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چکیده
در مطالعات پیشین موضوع اینن تحقین  ،بنه مستندسنازی و بناز وانی دانن

ضنمنی و سناماندهنی شنیوههنای بازارینابی

کسب وکارهای فرهنگی  -هنری کمتر پردا ته شده است .هدف مطالعنه ااضنر ،آن اسنت تنا بنا نگرشنی ننو و ایجناد هنم -
گرایی مؤثر در دو اوزه بازاریابی کارآفرینانه و کسب وکارهای الق هنری ،چگنونگی و چیسنتی اینن دو انوزه را ت ینین
کند و با ارائه و پیشنهاد یک چارچوب منطقی و مفهومی ،شیوه سناماندهنی فعالینتهنای بازارینابی کسنب وکارهنای نالق
هنری را تشریح کند .این پژوه  ،از نظر مشارکت نظری و توسعۀ مرزهای دان

آمیخته بازارینابی کارآفریناننه و همیننین

مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیتهای بازاریابی کسب وکارهای فرهنگی  -هنری ،بنا اسنتفاده از راه نرد مطالعنه منوردی -
اکتشافیِ مرکب ،دارای نوآوری است ،بدینگونه که نتایج پژوه

ااضر ،با بهچال کشیدن پژوه هنای پیشنین ،بنه ینک

مدل نوآورانه و منحصربه فرد از آمیخته بازاریابی در کسب وکارهای الق هنری رسیده اسنت .بنرای دسنت ینابی بنه اهنداف
مورد نظر ،روش پژوه

از نوع کیفی اکتشافی با بهنرهگینری از الگنوی مطالعنه منوردی مرکنب اسنت و بنرای من آوری

داده ها از ابزار مصاا ههای عمی و نیمهسا تاریافته با  9۳نفر از فعنانن ،متخصصنان و صناابنظنران انوزه فرهنن
استفاده شده است .نتایج پژوه

و هننر

نشنان منیدهند کنه عناصنر تشنکی دهننده آمیختنه بازارینابی کارآفریناننه در اینن کسنب -

وکارها ،شام پنج مقو له اصلی و سی ودو زء است .پنج مقوله اصنلی در ایگناه مندل  5Csآمیختنه بازارینابی کارآفریناننه
کسب وکارهای الق هنری شام « :ش که تماس و قابلیتهنای ارت نا ی»؛ «محتنوا»؛ « القینت»؛ «ارزش فرهنگنی» و « نال
اثر هنری» شنا ته شدهاند.
واژههای کلیدی :بازاریابی کارآفرینانه ،آمیخته بازاریابی ،صنای
* نویسنده مسؤول

الق ،کسب وکارهای هنری.
m.rezvani@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
5

در دهههای اویر اقتصاد والق هانی رشاد زیاادی

مناب  ،افاراد و مشاتریان بارای توساعه آن دارد (فیلیا

،

یافته است .امروزه ،صنای فرهنگی بعاد از صانای ماالی،

 .)2۳55بخض هنری ا لب این ارتیاط را نادارد ،ازایان-

اطالعاتی ،پزشکی و توریسام ،پنجماین صانعت بازر

رو ،در نتیجه هنرمند نمیتواند کسبوکاار واالق واود

اقتصادی هستند (آنکتاد .)2۳5۳ ،2اگرچه در بسایاری از

را راه بیندازد.

کشورهای در حال توسعه ،اقتصاد والق به طاور ادی

مهمترین عواملی کاه سایب ایجااد شارایم نامسااعد

بادان تاو هی نشاده اسات ،باااینحاال ،بسایاری از ایان

رقابتی برای بخض والق در کشورهای در حاال توساعه

کشااورها از فرهنگاای ناای برووردارنااد ،امااا بااه دلی ا

شده است و نیازمند تالش همگانی برای ح آن اسات،

نداشتن مناب مالی ،زیرساوتهای فرهنگای ،آماوزش و

مسائ آموزش ،فقر و نیود نهادهای مسئول است .ماوارد

قابلیتهای نهاادی اقتصااد واالق ،تقرییاان شانسای بارای

مربوط به تأمین بود ه ،پشتییان و حمایاتهاای ماالی از

رونااق و پیشاارفت نداشااتهانااد .بااهط اوریکااه بساایاری از

مله محدودیتهای بیرونقی این صنای است .عالوه-

هنرمناادان حتاای نماایداننااد کااه چگونااه ماایتواننااد

براین ،زنجیرۀ ارزش 6تولیدات فرهنگی شاکننده اسات.

و

گامها و مراحلی که یک محصول فرهنگی باید از طریق

محصوالت شان را به باازار عرضاه کنناد (بااروکال
کوزول -رایت.)2۳۳8 ،9

ترفیا  ،برندسااازی ،توزیا و حمایاات از حااق مالکیاات

3

بااینحال ،متخصصان معتقدند که رونق و شاکوفایی

عرضه شود ،ا لب ضعیف هستند .نهتنها باه دلیا اینکاه

صنای فرهنگی ،مشارکت ویژهای در اقتصاد کشاورهای

این مراح ساوته نشدهاند ،بلکه باه دلیا نیاود داناض و

درحال توسعه و همچنین پایداری سنتهاا و ارزشهاای

معلومات هنرمناد در ماورد ایان فرایندهاسات (کالمار،8

فرهنگی 4دارند .بناابراین ،حجام وسایعی از مطالعاات و

 .)2۳55یکی از مسائ اصلی دیگر این است کاه هنار و

پژوهضهای علمی بهدنیال بررسی این هستند که چگونه

فرهن

هنوز در این کشورها بهراحتی باا شارایم پاولی

میتوانند بهطاور اثربخشای ،بخاض هنار را ارتقاا دهناد؛

پیوند نخوردهاند؛ ارتیااط باا باازار ایجااد نشاده اسات و

بااهگونااهای کااه آنهااا پیشاانهادهایی چااون ارائااه وامهااای

هنرمندان به حرفه شان به عنوان یاک کسابوکاار نگااه

مناسب ،آموزش مهاارتهاای مادیریتی و مهاارتهاای

نمااایکنناااد ،بلکاااه آن را اساااتمرار سااانت درنظااار

کارآفرینانه را مطرح ساوتهاند؛ بهگونهای کاه هنرمنادان

میگیرند(کامارا.)2۳۳4 ،3

بتوانند پیروزمندانه محصوالت والق وود را ارتقا دهند.

بنابراین ،یکی از موانا اصالی کاه چارا ایان صانای

یک کارآفرین فرهنگی 1،چشماندازی برای ایجاد یاک

توسعه نمییابند ،ا لاب باه دلیا یهنیات متفااوت افاراد

سازمان فرهنگی و همچنین اشتیاقی برای بهدساتآوردن

اساات .نیااود ایاان نگاارشهااای کارآفرینانااه5۳و نیااود

1. Creative economic
2. UNCTAD
3. Barrowclogh & Kozul- Wright
4. Cultural value
5. Cultural entrepreneur

6 .Value chain
7. Property right
8. Klamer
9. Kamarra
10. Entrepreneurial attitude
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ساماندهی صاحیح فعالیات هاای بازاریاابی ،عامداناه باه

تفکر بازاریابی کارآفرینانه این است که بنگاه باید بتواند

فقدان در ظرفیتهاای دیگار منجار مایشاود .ازایانرو،

قی از دیگران و به دست وود محصاول واود را از رده

هنرمنااادان از مهاااارتهاااای مااادیریتی ،بازاریاااابی و

وارج کند (چاساتون .)2۳۳2 ،9در واقا کاارآفرینی باه

کسبوکاری ،حرفه ای باودن ،شایکهساازی ،اعتمااد باه

مثابه مَنشی مؤثر ،برای ایجاد ارزش برتر در بازار با اهارم

ریسکپذیری و دانض عمومی بازار کمتر برووردارناد.

