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 هایقابلیت کارآفرینانه، بازاریابی

 کسب بازار، عملکرد بازاریابی،

 متوسط، و کوچک وکارهای

 رقابت شدت

 کیدهچ

 یارهاکوکسبدر این میان کسی پوشیده نیست.  برآن اهمیت گردشگری و لزوم بررسی موضوعات مختلف 

-، نیازمند توجه ویژه میاندشدهشناخته گردشگری صنعت کنندهتسهیل ترینمهم عنوانبه که متوسط و کوچک

بازار  ملکردعبازاریابی و  هایبر قابلیت نانهیکارآفر یابیبررسی تأثیر بازارهدف از پژوهش حاضر،  .باشند

حاضر بر مبنای  پژوهش .رقابت هست شدت یگرلیگردشگری، با نقش تعد زهحومتوسط  و کوچک یوکارهاکسب

ابزار گردآوری . باشدمیشاخه همبستگی از  وتحلیلی  -از روش توصیفیکمی، هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، 

 شهر تهرانگری گردش همتوسط حوز و کوچک یوکارهاکسب ،پژوهشجامعه آماری بوده و  ها پرسشنامهداده

اطمینان  منظوربهو نمونه انتخاب   310تعداد  استفاده از جدول مورگانبا باشد. می 1600که حجم آن هست 

 ی معادالتسازمدل ازها آزمون فرضیهگردید. برای دریافت پرسشنامه  323 تیدرنها که پرسشنامه پخش شد 391

 نتایج. است شدهانجام  Warp PLSو SPSS  افزارهایاز طریق نرمها وتحلیلیهتجزو  شدهاستفادهساختاری 

. دارد و مثبت دارمعنا ذکرشده تأثیر یارهاکوهای بازاریابی کسببازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت که داد نشان

ز بر ینی بازاریابی هاقابلیت ،بازارشان معنادار و مثبت بوده است بازاریابی کارآفرینانه بر عملکردتأثیر همچنین 

بازاریابی کارآفرینانه و  ت در رابطهشدت رقاب، حالینباا .دارد و مثبت معنادار روکارها تأثیعملکرد بازار این کسب

گری ندارد و این دو یلهای بازاریابی و عملکرد بازار نقش تعدبین قابلیت های بازاریابی و همچنین در رابطهقابلیت

 است. هشدارائههایی یشنهادپیت با توجه به نتایج پژوهش درنها. اندفرضیه رد شده

 

 
 مقدمه

صنعت بدون دود، طرفداران بسیاری دارد. طرفدارانی که گاه در آرزوی آرامش در عصر حاضرند  عنوانبهگردشگری در عصر حاضر، 

 کشورها بسیاری در اقتصادی رونق عوامل و هابخش ترینمهم از گردشگری صنعت افرادی که در پی شکار سودی سرشار.و گاه 

 باالی تقاضای است. ضروری ، فرهنگی و ...تاریخی ،طبیعی بالقوه هایظرفیت وجود دلیل به ایران نیز در آن به توجه که باشدمی

وکارهای کوچک و متأسفانه کسب شده است. زیادی متوسط و وکارهای کوچککسب موجب پیدایش صنعت این در موجود

 خود اقدام جدی نکرده عملکرد بازاریاردارند، به سنجش اختاهمیت حیاتی و منابعی که در  وجود بامتوسط گردشگری در ایران، 

اند شده است که عبارتوکار در بازار از سه جزء تشکیلعملکرد کسب درواقعاند، های بازاریابی خود کار چندانی نکردهروی قابلیت و
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آن  در که است اییکپارچه یندآفر بازاریابی نیز قابلیت ( و1393، کاسگری از: رشد فروش، سهم بازار و سودآوری)احمدپور

 محصوالت در تمایز نسبی به دستیابی مشتریان، خاص نیازهای درك پیچیدگی برای نامحسوس و محسوس منابع از هاشرکت

همچنین  (.1394شهری و همکاران،  زاده نیحسکنند)می استفاده مناسب کیفیت به دستیابی تیدرنها و رقابتی برتری برای

 هایدر مورد شرکت تنهااین موضوع نه که دهدتجربه نشان می. وکار امروز مبدل گشته استای اصلی در بازار کسبرقابت به مؤلفه

  .ای وجود داردمتوسط نیز رقابت فزاینده و کوچک هایبین شرکت صادق است، بلکه در بزرگ

در  باشد.شده رد یادتوجهی به مواکمکارها را بیشتر کرده است، وشاید یکی از دالیلی که سرعت ورود و خروج در این نوع کسب

نیاز  درواقعشوند. ت میورشکس زمان کوتاهیو در مدتهایی اقدام کرده زی چنین فعالیتاندابه راه سرعتبهچنین شرایطی افراد 

یابد، میت بیشتری میکه با افزایش رقابت در شرایط پویای محیطی، اه های بازاریابی و ارزیابی مداوم عملکردبه توسعه قابلیت

یابی و عملکرد خود بازارهای تگیری از آن بتوانند، قابلیها و اقداماتی کرده است که با بهرهیری روشکارگبهها را نیازمند شرکت

های بازاریابی و بهبود قابلیت منظوربهدر این پژوهش، راهکار استفاده از ابعاد بازاریابی کارآفرینانه  بنابراین .را بهبود بخشند

 ایزمینه تازگی، چون بهشودتوجه به شرایط رقابتی پیشنهاد میبا  کارهای کوچک و متوسط حوزه گردشگریوعملکرد کسب

 کارآفرینی بین درتمندق رابطه از که است کرده جلب خود به را زیادی توجه "بازاریابی کارآفرینانه"با عنوان   بازاریابی در جدید

