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چکیده
بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش،
فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوههای کارآفرینانه ،نوآورانه و فرصت محور تقویت میکند .هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی
جامع از ارتباطات درونی مولفههای بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای دانش بنیان است .به این منظور ،ابتدا با مرور ادبیات
مولفه های بازاریابی کارآفرینانه شناسایی شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMروابط
میان مولفههای بازاریابی کارآفرینانه تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته است .این پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و بر مبنای
گردآوری داده از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد .مدیران شرکتهای دانش بنیان شهر سمنان و متخصصین دانشگاهی در حوزه
مدیریت و بازاریابی جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند پنج نفر از مدیران شرکتهای
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر سمنان و سه نفر از اساتید دانشگاهی بعنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند.
برای گردآوری داده ها از پرسشنامهای محقق ساخته استفاده شد .مدل یکپارچه بازاریابی کارآفرینانه ارائه شده در این پژوهش
شامل هفت مولفه بوده که در سه سطح با یکدیگر در تعامل هستند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه در دو گروه متغیر های وابسته و پیوندی قرار گرفتند و هیچ مولفه ای در گروه مستقل و خودمختار قرار نگرفته است.
مولفه خلق ارزش بیشترین تاثیرپذیری را داشته و مولفههای پیشرو بودن ،تمرکز بر نوآوری ،فرصت طلبی ،مشتری گرایی و اهرمی
کردن منابع دارای قدرت هدایت و وابستگی زیاد بوده و در باالترین سطح الویت نسبت به سایر مولفهها در مدل قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :بازاریابی ،کارآفرینی ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،شرکتهای دانش بنیان.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط نقشی کلیدی در
پیشرفتهای اقتصادی ایفا میکنند و منابعی جهت
اشتغال زایی ،دستیابی به نوآوری و رقابت در هر بازاری
محسوب میشوند(سیمپسون و همکاران9799 ،؛ فیور و
همکاران .)9793 ،گرچه بازاریابی نقش مهمی در موفقیت
شرکتهای بزرگ دارد ،اما نقش به مراتب حیاتی تری را در
شرکـتهای کوچک و متوسـط ( )SMEsایفا میکند .در این

نوع شرکتها از دست دادن یا کسب یک مشتری میتواند
در بقاء شرکت تعیینکننده باشد (هیل و رایت9777،؛
بیجرک و هالتمن9779 ،؛ بیچرر و همکاران ،9799،فرانکو
وهمکاران .)9792،این شرکتها به دلیل عدم دسترسی
کافی به منابع ،با محدودیتهای بیشتری روبرو هستند که
ریسک فعالیت و نوآوری آنها را افزایش میدهد (استاکس و
لوماکس .)9779 ،در ادبیات ،فقدان دانش در مورد بازار و
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برنامهریزی بعنوان شایعترین مشکل در کسب و کارهای
کوچک (داج و همکاران ،9112 ،فیور و همکاران )9793 ،و
ضعف بازاریابی بعنوان یکی از کلیدیترین عوامل شکست
این کسب و کارها بیان شده است(راگوف و همکاران9772 ،؛
مارتین9771 ،؛ کروس و همکاران9771 ،؛ بیچرر و
همکاران.) 9799،
بسیاری از نوآوریهای مشاهده شده در توسعه کسب و کار و
تکنولوژی توسط شرکتهای کوچک و متوسط انجام شده
است .بنابراین کسب بینش نسبت به ماهیت بازاریابی این
شرکتهای کوچک ضروری می باشد .این بینش می تواند به
رشد و حفظ این بخش اصلی کسب و کار کمک نمایند.
آنچه که بطور فزاینده برای محققان آشکار شده اینست که
شیوههای بازاریابی مرسوم همیشه مناسب و یا در دسترس
شرکتهای کارآفرین نیستند(موریس و همکاران9779 ،؛
هیلز و همکاران9778 ،؛ بیچرر و همکاران.) 9799،
شرکتهای کوچک و متوسط در یک محیط متالطم و پویا
فعالیت میکنند که ریسک کسب و کار را افزایش و قدرت
پیش بینی را کاهش داده است(هیلز و هالتمن .)9776 ،این
شرکتها با چالشهایی ازجمله تغییرات بازار ،تغییرات
محیطی ،عدم اطمینان مشتری و رقابت شدید روبرو
هستند(بیجرک و هالتمن )9779،که منجر به تصادفی،
غیرساختاریافته و غیررسمی بودن تصمیمات بازاریابی آنها
می شود(رضوانی و کالبی ،9793 ،فیور و همکارن.)9793 ،
لذا ،مدیریت و برنامه ریزی مرسوم(سنتی) در چنین محیطی
سخت و حتی در برخی موارد ناممکن است .در چنین محیط
کسب و کاری ،رهبران باید قواعد مدیریت سنتی را فراموش
کرده و آن را با تفکرات و رفتارهای جدیدی جایگزین
نمایند( .هیلز و هالتمن9776،؛ بیجرک و هالتمن.)9779،
بازاریابی کارآفرینانه بعنوان یک رویکرد جدید در بازاریابی
این نوع شرکتها ظهور یافته است که در خلق و تحویل
ارزش از طریق شیوههای کارآفرینانه ،نوآورانه و فرصت محور
فرآیندهای اصلی بازاریابی را تقویت میکند (بیچرر و
همکاران9778،؛ هیلز و همکاران9778،؛ موریش و همکاران،
9797؛ رضوانی و کالبی9793 ،؛ فیور و همکاران.)9793 ،
گرچه محققان متعددی به لزوم توسعه بیشتر ساختار
بازاریابی کارآفرینانه تاکید داشتهاند (بیجرک و هالتمن،

9779؛ یونیتا9799 ،؛ کروس و همکاران )9797 ،اما هنوز
ادبیات موجود در این حوزه پراکنده باقی مانده است.
بیجرک و هالتمن ( ،)9779به ضرورت انجام تحقیقات نظریه
محور در حوزه بازاریابی کارآفرینانه اشاره داشتهاند .یونیتا
( )9799این خالء را اینگونه مطرح مینماید که علیرغم
جذب محققان مختلفی از حوزههای بازاریابی ،کارآفرینی،
اقتصاد ،روانشناسی و جامعهشناسی ،این رشته هنوز هم
جای کار و توسعه را دارد .مرور ادبیات موضوع نشان میدهد
که علیرغم مطالعات متعددی که بر روی شناسایی و الویت
بندی مولفههای بازاریابی کارآفرینانه انجام شده ،همچنان
نحوه روابط میان مولفه های بازاریابی کارآفرینانه و همچنین
سلسله مراتب این ارتباطات مبهم باقی مانده است .موارد
نامبرده در کنار ضعف پژوهشهای جامع در زمینه بازاریابی
کارآفرینانه در داخل کشور محققان را بر آن داشت که با
ارائه یک مدل جامع از بازاریابی کارآفرینانه گامی برای پر
کردن این خالء برداشته و در پیشبرد ادبیات این مفهوم
مشارکت نمایند .در این مطالعه ماهیت و ترکیب بازاریابی
کارآفرینانه در شرکتهای دانش بنیان تبیین می شود.
مساله اصلی این تحقیق شناسایی ارتباط درونی میان
مولفههای بازاریابی کارآفرینانه در یک مدل جامع و یکپارچه
است .به این منظور ،ابتدا با بررسی ادبیات بازاریابی
کارآفرینانه ،مولفههای این مفهوم شناسایی شده و سپس بر
اساس نظرات خبرگان و با استفاده از مدلسازی ساختاری
تفسیری  ،روابط میان مولفهها تعیین و شبکه روابط بصورت
یکپارچه طراحی شده است .مدل ارائه شده خالء موجود در
زمینه پژوهش که ناشی از ابهام روابط بین مولفه ها و نیز
مشخص نبودن سلسله مراتب بین مولفههاست ،را مرتفع
مینماید .بنابراین نوآوری این مطالعه از دو حیث می باشد.
یکی از منظر مفهومسازی و نظریه پردازی و دیگری از منظر
روش شناسی موضوع پژوهش.
 -2مبانی نظری
بازاریابی در شرکتهای دانش بنیان
خیاطیان و همکاران ( ،)9312بر اساس مبانی نظری و مرور
ادبیات نشان دادند که مفهوم شرکتهای دانش بنیان با
مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای نوپا
همپوشانی دارد .شرکتهای کوچک و متوسط بطور عام و

طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :شرکتهای دانشبنیان)

شرکتهای دانش بنیان بطور خاص ،با تجاری سازی
دستاوردهای دانشی خود نقش مهمی در رشد و توسعه
اقتصادی ایفا میکنند(خیاطیان و همکاران .)9312 ،با وجود
اهمیت بسیار زیاد کسب و کارهای کوچک و متوسط در
اقتصاد کشور ها ،مطالعات و بررسی ها نشان داده اند که
درصد زیادی از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سال
های ابتدایی با شکست مواجه میشوند (آذر و همکاران،
 .)9319در ادبیات ،ضعف بازاریابی بعنوان یکی از
کلیدیترین عوامل شکست این کسب و کارها بیان شده
است(راگوف و همکاران9772 ،؛ مارتین9771 ،؛ کروس و
همکاران9771 ،؛ بیچرر و همکاران ، 9799،سیدجوادین و
همکاران .)9312،آنچه که بطور فزاینده برای محققان آشکار
شده اینست که شیوههای بازاریابی سنتی همیشه مناسب و
یا در دسترس شرکتهای کارآفرین نیستند .بازاریابی در
کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل شرایط مبهم و
پویای بازار و محدودیت منابع با شیوههای رسمی در
شرکتهای بزرگ تفاوت دارد( .بیچرر و همکاران.)9778،
زونتانوس و اندرسون ( ،)9772ادعا میکنند که ویژگیهای
شخصیتی گردانندگان شرکتهای کوچک ،شیوههای
بازاریابی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین از نظر
هیلز و هالتمن ویژگیهای ذهنی کارآفرین تعیینکننده
چگونگی بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط و
نگاههای کارآفرین میباشد .آنها در مطالعه خود ادعا
کردهاند که تفکرات مدیر -مالک این شرکتها بطور مستقیم
بر روی رفتار بازاریابی کارآفرینانه آنها تاثیرگذار است (هیلز و
هالتمن .)9776 ،با توجه به مرکزیت کارآفرین در
استراتژیهای بازاریابی و سایر تصمیمات کسب و کار در
متن شرکتهای کوچک و بنگاههای کارآفرین ،میتوان گفت
که ویژگیهای ذهنی ،شخصیتی و تفکرات مدیر -مالک
مولفه مرکزی در تصمیمات بازاریابی و رفتار کسب و کار
است (موریش و همکاران .)9797،بنابراین ،بازاریابی
کارآفرینانه بعنوان ساختاری یکپارچه برای مفهومسازی
بازاریابی در حوزهای از تغییرات ،پیچیدگی ،آشفتگی ،تناقض
و کمبود منابع توسعه یافته است .این مفهوم بیشتر درمورد
بازاریابی در شرکتهای کوچک و با منابع محدود بکار
میرود و بیشتر متکی بر فعالیتهای خالقانه بازاریابی است
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که به شدت در شبکههای فردی استفاده میشود (موریس و
همکاران9779 ،؛ بیچرر و همکاران.)9778 ،
مفهوم بازاریابی کارآفرینانه در موقعیتهای مختلفی
بکارگرفته شده است .بطوریکه برخی بازاریابی کارآفرینانه را
ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط میدانند .برخی دیگر
آنرا متناسب با بنگاههای نوظهور و عدهای دیگر متناسب
شرکتهای بزرگ مبتنی بر فناوری در نظر میگیرند (هیلز و
هالتمن9776 ،؛ مایلز و داروچ .)9772 ،تحقیقات اخیر نیز
نشان میدهد که بازاریابی کارآفرینانه لزوما وابسته به سن و
اندازه شرکت نیست (کروس و همکاران9778 ،؛ شمید،
9799؛ کیلنتنگ و همکاران )9799 ،و بیانگر دیدگاهی
فرصتطلبانه در جایی است که بازاریاب بطور پیشگامانه به
دنبال راههای نو برای ایجاد ارزش برای مشتریان مطلوب و
ایجاد سرمایه مشتری است (موریس و همکاران9779 ،؛
بیچرر و همکاران .)9778 ،در این رویکرد نگرش و رفتار
کارآفرینانه در بازاریابی مد نظر است (چاستون .)9777،این
پژوهش بر اساس مطالعه هیلز و هالتمن ( ،)9779در بررسی
بازاریابی کارآفرینانه این رویکرد را مبنای کار خود قرار داده
است که در مراحل اولیه کسب و کار ،بازاریابی کارآفرینانه و
بازاریابی کسب و کارهای کوچک مترادف هم هستند و
بازاریابی کارآفرینانه بازاریابی ویژه برای بنگاه های کارآفرین
تازه کار است که با سن و اندازه شرکت مشخص میشوند.
بنابراین در این پژوهش ،شرکتهای دانشبنیان بعنوان
شرکتهای جوان و تازه تاسیس با اندازه کوچک و متوسط
که تمرکز اصلی آنها بر کارآفرینی بوده و به دنبال
بهرهبرداری تجاری از یک ایده خالقانه و نوآور میباشند
مورد توجه واقع شدهاند.
 -3بازاریابی کارآفرینانه
یک راه اثربخش برای درک مفهوم بازاریابی کارآفرینانه این
است که آن بعنوان یک واسط میان بازاریابی و کارآفرینی
تلقی گردد .در درک مفهوم بازاریابی کارآفرینانه از این
دیدگاه ،باید ویژگی های اساسی هر دو رشته را بررسی کرد
و بر نقاط اشتراک و افتراق آنها تمرکز داشت  .عالوه بر این،
می توان تاثیر کارآفرینی بر بازاریابی و بالعکس آنرا نیز
بررسی نمود .هدف از ادغام این دو رشته ،ارائه یک رویکرد
جدید در بازاریابی است .بازاریابی بواسطه بکارگرفتن ابزارها،
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مفاهیم و تئوریها در حمایت از رشد کسب و کارهای
موجود و ایجاد کسب و کارهای جدید برکارآفرینی تاثیر دارد
و کارآفرینی نیز بواسطه شناسایی نیازهای پنهان و توسعه
برنامههای بازاریابی در محیطهای جدید بر بازاریابی تاثیر
میگذارد( .هیلز و هالتمن9776 ،؛ موریس و
همکاران .)9779،میان این دو رشته اشتراکات متعددی
وجود دارد .هم بازاریابی و هم کارآفرینی بر تغییر تمرکز
دارند ،فرصتطلب هستند و رویکرد نوآورانهای به مدیریت
دارند(کالینسون و شائو .)9779 ،گرچه بازارگرایی و
کارآفرینیگرایی دو مفهوم مجزا از هم به نظر میآیند ،آنچه
مهم است ،قابلیت تعامل و ترکیب آنها و تاثیرگذاری این
تعامل بر عملکرد کسب و کار میباشد(موریش.)9799 ،
ماتسونو و همکارانش ( ،)9779استدالل میکنند که این دو
رویکرد نه تنها عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند
بلکه بر روی یکدیگر نیز تاثیر دارند .نکته جالب توجه این
است که اگر نوآوری و ریسکپذیری نشات گرفته از
کارآفرینیگرایی با دانش و آگاهی بازار که از بازارگرایی
حاصل میشود ،همراه شود ،منجر به مزیت رقابتی و
سودآوری بلندمدت میشود (ماتسونو و همکاران.)9779 ،
میزان بکارگیری هر یک از این گرایشها بستگی به زمینه و
بستر کسب و کار دارد (دیکن .)9779،گرچه ،بازاریابی بدون
شک رویکردی قدرتمند است ،اما همیشه بهترین و
موفقترین استراتژی نیست .بنابراین شرکتها نیازمند این
هستند که به کارآفرینیگرایی نیز توجه داشته باشند تا با
یک موضعیابی استراتژیک از نوآوریها و تغییرات
بهرهبرداری کرده و مزیت رقابتی سازمان را توسعه دهند
(کاوین و سلوین .)9181 ،بنابراین ،میتوان گفت که ایجاد
یک تعادل استراتژیک میان بازارگرایی و کارآفرینیگرایی
برای سازمان حیاتی میباشد (موریش.)9799 ،
برخالف بازاریابی سنتی که منحصرا مشتریمحور است ،در
بازاریابی کارآفرینانه ،مشتری و کارآفرین بازیگران مهمی
هستند که فرهنگ ،استراتژی و رفتار شرکت را شکل
میدهند .تفاوت این دو رویکرد در بازاریابی را میتوان مانند
یک طیف مجسم نمود که بازاریابی سنتی با ویژگیهایی
چون اجتناب از ریسک ،کنترلمحوری در یک سر طیف و
بازاریابی کارآفرینانه با درجه باالی نوآوری ،ریسکپذیری و

