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 مقدمه
یادینی تغییرات اخیر هایدهه در  آمده که طی آن   وجود به وکارکسبببب محیط در بن

بنیان ی دانشهاشببرکتو  (Lucy et al, 2014) عام طوربهمتوسببط  و کوچک وکارهایکسببب

 Eshliki) خواهند داشت عهده در توسعه اقتصادی کشورها بر ایگسترده نقش، خاص طوربه

et al, 2015) .سب صوص ک شین در خ سط و کوچککارهای وتحقیقات پی شان  متو همواره ن

ست که این کسب شتری پذیریکارها از انعطافوداده ا  با را خود توانندمیر بوده و برخوردا بی

 & Jakubiak) ددهنبب نشببببان واکنش ترسبببری  وکرده  محیطی منطبق پرشبببتبباب تغییرات

Chrapowicki, 2018) .قابلیت شبببرکت در ای اد  صبببورتبههای کارآفرین در بنگاه تیموفق

مانند بازگشبببت  یکم یابزارها لهیوسببببهو  ی گردیده اسبببتپردازمفهوم قبولقابلخروجی 

نا، مانند دانش و ت ربهیفی ک یو ابزارها، یرهفروش و غ، سبببود، گذارییهسبببرما بهبود  ییتوا

 Sarwoko)شببودمی یریگاندازه مانند آنیط و به مح ییو خدمات و پاسببخگو یداتتول یفیتک

et al, 2013) .شترک میان کارآفرینی و بازاریابی صل م بازاریابی کارآفرینانه نمود  ختهیدرآم، ف

های آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مفاهیم سبببنتی چارچوب. (1389، )گالبی و همکاران یابدمی

و نقش  دانسببتهو اسبباسبباه راه خود را از آن جدا  کشببیدهرا به چالش  4pپایه در بازاریابی مانند 

 ,Morrish) کندایفا میوکارهای کوچک و متوسبببط ی در موفقیت کارآفرینانه کسبببباژهیو

ای ویژه های کارآفرین از اهمیتدهد که بازارگرایی برای شببرکتها نشببان میپژوهش. (2011

ست سری  به، انطباق با محیط، یادگیری نهیدرزمها را زیرا آن، برخوردار ا صت واکنش  ها و فر

 . (joo et al, 2012)سازدمیتهدیدهای محیطی توانمند 

با یای امروز  جه در دن بت بین  به تو قا عات و شببببدت روزافزون ر قارن اطال افزایش ت

سب سبکارگیری روشبه ،وکارهاک سامان دادن به ارکان مختلف ک وکار به های نوآورانه در 

سبجزئی جدایی صاحبان ک ست وکارها تبدیلناپذیر از وظایف کارآفرینان و  در این . شده ا

از بازاریابی کارآفرینانه و توجه خاص به ای اد بدیل اسبببتفاده درسبببت راسبببتا توجه به نقش بی

های تواند بنگاهارزش ویژه برای مشبببتریانه که تاکنون کمتر موردتوجه قرارگرفته اسبببته می

های وکارهای سببنتی که معمو ه دارای سببرمایهکارآفرین را همیشببه یک گام جلوتر از کسببب

ستند قرار  شتری ه سب دادهبی ضمین نمایدوکار کارآفریناو موفقیت ک در این خصوص . نه را ت
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بازاریابی کارآفرینانه در کسبببب و کارهای مختلف سبببازی بومی در مورد مفهومهایی پژوهش

ند پژوهش ان ام شبببده توسبببط گالبی و همکاران) ( و 1395مبارکی و همکاران)، (1389مان

ست1395طغرایی و همکارن) صورت گرفته ا ضر پژوهش تمایز وجه میان این در .(   سایر با حا

 و کسببب موفقیت در کارآفرینانه بازاریابی آمیخته نقش بررسببی ،گرفته صببورت هایپژوهش

 در این رابطه است. بازارگرایی مفهوم گری تعدیل نقش و بنیان دانش کارهای

صاحبان کسب سین/ ، متوسط کارآفرین مبتنی بر دانش و فناوری و وکارهای کوچکمؤس

شته وای اغلب دیدگاه بازارگرایانه ستند ندا صی ه ص همواره با چالش . بنابراینافرادی فنی/تخ

صو ت خود به بازار  ضه مح شند. ازاینمی روروبههایی جهت عر با توجه ، هادر این بنگاه روبا

سک سرمایه محدود و ری ستندبه  صاحبان این ، هایی که با آن مواجه ه سایی اقداماتی که  شنا

گاه ند هابن با  بتوان هت برخورد  های پیشج ند بازار مای خاذ ن هت رو ات گیری و همچنین ج

سببایر  راهنمایی برایتواند می، دهندای که برای رف  نیازهای بازار از خود نشببان میبازارگرایانه

، لذا چالش اصلی در این تحقیق. بنیان جهت کسب موفقیت کارآفرینانه شودهای دانششرکت

های کوچک و متوسبببط کارآفرین کارآفرینانه در بنگاههای موفقیت شبببناسبببایی ابعاد و مؤلفه

. ت کارآفرینانه استیها بر موفقمبتنی بر دانش/فناوری و بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی این بنگاه

 عنواننقش آن بهبا توجه به اثر بسبببزای بازارگرایی در رف  نیازهای مشبببتریان و بازار، همچنین 

 اسبباس بر بنیاندانش یهاشببرکت با توجه به اینکه توسببعه. شببدر در این رابطه سببن یده گتعدیل

پارک در اغلب ینوآور و دانش ناور و علم یهامراکز رشبببد و   لذا، گیردمی صبببورت یف

 عنوانبنیان مسببتقر در مرکز تحقیقاتی اصببفهان بهوکارهای کوچک و متوسببط دانشکسببب

 . اندشده انتخابموردمطالعه 

 پیشینه پژوهشمروری بر مبانی نظری و 
 یبلند پروازانه و یرخطیغ، برنامه بدون اقدامات فیتوص یبرا ایواژه نانهیکارآفری ابیبازار

