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اطالعات  یفناورکوچک و متوسط  یکارهاوکسب انةنیکارآفر یابیبازار

 کیکالس یانهیزم ةینظر کردیبا رو

 3یریدامیس نادر ،2یمیمق دمحمدیس ،1نيدجوادیس درضایس

 بزرگ یهاوکار کسباز  را هاآن که دارند يیها یژگيو ،متوسط و کوچک یهاوکار کسب :دهیچک

 یابيمهارت اندک بازار کهیطور به ؛است یابيبازار به مربوط ها یژگيو نيا از یكي. کند یم مجزا
 منجر شكست و باالتر یها سکير ،عملكرد تر نيیاغلب به سطوح پا ،کوچک یهاوکار کسبدر 
 ازیموفق، ن کوچک یهاوکار کسب لیو تحل یاز بررس یناش كرديرو کياز  ی. برخوردارشود یم

 یها تیفعال فیتوص یبرا «انهنيکارآفر یابيبازار»عبارت . هاستاروک کسب گونه نيا یاساس
 یابيبازار یها یژگيو نیی. پژوهش حاضر درصدد تبرود یم کاربه هاSMEشده در انجام یابيبازار

 ةينظر كرديبا رو ،اطالعات و ارتباطات یفناورکوچک و متوسط  یهاوکار سبک ةاننيکارآفر
 یها و مصاحبه شوندیم انتخاب هیاول یها نمونه ابتداپژوهش،  نيا دراست.  کیکالس یا هنیزم
 ها لیتحل و ها یکدگذار از یناش ةیاولمدل  ،مصاحبه نيچند انجام از پس. درنیگ یم انجام قیعم

ده مصاحبه  ،یقیتطب یبا نگاه نیهمچن .شود یم لیتكم يیمدل نها ،گامبهگامو  شودیم آماده
 ،کشور نيا ICT صنعت یهاSME مالكان -رانيدانمارک با ده تن از مد ةافتيتوسعهدر کشور 

 ،هينظردر کل  زریگل كرديبا رو ها لیتحل و ها یکدگذار جيانجام شد. نتا یکار جانب عنوان به
 یابيبازارمدل  یاجزا مقاله ت،يدرنها .آورد وجود بهصنعت را  نيا خاص انةنيکارآفر یابيبازار

 .دده یشرح م را انهنيکارآفر

یهاوكاركسب،ینیكارآفر،کیكالسیانهیزمةینظرروشانه،نیكارآفریابیبازار:یدیكلیهاواژه
 كوچکومتوسط.
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 مقدمه
مورد  بزرگ، های شرکت یرشد و سودآور یبرا یراه عنوان به يابیبازار ینقوان استفاده از امروزه

و  است شده یلتكم یمتماد یانسال یدر ط ،حوزه اين در موجود علمی آثار. استقبول همگان 
 حوزۀجود در مو یو معتبر است. درمقابل، آثار علم گرزب های شرکت بر       عمدتا  هاآن یتمرکز اصل

 مرحلةهمچنان در  ها،شرکت گونهاين بازاريابی هایفعالیتو متوسط و  کوچک های شرکت
 رد يابی،بازار ۀشدپذيرفته یناعمال قوان یچگونگ یپژوهش، به بررس ينقرار دارند. در ا تكامل
 و کوچک های شرکت بعضی گفت توان یم حتی. شد پرداخته متوسط و کوچک های شرکت
. ندارد ارتباطیآنها  وکار کسب های نیاز با بازاريابی که دارند اعتقاد مشخص طورهب ،متوسط
 های شرکت رسمی بازاريابی های رويكرد همان اتخاذ دهد یم نشان که دارد وجود شواهدی

 که اينجاست سؤال ،بنابراين ؛پذيردنمیصورت  آسانیبهکوچک و متوسط  های شرکت در گ،بزر
 از پس جويند، نمی بهره شدهياد ینخود از قوان موفقیت راه در متوسط، و کوچک های شرکت اگر
 بازاريابی نحوۀ بارۀما در راهبردی يدگاهد بر ها شیوه اين تأثیرو  کنند؟ یم استفاده هايی شیوه چه
 ارزش هایهمبادل تسهیل بازاريابی، وجودی فلسفةو متوسط چگونه است؟  کوچک های شرکت در

 کلیدی نكتةمهم را احساس کنند.  ينا ،کنندهدريافتو هم  کنندهعرضههم  کهای هگونبه ؛است
ارزش کاال و  ،هاهمبادل در که است واقعیت اين به توجه ارزش، مبادلةدرک کامل مفهوم  یبرا

. است کمتر کند، یم دريافت آن قبال در که ای هيناز هز ،دهد یم ارائه کنندهعرضهکه  یخدمات
 ارزش همواره که معنااينبه ؛است صادق کنندهدريافت مورددر مطلب اين خالف که است بديهی
حاصل  يتمندیحس رضا ،بنابراين ؛است بیشتر آنها پرداختی هزينةاز  ،دريافتی خدمات و کاالها

 .(1391 ،و همكاران تاجدين) شود یم یمتقس طرف دو ینب ،مبادله يناز ا
 بزرگ و کوچک های وکار کسباعمال بر  یتقابل ،بازاريابی قوانین که است اين بر کلی اعتقاد

 ،متوسط و کوچک های شرکت در بازاريابی هایپژوهشسال است که  20از  یش. بنددار را
 در بازاريابی که است اين غالب باور. دنشو یم شناخته محققان یبرا سازدردسر ای هحوز وانعن به

 ،هاارتباط ،هاهمبادل از ترکیبی يا سازیشبكه يق            عمدتا  از طر ،متوسط و کوچک های شرکت
 يا اينترنتی بازاريابی از استفاده تازگیبه. گیرد یم انجام ای هشبك يابیمتقابل و بازار هایتعامل
رواج  یارو متوسط بس کوچک های شرکت جمله از ها وکار کسب یدر تمام ،الكترونیک تجارت
 ۀدربار هاؤالس از یبعض به گويیپاسخ از ،آکادمیک هایپژوهش       ظاهرا   طريق،هربهاست.  يافته

. سو و نداناتوان بازاريابی ازآنها  ۀاستفاد نحوۀ یزو ن يابیبازار باآنها  ارتباط کوچک، های شرکت
 موضوع اين به سیستماتیک رويكرد يک نبود دلیلبهموضوع اشاره دارند که  ينبه ا کربی

بدون  و) موردبهمورد صورتبه یو عمل یو متوسط(، متون تجرب کوچک های شرکت در بازاريابی)
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و  است مانده ناقص مقوله اين در ما های دانسته. شوند یم نوشته( مشخص و قبلی ريزیبرنامه
 يابیفهم و دانش بازار زمینةدر  ويژههب کوچک، های شرکت بازاريابی زمینةدر  یتئور يکبه  یازن

 .(1998 ی،ربکو  سوی) شود می احساس شدتبه ها،شرکت هگوناين راهبردی
 عظیم سهم دلیلبهو کوچک  سیسأتتازه های شرکت در بازاريابی تحلیل و بررسی آنكه با
 بازاريابی ياآ که مطلب اين ،است اهمیت حائز امری اقتصادی، های فعالیت در ها شرکت اين

 توصیف به      صرفا  ،هاشرکت اندازۀو بدون توجه به قدمت و  انهکارآفرين ی              واقعا  با نگرش یکارآفرين
 يابیدر بازا شدهانجام هایپژوهش است. يدمحل ترد یر،خ يا پردازد یم بازاريابی های فعالیت
 و قدمت از نظر صرف بايد ،ها شرکت تمامی در یکارآفرين يابیکه بازار دارد یم یانب یکارآفرين
 ترينامروزه بزرگ وجود دارد. یتالق ،ظهورنو زمینةدو  ينا ینب ،عمل در. شود گرفته کاربه ،اندازه

 های جنبه یدر تمام کیفی هایپژوهشانجام  اهمیت ازدرک روزافزون  ینه،دو زم ينتفاوت ا
 بازاريابی حوزۀدر  وکار کسب ينا يادز هایمشكل طرفی از. است کوچک های شرکت های فعالیت

 وجود ضرورت ،وکار کسبنوع  اين های يتاز محدود یناش يابیمشخص بازار يندفرا يک نبودو 
با توجه به شواهد  ین. همچندکن یم ايجاد را انهکارآفرين بازاريابی های یاز تئور یناش یمدل
SMEت یاهم زمینةشده در ذکر

 یت رقابتيکه کسب مز یير بسزایثأدر اقتصاد و تآنها  ، نقشاه1
بر  پژوهش اين ،(1391، سیدامیری) برعهده داردآنها  تیدر موفق بازاريابی ةنیژه در زميوبهدار يپا

و متوسط  کوچک های شرکت بازاريابی یبرا یمدل چهکه  پاسخ دهد پرسش ينا بهآن است تا 
 اجزا چگونه است؟ ینب روابط و دارد يیاجزا چهمدل  اين ؟وجود دارد ICT صنعت
 

 پژوهش نظری پیشینة
 یاتادب یشرفتکرده بودند. با پ یفدالل توص عنوان بهرا  کارآفرين ی،اقتصاد یاتآغاز در ادب در

رهبران و  یزو ن توزيع و تولید کنندگانهماهنگ نظیر هايی با عنوان کارآفريناز  ی،کارآفرين
کاشفان  و مبتكر و خالق ويرانگران ابهام، کنندگانتحمل کنندگان،هماهنگمدرن،  يرانمد

 تاريخچةدر  یگوناگون ی(. مكاتب فكر2010 کارسون،) شده است ياد سودآور های فرصت یارهوش
 و شناختیروان مكتب نئوکالسیک، مكتب به توان یم آنها بین از که اند آمده وجود به یکارآفرين
و  هامفروض ،مكاتب يناز ا يکهر (.2012 آيانتونجی، و سونی) کرداشاره  اتريشی اقتصاد مكتب

