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 مقدمه

 توسعه و جمعیت رشد بازار، توسعه شدن، جهانی نظیر: متعدد تحوالت و تغییرات وجود 

 کشاورزی، هایسیاست و ساختاری اصالحات کشاورزی، کار بازار در دگرگونی و بیکاری جوامع،

 است داده قرار ثیرأت تحت را کشورها کشاورزی بخش غیره و محیطی زیست میاحث غذایی، امنیت

 باشدمی کشاورزی در کارآفرینی اقدامات و اندیشه فرهنگ، رواج نیازمند تحوالت، این با مقابله که

(Higgins and Morgan, 2000). خرد و )ملی( کالن سطوح در اقتصادی رشد هایلفهؤم از یکی 

 از نقشی چنین ایفای با کارآفرینی .است بازار از مناسب سهم کسب کارآفرین(، یا )تولیدکننده

 اییکار است. محرز اقتصاد بر آن ثیرأت شود.می محسوب کشور هر توسعه و رشد اصلی محورهای

 دگردمی بالقوه و موجود هایفرصت از ترمناسب برداریبهره منجربه و بخشدمی بهبود را اقتصاد

(Jose and Niels, 2014.) باشدمی بازار در هافرصت شناسایی فرآیند کارآفرینی (Sexton and 

Bowman-Upton, 1991) عرف جهت منابع از استفاده برای فرصت خالق کارآفرین یک همچنین 

 موجود هایفرصت که است فردی وی است. خود پیرامون جامعه از نامحسوس یا محسوس نیازهای

 این تحقق الزمه (.5333 مقیمی، و داریانی )احمدپور نماید می برداریبهره آن از و کشف را بازار در

  است. کارآفرین فرد فعالیت مورد حوزه از وسیع سطح در شناخت عامل وجود امر

 داشته هاییویژگی چه بایدمی کارآفرین شناخت هایجنبه و ابعاد که است این کلی و یاصل سوال 

 فرد محتمل و مکتسبه ،ذاتی هایویژگی شناخت (5 است: طرح قابل مختلف زمینه سه در پاسخ باشد؟

 در کارآفرین فعالیت محیط هایویژگی شناخت (2 آینده، و حال گذشته، زمانی مقطع سه در فرینآکار

 نحوه شناخت (3 و تاریخی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اجرایی، اداری، هایمینهز

 کارآفرین فرد ،کار و کسب واقعی شرایط در که سوال این به پاسخ )برای کارآفرین توسط امور تدبیر

 مدیریت را دخو کار و کسب بر ثرؤم محیطی هایبحران بتواند تا نماید عمل و اقدام چگونه بایدمی

 زیر؛ مختلف ابعاد شامل نماید؟(

 اجرا، ریزی،برنامه طراحی، جهت )از کار و کسب نوع هر اندازیراه الزامات و اصول شناخت -

 (کار و کسب نوسازی و نگهداری اری،بردبهره اندازی، راه

 مختلف منابع یریکارگهب انسانی، منابع با سازنده تعامل منظور  )به مدیریت مبانی و اصول شناخت -

 کار( و کسب یک مدیریت و هدایت امور بهینه انجام الزامات کلیه و اطالعاتی و انسانی مالی، طبیعی،
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 نیازهای درک کارآفرین، فرد کار و کسب پیرامون محیط با تعامل حیث )از بازاریابی فرآیند شناخت -

   (بازاریابی فرآیند اساس بر نقش ایفای افراد، بالقوه و بالفعل

 در مهمی نقش چنین ایفای ضرورت و کارآفرینی بحث در بازاریابی مقوله اهمیت به عنایت با 

 ترویج کارکرد و جایگاه تبیین هدف با تحلیلی -مروری شیوه به حاضر نوشتار کشاورزی، بخش

 مورد هایتفرص با مواجه و شناخت به نیل ابزار عنوان به بازاریابی ترویج ابعاد تبیین پی در 5بازاریابی

  است. آمده در تحریر رشته به کشاورزی کارآفرین مشخص طور هب و کشاورزی بخش ذینفعان نیاز

 نامناسب ارتباطی زنجیره این وجود که دهدیم نشان هابررسی :بازاریابی به کارآفرین توجه ضرورت

 اه واسطه و ندالال جیب به شود تولیدکننده نصیب که آن جای به محصول اصلی سود است شده سبب

 آنان درآمد و آورده فراهم را روستائیان اجتماعی -اقصادی پذیری آسیب زمینه امر همین و شود واریز

 از سهم آوردن دست هب حال، عین در (.5333 گراوندی، و زن )پاپ هدد کاهش توجهی قابل نحو به را

 در کلیدی عامل یک بازاریابی وز،امر رقابتی دردنیای .است دشوار شدت هب نباشد محال اگر اغلب بازار

 کارهای و کسب در بازاریابی اندک مهارت که طوری به است. کارآفرینی کارهای و کسب توسعه و بقا

 به تنها بازاریابی شود.یم منجر شکست یباال هایریسک و عملکرد نپایی سطوح به اغلب کوچک

 که نای مگر شد نخواهد ممکن این و ستا فروش افزایش بازاریابی از هدف نیست، کاال فروش معنای

 که هاییشچال ترینگبزر از یکی ند.شو شناسایی محصول، با ارتباط در او نیازهای و مشتری

 باشد. یم مشتریان نیاز از ها آن اندک شناخت و بازار از ها آن تعریف نوع هستند روبرو آن با کارآفرینان

 غفلت کند، تقاضا را هانآ خدمت یا محصول که بازاری یجادا یا تعیین از کارآفرینان، از زیادی تعداد

 کمتر که است دالیلی از یکی بازاریابی از کارآفرینان درک چگونگی از ناکافی دانش متأسفانه .ورزندیم

 (.5333 همکاران، و )قمبرعلی. است گرفته قرار توجه مورد کارآفرینان شکست در

 ارزیابی و باشدمی بازار بررسی در اول گام بارق و هایمشتر مورد در صحیح اطالعات کسب 

 ،یابیبازار زمینه در چراکه .است ضروری جدید، و موجود کارهای و کسب موفقیت جهت آن صحیح

