
 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (01-22) 0011 پاییز(، 7 یاپی، )پ3،  شماره 2دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 2, No 3, Sep-Nov 2021, (15-29)  

  

Email: majd.amirreza@gmail.com 

 چکیده

 به بازاریابی اما است یوکارکسب هر ارکان نیترمهم از بازاریابی

 با کهرتالطم وکار پکسب محیط پاسخگوی دیگر معمول هایروش

 برجسته ماهیت .نیست است، همراه اطمینان عدم و ریسک

 به هاآن تبدیل برای هاییفرصت جستجوی کارآفرینی، و بازاریابی

های موجود در این با ارزیابی مدل است. بازار و عملی هایایده

پژوهش  بنیان دیده شد.های دانشحوزه کمبود مدلی برای شرکت

ابتدا  باشدیم کیفیروش  ازلحاظ بردی وهدف کار ازلحاظحاضر 

های نیمه مصاحبه های کیفی از طریق تحلیل مضمون وداده

 هایساختاریافته گردآوری گردید، سپس توسط خبرگان شاخص

های مستخرج در راستای خلق مدل، ادامه شاخص درغربال شدند. 

بندی گردید. هر یک توسط خبرگان و در جلسه گروه کانونی گروه

افزار ماکس کودا توسط نرم ها و مفاهیم مرتبط جداگانهمؤلفه از

تحلیل و ترسیم شده است. درنهایت مدل این پژوهش بر اساس 

بعد بازاریابی  به چهاربازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری 

های کارآفرینانه، هسته هدایتگر درونی و کارآفرینی بافتاری، شبکه

باشد، ین موارد دارای چندین مؤلفه مینوآفرینی که هرکدام از ا

 طراحی گردید.
 کلیدي هايواژه
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Abstract 

Marketing is one of the most important pillars of any 

business, but marketing in other conventional ways 

does not respond to the turbulent business environment 

that is associated with risk and uncertainty. The salient 

nature of marketing and entrepreneurship is the search 

for opportunities to turn them into practical and 

marketable ideas. By evaluating the existing models in 

this field, there was a lack of a model for knowledge-

based companies. The present study is applied in terms 

of purpose and qualitatively in terms of method. First, 

qualitative data were collected through content analysis 

and semi-structured interviews, then the indicators were 

screened by experts. Then, the extracted indicators in 

order to create the model were grouped by experts and 

in the focus group meeting. Each of the related 

components and concepts were analyzed and mapped 

separately by Max Koda software. Finally, the model of 

this research was designed based on entrepreneurship-

based marketing and innovation into four dimensions: 

contextual marketing, entrepreneurial networks, 

internal guiding core, and innovative entrepreneurship, 

each of which has several components. 
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 مقدمه.1
 محققدا  امدا نیسد،، جداا کارآفرینی تاریخ از بازاریابی سابقه

 در. کنندامی بررسی یکایگر از جاا را موضوعات طورمعمولبه
 شدرک، بازاریدابی بخد  نقد  اغلب کارآفرینا  تاریخ، طول
از  یابیبازار (.0،2102متیاس و ویلیامانا )داشته عهاه بر را خود
بدده  یابیدداسدد، امددا بازار وکاریکسددبارکددا   ددر  تددری مهم
 پدرتططم وکارکسب طیمح یپاسخگو گریمعمول د ی اروش

از  یاریبسد .سد،ی مراه اس،، ن نا یو عام اطم سکیکه با ر
 ی اوهیشد. اناسدتهینگر ینیکارآفر ایرا با د یابیمحققا  بازار

 ی ورسدم یابیدبازار ی داموجدود در کتا  وهیآ  با شد یاجرا
توسدط شدخ   یادیدمتفاوت بدوده و تدا  دا ز افتهیسازما  
 اجداتیو ا ت اتیخصوصد ریشاه و تح، تأث ،ی اا ینیکارآفر

 طید  (.0323را ، میدای زاده و  مکداشونا )یانجام م یو
 کدده کننددامی بیددا  2100از تحقیقددات کدداتلر و  ویددا  وسددیعی
 بدا ارتبدا  بدازار، در کارآفرینانده سداختار صدحی  یابیموقعی،
 جایددا، بازار ددای بدده ورود کنندداگا ،تأمی  کنناگا ،مصددر 
 موفقید،. اسد، بازاریدابی موفق فعا ی، یک از بخشی  مگی

 در کددارآفری  ارآمدداک میددزا  بده بسددتگی کددارآفری  موقعید،
 (.2،2121زامکددوا و  مکددارا دارد ) بازاریددابی  ددایفعا ی،

 طریددق از را سددازما  بددازار گیریجهدد، شددرک، کددارآفرینی
  ایسدازما  زیدرا د دا،می افزای  دان  مایری،  ایشیوه

 نیاز ددای بینددیپی  بددرای ایویدد ه موقعیدد، در بددازارمحور
 بدرای خامات و انهخطق خامات و محصوالت ارائه و مشتریا 
  ایقابلی، بازاریابی، بر عطوه و دارنا قرار نیاز ا ای  برآورد 
غزا ددی و د ددا )مددی افددزای  را سددازما  ابتکدداری و خطقاندده
 کددارآفرینی، و بازاریددابی برجسددته ،یددما  (.3،2121بددودی

 و عملدی  ایایاه به  اآ  تبایل برای  اییفرص، جستجوی
 و  دداگیریجه، در  ددوزه دو ایدد  از یددک  ددر. اسدد، بددازار

 و خطقاندده  ددایوی گی دارای خددود مددایریتی رویکرد ددای
 کده کرد اشاره .(2102 ،0 مکارا  و بوکنچلی)  ستنا ابتکاری
 آ  انجدام مشدتا  کدارآفری  بازاریابدا  کده بازاریدابی فعا ی،
  ایسازما  دیاگاه از بازاریابی. شودمی رشا به منجر  ستنا،

 از  داآ  بلکده نیسد،، تجداری عملکدرد کید فقط کارآفری 
 بدر رقدابتی مزید، بده دسدتیابی برای را ی عنوا به بازاریابی
 و خدود بازاریدابی  ایبرنامده در برتدری بده دسدتیابی اساس
 و بازار دا مشدتریا ، از متمدایز  اسدازما  اید  دان  افزای 
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مشخ   (.1،2102 کمات و  مکارا کننا )می استفاده فناوری
 ،یددر واقع گدرید یابیدنسب، بده بازار یسنت کردیرو اس، که

 بدداوجودو  پساصددنعتیدر دورا   یابیددو مددار  بازار اهیددچیپ
ارتبدا   لیارتباطات و وسدا نهیدر زم کیتکنو وژ ی اشرف،یپ

(.بدا اسدتفاده از 0320طغرایدی و رضدوانی،ناارد ) ییجا یجمع
ه شددا  را بدد ا قادرنددا سرمایهبازاریددابی کارآفریناندده شددرک،

(. 0322 غدراوی و صدفاریا ،برسداننا )توجهی سودآوری قابل
انااز گسددترده و گیددری از مشددمبازاریددابی کارآفریناندده بددا بهره

رویکرد خطقانه برای تمرکز و نوآوری، مایری، ریسک و ا رم 
 ددا و کددرد  منددابر، بددرای توصددی  طیدد  وسددیعی از فعا ی،

 کارآفرینانه اریابیباز(. 2102 ،6رود. )یانگ ا به کار میواکن 

 دنبدال بدرای مشدتاقانه فرآینا نوعی و گیریجه، روح، یک

 خلدق منظوربه وکارکسب رشا و کرد  برپا  ا،فرص، کرد 

 فدروش، ،،یدخطق ندوآوری، راه از مشدتریا  بدرای ارزش

)ا مای  اس، پذیریانعطا  و سازیشبکه بازار، در وریغوطه
 افزایی م منظوربه نیا بدان   ایشرک،.(0327 و  مکارا ،

 و علمی ا اا  تحقق محور،دان  اقتصاد توسعه ثروت، و علم
  دوزه در توسدعه و تحقیدق نتدای  سدازیاقتصدادی تجاری

شدونا می فدراوا  تشدکیل افدزودهارزش با و برتر  ایفناوری
 سرمایه یک عنوا به دان  امروزه (.0327 عباسی و مکارا ،)

 کدرده پیداا  اسازما  در مهمی اهجایگ غیرملموس دارایی و

 سدازمانی داند  مدثثرتر و بهتدر مده  در یریکارگبهاس،. 