کاااردن ناااوآوری بااارای ایجااااد محصا اول ،فرایناااد و

درک  ،سیاست های فرهنگی صریح ،که تدمین بود اه،

راهیردهااایی کااه پاسااخگوی بهتاار نیازهااای مشااتریان و

آماوزش و ایگااه بخااض هنار را ارتقاااء بدهاد ،و ااود

یینفعان باشد دیده میشود (هوی .)2۳۳8 ،بازاریابی نیز

ندارد .یکای از عواما مهام بارای توساعه هنار و بخاض

قلب کارآفرینی و عام ایجااد مزیات رقاابتی در بنگااه

والق ،فهم و درک گرایض و ر یت مردم به هنر است.

محسوب می شود (شاو ،)2۳۳6 ،به عقیاده ایان محققاان

تنها زمانیکه درک شاود کاه چگوناه هنار نماایض داده

بازاریابی و کارآفرینی دارای سه حوزه کلیدی مشاترک

شده و ارزش آن درک شده است ،میتوان حاق داشات

هساتند« .5 :هاار دوی آنهااا باار تتییاار متمرکزنااد»« .2 ،در

که روشهایی برای ارتقا و پیشیرد آن بررسی شود.

ماهیت فرصاتطلاب اناد» و « .9در رویکردشاان ناوآور

از نگااااهی دیگااار ،کاااارآفرینی در حاااوزه صااانای

هستند».

فرهنگی و والق ،اد اامکنناده دو روناد مساتق اسات:

هدف از پژوهض حاضار ،مستندساازی و مادلیاابی

اول ،هنر در ایگاه ارزش محتاواگرا و یرماادی و دوم

شیوههای بازاریابی کارآفرینان هنری است .باا تو اه باه

کارآفرینی در مقام حمایتکننده ارزشهاای یرماادی.

نیود مدل و الگوی ام تییینکننده رفتارهای بازاریاابی

با استفاده از این شاالودۀ یهنای و باا تو اه باه مسائولیت

کساابوکارهااای هنااری و وااالق ،شااناوت چیسااتی و

ا تماااعی کارآفرینااان ،کااارآفرین فرهنگاای ماایتوانااد

چگونگی موضوع تییین دقیق مؤلفههاای ماؤثر و روابام

آ ااازگر و راهانااداز یااک سااازمان فرهنگاای و وااالق؛

میان عناصر بازاریابی کارآفرینانه در این کسابوکارهاا

انجامدهنده مأموریتی فرهنگی استراتژیک؛ ریسکپاذیر

بااهمیت است ،براین مینا سؤال اصالی پاژوهض عیاارت

در ایجاد تعادل میان ارزشهای مادیریتی و والقیات؛ و

است از مادل آمیختاه بازاریاابی کارآفریناناه در کساب

کمککننده به زیرساوتی حیاتی در محایم ،شارح داده

وکارهای والق هنری چگونه اسات و از چاه عناصاری

شود (کالمر.)2۳52 ،

تشکی شده است؟

از طاارف دیگاار ،بازاریااابی کارآفرینانااه 5،بااا تلفیااق
نیه هاای زیربناایی بازاریاابی و کاارآفرینی باه هادایت

 -2آمیخته بازاریابی کارآفرینانه
4

مشااتریان بااه ساامت ایجاااد بازارهااای دیااد بااه ااای

انجمن بازاریاابی آمریکاا  ،در تعریاف اویار واود،

ودمترسانی محض در بازارهای مو ود نیز میپاردازد

بازاریابی را «مجموعاهای از فراینادهای ولاق ،ارتیااط و

(شاو .)2۳۳6 ،2ازایانرو ،مای تاوان گفات هساتۀ اصالی

تحوی ارزش به مشتریان و همچنین مدیریت ارتیااط باا

1. Entrepreneurial Marketing
2. Shaw

3. Chaston
4. AMA
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مشتری به شیوهای که باه ساازمان و ساهامداراناض ساود

(مارتین .)2۳۳3 ،3محققان دیگر بیان میکنند که اتکاای

برساند» دانستهاند (تعریف اویر انجمن بازاریابی آمریکاا

به 4پی باع

از دسات دادن «عواما بنیاادی بازاریاابی،

از بازاریابی به نق از ونز و راولای )2۳55 ،5و میاحا

شااام  :انطیاااقپ اذیری ،انعطااافپااذیری و پاایضنگااری

مرکزی شام کاارآفرینی ،ناوآوری ،ریساک پاذیری و

میشاود ،و هام بایفایاده و نامناساب اسات و در نتیجاه

و همکااران،2

کااارکرد اثربخشاای ناادارد» (کارسااون و همکاااران،8

 .)2۳55مورت و همکاران ،)2۳56( 9ایعان میکنند کاه

 .)5331هیلز و همکاران ،)2۳52( 3تکام و توساعۀ ایان

بازاریااابی کارآفرینانااه ماارتیم بااا توسااعه محصااوالت

دانض را بررسی کرده و دریافتهاناد کاه یقیناان ،بازاریاابی

نوآورانه همگام با تعام نزدیک با مشاتریان (ماوریض و

میان کارآفرینان از مسیر اصلی بازاریاابی منحارف شاده

همکاااران ،)2۳54 ،اهاارم کااردن مناااب شاارکا کلیاادی

است .زونتاانوس و اندرساون4 ،)2۳۳4( 5۳پای دیاد را

و همکاران )2۳56 ،4و استفاده از تکنیکهای

شاااام  :فااارد( ،)personفرایناااد ( ،)processفعالیااات

نوآوراناااه (هالیاااک و گابریلساااون ،)2۳59 ،1باهااادف

( ،)practiceو هاادف ( ،)purposeدر مقااام چااارچوب

پااذیرش بااازار اساات .وگراتنااام )2۳53( 6گاارایض بااه

بهتری برای درک بازاریابی در شرکتهاای کوچاک و

بازار ،گرایض کارآفرینانه و سارمایه فکاری و ا تمااعی

کارآفرینانه پیشنهاد میکنند.

پیشگامی را نادیده گرفته اسات (ماوری

(کلرمن

را مزیتهای بازاریابی کارآفرینانه در ولق ارزش دید
ماایدانااد .باارای بررساای پتانساای واقعاای و ااه اشااتراک
بازاریااابی و کااارآفرینی ،محققااان بازاریااابی وابسااتگی

4( -2-1پی) بازاریابی کارآفرینانه
توسعۀ فرهن

 ،راهکارها و فناون بارای شناساایی و

زیادی به عناصر پایه برای موفقیت دارند که مؤلفاههاای

توسعه یک بخض دیاد باازار مایتواناد باا اساتفاده از

موفقیاات بازاریااابی شاارکت ،در چهااار عنصاار مرسااوم

چااارچوب زونتااانوس و اندرسااون ( ،)2۳۳4باارای 4پاای

والصااه شااده اساات :قیماات ،محصااول ،ترفیا و توزیا

بازاریابی کارآفریناناه« :فعالیات ،فارد ،فرایناد و هادف»

(کاااتلر .)2۳۳3 ،شاارکتهااا ،عموم اان ایاان عناصاار را بااه

انجام شوند .فعالیت عیارت است از :تصمیمگیریهایی

الگوهااای تأییدشاادهای سااازماندهی ماایکننااد کااه بااا

کاه از فعالیااتهااای میناای بار تفکاار نوآورانااه و اسااتفاده

فرایندهای مرحلهباهمرحلاه منطقای مشاخص مایشاوند.

