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 چکیده
 سیال سازمانی مرزهای آن در که محیطی ؛کنند کار فزاینده محیطی هایخطر و ناامنی با محیطی در باید هارکتش

 کارآفرینانه بازاریابی. نیست جدید نظم پاسخگوی یگرد سنتی بازاریابی که است این غالب دیدگاه و هشد
 این در .ندک رفع را سنتی بازاریابی هایاستیک تواندمی که است بازاریابی در ایرشتهمیان و جدید یپارادایم
 آموزشی متوسط و کوچک سساتؤم تجاری ةشناس عملکرد بر پارادایم این ابعاد اثر بررسی پی در ،پژوهش

 توزیع طریق از هاداده .ستا بردیرکا ،هدف منظر زا و پیمایشی -توصیفی ،تحقیق طرح نظر از پژوهش این. هستیم
 روش. است شده آوریجمع شیراز شهر متوسط و کوچک آموزشی مؤسسة 77 مشتریان و انکارمند میان پرسشنامه

 برای. است شده طراحی فرضیه هفت و بوده متغیر هشت شامل مفهومی مدل. است آسان روش پژوهش گیرینمونه
 ةشناس عملکرد بر گراییفرصت بعد ،پژوهش این در. است شده ادهاستف SMART-PLS افزارنرم از مدل آزمون
 بعد و معنادار اثر بیشترین گراییمشتری بعد که شد مشخص این، بر عالوه .است نداشته معنادار اثر تجاری
 اثر نشدنییدأت به توجه با .است داشته تجاری شناسة عملکرد رب را معنادار اثر کمترین نیز پذیری ریسک
 . شود بررسی بیشتر بعد این آتی عاتمطال در شودمی توصیه ،تجاری ةشناس عملکرد بر گرایی فرصت
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 مقدمه
3کارآفرینانه بازاریابی" عنوان با بازاریابی در جدید ایزمینه تازگی، به

 خود به را زیادی توجه "

 از نقل به. است شده ایجاد بازاریابی و کارآفرینی بین قدرتمند ةرابط از که است کرده جلب

 بزرگ گذارسرمایه چهارده دربارۀ خود مطالعة در (2773) 2همکاران و لودیش ،(2732) لیم

 که یافتنددر ،بودند کرده گذاریسرمایه کارآفرینانه طرح دویست از بیش در که ،آمریکایی

( Lim et al., 2012;1) است داشته هاآن کاروکسب هایفعالیت در را رتبه باالترین بازاریابی

 شده ختهشنا متوسط و کوچک سساتؤم در بازاریابی کارآفرینانه بازاریابی ،موارد اغلب در

 هایبنگاه در بازاریابی رفتار(. 2732 ،5لیم ؛2732 ،7بچرر ؛2733 ،1جونز: مثال برای) است

 به نسبت کوچک هایبنگاه. دارد زیادی تفاوت بزرگ هایبنگاه با وسطمت و کوچک

 به نسبت کوچک هایبنگاه. کنندمی رفتار ترکارآفرینانه یمتعدد دالیل به بزرگ های بنگاه

 رسمی نظام و رسمی ساختار ،دارند یکمتر انسانی و مالی توانمندی اقتصادی بزرگ هایبنگاه

 بیشتر هاآن در ارتباطات رسمی غیر ساختارهای و شهود به گرایش و دارند یکمتر ارتباطات

 علت به هابنگاه این. دارند فردی نیز و موقتی و ساده گیریتصمیم هایفرایند همچنین ؛است

 و باشند ها آن یپاسخگو کنند، برقرار ارتباط مشتریان با توانندمی بهتر ،کمتر مدیریتی هایالیه

 (.Kilenthong et al., 2010;5) یابند دست هاآن نظر مورد اطالعات به

 ،آورد شمار به متوسط و کوچک سساتؤم جزء را هاآن توانمی که ،آموزشی مراکز تعداد

 ضرورت به متوسط و کوچک سساتؤم این مدیران و است یافته ایمالحظه قابل افزایش

 شرکتی تقاضای مانند بازار جدید تقاضاهای نوین، آموزشی هایفناوری ظهور: مانند هایی چالش

 به راکزم کیفی های شاخص شدننزدیک ،کارمندان آموزش برای هاازمانس و ادارات جانب از

 سوی به سساتؤم گرایش اهمیت بر تجاری ةشناس نقش و عملکرد یافتناهمیت و یکدیگر

 .داشتند عانذا کارآفرینانه یبازاریاب نوین پارادایم و بازاریابی نوین اندازهای چشم

                                                           
1. Entrepreneurial Marketing  

2. Lodish et al.  

3. jones 

4. Becherer  

5. Lim  
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 این آثار نیز و آن ابعاد و کارآفرینانه بازاریابی مفهوم تبیین تحقیق این انجام از اصلی هدف 

 این به دستیابی برای .است متوسط و کوچک آموزشی مراکز تجاری ةشناس عملکرد بر ادابع

 مباحث و تعاریف به لهئمس بیان و مقدمه از پس :است شده سازماندهی شرح این به لهمقا هدف

 مفهومی الگوی .است گرفته قرار بررسی مورد موضوع ةپیشین سپس و شده پرداخته علمی

 نهایت در و هشد بررسی و طرح( 2772) هریس و (2732) بچرر ةمطالع از اقتباس با پژوهش

  .است شده آورده پیشنهادها و هایافته

 

 موضوع ادبیات بر مروری
 کارآفرینانه بازاریابی

 به و یافته افزایش بسیار متوسط و کوچک هایبنگاه بخش جذابیت ،گذشته ةده سه طول در

 به جدیدی تحقیقاتی ةزمین همچنین ؛است شده توجه بسیار آن کارآفرینی و بازاریابی هایجنبه

