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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :ارزيابي اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)بر عملكرد اقتصادي كشورها از
دهه 3999مورد توجه قرار گرفته است .تحقيقات تجربي ،نتايج متفاوتي در كشورهاي مختلف به دنبال داشته است.
در اين مقاله مدل سنجش تاثير فاوا بر توسعه اقتصاد فرهنگي ايران مورد بررسي قرار ميگيرد.
روش پژوهش :روش پژوهش در اين مقاله مدل سازي است براي اين منظور در اين مقاله وزن هر يك از ابعاد
 ICTبه كمك دو نوع پرسشنامه (مقايسه زوجي ومقايسه نيمه متريك تكي) كه در اختيار هفت تن از متخصصين
رشتههاي اقتصاد ومديريت فناوري اطالعات قرار گرفت ،محاسبه گرديده وبراي محاسبه ميانگين و ضرايب فني
مدل و مقايسه زوجي از نرم افزار رياضي  MATLABاستفاده شده است.
يافتهها )3 :از بعد جاذبههاي فرهنگي ،توريسم فرهنگي  13درصد ،جاذبههاي تجاري  99درصد ،منابع فرهنگي 93
درصد و به برند فرهنگي 34درصد را به خود اختصاص دادهاند؛  )9از بعد سرمايه انساني ،فرصتهاي آموزشي 44
درصد ،مشاوره با هنرمندان  19درصد ،و صنعت گران و مدارس و دانشگاهها 91درصد را به خود اختصاص داده
اند؛  )1از بعد مشاركت فرهنگي ،طرحهاي ابتكاري  31درصد و كمك ومشاوره كارآفرينان  19درصد را به خود
اختصاص دادهاند؛  )4از بعد كارآفريني فرهنگي ،صنايع دستي  41درصد ،مراكز تجاري فرهنگي آنالين  14درصد
و حمايت از مؤسسات خالق 99درصد را به خود اختصاص دادهاند؛  )1از بعد اهرم فرهنگي ،صنعت رسانه اي
91درصد ،ميراث تاريخي  91درصد ،آمادگي فرهنگي  ،93بسته آموزشي  34درصد و كمك و برنامه ريزي فني 33
درصد را به خود اختصاص دادهاند.
نتيجه گيري :از آنجاييكه در اين مقاله تنها به طراحي مدل سنجش تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه
اقتصاد فرهنگي ايران پرداخته شد ،پيشنهاد ميگردد كه مدل كمي بدست آمده در سطوح تقسيمات كشوري ،در
حوزههاي اقتصادي و فرهنگي و در ارگانها ،سازمانها و نهادهاي فرهنگي و اقتصادي مورد سنجش قرار گيرد.
واژگان كليدي :فناوري اطالعات و ارتباطات ،توسعه اقتصاد فرهنگي ،مدل كمي و رياضي

فرزانه چاوش باشي

پشتيباني و تقويت نماييم و در نهايت سبب رفاه و

مقدمه
اقتصاد نوين در ادبيات اقتصادي در دهه 3999

سعادت جامعه گرديم .اين امر ميتواند در نتيجه

مطرح شد .تعاريف زيادي در مورد اقتصاد نوين وجود

طرحريزي اجتماعي بروز نمايد .و يا به شكل تصادفي

دارد .وجه مشترك اين تعريفها ،تأكيد بر فناوري

رخ دهد .توسعه اقتصاد فرهنگي در راهبردهاي پيچيده،

اطالعات و ارتباطات 1و اثرات گسترده آن است .بدون

ساختار و پروتكلها با توسعه اقتصادي همسان است و

شك اقتصاد نوين نياز به بسترها و پيش نيازها دارد .با

از منابع حاصل از بخشهاي انتفاعي و غير انتفاعي

توجه به ضرورت «اقتصاد نوين» كه بر دانش ،خالقيت

بخش فرهنگي به شكل توامان بهره ميجويد و به

و نوآوري به عنوان عامل اصلي رقابتپذيري در اقتصاد

واسطة كلية وجوه فرهنگ شامل ميراث ،هنرها ،و

جهاني تأكيد ميورزد ،فرهنگ بعد كليدي آن است.

محيط به حركت در ميآيد)ANDERSON 2005, 8( .

پيش از اين فرهنگ كمك چشمگيري به اقتصاد
كشورها مينمود اما زماني كه فرهنگ در روند ابتكار

اهميت توسعه اقتصاد فرهنگي

عمل توسعه اقتصادي كشورها ،محلها ،نواحي،

همان طور كه كشورها ،بويژه كشورهاي در حال

قسمتهاي شهري و روستايي گنجانده شود نقشي به

توسعه با چالشهاي اقتصادي مهم روبرو ميگردند،

مراتب قويتر را ايفاء خواهد كرد.

رشد به سمت رفاه و ثبات و تداوم ،مستلزم بهرهگيري

با تاكيد بر فرهنگ و نقش پر اهميت آن در اقتصاد

راهبردي و استفاده اهرمي از منابع موجود ،خالقيت،

كشورها ،سرمايهگذاري منابع مالي عمومي و خصوصي

نوآوري و سرمايهگذاري سنجيده در فرصتهاي

در بخش در حال رشد و نوپاي فرهنگ در كشور،

اقتصادي نويدبخش موجود در همة بخشهاي عمومي و

ميتواند به يك بخش اشتغالزايي تبديل گرديده ،بازده

خصوصي ،در جهت خلق جو تجاري رقابتيتر و

چشمگير و قابل مالحظهي در رشد درآمدها و ديگر

كيفيت زندگي مطلوبتر ميباشد .موفقيت در اين راه

شاخصهاي اقتصادي به جاي گذارد .از طرفي براي

منوط به دست يازيدن به توسعه اقتصادي با خالقيت

تسهيل در امر توسعه اقتصاد فرهنگي 2بايد زيرساخت

بديع و اصرار بر تداوم و ماندگاري ميباشد .بخش

فاوا نيز فراهم شود تا جريان استفاده از فناوري اطالعات

فرهنگي فرصتهاي اقتصادي نامحدودي پيشرو قرار

و ارتباطات )فاوا) در فعاليتهاي روزمره فرهنگي بوجود

ميدهد .تقويت و به كارگيري اين مهارتها و تواناييها

آيد .در اين شرايط ،ميتوان شاهد آشكار شدن

در نهايت به اقتصاد كشورها جان تازهاي خواهد

پيامدهاي فاوا در اقتصاد كشور و نقش آن در توسعه

بخشيد و محصوالت جديد قالب توجه و مؤسسه و

اقتصاد فرهنگي شد .در اين مقاله مدل سنجش تاثير

شركتهايي را كه با توفيق در بازارهاي جهاني رقابت

فاوا بر توسعه اقتصاد فرهنگي ايران مورد بررسي قرار

ايجاد خواهند كرد.