پیشرو بودن در طرف دیگر طیف قرار گرفته است .تفاوت
این دو رویکرد در کثرت 9و میزان 9عناصری مانند نوآوری،
ریسکپذیری و اهرمسازی منابع است .بطوریکه در بازاریابی
کارآفرینانه این عناصر نسبت به هنجارهای رایج در بازاریابی
با تناوب و میزان بیشتری روی میدهد (مهارتی و برومند،
9792؛ یونیتا .)9799 ،بنابراین میتوان گفت که بازاریابی
کارآفرینانه در شرایط محیطی پویا و ناپایدار و بازاریابی
سنتی در شرایط محیطی پایدار کاربرد دارند .بازاریاب در
رویکرد بازاریابی کارآفرینانه بعنوان عامل تغییر عمل
مینماید ،فرآیند موجود خلق ارزش را به چالش میکشد و با
نوآوری ،ترکیب جدید منابع و شبکهسازی به دنبال ارائه
ارزش برتر به مشتری است .در حالیکه در رویکرد بازاریابی
سنتی تمرکز بر روی بازارهای موجود و شناخته شده بوده و
کارایی و اثربخشی آمیخته بازاریابی مدنظر میباشد (مهارتی
و برومند9792 ،؛ یونیتا .)9799 ،بازاریابی کارآفرینانه به
صورت آشکار بیان میکند که نوآوری نمیتواند و نباید
منحصرأ بر نیازهای آشکار مشتریان تأکید کند .این امر
بیشتر مربوط به رویکرد بازار محوری 3است .شرکتهای
بزرگی که رویکرد بازاریابی کارآفرینانه دارند ،نوآوری را برای
سلطه بر بازار تحت کنترل در میآورند و از این طریق
مشتریان را به سمت پذیرش فرایندها و محصوالت جدید
هدایت میکنند (جاورسکی و همکاران9777 ،؛ مایلز و
داروچ .)9772 ،بنابراین بازاریابی کارآفرینانه اینطور تعریف
میشود:
شناسایی و بهرهبرداری پیشروانه از فرصتها برای کسب و
حفظ مشتریان سودآور از طریق روشهای ابتکاری برای
مدیریت ریسک ،اهرمی کردن منابع و خلق ارزش توسط یک
فرد یا سازمان که از طریق فرآیند توسعه راه حلهای جدید،
قراردادهای نهادینه شده در بازار را به چالش میکشند.
بازاریابی کارآفرینانه به دنبال تعیین خواستههای مشتریان از
طریق پیمایش نیست بلکه به دنبال کشف نیازهای پنهان
مشتریان است (شیندهوت و همکاران .)9771 ،در ادامه،
مهمترین مراحل و تاثیری که هریک در تکامل مفهوم

1- frequency
2- Degree
3- Market driven
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محققان این حوزه را نیز جلب
کرد.

بازاریابی کارآفرینانه داشته اند ،در جدول  9به اختصار نشان
داده شده است.
جدول .1سیر تکامل مفهوم بازاریابی کارآفرینانه برگرفته از

9777

شماره ویژه مجله بازاریابی:
تئوری و عمل در MEI

ایجاد جامعه معتبر بیشتر از
محققان بازاریابی کارآفرینانه

9779

کالیانپور و همکاران کتابی را
بر اساس درسهای MBA
درمورد بازاریابی کارآفرینانه
منتشر کردند.

این کتاب اعتبار بازاریابی
کارآفرینانه را در نتیجه
شهرت دانشکده کسبوکار
وارثون افزایش داد.

9779

هالتمن و بیجرک کتاب
بازاریابی کارآفرینانه را با نام
رشد شرکتهای کوچک و
متوسط در عصر اقتصاد نوین
منتشر کردند

این کتاب ،راهنمایی بیشتری
را برای حوزه بازاریابی
کارآفرینانه فراهم کرد.

9779

موریس و همکاران ،کتاب
بازاریابی کارآفرینانه را با نام
ساختاری برای انسجام دیدگاه
نوظهور کارآفرینی و بازاریابی
منتشر کردند.

مشهودیت و اعتبار کار در
حوزه بازاریابی کارآفرینانه را
افزایش داد و به ایجاد معنا و
ساختار آن کمک کرد.

9773

ارتباط
کنفرانس
اولین
بازاریابی ،کارآفرینی و نوآوری
در آلمان برگزار شد.

این مفهوم به خارج از آمریکا
وارد شد.

9772

الویک و بوسکریک کتاب
بازاریابی کارآفرینانه را منتشر
کردند

بازاریابی
کتابهای
کارآفرینانه به بازارهای اصلی
ایالت متحده راه یافتند.

بازاریابی

 IJTMیک مجله آکادمیک
دیگر بود که در حوزه MEI
ایجاد شد و بر روی محصوالت
فنآوری محور تأکید میکرد.

بیستمین سمپوزیم تحقیقاتی
 UICدر حوزه بازاریابی و
کارآفرینی برگزار شد

در  97سال گذشته این
سمپوزیوم ،کاتالیزگری برای
تشویق افکار و تحقیقات با
کیفیت در حوزه MEIبوده
است.

9770

دانشکده وارثون مقاله "چگونه
بازاریابی کارآفرینانه میتواند
ارزش قابل توجهی را به
شرکتهایی با هر اندازهای
بیافزاید" که توسط لودیش و
همکاران نوشته شده بود را
چاپ کرد.

و
تاکتیکها
ابزار،
استراتژیهای بازاریابان در
انواع شرکتها ،از شرکتهای
نوپا تا شرکتهای جهانی
فراهم شد.

9778

نسخه ویژه مجله مدیریت
کسبوکار کوچک در حوزه
بازاریابی کارآفرینانه

تکرار تأکید بر اهمیت
بازاریابی کارآفرینانه به عنوان
انجمن
رسمی
مجله

یونیتا ()2112
سال

مطالعه/رویداد

نتایج

9189

اولین کنفرانس بازاریابی و
کارآفرینی

تحرکات کارآفرینانه را در
درون بازاریابی شروع کرد.