 از کارآفرینانه رفتار این وجود با ؛است شده ایجاد علمی ةزمین دو این ساختنمرتبط منظور

 و فعالیت فهم بر بازاریابی ولی هشد گرفته نظر در متوسط و کوچک هایبنگاه با گذشته

 ریابیبازا (.Hills et al., 2006;1)است متمرکز بزرگ هایشرکت درون فرایندهای

 المللیبین مجمع حمایت تحت ایلینویز نشگاهدا در کنفرانسی در 3302 سال از کارآفرینانه

 اقبال با زمان آن در ولی شد مطرح آمریکا بازاریابی انجمن و 3کوچک کارهایوکسب

 انجمن در ایساالنه اندیشیهم 3301 سال از کهاین تا ؛(Ionita,2012;132)نشد رو هروب چندانی

 توجه مورد و شد معین کارآفرینی و بازاریابی مشترک فصل بررسی برای آمریکا بازاریابی

 این بررسی ةزمین در گرفتهصورت فعالیت آخرین. گرفت قرار دانشگاهی محققان از بسیاری

 فصل بازتعریف به آن در که است 2737سال در 2چارزتون سران اجالس نیز مشترک فصل

 است شده پرداخته آتی تحقیقات برای چوبیراچ ةارائ نیز و کارآفرینی و بازاریابی مشترک

(311،Ibid.) 1موری به توانمی بودند علمی ةرشت دو این ارتباط پی در که محققانی نخستین از 

                                                           
1. International Council for small business 

2. Charleston Summit 

3. Murray  
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 اولین (.Rezvani et al., 2013;298) کرد اشاره( 3301) 3همکاران و تبجی و( 3303)

 شده انجام کارآفرینی و بازاریابی مشترک فصل ةزمین در گرایانهعمل نگاه با که ای مطالعه

 تحقیقات در هاآن .است( 3303) 1همکاران و وورتمن ةمطالع نیز و( 3303) 2هیزریخ ةمطالع

 بعد بر و دادند انجام هاییمصاحبه ییآمریکا نوآور شرکت چهارده گذارانسرمایه با خود

 (.Hills, 2008;101)داشتند کیدأت کارآفرینی و بازاریابی مشترک فصل عنوان به نوآوری

 و است شده مشتق متعدد یهاحوزه با یعلوم از که است یمفهوم نانهیکارآفر یابیبازار

 نیا متفاوت یهاجنبه بر انیدانشگاه و نابایبازار محققان، .ندارد وجود آن ۀدربار واحد یفیتعر

 ,Jones) اندکرده استفاده مفهوم نیا از شیخو یعلم ةنیزم به بنا کدامهر و بوده متمرکز مفهوم

 3 جدول در یبرخ که شده ارائه یعددمت فیتعار نانهیکارآفر یابیبازار مورد در (.143 ;2010

 مطرح( 2772) کارانهم و سیمور که یفیتعر ،مختلف فیتعار انیم از. است شده هآورد

 ابعاد بر یمبتن زین او فیتعر و بوده پرتکرارتر گرفتهصورت یهاپژوهش و مطالعات در اند کرده

 .است نانهیکارآفر یابیبازار ةگانهفت
 

 نانهیکارآفر یابیبازار فیتعار. 1 جدول
 فیتعر سال محقق نام

4تیرا و لیه
 0222 

 به کوچک یهابنگاه شیگرا ةکنندفیکه توص یپژوهش نینو انیجر کی
مالک  ریمد تیاز شخص است که یابیاز رفتار بازار یسبک یعنی ؛است یابیبازار

 . مشتق شده است

 0222 5استوک
 افتنی جهت در هادهیا جادیا و ینوآور بر که است یمفهوم نانهیکارآفر یابیبازار

 .بازار متمرکز است یازهاین ةمبتکران

 و سیمور
 همکاران

0220 
 انیمشتر حفظوکسب یبرا هافرصت از دستانهشیپ یبرداربهره و ییشناسا

از منابع  یاهرم ةاستفاد سک،یر تیریمد به نوآورانه یکردهایرو قیطر از سودمند
 و خلق ارزش.

                                                           
1. Tyebjee et al  

2. Hisrich 

3. Wortman et al.  

4. Hill and wright  

5. Stoke  



 ...شناسة عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی ابعاد تأثیر بررسی 

 

113 

 نانهیکارآفر یابیبازار فیتعار. 1 جدول 
 فیتعر سال محقق نام

 0220 1یبجرک
یرشد م ینیکارآفر با که است یکوچک یاهبنگاه یابیبازار نانهیکارآفر یابیبازار
 .کنند

 و بکبرو
 0ستونین

0222 
 یرفتار نیبنابرا ؛است یابیبازارا و ینیکارآفر نیب یهمپوشان نانهیکارآفر یابیزاربا

 .دهد ارتقا و تیتثب را بازار یهادهیا بتواند تا دهدیبروز م سازمان ای فرد که است
 .کندیم جادیا ارزش خلق یبرا را یدیجد یهادهیا ،حال نیع در

 و لزیم
 3خرواد

0222 
خلق  هو ب شوندیم ریدرگ یابیبازار یندهایفرا در در که است ییهابنگاه عمل

 .پردازندیم هاآن استخراج و یابیارز ها،آنکشف  ای هافرصت

 و لزیه
 4هالتمن

0211 

 و هافرصت ةمجدان یریگیپ ندیفرا زین و شیگرا ه،یروح نانهیکارآفر یابیبازار
ارتباطات،  قیرا از طر یمشتر ةشدادراک ارزش که است یسکیر اقدامات انجام
یم خلق یریپذانعطاف و یسازفروش، نفوذ در بازار، شبکه ت،یخالق ،ینوآور

 . کند
 و ولیبت

 5همکاران
0210 

بنگاه در که یابیبازارمتفاوت از  اشکال ةنوآوران و خالقانه یاجرا و یزیربرنامه
 .دهدیم یرو کوچک یها