 زمینةدر  یرو فراگ اصلی های ديدگاه. دهند یم ارائه یکارآفرين زمینةدر  یمتفاوت يفارتع
 و شومپیتر جوزف: بود متضاد های يشهبا اند یعلوم اقتصاد يشمندحاصل کار دو اند ،یکارآفرين
نقش  يفایا بهآنها  از استفاده با انکارآفرينکه  تفاوتیم های روش گرفتننظردر با. کرزنر اسرائیل

                                                 
1. Small and Medium Enterprise  
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 انکارآفريننظر شومپتر و  یروپ انکارآفريناستدالل کرد که  چنین توان می ،پردازند یم هابازار در
 ای هواسط های فعالیت در لیاو کهچرا ؛کنند کار همزمان طوربه توانند یم کرزنر نظر پیرو
 (.1997 بجرکه،) دارد حضور خالقانه های فعالیت در دومی و کند می آفرينی نقش

 ابعادبا  ناپذيریجدايی طوربه ،متوسط و کوچک های شرکت موضوعی پیشینة اعظم بخش
 واژۀدو  ،متعددی موارد در چنانكه(. 2012 آيانتونجی، و سونی) است درآمیخته یکارآفرينمختلف 

 تازگیبهاما  اند،شدهگرفته  نظردر معنیهم «کارآفرين» و «کوچک شرکت مدير -مالک»
 (.1990 سون،کار) است شده انجام واژه دو اين افتراق وجوه بیان برای هايی تالش
 واژه اين ندارد، وجود یکارآفرين واژۀ یو مورد قبول همگان برا یکل تعريف هیچ آنكه با
با  ،است شده منجرخلق ارزش  بهدارد که  اشاره ای هطلبانفرصت فردی های یتبه فعال ،واقعدر
 پیگیری و شناختن فرايند» یکارآفرينوابسته است:  یوآوربه ن تشدبه و استهمراه  يسکر

 دنبالرا  یکارآفرين يگران،و د یونسون. است«شود یم ختم رشد به درنهايت،که  ستها فرصت
 یز( ن1991) و هوور يگريوبا .اندکرده تعريف موجود منابع به توجه بدون فرصت يک کردن

 ايجاد سازمان يک ،آن کردندنبال یرا درک کرده و برا یکه فرصت دانند یم یرا شخص کارآفرين
 قیمتی با و خرد یم مشخص یمتیاست که با ق یکس کارآفرين ،هوسلیتز عقیدۀبه. است کرده

 فرصت که کسی: کند یم تعريف طوراينرا  کارآفرين یز( ن1985) کرزنر. فروشد یم مشخصنا
 و سونی) دهد یم انجام نشدهدادهپاسخ یازن یارضا یرا برا هايیکار و کندمیرا مشاهده  آوریسود

 (.2012 آيانتونجی،
 نوآوری، بر تأکید دنبالبهکه  است شده يفتعر يريتیمد یرفتار عنوان به یکارآفرين صورت،هردر
 شدنتر کارا و شدنتر پیچیده به و ستها فرصت کدر يقاز طر پذيریمسئولیتو  پذيریانعطاف
 يتتوجه اکثر مقوله اين ،یکارآفرين از تر جامع تعريفی ارائة(. با 1387 تاجدين،) شود می منجر مديريت
 یدیکل يرمد يک     مثال ) نفر يک های تالش از فراتر چیزی یکارآفرين .کرد جلب خودبهرا  علمی جامعة
 ین. همچنيابد می تر پیچیده ساختاریو  کند یم رشد یکه شرکت یوقت ويژهبه ؛است شرکت( يکدر 

 شده اقتصادی منابع دوبارۀ تخصیص موجبشده که  تعريف ها رفتار از ای همجموع عنوان به یکارآفرين
 کول. است خلق ارزش یزنمنابع  یصدر تخص یبازنگر ينهدف از ا .کند یم مديريترا  آنو  است

با  وکار کسب يک توسعةو  نگهداری و حفظ ايجاد، برای هدفمند هايی فعالیت را یکارآفرين یز( ن1968)
 (.2001 ،و همكاران آرانداآرياس) داند یم هدف کسب سود

 

 یکارآفرین یابیبازار تعریف

. است جديد های وکار کسبو  کوچک های شرکت بازاريابی های یتفعال شامل یکارآفرين بازاريابی
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مختلف  هایروشبه  ،یکارآفرين بازاريابیکه عبارت  ندهد یم توضیح( 2002) همكاران و موريس
 مختلفی های صورتبه بالقوه طوربههر مفهوم  کهچرا ؛است شده استفاده ای هقاعدبیو اغلب 

 .شودمی یرتفس
 ی،کارآفرينو  يابیاز بازار مريكاآ يابیانجمن بازار يفتعر یق( با تلف2009) همكاران و کراس

 یعملكرد انهکارآفرين بازاريابی آنها ديدگاه در. کردندارائه  انهکارآفرين يابیبازا یبرا يفیتعر
ارزش  يلو تحو مراوده خلق، برای که شود یم القطا ها يندافر از ای هاست و به مجموع یسازمان

 -باشد آن ناسهامدار و سازمان انتفاع موجب که ای هگونهب -آنها روابط با يريتو مد يانبه مشتر
ابتكار عمل شناخته  گرفتندستو به ريسک قبول نوآوری، چون هايی يژگیبا و ؛پذيرد یم صورت

مشروط  ،است سازمان اختیار در حاضر حال در که منابعی از استفاده به        الزاما  آن، اجرای و شودمی
 (.1998 احمد، ؛1992 ،و همكاران کاپن) نیست
 

 یکارآفرینو  یابیمشترک بازار فصل

شده  یمعرف تازه و کوچک های شرکت یتو موفق توسعه ،بقا یدکل عنوان به یریفراگ طوربه بازاريابی
 یکارآفرين فرايند یمنطق خاستگاهرا  يابی( بازار1981) مورای (.2010 کارسون، ؛1997 برجكه،) است
 دانند یم بازاريابی را یکارآفرين يگاهجا (1996) ماينكس و فوکسال مشابه، طورهب. داندمی ها سازمان در
 ،دانشمندان اين های تحلیل چندهر ؛(است بازاريابی ی،کارآفريناست که شروع و منشأ  ينا منظور)

همان  بازاريابیآنها  نظر از. بود بزرگ های شرکت و شدهبنا قبلاز هایوکار کسب               صرفا  معطوف به 
 تأثیر يابیبازار ،گذشته اين از. بود تأسیسزهتا های وکار کسبو  کوچک های شرکت در یکارآفرين
که  کنند یم برآورد 7از  7/6 آن را یتاهم ،گذاران سرمايه که طوریهب ؛دارد ها شرکت ينا در بسزايی

(. قبل از 2001و توور،  آشفورد) است بیشتر ها شرکت اين های فعالیت ساير برای هابرآوردعدد، از  ينا
 نسخة يکبه  تأسیس،تازه های وکار کسبو  کوچک های شرکت که بود آن بر تصور، 1990 دهة
 بین هايی مغايرتهرچند  ؛دارند یاجاحت بزرگ های شرکت ۀپیچید بازاريابی های تكنیک از شدهساده

 های یکتكن عنوان به کوچک های شرکت در     عمال آنچه  و ها کتاب در موجود استاندارد های رويكرد
 (.1995 میشل، و بندوری) وجود دارد ،شود یم استفاده بازاريابی

مورد استفاده  یبود که مفهوم اصل ينا ،شد یم اتخاذ نويسندگان یسو ازکه اغلب  رويكردی
 ،و خدمات هامحصول ها،ايده يعو توز یعترف گذاری،قیمت ادراک،و  ريزیبرنامه يندافر) يابیدر بازار

 ،را محقق کند (يكاآمر يابی)انجمن بازار یو سازمان یکه اهداف فرد هايیهانجام مبادل یبرا
 یاجزا ،نهايتدر(. 2001 بلیس،) دندکر یم مقايسه انهکارآفرين يندافر با را آن و گرفتندمی نظردر

 (.2012 آيانتوجی، و سونی) ستها شرکت اکثر قبول مورد( 4P همان) بازاريابی آمیختة
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 اندپرداخته علمی حوزۀ اين توسعةتكامل و  یرس ی( به بررس2008) همكاران و هیلز ،تازگیبه
 یاصل ياننسبت به جر هايیانحراف ،انهکارآفرين يابیدر بازار که اند یدهرس یجهنت ينو به ا
هم  يابیمتعارف بازار يكرددارد که اگرچه رو یده( عق2002) نولدزيشكل گرفته است. ر يابیبازار

 و فرصت آنكه دلیلبهو متوسط مناسب باشد،  کوچک های وکار کسب یممكن است برا
 از استفاده است، متفاوت بزرگ های شرکت با ها شرکت گونهاين روی پیش های تهديد
        احتماال  باشد، گرفته نظردر را متوسط و کوچک های وکار کسبکه بافت  ایبازاريابی های تئوری
 .بود خواهد تر سودمند

 پژوهش تجربی پیشینة
 1ر جدول د .است شده انجام متفاوتدر ابعاد  مختلفی های پژوهش ،انهکارآفرين بازاريابی حوزۀ در

 .است شده آورده هاآن نتايج همراهبه ،خالصه صورتبه ها پژوهش ايناز  تعدادی
 

انهكارآفرینبازاریابیحوزةدرسطحجهاندرشدهانجامهایپژوهشازایخالصه.1جدول

 محقق كشور نام جهینت

 Brian jones (2010) انگلستان 2وب ظهور و انهکارآفرين بازاريابی بین دارمعنا رابطة

 هب هماهنگی برای هنرمندانه رويكرد کارگیریبه

 انهکارآفرين بازاريابی کارگیری
 Ian Fillis (2010) انگلستان

 و جهانی هایروکا کسب سازمانی ساختارهای بررسی
 هاآن موفقیت برای انهکارآفرين بازاريابی

 Kocak and Abimbola انگلستان و ترکیه

(2009) 