 خصوصبهرگذاری آن تأثی در خصوصهای اندکی که کارآفرینانه و پژوهش بودن مفهوم بازاریابیجدید  است. جادشدهیا بازاریابی و

یش از سایر بکاربردی بوده، و این در حالی است که گردشگری خدمات و گردشگری صورت گرفته، محدود و اغلب غیر در حوزه

رهای کوچک و متوسط، وکاهنوز در مورد بازاریابی کسبیری بازاریابی کارآفرینانه است. کارگبهها، بستری مناسب برای حوزه

با مروری  (.2011همکاران،  برند)پرزکابانرو وری از اعمال بازاریابی سنتی را بکار میهنوز هم بسیادانش کافی وجود ندارد و آنها 

 اصلی هدف است، بنابراین نشدهانجامدر ایران  ادشدهگردد که تاکنون مطالعه جامعی درباره مسائل یبر ادبیات موجود آشکار می

کارهای کوچک وکسبملکرد بازارعبازاریابی و های کارآفرینانه بر قابلیتی ابعاد بازاریابی ریکارگبهتا تأثیر  استاین  حاضر پژوهش

ش حاضر با ی قرار دهد. پژوهموردبررس هاآنگری شدت رقابت میان گردشگری را با توجه به نقش تعدیل و متوسط حوزه

 مهم هایارآفرینانه و ارتقاء قابلیتیابی کی عوامل بازارریکارگبه منظوربهفرد خود در زمینه ارائه راهکارهایی های منحصربهویژگی

اربردی توفیق خواهد یافت هایی باشد که با رویکردی کیکی از معدود پژوهش عنوانبهکارها خواهد توانست وبازاریابی این کسب

  وکارهای کوچک و متوسط گردشگری کمک کند.موفقیت کسب هم به گسترش مرزهای دانش و هم به

 نظری و پیشینه تحقیقمروری بر مبانی 

 گردشگریحوزه کارهای کوچک و متوسط وکسبو  صنعت گردشگری

های از فعالیت ایشامل طیف گستردهکه شده است، های رشد اقتصادی در جهان شناختهترین حوزهامیدبخشیکی از گردشگری 

 (.2011باشد)منزس و تیکسرا، سرگرمی می و ونقلهای خدمات مسافرتی، حملها، آژانسرستوران ناهمگن مانند اماکن اقامتی،

رستوران، آژانس، اماکن مثل  وکارهای فعال در این صنعتهای صنعت گردشگری آن است که اغلب کسبترین ویژگییکی از مهم

 های(. در گردشگری، نقش شرکت1389شوند)رنجبریان و زاهدی، صورت خانوادگی اداره میکوچک بوده و به اقامتی و غیره

(. 2015، 1)مارتینز رومن و همکاراندارداهمیت بسیار  ها و ....(های خدمات مسافرتی، رستورانها، آژانس) هتلمتوسط و کوچک

شده توسط شارما و مطالعه انجاماند. شدهشناخته گردشگری صنعت در کنندهترین تسهیلمهم عنوانبهکارها وکسباین نوع 

ها تبدیل به یک منبع اصلی های کوچک و رستوران، درباره صنعت گردشگری تانزانیا نشان داد که هتل2005در سال  2آپنجا

 (. 2011)عثمان و روسلی، اندهای کارآفرینانه شدههای اشتغال و فعالیتفرصت

 

                                                           
1 . Martinez-Roman  et al 
2 . Sharma & Upneja 
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و شدت رقابت های بازاریابیقابلیت ،عملکرد بازار  

اندیشمندان و متخصصین بازاریابی . است شدههای بازاریابی سازمان تعریفعنوان اثربخشی فعالیتبهکار در بازار وعملکرد کسب

اش را افزایش دهد، عملکرد وکاری که بازارگراییگیرد و کسبتأثیر بازارگرایی قرار می کار تحتوبر این باورند که عملکرد کسب

عنوان عملکرد کار است و آن را بهوهای کسبکار نتیجه استراتژیوعملکرد کسب. (1387)آقازاده ،بازارش را بهبود خواهد بخشید

کار وهای اقتصادی عملکرد کسبعنوان شاخصمتغیرهای کلی که به (.2015، 3آورند)توتار و همکارانشمار میروند بازار به  بازار در

ها قابلیتهمچنین  (.2015باشند)رودیگز گاتیرز، و رشد می اند، افزایش یا حفظ سهم بازار شرکت، سودآوریشدهدر نظر گرفته

الگوهای عمل  "توانند به ها میآن ای از منابع هماهنگ در جهت دستیابی به هدف تعریف شود،عنوان مجموعهتواند بهمی

منابع و فرآیندهای شرکت دارند، ها ریشه در که آن کنند و ازآنجاتبدیل شوند که برای عرضه به بازار ایجاد ارزش می "تکرارپذیر

شوند، که این به رشد یک شرکت و بهبود باشد و به یک منبع مزیت رقابتی پایدار تبدیل میها برای رقبا دشوار میتقلید از آن

را محصول جدید، فروش و توزیع(  توسعه )های بازاریابیقابلیت (.2011عملکرد آن کمک خواهد کرد. )پرزکابانرو و همکاران، 

ساختن شرکت  کارگیری منابع مهم شرکت برای نیازهای مرتبط با بازار و قادرسازی که برای بهعنوان روندهای یکپارچهتوان بهمی

از منابع مهم برای افزایش های بازاریابی اند، تعریف کرد. قابلیتشدهسازی نیازهای رقابتی طراحی آفرینی و برطرفبه ارزش

-یکپارچه (.2015، 4)مارتین و جاوالگیآیند و بر روی عملکرد شرکت مؤثر استحساب مییک شرکت به های رقابتی برایمزیت

