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Abstract 
The main purpose of the research is to provide a model for the organizing and 

prosperity of the cultural services market. This qualitative research is an exploratory 

and purposeful research, applied and has a nature, descriptive-survey and quantitative. 

The theoretical foundations of the library method and its data have been confirmed by 

experts through random sampling and using a researcher-made questionnaire. Content 

validity is formal and convergent with factor validation. Also, in all cases, Cronbach's 

alpha level is desirable and valid for the overall reliability of the questionnaire. The 

statistical population of this study is the consumers of cultural services from 15 to 60 

years old, both men and women referring to cultural centers in the sixth district of 

Tehran in the period of 1398, including 288 people, who were randomly selected. In 

the Delphi process, the sampling method is judgmental for selecting experts.To 

answer the research questions, review the hypotheses and analyze the findings, 

descriptive and inferential statistics were used with SPSS software version 22 and for 

structural equation modeling, LISREL software was used. Based on the results, all 

research hypotheses were confirmed at 95% confidence level. 
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 چکیده
 ياکتشافپژوهش  کی يفیپژوهش به لحاظ ک نیاست. ا يو رونق بازار خدمات فرهنگ يابیهدف اصلي پژوهش ارائه مدل تشکل

آن  يهاو داده يااست. مباني نظري به روش کتابخانه يپیمایشي و کم-ماهـیت، توصیفي يو از نـظر هـدف، کاربردي و دارا
و  يمحتوا از نوع صور یياست. روا دهیخبرگان رس دییساخته به تأپرسشنامه محقق ازتصادفي و با استفاده  يریگبه وسیله نمونه

 دییکل پرسشنامه مطلوب و مورد تأ یيایپا يکرونباخ برا يآلفا زانیموارد م يدر تمام نیاست. همچن يعامل دییاز نوع همگرا با تأ
کننده سال اعم از زن و مردِ مراجعه 60تا  15ن افراد یاز ب يکنندگان خدمات فرهنگاست. جامعة آماري هدف این پژوهش مصرف

اند. در طور تصادفي انتخاب شدهنفر است که به 288شامل  1398ل سا يمنطقه شش تهران در مقطع زمان يبه مراکز فرهنگ
ها و پژوهش، بررسي فرضیه يهااست. براي پاسخ به سؤال يانتخاب خبرگان قضاوت يبرا يرگیروش نمونه يدلف ندیانجام فرا
معادالت ساختاري از  يسازمدل يو برا 22. اس. اس. نسخه يافزار اس. پاز آمار توصیفي و استنباطي با نرم ها،افتهیتحلیل 

تأیید شد  %95پژوهش در سطح اطمینان  يهاهیاستفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده تمامي فرض زرلیافزار لنرم
 است.

 

 .بازار يها تیرونق، قابل ،يخدمات فرهنگ ،يابیتشکل ،يبازار فرهنگ: هاي کلیديواژه

 

 تیریمد «.يو رونق بازار خدمات فرهنگ يابیمدل تشکل يراحط. »(1400) غالمرضا، کردياسدو  علي، درچه ينظرشاهاستناد: 
 .93-104(، 2)9،  يدولت هايسازمان
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 يدولت يهاسازمان تیریمد يفصلنامه علم
 (93-104) 1400(، بهار 34 ياپی، )پ2،  شماره 9دوره 

  (15/05/1399) تاریخ دریافت:

 
 
 

   (06/08/1399) :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
هدف اولیه فرهنگ برانگیختن جریانی از معنا  کهنیابا علم به 

ا منطق ، بلکه بشودینماست، اما دیگر صرفاً با آن مالک سنجیده 
؛ شودیمبازارسنجی و بازاریابی نیز محک زده  یهامالکبازار و 

و  هانشانه، بر ابعاد و یمعناشناخت یهانشانهیعنی در کنار ابعاد و 
. در شودمیآن نیز تأکید  ایمبادلهتولیدی و مصرفی و  هایارزش
فرهنگ در کنار  رودمیتجاری شدن فرهنگ، انتظار  اندازچشم

ام و همبستگی اجتماعی و تولید ارزش معنوی بر انتفاع تولید انسج
 و سود نیز تأکید داشته باشد.

 اقتصاد فرهنگبخشی از  عنوانبهخدمات فرهنگی، موضوع 

آن بر جامعه  تأثیراز نظر  که رویکردی نوین به تولید ثروت است
از توسعه ملی است. رونق  یتوجهقابل یدهنده عنصرنشان

مک به شکوفایی استعدادهای فرهنگی و کخدمات فرهنگی ضمن 
به عرصه  آن رازمینه ورود هنری و ترویج خالقیت هنری 

توسعه انسانی و نیز موجب و مبادالت فرهنگی و اجتماعی فراهم 
 رشد بازار فرهنگی خواهد بود.

دیگر، چون اقتصاد  هایحوزه رغمبهدر حوزه تولید فرهنگی 
وجود دارد که حوزه  طرفییبیا سیاست، قانون بنیادینی به نام 

صادی قرار اقت ةجهانی واژگون در مقابل حوز مثابهبهرا  فرهنگی
معکوس میان موفقیت مالی و ارزش  ةو به معنی رابط دهدمی

خاصی نسبت به  اعتناییبیهنری ناب است، زیرا هنرمندان 
، بسیاری از کسانی درواقع» .(221: 1993 )بوردیو اقتصاد دارند

هنرمندانی که  ازجملهو شاید  کنندیمش فرهنگ کار که در بخ
نفع اقتصادی است، این  ةهنری آنان دارای مؤلف یهاتیفعال

فرهنگی نقش مهمی در  یهاتیفعالکه  اندرفتهیپذنظریه را 
 (.143: 1389، )تراسبی «اقتصاد دارد

عجین فرهنگ خدمات و مفهوم با بازار خدمات فرهنگی 
که  شودمیی یاقتصاد یهاتیفعال ةیامل کلش خدماتاست. 

