربردارنردۀ ایرن دو ویژگری اسرت،
میتواند افرون بر حف و گستری فرهنگ ایرانی و اس می ،رشد اقتصرادی را نیرر
برای رشورمان بهارمغان وورد و به همین سبب باید یک ضرورت تلقی شود.
بررسی وضعیت فعلی سیاسرتگااری در حروزۀ فرهنرگ نشران مریدهرد رره
سازمانهایی مانند شهرداریها ،سازمان میرا

فرهنگری ،وزارت فرهنرگ و ارشراد

اس می ،و ...برنامهریران و سیاستگااران اصلی صنایع فرهنگی هستند ،امرا در ایرن
زمینه با همدیگر ارتباطی ندارند و همچنین ،سیاستهای مدونی در حروزه صرنایع
فرهنگی وپود ندارد ،درحالیره رسیدن به اهرداآ مروردنظر ،نیازمنرد انسرجام در
راهبردها و سیاستها است و سازمانها باید در قالب برنامهای پرامع و هماهنرگ،
برای برنامهریری و اپرا در حوزه مربوط به خود اقدام رنند.
در این پژوه

ت ی شد ابتدا با استفاده از دادههای  35مصاحب انجامشرده،

شاخصهای اساسی صنایع فرهنگی برومی شناسرایی شروند رره ایرن شراخصهرا
عبارتند از :پویایی اقتصاد شهری ،مردمی بودن ،مشاررتی بودن ،و گستری گفتمان
انق ب اس می .درواقع ،صنایع فرهنگی بومی باید با درنظر گرفتن این شاخصهرا
و در راستای تحقق ونها فعالیت رنند .سپ  ،با شناسایی وسیبها و فرصرتهرای
صنایع فرهنگی در ایران ،راهبردها و سیاستهای پیشنهادی در  5حوزه شناسایی و
اراۀه شردند رره ایرن  5حروزۀ رلیردی عبارتنرد از :تولیرد محصرول ،زیرسراخت،
سرمایهگرااری ،توسرعه برازار ،و ومروزیوپرروری حرفرهای .بررایناسراآ ،اگرر
سیاستگااری ها در نارنوب این پنج حوزه قرار گیرند ،میتوان بهگونهای مدونتر
برای عرصه صنایع فرهنگی برنامهریری ررد.

یادداشتها
 .1راهبرد توسعه صنایع فرهنگی لندن ()1388؛ راهبرد توسعه صرنایع فرهنگری سرنگاپور
( ،)1388راهبرررد توسررعه صررنایع فرهنگرری ایالررت ساسررکانیوان رانررادا (،)1388
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