 هک است خدمتی یا محصول توسعه یا انتخاب مشتری، تمایالت و نیازها درک کارآفرین اولیه وظیفه

 دهدیم اجازه نانکارآفری به یبازاریاب درک .(Uslay and Teach, 2008) سازد برآورده را او نیازهای

 به سیستماتیک یندآفر این د.کنن ایجاد خدماتشان و تولیدات تحویل برای را مؤثری یندهایآفر که

                                                 
1- Marketing Extension  
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 د.ده افزایش را خود خدمات و محصوالت کیفیت و کاهش را عملیاتی هزینه دهدیم اجازه کارآفرین

 دانش کند.می ترانآس را نکارآفری توسط محصول فروش ،مدار -یمشتر خدمت یا تولید ارائه همچنین

 ست،ها آن به مربوط که را بازار هایمپیا که دهدیم اجازه او به مشتری نیازهای از کارآفرین عمیق

 به را نیاز وردم دانش دهدمی هاجاز کارآفرین به مخصوص، هدف بازار بر تمرکز سرانجام،. دهد توسعه

 رابطه، این در .(5333 همکاران، و قمبرعلی) نماید پیدا را خود هاییمشتر طریق این از و آورد دست

 ایهمشاور خدمات وجود عدم ن:چو مصادیقی و دارد وجود رسانی  اطالع و آموزشی مانع اغلب

 مورد در کافی اطالع عدم صادرات، نحوه مورد در ترویجی -آموزشی هایمهبرنا وجود عدم مناسب،

 مهارتی هایشآموز نبود داخلی، بازارهای از کافی اطالعات فقدان محصوالت، صادرات گیچگون

 بودن پایین کشاورزی، دانشجویان کارورزی و کارآموزی دروس به کافی نکردن توجه کارآفرینانه،

 و هاللی )مومنی د.باشیم ذکر قابل رسانیعاطال و آموزشی موانع با ارتباط در مدیریتی دانش سطح

  (.5334 ،وذنم

 آن، در موجود اداری الزامات و کشاورزی بخش متولی تشکیالتی ساختار به مربوط هایواقعیت 

 عضوی هیچ برای بازاریابی باب در مصرح و مشخص وظیفه شرح یا فرآیند ،ارگان ،نهاد که است گواه

 ریزیبرنامه تغییر و گریمداخله منطق است. نشده تعریف کشاورزی بخش هدایتگر مطول نظام این از

 کشاورزی آموزش و ترویج سازمانی واحد از را نقشی چنین ایفای انتظار ،کشاورزی بخش در شده

 بتواند تا طلبدمی را عاملی بروز و حضور ضرورت کشاورزی بخش در فعلی دغدغه بنابراین ارد.د

 توسط نقش ایفاگری با همم این نماید. معرفی ذینفعان به را بازاریابی و تولید مکمل و تلفیقی نقش

  ست.ا تحقق قابل بازاریابی ترویج

 دسترس در گسترده طور هب "تولید برای ترویج" که حالی در :بازاریابی ترویج تاریخچه و یتماه

 به مربوط خدمات فقدان باشد.می دسترس در ندرت به آن خدمات و "بازاریابی برای ترویج" است،

 توسعه برای است. شده بازاریابی -تولید فرآیند ماندن ناتمام به نجرم روستاها در بازاریابی ترویج

 ارتباطی هایگریمداخله با بازاریابی( )نظیر تکنیکی هایگریمداخله آمیختن ضرورت روستایی

 فعاالن مبتالبه مشکالت از یکی رفت اشاره ترپیش که طور همان .است الزم آن( عام مفهوم در )ترویج

 بازاریابی مقوله با مواجه نحوه خصوص در دهندهآگاهی سازوکار وجود قدانف کشاورزی، بخش

  .باشد یم
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 شد. مطرح آمریکا شورک ترویج نظام در بار اولین برای "بازاریابی ترویج" 5331 دهه اواسط در 

(Dillard, 1996.) تقاعدم راستای در گرانهمداخله یهافعالیت از ایمجموعه مثابه به بازاریابی ترویج 

 کلیه برای بازاریابی هایمحدودیت رفع و مناسب بازاریابی درخصوص یکشاورز بخش فعاالن نمودن 

 تغییرات ایجاد هدف با بازاریابی با رابطه در کنندگانمصرف و تجار کشاورزان، از اعم بخش ذینفعان

 آمیختن یعنی انش،د از رشته این اهمیت لذا .ستها آن رفتار و هامهارت نگرش، دانش، در مطلوب

 است محسوس شدت هب رقابتی محیط الزامات به توجه با ارتباطی گریمداخله با تکنیکی گریمداخله

(Dhankar et al., 2002). 

5تجارت ابزار ترویج" نام به طرحی هند دولت بازاریابی، ترویج آفرینی نقش خصوص در 
 به "

 هایفعالیت" و "بخش کارکنان مدیریت با محلی هایفعالیت" شامل اصلی مؤلفه دو که درآورد اجرا

 به ملزم ترویج میدانی کارکنان آن اساس بر داشت. بر در را "انبوهی هایرسانه توسط یافتهسازمان

 در هاگروه و مردم به اطالعات دادن :از متشکل آن آموزشی برنامه و شدند محلی هایگروه با همکاری

 خصوص در کارآفرینان به کمک و هاسایت آن به سترسید نحوه اینترنتی، هایسایت خصوص

 7 و ایالت 23 کشور این در همچنین (.Petritz, 2006) بود جدید تجاری هایگروه با ارتباط برقراری

 برای بازار اطالعات تأمین خاص سیستم دارای ها آن همه تقریباً که دارد وجود ایمنطقه اتحادیه

 سازیجهانی و آزادسازی برای الزم تغییرات زیربنای را کشاورزی ریابیبازا و باشندمی خود کشاورزان

  (.Dhankar, 2003) دنکنمی تلقی بازارها

 ارتقاء و حفظ ایجاد، موجب بازاریابی ترویج Apedaile (2003) نظر به :بازاریابی ترویج هايبنیان

