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چکیده
پژوهش حاضر با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر در دو حوزة بازاریابی کارآفرینانه و کسبوکارهای فرهنگی-
هنری ،چگونگی و چیستی الگوی بازاریابی کارآفرینانه را در کسبوکارهای فرهنگی -هنری تبیین میکند و با بهرهگیری
از راهبرد نظریة برخاسته از دادهها شیوة ساماندهی فعالیتهای بازاریابی کسبوکارهای فرهنگی -هنری را تشریح میکند.
تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها کیفی است .جامعة آماری شامل کسبوکارهای
فرهنگی -هنری حوزة صنایع خالق است که با بهرهگیری از روش نمونهگیری نظری و ابزار مصاحبه ،مصاحبههای عمیق با
 20نفر از کارآفرینان فرهنگی -هنری انجام گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد مقولة محوری بازاریابی کارآفرینانه در
کسبوکارهای فرهنگی -هنری گرایش کارآفرینانة فرهنگی است که ناشی از شرایط علی ذهنیت و نگرش کارآفرینانه
است و براساس راهبردهای بازاریابی کارآفرینانه و تاکتیکهای بازاریابی کارآفرینانه به خلق ارزش فرهنگی و ارزش
اقتصادی بهعنوان پیامد بازاریابی کارآفرینانه منتهی شده است .همچنین ،شرایط زمینهای شامل شبکهسازی ،فرهنگ
کارآفرینانه ،ساختار ،بازاریابی داخلی و سرمایة انسانی بهعالوه شرایط محیطی شامل عوامل اجتماعی ،دولت ،مذهب،
رسانه ،محیطزیست و دانشگاه عوامل مؤثر بر بازاریابی کارآفرینانة کسبوکارهای فرهنگی -هنری شناخته شدند.
واژههای کلیدی :بازاریابی کارآفرینانه ،صنایع خالق ،کسبوکارهای فرهنگی -هنری ،نظریة برخاسته از دادهها.

 نویسندة مسئول

Email: m.toghrayee@ut.ac.ir
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مقدمه
با نمایانشدن اهمیت صنایع خالق و کسبوکارهای فرهنگی -هنری در اقتصاد ،بهمنظور رشد
و توسعة این کسبوکارها ،امروزه نیاز به توجه و تأکید بر مقولة بازاریابی در این کسبوکارها
و ارائة مدلها و الگوهای متناسب با بافت و ویژگیهای آنها دوچندان شده است و این امر به
توسعة بدنة دانشی درمورد کسبوکارهای فرهنگی -هنری و فعالیتهای برنامهریزی و
راهبردهای بازاریابی آنها منجر شده است ) .(Jones & Rowly, 2011این کسبوکارها بهدلیل
ویژگیهای منحصربهفرد خود ،از شیوههای بازاریابی متفاوت از بازاریابی صنایع مرسوم
استفاده میکنند.
بهعقیدة محققان ،رونق و شکوفایی صنایع فرهنگی مشارکت فراوانی در اقتصاد کشورهای
درحالتوسعه و همچنین پایداری سنتها و ارزشهای فرهنگی دارد

(2012

.)Klamer,

درنتیجه ،حجم وسیعی از مطالعات و پژوهشهای علمی بررسی کردهاند که چگونه میتوانند
بهطور مؤثر بخش هنر را ارتقا دهند .آنها پیشنهادهایی را مانند ارائة وامهای مناسب
( ،)Barrowclogh & Kozul-Wright, 2008آموزش مهارتهای بازاریابی ( )Hagoort, 2007و
مهارتهای کارآفرینانه

(2011

 )Klamer,مطرح کردهاند تا هنرمندان در ارتقای محصوالت

خالق خود موفق شوند و آنها را به فروش برسانند .کارآفرین فرهنگی چشماندازی برای
ایجاد یک کسبوکار فرهنگی -هنری و همچنین اشتیاقی برای بهدستآوردن منابع ،افراد و
مشتریان بهمنظور توسعة آن دارد

(2011

 .)Philips,بخش هنری اغلب از این ارتباط بیبهره

است؛ بنابراین ،هنرمند نمیتواند کسبوکار خود را راهاندازی کند.
یکی از موانع اصلی توسعهنیافتن این صنایع ،اغلب ذهنیت متفاوت افراد است .همچنین ،نبود
نگرشهای کارآفرینانه و ساماندهینکردن فعالیتهای بازاریابی به کمبود ظرفیتهای دیگر منجر
میشود .از اینرو ،مهارتهای هنرمندان در زمینة مدیریت ،بازاریابی و کسبوکار ،حرفهایبودن،
شبکهسازی ،اعتماد به ریسکپذیری و دانش عمومی بازار اندک است (.)Klamer, 2011
هدف پژوهش حاضر الگویابی شیوههای بازاریابی کارآفرینان فرهنگی -هنری است .با توجه
به نبود مدل و الگوی جامع تبیینکنندة بازاریابی کارآفرینانه کسبوکارهای فرهنگی -هنری،
شناخت چیستی و چگونگی عناصر ،اجزا و مقولههای بازاریابی کارآفرینانه با بهرهگیری از راهبرد
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پژوهش کیفی نظریة برخاسته از دادهها در این کسبوکارها حائز اهمیت است .براساس ادبیات
پژوهش ،تاکنون الگوهای مختلفی از بازاریابی کارآفرینانه در سازمانها و کسبوکارهای
مرسوم بررسی شده است و پژوهشگران این حوزه بر مبنای روش مطالعة خود الگوهای فرایندی
( ،)Hills & Hultman, 2011عملکردی ( ،)Gilmore, 2011یکپارچه ( )Morris, 2011و ...از آن
ارائه دادهاند .برخی از اجزا و مؤلفههای شناساییشده در پژوهشهای قبلی در این پژوهش نیز به
کار برده میشود ،اما ماهیت آنها دچار تغییر شده است ،زیرا در پژوهش حاضر کسبوکارهای
فرهنگی -هنری مطالعه میشود که بهدلیل دربرگرفتن محتوای فرهنگی و ارزش اقتصادی،
متفاوت از دیگر کسبوکارهای مرسوم است .درنتیجه ،الگوها و مدلهای موجود بازاریابی
کارآفرینانه بهخوبی شیوة بازاریابی کارآفرینانه این کسبوکارها را تبیین نمیکنند .بر این مبنا،
پرسش اصلی پژوهش حاضر به اینصورت است :الگوی بازاریابی کارآفرینانه در
کسبوکارهای فرهنگی -هنری چگونه است؟ و از چه عناصری تشکیل شده است؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش
بازاریابی کارآفرینانه

