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مریم قاسمی ،1ليال کریمی

 1کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ،دانشگاه ایالم.
 2کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه ایالم.
نام نویسنده مسئول:
ليال کریمی

تاریخ دریافت1400/02 /05 :
چکيده

تاریخ پذیرش1400/04 /12 :

گردشگری یکی از بزرگترین و سریع الرشدترین صنایع در جهان است و همچنین مهمترین منبع
درآمد ،اشتغال و ثروت در بسیاری از کشورهاست .اما گردشگری برای اینک بتواند به این رشد
سریع و نقش موثر خود در زمینه تولید ،درآمد و اشتغال ادامه دهد و به نیازهای متنوع بازار پاسخ
مناسب دهد ،نیازمند تلفیق با نوآوری است بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بازاریابی
کارآفرینانه بر گردشگری کشاورزی استان کرمانشاه است ،که با روش توصیفی ،همبستگی و با
هدف کاربردی انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش فعاالن حوزه گردشگری و بازاریابی بودند
که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمع آوری دادهها
پرسشنامه بود ،که روایی آن از نظر اساتید این حوزه تایید شد و پایای آن با استفاده از الفای
کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرمافزارهای Smart
 PLS2و  Spss22استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه بر
گردشگری کشاورزی تاثیر مثبت و معناداری دارد .عالوه بر این نتایج پژوهش نیز حاکی از این بود
که نوآوری معطوف به مصرف کننده و خلق ارزش بیشترین تاثیر را بر گردشگری کشاورزی دارد.

واژگان کليدي :بازاریابی کارآفرینانه ،گردشگری کشاورزی ،کسب و کار ،کارآفرینی
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کسب و کارهاي موفق حوزه گردشگري استان کرمانشاه

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر گردشگري کشاورزي
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مقدمه
اقتصاد غیر متمرکز جهان ،در را ستای بازدهی مناسب ،ترکیبهای مختلفی را شکل میدهد ،یکی از این ترکیبها ،تلفیح
بخش های کشاورزی و خدمات به منظور ایجاد گردشگری کشاورزی است .گردشگری کشاورزی به عنوان راهبردی بدیل ،می
تواند در زمینه توسعه پایدار روستا یی و کشاورزی کمک شایانی نماید .مقصد گردشگری باید طی ی ک دوره زمانی خود را با
یک مشخصه خاص به جهانیان بشناساند تا گردشگران براساس آن مشخصه ،مقصد خود را تعیین کنند (کریمی و اسکندری،
 .) 1399امروزه ،دی گر کشاورزی صرف و پرداختن به فعالیتهای سنتی آن ،نمیتواند جوابگوی نیازهای جوامع روستایی باشد.
توسعه نیافتگی و مسائل و مشکالت حاد نواحی روستایی نیز روزبهروز افزایش یافته و حتی به شهر نیز منتقل میشوند .ازطرفی
ویژگی چند کارکردی بخش کشاورزی و سهم آن در تولی د و نقش سرزمینی ،محیط زیستی ،اجتماعی و فرهنگی ،باز تعریفی
از نقش بخش کشاورزی را در چارچوب توسعه روستایی ضروری میسازد .دیگر نمیتوان بخش کشاورزی را به سادگی براساس
میزان تولید ،درآمد و اشتغالزایی ارزشیابی کرد؛ بلکه کشاورزی افزون بر تولید محصول ،باید برمبنای مفاهیمی همچون حفاظت،
فعالیتهای تفریحی و اوقات فراغت ،ارزشهای غیرمصرفی و سایر دغدغههای موجود و درحال پیدایش افراد ،ارزشیابی
شود (نوروزی و فتحی .) 1397 ،اخیرا مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران با بحران و ناپایداری قابل توجهی رو به رو شده
اند .مواردی از قبیل تغییرات آب و هوایی و خشکسالی های حاد و طوالنی مدت ،بحران آب ،مهاجرت و کاهش جمعیت روستایی،
استفاده ناکارآمد از نهاده های شیمیایی ،بازده پایین کشاورزی و همچنین حذف حمایت های دولت باعث شده تا بخش
روستایی و کشاورزی ایران مسیر ناپایداری را دنبال کنند .بحث اشتغال به عنوان نقطه عطف این بحران ها محسوب می شود.