ست یمتوسط و کوچک وکارهایکسب در نیکارآفر سطهکه به ا  کرده رشد ینیکارآفر یوا

یت. اسبببت عال نه در بازاریابی یهادرواق  ف نا از منظر  متوسبببط و کوچک یهابنگاه کارآفری

 و یمشخط صورتبه، بازار در شدهتیتثب قواعد دنیکش چالش به از که است یرفتار یتخصص

شود یاتخاذ م های موجود در بازارفرصت از یبرداربرای بهره دیجد یکارهاراه  ادیا منظوربه
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هالتمن. (1391، )خداداد حسبببینی و گالبی نه را 2011)1هیلز و  نا کارآفری یابی  بازار ند  ( فرآی

، نوآوریمنظور خلق ارزش برای مشببتری از راه ها بهصببورت دنبال کردن مشببتاقانه فرصببتبه

 . گیرندپذیری در نظر میسازی و انعطافشبکه، مشارکت فعال در بازار، خالقیت

 که آن ا و از هشبببودیم محسبببوب یابیبازار یهاتیفعال یاصبببل جوهره یابیبازار ختهیآم

 و انیمشببتر به یدسببترسبب ل عدمیقب از ییهاتیمحدود با متوسببط و کوچک وکارهایکسببب

 بر، انیمشبببتر حفظ و جذب منظوربه، باشبببندیم روروبه یابیبازار گسبببتره در یمال تیمحدود

ترفی  و  محصول توسعه بازار و بالقوه یتقاضا ییشناسا ازجمله یاخالقانه و نوآورانه یندهایفرا

به یه مییغ ییهاروش آن  مدون تک ندر عه که، کن تهیآم" هاتالش نیا م مو  یابیبازار خ

 . (1391، دارد )خداداد حسینی و گالبی نام "نانهیکارآفر

های حال باید به این نکته توجه کرد که اسبببتفاده از آمیخته بازاریابی کارآفرینانه برای بنگاه

دهد که بکارگیری آمیخته بازاریابی ها نشبببان میپژوهشمتوسبببط چه منفعتی دارد  وکوچک

ارآفرینانه کرد و موفقیت کعمل، پذیریتواند بر عوامل مختلفی از جمله رقابتکارآفرینانه می

صببورت موفقیت کارآفرینانه به. (Ismail & Zainol, 2018)ثیر مثبتی داشببته باشببدأها تکتشببر

یده گاپد ند های چ یار مل مع که شببببا یده  مالی اسببببت تعریف میای پیچ مالی و غیر نه 

طور مناسببب متأسببفانه مفهوم موفقیت کارآفرینانه نه به. (Staniewski & Awruk, 2019)شببود

. (Wach et al, 2016)صببورت مبسببور موردمطالعه قرارگرفته اسببتشببده اسببت و نه به تعریف

لی تعریف کرد که های اقتصبببادی/ماتوان با مقیاسموفقیت کارآفرینانه را می، طور سبببادهبه

احتمال ، اندازه بنگاه، درآمد، سببهم بازار، سببود، رشببد، توان به کاراییها میازجمله این مقیاس

شاره کرد ترین تعریف از موفقیت ساده. (Fried & Tauer, 2015)بقا و رشد در تعداد کارکنان ا

 باشببد مداوم در بازاروکار و حضببور بنگاه جهت ادامه بقاء کسبببتواند تالش کارآفرینانه می

(Fisher et al, 2014) . فقط از  تواننمیاز سبببوی دیگر در تعریف موفقیببت کببارآفرینببانببه

ستفاده های شاخص صادی ا شاخص. (Wach et al, 2016)کرداقت توجهی را های قابلمحققان 

( معتقدند که اگر 2019) 2اسبببتانویسبببکی و اوراک. اندبرای موفقیت کارآفرینانه معرفی کرده

                                                           
1 Hills & Hultman 

2 Staniewski & Awruk 
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موفقیت کارآفرینانه ، عنوان یک فرد موفق باور نکندخود را به، عنوان مالک بنگاهکارآفرین به

دهد که مطالعات نشان می. های بیرونی خود را نشان دهدعنوان منشوری از شاخصتواند بهنمی

ها و بعضبببی از آن (Alstete, 2008)دانندموفقیت را برابر با ثروت نمی، بسبببیاری از کارآفرینان

 . (Bullini, 2017) ای قائل هستندبرای تعادل در زندگی کاری ارزش ویژه

تانویسبببکی و اوراک به2019) اسببب مل عملکردی را  یت عنوان شبببباخص( عوا های موفق

شاخصکارآفرینانه معرفی می شامل  صنعت کنند که  سرمایه ، تعدیل  شت  درآمد کل و بازگ

ست شنهاد می2015) 1وراتفرید و . اولیه ا شاخصی را برای موفقیت کارآفرینانه پی دهد که در ( 

ساعات صرف شده)یعنی تالش و ، کند(آن هزینه نهایی)یعنی منابعی که کارآفرین استفاده می

عایدی نهایی و رشد در درآمد را برای ، برد(اندازی بنگاه به کار میکه کارآفرین برای راهوقتی

 . گیرندموفقیت کارآفرینانه در نظر میگیری اندازه

یچیدگی از یک سببو و پ صببورت واحدمفهوم موفقیت کارآفرینانه بهفقدان تعریف واحد از 

با روشی ، در پژوهش پیش رویاز سوی دیگر موجب گردید،  و گستردگی در تعاریف موجود

نیان که مصببادیقی بهای کارآفرین دانشهای موفقیت کارآفرینانه در شببرکتاسببتاندارد مؤلفه