ميگيرد.
فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)
توسعة اقتصاد فرهنگي

فناوري اطالعات

3

همچنانکه بهوسيله انجمن

توسعه اقتصاد فرهنگي به اين معني است كه

فناوري اطالعات آمريکا ( )ITAAتعريف شده است،

استعداد خالق ،ميراث و داشتههاي فرهنگي خود را به

«به مطالعه ،طراحي ،توسعه ،پيادهسازي ،پشتيباني يا

كار گيريم تا از اين طريق رشد اقتصادي را برانگيخته،

مديريت سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر رايانه ،خصوصا
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برنامههاي نرمافزاري و سختافزار رايانه ميپردازد» .به

سه شيوه قابل بررسي است :سرمايهگذاري در،ICT

طور کوتاه ،فناوري اطالعات با مسايلي مانند استفاده از

توليد  ICTو بكارگيري  .ICTسرمايهگذاري در،ICT

رايانههاي الکترونيکي و نرمافزار سرو کار دارد تا

ميزان موجودي سرمايه براي نيروي انساني را افزايش

تبديل ،ذخيره ،حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازيابي

ميدهد و در نتيجه موجب ارتقاي بهرهوري نيروي

اطالعات به شکلي مطمئن و امن انجام پذيرد .اخيرا

كاري و در نتيجه موجب افزايش رشد اقتصادي

تغيير اندکي در اين عبارت داده ميشود تا اين اصطالح

ميشود و از طرفي موجب بكارگيري تكنولوژيهاي

به طور روشن دايره ارتباطات الکترونيک را نيز شامل

جديد در فرآيندتوليد ميگردد.

گردد .بنابراين عدهاي بيشتر مايلند تا فناوري اطالعات
و ارتباطات بكار گيرند( .ويكي پديا) در مفهوم

سرمايه گذري در ICT

كالسيك ،فناوري مجموع دانش تبلور يافته در ابزار و
بحث بوده است كه به سه دسته قابل تقسيم است :از
نگاهي ،تاثيرفناوري در قالب كاالهاي سرمايههاي

رشد اقتصادي

روشهاي توليد است .تأثير فناوري بر رشد از قديم مورد

توليد ICT

بكارگيري ICT

تجسم يافته ،تحليل شده كه نتيجه آن افزايش بهرهوري
سرمايه بوده است؛ در حالت دوم ،فناوري بهرهوري

شكل  :1اثرات سرمايه گذاري در فناوري اطالعات و

نيروي كار را افزايش ميدهد؛ در حالت سوم ،فناوري

ارتباطات بررشد

بهرهوري كل نه لزوما بهرهوري كار يا سرمايه را افزايش
ميدهد .فناوري به عنوان يك عامل در الگوهاي رشد

در حالي كه به كارگيري گسترده  ICTوجود دارد و

بحث ميشود .سولو از پيشگامان در اين زمينه است .از

احتمال اينكه تكنولوژيها منافع بهرهوري مشخصي را

آنجا كه فاوا در صنايع توليدكننده ،نقش ستانده و در

فراهم آورند ،هنوز بحثهاي زيادي ميان اقتصاددانان

صنايع مصرف كننده ،نقش نهاده را دارد ،بنابراين با دو

وجود داشته و دارد و از جمله اينكه  ICTواقعا تا چه

اثر مواجه هستيم .بهبود كيفيت فاوا منجر به تسريع رشد

ميزان براي رشد اقتصادي و انتقال مهم ميباشد.

بهرهوري در صنايع توليدكنندة فاوا و انباشت سريعتر

در سال  1891برنده جايزه نوبل اقتصاد ،رابرت

نهاده در صنايع مصرف كننده فاوا ميشود .بدين ترتيب

سولو به تاثير ICTدراقتصاد پرداخته است .از آن زمان

مدل نئوكالسيكي پيش بيني ميكند كه رشد اقتصادي در

تا به حال بحثهايي در زمينه همكاري  ICTبا

نتيجه اين تعميق سريع و رشد بهرهوري نيروي كاردر

بهرهوري و رشد اقتصادي وجود دارد.در حالي كه در

صنايع مصرف كننده فاوا و پيشرفت فن و رشد

طي آن مدت ICTبه شكل رو به افزايشي با اقتصادهاي

بهرهوري كل درصنايع توليد كننده فاوا اتفاق ميافتد.

توسعه يافته در سراسر جهان پذيرفته شده است.با

(كميجاني )11 ،3111

استفاده از تخمينهاي حساب شده ،پژوهشهاي
 ،OECDنشان داده است كه سرمايه گذري در ،ICT
دليل  0/5تا  1/3درصد رشد ساليانه در چندين طرح

رشد اقتصادي وICT

مطالعات تجربي و تئوري رابطه بين فناوري
اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي حداقل از طريق

اقتصادي در دوره  1885-2000بوده استICD, ( .

)BPEF,OECD 2002, 22
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در حاليكه بكارگيري  ،ICTبراي بهرهوري و رشد

تكنولوژي مهم ميباشد .مدارك بدست آمده از

اقتصادي به شكل رو به افزايشي تاييد شده است،

بررسي موضوعي نشان از اين دارد كه در برخي

مباحثي نيز در رابطه با همكاري نسبي توليد ،ICTو

موقعيتها منافع بهرهوري حاصله از يك سري

استفاده از  ICTوجود دارد .پژوهشهاي اوليه اياالت

سرمايهگذاريهاي  ICTميتوانند به طور ساليانه از

متحده روي رشد بهرهوري در اياالت متحده ريشه و

مرز پنج درصد فراتر رود.