 با ارتباطهای بازاریابی شامل قابلیت (.2013ها در بازار منجر خواهد شد)وو، های بازاریابی به عملکرد بهتر شرکتسازی قابلیت

 رضاییباشد)می توزیع شبکهو  بازاریابی های پیشبرد، تحقیقاتفعالیت مشتری، اثربخشی به متمایز، خدمت مشتری، محصول

گذاری، برای دستیابی به عملکرد مطلوب شامل تحقیقات بازاریابی، قیمتهای بازاریابی قابلیت .(1384الهی،  آبادی و خائفدولت

شدت از طرفی  (.2014باشند)کرانجا و همکاران، های مدیریت بازار می، مدیریت کانال، ترفیع و قابلیتجدید توسعه محصول

شدت رقابت موقعیتی است که در آن (. 1995کننده به خصومت محیطی است)زهرا و کاوین یکی از فاکتورهای کمک نیز رقابت

(. 2005های احتمالی برای رشد بیشتر، شدید است)اوه و منگوك رقابت به علت تعداد باالی رقبا در بازار و عدم وجود فرصت

های محیطی اثر گری شدت رقابت با سنت درازمدت حمایت از این نظریه که محیط بر تأثیرگذاری ویژگیاحتمال تأثیر تعدیل

اند زمانی که رقابت شدید است، های متعددی به این نتیجه رسیده(. پژوهش1994گری دارد همسو است)اسلیتر و نارور تعدیل

ها گرایانه نیازمندند تا با محیط سازگار گردند. زمانی که رقابت شدید است، شرکتهای فرصتپذیری و فعالیتها به ریسکشرکت

های جدیدی برای رقابت بیابند و به باید در کاالها و روندهای خود نوآوری ایجاد نمایند، به کشف بازارهای جدید بپردازند، راه

(، پنج نیرو در بازار وجود دارند که 1980به گفته پورتر) .(2015جاوالگی،  تمایز خود با دیگر رقبا بپردازند)مارتین و بررسی نحوه

واردان، قدرت هدید محصوالت جایگزین، تهدید رقبای موجود، تهدید تازهتتوانند همگی شدت رقابت را تعیین کنند، یعنی می

 توانثیر ترکیبی از این نیروهاست و نمیتأ زنی مشتریان یا خریداران. شدت رقابت تحتکنندگان و قدرت چانهزنی تأمینچانه

 .(2014 ،یی و همکارانگیری کرد)بر اساس یک عامل اندازه فقط

 نانهیکارآفر یابیبازار

 قدرتمند رابطه از که کرده جلب خود به را زیادی توجه " کارآفرینانه بازاریابی" عنوان با بازاریابی در جدید ایزمینه تازگیبه

 در که آمریکایی بزرگ گذارسرمایه چهارده درباره مطالعه خود در شهمکاران و لودیش است. شده ایجاد بازاریابی و کارآفرینی

 هاآن وکارکسب هایفعالیت در را رتبه باالترین که بازاریابی دریافتند بودند، کرده گذاریسرمایه کارآفرینانه طرح دویست از بیش

 و رهبری هدایت به کارآفرینی و بازاریابی زیربنایی هایتلفیق جنبه با کارآفرینانه بازاریابی (.2012لیم و همکاران، ت)اس داشته

 هسته گفت توانمی روازاین پردازد،می نیز موجود بازارهای در صرف رسانیجای خدمتبه جدید هایبازار ایجاد سمت به مشتریان

                                                           
3 . Tutar  et al 
4 . Martin & Javalgi 
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 رده خارج از را خود محصول خود دست به و دیگران قبل از بتواند باید کاروکه کسب است این کارآفرینانه تفکر بازاریابی اصلی

 و فرآیند محصول، برای ایجاد نوآوری کردناهرم با بازار در برتر ارزش برای ایجاد مؤثر منشی مثابهبه کارآفرینی کند. درواقع

بازاریابی و کارآفرینی تلفیق  .(2010  ،)شاوگیردمی قرار مدنظر باشد، ذینفعان و مشتریان بهتر نیازهای پاسخگوی که راهبردهایی

  (.2013یعنی بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد تأثیر زیادی دارد)سولی، 

 (2014تفاوت عمده بازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی سنتی)فرانکو و همکاران،  .1جدول 

 اصول بازاریابی بازاریابی سنتی بازاریابی کارآفرینانه

گیری به سمت جهت ،گیری به سمت نوآوریجهت

 نیازهای بازاریا حسی ارزیابی بصری  ایده و

گیری جهت، گیری به سمت مشتریجهت

 توسعه محصول بعدی به سمت بازار و

 مفهوم

دودی رویکرد پایین به باال: هدف قرار دادن پایگاه مح

 ربانفوذ، گسترش بیشتهای دیگر گروهو  از مشتریان

-هدف رویکرد باال به پایین بندی،بخش

 یابیو موقعیتگذاری 

 استراتژی

های عالیت داخلی/ روشف-های بازاریابی تعاملیروش

 دهانبهبازاریابی دهان

 هاروش آمیخته بازاریابی

های سیستمو  های رسمی تحقیقسیستم اطالعات آوریرسمی و جمعغیر هایشبکه

 هوشمند

 هوشمندی بازار

کردن اهرم گرایی،شتریم گرایی،فرصتگرایی، پذیری، نوآوریریسکیشگامی، شامل پ اصلی بعد هفت دارای کارآفرینانه بازاریابی

جلو و معرفی کاالها و خدمات جدید پیش از ، نگاه روبه 5پیشگامی .(2002موریس و همکاران، )باشدمی آفرینیارزشمنابع و 

