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Abstract
Entrepreneurial marketing has emerged as a new
approach in the marketing of small and medium
enterprises that in value creation and delivery,
strengthens the main marketing processes through
entrepreneurial, innovative and opportunity-oriented
methods. The purpose of this study is to investigate the
effect of entrepreneurial marketing on the performance
of small and medium technology-based companies with
emphasis on the moderating role of environmental
factors. The statistical population was senior managers
and experts of small and medium technology-based
companies in Tehran. Using simple random sampling
method, 200 managers and experts active in these
companies selected as a statistical sample. The research
is an applied research in terms of purpose and a
quantitative research in terms of variables. A
questionnaire used to collect data. Data analyzed using
Amos software. Structural validity used to evaluate the
validity of the research questionnaire and Cronbach's
alpha coefficient used to analyze its reliability. The
analysis of the findings showed that there is a
significant relationship between entrepreneurial
marketing and business performance and the internal
investment environment of companies moderates this
relationship. Finally, the study of the effects of research
structures showed that entrepreneurial marketing
directly affects business performance by 0.276.
Environmental
factors
also
directly
affect
entrepreneurial marketing by 0.288, and indirectly by
0.0795 on business performance.
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چکیده
بازاریابی کارآفرینانه بعنهاان رویکهردی جدیهد در بازاریهابی شهرک ههای
 فرآینهدهای،کاچک و متاسط ظهار یافته که در لقهو و ت ایهل ارزش
 ناآوران و فرصه م هار، اصقی بازاریابی را از طریو شیاههای کارآفرینان
 هدف این پژوهش بررسی تهاییر بازاریهابی کارآفرینانه بهر.تقای مینماید
عمقکرد شرک های کاچک و متاسط تکنالاژی م ار با تاکیهد بهر نقهش
 جامع ه آمههاری مههدیران ارشههد و. م هیباشههد،تعههدیقگری عاامههل م یطهی
کارشناسان لبره شهرک های کاچهک و متاسهط تکنالهاژی م هار شههر
 نفهر از211  تعهداد، بها روش نمانه گیری تصهادفی سهاده.تهران میباشهد
مدیران و کارشناسان فعال در این شرک ها ب عناان نمان آماری انتخها
 از ناع ت قیقها کهاربردی و از منظهر، ت قیو حاضر از منظر هدف.شدند
 برای جمعآوری دادههها از ابهرار. از ناع ت قیو کمی ب شمار میرود،متغیر
 دادهها مارد ت قیهل، با استفاده از نرمافرار ایماس.پرسشنام استفاده گردید
 در بررسی اعتبهار پرسهش نامه ت قیهو از اعتبهار سهازه و در.قرار گرفتند
 ت قیل یافت ها نشان.ت قیل پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
داد ک بین بازاریابی کارآفرینان و عمقکرد کسهب و کهار رابطه معنها داری
وجاد دارد و م یط سرمای گذاری دالقی شرک ها ب تعدیل ایهن ارتبها
 در نهای برررسهی ایهرا سهازههای پهژوهش نشهان داد که.می پردازند
 بر عمقکرد کسب و172.0 بازاریابی کارآفرینان ب صار مستقیم ب میران
 بهر17200  عاامل م یطی نیر ب صار مستقیم ب میهران. کار مایر اس
171.95  و ب صار غیرمستقیم ب میهران، بازاریابی کارآفرینان مایر اس
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مقدمه
امروزه ب ث تالید یها داشهتن آلهرین تکنالهاژی تالیهد و یها
بهترین م صال جه رشد و مافقی شرک مد نظر نیسه ،
هر شرکتی اگر بهترین لط تالید و آلهرین تکنالاژیهها را در
التیار داشت باشد بدون بازاریابی مافو بهاز ههم در مهمتهرین
هدف شرک  ،یعنی فروش م صاال ممکن اسه شکسه
بخارد .در واقع ،بدلیل تجمع شرک ها در بخش تکنالهاژی و
استفاده از آلرین تکنالاژیها ،مافقیه آنهها به شهد به
بازاریابی مافو وابست شده اس  .ورود ب بازار یک م صهال
تکنالاژیکی باید ب دقه صهار پهذیرد زیهرا ،کاچهکترین
اشتباه باعث شکس م صال میشاد (کهاپر .)0994،0م هیط
لاص شرک های تکنالاژی م هار بازاریهابی لهاص لهاد را
میطقبد اما با این وجاد ایهن شهرک ها قابقی ههای کمهی در
زمین بازاریابی دارند(مهر و سهارین .) 2119،2از ویژگیههای
بازاریابی در شرک های تکنالاژی م ار ابهاما زیاد در بهازار
و تکنالاژی و ناپایداری در رقاب اس  .این صنایع در م یطی
هستند ک میران نهاآوری م صهاال و نهرخ منسهاخ شهدن
م صاالتشان باال اس (هیقهر و سهارین .)2113 ،3همچنهین
عمقکرد بازاریابی در این شرک ها به دالیهل زیهادی م هدود
اس  .از جمق این دالیل میتاان ب منابع کهم هماننهد منهابع
مالی و انسانی ،تصار از عمقکرد ،4مهار ها و بینشها اشهاره
نماد (کارسان و کرومی .)0991 ،5هرچنهد ایهن م هدودی ها
باعث ت ریک ناآوری برای غقب بر مشکال مرتبط با منهابع
م دود در غالب بازاریابی ناآوران میشهاد و بها وجهاد چنهین
مشکالتی ،شرک های کاچهک و متاسهط به طهار مافهو و
ناآوران ای از بازاریهابی بهرای تالیهد یهرو اسهتفاده میکننهد
(اودویر ،گیقمار و کارسان.)2119،0
از سههای دیگههر ،در صههنایع بهها تکنالههاژی نههاین ،تجمههع
شههرک ها در ایههن حیط ه باعههث کههاهش نههرخ رشههد شههده و
پیشرف های تکنالاژی منجر ب تالید کاالهایی شده اس ک
ب مقدار کمی تفاو دارد .لذا ،مدیران ب این باور رسیدهاند ک
ب منظار فهروش م صهاال نمیتهاان من صهرا به بخهش
ت قیو و تاسع تکی کهرد و بهرای مانهدن در حیطه رقابه
بایستی بازاریابی لاد را تقای نماد .کامال واضح اس اهمی
بازاریابی در شرک ههای تکنالهاژی م هار اگهر بیشهتر از در

