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 چکیده 

بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یک مفهوم اجتماعی، نقطه مشترک دو حوووزه بازاریووابی و کووارآفرینی اسووت و دارای 

ی کسووو و هووای رشوود و توسووعهابعاد مختلفی است. با توجه به اهمیت شناخت ابعاد بازاریابی در فراهم نمودن زمینه

ی باشوود، تیلیووا و ارا ووهقاله که مبتنی بر مرور ادبیات نظری و تجربی مرتبط با موضوووم موویکارها، هدف اصلی این م

ترین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه شاما هفووت مووورد ترین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه است. بر اساس نتایج تیقیق مهممهم

گرایووی و اسووتفاده کووردن از نوآوری، مشووتری  پذیری، پیشگام بودن، فرصت میوری، ایجاد ارزش،باشد: ریسکزیر می

هووا جهووت هووا و همووایششود با الگوبرداری از تجربیات موفق دیگر کشورها، برگزاری دورهمنابع. همچنین توصیه می

هووای بازاریووابی و ی صنعت بیمه، ایجاد رشتهمعرفی اهمیت ابعاد بازاریابی کارآفرینانه به مدیران کسو و کارها، توسعه

مسووتقیم   های عرضووهها و نمایشگاهی خدمات حمایتی به کارآفرینان و برگزاری جشنوارهها، ارا هنی در دانشگاهکارآفری

 میصوالت تولیدی به توسعه بازاریابی کارآفرینانه و نیز توسعه کسو و کارها کمک شود.

 

 مدل بازاریابی.  بازاریابی کارآفرینانه، ابعاد بازاریابی، کسو و کارهای کوچک،های کلیدی: واژه
 

 1مقدمه 

گیووری بازاریابی و بووه رووور خووا  جهووت امروزه  

بازار، به عنوان یکی از عواما مهم در عملکوورد کسووو 

 هووا دارددهووی آنر بقوواو و سووودو کارها نقش مهمی د

(Kohli and Jaworski, 1990).  بوور اسوواس تیقیقووات

 
 fr304@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 

صورت گرفته فقدان توجه به بازار و مهارت بازاریابی 

ه در کسو و کارهای کوچک منجر بووه کوواهش به ویژ

هووا شووده اسووت سوددهی و افزایش خطر شکسووت آن

(Stokes and Wilson, 2009.) عنوووان بووه بازاریووابی 

، شووده شناخته و کارها کسو موفقیت    برای  مهم  عاملی

 ارتباط  یک  هووو ک   دهدمی  نشان  تجربی  شواهد  واقع  در

ری گیوو جهووت   و  بازاریووابی  بووین  توجووه  قابامستقیم و  

 هوووا وفراینووودها، شووویوهعنووووان بوووه  کارآفرینانوووه
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هایی کووه منجوور بووه ورود نوووآوری، گیریتصوومیم

یووک   بووهپذیری و روحیووه تهوواجمی  پیشگیری، ریسک

 به  دو  هر  و  دارد  وجود  شود،میشرکت و کسو و کار  

 نقووش دارنوود  او هت و شرک   ت و موفقی  درای  گسترده  رور

(Jones and Rowley, 2010). یوویطم در هوواسووازمان 

 بقا  برای  تغییرات سریع،  وجود  با  جهانی  رقابت   پویای

 بووه  ایرور فزایندههب  رقابتی،  هایموفقیت   به  دستیابی  و

 مطالعات.  اندشده  متعهد  کارآفرینانه  هایفعالیت   اجرای

 اقدامات در باید هاشرکت   که  دهندمی  نشان  شده  انجام

 یت قطع  عدم  و  با ابهام  برخورد  هنگام  به  خود  بازاریابی

 ,.Kilenthong et al) باشووند کارآفرین بیشتر ،بازار در

هایی که ترین چالشدر حقیقت یکی از بزرگ،  (2015

رو هسووتند تعریووز بووازار بوورای هکارآفرینان با آن روب

موارد بسوویار   فروش میصول و دستیابی به سود است.

یص درسووت با تشووخ  انزیادی وجود دارد که کارآفرین

اند امووا در اندازی کردهراه  سبیفرصت، کسو و کار منا

فووروش میصووول خووود ناکارآموود هسووتند و ایوون بووه 

 .(Morris et al., 2002) ها منجر شده است شکست آن

توورین توورین و ابلووو ترسووناک بنووابراین یکووی از مهووم

تعیین بازار فروش برای کسووو وظایز یک کارآفرین  

یک کووارآفرین زمووانی   لیدی است.و کار و میصول تو 

درستی بازار فروش خووود را هد موفق باشد که بتوانمی

یت تعامووا بووین و شووناخت اهموو  تعیووین کوورده باشوود.

 یشنهادو ه پوو و ر بوو و جوو و ابی منو ازاریوو و نی و بو ریوو و ارآفو ک 

شده است. در حووالی کووه   1کارآفرینی  هوم بازاریابیو مف

ابلووو میققووان اعتقوواد دارنوود کووه مفهوووم بازاریووابی 

و و کارهووای ها و کسوو کارآفرینانه برای تمامی شرکت 

امووا بووه اعتقوواد  ،ت اسووت یوو کوچک و بزرگ دارای اهم

ها اهمیت این موضوم در خصو  کسووو اکثریت آن

 Jones and) باشوودیو توور موو رنگو کارهای کوچک پر

Rowley, 2010)بازاریوووابی کووه . بووا توجووه بووه ایوون

 
1. Entrepreneurial Marketing 

کارآفرینانوه یوک مفهوم چند بعدی اسووت، میققووان و 

دی های متعوودلفهؤ و م  دانشمندان مختلز هر یک ابعاد

 بعد ازاین مقاله هدف لذا  .اندرا برای آن در نظر گرفته

تیقیقات صورت گرفته در این و تیلیا نتایج  بررسی  

و جووامع از ابعوواد   ی موودلی مفهووومی  ارا ووه  ،خصو 

 .ست بازاریابی کارآفرینانه ا

 