از این رو ،بسیاری از کشورها که درگیر چنین مشکالتی هستند ،ناگزیر به ایجاد فرصت های اشتغال غیر کشاورزی برای
روستائیان روی آورده اند .دراین خصوص ارزیابی و سنجش منابع ،جاذبهها ،سطح پذیرش جامعه کشاورزان و گردشگران نسبت
به گردشگری کشاورزی و توسعه آن از اولین مراح ل برنامه ریزی گردشگری است .کشاورزی چندکارکردی میتواند به عنوان
پاسخی برای چالش های محدودکننده اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و فرهنگی در روستا باشد .در این سیستم ،فعالیت
کشاورزی فراتر از کارکرد اصلی آن ،می تواند مجموعه گسترده ای از امکانات همچون حفظ زمین ،مدیریت پایدار منابع طبیعی
تجدیدپذیر و حفظ تنوع زیستی را فراهم کرده و رونق بخشیدن به زندگی اقتصادی ،اجتماعی بسیاری از مناطق روستایی را
موجب شود .گردشگری کشاورزی یکی از عوامل مؤثر بر متنوع کردن فعالیتهای گردشگری به ویژه طبیعتگردی ،اقتصاد
کشاورزان و ارتقاء سطح درآمد آنان است؛ اما توسعة گردشگری کشاورزی در هر منطقهای نیاز به شناخت دقیق توانمندیهای
آن دارد تا موجبات پذیرش جامعة هدف را بهصورت پایدار فراهم آورد( .نوزری و فتحی .) 1397 ،الزم به ذکر است کشاورزی که
قصد دارد تا مزرعه خود را به محلی برای بازدید گردشگران مبدل سازد باید از پیش تعیین نماید چه فعالیتهایی در مزرعه
مجاز و قابل انجام است و پس از آن به آماده سازی ملزومات اقدام نماید و تجربه با کیفیت و کم نظیری را برای گردشگران
رقم زند .گردشگری به علت خدم اتی بودن از حساسیت ویژهای برخوردار است .ناملموس بودن ،بودن از ویژگیهای این صنعت
خدماتی و غیر تملکی ،تفکیک ناپذیری ،ناهمگونی ،ناپایداری خدماتی هستند که در فرآیند برنامهریزی برای بازاریابی ،لزوم
استفاده از یک مدل ترکیبی بازاریابی را آشکار میکند (رضایی و حیدری .) 1387 ،جهانی شدن باعث تغییراتی در بازاریابی
سنتی و در نتیجه ایجاد و توسعه اشکال جدید بازاریابی میشود .بنابرا ین به منظور پاسخگو یی به این تغییرات در محیط
کسبوکار  ,آنها به عنوان ی ک الگوی بازاریابی جدید ظهور کردهاند که به شرکتها در تجدید نظر در نحوه بازاریابی آنها
کمک میکند .بازاریابی کارآفرینانه قادر است به شرکتها کمک کند تا زنده بمانند و با تغییرات شناساییشده در روز سازگار
شوند ( سادیکو دوشی  1و همکاران .) 2019 ،از آنجا که مدیریت در بازاریابی به دنب ال هماهنگی بین عرضه و تقاضا است :اگر
شکافی بین منحنیهای عرضه و تقاضا در دوره های مختلف سال وجود داشته باشد ،راهبردهایی مانند :تشخیص بخشهای
جدید بازار ،بهبود تبلیغات فروش و برنامههای موضوعی ویژه می تواند خأل ناشی از پایین بودن تقاضا نسبت به ظرفیت مطلوب
را پر کند (کالرك .) 2005 ،لذا صاحبان کسب و کارها باید اصول سنتی را از یاد برده و آنها را با افکار و اقدامات نوآورانه
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جدیدی جایگزین کنند ،مانند بازار یابی کارآفر ینانه .بازاریابی شرکتهای کوچک به دلیل برخورداری از خاصیت کارافرینی در
حقیقت سبک متفاوتی است که بر مبنای شناخت ،پاسخ دهی و واکنش صحیح به رقابت و فرصت گرایی اجرا می شود .بازاریابی
کارآفرینانه بر تاکتیکهای خالقانه و ساده تکیه میکند .همچنین برای توصیف اقدامات بازاریابی برنامهریزی نشده  ,غیر خطی
و نظری اتخاذ شده توسط کارآفرینان استفاده میشود (سادیکو دوشی و همکاران .) 2019 ،لذا باتوجه به توانمندیها و زمینههای
بالقوه ای که در بخش کشاورزی کشور ایران وجود دارد ،میتوان اذعان داشت که یکی از موضوعاتی که در پژوهشهای توسعهای
و کاربردی ب ه آن کمتر توجه شده ،بازاریابی کارآفرینانه و توسعه گردشگری کشاورزی است  .پس نتیجه این پژوهش میتواند
به کسب و کارها و شرکتهای فعال در این زمینه کمک شایانی نماید.

