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 چکیده
 -فرهنگی توجه به غناي باشند. بابنیان میارکان کلیدي اقتصاد دانش ازهاي دیجیتال یکیخالق و فناوري صنایع

فناورانه کشور، این تحقیق با هدف شناخت اکوسیستم کارآفرینی فناورانه صنایع خالق  هايدر کنار پتانسیل ایران هنري
اصلی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع ابعاد و عناصر «که  دیجیتال ایران تالش دارد به این سوال پاسخ دهد

پژوهش از لحاظ هدف  این».هاي دیجیتال چگونه است؟خالق دیجیتال کشور چیست؟ و نقش ذائقه فرهنگی فناوري
-مصاحبه عمیق نیمه ها (رویکرد گلیزري) و با تکنیکاز روش کیفی نظریه برخاسته از داده است و با استفاده بنیادي

کارآفرین صنایع خالق دیجیتال ثبت شده در معاونت علمی ریاست جمهوري در سال  شرکت 20ه هدفمند با ساختاریافت
داد که عوامل فناورانه و نوآورانه، عوامل بنگاهی، عوامل  ها نشانحاصل از تحلیل مصاحبه نتایج انجام شده است. 1399

هاي آنان به طور کامل مشخص گردید. همچنین و سنجهمحیطی و عوامل پشتیبان از عوامل تحول این اکوسیستم هستند 
هاي آن بررسی و مولفه اکوسیستم به عنوان سازه کلیدي در موفقیت این دیجیتال نقش و جایگاه ذائقه فرهنگی فناوري

به منظور موفقیت در اکوسیستم  شودمی حوزه توصیه و کارآفرینان این اساس به سیاستگذاران شناسایی شد. براین
هاي اساسی کارآفرینی صنایع خالق با سایر صنایع و نظر به اهمیت اورانه دیجیتال صنایع خالق، با توجه به تفاوتفن

 استراتژیک این حوزه، از الگوي ارائه شده در این پژوهش استفاده نمایند.
 

 ینیکارآفر تال،هاي دیجیذائقه فرهنگی فناوري اکوسیستم کارآفرینی صنایع خالق دیجیتال، هاي کلیدي:واژه
 ق دیجیتالخال یعصنا ،فناورانه ینی، کارآفریجیتالد
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Abstract 
A review of international reports shows that in recent years, the creative industries and 

digital technologies have been the key pillars of the knowledge-based economy. Considering 
the cultural-artistic richness of Iran along with the technological potentials of the country, 
technology-based creative industries can be important drivers in Iran's economic development. 
The present study seeks to answer the question "What are the main dimensions and 
components of the technological entrepreneurship ecosystem in Iran's digital creative 
industries? and what is the role of cultural taste of digital technologies?". This research is 
fundamental in terms of purpose, which has been done using the qualitative method of 
grounded theory (Glaisarian approach) and with the semi-structured in-depth interview 
technique with 20 Entrepreneur's company that registered in The Vice Presidency for 
Scientific and Technological Affairs in 2020-2021. The results of the analysis of interviews 
showed that technological and innovative factors, corporate factors, environmental factors and 
supporting factors are the factors of evolution of this ecosystem, the criteria of which were 
fully identified. Also, the role and position of taste of digital cultural technology businesses as 
a key variable in the success of this ecosystem was examined and its components were 
identified. Therefore, policy makers and entrepreneurs in this field are recommended to 
succeed in the digital ecosystem of creative industries, given the fundamental differences 
between creative entrepreneurship and other industries and the strategic importance of this 
field, from the model presented in Use this research. 

Keywords: Creative Digital Industries, Cultural Taste of Digital Technologies, Digital 
Entrepreneurship, Entrepreneurship Ecosystem of Digital Creative Industries, Technological 
Entrepreneurship 
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  مقدمه
صنایع خالق به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مولد درآمـد بـراي اقتصـاد جهـانی     

بوده کـه  میلیارد دالر  2700باشند بطوریکه میزان گردش مالی اقتصاد فرهنگ در دنیا حدود می
حجـم   2018% از درآمد ناخـالص جهـان اسـت. طبـق آمـار جهـانی در سـال        6این میزان حدود 

میلیـارد دالر در مقـام    125میلیارد دالر است که  چـین بـا    510صادرات کاالهاي خالق حدود 
رغـم پیشـینه غنـی    باشد و این درحالیست که میزان صـادرات صـنایع خـالق ایـران علـی     اول می

  . )UNCTAD, 2018(میلیارد دالر است  1یخی حدود فرهنگی و تار
هـاي  هاي عصر امروز است و فناوريبنیان یکی از ویژگیشایان ذکر است خالقیت فرهنگ

سـازد.  رقـابتی منحصـربفرد مـی    دیجیتال را قادر به توسعه بازارها، مشتریان جدید و خلق مزیـت 
هـاي  بـر محصـوالت فرهنگـی، فعالیـت     هاي دیجیتال بـه طـور گسـترده   بنابراین تغییرات فناوري

 ;UNCTAD, 2019(کارآفرینانه فناورانه در صنایع خالق و ماهیـت خالقیـت اثرگـذار اسـت     

Zagalo and Branco, 2015 .(دیجیتـال   گیري مفهـوم جدیـد فنـاوري   این موضوع باعث شکل
   ).Elia et al., 2020; Matrix, 2018(گردد فرهنگی می
ین کـارآفرینی فناورانـه و دیجیتـال را مـورد بحـث و بررسـی قـرار        پیش  يها پژوهشهرچند 

هاي فرهنگی دیجیتال مورد بررسی قرار نگرفته است و  يفناور، اما نقش صنایع خالق و اند داده
 ,Elia et al., 2020; Sussan and Acs, 2017; Nambisan( جاي خالی آن اشاره شده است

هــاي اکوسیســتم ر صــنایع خــالق، در بررســیهمچنــین علــی رغــم اهمیــت فرهنــگ د  ).2017
وکار و سـایر مـوارد تحـت تـاثیر پرداختـه      هاي کسبکارآفرینی در صنایع خالق اغلب به مدل