 مؤلفه چهار دارای را زاریابیبا ترویج وی .گرددمی کشاورزی بخش ذینفعان کلیه با سازنده روابط

 داند: می

 و هاانجمن اعضای ویژه هب و افراد کلیه تا بازاریابی: هايفرصت و محصوالت شناساندن -الف

  .شوند مندبهره آن از و گردند مرتبط بازاریابی برنامه با شوند تشویق هاتعاونی

 از غیرمستقیم طور هب یا فروشنده و ارخرید بین مبادالت و فروش تسهیل رابطه، این در بازاریابی: -ب

 یا عامل عنوان به فعالیت طریق از مستقیم صورت به یا ها،فرصت درباره اطالعات کردن فراهم طریق

 و فروش تسهیل ارتباط، ایجاد بندی،شبکه بازار، در تحقیق شامل: مؤلفه این .پذیردمی صورت نماینده

                                                 
1  - Extension means business 
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 و دانش مناسب، زیرساخت اساس بر مخاطب توسعه و یبند گروه بازار، تحقیقات حسب بر مبادله

 .است فروش و بازاریابی محصول، شناساندن المللی، بین و داخلی بازار برای تولید با مرتبط تخصص

 و آوریجمع طریق از اطالعاتی منابع مینأت و حمایت سازفراهم مؤلفه این :بازار براي ترویج -ج

 برای ریزیبرنامه در آن وجود و است بازاریابی درخصوص ءاعضا جمعی و انفرادی تجارب انتشار

 است. ضرورت یک کشاورزی بخش ذینفعان کلیه بازاریابی ظرفیت و دانش تقویت توسعه، از حمایت

 برنامه در ترویج هایفعالیت گردد.می محسوب بازاریابی برنامه موفقیت در حیاتی عامل همچنین

 بازاریابی، به مربوط اطالعات و تجربه انتقال بازاریابی، برنامه توجیه به کمک بر تأکید بازاریابی

 همچنین دارد. بخش ذینفعان هایقابلیت و اهداف و عالئق ها،توانایی به راجع بیشتر یادگیری

 اهداف است. الزامی تولیدکنندگان بین در بازاریابی ظرفیت و اطالعات ایجاد برای آن های فعالیت

 ایجاد جمعی، و انفرادی بازاریابی هایفرصت تحصیل و ساختنفراهم شامل ریابیبازا برنامه در ترویج

 مصروف زمان میزان کاهش بهتر، هایقیمت به دسترسی منظور به اعضاء برای جمعی بازاریابی قدرت

 کارآیی افزایش طریق از بازاریابی برای اعضاء توسط شدهصرف هایهزینه و انرژی کاهش بازاریابی،

 .تاس جمعی

 مدیریت را محصوالت کنندگانعرضه و بازارها بین اطالعات مبادله فرآیند این اطالعات: مدیریت -د

 واجد بایدمی بازار درخصوص اطالعات که است معتقد Shepherd (2003) رابطه، این در .کندمی

 و جزیهت امکان (4 و مناسبت یا بودن عملی (3 دسترسی، قابلیت (2 دقت، (5 باشد: ویژگی چهار

 بازار. اطالعات تحلیل

 بسیار بازاریابی کارکرد و ابعاد از جامعه عمومی درک امروزه :کشاورزي بر کیدأت با بازاریابی مفهوم

 تکثر و تعدد و بازار مفهوم از درستی تلقی و سطحی ،مغشوش شدت  به آن از مفهومی برداشت اندک،

 یکسان بازاریابی با را فروش و خرید غلط به اغلب ندارد. وجود جامعه افراد اکثر بین در آن

 پرورانند.می اذهان در آن از مستفاد مفهوم و فرآیند مثابه به را بازاریابی افراد ندرت به پندارند. می

 و عمیق مراتب به باشندمی گسترده ارتباطات فاقد که روستایی جوامع در اساسی مشکالت چنین

  است. شدیدتر

 در که است عملیاتی کلیه یا کردن پیدا بازار رساندن، بازار معنی به که نوپاست علم بازاریابی 

 وسیعی طیف شامل و شودمی فروش تسهیل یا کاال انتقال جریان تسریع باعث مصرف تا تولید فاصله
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 کیفیت، کنترل بیمه، فروش، تولید، انجام الزم، تدارکات تولید، طراحی تحقیقاتی، هایفعالیت از

 نزدیک و دور کنندگانمصرف به کاال انتقال و توزیع که است غیره و فروش از بعد دماتخ بندی، بسته

 و تبلیغ برداشت بازاریابی اصطالح از صرفاً مردم برخی (.5331 ،تهرانی )بلوریان نمایدمی تسهیل را

 را فروش زا بعد تا و شودمی شروع تولید از قبل واقعی بازاریابی که آن حال و دارند را کاالها فروش

 بدان که داندمی فرآیندی را بازاریابی فائو سازمان (.Verma and Burns, 1995) گیردمی بر در

 وی به مناسب شکل در را آن و کشف را کنندهمصرف نیازهای خدمت، یا محصول کنندهعرضه وسیله

 و نندگانکمصرف خواست و نیاز دانستن شامل بازاریابی (.RoadeKohr, 2005) داردمی عرضه

 هاییفعالیت مجموعه عنوان به کشاورزی در علم این باشد.می سودمند شکل به ها آن خواست عرضه

 سطح روی بر و دهدمی قرار مخاطبان یا افراد دسترس در را اطالعات و خدمات که شودمی تعریف

 راستا، این در .(Singh, 2001) گذاردمی ثیرأت بازار الزامات با مرتبط تولید موردنیاز و مطلوب

Shepherd (2003) در تصمیم از قبل کشاورزی، کار و کسب نوع هر شروع از قبل که است عتقدم 

 از درک و محصوالت مورد در الزم طراحی محصول، تولید مراحل گسترش ستد، و داد نوع هر مورد

 را شودمی یدتول آنچه که بدانند باید کشاورزان همچنین است. ناپذیر اجتناب ضرورت یک بازار

 دسترس در تولید برای الزم تجهیزات و امکانات و دنرسان بفروش مناسب سود و قیمت به ندتوان می