 های ناشناخته، استفادهطریق ورود به عرصه های شجاعانه ازانجام فعالیت، 6پذیریریسک. بینی نیازهای آینده استرقبا و پیش

، 7گرایش به نوآوریهای ناپایدار و ناشناخته است. همچنین دادن منابع چشمگیر برای فعالیت در محیط سنگین یا اختصاص

ی کاالها و خدمات جدید و نیز پیشروی فنی در های جدید از طریق معرفتمایل و آمادگی برای مشارکت در خالقیت و تجربه

نظر ها صرفکردن فرصت ناشی از ظرفیت یک شرکت در دنبال ، 8یگرایفرصت (.2015فرآیندهای جدید است)مارتین و جاوالگی، 

اند و منبع نگرفتهتوجه قرار  های بازاری هستند که موردها آن موقعیتباشد. فرصتهاست، میاز منابعی که اکنون در اختیار آن

های نوآورانه برای ایجاد، ساخت کارگیری روشگرایش به،گراییمشتری (.2014باشند)چادری و همکاران، سود بالقوه پایدار می

 بلکه نیست، محدود منابع از کارا استفادۀ صرفاً نیز 9منابع کردناهرم (.2008و حفظ روابط با مشتری هست)بچرر و همکاران، 

 یعنی (2012بچرر و همکاران، )هافعالیت از بعضی سپاریبرون و منابع گذاشتن اشتراك به مانند افزاست.هم و خالق فرآیندی

 .دهندمی انجام اندیگر با ییدادوستدها یاردارند،اخت در محدودی منابع بازار هایفرصت به دستیابی منظوربه هاشرکت که ییجا

های های ممکن در استراتژیای دارد که در همه روشافزودهداللت بر ارزش و است کارآفرینی تعاریف محور 10آفرینیارزش

چادری باشد)کنندگان میشده به مصرفبازاریابی اهمیت دارد و ارائه ارزش به مشتریان و افزودن ارزش به محصوالت و خدمات ارائه

 اند.داشته پژوهش بیشترین ارتباط را با موضوع ایندهد که هایی را نشان میپژوهش جدول زیر (. 2014و همکاران، 
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6 . Risk taking 
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 ای پیشینهخالصه پژوهش. 2جدول 

 خالصه پژوهش سال محقق

برتر، دستیابی به مزیت  عملکردی بر پیامدهای بازاریابی هایقابلیت مثبت تأثیر دهندهنشاننتایج،  1391 فیض و همکاران

 است.  متوسط و کوچک هایشرکت بقای و رقابتی

 

 رضایی و همکاران

 

1394 

 کارهایوکسب موفقیت ناپذیرجدایی جزء کارآفرینانه بازاریابینشان داد که  این پژوهش نتایج

 به دستیابی برای توسعهدرحال کشورهای در ویژهبه وکارهاتمامی کسب و بوده متوسط و کوچک

 .باشندمی کارآفرینانه بازاریابی هایاز شیوه استفاده به ناگزیر برتر عملکرد

هاکیوگلو و 

 همکاران

 گراییمشتری نوآوری، ،پیشگامی از بین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه، که داد نشاننتایج این پژوهش  2012

 .دارندهای کوچک و متوسط در ترکیه شرکتنوآورانه  عملکرد بر مثبتی تأثیر منابع کردناهرم و

نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه باعث رونق و رشد صنعت گردشگری در مالزی پژوهش نتایج این  2012 جعفر

وکارها در مناطق شهری و روستایی ای نیز در عملکرد این کسبمالحظهشده است و تفاوت قابل

های متفاوت بازاریابی در هرکدام از این مناطق کارگیری شیوهتوانست بهمالزی وجود داشت که می

 د.را تبیین کن

 

 هامالی و همکاران

 

2015 

 بر عملکرد داریمعنی و مثبت تأثیر بازاریابی کارآفرینانه ابعادکه  نشان داد  این پژوهش نتایج

 .دارند متوسط و کوچک کارهایوکسب

 

 مارتین و جاوالگی

 

2015 

گری شدت های بازاریابی و عملکرد با نقش تعدیلاین پژوهش در مورد گرایش کارآفرینانه، قابلیت

 . نتایج نشان دهندهباشدمی در آمریکای التین المللی جدیدگذاری بینهای سرمایهرقابت بر پروژه

د. گرایش دارهای بازاریابی تأثیر معنادار و مثبت آن است که گرایش کارآفرینانه بر قابلیت

های بازاریابی نیز بر عملکرد تأثیر نیز تأثیر مثبت ومعنادار دارد. قابلیتکارآفرینانه بر عملکرد 

های بازاریابی را تعدیل و قابلیتمعنادار دارد. همچنین شدت رقابت رابطه بین گرایش کارآفرینانه و 

  گری ندارد.کند. اما شدت رقابت در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد نقش تعدیلمی

 

  شود:میهای زیر برای پژوهش در نظر گرفته هفرضیشده مطالب بیان و جدول  باال با توجه به

 های بازاریابی تأثیر معنادار دارد.بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت فرضیه اول:

 بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازار تأثیر معنادار دارد. فرضیه دوم:

 های بازاریابی بر عملکرد بازار تأثیر معنادار دارد.قابلیت فرضیه سوم:

 کند.های بازاریابی را تعدیل میبازاریابی کارآفرینانه و قابلیت شدت رقابت، رابطه فرضیه چهارم:

  کند.زاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازار را تعدیل میبا هشدت رقابت، رابط فرضیه پنجم:

 

 

 