فیزیکی نیست، عموماً در همان زمان  یاسازهخروجی آن کاال یا 
مختلف )مثل  یهاشکلرا به  افزودهارزشو  شودمیتولید مصرف 

راحتی، سرگرمی، به موقع بودن، آسایش یا بهداشت( که برای 
 و نزیتزسیموف) کنندیم، خلق استاولین خریدار لزوماً ناملموس 

 (.8: 1382، مونزیتزسیف

                                                                         
1. Bourdieu 

2  . Throsby 

3. Service 

4. Fitzsimmons & Fitzsimmons 

است و متعاقب با آن کیفیت  یادهیچیپمفهوم خدمات، مفهوم 
-14: 2000، است )گرونروس تردهیچیپخدمات مفهومی بسیار 

کلی از ارزیابی ذهنی مشتریان از  طوربه(. کیفیت خدمات 5
 دربارهقضاوت  ،بنابراین .دیآیمعملکرد یک خدمت به دست 

ساده کیفیت  طوربه. دهدمیمشتری انجام  کیفیت خدمات را
نوعی : »شودمیگونه تعریف خدمات از دیدگاه گرونروس این

قضاوت که مشتریان براساس ادراک خود پس از یک فرایند 
که آنان با این قضاوت انتظارات  دهندیمدریافت خدمات انجام 

یممقایسه  اندکردهخود را با خدماتی که دریافت آن را ادراک 
(. لی و همکاران 63-88: 1385جوادین و همکاران،  )سید« کنند

کیفیت خدمات دریافتی را عقیده و نگرش کلی مرتبط با برتری 
خدمات توصیف کرده و معتقدند که توجه به کیفیت خدمات، 
بازتابی از میزان و جهت اختالف میان درک و انتظارات مشتری 

 (.54-63: 2011)لی و همکاران،  است
: دیگویم، خستین تعریف رسمی از فرهنگ تایلوردر ن

است شامل دانش، دین،  یاتافتهفرهنگ یا تمدّن کلیت درهم »
و هرگونه توانایی و عاداتی  هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم

 عنوانبه. آوردیماز جامعه به دست  که آدمی همچون هموَندی
« ربخش دوره تمدناث و رفع موانع یشرفتپ کمک به یبرا یابزار

 (.401: 1871 ،تیلور)
 دانست فعالیتی را فرهنگی خدمات توانیمبنابر تعاریف فوق 

  ارائهبا هدف تأمین نیازها و یا عالیق فرهنگی  که
خدمات  :و خود معرف کاالهای مادی نبوده و شامل شوندمی

 .شودمی ات پشتیبان تولید کاالهای فرهنگیای و تمام خدمبرنامه
 

 پژوهشینة پیش
ادبیات اقتصادی در بخش فرهنگ منشأ مدرن آن به آثار اولیه  ةاز جنب
برای  او ،گرددیم باز هنر واقتصاد  درباره، (1959) گالبرایت کنتجان

مطرح کرد که در  یامقالهاولین بار بحث تقابل اقتصاد و هنر را در 
عیت منتشر شد. در این مقاله وی وض "ساعت آزاد"کتابی به نام 

اقتصادی هنرمندان و نقش طراحی مناسب در افزایش کاالهای صنعتی 
 .(31: 1389تراسبی، ) امریکا را بررسی کرد

                                                                         
5. Grönroos 

6. Edward Burnett Tylor 

7. Member 

8. Cultural services 

9. John Kenneth Galbraith 
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 مراتبسلسلهبا تعریف سبک زندگی، دیاگرام (، 1963) ویلیام لیزر
به بازار  کنندگانمصرفکه بیانگر نحوه ورود  سبک زندگی
تی مانند سن، شناخجمعیت متغیرهایبراساس را  فرهنگی است

نژاد، قومیت، جنس، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و یا مشخصات 
از نظر لیزر سبک زندگی با لوازم یا . کرد بندیتقسیم شناختیروان

مرتبط است و الگوهایی  هاگروهکیفیات خاص زندگی یا فرهنگ 
و توسعه  آیندبرمیرا دارد که از دینامیسم زندگی در یک جامعه 

نیروهایی مانند  ةین ترتیب، سبک زندگی نتیج. بدیابندمی
است. از یک  مجازاتو  هاهویت، منابع، نمادها، هاارزشفرهنگ، 

و روش مصرف او، انعکاس سبک  کنندهمصرفمنظر، انباشتگی 
تعریف لیزر برای مطالعات  .(130: 1963 )لیزر، زندگی اوست

ید و مصرف بازاریابی کاربرد تبیینی ندارد، چرا که فقط الگوی خر
 عنوانبه؛ اما کندمیبه دنبال آن هستند، توصیف  هابازاریابرا که 

 به مفهوم الگوی مصرف اهمیت دارد. کنندهاشارهاولین تعریف 
 ترینمهمیکی از  عنوانبه (، از او1970) پل الزارسفلد

در دفتر تحقیقات اجتماعی  سنجیروانو  پیشتازان سبک زندگی
مطالعات کنش . شودمینام برده  کاربردی در امریکا

کردن بازار بر  بندیبخشو  خدمات فرهنگیبازار  کنندگانمصرف
و  مبنای سبک زندگی عمدتاً در راستای مطالعات سبک زندگی

 .(9-31: 1974 ،دُمبی) قرار دارد سنجیروان
یکی از تحقیقاتی (، 9197) 7و مایکل اوسیم 6پاول دی مگیو

گسترده در خصوص مصرف کاالهای که به صورت بسیار را 
اجتماعی و  ةطبق"تحت عنوان  ی استپژوهشده دافرهنگی انجام 

طبقاتی  یهاتفاوت یامدهایپها و مصرف کاالهای هنری: ریشه
پاول  (.84: 1979، دی مگیو و اوسیم) "در بیان هنرها در امریکا

از نظریه بوردیو در خصوص مصرف  یریگبهرهبا ، دی مگیو
، تحقیقات بسیار گسترده و پسندعوامفرهنگی متعالی و کاالهای 

راهگشایی در خصوص مصرف کاالهای فرهنگی انجام داد که 
ریزان بسیاری از جامعه شناسان و برنامه استفادهنتایج آن مورد 

 (1-19: 2007، 8گلدثهورپ) فرهنگی قرار گرفت.