عامل را در توليد  ICTيافت .در سال OECD ،2001

 افزايش  25درصد در بهرهوري  ICTدر كنار همه

يافتههاي پژوهش طوالني مدت دو ساله خود را در

بخشها يك افزايش  0/41درصد را در  GDPملي

رابطه با رشد اقتصادي و اقتصاد جديد منتشر كرد.در

در سال  2003يا به عبارتي  2/29بيليون دالر

بحث تاثير گذاري  ICTدر رشد اقتصادي نمونه

بازدهي دارد .از اين نتايج اينگونه تصور ميشود كه

كاربردي در كشور استراليا مورد بررسي قرار گرفته كه

بقيه بخشهاي جهان نيز همين افزايش را خواهند

به رويكردهاي داخلي و خارجي آن اشاره شده است:

داشت .افزايش يكسان نشان از تعدادي از
شاخصهاي اقتصاد كالن از جمله كارمزدهاي

 رويكردي داخلي

واقعي ،مصارف واقعي ،مقادير سرمايهگذاري و

 استراليا به ميزان بااليي روي  ICTسرمايهگذاري

واردات و صادرات هستند)NOIE 2002, 10( .

كرده و هزينه روي  ICTاكنون بيش از  9درصد از
توليد ناخالص داخلي 4را نشان ميدهد .بخشهايي

 رويكردهاي خارجي

كه به ميزان زيادي روي  ICTسرمايهگذاري

 استراليا بر خالف دارابودن يك بخش كوچك در

كردهاند شامل بخش مالي ،ارتباطات و تسهيالت

توليد  ICTدر مقايسه با ديگر كشورهاي توسعه

(برق ،آب و گاز) ميباشند .در حاليكه

يافته در سراسر جهان يك مصرف كننده مفرط

سرمايهگذاري  ICTدر معدن و كشاورزي كمترين

 ICTبا سطوح سرمايهگذاري در  ICTدر بين

ميزان را دارد.

بيشترين سرمايه گذاران سرتاسر جهان ميباشد.

 در استراليا يك توافق رو به رشد وجود دارد

 از لحاظ منافع بهرهوري حاصل از كاربرد ICT

كه ICTباعث افزايش بهرهوري در بخشهاي

اسناد و مدارك نشان از اين دارد كه استراليا در كنار

اقتصادي كلي يا بخشي ميشودICT .به ميزان 1/22

اياالت متحده به عنوان پيشرو جهان محسوب

درصد افزايش در بهرهوري نيروي كار ميشود.

ميشود .ويژگي منحصر بفرد عملكرد بهرهوري

نتايج مدل سازي نشان ميدهد كه اين صنعت

 ICTدر استراليا مربوط به اين است كه استراليا در

باعث رشد  1/22درصد در GDPاستراليا شده

حال دست يابي به اين قبيل منافع بهرهوري حاصل

است.

از  ICTو در عين حال بدون داشتن بخش عظيمي

 مدارك زيادي وجود دارد كه اين فرضيه را تاييد

در بهرهوري  ICTميباشد) NOIE 2002, 11( .

ميكند كه سرمايهگذاري  ICTمحض به تنهايي
لزوما منجر به منافع بهرهوري  ICTنميشود و

توسعه اقتصادي و ICT

اينكه محيطي كه در آن سرمايهگذاري صورت

افزايش فعاليتهاي اقتصادي پيش شرطي براي

گرفته در بسياري مواقع به اندازه ماهيت خود

كشورهاي در حال توسعه است تا از مردم خود
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حمايت كنند و به استقالل واقعي برسند .فناوري

به طور مشخص ،اين مدل دايره اي به سه بخش

اطالعات و ارتباطات در اقتصاد جهان همانطور كه در

طبقه بندي شده است .هر يک به نمايندگي يکي از سه

عصر حاضر در كشورهاي پيشرفته مشاهده ميشود
نقش حمايت كننده بازي ميكند.

9

ذينفعان دررابطه بين  ICTو توسعه اقتصادي ميباشد.
يکي ديگر از جنبههاي اين مدل با اتصال مثلث جا

به عنوان نمونه پژوهشهاي انجام شده توسط

سازي شده ،هر يک از گروهها را مرتبط مينمايد .فعل

سازمان ملل متحد در سال  9999نشان ميدهد ICT

و انفعال داخل مثلث بين سه اهداف کلي است )3( :

منجر به :الف) دسترسي بهتر به خدمات دولتي؛ ب)

توسعه و گسترش  )9( ،ICTتوسعه پايدار اقتصاد و

فرونشست از تقلب در انتخابات و بدبيني؛ ج) افزايش

( )1دسترسي عادالنه گسترده تر به منافع اقتصادي و

کميت و کيفيت فرصتهاي آموزش؛ د) ايجاد توازن ميان

سرمايههاي اجتماعي گسترده بالقوه كه از طريق ICT

نابرابري در دسترسي به فرصتها و هـ) ارائه خدمات

قابل دسترسي است)Mitchell and Gillis 2003, 3( .

بهبود مراقبتهاي بهداشتي ميگردد .در نتيجه ارتباط

در اين مدل ذينفع اول اعضاي جامعه تعريف شده

بين  ICTو توسعه اقتصادي به نتايج فراتر از اقداماتي

است .براي همين دليل ،باالترين گروه ذينفعان در اين

نظير توليد ناخالص داخلي ،اشتغال و ايجاد

مدل «اعضاي جامعه» است .اگر  ICTنتواند ارزش

سرمايهگذاري منجر ميگردد .اهرم  ICTبه منظور

اجتماعي مطلوب را بواسطه اعضاي جامعه اشاعه دهد

تسهيل گستردهتر کاالهاي عمومي از جمله بهبود

يك ارزش اجتماعي مولد نيست .واژه «جامعه» 8معاني

مراقبتهاي بهداشتي ،سواد ،مسئوليتپذيري و

بسياري دارد .در اين مدل ،جامعه اشاره به گروه بندي

پاسخگويي مدني و دسترسي عادالنه به فرصتهاي

گسترده اي از افرادي است كه داراي منافع مشترك

اقتصادي ،سرمايههاي اجتماعي را ايجاد ميكند و

ايجاد و حفظ کيفيت زندگياند كه از طريق آن

توسعه اقتصادي بالقوه ميتواند از طريق استفاده از ابزار

نسلهاي فعلي و آينده ايمن ،سالمت ،با نشاط و

ديجيتال و ارتباطات راه دور حاصل شود .ديدگاه مهم،

كامياب خواهند شد .اگر چه ذينفعان ممکن است منافع

نقشهاي پوياي شکلگيري سرمايههاي اجتماعي به

قابل توجهي در رشد اقتصادي که ميتواند ازطريق

طور قابل مالحظهاي پيش بيني ميكند توسعه بالقوه

اهرم  ICTباشد بوجود آورند ،منافع مشترک گسترده

اقتصادي ناشي از مزاياي  ICT.تا حدي به دليل

تري كه اعضاي جامعه با هم ميتوانند بوجود آورند

پيچيدگي آن ،از لحاظ تجربي شناسايي رابطه بين ICT

گستردهاي از خدمات در دسترس و مقرون به صرفه،

وتوسعه اقتصادي به طور قابل توجهي دشوار است.

