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 چکيده

است و همچنین مهمترین منبع  گردشگری یکی از بزرگترین و سریع الرشدترین صنایع در جهان  

این رشد    هدرآمد، اشتغال و ثروت در بسیاری از کشورهاست. اما گردشگری برای اینک بتواند ب

نیازهای متنوع بازار پاسخ    هدهد و ب  هدرآمد و اشتغال ادام  ،تولید  هسریع و نقش موثر خود در زمین
بازاریابی    هدف ایناست بنابراین  دهد، نیازمند تلفیق با نوآوری  بمناس پژوهش بررسی رابطه 

و با  کارآفرینانه بر گردشگری کشاورزی استان کرمانشاه است، که با روش توصیفی، همبستگی

هدف کاربردی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش فعاالن حوزه گردشگری و بازاریابی بودند  
ها  د. ابزار جمع آوری داده انتخاب شدن که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی

آن از نظر اساتید این حوزه تایید شد و پایای آن با استفاده از الفای    پرسشنامه بود، که روایی 

 Smart  افزارهاینرمبرای تجزیه و تحلیل داده ها از  کرونباخ بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

PLS2    وSpss22 کهاستفاده شده است داد  پژوهش نشان  نتایج  کارآفرینانه بر    .  بازاریابی 
گردشگری کشاورزی تاثیر مثبت و معناداری دارد. عالوه بر این نتایج پژوهش نیز حاکی از این بود  

   گردشگری کشاورزی دارد.  که نوآوری معطوف به مصرف کننده و خلق ارزش بیشترین تاثیر را بر

 کشاورزی، کسب و کار، کارآفرینیبازاریابی کارآفرینانه، گردشگری    :يديکل واژگان
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 2ليال کریمی، 1مریم قاسمی

 .دانشگاه ایالم  ،کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی 1

 .دانشگاه ایالم  ،کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 ليال کریمی

 بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه بر گردشگري کشاورزي  

 کسب و کارهاي موفق حوزه گردشگري استان کرمانشاه

 05/02/1400تاریخ دریافت:  
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 مقدمه

تلفیح  ،هایکی از این ترکیب ،دهدهای مختلفی را شکل میترکیب ،اقتصاد غیر متمرکز جهان، در را ستای بازدهی مناسب

یم  ل،یبد  یبه عنوان راهبرد  یکشاورز یگردشگر .های کشاورزی و خدمات به منظور ایجاد گردشگری کشاورزی استبخش

با   یدوره زمان کی یط  دیبا  یمقصد گردشگر  .دینما  یانیکمک شا  یو کشاورز ییروستا  داریتوسعه پا  نهیدر زم واندت خود را 
 )کریمی و اسکندری،  ندکن نییبشناساند تا گردشگران براساس آن مشخصه، مقصد خود را تع  انیمشخصه خاص به جهان  کی

تواند جوابگوی نیازهای جوامع روستایی باشد.  های سنتی آن، نمیگر کشاورزی صرف و پرداختن به فعالیتامروزه، دی(.  1399

شوند. ازطرفی یافته و حتی به شهر نیز منتقل می روز افزایشحاد نواحی روستایی نیز روزبه تالنیافتگی و مسائل و مشک  توسعه
باز تعریفی ویژگی چند کارکردی بخش کشاورزی و سهم آن در تولی نقش سرزمینی، محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی،  د و 

سادگی براساس    بخش کشاورزی را به تواننمی  دیگر.  سازدمی ضروری روستایی  عهاز نقش بخش کشاورزی را در چارچوب توس

برمبنای مفاهیمی همچون حفاظت، میزان تولید، درآمد و اشتغالزایی ارزشیابی کرد؛ بلکه کشاورزی افزون بر تولید محصول، باید  

ارزشفعالیت فراغت،  اوقات  و  سایر دغدغههای تفریحی  و  غیرمصرفی  ارزشیابی های  پیدایش افراد،  درحال  و  های موجود 
اخیرا مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران با بحران و ناپایداری قابل توجهی رو به رو شده  (.  1397)نوروزی و فتحی، شود

های حاد و طوالنی مدت، بحران آب، مهاجرت و کاهش جمعیت روستایی، از قبیل تغییرات آب و هوایی و خشکسالی  اند. مواردی

بخش   باعث شده تا  دولت  همچنین حذف حمایت های  و  پایین کشاورزی  بازده  های شیمیایی،  نهاده  ناکارآمد از  استفاده 
بحث اشتغال به عنوان نقطه عطف این بحران ها محسوب می شود.   .روستایی و کشاورزی ایران مسیر ناپایداری را دنبال کنند

برای  اشتغال غیر کشاورزی  ناگزیر به ایجاد فرصت های  هستند،  مشکالتی  که درگیر چنین  بسیاری از کشورها  این رو،  از 

گردشگران نسبت    ها، سطح پذیرش جامعه کشاورزان وخصوص ارزیابی و سنجش منابع، جاذبه  دراین.  روستائیان روی آورده اند

برنامهمراح اولین  از  آن عهبه گردشگری کشاورزی و توس به عنوان  ریزی گردشگری است. کشاورزی چندکارکردی میل  تواند 
باشد. در این سیستم، فعالیت  پاسخی برای چالش های محدودکننده اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در روستا 

ای از امکانات همچون حفظ زمین، مدیریت پایدار منابع طبیعی  آن، می تواند مجموعه گستردهکشاورزی فراتر از کارکرد اصلی 

تجدیدپذیر و حفظ تنوع زیستی را فراهم کرده و رونق بخشیدن به زندگی اقتصادی، اجتماعی بسیاری از مناطق روستایی را 
بر متنوع .موجب شود عوامل مؤثر  یکی از  کشاورزی  بهکردن فعالیت  گردشگری  گردی، اقتصاد  ویژه طبیعت های گردشگری 

نیاز به شناخت دقیق توانمندیکشاورزان و ارتقاء سطح درآمد آنان است؛ اما توسعة گردشگری کشاورزی در هر منطقه های ای 

