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 نوپا هایکاروکسبفرینانه در آپردازی بازاریابی کارمفهوم

 
 (رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،کاروکسب تیریگروه مد) *1ایمان رحیمی -1

 (رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،کاروکسب تیریگروه مد) 2ابوالفضل غالمی -2

 (رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،کاروکسب تیریده مگرو) 3امین گودرزی -3

 (رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،کاروکسب تیریگروه مد) امین خیاطدمحم -4

 (رانیتهران، ا ،یواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم ،کاروکسب تیریگروه مد) 4موسویدکتر زهرا سادات  -5

 

 

 چکیده:

است. در ابتدا به تعریف بازاریابی و  پا پرداختهنو یکارهاواین پژوهش به بررسی بازاریابی کارآفرینانه و ارتباط آن با کسب

های بازاریابی و ه فهم مناسبی از وجه اشتراك رشتهخلق مفهوم »بازاریابی کارآفرینانه« و رسيدن بکارآفرینی که باعث 

است، پرداخته دهای نوآورانه در بازاریابی بودهمقابل آن اتخاذ رویكرر بازاریابی و دك تأثير رفتار کارآفرینانه روی کارآفرینی و در

توان گفت، افزون بر اهميت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در شرایط نوپا می هایکاروکسبدر تعریف و بررسی  است.شده

گشای مسائل توانند گرهمی -هاائلی مانند بحران اقتصادی جهانی و همچنين تحریمناشی از مس-ناپایدار و نامطمئن امروزی 

-کارهای کوچك و متوسط نقش مهمی در اقتصاد یك کشور ایفا میومطالعات نشان داده است کسببسياری در کشور باشند. 

کوچك و دارای  هایزاریابی مرتبط با شرکتعنوان فرصتی اميدوارکننده برای توضيح باجریان بازاریابی کارآفرینانه، به .کنند

ها را به است که شرکتشود. بازاریابی کارآفرینانه، قادر به این میو از طریق اقدامات کارآفرینی هدایت  استمنابع محدود 

ا رآفرینانه رمنظور تطبيق با تغييرات شناسایی شده، کمك و راهنمایی نماید. در ارتباط بين مفاهيم پژوهش باید بازاریابی کا

منظور خلق ارزش برای به  وکارکسبها و ایجاد، رشد کردن فرصتدنبال مشتاقانة فرآیندگيری و نوعی یك روح، یك جهت

 .مشتریان دانست
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 مقدمه .1

با  یپژوهش هایها توجه به دستاوردشرکت نیهدف ا .اندگرفتهتوجه قرارمورد ،نینو اقتصاد دیدج كردیرو در پانو هایکاروکسب

در  دهیبه صاحبان ا یورآفن یو واگذار یاجتماع هایازيبه ن ییپاسخگو ،تا بازار ديتول فرآینداز  ،ورانهآو فن ینگاه دانش

مدل  كی جادیکه با هدف ا ،سازمان موقت است كی ،نوپا رکاوکسب ،فیاساس تعاربر .است یاقتصاد-یاجتماع هایطيمح

در  .شوندمینوآورانه و خالقانه بنا  هایدهیاحول نوپا  هایکاروکسب .به وجود آمده است رپذیاسيو مق ریتكرارپذ کاروکسب

انبوه محصوالت و خدمات  ديلو تو دهیکسب درآمد از آن ا یبرا یهایروش ینو در جستجو هایدهیا بافكر خوش یواقع افراد

و  ستيشان مشخص نکاروکسبکه مدل  رندیپذسكیر هایدهیبر ا ینوپا معموال مبتن هایشرکت .هستند دهیبر آن ا یبتنم

 هیبرگرداندن سرما یبرا ،و توان بالقوه باال زیاد سكیر ،کمتر یاندازراه نهیها هزآن ،نیبنابرا ؛شان در حد فرض استبازار هدف

کار یروين ،کمتر هیتواند با سرمامی یعنیشرکت بالغ دارد  كینسبت به  یشتريرشد ب تيموفق قابل ینوپا کاروکسب كی ،دنارد

 (1396)ندافی و احمدوند، . داشته باشد مییقد هاینسبت به شرکت یشتريرشد ب نهيزم ای

واضح است. در تمام این  ،کنندمیشان استفاده دآوریين بازاریابی برای رشد و سوبزرگ از قوان هایاین موضوع که شرکت

کوچك و متوسط  هایبزرگ بوده است و کمتر به بازاریابی شرکت هایها مطالعات انجام شده در خصوص بازاریابی شرکتسال

آنها  کاروکسب هایازکه بازاریابی با ني کوچك و متوسط اعتقاد دارند هایاست. بعضی از شرکت آنها پرداخته شده هایو فعاليت

گرفته در عصر چشمگير صورتالت و تحو بایست تغيير کنندسنتی بازاریابی می هایمرتبط نيست. با توجه به این مسأله، مدل

 (1395)خزایی،  .نظر قرار دهندجدید را مد

. به عنوان ها هستند، وارد استيكاصلی حاکم بر بازاریابی که برگرفته از مكتب کالس هایی به جریانهاینقد این رابطه،در 

ریزی ریشه دارد که در شرایط محيطی متغير در دوره جدید گيری عقالیی و برنامهبازاریابی سنتی در نظریه تصميمنمونه، 

تجویزی را برای  هایاساس منطق عليت، برنامه که بازاریابی سنتی بر چرا .توان از آن استفاده کردسختی می اقتصادی به

بينی وجود ندارد، استفاده از مكتب عقالیی و منطق ی که قابليت پيشهایکه در محيطدرصورتی .آوردها فراهم میتشرک

-صرفتغييرات شدید در فناوری و سالیق مد. شوگيری محسوب نمیمناسبی برای مبنای تصميم یبينی، گزینهمبتنی بر پيش

بازاریابی کالسيك اثربخشی و کارایی الزم را  هایاستراتژیبد و ابزارها و قطعيت افزایش یاکنندگان باعث شده است که عدم

ها با کمبود منابع مواجه هستند، بازاریابی با منابع کمتر، نتایج بيشتری رود در دنيای فعلی که شرکتنداشته باشند. انتظار می

وجود  ها بهکند؛ اما نتایج کمتری را برای شرکتفت میکه بازاریابی به شيوه سنتی منابع بيشتری را دریارا فراهم کند؛ درحالی

کردن وار استفاده کند. بازاریابی کارآفرینانه با اهرمبنابراین الزم است رویكردی در بازاریابی دنبال شود که منابع را اهرم .آوردمی

مشتریان در  هاییی و ارضای نيازبازارمحور آنقدر درگير شناسا هایسازمان .کردهد حدودیت را برطرف خوامنابع، این م

ابزارشده مشتریان  هایدر واقع آنها بر نياز. شوندگرا بودن غافل میپذیری و کنشکه از نوآوری، ریسك ،فعلی هستند هایبازار

