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 مقدمه
 و جدید های اوریفن .هستند رو روبه بزرگی های چالش با اقتصادی های فعالیت امروزه

 Blake) اند ساخته دگرگون رکلد را وکار کسب های محیط ،ارتباطات ةزمین در تازه های پیشرفت

et al., 2015.) را خود همواره که شوند می موفق هایی شرکت ،تغییر حالدر پیوسته محیط این در 

 یابند دست رقابتی مزیت به ها فرصت از گیری بهره با و دهند انطباق تغییر حالدر محیط با

(Anabel et al., 2015). اقتصاد، در کارآفرینان های شرکت و افراد کار اهمیت شدنتر پررنگ با 

 است گرفته انجام گذشته سال بیست در ها شرکت این بازاریابی ةزمین در بیشتری های فعالیت

(Blankson & Stokes, 2007.) کارآفرین های شرکت مورددر دانشی های زیرساخت اساس، ینبرا 

 (.Jones & Rowley, 2011) است یافته توسعه بازاریابی های راهبرد و ریزی برنامه های فعالیت و

 بازاریابی» عنوان با مفهومی و کرده تغییر نیز بازاریابی اساسی اصول ،تغییرات این دنبال به

 و کوچک های شرکت فقط شد می تصور که گذشته برخالف .است شده مطرح «کارآفرینانه

 از استفاده توانایی ها شرکت تمام امروزه کنند، استفاده کارآفرینانه بازاریابی از توانند می متوسط

 اشاره بازاریابی عملکرد به کارآفرینانه یرویکرد به کارآفرینانه بازاریابی .دارند را مفهوم این

 فرایندهای به پذیر ریسک و پویا نوآورانه، رویکرد ةدهند نشان کارآفرینانه بازاریابی درواقع، .دارد

 بازاریابی اصطالح (.Sole, 2013) است مشتریان به ارزش رساندن و ارتباط برقراری ایجاد،

 شرایط در که رود می کار به هایی شرکت بازاریابی فرایندهای توصیف برای اغلب کارآفرینانه

 باور به (.Backbro & Nystrom, 2006) ندا فرصت دنبالبه محدود منابع با و بازار نامشخص

 که است هایی روش از متفاوت کامالً کارآفرینان بازاریابی های شیوه ،مدیران و پژوهشگران

 منابع های محدودیت دلیلبه کارآفرینان (.Gilmore, 2010) گیرند می کار به تر بزرگ های شرکت

 مرسوم بازاریابی های شیوه از متفاوت که کنند می استفاده بازاریابی های شیوه از انسانی و مالی

 زیادی های هزینه بودنخالقانه عین در که برند می کار به را بازاریابی از ای شیوه ،درواقع .است

 خلق برای زیادی بالقوة توان کارآفرینان اینکه وجود با (.Martine, 2009) باشد نداشته ها آن برای

 در هایی ضعف کارآفرینان اغلب .است دشواری کار ها آن ةتوسع دارند، درپی پی اقتصادی رشد

 با گاهی بشناسند، را بازار اگر حتی .دارند عمده خریداران با معامله در ویژه به زنی چانه قدرت
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 و طغرایی) شوند می مواجه ،قیمت چه و دسترسی نظر از چه ،اولیه مواد تأمین ةزمین در مشکالتی

 با جدیدی و لقمست بازاریابی ةبرنام به کارآفرین های شرکت این درنتیجه، (.1391 رضوانی،

 توان نمی کارآفرینانه، بازاریابی ةمقول به کافی توجه بدون .دارند نیاز کارآفرینانه بازاریابی عنوان

 (.1391 عباسپور، و الوار جوی زرین) یافت دست توسعه و رشد های شاخص به

 و مستندسازی ،وکار کسب نظران صاحب های دغدغه از یکی اخیر سالیان طی ما کشور در

 .است بازاریابی جمله از عملکردی مختلف های بخش در موفق کارآفرینان های رویه سازی مدل

 و بازاریابی یعنی مدیریت رشتة زیرشاخة دو بیشتر هرچه شدن نزدیک زمینة موضوع این

 بازاریابی» مفهوم در را عرصه این مطالعات توان می کهطوری هب است، کرده فراهم را کارآفرینی

 مناسبی فهم به رسیدن اصطالح این خلق از اصلی مقصود ،درواقع .کرد جوو جست «کارآفرینانه

 و بازاریابی بر کارآفرینانه رفتار تأثیر درک و کارآفرینی و بازاریابی های رشته اشتراک وجه از

 های شرکت تأسیس ،اخیر های سال در .است بوده بازاریابی در نوآورانه رویکردهای اتخاذ

 دستیابی در ها شرکت این از بسیاری ،حالاین با .است داشته چشمگیری رشد ایران در کارآفرین