9181

اولین مطالعه تجربی حول
 MEI2در حیطه تحقیقات
کارآفرینی

مطالعات تجربی حول MEI
را شروع و اهمیت آن را
خاطرنشان کرد.

9186

اولین سمپوزیم تحقیقاتی در
بازاریابی و کارآفرینی دانشگاه
شیکاگو AMA

برای محققان بازاریابی ،محلی
برای به اشتراک گذاری
تحقیقات خود حول بازاریابی
کارآفرینانه فراهم کرد.

9186

چاپ مقاله زیر:
Dickinson, P. and
Giglierano,
J.
“Missing the Boat and
Sinking the Boat: A
Conceptual Model of
Entrepreneurial Risk”,
Journal of Marketing
چاپ مقالهای با عنوان "رابطه
بین کارآفرینی و بازاریابی در
تأسیس شرکتها" در مجله
راهاندازی کسبوکار (موریس و
پائول)

اولین عنوان مجله بازاریابی
که متمرکز بر کارآفرینی بود.

9180

9111

9111

9111

مطالعه تجربی رابطه بین
بازاریابی و کارآفرینی .حرکت
دادن بازاریابی کارآفرینانه به
سمت جایگاهی آکادمیکتر،
با کسب پذیرش از مجله
راهاندازی کسبوکار

هیل و همکاران اولین کتاب
بازاریابی و کارآفرینی در
شرکتهای کوچک و متوسط
را با رویکردی نوآورانه منتشر
کردند.

کمک به ایجاد محتوا و
ساختار مباحث مربوط به
بازاریابی کارآفرینانه

اولین آکادمی سمپوزیم
بازاریابی .مقاله بازارگرایی و
سازمانهای یادگیرنده از نارور
و اسالتر در مجله بازاریابی به
چاپ رسید.

این دو اتفاق ،به محققان
بازاریابی کمک کرد تا به
شباهتهای بازاریابی و
کارآفرینی بیندیشند.

مجله تحقیقات بازاریابی و
کارآفرینی ایجاد شد.

مجله تحقیقات بازاریابی و
مجله
یک
کارآفرینی،
آکادمیک مختص بازاریابی
کارآفرینانه بود که مقبولیت

9771

9776
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960

مجله بینالمللی
فنآوری ایجاد شد

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 9311

968

بینالمللی کسبوکار کوچک
9771

رید و همکاران مقاله بازاریابی
در شرایط عدم اطمینان را
ارائه دادند

این مقاله رویکردی مخصوص
به کارآفرینان متخصص در
حوزه بازاریابی معرفی کرد

9797

نسخه ویژه مجله بینالمللی
مدیریت کارآفرینی و نوآوری
در بازاریابی کارآفرینانه

جنبههای بیشتر بازاریابی
کارآفرینانه به ادبیات اصلی
کارآفرینی افزوده شد

کارلستون سامیت

برای  MEIتعریفی مجدد
ارائه داد و چارچوبی مفهومی
برای مطالعات آینده نیز
معرفی کرد

9797

 -4مروری بر پیشینه تجربی
در حوزه بازاریابی کارآفرینانه ،پژوهشهای مختلفی انجام
شده است .در ادامه به تعدادی از این پژوهشها پرداخته
شده است.
کالبی و همکاران ( ،)9799مؤلفههای اصلی ترکیب بازاریابی
کارآفرینانه را در شرکتهای کوچک و متوسط ایران بررسی
کردند .در این تحقیق از روش کیفی و اکتشافی استفاده شد
و دادهها از  90شرکت جمعآوری شدند .روش جمعآوری
داده مصاحبههای نیمهساختاریافته و پرسشهای باز از
کارآفرینان و مدیران بازاریابی بود و از روش تحلیل محتوا
برای تحلیل دادهها استفاده شد (کالبی و همکاران.)9799،
تحقیقی که توسط وسترلند و لمینن( ،)9799انجام شد،
سعی بر این بود که تعیین کنند چگونه درک کارآفرین از
محیط کسبوکار ،به همراه ویژگیهای خاص شرکت ،بر
روی فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه شرکت تأثیر میگذارد.
این تحقیق در شرکتهای کوچک کشور فنالند انجام شد و
نتایج حاکی از این بود که فشار خارجی از سمت عوامل مهم
بازار ،تأثیر قابل توجهی بر روی فعالیتهای بازاریابی
کارآفرینانه شرکتهای کوچک دارند (وسترلند و
لمینن.)9799،
ریچارد و همکاران ( ،)9799تاثیر بازاریابی کارآفرینانه را بر
روی خروجیهای کمی و کیفی (شامل موفقیت شرکت،
موفقیت مشتری ،موفقیت مالی ،رضایت در اهداف بازگشت
سرمایه ،رضایت در اهداف رشد) شرکتهای کوچک و
متوسط بررسی کردند .این مطالعه بر مبنای روش کمی
انجام شده و از نوع پیمایشی میباشد .برای تحلیل دادهها از

تکنیکهای تحلیل عاملی و رگرسیون استفاده شده است.
نتایچ این پژوهش نشان میدهد که بازاریابی کارآفرینانه بر
روی خروجیهای شرکت به ویژه خلق ارزش اثر داد (ریچارد
و همکاران.)9799 ،
سید جوادین و همکاران ( ،)9312درصدد تبیین ویژگیهای
بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط
فناوری اطالعات و ارتباطات بودند .این پژوهش بر مبنای
روش کیفی و با رویکرد نظریه زمینهای کالسیک انجام شده
است .ده مدیر-مالک شرکتهای فعال در حوزة فناوری
اطالعات و ارتباطات در داخل– کشور و خبرگان دانشگاهی و
صنعت نمونه آماری پژوهش را تشکیل میدهند .برای
جمعآوری دادهها از مصاحبه و برای تحلیل دادهها از روش
کدگذاری استفاده شده است(سیدجوادین و همکاران،
 .)9312در تحقیقی دیگر که توسط رضوانی و خزائی
( ،)9793انجام شد ،جنبههای مختلف بازاریابی کارآفرینانه
اولویتبندی شدند .دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری و
از طریق آنتروپی شانون وزندهی شدند(رضوانی و
خزائی .)9793،طغرایی و رضوانی( ،)9319نیز جایگاه
سرمایه اجتماعی را در فعالیت های بازاریابی کارآفرینانه
شرکت های کوچک با روش نگاشت مفهومی بررسی کردند.
در فرآیند اجرای این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند
مالکی و مصاحبههای نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده
است .فرانکو و همکاران( ،)9792در پژوهش خود به دنبال
شناسایی اهمیت بازاریابی کارآفرینانه در شرکتهای کوچک
و متوسط بودند .پژوهش این محققان بر مبنای روش کیفی
بنا و مطالعه موردی بنا نهاده شده است .در این پژوهش
برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه استفاده و برای تحلیل
دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که بازاریابی در این نوع شرکتها غیر
رسمی و واکنشی بوده و شخص مالک-کارآفرین در فرآیند
تصمیمگیری تاثیرگذار میباشد .عالوه براین ،اهمیت
بازاریابی کارآفرینان بر حسب اندازه شرکت متفاوت میباشد
(فرانکو و همکاران .)9792 ،کیلنگتون و همکاران(،)9796
رابطه میان ویژگیهای شرکت (سن شرکت ،اندازه شرکت و
مالک شرکت) و سطح بازاریابی کارآفرینانه در شرکت را
بررسی کردند .این پژوهش به روش کمی انجام شده و
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دادهها از طریق مصاحبه ساختاریافته با  019مالک کسب و
کار جمع آوری شدند .برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که سطح بازاریابی کارآفرینانه رابطه نظاممندی با
اندازه شرکت دارد و ارتباطی با وضعیت بنیادی مدیران
شرکت ندارد .تاثیر اندازه شرکت بر سطح رفتارهای بازاریابی
کارآفرینانه تنها زمانی آشکار میشود که سن شرکتها در
نظر گرفته شود (کلینگتون و همکاران.)9796،
 -5رویکردهای مختلف در مفهومسازی بازاریابی
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ایجاد شبکه ،تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای بازار و
تضمین مزیت رقابتی پایدار میباشد.
تعریف متعارف بازاریابی کارآفرینانه که در ادبیات توسط
محققان متعدد مورد استفاده قرار گرفته ،تعریف ارائه شده
توسط موریس و همکاران( )9779میباشد؛ که آن شناسایی
و بهرهبرداری پیشروانه فرصتها برای جذب و حفظ
مشتریان سودآور از طریق رویکردهای جدید و نوآورانه در
مدیریت ریسک ،اهرمسازی منابع و ارزش آفرینی
است(موریس و همکاران.)9779،