 1311 یرضوان

 قیتلف از که است یرشتگانیم مصداق ةمثاب به نانهیکارآفر یابیبازار نوظهور مفهوم
 شده یناش تیریدر مطالعات مد ینیو کارآفر یابیبازار یعمل ةرشت دو وجوه
 .است

 خداداد
 ینیحس

1331 
 از یبرداربهره و تازه یهاصتفر ییشناسا به که است یشم نانهیکارآفر یابیبازار

 یبرا ارزش خلق و یرسانخدمت آن یینها هدف و شودیم منجردر بازار  هاآن
 .است انیمشتر

 

 کارآفرینانه بازاریابی ابعاد
 مطرح را آن (2772) همکاران و سیمور که است ییمبنا بعد هفت یدارا نانهیکارآفر یابیبازار

 ؛2732 بچرر، مثال یبرا) است شده استفاده ابعاد نیا از مطالعات از یاریبس در و اند کرده

 7یریپذسکیر ،1بودندستشیپ ابعاد یعنی بعد چهار. (2731 ،یرضوان ؛2732 کگلو،یه

                                                           
1. Bjerke 

2. Backbro and Nystrom  

3. Miles and Darroch  

4. Hills and Hultman  

5. Bettiol et al. 

6. Proactive 

7. Risk taking 

 ادامة
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. اند گرفته شهیر ینیکارآفر به هابنگاه شیگرا از 2ییگرافرصت و 3ینوآور شده،حساب

 ورهنوظ یهااندازچشم در که باشد یعنصر تنها دیشا ،1منابع کردناهرم یعنی بعد، نیپنجم

. است داده اختصاص خود به را دیکأت نیشتریب (کالیراد یابیبازار و یکیچر یابیبازار مانند)

 محوریمشتر و کالیراد یابیبازار دستانه،شیپ یابیبازار مانند ییاندازهاچشم در 7ییگرایمشتر

 است ینیکارآفر از گرفتهصورت فیتعار در یاصل عنصر هم 5ینیآفرارزش و است برجسته

(Morris et al., 2002; 5.) 

 یواکنش طور به و بود منفعل خود طیمح با ارتباط در توانینم ،امروزه: بودندستشیپ

 تفکر نداشتن و 1یدرون کنترل کانون به توانیم نانیکارآفر یاصل یهایژگیو از. دکر عمل

 یمعنا هب بودندستشیپ ای فعالشیب. کرد اشاره نداشتنقرار قدروقضا چنگال در و انهیگراجبر

 است خود اطراف طیمح دادنقرار ریثأت تحت یبرا یاقتصاد بنگاه و ابیبازار یهاتالش

(Rezvani, 2013;299.) 

 یبرا که است یابیبازار اقدامات از هافرصت یریگیپ و یبازشناس: هافرصت بر تمرکز

 با تناسب زانیم اساس بر بازار لیپتانس. دارد یاتیح تیاهم متوسط و کوچک یهابنگاه تیموفق

 در هابنگاه ییتوانا به زین "درست" یهافرصت انتخاب .شودیم یابیارز بنگاه منابع و اهتیقابل

 شکست ای تیموفق ۀکنندنییتع نیا و رددا اشاره هاآن از یبرداربهره ییتوانا و هاآن ییشناسا

 صرف رانیمد ،یابیبازار به نانهیکارآفر کردیرو در (.Becherer et al.,2012;8) هاستبنگاه

 یاصل یرفتارها از بعد نیا و ندنکیم دنبال را هافرصت دارند اریاخت در که یمنابع از نظر

 (.Morris et al., 2002;6) است نانهیکارآفر

 عین در هافرصت. هستند ریسک پر اقدامات انجام مستعد کارآفرینان :پذیریریسک

 که است همراه محاسباتی خطاهای پتانسیل با منافع همین رند،دا پی در را منافعی که حال

                                                           
1. Innovation oriented 

2. Opportunity focused  

3. Resource leveraging  

4. Customer orientation   

5. Value creation  

6. Internal locus of control 
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 یریپذریسک کارآفرینانه، ارچوبچ درون. باشد داشته دنبال به را فراوانی هایزیان تواند می 

 را ایشدهحساب اقدامات بتواند باید سازمان که هست نیز توانایی یک بلکه ،تمایل یک تنهانه

 Becherer et) دهد کاهش هستند هافرصت آن پیگیری در که را خطراتی تا دهد نجاما

al.,2012;8.) 

 هاییایده بر تا ددهمی را امکان نای هابنگاه به گرانوآوری بازاریابی: نوآوری به گرایش

 را هاسازمان توانمی. کنند تمرکز شوند می منتهی جدید فرایندهای یا التمحصو بازارها، به که

 هایبازار خالقان از کنندمی کیدأت ینوآور بر خود بازاریابی هایفعالیت در که میزانی اساس بر

 (.Ibid,8) کرد بندیدسته 2تدریجی جزئی بازارسازان تا 3نوآور جدید

 نیا. ددار یمشتر بر یادیز دیکأت موفق سازمان که اندداده نشان قاتیتحق :گراییمشتری

 چون سازد، برطرف را ینوآور شکاف تواندیم ییگرایمشتر که است شده مطرح زین مسئله

 باعث یمحوریمشتر به شیگرا. ندارند قرار انیمشتر گاندید جلو در ییمبنا راتِییتغ نیا

 (.Ibid,9) شودیم انیمشتر با ارتباطات حفظ و جادیا خلق، به نوآورانه یهاکردیرو جادیا

 بلکه نیست، محدود منابع از کارا ۀاستفاد صرفاً منابع کردن اهرم :منابع کردناهرم

 را آن دیگران که منابعی شناسایی یعنی کار این ،دموار بعضی در. ستافزاهم و خالق فرایندی