توانايي استفاده از فناوري را براي گسترش آموزش و

()Mitchell and Gillis 2003, 2

پرورش محلي ،بهبود مراقبتهاي بهداشتي ،بهبود

5

تعامل مدني و توسعه براي پشتيباني از مکانيسمهاي
مدل تعديل شكاف ديجيتالي(تاثير  ICTبر توسعه

جامعه هستند .اين طيف از بكارگيري  ICTدر جامعه

اقتصادي)

«تقاضا» 10براي سرمايهگذاري در  ICTدر سطح محلي

مرکز  1WSUمدلي را براي تعديل شكاف ديجيتال

تعريف ميشود.

ايجاد کرده است .اين مدل براي كمك به برنامههاي
توسعه اي است كه هدف آن تاثيرات ICTبر توسعه
اقتصادي است)Mitchell and Gillis 2003, 3( .
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شكل  :1رابطه توسعه اقتصادي وفناوري اطالعات و ارتباطات
منبع2003 Matthew Mitchell and Bill Gillis:

با توجه به گسترده طيف وسيعي از مزاياي بالقوه،

روابط بايد منافع همه ذينفعان را تسهيل نمايد.

 ICTميتواند شرايط توسعه را در جوامع ارائه نمايد،

بنابراين ،اين مدل سه هدف و نقش هر يک از ذينفعان

دو عنصر ضروري براي تهيه زيرساختهاي ICT

رادر ساخت روابط توليدي معني دار و پاسخگو براي

جهت پاسخگويي نيازهاي جامعه وجود دارد )3 :

نيازهاي جامعه را برجسته مينمايد2003, 3( .

تدارك منابع سرمايهگذاري؛  )9نظارت و مقرراتي كه

)Mitchell and Gillis

يک محيط حمايتي و پايدار براي سرمايهگذاري را
فراهم نمايد .در اين مدل ،دو گروه ازذينفعان به عنوان

استقرارICT

مسئول براي سرمايهگذاري و تنظيم زيرساختهاي

تجربه جهاني نشان داده است که محيطهاي

اولين گروه ذينفع

جذب

 ICTشرح داده شده است.

نظارتي

انحصاري

و

بسته،

براي

«سرمايهگذاري  11»ICTناميده ميشود ،به دليل اينكه

سرمايهگذاريهاي خصوصي ،احتمال كمتري دارند.

مجموعه سازمانهاي خصوصي و كسب و كارها در

زيرساختهاي  ICTنياز به يک سرمايهگذاري قابل

درجه اول براي ايجاد زيرساختهاي  ICTمسئولاند.

توجه دارد و دولتهاي قدرتمند ،به ويژه در کشورهاي

گروه دوم ،برچسب «سياست عمومي» 12متشکل

در حال توسعه ،قادر به مقابله با چالشها به تنهايي

از تصميمگيران سياستهاي عمومي هستند که

خواهد بود .با چند استثناء ،سياستهاي دولتها بيش از

سازندگان و تامين كنندگان اوليه زيرساختهاي ICT

بيش آن را روشن ميسازد که آنها قادر و يا مايل به

راتسهيل ،تنظيم و فراهم ميسازند.

سرمايهگذاري و احداث زير ساختهاي  ICTنيستند،

همانطور که در مدل ،به تصوير کشيده شده است
ارتباط بين  ICTو توسعه در سه گروه از ذينفعان

سرمايهگذاريهاي غير دولتي به طور فزاينده اي نقشي
حياتي در تعديل شکاف ديجيتال دارند.

مطرح گرديده است .براي موفقيت و پايداري ،اين
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براي نيل به هدف استقرار مناسب و عادالنه

متمركز ميگردد .مدل ارائه شده در بحث قبلي يک

زيرساختهاي  ،ICTشناسايي سه رويكرد ضروري

ابزار ممکن را براي درک ،توصيف و تأثير مفيد ارتباط

خواهد بود :اول ،بايد تقاضاي بازار براي  ،ICTدوم،

بين  ICTو توسعه اقتصادي را نشان داد.

کاربران نهايي زيرساختهاي  ،ICTيعني اعضاي يک
جامعه كه بهترين موقعيت براي نشان دادن تقاضا براي

استراتژي توسعه اقتصاد فرهنگي

بعد

اين استراتژي براي اولين بار توسط آندرسون 13در

مقرراتي و نظارتي محيط ميباشد .تصميم سازان و

سال  2002براي ايالت ميشيگان مطرح شد كه برآن

سياستگزاران خط مشي عمومي مسئوليت توسعه دادن

دسته از فعاليتهايي كه در حوزة مستقيم دپارتمانهاي

و حفظ نظارت و مقررات محيط را دارند که

تاريخ ،هنر و كتابخانهها 14و بخشهاي مشابه آن در

سرمايهگذاري توسط سازمانهاي خصوصي و کسب و

دولت و بخش فرهنگي ميشيگان قرار ميگيرند ،متمركز

کار در زيرساخت  ICTرا ترغيب مينمايد .در نهايت،

ميباشد .هدف نهايي آنها دستيابي به پتانسيل

بايد تمايل براي سرمايه گذاران در  ICTبا پذيرش

15

اقتصادي بخش فرهنگي ميشيگان بود .آندرسون

ريسك وجود داشته باشد .بدون سرمايهگذاري سرمايه

معتقد بود به تنهايي قادر به انجام اين امر نميباشد .به

خصوصي ،هدف استقرار مناسب  ICTممکن است

هر حال ،او مشتاق پذيرفتن چالش رهبري ،كاركردن با

هرگز محقق نشود .بنابراين ،اين سه ذينفع (اعضاي

دپارتمانهاي ديگر اياالت ،طراحان اقتصادي ،حوزهها،

جامعه ،سياستگذاران و سرمايه گذاران  )ICTدر تعاملي

اجتماعات و سازمانها و افراد خالق و كارآفرين

با يكديگر هستند)Mitchell and Gillis ,2003:3-4( .