H1 

H4 

H

5 

H2 H3 

شدت 

 رقابت

بازاریابی 

 کارآفرینانه

های قابلیت

 بازاریابی

 توسعه محصول جدید

 توزیع

 فروش

 پیشگامی

 پذیریریسک

 گرایینوآوری
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. مدل مفهومی پژوهش1 شکل  

 روش شناسی تحقیق

گردآوری اصلی ابزار  .باشدمیتحلیلی  -از روش توصیفیکمی، پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، 

برای  65تا  27برای سنجش بازاریابی کارآفرینانه، از سؤال  26تا  1از سؤال  کهپرسش بوده  74ای شامل ها پرسشنامهداده

در تنظیم آن از برای شدت رقابت استفاده شده و  74تا  69برای عملکرد بازار و  ازسؤال  68تا  66های بازاریابی، از سؤال قابلیت

 استفاده شده است.و ...   (2014همکاران)یی و(، 2015، مارتین و جاوالگی)(1389)زاهدیو  رنجبریان منابع مختلف شامل

پرسشنامه  ،ییمنظور بررسی اعتبار محتواو اعتبار عاملی صورت گرفت. به به دو روش اعتبار محتوایی پژوهشسنجش روایی ابزار 

که به روایی همگرا مشهور است، به  (AVE)شده، همچنین شاخص میانگین واریانس استخراجشدقرار داده  خبرگاندر اختیار 

 و برای سنجش پایایی پرسشنامه آلفای کرون باخ .به دست آمد 0/ 5که باالی  منظور سنجش روایی سازه محاسبه گردید

 .ی برخوردار بوداز پایایی قابل قبول پرسشنامهدر نتیجه و  بوده 7/0که باالی محاسبه گردید  نیز (CR)همچنین پایایی ترکیبی

باشد که با می 1600حجم آن حدود و بوده وکارهای کوچک و متوسط گردشگری شهر تهران جامعه آماری این پژوهش کسب

 پرسشنامه دریافت شد. 323پرسشنامه پخش و  391به منظور اطمینان  ،نمونه انتخاب شد  310جدول مورگان  استفاده از

با استفاده از  همربوط اطالعات توصیفی بخش در است. شده ارائه تحلیلی و توصیفی صورت دو به هاداده تحلیلوتجزیه روش

های پژوهش از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری به منظور پاسخگویی به فرضیه تحلیلی در بخش و شده ارائه  SPSSافزارنرم

  .است شدهستفادها WARPPLSافزار با استفاده از نرم

 هایافته

 یعنی تعداد ینبیشتراند، و درصد زن بوده 8/45درصد مرد و  2/54دهنده از میان مدیران پاسخ: شناختیتوصیف جمعیت

مدیران  درصد(  کمترین فراوانی را دارند. 4/3سال) 60سن دارند و افراد باالی سال  40تا  31درصد( بین  3/39نفر) 127

درصد( و 8/15)( ...ریزی توریسم و بازاریابی ومدیریت جهانگردی، هتلداری، جغرافیا و برنامه)دارای مدرك تحصیلی مرتبط

درصد(،  37 /5کار)وکسب 121، وکارهابیشتر کسب سابقه فعالیت .باشند( درصد می1/77) های نامرتبطرشتهالتحصیالن فارغ

سال کمترین حجم نمونه را  20سال به همراه باالی  20تا  16وکارهایی با سابقه فعالیت باشد و کسبسال می 10تا  5بین 

 دهند. میتشکیل 

برازش های های مبتنی بر کوواریانس فاقد شاخصبرخالف مدل  PLSمدل  :ارزیابی نیکویی برازش مدل: هاآزمون فرضیه

های برازش کلی مدل تواند همانند شاخصمی  PLSدر  GOF( شاخص 2004باشد. اما به اعتقاد آماتو و همکاران)متعدد می

برابر است با میانگین هندسی متوسط  GOFطورکلی استفاده کرد. به PLSعمل کند و از آن برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل 

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦گردد:فرمول محاسبه می این که با استفاده از (R2)شاخص افزونگی و متوسط ضریب تعیین × 𝑅2 
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اند. معرفی نموده GOFترتیب مرزهای طیف ضعیف، متوسط و قوی برای را به  36/0و  25/0، 01/0والتز و همکاران ، سه مقدار . 

است  49/0برابر   GOF. مقدار است 67/0متوسط ضرایب تعیین معادل  33/0در تحقیق حاضر متوسط شاخص افزونگی معادل 

 باشد. دهنده برازش قوی مدل میکه نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 هابرای بررسی فرضیه WARP PLSافزار خروجی نرم .2شکل 

 مدل ساختاریبررسی 

یا  2Rداری ضرایب مسیر و مقادیر یعنی اعداد روی مسیر، معنی (β)بررسی ضریب مسیر آزمون مدل ساختاری با استفاده از

شدت و نوع رابطه بین دو متغیر پنهان است.  دهندهنشان، ضریب مسیر آزماید.های پژوهش را میواریانس تبیین شده فرضیه

خطی بین دو متغیر پنهان است. اگر مقدار آن  طهنبود راب دهنده+ است که اگر برابر با صفر شوند، نشان1تا  -1عددی بین 

باشد، رابطه ضعیف  3/0تر از باشد رابطه متوسط و چنانچه کوچک 6/0تا  3/0باشد نشانگر رابطه قوی و اگر بین  6/0تر از بزرگ

گیری زا اندازهبرونزا را نسبت به واریانس کل آن توسط متغیرهای نیز واریانس توضیحی یک متغیر درون ضریب تعیین .است

 شود.، ضعیف تلقی می19/0، متوسط و کمتر از  33/0تر از ، قوی ، بزرگ67/0تر از مقادیر بزرگ و کنندمی

 در مدل ساختاری پژوهش ضریب تعیین متغیرهای وابسته .3جدول 

 2Rضریب تعیین  متغیر وابسته

 38/0 های بازاریابیقابلیت

 . /33 عملکرد بازار

 مدل ساختاری پژوهش  (Pمقدار)ضرایب مسیر و ضریب معناداری. 4جدول

ضریب معناداری  فرضیه

 (P)مقدار 

ضریب 

 βمسیر 

 نتیجه

های بازاریابی تأثیر معنادار بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت

 دارد.
01/0< 61/0 

 تأیید فرضیه

 تأیید فرضیه 13/0 >01/0 بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازار تأثیر معنادار دارد.