 با انهکارآفرين بازاريابی کلیدی راهبرد چهار شناسايی
 نیاز بر مبتنی نوآورانة هایمحصول فرصت، خلق

 اين. گرايیقانون و عمناب یارتقا کننده،مصرف
 شناسايی ،عملكرد یارتقا برای اساسی های راهبرد
 .اند شده

 Mort, Weerawardena استرالیا

and Liesch (2010) 

 در نوآورانه بازاريابی یبعدچند جينتا بررسی
 محصول به مربوط تنها نه که کوچک هایوکار کسب
 .شودمی مربوط نیز تكنولوژی توسعة به بلكه ،است

 Dwyer, Gilmor and ايرلند

Carson (2009) 

 برای انهکارآفرين بازاريابی چندگانة های عامل بررسی
 متوسط و کوچک هایوکار کسب

 Sargeant and Mohamad انگلستان

(1999) 

 Deshpande and Farley كايآمر انهکارآفرين بازاريابی مدل طراحی

(1998) 
 جديد های جنبه و هانکارآفرين یبازارياب رابطة بررسی
 اينترنتی تبلیغات

 Pelham (2000) كايآمر

که بر روند  را پیشین هایپژوهشاز ابعاد مهم  یبعض ،تجربی پیشینة یبسط و بررس برای
 .یمکن می واکاوی ،است گذارتأثیر یپژوهش فعل
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 ینیکارآفر یابیبازار طیمح

 ریغ و میمستق مؤثر یطیمح یهاتیفعال کردنرلنتک ،هاتیفعال اسیمق و اندازه گرفتننظردر با
 اجرایو  یدهسازمانگرو   و در است مهم اریبس یتجار یهابرنامه انجام نحوۀ در میمستق
 ايو متوسط است  کوچک هاآن اندازۀ نكهيبا توجه به ا ،مشابه طوربه. دارد قرار یابيبازار یهابرنامه

دارند که بر  یخاص یهایژگيو هم ها طیمح نيا ،است بزرگ هاآن ۀانداز یگاه ها سازمان در
و  میداشته باش یابيبازار طیاز مح یقیعم شناخت بايد ،نيبنابرا ؛بود دخواه گذارریثأت انيمشتر
عوامل  ،یکل طوربه .ميبپرداز هاوکار کسبنوع  ينا یابيبازار مطالعةبه  یاشهيو ر یادیبن صورت به

 جهتدر بازارها چگونه دهدیم نشان که است ندهيآ ايزمان حال  بر مؤثر یهایژگيو و
 .روندیم شیهدف پ یهابازار یها خواسته و ها ازین یمندتيرضا
 

 متوسط و کوچک هایوکار کسب یابیبازار طیمح یهایژگیو

بزرگ  یهاسازمان ازرا  هاآن یگاه که دندار یيهاتيمحدود متوسط و کوچک هایوکار کسب
 ها سازمان ريسا یبرا یگاه که است چندگانه و ايپو یهاطیمح یدهسازمان ،آن و کندیم زيمتما
از  یبعض چرا که دهد یم نشان حیتوض نيا. دشویم گرفته نظردر کوچکمورد  کي عنوان به

مهم دولت به قوت خود در جامعه  نیقوان ايهستند  برجاپا هم هنوز انيمشتر یهاازین و قيسال
در  یطیمح طيشرا یدگیچیپ مانند ینینامع یهایژگياز و ،طیمح در ايپو یهایژگيو نيا .نداحاکم
 یبرا اهآن از که ميریبگ نظردر را هایژگيو نياز ا یگروه. بهتر است شوندیحاصل م یابيبازار
 .شودیم استفاده کوچک های بنگاه یابيبازار یهاتیفعال یدهسازمان شدنبهتر
 یبرا .دشومی میتقس یو خارج یداخل یهاطیمح بخش دو به یطیمح طيشرا ،حالت نيا در

 نيا تفاوت دادننشان .گرفت نظرو کوچک را در بزرگ یهاسازمان یژگيو توانیم ها سازمان
 راه نیهمچن .است تر کينزد سازمان کدام به شدهانیب یهایژگيو که کندیم مشخص ها بخش

 سمت به توانیم هاآن از استفاده با که دهدیبه ما ارائه م یطیمح عوامل کردنکنترل یبرا یحل
 .کرد حرکت هدف بازار به ندیرس و شتریب یمندتيرضا
 

 بازاریابی های مهارت

 ها،توانايیبه  ،ينو بنابرا است يابیبازار یماز ت یعضو ،مدير هر آنكه بیان با( 1992) هاردی
 بین همچنین او. افزود ها رتمها بحث به جديدی عدب است، نیازمند بازاريابی گرايش و دانش
به  چه ،مديران نیاز مورد های مهارت توصیف برای او زعمبه کهبرقرار کرد  ارتباط هايی مدل

 یبا بررس که کرد یانب ین. او همچنآمده بودند وجود به یمیو چه به صورت ت یصورت فرد
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 مورد های مهارت از ديگری گروه توان یم ،بود خواهد مديران روی پیش آينده در که هايی چالش
 شوند می روهروبآنها  با ها شرکت که را ایبازاريابی مرسوم های چالش وی. برشمردرا  یازن

 به که کرد ريزیطرح را بازاريابی اساسی های مهارت از ای هعمجمو ،آن اساسبر و کردمشخص 
 های نگرش و( هااستاندارد و ها ارزش شامل) ها گرايش دانش، ها،زيرمهارت عمومی، های مهارت
 .شد یم تقسیم مسیريابی و خالقیت دهنده،پرورش
 

 انهکارآفرین هایمهارت

و  بازاريابی برجستة های مهارت انه،کارآفرين گرايش دربارۀ( به بحث 1994) کونانت و اسمارت
مثبت و  طوربه انهکارآفرين يشکه گرا یدندرس یجهنت ينا بهآنها  .اندپرداخته یعملكرد سازمان

با  پیوندیآنها  مطالعةارتباط دارد.  یو عملكرد سازمان بازاريابی برجستة های مهارت با ریگیچشم
به  انهکارآفرين يشگرا یبرا بعد شش ،و الفورژ یلزه چراکه ؛دارد( 1992) الفورژ و هیلز پژوهش
 کردند: يفتعر زيرشرح 

 ؛ريسک تقبل به تمايل .1

 ؛راهبردی ريزیبرنامه هایفعالیت از استفاده به گرايش .2

 ؛مشتريان های خواسته و ها نیاز شناسايی توانايی .3

 ؛یاز نوآور یسطح قابل قبول داشتن .4

  ؛عینی های یتبه واقع وکار سبک های اندازچشم يلدر راه تبد استقامت .5

 (.1992 ،و همكاران کاپن) جديد های فرصت شناسايی توانايی .6

 

 بازاریابی های کارکرد به انهکارآفرین های رویکرد

+  محصول و تشويقی و ترفیعی های فعالیت مكان، قیمت،) 4Ps + Cاز مدل  یکارآفرين بازاريابی
 عنوان به 4Ps + C. مدل شد خواهد بررسی زيرموارد در سطور  ينکه ا کند یم استفاده( مشتری

مكان،  یمت،محصول، ق یتبر اهم ،آن که در مطرح است خدمات يابیبازار 7Psمدل  از ای هگون
 به رسیدن ،7Psچارچوب  يتمز ترينمهم .شود یم کیدأت مردم و ها يندافر یزيكی،شواهد ف یع،ترف
به خدمات( در  گرايش) مطلب اين کوچک، های وکار کسب در ؛است ممتاز خدماتی گرايش يک

C  4موجود در مدلPs + C ارکان  ،بنابراين ؛داللت دارد يانمشتر يريتشده است که بر مد يدهد
 سونی) مشتريان مديريت و ترفیع مكان، قیمت، محصول،: از عبارتند یکارآفرين بازاريابی آمیختة

 (.2012 آيانتونجی، و
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 انهکارآفرین یابیبازار نگارییماپاراد

 های محدوديت رفع منظورو به ایرشتهمیان هایپژوهش نگاریدايماپار( در 1997) کاپرا الگئی
 ابعاد بر تمرکز با انهکارآفرين يابیبازار نگاشتی نقشة يک پارادايمی،تک هایپژوهشاز  ناشی
 ،X، Y، Z یمحورسهو در قالب  یکارآفرينو  بازاريابی شاخةدر دو  گراهم شناختیتفرمع

 .است کردهبا مطالب باال ارائه  متناسب
 يابیبا قواعد مرسوم بازار ،گرااثبات يماز پارادا گیریبهرهساختار و الگو( با  تعامل) Xمحور  در

 بیيابازار ینیو ع مشهود های فعالیت محور، اين در اصلی فرضپیش. یممواجه انهکارآفرين
 .شود یم ديده بیشتر ساختار نزديكی در و طیف انتهای در مشخصه اين. است کارآفرينانه

 انه،کارآفرين بازاريابی آمیختة بازار، هایپژوهشاز جمله  هايیموضوع ،محور يندر ا 
 کوچک،) وکار کسب اندازۀبه  يتبازار با عنا اطالعات های سیستم و بازار به ورود های روش

 اين در انهکارآفرين يابیبازار يريتو مد انهکارآفرين يستگی. شاشود یم مطرح( بزرگ متوسط،
 .دارند باالتری يگاهجا ،قسمت

 هایهنظري از رتأثم یدانتقا اینظريهدر قالب  فرايندو  ساختاراز مجاورت دو بعد  Y محور
 با محور، اين در. است گرفته شكل يافتهارساختنیمه های فرضپیش یهابرماس و بر مبنا

 نوآوریضرورت  و ها اقلیت به توجه لزوم. مواجهیم نگرشی رويةدر  ییرو تغ گراواقع های خالقیت
احساس  یزن صنعتی و خدماتی از اعم صنايع، ماهیت کردنلحاظبا  یاجتماع یدر ساختارها

 اين در ها،اقلیت ويژهبه ی،اجتماع یو ساختارها فرهنگی های توجه به تفاوت ،راينببنا ؛شود یم
 .جاستهمین یزن انهکارآفرينفرهنگ  يگاهبود. جا اهدوخ اثر منشأ رومح