 هـــاي فرهنـــگ دیجیتـــال مغفـــول مانـــده اســـتشـــده و موضـــوعاتی ماننـــد اصـــول و ارزش
)Mangematin et al., 2014; Schulte Holthaus, 2018; Galloway and Dunlop 2007; 

 ).1398؛ شاملی و همکاران ، 1394؛ همتیان، 1387 و همکاران، کیقبادي
اي کـارآفرینی صـنایع خـالق بـا کـارآفرینی مرسـوم       هـاي ریشـه  لذا با توجه به الف) تفاوت

هـاي دیجیتـال در اکوسیسـتم    )، ب) مطالعـه نقـش ذائقـه فرهنگـی فنـاوري     1393(شش جوانی، 
به دنبال فهم این دو حوزه است. اهمیت و ضرورت این  کارآفرینی صنایع خالق، تحقیق حاضر
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پژوهش از آنجاست که درك کامل از اکوسیستم کارآفرینی فناوري دیجیتال در صنایع خالق 
شود تا: الـف) درك بهتـري از ابعـاد و عناصـر ایـن اکوسیسـتم بسـیار تاثیرگـذار در         موجب می

گـذاري بـه منظـور بهبـود و     و سیاسـت  دست آید. ب) هماهنگی بیشتري در بعد کالناقتصاد به
انسجام عملکـرد افـزایش یابـد. ج) ذینفعـان و فعـاالن ایـن اکوسیسـتم درك بهتـري از عوامـل          
موفقیت در این اکوسیسـتم داشـته باشـند. از ایـن رو هـدف ایـن پـژوهش فهـم و شـناخت ایـن           

صـر اصـلی در   ابعـاد و عنا « هـد کـه  سـؤال پاسـخ د   ینا دارد به اکوسیستم در ایران است و قصد
توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دیجیتال در صنایع خـالق کشـور چیسـت؟ و نقـش ذائقـه      

این پژوهش تالش دارد با برجسته نمودن این دو سوال ». هاي دیجیتال چیست؟فرهنگی فناوري
  مهم سهم خود را در مشارکت نظري این حوزه محقق سازد. 

  شمروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوه
  اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دیجیتال

هم پیوسته است که باعث افزایش رفـاه و ثـروت   اکوسیستم کارآفرینی ترکیبی از عوامل به
هـاي مهـم اکوسیسـتم     ). یکـی از حـوزه  Stam, 2015; Prahalad, 2005شـود ( اقتصـادي مـی  

مبتنـی بـر فنـاوري،    کارآفرینی، کارآفرینی فناورانه است که شامل مـدیریت کسـب وکارهـاي    
  ).Bailetti, 2012(ي جدید فناورانه و تغییر فناوري است ها فرصتبرداري از بهره

هاي دیجیتال، کـارآفرینی دیجیتـال مطـرح گردیـد کـه بـه دنبـال        با ظهور اینترنت و فناوري
 ,Davidson and Vaastهـاي دیجیتـال اسـت (   هـاي جدیـد بـر پایـه فنـاوري     پیگیـري فرصـت  

).کارآفرینی دیجیتال اشاره به ایجاد مشاغل جدید یا تحول در مشاغل موجود بـا اسـتفاده   2010
به همان میـزان کـه   نماید و هاي دیجیتال جدید یا کاربردي جدید از فناوري قدیم میاز فناوري

مزایایی همچون سادگی در شروع کار، کـم هزینـه بـودن و ارزش افـزوده بـاال دارد، بـا موانـع        
. )1398و همکـاران،   (رسـتگار  یرساختی، قانونی، دانشی و ریسک باال مواجه اسـت فرهنگی، ز

مـرزي را توسـعه داده و باعـث تغییـر فراینـدها، نتـایج کـارآفرینی و تحـول         فناوري دیجیتال بـی 
شـامل واقعیـت مجـازي،     و )Nambisan, 2017( بـازیگران اکوسیسـتم کـارآفرینی شـده اسـت     
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اي، انیمیشن، نرم افزارهـا، ویـدئو، فـیلم و تلویزیـون اسـت. ایـن        نهیاراهاي  يبازواقعیت افزوده، 
  ).Matrix, 2018(% سهم کل صنایع خالق را دربر دارند 52ها  يفناور

  صنایع فرهنگی و خالق
اي  هنري و خالق قابل توجه يها ياز اقتصاد است که ورود قسمتیصنایع خالق یا فرهنگی 

. یونسـکو در تعریـف   )Mangematin et al., 2014( انتقال معنـا اسـت   آن داشته و هدف اصلی
دسـته از صـنایع هسـتند کـه از ترکیـب      دارد، صنایع خـالق و فرهنگـی آن   یمصنایع خالق بیان 

سازي محتواي خالق که ملموس نبوده و طبیعت فرهنگـی دارد بـه وجـود    خلق، تولید و تجاري
ل نه تنها وسـایل تولیـد محتـوا را تغییـر داده ماننـد      ). فناوري دیجیتاUNESCO, 2009آیند ( یم

هاي دیجیتال، بلکه ابزار توزیع و مصـرف محتـوا را نیـز تغییـر داده اسـت ماننـد تغییـر از         یندورب
کارآفرینی در صنایع خـالق فراینـدي اسـت    ). Mangematin et al., 2014(روزنامه به وبالگ 

هـاي بـا پتانسـیل ارزش اقتصـادي و     فرصـت  و ردیـ گ یمـ که از دستاوردهاي خالق فردي نشات 
  ). Schulte Holthaus, 2018(ارزش نمادین را داراست 

  عوامل موثر بر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه دیجیتال صنایع خالق
هاي دیجیتال بـوده و  توسعه کارآفرینی فناورانه دیجیتال بر پایه زیرساخت اینترنت و فناوري

هاي ارتبـاطی  ها و زیرساختدسترسی آزاد و روان به پلتفرمتوسعه زیرساخت فناوري دیجیتال، 
شـالوده  . )Elia et al., 2020; Bailetti, 2012; Nambisan, 2017(نمایـد دیجیتال را فراهم می