 بررسی ادبیات تحقیق

ریابی بازا  متداول  تعریز:  رینانهمفهوم بازاریابی کارآف

عبووارت اسووت  ،یافت  توانمی ادبیات در که  کارآفرینانه

کسووو   هایفرصت   از  عملی  برداریبهره  و  شناسایی  از

 رویکردهووای  رریق  از  سودآور  مشتریان  حفظ  و  و کار

 ایجاد  و  منابع  از  استفاده  و  ریسک  مدیریت   در  نوآورانه

 کووارآفرینی بازاریووابی .(Morris et al., 2002) ارزش

 جریووان  چنوودین  توسووعه  برای  را  یدیجد  یهافرصت 

این تیقیقووات   نتیجه  در  که  است   کرده  ایجاد  تیقیقاتی

بازاریابی   مفهوم  از  مختلفی  تعاریز  و  هادیدگاه  متعدد،

 تیقیقاتی  جریان  یکنتایح  .  است   شدهکارآفرینانه ارا ه  

هووای کوچووک و شوورکت  مطالعوواتمرکووز  توسووط کووه

، بیووان ت اسوو   شووده  ارا ووه  بازاریووابیدر زمینووه    2متوسط

 و متوسووط  کوچووک  هووایشوورکت   که  جاآن  از  دارد،می

 موودل  یووک  یووافتن  ،نیسووتند  بووزرگ  هووایرکت مشابه ش

 کوچک  هایشرکت   برای  تواندب  که  جایگزین  بازاریابی

 تیقیقوواتی  جریووان  این.  ی است ضرور  شود،  اعمال  نیز

 اسووتدالل  و  کوورده  کمووک  کارآفرینی  بازاریابی  زمینه  در

 یافووت عامووه  ادبیووات در  کووه  سنتی  بازاریابی  که  کندمی

 متوسط  و  کوچک  هایشرکت   در  کاما  رور  به  شودمی

 ,.Storey, 1989 Kraus et al) ست و نیوو  ادهاسووتف قابووا

 بازاریوووابی تیقیقوووات از دیگوووری بخوووش(. ;2012

 ایوون  .اسووت   مرکزو متوو   کووارآفرین  رفتووار  بر  ،کارآفرینی

فراینوود   یک  عنوان  به  را  بازاریابی کارآفرینانه  تیقیقات

 
2. SME )Small & Medium Enterprises( 



 و همکاران لرستانی بابک   

89 

 هوواییشوورکت   بازاریابی  بهبود وضعیت   برای  یدبخشام

 توسووط امووا ،دارند میدودی منابع و هستند  کوچک  که

 کوورده  شناسووایی  شوووند،می  هدایت   کارآفرینی  اقدامات

 هو ب  کوچک  هایشرکت   از  اتتیقیق  دامنه  بعدها.  است 

. اسووت  یافتووه گسووترش بووزرگ هووایشوورکت  سوومت 

 تواندمی  یکارآفرین  بازاریابی  که  دهدمی  نشان  مطالعات

 شود اعمال هاآن اندازه از  نظرصرف  هاشرکت   انوام  در

 Whalen et al., 2016; Kraus et)د ذار باشو و تأثیر گ 

al., 2009; Hisrich and Ramadani, 2017.) 

 مووورد دربسیاری که    تیقیقاتمیققان مختلز در  

صورت گرفته، تعوواریز مختلفووی   بازاریابی کارآفرینانه

ارا ووه   ،به بازاریابی کارآفرینانووه پرداختووهکه صراحتاً  را  

های بازاریووابی کارآفرینانووه که بر جنبه  تعاریفیاند،  داده

 Hill and) مانند ایجاد ارزش و نوآوری تأکیوود دارنوود

and Wright, 2000; Kraus et al., 2009 .)ایوون بووا 

 مشووترکات  ،بازاریووابی کارآفرینانووه  تعاریز  تمام  حال،

 رشووته  دو  هوور  عناصوور  شوواما  همگووی  و  دارنوود  زیادی

 ایوون بووه  توجووه  بووا  ولووی  .هستند  کارآفرینی  و  بازاریابی

 تقووارع در بازاریووابی کارآفرینانووه حوووزه کووه واقعیووت 

 تعریوووز هیووو  قووراردارد، بازاریووابی و کوووارآفرینی

  داردو نوو  وودووو وومی وجووو عم یدهو شووو  پوذیرفتوووه

(Stokes and Wilson, 2009) گوورفتن نظوور در بووا و 

 زمینووه بازاریووابی و کووارآفرینی، دو هوور در نوواهمگنی

یک تعریز همگن و استاندارد بووا قابلیووت   به  دستیابی

 ,.Kraus et al) اسووت  دشوووار بسوویار پذیرش جهووانی

2009). 

دانشووگاهیان میققووان و  :  نیاز به بازاریابی کارآفرینانه

کفایووت بازاریووابی   سووت کووها  ها، مدتبازاریابیبخش  

بازاریووابی اند که  ن داشتهبیاو    به چالش کشیدهسنتی را  

الگوی جدیوودی سنتی متناسو با نیازهای روز نبوده و  

 Pels, 2015 Vargo and)برای بازاریووابی الزم اسووت 

Lusch, 2004;)شووماری وجووود . مطالعات تجربی بووی

دهوود مفوواهیم بازاریووابی سوونتی همووه دارد که نشان می

دهد. چنین مثالی را های بازاریابی را پوشش نمیروش

Hultman and Shaw (2003 ) تیقیقووات توووان درمووی

هووای ت شوورک  ،دریافتنوود  ها در تیقیقات خودآن  ،یافت 

دهند زیادی را انجام می  بازاریابی  هایفعالیت   ،دماتیخ

زاریابی سنتی نیستند. که تیت پوشش مفهوم ترکیبی با

وط بووه ایجوواد شووهرت از رریووق هووا مربوو ایوون فعالیووت 

دهان به دهان و برقراری   تبلیغات،  مراجعه، حسن نیت 

اسووت.  بووا مشووتریان روابووط شخصووی روووالنی موودت

در تیقیقووات خووود Constantinides  (2006  )همچنین  

دریافووت کووه مفهوووم ترکیبووی بازاریووابی سوونتی فاقوود 

ضووای ف  امروزه  مشتری است.با  مداری و تعاما  مشتری

هووای کوچووک و کسو و کار بووه ویووژه بوورای شوورکت 

یز شده، فضای رقابتی بازار، متوسط بسیار چالش برانگ

ریسک باالی سرمایه گذاری در بووازار، هوورم و موورم، 

تغییر، تناقص و بسیاری دیگر از موارد چالش برانگیز، 

چیووزی فراتوور از )نیاز به یک الگوی جدیوود بازاریووابی  

 Hills and) بازاریووابی سوونتی( را ایجوواد کوورده اسووت 

Hultman, 2013 .)  

 اصوولی عوامووا ملووهج از کلی بازاریووابیروربووه

های است که دگرگونی  هاشرکت   عملکرد  بر  تأثیرگذار

 ایجوواد لووزوم سووازیصورت گرفته در بووازار و جهووانی

 و ایجوواد  نتیجه  در  و  سنتی  بازاریابی  هایشیوه  در  تغییر

 رووو اپذیووو ناجتناب  را  بازاریابی  جدید  هایفرم  توسعه

 جدیوود روش چنوودین امووروزه میققووان  .اسووت   ساخته

 روش  مکموواهمگووی    کووه  کنندمی  پیشنهاد  را  ابیبازاری

در ایوون میووان بازاریووابی .  بووود  دنخواه  بازاریابی  سنتی

بووا کارآفرینانه به عنوان یک الگوووی جدیوود و کارآموود  

هووا و کسووو و شوورکت یووابی  بازاروه  نظر در شیتجدید

ها کمک خواهد کوورد تووا ضوومن کارهای کوچک به آن

 Day and) ونداز سود مناسبی نیز برخوووردار شوو  ،بقاو

Montgomery, 1999 Soriano, 2010;)  بیشترین نیوواز

ثبات و شرایطی یابی کارآفرینانه در بازارهای بیبه بازار

بازاریووابی سوونتی( )های بازاریووابی  است که سایر شیوه
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کووه وضووعیت بووازار لذا با توجه به این  اند؛کارآمد نبوده

ت ناپایووداری رفتووه و از ررفووی روز بووه روز بووه سووم

، شوووندتر موویهای سوونتی نیووز هوور روز ناکارآموودشیوه

بازاریووابی )هووای نوووین بازاریووابی سووتفاده از شوویوها

کارآفرینانه( بوورای تمووامی مشووابا و کسووو و کارهووا 

شووایان رکوور  وری و در عین حال مفید خواهد بود.ضر

تواند در هر مرحله از است که بازاریابی کارآفرینانه می

 Collinson)و نوووین باشوود  توسعه بازاریابی متفوواوت

and Shaw, 2001 Morris et al., 2002;). 