                                                                         
1. William    &  Lazer 

2  . Lazarsfeld 

3. Paychographic Studies 

4  . Paychographic Studies 

5  . Emanuel Demby 

6  . Ussim  

7. Dimaggio 

8  . Goldthorpe 

گی تولید فرهن ةزمینتحقیقات خود دردر  (،1984) 9پیر بوردیو
ادبیات جامعه »معتقد است:  وی .نمایدمینظریاتی را مطرح 

ای بر اهمیت مصرف فرهنگی و قریحه بر فزاینده طوربهشناسانه 
، از «شکل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی تأکید می ورزد

را نسبت به ساختار اقتصادی  کنندهمصرفهمین رو باید فرهنگ 
د و به جای تأکید بر درآمد، شغل وی در جایگاه رفیع تری قرار دا

و تحصیالت باید بر معیارهای فرهنگی چون الگوهای قریحه و 
های های الیهتفاوت .(78: 1984، بوردیو) تأکید ورزید 10ذوق

  .()همان دکرهنری تبیین  اجتماعی را با ابراز قریحه
خود با عنوان  پژوهش(، در 1397قاضی نوری و همکاران )

 ارگیریکهب کشور با فرهنگی صنایع نوآوری منظا شناسیآسیب»
 ابزاری عنوانبه «نفعانذی تحلیل» و «نهادی نگاشت» روش دو

 منتخب شاخة پنج شناسیآسیب به نوآوری نظام تحلیل برای
 و مد ای،رایانه هایبازی بازی،اسباب نشر، شامل) فرهنگی صنایع
 تعامل عدم ی ازحاصله حاک نتایج. پردازندمی( افزارنوشت و لباس
 حیطة در نهادی تعدد فرهنگی؛ هایبنگاه با دانشگاه و حوزه مؤثر

 عدم فرهنگی؛ محصوالت واردات بر مؤثر نظارت ارزیابی وعدم
 صنایع هایبنگاه مؤثر ارتباط عدم بازاریابی و در مؤثر کارکرد

 رشد است. مراکز و کارآفرینی حامی نهادهای با فرهنگی
خود با عنوان  پژوهش(، در 1397) کردکامل اف و اسدی

 «جامعه آن را بر تأثیر نظر از فرهنگی مدیریت خدمات»
 این در. می دانند ملی توسعة از توجه درخور عنصری دهندةنشان

 هایشاخص با تاجیکستان فرهنگی خدمات وضعیت مطالعه
 هاآن به دسترسی میزان و هنری و فرهنگی فضاهای به مربوط

نتایح بیانگر آن . شودمی بررسی زمانی دورة کی رشد در مقایسة
 و خدمات ارائة کیفیت و برداریبهره دسترسی، است که میزان

 انطباق ندارد. جامعه نیازهای با هنری و فرهنگی هایفعالیت
خود را با عنوان  پژوهش(، 1397اسماعیلی و همکاران )

 ای هنری و خدمات فرهنگی بادسترسی به کااله ی رابطةبررس»
داده  نشان نتایج «تحلیلی سطح . دراندکرده ارائهاجتماعی  سرمایة

 سازه با فرهنگی خدمات و هنری کاالهای به دسترسی سازه بین
 از برخی با اما است؛ نداشته وجود  ارتباط اجتماعی سرمایة
 .دارد وجود دارییمعن رابطة آن، هایمؤلفه

 ناعنوخود با  پژوهش(، در 1394) زبردستفر و علوی

                                                                         
9. Pierre Bourdieu 

10  . Taste 
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 بر تأکید با مجازی فضای در خدمات ارائه سازمانی یگاهجا»
 هاآننحوه برخورد  «مراکز فرهنگی معتبر دنیاو  مؤسسات عملکرد

به الگویی  تابا پدیده خدمات مجازی را مورد کاوش قرار داده 
د. در بعد نظری، این پژوهش نمشترک در این خصوص دست یاب

 هاسازمانازمانی خدمات مجازی در تواند به شناسایی جایگاه سمی
شناسایی ساختارهای عملی،  منجر شده و از نظر کاربردی نیز، با

الگویی جهت ایجاد ساختار سازمانی متناسب با جایگاه  ةبه تهی
 بیانجامد. هاسازماناین خدمات در 

 تأملی»خود با عنوان  پژوهش(، در 1394رشیدپور و اکبریان )
 عنوانبهرا  «ها و خدمات فرهنگی آنمصرف کاال شدنجهانیبر 

 که جهانی بستر در اثرگذار موضوعات تریناساسی از یکی
باشد  کنندهتعدیل هم و زاچالش ایمسئله عنوانبه هم تواندمی

 این به که رویکردی هر با انددهکرداده و بیان  قرار بررسی مورد
 یشپ آن از حاصل هایچالش و هافرصت شود نگریسته مقوله
 جهانی وجود دارد. عرصة در حداکثری حضور برای جامعه روی

خود با عنوان  پژوهش(، در 1394فیاض و عزیزی نیا )

 «فرهنگی خدمات و کاال توزیع هایکانال در موجود هایچالش»
 سیستم از استفاده بازاریابی، اصلی ابزارهای از دند، یکیکربیان 
 انتقال در فرهنگی محصوالت که آنجا از. است کارآمد توزیع
. دارند ایکنندهتعیین نقش اجتماعی هنجارهای و هاارزش افکار،

 نمایدمی منتقل را فرهنگی هایارزش و هاپیام خود با همراه و
 .کندمی پیدا زیادی اهمیت نیز هاآن توزیع

خود با عنوان  پژوهش(، در 1391و همکاران ) یزدانی
 هایشهرستان در نگیفره خدمات فضایی توزیع بندیسطح»

 خدمات فضایی توزیع چگونگی خود مقالةدر  اردبیل استان
با  را «استان اردبیل هایشهرستان برخورداری سطوح و فرهنگی

 تاکسونومی مدل از با استفاده و فرهنگی شاخص 14 از گیریبهره
 دهدمی نشان پژوهش. این اندداده قرار ارزیابی مورد عددی،

 این که اندنشده واقع برخوردار طبقة در هاتانشهرس از کدامهیچ
 .دهدمی قرار استان شهری مدیران فراروی بزرگی چالش امر

 موضوع خدمات فرهنگی و تحلیل در جدول زیر فرایند توسعة
 مختصر نشان داده شده است: طوربه کنندهمصرفرفتار 

 

 کنندهمصرفرفتار  و تحلیلخدمات فرهنگی  ةمؤثر در توسع مطالعاتاز  ایخالصه .1 جدول

 پژوهشمبانی نظری  نظرانصاحب

 (1963) ویلیام لیزر

به بازار فرهنگی  کنندگانمصرفکه بیانگر نحوه ورود  سبک زندگی مراتبسلسلهدیاگرام ترسیم  با تعریف سبک زندگی
 است 

 شناختیرواناجتماعی و یا  ،شناختی پایگاه اقتصادیجمعیت متغیرهایبراساس 

 (1970)الزارسفلد پل 
کردن بازار بر مبنای سبک زندگی عمدتاً در راستای  بندیبخشو  خدمات فرهنگیبازار  کنندگانمصرفمطالعات کنش 