 )حسينی ودهند. اند، از دست میمتمرکز هستند و فرصت توسعه محصوالت جدید را که مشتریان قادر به ابراز آنها نبوده

 (1398، همكاران

هر ساله صدها هزار  .شودیها محسوب مافراد و سازمان هایانتخاب نیتراز مهم یكی دیجد کاروکسب جادیبه ا ميتصم

نفر در سطح جهان به طور فعال در  ارديليم ميکه حدود ن شودیزده م نيشده و تخم جادیدر سراسر جهان ا دیجد ارکوکسب

% 99.۷ كایکوچك و متوسط در آمر هایشرکت (1396)سخدری و همكاران،  .هستند دیجد رکاوکسب كی جادیا یتالش برا

 %99 نيهمچن .شودیم امينکوچك و متوسط ت هایکشور از شرکت نیا اتيمال %45 .دهندیم ليکارفرما را تشك هایشرکت

 یرگذاريتاث اسطهوبه .کوچك و متوسط هستند یهاکار در استخدام شرکتیروياروپا و دوسوم ن هیها در اتحادکاروکسباز 

 اريبس تيکوچك و متوسط اهم هایبه شرکت افتهیتوسعه هایدر کشور ،در اقتصاد ینقش اساس یفایها و اشرکت نیا یباال
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 یرشد اقتصاد %8۰د و عامل حدود نکشورها دار یدر توسعه اقتصاد یها نقش محورکاروکسبدسته از  نیا .شودیداده م

 هایفرصت جادیموجب ا رایز .دارد یادیز تياهم دیجد کاروکسب جادیرو انیازا (1394زاده و همكاران، )ملك .ن هستندهاج

 دیجد کاروکسب كی یاندازراه وجودبااین .شودیو خلق ثروت و ارزش در جامعه م دیجد یفناور ديتول ،دیجد یشغل

درصد از  2۰که تنها  دهدینشان م ،ايدر دن نانیه شكست کارآفره بتوجآمار قابل .است یبزرگ سكیر رندهيبرگدر

 فيعملكرد ضع ليبه دل ،هاکاروکسب توجهی ازتعداد قابل نكهیسال ادامه داشته اند و ا سهاز  شيب ،شده جادیا هایکاروکسب

 ۷5 ،روارد صورت گرفتها کاروکسبه که در مدرس یقياساس تحقبر .رسدینم یاتيبه مرحله عملحتی  ایشوند میاز بازار خارج 

 اندر جه یچالش ،مدت سازمانبلند یاز بقا نانياطم (1396)سخدری و همكاران،  .خورندیها شكست مدرصد استارتاپ

 یزاربو ا یو راهبرد یديکننده کلزیمتما ، عاملخدمت نوآورانه بازار ایارائه محصول  ییتوانا .محور امروز استورآفن کاروکسب

و شكست  تيثر در موفقمو یاز عوامل اصل یكیبه عنوان  یابیهمواره بازار نكهیبا توجه به ا .سترقبانسبت به  یبرتر یبرا

 نیا تيموفق یبرا یبه عنوان مسئله اصل ،هاشرکت نیا تيموثر در موفق یابیعوامل بازار ییشناسا ،ها مطرح شده استشرکت

محور را در  یکوچك و متوسط فناور هاینقش شرکت ،مطالعات گذشته نكهیا نيدر ع .استدهشف یها تعردسته از شرکت

 شمرد.میبر یادیمحدود و متاثر از عوامل ز اريآن را بس یابیبازار ،داندیم تياهمرپاقتصاد و ارائه محصوالت نوآور  شرفتيپ

 ديبر تول شتريها تمرکز بگونه شرکتنیا در .شودمیها شرکت نیمنجر به شكست اکثر ا یابیبازار هایضعف دانش و مهارت

که  دیها با بازار جدبنگاه نیا .ندارد یبه توسعه محصول بهتر توجه یابیاندك است و بخش بازار یابیبه بازارتجر ،محصول است

 و همكاران،زاده )ملك .مواجه هستند یسازیالمللنيبه ب یفور ازيو غالبا ن ینامشخص فناور هایدکاربر ،هنوز شكل نگرفته

1394) 

درصد  نیا .سال سن دارند 44تا  2۰ ،رانیا تيدهم درصد جمع كی 46.1میطبق آمار رس .جامعه جوان است رانیجامعه ا

در مراکز  ليجوانان در حال تحص نینفر از ا ونيليم 4از  شيب .جوان در کشور است ونيليم 36به  بیاز حضور قر یحاک

 گرید یاز سو نيهمچن .هستند كاريها بدانشگاه النيالتحصفارغ صددر 42است که  یحال در نیکشور هستند و ا یآموزش عال

 یآماده به کار به دنبال راه یرويکه ن طیشرا نیدر ا .استدرصد  29.4در کشور  یكارينرخ ب یجهانآمار بانك نیطبق آخر

 نیا ازيبه ن ییپاسخگو یمناسب برا یبستر پانو رکاوکسب ،کند یاندازراه یکاروکسبخود  یبرا ،نهیتا با حداقل هز ،گرددیم

کار را به خود  یایکرده و جوليگسترده جوانان تحص فيط ،که دارد یهایتيجذاب با قشر بزرگ جامعه به وجود آورده است و

و  یاجتماع ،یدتصااق هاینهياز زم یاريدر بس ،بودن بازار خدماتبودن سطح خدمات و بكر نیيپا عالوه بر این، .کندیجذب م

 (1396)رحيميان، . ستهای نوپاکاروکسب تيجذاب لیدال گریاز د یگفرهن

-تر هستند. مصرفخواهتر و زیادههوشبا هم ارتباط و پيوند دارند، با امروزه از اطراف و اکناف جهان ،کنندگانمصرفاز طرفی، 

ان نوآور و مبتكر امروز رویكرد شوند. بازاریابخشنود نمی ،بی کنددیگر از آنكه کسی چيزی را برای آنها بازاریا ،کنندگان مدرن

ها و موسساتی هستيم که حاضر بيش از پيش شاهد ظهور و بروز شرکتو درحال اندرا در پيش گرفته "بازاریابی کارآفرینانه"

 (1395)خزایی،  .ندنوردمیهای نوآوری را درطلبند و مرزچالش میی بازاریابی را به و کهنهمیقدی هایمدل

 یمسائل از ناشی- یو نامطمئن امروز داریناپا طیدر شرا ی،و فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد تيبر اهم ، افزوننوپا هایکاروکسب

اما باید توجه داشت که  .دندر کشور باش یاريمسائل بس گشایگره توانندمی -هامیتحر نيو همچن یجهان یمانند بحران اقتصاد

ترین مسائلی که در این راستا یكی از مهم .ها، دارای اهميت استاندازی آنی راهبه اندازهها کاروکسب گونهنیا تيتداوم فعال