و فرهنگـی دارد  و خالق است که ماهیتی نـاملموس   صنایع فرهنگی دیجیتال، محتواي نوآورانه
)Moore, 2014; Kamarudin and Sajilan, 2013; Jeffcutt, 2004.(  یکی از مهمترین عناصر

تغییـرات سـریع   ). Schulte Holthaus, 2018موثر در تحول اکوسیستم، منـابع انسـانی هسـتند (   
ي باشـد بلکـه نیازمنـد سـاختارها    هـاي جدیـد مـی   هاي دیجیتال، نه تنهـا نیازمنـد مهـارت   فناوري

 ,.Elia et alباشـد ( سـازي دیجیتـالی مـی   سازمانی، قوانین جدید روان و سـیال و توسـعه شـبکه   

2020; Mangematin et al., 2014; Kamarudin and Sajilan, 2013 .( 
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باشـد کـه   ترین عناصر محیط قـانونی صـنایع خـالق مـی    مالکیت معنوي یکی از کلیديحق 
 ;Schulte Holthaus, 2018; Moore, 2014شده است ( تقریباً در تمامی تحقیقات به آن اشاره

UNCTAD, 2008; Galloway and Dunlop, 2007     شرایط سیاسـی، قـوانین و هنجارهـاي .(
). Isenberg, 2010فرهنگی اجتماعی از عوامل مهم تاثیرگذار بـر موفقیـت اکوسیسـتم هسـتند (    

نی فناورانـه دیجیتـال تـاثیر دارد    محیط جغرافیایی نه تنها یکی از عواملی اسـت کـه در کـارآفری   
)Prodan, 2007; Bailetti, 2012 ) بلکه در صنایع خالق نیز نقش بسـزائی دارد (UNCTAD, 

هـاي  اي و رشد اقتصادي اجتماعی محـرك فعالیـت  که شرایط تاریخی، منطقه)، به نحوي2018
و  ، شتاب دهنـده نقش دانشگاه). Schulte Holthaus, 2018باشد (کارآفرینی صنایع خالق می

 ,Prodanمنظور رشد شـرکت هـاي فنـاوري بنیـان بـارز اسـت (      ، منتور و مشاور بهتسهیل کننده

 ).1394؛ رمضانیور و همکاران، 2007
 ,Prodanبه عنوان پشتیبانی نرم براي توسعه اکوسیستم الزامی است ( یبه تأمین مال یدسترس

2007; Schulte Holthaus, 2018.(  گـذاران  هیدولـت، سـرما   توسـط توانـد  یمـ  یمـال  یبانیپشـت
 Kamarudin and( از خــانواده و دوسـتان باشــد  ایـ  نانــهیکارآفر يهـا پـس انــداز  ،یخصوصـ 

Sajilan, 2013.(    همچنین در تحقیقات صورت گرفته داخلی مهمترین عوامل کلیدي مـوثر بـر
نگـی، سـاختاري،   گیري و توسعه کارآفرینی در صنایع خالق ایـران، سـرمایه انسـانی، فره   شکل

زیرساختی، بازار و نهـادي، شـبکه متخصصـین، منـافع اقتصـادي اجتمـاعی، موقعیـت فیزیکـی،         
؛ 1395؛ همتیـان،  1397دسترسی بـه منـابع مـالی و قـوانین حمـایتی اسـت (شـاملی و همکـاران،         

  ).1395مدهوشی و همکاران، 

  هاي پیشینمروري بر پژوهش
 در تحقیقات داخلی،عوامل اساسی توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه برخی از مهمترین 

ي ارتبـاطی، دولــت،  هـا  شـبکه و مراکـز تحقیقـاتی، آمـوزش، منـابع انسـانی، بـازار،        هـا  دانشـگاه 
ها، نوآوري، فناوري و فرهنـگ   یرساختزگذاري و منابع مالی، ها، سرمایهها و سیاستحمایت

محققان اکوسیستم ). 1394؛ رمضانپور نرگسی و همکاران، 1394زاده و همتیان، هستند (صرافی
ي ذاتی کشورهاي مختلـف در توسـعه اکوسیسـتم    ها تفاوتدارند ، بستر و  یمصنایع خالق بیان 
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 ,Howkins, 2002 Kamarudin and Sajilan( باشـد  یمـ کـارآفرینی ایـن صـنایع بسـیار مـوثر      

2013;.(   

  ذائقه فرهنگی فناوري دیجیتال
بـویژه صـنایع دیجیتـال     خالق هاي پیشین در حوزه کارآفرینی فناورانه صنایع ژوهشمرور پ

هـاي اکوسیسـتم  و    حاکی از مطالعات فـراوان ارزشـمندي در خصـوص چیسـتی ابعـاد و مولفـه      
 ;Elia et al., 2020همچنین ضـرورت و چرائـی پـرداختن بـه صـنایع فرهنگـی خـالق اسـت (        

Sussan and Acs, 2017; Nambisan, 2017; Mangematin et al., 2014; Schulte 
Holthaus, 2018; Zagalo and Branco, 2015  رسـد زمـانی کـه صـحبت از      ). اما به نظـر مـی

محلـی اکوسیسـتم   -آید، توجه به ذائقه فرهنگی و بسـتر ملـی   صنایع فرهنگی و خالق به میان می
خورد و شاید بتـوان   چشم میهاي پیشین کمتر به  رسد. موضوعی که در پژوهش مهم به نظر می

  از آن بعنوان ترکیب یک شکاف نظري و تجربی یاد نمود.
) دانشمندي است که اولین بار مفهوم ذائقـه فرهنگـی مطـرح نمـود. وي بیـان      1979بوردیو (

» ذائقـه فرهنگـی  «کند براي درك صحیح از اقتصاد کاالهاي فرهنگی، بایـد فهـم درسـتی از    می
شـناختی ثابـت و   است سلیقه فرهنگی و هنري، یکسري اصول زیبایی آنها داشت. بوردیو معتقد

