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چکیده
صنایع خالق با داشتن مدل اقتصاد رسانهای در فضای شبکه اجتماعی ،دارای کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی بوده و پتانسیلهای تولید ثروت را در ابعاد مختلف دارند .هدف این پژوهش ،طراحی مدل اقتصاد
رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب است .روش پژوهش بهصورت
کیفی و با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است .در این راستا 339 ،پژوهش مرتبط با موضوع بهعنوان نمونۀ اولیه
ارزیابی شدند که در پایگاههای علمی معتبر از سال  3191تا  3131قابلدسترسی بودند .پس از غربالگری
مطالعات مرتبط 91 ،مطالعه به روش نمونهگیری هدفمند بررسی و انتخاب شدند تا نتایج و یافتهها با استفاده از
نرمافزار کیفی اطلستیآی با هم ترکیب و تحلیل شوند .نتایج بررسی باهدف سنتزپژوهی ،با استفاده از روش
کیفی گرانددتئوری (نظریه دادهبنیاد) نشان داد  967کُد اولیه 31 ،مفهوم محوری و  1مقولۀ اصلی شامل مقولۀ
محوری «اقتصاد رسانهای صنایع خالق» بود که «اقتصادمحوری»« ،دانشمحوری»و «هویتمحوری» بهعنوان
عوامل علّی تأثیرگذار بر مقولۀ محوری«،اطالعرسانی و آموزشمحوری» بهعنوان عوامل زمینهای (بسترها)،
«خالقیت و نوآوری» و «سیاستگذاری در شبکههای اجتماعی» بهعنوان راهبردها و «ایدهمحوری» بهعنوان
عامل مداخلهگر منجر به پیامدهای «حکمرانی فرهنگی» و «اکوسیستم رسانهای» شناسایی شدند .پیشنهادها و
توصیههای سیاستی پژوهش به برنامهریزی نظاممند در شیوۀ کسب درآمد با رویکرد اقتصادمحوری ،تدوین
برنامههای دانشمحور با هدف دانشاندوزی ،تسهیم آن ،هویتمحوری با دادن هویت به کاربران در حوزۀ
صنایع خالق ،دادن اطالعات و آموزشهای الزم به کاربران و عناصر سازمانی ،با راهبرد نوآوری و خالقیت و
سیاستگذاری در عرصۀ شبکههای اجتماعی مرتبط است.
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مقدمه
در اواخر قرن بیستم ،واژۀ «صنایع خالق » متأثر از سند نقشۀ صنایع خالق ریچارد کاوز در
انگلیس به تصویب رسید تا مسیر اصلی اقتصاد با این صنایع مورد بازنگری قرار گیرد .در اصل،
صنایع خالق هنرهای خالقانه و نمایشی را با هدفی اقتصادی کنارهم قرار میدهند که شامل
اشکال مختلف تبلیغات ،معماری ،بازار هنری و اشیاء قدیمی ،صنایعدستی ،طراحی ،مُد ،فیلم،
بازیها ،خدمات یا موزهها و کتابخانههای مرتبط با میراث فرهنگی ،اینترنت ،نشر ،تلویزیون ،رادیو
و فیلم میشوند (.)Towse, 2020: 125
بهرهگیری از صنایع خالق با هدف تولید یا بازتولید ،ارتقاء ،توزیع و یا تجاریسازی کاالها،
خدمات و فعالیتهای دارای ماهیتهای فرهنگی ،هنری یا مبتنی بر میراث فرهنگی به واسطۀ
شبکههای اجتماعی و با ابزار تبلیغات و طراحی گرافیک و دیگر ترفندهای رسانهای میتواند نقش
مهمی در تجاریسازی ایدهها و برندسازی و نیز اقتصادی عملکردن جامعۀ هدف در قالب اشتغال،
گردش مالی ،رونق تولید و دیگر محورهای مرتبط با حوزۀ اقتصاد به حساب آید ( Unesco, 2013:
 .)164-171صنایع فرهنگی خالق با تولید نیازهای جدید ،بسترساز خلق مصرفکنندگان جدید در
جامعه بوده و جذب متخصصان نوآور و طبقات خالق و مبتکر را باعث میشوند (سپهرنیا و همکاران،
.)933 :9319
ضرورت فهم اقتصاد خالق در قالب صنایع خالق ،مراجعۀ به صنایع فرهنگی و روند اقتصادی
متفاوت آنها با صنایع سخت است (موسویلر و یاقوتی .)33-35 :9313 ،چراکه دارای منشأ
خالقیت ،مهارت و استعداد فردی هستند و کارکردهای اقتصادی و پتانسیل تولید ثروت و زمینههای
ایجاد اشتغال را دارند ( .)Landoni et al. 2020: 92; Potts et al. 2008: 168بخش خالق در
صنعت به تغییرات موجود در فرایند کسبوکار ،خالقیت در برندسازی ،فروش محصوالت و خدمات
به واسطۀ رسانههای نوین و تقویت بسترهای اقتصاد رسانهای داللت دارد & Wawrowski
).)Otola, 2020: 242-243
اقتصاد خالق به مثابۀ کلیت افراد و کسبوکارهایی ظاهر میشود که باعث ایجاد فرهنگ،
محصوالت و خدمات خالقانه میشود ( )Sukhovskaya & Ermakova, 2020: 474و از
طرفی ،نقش بسزای صنایع خالق و فرهنگی در اقتصاد به واسطۀ تبلیغات ،طراحیهای خالق در
امکانات شبکههای اجتماعی ،معرفی خدمات معماری ،هنری ،صنایعدستی ،ادبیات ،موسیقی ،فیلم
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و دیگر ابعاد فرهنگ یک کشور دارای اثربخشی بیشتری در روند توسعهای آن کشور است (شاملی
و همکاران .)936-935 :9311 ،ریشۀ مفهوم صنایع خالق که به صنایع فرهنگی بازمیگردد ،با
انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات ،صور مختلفی به خود گرفتهاند و با شبکهسازی اجتماعی به
واسطۀ فیسبوک ،مای اسپیس ،9لینکداین ،3توئیترو دیگر شبکههای اجتماعی خدمات مهمی را در
فضای ارزشمند فضای وب داشتهاند (.Henten & Tadayoni, (2020: 197
یکی از مقوالت محوری شبکههای اجتماعی در رابطه با حوزۀ بازاریابی رسانهای به واسطۀ
وبالگها همچون توئیتر ،همآفرینی 3مانند نایکآیدی ،3نشانگذاریهای اجتماعی همچون
تابلوهای گفتگو ،بررسی محصوالت مانند آمازون و نیز به اشتراکگذاری فیلم و تصویر مانند
یوتیوب مرتبط است ) .(Wawrowski & Otola, 2020: 243-244صنایع فرهنگی در راستای
کسب سود اقتصادی و تجاری ،تولید فرهنگ و ارائه آن به جامعه را انجام میدهند و همین نقطۀ
اتصال رسانه و اقتصاد است؛ چراکه ،در عصر دسترسی زیاد به رسانهها،یک محصول رسانهای به
دنبال جلب توجه افراد مختلف جامعه است و این امر در قالب اقتصاد رسانه گامی مهم در جهت
تدوین خطمشی عمومی در قبال رسانهها تلقی میشود (حقشناس و نظری.)51-53 :9313 ،
اقتصاد رسانهای شبکههای اجتماعی در ارتباط با نیازها ،انتظارات و خواستههای کاربران مبتنی
بر حذف فاصلهها ،ایجاد روابط افقی در برابر عمودیبودن رابطهها ،شکل تعاملی ،حذف موانع
مکانی و زمانی ،هزینههای حداقلی ،مشتریمحوربودن ،غیرخطیبودن محتوای رسانهای ،منابع
مالی متنوع و انعطافپذیری هستند (ضیاییپور.)93 :9313 ،
اهمیت صنایع خالق در عرصۀ اقتصاد رسانهای نقش به سزایی در ارزشافزودۀ این صنعت در
سطوح جامعه دارد؛ سهم اقتصادی بخش فرهنگ خالق در فضای شبکههای اجتماعی در نمونههای
متنوع برنامههای نوآوری اجتماعی مشهود است .استفاده از ظرفیت فرهنگی کشور و نوآوری در
آن میتواند زمینههای اشتغال در عرصۀ پوشاک ،مواد غذایی ،سوغاتی ،صنایعدستی ،سینما ،هنرو
غیره ،تقویت ارتباطات فرهنگی ،مشارکت صنایع خالق در توسعۀ اقتصادی،نوآوری و خالقیت
اقتصادی در فضای مجازی و خاصه شکلگیری کسبوکارهای خرد ،معرفی جذابیتهای فرهنگی
برای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادمحور در عرصۀ صنایع خالق را ایجاد کند .در کشور ایران
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که نظام فرهنگی بهعنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت کالن کشور محسوب میشود (شاملی
و همکاران)933-951 :9311 ،؛ بهرهگیری از نتایج مطالعه میتواند در تبدیل فرهنگ به صنعت و
موّلدی عملکردن آن و ایجاد زمینههای خالقیت در تبدیل محصوالت فرهنگی و هنری و
درمجموع صنایع خالق به صنعت ،کارآفرینی وشکلگیری بسترهای درآمدزایی به واسطۀ
شبکههای اجتماعی اثربخش باشد .پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد فراترکیب،
مدل اقتصاد رسانهای تحلیل صنایع خالق را در شبکههای اجتماعی طراحی کند .ضرورت پرداخت
به این موضوع از منظر فراترکیب؛ فقدان و یا ضعف پژوهشهای منتظم و بینشهای جامعنگر در
خصوص مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی در کنار طراحی یک مدل
فرایندی در جهت تحقق اقتصاد رسانهای صنایع خالق بوده است.
پیشینه پژوهش
فضای رقابتی جهان امروزی در تمام ابعاد و الیههای زندگی اجتماعی در سطوح فرد ،بنگاههاو
سازمانها گرفته تا سطح کالن کشورها به دنبال بهرهگیری از نیروی خالق و دانشی است تا
ایدههای نوینی در خصوص کسبوکارهای نوین ارائه نمایند .آدورنو و هورکهایمر )9133( 9در اثر
مشترک خود با عنوان «دیالکتیک روشنگری »3واژۀ صنایع خالق را وضع کردند و در آن به
مالحظات فلسفی و اجتماعی مرتبط با تأثیرات شگرف فناوری بر جامعه اشاره داشتهاند .یونسکو
صنایع خالق را ترکیبی از خلق ،تولیدو تجاریسازی مضامین نامشهود با ماهیت فرهنگی در قالب
انواع کاال یا خدمات تعریف کرده است .صنایع خالق دارای تأثیرات اقتصادی بسزایی در تولید
ناخالص داخلی ( )GDPبوده و دارای رشدی سریعتر از بخشهای تولید و خدمات هستند .در ایجاد
مشاغل جدید و کسبوکارهای نوین نقش دارند ،باعث باالرفتن رفاه اجتماعی شده و زمینهساز
استارتآپها ،کارآفرینی و ایجاد نوآوری هستند ).)Dronyuk etal. 2019: 479-480
صنایع خالق متشکل از همگرایی صنایع فرهنگی ،فناوری و خالقیتهای انسانی است و
مشخصۀ عمدۀ آن ،تولید کاال یا خدمت بر اساس نیروی استعداد فکری و ذوقی انسانی است که
ماهیت هنری و فرهنگی دارند .تبدیل صنایع خالق به بخش جدید اقتصاد و نقش آنها در
سودآوری و ایجاد کسبوکارهای جدید یکی از موضوعات محوری در اقتصاد محسوب میشود
(شریفی و همکاران.)31-33 :9311 ،
1. Adorno & Horkheimer
2. Dialectic of Enlightenment
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1. Greenacre, Freeman, & Donald