التیههار داشههتن آلههرین تکنالههاژی نباشههد ،کمتههر نیسهه
(تیقار .)0909،.از اینرو در م یط پیچیدهتری که شهرک های
تکنالاژیم ار در آن فعالی میکننهد نیهاز به بهرهگیهری از
بازاریابی پیچیدهتری وجاد دارد با این وجاد ب دلیهل تاانهایی
اندک آنها در بازاریابی و شنال نیازهای مشهتریان (مهاهر و
سارین2119،ا) ،اکثهر سهرمای گذاری در ایهن شهرک ها ههدر
میرود زیرا ،م صاال و لدماتشهان به نهدر مشهتریان را
جذ میکند .همچنین ،میتاان گف ک شرک هایی که در
م یطهای نهامطمنن که بها تغییهرا تکنالهاژیکی بهرر و
نیازهای بییبا مشتریان مشخص میشهاند ،از صهرف جایی
کم یا بدون صرف جایی در مقیهاس ،م هدودی های زمهان و
منابع ،عدم وجاد بازار(های) ماجاد ،عدم وجاد برند تجاری/یها
تصایر شرکتی و فقدان تخصص مدیریتی رنج میبرند (والن و
همکاران .)2100 ،0در چنین م یطهایی ،اتخاذ استراتژیههای
بازاریابی سنتی 9در دستیابی ب نتایج مطقا یا حتهی اههداف
سازمان بیتاییر هستند .بنهابراین ،بازاریهابی کارآفرینانه  01به
عناان جایگرینی برای بازاریابی سنتی نماد پیدا نمهاده اسه
(هیسریچ و رمضانی .)210. ،00بازاریابی کارآفرینان ب عنهاان
شناسایی و بهرهبرداری فعاالن از فرص هها جهه به دسه
آوردن و حفظ مشتریان سادآور از طریو رویکردهای ناآورانه
برای مدیری ریسک ،اهرم منابع و لقو ارزش تعریهف شهده
اسهه (مههاریس و همکههاران .)2112 ،بنههابراین ،بازاریههابی
کارآفرینان یکپارچ سازی و ال اق کارآفرینی و بازاریابی اسه
(مهههروس ،جنههدی و کههالینی .)2121 ،02به دلیهل ایربخشهی،
بازاریههابی کارآفرینان ه اکنههان تاسههط بس هیاری از سههازمانها،
شرک های برر یا شرک های کاچک و متاسط مانند نایک
و کاکاکاال ک ب شد از کمپینهای بازاریابی چریکی بهرای
جقب تاج ب برنهدهای لهاد اسهتفاده مهیکننهد ،بکهار بهرده
مهیشههاد (هیسههریچ و رمضههانی210. ،؛ کاراتکهها ،مههاریس و
کههاین .)2100 ،03بهها ایههن وجههاد دانههش در مههارد بازاریههابی
کارآفرینان در بازار صنعتی ضعیف اس  .مهمتهر از آن ،کمبهاد
ت قیو در مارد بررسی عاامقی ک اجرای بازاریابی کارآفرینان
را پشتیبانی میکنند ،وجاد دارد(یانگ و گابریقسهان.)210. ،04
ادبیا ماجاد حاکی از این اس ک م یط درون سازمانی بهر
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اجرای بازاریابی کارآفرینان و عمقکرد سازمانی تأییر میگهذارد،
اما این روابط را ب صار تجربی در ادبیا بررسهی نشهدهاند
(ماریس و همکهاران2112 ،؛ مهاریتس ،فردریهک و والهاس،0
 .)2101همچنین مهاهروس و همکهاران ( ،)2121به شهکاف
ماجاد در ادبیا در رابط با بررسی ویژگیهای م هیط درون
سازمانی بر بازاریابی کارآفرینان و عمقکرد کسب و کارها اشاره
نمادهاند.
اگرچ نقش شرک های کاچک و متاسهط در اقتصهاد حیهاتی
اس (فاتاکی2109 ،2؛ هاک و همکهاران ;2100 ،3گاریکها و
باهههالجاتی ،)2100 ،4بسههیاری از آنههها در ورشکسههتگی و
ان الل با شکس های تجاری مااجه هسهتند .در کشهارهای
تاسع یافت مانند ایهاال مت هده آمریکها ،حهدود  21درصهد از
شرک های کاچک و متاسط در سال اول شروع به کهار51 ،
درصد در پایان سال پنجم و  05درصد در پایان سال دههم بها
شکس مااج میشاند (فاکاتی .)2109،بهر اسهاس گهرارش
مطالع پریانا و پرماراتن  .1 ،)2104( 5درصد از شرک ههای
کاچک و متاسط ،ب ویژه در مناطو در حال تاسع  ،ظرف س
سال پس از آغاز ب کار بست میشاند و  01درصهد از آنهها در
سال اول شروع ب کار تعطیل میشاند .دانش ماجهاد در ایهن
زمین عاامل متعددی را مشخص میکند ک مانع رشد و بقای
شرک های کاچک و متاسط در مناطو تاسع یافت و در حال
تاسع میشاد ک یکی از مهمترین از ماانع همان چالشهای
بازاریابی اس ک این ناع کسب و کارها با آن روبهرو هسهتند
(بنههدرا و همکههاران .)2121 ،0ت ه ای هن شههرایط ،بازاری هابی
کارآفرینان یکی از عاامل تعیینکننده رشد و بقای شرک های
کاچک و متاسط اسه زیهرا رویکردههای بازاریهابی آنهها بها
تناریهای بازاریابی سنتی تطبیو ندارد (بچهرر ،هقمهر و مهک
دونالد .)2102،.شرک های کاچک و متاسط مافو میتاانند
در حین رقاب در شرایط بهازار جههانی ،مریه رقهابتی را بهر
اساس مری من صرب فرد لهاد یعنهی «کاچهک بهادن» به
دس آورنهد (سهادیکا-دوشهی ،دانها و رمضهانی .)2109 ،0در
همین رابط  ،سادیکا ،دانها و رمضهانی ( ،)2109معتقدنهد که

