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 هچکید
 -یفرهنگ یوکارها کسبو  کارآفرینانه بازاریابی حوزة دو در مؤثر ییهمگرا یجادنوپردازانه و ا کنکاشی با حاضر پژوهش

 گیری بهره با و کند می تبیین یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب در را ینانهکارآفر یابیبازار الگوی یستیو چ چگونگی ،یهنر

. کند یم یحرا تشر یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب یابیبازار های یتفعال دهی سامان ةیوشها  برخاسته از داده ةنظری راهبرد از

 یوکارها کسب شامل ماریآ ةجامعاست.  کیفی ها داده گردآوری روش لحاظو از  دینظر هدف کاربر از رو پیش تحقیق

با  یقعم های مصاحبهابزار مصاحبه،  و ینظر یریگ از روش نمونه یریگ بهره با که خالق است یعصنا ةحوز یهنر -یفرهنگ

در  ینانهکارآفر یابیبازار یمحور ةمقول دهد ینشان م پژوهش نتایج .است گرفته انجام هنری -فرهنگی ینانکارآفر از نفر 20

 کارآفرینانه نگرش و ذهنیت علی شرایط از ناشی است که یفرهنگ ةینانکارآفر یشگرا یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب

 ارزشو  یخلق ارزش فرهنگ به ینانهکارآفر یابیبازار های تاکتیک و کارآفرینانه بازاریابی یراهبردها اساسبر و است

 فرهنگ سازی، شبکه شامل ای ینهزم یطشرا ،همچنین. است هشد منتهی ینانهکارآفر یابیبازار یامدپ عنوان به یاقتصاد

 هب،دولت، مذ ی،عوامل اجتماع شامل یطیمح یطشرا عالوه به انسانی سرمایةو  یداخل زاریابیبا ساختار، کارآفرینانه،

 .دشناخته شدن یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب کارآفرینانة بازاریابی بر مؤثر عواملو دانشگاه  زیست یطمحرسانه، 

 
 .ها داده از برخاسته نظریة ی،هنر -یفرهنگ یوکارها کسبخالق،  یعصنا ینانه،کارآفر یابیبازار :یدیکل های واژه
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 مقدمه
رشد  منظور به در اقتصاد، یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبخالق و  یعصنا یتاهم شدن نمایان با

 وکارها کسب یندر ا بازاریابی مقولةبر  یدتأکتوجه و  به نیاز امروزه ،وکارها کسب ینا ةو توسع

 بهامر  اینو  است شده چنداندو ها آن های یژگیمتناسب با بافت و و یالگوها و ها مدل ارائةو 

و  یزیر برنامه های یتو فعال هنری -یفرهنگ یوکارها کسب مورددر یدانش ةبدن ةتوسع

 دلیلبه وکارها کسب این. (Jones & Rowly, 2011) است شده منجر اهآن بازاریابی های راهبرد

 مرسوم صنایع بییامتفاوت از بازار بازاریابی های شیوه از ،خود فرد منحصربه های یژگیو

 .کنند می استفاده

 کشورهای اقتصاد در فراوانی مشارکت فرهنگی صنایع شکوفایی و رونق ،محققان عقیدة به

(. Klamer, 2012) دارد فرهنگی های ارزش و ها سنت پایداری همچنین و توسعه درحال

 توانند می چگونه که اند کرده بررسی علمی های پژوهش و مطالعات از وسیعی حجم درنتیجه،

 مناسب های وام ارائة مانند را یشنهادهاییپ ها آن. دهند ارتقا را هنر بخش مؤثر طور به

(Barrowclogh & Kozul-Wright, 2008)، بازاریابی های مهارت آموزش (Hagoort, 2007)  و

محصوالت  یارتقا درهنرمندان  تا اند دهرک مطرح (Klamer, 2011) ینانهکارآفر یها مهارت

 برای یانداز چشم فرهنگی کارآفرینبه فروش برسانند.  ها را آن و شوند موفقخالق خود 

 و افراد منابع، آوردندستبه برای اشتیاقی همچنین و هنری -فرهنگی وکار کسب یک ایجاد

 بهره بی ارتباط این از اغلب هنری بخش .(Philips, 2011) دارد آن توسعة منظور به مشتریان

 .کند یانداز راه را خود وکار کسب تواند نمی هنرمند ،بنابراین ؛است

 نبود همچنین،. است افراد متفاوت ذهنیت اغلب ،صنایع ینا نیافتن توسعه اصلی موانع از یکی

 منجر دیگر های یتظرف کمبود به بازاریابی های فعالیت نکردن ساماندهی و کارآفرینانه های نگرش

 بودن،ای حرفه ،وکار کسب و بازاریابی ،مدیریت ینةزم در هنرمندان هایمهارت ،رو ینا از. شود می

 .(Klamer, 2011) است اندک بازار عمومی دانش و پذیری یسکر به اعتماد ،یساز شبکه

است. با توجه  هنری -فرهنگی کارآفرینان بازاریابی های شیوه لگویابیا حاضر پژوهش هدف

 ی،هنر -یفرهنگ یوکارها کسب ینانهکارآفر یابیبازار ةکنند یینتبجامع  یو الگو مدل نبودبه 

از راهبرد  یریگ بهره اب ینانهکارآفر یابیبازار یها و مقوله اجزا عناصر، یو چگونگ یستیچ شناخت
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 ادبیات براساساست.  یتحائز اهم وکارها کسب یندر ا ها برخاسته از داده ةنظری کیفی پژوهش

 یوکارها کسبو  ها سازماندر  ینانهکارآفر یابیاز بازار یمختلف یالگوها تاکنون ،پژوهش

 فرایندی یخود الگوها ةمطالع روش مبنای بر حوزه این گرانشده است و پژوهش یبررس مرسوم

(Hills & Hultman, 2011 ،)عملکردی (Gilmore, 2011 ،)یکپارچه (Morris, 2011 )آن از... و 

به نیز پژوهش این در قبلی های پژوهش در شدهییشناسا یها مؤلفهاز اجزا و  برخی .اند داده ارائه