مبانی نظري
گردشگري کشاورزي
اصطالح “گردشگری کشاورزی  ”2چهره جدیدی از گردشگری و بخشی از گردشگری روستایی محسوب میشود .به طور
کلی به هر گونه فعالیتی که در مزرعه یا مرتع انجام میشود و اجازه می دهد تا عموم مردم ،برای سرگرمی ،تفریح ،یا با اهداف
آموزشی ،برای دیدن و لذت بردن از فعالیتهای روستایی مانند کشاورزی ،دامداری ،فعالیتهای تاریخی ،فرهنگی ،برداشت
محصول دست چین ،فعالیتهای طبیعی و جاذبهها به مزرعه مراجعه کرده گردشگری کشاورزی گفته میشود .توسعه
گردشگری کشاورزی در مناطقی که دارای پتانسیل الزم برای توسعه گردشگری را دارند ،یکی از راهبردهایی است که برای
تقویت نواحی روستایی مطرح شده است .در اقتصاد ایران ،گردشگری کشاورزی می تواند با توجه به گوناگونی محیطی و مزیت
های نسبی موجود در آن به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مدنظر قرار گیرد (پوزرجمهری و همکاران،
 .) 1396و اکثر کشورهای جهان این نوع گردشگری را به عنوان راهبردی نوین برای توسعه اجتماعی -اقتصادی ،احیا و بازسازی
نواحی روستایی مدنظر قرار داده اند .کارآفرینی گردشگری کشاورزی در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است
و کشورهای مختلف جهان جهت ترویج و ارتقای آن تالش زیادی نمودهاند .صاحبنظران بر این باورند که کارآفرینی گردشگری
کشاورزی میتواند به عنوان راهبردی جدید نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی ایفا نماید .از بعد اقتصادی،
میتواند به متنوع سازی کشاورزی کمک کند و یک منبع درآمد مکمل برای کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصتهای
شغلی جدیدی را در جوامع روستایی فراهم نماید و بد ین طریق فقر ،بیکاری و مهاجرت را کاهش دهد .از بعد زیست محیطی
میتواند به حفاظت از محیط زیست ،اکوسیستمها و زمینهای کشاورزی کمک نماید و خسارتهای زیست محیطی و آلودگی
های کشاورزی را کاهش دهد .از بعد اجتماعی-فرهنگی این نوع گردشگری میتواند فرهنگ و سنن روستایی را حفظ نماید،
وضعیت اجتماعی کشاورزان را بهبود دهد و زنان کشاورز را توانمند سازد .ولیکن توسعه گردشگری کشاورزی با چالشها و
مشکالت فراوانی از جمله مشکالت برنامه ریزی ،کمبود منابع مالی و انسانی ،آموزش و حرفه ایگری روبرو میباشد (کریمی،
 .) 1393یکی از این مشکالت مربوط به بازاریابی است؛زیرا اگر کارآفرینی روح یک کسبوکار باشد  ,بازاریابی گوشت آن است
(الم و هالکر .) 2015 ،به طوریکه مهارت اندك بازاریابی در کسب وکارهای کوچک ،اغلب به سطوح پایینتر عملکرد ،ریسکهای
باالتر و شکست منجر میشود .برخورداری از ی ک رویکرد ناشی از بررسی و تحلیل کسب وکارهای کوچک موفق ،نیاز اساسی
اینگونه کسب وکارهاست.
بازاریابی در گردشگري
بازاریابی به طور دقیق نه یک علم و نه یک هنر است (جفرسون و لیکوریس .) 1998 ،بطور کلی بازاریابی فرآیند مسئوالنه
برای شناخت ،پیش بینی و تأمین نیازهای مشتریان به شکل سودآور تعریف شده است که جهتگیری و گرایشهای مشتریان
را در عمل اجرا میکند که به دلیل ماهیت و طبیعت گردشگری ،ارایه تعریفی جامع از مقوله بازاریابی آن نیز تا حدودی با
Agri Tourism
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دشواری همراه است .چرا که تغییرات و تحوالت و به تبع آن ،پیش بینی شرای ط آتی بازارها بسیار دشوار است و به مؤلفههای
بسیاری از جمله شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی وابستگی زیادی دارد .از اینرو بازاریابی گردشگری را میتوان اینگونه
تعریف نمود که «فرآیندی است تعاملی ،میان عرضهکنندگان و مصرف کنندگان (گردشگران) که طی آن کاالها و خدمات
گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است مبادله میشود» (حیدری چیانه .) 1379 ،این فرآیند ممکن است از مرحلهی
ایجاد انگیزه سفر شروع شده و تا مرحله ی بازگشت ادامه داشته باشد .بازاریابی برای تداوم حیات گردشگری بسیار ضروری و
الزم است (بدری و همکاران .) 1392 ،بازاریا بی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت
گردشگران فعلی و آتی است .به طوری که اساساً شرکتهای مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است.
البته پیشرفتهای حاصله در صنعت اطالعات و ارتباطات در سالهای کنونی ،منجر به ایجاد انقالب انفورماتیک گردیده است
که این انقالب ،روشهای سنتی بازاریابی را دگرگون ساخته و روش های عملیاتی و پویای نوینی را در این زمینه حاصل گردانیده
است .در بازاریابی مرسوم ،نوآوری کمتری د یده میشود و اغلب فعالیتها از رویههای خاصی تبعیت میکنند و براساس
برنامهریزی هستند .همچنین هزینه این نوع بازار یابی بسیار باالست و معموال ً شرکتها مبالغ هنگفتی صرف فعالیتهای
بازاریابی و فروش میکنند .بازاریابی مرسوم عملکرد خوبی در محیط متالطم و رقابتی ندارد و دارای تغییرات محی طی کمتری
است .با توجه به مشکالت بازاریابی مرسوم  ,بازاریابی کارآفرینانه میتواند کسب و کارهای کوچک و متوسط را با نوآوری بیشتر
و هزینههای بازاریابی کمتر فراهم کند).(Rezvani & fatollahzadeh,2020
بازاریابی و کارآفرینی
در این مطلب تاریخچه مختصری از ارتباط کارآفرینی – بازاریابی در قالب دورههای زمانی بررسی میشود .که چارچوب
زمانی از  1982تا کنون را شامل میشود.
مرحله اول یک دوره آغازین از (  ) 1990 - 1982را شامل می شود ،زمانی که دانشمندان در زمینه های بازاریابی و
کارآفرینی نظریههای مشترکی را ارائه میدهند .محققان در حوزههای بازاریابی و کارآفرینی ،نقاط مشترك بین تئوریها و عمل
را شناسایی کردهاند .عالوه بر این ،این زمانی بود که چالشی بر باورها و نظریههای هنجاری به وجود آمد و فصلی برای تولد
نظریههای مشترك کارآفرینی و بازاریابی بود.
EMI3