 توجهقابل پیشرفتی ،شاه،یریما و شاه ید سازما  صورتبه

 ایجداد سدازما  در فر نگدی و اجتمداعی اقتصدادی، از حاظ

 قرار تحول و تغییر از پر محیط در  اسازما  طرفی از .کنایم

 و داند  افزای  به نیاز خود فعا ی، تااوم و قاب برای و دارنا
 کاربرد برای جه، ای  به دارنا. خود پرسنل و کارکنا  آگا ی

 تأسدی  ا یدبندان  ی اشرک، عمل، میاا  در دان  بهتر

بنیدا  دارای  ای دان شرک، .(0327 ما وشی و تبار،شانا )
ضعفی اساسی در بازاریابی محصوالت و خامات خدود  سدتنا 

ای  ضع  دو پایه تئوریک و عملیاتی دارد و ارائده رویده و  که
سداز تواندا زمینهما ی در با  بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی می

 ا در منحندددی خدددود باشدددا. )امیندددی رشدددا ایددد  شدددرک،
گیری جهدد، کدده  اییشددرک، بددی ،درای  (0326و مکددارا ،
 محیط ا درر تغییرات تواننامی را تیبه دارنا، باالیی کارآفرینی

 در خدود  می  اساس بده د یدل قدو ت بر و کننا    بیرونی
  ایفرصدد، ریسددک بیشددتر، پددذیرش در توانددایی و نددوآوری
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 ای بده اید  منظدور شدرک، آورندا.می دسد، بده را جایای
بنیا  به دنبدال اسدتفاده از  ای دان وی ه شرک،نوآورانه و به

)اکتشدا (  برداری( و ایجداد داند  جایدادان  موجود )بهره
 (.0،2102سا ی و  مکارا  ستنا )
 در کارآفریندا  توسط شاهانجام اقاامات و  افعا ی، از بسیاری
 بازاریابی، نظریه طبق. دارنا قرار بازاریابی نظریه اصلی مفا یم
 شناسدایی در سدازما  که شودمی محقق زمانی مثثر بازاریابی
 در نوآورانده رویکرد ای و رویکرد ا اتخاذ و جایا  ایفرص،
 از کمددی تعددااد  دال،باای  .شددود موفدق بازاریددابی  ایشدیوه

 و د ندا توضی  را بازاریابی او یه تاریخ کننامی سعی محققا 
 صدنع، توسدعه در کدارآفری  نقد   داآ  از کمی تعااد  تی

 توضددی  و اکتشددا . د نددامی قددرار موردبررسددی را بازاریددابی
 تخیدل بده زیدادی  دا تا ردو  ایدرگذشته بازاریابی عملکرد
 کده معتقدایم مدا. کارآفرینی مورد در وی هبه اس،، شاه واگذار
 و بازاریددابی زمیندده در محققددا  سددوی از نظددارت یددک ایدد 

 بده نیاز که کنامی ایجاد ادبیات در شکافی که اس، کارآفرینی
 اصدول.دارد  ارشدته سدایر بازانایشدی نحدوه بدا مشدابه توجه

 در تواندددانمی سدددنتی ازاریدددابیب ادبیدددات در تجویزشددداه
 در نوپدا وکار ایکسدب زیدرا باشدا  مدثثر نوپا وکار ایکسب
منابر  فقر و اقتصادی مختل   ایما   با خود فعا ی، ابتاای
 دا نیسد،. عدطوه انا که بازاریابی سنتی پاسخگوی آ مواجه

 دای روز بنیدا  کده از فناوری ای نوپدا و دان برای  شرک،
ننا بده دنبدال ورود سدریر بده بدازار  سدتنا کده کاستفاده می

بسددتری مناسددب جهدد، عملیدداتی کددرد  سدداختار بازاریددابی 
تدری  طور  دتم یکدی از بزر بدهآورنا. کارآفرینانه فرا م می
بنیددا  در راه رشددا و توسددعه،  ای دان مشددکطت شددرک،

بازاریابی و بازارسدازی مناسدب محصدوالت و خدامات اسد،. 
 ا متفاوت بدا حصوالت و خامات ای  شرک،ازآنجاکه بافتار م

 اس، و نیاز ای پنها  یا نیاز ای جایدا رو بیشدتر سایر  وزه
 د ا، سثال اصلی تحقیق ای  اس، که ا گدویمانظر قرار می

 ای در شددرک، نددوآوری و کددارآفرینی بددر مبتنددی بازاریددابی
 بنیا  میس،؟دان 

 مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش.2
 و محوری بازار بُعا دو شامل بازاریابی  ایظرفی، و منابر

 نوآوری طریق از اس،، کارآفرینی محوری محوری کارآفرینی
بخشا و آ  گرای  شرک، به می بهبود را سازما  عملکرد

 ای نو و تفکر خط  اس، که با ارائه خامات، خلق ایاه
شود محصوالت و فرآینا ای مبتنی بر فناوری مشخ  می
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 به بازاریابی در اما کارآفرینی  (0322 مکارا ، ملکی و)
 طلبانهفرص، رو یه داشت  و پاسخگویی مناسب، واکن 
 مشتری با ارتبا  و گرایی نظیر نوآوری مبا ثی و کنامی اشاره
سی  و اس، ) بازاریابی و کارآفرینی تشابه وجه

 یکی عنوا به نانهیکارآفر یابیبازاری نوعبهو  (.0327 مکارا ،
 ینیو کارآفر یابیاز بازار یفصل مشترک ،ایرشتهمیا  ومز علا

و کمبود ا را   انق تا به کمک آ  بتوا   آوردمیرا به وجود 
 یابیاز بازار نانهیکارآفر پارادایمیدو،   یجبرا  کرد و با ا حا  ا

آشفته به  یمفهوم نانهیکارآفر یابیاس، بازار ممک  خلق کرد.
 لیمتعاد تشک  ای وزهبا  یوم از علوممفه  یا رایز ا،ینظر آ

وا ا و مورد اجماع درباره آ   یفیتعر لید   یشاه اس، و به ا
  ایجنبهو متخصصا  بر  ابا یوجود ناارد. محققا ، بازار

با توجه به عطقه   رکاامو  اناداشتهمفهوم تمرکز   یمتفاوت ا
 عا  قط (2101، 2. )جونزاناکردهمفهوم استفاده   یخود از ا

 ا  از کارآفرینی با نوآوری نتای  بهتری خوا ا داش،. 
نوآوری، دستیابی به ا اا  و توسعه مزایای رقابتی 

 ای تواننا از تواناییمورداستفاده سازما  اس،. ای  مزایا می
شونا خامات ناشی  یک سازما  برای متمایزسازی کاال و

در  اناتویم(. نتای  بررسی 3،2100 یاا گو و دی آ وانو)
یی علم و ثروت، افزا م منظوربهکه  ا یبندان ی  اشرک،