 دست منابعی به نوآورانه بازاریابی راتژیاست از استفاده با متوسط و کوچک بنگاه. بینندنمی

 توانندمی هابنگاه این .دهد انجام تالشی اندک با را زیادی کار دتوانمی آن با که یابد می

: مانند هستند مواردی اقدامات این. کنند جبران شاناهرمی اقدامات با را اقداماتشان ریسک

 (.Ibid) هافعالیت از بعضی سپاریبرون و منابع گذاشتناشتراک به

 اصلی جزء آفرینیارزش .است کارآفرینی تعاریف محور آفرینیارزش :آفرینیارزش

 هایبنگاه ولی است آفرینیارزش مبادله اساسی شرط هرچند. هاستبنگاه بازاریابی گرایش از

 بتواند حالت بهترین به که کنندمی کیدأت آفرینیارزش هایفعالیت بر موفق متوسط و کوچک

 اب مبادله بر بیشتر سنتی بازاریابی. باشد داشته خوانیمه رقابتی بازار در استراتژیکشان نیات با

. دارد کیدأت آفرینیارزش و نوآوری بر کارآفرینانه یابیبازار ولی ،است متمرکز مشتریان
                                                           
1. Innovative new market creator  

2. Incremental market builder  
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 ارزش ایجاد و کشف برای جدیدی های راه که یابندمی دست بهتر نتایج به زمانی ینانکارآفر

 (.Ibid) کنند پیدا

 

 متوسط و کوچک سساتؤم در آن عملکرد و تجاری ةشناس
 بر مطالعات بیشتر حال این با ؛آیدمی شمار به یجدید تقریباً مطالعاتی موضوع تجاری ةشناس

 نکته این شاید. اند مانده مغفول متوسط و کوچک سساتؤم و ندمتمرکز بزرگ هایشرکت

 و کوچک مؤسسات با لیفع کارهایوکسب تمامی از درصد 35 حداقل که است شده فراموش

 در بازار رهبری صنایع بعضی در که است اهمیت حائز بسیار نیز نکته این و ندمرتبط متوسط

 در تجاری ةشناس (.Krake et al., 2005;229) است متوسط و کوچک هایبنگاه دست

 تالش باید کارآفرینان. است ارتباط در ینانهکارآفر سازیبرند با متوسط و کوچک سساتؤم

 انتظار مورد ارزش توانندمی آن ةواسط هب زیرا ؛کنند متمرکز تجاری ةشناس ایجاد بر را خود

. (237 ؛3103 گالبی،) آورند دست به بازار در یمناسب جایگاه و کنند مینأت را مشتریان

 در. کنندمی استفاده 2آمیخته سازیبرند و 3خصوصی سازیبرند استراتژی از کارآفرینان

 فروشعمده یا کنندهمینأت نام با را خود خدمات و محصوالت کارآفرین ،خصوصی سازیبرند

 شخصی هایروش از کارآفرینی نیز هآمیخت سازیبرند استراتژی در. رساندمی فروش هب اصلی

 (.237 ،همان) کندمی عرضه بازار به را محصوالت کنندگانمینأت نیز و( خود نام با)

 سایر و تجاری ةشناس یتموفق و بودن مناسب میزان ۀدهندنشان 1تجاری ةشناس عملکرد

 ةتوسع و طراحی برای یدبازخور باید تنهانه هاشاخص این .است آن با مرتبط هایفعالیت

 شکست و موفقیت علل تا دنکن کمک انسازم به باید بلکه دنآور فراهم تجاری ةشناس ۀآیند

 عملکرد و هاشرکت عملکرد مورد در زیادی متون چندهر .کند شناسایی را خود تجاری ةشناس

 این. ندارد وجود تجاری ةشناس عملکرد برای قطعی معیاری ولی دارد وجود هاآن بازاریابی

 ,Harris) شوندمی دیده تجاری ةشناس ۀویژ ارزش و تعالی موفقیت، متون در اغلب هاشاخص

                                                           
1. Private branding  

2. Mixed branding  

3. Brand performance  
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: از عبارتند که دارد وجود تجاری ةشناس عملکرد سنجش برای رویکرد دو (.33;2002 

 (.Ibid,34) کنندهمصرف بر مبتنی رویکرد و شرکتی رویکرد

 .است شده استفاده محورمشتری تجاری ةشناس عملکرد سنجش رویکرد از ،پژوهش این در

 به نسبت تجاری ةشناس ۀدربار مشتریان هایپاسخ آمدننظربه ترگرایانهواقع نیز انتخاب این لیلد

 تصویر به مربوط هایشاخصه زا ؛رویکرد این در. است آموزشی سساتؤم کارمندان و مدیران

 استفاده (Ibid,36) تجاری ةشناس شهرت و وفاداری ،(Ibid,35) تجاری ةشناس شخصیت و

  .شود می

 مهم بسیار مفهومی کنندهمصرف رفتار در تجاری ةشناس تصویر: تجاری ةشناس تصویر

 ةشناس تصویر از هاآن هایارزیابی اساس بر کنندگانمصرف هایگیریتصمیم زیرا ؛است

 آن با مرتبط احساسات و ادراکات تجاری ةشناس تصویر ،(2770) آکر زعم به .است تجاری

 (خاص تجاری ةشناس آن کنندگانمصرف ۀچهر مانند ذهنی صفات مثال برای) تجاری ةشناس

 ضروری ةمشخص سه از متشکل تجاری ةشناس تصویر (.Cho,2011;16) است کنندهمصرف در

 باال اثربخشی مثال برای) ردیکارک های یژگیو ،(سبز رنگ داشتن مثال برای) فیزیکی صفات

 است( بودنپسندجوان مثال برای) خاص صفات توصیف ،(هادندان تمیزکردن در

(Diamantopoulos et al.,2005;132.) 