 ها نهاده مینأت نحوه کننده،مصرف به محصول مناسب توزیع نحوه فروش، محل این، بر عالوه هاست. آن

 به پرداختن اهمیت همچنین بود. خواهد ها آن دسترس در نیاز موقع در بندیبسته به مربوط مواد و

 کشاورزی بخش فعاالن و کشاورزان مشکالت و مسائل از درک که است ترمحسوس زمانی بازاریابی

 کنند، شناسایی را بالقوه و بالفعل خریداران باید چگونه دانندنمی اغلب کشاورزان باشد. واقعی و منطقی

 محصول سودمندی وضعیت از نمایند، بینیپیش را تولیدی محصوالت برای تقاضا تغییر روند توانندنمی

 و بخشند بهبود را خود محصول فروش از حاصل دریافتی هایقیمت باید چگونه دانندنمی ندارند، اطالع

 فرآیند بهبود برای و کنند کسب اطالع بازار درباره تا نمود کمک بخش فعاالن به بایدمی لذا غیره.

 .(Dixie, 2015) نمایند اتخاذ را مناسب تجاری تصمیمات و نموده گیریتصمیم خود بازاریابی

 تعاریف به منجر ،"کارآفرینی" واژه توصیفی ماهیت :کشاورزي بازاریابی و کشاورزي کارآفرینی

 استفاده سریت است. مطرح خدمات و کشاورزی صنعت، در کارآفرینی مفهوم .است شده آن از متعدد

 و ملی هایسیاست در تغییرات کنار در کشاورزی، بخش ساختار تجدید و کارآفرینی مفهوم از

 توانندمی ها آن ت.اس داده افزایش را کشاورزان بین در کارآفرینانه هایفعالیت برای تقاضا المللی، بین
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 که، این به نظر .(Borch and Forsman, 2001) دباشن کارآفرینی بالقوه منبع و نوآوری منشأ

 بخش و روستاها عرصه در کارآفرینی به توجه شود،می تلقی انایر در توسعه محور کشاورزی

  د.کنمی پیدا مضاعف اهمیتی کشاورزی

 ارزش خلق جهت ینوآور از برداریرهبه برای کارآفرین وسیله به که ستا اپوی فرآیندی کارآفرینی 

 تقاضاهای تا کندیم بسیج را مختلف منابع که است ینیروی کارآفرینی .گیردمی صورت بازار در جدید

 ترکیب طریق از ارزش خلق است، چهی از محصولی ساخت و ایجاد توانایی ،سازد برآورده را بازار

 نیروی کارآفرینی .باشدیم فرصت یک از برداریهبهر منظور به منابع از فرد هب منحصر ایهمجموع

 به مایل آورد، وجود به جدیدی بازار که تاس فردی کارآفرین و است بازار کنندهلمتعاد و کنندهتتثبی

 عرضه بین تعادل عدم بازار، هایتفرص از برداریهبهر طریق از که ستا یفرد ت،اس ریسک پذیرش

 در نوآوری شامل کارآفرینی فرآیند شومپیتر نظر براساس (.5333 ،)کریمی د.بریم بین از را تقاضا و

 در آن تلفیق و بازاریابی در کارآفرینی به جهتو. است بازار استراتژی جدید، خدمات محصوالت، ایجاد

 )رضایی شودمی محسوب پایدار نسبی مزیت ایجاد در جدید رویکرد یک منزله به بازاریابی هایشیوه

 و ثروت خلق جهت در نوآوری از استفاده برای دینامیک فرآیند کارآفرینی ماهیت (.5334 ،همکاران و

 اصلی نگرانی بازاریابی فرآیند، این در (.Mattila et al., 2016) است بازار برای جدید افزوده ارزش

 وجود (.Martin, 2009; Jones, 2010) نیستند بازار متخصص کارآفرینان چراکه است، کارآفرینان

1کارآفرینانه بازاریابی "اصطالح شدن مطرح به منجر هاییدغدغه چنین
 2152 سال در یونیتا توسط "

 ندارد وجود آن به نسبت شفاف برداشت که مفهومی (.5334 همکاران، و یی)رضا شد بار اولین برای

(Kurgun et al., 2011.) 

 کار، زمینه کنندهفراهم کشاورزی کارآفرینی که است معتقد Henderson (2002) رابطه، این در 

 به که شودمی شامل را هاییفعالیت باشد.می زندگی کیفیت ارتقاء ثروت، ایجاد درآمد، بهبود و رشد

 موحدی ؛5334 ،موحدی و پناه)سپه کند.می کمک بازار اقتصاد جدید شرایط با مواجهه در کشاورزان

 تولید وضعیت از شدن رها و تولید تنوع ایجاد برای تالشی کشاورزی کارآفرینی (.5333 ،همکاران و

 خدمات ارائه ،خاص بازارهای برای تولید سمت به حرکت و محصوالت عرضه چرخه در خام مواد

 دامپروری واحدهای و مزارع کشاورزی هایظرفیت از استفاده روستایی، شاغلین و کشاورزان سایر به

                                                 
1- Entrepreneurship Marketing 
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 ی،کارآفرین از نوع این .(5333 ،همکاران و )موحدی باشدمی زاییاشتغال و گردشگران جذب برای

 مرتبط غیره و بازرگانی ت،خدمات تولیدی، واحد یک ایجاد از ناشی مخاطرات پذیرش برای ای،زمینه

 انجام برای تالش مستلزم کشاورزی در کارآفرینی فعالیت ت.اس کشاورزی بخش هایفعالیت با

 و بازار شناسایی تولید، زنجیره اجزائ سایر با مستمر ارتیاط اطالعات، آوریجمع نظیر هاییفعالیت

 بر که تولید مدیر یک از یشترب کشاورزی بخش در کارآفرین یک د.اشبمی راهیردی هایتصمیم اخذ

 داشتن نیازمند رو این از د.پردازمی راهیردی هایگیریتصمیم به دارد، تمرکز فنی و اجرایی امور

 وسیع دید خالقیت، و ابتکار رهیری، ارتیاطات، ریسک، مدیریت نظیر ایویژه ایحرفه هایصالحیت

