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Art entrepreneurs as Schumpeter called it “unique creation or novelty “, 
have made fundamental changes in the heart of the society through their 

creative industries and emergence of new ideas and are further drivers of 
development and advancement. However the personality traits of art 
entrepreneurs based on the Schumpeter's approach have not been studied so 

far. Therefore, the purpose of a basic research is considered a part of the 
quantitative-qualitative dimensions of the research. 

The target community is the qualitative dimension of artists in which 

three entrepreneurs have been purposefully selected and a narration of their 
lives from childhood up to present has been followed up. Content coding 

was used to analyze the information. In the quantitative dimension, the 
structural-interpretive modelling was applied to provide a pattern of the 
characteristics of art entrepreneurs using the expert's opinions. The finding 

indicates that, while the fields of entrepreneurship and art resemble each 
other for art entrepreneurs in addition to the characteristics of an 

entrepreneur including creativity  and innovation, internal control focus, 
success, risk-taking and forbearance with ambiguity, there are other 
characteristics presumed such as management knowledge, belief in scientific 

work, reputation, altruism, central religious values, national values, 
modelling, and good luck. Finally, upon reliance                                                       

on the structural- interpretative modeling, further to the relationships 
between the characteristics, it was shown that the characteristics of good 
luck and altruism are                            key variables and the characteristics 

of tolerance of  ambiguity and national values  are dependent variables while 
other characteristics are regarded as linkage variables.  
 

Cite this article: Saraj, V., Motiei, M. (2022). A Description of the Personality Traits of Art 
Entrepreneurs based on Schumpeter's Approach to Novelty. 56(2), 243-260 
Publisher:Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran 

DOI: 10.22059/jed.2022.334473.653829 

 
  

https://orcid.org/0000-0002-5213-5295
https://orcid.org/0000-0003-4916-5589
mailto:vajihesaraj111@gmail.com


 فصلنامه توسعه کارآفرینی 
 1401، تابستان 2، شماره 15دوره 

 2266-2008شاپا الکترونیکی:
 دانشگاه تهران

 دانشکده کارآفرینی

 بر مبنای  ان هنرینیکارآفر های شخصیتیتبیین ویژگی

 رویکرد شومپیتر به ناولتی
1*ه سراجهوجی

  2محسن مطیعی 
کارشناسی ارشد کارآفرینی، گروه مدیریت فناوری وکارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه . 1

 vajihesaraj111@gmail.com. رایانامه: طباطبایی، تهران، ایران

. استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. 2

 motiei@atu.ac.ir :رایانامه

 

 چکیده  اطالعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 
 تاریخ دریافت: 

11/10/1400 

 
 تاریخ ویرایش: 

20/12/1400 

 
 تاریخ پذیرش: 

18/02/1401  
 

 واژه های کلیدی: 

 ،(یبدیل )ناولتخلق بی

 ینیکارآفر ینی،کارآفر
های ویژگی ی،هنر

 یتیشخص

نایال خال  و با رهور ایده نان هنری، از طریق صننن یادی که کارآفری های جدید، تغییرات بن
نامد در بان جامعه ایجاد کرده و بدیل )ناولتی( میخلق بی ( اصننناالحان آن را2005) شنننومریتر

ستند. سعه ه شران تو صیتی کارآفرینان هنری براما تاکنون به ویژگی پی شخ مبنای رویکرد  های 
 -آمیخته های و جزء پژوهشکاربردی هدف پژوهش  بنابراین ؛شننومریتر پرداخته نشننده اسننت

شافی  شمار میاکت ست  هنرمندان د کیفیهدف در بعآید. جامعه به  سه تن ا که در همین زمینه 
 ها ازآن سرس به بررسی روایت زندگی اندشدهانتخاب صورت هدفمندبه از کارآفرینان هنری

اسنتفاده ن وتحلیل اطالعات از کدگذاری مضنمومنظور تجزیه. بهکودکی تا کنون پرداخته شند
نان هنری از الگوسنننازی ید. در بعد کمی نیز برای ارائه الگویی از ویژگیگرد های کارآفری

سساختاری  ستفاده از نظرات خبرگان (ISM) یریتف شد.  با ا ستفاده  شان یافتها های پژوهش ن
 عالوه بر برای کارآفرینان هنری همدهد ضمن شباهت دو حوزه کارآفرینی و هنر نسبت به می

یت و نوآوری، مرکز کنترو درونی،ویژگی مل خالو کارآفرین شننننا یک  توفیق طلبی،  های 
هام، ویژگیریسنننک به کار پذیری و تحمل اب مدیریتی، اعتقاد  یل دانش  های دیگری نیز از وب

های ملی، الگوبرداری و دوسنننتی، ارزح محوری دینی، ارزحطلب، هم نوععلمی، شنننهرت
عالوه بر روابط اوبالی مفروض است. درنهایت با استفاده از الگوسازی ساختاری تفسیری خوح
بالی و هم نوعهای خوحویژگیها نشنننان داده شننند یژگیبین و های عنوان متغیردوسنننتی بهاو

ها عنوان متغیرهای وابسنته و دیگر ویژگیهای ملی بههای تحمل ابهام و ارزحکلیدی و ویژگی
 عنوان متغیرهای پیوندی هستند.به

. یبه ناولت یترشومپ رویکرد یبر مبنا یهنر ینانکارآفر یتیشخص یژگیهایو یینتب(. 1401سراج، وجیهه؛ مطیعی، محسن )استناد: 
 260-243(، 2)56فصلنامه توسعه کارآفرینی، 
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 مقدمه
در مورد توسعه  یمهم هینظر آلمانی حامی بزرگ کارآفرینی و اوتصاددان (1934) 1تریشومر

که رشد و توسعه  وی اعتقاد داشت داشت. یبستگ خال  بیکه به روند تخرداده بود  یاوتصاد

اودام به  پذیرح خارهاجامعه با  ازکه افرادی  پذیر اسننتامکانزمانی  جامعهاوتصننادی در یک 

های حلجدید جایگزین راه کارهایها و راهبا این کار روح باشنننند، نوآوری کردهت و خالوی