ووب از مناب مالی ناچیز ،پیروی میکند؛ هدف :ایجاد

درحالیکه عناصر 4پی سنتی ممکن است ،عوام مهمی

هدف بازاریابی برای فارآهمآوری باازار محصاوالت از

به نظر برسند ،تمرکاز بارروی آنهاا ،ماان درنظرگارفتن

طریق م آوری اطالعاات ماداوم از صانعت را شاام

میکند کاه

میشود؛ فرد :متضمن ،درک عمیق فرد از کسابوکاار

تجربۀ کارآفرینی می شود .گرونورس بح

سودمندی این عناصر ،یک نظریه پایه سؤالبرانگیز است

دید و همچنین نقاض ارتیاطاات در توساعۀ فعالیاتهاا

1. Jones & Rowley
2. Morris et al
3. Mort et al
4. Kellermans
5. Hallback & Gabrielsson
6. Jogaratnam

باارای اهاارمکااردن مناااب محاادود اساات و فراینددد در
7. Martine
8. Carson et al
9. Hills et al
10. Zontanos & Anderson
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برگیرنده درک بازاریابی سنتی و بسام آن بارای انجاام

محصول ،قیمت ،مکان و ترفی ) ،که هنوز اسااس نظریاه

تحلی دقیقی از قیمت و فرایند توسعه یک بخض دیاد

بازاریااابی ساانتی اساات ،ایگاااهی باارای ارتیاطااات و

در بازار است .محققان نقض شیکههاای تمااس شخصای

کاااارآفرین قائاا نیسااات .بناااابراین آماااوزش و عماا

در آمیختااه بازاریااابی شاارکتهااای کااارآفرین موفااق را

کارآفرینااان مصاالحت را باار درنظرگاارفتن قابلیااتهااای

بر سته میدانناد (زونتاانوس و اندرساون2۳۳4 ،؛ دیان،

ارتیاااطی در پرتااو 4پاای دید(بااه معنااای فاارد ،فراینااد،

 .)2۳۳3زونتانوس و اندرسون ،صریحان بر نقاض ارتیااطی

فعالیت و هدف) میداند ،بهطوریکاه هار کادام از ایان

کارآفرین در بازاریابی کارآفرینانه بدون التزام به داشتن

4پاای دیااد زمینااهای در ارتیاطااات و شاایکههااا دارنااد.

دانااض فناای یااا ساااوتار رساامی تاکیااد ماایکننااد .دیاان

موریض و همکاران ( ،)2۳54معتقدند که کارآفرینان باه

( ،)2۳۳3در مطالعهاش نشان میدهاد کاه یاک شاخص

ارزیااابی موقعیاات و شناسااایی راههااایی باارای افاازایض

کارآفرین میتواند هم تجارب و هم آماوزش بازاریاابی

دسترسی به شیکههای تماس شخصای و بهیاود مهاارت-

ساانتی را داشااته باشااد ،امااا در نظریااه و عما  ،بازاریااابی

های ارتیاطی متمایا هساتند .یاک نیاه بسایار مهام از

کارآفرینانه را برتری میدهد .تجزیه و تحلی ها ،برتاری

شیکه تماس شخصی فرد ،اثربخشی ارتیاطات میاان فارد

زیاااد بازاریااابی رابطااهای توصاایفشاادۀ زونتااانوس و

و سازمان اسات (ماارتین .)2۳۳3 ،کاارآفرین بازاریااب

اندرسون (4 ،)2۳۳4پی دید اساس پاارادایم بازاریاابی

فردی است که دانض زیادی در زمینۀ بازاریاابی و ترفیا

کارآفرینانااه ،باایض از 4پاای بازاریااابی ساانتی را نشااان

ودمات دارد و با این فعالیتها درگیار اسات .هماراه باا

می دهد .دین ( ،)2۳۳3میگوید کاه آماوزش بازاریاابی

تجربه و دانشی کلی از نظریه بازاریابی سانتی کاار مای-

سنتی برای کارآفرین مفید اسات ،اماا کارآفریناان مای-

کند ،او نمونه ای از شخصی است که بهطور اثربخشی از

وواهند که وقت وود را در مهارتهای ارتیاطی کاه باه

شیکههای تماس شخصی و مهاارتهاای ارتیااطی بارای

آنها در ایجاد ارتیاطات بهتر کمک میکناد ،وردمنداناه

موفقیت در نیههای کور شرکت استفاده میکنند.

صاارف کننااد .درحااالیکااه در 4پاای ساانتی (بااه معنااای

جدول  .1پیشینه تکاملی پژوهشهای انجام شده در حوزه بازاریابی کارآفرینانه
سال
5382
5381
5386

5386

رویداد
اولین کنفران

تأثیر
پژوهضهای بازاریابی و کارآفرینی ( رالد هیلز)

حرکت ریان بازاریابی و کارآفرینی در داو بازاریابی آ ااز
شد.

اولین پژوهض تجربای  EMIدر محادوده پاژوهضهاای کاارآفرینی
انجام شد ( رالد هیلز)

شروع پژوهضهای تجربی  EMIو ثیت اهمیت آنها

اولین سم وزیوم مطالعاتی با موضوع بازاریابی و کارآفرینی در ایلای

مکانی را برای محققان بازاریاابی فاراهم کارد تاا پاژوهضهاای

نویز آمریکا به همراه انجمن کارآفرینی آمریکا ( رالد هیلز)

وود در مورد  EMرا ارائه دهند.

مقاله «از دست دادن قایق و رق شدن قایق» نویسندگان :یلیراناو و

اولین مقاله مجله بازاریابی کاه باه صاورت مساتقیم بار موضاوع

دیکسون در مجله بازاریابی

کارآفرینی تمرکز داشت.
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سال
5383
-5383
35
5331

5331

5333

رویداد
مقاله «ارتیاط میان کارآفرینی و بازاریابی در شرکتهاای باا ساابقه»
در مجله کسبوکارهای مخاطرهپذیر

تأثیر
مطالعه تجربی ارتیاط میاان بازاریاابی و کاارآفرینی؛ باعا
ایگاه  EMدر محاف دانشگاهی گردید.

گروه عالقهمندان  EMIدر  5383ایجاد شد .اولین چارچوب کااری
در تابستان  533۳و کنفران  5335منتهی شد.

بر اهمیت علمی ایگاه  EMافزود.

اولین کتاب درسای باه ناام «بازاریاابی و کاارآفرینی در  »SMESباه
وسیله کارسون و همکاران منتشر شد.
اولین آکادمی سم وزیوم بازاریابی در انگلستان؛ مقاله نارور و اسلیتر
با عنوان «بازارگرایی و آموزش سازمانی» در مجلاه بازاریاابی منتشار

اصلی ریان بازاریابی به شیاهتها و تفاوتهای میان بازاریاابی

شد.

و کارآفرینی تو ه کنند.

مجله پژوهض در بازاریابی و کارآفرینی راهاندازی شد.

2۳۳۳
2۳۳5

مورگان ،کالیان پور و لودیض کتابی را در حوزه  EMنوشتند.

2۳۳2
2۳۳9
2۳۳4
2۳۳1
2۳۳6

با محوریت EMI

هااالتمن و بجاارک مقالااهای بااا عنااوان بازاریااابی کارآفرینانااه :رشااد
کسبوکارهای کوچک در دوران دید را منتشر کردند.
مقاله «بازاریابی کارآفرینانه :سااوتاری بارای ترکیاب کاارآفرینی و
دیدگاه بازاریابی» را موری
اولااین کنفااران

و همکاران منتشر کردند.

بااا موضااوع بازاریااابی ،کااارآفرینی و نااوآوری در

کارلسروهه آلمان برگزار شد.
الریک و بوشیرک کتاب بازاریابی کارآفرینانه را منتشر کردند.