کارآفرینانه
بر طبق نظر بیجرک و هالتمن( ،)9779چهارچوب مفهومی
بازاریابی کارآفرینانه بر مبنای چهار رکن است :کارآفرینی،
منابع ،بازیگران ،فرآیندها .کارآفرینی به این برمی گردد که
فرصتها چگونه شناسایی میشوند و منابع ،بازیگران و
فرآیندها در خلق ارزش مشتری ضروری هستند .در نقطه
مقابل موریس و همکاران( ،)9779هفت بعد بازاریابی
کارآفرینانه را شناسایی کردهاند که عبارتند از فرصت
محوری ،پیشرو بودن ،1تمرکز بر نوآوری ،مشتریگرایی،
مدیریت ریسک ،اهرمی کردن منابع ،خلق ارزش .پیشروبودن
بودن ،نوآوری ،فرصتمحوری و مدیریت ریسک ریشه در
ادبیات کارآفرینیگرایی داشته و مشتری گرایی و خلق ارزش
ریشه در ادبیات بازارگرایی دارند .بعد اهرمسازی منابع نیز
وجه اشتراک ادبیات کارآفرینیگرایی و بازارگرایی میباشد .بر
مبنای یک تحقیق کیفی ،جونز و رولی( ،)9771سعی کردند
که در شرکت های کوچک و متوسط بازاریابی کارآفرینانه را
کشف کنند .چارچوب معرفی شده توسط آنها شامل  91بعد
بود که نشات گرفته از کارآفرینیگرایی ،بازارگرایی ،نوآوری
گرایی و مشتری /فروشگرایی بود .در نتیجه موضوعات
اساسی در این چارچوب خلق ارزش مشتری ،پاسخگویی به
مشتری ،فرآیند ارتباط با مشتریان ،برخورد با نیاز مشتری،
ارتباطات مشتری و نوآوری محصوالت جدید و فرآیندهای
کسب و کار برای خلق فرصتهای بازار است .تفاوت میان این
سه چارچوب در سطح جزئینگری آنهاست و شباهتهای آنها
در مقوالتی مانند ارزش مشتری ،اهرمی کردن منابع از طریق

5- proactiveness

شکل .1مولفههای بازاریابی کارآفرینانه بر مبنای مدل
موریس و همکاران()2112

این مطالعه نیز بر مبنای رویکرد موریس و همکاران()9779
انجام شده است (شکل  .)9در رویکرد بازاریابی کارآفرینانه
یک شرکت از طریق به چالش کشیدن کسب وکار فعلی از
نوآوری برای یافتن فرصتها استفاده میکند .این شرکتها
فرصتهایی را کشف ،ارزیابی و از آنها بهرهبرداری میکنند
که نوآوریهای ریشهای و ارزشهای جدیدی را برای
مشتریان ایجاد میکنند که منجر به بازارها ،محصوالت و
فرآیندهای جدید می شوند .بعد پیشرو بودن بیانگر این است
که شرکتهایی که رویکرد بازاریابی کارآفرینانه دارند ،اغلب
اولین شرکتی هستند که در فضای فناوری ،بازار و محصول،
فرصتها را درمییابند و بنابراین اولین شرکتی هستند که از
آن فرصتها بهرهبرداری میکنند (مایلز و داروچ9772،؛
رضوانی و خزائی .)9793 ،به عبارت دیگر ،پیشرو بودن به
فرآیند هدفگذاری شده در پیشبینی و عکسالعمل نسبت
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به نیازهای آتی از طریق جستجوی فرصتهای جدید اشاره
میکند (ونکاترامن و همکاران .)9186،قدرت مشتری به این
نکته اشاره دارد که شرکتها نه تنها نیاز دارند تا با مشتریان
فعلی ارتباط نزدیکی داشته باشند ،بلکه باید به صورت مداوم در
جستجوی مشتریان جدید و نیازهای پنهان باشند .آنها فعاالنه
درگیر راههای جدید شبکهسازی و استفاده از مشتریان فعلی در
بررسی بازارهای جدید هستند (فیور و همکاران9793 ،؛ بیچرر
و همکاران9778 ،؛ مایلز و داروچ9772،؛ رضوانی و خزائی،
 .)9793اهرمسازی منابع نیز به یافتن راههای جدید برای
توسعه و مدیریت منابع و همچنین استفاده نوآورانه از منابع
موجود اشاره میکند (بیچرر و همکاران .)9778 ،وظیفه
بازاریابان در بعد ارزشآفرینی این است که منابع بهرهبرداری
نشده را کشف کنند و ترکیبهای منحصر به فردی از منابع را
برای ایجاد ارزش خلق کنند .همچنین به دلیل توانایی باال در
شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها ،شرکتهایی که بازاریابی
کارآفرینانه را به کار میبرند ،بهتر میتوانند فرصتهای جذاب
کارآفرینی را شناسایی کنند و از طریق به کارگیری نوآوری
برای توسعه سودآوری پیشنهادات یا کاهش هزینهها از آنها
بهرهبرداری کنند و این امر منجر به ایجاد ارزشی باال برای
مشتریان میشود (مایلز و داروچ9772 ،؛ موریس و همکاران،
.)9779
 -6سواالت تحقیق
بر اساس بررسیهای انجام شده محقق ،در حالیکه کم و بیش
در مطالعات متعدد به ابعاد بازاریابی کارآفرینانه اشاره شده است
اما در زمینه روابط میان مولفههای بازاریابی کارآفرینانه مدل
جامع و عملیاتی ارائه نشده است .با توجه به اینکه هدف مطالعه
حاضر ،شناسایی و بررسی ارتباطات درونی مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه است ،لذا سواالت زیر قابل طرح میباشند:
 -9ارتباطات درونی مستقیم و غیرمستقیم مؤلفههای بازاریابی
کارآفرینانه در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 -9مدل روابط مؤلفه های بازاریابی کارآفرینانه و سطوح تأثیر آن
ها برای جامعه تحت مطالعه در تحقیق حاضر با نگرش
ساختاری -مقایسهای به چه صورت است؟
 -3تحلیل مدل روابط مؤلفههای بازاریابی کارآفرینانه بر اساس
قدرت هدایت – وابستگی (ماتریس )MICMACچگونه است؟