ی که  الزم به ذکر است کشاورز  (.1397)نوزری و فتحی،.آورد صورت پایدار فراهمآن دارد تا موجبات پذیرش جامعة هدف را به

نماید چه فعالیت باید از پیش تعیین  به محلی برای بازدید گردشگران مبدل سازد  هایی در مزرعه  قصد دارد تا مزرعه خود را 
نظیری را برای گردشگران  نماید و تجربه با کیفیت و کم  مجاز و قابل انجام است و پس از آن به آماده سازی ملزومات اقدام 

اتی بودن از حساسیت ویژهای برخوردار است. ناملموس بودن، بودن از ویژگیهای این صنعت  علت خدم  گردشگری به  .رقم زند

غیر تملکی  خدماتی بازاریابی، لزوم ناپایداری خدماتی هستند که در فرآیند برنامه ،ناهمگونی، ناپذیریتفکیک،  و  ریزی برای 
بازاریابی را آشکار می بازار  یراتییشدن باعث تغ  یجهان  .(1387دری،  حیرضایی و  کند )استفاده از یک مدل ترکیبی    یاب یدر 

نت  یسنت در  پاسخگو نیبنابرا.  شودیم یابیبازار  دیو توسعه اشکال جد  جادیا جهیو   طیدر مح  راتییتغ  نیبه ا ییبه منظور 

نحوه بازار  دیها در تجداند که به شرکتظهور کرده  دیجد یابیبازار  یالگو  کیها به عنوان  وکار , آنکسب ها  آن یابینظر در 
به شرکت  بازاریابی کارآفرینانه.  کندیکمک م در روز سازگار    شدهییشناسا راتییها کمک کند تا زنده بمانند و با تغقادر است 

بازاریابی به  (.2019و همکاران،  1) سادیکو دوشیشوند بین عرضه و تقاضا استدنب از آنجا که مدیریت در  اگر   :ال هماهنگی 

بین منحنی مانند: تشخیص بخشهای عرضه و تقاضا در دورهشکافی  باشد، راهبردهایی  مختلف سال وجود داشته  های های 

تواند خأل ناشی از پایین بودن تقاضا نسبت به ظرفیت مطلوب های موضوعی ویژه میجدید بازار، بهبود تبلیغات فروش و برنامه
پر کند )کالركر نوآورانه  برده و آن ادیرا از    یاصول سنت  دیبا  صاحبان کسب و کارهالذا   (.2005،ا  با افکار و اقدامات  ها را 
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های کوچک به دلیل برخورداری از خاصیت کارافرینی در بازاریابی شرکت.  نانهیکارآفر  یابیمانند بازار ،کنند  نیگزیجا  یدیجد
حقیقت سبک متفاوتی است که بر مبنای شناخت، پاسخ دهی و واکنش صحیح به رقابت و فرصت گرایی اجرا می شود. بازاریابی  

 یخط   رینشده , غ  یزیربرنامه  یابیاقدامات بازار فیتوص یبرا  نیچنهم.  کندمی هیخالقانه و ساده تک  یهاکیبر تاکتکارآفرینانه  

های  باتوجه به توانمندیها و زمینهلذا    (.2019)سادیکو دوشی و همکاران، شودیاستفاده م  نانیاتخاذ شده توسط کارآفر یو نظر

ای های توسعهای که در بخش کشاورزی کشور ایران وجود دارد، میتوان اذعان داشت که یکی از موضوعاتی که در پژوهشبالقوه
ب تواند . پس نتیجه این پژوهش میگردشگری کشاورزی است عهتوسبازاریابی کارآفرینانه و ه آن کمتر توجه شده، و کاربردی 

 های فعال در این زمینه کمک شایانی نماید.به کسب و کارها و شرکت

 

 مبانی نظري 

 گردشگري کشاورزي

“گردشگری کشاورزی به طور گردشگری روستایی محسوب می” چهره جدیدی از گردشگری و بخشی از 2اصطالح  شود. 

دهد تا عموم مردم، برای سرگرمی، تفریح، یا با اهداف شود و اجازه میکلی به هر گونه فعالیتی که در مزرعه یا مرتع انجام می
لذت بردن از فعالیت برای دیدن و  فعالیتآموزشی،  دامداری،  برداشت های تاریخی، فرهنگی،  های روستایی مانند کشاورزی، 

فعالیت چین،  جاذبهمحصول دست  طبیعی و  کردههای  مراجعه  مزرعه  به  می  ها  گفته  کشاورزی  توسعه    .شودگردشگری 

پتانسیل  یکی از راهبردهایی است که برای  الزمگردشگری کشاورزی در مناطقی که دارای  برای توسعه گردشگری را دارند، 
ایران، گردشگری کشاورزی می تواند با توجه به گوناگونی محیطی و مزیت   تقویت نواحی روستایی مطرح شده است. در اقتصاد

، )پوزرجمهری و همکاران  های نسبی موجود در آن به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مدنظر قرار گیرد

اقتصادی، احیا و بازسازی   -جتماعیو اکثر کشورهای جهان این نوع گردشگری را به عنوان راهبردی نوین برای توسعه ا(.  1396

کرده است   بخود جل  هزیادی را ب هی اخیر توجهاکارآفرینی گردشگری کشاورزی در سال.  نواحی روستایی مدنظر قرار داده اند
کارآفرینی گردشگری   هاند. صاحبنظران بر این باورند کزیادی نموده الشو کشورهای مختلف جهان جهت ترویج و ارتقای آن ت

میکش باورزی  در توسع هتواند  جدید نقش مهمی  بعد اقتصادی،   هعنوان راهبردی  نماید. از  و روستایی ایفا  پایدار کشاورزی 

های متنوع سازی کشاورزی کمک کند و یک منبع درآمد مکمل برای کشاورزان محسوب شود و همچنین فرصت همیتواند ب
نماید و بد بعد زیستشغلی جدیدی را در جوامع روستایی فراهم  بیکاری و مهاجرت را کاهش دهد. از  محیطی   ین طریق فقر، 

های زیست محیطی و آلودگی  ای کشاورزی کمک نماید و خسارتها و زمینهحفاظت از محیط زیست، اکوسیستم هتواند بمی