2. Concentric circles model
3. Symbolic texts model
4. Department for Digital, Culture, Media & Sport
5. Throsby
6. Hesmondhalgh
7. Department for Digital, Culture, Media & Sport

8. Potts

❖ دوره  ،93شماره ( ،3پیاپی ،)36زمستان 9311

بهزعم گریناکر و همکاران )3193( 9شبکههای اجتماعی بهصورت قبایل با اتصاالت و همکاری
فرهنگی در راهبردهای شغلی مهم همچون ارتقاء محصول ،خدمات و برند ،بهبود در کسب
اطالعات محصول ،خلق اجتماعات خارجی در خصوص محصول یا خدمت و غیره مشغول فعالیت
هستند (نقل از .)Gonzalez et al. 2015: 824-825
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معتقدند تعریف نوین از صنایع خالق در فضای شبکههای اجتماعی معنادار میشود .پوتز و
کانینگهام )3111( 9و پوتز ( )3111چهار مدل ایده آلی مرتبط با صنایع خالق را با عملکرد اقتصادی
ارائه دادهاند که مدلهای رفاهی ،رقابتی ،رشدی و نوآورانه 3را شامل میشوند .در مدل رفاهی،
صنایع خالق به مثابۀ عامل رفاهی در جامعه ظاهر میشود تا بخش بیمار جامعه که از رشد اقتصادی
عقبتر هستند را تقویت کنند .در مدل رقابتی ،صنایع خالق بهعنوان یکی از صنایع در کنار دیگر
صنایع مشغول فعالیت اقتصادی هستند .در مدل رشد ،صنایع خالق در مقام محرک رشد هستند و
تأثیری فوقالعاده در اقتصاد دارند .در مدل نوآورانه ،صنایع خالق در خدمت به دگرگونیهای فناورانه
نقش مهمی دارند و بهعنوان بخشی از تحول اقتصادی و تسهیلگری نظام اقتصادی محسوب
میشوند (نقل از  .)Boix-Domenech & Soler-Marco, 2017: 263وایت )9119( 3معتقد
است در بستر بازارهای تولیدکننده که در آن ،فضای رقابت انحصاری طی فرایند انتخابی
تولیدکنندگان دنبال میشود بازار شبکههای اجتماعی دارای همان انعطافپذیری و پویایی هستند
که در بین تمام کارگزاران اقتصادی گسترش یافته است .پیتز و والدفوگل )3193( 3اینترنت را
محرک مهمی در همگرایی رسانهای عنوان کرده و شبکههای اجتماعی را بهعنوان عنصر مهم در
به اشتراکگذاری محتواها بین کاربران دانستهاند .بهزعم آنها ادبیات جدید اقتصاد رسانه توانسته
است بخش وسیعی از صنایع خالق را عهدهدار شده و با تعامل بین بنگاهها ،شرکتهاو ساختارهای
اقتصادی به ارائه محتوا و سودآوری در فضای مجازی بپردازند .فیکو 5و همکاران ( )3111روی
اهمیت اقتصاد رسانه ،محتوای رسانهای و به رسمیتشناخته شدن آن در بین دانشمندان رسانهای
تأکید کرده و معتقدند همواره تمایز تولید در اقتصاد رسانه به لحاظ محتوایی مورد توجه بوده است؛
محتوای رسانهای مشتمل بر انواع نمادهای انتقال معنا و پیام به مخاطب (مشتری یا مصرفکننده)
و تأثیر آن بر رفتار ،شناخت و اظهارات افراد در خصوص محتوای محصول یا خدمت است.
محتواهای ایجادشده در اشکال متنوع میتواندتأثیرات متفاوتی روی مخاطبین داشته باشد.
کوالسکی )3111( 6اقتصاد رسانه را به نقل از فلک )9113( 7دارای سطوح چهارگانۀ خرد ،جزئی/
1. Potts & Cunningham
2. The ‘Welfare’, ‘Competitive’, ‘Growth’, and ‘Innovation’ Models
3. White
4. Peitz & Waldfogel
5. Fico
6. Kowalski
7. Fleck

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۷۷ ❖ ...