ها با توجه همگی این شرکت ، استخراج شود. همچنینمناسب برای موفقیت کارآفرینانه هستند

های برداری از فرصبببتدرصبببدد بهره، هابرداری از فرصبببتبه تعریف کارآفرینی مبنی بر بهره

ت کارآفرینانه های موفقیتعریف نهایی از ابعاد و مؤلفه . بنابراینمبتنی بر دانش و فناوری هسببتند

 . با روش دلفی شناسایی و مورداستفاده قرارگرفته است

نوع  نیکارآمدتر و بازارگرایی یکی از مؤثرتریندهد، ها نشببان میاز سببوی دیگر، پژوهش

 منظوربه، انیمشببتر یبرا برتر ارزش  ادیا جهت  زم یرفتارها در که اسببت سببازمانی فرهنگ

بازارگرایی ، درواق . (Herman et al, 2018)بسببزایی داردنقش  وکاردر کسببب موفقیت کسببب

باعث ای اد ، انیمشبببتر یبرا برتر ارزش  ادیا تعهد قیطر از که اسبببت یت ار فرهنگ کی

همواره دو دیدگاه . (Sutiksno, et al, 2019) شودمی موفقیت برای بنگاه کسبو  عملکرد برتر

                                                           
1 Fried & Tauer 
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یکی . که مبنای مطالعات پیرامون بازارگرایی شببده اسببت شببده مطرحبازارگرایی در خصببوص 

کوهلی و . اسبببت (1990)2و دیگری اسبببالتر و نارور (1990)1مطالعات کوهلی و جاورسبببکی

تولید : ی آن را شاملهامؤلفه( دیدگاهی رفتاری نسبت به بازارگرایی دارند و 1990جاورسکی )

سخ، اطالعات شار اطالعات و پا سالتر و نارور). اندعرفی کردهدهی به اطالعات مانت ( نیز 1990ا

یی و گرا بیرق، گراییاسببباسبببی مشبببتری مؤلفهدیدگاه فرهنگی به این موضبببوع دارند و سبببه 

با هدف  انیمشتر شناخت درست به معنای ییگرایمشتر. ای را بیان کردندهماهنگی میان وظیفه

 را انیارزش مشتر زن یره هاشرکت است نیاز است که در این راستا آنان یبرتر برا ارزش  ادیا

 و بالفعل یرقبا یهاضعف و قوت هاشرکت تا است یتالش گرایی رقیب. کنند درک یدرستبه

ستراتژ هاظرفیت از و بدانند را خود یکلید بالقوة شته یآگاه هاآن بلندمدت یهایو ا شند دا . با

  ادیا در سببازمان یاهیسببرما و یانسببان مناب  هماهنگ یریکارگبهنیز  یاوظیفه میان یهماهنگ

 . (Hughes & Morgan, 2008)است ان هدفیمشتر یبرا برتر ارزش

دهد که بازاریابی سببنتی دیگر کارایی و کفایت ها نشببان میپژوهشبا توجه به موارد فوق، 

سیار رقابتی  منظوربهمتوسط  و های کوچک زم را برای شرکت  وکارکسبرقابت در محیط ب

 یرقابلغبرای رقابت در این محیط نامطمئن و . و اتخاذ تصبببمیمات اسبببتراتژیک بازاریابی ندارد

 & Ismail)ینانه عمل کنندکارآفرباید در اقدامات بازاریابی خود بسبببیار  هاشبببرکت، بینیپیش

Zainol, 2018) .ی ینآفرارزشمن ر به ، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه نسببببت به بازاریابی سبببنتی

 موفقیت کارآفرینانه کسبو در نهایت  رضایت مشتریان و سودآوری بیشتر، بیشتر نسبت به رقبا

سماعیل و زینول. ),Kolabi et al 2011(شودمی ( در تحقیق خود بعد از ارائه مدلی 2018) 3ا

بهبود ، توجه به ابعاد آن را باعث بهبود موفقیت شبببرکت، برای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

( معتقدند 2012) 4همچنین، آیاندا و آدفمی اندهپذیری و ارضبببای نیازهای بازار دانسبببتهابترق

نانه در کسبببب بازاریابی کارآفری ، وکارهای کوچک و متوسبببط کارآفریناقدامات آمیخته 

                                                           
1 Kohli & Jaworski 

2 Narver & Slater 

3 Ismail & Zainol 

4 Ayanda & Adefemi 
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آمیز بازاریابی در این ها را تضبببمین کرده و باعث عملکرد موفقیتگذاریموفقیت در سبببرمایه

 شود: فرضیه اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می، لذا با توجه به موارد فوق. شودها میشرکت

بنیان ی دانشهاشرکتآمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه : 1فرضیه اصلی 

 . تأثیر مثبت و معنادار دارد

ضیه فرعی بنیان ی دانشهاشرکتآمیخته محصول کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه : 1فر

 . تأثیر مثبت و معناداری دارد

بنیان ی دانشهاشبببرکتآمیخته قیمت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه : 2فرضبببیه فرعی

 . تأثیر مثبت و معناداری دارد

بنیان ی دانشهاشبببرکتآمیخته توزی  کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه : 3فرضبببیه فرعی

 . تأثیر مثبت و معناداری دارد

بنیان ی دانشهاشبببرکتآمیخته ترفی  کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه : 4فرضبببیه فرعی

 . تأثیر مثبت و معناداری دارد

ضیه فرعی بنیان تأثیر ی دانشهاشرکتآمیخته فرد کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه : 5فر