 جمله از دنیا تمام در زیکشاور موجود یهاچالش همچنین باشد.می جامعه شرایط شناخت توانایی و

 کشاورزی بازارهای در رقابت زایشاف کننده،تولید از دولت هایحمایت کاهش تجاری، سازیآزاد

 هایسیاست بیوفناوری، جمله از کشاورزی هایفناوری زمینه در پیشرفت شدن، جهانی جهانی،

 باعث دست این از مواردی و نمشتریا ذائقه در تغییر دولت، ساختار سازیکوچک و سازیخصوصی

 و )موحدی گیرد قرار مسولین توجه مورد بیش از بیش کشاورزی در کارآفرینی مقوله تا شده

 (.5333 ،همکاران

 به را وسیعی گستره ترویج تعریف و مفهوم: کشاورزي کارآفرینی در بازاریابی ترویج هايکارکرد

 خواهد خود دنبال هب را بدان متناسب پسوند زمینه، ره در نقش ایفای فراخور که است گرفته خود

 ضرورت یک را ترویج نظرانصاحب است. "کشاورزی ترویج" دنیا در آن ترینمتداول که داشت.

 در بهبود و تغییرات تا گردندمی معرفی روستایی مناطق به هاایده و جدید دانش وسیله بدان که داند می

 آموزشی جنبه فقط ترویجی هایسازمان از برخی کارکردی نظر از آید. وجود هب کشاورزان زندگی

 نمایدمی مداخله هم بازاریابی مسائل در ،آموزشی امور انجام با همزمان دیگر بعضی و دارند

(Prakash, 2004). سواالت برخی به پاسخ برای مقتضی اطالعات است الزم بازاریابی با رابطه در 

 طور هب کشاورزی حوزه در و عام طور هب کارآفرینان و گانتولیدکنند .شود مینأت کارآفرینان و کشاورزان

 :هستند مواجه متعددی هایپرسش با خاص

 ارزش( )موضوع کنیم؟ حل باید را ایمسئله چه یا مرتفع باید را نیازی چه -5

 هدف( )بازار فروخت؟ خواهیم کسی چه به را خود محصول -2

 درآمد( )مدل کنیم؟ کسب درآمد توانیممی چگونه -3

 انحصاری( فروش )وضعیت سازیم؟ متفاوت را کار و کسب چگونه -4
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 فراروی( )مشکالت چیست؟ بازار به ورود موانع -1

 رقابت( تحلیل و )تجزیه دارند؟ هاییویژگی چه و تعداد چه چیست؟ رقبا وضعیت -6

 بازار( )حجم دارد؟ وضعیتی چه بازار مالی نظر از -7

 بازار( )رشد است؟ چگونه بازار نزول یا رشد سرعت -3

 بازار( )سهم بود؟ خواهد چقدر بازار از من سهم میزان -3

 انحصاری( )مالکیت باشم؟ داشته بازار در جایگاهی چه خواهممی -51

 اندازی(راه )هزینه دارم؟ الزم هزینه میزان چه کار و کسب شروع برای -55

 بود؟ خواهد چگونه تسهیالت نوع و میزان وضعیت این در ؟کنم استفاده تسهیالت از باید آیا -52

 گذاری(سرمایه )نیازهای

 بازار( )استراتژی بود؟ خواهد چگونه بازار در فعالیت نحوه -53

 و )اعرابی گذاری(سرمایه )سود باشد؟ باید چقدر کار و کسب در گذاریسرمایه از حاصل سود -54

 (.5333 ،پاشاکی نجفی

 از بسیاری سفانهأمت هستند، خویش ذهن در سوال از سرشار کارآفرینان که واقعیت این بر علم با 

 متکی و نداشته مناسب راهنمایی و مشاور خود، کار و کسب توسعه حتی و ایجاد مرحله در کارآفرینان

 دانش فقدان چون: مشکالتی با بازاریابی زمینه در افراد این اند.کرده کارآفرینی به اقدام خود تجارب بر

 مکان صادرات، بازار از حمایت فقدان ناکافی، فروش ها،واسطه وجود تولیدات، بازار مورد در کافی

 وسیله تهیه مشکل و بزرگتر واحدهای سخت رقابت نقل، و حمل تسهیالت فقدان فروشگاه، نامرغوب

 از استفاده و بازار به دسترسی نحوه یادگیری عالقمند کارآفرینان اغلب که حالی در اند.بوده مواجه نقلیه

 بازار، به دسترسی عدم از: عبارت ها آن بازاریابی موانع باشند.می کارشان و کسب رشد جهت فناوری

 مهارت فقدان مشتری، جذب های مهارت با آشنایی عدم بازار، به ورود چگونگی مورد در شناخت عدم

 هاواسطه وجود ها،قیمت از دقیق طالعا عدم صادرات، بازار به ورود چگونگی از آگاهی عدم مذاکره،

 .(5334 رستمی، و قمبرعلی) است بوده دست این از مواردی و نقل و حمل تسهیالت فقدان ها،دالل و

 کشاورزی، وزهح در کار و کسب مدیریت و مواجهه و کارآفرینان مسائل به پاسخ برای لذا 

 ترویج کارکردهای اما و کرد فکر بازاریابی ترویج از غیر مناسب بدیل و کارآمد ابزار به توان نمی

  :کشاورزی کارآفرینی در بازاریابی
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 در تصمیم از قبل کشاورزی، کار و کسب نوع هر شروع از پیش: هاگیريتصمیم به کمک کارکرد

 از درک و محصوالت مورد در الزم طراحی و محصول تولید مراحل گسترش ستد، و داد نوع هر مورد

 را شودمی تولید آنچه که بدانند باید کشاورزان همچنین است. ناپذیر اجتناب ضرورت یک بازار

 دسترس در تولید برای الزم تجهیزات و امکانات و رساند بفروش مناسب سود و قیمت به توان می

 مینأت نحوه کننده،مصرف به محصول مناسب توزیع نحوه فروش، محل این، بر عالوه ست.ا ها آن

 (.Shepherd, 2003) بود خواهد ها آن دسترس در نیاز موقع در بندیبسته به مربوط مواد و ها نهاده

