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 چکیده

 جدید، محصوالت تولید مجوز اخذ از بعد خود خاص بازار و محصوالت خاص ماهیت دلیل به داروسازی یهاشرکت اغلب امروزه

 آماری جامعه بندیرتبه و تحلیل و تجزیه هدف با حاضر تحقیق لذا ند.باشمی متعددی مشکالت دچار بازار به آنها معرفی برای

 ی،کارآفرین خصوصیات مختلف ابعاد گذاریتأثیر میزان و انهکارآفرین بازاریابی یهاشیوه از استفاده منظر از داروسازی یهاشرکت

 گرفت. صورت انهکارآفرین بازاریابی بر را ارتباطات و بازارگرایی

 افراد پرسشنامه سوالت پاسخگویان گرفته. صورت پیمایشی–توصیفی روش به که است کاربردی تحقیقات نوع از تحقیق این

 که شده استفاده استاندارد مجازی پرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت ند.باشمی تهران استان داروسازی یهاشرکت منتخب

 آلفای آماری تکنیک روش به آن پایایی و یتأیید عاملی تحلیل همچنین و خبرگان و اساتید نظرات کسب طریق از آن روایی

 تأثیر از حاکی تحقیق یهایافته گردید. استفاده آماری هایتحلیل برای  plsو spss افزارهای نرم واز است گردیده تأیید کرونباخ

 این بیانگر آنها بندیرتبه و د.باشمی انهکارآفرین بازاریابی بر ارتباطات و بازارگرایی ،کارآفرین ابعادخصوصیات معنادارکلیه و مثبت

 تأثیر ضریب کمترین بازارگرایی سازه از گراییرقیب بعد و تأثیر ضریب بیشترین ارتباطات سازه از اجتماعی روابط بعد که است

 پیشنهاد اساس براین که دباشمی تهران استان هایداروسازی ویژه هب داروسازی یهاشرکت در پژوهش این کاربرد دارند. را

 بازاریاب کارکنان بازاریابی دانش و ارتباطات معطوف بیشتری توجه انهکارآفرین بازاریابی نمودن بخش اثر راستای در ،شودمی

 .نمایند خود
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 مقدمه

 مواجه عظیمی هایچالش با مختلف هایعرصه در بشر امروزه

 فناوری، دانش، توسعه آنها تمام مشترك محوریت که بوده

 پدیده یکارآفرین کلی، طور به است. یکارآفرین و نوآوری

 جهان اخیر، هایدهه طی که است جدیدی اقتصادی-فنی

 است. ساخته متحول پیامدهایش با را صنعت و اقتصاد

 جوامع، پیشرفت در آن کلیدی نقش و یکارآفرین اهمیت

 و یافته توسعه کشورهای در هادانشگاه اغلب که شده موجب

 و دهند قرار توجه مورد را آن از گیریبهره توسعه، حال در

 و علمی هایبرنامه و هاسیاست تدوین طریق از مسیر این در

 فرهنگ، تقویت و بسط راستای در کاربردی هایاستراتژی

 و اعم طور به جامعه آحاد میان آفرینی کار رفتار و روحیه

 (.1392،48 )نعمتی، نمایند تالش اخص طور به دانشگاهیان

 است باور این بر کارآفرینی، نظرانصاحب از ،( 1لوبر داگالس)

 سازمانی کارآفرینی یتوسعه باعث عوامل دسته سه که

 بیرونی محیط سازمانی، درون عوامل :از عبارتند که شوندمی

 هایویژگی اساس این بر لذا شخصیتی هایویژگی و

 داشته تأثیر سازمانی کارآفرینی ارتقای تواندمی شخصیتی

 منابع هایمحدودیت به توجه با طرفی از (.1998 لوبر،) باشد

 اهمیت به تدریج به متوسط و کوچک هایبنگاه در

 مهمترین جمله از است شده افزوده بازاریابی کارکردهای

 و کوچک هایبنگاه مدیران مالکان/ که بازاریابی هایفعالیت

 و نوین ترفیع هایشیوه بر تمرکز دهند،می انجام متوسط

 فروش پیشبرد در را مهمی بسیار نقش که است کارآفرینانه

 ایفا متوسط و کوچک هایبنگاه به نسبت آگاهی ارتقا و

 به کمتر پیشین مطالعات در حال، این با .کندمی

 و صنعت فعاالً ضمنی دانش بازخوانی و مستندسازی

 کوچک وکارهای کسب در ترفیع تجربی هایشیوه شناسایی

 ،خرمشاهی و )رضوانی است شده پرداخته متوسط و

 باعنوان بازاریابی در جدید زمینه تازگی به (.1390،167

 کرده جلب خود به را زیادی توجه 2انهکارآفرین بازاریابی"

 است شده ایجاد یببازیا و یکارآفرین بین رابطة از که است

 از که انهکارآفرین بازاریابی نوظهور مفهوم (.2012 ، 3)لیم

 مطالعات در یکارآفرین و بازاریابی هرشت دو وجوه تلفیق

 که است شمی .(1388 )رضوانی، است شده ناشی مدیریت

                                                           
1 . Douglas lobar 
2 . Entrepreneurial Marketing 

 بازار در آنها از برداریبهره و تازه هایفرصت شناسایی به

 ارزش خلق و رسانیخدمت آن نهایی هدف و شودمی منجر

 (1391،112 گالبی، و )خدادادحسینی است مشتریان برای

 تحقیقات در وکار کسب تداوم و توسعه بر آن مثبت تأثیر که

  است. شده اثبات متعدد

 

