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 چکیذه 

 دس وبسآفشيٌبًِ ثبصاسيبثي اص ًَپب ٍ ًَآٍس ّبي ؿشوت .اػت يبفتِ گؼتشؽ ثؼيبس گزؿتِ دٍدِّ عي وبسآفشيٌبًِ ثبصاسيبثي

 ّذف .اًذ وشدُ اػتفبدُ ػٌتي ثبصاسيبثي اثشثخـي وبّؾ ثب ثشاي همبثلِ لذستوٌذ خبيگضيٌي ثِ ػٌَاى پشهتالعن ؿشايظ

خجشگبى ٍ هتخلليي وِ تَخِ ٍيظُ  ًظشات ثشسػي عشيك اص وبسآفشيٌبًِ ثبصاسيبثي خبهغ تذٍيي الگَي ظٍّؾ،پ ايي

 .ؿذ اػتفبدُ سٍؽ دادُ ثٌيب اص پظٍّؾ ادثيبت تحليل ثشاي .اي ثِ ثشًبهِ سيضي ثشاػبع ؿشايظ هحيغي داؿتِ اًذ، اػت

ثخؾ ثِ هشحلِ اي 3 وذگزاسي فشايٌذ عشيك اص وِ (2008اؿتشاٍع) ًظشيِ وَسثيي ٍ اػبع ثش ٍ دادُ ّب تحليل خْت

 اص ٍ ؿذ اػتخشاج ّب هلبحجِ ايي اص )وذ ثبص( هفَْم 25 ثبص، وذگزاسي هشحلِ دس داسد، اعالػبت تَخِ اخضاي ٍ ّب

ًتبيح   .آهذ دػت ثِ )وذ اًتخبثي(ّؼتِ همَلِ 1 ٍ )وذ هحَسي( فشػي همَلِ 6 هفبّين، ثيي ٍ اتلبل دليمتش ثشسػي

فشكت گشايي   ٍ هـتشي هذاسي ّبهلبحجِ تحليل ؿذُ ٍ پش تىشاس اص وـف ى هي دّذ وِ اص خولِ همَلِ ّبيًـب

ثؼيبسي اص وؼت ٍوبسّبي ًَپبي ًَآٍسي ايشاًي فؼبل دس حَصُ ديديتبل ٍ وؼت ٍوبسّبي ايٌتشًتي، ؿشٍع  .اػت

تغييشات دس اسائِ  .َخَد دس ثبصاس ثَدُ اػتفؼبليت آًْب ثشاػبع ًيبص هـتشيبى ايشاًي ٍ ًمق هحلَالت ٍ خذهبت ه

 .خذهبت ٍ تلوين گيشي دس هَسد هحتَا ٍ سٍؽ ٍ اثضاس تجليغبتي اػتبستبپْب ًيض ثش ّويي اػبع كَست گشفتِ اػت

 

  .َای وًپاای، بازاریابی کارآفریىاوٍ، شرکتمىطقٍ ریسیبروامٍکلیدياشگان:  
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 همذهِ

 Hallback and)تىبهول يبفتوِ اػوت    1980وبسآفشيٌبًِ ثِ عَس لبثل توَخْي اص ػوبل   ي ثبصاسيبثي تحميمبت دس صهيٌِ 

Gabrielsson,2013).         ِدس ٍالغ هي تَاى گفت وِ تَػؼِ توبسيخي ثبصاسيوبثي وبسآفشيٌبًوِ ثويؾ اص دٍ دّوِ اػوت وو

دسن وٌٌوذ  دس عي ايوي هوذت هحممويي لوبدس ثَدًوذ توب ساثغوِ ثويي ثبصاسيوبثي ٍ ووبسآفشيٌي سا            .گؼتشؽ يبفتِ اػت

(Jaafar,2012). ،ثٌبثشايي ثشاي دسن ثبصاسيوبثي وبسآفشيٌبًوِ    ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ تشويجي اص ثبصاسيبثي ٍ وبسآفشيٌي اػت

ثبصاسيوبثي وبسآفشيٌبًوِ ّون اص هٌظوش تئَسيوه ٍ ّون         .هب ًيبصهٌذ ثِ فْن ّش دٍ ٍاطُ ي ثبصاسيبثي ٍ وبس آفشيٌي ّؼتين

بؿذ ٍ ثب تَخِ تفبٍت اًَاع فؼبليتْبي ووبسآفشيٌي ، ؿوشايظ صهيٌوِ اي دس ّوش وـوَس  ٍ      ػوليبتي دس حبل تَػؼِ هي ث

هفَْم ثبصاسيبثي ثوش اػوبع هدوَػوِ     .التضبئبت هَخَد دس ّش كٌؼت، ًيبصهٌذ تَكيف ٍ تجييي خبهغ تشي هي ثبؿذ 

ؿٌبختي اّويوت تؼبهول    دس ٍالغ ثِ سػويت .(Maiti,2006)فؼبليت ّبيي اػت وِ سٍاثظ هجبدلِ اي سا تؼْيل هي وٌذ

ايوي   .(Jones and Rowley,2011)ثيي وبسآفشيٌي ٍ ثبصاسيبثي هٌدش ثِ پيـٌْبد هفَْم ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ ؿذُ اػوت 

ٍاطُ، ثشاي تَكيف فشآيٌذ ثبصاسيبثي ؿشوت ّب وِ دس خؼتدَي فشكت ّب دس ؿشايظ ػذم اعويٌبى ثوبصاس ّؼوتٌذ ثوِ    

 .(Hacioglu et al.,2012)بثغ هحذٍد ايي اهش اتفبق هي افتذوبس هي سٍد وِ اغلت تحت ؿشايظ هٌ

هفَْم ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ ثب دس ًظش گشفتي چبلؾ ّب ٍ ٍيظگي ّبي وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ ايدبد تين ّب هغوش   

دس ٍالغ، ايي هَضَع ، ثب تَخِ ثِ هـىالت ٍ چوبلؾ ّوبي وؼوت ٍ     .(Wallnofer and Hacklin,2013)ؿذُ اػت 

ي وَچه ٍ ًَپب، دس تَػؼِ هحلَالت ، ًفَر دس ثبصاس ٍ ساّجشدّبي سؿذ ؿشوت دس لجبل ثَدخِ ّبي هحوذٍد  وبسّب

ايي ؿشوتْب ٍ ػذم ؿٌبخت ثبصاس ًؼجت ثِ هحلَالت اسائِ ؿوذُ تَػوظ ؿوشوتْبي ًَپوب، دس حيغوِ ي ثبصاسيوبثي دس       

ايي دليل اػت ووِ وؼوت ٍ وبسّوبي     ايي اهش ثِ .وؼت ٍ وبسّبي وَچه ثِ وبس هي سٍد تب وؼت ٍ وبسّبي ثضسگتش

 Hallback)تبػيغ ؿذُ ثب هَاًغ داخلي ثيـتشي هَاخِ ّؼتٌذ تب ديذگبّي وبسآفشيٌبًِ ًؼجت ثِ ثبصاسيبثي داؿتِ ثبؿٌذ 

and Gabrielsson,2013).  ،ايي ؿشوتْب ثِ دليل هحذٍديت ّبي هٌبثغ هبلي ٍ اًؼبًي وِ داسًذ، اص ؿيَُ ّبي ثبصاسيبثي