 شرکت تأسیس اول های سال در متأسفانه و اند نبوده موفق خود ةشد تعیین پیش از اهداف به

 شکست دالیل ترین مهم از یکی ،تحقیقات براساس .اند رفته کنار رقابت ةعرص از ناگزیر

 را بازار یازهاین یرانیا ینانکارآفر از یاریبس است. فروش و یابیبازار چالش یرانا در ینانکارآفر

 درستی بینی پیش ،همچنین .دهند ینم انجام یدرست به را بازار به مربوط یها پژوهش و شناسند ینم

 کارآفرینان از بسیاری .شناسند نمی آن صحیح شکلبه را توزیع های شبکه و ندارند رقبا رفتار از

 وکار کسب شکست موجب درنهایت که دارند بازار در نامتناسب و افراطی های نوآوری ایرانی

 در بازاریابی موضوع اهمیت به توجه با درنتیجه، (.1393 مشایخی، و امیری سید) شود می آنان

 بازاریابی بر مؤثر عوامل شناسایی ضمن پژوهش این در ،ایرانی کارآفرین های شرکت

 در و کرده بندی دسته و شناسایی را کارآفرینانه بازاریابی به نسبت کارآفرینان ذهنیت کارآفرینانه،

 .دشو ارائه زمینه این در موفقیت برای رهنمودهایی انتها

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری
 سال علمی کنفرانس به کارآفرینی و بازاریابی ةرشت دو تعامل ةدربار گرفته انجام تحقیقات ةسابق
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 وکارهای کسب المللی بین انجمن و امریکا بازاریابی انجمن همکاری با که گردد برمی 1987

 ;Hills et al., 2008; Hills & Wright, 2000; Carson & Coviello, 1997) شد برگزار کوچک

Gruber, 2004; Shaw, 2004). بازاریابی معرفی ضمن پژوهشی در (2002) همکاران و موریس 

 سال در یتحقیق در 1هاکلین و والنوفر .اند کرده شناسایی نیز را آن در مؤثر عوامل ،کارآفرینانه

 تحقیقی مار سول .دکردن معرفی کارآفرینانه بازاریابی از جدید یمفهوم را وکار کسب مدل ،2012

 رابطة ،آن بر مؤثر عوامل و23کارآفرینانه بازاریابی معرفی ضمن و هداد انجام 2013 سال در را

 را EM یو .است هکرد بررسی متوسط و کوچک های شرکت عملکرد با را کارآفرینانه بازاریابی

 و گونگور .است هشمردرب بازاریابی عناصر ترکیب و جدید محصول ةتوسع مانند عملکرد تابع

 عملکرد با را ها آن رابطة ،کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل معرفی ضمن نیز (2013)34همکاران

 بازاریابی ابعاد و اند کرده بررسی پرسشنامه و مصاحبه طریق از ترکیه های کارخانه در خالق

 دیگر تحقیقی در .اند دانسته منابع نفوذ اعمال و مشتری کثرت نوآوری، پویایی، را کارآفرینانه

 پیوسته محیط در راهبرد یک را EM ،آن ابعاد و کارآفرینانه بازاریابی معرفی با (2011) ساسی

 یفرایند بلکه ،کارآفرینی و بازاریابی میان ای رابطه تنها نه را EM و کرده محسوب تغییر حالدر

 .ندکن می خلق ارزش هم همکاری با مشتری و کارآفرین دو هر آن در که است دانسته شدهتکمیل

 چهار اند گرفته نتیجه تأسیس تازه المللی بین شرکت نه موردی مطالعة با (2011)45همکاران و توماس

 بر مبتنی نوآورانة محصوالت فرصت، خلق :از اند عبارت کارآفرینانه بازاریابی در اصلی راهبرد

 به وکار کسب مدل معرفی با (2012) هاکلین و والنوفر .بودن قانونی و منابع بهبود مشتری، صمیمیت

 اند کرده بیان (2015) همکاران و مینگ .یافتند دست کارآفرینانه بازاریابی از جدیدی مفهوم

 و نندک می ریزی پایه نوآور صنعت در را وکاری کسب که هستند گذارانی بنیان خالق کارآفرینان

 این به خود پژوهش در نیز (1391) رضوانی و طغرایی .دهند می قرار آن امور رأس در را بازاریابی

 شامل) کارآفرینانه بازاریابی ةگان هفت عناصر شامل اجتماعی ةسرمای که اند یافته دست نتیجه

 .شود می (سازی شبکه و پذیری انعطاف ،سازی سفارشی تجربه، ،گراییفرصت ،غیررسمی ،نوآوری
                                                           
1. Wallnöfer and Hacklin 

2. Entrepreneurial Marketing (EM( 

3. Gungor 

4. Thomas et al. 
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 پژوهش های پرسش
 ند؟ا کدام کارآفرینانه بازاریابی های مؤلفه .1