 در ها آن توسعه میزان به بستگی کرد، کمک گیریتصمیم در تولیدکنندگان به توانمی که هاییراه

 شده ساقتبا هایقیمت تبدیل بازاریابی ترویج وظائف از یکی (.Dixie, 2015) دارد بازاریابی فرآیند

 تغییرات نمودار رسم طریق از که است تولیدی واحد و محلی بازارهای قیمت با بازار اطالعات نظام از

 با توانمی باشد سدستر در قیمت تغییرات نمودارهای چنانچه شود.می ممکن محصوالت هایقیمت

 همچنین .نمود مشاوره آتی و فعلی هایسال در قیمت کارکرد چگونگی خصوص در تولیدکنندگان

 در خاصی اهمیت انبار در محصول نگهداری و محصول فرآوری تکنولوژی خصوص در گیریتصمیم

 کنندهمصرف و تولیدکننده برای تکنولوژی، و تولید بین تناسب عدم و دارد شدنی فاسد کاالهای مورد

 (.Shepherd, 2011) بود خواهد آورزیان

 کمک برای بازاریابی ترویج وسیله هب باید تولیدی هایواحد مدیریت: تولیدي واحد مدیریت کارکرد

 محصوالت کمیت و کیفیت زمان، خصوص در قبلی طراحی تا شود حمایت مزرعه گردانندگان به

 تولیدی واحد مدیریت و بازاریابی هایمهارت بهبود گیرد. انجام هدف بازارهای نیازهای رفع برای

 در نقص است. ضرورت یک آموزشی هایفعالیت در مشارکت و ترویج طریق از مستمر طور هب

 قرار ریسک شرایط در را تولیدکنندگان بلندمدت در یتولید واحد مدیریت و بازاریابی هایمهارت

 طور هب را واحدها گردانندگان مدیریتی مهارت زمینه، این در توانندمی بازاریابی ترویج و داد خواهد

  .(Al-Rimawi et al., 2004) بخشند بهبود محسوس

 محصول تولید چگونگی ؛چون مواردی پاسخگوی تواندمی بازاریابی ترویج: تولید مدیریت کارکرد

 و محصوالت برای بذر تهیه محل معرفی محصوالت، تولید از حاصل سودمندی افزایش جدید،

 فصل، از جخار تولید به مربوط هایهزینه تعیین ،تولید بخش نیاز مورد فنون اشاعه جدید، های واریته

 محصوالت بندیبسته و برداشت از بعد هایفعالیت تعیین انبارداری، اجرای و ایجاد هایهزینه برآورد
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 انجام دقیق زمان و شود انجام باید که چه آن خصوص در تصمیمات .(Shepherd, 2011) باشد جدید

 انجام امکان تا پذیرد صورت زراعی فصل در مناسب زمان در تر سریع چه هر باید اغلب آن

 الزم ،شود تولید باید متفاوت محصول یک چنانچه نمونه، برای سازد. مهیا را بعدی درست های فعالیت

 چگونه و است نیاز انبار از نوع چه د،کر تهیه را موردنیاز هاینهاده توانمی کجا شود تعیین است

 (.Shepherd, 1999) د؟رک پیدا را مناسب بازارهای توان می

 که کند تضمین باید ترویج هایبرنامه طراحی و ریزیبرنامه: بازار اطالعات کارگیريهب کارکرد

 تولیدکنندگان به مفید و مناسب اطالعات انتقال و دهیشکل جهت کافی هایمکانیزم دارای سیستم

 چگونگی و تولیدی نهادهای وضعیت محصوالت، قیمت درخصوص تواندمی اطالعات این ست.ا

 است عبارت اطالعات کارگیریهب در بازاریابی ترویج کارکردهای از ایخالصه باشد. آن کردن فراهم

 محلی خریداران تعیین بازار، اطالعات ممکن منابع سایر با تولیدکنندگان بین ارتباط ایجاد ؛از

 به مربوط مدارک و اسناد نگهداری دست، دور بازارهای درباره اطالعات آوردن فراهم محصوالت،

 منظور به ها آن از استفاده و هاقیمت نموداربندی بازار، اطالعات نظام توسط شده گزارش هایقیمت

 که محلی هایقیمت بر نظارت قیمت، بینیپیش مفهوم درک در تولیدکنندگان به کمک تورم، کنترل

 هایهزینه درک برای تولیدکنندگان به کمک پذیرد،نمی صورت بازار اطالعات هاینظام توسط اغلب

 جدید، محصوالت برای تجار تعیین بلندمدت، و مدت کوتاه در هاقیمت تغییر علل درک بازاریابی،

 و محلی هایرسانه با همکاری بازار، اطالعات محلی هاینظام ایجاد جهت محلی جوامع به کمک

 نندگانتولیدک مالقات سازماندهی محلی، هایقیمت به مربوط اطالعات پخش و درج به ها آن ترغیب

 و بولتن توسط آن دادن قرار دسترس در طریق از اطالعات سازیعمومی فروشان،عمده و تجار با

 ،5تلتکس حتی و اینترنت توسط اطالعات انتقال نیز و اعالن تابلوهای برای اطالعات مجدد چاپ

 .(Shepherd, 2011) .غیره و وجودم اطالعاتی منابع معرفی

 تولیدکنندگان دکن محاسبه را بازاریابی هایزینهه ازاریابیی ترویج انچهچن: هاهزینه مدیریت کارکرد

 اضافه به تاجر توسط پیشنهادی قیمت با فروشیعمده خرید قیمت بین تفاوت توانندمی کشاورزی بخش

 تبدیل منظور به بازاریابی هایهزینه درک نیازمند تولیدکنندگان آورند. دست به را بازاریابی هایهزینه

 کارکنان جهت بدین د.نباشمی تولیدی واحد هایقیمت به بازار اطالعات نظام از شدهاقتباس هایمتقی

                                                 
1- Tele-text 
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 (.Shepherd, 2011) نمایند کمک بازاریابی هایهزینه محاسبه جهت کشاورزان به بتوانند باید ترویج