2۳۳3
2۳5۳
2۳55
2۳59
2۳56

مجله معتیر دیگری برای چاپ آثار این حوزه پدید آمد.
بر اهمیت علمی  EMافزود.
ایجاد چارچوب راهنماییکننده تازهای در وصوص EM

بر اهمیت و اعتیار آثار منتشرشده در حوزه  EMافزود.
عالقهمندی به EMاز حوزه آمریکا و انگلستان فراتر رفت.
کتابهای  EMوارد ریان اصلی بازاریاابی در ایااالت متحاده

مجله بینالمللی بازاریابی فناوری منتشر شد.

تاکید بر اهمیت محصوالت فناوریمحور

بیساااتمین سااام وزیوم  UICباااا موضاااوع و محوریااات بازاریاااابی و

باع

کارآفرینی برگزار شد.

وود شد

بازاریااابی کارآفرینانااه ماایتوانااد باع ا

ایجاااد ارزش پایاادار باارای

شرکتها شود».
2۳۳8

با این کار یک مجله علمی که مختص  EMبود تأسی

شد.

شدند.

انتشار مقاله مورگان و لودیض« :بازاریاابی کاه ماؤثر اسات :چگوناه
2۳۳3

به ایجاد ساوتار و محتوای  EMکمک کرد.
این دو رویداد به این امر کمک کرد که بعضی از صاحبنظران

ویژهنامه تخصصی مجله بازاریابی تئوری و عم

2۳۳2

شاد

شماره ویژه مجله مدیریت کسابوکارهاای کوچاک باا محوریات
 EMمنتشر شد.

تشویق صاحب نظاران و محققاان  EMبارای عرضاه آثاار

تو اااه بااه ابزارهاااای بازاریاااابی ،تاکتیاااکهاااای بازاریاااان در
شرکتهای مختلف
تأکید بر اهمیت

ایگاه EM

انتشار «بازاریابی تحت تاثیر عدم قطعیت :منطق یک رویکارد ماوثر»

این مقاله رویکرد مشخصی را باه متخصصاان کاارآفرینی بارای

از سوی دیو و رد

ورود به بازاریابی ارائه می دهد.

شماره ویژه مجله کارآفرینی و مدیریت ناوآوری باا محوریات EM

منتشر شد.
نشست چالستون

ابعاد بیشتری از  EMوارد ریان اصلی ادبیات کارآفرینی شد.
بااااز تعریااف  EMو ارائاااه یاااک چاااارچوب مفهاااومی بااارای
پژوهضهای آتی

انتشار مقاله استراتژی هاای بازاریاابی کارآفریناناه توسام هابلاک و

استراتژیهای بازاریابی کارآفرینانه بینشی دید در ماورد رشاد

گابریلسون

کسب و کارهای مخاطره آمیز بینالمللی میدهد.

انتشار مقاله مدل کسب و کار در بازاریابی کارآفرینانه

دیدگاه استراتژیک به بازاریابی کارآفرینانه هت بهارهبارداری
از فرصتهای دید

بازاریابی کارآفرینانه=EM

طراحی و تییین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای والق هنری 49 /

 -2-2کارآفرینی خالق و هنری
درمجمااوع ،عرصااه دانشااگاهی و علماای و همچنااین

کیفیت محصوالت و موفقیاتهاای هناریشاان هساتند،

مرباوط باه کاارآفرینی واالق را

درحااالیکااه سااازوکارهای تجاااری و بااازاری را نماای-

یکی از فعالیاتهاای مخصاوص کارآفریناان در قلمارو

پذیرنااد ،درنتیجااه آنهااا براساااس پاایضبیناایهااای نظریااه

صنای والق و هنری میدانند .بناابراین ،تاالشهاا بارای

بازارکااار ،عقالیاای رفتااار نماایکننااد (کیااوس.)2۳۳۳ ،

تعریااف کااارآفرینی وااالق ا لااب ایاان مفهااوم را بااه

فیلی

( ،)2۳55معتقد است کارآفرین فرهنگی ،فاردی

هنرمنادانی کاه قابلیات و شایساتگی انجاام فعالیاتهاای

است که عناصر هنری (مانند مجموعهای از نقاشیهاا) و

والقانااه وااود را مسااتقالنه دارنااد ،ار اااع ماایدهنااد.

ویژگاایهااای اقتصااادی( ،باارای مثااال بازاریااابی) را بااه-

کارآفرینااان وااالق بااهطااورمعااادل بااه «کارآفرینااان

شیوهای متفاوت ترکیب میکناد ،بارای «ایجااد ترکیاب

فرهنگی»« ،هنرمندان-کارآفرین» ،یا «کارآفرینان هنری»

دیدی که باه چیاز دیاد و باارزشای در یاک حاوزه

یردانشگاهی میاحا

9

،

تفسیر میشاوند (کالمار)2۳52 ،؛ بادین معناا کاه افاراد

فرهنگای منتهای مایشاود ،تعریاف مایکناد (فیلیا

والق قابلیت «انجام یک مشارکت دیاد را دارناد کاه

 .)2۳55کالمر ( ،)2۳52نیز ارزشهای فرهنگی را عاملی

نتیجه آن به چیزی دیاد در قلمارو و حاوزه فرهنگای-

مااایداناااد کاااه سااایب تماااایز کاااارآفرین فرهنگااای از

هنری وتم میشود» .این تعاریف ،معموالن بار ایان بحا

کارآفرینان مرسوم میشود و بیان میکند آن چیزی کاه

استوارند که اذابیت بخاضهاای واالق و هناری فقام

الیان کارآفرینی فرهنگی را متمایز مایساازد ،بررسای و

گستردهتر از مهارتهای هنرمندانه است .ازاینمنظار ،باا

تفهاایم ارزشهااای فرهنگاای اساات .ارزش هناار ،همااان

تو ه ویژه به ماهیات ضاروری و تکمیلای شایاهتهاای

مالکیت متعارف آن است ،هنار در مقاام یاک محصاول

میان هنرمند و کارآفرین ،کارآفرین واالق و فرهنگای،

عمومی ،نیازمند ،تسهیمشادن اسات .همچناین آیگساون

وودارتقادهنده یا تجاریسازی والقیت وود باه معناای

( ،)2۳52ماایگویااد کااه کارآفرینااان فرهنگاای اصااوالن

ارائه یک محصول فرهنگی از طرف هنرمند به مصرف-

آفریننااده یااک سااازمان فرهنگاای هسااتند .درحااالیکااه

کننااده درکشاادنی اس ات (آیگسااون .)2۳52 ،5مفهااوم

هنرمند آفریننده محتاوای فرهنگای اسات ،فعالیاتهاای

کااارآفرینی فرهنگاای (منظااور کااارآفرینی در کسااب-

کارآفرین در راستای زنجیره ارزش است ،که این شام

وکارهای والق فرهنگی -هنری) نسیتان مفهاوم دیادی

توزی و بهرهبارداری از محصاوالت فرهنگای مایشاود.

در عرصااه دانشااگاهی و همچنااین دنیااای هناار اساات.

بنااابراین کااارآفرین فرهنگاای ،ایاان ایااده و باااور کلاای

مفهومی کاه نقشای ویاژه و باااهمیتی در رشاد و توساعۀ

هنرمندان را که هنر یک ساوبژه مساتتنی 4و وودبسانده

1

صنای واالق و فرهنگای دارد و انگیازه اصالی از طارح

است رد میکند.