موریس ( )2011فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه را یک فعالیت برنامهریزینشده ،غیرخطی و
بازاریابی رؤیایی کارآفرین توصیف کرده است ( .)Morris, 2011ماریتز و همکاران ()2010
اظهار داشتند بازاریابی کارآفرینانه شامل فعالیتهای نوآورانة بازاریابی مانند بازاریابی چریکی،
ویروسی و ...است .پژوهشگران مؤلفههای کلیدی را برای بازاریابی کارآفرینانه (

Morris,

 )2011; Hills & Hulltman, 2011; Morrish, 2011شامل گرایش پیشنگرانه ،فرصتمحوری،
شدت توجه به مشتری ،نوآوری ،ریسکپذیری ،مدیریت منابع ،امکانگرایی و خلق ارزش
دانستهاند .شرکتهایی که بیشفعالاند و به خطرکردن تمایل دارند ،فرصتها را پیشبینی
میکنند ( )Jones & Rowly, 2011و به تالش اضافی برای بهبود محصول خود تمایل دارند
( .)Lindstrom, 2011آنها دائم در جستوجوی راههای جدید برای بهبود کسبوکار خود
هستند

(2012

 .)Schmitt,موریش ( )2011معتقد است انجامدادن فرایندهای بازاریابی

کارآفرینانه موجب افزایش اثربخشی راهبردها و تاکتیکهای بازاریابی میشود .شرکتهای
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مشتریمحور بر روشهای جدید و خالقانه بهمنظور ایجاد رابطه با مشتریان تمرکز میکنند
( .)Schmitt, 2012مورت و همکاران )201۶( 1اذعان میکنند بازاریابی کارآفرینانه مرتبط با
توسعة محصوالت نوآورانه همگام با تعامل نزدیک با مشتریان ،اهرمکردن منابع کلیدی
(et al., 2016

 )Kellermansو استفاده از تکنیکهای نوآورانه (

Hallback & Gabrielsson,

 )2013بهمنظور پذیرش بازار است .جوگراتنام )2017( 2گرایش بازار ،گرایش کارآفرینانه،
سرمایة فکری و اجتماعی را مزیتهای بازاریابی کارآفرینانه در خلق ارزش میداند.
جدول  .۱عناصر بازاریابی کارآفرینانه از دید نظریهپردازان (پژوهشگر)
نظریهپرداز

سال

ابعاد مورد تأکید

چاستون
موریس و همکاران

۲۰۰۲
۲۰۰۲

تحول ،روشهای جدید ،فرایندمحور
رویکرد نوآورانه به منابع ،شناسایی فرصتها ،تماس دوطرفه با
مشتری ،خلق ارزش جدید

کارسون
هیلز و هالتمن

۲۰۰۳
۲۰۱۱

غیررسمی ،ریسکپذیر ،خالق ،فرصتگرا
سفارشسازی ،انعطافپذیری ،نوآوری ،غیررسمی ،تجربه و شهود،
شبکهسازی ،فرصتگرایی

موریش
لندسترم
اشمیت

۲۰۱۱
۲۰۱۱
۲۰۱۲

امکانگرا ،مشتریمحور ،کارآفرینمحور ،خلق ارزش
خالقیت ،شبکهسازی ،شناسایی فرصتهای جدید
نوآوری ،ترفیع نوآورانه ،شبکههای غیررسمی

کارآفرینی فرهنگی -هنری

تأکید بر اهمیت خالقیت به گسترش اهمیت صنایع فرهنگی و خالق بهعنوان موتور رشد و
توسعة اقتصادی منجر شده است ( .)Phillips, 2011صنایع خالق مؤثرترین وسیله برای حفظ
فرهنگهای محلی موجود و بازسازی فرهنگهای فراموششده است که عالوهبر حفظ و
بازسازی فرهنگ کشور و هویتبخشی اقوام گوناگون ،نقش مهمی در معرفی فرهنگ یک
کشور در عرصة بینالمللی دارد