 یوکارها کسبدر پژوهش حاضر  یراز ،است هشد ییردچار تغ ها آن یتاما ماه ،شود می برده کار

 ی،اقتصاد ارزشو  یفرهنگ محتوای دربرگرفتن دلیل به که شود یم مطالعه یهنر -یفرهنگ

 یابیموجود بازار یها و مدل الگوها درنتیجه، مرسوم است. یوکارها کسب یگرمتفاوت از د

 ،مبنا این بر .ندنک نمی یینرا تب وکارها کسب ینا ینانهکارآفر یابیبازار ةشیو یخوب به ینانهکارآفر

در  ینانهکارآفر یابیبازار الگوی: است صورت ینا  به حاضر پژوهش اصلی پرسش

 شده است؟ یلتشک یچگونه است؟ و از چه عناصر یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب

 

 پژوهش پیشینةو  ینظر یبر مبان مروری
 کارآفرینانه یبازاریاب

و  یرخطیغنشده، یزیربرنامه یتفعال یک را ینانهکارآفر یابیبازار یهایتفعال (2011) موریس

( 2010و همکاران ) ماریتز .(Morris, 2011) است کرده یفتوص ینکارآفر یاییرؤ یابیارباز

 یکی،چر بازاریابی مانند بازاریابی نوآورانة های فعالیت شامل کارآفرینانه بازاریابیداشتند  اظهار

 ,Morris) کارآفرینانه بازاریابی یبرا را یدیکل یها مؤلفه گرانپژوهش .است ...و ویروسی

2011; Hills & Hulltman, 2011; Morrish, 2011)  یمحور فرصت ،نگرانه پیش گرایششامل، 

 ارزشو خلق  گرایی امکان منابع، مدیریت ،پذیری یسکر ،نوآوری ی،مشتر به توجه شدت

 بینی پیش را ها فرصت ،دارند تمایل کردنخطر بهو  اند فعال یشبکه  هایی شرکت .اند دانسته

 دارند تمایلبهبود محصول خود  یبرا یاضاف تالش بهو  (Jones & Rowly, 2011) کنند می

(Lindstrom, 2011). خود  وکار کسببهبود  یبرا یدجد های راه جویو در جست دائم ها آن

 بازاریابی هایفرایند دادن انجام است معتقد( 2011) موریش .(Schmitt, 2012) هستند

 های شرکت. شود می بازاریابی های تاکتیک و ها راهبرد یاثربخش افزایش موجب کارآفرینانه
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 دنکن می تمرکز مشتریان با رابطه دایجا منظور بهو خالقانه  یدجد هایروش بر محور مشتری

(Schmitt, 2012.) مرتبط با  ینانهکارآفر یابیبازار کنند ی( اذعان م201۶) 1همکاران و مورت

 کلیدی منابع کردنهرما ،یانبا مشتر یکمحصوالت نوآورانه همگام با تعامل نزد ةتوسع

(Kellermans et al., 2016 )نوآورانه های تکنیک از استفاده و (Hallback & Gabrielsson, 

 کارآفرینانه، گرایش بازار، ایش( گر2017) 2بازار است. جوگراتنام یرشپذ منظور به( 2013

 .داند می ارزش خلق در کارآفرینانه بازاریابی های مزیترا  یو اجتماع فکری سرمایة
 

 (پژوهشگر) پردازان هینظر دیاز د نانهیکارآفر یابی. عناصر بازار۱ جدول
 دیتأکمورد  ابعاد سال پرداز هینظر

 محورندیفرا ،دیجد یهاروش تحول، ۲۰۰۲ چاستون
 با دوطرفه تماس ،ها فرصت یینوآورانه به منابع، شناسا کردیرو ۲۰۰۲ همکاران و سیمور

 دیجد ارزش خلق ،یمشتر
 گرافرصت خالق، ،ریپذ سکیر ،یرسمریغ ۲۰۰۳ کارسون 

تجربه و شهود،  ،یرسمریغ ،ینوآور ،یریپذ انعطاف ،یسازسفارش ۲۰۱۱ هالتمن و لزیه
 ییگرافرصت ،یساز شبکه

 ارزش خلق ،محورنیکارآفر محور،یمشتر گرا،امکان ۲۰۱۱ شیمور
 دیجد یها فرصت ییشناسا ،یساز شبکه ت،یخالق ۲۰۱۱ لندسترم

 یررسمیغ یها شبکهنوآورانه،  عیترف ،ینوآور ۲۰۱۲ تیاشم

 
 هنری -فرهنگی کارآفرینی

موتور رشد و  عنوان بهو خالق  یفرهنگ یعصنا یتگسترش اهم به یتخالق یتبر اهم تأکید

حفظ  یبرا یلهوس ینمؤثرترخالق  یعصنا .(Phillips, 2011) است شده منجر اقتصادی توسعة

بر حفظ و که عالوه استشده فراموش یهافرهنگ یموجود و بازساز یمحل یها فرهنگ

 یکفرهنگ  یدر معرف ینقش مهم ،اقوام گوناگون یبخشیتهو فرهنگ کشور و یبازساز

 اندازی چشم فرهنگی کارآفرین .(United Nations, 2010دارد ) یالمللینب ةکشور در عرص

 یانمنابع، افراد و مشتر آوردندستبه یبرا یاقیاشت ینو همچن یسازمان فرهنگ یک یجادا یبرا

                                                      
1. Mort et al. 
2. Jogaratnam 
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 یفرهنگ ینیدر مدل خود کارآفر( 2007هاگورت ) .(Klamer, 2012) آن دارد ةتوسع منظور به

 اجتماعی پذیری مسئولیت وبه بازار  یشهنرمند، گرا فرهنگی یتمأموررا متشکل از سه عنصر 

 یرمادیغ محتوای ارزش عنوان بههنر  آزادی یعنی -آزادی دورا  یفرهنگ ینیو کارآفر داند می

 .کند یم یتلق -یرمادیارزش غ ةکنند یتحما عنوان به ینیکارآفر یو آزاد

و  (ها نقاشی از ای مجموعه)مانند  هنری عناصر یفرهنگ کارآفرین ،(2011) فیلیپس عقیدة به