 تحقیق آماری برجامعه مروری

 که هستند داروسازی یهاشرکت حاضر تحقیق آماری جامعه

 به توجه با که شوندمی قلمداد وبزرگ متوسط نهاآ بیشتر

 آن محصوالت معدود بجز که هاشرکت این محصوالت ماهیت

 هایشبکه طریق از که آرایشی و تقویتی محصوالت صرفاً هم

 هعمد دارند را بازار به معرفی و تبلیغ امکان اییماهواره

 برای گیرندمی تولید مجوز که هاشرکت این جدید محصوالت

 قیقتح این در که ندباشمی مشکل دچار از بازار به معرفی

 بازاریابی یهاشیوه بر تکیه با توانمی یاآ که است این هدف

 عرفیم بازار به را هاشرکت این جدید محصوالت انهکارآفرین

 و محصوالت این ماهیت اینکه به عنایت با خیر. یا کرد

 بازار به محصوالت این معرفی برای قانونی هایمحدودیت

 از جدید محصوالت این معرفی که کندمی ایجاب مصرفی

 صورت دارو توزیع هایوکانال ومراکز پزشکی جامعه کانال

 بازاریابی هایتکنیک از استفاده رسدمی نظر به گیرد

 گشایراه تواندمی انهکارآفرین خاص ارتباطات و انهکارآفرین

 .باشد دارویی محصوالت بازاریابی کنونی مشگل

 ابعاد تأثیر میزان شناسایی هدف با حاضر تحقیق لذا

 بازاریابی بر ارتباطات و بازارگرایی ،کارآفرین خصوصیات

 به پیامدهای دیدگاه از نه دارو، صنعت در انهکارآفرین

 یشناسای عنوان به بلکه بازاریابی نوین شیوه این کارگیری

 مه با ترکیبی صورت به آن کارگیری به در مؤثر بارز عوامل

 مدل اساس این بر گرفت صورت مربوطه ازسازه جدا و

 سهولت جهت زیر شرح به هاییفرضیه و طراحی مفهومی

 داروسازی صنایع آماری جامعه در تا گردید تدوین مطالعه

 یک در آنها از کدام هر گذاریتأثیر میزان تهران، استان

 گردند. بندیرتبه و شده مشخص علمی فرآیند

 ایجاد تسؤاال علمی تحقیق یک چهارچوب در و اساس این بر

 توسط در شدکه هاییفرضیه به تبدیل محقق ذهن در شده

3 . Lim et al., 2012 
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 قبول یا رد علمی فرآیند یک در و آماری معتبر هایآزمون

 گرفت. قرار زمونآ مورد زیر شرح به هافرضیه

 

 تحقیق هایفرضیه

 بر مؤثر کارآفرین خصوصیات ابعاد به مربوط هایفرضیه .1

 انه:کارآفرین بازاریابی

.H1 انهنکارآفری بازاریابی بر کار و کسب ایجاد برای انگیزه 

 دارد. معنادار و مثبت تأثیر

.H2 تأثیر انهکارآفرین بازاریابی بر کارآفرین بازاریابی دانش 

 دارد. معنادار و مثبت

.H3 ثبتم تأثیر انهکارآفرین بازاریابی بر درونی کنترل مرکز 

 دارد. معنادار و

 بازاریابی بر مؤثر بازارگرایی ابعاد به مربوط هایفرضیه .2

  انه:کارآفرین

.H4 و مثبت تأثیر انهکارآفرین بازاریابی بر گراییمشتری 

 دارد. معنادار

.H5 و مثبت تأثیر انهکارآفرین بازاریابی بر گراییرقیب 

 .دردا معنادار

.H6 تأثیر انهکارآفرین بازاریابی بر ایوظیفه میان همکاری 

 .دارد معنادار و مثبت

 بازاریابی: بر مؤثر ارتباطات، ابعاد به مربوط هایفرضیه .3

.H7 و مثبت تأثیر انهکارآفرین بازاریابی بر اجتماعی روابط 

 .دارد معنادار

.H8 بر (دهان به دهان مثبت )تبلیغات شفاهی تبلیغات 

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر انهکارآفرین بازاریابی

 

 مفهومی: مدل

 

 
 

 Franco Mario , et al (2014) منبع:

 

 پیشینه و متغیرها مفاهیم نظری، مبانی بر مروری

 1848 سال در ابتدا کارآفرینی واژه ی:کارآفرین تحقیق

                                                           
1 . Stuwart Mill 

 شد. ترجمه انگلیسی زبان به فرانسه از  1میل استوارت توسط

 خطرپذیری و نظارت هدایت، شامل را کارآفرین وظایف او

 بازاریابی کارآفرینانه

 خصوصیات کارآفرین

انگیزه برای ایجاد کسب وکار 

دانش بازاریابی 

درونی مرکزکنترل 

 گراییبازار

مشتری گرایی 

رقیب گرایی 

همکاری میان وظیفه ایی 

 ارتباطات

ارتباطات اجتماعی 

شفاهی )تبلیغات دهان به دهان( مثبت تبلیغات 
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 مدیرو کننده متمایز عامل منزله به را اخیر عامل و دانستمی

 نزدیک کارآفرینی لغت همچنین گرفت. نظر در کارآفرین

 سنتی مفهوم گیردکهقرارمی استفاده مورد است سال 200به

 به را بینشی فرد، یک که داشت هاییتالش بر تأکید

 به کارآفرینی اخیراً اما نمود.می تبدیل موفق وکاریکسب

 بدون گوناگون هایسازمان در تواندمی که یندیآفر عنوان

 است. شده پردازی مفهوم دهد، رخ اندازه و نوع گرفتن نظر در

 (1387،67 بیدختی، )امین
 کارآفرینی فرایند در محوری عنصر یک فرصت تشخیص

 این به کارآفرینی هایپژوهش از ایعمده بخش و بوده

 ایجاد هایفرصت افراد چگونه که دارد اختصاص پرسش

 و الیاسی )محمدی دهند؟می تشخیص را کاروکسب

 ی،کارآفرین ادبیات هایزمینه از یکی .(1390همکارن،

 حالتی مستقل یکارآفرین است. )فردی( مستقل یکارآفرین

 یا کندمی ایجاد را مستقلی وکارکسب فرد که است

 امکانات بسیج و فرصت شناسایی طریق از را آن نمایندگی

 توسعه نوآوری، بر او تمرکز و آوردمی دست به الزم منابع و

 د.باشمی جدید خدمات یا محصوالت ایجاد ،فرآیند

 (50-51، 1385 ،مقیمی و احمدپور)

 تعاریف انهکارآفرین بازاریابی مورد در :انهکارآفرین بازاریابی

 که تعریفی مختلف، تعاریف امیان که شده ارائه متعددی

 و مطالعات در اندکرده مطرح (2002 ،همکاران و موریس)