 دهی بشود، طرح بازاریابی مناسب در سطوح مختلف است.باید مطرح و پاسخ

و  ريمتغ یطينوپا مح هایکاروبسک یرونيب طيمح .ستهای نوپاکاروکسب هاییژگیاز و ایی،گرو کنش یریپذسكیر ی،نوآور

در  دیشد راتييتغ سابقه، به منابع محدودی دسترسی دارد.نوپا برخالف یك سازمان با کاروکسبست. یك بينیغيرقابل پيش
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يتا نياز به محيط . در مقابل بازاریابی سنتی ماهابدی شیافزا تيکنندگان باعث شده است که عدم قطعمصرف قیو سال یفناور

فوق، تطابق خوبی با خصوصيات  هایرسد، ویژگیبينی، اجتناب از ریسك و منابع کافی دارد. اما به نظر میتا قابل پيشنسب

نو پا  هایکاروکسبسازی بازاریابی کارآفرینانه در پژوهش قصد دارد به مفهوم رو این بازرایابی کارآفرینانه داشته باشد. از این

یابی راگرفتن راهكار بازو پا بگذارد تا کارآفرینان با در نظرن هایکاروکسبراهكار مناسب در اختيار  بپردازد تا به این طریق یك

 ی آن را باال ببرند. خود، شانس بقا و توسعه کاروکسبمتناسب با 

 

 ادبیات تحقیق .2

 بازاریابی:

رو هستيم و این نيازها ما را به تالش و بهرو ر زندگیشماری دبازاریابی با زندگی روزگرد انسان در ارتباط است. ما با نيازهای بی

آدام اسميت،  ، قانون دست نامرئیبازاریابی سعی دارد با کمترین تالش این نيازها را برطرف سازد. در واقع .کنندتكاپو وادار می

های اقتصادی به عمل بنگاهی بازاریابی را که اصوال با هدف کسب سود از سوی هاکند و تالشداری مییك بار دیگر، ميدان

شمار ی تجاری بههابازاریابی عامل اصلی موفقيت شرکت .سازدآید، به ابزاری جهت برآوردن نيازهای افراد جامعه بدل میمی

رود. واژه بازاریابی نباید با مفهوم قدیمی آن یعنی فروش اشتباه شود. معنا و مفهوم جدید بازاریابی، تأمين نيازهای مشتری می

با تكيه بر آگاهی و شناخت گوید که هدف بازاریابی افزایش فروش مورد بازاریابی می پيتر دراکر پدر مدیریت نوین در. است

-مدیریت بازاریابی عبارت از تجزیهتا کاال یا خدمت ارائه شده با نيازهای مشتری همخوانی داشته باشد. بنابراین، ؛ مشتری است

و  )خورشيدی. دشونتدوین می یی است که برای نيل به اهداف سازمانی تهيه وهامهار برنامه ریزی، اجرا وتحليل، برنامهو

 (1382 می،مقد

گيرد. از عوامل مهم در میمشتریان را دربر هاییك شرکت و هم خواسته هایی دوسویه است که هم قابليتفرآیندبازاریابی، 

)رضوانی و همكاران، . رقابتی پایدار استآوردن مزیتدستان بالقوه و بهیرفرد به مشتاریابی خلق و ارائه ارزش منحصربهباز

1396) 

است. اندیشمندان و متخصصين بازاریابی سازمان تعریف شده هایوکار در بازار به عنوان اثربخشی فعاليتکسبعملكرد 

را افزایش دهد،  اشی که بازارگراییوکارکسب د وگيرتأثير بازارگرایی قرار میوکار تحتابی بر این باورند که عملكرد کسببازاری

بازار  است و آن را به عنوان عملكرد وکارکسب هاینتيجه استراتژی کاروکسبعملكرد بازارش را بهبود خواهد بخشيد. عملكرد 

-سازی که برای بهارچهیكپ هایتوان به عنوان روندآورند. توسعه محصول جدید، فروش و توزیع را میدر روند بازار به شمار می

رقابتی  هایسازی نيازآفرینی و برطرفبازار و قادر ساختن شرکت به ارزشمرتبط با  هاینابع مهم شرکت برای نيازکارگيری م

رقابتی برای یك شرکت به حساب  هایمزیت بازاریابی از منابع مهم برای افزایش هایقابليت. اند، تعریف کردطراحی شده

ها در بازار منجر خواهد بازاریابی به عملكرد بهتر شرکت هایسازی قابليتاست. یكپارچهعملكرد شرکت مؤثر بر روی آیند و می

 (1398و همكاران، می)کری .شد

 ی است که به منظور ایجاد، برقراری ارتباط، ارائههایفرآیندفعاليت مجموعه موسسات و  از دید انجمن بازاریابی آمریكا، بازاریابی

. گفتن این نكته پيشنهاداتی است که برای مشتریان، شرکای تجاری و در مقياس بزرگتر جامعه دارای ارزش باشدو تبادل 

والت های بازاریابی شرکت دائماً با تغيير و تحمعنا که برنامهیند پویاست؛ بدینازاریابی یك فرآیند مدیریت بضروری است که فرآ

کند تا بهتر جایگاه خود در بازار را يل مقدماتی محيط، به شرکت کمك میتحلوو تجزیهرمحيطی قابل تعدیل هستند. ازاین

ریزی استراتژیك بازاریابی، تحليل محيط خارجی و داخلی با جزئيات تفصيلی با درك کند. اما در مرحله برنامهنسبت به رق

کند تا بهتر بتواند و به شرکت کمك می شودمی امها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف انجبيشتر به منظور شناسایی فرصت
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یندی است که ایجاد و حفظ تعادل زی استراتژیك با گرایش بازار، فرآریبرنامه .های بازاریابی خود را تدوین نمایداستراتژی

کار و تغييراد یا یجی متغير و متزلزل بازار محصوالت شرکت را به عهده دارد و هدف آن اهامنطقی بين اهداف، منابع و موقعيت

 (1389)رجوعی،  .بخش استیابی به رشد و سود رضایتمحصول شرکت به منظور دست

 نیکارآفری

ارزش با  جادیا فرآیند کارآفرینی را  خاص،طوربه توافق کلی دارند.دارد  یرا در پ یفرآیند ینیکارآفرکه محققان بر روی این

ام آنها برای توليد که ابزار توليد را به منظور ادغ دانندمی فرصت كیاستفاده از  یابسته منحصر به فرد از منابع بر كی یگردآور

-ر حالی که مدیر، سرپرست و هماهنگکارآفرین د (2۰15، 5کوراتكو و موریس) .دکنمیعرضه به بازار، ارائه محصوالت قابل

کارآفرین فردی است که  ك شرکت توليدی نيز هست.ر یی دهایگيرندهریز، نوآور و تصميمتوليد است، برنامه هایکننده فعاليت

مچون حال ابزار توليدی و اعتباری را ترکيب کرده تا به سود یا اهداف دیگری هپذیری است و در عينمایل و قادر به ریسك