 . مثبت و معناداری دارد

عملکرد برتر در  یدارا یهاهمواره شببرکت دهدها نشببان میعالوه بر موارد فوق، پژوهش

بب وفادار،   مختلفیصنا بظ و جل بمت حف به س بت ب بال حرک که ، باشندیان میمشتر یدر ح

ها باشد) گل توانببببد بازارگرایی مؤثر در سازمانین هببببدف مببببیدن به ایرس یاز ابزارها یکی

در تحقیق خود بیان نیز در تأیید این مهم، ( 2018)1اسماعیل و زینول. (1394، ارضی و همکاران

ینانه برای منتج شبببدن به موفقیت نیازمند تمرکز بیرونی بر کارآفراند که آمیخته بازاریابی کرده

سته که این تمرکز از طریق بازارگرایی مت لی می شان . همچنین شودبازار ا مطالعات زیادی ن

. (1394، یر دارد)ملک اخالق و همکارانتأثها اند بازارگرایی بر عملکرد و موفقیت شرکتداده

 شود: میفرضیه اصلی دوم تحقیق به شرح زیر تدوین ، با توجه به موارد فوقبنابراین 

                                                           
1 Ismail & Zainol 
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صلی ینانه در کارآفرینانه با موفقیت کارآفربازارگرایی در رابطه آمیخته بازاریابی : 2فرضیه ا

 . بنیان نقش تعدیلگری داردهای دانششرکت

  شناسیروش
 - آمیخته نوع از، اطالعات گردآوری از منظر روش و کاربردی، هدف این پژوهش از نظر

شافی ست اکت ستگی-توصیفی روش دوم فاز در و دلفی روش اول فاز در)ا جامعه آماری  .(همب

از  موضببوع به( نفره 15 پانل دو قالب در)آگاه خبرگان از نفر 30این پژوهش در فاز اول شببامل

در این مطالعه، روش نمونه گلوله برفی برای  .است فعال کارشناسان و کارآفرینان، اساتید جمله

 قرار وتحلیل ت زیه مورد SPSS19 افزارنرم از اسبببتفاده با هادادهانتخاب و  دلفی فرآیندان ام 

صیفی روش از دوم فاز در .گرفت ستگی-تو ستفاده همب ست شده ا ، فاز این در آماری جامعه .ا

 تعداد ازآن اکه .هسببتند 1اصببفهان اسببتان تحقیقاتی مرکز در مسببتقر بنیاندانش هایشببرکت

 فرمول از اسببتفاده باباشببد، می شببرکت 370 پژوهش زمان در مرکز این در فعال هایشببرکت

 از هانمونه .شد داده برگشت پرسشنامه 180 تعداد این از و محاسبه شرکت 188 تعداد کوکران

مالی گیرینمونه طریق فاده با هاداده و شبببد انتخاب( دسبببترس در) غیراحت  افزارنرم از اسبببت

2SmartPLS 2گرفت قرار وتحلیلت زیه مورد.  

آمیخته بازاریابی : پرسبببشبببنامه نهایی این تحقیق شبببامل سبببه بخش،  زم به ذکر اسبببت

نه نا نه می، کارآفری نا کارآفری یت  مدل که باشبببدبازارگرایی و موفق عاد ت به روش  یابی م

شده استرویکرد ساختاری با  در این . حداقل مربعات جزئی مورد ت زیه و تحلیل قرار گرفته 

. روایی همگرا و روایی واگرا بررسبببی شبببد، برازش مدل با اسبببتفاده از معیارهای پایایی، روش

. اسبببتشبببده برای بررسبببی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونبا  و پایایی ترکیبی اسبببتفاده 

شد، همچنین سی  سط دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا برر شنامه نیز تو س برای . روایی پر

 . استفاده شد (AVE) شدهاستخراجارزیابی روایی همگرا نیز از معیار میانگین واریانس 

                                                           
1 های علم و فناوری مستقر در استان اصفهان می باشد. مرکز علمی و تحقیقاتی استان اصفهان شامل تمامی مراکز رشد و پارک   

2 SmartPLS2  افزارنرمها، پیچیدگی در مدل تحقیق از  یل ناپارامتریک بودن دادهبه دل  در این تحقیق استفاده شده است.    
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 بررسی پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق .1جدول 

 متغیر AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر
آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

AVE 

 525/0 786/0 734/0 آمیخته فرد 539/0 801/0 786/0 آمیخته محصول
 644/0 851/0 819/0 بازارگرایی 591/0 751/0 731/0 آمیخته قیمت
 546/0 811/0 803/0 موفقیت کارآفرینانه 525/0 785/0 763/0 آمیخته ترفی 
     577/0 741/0 711/0 آمیخته توزی 

نتایج که باشد 4/0تر از بایست بزرگتحقیق میمورد های بارعاملی شاخصدر این پژوهش 

روایی همگرای  در نتی هبیشببتر بوده و  4/0بیانگر این اسببت که تمامی مقادیر بارهای عاملی از 

 . است قبولقابل مدل پژوهش در حد

 . ماتریس سنجش روایی واگرا2جدول

 معیارانحراف  میانگین هاسازه
آمیخته بازاریابی 
 کارآفرینانه

 بازارگرایی
موفقیت 
 کارآفرینانه

   748/0 3/2 1/4 آمیخته بازاریابی کارآفرینانه
  802/0 521/0 5/1 6/4 بازارگرایی

 738/0 456/0 461/0 1/2 4/4 موفقیت کارآفرینانه
 

تایج فوق  با  ماتریس به توجه با ید بوده و ن تأی دهد، ابزار نشبببان میروایی واگرا مورد 

 پژوهش از روایی و پایایی معتبری برخوردار است. 