 سنجیروانو  مطالعات سبک زندگی

پاول دی مگیو و مایکل 
 (1978) اوسیم

مصرف و  بقاتی در بیان هنرهاط یهاتفاوتمدهای او پی هاشهیر، اجتماعی ةطبق، هنریو مصرف کاالهای فرهنگی 
 پسندعوامکاالهای فرهنگی متعالی و 

 (1984) پیر بوردیو
تأکید بر درآمد،  یجابههنری  و ذوق اجتماعی با ابراز قریحه یهاهیال یهاتفاوتتبیین و تأکید بر معیارهای فرهنگی 

 شغل و تحصیالت

قاضی نوری و همکاران 
(1397) 

 عنوانبه «نفعانذی تحلیل» و «نهادی نگاشت» روش دو کارگیریبه با کشور فرهنگی ایعصن نوآوری نظام شناسیآسیب
 نوآوری نظام تحلیل برای ابزاری

کرد کامل اف و اسدی
(1397) 

 توسعة از توجه درخور عنصری عنوانبهجامعه  بر آن تأثیر نظر از خارجی و داخلی تجربة براساس فرهنگی خدمات نینب
 فرهنگی فضاهای به مربوط هایخصبا بررسی شا ملی

اسماعیلی و همکاران 
(1397) 

 در سرمایه اشکال اهمیت بهبررسی رابطه دسترسی به کاالهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایة اجتماعی با توجه 
 یکدیگر به هاآن تبدیل قابلیت نیز و شهری توسعة

 مراکز فرهنگی معتبر دنیا،و  مؤسسات عملکرد بر تأکید با مجازی فضای در خدمات ارائه سازمانی بررسی جایگاه (1394) زبردستفر و علوی

 (1394رشید پور و اکبریان )
 عرصة در حداکثری حضور برای جامعه روی پیش هایچالش مصرف کاالها و خدمات فرهنگی و شدنجهانیبر  تأملی

 جهانی

 (1394نیا )فیاض و عزیزی
 و هاارزش افکار، انتقال فرهنگی و اهمیت نقش آن در خدمات و کاال توزیع هایالکان در موجود هایچالشتحلیل 

 اجتماعی هنجارهای

 برخورداری از آن در استان اردبیل سطوح و توزیع فرهنگی و چگونگی خدمات فضایی توزیع بندیسطحتبیین  (1391یزدانی و همکاران )
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 پژوهش شناسیروش

الگوی مناسب » درواقعپرسش که  ، در پاسخ به اینپژوهشهدف 
خدمات فرهنگی بر میزان  کنندهمصرفرفتار  تأثیربرای تبیین 

یابی و رونق بازار خدمات فرهنگی شهر دوشنبه کدام تشکل
 مدلی به همین منظور است. فرض اهم در این ةئارا ؟«است

بازار خدمات فرهنگی  کنندهمصرفرفتار »خصوص این است که 
. «دارد داریمعنی رابطهو  تأثیراین بازار رونق یابی و تشکل بر

ابعاد محتوایی چنین فرضی را شامل:  توانمیبراساس مبانی نظری 
بازار خدمات فرهنگی در مدل  هایقابلیتو  کنندهمصرفرفتار 

 .کرد ارائه 1 مفهومی مطابق شکل

 
 
 

 
  

 
 

 تشکل یابی و رونق بازار خدمات فرهنگی مدل مفهومی .1ل شک
 

بازار خدمات فرهنگی  هایقابلیت هایمؤلفهدر این مدل عوامل و 
رفتار  هایمؤلفهمتغیرهای وابسته و عوامل و  عنوانبه

متغیرهای مستقل برای  عنوانبهخدمات فرهنگی  کنندهمصرف
 یابی و رونق بازار خدمات فرهنگی مدنظر است.تشکل

یم نظری که به مطالعه ادبیات و مبانی آنجادر  پژوهشنوع 
تست  برایاست.  اکتشافیرویکرد  با یاکتابخانه نوعاز  پردازد
 استنباطی آمار ةاز رویکرد کمی و شیوو آزمون فرضیات  مدل

یماستفاده شده و در آن بخش که به تحلیل معادالت ساختاری 
 ةزمر، در عملیاتیاز حیث  پژوهش از نوع علّی است. پردازد

از روش . همچنین ردیگیمقرار توصیفی  -پیمایشی یهاپژوهش
استفاده  پژوهشفرضیات و متغیرهای  یاستانداردسازبرای  دلفی
نسبتاً کارآمد برای ترکیب  ارزان و دلفی یک روش کامالً .کندمی

گروه از متخصصان شناخته شده است  یک یهاتیقابلدانش و 
 .(382-376: 2002پائول، )

طرح . استاوتی گیری برای انتخاب خبرگان قضروش نمونه
است و  دارهدف بردارینمونهبخشی از قضاوتی  بردارینمونه
محدودی از افراد،  که طبقةشود به کار گرفته می تیموقع

 اطالعات موردنظر را دارند.
برای  تهرانشهر مراکز فرهنگی منطقة شش  پژوهشمکان 

 و کمی بخش آماری برای جامعة است. 1398مقطع زمانی سال 
 از فرهنگی خدمات کنندگانمصرف شامل پژوهش ینا پیمایشی

 به کنندهمراجعهمرد(  و زن از اعم( سال 60 تا 15افراد  بین

فرهنگی هستند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  مراکز

 184که از این تعداد نفر مشخص شده است  288و حجم نمونه 
د زن درص 1/36نفر یعنی  104مرد و  درصد 9/63نفر یعنی 

 دلفی خبرگان نمونة حجم برای انتخابدر بخش کیفی هستند. 
و  متخصصان دانشگاه، استادان از نفرِ 20 لیست ابتدا در

در  وآشنا  پژوهشروش  باکه  هنری و فرهنگی اندرکاراندست
 حوزةدر و علم و اطالعات کافی برخوردار از  پژوهشموضوع 

 از پس و تهیه بودند نظرصاحبفرهنگی  خدمات بازاریابی و
 15 تیدرنها آن، فرآیند و پژوهش موضوع به راجع یرساناطالع

 .شدند انتخاب دلفی فرایند انجام برای این لیست، از نفر

 که در طیاست  ساختهمحقق پرسشنامهاز نوع  ابزار سنجش
برای  به اجماع نخبگان رسیده است. %95فرایند دلفی در سطح 