را حفظ نماید،   تواند فرهنگ و سنن روستاییفرهنگی این نوع گردشگری می-های کشاورزی را کاهش دهد. از بعد اجتماعی

بهبود دهد و زنان کشاورز را توانمند سازد. ولیکن توسع با چالش  هوضعیت اجتماعی کشاورزان را  ها و گردشگری کشاورزی 
،  کریمی ) باشدگری روبرو میای هریزی، کمبود منابع مالی و انسانی، آموزش و حرفه  برنام  التمشک  هفراوانی از جمل التمشک

بازارکسب  کیروح  ینیاگر کارآفر زیرامربوط به بازاریابی است؛ مشکالتیکی از این (.  1393  است آن  گوشت  یابیوکار باشد , 

های  تر عملکرد، ریسکوکارهای کوچک، اغلب به سطوح پایین  طوریکه مهارت اندك بازاریابی در کسب  به (.  2015)الم و هالکر،
برخورداری از یو شکست منجر می التربا بررسی و تحلیل کسبشود.  وکارهای کوچک موفق، نیاز اساسی  ک رویکرد ناشی از 

 وکارهاست. اینگونه کسب

 

 بازاریابی در گردشگري

بطور کلی بازاریابی فرآیند مسئوالنه  (.  1998  لیکوریس، طور دقیق نه یک علم و نه یک هنر است )جفرسون و  بازاریابی به
های مشتریان  گیری و گرایشنیازهای مشتریان به شکل سودآور تعریف شده است که جهتبینی و تأمین برای شناخت، پیش

با   به هک  کندرا در عمل اجرا می دلیل ماهیت و طبیعت گردشگری، ارایه تعریفی جامع از مقوله بازاریابی آن نیز تا حدودی 
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به مؤلفهبینی شرایکه تغییرات و تحوالت و به تبع آن، پیش دشواری همراه است. چرا بازارها بسیار دشوار است و  های ط آتی 
را میتوان اینگونه   بازاریابی گردشگری  اینرو  اجتماعی و سیاسی وابستگی زیادی دارد. از  بسیاری از جمله شرایط اقتصادی، 

تعاملی، میان عرضه نمود که »فرآیندی است  خدمکنندگان و مصرفتعریف  آن کاالها و  ات  کنندگان )گردشگران( که طی 

ی این فرآیند ممکن است از مرحله (.1379 گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است مبادله میشود« )حیدری چیانه،

بسیار ضروری و ایجاد انگیزه سفر شروع شده و تا مرحله ی بازگشت ادامه داشته باشد. بازاریابی برای تداوم حیات گردشگری 
بینی نیازها و جلب رضایت  بی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی شامل پیشبازاریا  (.1392)بدری و همکاران، الزم است

کنندگان را در رقابت با یکدیگر قرار داده است. های مسافرتی و عرضهطوری که اساساً شرکت  به .گردشگران فعلی و آتی است

ایجاد انقالب انفورماتیک گردیده است   های کنونی، منجر بههای حاصله در صنعت اطالعات و ارتباطات در سالالبته پیشرفت
های عملیاتی و پویای نوینی را در این زمینه حاصل گردانیده  های سنتی بازاریابی را دگرگون ساخته و روشکه این انقالب، روش

بازار در  اغلب فعال  شودیم  دهید  یکمتر  ینوآور  ،مرسوم یابیاست.  رو  هاتیو  براس  کنندیم  تیتبع  یخاص  یهاهیاز  اس  و 

بازار  نیا  نهیهز  نیهمچن  .هستند یزیربرنامه معموال ً شرکت  اریبس یابینوع  مبالغ هنگفتباالست و    یها تیالصرف فع  یها 

 یکمتر یط یمح راتییتغ یندارد و دارا یمتالطم و رقابت طیدر مح یمرسوم عملکرد خوب  یابیبازار  .کنندیو فروش م  یابیبازار
با نوآور یاکسب و کاره  تواندیم  نانهیکارآفر  یابیمرسوم , بازار  یابیبازاربا توجه به مشکالت . است   شتریب یکوچک و متوسط را 

 . (Rezvani & fatollahzadeh,2020)کند  متر فراهکم  یابیبازار یهانهیو هز

 

 بازاریابی و کارآفرینی

 چارچوب  هکشود.  های زمانی بررسی میبازاریابی در قالب دوره –در این مطلب تاریخچه مختصری از ارتباط کارآفرینی 

 . شودمی را شاملکنون   تا 1982  از  زمانی

آغاز کیاول    مرحله  در زمزمانی که شود،    ی( را شامل م1990  -  1982)  از نیدوره  و  یابیبازار  یها  نهیدانشمندان 
  عمل  و هاتئوری  بین مشترك  نقاط  ،کارآفرینی و بازاریابی هایحوزه در محققان  دهند.های مشترکی را ارائه مینظریه  ینیکارآفر

بر ا  .اندشناسایی کرده  را فصلی برای تولد  و به وجود آمد   یهنجار یهاهیبر باورها و نظر یچالشاین زمانی بود که   ن،یعالوه 

 فرینی و بازاریابی بود.های مشترك کارآنظریه

پوشانی مفاهیم نظری گسترش پیدا می کند.در این دوره هم 3EMIمفهوم زمینه و محتوی    (،2005تا    1990مرحله دوم )
علوم اجتماعی چگونگی ارتباط این دو مفهوم و اینکه چه  بازاریابی و کارآفرینی بیشتر به چشم می خورد. و دانشمندان حوزه 

بیشتر مورد بررسی قرار دادند.درگیر میکسانی را    کند را 

بیشتر( مرحله تأمل است.  2010 -  2006سه ) مرحله نتیجه عملی ارتباط دو  در این دوره دانشمندان  به دنبال بررسی 
بازاریابی و کارآفرینی هستند و در قالب مدل  های منطقی و تجربی سعی دارند واقعیت عمل را نشان دهند.مفهوم 

)، سرانجام آوری و منعکس می شود. و اشتراکات این دو حوزه جمع  یتوسعه مفهوم ریتاکنون( تأث  -  2010مرحله چهارم 

