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Abstract�
Background�&�Purpose:�Entrepreneurial�marketing�is�one�of�the�new�topics�in�
the�field�of�management�and�marketing�that�plays�an�important�role�in�the�future�
of� organizations.� The� purpose� of� this� study� is� a� systematic� study� of�
entrepreneurial�marketing�in�the�form�of�identifying�reinforcing�factors�using�the�
meta-combined�method.�
Methodology:� In� this� study,� 605� valid� scientific� texts� in� Persian� and� English�
were�identified�and�extracted�in�the�period�of�2020-2001�and�1397-1387.�A�total�
of�71� research� items�were�used�using� the�Currency�Skills� (CASP)�method.�The�
meta-combined�method�was�used�to�analyze�the�research�literature.�
Findings:� After� studying� and� extracting� the� text,� the� key� codes� were� extracted� and�
clustered� with� Max� QD� software� and� arranged� in� the� form� of� concepts� and�
components.� Findings� showed� that� entrepreneurial�marketing� drivers� have� two�main�
components,�8�concepts�and�42�indicators�including�internal�factors�(including�5�main�
concepts�of�entrepreneurial� subjectivism,�organizational�structure,� culture,�knowledge�
management� and� emotional� intelligence)� and� external� factors� (including� 3� main�
concepts�of�branding,�marketing�Innovative�and�improved�communication).�
Conclusion:� Entrepreneurial� marketing� has� several� main� components� and�
indicators�that�can�help�managers�in�developing�innovative�activities�as�a�driving�
force�of�organizations�and�turn�them�into�leading�organizations�in�their�field.�
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�با�تکنیک�فراترکیب�مند�نظاممروري� �
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��چکیده

مدیریت�و�بازاریابی�است�که�نقش�بـه��از�موضوعات�جدید�در�حوزه��یبازاریابی�کارآفرینانه�یک�:زمینه�و�هدف

در�قالـب�شناسـایی����نانـه�یبازاریـابی�کارآفر��منـد��نظامهدف�این�تحقیق�مطالعه�.�دارد�ها�سازمانسزایی�در�آینده�

��.استکمک�روش�فراترکیب��به�کننده�تیعوامل�تقو

ـا��سالدر�بازه�علمی�معتبر�به�زبان�فارسی�و�انگلیسی�متن��605تعداد��پژوهشدر�این��:شناسی�روش �2001-��2020يه

ـا��روش�مهـارت�عنـوان�پژوهشـی�از����71تعـداد��.�ندو�استخراج�شد�شناساییشمسی��1388-�1397میالدي�و� �یـابی�ارز�يه

��.براي�تحلیل�ادبیات�پژوهش�از�روش�فراترکیب�استفاده�شد.�مورد�استفاده�قرار�گرفت�)CASP(�یاتیح

�يبند�و�خوشه�استخراج�يا�يدافزار�مکس�کیو��با�نرم�کلیدي�يکدهامتن،�پس�از�مطالعه�و�استخراج��:ها�یافته

داراي�دو�ي�بازاریابی�کارآفرینانه�ها�شرانیپها�نشان�داد�که��یافته�.شدند�میها�تنظ�و�در�قالب�مفهوم�و�مؤلفه�هشد

گرایـی�کارآفرینانـه،����مفهوم�اصلی�ذهنیـت��5شامل�(شامل�عوامل�داخلی��شاخص�42مفهوم�و��8مؤلفه�اصلی،�

مفهوم�اصلی�برندسازي،��3شامل�(�یخارجو�عوامل�)�ساختار�سازمانی،�فرهنگ،�مدیریت�دانش�و�هوش�هیجانی

��.بودند)�نوین�و�بهبود�ارتباطات�بازاریابی

بـه���توانـد��یمـ�هاي�متعـددي�اسـت�کـه�����اصلی�و�شاخص�هاي�مؤلفهبازاریابی�کارآفرینانه�داراي��:گیري�نتیجه

را��ها�آنکمک�شایان�توجهی�کرده�و��ها�سازمانهاي�نوآورانه�به�عنوان�نیروي�محرکه��مدیران�در�توسعه�فعالیت

��.دیل�نمایدهاي�پیشرو�در�حوزه�خود�تب�به�سازمان

��هاي�پیشرو،�فراترکیب�بازاریابی�کارآفرینانه،�نوآوري،�بازاریابی�نوین،�سازمان�:ها�کلیدواژه

�يواکـاو�).�1400(�.پـور،�جـواد؛�مختـاري،�مهـران�����محمدجواد؛�گیالنی،�پوریان�تقی؛�مهدي،�هاگر�کاسه:�استناد

مـدیریت�نـوآوري�در���فصـلنامه��.�بیفراترک�کیبا�تکن�مند�نظام�يمرور�:نانهیکارآفر�یابیبازار�کننده�تیعوامل�تقو
��.68-47،�)13(�4،�هاي�دفاعی�سازمان

��

ــارآفر�يدکتــر�يدانشــجو.�1 ــچــالوس،�ا�،یآزاد�اســالمواحــد�چــالوس،�دانشــگاه��ت،یریگــروه�مــد�،ینیک ــه.�رانی �:رایانام

Mahdikasegarha@yahoo.com��
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�مقدمه �

�ب �تغییرات�مداوم�و �تکنولوژي، �سریع �توسعه محیط�و��یثبات�یافزایش�رقابت�در�دنیاي�امروز،

�سازمان �شدن �کارآفرین �به �نیاز �دیگر �م�بسیاري�عوامل �تشدید �را �کند�یها �دلیل. �همین �،به

�،از�سوي�دیگر.�ها�در�عصر�حاضر�تبدیل�شده�است�سازمان�هاي�تکارآفرینی�به�یکی�از�ضرور

�نم �دیگر �سنتی�نیز �سازمان�تواند�یبازاریابی �حاضر��پاسخگوي �رقابتی �محیط �و �بازارها �در ها

�باشد �سال؛ �طی �زم�يها�بنابراین ��يا�نهیاخیر �بازاریابی �در ��تحتجدید بازاریابی�«عنوان

�به�خود�جلب�کرده�»کارآفرینانه �رابط�است�توجه�زیادي�را قدرتمند�بین�کارآفرینی�و��ۀکه�از

��.بازاریابی�ایجاد�شده�است

مقصود�اصلی�از�خلق�اصطالح�بازاریابی�کارآفرینانه،�رسیدن�به�فهم�مناسبی�از�وجه�

بازاریابی�و�کارآفرینی�و�درك�تأثیر�رفتار�کارآفرینانـه�بـر�بازاریـابی�و�����يها�اشتراك�رشته

�اتخاذ�رویکردهاي�نوآورانه�در�بازاریابی�بوده�است ـ��بازاریابی�کارآفرینانه،�به.�متقابالً �ۀمثاب

متفاوت�به�نقـش�وظـایف�بازاریـابی�����يرویکرد�کننده�انیو�نوظهور،�ب�يا�رشته�انیدانش�م

را��ها�آنپیروي�از�مشتریان،��يجا�به�کوشد�یشرکت�با�توجه�به�بازار�م.�کت�استدرون�شر

ایجـاد�بازارهـاي����سـمت��بهتر�در�بازارهاي�موجود،�به�یرسان�خدمت�يجا�رهبري�کند�و�به

حاصـل���نانـه�یدرواقـع�بازاریـابی�کارآفر��.�)1393صفري�و�قره�باشلونی،�(�جدید�گام�بردارد

زاریابی�و�کارآفرینی�است�که�هـر�روز�حـوزه�جدیـدي�از����دو�واژه�بسیار�گسترده�با�برخورد

هنـوز��.�)2007و�همکـاران،���1امجـد�(�ترکیب�و�ادغام�ایـن�دو�واژه�در�حـال�کشـف�اسـت����

پـژوهش�در�ایـن����انجـام��و�صورت�نگرفتـه��بازاریابی�کارآفرینانه�درزمینهپژوهش�جامعی�

��).1394حمیدي�زاده�و�همکاران،�(�زمینه�ضروري�است

عنـوان�یـک����بـه��و�ها�در�حال�ظهور�و�توسعه�اسـت��مانند�اکثر�رشته�انهکارآفرینبازاریابی�

�هـاي��پـژوهش�هاسـت�کـه����سـال�و�رشته�جدید�و�کاربردي�مشروعیت�خود�را�به�دسـت�آورده��

ل�عوامـ��بـر�انـد���مختلفی�متمرکز�شده�است�و�کارآفرینان�سعی�کـرده��يها�بخش�درکارآفرینی�

.�)2�،2011مـوریش�(�تمرکز�کنند�بازاریابی�کارآفرینانه�ژهیو�تقویت�فعالیت�کارآفرینانه�بهبر��مؤثر

و�همکـاران،���3کلینتـون�(�شود�یمبازاریابی�کارآفرینانه�شامل�عواملی�است�که�باعث�تقویت�آن�

ن�پژوهش،�نگارندگان�با�اذعان�به�این�موضوع�که�در�گذشته�مطالعات�متعـددي��یدر�ا).�2016

اي�بـا�روش���در�حوزه�بازاریابی�کارآفرینانـه�انجـام�شـده�اسـت،�معتقدنـد�تـاکنون�در�مطالعـه�������

��

1.�Amjad�
2.�Morrish�
3.�Kilenthong�
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از�.�بازاریـابی�کارآفرینانـه�پرداختـه�نشـده�اسـت������کننـده��یـت�تقوفراترکیب�به�بررسـی�عوامـل���

کننده�در�بازاریابی�کارآفرینانـه�باعـث����ن�وجود�عوامل�تقویتشمندایه�طبق�نظرات�اندک�آنجایی

شـد��هاي�مختلف�خواهد��تقویت�و�رشد�بازاریابی،�سود�شرکت�و�فروش�محصوالت�در�سازمان

هـاي���و�شـاخص��هـا��مؤلفـه�،�بنابراین�در�این�پـژوهش،�بـه�بررسـی����)1�،2014هیلس�و�هلتمن(

��.شود�ش�فراترکیب�پرداخته�میکننده�بازاریابی�کارآفرینانه�با�استفاده�از�رو�تقویت

�پژوهش�ۀپیشین �

�زینـو�یلیدر�دانشـگاه�ا��یدر�کنفرانسـ��1982در�سـال��نخسـتین�بـار����2بازاریابی�کارآفرینانه

�کـا�یآمر�یابیکوچک�و�انجمن�بازار�يها�تجارت�یالملل�نیب�يشورا�یمال�تیبا�حما�کاگویش

در�اروپـا�گسـترش����کارآفرینانـه�بازاریابی�مباحث��.)2008هیلس�و�هالتمن،�(�به�وجود�آمد

در�سـال��و��داد�بیـ�را�ترت�آن�ومیسـمپوز��نیاولـ��یابیـ�بازار�یآکادم�1995و�در�سال��افتی

رشـته��محققـان���يبرا�یاختصاص�به�فضایی�ینیو�کارآفر�یابیبازار�قاتی،�مجله�تحق1999

�ییکـا�یو�آمر�یسـ�یانگل�يموضوع�در�خـارج�از�فضـا���نیا.�شد�تبدیل�بازاریابی�کارآفرینانه

در��يو�نـوآور��ینیکارآفر�،یابیبازار�ومیسمپوز�نیاول�2003سال��دراست�و��افتهیسترش�گ

�ژهیبه�گروه�عالقه�و�ایو�آس�وزلندی،�نای،�محققان�استرالهابعد.�آلمان�برگزار�شد�3کارلسروهه

مشاهده�شـده�اسـت�کـه�����يروند�آشکار�یابیبازار�اتیدر�ادب�راًیاخ�).4�،2012انیتا(�وستندیپ

قـرار�داده�و�خـود�را�رابـط�����یمـورد�بررسـ���ینیرا�از�منظر�کـارآفر��یابیبازار�یسنت�کردیرو

��.دهد�ینشان�م�ینیو�کارآفر�یابیبازار

بـه���کـا�یآمر�یابیـ�توسـط�انجمـن�بازار���يشنهادیپ�یابیبازار�فیتعار�یهنگام�بررس

�نیبه�ا�کایآمر�یابیکه�انجمن�بازار�افتیدر�توان�یم�2007و���2004يها�در�سال�بیترت

�شیدر�حـال�افـزا���جیتـدر��به�ینیو�کارآفر�یابیبازار�نیکه�رابطه�ب�کند�یتوجه�م�تیواقع

عنوان��به�یابیبازار�يها�تی،�فعال2007در�سال��کایآمر�یابیانجمن�بازار�فیتعردر��.است

�تیدر�نظر�گـرفتن�محـدود���يجا�به�محصوالت�و�خدمات�رییارائه�ارزش�بلندمدت�با�تغ

�اسـت��گرفتـه�بحـث�قـرار����سـازمان�مـورد���ای�نفعان�يذ�يمدت�برا�عنوان�منافع�کوتاه�به

ــه�انــواع�تعــاریف�دیگــر�از�بازاریــابی��1در�جــدول�).�2008همکــاران،��و�5یوکســلن( ب

��.کارآفرینانه�اشاره�شده�است

��

1.�Hills�&�Hultman�
2.�Entrepreneurial�Marketing�
3.�Karlsruhe�
4.�Ionita�

5.�Yükselen�
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�تعاریف�مختلف�از�بازاریابی�کارآفرینانه�.1جدول�
��سال/�نویسنده��تعریف��ردیف

��

1��

ها�براي��فعال�از�فرصت�يبردار�بازاریابی�کارآفرینی�شناسایی�و�بهره

دستیابی�و�حفظ�ذینفعان�مناسب�از�طریق�رویکردهاي�نوآورانه�براي�

��.مدیریت�ریسک،�اعمال�منابع�و�ایجاد�ارزش�است

��)2010(�1ماریتز

��

2��

�يها�◌ٔ�درزمینهطور�سنتی��از�رفتارهایی�را�در�برگیرد�که�به�ییها�جنبه

مشتري�بررسی�شده�و�مشارکت�مشتري�و�ارتباط�با��کارآفرینی،�نوآوري

��.است

��)2013(�2جونز�و�روالی

��

3��

ها�را��بازاریابی،�فرصت�يها�تیاز�طریق�نوآوري�فعال�توانند�یها�م�بنگاه

�ها�آنبراي�تأمین�کارآمدتر�یا�مؤثرتر�نیازهاي�مشتري�بشناسند�و�از�

��.نندکاستفاده�

��)2011(همکاران��و�3وب

�

��

��

��

4��

و�اهمیت�فرایند�کارآفرینی�در��دهد�یبه�کارآفرین�صدا�م�کارآفرینانه�بازاریابی

ها��این�کارآفرین�است�که�فرصت.�کند�یایجاد�بازارها�و�مصنوعات�را�برجسته�م

ها�را�پیدا��،�سازماندهد�ی،�مورد�بررسی�و�استفاده�قرار�مشناسد�یرا�به�رسمیت�م

ین�و�همچن)�ورود،�رشد�و�مدیریت(عملیاتی�بعدي��يها�يکرده�و�استراتژ

را�هدایت�)�واگذاري،�برداشت�و�خروج�يها�میمانند�تصم(تصمیمات�استراتژیک�

��.کند�یم

�
�)2011(�4موریش

�

��

��

5��

و�روشی�براي�دنبال�کردن��يریگ�یک�روحیه،�جهت�کارآفرینانه�بازاریابی

رو�به�رشد�است�که�با�استفاده��يها�يگذار�هیو�سرما�يانداز�ها�و�راه�فرصت

�يریپذ�و�انعطاف�يساز�در�بازار،�شبکه�يور�غوطه�خالقیت،�فروش،�از�ابتکاري

��.کند�یارزش�مشتري�ادراك�شده�را�ایجاد�م

�5هیلس�و�هلتمن

)2011(�

��

6��

�يها�میبا�توجه�به�چگونگی�پذیرش�افراد�و�ت�کارآفرینانه�بازاریابی

مدیریتی�در�استفاده�از�منابع�خالقانه�و�فعاالنه�براي�ایجاد�ارزش�در�

��.برد�یمندان�بازاریابی�و�کارآفرینی�بهره�مبازار،�از�فعالیت�دانش

همکاران��و�6میلز

)2004(�

��

7��

است�که�باعث��يریپذ�سکیو�ر�زیآم�کینوآورانه،�تحر�يها�تیترکیبی�از�فعال

ایجاد�نظریه�احتمالی،�برقراري�ارتباط�و�ارائه�ارزش�به�مشتریان،�کارآفرینان،�

�.شود�یمجامعه��یطورکل�و�به�ها�آنبازاریابان،�شرکاي�

�

همکاران��و�7والن

)2015(�

رغم�وجود��علی.�خالصه�ذکر�شده�است�صورت�بههاي�قبلی��پیشینه�پژوهش�2در�جدول�

�پژوهش�پژوهش �به �نمودند �تالش �پژوهشگران �متعدد، �با��هاي �ارتباط �بیشترین �داراي هاي