بازاریووابی و کههارآفرینی:  رابطههه بههیز بازاریههابی و

در دو   کارآفرینی به عنوان دو رشته بووه لیووام قوودمت 

 از  یکووی  عنوان  به  بازاریابی  نقطه مقابا هم قرار دارند.

 در هووارشووته توورینمطالعووه مووورد و توورینقوودیمی

 حووالی  در  شود،می  گرفته  نظر  در  بازرگانی  ت ووو مدیری

 رشوودترین  حال  در  و  جدیدترین  از  یکی  کارآفرینی  که

 درک  بوورای راه ترینساده. (Hoy, 2008) ست ا هازمینه

 جداگانووه  درک   بووه  شووروم  کووارآفرینی  بازاریابی  مفهوم

 .است   کارآفرینی و  بازاریابی اصطالحات

 فرانسووووووی واژه از کوووووارآفرینی اصوووووطال 

Entreprendre  اسووت   شووده  گرفتووه  «انجووام»  معنای  به .

 ایگسووترده  رووور  بووه  کووارآفرینی  حوزهتا کنون    اگرچه

 زیووادی  هایتالش  و  داشته  قرار  و بررسی  مطالعه  مورد

 گرفتووه،  صورت  شده  پذیرفته  کامالً  تعریفی  یافتن  برای

 نشووده  ی واحد ارا ووهتعریف  آن  از  کلی  رور  به  هنوز  اما

در برخووی  (.Hisrich and Ramadani, 2017) اسووت 

 ،فووردی تووالش یووک عنوووان بووه کووارآفرینی ،تعوواریز

 در  سووودآوری  به  دستیابی  برای  پذیرریسک  و  ابتکاری

 Morris) است  شده تعریز جدید گذاری سرمایه یک

1987 Paul, and) .Gartner (1988 )را کوووارآفرینی 

 Ramadani et al. کنوودمووی تعریووز سووازمان ایجوواد

 است   دیو فرآین  کارآفرینی  که  کنندمی  استدالل(  2014)

 شوورایط در نوآورانووه هووایفرصووت  جسووتجوی بوورای

Morris et al  (2002 ) گفتووه بووه خطرناک. و نامطمئن

 سووبک  یووک  بیشووتر  ،نیست   تجاری  کار  یک  کارآفرینی

 فعووال، رویکردهووای بووا ابلووو  کووه اسووت، موودیریت 

 .است  همراه  ابتکاری  و پذیرریسک

، (1AMA)کووا  انجمن بازاریابی آمریررف دیگر    از

ای از فرایندهای خلووق، ارتبوواط و بازاریابی را مجموعه

تیویا ارزش به مشتریان و همچنین مدیریت ارتبوواط 

دارانووش ای که بووه سووازمان و سووهامبا مشتری به شیوه

سود برساند، تعریز کرده اسووت. بازاریووابی بووه رووور 

فراگیووری بووه عنوووان کلیوود بقووا، توسووعه و موفقیووت 

 Jones)تازه معرفی شده اسووت های کوچک و شرکت 

and Rowley, 2010) . هووای بازاریووابی کووه درفعالیووت 

 :شود در چهار دسووتهبیشتر تعاریز بازاریابی یافت می

یافتووه اسووت و تبلیغات سووازمان  میصول، مکان، قیمت 

نیووز شووناخته   4Pکه بووه عنوووان مخلوووط بازاریووابی یووا  

ی فووراهم بازاریابی به معنی کار با بازارها برا  .شوندمی

هووا و نیازهووای مین خواسووتهأنمودن مبادالت با هدف ت

که رووی آن است  یعنی بازاریابی فرآیندی    .است   انسان

هووا، بووا تولیوود و مبادلووه کوواال و فایووده بووا گروه  افراد و

کننوود. مین موویأها و نیازهای خود را تدیگران، خواسته

فروشندگان باید به دنبووال خریووداران باشووند، نیازهووای 

را بشناسند و اقدام به رراحی کاالهای مطلوووب،   هاآن

یشووبردی، انبووارداری، تیویووا و انجووام تبلیغووات پ

هووایی نظیوور تولیوود کوواال، گذاری کننوود. فعالیووت قیمت 

گووذاری و خوودمات از ارتباط، توزیووع، قیمووت   تیقیق،

 ,Hoy) هووای اساسووی بازاریووابی هسووتندجمله فعالیت 

2008). 

در   بازاریووابی  ملکردع  درستی از  به  باید  کارآفرینان

 بووه را خووود تجووارت تا کنند استفاده کسو و کار خود

 اصطال  (.Hisrich, 1992) دهند سوق موفقیت  سمت 

 هووایالیت ووووو فع  به  مربوط  ابلو   کارآفرینانه  بازاریابی

 کووه  اسووت متوسووط  کوچک و    هایشرکت   در  بازاریابی

 
1. American Marketing Association 

https://www.ama.org/
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 و  خالقانووه  هایتاکتیک  به  بایدو    داشته  میدودی  منابع

 بوورای همچنووین اصووطال  این.  کنند  اعتماد  دهوووو یپیچ

 بیرخطی  نشده،  ریزیبرنامه  بازاریابی  اقدامات  توصیز

 شووودمی  استفاده  کارآفرین  توسط  شده  انجام  رویایی  و

(Morris et al., 2002.)  هنگامی که تعاریز بازاریووابی

دهیم به سه نقطووه کارآفرینی را مورد بررسی قرار میو  

خواهیم رسووید، اول این دو مفهوم    مشترک در تعاریز

که هر دو مفهوم بر اهیمت فرایند موودیریتی تأکیوود این

که تعاریز هر دو مفهوووم بوور ترکیبووات دارند، دوم این

ند و دار  تمرکزمتمایز، عناصر آمیخته بازاریابی و منابع  

ش مهمی از آفرینی بخنقطه مشترک سوم این که ارزش

 Morrish and)باشوود تعوواریز هوور دو مفهوووم مووی

Deacon, 2012.) 