 هایافته
 شناختیتوصیف جمعیت

 ومرد  درصببد 6/76 با جنسببیت ازنظر پاسببخ دهندگان را فراوانی بیشببترین، دلفی بخش در

 تحصببیالت نظر از .دهدمی تشببکیل( درصببد 6/46) سببال 50 تا 40 بین، سببنی محدوده ازنظر

 ارشد کارشناسی مدرک دارای درصد 2/29، دکترا مدرک دارای درصد 3/53، نیز آکادمیک

صد 5/17 و سی مدرک دارای در شنا صد 70، همچنین .اندبوده کار سخگویان از در  10تا 6 پا

 جنسیت ازنظراسخ دهندگان پ فراوانی بیشترین، نیز کمی بخش در .اندداشته فعالیت سابقه سال

صد 65 با مردهارا  صد 53) سال 40 تا 30 بین، سنی محدوده ازنظر و در شکیل( در  .دهندمی ت

 10 از بیش درصد 17 و سال 10 تا 6 درصد 58، سال 5 تا 1 پاسخگویان از درصد 25، همچنین

 در درصد 65 و خدمات ارائه درزمینه درصد 35، فعالیت نوع ازنظر .اندداشته فعالیت سابقه سال
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 مدرک دارای پاسببخ دهندگان از درصببد 11، درنهایت .داشببتند فعالیت محصببول ارائه زمینه

سی مدرک دارای 2/30، کاردانی شنا سی مدرک دارای درصد 45، کار شنا  8/13 و ارشد کار

  .بودند دکتری مدرک دارای

شخاخ  مرتب  با موفقیت  26 و بعد 11 مرحله این در(: ها شخاخ  و ابعاد نمودن مشخخ ) اول مرحله

 کارآفرینانه مشخ  شد. 

 های موفقیت کارآفرینانه. ابعاد و مؤلفه3 جدول
 منبع مؤلفه بعد

 درآمدزایی و سودآوری

 یدرآمد شخصرشد 

(Solymossy, 2000) 
 یشخصخالص  رشد سود

 رشد در درآمد شرکت
 خالص شرکت رشد در سود

 (Aguinis & Pierce, 2008)  رشد در فروش فروش
 (Aguinis & Pierce, 2008) یهبازگشت سرما یهبازگشت سرما

 رشد شرکت
 شرکت هاییهرشد سرما

(Gorgiveski & Ascalon, 2011) توسعه شرکت 

 اشتغال
 خوداشتغالی

 
 (Caliendo & Kritikos, 2008) 

 وکارتعدا اشتغال ای اد شده در شروع کسب
 آمده یددر اشتغال پد ینسب ییرتغ

 رضایت
 یندرک شده توسط کارآفر یترضا

(Gorgiveski & Ascalon, 2011) ذینفعان راضی 
 (Gorgiveski & Ascalon, 2011) نوآوری نوآوری
 (Masuo, Fong, & Yanagida, 2007)  بقاء شرکت بقاء شرکت
 (Joona, 2018) تحقق اهداف شرکت تحقق اهداف

 بازارعملکرد 
 رقابتی بودن شرکت

 
(Staniewski & Awruk, 2019) 

 افزایش تعداد مشتریان
 ای اد ارتبار بلندمدت با مشتریان

 موفقیت شخصی

 استقالل کاری

(Orser & Dyke, 2009) 

 خود باوری
 و کار یتعادل در زندگ

 یاز کار چالش یبرخوردار
 امنیت کاری

 بهبود کیفیت زندگی
 موفقیت در زندگی
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 هایشببباخص و ابعاد، اول فاز در، دوم مرحله در (:دلفی فرآیند انجام)یک فاز -دوم مرحله

سایی شنامه صورتبه، اول مرحله در شدهشنا س طراحی ، ایگزینه پنج لیکرت طیف با دلفی پر

ست شرح مراحل ان ام فرآیند دلفی در این . گردیده و در اختیار خبرگان قرارگرفته ا تحقیق به 

 : ذیل است

شده انتخاب، گیری گلوله برفیدو پانل از خبرگان با استفاده از روش نمونه: انتخاب خبرگان

های ابعاد موفقیت شبباخص: پانل شببماره دو. ابعاد موفقیت کارآفرینانه: پانل شببماره یک: اسببت

 . شده است خبره برای هر پانل استفاده 15در این پژوهش از تعداد . کارآفرینانه
از ، نظر میان اعضببای پانلمنظور تعیین میزان اتفاقدر این پژوهش به: اجماع در فرآیند دلفی

نظر میان کند که اتفاقاین مقیاس مشببخص می. شببده اسببتضببریب هماهنگی کندال اسببتفاده

، (3جدول). (Malekzadeh et al, 2014)خصببوص یک پدیده وجود دارد یا نه اعضببای پانل در

 . دهدتفسیر مقادیر گوناگون این ضریب را نشان می چگونگی

 تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال. 4 جدول
 9/0 7/0 5/0 3/0 1/0 مقدار ضریب کندال

 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف نظرتفسیر میزان اتفاق
 بسیار زیاد زیاد متوسط کم وجود ندارد اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

 . استفاده گردیده است SPSS19افزار از نرم، دست آوردن ضریب کندال بهبرای 

 . نتایج ضریب هماهنگی کندال5 جدول
شماره 
 پانل

 راند سوم راند دوم راند اول
 نظراتفاق ضریب کندال نظراتفاق ضریب کندال نظراتفاق ضریب کندال

 بسیار قوی 91/0 قوی 65/0 متوسط 49/0 1
 بسیار قوی 85/0 قوی 77/0 متوسط 51/0 2

بعد  8های پیشنهادی توسط خبرگان به ترتیب به تعداد ابعاد و شاخصبعد از دریافت نظرات، 