 خمیرمايةاست.  گرايیپسانوينو  تفسیرگرا های يمظهور پاراد يرگرتصو  Zمحور
. آيد ینم میانبهاز ساختار  یمحور، حرف ين. در اهاسترد ساختارها و شكستن آن ،گرايی پسانوين
 های یفرهنگ، زبان و فناور عبارتند از: یمعناکاو یو ابزارها هاتیذهن و استنمع هست، هرچه

 ساختارها نفی با. بود خواهیم مواجه معنا در پیچیده گرايیکثرت یبا نوع ينجادر ا پس. اطالعاتی
 يابیو بازار انهکارآفرين یابیفرصت. شود یم بسنده هاآن ظاهری تحلیل و پديده غشای بررسی به

اعم از بنگاه  ،انهکارآفرين يابیبازار عمل گسترۀ یزو ن پیشرفته های یبر فناور یمبتن ةانکارآفرين
 .گیرد یم قرار محور اين در انهکارآفرين يندهایفرا یزمتولد و ن یجهان يا یسنت
 اين ،وکار کسبدر قلمرو  یاندانشگاه با مقايسه در يانگراعمل بودنپیشتاز ماهیت به توجه با
 ؛دنباش هاآن های فعالیت گریفتوص ،اجرايی های يلو بد هااقدام مناسب جانمايی با دنتوان یم گروه
 های فعالیت گیریشكل ساززمینه ،اجتماعی و اقتصادی های یستمدر س یجزئ هایتغییر يجادا زيرا

 .بود خواهد الگو مصاديق در بازنگری یازمندن ،حیث اين از و است يگرد ایشیوهبه  اقتصادی
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انهكارآفرینیابینگاشتمفهومبازار.1شکل

 
 رؤيایبه  یمتفاوت يكردرو یانگرب ،نوظهور و ای هرشتمیان دانشی مثابهبه انهکارآفرين بازاريابی

 شرکت بازار، به توجه با. است شرکت درون بازاريابی وظايف نقش و بازار با آن رابطة ،وکار کسب
 يجادبه سمت ا هاتوجه تمامی و کند رهبری را هاآن مشتريان، پیروی خالفبر تا کوشد یم

 و اقتصادی های واقعیت اگر. است موجود بازارهای در بهتر رسانیخدمت سمت هب يدجد یبازارها
با  باشند، هاآن گرتوصیف ها نظريه اين و باشند هايی نظريه ايجاد ساززمینه ،پیرامونی اجتماعی

 منظوربه کهحالیدر .بود خواهیم آن کلی چارچوب صحت درک به قادر فقط پارادايمیتک ینگاه
به  يتبا عنا يد،جد يا يمیقد يدادرو يک یرتفس برای مختلف های نظريه از توأمان برداریبهره
 تر متناسب مكان و نزما از خاص ای هبره با متناسب هريک اينكه و ها نظريه تقدم و تأخیر
 های زمینهپیش عنوان به یزن را ها نظريه گیریشكل هنجاری های گیریجهت يدبا اند، بوده

 كهآن سبب به هاپژوهش يمیکپارادا یقتلف ترتیب،بدين. يمآور نظردر ها چارچوب شناختیمعرفت
 موضوع یمدر تفه یبهتر يجنتا ،کندمی هتوج طیف محور يک قالب در مختلف هایپژوهش به
دانش خود را  ای،رشتهمیان های حوزه هایپژوهشاگر در  يگر،د عبارتبهخواهد داشت.  دنبالبه

نقض  ینوع واقع،در و بینیکوتاهو  بینیخطر محدود با یم،حدود کنم يمپارادا يک سیطرۀمنتج از 
و  رضوانی) با مشكل مواجه خواهد شد هاهنظري از بومی برداریبهرهو  ايمشدهغرض مواجه 

 .(1388 ،همكاران

 ساختار

 الگو فرايند

 انهکارآفرينبازاريابی  ةآمیخت
های  بازاريابی بنگاه ةآمیخت

 مختلف از نظر اندازه
 یلالملبین ةانکارآفرينريابی اباز
 هاشبكهوابط و ر

 انهکارآفرينهای شايستگی

با توجه به  انهکارآفرينبازاريابی 
اعم از تولیدی  ،صنايع ماهیت

 يا خدماتی
بازاريابی بین فرهنگی و 

 یکارآفرين
زنان و  ةانکارآفرينهای  فعالیت

 هااقلیت
 انهآفرينکارفرهنگ 

 انهکارآفرينیابی انه، فرصتکارآفرينفرايندهای 
 مبتنی بر فناوری پیشرفته ةانکارآفرينبازاريابی 

 جهانی متولدسنتی يا های  انه در بنگاهکارآفرينبازاريابی 

X Y 

Z 
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 پژوهش شناسی روش
کار نگارش طرح  ،متوسط و کوچک هایوکار کسب حوزۀعالقه به کار در  با حاضر، هشپژوانجام  در

کوچک و  هایوکار کسب حوزۀ در يادیز هایمشكل وجود متوجه ،ادامهدر. يمکرد آغازپژوهش را 
 کههمچنان یميافتدر یم،داشت بازاريابی زمینة درکه  یدانشبا توجه به  ی. از طرفشديم يرانمتوسط ا

و  يیشناسا ،دشومی یرقابت يتمز کسب موجب و استبزرگ مهم  هایوکار کسب برای يابیبازار
 ينا صاحبان پراکندۀ های تالش نیز متوسط و کوچک هایوکار کسب يابیمدل بازار یطراح
 شكلبدين پژوهش مسئلة ،اساسهمینبر. کندمیحوزه را هماهنگ  ينا ناصمتخص و هاوکار کسب
 شد.با يدکشور چگونه با کارآفرينو نوپا متوسط و کوچک هایوکار کسب بازاريابی مدلشد که  ينتدو
 با هاآن تبادل و هاوکار کسب سوی از تاخدم و کاال ارائة برایاست که  يندیاشاره به فرا ،يابیبازار

افراد و  یبرا افزايیارزش با ،فرايند اين و شود یم انجام هاآن یازهایرفع ن یبرا ،هدف مشتريان
 پويا بازاريابی فرايند خواهد یم سازمان که دهد یم نشان انهکارآفرين بازاريابی. ستهمراه ا هاوکار کسب

 در پذيریريسکو  شناسیفرصترا در گرو  يدارپا یرقابت يتباشد و کسب مز داشته ای هخالقان و
 .داند یم جامعه برای زايیافارزشو  يدجد هایمحصول یدو تول ايجاد
 ،متوسط و کوچک هایوکار کسب حوزۀحدود  تا یاتادب مختصر مطالعة با ،یدر گام بعد 
 را ادبیات اين از ختصریم یشینه،پ کمبود وجود با و کرديم یرا بررس هاوکار کسب اين يابیبازار

 مديران و متخصصان و خبرگان تمامی شامل ،یفیک پژوهش نيا یآمار جامعة. کرديم ترجمه
اطالعات  یآورجمع کهجااز آن اما ،است کوچک هایوکار کسب يابیکوچک و بازار هایوکار کسب

 لحاظبههم باشد،  ريپذامكاناگر  یحت) استممكن  ریغ     عمال  ،یآمار جامعةافراد  همةز ا
 مقدور ازین مورد امكانات ريسا و نهيهز زمان، تأمین ،ایزمینه نظرية شناسیروشو  تخصص
دانش و مشارکت افراد در  یزانسطح تخصص و م اساسبر یآمار جامعةاز  یانمونه ،(نیست
 گردآوری يندافر ؛است برفیگلوله ای،زمینه نظريةدر  گیرینمونه روششد.  انتخاب گیریتصمیم
 و کدگذاری جمع، را ها ههمچنان که داد یلگرکه تحل است گونهبدين يه،نظر یدتول برای ها داده

 نظريةتا  آورد دستبهکجا  از را هايی چه داده بعد، مرحلةکه در  گیرد یم تصمیم کند، می تحلیل
 يک یاتاست تا جزئ نشدآشكار برای گیرینمونه ای،زمینه نظرية. در يابدتوسعه  ظهور حالدر

 سواسترا های رهنمود اما ،دهد گسترش را خود نظريةشود و محقق بتواند  یلتكم محدود حوزۀ
 .بیابد را... و پیامد شرايط، تحمیلی کدهای محقق که دهد یم شكل را گیرینمونه يک

اطالعات و ارتباطات در داخل  فناوری حوزۀدر  عالف های شرکت مالک -مدير دهنمونه شامل  اين
 حوزۀکه در  یاز متخصصان دانشگاه نفر سه با ین. همچناست صنعت و دانشگاهی خبرگانکشور و 
از  یناناطم برای. است شده انجام هايی مصاحبه ،دارند اجرايی کار یزاطالعات و ارتباطات ن فناوری
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 تعداد فعالیت، حوزۀ مورددر مالک -يراز مد سؤالدر ابتدا چند  ،هاوکار کسب بودنکوچکو  بودنکارآفرين
 یکارآفرين يفبر تعر ینمبت ،یکارآفرينسنجش  يكردرو .شد مطرحآنها  هایمحصول و انسانی نیروی
 ينکه ا است بوده باز و ساختار بدون های در قالب مصاحبه سؤال 16 ،پژوهش ابزاربوده است.  یتریشومپ

ذکر است  شايان ینو صنعت انجام شده است. همچن یو خبرگان دانشگاه مالكان -مديران با ها مصاحبه
 یو متوسط فناور کوچک های و پژوهش در شرکت یبه بررس ،دانمارکبه  ماههپنجسفر  يک در

