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 چکیده
فرهنگی  ي صنایعمحتوا پردازي الگوي کارآفرینی در رشتة زبان و ادبیات فارسی با تولیدهدف از این مقاله، مفهوم

تادان اس ،مورد مطالعهجامعة روایتی است.  _ یفیکاست. این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از منظر روش 

هستند؛ در این پژوهش از روش  1399، در سالو اقتصاد ینیکارآفر ،یفارس اتیادب يهاحوزهدر نظردانشگاهصاحب

ها با استفاده از نفر( ادامه یافت. داده 15ها )ها تا مرحلة اشباع دادهبرفی استفاده شد و مصاحبهگیري قضاوتی و گلولهنمونه

ی نینشان دادکه کارآفر جینتا ( تجزیه و تحلیل شد.1989گردآوري و از روش پیشنهادي آیزنهارد ) افتهیختارسامهیمصاحبة ن

آموختگان بیکار، کسب درآمد از تخصص تعداد دانش) یعلّ طیاست که در شرا یمتأثر از عوامل گوناگون یفارس اتیادبدر 

سازان و تأمین منابع مالی، نگرش درست تصمیم)ي امداخله طیشرا؛ (ها، وجود تقاضاادبیات فارسی، محدودیت دراستخدام

فرهنگی در جامعه ، نظام آموزشی -هاي بخش دولتی و خصوصی، محیط اجتماعیحمایت)ي انهیزم طیشرا (؛گذارانسیاست

آن قابل  يبرا یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،يمختلف اقتصاد يامدهایبوده و پ يبند( قابل طبقهخالق و حقوق مالکیت فکري

در پایان، پیشنهادهایی برگرفته از این تحلیل محتوایی براي کارآفرینی در ادبیات فارسی با صنایع فرهنگی ارائه  طرح است.

 شده است.
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 مقدمه
عمومی در مکتب فرانکفورت )دورة جنگ عنوان سرگرمی به« صنایع فرهنگی»نخستین بار 

تر شددد این مفهوم رایج 1970. از دهة (Horkheimer&Adorno, 2002 ) جهانی دوم( مطرح شددد

سی بهها بهزیرا نگرش سیا صادي و  شرفت اقت صنایع فرهنگی تغییر کرد )سوي پی سیلة   ,Kolbو

یع فرهنگی توسط انگلستان در دهة آخر قرن بیستم با نوشته شدن راهبردهاي توسعة صنا(. 2015

و پیروي سایر کشورها از این کار، برداشت منفی از صنایع فرهنگی دگرگون شد. امروزه تمام 

اي به این صددنایع کشددورهاي پیشددرفته و نیمه پیشددرفته به لحاا اقتصددادي و کارآفرینی نگاه ویژه

ند )پوررجبی و همکاران،  به 1398دار عات مربوط  طال یان، م لة (. در این م کارآفرینی در مقو

ست؛  شده ا صنایع فرهنگی نیز مورد توجه واقع  ستثنی نبوده و کارآفرینی با  فرهنگ و هنر نیز م

ضه و فروش  سعه، عر سترهاي کارآفرینی براي تو صنایع فرهنگی به ایجاد ب زیرا تولیدکنندگان 

واجه هاي مختلف اقتصدددادي مآن محصدددونت نیازمندند. در عصدددر حاضدددر که جهان با بحران

ها، حمایت از اقتصادِ خالق هاي خروج از بحراناند یکی از راهاست،کشورهاي پیشرفته دریافته

. در ایران اگرچه از (Veselá& Klimová ,2014)با منشدداک کارآفرینی با صددنایع فرهنگی اسددت 

سوم)مادة  سعه حمایت از کارآفرینان در حوزه104برنامة  شده و در ( تو هاي فرهنگی، تعریف 

شم )بخش ش شده )64، مادة12برنامة  سوم وبرنام( نیز بر آن تأکید  صادي،  ه  سعه اقت شم تو ش

ماعی و فرهنگی لهجمهوري اسدددالمی ایران اجت کارآفرینی در فرهنگ، مقو ما همچنان  اي ( ا

اندازة پتانسیل آن کارآفرینی نشده است در نتیجه جامعه با موج فعالیت و ناشناخته است و بهکم

هاي فارسی مواجه است. پژوهشخصوص حوزة زبان و ادبیات هاي مذکور بهحوزه بیکاري در

اند از جمله داخلی نیز بیش از هرچیز به تعریف ابعاد  صدددنایع فرهنگی و کارآفرینی توجه کرده

کاران )(، ملکی1393عالیی) نایع فرهنگی 1397فر و هم کارآفرینی و صددد یان  باط م به ارت (؛ 

سویة ادبیات (؛ اما ارتباط سه 1395است از جمله، طغرایی و همکاران)شمار توجه شده انگشت

ست در حالیکه دانش شده ا صنایع فرهنگی مورد غفلت واقع  سی، کارآفرینی و  آموختگان فار

توانند با تولید محتواي غنی براي صنایع فرهنگی، این محصونت را در عرصة ادبیات فارسی می

ئه کنند و چرخبین آورند. هاي کارآفرینی را در حوزة فرهنگ و ادب به حرکت درالمللی ارا

کارآفرینی، هنر و اقتصاد میان فصل مشترك  در این پژوهش، منظور از کارآفرینی در فرهنگ،
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و خدمات ادبی، هنري و فرهنگی را شامل  نکا ةحوز ،صنایع فرهنگیو ( Klamer, 2011ت)اس

فرهنگ و  قلمروي  (.Unctad, 2008)شددوندبازتولید میشددود که به شددکل تجاري تولید یا می

فرهنگی وجود تولیدات  ةکه در مراحل مختلف چرخ اسدددت هايفعالیتة دربرگیرندادب، نیز 

فرهنگ موجودیتی غیرمادي اسدددت که از طرین صدددنعت فرهنگی و  ((Vlassis, 2016 دارند

حاضدددر در حوزة در حال ؛(Towse, 2020) تبدیل شدددود و خدمات فرهنگی نکا تواند بهمی

 .اندشدهمورد غفلت واقع  (اقتصادي دارند ةمتر جنبکارآفرینی، بسترهاي فرهنگی)که به ظاهر ک