1

Maritz, Frederick, and Valos
Fatoki
3
Hoque et al
4
Gorica and Buhaljoti
5
Priyanath and Premaratne
6
Bandara et al
7
Becherer, Helms, and McDonald
8
Sadiku-Dushi, Dana, and Ramadani
2

کارآفرینان و مدیران شرک های کاچک باید اصهال مهدیری
سنتی را بیامازند و آنها را با افکار و اقداما ناآورانه جدیهد،
مانند بازاریابی کارآفرینان  ،با پایایی و رقاب فراینده در زمینه
کسبوکار فعقی جایگرین کنند .بنابراین ،بررسی دانش ماجاد
در زمین بازاریابی کارآفرینان برای شناسایی اینک چگان ههر
بعد از بازاریابی کارآفرینان بر عمقکرد شهرک ههای کاچهک و
متاسط تأییر میگذارد ،دارای سههم برجسهت تهری در ادبیها
فعقی بازاریابی کارآفرینان و شهرک ههای کاچهک و متاسهط
لااهد باد ،ب ویژه برای گسترش درک اقداما جه تضمین
رشد و بقای شرک های کاچک و متاسط در رقاب اقتصهادی
فعقههی (بارباسهها و همکههاران .)2120 ،9بهها تاج ه به مطالههب
فاقالذکر ساال اصقی پژوهش حاضهر عبهار اسه از «آیها
بازاریابی کارآفرینان بر عمقکرد شرک های کاچک و متاسهط
تکنالاژیم ار با تاکید بر نقش عاامل م یطی تاییر معناداری
دارد؟».
مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
بازاریابی کارآفرینانه
بازاریابی کارآفرینان با تقفیو جنب های بازاریهابی و کهارآفرینی
ب هدای شرک ها جه ایجاد بازارهای جدید و لقهو ارزش
میپردازد (کالینسان و شاو .)2110 ،01ایهن نهاع بازاریهابی بها
هدف لقو ارزش برای مشتریان ب شناسایی فرص های تهازه
و بهرهبههرداری از آنههها در بههازار کمههک میکنههد (شههراعی و
همکههاران0399،؛ لدادحسههینی و کالبههی .)0390،بههر اسههاس
کالبههی و همکههاران ( ،)0309بازاریههابی کارآفرینانهه نههاعی
یکپارچ سههازی اقههداما بازاریههابی در شههرک ها بهها رویکههرد
کارآفرینان اس ک جه حفظ مشتریان مهارد اسهتفاده قهرار
میگیرد .ادغام دو رشت متمایر کارآفرینی و بازاریابی ،اصطالح
بازاریابی کارآفرینان ب تاصیف فرآیند بازاریابی شهرک ها که
فرص ها را در شرایط نامشخص بازار دنبال میکننهد ،کمهک
میکند (بچرر ،هاینر و هقمهر .)2110،00ایهن مفههام در سهال
 0902ب عنهاان یهک پهارادایم جدیهد معرفهی شهد که ههم
کارآفرینی و هم بازاریابی را ادغام میکند .در واقع ،کیفی های
نسههب داده شههده ب ه کههارآفرینی و بازاریهابی را مهیتههاان در
فعالی های بازاریابی کارآفرینان شناسایی کهرد ،در حهالی که
بازاریابی کارآفرینان از طریو دیدگاه کارآفرینانه در بازاریهابی
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سنتی ظهار کرده اس (کارگان و همکاران.)2100،0
ماریس ،شیندها و الفارژ  ،)2112( 2بازاریابی کارآفرینان را
ب عناان «اقداما بازاریابی بهیبرنامه  ،غیرلطهی و رویهایی
کارآفرین با شناسایی و اکتشاف فعال فرص ها برای کسهب و
حفظ مشتریان سادآور از طریهو رویکردههای ناآورانه بهرای
مدیری ریسک ،اهرم منابع و لقو ارزش» تعریف نمادند .بهر
اساس برچرر و همکاران ،)2110( 3بازاریابی کارآفرینانه یهک
رویکرد بازاریابی تهاجمی و غیرسنتی اس ک عقیرغم شرایط
منابع م دود ،ابراری را برای شرک های کاچهک و متاسهط
فراهم میکند تا رشد و بقا را در بقندمهد تضهمین نماینهد .از
اینرو ،مفههام بازاریهابی کارآفرینانه به عنهاان فعالیه ههای
بازاریهابی برنامه ریهری نشههده ،غیرلطهی کههارآفرین تاصهیف
میشاد ک با چارچا هف بعدی از نظر فعال بادن ،تمرکهر
فرص  ،ریسکپذیری م اسب شده ،ناآوری ،شهد مشهتری،
اهههرم منههابع و لقههو ارزش مشههخص م هیشههاد (مههاریس و
همکههاران .)2112 ،بازاریههابی کارآفرینان ه «فراینههد بازاریههابی
شرک های کاچک در حال رشد از طریو کهارآفرینی» اسه
(برچرر و همکاران .)2102،ایگرس و همکهاران ،)2121( 4آنهرا
ب عناان بهترین رویکرد بهرای از بهین بهردن شکسه ههای
کسبوکار و افهرایش رشهد و بقهای شهرک ههای کاچهک و
متاسط در بقندمد پیشنهاد نماده اس  .با درک تأییر مثبه
شرک های کاچک و متاسهط بهر تاسهع اقتصهادی منهاطو
تاسع یافت و در حال تاسع  ،بسیاری از م ققان به ویهژه بهر
روی رویکرد بازاریهابی کارآفرینانه که تاسهط شهرک ههای
کاچک و متاسط در چند دهه گذشهت اقتبهاس شهده اسه ،
تمرکر نمادهاند .حقا و همکاران ،)2100( 5بازاریابی کارآفرینان
را ب عناان یک کارکرد سهازمانی و مجماعه ای از فرآینهدها
برای ایجاد ،برقراری ارتبا و ارائ ارزش ب مشتریان و بهرای
مدیری روابط با مشتری ب روشهایی ک ب نفهع سهازمان و
ذینفعان باشد ،شناسایی کردهاند .همچنین ایگرس و همکهاران
( ،)2121بازاریابی کارآفرینان ب عناان یک روح ،جه گیری و
فرآیندی جه پیگیری فرص ها در سرمای گذاریهای رو به
رشد ک ارزش درک شده مشهتری را از طریهو روابهط ایجهاد
میکند ،به ویهژه بها اسهتفاده از نهاآوری ،لالقیه  ،فهروش،
غاط ور شدن در بازار ،شبک سازی و انعطاف پهذیری تعریهف
نمادند.