 و صفات از ایجموعهم تجاری ةشناس شخصیت ،آکر زعم به: تجاری ةشناس شخصیت

 شخصیت (.Aaker,1997;347) شودمی داده نسبت شناسه یک به که است انسانی خصایص

 معنای و است شا تجاری ةشناس با کنندهمصرف بینییکسان از ناشی تجاری ةشناس

 کنندگانمصرف چرا اینکه دلیل. دهدمی افزایش را فرد برای تجاری ةشناس بودن شخصی

 که است مربوط تریجامع فرایند به حدودی تا دانندمی شخصیت دارای را تجاری هایشناسه

 احساسات و تفکرات به بیرونی چیزهای دادننسبت تمایل) خویش 3خودانگاره افراد آن در

 خویش ۀخودانگار به ار تجاری هایشناسه دارند دوست افراد .کنندمی ابراز و ایجاد را (خود

 (.Diamantopoulos et al.,2005;131) سازند مرتبط

                                                           
1. Self-concept  
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 در تجاری ةشناس هایفعالیت از نمایشی تجاری ةشناس شهرت: تجاری ةشناس شهرت

 به ارزشمند پیامدهای ةارائ در تجاری ةشناس هایتوانایی که است آن نتایج نیز و گذشته

 ترجامع و ترثابت شناسه تصویر برخالف تجاری ةشناس شهرت. دهدمی نشان را متعدد نفعان  ذی

 و چندین ۀچکید و عصاره حقیقت در تجاری ةشناس شهرت .است تجاری ةشناس تصویر از

 (.Harris,2001;445) است زمان گذر در تجاری ةشناس از تصویر چند

 ةشناس وفاداری به مصرف از مثبت ةتجرب و مطلوب نگرش: تجاری ةشناس به وفاداری

 نگرشی، منظر از. است شده تعریف رفتاری و نگرشی منظر از که شودمی منجر تجاری

 و هاباور که بکشد بیرون به را کنندهمصرف تواندمی زمانی تجاری ةشناس به وفاداری

 تعهدی تجاری ةشناس به نگرشی وفاداری. باشد داشته تجاری ةشناس به مطلوبی های نگرش

 و داشتندوست به فرد دشومی باعث و است مرجح تجاری ةشناس یک از حمایت به عمیق

 به باید شناسه به وفاداری رفتاری، منظر از .دهد ادامه تجاری ةشناس آن محصوالت مصرف

  (.Cho,2011;33) شود دیده تجاری ةشناس آن از گرفتهصورت خریدهای تعداد ةوسیل

 

 تحقیق ةینپیش
 خارجی مطالعات

 به پاسخ در هاشرکت استراتژی را کارآفرینانه بازاریابی خود ةمطالع در موریس و شوت

 پذیری،انعطاف نوآوری، بر استراتژی این. دانندمی متالطم و کنندهتهدید های محیط

 استراتژی که اندداشته بیان همچنین هاآن. است متکی یشیاندردو و سرعت سازگاری،

 2نوخواسته حالتی و گیردمی قرار 3مینتزبرگ مانند افرادی نظرگاه در کارآفرینانه بازاریابی

 حالتی استراتژی این. نیستند واضح نیات ولی ،است شده مشتق اندازچشم از هرچند یعنی دارد،

 هستند ارگانیک سازمانی ساختارهای با اسبنمت و است نشده ریزیبرنامه و دارد یادگیرنده

(Schindehutte and Morris,2010;80-81.)  

                                                           
1. Mintezberg 

2. Emergent 
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 تیموفق ابعاد بر نانهیکارآفر یابیبازار ابعاد اثر یبررس به خود پژوهش در 3همکاران و بچرر 

 انگلستان در خدمات و کاال خرد و عمده عیتوز حوزۀ در فعال متوسط و کوچک یهابنگاه در

 تیموفق ابعاد بر نانهیکارآفر یابیبازار بعد شش که است شده افتهی ،پژوهش نیا در. اندپرداخته

 هافرصت بر تمرکز بعد نداشت تیموفق ابعاد بر یمعنادار اثر که یبعد تنها. ددار معنادار اثر

 بعد نیترمهم ینیآفرارزش بعد که اندافتهیدر خود ةمطالع در نیهمچن هاآن .است بوده

 به دنیرس یبرا متوسط و کوچک یهاگاهبن مالکان و رانیمد نظر از نانهیکارآفر یابیبازار

 (.Becherer et al.,2002;13) است تیموفق ابعاد یتمام

 یابیبازار در یدیجد میپارادا را نانهیکارآفر یابیبازار خود ةمطالع در 2همکاران و سیمور

 سیمور .دهدیم پوشش را یابیبازار نینو یهااندازچشم از یاریبس چتر کی مانند که دانندیم

. اندکرده نییتب کیتاکت و یتراتژاس فرهنگ، سطح سه در را نانهیکارآفر یابیبازار همکاران و

 که دانندیم هاباور و ها ارزش از یامجموعه را نانهیکارآفر یابیبازار فرهنگ سطح در هاآن

 Morris) کندیم تیهدا را ازمانس که است یمشتر نیا و رددا یمحور تیاهم یمشتر آن در

et al.,2002;10.) یبندبخش مانند ییهاتیفعال با یسنت یابیبازار ،یاستراتژ سطح در، 

 عمل نیب یپل همچون نانهیکارآفر یابیبازار یتئور. است روبهرو یابیگاهیجا و یریگ هدف

 طیمح در که هستند ییهاآن ایپو یهاسازمان. کندیم عمل نانهیکارآفر عمل و کیراتژاست

 در (.Ibid,10) کنند بیترک کیاستراتژ عمل با را نانهیکارآفر عمل بتوانند یامروز متالطم