 -7روششناسی پژوهش
به منظور پاسخ به سواالت تحقیق ،این پژوهش بر مبنای روش
کمی انجام شده است .این پژوهش بر مبنای هدف در حوزه
تحقیقات کاربردی قرار دارد .بر اساس روش انجام نیز این
پژوهش از نوع پیمایشی میباشد .در این پژوهش از روش
کتابخانهای برای گردآوری اطالعات در زمینه ادبیات پژوهش و
پیشینه پژوهشهای انجام گرفته استفاده شده است .پژوهش
حاضر درصدد تبیین نظرات و ایدههای مدیران شرکتهای
دانشبنیان در مورد نحوه ارتباطات درونی مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه می باشد .مدیران شرکتهای دانشبنیان شهر
سمنان و متخصصین دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی
جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند که با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند پنج نفر از مدیران شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارک علم و فناوری شهر سمنان و سه نفر از اساتید
دانشگاهی بعنوان نمونه آماری و گروه خبره مورد مطالعه قرار
گرفتند .همچنین ،از آنجا که این مطالعه به دنبال ساختن
الگویی بر اساس دادههای گردآوری شده میباشد ،راهبرد
استفاده شده نمونهگیری نظری نیز است .ابزار گردآوری دادهها
نیز پرسشنامهای محقق ساخته است که بر اساس مقایسات
زوجی مابین مؤلفههای پژوهش طراحی شده است .با بهرهگیری
از روش روایی محتوایی ،روایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید
خبرگان و صاحبنظران رشته مدیریت قرار گرفته است.
برای تحلیل دادهها و شناسایی روابط میان مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده
است که در ادامه به تشریح آن پرداخته شده است.
 -8مدلسازی ساختاری-تفسیری
مدلسازی ساختاری تفسیری ،بسیار انعطافپذیرتر از بسیاری از
روشهای مدلسازی کمی مرسوم است که یک زبان مدلسازی
کیفی برای سازماندهی پیچیدگی و تفکر در مورد یک موضوع،
با ایجاد یک مدل ساختاری توافقی ارائه میدهد (پاناکال و
سینگ.)9791 ،
مدلسازی ساختاری تفسیری ،روشی مؤثر و کارا برای
موضوعاتی است که در آن متغیرهای کیفی در سطوح مختلف
اهمیت بریکدیگر آثار متقابل داشته و میتوان با استفاده از این
روش ،ارتباطات و وابستگی های بین متغیرهای کیفی مسئله را
کشف ،تحلیل و ترسیم کرد (حسینی و اکبری9313،؛ پاناکال و
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طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :شرکتهای دانشبنیان)

سینگ .)9791 ،این تکنیک یکی از رایجترین متدها در حوزه
فنون نگاشت شناختی یا متدهای ساختدهی به مساله است.
فرض این نوع متدها این است که ساختار مسالهدهی بر اساس
منویات خبرگان قابل تعریف بوده و بنابراین خبره -مبنا
میباشند .پژوهشگر در تالش است که تفسیر یا برداشت خبره
از پدیده یا مساله را نگاشت کند ،با این فرض که برداشت خبره
همان واقعیت است .این روش ابتدا عوامل موثری که دربارة
موضوع مورد مطالعه مشخص شده را از طریق گروه متخصص و
خبره به آزمون گذارده ،سپس روابط مابین عوامل را به گونهای
شفاف و در سطوحی جداگانه مشخص میکند .به نقل از
فیروزجائیان و همکاران( ،)9319مدلسازی ساختاری تفسیری
نه تنها بینشی را در خصوص روابط میان عناصر مختلف یک
سیستم فراهم مینماید بلکه ساختاری را مبتنی بر اهمیت و یا
تاثیرگذاری عناصر برهم فراهم مینماید و نمایشی تصویری به
نمایش میگذارد (فیروزجائیان و همکاران .)9319،در شکل 9
تمامی مراحلی که برای توسعه مدل مورد نظر با استفاده از
تکنیک  ISMمورد نیاز است ،معرفی میشود.
تعیین مولفه های بازاریابی کارآفرینانه بر مبنای مطالعه ادبیات موضوع
نظرسنجی از خبرگان و استخراج چگونگی روابط میان مولفه ها بر
مبنای منطق تاثیر گذاری و تاثیر پذیری
توسعه ماتریس خودتعاملی ساختاری()SSIM
تشکیل ماتریس دسترسی بر اساس SSIM
تعیین سطوح مولفه ها
تشکیل الگوی روابط مولفه ها بر اساس داده های جمع آوری شده در
مراحل قبلی و تحلیل MIC-MAC
بحث و نتیجه گیری بر اساس خروجی ها

شکل  .2مراحل توسعه مدل با استفاده از تکنیک ISM

در این تحقیق ،در گام اول مولفههای بازاریابی کارآفرینانه بر
مبنای مرور پیشینه شناسایی شدند .در این پژوهش تعریف
موریس و همکاران( ،)9779از بازاریابی کارآفرینانه مبنای
عمل قرار گرفته است .هفت مولفه بازاریابی کارآفرینانه بر
مبنای چارچوب موریس و همکاران( ،)9779عبارتند از

فرصتمحوری ،پیشرو بودن ،تمرکز بر نوآوری ،مشتری
گرایی ،مدیریت ریسک ،اهرمی کردن منابع ،خلق ارزش .در
گام بعد بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از رویکرد
مدلسازی ساختاری( )ISMروابط بین این هفت مولفه تعیین
و شبکه تعامالت آنها ترسیم شد.
 -9یافتههای پژوهش
تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری
ماتریس خود تعاملی ساختاری از هفت مولفه بازاریابی
کارآفرینانه و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط
مفهومی تشکیل شده است .حالتها و عالئم مورد استفاده
دراین رابطه مفهومی عبارت است از:
 : V یعنی  iمنجر به  jمیشود
 : A یعنی  jمنجر به  iمیشود
 : X تاثیر دوطرفه بعد میشود:
 : O عدم وجود رابطه بین دو بعد
اطالعات حاصل شده از خبرگان بر اساس متد مدلسازی
ساختاری تفسیری جمعبندی شده و ماتریس خود تعاملی
ساختاری نهایی تشکیل میگردد .منطق مدلسازی ساختاری
تفسیری بر مبنای مد در فراوانیها عمل میکند .ماتریس
خود تعاملی ( )SSIMو روابط میان مولفهها در جدول 9
نشان داده شده است.
جدول  .2ماتریس خودتعاملی و روابط میان مولفههای
بازاریابی کارآفرینانه
J
 -9پیشرو بودن

0

6

1

2

3

9

9

A

V

V

A

V

A

X

 -9تمرکز بر نوآوری

A

V

V

X

X

X

 -3مدیریت ریسک

V

V

O

V

X

 -2فرصت محوری

V

V

X

X

 -1مشتری گرایی

X

V

X

 -6خلق ارزش

A

X

 -0اهرمی کردن منابع

X

 -11ماتریس دسترسی
ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به
یک ماتریس بولی  N( N×Nتعداد مولفه ها) با عناصر صفر و
یک حاصل میگردد .برای استخراج ماتریس دسترسی ،باید
در هر سطر عدد صفر را جایگزین عالمت های Oو  ;Aو عدد
یک جایگزین عالمتهای  V ;xدر ماتریس خود تعاملی
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ساختاری شود .در ماتریس دسترسی ،حاصل جمع جبری
مقادیر سطر  iام نشاندهنده قدرت نفوذ عنصر  iام و حاصل
جمع جبری مقادیر ستون  jام نشاندهنده میزان وابستگی
(نفوذ پذیری) عنصر  jام میباشد.
جدول  .3ماتریس دسترسی اولیه
مولفههایبازاریابیکارآفرینانه

0
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3

9

9

 -9پیشرو بودن

7

9

9

7

9

7

9

 -9تمرکز بر نوآوری

7

9

9

9

9

9

9

 -3مدیریت ریسک

9

9

7

9

9

9

7

 -2فرصت محوری

9

9

9

9

7

9

9

 -1مشتری گرایی

7

9

9

9

7

7

7

 -6خلق ارزش

7

9

7

7

7

7

7

 -0اهرمی کردن منابع

9

9

9

7

7

9

9

پس از بدست آمدن ماتریس دسترسی اولیه ،باید سازگاری
درونی آن برقرار باشد .از آنجایی که طبق خاصیت تعدی در
منطق ریاضی اگر  )i,j(=9و  )j,k(=9باشد در نتیجه )i,k(=9
است .بر اساس این منطق ،روابط غیرمستقیم میان مولفه ها
شناسایی شده و ماتریس دسترسی اصالح شده بدست آمده
که در آن موارد اصالح شده با  *9نشان داده شده است.
جدول .4ماتریس دسترسی اصالح شده
0
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1