عملکرد کسب و کار
عمقکرد ،سازهای اس ک در ادبیا تعاریف مختقفی دارد .اکثر
م ققان عمقکرد کسهب و کارههای کاچهک و متاسهط را بهر
اساس نتایج قابل تاج شرک از نظهر رشهد فهروش ،کهارایی
سرمای گذاری ،جهذ مشهتری ،افهرایش سههم بهازار و بهازده
تعریف کردهاند ک مهیتهاان آنهها را به عنهاان «مجماعه
اقداما پیچیدهای ک مهار ها و دانهش را ادغهام مهیکنهد»
شناسایی نمهاد (حقها و همکهاران .)2100،بنهابراین ،برچهرر و
همکاران ( ،)2102بهر عمقکهرد کسهب و کارههای کاچهک و
متاسط ب عناان «میران سادآوری که یهک شهرک انجهام
میدهد» تاکید نماد و آن را ب عناان «تاانایی شرک ها برای
ت قو لااست های سهامداران یک شهرک » شناسهایی کهرد.
عالوه بر این ،آنها عمقکرد کسبوکارهای کاچک و متاسط را
از نظر نتیج فعالیه ههای مهدیری سهازنده شهامل کهارایی،
ایربخشی ،بهرهوری و رشد بیهان کردنهد .آنهها عمقکهرد را به
عناان قهدر یهک شهرک بهرای به دسه آوردن نتهایج و
اقداما رضای بخش نشان دادند .فاتاکی )2109( 0و مژکه و
همکاران ،)2100( .عمقکرد شرک ها را ب عناان مجماع ای
از شالصههای مهالی و غیهر مهالی تعریهف نمادنهد .فهاتاکی
( ،)2119معیارهای مالی را از نظر سادآوری ،گردش مهالی یها
فروش و شالصهای ارزش بازار و معیارهای عمقکرد غیرمالی
را از نظر رضای مالکان و کارکنان ،رضای مشتری و عمقکرد
م یط هی و اجتمههاعی تقسههیمبندی نمههاد .مژک ه و همکههاران
( ،)2100بازده داراییها ،)ROA( 0بهازده سهرمای گهذاریهها9
( ،)ROIبازده حقاق صاحبان سهام ،)ROE( 01رشد فهروش
سهم بازار و سادآوری را ب عناان معیارهای عمقکهرد مهالی و
رضای مشتری ،تعهد کارگر ،قابقی ناآوری ،فرآینهد کسهب و
کار دالقی و بهبهاد و ایربخشهی ارائه لهدما را به عنهاان
معیارهای عمقکرد غیر مالی تعریف نمادنهد .همچنهین ،فهرد و
امیری ،)2100( 00عمقکرد کسب و کارهای کاچک و متاسهط
را از نظر عمقکرد تالید ،عمقکرد بازار و عمقکرد ناآوران بررسی
نمادند.
عوامل محیطی درون سازمانی
شرایط م یط درون سازمانی به عهاامقی همچهان تعامهل در
سطاح مختقف مدیریتی و کارکنان ،انعطافپذیری ،همکاری و
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رهبههری مشههارکتی اشههاره دارد (مهههروس ،جنههدی و کههالینی،
 .)2121مرور ادبیها دالقهی نشهان داد که تهاکنان مطالعه
جامعی ب بررسی روابط بین س متغیهر اصهقی بهایژه عاامهل
م یطی ت قیو حاضر بپردازد ،تاسط م ققان مشهاهده نشهده
اس  .برلی از مطالعها در ادبیها ماننهد شهراعی و حیهدری
( ،)0399ب بررسی جایگاه بازاریابی کارآفرینان در شرک های
دانش بنیان پردالت اند .در مطالعه زارعهی و همتهی (،)0399
مالف های بازاریابی کارآفرینان با رویکرد معهادال سهالتاری
استخراج شدند و اولای تاییرگذاری هر کدام از مالف ها بیان
شدهاند .در هیچ کدام از مطالعا ماجاد به نقهش تعهدیقگری
عاامههل م ههیط درونههی و بیرونههی بههر ارتبهها بههین بازاریههابی
کارآفرینان و عمقکرد اشاره نشده باد .ب عناان مثال حمیهدی
زاده و همکاران ( ،)0393ب بررسی ابعاد بازاریابی کارآفرینانه
بههر عمقکههرد شناس ه تجههاری پردالتنههد .رضههائی و همکههاران
( ،)0394ابعههاد بازاریههابی کارآفرینانهه و تههاییرا در کسههب و
کارهای کاچک و متاسط را مارد بررسی قرار دادند .در بخش
ادبیا لارجی ب نظر میرسد م ققان و نایسندگان به تهاییر
م یط و عاامل م یطی شامل ویژگی های درون سهازمانی و
م یط بیرونی هماننهد م هیط نههادی تاجه بیشهتری نشهان
دادهاند .القهطانی و اوسقی ( ،)2121در مطالع لهاد به تهاییر
بازاریابی کارآفرینان بر عمقکرد شرک اشاره نمادنهد .امها به
تاییر عاامل م یطی درونی نپردالت و صرفا م یط بیرونهی را
در نظر گرفتند.
بنههدارا و همکههاران ( ،)2121در مطالعهه لههاد بهه نقههش
ویژگیهای م یطی (درونی -بیرونی) در رابط بهین بازاریهابی
کارآفرینانه و عمقکهرد اشهاره نمادنهد .مهاهروس و همکهاران
( ،)2121نیر ب نقهش ویژگیههای درون سهازمانی بهر شهد
بازاریابی کارآفرینان اشهاره نمادهانهد .سهادیکا دوشهی ،دانها و
رمضانی ( ،)2109در مطالع لهاد ابعهاد بازاریهابی کارآفرینانه
شامل ناآوری ،ریسکپذیری حسا شهده ،پیشهگامی ،ایجهاد
ارزش ،تمرکر بر فرص  ،شد مشتری ،اهرم منابع را معرفهی
نمادند .م مد و همکاران ( ،)2100نیر در مطالع لهاد مطهرح
نمادند ک استراتژی بازاریابی کارآفرینی بر عمقکهرد کسهب و
کار تاییر مثب دارد .م یط نهادی رابط بین این دو متغیهر را
ت تاییر قرار میدهد.
همانطار ک در نمهادار چههارچا نظهری قابهل مشهاهده
اس  ،متغیر بازاریابی کارآفرینان ک با چارچا شش بعدی از
نظههر ریسههکپههذیری ،پیشههگامی ،نههاآوری ،مشههتریم اری،
اهمسازی منابع و بازارم اری مشخص میشاد ک بر اسهاس
فرضی مطالع حاضر دارای تاییر معناداری بر عمقکهرد کسهب
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وکار دارد .در این رابط گرس و همکهاران ( ،)2121به تهاییر
مثب رویکرد بازاریابی کارآفرینان بر مافقی کسب و کارهای
کاچک و متاسط اشاره نمادهاند .با این وجاد مطالع حاضر ب
دنبال بررسی ایرا شش بعد متغیهر بازاریهابی کارآفرینانه بهر
متغیر عمقکرد کسب و کار اس  .متغیهر عمقکهرد نیهر در ایهن
مطالع رشد درآمدی و سادآوری کسب و کار نسب ب رقبها و
همچنین رشد در تعداد کارکنان و سهم بهازار نسهب به رقبها
تعریف شد ( فرد و امیری .)2100،متغیهر عاامهل م یطهی به
عناان شرایط م یط درون سازمانی ب عاامقی همچان تعامل
در سههطاح مختقههف مههدیریتی و کارکنههان ،انعطافپههذیری،
همکاری و رهبری مشارکتی تعریف شهد که در ایهن مطالعه
تاییر تعدیقگر آن بر ارتبا بین متغیر بازایهابی کارآفرینانه بهر
عمقکرد کسبوکار سنجیده شد .در ادبیا ماجاد تاییر عاامهل
م یطی بر بازاریابی کارآفرینان و عمقکرد سازمانی ب صهار
تجربی بررسی نشده اس  .این مهم در مطالعه حاضهر مهارد
تاج قرار گرفت اس .

