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 چکیده

هظای  هظا در میظی   اهمیت حفظ  ایظن کظرکت   . در توسعه اقتصاد بومی دارند ،کلیدی حال  نیع درو  ،ی خانگی نقشی پنهانوکارها کسب
کارهظا  وکارکنظان ایظن کسظب   /اجتماعی مدیر ةسرمای ن،بنابرای .میسوب کود امری حیاتی ها آنکه بازاریابی برای  است رقابتی باعث کده

ی ریکظار   بظه  کظه  آنجا ازها باکد، و بهبود و توسعه این بنگاه برایاستفاده درست و مناسب از بازاریابی کارآفرینانه  برایتواند میرکی می
بظه   حاضظر  پژوهش. ری برای بهبود این ویژ ی باکدتواند ابزادارد، تسهیم دانش مینیاز بازاریابی کارآفرینانه به دانشی غنی و چندوجهی 

 افظزار  نظر  ی معظادت  سظاختاری و   ساز مدل از ها دادهبرای تیلیل . ی خانگی مستقر در استان اصفهان پرداخته استوکارها کسب ةمطالع
Smart PLS2 د بازاریظابی کارآفرینانظه در ایظن    ی ابعظا ریکظار   بظه  ةکنند بینیاجتماعی پیش ةسرماینشان داد نتایج . است کدهکار  رفته  به

تظرویج   ،تینها در. تواند احتمال تسهیم دانش را افزایش دهداجتماعی می ةسطوح باتتر سرمای کدمشخص  ،همچنین. استکارها وکسب
 . ی بازاریابی کارآفرینانه باکدریکار  به برایتواند میرکی فرهنگ تسهیم دانش می

 کلیدواژگان

 .ی خانگیوکارها کسب اجتماعی، ةسرمای دانش، میتسهنه، بازاریابی کارآفرینا
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 مقدمه

کنون به لحاظ سنتی مرکز توجهه بسهراری از کارریرینهان بهو        ی خانگی از گذشته تاوکارها کسب

 یرشد صنعتی و شروع انقالب اطالعهاتی، رویرهر   ، تولرد انبو  ةشدن زمرن امروز  با یراهمو است 

وکهار   یه  کسهب   ةی و ا ارانهداز  را . اسهت د  شپدیدار  وکارها کسبجدید  ر رشد و توسعه این 

قبره  مهدیریت یهر ی،     هها از هها و  ارایهی   ای از مههار  خانگی نرازمند برخهور اری از ممووعهه  

 اشهتن   ،عبهارتی  و به اجتواعی، مهار  یا ذهنرت بازاریابی ة هی ی  ممووعه کاری، سرمای سازمان

چهه مقهدار سهرمایه یها      وکار خانگی مهم نرست مال  کسب ،رقتو  ر حق ،استکارریرینی  ةروحر

پرشهبر  اههدا     محصهوت  و  عرضهة  بهرای محصول  ر اخترار  ار ، بلره اگر یاقد توانایی کهایی  

محققان معتقدنهد   .(0931گالبی و هوراران، ) است  ا     ست ازوکار خو  باشد، یرصت را  کسب

 ههای بنگها   ،رو  نیه ا از ار ،  زیها ی  تفهاو   بهزر   یها بنگا  با کوچ  یها بنگا   ر بازاریابی ریتار

 رسهوی  کننهد، سهاختار  مهی  تهر ریتهار  کارریرینانهه  متعد ی  تی  به های بزر بنگا  به نسبت کوچ 

 بهتهر  و اسهت برشهتر   هها رن  ر ارتباطهاتی  یررسهو رغ و سهاختارهای  شهو  به گرایش و  ارند کوتری

  سهت  هها  رن نظهر  مور  اطالعا  به و باشند ها رن پاسخگوی کنند، راربرق ارتباط مشتریان با توانند می

 (. 0939زا   و هوراران،  حوردی) ابندی

 اجتوهاعی  ةیسهرما  نها   به گریی  ةیسرما اقتصا ی، و مالی انسانی، های هیسرما کنار  ر امروز ،

 عنهوان  بهه  شهبره   یه  اعضای مران ارتباطا  و پروندها به مفهو  نیا. است گریته قرار توجه مور 

 شهو   می اعضا اهدا  تحقق موجب متقاب  اعتوا  و هنمارها خلق با که کند می اشار  باارزش منبع

بهها توجههه بههه محههدو یت منههابع کارریرینههان  ر  ،از سههوی  یگههر (.0931 ی و هورههاران،جنههدق)

رای ارائهه  اشخاص خهار  سهازمان به    با کنند تالش میی و بازاریابی، کارریرینان اغلب گذار هیسرما

امرهان  سترسهی بهه    کهر ن   عالو  بر یراهم ،واقع  رکنند،  روابط ایما بسراری از این منابع حراتی 

زیهرا   ،بسهرار مههم اسهت    هها  شهبره از این روابهط و   رمد   ست بهاجتواعی  ةمنابع اقتصا ی، سرمای

، که خو  احتوهال  شد  استفا   کوترو  یر  منحصربه، اعتوا  قاب تواند  سترسی به اطالعا  مفرد،  می

 ،ع ر واقه  (.Smith & Lohrke, 2008) کنهد یهراهم   ،بخشهد  یمه ی را بهبهو   گهذار  هیسهرما مویقرهت  
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 ،خانگی وکارهای خصوص کسب هو ب کوچ  های شرکت  ر قوی اجتواعی  ةسرمای از برخور اری

 شهو  مهی  منمهر  رقهابتی  اطالعها   از متنهوعی  ةممووع به مناسب یبند زمان با و سریع  سترسی به

ذاتهی  ر روابهط    طهور  بهکند سرمایة اجتواعی بران می( 0101)اندروز (. 0930طغرایی و رضوانی، )

یه   ارایهی مههم  ر     عنهوان  بهبالقو   طور به تواند یمی وجو   ار ، بنابراین، سازمان  روناجتواعی 

، واقهع   ر .(Andrews, 2010) شهو  ی سهازمانی محسهوب   هها  ترقابلحداکثررساندن کارکر ها و  به

موجب ایزایش کار تروی و هورهاری   اعتوا  و روابط متقاب  که از اجزای سرمایة اجتواعی هستند،

 (.Read & Laschinger, 2015) شوند ر محرط کار می

هههای کارریرینانههه اغلههب کننههد یرصههتبرههان مههی( 0101) هورههارانگریگههوری و  ،هوچنههرن

یی تنهها  بهه هها  بخشردن بهه رن   ارند که تحقق... یابی و های ترنولوژیری، بازاراند و جنبه چندوجهی

های مختلف وجهو   ار ،  انهش   گذاری  انشی که  ر زمرنهاشتراک معتقدند به محققان.  شوار است

 .(Love & Roper, 2009)شو  ترشدن پایگا   انش شرکت میکند که باعث غنیمرولی را ایما  می