بی نظمی های حوزه بازاریابی و کارآفرینی    MEI  ها شناسایی شده اند و به معرفت شناسی و همگرایی تبدیل شده اند.و چالش

بیان ارتباط این دو حوزه است و چالش ها را به کاتالیزور تبدیل کرده   رایهای جدیدی بدهد و به دنبال یافتن روشرا پایان می
 (Hansen et al,2020) است

 

 بازاریابی کارآفرینانه

بین مفاهیم «Entrepreneurial Marketing-EM» ازاریابی کارآفرینانه یاب برای ایجاد ارتباط  ، یک ساختار تئوریک 
های فناور و کارآفرینان  ساله از معرفی آن، کمتر مورد توجه محققین، شرکت  30بقه  بازاریابی و کارآفرینی است که باوجود سا

کند  ریزی دقیق اجتناب میبینی و برنامهقرار گرفته است. مفهوم کارآفرینی، مبتنی بر خالقیت و تفکر غیرخطی است و از پیش

 
3 Marketing – Entrepreneurship Interface 
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شرکت بازاریابی سنتی در  عامل، موجب شده است تا  آنهای کارآفرین او همین  نباشد. بازاریابی  مروزی،  چنان کارآ و مؤثر 
  . های مختلف بازاریابی، مدیریت و کارآفرینی را یکپارچه نماید تواند شکاف فوق را به خوبی پوشش داده و دیدگاهکارآفرینانه، می

ین حال تا حدی متفاوت فرد )ارزان و در عیک فرآیند فعاالنه و مبتنی بر فرصت که مزیت رقابتی را با ارائه محصولی منحصربه

فردی مانند نام تجاری و یا ایجاد  داند. حتی شاید با ترکیب کردن عناصر منحصربهو یا یک محصول کامالً متفاوت(، مترادف می

یافتروش بتوان به این مفهوم دست    نی که ب  دهندینشان م یشواهد تجرب  .های جدید تولید که بسیار متفاوت از رقبا است، 
ها هستند.  شرکت یبرا  تیهر دو عنصر مهم موفق  کهییجا. وجود دارد یشرکت رابطه معنادار  کی  نانهیکارآفر  شیو گرا  یابیبازار

  یبرا   ایپو  یجهان  یرقابت  طیدر مح  نانهیکارآفر  یهاتیفعال یمتعهد به اجرا  یاندهیبه طور فزا ،عیسر  راتییتغ  رغمیعل  هاسازمان

با ابهام و عدم اطمکه شرکت دهدیهستند. مطالعات نشان م  تیبه موفق  یابیبقا و دست بازار با نانیها هنگام مواجهه  از   دیدر 
ببرند  یابیبازار  یاهدر تالش  یشتریب  ینیکارآفر بازار  ینیکارآفر نیتعامل ب  تیاهم  ییشناسا.  خود سود  منجر به مفهوم   یابیو 

 (.1394)رضایی و همکاران،  استشده  "نانهیکارآفر  یابیبازار"

  گرید  یبرخ  ،ها مهم است )کوچک و بزرگ(همه سازمان  یبرا  نانهیکارآفر  یابیمحققان معتقدند که بازار  یکه برخ  یدر حال

برا نیاند که انشان داده به عنوان فرآ نیا. وکار کوچک قابل کاربرد استکسب یمفهوم  بررس  ییشناسا ندیمفهوم  فعاالنه   یو 
مشتر  یهافرصت طر  انیجذب و حفظ  منابع و خلق ارزش تعر ،سکیر تیرینوآورانه مد  یکردهایرو قیسودآور از    فی اهرم 

ها ممکن است از هفت است که شرکت  یابیبازار  یهاتیاز فعال  یااست که شامل مجموعه  کپارچهیچارچوب    کی نیا. شودیم

  ،ی محاسبات  سکیر  رشیپذ ،تمرکز فرصت  ،ینیبشیشامل پ  نانهیآفرنگرش کار ،ابعاد  نیچهار مورد از ا.  استفاده کنند  یبعد اصل
 . (Rezavandi& Tojari,2019)رندیگیمنابع و خلق ارزش را اندازه م  ماهر  ،یتوجه به مشتر  گریو سه بعد د ینوآور

رول بازار  یجونز و  پ نانهیکارآفر یابیچارچوب  گرا  یبیکردند که ترک  شنهادیرا  بازار و   ،یمشتر ،نانهیکارآفر  یهاشیاز 

بازار  کی نانهیکارآفر یابیبازار.  نوآورانه است  یهاشیگرا م  ییهاشرکت  یبرا یابیمفهوم  که تالش    ،نانه یکارآفر  کنندیاست 
ع  تیهدا در  برنامه  نیبازار و  مشتر  یابیبازار  یهاحال  بر  محدود  یمتمرکز  تحت  که  م  یهاتیرا  کار  اداره   ،کنندیمنابع 

برا یاست برا یابزار نانهیکارآفر  یابیبازار(.  2020)جریس و همکاران  کنند و سالم تحت  یرقابت  ،ماندن یباق یکسب و کارها 

مانند   یمتعدد یهاکیآن تاکت شرفتیدارد و در پ یرشته به بافتار بستگ کیبه عنوان    یابیبازار. نامطمئن اریبازار بس طیشرا

بازار  یابیبازار  ،یکیچر  یابیبازار  ،کالیراد  یابیبازار  (.(Alqahtani &Uslay ,2020استبرده شیرا پ  یروسیو  یابیآشوبگر و 

 

 (2008ی)هيلز و هولتمن، نیکارآفر ی ابیبازار يها ي. استراتژ1شکل 

)    سیمور بعد از  (   2002و همکاران  عبارتند از: جذبکرده فیرا تعر  بازاریابی کارآفرینانههفت  تمرکز ،  ینوآور،  اند که 
قادر    نانهیکارآفر  یهاابیبازار  ،ابانیبازار، سینظر مور  طبق  (1و خلق ارزش ) شکل   یشدت مشتر، استفاده از منابع، هافرصت