ها که مبتنی بر گی درونی گویهسنجش پایایی از دو روش همبست
ها بوده و همچنین از ضریب همبستگی هر گویه با سایر گویه

ای است و کرونباخ که مبتنی بر ماتریس همبستگی گویه –آلفای
. ، استفاده شدنمایدمیضریب پایایی کل طیف را مشخص 

از  وحدت نظربرای تعیین روایی دیدگاه داوران و میزان همچنین 
 گی کندال استفاده گردید.ضریب هماهن

مدل از مدل معادالت  گیریاندازهبرای تحلیل الگوی نهایی و 
 استفاده شده است. ری و تکنیکیا روابط خطی ساختا ساختاری

                                                                         
 . Structural Equation Model (SEM) 

 . LInear Structural RELations (LISREL) 

 قابلیت های بازار خدمات فرهنگی

 

 گیخدمات فرهن رفتار مصرف کنندة

 

تشکل یابی و رونق 
 بازار خدمات فرهنگی
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 پژوهش هاییافته

 که  ییهاشاخصو  هامؤلفهدر فرایند اجرایی دلفی از بین 
 مؤلفه 56از مجموع  اندآمدهپشتیبان به دست  یهایتئوربراساس 

در خدمات فرهنگی و  مؤثرهای مؤلفه عنوانبه مؤلفه 12تعداد 
فضای فرهنگی معرفی گردید  هایمؤلفه عنوانبه شش مؤلفه

در  کنندهمصرفهای تغییر رفتار مؤلفه عنوانبه مؤلفه 38و 
بایست نظر خود را دربارة می دهندگانپاسخکه  نظر گرفته شد

های پیشنهادی اعالم نمایند. فههریک از مؤل تأثیرمیزان 
شاخص  11مؤلفه مشخص که  22طی سه دور دلفی  تیدرنها

شاخص هم برای بُعد  11 و کنندهمصرف رفتار تغیربرای بُعد 
های لحاظ گزینه عنوانبهبازار خدمات فرهنگی  هایقابلیت

)کامالً ای لیکرت رتبه 5در غالب طیف  پرسشنامهشده در 
؛ کامالً 4؛ موافقم،3؛ نظری ندارم،2مخالفم ؛ 1مخالفم،
 مورد استفاده قرار گرفت. (5موافقم؛

 یهانمونهد که آزمون شدر بررسی اعتبار سنجی مشخص 
کرونباخ که  -ضریب آلفای براساسشده  کارگیریبهطیف 

ای است و ضریب پایایی مبتنی بر ماتریس همبستگی گویه
)قابلیت تکرار( م الز، از پایایی نمایدمیکل طیف را مشخص 

برای محاسبة آلفای کرونباخ باید واریانس  برخوردار است.
پرسشنامه و واریانس کلی را  هایسؤال رمجموعهیز یهانمره

محاسبه نمود، سپس با استفاده از فرمول زیر مقادیر ضریب 
 آلفا را محاسبه کرد.

 

- =j  پرسشنامه هایسؤالمقدار زیر مجموعة 
- 2=sj مون واریانس زیر آزj 
- 2sواریانس کلی آزمون = 

در تمامی موارد  شودمیمشاهده  2که در جدول  طورهمان
که  استمطلوب  هاپرسشنامهمیزان آلفای کرونباخ برای کل 

 است. تأییداز لحاظ آماری مورد 
دیدگاه داوران از ضریب هماهنگی کندال  ییروابرای 

ن داده نشا w ضریب همبستگی کندال که با نماد د.شاستفاده 
شود یک آزمون ناپارامتریک است و برای تعیین میزان می

و  0شود. ضریب کندال بین هماهنگی میان نظرات استفاده می
متغیر است. اگر ضریب کندال صفر باشد یعنی عدم توافق  1

. با توجه به کامل و اگر یک باشد یعنی توافق کامل وجود دارد
دور دلفی برابر اینکه ضریب توافق کندال پس از طی سه 

 3. جدول است 6/0بوده و این میزان بیش از  854/0
 

 
 نامهپرسشهر دو بُعد بر  رگذاریتأث عواملضرایب آلفای کرونباخ برای  .2جدول 

 تعداد سؤاالت کنندهمصرف رفتار بُعد
ضريب آلفای 

 کرونباخ
 بازار هایقابلیت بُعد

تعداد 

 سؤاالت

ضريب آلفای 

 کرونباخ

 %98 5 خدمات فرهنگی 88/0 3 رهنگیف -اجتماعی 

 91/0 5 فضای فرهنگی 90/0 3 شناختیروان

 - - - 89/0 2 اقتصادی

 - - - 89/0 2 فنی –مهارتی 

 90/0 10 پرسشنامهکل  89/0 10 نامهپرسشکل 

 
 نتایج ضریب توافق کندال برای هر سه دور دلفی .3جدول 

دور اول تعداد 

 خبرگان
15 

دور دوم تعداد 

 گانخبر
15 

دور سوم تعداد 

 خبرگان
15 

 854/0 ضریب توافق کندال 488/0 ضریب توافق کندال 3245/0 ضریب توافق کندال

 254/235 کای اسکوئر 541/207 کای اسکوئر 008/216 کای اسکوئر

 000/0 دارییمعن 000/0 داریمعنی 000/0 دارییمعن
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ن ابین متخصص دور سوم توان استنباط کرد که درمی ،بنابراین
خروجی دور سوم . نتایج این توافق و حاصل شده است الزمتوافق 

 .شودمیمشاهده  4در جدول دلفی 

 
 دلفی خروجی دور سومنتایج توافق و  .4جدول 

 عوامل بُعد تمايل
 هایمؤلفه

 پیشنهادی
 عوامل بُعد بازار

 هایمؤلفه

 پیشنهادی 

 
 

تغییر رفتار 
 کنندهمصرف

 -عیاجتما
 فرهنگی
 

 هایارزش و معیارها
 جامعه موجود در 

 
 

بازار  هایقابلیت
 خدمات فرهنگی

 
خدمات 

 فرهنگی

 کتاب

 ویدئویی و سینمایی فیلم گروهی همبستگی

 (تئاتر) نمایش از دیگران یریاثرپذ

 موسیقی اجتماعی شأن و جایگاه، منزلت

 
 شناختیروان

 