کننهد،  ر شناسهایی   تهری تهرویم مهی    طور قهوی  بهی  انش را گذارهای که اشتراکبنابراین، شرکت

 (.De Clercq et al., 2013) کنندتر عو  میها مویقیرصت

 ماسون
کهارریرین  / ها مح  سهرونت مهدیر ماله    که مقر اصلی رن یی راوکارها کسب( 0112) 

گالبی و )   استخانگی معریی کر  وکار کسب، استنفر  01کوتر از  ها رنبو   و تعدا  نرروی کار 

ها و تمارب کاری خهو ، بهرن   با تسهرم  انش، مهار کارها وکارکنان این کسب(. 0931هوراران، 

ی بازاریهابی  ررکهارگ  بهه  بهرای محرکهی   توانهد  یمه یردیگر باعث ایزایش یا گرری شد  و این امهر  

کارریرینانه نرهاز بهه    اند ریتارهاینرز بران کر  ( 0101) گریگوری و هوراران زیراکارریرینانه شو ، 

 .ی هستندچندوجه اشتن  انشی 

و اکثهر  اسهت  گریتهه    انما اجتواعی  ةرن با سرمای ةکارریرینی و رابط زمرنةتحقرقا  اندکی  ر 

 De Clercq et)انهد  پر اختهیندها و نتایم اقداما  کارریرینانه ای  ر یراجتواع ةیسرماها به نقش رن

                                                           
1. Mason 
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al., 2013)ی رگهذار رتأثکارهای خانگی و واجتواعی  ر کسب ةسرمایزمرنة ر هرچ پژوهشی   ، ولی

ی   ارایی  عنوان بهاجتواعی را  ةاین پژوهش سرمای. نگریته است انما رن بر بازاریابی کارریرینانه 

 کند بررسی میو  گریته استای است،  ر نظر مهم که شام  ابعا  ساختاری، شناختی و رابطه ةبالقو

کارهها را بهه   واجتوهاعی ایهن کسهب    ةی  ابزار کارکر ی، سهرمای  عنوان بهانش که چگونه تسهرم  

 . کندی ابعا  بازاریابی کارریرینانه مرتبط میررکارگ به

 پژوهش مبانی نظری 

 اجتماعی ةسرمای

ی هها  دگا ی . ی  ر علو  اجتواعی  اشته استا برجستهاجتواعی نقش  ةیسرما گذشته، ةطی سه  ه

گستر    ر قالب  و مرتب و جریهان یرهری    طور بهاجتواعی  ةررسی سرمایمختلف موضوعی  ر ب

اجتوهاعی را   ةسهرمای  ،اسهت  شد   یمعری 0توسط کلون و پوتنا  مرتب اول که. است شدنی  رتفر 

نشهان  ( اعتوها  و هنمارهها   مثال رای ب)یرهنگی  و( ها شبره مثالبرای )ترکربی از اجزای ساختاری 

اشهار    ایرا  برن هایتواس الگوی کلی به اجتواعی، ةساختاری سرمای نصرع  ر این مرتب،.  هدمی

 به منابعی اجتواعی، ةشناختی سرمای عنصر.  ارند  سترسی چگونه و کسانی چه با یعنی ایرا  کند، می

 هها  گهرو  مران   ر مشترک های معانیو سرستم تفسررها ،تعبررها مظاهر، کنند  یراهم که کند اشار  می

 بها ایهرا    کهه  اسهت  روابهط شخصهی   ة نوعیکنند فرتوص اجتواعی، سرمایة یا رابطه عنصراست، و 

 ر مرتب  و  که  .(Nahapiet & Ghoshal, 1998) کنندمی برقرار تعامالتشان سابقة خاطر به گریردی

 ش ه   هی  تعب ی از منهابع ا ممووعه صور  بهاست، سرمایة اجتواعی  شد مطرح  0توسط بر  و لرن

یی کهه بهرای ایهرا     ها تیمحدو ی ساختاری موجو  و ها یرصتهای اجتواعی، که به شبره داخل

اجتواعی را   ةسرمای( 0119)  پریتی. کند میشو ، اشار  ها ایما  میبسته به موقعرتشان  ر این شبره

   رتشهر  هها  گهرو  ای از پروندهای اجتواعی برن ایهرا  و  ایرا  که از ممووعه ای از ممووعه ویژگی
                                                           
1. James Coleman & Robert Putnam 

2. Ronald Burt & Nan Lin 

3. Pretty 
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. شهوند  یمه هنمارهای متقاب  و اعتوا  به هم نز ی   لهروس بهها رن که  یطور به،  اند است، می شد 

ی ایرا  و ها یژگیو ة هند نشانکه  باشد یچندبعد یتواند مفهوماجتواعی می ةسرمای با این دیهگا 

 & Nenadovic)  ههد  یمه قهرار   تهأثرر که احتوهال هورهاری را تحهت     است، ها رنروابط اجتواعی 

Epstein, 2016).  

 بازاریابی کارآفرینانه

 ههای  شرکت  هد می نشان اخرر ة ه  و طی کوچ  و متوسط های شرکت بازاریابی اقداما  بررسی

طغرایهی و رضهوانی،   ) انهد   اشهته  بهزر   ههای  شرکت به نسبت بازاریابی متفاوتی یریتارها کوچ 

 بهدون  های تالش توصرف برای ، عود طور بهبازاریابی کارریرینانه ( 0333)  هالتون نظر از (.0930

 معنها بهرای   گونهه   و. رو می کار به کارریرینان بازاریابی های یعالرت ةبلندپروازان و غررخطی برنامه،

 ،حهداقلی  معنهای   ر کارریرینانهه  بازاریابی است، از تأم   قاب « کارریرینانه بازاریابی»اصطالح  تفسرر

 اصطالح بازاریابیی، حداکثر معنای  ر ؛شو  می تعریف سریع رشد با پانو بازاریابی کارهای عنوان به

 از اسهت  عبهار   و ،شو  یهورد  می بازاریابی  ةیلسف از روشن ،حال  عرن  ر و نو تصوری کارریرینانه

 قواعهد  کشهردن  چهالش  بهه  بها  رن و طهی  شد   انما   و هر یا سازمان یا یر  ی  سوی از ریتاری که»

 اتخهاذ  جدیهد  ههای  حه   را  ایمها    ر یراینهد  یمشه  خط ی  عنوان به بازار،  ر شد  تو تثبر جاایتا  

 ر پهژوهش خهو  هفهت بعهد      (0100) برچهر و هورهاران   (.0922رضوانی و هوراران، ) « شو می

 ییگرا یمشتر و منابع کر ن ی، اهر نیریر ارزش، ییگرا یرصت نوروری، پذیری،ریس  بو ن، یعال شپر