 یباتترک یا ترکیبتا  کند یم یبمتفاوت ترک ای یوه( را به شبازاریابی مانند) یاقتصاد های یژگیو

 منجر ی)قلمرو( فرهنگ حوزة یکدر  یباارزشو  یدجد یزخلق چ به کهشود  ایجاد جدیدی

 )مرسوم( یینو کارآفر یهنر -یفرهنگ وکار کسب یناختالفات ب .(Phillips, 2011) شود یم

 گونه این ینیو کارآفر یکار فرهنگ یکخالق  یانتنش ماست.  فرهنگی های ارزشاز  یاغلب ناش

یت)خالق یتخالق یدادن به ارزش فرهنگیتاولو بر یفرهنگ ینیکارآفر در اغلبکه  است

 یوربه بهره ینیآفرکار اما، شود می یدتأک یارزش اقتصاد یجادا یکم برا یزةانگ و محور(

 (.Pratt, 2008) دهد می یشتریب یتاولو ینسبت به ارزش فرهنگ)رشدمحور(  یاقتصاد
 

 تحقیق روش
 های پژوهش زمرةاطالعات در  یاز نظر روش گردآور و است یحاضر از نظر هدف کاربرد پژوهش

 و عناصر(، )اجزا مفهوم ییاستقرا یو الگو یفیک یقاستفاده از روش تحق باکه  گیرد یم قرار یفیک

 .دکن می شناسایی یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  را کارآفرینانه بازاریابی های مقوله

 یبر مبنا ابتدا مصاحبه .است شده استفاده عمیق های مصاحبه از ها داده آوری جمع مرحلة در

که سپس در  شد طراحی( 2011) هالتمن و هیلز کارآفرینانة یابیبازار های شاخصچارچوب 

 یآمار ةامعج .یافت تغییر و شداصالح  ینظر یها نمونه های یژگیو مبنای پژوهش و بر فرایند

 ةانتخاب جامع ی. مبنااست ینانهو کارآفر یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبشامل  یقتحق یندر ا

استخراج مدل  منظور به ینظر یریگ انتخاب نمونه یراستا در -در پژوهش حاضر یآمار

مدل  یها( بر مبنا )شرکت وکارها کسب ینا ینانهکارآفر یشسنجش سطح گرا -پژوهش

که  دارنده ینانکارآفر یشگرا ییها شرکت ها، آن نظرطبق . استبوده ( 2009و دس ) ینالمپک

 مند بهره یطلب استقاللو  یرقابت تهاجم یشگامی،پ یری،پذیسکر ی،شاخص نوآور پنج از
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 ،یفرهنگ یراثو سازمان م یفرهنگ و ارشاد اسالم ةاداراز  اخذشدهاطالعات  یبر مبنا. باشند

 گرفته درنظر یبررس برایمورد  20 ها آن یانم از و شدند شناسایی وکار کسب 120حدود 

بر عالوه .(7/0 از باالتر مسیر ضریب)بود  باال ها آن کارآفرینانة یشسطح گرا که ندشد

نظران و  صاحب ،هدفمند یریگ استفاده از نمونه با ی،هنر -یفرهنگ یوکارها کسب ینانکارآفر

 ییدتأ دلیل به یزن یفرهنگ یریتو مد ینانهکارآفر یابیاقتصاد هنر، بازار ةحوزمتخصصان 

 ةدر قلمرو جامع شده یآور جمع یها داده ینظر خاستگاه افزایشحاصل از مصاحبه و  های یافته

 هرکداممتوسط  طور به) یقعم ةمصاحب 20 درمجموع ،پژوهش این ر. دگرفتندپژوهش قرار  ینا

 مورددر قضاوت اریمعآغاز شد.  17 مصاحبةها از  ( انجام گرفت که روند اشباع دادهساعت 5/2

 (.Charmez, 2006) است نظریه ای ها مقوله نظری اشباع ،نظری گیرینمونه ردنکمتوقف زمان

 در. شود تبیینشکل  ینبهتر به ها داده که یافت ادامه ییتا جا یکدگذار و سازی مقوله فرایند

 هنرمندان اینکه به توجه با واستخراج شد  کد 293مصاحبه  20 دادن انجام ةیجنت در اول مرحلة

 در نداشتند، کارآفرینانه بازاریابی های یتو فعال یابیبازار ةحوز در خصصیت دانش کارآفرین

و اقتصاد  یابیبازار ینی،متخصص کارآفر نفر 10با حضور  یجلسه گروه کانون یکدوم در  ةمرحل

و  ییدتأ منظور بهنوشته شده بودند  5در  3 یها برگهاول که در  ةمرحل کد 293 هر هنر فرهنگ و

 یپرداز مفهوم با ساعته 4 ةجلس یک رگزاریبپس از  .افراد قرار گرفت یاردر اخت یینها یبند جمع

 یلو تقل یصها و ادغام، تلخ ها و شباهت تفاوت ةیسمقا فرایند دادن ها و انجام و داده ها یدهپد یقدق

آن به توافق  یرو یگروه کانون ةجلس در حاضر افراد تمام که آمد دستبه کد 72 یتنهادر ،ها داده

 یانتخاب یکدگذار ةمرحل در. ندشد بندی مقوله دسته 22 در مفاهیم ،سوم ةمرحل در. یدندرس

 ( دریفرهنگ ةینانکارآفر یش)گرا یاصل ةپدید یا مقوله عنوان بهرا  یمحور ةمقول یک پژوهشگر

 .دکرمقوالت را به آن مرتبط  یرو سپس سا کرد بررسی فرایندمرکز 

 

 ها یافته
 ،توصیفی های داده طبق .است شده آورده نمونه افراد شناختی جمعیت اطالعات، 2جدول  در

 -11 ینب یتفعال ةسابق ها آندرصد  4۶از  یشب که دهند می تشکیل هادرصد نمونه را مرد 70

 .دارند راسال  20
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 شناختی جمعیت های داده به مربوط توصیفی آمار .۲ جدول