عمومی نیست بلکه کامال مبتنی بر شرایط اقتصـادي اجتمـاعی طبقـات مختلـف اسـت و از ایـن       
  ).Bourdieu, 1979برد (ها و خصوصیات فرهنگی نام میسالیق با نام عادت

مسـیر رفـع نیازهـاي مخاطـب     منظور از ذائقه فرهنگی، سلیقه و ذوق در انتخاب و تشـخیص  
تـوان بـه تولیـد و    بوده و کارکردهـاي ذهنـی و عینـی دارد و از مهمتـرین کارکردهـاي آن مـی      

مصرف فرهنگ، تحلیل وضعیت و سطح فرهنگی مخاطب، تغییر و اصـالح و توسـعه فرهنگـی    
 ) ذکر نموده است،1396، 1393). همچنین همانطور که شش جوانی (1396نام برد (صادقی نیا، 

هـاي  توجه به تفاوت کارآفرینی فرهنگی هنري، آغازگر تغییـرات سـاختاري عمـده در فعالیـت    
هـاي  اقتصادي کشور و رشد بازده اجتماعی و امکان مشارکت فعـال بـازیگران اجتمـاعی نقـش    

  اقتصادي هنر است که ثمره آن افزایش ظرفیت رشد کشور خواهد شد.
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قـه فرهنگـی بـود و درخصـوص چگـونگی      مطالب ذکر شده تا کنون در مـورد چیسـتی ذائ  
) 1990مفهوم ذائقه فرهنگی از نظریه فرهنگ سازمانی ادگار شاین اسـتفاده شـد. ادگـار شـاین (    

هـاي   یـه النماید و معتقد اسـت کـه برخـی از     یمهاي فرهنگ را در نهادها به سه الیه تقسیم  یهال
هـاي تعریفـی از دیـدگاه     یهال. شوند یمو دیرتر دیده  تر سختمانند و  یمفرهنگ از چشم پنهان 

که فرهنگ از   ها ارزش) 2ي بیرونی و مصنوعات فرهنگ ها جلوه) 1شاین به صورت زیر است: 
. باورها، اهداف و اسـتانداردهایی کـه ارزش ذاتـی دارنـد. احساسـات عمیقـی        کند یمآن دفاع 

و   هـا  ارزش) مفروضات و اصولی کـه  3است که مبناي قضاوت درست یا غلط موضوع هستند. 
الیـه اسـت. شـاین معتقـد اسـت اصـول بـا          تـرین  یدرونـ و   گیرند یمبر اساس آن شکل  ها جلوه

متفاوت است. اصول غیر قابل تغییر هسـتند و معمـوالً در ناخودآگـاه ذهـن افـراد قـرار        ها ارزش
  دارد و شامل اموري هستند که بدیهی و غیر قابل بحث است.

اي مغفـول بـا نقـش میـانجی یـا       رسد بتـوان از مولفـه   نظر میبندي به از این رو در یک جمع
تواند مسیر توسعه کارآفرینی صـنایع خـالق را دسـتخوش تغییـر و یـا       گر یاد نمود که می تعدیل

شــدت اثربخشــی آن را تغییــر دهــد کــه در ایــن پــژوهش از آن تحــت عنــوان ذائقــه فرهنگــی   
این سازه از نظریه فرهنگ سـازمانی ادگـار    شود.  براي تبیین مفهوم هاي دیجیتال یاد می فناوري

  شاین استفاده شده و دو مولفه زیر تعریف گردید:

  الف) اصول فرهنگی فناوري دیجیتال
مقصود اصلی هسته صنایع فرهنگی، تولید و انتقال معنایی دربـاره رفتـار معنـوي، اخالقـی و     

-و اخالقیات و نگـاه انسـان   )Throsby, 2001(استو هنجارها در جامعه   روحانی فرد و عقاید
). کارآفرینی صنایع خالق 1396دوستانه از باورهاي کارآفرینان این حوزه است (شش جوانی، 

اي از رفتارهاي انسانی است که اشتیاق، سبک زندگی و سرمایه نمـادین را بـه   عنوان مجموعهبه
   ).Schulte Holthaus, 2018افزاید (مباحث کارآفرینی مرسوم می

هـاي اصـلی زنجیـره ارزش صـنایع خـالق را اینگونـه       )، مولفـه 1396ی و همکـاران ( مدهوش
هاي جذب، استعدادیابی و رشد منابع انسانی، حمایـت و پـرورش ایـده و    نماید: نظامتعریف می
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گذاري و مالی، تولیـد، مـدیریت بـازار،    سازي، سرمایهخالقیت، تامین و مدیریت محتوا، تجاري
  ).1398؛ شاملی، 1396هویتی (مدهوشی و همکاران، هاي الگوسازي و ارزش

  هاي فرهنگی فناوري دیجیتالب) ارزش
هدف از کارآفرینی هنر جداي از سود اقتصادي، اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه است 

). کارآفرینان هنري با استفاده از تبیین فراینـدهاي جدیـد خـدمات هنـري،     1393(شش جوانی، 
نحصـربفرد نوآورانـه و مانـدگار، ایجـاد سـرمایه و ارزش اجتمـاعی، توسـعه        تولید آثار هنـري م 

هاي جدیـد هنـري   هاي بازارمدار براي حل مسائل اجتماعی هنر و یافتن بازارها و فرصتنگرش
  ).1396پردازند (شش جوانی، آفرینی اجتماعی میبه ارزش

تواي فرهنگـی، برندسـازي   توان به تعامل و انتقال محهاي فرهنگی صنایع خالق میاز ارزش
هاي اجتماعی صنایع خالق نیز شامل توسعه سرمایه و توسعه سرمایه فرهنگی اشاره نمود. ارزش

اجتماعی، افزایش کیفیت زنـدگی، پایـداري و تولیـد ثـروت اجتمـاعی اسـت. همچنـین داراي        
اي بـا  ههاي اقتصادي مانند تولید اشتغال و ثـروت ملـی و محلـی ، احیـاي اقتصـادي منطقـ      ارزش