آن ،ترکیب دنیای هنر و اقتصاد است .کیاوس،)2۳۳۳( 2
معتقااد اساات کااه هنرمناادان و سااازمانهااای یرانتفاااعی
الیان برای ایده« هنر برای هنر» برپا شدهاند .آنهاا مراقاب
1. Aageson
2 Caves

3. Philips
4. self- sufficient
5. self- full filling

 / 44تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )22پاییز 5931

 -3روش پژوهش

کارآفرینانااه در کساابوکارهااای وااالق هنااری چگونااه

هدف از پژوهض حاضار ،مستندساازی و مادلیاابی

است و از چه عناصری تشکی شده است؟

شیوههای بازاریابی کارآفرینان هنری است .باا تو اه باه

مرحلدده دوم :انتخاااب چااارچوب نظااری اولیااه و

نیود مدل و الگوی ام تییینکننده رفتارهای بازاریاابی

طراحی ابزارهای پژوهض :ازآنجاییکاه ساازماندهای و

کساابوکارهااای هنااری و وااالق ،شااناوت چیسااتی و

شروع یاک پاژوهض ماوردی بادون داشاتن چاارچوب

چگونگی موضوع تییین دقیق مؤلفههاای ماؤثر و روابام

نظری به داستانسرایی روایت صرف منجر میشاود ،از-

میان عناصر در قلمرو مورد نظر است .بادین منظاور ،در

اینرو ،در همه مراح چارچوب نظری برای نیساازی

این پژوهض از روش پژوهض کیفی اکتشاافی و راهیارد

نتایج پژوهض ،سازماندهی مصااحیههاا و گاردآوری و

مطالعااه مااوردی مرکااب باارای بررساای شاارایم طییعاای

مدیریت دادهها– و نه صرفان اعمال نوعی هاتگیاری-

موردهااا ،و پاایبااردن بااه طاارز تلقاای افااراد هنرمنااد

در نظر گرفته شاده اسات .باا تو اه باه اینکاه در حاوزه

(کارآفرینان هنری) نسیت به شیوههای بازاریابی و نهایتاان

بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای والق و هنری،

دستیابی به الگاویی متناساب بارای توصایف موضاوع

الگو و چارچوب نظری منساجمی نیسات ،شاالوده اولیاه

تحت بررسی ،استفاده شده است که طی آن در ابتدا ،باا

چارچوب مورد نظر در این پژوهض ،میتنی بار آماوزه-

بررسی ام ادبیات پژوهض و میانی نظری پژوهض ،باه

های دانض بازاریاابی و بازاریاابی کارآفریناناه و ماهیات

تحلیاا محتااوای کیفاای و اسااتخراج کاادهای مربااوط

کسبوکارهای هنری قارار گرفتاه اسات .بادینترتیاب

باارای شناسااایی آمیختااه

چااارچوب نظااری پیشاانهادی باار مینااای ابعاااد بازاریااابی

بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای والق هنری از

کارآفرینانه ،شام گرایض به رشد ،ولق ارزش دیاد،

روش مطالعااه مااوردی بااه انجااام مصاااحیههااای عمیااق و

گاارایض بااه فرصااتهااای دیااد ،پااژوهضهااای بااازار

تخصصی با مدیر /مالکان (افراد هنری) کسبوکارهاای

یررساامی ،تماااس دو طرفااه بااا مشااتریان و شااناوری در

وااالق هنااری فعااال در صاانای وااالق و مستندسااازی

بازار در نظر گرفته شاده اسات .درواقا  ،فار

بار ایان

شاایوههااای بازاریااابی آنهااا پرداوت اه شاادهاساات .فراینااد

است که همه موضوعات مربوط باه بازاریاابی کساب-

پژوهض بر مینای مراح ا رای مطالعه موردی ،مطابق با

وکارهای هنری در زیر ایان شاض موضاوع دساتهبنادی

پرداوت اه شااده اساات و س ا

رویکرد گائوری ،)2۳۳3( 5متشاک از هفات مرحلاه باه

میشوند .موضوعات مطرحشده مینای طراحی ساؤاالت

شرح زیر است:

باز برای انجام مصاحیههای عمیق از افراد مرتیم و ما

مرحله اول -تعریف مسئله پژوهض :همانگونهکه

آوری دادههااای الزم قاارار گرفتااهانااد .اگرچااه بااا انجااام

پااایضتااار اشااااره شاااد ،هااادف از پاااژوهض حاضااار

فرایند مصاحیه ،پرتک مصااحیه تعادی شاد و تتییارات

مفهااومپااردازی و مستندسااازی شاایوههااای بازاریااابی

زیادی یافت و مؤلفههاای باهدساتآماده پا

از انجاام

(دستیابی به آمیخته بازاریاابی کارآفریناناه) در کساب-

مصاحیهها تعدی یافتند.

وکارهای والق هنری است .پ  ،می توان مسئله اصلی

مرحله سدوم -انتخااب ماورد :باا تو اه باه اینکاه

پااژوهض را ایاانگونااه بیااان کاارد :آمیختااه بازاریااابی

راهیرد پژوهض موردی نیه اکتشافی داشته و میتنای بار

1. Ghauri

فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام میشاود ،ازایانرو،
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از ابازار هااای عمیاق نیمااهسااوتاریافته و طاارح سااؤاالت

نمونهگیری ،نظری هم هست .باهعیاارتدیگار ،افارادی

پژوهشی باز ،با بیست نفر از کارآفرینان و فعالین عرصاه

انتخاب شادهاناد کاه بتوانناد واساتگاه نظاری و گساتره

کسبوکارهای فرهنگی -هنری که طی پنجسال گذشته

دادههای مورد نیاز را نی کنند.

در زمره کسبوکارهای برتر و کارآفریناان برتار حاوزه

مرحله پنجم -سازماندهی و طیقهبنادی دادههاای

فرهنگی -هنری قرار گرفته بودند و عاالوه بار آن باا ده

گردآوریشده :فرایند انجاام مصااحیههاا تاا رسایدن باه

نفر از صاحبنظاران و متخصصاان حاوزه کاارآفرینی و

نقطه اشیاع نظری ادامه یافته است .هت رسیدن به ایان

وهناار باارای تییااین تئوریااک و افاازایض

نقطه از فرایند رفت و برگشتی و مقایسه ماداوم اساتفاده

واستگاه نظری و اعتیار دادههای مربوط برای اساتخراج

شده است به طوریکه فرایند م آوری و تحلی داده-

ساانجههااای پااژوهض و کشااف ماهیاات مفهااوم ،ا اازا و

ها به طورهمزماان انجاام شاده اسات و محقاق باا رفات-

عناصر بازاریابی کارآفرینانه کسب و کارهاای واالق و

وبرگشت مداوم بین مرحله م آوری و تحلیا دادههاا

هنری استفاده شد.

به شناسایی نقطه اشیاع نظری پی برده است .عالوهبراین،

اقتصاااد فرهنا

مرحله چهدارم -گاردآوری نظااممناد دادههاا :باا

در این پژوهض برای روشنترشدن پاسخ افراد ،سؤاالت

تو ه به اینکه درونمایه پژوهض ماوردی را گاردآوری

نیمهساوتاریافته در قالب چارچوب نظری طراحای شاده

تفصیلی داده ها از مناب چندگانه تشاکی مای دهاد؛ در

اساات و از افااراد وواسااته شااده تااا وااارج از چااارچوب

این مطالعه برای اطمینان از اعتیار و روایی نتاایج حاصا

مطرحشده باه تشاریح و توصایف موضاوع ب ردازناد .باا

و بهرهباردن از مزایاای کثارتگرایای تنهاا باه دادههاای

تو ه به فرایند رفاتوبرگشاتی پرتکا مصااحیه نیاز در

حاص از مصاحیهها اکتفاا نشاده و از منااب چندگاناه و

طی انجام پژوهض تکمیا تار و منساجمتار شاده اسات.