، تحقق ا اا  علمی و اقتصادی که محوردان توسعه اقتصاد 
 طور ی مشامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری  ستنا و 

ی نتای  تحقیق و توسعه شامل طرا ی و تو یا کاال سازیتجار
باارزش افزوده فراوا  ی برتر و  ایفناورو خامات در  وزه 

. ای  شودیمی مربو  تشکیل افزار انرمدر تو یا   هیوبه
 لقه واسطه بی  ایاه و تکنو وژی  ستنا که   اشرک،

به تکنو وژی را بری نماینا.  ا یدررسرا   ااهیا تواننایم
ی در زمینه اناهیفزادر منا سال اخیر با رشا .(0326 )شعبانی،
ی  ااس،یسو با توجه به  میاشاهوبرو ر ا یبندان اقتصاد 

توسعه کارآفرینی در کشور، ای  مهم تا  ا قابل قبو ی انجام 
  یتریاصلی انجام شاه یکی از  ایبررسشاه اس، اما طبق 

، بازاریابی و فروش ای  وکار اکسبمشکطت توفیق ای  
در   اشرک،. تعااد زیادی از ای  باشایممحصوالت 

و  باشنایمدارو و فناوری اططعات فعال ی زیس،  ا وزه
در  وزه وکار ا کسبای   گذارا ا یبنسبقه تحصیلی تجربی 

ی برای فروش و زیربرنامه  نگامی بوده و به مهناسفنی و 
ی موجود بازاریابی استفاده  امالبازاریابی محصوالتشا  از 

                                                                     
2 Jones 
3 Hidalgo & D’Alvano 
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ی مرسوم  امالشکا  اینجاس، که   یتریاصل، اما ناینمایم
ی  اشرک،بازاریابی مناسب برای محصوالت و خامات 

نبوده و برای  ر محصول و شرایط خاص بازار  ا یبندان 
ی بازاریابی مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی  اکیتکننیازمنا 

)بازاریابی کارآفرینانه( وجود دارد.آنچه در ای  پ و   مانظر 
بی و قرار گرف، بررسی ما های بود که در  وزه بازاریا

باشنا آنچه به بیشتر در  قرار دادهی موردبررسکارآفرینی را 
مقو ه  دیاه شا مفهوم بازاریابی کارآفرینانه بود که  امال

  نری فر نگی یوکار اکسب در کارآفرینانه بازاریابی محوری
 علی شرایط از ناشی که اس، فر نگی نانهیکارآفر گرای 
 را برد ای ساسبرا و اس، کارآفرینانه نگرش و ذ نی،
 به کارآفرینانه بازاریابی ی اکیتاکت و کارآفرینانه بازاریابی

 بازاریابی پیاماعنوا  به ارزش اقتصادی و فر نگی ارزش خلق
مقوالتی  مچو    امالدر  .اس، شاه منتهی کارآفرینانه

ی ارتباطی، محتوا، خطقی،، ارزش فر نگی و خا ق  ا،یقابل
گرفته شا.  در نظری خط   نری اوکار کسباثر  نری در 
یی صر  استرات یک بود  مال تنها  امال مچنی  در 

توجه بیشتری  وکارکسب مانظر بود یا تنها به بخ  بیرونی
در جامعه  صرفا شاه بود. در آخر  ر ما ی کاربرد خود را 

مال پ و    اضر با دیاگاه  قطعا مانظر دارد و  موردمطا عه
ا می، بیشتری داشته  توانایم ا یبندان متخصصا   وزه 

 مبتنی شاه در زمینه بازاریابی ای انجاماز منظر پ و  باشا.
 توا  به موارد زیر اشاره کرد:می نوآوری و کارآفرینی بر

 خوردیمی گذشته به مشم  انهیشیپدر ابتاای بررسی  آنچه
بازاریابی که مبتنی بر  ،یبا محورآ  اس، که ا گویی 

 ا یبندان ی  اشرک،خاص   مآ ی و نوآوری باشا کارآفرین
 شاهارائه ی اپ و  نقا ایی  م به  توا یمدیاه نشا اما 

 ول موضوعات کارآفرینی و بازاریابی مطرح کرد  در 
و  یی که  ر یک از متغیر ای کارآفرینی اپ و  

ی موردبررسمجزا بر اثربخشی بازاریابی  صورتبهبازارمحوری 
 محوری، کارآفرینی متغیر ای از یک  ر ه اس،.قرار گرفت

 اثربخشی بر مستقیم طوربه بازاریابی قابلی، بازارمحوری،
 (.0322محمای و  مکارا ،دارنا ) مثب، تأثیر بازاریابی

 از استفاده در کلیای رویکرد دو گرایی بازار و کارآفرینی
 با تواننامی  اسازما .  ستنا  ابنگاه بازاریابی  ایظرفی،
 و پرداخته سازمانیدرو  کارآفرینی به  اروش و ساختار اصطح

 کارآفرینی به رسانیخام، و ارتباطی  ایشیوه اصطح با
 بر مبتنی رویکردی نیز بازارگرایی. د نا انجام سازمانیبرو 

 کانو  در را مشتری اس، ای  سازما  وظیفه و اس، مشتری
 به گرای  (.0322ملکی و  مکارا ،د ا ) قرار خود توجه

  وزه در معناداری و مثثر ارتبا  بازاریابی قابلی، در کارآفرینی
ای  رابطه را  آنچه (.0322مظفری و  مکارا ،دارد ) فناوری

ی بازاریابی  اختهیآمرابطه معنادار بی   کنایم ترقیعم
( با کارآفرینی آمیخته شخ ، قیم، و ترفیرکارآفرینانه )

 توانایم فناوری  ای(. قابلی،0322صادقی،اس، )سازمانی 
کنا شرکتی را تعایل  کارآفرینی و بازاریابی آمیخته رابطه

 بر محوری کارآفرینی رویکرد   که(0،2121غزا ی و بودی)
 بازار رویکرد  مچنی  و بازاریابی اثربخشی و بازاریابی قابلی،
  ور کارآفرینیم  مچنی . دارد معناداری و مثب، تأثیر محوری

 تأثیر بنیا دان   ایشرک، بازار عملکرد بر محوری بازار و
 (. بازاریابی0322محمای و  مکارا ،دارد ) غیرمستقیم

 وکار ایکسب عملکرد و بازاریابی  ایقابلی، کارآفرینانه بر
(. 0327سی  و  مکارا ،دارد )معناداری  ریتأثمحور  پروژه

ا در موفقی،  سازما  نوآورانه عملکرد بر نوآوری استرات ی
 کارآفرینانه بازاریابی (.0327ا یاسی و  مکارا ،باشا )یممهم 

 بینا  دان   ایشرک، پایااری بر مشترک ارزش خلق و
 زاییاشتغال میزا (. 0322شراعی و  مکارا ،باشا )یممهم 

 وجود انبوه، تو یا و سازیتجاری صورت در فناوری
  ایپیچیاگی و قیقد ضوابط و  ادستورا عمل  ا،نامهآیی 
  ایشاخ  زیر بی  در اوزا  بیشتری  دارای فناوری فنی
 که(. در ا ی0322موسوی و  مکارا ،آماه اس، )دس،به

 بازاریابی در مهم بسیار بعا یک عنوا به ارزش ایجاد
 ریسک از حاظ د ناگا پاسخ شود،می تلقی کارآفرینی
 تحریک، به تمایل  اآ  ای ، بر عطوه.  ستنا محفوظ
 (.2،2102سادیکو و  مکارا ناارنا ) مااری مشتری و ابتکاری
 نوآوری سیستم عملکرد و سیاس، در کارآفرینی بازاریابی ادغام