(Nations, 2010

 .)Unitedکارآفرین فرهنگی چشماندازی

برای ایجاد یک سازمان فرهنگی و همچنین اشتیاقی برای بهدستآوردن منابع ،افراد و مشتریان
1. Mort et al.
2. Jogaratnam
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بهمنظور توسعة آن دارد ( .)Klamer, 2012هاگورت ( )2007در مدل خود کارآفرینی فرهنگی
را متشکل از سه عنصر مأموریت فرهنگی هنرمند ،گرایش به بازار و مسئولیتپذیری اجتماعی
میداند و کارآفرینی فرهنگی را دو آزادی -یعنی آزادی هنر بهعنوان ارزش محتوای غیرمادی
و آزادی کارآفرینی بهعنوان حمایتکنندة ارزش غیرمادی -تلقی میکند.
بهعقیدة فیلیپس ( ،)2011کارآفرین فرهنگی عناصر هنری (مانند مجموعهای از نقاشیها) و
ویژگیهای اقتصادی (مانند بازاریابی) را به شیوهای متفاوت ترکیب میکند تا ترکیب یا ترکیبات
جدیدی ایجاد شود که به خلق چیز جدید و باارزشی در یک حوزة (قلمرو) فرهنگی منجر
میشود

(2011

 .)Phillips,اختالفات بین کسبوکار فرهنگی -هنری و کارآفرینی (مرسوم)

اغلب ناشی از ارزشهای فرهنگی است .تنش میان خالق یک کار فرهنگی و کارآفرینی اینگونه
است که اغلب در کارآفرینی فرهنگی بر اولویتدادن به ارزش فرهنگی خالقیت (خالقیت
محور) و انگیزة کم برای ایجاد ارزش اقتصادی تأکید میشود ،اما کارآفرینی به بهرهوری
اقتصادی (رشدمحور) نسبت به ارزش فرهنگی اولویت بیشتری میدهد (.)Pratt, 2008
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش گردآوری اطالعات در زمرة پژوهشهای
کیفی قرار میگیرد که با استفاده از روش تحقیق کیفی و الگوی استقرایی مفهوم (اجزا) ،عناصر و
مقولههای بازاریابی کارآفرینانه را در کسبوکارهای فرهنگی -هنری شناسایی میکند.
در مرحلة جمعآوری دادهها از مصاحبههای عمیق استفاده شده است .مصاحبه ابتدا بر مبنای
چارچوب شاخصهای بازاریابی کارآفرینانة هیلز و هالتمن ( )2011طراحی شد که سپس در
فرایند پژوهش و بر مبنای ویژگیهای نمونههای نظری اصالح شد و تغییر یافت .جامعة آماری
در این تحقیق شامل کسبوکارهای فرهنگی -هنری و کارآفرینانه است .مبنای انتخاب جامعة
آماری در پژوهش حاضر -در راستای انتخاب نمونهگیری نظری بهمنظور استخراج مدل
پژوهش -سنجش سطح گرایش کارآفرینانه این کسبوکارها (شرکتها) بر مبنای مدل
المپکین و دس ( )2009بوده است .طبق نظر آنها ،شرکتهایی گرایش کارآفرینانه دارند که
از پنج شاخص نوآوری ،ریسکپذیری ،پیشگامی ،رقابت تهاجمی و استقاللطلبی بهرهمند
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باشند .بر مبنای اطالعات اخذشده از ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی،
حدود  120کسبوکار شناسایی شدند و از میان آنها  20مورد برای بررسی درنظر گرفته
شدند که سطح گرایش کارآفرینانة آنها باال بود (ضریب مسیر باالتر از  .)0/7عالوهبر
کارآفرینان کسبوکارهای فرهنگی -هنری ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،صاحبنظران و
متخصصان حوزة اقتصاد هنر ،بازاریابی کارآفرینانه و مدیریت فرهنگی نیز بهدلیل تأیید
یافتههای حاصل از مصاحبه و افزایش خاستگاه نظری دادههای جمعآوریشده در قلمرو جامعة
این پژوهش قرار گرفتند .در این پژوهش ،درمجموع  20مصاحبة عمیق (بهطور متوسط هرکدام
 2/5ساعت) انجام گرفت که روند اشباع دادهها از مصاحبة  17آغاز شد .معیار قضاوت درمورد
زمان متوقفکردن نمونهگیری نظری ،اشباع نظری مقولهها یا نظریه است (.)Charmez, 2006
فرایند مقولهسازی و کدگذاری تا جایی ادامه یافت که دادهها به بهترین شکل تبیین شود .در
مرحلة اول در نتیجة انجامدادن  20مصاحبه  293کد استخراج شد و با توجه به اینکه هنرمندان
کارآفرین دانش تخصصی در حوزة بازاریابی و فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه نداشتند ،در
مرحلة دوم در یک جلسه گروه کانونی با حضور  10نفر متخصص کارآفرینی ،بازاریابی و اقتصاد
فرهنگ و هنر هر  293کد مرحلة اول که در برگههای  3در  5نوشته شده بودند بهمنظور تأیید و
جمعبندی نهایی در اختیار افراد قرار گرفت .پس از برگزاری یک جلسة  4ساعته با مفهومپردازی
دقیق پدیدهها و دادهها و انجامدادن فرایند مقایسة تفاوتها و شباهتها و ادغام ،تلخیص و تقلیل
دادهها ،درنهایت  72کد بهدست آمد که تمام افراد حاضر در جلسة گروه کانونی روی آن به توافق
رسیدند .در مرحلة سوم ،مفاهیم در  22مقوله دستهبندی شدند .در مرحلة کدگذاری انتخابی
پژوهشگر یک مقولة محوری را بهعنوان مقوله یا پدیدة اصلی (گرایش کارآفرینانة فرهنگی) در
مرکز فرایند بررسی کرد و سپس سایر مقوالت را به آن مرتبط کرد.
یافتهها
در جدول  ،2اطالعات جمعیتشناختی افراد نمونه آورده شده است .طبق دادههای توصیفی،
 70درصد نمونه را مردها تشکیل میدهند که بیش از  4۶درصد آنها سابقة فعالیت بین -11
 20سال را دارند.

طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی -هنری

479

جدول  .۲آمار توصیفی مربوط به دادههای جمعیتشناختی
شاخصهایآماری 


جنسیت

تحصیالت

سابقة فعالیت

فراوانی 

درصدفراوانی 

۲۱
۹
۴
۵
۸
۱۳
۱۰
۱۴
۶

۷۰
۳۰
۱۳/۳۳
۱۶/۶۷
۲۶/۶۷
۴۳/۳۳
۳۳/۳۳
۴۶/۶۷
۲۰

مرد
زن
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
زیر  ۱۰سال
 ۱۱تا  ۲۰سال
 ۲۱تا  ۳۰سال

درصدفراوانی
تجمعی 

۷۰
۱۰۰
۱۳/۳
۳۰
۵۶/۶۷
۱۰۰
۳۳/۳۳
۸۰
۱۰۰

قبل از انجامدادن فرایند میدانی تحقیق ،پژوهشگر بهطور جامع و تا حد ممکن بیشتر مدلهای
بازاریابی کارآفرینانه را بررسی کرد که پژوهشگران مختلف در بافتهای متفاوت (شامل ماهیت
صنعت ،اندازة کسبوکار ،محیط کسبوکار و )....ارائه داده بودند تا در مرحلة تجزیه و تحلیل
دادهها بهخوبی بتوان نوآوری و مشارکت نظری پژوهش حاضر را تبیین کرد .در شکل  ،1فرایند
دستهبندی و پاالیش دادهها در سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی نشان داده میشود.
مقولة محوری :گرایش کارآفرینانة فرهنگی

گرایش کارآفرینانة فرهنگی مقولة اصلی در رفتار و اقدامات بازاریابی کارآفرینانة
کسبوکارهای فرهنگی -هنری شناخته شده است ،بهطوریکه در فرایند انجامدادن مصاحبهها
مشخص شد شرط اصلی و الزامی (شرط الزم) برای انجامدادن اقدامات بازاریابی کارآفرینانه
وجود گرایش کارآفرینانة فرهنگی است .اگر این گرایش وجود نداشته باشد ،به هیچ عنوان
نمیتوان انتظار رفتار کارآفرینانه در اقدامات بازاریابی این کسبوکارها داشت .درمجموع ،از
 72مفهوم ا یجادشده در مرحلة کدگذاری باز ،پانزده مفهوم در قالب پنج مقوله در کدگذاری
محوری در دستة پدیدة اصلی به شرح زیر قرار گرفتهاند:
الف) خالقیت :یکی از جنبههای کلیدی کسبوکارهای مبتنیبر فرهنگ و هنر،
خالقانهبودن آن است ،بهطوریکه یک اثر یا رویداد هنری باید منحصربهفرد و برای مشتریان
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ناشناخته باشد .درمورد محصوالت هنری برخالف محصوالت صنایع مرسوم ،تولید یک اثر یا
رویداد نباید فقط مبتنیبر دیدگاههای مشتری باشد ،بلکه باید برای مخاطبان خود ناشناخته باشد
تا برای آنها جذابیت ا یجاد کند .همچنین ،یک اثر یا رویداد هنری باید نوآورانه و ایدهمحور
باشد .مقولة خالقیت شامل چهار مفهوم است و یکی از عوامل کلیدی و حیاتی در
کسبوکارهای فرهنگی -هنری بهشمار میآید که بهگونهای با باقی عوامل در ارتباط است.