ترکیب اسنننت که  یهی. بدنامیداین افراد را کارآفرین می خواهد شننند. وی ودیمیناکارآمد و 

 در حقیقت .اسنننت خالوانه بیتخر این تخریب یک دارد اما هیب اولیتخر کیبه  ازینجدید، 

به شننومریتر  .یدناممی 2ناولتی() یلبدرد ذهنی اسننت که آن را خلق بیتخریب خال  یک کارک

سبک بیهایی بهاین مفهوم در حوزه صاد، یعنی هنر به  شی مسیح مصلوب غیراز اوت بدیل در نقا

 الیصنا قیاز طر ،یهنر نانیکارآفرامروزه  .) ,2005Schumpeter(کرد اشاره  3اثر ماندره آنتگنا

کرده و  جادیدر بان جامعه ای را با عنوان ناولتی ادیبن راتییتغ د،یجد یاهدهیخال  و با رهور ا

 یبرا ،نانیکارآفر معتقد بود که( 1947) تریشومرطرفی  از) . ,2016Elias (دهستن  توسعه شرانیپ

بر طبق رویکرد  هایی دارند کهبرای ایجاد و تحوو نیاز به انگیزه نبوغو اسننتفاده از  الوانغلبه بر م

های شخصیتی افراد یکی از عوامل برانگیزاننده روحیه کارآفرینی و ایجاد ی، ویژگیناسشروان

از  یتعداد کم معتقد بود که (1934) یترشننومر. (1398اوتادی و صننفری، ) ناولتی در فرد اسننت

نابرا دارند؛ تیابتکار و خالو ییافراد توانا  یدارا دیفرد با نیکارآفر کینقش  یفایا یبرا نیب

توان به ها را می( این ویژگی2019) 4باشند. از دیدگاه مک کله لند ییهای اسنتنناژگیوی یبرخ

 توسننعه تحریک کرد. همینیندیگران آموزح داد و رشنند اوتصننادی را در کشننورهای درحاو

شناخت ویژگی کارآفرینان هنری موفق می سی زندگی و  تواند در آینده الگویی برای افراد برر

شنننماری در این مرزوبوم پا به های بیالملکها در آینده کماواین ویژگی باشننند تا با پروراندن

(، 2012) 5پور سلاانهای صورت گرفته از اما تاکنون با توجه به بررسی؛ عرصه وجود گذارند

                                                                 
1 Schumpeter 
2 Novelty 
3 Andrea Mantegna 
4 McClelland 
5 Poorsoltan 
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( بنه 2021) 3همکناران( و کوت و 2017) 2همکناران(، کر و 2014) 1اوسنننناگواوگنانلی و 

ی بر مبنای رویکرد شومریتر به ناولتی پرداخته نشده است های شخصیتی کارآفرینان هنرویژگی

وه ویژگی لذا ناولتی  نان موفق هنری دارای  کارآفری تا بفهمد  های این پژوهش وصننند دارد 

سنه تن از هنرمندان مار  کشنور مهران مدیری،  سنااوشنخصنیتی دارندج جهت پاسنه به این 

یان و محمود  لتمحمود فرشنننی ثار  افرادی عنوانبهی آباددو با خلق آ ناولتی( و ) یلبدکه 

غاو کارآفرینی و اشنننت نه  فت جوایز گوناگون، زمی یا های دیگر را فراهم زایی افراد و گروهدر

 اند.شدهکردند انتخاب

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 های شخصیتی کارآفرینانویژگی

های گوناگونی از وبیل ویژگی رهور و تقویت رفتار کارآفرینانه در افراد به عوامل و شرایط

ستگی روان صیتی افراد ب شخ ست  ,2018Kerr & Xuدارد )شناختی و  (. تحقیقات بیانگر آن ا

هایی از وبیل مرکز کنترو درونی، های شنننخصنننیتی کارآفرینان دربرگیرنده ویژگیکه ویژگی

پذیری، نفس، اصنننرار بر حل مشنننکالت، توفیق طلبی، ریسنننکازحد، اعتمادبهانجام کار بیش

تأثیر میاسنننتحمل ابهام و ...  مایعی و همکاران، )گذارد ت که بر تقویت روحیه کارآفرینی 

ها، نیاز به موفقیت، مرکز کنترو درونی و تمایل به (. پنج ویژگی تحمل ابهام و پیییدگی1393

های اصنننلی کارآفرینان محسنننوب پذیرح ریسنننک و خار و خالویت و نوآوری جز ویژگی

 . (Matthias & sephJo ,2021) شودمی

 خالقیت، نوآوری و ناولتی

طور مشننترد در آثار هنرمندان و کارآفرینان دیده خالویت و نوآوری ویژگی اسننت که به

یاد میشنننود که در حوزه کارآفرینی، شنننومریتر از وا همی ردیف کند که همای به نام ناولتی 

سبب ایجاد تغییرات بنیادی می ست و  رود که همه افراد در یک البته انتظار نمیشود. خالویت ا

                                                                 
1 . Ogunleye and Osagu 
2 . Kerr et al 
3 .Coate et al 
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جامعه نبوغ سرشار، ودرت تخیل و عزم و اراده برای خلق ناوو را داشته باشند اما به ووو شومریتر 

های مذکور وارد ی ازجمله هنر یک فرد یا تعدادی محدود با فرض داشنتن وابلیتاحوزهدر هر 

 کنندی جامعه خود و پیشننرفت آن میشننوند و زندگی خود را فداهای سننخت میاین عرصننه

(Schumpeter, 1947) . ای اسنننت که جدا از کارآفرین و کنش وی موجودیت یدهپدناولتی

کارگیری واسنناه بهو به عپیش از وووتواند گاه نمیمنابه پاسننه خال  هی نخواهد داشننت و به

ستد شود و از واوعیات از پیش موجود پیشالوواعد معموو ا ویت  .(Schumpeter, 1947)بینی 

 زمان کشنننف یا خلق، ناشنننناخته بوده عنوان مفهومی که تابهبدیل یا ناولتی را ( خلق بی2010)