 و کوچک هایوکار کسب حوزۀفعال در  مالک -مدير ده با سفر اين. در پرداختیم یزن دانمارکاطالعات 
نام  2جدول  درانجام شد.  یهاي مصاحبه ،یقیو تطب یکار جانب عنوان به ،اطالعات یفناور صنعت متوسط
 کالسیک ای هزمین نظرية از پژوهش، ينا در. است دهمآ کامل طوربه شوندگانمصاحبه سمت و ها شرکت
 .است هاستفاده شد یفیروش ک يک نعنوا به تئوری ساخت برای
 

دانماركیوایرانیشوندگانكاملمصاحبهفهرست.2جدول

شركتنامكدسمت

 ايرانی های شرکت

 مهر رايانة پرديس PI-1 مالک -مدير
 ايران بازیآمیتیس PI-2 مالک -مدير
 خوب رفقای پردازبازی PI-3 مالک -مدير
 تهران نشگاهدا فنی پرديس PI-4 مالک -مدير
 شريف افزارفن PI-5 مالک -مدير
 توچال پیشرفتة هایسامانه PI-6 مالک -مدير
 شريف رساناافزار PI-7 مالک -مدير

 کارآفرينی دانشكدۀ PU-1 تهران دانشگاه استاد
 ایرايانه های بازی بنیاد PU-2  بازرگانی معاونت

 ایرايانه های بازی بنیاد PU-3  تولید معاونت
 دانمارکی های شرکت

 بلوتن PD-1 مالک -مدير

 اسپیای -گیرسويچ PD-2 مالک -مدير

 هند ات مديا PD-3 مالک -مدير

 پايلوت اليف PD-4 مالک -مدير

 .بی .دی تايت PD-5 مالک -مدير

 وی. آی. تی. دبلیو. کیو. ای PD-6 مالک -مدير

 بلوکی PD-7 مالک -مدير

 آکوايستیک پگاتا PD-8 مالک -مدير

 سیستم سوالر اسكانديناوين PD-9 مالک -مدير

 سورس کر PD-10 مالک -مدير
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که  است همبه طوبمر هایهفرضی از ای هدر قالب مجموع نظريه يک تولید ،ای هزمین نظريةروش  هدف
 ،ای هینزم ةنظري. داردرا  بودنانتزاعیاز  يیو سطح باال است آمده دستبه ها داده مستمر مقايسة يقاز طر

که از  یپژوهشگران ،واقعدر. شود می ظاهر ها داده از که است فهومیم هایهفرضی از يكپارچه ای همجموع
 ندده یم توضیحو  کنندمی شناسايی را کنندگانشرکت یلاص ةدغدغ ند،کن یم استفاده ای هزمین نظريةروش 

 برای هاداده از استفاده جایبه» ای زمینه نظرية روش در. شود می حل آنان دستبه دغدغه اين چگونه که
 .(1391 کربین، و)استراوس  «شود می استفاده نظريه ايجاد برای ها داده از نظريه، آزمون
 یدیکل هایهتنك سپس. داديم گوش دقتبه را شدهضبط های مصاحبه ابتدا حاضر، پژوهش در

 به را ها واقعه سپس. شودیواقعه محسوب م يک ،کلیدی نكتة. هر کرديم يادداشتها را  مصاحبه
 دستبهچند واقعه  یباز ترک ،مفاهیم از بعضی. يمانتقال داد مفهوم يعنی ،باالتر سطح يک
 دستبه -آن بودنیبا افزودن سطح انتزاع -کلیدی نكتة ياواقعه  يکاز  تنها بعضیو  آيند یم
 های برگه ترتیب،ينبد .است یدمف بسیار کدگذاری های گهبر از استفاده ،فرايند يندر ا .دنآي یم

 کدگذاری های برگه رویمرتبط  يعوقا همراهبهرا  بهمشا های مفهوم و کرديم یهته را کدگذاری
 یکه در باال يمنام انتخاب کرد يک ،برگههر یممجموع مفاه یبرا ،نهايتدر. يمکرد يادداشت

 که داشت توجه بايد. است مقوله يکنام  ،واقعدر ،کدگذاری برگةهر  ی. نام باالشد برگه نوشته
 را ها داده که داد یم انمحقق به را امكان اين اما ،بود گیروقت یاربس کدگذاری های برگه از دهاستفا
 فرايند شد، یانب کههمچنان. دنباش داشته نظر زير دقتبه را ها مقوله شدندهرپرو و دنکن کنترل
از  یامكان دارد مفهوم ،ديگر عبارتبهدارد.  برگشتیورفتبلكه حالت  نیست؛ یخط ،هشپژو
 .شود افزودهشود و دوباره  حذف ای هبرگ

 دغدغة و ینگراندل ،یاصل مقولة. ابديیم ادامه یاصل مقولة يیشناسا زمان تا باز یکدگذار
 که دارد وجود یاصل مقولة عنوان به مقوله کي انتخاب یبرا اریچندمع. است کنندگانشرکت یاصل
 هاداده در مكرر فتادنااتفاق ها،مقوله ريسا به بودنمرتبط بودن،یمرکز: از عبارتند آنها نيترمهم
 بازاريابی و وکار کسب مديريت. ما در ابتدا دو مقولة شدناشباع یبرا شتریب زمان صرف و

 هاادداشتي دورۀ و مراجعه از پس اما م،یگرفت درنظر یاصل یهاعنوان مقوله را به وکارها کسب
ط صنعت، درواقع کوچک و متوس وکارهایکسب بازاريابی ويژگی اصلی مقولةکه  ميداد صیتشخ

 .دارد را یاصل مقولة یهااریمع تمام بازاريابی، ويژگی مقولة ،ی. از طرفاست یمقولة اصل
و  یبازرگان گروه استاداناز  تن سهبا  آمدهدستبه یکدها ،پژوهش روند پايايی بررسی برای همچنین

از صاحبان  يگرتن د چهار با ،ادامهدر. شد يیدأت و یررسدانشگاه تهران ب مديريت دانشكدۀ یدولت
 همچنین. شود یم نظر صرف هااز آوردن آن ،زياد حجم دلیلبهشد که  انجام هايی مصاحبه وکار کسب

 . است دهمآ یم شد که در جداول کدگذاراز خبرگان صنعت و دانشگاه انجا تن سه با هايی مصاحبه
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 مقولةآن  ويژگی بودممكن  بنیادی های کد ساير ،1اصلی مقولة عنوان بهباز  یکدها انتخاب با
 و اصلی مقولة یبرا      صرفا  کدگذاری انتخابی، کدگذاری مرحلة. در دباشن 2مرتبط مقولة يا اصلی
. شوند ینم گرفته نظردر نامرتبط های داده ديگر و گیرد یم صورت مرتبط های مقوله
 یاز چه کس بايد) ردگی یم صورت و براساس آن يهنظر ةبا هدف توسع بعدی های گیری نمونه

 بلكه ؛ندارند خنثی حالت هاسؤال ،قبل مرحلةبدانم؟( و مانند  یشترموارد ب ينبپرسم تا در ا
که  دياب میادامه  یتا زمان یانتخاب کدگذاری .اند شده کشف مفاهیم با ارتباط در و اندشدههدايت
 و بیشتر های ويژگی که افتد یم اتفاق یزمان یزن اشباع. شوند اشباع مرتبط های مقوله و اصلی ةمقول

 ارائه موجود های يژگیو یبرا یجديد های نشانگر ندرتبه يعنشود و وقا حاصل ها داده از جديدتری
 .ها محدوديت و مشتريان رقبا، گیری،تصمیم یط،از: مح عبارتند شپژوه ۀشداشباع های مقوله. دهند

 هایسؤال .کرديم بررسی دوباره را ها يادداشت و قبل مراحل مفاهیم تماممراحل،  يناز ا پس
 کدگذاری انتخابی، گذاریکد مرحلة. در شدند تر غنی و تر کوتاه ها مصاحبه و تر متمرکز ها مصاحبه

 بسیار مرتبط های مقوله و اصلی مقولة یبرا یکدگذار ین. همچناست قبل ةمرحل از تر آسان یاربس
 .است متعدد های مقوله یبرا یکدگذار از تر آسان
 يده،ا يک يادداشت، هر .کرديم یهته يسدستنو صورتبه را ها يادداشت هش،پژو ينا در
و به هر مقوله  کد يکبه هر فرد  ،کار راحتی برای همچنین. کرد یم را مطرح سؤال يا یهفرض
 .است شده مشخص یکدگذار و ها مصاحبه جداول در کدهااست.  يافته اختصاص کد مقوله يک

. شوند یم مرتب نظری های يادداشت ،مرحله اين در. گیرد یم صورت سازیمرتباز اشباع،  بعد
 طرح يک سازیمرتب اين. هانه داده ،شوند یم مرتب ها يدها ،مرحله اين در که داشت نظردر بايد
 . کند یم ارائه ای هزمین نظرية بندیشكل یبرا یمفهوم یچارچوب يا نظری کلی



مرتبطیهامقولهریساویاصلمقولة.3جدول
كدمقولهنام

 F1مشتری با رتباطا و( مخاطبان و هدف بازار نیازسنجی) جامعه نیازهای

 F2نیازها آن با متناسب خالقانة هایمحصول

 F3 توزيع های کانال

 F4جديد خدمات و هامحصول یریگمیتصم

 F5تبلیغات

 F6قیمتگذاری

 F7...(و تكنولوژيک اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،) محیط

 F8رقبا

 F9سازیشبكه

 F10 ارتباطات

                                                 
1. Core Category  

2. Related Category  
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 توجه بايد. است نظری کدگذاری ای،زمینه نظريةدر  تحلیل های گام رينتپیچیدهاز  يكی
اتفاق  هايادداشت کردنيكپارچهو  کردنمرتبدر زمان        معموال  نظری کدگذاری که داشت

 کدهای. شوند یم شناخته ینظر یکدها ،آن در که است ای همرحل نظری کدگذاری. افتد یم
 را ها يادداشت کههنگامی. ندکن می سازیمفهوم را يكديگر با ها مقوله ارتباط چگونگی نظری
 .يابیم میدر را نظری کد بهترين کنیم، یم مرتب