یسك و در ی را همراه با رکاروکسبن گفت، کارآفرین کسی است که توادر مجموع می یابد.قدرت و احترام اجتماعی دست 

کردن منابع توجه و فراهمقابل هایمنظور کسب سود و یا رشد از طریق فرصتبه به هدفییابی دستی براشرایط عدم اطمينان 

 (1393غفاری، و سلك  می)معصو کند.می اندازیخدمت راه محصول یا یك کردن سرمایه بهالزم برای تبدیل

 بازاریابی کارآفرینانه

و درج  ینیو کارآفر یابیبازار هایاز وجه اشتراك رشته یبه فهم مناسب دنيرس نانهیکارآفر یابیزارمفهوم بااز خلق  یمقصود اصل

با  نانهیکارآفر یابزاریبا .بوده است یابینوآورانه در بازار هایكردیو در مقابل آن اتخاذ رو یابیبازار یرو نانهیرفتار کارآفر ريتأث

-خدمت یبه جا دیجد هایبازار جادیبه سمت ا انیمشتر یو راهبر تیبه هدا ینیو کارآفر یابیبازار ییربنایز هایجنبه قيتلف

-ارزش برتر در بازار با اهرم جادیا یموثر برا یبه مثابه منش ینیکارآفر عواق در .پردازدمی زيموجود ن هایدر بازار رفص یرسان

نظر قرار مد ،باشد نفعانیو ذ انیمشتر هایازين نیبهتر یگوپاسخکه  یهایو راهبرد فرآیند ،محصول جادیا یبرا یکردن نوآور

باورند که  نینظران بر اصاحب یبرخ شودیدر بنگاه محسوب م یرقابتتیمز جادیو عامل ا ینیقلب کارآفر زين یابیبازار .رديگیم

از ثبات  یابیحاکم بر بازار طیکه شرایزمان ،وجه اشتراك هستند حالت اول یدر دو حالت دارا ینیو کارآفر یابیدو موضوع بازار

و متحول  ایپو هایدر بازار ،حالت دوم .شودیمنجر م ،شناخته نشده هایازين ییبه شناسا ینیبرخوردار بوده و کارآفر ینسب

 .کندیم ییراهنما دیجد هایازيموجود و کشف ن هایازيتوسعه ن یرا برا یابیراهبرد بازار ینیکه در آن کارآفر افتدیاتفاق م

 (1388)رضوانی و همكاران، 

 

 بازاریابی کارآفرینانه کلیدیاصول 

( 2۰18انی و همكاران )که قهط هایهاست که در مطالع پژوهشگران مختلفاصول اصلی بازاریابی کارآفرینانه از منظر  1جدول 

 است. به آن پرداخته شده اندانجام داده

 

 (2020؛،7اوسلی،کن ؛6)القحطانی، ناصر اریابی کارآفرینانهلیدی بازاصول ک -1جدول 

 کلیدی اصول منبع

 کند.پذیری را تشویق میقبول، ریسكرآفرینانه با آگاهی از زیان قابلبازاریابی کا (2001، 8)ساراسواتی

 
5 - Kuratko & Morris 
6 - Nasser Alqahtani 
7 - Can Uslay 
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 کلیدی اصول منبع

ارتباطات با  هایو شبكه ، منابعبازاروری در کارگيری تجربه، غوطهبازاریابی کارآفرینانه با به (2008، 9)هیلز و همکاران

 یابد.ذینفعان به کارآمدی بازاریابی دست می

گيرد و از بازاریابی کار میها بهگيریاکتشافی را در تصميم هایبازاریابی کارآفرینانه روش (2009، 10)ریید و همکاران

محوری  هایچرخشپذیری، تكرارپذیری، و کند که انعطافآزمایشی پُرسرعت استفاده می

 سازد.می را ممكن

تر مراتب مسطحکند و سلسلهتر استفاده میمنعطف هایبازاریابی کارآفرینانه از ساختار (2010، 11)موریش و همکاران

 دارد.

کنندگان و کارآفرینان اهميت یكسان ها برای مصرفگيریبازاریابی کارآفرینانه در تصميم

 کارآفرینان توازن برقرار کند. انداز پيشرفتو چشم زاربا هایقائل است تا بين نياز

 گرایی در بازاریابی کارآفرینانه بيش از بازارگرایی است.اهميت مشتری (2011، 12)جونز و رولی

، 13و موریش )واسیلچنکو

2011) 

 (2012، 14)لی و همکاران

نند که برای مثال کآفرینی خالقانه استفاده میهم هایبازاریابی کارآفرینانه از رویكرد

 آفرینی، و نوآوری باز.سپاری، جمععبارتند از جمع

 (2012، 15)کوویِلو و جوزف

 (2016، 16)وِیلن و آکاکا

 آفرینی فرصت یكی از ابعاد منحصر به فرد بازاریابی کارآفرینانه است.هم

ها در زنجيره بنابراین همه طرف گيرد وکارآفرینانه همه ذینفعان را در نظر میبازاریابی  (2014، 17)لوش و وارگو

 توجه متوازن آن برخوردار هستند.خلق ارزش از 

مواجه بازاریابی  هایفصل مشترك منطق چيرگی خدمات و اثرسازی، زیرساخت (2016، 18)وِیلن و همکاران

 کند.کارآفرینانه با ابهام را فراهم می

کند و از منابع زش مبادله“ میبازاریابی کارآفرینانه ”ارزش استفاده“ را جایگزین ”ار

 رد.بگر بسيار بهره میکنش

ها در آفرینی ارزش و فرصترای همها ببازاریابی کارآفرینانه با استفاده از ظرفيت شبكه (2020، 19)قحطانی و اوسلی

نوآوری، همپردازی، ایدهد که عبارتند از همکنمیمراحل تجربه مشتری استفاده  میتما

 دورانداختن.پشتيبانی، و هم، همگذاریقيمتتوزیع، همهمتبليغات، هم

 
8 - Sarasvathy 
9- Hills et al. 
10- Read et al. 
11- Morrish et al. 
12- Jones & Rowley 
13- Vasilchenko & Morrish 
14- Lee et al. 
15- Coviello & Joseph 
16- Whalen & Akaka 
17- Lusch & Vargo 
18- Whalen et al. 
19- Alqahtani & Uslay 
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 کلیدی اصول منبع

 دهد.نگر را برای بهبود عملكرد ترویج میبازاریابی کارآفرینانه تفكر کل

در حالی که منطق چيرگی خدمات اصول زیربنایی بازاریابی کارآفرینانه را مشخص 

 دهد.کند، اثرسازی شيوه اجرای این اصول را توضيح میمی

 

: هـای کـاربرد بازاریـابی کارآفرینانـه در تحقيقات گذشته قابل تشخيص استاز زمينـه نـسبت متمـایز د سه گروه بهن وجوبا ای