جنسو  و ) اوردیب ارمغا  به را مثبتی پیاما ای توانایم
 قابلی، کارآفرینی، گیریی جه،ریکارگبه (.3،2102 مکارا 
اس، )سانتوس و  زیآم،یموفق وکارکسب عملکرد و بازاریابی
 توسعه و سبز کارآفرینی بر سبز بازار ظهور(. 0،2102مارینهو
 ای ، بر عطوه. اس، مثثربنیا  دان   ایشرک، در پایاار
 موردمطا عه پایاار توسعه بر سبز کارآفرینی ساختار تأثیر

 تأثیر سبز کارآفرینی که د امی نشا  نتیجه و اس، قرارگرفته
و   طفیدارد ) پایاار توسعه بر توجهیابلق و مثب،

 و تنوع اناازه،) شبکه ساختار کنناهتعایل اثر (.1،2102 مکارا 

                                                                     
1 Ghezali&Boudi 
2 Sadiku&etal 
3 Jenson&etal 
4Santos& Marinho 
5 Lotfi&etal 
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 فناوری، آشفتگی بازار، تططم) محیطی متغیر ای ،(قارت
 شرک، اناازه و( بازار رشا و کنناهتأمی  قارت رقاب،، شات

 (.0،2102آ کاتنی و یوسطیاس، )بر بازاریابی کارآفرینانه مهم 
 جوامر در کارآفرینی فعا ی، از کارآفرینا  با قوه  ایبرداش،

 اکوسیستم  ایسازه تأثیر تح، اما گذارد،می مثب، تأثیر
 (.2،2102پیترسو اس، ) جامعه نهاد ای نمایناه که کارآفرینی

 کارآفرینی بازاریابی، زمینه در تاریخی محققا  سوی از نظارت
 با سنتی بازاریابی  ایدیاگاه قایسهم با که مرتبط  ایرشته و

 مختل ،  ایدورا  در ایرابطه و کارآفرینی  ایدیاگاه
 (.3،2121م  و  مکارا گذارد )می باقی ادبیات در شکافی
 ا یبندان ی  اشرک،ا می، بررسی ای   وزه در   ی مچن

. (0،2102سلیمانکادیوس و  مکارا اس، )بسیار کم دیاه شاه 
  یقیبهفهمیا ای  اس، که قطر  توا یمقات در تحقی آنچه

 وکار اکسبمهم در  مث فه 3 بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری
مهم اس،  آنچهمنجر به موفقی، شود اما  توانایمو  باشنایم

اجرایی   اشرک،در  مث فهای  اس، که مگونه بایا ای  سه 
شاه و ی نااشاره آ به   اپ و  شونا موردی که در خیلی از 

 ی مختل  پرداخته شاه اس،. ا وزهتنها به بررسی روابط در 
 

 شناسی:روش.3
 اساس ا اا  بر روش پ و    اضر از نوع کیفی اس،.

 ای کیفی از طریق ابتاا داده تحقیق و فراینا اجرایی
تحلیل محتوای متو  )مرور   ای نیمه ساختاریافته ومصا به

منظور جه، تحلیل   یبا ادبیات پیشی ( گردآوری گردیا.
 ای کیفی بر اساس رویکرد کاگذاری باز و داده ابتاا  ا،داده

گردد. در پایا  محوری به  مراه برخی شوا ا مستنا ارائه می
 ای کیفی مال پیشنهادی تحقیق بر اساس تحلیل داده

افزار ماک  کودا تاوی  نرم بنای خبرگا  و با استفاده ازگروه
شوناگا  در مر له کیفی ی مصا بهمشخصات کلگردد.می

 ل زیر اشاره شا.جاوتحقیق در 
شوندگان در مرحله . مشخصات کلی مصاحبه1جدول 
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1 Alqahtani& Uslay 
2 Peterson 
3 Chase&etal 
4Suleimankadievs&etal 

مر له مصا به 
نیمه 

 ساختاریافته
1 3 2 1 01 

مر له گروه 
کانونی و 

بنای گروه
  اداده

2 0 2 0 1 

 
 ای کیفی از نوع غیر گیری در پ و  طورمعمول، نمونهبه

پ و شگر بر اساس  ای  شیوه در باشا.و  افمنا می ا تما ی
 نمونه آگا ی و آشنایی با جامعه، دس، به انتخا   افمنا

زنا. در پ و    اضر نیز از رویکرد موردنظر پ و   می
شاه و از روش استفاده  افمنا در انتخا  نمونه کیفی پ و  

ای از ای( که زیرمجموعهزنجیره) 1گیری گلو ه برفینمونه
متواتر( اس، در شناسایی و انتخا  ) یمتوا گیری نمونه

نظرا  تحقیقات به تبعی، از صا بشاه اس،.خبرگا  استفاده
  اریکسو  و 2116، 7  مارماز0221، 6 ینکل  و گوبا) یفیک

( برای ارزیابی روایی تحقیق، ترکیبی از 2112، 2کواالین 
در ارزیابی تحقیقات تفسیری و  مورداستفادهمعیار ای 

 ا ی نظریه برخاسته از دادهشناسبر روشتحقیقات مبتنی 
، معیار ای  ینکل  و ی  خصوصقرار گرف،. در ا مورداستفاده

و  00، اتکاپذیری01پذیری، انتقال2(: اعتمادپذیری0221گوبا )
 برابر جاول شماره زیر بررسی گردیا. 02یریپذ قیتصا

 قیحقت ییروا یابیارز .1 جدول

 شرح معیار

 اعتمادپذیری

 ای مصا به نیمه ساختاریافته باره سثالبررسی منای 

و شگر و منظور شفا  بود  سثاالت  دق، پ به

 ا  منای  بار بررسی کا ای اتخاذشاه از مصا به

 گردآوری اططعات کافی با رعای، اشباع نظری

 پذیریانتقال

گیری نظری  مفا یم نظری اراده شاه از نمونه

شوناگا  ای  مطا عه  ای  اصل از تمامی مصا بهداده

 استخراج شا

                                                                     
5 Snowball Sampling 
6. Lincoln & Guba 
7. Charmaz 
8. Eriksson & Kovalainen 

Credibility. 9 

Transferability. 10 

Dependability. 11 

Confirmability. 12 
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 اتکاپذیری

ر مورد ا صای تجربیات جاری و پیشی  خبرگا  د

شناختی در موضوع تحقیق  رعای، ابزار ای روش

 طول تحقیق

 تصایق پذیری

 ای پیاده شاه و ارزیابی تفسیر ای مرور مصا به

محقق از سوی دیگرا   بسط و پاالی  تفسیر ا از 

 3بنای شاه توسط طریق تائیا خطصه ا گوی صورت

 ت  از خبرگا 

 

 آزمو بازروش نیز از   امصا بهبرای محاسبه پایایی 
 ای از بی  مصا به. بای  ترتیب که استفاده گردیا

 مجادا   رکاامو  شاهانتخا مصا به  3، تعااد گرفتهانجام
انا و تکرار و کاگذاری شاه روزهدهفاصله زمانی در یک

توافقات( و  ا )مصا بهی تکرار شاه در  اشاخ براساس 
که   امصا بهعام توافقات( پایایی متفاوت )ی  اشاخ 

 اس،. شاهدادهنتای  آ  در جاول زیر نشا  
از  ااقل مقاار  تربزر ، که پایاییبا توجه به ضریب 

توا  نتیجه گرف، که ( اس،، می1.7آ  ) قبولقابل
 از پایایی مناسبی برخوردار  ستنا. شاهانجام ای مصا به