 تأیید فرضیه 49/0 >01/0 های بازاریابی بر عملکرد بازار تأثیر معنادار دارد.قابلیت

های بازاریابی کارآفرینانه و قابلیت شدت رقابت رابطه

 کند.بازاریابی را تعدیل می
37/0 02/0 

 رد فرضیه 
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زار را بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد با شدت رقابت رابطه

 کند.تعدیل می
40/0 01/0 

 رد فرضیه 

 گیریبحث و نتیجه

وکارهای کوچک و متوسط های بازاریابی و عملکرد بازار کسبدر پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت

سه فرضیه تأییدشده و دو فرضیه  ،شده است. طبق نتایج تحلیل مسیرپرداختهگری شدت رقابت گردشگری با نقش تعدیل حوزه

فرضیه حاضر با مقدار  ی قرار گرفت.بررس موردهای بازاریابی فرضیه تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیتاولین در اند. رد شده

61/0= β   0 /01و P< های افتهیذکور است. به لحاظ آماری است و این نشان از تأیید فرضیه م و مثبت داردارای اثری معنی

مارتین و جاوالگی در  مشابهت دارد.( 2013سولی) و ( 2015مارتین و جاوالگی) با نتایج کار پژوهشگرانی همچون حاضر پژوهش

 مثبت بازاریابی تأثیر معنادار داشته و رابطههای گرایش کارآفرینانه بر قابلیت اند که، بیان نموده2015  پژوهش خود در سال

 ،هایی که بازارمحور هستندبا توجه به تحقیقات قبلی، شرکت ،( نیز عنوان نموده2013)سولیدر این راستا،  آن دارد. با چشمگیری

آوری اطالعاتی که جمعهایی بهتر از رقبای خود با استفاده از کنند و روشزیاد بهتر به مشتریان خود خدمت می احتمال به

 دراز طریق نوآوری  .دارند باالتر از رقبای خود یرشد های بازارمحور انتظار سطوحدرنتیجه، شرکت .گیرندمی کار اند، بهکرده

توجهی بازدهی و دستیابی به عملکرد مطلوب منابع و ارائه مقدار قابل محدودیت گرفتن یدهناد، کارآفرینی به معنای فروش

تأثیر  دهندهی قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشانبررس موردتأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازار دوم، در فرضیه  باشد.می

است که نشان از تائید فرضیه مذکور >P  0/0و ا   β = 0 /13باشد، چون بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازار می مثبت و معنادار

(، نگوین 2015)مارتینز رومن و همکاران(، 2015ی)جاوالگپژوهشگران دیگری همچون مارتین و نتایج کار این نتیجه با  باشد.می

ها هستند که در آن  سریع اتهایی با تغییروکارها، محیطدر همین راستا، بازار کنونی کسب (، همسو است.2016 )و همکاران

باید مداوم در پی یافتن آنها وکارها قطعی نبوده و های کنونی کسبدستیابی به سود موردنظر آینده با انجام عملیات و فعالیت

معموالً  هاتالش این پذیری سود ببرند چونتوانند از نوآوری، پیشگامی و ریسکها میهای جدید در بازار باشند، بنابراین آنفرصت

ها نوآوری بسیارند و بسیاری از آن و پذیریریسک ،پیشگامیهای مربوط به انجامد. پژوهشبه عملکرد قدرتمند در بازار می

مارتینز  (.2015اند، عملکرد بهتری در بازار دارند)مارتین و جاوالگی، وکارهایی که از این ابعاد بیشتر استفاده کردهمعتقدند کسب

و  نوآورانه در محصوالت و فرآیندها (، به این نکته اشاره دارند که یک رابطه خطی مثبت بین اقدامات2015همکاران)رومن و 

کنند که اقدامات (، نیز عنوان می2016های کوچک و متوسط گردشگری اندلس وجود دارد. نگوین و همکارانش)شرکت سودآوری

 موردهای بازاریابی بر عملکرد بازار تأثیر قابلیت سوم در فرضیه بخشند.بهبود می نوآورانه بسیار مؤثر هستند و عملکرد بازار را

عملکرد بازار دارای اثر های بازاریابی بر دیگر قابلیتعبارتبهاست، >P  01/0و  β =0 /49مقدار  کهییازآنجا .گرفت قراری بررس

شده توسط های انجامپژوهشاین نتیجه با نشان از تأیید فرضیه مذکور است. به لحاظ آماری است و این  دار و مثبتمعنی

در همین راستا، مارتین و جاوالگی  همسو است.( 2010یام و همکاران)و ( 2015پژوهشگران دیگری همچون مارتین و جاوالگی)

 که گردندمی مواجه هاییریسک و قطعیت عدم بازار با به ورود با هاشرکت اند که، بیان نموده2015 در پژوهش خود در سال 

دهد که رابطه مثبت چشمگیری نشان می هاآن. نتیجه پژوهش باشندمی عملکرد بهبود بر های بازاریابیقابلیت تأثیر دهندهنشان