ميباشد .استراتژي تدوين شده در دپارتمان HAL

سرمايهگذاري در بازار  ICTهستند و سوم،

درراستاي تالش براي تعديل شكاف ديجيتالي،
 ICTبراي تحريک و يا توسعه اقتصادي و انساني كه

شامل پنج بعد بر اساس شكل زير طبقه بندي شده
است:

نشاندهنده نويد بزرگي براي رفاه عمومي جهاني است،

جاذبه هاي فرهنگي

كارفريني فرهنگي

سرمايه انساني

توسعه
اقتصاد

مشاركت و همكاري فرهنگي

فرهنگي
CED

اهرم فرهنگي
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 )3جاذبههاي فرهنگي

16

وتالش براي ايجاد همكاريهايي بين دو بخش مذكوردر

منظور از جاذبههاي فرهنگي ،نهادها و مكانهاي

راستاي جذب كردن ،حمايت از نيروي كار و سرمايه

فرهنگي ميباشند كه هنرمندان و افراد خالق در آنها

گذاران و ايجاد انگيزه در مردم براي استفاده از

گرد هم ميآيند و آثار و ايدههايشان را به اشتراك

فرصتهاي تجاري را بوجود آوردANDERSON ( .

ميگذارند ،افراد و تجارتهاي مختلف را به خود جلب

)2005, 6&20

كرده و به تسلط خود در ميآورند .لذا تقويت مكانها و

 -برند فرهنگي  :ارائه تصوير جديدي از

مؤسسات با توانايي جذب و نگه داشتن اشخاص و

كشور/منطقه/محله كه ميراث فرهنگي و طبيعي را در

كسب و كارها تعيين ميراث فرهنگي محلي يا منطقهاي،

برگرفته و به عنوان عامل برتر جامعه-محور تلقي

جلب توريستها ،داراييهاي فرهنگي (بزرگ و

ميگردد)ANDERSON 2005, 6&20( .

كوچك) ،رشد اقتصادي بيشتر را تسريع مينمايد.

 -منابع فرهنگي :20منابع فرهنگي ،ساختمانهاي

كشور/منطقه/محله بايد تضمين كند كه اين مكانها و

تاريخي ،ساختارهاي قديمي و مكانهاي باستاني را در

مؤسسات و افرادي كه خالقيتشان حمايتشان

بر ميگيرد)Richard 2004, 5( .

19

ميكند ،منابع مورد نياز جهت قوي ،پرشور و جذاب
ماندن را داشته باشند .اين قبيل داراييهاي فرهنگي به

 )2اهرم فرهنگي

21

منطقه هويت بخشيده و گردشگران را به سمت خود

منظور ابنيه تاريخي ،جاذبههاي فرهنگي و كاركنان

ميكشاند و روند رشد اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل

خالق و مشاغل و سرمايهگذاري فرهنگي هستند كه

مينمايند )ANDERSON 2005, 6&20( .اين بخش

جوامع و دستاندركاران توسعه اقتصادي كشور/

مشتمل است بر:

منطقه /محله ميبايد بتوانند اهرمهاي فرهنگي را

 -توريسم فرهنگي :17صنعت جهانگردي فرهنگي و

گسترش داده و براي اين موارد ،تشويقها و تمهيداتي

تأثيرات اقتصادي آن از طريق گسترش تورها ،بهبود

را در نظر بگيرند .به عبارتي نقش فرهنگ ميتواند

خدمات ارائه شده به بازديد كننده گان ،و بازاريابي

براي ايجاد رشد تجاري منطقهاي و محلي ،تقويت

قويتر توسعه خواهد يافتANDERSON 2005, ( .

انگيزههاي توسعة اقتصادي فرهنگي منطقه و ارتقاي و

)6&20

عرضة صنايع فرهنگي كليدي به مثابة اهرمي عمل
18

 -جاذبه تجاري  :به مفهوم استفاده آگاهانه از منابع

نمايد .رهبران فرهنگي و طراحان اقتصادي جامعه

فرهنگي جهت ايجاد محيطي با هدف جذب تجارتهاي

فعاالنه جهت افزايش آگاهي اينكه چگونه فرهنگ

جديد وحفظ تجارت و كسب و كارهاي موجودمي

ميتواند براي اعمال نفوذ بر رشد تجاري محلي و

باشد.داراييهاي فرهنگي به طورفعال براي كمك به

منطقهاي مورد استفاده قرار گيرد و تقويت انگيزهها

جذب ،توسعه و حفاظت از تجارت و بازرگاني به كار

براي انجام چنين كاري از طريق موارد ذيل دست به

گرفته ميشوند .رهبران فرهنگي جاذبههاي فرهنگي را

كار خواهند شد) ANDERSON ,2005,P6&20) .

بدين منظوربا اهميت تلقي مينمايند كه ايجاد رابطه
بين بخشهاي فرهنگي و تجاري (غير فرهنگي) را

ـ آمادگي فرهنگي : 22آماده شدن براي توسعة اقتصاد

تضمين نموده و اينكه جاذبههاي تجارت و بازرگاني

فرهنگي و ايجاد ابتكار عملهايي كه به فرهنگ و

مزايايي را در ارتباط بين بخش فرهنگي و غير فرهنگي

پتانسيلهاي اقتصادي بخش فرهنگ ارزش داده و آن را
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حمايت ميكند قلمداد ميگردد .جوامعي كه به طور

افراد) و بازگشت به سرمايهگذاري دروني و مؤثر كمك

كامل در اين فرآيند شركت دارند دسترسي بيشتري به

ميكند)ANDERSON 2005, 22-23) .
25

منابع و داد و ستاندهها خواهند داشت .تشكيل شوراي

ـ

هنرها و مسايل فرهنگي به آمادگي توسعة اقتصادي

فيلم/تلويزيون/آگهي بازرگاني باهدف افزايش تأثير

فرهنگي كمك ميكنند)ANDERSON 2005, 22) .