1. Cunningham
2.Yang etal.
3. O’Connor
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تفکیکی ،کلی و کالن میداند تا رویکردهای اقتصادی را در رسانه پیادهسازی کند:
 .9سطح خرد به سرمایهگذاری اقتصاد رسانهای ،تشکیالت و سازمانهای رسانه ،واحدهای
رسانهای همچون رادیو و کانالهای تلویزیونی و واحدهای رسانهای چاپی مربوط میشود؛
 .3سطح تحلیل جزئی یا تفکیکی به اجزای متنوع رسانه تمرکز دارد مانند فیلم ،سریال و غیره؛
 .3بخش رسانه به مثابۀ یک سطحی کلی که در آن به مشکالت تعادل و عدم توازن بین
بخشهای مختلف رسانه توجه دارد؛
 .3سطح کالن نیز به رویکرد جهانیتر شامل تغییرات ساختاری عوامل تولید در برنامههای چهار
بخشی اقتصاد و تبادل بینالمللی اطالعات مربوط میشود .کانینگهام9و همکاران ( )3195با
تمرکز روی رویکرد اقتصادی در رویدادها و تصمیمات مختلف صنعت رسانه ،محوریت
فناوریهای نوین دیجیتالی را در صنعت رسانه واکاوی کرده و نسبت به خالقیت ،چرخههای
نوآوری ،همگرایی رسانهای و فرصتهای نوظهور کسبوکار در صنعت رسانه و موضوعات
مشابه تأکید کردهاند .آنها معتقدند چالشهای نوظهوری همچون حضور شرکتهای فناوری
اطالعات بهعنوان بازیگران جدید صنعت رسانه ،بازارهای غیررسمی ،محتوای کاربرساخته،
دستبرد به مالکیت معنوی ،کاربران بهعنوان تولیدکنندگان محتوا در اقتصاد رسانه قابل پیگیری
هستند .اشکال مختلف درآمدزایی ،ایجاد کسبوکارهای نوین و سودآور ،میزان آشنایی در
خصوص شیوههای کسب درآمد در شبکههای اجتماعی و سواد رسانهای از موضوعات محوری
اقتصاد رسانه در این رویکرد است.
گونزالز و همکاران ( )3195اقتصادی بودن رسانههای مبتنی بر شبکههای اجتماعی و سودآوری
آنها را در کسبوکارهای مختلف نشان داده است .نتایج یافتههای یانگ 3و همکاران ( )3131به
تأثیر شبکههای اجتماعی آنالین همراه با گزارشهای رسانهای در چارچوب شبکههای اجتماعی
3
در سرمایهگذاری و ایجاد فضای خالق در اقتصاد رسانه اشاره داشته است .نتایج بررسی اوکانر
( )3111نشان داد ظرفیتهای فضای اینترنت و بازارسازی شبکههای اجتماعی با هدف ایجاد
دگرگونی در مدلهای کسبوکار در حوزۀ صنایع خالق و خاصه صنعت فرهنگ همچون حوزههای
هنری و سینمایی با هدف سودآوری از نکات مهم در خصوص اقتصادی عمل کردن رسانههای
نوین اینترنتی است.
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جدول  .3پیشینۀ پژوهش
محققان

موضوع/عنوان

روش

سؤاالت

یافتهها

بوکال و
سالرنو9
()3196

اقتصاد خالق،
صنایع فرهنگی و
توسعه محلی

کیفی -تحلیلی

آیا صنایع خالق و
فرهنگی در رشد
اقتصادی نقش
دارند؟

تأثیر صنایع خالق و اقتصاد خالق در رشد
اقتصادی با اتکای به سرمایۀ بومی و
اجتماعی بین عناصر جامعه

همکاران3

جذابیت اینستاگرام،
فیسبوک ،یا توئیتر

کمی -پرسشنامه

آیا شبکههای
اجتماعی در ایجاد
قصد خرید تجارت
اجتماعی نقش دارند؟

میاساری و
چاندرا3
()3131

سرمایۀ اجتماعی
برای نظام مدیریت
دانش صنعت خالق

کیفی -کمّی و
فراتحلیل

نقش سرمایۀ
اجتماعی در نظام
مدیریت دانش صنایع
خالق چیست؟

واورفسکی و
اوتوال3
()3131

بازاریابی رسانه
اجتماعی در صنایع
خالق

کیفی -تحلیل
فضای آنالین

چه ارتباطی بین
شبکههای اجتماعی
با ظرفیتهای
خالقانۀ وجود دارد؟

متناسب با میزان نفوذ شبکههای اجتماعی،
قصد خرید در بین مصرفکنندگان وجود
دارد و بین برند مصرفی و قصد خرید تجارت
اجتماعی در شبکههای اجتماعی رابطۀ
معناداری وجود دارد.
دانش در سازمانها و وجود آن مستلزم
سرمایۀ اجتماعی و کسب آن از محیط
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و اجتماعات
است و سرمایۀ اجتماعی زمینهساز فعالیت
صنایع خالق است
بهرهگیری از ظرفیتهای شبکههای
اجتماعی برای انتقال خالقیت صنایع ،برندها
و محصوالت خالق خاصه بازیهای
رایانهای و پیوند تنگاتنگ ظرفیتهای
شبکههای اجتماعی با صنایع خالق

سوخوفِسکایا
و اِرماکووا5
()3131

سازگاری حوزۀ
صنایع
خالقبافناوریهای
دیجیتال

کیفی و FGD6
و کمّی

چگونه اقتصاد خالق
میتواند در
فناوریهای نوین
شود؟

اقتصاد خالق و صنایع خالق در ارتباط با
فضای خالق و زنجیرۀ خلق ارزش در فضای
آنالین میتواند دارای ارزش افزوده باشد.

کیرکوا و
()3191

1. Boccella & Salerno
2. Kırcova et al.
3. Mayasari & Chandra
4. Wawrowski & Otola
5. Sukhovskaya & Ermakova
6. Focus Group Discussion

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۹۹ ❖ ...

محققان

موضوع/عنوان

روش

سؤاالت

یافتهها

مهدنژاد و
اشتری
()9315

تبیین نقش کلیدی
صنایع خالق در
اقتصاد

کیفی -تحلیل
محتوا

صنایع خالق در
اقتصاد چه نقشی
دارد؟

صنایع خالق در ایجاد تغییرات و شکلگیری
بسترهای رشد و توسعه اقتصادی نقش
مهمی دارند

صلواتیان و
همکاران
()9315

شناسایی
شیوههای نوین
تأمین مالی

کیفی -مصاحبه
عمیق

صداوسیما به چه
شیوههایی میتواند
منابع مالی خود را
تأمین کند؟

تأمین مشارکتی هزینه تولید برنامهها،
اینترنت و رسانههای نوین ،پخش تبلیغات
بازرگانی ،آموزش و انتقال تجربیات ،کمک
مردمی ،بودجه دولتی از شیوههای تأمین
مالی است.

صلواتیان و
همکاران
()9317

عوامل مؤثر بر
بازاریابی فیلمهای
سینمایی

کیفی -دلفی

شناسایی عوامل
تأثیرگذار بر بازاریابی
فیلمها

عوامل فنی شامل کیفیت گرافیکی ،عوامل
محتوایی شامل کیفیت فیلم ،جذابیت و
عوامل فرایندی است.

شاملی و
همکاران
()9311

طراحی نظام
پایش اثرات صنایع
خالق

کیفی -گراندد
تئوری

مدل نظام پایش
اثرات صنایع خالق
چیست؟

مدل صنایع خالق مبتنی بر اثرات سیاسی،
توسعه ملی و هویتی در ایران است.