دادههادرسهمرحلهکدگذاری 
دستهبندیوانتقال 
شکل.۱فرایند 

ب) پیشگامی :یکی از مقولههای گرایش کارآفرینانة فرهنگی ،بعد پیشنگرانهبودن است
که این مقوله شامل سه مفهوم میشود و بیانگر تشخیص و شناسایی فرصتهای جدید و
نوآورانه پیش از دیگر رقباست .یک کسبوکار هنری کارآفرینانه باید در حوزة فعالیت خود
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اولین باشد .این مقوله مشابه مدل گرایش کارآفرینانة مرسوم است که علت آن
کارآفرینانهبودن این کسبوکارهاست.
ج) ریسکپذیری :یکی دیگر از مقولههای گرایش کارآفرینانة فرهنگی بهعنوان مقولة
محوری ،مدل بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی -هنری است که مشابه صنایع
مرسوم متضمن پذیرش ریسکهای معقول و منطقی از سوی مالکان این کسبوکارهاست .این
مقوله شامل دو مفهوم است.
د) محتوای هنری :محتوای هنری یکی از مقولههای کلیدی گرایش کارآفرینانة
فرهنگی است که ناشی از تأکید این کسبوکارها بر ارزشهای فرهنگی است و وجه افتراق و
تمایز اصلی این محصوالت با محصوالت مرسوم است .این مقوله شامل توجه به مباحث
زیباییشناختی اثر هنری میشود؛ یعنی اثر هنری باید بر مخاطب خود تأثیر بگذارد و ذوق
زیباییشناسانة او را برانگیزاند .همچنین ،دوام و ماندگاری کاال یا اثر هنری و موارد مربوط به
طراحی و جذابیت اثر یا رویداد هنری از دیگر عوامل مهم است .عالوهبراین ،محتوای اثر
هنری باید بهگونهای منافع عاطفی مخاطبان را تأمین کند و جنبة سرگرمکنندگی داشته باشد و
با ترکیببندی مناسب اجزا برای آنها لذتبخش باشد .اینها موارد جدیدی بودند که در
فرایند انجامدادن پژوهش بهعنوان محتوای اثر هنری کشف شدند .یک اثر هنری برای مخاطب
خود باید جذابیت داشته باشد .با توجه به اینکه کاالهای هنری برخالف صنایع مرسوم فقط به
مصرف و نیازهای مادی مربوط نمیشود و همزمان نیازهای عاطفی ،روانی ،اجتماعی و نمادین
مصرفکننده را دربرمیگیرد ،یک رویداد یا اثر هنری نهتنها باید جنبة سرگرمکنندگی داشته
باشد ،بلکه باید برای مخاطب آن لذتبخش باشد .مقولة محتوای هنری بهعنوان یکی از عناصر
اصلی ،جایگزین بعد رقابت تهاجمی از مدل گرایش کارآفرینانه شده است.
هـ) استقالل :در این مقوله ،داشتن آزادی برای پذیرش تأثیرات جدید و حفظ استقالل و
همچنین توجه به خودکفایی است.
شرایط علی
شرایط علی رویدادهایی است که موقعیتها ،مباحث و مسائل مرتبط با پدیده را خلق میکنند.
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درواقع ،منظور از شرایط علی ،رویدادها یا اتفاقاتی است که بر پدیده اثر میگذارد و به بروز
آن منجر میشود .برای مقولة شرایط علی هشت مفهوم در قالب دو مقوله نامگذاری شدهاند:
الف) ذهنیت کارآفرینانه :با توجه به رویکرد کارآفرینمحور ،فرد هنرمند (کارآفرین)
هستة اصلی این کسبوکارها قلمداد میشود و به مقبولیت ،شهرت ،آوازه ،اعتماد و اعتبار
هنرمند؛ شور ،اشتیاق و تعهد وی به هنر و فرهنگ؛ هوشیاربودن درمورد فرصتهای جدید
حوزههای هنری؛ خصوصیات شخصی ،قابلیتها و انگیزههای هنرمند و درنهایت نفوذ هنرمند
در حوزة فعالیت هنری و تأثیرگذاری روی مخاطب ،فرهنگ و جامعه مربوط میشود.
ب) نگرش کارآفرینانه :این مقوله عالوهبر هنرمند کارآفرین ،تیم کاری او را نیز
دربرمیگیرد که شامل وجود باورهای کارآفرینانه در هنرمند و تیم همکار او ،وجود
نگرشهای کارآفرینانة هنرمند و تیم همکار او و وجود ارزشهای کارآفرینانة هنرمند و تیم
همکار او میشود .یکی از کارآفرینان هنرمند گفته است« :من با جوانان بسیاری کار کردهام؛
بهویژه جوانانی که از هنر محروم ماندهاند .من سعی میکنم آنها را بهواسطة هنر تشویق کنم
تا به آیندة خود امید پیدا کنند .ما میتوانیم هنر را راهی برای مشکالت جامعه و جوانان بدانیم
تا برای بیان و توسعة ایدههای خود از آن استفاده کنند».
شرایط زمینهای

شرایط زمینهای بر راهبردها و اقدامات بهشکل همبافتی تأثیر میگذارند .برایناساس ،برای افراد
مورد مصاحبه بهصورت ضمنی در این مورد پرسشهایی مطرح شد .سپس در مرحلة
کدگذاری ،هفده مفهوم در قالب پنج مقوله عوامل زمینهای شناخته شدند که عبارتاند از:
الف) شبکهسازی :شبکهها قابلیت زیادی در کسبوکارهای هنری دارند ،بهطوریکه
بیشتر هنرمندان اظهار کردند در زمینة فعالیتها و طرحهای خود جلسات و محافل دوستانهای با
کارکنان دارند و روابط غیررسمی میان آنها حکمفرماست و بهگونهای روابط رسمی با روحیة
آنها ناسازگار است .همچنین ،آنها از توصیة دوستان ،آشنایان و شبکة تحت دسترسی خود
در زمینة فعالیتهای کسب وکار بهرة فراوانی میبرند .یکی از آنها بیان کرده است« :وجود
یک تم خاص بسیار خوب است .البته دربارة تمهای جدید پیشنهادها و ایدههای خوبی از
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طرف دوستان و نزدیکان به من گفته شد .مثل تمهایی انتزاعی مانند هویت و تغییر یا تجربیات
هنری».
ب) فرهنگ کارآفرینانه :روابط و جو غیررسمی و دوستانه در کسبوکارهای فرهنگی-
هنری اولویت دارد و در این جو از تغییر و ایدههای جدید استقبال میشود .همچنین ،فضای داخلی
مبتنیبر قدرشناسی و احترام متقابل است و کارکنان دربرابر شرکت متعهدند .بهعالوه ،جو همکاری
غالب است و بیشتر فعالیتها بهصورت تیمی انجام میگیرد.
ج) ساختار :ساختار این کسبوکارها بهطور عمومی تخت است و سلسلهمراتب جایگاهی
ندارد .همچنین ،جو سازمانی باز و انعطافپذیر است و تصمیمها بهصورت مشارکتی و با
بهرهگیری از مدلهای ذهنی متفاوت افراد اخذ میشود.
د) بازاریابی داخلی :کارکنان جایگاه باالیی در کسبوکارهای فرهنگی -هنری دارند
و به توانمندیها و نیازمندیهای آنها توجه زیادی میشود.
هـ) سرمایة انسانی :اصوالً کسبوکارهای حوزة فرهنگ و هنر بیشتر انسانمحورند تا
فناوریمحور؛ بنابراین ،نیروی انسانی متخصص و خالق جایگاه ویژهای در این کسبوکارها
دارد و یک منبع مزیت رقابتی بهحساب میآید.
شرایط محیطی