فراوانیدرصدفراوانیآماریهایشاخص
فراوانیدرصد

تجمعی

 ۷۰ ۷۰ ۲۱ مرد جنسیت
 ۱۰۰ ۳۰ ۹ زن

 تحصیالت

 ۳/۱۳ ۳۳/۱۳ ۴ دیپلم
 ۳۰ ۶۷/۱۶ ۵ دیپلم فوق

 ۶۷/۵۶ ۶۷/۲۶ ۸ لیسانس
 ۱۰۰ ۳۳/۴۳ ۱۳ باالتر و لیسانس فوق

 فعالیت سابقة
 ۳۳/۳۳ ۳۳/۳۳ ۱۰ سال ۱۰ زیر
 ۸۰ ۶۷/۴۶ ۱۴ سال ۲۰ تا ۱۱
 ۱۰۰ ۲۰ ۶ سال ۳۰ تا ۲۱

 

 یها مدل بیشتر ممکن جامع و تا حد طور به پژوهشگر یق،تحق یدانیم فرایند دادن انجام زا لقب

 ماهیت)شامل  متفاوت یها بافت درمختلف  انپژوهشگر کهکرد  یبررس را ینانهکارآفر یابیبازار

 یلو تحل یهتجز ةمرحل در تا ندبود داده....( ارائه و وکار کسب یطمح ،وکار کسب ةانداز صنعت،

 فرایند، 1شکل  در. دکر یینپژوهش حاضر را تب ینظر رکتو مشا یبتوان نوآور یخوب بهها  داده

 .شود یم داده نشان یو انتخاب یباز، محور کدگذاری مرحلة سهها در  داده یشو پاال یبند دسته

 

 مقولة محوری: گرایش کارآفرینانة فرهنگی

گرایش کارآفرینانة فرهنگی مقولة اصلی در رفتار و اقدامات بازاریابی کارآفرینانة 

ها  دادن مصاحبه که در فرایند انجام یطور بههنری شناخته شده است،  -ی فرهنگیوکارها کسب

دادن اقدامات بازاریابی کارآفرینانه  مشخص شد شرط اصلی و الزامی )شرط الزم( برای انجام

وجود گرایش کارآفرینانة فرهنگی است. اگر این گرایش وجود نداشته باشد، به هیچ عنوان 

، از درمجموعداشت.  وکارها کسبن توان انتظار رفتار کارآفرینانه در اقدامات بازاریابی ای نمی

یجادشده در مرحلة کدگذاری باز، پانزده مفهوم در قالب پنج مقوله در کدگذاری امفهوم  72

 اند: محوری در دستة پدیدة اصلی به شرح زیر قرار گرفته

بر فرهنگ و هنر،  ی مبتنیوکارها کسبهای کلیدی  یکی از جنبه الف( خالقیت:

و برای مشتریان  فرد منحصربهیک اثر یا رویداد هنری باید  که یطور بهبودن آن است،  خالقانه
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ناشناخته باشد. درمورد محصوالت هنری برخالف محصوالت صنایع مرسوم، تولید یک اثر یا 

های مشتری باشد، بلکه باید برای مخاطبان خود ناشناخته باشد  بر دیدگاه رویداد نباید فقط مبتنی

محور  یجاد کند. همچنین، یک اثر یا رویداد هنری باید نوآورانه و ایدهها جذابیت ا تا برای آن

باشد. مقولة خالقیت شامل چهار مفهوم است و یکی از عوامل کلیدی و حیاتی در 

 ی با باقی عوامل در ارتباط است.ا گونه بهآید که  شمار می هنری به -ی فرهنگیوکارها کسب

 

 
یدرسهمرحلهکدگذارهادادهوانتقالیبنددستهفرایند.۱شکل

 

 است بودننگرانه پیشبعد  فرهنگی، کارآفرینانة یشگرا یها از مقوله یکی :پیشگامی( ب

و  یدجد یها فرصت ییو شناسا یصتشخ یانگرو ب شود یم مفهوم سه مقوله شامل ینکه ا

خود  فعالیت حوزةدر  باید کارآفرینانه یهنر وکار کسب یک. سترقبا یگراز د یشنوآورانه پ
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علت آن  که ستا مرسوم کارآفرینانة یشمشابه مدل گرا مقوله ینباشد. ا اولین

 .وکارهاست کسب ینا بودن کارآفرینانه

 مقولة عنوان به فرهنگی کارآفرینانة یشگرا یها از مقوله یگرد یکی :پذیری ریسک( ج

 صنایعکه مشابه  است یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر یابیمدل بازار ،محوری

 ین. اوکارهاست کسب ینمالکان ا یاز سو یمعقول و منطق های یسکر یرشمرسوم متضمن پذ

 .است مفهوم دومقوله شامل 

 کارآفرینانة یشگرا یدیکل یها از مقوله یکی یهنر محتوای :هنری محتوای( د

است و وجه افتراق و  یفرهنگ یها ارزشبر  وکارها کسب ینا یدتأکاز  ناشیکه  است فرهنگی

به مباحث  توجه شاملمقوله  این .محصوالت با محصوالت مرسوم است ینا یاصل یزتما

 ذوق و دگذارب یرتأثمخاطب خود  رب یدبا یاثر هنر یعنی ؛شود می یاثر هنر شناختی یباییز

موارد مربوط به  و یاثر هنر یاکاال  یو ماندگار دوام همچنین، .یزانداو را برانگ ةشناسان زیبایی

اثر  یمحتوا ،اینبرعالوه .استمهم  عوامل دیگراز  یهنر یدادرو یااثر  یتو جذاب یطراح

و  داشته باشد یکنندگ سرگرم ةجنب وکند  ینتأم را انمخاطب عاطفی منافع یا گونه به باید یهنر

بودند که در  یدیموارد جد ها ینا .باشد بخش لذت ها آن یمناسب اجزا برا بندی یبترکبا 

مخاطب  یبرا یاثر هنر یککشف شدند.  یاثر هنر یمحتوا عنوان بهپژوهش  دادن انجام فرایند

 به فقطمرسوم  یعصنا برخالف یهنر یکاالها ینکهبا توجه به ا .داشته باشد یتجذاب یدخود با