 ابعاد بر مبتنی بوده تکرارتر پر گرفته صورت هایپژوهش

 و زاده)حمیدی است. انهکارآفرین بازاریابی گانه هفت

 شناسایی همکارانش و موریس نظر از .(1393،33 همکاران،

 حفظ و کسب برای هافرصت از پیشدستانه برداریبهره و

 مدیریت به آورانهنو یاویکردهر طریق از سودمند مشتریان

 هفت دارای که .ارزش خلق و منابع از اهرمی هاستفاد ریسک،

 .(2002 ،همکاران و سیمور) د.باشمی زیر اساسی بعد

 

 
 (2002 ،همکاران و موریس) انهکارآفرین بازاریابی گانههفت ابعاد

 

 معنای به بودن دست پیش یا فعال بیش دستی:پیش

 تأثیر تحت برای اقتصادی بنگاه و بازاریاب هایتالش

 (2013 ،)رضوانی است خود اطراف محیط قراردادن

 تمایل کارآفرینانه بازاریابی فرآیند پذیرنده هایشرکت

 دیگر که هاییفرصت درباره باالتری بینش که دارند

                                                           
1 . Miles & Darvch 

 یعنی .دهند نشان باشند نداشته است ممکن هاشرکت

 فضای در را هافرصت که هستند کسانی اولین اغلب

 معموالً بنابراین و بینندمی تکنولوژی و بازار محصول،

 برداریبهره هافرصت آن از که هستند کسانی اولین

 .(2004،  1داروخ و )مایلز کنند.می

ابعاد 
بازاریابی 
هکارافرینان

پیش 
دست بودن

نوآوری

اهرم کردن 
منابع

مشتری 
گرایی

ریسک 
پذیری

ارزش 
آفرینی

فرصت 
گرایی
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 اقدامات از هافرصت پیگیری و بازشناسی طلبی:فرصت

 متوسط و کوچک هایبنگاه موفقیت برای که است بازاریابی

 اب تناسب میزان اساس بر بازار پتانسیل .دارد حیاتی اهمیت

 هایفرصت انتخاب .شودمی ارزیابی بنگاه منابع و قابلیت

 یتوانای و آنها شناسایی در هابنگاه توانایی به نیز درست

 یا موفقیت هکنندتعیین این و دارد اشاره آنها از برداریبهره

  (.2012 ،ناهمکار و )بیچر هاستبنگاه شکست

 منابعی از نظر صرف مدیران بازاریابی، به انهکارآفرین رویکرد در

 از بعد این و کنندمی دنبال را هافرصت دارند اختیار در که

 .(2002 وهمکاران، )موریس است انهکارآفرین اصلی رفتارهای

 پی در را منافعی که حال عین در هافرصت پذیری:ریسک

 همراه محاسباتی خطاهای پتانسیل با منافع همین دارند،

 باشد. داشته دنبال به را فراوان هایزیان تواندمی که است

 تمایل، یک تنها نه پذیریریسک انه،کارآفرین چارچوب درون

 اقدامات بتواند باید سازمان که هست نیز توانایی یک بلکه

 آن پیگیری در که را خطراتی تا دهد انجام را ایشده حساب

 (.2012،8 همکاران، و )بیچر دهد کاهش هستند هافرصت

 سینگو گرایی نوآوری مقیاس نوآوری: به گرایش

 کارآفرینانه بازاریابی گیریجهت برای مدل ترینمناسب

 دانش هایزیرساخت شامل: سینگو مدل ابعاد د.باشمی

 )جونز دباشمی نوآوری حفظ و تحریک ترغیب، و فراگیر

 (.2011 ورولی،

 مشتریان، به تعهد و رسانی خدمت شامل گرایی:مشتری

 مزیت کسب مشتریان، برای بیشتر منافع ایجاد برای تالش

 یرضایتمند به توجه مشتریان، نیازهای درك پایه بر رقابتی

 د.باشمی فروش از پس خدمات و آن گیریاندازه و مشتریان

 مؤسسات رقابتی قدرت در را مهمی نقش مشتری، که آنجا از

 )هاوس آیدمی شمار به نیز بازارگرایی اصلی بعد و کندمی ایفا

 .(2008 ،مورگان و

 آفرینی ارزش است. یکارآفرین تعاریف رمحو آفرینی: ارزش

 شرط چند هر هاست.بنگاه بازاریابی گرایش از اصلی جزء

 و کوچک هایبنگاه ولی است آفرینی ارزش مبادله اساسی

 کنندمی تأکید آفرینی ارزش هایفعالیت بر موفق، متوسط

 بازار در آنها استراتژیک نیات با بتواند حالت بهترین به که

 مبادله بر بیشتر سنتی بازاریابی .باشد داشته همخوانی رقابتی

                                                           
1 . Phares 

 نوآوری بر انهکارآفرین بازاریابی ولی است، متمرکز شتریانم با

 بهتر نتایج به زمانی انکارآفرین دارد تأکید آفرینی ارزش و

 ارزش ایجاد و کشف برای جدیدی هایراه که یابندمی دست

 .(2012 همکاران، و )بیچر کنند پیدا

 کارآفرینانه بازاریابی فرآیند که شرکتی منابع: کردن اهرم

 کردن اهرم و انتقال برای را خود توانایی واقع در پذیردمی را

 خارجی هایفرصت از برداریبهره برای خود منابع از ارزش

  (.2006 داروخ، و )مایلز دهدمی نشان

 تحقیقات از آمده دست به نتایج :کارآفرین خصوصیات

 سطمتو و کوچک یهاشرکت در بازاریابی که دهدمی نشان

 :دارد هاشرکت این کارآفرین بنیانگذاران به نزدیکی رابطه

 همه به نهاآ هستند. مشتریان با تماس مسئول آنها"