شرایط محیطی تسهیلکننده یا محدودکنندة راهبردها هستند .این شرایط اجرای راهبردها را
تسهیل میکند و تسریع میبخشد یا بهعنوان یک مانع خلل ایجاد میکند و بهصورت نامنظم و
غیرمستقیم بر راهبردها اثر میگذارد .عوامل محیطی در هفده مفهوم و تحت شش مقوله
شناسایی شدهاند که عبارتاند از:
الف) عوامل اجتماعی :عوامل اجتماعی تأثیر زیادی بر کسبوکارهای هنری میگذارد
که از مهمترین آنها نهاد خانواده و مدرسه است که جایگاه مهمی در انتقال فرهنگی و
مصرف آیندة فرهنگ و هنر افراد دارد .مورد دیگر اقبال و پذیرش عمومی و اجتماعی فرهنگ
و هنر در جامعه و همچنین آموزش هنر و ایجاد حساسیت و آگاهی نسبت به جایگاه هنر در
جامعه است.
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ب) دولت :یکی از عوامل مهم در بحث هنر و فرهنگ دولتها هستند که ممکن است
تسهیلکننده یا محدودکننده باشند .در این زمینه ،ایجاد نهادها و ساختارهای حمایتکننده از
هنر ،ایجاد قوانین حمایتی و تسهیلکننده و تقویت و توجه بیشتر به مالکیت فکری در عرصة
هنر بسیار مهم است که متأسفانه اکنون به این مورد توجه زیادی نمیشود و یکی از موانع اصلی
بیانگیزهبودن طراحان و هنرمندان خالق در ارائة طرحهای خالق و نوآورانه است .همچنین،
دولتها میتوانند با ایجاد گفتمان فرهنگ و هنر نقش مهمی در معرفی و حمایت از هنر در
میان مردم داشته باشند .یکی از هنرمندان کارآفرین بیان کرده است« :بهدلیل وجودنداشتن
نهادها و ساختارهای حامی هنر و تعداد کم همگروهان ،هنرمند برای موفقیت در کارها باید
بسیار خودکفا باشد .درست در همین بخش به ابزارهای متعددی نیاز است تا بتوان به هنرمندان
بصیرت الزم را بخشید و آنها را در راستای داشتن همکاریهای گسترده یاری کرد».
ج) مذهب :یکی از عوامل محیطی بسیار مهم و تأثیرگذار بر حوزة فرهنگ و هنر و
فعالیتهای هنری مذهب است .کشور ما اسالمی و مذهبی است و بیشتر مردم آن به ارزشهای
اسالمی و دینی پایبندند و از افراطیگری غربی بیزارند .همچنین ،بسیاری از مردم از
سختگیریهای افراطی گریزاناند .درنتیجه ،در بحث توسعة کسبوکارهای فرهنگی -هنری
باید توجه داشت آنها با اصول مذهبی کشور در تعارض نباشند و همچنین آزادی نسبی بر
آنها حاکم باشد تا مردم بهدلیل فرار از سختگیریها به سمت کشورهای همسایه روی
نیاورند.
د) رسانه :رسانهها نقش بسزایی در انتقال فرهنگی و ترویج فرهنگ و هنر در کشور دارند
که در تحقیقات مختلف نیز بر نقش چشمگیر آنها تأکید شده است .ایجاد برنامههای ویژه و
تخصصی و آگاهیرسانی و معرفی هنرهای سنتی و اصیل کشور از جمله اقداماتی است که
رسانهها توانایی انجامدادن آن را دارند.
هـ) محیطزیست :محیط طبیعی نقش فراوانی در طراحی بسیاری از فعالیتها و آثار
هنری دارد ،بهطوریکه بسیاری از هنرمندان بیان کردند از محیطزیست الهام میگیرند و
بسیاری از ایدههای آنها نشتگرفته از طبیعت بکر و عوامل محیطی است.
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و) دانشگاه :کسبوکارهای هنری بهدلیل کوچکبودن و نبود سرمایة الزم برای ایجاد
واحدهای تخصصی ،میتوانند با ایجاد ارتباط با دانشگاههای هنر و ...از آخرین دستاوردهای
تحقیقاتی و هنری دنیا اطالع یابند و همچنین از مشاوران دانشگاهی برای پیشبرد فعالیتهای
کسبوکار خود بهره بگیرند.
راهبردها و اقدامات
راهبردها و اقدامات ،طرحها و کنشهایی هستند که به اجرا و انجامدادن فرایند بازاریابی
کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی -هنری کمک میکنند .در این پژوهش ،هشت مفهوم