 . محاسبه پایایی بازآزمون2جدول 
کا  ردی 

مصا 
 به

ل تعااد ک
 کا ا

تعااد 
 توافقات

تعااد 
عام 
 توافقات

پایایی 
بازآزمو  
 )درصا(

0 A2 06 02 2 1.226 

2 A6 06 07 02 1.732 

3 A15 16 23 01 1.220 

 سؤال اصلی:
در بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری  یبرا مال

 کاام اس،؟ یا بندان ی  اشرک،

 پژوهش فرعی سؤاالت 

در  نوآوری و کارآفرینی بر مبتنی یابیبازار ا گوی ی اشاخ 
 ؟اناکامیا  بندان  ای شرک،

ا گوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری و ابعاد   امث فه
 انا؟بنیا  کامدان   ایشرک،در 

 هایافته

از روش پ و   کیفی استفاده  پاسخ به سثاالت تحقیق جه،
محتوا و روش تحلیل  از شا. بای  منظور در تحقیق کیفی

مصا به نیمه ساختاریافته با خبرگا  ای   وزه استفاده شا که 
 نفر مصا به انجام پذیرف،. 01با توجه به فراینا مصا به، با 

 ای مستخرج در راستای خلق مال، ادامه نیز شاخ  در
 ای بنای گردیا. در ای  قسم، ابتاا دادهتوسط خبرگا  گروه

ه ساختاریافته و تحلیل محتوا مصا به نیم 01 کیفی  اصل از
با توجه به اینکه  ا  از  باشا.کا می 310شود که تحلیل می

ا گوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و طرا ی مال  اضر، 
، از خبرگا  باشایم ا یبندان ی  اشرک،در نوآوری 

 که با مطا عه( خبره 1)جلسه گروه کانونی با  درخواس، شا
 ای مانظر را انتخا  نماینا  ذا بی  از کا مستخرج، کا 310
مر له بعا از  در کا را انتخا  نمودنا. 223 درصا خبرگا ، 11

یی که از یک جن   ستنا در کا اخبرگا  خواسته شا 
تا کاگذاری محوری در ای  پ و    د نا قرارگرو ی مجزا 

با  زما  مخبره در جلسه گروه کانونی و  1) ردیپذانجام 
گری و تعیی  میزا  ا می،  ر شاخ (.  ذا پ  مرا ل غربا 

مفهوم توسط  0و  بعا 07 در کا ااز اتمام ای  مر له از جلسه 
 ی شا.بناگروهخبرگا  

 )زیرساخت کارآفرینانه( هاي کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته کدگذاري داده

  ای کطمیا م گزاره

 شوناگا مصا به

 کاگذاری باز
 )استخراج

 رساخ، کارآفرینانه(زی
 شوناگا کا مصا به

 دس،به بیشتری سود کنا، ایجاد بیشتری ارزش که سازمانی
 خلق مشتری برای شما که  نگامی اینکه تر مهم و آوردمی

 .کنیامی ایجاد رقابتی مزی، یک خود برای کنیا،می ارزش
 تا که پیشرفته کشور ای بهوی ه کشور ا از بسیاری در

 به دو تها اس،، شاه برطر  مشکطت و موانر اآنه در  اودی
 منظور ای  برای. پرداختهانا مردم با قوه توا  کرد  شکوفا

  مواره سیاس، ای  اجرای با. دارد ا می، بسیار آموزش
 مگونگی و فرصتها شناخ، ماننا گوناگونی ا اا  به میتوا 

 و جایا فنی دان  و فناوری با آشنایی آنها، از بهر برداری
 و مایریتی علمی جایا روشهای آنها، بهکارگیری گونگیم

 .پوشیا عمل جامعه بازرگانی

 بهره نوآوری، بر مستقیمی تاثیر( R&D) توسعه و تحقیق

 
 

 فرص،  ای کارآفرینی
 
 

Z2,Z5,Z6,Z8,Z11,Z14,Z16,Z15 

X1,X2,X3,X5,X6,X7 

 
 

 نانهخودکارآمای کارآفری
 
 

Z2,Z5,Z7,Z8,Z10,Z11,Z15,Z15 

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 

 
 

Z2,Z5,Z7,Z8,Z10,Z11,Z13,Z14,Z15 

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7 
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 دیگر نیز و بازار سهم زناگی، استاناارد سط  کیفی،، وری،
 .دارد  ستنا، موثر سازمانها رقابتی توا  افزای  در که عواملی

  ایتطش طریق از تواننامی که نطقیم  ایمخاطره پذیرش
 موفقی، به نیاز کارآفرینا  کهازآنجایی. شونا مهار شخصی

 و کننامی ریسک شاه سا  طوربه دارنا، باالیی
 .پذیرنامی را معقول  ایمخاطره

 مایری، ریسک
 
 

 
 

 نوآفرینی

Z1,Z3,Z4,Z6,Z8,Z9,Z10,Z13,Z14,Z015 

Z19,X2,X4,X5,X7 

  
 ار()بافت هاي کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته کدگذاري داده

  ای کطمیا م گزاره

 شوناگا مصا به 
 کاگذاری باز

 )استخراج   بافتار(
 شوناگا کا مصا به

 شرک، با مشتری شک باو  اعتماد پایه بر برنا وابستگی به 
 که اس، مشتری وفاداری نوع باالتری  ای  و کنامی رشا
 .د ا می نشا  آ  خامات و محصوالت ارائه و برنا برابر

یادگیری استرات یک، سط  مابکی استرات یک ای   با افزای 
شرک،  ا نیز باال می رود و به عنوا  یک راه  ل استرات یک 
جه، تنظیم ما    ایی که سازمانها در محیط کسب وکار با 

  ای آنها روبرو  ستنا مورد استفاده قرار  میگیرد. استرات ی
 را خامات و محصوالت فروش و تبلیغات تروی ، بازاریابی

  مچنی   ا استرات ی ای . اس، ساخته تر ساده بسیار
 از اطمینا  ایجاد باعث و د ا می قرار  ا  را مخاطبا 
 و مایرا  پ . شا خوا ا کار و کسب در مناسب پیشرف،
 و خود ا اا  پیشبرد برای بایا کار و کسب  ر ر برا 
 بازاریابی  ای استرات ی مختل  انواع کار و کسب در پیشرف،

 بیاموزنا. را
 برخی که کنیا می مط ظه شویا بازار وارد اکنو  اگر ا تماال

 قرار محصوالتشا  روی بر تخفیفات اقسام و انواع  ا مغازه از
 روی بر فروشناه یک که ببینیا اس، ممک   تی.  انا داده
  ای نمونه  ا ای .  کنا می تاکیا بقیه از بی  برنا یک

   ستنا عمل در فروش پیشبرد از کاملی

 

 

 تبلیغات

 

 

Z1,Z3,Z5,Z7,Z8,Z11,Z12,Z13,Z15, 

Z1,,X1,X3,X4,X5,X6,X7 

 

 

هاي    استراتژي

 چابک

 

 

Z1,Z2,Z5,Z6,Z7,Z11,Z12,Z14,Z14,Z15, 

Z19,X1,X2,X3,X4,X6 

 

 

 برندسازي کارآفرینانه

Z2,Z3,Z5,Z6,Z8,Z9,Z11,Z13,Z14,Z15, 

Z17,X1,X4,X6,X7 
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 و کارآفرینی بر مبتنی بازاریابی
 نوآوری