شود. در این حالت، ها تـصور میبنگاههای کوچك و متوسط و در مراحل ابتدایی رشد اول اینكه بازاریابی کارآفرینانه در بنگاه

وکارهای کوچك و متوسط متـرادف خواهنـد بـود. ایـن شـيوه، اغلـب اوقـات و نـه اریــابی کسببازاریابی کارآفرینانه و باز

چـك و هـای کوهای کـارآفرین و بنگـاهبا این وجود اختالفی اساسی ميان بنگاه. طلبانـه اسـت هميـشه، خالقانـه و فرصـت

 بهتـر بازاریـابی کارآفرینانه با رشد و رفتار کارآفرینانه ارتباط متوسـط از حيـث رفتـار کارآفرینانـه وجـود دارد. بـه عبـارت

ی آنهـا ها صرفنظر از موقعيت کارآفرینانهوکارهـای کوچك با رفتار بازاریابی در آن بنگاه دارد. در حاليكه بازاریابی کـسب

دوم آنكه بازاریابی کارآفرینانه د. ها هستنبنگاهای در رفتار کارآفرینانه یـن گونـه تحقيقـات دارای اسـاس و پایـها. مـرتبط است

شود. در این حالت بازاریابی های مرسوم بازاریابی درنظر گرفته میها و روشعنوان مكمل و چتری برای برخی از تكنيك به

جامع  در یك ساختکارآفرینی  های راهبردی و عملياتی بازاریابی را با وجوهرچه، جنبهعنوان یك مفهوم یكپاکارآفرینانه، به

نظر از  و باالخره اینكه به بازاریابی کارآفرینانه به مثابهی یك رویكرد راهبردی برای کسب مزیت رقابتی صرف .کندترکيب می

، دو گونه معنا )کاربرد( برای «کارآفرینی»و «بازاریابی» اما ژرف اندیشی در معنای دو اصطالحشود. ی بنگاه، توجه میاندازه

معنای  -و البته در معنای حداقلی -از بازاریابی کارآفرینانه اغلب  :به دست می دهد «بازاریابی کارآفرینانه»الح تفسير اصط

بازاریابی کسب وکارهای نوپا با رشد سریع دریافت می شود. اما در معنای حداکثری، اصطالح بازاریابی کارآفرینانه به عنوان 

رفتاری که از سوی یك فرد یا سازمان "ی بازاریابی فهميده می شود و عبارت است از تصوری نو و در عين حال روشن از فلسفه

مشی در فرایند  یا هر دو انجام شده و طی آن با به چالش کشيدن قواعد جاافتاده و تثبيت شده در بازار، به عنوان یك خط

همه ی  انه، نوعی مبنا و الگوی رفتاری در بازاریابیهای جدید اتخاذ می شود. در دیدگاه اخير، بازاریابی کارآفرینایجاد راه حل

دو معنای یاد شده  .کندانواع کسب و کارها به دست داده و آن را به یك موضوع عينی خاص کسب وکارهای جدید محدود نمی

ار توجه می شود ریشه در مفهوم کارآفرینی دارند. بدین معنی که از یك سو به کارآفرینی به عنوان فرایند راه اندازی کسب وک

های تازه باید ی بنگاه و ماهيت صنعت مورد فعاليت، فرصتشم مدیریتی فراگير که فارغ از اندازهو از سویی دیگر به عنوان یك 

البته هدف نهایی هر دو خلق ارزش بيش تر برای مشتریان  .حداکثر بهره برداری انجام شود هابه سرعت شناسایی شده و از آن

 (1388همكاران، )رضوانی و  .ف ریشه در مفهوم بازاریابی داردبوده و این هد

 

 نهفرایند هاى کارآفرینا

شرکتى که داراى رویكرد کارآفرینى به بازاریابى است، به شيوه اى بيش فعاالنه  نوآورى را اهرم مى کند و ریســك را از طریق 

به نحوى که براى سازمان و ذى نفعان آن  (براى ایجاد، برقرارى ارتباط و تحویل ارزش به مشتریان و...)فرایند هاى بازاریابى 

ها را قادر مى سازد تا فرصت هاى تصميم کارآفرینانه، شــرکتدر واقع، قواعد و فرایند .ت مى کندمنفعت داشته باشــد، مدیری

 .ها، همگى به منابع مزیت رقابتى تبدیل شــوندردارى موفقيت آميز از فرصتهاى کارآفرینى را شناسایى نمایند تا در بهره بــ

تعامل مقوله هاى بازاریابى و  ،بازاریابی ك دیدگاه هاى کارآفرینانه درکاربرد استراتژی ،وجه اشتراك بازاریابى و کارآفرینى

داده اســت. بازاریابى مطالب زیادى براى ارائه  بخش مهمى از تحقيقات بازاریابى را به خود اختصاص  در دهة اخير ،کارآفرینى
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ســت ا يفة کليدى درون شــرکت نگاه کند که قادرتواند به بازاریابى به مثابة یــك وظکارآفرینى نيــز مى .به کارآفرینى دارد

دارد. راه مفيد براى فهم مقوله هم پوشانى ها و حوزه هاى مجزاى فراوانى   خالقيت باشد. مشارکتِ این دو دربردارندة نوآورى و

و درك موضوع، بررسى بازاریابى کارآفرینانة یك وجه اشتراك ميان بازاریابى و کارآفرینى است. ترکيبى که در آن، دو رشتة 

تراك را این گونه تعریف مى کند: علمى اصول و کاربردهاى خود را با هم به اشتراك مى گذارند. مفهوم کلى یك وجه اش

در  «ن، هر دو سيستم و یا رشتة علمى مفاهيم، اهداف و رفتارهاى هدف مند یكسانى را به اشتراك مى گذارند.فضایى که در آ»

مواجهه با این دو سيستم، به عنوان یك کل، ارزیابى خصوصيات و مشخصات اساسى هر یك از دو سيستم و تمرکز بر روى 

بازاریابى مرسوم در محيطى باثبات به کار مى آید، جایى  .اریابى استها، هدف ایجاد رویكردى نوآورانه به بازو تفاوتاشتراکات 

که شرایط بازار پيوسته و برقرار است و شرکت به صورت واضح و آشكار نيازهاى مشاهده شدة مشتریان را تأمين مى کند. حال 

شود، جایى که اوضاع بازار گسسته  در محيطى بى ثبات و نامعين مطرح مى (کارآفرینى کارآفرینى بماهو) آنكه کار آفرینى ناب

 :کارآفرینى در دو حوزه وجود دارد است و نياز بازار شفاف و آشكار نيست. هم پوشانى بازاریابى و

  .نى مى کندرا پشتيبا جایى که وضع بازار پيوسته است و کار آفرینى فرآیند شناسایى نيازهاى مشاهده نشده .1