شرایطی که از یک سوي دیگر حجم سو ایران داراي غناي فرهنگی قابلدر  ست و از  توجهی ا

یاتزیادي از دانش بتوان  نچهفارسدددی وجود دارند، چنا آموختگان جویاي کار در حوزة ادب

عالوه بر پویایی و ایجاد اشددتغال در این اد تطبین د ،امروز جامعه فارسددی را با نیازها ادبم مفاهی

با توجه به  .را در جامعه تحکیم بخشید اسالمی -ایرانی ، فرهنگ و هویتاندیشه توانمیرشته، 

آموختگدان پردازي الگوي کدارآفرینی براي دانشاین موضدددوع، هددف این پژوهش، مفهوم

 فارسی با ورود به حوزة صنایع فرهنگی است.ادبیات 

 پژوهشمروری بر مبانی نظری و پیشینة 
سال فرهنگی،صنایع  عبارت ستم هاي قرندر آخدددددرین  شار کتاب  با زمانهم ، تقریباًبی انت

یوز خالق صنایع تند و بنیان هساین صنایع، دانش (.Towse, 2020رایج شد) -2000در سال-کددددِ

صدددوتی و هاي رسدددانهآن شدددامل: هاي حوزه مهمترین قابلیت زیادي براي ایجاد شدددغل دارند.

صویري سانه، ت شگري و میراث،هاي مجازير شر، سرگرمی، گرد  طراحی، هنرهاي تجسمی، ن

 (.1393، )سند راهبردياست 

 تجربه را درصدددي 14 رشددد 2008 تا 2002هاي سددال در جهانی صددنایع فرهنگی، تجارت

صادي بحران در حتی و ردهک ضا میزان 2008سال مالی و اقت صونت این براي تقا  حال در مح

 معرفی جهانی اقتصددداد هايرشددددترین بخش پر از یکی به عنوان را صدددنایع این بوده و افزایش

 ايمالحظه قابل رشددد جهانی خالق اقتصدداد اخیر، هايدهه (. در ,2011Phillipsاسددت ) نموده

ست نموده سم، و پزشکی اطالعاتی، مالی، صنایع از بعد فرهنگی صنایع امروزه. ا  پنجمین توری

ها، تولیدات و اي از ایدهمجموعهفرهنگی،   صنایع(. (Tun, 2019 است اقتصادي بزرگ صنعت
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 ؛فکري اسددددت ةشان خالقیت و سرمایهتوزیعِ کددددانها و خدددددماتی است کدددده مددددواد اولی

راه  از شوند و سودآوریشانهنر نمی کید بر هنر هستند که محدود بهأتبنیان با هایی دانشفعالیت

دکري است دالکیت ف درمیک.حقوق م دنري را درب ده گانهاي عینی و خدمات فکري یا ه یرد ک

دد دازاري دارن دحتواي خدالق، ارزش اقتصادي و اهدافِ ب اي را در تجارِت خشِ پویاي تازه، بم

نوعی خالقیت ، آفرینش و انتقال این فعالیت  و   ( UNCTAD, 2008)دهدمیجهان تشدددکیل

سددازي، هایی مانند فیلمفعالیت (. »1382)تراسددبی، اسددت معانی نمادین و ویژگی عقالنی بالقوه 

ستان شنوارهدا شر، تلویزیون و رادیوها، روزنامهسرایی، برگزاري ج هاي و برخی جنبه نگاري، ن

  (.1393)عالیی، «اي کاني فرهنگی بودن دارندکم و بیش شرایط نزم را بر ،طراحی

توان با کارآفرینی  براي آموختگان مواجه اسدددت نیز میدر ایران که با بحران بیکاري دانش

ناپذیر براي تولید که زبان و ادبیات فارسدددی یک منبع پایاناندیشدددی کرد؛ با آناین بحران چاره

آموختگان آن از بیکاري رنج اضددر دانشمحتواي این محصددونت فرهنگی اسددت اما در حال ح

خالقیت  و آوريها همراه با نوبرداري از فرصدددتکارآفرینی درك و بهرهبرند از آنجا که می

«  جدید براي تولید محصددول قدیمی ةکارگیري شددیوبه» 1توان با الهام از  نظر شددومتیترمی اسددت

Shane,2004))    .از ادبیات فارسی به عنوان محصولی قدیمی در تولیدات نوین بهره برد 

هاي کارآفرینانة خود، نقش هنر بر صددنایع فرهنگی را در پژوهشددگران خارجی در پژوهش

(، Supanto & Fristin, 2017اقتصددادي این محصددونت) توسددعه و هایی نظیر: موتور رشدددمؤلفه

سازمان شوین  شتر)هاي فرهنگی براي بدت شتریان بی  ,.Santoro et alست آوردن منابع، افراد و م

هاي (، ایجاد نهادهاي آموزش هنري براي توانمندي همگانی و اسدددتفاده از تمام پتانسدددیل2020

سهیم دانش به ،( Skavronska,2017تولیدات فرهنگی)  & Yangعنوان انباشت فرایند خالقیت)ت

2017Černevičiūtė, معتقد « کارآفرینی فرهنگی»در 2کالمر در همین راستا، اند. (، بررسی کرده

 ارزش تواندو کارآفرینی دو رشدددتة مسدددتقل و مرتبط هسدددتند زیرا فرهنگ می اسدددت فرهنگ

 ی درنیکارآفرسدددوي کارآفرینی ایجاد نماید پس محتوایی و غیرمادي براي حرکت جامعه به

 (Klamer, 2011 کند.)ینی حرکت میکارآفر يهادر تحقن ارزش، فرهنگ

                                                           
1. Schumpeter 

2. Klamer 
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نویسددد: رشددد سددریع نیز می« هالیبه مردم و پتانسدد دینگاه جد - یاجتماع ینیکارآفر»مقالة

 ذاردگیجامعه مفرهنگ  کارآفرینی بر تأثیري که  کارآفرینی اجتماعی، مطلوب اسدددت زیرا

 .)اسددت جدددددامعه متاثر از فدددددرهنگ کارآفرینیفرهنگ حاکم بر  سددوي دیگر،مهم اسددت،از 

Thompson et al., 2000) 