��.پژوهش�حاضر�بپردازند

��

1.�Maritz�
2.�Jones�and�Rowley�
3.�Webb�
4.�Morrish�
5.�Hills�and�Hultman�
6.�Miles�
7.�Whalen�
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��پیشینه�تحقیق�.2جدول�

��نتیجه��روش��سال/محقق��موضوع��ردیف

1��

�یمفهوممدل�

�یابیبازار�ختهیآم

در��نانهیکارآفر

�يوکارها�کسب

�يخالق�هنر

:�مورد�مطالعه(

��)خالق�عیصنا

طغراي�و�

��همکاران

)1395(��

��کیفی

مصاحبه�

��باز

خالق��يوکارها�کسب�نانهیکارآفر�یابیبازار�ختهیآم

شبکه�تماس،�قابلیت�ارتباطی،�محتوا،�:�شامل�يهنر

شناخته�خالقیت،�ارزش�هنري�و�خالق�اثر�هنري�

��.شدند

2��

ي�پرداز�مفهوم

بازاریابی�

کارآفرینانه�در�

صنعت�هتل�

داري�ایران�با�

��رویکرد�کیفی

خزائی�پول�و�

��همکاران

)1396(��

��کیفی

مصاحبه�

��باز

نتایج�حاصل�از�مصاحبه�نشان�داد�که�ابعاد�بازاریابی�

داري�شامل�مدیریت��کارآفرینانه�در�صنعت�هتل

یی،�گرا�يمشتري،�نگر�شیپگرایی،��ریسک،�نوآوري

رقیب�گرایی،�فرصت�گرایی،�پیشگامی،�

و�مشارکت،�خلق��نیتأمبودن،��روز�بهي،�ساز�شبکه

��.شاخص�بودند�62ارزش�و�

3��

و��ییشناسا

�يبند�دسته

�تیذهن

در��نانیکارآفر

�یابیمورد�بازار

با��نانهیکارآفر

استفاده�از�روش�

��ویک

باش��نیم�یملک

و�شرفی��رزگاه

)1395(�

��کیفی

�روش�کیو

در�تحقیق��کنندگان�مشارکتدو�الگوي�ذهنی�بین�

ي�ها�تیقابل:�این�دو�الگو�شامل�شده�ییشناسا

درصد��67بازاریابی�و�ارتباطات�بودند�که�در�مجموع�

�.واریانس�کل�را�تبیین�کردند

5��

�يالگو�یطراح

�یابیبازار

در��نانهیکارآفر

�يوکارها�کسب

��يهنر�-یفرهنگ

طغراي�و�

��همکاران

)1395(��

��کیفی

�مصاحبه

��باز

مقوله�محوري�بازاریابی�کارآفرینانه�در�

�نانهیهنري�گرایش�کارآفر�-�وکارهاي�فرهنگی�کسب

فرهنگی�است�که�ناشی�از�شرایط�علی�ذهنیت�و�

نگرش�کارآفرینانه�است�و�بر�اساس�راهبردهاي�

هاي�بازاریابی��بازاریابی�کارآفرینانه�و�تاکتیک

کارآفرینانه�به�خلق�ارزش�فرهنگی�و�ارزش�

عنوان�پیامد�بازاریابی�کارآفرینانه�منتهی��به�اقتصادي

اي�شامل��همچنین،�شرایط�زمینه.�شده�است

سازي،�فرهنگ�کارآفرینانه،�ساختار،�بازاریابی��شبکه

عالوه�شرایط�محیطی��انسانی�به�هیداخلی�و�سرما

شامل�عوامل�اجتماعی،�دولت،�مذهب،�رسانه،�

زیست�و�دانشگاه�عوامل�مؤثر�بر�بازاریابی��محیط

هنري�شناخته��-�وکارهاي�فرهنگی�کسب�نانهیکارآفر

��.ندشد

6��
�یابیبازار

�نانهیکارآفر

خزائی�پول�و�

�)1398(همکاران�

��کیفی

مصاحبه�

هاي�پژوهش�از�مدل�یابی��براي�آزمون�فرضیه

افزار�اسمارت��معادالت�ساختاري�با�استفاده�از�نرم
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در��يهتلدار