پذیري و ایجـاد ارزش افـزوده در صـنایع    ترکیب سنت و منابع محلی با خالقیت، افزایش رقابت
  ).Pratt, 2010خالق است (

  شناسیروش
نظریــه -هــا کیفــیآوري دادهپـژوهش حاضــر از نظــر هـدف، بنیــادي و از نظــر شــیوه جمـع   

کـه هـدف کشـف    زمـانی ) عقیـده داشـتند،   1967گلیـزر و اشـتراوس(   ها اسـت. برخاسته از داده
هـا مناسـب   هاي میدانی اسـت، نظریـه برخاسـته از داده   تصویر کلی از یک پدیده بر اساس داده

رویکـرد   حالیکـه هـا بایـد خـود پدیـدار شـود در      است. در رویکرد گلیزري، مدل مبتنی بر داده
گـردد (دانـایی فـرد و    اشتراوسی، نظریـه بـر اسـاس سـاختاري از پـیش تعیـین شـده تـدوین مـی         

تواند در یـک  ها در این تحقیق به سختی میباتوجه به اینکه نتایج تحلیل داده). 1386همکاران، 
 در نظریه برخاسته از داده هـا پردازي شود، از رویکرد گلیزري ساختار از پیش تعیین شده نظریه

   استفاده شده است.
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صــورت  1399فمنــد در ســال گیــري ایــن پــژوهش بــه روش انتخــاب هدچــارچوب نمونــه
براي انتخاب جامعه هدف از چهار معیار استفاد شد. نخست آنکه اشخاص حقـوقی  پذیرفت. و 

هاي خالق دیجیتال در معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوري (دبیرخانـه      شرکتداراي سابقه ثبت 
 شـند باهنرمندانی  اشخاص حقیقی از میان) 2هاي خالق) باشند. بوم شرکتبرنامه توسعه زیست

وکار ) تجربه تأسیس یا توسعه کسب3 و یا اینکه که تجربه فعالیت فناورانه دیجیتال داشته باشند
گذاري در این حوزه و یا جزء اعضـاي هیـات    ) داراي سابقه سیاست4. باشند خود را ایفا نموده

 ی درعلمی و سابقه تدریس و مشاوره به چنین کسب و کارهایی را داشته باشـند. جامعـه انتخـاب   
وکارهاي صـنایع خـالق ماننـد تولیـد انیمشـین،       هاي دیجیتال و کسب يفناورهاي مختلف  حوزه

تـا از حیـث    اي، تولید و توسعه اپلیکیشن و آموزش الکترونیک صورت پـذیرفت  یانهرابازیهاي 
تنوع اشباع الزم وجود داشته باشد و دچار خطاي انحراف از پدیده به دلیل یک صنعت خـاص  

  آمده است.) 1شماره (صورت شماتیک در شکل یند انجام تحقیق بهفرانشود. 
  

  . فرایند انجام تحقیق1شکل
  

  

  
تـوجهی بـه   در این پژوهش بعد از مطالعات نظري، توجه به شـکاف نظـري کـه کـم یـا بـی      

ضـرورت  رویکرد فرهنگی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع خالق دیجیتـال،  
  توجه به ذائقه فرهنگی کنشگران را مشخص نمود.

انجام مطالعات نظري، 
استخراج شکاف نظري 
و چارچوب مفهومی 

اولیه

جمع آوري داده هاي 
بخش کیفی از طریق 

 20انجام مصاحبه با 
نفر از خبرگان

کدگذاري باز از طریق 
استخراج گزاره هاي 
مفهومی از نقل قولها

کدگذاري انتخابی و 
محوري

انجام آزمون روایی و 
پایایی 

مقایسه 
 تحلیلی
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اي و مصـاحبه  ترین ابزارهاي گردآوري اطالعات در این پژوهش مطالعـات کتابخانـه   یاصل
، 5W1H چـارچوب  ضمن اسـتفاده از ساختاریافته هستند. در تدوین سواالت مصاحبه عمیق نیمه

از نظر خبرگان این حوزه استفاده شد، سـواالت مصـاحبه اولیـه، مـورد آزمـون و اصـالح قـرار        
گیـري بـدون هـیچ     براي تعیین حجم نمونه، نمونه سوال تهیه شد. 13گرفت و پرسشنامه نهایی با 

یابد تا اشباع نظري حاصل شـود. اشـباع نظـري     کنندگان ادامه می محدودیتی در تعداد مشارکت
فاق می افتد که نمونه جدید نتواند اطالعات جدیدي در باره مفاهیم، مقوالت یا ارتباط زمانی ات

). این اتفاق در نمونه شانزدهم محقـق شـد لـیکن جهـت     1395آنها ارائه دهد (خنیفر و مسلمی، 
  اطمینان، این امر تا مصاحبه بیستم ادامه یافت.

براساس رویکـرد  ذاري گردید. هاي حاصل از مصاحبه، با رویکرد گلیزري کدگدادهسپس 
گلیرزي، کدگذاري شامل دو مرحله حقیقی و نظري است. کدگذاري حقیقی نیـز بـه دو دسـته    

ها جمله بـه جملـه مـرور و     گردد. در کدگذاري باز، مصاحبه کدگذاري باز و انتخابی تقسیم می
   افزار اکسل مستندسازي شد. هاي مفهومی مرتبط شناسایی و در نرم گزاره

هاي  بندي (کدگذاري انتخابی) شد. در نهایت مقوله هاي مفهومی مقوله ام بعدي گزارهدر گ
به دست آمده و ارتیاط آنها در سطح انتزاعی تشریح شد تـا مـدل نهـایی حاصـل شـود. در ایـن       

    ).1390مرحله ضمن مقایسه، ارتباط پژوهش با پیشینه برقرار شد (چارمز، 
: الـف) عـالوه بـر شـیوه نظامنـد تهیـه       هبرد استفاده شـد از چند رابراي تقویت روایی تحقیق 