 مامت آوردن بر در سعی و دهندمی پاسخ مشتریان هایایمیل

 کوچک یهاشرکت عملکرد عبارتی به دارند را آنها نیازهای

 و مدیریت سبک تأثیر تحت توجهی قابل میزان به متوسط و

 و فرانکو )ماریو دارد. قرار کارآفرین بنیانگذاران شخصیت

 (.2014 همکاران،

 یبرخ که است این بر اعتقاد ،کارآفرین خصوصیات رویکرد در

 تواندمی که دارد وجود شده تعریف شخصیتی هایویژگی

 این در .باشد انسان در یکارآفرین روحیه توسعه ساززمینه

 ،کارآفرین خصوصیات رویکرد منظر از پژوهش، از بخش

 وکار،کسب ایجاد برای فرینآکار انگیزه جمله از هاییخصیصه

 نوانع به افراد درونی کنترل مرکز و کارآفرین بازاریابی دانش

 است. شده انتخاب کارآفرین خصیصه هایلفهؤم

 توسعه برای کافی دانش داشتن منظور بازاریابی: دانش

 هایفرصت و نیازها به توجه با بازاریابی هایفعالیت از برخی

 (.2014 ،فاطیما و ماریا فرانکو، ماریو) دباشمی روپیش که

 کنترل کانون زمینه در پژوهش اولین درونی: مرکزکنترل

 اما .است شده انجام (1957 ،1 فارز) توسط بیرونی-درونی

 ارایه مقیاسی او .شناسندمی راتر نام به را مفهوم این همگان

 مورد هاپژوهش از بسیاری در گسترده طور به که کرد

 به (2006 ،2 همکارن و )لگرسکی است گرفته قرار استفاده

 .انددرونی یا بیرونی کنترل، کانون نظر از افراد راتر اعتقاد

 عدم تصور دارای اند،بیرونی کنترل کانون نظر از که افرادی

 آنان بر آنچه معتقدند و بوده خویش سرنوشت بر کنترل

2 . Legerski et al 
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 افراد سرنوشت، شانس، چون بیرونی عوامل حاصل گذرد،می

 جریان در خود دیگر، عبارت به .است آنها نظایر و دیگر

 کنترل مرکز دارای افراد و دارند فعال نقش خویش زندگی

 و هاویژگی ها،مهارت نتایج رابه زندگی رویدادهای درونی،

 (.1985 )راتر، دهندمی نسبت خود رفتارهای

 نشان تحقیقات:وکارکسب ایجاد برای کارآفرین انگیزه

 د،باشمی متنوع بسیار وکارکسب شروع هایانگیزه دهدمی

 داد، توضیح تنهایی به عوامل مجموعه یک توسط تواننمی و

 از .است توضیح قابل هاتئوری و عوامل از ترکیبی با بلکه

 نادیده نباید وکارکسب شروع بر فرهنگ تأثیر دیگر طرف

 که دارند کیدأت نکته این بر اخیر هایدیدگاه .شود گرفته

 یعرصه در که اشخاصی برای اقتصادی غیر هاییانگیزه

. دباشمی عمل محرك کنندمی فعالیت اجتماعی یکارآفرین

 این همچنین. است اولیه محرك اجتماعی منفعت اینجا در

 با انکارآفرین زندگی سبک که است باور این بر دیدگاه

 است ممکن و ،کندمی پیدا معنی آنان هایانگیزه و اهداف

 رساندن حداکثر به هدف لزوماً اما باشد، اقتصادی واقع به

 (2009، 1 وهمکاران )الفین نیست اقتصادی منافع

 و پیشرو وکارهایکسب هایویژگی از یکی بازارگرایی:

 و توجه و بازارگرایی هایشایستگی از برخورداری پذیر،رقابت

 اینکه وجود با است مشتریان و بازار هایخواسته به آنها کیدأت

 زیادی هایعلت معلول ایران تجاری هایبنگاه پذیریرقابت عدم

 شناخت وجود عدم به توانمی لهأمس این اصلی دالیل از د،باشمی

 و مشتریان هایحساسیت و ترجیحات ها،خواسته نیازها از کافی

 از برخورداری عدم نیز و رقابتی بازارهای در رقبا فعالیت نحوه

 کرد اشاره یندهاآفر در زیاد بروکراسی و روز هایفناوری و هاروش

 ایهدیدگاه و مطالعات (.1387،128 ،همکاران و )دیواندری

 این از دسته دو اما. دارد وجود بازارگرایی زمینه در بسیاری

 .گیردمی قرار بازارگرایی تحقیقات از بسیاری مبنای مطالعات

 درسال جاورسکی و کوهلی اسالتر،، نارور توسط که مطالعاتی

 فرهنگی دیدگاه از اسالتر و نارور .است گرفته صورت 1990

 و هاارزش شامل که سازمانی فرهنگ عنوان به را بازارگرایی

 مستمر طور به را مشتریان رضایت و هاارزش و بوده هنجارها

 گرایی،مشتری بعد سه درای که. ندنکمی تعریف دهد،می افزایش

 .ندباشمی وظیفه هماهنگی و گراییرقیب

                                                           
1 . Elfving et al  

 بازاریابی ابعاد قسمت در که مانطوره گرایی:مشتری

 یابیبازار از یکی اینکه ضمن گراییمشتری شد اشاره انهکارآفرین

 شمار به نیز بازارگرایی اصلی بعد شده محسوب انهکارآفرین

 اقتصادی موفقیت برای مهمی اهرم گراییمشتری آید.می

 قدرت در را مهمی نقش و شودمی قلمداد هاوشرکت هاسازمان

 . (2008 ،مورگان و )هاوس کندمی ایفا مؤسسات رقابتی

 هاشرکت آن طی که است تالشی گراییرقیب گرایی:رقیب

 را خود کلیدیه بالقو و بالفعل رقبای هایضعف و قوت نقاط

 آگاهی آنها بلندمدت هایاستراتژی و هاظرفیت از و کرده پیدا

 در را خودشان پیوسته گرارقیب هایشرکت. کنندمی پیدا

 هایضعف و هاتوانایی و کنندمی ارزیابی رقبایشان برابر

 کنندمی تقلید و الگوسازی آنها از و شناسندمی را خودشان

 (.2008 ،مورگان و )هاوس

 منظم جلسات برگزاری شامل ایی:وظیفه هماهنگی

 سراسر در مشتریان اطالعات توزیع مشتریان، با مدیران

 و مشتری، نیازهای رفع برای سازمانی منظم تالش شرکت،

 مختلف واحدهای توسط انسانی منابع گذاشتن اشتراك به

  (1391،125 ،)دالوری د.باشمی

 بین هایپیوستگی و پیوندها به :اجتماعی وروابط ارتباطات

 ینتیجه هدایا، و هاکمک ها،یاری تبادل که دارد اشاره هاانسان

 ارتباطات ضرورت به علم با .(18 ،2002 ،ون و آدلر) هستند آن

 هاینیازمندی شناخت منظور به وکارکسب واحدهای برای

 تحقیق در مشتریان به خود محصوالت معرفی و خود مشتریان

 مثبت تبلیغات و اجتماعی روابط شامل رابطه نوع دو حاضر

 د.گیرمی قرار برسی مورد دهان، به دهان

 شدت مفهوم بار اولین رای( ب1983، گرانووتر) اجتماعی: روابط

 وی برد. کار به اجتماعی یشبکه ساختار توصیف برای را روابط

 یرابطه نوع دو افراد بین تماس فراوانی میزان شاخص اساس بر

 با رابطه ضعیف یرابطه کرد. تعریف قوی و ضعیف اجتماعی

 و نداریم آنها با نزدیکی یرابطه که است آشنایانی یا هاغریبه

 شودمی گفته نزدیک افراد و دوستان با رابطه به قوی یرابطه

 منابع جتماعی،ا روابط شبکه داریم. آنها با زیادی تماس که

 را اطالعات کار، نیروی فیزیکی، مالی، منابع شامل مندیارزش

 ایجاد اعضا برای اجتماعی سرمایه همچنین و آورده ارمغان به

. (1998، وگوشال ناهاپیت) بخشدمی اعتبار آنها به که کندمی
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 بین روابط و افراد چیدمان و چگونگی به اجتماعی روابط اختارس

 و پیوندها به اجتماعی روابط دیگر بیانی به دارد اشاره آنها

 هاها،کمکیاری تبادل که دارد اشاره هاانسان بین هایپیوستگی

 .(2002، ون و آدلر) دارد همراه به را نتیجه وهدایا،

 1آرندت دهان(: به دهان مثبت )تبلیغات شفاهی تبلیغات

 دهان به دهان ارتباط بررسی به که است پژوهشگرانی اولین از

 عنوان به را دهان به دهان ارتباط او (1998، 2 )باتل پرداخت

 خدمات محصوالت، مورد در افراد بین شفاهی ارتباطات

 کنندگانمصرف اینکه دلیل به نمود. توصیف هاشرکت

 خرید تصمیمات زمینه در موجود اطالعات تمامی توانندنمی

 جستجوی فرآیند سازی ساده به اقدام اغلب کنند پردازش را

 ارتباط راستا همین در کنند.می گیریتصمیم و اطالعات

 و آوریجمع باید که اطالعاتی مقدار کاهش با دهان به دهان

 کرد خواهد کمک خرید گیریتصمیم فرآیند به شود پردازش

 پردازش و آوریجمع برای مختلف منابع به توجه جای به زیرا

 به دهان ارتباط از حاصل اطالعات به تنها توانمی اطالعات،

 به دهان ارتباط (.1394 همکاران، و )دوهان .کرد اکتفا دهان

 دهان به دهان ارتباط .باشد منفی یا مثبت تواندمی دهان

 به افراد که است مطلوبی و خوب هایتوصیه شامل مثبت

 دهندمی تجاری هاینام یا خدمات محصوالت، مورد در دیگران

 اشکال از یکی عنوان به که منفی دهان به دهان ارتباط اما

 قرار توجه مورد کنندگانمصرف آمیز شکایت رفتارهای

 در افراد که است نامطلوبی و منفی هایتوصیه شامل گیردمی

 دهند.می هم به تجاری هاینام و خدمات و محصوالت مورد

 

 