دس ٍالغ ؿويَُ اي اص ثبصاسيوبثي ووِ دس ػويي خاللبًوِ ثوَدى         .َُ ّبي ثبصاسيبثي هشػَم اػتفبدُ هي وٌٌذهتفبٍت اص ؿي

  .Martine ,2009) )ّضيٌِ ّبي صيبدي ثشاي آًْب ًذاؿتِ ثبؿذ

توب تووبهي    .اص هٌظش ديگش ٍ ثِ ًظش ثشخي اص هحمميي، ثبصاسيبثي وبسافشيٌبًِ اهشي هْون ثوشاي تووبهي ػوبصهبى ّبػوت     

دس ٍالوغ يوه    .تْب ثب ثْشُ گيشي اص سٍيىشد ًَآٍساًِ ٍ فشكت علجبًِ، سلجب ٍ ثبصاسيبثي ػٌتي سا ثِ چبلؾ ثىـوٌذ  ؿشو

ؿٌبخت ولي اص ايي اهش ٍخَد داسدوِ ايي هفَْم ثِ ٍيظُ هخبلف ثؼتش ٍ صهيٌِ ي وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػوظ  

-2000اهل هْن دس ثمبء وؼت ٍوبسّبي ًَپب تلمي هوي ؿوَد )  اهب، دس ايي صهيٌِ، ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ يىي اص ػَ .اػت

Stokes,  ثِ ػٌَاى هفَْهي دس ًظش گشفتِ هي ؿَد وِ اظْبس ًظشي كشيح ٍ آؿىبس دسثبسُ ي سٍيىشدي دس ساثغِ ثوب ٍ )

 ٍ  ثبصاسيبثي  داسد وِ هغبثك وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػظ اػت ٍ ًيض ًيبص ثِ فْن ٍػيغ تش ثبصاسيبثي سا دس وؼوت 

 Jones and)وبسّبي وَچه ٍ هتَػظ ثش اػبع ٍ چبسچَة وؼت ٍ وبسّبي وَچوه ٍ هتَػوظ ارػوبى هوي داسد     

Rowley,2011). 

 ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ هي تَاًذ ثب ايدبد وبسثشدّبي خَد ثشاي ػٌبكش آهيختِ ثبصاسيبثي ثبػو  هَفميوت ؿوشوت ؿوَد    

(Maiti,2006). اػت ، چشاوِ يه هـتشي ّن دس ثمبء ايي ؿشوتْب ًموؾ آفشيٌوي    ايي اهش دس ؿشوتْب ًَپب ثؼيبس حيبتي

ػالٍُ ثش ايي، ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ يه اثضاس ثبلمَُ ثشاي دسن ايي اهش اػت ووِ چگًَوِ    .( Reijonen,2010هي وٌذ )
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ِ هوىوي اػوت   اػتشاتظي ثبصاسيبثي ًَآٍساًو  .ؿشوت ّبي ثيي الوللي ثب هٌبثغ هحذٍد دس ثشاثش هتلذيبى همبثلِ هي وٌٌذ

 .(Hallback and Gabrielsson,2013)اسصؿي ٍيظُ دس ايي ؿشوت ّب ثبؿذ

( ّفت ثؼذ اكولي سا ثوشاي ثبصاسيوبثي وبسآفشيٌبًوِ دس ًظوش گشفتوِ اًوذ ووِ ؿوبهل          2012ّبخي اٍغلَ ٍ ّوىبساًؾ )

ت هـتشي ٍ خلك ، وثش5، اػوبل ًفَر دس هٌبثغ4، توشوض ثش فشكت ّب3، ًَآٍسي2،سيؼه پزيشي هحبػجِ ؿذ1ُوٌـگشي

پوٌح ثؼوذ اٍل خْوت گيوشي      .ايي اثؼبد ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ سا اص ثبصاسيبثي ػٌتي هتووبيض هوي ًوبيوذ    .اسصؽ هي ثبؿذ

( 2006)6ّون چٌويي هيتوي    .(Hacioglu et al.,2012)وبسآفشيٌبًِ ٍ دٍ ثؼذ آخش اثؼبد خْت گيشي ثبصاسيبثي هي ثبؿٌذ 

ت هـتشي، ًفَر دس هٌبثغ،سيؼه پزيشي هحبػجِ ؿذُ، ًوَآٍسي، وٌـوگشي، ٍ ًيوض    ػٌبكش ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ سا وثش

 .هي داًذ7اًؼغبف پزيشي اػتشاتظيه 

دس وـَس هب ًيض عشحْبيي وِ دس ػبلْبي گزؿتِ اخشا ؿذُ اػت، ثيـتش هتوشوض ثش تَػؼِ ثٌگبُ ّوبي ثوضسي تَليوذي     

 .( 1391)حؼويي صادُ ٍ ّوىوبساى،  .خِ گشديذُ اػوت  ثَدُ ٍ ووتش ثش اؿتغبل اص عشيك ثٌگبّْبي وَچه ٍ هتَػظ تَ

دس حبليىِ وؼت ٍوبسّبي وَچه ٍ هتَػظ ٍ داًؾ ثٌيوبى ًموؾ تؼيويي وٌٌوذُ اي دس ايدوبد هضيوت سلوبثتي ثوشاي         

لزا ايشاى ثشاي گزاس اص التلبد هٌجغ هحَس ثِ ػوت التلبد ثْوشُ ٍس ٍ ًوَآٍس هحوَس،     .ػبصهبًْب ٍ وـَسّب ايفب هي وٌذ

پيـوشفتِ ٍ وؼوت    ّبي فٌبٍسي.َخِ ثيـتش ثِ وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػظ ثَيظُ داًؾ هحَس اػت ًيبصهٌذ ثِ ت

ّوب   فٌبٍسي ايي ػشيغ پيـشفت ثب ٍخَد  .اًذ ؿذُ ثشخَسداس صيبدي تَػؼِ ٍ سؿذ اص ٍوبسّبي ًَآٍس دس ػبلْبي اخيش، 

 فٌوبٍسي  ثوب  ّوبي  ثٌگوبُ  هَفميوت  دس ثيشگزاستب اكلي ػَاهل اص يىي .داسد ٍخَد آًْب گؼتشؽ ساُ ػش ثش هتؼذدي هَاًغ

 هوذ  ايي    .اػت  وبسٍ ؿٌبخت سٍؽ هتفبٍت ثبصاسيبثي دس ايي وؼت ٍ وبسّب  ٍ وؼت ثْيٌِ هذل يه پيـشفتِ،داؿتي

 پبػخ ّب ؿشوت هَسد دس  وليذي ػِ پشػؾ ثِ ولي ثغَس ّؼتٌذ ّب ثٌگبُ آفشيٌي اسصؽ ثشاي چبسچَثي ٍالغ دس وِ لْب

 كحيح ػولىشد ثِ هٌدش ّب ايي پشػؾ ثِ كحيح پبػخ ؿًَذ؟ اًدبم ثبيذ ٍلت چِ ٍ چگًَِ ، فؼبليت وذام  :دٌّذ هي