با استفاده از نظرات خبرگان اصالح و در مصاحبه اولیه نیز اصـالح   سواالت مصاحبهپرسشنامه، 
شونده قرار گرفت تـا  ها بعد از اتمام مصاحبه،  مجدد در اختیار مصاحبهوتایید گردید. ب) داده

کـه ترکیبـی   نتخاب ترکیبی مصاحبه شوندگان به نحـوي نظرات تکمیلی خود را بیان کنند. پ) ا
تعصــبات  گــذاران ایــن حــوزه باشــد. ت) وکــار و سیاســتاز کارآفرینــان و مشــاورین کســب

قول)حـداقل مداخلـه    (ماننـد نقـل   یفیرات توصااز عب يریگ بهره با کنار گذاشته شد و پژوهشگر
بـازآزمون) و   ییایـ ص ثبـات (پا از دو شاخ ییایاز پا نانیاطم براي صورت پذیرفت. فیدر توص

صـورت   بـازآزمون بـه   ییایـ دو کدگـذار) اسـتفاده شـد. در پا    نیبـ  ییای(پا يریشاخص تکرارپذ
ــ یاتفــاق  ه،یــاول ياز کدگــذار دو هفتــهفاصــله  مصــاحبه، ســه مصــاحبه انتخــاب و بــه  20 نیاز ب
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سـنجش شـاخص    يشد. بـرا  دیی%  تا78 ونبازآزم ییایمرحله دوم انجام شد که با پا يکدگذار
محقق و همکار پـژوهش   نبی يمصاحبه انتخاب و کدگذار دهمصاحبه،  20 نیاز ب يریتکرارپذ

هـر دو   رشی(حـد قابـل پـذ    شـد  دییـ % تا69دو کدگذار  نیب ییایبا پا جیکه نتا رفتیصورت پذ
  ).است %60 شاخص

  هاافتهی
  الف) توصیف جمعیت شناختی

حوزه صنایع خالق دیجیتال،  حقیقی و حقوقینفر از کارآفرینان  14جهت انجام این تحقیق 
دو نفر از سیاستگذاران معاونت علمـی ریاسـت جمهـوري در دبیرخانـه صـنایع خـالق و چهـار        

وکارهـاي حـوزه صـنایع    پژوهشگر که عالوه بر مرتبه علمی استادي در دانشگاه، مشـاور کسـب  
مرد و مابقی زن بودند و میانگین سابقه فعالیـت   %70خالق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

  سال بود. 18شونده افراد مصاحبه

  ب) فرآیند تحلیل داده ها
تـا حصـول    هـا  مصـاحبه با توجه بـه حساسـیت نظـري محقـق،     براي پاسخ به سوال پژوهش، 

گـزاره   219 هاي غیرتکراري، تعداداطمینان از اشباع نظري ادامه یافته است. از مجموع نقل قول
مقوله کدگذاري انتخابی گردید که نتایج به دست آمـده   32مفهومی کدگذاري باز و در قالب 

. در نهایت با استفاده از پیشینه تحقیـق و بـا   است )1(در مرحله کدگذاري نهایی به شرح جدول 
  ها تجزیه تحلیل شد.درنظر گرفتن نظریه عمومی سیستم

عوامل فناورانه و نوآورانه مانند تاثیر فنـاوري در  هاي پژوهش مشخص گردید براساس یافته
هـاي دیجیتـال کـه از جملـه عوامـل      خالقیت و نوآوري، ضریب نفوذ فناوري و تاثیر زیرساخت

 ;Nambisan, 2017مهـم فناورانـه مـوثر بـر اکوسیسـتم کـارآفرینی فناورانـه دیجیتـال هسـتند (         

Zagalo and Branco, 2015; Matrix, 2018 تـاثیر بسـزائی   از خالق دیجیتال نیـز  )، در صنایع
برخوردارند. توسعه منابع انسانی مانند توسـعه دانشـی و مهـارتی کارآفرینـان اعـم از کـارآفرین       

توسـعه سـاختارهاي    و سـازي فناور یا کارآفرین هنري، منتورینگ و جذب متخصصـین، شـبکه  
 Isenberg, 2010; Kamarudin andمنعطف از عوامل بنگاهی موثر بر این اکوسیستم هسـتند ( 
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Sajilan, 2013; Mangematin et al., 2014; Schulte Holthaus, 2018    عوامـل مـوثر بـر .(
هاي قانونی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادي و نهادي و مجموعـه عوامـل پشـتیبانی سـخت و     محیط

  ) بسط و تدوین گردید.  1هاي پژوهش (جدولنرم نیز بر اساس یافته
  

  حصاء شده اکوسیستم در مرحله کدگذاري نهاییي اها مقوله. 1جدول 
  سنجه  شاخص  مؤلفه  بعد

اکوسیستم کارآفرینی 
  فناورانه صنایع خالق

عوامل فناورانه و 
نوآورانه تحول 

  اکوسیستم

افزایش ضریب نفوذ 
  نوآوري

  ي نوآورانهها فرصتبرداري از  خلق/ کشف و بهره
  هاي نوآور در صنایع خالق توسعه  زیرساخت

  محتواي نوآرانهتوسعه  

افزایش ضریب نفوذ 
  فناوري

  آینده بانی فناوري ( تحوالت دیجیتال)
  ي فناورانهها فرصتبرداري از  خلق/ کشف و بهره