مستندات آرشیوی مو ود نیز برای نیتر کاردن نتاایج

درنهایت ،با تحلی محتوای کیفی ،ابعاد اصالی و فرعای

استفاده شده است .بااینحال ،بهگونهای عم شده اسات

آمیخته بازاریابی کسبوکارهاای واالق هناری حاصا

که تطاابق درون موضاوعی و هامگاونی یافتاههاا میسرار

شااد و دادههااای گااردآوریشااده بااه روش اسااتنیاط

باشد ،بهطوریکه در فرایند گردآوری دادههاا باه اای

استقرایی در قالب موضوعهاا ،ابعااد و ا ازا دساتهبنادی

نمونهگیریهای احتمالی از راهیرد نمونهگیاری هدفمناد

شدند .در روش کیفی ،تحلی محتوای واحاد اطالعااتی

نظری استفاده شده است .هدف از این نوع نموناهگیاری

حضورداشتن یا نیود یک وصیصه اسات ،باهطاوریکاه

این نیست که بتوان استنیاط آماری کرد ،بلکه هدف آن

واژههااا ،در ایگاااه مجموعااهای از کمیاات ،مطالعااه و

است که مناسبترین گزیناههاا از مجموعاه نموناههاای

بررسی میشوند و عیارتها و گاه حتی مالت و بندها

ممکن انتخاب شود تا بتواند وانب پژوهض را بهواوبی

نیز چنین نقشی مییابند .محقق در مقاام یاک صااحینظر

پوشض دهد و تشریح نماید .بدینترتیب ،باید با افارادی

میکوشد تا دریابد که آیا مفاهیم ،عیارتها ،ملاههاا و

مصاحیه شوند که پدیده مورد نظر را تجربه کرده باشند.

یره میتوانند نمایناده یاک پیاام وااص باشاند؛ سا

ازاینرو ،راهیرد استفادهشده نمونهگیری مالکی هدفمند

محقق این واحدها را در مقولههایی که عناصر آن و وه

است .همچنین ،ازآنجاکه محقق بهدنیال سااوتن مادل و

مشترکی دارند ،قرار میدهد ،هرگاه تعدادی از واحادها

چارچوبی براسااس دادههاای ما آورده شاده اسات،

در رده ای قرارگیرنااد کااه گااروه همگناای را تشااکی
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میدهند ،آن گروه را مقوله مینامند .مقولهبنادی محقاق

کارهااای هنااری مشااتم باار ده اازء اساات کااه شااام

را قادر میسازد تا هار مفهاوم و نمایناده آن را مشاخص

دسترساای هنرمنااد و تاایم آن بااه شاایکههااای ا تماااعی و

کند.

بهاره بارداری از آنهاا بارای برقاراری روابام عماومی باا

مرحله ششم -تحلی دادهها (یافتاههاای پاژوهض):

نهادهای وصوصی و دولتی ،همچنین میزان مشاارکت-

در پااژوهضهااای مااوردی-اکتشااافیِ مرکااب ،فراینااد

پذیری فردی و قدرت تصمیمگیری او در شارایم نیاود

ماااا آوری و تحلیاااا دادههااااا در یااااک فراینااااد

اطمینااان ،توانااایی و ساارعت او در ایجاااد تتییاارات و

رفتوبرگشتی و مقایسه مداوم دادهها با یکادیگر انجاام

ارتیاطات مطلوب با مرا

یی نفوی است .عالوهباراین،

میشود .ازاینرو ،تییینهاای نهاایی بایاد بار چناد معیاار

ایجاااد تماااسهااای شخصاای و دوسااتانه بااا مشااتریان و

منطیق باشد و نوعی تفسیر صاحیح و منطیاق بار واقعیات

برقااراری رواباام بلندماادت بااا آنهااا و بهاارهگیااری از

بررسیشده را ارائه دهند .بدین ترتیب ،در ایان پاژوهض

پیشنهادها و توصیههای دوساتان ،واانواده و اقاوام بارای

از طیقااهبناادی و سااازماندهاای دادههااا و انجااام

توسعه و بهیود محصاوالت و اقادامات بازاریاابی اسات.

مقایسههای مداوم و رفتوبرگشتهای پی در پای میاان

همچنین این مقوله مشارکت و حضور در نمایشگاههاای

مراح تحلی و م آوری دادهها و همچنین بهرهگیری

تخصصاای و بااینالمللاای را یکاای از روشهااای مااؤثر در

از ادبیات پژوهض و انجام تطاابق هامگاونی یافتاههاا باه

نمایض و معرفی محصوالت و اثرات هنری دید تاکید

ایجاااد  1مقولااه اصاالی ( )5Cبااهعنااوان ابعاااد آمیختااه

مینماید.

پاا

بازاریابی کارآفریناناه کسابوکارهاای واالق هناری و

مقوله دوم :مربوط به محتوای اثر هنری است کاه

ساایودو اازء منجاار شااده اساات ( اادول شااماره .)2

شام هفت زء است ،این مقوله نیز ،یکی از ابعاد مهام

واکاوی عمیق موردبهمورد ،نشان از واقعیتی دیاد دارد

فعالیتهای بازاریابی کسبوکارهاای واالق اسات کاه

و آن مربااوط بااه ناکارآماادی عناصاار آمیختااه بازاریااابی

مشتم بر تو اه باه میاحا

زییااییشاناوتی اثار هناری

سنتی (شام محصول ،قیمت ،ترفی و مکان) در کسب-

است؛ بهطوریکه اثر هنری بر مخاطب واود تاثیرگاذار

وکارهای والق و هنری باود .چیازی کاه مهام اسات و

است و مایتواناد یوق زییااییشناساانه او را برانگیزاناد،

ای بحا  ،مطالعاه و همچناین تأییاد بیشاتر دارد ،ایان

دوام و ماندگاری کاال یا اثر هناری و ماوارد مرباوط باه

است که بررسی شرایم طییعای کسابوکارهاای ماورد

طراحی و ذابیت اثر یا رویاداد هناری ،از عواما مهام

بررسی ،واقعیتی دید را روشن کارده اسات و آن ایان

دیگر است .عالوهبراین ،محتوای اثار هناری باهگوناهای

که اقدامات بازاریابی کسابوکارهاای هناری و واالق

باید باشد که تأمینکننده مناف عااطفی مخاطاب و نیاه

متفاوت از دیگر کسبوکارهای واق در صنای مرساوم

سرگرمکنندگی داشته باشد ،و باا ترکیاببنادی مناساب

است و آنهم دستیابی به 5Cآمیخته بازاریاابی کساب-

ا زا برای آنها لذتبخض باشد .،اینهاا ،ماوارد دیادی

وکارهااای وااالق هنااری باارای ااایگزین  4Pآمیختااه

هستند که در فرایند انجام پژوهض در ایگااه محتاوای

بازاریابی سنتی است.

اثر هنری کشف شدهاند .باهطاوریکاه یاک اثار هناری

مقوله اول :شیکه تمااس شخصای و قابلیاتهاای

برای مخاطب وود باید ذابیت داشته باشد ،با تو ه باه

ارتیاطی است ،که یاک عاما مهام بازاریاابی کسابو-

اینکااه کاالهااای هنااری بااروالف صاانای مرسااوم ،تنهااا
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مربوط به مصرف و نیازهای مادی نمیشاود و هامزماان

فرهنگاای -هنااری»» ،اهمیاات معنااوی آن بااهگونااهایکااه

نیازهای عاطفی ،روانای ،ا تمااعی و نماادین مشاتری را

تأمینکننده مفهوم نمادین باشد» ،عالوه بر این یک «اثار

دربرمیگیرد .یک رویداد یا اثر هنری نیایاد فقام نیاه

هنری باید اهمیت تاریخی داشته باشد و بهگوناهای میاان

سرگرمی داشته باشد ،بلکه باید برای مخاطب آن لذت-

نس ها پیوند برقرار نماید» و « برگرفته از فرهن

محلای

بخض نیز باشد.