 ايوي  هوذيشاى  آگوبّي  .آٍسد خَاّذ اسهغبى ثِ ؿشوت ثشاي سا ػَد ًْبيت دس ٍ هـتشيبى سضبيت افضٍدُ، اسصؽ ايدبد  ،

ّوبيي دس حوَصُ فٌوبٍسي     ؿوشوت  بٌيميٌ  .اػت حيبتي اهشي وبس ٍ وؼت هذل هَضَع اّويت ٍ ضشٍست اص ّب ؿشوت

 .ثبؿٌذ داؿتِ خَد ثشاي تشي هٌبػت ٍ تش دليك وبس ٍ وؼت وِ هذل تشًذ هَفك ّبي پيـشفتِ ًيض

اٍلَيت ّبي هـتشيبى خذيذ، همشسات غيشدٍلتي ٍ تغييشات تىٌَلَطيىي, ظْوَس هوذل ّوبي خذيوذ وؼوت ٍ ووبس سا       

َس فضايٌذُ تَخوِ هحمموبى ٍ دػوت اًوذسوبساى سا خلوت      ( ثِ عBMIتؼْيل هي ًوبيٌذ ٍ ًَآٍسي هذل وؼت ٍ وبس )

خؼتدَ ثشاي هٌغك ّبي خذيذ ؿشوت ٍ ساُ ّبي خذيذ ثِ هٌظوَس  ثِ   BMI .( Massa & Tucci،2013ًوَدُ اػت )

ايدبد اسصؽ ثشاي ػْبهذاساى آى اؿبسُ هي وٌذ؛ ايي همَلِ دس دسخِ اٍل ثش يبفتي ساُ ّبي خذيذ ثشاي تَليوذ دسآهوذ ٍ   

( هتوشوض Casadesus-Masanell  ٍZhu ،2013)اسُ ّبي اسصؽ ثشاي هـتشيبى، تبهيي وٌٌذگبى، ٍ ّوىبساى تؼشيف گض

   .اػت

                                                           
1
Proactiveness 

2
 calculated risk taking 

3
 Innovativeness 

4
 Opportunity focus 

5
 Recourse Leveraging 

6
Maiti 

7
Strategic Flexibility 



 9911، شوارُ سَم، تابستاى دّنای، سال  ریزی هٌطقِ پژٍّشی جغرافیا ٍ برًاهِ –فصلٌاهِ علوی  585

، اهىبًبت هحذٍد وؼت ٍوبسّبي ًَپب ًَآٍس دس اخوشاي  تالعن ّبي التلبدي، ػذم اهىبى پيؾ ثيٌي ؿشايظ آتي ثبصاس 

زة هـتشيبى، هـىالت وليذي هذًظش دس ايي تحميوك  وبسّب دس ؿٌبػبيي ٍ خ الذاهبت ثبصاسيبثي ٍ ػختي ايي وؼت ٍ

ّبي ًَپب ًَآٍس ٍ فٌبٍس هحَس دس تَػؼِ پبيذاس  التلبدي، ٍ ًمؾ فٌبٍسي ّبي لزا ثب تَخِ ثِ ًمؾ وؼت ٍ وبس .اػت

پيـشفتِ ثِ ػٌَاى هضيت سلبثتي دس ػغح هلي ٍ ػبصهبًي، ًيبص ثِ تَكيف ٍ پيؾ ثيٌوي ٍ تجيويي ثبصاسيوبثي ووبسآفشيٌي     

ي آهَصؽ، تشٍيح ٍ ػيبػت گزاسي دس ػغح ػبصهبًْبي ًَپب ٍ هجتٌي ثش فٌبٍسي پيـشفتِ، ثب ّذف استمبء ػولىوشد  ثشا

لزا ثب تَخِ ثِ ًجَد هذل وبسثشدي ٍ هٌبػت ثوشاي ثبصاسيوبثي وبسآفشيٌبًوِ     .ّب ضشٍسي خَاّذ ثَدًَآٍساًِ ايي ػبصهبى

ثوِ ايوي هفْوَم هتٌبػوت ثوب ؿوشايظ صهيٌوِ اي ايوشاى ٍ          ثشاي وؼت ٍوبسّبي ًَآٍس فٌبٍس هحَس دس ايشاى، پوشداختي 

ثِ ػجبستي ديگش، ايي پظٍّؾ ثذًجبل تَػؼِ ًظشي ٍ ػوليبتي دس  .التضبئبت ؿشوتْبي ًَپب  هَسد ًظش ايي تحميك اػت

ِ ثوب  هذل ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ ٍ ثبصخَاًي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ اص هٌظوش ػوبصهبًْبي ًَپوب هجتٌوي ثوش فٌوبٍسي ًَآٍساًو       

(، ؿٌبخت هَلفِ ّبي ثبصاسيوبثي وبسآفشيٌبًوِ ٍ توبثيشات ايوي     )هَثش ثش ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِؿٌبخت هَلفِ ّبي پيـبيٌذ

 .ػتاساّجشد ثبصاسيبثي دس ايي ؿشوتْب دس لبلت الگَ 

 روش ضناسی تحقیق -

 ضزح كامل روش تحقیق بز حسب هذف، نوع داده ها و نحوه اجزاء -الف

)هجتٌي ثش ًَپب ًَآٍسوبسآفشيٌبى دس ؿشوتْبي  ّبي ثبصاسيبثي ؿيَُ الگَيبثي ٍ هؼتٌذػبصي حبضش پظٍّؾ اص ّذف

ضشٍست  ٍ وبسآفشيٌبًِ دس چٌيي وؼت ٍ وبسّبيي ، ثبصاسيبثي هفَْم ثَدى ًَظَْس ثِ تَخِ ثب .اػت فٌبٍسي پيـشفتِ(

، ػالٍُ ثش ًظش هَسد دس للوشٍ ّب آى ٍاثظس ًَع ٍ هَثش ّبيهَلفِ ػويك تجييي هَضَع، چگًَگي ٍ چيؼتي ؿٌبخت

اوتـبفي  هَسدي پظٍّؾ ساّجشد هـخق عَس ثِ ويفي ٍ تحميك سٍيىشد هغبلؼِ ايي ، دسؿذُ اًدبم هغبلؼبت ي پيـيٌِ

-ًؼجت  هي هفَْم ايي ثِ ( )وبسآفشيٌبىسثظ ري افشاد وِ هؼٌبيي ثِ ثشدى عجيؼي ٍ پي ؿشايظ دسن هٌظَس ثِ ٍ هلبحجِ 

  .ٌّذ، ٍ الذاهبتي ػوال ثشاي ثبصاسيبثي اًدبم هي دٌّذ ٍ يب تَكيِ هي وٌٌذ، اػتفبدُ هي ؿَدد

ّوبًغَسووِ اؿوبسُ ؿوذ ثوب هغبلؼوِ       .ووي( اػتفبدُ هي ًوبيوذ -ثِ ػجبستي ايي پظٍّؾ ًظشي اص سٍيىشد تشويجي )ويفي

  ٍ عوي تحميموبت ويفوي ٍ وووي      ادثيبت هَضَع الذام ثِ عشاحي هذل هفَْهي پيـٌْبدي )چبسچَة ًظوشي( ًووَدُ 