گسترش پیدا می کند.در این دوره هم پوشانی مفاهیم نظری
مرحله دوم (  1990تا  ،) 2005زمینه و محتوی مفهوم
بازاریابی و کارآفرینی بیشتر به چشم می خورد .و دانشمندان حوزه علوم اجتماعی چگونگی ارتباط این دو مفهوم و اینکه چه
کسانی را درگیر می کند را بیشتر مورد بررسی قرار دادند.
مرحله سه ( ) 2010 - 2006مرحله تأمل است .در این دوره دانشمندان بیشتر به دنبال بررسی نتیجه عملی ارتباط دو
مفهوم بازاریابی و کارآفرینی هستند و در قالب مدل های منطقی و تجربی سعی دارند واقعیت عمل را نشان دهند.
سرانجام ،مرحله چهارم (  - 2010تاکنون) تأثیر توسعه مفهومی این دو حوزه جمع آوری و منعکس می شود .و اشتراکات
و چالش ها شناسایی شده اند و به معرفت شناسی و همگرایی تبدیل شده اند MEI .بی نظمی های حوزه بازاریابی و کارآفرینی
را پایان میدهد و به دنبال یافتن روشهای جدیدی برای بیان ارتباط این دو حوزه است و چالش ها را به کاتالیزور تبدیل کرده
است )(Hansen et al,2020
بازاریابی کارآفرینانه
ب ازاریابی کارآفرینانه یا » ، «Entrepreneurial Marketing-EMیک ساختار تئوریک برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم
بازاریابی و کارآفرینی است که باوجود سابقه  30ساله از معرفی آن ،کمتر مورد توجه محققین ،شرکتهای فناور و کارآفرینان
قرار گرفته است .مفهوم کارآفرینی ،مبتنی بر خالقیت و تفکر غیرخطی است و از پیش بینی و برنامهریزی دقیق اجتناب میکند
Marketing – Entrepreneurship Interface
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و همین عامل ،موجب شده است تا بازاریابی سنتی در شرکتهای کارآفرین امروزی ،آن چنان کارآ و مؤثر نباشد .بازاریابی
کارآفرینانه ،میتواند شکاف فوق را به خوبی پوشش داده و دیدگاه های مختلف بازاریابی ،مدیریت و کارآفرینی را یکپارچه نماید.
یک فرآیند فعاالنه و مبتنی بر فرصت که مزیت رقابتی را با ارائه محصولی منحصربهفرد (ارزان و در عین حال تا حدی متفاوت
و یا یک محصول کامالً متفاوت) ،مترادف می داند .حتی شاید با ترکیب کردن عناصر منحصربهفردی مانند نام تجاری و یا ایجاد
روش های جدید تولید که بسیار متفاوت از رقبا است ،بتوان به این مفهوم دست یافت .شواهد تجربی نشان میدهند که بین
بازاریابی و گرایش کارآفرینانه یک شرکت رابطه معناداری وجود دارد .جاییکه هر دو عنصر مهم موفقیت برای شرکتها هستند.
سازمانها علیرغم تغییرات سریع ،به طور فزایندهای متعهد به اجرای فعالیتهای کارآفرینانه در محیط رقابتی جهانی پویا برای
بقا و دستیابی به موفقیت هستند .مطالعات نشان میدهد که شرکتها هنگام مواجهه با ابهام و عدم اطمینان در بازار باید از
کارآفرینی بیشتری در تالشهای بازاریابی خود سود ببرند .شناسا یی اهمیت تعامل بین کارآفرینی و بازاریابی منجر به مفهوم
"بازاریابی کارآفرینانه" شدهاست (رضایی و همکاران.) 1394 ،
در حالی که برخی محققان معتقدند که بازاریابی کارآفرینانه برای همه سازمانها مهم است (کوچک و بزرگ) ،برخی دیگر
نشان دادهاند که این مفهوم برای کسبوکار کوچک قابل کاربرد است .این مفهوم به عنوان فرآیند شناسایی و بررسی فعاالنه
فرصتهای جذب و حفظ مشتریان سودآور از طر یق رویکردهای نوآورانه مدیریت ریسک ،اهرم منابع و خلق ارزش تعریف
میشود .این یک چارچوب یکپارچه است که شامل مجموعهای از فعالیتهای بازاریابی است که شرکتها ممکن است از هفت
بعد اصلی استفاده کنند .چهار مورد از این ابعاد ،نگرش کارآفرینانه شامل پیشبینی ،تمرکز فرصت ،پذیرش ریسک محاسباتی،
نوآوری و سه بعد دیگر توجه به مشتری ،اهرم منابع و خلق ارزش را اندازه میگیرند).(Rezavandi& Tojari,2019
جونز و رولی چارچوب بازاریابی کارآفرینانه را پیشنهاد کردند که ترکیبی از گرایشهای کارآفرینانه ،مشتری ،بازار و
گرایشهای نوآورانه است .بازاریابی کارآفرینانه یک مفهوم بازاریابی برای شرکتها یی است که تالش میکنند کارآفرینانه،
هدایت بازار و در عین حال برنامههای بازار یابی متمرکز بر مشتری را که تحت محدودیتهای منابع کار میکنند ،اداره
کنند (جریس و همکاران  .) 2020بازاریابی کارآفرینانه ابزاری است برای کسب و کارها برای باقی ماندن ،رقابتی و سالم تحت
شرایط بازار بسیار نامطمئن .بازاریابی به عنوان یک رشته به بافتار بستگی دارد و در پیشرفت آن تاکتیکهای متعددی مانند
بازاریابی رادیکال ،بازاریابی چریکی ،بازاریابی آشوبگر و بازاریابی ویروسی را پیش بردهاست).) Alqahtani &Uslay ,2020