با تاج ب چهارچا نظری مطرح شده ،در این مطالع ب
دنبال بررسی تاییر بازاریابی کارآفرینان بر عمقکرد کسب وکار
با تعدیقگری عاامل م یطی هستیم .در دیگر مطالعا مارد
بررسی نیر اکثرا تاییر استراتژی بازاریابی کارآفرینان بر عمقکرد
مارد تاج قرار گرفت باد .اما مطالع حاضر با اتخاذ رویکرد
معادال سالتاری ب دنبال بررسی نقش تعدیقگری عاامل
درون سازمانی و برون سازمانی بر ارتبا بین بازاریابی
کارآفرینان و عمقکرد میباشد .بسیاری از مطالعا تنها بطار
ضمنی ب این ارتبا اشاره نمادهاند .این ت قیو ب دنبال
بررسی تاییرا مستقیم و غیر مستقیم س متغیر مطرح شده
در مارد مطالع مشخص شده میباشد .بر این اساس و با
تاج ب روابط ماجاد میان متغیرهای اصقی ت قیو در
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جمعآوری دادهها مبتنی بر پرسشهنام اسهتاندارد و به کمهک
روش میدانی صار گرف  .جه آزمان و مدلسهازی روابهط
بین متغیرها از مدلسازی معدال سالتاری ب کمک نرم افهرار
ایماس استفاده شد .جه سنجش پایایی متغیرهای پرسشنام
و آمههار تاصههیفی از نههرم افههرار  SPSSاسههتفاده شههد .جه ه
دستیابی ب اعتبار پرسشنام  ،روایهی م تهاا از طریهو مطالعه
مبانی نظری متغیرهای پژوهش و مطالعا دالقهی و لهارجی
مارد آزمان قرار گرف  .همچنین پرسشنام حاصل از مطالعه
ادبیا از سای افراد لبره صنع و دانشهگاه مهارد بررسهی و
تایید قرار گرف  .پرسشنام شامل سااال مربها به بخهش
تاصههیف جمعی شههنالتی و سههااال تخصصههی حههاوی 41
پرسش در طیهف لیکهر  5تهایی (کهامال مهاافقم تها کهامال
مخالفم) باد .در جدول زیر متغیرهها و ابعهاد سهازههای مهارد
بررسی آورده شدهاند

مطالعا پیشین ،مدل اولی ت قیو ارائ گردید .در این مدل
بازاریابی کارآفرینان متغیر مستقل و عمقکرد متغیر وابست و
متغیر عاامل م یطی متغیر تعدیقگر میباشند.
روش شناسی
مطالع حاضر از نظر هدف ،کاربردی و تاصیفی -همبستگی از
نظر گردآوری اطالعا میباشد .مراحل ت قیو عبارتند از
 .0تهی پرسشنام و اجرای پیش آزمان
 .2سنجش پایایی پرسشنام از طرق نرمافرار SPSS؛
بررسی روایی از طریو ت قیل عامقی تاییدی
 .3نمان گیری تصادفی ساده از جامع آماری
 .4ت قیل و آزمان دادهها از طریو نرمافرار ایماس.
جامع آماری شهامل مهدیران ارشهد و کارشناسهان لبهره
شرک های کاچک و متاسط تکنالاژی م ار در شهر تههران
هستند .بر اساس نمان گیری تصادفی ساده ،تعداد  211نفهر از
مدیران و کارشناسان فعال در این شهرکتها به عنهاان نمانه
آماری بها اسهتفاده از جهدول اعهداد تصهادفی انتخها شهدند.
جدول 2متغیرها ،ابعاد تحقیق
متغیرها
عوامل محیطی
بازاریابی کارآفرینانه

شاخص
م یط سرمای گذاری دالقی
ریسک پذیری ،پیشگامی ،ناآوری ،مشتری
م اری ،اهرم سازی منابع ،بازارم اری
عملکرد کسب و کار

منبع
مهروس و همکاران ()2121
بندرا و همکاران ()2121
ایگرس و همکاران ()2121
م مد و همکاران ()2100
سادیکا-دوشی و همکاران ()2109