در قالب دو مقوله ،راهبردها و اقدامات درنظر گرفته شدهاند.
الف) راهبرد بازاریابی کارآفرینانه :بازاریابی بهعنوان راهبرد دربرگیرندة فرایندهای
بخشبندی ،هدفگذاری و موقعیتیابی در بازار بهمنظور تخصیص خدمات و کاالها به گروه
ویژهای از خریداران است .رویکرد کارآفرینان (هنرمندان) به تدوین راهبرد بازاریابی ،اتخاذ
نوعی فرایند هدفگذاری از «پایین به باال» است که در آن با شناسایی نیازهای بخش کوچکی
از مشتریان با توجه به تجربیات و منابع دردسترس ،محصوالت و خدمات متناسب در مراحل
تشخیص فرصتهای جدید بازار و گسترش آن ،تماسهای مستمر و روابط بلندمدت با
مشتریان و حضور در نمایشگاههای تخصصی و بینالمللی توسعه مییابند.
ب) تاکتیکهای بازاریابی کارآفرینانه :کارآفرینان هنری موفق فعالیتهای
بازاریابی را به شیوههایی متفاوت و گاه نامأنوس با شیوههای مرسوم انجام میدهند .تمایل آنها
در وهلة اول تأکید بر ارائة آثار منحصربهفرد و خالقانه و در وهلة دوم تمرکز بر نیازهای
مخاطبان است .آنها بیش از آنکه جمعآوری اطالعات را با روشهای رسمی تحقیقات بازار
انجام دهند ،اطالعات (موقتی و غیررسمی) و پایش بازار را از طریق شبکههای غیررسمی
جمعآوری میکنند .هنرمندان تصور محدودی در زمینة بازاریابی دارند و اغلب توجه ویژهای
به فعالیتهای پیشبردی با تکیه بر شیوههای بازاریابی رابطهای شامل نزدیکی و ساخت روابط
شخصی ،ارتباط صمیمی و دوستانه با مشتریان (مردم) ،بازاریابی مستقیم و شفاهی ،روابط
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پیامدها و نتایج
پیامدها و نتایج شامل عوامل مشهود و نامشهودی میشود که بعد از انجامدادن فعالیتهای
بازاریابی کارآفرینانه ،برای شرکت و مشتری و همچنین جامعه بهوجود میآید .بهاینترتیب،
هنرمند و تیم همکار او با بهکارگیری فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه میکوشند ارزشهای
فرهنگی و اقتصادی را در جامعه بهصورت همزمان ایجاد کنند که در فرایند کدگذاری هفت
مفهوم در قالب دو مقوله ،پیامدهای رفتار بازاریابی کارآفرینانه شناسایی شدهاند:
الف) خلق ارزش فرهنگی :این مقوله شامل گسترة تأثیرگذاری بر روند فرهنگی-
هنری و اهمیت معنوی آن میشود ،بهگونهایکه تأمینکنندة مفهوم نمادین باشد .عالوهبراین،
یک اثر هنری باید اهمیت تاریخی داشته باشد و بهگونهای میان نسلها پیوند ایجاد کند،
برگرفته از فرهنگ محلی و بومی باشد و بر آن تأکید کند و درنهایت هویت اثر همراستا با
تقویت هویت ملی باشد.
ب) خلق ارزش اقتصادی :بیشک یکی از مهمترین نتایج و پیامد هر کسبوکار
انتفاعی حداکثرسازی سودآوری و خلق ثروت و درآمد است که فعالیتهای فرهنگی -هنری
نیز از این موضوع جدا نیستند ،بهطوریکه بیشتر هنرمندان چه برای توسعة کسبوکار خود در
سطح خرد و چه بهمنظور رشد و توسعة اقتصاد کشور در سطح کالن به این مقوله توجه
داشتهاند .همچنین ،اگر در زمینة فرهنگ و هنر حمایتهای اقتصادی بهخوبی شکل بگیرد و
خانواده ،مدرسه و رسانهها بهخوبی وظیفة انتقال و آگاهی فرهنگی را انجام دهند و آگاهی
مردم و جامعه درمورد فرهنگ و هنر افزایش یابد ،تقاضای مردم درمورد این محصوالت یا
خدمات افزایش مییابد و درنتیجه کسبوکارهای هنری رشد و توسعه پیدا میکنند و
درنهایت افزایش اشتغال و رشد و توسعة اقتصادی مشاهده میشود.
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عوامل زمینهای
شبکهسازی فرهنگ کارآفرینانه