 کند.است تعریف می

 های شخصیتی آنکارآفرینی هنری و ویژگی

آن هنرمندان  قیشنننده اسنننت که از طرتعریف یندیطور خاص، فرا، بهیهنر ینیکارآفر

نا یمختلف یابزارها ند م هارتمان هداف مالوببال و م به ا بد یها را  ندیم لیت ) .Nelson-کن

) 2019Kavajecz, تفاوت  ،گریی داهدر بخش ینیدر هنر از کارآفر ینیاوت عمده کارآفرتف

 لیدر هنر ممکن است شامل تما ینیکارآفر ینهیموجود در زم هاییزهها است. انگآن زهیانگ در

درد وابل صی، رفال نقایحفظ کنترو خالوانه بر روند هنرمهارت،  ایمندی از اسنننتعداد به بهره

ش تیجامعه درروند خالو یمشارکت اعضا ایجامعه  کی یدر بافت فرهنگ  .(Essig,2016) دبا

شننود و باعش شننود هنرمندان  جادیا یاجتماع ای یشننغل زهیممکن اسننت با انگ یهنر ینیکارآفر

ودامات خود را به انیخود، همتا تیمووع نابععنخود و ا بات و موفق یبرا یوان م  یابیارز تیث

 .(Essig,2016) کنند

ها و خارات نوآورانه اسنننت که ای مداوم از انتخابمجموعه تیریمد هنری، کارآفرینی 

و  ی، اوتصنننادیارزح هنر دیمنظور تولبه دیهای جدمنابال و دنباو فرصنننت یمنظور نوسنننازبه

 ) .2019jecz, Kava-Nelson(ستشده ادر نظر گرفته یاجتماع

سکه  ماالعاتی در  ست کرده انیب نانیکارآفر ریسا از یهنر نانیکارآفر یهایژگیو میتر  ا

 عدم با همراه یریپذسنننکیر: از اندعبارتشنننود اعماو می یهنر نانیکارآفر یکه برا یموارد

صاد منابال کنندههماهنگ و دهنده سازمان ،رندهیگمیر، تصمک، مبتنانیاطم ) .s & Petrideیاوت



 1401 تابستان، 2 شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           246

) 2020Fernandes, عنوان با یهنر نانیکارآفر یژگیو ییشننناسننا به مربوط یماالعات نیهمین 

 و سنه ویژگی هسنتند نیکارآفر درواوال هنرمندان که داد نشنان« هنرمندان به عنوان کارآفرینان»

بر  (.Poorsoltan, 2012)باشنند درونی را دارا میکنترو مرکزو  یریپذسنکیدر ابهام، ر تحمل

یز طب تر ن ی ر فراد معنندود یاهر حوزه درق رویکرد شنننوم  یهننایژگیوبننا  یازجملننه هنر ا

ند که آثار یفردمنحصنننربه ندیم جادیرا ا ناولتی هسنننت نده و باعش ایجاد تحوو و  کن برهم زن

 (.Schumpeter,1947) و بردار نرم جامعه و اوتصاد است هااسلوبمرزها، 

های ی ویژگیمتعدد در زمینه هایم بررسنننیرغدهد علیمرور پیشنننینه پژوهش نشنننان می

های شخصیتی ی مبنی بر تبیین ویژگیاماالعهو کارآفرینی هنری تاکنون  شخصیتی کارآفرینی

ست شومریتر به ناولتی صورت نگرفته ا  پژوهش نیا نیبنابرا؛ کارآفرینان هنری بر طبق رویکرد 

اند و باعش خلق کرده ناولتیار که آث یهنر نانیکارآفر یتیشننخصنن یژگیتا و هسننت آن یپ در

 .دینما یبررس را اندشده خود امعهتحوو در بان ج جادیا

 های شخصیتی کارآفرینان. پیشینه ویژگی1جدول 

 گیرینتیجه عنوان مقاله سال نام نویسنده ردیف

1 
 اوگانلی

 و اوساگو
2014 

تأثیر خود کارایی، نیاز به موفقیت و 

 ابهام بر تمایالت کارآفرینانه تحمل

یاز به موفقیت  هام و ن عوامل خود کارایی، تحمل اب

نه  نا کارآفری مایالت  ناداری بر ت بت و مع تأثیر من

 دارد.

 نانیکارآفر یهای شخصویژگی 2017 کر و همکاران 2

هنای از در این تحقیقنات بنه کنارآفریننان ویژگی

یل، مرکز ی وب به موفق یابی  ت، کنترو درونی، دسنننت

پذیری نسننبت خودکارآمدی و نوآوری، ریسننک

 شده است.داده

4 
کوت و 

 همکاران
2021 

درد  یبرا یرفتار یکردرو یک

 ینعنوان کارآفرهنرمند به

باهتاین پژوهش  تارشننن ندان و  ینب یهای رف هنرم

، یسننک: تحمل ریدیرا در سننه بعد کل ینانکارآفر

ن کند و عنوابررسی می .یذات یزهخال  و انگ یلتما

 ینانهخالوانه و کارآفر یرفتارها یقتشنوکند که می

فا عش شنننکو نگ می ییبا ها و فره شنننود و هنر

 دهد.را پرورح می یطورکلی نوآوربه
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 شناسیروش
به شمار اکتشافی  -آمیخته هایاست و جزء پژوهش کاربردیپژوهش حاضر ازلحاظ هدف 

منظور دسننتیابی به خط سننیر بهو  اسننت پژوهش در بخش کیفی، روایتیروح اصننلی  .آیدیم

 بازنمایی کارآفرینی، ساختارهای کلی داستان کارآفرینی با شناسایی مضامین اصلی استخراج

( تحلیل مضننمون را روشننی 2006) 1براون و کالرد شنندند و به تحلیل مضننامین پرداخته شنند.