یافتههاي تحقیق
الف) یافتههاي جمعیت شناختی
در بین افراد شرک کننده در این مطالع  ،افرادی ک در گروه سنی  30تا  35سال قرار داشتند ،نسهب به سهایر اعضهای نمانه ،
فروانی باالتری ن شان دادند .از نظر سطح ت صیال  ،باالترین فراوانی مربا ب افرادی اسه که در سهطح کارشناسهی ارشهد بادنهد.
همچنین ،باالترین فراوانی از نظر سابق کار مربا ب افراد دارای  00تا  05سال سابق کار باد.
ب) یافتههاي کمی
جه تعیین پایایی سنج ها در روش معادال سالتاری از بار عامقی آنها استفاده میشاد .این معیار نشاندهندۀ همبستگی ایهن
سنج ها در سازۀ مرباط میباشد .حداقل میران قابل قبال برای بار عامقی هر یک از سنج ها بنا ب نظر هالند ،)0999( 0برابهر بها 1/4
میباشد و سنج هایی ک بار عامقی آنها کمتر از این میران باشد باید از فرآیند آزمان کنار گذاشت شاند .بار عامقی تمامی گای ها بیشتر
از  1/4باد .بنابراین شر اول برای کفای مدل اندازهگیری برآورده میگردد .در جدول زیر ،لالص نتایج ت قیل مدل انهدازهگیری که
نشههههاندهندۀ متغیرهههههای نهههههایی بههههرای ورود بهههه فههههاز دوم از ت قیلهههههای کمّههههی میباشههههند ،ارائهههه گردیدهانههههد

Hulland

1
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جدول  ،2خالصه مدل اندازهگیري
متغیر

AVE

م یط سرمای گذاری دالقی
ریسکپذیری
پیشگامی
ناآوری
مشتری م اری
اهرم منابع
بازارم اری
عمقکرد کسب و کار

1/513
1/50.
1/.00
1/502
1/5.4
1/.59
1/520
1/530

آلفاي کرونباخ

پایایی ترکیبی
CR
1/929
1/902
1/930
1/005
1/940
1/95.
1/910
1/904

1/059
1/050
1/01.
1/001
1/0.9
1/0.5
1/013
1/.05

با بررسی پایایی سازهها در جدول فاق مشاهده میگردد ک برای تمامی متغیرهای مارد بررسی ،مقدار ضریب پایایی ترکیبی باالتر
از (تنن هاوس و همکاران.)2115،0
 17.1.میباشد .عالوه بر این ،شالص آلفای کرونباخ نیر برای این سازهها باالتر از حداقل قابل قبال(( )170ماس و همکهاران)0990 ،2
میباشد .از اینرو در این مرحق  ،پایایی سازهها و سنج ها ب طار کقی مارد پشتیبانی قرار میگیرد .همچنهین ،شهر دوم بهرای کفایه
مدل اندازهگیری ،روایی همگرای سازههاس  .ارزیابی این مفهام با استفاده از شالص میانگین واریانس استخراج شده 3انجام میپهذیرد.
سازه ،زمانی از روایی همگرا برلاردار اس ک این ضریب برای آن ،باالتر از  175باشد (چین .)0990، 4چنان ک در جدول فاق مشاهده
میگردد ،میانگین واریانس استخراج شده برای سازههای اصقی مدل باالتر از  175باده و روایی همگرای سازههای مهدل ت قیهو مهارد
پشتیبانی قرار میگیرد .در نهای  ،سامین شر کفای مدل اندازهگیری ،روایی واگرای سازهها میباشد .در این رویکرد ،ههدف از چنهین
بررسی تعیین این نکت اس ک آیا سنج های مربا ب یک سازه ،لاد سازه را در مقایس بها سهایر سهازههای ت قیهو بیشهتر تبیهین
می نمایند یا لیر .جه این بررسی ،جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه با همبستگی آن سازه با سهایر سهازههای مهدل
مارد مقایس قرار میگیرد .در جدول زیر ،روایی واگرا برای سازههای س گان مدل مارد بررسی قرار گرفت اس
جدول  ،3روایی واگراي سازه هاي مدل
م یط سرمای گذاری
دالقی

ریسک
پذیری

پیشگام
ی

ناآوری

مشتری
م اری

اهرم
منابع

م یط سرمای گذاری
دالقی
ریسک پذیری

1/404

0/050

پیشگامی

1/020

1/.04

0/577

ناآوری

1/010

1/400

1/.4.

/527

مشتری م اری

1/515

1/519

1/093

0
1/330

/517

اهرم منابع

1/200

1/421

1/22.

1/145

0
1/4.2

/507

بازارم اری

1/513

1/000

1/.20

1/00.

1/.19

0
1/315

بازارم ار
ی

عمقکرد
کسب و
کار

0/547

0/041

1

Tenenhaus et al
Moss et al
3
AVE
4
Chin
2
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1/.30

عمقکرد کسب و کار

1/001

1/955

1/033

1/020

1/202

1/003

/770
0

بر اساس نتایج ارائ شده در جهدول فهاق ،جهذر میهانگین
واریانس استخراج شدۀ هر سازه ،در مقایس بها همبسهتگی آن
سههازه بهها سههایر سههازههای مههدل بههاالتر بههاده و از ایههن رو،
نتیج گیری میگردد ک سنج های هر سازه ،سازۀ مرباطه را
بیشتر از سازههای دیگر تبیین مینماینهد .از ایهن رو میتهاان
روایی واگرا برای سازههای مدل را مهارد پشهتیبانی قهرار داد.
الزم ب ذکر اسه که متغیرههای ریسهکپذیری ،پیشهگامی،
نهاآوری ،مشهتریم اری ،اههرم منهابع و بهازارم اری چههان
مالف ای از سازه اصقی یعنی بازاریابی کارآفرینان میباشند لذا،

جذر میانگین واریانس این متغیرها در سطح باالیی این سازه را
نیر میسنجد.
معادالت ساختاري  :بررسی برازش مدل و تحلیل
مسیر
در این قسم ابتدا برازش مدل را بررسی کرده و سپس به
ت قیل مسیر میپردازیم .برای برازش مدل ابتدا هم متغیرهها
را در مدل وارد شدند.