شکل  .1استراتژي هاي بازاریاب ی کارآفرین ی(هيلز و هولتمن)2008،

موریس و همکاران (  ) 2002هفت بعد از بازاریابی کارآفرینانه را تعریف کردهاند که عبارتند از :جذب ،نوآوری ،تمرکز
فرصتها ،استفاده از منابع ،شدت مشتری و خلق ارزش ( شکل  ) 1طبق نظر موریس ،بازاریابان ،بازاریابهای کارآفرینانه قادر
به نفوذ منابع به روشهای بسیاری مانند شناسایی منابع شناختهشده توسط دیگران ،استفاده از منابع دیگر برای تکمیل اهداف
خود  ,استفاده از منابع خاص برای یافتن منابع دیگر و توسعه منابع بیشتر از سایر منابع در گذشته هستند .شدت مشتری
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عنصری است که اشتیاق برای مشتری و شناخت کارکنان با محصوالت و خدمات را به عنوان ارزشهای اصلی شرکت ایجاد
میکند .شدت مشتری یک بعد کلیدی و محوری ساختار بازارگرا یی است .خلق ارزش به عنوان وظیفه بازاریابان برای پیدا
کردن منبع استفادهنشده ارزش مشتری و ایجاد ترکیبات انحصاری از منابع برای تولید ارزش توصیف میشود .شناخت فرصت
امروزه نقش مهمی در نظریه کارآفرینی دارد و نقش بسیار مهمی در تحقیقات کارآفرینی دارد" .تعهد به فرصتها" و
"مهارتهای شناسایی فرصت" به عنوان عواملی شناسایی میشوند که آنها را از بازاریابی سنتی متمایز میسازند .توانا یی
شرکت در انتخاب فرصتی است که موفقیت را تعیین میکند ).) Sadiku-Dushi et all,2019

مبانی تجربی
بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط ،زمینه نسبتا جد یدی از مطالعه است که توجه بسیاری از
دانشگاهیان را به خود جلب کردهاست .اما حتی با وجود اینکه در تحقیق ادبیات نتایج متعددی در مورد این موضوع وجود
دارد ،تعداد محدودی مقاالتی وجود دارند که تاثیر بعد بازاریابی کارآفرینانه بر گردشگری را مورد مطالعه قرار دادهاند.
محقق
محمدعادل و

سال

موضوع

نتيجه

استراتژی بازاریابی کارآفرینانه ,

یافتهها نشاندهنده تاثیر مثبت و معنی داری بین

 2020محیط نهادی و عملکرد کسبوکار
شرکتهای کوچک و متوسط در مصر

بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بود و ریسک پذیری و
نوآوری عملکرد را بهبود می بخشند.

بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه
سادیکودوشی
بر عملکرد شرکتهای کوچک و
2019
و همکاران
متوسط در کوزوو

خلق ارزش و منابع فرصت به عنوان ابعاد بازار یابی
کارآفرینانه بر عملکرد بسیارتاثیر گذار است.

همکاران

الفتانیا و
یوزالیب 4

جریس و
همکاران

بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت
2018

2020

با تاکید بر تجزیه و تحلیل و توسعه
مفهومی آن
توسعه ی ک مقیاس برای بازاریابی
کارآفرینانه  :چارچوب درونی و
پیشبینی عملکرد آن

تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد
رضوانی و
فتحاله زاده

اثر تعدیل ساختار شبکه ( یعنی ،اندازه ،تنوع ،و
قدرت) ،متغیرهای محی طی ( به عنوان مثال ،آشفتگی
بازار ،شدت رقابتی ،قدرت عرضهکننده ،و رشد بازار ) و
اندازه شرکت از طریق چندین گزاره مشخص میشود
که ریشه در چارچوب مفهومی پیشنهادی دارد
بازاریابی کارآفرینانه متشکل از سه بعد مرتبط با تغییر
 استمرار و ریسکپذ یری میباشد.خلق ارزش شامل ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق
محصوالت و خدمات است و فعالیتهای بازاریابی و
فنآوری بیشترین تاثیر را بر عملکرد نوآورانه دارند

همچنین نوآوری که شامل استراتژی نوآورانه ،مدیریت
بازاریابی نوآورانه در شرکتهای
2018
بر نوآوری و استفاده از روشهای جدید برای انجام
کوچک و متوسط تولید ابزار صنعتی و
قطعات مکانیکی

فعالیتها است در جایگاه بعدی قرار دارد .در میان
عوامل ،اهرم منابع که شامل نیروی انسانی و انسانی
است ،کمتر ین تاثیر را بر عملکرد نوآورانه دارد.

Alqahtania , Uslayb,,2018
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شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
کریمی و
اسکندری

1399

شفیعی و
همکاران

1399

رضایی و
همکاران

1394

سیدجوادین

1394

برندسازی در بخش تعاونیهای
گردشگری کشاورزی با بهرهگیری از
نظر داده بنیاد

بررسی قوم نگاشتی بازاریابی
کارآفرینانه در گردشگری روستایی
(مورد مطالعه :روستای دوالب در
استان کردستان )

بازاریابی یک راه نوآورانه برای توسعه گردشگری
روستایی و تنها راه خروج از وضعیت فعلی است .نهایتا
عوامل مزیت رقابتی ،ترویج و تبلیغ ،نوآوری و خالقیت،
شناسایی انگیزه و ذهنیت مشتری و ارزش ویژه برند به
عنوان عوامل موثر بر بازاریابی و برندینگ شناخته
شدند .ارزش ویژه برند  ,موثرترین وتاثیرگذارترین
عامل برای توسعه گردشگری کشاورزی روستا یی است.
نهایتا به مدلی توسعه یافته در خصوص بازاریابی
کارآفرینانه با ابعاد بسیاری همچون فرصت محوری،
پیش نگری ،ایجاد ارزش ،اهرم کردن منابع ،مشتری
گرایی ،نوآوری گرایی ،ریسک پذیری ،محتوامحوری،
هدایت و رهبری و هدف محوری دست یافته است.