هاي خارجی نقش اقتصدداد بر هنر و صددنایع فرهنگی نیز مورد توجه واقع شددده در پژوهش 

شانه»در مقالة است.  این پرسش مطرح « تجاري بودن یا نبودن در صنایع خالق و فرهنگیهاي ن

 1؟ کاستالیدهایی ازقابلیت تجاري شدن محصونت فرهنگی ارائه دادتوان نشانهاست که آیا می

توان قابلیت تجاري شدددن صددنایع فرهنگی را سددنجید که هایی میمعتقد اسددت با شددناخت نشددانه

ضة کان اندازه)نه( زهیانگشامل:  شتري در برابر عر شتریانی که گفتن م شود؛ کان را به م گیري 

هدف نیسدددتند عرضددده کنیم و نتیجه را بررسدددی کنیم؛ از مشدددتریان هدف بخواهیم در حف  و 

 ( .Castaldi, 2018گسترش بازار هدف همکاري کنند و میزان همکاري را بسنجیم )

فرایند تبدیل ارزش هنري کان به ارزش اقتصادي در صنایع فرهنگی « تجارت و هنر» کتاب

و  گیرد که صدددنایع فرهنگی  نسدددبت به کانهاي عادي پیشدددینهکند و نتیجه میرا بررسدددی می

صرفهاي کهنی در باور عاتمثال سلیقة م کنندگان آن به ندرت تغییر میانه دارند. به همین دلیل 

 (Khaire, 2017کند و فرآیندتبدیل ارزش هنري به اقتصادي با ثبات  همراه است. )می

توان چالش بزرگ کارآفرینان فرهنگی را می» این پرسدددش را مطرح می کند که  2برولیتی

ترین راه، تغییر کند که اصلیگیري مین نتیجهو در پاسخ آ« در موضوع سودآوري پاسخ داد؟

صنایع نگرش اجتماعی ست و این تغییر نگرش به وسیلة  سوي خلن ثروت از هنر ا واقتصادي به 

 (Brouillett, 2014شود. )فرهنگی ایجاد می

صادها »در پژوهش سعه ياقت صاد خالق به « خالق و نقش آنها در تو صنایع فرهنگی و اقت  ،

سودآور منابع معدنی است؛ براي مثال اسلواکی که منابع معدنی چندانی ندارد،  عنوان جایگزین

خروج از آن،  هايراه از کند. یکیهاي مالی و اقتصدددادي مبارزه میحاضدددر با بحراندر حال

صنایع  فرهنگی( که شاک  ست )من صاد خالق ا سان فعالیت هايزمینه تمام شامل حمایت از اقت  ان

                                                           
1. Castaldi 

2. Brouillett 



  278 1399تابستان ، 2 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

اما در این میان از بررسددی  (. Veselá& Klimová, 2014اسددت ) آن توثمرا خالقیت براسددا 

تواند بر رشددد وگسددترش صددنایع می -مسددتقل از مقولة هنر–ها نقشددی که زبان و ادبیات ملت

فرهنگی ایفا کند، تا حدي غفلت شدددده اسدددت. این پژوهش، نقش کارآفرینانة زبان و ادبیات 

سی  صنایع فرهنگی برر سی را بر  ضوع، نماید. پژوهشمیفار هاي کارآفرینانة داخلی دراین مو

هاي حوزة صدددنایع فرهنگی و کارآفرینی فرهنگی)ب( ادبیات دو قسدددم اسدددت: )الف( پژوهش

فه نة )الف(مؤل کارآفرینی. در گزی مدلفارسدددی و  ند،  مان هاي و هاهایی را  یابی الگو  بازار

احمدي و باریده، )علیبنیاندانش هاي نرمفناوريهاي شددداخص(، 1395کارآفرینانه)طغرایی،

 ةسددرمای(، 1397فر و همکاران، (، رویکردهاي مطلوب در صددنایع فرهنگی کشددور)ملکی1396

( 1392آبادي، هاي کارآفرینانه )طالبی و نجمعامل تاثیرگذار در تشدددخیص فرصدددت فکري

فرهنگی انجام اند و پژوهشی در موضوع تاثیر فرهنگ و ادبیات بر پیشرفت صنایع بررسی نموده

هاي در گزینة )ب(، فقط یک مقالة علمی منتشر شده است که بر بازنگري سرفصل نشده است.

 ظاهري عبدوندسددوي کارآفرینی تأکید دارد)آموزشددی رشددتة ادبیات فارسددی براي حرکت به

 (. 1398وصفري، 

؛ در حوزة ضددرورت بازنگري به رشددتة زبان و ادبیات فارسددی دو پژوهش انجام شددده اسددت

نه ( معتقدند، عدم وجود کالن1386نژاد و قبول)غالمی ئة اطالعات  نگري علمی، تمرکز بر ارا

این رشته است. هاي پژوهشی از دنیل ناکارآمدي پژوهش-تحلیل، فقدان روش مشخص علمی

را بررسدددی کرده و پنج راهکاِر  و ادبیات فارسدددی( نیز موقعیت کنونی زبان 1388ذوالفقاري)

 کمی و کیفیةتوسددع قلمرو آن در داخل و خارج کشددور؛ ةگسددترش حوز ته را:تقویت این رشدد

؛ توانمند کردن اسددتادان و دانشددجویان؛ تقویت آنآموختگان رشددته؛ کارآفرینی براي دانش این

شیبرنامه شی و پژوه شتة  هاي آموز سادبیاتر ها یک از این پژوهشکند؛ اما هیچی بیان میفار

جایگاه آموزش کارآفرینی »اند. فقط مقالة تة ادبیات فارسی نترداختهبه مقولة کارآفرینی در رش

سرفصل هاي رشته ي زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاري ، پژوهش و نگارش در 

سوي هاي آموزشی رشتة ادبیات فارسی براي حرکت بهبر بازنگري سرفصل« کتب دانشگاهی

یات کارآفرینی تأکید دارد؛ این مقاله چه فارسدددی ار عامل مهم را در عدم کارآفرینی در ادب
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شغلی مطرح برمی شغلی، نامعلوم بودن اهداف  سب با اهداف  سی متنا شتن واحد در شمارد: ندا

هاي این رشته، محدود بودن ها با سرفصلخوانی میان نیاز سازمانها، نبودن همشده در سرفصل

به کارهاي دولتی ) نة اشدددتغال  (. پژوهش حاضدددر براي 1398وصدددفري،  دظاهري عبدونزمی

ست و نخستین صنایع فرهنگی پرداخته ا شتة ادبیات فارسی با  بار به ارائة  الگو کارآفرینی در  ر

  تاثیر ادبیات فارسی بر صنایع فرهنگی را واکاوي نموده است.