ایهن   حاضر  ر پژوهش این ابعا ،  لر  جامعرت که به، اند گریتهکارریرینانه  ر نظر ی را برای بازاریاب

 .این ابعا  تشریح شد  است ، ر ا امه .است شد  کار گریته  بهمدل 

اقهداماتی کهه بهرای نفهوذ شهرکت  ر یه  محهرط اتخهاذ          عنوان بهپرش یعالی : بودن فعال پیش

 زربرانگ چالشهای ی موقعرتنرب شرپنخست، . استاریابی و شام   و اقدا  باز شد  فیتعرشو ،  می

 (.Becherer et al., 2012)گریته برای مدیریت این وقایع  توسط شرکت، و  و ، اقداما  انما 

                                                           
1. Hultman 
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 نگرشی کارریرینانهه  بازاریابان ریند،می وجو  به تصا یی طور به هایرصت اگرچه :گرایی فرصت

 بهرای  ارا    اشتن و بو ن عالی ، پرشواقع  ر . ارند جدیدهای یرصت وجوی جست یعاتن عنوان به

 بهه  قها ر  کهارریرین  وکارههای  کسهب  شهو  مهی  باعهث  وکارهها  کسهب   ر پرشهگامان  بهه  شدن  یتبد

 رقبها  سهایر  از پهرش  جدیهد  یها یرصت از یبر ار بهر  و تشخرص و مشتریان نرازهای کر ن برطر 

 (.Rezvani & Khazaei, 2013) باشند

براسهاس   که  انندمی توانایی نوعی پذیری راریس  (0100)هوراران  و کورگان :یریپذ سکیر

هها  یرصهت  پرگرهری   ر که را خطراتی تا  هد انما  را یا شد  حساب اقداما  بتواند باید شرکت، رن

 . هد کاهش وجو   ار ،

 &  Baker) کنهد  مهی  اشهار   جدیهد  هایاید  پذیرش برای هاشرکت توای  به نوروری: نوآوری

Sinkula, 2009 .)یابهد ة ارتباط بها مشهتریان و کسهب  انهش بهازار بهبهو        لروس بهتواند نوروری می 

(Rezvani & Khazaei, 2013). 

 برشهتری  تأکرهد  که ییها شرکتاست که  رن از حاکی پژوهشگران تحقرقا  نتایم :ییگرا یمشتر

 معتقدنهد ( 0100) 0ونز و رولهی جه  (.Becherer,et al., 2012)ترنهد  مویهق  کننهد،  بهر مشهتری مهی   

 را نهوروری  شهرا   توانهد مهی  گرایهی ، مشهتری واقهع   ر. استیی ستون اصلی بازاریابی گرا یمشتر

رضهایی  ) شو منمر  مشتریان با ارتباط حفظ و ایما   ر نورورانه رویرر های ایما  به کند و برطر 

 (.0933و هوراران، 

 مالی منابع کوبو  جدید، یگذار هیسرما  ر زاریابیبا اصلی هایچالش از یری :منابع کردن اهرم

 بازاریهابی  ههای  یعالرت و بازاریابی یها نهیهز بر  قرق نظار  نرازمند کوبو  این که است و پرسنلی

 یها وا  ی،گذار هیسرما مانند اضایی منابع رور ن  ست به با را مشر  این توانندمی کارریرینان. است

 & Rezvani)  هنهد  کهاهش  کورهاب  منهابع  به  سترسی حداکثر به رابی ست برای تالش با و بانری

Khazaei, 2013). 

                                                           
1. Jones & Rowley 
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از  ریناپهذ  ییجهدا  بخهش  ی  و کارریرینی هاییعالرت مرکزی هسته ارزش، ایما  :ینیآفر ارزش

 ایمها  ارزش  هاییعالرت بر مویق هایشرکت شو  ومی محسوب شرکت ی  بازاریابی هاییعالرت

 مههم  یرض شرپ این با(. Becherer et al., 2012)کنند  می درتأک رقابت ةصحن  ر راهبر ی اهدا   ر

 برهر،  منابع کشف بازاریاب وظرفة است، ایما  روابط و معامال   ا ن انما  ازرن شرپارزش  ایما  که

 اسهت  ارزش ایمها   بهرای  منهابع  از ییهر   منحصهربه  ترکربها   ایمها   برای مشهتری و  ارزش ایما 

(Rezvani & Khazaei, 2013).  

 تسهیم دانش

 بتواند توسط که شو می تبدی  شرلی به یر   انش ی  رن با که است یرایندی ایرا  برن  انش تسهرم

 ایمها   بها  تواندمیتسهرم  انش  (.Hong et al., 2011) شو کار گریته  به و جذب یهورد ،  یگر ایرا 

 کارکنهان  و مشهتریان ههای  خواسهته  و رازهها ن شناسهایی  برای را سازمان توانایی مناسب،های یرصت

 و  انش که  رنما از (.Lin et al., 2005) هد  ایزایشجدید  محصوت  عرضة وایند یر بهبو  منظور به

 شهرایطی باید  هاسازمان اعضای ، ار  وجو  مشتریان و سازمان متفاو  سطوح و ایرا  برن هامهار 

 (.Scarbrough, 2003) کننهد  تسهرم را خو  مهار  و  انش ،مشتریان و کارکنان تا ،درورن وجو  به را

مزایهای   وجوعهی   یها گرری  تواننهد مهی  کنند،می تسهرم خو برن  را  انش سازمانی ایرا  که ی هنگام

 عرضهة  بهرای  و کهر    شناسهایی  را محرطهی ی هها  یرصهت  را یهن  ا از تا  هند، ایزایش راایزایی  هم

 (.Lin et al., 2005) کنندی  ازپر د یا جدید،های خدمت و محصوت 

 چارچوب مفهومیترسیم و  ی پژوهشهافرضیه ةتوسع

 اجتماعی و بازاریابی کارآفرینانه ةسرمای

 ةسهرمای  از برخهور ار  ماله  /مهدیر ، کارههای خهانگی  وکسهب  ویژ  هکارهای کوچ  و بو ر کسب

 ارتباطها   و ایمها   ندهسهت  اطالعها   از متنهوعی  ةممووع به سریع  سترسی به قا ری قو اجتواعی

  قرق، عووماً که ،نانراطو مور  ایرا  اطالعا  از جذب نرخ شو  می موجبتواند می اعتوا  با هورا 

 شهوار  بهه  کهارریرینی ههای   یرصهت  کلردی یها مؤلفه از یری که ارتقا یابد ،هستند اترا قاب  و مرتبط

، مشهخص  گریتانما  ( 0109) ی ر پژوهشی که توسط اکسا (.0930 طغرایی و هوراران،)رید  می
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 شهو   میها اجتواعی  ر محرط کالن، موجب ایزایش اعتوا  برن مشتریان و بان  ةوجو  سرمای شد