نمودار  ،2برازش مدل تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکتهاي کوچک و متوسط تکنولوژي محور
با تاکید بر نقش تعدیلگري عوامل محیطی در حالت استاندارد
شالصهای برازش مدل فاق در جدول زیر مشاهده میشاد
جدول  ،4شاخصهاي نیکویی برازش
Chi-square
.90.97.00

df
.30

p-Value
.000

CMIN/DF
2.243

RMSEA
0.048

NFI
0.902

CFI
0.935

IFI
0.921

( )NFIبرابر با  ، 17912شهالص بهرازش مقایسه ای ()CFI
برابر با  17935و شالص برازش افرایشی ( )IFIبرابر با 17920
میباشد ،ک از نقطه بهرش تعیهین شهده کمتراسه  .در کهل
میتاان گف ک شالصهای برازش حهاکی از آن اسه که
مدل بدس آمده قابل انطباق با جامع آماری هس .

بر اساس جدول فاق ،مقدار کهای اسهکائر بدسه آمهده
( )Chi-square= 79879.718و سطح معناداری حاصل
از آن ( )p-Value= .000کههه کمتهههر از  1/15اسههه .
همچنههین حاصههل تقسههیم مقههدار لههیدو بههر درجهه آزادی
( )CMIN/DFبرابههر بهها  27243اسهه  .همچنههین مقههدار
 RMSEAبرابر با  17140اس  .شالص برازش تعدیل شده
جدول  ،7اندازهگیري شاخصهاي برازش مدل در حالت استاندارد
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متغیرهای وابست

متغیرهای مستقل

عمقکرد کسب و کار
بازاریابی کارآفرینان

بازاریابی کارآفرینان
عاامل م یطی

برآورد
غیراستاندارد
1.301
1.350

براساس دادههای حاصهل از ترسهیم مهدل بها اسهتفاده از
معادال سالتاری مسیرهای ایرگذاری متغیرههای ت قیهو در
قالب مدل نهایی پژوهش ترسهیم گردیهد .ضهرایب اسهتاندارد
ایرگذاری این متغیرها حهاکی از آن اسه که متغیهر عاامهل
م یطی ب میران ( )17200بر بازاریابی کارآفرینان مایر اس و
متغیر بازاریابی کارآفرینان نیر ب میهران ( )172.0بهر عمقکهرد
کسب و کار ایرگذار اس  .با تاج به اینکه نسهب ب رانهی
برای هر دو مسیر ایرگذاری بین متغیرها بیشهتر  0790اسه و
همچنین با تاج ب اینک سهطح معنهاداری ایرگهذاری ههر دو
رابط کمتر از  1715اس میتاان گف ک تمامی این ایهرا
جدول  ،7اثرات مستقیم و غیرمستقیم

برآورد
استاندارد
1.2.0
1.200

لطای
معیار
1.140
1.155

نسب
ب رانی
0.410
0.341

سطح
معناداری
***
***

نتیج
تأیید
تأیید

ضریب
تبیین
1.100
1.104

بال اظ آماری معنادار و قابل قبال میباشهد .واریهانس تبیهین
شده متغیر عمقکرد کسب و کهار که در واقهع ضهریب تعیهین
تعدیل شده را نشان میدهد ،برابر  17100میباشد ،ک حهاکی
از آن اسهه کهه متغیرهههای عاامههل م یطههی و بازاریههابی
کارآفرینان ب صار مستقیم و غیرمستقیم تاانست انهد تقریبها
ب میران  0درصد عمقکرد کسب و کار را تبیین کند .همچنین
عاامل م یطی نیر لاد ب تنههایی تاانسهت اسه تقریبها به
میران  0درصد متغیر بازاریابی کارآفرینان را تبیین نماید .نتایج
مربا ب بررسی ایرا مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مدل
در جدول زیر آمده اس