همکارانش در  گفته، نتایج پژوهش یام وهای پیشهمسو با نتایج پژوهش های بازاریابی و عملکرد بازار  وجود دارد.بین قابلیت

عنوان توانایی شرکت برای تبلیغات و بهشود می زاریابی عاملی است که منجر به رشد فروشدهد، قابلیت بانشان می 2010سال

رشد نرخ فروش درواقع  .و پذیرش نوآوری است درك نیازهای مشتریان و محیط رقابتی و سود و فروش محصوالت بر پایه

نیاز به قابلیت بازاریابی  دهندهید و موجود به مشتریان جدید و موجود است، و این امر نشانفروش محصوالت جد دهندهنشان

ی قرار بررس موردهای بازاریابی بازاریابی کارآفرینانه و قابلیت گری شدت رقابت در رابطهنقش تعدیلچهارم در فرضیه  قوی است.

های بازاریابی در پژوهش حاضر بازاریابی کارآفرینانه و قابلیت رابطه دهد که شدت رقابت درگرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان می

شود. این نتیجه با این فرضیه در پژوهش حاضر رد می جهیدرنتاست،  =p 37/0و   β = 0 /02گر ندارد، زیرا  نقش تعدیل

مارتین و جاوالگی در  است.(، در تضاد 2015شده توسط پژوهشگران دیگری همچون، مارتین و جاوالگی)های انجامپژوهش
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ها را های بازاریابی شرکتمیان گرایش کارآفرینانه و قابلیت اند که  شدت رقابت رابطهبیان داشته 2015پژوهش خود در سال 

ها های بازاریابی شرکتکلیدی برای بهبود قابلیت کند. اگر شدت رقابت باال باشد، گرایش کارآفرینانه به یک مؤلفهتعدیل می

 .یابی اهمیت و ارتباط کمتری دارندهای بازارشود. در مقابل، در شرایط شدت رقابت پایین، گرایش کارآفرینانه و قابلیتمبدل می

کنندگی تعدیلنقش در این پژوهش نیز  بازارو عملکرد  کارآفرینانه بازاریابی رابطه در رفت که شدت رقابتانتظار میبنابراین 

 ،وکارهای کوچک و متوسط گردشگریاین باشد که در بین کسبرد فرضیه در پژوهش حاضر داشته باشد. شاید یکی از دالیل 

حال کارهای مذکور درعینورقابتی حاکم است و کسباستراتژی همبین آنها در واقع، ابت شدیدی وجود دارد، اما اگرچه در ظاهر رق

بازاریابی   گری شدت رقابت در رابطهنقش تعدیل پنجم در فرضیه زمان با یکدیگر همکاری دارند.همطور که رقیب هستند، به

بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازار  دهد که شدت رقابت رابطهی قرار گرفت. نتایج نشان میموردبررسکارآفرینانه و عملکرد بازار 

. شودیماین فرضیه در پژوهش حاضر رد  جهیدرنتاست،   = 40/0P و  β = 0 /01ندارد، زیرا   یگرنقش تعدیلدر پژوهش حاضر 

(، مشابهت دارد و با نتایج 2015شده توسط پژوهشگران دیگری همچون مارتین و جاوالگی)های انجاماین نتیجه با پژوهش

مسیر میان گرایش کارآفرینانه که  اندعنوان نموده مارتین و جاوالگی تضاد است. در( 1996المپکین و دس)پژوهشگرانی همچون 

( رابطه میان گرایش 1996در مخالفت با نتیجه پژوهش حاضر، المپکین و دس) شود.وسیله شدت رقابت تعدیل نمیتا عملکرد به

 دانند. کارآفرینانه با عملکرد را وابسته به موقعیت می

 های آتیبرای پژوهش ییشنهادهایپارائه های پژوهش و محدودیت

بنابراین به پژوهشگران آینده  ،باشدمی ذاتی محدودیت دارای خود که  بوده پرسشنامه پژوهش این در اطالعات آوریجمع ابزار

وکارهای کوچک بین کسب در تنها حاضر پژوهش اهتمام ورزند.نیز به روش کیفی هایی به انجام چنین پژوهشگردد، پیشنهاد می

 باید پژوهش این هاییافته پذیریتعمیم برای لذا است، شدهانجام موردی مطالعه صورتشهر تهران بهگردشگری  و متوسط

سایر شهرهای گردشگرپذیر کشور نیز انجام پذیرد و نتایج در هایی ، چنین پژوهشگرددشود، بنابراین پیشنهاد می عمل بااحتیاط

سنجیده مذکور وکارهای پژوهش فقط عملکرد بازار کسبدر این همچنین  آن با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد.

های این پژوهش داده های آتی روی عملکرد مالی و عملکرد مشتری نیز انجام پذیرد.شود پژوهششده است، بنابراین پیشنهاد می

-پژوهشگر با محدودیت، موجب گردید تا 11شلوغی گردشگریها با فصل زمانی گردآوری دادهشده و همآوریصورت مقطعی جمعبه

های موردنیاز داده شود،پیشنهاد می بنابراین به سایر پژوهشگران .هایی همچون عدم دسترسی آسان به مدیران مواجه گردد

کارها وآمارها و نشانی این کسب .های مختلف سال گردآوری نمایندصورت طولی و در فصلگردشگری را به رتبط بام هایپژوهش

هایی باهدف رفع مسائل مربوط به گردد پژوهشبنابراین پیشنهاد می ،دقیق نبود شده بودهای مربوطه ارائهکه توسط سازمان

رقابتی استراتژی هم های کمی و کیفی درزمینههمچنین انجام پژوهش .پذیرد آمارهای موجود در صنعت گردشگری ایران انجام