 د،پرداز یم هاداده نکردتكهتكهو در واقع  بندیطبقه بندی،دستهبه  یباز و انتخاب کدگذاری
 های تالش. دهیم یم ارتباط يكديگر به را مفاهیم نظری، کدهای طريق از و مرحله اين در اما

 بهيکرا  یزرگل یشنهادیپ ینظر یکدها .دش انجام يكديگر با ها مقوله دادنارتباط برای متعددی
 طرفی از. موديمآزرا  يكديگر به ها مقوله دادنارتباط مختلف های شیوه و ديمکر بررسی يک

. هدف از رسم است سودمند یاربس یقمرحله از تحق يندر ا ،گراف از استفاده که شديم متوجه
 ترمؤثرو انتقال  يشنما ،دوم ةوهل در و ديگركي با ها کشف بهتر ارتباط مقوله ،اول وهلةگراف در 

 .است نظريه تر واضح و
به  کهزمانیادامه داشت تا  ینظر ی. کدگذاردده یم نمايش را گراف هنمون يک ،2 شكل
 بهترين به را انهکارآفرين يابیبازار یثقل مرکز نظرية ،3ودار نم اساس،همینبر .رسیديم يیمدل نها

 .دهد یم نمايش وجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتباطاتواطالعاتفناوریكوچکومتوسطهایوكاركسبیابیازبازاریه.مدلاول2شکل

 
بتوان  يدشا ،ديگر عبارتبه. یستن الزامی ینظر های کد از استفاده که است ذکر شايان

بهتر  کند یم توصیه گلیزر کههمچناناما  ،کرد مرتبط يكديگر به نظری کدهای بدون را ها مقوله

 طیمح هاتيمحدود

 ابرق

 گیریتصمیم

 مشتريان

یابیبازاریهایژگیو
كوچکیهاوكاركسب

 متوسطو
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 در بايد (1992) یزرگل یةبه توص نظری کدگذاری ،طرفی از. شوداستفاده  نظری های کد از است
که در قالب  است کربین و سوخالف نظر استرا یه،توص ينکه ا دشوانجام  یلتحل ةمرحل آخرين
 ،اساسهمینبر .شود یم تحمیل پژوهش های داده بر پنداشتهپیشاز یساختار يم،پارادا یکدگذار

 .داديم انجام ها یلبخش تحل ينرا در آخر ینظر یکدگذار یزما ن
 

 پژوهش های یافته
 يابیبازار های يژگینشان داد که و یرنظ یکدگذار يقطر از هشدانجام های مصاحبه تحلیل
 های است که دغدغه ينمشترک است و جالب ا ICTدر صنعت  ،متوسط و کوچک های شرکت

 در) یهاي تفاوت هرچند ؛دارد وجود مارکیدان و ايرانی هایوکار کسب و ها شرکت بین نیز مشترکی
 وجود ،هاوکار کسبنوع  ينا يابیبازار ۀپديد در مشترک ويژگی. دشومی ديده یزن (درصد 5 حدود
 : است زير های چالش

 ؛کم ةبودج 

 ؛تكنولوژی هایتغییر 

 ؛بزرگ هایوکار کسبو  رقبا 

 ؛واگذاری و سپاریبرون 

 ؛گذاریسرمايه 

 نوظهور بازارهای و چالشی و جديد هایفرصت. 

 چالش تعدادی متوجه هاآن کدگذاری و ايران در شدهانجام های مصاحبه تحلیل با همچنین
 :است يرکه شامل موارد ز يمشد يرانا ICTو متوسط در صنعت  کوچک هایشرکت در خاص

 ؛يرانا ةجامع در رمتغی نیازهای 

 ؛ايران محیطی شرايط در ثباتیبی 

 ؛متخصص انسانی های سرمايه و انسانی نیروی در ضعف 

 ؛یمعنو یتمالك ینبه قوان يبندیپا نبود 

 محصول ةتوسع و گسترش امتیازهای. 

 تعدادی متوجه هاآن کدگذاری و دانمارک در شدهانجام های مصاحبه تحلیل با همچنین
که شامل  يمدانمارک شد ICTو متوسط در صنعت  کوچک های شرکت در خاص های  چالش
 :است يرموارد ز

 ؛دانمارکی هایوکار کسب شدنالمللیبین 

 ؛جديد بازارهای بروز 
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 ؛جديد های نوآوری 

 باال مالیاتی های هزينه. 

مرکز  ،زير مدل در. آمد دستبه شدهانجام های مصاحبه يیمدل نها ،نظری یدگذاراز ک پس
 يايیو پا يی. روارفت یم انتظار یزرکه از روش گل است چیزی همان ،انهکارآفرين يابیبازار ثقل
 .شد يیدأت یدلف یکتكن ديكربا رو یدانشگاه ۀخبر 20 از نظرسنجی بامدل 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اطالعاتوارتباطاتدوكشوریفناوردرنفر20بامصاحبهازحاصلةاننیكارآفریابی.مدلبازار3شکل

 کیكالسیاهنیزمةیبرروشنظریودانمارکمبتنرانیا

 گیرینتیجه
 صنعتو متوسط  کوچک های شرکت بازاريابی یبرا یمدل چه) پژوهش سؤالبه  گويیپاسخ برای
ICT ةنظري حاصل مدل ،(اجزا چگونه است؟ ینب روابط و دارد يیاجزا چهمدل  ينا ؟دارد وجود 
 ثقل، مرکز ،یزيکف در کهطور همان ؛آيد یم کاربه نامیديم، انهينکارآفر يابیآن را بازار که ای هینزم

یابیبازار
 انهنیكارآفر

 براساس یگذارمتیق
 ارزش

 

یابیبازارةختیآم
كوچکیهاوكاركسب

 ICTصنعتمتوسطو

 ديجد محصول
 خاص یگذارمتیق

 عيتوز یهانالکا از استفاده
 ديجد

  عیترف نينو یهاروش
 یمشتر تيريمد

 از ثرؤم استفادۀ
 ،ینترنتيا یابيبازار
 یهاشبكه و 2وب

 یاجتماع

 ارتباطات یكپارچگي
 یابيبازار

 یراهبرد روابط
در قالب  یعمود

 هاشبكه

محصول  ةتوسع
 و نوآورانه ديجد

 ستندانمهم
 یمداریمشتر

نظام  از استفاده
 عيتوز یبرا زيفرانچا

 یجيتدر حرکت
 بازار گستراندن یبرا

 انيمشتر
 خاص

 یریگمیتصم
 ريمد یشخص

 یفشردگ
 رقابت

 تيمحدود
 بعانم

 یريپذریتأث
  طیاز مح اديز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
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 در آن نقطه یستمجرم آن س ةهم يیکه گو کند یرفتار م ای هگونکه به است سیستم در یا هنقط
     يبا باشد، مرکز ثقلش تقر يستادهو صاف ا یبه حالت عاد یاگر انسان ،مثال عنوان به ؛متمرکز است

 که -کنیم رسم فرد پای دو بین فرضی ای هداير اگر. است وی( خاصره لگن مابین) کمر یاندر م
 یسب یفضا ينادل است که مرکز ثقلش در ادر تع یفرد تا زمان -شود یم یدهنام یسب ،اصطالحبه

 شودمیاز تعادل خارج  یو یس،مرکز ثقل فرد از ب شدنخارج صورتدر ،ديگر عبارت. بهیردقرار گ
 .شود یم سرنگون ،نهايتدرو 

 معینی، عاوضا در که است یکارآفرينو  يابیاز بازار سازیمفهوم نوعی انه،کارآفرين بازاريابی
 نمايش به ریتقوی ةانکارآفرين يشو گرا بازارگرايی ،ها شرکت کهجايی در. شود یم تر مناسب

 ويژه به بازاريابی های فعالیت. دهند یم انجام متفاوت های نظريه با را بازاريابی وظايف گذارند، یم
 .شود یم یاتیمهم و ح ،یطمح یآشفتگ یتدر وضع
روش  در يان،مشتر یازن ینتأم برای اضافی های پیشرفت بر توانند یم هاشرکت آرام، اوضاع در
 مشخص ها شرکت میان در تر قوی درونی وابستگی حسببر محیط کهزمانی ؛شوند متمرکزخود 

به  سريع پاسخگويی و بینیپیش سمت به را توجه بیشترين بايد بازاريابی متخصصان. شود یم
 يدبا يابیمتخصصان بازار شود، یم             نسبتا  آشفته یطحرکات رقبا جلب کنند. در آنجا که مح

 هعهدرب شرکت بازاريابی های وجوه تالش ةهم در را یکارآفرينسطوح باالتر  یمعرف یتمسئول
 طلبانه،که فرصت بازاريابی های تالش به ورود برای ها شرکت خالصه، طوربه. بگیرند
 یبارزش، ترغ ۀکنندايجاد و کنندهاهرم مشتری، بر متمرکز نوآورانه، پذيرانه،ريسک فعاالنه، بیش
 .(1392 آزاد،) شوند می يقوو تش

 نظربه. ندرگذاریثتأ انهکارآفرين يشگرا يرشبر پذ یزن يابیعوامل درون نقش بازار از تعدادی
 بیشترمتنوع  ذهنی یها چارچوب دارای کارکنان با باشد، تر کارآفرين بازاريابی،هرچه  که رسد یم

 و یمتقس وکار کسبدر درون  مختلف یها بخش به ،بازاريابی هرچه مشابه، طوربه. کرد خواهد کار
 هرچه براين،عالوه .بود خواهند تر کارآفرين ،بازاريابی های واحد افراد شود، غیرمتمرکز
 ؛خواهد شد يتتقو یشترب انهکارآفريندر سطوح باالتر انجام شود، رفتار  يابیدر بازار گرايی تخصص

در ارتباط باشند.  يكديگربا  یمواز هایارتباط و رسمی غیر ساختارهای با متخصصان کهرطیش به
 مبنای بر بازاريابی کهجايی. در رسد می نظربه ینهزم يندر ا ديگری عامل یزن يابیبازار يیپاسخگو
 انهکارآفرينرفتار  ید، سطح باالباش یمشتر ةسرماي يا مشتری سودآوری معیارهای خالفبر و ارتباطات