متغیرهاي تحقیق بر عملکرد کسب و کار
شده در زمین بازاریهابی کارآفرینانه به بررسهی کسهب و
بازاریابی کارآفرینانه
عملکرد کسب و کار
متغیرها
کارهای کاچک و متاسط در مناطو در حال تاسع ماننهد
مستقیم غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم اثر کل
ترکی  ،پاکستان ،بنگالدش ،ایران ،عراق ،نیجری  ،آفریقهای
172.0
172.0
بازاریابی
جنابی ،کنیا ،اندونری ،آلبانی و ایال کهازوو پردالته انهد.
کارآفرینان
بسیاری از مطالعا بر اساس هف بعد بازاریابی کارآفرینان
1730.5
17200
171.95
عاامل
یطی
م
شامل پیش فعال بادن ،نهاآوری ،فرصه م هار ،ریسهک
170435
جمع کل
پذیری ،شد مشتری ،لقو ارزش و اههرم منهابع معرفهی
ایرا
شده تاسط ماریس و همکاران( )2112اس  .در این رابط
هاچی اوغقا و همکاران ( ،)2102بینش های مفیدی در مهارد
بر اساس جدول باال ،بازاریابی کارآفرینان ب صار مسهتقیم
رابط بین هف بعد بازاریابی کارآفرینان و عمقکهرد ناآورانه
ب میران  172.0بر عمقکرد کسب و کار مهایر اسه  .عاامهل
شرک های کاچک و متاسط ترکی ارائ کرده اس  ،و نتایج
م یطی نیر ب صار مستقیم ب میهران  17200بهر بازاریهابی
نشان داد ک چهار بعد بازاریابی کارآفرینان  ،یعنی فعال بادن،
کارآفرینان مایر اسه  ،و به صهار غیرمسهتقیم به میهران
ناآوری ،شد مشتری و اهرم منابع ،تأییر مثب قابل تاجهی
 171.95بر عمقکرد کسب و کار مایر اس  .در نهای مجمهاع
بر روی عمقکرد ناآوران شرک  .حمهالی ،)2105( 0نیهر تهأییر
ایرا مستقیم و غیر مستقیم متغیرههای ت قیهو بهر عمقکهرد
هف بعد بازاریابی کارآفرینان را بر عمقکهرد کسهب و کهار در
کسب و کار ب میران  170435می باشد.
صنع پاشاک کاچک در اندونری بررسی نماد و دریاف ک
بحث و نتیجه گیري
فعال بادن ،اهرم منابع ،ایجاد ارزش و شد مشتری ب طهار
در ایههن مطالع ه هههدف اصههقی بررسههی تههاییر بازاریههابی
مثب با عمقکرد کسب و کار مرتبط اس  .به طهار مشهاب ،
کارآفرینان بر عمقکرد کسهب و کارههای کاچهک و متاسهط
سادیکا ،دانا و رمضهانی ( ،)2109تهأییر هفه بعهد بازاریهابی
تکنالههاژی م ههار بههاد .بههر اسههاس ایهن ایهده که بازاریههابی
کارآفرینان را بر عمقکرد کقی یک شرک (ک از نظر کارایی،
کارآفرینانه یهک عنصهر اسههتراتژیک مافقیه شههرک هههای
سههاد ،هههدف شخص هی مالههک ،و شههرک و شهههر مالههک
کاچک و متاسط در رشد و بقها اسه  ،بسهیاری از م ققهان
اندازهگیری میشاد) در ایال کهازوو بررسهی نمادنهد .نتهایج
یافت های قابل تاجهی را در طال چند ده گذشت ب ادبیها
بازاریابی کارآفرینان ارائ کردهاند .بسیاری از مطالعا بررسی
1
Hamali
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مطالع ه آنههها نشههان داد ک ه فعههال بههادن و ریسههکپذیری
م اسب شده ایر منفی معناداری بر عمقکرد کقی شهرک دارد،
در حالیک فرص م ار ،ناآوری ،شد مشتری ،اهرم منابع و
لقو ارزش ایرا مثب معناداری بهر عمقکهرد کقهی شهرک
دارند .تعداد ابعاد بازاریهابی کارآفرینانه بها تهأییر بهر عمقکهرد
شرک های کاچک و متاسهط در ایهن مطالعه مشهاب سهایر
مطالعا قبقهی حمهالی ( )2105و ههاچی اوغقها و همکهاران
( )2102اس  .همچنین ،فاتاکی و همکاران( ،)2100بر اساس
این واقعی ک عمقکرد شرک های کاچک و متاسهط تهأییر
مثبتی بر تاسع پایدار لااههد داشه  .رابطه بهین بازاریهابی
کارآفرینان (بر حسب هف بعهد) و عمقکهرد مهالی شهرک و
عمقکرد شخصی صاحبان شرک ههای کاچهک و متاسهط در
آفریقای جنابی را بررسی کردند .نتایج نشان داد ک چهار بعد
بازاریابی کارآفرینان  ،یعنی شد مشتری ،اهرم منابع ،تمرکهر
فرص و ایجاد ارزش ب طار مثب بر عمقکرد مهالی شهرک
تأییر میگذارند .در مقایس  ،س بعد بازاریابی کارآفرینان شد
مشتری ،اهرم منابع و لقو ارزش تأییر مثب قابل تاجهی بر
عمقکرد شخصی شرک های کاچک و متاسهط در آفریقهای
جنابی دارنهد .مژکه و همکهاران ( ،)2100تهأییر هفه بعهد
بازاریابی کارآفرینان را بهر عمقکهرد شهرک ههای کاچهک و
متاسط منتخب در ایال اناگا ،0نیجری بررسی کرد و دریاف
ک ه تمرکههر فرص ه  ،ریسههکپذیری م اسههب شههده و ابعههاد
ارزشآفرینی بازاریابی کارآفرینان ب طهار مثبه بها عمقکهرد
شرک های کاچک و متاسط مرتبط اس  .ایهن یافته هها بها
نتایج مطالعا تجربی مشاب انجام شهده در سهایر منهاطو در
حال تاسع مانند ترکی  ،انهدونری ،ایاله کهازوو و آفریقهای
جنههابی مطابقهه دارد .یافتهه های پههژوهش نشههان داد کهه
ویژگیهای م یط درون سازمانی حامی تاسع ب ناعی رابط
بههین بازاریههابی کارآفرینانهه و عمقکههرد کسههب و کههار را در
شرک های کاچک و متاسط ت تاییر قهرار میدههد .بهر
اساس نتایج مطالع حاضر پیشنهادا زیر ارائ میگردد
 .0ت قیقا آتی ب اجرای مطالعا طالی در زمین بازایهابی
کارآفرینان بپردازند تا بتاان بینش واقعی روابهط متقابهل
بین م یط برنام ریری کسبوکار ،بازایابی کارآفرینانه و
عمقکرد سازمانی و مری رقابتی شرک را دریاف نماد.
 .2همچنین پیشنهاد میشاد مطالعا آتی بررسیهایی بهین
فرهنگ هی را جههه شناسههایی تفاو هههای فعالی هههای
بازایابی کارآفرینان در میهان شهرک هایی بها زمینه های
اقتصادی مختقف انجام دهد.
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مطالعا آتی بازایابی کارآفرینان سالتار عمقکرد را پهس
از تعبی سایر معیارهای مالی و غیر مالی جهه ارزیهابی
متعادلتر نقش بازایابی کارآفرینان بررسی نمایند.
شرک های تکنالاژی م ار ب مستندسازی و مدلسهازی
روی های کارآفرینان مافو در بخش بازاریابی کارآفرینان
بپردازند تا از این طریو بتاانند درس آمالت های آنهها را
در مراحل عمقکردی کسبوکارهای لاد ب کار بگیرند.
همچنین کسبوکارهای تکنالاژی م ار با تشکیل تیمی
از کارکنان با مهارتهای متفاو و بها ایجهاد چشهماندازی
مشترک بین آنها ب ایجاد بستری جهه اشهتراکگذاری
ایدهها جه ارائ لدما و م صاال نا به مشهتریان
کمک نمایند.
شرک های تکنالاژی م ار با تمرکر زدایهی در سهالتار
سازمانی لاد ب ایجاد م یط منعطف سازمانی و فضهای
تصمیمگیری مشهارکتی در سهازمان تاجه ویهژه داشهت
باشند.
شرک های تکنالهاژی م هار بها برگهرری کالسهها و
دورههههای آمازشههی ب ه ارتقههای مهار هههای بازاریههابی
کارآفرینان کارکنان بپردازند.
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