 ها آن هایهزینه کاهش برای نتولیدکنندگا با و بوده آگاه بازاریابی هایهزینه متداول انواع از باید همچنین

 هانهاده خرید یا نقل و حمل در مشارکت به تولیدکنندگان تشویق طریق از نمونه برای نمایند. همکاری

 (.Dixie, 2015) .گذاشت ثیرأت هاهزینه مدیریت در توانمی ،ایفله صورت به

 دانندمی ها آن کنندمی فکر دافرا که است این بازارها درباره مشکالت از یکی: پژوهی بازار کارکرد

 و کسب مالکین موارد از بسیاری در خواهد.می را آن وقت چه و کجا چطور، را، چیزی چه مشتری

 تأمین مشتریان نیازهای و است ناکافی درآمد نیستند، کافی ها آن مشتریان که کنندمی بیان کارها

 را درست حل راه و کند کمک مشکل این رفع به تواندیم بازاریابی تحقیق که صورتی در شود. مین

 و درک نیازمند هاقیمت و فروش بهبود که است طبیعی .(5333 همکاران، و قمبرعلی) دده تشخیص

 (.Dixie, 2015) باشدمی بازاریابی بهبود برای قوی ابزار بازار تحقیقات انجام و است بازار شناخت

 احساس را هدف مخاطب درباره بیشتر شناخت به زنیا که داریم قرار اینقطه در ما مرحله این در

 مخاطبان دانش و فعلی نگرش هستند؟ تعداد چه ها آن رسید؟ اطبانمخ به توانمی چگونه کنیم. می

 کجا به اطالعات گرفتن برای بخش تولیدکنندگان معمول طور هب چیست؟ تولیدی محصوالت به راجع

 کمی با عمل در (.Liepold, 1996) است؟ چقدر العاتاط گرفتن برای ها آن تمایل کنند؟می مراجعه

 به تواندمی بازاریابی ترویج و بپردازند بازار تحقیقات انجام به خود توانندمی تولیدکنندگان حمایت،

 مهیا را شرایطی و نماید کمک سؤاالت از فهرستی دادن طریق از مصاحبه، فنون خصوص در ها آن

 این در (.Dixie, 2015) نمایند مشاهده را بازار تحقیقات به مربوط ایهمصاحبه انجام ها آن تا نماید

 بر بازار بندیبخش برای مختلفی هایراه منظور بدین است. اهمیت حائز نیز بازار بندیبخش رابطه

 غیره(، و 5منطقه یک مدرسه اجتماع، روستا، یا شهر )بخش، جغرافیایی هایویژگی اساس

 )شخصیت، شناختیروان شغل(، یا تحصیالت خانواده، درآمد ،سن )جنسیت، شناختی جمعیت

 حقیقت این (.Liepold, 1996) دارد وجود رفتاری خصوصیات و عالئق( و هافعالیت زندگی، سبک

 به نسبت کارآفرینان توجهییب بر اًعمدت کارآفرینی زمینه در موجود ادبیات که است مطرح حالی در

 کارآفرینان توجهی کم دالیل از یکی د.دار تأکید شانیشخص هایتضاوق بر آنان تکیه و بازار بررسی

  .(5335 ،بازرگان بخش فیض) تاس بازار قاتتحقی فرآیند با کارآفرینان آشنایی عدم بازاریابی، به

                                                 
1  - School District 
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 هدف بازار خواست و نیازها تعیین دنبال هب بازاریابی گیریجهت: 1بازاریابی استراتژي ایجاد کارکرد

 و کندمی تمرکز توزیع و تولید فرآیند روی بر که تولید؛ گیریجهت (5 از: رتندعبا که است

 که 4بازار توسعه استراتژی ،3بازار در نفوذ استراتژی شامل: 2محصول بازاریابی توسعه استراتژهایی

 دنبال هب که 1محصول توسعه استراتژی ،است فعلی محصوالت برای جدید بازارهای رشد دنبال هب

 بازارهای به ورود بدنبال که 6سازیتنوع استراتژی و است فعلی بازار برای جدید حصولم توسعه

 عمده وظیفه اساس این بر محصول؛ گیریجهت (2 .باشندمی است جدید محصوالت با جدید

 گیریجهت این فروش؛ گیریجهت (3 .باشد مناسب متقاضیان برای که است محصولی ارائه بازاریابی

 طور هب و داندمی بالقوه مخاطبان عالقه برانگیختن را بازاریابی عمده وظیفه و ستا محور -مخاطب

 (.Liepold, 1996) نمایدمی اصالح خود مخاطبان نیازهای با بهتر مواجه برای را خود هایبرنامه مدام

 فروش افزایش بازاریابی از هدف: محصوالت فروش و سانیربازار بازار، شناخت به کمک کارکرد

 باشد آشنا محصول با ارتباط در نیازهایش و مشتری با کارآفرین که این مگر نیست ممکن این و تاس

 از .(5333 همکاران، و )قمبرعلی باشد داشته خدماتش و محصول تقاضای از درستی تخمین بتواند و

 و بازار هایکارکرد درک نیازمند باشند، خود محصول خریداران دنبال هب باید تولیدکنندگان که ییجا آن

 بازاریابی ترویج اصلی نقش نظرانصاحب از برخی (.Shepherd, 1999) هستند آن بر حاکم شرایط

 بر ثیرگذارأت عوامل از اساسی درک باید ها آن که دندانمی تولیدی واحد نمودن سودآورتر به کمک را

 نحوه دارد. همراه به را بهتری منافع محصوالتی چه که بدانند باید و باشند داشته سودآوری روی

 تک بودن سودآور در تواندمی که تولید کیفیت و تولید زمان واریته، نظیر تولید برای محصول انتخاب

 تولید منطقه در که محصوالتی است الزم ،وظیفه این انجام برای چیست؟ بگذارد تأثیر محصوالت تک

 و تولیدکنندگان مجموعه توسط تواندمی اتاطالع این .شود دانسته را ها آن بازاریابی نحوه و شوندمی

 (.Dixie, 2015) آید دست هب گروه عنوان به ها آن با نشست طریق از یا انفرادی صورت به تجار