 ةآمیخت رقبا، و ها محدوديت مشتريان، مديران، گیریتصمیم محیطی، شرايط مبنای بر. شود یم ديده
 های راهبرد کارگیریبه برای يیابزارها ،یختهآم ينا براساسو  شود یم مشخص انهکارآفرين يابیبازار

 .شود یم داده توضیح کامل طوربه ينجادر ا موارد ين. اشوند یم مشخص انهکارآفرين بازاريابی
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 کوچک هایوکار کسب بازاریابی های ویژگی: اول بخش

 فرايند يک هاوکار کسب ين. ااست کوچک هایوکار کسب يابیبازار خاص های يژگیو ،عوامل اين
 ةبرنام بر يراست. عوامل ز يابیبازار ةاز برنام یناش يیاجرا یيندفرا که کنند یم طی را بازاريابی

.دگذارن می ثیرأت ها شرکت ينا يابیبازار
          که معموال  -کوچک و متوسط وکار کسبدر  مالک -مدير گیریتصمیم فرايند: گیریتصمیم

. در شود یم انجام -به عهده دارد یزرا ن وکار کسب یاستگذاریو س مديريت ،مالک خود
 .است تخصصی کمتر و تر یشخص ،بازاريابی گیرییمتصم يندفرا ،کوچک هایوکار کسب
 ،کوچک هایوکار کسب. است اجباری و ناخواسته یامر ،وکار کسب ی: رقابت در فضارقبا
 از هاآن يراز ؛گذارد می یبیشتر تأثیر هاآن رویو رقابت  کنند یم لمس یشتررا ب یرقابت یفضا

 .هستند هاآن از تبعیت به مجبور و رندپذي می تأثیر بزرگ های شرکت
 يجادا ۀايد که است جايی اولین محیط. شود یم يجادا محیط در یوکار کسب: هر محیط

 یاهوکار کسب يابیبازار یط. محآورد یم وجودبه را مالک -مدير شناسیاز فرصت یناش وکار کسب
و  وکار کسبداخل  یطکه شامل مح داخلی محیط: شود یم یمتقس یبه دو بخش اصل ،کوچک
 یستمس و یدتول یستمس يابی،بازار یستمس ی،مال یستمس يريت،مد یستمچون ساختار، س یموارد
صنعت است و شامل  یطکه مح است خاص محیط شامل خارجی، محیط است. یانسان ةيسرما

 قانونی، -یاسیس یطشامل مح ،عام محیط. رقباست و مشتريان واسطه، بازارهای کنندگان،مینأت
 برعام  محیطاست.  فرهنگی -یاجتماع یطمح و زيستی -تكنولوژی محیط اقتصادی، محیط
 به معطوف را هاوکار کسب ينا ،بازاريابی سیستم و دگذار یم بسیاری تأثیرکوچک  هایوکار کسب
 . کند یم خود

 يتمحدود يابی،بازار ةبودج جمله از بودجه در محدوديت شامل ها محدوديت اين: هامحدوديت
 يتمحدود و يابیدر بازار یانسان یرویکمبود ن يتمحدود يابی،تخصص در بازار ويژه بهتخصص 

 است. بازاريابی های ینکمپ ويژه به يابیبازار یابزارها
 ينداز فرا یکه جزئ -هدف انتخاب بازار يندفرا براساس هاوکار کسب يان: مشترمشتريان

 يانمشتر ،کوچک هایوکار کسب. در شوند یم وکار کسب هایجذب محصول -است يابیبازار
 بالقوه مشتريان تبديل فرايند. است کوچک ،هدف یتو جمع اندکم ،برند بزرگ نبود دلیلبه بالقوه

 بسیار ،کوچک های شرکت برای ها يتمحدود خاطربهو  است پیچیده نیز بالفعل مشتريان به
 .است بزرگ های کمتر از شرکت       معموال  کوچک های سهم بازار شرکت ،کل در. است دشوار
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 کوچک هایوکار کسب یابیبازار ةآمیخت: دوم بخش

 راهبرد ينتدو برای یابزار يابیبازار ةیختاست. آم يابیبازار ةیختشامل آم ،بازاريابی فرايند
 ينا خاص های يژگیو از یناش ،کوچک هایوکار کسب يابیازارب ةآمیخت. رودمی شماربه يابیبازار
 .است 1C و  4Pشامل  ،حاضر پژوهشدر  هاوکار کسبنوع 

 و بندیبسته کیفیت، ها،ويژگی تولید، فرايند طراحی، ،اولیه مواد شامل محصول: محصول
 .است فروش از پس خدمات
 ،هدف ةدر جامع يینها ۀکننداز محل شرکت به مصرف يینها یکاال ارسال دفراين: توزيع

 .دهد یم توضیح را توزيع های و مكان يعپوشش بازار و توز ۀنحو
 یینتع هامحصول یگذار قیمت راهبرد ،آن دراست که  يندیفرا ،یگذار قیمت: گذاری قیمت

 .شود یم مشخص يینها ۀکنندمصرف یبرا ،نهايی محصول قیمت و شود یم
 يند. فرادهد یم هدف را پوشش ةجامع از مشتريان جذب و محصول معرفی فرايند: 1ترفیع

 شامل فرايند اين. است همراه خود خاص های ويژگی باکوچک  هایوکار کسبدر  یعترف
 ،اشانتیون با فروش اقساطی، فروش تخفیف، با فروش خالق، اتتبلیغ تبلیغاتی، های کمپین

 سهم افزايش و سازیبرند ،بخش اين هدف. است فصل از خارج فروش و ها يشگاهفروش در نما
 .است بازار

 يانحفظ مشتر ،یارتباط با مشتر يريتمد دينشامل فرا ،مشتری مديريت :مشتری مديريت
 هایمحصول در برند به وابستگی ايجاد و سازیبرند فرايند. است يدجد يانو جذب مشتر یفعل

 یزن يابیبازار ةآمیخت از بخش اين نهايی هدف. گیرد یم قرار بخش اين در کوچک هایوکار کسب
 .است بازار بیشتربه سهم  یدنرس

 

 کوچک هایوکار کسب یابیسوم: عناصر بازار بخش

کرد. با  یینرا تع يابیعناصر بازار توان یم کوچک هایوکار کسب يابیبازار ةآمیخت ییناز تع بعد
 ةآمیخت با ،رعناص يناز ا يکهر. گیرد یم به خود يیحالت اجرا يابیبازار يندفرا ،عناصر ينکمک ا

 .شود می مرتبط يابیبازار
 هایوکار کسب از ای هشبك بايد ،کوچک هایوکار کسب يابی: در بازارهاشبكه و ارتباطی بازاريابی

اول  بخشدر  شدهمطرح های محدوديت لحاظبه. کنند طی را بازاريابی فرايند ديگريك با کوچک
محصول  یرو هاوکار کسب از ای همجموع تا کند یم محصول کمک ةیختاز آم یارتباط ناش ،يابیبازار

                                                 
1. Promotion 
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 ،واقعدر. برسانند کنندهو به دست مصرف کنند تولید را يیمحصول نها يكديگربا کمک  ،کنند کار
 مانندکوچک  وکار کسب هرآن،  درکه  کند یم ايجاد را کنندگانتولید از ای هشبك ،یارتباط يابیبازار

از محصول  یبخش که صورتبدين. کند یم نقش يفایا ،بزرگ وکار کسب يک یدیواحد تول يکنقش 
 ،مثال عنوان به ؛شود یم تقسیم کوچک ایهوکار کسب ینب یدتول ةينهز ،ترتیباينبه و کند یم یدرا تول
از  يكی و کندمی یداز محصول را تول بخشی ،کوچک وکار کسبو هر  کنند یم ايجاد صنعتی ای هخوش
 .کند یم مونتاژ را نهايی محصول هاوکار کسب

 با ارتباط یربرقرا برایاست که  يیوع ابزارهامجم يابی: ارتباطات بازاربازاريابی ارتباطات
 دارد ضرورت يابیبازار ةيكپارچ ارتباطات ،کوچک هایوکار کسب. در شود یم استفاده مشتريان

 یغات،ابزارها عبارتند از: تبل يناست. ا يانارتباط با مشتر یدر برقرار یکه خود شامل پنج ابزار اصل
خدمات  و1پشتیبانی بندی،بسته ی،فروش شخص یم،مستق يابیفروش، بازار یشبردپ ی،مومروابط ع
 .است یمشتر يريتمد ةآمیخت به طوبمر ابزارها اين. یمشتر

. است تیمق ةیختآم هب طوبمر یقیمتگذار راهبرد يک ی،ارزش یقیمتگذار: 2ارزشی یقیمتگذار
 شدهمصرف محصول ارزش درک روش بهکوچک  وکار کسب يکمحصول  ،راهبرد ين. در ااست
 يا نمونه صورتبه جديد کاالی که صورتبدين. شود یم یمتق یینتع ،کنندهمصرف یسو از

 هااز آن سپس. گیرد یم قرارهدف  ةاز جامع یبخش کوچك یارو در اخت شودیم تولید پايلوت
 براساساست افراد  يهیکنند. بد یینآن تع یبرا یارزش ،کاال مصرف با شود یم خواسته
 یناش ،شدهگرفته ةنمون از قیمت میانگین. دهند یم ارائه مختلفی های یمتق ،مختلف های ادراک

 نهايی کاالی برای کنندهمصرف يینها یمتق و رف کاالاز مص یمشتر ۀشدکاراز ارزش اد
 .بود خواهد

 یبخش ،يدجد هایمحصول ةتوسع: 3باال رشد با هایوکار کسب هایمحصول در نوآوری مديريت
قرار  یمعرف ياشروع  ةدر مرحل       معموال  هاوکار کسب ينکوچک است. ا هایوکار کسباز مراحل رشد 