ی نرز ا ژ یوتوجه  راًراخ.  هدرا کاهش می ها نهیهزمرزان ریس ، عد  اطورنان و برخی  ،مهرنت  رو 

( 0110)تنهدری و هورهاران   . سهت وکارها شهد  ا  بر نوروری کسب رشرتأثو سرمایة اجتواعی  به

برش از هر متغرر  یگری به ایزایش احتوهال   (مشارکت و روابط)سرمایة اجتواعی   ریایتند ایزایش

( 0101) یرره لری و ییالگزاو. کندبعدی از بازاریابی کارریرینانه کو  می عنوان بهها نوروری شرکت

سرمایة  وروری پر اختند و بران کر ند وجو بر نسرمایة اجتواعی  بعد ساختاری تأثررنرز به بررسی 

 ر پژوهشی که توسط تسای و  .گذار وکارها می کسب ةهای نورورانمثبتی بر یعالرت تأثرراجتواعی 

بها  رنظرگهریتن    انمها  گریهت،   «ینه یریر ارزشاجتوهاعی و   ةسهرمای »با عنهوان  ( 0332)هوراران 

ی نقهش بسهزایی  ار ،   نه یریر ارزش ر اجتوهاعی  سهرمایة   بنگاهی، نشان  ا ند ابعا  ی  رونها شبره

را شام  تعام ، اعتوا  و برنش مشهترک  ر نظهر گریتنهد و    سرمایة اجتواعی  ها  ر پژوهش خو  رن

با توجه  بنابراین، .شو ، معریی کر ندمی منمر ی را، ترکرب و تبا ل منابع که به نورورینیریر ارزش

 0.شدزیر تدوین  شرح  به ة اول ر این پژوهش، یرضرمطرح  ةمسئلگریته و  انما های  به پژوهش

وکارهای خانگی تأثرر  کسب  ر( و ابعا  رن) بر بازاریابی کارریرینانه سرمایة اجتواعی: 1ة فرضی

 .گذار  میمثبت 

 اجتماعی و تسهیم دانش ةسرمای

و    با یردیگرروابط کاری و اجتواعی ایرا  انشوندان معتقدند اجتواعی، ةسرمای فیتعر به توجه با

هها را  ر ایمها  منهابع  ر  سهترس و     و رن اسهت  ایهرا   برای یارزشوند ها  اراییمرزان شد  رن

هها نشهان   نتهایم پهژوهش   (.Mura et al., 2013) کندکو  میاستفا   از رن برای رسردن به اهدا  

کننهد  نوهی  سوءاسهتفا    ها رن از یابند هورارانشان می مدیران و کارکنان اطورنان که  یهنگام هد  می

 ایهزایش   انهش  تبها ل  بهرای  ، توایلشهان (خو  منایع پرشبر  برای  یگران  انش تخصرص قبر  از)

                                                           

بران شد و تأثرر متغرهر   ی و یرعی مرتبط با رابطه متغررها  ر قالب ی  یرضرههای اصل به  لر  رعایت حمم مقاله، یرضره. 0

 .و ابعا  رن  ر قالب ی  یرضره تدوین شد
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  انهش  که   مقهدار  بهات،  اعتوها   شهرایط   ر ایهن،  بهر  عهالو   (.Levin & Cross, 2004) ابهد ی مهی 

 حساس  انش بسرار یگذار اشتراک به تواند شام می که یایت خواهد ایزایش شد  گذاشته اشتراک به

  ار  وجهو   کوتری خطر شخص باشد، زیرا قبلی شرست از حاص   انش مانند محرمانه،  انش یا

زمهانی کهه اههدا      (.De Luca & Atuahene-Gima, 2007)ببرنهد   بههر    انهش  این از هوراران که

 شهتر بهه  و بر ایتهه ی  شیایهزا شو ، ویها اری مهدیران و کارکنهان    شرکت، مدیر و کارکنان هوسو می

  ارنهد یرهدیگر توایه     با  انش و تخصص گذاری اشتراک به  ر خو  تالش و وقت یگذار هیسرما

(Homburg et al., 1999.) بهرای  مهدیران  توانهایی  بهبهو   باعهث  مشهترک  اههدا   ، وجهو  واقع  ر 

تایم ن(. De Clercq et al., 2013) شو می سازمان  ر  انش اشتراک ناشی از سازمانی منایع ینرب شرپ

کنهد، و  مهی  تقویهت  تمربرا  مویق و نهامویق را  تبا ل اجتواعی  هد تعامال ها نشان میپژوهش

جدیهد    رک ی  صور  به هارن  وبارة ترکرب هوچنرن، و مفرد تمربرا  و باعث کسب اطالعا 

  هها و اشهتباها  مویقرت گذاریاشتراک  ر به مشارکت  هدمی نشان استدتل ، اینواقع  ر. شو می

 ,.Mura et al) کند حوایت ایما  نوروری برای ایرا  توانایی و توای  از است مورن کار، به مربوط

 :دشتدوین  به شرح زیر   و ةیرضر ن رو،از ای (.2013

 . گذار میمثبت  تأثرربر تسهرم  انش سرمایة اجتواعی : 2فرضیة 

 تسهیم دانش و بازاریابی کارآفرینانه

ی  انهش  گهذار  اشتراک برای به را تریهای قویهایی که روش هد شرکتیها نشان مپژوهشنتایم 

 ای ممووعهه  توانند ازها می هند؛ زیرا رنتری انما  میهای خالقانهیعالرت، هووار  گررند کار می به

 حه   ، ترکربهی از قطعها  جداگانهة  انهش، توانهایی     واقهع   ر. کننهد  استفا   شناختی منابع از غنی

 هورهاران گریگوری و  (.De Clercq et al., 2013)  هدمی ایزایش غررروترن را و  پرچرد مشرال 

ههای ترنولهوژیری،   انهد و جنبهه   ههای کارریرینانهه اغلهب چنهدوجهی    کنند یرصتبران می( 0101)

گهذاری  اشهتراک  ، بهواقع  ر. یی  شوار استتنها بهها بخشردن به رن بازاریابی و غرر   ارند که تحقق

ترشهدن  کند که باعهث غنهی  های مختلف وجو   ار ،  انش مرولی را ایما  می ر زمرنه  انشی که

گهذاری  ههای کهه اشهتراک   بنابراین، شهرکت  (.Love & Roper, 2009) شو پایگا   انش شرکت می

 DeClercq) کننهد تر عو  میها مویق هند،  ر شناسایی یرصتتری ترویم میطور قوی به انش را 
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et al., 2013.) قوی  انش،  یگذار اشتراک به طریق از های گوناگون، انش هوچنرن، توسعة یرپارچة

 و قابلرهت  رک  کنند،  رک کارریرینانه هاییعالرت برای را متنوعی هایرا  هاشرکت شو می باعث