 ؟است چگونه کیو  روش براساس عوامل این بندیلویتوا و اهمیت .2

 چه کنندگان مشارکت میان درواقع، چیست؟ کیو  روش براساس عوامل این بندی دسته .3

 دارد؟ وجود تحقیق موضوع مورددر مختلفی های دیدگاه و ها ذهنیت

 

 تحقیق روش
 لحاظ از و است گرایی اثبات -تفسیری پارادایم نوع از پژوهش این فلسفی چارچوب

 گردآوری برحسب تحقیق روش .گیرد می قرار کاربردی های پژوهش ةدست در گیری جهت

 در .است ترکیبی نوع از نیز پژوهش این دادن انجام شیوة .است اکتشافی –آمیخته اطالعات

 رویکرد از ها ذهنیت کشف مرحلة در و شده استفاده کیفی روش از اهنظر گردآوری مراحل

 پژوهشی مکانی، نظر از پژوهش این .(اکتشافی عاملی تحلیل) است شده برده بهره کمی

 کشف برای الزم نظری های داده زیرا ،است ای کتابخانه. شود می محسوب میدانی -ای کتابخانه

 آمده دستبه کارآفرینانه بازاریابی ةزمین در موجود منابع ةتوسع و بررسی ،مطالعه از ذهنیت،

 صورت به کنندگان مشارکت از الزم های داده ذهنیت شناسایی برای زیرا ،است میدانی و است

 .است هشد گردآوری میدانی

 

 آماری نمونة و جامعه
 با ای ویژه ارتباط که کند می انتخاب افرادی میان از را افراد ةنمون معموالً پژوهشگر ،کیو پژوهش در

 نفر هشت از اند عبارت پژوهش این کنندگان مشارکت .نددار ای ویژه عقاید یا دارند تحقیق موضوع

 همچنین و ندبود آشنا کارآفرینانه بازاریابی و بازاریابی کارآفرینی، موضوع با که داناتاس از

 موضوع با و ندبود کشور برتر کارآفرینان جزء 1395 -1394 سال در که سمنان برتر کارآفرینان

 و دش آوری جمع گوناگونی منابع از حاضر پژوهش گفتمان فضای .داشتند مستقیم ارتباط تحقیق

 کیو تعبار نمونه 43 درنهایت کیو، عبارت 96 میان از گفتمان، فضای بندی جمع و ارزیابی از پس

 از حاصل اطالعات آوری جمع از پس .شد انتخاب خبرگان از نظرسنجی از پس ،(کیو دسته)
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 عبارات از کیهر .شد تحلیل کیو عاملی تحلیل روش با اطالعات این کیو، سازی مرتب

 این .شد نوشته کیو کارت نام به کارت یک روی ها آن از کیهر به مربوط کد با شده شناسایی

 یکسان یکدیگر با کامالً ...(و نگارش، سبک قلم، اندازه، رنگ، شکل،) ظاهری نظر از ها کارت

 دستورالعمل اساسبر تا گرفت قرار پژوهش کنندگان مشارکت اختیار در ها کارت این سپس .بودند

 اینکه از پس .دهند قرار کیو نمودار روی را ها کارت از کیهر ،کیو سازی مرتب

 نمونة عبارات به ها آن امتیازدهی نحوة ،کردند سازی مرتب را ها کارت پژوهش کنندگان مشارکت

 حاصل های داده .دش آوری جمع و ثبت شده طراحی مخصوص فرم طریق از کیو نمودار روی کیو

 کیو عاملی تحلیل کمک به تا دش وارد SPSS افزار نرم در کنندگان مشارکت سازی مرتب از

 پژوهش های پرسش به آن کمک به و دشو شناسایی کنندگان مشارکت این مختلف های ذهنیت

 کیو های داده ماتریس تحلیل برای آماری روش ترین اصلی عاملی، تحلیل روش .شود داده پاسخ

 1«کیو عاملی تحلیل» عبارت از ،رو این از .است «افراد» میان همبستگی نیز روش این مبنای .است

 شوند می بندی دسته متغیرها جای به افراد عاملی، تحلیل فرایند در شود تأکید تا شود می استفاده

 (.1386 فرد، خوشگویان)

 

 پایایی و روایی

 با مصاحبه و نظری ادبیات مرور با کیو نمونة نخست پژوهش، این در روایی بررسی برای

 و خبره استادان از تعدادی اختیار در آن از پس و دش آوری جمع کنندگان مشارکت از تعدادی