 : ( آورده شده است5نتایج در جدول). شاخص کاهش یافت 12و 

، شد گفته تحقیق شناسیروش در که طورهمان (:مدل برازندگی ارزیابی) دو فاز -دوم مرحله

ان ام گرفته  جزئی مربعات حداقل رویکرد با سببباختاری معاد ت یابیمدل روش با تحقیق این

 . باشد 96/1بیشتر از  T-valueمطلق  برای نشان دادن برازش مدل ساختاری باید مقدار قدراست. 
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 های موفقیت کارآفرینانه. ابعاد و مؤلفه6 جدول
 مؤلفه ابعاد مؤلفه ابعاد

 نوآوری نوآوری درآمد شرکترشد در  درآمدزایی و سودآوری

 یهبازگشت سرما یهبازگشت سرما
 رضایت

درک شده توسط  یترضا
 ینکارآفر

 اشتغال
تعداد اشتغال ای ادشده در شروع 

 وکارکسب
 ذینفعان راضی

 
 عملکرد بازار

 تحقق اهداف شرکت تحقق اهداف افزایش تعداد مشتریان
 رقابتی بودن شرکت

 موفقیت شخصی
 یاز کار چالش یبرخوردار

 استقالل کاری ای اد ارتبار بلندمدت با مشتریان

 

 آزمون معناداری مدل پژوهش. 1 شکل
 

دهد که ضبببریب معناداری مربور به مسبببیر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با نتایج نشبببان می

بیانگر ( برخوردار اسببت 14/5ی بازارگرایی بر موفقیت کارآفرینانه از سببطم مناسبببی)گرلیتعد

ست که، سته رابطه بین آمیخته بازاریابی کارآفرینان آن ا موفقیت کارآفرینانه  و هبازارگرایی توان

ندازه تأثیر )، (2Rتعیین) ضبببریب. را تعدیل کند ( معیارهای 2Q) سبببن ش اریمع( و مقدار 2fا

سازی معاد ت گیری و بخش ساختاری مدلبرای متصل کردن بخش اندازه هستند که دیگری

 . روندساختاری به کار می

 موفقیت کارآفرینانه

آمیخته بازاریابی 
 کارآفرینانه

آمیخته ترفیع 
 کارآفرینانه

آمیخته توزیع 
 کارآفرینانه

آمیخته محصول 
 کارآفرینانه

 آمیخته قیمت کارآفرینانه

 EMM*EM بازارگرایی آمیخته فرد کارآفرینانه

7/10 

1/12 

9/10 

69/9 

93/2 

1/10 

1/14 

2/11 
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 زا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری. اثرات بر متغیر درون7 جدول
 (R2)  (f2)  (I-SSE/SSO) 

 275/0 - 533/0 موفقیت کارآفرینانه
 - 424/0 - موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته بازاریابی کارآفرینانه 

 - 235/0 - موفقیت کارآفرینانه ←بازارگرایی 
 

اندازه تأثیر  برای 35/0و  15/0، 02/0مقادیر ، برای ضریب تعیین 67/0و  33/0، 19/0مقادیر 

متوسبببط و قوی ، عنوان مقببدار مالک برای مقببادیر ضبببعیفبببه، و مقببدار معیببار سبببن ش

 مدل کلی سبببن ش ، برایمذکور معیارهای بر عالوه. (Henseler et al, 2009)دانشبببدهیمعرف

. کنیممی اسببتفاده نیکویی برازش اسببم به شبباخصببی ازمذکور،  سبباختاری مدل و گیریاندازه

 برای قوی و متوسط، ضعیف عنوان مقادیربه را 36/0و  25/0، 01/0 مقدار سه  رکر و فورنل

 . اندنموده معرفی آن
𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅2̅̅̅̅  =√0. 427 × 0. 533 = 0. :1رابطه  348   

 به مدل برازش بررسبی از پس. دارد پژوهش مدل برای قوی برازش از نشبانتمامی موارد 

آورده  8پرداخته شده است. نتایج تحلیل مسیر در جدول  پژوهش هایفرضیه آزمودن و بررسی

 . شده است

 . نتایج مدل ساختاری8جدول
 نتیجه ضریب  معناداری مسیر ساختاری اثر

اثرات 
 مستقیم

 تائید 42/0 1/12 موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته بازاریابی کارآفرینانه
 تائید 34/0 66/9 موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته محصول کارآفرینانه
 تائید 41/0 2/11 موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته قیمت کارآفرینانه
 رد 14/0 79/1 موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته توزی  کارآفرینانه
 تائید 51/0 7/13 موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته ترفی  کارآفرینانه
 تائید 24/0 58/6 موفقیت کارآفرینانه ←آمیخته فرد کارآفرینانه

 تائید 35/0 7/10 موفقیت کارآفرینانه ←بازارگرایی 
موفقیت  ←آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و بازارگرایی گرتعدیل

 کارآفرینانه
 تائید 38/0 9/10

 

آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت  ،اول مشببخص گردید در بررسببی فرضببیه اصببلی

در خصببوص . درصببد دارد 42بنیان تأثیر مسببتقیمی به میزان وکارهای دانشکارآفرینانه کسببب
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یه اصبببلی دوم نیز  کهفرضببب فت  تایج می توان گ نادار بودن اثر  ،ن عدحاکی از مع ی گرلیت

طه را دارد  تایج نشببببان می. (t 38/0=β ,=9/10)بازارگرایی در راب که همچنین ن هد  وجود د

بازارگرایی میزان تأثیر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار 

های فرعی نیز نتایج نشبببان از تأثیر مثبت و معنادار همه ابعاد در خصبببوص فرضبببیه. داده اسبببت

بنیان های دانشر موفقیت کارآفرینانه شبببرکتبعد توزی  ب جزبهآمیخته بازاریابی کارآفرینانه 