 تحقیق پیشینه

 بجز کشور داخل در که دهدمی نشان موضوع یپیشینه بررسی

 پژوهش این موضوع با مشابهی و مرتبط تحقیق محدودی، مواد

 محدودی مقاالت صرفاً نیز کشور از خارج در. است نشده انجام

 هم تحقیقات اکثر و دارد وجود کارآفرینانه بازاریابی موضوع در

 وجود به توجه با بهتر عبارت به داشته، قرار ابتدایی فاز در چنان

 بازاریابی نوظهور یحوزه در پراکنده و متفاوت هایدیدگاه

 مواجه اجزا شناسی مفهوم در چشمگیر خألی با کارآفرینانه

 بیشتر طرفی از (.34 ،1388 همکاران، و )رضوانی هستیم

 به صرفاً انهکارآفرین بازاریابی حوزه در گرفته صورت تحقیقات

 تأثیر و بازاریابی نوع این یهاشیوه کارگیری به مثبت پیامدهای

 نیز تحقیقاتی معدود اندپرداخته سازمانی و بازاریابی عملکرد بر نآ

 قالب در انهکارآفرین بازاریابی بر گذارتأثیر عوامل شناسایی به اقدام

 بازاریابی شیوه این که نجاآ از اما اند،نموده بعدی چند هایسازه

 محدود منابع با وکارکسب واحدهای برای بیشتر محققان توسط

 شده شناسایی عوامل همه به توجه مسلماً است شده پیشنهاد مالی

 هاسازمان اینگونه برای انهکارآفرین بازاریابی موفقیت بر مؤثر

 این تحقیق این در گرفته صورت نوآوری لذا بود نخواهد امکانپذیر

 با تقابل در و یکپارچه صورت به مختلف هایسازه ابعاد که است

 بر عوامل ترینمؤثر تا گرفته قرار تحلیل مورد هاسازه سایر ابعاد

 گردد شناسایی هاسازمان توجه کانون عنوان به انهکارآفرین بازاریابی

 به معطوف متوسط و کوچک یهاشرکت اندك و محدود منابع تا

 بشتر را انهکارآفرین بازرایابی اثربخشی احتمال که گردد هاییزمینه

 در مندرج هایپژوهش پیشین هایپژوهش میان از نمود خواهد

 تحقیق این موضوع با مرتبط وجوه از هاییبخش به که ذیل جدول

 است. شده خالصه و انتخاب اندپرداخته
 

 مطالعات پیشینه :1 جدول

 سال نتیجه موضوع محقق ردیف

 همکاران و فرانکو 1
 در انهکارآفرین بازاریابی مطالعه

 متوسط و کوچک یهاشرکت

 یهاشرکت در انهکارآفرین بازاریابی نقش و اهمیت تعیین

 متوسط و کوچک
2014 

 همکاران و سارما 2
 و برتوسعه انهکارآفرین بازاریابی تأثیر

 وکارکسب تداوم

 و مثبت اثر وکارکسب تداوم و توسعه بر انهکارآفرین بازاریابی

 دارد معناداری
2013 

 مکارانه و راصمان 3
 و کارآفرینانه بازاریابی پیوستن هم به

 اردن هتل صنعت عملکرد دادن نشان

 و تصاداق روی بر توریسم صنعت و فرینیآکار بازاریابی بین روابط

 مندیرضایت افزایش آن دنبال به و هاهتل شدن مدرن

 داشت خواهد پی در را مشتریان

2013 

                                                           
1 . Ardndt 2 . Buttle F. A 
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4 
 و رضوانی مهران

 خزایی مرتضی

 کارآفرینی بازاریابی ابعاد بندیاولویت

 بزرگ سساتؤم در موردی مطالعه

 آموزشی

 منایع از استفاده با نوآوری و خالقیت روی بر بازاریابان توجه

 و باشدمی هاشرکت یا مؤسسات دسترس قابل و موجود

 با شدن مواجه و سساتؤم هدفهای و هابرنامه در بندیاولویت

 باشدمی پویا بسیار که محیطی با و مطمئن غیر موقیعت و ریسک

 بوده هابنگاه برای آمیزموفقیت بسیار SME موارد پیگری و

2013 

5 
 و رضوانی

 خرمشاهی

 در ترفیع نوین هایشیوه مستندسازی

 متوسط و کوچک وکارهایکسب

 پوشاك صنعت

 ترفیع یهاشیوه و بازاریابی در شفاهی تبلیغات نقش و ارتباطات

 و دادند قرار برسی مورد را پوشاك صنعت در فعال هایبنگاه

 نمودند مستندسازی نوظهور هایبنگاه توسط برداری الگو جهت

1390 

6 
 و هاسیوگلو

 همکاران

 روی بر کارآفرینانه بازاریابی تأثیر

 سساتؤم خالقانه عملکرد با هاشرکت

 ترکیه در متوسط و کوچک

 بازاریابی مشتریان حفظ برای و آمده رو پیش فرصت از استفاده با

 متوسط و کوچک مؤسسات ارزش خلق برای یوسیله رآفرینانهکا
2012 

7 
 و کورگان

 شکارانهم

 میان کارآفرینانه بازاریابی با رابطه

 کارآفرینی و بازاریابی بین ایرویه

 روشی و هافرصت برای کوتاه حلی راه کارآفرینی و خالقیت

 مشتریان رضایت ایجاد و مالی هاهزینه کاهش برای مناسب
2011 

8 
 و جونز روزلیند

 رولی جنیفر

 تجارت در کارآفرینانه بازاریابی بررسی

 کوچک

 شدن متمرکز بازاریابی محوریت از بازیابی همراه به کارآفرینی

 هایبنگاه نیازهای فهمیدن و کوچک اقتصادی هایبنگاه روی

 کشورهاست تولیدات در آنها مؤثر نقش و کوچک

2011 

 همکارانش و بچرر 9

 بازاریابی ابعاد اثر بررسی به

 در موفقیت ابعاد بر انهکارآفرین

 متوسط و کوچک هایبنگاه

 معنادار اثر موفقیت ابعاد بر انهکارآفرین بازاریابی بعد شش که

 بعد نداشت موفقیت ابعاد بر معناداری اثر که بعدی تنها. دارد

 است بوده هافرصت بر تمرکز

2002 

10 
 و موریس

 همکارانش
 انهکارآفرین بازاریابی مفهومی تبیین

 که دانندمی بازاریابی در جدیدی پارادایم را انهکارآفرین بازاریابی

 را بازاریابی نوین اندازهایازچشم بسیاری چتر یک مانند

 سطح سه در را انهکارآفرین بازاریابی آنها دهد.می پوشش

 کردند تبیین تاکتیک 9 و استراتژی فرهنگ،

2002 

 گیلمر و کارسون 11
 طریق از کارآفرینانه بازاریابی

 سازیشبکه

 را متوسط و کوچک هایبنگاه در کارآفرینان هایویژگی

 نمودند شناسایی
1999 

 

 تحقیق روش

 تحقیقات نوع از هاداده گردآوری نحوه مبنای بر حاضر مطالعه

 از و ،کاربردی نوع از هدف منظر از و بوده پیمایشی–توصیفی

 کمی طرحهای نوع از شده گردآوری یهاداده نوع لحاظ

 داروسازی یهاشرکت که تحقیق این آماری جامعه د.باشمی

 بهداشت وزارت 94 سال نامهمارآ از که دباشمی تهران استان

 تحقیق اهداف برای آنها بین از شرکت 108 ،گردید استخراج

 آمد. عمل به گیرینمونه تصادفی صورت به سؤاالت به پاسخ و

 بر که ،بود ساده تصادفی پژوهش این در گیرینمونه روش

 افرادی آمد. بدست واحد 86 نمونه تعداد مورگان جدول اساس

 یهاشرکت از بودند تحقیق سؤاالت به پاسخگویی شرایط واجد

 کارشناسان و مدیران شامل که تهران استان داروسازی

 براین لذا شدند انتخاب توسعه، و وتحقیق فروش و بازاریابی

 به توجه با ید.آمی حساب به اییطبقه گیرینمونه اساس

 داده پاسخ پرسشنامه 140 تعداد پرسشنامه بودن الکترونیک

 به توجه با هاپرسشنامه برسی از پس که تعداد، این از که شد

 رسشنامهپ 123 پاسخگویی شرایط واجدین نظر مد معیارهای

 جدول مقدار از باالتر که شد. پذیرفته آماری عملیات جهت

 مطالعه از اطالعات آوریجمع برای د.باشمی مورگان

 در سؤاالتی بر مشتمل که الکترونیک پرسشنامه و ایکتابخانه

 با مرتبط تسؤاال و دهندگانپاسخ مشخصات خصوص

 .گردید استفاده نظر مورد مدل وابسته و مستقل متغیرهای
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 از پس حاضر پژوهش پرسشنامه :سنجش ابزار روایی