( توضددیو و 1ها این اسددت که در تمرکز پژوهشددگران بر )نکتة مهم در خصددوص پژوهش

( بررسی بعد اقتصادي صنایع فرهنگی است و کمتر 2عاد صنایع فرهنگی و کارآفرینی )معرفی اب

که عنصددر مهم تاثیرگذار در داخل کشددور و صددادرات آن به دیگر کشددورها « محتوایی»به بعد 

«  برندهاي خالقانه» ةجایز ةبرند که ، پویانمایی پنگوئن عینکیاست توجه شده است براي نمونه 

ست و کاراکتر آن شد صادرات نمادبه عنوان  2014سال  ا سئول برگزیده  سمت در  ، در هر ق

ها کارهاي بچهدادند و هاي فرهنگی و اخالقی مورد نیاز را در این انیمیشدددن نمایش میآموزش

کشورهاي پیشرو در صنایع فرهنگی با صادرات  .(Berg, 2015)کردندرا تقلید می« پورو»خوب 

ست سیل را دارد فرهنگ و ادب ملی خود، توان سی این پتان ند کارآفرینی کنند. زبان و ادبیات فار

شرکت -تا با ارائة فرهنگ و ادب ایرانی صنایع فرهنگی در رقابت بین المللی  سالمی در قالب  ا

آموختگان این رشدته کارآفرینی نماید و این فرهنگ غنی را به دیگر کشدورها کند، براي دانش

 صادر کند.

فرهنگی با وسددیلة صددنایعگرفته خالک نظري درکارآفرینی بهورتهاي صددبا بررسددی پژوهش

سوال آموختگان ادبیاتتمرکز بر دانش سخ به این  سی وجود دارد. لذا این پژوهش درپی پا فار

ست که چگونه می سی ا سا شتغال و توان ادبا سی را به کاني فرهنگی تبدیل و موجبات ا فار

 هاي مرتبط  را فراهم کرد؟رشتهآموختگان دانشگاهی در کارآفرینی دانش

 روش شناسی
روایتی استفاده شده   –دیدگاه هدف کاربردي بوده و از روش تحلیل کیفی  از پژوهش این

هاي نخسددت؛ در حوزه نفر از اسدداتید دانشددگاه هسددتند که15اسددت. جامعة مورد مطالعه پژوهش

فرهنگی که از تولیدات صددنایعهاي کارآفرینانه داشددته و دوم؛ در موضددوع اي پژوهشرشددتهبین
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هاي دانشگاهی نظر بوده و سوم؛ نگرش کاربردي به آموزششود صاحبمبنا محسوب میدانش

نظر، پنج نفر در رشتة کارآفرینی، پنج اند؛ از این اساتید صاحبفارسی داشتهخصوص ادبیات به

صدداد دانش بنیان( هسددتند. با فارسددی و پنج نفر در حوزة اقتصدداد)اقت و ادبیاتنفر در رشددتة زبان 

سا  نمونه سایی این گروه از افراد، روش تعیین حجم نمونه برا شنا شوار بودن  گیري توجه به د

شد و ابزار یافته استفادهساختارها، از مصاحبة نیمهگلوله برفی انجام گرفت؛ براي گردآوري داده

( طراحی شددده اسددت؛ این 1989هایی اسددت که بر مبناي نظرات آیزنهارد)گیري، پرسددشاندازه

پذیري نظریه درشرایط همسان براسا  منطن قدرت تعمیم و پژوهش روش براي افزایش اعتبار

ها چون در این روش، مرحلة اشباع و منطن تکرار داده  (.(E isenhard,1989تکرارپذیري است 

ست سید و براي  12، پس از حد تکمیل اطالعات ا شباع ر صاحبه، مطالب به ا سه تأیید یافتهم ها 

هاي کلیدي در مورد ضرورت و مصاحبه دیگر صورت گرفت. سوانت مصاحبه شامل پرسش

هاي نزم اهمیت کارآفرینی در رشدتة زبان و ادبیات فارسدی، وضدعیت موجود این رشدته، زمینه

آفرینی جهت کارآفرینی در این رشددته، اهمیت صددنایع فرهنگی در کارآفرینی فرهنگی و نقش

سائل و رفع چالشو ادبیات زبان صنایع فرهنگی، راهکارهاي حل م سی در تولید محتواي  ها فار

 و پیامدها و...بودند.

 باز اسددت.کدگذاري شددده محوري و انتخابی انجام و بازهاي تحلیل، کدگذاري منظور به

ها داده بنديطبقه و سدددازيمفهوم مقایسددده، آزمون، کردن، خرد فرآیند از اسدددت عبارت

باشدددد. و کد می" زیر طبقات به طبقات دهیارتباط فرآیند "عنوان به نیز محوري وکدگذاري

 ,Corbin & Strauss)گذاري انتخابی نیز به عنوان فرآیند یکتارچگی و اصدددالح تئوري اسدددت

2008). 