شریفی و
همکاران
()9311

شناسایی
ویژگیهای نظام
بازاریابی در صنایع
خالق

کیفی -تحلیل
مضمون

نظام بازاریابی در
شبکههای اجتماعی
چگونه است؟

صنایع خالق ،بازاریابی خالق و بازاریابی
محتوا از عناصر اصلی در شبکههای
اجتماعی است که با استفاده از ارتباطات
اعضای خانوادهها در تولید محتواو شفافیت
عملی است.

نوآوری پژوهش در مقایسه با بدنۀ دانشی و پیشینه پژوهش ،در ارتباط با ورود شبکههای
اجتماعی در عرصۀ صنایع خالق با محوریت اقتصادی است که مراکز نوآوری در عرصۀ فرهنگی
میتوانند از ظرفیتهای فرهنگی کشور شامل لباس ،توریسم ،مواد غذایی محلی و بومی ،اماکن
تاریخی ،مراسم و مناسک فرهنگی ،عادات فرهنگی و غیره ،در جهت تقویت تعامالت فرهنگی
بهرهبرداری کنند .انجام این مهم با بهرهگیری از دانش انباشته و تولیدشده در ارتباط با موضوع
مطالعه و به واسطۀ ترکیب یافتههای مطالعات با هدف سنتزپژوهی بوده است که هیچ مطالعه
داخلی و خارجی به این شکل اقدام نکرده است.
روش پژوهش

ازنظر سنخشناسی روش پژوهش ،مطالعۀ حاضر با رویکرد فراترکیب و به روش کیفی انجامگرفته
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ادامۀ جدول  .3پیشینۀ پژوهش
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است ( .)Finfgeld-Connett, 2018: 3-4فراترکیب پژوهش کیفی ( )QRS9رویکرد ارزشمند در
مرور سیستماتیک و ترکیب شواهد و یافتههای مرتبط با مطالعات کیفی تلقی میشود .معروفترین
و شناختهشدهترین الگوی پیادهسازی رویکرد فراترکیب ،الگوی سه مرحلهای نوبلت و هیر،)9111( 3
الگوی شش مرحلهای والش و داون )3115( 3و الگوی هفت مرحلهای سندلوسکی و بارسو)3117( 3
است .در این مطالعه از الگوی سندلوسکی و بارسو استفاده شده است که در شکل  9نشان داده
شده است .مزیت استفاده از این الگو در مقایسه با دیگر الگوهای فراترکیب ،میزان استنادات استفاده
از آن و فرایند خلق سنتز در هفت مرحله است.

شکل  .9مراحل هفتگانۀ سندلوسکی و بارسو ()3116

گام اول :تنظیم هدف و سؤال پژوهش

برای تنظیم پرسش پژوهش از پارامترهای چه چیزی ( ،)Whatچه کسی یا جامعه موردمطالعه
( ،)Whoمحدودیت زمانی ( )Whenو چگونگی روش ( )Howطبق جدول  3استفاده شده است:
جدول  .3سؤاالت پژوهش
پارامترهای پرسشی

پاسخ پرسش

پرسش

( Whenمحدودیت زمانی)

شرایط علّی ،شرایط زمینهای و بسترها،
مداخلهگرها ،راهبردها و پیامدهای مدل اقتصاد
رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی
چیست؟
جامعه موردمطالعه طراحی مدل اقتصاد رسانهای
صنایع خالق در شبکههای اجتماعی چیست؟
محدودۀ زمانی پژوهش کدام است؟

(Howچگونگی روش)

دادههای پژوهش چگونه جمعآوری شدهاند؟

( Whatچه چیزی)

( Whoجامعه موردمطالعه)

چارچوب طراحی مدل اقتصاد رسانهای
صنایع خالق در شبکههای اجتماعی
آثار مختلف در قالب پژوهشها،
مقاالت ،پایاننامه
کلیۀ آثار از سال  3191تا 3131
بررسی محتوای آثار ،شناسایی
مضامین

1. Qualitative Research Synthesis
2. Nobilt & Hare
3. Walsh & Downe
4. Sandelowski And Barroso Methodology

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۷۱ ❖ ...

در این مرحله ،آثار مرتبط با سؤال پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت؛ جامعۀ آماری پژوهش مشتمل
بر تمام پژوهشها و مطالعات انجامگرفته در سامانههای اینترنتی داخلی و خارجی است .جستجوی
نظاممند منابع مطابق با واژگان کلیدی متنوعی در فارسی و انگلیسی انجام گرفت .جستجوی در
پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی بر اساس بازۀ زمانی  3191تا  3131در ژورنالهای معتبر
مورد بررسی قرار گرفتند.
گام سوم :جستجو و انتخاب متون مناسب

براساس کلیدواژههای انتخابی مطالعه ،برنامه رصد و وارسی منابع مختلف شامل مطالعات،
پژوهشهاو مقاالت انجام گرفت .بعد از شناسایی منابع مرتبط در مدل فراترکیبی ساندلوسکی و
باروسو ( ،)3116مرحلۀ بعدی پاالیش و وارسی کدها در نرمافزار اطلس تی.آی 9است.

شکل .3الگوریتم انتخاب منابع نهایی

تعداد  339مورد از متون جهت انجام فراترکیب بازیابی و ذخیره شدند .با بررسی عناوین منابع
و همخوانی بااهداف ،سؤال و استراتژی پژوهش تعداد  13مورد از منابع بازیابی شده برای ارزیابی
مقدماتی گزینش شدند .در مرحلۀ بعد ،با بررسی بخش چکیده و واژگان کلیدی ،تعداد  51مورد
1. Atlas.ti
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گام دوم :بررسی نظاممند آثار
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انتخاب و در بازبینی گام بعدی ارزیابیها مطابق با بررسی محتوا ،تعداد  39مورد انتخاب شدند و
در نهایت ،پس از مطالعۀ کامل محتوای متون،تعداد  91مورد انتخاب نهایی شدند.
گام چهارم :استخراج اطالعات از متون
9

اطالعات پژوهشهای منتخب براساس تحلیل گراندد تئوری مورد تحلیل قرار گرفتند؛ متون
منتخب وارسی شده و بعد از ارزیابی دقیق ،مطالب بهصورت کلمهای ،جملهای ،یا پاراگرافی مشخص
شدند که طی فرایند کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و در نهایت گزینشی ،مقوالت گزارش تدوین
شدند.
گام پنجم :تحلیل و ترکیب یافتههای کیفی (استخراج نتایج)

ارزیابی مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی مطابق با دستهبندی یافتههای
پژوهش با رویکرد فراترکیب ،درمجموع  1مقوله و  31مفهوم کشف و شناسایی شدند .در جدول
شماره  3فرایند صورتبندی مقوالت پژوهش قابلمشاهده است.
جدول  .3فرایند صورتبندی مقوالت پژوهش
کُدهای باز
ـ هویتبخشی به صنایع خالق
ـ صنعت مد یکی از صنایع خالق در جامعه
ـ چرخه مد لباس در صنایع خالق و بین مردم
ـ تأثیرات هویتی
ـ انواع صنایع فرهنگی
ـ سودآوری باالی اقتصادی
ـ سودآوری از نوآوری و خالقیت فردی
ـ تأثیرات توسعهای
ـ ارزش افزوده صنایع خالق
ـ سهم اشتغال صنایع خالق
ـ سهم تجارت صنایع خالق
ـ درآمدزایی رسانهای
ـ پایداری مالی در بخش فرهنگی و خالق

کدهای محوری
(مفاهیم)

مقوالت

پیشینه پژوهش

هویتبخشی به انواع
صنایع خالق

هویت محوری

مهربانیفر ( ،)9316شاملی و
همکاران ( ،)9311گارنهام
( ،)3115پریس-اورتیز ()3191

اقتصادمحوری با
برنامۀ هدفمند

اقتصادمحوری

محمدی و همکاران (،)9316
پوتز و همکاران (،)3111
بوروسکی ،)3131( 3اینرهوفر و
همکاران ()3191

1. Grounded Theory
2. Borowski

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۳۳ ❖ ...