 ةدربار ها آن ابهامات و نظرها گردآوری از بعد و گرفت قرار کنندگان مشارکت از تعدادی

 متعددی ابزارهای طریق از کیو  روش در پایایی .شد نهایی پژوهش ةپرسشنام ،ها گزاره

 درمورد آزمون -آزمون .است مجدد آزمون -آزمون ابزارها این از یکی .شود می گیری اندازه 

 نشانگر که آمد  دست به درصد 86 همبستگی ضریب و شد اجرا دوباره هنمون افراد از درصد 20

 .است پایایی از باالیی سطح

 

                                                           
1. Q-factor Analysis 
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 ها یافته
 موضوع با که شود می کارآفرینانی و استادان از نفر هشت شامل حاضر تحقیق گفتمان فضای

 .شود می گزارش 1 جدول در ها آن شناختی جمعیت های ویژگی و دارند مستقیم ارتباط

 
 تحقیق کنندگان مشارکت مشخصات. 1 جدول

شغلیسابقةکنندهمشارکتپستتحصیالتسطحسنکنندهمشارکت
 20 علمی هیئت عضو دکتری 45 1
 32 علمی هیئت عضو دکتری 56 2
 10 فروش مدیر لیسانس فوق 35 3
 23 (کارآفرین فرد) مدیرعامل لیسانس 51 4
 9 (کارآفرین فرد) مدیرعامل لیسانس فوق 37 5
 10 (کارآفرین فرد) مدیرعامل لیسانس فوق 62 6
 18 علمی هیئت عضو دکتری 43 7
 12 (کارآفرین فرد) مدیرعامل لیسانس فوق 40 8

 

 سازی مرتب مراحل و کیو دستة شکیلت
 به و است گرفته انجام های مصاحبه و ای کتابخانه مطالعات از ترکیبی که کیو عبارات مجموعة

 .شود می مشاهده 2 جدول در ،است رسیده نیز خبرگان نظر یدأیت
 

کیو. عبارات 2جدول 
منبعکیونمونةعبارتکد

 5 مصاحبة بودن فعال فوق 1
 1 ةمصاحب ها فرصت تشخیص و شناخت 2
 (2008) همکاران و موریرتی ،3 ةمصاحب مشتری با ارتباط شدت 3
 1 ةمصاحب خالقیت و نوآوری 4
 (2011) همکاران و توماس ریسک مدیریت 5
 (2008) همکاران و موریرتی ،(2002) موریس (کمتر منابع با بیشتر کار) منابع کردن اهرم 6
 (2002) کالینسون ارزش خلق و ایجاد 7
 والنوفر ،(2011) همکاران و توماس ،(2013) سول کارآفرین شخصی های شبکه و سازی شبکه 8

 (2013) هاکلین و
 1 ةمصاحب دسترسدر سرمایة 9
 (2013) سول خالقانه بازاریابی 10
 (2013) سول R & D بازخورد 11
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کیو. عبارات 2جدول 
منبعکیونمونةعبارتکد

 همکاران و موریرتی ،(2011) همکاران و توماس کارآفرین شخصی صفات و ها ویژگی 12
 2 ةمصاحب ،(2008)

 5 ةمصاحب دهان به دهان تبلیغات 13
 (1391) رودآبادی خانی و کوچصفهانی بردبار بازاریابی های راهبرد طراحی 14
 (2013) سول بازار نیازهای بصری درک 15
 (1391) رودآبادی خانی و کوچصفهانی بردبار سازمانی فرهنگ 16
 (2013) سول بازار محیط در رقابت شدت 17
 3 ةمصاحب خرید برای تر راحت و جدیدتر های راه ارائة 18
 های نوآوری در مشتریان دادن مشارکت 19

 شرکت
 3 ةمصاحب

 6 ةمصاحب جدید محصوالت توسعة 20

 عملکرد بر نظارت برای هایی فعالیت 21
 بازاریابی

 6 ةمصاحب

 و الکترونیک تجارت از گسترده استفادة 22
 اینترنت

 (2011) همکاران و توماس ،(2002) موریس

 (2008) همکاران و موریرتی ،(2012) موریش کالن های سیاست نقش 23
 6 ةمصاحب کارکنان به عمل استقالل دادن 24
 (2002) کالینسون شرکت ةانداز 25
 1 ةمصاحب مدیران و کارکنان دانشگاهی تحصیالت 26
 5 ةمصاحب ثباتبا محیطی شرایط 27
 (2002) موریس ،(2011) همکاران و توماس برندینگ 28
 (2013) سلیکان و ارن اغلو، هاکی ،(2012) موریش بازاریابی های تاکتیک 29
 (2013) سلیکان و ارن اغلو، هاکی ،(2012) موریش بازار ساختار 30
 5 ةمصاحب رقابتی مزیت داشتن 31
 (2013) هاکلین و والنوفر فروش کادر فروش توانایی 32
 6 ةمصاحب جدید مشتریان جذب توانایی 33
 5 ةمصاحب بازار در نفوذ توان 34
 ،(1391) رودآبادی خانی و کوچصفهانی بردبار توزیع های کانال 35