 . دارد

 گیریبحث و نتیجه
، بازگشبببت سبببرمایه، دهد درآمدزایی و سبببودآوریمی نتایج بخش کیفی پژوهش نشبببان

رقابتی بودن شبببرکت و ای اد ارتبار ، افزایش اعداد مشبببتریان: عملکرد بازار)شبببامل، اشبببتغال

رضایت درک شده توسط کارآفرین و ذینفعان : رضایت)شامل، نوآوری، بلندمدت با مشتریان(

برخورداری از کار چالشی واستقالل کاری( : تحقق اهداف و موفقیت شخصی) شامل، اصلی(

 ابعاد شاخص و تاثیرگذار در موفقیت کارآفرینانه کسب و کارهای کوچک و متوسط را شکل

ندمی تا. ده تأثیر  منظوربهها داده لیوتحلهیت ز حاصببببل از جین تهبررسبببی  یابی  آمیخ بازار

بنیان با تبین نقش های کوچک و متوسبببط دانشکارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه شبببرکت

سب و کارهای های بار در پژوهشی بازارگرایی که برای اولینگرلیتعد ضای ک داخلی و در ف

 : به شرح زیر است، دانش بنیان به آن پرداخته شده است

بر موفقیت کارآفرینانه  ی اول نشببان داد که آمیخته بازاریابی کارآفرینانهنتی ه فرضببیه اصببل

. (t 42/0=β ,=1/12بنیان تأثیر مثبت و معناداری در سطم مناسب داشته است )های دانششرکت

بنیان با تکیه بر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه سبعی های دانشاین بدین مفهوم اسبت که شبرکت

 جدیدهایی کارگیری روشهای دانش بنیان با بهشببرکت. کارآفرینانه دارنددر کسببب موفقیت 

شبببناسبببایی و ، گذاری مشبببتری محورقیمت، نوآوری در محصبببول: در بازاریابی خود از قبیل

شتریان ، های توزی  جدیدکارگیری کانالبه شتریان فعلی جهت جذب م ستفاده حداکثری از م ا

ت یهای کلیدی موفقکنند بر شببباخصتالش می، طات مؤثرتر ای اد ارتباجدید و از همه مهم

هایی همواره بدنبال صبباحبان چنین شببرکت، در واق . شببرکت خود بیشببترین تأثیر را بگذارند

گویی به نیازهای بازار و کسببب رضببایت ای هسببتند که عالوه بر پاسببخدسببتانههای پیشفعالیت



  155 ...با تبیین نقش انیبندانشهای کارآفرینانه بنگاه موفقیت بازاریابی کارآفرینانه بر تأثیر آمیخته

نتایج این فرضبببیه با کرده و توسبببعه دهند. ، بتوانند موقعیت رقابتی خود را نیز حفظ مشبببتریان

 . استهمسو ( 2009) 2( و مارتین2004) 1های زانتونس و اندرسونپژوهش

شان داد که بازارگرایی نقش تعدیل گر در رابطه آمیخته بازاریابی  صلی دوم ن نتایج فرضیه ا

حاکی از آن  این نتایج. (t 38/0=β ,=9/10کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه داشبببته اسبببت)

اند که فاکتورهای در تالش، ای که دارندبنیان با رویکرد بازارگرایانههای دانششرکت که است

، بازارگرایی را در آمیخته بازاریابی خود لحاظ کرده و عالوه بر رف  نیازهای جدید مشبببتریان

 . ها را نیز برطرف کنندنیازهای فعلی و رقابتی آن

ی نتایج فرضبببیه. وتحلیل قرار گرفتژوهش نیز مورد ت زیههای فرعی پهمچنین فرضبببیه

بر موفقیت کارآفرینانه شرکت نانهیکارآفری آمیخته محصول ریکارگبهفرعی اول نشان داد که 

ها همواره به دنبال ارائه این شبببرکت. (t 34/0=β ,=66/9)بنیان تأثیر داشبببته اسبببتهای دانش

و کشببش کنند با توجه به شببرایط بوده و تالش میمحصببو ت نوآورانه مبتنی بر نیاز مشببتری 

های متفاوت به بازار عرضببه بندیدر قالب برندها و بسببته، محصببو ت و خدمات خود را بازار

ی وسببیلههای کارآفرین اغلب بهکند که بنگاه( بیان می2011) 3گیلمور، در همین راسببتا. کنند

نه شبببانس  ئه کا ها و خدمات متنوع و نوآورا تر با یی را برای شبببکسبببت رقبای بزرگارا

های صاحبان شرکت. به رکود اقتصادی یا رقابت شدید دارند بخصوص در شرایط سخت مانند

ای ارائه دهند که او ه منطبق بر گونهنوآوری در محصبول را به، شبود کهبنیان پیشبنهاد میدانش

شتری بوده و ارزش صو ت نوآورانهکند و ثانیاه بازار  ای اد افزودهنیاز م شش چنین مح ای را ک

 . داشته باشد

گذاری کارآفرینانه مبتنی بر ارائه دهد که آمیخته قیمتی فرعی دوم نشان میبررسی فرضیه

ی با توجه گذارمتیقداشتن راهبرد ، مشتریان نیاز سطم به توجه قیمت با محصو ت با کمترین

بنیان تأثیر ی دانشهاشببرکتفقیت کارآفرینانه ی تولید بر موهانهیهزو پایین آوردن  به شببرایط

های گذاری در بنگاهاسبببت که قیمت ( معتقد2011گیلمور). (t 41/0=β ,=2/11)مثبت دارد

                                                           
1 Zontanos & Anderson 

2 Martin 

3 Gilmore 



  156 1399بهار ، 1 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

های بنگاه در بین رقبا باشببد و ثانیاه هزینه ی تمایزدهندهکه او ه نشببانای اسببت گونهکارآفرین به