2

3

9

9

قدرت
نفوذ

مولفههای
کارآفرینانه

بازاریابی

 -9پیشرو بودن

*9

9

9

*9

9

*9

9

0

 -9تمرکز بر نوآوری

*9

9

9

9

9

9

9

0

 -3مدیریت ریسک

9

9

*9

9

9

9

*9

0

 -2فرصت محوری

9

9

9

9

*9

9

9

0

 -1مشتری گرایی

9

9

9

9

7

*9

*9

6

 -6خلق ارزش
 -0اهرمی کردن منابع

7

9

7

7

7

7

7

9

9

9

9

*9

*9

9

9

0

میزان وابستگی

6

0

0

6

1

6

6

 -11تعیین سطوح مولفهها و ساخت مدل
برای تعیین سطحبندی مولفهها ابتدا باید مجموعه
خروجیها و مجموعه ورودیها را برای هر مولفه از ماتریس
دسترسی استخراج نمود .مجموعه خروجیها شامل خود
مولفه و مولفههایی است که از آن تاثیر میپذیرد .مجموعه
ورودیها شامل خود مولفه و مولفههایی است که بر آن تاثیر
میگذارند .به دنبال آن میتوان اشتراک این دو مجموعه را

برای هر یک از متغیرها به دست آورد .در مرحله سطحبندی
مولفهها ،از قاعده تکرار استفاده شده است .طبق این قاعده
بر اساس اولین جدول ،با توجه به کوچکترین مجموع فراوانی
در ستون مجموعه خروجی مجموعه مشترک ،مولفهها
سطربندی میشوند .مولفههای سطربندی شده از جدول
حذف میشوند و مجددا قاعده اجرا میشود .فرآیند حذف و
اصالح تا جایی ادامه مییابد که تمام مولفهها سطربندی
شوند .بطوریکه نشان میدهند که این مولفهها در ایجاد هیچ
مولفه دیگری موثر نیستند (آذر و بیات .)9771 ،در این
پژوهش ،طی سه جدول ،سطوح سهگانه مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه بدست آمد که به دلیل خالصهنویسی تنها به به
ذکر نتیجه نهایی اکتفا شده است ( جدول .)1
جدول  .5نتایج حاصل از سطحبندی مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه
مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه

مجموعه
خروجی

 .9پیشرو بودن

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

 .9تمرکز بر نوآوری

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

 .3مدیریت ریسک

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

 .2فرصت محوری

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

سوم

 .1مشتری گرایی

9،9،2،1،0

9،9،2،1،0

9،9،2،1،0

دوم

6

9،9،3،2،1،6

6

اول

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

9،9،3،2،0

سوم

 .6خلق ارزش
 .0هرمی
منابع

کردن

مجموعه
ورودی

مجموعه
مشترک

سطح

9،9،3،2،0

سوم
سوم
سوم

حال پس از تعیین روابط و سطوح مولفهها ،در یک
جمعبندی نهایی میتوان آنها را به شکل مدلی ترسیم
نمود .شکل  ،3بعنوان مدل نهایی پژوهش بوده و نمایانگر
مدل روابط مولفههای بازاریابی کارآفرینانه در جامعه تحت
مطالعه با نگرش ساختاری تفسیری میباشد .این مدل ،پاسخ
سوال دوم در تحقیق حاضر به شمار میآید.
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شکل .3مدل توسعه داده شده برای مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه بر مبنای ISM
 -12تجزیه و تحلیل MIC-MAC

هدف از این تحلیل بررسی و تحلیل نیروهای محرک و نیروهای
وابسته مولفههای بازاریابی کارآفرینانه میباشد .نتایج این تحلیل
پاسخ سوال سوم پژوهش میباشد .در تحلیل MIC-MAC
مولفهها به چهار دسته کلی تقسیم میشوند (آگاروال و
همکاران .)9770 ،دسته اول "مولفههای خود مختار" میباشند
که دارای توان و وابستگی ضعیف هستند .این مولفهها میتوانند
از مدل حذف شوند زیرا دارای اتصاالت ضعیف بوده و اثر
چندانی بر روی سایر مولفهها ندارند .همانطور که در شکل 2
مشخص است ،در تحقیق حاضر ،هیچ یک از مولفه ها در این
دسته قرار نگرفته اند که نشاندهنده ارتباطات قوی مابین
مولفههای بدست آمده در مدل میباشد.

شکل .4دسته بندی مولفههای مدل بازاریابی کارآفرینانه از
لحاظ قدرت هدایت -وابستگی
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دسته دوم "مولفههای وابستهای " هستند که از باالترین
قدرت وابستگی و کمترین قدرت هدایت در سیستم
برخوردارند .مولفه خلق ارزش در این دسته قرار گرفته است.
بعبارت دیگر برای ایجاد یا تقویت مولفه خلق ارزش ،عوامل
زیادی دخالت دارند و خود آن کمتر می تواند زمینه ساز
متغیرهای دیگر شود .سومین دسته" ،مولفههای پیوندی"
هستند که دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد می
باشند .مولفههای پیشرو بودن ،تمرکز بر نوآوری ،فرصت
طلبی ،مشتری گرایی و اهرمی کردن منابع در این دسته
جای گرفتهاند .هر نوع تغییر در این مولفهها کل سیستم را
تحت تاثیر قرار میدهد .چهارمین دسته شامل "مولفههای
مستقل" هستند که دارای قدرت هدایت قوی ولی وابستگی
ضعیف میباشند .این مولفهها مانند سنگ بنای ساختاری
سیستم عمل میکند و برای شروع یک تغییر و تحول اساسی
در عملکرد سیستم ،باید در وهله اول روی آنها تاکید کرد .در
مدل بدست آمده ،هیچیک از مولفهها در این دسته قرار
نگرفتهاند.
 -13بحث و نتیجه گیری
مرور ادبیات موضوع نشان میدهد که علیرغم مطالعات
متعددی که بر روی شناسایی و الویتبندی مولفههای
بازاریابی کارآفرینانه انجام شده ،تاکنون پژوهشی پیرامون
شناسایی نحوه ارتباط درونی میان این مولفهها انجام نشده
است .این مقاله سعی دارد تا با ارائه یک مدل جامع و
یکپارچه از ارتباطات درونی میان مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه این خالء تحقیقاتی را پوشش داده و در پیشبرد
ادبیات موضوع مشارکت نماید .به این منظور ،از روش
مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است .در این
مدل ،نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مولفههای بازاریابی
کارآفرینانه بر مبنای نظرات اساتید دانشگاه و خبرگان
شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد شهر سمنان
حاصل شده است .مدل ارائه شده خالء موجود در زمینه
پژوهش که ناشی از ابهام روابط بین مولفهها و نیز مشخص
نبودن سلسله مراتب بین مولفههاست ،را مرتفع نمود.
بر اساس مدل ارائه شده با استفاده از تکنیک  ،ISMخلق
ارزش تاثیرپذیری بسیار باالیی از دیگر مولفهها دارد .بر
اساس تحلیل  ،MICMACهیچیک از مولفهها در دسته خود
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مختار قرار نگرفتهاند که این امر بیانگر ارتباط قوی مولفهها
با یکدیگر در مدل جامع بازاریابی کارآفرینانه است .مدل
مفهومی ارائه شده نقش مهمی در درک این مساله دارد که
در ایجاد خلق ارزش ،مولفههای سطوح مختلف چگونه با هم
در تعامل هستند .در این مدل مولفههای پیشرو بودن،
نوآوری ،فرصت طلبی ،مدیریت ریسک و اهرمی کردن منابع
در پایین ترین سطح مدل قرار دارند .این پنج مولفه دارای
قدرت نفوذ یکسان بوده و در میان آنها مولفه مدیریت
ریسک ،وابستگی کمتری دارد .در تحلیل MICMAC
هیچیک از این مولفهها در دسته مستقل قرار نگرفته اند که
نشان می دهد پیوندی قوی میان این مولفهها وجود دارد و
این پیوند و رابطه دوسویه منجر میشود که مولفه مستقلی
در سیستم بعنوان سنگ بنای سیستم وجود نداشته باشد.
این تحلیل نشان میدهد که بیشتر مولفهها با ارتباطات و
تاثیرات زیادی به هم گره خوردهاند و هر گونه نقص در یک
مؤلفه ،بر نتیجه نهایی سیستم تاثیر میگذارد  .بعبارتی دیگر
مدل بدست آمده بیانگر این مطلب است که برای بهبود
بازاریابی کارآفرینانه ،باید به آن با دید سیستمی نگریسته
شده و از جوانب مختلفی در نظر گرفته شود.
مولفههایی که در سطح پایینی مدل قرار گرفتهاند
منعکسکننده رویکرد کارآفرینانه بوده که در آنها کارآفرین
محور اصلی است .مولفه مشتریگرایی و خلق ارزش که در
سطوح باالتر قرار گرفتهاند ،قلب بازاریابی بوده و بر مشتری و
نیازهای آنان متمرکز هستند .بنابراین ،برای تحقق
بازاریابیکارآفرینانه ابتدا باید از کارآفرینیگرایی شروع کرد
و مسائل بازاریابی را از منظر کارآفرینی بررسی نمود .این
نتیجه رویکرد سوم ارائه شده در مطالعه یانگ و
گابریلسون( ،)9790را تایید نموده و همسو با رویکرد
کارسون و همکاران( ،)9111چاستون( ،)9777بیجرک و
هالتمن( ،)9779در تعریف بازاریابی کارآفرینانه است که در
آن نگرش و رفتار کارآفرینانه در بازاریابی را مدنظر قرار
دادهاند .عالوه بر این ،این نتیجه یافته های زونتانوس و
اندرسون( )9772را تائید میکند که کارآفرینیگرایی ،هسته
فرآیند بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوسط بوده و برای
موفقیت این شرکتها ضروری میباشد.