اقتصادي هم در درآمدهاي شخصي و هم در

ـ برنامهريزي و پشتيباني فني23جهت حفظ آثار

درآمدهاي مالياتي و تاثير اقتصادي آن بر توريسم23( .

تاريخي :كشور ميبايد به طور قانوني ابزارهاي موجود

)ANDERSON 2005,

ارتقاي

رسانه :

صنعت

تقويت

صنايع

را براي برخورداري از حفظ آثار تاريخي جهت حفظ
ويژگي منحصر بفرد تقويت كند .اين امر بايد شامل

 )1كارآفريني فرهنگي

26

شناختن حفظ آثار تاريخي به عنوان سرماية عمومي،

بخش فرهنگي يكي از بخشهايي است كه ميتواند

افزايش مجازاتهاي تخريب بناهاي تاريخي ،ارائه

از سريعترين رشد در كشور برخوردار باشد به نحوي

جايگاه قانوني مشخص به سازمانهاي حفاظت در

كه آفرينشگر ،خالق ،فراگير و سازش پذير با انواع

هيئتهاي قضايي و تضمين اينكه بخشي از بودجة

محيطهاي اقتصادي و فرهنگي است .طراحهاي

كشور براي ترميم و بازسازي ساختمانهاي تاريخي

كوچك ،صنايع ،كارهاي مربوط به رسانة ديجيتالي و

مصرف خواهد شد.

موسيقي براي توسعه و ترقي مناسب هستند .به طور

ـ بستة تشويقي :24ايجاد بستة تشويقي توسعة اقتصادي

كلي ،اين بخش فرصتهاي نامحدودي براي كارآفريني و

فرهنگي (مانند انگيزهها ،سرمايهها ،كمكهاي مالي ،و

ايجاد اشتغال در جوامع شهري ،روستايي و حومة شهر

وامها) براي سرمايهگذاري راهبردي فرهنگي به منظور:

در سرتاسر كشور فراهم ميآورد .آنها به شكل مستقيم

ـ برانگيختن توسعة مؤسسه فرهنگي خالق ،ايجاد

و غير مستقيم به اقتصاد ياري ميرسانند .مؤسسات

اشتغال ،توسعة استفادة چند منظوره ،و اصالح

خالق ،فرهنگ محور شامل هنرمندان نوظهور و به تبع

تأسيسات زيربنايي؛

آن طرحهاي كوچك و تجارتهاي رسانهاي وساير

ـ ارتقاء حفظ آثار تاريخي؛

فعاليتهاي كارآفريني انتفاعي و غيرانتفاعي ميباشند.

ـ جذب سرمايهگذاري خصوصي جديد.

( )ANDERSON 2005, 21اين قسمت از راهبردها

اين بسته بر منابع موجود ،شامل تعدادي از

عبارتست از:
21

شوراهاي فعاليتهاي فرهنگي و هنري ،كمك هزينههاي

ـ صنايع دستي  :رشد مؤسسات خالق و توسعة

فرهنگي و هنري ،حفظ آثار تاريخي سياحتي ،دفتر

ماندگار اقتصاد فرهنگي در كشور/منطقه/محله به

اعتبارات مالياتي و حفظ آثار تاريخي ،سازمان تاريخي

واسطة همكاري ،هماهنگي و ارتقاي صنايع دستي

و كمكهاي مجاز فرمانداري محلي ،و بودجة برخي

رونق مييابد .اين صنايع همچنين به خوبي براي

كتابخانهها متمركز خواهد شد .اين بسته الگوي

همكاري با ميراث فرهنگي و نوآوريهاي توريسم

جديدي را ايجاد ميكند كه به تغيير مفاهيم از

فرهنگي و فراهم آوردن فرصتهايي جديد جهت

هزينههاي فرهنگي به عنوان داشتههاي بيارزش به

سرمايهگذاري خصوصي ،ايجاد اشتغال و كارآموزي

سرمايهگذاريهاي راهبردي حياتي در رونقبخشي

مناسب و سازگار ميباشندANDERSON 2005, ( .

جامعه از طريق اشتغال مداوم منابع فرهنگي (سازمان و

)21
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ـ مراكز تجاري فرهنگي آن الين :28طراحي وب سايتي

 رهبري جامعه ،دولت و سازمان (رهبران)؛

جهت ارتقاي محصوالت كارآفرينان خالق فرهنگي به

 توسعة نيروي كار بخش مبتكر (كاركنان)؛

بازار جهاني ،لينكهاي اينترنتي درونبخشي دولت

 توسعة موسسات خالق (تجارت سودآور)؛

جهت آگاهي و استفادة مشتريان وحمايتهاي مالي

 توسعة سازمانهاي فرهنگي و خالقان فرهنگي

خصوصي جهت تضمين تداومپذيري طوالني مدت

(هنرمندان ،صنعتگران ،صنعت كاران و كارهاي غير

مورد تاكيد ميباشد)ANDERSON, 2005, 21) .

انتفاعي).

ـ حمايت از مؤسسات خالق :29امكان خريد يكجا و
در دسترس ،كمك به توسعة مشاغل كوچك ،كه براي
مؤسسات خالق و كارآفرينان فرهنگي طراحي شده،
ايجاد خواهد شد)ANDERSON, 2005, 21) .
 )4سرمايه انساني

توسعة اقتصاد فرهنگي پايدار مستلزم اين است كه
مديران فرهنگي از منابع يادگيري ،مشاوره و فرصتهاي
آموزشي كه به آنها اجازه ميدهد هر چه بيشتر در
استفاده از ابزارهاي مديريتي ،طرحريزي ،تأمين منابع
مالي ،روابط اجتماعي ،بازاريابي و ارزيابي خبره گردند،
برخودار باشند .لزوم وجود اين منابع به واسطة عواملي
چون جامعه ،رهبران دولتي و سازماني كاركنان بخش
فرهنگي /خالق و هنرمندان ،صنعت گران و مشاغل
غير انتفاعي ايجاد ميگردد .مدارس و دانشگاهها در
مسير

اين

حركت رو به جلوي استراتژي توسعة اقتصاد
فرهنگي در زمان منابع محدود ،نيازمند تالش دسته
جمعي كشور شامل بسياري از بخشها خواهد بود:
 جستجوي فرصتها جهت اعمال نفوذ و به اشتراك