 (1388) یاحمد و آذر و حسینی ،رضوانی
 5 و 4 ،1 ةمصاحب تبلیغات 36
 3 ةمصاحب بازرگانی های نمایشگاه در شرکت 37
 2 ةمصاحب اولیه مواد تأمین منابع به دسترسی 38
 پیوستة تغییرات با مواجهه در سازمان توانایی 39

 محیطی
 1 ةمصاحب

 5 و 1 ةمصاحب کارکنان آموزش 40
 (2013) هاکلین و والنوفر ،(2002) موریس کارآفرینانه و خالق رهبری 41
 (2012) موریش ،(2011) همکاران و توماس باارزش و کمیاب منابع داشتن 42
 (2012) موریش رقبا اطالعات 43

 ادامة
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 کیو عاملی تحلیل
 معمول و مرسوم روشی که شد استفاده همبستگی ماتریس از عاملی تحلیل دادن انجام منظور به

 اعداد .است متعامد چرخش نوعی که یافتند چرخش 1واریماکس روش به ها عامل .است

 2.هستند اصلی های مؤلفه روش به کیو عاملی تحلیل از شده استخراج
 

 شده تبیین کل واریانس. 3 جدول
یافتهچرخشماتریس

الگوها
کلجمعواریانسدرصدتجمعیواریانس
486/40 
491/67 

486/40 
005/27 

239/3 
360/1 

1 
2 

 

 شدند شناسایی (ذهنی الگوی) عامل دو عوجمدرم ،کنندگان مشارکت های دیدگاه به توجه با

 عامل ،3 جدول اساسبر .دهند می پوشش و کنند می تبیین را کل واریانس درصد 491/67 که

 درصد 005/27 دوم( یذهن یالگو) عامل و کل واریانس درصد 486/40 اول( یذهن یالگو)

 با .شود می مشاهده ها عامل ةیافتچرخش ماتریس ،4 جدول در .دهند می تشکیل را کل واریانس

 .اند شده مشخص ،گیرند می قرار ذهنی الگوی دو این از هریک در که افرادی ماتریس، این به توجه
 

 ها عامل ةیافت چرخش ماتریس. 4 جدول

کنندگانمشارکت
الگوها

اولذهنیالگوی دومذهنیالگوی
 -085/0 844/0 1 ةکنند مشارکت
 801/0 138/0 2 ةکنند مشارکت
 776/0 063/0 3 ةکنند مشارکت
 770/0 223/0 4 ةکنند مشارکت

 199/0 587/0 5 ةکنند مشارکت
 193/0 696/0 6 ةکنند مشارکت
 279/0 684/0 7 ةکنند مشارکت

 174/0 723/0 8 ةکنند مشارکت

                                                           
1. Varimax 

 .است شده استفاده Component عبارت از عامل جای هب SPSS افزار نرم در دلیل همین به. 2
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/ از تر بزرگ عاملی بارهای اینکه به توجه با

2 58

40
41

 یبارها درصد 99 نانیاطم با ،هستند 

 ،5 ،1 کنندگان مشارکت جه،یدرنت (.1386 فرد، انیخوشگو) هستند دار یمعن شده رنگ یعامل

 طور به 4 و 3 ،2 کنندگانمشارکت و اول (یذهن یالگو) عامل مشترک طور به 8 و 7 ،6

 .دهند یم لیتشک را دوم (یذهن یالگو) عامل مشترک

 

 ها تیذهن ییشناسا
 بیترتبه را دوم و اول یذهن یالگوها یبرا آمدهدست به یعامل یازهایامت 6 و 5 یها ولجد

 یالگوها در ،نیتر تیاهم یب تا نیتر مهم از ها گزاره مفهوم و بیترت قت،یحقدر .دنده یم نشان

 .شود یم داده نشان یخوب به 6 و 5 ولجد در مختلف، یذهن
 

 اول ذهنی الگوی برای عاملی امتیازهای آرایة. 5 جدول
امتیازگزاره

 43 بازار در نفوذ توان
 42 خالقیت و نوآوری

 41 بازار ساختار
 

 3 مدیران و کارکنان دانشگاهی تحصیالت
 2 محیطی پیوستة تغییرات با مواجهه در سازمان توانایی

 1 سازمانی فرهنگ

 

 بازاریابی های قابلیت :اول ذهنی الگوی

 و خالقیت بازار، در نفوذ توان ذهنی، الگوی این کنندگان مشارکت دیدگاه و ذهنیت اساسبر