و بااومی باشااد» و نهایت اان «هویاات اثاار بااا تقویاات هویاات

مقوله سوم :والقانه بودن اثر هنری اسات کاه ایان

همراستا» باشد.
مقوله پنجم :والق اثار هناری و یاا هماان هنرمناد

مقوله شام پانج ازء اسات« :منحصاربهفارد باودن اثار
هنری»» ،نوآوراناه و ایادهگارا باودن»« ،تو اه باه اصای

است که این مقوله متشک از پنج زء مهام زیار اسات:

بودن آن و رعایت سندیت و اصالت اثر هناری»» ،ارائاه-

«ووشنامی و مقیولیات صااحب اثار نازد ماردم و حتای

کننده نقوش و ترکییات دید» و نهایتا اینکه «کاالهاای

مشتریان»؛ «شاهرت ،آوازه ،اعتمااد و اعتیاار واالق اثار»؛

هنری بکر بوده و میتنی بر سیکهای دید و ناشاناوته»

«مردماایبااودن صاااحب اثاار و وابسااتگینداشااتن وی بااه

باشند .مقوله چهارم :به تمرکز بر ارزشهای فرهنگای

ریانات واص سیاسی»؛ «شور ،اشاتیاق و تعهاد هنرمناد

اثر هنری مربوط است ،مقوله ارزشهای فرهنگی ،یاک

نساایت بااه مقولااه فرهناا

و هناار» و نهایتااان «نفااوی و

عام مهم در کسابوکارهاای هناری شاام پانج ازء

تأثیرگذاری صاحب اثر بر مخاطب ،فرهن

و امعه.

اساات« :گسااتره اثرگااذاری و تأثیرگااذاری باار رونااد
جدول  .2مقولههای اصلی و اجزاء آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای خالق هنری (محقق)
کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کد مصاحیهشونده

فراوانی

نزدیکی و ساوت روابم شخصی

I1, I3, I8, I9, I10, I11, I15, I20, I28, I30

5۳

ارتیاط صمیمی و دوستانه با مشتریان (مردم)
تعهد زیاد ،تعام و مشارکت در امعه و نهادها
تماسهای مستمر و روابم بلندمدت با مشتریان
شیکه تماس شخصی و

بازاریابی دهانی

قابلیتهای ارتیاطی

حضور در نمایشگاههای تخصصی

& (Contact network
communication
)capability

حضور در نمایشگاههای بینالمللی
روابم شخصی و عاطفی میان کارکنان و هنرمند

I3, I6, I8, I9, I12, I16, I18, I19, I20, I21,

52

I1, I2, I4, I5, I6, I18, I11, I14, I18, I20,

51

I22, I24, I27

I23, I26

I22, I24,I25, I28, I30
I3, I4, I6, I7, I8, I9, I13, I14, I23, I24, I27
I1, I2, I4, I6, I8, I10, I14, I15, I16, I17,
I22, I24, I25, I26, I29, I30
I2, I4, I7, I10, I14, I19, I21, I24, I27, 29

55
56
5۳

I1, I3, I4, I5, I6, I9, I11, I12, I13, I14, I16,

53

I1, I2, I7, I9, I11, I14, I15, I18, I19, I21,

52

I1, I2, I4, I5, I6, I12, I15, I16, I18, I21,

و آشنایان

I22, I24, I27

59

برانگیختن یوق زییاییشناسانه

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I10, I12, I13, I15,

2۳

I2, I4, I5, I6, I10, I12, I13, I19, I21, I22,

52

لسات و محاف دوستانه با کارکنان ،شرکا و
مشتریان
ارائه و بهیود محصول دید برطیق توصیه دوستان

محتوای اثر هنری

I1, I2, I4, I5, I6, I10, I15, I17, I19, I21,

59

دوام و ماندگاری کاال (اثر هنری)

I17, I21, I24, I26, I29, I30

I23, I278

I17, I18, I20, I21, I24, I26, I28, I29, I30

I23, I29
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کدگذاری محوری

کدگذاری باز

)(Content

ذابیت و ذاب بودن اثر یا رویداد هنری

کد مصاحیهشونده

فراوانی

I13,14, I16 I17, I19, I20, I23, I24, I26,

25

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I9, I10, I12,

I29, I30

تو ه ویژه به طراحی

I2, I4, I6, I9, I13, I16, I17, I20, I22, I23,
I27
I1, I3, I4, I5, I7, I8, I9, I11,14, I15, I17,

تأمینکننده مناف عاطفی و سرگرمکننده

I18, I19, I22, I23, I24, I25, I26, I28, I29,

55
25

I30

ترکیببندی و هارمونی مناسب

I1, I3, I4, I6, I9, I13, I17, I18, I21, I22,
I24, I29
I2, I3, I5, I6, I7, I8, I9, I11, I12, I13,14,

لذتبخض بودن اثر یا رویداد هنری

I15, I16, I18, I19, I21, I22, I23, I24, I25,

52
24

I26, I27, I28, I30

منحصربهفرد بودن اثر

I1, I2, I4, I5, I8, I9, I10, I13 , I15, I17,
I18, I21, I22, I24, I25, I28, I30

نوآورانه و ایدهگرابودن
والقیت
)(Creativity

I1, I2, I4, I5, I7, I8, I9, I10, I12, I13,14,
I17, I18, I19, I21, I22, I23, I24, I25, I30

سندیت و اصالت اثر هنری (اصی بودن)

گستره اثرگذاری و تأثیرگذاری بر روند هنری
ارزش فرهنگی اثر
هنری
)(Cultural value

اهمیت معنوی (تأمین کننده مفهوم نمادین)
اهمیت تاریخی (ایجاد پیوند بین نس ها)
تأکید و بر گرفته از فرهن

I1, I3, I5, I6, I7, I8, I11, I12, I13,14, I15,

I3, I5, I8, I9, 14, I15, I17, I18, I22, I25,

52

I1, I3, I4, I5, I6, I9, I11,14, I19, I21, I25,

51

I4, I6, I7, I10, I11, I12, I15, I16, I18, I19,

51

I2, I3, I6, I10, I11, I13, I17, I20, I21, I23,

54

I1, I2, I5, I6, I9, I12, I13, I17, I20, I24,

59

I1, I2, I4, I5, I6, I7, I10, I11, I12, I13, I16,

58

I2, I3, I7, I8, I9, I13,14, I17, I19, I20, I21,

51

I1, I2, I3, I4, I6, I7, I10, I12, I13, I16, I18,

53

I27, I30

میتنی بر سیکهای دید و ناشناوته (بکر بودن)

I26, I27, I29, I30

I22, I23, I24, I29, I30

I24, I25, I27, I28

I25, I28, I30

محلی و بومی

I17, I18, I19, I22, I26, I27, I29

هویت اثر و تقویت هویت ملی

I24, I25, I28, I29

ووشنامی و میزان مقیولیت صاحب اثر نزد عامه

I19, I20, I21, I24, I25, I27, I28, I30
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I9, I10, I12,14,

شهرت ،آوازه ،اعتماد و اعتیار والق اثر

2۳
53

I16, I17, I20, I21, I26, I27, I28, I29

ارائهکننده نقوش و ترکییات دید

53

I15, I16, I17, I18, I20, I21, I22, I23, I24,

24

I25, I27, I28, I29

مردمیبودن صاحب اثر (وابسته نیودن به ریانات
والق اثر هنری
)(Creator

واص)