 ینو نماد یاجتماع  ی،روان ی،عاطف یازهایو همزمان ن شود ینم مربوط یماد یازهایمصرف و ن

داشته  یکنندگ سرگرم ةجنب بایدتنها  نه یاثر هنر یا یدادرو یک ،گیرد میبررا در کننده مصرف

از عناصر  یکی عنوان به یهنر محتوای مقولة. باشدبخش  مخاطب آن لذت یبرا یدبا بلکه ،باشد

 شده است. ینانهکارآفر یشاز مدل گرا یبعد رقابت تهاجم یگزینجا ی،اصل

 و و حفظ استقالل یدجد یراتتأث یرشپذ یبرا یآزاد داشتن ،مقوله این در :استقالل( هـ

 .است خودکفایی به توجه همچنین
 

 علی شرایط
 .کنند می خلق را پدیده با مرتبط مسائل و مباحث ها، موقعیت که است رویدادهایی علی شرایط
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بروز  به و ردگذا میاثر  یدهاست که بر پد یاتفاقات یا یدادهارو ی،عل یطمنظور از شرا ،درواقع

: ندا هشد گذاری نام مقوله دو قالب در مفهوم هشت یعل یطشرا ةمقول برای. دشو می منجرآن 

( ین)کارآفر هنرمند فرد محور،کارآفرین رویکرد به توجه با :کارآفرینانه ذهنیت( الف

 اعتبار و اعتماد  آوازه، شهرت، مقبولیت، بهو  دشو یقلمداد م وکارها کسب ینا یاصل ةهست

 جدید های فرصت درمورد بودنهوشیار ؛فرهنگ و هنر به وی تعهد و اشتیاق  شور، هنرمند؛

 هنرمندنفوذ  یتنهادرو  هنرمند های انگیزه و ها قابلیت شخصی، خصوصیات هنری؛ های حوزه

  .شود می مربوطمخاطب، فرهنگ و جامعه  یرو یرگذاریتأث و هنری فعالیت ةحوز در

 نیز را او کاری تیم ،ینهنرمند کارآفر برعالوه مقوله این :کارآفرینانه نگرش (ب

 وجود او، همکار تیم و هنرمند در کارآفرینانه باورهای وجود شاملکه  گیرد میبردر

 تیم و هنرمند کارآفرینانة های ارزش وجود و او همکار تیم و هنرمند کارآفرینانة های نگرش

 ؛ام کرده کار بسیاری انجوان با من» :تسا گفته هنرمند کارآفرینان از یکی .شود یم او همکار

 کنم تشویق هنر ةواسط هب را ها آن کنم یم سعی من .اند مانده محروم هنر از که یانجوان ویژه به

 بدانیم جوانان و جامعه مشکالت برای راهی را هنر توانیم یم ما. کنند پیدا امید خود ةآیند به تا

 «.کنند استفاده آن از خود های یدها ةتوسع و بیان برای تا

 

 ای زمینه شرایط

 افراد برای اساس،براین. گذارند می یرتأث یبافت هم شکلبهو اقدامات  راهبردها بر ای زمینه شرایط

 ةدر مرحل سپس .شدمطرح  ییها مورد پرسش ینا در یضمن صورت بهمورد مصاحبه 

 از: اند عبارتکه  شدندشناخته  ای ینهزم عوامل مقوله پنجمفهوم در قالب  هفده ،یکدگذار

 که یطور به ،دارند یهنر یوکارها کسبدر  یادیز یتقابل ها شبکه :سازی شبکه (الف

 با ای دوستانه محافل وجلسات  خود یها طرحو  ها یتفعال ةزمین در کردند اظهار هنرمندان بیشتر

 ةیبا روح یروابط رسم یا گونه بهو  فرماستحکم ها آن یانم غیررسمی روابط و دارند کارکنان

خود  دسترسی تحت شبکةو  یانآشنا دوستان، توصیة از ها آن ،همچنین .ناسازگار است ها آن

وجود » :است کرده بیان ها آن از یکی. رندب می یفراوان بهرة وکار کسب های فعالیت زمینة در

از  یخوب های یدهو ا ها یشنهادپ یدجد یها تم ةدربار البته. است خوب بسیارتم خاص  یک



  483 یهنر -یفرهنگ یوکارها در کسب ینانهکارآفر یابیبازار یالگو یطراح

 یاتتجرب یا تغییرو  هویتمانند  یانتزاع ییها تمبه من گفته شد. مثل  یکاندوستان و نزد طرف

 «.یهنر

 -یفرهنگ یوکارها کسبو دوستانه در  یررسمیو جو غ روابط :کارآفرینانه فرهنگ( ب

 داخلی فضای همچنین،. شود یاستقبال م یدجد های یدهو ا ییرجو از تغ ینا در ودارد  یتاولو یهنر

 همکاری جوعالوه،  . بهندمتعهد شرکت دربرابراست و کارکنان  متقابل احترام و قدرشناسی برمبتنی

 . دگیر یانجام م یمیت صورت به ها فعالیت بیشترغالب است و 

 یگاهیجا مراتب سلسلهتخت است و  یعموم طور به وکارها کسب ینا ساختار :ساختار (ج

و با  یمشارکت صورت به ها تصمیم و است پذیر انعطاف و باز یجو سازمان همچنین،. ندارد

 . شود می اخذ افراد متفاوت ذهنی های مدلاز  یریگ بهره

دارند  یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  ییباال جایگاه کارکنان: داخلی بازاریابی( د

 . شود یم یادیها توجه ز آن های یازمندین و ها توانمندی بهو 

تا  ندمحور انسان یشترو هنر ب فرهنگ حوزة یوکارها کسب اصوالً :انسانی سرمایة (هـ

 وکارها کسب یندر ا ای یژهو یگاهمتخصص و خالق جا یانسان نیروی بنابراین، ؛محوریفناور

 .دآی یم حساب به یرقابت یتمنبع مز یکو  ددار
 

 محیطی شرایط

راهبردها را  یاجرا شرایط این. هستندراهبردها  ةمحدودکنند یا کننده تسهیل محیطی شرایط