 .هستند کارآفرینانه بازاریابی اصلی عامل بازار، ساختار و نوآوری

 نفوذ برای باال توان داشتن کارآفرین های شرکت بازاریابی موفقیت شرط ،گروه این باور به

 بازار ساختار .است -نوآوری و خالقیت از حمایت منظور به سازمان توانایی همچنین و بازار در

 چندجانبه، انحصار ساختار انحصاری، رقابت ساختار کامل، رقابت ساختار اینکه به توجه با نیز

 در چندجانبه انحصار ساختار یا تقاضا طرف در کامل انحصار ساختار کامل، انحصار ساختار
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 ،رکلد .کند می ایفا ها شرکت این شکست یا موفقیت در ای عمده نقش ،باشد تقاضا طرف

 های قابلیت محور حول بیشتر کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل مورددر گروه این ذهنیت

 .چرخد می بازاریابی
 

 دوم ذهنی الگوی برای عاملی امتیازهای آرایة .6 جدول
امتیازگزاره

 43 دهان به دهان تبلیغات
 42 مشتری با ارتباط شدت

 41 توزیع های کانال
 

 3 جدید محصوالت توسعة
 2 برندینگ

 1 شرکت ةانداز
 

 ارتباطات :دوم ذهنی الگوی

 شدت ،دهان به دهان تبلیغات ذهنی، الگوی این کنندگان مشارکت دیدگاه و ذهنیت اساسبر

 .شوند می محسوب کارآفرینانه بازاریابی اصلی عامل توزیع، های کانال و مشتری با ارتباط

 دهان به دهان تبلیغ کارآفرین های شرکت بازاریابی موفقیت الزامات از یکی ،گروه این باور به

 از ،خدمات یا کاال توصیة بار هر با برند، نمی شخصی عنف شیء آن تبلیغ از که افرادی زیرا است،

 شمار به تبلیغات نوع معتبرترین از یکی تبلیغ نوع این درنتیجه و گذارند می مایه خودشان اعتبار

 و مشتری نگهداری مشتری، کشف با را خالقانه های نگرش کارآفرینانه بازاریابی ،همچنین .آید می

 بازاریابی بر مؤثر عوامل ترین مهم از دیگر یکی گروه، این دیدگاه از .کند می ترکیب مشتری توسعة

 راحتی به توزیع عنصر بازاریابی آمیختة مؤلفة چهار میان از زیرا است، توزیع های کانال کارآفرینانه

 گروه این ،رکلد .شود می تلقی تر مناسب رقابتی مزیت ایجاد برای بنابراین، ؛تنیس وبرداریالگلقاب

 .دارند توجه ارتباطات به بیشتر کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل مورددر

 

 تحقیق های پرسش بررسی
 و ها استدالل ،نتایج اساسبر و دوش می مطرح حاضر پژوهش های پرسش از هریک ادامه،در

 .دوش می داده پاسخ ها آن به محقق هایسیرتف
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 ند؟ا کدام کارآفرینانه بازاریابی های مؤلفه :تحقیق اول پرسش

 مانند) مختلف منابع به مراجعه و موضوع ادبیات مرور با پژوهش این اول پرسش به پاسخ

 و گفتمان فضای بندی جمع و ارزیابی ،(...و جمعی افکار از استفاده مصاحبه، دادن انجام

 عبارتبه ؛است پذیر امکان (شده شناسایی عبارت 43) کیو ةنمون عبارات انتخاب درنهایت

 عامل 43 گفت باید ،کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل زمینة در پرسش به پاسخ در دیگر،

 ادبیات با مقایسه و خبرگان از نظرسنجی کمک به پژوهش گفتمان فضای ارزیابی از حاصل

 .اند شده گزارش 2 جدول در که اند شده مطرح کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل ،موضوع

 است؟ چگونه کیو  روش براساس عوامل این بندی اولویت و اهمیت :تحقیق دوم پرسش

اینرب .شود مشخص عامل 43 این بندی اولویت و اهمیت باید دوم پرسش به پاسخ برای

شناسایی ذهنی الگوی دو طبق عوامل این کیو، عاملی تحلیل نتایج از استفاده منظور به و اساس

 را امتیاز بیشترین ذهنی الگوی هر در که ای کننده مشارکت نظر مبنای بر همچنین و شده

 .شود می داده نشان 7 جدول در ،است آورده دستبه ها عامل ةیافتچرخش ماتریس اساسبر

 اهمیت اساسبر شده شناسایی عوامل دش مشخص شده تبیین واریانس کل ،7 شماره جدول طبق

 اهمیت اول ذهنی الگوی در شدهشناسایی عوامل ،مثال برای ؛است بیان قابل ذهنی الگوهای

 را کل واریانس از درصد 486/40 اول ذهنی الگوی رازی دارد، دوم ذهنی الگوی از بیشتری

 همان به دوم و اول ذهنی الگوهای در شدهشناسایی عوامل این اهمیت درنتیجه، .کند می تبیین