 تَكويف ٍ تجيويي    ثوشاي  هتٌبػوت  اي ًظشيِ ثِ يبثي دػت ًْبيت ثب دس ٍ الگَي هشثَعِ سا اكال  ٍ اسصيبثي هي وٌذ

سٍؽ ثِ وبس سفتِ دس ايي پوظٍّؾ ًظوشي، اوتـوبفي،     .هَضَع ، ثِ اسائِ  الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ هي پشداصد خبهغ

ي پظٍّؾ ثشاي گشدآٍسي اعالػوبت، اص سٍؽ ّوبي اػوٌبدي ٍ وتبثخبًوِ اي ٍ سٍ ؽ     دس اي .تَكيفي ٍ تحليلي اػت

ًگبسؽ ادثيبت هَضَع ثب ثْشُ گيشي اص سٍؽ اػٌبدي ٍ وتبثخبًوِ اي   .ّبي هيذاًي هلبحجِ ػويك اػتفبدُ خَاّذ ؿذ

  .گشدد( اًدبم هي...)هشٍس ايٌتشًت، همبلِ ّب، هدلِ ّب، وتبة ّب، عش  ّب ٍ گضاسؽ ّب ٍ

 گیزي روش نمونه جامؼه تحقیق و –ت

 گيشي ًوًَِ ايي ًَع اص ّذف .اػت ؿذُ اػتفبدُ هٌذ ّذف گيشيًوًَِ ساّجشد ٍ احتوبلي گيشيدس ايي تحميك اص ًوًَِ

 ّبي ًوًَِ هدوَػِ اص فشد تشيي وِ هٌبػت اػت آى ّذف ثلىِ آٍسد، ػول ثِ آهبسي اػتٌجبط ثتَاى وِ ًيؼت ايي

 هـبّذُ هَسد افشادي ثبيذ تشتيت ثذيي . وٌذ تـشيح خَثي سا ثِ تحميك هَسد خَاًت ثتَاًذ بت ؿَد هـخق هوىي

 گيشي هالوي ًوًَِ ؿذُ، اػتفبدُ ساّجشد سٍ ايي اص .ثبؿٌذ وشدُ تدشثِ سا ًظش هَسد  پذيذُوِ  گيشًذ لشاس ( )هلبحجِ
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 اػتفبدُ ساّجشد ّؼتين، ؿذُ ّبي گشدآٍسي دادُ اػبع ثش اي ًظشيِ ٍ الگَ ػبختي دًجبل ثِ خبوِ آى اص چٌيي، ّن .اػت

 وِ اًذ ؿذُ اًتخبة وؼبًي هـبّذُ ثشاي ثبلمَُ افشاد عيف اص ػجبست ديگش ثِ . اػت ًيض  ًظشي گيشي ًوًَِ ؿذُ،

ِ ثِ ثب تَخ. ؿَد فشاّن الگَ ػبختي اهىبى تب وٌٌذ غٌي سا ًيبص هَسد ّبي دادُ ي خضاًِ فشايٌذ گشدآٍسي، دس ثتَاًٌذ

ثِ ايي هؼٌي وِ  .وٌذ وِ ثِ هشحلِ اؿجبع ًظشي ثشػينگيشي تب صهبًي اداهِ پيذا هيًوًَِسٍيىشد ويفي دس ايي تحميك، 

خبهؼِ تحميك ايي تحميك ؿبهل ٍاحذّبي فٌبٍس هؼتمش دس  .اي ثِ دػت ًذٌّذ ّبي خذيذ، اعالػبت تبصُآصهَدًي

دس ثخؾ تدضيِ ٍ تحليل دادُ ّبي تحميك، ثب تَخِ ثِ .س اػتهشاوض سؿذ ، ٍ پبسن ّبي ػلن ٍ فٌبٍسي ػغح وـَ

 ش گشًذد تئَسي اػتفبدُ هي گشدد سٍيىشد ويفي ايي تحميك؛ اص عجمِ ثٌذي دادُ ّب ٍ تحليل هحتَاي هلبحجِ ّب هجتٌي ث

 مباحث نظزي تحقیق

 هاي باساریابی بزاي كسب و كارهاي كوچک و متوسط مذل

ّبي ثبصاسيبثي آًْب ػوذتبً ثِ تَضيح سفتبسّبي هحذٍد  سُ وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ فؼبليتتحميمبت اًدبم ؿذُ دسثب

ّبي هفمَدُ ٍ ػَاهل  ٍ يب ثِ ؿٌبخت حلمِ ((Smith, 1998دس وؼت ٍ وبسّبي وَچه ثؼٌذُ وشدُهـبّذُ ؿذُ 

اًي وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هَاسد اؿبسُ ؿذُ دليمبً دليل ًبتَ ثبصداسًذُ دس وؼت ٍ وبسّبي وَچىتش پشداختِ اػت

اًذ  ّبي ثضسگتش تَػؼِ يبفتِ اي اػت وِ اغلت ثشاي ؿشوت ّب ٍ هفبّين ثبصاسيبثي دس ثىبسگيشي ٍ اػتفبدُ اص ايذُ

(Freel, 2000). ّبي وؼت ٍ وبسّبي  ّب دس پظٍّؾ سػذ وِ ثِ عَس ولي، تَػؼِ ٍ تىويل تئَسي ثٌبثشايي ثِ ًظش هي

ثيـتش وبسّبيي وِ تبوٌَى دس ايي صهيٌِ اًدبم ؿذُ راتبً وبسثشدي اػت ٍ  .وَچه ٍ هتَػظ، لذسي هحذٍد اػت

 ;e.g. Carson, 1990; Brooksbank, 1996; 1997چبسچَة تدَيضي ٍ تَكيفي داؿتِ ٍ وَچىتش ثٌب ؿذُ اػت )

Valos and Baker, 1996). يگضيي وِ ثش ّبي خب ثشخي اص هحمميي ٍ هؤلفيي دس حبل ثشسػي اهىبى اػتفبدُ اص پبساداين

ّبي خبيگضيي ًظيش ثيَگشافي  ؿٌبػي پبيِ خالليت، ًوبدؿٌبػي ٍ ٌّش ؿىل گشفتِ ثبؿٌذ ٍ ًيض ثِ وبسگيشي سٍؽ

 .(Fillis, 2002ّؼتٌذ )

ّبي ثبصاسيبثي وؼت ٍ وبسّبي وَچه ٍ هتَػظ اًدبم گشفتِ هٌدش ثِ  وبسّبيي وِ ثِ عَس هـخق دس صهيٌِ هذل

( دس حبلي وِ ّبًَى ٍ آثشتَى Carson, 1990في ثِ ّن پيَػتِ ؿذُ اػت )گيشي ؿؾ هذل ويفي ٍ اوتـب ؿىل

سيضي استجبط  وٌٌذ وِ آگبّي ساّجشدي )اػتشاتظيه( سا ثِ اثشثخـي ثشًبهِ ( خذٍلي )هبتشيؼي( سا پيـٌْبد هي1998)

 36آٍسي دادُ  خوغ( چبسچَة لبثليت اخشا ثبصاسيبثي سا اثذاء وشدًذ وِ اص آى ثشاي 1987هَلش ٍ آًتيال ) .دّذ هي

ؿشوت فٌالًذي ٍ ػَئذي اػتفبدُ ؿذ، اهب آًْب هذل خَد سا ثِ ػٌَاى اثضاسي ويفي خْت آصهَدى هيضاى هذسى ٍ 

 ,Moller and Anttila, 1987ّبي وَچه تَليذي تَكيف وشدًذ ) پيـشفتِ ثَدى هتذّبي ثبصاسيبثي دس ؿشوت

p.185). ّبي داخلي ٍ خبسخي لبثليت ثبصاسيبثي  يٌِايي هذل اص دٍ خضء اكلي تـىيل ؿذُ اػت: صه. 