در یك محيط جدید رهنمون مى  رینى، استراتژى بازاریابى را براى توسعة نيازهاى موجوددر بازار گسسته، جایى که کار آف .2

 (1388)رضوانی و همكاران،  کند

 :کاروکسب

در آن کاالها و خدمات د که شویا سيسـتم اقتصـادی اطـالق میکار در معنای عام به سازمان ودر فرهنگ واژگان تجاری، کسب

گذاری و مشتریان کافی نياز دارد که وکـاری بـه نوعی از انواع سرمایهشوند. هـر کسـبدله میسب پول مبابا هم یا برای ک

بتوان خروجی محصول را به آنـان بـا رونـد پایداری فروخت و به سود دست یافت. اما آنچه در این تحقيق مورد بررسی قرار 

آميز به آن است. یك کسب و کار مخاطره هاین یكی از ویژگیآميز بوداست که مخاطره کاروکسبخصوصی از هع بگيرد، نومی

وکارهای مخاطره آميز، بنا بر نيازی که در بازار به وجود آمده است، شود. اکثر کسبکوچك هم شناخته میکاری وعنوان کسب

شود و خاصی مشخص میکنندگان به کاال یا خدمات شوند. نياز مصرفق میای که در بازار وجود دارد، خلیا کمبود عرضه

-سازی آن و در نهایت فروش آن خدمت یا محصول به بازار هدف میگذاران اقدام به توسعه ایده و تجاریکارآفرین و سرمایه

 (1396)ندافی و احمدوند،  .کنند

 کسب و کارهای متوسط و کوچك:

کنند. در نتيجه، عملكرد شور ایفا میکارهای کوچك و متوسط نقش مهمی در اقتصاد یك کوبمطالعات نشان داده است کس

درصـد رشـد  8۰ها حـدود مردم جامعه دارد. این بنگاه کارهای کوچك و متوسط ارتباط تنگاتنگی با عملكـردوبخش کسب

متوسط در توسعه  کارهای کوچك ووـبدهنـده نقـش محـوری کسشوند و این مسئله نشاناقتصـادی جهان را شامل می

 (1395)جليلی، ست. ااقتصادی کشوره

وکارهـای کوچـك و ای کوچـك و متوسـط اسـت. این کسبهـدرصد از اقتصاد تحت تسلط شرکت 98در ایران بيش از 

های صـنایع کوچك و شهركاسـاس گـزارش سـازمان کننـد. بـررشد اقتصادی ایفا می سزایی در توسعه ومتوسط نقش به

-دهند. آسيبنفر کارمند تشكيل می 5۰های با کمتر از ی اقتصادی در ایران را بنگاههادرصد بنگاه 9۰صنعتی ایران، حدود 

ها، مطالعه بر روی دالیل موفقيت یا شكست آنها و ارائه مدل بومی موفقيـت کسب و کارهای کوچك و شناسی این بنگاه

المللی نماید. ی آنها در بازار بينپذیررقابتتوجهی به ارتقای کـارایی، بهبـود عملكـرد و واند کمك شایانتاست که می متوسط

 (1395جليلی، )
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 کارهای نوپا:وکسب

گذار به صورت فردی شكل گرفته و این یك کارآفرین و یا یك بنيان هایی است که بر اساس ایدهوکارکسبآپ، استارت

 وکارکسبها، مدلی از آپتر، استارتپذیر است. به بيانی دقيقشونده و مقياسكرارت وکارکسبك مدل ی شرکت در جستجوی 

از مشتریان و حل مسئله هستند. کردن نيها به دنبال برطرفوکارکسبهستند که توسعه، جز الینفك آنها به شمار رفته و این 

 وکاربکسدیكی معنایی وجود دارد، با این تفاوت که کارآفرینی به هر رو ميان مقوله استارتاپ و کارآفرینی قرابت و نزازاین

گيرند. یك کارآفرین مستقل اشاره دارد که کمتر با نيت گسترش فراگير و شهرت افزایی شكل می هایالشبرآمده از افكار و چ

داشته، کارکنان زیادی را به استخدام خود ی از فردیت هایجدیدی که تمایل به ر هایوکارکسبها به آپکه استارتدرحالی

ها با عدم اطمينان محيطی باالیی مواجه بوده و همچنين نرخ آپپذیری دارند. استارتمقياسدرآورده و داعيه گسترش و 

و  گذارند، استعداد و ظرفيت باالیی برای رشدکنند، اما اقليتی که این سدها را پشت سر میشكست باالیی را نيز تجربه می

 (1398)خاشعی و اسدی، اثرگذاری خواهند داشت. 

 پا:نو هایکاروکسب پیش روی هایچالش

مشتری که کليدی نكته این خود، ایده بر اندازه بيش از تكيه با ها آپاستارتاز بازاریابی و جذب و نگهداری مشتریان بسياری 

 بهتوجه ولی آیند، برمیمشتری جذب پی در معموال آنها کنند. میفراموش را  استشرکت بقا عامل  ترینمهممند عالقه

 .شوندمیروبرو مشتریان ماندگاری عدم با ناگزیر و گرفته  نادیدهرا  مشتری هایخواسته

 یگیر نتیجه و بحث .3

ینده ادیگر با سرعتی فز میعل هایها و پيشرفتآوریفن .باشد، بازاریابی جسم آن است کاروکسباگر کارآفرینی روح 

گردند. در چنين محيط ار میکنند که موجب افزایش بيشتر ابهام در بازکنندگان ارائه میی نو به مصرفهایرمحصوالت و راهكا

شدن ها پيوسته در حال کوچكترکاروکسبمحصوالت و  هایکه چرخه هایهکنندو سردرگم جوش، پيچيده، آشفتهوبپُرجن

جدید  هاییافتن فرصتها باید دائما در پیاست که شرکتمبهم  ایهتجاری فعلی به گون هایفرآیندبينی سود هستند، پيش

بينی، کاهش موانع پُرخطر با کاهش امكانات پيش هایها در شرایطی قرار دارند که باید پيوسته در محيطامروزه شرکت، باشند

ها طورکلی، شرکتخود ادامه دهند. به یهامنعطف و متغير جدید به فعاليت هایو ساختار د به بازار، اهداف متغير مدیریتیورو

و چابكی مواجه  یبرای افزایش سطح نوآوری، پيشگام هایفزآیند هایبازاریابی خود با فشار هایکردن راهبردبرای دنبال

ت، بازاریابی تمرکز داشته اسو  سال گذشته، تحقيقات زیادی بر ارتباط کارآفرینی 3۰در  (2۰2۰، یو اوسل یقحطانال) .هستند

بازاریابی  بيشتر این تحقيقات شامل تمایز .اندتمرکز داشته بازاریابی کارآفرینانه شماری بر توصيف و تعریفتحقيقات بی

در  (2۰2۰، 2۰)اگرز و همكاران بازاریابی مانند بازاریابی نوآوری یا رویكرد کالسيك بوده است. هایاز سایر رویكرد کارآفرینانه