هاي مصاحبه توسط خبرگان براي دستیابی به روایی ابزار گردآوري اطالعات، ابتدا پرسش

اسددداتید صددداحب نظر مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله بعد خبرگان سدددؤانت  دانشدددگاهی و

ها، دو مصدداحبه به صددورت پایلوت انجام و به مصدداحبه را بازنگري کردند. براي روایی پرسددش

ارائه  هايتوصیه براسا  پژوهش در 1پایایی افزایش بازنگري نهایی سؤنت پرداخته شد. براي

 مصاحبه پروتکل تهیه از پژوهش فرآیندهاي این (، همةYin, 2009کیفی) محققین توسط شده

                                                           
1. Reliability 
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ستندسازي تفصیل به کدگذاري تا ست م سیدن محققین فرآیند سایر که شده ا  بهها داده از ر

 و کدبندي در چندین نفر از اسددتفاده با نمایند. همچنین، دنبال حسددابر  یک مانند را نتایج

  .یافته است افزایش پژوهش اییپای کنندگانمشارکت باها داده بررسی

 هایافته

 شناختیالف( توصیف جمعیت

 هاي کارآفرینی، زبان و ادبیاتمصدداحبه با اسدداتید دانشددگاه، متخصددص در حوزه15جمعا 

اسدداتید هیأت  نفر از 11نفر مرد بودند؛  15فارسددی و اقتصدداد )گرایش دانش بنیان( انجام گرفت 

نفر در رشتة کارآفرینی با تخصص  5هاي ایران بودند؛دانشگاهنفر از اساتید مدعو در  4علمی و 

نفر در  5سددال سددن داشددتند؛  45تا 30اي بوده و بین رشددتههاي بینو تجربةکارآفرینانه در حوزه

صاحب صاد از  شتة اقت صنایعنظران حوزة دانشر سن  55تا 35فرهنگی بوده و بین  بنیان و  سال 

ی 5داشدددتند؛  با رویکرد و پژوهش اتنفر نیز در رشدددتة ادب گرا در جهت هایی تحولفارسدددی 

سن بین  صاحبه 60تا  40کارآفرینی با  نفر تجربة کارآفرینی   5شوندگان،سال بودند. از میان م

هاي دیجیتال مانند نرم افزارهاي ادبی داشددتند. یک در حوزة علوم انسددانی با اسددتفاده از فناوري

هاي نفر ایده 5سددی از طرین مؤسددسددة ویراسددتاري داشددت. نفر تجربة کارآفرینی در ادبیات فار

یده بود و  یاتی نرسددد به مرحلة عمل ما  ند ا نه در فرهنگ و هنر داشدددت نا عات  4کارآفری نفر مطال

هاي ایران تخصصی در حوزة صنایع فرهنگی داشتند؛ نزم به ذکر است درمیان اساتید دانشگاه

 ر زبان و ادبیات فارسی نداشتند.یک تجربه یا پژوهشی در زمینة کارآفرینی دهیچ

 ها ب( فرآیند تحلیل داده

سازي دقیقه به طول انجامید. پس از ضبط، مصاحبه پیاده 90تا  45طور متوسط هر مصاحبه به

ها در سه مرحله انجام شد. در هر مرحله، پژوهشگربه طور دائم به متون شد. کدگذاري مصاحبه

کرد این روش بازخوانی و تحلیل ا حذف یا اضدددافه میها مراجعه و برخی از کدها رمصددداحبه

سه مرحله کدگذاري، داده سید. در  شباع نظري ر ها ادامه یافت تا حدي که پژوهش به مرحله ا
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الگوي 1اعتبار کد انتخابی اسددتخراج شددد. براي ارزیابی 6کد محوري و  32کد باز،  115تعداد

استفاده شده «بداعت»و « کاربردي»، «تناسب»بنیاد از سه شاخص ارائه شده در این پژوهش داده

ست ) (. به منظور تحقن معیار تناسب، پژوهش پس از ارزیابی دو نفر Corbin & Strauss, 2008ا

شده  در اختیار  سید؛ همچنین نظریة پدیدار  از متخصصان حوزة کارآفرینی و ادبیات به تایید ر

ندگان قرارهفت نفر از مشددددارکت ید. در شدددداخص گرفت و نظرات تکمکن مال گرد یلی اع

پردازي الگوي هاي این پژوهش در بعد عملی توانسدددته به مفهومتوان گفت یافتهکاربردي، می

ست این پژوهش  ستین بار ا شاخص بداعت، چون نخ سی بتردازد. در  کارآفرینی در ادبیات فار

جام می تهان یاف ته این شدددداخصشدددود،  ید متخصدددها نوآوري دارد. الب تای صددددان و ها مورد 

کنندگان نیز قرار گرفته اسددت.همانگونه که در بخش پیش توضددیو داده شددد، تحلیل مشددارکت

 اطالعات با استفاده از روش کدگذاري و به شرح زیر انجام شد:

هاي سازي و ستس روایتها پیادهابتدا متن کامل مصاحبه ها:استخراج روایت -مرحلة اول

 (.1دول)ج مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد

 های استخراج شدهای از روایتنمونه .1جدول
 هاروایت مصاحبه کد

F5 

صنایعویژه در مراحل ابتدایی بهآموزش به شه کمک  سی با خالقی که محتواي آن  برگرفته از ادب فار
وبومی درذهن کودکان ایجاد و هاي ملیشددده و در پی اون الگوها و اسدددطورهفرهنگی میمانع تهاجم
 تونه هویت ملت رو بدزده.شه. دیگه جنگ نرم نمیمینهادینه 

F8 
مونن. حان که اسددتخدام دولت کم هایی که ادبیات خوندن اگر معلم نشددن و اسددتاد نشددن بیکار میبچه

 ها در اونا نگرش کارآفرینی درست کنیم. شده باید بیکار بمونن....نه ! باید با آموزش

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Credibility 
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ها در این مرحله شدددواهد مرتبط با موضدددوع از متن روایت کد گذاری اولیه: -مرحلة دوم

 (.2)جدول استخراج شد

 ای از شواهد استخراج شده. نمونه2جدول
 شواهد استخراج شده مصاحبه کد

F7 

الگوبرداري از کشددورهاي پیشددرفته در تولید صددنایع فرهنگی،  نگرشِ درآمد زا به ادبیات از سددوي 
تشوین براي بان بردن سهم صنایع فرهنگی در سرانة خانوار، ترویج لغات اساتید و مسئولین، تبلیغ و 

 و اصطالحات ادبی در جامعه با تولید محتواي صنایع فرهنگی از ادبیات فارسی

F8 

اجتماعی رشتة ادبیات فارسی، تغییر  نگرش فردي و -در توسعة اقتصاديکسب و کار ادبی خلن بوم 
سی ، درك  ستاجتماعی به ادبیات فار سیا ست  صونت در شور از ثروت آفرینی با مح گذاران ک