 نظزیه مبنایی

ّبي هَخَد، تالؽ هحمك هؼغَف ثِ ػبختي ٍ پشداختي ٍ تَليذ  ثِ خبي اثجبت يب آصهَى ًظشيِ« ًظشيِ هجٌبيي»دس 

ّوچٌيي ّذف ايي اػت وِ دسثبسُ اهَسي وِ همذاسي آگبّي اص آًْب داسين، ًگبّي هدذد ٍ  .ًظشيِ اػت

اي اص پيؾ  ، ًِ ثب آصهَى سٍاثظ هيبى هتغيشّب ثشاػبع ًظشيGTِػشٍوبس هحمك دس  .تشي، ثِ دػت آٍسين داصاًِپش ًظشيِ

ّب( ٍ هتغيشّبي پيـيي  ٍي اص هفَْم ٍ ػبصُ ٍ ػبصًذّب )هؤلفِ .هَخَد، ثلىِ وـف همَالت ٍ فْن سٍاثظ آًْبػت
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اص حؼبػيت ًظشي اػت وِ( همَلِ اكلي ٍ پذيذُ  اي ّب )ٍ ثب پـتَاًِ وٌذ ثلىِ دس ضوي گشدآٍسي دادُ آغبص ًوي

يبثذ ٍ ثِ فْن  وٌذ، ثِ هفبّين ٍ همَالت حَل ٍ حَؽ آى دػت هي هشثَط ثِ هَضَع تحميك خَد سا اوتـبف هي

اػتفبدُ اص  .(2004ٍ ّوىبساى،  1ثِ ًمل اص ثل 1386وَؿذ )فشاػتخَاُ،  سٍاثظ آى ٍ تٌظين ٍ كَستجٌذي ًظشي آًْب هي

اي  ّبي ًظشي پيـيي ثؼٌذُ ًىٌذ ٍ ثِ فْن ًظشيِ آٍسد وِ هحمك ثِ چبسچَة ايي اهىبى سا فشاّن هي« ييًظشيِ هجٌب»

حبكل آهذُ اص تدشثِ ٍالؼي دس يه هَلؼيت خبف ًبيل ثيبيذ وِ هغلؼيي دسگيش ثب يه هَضَع يب هؼبلِ آى تدشثِ سا 

دس ايي  .ّبي اػتمشايي ٍ ليبػي اػت ؽدس ٍالغ ػجَس اص سٍ GTسٍؽ  .اًذ دس ػغح ًظشي يب ػولي صًذگي وشدُ

سٍؽ، پظٍّـگش ثِ خبي ػيش اص خضئيبت ثِ وليبت يب ػيش اص وليبت ثِ خضئيبت، يب وٌؾ رٌّي خالق ٍ ػول هؼشفتي 

ثشاي تَضيح يه پذيذُ  2هٌذ ٍ اوتـبفي اي ًظبم ؿَد وِ ًظشيِ وَؿيذُ هي GTاص عشيك  .سٍد تشي پيؾ هي گؼتشدُ

ؿَد وِ پظٍّؾ اًذوي اًدبم پزيشفتِ  ّبيي ثْشُ گشفتِ هي اص ايي سٍؽ دس صهيٌِ .(2006بهمي، فشاّن ثيبيذ )اػتَاس ً

دس ٍالغ دس ايي سٍؽ ثِ خبي آصهَى يه ًظشيِ اص لجل هَخَد، ثِ  .داسي دس دػت ًيؼت ًظشيِ چبسچَة

ليذي ٍ ثب ًفَر ثِ ػوك ّبي و سػبى ؿَد ٍ ػؼي ثش ايي اػت وِ ثب هشاخؼِ ثِ اعالع پشداصي خذيذ پشداختِ هي ًظشيِ

آًْب، آغبص ثِ تحميك ؿَد ٍ اص ايي عشيك ّن ثِ سٍيىشدّبي ًظشي ٍ اًتظبسات ٍ ّن ثِ هؼبئل  3ًظبم هؼبًي ٍ اًتظبسات

ّب تمشة خؼتِ ٍ ّوِ دس لبلت يه الگَي ًظشي ػبهبى دادُ ؿَد )فشاػتخَاُ،  حل ٍ هـىالت ٍ ّن تدَيضّب ٍ ساُ

 .(1994، 5، اػتشى1994، 4ثِ ًمل اص ٍلىبت 1386

 ها در بخص كیفی تجشیه و تحلیل داده

پشػذ ٍ هدذداً  گشدد ٍ دٍثبسُ هي سٍد ثِ عَس هشتت، ثِ ػمت ثشهي اًذٍصي پيؾ هي هحمك ّوبًغَس وِ دس وبس دادُ

دػت ّبي ثيـتش ٍ ديگشي  ّبي لجلي داسًذ( ثِ گشدآٍسي دادُ تش )وِ خَد سيـِ دس دادُ ّبي تبصُ ثشاػبع پشػؾ

وَؿذ ثِ تَضيح پذيذُ ًضديه ثـَد ٍلي تَضيح خَد سا هَلتي  دس عي هؼيش سفت ٍ ثشگـت، هحمك هي .صًذ هي

ثخـي اص  گزاسد ٍ ػشاًدبم ثِ هشحلِ ًؼجي سضبيت ّبي ديگش، ثِ هحه هي وٌذ ٍ دٍثبسُ ٍ چٌذثبسُ ثب دادُ تلمي هي

اؿبسُ ؿذ ٍ اص ثحجَحِ « ٍساثشي»ش ثِ آى ثب ػٌَاى ايي ّوبى چيضي اػت وِ پيـت .آيذ تَضيح ًظشي پذيذُ ًبيل هي

ّبي ثذيل ٍ  تشيي تمؼيش يه پذيذُ، اص هيبى اًَاع گضيٌِ اي ثِ كَست دػتيبثي ثِ سضبيتجخؾ آى، فْن ٍ اوتـبف تبصُ

ّب ثبيذ فشايٌذ پذيذُ هَسد هغبلؼِ سا تَضيح دّذ، ثذيي هؼٌب وِ  ًظشيِ ثشخبػتِ اص دادُ .ؿَد هوىي حبكل هي

اي هَثش دس آى، هذاخالتي وِ ثِ آى ًيبص داسد ٍ ًتبيدي  ّبي صهيٌِ بت ػلّي يه پذيذُ، ؿشايظ هحيغي ٍ ٍيظگيهَخج