هووای بازاریووابی و کووارآفرینی بووه ها حوووزهتا مدت

کامالً متفاوت و مسووتقا از هووم مووورد عنوان دو زمینه  

گرفتند و بووه صووورت جوودا از هووم در بررسی قرار می

 ,Hills and Hultman)حال توسعه و پیشرفت بودنوود 

 بازاریووابی  سووال پوویش    40که از حوودود  تا این  (2006

 عنوووان  جدیوود بووه  نسووبتاً  ایبه عنوان نظریه  آفرینیکار

 ,.Hills et al)وارد عمووا شوود  رشته دو این بین رابط

بیووان  و میققووان دانشوومندانبود که آن پس  . از  (2010

 در مهمووی نقووش نوووآوری و کووارآفرینی کووه کردنوود

 در  مهمی  نقش  ابی،وو بازاری  همچنین  و  داشته  بازاریابی

  (. Soriano, 2010) دارد  کارآفرینی

در   میققووان  از  بسوویاری  گذشووته،  دهه  چند  ری  در

 بازاریووابی  و  کووارآفرینی  بین  ارتباط  تیقیقات متعدد به

 از بسوویاری در کارآفرینووان کووه نووددریافت و بووردهپووی

 دارنوود  نقووش  بازاریووابی  تئوووری  به  مربوط  هایفعالیت 

(Collinson and Shaw, 2001) .کووه ارتبوواری به هاآن 

 و پرداختووه دارد وجووود کووارآفرینی و بازاریووابی بووین

 ایوون  رابووط  انهوووو کارآفرین  بازاریابی  که  کردند  پیشنهاد

 اولووین (.Morrish et al., 2010) اسووت  زمینووه دو

 به  را  یوو کارآفرین  و  بازاریابی  هایزمینه  که  دانشمندانی

 1980  دهووه  در  بیجوویتووی  و  موووری  اندداده  پیوند  هم

در سووال  گوواردنر (.Hills and Hultman, 2011) بودند

 بین  هرابط  بر اساس آن  که  داد  ارا ه  را  چارچوبی  1990

 کووه ایمنطقووه» عنوووان بووه را کووارآفرینی و بازاریووابی

 کنوودمووی  تعریووز  «شووودمووی  عرضووه  بووازار  به  نوآوری

(Gardner, 1990 .)وجوووود میققوووان از بسووویاری 

 اندبیان داشته  و  شناسایی  زمینه  دو  این  در  راها  شباهت 

 گفتووه بووه. باشووند یکوودیگر  مکمووا  توانندیم  دو  هر  که

Hills  and LaForge (1992)، و بازاریووابی که آنجا از 

 هووو ابو مش  دارند،  مییط  با  قوی  رابطه  دو  هر  کارآفرینی

 ارمینووان  عوودم  و  خطر  فرض  با  دو  هر  وبوده  یکدیگر  

 Carson and Coviello مشووابه، رور به. هستند مواجه

 رونوودهای  بوور  مفهوووم  ود  هر  که  کردند  اشاره  ،(1996)

 اساسی  ایده  یک  دو  هر  دارند،  تأکید  نوآوری  و  رفتاری

 بنیادهووای  از  و  دارنوود  مشتری  و  بازار  مورد  در  مشترک 

در   عووالوهبه  .  اندشده  گرفتهبر  ایرشته  چند  دانشگاهی

 هوودف  توورینمهوومو رضایت او،    مشتری  ،زمینه  دو  هر

 غییرت ماهیت  دارای این دو .(Hills et al., 2010) است 

 موودیریتی  رویکوورد  نظر  از  و  یرلبفرصت   ،و دگرگونی

 هوودف و (Collinson and Shaw, 20001) بوده نوآور

 Hills et)  است  مشتریبرای   ارزش ایجاد هاآن  اساسی

al., 2010) .هووایزمینووه بووین برقووراری رابطووه بنابراین 

 کند کمک  کارآفرینان  به  تواندمی  کارآفرینی  و  بازاریابی

 و  لهو مقاب  تغییرات  با  شناسایی،  را  ممکن  هایفرصت   تا

 دهنوود گسووترش را خووود نوآورانووه هووایمهووارت

(Collinson and Shaw, 2001). 

 Morrish et al (2010 ) در مطالعوووه خوووود در

خصو  رابطه بین بازاریابی و کارآفرینی دو حوزه را 

مورد توجه قرار دادند، نخست نقشی که بازاریووابی در 

دوم نقشی اسووت کووه کووارآفرینی در کارآفرینی دارد و  

استفاده   بازاریابی ایفا خواهد کرد، بخش اول مربوط به

های بازاریووابی در حمایووت از ابزارها، مفاهیم و تئوری

گووذاری جدیوود اسووت. حوووزه دوم از توسووعه سوورمایه
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هووای هووای اعمووال رفتارهووا و نگوورش، روشتیقیووق