اهداف  لیتکم  یبرا  گریاستفاده از منابع د  ،گرانیشده توسط دمنابع شناخته  ییمانند شناسا  یاریبس یهابه نفوذ منابع به روش

 یشدت مشتر. در گذشته هستند عمناب ریاز سا  شتریو توسعه منابع ب گریمنابع د افتنی  یخود , استفاده از منابع خاص برا
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به عنوان ارزش  یمشتر  یبرا اقیاست که اشت یعنصر   جادیشرکت ا یاصل  یهاو شناخت کارکنان با محصوالت و خدمات را 
بازارگرا  یو محور  یدیبعد کل کی  یشدت مشتر. ندکیم به عنوان وظ.  است ییساختار    دایپ  یبرا ابانیبازار فهیخلق ارزش 

شناخت فرصت . شودیم فیارزش توص  دیتول یاز منابع برا  یانحصار باتیترک  جادیو ا  یارزش مشتر نشدهدهکردن منبع استفا

مهم نقش  نظر  یامروزه  بس  ینیکارآفر  هیدر  نقش  و  تحق  یمهم  اریدارد  فرصت".  دارد  ینیکارآفر  قاتیدر  به  و   "هاتعهد 

عوامل  "فرصت ییشناسا  یهامهارت" عنوان  بازکه آن شوندیم  ییشناسا یبه    ییتوانا. سازندیم  زیمتما  یسنت یابیارها را از 
 (.(Sadiku-Dushi et all,2019  دکنیم نییرا تع تیاست که موفق یشرکت در انتخاب فرصت

 

 مبانی تجربی
عملکرد شرکت  نانهیکارآفر  یابیبازار بس یدینسبتا جد نهیزم،  و متوسطکوچک    یهاو  از   یاریاز مطالعه است که توجه 

به خود جلب کرده انیدانشگاه موضوع وجود   نیدر مورد ا یمتعدد جینتا اتیادب  قیدر تحق نکهیبا وجود ا یاما حت.  استرا 

 .اندرا مورد مطالعه قرار دادهگردشگری  بر    نانهیکارآفر  یابیبعد بازار ریوجود دارند که تاث یمقاالت یتعداد محدود،  دارد

 نتيجه موضوع سال  محقق 

محمدعادل و 

 همکاران
2020 

,    نانهیکارآفر  یابیبازار  یاستراتژ

وکار و عملکرد کسب ینهاد طیمح
 کوچک و متوسط در مصر یهاشرکت

بین   مثبت ریدهنده تاثنشان  هاافتهی و معنی داری 

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

سادیکودوشی 
 و همکاران

2019 
  نانهیکارآفر  یابیابعاد بازاربررسی تاثیر 

کوچک و  یهاشرکتعملکرد  بر 

 متوسط در کوزوو

  یابیبازارابعاد  به عنوان   و منابع فرصت خلق ارزش
 تاثیر گذار است.اریبسبر عملکرد    نانهیکارآفر

الفتانیا و 

 4یوزالیب
2018 

 و عملکرد شرکت  نانهیکارآفر  یابیبازار

با تاکید بر تجزیه و تحلیل و توسعه 

 مفهومی آن

و ،  تنوع، اندازه،  یعنیساختار شبکه )   لیاثر تعد
 یآشفتگ، ) به عنوان مثال یط یمح یرهایمتغ،  قدرت(

و رشد بازار ( و ،  کنندهقدرت عرضه، یشدت رقابت، بازار

 شودیگزاره مشخص م  نیچند  قیاندازه شرکت از طر
 دارد یشنهادیپ  یدر چارچوب مفهوم  شهیکه ر

جریس و 

 همکاران
2020 

  یابیبازار یبرا اسیمق  کیتوسعه 

و   ی: چارچوب درون  نانهیکارآفر
 عملکرد آن  ینیبشیپ

 رییمتشکل از سه بعد مرتبط با تغ  بازاریابی کارآفرینانه

 .باشدیم  یریپذسکیو ر  استمرار -

رضوانی و 

 اله زادهفتح
2018 

بر عملکرد    نانهیکارآفر  یابیبازار ریتاث

 یهانوآورانه در شرکت  یابیبازار

و  یابزار صنعت  دیتول کوچک و متوسط

 یکیقطعات مکان

  قیاز طر انیمشتر یارزش برا جادیخلق ارزش شامل ا

و    یابیبازار  یهاتیمحصوالت و خدمات است و فعال
  را بر عملکرد نوآورانه دارند ریتاث نیترشیب یآورفن

  تیریمد ،نوآورانه  یکه شامل استراتژ ینوآور نیهمچن

انجام  یبرا  دیجد یهاو استفاده از روش یبر نوآور

  انیدر م.  قرار دارد  یبعد  گاهیاست در جا  هاتیفعال
  یو انسان  یانسان یرویاهرم منابع که شامل ن ،عوامل

 .را بر عملکرد نوآورانه دارد  ریتاث نیترکم ،است

 
4 Alqahtania , Uslayb,,2018 
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کریمی و 
 اسکندری

1399 

بر  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر 

های برندسازی در بخش تعاونی
با بهره گیری از گردشگری کشاورزی 

 نظر داده بنیاد

  یتوسعه گردشگر یراه نوآورانه برا  کی  یابیبازار

  تایاست. نها  یفعل  تیو تنها راه خروج از وضع  ییروستا

 ت،یو خالق ینوآور غ،یو تبل جیترو ،یرقابت  تیزامل معو
برند به    ژهیو ارزش و یمشتر تیو ذهن زهیانگ  ییشناسا

شناخته    نگیو برند  یابیعنوان عوامل موثر بر بازار

 نیرگذارتریوتاث  نیبرند , موثرتر  ژهیشدند. ارزش و

 .است  ییروستا  یکشاورز یتوسعه گردشگر یعامل برا

شفیعی و 
 همکاران

1399 

نگاشتی بازاریابی   بررسی قوم

کارآفرینانه در گردشگری روستایی  
مورد مطالعه: روستای دوالب در )