�يالگو�کی.�ا.ا.ج

��يکاربرد

نتایج�حاکی�از�تائید�تأثیر�.�اس�استفاده�شد�آلپی��باز

مستقیم�بازاریابی�کارآفرینانه�بر�عملکرد�مالی�و�رد�

نقش�میانجی�عملکرد�غیرمالی�در�انتقال�اثر�

�.ر�عملکرد�مالی�بوده�استبازاریابی�کارآفرینانه�ب

7��

�یطراح

�ستمیاکوس

�یابیبازار

�نانهیکارآفر

�يبرا�تالیجید

�يها�یفروش�خرده

��ینترنتیا

اهللا�دادي�و�

��همکاران

)1397(��

��کیفی

مصاحبه�

��باز

ها�و�بازیگران�شاکله��عوامل�خارجی،�داخلی،�ارزش

مدل�نهایی�مفاهیم�جدید�.�هستندمدل�نهایی�

گذاري�تعاملی،��توسعه�محصول�از�طریق�سرمایه

هاي�یکپارچه،�استفاده�از�کالن�داده،�مراکز��کانال

خدمات�پایدار،�اقتصاد�اشتراکی،�تولید�توسط�

��.نمودکننده�و�وجود�بازیگران�مختلف�را�ارائه��مصرف

8��

طراحی�مدل�

بازاریابی�

کارآفرینانه�با�

استفاده�از�روش�

ا�ترکیب�و�فر

مورد�(دلفی�

:�مطالعه

�يها�شرکت

کوچک�و�

متوسط�غرب�

�)کشور

��

اهللا�دادي�و�

��همکاران

)1397(��

��کیفی

مصاحبه�

��باز

مدل�بازاریابی�کارآفرینانه�در��دهد�یتایج�نشان�من

هاي�کوچک�و�متوسط�از�چهار�مقوله�عوامل��شرکت

ابعاد�)�ی�و�محیطیلّاي،�ع�عوامل�زمینه(ایجادکننده�

رآفرینی�محوري،�بازار�محوري،�هاي�کا�دیدگاه(

راهبردها�)�مشتري�محوري�و�نوآوري�محوري

�.است�شده�لیو�پیامدها�تشک)�داخلی�و�بازار(

9��

�اسیمق�جادیا

�یابیبازار�يبرا

:�ینیکارآفر

از��يبردار�پرده

آن�و��یقاب�درون

�ینیب�شیپ

�عملکرد

��و�همکاران�1ایگر

)2017(�

توصیفی�

–�
��پیمایشی

نشان��بنگاه�1156هاي��دادهبا�استفاده�از�ها��تحلیل

�رییتغ)�1شامل�سه�بعد��کارآفرینانه�بازاریابی�کهداد�

.�است�يریپذ�سکیر)�3و��يانداز�راه)�2،�حرکت

فعال�که��یابیهاي�بازار�ياستراتژ�ياجرا�همچنین

�کیبه�وجود��ازیمداوم�است،�ن�ينوآور�ها�آنهدف�

�.دارد�یاساس�مقیاس�کارآفرینانه

10��

�دیابعاد�جد

�یابیبازار

و��ینیکارآفر

�يها�چالش

مطالعه�:�يدیکل

��امجد�و�همکاران

)2020(�

��کیفی

��مروري

شده��شناخته�بازاریابی�کارآفرینانه�عالوه�بر�هفت�بعد

�بازاریابی�دیابعاد�جد�قیتحق�نیدر�حال�حاضر،�ا

.�را�کشف�کرده�است�تیمشروع�یعنی،�کارآفرینانه

بازاریابی��يدیکل�يها�،�چالشنیعالوه�بر�ا

مشخص��زینوظهور�ن�يدر�اقتصادها�کارآفرینانه

��

1.�Eggers�
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از��يمورد

��پاکستان

�.شده�است

11��

�یابیبازار�هینظر

:�ینیکارآفر

�يتحوالت�جار

�يرهایو�مس

��ندهیآ�قیتحق

��1امجد�و�همکاران

)2020(�

–کیفی�

�مروري

هاي�جدید��در�این�پژوهش�نحوه�تدریس�و�آموزش

آموزش��مؤسساتدرس�بازاریابی�کارآفرینانه�در�

عالی�مورد�بررسی�قرار�گرفت�و�مشخص�شد�که�

توسعه�تئوري�در�حوزه�بازاریابی�کارآفرینانه�هنوز�

از��زین�یمؤسسات�آموزش�عالکافی�نیست�و�

بازاریابی�آموزش��يبرا�یمیقد�یدرس�يها�برنامه

�دیجد�يها�هینظر�رایکنند،�ز�یاستفاده�م�کارآفرینانه

�نیبنابرا؛�ندکن�کمک�می�یهاي�درس�به�توسعه�برنامه

هاي��برنامه�يکمک�به�ارتقا�يبرا�در�این�پژوهش،

در�حوزه��ي،�توسعه�تئوربازاریابی�کارآفرینانه�یدرس

بازاریابی�کارآفرینانه�مورد�بررسی�قرار�گرفت�و�

ارتقاء�این�درس�نیازمند�یک��مشخص�شد�که

��باشد�می�برنامه�کارآفرینانه�مناسب

.�

12��

ارزش��جادیا

در��ينوآور

�یابیبازار

��ینیکارآفر

��

بک�برو�و�

��2نیستروم

)2006(�

-توصیفی

��پیمایشی

از��يبردار�بهره�قیمطالعه�نشان�داد�که�از�طر

خود�را�به��توانند�یم�نانیبازار،�کارآفر�يها�فرصت

�انیمشتر�نیمتناسب�با�شرکت�و�همچن�یشکل

و��ینیکارآفر�نیب�نیهمچن.�کنند�یابیبالقوه�بازار

در��ییوجود�دارد�و�توانا�يدیشد�یهمبستگ�یابیبازار

�نینو�يها�راه�افتنی�دیدو،�کل�نیا�ختنیهم�آم

نشان�داد�که��نیمطالعه�همچن�نیا.�است�یابیبازار

وجود��نانیمتناسب�با�همه�کارآفر�اتیخصوص�یبرخ

متناسب�با��اتیاز�خصوص�يا�مجموعه�افتنیدارد�اما�

�.است�رممکنیهمه�غ

13��

�یابیبازار

رابط�-�ینیکارآفر

و��یابیبازار�نیب

�کی:�ینیکارآفر

در��یفیک�قیتحق

�يها�مورد�هتل

��کیبوت

�و�3کرگان

��همکاران

)2011(��

��کیفی

مصاحبه�

��باز

مفهوم��یابعاد�اصل�ییشناسا�قیتحق�نیهدف�از�ا

�نییو�تع�کیبوت�يها�در�هتل�ینیکارآفر�یابیبازار

در��یفعل�یابیبازار�يکردهایتا�چه�اندازه�رو�نکهیا

�ینیکارآفر�یابیبازار�يکردهایبا�رو�کیبوت�يها�هتل

واقع��کیدر�نه�هتل�بوت�قیتحق�نیا.�سازگار�است

�جینتا.�انجام�شد�هیدر�ترک�4ریدر�استان�ازم

�یابینشان�داد�که�مفهوم�بازار�قیعم�يها�مصاحبه

از��کیبوت�يها�هتل�يبرا�يادیز�تیاهم�انهنیآفرکار

��

1.�Amjad�
2.�Bäckbro�and�Nyström�
1.�Kurgun�
4.�Izmir�
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ها�در�رضایت��منظر�دستیابی�به�اهداف�هتل

�.دارد�ود�باالترحداکثري�مشتریان�و�کسب�س

14��

�يتئور�شرفتیپ

�یابیبازار

��نانهیکارآفر

��

��1کلوگاهاپیتیا

)2018(�

�-کیفی

��مروري

�یابیبازار�يتوسعه�تئور�لیو�تحل�هیمقاله،�تجز�نیدف�اه

از�سه�بخش�که��گذشته�است�اتیبر�اساس�ادب�ینیکارآفر

توسط�قسمت�اول��هیشده�است�و�اطالعات�اول�لیتشک

�يبحث�در�مورد�توسعه�تئور.�شرح�داده�شده�است

و�ابعاد�آن�در�بخش�دوم�در�نظر��کارآفرینانه�بازاریابی

بخش��درمطالعه��نیاز�ا�يریگ�جهیگرفته�شده�است�و�نت

��.سوم�ارائه�شده�است

�شناسی�پژوهش�روش �

هاي�کیفی��هاي�کاربردي�و�از�نظر�ماهیت�جزء�پژوهش�این�پژوهش�از�نظر�هدف�جزء�پژوهش

�که�است�کیفی�مطالعه�نوعی�ترکیبافر.�ب�استفاده�شده�استکیاز�روش�فراتردر�آن�ه�کاست�

��تطالعاا ��هشد�اجستخرا�يها�افتهیو ��مرتبط�عموضو�با�یگرد�کیفی�تمطالعااز را��مشابهو

�بازنگري�دقیق�سیربر �مورد �داده�و �ترکیب�قرار �براي��.کند�یم�و �نظر �مورد �نمونه �نتیجه در

�.شود�،�از�مطالعات�کیفی�منتخب�و�بر�اساس�ارتباط�آنها�با�سوال�پژوهش�تشکیل�میفراترکیب

�نیست �نظر �مد �موضوع �کیفی �پیشینه �یکپارچه �مرور �فراترکیب، �تحلیل��،همچنین. �و تجزیه

��داده �وهاي �یافته�داده�ثانویه �تحلیل �بلکه �نیست؛ �نیز �منتخب �مطالعات �از ��اصلی این�هاي

��مطالعه �استها �مطالعه. �بر �فراترکیب �عبارتی، ��به ��اي�کیفیهاي �دارد �لزوماًتمرکز مبانی��که

�نمی �شامل �را �وسیعی �یافته�شود�نظري �از �جامعی �خالصه �ارائه �جاي �به �یک�ترکیب��و ها،

��.�کند�ها�را�ایجاد�می�تفسیري�از�یافته

�فراهم�کردن�نگرشی�ن هاي��مند�براي�پژوهشگران�از�طریق�ترکیب�پژوهش�امظفراترکیب�با

��به�کشف�موضوعکیفی�مختلف� �استعارهها �اساسیهاي��و �و �این�روش��می�جدید �با �و پردازد

�ارتقا .�آورد�می�اي�را��نسبت�به�مسائل�به�وجود�دهد�و�دید�جامع�و�گسترده�می�جایگاه�دانش�را

انجام��یقبلهاي��پژوهش�کیستماتیو�مطالعه�س�یمتاسنتز�هدف�بررس�ای�بیدر�روش�فراترک

پایان�توسط�پژوهشگر�ها��افتهیو��جینتا�لیکار�با�تحل�تاًیشده�در�حوزه�مورد�نظر�ما�است،�و�نها

�خروج�یابد�می و��شناسی�روشدر��ينوآور�،یقاتیتحقهاي��خالء�افتنی�يبرا�راهنماییآن��یو

��.حوزه�مورد�نظر�است�يق�برایروش�تحق

��

1.�Kolongahapitiya�
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�با�بازاریابی�کارآفرینانه�زهحودر��گذشته�يها�پژوهشبررسی��یعنی�مقاله�فهد�تحققمنظور��به

�ا�،ترکیبافرروش� �روش��هشوپژ�یندر ��سندلوسکی�يا�مرحله�هفتاز �)2007(�1سروباو

��.نشان�داده�شده�استکه�خالصه�آن�در�شکل�شده��استفاده

��
��سروباو��سندلوسکی�يا�مرحله�خالصه�روش�هفت.�1شکل�

�یابیارز�ياز�ابزارها�نیاست�بنابرا�يا�بر�مطالعات�کتابخانه�یمبتن�بیراترکف�قیتحق�روش

و��یاتیـ�ح�یابیـ�ارزهاي��برنامه�مهارت.�شود�یآن�استفاده�م�ییایو�پا�ییسنجش�روا�يبرا�یاتیح