 تلویزیون فرهنگی یهابرنامه لذت احساس

 فرهنگی یهابرنامه مقبولیت و اعتبار شهرت،

 آفریننده ذوق و قریحه

 
فضای 
 فرهنگی

 کتابخانه

 اقتصادی
 سینما سالن دولت یهاتیحما

 موزه دولت یهاتیحما سطح

 –مهارتی 
 فنی

 نمایش تئاتر یهاسالن اثر کیفیت و نوآوری توانایی

 سالن موسیقی تولید در وریافن کارگیریبه

 

 و در اهّم و مدل مفهومی هیفرض، پژوهشبا عنایت به سؤال 
 کنندهمصرفدر تحلیل رفتار  ساختاری معادالت مدل اجرای

 تحقیق در خروجی اصلی فرضیة آزمون نتایج حاصل برای
 یافته برازش ساختاری مدل بودن مناسب دهندةنشان افزارنرم

؛ GFI=93/0؛ RMSEA=053/0 ؛df2χ//=24/2) است.

91/0=AGFI 97/0؛=NFI 99/0؛NNFI ؛=

99/0=CFI.) میزان تا شده مشاهده یهاداده ،گریدعبارتبه 
 ةبر طبق معادل است. پژوهش مفهومی مدل بر منطبق زیادی

 43/0 متغیرها ساختاری به دست آمده میزان ضریب مسیر میان
 داریمعنیر سطح د t، 60/4>96/1که بر طبق آزمون  است

ادعای محقق با  جهیدرنتصفر رد شده است،  ةفرضی 05/0
قرار گرفته است و با میزان خطای  تیموردحما 95/0اطمینان 

 و یابیتشکل بر کنندهمصرف رفتار تغییرگفت که:  توانیم 5%
در  .دارد یداریمعنو  مثبت تأثیر فرهنگی بازار خدمات رونق

آمده کمتر از  به دست یداریمعناین مشاهده مقدار سطح 
شود و رد میصفر فرض  %99با اطمینان  درنتیجه است 01/0

 .شودمی تأییدفرضیة اصلی  ،بنابراین .است دارمعنی تأثیراین 
براساس نتایج حاصله، مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

(Rبین عوامل چندگانه و تشکل ) یابی و رونق بازار خدمات
است که بیانگر همبستگی باالیی است.  745/0فرهنگی برابر با 

 5/55است. بدین معنی که  555/0( برابر با R2ضریب تعیین )
یابی و رونق بازار خدمات درصد از تغییرات متغیر وابسته )تشکل
بینی ، قابل پیشپژوهشفرهنگی( توسط متغیرهای مستقل 

ل با توجه به نتایج جدواست.  یتوجهقابلاست که مقدار باال و 
 توأمگردد که مدل خطی رگرسیون (، چنین استنباط می5)

یابی و رونق توانند واریانس مربوط به متغیر وابسته )تشکلمی
به  Fی که میزان طوربهبازار خدمات فرهنگی( را تبیین کنند 

 دار است.درصد معنی 1در سطح  258/47دست آمده برابر با 
گرسیون و رابطة خطی دار بودن رنتایج این جدول بیانگر معنی

 Fی که براساس آماره طوربهاست  پژوهشبین متغیرهای 
 گردد.می تأییددرصد  1دار بودن آن در سطح معنی
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)تحلیل واریانس( Fبرآورد برازش مدل رگرسیون با استفاده از آزمون  .5جدول 

 اریدسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

  258/47 235/1252 0 874/42856 رگرسیون
  560/745 384 158/32562 ماندهباقی 000/0

   384 455/95234 کل

 
ضرایب رگرسیون در سطح  تکتک، tمقدار  ،6براساس جدول 

حاکی از  tو  Fهایدار بودن آزمونمعنیدار است. معنی 01/0

 .استرگرسیون  معادلةدار بودن معنی

 

خدمات فرهنگی ابی و رونق بازاریبر تشکل گانهپنجعوامل  تأثیرمیزان  .6 جدول

های متغیر
 کنندهبینیپیش

B Std. Error beta t Sig 

 000/0 -088/4** - 205/25 -221/61 ضریب ثابت

 000/0 287/8** 125/0 225/0 445/0 کنندهمصرفرفتار 

 -عامل اجتماعی
 فرهنگی

525/0 174/0 115/0 **265/5 000/0 

 000/0 215/2** 105/0 265/0 725/0 شناختیروانعامل 

 000/0 115/2** 095/0 185/0 387/1 عامل اقتصادی

 000/0 145/1** 075/0 205/0 458/1 فنی –عامل مهارتی 

 
بازار  هایقابلیتعوامل بُعد  برای ساختاری معادالت مدل اجرای در

 بودن مناسب دهندةنشان افزارنرم خروجی ابتدا خدمات فرهنگی،
 و df2χ/=5/2) است یافته برازش ساختاری مدل

064/0=RMSEA 93/0؛=GFI 91/0؛=AGFI 97/0؛=NFI ؛

99/0NNFI=99/0 ؛=CFI.) شده مشاهده هایداده ،دیگرعبارتبه 
بر طبق  است. پژوهش مفهومیمدل  بر منطبق زیادی میزان تا

، میزان ضریب 7 هایجدولساختاری به دست آمده در  ةمعادل

 t 74/4 >96/1که بر طبق آزمون  است 45/0 متغیرها مسیر میان
 درنتیجهصفر رد شده است،  ةرضیف 05/0 داریمعنیدر سطح 

قرار گرفته است و با  موردحمایت 95/0ادعای محقق با اطمینان 
خدمات و فضاهای  هایمؤلفهکه:  ،گفت توانمی %5میزان خطای 

 دارد. یدارمعنی و مثبت تأثیربازار  هایقابلیتفرهنگی بر 

 

 بازار هایقابلیت خدمات و فضاهای فرهنگی بر هایمؤلفهداری معنیو  تأثیرتحلیل . 7جدول 

 خطای معیار انحراف معیار میانگین عامل
t  محاسبه

 شده

 نییتعضريب 

(R2) 

معنیسطح 

 داری

 000/0 143/0 21/54 039/0 31/10 18/4 فرهنگی بازار خدمات هایقابلیت

 Sig مقدار خطا B Std. Error beta t تحلیل رگرسیون

 000/0 05/0 007/7** 143/0 115/0 554/0 بازار هایقابلیت عوامل

 
 دهندةنشان گیریاندازه هایمدل اجرای نتایج مشاهدات فوق و

با توجه به خروجی که است  پژوهشمفهومی  مدل بودن مناسب
 ، هاآننهایی بندی های باقی مانده و دستهآخرین دور دلفی و متغیر