. کنندیف مها تعریبرای شناسایی، تحلیل و استخراج الگوهای )مضامین( گزارح دهی در داده

و  شننودیموردنظر یافت م یهادر حقیقت، مضننمون به الگوی خاصننی اشنناره دارد که در داده

سایی  هاویژگی تا این دهدیها را انجام مبندی و توصیف دادهتحلیل مضمونی کار طبقه شنا را 

  .(et al Guest,(2012 کند 

عد کیفی  نا به نظر  .مند اسنننتصنننورت هدفگیری بهنمونهو هنرمندان  هدفجامعه در ب ب

کند بنابراین یمروایت زندگی یک یا وند تن کفایت  در روح روایتی بررسی (2012کرسوو )

ندان مار  کشنننور  مدهنرم یان و محمود ریمهران  لتی، محمود فرشنننی باددو  عنوانبهی آ

 از که . مبنای انتخاب این افراد این اسنتاندشندهانتخاب بدیلیبی دارای خلق هنر اننیکارآفر

اخال ،  وون مسنائلی بررسنی برای تجربی و مفهومی بسنتر عنوانبه توانمی هنر عرصنه و هنر

ته مواجه و خالویت ید به منجر درنهایتکرد و  اسنننتفاده حاو و بین گذشننن  از تعدادی تول

سعه در هایافته و مشاهدات بنابراین افرادی ؛ (2،1400شردین و زاندرشد ) کارآفرینی ادبیات تو

فاوت خود هاییدها یاجرا با که ثار بی مت ناولتآ یل و  به وجود آورند  ی رابد در حوزه هنر 

خاب ند. منالنشننندهانت بافرشنننی محمود ا خت یطراح یان  مدوّر و مواج در  یوسنننازهاسنننا

گارگر لت های خود، محمودین مان آبادیدو گارح ر ند کلهای طوالنی با ن بهمان عنوان یدر 

 یری باهران مدو همینین مو جهان  یرانسنننراسنننر ادر فروح آن  و دومین رمان طوالنی جهان

فاوت فیلم ید و عرضننننه مت خانگ تول که  فاوت  یاجرا، بارنیاول یبرا یوهوه تله از شنننب مت

ی برا ینسثبت رکورد گ ی ووسنننمت 90 یهاطر  برنامه یگری در دورهمی،گری و بازمجری

                                                                 
1. Braun & Clarke 
2. Scherdin & Zander 

شده است.( ترجمه1400این منبال توسط مایعی و خانقایی )  
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 بدیل شدند.یبیاو، موفق به خلق و سر یلمف یقههزار دو 600 ساخت

کها دوم جادبا ا افراد ینا ین غاو در بخش ی کارگردان یهااشنننت با یمختلف از   زیگردانیو 

و منافال حاصنننل از  یازاتو امت یانفرشنننیمحمود  هاییگالر یبرگزار یری گرفته تامد مهران

 هایینههای سنننراسنننر کشنننور زمفروحو کتاب ینناشنننر یآبادی برامحمود دولت یهاکتاب

غاوو ینی کارآفر  یآورجمال منظوربهدر بخش کیفی  نمودند. همفرا در کشنننور را ییزااشنننت

اطالعات از  لیوتحلهیمنظور تجزشننده اسننت. بهاطالعات موردنظر از اسننناد و مدارد اسننتفاده

  .دیاستفاده گرد Atlas Tiافزار نرم

ای هننعنند از آن در گننام دوم پژوهش و در روح کمی برای ارائننه الگویی از ویژگیب 

یک مبتنی بر روح استفاده شد. این  (ISM) یریتفسکارآفرینان هنری از الگوسازی ساختاری 

 و باشننند گیرد کدام عوامل و وگونه با یکدیگر در ارتباطوضنناوت گروهی بوده و تصننمیم می

شود؛ عوامل مختلف استخراج می آمده در بنننیندستای از روابط بهساختاری کلی از مجموعه

 (.1395)عادو آذر و همکاران،  باشنداین روح یک نوع الگوسازی منیو درنهایت 

 (؛ لذا1393)حبیبی و همکاران،  وبوو اسنننتنفر وابل 25 تا 10 ینب این روححجم نمونه در 

سیدن به به شباع نظرصورت هدفمند تا ر سبب ازخبرگان به انتخاب  یا شد و به همین   پرداخته 

شد. در حوزه کارآ فرد خبره 15نظرات  سشنامه بهره برده  ستفاده از پر یت درنهافرینی و هنر با ا

 روابط و نوع متغیرها مشخص خواهد شد. 1مکیکموتحلیل یهتجزبا استفاده از 

عد کیفی پژوهش نیا یمکان ولمرو عد هنر نانیکارآفر از سنننه تن به محدود در ب ی و در ب

 ریپذامکان هاآن اطالعات به یسدستر که استتن از خبرگان حوزه کارآفرینی و هنر  15کمی 

. همینین ولمرو زمانی پژوهش حاضنننر در بخش کیفی روایت زندگی سنننه تن از اسنننت بوده

تا سننناو  مان کودکی  نان هنری از ز گیرد و در بخش کمی نظرات را در برمی 1400کارآفری

 شده است. یآورجمال 1400خبرگان در مرداد ساو 

موردتوجه  پژوهش گانهششهرکدام از مراحل  یبرا یستی، اعتبار باروایتیدر روح روایی: 

یه سه سو. در بعد کیفی پژوهش از روح اتکا باشندآمده موثق و وابلدستبه یجتا نتا یردورار گ

                                                                 
1. MICMAC 
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 کارگرفتنبهشده است. در پژوهش حاضر عالوه بر نگری پژوهشگر برای سنجش روایی استفاده

اسنننت و در بعد کمی  ورار گرفتهیید خبره نیز تأورد منظور اطمینان خاطر کدها مدو کدگذار به

برای محاسبه  شد. پایایی: در این پژوهش محتوا استفاده یی، از رواISMبرای بررسی روایی در 

بهره برده شنند  دو کدگذار )ارزیاب(، با ، از روح توافق درون موضننوعیدر بعد کیفی  پایایی

نت ش کهنحویبه نره درخواس نناس خب عنوان همکار )کدگذار( در پژوهش د تا بهاز یک کارش

در  ،هااز طرینننق مینننزان توافق و عدم توافق موجود در کدگذاریمیزان پایایی  .مشارکت نماید