�یابیـ�ارز�ایـ��نیاستفاده�از�ابزار�گل�با.�راستا�هستند�نیالزم�در�ا�يابزارها�نیتر�مهماز��نیابزار�گل

��.�را�مورد�سنجش�قرار�داد�بیفراترک�لیحاصل�از�تحل�جیاعتبار�نتا�زانیم�توان�یم�یاتیح

در�این�پژوهش�براي�بررسی�و�کنترل�مفاهیم�استخراجی�از�مقایسه�نظرات�خود�با�یـک��

.�ستفاده�شدپروژه�شخص�خبره�در�حوزه�مرتبط�و�داراي�تخصص�بازاریابی�و�روش�فراترکیب�ا

سوالی�براي�بررسی�ضریب�نفوذ�بازاریابی�کارآفرینانه�و�یـک���18اي��به�همین�خاطر�پرسشنامه

پس�از�ایـن�کـار،���.�سوالی�براي�بررسی�رابطه�بازاریابی�و�کارآفرینی�تهیه�گردید�35نامه�پرسش

اي�هاي�به�دسـت�آمـده�بـر����پرسشنامه�در�اختیار�خبرگان�این�حوزه�قرار�گرفت�و�در�ادامه�داده

�spssاستخراج�ضریب�کاپا�از�طریق�نرم�افزار� تجزیه�و�تحلیل�شد�که�نتایج�محاسبات�بـه���26

و��1.000مقدار�شاخص�کاپاي�نفوذ�بازاریـابی��.�عمل�آمده�در�جداول�زیر�نشان�داده�شده�است

بازه�مقداري�شاخص�کاپـا�بـراي���.�محاسبه�گردید�1.000براي�رابطه�بازاریابی�و�کارآفرینی�نیز�

�–�0.41،�متوسط�و�بـراي���0.4–�0.21،�بی�اهمیت�و�براي��0.2–�0،�ضعیف�و�براي�0کمتر�از�

���.،�عالی�است��0–�1.81،�معتبر�و�براي��0.8–�0.61،�مناسب�و�براي�0.6

��محاسبات�ضریب�کاپا�براي�ضریب�نفوذ�بازاریابی�کارآفرینانه.�3جدول�

��معناداري�تقریبی��مقدار�تی�تقریبی��خطاي�استاندارد�تقریبی��مقدار��

����1.000��0.000��4.287��0.0000گیري�کاپا�اندازه

������18��0��0تعداد�موارد�متغیر

��

��

1.�Sandelowski�and�Barros�

تنظیم��
سواالت�

پژوهش

بررسی�نظام�

مند�متون

جستجو�و�
انتخاب�

متون�

مناسب

استخراج��
اطالعات�

متون

تجزیه�و�
تحلیل�و�

ترکیب�یافته�

هاي�کیفی

کنترل�

کیفیت
ارائه�یافنه�ها
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��محاسبات�ضریب�کاپا�براي�رابطه�بازاریابی�و�کارآفرینی.�4جدول�

��معناداري�تقریبی��مقدار�تی�تقریبی��خطاي�استاندارد�تقریبی��مقدار��

����1.000��0.000��7.199��0.0000گیري�کاپا�اندازه

������35��0��0تعداد�موارد�متغیر

دست�آمده�براي�ضریب�نفوذ�بازاریـابی�کارآفرینانـه�و���ه�کاپاي�بهاي��با�توجه�به�شاخص

مشخصاً�سطح��،رابطه�بازاریابی�و�کارآفرینی�و�سنجش�انجام�شده�با�بازه�مقداري�شاخص�کاپا

��.توافق�عالی�مورد�تأیید�است

�ي�پژوهشها�یافته �

براي�انجام�ایـن�قسـمت�از�یـک�الگـوریتم�چهـار�������تحقیق؛�سؤاالتتنظیم�:�مرحله�اول

براي�بازاریابی�کارآفرینانه�در�بانکـداري�شـرکتی����سؤالدر�زیر�چهار�.�ی�استفاده�شده�استسؤال

ایران�عنوان�شده�است�که�شامل�چهار�قسمت؛�چه�چیزي،�چه�کسی،�چه�زمـانی�و�چگـونگی���

�براي�یافتن�چه�چیز�مطالعـه�فـرا�ترکیـب�تنظـیم�شـده�اسـت؟�������-What.�انجام�تحقیق�است

�-�Whoهستند؟�يزهایهاي�بازاریابی�کارآفرینانه�چه�چ�و�پسران�ها�شرانیها�پ�ها،�مؤلفه�شاخص

ق�متون�علمی�به�زبان�فارسی�و�انگلیسـی�معتبـر���یدر�این�تحق�جامعه�مورد�مطالعه�کدام�است؟

در�این�تحقیق�بین��ق�کدام�است؟یدامنه�زمانی�انجام�تحق�-�When.در�نظر�گرفته�شده�است

روش�انجـام�مطالعـه����-How.�شمسـی��1397تـا���1388میالدي�و��2018تا���2001يها�سال

اسـناد��(�یهثانو�يها�داده�لیروش�تحلیل�اسنادي�و�تحله�ب�ها�دادهوري�آنحوه�گرد�چگونه�است؟

��.)و�مدارك�گذشته

در�ایـن�مرحلـه�پژوهشـگر�بـه�جسـتجوي�������؛متـون��مند�نظامبررسی�:�مدو�مرحله

منتشر�شـده�در�مجـالت�علمـی�مختلـف�و�معتبـر�داخلـی�و��������يها�مقاالت�و�پژوهش�مند�نظام

هاي�معتبر�خارجی�و�داخلـی�بـا�هـدف�����هاي�سازمان�خارجی�و�همچنین�منابع�عمومی�و�سایت

در�ایـن�تحقیـق�از���.�پـردازد��مـی��تعیین�اسناد�معتبر،�موثـق�و�مـرتبط�در�بـازه�زمـانی�مناسـب�����

و�)�CIVILICA(و�سویلیکا�)�SID(�یدانشگاه�،�جهاد)IRANDOC(داخلی�ایران�داك��يها�تیسا

ه�اسـتفاده�شـد���Science�Direct�(Elsevier)و��Emerald�insight�،Scopusخـارجی���يهـا��تیاز�سا

�Googleجسـتجوگر���يگذشـته�از�موتورهـا���هاي�افتن�پژوهشیالزم�به�ذکر�است�براي�.�است

Chrome�،Yahooو��Google� Scholarي�جسـتجوگر�و��موتورهـا�از�طریـق���.ه�اسـت�استفاده�شد�

�Entrepreneurial(�ینانـه�کارآفربازاریـابی��ي�معتبـر�ذکـر�شـده�واژگـان،�����هـا��تیسا Marketing(�،

�کارآفرینی�در�بازاریـابی�و�)�Entrepreneurial�Marketing�Models(�کارآفرینانه�بازاریابیي�ها�مدل

)Entrepreneurship� in� Marketing(�،ــابی�کارآفرینانــه�هــا�شــرانیپ �Entrepreneurial(ي�بازاری
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marketing�drivers�(و�)Entrepreneurial�marketing�enhancers�(سرچ�یا�جستجو�شدند�و�متـون��

��.اند�معتبر�شناسایی�و�دانلود�شده

ـ��جست:�مرحله�سوم �فحـذ��مرحلـه��یـن�ا�فهـد��ب؛وجو�و�انتخاب�متون�مناس

بـه�محـض���.�نیسـت��يدعتمـا�ا�ها�آندر��هشد�ئهارا�يها�افتهی�به�که�یی�استها�ها�و�کتاب�مقاله

لعه�بررسی�شد،�در�قدم�بعدي�پژوهشگر�کیفیـت��مطالهاي��اینکه�مقاالت�براي�تناسب�با�مؤلفه

هدف�از�این�گام�حذف�مقالـه�هـایی�اسـت����.�بایست�ارزیابی�کند�می�راها��روش�شناختی�مطالعه

بنابراین،�ممکن�است�مقالـه�اي�را��ادي�نداشته�باشد؛�ارائه�شده�اعتمهاي��که�پژوهشگر�به�یافته

گـام�منـابع����نیدر�ابر�اساس�مشورت�با�خبرگان�.�که�باید�در�ترکیب�وجود�داشته�باشد،�رد�کند

�رشیعـدم�پـذ���ایـ��رشیپـذ��يارهـا�یگام�بر�اساس�مع�به�صورت�گام�شده�در�مرحله�قبل�به�افتی