30

تالش

 )5مشاركتها و همكاريها

31

عظيم

مشاركت

پراهميتي

خواهندداشت.فراهم كردن فرصتهاي توسعة آموزشي و
رهبري كه خالقيت و ابتكار فردي را بر ميانگيزد و به
رهبران اكنون و آينده ،منابع مورد نياز براي هدايت
رشد اقتصادي فرهنگي طوالني مدت و توسعة خالقيت
جامعه را ارائه ميدهد .جهت تضمين كارآيي طوالني
مدت استراتژي توسعة اقتصاد فرهنگي و طوالني مدت
بخش فرهنگي كشور بايد سرماية انساني كشور را
پروراند و تحت كنترل داشت .اين شامل فراهم كردن
منابع آموزشي ،برنامهها ،مؤسسات ،مشاوران و
برنامههاي ارزشيابي براي موارد ذيل خواهد بود:

گذاشتن منابع به سوي اجراي موفق اهداف و
آرمانهاي مشترك توسعة اقتصاد فرهنگي گرد هم
خواهند آمد.
 گسترش ابتكارات ،برنامهها و سرويسهاي مشترك
جديد)ANDERSON ,2005, 24) .
طراحي مدل توسعه اقتصاد فرهنگي و تاثير ICT

در اين مقاله از ابعاد استراتژي توسعه اقتصاد
فرهنگي معرفي شده در ايالت ميشيگان ،جهت طراحي
مدل توسعه اقتصاد فرهنگي كشور ايران استفاده شده
است و نقش  ICTبه عنوان عامل اثرگذار بر هر يك از
ابعاد اقتصاد فرهنگي به مدل اضافه گرديده است ،در
اين مدل توسعه اقتصاد فرهنگي به عنوان متغير
وابسته و  ICTبه عنوان متغير مستقل تلقي گرديده و
هريك از ابعاد كه شامل مؤلفههايي ميباشند ،به عنوان
متغيرهاي ميانجي نقش بازي ميكنند و با استفاده از
نرم افزار  MATLABو با استناد به نظر خبرگان مدل
تاثير  ICTبر توسعه اقتصاد فرهنگي ايران را مورد
سنجش قرار گرفته است:

()ANDERSON 2005, 23
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شكل شماره  :4مؤلفه هاي توسعه اقتصاد فرهنگي و نقش IT

موارد كاري دشوار و حتي ناممكن است .امروزه تالش

ـ مدل كمي  ICTو CED

مدل را ميتوان نمايش ترسيمي و محاسباتي از

بيشتر دانشمندان حوزه علوم مديريت در بهرهگيري از

واقعيت دانست كه تحت شرايطي ميتوان جايگزين آن

اين گونه مدلها براي بهينه سازي تصميمات و افزايش

شود.مدلها به اين دليل طراحي ميشوند كه ما نتايج

اثربخشي و كارايي تصميم گيري است ،زيرا اگر مدل

تصميمات مان را قبل از پياده سازي در محيط واقعي

سازي مسايل در اين چارچوب صورت گيرد،

كه يقينا با هزينه و ريسك باال انجام خواهد پذيرفت،

خروجيهاي تصميم به سادگي ميتواند با تغيير

در يك محيط مجازي و شبيه سازي شده اجرا نماييم و

متغيرها با اجراي مدل در فضاي مجازي پيدا شود.

نتايج آن را تحليل كنيم .آنچه در اين پژوهش به عنوان

براي اين منظور وزن هر يك از ابعاد  ICTبه كمك

مدل رياضي به كار رفته است از نوع مدلهاي سمبوليك

دونوع پرسشنامه (مقايسه زوجي ومقايسه نيمه

است ،اين نوع مدل به لحاظ نتيجه از ساير مدلها

متريكتكي) كه در اختيار هفت تن از متخصصين

كاربرديتر بوده ،اما به دليل اينكه مدل سازي مسايل در

رشتههاي اقتصاد ومديريت فناوري اطالعات قرار

اين قالب بسيار پيچيده و دشوار ميباشد ،در بسياري از

گرفت ،محاسبه شده است.

جدول :3اندازه گيري بعد جاذبه هاي فرهنگي
نيمه متريک تکي

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

بعدجاذبههاي فرهنگي
توريسم فرهنگي

942.5

94440

93494

9313

جاذبه تجاري

9425.

94119

93113

9399

منابع فرهنگي

94213

943.0

9343

9393

برند فرهنگي

9421.

94941

9391

9334

3

3

9

3

جمع
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جدول :9اندازه گيري بعد سرمايه انساني
نيمه متريک تکي

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

بعد سرمايه انساني
فرصتهاي آموزشي

93141

93111

93913

9344

مشاوره با هنرمندان و صنعت گران

93931

93141

93391

931

مدارس و دانشگاهها

93111

93944

93439

9391

3

3

9

3

جمع

سرمايه انساني 9/25

 )3بعدجاذبههاي فرهنگي
همانگونه كه مالحظه ميشود صاحب نظران در
مجموع از  399امتياز بعد جاذبههاي فرهنگي 13نمره

مدارس و دانشگاهها 9/21

مشاوره با هنرمندان و
صنعت گران9/1

را به توريسم فرهنگي 99 ،نمره را به جاذبههاي

فرصت هاي آموزشي 9/4.

تجاري 93 ،نمره را به منابع فرهنگي و به برند فرهنگي

نمودار : 9اندازه گيري بعد سرمايه انساني

نمره  34منظور نمودند( .جدول )3

 )1بعد مشاركت فرهنگي

جاذبه هاي فرهنگي 9/91

همانگونه كه مالحظه ميشود صاحب نظران در
مجموع از  399امتياز بعد مشاركت فرهنگي 31نمره را

منابع فرهنگي 9/23

برند فرهنگي 9/34

توريسم فرهنگي 9/13

جاذبه تجاري 9/20

به طرحهاي ابتكاري و  19نمره را به كمك ومشاوره
كارآفرينان منظور نمودند( .جدول )1

نمودار :3اندازه گيري بعد جاذبه هاي فرهنگي

مشاركت فرهنگي 0/91

 )2بعد سرمايه انساني
همانگونه كه مالحظه ميشود صاحب نظران در

كمك و مشاوره

طرحهاي ابتكاري 0/86

مجموع از  399امتياز بعد سرمايه انساني  44نمره را به
فرصتهاي آموزشي 19 ،نمره را به مشاوره با هنرمندان
و صنعت گرن و به مدارس و دانشگاهها نمره 91