ـ نقش محوری رسانهها در مد لباس
ـ کسبوکارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی
ـ کارکرد رسانهها
ـ مدیریت رسانه و کسبوکار در شبکههای اجتماعی
ـ کارکرد اقتصادی رسانهها
ـ لحاظکردن اقتصاد رسانه در صنایع خالق
ـ نوآوری در شبکههای اجتماعی برای اقتصادی عمل
کردن صنایع خالق
ـ نوآوریهای رسانهای در ایجاد بسترهای اقتصادی
ـ زنجیرۀ تولید ،فرایند و خدمات

ایدهسازی
خالّقمحور

ایده محوری

مهربانیفر ( ،)9316گارنهام
( ،)3115پوتز ( ،)3199فلو9
( ،)3191کین 3و همکاران
( ،)3191بریجستوک ()3193

مدیریت رسانه در
خلق کسبوکار

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

مهربانیفر ( )9316فلو (،)3191
کین و همکاران (،)3191
فریدشسن ()3193

اقتصاد رسانه

اقتصادمحوری

پوتز ( ،)3199فلو ( ،)3191کین
(،)3191
همکاران
و
بوروسکی( ،)3131اینرهوفر و
همکاران ()3191

ـ سیاستهای رسانهای در صنایع خالق
ـ سیاستگذاری رسانهای
ـ سیاستگذاری در صنایع خالق
ـ سیاستهای فرهنگی در توسعه اقتصاد خالق

سیاستهای فرهنگ
رسانهای در خصوص
صنایع خالق

سیاستگذاریم
حوری

مهربانیفر ( ،)9316محمدی
وهمکاران ( ،)9316فلو
( ،)3191بریجستوک(،)3193
یو ()3116

ـ تأثیرات اینترنت و شبکههای اجتماعی اینستاگرام و
تلگرام در اطالعرسانی
ـ اطالعرسانی درباره صنایع خالق
ـ محتوای آموزشی رسانهای
ـ رسانهای شدن سیاستهای دولت

نقش اطالعرسانی و
آموزشی

آموزش
محوری

مهربانیفر ( ،)9316کمالیپور و
قرهباغ ( ،)9311فلو (،)3191
بریجستوک ()3193

ـ دگرگونی در سبک زندگی ناشی از شبکههای اجتماعی
ـ همانندسازی اجتماعی در میان مصرفکنندگان
ـ اشتغالزایی ناشی از پیامهای شبکههای اجتماعی
ـ چگونگی دستیابی به محتواها در شبکههای اجتماعی

اهمیت شبکههای
اجتماعی در زندگی
مردم

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

مهربانیفر ( ،)9316شریفی و
همکاران ( ،)9311کین و
همکاران ( ،)3191بوروسکی
()3131

ـ تأثیر مداخلهگرهای سیاست دولتی یا ضعف اقتصاد
سیاسی
ـ تأثیرات سیاسی صنایع خالق
ـ سیاست فرهنگی دولتها در صنایع خالق

تأثیرگذاری دولت و
سیاستهای آن

حکمرانی
فرهنگی

گارنهام ( ،)3115پوتز و
همکاران ( ،)3111بریجستوک
()3193

بازارسازی جدید

اقتصادمحوری

پوتز و همکاران ( ،)3111پوتز

ـ بازارسازی و استقبال بازار داخلی

1. Flew
2. Kane

❖ دوره  ،93شماره ( ،3پیاپی ،)36زمستان 9311

ـ ایدههای خالقیت
ـ خالقیت
ـ خالقیت جوانان درتولید ثروت
ـ نوآوری درصنایع خالق هنر ،رسانه وتبلیغات باهدف
تولید و خدمات
ـ خالقیت درتولید محتوا
ـ ایدههایخالق در خصوص اقتصادی عملکرد صنایع
خالق

 ❖ ٤٤فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری
❖ دوره  ،93شماره ( ، 3پیاپی ،)36زمستان 9311

ـ موفقیت بازاریابی در محتواهای مناسب
ـ بازارسازی نوین در شبکه اجتماعی
ـ نوآوری در شبکههای اجتماعی
ـ نوآوریهای رسانهای در ایجاد بسترهای اقتصادی
ـ تولید محتواهای اثرگذار رسانهای
ـ موانع و چالشهای توزیع و معرفی رسانهای در خصوص
کسبوکارها
ـ مشکالت رسانهای در انواع معرفی بازار
ـ موانع مالی و درآمدزایی رسانه
ـ اقتصادی عملکردن صنایع فرهنگی در عرضه مد و
لباس
ـ نقش مولد صنایع خالق در تولید ثروت
ـ اقتصاد خالق در صنعت مد
ـ اقتصاد خالق
ـ روابط بین صنایع خالق با جامعه و حاکمیت
ـ نقش دولت در صنعت
ـ مشارکت مردم در صنایع فرهنگی

( ،)3199فلو ( ،)3191کین و
همکاران ( ،)3191پریس-
اورتیز ()3191

نوآورانه در
شبکههای اجتماعی

چالشهای اقتصاد
رسانه

اقتصادمحوری

مهربانیفر ( ،)9316گارنهام
( ،)3115پوتز ( ،)3199فلو
()3191

اقتصاد خالق صنایع
فرهنگی

اقتصادمحوری

پوتز ( ،)3199یو (،)3116
پریس-اورتیز ()3191

مناسبات دولت
جامعه  -صنعت

حکمرانی
فرهنگی

شاملی و همکاران (،)9311
گارنهام ( ،)3115پوتز و
همکاران ()3111

ـ صنایع خالق در ارزشها
ـ گسترش سهم محصوالت خالق در سبد خانوار
ـ تغییرات در نحوۀ عملکرد صنایع خالق و فرهنگی در
شبکههای اجتماعی در خصوص هنجارهای کسبوکار

بازنمود صنایع خالق
در کسبوکار

خالقیت و
نوآوریمحوری

شاملی و همکاران (،)9311
محمدی و همکاران (،)9316
فلو ( ،)3191کین و همکاران
()3191

ـ پیام فرهنگی در محصوالت
ـ اشتغالزایی ناشی از پیامهای اقتصادی شبکههای
اجتماعی
ـ تولید محتواهای اقتصادگونه در شبکههای اجتماعی

پیامهای محصوالت
و خدمات فرهنگی

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

محمدی و همکاران (،)9316
شریفی و همکاران (،)9311
گارنهام ()3115

ـ کانونهای خالق در حوزه هنر
ـ نقش خالقیت و نوآوری در اقتصاد فرهنگی
ـ نوآوری در بازار صنایع خالق
ـ خالقیت جوانان در تولید ثروت
ـ نوآوری رسانهای
ـ همکاری خالقانه
ـ تجاریسازی محصوالت فرهنگی
ـ مد و تحول اقتصادی
ـ چگونگی تبدیل و تجاریسازی دانش
ـ ارتباطات دوسویه در اقتصاد رسانهای شبکههای
اجتماعی
ـ تعامل رسانهای با مراکز رسانهای پیشرفته
ـ ارتباطات جدید کسبوکاری در شبکههای اجتماعی

خالقیت و نوآوری
در صنایع خالق

خالقیت و
نوآوریمحوری

محمدی و همکاران (،)9316
پوتز و همکاران ( ،)3111پوتز
( ،)3199فریدشسن ()3193

تجاریسازی صنایع
خالق

اقتصادمحوری

محمدی و همکاران (،)9316
پوتز ( ،)3199یو (،)3116

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

شریفی و همکاران ( ،)9311فلو
( ،)3191فریدشسن ()3193

سطح ارتباطات

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ٥٥ ❖ ...
ـ صنایع فرهنگی موتور پیشرفت اقتصادی
ـ اقتصاد مد زمینه اقتصاد فرهنگی
ـ تأثیر نوآوری هنر و معماری در درآمدزایی