 باشهد،  کهم   انهش  اشهتراک  کهه   یهنگام (.Dess et al., 2003) باشند نرز  اشته را هایی یعالرت چنرن

و  ر  کننهد مهی   رک خهو   یعلهی   ا ن یعالرهت  انمها   برای را کوتری هایگزینه احتواتً هارکتش

متون با توجه به  راین،بناب(. De Clercq et al., 2013) شوندمی  رگرر کوتری کارریرینانه هاییرصت

 : شدزیر تدوین  شرح  به  و چهارهای سو   هموضوع، یرضر نظری

 تهأثرر وکارههای خهانگی    کسب ر  (رن ابعا  و)بازاریابی کارریرینانه  تسهرم  انش بر :3فرضیة 

 . گذار میمثبت 

 (و ابعها  رن ) انش بر بازاریهابی کارریرینانهه   گری تسهرم با مرانمیسرمایة اجتواعی : 4فرضیة 

 .گذار  میمثبت  تأثرر

 و تحقرهق  متغررههای  رن کوه   به که است تحلرلی یابزار هومیمف مدل که  رنما از ،اساس این بر

سهرمایة   یعنی بررسی چگونگی تهأثرر  ،شو ، برای تحقق هد  تحقرق می مشخص ها رن مران روابط

هها و مبهانی   گری تسهرم  انش، با توجه به یرضهره بر ابعا  بازاریابی کارریرینانه با مرانمیاجتواعی 

 .ه شدکار گریت به 0شر  نظری الگوی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش. 1 شکل

 کر ن منابع اهر 

 گرایییرصت

 یعالی پرش
 تسهیم دانش

 پذیریریس 

 نوروری

 گراییمشتری

 ریرینی ارزش

 شناختی

 ایرابطه

 ساختاری

 سرمایة اجتماعی

 کارریرینانه بازاریابی
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 پژوهشی شناس روش

 .است هوبستگی نوع از توصرفی ،روش برحسبو  کاربر ی هد ، لحاظ به پژوهش این

اند،  ا   کارهای خانگی مستقر  ر استان اصفهان تشرر وصاحبان کسب را تحقرق ة رماریجامع

یههروش  ماننههد  ر یراینههدهایی کههه انههد هههای تمههاریواحههد»( 0112)ماسههون کههه طبههق تعریههف 

تعهدا ی   غرهاب   ر با هوراههی یها   مستق  یر  ی  توسط و  ار  یعالرت بازار به خدما /ت محصو

و  امهور  ا ار  بهرای خهو    مح  سهرونت  یا مسرونی منزل از مال  /مدیر و شو  یم ا ار  کار نرروی

کارهها یراوانهی   و لر  انتخاب این نهوع از کسهب   ،هوچنرن. «کند  یم استفا   کاری یرایندهای اعوال

 . ر اقتصا  بومی بو   است شان تراهوها  ر استان اصفهان و نر

وکارهای خانگی  ر  سترس نرست، جامعه نامعلو  است،  رمار  قرقی از تعدا  کسب که رنما از

 5 از نبایهد های پهژوهش  گویه به نوونه تعدا  نسبتهای عاملی ، با توجه به اینره  ر تحلر بنابراین

 ازرا  ر نظر گریترم و  گوپاسخازای هر گویهپنم  نرز به ،  ر این پژوهش(0930قاسوی، ) باشد کوتر

ی رره گ نوونهه  روشبها حضهور  ر بازارههای محلهی، بها      ، پرسهش  اشهت   31پرسشهنامه   کهه  رنما

 .نوونه  ر نظر گریته شد عنوان بهوکار  کسب 011،  ر سترس

 .شد  است بران 0جدول  اطالعا  مربوط به رن  ر که بو  پرسشنامه ها  ا   گر روری ابزار
 

 پژوهش ةپرسشنام های  پرسشمنابع و تعداد  .1 جدول

 منبع ها تعداد پرسش ابعاد/ متغیر 

 اجتواعی ةسرمای
 3 ساختاری

Nahapiet & Ghoshal (1998) 3 شناختی 
 3 ای رابطه

بازاریابی 
 کارریرینانه

 3 یعالی پرش

Becherer et al. (2012) 

 9 گرایی یرصت
 9 پذیری ریس 

 9 نوروری
 3 گرایی مشتری
 9 ریرینی ارزش

 9 کر ن منابع اهر 
 De Clercq et al .(2013) 5 تسهرم  انش
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 هاداده لیوتحل هیتجز

 ی توصیفیها افتهی

 ةمحهدو   نظهر  از رصهد و   7/13جنسرت مر ها با مرزان  نظر ازپاسخگویان را  ر برشترین یراوانی 

تحصرال ، برشترین یراوانی را مقطهع کارشناسهی    نظر از . هند سال تشرر  می 31تا  91برن  ،سنی

سهایر اطالعها   ر   . نهد سال بو  01تا  1برن  ایرا یعالرت برشترین  ةسابق نظر ازو  ، رصد 7/59با 

 .شد  است بران 0 جدول
 

 توصیفی پاسخگویانمشخصات . 2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی بخش عنوان

 عالرتی ةحوز

 37 33  ستی  صنایع

 99 11 بندی و موا  غذایی بسته

 01 31 پوشاک

 نتعدا  شاغال

 01 01 نفر 9تا  0

 03 52 نفر 7تا  3

 10 000 نفر 01تا  2

 

 گیریبرازش مدل اندازه

بهرای  .  ر این تحقرق، برازش مدل با معرارهای پایایی، روایی هوگرا و روایهی واگهرا بررسهی شهد    

 بایهد مقدار این  و معرار . محاسبه شد( CR) یبرترکایایی  و معرار رلفای کرونباخ و پایایی بررسی پ

روایهی   ،هوچنهرن . باشهد  قبهول   قابه  ی رره گ انهداز  تا پایایی مهدل   ،باشد 7/1یا مساوی با  تر بزر 

گهرا  برای ارزیابی روایی هو. دشپرسشنامه نرز توسط  و معرار روایی هوگرا و روایی واگرا بررسی 

بهرای رن بایهد    قبهول   قابه  محاسهبه شهد کهه مقهدار     ( AVE) شد  استخرا معرار مرانگرن واریانس 

 هها  رنو ابعها    رهها رمتغمعرارهها بهرای    نتایم این (.Hair et al., 2011) باشد 5/1یا مساوی  تر بزر 

 .است 9 جدول با مطابق
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 شده استخراجمیانگین واریانس  آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و. 3 جدول

 شده میانگین واریانس استخراج پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ های پژوهش سازه