 .(1998ثِ ًمل اص اؿتشاٍع ٍ وَسثيي،  1386داس، ٍضَ  پيذا وٌذ )فشاػتخَاُ،  آٍسد؛ ثِ عشصي هؼٌي وِ دس پي هي

ّب ثِ  يبفتِ  ب ثِ ؿيَُ ووي گشدآٍسي ؿذُ ثبؿذ،ّ دس تحميك ويفي، ّش چٌذ ّن دادُمزاحل سه گانه كذگذاري: 

ًيض ثِ ػٌَاى يىي اص سٍؿْبي ويفي، فٌَى )ٍ « ًظشيِ هجٌبيي» .ؿَد ّبي آهبسي حبكل هي ّبيي غيش اص سٍؽ ؿيَُ

ٍاحذ ٍ غيشلبثل  6اهب سٍؽ ًظشيِ ٍالؼيت ثٌيبد لضٍهبً اص يه هٌغك ػوليبتي .ّبي( تحليلي خبف خَد سا داسد تىٌيه

ّب دس ايي سٍؽ، وذگزاسي اػت وِ عي  في )تىٌيه( اكلي ثشاي تدضيِ ٍ تحليل دادُ .وٌذ تجؼيت ًوي اًؼغبفي
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 .3 (AC) 2وذگزاسي هحَسي .2 (OC) 1وذگزاسي ثبص .1گيشد، ٍ ػجبستٌذ اص  اي كَست هي فشايٌذي ػِ هشحلِ

 .(SC) 3وذگزاسي اًتخبثي

ّوبًغَس وِ وبًَى اكلي وذگزاسي هحَسي، همَالت  .داسدهحمك دس هشحلِ وذگزاسي ثبص، ثيـتش ثب هفبّين ػشٍوبس 

ّويي لضبيبػت وِ سٍاثظ تؼوين يبفتِ هيبى  .وٌذ اػت ٍ ًْبيتبً دس وذگزاسي اًتخبثي، لضبيب ٍضَ  وبفي پيذا هي

ايي هشاحل ثِ كَست هىبًيىي اص ّن خذا ًيؼتٌذ ثلىِ كشفبً ثشاي تَضيح ثيـتش فشايٌذ  .وٌٌذ همَالت سا هٌؼىغ هي

اي )ٍلي غيشخغي( اػت وِ ثِ هضبهيي  دس ايي فشايٌذ ػِ هشحلِ .ؿًَذ ِ كَست ػِ هشحلِ هتوبيض تَكيف هيث

هتؼلك « 4صيش همَالت»آيٌذ،  ؿَد ٍ ػپغ اص دل آًْب، هفبّين ٍ همَالت دس هي ّبيي دادُ هي ّب، ػٌَاى اكلي ٍ اٍليِ دادُ

ؿًَذ وِ ّش يه ثِ  ّبيي هفَْهي تـىيل هي خَؿِؿًَذ ٍ اص ايي سّگزس،  ثِ ّش يه اص همَالت اػتخشاج هي

اي ثشاي تَضيح يه  يبثذ ٍ ًظشيِ اي ػبهبى هي همَالتي تؼلك داسًذ ٍ ػشاًدبم اص استجبط ايي همَالت اػت وِ ؿبلَدُ

سٍ   .چٌبًىِ اؿبسُ ؿذ هحمك دس خشيبى وبس، هيبى ػِ هشحلِ اص وذگزاسي سفت ٍ ثشگـت داسد .ؿَد پذيذُ خلك هي

ؿَد( تدضيِ ٍ  هتوبيض هي« ثبص، هحَسي ٍ اًتخبثي»ايٌذ وذگزاسي )وِ فمظ ثشاي تَضيح ثيـتش، ثِ ػِ هشحلِ اكلي فش

گيشد ػجبستٌذ  تحليل هذاٍم ثِ كَست تذسيدي، پلىبًي ٍ اًجبؿتي اػت ٍ دٍ ػول هْوي وِ دس ايي فشايٌذ كَست هي

گيشًذ وِ گَّش آى، ػَال وشدى اص  ٌي ًـأت هيّب اص يه وٌؾ فؼبل رّ هفَْم.همبيؼِ وشدى .2پشػيذى ٍ  .1اص: 

ثذيي  .تش اص هفبّين ّؼتٌذ ّب، اًتضاػي دس ٍالغ همَلِ .گيشًذ ّب ًيض اص همبيؼِ هيبى هفبّين ؿىل هي همَلِ .ّبػت ٍالؼيت

 .(2006 آيذ )اػتَاس ًبهمي، ، اهىبى كَستجٌذي ًظشيِ فشاّن هي5«ّب اي دادُ تحليل هذاٍم ٍ همبيؼِ»تشتيت ٍ اص سّگزس 

تَاى گفت وِ ػغَحي اص هفبّين، همَالت ٍ لضبيب دس عي ػِ هشحلِ وذگزاسي ثبص ٍ هحَسي ٍ  ثِ عَس ولي هي

وٌذ وِ وبس  همبيؼِ ٍ تحليل هذاٍم ٍ سهضگزاسي ػيؼتوبتيه هفبّين ٍ همَالت ووه هي .آيٌذ اًتخبثي ثِ دػت هي

وذگضاسي ثبص، هضبهيي ثِ كَست آصادتش فْشػت دس ( كذگذاري باس: 1 .هحمك اص اًؼدبم الصم ثشخَسداس ؿَد

ثٌذي ٍ فْشػت  ّب ػٌَاى دس عَل وبس تحميك، ايذُ .ايذ ّب ثِ دػت هي ؿًَذ ٍ ؿبيذ چٌذ كذ هفَْم اص دل دادُ هي

ّبيي  ّبػت وِ ثِ عَس، پلىبًي، پشػؾ ي ايي ايذُ ثش پبيِ .يبثذ ّبي ثؼذي اداهِ هي ؿًَذ ٍ ثش هجٌبي آًْب، هلبحجِ هي

آيذ وِ گشاًجبس اص  اي ثِ دػت هي ّبي تبصُ ايذُ .گيشد ّبي الصم كَست هي ؿَد ٍ همبيؼِ غلؼيي ديگش هياص ه

 .دٌّذ ّبي خذيذ ٍ هؼبًي ًَ ّؼتٌذ ٍ هؼيش تحميك سا ثِ كَست غيشخغي تَػؼِ هي پشػؾ
 ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 )وذ هحَسي(

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ

 )وذّبي ثبص(

 ػبصهبًذّي ثبصاسيبثي ٍ ثبصاسيبثي ػبصهبى فشٍؽ

 آهَصؽ ثبصاسيبثي ٍ ثبصاسيبة

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 ثبصاسيبثي سٍيذادي ثبصاسيبثي اػتبستبپي

 ثبصاسيبثي ايٌتشًتي

 هذيشيت تَليذ هحتَا
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 ثبصاسيبثي تدشثِ گشا

 ػِػٌَاى هفَْم صيش هدوَ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 خزة ػشهبيِ ثَدخِ ثبصاسيبثي

 هَاًغ هبلي ثبصاسيبثي

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 تدشثِ اػتبستبپي لجلي تدشثِ ثبصاسيبثي