  توسعه زیرساخت دیجیتال

عوامل بنگاهی 
(سازمانی) تحول 

  اکوسیستم

  توسعه منابع انسانی 
 هاي فردي منتورینگ توسعه ویژگی

  هنري آموزشاي  جذب متخصصین حرفه
  افزایی توسعه دانش تخصصی و مهارت

توسعه استراتژیک 
  سازمان

 توسعه فرایندها
 توسعه ساختارهاي سازمانی منعطف

  توسعه روندهاي تولید محصوالت و خدمات

  توسعه ارتباطات
  شبکه سازي

 توسعه روابط با ذینفعان
  برندسازي

عوامل محیطی 
  تحول اکوسیستم

  محیط قانونی
  و راهبردهاي ملی/ محلی مشی خط

  قوانین توسعه خارج از پایتخت
  حقوق مالکیت معنوي

  محیط اجتماعی
 پیشینه تاریخی صنایع خالق در اجتماع

  توسعه سرمایه اجتماعی فرهنگی صنایع خالق
  پیشینه جغرافیایی صنایع خالق در اجتماع

  محیط اقتصادي
 خالق) بازار کاال و خدمات (توسعه ارزش افزوده صنایع

 بازار کار (توسعه قوانین نیروي انسانی صنایع خالق)
  بازار مالی و سرمایه 

  محیط نهادي
 ها در توسعه اکوسیستم نقش نهادي دانشگاه

ها در  نقش نهادي مراکز رشد، تحقیق و توسعه و شتابدهنده
 توسعه اکوسیستم
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  سنجه  شاخص  مؤلفه  بعد
  نهاد  هاي مردم نقش نهادي سازمان

عوامل پشتیبان 
  اکوسیستمتحول 

  افزاري پشتیبانی سخت
 توسعه زیرساخت صنایع خالق توسط بخش دولتی

  توسعه زیرساخت صنایع خالق توسط بخش خصوصی
  ايتوسعه زیرساخت صنایع خالق در سطح منطقه

  افزاري پشتیبانی نرم
 اي و ورشکستگی هاي بیمه حمایت

 اي ي مشاورهها تیحما
  محور هاي شبکه حمایت

  مالیپشتیبانی 
 گذاري خطرپذیر سرمایه

  گذاري بانکی سرمایه
  گذاري خانوادگیسرمایه

ذائقه فرهنگی 
  هاي دیجیتالفناوري

اصول فرهنگی 
هاي فناوري

  دیجیتال

 -دوگانه خالقیت
  مهارت

  خالقیت ضمن حفظ هویت فرهنگی هنري
  مهارت در حفظ محتوا و تولید اثر

  هاي فنی همراه با حفظ خالقیتتقویت مهارت

  اخالق
  هاي اجتماعی احترام به واقعیتها و حقیقت

  رعایت حرمت و حیثیت بازیگران حوزه صنایع خالق
  رعایت عدالت و انصاف

  خزانه استعدادها
  شاگردي - شناسایی و پرورش استعدادها در نظام استاد

  شناساسیی و پرورش استعدادها در نظام آموزش عالی
  گزینی شایستهبکارگیري استعدادها در نظام 

 -دوگانه سنت
  مدرنیته

  سنت به مثابه منبع الهام بخش صنایع خالق
  هاي مدرن به مثابه منبع الهام بخش  فناوري

  تاریخ و فرهنگ به مثابه منبع الهام بخش

هاي ارزش
-فرهنگی فناوري
  هاي دیجیتال

هاي  ارزش
  شده فرهنگی حمایت

  ها سرمایهتقدم سرمایه نمادین و فرهنگی بر سایر 
  ترجیح ارزش هنري بر ارزش اقتصادي

  ماندگاري و خلق آثار محتوامحور به مثابه یک ارزش
  توجه به ذائقه فرهنگی

هاي  ارزش
  شده فناورانه حمایت

 هاي نوآورمحورمزیت-هاي فناورمحورمزیت
  چابکی و کاربرپسندي

  

منظـور ارتقـاء قـدرت تبیـین     گلیزري بهبنیاد با رویکرد پردازي دادهبا استفاده از روش نظریه
اي (اعـم از میـانجی یـا    الگوي اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع خالق دیجیتـال از سـازه  

) کـه همـانطور   2کمک گرفته شد(شکل»هاي دیجیتالذائقه فرهنگی فناوري«تعدیلگر) با عنوان 
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الگـوي فرهنگـی ادگـار شـاین     گیري اشاره خواهد شـد، بـراي تبیـین ایـن سـازه از      که در نتیجه
  استفاده شده است.

  
  هاي محقق). مدل مفهومی تحقیق (منبع: یافته2شکل

  
  
  

  
  
  
  

  گیري  بحث و نتیجه
در بخش قبل ابعاد و عناصر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع خـالق دیجیتـال مـورد    

بـر چگـونگی نقـش     پـژوهش مبنـی   سؤالبررسی و تحلیل قرار گرفت. اکنون به جهت پاسخ به 
(مـدل مفهـومی    2هاي دیجیتال در ایـن اکوسیسـتم، همانگونـه کـه شـکل      ذائقه فرهنگ فناوري

هـاي ایـن پـژوهش، بـا اسـتفاده از نظریـه فرهنـگ        ر اساس تحلیـل داده دهد و بتحقیق) نشان می
تـوان سـازه ذائقـه    ) که در بخش ادبیات نظري توضیح داده شد، می1990سازمانی ادگار شاین (

هــاي ارزش«و » اصــول فرهنگــی فنــاوري دیجیتــال«فرهنگــی فنــاوري دیجیتــال را بــا دو مولفــه 
ــال  ــاوري دیجیت ــر ادراك و نگــرش  ل و ارزشتوضــیح داد. اصــو» فرهنگــی فن ــایی تغیی هــا توان

که: الف) اصول، سخت تغییر هستند و کارآفرینان بـه آن بـاور   کارآفرینان را دارد، به این معنی
کنند؛ یعنی شرط موفقیت در این اکوسیستم رعایت این اصول اسـت.  داشته و از آن تخطی نمی

هاي پیشین نیز بر آن تاکید شده است سنت که در پژوهش-بطور مثال  در اصل دوگانه مدرنیته

 یفرهنگ ذائقه
 تالیجید يفناور

 فناورانه ینیکارآفر ستمیاکوس
 خالق عیصنا در تالیجید

 جینتا و  ها یخروج
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)Schulte Holthaus, 2018; Mangematin et al., 2014 ،( رغـم نیـاز بـه اسـتفاده از     علـی
و محتواي مبتنی بـر سـنت، تـاریخ و فرهنـگ      هاي به روز باید با تلفیق هنرمندانه فناوريفناوري