 505/1 223/1 299/1 ساختاری

 110/1 307/1 220/1 شناختی

 590/1 233/1 259/1 ای رابطه

 523/1 735/1 721/1 یعالی پرش

 530/1 203/1 770/1 گرایی یرصت

 551/1 710/1 790/1 پذیری ریس 

 513/1 219/1 713/1 رورینو

 105/1 215/1 200/1 گرایی مشتری

 113/1 733/1 753/1 ریرینی ارزش

 190/1 730/1 729/1 کر ن منابع اهر 

 170/1 200/1 712/1 تسهرم  انش

 ،، هوچنهرن اسهت برشهتر   7/1ی پهژوهش از  ها ساز مقا یر رلفای کرونباخ و پایایی ترکربی  هوة

پایایی و روایهی    هد نشان می کهاست،  رمد    ست  به 5/1از  تر بزر  ها ساز نرز برای  AVEمقدار 

 .شد  است بران 3 ر جدول  واگرا نرزروایی بررسی نتایم  .است قبول  قاب هوگرای مدل پژوهش 
 

 های پژوهشروایی واگرای سازه. 4 جدول

 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسازه
           73/1 کر ن منابع اهر 

          72/1 93/1 ریرینی رزشا
         79/1 07/1 30/1 گرایی یرصت
        72/1 93/1 33/1 39/1 گرایی مشتری

       75/1 50/1 39/1 55/1 50/1 نوروری
      71/1 99/1 00/1 97/1 00/1 90/1 یعالی پرش
     73/1 00/1 07/1 05/1 03/1 07/1 03/1 پذیری ریس 

    79/1 99/1 02/1 30/1 93/1 39/1 91/1 30/1 ای رابطه
   70/1 07/1 32/1 05/1 30/1 01/1 93/1 30/1 92/1 ساختاری
  77/1 50/1 03/1 10/1 03/1 99/1 07/1 07/1 99/1 05/1 شناختی

 20/1 30/1 31/1 39/1 31/1 03/1 09/1 03/1 03/1 90/1 99/1 تسهرم  انش
  طر اصلی ماتریس را تشرر   ا   استشد  ق جذر مرانگرن واریانس استخرا. 
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هها  ر مقایسهه بها     شد  برای ههر یه  از سهاز     نشان  ا  جذر مرانگرن واریانس استخرا نتایم 

 .استپرسشنامه  ارای اعتبار کایی  ،بنابراین. است رشتر یگر ب یها هوبستگی رن ساز  با ساز 

 برازش مدل ساختاری

با رویرر  حداق   (SEM)معا ت  ساختاری ی ساز مدلبرای بررسی برازش مدل ساختاری روش 

بهه   بایهد  روابهط  بو نمعنا ار برای بررسیذکر است، شایان . کار گریته شد به( PLS)مربعا  جزئی 

تأیرهد   را رابطهه  معنها اربو ن  31/0 مطلهق  قهدر  مقدار اسهتاندار  بهاتی   .توجه کر  معنا اری مقا یر

 .کند می

  رو ( حهد اسهتاندار   ) بهو    31/0پژوهش هوگهی برشهتر از   ضریب مربوط به مسرر متغررهای 

 کهه  اسهت   یگری معرار تعررن، ضریب .است ارای سطح مناسبی از معنا اری  پژوهشمدل  ،مهرنت

 . ارند را کنندگی برنیپرش قدر  مرزان چه به تحقرق مدل  ر زاهای  رونساز   هدمی نشان
 

 ر کیفیت مدل ساختاریزا و مقادیاثرات بر متغیر درون. 5 جدول

 مقدار معیار سنجش اثر مستقیم ضریب تعیین 

 073/1 - 390/1 تسهرم  انش

 - 110/1  تسهرم  انش← سرمایة اجتواعی

 990/1 - 151/1 بازاریابی کارریرینانه

 - 075/1 - بازاریابی کارریرینانه ← سرمایة اجتواعی

 - 013/1 - بازاریابی کارریرینانه ←تسهرم  انش

 ةبهرای انهداز   95/1و  05/1، 10/1 و سه مقدار برای ضریب تعررن 17/1و  99/1، 03/1سه مقدار 

عنههوان مقهدار مههالک بهرای مقهها یر ضهعرف، متوسههط و قههوی     تهأثرر و مقههدار معرهار سههنمش، بهه   

از بهرازش  مدل سهاختاری    هد شان مین رمد   ست به، که مقا یر (Hair et al., 2011) اند شد  یمعری

 .رخور ار استخوبی ب

 برازش مدل کلی

نررویی  اسم به شاخصی ،ساختاری مدل و گرریانداز  مدل سنمش یا شد ، برای معرارهای بر عالو 
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 گرریانداز  مدل  و هر معرار این .معریی شد  است( 0113)هوراران  و تننهاوس توسط نرز  برازش

 بررسی بهرازش  از پس تواند می محقق ارمعر این توسط ،واقع  ر.  هدمی قرار مد نظر را و ساختاری

 .کنهد  نرز کنتهرل  را کلی بخش برازش خو ، پژوهش مدل کلی ساختاری بخش و گرریانداز  بخش

 برای قوی و متوسط ضعرف، مقا یر عنوان به را 91/1و  05/1، 10/1 سه مقدار (0320) ترکر و یورن 

 .اند معریی کر   رن

                      = 303/1  533/1  329/1   (0                      )  

 .است مدل کلی برازش کلی مدل سنمش برای یا شدة معرار دارمق به توجه با

 پژوهشی ها هیفرضآزمون 

 رزمهو ن  بررسهی و  بهه  یابدمی اجاز  محقق ساختاری و گرریانداز  هایمدل برازش بررسی از پس

ههایی   های پژوهش  و مدل ایما  شد؛ ابتدا یرضهره  زمون یرضرهبرای ر .بپر از  پژوهش هاییرضره

ههایی   کر ،  ر قالب ی  مدل رزمون شد؛ سپس، یرضره که روابط برن متغررهای اصلی را بررسی می

 1 جدول  ر نتایم. کر ، رزمون شد که روابط برن متغررها را با ابعا  بازاریابی کارریرینانه بررسی می

 .است شد    ر 
 

 ها آزمون فرضیهنتایج . 6 جدولادامة 

 نتیجه ضریب مسیر عناداریماعداد  مسیر علی

 اثرات مستقیم

 تأیرد 110/1 0/02 تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 559/1 2/05 بازاریابی کارریرینانه ←تسهرم  انش

 تأیرد 025/1 22/0 یعالی پرش ←تسهرم  انش

 تأیرد 909/1 00/9 گرایی یرصت ←تسهرم  انش

 تأیرد 300/1 91/5 پذیریریس  ←تسهرم  انش

 تأیرد 970/1 00/3 نوروری ←تسهرم  انش

 تأیرد 930/1 79/3 گراییمشتری ←تسهرم  انش

 تأیرد 309/1 27/5 ریرینی ارزش ←تسهرم  انش
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 ها آزمون فرضیهنتایج . 6 جدولادامة 