. درصد گردیدمحاسبه  پژوهششاخص ثبات برای ارزیابی شد و کوتاه و مشنخص،  زمانمدت

ا اسنننتفاده از فرموو زیر ب شنننودشنننناخته میعنوان شننناخص پایایی تحلیل کننننننه به این توافق

 .شده استدادهنشان (2شده و نتایج حاصل از آن در جدوو )محاسبه

درصد پایایی =
د توافقات تعدا ∗ 2

د کل تعدا
∗ 100  

 پایایی سنجش .2جدول 

 درصد پایایی تعداد توافقات تعداد کل کدها در کدگذاری دو کدگذار عنوان روایت
 %72 38 105 مدیریروایت مهران 

 %76 26 68 روایت محمود فرشییان
 %70 17 48 آبادیروایت محمود دولت
 %73 81 221 هاکل روایت

 

شننده از روح آزمون مجدد اسننتفاده ISM مهپرسننشنننا یاییسنننجش پا یبراو در بعد کمی 

ست؛ لذا سشنامه ا س دو یبرا پر ستر بود؛ دو بار  پذیرامکان هامجدد به آن ینفر از خبرگان که د

برابر با  و دوم اوو ها در مرحلهپاسننه ینب یشننده و همبسننتگهفته از هم ارسنناو یک و به فاصننله

ستبه 81/0و  73/0 ست. باتوجهد ستگ ینکهبه اآمده ا سههمب شدمی 7/0باالتر از  های پا لذا  ،با

 .باشدوبوو میپرسشنامه وابل یاییتوان گفت که پامی
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 هاافتهی
 شناختی کیفییتمعجالف( توصیف 

عه در پژوهش حاضنننر نمونه محمود  یری،هنرمندان مار  کشنننور مهران مدی موردماال

 اندشنندهانتخاب بدیلیخلق ب یدارا یهنر ینانعنوان کارآفربه یآبادو محمود دولت یانفرشننی

 آورده شده است. بردهنامدر جدوو زیر، زندگی نامه افراد 

 . جمعیت شناسی کیفی3جدول 

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 تیجنس
تاریخ و محل 

 تولد
 بازه زمانی فعالیت حوزه فعالیت

 مذکر مهران مدیری 1
 نیفرورد 18

 ، تهران1346
ساز، بازیگر، خواننده یلمف

 یزیونیتلو و مجری
 تا اکنون 1368

2 
محمود 
 فرشییان

 مذکر
، 1308بهمن  4

 اصفهان
 نقاشی، نگارگری

کودکی تا اکنون اولین از 
 1331ی مهم جایزه

3 
-محمود دولت

 مذکر آبادی
، 1319مرداد  10

 سبزوار
نویسندگی داستان کوتاه و 

 تا اکنون 1339 رمان

 

 شناختی کمییتجمعب( توصیف 

 . جمعیت شناسی کمی4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی بندیدسته شناختیی جمعیتمؤلفه

 جنسیت
 73.3 11 ذکرم

 26.6 4 مانش

 سن
 13.3 2 ساو 30تا  20
 60 9 ساو 40تا  30
 26.6 4 ساو 50تا  40

 تحصیالت
 53.33 8 ارشد کارشناسی
 46.66 7 دکتری

 اندبوده مانش درصد 26.6و  مذکردهندگان درصد از پاسه73.3باال به جدوو باتوجه

ساو بوده است و کمترین  40تا  30ان مربوط به گروه سنی دهندگبیشترین فراوانی پاسههمینین 

درصد دارای  53.33و از لحاظ تحصیالت نیز  باشدمیساو  30 تا 20 یفراوانی مربوط به سن

 باشند.دارای مدرد دکتری می دهندگانپاسهاز  46.66مدرد کارشناسی ارشد و 
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 ج( تحلیل کیفی 

 ها و کدگذاری اولیهآشنایی با داده
سه تن این مرحله برای جمالدر  سی به این  ستر شنایی با اطالعات به دلیل اینکه د آوری و آ

ها، مجموعه آثارشنان و یتسناوببر روی  های موجوددشنوار بود بنابراین به مشناهده مصناحبه

ها پرداخته شد و در این پژوهش به نگاشت سرس ماالعه اسناد و مدارد راجال به بیوگرافی آن

 روایت یکی از این سه تن اکتفا شد.

 بخشی از روایت محمود فرشییان:

نامه اداره کل ثبت آمار و احواو کلمه آوا از آیین 102که بعدها بر اسننناس ماده  محمود آوا

ای در خانه (1F) یدیخورش 1308 ماهبهمنگردد، در روز جمعه وهارم اسم وی حذف می آخر

 (4Fای متمکن )و در خانواده (F2F,3باغ توت محله تاریخی احمدآباد اصننفهان )واوال در کووه

دادن مناسک که پایبند به مبانی اسالمی و متعهد به امور خیریه و برگزاری مراسم مذهبی و انجام

ست ) ضفرایو  شته ا صه حیات گذا شییان . پدرح حاج غالم(5Fدینی بودند، پا به عر ضا فر ر

تجارت فرح و  واسنناهبهبازرگانی شننرکت فرح ایران را در اصننفهان بر عهده داشننته اسننت و 

اند، از رفاه مادی و وسننعت نعمت برخوردار بافتههای ممتازی که به سننفارح او میفروح فرح

های جمیل زندگی موجب اح به زیبایی و جلوهو با مبانی هنری و عالوه. پیوند ا(7Fبوده اسنت )

مختلف تزیینات  ررایفمنظر و خوح هایباغ آراییها و کاریشنننده، منازو خود را با گلمی

نات محیط زندگی اسنننت که در سنننو  (8F) دیارایمعماری زمان ب رذیر تزیی ؛ و همین جلوه دل

توان شناهد می انیاسنتاد فرشنی یدر زندگ .(9Fکند )فا میهنر نقشنی ماثر ای جانببهفرشنییان 

مناو  ی(. برا10Fداشننته اسننت ) یو یهنر یبر زندگ یادیز راتیبود که تأث یحوادث گوناگون