 گردشگری موضوعی درخور توجه است.  وکارهای کوچک و متوسط حوزهدر بین کسب

 وکارهاهای کاربردی و اجرایی ناشی از نتایج پژوهش برای کسبپیشنهاد

کارهای ورو به مدیران کسبمثبت دارد، ازاین معنادار و های بازاریابی تأثیرنتایج نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه بر قابلیت

-اید واحد بازاریابی مجزا برای کسبب های بازاریابیمنظور بهبود تمامی قابلیتبه، گرددکوچک و متوسط گردشگری پیشنهاد می

 ها،فرصت از استفاده نظارت، بدون وظایف انجام کارکنان، ریسکی برای اقدامات را شرایط همچنیننظر بگیرند.  وکار خود در

های آموزشی باهدف آشنایی دوره سازند. فراهم را اشتباه و شکست پذیرش درنهایت رقابت و در شدن اطمینان، پیشرو عدم پذیرش

کارهای وتواند زمینه بروز خالقیت و نوآوری در عملکرد کلی کسبکه میشود برگزار های نوین و کارکنان با بازاریابی بیشتر مدیران

ت و خدمات جدیدی را توسعه دهند های پیشگامی، محصوالکارگیری شاخصتوانند از طریق بهمدیران می .مذکور را نمایان سازد

پذیر است بینی تقاضای گردشگران/مشتریان و پیشتازی در معرفی محصوالت و خدمات جدید امکاناز طریق پیشکه این امر، 

                                                           
1 1 . High Season 
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در فصول مختلف سال تعداد و نوع  . همچنینها بهره برداقدامات کشورهای موفق در این زمینه توان در این راستا از نحوهکه می

تواند مدیر را به یک های نوآورانه باوجود احتمال شکست، میکارگیری استراتژیبه بینی کنند.مشتریان و میزان تقاضا را پیش

ایجاد جو حمایتی برای کارکنان و توجه بیشتر به نیازهای در  های بازاریابی گردد.کارآفرین مبدل ساخته و موجب ارتقاء قابلیت

های ها و فناوریآشنایی با نوآوری روز بودن وبه .تالش نمایند وکارکسب در فرآیندهای عملیاتینظرات آنان آنان و حمایت از 

به شناخت موقعیت و مکان استقرار  همچنین .برای مدیران و کارکنان امری ضروری است جدید در صنعت گردشگری دنیا

 نیز مشتریان و ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان در برخورد با مشتریانمندی سنجش مداوم رضایت .اقدام کنند ار رقبا کوکسب

کارهای وبازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد بازار کسب  برمبنای فرضیه دوم که تأثیر سازد.های بهبود عملکرد را فراهم میزمینه

های کارگیری شاخصبه :شامل گرددرائه میا یپیشنهادهایبه مدیران کند، کوچک و متوسط گردشگری را بیان می

وکار، پیشتازی روی کسبهای پیشپیشگامی)تقویت نگرش مثبت در خود و کارکنان و تقویت روحیه کارآفرینی در مورد فرصت

چون تقویت این موارد منجر به عملکرد برتر در بازار)رشد فروش، سهم بازار و  ،در معرفی و ارائه محصوالت و خدمات جدید(

منظور ها بههای آنهای کارکنان و استقبال و حمایت از ایدههای تشویقی درزمینه کسب ایدهگردد. اجرای سیاستسود( می

آید)رویدادهای ورزشی، فرهنگی، سیاسی و....(. پیگیری که به وجود می یهایگیری از فرصتبهره. دستیابی به عملکرد برتر در بازار

های بازاریابی بر عملکرد بازار کند قابلیتبر مبنای فرضیه سوم که بیان می .ن و غیرهها مانند روند افزایش سالمندافرصت

اقالم جدیدی به محصوالت و خدمات خود اضافه کنند. همچنین  گردد کهوکارها تأثیر دارد، لذا به مدیران پیشنهاد میکسب

تسهیالت آسایش خود را آموزش دهند، محصوالت و خدمات پیشین خود را بهبود داده و آن را نوسازی کنند)کارکنان قبلی 

کنندگان را یر توزیعهای کارکردن با سامنظور درك صحیح سیستم توزیع تالش نمایند و روشبه (....روز کنند وگردشگران را به

های ثابت و متغیر هزینه الگوبرداری کنند. توزیع رقبای خود توجه کنند و در این زمینه از کشورهای موفق به شیوه بشناسند.

امکان ظرفیت متوسط  ها توجه نمایند. تا حدگذاری به آنبینی نموده و هنگام قیمتروزانه را تا حد امکان محاسبه یا پیش

 بایدمدیران باشد، می فعالیت حال در که است سال چندین شانکاروکسب اگررا محاسبه نموده یا تخمین بزنند)وکار کسب

 وتحلیلتجزیه مانند، عواملی اساس بر را آن آینده ظرفیت باید ،است واردشده نعته صب تازه اگر و دنبدان را آن متوسط ظرفیت

های مشتریان فعلی شامل شناخت ویژگیتحقیقات بازاریابی در مواردی مانند به  .بینی کنندپیش (...و بازخورد مشتری و رقیب

 شناسایی نمایند،نقاط قوت و ضعف رقبا  های محیطیاز طریق پویشاقدام نمایند.  و... ملیت، جنسیت، سبک زندگی، سطح درآمد

صورت فروش، مدیران به تسهیل شرایط مبادله)پرداخت بهمنظور ارتقاء قابلیت به باشد.نتیجه آن بهبود عملکرد در بازار میچون 

 ( اقدام نمایند. و ... نقدی یا نسیه، کارت اعتباری یا اقساطی
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