 نتیجه ضریب مسیر عناداریماعداد  مسیر علی

 اثرات مستقیم

 تأیرد 030/1 77/0 کر ن منابع اهر  ←تسهرم  انش

 تأیرد 537/1 3/01 بازاریابی کارریرینانه ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 351/1 00/7 یعالی پرش ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 930/1 29/3 گرایی یرصت ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 310/1 79/7 پذیریریس  ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 923/1 15/5 نوروری ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 509/1 90/3 گراییمشتری ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 337/1 17/2 ریرینی ارزش ← اجتواعی ةسرمای

 تأیرد 951/1 13/5 کر ن منابع اهر  ← اجتواعی ةسرمای

 اثرات غیرمستقیم

110/1 20/7 بازاریابی کارریرینانه ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  559/1  990/1  مرانمی تأیرد 

110/1 31/9 یعالی شپر ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  025/1  070/1  رانمیمتأیرد  

110/1 03/3 گرایی یرصت ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  909/1  022/1  مرانمیتأیرد  

110/1 32/5 پذیریریس  ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  300/1  037/1  مرانمیتأیرد  

110/1 10/5 نوروری ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  970/1  009/1  تأیرد مرانمی 

110/1 90/5 گراییمشتری ←شتسهرم  ان← اجتواعی ةسرمای  930/1  093/1  تأیرد مرانمی 

110/1 99/1 ریرینی ارزش ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  309/1  053/1  تأیرد مرانمی 

110/1 99/0 کر ن منابع اهر  ←تسهرم  انش← اجتواعی ةسرمای  030/1  003/1  ر  مرانمی 

 وکارهها  بر ابعا  بازاریابی کارریرینانه کسبسرمایة اجتواعی  حاکی از تأثرر مثبت و معنا ار نتایم

. یی  اشهته اسهت  گرا یمشتربرشترین تأثرر را بر بعد سرمایة اجتواعی  دشمشخص  ،هوچنرن. است

کارهای خانگی کهه بهر ایمها  اعتوها  بهرن کارکنهان و       ومال  کسب/مدیر  ا نتایم نشان  ،واقع  ر

 ها هستند، ازروابط  وطریه با مشتریان به  نبال شناخت نرازهای رن مشتریان تورکز کر   و با ایما 

را  مشهتریان، زمرنهه   بها  بلندمهد   ایما  روابط ،هوچنرن .برخور ارند رضایت مشتری باتتر سطوح

هها  بها نرازههای رن   راسهتا  همی برای مشتریان و ایما  نوروری نیریر ارزشها، شناسایی یرصت برای
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مشارکت مشهتریان را   ةکارهای خانگی که زمرنوو  بر این، رن  سته از کسبعال. یراهم کر   است

برنهد، زو تهر از رقبها    یند بازاریابی خهو  بههر  مهی   اها  ر یررن ها شنها رپیراهم کر   و از نقدها و 

توانند سطح نهوروری بهاتتری   و می ندتریعال ها پرشنرازهای بازار را شناسایی کر   و نسبت به رن

 بها  روابهط  نرز حاکی از ایهن اسهت کهه ارتقهای    ( 0111)  اروچو  نتایم پژوهش مرلز. ه باشند اشت

 شناسایی برای مستور جویو جست عاملی برای محوری و مشتری( بعد ساختاری) موجو  مشتریان

 ،هوچنهرن . اسهت  رینهد   و تقاضای پنهان بررور ن نرازهای برای جدید هایاز یرصت یبر ار بهر و 

پذیری ی بر ریس توجه قاب نقش سرمایة اجتواعی  نشان  ا ند وجو ( 0105) هوراران گوترررز و

  ریایتنهد ( 0110)تنهدری و هورهاران   نرهز   نورورانهه های یعالرت زمرنة ر  .کارریرینان  اشته است

برش از هر متغرر  یگری به ایزایش احتوال نهوروری   (مشارکت و روابط)سرمایة اجتواعی  ایزایش

تهأثرر  سهرمایة اجتوهاعی    نرز بران کر ند وجو ( 0101) یررلری و ییالگزاو. کندکو  می هاشرکت

 .گذار وکارها می های نورورانه کسبمثبتی بر یعالرت

وکارههای خهانگی تهأثرر     بر تسهرم  انش کسهب  است توانستهبراساس نتایم، سرمایة اجتواعی 

، زمهانی کهه کارکنههان    ا ایم نشهان  نتهه.  رصهد  اشهته باشهد    0/11 بها ضههریب مثبهت و معنها اری   

و نهوعی روابهط  وسهتانه بهرن خهو  ایمها         باشند کارهای خانگی به یردیگر اعتوا   اشته و کسب

راحتهی تسههرم    بهه اند، های یعالرت خو   اشتهکنند، عالو  بر اینره تمارب و  انشی که  ر سال می

، بها ایمها    هوچنهرن . یابنهد رهز  سهت   توانند از این طریق به ی   انهش جوعهی ن  بلره می کنند، می

ههای  های مشترک، کار تروی و مشارکت برن کارکنان، زمرنه برای تسهرم  انش و ابهراز ایهد    ارزش

کارهای خهانگی مورهن اسهت اعضهای خهانوا        و ر کسب گفتالبته باید . شو خالقانه یراهم می

 زیهرا ، اسهت کارهها  و ر این کسبمحرکی برای تسهرم  انش  ،که این خو  کار کنندمدیر نرز /مال 

های مشترک زیا ی بها  اغلب برن اعضای خانوا   اعتوا  و روابط  وستانه وجو   ار  و ایرا  ارزش

سهرمایة   کننهد وجهو   نرز  ر پژوهش خو  برهان مهی  ( 0109) هوراران ی کلرک و . یردیگر  ارند

خهو  امرهان تسههرم  انهش  ر      و این شو  می  ر شرکت باعث ایما  اعتوا  برن کارکناناجتواعی 

 . هدشرکت را ایزایش می

 طهور   بهه تسهرم  انش بر بازاریابی کارریرینانه تأثرر مثبهت و معنها اری    هوچنرن، نتایم نشان  ا 
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مشخص شد تسهرم  انش برشهترین تهأثرر را بهر     ،هوچنرن. گذار  می رصد  9/55مستقرم به مرزان 

شو  که تسههرم  انهش بهرن     استنباط می گونه نیااین یرضره از نتایم .  اشته است ینیریر ارزشبعد 

ی ابعا  بازاریابی کارریرینانه ررکارگ به ةتواند زمرنکارکنان و ایما  ی   انش چندوجهی  ر ایرا  می

و بهتر  کر  ، توانند نوروریایرا  با تمورع  انش خو  و  یگران می ،واقع  ر. ها ایما  کندرا  ر رن

تواند  ر قالهب شهناخت نسهبت بهه     این  انش چندوجهی می ،هوچنرن. سایی کنندها را شنایرصت

 معتقدنهد ( 0112) هورهاران  و کرنه  . یهی شهو   گرا یمشهتر ی و نیریر ارزشو باعث  اشدمشتریان ب