 فرهنگی ، درك تهاجم فرهنگی از سوي مسئولین در فقدان تولید محصونت فرهنگی داخلی

 
بندي و در هم ادغام گردید در این مرحله موارد مشابه دسته کدگذاری ثانویه:-مرحله سوم

 (.3ول)جد مرتبط شناسایی شد کدهاي احصاک شدة و در نتیجه

 ای از شواهد استخراج شده. نمونه4جدول
 کدهای احصاء شده شواهد استخراج شده کد مصاحبه

F1-f5-f9-
f15 

هاي اقتصادي با تولید صنایع خروج کشورهاي پیشرفته از بحران
فرهنگی، صدددنایع فرهنگی عاملی براي کاهش نرخ بیکاري در 

 یافته، صنایع فرهنگی عنصر مهم پیشرفتجوامع توسعه

نایع فرهنگی عنصدددر مهم  صددد
 پیشرفت اقتصادي

F7-f13-f11 

سوي ثروت آفرینی از این  سی به  ساتید ادبیات فار تغیر ذهنیت ا
 در این رشته آفرینیسوي کاربهذهنیرشته،  تغییرپارادایم

یم یرپددارادا ی غ سدددوي بددهذهنیت
در رشدددتة زبان و    آفرینیکار

 ادبیات فارسی
 

 

سایی -مرحله چهارم در این مرحله باتوجه به کدهاي احصدداک  شددده، مقونت  ها:مقولهشنا

 مرتبط با موضوع، شناسایی گردید که درادامه توضیو داده شده است.

شدددود و ها ظاهر میاي محوري اسدددت که همواره در دادهمقوله مقوله یا پدیدة محوری:

له مامی مقو ندت با آن مرتبط هسدددت نابراین  (.Corbin & Strauss, 2014)هاي اصدددلی دیگر  ب

عنوان پدیدة به« فارسی با صنایع فرهنگیآموختگان رشتة زبان و ادبیاتکارآفرینی  براي دانش»

 محوري پژوهش انتخاب شد.
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محوري  گیرد که به وقوع یا گسترش پدیدة، رویدادهایی را در برمیاین مقوله شرایط علّی:

ترین عوامل علّی تاثیرگذار بر کنندگان، مهم(. مشدددارکتCorbin & Strauss, 2014انجامد )می

آموختگان بیکار، کسدددب درآمد از تخصدددص ادبیات فارسدددی، تعداد دانش»پدیدة محوري را 

ادبیات نیاز  آموختگاندانش»گوید: می) (f1دانند.می« ها، وجود تقاضددامحدودیت دراسددتخدام

دولت نمیتونه به این اندازه شدددغل  و این ور هم باید زندگی کننها به کار دارن مثل بقیه رشدددته

 %4،میانگین هرسددال99سددال دردرصددد دولت کوچیک شدده.  3،4برنامه اینه سددالی  .ایجاد کنه

ستخدام نداره.  کوچیک شه و ا شی از اونا بقیه باید یه کاري انجام بدن چه بهترمی کارآفرینی بخ

 .« کنن

دا  ای:شرایط زمینه دده شدرایط خاصدی را کده در آن راهبرده دت پدی درل و هدای دراي کنت ب

هدا و یدا متغیرهداي اي از مفاهیدم، مقولهکندد. ایدن شدرایط را مجموعدهم اسدت، فراهدم میاالز

هاي حمایت»کنندگان، (. اکثر شرکتCorbin & Strauss, 1990)دهندددداي تشدددکیل میزمینددده

صی، محیط اجتماعی شی خالق و حقوق  فرهنگی در جامعه ، نظام-بخش دولتی و خصو آموز

سترهاي نزم جهت کارآفرینی در ادبرا به« مالکیت فکري  ، (F5)فارسی برشمردند. عنوان ب

به»گوید: در مورد نظام آموزشدددی خالق می بهآموزش  یه  پا تدایی و  کمک ویژه در مراحل اب

احل خالقی که محتواي آن برگرفته از ادب فارسددی باشددد تا ذهنیت نسددل جدید از مرصددنایع

فرهنگ عمومی، اجتماعی و تربیتی ما باید »گوید: می (F1) «.ابتدایی به سوي کارآفرینی باشد 

سددنتی  ، تربیتی و اجتماعی ماذهنیي هاتامو ها الگوسددوي کارآفرینی در این رشددته تغییرکنه. به

شوري از نیست و ابعاد پر مطلناین  کهه درحالیدنیا گریزفارسی، .در باور عمومی ادبیاتهستن

دنیاگریز و پوسدددیده دارن؛ نگرشدددی  هامیگه، ادبیاتیباور عمومی اما زندگی در ادبیات هسدددت

صل که وقتی»  گوید:می (f8)«. ها باید تغییر کنداین سیار آدم یک کار حا  چند خالق، ظرف ب

شه میخواد سال شه تثبیت فکریش مالکیت ایده این باید چیز هر از قبل ، ایده یک ب  راحتی به. ب

 «.بشه تلقی قبیو باید جامعه در حقوق معنوي به تعرض. نباشه برداري کتی قابل

شان،  هاین مقولها گر:شرایط مداخله شرایط خاصدهندة زنجیرهن اند که راهبرد را اي از 

گر عبارت در این پژوهش، شدددرایط مداخله (Strauss & Corbin,1990) بدهند تحت تأثیر قرار
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هاي مالی براي تولیدِ صددنایع فرهنگی و...(، منابع مالی)مانند کافی بودن حمایتاز تأمین اسددت 

هاي مقطعی، آماري و گذاران)مانند اولویت برنامهسددازان و سددیاسددتنگرش درسددت تصددمیم

ها باید موسسات مالی و بانک» کند: بیان می (f10مدت براي تولید صنایع فرهنگی و...(. )کوتاه

کارآفری قهبراي وامِ  که ممکنه سدددود  را کم کنن  و وثی جایی  تا  هاي سدددنگین نان فرهنگی 

 (f9) «. شدددده عمالً کددارآفرینی فرهنگی اتفدداق نیفتددهدرخواسددددت نکنن، چون بدداعدد  می

مدت، و در مرحلة بعد بلندمدت و پایدار هاي کوتاهگذاران با ارائه برنامهسدددیاسدددت»گوید:می