بخـش در  همتـرین منـابع الهـام   دهد سنت، تاریخ، فرهنگ به عنـوان م ملی اقدام نمود و نشان می
تقویت خالقیـت  همچنین . ) نیز تطابق دارد2018باشند، که با گزارشات آنکتاد (تولید محتوا می

-ضمن حفظ هویت فرهنگی و تقویت مهارت فنی در توسعه محتوا همراه با حفظ خالقیـت بـه  
هاي اجتمـاعی،  تاحترام به واقعی. ) استJeffcutt, 2004مهارت (-خالقیت عنوان اصل دوگانه

باشـند.  رعایت حرمت و حیثیت بازیگران اکوسیستم، عـدالت و انصـاف از اصـول اخالقـی مـی     
هـاي رشـد و پـرورش ایـن     شناسایی و پرورش اسـتعدادها از طریـق دسترسـی برابـر بـه فرصـت      

استعدادها در دو نوع نظـام آموزشـی متفـاوت امـا کـارا (نظـام تربیـت اسـتاد شـاگردي و نظـام           
  تواند مورد توجه قرار گیرد.ی) نیز میآموزش عال

ها، آمال و آرزوهـاي کارآفرینـان هسـتند. بطـور مثـال نظـام ارزشـی و باورهـاي         ب) ارزش
فرهنگی هنري که از قدیم در ایران نقش بسته است، هنر را امري مقـدس در نظـر دارد و آن را   

نـر را، دوچهـره و نامتقـارن    کند که این نگاه نظـام ارزشـی ه  از توجه به مسائل اقتصادي منع می
هاي این تحقیق ترجیح ارزش هنري بـر ارزش  ). بر اساس یافته1396نموده است (شش جوانی، 

هـا، تقـدم هنـر بـر صـنعت،      اقتصادي، تقدم سرمایه نمادین و سـرمایه فرهنگـی بـر سـایر سـرمایه     
اي حمایـت  هـ ماندگاري و فاخر بودن به عنوان یک ارزش و توجه بـه ذائقـه فرهنگـی از ارزش   

  شده فرهنگی این اکوسیستم هستند.  
ي پیشین در تبیین جدیـدي اسـت   ها پژوهششایان ذکر است تفاوت پژوهش حاضر با سایر 

سازي مولفه ذائقه فرهنگـی فنـاوري دیجیتـال ایجـاد شـده اسـت. بـر اسـاس         که به واسطه مفهوم
) انجام شـده اسـت،   2007) که بر اساس نظریه کولکیت و زاپاتا (1387تحقیق محمدي الیاسی (

مشارکت نظري به معنی سهیم بودن نوآورانه یک اثر پژوهشـی اسـت کـه یکـی از حـاالت آن      
اي ارائه یک مولفه جدید براي نظریات گذشته است که داراي مشـارکت نظـري بـاال و سـرمایه    

شود. در این تحقیق نیـز تـالش شـده اسـت     ارزشمند براي توسعه یک حوزه علمی محسوب می
اس بررسی مقاالت و مبانی نظري دقیق و استفاده از تجربیات و اطالعات متخصصین بومی براس
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ي آن بـه  هـا  سـنجه و  هـا  مؤلفـه دیجیتال و شناسایی  با معرفی مفهوم جدید ذائقه فرهنگی فناوري
نوعی الگویی جدید در خصوص عوامل اثرگذار بر توسعه اکوسیسـتم کـارآفرینی دیجیتـال در    

  امدهاي آن دست یابد.صنایع خالق و پی

  پیشنهادها
هاي این پـژوهش پیشـنهادها در دو بخـش کارآفرینـان و سیاسـتگذاران ارائـه       بر اساس یافته

گردد با توجه  یمگردد. نخست در بخش تدوین راهبردي شرکتهاي فعال این حوزه پیشنهاد  یم
ي فناورانـه،  هـا  حوزهر ي بارز کارآفرینی صنایع خالق دیجیتال با کارآفرینی در سایها تفاوتبه 

وکار خویش بر مبناي مفهوم جدید ذائقـه فرهنـگ    به نوسازي استراتژیک و تقویت مدل کسب
فناوري دیجیتال پرداخته و براي موفقیت در این اکوسیستم به اصول فرهنگـی فنـاوري دیجیتـال    

توجه به اهمیت گذاري با  هاي آن نیز تبعیت کنند. ثانیاً در بخش سیاستوفادار بوده و از ارزش
شود در تـدوین راهبردهـاي مـورد نظـر در تغییـر عناصـر ایـن         یماستراتژیک این حوزه پیشنهاد 

هـا ترغیـب   اکوسیستم، اصول را به عنوان خط قرمز پذیرفته و کارآفرینان را براي تقویت ارزش
  کنند.    

وزه مــدل در حــ 35مقالــه و  119علـی رغــم اینکــه ایــن پــژوهش بــا بررسـی دقیــق بــیش از   
صـنایع خـالق و همچنـین    کـارآفرینی   اکوسیستم کـارآفرینی فناورانـه و دیجیتـال و اکوسیسـتم    

هاي آتی: گردد در پژوهش یمي عمیق و هدفمند صورت گرفته است، لیکن پیشنهاد ها مصاحبه
الف) نقش تعدیلگري یا میانجیگري ذائقه فرهنگی فناوري دیجیتال مورد بررسـی و تاییـد قـرار    

دل مفهومی پژوهش، قبل از استفاده در سیاستگذاري و برنامه ریزي، به روش کمی گیرد. ب) م
وکارهـاي صـنایع خـالق فنـاورمحور      ي انتخـابی از کارآفرینـان و کسـب   هـا  نمونـه با اسـتفاده از  

  یید قرار گیرد.  تأهاي نرم کشور مورد آزمون و  يفناوردیجیتال در حوزه 
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  منابع
تهران: موسسه . نظریه مبنایی راهنماي کاربردي براي تحلیل کیفیساختن ). 1390( تیچارمز، ک
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