ساختار

بازاریابی داخلی

مقوله محوری

راهبردها و اقدامات

پیامدها

خلق ارزش فرهنگی
خلق ارزش اقتصادی

سرمایة انسانی
شرایط علی

گرایش کارآفرینانة فرهنگی:
 خالقیت
 پیشگامی
 ریسکپذیری
 محتوای هنری
 استقاللطلبی

راهبرد بازاریابی کارآفرینانه
تاکتیکهای بازاریابی کارآفرینانه

ذهنیت کارآفرینانه
نگرش کارآفرینانه

شرایط محیطی

اجتماعی

دولت

مذهب

رسانه

محیطزیست

دانشگاه

شکل  .۳مدل مفهومی بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی -هنری

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر الگوی بازاریابی کارآفرینانه را در کسبوکارهای فرهنگی -هنری ارائه داده
است .بر مبنای اطالعات حاصل از انجامدادن فرایند تحقیق و بهمنظور توسعة چارچوب و مبانی
نظری الگوی بازاریابی کارآفرینانه در حوزة کسبوکارهای فرهنگی -هنری و با توجه به
اینکه برونداد یک پژوهش کیفی مطلوب با راهبرد نظریة برخاسته از دادهها دستیابی به یک
فرضیه است ،تحلیل منسجم و دقیق فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانة کسبوکارهای فرهنگی-
هنری این فرضیه را تقویت کرد که الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی-
هنری متفاوت از کسبوکارها و صنایع مرسوم است .این تفاوت در ماهیت اجزا نیز مشاهده
میشود ،حتی از این نظر ماهیت ابعاد دچار تغییر میشود و ابعاد بازاریابی کسبوکارهای
فرهنگی -هنری با کسبوکارها و صنایع مرسوم تفاوتهایی دارد.
بنابراین ،در فرایند تحقیق بهمنظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش ،با بهرهگیری از روش
مبتنیبر دادهها و بررسی عمیق حوزة مورد بررسی با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر
بین دو حوزة بازاریابی کارآفرینانه و کسبوکارهای فرهنگی -هنری ،چگونگی و چیستی
ماهیت بازاریابی کارآفرینانة این کسبوکارها تبیین شده است .درنهایت ،الگوی بازاریابی
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کارآفرینانه مناسب ساماندهی فعالیتهای بازاریابی در کسبوکارهای فرهنگی -هنری تعیین
شده است.
همچنین ،در راستای پاسخ به پرسش دوم ،پس از طبقهبندی و سازماندهی دادهها،
انجامدادن مقایسههای مداوم و رفتوبرگشتهای پیدرپی میان مراحل تحلیل و جمعآوری
دادهها و همچنین بهرهگیری از ادبیات پژوهش ،تطابق همگونی یافتهها صورت گرفت.
درنهایت ،نگرش کارآفرینانه و ذهنیت کارآفرینانه به عنوان عوامل علی؛ عوامل اجتماعی،
مذهب ،رسانه ،دانشگاه ،دولت ،محیطزیست به عنوان شرایط محیطی بازاریابی کارآفرینانه؛
شبکهسازی ،بازاریابی داخلی ،سرمایة انسانی ،ساختار و فرهنگ کارآفرینانه عوامل زمینهای
بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی -هنری؛ گرایش کارآفرینانة فرهنگی مقولة
اصلی و محوری -که بر راهبردهای بازاریابی کارآفرینانه و تاکتیکهای بازاریابی کارآفرینانه
بهعنوان راهبردها و اقدامات اثرگذارند -و خلق ارزش فرهنگی و اقتصادی پیامدها و نتایج
رفتار بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای فرهنگی -هنری شناخته شدند .در این پژوهش
درمجموع 72 ،مفهوم به عنوان اجزای بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای خالق
فرهنگی -هنری شناخته شدند .در نتایج و مقولههای حاصل از این پژوهش در مقایسه با ادبیات
پژوهش شباهتها و تفاوتهایی مشاهده میشود .مقولة محوری گرایش کارآفرینانه در
پژوهش حاضر با مدل گرایش کارآفرینانة المپکین و همکاران ( )2009شامل عناصر نوآوری،
پیشگامی ،ریسکپذیری ،رقابت تهاجمی و استقاللطلبی تفاوتهایی دارد؛ برای مثال ،در
سازة گرایش کارآفرینانة فرهنگی این پژوهش بعد خالقیت جایگزین نوآوری و محتوا
جایگزین رقابت تهاجمی شده است که نشان میدهد گرایش کارآفرینانه در کسبوکارهای
فرهنگی -هنری متمایز از مدل گرایش کارآفرینانه در صنایع مرسوم است .عالوهبراین،
براساس پژوهش حاضر مقولة ارزش فرهنگی یکی از عناصر مهم در فعالیتهای بازاریابی
کسبوکارهای فرهنگی -هنری شناخته میشود که پژوهشهای مختلفی (

;Klamer, 2011

 )2012; Philips, 2011; Hagoort, 2007بر این یافته صحه میگذارند .کالمر ( )2011ارزشهای
فرهنگی را عاملی میداند که سبب تمایز کارآفرین فرهنگی (هنری) از کارآفرینان مرسوم
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میشود .بهنظر وی ،آن چیزی که بهطور عمده کارآفرینی فرهنگی را متمایز میسازد ،بررسی
و تفهیم ارزشهای فرهنگی است .فیلیپس ( )2011نیز معتقد است کارآفرین فرهنگی عناصر
هنری (مانند مجموعهای از نقاشیها) و ویژگیهای اقتصادی (مانند بازاریابی) را به شیوهای
متفاوت ترکیب میکند تا ترکیب یا ترکیبات جدیدی شکل بگیرد که به خلق چیزی نو و
باارزش در یک حوزة (قلمرو) فرهنگی منجر میشود.
محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها
صنایع فرهنگی و خالق و سهم آن در اقتصاد کشورهای توسعهیافته اهمیت فراوانی دارد ،اما
در ایران برخالف فرهنگ و هنر غنی هیچ دادة رسمی در زمینة کسبوکارها و فعالیتهای
فرهنگی -هنری وجود ندارد و این عامل یکی از محدودیتهای اصلی در پژوهشهای حوزة
این کسبوکارهاست .بهمنظور رشد و توسعة این کسبوکارها ،دولت باید با مشارکت مراکز
پژوهشی مرتبط با فرهنگ و هنر اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهد.
درنهایت ،با توجه به جدیدبودن موضوع مورد مطالعه و همچنین ارائة شیوهای جدید
بهمنظور ساماندهی فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای حوزة فرهنگ و هنر،
نتایج این پژوهش خالی از عیب نیست و به انجامدادن پژوهشهای دیگر برای افزایش روایی و
کاربرد نتایج حاصل از این پژوهش نیاز است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در آینده پژوهشهایی
در زمینة محورهای زیر صورت گیرد:
 .1انجامدادن مطالعات و پژوهشهای اکتشافی با بهرهگیری از سایر راهبردهای پژوهش
کیفی؛
 .2انجامدادن تحقیقات تأییدی در قالب سازماندهی پژوهشهایی با رویکرد پژوهش
آمیخته؛
 .3بررسی اجزای تفصیلی آمیخته بازاریابی در کسبوکارهای هنری با رویکرد آمیخته.
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