 انی. در حاو غوطه خوردن در مافتدیبه حوض آب م یروز تابسننتان کیدر  یسننالگ 5در  یو

اسننت که  واسننتنخ یاریکردن و  دایکابوس واه کودکسننتان و فر یادآوردنآب حوض و به

در آثار  یکه نقاه عاف یا. واوعهکشننندیم رونیو او را از آب ب رسننندیاز راه م احینامادر

او اثر ماندگار  ریغر  شدن در ذهن و ضم میاز ب یناش طلبانهیاری جاناتیاوست؛ و حرکات و ه

که  یاز کشننف و شننهود یادارد. وصننه یاهرکدام از آثارح وصننه یبرا ی(. و11F) گذاردیم
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 اووضنامن آهو گفته اسنت:  یاسنت. در مورد تابلو دهیخلق هرکدام از آثارح به آن رسن یبرا

را از  شانیکه ا کردیم جابیتابلو ا اتیمقتض یکنم، ول یخواستم امام را از پشت سر طراحمی

ر ارزشمند اث 19ساو گذشته  23در طوو  انی(. استاد محمود فرشی18F,19F) میرنمایروبرو تصو

 یها به تابلوآن نیتر( که از معروف20F,21Fاهدا نمود ) یرا به موزه آستان ودس رضو اتورینیم

 (.22Fتوان اشاره داشت )عصر عاشورا می

 بندی کدهاگذاری و دستهبخشی از نام د(
 راهنمای جدوو

M مدیری F فرشییان D آبادیدولت 

 ندی مضامینب. دسته5جدول 
 مضامین مقوله ی کدگذارنام شماره کد

F22 بدیلداشتن آثار ناولتی و بی  
های جدیداجرای ایده  

 
 
 
 
 

خالویت و نوآوری   

D8 داشتن آثار ناولتی 
F16 هانگارگری وسازهای مدوّر و مواج درساخت  
M7 درونی خالویت و  منشأ داشتن ذو  هنری از کودکی

ه وی به هنر از کودکیعالو D6 نوآوری  
F11 گیری حرکات ماندگار در ذهن اوشکل  
F13 کارگیری حس المسهبه  
F14 استفاده از ودرت تخیل و بازآفرینی اشیا در ذهن 
F15 درد مفاهیم و ماهیت حسی 
D9 های طوالنی ریاضت کشیدنساو  
F10 رونی خالویت و منشأ بی مواجه فرشییان با حوادث ناگوار در کودکی

 نابینا شدن فرشییان ناشی از حادثه F12 نوآوری
M8 گراکودکی آرام و درون گیرآرام و گوشه   مرکز کنترو درونی 
M2 متولد وبل از انقالب 

هاتجربه محدودیت  

طلبییقتوف  

F1 متولد وبل از انقالب 
D1 متولد وبل از انقالب 
M1 جنوب شهری بودن 

 تجربه فقر
M3 تولد در خانواده پرجمعیت 
D2 تولد در خانواده پرجمعیت 
M4 داشتن ساح زندگی متوسط رو به پایین 
D3 دستداشتن خانواده تهی  
M9 های مختلف هنریفعالیت در عرصه  

کشیدن سختی و مشقت در دوران زندگی D7 فعالیت فیزیولو یکی باال  
D10 های مداومبیداریشب  
F5 آشنا شدن با مباحش دینی 

 تفکر توحیدی
 
 D4 داشتن خانواده مذهبی و روحانی 
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 مضامین مقوله ی کدگذارنام شماره کد
F20 عدم وابستگی به سود و منفعت دنیایی   

 ارتباط معنوی با ائمه )ع( F18 ارزح محوری دینی
 مشهود بودن ارادت وی به ائمه در آثارح F19 ارادت به ائمه اطهار

F21 یاتوری به آستان ودس رضویاهدای تابلوهای ارزشمند مین  
F6 وخوی نیکوخلق مشاهده حسن رفتار پدر  
M5 تولد در خانواده هنری 

 رشد یافته در فضای هنری

 الگوبرداری

F2 متولد اصفهان 
F3 رشد در شهر هنرپرور 
M6 داشتن برادران هنرمند 

 عالوه پدر فرشییان به هنر F8 داشتن نزدیکان هنرمند
D5 ه پدر به هنرعالو  
F4 برخورداری از حمایت  تولد در خانواده متمکن و ثروتمند

 خانواده
اوبالیخوح  F7 داشتن پدری بازرگان 

F9 ورارگیری در مسیر درست آشنایی فرشییان با هنر در ابتدای کودکی 
F17 برخورداری از الااف الهی بهبود یافتن و بازگشت بینایی 

 

 
 یهنر ینانکارآفر یتیشخص هاییژگیو ینم. شبکه مضا1شکل 

 ( ارائه شبکه مضمونـه
افزار اطلس تی صورت گرفته کدگذاری در این مرحله با ارائه شبکه مضمون استفاده از نرم

است به این صورت که ابتدا روایت کاملی از زندگی هر یک از کارآفرینان هنری با استفاده از 
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شننند. سنننرس به هر وسنننمت که به آن  Atlas Tiافزار شنننده وارد نرماسنننناد و مدارد تای 

Quotations حوو محور  کدهایا کدهایی به آن اختصنناص داده شنند سننرس  گویند یک کد

مقوله ودو ، وهلشنندهاسننتخراج ویک کددویسننت و بیسننتاز بندی و درنهایت مقوالتی دسننته

ها را مشاهده یژگیوتوان این ( می1دادند که در شکل ) ویژگی(مضمون )باهم تشکیل سیزده 

 نمود.