I21, I24, I25, I26, I28, I29

شور ،اشتیاق و تعهد هنرمند نسیت به هنر و
فرهن
نفوی و تأثیرگذاری صاحب اثر بر فرهن

I2, I3, I6, I7, I8, I9, I11,14, I15, I18, I19,

I1, I5, I6, I9, I10, I11, I12, I13, I19, I21,

53

I1, I3, I4, I6, I7, I11, 14, I17, I20, I23,

52

I22, I23, I24, I25, I27, I28, I30

و امعه

53

I26, I30

مرحلدده هفددتم -نظریااهپااردازی /تاادوین فرضاایه:

تحلی منسجم و دقیاق فعالیاتهاای بازاریاابی کسابو-

برمینای اطالعات بهدستآمده پاژوهض و بارای توساعه

کارهای هنری این فرضیه را تقویت میکند کاه آمیختاه

چااارچوب و میااانی نظااری بازاریااابی کارآفرینانااه در

بازاریااابی کارآفرینانااه در کساابوکارهااای هنااری بااا

کسبوکارهای هنری و با تو ه به این مهم که بارونداد

کساابوکارهااا و صاانای مرسااوم متفاااوت اساات و ایاان

یک پژوهض کیفی مطلوب با راهیارد پاژوهض ماوردی

تفاوت نهتنها در ماهیت ا ازای آنهاسات ،بلکاه ماهیات

اکتشااافی دسااتیااابی بااه یااک فرضاایه اساات ،ازایاانرو،

ابعاااد نیااز تتییاار یافتااهانااد و ابعاااد آمیختااه بازاریااابی
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کارآفرینانااه کساابوکارهااای هنااری نیااز متفاااوت از

(

کسبوکارها و صانای مرساوم اسات  .محققاان در ایان

 ،)capabilityمحتوای اثار هناری ( ،)Contentوالقیات

مقاله ،برای اولینبار به ارائه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

( ،)Creativityارزش فرهنگاای اثاار هنااری ( Cultural

کسبوکارهای هنری با عنوان مدل  5Cپرداوتهاناد کاه

 ،)valueو والق اثر هنری ( Creator or Character of

این ابعاد به :شیکه تماس شخصی و قابلیتهای ارتیااطی

 )artistنامگذاری شدهاند.

Communication

and

network

Contact

خالقیت
شبکه تماس
و قابلیتهای
ارتباطی

آمیخته بازاریابی
کارآفرینانه خالق

محتوا
خالق اثر
هنری
ارزش
فرهنگی

شکل  .1مدل پیشنهادی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه کسبوکارهای خالق هنری (محققان)

 -4بحث و نتیجهگیری
در پااژوهض حاضاار ،مؤلفااههااای آمیختااه بازاریااابی

گفت که آمیخته بازاریاابی در کسابوکارهاای واالق

کارآفرینانه در کسابوکارهاای واالق هناری مفهاوم-

هنری ،مشتم بر مجموعه ابزارهایی است کاه در آن باا

پردازی شد و از تییین صرفان نظری موضوع کاه نارساایی

رویکردی والقانه و نوآورانه و بهرهگیری از قابلیتهای

روایی به همراه وواهد داشت ا تناب شده است .براین-

فردی و ارتیاطی و ترکیب هوشمندانه مؤلفههای محتاوا،

مینا ،با تو اه باه مؤلفاههاای شناسااییشاده ،در مفهاوم-

والقیت ،ارزشهای فرهنگی و توانمندیهای واالق اثار

پردازی آمیختاه بازاریاابی کارآفریناناه واالق مایتاوان

هنری ،ساعی در ایجااد همزماان ارزشهاای فرهنگای و
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ارزشهای اقتصادی در امعه را دارد .نکتهای که حاائز

«والقیت»؛ «ارزش هاای فرهنگای» و «واالق اثار هناری»

اهمیت است و بهطورکلی به تفاوت در آمیخته بازاریابی

هستند .مقولاه ارزشهاای فرهنگای یکای از حاوزههاای

کسبوکارهای والق فرهنگی -هنری باا دیگار صانای

مهم در زمینه کارآفرینی در صنای والق و هنری است.

مرسوم منجر شاده اسات ،مرباوط باه مقولاه ارزشهاای
فرهنگی است.
ازاینرو ،با تو اه باه مطالاب اشاارهشاده در فرایناد

نهایتا نا باا تو اه باه تاازگی موضاوع ماورد مطالعاه و
همچنااین ارائااه یااک شاایوه دیااد هاات ساااماندهاای
فعالیتهای بازاریابی در کسبوکارهای حوزه فرهنا

پژوهض و همچنین پاسخ باه ساؤال اصالی پاژوهض کاه

و هنر ،لذا نتایج ایان پاژوهض واالی از نقصاان نیسات و

آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهاای واالق

نیازمند انجام پژوهضهای تکمیلی بعادی بارای افازایض

هنااری چگونااه اساات و از چااه عناصااری تشااکی شااده

روایی و کاربرد نتاایج حاصا از ایان پاژوهض را دارد،

است؟ نتاایج پاژوهض نشاان مایدهناد کاه کاه آمیختاه

بنابراین ،پیشنهاد مایشاود کاه پاژوهضهاایی در آیناده

بازاریااابی کارآفرینانااه کاااربردی در کساابوکارهااای

حول محورهای زیر انجام شود:

وااالق هنااری ،بااهطااورکلی متفاااوت از عناصاار مرسااوم
آمیخته بازاریابی شام مؤلفههای قیمت ،مکان ،ترفیا و
محصول است .بدینگونه که در این پژوهض باا بهاره-
گیری از رویکرد مطالعه موردی مرکب و بررسی عمیاق
حوزه مورد بررسی ،با به چالضکشیدن آمیخته بازاریابی
مرسوم (4پی سنتی) با مطالعهای نوپردازانه و ایجاد هام-

 انجام مطالعات و پژوهضهاای اکتشاافی باا بهاره-گیری از سایر راهیردهای پژوهض کیفی
انجااام مطالعااات تأییاادی در قالااب سااازماندهاای
پژوهضهایی با رویکرد پژوهض آمیخته،
 بررساای ا اازای تفصاایلی آمیختااه بازاریااابی درکسبوکارهای والق هنری با رویکرد آمیخته،

گرایی مؤثر بین سه حوزه بازاریابی ،کاارآفرینی و هنار،

 -آزمااون و ساانجض اعتیااار و روایاای شاااوصهااا و

چگونگی و چیستی ماهیت آمیخته بازاریابی این کسب-

ا زای بهدست آمده پنج مقوله آمیخته بازاریابی کسب-

وکارها تییین شده است .در نتیجاه ،دساتیابی باه الگاوی

وکارهای والق هنری.

آمیختاااه بازاریاااابی  5Cدر ایگااااه الگاااوی مناساااب
ساماندهای فعالیاتهاای بازاریاابی در کسابوکارهاای
والق هنری شده است .همچنین در برای پاسخگویی باه
قسمت دوم سؤال مینی بار اینکاه عناصار تشاکی دهناده
آمیخته بازاریابی کارآفریناناه کساب و کارهاای واالق
هنری کداماند؟ نتایج برآمده از پژوهض ،حااکی از ایان
است کاه عناصار تشاکی دهناده آمیختاه بازاریاابی ایان
کسبوکارها شام پانج مقولاه اصالی و سایودو ازء
است .که پنج مقوله اصلی ،شااکله اساسای فعالیاتهاای
بازاریااابی کساابوکارهااای وااالق هنااری عیارتنااد از:
«شیکه تماس شخصی و قابلیتهای ارتیااطی»؛ «محتاوا»؛
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