اصلیترین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه شامل ریسک -
پذیری ،پیشدست بودن ،فرصتمحوری ،ایجاد ارزش،

بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی
کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و
کارهای کوچک و متوسط

نوآوری ،مشتریگرایی و اهرم کردن منابع معرفی شده
است .و نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بازاریابی
کارآفرینانه جزء جدایی ناپذیر موفقیت کسب و کارهای
کوچک و متوسط و به عنوان یک عامل اصلی در بهبود
عملکرد این نوع کسب و کارها شناخته میشود و عدم
گرایش به سوی استفاده از بازاریابی کارآفرینانه در
کسب و کارهای کوچک و متوسط منجربه سطوح
پایین عملکرد و شکست میشود.

ازاریابی کارآفرینانة کسب و کارهای
کوچک و متوسط فناوری اطال عات با

مهارت اندك بازاریابی در کسب وکارهای کوچک ،اغلب
به سطوح پایینتر عملکرد ،ریسکهای باالتر و شکست

رویکرد نظریة زمینهای کالسیک

منجر میشود.

فرضيه
بازاریابی کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.
فرصت هوشیاری تاثیر مثیت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.
نوآوری معطوف به مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.
ایجاد ارزش تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.
ریسک پذیری تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.
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شکل .1مدل مفهومی (فيوري و همکاران) 1394

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیایشی است که از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است .در آن از روش معادالت
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیات و براز مدل استفاده شده است .بدین ترتیب به منظور آزمون
فرضیات و تخمین مدل از نرم افزارهای  Spss22و  Smart PLSاستفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش خبرگان مربوط
به مسئله تحقیق در صنع ت گردشگری و بازاریابی بود .در این تحقیق شاخصهای اصلی موردنظر در شناسایی افراد شامل
داشتن مدارج دانشگاهی مرتبط با رشته موردبررسی ،داشتن حداقل  5سال تجربه در رشته موردبحث در نظر گرفتهشده است
و پرسشنامه به صورت الکترونیکی در اختیار آنها قرار داده شده است.

یافتههاي پژوهش
بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که جامعه مورد مطالعه از  %85.8مرد و  %14.2زن تشکیل شده بود.
بیشترین رنج سنی مربوط به حیطه  30تا  40سال و به فراوانی  %32.4است .از لحاظ تحصیالت بیشترین فراوانی با مقدار
 43.5%مربوط به سطح کارشناسی بوده است و  %83.6افراد مورد مطالعه ساکن شهر بودند.

تجزیه و تحليل داده ها
بررسی فرض نرمال بودن داده ها
نتایج این آزمون از طریق نرم افزار  spssدر قالب یک جدول ارائه می شود .اگر سطح معناداری بدست آمده برای متغیر
مورد نظر بزرگتر از  0 /05باشد ،حاکی از آن است ک ه توزیع مشاهدات با توزیع نرمال شباهت داشته و از روش های پارامتریک
برای آزمون این متغیر می توان استفاده نمود .اما ،اگر سطح معناداری کمتر از  0 /05باشد ،فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات
رد و باید از روشهای ناپارامتریک برای تحلیل متغیر مورد نظر استفاده نمود.
جدول( :)1نتيجه آزمون کولموگراف -اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش

مولفه

مقدار کی  -اس

سطح معناداري

بازاریابی کارآفرینانه

0 /072

0 /200

گردشگري کشاورزي

0 /109

0 /164
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با توجه به جدول باال ،همه ی متغیر های پژوهش دارای سطح معناداری بیشتر از  0 /05هستند بنابرین فرض صفر رد
نمی شود .به عبارت دیگر نتیجه گیری می شود داده های این پژوهش نرمال می باشند.

تجزیه و تحليل استنباطی داده ها
ارزیابی روایی مدل معادالت ساختاري
اولین روایی مورد بررسی برای تائید روا بودن مدلهای اندازهگیری ،روایی همگرا  5است .روایی همگرا به این معنا است که
مجموعه معرفها ،سازه اصلی را تعیین میکنند .فورنل و الکر  ) 1981 ( 6استفاده از متوسط واریانس استخراجشده ( ) AVEرا
به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا ،پیشنهاد میکنند .حداقل  AVEمعادل  0 /5بیانگر اعتبار همگرایی کافی است به این معنی
که یک متغیر مکنون میتواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند (آذر و همکاران.) 1391 ،
(جدول .)2بررسی پایایی و روایی همگرا مدل کل