كارآفرينان 0/23

نمودار : 1اندازه گيري بعد مشاركت فرهنگي

منظور نمودند.
جدول : 1اندازه گيري بعد مشاركت فرهنگي
نيمه متريک تکي

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

بعد مشاركت فرهنگي
طرحهاي ابتكاري

93499

93133

33111

9331

كمك ومشاوره گارآفرينان

93191

93319

93344

9319

3

3

9

3

جمع
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جدول :4اندازه گيري بعد كارآفريني فرهنگي
نيمه متريک تکي

زوجي

وزن كل

-4بعد كارآفريني فرهنگيوزن نهايي

بعد كارآفريني فرهنگي
صنايع دستي

93131

93113

93133

9341

مراكز تجاري فرهنگي آنالين

93113

93144

9341

9314

حمايت از مؤسسات خالق

93191

93941

93491

939

3

3

9

3

جمع

 )5بعد اهرم فرهنگي

 )4بعد كارآفريني فرهنگي
همانگونه كه مالحظه ميشود صاحب نظران در

همانگونه كه مالحظه ميشود صاحب نظران در

مجموع از  399امتياز بعد كارآفريني فرهنگي  41نمره

مجموع از  399امتياز بعد اهرم فرهنگي 91نمره را به

را به صنايع دستي 14 ،نمره را به مراكز تجاري

صنعت رسانهاي 91 ،نمره را به ميراث تاريخي93 ،

فرهنگي آنالين و به حمايت از مؤسسات خالق نمره

نمره را به آمادگي فرهنگي 34 ،نمره به بسته آموزشي و

 99منظور نمودند( .جدول )4

به كمك و برنامه ريزي فني نمره  33منظور نمودند.
(جدول )1

كارآفريني فرهنگي943.

اهرم فرهنگي

مراكز تجاري فرهنگي

حمايت از مؤسسات خالق

آنالين 9/1.

9/2

0193

صنايع دستي 9/41

نمودار :4اندازه گيري بعد كارآفريني فرهنگي

بسته تشويقي

كمك و برنامه ريزي

0/91

فني0/99

ميراث تاريخي

آمادگي فرهنگي

0/32

0/39
صنعت رسانه اي
0/36

نمودار :1اندازه گيري بعد اهرم

جدول : 1اندازه گيري بعد اهرم
نيمه متريک تکي

زوجي

وزن كل

وزن نهايي

بعداهرم فرهنگي
صنعت رسانه اي

93999

93149

93139

9391

ميراث تاريخي

93313

93933

93419

9391

آمادگي فرهنگي

93393

93994

93431

9393

بسته تشويقي

93991

93319

9314

9334

كمك و برنامه ريزي فني

93391

93993

93993

9333

3

3

9

3

جمع
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نمودار : 3مدل كمي
فرهنگي ،نقش آن به عنوان «اقتصاد شبانه» است به

نتيجه گيري
از آنجاييكه در اين مقاله تنها به طراحي مدل

عبارتي يك «اقتصاد مصرفگراي» متمركز بر فرهنگ

سنجش تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه

سرگرمي و اوقات فراغت بوده كه دراين اقتصاد شبها

اقتصاد فرهنگي ايران پرداخته شد ،پيشنهاد ميگردد كه

نبايد نگران از دست رفتن منافع اقتصادي همچون

مدل كمي بدست آمده در سطوح تقسيمات كشوري،

روزها شد به عبارتي بخش اعظم مصرف فرهنگي،

در حوزههاي اقتصادي و فرهنگي و در ارگانها،

عصرها و شبها رخ ميدهد .لذا با تاكيد بر نقش

سازمانها و نهادهاي فرهنگي و اقتصادي مورد سنجش

كليدي حوزه فرهنگ در اقتصاد ،توسعه اقتصاد فرهنگي

قرار گيرد .مشخصة منحصر به فرد اقتصاد بخش

موفق مستلزم داشتن چشمانداز ،طرحريزي يكپارچه،
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Historical
www.wisconsinhistory.org.
7)

Society.

،كار و تشريك مساعي همه جانبه و جامعهاي خالق

Matthew Mitchell and Bill Gillis. (2003).
Making Sense of the Relationship between
Information Communication Technologies
and Economic Development, Washington
State University / Center to Bridge the
Digital Divide.

.پرشور و پايدار با محوريت فناوري اطالعات ميباشد
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Department Of History, Arts And Libraries(Hal)
15
Anderson
16
Cultural Magnets
17
Cultural Tourism
18
Business Attraction
19
Brand
20
Cultural Resources.
21
Cultural Leverage
22
Cultural Readiness.
23
Technical Assistance And Planning.
24
Stimulus Package.
25
Media Industry Promotion.
26
Cultural Entrepreneurship
27
Craftworks
28
Online Cultural Marketplace.
29
Creative Enterprise Support.
30
Human Capital
31
Grow Partnerships And Collaborations.

 راهكارهاي عملي،با توجه به ضرايب مدل كمي
پيشنهادي در جهت توسعه اقتصاد فرهنگي كه از طريق
سرمايهگذاري و بكارگيري فناوري اطالعات و
:ارتباطات در بخشهاي زير حاصل ميشوند عبارتند از
 حمايت از جاذبههاي فرهنگي؛
 استعداد و خالقيت فردي در راستاي، رشد مهارتها

2

توسعه سرمايه انساني؛
 سرمايهگذاري در جذب توريسم فرهنگي شهري و
روستايي از طريق ايجاد كانونهاي صنعت
گردشگري؛
 توسعه منابع فرهنگي و صنايع خالق فرهنگي؛
 توسعه مشاغل كارآفرين؛
 آموزش اقتصاد جديد مبتني بر فرهنگ؛
 ارتقاء دانش فرهنگي در جامعه؛
 ارائه پژوهشهاي علمي مستمر در مورد معيارهاي
تجاري و غير تجاري فرهنگي؛
. شبكههاي حفظ آثار تاريخي و ميراث فرهنگي
منابع و ماخذ
 نقش.)3111). محمود، محمود زاده، اكبر،) كميجاني3
فناوري اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادي
www.Sid.ir ، پژوهشنامه اقتصادي.ايران
www.fa.wikipedia.org) ويكي پديا9
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