 تولید به اقدام از قبل محصول فروش چگونگی و محل خصوص در تولیدکنندگان که است ضروری

                                                 
1- Development Marketing Strategies 

2  - Product-market growth 

3- Market penetration 

4  - Market Development 

5  - Product development 

6- Diversification 
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 به ها آن دسترسی ،تولیدکنندگان با ارتباط طریق از تواندمی بازاریابی ترویج باشند. داشته اطالعات آن

 را دارند فزاینده تقاضای محصوالت کدام که این از ها آن درک ارتقاء به کمک با را بازارها و خریداران

 فروش از قبل خود محصول بندیدرجه به ها آن تشویق ،تولیدکنندگان به کمک دیگر راه بخشد. بهبود

 پائین قیمت به تولیدکنندگان از را اندازه و کیفیت نظر از مخلوط محصول اغلب تجار باشد.می

 دریافت با افراد که دارندمی دریافت مشتری از را باالتری قیمت سورتینگ از پس و خرند می

 از یکی همچنین (.Shepherd, 2011) باشند موفق زمینه این در توانندمی سهولت به الزم های آموزش

 که است تجار با مذاکره فرآیند در تولیدکنندگان تقویت بازاریابی، عملیات فقیتمو در ثیرگذارأت عوامل

 باال، تقاضای دارای محصوالت تولید خریداران، از اطالعات ساختناهمفر چون مواردی سایه در

 گرددمی ممکن بازاریابی و تولید سر به سر هزینه دانستن بازار، متداول هایقیمت از داشتنآگاهی

(Dixie, 2015.) راجع اطالعات میزان به بستگی تجار با مذاکره برای تولیدکنندگان توانایی همچنین 

 (.Shepherd, 2011) دارد منطقه در فعال تجار رقابت مقدار و تعداد به

 منظور ینا هب باشد.می جوامع نیازهای رفع برای کارآفرینی وجودی فلسفه: گیري نتیجه و بندي جمع

 باشد. امور تدبیر نحوه و فعالیت محیط واقعی، خود زمینه در شناختی هایتوانایی جدوا باید کارآفرین

 مقوله اهمیت به عنایت با است. بازاریابی فرآیند شناخت امور، تدبیر حوزه در شناخت جمله از

 و تولیدکنندگان کلیه برای کشاورزی بخش در مهمی نقش چنین ایفای ضرورت و بازاریابی

 در ارآفرینیک باشد.می بازاریابی ترویج کارکردی هایظرفیت از استفاده مشخص شنهادپی ،کارآفرینان

 بخش در پذیرش مورد هاینوآوری جمله از باشد.می نوآوری یا نو ایده بر متکی فرآیند یک خود ذات

 زا د.نگردمی افزوده ارزش و ثروت تولید به منتهی که است زادرآمد و سودآور هایایده کشاورزی،

 قرار کنندهمصرف تقاضای مورد و دسترس در که است ارزشمند زمانی کاال یا محصول منطقی نظر

 تا تولید از قبل فرآیندهای شناخت و بازاریابی علم اصول به توجه بازاررسانی، برای الزم ابزار گیرد.

  باشد.می محصول مصرف از پس

 عهده بر است بهنر خطیری امر چنین تحقق کارکرد، زمینه و ماهیت به توجه با کشاورزی بخش در 

 کلیه به بتواند کشاورزی بخش کارآفرین یا تولیدکننده یک که است این انتظار باشد. بازاریابی ترویج

 و موثق اطالعات داشتن با تا کند پیدا پاسخ بازاریابی فرآیند مراحل به مربوط مسائل و سواالت

 این تحقق نماید. مدیریت را بازاریابی فرآیند بتواند ریسک مک و سودمند طور هب متنوع نیز و کاربردی

 این بر است. ممکن بازاریابی فرآیند مختلف مراحل در بازاریابی ترویج کارکردهای تبیین با مهم
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 بخش کارآفرینان و تولیدکنندگان به کمک جهت بازاریابی ترویج برای مشخص کارکرد هشت اساس،

 (2 ،محصول یک تولید برای عمل یا اقدام به تصمیم مرحله در مکک (5 :است تصور قابل کشاورزی

 مورد محصول تولید فرآیند مدیریت به کمک (3 ،موردنظر تولیدی واحد مدیریت جهت اطالعات ارائه

 مغشوش و آلوده اغلب اطالعات نمودن استفاده و تفسیر ،فهم قابل به کمک (4 ،تولیدی واحد در نظر

 و نوع حیث از هاهزینه مدیریت و هدایت (1 ازار،ب خصوص در مشخص ورط هب و پیرامون محیط در

 تحقیقات انجام خصوص در کارآفرینان و تولیدکنندگان توان ارتقاء (6 ،ایهزینه موارد کردهزینه نحوه

 هایگیریجهت و استراتژی اتخاذ به کمک (7 ،بازار واقعی رفتار درک جهت )بازارپژوهی( بازار

 یا محصول فروش و بازاررسانی بازار، شناخت به کمک (3 و ،بازار درخصوص مشخص و مناسب

    (5 شکل) کارآفرینان. و تولیدکنندگان تولیدی کاالی
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Abstract1 

 Entrepreneurship requires recognition in the three domains. 1) Individual 

entrepreneur characteristics, 2) Entrepreneur activity environment, and 3) How to 

devise the business that the entrepreneur wants to start. Without a doubt, one of the 

fields of cognition is market and marketing. Marketing process contains the vast 

expanse of before the production until after taking. Knowing this long process will 

help influence of that. One of the barriers to entrepreneurship is the lack of proper 

information. Extension in conventional concept and "marketing extension" as 

intervention tool in marketing can be source of information and appropriate 

function for farmers and entrepreneurs. The present article, with the aim of pay 

attention to the marketing category and integrating marketing extension with 

entrepreneurship as prerequisite for the success of the entrepreneurs, is looking for 

functions that marketing extension can play role in marketing process in order to 

help entrepreneurs. The results of browsing resources and surveying opinions of 

experts showed that marketing extension including these functions: supplying of 

information, conducting market research, knowing the market, delivering the 

products to the market, etc. can help producer or agricultural entrepreneur.  
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