متغیرهای پژوهش

ضریب آلفا

پایایی مرکب

ميانگين واریانس استخراج شده

فرصت هوشیارانه

0 /62

0 /76

0 /59

نوآوری معطوف به مصرف کننده

0 /75

0 /82

0 /53

ایجاد ارزش

0 /75

0 /82

0 /60

ریسک پذیری

0 /78

0 /84

0 /63

گردشگری کشاورزی

0 /91

0 /92

0 /63

بازاریابی کارافرینانه

0 /91

0 /93

0 /76

همانطور که در جدول  2مشاهده می گردد ضریب آلفای تمامی متغیرهای پنهان باالتر از مقدار  0 /6است و این نشانگر این
مطلب است که مدل اندازه گیری این تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است .این شاخصها از طریق بررسی همبستگی درونی
یا بارهای عاملی بین معرفها در مورد پایایی همزمان متغیرها نتیجه میگیرند .همچنین مقدار  AVEبرای متغیرهای مکنون
باالتر از  0 /5است بنابراین میتوان بیان کرد که روایی همگرایی مدلهای اندازهگیری مطلوب است.
روایی افتراقی مدل کل
دومین روایی مورد بررسی برای تائید روا و اعتبار مدل اندازهگیری روا یی افتراقی یا واگرا  7بوده که یک معیار تکمیلکننده
است .در مدلسازی مسیری  PLSاز دو معیار شامل معیار فورنل -الکر و آزمون بارهای عرضی  8برای بررسی روایی واگرا استفاده
می شود .در پژوهش حاضر از آزمون بارهای عاملی عرضی که روایی را در سطح معرف بررسی میکند استفاده میگردد .این
آزمون بررسی می کند که معرف هر سازه همبستگی باالتری به خود سازه نسبت به سایر سازهها داشته باشد (آذر و همکاران،
.) 1391
این معیار ادعا می کند که یک متغیر باید در مقایسه با معرف های سایر متغیرهای مکنون ،پراکندگی بیشتری را در بین
معرفهای خودش داشته باشد .ازنظر آماری AVE ،هر متغیر مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با
سایر متغیرهای مکنون باشد.

5.

Convergenc Validity.
Fornel and Locker.
7 . Discriminat Validity.
8 . Cross Loading.
6.
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(جدول :)3بررسی روایی واگراي مدل کل به روش فورنل و الرکر

فرصت هوشيارانه

فرصت

نوآوري معطوف به

ایجاد

ریسک

گردشگري

بازاریابی

هوشيارانه

مصرف کننده

ارزش

پذیري

کشاورزي

کارآفرینانه

0/77

نوآوري معطوف به

0 /74

0/73

ایجاد ارزش

0 /66

0 /71

0/70

ریسک پذیري

0 /59

0 /70

0 /69

0/79

گردشگري کشاورزي

0 /68

60

0 /60

0 /56

0/79

بازاریابی کارآفرینانه

0 /73

0 /71

0 /66

0 /76

0 /69

مصرف کننده

0/87

به دلیل اینکه مقادیر قطر اصلی (جذر  ) AVEبرای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان
موجود در مدل بیشتر است .روایی تشخیصی مدل اندازهگیری تأیید میگردد.
آزمون مدل ساختاري

9

مدل ساختاری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای مکنون (مستقل یا برونزا) و وابسته (درونزا ) موردتوجه قرار
میگیرد .ازآنجاکه مدل ساختاری مدلی برآمده از رابطه بین مدلهای اندازهگیری موجود در مدل میباشد ،بعد از ارزیابی پایایی
و روایی مدلهای اندازه گیری نوبت به ارزیابی مدل ساختاری میرسد ،یک مدل عمومی معادالت ساختاری از چندین مدل
اندازهگیری و فقط یک مدل ساختاری تشکیل میشود .معیارهای آزمون مدل ساختاری شامل ( :) Henseler et al,2009
شاخص ضریب تعيين (  10 )R2متغيرهاي مکنون درونزا
معیار  R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر ی ک متغیر درونزا و سه مقدار  0 /33 ،0 /19و  0 /67به عنوان
مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .نظرات پاسخدهندگان در خصوص تاثیر بازاریابی
کارآفرینانه بر گردشگری کشاورزی حاکی از آن است که :عوامل تأثیرگذار بر گردشگری کشاورزی با ضریب تعیین یا پیشبینی
(مقدار مربعات چندگانه)  ،0 /47توانایی پیشبینی  47درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری کشاورزی را دارند .به عبارتی
متغیر گردشگری کشاورزی در این پژوهش بهخوبی توصیفشده است.
شاخص ارتباط پيشبين ( )Q2
درصورتیکه کلیه مقادیر بهدستآمده برای شاخص  CV Redمثبت باشد ،میتوان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی
برخوردار است .هنسلر و همکارانش (  ) 2009در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد متغیرهای پنهان درونزا سه مقدار
 0 /25 ،0 /01و  0 /35را به ترتیب به عنوان مقاد یر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معرفی نمودند (محسنین و اسفیدانی،
) 1393

Structural Model
R Square

9

10
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(جدول :)4شاخص ارزیابی کيفيت مدل کل

متغيرهاي پژوهش

ضریب تعيين

شاخص CV Red

فرصت هوشیارانه

0 /69

0 /26

نوآوری معطوف به مصرف کننده
ایجاد ارزش

0 /83
0 /78

0 /27
0 /29

ریسک پذیری

0 /75

0 /32

گردشگری کشاورزی

0 /47

0 /18

ضرایب مسير (بتا) و معناداري آن
منظور از ضرایب مسیر  11همان بتای استانداردشده در رگرسیون خطی میباشد .ضرایب مسیر باید ازلحاظ بزرگی ،عالمت
و معناداری ضریب مسیر مکمل بزرگی وجهت عالمت ضریب بتای مدل می باشد .چنانچه مقدار بهدستآمده باالی حداقل آماره
در سطح مورداطمینان در نظر گرفتهشده باشد ،آن رابطه یا فرضیه تأیید میشود .در سطح معناداری  90درصد 95 ،درصد و
 99درصد این مقدار به ترتیب با حداقل آمارهی تی  1 /64و  1 /96و  2 /58مقایسه میشود (.) Hair et al,2011
(جدول  :)5مقادیر ضرایب مسير و آماره Tمتغيرهاي تحقيق

فرضيهها

اثر متغير

ضریب مسير

آماره T

نتيجه

1

فرصت هوشیارانه بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.