ا توضیح های بازاریابی رکارآفرینانه برای توسعه برنامه

هووای بووین حوووزه بازاریووابی و وجود شووباهت   .دهدمی

هووا و فراینوودهای دهوود کووه موودلکارآفرینی نشان مووی

تواننوود مووورد اتی متناسو با رشته بازاریووابی موویتیقیق

استفاده قرار گیرند و با حوزه کارآفرینی سازگار شوند 

بنووابراین،  (.Carson and Coviello, 1996)و برعکس 

قان شروم به تأکید بر نقش مکما این هنگامی که میق

 ،کردنوود  هووای کوچووک و متوسووطشرکت   دو زمینه در

رابط بین بازاریابی و کارآفرینی به کووانونی بنووی بوورای 

در یووک  (.Hills et al., 2010)تیقیقووات تبوودیا شوود 

دو   اهمیووت حاصا توجه بووه    ؛توان گفت بندی میجمع

یووابی در حوزه بازاریابی و کارآفرینی و نقشی کووه بازار

حوووزه کووارآفرینی دارد و بوورای کسووو و کارهووای 

باشد و همچنین نقشی کارآفرینانه موضوعی حیاتی می

توانوود ایفووا کنوود که کارآفرینی در حوزه بازاریووابی مووی

های نوآورانه و یعنی همان نوآوری و استفاده از روش

هووای خالقانه باعث ایجاد سووطو  مشووترکی در حوووزه

این سووطو  مشووترک را ی شده که  بازاریابی و کارآفرین

 توان بازاریابی کارآفرینانه نامید.می

 Hills and: هههای بازاریههابی کارآفرینانهههاسههارات ی

Hultman  (2008  )های بازاریابی کارآفرینانووه استراتژی

موودل   ،ارا ه دادنوود  1شومپیتر و کرزنرمدل  را بر اساس  

 بعوود)  2ارزش  منطووق  دو بعد استوار است: بعد  ها برآن

، بر اسوواس بعد کرزنریان()  3و بعد فرصت   شومپیتری(

فرایند ایجوواد ارزش   بازاریابی کارآفرینانهها  نظریات آن

اسووت و ایجوواد ارزش هوودف اصوولی بازاریووابی و 

کارآفرینی است. اگوور تولیوود کننوودگان و فروشووندگان 

بووازار را   ،نتوانند ارزش مورد نیاز مشتری را ارا ه دهند

براین الزم اسوووت نیازهوووا و بنووواانووود، از دسوووت داده

 
1. Schumpeter and Kirzner 

2. Value logic 

3. Opportunity 

کننوودگان و ای مورد نیاز مشتریان توسووط تولیدهارزش

ی و تشووخیص دهنوود. منطووق را شناسووایفروشووندگان 

کننده ارزشووی اسووت کووه مشووتری در ازای ارزش، بیان

دنبووال سووود هکنوود و بوو پولی که خرم کرده دریافت می

بوور ایوون   نسبت به میصووول دریووافتی اسووت.  فروشنده

انتظووارات خووود را   که مشتری نیازها و  اساس تا زمانی

کنوود و بیند مبادالت خود را تکرار میبرآورده شده می

ظ تواند موقعیووت خووود را در بووازار حفوو کننده میتولید

 . نماید

کننده با افووزودن زمانی است که تولید  ،بعد فرصت 

نوآوری به میصول خووود، ارزش مشووتری را افووزایش 

این بعوود مربوووط بد. یااو میداده و ارزش میصول ارتق

اسووت   یهووایهای کارآفرین در دیدن فرصت به توانایی

س بر این اسا  اند.ن قادر به تشخیص آن نبودهکه دیگرا

 .(1شکا ) ممکن است چهار استراتژی رخ دهد

 بوورزمانی کووه فروشوونده   :4بازاریابی سنتی  ( استراتژی1

مشووتری   و نیاز مورد نظر  شود و ارزشبازار مسلط می

توانوود شوورکت موویدر ایوون حالووت کنوود، موویرا درک 

سودآور باشد. این ممکوون اسووت در مووواردی اسووتفاده 

شود که کارآفرینان بازارهای موجود را حفووظ کوورده و 

 مشتری مبادله کنند.  را برای یکسانی  ارزش 

مربوووط  این اسووتراتژی :Kirznerian EM استراتژی( 2

کشز نشده است. ایوون و  های جدید  به کاوش فرصت 

گیوورد کووه زمووانی مووورد اسووتفاده قوورار مووی راتژیاسووت

ارا ووه کرده و بووا  کارآفرین بازارهای جدیدی را کشز  

هووای منطق ارزش یکسان در هوور بووازار جدیوود، موودل

 کند. را اعمال میی  تجاری مشابه

هنگامی اعمال :  EM Schumpeterian I   استراتژی(  3

با  می کارآفرینان  که  و  شود  در جستجو  مداوم  کاوش 

بر ارزش    تازهمیصوالت  های جدید و معرفی  ورینوآ

 
4. Traditional Markting 
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بازار   در  مشتری  شده  میادراک  منطق    و  گذارندتأثیر 

 دهند. میارزش را تغییر 

اعمال  EM Schumpeterian II: استراتژی(4 هنگامی 

مشتری از ارزش میصول موجود   شود که انتظاراتمی

و   عمدی  صورتی  به  بازار  و  در  بکارگیری  رریق  از 

ثباتی در بازار به  های نوین و با هدف بیآوریارا ه نو 

یابد. افزایش  مداوم  است  صورت  ممکن    کارآفرینان 

شرایط به  براساس    بسته  که  بگیرند  از  تصمیم  یکی 

فوق  استراتژی است  های  ممکن  یا  کنند  عما  الذکر 

کنند ترکیو  هم  با  را  مختلفی   Hills and)  انوام 

Hultman, 2011) . 

 ( Hills and Hultman, 2008) زاریابی کارآفرینانهاسارات ی با -1کلش
 

بازاریووابی کارآفرینانووه مفهووومی : ابعههاد کههارآفرینی

ای از فراینوودها بووه اجتموواعی اسووت کووه بووا مجموعووه

ا مشووتریان، ایجوواد ارزش و هوودایت برقراری ارتباط بوو 

ا در بازارهووای در حووال نوسووان و ثر کسو و کارهوو مؤ 

هوووم نیووز بووه ماننوود کند. لذا این مفریسک کمک میپر

هووای سایر مفاهیم علوم اجتماعی دارای ابعاد و مؤلفووه

مختلفی است که میققان و دانشمندان مختلز هر یک 

انوود. های خاصی را برای آن تعریز کردهابعاد و مؤلفه

، میققووان متعووددی در حوووزه گذشووته  در ری سووالیان

ی بازاریوواباند تا ابعوواد  بازاریابی کارآفرینانه سعی داشته

لکوون ایوون   .نوودی و ارا ووه نماینوودبرا ربقووه  کارآفرینانه

هووا بسووته بووه زمینووه مطالعووات و تیقیقووات بندیربقه

صورت گرفته متفاوت اسووت، ابعووادی کووه عووالوه بوور 

ای نیز با هم متفاوت هستند، بووه گونووهتعداد در میتوا  

که حتی در حال حاضر نیز در مورد تعداد و میتوووای 

توافووق خاصووی در سووطح   ینانووهبازاریووابی کارآفرابعاد  

 ,.Kilenthong Hills et al) المللووی وجووود نووداردبین

2015) . 

در   ده و ه شو ارا رینانه و از جمله ابعاد بازاریابی کارآف

 Hills)  تمرکز بر نوآوری  توان بهمی  گذشته  تیقیقات

and Hultman, 2013)ریسک شده  ،  میاسبه  پذیری 

(Hills and Hultman, 2011ب تمرکز  شناسایی  (،  ر 

(، اتخار رویکردهای Hills and Singh, 1998)فرصت  

بازار  انعطاف در  بر  Shaw, 2004)پذیر  تمرکز   ،)

 ,.Hills and Hultman, 2013; Whalen et al)نوآوری  

داشت   (؛2016 ب  .اشاره  تیقیقات  این  تعدد  هدر  دلیا 
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ارا ه شده و ویژگی آنابعاد  متفاوت  به  های  توجه  ها، 

سازه   کارآفرینانه ماهیت  وابستگی   ،بازاریابی  آن،  ابعاد 

قرار   میققین  توجه  مورد  ابعاد  ماهیت  و  ابعاد  متقابا 

 گرفت. 

Bjerke and Hultman  (2002)   در تیقیقات خود

و معرفووی   شناسایی  را  کارآفرینی  بازاریابی  ستون  چهار

 فرآیندها، کارآفرینی،نتایج این تیقیق  بر اساس    .کردند

اصوولی بازاریووابی  سووتون چهووار ،منووابع وکنشووگران 

 (.  2شکا) کارآفرینانه هستند

 و  هووافرصت   جستجوی  ،یپیشگوی  ،کارآفرینی  ستون  -

 چگووونگی  و  چرایووی  بووه  و  کندمی  برجسته  را  نوآوری

 بوورای  ارزش  ایجوواد  در  هووافرصووت   اجوورای  و  شناخت 

 . دارد  اشاره  مشتری

  هایی فعالیت   و  ابزارها  یکلیه  شاما   ،فرآیندهاستون    -

  مشتری   برای  شرکت  یک   هاآن  موجو   به  هک   است 

 .  کندمی ایجاد ارزش

 ست کارآفرینانی  نماینده  ،بازیگرانیا    کنشگرانستون    -

 ایجوواد  را  مشتری  ارزش  و  کنندمی  اجرا  را  فرایندها  که

 .  کنندمی

 تولیوود  بوورای  کووه  هسووتند  هوواییورودی  ،منابعستون    -

 تواننوودمووی منووابع. هسووتند نیوواز مووورد مشووتری ارزش

 بووا همکوواری بووا  یووا  باشند  هاشرکت   ستقیماً در اختیارم

 .شوند تولیدها  دیگر شرکت 

 
 ( Bjerke and Hultman, 2002)  چهار ساون بازاریابی کارآفرینانه  -2شکل

  

Hills and Hultman (2013 )بووه کووهتیقیقووی  در 

 در  کووارآفرین  هووایشرکت   مشارکت   چگونگی  بررسی

 بازاریابی  رفتار  چندین  پرداخت،می  بازاریابی  هایشیوه

 هووایشوورکت   هووایویژگووی  از  کووه  نوودکرد  مشخص  را

 مفهوووم  اجرای  عدم  شاما  رفتارها  این.  است   کارآفرین

 میصوووالت،بوواالی   کیفیووت   بر  تأکید  بازاریابی،  آمیخته

 و  هاهوو شبک  از  استفاده  ،بصری  ریگیتصمیم  از  استفاده

 ارتوجهی به تیقیق در مورد بازکم  بازاریابی،  در  روابط

 بازاریووابی فاهوودا  بوور  شخصووی  اهدافترجیح دادن    و

 مطالعووات در رفتارهووا ایوونالبته مشابه   ،است   هاشرکت 

 Hills and) اسووت  شووده گووزارش نیووزدیگوور  مشووابه

Hultman, 2013  Stokes, 2000;.) 