  ای کارآفرینانهفرص، زیرساخ، کارآفرینی

 مایری، ریسک

 خودکارآمای کارآفرینانه

 نوآفرینی

 نیرو ای پیشرانه  سته  اایتگر درونی 2

 ساختار سازمانی مابک

 استرات ی 

 منابر بودجه

 زنجیره ارزش

 استرات ی  ای مابک بافتار 3

 برناسازی کارآفرینانه

 تبلیغات

 قوانی  و مقررات تسهیلگر  ای کارآفرینانهشبکه 0

 شبکه ارتباطی

 مشتری

 رقاب،

 بازار
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 ي:ریگجهینتبحث و 
 طریق از شاه مستخرج اططعات براساس پ و   ای  در

بعا )زیرساخ، کارآفرینی،  سته  0 ادبیات پ و   و مصا به
 07 ی کارآفرینانه( در قا ب اشبکه اایتگر درونی، بافتار، 

 ریسک، خودکارآمای کارآفرینانه، مایری،  ایفرص،) مث فه
سازمانی،  انه، ساختارپیشر کارآفرینانه، نوآفرینی، نیرو ای

 ارزش، استرات ی، برناسازی بودجه، زنجیره استرات ی، منابر
ارتباطی،  مقررات، شبکه و کارآفرینانه، تبلیغات، قوانی 

طور که اشاره شا  ما ی شا. بنادستهمشتری، رقاب،، بازار( 
بنیا   ای دان ما ی جه، بازاریابی کارآفرینانه در شرک،

 ای را براساس عملکرد انا ای  شرک،وجود ناارد تا بتو
با توجه به  بازاریابی کارآفرینانه موردبررسی قرار د ا.

 ای بازاریابی  ای فراوا  از ادبیات گذشته مالبررسی
که در ادبیات مطرح گردیا  طور ما کارآفرینانه وجود دارد اما 
ی اجراکنناه  م محیط داخلی و نوعبهایجاد ما ی که بتوانا 

حیط بیرونی یک شرک، باشا بسیار در ای  پ و    م م
 .ا یبندان ی  اشرک،در  خصوصبها می، دارد 

 قرا موردتوجهیی که انجام شا آنچه بسیار  امصا بهدر  
ی گذشته  امالدر  گرف، بخ  زیرساخ، کارآفرینی که

اس،. با توجه به بعا زیرساخ، کارآفرینانی بر طبق  دیاه نشاه
 ای کارآفرینی، خودکارآمای کارآفرینانه و  مو فه  ای فرص،

مایری، ریسک  در مصا به  ایی از خبرگا  اشاره شا که 
کنناه توانا بسیار کمکداشت  مایرا  با تفکر کارآفرینی می

ای نشا  داده اس، که مایرانی که عطقه  ایبررسباشا زیرا 
ی دگتو م ز دارای اصوال ی آ  ناارد  ا یگرابه کارآفرینی و 

 کاذ ، عام تمایل به مشاوره، خودباوری زیاد غرور کارآفرینا ،
دس،  ستنا زیرا مایرا  با گرایشات ی ازاو مواردی 

 ای فر نگی و ساختار ای کارآفرینانه توجه به تفاوت
پذیر  ستنا، به دنبال توفیق طلبی و یسکراجتماعی دارنا، 

و بردباری  ی  ستنا، در عملکرد خود دارای صبرطلباستقطل
دارنا  نف اعتمادبهنگر  ستنا، یناهآ ستنا، از عادات فراری و 

 مچی  خبره ای در  وزه  دارنا. یل به کسب سود بیشترو م
داشت  افراد کارآفری  "کسب وکار و کارآفرینی اشاره دارد که 

 وشیاری فرص،،   ایی ازجملهدر سازما  که دارای وی گی
ابی کارآفرینانه، تمرکز به به بازاری  یگرا خلق فرص،،

کارآفرینی مثب،،  ادراک  ا،فرص،، توانایی درک فرص،
از طرفی اگر کارکنا  عطقه به  تشخی  فرص، را دارنا.

نوعی دخا ، کارکنا  در کارآفرینی داشته باشنا و به
و با نظر متخصصا  به تحلیل  کارآفرینا  )کارآفرینی سازمانی(

 "نق  مهم در سازما  ایفا کنا. توانابپردازنا می فرص، به

 ریسک، مایری، مال از استفاده در سهاماارا  بنای بهره
 جه، در ریسک مایری، از واقعی و صحی  ارزیابی برای
  ایریسک پذیرش و آیناه در باالتر ما ی عملکرد و کسب
 و سنج  برای  ا،شرک، در مجزا وا ا ای ایجاد و منطقی
 عملکرد کسب برای  اآ  از یمنابهره جه، ریسک مایری،

باالتر  سود و کمتر ریسک با  ایفعا ی، انجام باالتر، ما ی
  اس،.
 توسعه ا یبندان  ی اشرک، در مهم  ایمث فه از یکی

اس، که توسط خبرگا  بسیار به آ  تاکیا  نوآوری فر نگ
 مستقر پارک در که  اییشرک، بر عطوه ا بته ..."شاه، 

 ظهور و بروز  م پارک مایری، و ستاد خود رد بایا شونا،می
 و پارک در بنیا دان   ایشرک، مایری، امکا  تا شود داده

 پارک که بستری در سازیتجاری و نوآوری سم، به  رک،
 مه بایا فر نگ ای  بنابرای  باشا  داشته وجود کنامی فرا م

 تا داشته وجود پارک ستاد در مه و بنیا دان   ایشرک، در
 ارتقای. شونا راستا م و کرده درک را یکایگر بتواننا دو ای 

 به توانامی نیز مشترک  مکاری و تعامل فر نگ و رو یه
در بعا شبکه  ای کارآفرینی از مو فه "کنا. کمک آ  تقوی،

 ای بازار، رقاب،، مشتری، شبکه  ای ارتباطی و قوانی  در 
شبکه  واناییمجموعه ای از شاخ   ا به آ  اشاره شا که ت

 و مثب، رابطه کارآفرینی  ایفرص، کش  با کارآفری   ای
 کش  و کارآفری  شبکه  ایتوانایی بی  ارتبا  و دارد معنادار
 کمتر قارت یفاصله که اس، ترقوی زمانی کارآفرینی فرص،
در بعا  سته  اایتگر درونی در مو فه ساختار سازمانی .باشا

 مابکی به دستیابی جه،  ،مصا به شوناگا نظر مابک طبق
 و محور دان  سازما  تشکیل دان ، مایری، سازمانی،
 کلیای جزء سازما ، در اططعاتی و ارتباطی جریا  تسهیل
 ظهور به توجه با. شونا می محسو  توانمناساز عوامل تری 

 بر مبتنی  ا آ  اصلی شا وده که  ایی سازما  و  ا شرک،
  زوم  اس، نوآوری و طقی،خ  ا، ایاه از استفاده و دان 

 گر جلوه بیشتر روز به روز سازما  در دان  صحی  بکارگیری
در بعا بافتار در مو فه برناسازی کارآفرینانه در جمر .میگردد

بنای مصا به  ای انجام شاه ترکیبی از فعا ی،  ای 
نوآورانه، کسب وکار ای مخاطره ای جایا، نوسازی کسب 

سازی اجتماعی که از یک سو  وکار، فعا ی،  ای دگرگو 
میتوانا به کسب وکار شخصی، د ا و از سوی دیگر به عنوا  

 یک عها و پیما  عمل کنا.