 (استان کردستان

یافته در خصوص بازاریابی   مدلی توسعهنهایتا به  

محوری،    کارآفرینانه با ابعاد بسیاری همچون فرصت
  نگری، ایجاد ارزش، اهرم کردن منابع، مشتری پیش

پذیری، محتوامحوری،   گرایی، ریسک ی، نوآوریگرای

 .محوری دست یافته است هدایت و رهبری و هدف

رضایی و 

 همکاران
1394 

بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی  

کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و 

 کارهای کوچک و متوسط

-شامل ریسک ترین ابعاد بازاریابی کارآفرینانهاصلی

محوری، ایجاد ارزش،  بودن، فرصتدست ذیری، پیشپ

معرفی شده   گرایی و اهرم کردن منابعنوآوری، مشتری
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بازاریابی  است. و 

ناپذیر موفقیت کسب و کارهای  کارآفرینانه جزء جدایی

عنوان یک عامل اصلی در بهبود   کوچک و متوسط و به
شود و عدم کسب و کارها شناخته می عملکرد این نوع

گرایش به سوی استفاده از بازاریابی کارآفرینانه در  

کسب و کارهای کوچک و متوسط منجربه سطوح  

 .پایین عملکرد و شکست میشود

 1394 سیدجوادین

کارهای  و  ازاریابی کارآفرینانة کسب

عات با الکوچک و متوسط فناوری اط

 سیکالای کرویکرد نظریة زمینه

وکارهای کوچک، اغلب   ر کسبمهارت اندك بازاریابی د

پایینتر عملکرد، ریسک تر و شکست الهای بابه سطوح 

 .شودمنجر می

 

 فرضيه
 بازاریابی کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.

بر گردشگری کشاورزی دارد. فرصت هوشیاری  تاثیر مثیت و معناداری 

 تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.نوآوری معطوف به مصرف کننده  

 ایجاد ارزش تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.

 پذیری تاثیر مثبت و معناداری بر گردشگری کشاورزی دارد.ریسک
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 1394)فيوري و همکاران(. مدل مفهومی 1شکل

 روش پژوهش
نوع توصیفی در آن از روش معادالت  است.  در زمره تحقیقات کاربردی از نظر هدفپیایشی است که  –پژوهش حاضر از 

به منظور آزمون  با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیات و براز مدل استفاده شده است. بدین ترتیب  ساختاری 

 مربوط  خبرگان پژوهش  استفاده شده است. جامعه آماری این  Smart PLSو    Spss22فرضیات و تخمین مدل از نرم افزارهای  

بازاریابیصنع  در  تحقیقمسئله   به   شامل  افراد شناسایی  درموردنظر    اصلی  هایشاخص  تحقیق  این  در  .بود ت گردشگری و 
است شده  گرفته نظر در موردبحث  رشته در  تجربه سال  5 حداقل داشتن ی،موردبررس رشته  با مرتبط دانشگاهی  مدارج داشتن

 و پرسشنامه به صورت الکترونیکی در اختیار آنها قرار داده شده است.

 

پژوهشیافته  هاي 

مطالعه از که جامعه مورد  نشان داد  جمعیت شناختی  و   %85.8  بررسی متغیرهای  بود.   %14.2مرد  شده  زن تشکیل 
به حیطه   به فراوانی   40تا    30بیشترین رنج سنی مربوط  با مقدار   %32.4سال و  بیشترین فراوانی  لحاظ تحصیالت  است. از 

 افراد مورد مطالعه ساکن شهر بودند.  %83.6بوده است و مربوط به سطح کارشناسی    43.5%

 

ها و تحليل داده   تجزیه 

 بررسی فرض نرمال بودن داده ها

بدست آمده برای متغیر    spssنتایج این آزمون از طریق نرم افزار   در قالب یک جدول ارائه می شود. اگر سطح معناداری 

ه توزیع مشاهدات با توزیع نرمال شباهت داشته و از روش های پارامتریک  باشد، حاکی از آن است ک  05/0مورد نظر بزرگتر از 
نمود. اما، اگر سطح معناداری کمتر از  باشد، فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات   05/0برای آزمون این متغیر می توان استفاده 

نمود.  رد و باید از روشهای ناپارامتریک برای تحلیل متغیر مورد نظر استفاده 

 اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش -(: نتيجه آزمون کولموگراف1جدول)

 سطح معناداري اس -مقدار کی  مولفه

 200/0 072/0 بازاریابی کارآفرینانه

 164/0 109/0 گردشگري کشاورزي
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بیشتر از   سطح معناداری  پژوهش دارای  به جدول باال، همه ی متغیر های  بنابرین فرض صفر    05/0با توجه  رد هستند 
 نمی شود. به عبارت دیگر نتیجه گیری می شود داده های این پژوهش نرمال می باشند.

 

ها و تحليل استنباطی داده   تجزیه 
 معادالت ساختاري ارزیابی روایی مدل 

است. روایی همگرا به این معنا است که    5گیری، روایی همگراهای اندازهاولین روایی مورد بررسی برای تائید روا بودن مدل

)( استفاده از متوسط واریانس استخراج1981) 6کنند. فورنل و الکرها، سازه اصلی را تعیین میمجموعه معرف ( را AVEشده 

بیانگر اعتبار همگرایی کافی است به این معنی    5/0معادل    AVEکنند. حداقل  عنوان معیاری برای اعتبار همگرا، پیشنهاد میبه
نیمی از پراکندگی معرفتواند بهکه یک متغیر مکنون می  (.1391هایش را تبیین کند )آذر و همکاران،  طور میانگین بیش از 

 مدل کل همگرا یی روا (. بررسی پایایی و2)جدول

 

این نشانگر این  است و  6/0گردد ضریب آلفای تمامی متغیرهای پنهان باالتر از مقدار  مشاهده می 2طور که در جدول همان 

ها از طریق بررسی همبستگی درونی این شاخص  گیری این تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است.مطلب است که مدل اندازه
برای متغیرهای مکنون    AVEمقدار همچنین  گیرند.زمان متغیرها نتیجه میپایایی همها در مورد یا بارهای عاملی بین معرف

 گیری مطلوب است.های اندازهتوان بیان کرد که روایی همگرایی مدلاست بنابراین می  5/0باالتر از  

 

 روایی افتراقی مدل کل 

کننده  بوده که یک معیار تکمیل 7یی افتراقی یا واگراگیری روادومین روایی مورد بررسی برای تائید روا و اعتبار مدل اندازه

برای بررسی روایی واگرا استفاده   8الکر و آزمون بارهای عرضی-از دو معیار شامل معیار فورنل  PLSسازی مسیری است. در مدل

بارهای عاملی عرضی که روایی را در سطح معرف بررسی میمی گردد. این ده میکند استفاشود. در پژوهش حاضر از آزمون 

باالتری به خود سازه نسبت به سایر سازهآزمون بررسی می ها داشته باشد )آذر و همکاران، کند که معرف هر سازه همبستگی 
1391.) 