Shaw (2004 )  در تیقیقووات خووود در خصووو

 اجتموواعی،  کووارآفرینی  زمینووه  در  بازاریابی کارآفرینانووه

 چهووار  از  اسووتفاده  بووا  را  بازاریابی کارآفرینانه  ایرفتاره

 کووارآفرینی،  تووالش  فرصووت،  شناسووایی  ماننوود  موضوم

کوورده   بندیربقه  هاشبکه  و  کارآفرینی  سازمانی  فرهنگ

 در بازاریوووابی تشوووریح بووواGruber (2004 ،). اسوووت 
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 جدیوودنووو و  ؛  بعوود  سووه  جدیوود  و  کوچک  هایشرکت 

بووه   را  متالروو   و  ارمینووان  عوودم  ،کوچووک  اندازه  بودن،

 پیشنهادها  عنوان بازاریابی کارآفرینانه برای این شرکت 

در Jones and Rowley (2010 ) این، بر عالوه. کندمی

 بووه  کووه  انوودکوورده  ایجوواد  را  چووارچوبیتیقیقات خود  

EMICO  دارای پووانزده   چووارچوب  این.  است   معروف

 ،(MO) بووازار گیووریجهووت  ادبیووات از بعوود بوووده کووه

 و( IO) نووووووآوری ،(EO) کوووووارآفرینی گووووورایش

. آیوودمووی دست  به( CO / SO) فروش و مداریمشتری

Kilenthong et al (2015 )بازاریابی  یرفتار بعد شش

 گرایووی،فرصووت   رشوود،  گیووریجهت   شاما:  کارآفرینانه

 و تجزیه  مداری،مشتری  ها،شبکه  رریق  از  ارزش  ایجاد

 Jones.دنوو ددا ارا ووه را بووازار به نزدیکی و بازار تیلیا

and Rowley (2010 ) بوورای  ،خووودتیقیقات  دیگردر

مشتری مووداری،   بعد  مفهوم بازاریابی کارآفرینانه چهار

گرایش به کووارآفرینی، گوورایش بووه نوووآوری و جهووت 

 Morrish and تعریووز کردنوود،را  گیووری بازاریووابی

Deacon  (2012)    برای بازاریابی کارآفرینانه چهووار نیز

شناسووی، فرصووت از:  مؤلفه تعریز کردند کووه عبارتنوود  

برقراری ارتباط نزدیک با مشتری، افزایش منابع و ارا ه 

بووا در نظوور گوورفتن نیازهووای میصوووالت نوآورانووه 

 خووود، در تیقیقوواتMorris et al (2002 ) مشووتریان.

 نوووآوری، شووده، میاسووبه پووذیریریسووک ،پیشووگامی

 و  مشووتری  شوودت  منابع،  از  استفاده  فرصت،بر    زو تمرک 

را به عنوان ابعوواد بازاریووابی   مشتری  برای  ارزش  ایجاد

 ازآن  اول بعوود چهووارکووه  انوود.کارآفرینانه معرفی کرده

 پنجم  بعد.  شودمی  ناشی  کارآفرینی  گیریجهت   ادبیات

 بسوویار 1چریکووی بازاریووابی در (منووابع از اسووتفاده)

 یافووت   کووارآفرینی  ادبیووات  در  ابلووو   و  است   پرکاربرد

 
های بازاریابی نامتداول، انرژی و تخیا این سبک بازاریابی بر استراتژی  1

ب درباره  چریکی  بازاریابی  دارد.  تکیه  با زیاد  مشتری  آوردن  دست 

های اجتماعی  بافلگیری، اثرگذاری ثابت و تولید میتوای زیاد در شبکه 

 .است

داری و ایجوواد موو مشووتری  بعد  دو  که  حالی  در.  شودمی

 .است   بازاریابی  ادبیات ازارزش برای مشتری 

: کشههاورزیبخهه   بازاریابی کارآفرینانه در  اهمیت  

یکی از عواما مهم و اساسی کووه باعووث عوودم تیقووق 

اهداف توسعه کشوواورزی و افووزایش تولیوود و درآموود 

کشاورزان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران 

سیستم بازاریووابی فعووال   هایشده مربوط به ناکارآمدی

ای کووه سوواالنه بووه گونووه  .باشددر حوزه کشاورزی می

ها تن از میصوالت کشوواورزی بووه دلیووا عوودم میلیون

ی شناخت مناسو از بازار و مشکالت ناشی از بازاریاب

، ملکشاهیپور)شوند هدر رفته و تبدیا به ضایعات می

الت کشوواورزی بووه امووروزه بازاریووابی میصووو  .(1396

ی های مهم اقتصادی وارد عرصووهیکی از بخش  عنوان

تولید شده، با توجه به شرایط کنونی جهان و تغیوورات 

صورت گرفته در بازار، تولید از شووکا سوونتی خووارم 

هووای شده و تولید برای فروش در بازار یکی از هوودف

کننووودگان اسوووت. اموووروزه و اصووولی تولیدمهوووم 

کنندگان و مشووتریان تنهووا بووه دنبووال خریوود مصوورف

میصوالت تولیدی کشاورزان و تأمین ماییتووام خووود 

نیستند و به موازات توسعه اقتصادی و افزایش درآموود 

خود همگام با ارتقاو سطح علمووی و فرهنگووی جامعووه 

تر هسووتند و تر و با کیفیت خواهان میصوالت مربوب

این کیفیت و سالمت میصول تولیدی است که بووازار 

ازار را تعیووین پسندی و موفقیت فروش میصول در بوو 

کند. لذا کشاورزان بووه ماننوود کارآفرینووان کسووو و می

هووا شوواما مزرعووه، ر آنکارهای کوچک که کسو و کا

شود، برای حضووور در بازارهووای داخلووی و باغ و... می

ای جووز جهانی و رقابت با سووایر تولیدکننوودگان چوواره

ارتقاو کیفیووت و سووالمت میصوووالت تولیوودی خووود 

 ,Hills and Hultman, 2013; Stokes)نخواهند داشت  

لذا اولین اقدام هر کشوواورز کووه حتووی قبووا از   (.2000

گیرد و تولید میصول و برداشت باید مورد توجه قرار  

ریزی کند مسووئله بازاریووابی الزم است برای  آن برنامه
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جهت فروش میصوالت تولیدی است. اهمیت توجووه 

ز سایر به بازاریابی میصوالت کشاورزی نه تنها کمتر ا

اقدامات الزم برای توسعه کشاورزی نبوووده بلکووه الزم 

گاه ر موارد مورد توجه قرار گیرد، هراست بیش از سای

میصوالت تولیدی کشاورز در موعد معین و به خوبی 

عملیووات الزم جهووت آوری و نگهداری نشوند یا  جمع

بنوودی و عرضووه بووه بووازار بوور اسوواس انبارداری، بسووته

های علمووی و ارالعووات قبلووی از ضوابط آماری، معیار

هووای موقعیت و وضعیت بازار نباشوود، تمووامی تووالش

از ابتوودای کاشووت تووا )کشاورز در سایر مراحا تولیوود  

برداشت( عبث مانده و بیث از توسووعه کشوواورزی و 

افزایش سود و درآمد کشاورزان بیهوووده خواهوود بووود. 