 ي کارآفرینانه.هاشبکهبعد 
 و ا دانشگاه با نزدیک ارتباطات برقراریشبکه ارتباطی: 

 ای شرک، یابیدس، برای را زمینه پ و شی مثسسات
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 بر مبتنی که نوآورانه ی ایتوانمنا و دان  به بنیا دان 
 برقراری سو، دیگر از. آورد خوا ا فرا م اس،، توسعه و تحقق
 و دانشی انسانی نیرو ای به دستیابی باعث تعامطت ای 

 به و دارنا  ضور ا دانشگاه و صنع، در که شاهباتجربه 
داشت  کارمناانی که  .ناینمایم کمک نوآوری توسعه و بهبود

ی اگونهبهکننا و ی  خطقی، استفاده میخط   ستنا از ا
توانا منجر اشتیا  به رشا دارنا و تمایل به نوآور بود  دارد می

به تمرکز بر نوآوری، داشت  گروه تحقیق و توسعه و ایجاد 
توانا می ،یدرنها ای جایا که  ای خاص، توسعه ایاهطرح

ی و توجه به در فصول کم مشتربود   نوآورانهمنجر به 
  ی شود.عنوا  منبر نوآوربه ا یمشتر ی اواستهخ

ی و  فظ آ  از طریق داشت  با مشترمشتری: ارتبا  دوجانبه 
مایری، ارتبا  با مشتری در سازما  از طرفی ای  تنها به 

شود بلکه ارتبا  درو  شرک،  ای دان  بنیا  مربو  نمی
 ا سمینار ای و نمایشگاه  ا و  ضور درداشت  با دیگر شرک،
و توجه   یو آفط  یآنط ی ارسانه و  مچنی  استفاده از

توانا منجر به صمیم، به مشتری می گذاشت داشت  و ارزش 
مشتری نق  و  کهیدرصورتبی  مشتری و سازما  شود و 

مشارک، داشته باشا و سازما  پاسخگو باشا منجر به اعتماد 
ا  شرک،  ای دان  بنی شود.و اشتیا  رضای، مشتری می

وظیفه دارد تا نیاز ای مشتری را بشناسا و مشتریا  
 ای روشغیراساسی را  ذ  و مشتریا  کلیای را جاا کنا و 

نفوذ در ذ   مشتری را با استفاده از نظرسنجی مشتری 
 ای نوآورانه برای ایجاد، ساخ، و روشتوانا منجر به می

ماننا   ای ابتااییاستفاده از روش  فظ روابط با مشتری شود.
بازاریابی انبوه، منجر به  ار رفت   زینه و ناخشنودی 

شود. جه، ارتبا  بهتر با مشتریا  و موفقی، مشتریا  می
وکار ا به بازاریابی با محوری،  ای بازاریابی، کسبفعا ی،

 .اناآورده یروکارآفرینی و نوآوری 

بازار: وجود اصطط ی تح، عنوا  رانناگی در بازار به معنای 
مستمر محیط بازار  طوربهآنکه شرک،  ای دان  بنیا  بتوانا 

 ای جایای را برای نفوذ در بازار و را ارزیابی کنا و روش
بازار ای جایا تا میزا  رشا  و کش اکتفا نکرد  به یک بازار 

ی بتوانا بازار  ا  خود اگونهبهسهم خود از بازار را باال برده و 
 ری باال نسب، به بازار پیاا کنا.را پیاا کرده و  ساسی، بص

برد  آشفتگی قانونی در   یاز بقوانی  و مقررات تسهیلگر: 
ی مانر از نوعبهتوانا شرک،  ای دان  بنیا  و قوانینی که می

و وضر قوانی   وپای آ  شرک، را بگیردپیشرف، شود و دس،
دو تی مناسب که در پیشرف، شرک،  ای دان  بنیا  نق  

ی درنظرگرفت  و استفاده از قوانی  نوعبها کنا و مهمی را ایف

با در نظرگرفت  استاناارد کافی و  .بنیا  ای دان شرک،
 استانااردجلوگیری از ابهام برای سازما  و  ل مشکل اعطای 

 ا و ایجاد  ما نگی بی  داخل و خارج از کشور به سازما 
   مچو نگرشی متغیر ای برای ای  استاناارد ا از طرفی

 فعال بر انگیزشی متغیر ای  ماننا توانایم خشنودی شغلی
 شبکۀ ایجاد  مچو  یی ا،یفعا  انجام و کار در محیط بود 

 خشنودی بود  باال صورت در و باشا تأثیرگذار ارتباطی
  مچو  یی ا،یفعا  درگیر بیشتر مه  ر فرد پویا شغلی،
 .باشا اططعات جستجوی طریق از شبکۀ ارتباطی ایجاد
 بر غیرخطی تأثیر توانایم محصول بازار رقاب، رقاب،:

 نوآوری ی ا،یفعا  و مایری، تطش ماننا شرکتی رفتار ای
پذیری، مقابله با تهایاات باشا و افزای  قارت رقاب، داشته

محصوالتی که ای  امکا  را دارد که جایگزی  شود، تو یا 
حلیل و بررسی محصوالت پیشتاز، ارزیابی توا  رقابتی رقبا، ت

گامی، کسب مزی، رقابتی توانا منجر به پی عملکرد رقبا می
 در رقاب،از طرفی  و باال رفت  مرخه عمر شرک، شود.

 تجارت از تر یب سهم کسب برای یا ملل یب بازار ای

،  یب یدرا .شودیم تراهیچیپ و ترفشرده روزروزبهجهانی، 
 در شا خوا نا فقمو  اییشرک،  ای دان  بنیا  سازما 

 و تو یا در روز یآورف از  برخورداری با که بماننا باقی میاا 
 ی توزیر ابخ  در بازار علمی مایری، از صحی  یریگبهره

 و تو یای کاال ای یشاهتمام قیم، بتواننا ،ونقل ملو 
 استاناارد، محصوالت یعرضه برای را ی تجاری انهی ز

 .د نا کا  

 ارآفرینی:بعد زیرساخت ک
شاخ   ای خودکارآمای کارآفرینانه نیز در گزارش  ای 
ما ی شرک،  ای دان  بنیا  گنجاناه شود تا بتوا  آنها را 
مورد ارزیابی قرار داد تا بتوا  را ، تر به ارزیابی ای  شاخ  
 ا پرداخ، و نقا  قوت و ضع  خود را در رابط با ای  شاخ  

ا عمل نمود. با توجه به  ا مشخ  کرد و در جه، بهبود آنه
و  0010ضرورت و جایگاه شرک،  ای دان  بنیا  در افق 

سا ه کشور )به گونه ای پی  بینی شاه  21سنا مشم انااز 
درصا از تو یا ناخا   داخلی 11بایا  0010اس، که در سال 

کشور از محل اقتصاد دان  بنیا  تو یا شود( و با توجه به 
ا  با شناسایی عوامل اثرگذار بر جوا  بود  جمعی، کشور میتو

کش  و تشخی  فرص،  ا در صنع،  ای مختل  و تقوی، 
خودکارآمای آنا  در میا  کارآفرینا ، بازار ای موجود را 
برای کرد  خط ای کاری موجود و رقاب، در عرصه جهانی 
غنی کرد.  مچنی  به کارآفرینا  شرک،  ای دان  بنیا  

در شرک،  ا را شناسایی و پیشنهاد میشود دان  موجود 
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سازمانا ی کننا و به منظور قابلی، دستیابی و استرخاج بهتر 
بایا با ایجاد زمینه گسترش تعامطت انسانی و روابط بی  
شبکه  ا دان  ضمنی موجود در الیه  ای پنها  ذ   را 
کش  و استخراج کننا تا در تمامی سطوح شرک، بتوا  از ای  

 دان  استفاده کرد.
توجه به اینکه در بی  ریسک  ای  وزه منابر انسانی  با

بیشتری تاثیر را ریسک  ای شکا   ای مهارتی دارد پیشنهاد 
میشود با برگزاری دوره  ای آموزشی کمبود مهارتهای کلیای 
میا  کارکنا  را رفر نموده و مجموعه ای پویا و توانمنا ایجاد 