از سوی دیگر ،این نتیجه نشان میدهد که کارآفرینیگرایی
در صورتی منجر به مزیت رقابتی می شود که با دانش بازار
ترکیب شده و بر نیازهای ضمنی و آشکار مشتریان تمرکز
داشته باشد .بعبارت دیگر نوآوریها و فرصتهایی که رضایت
مشتری را به دنبال دارند ،سبب خلق ارزش میشوند .این
نتیجه هم راستا با مطالعه ماتسونو و همکاران( )9779است
که اشاره میکند اگر نوآوری و ریسکپذیری با دانش و
آگاهی بازار که از بازارگرایی حاصل میشود ،همراه شود ،به
احتمال زیاد موفق میشود .عالوه بر این مولفههای
پیشروبودن ،نوآوری ،فرصتطلبی و اهرمی کردن منابع
رابطهای قوی و دوسویه با مولفه مشتریگرایی که در سطح
دوم مدل جای گرفته است ،دارند .این نکته در مدل از یک
سو نشان میدهد مشتریان و نیازهای آشکار و پنهان آنان
میتواند مبنایی برای شناسایی فرصت ،نوآوری و پیشرو
بودن باشد .همانطور که موریش( )9799عنوان کرده درک
صدای بازار به شرکتها اجازه میدهد برای پاسخگویی به
الزامات بازار و پیشبینی شرایط در حال تغییر ،قابلیتهای
خود را توسعه دهند .از سوی دیگر نشان میدهد که
مولفههای کارآفرینیگرایی فعاالنه در جستجوی محصوالت و
نوآوریهایی هستند که رضایت مشتری را به دنبال دارند و
بطور مداوم به دنبال راههایی برای شناسایی و بهرهبرداری از
فرصتهای جد ید برای برآوردن تقاضاهای آینده و پنهان
است .این نتایج ،همراستا با مطالعه موریش( )9799می باشد
که اظهار داشته تعامل و ترکیب کارآفرینیگرایی و
بازارگرایی ،تاثیر بسزایی در عملکرد کسب و کار دارد.
با توجه به نقش زیربنایی مولفههای مربوط به
کارآفرینیگرایی در مدل تبیین شده پیشنهاد میشود که
کارآفرین-مالک شرکتهای دانشبنیان با تمرکز بر روی
نوآوری ،فرصتطلبی ،پیشرو بودن در بازار نه تنها به دنبال
ایجاد بازارهای جدید باشند بلکه بازارهای موجود را با ارائه
محصول یا خدمات جدید و تاثیر بر رفتار مشتری
سازماندهی نمایند .این شرکتها از این طریق ارزش
بیشتری را برای مشتری به ارمغان میآورند و به طور
همزمان آنها را به خرید محصوالت یا خدمات خود هدایت
میکنند .کارآفرین-مالک شرکتهای دانشبنیان باید مراقب
باشند که با درگیری در کارهای روزمره و فعالیتهای

طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :شرکتهای دانشبنیان)

عملیاتی از شناسایی فرصتها و بکارگیری خالقیت غافل
نشوند و از هرگونه منابع و تخصص که در دسترس آنهاست
به شیوهای خالقانه و نوآورانه برای خلق ارزش استفاده
نمایند.
با توجه به اینکه در مدل تبیین شده ،مدیریت ریسک و
اهرمی کردن منابع نیز سنگ بنای مدل بازاریابی کارآفرینانه
میباشند ،کارآفرین -مالک شرکتهای دانشبنیان میتوانند
با تقویت مهارت شبکهسازی اوال ،اطالعات مورد نیاز جهت
ارزیابی موقعیت بازار را کسب نموده و از این طریق ریسک
تصمیمگیری های خود را کاهش دهند و ثانیا با سرعت
بیشتر و هزینه کمتر به مهارتها و منابع مورد نیاز و
همچنین مشتریان خود دسترسی یابند .لذا پیشنهاد
میشود ،کارآفرین-مالک شرکتهای دانشبنیان با گسترش
شبکه ارتباطات شخصی و سرمایه اجتماعی خود و همچنین
تشویق کارکنان خود به برقراری ارتباط و ایجاد همکاری و
اتحادهای قوی در صنعت مربوطه ،از مزایای شبکهسازی
بهرهمند شـده و مشکالت مرتبـط بـا کمـبود منـابع مـالی و
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انسانی در کسب و کار را مرتفع نمایند .مارتین( ،)9771بر
این باور است که شبکهها و ارتباطات عامل تسهیلکننده
بازاریابی برای کارآفرینان میباشند (مارتین .)9771 ،در
همین راستا طغرایی و رضوانی( )9319با مرور ادبیات ،اذعان
داشتند که سرمایه اجتماعی نقش وافری در موفقیت
بازاریابی بنگاههای کوچک دارد.
در انتها باید اشاره کرد که مدل ارائه شده ،مبتنی بر مبانی
نظری و نظرات خبرگان شرکتهای نیان بدست آمده است.
بنابراین ،پیشنهاد می شود که اعتبار مدل بدست آمده با
استفاده از رویکردهای کمی و بکارگیری روشهایی چون
تحلیل مسیر و مدلسازی معادالت ساختاری در پژوهشهای
آتی سنجیده شود .عالوه بر این ،مدلسازی بازاریابی
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