 ی( تحلیل کمی
 (ISM) یریتفسساختاری  الگوسازی

سازمان دهنده مبعوث از تحلیل مضمون، مالفه ساس مضمون  اند های این تحلیل عبارتبر ا

یت و  (، 4) پذیری(، ریسننننک3) یطلب(، توفیق 2) یدرون(، مرکز کنترو 1) ینوآوراز: خالو

 یدوسنتنوع، هم(8) طلبشنهرت (،7) یاعتقاد به کار علم (،6) یریتیدانش مد(، 5ابهام )تحمل 

 (.13) یاوبالو خوح( 12ی )الگوبردار (،11) یهای ملارزح (،10) ینید یارزح محور (،9)

 یینها یابیدست سیماتر .6جدول 
 

J I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

قدرت 
 نفوذ

1 0 1 *1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7 
2 1 0 1 1 1 *1 *1 *1 0 *1 *1 1 *1 11 

3 1 1 0 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 *1 12 
4 1 1 1 0 1 *1 *1 *1 0 *1 *1 1 *1 11 
5 *1 1 *1 *1 0 0 0 0 0 0 0 *1 0 5 
6 *1 1 1 *1 1 0 1 *1 0 *1 *1 *1 0 9 
7 1 1 *1 *1 *1 1 0 *1 0 1 1 1 *1 11 
8 *1 1 1 1 *1 *1 *1 0 0 *1 *1 1 1 11 
9 *1 1 *1 *1 *1 0 0 0 0 1 1 *1 0 8 
10 *1 1 1 *1 *1 *1 *1 *1 1 0 1 1 0 11 
11 *1 1 *1 *1 *1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
12 *1 1 1 *1 *1 *1 *1 *1 0 *1 *1 0 0 10 
13 1 *1 *1 *1 *1 0 0 1 0 0 0 *1 0 7 

میزان 
  6 12 9 8 2 9 7 7 12 12 12 12 12 وابستگی

 

صننورت الکترونیک در اختیار خبرگان ورار گرفت و نسننخه به 15سننشنننامه به تعداد این پر

شده و مورد تحلیل ورار گرفت. درنتیجه برای هر مضمون بر اساس پرسشنامه تکمیل 7یت درنها

سی  ستگی آن تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریشاخص آماری مد به برر ها پرداخته ودرت نفوذ و واب
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که طبق ازآنجاییتشکیل شد سرس  (SSIM) یساختار یخود تعامل سیترماشد. در ادامه ابتدا 

صر  iتعدی اگر عنصر  تیخاص صر  jمنجر به عن صر  منجر به حصوو jشود و عن گردد، به  kعن

 نیکارگیری اکه بعد از به ریگردد و راباه دو متغ kمنجر به عنصر  دیبا زین iعنصر  ب،یترت نیهم

 سیمرحله ماتر نیکه به ا شننودی، نشننان داده م1*صننورت به کنندیمناق باهم ارتباط برورار م

 .ندیگویم یینها یابیدست سیماتر ایشده اصال  یابیدست

بر روی آن مشخص  تأثیرپذیرو  تأثیرگذاری هر ساح ابتدا برای هر عامل، عوامل هامالفه

پذیرد و مجموعه یر میتأثشود که از این عامل شود. مجموعه دریافتنی، شامل عواملی میمی

 همگذارد و با تابیق این دو مجموعه بر یمیر تأثشود که بر این عوامل نیاز شامل عواملی میپیش

که مجموعه ی ساح یک تا سوم هنگامیهامالفهآید. سرس مجموعه عناصر مشترد به دست می

و سرس در  ی ساح یک انتخابهامالفهصورت یکسان بودند به هامشترددریافتنی با مجموعه 

 آمد.یمی ساح بعدی به دست هامالفهشدند و سرس مرحله بعدی حذف می

 الگوی نهایی

های شننخصننیتی کارآفرینان هنری ویژگی شننودطور که در جداوو فو  مالحظه میهمان

بندی بندی شدند که شکل ریز کم و کیف این ساحساح دسته« شش»در لیبدیبدارای خلق 

 دهد.را نشان می

 

 

 

 

 یریتفس یساختار ییالگو نها .1شکل 

 میک مک() یوابستگتحلیل شدت نفوذ و 

)جدوو در سار و ستون آخر  از توانمند سازها کیهر یاستفاده از شدت نفوذ و وابستگ اب

SSIMجدوو پرداخت ) مککیم لیها با استفاده از روح تحلبندی شاخصتوان به گروه(، می

 ساح سوم

 ساح دوم

1 2 3 4 5 12 

8 9 7 10 6 

11 13 

 ساح اوو
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ودرت نفوذ و میزان وابسنننتگی بر روی  بهباتوجهها از ویژگی هرکداماین روح  سننناس(. بر ا7

های ویژگی دهیگردگیرند. بر طبق این شناخص مشنخص محور عمودی و افقی نمودار ورار می

بالی و هم نوعخوح یاد و میزان متغیر عنوانبهدوسنننتی او ودرت نفوذ ز یدی دارای  های کل

متغیرهای وابسننته  عنوانبههای ملی های تحمل ابهام و ارزحگیوابسننتگی کم هسننتند ولی ویژ

یرهای پیوندی متغ عنوانبهها ودرت نفوذ کمتر و میزان وابسنننتگی باالتری دارند. دیگر ویژگی

 (3)شکل  دارای ودرت نفوذ و وابستگی زیاد هستند.

 یخود تعامل سیترابعاد بر اساس ما یقدرت نفوذ و وابستگ .7جدول 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عامل
 7 10 6 11 8 11 11 9 5 11 12 11 7 نفوذ

 6 12 9 8 2 9 7 7 12 12 12 12 12 وابستگی
 

 زیاد            3
       7 10 8   2و  4

12            

     6       

  9 کلیدی    پیوندی     

1      13      
   11         

5            

            

   مستقل    وابسته     

            

            

 زیاد

 یقدرت نفوذ و وابستگ نمودار .3شکل 

 گیریبحث و نتیجه
یدههاحوزهامروزه در  پد به آن خلق بیی مختلف هنر  که  به فردی  یلهای منحصنننر   بد

مرزها،  زنندهبرهمها آید. این پدیدهرینان این حوزه به وجود میگویند توسط کارآفناولتی( می)

که  یوگونه از نظامآید که می پیش سااوو بردار نرم جامعه و اوتصاد هستند. بنابراین  هااسلوب

 کم

وذ
 نف
ت
در
و

 

 میزان وابستگی
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( لیبدیناوو )ب یهادهیباره پدیکاسنننت، به نیوواعد و ووان ها،تاز عاد یابر مجموعه یمبتن