فنآوری مبتنی بر
کسبوکار
فرهنگمحور

خالقیت و
نوآوریمحوری

یاقوتی و همکاران ( ،)9311پوتز
و همکاران ( ،)3111کین و
همکاران (،)3191

دانشمحوری در
توسعۀ اقتصاد
فرهنگی

دانشمحوری
شبکههای
اجتماعی

یاقوتی و همکاران ( ،)9311پوتز
و همکاران ( ،)3111فلو
( ،)3191پریس-اورتیز ()3191

ـ تمرکزداشتن روی مراجع رسانهای و محتواهای آنها
ـ نقش جامعه اطالعاتی
ـ فیسبوک بهعنوان استراتژی کسبوکار

نقش رسانههای
اجتماعی مرجع

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

ـ گفتمان هنر و سیاست رسانه در مورد صنایع خالق
ـ شکلگیری فرهنگ ارتباطی جدید
ـ گفتمانسازی رسانهای برنامههای فرهنگی و هنری

گفتمانسازی
رسانهای

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

ـ نیازهای فرهنگی کاربران شبکههای اجتماعی
ـ شکلگیری نیازهای مرتبط با فرهنگ ارتباطی جدید
ـ نیازمندیهای هنری

نیازهای فرهنگی

ـ تلفیق فرهنگ با فناوری و کسبوکار
ـ توسعه کسبوکار فرهنگی در صنعت مُد
ـ اهمیت فنآوری اطالعات
ـ نقش مدیریت دانش در توسعۀ اقتصاد فرهنگی در
صنعت مد
ـ سطح دانش در اقتصاد رسانه
ـ دانش عموم مردم در خصوص بازار شبکههای اجتماعی
و ورود به آن
ـ شیوههای دستیابی به محتواها
ـ دموکراسی دانش
ـ دانشگاه کارآفرینی

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

کمالی پور و قرهباغ (،)9311
گارنهام ( ،)3115فلو (،)3191
فریدشسن ()3193
گارنهام ،)3115( 9پوتز و
همکاران ( ،)3111فلو (،)3191
پاپاکریستو ()3193

پوتز و همکاران ( ،)3111فلو
( ،)3191پاپاکریستو ()3193

ـ تحوالت اقتصادی-اجتماعی در اقتصاد شبکههای
اجتماعی
ـ تحول در اقتصاد خالق
ـ نظاممندی فضای شبکههای اجتماعی در خصوص
اقتصاد صنایع فرهنگی

تحوالت در اقتصاد
صنایع فرهنگی

اقتصادمحوری
شبکههای
اجتماعی

پوتز و همکاران ( ،)3111پوتز
( ،)3199فلو ()3191

ـ اختالل در ساختار شبکههای اجتماعی
ـ اهمیت پلتفرم شبکههای اجتماعی
ـ تفاوت شبکههای اجتماعی از نظر عملکردی در
پلتفرمها

زیرساخت فنی
شبکههای اجتماعی

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

فلو ( ،)3191کین و همکاران
( ،)3191پاپاکریستو ()3193

1. Garnham

❖ دوره  ،93شماره ( ،3پیاپی ،)36زمستان 9311

اهمیت صنایع
فرهنگی در اقتصاد

خالقیت و
نوآوریمحوری

یاقوتی و همکاران (،)9311
گارنهام ( ،)3115پوتز و
همکاران ()3111

 ❖ ٦٦فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری
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ـ قابلیت متفاوت فیسبوک ،توئیتر

ـ شبکهسازی فعالیتهای اقتصادی
ـ برخطشدن فعالیتها با همفکری دیگران
ـ شکلگیری فرهنگ ارتباطی جدید
ـ رویکرد سایبرنتیکی صنایع فرهنگی
ـ شبکههای نوآوری
ـ همکاری در صنایع فرهنگی

شبکهسازی نوآورانه

ـ ایجاد اکوسیستم رسانهای با تنوعی از بازیگران و
کاربران بزرگ و کوچک
ـ اهمیت طراحان و هنرمندان خالق در کارآفرینی
ـ اهمیت اهل هنر خالق در کارآفرینی

اکوسیستم رسانهای

اکوسیستم
شبکههای
اجتماعی

فرصتسازی
اقتصادی

اقتصادمحوری

ـ فرصتهای اقتصادی در شبکههای اجتماعی
ـ فرصتسازی اقتصاد خالق
ـ فرصتهای نوین اقتصادی در شبکههای اجتماعی
ـ حکمرانی فرهنگی خالق
ـ تلفیق راهبردهای فرهنگی و تجاری
ـ حکمروایی دولت ومردم در صنایع خالق
ـ تعامالت مردم و دولت در مدیریت انواع صنایع خالق

حکمرانی خالق در
صنایع فرهنگی

خالقیت و
نوآوریمحوری

پاپاکریستو،)3193(9
بریجستوک ( ،)3193یو
( ،)3116پریس-اورتیز ()3191

پاپاکریستو (،)3193
بریجستوک ( ،)3193پریس-
اورتیز)3191( 3
فریدشسن،)3193( 3
بریجستوک ،)3193( 3پوتز و
همکاران ( ،)3111فلو ()3191

حکمرانی
فرهنگی

یو ،)3116( 5اینرهوفر و
همکاران ،)3191( 6پوتز و
همکاران ( ،)3111فلو ()3191

گام ششم :کنترل کیفیت

در این گام ،محقق برای ارزیابی کیفیت و کنترل مفاهیم استخراجی از مقایسۀ نظرات خود با
خبرگان دیگر نیز بهره برده است .نتایج ارزیابی جدول ( )3بعد از ارزیابی  91نفر از خبرگان و اعالم
نظر آنها در خصوص موافق یا مخالف بودن با هرکدام از ابعاد محوری و مقولههای استخراجینشان
داد متحصصان موافق تمام مقولهها و ابعاد محوری استخراجی هستند.

1. Papachristou
2. Peris-Ortiz
3. Friedrichsen
4. Bridgstock
5. Yue
6. Innerhofer

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۷۷ ❖ ...

مفاهیم
هویتبخشی به انواع صنایع خالق

مقولهها
هویت محوری

نظرات
موافق

مخالف

1

3

درصد تناسب تأیید یا عدم تأیید
 11درصد

تأیید

اقتصادمحوری با برنامۀ هدفمند
اقتصاد رسانه
چالشهای اقتصاد رسانه
اقتصاد خالق صنایع فرهنگی
فرصتسازی اقتصادی

اقتصادمحوری
شبکههای اجتماعی

1

9

 11درصد

تأیید

تجاریسازی صنایع خالق
بازارسازی جدید نوآورانه
تحوالت در اقتصاد صنایع فرهنگی
مدیریت رسانه در خلق کسبوکار
شبکههای اجتماعی در زندگی مردم
نقش رسانههای اجتماعی مرجع
گفتمانسازی رسانهای
نیازهای فرهنگی در شبکههای اجتماعی
زیرساخت فنی شبکههای اجتماعی

اکوسیستم رسانهای
شبکههای اجتماعی

7

3

 71درصد

تأیید

پیامهای محصوالت و خدمات فرهنگی
سطح ارتباطات در شبکههای اجتماعی
اکوسیستم رسانهای شبکههای اجتماعی
ایدهسازی خالقمحور
سیاستهای فرهنگ رسانهای
نقش اطالعرسانی و آموزش
تأثیرگذاری دولت و سیاستهای آن
مناسبات دولت-جامعه-صنعت
حکمرانی خالق در صنایع فرهنگی
بازنمود صنایع خالق در نظمبخشی ارزشی و
هنجاری کسبوکار
خالقیت و نوآوری در صنایع خالق
اهمیت صنایع فرهنگی در اقتصاد
فنآوری نوآورانه