  «.اقدامات عملی انجام بدنمیتونن در توسعة کارآفرینی فرهنگی 

ها: ئه  راهبرد یدة محوري ارا پد با  هایی براي کنترل، اداره و برخورد  له راهبرد این مقو

مل: (Strauss & Corbin,1990)دهدمی رفع موانع ذهنی فرد، » . در این پژوهش راهبردها شدددا

ها به نیازهاي افزایش مهارت کارآفرینی اسدددتادان و دانشدددجویان، بهبود پاسدددخگویی پایان نامه

نار خلن هنري و... یابی در ک بازار ندي  عه، توانم در مورد تعیین مشدددوق براي   (f2« . )جام

 تولید، کنار در دانش کاربردي کنیم. باید دانش رو در جامعه»کارآفرینان دانشگاهی می گوید: 

تا امتیاز پژوهشی کنیم تولید می و مقاله نامهیه سري پایاناًصرفباید قرار بگیره. صنعت  خدمات و

جاي اینکه اسدددتادي رو مجبور به .هم  توي کتابخونه دارن خاك میخورنکه همین اننبگیریم 

سب وکار راه بندازه نید که یه دونه مقاله میکمی شان را مجبور کنید یه ک سه ای بگید امتیاز ،نوی

 «.کارآفرینی استفاده کنیمها در مقابل هم همینطور از مشوق. در مورد دانشجویانمقاله داره 3

کنندددة در صورتددی کدده پدیدددة محددوري بددا موفقیددت هدایددت شددود، تأمینپیامدها: 

(. پیامدهاي پژوهش، چهار دستة اقتصادي ) افزایش Suddaby, 2006)خواهدد شدد یشددرایط عل

اشتغال، امکان کارآفرینی فرهنگی، کسب درآمد ملی، افزایش صادرات محصونت فرهنگی(، 

سددازي، تغییر پارادایم ذهنی به سددوي کارآفرینی، نهادینه شدددن باورهاي ملی، فرهنگی )هویت

مغزها(، سیاسی )قدرتمندي کشور در  ارتقاک سواد کالمی جامعه(، اجتماعی) جلوگیري از فرار

ست.  صنایع نرم( شده ا ستخراج  شدن باورهاي ملی بیان می (f15)ا »  کند:دربارة مؤلفة نهادینه 

شود تولید صنایع فرهنگی که برگرفته از فرهنگ و ادب فارسی باشد مانع از تهاجم فرهنگی می
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ذهن کودکان ما ایجاد و نهادینه هاي ملی و بومی در تربیت و و در پی آن الگوها و اسدددطوره

 «.شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارادایمی پژوهش ی محوری بر اساس الگو پکدگذار: 1شکل 
 (1399های پژوهش،)منبع: یافته

 گیری بحث و نتیجه
پردازي الگوي کارآفرینی با صدددنایع فرهنگی در رشدددتة زبان و ادبیات این پژوهش مفهوم

مصداحبه با اسداتید  15فارسدی را مورد بررسدی قرار داد. در مسدیر پژوهش، مسدتندات  از طرین 

کدگذاري و شددناسددایی گردید. براسددا  نتایج  نتایج، دانشددگاهی متخصددص، گردآوري شددد.

 شرایط علّی:

 
آموختگان تعداد دانش

 بیکار

  کسب درآمد از تخصص
 ادبیات

هامحدودیت در استخدام 

وجود تقاضا 

 پیامدها:
 اقتصادی: 
افزایش اشتغال 

امکان کارآفرینی فرهنگی 

کسب درآمد ملی 

محصونتصادراتافزایش
 فرهنگی

 فرهنگی: 
 سازيهویت 

سوي بهذهنیتغییرپارادایم
 آفرینیکار

ملیشدن باورهاينهادینه 

ارتقا سوادکالمی جامعه 

 اجتماعی: 

ازفرارمغزهاجلوگیري 

 سیاسی: 

 قدرتمندي کشور در
 نرمصنایع

 ی:انهیزمشرایط 
نظام آموزشی خالق 

فکري حقوق مالکیت 

خصوصیی و دولتبخشيهاتیحما 

 فرهنگی در جامعه -محیط اجتماعی 

 
 پدیده محوری:

رشتة  آموختگانبراي دانش کارآفرینی
 فرهنگیفارسی با صنایعزبان و ادبیات

 راهبردها :

تولید محصونت فرهنگی 
تولید محصونت فرهنگی 
رفع موانع ذهنی فرد 

کارآفرینی افزایش مهارت
 استادان

ها به نامهبهبود پاسخگویی پایان
 نیازها جامعه

ضرورت درك
کارآفرینانه نگرش

 فارسیادبیاتبه

کارِکارآفرینی تهیة نقشة
 فارسیدرادبیات

 توانمندي بازاریابی در کنار
 خلن هنري

براي مشوقتعیین
دانشگاهی و کارآفرینان

 تولیدکنندة کاني فرهنگی

هاي  تعیین هدفمند سرفصل
 آموزشی نظام

و  ایجاد  ارتباط میان دانشگاه
 بازارکار 

 تأمین نیازهاي فرهنگی داخلی
 با تولید صنایع فرهنگی

 الگوبرداري از کشورهاي
پیشرفته  در تولید صنایع 

 فرهنگی
 

 گر: شرایط مداخله
 تأمین منابع مالی 
سازان و سیاستگذاران نگرش درست تصمیم 
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 -اي زمینه -محوري  -دسدددت آمد که شدددش مرحلة فراگیر )علیمقولة اصدددلی به 32پژوهش، 

کنند و برکارآفرینی ها را منعکس میراهبردها و پیامد( ابعاد الگو و روابط بین آن -اي مداخله

شامل  شرایط علی  سی نقش دارند؛  سب اد دانشتعد»در حوزة ادبیات فار آموختگان بیکار، ک

نقش مهمی برکارآفرینی در رشددتة ادبیات فارسددی «  درآمد از تخصددص ادبیات و وجود تقاضددا

ستخدام شگاه و...(، لزوم دارد؛ با توجه به کاهش ا ستخدام آموزش و پرورش و دان هاي دولت)ا

هسددتند، ضددروري  روهایی مانند ادبیات فارسددی که با مشددکل بیکاري روبهکارآفرینی در رشددته

قاري)2017) 2(، خَییر2014) 1و کلیموا وسدددالهاي اسددددت؛ پژوهش  (، طغرایی1388(، ذوالف

شرایط علّی باع  می1395) کارآفرینی در رشتة »شود، پدیدة محوري ( مؤید این یافته هستند. 