نامنظم و  صورت بهو  کند یم یجادمانع خلل ا یک عنوان به یا بخشد می یعو تسر کند یم یلتسه

مقوله  ششمفهوم و تحت  هفدهدر  یطی. عوامل محدگذار میبر راهبردها اثر  یرمستقیمغ

 از:  اند عبارتکه  ندا هشد ییشناسا

 گذارد می یهنر یوکارها کسب بر یادیز یرتأث یاجتماع عوامل :اجتماعی عوامل (الف

 و فرهنگی انتقال در مهمی جایگاه کهنهاد خانواده و مدرسه است  ها آن ینتر که از مهم

فرهنگ  یو اجتماع یعموم یرشاقبال و پذ یگرمورد د. فرهنگ و هنر افراد دارد ةآیند مصرف

هنر در  یگاهنسبت به جا یو آگاه یتحساس یجادآموزش هنر و ا ینو هنر در جامعه و همچن

 .جامعه است
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است  ممکنهستند که  ها دولتاز عوامل مهم در بحث هنر و فرهنگ  یکی :دولت (ب

 از کننده یتحما ساختارهای و نهادها ایجاد ینه،زم ینا درباشند.  محدودکننده یا کننده یلتسه

 ةعرص در فکری مالکیت به بیشتر توجه و یتتقو و کننده یلتسه و حمایتی قوانین ایجاد هنر،

 یاز موانع اصل یکیو  شود ینم یادیز توجهمورد  ینبه ا اکنون متأسفانه کهمهم است  بسیار هنر

 ،یناست. همچن نوآورانهخالق و  یها طرح ةخالق در ارائ انطراحان و هنرمند بودن انگیزه بی

از هنر در  یتو حما یدر معرف مهمینقش  هنر و فرهنگگفتمان  یجادبا ا توانند یمها  دولت

 وجودنداشتن دلیل به» :است کرده بیان کارآفرین هنرمندان از یکیمردم داشته باشند.  یانم

 بایددر کارها  یتموفق یهنرمند برا ،گروهان هم کمتعداد  و هنر امیح یساختارها و نهادها

 هنرمندان به بتوان تا است نیاز متعددی ابزارهای به بخش ینخودکفا باشد. درست در هم بسیار

 «.دکر یاریگسترده  های یهمکار داشتن راستایرا در  ها آنو  بخشید را الزم بصیرت

فرهنگ و هنر و  ةحوز رب یرگذارتأثمهم و  یاربس یطیاز عوامل مح یکی :مذهب( ج

 یها مردم آن به ارزش یشترب واست  یو مذهب اسالمیمذهب است. کشور ما  یهنر های یتفعال

 ازاز مردم  بسیاری همچنین، .یزارندب یغرب گری یو از افراط ندیبندپا ینیو د یاسالم

 یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب ةتوسع بحث در درنتیجه،. اند یزانگر یافراط های یریگ سخت

 رب ینسب یآزاد ینکشور در تعارض نباشند و همچن یاصول مذهب با ها آنتوجه داشت  یدبا

 یرو یههمسا یبه سمت کشورها ها یریگ فرار از سخت دلیلحاکم باشد تا مردم به ها آن

 . یاورندن

 دندار کشور در هنر و فرهنگ ترویج و فرهنگی انتقال در سزاییب نقشها  رسانه :رسانه (د

 و ویژه یها برنامه یجادشده است. ا یدتأک ها آن چشمگیرنقش  رب نیزمختلف  یقاتکه در تحق

 که است یکشور از جمله اقدامات یلو اص یسنت یهنرها یو معرف رسانی یآگاه و تخصصی

 . دارند را آن دادن انجام تواناییها  رسانه

و آثار  ها یتاز فعال یاریبس یدر طراح فراوانینقش  یعیطب یطمح :زیست یطمح (هـ

و  گیرند یالهام م زیست یطمح از دندکر بیاناز هنرمندان  یاریبس که یطور به ،دارد یهنر

 است.  یطیبکر و عوامل مح یعتاز طب گرفته نشتها  آن های یدهاز ا یاریبس
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 یجادا یالزم برا ةسرمای نبودو  بودنکوچک دلیل به یهنر یوکارها کسب :دانشگاه (و

 یدستاوردها ین... از آخرهنر و یها دانشگاهارتباط با  یجادبا ا توانند می ،یتخصص یواحدها

 های یتفعال پیشبرد برای یمشاوران دانشگاه از ینو همچن یابنداطالع  یادن یو هنر یقاتیتحق

 .یرندخود بهره بگ وکار کسب
 

 اقدامات و راهبردها
 یابیبازار فرایند دادن انجام و اجرا به که هستند هایی کنش و ها طرح اقدامات، و راهبردها

مفهوم  هشت ،پژوهش این در. ندنک یمکمک  یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر

 .ندا هشدگرفته  درنظر اقدامات و راهبردها ،مقوله دودر قالب 

 هاییندفرا ةرندیدربرگ راهبرد عنوان به یابیبازار: ینانهکارآفر یابیبازار راهبرد( الف

به گروه  االهاکو  خدمات صیتخص منظور بهدر بازار  یابی تیو موقع یگذار هدف ،یبند بخش

اتخاذ  ،یابیبازار راهبرد نیتدو به)هنرمندان(  نانیکارآفر کردیرو. است دارانیخر از ای ویژه

 کیوچک بخش یازهاین ییبا شناسا آن در هکاست  «به باال نییپا»از  یگذار هدف فرایند ینوع

 مراحل درمحصوالت و خدمات متناسب  دسترس،در منابع و اتیبه تجرب توجهبا  انیمشتراز 

 با بلندمدت روابط و مستمر های تماس آن، گسترش و بازار جدید های فرصت یصتشخ

 .یابند می توسعه المللی بین و تخصصی های نمایشگاه در حضورو  مشتریان

 های یتفعالموفق هنری  نانیارآفرک: کارآفرینانه بازاریابی های کیتاکت( ب

 ها آن لیتما. دهند یمرسوم انجام م یها وهیبا ش نامأنوس گاهمتفاوت و  ییها وهیرا به ش یابیبازار