 یهاکیتکن ،یاهمهمه یابیبازار ،یزانیپارت یهاتیفعال نانهیکارآفر یابیزاربا ،هاکیتاکت سطح

 (.Ibid,11) دارد عیترف در را کاربرد نیشتریب که کندیم یبانیپشت را یروسیو یابیبازار

 

 داخلی مطالعات
 پارادایمی قالب در را ینانهکارآفر بازاریابی خود ارزشمند ةمطالع در همکاران و یرضوان

 را بازاریابی بر کارآفرینانه تمرکز هایحوزه مطالعه این در ایشان. ندا کرده بررسی ایرشته میان

-315 ؛3100 همکاران، و رضوانی) کارآفرینانه مدیریت کارآفرینانه، فرهنگ مانند مواردی

                                                           
1. Becherer et al.  

2. Morris  
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 مطرح چنین ،مطالعه این در. ندندامی کارآفرینانه هایفرایند و کارآفرینانه هایشایستگی ،(311

 به متفاوت رویکردی نیز و نوظهور و ایرشتهمیان دانشی کارآفرینانه ازاریابیب که شده

 از خود شناختیمعرفت هایجنبه همة با کارآفرینانه زاریابیبا .است بازاریابی و کار و کسب

 توجه کارآفرینی یا بازاریابی به صرفاً تواننمی و شده ناشی بیننده دیدگاه از ریتفسی ارچوبیچ

 آن در متعدد نظریات و داشت کوالژگونه نگاهی باید ایرشتهمیان مطالعات در بلکه داشت

 (. 371 همان،) داد قرار نظر مد را زمینه

 منظر از کارآفرینانه بازاریابی ةآمیخت شناسایی به خود ةمطالع در البیک و حسینی خداداد

 بازاریابی گیآمیخت که است آن بیانگر بررسی این نتایج. اندپرداخته مذهبی اعتقادات

 تولید: از عبارتند که شوندمی شامل را عنصر هفت مذهبی قاداتاعت محوریت با کارآفرینانه

 مشتری، با رویارویی محصول، ترویج و ترفیع محصول، توزیع گذاری،قیمت محصول،

 . (327 ،3133 ،البیک و خدادادحسینی) محصوالت فروش و رقبا با رویارویی
 

 کارآفرینانه بازاریابی مطالعات پیشینة. 0 جدول
 نتایج مطالعه روش محقق

 کلینتونگ
(0212) 

 با کمی وشر
 از استفاده

 پرسشنامه

 ابعاد از بعضی کارگیری هب در یرپ هایبنگاه به نسبت جوان هایبنگاه
 فرضیه این از هاآن هایداده .اندبوده پیشتر رینانهکارآفبازاریابی
 تحقیق در .هستند ترکارآفرین کوچک هایبنگاه که ندکنمی پشتیبانی

 گذارانبنیان مدیریت تحت هایشرکت که فرضیه این ،هاآن
 .است نشده ییدأت کنندمی عمل ترکارآفرینانه

 مارتین
(0223) 

 مبتنی کیفی روش
 و هامصاحبه بر

قوم  ها،آن تفسیر
 نگاری

 زاریابیبا عناصر دتنهس نیز بازاریابی متخصص که انیکارآفرین
 سنتی پی چهار بر کیدأت جای هب هاآن .دهندمی ترجیح را کارآفرینانه

 تکیه( مردم فرایند، عمل، هدف،) کارآفرینانه بازاریابی پی چهار رب
 موفق ةکارآفرینان زاریابیبا بنیادین هایصالحیت از ارتباطات .دارند
 .است

 بچرر
(0210) 

 مبتنی کمی روش
 و پرسشنامه بر

 مصاحبه

 با کارآفرینانه ریابیبازا ابعاد که است شده یافته ،مطالعه این در
 .دارند معنادار ةرابط سازمان اهداف به فیقتو و سازمانی هایموفقیت

 بررسی مطالعه این در که ،کارآفرینانه بازاریابی ةگانهفت ابعاد میان از
 بستنکاربه .است بوده اثر بیشترین دارای آفرینیارزش بعد اند، شده

 منجر مشتریان از قدرتمند پایگاهی ایجاد به کارآفرینانه بازاریابی
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 کارآفرینانه بازاریابی مطالعات پیشینة. 0 جدول 
 نتایج مطالعه روش محقق

 .کندمی ایجاد فردبهمنحصر کاریوسبک و شود می

 رضوانی
(0213) 

 با کمی روش
 روش از استفاده
 به شانون آنتروپی
 اولویت منظور

 ابعاد بندی

 با نامحقق ،آموزشی نهاد 43 فعال مدیران از داده آوریجمع با
 رسیدند نتیجه این به شانون آنتروپی بندیاولویت شاخص از استفاده

 این به کارآفرینانه بازاریابی ابعاد اهمیت نهادها این مدیران نظر از که
 دنکر اهرم نوآوری، بودن،دستپیش پذیری،ریسک: است ترتیب
 مشترک طور به که گراییمشتری و ینیآفرارزش نهایت در و منابع

 .دارند را اهمیت کمترین

 و رضوانی
 همکاران

(1311) 
 تئوریک و مفهومی

 رویکردی نیز و نوظهور و ایرشتهمیان دانشی کارآفرینانه ابیبازاری
 ةهم با کارآفرینانه بازاریابی .است بازاریابی و کاروکسب به متفاوت

 بیننده دیدگاه از تفسیری ارچوبیچ از خود شناختیمعرفت هایجنبه
 . است شده ناشی

 تقیمحمد
 و طغرایی

 رضوانی
(1331) 