شکل با نظر خبرگان به صورت  پژوهش مدل مفهومی اصالح شدة
 ترسیم شده است. 2
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 با استفاده از نظر خبرگان پژوهش مدل مفهومی اصالح شدة. 2شکل 

 

 یریگجهینتبحث و 
بر متغیرهای تأکید  هادگاهیددر بحث مبانی نظری برخی 

نسبی در بسیاری از بازارهای  طوربهداشتند که عموماً  یرفرهنگیغ
که مشاهده شد  گونههمان پژوهش. اما در این اندکنواختیملی 

در  اندنشدهمتغیرهای دیگری که در محور اقتصادی لحاظ 
در بازار فرهنگی از اهمیت  کنندگانمصرفالگوهای رفتاری 

در جامعة مورد مطالعه حتی  ،بنابراین بیشتری برخوردار بودند.
هنگامی که امکان تأثیرگذاری بعضی از متغیرهای اقتصادی وجود 
دارد، باید بسیار محتاطانه حرکت کرد، به خصوص اگر هدف این 
باشد که در جهت تالش معطوف به اثرگذاری بر الگوهای رفتاری 

 معین فرهنگی وساطت شود.
ست از استدالالت علمی در عبارت ادر این مقاله، نوآوری 

 :شامل. گیری و استفاده مؤثر از بازار خدمات فرهنگیشکل
شناسایی مبانی نظری تشکیل بازار خدمات فرهنگی با تعیین  -

درآمد ملی، ایجاد اشتغال و  یریگشکلر نقش اقتصاد فرهنگ د
های اقتصادی و همچنین اصالح افزایش نقش ارتباط بین پدیده

 ؛فرهنگی

بازار خدمات فرهنگی بر مبنای  یریگشکلل مفهومی طراحی مد -
عامل توسعه  ششو براساس تحلیل  دو بُعد اصلی مطالعه

، نیف–مهارتی، شناختیروانفرهنگی، اقتصادی،  -)اجتماعی
 (؛خدمات فرهنگی و فضاهای فرهنگی

های بازار خدمات فرهنگی با در نظر تعیین ساختار و محدودیت -
استانداردهای علمی و فنی در ایجاد  استفاده از تأثیرگرفتن 

های فضای فرهنگی، بهبود کیفیت محصوالت فرهنگی، جاذبه

تغییر رفتار 

مصرف
 کننده

 

 هایقابلیت
خدمات  بازار

 فرهنگی

، ویدئویی سینمایی وفیلم کتاب، 
 ایهبرنامه، موسیقینمایش )تأتر(، 

 تلویزیون فرهنگی

 

های ، سالنموزه ،سینماکتابخانه، سالن 
 موسیقی  ،تئاترنمایش 

 

 فرهنگی -اجتماعی

 شناختیروان

 

 اقتصادی

 فنی -مهارتی

 

 خدمات فرهنگی

 فضاهای فرهنگی

 

 های جامعهمعیارها و ارزش

 کارگیری فنآوری در تولیدهب

 توانایی نوآوری و کیفیت اثر

 

 جتماعیو منزلت  جایگاه

 

 اثرپذیری همبستگی گروهی و

 احساس لذت

 
 شهرت، اعتبار و مقبولیت

 و ذوق آفریننده قریحه

 
 های دولت )یارانه(حمایت

 )یارانه( نندهکسطح درآمد مصرف

یابی و تشکل
رونق بازار 
خدمات 
 فرهنگی
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فرهنگی، تعیین امکانات الزم برای دسترسی تعداد بیشتری از 
بخش فرهنگی و  یو ارتقا رونقمردم، جذب مخاطب برای 
 ؛تحکیم بازار خدمات فرهنگی

خدمات فرهنگی  واقعی مردم در بازار و تقاضایشناسایی گرایش  -
تقاضا و براساس تحلیل میزان  فردمنحصربهبا احتساب ماهیت 

 ؛از این خدمات یاستقبال ساکنان شهر

ای بازار خدمات فرهنگی با در های منطقهسیاست ةاثبات توسع -
معنوی، رشد اقتصادی، بهبود امنیت شخصی،  ةنظر گرفتن توسع

ت دولت در عدالت اجتماعی و اصالح اقدامات مرتبط با حمای
دیگر اموری قالب یارانه، صدور مجوز و ارائه امتیازات مالیاتی و 

 است؛ بسط و گسترشقابل ی فرهنگی هاسازمانبا همکاری  که

بازار  ةو توسع یریگشکل عملی برای هاشنهادیپنظامی از  -
خدمات فرهنگی،  با سطح باالیی از تقاضا برایخدمات فرهنگی 

وضعیت نامطلوب رفع اقتصادی و  های اجتماعی وتقویت جنبه
 خدمات در بازار مورد نظر.

 ییهاشاخصعمدتاً در شناسایی  پژوهشاهمیت و نوآوری 
بازار فرهنگی  ةو مدیریت بهین یگذاراستیسدر  تواندمیاست که 

پرداخته  هاآندر تحقیقات گذشته کمتر به  گردد، ولیمفید واقع 
 شده است.

یابی و رونق به مدل تشکلیابی هدف دست پژوهشدر این 
 هایقابلیتو  کنندهمصرفخدمات فرهنگی در دو بُعد رفتار  بازار

 هایمدلبازار خدمات فرهنگی بود. نتایج حاصل از اجرای 
، با استفاده از فن تحلیل مسیر یدییتأو تحلیل عاملی  گیریاندازه

از مناسب بودن مدل مفهومی حاکی  و مدل معادالت ساختاری
رفتار  گیریاندازهداری تحلیل عاملی مدل معنیو پژوهش 

مشاهده مقدار در این  است. بازار خدمات فرهنگی کنندهمصرف
با  درنتیجه است 01/0آمده کمتر از  به دستی دارمعنیسطح 

 دارمعنی تأثیرشود و این رد می صفردرصد فرض  99اطمینان 
 .شودمی تأییدفرضیة اصلی  ،؛ بنابراین.است

دی با تحقیقات پیشین ازجمله: تحقیقات  پژوهشاین  نتایج
دیوید تراسبی ، (1993بوردیو )(، 1990) مگیو و مایکل اوسیم