 و بازاریابی اساتید بازبینی طریق از سازیبومی و ترجمه

 یدأیت است مشهور صوری ییدأت به که خبرگان و یترمدی

 توسط یتأیید عاملی تحلیل روش به ادامه در و گردید

 تأیید تحلیل اس ال پی و اس اس پی اس هایافزارینرم

 .گردید محتوایی

 به پرسشنامه پایایی از اطمینان جهت :سنجش ابزار پایایی

 جامعه افراد از نفر 35 اختیار در تسؤاال زمونآ پیش روش

 بعد و شده تحلیل  spssافزار نرم با نتایج گرفته قرار آماری

 کرونباخ آلفای ضریب ناهمگون تسؤاال از تعدادی حذف از

 نهایی پرسشنامه آلفای نتایج .آمد بدست درصد( 74) مناسب

 است. شده داده نمایش زیر جدول در

 

 پرسشنامه کرونباخ آلفای ضرایب :2 جدول

 منبع کرونباخ سؤال ابعاد سازه

 خصوصیات

 کارآفرین

 84/0 3-1 وکارکسب ایجاد انگیزه
 مدیریت، پژوهشنامه ،1390 مجید رمضان، و سیدمحمد مقیمی،

 تهران دان، راه انتشارات یازدهم، جلد

 86/0 6-4 بازار دانش
 مدیریت، پژوهشنامه ،1390 مجید رمضان، و سیدمحمد مقیمی،

 تهران دان، راه انتشارات یازدهم، جلد

 1974 لونسون 84/0 9-7 درونی کنترل مرکز

 بازارگرایی

 89/0 12-10 گرایی مشتری

 84/0 15-13 گرایی رقیب 1990 واسالتر نرو

 91/0 18-16 اییوظیفه هماهنگی

 ارتباطات
 اییرابطه بعد -1999گوشال و ناهاپیت 88/0 21-19 اجتماعی روابط

 1974 لونسون 97/0 24-22 دهان به دهان مثبت تبلیغات

 بازاریابی

 انهکارآفرین

 /90 27-25 دستس پیش

 2002 موریس

 94/0 30-28 طلبی فرصت

 99/0 33-31 آفرینی ارزش

 97/0 36-34 گرایی مشتری

 94/0 39-37 پذیری ریسک

 92/0 42-40 نوآوری

 82/0 45-43 منابع کردن اهرم

 

 EXL افزار نرم کمک به ابتدا هاداده تحلیل و تجزیه برای

 بخش در .شد بندیدسته و کدبندی جداسازی، اطالعات

 SPSS16 افزار نرم از آماری هایداده استنباط و توصیفی

 وشر به پرسشنامه نتایج محتوایی تحلیل برای و. شد استفاده

 روابط و هاهفرضی اثبات همچنین و یتأیید عاملی تحلیل

 لحداق روش از برهم نهاآ گذاریتأثیر و متغیرها بین موجود

  شد. استفاده (.Partial Least Square) جزئی مربعات

 تحقیق یهایافته

 مدل در هاسازه بین رابطة سنجش برای معیار ترینابتدایی

 که صورتی در است. t معناداری اعداد ساختاری(، )بخش

 هرابط صحت از نشان شود، بیشتر 1.96 از اعداد این مقدار

 در است، پژوهش هایفرضیه تأیید نتیجه در و هاسازه بین

 برسی بخش PLS افزارنرم از شده استخراج گزارشات ادامه

 است. شده آورده مدل برازش
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 تحقیق هایفرضیه داریمعنی ضرایب نمای در اس ال پی افزارنرم خروجی: 1شکل 

 
 تحقیق هایفرضیه پذیریتأثیر ضرایب نمای در اس ال پی افزارنرم خروجی: 2شکل 
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 اول گروه فرعی فرضیات برسی نتایج :3 جدول

 فرضیه نتیجه تأثیر ضریب معناداری سطح t آماره متغیر رتبه

 فرضیه ییدأت 0.214 05/<0 8.113 انهکارآفرین بازاریابی ←اجتماعی روابط 1

 فرضیه ییدأت 0.187 05/<0 5.698 انهکارآفرین بازاریابی ←بازاریابی دانش 2

 فرضیه ییدأت 0.169 05/<0 6.238 انهکارآفرین بازاریابی ←گرایی مشتری 3

 فرضیه ییدأت 0.164 05/<0 8.078 انهکارآفرین بازاریابی ←وکارکسب ایجاد انگیزه 4

 فرضیه ییدأت 0.131 05/<0 2.508 انهکارآفرین بازاریابی ←درونی کنترل 5

 فرضیه ییدأت 0.126 05/<0 4.008 انهکارآفرین بازاریابی ←گرایی رقیب 6

 فرضیه ییدأت 0.101 05/<0 2.185 انهکارآفرین بازاریابی ←اییوظیفه بین هماهنگی 7

 فرضیه ییدأت 0.077 05/<0 2.421 انهکارآفرین بازاریابی ←شفاهی تبلیغات 8

 