کار بازاریابی به هایبردکارآفرینان را برای توسعة راه هایشود که رفتارها و نگرشی بررسی میهایروشبازاریابی کارآفرینانه، 

-ها و ایجاد و رشد کسبکردن فرصتمشتاقانة دنبال فرآیندگيری و نوعی بازاریابی کارآفرینانه را یك روح، یك جهت .بردمی

بازاریابی . دانندپذیری میشدن در بازار و انعطافوآوری، خالقيت، فروش، غرقمنظور خلق ارزش برای مشتریان از راه نوکار به

ی هایها برای خلق ارزش برای مشتریان، مدیریت روابط آنها با روشفرآینداز  ایهعها و مجموبازآفرینی فرصت ،کارآفرینانه

. )نوری و همكاران، سود به همراه دارد ،ان سهامپذیر و با ابتكار عمل است که برای بنگاه و ذینفعان و صاحبنوآورانه، ریسك

-و راه هافرصت بيتعق فرآیند نيو همچن یريگجهت كیروح،  كیرا »به عنوان  نانهیکارآفر یابیبازارمن لتها و لزيه( 1395

و  یسازبازار، شبكه فروش، فرورفتن در ت،يخالق ،یورآنظر گرفتند که با استفاده از نو رشد درروبه هاییگذارهیو سرما یانداز

 
20 Eggers et. al. 
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با ، مورگان و همكاران (2۰2۰، 21)کرك و همكاران شود«.می یقبول مشترقابل زشار جادیروابط موجب ا قیطر انعطاف از

شده درمورد ترین تعاریف ارائهترین و مهمگرفته روی بازاریابی کارآفرینانه، سه تعریف را پذیرفتهصورت هایبندی پژوهشجمع

 :کنندرآفرینانه معرفی میبازاریابی کا

آوردن و حفظ مشتریان سودآور دست ها برای بهبرداری پيشرو از فرصتشناسایی و بهره عنوانبازاریابی کارآفرینانه به -1

 نوآورانه به مدیریت ریسك، مدیریت منابع و خلق ارزش؛  هایکارگيری رویكرداز راه به

ارزش مشتریان از ق وکارها برای خلکسب ها و برپاییکردن مشتاقانة فرصتالدنب فرآیندعنوان بازاریابی کارآفرینانه به -2

 پذیریسازی و انعطافقيت، شبكهالراه نوآوری، خ

ای خلق و توزیع ارزش برای پذیر برنوآورانه، پيشرو و ریسك هایعنوان ترکيب فعاليت بازاریابی کارآفرینانه به -3

 نمشتریا

که تصميمات درصورتی .همراه با ریسك استطلبانه و بيشتر قانه، فرصتالرآفرینانه غيررسمی، ختصميمات در رفتار بازاریابی کا

شود و همچنين، رفتار بازاریابی کارآفرینانه از تفكر کارآفرینانه استخراج می. است ایهرسمی، ساختارمند و دنبال ،سنتی بازاریابی

انند ميل به نوآوری، م هایمتمایزکنند هایکارآفرینان ویژگی. کندن میذهن کارآفرین دامنة بازاریابی کارآفرینانه را تعيي

ها بازاریابی کارآفرینانه را از و همين ویژگی کندمحوری دارند که آنها را از غيرکارآفرینان متمایز میپذیری و فرصتریسك

 ازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی سنتی نيست، بلكهعامل متمایزکنندة ب گمان، آميخته بازاریابید. بیسازبازاریابی سنتی جدا می

کند و بازاریابی کارآفرینانه و سنتی را از هم متمایز محتوا و ترکيبات آميخته بازاریابی است که کارآفرین عرضه و انتخاب می

 (1395)نوری و همكاران، . کندمی

 نيازمند این هستند نانیارآفرک، باشدکوچك و متوسط نامناسب  هایبنگاهارائه به  یبرا یابیبازار یسنت هایروش کهمیهنگا

نمایند. بازاریابی  نیگزیجا انهنیکارآفر یابیمانند بازار دیجد یو اقدامات نوآورانه تفكراتو آنها را با  آموختهرا  یاصول سنتکه 

-فرصت بر روی ، تمرکزنگریاساسی: پيش لی واصهفت بعد  شده و داراییافته، شناختهنسازما یريگعنوان جهتبه کارآفرینانه

)سادیكو دوشی و  .شودشناخته می ارزش جادیمنابع و ا کارگيریهب ی،مشتر کثرت ن،بودنوآورشده و محاسبه یریپذسكی، رها

 (2۰19، 22همكاران

 یاندازراه ریپذ اسيتكرار و مققابل یمدل تجار كی یجستجو یاست که برا یپ سازمانآاستارت ف،بالنك و دور فیطبق تعر

 هایییاز دارا دیلزوماً با یریپذاسيبه اهداف مق یابیدست یبرا آپ،استارتکننده با توجه به کمبود منابع مشخص .استشده

 گرانیها به عنوان بازپآاستارت ی،جهان دیدر اقتصاد جد. اهرم استفاده شود نوانبه ع یانسانهینامشهود مانند دانش و سرما

در  ی،اشتغال و رشد اقتصاد جادینقش آنها در ا ،موضوع نیا تياهم ليدل .شوندیدر نظر گرفته م یر توسعه اقتصادد یديکل

که باعث  یاملعو .شوندیاشتغال شناخته م جادیمهم ا هایبه عنوان محرك ،هاپآاستارت .است یو صنعت یمل ایهسطوح منطق

الزم است  .کنندیم یها بازپآو توسعه استارت جادیا تيدر موفق مینقش مه ،شوندیدر منطقه م نانهیکارآفر طيمح كیخلق 

موفق را خلق و پرورش  هایپآتعامل داشته باشند تا بتوانند استارت گریكدیبا  ستمياکوس كیهمانند  یطيمح نيعناصر چن

 (1399و همكاران، )تاری  .دهند

 
21 Circk et. al. 
22- Sadiku-Dushi et. al. 
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. رسدیم درصد 9۰نرخ به  نیا عیاز صنا یباالست و در برخ اريها بسپآتارتکه نرخ شكست اس ،دهدیمطالعات نشان م جینتا

اما درباره عوامل  ،دارد وجود میاتفاق نظر عمو ی،در رشد اقتصاد دیجد هایکاروکسب تيدر مورد اهم رسدمی نظر به اگرچه

را به  ایهنوپا توجه گسترد هایرکتش تيعدم موفق. وجود ندارد یاجماع نيچن اهشرکت نیا تيموفقعدم ای تيموثر بر موفق

د تا با نکن ینگر را طراحندهیآی/نيبشيپ هایند تا انواع مختلف مدلهست از محققان در تالش یارياست و بسخود جلب کرده

نمودند عوامل  یاست که سعبوده نياز مطالعات چن یتعداد كردیرو ی نمایند.نيبشيرا پ دیشرکت جد كیسرنوشت  ،تيموفق