سیزبان و ادبیات شود. اقدامات کارآفرینانه در این حوزه، راهبردهاي)تولید « فار صنایع ایجاد 

باشددد. چالش بزرگ فرهنگی، درك ضددرورت نگرش کارآفرینانه به ادبیات فارسددی و...( می

گردد که با تربیت متخصدددصدددان تولید صدددنایع فرهنگی در ایران پیرامون محتواي بیگانة آن می

ویژه تولید محتواي این صددنایع، فرهنگی بههاي مرتبط با صددنایعفارسددی و ورود به حوزهادبیات

کند. این چالش را به راهکار بدل کرد. رفع موانع ذهنی، نگرش کارآفرینانه ایجاد می توانمی

ها عمدتاً نگرش تولید ثروت از رشددتة ادبیات فارسددی وجود ندارد و مثال، در دانشددگاهعنوانبه

ستی ست که با رفع کا شده ا شته  سبب رکود و بیکاري و ناکارآمدي در این ر سأله  ها همین م

 4(، اوربانو2014) 3هاي برولیتیتوجهی گرفت.این یافته با نتایج پژوهشیج مثبت قابلتوان نتامی

خوانی ( هم1388(و سددلجوقی)2000و همکاران ) ن6، تامتسددو(2019) 5تان(، 2017و همکاران )

ها مؤید ارتباط متقابل کارآفرینی و هنر به کمک صدددنایع فرهنگی هسدددتند؛ دارد؛ البته این مقاله

حاضر، نقش زبان و ادبیات فارسی بر صنایع فرهنگی و کارآفرینی در این حوزه را بیان پژوهش 

له ند. مقو لة محوري منتج میمی ک که از مقو نههاي راهبردي  ند، از شدددرایط زمی اي و شدددو

تأمین منابع مالی، »گر الگو، عبارت از دو مقولة پذیرند. شدددرایط مداخلهگر نیز نقش میمداخله

                                                           
1. Veselá& Klimová 

2. Khaire 

3. Brouillette 

4. Urbano 

5. Tun 

6. Thompson 
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ص ست ت ستگذارانمیمنگرش در سیا شرایط زمینه« سازان و  ست.  شامل ا شی »اي  نظام آموز

صی و دولتی، حقوق مالکیت -خالق، محیط اجتماعی فرهنگی در جامعه، حمایت بخش خصو

باشددد؛ در شددرایطی که قوانین مصددوب و محکم در مورد حقوق مالکیت فکري در می« فکري

هاي خالق  با امنیت فکري و روانی دهکشددور تصددویب و اجرا شددود، زمینة فعالیت صدداحبان ای

کند. در صدددورت تحقن پدیدة محوري، ( این یافته را تأیید می2008شدددود؛ آنکتاد)فراهم می

سی ایجاد می سیا صادي، فرهنگی، اجتماعی،  ستة اقت شامل چهار د شد پیامدهاي الگو  شود. ر

صادرات محصونت فرهنگی  ایجاد سب درآمد ملی با افزایش  صادي و ک شود که این می اقت

تأیید « تقاضدداي بازار جهانی صددنایع فرهنگی»با توضددیو  (2019تان )و  (2011)1یافته را فیلیتس

تواند این تقاضددا را افزایش یا کاهش کنند اما به این موضددوع که محتواي آثار چه میزان میمی

شاره صنایع فردهد ا ضر، تاکید دارد با تولید محتواي  ست. پژوهش حا شده ا هنگی از ادب اي ن

سی می ضاي بینفار صونت ایجاد نماید. پیامدتوان تقا را « کارآفرینی فرهنگی»المللی براي مح

شومتیتر) ستین2004نظرات  سوپانتو و فری سانتورو2017)2( ، ( تأیید می 2020و همکاران ) 3( و 

رهاي ها در کارآفرینی از هنر )اغلب هنرهاي تجسدددمی اسدددت( و کمتر به هنکند اما تأکید آن

ادبی و کالمی به عنوان امکان کارآفرینی در اقتصدداد توجه شددده اسددت؛ در این مقاله تأکید بر 

 امکان کارآفرینی از هنري کالمی و ادبی است.

شناخت جامعة مورد مطالعه پژوهش به دلیل بدیع بودن پژوهش؛ (1 :هامحدودیت شواري  د

 شمار هستند.باشند، انگشتو علم داشته فارسی تجربهاساتیدي که در حوزة کارآفرینی و ادبیات

سی(2 شینه در منابع فار صنایع فرهنگی و کارآفرینی در هنر کمبود پی زبان به این دلیل که مقولة 

 در دهة اخیر مورد توجه واقع شده است.

                                                           
1. Phillips 

2. Supanto& Fristin 

3. Santoro 



  289  مطالعه: حوزة زبان و ادبیات فارسی( )مورد پردازي الگوي کارآفرینی در صنایع فرهنگیمفهوم

 پیشنهادها
پردازي الگوي کارآفرینی در دنبال مفهومپژوهش حاضددر، اولین پژوهشددی اسددت که به (1

ست تا در آینده پژوهشزبان و  ست و به روش کیفی انجام گرفته، نزم ا سی ا هایی ادبیات فار

 به روش کمی به منظور آزمون این نتایج انجام شود.

(کارآفرینی در رشدددتة زبان و ادبیات فارسدددی با ورود به حوزة تولید محتواي صدددورت 2

ید محتواي هریمی قاتی دربارة شدددیوة تول تا تحقی نایع فرهنگی پذیرد؛ نزم اسدددت  ک از صددد

 هاي خالق و...( مجزا از هم انجام شود.)انیمیشن، بازي
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 و زبان رشددتة هاينامه پایان شددناسددی آسددیب(. 1386)احسددان قبول، و محمدعلی؛ نژاد،غالمی

 .   192-181 گوهرگویا، فارسی،ادبیات
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ستر يو فناور یمعاونت علم  سع يسند راهبرد (.1396) جمهوريیا  فرهنگی هاييفناور ةتو
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