(، 1392(، کرد و اورعی یزدانی )1391یزدانی و همکاران )، (1994)
(، فیاض و 1394پور و اکبریان )(، رشید1394) زبردستفر و علوی

قاضی نوری و ، (1397د )کر(، کامل اف و اسدی1394نیا )عزیزی
کامالً همسو  (1397اسماعیلی و همکاران )و  (1397همکاران )

 بوده و همخوانی دارد.
نتایج کلی بیانگر آن است که کننده رفتار مصرفدر تحلیل 

 تأثیراخالقی حاکم بر جامعه  هایارزشمتغیر معیارها و 
رفتار و کنش فردی و اجتماعی  ةبر نحو یامالحظهقابل
این  یهامعرف ترینمهمخدمات فرهنگی دارد.  کنندگانفمصر

درونی انسان در راستای  یهاکشششاخص ریشه در تمایالت و 
بر پایة این نتایج تمایل او دارد.  یهایآگاهو  اندیشه
خصیصه یا رفتار جمعی و گروهی  تأثیرتحت  کنندگانمصرف

. شدبخیمتقاضای فردی را تقویت و تقاضای جمعی را ارتقا 
که جامعة نمونه  همچنین مشاهدات این بررسی گویای آن است

 .داندیمجایگاه و منزلت افراد را در مصرف خدمات فرهنگی مؤثر 
که سه متغیر احساس  نتایج بیانگر آن است شناختی رویکرد در

لذت، شهرت و مقبولیت آفرینندة اثر فرهنگی و قریحه و ذوق به 
یابی و رونق بازار ی را بر تشکلاردمعنیو  تأثیرترتیب بیشترین 

اقتصادی بیانگر آن است که  خدمات فرهنگی دارند. مشاهدة عامل
دولت و متغیر سطح  یهاکمکمتغیر  تأثیربین نتایج مربوط به 

 یدارمعنیدرآمد با تمایل افراد به مصرف خدمات فرهنگی رابطة 
 وجود دارد.

ت از دو منظر میزان تمایال فنی-مهارتی در عامل
ها و آوری، نوعهامهارت تأثیر. یکی شودمیبررسی  کنندگانمصرف

دیگری تکنولوژی و ابزار فنی که در تولید یک اثر فرهنگی به کار 
با تمایل  هر دو مؤلفه دارمعنیرفته است. در نتایج شاهد رابطة 

افراد به مصرف خدمات فرهنگی هستیم. این نتیجه بیانگر آن است 
 درکه  ردیگیممورد اقبال قرار  آنگاههنری  گی وهر اثر فرهنکه 

فرم، از دانش، تجربه، نوآوری و نیز کیفیت  تولید آن از فناوری،
 باشد. داشتهالزم  بهرة شکل و محتوی

بازار خدمات فرهنگی بیانگر آن است  هایقابلیتنتایج عوامل 
 داری برمعنیمثبت و  تأثیرفرهنگی  فضای عامل هایمؤلفهکه 
مشاهدات گویای آن است دارد.  فرهنگی بازار خدمات هاییتقابل

 است 01/0دست آمده کمتر از ه ی بدارمعنیکه مقدار سطح 
 تأثیرشود و این رد می رضیة صفردرصد ف 99با اطمینان  درنتیجه

 تأییددرونی برای این عامل  یهاهیفرض؛ بنابراین است دارمعنی
 .شودمی

ه با نتایج تحقیقات دیگران برای این فرضی پژوهشنتایج 
یونسکو،  پژوهش: ازجملهکامالً همسو بوده و همخوانی دارد. 

کاالها و خدمات  یالمللنیب هایجریان ( تحت عنوان2005)
خدمات  بندیطبقه( تحت عنوان نظام 2010) یونسکو ،فرهنگی

( با عنوان 1397کرد )کامل اف و اسدی پژوهشفرهنگی، 
حاتمی نژاد  پژوهشفرهنگی،  ماتمدیریت خد یشناسبیآس
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 .تحلیلی بر توزیع خدمات فرهنگی( با عنوان، 1397)
 و نیز مطالعات از این دستنتیجه گرفت که  توانمی درمجموع

یابی به ضمن نوآوری در روش های دست، پژوهشاین  هاییافته
مدیران و و رونق بازار خدمات فرهنگی به  یریگشکل

بخش دولتی و عمومی و نیز فرهنگی در  گذاراناستیس
محصوالت فرهنگی در بخش  دکنندگانیتولو  گذارانهیسرما

 .رساندیممناسب یاری  یزیربرنامهو  یریگمیتصمخصوصی برای 
 

 پیشنهادها

 :شودمیپیشنهاد  موارد زیر پژوهشدر راستای نتایج 

با  یابی و رونق بازار خدمات فرهنگیاجرای مدل تشکل و تبیین -
طراحی نظام تشویق مربوطه همراه با  نمسئوالمساعدت حمایت و 

 ؛و استقرار مدل یسازنهیزمو تنبیه مناسب برای 

ها، ارضای نیازها از طریق نوآوری و قبول مخاطره، تعقیب فرصت -
در مولد  یهایگذارهیسرماجذب  با جدید یوکارهاکسبتأسیس 

دهای و توسعة واح یاندازراهبرای بخش بازار خدمات فرهنگی 
 ؛تولید محصوالت فرهنگی

 درجهباال بردن  منظوربهمدیریت جریان منابع و اطالعات  -
 پاسخگویی به مشتریان به صورت یکپارچه و فرایندی؛

 منظوربهجدید  یهایکاودادهبرای  پژوهشاز مدل  یمندبهره -
، تحلیل هاخواستهیابی به نظرات مشتریان و شناسایی، برآورد دست

 رویکردهای جدید؛ تبیین رفتار آنان و
 ةتوسع و در توجه ویژه به مشتریارتباطی  یهامهارتتقویت  -

مشتری محوری به معنی انتقال از محصول محوری و تمرکز بر 
شناسایی، جذب، توسعه و حفظ از طریق  نیازهای مشتری

 ؛مشتریان
 یهاهیالبازار خدمات فرهنگی بایستی  یکاودادهدر بحث  -

و باورهای جامعه مورد کنکاش جدی  هاارزشعمیق فرهنگی یعنی 
 .قرار گیرد

نوآورانه با  یهادهیاوهای نوین و )، الگهاروشتوسعة  -
از بازاریابی و تحقیقات بازاریابی در حوزة خدمات  یمندبهره

 فرهنگی.
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