 گیرینتیجه و بحث

 معناداری ضرایب که دهندمی نشان افزار،نرم هایخروجی

 تأثیر دلیل، همین به و بوده 1.96 از بزرگتر هایفرضیه کلیه

 %95 اطمینان سطح در کارآفرینانه بازاریابی بر آنها مثبت

 ضریب میزان اساس بر آنها بندیرتبه و گردد،می تأیید

 از حاصل نتایج گرفت، صورت نتایج جدول در پذیریتأثیر

 از حاکی تحقیق مفروضات همه شدن پذیرفته و تحقیق این

 و بازارگرایی ی،کارآفرین خصوصیات ابعاد همه که است آن

 دارد. مثبت و معنادار تأثیر آفرینانهکار بازاریابی بر ارتباطات

 متغیر بر مستقل متغیرهای تأثیر میزان بندیرتبه همچنین

 ضریب میزان اساس بر انه،کارآفرین یببازاریا وابسته

 روابط میان این در که گرفت صورت آنها پذیریتأثیر

 و اثرگذارترین درصدی 21 پذیریتأثیر ضریب با اجتماعی

 بر مؤثر متغیر ترینتأثیر کم درصد 7 با شفاهی تبلیغات

 ند.باشمی انهکارآفرین بازاریابی

 و که تات) ،(2014 ،فاطیما و فرانکو ماریو) تحقیقات نتایج

 ،(1390، همکارن و حسن فراهانی(، )2007، همکاران

 هم (1392 برومند، و مهارتی) و (1388، مجتبی براری)

 ند.باشمی حاضر تحقیق نتیجه با راستا

 

 پیشنهادات

 یهاشرکت مدیران حاضر تحقیق نتایج ربردابهره مهمترین

 این ازنتایج استفاده با که باشندمی تهران استان داروسازی

 و بازارگرایی ،کارآفرین خصوصیات تأثیر از آگاهی و تحقیق

 توانندمی انهکارآفرین بازاریابی بر اجتماعی ارتباطات

 اتخاذ اطالعات بر مبتنی را سازمانی مناسب هایگیریتصمیم

 نیز عالی موزشیآ مراکز و دانشجویان همچنین نمایند.

 تیآ تحقیقات در استفاده جهت تحقیق این نتایج از توانندمی

 گردند. مندبهره خود

 بین روابط بر مبنی هافرضیه از، هرکدام نتایج هر به توجه با و

 زیرپیشنهادات تحقیق طول در شده طی مراحل و متغیرها

 شود:می ارائه دارویی صنایع متخصصان و مدیران به

 ارتباطات اهمیت بیانگر که تحقیق از حاصل نتایج اساس بر

 بازاریابی در دهان به دهان تبلیغات و اجتماعی روابط ویژه به

 طریق از هاشرکت این که شودمی پیشنهاد انهکارآفرین

 با شفاهی مثبت تبلیغات و اجتماعی مناسب روابط برقرای

 ارائه حضوری، مراجعه شکل به هاداروخانه و پزشکان

 در تبلیغات و دارویی هاینمایشگاه در حضور کاتالوگ،

 معرفی زمینه و... اجتماعی هایرسانه پزشکی، مجالت

 جامعه به را خود جدید محصوالت ویژه به خود محصوالت

 خصوصیات که اهمیتی به توجه با کشور دارویی و پزشکی

 بازاریابی هایشیوه از استفاده بر کارکنان یکارآفرین

 شودمی پیشنهاد دارد داروسازی یهاشرکت در انهکارآفرین

 بازاریابی، واحدهای ویژه به خود کارکنان استخدام در مدیران

 در همچنین و ریزیبرنامه و بازرگانی توسعه، و تحقیق

 با که ورندآ عمل به الزم دقت خود ارشد مدیران استخدام

 بودن برونگرا یا درونگرا و یکارآفرین روحیه میزان سنجش

 روحیه دارای افراد به را استخدام اولویت استخدام متقاضیان

 خلق ساززمینه تا بدهند درونی، کنترل دارای و باال یکارآفرین

 جمله از سازمانی اهداف به نیل برای انهکارآفرین هایفعالیت
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 کسب برای یا و گردند. خود محصوالت بازاریابی اهداف

 این جمله از بگیرند نظر در شغلی امور یکارآفرین هایمهارت

 د.باشمی کارکنان بازاریابی دانش سطح ارتقاء هاموزشآ

 سمت به داروسازی یهاشرکت مدیران شودکهمی پیشنهاد

 اطالعات آوریجمع طریق از و کنند پیدا تمایل بازارگرایی

 زمینه نهاآ هایتوانمندی و رقبا نها،آ هایخواسته و مشتریان

 و خود داروهای گذاریتأثیر میزان از خورد باز کسب برای را

 در پزشکان و کنندگانمصرف ترجیحات دالیل همچنین

 آوریجمع را ایرانی داروهای به نسبت خارجی داروهای زمینه

 نمایند.

 نیز آتی محققین به تحقیق از آمده دست به نتایج به توجه با

 تحقیق این آماری جامعه که این به توجه با شودمی پیشنهاد

 از بخشی از )متشکل تهران استان داروسازی یهاشرکت

 بازاریابی و فروش توسعه، و تحقیق واحدهای کارکنان

 توانمی است دباشمی 1394 سال در بازرگانی( و ریزیبرنامه

 مختلف جغرافیایی مناطق و دیگر صنایع روی را تحقیق این

 آمده دست به نتایج با مقایسه جهت به متوالی هایزمان در

  داد. انجام تحقیق این از

 

 تحقیق هایمحدودیت

 مدیران آزاد وقت فقدان حاضر تحقیق محدودیت مهمترین

 دچار را محقق که بود تسؤاال به پاسخگویی برای دارویی

 نمود. متعدد التکمش
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Abstract 
 

In the present era pharmaceutical companies due to the specific nature of their products 

licensing for new products to introduce to the market after experiencing several problems. this 

study is whether we can rely on entrepreneurial marketing practices of the company’s new 

products introduced to the market or not? examined the statistical population pharmaceutical 

companies of Tehran province from the perspective of the entrepreneurial marketing practices 

and analysis and ranking degree of influence different aspects of the characteristics of 

entrepreneurship, market orientation and communication on entrepreneurial marketing.Use 

electronic questionnaires .Reliability for getting opinions from academics and experts and its 

validity has been confirmed by Cronbach’s alpha. method. In this study, PLS and SPSS 

software to analyze quantitative data is used. That after analyze of the results was confirmed 

positive and significant impact all aspects of the characteristics of entrepreneur, entrepreneurial 

orientation and communication on the Entrepreneurial Marketing Pharmaceutical companies 

focus on the communications of their marketing staff in order to effectively engage in 

entrepreneurial marketing. 
 

Key Words: Entrepreneurial Marketing, Characteristics of entrepreneurs, Market orientation, 

Communications. 
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