�یـابی�ارز�يهـا��مهارتاست�که�اصطالحاً�آن�را��سؤال�10شامل��ارهایمعاین�.�اند�یدهگرد�یبررس

��؛نددار�تمرکز�یرز�اردمو�برسؤاالت�.�نامند�یم�1حیاتی

�یبررسـ��ردمو�مقاله�شیهوپژ�دنبوروز��به�-2پژوهش��افهدا�با�مقاله�افهدا�تناسب�-1

�-�5یبررسـ��ردمـو��مقالـه�در��يریگ�نمونه�روش-�4یبررس�ردمو�مقالهدر��هشد�عنوان�حطر�-3

و��نتــایجدادن��بســط�نمکــاا�يپــذیر�سنعکــاا�انمیــز-�6هــا�داده�يآور�جمــع�کیفیــتو��روش

�ینوتـد��درزمینه�یجرا�خالقیا�تنکا�عایتر�هنحوو��انمیز�-�7یبررس�ردمو�مقاله�يهاوردستاد

�مقالهدر��ها�داده�تحلیلو��تجزیه�درزمینه�قتد�انمیز�-�8یبررس�ردمو�مقالهدر��هشیوپژ�نمتو

��.سیربر�ردمو�مقاله�کلی�ارزش-10پژوهش�هاي��و�بیان�مناسب�یافته�حضوو�-�9یبررس�ردمو

ي�زیـر�را��ازبنـد�یامتروبریک،�پژوهشـگر،�سیسـتم����2امتیازي�کسپ�50بر�اساس�مقیاس�

دهگانه�اشاره�شـده�از�نظـر����هاي�بندي�درجهدر�این�روش�بر�اساس�هر�کدام�از�:�کند�یممطرح�

را�بـا�هـم����هـا��آنشود�و�سپس�همـه���داده�می)�50تا��10مقیاس�(5تا��1پژوهشگر�امتیازي�بین�

��:ر�استیبه�شرح�ز�ياز�بندیف�امتیط.�جمع�کرده�تا�یک�عدد�نهایی�به�دست�آید

-10(�یفضع؛�)11-20(متوسط�؛�)21-30(خوب�؛�)31-40(خوب�؛�خیلی�)40-50(�یعال

��).3�،2003فاینگلد().�0

�50مورد�به�خاطر�عنوان،��400مورد�مطالعه،��605در�این�مرحله�پس�از�پاالیش�از�میان�

مقالـه�بـراي�تجزیـه�و�����71مورد�به�خاطر�محتوا�حذف�شد�و�تعداد��84مورد�به�خطر�چکیده�و�

��

�
�

2.�Critical�Appraisal�Skills�Program�(CASP�)�
�
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��.��تحلیل�انتخاب�شدند

��.دهد�یمتعداد�مقاالت�نهایی�را�نشان��2شکل�

��
��تعداد�مقاالت�نهایی�.2شکل�

به�دقـت���متون�يمرحله�محتوا�نیدر�ا�متون؛استخراج�اطالعات�:�مرحله�چهارم

بـراي�یـافتن�محتـوا�درون�����،پژوهشـگر�.�شوند�میاستخراج��یاساس�يها�مطالعه�شده�و�شاخص

�هشـد��يبنـد��دسـته��رتصـو��بدین�متون�تطالعاا.�است�کردهمطالعه�متون�را�بار��ینچند�متن

،�نام�نویسنده�در�منبـع��هنویسند�ینام�خانوادگ(�شود�یم�ثبت�پژوهش�هر�به�طمربو�مرجع�:ستا

�بـه��مقالـه��هـر��که�موفقیتی�حیاتی�ملاعو�،ستشده�ا�منتشر�کهرا��سالی�،)است�ذکرشدهمقاله�

�فهـد�:�ماننـد��يکلیـد��یشـناخت��روش�تطالعـا�و�اها��یا�شاخص�کدها،�ستا�دهکر�رهشاا�ها�آن

��.اند�گرفتهاند�و�مورد�ارزیابی�قرار��شده�شتددایا�سنجش�سایلو�و�ها�هیروش،�رو�،هشوپژ

�،ترکیـب�افر�فهـد��ي�کیفـی؛�ها�افتهتجزیه�و�تحلیل�و�ترکیب�ی:�مرحله�پنجم

�یموضـوعات��پژوهشگر�ل،یو�تحل�هیدر�طول�تجز.�هاست�افتهیاز��جدیدو��چهریکپا�تفسیر�دیجاا

ـ�ا.�اند�شده�داریپد�فراترکیبدر��موجود�يها�مطالعه�انیکه�در�م�کند�را�جستجو�می مـورد�بـه����نی

�و�مشـخص��ییشناسا�تموضوعا�نکهیبه�محض�ا.�شود�شناخته�می�»یموضوعی�بررس«عنوان�

مشابه�و�مربـوط�را�در���يها�يبند�طبقه�و�دهد�یرا�شکل�م�يبند�طبقه�کیکننده��یشدند،�بررس

در�ایـن��).�1�،2006گلد�فاین(�دکن�می�فیگونه�توص�نیبه�بهتر�را�که�آن�دهد�یقرار�م�یموضوع

�مفاهیم�يبند�دسته�جهت�ها�اسیمق�مفر�ماتریس�و�شده�استخراج�قبل�مرحلهاز��کدهاپژوهش�

کـه���گـردد��یمـ�یـک�مطالعـه�حاصـل�����ازتفسـیري�فراتـر����رکـا�این��منجاا�با�.ستگرفته�ا�شکل

��

1.�Finfgeld�
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��.از�این�طریق�نوعی�مدل�مفهومی�ترسیم�نمود�توان�یم�جهیدرنتهمه�جوانب�است��دربرگیرنده

�2(�نخبرگـا��نظـر��از�ییمحتـوا�_�ییروا�سنجش�يابر�کنترل�کیفیت؛:�مرحله�ششم

�يهـا��از�روش�ترکیبـی�و��غیـر�احتمـالی���يریگ�صورت�نمونه�به�نخبرگا�؛�کهیددگر�دهستفاا)�نفر

این�افراد�بایـد�تخصـص،�تجربـه�و�توانـایی�کـافی�بـراي�������.�اند�شده�بنتخاا�تیوقضا�یا�هدفمند

و��هـا��شاخصتجزیه�و�تحلیل�و�تفسیر�نتایج�حاصل�از�پژوهش�را�داشته�باشند�و�از�این�طریق�

اند�تا�در��ي�شدهبند�خوشهبندي�و��ي�مرتبط�ترتیبها�مؤلفهیا�کدهاي�استخراج�شده�به�مفهوم�و�

��).5جدول�(�کردنهایت�بتوان�مدل�جامع�پژوهش�را�استخراج�

��ي�بازاریابی�کارآفرینانهها�شرانیپي�بند�خوشهتجمیع�و��.5جدول�

��منبع��ها�شاخص/�کد��فرعی��مقوله��اصلی�مقوله��ردیف

1��

��عوامل�داخلی

گرایی��ذهنیت

��انهکارآفرین

تقویت�،�ذهنی�متنوع�کار�يها�چهارچوب

شهود،�،�ذهنیت�و�نگرش�کارآفرینانه

ي،�ریگ�میبودن،�سرعت�تصم�غیررسمی

بر�بازار��و�متمرکز�ریپذ�انعطاف�ذهنیت

��.است

،�)1�،2006میتگف(

طغرایی�و�همکاران،�(

ملکی�مین�باش�(،�)1395

،�)1395رزگاه�و�شرفی�

��،)2�،2006رمزي(

همکاران،��و�3اسمعیل(

2018(��

2��
ساختار�

��سازمانی

،سازمانی�جدیـد�يها�ایجـاد،�فرم �

�ساختار�افقـی،

کنترل�و�پاسخگویی��يها�ستمیطراحـی�س

��،نتایج

��،ساختارهاي�غیررسمی�و�ارتباطات�موازي

،رویکرد�پایین�به�باال �

��پیگیري�کمتر�اطالعات�رسمی�و�مستند

��)2013همکاران،��و�4جونز(

��)2011هیلس�و�هلتون،�(

��)1388رضوي�و�همکاران�(�

سیدجوادین�و�همکاران�(

1394(��

��)2006میتگف،�(

��)5�،2009مارتین(�

3��
�فرهنگ

��سازمانی

،فرهنـگ�سازمانی�قوي �

تالش�کارکنان�در�ادغام�ترجیحات�

،سازمان�يها�مشتریان�با�ارزش �

انهشار�فرهنگ�کارآفرینتترویج�و�ان �

��)1390رضوي�و�همکاران�(

��)2011جونز�و�رولی،�(

طغرایی�و�همکاران،�(�

1395(��

��

1.�Mtigwe�
2.�Ramsey�
3.�Ismail�
4.�Jones�
5.�Martin�
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��منبع��ها�شاخص/�کد��فرعی��مقوله��اصلی�مقوله��ردیف