 نگاشت روش
 روش) مفهومی

 (کیفی

 با و دارد کارآفرینانه بازاریابی در برجسته جایگاهی اجتماعی ةسرمای
فرصت بودن، رسمیغیر نوآوری، مانند کارآفرینانه یبازاریاب عناصر
 رابطه سازیشبکه پذیریانعطاف و سازیسفارشی تجربه، گرایی،

 بودن رسمی غیر و نوآوری و اجتماعی سرمایة میان ارتباط. دارد
 . است ترنمایان

 خداداد
 حسینی

(1330) 

 کمی کیفی،
 (آمیخته)

 تولید: از عبارتند مذهبی دیدگاه از کارآفرینانه بازاریابی گیآمیخت
 محصول، ترویج و ترفیع محصول، توزیع گذاری،قیمت محصول،
  .محصوالت فروش و رقبا با رویارویی مشتری، با رویارویی

 

 پژوهش مفهومی ارچوبچ

 بازاریابی هایشاخص ،زمینه این در مرتبط متون بررسی و مقدماتی مطالعات انجام از پس

 سنجش برای. رسید کنونی الگوی به و شد تعیین تجاری ةشناس عملکرد و کارآفرینانه

 استفاده( 2732) همکاران و بچرر ةمطالع در استفاده مورد هایشاخص از کارآفرینانه بازاریابی

( 2772) هریس ةمطالع محورمشتری رویکرد از تجاری شناسة عملکرد سنجش برای .است شده

 .است شده داده نشان 3 شکل در پژوهش مفهومی گویال. است شده استفاده
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 پژوهش مفهومی ارچوبچ. 1 شکل

 

 تحقیق شناسیروش
 آماری ةجامع. است شده استفاده پیمایشی ةشاخ از و توصیفی تحقیق روش از ،تحقیق این در

. اندبوده فعال 3132 سال در که است شیراز شهر در متوسط و کوچک آموزشی مراکز همة

 در گیرینمونه روش از استفاده با( واحد 77) نمونه ۀانداز. است مورد 101 مراکز این دتعدا

 .انددهش آوریجمع نمونه سساتؤم مشتریان و کارمندان از هاداده .است شده تعیین دسترس

 تجاری ةشناس عملکرد و کارآفرینانه بازاریابی پرسشنامة دو شامل نیز هاداده گردآوری ابزار

 ظاهری و محتوایی روایی .گرفت صورت آن در اصالحاتی بومی فرهنگ به توجه با که است

 1 جدول در شده استفاده هایپرسشنامه اصلی منابع. رسید دانشگاهی خبرگان تأیید به پرسشنامه

 .اند شده آورده
 

 پژوهش ابزار منبع و ابعاد پژوهش، متغیرهای. 3 جدول
 منبع ابعاد متغیر

 تجاری ةشناس عملکرد

 Chun, 2001 تجاری ةشناس شهرت

 Cho, 2011 تجاری ةشناس تصویر

 Aaker, 1997 تجاری ةشناس شخصیت
 Cho, 2011 تجاری ةشناس به وفاداری

 تجاری شناسة عملکرد

 تجاری شناسة شخصیت

 تجاری شناسة به وفاداری

 تجاری شناسة تصویر

 تجاری شناسة شهرت

 آفرینیارزش

 کارآفرینانه بازاریابی ابعاد

 بودندستپیش

 گراییفرصت

 گراییمشتری

 پذیریریسک

 گرایینوآوری

 منابع کردن اهرم
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 پژوهش ابزار منبع و ابعاد پژوهش، متغیرهای. 3 جدول 
 منبع ابعاد متغیر

 کارآفرینانه بازاریابی

 Becherer, 2012 بودندستپیش
 Becherer, 2012 گراییفرصت
 Becherer, 2012 گرایینوآوری
 Becherer, 2012 پذیریریسک
 Becherer, 2012 گراییمشتری

 Becherer, 2012 منابع دنکر اهرم
 Becherer, 2012 آفرینیارزش

 

 (5/7) قبول مورد ةآستان از بیشتر که شده بررسی AVE شاخص از استفاده با همگرا روایی

 در که شده استفاده SMART-PLS و SPSS افزارنرم از متغیرها پایایی بررسی برای. دارد قرار

 مرکب پایایی میزان و 30/7 پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب .است مشاهده قابل 7 جدول

(CR )آزمون برای. است 7/7 از بیشتر نیز پژوهش متغیرهای از هرکدام کرونباخ آلفای و 

 .است شده استفاده SMART-PLS افزارنرم کمک به ساختاری معادالت مدل از هافرضیه

 ةننمو تعداد بودنکم نیز و هاداده توزیع نبودننرمال SMART-PLS افزارنرم از استفاده دلیل

 . است تحقیق( واحد 77) آماری

 
 پژوهش مکنون متغیرهای پایایی و روایی هایشاخص. 4 جدول

 کرونباخ آلفای CR AVE اختصاری عالمت مکنون متغیر

 Br.Per. 331/2 953/2 332/2 تجاری ةشناس عملکرد
 Cus. 303/2 115/2 112/2 گراییمشتری

 Inno. 333/2 139/2 323/2 گرایینوآوری

 Opp. 309/2 123/2 110/2 گراییفرصت

 Pro.ac. 330/2 101/2 131/2 بودنفعالبیش

 Re.lever. 313/2 933/2 123/2 منابع کردن اهرم

 Riskt. 344/2 143/2 311/2 پذیریریسک

 Valuec. 349/2 159/2 319/2 آفرینیارزش
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 هایافته
 معادالت ارزهم که درونی مدل :آیدمی دست به مدل دو SMART-PLS افزارنرم از استفاده با

 که بیرونی مدل و شوندمی سنجیده آن کمک به پژوهش هایفرضیه و است ساختاری

 آن از مرکب پایایی و شدهاستخراج واریانس متوسط عاملی، بار مانند مدل پایایی های شاخص