 ،نیمرتبط با کارآفر یعوامل ،مطالعات نیا جینتا .ندیرا مشخص نما دیجد کاروکسب كیدر  تيموفقعدم ای تيبه موفق نجرم

)تاری . استپ را ارائه نمودهآاتخاذ شده در استارت هاییکند و استراتژیم ینیآفردر آن اقدام به کار نیکارآفر یصنعت ایبخش 

 (1399 و همكاران،

فرد بهشدن به یك مكتب فكری منحصرابی است، که ظرفيت توسعه و تبدیلفرعی بازاری هایی کارآفرینانه، یكی از شاخهبازاریاب

را برای پيشبرد نظریات  ایهبا اهداف رشد عالی، امكانات بالقو هایکردن مبنای نظری برای شرکتدر بازاریابی را دارد و با فراهم

کارگيری زش به معنای بهتواند مفيد باشد که در آن خلق اررکيب رشته بازاریابی با کارآفرینی نيز میکند. تبازاریابی ارائه می

ها در برداری از فرصتو بهره خلق، ارزیابی ی کارآفرینانه برایبازاریاب فرآیندست. هابرداری از فرصتمنابع در یافتن و بهره

 هایمحدود نيست، بلكه سازمان 23بنگاه به مشتری هایینانه نه فقط به سازمانبزرگ ضروری است. بازاریابی کارآفر هایسازمان

سازی و نوآوری است. کارآفرینانه برای ایجاد ارزش از طریق شبكهبازاریابی که نيازمند  ،شودرا نيز شامل می 24بنگاه به بنگاه

یابی به افزایی است، که برای دستهم فرآینده یك بازاریابی کارآفرینانه فقط حاصل جمع بازاریابی و کارآفرینی نيست. بلك

بازاریابی کارآفرینانه را اتخاذ  ی که رویكردهایسنتی، شرکت هایرقابتی، نيازمند تيزهوشی است. در مقایسه با شرکتمزیت

ی که به دنبال رشد هایتر دارند. شرکتمراتب سازمانی مسطحکنند و سلسلهپذیرتر استفاده میانعطاف هایکنند از ساختارمی

ابهام  تا در شرایط قرار دهند هستند باید از طریق بازاریابی کارآفرینانه تمرکز اصلی خود را بر روابط بلندمدت با مشتریان

یابی به فرصت و دستآورد که بر خلقگ سازنده پدید میبتوانند به رشد مطلوب دست یابند. بازاریابی کارآفرینانه یك فرهن

در رقابت  ها را کاهش دهند،توانند با استفاده از بازاریابی کارآفرینانه هزینهها میاین، شرکتبرابتی تاکيد دارد. عالوهقرمزیت

انجامد که از ابتدا در ی میهایرقابتی دست یابند. بازاریابی کارآفرینانه به عملكرد برتر سازمانتا به مزیتهایو ن متمایز باشند

انجامد. کوچك و متوسط می هایشوند. گرایش به بازاریابی کارآفرینانه به رشد بلندمدت بنگاهد میمقياس جهانی متول

ریابی کارآفرینانه به مزیت رقابتی موقت دست یابند. مشابه دیدگاه تومرونگرونج و راسال، کارگيری بازاتوانند با بهها میسازمان

خوانی دارد(، رقابتی مبتنی بر منابع همدانند )و با نظریه مزیتزمانی میسا هایگرایی را قابليتگرایی و کارآفرینیکه مشتری

توانند از آن برای ها میمنابع منحصر به فرد در نظر بگيریم که شرکت بازاریابی کارآفرینانه را یكی از هایتوانيم قابليتمی

رآفرینانه و عملكرد سازمانی، تحت تاثير عوامل محيطی مثل یابی به مزیت رقابتی استفاده کنند. رابطه بين بازاریابی کادست

ير مثبت بر رابطه بازاریابی کارآفرینانه با کنندگان تاثآوری و شدت رقابت قرار دارد که قدرت تامينآشفتگی بازار، آشفتگی فن

 (2۰2۰، یوسلو ا ی)القحطان .که رشد بازار تاثير منفی بر این رابطه داردعملكرد سازمانی دارد، درحالی

کوچك و دارای منابع  های، به عنوان فرصتی اميدوارکننده برای توضيح بازاریابی مرتبط با شرکتانهکارآفرینجریان بازاریابی 

 هایکوچك به سوی شرکت هایی تحقيقات از شرکتشود. متعاقبا حوزهو از طریق اقدامات کارآفرینی هدایت می محدود است

ی ها، بدون توجه به اندازهتواند برای انواع شرکتمی انهدهند که بازاریابی کارآفرینست. مطالعات نشان میاافتهبزرگ توسعه ی

عنوان پارادایم نوین بازاریابی ه به منظور پاسخ به تغييرات در محيط تجاری، ب انهکارگرفته شود. بنابراین بازاریابی کارآفرینهآنها ب

 
23 - B2C: Business to Customer 
24 - B2B: Business to Business 
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 قادر به این است انهکارآفرینبازاریابی بياندیشند. بازاریابی  انجام هایکند تا به شيوهك میها کمظاهر شده است که به شرکت

د. کارآفرینی عملكردی تجاری نيست و بيشتر شده کمك و راهنمایی نمای اییسمنظور تطبيق با تغييرات شنابهها را که شرکت

باید توابع بازاریابی را  هاکارآفرین .استپذیر و نوآورانه نه، ریسكفعاال هایی مدیریتی است که اغلب وابسته به روشیك شيوه

بازاریابی  هایبه فعاليت انهی بازاریابی کارآفرینمت موفقيت بكار ببرند. اغلب واژهتشان به سدهی تجارمنظور جهتدرستی و بههب

خالقيت و عدم  هایباید متكی بر تاکتيك شود که دارای منابع محدود بوده و بنابراینمیکوچكی مربوط  هایدر شرکت

یابيم که آنها حداقل سه عنصر میکنيم، دربازاریابی و کارآفرینی را تحليل میکه تعاریف مرتبط با  میپيچيدگی باشند. هنگا

ی عناصر ترکيبمدیریتی تاکيد دارند. دوم اینكه، هر دو بر ترکيبات متمایز،  فرآیندمشترك دارند. اول اینكه هر دو بر اهميت 

 هایها و مهارتداشتن تعهد به فرصت زمينه است. بخشی از تعاریف هر دوبازاریابی و منابع تأکيد دارند و سوم، ایجاد ارزش

کنند. توانایی شوند که بازاریابی کارآفرینی را از بازاریابی سنتی متمایز میی شناخته میهایبه عنوان فاکتور ،هاشناسایی فرصت

 .(2۰19ن، و همكارا یدوش كوی)ساد .دهدکه شرکت را به سمت موفقيت سوق میی است هایانتخاب فرصت شرکت در
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