بین  کند که یک متغیر باید در مقایسه با معرفاین معیار ادعا می های سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری را در 

باالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با   AVE  داشته باشد. ازنظر آماری،های خودش  معرف هر متغیر مکنون باید بیشتر از 
 سایر متغیرهای مکنون باشد.

 
5. Convergenc Validity. 
6. Fornel and Locker. 
7. Discriminat Validity. 
8. Cross Loading. 

 ميانگين واریانس استخراج شده پایایی مرکب ضریب آلفا متغیرهای پژوهش

 59/0 76/0 62/0 فرصت هوشیارانه

 53/0 82/0 75/0 نوآوری معطوف به مصرف کننده

 60/0 82/0 75/0 ایجاد ارزش

 63/0 84/0 78/0 ریسک پذیری

 63/0 92/0 91/0 گردشگری کشاورزی

 76/0 93/0 91/0 بازاریابی کارافرینانه
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 بررسی روایی واگراي مدل کل به روش فورنل و الرکر :(3)جدول

 
فرصت 

 هوشيارانه

نوآوري معطوف به 

 مصرف کننده

ایجاد 

 ارزش

ریسک 

 پذیري

گردشگري 

 کشاورزي

بازاریابی 

 کارآفرینانه 

      77/0 فرصت هوشيارانه

نوآوري معطوف به 

 مصرف کننده
74/0 73/0     

    70/0 71/0 66/0 ایجاد ارزش

   79/0 69/0 70/0 59/0 ریسک پذیري

  79/0 56/0 60/0 60 68/0 گردشگري کشاورزي

 87/0 69/0 76/0 66/0 71/0 73/0 بازاریابی کارآفرینانه

 
)جذر  پنهان  AVEبه دلیل اینکه مقادیر قطر اصلی  همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای  متغیر پنهان از  ( برای هر 

 گردد.گیری تأیید میروایی تشخیصی مدل اندازه موجود در مدل بیشتر است.

 

 9آزمون مدل ساختاري

بین متغیرها موردتوجه قرار  (زازا( و وابسته )درونی مکنون )مستقل یا برونمدل ساختاری مدلی است که در آن روابط 

بعد از ارزیابی پایایی    باشد،گیری موجود در مدل میهای اندازهازآنجاکه مدل ساختاری مدلی برآمده از رابطه بین مدل  گیرد.می

نوبت به ارزیابی مدل ساختاری میهای اندازهروایی مدل  و معادالت ساختاری از چندین مدل  یک مدل عمومی    رسد،گیری 
 (:Henseler et al,2009معیارهای آزمون مدل ساختاری شامل ) شود.فقط یک مدل ساختاری تشکیل می گیری واندازه

 

 زادروني مکنون رهايمتغ 10(R2شاخص ضریب تعيين )

عنوان  به  67/0و    33/0،  19/0زا و سه مقدار درون  ریمتغ  کیزا بر برون  ریمتغ  کی  ریاست که نشان از تأث  یاریمع  R2  اریمع

نظر گرفته م  R2  یمتوسط و قو  ف،یضع ریمقاد  یمقدار مالك برا پاسخ .شودیدر    یاب یبازار  ریدهندگان در خصوص تاثنظرات 
  ین ی بشیپ  ای  نییتع  بیبا ضر  یکشاورز  یبر گردشگر رگذاریاز آن است که: عوامل تأث  یحاک یکشاورز  یبر گردشگر  نانهیکارآفر

  یعبارت  هرا دارند. ب  یکشاورز  یوابسته گردشگر ریمتغ  راتییدرصد تغ  47 ینیبشیپ یی، توانا47/0)مقدار مربعات چندگانه(  

 است. شدهفیتوص  یخوبپژوهش به نیدر ا یکشاورز یگردشگر ریمتغ

 

 (2Q) نيبشيپشاخص ارتباط 

 یمناسب  تیفیاز ک  یگفت مدل ساختار  توانیمثبت باشد، م  CV Redشاخص   یآمده برادستبه  ریمقاد  هیکل  کهیدرصورت

 زا سه مقدارپنهان درون یرهایمدل در مورد متغ  ینیبشی( در مورد شدت قدرت پ2009برخوردار است. هنسلر و همکارانش )

 ،یدانیو اسف  نینمودند )محسن  یشاخص معرف  نیا  یبرا یمتوسط و قو  ف،یضع  ریعنوان مقادبه بیرا به ترت  35/0و   25/0،  01/0
1393) 

 

 
 

 

 
9 Structural Model  
10 R Square 
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 شاخص ارزیابی کيفيت مدل کل :(4)جدول

 CV Red شاخص ضریب تعيين متغيرهاي پژوهش

 26/0 69/0 فرصت هوشیارانه

 27/0 83/0 نوآوری معطوف به مصرف کننده

 29/0 78/0 ایجاد ارزش

 32/0 75/0 ریسک پذیری

 18/0 47/0 گردشگری کشاورزی

 

 ي آنمعنادار وضرایب مسير )بتا( 

عالمت   ضرایب مسیر باید ازلحاظ بزرگی،  باشد.رگرسیون خطی می همان بتای استانداردشده در 11منظور از ضرایب مسیر

آمده باالی حداقل آماره  دستمقدار به  چنانچه  باشد.معناداری ضریب مسیر مکمل بزرگی وجهت عالمت ضریب بتای مدل می و