 ةشناس عملکرد بر گراییفرصت اثر مورد در جز درونی مدل از حاصل نتایج. دنآیمی دست به

 شکل و 5 جدول در مدل این نتایج. هستند تحقیق هایسازه میان معنادار اثر ۀدهندنشان تجاری

 . است شده آورده 2
 پژوهش مدل و هافرضیه آزمون گزارش. 5 جدول

R نتیجه t مقدار (β)مسیر ضریب مسیر
0 

 رد 493/2 223/2 تجاری شناسة عملکرد  گراییفرصت

33/2 

 ییدأت 311/4 05/2 تجاری ةشناس عملکرد  پذیریریسک

 ییدأت 194/19 34/2 تجاری ةشناس عملکرد  گرایینوآوری

 ییدأت 303/13 35/2 تجاری ةشناس عملکرد  بودنفعالبیش

 ییدأت 229/15 32/2 تجاری ةشناس عملکرد  گراییمشتری

 ییدأت 505/11 33/2 تجاری ةشناس عملکرد  منابع دنکر اهرم

 ییدأت 929/5 02/2 تجاری ةشناس عملکرد  آفرینیارزش

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 مسیرها( t) معناداری مقدار. 0 شکل

473/0 

388/4 

174/17 

329/13 

607/15 

525/11 

707/5 

 گراییفرصت

 پذیریریسک

 گرایینوآوری

 آفرینیارزش

 بودندستپیش

 گراییمشتری

 دن منابعکراهرم 

 ةعملکرد شناس
 تجاری
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 مقدار از مسیرها تمامی شدۀ محاسبه( t) معناداری مقادیر مسیر یک استثنای به که آنجا از 

 تند،هس مثبت( بتا) مسیرها ضرایب تمامی همچنین و است تربزرگ 31/3 استاندارد مطلق قدر

 مثبت و معنادار اثر تجاری شناسة عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی ادابع بیشتر که گفت توانمی

 این و است 33/7 نیز تجاری ةشناس عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی ابعاد تعیین ضریب. دندار

 متغیر هفت با تجاری شناسه عملکرد ةوابست متغیر در تغییرات از درصد 33 که ستمعنا بدین

 . دارد قرار خوبی بسیار سطح در و شودمی تبیین کارآفرینانه بازاریابی ابعاد مستقل

 

 گیرینتیجه و بحث
 هایسسهؤم تجاری ةشناس عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی ابعاد اثر بررسی به ،پژوهش این در

 کارآفرینانه، بازاریابی ةگانهفت ابعاد میان از. است شده پرداخته متوسط و کوچک آموزشی

 ، t=771/7) نشد یافت معناداری اثر تجاری ةشناس کردعمل بر گراییفرصت بعد اثر مورد در

773/7=β)رد تجاری ةشناس عملکرد بر گراییفرصت معنادار اثر بر مبنی ما ةفرضی رواین از ؛ 

 پژوهش نتایج. گیرد قرار توجه مورد بیشتر آتی هایپژوهش در بعد این که است نیاز و شودمی

 از و (t ،25/7=β=100/7) دارد معنادار اثر تجاری ةشناس بر پذیریسکری بعد که داد نشان

 مثبت اثر این که کرد استدالل چنین توانمی ،است بوده مثبت مسیر ضریب میزان که آنجا

 بعد. پرداخت تجاری ةشناس عملکرد بهبود به بعد این بر تکیه با توانمی که مفهوم بدین ؛است

 ؛(t ،17/7=β=377/37) داشت تجاری ةشناس عملکرد بر یثبتم و معنادار اثر نیز اییگرنوآوری

. شودمی ییدأت تجاری ةشناس عملکرد بر گرایینوآوری معنادار اثر بر مبنی ما ةفرضی رو این از

 کردن اهرم ،(t ،11/7=β=177/35) گراییمشتری ،(t ،15/7=β=123/31) بودندستپیش ابعاد

 تجاری ةشناس عملکرد بر نیز (t ،21/7=β=777/5) آفرینیارزش و (t ،11/7=β=525/33) منابع

 میزان مسیرها تمامی در که آنجا از .شوندمی ییدأت پژوهش هایفرضیه و داشتند معنادار اثر

 بیشترین گراییمشتری بعد .هستند مثبت آثار که کرد استدالل توانمی بود، مثبت مسیر ضریب

 قرار بودندستپیش بعد آن از پس و داشت تجاری ةشناس عملکرد بر را معنادار مثبت اثر

 آموزشی متوسط و کوچک مراکز بازاریابان و مدیران پژوهش هاییافته طبق. گیرد می

 بهبود جهت در( گراییفرصت یاستثنا به) کارآفرینانه بازاریابی ابعاد از گیریبهره با توانند می
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 با مرتبط ةپیشین نبود به توانمی پژوهش هایمحدودیت از .بردارند گام تجاری ةشناس عملکرد

 اشاره پژوهش بودن ایدوجامعه نیز و تجاری ةشناس عملکرد بر کارآفرینانه بازاریابی ابعاد اثر

 اینتیجه به رسیدن و نتایج ةمقایس امکان ،موضوع این با مشابه ایمطالعه نبود علت به .کرد

 .ندارد وجود ترجامع

 

 پیشنهادها
 یافته معناداری اثر تجاری ةشناس عملکرد و گراییفرصت بعد میان پژوهش این در که آنجا از

. گیرد قرار توجه مورد و شود تبیین بیشتر بعد این آینده مطالعات در شودمی پیشنهاد ،نشد

 امکانپذیر هایافته ةمقایس تا گیرد انجام پژوهش این مشابه یمطالعات آینده در شودمی پیشنهاد

 بیمه یا بانک غذایی، صنابع مانند دیگر صنایع ،آتی مطالعات در شودمی پیشنهاد همچنین باشد؛

 . شوند بررسی
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