ایدهمحوری خالق
سیاستگذاری

1
91

-

آموزشمحوری

91

-

حکمرانی فرهنگی
شبکههای اجتماعی

خالقیت و نوآوریمحوری
صنایع فرهنگی در
شبکههای اجتماعی

7

6

3

 11درصد
 911درصد

تأیید
تأیید

 911درصد

تأیید

3

3

 71درصد

 61درصد

تأیید

تأیید

شبکهسازی نوآورانه
دانشمحوری در توسعۀ اقتصاد فرهنگی

دانشمحوری

1

9

 11درصد

تأیید
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جدول  .5ابعاد محوری و نظر متخصصان در ارتباط با مفاهیم و مقولهها
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برای بررسی اعتبار و کیفیت مدل فراترکیبی تدوینشده از شاخص کاپای کوهن استفاده شده
است؛ شاخص کاپای کوهن توافق بین ارزیابان را اندازهگیری میکند .هراندازه میزان کاپا به عدد
یک نزدیکتر ،بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم است ولی نزدیکی به عدد صفر ،نشانۀ توافق
کمتر بین آنها است ( .)Viera & Garrett, 2005: 361-362مطابق با مقدار آمارۀ کاپا  1/117و
با ضریب  16درصد در سطح معناداری  53درصد ،همخوانی نظرات متخصصان نسبت به مقوله
های استخراجی و ابعاد آن وجود.
جدول  .6همخوانی مقولههای استخراجی و ارزیابی نتایج با استفاده از شاخص کاپای-کوهن

مقدار کاپا
1/117

شاخص کاپا
1/16

سطح معناداری
1/53

گام هفتم :یافتهها

نتایج یافتههای پژوهش نشان داد از بین  91متون منتخب 967 ،کد اولیه 31 ،مفهوم محوری و 1
مقولۀ اصلی شناسایی شدند .طراحی مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی با
 31مفهوم و  1مقولۀ اصلی طی فرایند ترکیب یافتههای مطالعات منتخب در قالب پدیدۀ محوری،
شرایط علّی ،شرایط مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدهاو شرایط زمینهای یا بسترها مورد تبیین قرار گرفته
است .در راستای پاسخگویی به سؤال پژوهش ،یافتـههـای زیـر ماحصل فراترکیـب مطالعات
پیشین است که به شرح ذیل آمده است.
 .9شرایط زمینهای یا بسترها :بسترهای شکلگیری مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در
شبکههای اجتماعی با ارجاع به نحوۀ اطالعرسانی و آموزش محقق میشود؛ به تعبیری با واسطه
شبکههای اجتماعی ،انجام اطالعرسانی در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی ،اطالعرسانی
درباره صنایع خالق ،خلق محتوای آموزشی رسانهای اثرگذار و رسانهای شدن سیاستهای دولت
در این زمینه انجامپذیر است.
 .2شرایط علّی :شرایط علّی در رابطه با پدیدۀ مرکزی پژوهش یعنی مدل اقتصاد رسانهای صنایع
خالق در شبکههای اجتماعی مستلزم تمرکز روی تعیینکنندههای اصلی اقتصادمحوری،
دانشمحوری و هویتمحوری در شبکههای اجتماعی است.
 .3شرایط مداخلهگر :مقولۀ ایدهمحوری پویا و خالق در شبکههای اجتماعی با خالقیت ،ایدههای
جدید برای خلق بسترهای ثروت و همینطور نوآوری در صنایع خالق در این حیطه میگنجد.

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۹۹ ❖ ...

شکل  .3مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی مبتنی بر نظریۀ دادهبنیاد و فراترکیب

بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها

اقتصاد رسانه در مورد صنایع خالق و انعکاس آن در فضای شبکههای اجتماعی یکی از محورهای
اصلی امروزی جهان است که فعالیتهای نوینی را در حوزۀ کسبوکار و دگرگونی در شیوۀ
حکمروایی در فضای شبکه اجتماعی ایجاد کرده است .این پژوهش ،با استفاده از رویکرد فراترکیب،
مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق را مورد تبیین قرار داده است .شرایط علّی در فراترکیب ماحصل
منابع پیشینهای و بدنۀ دانش همچون کیرکوا و همکاران ( ،)3191میاساری و چاندرا (،)3131
سوخوفِسکایا و اِرماکووا ( ،)3131کمالیپور و قرهباغ ( ،)9311عباسیان و مؤمنی ( ،)9313محمدپور
و تاجیک ( )9313و مهدنژاد و اشتری ( )9315بود .همینطور ،ترکیب مفاهیم موجود در منابع و
متون مورد واکاوی شاملی و همکاران ( )9311و پریس ـ اورتیز ( )3191و دیگر منابع در ترکیب
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 .4پیامدها :مدل طراحیشده دارای پیامدهای اثرگذار حکمرانی فرهنگی در شبکههای اجتماعی و
صورتبندی مفهوم اکوسیستم رسانهای شبکههای اجتماعی بوده است.
 .5راهبردها :تحقق مدل نیازمند راهبردهای خالقیت و نوآوریمحوری صنایع فرهنگی در
شبکههای اجتماعی و سیاستگذاری در شبکههای اجتماعی در همین رابطه است.
 .6پدیدۀ محوری :مرکزیت مدل به مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی
مرتبط است که تحقق و شکلگیری همین مدل مرهون شروط علّی ،مداخلهای ،بسترها و راهبردها
و پیامدها است.
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اقتصادمحوری ،دانشمحوری و هویتمحوری شبکههای اجتماعی نقش داشتند.
شرایط زمینهای یا بسترها ماحصل آموزش و اطالعرسانی در شبکههای اجتماعی در مطالعاتی
همچون مهربانیفر ( ،)9316فلو ( )3191و بریجستوک ( )3193بود.
شرایط مداخلهگر ماحصل ایدهمحوری خالقانه در شبکههای اجتماعی در مطالعاتی همچون
واورفسکی و اوتوال ( ،)3131فلو ( ،)3191کین و همکاران ( )3191و بریجستوک ( )3193بوده
است.
راهبردها در مطالعات اوکانر ( ،)3111دوگریول ( ،)3195صلواتیان و همکاران (،)9317
مهربانیفر ( ،)9316محمدی و همکاران ( ،)9316ترکیبی از خالقیت و نوآوری در شبکههای
اجتماعی و سیاستگذاری بوده است.
پیامدها در این فراترکیب شامل مؤلفههای حکمرانی فرهنگی و اکوسیستم رسانهای بوده است
که ماحصل ترکیب یافتههای پژوهشهایی نظیر شریفی و همکاران ( ،)9311یو ( ،)3116اینرهوفر
و همکاران ،)3191( 9پوتز و همکاران ( )3111و فلو ( )3191بوده است.
مدل ارائهشده در تبیین مدل اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای اجتماعی نشان داد
برنامهریزی هدفمند روی سودآوری ،درآمدزایی ،توسعۀ اقتصاد رسانه ،سودآوری از نوآوری و
خالقیت فردی و تأثیرات توسعهای آن ،ارزش افزوده صنایع خالق ،سهم اشتغال صنایع خالق و
سهم تجارت آن ،اهمیت اقتصاد در کسبوکار و تحقق کارآفرینی پایدار و رفتارهای کارآفرینانه و
داشتن رویکرد اقتصادی همراه با پایداری مالی در بخش فرهنگی میتواند یکی از شرایط علّی این
مدل باشد .مراکز مختلف در ارتباط با صنایع خالق فرهنگی در پیوند با امر اقتصادی و سودآوری
میتوانند اقتصادمحوری برنامههای نوآورانۀ خود را در عرصۀ صنایع خالق در شبکههای اجتماعی
مطمح نظر قرار دهند .همچنین ،با هویتبخشی به انواع صنایع خالق همچون صنعت مُد،
صنایعدستی ،هنر ،موسیقی و دیگر حوزهها به همراه باالبردن سطح دانش در خصوص قابلیتهای
صنایع خالق این امکان فراهم میشود تا تحقق اقتصاد رسانهای صنایع خالق در شبکههای
اجتماعی تسهیل شود.تقویت بنیانهای دانشی در خصوص صنایع خالق با هدف سودآوری و خلق
هویت فرهنگی در این حوزه میتواند شرط علی مهم برای اقتصادمحوری صنایع خالق در
شبکههای اجتماعی باشد.اتکای به راهبردهای بهرهگیری از خالقیت و نوآوری در شبکههای
اجتماعی با هدف تحول در صنایع خالق به همراه سیاستگذاری در این زمینه میتواند کمک
1. Innerhofer
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فراوانی را با تأثیرپذیری از شرایط زمینهای اطالعرسانی و ارائه آموزش در این زمینه و نیز
مداخلهگری ایدهسازی در خصوص نحوۀ اقتصادی کردن رسانههای مرتبط با خدمات و محصوالت
صنایع خالق خواهد داشت .پیامد چنین روندی بهصورت تقویت حکمرانی فرهنگی در عرصۀ صنایع
خالق و صورتبندی اکوسیستم رسانهای در انتقال پیام در محیطهای شبکه اجتماعی ،انتشار آن،
رفع نیازمندیهای افرادو دیگر ابعاد رسانهای شبکههای اجتماعی محقق خواهد شد.
تمایز یافتههای پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات پیشین در تبیین مدل اقتصاد رسانهای
صنایع خالق در شبکههای اجتماعی این بود که بدنۀ دانش و پیشینۀ مرتبط با موضوع ،چنین مدلی
ارائه نداده و به دنبال این مدل نبودهاند؛ بنابراین پژوهش پیشرو ،الگویی جامع و مناسب در این
زمینه طراحی و تدوین کرده است.
مطابق با نتایج فراترکیب مطالعات منتخب ،پیشنهادهایی با استفاده از الگوی پژوهش به شرح
ذیل ارائه میشود:
• انجام برنامهریزی منسجم و مدوّن در رابطه با چارچوب اقتصادمحوری مدل اقتصاد رسانهای با
هدف درآمدزایی برای صنایع خالق از طریق کسبوکارهای سودآور ،با روی آوردن به الگوهای
بهتر اقتصادی یکی از موضوعات محوری در شرایط علّی مطالعه است که همراه با ایجاد
زمینههای دانشی یعنی داشتن برنامههای دانشمحور میتواند رویۀ مناسبی را در جهت آیندۀ
کسبوکار و فرایند آن ایجاد کند.بنابراین ،باید اطالعات و دانش الزم در خصوص صنایع خالق
و اقتصاد رسانهای کسبشده و امکانات الزم در خصوص دانشاندوزی ،تسهیم آن ،آموزش و
نمودار مدیریت دانشی بین کاربران برقرار شود .الزم است در این زمینه ،هویتدادن به صنایع
خالق در شبکههای اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد چراکه ،وجود هویت در صنایع خالق میتواند
عنصر مهمی در این زمینه باشد تا افراد مختلف در شبکههای اجتماعی نسبت به صنایع خالق
این احساس را داشته باشند.
• ارائه دادن اطالعات الزم و مکفی و اشاعۀ آموزشهای با محتوای مناسب میتواند روند اقتصاد
رسانهای صنایع خالق را در شبکههای اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد لذا معرفی محصوالت و
خدمات مرتبط با صنایع خالق و اطالعرسانی درباره صنایع خالق -با محتوای آموزشی رسانهای
و رسانهای شدن آن در این زمینه مهم خواهد بود.
• بهرهگیری از ایدههای خالق و متنوع ،نوآوری در صنایع خالق هنر ،رسانه و تبلیغات با هدف
تولید و خدمات ،خالقیت در تولید محتوا و نوآوری در اقتصادی عمل کردن صنایع خالق میتواند
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مداخلهگر مهمی در تحقق مدل باشد.
• استفاده از خالقیت موجود در صنایع خالق میتواند در نظمبخشی هنجاری و ارزشی جامعه
اثرگذار باشد لذا دگرگونی در روند توزیع محصوالت صنایع خالق در بین عناصر مختلف جامعه
یکی از موضوعات مهمی است که با سیاستگذاریهای مناسب میتوان بسترسازی تحول در
صنایع خالق و اقتصاد آن در عرصۀ شبکههای اجتماعی را فراهم ساخت.