 یازهاین بر تمرکز دوم وهلةو خالقانه و در  فرد منحصربه آثار ارائةبر  یدتأک اول وهلةدر 

بازار  قاتیتحق یرسم یها روش بااطالعات را  یآور جمعآنکه  از شیب ها آن .است مخاطبان

 یررسمیغ یها هکشب قیطر از رابازار  شیپا و( یررسمیو غ ی)موقت اطالعات ،دهند انجام

 ای یژهوتوجه  لبغاو  رنددا یابیبازار زمینة در یمحدود تصور هنرمندان. ندکن یم آوری جمع

 روابط ساخت و نزدیکی شامل یا رابطه یابیبازار یها وهیش بر هیبا تک یشبردیپ های یتفعالبه 

 روابط شفاهی، و مستقیم بازاریابی ،(مردم) مشتریان با دوستانه و صمیمی ارتباط ،شخصی

 .دارند ینانهکارآفر یبرندساز یتنهادرو  مشتری و هنرمند میان عاطفی و شخصی



1395 زییپا، 3 شمارة ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      486  

 نتایج و پیامدها
 های یتفعال دادن انجام از بعد که شود می یشامل عوامل مشهود و نامشهود یجو نتا پیامدها

 ترتیب، این هب. آید می وجود بهجامعه  ینو همچن یشرکت و مشتر یبرا ،ینانهکارآفر یابیبازار

 های ارزش کوشند می ینانهکارآفر یابیبازار های یتفعال یریکارگ بههمکار او با  یمو ت هنرمند

 هفت یکدگذار فرایندکه در  دنکن ایجادهمزمان  صورت بهجامعه  در را یو اقتصاد یفرهنگ

 :ندا هشد شناسایی کارآفرینانه بازاریابی رفتار پیامدهای ،مقوله دومفهوم در قالب 

 -یبر روند فرهنگ یرگذاریتأث گسترة شاملمقوله  این :فرهنگی ارزش خلق (الف

 ،اینبر عالوه .باشد ینمفهوم نماد ةکنند ینتأم کهیا گونه به شود، میآن  یمعنو یتاهم و یهنر

 ،کند یجادا پیوندها  نسل میان یا گونه بهداشته باشد و  یخیتار یتاهم یدبا یاثر هنر یک

با  راستا هماثر  یتهو یتنهادر وکند  یدبر آن تأک وباشد  یو بوم یاز فرهنگ محل برگرفته

 باشد. یمل یتهو یتتقو

 وکار کسبهر  یامدو پ نتایج ینتر مهماز  یکی شک بی: اقتصادی ارزش خلق( ب

 یهنر -یفرهنگ های یتو خلق ثروت و درآمد است که فعال یسودآور سازیحداکثر یانتفاع

خود در  وکار کسب ةتوسع برای چه هنرمندان بیشتر که یطور به ،نیستند جدا موضوع یناز ا یزن

 توجهمقوله  یناقتصاد کشور در سطح کالن به ا ةتوسع و رشد منظور بهسطح خرد و چه 

و  دیرشکل بگ یخوب به اقتصادی یها یتحمافرهنگ و هنر  ةزمین در اگر ،همچنین. اند داشته

 یرا انجام دهند و آگاه یفرهنگ یو آگاه انتقال وظیفة یخوب بهها  خانواده، مدرسه و رسانه

 یا محصوالت ینا درموردمردم  تقاضای ،یابد یشفرهنگ و هنر افزا درموردمردم و جامعه 

 و کنند یم یداو توسعه پ رشد یهنر یوکارها کسب یجهدرنت و یابد یم افزایش خدمات

 .شود یم مشاهده اقتصادی توسعةاشتغال و رشد و  افزایش نهایتدر
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 هنری -فرهنگی وکارهای کسب در کارآفرینانه بازاریابی مفهومی مدل. ۳ شکل

 

 یگیر نتیجهو  بحث
 داده ئهارا یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  را کارآفرینانه بازاریابی الگویحاضر  وهشپژ

 یچارچوب و مبان ةتوسع منظور بهو  یقتحق فرایند دادن انجام از حاصل اطالعات مبنای براست. 

و با توجه به  یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب ةدر حوز ینانهکارآفر یابیبازار یالگو ینظر

 یکبه  یابیدست ها دادهبرخاسته از  ةنظری راهبرد با مطلوب کیفی پژوهش یک دادبرون کهینا

 -یفرهنگ یوکارها کسب کارآفرینانة یابیبازار های یتفعال یقمنسجم و دق تحلیل  است، یهفرض

 -یفرهنگ یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر یابیبازار یکرد که الگو یترا تقو یهفرض ینا یهنر

 مشاهده نیز اجزا ماهیت درتفاوت  ینا .مرسوم است یعو صنا وکارها کسبمتفاوت از  یهنر

 یوکارها کسب یابیو ابعاد بازار دوش می ییرتغ دچارابعاد  ماهیتنظر  یناز ا حتی  ،شود می

 .دارد هایی تفاوتمرسوم  یعو صنا وکارها کسب با یهنر -یفرهنگ

از روش  یریگ بهره با ،پژوهش اصلی پرسشبه  پاسخ منظور به یقتحق فرایند در بنابراین،

 مؤثر ییهمگرا یجادنوپردازانه و ا یبا کنکاش یبررس مورد حوزة یقعم یها و بررس داده بر مبتنی

 یستیو چ چگونگی ،یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبو  ینانهکارآفر بازاریابی حوزةدو  ینب

 یابیبازار الگوی ،یتنهادر .است شده تبیین وکارها کسب این کارآفرینانة یابیبازار یتماه

علی شرایط محوری مقوله  اقدامات و راهبردها   پیامدها 

 کارآفرینانه ذهنیت
 

 کارآفرینانه نگرش

 کارآفرینانه بازاریابی راهبرد
 کارآفرینانه بازاریابی هاییکتاکت

 :فرهنگی کارآفرینانة گرایش
خالقیت 
پیشگامی 
پذیریریسک 
هنری محتوای 
طلبیاستقالل 

 فرهنگی ارزش خلق

 اقتصادی ارزش خلق

 