و تحقق   نماینا  مچنی  به منظور تااوم فعا ی، شرک،
ا اا  استرات یک خصوصا در شرک،  ای دان  بنیا ، 
میبایستی برنامه ریزی مستمری جه، جانشی  پروری مشاغل 
کلیای صورت پذیرد مرا که خط نبود افراد در مشاغل  ساس 

 به صامات جبرا  ناپذیری برای شرک، منجر میشود.
ر و د شودیمی اتا  فکر شرک، محسو  نوعبهبعا بافتار که 

 .آوردیمی مختل  به وجود  اروشخود نوآوری را با 
باشا که در  ای موفقی، میروش ازجملهتبلیغات: تبلیغات 

بستگی میزا  خطقی،  کامط خود را برد ای فراوانی دارد که 
به را برد  توانایم  اروش ازجملهو نوآوری آ  سازما  دارد 

جیه منطقی، اغرا  در یک خصوصی، وی ه، را برد ارائه تو
را برد استفاده از اعتبار افراد معرو ، را برد اشاره به فوایا 

، د ا بهد ا  غاتیتبلداشت   مرا ی با اکثری، جامعه، 
عطوه بر خام،  گا یرا یاضاف خامات، خاص ی ا یتخف
ی، پیوست  به استاناارد به مشتر از ا یخامات ب ارائهی، اصل
 . یغاتیتبل ی ا یکمپ

ی کارآفرینانه: بایا تمامی پی  نیاز ای برناسازی با برناساز
رعای، اخط   رفه ای در شرکتهای آموزشی دان  بنیا  از 

اجرایی، سازما  و ذینفعا  و پروفایل - یث پی  نیاز ای فنی
مایری، استرات یک در کانو  توجه مایرا  و شرکتها قرار 

برداری قرار گرفته و با استفاده از روش  ای کارآما مورد بهره 
گیرنا. افزای  سط  آگا ی اجتماعی، رشا فکری، تغییر 
سطیق، سبک زناگی، سط  درآما مشتریا  و مصر  
کنناگا ، توجه آنها به مبا ث زیستی به شات برنا شرک،  ا 
را تح، تاثیر قرار داده اس، و رعای، اصول اخطقی از عوامل 

نیا  میباشا.  موثر در افزای  اعتبار برنا شرک،  ای دان  ب
به افزای  ارزش برنا دس،  تنهانه ایی با ساخ، برنا شرک،

کننا بلکه از منافعی نظیر بهبود سازمانی، افزای  پیاا می
شونا. قبل از طرا ی منا مینوآوری و توسعه پایاار نیز بهره

برنا را برد ای خود را براساس عواملی طرا ی کننا که در 
 و  اآ بوده و رفتار خریا  ،یباا مکنناگا  نظر مصر 

گرفت  نگرش  در نظرباشا و می رگذاریتأثوفاداری به برنا 
ی اعتقاد داشت  به برنا اگونهبهکنناه نسب، به برنا و مصر 

ی نوعبهباشا که که نشات گرفته از شهرت و عملکرد برنا می
 توانا وابستگی ایجاد کنا.می
 

 

 استرانژي هاي چابک:
ود تا شرکتهای دان  بنیا  سناریو ای آتی رفتار پیشنهاد میش

رقبا و محیط را به منظور ارتقا مابکی خود ترسیم و تمری  
کننا. شرک،  ای دان  بنیا  با پوی  مستمر محیط کسب 
وکار به منظور خلق دان  جایا برای توسعه یادگیری 
استرات یک شرک، اقاام کننا.  مچنی  به د یل ضع  تفکر 

در میا  مایرا  شرک،  ای دان  بنیا  میباشا استرات یک 
که توصیه میشود نهاد ای پشتیبا  ماننا پارک  ای علم و 
فناوری، برنامه توسعه تفکر استرات یک میا  مایرا  ای  نوع 

 از شرک،  ا را در دستور خود قرار د نا.

 بعد هسته هدایتگر درونی:
س، موضوع در نیرو ای پیشرانه بحث دان  ا  یترمهم

دان  کارآفرینی و  ازجملهآورد  دان  جایا  به دس، درواقر
از نظرات پیشکسوتا   استفادهآورد  دان  از طریق  به دس،

و آموزش مستمر کارکنا   و تجربه کاری باالی کارکنا 
 ای نیرو ای شرک، و داشت  توانا منجر به تنوع مهارتمی

 کارکنا  خط  شود. 
توانا کمک در درو  سازما  می ساختار سازما  مابک : آنچه

ای گونهباشا. ساختار سازما  بایا بهکنا ساختار سازما  می
باشا که در آ  عملکرد کارکنا  مورد استاالل قرار بگیرد و 

، نوع ر بری که در سازما  فتنایببهبود مستمر عملکرد اتفا  
آفری  باشا.داشت  زنجیره ارزش در افتا از نوع تحولاتفا  می

 ای موجود و توانا منجر به نوآور ساخت  سازما ازما  میس
ی سازما  دارای سیستم باز و نوعبهاصطح و بهبود فرآینا ا و 

 برایرود گیری باال میشود و سرع، تصمیمیادگیرناه می
 نگرش یک از بایستی استرات یک یزیربرنامهتاوی  

یک  بتوا  تا کرد استفاده و سیستماتیک کلی
 کرد. مایرا  ایجاد شرک، رابرای ی منسجمیزیربرنامه
 یزیربرنامه قا ب در را خوی  استرات یک تفکر موفق،

 ایی از نمونه استرات ی .پوشاننایمعمل  یجامه استرات یک
توانا به سازما  کمک کنا عام تقلیا از سایری ، تاوی  که می

را برد  ز ا، استفاده اسپاری برخی از فعا ی،دستورا عمل، برو 
 بود ، دنبال کرد  استرات ی برد برد، فردمنحصربهتمایز و 

ی ی میا  سازهرابطه  ای تو یا ا، استرات یکا   واسطه
کنا و بنای در شرک، را برجسته میما ی که نق  بودجه
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ی ضع  در استفاده از د ناهای ظری  و نشا سودد ی، نکته
ذاری و ارزیابی عملکرد گدر  ا  مثثرای وسیله عنوا بهآ  

  ییتع، مکمل با اقاامات نوآورانه یمنابر ما   یتأماس، و 
، بودجه ینیب یپی  ااز روش استفاده، بودجه در  ر سال

جویی در منابر ازجمله تقوی، منابر، یافت  منابر نو و صرفه
بهبود   یمن مباشا  سته  اایتگر درونی می مثثرپیشنهادات 

و در  جم باال  ایمواد و خر ییابتاا  یماآز ،خامات ،یفیک
توانا منجر به بهبود زنجیره می معتبر کنناه یاز تأم ایخر

 ارزش شود.
 ا یبندان ی  اشرک،با توجه به نتای  پ و    اضر بایا به 

پیشنهاد داد نگاه متفاوتی به بازاریابی محصوالتشا  داشته 
بی و بازارسازی باشا و سعی شود از مشاورا  متخص  بازاریا

 ضمنا  استفاده نماینا و مقاومتی در ای  خصوص نااش، باشنا 
نیز پیشنهاد   اد ناهشتا ی علم و فناوری و  اپارکبه 
 ازجملهی متخص  در علوم انسانی امشاورهتیم  گرددیم

ی علم و  اپارکما ی،  قوقی، فقهی، بازاریابی و... را در 
ی ای  پ و    ا،یمحاود ملهازجفناوری خود مستقر نماینا. 

به عام تمایل برخی از فعاال  ای  عرصه با نگاه  توا یم
   ترس از دس، داد  ایاه یا نوآوری عنوا  نمود.
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