بنیان پیشنهاد میهای دانشفرضیه به صاحبان شرکتبا توجه به نتایج این . بنگاه را پوشش دهد

شندگذاری بیشبر مقوله قیمت شود شته با ستا گذاری مقولهچراکه قیمت. ترین دقت را دا ای ای

شرایط بازار به ستنبوده و  ست قیمت محصو ت خود . بنابراین شدت بر آن تأثیرگذار ا  زم ا

 . صورت پویا نگه دارندهب...  ها وسبتمنا، شرایط زمانی، را با توجه به کشش بازار

یه ندهانیبی فرعی سبببوم فرضببب یت  کن نه بر موفق نا کارآفری عد آمیخته توزی   تأثیر ب عدم 

نیاز است که این بعد در  رو. ازاین(t 14/0=β ,=79/1)استبنیان ی دانشهاشرکتکارآفرینانه 

ی فرعی چهارم نیز نتایج در خصببوص فرضببیه. توجه قرار گیرد های آتی بیشببتر موردپژوهش

، تبلیغات مسبببتقیم: یی از قبیلهایژگیوتأثیر مثبت و معنادار ترفی  کارآفرینانه با  دهندهنشبببان

در  هاآنبا مشتریان و جلب اطمینان و رضایت  بلندمدتارتبار مستقیم و ، ایای و شبکهتوصیه

تعهد به ، ی خصبببوصبببیاهییگردهماحضبببور در نمایشبببگاه و ، خالل و بعد از فرآیند مبادله

ت کارآفرینانه یبر موفق، وکارارتقای برند کسببب ی اجتماعی و اخالقی و سببعی درهاتیمسببئول

های کارآفرین کند که بنگاه( در همین راسببتا بیان می2011گیلمور). (t 51/0=β ,=7/13)اسببت

وکار خود کسبببها به تبلیغ درواق  آن، کنندهای ترفیعی میسببرمایه اندکی را صببرف فعالیت

تا بتوانند به موفقیت ، دسببت نیاز دارندهایی ازاینای و سببایر فعالیتی بازاریابی توصببیهوسببیلهبه

ی ماهیت مثبت کارکنان و تعامالت و روابط با وکار خود را بر پایهها کسبببباین بنگاه. برسبببند

غیرمرسوم ارائه های گذاری کرده و همچنین محصو ت و خدمات خود را با روشمشتری پایه

از ، ها با توجه به محدودیت مالیشببود این شببرکتپیشببنهاد می، با توجه به این نتایج. دهندمی

 توجه با همچنیناستفاده کنند. ای ای و شبکهتوصیه، هزینه مانند تبلیغات مستقیمراهبردهای کم

 به توجه با و سبببا نه ، لذا بایدنیسبببت ثابت و مدت بلند فرآیند یک ترفیعی اقدامات اینکه به

 . کنند تغییر بازار شرایط

این موضببوع اسببت که فرد کارآفرین و  دهندهنشببانپن م  ی فرعیدرنهایت نتایج فرضببیه

شخصه شرکتهام ستهای دانشی کارآفرینانه وی بر موفقیت کارآفرینانه  شته ا . بنیان تأثیر دا

های شببخصببیتی که دارای ویژگیبنیان به عنوان افرادی کارآفرین شنهای داصبباحبان شببرکت
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ارتباطات مطلوب با ، با  در فهم بازار ادراک، پذیریبا اسبببتفاده از ریسبببک، متمایزی هسبببتند

 گیری ازبهره ی وریپذمشببارکت، فرهنگ بازار به بودن پایبند ی ومداراخالق، نفوذمراج  ذی

موفقیت به شرکت خود را  ،های اجتماعی در تالشند که با اقدامات متفاوت نسبت به رقباشبکه

سانند ستگی، سبک، هاکند که ویژگی( بیان می2009مارتین). کارآفرینانه بر ها و رفتار فرد شای

با توجه به این . دهی بنگاه و درنتی ه موفقیت هسبببتندهای کلیدی در سبببازمانکارآفرین مؤلفه

شرکت، نتایج صاحبان  شنهاد میهای دانشبه  سرمایه ، های ارتباطیتواناییشود بر روی بنیان پی

وجود  های بهاز فرصببتتمرکز داشببته و کنندگان ی تأمیناجتماعی و همچنین گسببترش شبببکه

 زم به ذکر اسبببت که در طول فرآیند پژوهش . اسبببتفاده را ببرندرتباطات نهایت آمده از این ا

شی های یکی از چالش ست که در مطالعات پیمای درحالی که نیاز پیش روی محقیقن این بوده ا

دهندگان همواره با ریسبببک پاسبببخ، های مختلف اسبببتآوری اطالعات از شبببرکتبه جم 

لذا از دادن اطالعات دقیق اجتناب میبوده و ها روبرو سببوءاسببتفاده از اطالعات دریافتی از آن

گیرند و اسبببتفاده قرار می همچنین مفاهیم مدیریتی اغلب بسبببته به شبببرایط بازار مورد. کنند

یک عکس از وضبببعیت موجود  مانندکنند دهندگان دریافت میطالعاتی که محقق از پاسبببخا

شبببده و درنتی ه فرضبببیات آوریتوان به اطالعات جم با تغییر شبببرایط بازار نمیبوده و بنابراین

ستراتژیمبتنی بر آن صنای  گرفته بکار هایها تکیه کرد و با توجه به جنس اقدامات و ا شده در 

ای تعمیم نتایج یک تحقیق با جامعه مشبببخص به جامعه، ه با یکدیگر متفاوت اسبببتمختلف ک

 . بینی حداکثری را نخواهد داشتمنطقی نیست و یا حداقل قابلیت پیش، دیگر
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