 

سازیشبکه کارآفرینانه فرهنگ  داخلی بازاریابی ساختار  انسانی سرمایة   

 محیطی شرایط

زیستمحیط رسانه مذهب دولت اجتماعی  دانشگاه 

 ایزمینه عوامل
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 تعیین یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  یابیبازار های یتفعال یده سامانمناسب  کارآفرینانه

 .است شده

 ،ها داده یو سازمانده یبند طبقهاز  پسدوم،  پرسشبه  پاسخ راستایدر  ،همچنین

 یآور و جمع یلمراحل تحل یانم درپی یپ یها وبرگشت رفتمداوم و  های یسهمقا دادن انجام

گرفت.  صورت ها یافته یهمگون تطابق ،پژوهش یاتاز ادب یریگ بهره ینها و همچن داده

 ی،اجتماع عوامل ؛علی عواملبه عنوان  ینانهکارآفر یتو ذهن ینانهکارآفر نگرش یت،درنها

 ؛ینانهکارآفر یابیبازار محیطی شرایطبه عنوان  زیست یطمحمذهب، رسانه، دانشگاه، دولت، 

 ای زمینه عوامل ینانهساختار و فرهنگ کارآفر انسانی، سرمایة ی،داخل یابیبازار ،یساز شبکه

 ةمقول فرهنگی کارآفرینانة گرایش ؛یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر یابیبازار

 ینانهکارآفر یابیبازار های یکو تاکت ینانهکارآفر یابیبازار های راهبردکه بر  -یو محور یاصل

 یجو نتا پیامدها اقتصادیو  یو خلق ارزش فرهنگ -راهبردها و اقدامات اثرگذارند عنوان به

در این پژوهش . شناخته شدند یهنر -یفرهنگ یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر یابیرفتار بازار

 خالق یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر یابیبازار یاجزابه عنوان مفهوم  72 ،درمجموع

 یاتبا ادب یسهپژوهش در مقا ینحاصل از ا یها و مقوله نتایج در .شدند شناخته یهنر -یفرهنگ

 در ینانهکارآفر یشگرا یمحور ةمقول .شود می مشاهده ییها و تفاوت ها شباهتپژوهش 

 ی،عناصر نوآور شامل (2009) همکاران و المپکین کارآفرینانة یشمدل گرا با حاضر پژوهش

 در مثال، برای ؛دارد هایی تفاوت یطلب استقاللو  یرقابت تهاجم ،پذیری یسکر یشگامی،پ

و محتوا  نوآوری جایگزین خالقیت بعدپژوهش  این فرهنگی کارآفرینانة گرایش سازة

 یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر گرایش دهد یم نشانشده است که  یرقابت تهاجم یگزینجا

 براین، عالوه مرسوم است. یعدر صنا ینانهکارآفر یشاز مدل گرا یزمتما یهنر -یفرهنگ

 یابیبازار های فعالیتدر  مهماز عناصر  یکی یفرهنگ ارزش مقولةپژوهش حاضر  براساس

 ;Klamer, 2011) مختلفی های پژوهش که شود می شناخته یهنر -یفرهنگ یوکارها کسب

2012; Philips, 2011; Hagoort, 2007یها ارزش( 2011) کالمر .گذارند یمصحه  یافته ین( بر ا 

مرسوم  ینان( از کارآفری)هنر یفرهنگ ینکارآفر تمایزکه سبب  داند یم یرا عامل یفرهنگ
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 بررسی ،سازد یم یزرا متما یفرهنگ ینیکارآفر عمده طور بهکه  یزیچ آن ی،و نظر به .شود یم

 عناصر فرهنگی کارآفرین است معتقد نیز (2011) فیلیپس. است فرهنگی های ارزش تفهیم و

 ای یوهشبه  ( رابازاریابی مانند) یاقتصاد های یژگیو و (ها نقاشی از ای مجموعه)مانند  هنری

نو و  یزیکه به خلق چ بگیرد شکل یدیجد یباتترک یا یبتا ترک کند یم یبمتفاوت ترک

 .شود یمنجر م یحوزة )قلمرو( فرهنگ یکباارزش در 
 

 یشنهادهاو پ پژوهش یها محدودیت
 اما ،دارد یفراوان یتاهم یافته توسعه یدر اقتصاد کشورها آنو خالق و سهم  یفرهنگ صنایع

 های یتفعالو  وکارها کسب زمینةدر  یرسم ةداد هیچ غنی هنر و فرهنگ برخالف یرانا در

 حوزة های پژوهشدر  یاصل های یتاز محدود یکیعامل  ینا وندارد  وجود یهنر -یفرهنگ

مشارکت مراکز  با باید دولت ،وکارها کسب ینا ةتوسع و رشد منظور به .وکارهاست کسب این

 .دهد انجام ینهزم ینا درالزم را  اتاقداممرتبط با فرهنگ و هنر  یپژوهش

 یدجد ای هشیو ةارائ همچنین و مطالعه مورد موضوع بودنیدبا توجه به جد ،یتنهادر

 ،فرهنگ و هنر ةحوز یوکارها کسبدر  ینانهکارآفر یابیبازار های یتفعال دهیسامان منظور به

و  ییروا افزایش برای دیگر یها پژوهش دادن انجام بهو  نیست عیباز  یپژوهش خال ینا نتایج

 هایی پژوهش یندهآ در شود یم پیشنهاد ین،است؛ بنابرا نیازپژوهش  ینحاصل از ا یجکاربرد نتا

 :دگیر صورت یرز محورهای ینةزم در

پژوهش  یراهبردها یراز سا یریگ بهرهبا  یاکتشاف یها مطالعات و پژوهش دادن انجام .1

 ؛یفیک

پژوهش  یکردبا رو ییها پژوهش یده سازماندر قالب  ییدیتأ تحقیقات دادن انجام .2

 ؛یختهآم

 .یختهآم یکردبا رو یهنر یوکارها کسبدر  یابیبازار یختهآم یلیتفص یاجزا بررسی .3
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