 درصد و  95درصد، 90در سطح معناداری  شود.آن رابطه یا فرضیه تأیید می شده باشد،مورداطمینان در نظر گرفتهدر سطح  
به ترتیب با حداقل آماره  99  (.Hair et al,2011شود )مقایسه می  58/2 و  96/1 و  64/1ی تی  درصد این مقدار 

 متغيرهاي تحقيق Tمقادیر ضرایب مسير و آماره  :(5 )جدول

 نتيجه Tآماره  ضریب مسير اثر متغير ها يهفرض

 تائید 503/15 830/0 فرصت هوشیارانه بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد. 1

 تائید 683/51 910/0 بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.  نوآوری معطوف به مصرف کننده 2

بر   3  تائید 922/28 881/0 گردشگری کشاورزی تاثیر دارد.ایجاد ارزش 

 تائید 148/19 867/0 ریسک پذیری بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد. 4

 تائید 135/7 707/0 بازاریابی کارآفرینانه بر گردشگری کشاورزی تاثیر دارد. 5

 

 (دهنده ضرایب مسير و ضریب تعيينمدل گرافيکی تحقيق )نشان (:2 )شکل

 
11 Path Coefficient 
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 دهنده معناداري مسير(مدل گرافيکی تحقيق )نشان (:3 )شکل

 PLSمعيارهاي آزمون مدل کلی 

به کمک روش  در مدل ندارد ولی شاخصی به نام   PLSسازی معادالت ساختاری  شاخصی برای سنجش کل مدل وجود 

)  GOFنیکویی برازش   گیری و ساختاری را اندازهاین شاخص هردو مدل    پیشنهاد شد.  12(2005توسط تننهاوس و همکاران 

یک بوده   حدود این شاخص بین صفر و رود.عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میبه دهد ومدنظر قرار می
سه مقدار    و به 35/0و   25/0، 01/0محققان  به ترتیب  برای  متوسط و  عنوان مقادیر ضعیف،را  نمودند   GOF  قوی  معرفی 

 (.1393اسفیدانی، )محسنین و

GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ∗ 𝑅2 

که   هر سازه می  communalitiesبه طوری   Rنیز مقدار میانگین مقادیر    2Rباشد و  نشانه میانگین مقادیر اشتراکی 

Squares  های درون زای مدل است.سازه 

 شاخص نيکویی برازش مدل کلی  (:6)جدول

 يرتأث مقدار شاخص

GOF 48/0 قوی 

 

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

 

 نتيجه گيري 
در نظر گرفته شود که با آن    داریپا  یرقابت تیمز  کی جادیا  یهاراه  نیاز بهتر یکیبه عنوان    تواندیم  نانهیکارآفر  یابیبازار

نقش فزاینده فناوری و دانش در . و برآورده خواهد شد ییشناسا  انیمشتر  دیجد  یهاو خواسته ازهاین امروزه، فضای رقابتی و 

بازارگرایی و مشتریموفقیت شرکت از  بهها، موجب شده است تا تلفیقی  بازاریابی سنتی و عنوان کلیدواژهمداری،  های اصلی 
بازار پویای فعلی، گیری بازار داشته باشند،  ها باید جهتدر حالی که شرکت نوآوری و کارآفرینی، مورد استفاده قرار گیرد. در 

برند،  بهره می «EM» هایی که از رویکردگیری کارآفرینانه را نیز در نظر گیرند. شرکتبه همان اندازه هم ضروری است که جهت

 
12 Tenenhaus 
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همه چیز است، دیگر یک   مداری و هم رویکرد کارآفرینانه داشته باشند. مفهوم سنتی که مشتری مرکزباید هم رویکرد مشتری
پایدار نیست. با توجه به ایجاد رویکرد استراتژیک متعادل بین جهت های محرك  گیری بازار و کارآفرینی، در شرکتاستراتژی 

یا تحریک شرکتبازار  بازار،  دارند«EM» هایپذیر از  بهتری  عملکرد  با پژوهش.،  پژوهش  و نتایج این  های)سادیکودوشی 

اله(،)ر2019همکاران، فتح  همکاران،1399(،)شفیعی و همکاران،2018زاده،ضوانی و  و  )شفیعی  دارد.1394( و   ( همخوانی 

 گردد:قدامات ذیل در این زمینه پیشنهاد می،  بنابراین با توجه به نتایج حاصله
باید توسط مدیریت ارشد در کسب و کار به عنوان یک ف رهنگ منتشر بازاریابی کارآفرینانه یک طرز تفکر سریع است و 

 شود و مزیت رقابتی ایجاد کند.

 گیری از متدهای به روز بازاریابی در این حوزه از جمله اقیانوس آبی یا گاو بنفش و غیرهآموزش و بهره

بازاریابی احتمال پذیرش ریسک ونوآوری و  دهد.استفاده از فرصتها را افزایش می داشتن دیدگاه کارآفرینی در 

 مکمل برای ایجاد مزیت رقابتی در حوزه گردشگری کشاورزی و داشتن هوشیاری کارآفرینانههای ایجاد جاذبه

 های مسافرتی، تورگردانها، سرمایه گذاران از طریق نشست با نیروهای محلی آنها را با مزیت این امر آشنا کنند.آژانس

 برای دسترسی راحتر گردشگر شناساندن امکانات گردشگری و تهیه نقشه گردشگری برای هر منطقه و محصول  

کنند. خود استفاده  برنامه ریزی سفرهای  بیرونی هنگام  اطالعاتی  - 2بستگان  -1گردشگران تمایل دارند از چهار منبع 

تواند منابع جدید و نوآور در زمینه بازاریابی باشند  مشاوران گردشگری و این چهار منبع می  -4رسانه ها    -3وستان و آشنایاند

 توانند بر تصمیمات گردشگران تاثیر بگذارند.یق بازاریابان میو از این طر

 پیوند دادن گرایش بازاریابی و گرایش کارآفرینی

 ریزان و مدیرانسهیم شدن روستاییان و جوامع روستایی با برنامه
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