 اين. ندهست خود يندهایو فرا هادر محصول ینوآور يريتمد یازمندن ،رشد یدارند و پس از آن برا
 ةآمیخت از یئجز ،عنصر اين. است محوریدانش و مداوم گیریدايکارکنان به  يشگرا یازمندن ،نوآوری

 .رودمی شماربه یزن یترخالق شومپ يبتخر يندفرا یاز اجزا ینمحصول است. همچن
خود با  يابیبازار يندکوچک در فرا هایوکار کسب: جديد بازارهای سمت به پیشروی
در مراحل  هاوکار کسب اين. کنند یم آغازکار خود را  ،کوچک هدف بازار يک یینو تع یهدفگذار

 ينداز فرا یجزئ ،يدجد یهستند. ورود به بازارها يدجد یارهاورود به باز یازمندن ،خود رشد

                                                 
1. Sponsoring 

2. Value Pricing 

3. Management Innovations in High-Growth SMEs 



 1394بهار،1شمارة،7دورة ،مدرييت بازرگانی   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ122

را  یتریکه خود مكتب شومپ است شومپیتر چون پردازانیتئوری نظر از خالق تخريب و یکارآفرين
 .رودمی شماربه يعتوز ةیختاز آم یجزئ ،عنصر ينجدا کرد. ا يشاز مكتب اتر
 اين. است امروزی هایوکار کسباز فرهنگ  یجزئ محوریمشتری: حوریممشتری ديدگاه
 مشتری به یزبه بازار ن يش. گراکشاند یم بازارگرايی سمت به را کوچک هایوکار کسب ،فرهنگ
 وکار کسب يککارکنان  یکه تمام شود یم سبب یارزش فرهنگ ين. اشود یم منجر محوری
. شود یدر بنگاه م یالس یجزئ او، يدگاهو د یو مشتر ینندرا مثل خود بب یمشتر ،کوچک
 یساختار سازمان دلیلبه و کنند یم برقرار مشتری با تریتارتباط راح ،کوچک هایوکار کسب

 تئنش یمشتر يريتمد ةآمیخت از نصرع اين. شود یم تسهیل محورییمشتر آنها،منعطف 
 .گیرد یم

 اطالعاتی، های فناوری پیشرفت با: اجتماعی های شبكه و 2وب اينترنتی، های شبكه بازاريابی
را  يابیبازار يندفرا ،گرتسهیل ابزارهای اين. است شده ايجاد بازاريابی فرايند برای جديدی ابزارهای

 یغاتبا کمک تبل .شود انجام ترتراح ترفیع فرايند که است کرده کمک اينترنت. کنند یم يجادا
 با وکار کسبامكان تعامل  نیز 2وبرا کاهش داد.  ترفیع های هزينه از بسیاری توان یم ينترنتیا

 تعامل امكان 2وب. دهد یم باط را کاهشارت ةهزين و کند یم یلتسه را هدف بازار مشتريان
 و بوکیسف نچو اينترنتی اجتماعی های شبكه. کند یم را راحت یدکنندهو تول یمشتر ةطرفدو
 و است کرده یاهم کوچک هایوکار کسب مالكان -يرمد یرا برا یمناسب یارامكان بس ،یتريتو

 .است داده کاهش را نوآور و جديد محصول تست و تبلیغاتی های ینو کمپ یعترف ةهزين
 يعتوز ةداشتن شبك يیتوانا ،کوچک هایوکار کسب: توزيع های شبكه در پذيریانعطاف

 های شبكه اين. شود ايجاد توزيع های شبكهاست  بهتر ها ينهکاهش هز یگسترده را ندارند. برا
 طوبمر عنصر اين .کنند یم يجادبا هم ا را صنعت يک در کوچک هایوکار کسبمجموع  ،توزيع

 .است يعتوز هب
 یازمندخود ن هایبرند محصول ةعتوس برای کوچک هایوکار کسب: 1ارزشی برند واگذاری

 توسعة مرحلةو در  شود یم ارزش برند محصول انجام براساس یواگذار ينا .ندهست برند یواگذار
 هدف ةجامع در نآو شناخت  محصول های وریآنو براساس ،برند گذاریارزش. است وکار کسب
 فناوریکوچک  هایوکار کسب یبرا يندفرا ينکرد. ا يراندر ا پکيسآکه  یمانند کار ؛است

 .رودمی شماربه یعترف ةآمیخت از یئجز ودارد  ضرورت یزن يراناطالعات ا

را که ما را به هدف  یيهایژگياز و یاست بعض یضرور ،ستايا و ايپو یهایابيبحث بازار ةادام یبرا
مشخص  ستايا طياز شرا یمتفاوت یهاحالت در است ممكن هاآن از کيهر. میخص کنمش ،رسانندیم

                                                 
1. Value Franchising 
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 یابيبازار یهایژگياز و .خالق استفاده شود یابيبازار یيمراحل نها یبرا یبازتاب عنوان به هاآن از و شوند
عامل  از است ممكن ستايا طيشرا در. شودیاستفاده م یيانه یهاگام کردنمشخص یبرا شتریب یزن ايپو

 کردنحل یبرا موجود دانش ازو  یماستفاده کن شيپاال یبرا ،همگرا تفكر کي عنوان به تیخالق
 هاآن از و نديآیبال هم مبه دن هستند که یعوامل ،لیتحل و تیخالق .بگیريم بهره یساختار مشكالت

 هایمیتصم یراستا در ،که فراهم شده است یاطالعات کردنو فرموله یآورجمع ،یریگاندازه یبرا
 در تهیمدرنااقتصاد پس یتئور در تیاست که از خالق یطيشرا از نمونه کي نيا .شودیاستفاده م یابيبازار
 در تیکه از خالق یيهاروش در نیدر آمارها و همچن ،مثال یبرا ؛شودیم استفاده یابيبازار یهامیتصم
 از است ممكن مشابه طوربه. شودیم گرفته کاربه مورد نيا ،شودیم استفاده کیاستات ةخالقان یابيبازار
 کردناشاره یبرا آن از و میاستفاده کن یابيبازار هایمحصول عنوان به ستايا طيخالقانه در شرا یابيبازار
 ،حال نیعدر .يمریگببهره  انيمشتر یبرا یقيتشو یهاو روش هامحصول کردن پخش یچگونگ به

 ،بازار .شود گرفته نظراقتصاد هم در یورو تئ یاز اقتصاد سنت ینوع عنوان بهمفهوم،  اينممكن است 
 یيهااز کمک یابيبازار هایمیتصم یبرا بازار ممكن است است. یابيهوش بازار ۀکنندلیعامل تحل

دون ب یحت ؛کند ليواحد تبد ةخالقان پردازش کي جداگانه به یهاپردازش قالب در را هااستفاده کند و آن
 .ردیبگ نظردر را ها پردازش نیب ها تفاوت واضح و حيصر عوامل نكهيا

 يريتاز مد يدجد يطکه شرا است اين درنهايت ،آفرينانکار در پويا های ويژگی از يكی
 های سازمان مؤثر ريزیبرنامه یبرا .ودش یم گرفته نظردر محصول يیاطالعات در مراحل ابتدا

 یدمنبع مف يک عنوان به و شود یم استفاده يیمراحل نها یبرا یهمراحل اول از اطالعات ،خالق
 يدگاهد ةپاي بر که ايیه فعالیت. ودر می کاربه ها سازمان وضعیتبهبود  یبرا یاطالعات

در  .نداهمراه ها سازمان در تنش ايجاد با       معموال  ،گیرند یم شكل ها سازمان در مدرنیسماپس
 به که شود یم سبب يناست و ا یمسائل اقتصاد ةپاي بر ها ريزیبرنامه ،مدرنیسم های يدگاهد

  .یمدرک کن را پويا های بازاريابی در آفرينانهکار روابط و برسیم ها جنبه اين در شدهتعديل تفكری
 داد: توضیح يربه شرح ز توان یم افزايیدانش میزان نظر از را پژوهش های يافته
 با بازاريابی های نظريه پوشانیهم دلیلبه حاضر پژوهش: نظری سطح در افزايیدانش( الف
 قالبدر  يدجد يمیکپارادا يكردبا رو يدیدانش جد يجادا به ،یکارآفرينبه  مربوط های نظريه

 ۀدر حوز يدجد یدانش يجادسبب ا یجه،منجر شده است. درنت ICTدر صنعت  انهکارآفرين بازاريابی
 افزايیدانش اين. است کرده کمک ای هرشتیانرش دانش مبه گست دو رشته شده و ينمشترک ا

 هایوکار کسببا  ،دارد بزرگ های شرکت در عملی و تر گسترده کاربرد اغلب که بازاريابی میان
 گونهاين در بازاريابی فرايند اينكه دوم. کند یم ارتباط برقرار ICTکوچک و متوسط صنعت 

 .دساز یم تبديل کاربردی فرايند يک به را آن و شكند یم هاوکار کسب
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 با تا است شده سعی پژوهش اين در: پژوهش شناسیروش سطح در افزايیدانش( ب
 هایژوهشپدر  يننو یروش ،گلیزر کالسیک های داده از استهبرخ تئوری روش کارگیری هب

 در کشور استفاده نشده است. يناز ا یشد که پمطرح شو يابیبازار
 

 هاپیشنهاد

 ؛شود انجام یکم يكردهایمدل و تست آن با رو یبررس کنیمیم پیشنهاد آتی هایپژوهش برای
 يک در که است مناسب همچنین. شود بررسیمتصور  یعل يطو شرا مختلف های سناريو ويژه به

 هایوکار کسب موردمذکور در ةيمدل و نظر ،يشیآزما -پژوهشی رويكرد با و آزمايشی تحقیق
 در هاوکار کسبنوع  ينفراوان ا هایمشكل وجود به توجه با درنهايت،. شود بررسیکوچک 
 .است ضروری انهکارآفرين يابیبازار ةیطمشابه در ح یپژوهش انجام ،ديگر صنايع
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