طراحی مدل اقتصاد رسانهای ۳۳ ❖ ...

حقشناس ،مریم و محسن نظری («.)9313کاربرد تفکر نظری و نقش رسانه در علم اقتصاد :اقتصاد رسانهای» ،فصلنامه
مدیریت رسانه ،شماره  3و .31-51 :5
سپهرنیا ،رزیتا ،علی دالور و سیدرضا صالحی امیری («.)9319بررسی جایگاه صنایع فرهنگی خالق و رابطه آن با ارتقای سرمایه
فرهنگی در ایران» ،فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،شماره .931-963 :9
شاملی ،مهدی ،مهرداد مدهوشی و حسنعلی آقاجانی («.)9311کاربست نظریۀ دادهبنیاد در طراحی نظام پایش اثرات صنایع خالق
در ایران» ،فصلنامه راهبرد فرهنگ ،شماره .939-953 :35
شریفی ،سیدمهدی ،سمیه لبافی و محمدحسن یادگاری («.)9311شناسایی ویژگیهای نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع
خالق» ،فصلنامه مدیریت بازرگانی ،شماره .391-331 :3
شریفی ،سیدمهدی ،محمدرضا سعیدآبادی ،مهرداد استیری و عسگر حسینتبار («.)9311طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه
سرمایه انسانی در صنایع خالق» ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین
(ع) ،شماره .75-911 :99
صلواتیان ،سیاوش ،عبدالعلی علیعسگری و مهدی محسنی («.)9315شناسایی شیوههای نوین تأمین مالی سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه پژوهشهای ارتباطی،شماره .33-35 :1
صلواتیان ،سیاوش ،مهناز روحبخش و احمدرضا درفشی («.)9317عوامل مؤثر بر بازاریابی فیلمهای سینمایی ایرانی از طریق
رسانههای اجتماعی» ،مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ،شماره .979-973 :91
ضیاییپور ،حمید («.)9313مدیریت و اقتصاد رسانههای آنالین در ایران» ،مجله مدیریت رسانه ،شماره .96-33 :1
کمالیپور ،یحیی و سیدمحمد قرهباغ («.)9311فروش محتوای آموزشی جدیدترین شیوۀدرآمدزاییدراقتصادرسانهای» ،مجله
جهانی رسانه ،شماره .9-96 :1
محمدی ،مهدی ،مهرداد مدهوشی ،عبدالحمید صفاییقادیکالییو حسنعلی آقاجانی (« .)9316تبیین مؤلفههای مؤثر بر
ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خالق در ایران» ،فصلنامه بهبود مدیریت ،شماره .969-911 :31
موسویلر ،اشرف السادات و سپیده یاقوتی («.)9313بررسی جایگاه صنایع فرهنگی و صنایع خالق در توسعه اقتصادی فرهنگ
و هنر» ،پژوهش هنر ،شماره .33-31 :1
مهدنژاد ،حافظ و حسن اشتری (.)9315تبیین نقش کلیدی صنایع خالق و فرهنگی در اقتصاد سدۀ بیست و یکم،
اولین همایش ملی اقتصاد خالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب 3 ،اسفندماه.
مهربانیفر ،حسین ( .)9316ارزیابی انتقادی فرایند مد لباس در جامعه ایران و ارائه سیاستهای مطلوب
رسانهای ،رسالۀ دکتری دانشکده فرهنگ ،علوم اجتماعی و رفتاری ،دانشگاه باقرالعلوم ،قم.
یاقوتی ،سپیده ،اشرفالسادات موسویلرو فریناز فربود («.)9311استراتژی توسعۀ اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران» ،نشریۀ
علمی باغ نظر،شماره .63-73 :96
Boccella, N.& Salerno, I. (2016).Creative economy, cultural industries and local
development.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 223, 291-296.
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