 .شود می مشاهده  7 جدول در که است ترتیبی

کیو چیست؟ درواقع، میان   بندی این عوامل بر مبنای روش دسته :تحقیق سوم پرسش

 های مختلفی درمورد موضوع تحقیق وجود دارد؟ ها و دیدگاه کنندگان چه ذهنیت مشارکت

 درمورد متمایز دیدگاه و ذهنیت دو یا ذهنی الگوی دو شناسایی به درمجموع پژوهش، این نتایج

 .ارتباطات. 2 و بازاریابی های قابلیت. 1: از اند عبارت که شد منجر کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل
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 ترین مهم و ذهنی الگوهای اساسبر کارآفرینانه بازاریابی بر مؤثر عوامل ترین مهم بندی اولویت. 7 جدول

 ذهنی الگوهای افراد

ذهنیالگویاساسبرعواملترینمهمذهنیالگوی
نظراساسبرعواملترینمهم

ذهنیالگویةکنندتبیینفردترینمهم

 اول
 بازار در نفوذ توان

 خالقیت و نوآوری

 بازار ساختار

 بازاریابی های تاکتیک

 رقابتی مزیت داشتن

 جدید محصوالت توسعة

 دوم
 دهان به دهان تبلیغات

 مشتری با ارتباط شدت

 توزیع های کانال

 دهان به دهان تبلیغات

 جدید مشتریان جذب توانایی

 سازی شبکه
 

 گیری نتیجه و بحث
 بوده کارآفرینانه بازاریابی درمورد کارآفرینان ذهنیت بندی دسته و شناسایی دنبال به حاضر تحقیق

 با آشنا و متخصص کارآفرینان و استادان از نفر هشت کیو روش از استفاده با راستا، این در. است

 ،درنهایت .شد بررسی کارآفرینانه بازاریابی مورددر ها آن ذهنیت و شدند انتخاب تحقیق موضوع

 اطالعات تحلیل از پس که گرفت قرار یادشده نفر هشت اختیار در شدهشناسایی عامل 43

 که دارند کارآفرینانه بازاریابی مورددر ذهنی الگوی دو درمجموع ها آن دش مشخص شده کسب

 میان در حاضر پژوهش جایگاه تعیین منظور به .«ارتباطات» و «بازاریابی های قابلیت» :از اند عبارت

 .شود می مقایسه مشابه های پژوهش با پژوهش این نتایج قبلی، های پژوهش

 درجة بیشترین اصلی عامل سه ،گرفت نام بازاریابی های قابلیت که اول ذهنی الگوی در

 :از اند عبارت که داشتند کارآفرینانه بازاریابی رد را اهمیت

 که راستاست هم (2002) موریس پژوهش نتایج با شاخص این: بازار در نفوذ توان( الف

 در کارآفرینانه بازاریابی بر تأثیرگذار عامل ترین مهم بازار در نفوذ توان است داده نشان

 در نوآوری و خالقیت طریق از کارآفرینانه بازاریابی و است متوسط و کوچک های شرکت

 توماس ،همچنین .شود می شرکت سوددهی موجب رقابتی مزیت کسب با و کند می نفوذ بازار

 نفوذ قدرت کارآفرینانه بازاریابی اصلی های راهبرد از یکی اند داده نشان (2011) همکاران و

  .استراست هم حاضر پژوهش ةیجنت با نتیجه این که است بازار در ها شرکت
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 قرار راستا  یک در (2013) مار سول تحقیق ةیجنت با نیز نتیجه این :نوآوری و خالقیت( ب

 بازاریابی موفقیت موجب ها شرکت ةنوآوران و خالق رویکرد است داده نشان که دارد

  .شود می کارآفرینانه

 و ارن اغلو، هاکی قبیل از محققانی پژوهش راستای در نیز نتیجه این :بازار ساختار( ج

  .دارد قرار (2013) سلیکان

 که داشتند را اهمیت باالترین شاخص سه ،گرفت نام ارتباطات که دوم ذهنی الگوی در

 :از اند عبارت

 است داده نشان که راستاست هم مار سول تحقیق با شاخص این: دهان به دهان تبلیغات( الف

 .دارد کارآفرینانه بازاریابی بر معناداری و مثبت تأثیر ها شرکت برای مثبت دهان به دهان تبلیغات

 رفته کار هب (2010) ویراواردنا و مورت تحقیق در شاخص این :مشتری با ارتباط شدت (ب

  .است

 راستا یک در (1388) همکاران و رضوانی پژوهش ةیجنت با نتیجه این :توزیع های کانال( ج

 .است کارآفرینانه بازاریابی ةگانهفت ابعاد از یکی سازی شبکه اند داده نشان که دارد قرار