شرایط گوناگونی ی شود از طرفمیراهر  رهور و تقویت رفتار کارآفرینانه در افراد به عوامل و 

ستگی دارد بنابراین پژوهش حاضر در پی های رواناز وبیل ویژگی شخصیتی افراد ب شناختی و 

وه ویژگی یافتن این نان موفق هنری  کارآفری که  های شنننخصنننیتی بر طبق رویکرد مهم بود 

 شومریتر به ناولتی داردج

 همضننمن شننباهت دو حوزه کارآفرینی و هنر نسننبت به  دهدنشننان می های پژوهشیافته

های یک کارآفرین شنامل خالویت و نوآوری، مرکز کارآفرینان هنری عالوه برداشنتن ویژگی

های دیگری نیز از وبیل دانش پذیری و تحمل ابهام، ویژگیطلبی، ریسننکیقتوفکنترو درونی، 

های دوسننتی، ارزح محوری دینی، ارزحطلب، هم نوع، شننهرتمدیریتی، اعتقاد به کار علمی

 الگوسازییت با استفاده از درنهاباشد. اوبالی برای ایشان مفروض میملی، الگوبرداری و خوح

اوبالی های خوحویژگیها نشان داده شد عالوه بر روابط بین ویژگی (ISM) یریتفسساختاری 

لیدی دارای ودرت نفوذ زیاد و میزان وابستگی کم هستند های کمتغیر عنوانبهدوستی و هم نوع

ته ودرت نفوذ کمتر و  عنوانبههای ملی های تحمل ابهام و ارزحولی ویژگی متغیرهای وابسننن

یرهای پیوندی دارای ودرت نفوذ و متغ عنوانبهها میزان وابسنننتگی باالتری دارند. دیگر ویژگی

 وابستگی زیاد هستند.

بنندیننل ی کننارآفرینی هنری و خلق بیینننهدر زمهننای اننندکی شتنناکنون پژوههروننند 

کارآفرینی هنری و خلق های اذعان داشننت که بسننیاری از جنبهاسننت؛ اما باید  گرفتهصننورت

در ایران که خلق  گرفتهصورتهای در بین پژوهش ناشناخته و مکتوم مانده است. هنوز بدیلبی

سی بی سلی )توان به پژومی اندکردهبدیل را برر بر خلق  یدرآمد یشپ( با عنوان 1395هش متو

مقاله سه عنصر تفاوت در  ین. در اینی اشاره کردو کارآفر ی( در توسعه اوتصادی)ناولت بدیلیب

عنوان عوامل کلیدی در بهفرد  یلفرد و ودرت تخبه آموزح منحصنننربه یازن ی،ذهن هاییتوابل

( در 3جدوو ) ینوآورنی و بیرونی خالویت و درو منشأبدیل برشمرده شده است که با خلق بی

 اندکردههای خارجی که ناولتی را بررسنننی ی دارد. از بین پژوهشخوانهمپژوهش حاضنننر 

شاره کرد، این پژوهش (2021توان به پژوهش وان در کروج )می شهبر ر ا  ینوآور یقعم هایی
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سان تمرکز که می س .داردتوان در رفتار ان سبات -مغزها و رفتار  یبرر ستعاره محا ستفاده از ا  یبا ا

که  شنننده اسنننتارائه یتیشنننود در والب روامی یتازگکه منجر به یذهن یندهایاز فرا یمدل -

ی مورد بررسنننینی هنری را کارآفرهایی که دارد. در بین پژوهش نتایجی مشنننابه با این پژوهش

 ینان یادکردعنوان کارآفرن بههنرمندابا عنوان  (2012) پور سلاانپژوهش  توان ازمی وراردادند

ی دارد عالوه بر این پژوهش خوانهمتقریبی  به طورکه نتایج این پژوهش نیز با پژوهش حاضننر 

که کند می یبررسننی ذات یزهخال  و انگ یل، تمایسننکتحمل رابعاد  (2021) کوت و همکاران

 یافته است. دستیج مغایری با این پژوهش نتابه 

 پیشنهادها
سعه اوتصادی بهباتوجه شنهاد کاربردی اهمیت هنر در تو و  کشور باید این موارد در والب پی

گذاران کارآفرینی مورداستفاده ورار گیرد. اوو پروراندن این های آتی سیاستمنظور تصمیمبه

مند به حوزه هنر در مقاطال تحصیلی مختلف برای آمادگی های شخصیتی در افراد عالوهویژگی

دوم تشنننویق و حمایت کارآفرینان در نظام  ها.ین امنیت شنننغلی آنتأمینی و در مسنننیر کارآفر

نهزمآموزح عالی به کارآفرینی در  های هنری و ایجاد آثار ناولتی که این موضنننوع موجب ی

سعه اوتصادی  سعه میی درحاوکشورهاتو سوم دعوت از کارآفرینان موفق هنری در تو گردد. 

راکز آموزح عالی برای تقویت انگیزه کارآفرینی در افراد های صننداوسننیما و همینین مبرنامه

 های مختلف هنری.فعاو در حوزه

حدودیت هاددارد و مینیز  هاییاین پژوهش م های هایی برای پژوهشتواند حاوی پیشنننن

های شنننخصنننیتی کارآفرینان هنری اوو اینکه این پژوهش فقط به تبیین ویژگی .آینده باشننند

بدیل موردبررسی ورار نداده است. ها را بر خلق بییژگیوهرکدام از این  رتأثیپرداخته است اما 

والب روح پژوهشنننی روایتی  نان هنری در  دوم اینکه این پژوهش فقط بر سنننه تن از کارآفری

گردد در ماالعات بعدی بر روی کارآفرینان هنری در دیگر شنده اسنت که پیشننهاد میبررسنی

 روح پژوهشی پیمایشی صورت بگیرد های هنری و صنایال خال  باحوزه

 

  



 259                  بر مبنای رویکرد شومریتر به ناولتی ان هنرینیکارآفر های شخصیتیتبیین ویژگی

 منابع

شخصیتی و رفتاری در تبیین  هایویژگی تأثیر(. بررسی 1398سعید ) ،صفریو  محمد ،اوتادی
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