0 /830

15 /503

تائید

2

نوآوری معطوف به مصرف کننده بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.

0 /910

51 /683

تائید

3

ایجاد ارزش بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.

0 /881

28 /922

تائید

4

ریسک پذیری بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.

0 /867

19 /148

تائید

5

بازاریابی کارآفرینانه بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.

0 /707

7 /135

تائید

(شکل  :)2مدل گرافيکی تحقيق (نشان دهنده ضرایب مسير و ضریب تعيين)
Path Coefficient

11
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(شکل  :)3مدل گرافيکی تحقيق (نشان دهنده معناداري مسير)
معيارهاي آزمون مدل کلی PLS

در مدلسازی معادالت ساختاری به کمک روش  PLSشاخصی برای سنجش کل مدل وجود ندارد ولی شاخصی به نام
نیکویی برازش  GOFتوسط تننهاوس و همکاران (  12 ) 2005پیشنهاد شد .این شاخص هردو مدل اندازهگیری و ساختاری را
مدنظر قرار میدهد و به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود .حدود این شاخص بین صفر و یک بوده
و محققان سه مقدار  0 /25 ،0 /01و  0 /35را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی نمودند
(محسنین و اسفیدانی.) 1393 ،
GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝑅2
به طوری که  communalitiesنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه می باشد و  R2نیز مقدار میانگین مقادیر R

 Squaresسازههای درون زای مدل است.
(جدول :)6شاخص نيکویی برازش مدل کلی

شاخص

مقدار

تأثير

GOF

0 /48

قوی

با توجه به جدول باال چون مقدار  GOFبرابر  0 /48می باشد و نشانگر برازش کلی قوی مدل است.

نتيجه گيري
بازاریابی کارآفرینانه میتواند به عنوان یکی از بهترین راههای ا یجاد یک مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته شود که با آن
نیازها و خواستههای جدید مشتریان شناسا یی و برآورده خواهد شد .امروزه ،فضای رقابتی و نقش فزاینده فناوری و دانش در
موفقیت شرکتها ،موجب شده است تا تلفیقی از بازارگرایی و مشتریمداری ،به عنوان کلیدواژههای اصلی بازاریابی سنتی و
نوآوری و کارآفرینی ،مورد استفاده قرار گیرد .در بازار پویای فعلی ،در حالی که شرکتها باید جهتگیری بازار داشته باشند،
به همان اندازه هم ضروری است که جهت گیری کارآفرینانه را نیز در نظر گیرند .شرکتهایی که از رویکرد » «EMبهره میبرند،

Tenenhaus

12
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باید هم رویکرد مشتری مداری و هم رویکرد کارآفرینانه داشته باشند .مفهوم سنتی که مشتری مرکز همه چیز است ،دیگر یک
استراتژی پایدار نیست .با توجه به ایجاد رویکرد استراتژیک متعادل بین جهت گیری بازار و کارآفرینی ،در شرکتهای محرك
بازار یا تحریک پذیر از بازار ،شرکتهای » ، «EMعملکرد بهتری دارند .نتایج این پژوهش با پژوهشهای(سادیکودوشی و
همکاران(،) 2019 ،رضوانی و فتح الهزاده(،) 2018 ،شفیعی و همکاران ) 1399 ،و (شفیعی و همکاران ) 1394 ،همخوانی دارد.
بنابراین با توجه به نتایج حاصله ،قدامات ذیل در این زمینه پیشنهاد میگردد:
بازاریابی کارآفرینانه یک طرز تفکر سریع است و باید توسط مدیریت ارشد در کسب و کار به عنوان یک فرهنگ منتشر
شود و مزیت رقابتی ایجاد کند.
آموزش و بهره گیری از متدهای به روز بازاریابی در این حوزه از جمله اقیانوس آبی یا گاو بنفش و غیره
داشتن دیدگاه کارآفرینی در بازاریابی احتمال پذیرش ریسک ونوآوری و استفاده از فرصتها را افزایش میدهد.
ایجاد جاذبههای مکمل برای ایجاد مزیت رقابتی در حوزه گردشگری کشاورزی و داشتن هوشیاری کارآفرینانه
آژانس های مسافرتی ،تورگردانها ،سرمایه گذاران از طریق نشست با نیروهای محلی آنها را با مزیت این امر آشنا کنند.
شناساندن امکانات گردشگری و تهیه نقشه گردشگری برای هر منطقه و محصول برای دسترسی راحتر گردشگر
گردشگران تمایل دارند از چهار منبع اطالعاتی بیرونی هنگام برنامه ریزی سفرهای خود استفاده کنند -1 .بستگان -2
دوستان و آشنایان  -3رسانه ها  -4مشاوران گردشگری و این چهار منبع میتواند منابع جدید و نوآور در زمینه بازاریابی باشند
و از این طر یق بازاریابان میتوانند بر تصمیمات گردشگران تاثیر بگذارند.
پیوند دادن گرایش بازاریابی و گرایش کارآفرینی
سهیم شدن روستاییان و جوامع روستایی با برنامهریزان و مدیران
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