 های پیشنهاد به باید کارآفرینانه بازاریابی اجرای در موفقیت منظور به کارآفرین های شرکت

 :باشند داشته توجه زیر کاربردی

 :بازاریابی های قابلیت بر بیشتر تمرکز (الف

 از بازار در بیشتر نفوذ برای کارآفرینان و رانیمد شود می پیشنهاد :بازار در نفوذ 

 و مشتریان جذب تبلیغاتی، های برنامه ،(تر پایین قیمت) قیمتی نفوذ های راهبرد

 شرایط در مانور و محصول از استفاده به کننده مصرفغیر افراد تشویق رقبا، گران واسطه

 .کنند استفاده پرداخت

 و شرکت انداز چشم و اهداف ساختنروشن با کارآفرینان و مدیران :خالقیت و نوآوری 

 خلق .کنند تقویت ها آن در را نوآوری و خالقیت توانند می کارکنان به آن رسانی اطالع

 از بتوان تا شود سازی فرهنگ بازاریابی تا تولید از واحدها تمام ةبرنام در باید نوآوری

 .کرد استفاده شرکت رقابتی مزیت عنوان به آن
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 همچنین و بازار به ورود از قبل کارآفرین های شرکت شود می پیشنهاد :بازار ساختار 

 دقت به را فعالیت برای نظر مورد بازار ساختار ،خود بازاریابی های برنامه تدوین هنگام

 .ندکن بررسی

 :سازنده و مؤثر ارتباطات برقراری (ب

 استفادة برای کارآفرین های شرکت بازاریابان شود می پیشنهاد :دهان به دهان تبلیغات 

 برای جایزه عنوان به رایگان ةهدی دادن مانند راهکارهایی از تبلیغات شیوة این از مؤثرتر

 های شبکه در صفحات ایجاد همچنین و جدید مشتریان جذب یا محصول فروش

 .کنند استفاده اجتماعی

 سیستم یک داشتن مشتریان با پیوسته و مؤثر ارتباط برای :مشتری با ارتباط شدت CRM 

 فواصل در و کرد ثبت آن در را مشتریان اطالعات بتوان طریق از تا است مفید مناسب

 .بود ارتباط در ها آن با مشخص زمانی

 کاال رساندن برای قوی و مناسب توزیع سیستم یک طراحی و انتخاب :توزیع های کانال 

 رأس در باید ،نهایی کنندگان مصرف و فروشان خرده دست به مناسب مکان و زمان در

 .گیرد قرار شرکت بازاریابی کارهای

 و ها گیری تصمیم در مدیران مستقیم تأثیر و کارآفرینانه بازاریابی اهمیت به توجه با

 کارآفرینانه بازاریابی موفقیت منظور به گذاری سیاست ادهایپیشنه ادامهدر ،سازمان های سیاست

 :دوش می ارائه

 ؛یابد استقرار بازار در بهتر نفوذ منظور به مستقیم توزیع نظام .1

 ها شرکت برای رقابتی مزیت نوع یک توزیع های کانال ساختار نوع اینکه به توجه با .2

 طراحی زمینة در باید بازاریابی مدیران و توزیع کانال مدیران شود، می محسوب

 ها آن از رقبا برداری کپی امکان حد تا که دهند انجام اتیاقدام جدید توزیع های سیستم

 ؛شود غیرممکن

 جای بر ارتباطی های کانال دیگر با مقایسه در بیشتری ةبالقو اثر دهان به دهان تبلیغات .3

 گرفتننظردر با توانند می کارآفرینان ،دهان به دهان تبلیغات تأثیر به توجه با .گذارد می
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 بازاریابی کردنتمرین با و مناسب خدمات و امکانات کردنفراهم طریق از و عوامل این

 کنترل توانند می کارآفرینان ،رویکرد ینا گرفتننظردر با .گذارندب تأثیر wom بر رابطه

 و بسازند مدارمشتری شرکتی و باشند داشته شفاهی های پیشنهاد و ها توصیه روی بیشتری

 .دهند کاهش را موانع

 کهآنجا از .دشو می ارائه آتی تحقیقات برای یهای پیشنهاد حاضر، پژوهش نتایج به توجه با

 در هایی فرضیه ةمثاب به را آن نتایج توان می ،است هبود اکتشافی ماهیت نظر از پژوهش این

 انجام نیز دیگر آماری جوامع در را تحقیق این توان می همچنین، .کرد بررسی آتی های پژوهش

 بخش آن افراد های خواسته و یفرهنگ اجتماعی، شناختی، جمعیت های ویژگی به توجه با و داد

 .یافت دست متفاوتی نتایج به جامعه از
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