 مشهتریان  و کارکنهان  بهرن  رن تسههرم و  سهازمان  برهرون  و  رون از عرنهی  و ضونی  انش گر روری

 ی . شهو  منمر یند ایر و محصول  ر نوروری ،و هوچنرن هایرصت شفک و پر ازی اید  به تواند می

هایی که تسههرم  انهش قهوی  ر شهرکت     مدیران شرکت ندنرز بران کر ( 0109) هورارانکلرک و 

بهر اری از  توانند بهه شناسهایی و بههر    و بهتر می ندپذیری باتیی برخور ار، از قدر  انعطا  ارند

 . ها بپر ازند یرصت

بهر ابعها    سرمایة اجتواعی  تسهرم  انش توانسته نقش مرانمی  ر تأثرر  ا نشان  ها ررسینتایم ب

سهرمایة   بهرن  ةنقش مرانمی تسههرم  انهش  ر رابطه    نتایم بررسی. بازاریابی کارریرینانه  اشته باشد

اریابی ابعا  باز هوةنقش مرانمی تسهرم  انش برای  نشان  ا و ابعا  بازاریابی کارریرینانه، اجتواعی 

وجهو  اعتوها ، روابهط  وسهتانه و      ،واقهع   ر. معنها ار اسهت  کر ن منابع  ی اهر استثنا بهکارریرینانه 

ی ررکهارگ  بهاین  انش باعث  و منمر شد ، تواند به تسهرم  انش برن کارکنانهای مشترک میارزش

 (0112) هورهاران  و چهن . کارهای خانگی شو وابعا  بازاریابی کارریرینانه  ر ایرا  شاغ   ر کسب

واحهدها،   و  انش برن منابع تعام  از طریق و اعتوا  اجتواعی اند تبا ت بران کر   زمرنهنرز  ر این 

 . ار  نوروری و ینیریر ارزش بر معنا اری ررتأث

 یریگ جهینت

هرم گری تسه بر ابعا  بازاریابی کارریرینانه با مرانمیسرمایة اجتواعی  سعی شد تأثرر پژوهش این  ر

  سهت  بهزیر  شرح بهنتایم .  شووکارهای خانگی مستقر  ر استان اصفهان بررسی   انش  ر کسب

 .رمد
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و  ر  رصهد  ا  7/53ی بهه مرهزان   ررتهأث سرمایة اجتواعی بر بازاریابی کارریرینانه   ا نتایم نشان 

گرایهی  ر مشهتری مشخص شد سرمایة اجتواعی از برن ابعا  بازاریابی کارریرینانه برشترین تأثرر را به 

، (0930)هورهاران ، طغرایهی و  (0111) هورهاران مرلهو و  ههای  پژوهشبا نتایم این . گذاشته است

 ،(0110)، تندری و هورهاران  (0105) هورارانگوترررز و ، (0111)  اروچو  ، مرلز(0113) لرندمن

 .هوخوانی  ار ( 0101) یررلری و ییالگزاوو 

 ایمها   بهه  زیها ی  توجهه  شهو   یمه  پرشهنها   های خانگیوکار به صاحبان کسب ر هورن راستا 

  سهترابی بهه   بهه  امر این زیراباشند،   اشته شرکت از خار  و  رون ارتباطا  ی، اعتوا  وساز شبره

 خهدما   و محصوت  زمرنة  ر جدید یها یرصت شناسایی و غرررسوی یها را  از زیا ی اطالعا 

 .شو یممنمر خلق ارزش برای مشتریان  ،مهرنت  رو 

ا اری  ر تسهههرم  انههش  ر سههرمایة اجتوههاعی تههأثرر مثبههت و معنهه  ا نشههان  هوچنههرن، نتههایم

هوخهوانی  ( 0109) هورهاران و  کلرک ینتایم با پژوهش این . کارهای خانگی  اشته است و کسب

 . ار 

 ایویهژ   توجه شو می پرشنها  وکارهای خانگی صاحبان کسب ، بهاین پژوهش مینتابا توجه به 

که اهدا  یر ی و جوعی  ر  کنندباشند و تالش   اشته اعتوا  و بهبو  روابط برن کارکنان ایما  به

بهبو  تسهرم  انش برن مهدیر و   مهرنت  رایما  حس اعتوا  و  به امر این زیرای  راستا قرار گررند، 

یهی  گرا یرصهت  ی ونهورور ایما   برای انشی غنی  ر کارکنان  ،تینها  رو  شو ، منمر میکارکنان 

 .کندایما  می

 .اسهت  رصدی تسهرم  انهش بهر بازاریهابی کارریرینانهه      9/55تأثرر   هندة از طریی، نتایم نشان

با نتایم ایهن   راستا همنرز ( 0109) هورارانو  ی کلرک و  ،(0112) هوراران و کرن های پژوهش

 .یرضره است

ترویم یرهن  تسهرم  انش بهرن   شو  بامی پرشنها  وکارهای خانگی به صاحبان کسب بنابراین،

تها محرکهی بهرای     نهد کارکنهان یهراهم ک   عرنی و ضونی  انشخو  و کارکنان، زمرنه را برای بهبو  

 .کار شو وکسب ةبهبو  و توسع برایمال  و کارکنان /ی بازاریابی کارریرینانه توسط مدیرررکارگ به

 ر .  ار بر بازاریابی کارریرینانه ة اجتواعی سرمای ، تسهرم  انش نقش مرانمی  ر تأثررتینها  ر
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و ابعها  بازاریهابی کارریرینانهه نرهز     سرمایة اجتواعی  برن ةنقش مرانمی تسهرم  انش  ر رابط زمرنة

کهر ن   اههر   جز بهابعا  بازاریابی کارریرینانه   ر هوةد نقش مرانمی تسهرم  انش أیرنتایم حاکی از ت

و  اجتوهاعی  تبها ت   مبنی بر اینره (0112) هوراران و چنپژوهش  این نتایم با نتایم. استمنابع 

 راسهتا  ههم برخی ابعها  بازاریهابی کارریرینانهه  ار ،     بر معنا اری ررتأثتسهرم  انش،  از طریق اعتوا 

 . است

شو  با تهرویم یرهنه  تبها ل و تسههرم     کارهای خانگی توصره میوبه صاحبان کسب بنابراین،

اعتوا  و هودلی کهه   ةواسط بهتا  ،خو  به ایما  ی   انش چندوجهی کو  کند انش برن کارکنان 

اسهت بتواننهد کارکنهانی     شهد   مها  یاای که  ر شرکت وجهو   ار ،  بالقو سرمایة اجتواعی  توسط

های محرطی و نرازههای مشهتریان بهه    توانند با شناسایی یرصتپرورش  هند که می نورورخالق و 

   .ا و کسب رضایت مشتریان کو  کنندهی برای رننیریر ارزش
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