موضوم بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی در 

های در حال توسعه از جمله ایران از موضوعات کشور

بسیار مهمی است که در جریان توسعه اقتصادی بخش 

کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حووالی 

کووی از که این موضوم در کشووورهای توسووعه یافتووه ی

فعووال اقتصوواد کشوواورزی بووه شوومار   های مهم وبخش

ونوودی، زن و گرا؛ پووا 1396، پورملکشوواهی) رودمووی

1393). 

منارق روستایی و   ایجاد شده در بین  شکاف وسیع

صوونعت بوور کشوواورزی و گوورایش  یبلبووه ،شووهری

توسووعه بووه سوومت  دولووت  های  ها و سیاست استراتژی

در بخووش  کووارآفرینیسووبو عقووو افتووادگی  صوونعت،

به عنوان کشاورز  به روری که امروزه  شده،  کشاورزی  

ر اختیووار حتووی بووا د  ،تولیوود  عنصر بخشترین  ضعیز

فاقوود  ،بنووی ثووروتداشووتن زمووین بووه عنوووان یووک 

هووای الزم از روورف ای و حمایت های حرفووهتوانمندی

همچنووان لی اسووت تووا  یهای ملی و مدولت و سازمان

زن و پووا )  باشووندفقیوور و ضووعیز  کشووور  کشاورزان  

 (.1393گراوندی، 

جهووانی جملووه:    ازدر بووازار    ایجوواد شوودهتغییرات  

در بووازار کووار  ییووراتتغجمعیووت،  افووزایششوودن، 

بووازار، در  رقابت   ایجاد  و  بذایی  تأمین موادکشاورزی،  

حرکت بووه )کشاورزی  روز دنیا در بخش  های  سیاست 

شوورایط کشاورزی تجوواری مبتنووی بوور بووازار( و    سمت 

کوواری، مباحووث بیکوواری و کمنوورخ افووزایش )جامعووه 

از زیست، تنوم زیستی، منابع ربیعی(  مربوط به مییط  

بخش کارآفرینی در  توجه به  ه ضرورت  هستند ک   عللی

د. به خارر نسازنمایان می  گذشته  از  کشاورزی را بیش

های شوویوه  وسوواختار  در  تیوالت فوق، یک دگرگونی  

بوده و کشوواورزی مبتنووی   الزامیتولید کشاورزی    فعلی

بر بازار در چهارچوب توسعه پایدار، استراتژی اساسی 

وم کشوواورزی، توسعه کشاورزی خواهد بود. در این ن

کشاورز بایستی به نیوی تولید کند که بتواند تولیدات 

های خود را در بووازار رقووابتی کووه مبتنووی بوور خواسووته

ین منظور کشاورز ه امشتری است، به فروش برساند. ب

شناس بوووده و نیازهووای مشووتری را بووه بایستی فرصت 

درسووتی شناسووایی نمایوود و سووپس اسووتراتژی الزم در 

رراحی و اجرا نماید. بووه را  ن نیازها  جهت برآوردن ای

عالوه بر کشاورز کشاورز بایستی    امروزه  عبارتی دیگر

کووارآفرین بازاریاب و به ویژه یک بازاریاب  یک  بودن  

 که این به مفهوم گووذر از بازاریووابی سوونتی و  باشدهم  

         باشووده بازاریووابی کارآفرینانووه موویتوجووه بوو  ضوورورت

( Kilenthong Hills et al., 2015 .) 

 

 و پیشنهادها  گیرینتیجه

ترین ی مهماین مقاله با هدف اصلی تیلیا و ارا ه

تیلیلی   –ابعاد بازاریابی کارآفرینانه به صورت مروری  

هووای با توجه به نتایج مطالعووات و بررسوویانجام شد،  

 کووار  و  کسووو   فضای  درصورت گرفته مشخص است  

 ،در بووازاررقابووت  و تالرووم پویووایی، افووزایش با  فعلی،

کنار   را  سنتی  مدیریت   اصول  باید  مدیران  و  کارآفرینان

 ماننوود  جدیوودی  نوآورانووه  اقوودامات  و  افکار  و  گذاشته

 ,Hills) کننوود هوواآن جایگزین را بازاریابی کارآفرینانه

 یووک عنوووان بووهخووود بازاریووابی کارآفرینانووه   .(2010
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دارای ابعاد مختلفی است و میققووان   سازمانی  گرایش

انوود برای آن بعدهای مختلفی را تعریز کووردههر یک  

لکوون در مووورد .  باشووندکه بالباً دارای تشابهاتی نیز می

هووا بوور عملکوورد کسووو و ابعاد این مفهوم و  تووأثیر آن

های فراوانی وجود داشته و بووین میققووان کارها چالش

خصو  اتفاق نظر وجود ندارد. بووا توجووه بووه این  در  

 اسوواس  بوور  رفتووه وهای صووورت گ مطالعات و بررسی

در   بازاریابی کارآفرینانه،  مشابه  مفهوم  و  موجود  ادبیات

بندی نسبتاً کاما در این مقاله برای بازاریابی یک جمع

برخووی از   :ریسووک پووذیری  -1بعوود:    کارآفرینانه هفت 

انوود کووه بوور را یک تمایا و توانایی دانسووته  آنمیققان  

ات اساس آن مدیر یک کسو و کار باید بتوانوود اقوودام

هت کاهش خطرات یک فرصووت ای را جحساب شده

بووه  :گامیپیش -2، (Kurgun et al., 2011)انجام دهد 

معنای معرفی میصوالت و یا خدمات جدید پوویش از 

توان پیش دست بودن را به معنووای رقبا است، البته می

 Bechere et)بینی تقاضا در آینده هم تعریز کرد  پیش

al., 2012،) 3-  تشخیص درست فرصت  :رلبیفرصت

کننده موفقیت یک کسو و کار خواهد بووود کووه تعیین

البته بر عکووس ایوون موضوووم هووم صووادق مووی باشوود 

(Becherer et al., 2008)، 4- یجوواد ا: ایجوواد ارزش

های کووارآفرینی و میور و هسته مرکزی فعالیت   ارزش

هووای بازاریووابی از فعالیووت   ناپووذیریک بخووش جوودایی

 -5(، Becherer et al., 2008)شووود. میسوووب مووی

گرایی را سووتون میققین زیادی مشتری  :مداریمشتری

توانوود منجوور بووه ایجوواد دانند که میاصلی بازاریابی می

رویکردهووای نوآورانووه در ایجوواد و حفووظ ارتبوواط بووا 

 -6، (Jones and Rowley, 2010)مشووتریان شووود 

 توانووایی  شوواما  بازاریووابی  اقدام  یک  عنوان  به  :نوآوری

 میصوووالت و در کیفیووت  از جدیوودی سووطح جووادای

 جدیوود اسووت   بازارهووای  در  کسو و کار  یک  خدمات

(Fillis, 2006)، 7- کارآفرینان مووی :اهرم کردن منابع-

وری منووابع را های خالقانووه بهوورهتوانند با ایجاد روش

از   گووذاری و اجووارهزایش داده و یا حتی بووا اشووتراک اف

اده کننوود و د استفوو و و رای تیقق اهداف خمنابع دیگران ب

(Stokes, 2000; Hills  and Hultman, 2013).  لووذا

اد تعیووین عوو بازاریابی کارآفرینانووه براسوواس ابمدل کلی  

 .گرددمیارا ه   3در قالو شکا شمارهشده 

 