 تدشثِ پيـيي دس ثبصاس

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 يبدگيشي ػبصهبًي ثبصاسگشايي

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ بفتِػٌَاى همَلِ ظَْس ي

 خالليت ٍ ًَآٍسي گشايؾ وبسآفشيٌبًِ

 پيـشٍ ثَدى

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 فشكت گشايي آهيختِ ثبصاسيبثي ًَآٍساًِ

 اًؼغبف پزيشي

 هـتشي گشايي

 وـف هٌبثغ

 ؿجىِ ػبصي

 وَػِػٌَاى هفَْم صيش هد ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 سؿذ هـتشيبى ٍ اًگيضُ سؿذ وؼت ٍوبس

ثٌذي ٍ ثِ كَست  اي اص هفبّين ثش هحَس يه همَلِ، گشٍُ دس وذگضاسي هحَسي، هدوَػِ(كذگذاري محوري: 2

، ًمغؼِ ػضيوتي ّؼتٌذ وِ 1ّبيي هفَْهي ايي خَؿِ .دٌّذ ؿًَذ ٍ همَالت هختلف سا تـىيل هي ٍاس پَؿبًذُ هي عبق

 .دٌّذ ق هيهحمك سا ثِ ًظشيِ ػَ
 ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 )وذ هحَسي(

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ

 )وذّبي ثبص(

 ثبصاس ػَاهل خبسخي

 ؿشايظ التلبدي

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 سيؼه پزيشي گشايؾ وبسآفشيٌبًِ

 خالليت ٍ ًَآٍسي

 پيـشٍ ثَدى

 َْم صيش هدوَػِػٌَاى هف ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 ثبصاسيبثي ايٌتشًتي ثبصاسيبثي اػتبستبپي

 ثبصاسيبثي پبتيضاًي

 ثبصاسيبثي هٌبػجتي

 ثشًذػبصي ؿخلي

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 تين اػتبستبپي ػَاهل داخلي

                                                           
1
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 ػشهبيِ گزاساى

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 يبدگيشي ػبصهبًي ٍاػغِ ايػَاهل 

 ػشهبيِ اختوبػي

 ًَع اػتبستبح

 ػوش اػتبستبح

 ػٌَاى هفَْم صيش هدوَػِ ػٌَاى همَلِ ظَْس يبفتِ

 خلك اسصؽ آهيختِ ثبصاسيبثي ًَآٍساًِ

 فشكت گشايي

 هـتشي گشايي

 اّشم وشدى هٌبثغ

 ؿجىِ ػبصي

صًذ( هحمك  اؽ دس ّويي وذگضاسي هحَسي خَاًِ هي ِ ثزسّبي اٍليِدس وذگضاسي اًتخبثي ) و( كذگذاري انتخابی: 3

ًحَي ثب آى  ّبي ديگش ثِ  اي اػت وِ ّوِ همَلِ وٌذ وِ دس هيبى همَالت، يه همَلِ، همَلِ اكلي ٍ ّؼتِ احؼبع هي

ذيي تشتيت ث .هثال هَخجبت ػلي آى، يب ؿشايظ هحيغي ٍ يب هذاخالت هشثَط ثِ آى ٍ يب ًتبيح ّؼتٌذ .استجبط داسًذ

 .وٌذ يبثذ ٍ ًظشيِ دس صهيٌِ آى، ظَْس پيذا هي تىَيي هي 2ّبيي اص هفبّين هتـىل اص ثلَن 1اي ٍاسُ هثبل

ي هىبًيىي ٍ خغي  ؿَد ٍ ساثغِ وبس وذگضاسي اًتخبثي چٌبچِ پيـتش گفتِ ؿذ، اص هتي وذگضاسي هحَسي آغبص هي

ي( داًؼت وِ  اًتخبثي سا وـف همَلِ اكلي ) يب پذيذُؿبيذ ثتَاى هشوض ثمل وذگضاسي  .هيبى آى دٍ ٍخَد ًذاسد

وَؿذ سٍاثظ هيبى  ثب ٍسٍد ثِ هشحلِ وذگضاسي اًتخبثي هحمك هي .خْذ ي وذگضاسي هحَسي هي ي آى دس هشحلِ خشلِ

ثِ دػت آهذُ سا چٌذ ثبس ) ثب  4ي هؼٌبيي ي اكلي سا ّشچِ ثيـتش ثفْوذ ٍ اػتجبس ؿجىِ ثب همَلِ 3ّبي فشػي همَلِ

ّب( هَسد ثشػي لشاس دّذ ٍ پغ اص حه ٍ  ؾ هدذد اص هغلؼيي وليذي ٍ پش وشدى ؿىبفْب اص عشيك گشدآٍسي دادُپشػ

 .اي وِ اص اػتجبس ٍ ثجبت ثيـتشي ثشخَسداس اػت، ًبيل ثيبيذ اكال  الصم ثِ تٌظين ًظشيِ

  .اػت

 بحث

س پبيبًي فشآيٌذ گشدآٍسي ٍ تدضيِ ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌىِ سٍؽ پظٍّؾ حبضش اص ًَع داًؾ ثٌيبد هي ثبؿذ، لزا هؼيب

ثِ ايي هؼٌب وِ ديگش همَلِ ٍ يب هفَْم خذيذي دس  .تحليل دادُ ّب دس سٍؽ تحميك دادُ ثٌيبد، وفبيت ًظشي اػت

خذٍل صيش چگًَگي تحمك ايي هؼيبس دس پظٍّؾ حبضش سا  .پظٍّؾ حبضش ثِ دليل اؿجبع ؿذى ٍخَد ًخَاّذ داؿت

  .ًـبى هي دّذ

 زآینذ ظهور مقوالت تا مزس كفایت نظزيف .5جذول 
ظَْس همَالت  ظَْس هفبّين تؼذاد وذّبي ثبص 

 خذيذ

اكال  هفبّين 

 لجلي

P 37 19 6 - 
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N 49 18 5 - 

D 30 15 4 - 

W 31 11 3 - 

N 23 11 2 - 

AS 25 11 4 - 

G 39 19 7 - 

GH 39 12 7 - 

Z 40 10 5 - 

ZE 21 11 5 - 

ZD 22 8 6 - 

R 31 10 6 - 

F 25 9 5 - 

FM 45 12 6 - 

همَلِ اكلي هشتجظ ٍ هَثش ثش  12ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل اص وذگزاسي هي تَاى گفت وِ پظٍّؾ حبضش داساي 

ايي  .وِ اص عشيك وذگزاسي دس هلبحجبت دس پظٍّؾ حبضش حبكل ؿذُ اػت .الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ هي ثبؿذ

 همَلِ ّب ػجبستٌذ اص:

 فشيٌبًِگشايؾ وبسآ

 ثشًذػبصي ؿخلي

 يبدگيشي ػبصهبًي

 آهيختِ ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ

 ًَع وؼت ٍوبس

 سؿذ وؼت ٍوبس

 سضبيتوٌذي هـتشيبى

 هضيت سلبثتي

 ثَدخِ ثبصاسيبثي

 ثبصاسيبثي اػتبستبپي

 ػبصهبى فشٍؽ ٍ ثبصاسيبثي

 ػولىشد ًَآٍساًِ

 سلبثت

 پزيشؽ ثبصاس

 ػشهبيِ اختوبػي

 يبدگيشي ػبصهبًي

 ـييتدشثِ پي

 ػشهبيِ گزاساى
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 تين وبسآفشيي

 دس اثتذا ظَْس ّش يه اص همَلِ گضاسؽ ؿذُ ٍ دس ًْبيت هذل ًْبيي پظٍّؾ هجٌي ثش الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ

  .گضاسؽ ؿذُ اػت 

 و دستاورد ػلمی پژوهطی نتیجه گیزي

هٌظَس دػتيبثي ثِ  .پظٍّؾ حبضش ثب ّذف اسائِ الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ )ؿشوتْبي ًَپبي ًَآٍس( اًدبم ؿذُ اػت

ثِ ّذف پظٍّؾ اثتذا ثب اػتفبدُ اص هلبحجِ اص خبهؼِ آهبسي وِ ؿبهل خجشگبى ثخؾ اػتبستبپْبي ايٌتشًتي هي ثبؿٌذ، 

ػَاالتي هجٌي ثش ػلل ٍ ػَاهل )چيؼتي ٍ چشايي( ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ دس اػتبستبپْبي ايشاًي وذام اػت؟همَلِ 

ٌبًِ، ػَاهل صهيٌِ اي دس ؿىل گيشي ٍ تلوين ػبصي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ ، هحَسي دس الگَّبي ثبصاسيبثي وبسآفشي

ػَاهل هذاخلِ اي ٍ ساّجشدّبي هذًظش ثبصاسيبثي اػتبستبپْبي ايشاًي ، پيبهذّب ٍ دػتبٍسدّبي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ دس 

  .وؼت ٍوبسّبي ًَآٍس ايشاًي چيؼت؟ اص خبهؼِ آهبسي پشػيذُ ؿذ

حبكل اص پظٍّؾ ًـبى داد وِ دس الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ دس اػتبستبپْبي ايشاًي ػَاهلي ثب تَخِ ثِ ًتبيح 

ّوچَى هـتشي هذاسي، فشكت گشايي، ًَآٍسي، ؿجىِ ػبصي ، اًؼغبف پزيشي، خلك اسصؽ ٍ وـف هٌبثغ ثؼضايي 

بسي ٍخَد داسد، وْوي تَاًذ ثش اص عشفي خْت پيبدُ ػبصي الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ ػَاهل هذاخلِ گش ثؼي .داسًذ

اص عشفي ًتبيح حبكل پظٍّؾ ًـبى داد وِ تدشثيبت  .ؿذت يب ًحَُ اخشاي الذاهبت ثبصاسيبثي اػتبستبپْب تبثيش ثگزاسد

ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ هبّيتي تدشثِ گشا  .تين اػتبستبپي دس خزة هٌبثغ اص ثبصاس ٍ ػشػت پبػخ ثِ تغييشات هَثش اػت

د ٍ ّش چِ وبسآفشيٌبى دس عي فشآيٌذ تَػؼِ اػتبستبح، استجبط ٍ يبدگيشي ثبالتشي ًؼجت ثِ اًتظبسات ٍ تؼبهلي داس

هـتشيبى ٍ التضبئبت اوَػيؼتن وبسآفشيٌي ايشاى داؿتِ ثبؿٌذ، ؿبًغ پبيذاسي ٍ سؿذ ايي وؼت ٍوبسّبي افضايؾ هي 

 .يبثذ

 
 الگوي باساریابی كارآفزینانه در ضزكتهاي نوپاي نوآور ایزانی .1 ضکل

هـتشيبى دس  خزة ثبصاسيبثي ٍ سٍؿْبي ٍ الگَي ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ حَل بحجِهل هحَسّبي پظٍّؾ، ايي دس

هتٌبػت ثب التضبئبت ايي وؼت ٍوبسّب ثش  سٍؿْبي ٍ ثبصاسيبثي هذل ًَع اص ايي پيبهذّبي ٍ ساّىبسّب ٍ ّباػتبستبح



 9911، شوارُ سَم، تابستاى دّنای، سال  ریزی هٌطقِ پژٍّشی جغرافیا ٍ برًاهِ –فصلٌاهِ علوی  588

 هحَس وذُ تشييػ .ؿذُ اػت تشػين اػبع الگَّبي هذ ًظش هتخلليي دس ثشًبهِ سيضي ايٌگًَِ وؼت ٍ وبسّب

 ػيبػي، التلبدي، ؿشايظ (صهيٌِ اي ؿشايظ ثِ تَخِ ثب اص ثَد ؿذ ػجبست آغبص آى ثب هلبحجِ ّب اوثش وِ هلبحجِ

سٍؿْبي  ثِ ثبصاسيبثي وؼت ٍوبسّبي ًَپبي ًَآٍس ًؼجت هذل وـَس، ػغح دس) ٍ سلبثتي دس ثبصاس فشٌّگي ٍ اختوبػي

 هذل فشد هٌحلش ثِ ٍيظگي ّبي ديگش، ػجبست ثِ داسد؟ ّوشاُ ثِ سا تفبٍتي چِ ػٌتي ثبصاسيبثي دس ؿشوتْبي تثجيت ؿذُ

 ثِ هـبسوت وٌٌذُ ّش هلبحجِ، اداهِ دس ٍ ساػتب ايي دس .چيؼت؟ ثبصاسيبثي وبسآفشيٌبًِ دس وؼت ٍوبسّبي ًَآٍس

 اػتشاٍع شيِ وَسثييًظ اػبع ثش ٍ دادُ ّب تحليل خْت .هي پشداصين آًْب تحليل ثِ دس ريل وِ داؿتٌذ اؿبسُ هَاسدي

 هشحلِ دس ،(Grbich, 2007) داسد اعالػبت تَخِ اخضاي ٍ ثخـْب ثِ هشحلِ اي 3 وذگزاسي فشايٌذ عشيك اص وِ

 همَلِ 6 هفبّين، ثيي ٍ اتلبل دليمتش ثشسػي اص ٍ ؿذ اػتخشاج ّب هلبحجِ ايي اص )وذ ثبص( هفَْم 25 ثبص، وذگزاسي

 تحليل ؿذُ ٍ پش تىشاس اص وـف اص خولِ همَلِ ّبي. آهذ دػت ثِ اًتخبثي( )وذ  ّؼتِ همَلِ 1 ٍ )وذ هحَسي( فشػي

ثؼيبسي اص وؼت ٍوبسّبي ًَپبي ًَآٍسي ايشاًي فؼبل دس  .اػت فشكت گشايي  ٍ   هـتشي هذاسي   هلبحجِ ّب

لَالت ٍ حَصُ ديديتبل ٍ وؼت ٍوبسّبي ايٌتشًتي، ؿشٍع فؼبليت آًْب ثشاػبع ًيبص هـتشيبى ايشاًي ٍ ًمق هح

تغييشات دس اسائِ خذهبت ٍ تلوين گيشي دس هَسد هحتَا ٍ سٍؽ ٍ اثضاس  .خذهبت هَخَد دس ثبصاس ثَدُ اػت

 .ّب ًيض ثش ّويي اػبع كَست گشفتِ اػتتجليغبتي اػتبستبح
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