4��
مدیریت�

��دانش

��،تسهیم�دانش

��،کسب�دانش�از�محصول�براي�ایجاد�ارزش�برتر

��،دانش�يگذار�تشویق�افراد�به�اشتراك

دانش�مبتنی�بر�فناوري��يها�رساختیز

��اطالعات

��)1396امینی�و�همکاران،�(

اهللا�(�)2011جونز�و�رولی،�(

��)1397دادي�و�همکاران،�

5��
هوش�

��هیجانی

ابتکاري�احساسی�نقش�مهمی�در��يها�راه

��،رفتار�بازاریابی�کارآفرینانه

اهمیت�عواطف�و�احساسات�در�

��ي�کارآفرینانهریگ�میتصم

��)2009همکاران،��و�1فوو(

6��

��عوامل�خارجی

��برندسازي

برند�سازي�موجب�تقویت�بازاریابی�

��،کارآفرینانه

نیازها�و�تقاضاهاي�جدید�مشتریان�را�به�

بهترین�شیوه�براي�ترویج�برند�شناسایی�

��،کنیم

بازاریابی�در��يازهایپاسخگویی�سریع�به�ن

��،جهت�جذب�مشتري

��،نانهیاشتیاق�به�بازاریابی�کارآفر

��محصوالت�جدید�برندینگتوسعه�

��)2011جونز�و�رولی،�(

همکاران،��و�2کورگان(

2011(��

��)2006میتگف،�(

��)2009مارتین،�(

ملکی�مین�باش�رزگاه�و�(

)1395شرفی� �

7��
�بازاریابی

��نوین

��،تخصص�گرایی�در�بازاریابی

بازاریابی�غیرمنظم،�رادیکال،�هیئتی،�درهم�

��،گسیخته

�يها�بازاریابی�اینترنتی�و�شبکه�ازاستفادة�مؤثر�

��،اجتماعی،�یکپارچگی�ارتباطات�بازاریابی

در�جذب��نانهیپیام�و�محتواي�بازاریابی�کارآفر

��،مشتري

نشده�و�غیرخطی�در��يزیر�فعالیت�برنامه

یک�رویکرد�پرخاشگرانه�و�کارآفرینانه،��بازاریابی

��بازاریابی�کارآفرینیدر��رمتداولیغ

��)2006میتگف،�(

و�همکاران،�رضوانی�(

1388(��

جوادین�و�همکاران��سید(

1394(��

��)3�،2011مور�گیل(

)2011موریس،�( �

)2008همکاران،��و�4بچرر( �

��

1.�Foo�
1.�kurgun�
2.�Gilmore�
3.�Becherer�
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��منبع��ها�شاخص/�کد��فرعی��مقوله��اصلی�مقوله��ردیف

8��
بهبود�

��ارتباطات

��،ارتباطی�يها�تیقابلبهبود�

ایجاد�اعتماد�و�ارتباط�بین�سازمان�و�

��،مشتري

��،ارتباطات�اجتماعیتقویت�

��،مدیریت�روابط�با�مشتري

��،ارتباطات�فرديتعـامالت�مسـتقیم�و�

��،ارتباطی�يها�تیشبکه�تماس�و�قابلایجاد�

��،بهبود�ارتباطات�خارجی

��،ارتباطات�يبند�تیاولو

��سرمایه�اجتماعی

��)1395طغرایی�و�همکاران،�(

��)1396امینی�و�همکاران،�(

��)2014همکاران،��و�1فرانکو(

��)1992همکاران،��و�2کاپون(

��)2002موریس�و�همکاران،�(

��)1395طغرایی�و�همکاران،�(

��)2010همکاران،��و�3مارتیز(

ملکی�مین�باش�رزگاه�و�(

��)1395شرفی�

��)1391طغرایی�و�رضوانی،�(

ي�کـدها�بـا���بند�طبقهو��ها�شاخصپس�از�بررسی�نهایی��؛ها�افتهارائه�ی�:مرحله�هفتم

ي�هـا��شـران�یپدر�نهایـت�بـراي����هـا��مؤلفـه�مکس�کیودا�در�قالب�مفاهیم�و��افزار�نرماستفاده�از�

:�مفهـوم�اصـلی���5شـامل���یداخلـ�عوامـل���اصـلی؛��مؤلفـه�شـامل�دو���بازاریابی�کارآفرینانه�کـه�

�4(دانـش��،�مدیریت�)کد�3(فرهنگ�،�)کد�6(�یسازمان،�ساختار�)کد�6(�ینانهکارآفرگرایی��ذهنیت

مفهـوم�اصـلی،�برنـد�����3شـامل���یخـارج�شاخص�و�عوامل��21و�)�کد�2(�یجانیهو�هوش�)�کد

شـاخص�و�در���21و�مجمـوع��)�کـد��9(و�بهبود�ارتباطات�)�کد�7(�یننو،�بازاریابی�)کد�5(�يساز

��.ي�شده�استبند�طبقهشاخص��42مفهوم�و��8مجموع�

� �

� �

� �

� �

��

��

��

1.�Franco�
2.�Capon�
3.�Maritz�

�هاي�بازاریابی�کارآفرینانه�پیشران

�

�عوامل�خارجی

�برندسازي

�نوین�بازاریابی

�بهبود�ارتباطات �

�داخلی�عوامل

�انهگرایی�کارآفرین�ذهنیت

�ساختار�سازمانی

�سازمانی�فرهنگ

�مدیریت�دانش

�هوش�هیجانی

�هاي�بازاریابی�کارآفرینانه�الگوي�نهایی�پیشران.�3شکل�
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�گیري�بحث�و�نتیجه �

مقصود�اصلی�از�خلق�اصطالح�بازاریابی�کارآفرینانه،�رسیدن�به�فهم�مناسبی�از�وجـه�اشـتراك���

رك�تأثیر�رفتار�کارآفرینانه�بـر�بازاریـابی�و�متقـابالً�اتخـاذ�����بازاریابی�و�کارآفرینی�و�د�يها�رشته

بازاریـابی�کارآفرینانـه�رابـط�بـین�کـارآفرینی�و������.�رویکردهاي�نوآورانه�در�بازاریابی�بوده�اسـت�

که�توسـط���استبازاریابی�یک�شرکت��يها�وهیکننده�رفتار�کارآفرینانه�در�ش�بازاریابی�و�منعکس

بازاریـابی�کارآفرینانـه�از�طریـق�ارائـه�����.�بازار�به�کار�بـرد��يها�تیرا�در�فعال�ينوآور�توان�یآن�م

و�موقعیـت�بـازار�نقـش�����ياز�بین�بردن�شکاف�بین�نـوآور��يبرا�ها�رساختیمفاهیم،�ابزارها�و�ز

کارآفرینانه�دلیل�اصلی��یابیبازار.�دینما�یبسیار�مهمی�در�دستیابی�به�مزیت�رقابتی�پایدار�ایفا�م

وکارها�یـک�راهبـرد����آینده�کسب�يبرا�و�رود�یجدید�به�شمار�م�يها�موفقیت�در�تمامی�شرکت

�يسـاز��کپارچـه�یافـراد�در�شـرکت،����يهـا��تیـ�توجه�بـه�فعال��دربرگیرندهکه��شود�یمهم�تلقی�م

رضایی�(است�،�هوش�رقیب،�دانش�محصول�و�ارائه�ارزش�برتر�به�مشتریان�انیاطالعات�مشتر

کارآفرینـان��.�خـوبی�مشـخص�اسـت����بـه��اهمیت�کارآفرینی�و�کارآفرینـان�).�1394و�همکاران،�

وکـار�در�محـیط�پـر�����در�ایجاد�و�رشد�یک�کسـب��ها�آنقهرمانان�دوران�رکود�هستند�و�توانایی�

بنـابراین�شناسـایی�عـواملی�کـه�باعـث������؛�است�تیاهموکارها�براي�جامعه�داراي��چالش�کسب

در�.�فرینانـه�اسـت��از�عوامل�اصلی�موفقیت�بازاریـابی�کارآ��شود�یمتقویت�بازاریابی�کارآفرینانه�

ه�در�بردارنـده�عوامـل���ک�يا�مورد�بازاریابی�کارآفرینانه�مطالعات�فراوانی�انجام�شده�ولی�مطالعه

ن�موضوع�ضرورت�انجـام��یده�است�و�همیکارآفرینانه�باشد�به�انجام�نرس�یابیننده�بازارک�تیتقو

وش�فراترکیـب�و��لذا�در�این�پژوهش�بـا�اسـتفاده�از�ر��.�سازد�ن�حوزه�را�آشکار�مییپژوهش�در�ا

کننـده�بازاریـابی����ي�عوامل�تقویـت�ها�مؤلفهو��ها�شاخصاستفاده�از�مطالعات�گذشته�به�بررسی�

�يهـا��افتـه�یو��تطالعـا�ا�کـه��اسـت��کیفـی��مطالعـه��نـوعی��ترکیبافر.�کارآفرینانه�پرداخته�شد

و�مـورد�بـازنگري����سـی�ربررا��مشابهو��مرتبط�عموضو�با�یگرد�کیفی�تمطالعااز��هشد�اجستخرا

را��يا�جـه�ینت�تلفیـق��افـر�از��دهسـتفا�ا�،منـد��نظام�شنگر�مشابه�.نماید�یم�و�ترکیب�قرار�دادهدقیق

�هفـت�از�روش��هشوپـژ��یـن�در�ا�سـت�تـر�ا��بـزرگ��شیها�بخش�عمجمواز��که�کند�یم�حاصل

مقاله�خـارجی�و�داخلـی�در�نهایـت�����100شد�و�از�میان��س�استفادهروباو��سندلوسکی�يا�مرحله

هـاي�حیـاتی����هـا�از�روش�ارزیـابی�مهـارت����عنوان�مقاله�براي�بررسی�و�استخراج�شـاخص��71

ذهنیـت��:�مفهـوم�اصـلی���5شـامل��(�یداخلـ�اصلی،�عوامل��مؤلفهدر�نهایت�دو�.�اند�انتخاب�شده

شامل�(�یخارجو�عوامل�)�وشگرایی�کارآفرینانه،�ساختار�سازمانی،�فرهنگ،�مدیریت�دانش�و�ه

�42مفهـوم�و���8و�در�مجمـوع��)�مفهوم�اصلی،�برند�سازي،�بازاریابی�نوین�و�بهبود�ارتباطـات��3

ي�بـه�بررسـی���ا�مطالعـه�با�توجه�به�پیشینه�تحقیقات�قبلی�تـاکنون��.�اند�ي�شدهبند�طبقهشاخص�

قبلی�هـم�در�ایـن����ي�بازاریابی�کارآفرینانه�پرداخته�نشده�است�و�مقایسه�با�تحقیقاتها�شرانیپ
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�هـاي��مؤلفـه�سـازي�ابعـاد�و����زیرا�مطالعات�گذشته�بیشتر�در�مورد�مدل؛�شود�ینمپژوهش�انجام�

کننده�تا�کنون��ها�یا�عوامل�تقویت�اي�در�مورد�پیشران�بازاریابی�کارآفرینانه�بوده�است�و�مطالعه

��.استگرفته�انجام�ن

قـات��یت�موضـوع�در�تحق�یاهمن�حوزه،�ینه�مطالعات�صورت�گرفته�در�ایشیبه�پ�یبا�نگاه

�يشـورها�کشـرو�در��یپ�يهـا��تکهـا�و�شـر���ثر�سـازمان�کامالً�روشن�و�مورد�توجه�اکانجام�شده�

هـا���هـاي�خالقانـه،�شـرکت����روش�يریارگکـ�ه�با�استفاده�از�بـه��کافته�قرار�گرفته�است�یتوسعه�

ن�کـ�مم�ن�حالـت�یتـر��به�مطلوب�سازمانعرضه�کنند�و��به�بازار�و�خدمات�خود�را�هابتوانند�کاال

محققان�.�فراهم�آورد�ها�سازمانارائه�خدمات�نماید�و�راه�را�براي�ارتقاء�هر�چه�بیشتر�شرکت�و�

در�ایـن�میـان���.�انـد��هاي�زیادي�تعریف�کرده�و�شاخص�ها�مؤلفهمختلف�براي�این�نوع�بازاریابی�

فرینانـه��هاي�بازاریابی�کارآ�کننده�و�یا�عواملی�که�بتواند�به�عنوان�پیشران�شناخت�عوامل�تقویت

هـاي���هاي�مختلف�در�پیشبرد�هر�چه�بیشتر�فعالیـت��به�شرکت�فزاینده�ايتواند�کمک��باشد�می

بـراي�بازاریـابی�کارآفرینانـه�����،در�این�تحقیق�عوامـل�خـارجی�و�داخلـی���.�بازاریابی�داشته�باشد

بـه�صـورتی�کـه����.�انـد��خود�به�مفاهیم�مختلفی�تقسیم�شـده��مؤلفهاین�دو�.�شناسایی�شده�است

گرایـی،�هـوش�و����اخلی�به�چندین�مفهوم�که�سه�مفهـوم�آن�یعنـی�مفـاهیم،�ذهنیـت����عوامل�د

دو�.�کند�فرهنگ�جزء�عوامل�انسانی�هستند�که�لزوم�توجه�به�آن�در�سازمان�را�چندین�برابر�می

،�تسـهیم�دانـش��از�قبیـل��(عامل�دیگر�از�عوامل�داخلی�یعنی�ساختار�سازمانی�و�مـدیریت�دانـش���

جـزء�مفـاهیمی����)دانـش��يگـذار��تشویق�افراد�بـه�اشـتراك��،�جاد�ارزش�برترایي�کسب�دانش�از�محصول�برا

هاي�بازاریابی��تواند�زمینه�هر�چه�بیشتر�فعالیت�هستند�که�با�طراحی�مناسب�آن�در�سازمان�می

از�سوي�دیگر�عوامل�خـارجی�بـه�سـه�مفهـوم�تقسـیم������.�کارآفرینانه�را�در�سازمان�تقویت�کرد

ـ��ینـو��یابیـ�سـازي�و�بازار�اند�از�سه�مفهوم�دو�عامـل�برند��شده نیازمنـد�اسـتفاده�از����ین�کـه�اول

هـاي�بازاریـابی�اسـت،�باعـث�تقویـت�بازاریـابی��������شـامل�فعالیـت���یهاي�خالقانه�و�دومـ��روش

همچنین�مفهوم�ارتباطات�جزء�عواملی�است�که�تقویت�بیشتر�آن�توسـط��.�شوند�کارآفرینانه�می

�تواند�زمینه�تواند�مشتریان�جدید�را�براي�سازمان�جذب�کرده�و�توسعه�ارتباطات�می�سازمان�می

��.آفرینانه�فراهم�نمایدبهتر�را�براي�تقویت�بازاریابی�کار�هرچه

�بسیار�به�بهبود�و�تقویت�بازاریابی�کارآفرینانه�کمک�تواند�یمتوجه�به�موارد�زیر�همچنین�

نماید؛�تقویت�و�بهبود�ذهنیت�گرایی�کارآفرینانه�با�استفاده�از�جلسات،�تفویض�اختیار�و�تشویق�

یق�کارهـاي�تیمـی�و���،�ترویج�و�بهبود�ساختارهاي�افقی�در�سازمان�و�تشـو�ها�سازمانبیشتر�در�

،�ایجاد�فضاي�بـاز�و�انتقـادي�در�سـازمان�و�یـا�����نانهیکارآفري�بازاریابی�ها�تیفعالگروهی�براي�

،�تشـکیل�کارگروهـاي�ویـژه�بازاریـابی�����هاو�پیشنهاد�هاي�نوین�انتقادها�ستمیستوسعه�و�ایجاد�

نانـه�در��ی�کارآفریسـازمان��فرهنـگ�ي�خالقانـه،�تـرویج���ها�روشبراي�حل�مسائل�با�استفاده�از�
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