 
 مدل ابعاد بازاریابی کارآفرینانه -3شکل
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گووذاران تعیین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه به سیاست 

و   کند تا با اتخار توودابیر ویووژهکمک میمردان  و دولت 

هووا رونق شرکت   شناسایی ابعاد این مفهوم جدید، بستر

ای در آینووده و کسو و کارهای کوچک که نقش ویووژه

 .را فووراهم نماینووداقتصووادی کشووور خواهنوود داشووت 

هووا و کسووو و کارهووای موودیران و صوواحبان شوورکت 

کوچک با درک و شووناخت مفهوووم و ابعوواد بازاریووابی 

توانند به توسعه و افزایش درآموود خووود رآفرینانه میکا

منظووور پیشوونهادهای زیوور قابووا  به ایوونامیدوار باشند.  

 رر  است:

بازاریابی کارآفرینی و کالً بازاریابی بووه تووازگی در   -1

رفتووه و الزم اسووت بووا کشور مووا مووورد توجووه قوورار گ 

ی از گیرو بهره  ها، همایشهای آموزشیبرگزاری دوره

ت موضوم را برای اهمیای دیداری و شنیداری  هرسانه

 مدیران کسو و کارها و کارآفرینان روشن کرد.

ابلووو تیقیقووات صووورت گرفتووه در خصووو   -2

جنبووه نظووری   بازاریابی کارآفرینانه و شناسایی ابعاد آن

آن توجه شده اسووت، های عملی  داشته و کمتر به جنبه

و   سسووات علموویؤ شود تیقیقووات در ملذا پیشنهاد می

دانشگاهی در این زمینه به سوومت و سوووی تیقیقووات 

 عملی هدایت شوند.

های بلنوود موودت از جانووو رراحی و تدوین برنامه  -3

 عههای ریربط جهت فراهم نمودن شرایط توسوو سازمان

 و توسووعهیابی کارآفرینانه  بازارتوسعه    نتیجهو در  ابعاد  

 .مشابا و کسو و کارها

وجووود بوور سوور راه شناسایی موانع و مشووکالت  م  -4

ه ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و رفع ایوون موانووع بووا عتوس

 هووا، سووهولت در ارا ووهفووراهم سوواختن زیوور سوواخت 

هووای ی آموووزشمجوزها، پرداخت تسووهیالت و ارا ووه

 .الزم

ی صنعت بیمه به جهت حمایووت از توسووعه توسعه  -5

کسو و کارهای کارآفرینانه و توأم با ریسک به عنوان 

ی بازاریووابی ابعاد مهم و تأثیر گذار در توسووعه  یکی از

 .کارآفرینانه در سطح جامعه

ی بازاریابی های موفق توسعهالگو برداری از نمونه  -6

کارآفرینانه و ابعاد آن در سایر کشورها و بومی سووازی 

 .آن

دستی و به ویووژه ی صنایع باال دستی و پایینتوسعه  -7

به ویووژه   زار فروشی بابندی جهت توسعهصنایع بسته

 . در بخش صادرات

آوری با هدف ایجوواد های علم و فنی پارک توسعه  -8

هووای دانووش بنیووان و کووارآفرین و ی شوورکت و توسعه

 .ها  حمایت از این شرکت 

رراحی و تعریز برند برای میصوالت تولیدی با   -9

 .های موفق داخلی و خارجیالگوگیری از نمونه

هووای بازاریووابی و اد رشووتهریزی جهت ایجبرنامه  -10

هووا بووا هوودف تربیووت کووارآفرینی در سووطح دانشووگاه

 .ی کارآفرینی در جامعهکارآفرینان و توسعه

به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی بووه ویووژه   -11

مدیریت، اقتصوواد، بازرگووانی( در )های مرتبط  در رشته

ی بازاریابی کارآفرینانه به منظور امور مربوط به توسعه

هووای خریوود، بازاریووابی و ش میور شوودن فعالیووت دان

 .فروش میصوالت

ی هووای عرضووهها و نمایشووگاهبرگزاری جشنواره  -12

مستقیم میصوالت تولیوودی جهووت برقووراری ارتبوواط 

کنندگان جهت آشوونایی مستقیم تولیدکنندگان با مصرف

 .تولیدکنندگان با نیازهای واقعی مشتری

رینی کشووور و هووای موفووق کووارآفشناسایی نمونه  -13

ی هووا در سووطح جامعووه بووا هوودف توسووعهمعرفووی آن

 .کارآفرینی و ابعاد آن در کشور

ی خوودمات حمووایتی از کارآفرینووان توسووط ارا ووه -14

بهووره بووا دوره دولت منجمله پرداخووت نسووهیالت کووم

 .بازپرداخت روالنی
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های دسترسی به دانووش روز و فراهم نمودن زمینه  -15

-و ابعوواد نوووآورای و پوویشتجهیزات نوین جهت ارتقا

 .گامی در کارآفرینان فعال در سطح جامعه

ی استانداردهای تولیدی کشور مطووابق بووا توسعه  -16

استاندارادهای تعریز شووده در بازارهووای جهووانی بووه 

جهووت سووهولت حضووور تولیدکننوودگان داخلووی در 

بازارهای جهانی و ارتقاو کیفیت میصوالت به لیووام 

 .یگر تولید کنندگانارتقاو توان رقابت با د
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Abstract 

Entrepreneurial marketing as a social concept is the common point of the two fields of 

marketing and entrepreneurship and has different dimensions. Regarding the importance of 

recognizing the dimensions of marketing in order to provide the contexts for growth and 

development of the business, the main purpose of this article, which is based on reviewing the 

theoretical and empirical literature related to the subject, was to analyze and show the most 

important dimensions of entrepreneurial marketing. According to the research results, the most 

important dimensions of entrepreneurial marketing include seven items: risk-taking, being a 

pioneer, opportunity-oriented, value creation, innovation, customer orientation and resource 

use.It is also recommended that; According the successful experiences of other countries, 

holding courses and conferences to introduce the importance of entrepreneurial marketing to 

business managers, developing the insurance industry, creating marketing and entrepreneurship 

courses in universities, providing support services to entrepreneurs and holding festivals and 

exhibitions of direct supply of manufactured products to help develop entrepreneurial marketing 

as well as business development.   
 

Keywords: Entrepreneurial Marketing, Marketing Dimensions, Small Business, Marketing 
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